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  ژار واحید خۆشناو هه...   ناسه هه 

  مانیا ئه
hastkurdi@yahoo. de 

 و م شه  با ئه ره وه
 ویستی وانی داستانکی تری خۆشه  پاه ببینه

   جیاتی سیپان م جاره له  با ئه ره وه
  ندیل ئاسۆس و قه

  کان  شون پی یادگاریه ینه بکه
     ڕزگارم که ره وه
  ت و ی غوربه  چۆه م بیابانه له
  ...  ره کانی جوانیم به شته و پ ده ره به

  ؛ قژم پم ئه
   م کوانه ری ئه ک سه بم وه ی سپی وه ر له به

  ی و ئاسمانه و ئه ره  به بفه
  کانه  شون بای بانده  که
  ستورو ی ڕاستگۆیی ده ته که مله و مه ئه
  فاش یاسایانه  وه

  ؛ ڕۆحم پم ئه
   ئاوابوون و لهی پیر بم ڕو وه ر له به

  ی ریایانه م ده بۆ ژر ئه
   کانه نگه تی بده که مله  مه که
  وێ هاواری هیچ عاشقک له

  .... نابیستی
  ؛ دم پم ئه

   بم و م خاکه ر ئه سه ر له با هه... نا... نا
   خاک و  به وه بمه تا ده
  . شی تۆ و باوه ره مھن به ماک ده شه

   ،  گۆڤارک بوومایه خۆزگه
  شم کردی ی پشکه م گۆڤارانه له

   ، یا خود دک شیعر بوومایه
  ی بۆم نوسیبووی م شیعرانه له

  ؛ دایکم پم ئه
   نگ زۆره شۆخ وشه

  س نابینم تۆ که  له م من جگه به
  ؛ باوکم پم ئه

   بژی ناسه کرێ ب هه تۆ ده
  م من ناتوانم م چی بکه به

  موو مرۆڤک ڵ هه گه  له خۆزگه
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  !ک بکرایه  ڕاپرسیه
   جیاتی نیشتیمان تا له

   بژاردایه من تۆم هه
  ون دا  خه  له خۆزگه

  خۆ بوایه ربه سک سه موو که هه
  شی تۆم تا من باوه

  . هشتایه ت ج نه قه
  و ڕیوه په ن تنه مه تا ته
  بووم رد نه نگ زه تا ڕه
  ختی پایز ک دره وه

  وز دا هارکی سه  به  له م بده ڕگه
  رسنگت  سه هبم
  . ک چک نرگز وه
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