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                      م آه ی یه ناسه هه
  آان)بۆ(   
  

  هاتیت بۆ هاتیت 
  ؟بۆ بۆ
  !ماڵ بپرسین بۆچی دت زانم ناآرت له شه ده

 !بارت ناشت له باران بپرسین بۆ بھۆ ده
  اتیت بۆ بۆۆۆۆۆ؟بۆ ه

  وه آرته تاوم به گران بۆ لك جودا ده ر و هه پاش هاتنت سبه
  وم  ترانیی شه شی قه ه و ڕه آازیوینگوینی چاوی هه

  وه  روا ئاسان بۆ لك جیاناآرته هه
  وه گرتوه  تم به فینه پاش هاتنت من ئولفه

   !کانم به نغرۆبوون دۆڕاند  باهل وه
  بۆ هاتیت بۆ بۆ ؟؟

  
  !ون ن ن ن ن ن ن ن ون ببینین خه وه خه هاتم پكه*
  
  

             
  مدا م و دووه آه ی یه ناسه له نوان هه                            
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     هاتنت                                     
  
  

  ك  له چاوی خوایه
  بناونیشان 

  نگ  به
  شكی درۆزن   ئهكن دۆپچو

  وه  آمه یه تكایته تكای آگه
  تینوو 

  شك و
   مات و ڕیساآانی سهتاریكی ئاسا باریت 

  وه  بردهبی شۆڕه  بیر له 
  وه س برده وره باریت و فینت له بیر نهنانه  هریمه ئه

  ك درژت  یه ده نویژی سهآۆو باریت 
   بی  رمن ی شه حاجیله گوهباخك به 

   تكشانی وه خهنجی  و ڕهباریت 
  فیۆدا آت به هسۆفیالهیی عیشقی ئی

  
  ئاسمانكنیووی  گهگۆنای له 

  ب مانگ
  ستره ب ئه
   ك نی آازیوه ر چیمه ك ئاونگی سه وه
  ناز به

  بان میھره
  وه  ڕژایته وشكانی ڕوحمه

  رگك سپیپۆش  ون مهچ
  وه ت آرده بوونمه پروشه

  
  یت ازن هه

  یت  ازن  بای چناركدا هه الوالو ئاسا به
  زی یگه  دهنھایی زی ته آه دڕآه

  ون نیل ت آرد چ وراز هاژه هه
  آات  دی بیابان شینده

  ڕاند نھایمت مۆر داگه دی لمی ته
 
  نگك هنایتی  ڕه
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  آاڵ 
  تۆخ
  وه ست فی ناونانه ده دا به نگك خۆی نه ڕه
  م  نگه  به م جیھانه نگك هنایتی بۆ ئه ڕه

  زنه یاخی لكه له په
  ران له نیگارآش نیگه

 
  یڤی  ك تۆ پهنگ ده
   یوی نه
  تبار سره حه
  نگك  ده
  ھاتو له ڕیتم هه

  زیز له سترانبژ
  نگك  ده

  ئاهـ      
  ـ ئاه         

   ئاهـ             
  ا چرپانددنگیم تۆی به گوی بده

  تۆی بۆ تامانی نھنیم درآاند 
  آك نیزه ی آه  ون ئاهكی تاقانهچ

   ژیا ویآه عومرك دیلی
   ناندیچژژژژژك ئاهی  یه
  یڤی ك تۆ په وایه وها نه ئه
  
  
 ریت   وه
  ی پاییزك  ك گه وه

   یزیووی
  بناز 
  ڕی عیشقك  ر توله  سه ریته وه

  م بتامتر له ته
  له تراویلكه خورافیتر 

  سكت وره ونی پۆله نه ریت و خه وه
  آرد دا ڕاڤهر فه ی سه سپدهله 
  آت  نھاییه قامی ته ریت و شه وه
    ڕزگارآرد یسی بكهله 
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  ون بۆنی تای ژاه ڕژایت چ
  ر  بزونه
  نیان

  وه مگینی آۆتركی باكراوه ی غه ڕژایته گمه
  ونی ناآامی فین بزار له خه

   به بۆنی ساردی هلین ئاوده
  بوو ست آانت مه ك به سیحری لوه یه پوله ڕژایت و په
  بوو دان  ئاوهآانت ك به بۆنی باخچه یه  ورانهڕژایت و

    
  ڕاپچكرایت 

  زستاننكورتی  مه تهآی  یه ك ئواره وه
  كرایتدا ڕاپچ و زیندانی یه ره به
  ت  ڕۆژههمساردی ك آژكی خه وه

  ناسراو ڕاپچكرایت  آی نه ی زاوایه رده وی په بۆ شه
  ڕاپچكرایت 

  ورابم  تاعوون ئاسا بۆ نیشتیمانی خه
  مرووی خنكان نسك بۆ گه ن ههچو

  ڕاپچكرایت
*  *  *  *  *  
  

                                 
  
  
  
  
  
  

  م  ی دووه ناسه  هه                             
  بوونت یاخی                               

  
  
  ستتپكرد سلكه ده ڕه ی په هن تكدانی هال تا به ره سه
  ن  یی چیمه ی پیرۆزه زییه ڕاآشانی آه    به

  ر وبه یی سنه رزیله ی ده ینی گهبه ڕن
  آردنی ئاو و ڕهو به توآانت رآشیه سه
  ستا وه فر نه ڕسكردنی به وه
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  آانت  رآشیه سه

  منی آافامیان فرآرد چۆن 
  تیشك له خۆر 

  ڕایی له باران  ته
  فین له بادار بدزم 

   یاخیبوویتن مه  تهی ی شانزه ده سه
  له خوا و بوون 

  له باوك و قانوون
  رین له پاییز و وه

  شق ی عه ی نۆزده ده ك بوو سه)بوون(چ یاخیئای 
  یشتین  تكدا پكگه فره له آۆنی نه

  وه چوینه  دهیڕووت ڕووت برۆنزی
  سیگاری گومانكمان پكرد و 

  آیا بفین  دا له ته  دووآه نمان به به
   ودتكمان داگیرسان سره ماچی حه

  ستین  وه بوون نه لودا له یاخی یمانمان به په
  ن ێ ك ب و و ووچ یاخی ب

  ی ع ی ش ق ی نۆزده ده سه
  وتین و ندا خه هریمه ك ئه ته له

  خ ئاوسبووین سیمی دۆزه به نه
  
 
 

  مین ههند ی نازانم چه  ناسه هه                      
  وی تۆ شه                           

  
  آی زوو یه ڕا تا سپده ر له ئواره هه

  وه رابت بۆ گامه آی خوای خهچیرۆ
  خیتر  ن دۆزه هریمه  ئه ك له خوایه

  ر سۆفیترله شاعی
  له گومان بناونیشانتر

  هم  وهر  وه سه چته ك ده ه چه ڕهك به  خوایه
  تی ڕس له هاوڕیه نھایی و وه ک توڕه له ته خوایه
  !وه داته آانی به آۆچ ده نده ك پاداشتی به خوایه

*  *  *  *  *  *  *  
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  ی خرۆشان ناسه هه                            

  وی من شه                                 
  م ماچ  آه  یه ر له به

  ت یی وشه نه رگكی وه گكۆی مه
  ندم كه ی ڕۆحتا بۆ هه وشه له حه

*  *  *  *  *  
  ناسه  واهه  د                                       

  ون    خه                                 
  وتین   خه ده ك سه یه
   دی  ونكمان نه خهتاقه و 
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