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   ی شاو عل ...شیمانم شیمانم په په

  شیمانم  په... شیمانم په
    یه چی نھنی دم هه

   گۆرانی و م به یکه ئستا ده
  دینووسم تیا ناونیشانم 

  واک و   هه م به یکه یان ده
  و ڕۆژانی تر  مۆو سبه ی ئه بۆ ڕۆژنامه

  زانم  ر چی خۆم چاک ده گه ئه
  رچی بم   هه
  شقی تۆ  گیانی پاکی پ عهر  رامبه به له

  کو بارانم  چاوی من و فرمسکی وه
  هاتووم بۆ ت تا پت بم 

  ی زیاتر ناتوانم  وه من له
   بگرم   دووری تۆ ئۆقره له
  ییمدا  ڕۆژکی توڕه له
  شیمانم   په رچیم ووتووه هه

  تا مبمبووری ... چۆن پت بم
    مین جارمه نده  چه وه ئه...  خشه بمبه ده

  م  که داوا ده.. من دم بۆ ت
  شیمانم  شیمانم په په
   خشه  بمبه ده

  م  سه و که من ئه
 فسونی تۆ دلگیر بووم   چاوانی پ ئه  به 

   م فایه  ب وه شقه عهو  ئهمن
  .. کانت ر چاوه رامبه  به له

  م  و ب ووشه نده رمه  شه هنده
  بنم ڕووم  ت بۆ ناکرێ هه قه
    خشه  بمبه ده
  م  یمانه  ب په و ئاشقه  ئهمن

   گیانم  گشت ئۆبای خۆم له
  م  سه و که من ئه

   کو شووشه وه
   نوانی خۆم و خۆتدا  له

  یمانم  شکاندم گفت و په
  یدام  شه هنده

   بۆ تۆ  هنده 
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   تاوم  گریم زۆر به  کوڵ ده به
  بینم   تۆ ده  که نده رچه هه
   ناکرێ ت بۆی قه
  انت ک ر چاوه رامبه  به له
  .. ب چاوم هه

  گوتی  پم ده
  .. وێ  تۆم خۆش ده

   بوو  ژاره م و په رچی خه هه
   منت چشت  له

  من لت ناگرم 
  ناکاودا منت ج هشت  بۆچی هاتی و له

  .. زۆر دنیام
  ی ناوێ  گه هیچ بیانوو به
  متدا   ناو دی پ خه جارکی تر له

   من بی  ی به وه ب ئه به
  ت خۆش ناوێ رگیز منیش هه
  نھا یه کجار  ته

     زینه لکه  په  به  بیکه  بنهدت
  بای ڕابردووم   له بیده

  شکی سوورو سوراوم  بۆت بژم ئه
  وان و ڕۆژانی شووم  بۆ شه

     بمبووره ده
  زۆر جاری تر 

    خشیوه  دی خۆت به منت به
   من دووری  ی له وه وساته له

   و وه کانم ناخونیه نامه
    بینیوه رگیز نه ت ههمن

  زانم  چاک ده
  یی دی پاکت  زه  به به م رگیز ناگه هه

  زانم رۆژێ دادێ  من ده
  ویستیت  تاو گو خۆشه له
  زارم  ب گلکۆو ب مه به

  ی  و ڕۆژه ویستم تا ئه خۆشه
  نم  چاو لک ده

  زارم  رمه ر چاوی جوانت شه رامبه  به له
    ره دیسان وه

  ت  ه دی پ ئاشقان به
     بیر که موو شتکم له  و هه من ببوره
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  ک مناکی ب دایک  وه
  و  فرمسکی چاوم بسه

    م ژیر که گریه
    زۆر لم ڕوونه

  نووسم  م چی ده رچی ده هه
  یدات  بۆ ئارامی دی شه

    ب ئاکامه
  کو  ئستا وه

  جاری جاران 
  وی پم   ترپه گوێ ناگری له

  داناهنی 
  کانم  روپرچی ووشه سه
  ناو دوتوێ  له
    ڕی نامه په

  ب گومانم 
  م دێ   گریه نینت به پکه
   ر رامبه  به له
  کانی ردی دڵ و ژانه ده
  رگیز  هه
  رگیز ڕۆژێ  ژن و هه ک ناتھه بایه

  دادم نادا 
  شیمانی  ی په دان ووشه سه

    لم ببوره
  گرتووم  رهه ڕۆژانی سه له
  ڕۆژانی  له

  و  ه  هه پ له
   خۆم وون بووم  کانی له ساته

    لم ببوره
  رخۆش  ک سه ی وه وڕۆژانه ئه
  قام  قام شه ڕام من شه گه ئه
  زانی مده نه
  م  که هاوار ده.. دێ وڕۆژه ئه

  ی  وه ربۆ ئه هه... هانا دنم
  تۆ گوێ بگری 

   پت بم نھا جارێ که ته
   شیمانم  په
  زارم  رمه شه

  زارم  بهم پ  که هاوار ده
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    وجاره س ئه به
    دی شکاوی خۆت بنه

    منی تدا بونه
    م خوایه لکه به

  جارکی تر 
  کانم  مه  گودانی خه دت بب به

  شیمانم   په ڕ که پم باوه
  نم  پ ل ده

  ک چۆن گوناهبارک بنی و  وه
   گوناهی خۆی بن  پ له

  نم  ها پی ل ده منیش وه
  دان جار   سه به
  شیمانم  په

    ره گوم وه
   ڕۆژانی تات  بیر که له
  ی  وڕۆژانه ئه
  زان  مده نه

  رستم  بیپه
  شقی تۆ  زی درژی عه که
  م   ببه سوجده توانی مده نه
  ر چاوی کات  رامبه  به له
  ک چۆن وه

  زانم  ناوی خۆم ده
  زانم  واش ده

   و دت کانی نیشتیمانه
    نگه ک ڕه پاک وشیرین و یه

  بیستم  ی دڵ ده ک چۆن ترپه  وه
  زانم من ده

  و  یه ی هه ک ترپه ر یه دت هه
    نگه ک ده ر یه هه

  خۆم   دی پاکت ده سوند به
  شقت  ی ئه  گی توڕه سوند به

     لم ببوره مجاره س ئه به
     رق وکینه رکه  دڵ ده له
  که م ی خۆم وا فر ده وده ئه

  رستی  تاکو ماب بتپه
  ی چاوت  مه سورنوژ بکا بۆ

  ویستی  ۆشهخ همای  ببته
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    لم ببوره مجاره س ئه به
  سابات  م به که دم ده
  ری بۆ بای تۆ ب  سبه
  وێ  ر بکه ک خۆرت به وه نه
  رمی هاوین   ڕۆژانی گه له

  ترکی   چه م به که دم ده
  ره وه کجار گه یه

  بۆ ڕۆژانی باران بارین 
   پایز ب  خۆم که سوندیش ده

    خته رچی دره هم هه نه
  رێ  بوه کی هه یه گه
  تۆ دت زیز ب  ک ئه وه نه
    لم ببوره مجاره س ئه به

  تۆ نازانی 
  نگم  سوت دی ته چۆن ده
   نو گم  وو ڕۆژ له من شه

  م ده یمان ده په
    مجاره س ئه  به

   لم ببوره
   مۆم و بهم  که یان دم ده

  وری تۆدا بسووت   ده له
  کو یوسف   وهیان دی خۆم

 .. بم رده  سه
shallaw1@hotmail. com  

  


