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  مه حه خاه! ... ونکدا شتی خه هه  به و له چوار شه

  
  م و ئازار ی خه ده منی زه
  و ی خه ل فریشته گه و له چوار شه
  و ی شه فریشته
  شق و رووناکی ی عه فریشته

  ندا بووم سۆزی خواوه شتی پ له هه به له
  ر سوڕمابووم دۆشداماوو سه

  ال بووم وه یاساکان ته له
  . .  بلن منیش وابوومرچی کان هه یاره نه
   وانه و شه ئه
  و رچی گه هه
   یه وزی هه رچی گوڵ و سه هه
  و رشی ڕگه فه
  ردوکمان بوو ی هه رشی جگه فه

  شق  عه ی ژووانمان پ بوو له جگه
  و  خۆزگه شمان پ له که ماه
  و  چرپه پ له
    کانی لوو سینه  ئۆخژنی ماچه له

  . . )  کینه ( دوور له
   شته هه هو ب ئه

  یبون و  بۆنی به پ بوو له
  بۆنی خوایی

  ی دارسوو ناسه بۆنی هه
  م رچه قژو په

  . . م و ده گریجه ئه
  . . ) م شه ( بۆنی بۆن خۆشتر له

    وانه وشه ئای له
  ست بووین  مه ند چه

  انری خۆم ئاسمانی ژوور سه
  کان ته رائه
  مانقیژان ردوون ئه گه پ به

  یری  سه رنه وه
  ستی خواکار اشقی مهدوو ع

  ستی دیدار مه
  یی ی شینی پیرۆزه ی قووبه ستره دوو ئه

  دوو رۆحی پاکتر 
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  کتر یه له
  دوو رۆحی جوانتر

  شکی سروشت وبۆو ئه شه له
  !!ی دون خۆی کوشت و عاشقه له
    مه  پ خه وانه و شه  لهئای
  شت ی لمان گوزه ن کورته مه ته
  بوون) و من و ئه (لخوانی زه غه

  قورگیان پر بوو 
   گۆرانی له

  چاویان پ بوو
   فرمسکی جاودانی له
   وه ری ژووانمانه  ژووسه له
  نگی   ئاهه به
   وه چونه دا ئهم رابوردوی ندان ساه چه
  ی رۆح و ناه  ماچی ئمه له

  مان ناسه ڵ بوونی هه تکه
  . .  وه هۆنیه  ئهانشیعری خۆمی

  ند ترسام  چه وانه و شه ئای له
  و )  شاده (م که یه
  !!ش بت)  شاده (دوا

  کانمان  ئاخ و ماچ و خۆزگه
  کات ژماره

   مان بات داده، نھا جارک ته
  . . . بوات. . بوات

  21/1/2006سوید/ مه  حه خاه
  تبینی
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