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  ردآش به ...  ت نامه هیدایه

 
  م) دیر هب ( هزانم ل هستاش وادئ

  م) دیر هئ(.. ین هرخاو همن ه
  بووم... ران هنوس ه لیآات
  هاتم... نیر په رایدوا هب

  ر هوبر ه بی هست هد...  هبوم
  ر هدگن هد.. یر هد هزاوق هق هب
  رتگر هو.. جلم..  یهبال)  هد (
  خستت... نمل هم آۆخۆب
  تبزان.. س ه آی هو ه ئیب
  فت آردل... می هرد هش ف هش
  شا ه ریبازار هشتم لۆفر
  شا گه رووینبراژ ڵ گه هل
  یزان هم نۆرم وشك هش.. یانزانپی  هرآ هه
  را هه هشم آردم بۆخ.. ردا ه بیوارچ هرم لگ

   هو هر فش بو هب هور ه بی هست هد..  هو هرزبو ه بیهاوارم ل
  تم یهدایه... یسمیئ.. ن همن خاو
  ھادمین.. ۆ درۆب.. شیدواجار

   راووروت هستم آردب هد
  وتپ و هرد پهر هرلوعا وس هب هرل هه
  ر برد هس هل ب هف هوانم ب هش
  آرد هرم دۆر زۆ زۆیدر
   یهرم بوا گه یز میآ،  یه بكردایت هعو ه دیآ

  ر بووم تپیوت  ه ئچیو  هوبووم ئ هئ) ..  ( همن تاآ
   هریز ه ویخواستم وا ال،  هریزو هم ت هآ ههاد هش
  لم ه تی بیاگز هد هرب هس، رم هب هور ه بیندام هش ئۆمر هئ
   هشم هزانم ب هم دۆمن خ،  هشم په  یه هت ه هری غچیر هه
   یهوا هنم آیب ه دیوا...  یهها ه و هانژیم  هئ
  ی بیآو هنار لی دیر هسی، ك ب یهرآو هه هزم ل هح
  خشم هب ه دپی) . ...(ی،  بی آیال هت ل هس هد

  ناف هت هم ب هخ هد ه هیموو هه، دان ومافیژو و هووش
   همان ه زیاوپیاوم ، پی همان ه ل هم داوچیمن 
  اری نادیفرت وف هب.. ارۆژگ ر یه هو ه ئگرنگ
  ...  همانۆ خۆژی ور ۆژه رۆمر هئ،  همان هر ئ ه س هو هتب

   
 


