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   شاو شاو. . . . . .   وهوه  ڕونهڕونه   ده ده  کانت دووبارهکانت دووباره  زیهزیه  کهکه
  

   بیرت دێ به
  کانی نیشتیمانم خشه ر هلی نه  سه له 

 !نووستین چۆن ده
   بیرت دێ  به
  کانی دۆڵ وچیای پیتی ناوه ژر له

  کوردستانم 
   و وه توانده کتری ده  یه شمان له چۆن باوه

  !م  ته بووین به ده
پانی   گۆڕه کرد به ه دمن زۆر جاران نیشتیمانم

  یاری و
  کرد ف ده ف قه پرچی خۆت قهتۆش 
  ستم ر ده  به له
  مای  ردوکمان نیشتیمانمان ڕاده هه به
   م  ئش وخه له
  م   یاری بکهتیشکی ڕۆژی ئا به زانی نه مده نه
  تۆ  ی که هزی کهداوی   به نه
  و ترانی شه شی قه لک جاران پرچی ڕه گه
  زوفی تۆ   بوو به داو ده داو
  رچاوم به  له
   تۆشم شی  پرچی ڕهف ف قه قه

   و نیشتیمان بوو به ل ده
  نم  رده  گه دا له  خۆی لووڵ دههدی هدی
   نھا بۆ تۆ ڕواوم من ته. . گوتم  پ ی ده

   دنیا نیم من تا ئیستاش
  بن ک نه تۆو نیشتیمان یه ئه
  !ی نیشتیمان ئه

  ی  وساتانه ئه تۆ بیرت دێ 
  کشاین  ی پشتی تۆ ڕاده ره ازهر گ سه له

  وار ین به یکه نه بووما ختکت نه درهبن 
  مابوو  ردکت نه به گاشه
  رینی ڕوبار  سه ین به یکه نه
  وکی تاریکت ناما شه
  بین   پرچی درژی نه که

  نی  که کانی من پ ده  لوه تۆ به
  ی نیشتیمان  ئه
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  کنیم  کانی تۆ پ ده  لوه منیش به
  فرو زریان   به ڕۆژانی له

  دوای سا دوای دووساڵ دوای ده ساڵ 
  کانت  دوای داو داو بۆنی پرچه ڕان به گه
   شونی جاران وه ڕامه گه
  ژان  هه منی   بوومان با هه
  گرت و  ئامز ده مان شون بوو منی له هه
  . .  بیرم  له ماوه ن نه مه پاش تۆ ته له
     بیره م له نده وه ر ئه هه
  کانم  هنج  په که
  وت  که ویان ل ده خه
    م چیایه و ئه  نه وه م ده  الپای ئه له
     بیره کانی له موو شته هشتان هه. .  م چیایه ئه

  . .  بیر ناچ چیا هیچی له
  ور گریا و بارانی ڕشت  هه  م ڕۆژه ر ئه هه

  ور   هه ه شی په  باوه تیشکی خۆریش خۆی خسته
  ند ساتک  ش گرت و بۆ چه ه باو کترمان له من و تۆش یه

    وه  تواینهیداکتر  ناو ناخی یه له
دی ده مهئدی هو وه تواینه  ه   

  کردین و  ڕی ده  بارانیش ته
    وه یتواندینه زیاتر ده

    وه و ساته له
  موو ڕۆژێ من هه
   پرسم  لی نه ماوه ور نه  هه ه  په

  پرسم   ل ی نه  ناماوه لوتکه
  پرسم  کانی خۆر ده ناسه  هه له

  پرسم  کانی قژت ده یحانه ڕه   چله له 
  ج مابوو به واره  م هه ند ساڵ له  پش چه که
   زی و بسکی تۆیه که وه ئه
    گرژنه ئاۆزو ها وه

    ک دووره یه کانی له نگه و ڕه  ئای نیشتیمانهیاخود 
   تیشکی چاوی تۆیه وه ئه

    ها تاریک ولخنه  وه 
  می یاخود ته

  ر سنووره چووی سه  هه  تازه
    به زویر مه

   ناخی خۆت  له
  رچی پم کرا بۆم کردی  هه
  ن ڕۆژ ڕۆژ  مه ته
    دوای تۆ ران بوو له نھا گه ته
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    ماوه ریا نه دلۆپ دلۆپ ئاوی ده
  پرسم  ل ی نه

   دوای  ڕان به گه
  کانی چاوی تۆ  لیسمه ته
  اوی تۆ کانی چ ریایه دوای ده ڕان به گه

  ی بتوانم تنوتیم بشکنم  وه بۆ ئه
  کانت هاری چاوه  دوای به ڕان به گه

 یاڵ   و خهراب  سه بن به کانم نه موو ئاواته تا هه
  تا دون   هه

  کی خوناو بووم  یه من هۆنراوه
  با ی چیا نه ر لووتکه  سه له
  ک بدرووم  یه کانم له پته زانی مده نه
   تا دون هه

  ۆپی باران بووم من دوو د
    بایه ویستی تۆ نه ناو چاوی خۆشه له
   توانی مده نه

  . . . ساتک بنووم
  ئستاش هاتووم

  مک بووی  ه  قه میشه تۆ هه. . . پم ب ده
    وه نووسیه کانم ده ناو سیه شیعرت له

  . . .  ڕۆمانک بووی میشه تۆ هه
    وه خونده گشت وتت ده
    ه ڕواندوو چی تۆی لره

   تۆ نرگزی بنار بووی  که
  ر   ده هاتیه  باهاران ده له

    ڕواندوه چی تۆی لره
     تاریکه  گۆڕه م ساکه له
  وار بووی   تۆ چرای ژر ده که
    وه ناسمه زیت ده که  وه ئه

   و هشتان لووله
  وێ  لک ناکه

  من دنیام رۆژک دادێ 
   وه ڕوته ده

  کات خۆری نیشتیمانی 
 . . . . وێ که رده ی به وتکهفرو لو به

shallaw1@hotmail. com 
  


