
ل   گلهيی دارت

 مستهفا هوشيار                       

کی شهقام ل له سووچ ک دارت   ديم چهل
نهری بم بۆ کهالم دام نو   ئيزنی پ

  هاته بهرچاوم وەکوو ديلی چهقيو
کی چهميو   پير و پهککهوته، به پشت

  چوومه نيزيک و گوتم چيه ماتهمت
عرم سووک بکم تۆزێ خهمت   تا به ش

ی  مهاته دەنگ و پ که ل   گوتم چاو ل
م وەر   گهرچی بهردم ههر خهريکه هه

داوەس ک هه ک دێ کاغهز   ههر کهس
م ل   وەکا دوايه دەسب ئهوەی ل

کارە يان کاری دەوێ   ئهو کهسهی ب
  ههر به من ئادرەس دەدا له منی کهوێ

  کۆوەکا ههر ئهنجومهن يارانهکهی
ن و کات ئهرکی منه جاڕدانهکهی   شو

بژاردن وەرزی    ماندوو بوونمههه
رگهل مهمنوونمه نهر و پۆست   نو

نهرانم بيستووە ند درووشمی نو   ه
م کپ بووە کی دی تهواو گو   تا خول

ک کاغهز، پهڕۆ م گهل دەواسن ل   هه
ن داری دەهۆ م ب   زۆر عهجيب نيه پ

  ڕايه بهردەگرم به چوار ساڵ لهو سهرە
نهرە نی نو السم به   سوورە گ

  بيريش باتهوەر له ئهو قسهی خۆی گه
ی گهيه ل   کاتهوەکاغهزی من به

م به دەست ئاکاری تۆ   کون کونه با
ر باری درۆ   شان و پيل دەرهات له ژ

  زۆر کهس ههن قيژە و غهوغا دەکهن
هی ئهمن و تۆيه وا دەکهن   ههر به چهپ



م ج خۆش دەکهن ندە ل   شهو که دێ با
  ههر به دياری جيقنه من تهرپۆش دەکهن

  ۆی مهرگ ههر کهس که دێبوومهته تاب
ن تا که پرسهی ک بچ م دەخو   ل

م نابنهوە   سهيرە دوای مردن له کۆ
ن نادۆزنهوە   من نهبم مزگهوت و شو

  ب ئهوەی ديار بم گهل سوودم ههيه
  لهو کپ و ب دەنگی مهقسوودم ههيه

  ی جودا بن، نهبنه مستقامکی تۆ تاکه
بکۆشه تا وەتهن بکرێ خهلست   ت

  اوی، ب هاواری تۆبۆ قڕوقهپ م
  تا بهسهربهستی نهگهی سهرباری تۆ

نه پڕ به ئهشکهوتی گهرووت   دەنگ هه
  تا ئهوەی ماوە، ههموو ڕاکهن بهدووت

  وەک برووسکه کارەکهت ب خهوزڕان
گهڕێ با نيشتمان   ئاهی خۆشی ت

ت   گهر وەدەنگ نايهی له بۆ خاک و و
لی مات چووترە دارت   زۆر له تۆ و

هکی خوڕی هاوڕ   نيزيک له دوور ت
  چی دەکهی لهو قوژبنه ئهی ب مشوور

ل بوو تهواو عری دارت   ڕاچهنيم و ش
و ت س نه تۆ بهشی خۆت ل کڕ   هه

  به سپاسهوە له الپهرەی فهيسبووکی شاعير وەرگيراوە
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