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  ئةطةر ِرصطةم نة يةيت بةم هةموو ِرةنطةوة بصم

  خامؤش دا دصنناو ِرؤحم ضراكاين 
  ئةطةر ِرصطةم نةيةيت بةم هةمو دلَةوة
  خؤم بكصشم بة ثةجنةرةي عةشقصكتاو

  تةوة بصمة ذوورلة دةروازةي خةونصكي ئالَ
  مؤمة كاين سةر بينامي دة كوذصنةوة

  و ويقار و طيا ي كةسصك لة جنسي بارانئة
  صلَة بؤ لةحزةيةك ئالَ بت بينم

  كاين عةشقوةك فِرينة ثةمةيية
  وةك ِروانينة بةنازة كاين طولَة باخ

  ضركةيةك بة تةِري ئاشنات مبصلَة 
  وةك منة ئاوية كاين باران

  كاين بةفروةك قسة سثيية
  ئةي دؤست لصطةرًِص بت بينم  

  صم بة زماين ِرؤحلصطةِرص شتصك بلَ
   بؤمن كة ,لصم بطةو

  وةك بؤن كردين طولَة ناز نازة كاين عةشق
  وةك بؤن كردين ضلَة ِرصحانةيةكي دةست دايكت

  صلَة لة تةماشاتا خؤم هةلَ خةم
  يةكتا ثصكةمنلة ئصوارة

  لة سثصدةيةكتا بطرمي
  و ملي ماضصك بة سووري شان صلَة

   طةورة تري ثاكيلة هةست بكةم ضةند
    لة بصدةنطي جوانتريت بكةم ضةندهةس

  و  ئةو كاتةي دلَ دة بارص
  ئةو كاتةي لصو ِرصذم لة ترثة ترثي عةشقي تؤ
  ِرصطةمبة بةتاسةي موريدصكي شؤخةوة بت طةمص

  بة زيكري مندالَصكي عةجولةوة
  دةست درصذ كةم بؤ ليمؤ كاين سةر سينةت

  نيطام هةلَخةم
  بؤ قردصلة كاين سةر قذت



  اين سةر طؤناتبؤ خالَة وردة ك
  ئةي تؤ

  كة ئةزامن ِرؤذصك نايةت
  و مبةرصكي دؤِراو هةلَم طريوةك شيعاري ثصغة

  بةسةر شةقامة كاين عاتيفةتا مب طصِريت
  نةوةطوناهة خؤ ماندوو كردن بةم شكستا

  كة شةوصك مايل نني بة دةس بةر داربوين دلَم
  كة سوحبصك

  لةسةر ئازاد كردين من ثصك نايةن
  قار شةقارشة , دة لصطةِرص با

  ةسةر تةامي داوبكةوم ب
  لة بالَي حوزنصكا

  بطةمةوة ئامسانة كاين مةرطي خؤم
  بطةمةوة  بة تام كردين بص قةرارمي
  و ئةو ضركةي خةلَتامن لة نا ئومصدي
  دومبر   با شلَثةم دصت لة مةراقي سثصدةيةكي

  ئيهمامل كة
  زووة كامن هةلَيةوشةق لة ئارة

  طيم زيندة بة زللة بةر بة
  بة ضةثؤك دةنكة هةنارة كاين عاتيفةم بِرذصنة

  و ثصم مةلَص تؤ براوة ترين سوار ضاكي جةنطة كاين
  ت بؤي خوصين ئةو طوناهانةي لص دصتةمششصرة ك

  كة كؤالَنة كاين موحيبةتيان ثيس كردوو
  كة ذيانيان بةم هةموو جؤرةوة
  لة نصو لةثيانا مؤم يا كرد

   ثصم مةلَص......نا
  هةر طيز ِرصمةية لة خؤم بطةم

  ِرصمةية 
  ئايةتةكاين عوومري خؤم خبوصنمةوةو

  كاين خؤم بنو سملصكؤلينةوة لةسةر ئةزمونة تةلَخة
  و ضون ِرؤذصك دةستم لة باالَت دة ترازص

  ئةمبة دصوانةيةكي بةر بةري
  ئةمبة عاشقصكي طوناه  بار

  دة وةرةو خةنيم كة



  ي شيعرم بةةختوكبة ثةجنةي ئيحساست 
  بة دةسيت تة ماشات
  بِرنةودوا بؤلَي تةامي 

  لة سةبة تةيةكي بصِرةنطا بة دياري بيبة بؤ خواكان
  ثصيان بلًَص

  ئةمة دوا دياري كوِرصكةو
  ضيتر نايةوصت  تةا بصت

  و ناخوازصت سةر بة ديوارةكاين خةياالَ بكصشص
  ناو ضاواين عاتيفةي بة خوصن سوور كات

  ثصيان بلَص
  ي لص بوردين لة مةراق كردووائةو داو

  ثصي وتن مب بورن
  كامت نيية لةطةلَ ئصوةيا دا نيشم

  ضيتر توانام نيية
  خيفةوةبةديار ضرايةكي سة

  شيعر بؤ تةخلي خؤم بلَصم
  من ماشصين خةيالَم ثِر بووةو

  ئةطةر ضيتر ئصوة سوار كةم ثؤليسي عةشق ئةم طرصت
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