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   مه حه خاه ...  وه ی ئاهوڕای تاک فریامکه ئه
 

  ی ئاهوڕای تاک ئه
  ی ئاهوڕای پاک ئه

  یفی چاکم من عاشقی په
  من عاشقی ڕامانی تۆم
  من عاشقی کرداری تۆم

   ستت بنه ده
  ی مانه  دووده وشمشره  له ڕزگارم که

 ی  رسینه کانی سه سوه
  .. قکرد می شه که زگیرانه ده
  تا  وه خه له
  ی دایکی بردم که رماه هب
  !!.. رمان باوکی کوشتم ر خه سه له
  ی ئاهوڕا ئه
  ی ناوتیان گۆڕی وه و ڕۆژه له

   وه شیدی پاکتیان کوژانده
  شق و کانی عه  پیرۆزه سروده
  یانی و ربه کانی به نوژه

  نگ و سۆزی منیان دزی ده
  تیان سه ی ده وه وڕۆژه له
   وه نده یارانی تۆ سه له

  م لهمنیش کۆی
  ندم منیش به

  م سته ی خه سته جه
  و لالقه ج فه

  ختم ری سه سه
  و ناگه ب په
   شم ب چرایه که ماه
   تۆ و ناگاته نگم کپه ده

    م په ڕگه
  کانی پشت تاریکی و دوه له
   کان رزه به و دیو دیواره ئه
  یام و ناهن دوا په که
  یڤی پاکت  په
  ڕو باوکانی دوای شه به
  پرچ سپی ودایکانی  به
  .. ینم فت ڕاگه نه پیاوانی ماندوو که به
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  ی ئاهوڕا ئه
  کان  بده ه) ب زه میرغه (
  بت ی ده که
  ن وزایی پشل بکه و گوڵ و سه گه
  وی زستانا شیرین خه له

  کنن کان ڕاچه مناه
  کان  پاکیزه کیژۆه

  ستی و وانی مه چاوشۆڕی شه
  . .ن کانی بیابان بکه  شه واره ژرده

  ی ئاهوڕا ئه
   فرمکه ده

  دا م رگایه یانی توندوتیژی ئهر زه با له
  خنکم نه

  ۆزی تۆدا ژر بای پیر با له
  رو حه کانی سه نوژه
  کانی پش خۆرئاوا  پیرۆزه سروده
  بخونم
  نوێ ر له با سه

  کاندا تاریکه  بیره له
  م که  هه وه  ژیانهگریئا

  کان داگیرسنم  چرا یاتوکه
  ڕامان و یکان هچاور سه
  کانی گفتارو رچاوه سه
  بپارزمکانی کردارت  رچاوه سه

   ووزایی نم و سه گه ڕز له
  بگرممرۆڤ ستی ماندوی  ده
  ی نیشتمانه شته هه وبه له
    ی کوردستانه شته هه وبه له

  بمرم، بژیم
  .. بمرم، بژیم
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