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 شاد ئيرباهيم لَد..... دووربة لصم 
 

 خه م ئامزه آه ئه ی هه وره
 خه می نیگاآانت مه مده ره به ر ڕژنه ی

 شواوه ی حوزنی منا له م مه مله آه ته
 نایه خه م به خه م سه بوری
 عیشقی منا له م مژووه دابانه ی
 شه م دوایی نایه زین بۆ مه م و وه لی بۆ
 ابانی حه زی منابی له م آگه زه رده ی

 چكی سه وزیش ده رنایه جگه سه راب قوم ئاو و
 شه وه زه نگه ی منا له م ئاسمان و ئاسۆی

 نائومدی جگه ڕه شه بای غوربه ت و
 ئه ستره ش هه نایه خۆری گه ش و مانگ و

  
 هیواآان ئیدی هنده ی دووری

 لم دوور به
 ڕگاآان ئیدی هنده ی مه ودای

 لم وون به
  
 دی ن نامه وێ جاركیم

 بگرمه آۆڵ غه م وغوربه تی نیگاآان
 له یال وه ك مه جنونی دووری
 چیای سه خت و چۆڵ بكه ومه نو پده شتی

  
 ڕه واندنه وه ی ماته مك من نامه وێ بۆ

 ته مكی تر بكه ومه نو بیشه نی
 چوونه وه ی زامی شه مك مه حاه بۆ یاد

 تر ببمه آۆیله ی شه مكی
  
 خه نده ئامزه آه ه ی بورآانی نیگاوئ

 سه فه ركه تۆ نازانی دم دیلی
 پاشكۆیا،  له

 سوار آردوه مه رگ وغوربه ت وژیانی
 ڕیه آه تۆ نازانی دم آاروانچی

 قافه یا،  له
 بار آردوه هیوای دواڕۆژ وئه وینی

 سه فه ره شووشه ییه وه ئیدی به م به رگی
  هیواآانمشانسی چۆن خۆت ئه ده یته ده ست

 چاره نوس سازه وه ئیدی به م آاروانه
 سه ختی ڕگاآانم چۆن خۆت ئه ده یته ده م

 سه رنج ونیگاآانت ئیدی شه پۆلی
 تاو مه ده بۆ منی ژینتای ب سنوور
 هیواآانت له ئستاوه گوی حه زو

 ئاو مه ده به آانیاوی دی پ خه مم
 ژیانت ده واری ئومدو دواڕۆژی
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 له قاوما هه مه ده  یله آه ناری بنه
com. dilshad_sharef@hotmail@ 
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