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 م رهتی تۆ ل من بۆخزمه
   ناو کۆن ته کانی تۆ مانگم هناوه تاریکه  وه تی شه بۆ خزمه
     کردووه وه کانه  کگه م به تریفه

  رگات رده  به وه م شۆڕکردۆته ستره ئه
 کی ماتچوون نیگابان  
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  ودا   شه  له کی دووره یه وه رینه ر له سه ئاگایی له که
  کانتاندا  ره نجه په  به ئاگاییم مایوه

  وه تانه که  ماه گیا خستۆته کو ڕوانینم وه
   ستووه  به وه کانتانه خته دره شنی داو به وجوودم چه

  یدا گریابت سینه مگین خودا له رکی غه مبه ک پغه وه
  فات رجه  به نجی خۆم خستۆته ڕه

  النی خوداییت  شکه که  بۆ ناو  یاوه ی خۆم هه ناه
  ی میھرت  ر لوتکه بۆسه
    ت نوسراوه  چاره ی نورک خودایی له ئه
  هاتاو  له سوبحا پبووه ک له ی کانییه ونه بینت به جه

  چۆڕت ت ئه  سینه فر له ک پلوسکی دوای به مانگ وه
    ژر باران وه ره خوندا  بمھنه به
   م پبنۆشه وڕۆژگارانه ای ئهخوندا  ت به

    دیار نییه وه کانییه ره نجه په  له  باخچه
    رگه ر ڕگانی مه سه رگایان له  ده م پبکشه خانه و دۆزه نجی  ئه ره
 ستراوه  به وه کانه ته خاری قیامه  جه یان به ره نجه په
  کو نوور نامورادی وه  که وه کانه ره نگاوه خونی جه به
  .ستت ده  هه وه انیانهک جۆگه له

  رهاواریان  سه ته کیوه پوتۆز ته شیمانی وه ک ته په 
   مردن  به وه ره خوندا  بمناسنه به
  ریا  بفرۆشه  ده تم به کی بریندار بوونیه یه ک بانده ڕی گریان و وه ر فه سه خوندا بمخه به
  ر ڕگات  سه ره م بنه له  جۆگه فرکی تواوه  به ک کلوه وه

  یانیدا نینی  به ڕووی پکه  بازبوونی دی ئاو به ر له  به ڕازیمکه 
  بگرت ستی هه ده ک شمشر به کانی خۆی وه ستره ی خودا ئه وه رله به

  نھایی گوکدا ڕاکشم ژر ته بگرم و بۆم له ختی خۆم هه من به
  وتبت راب که ڕی شه ر فه ک پیاوک هۆشیاری به بگریم و وه

   وه مه ل بکه جه ئه  بیر له وه کانه یخانه نھایی مه  تهم دی و له
  ر ڕۆح  کاندا بۆ سه  تاریکه ره ده قه ک به یزه هاتنی نه له

   ژورێ چته  ده وه ک شمشیر لیه خودا وه بۆناو دڵ که
  گت کانیدا ده ئاسمانه ک فین به کانی خۆی وه ن تۆفانه هریمه ئه
 ار کاتڕی لب  شه ک پیکابت دوانه وه
  کان دووره نگه ینرت بۆ جه کاو ئه  مردنی خۆی ل بارده یانی به

  ستنت ده و هه خه گرت هاوار له ی تده و فریوانه ویستی ئه خۆشه
  م هاوار  ده یاته خولقنت  هاوار ئه هاوار ده

  ڕیت گه ویندا ئه نھانيی ئه شون په نگيی مندا به بده ی له وه ی ئه ئه
   وه کاته ئیش ده بیر له رکی ماندوو که نجبه ک ڕه بت وه من ده
    وه مه  بکه ودنه بیر له

  م  هه نه کانی جه رزه  به راره ر شه سه وتۆته  رگایان که ده
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  . وتووه نجی من که ی ڕه رکوچه ر به ک سبه فایان وه جه
  کو مانگ وتنی ئیشدا وه ی که ئواره ی ماندوتیم له وه رینه ر له به
  ر ک سبه تدا وه فره وتنی نه یانی که به له
  کان ستره نووسی ئه  چاره کی بچکۆله یه ک دوانه  وه که
  ستم به  ده وه کانه ی ئاسمانه وه خواره وتنه که به

  ودا شه  له پووله ومانی په ست لقه  ده مه یه  ئه نوسی باخچه چاره
  مگیندا   غهکی یه شی سپده باوه ومانی نرگز له لقه
  ی گریاو  ه هه بت له ڕۆژی پده باخکدا پاشه  له
  .خوندا ک له یه ده ناو سه ی فیو به که چۆله له
   ک زریانکی کوشنده وه تۆدا که  نک له مه ناو ته به
    وه کنیته شه نھايیم ده ته
  ودیودا  چیت به بوونم ده ئاو ترازابت له ستی له ک بورکانک ده وه
  یت  که  بازده هه نه مانه وجه رگای ئه  ده وه دمه له

   ڕۆژ نییه ڕگایان بۆپاشه
  وادا ختی هه به ستیان له پکیت ده  ده و سپدانه ری ئه ده قه
  وت  یانی ناکه رئاوی به به

  کان  رشانی باخچه  سه وته  ناکه پووله نجی په فاتیان  چون ڕه  وه 
  کانی مردن خییه  دۆزه رگا ر ده  سه وه باته ی خۆی ئهه کی پکراو که یه ک بانده وه

  ستی به  ده وه کانه ته قیامه تۆ هی من به
   لله رسه  به یانداته  ئه مانه سپریت زه  ده و باندانه کۆتایی من به

  کات  ستژیان لده خودا ده
    کان بپوت ی گوه  شیله نگک گوناهی خۆی به کو هه وه
  انجی منت پو ڕه
  و  وه ته مردن نزیک بوومه ر له ند کیشوه تزانی چه نه
  نھایی   ته  له م پکردووه ستره ند ئه چه
  م تی تۆ لره ی عاشق من بۆخزمه  ئه م ببینه به

  بت نه  بوات و لره وه کانییه نووره م تاخودا به من لره
  بیت  نه نجت و لره  به یه م باخچه م تاکۆتر له من لره

  ؟......نھایی م تا ته ن لره م
  ....م  من من لره

  
  ر کۆتایی ئۆکتۆبه

@@نسا ره فه


