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  كةرمي دةشيتكةرمي دةشيت  ......  فيرذيل لة تةمتومانفيرذيل لة تةمتومان

  
   لة رامامن زيندووت كةمةوةصدةمةو

   زمامنينارجن ي تةِري لةناو ثةِرتا نةمر يب
  صيا لة شيعر
  صتروسكةي

   ئامامن يبيثِر هةدادا ييا لة دةريا
   بيدةنطاي ناو ثةيكةري ئةظينيكلة خةلَوةيت

   يو هيجطار زويكة تةا هةر خؤمم لة خةيالَيك
   درةنطايشةويك

   منياني خةفةتباريرؤحثيكةكان  ضؤن ضؤينبينيت تؤ 
   شيعرويدةداية دةست طةشانةوة

   نادياري ديريتروسكة
   مانطي دةور كةسكوينيريحانةتةِرتر بوون لة 

  ص عاشقيةو ئاههةر كوجن صضووبوونة دونياي
   سةردةداي تامةزرؤي دلَيك سووتاينييا شةوق

  ترتا دةهات رؤح ثِر
  دا بةردةي سةر زةو لةهةبوويندةسيت

   خةيالَشانةكان ثِردةبوون لة ئالَتووين
  هةتا ضاو هةتةر كا

   تروسكةي زيويني بوويثانتاي
   قوميكا وةك مةسيتيلة تارا  وياتريس دةهاتث

   دادةطرمتهةسيت
   دةكةمي ئةبةدي ميعراجي نيو طةمةيثةلكيش
  لَم د سةري دةيضرثاندة ثةِرةص ئاوازيبة ورتة
  صطةشةو ضاوامنان نابين  خوداية واينوور . ..هائةوة

   دةمردم جواينمةسيت تر لة يئةو ساتة هيندة
   دووري نالَةيناهورو  و شةبةقريك بوو لةكاينونو

  ي لةطةلَ ئاو تةباهصسةوسةن
   ..ي ثاش سةد سالَ جودايصدةركةو . .. زؤر ئازيزي دؤستيكيوةك جيلو

  تةمبارا يشةويك يئةو كاتة لة خةيالَ
   زيماراي تةاو بةباضوويلة رؤحيك

   ئةظينم دةضينيمةلؤ ،باوةش باوةش
  رووبار رووبار مةستيم دةبةشيةوة
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   فِرين بووني ئالَيلة خةو.  ..مةلةكان
   ثاييز بوونيي كالَكان لة مةسيتطةالَ

  ضِرين بوون  و هةلَضووني بةستةيمةستةكانيش لة ترؤثك
  ةعشوقا مي فرياقئاشقانيش لة سووتاين

  ثِر ئاهو طرين بوون
  مةخيانةو مةيكةدة ،خانةقاو خةراباد

  كانجطة لة سةدا
  كة هيشتا بةسةر دةفةكانةوة وةك هةلَم هةلَدةضوون

  ي طيانثِريجطة لة سةفةر
  روودةضوون رامانةوة يكة هيشتا بةسةر ريطا

  اسوتا نةمابوو ني لة ئاراصهيض شت
  تةا بووم تةا
   الهوتاي تيشكيير تارا لةذصتةاتر لة دلَ

  ي رماندي جودايي كة نالَةي بلَيخؤ  بؤ دؤسيتطؤراين
   شةمسييني جطة لة قةترة خوينيكييا عةشق
   ..ي قؤنيةدا فِراندي لة تةكية مةوالنايكة مندالَ

  صلة دةريا وندةب  وص كة دةتكصتةاتر لة شةومن
  هيجطار دوور .. دووريدةنط

  ص ضاخةكان هةلَبضديين بةر لة ئةشكةويتيوةك ئةوة
   دةكردمينوور  و نيو شةوقيئاوةها بانط

   ئةو بانطة دةمردممن ورد ورد لة مةسيت
   هيجطار دووريقوالَي بردبووة  مينكة مةسيت

   ليطؤِرمي يبوو سةرةثائةو بانطة دوورة 
   ثيبةخشيم ي تريئاوازيك
   دةضووي نةي سثيلة ئاواز
   دةضووي مة مةسيتلة زماين .. دايةطؤمي تريزمانيك
   نةخشاندميطلينة ، داية ضاوي ديكةيبينينيك
   هيجطار خةستيتةميك ..تةم ..تةم بوو

  مند شيعريان بؤ دادةطريساي كةناريخةستتر لةو ثيكانة
   ريطاوةاخةكاينمن بةناو ب

   ..كؤمسةية  و ئةم كةونيوةك تةاترين كةس
  ي مةستيم دةبِريريطا

   رؤحانيمي دريذيضامة  و ئةظنييطةشانةوة
  ي دةضِر مةسيتيلةبةر دةرطا

  صلةتةم نقووم بوو صريطاي
  ي رؤحم بوو دايثاض خلَتاينيكة هةرض
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  تةمتومان  و ناوتةمي وةك ئةملاسصبةالَم هةميشة سةط
   مانطايلةذير تيشك

  هةلَدةكشام هةر هةلَدةكشام
  يبةرزاي  وبةرةو كةشكةالَن

  يتةاي  وي دووريترؤثك  وبةرةو يالَ
  كرد يمن تة ئامساناي يةكة تةبةقةيةك

  تر لةو تةمةيث سصبةالَم ديس هةر سةط
  دةم دةمة  ويئاطاه  وثِر مةسيتلةو شةوة 

  .  .. كردمةوة بؤ روونيص ربة دوامةوة ضاوةطةشةكاين
   ئةوة منم دانيت جارة وامدةزاينجار

  .  .. خودايلة ميعراج
رئةو سةطةش فيبةريم دةكايتذيلةو ري  
   دةبوومص رتةمتواين يتا دةهات غةرق

  وةر ريبي فةرذيل نيو ضةواين سثيايتيغةرق
   جوان دةبووميياتريسث

  كة هةميشة بة دوامةوة
   دةدايةوةييممةست  وي تةاييسةبور

   مب ئةو ئاالَ مةسيت دةولَةيتيوةك ئةوة
   منا دةشةكايةوةيرسبار تيبةسةر رؤح

   سةطيهاوارم كرد ئةوة منم ئة
  تر لةو تةمة ي سثي فةرذيليوةرة ئة

   مةسيتيوةفادارتر لة دوا دلَؤث
  نيرة رةتببـوبةناو ئةو نو دةستم بطرة با

   بةدةربنيي سةر زةوي وجوديلة ذةنط
   قةزاو قةدةر بنيي دوا ئوميديتيكةلَ

  نةبادا دووبارة
  .  سةفةر بنيي دؤزةخي ناو ئاطريتيكةلَ
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