
 
 
 

ی شاو  هۆنراوه ...  کوژن  م مه که  نیشتیمانه م پایزه به  
 

ۆل هۆ گه ..  پایزه  
مبارو  ی شاخ خه لووتکه ... بریندار و گوڵ گه  

زار زۆر بوباریش ڕ  
ک  ر وه و من هه پایزه  

   ند ساه پایزی چه
ڕوو   لوی دار به له  

  دار  لکه می په کشم ئاخکی بی سنوور بۆ خه ئه
ی دێ  وورشه ر بایه  و هه پایزه  

  خوار  لق وچ دنته
ژمرم  موو پایزان ده من هه  

  دار  لکه هیدی په  گوڵ  شه لکه هیدی په شه
مساڵ من ئه  

ک  نوان پایزو ڕابردووت نیگایه له  



خشنم  ده...  مژووی تای خۆم  به  
م   پت  ده ند ساه  چه  

 من مژووی سووتاوی 
ڕوباری لم خنکاند  که... م   و پایزه ستی ئه ده  

م  و پایزه  ئهستی ی دڕاوی ده ڕه من په  
     گوڕ گوڕی م سووتاند  ی بابه که ئاگره

موو پایزان مرین هه من وحه  
بت و   دار ده لکه مان په ه رو که ر سه پی سه  

ڕین  گه ده ووشک ووشک هه  
ردوکمان  هه  

ین و ناوه دوو برسی ئهپایزان   
تاکات خونی خۆم .. تام  گه تی لهپم گو  

ر  سه  مۆم و تۆش به م به که بۆت ده  
   ڕه ئاوازی ناو دم تپه

 پم گوتی 
م  که  چاوی خۆم بۆت دهتام تاکات گه له  

ر  سه و تۆش به  ووشه به  
   ره م تپه و هۆنراوه ی ئه کۆپله

م  ووشه م له  ڕسته پی بن له  
خت  دره خشی به هب نگاوت ده  هه  ر وایه گه  

ری پایزم   سبه ویش ببت به تا ئه  
  ڕووبار  خشی به به نگاوت ده  هه ر وایه گه

ی  زه  ته ویش ترم کا له تا ئه  
..ی پ پایزم  فنک کا ده.. ساردی خۆی   

و  چی وا پایزه که  
م  که رژینی ماه ختی په  دره ڕۆژانه  



رێ  وه ئه  
و چی وا پایزه که  

  جاران   ڕوبارم تنوتر له  ڕۆژانه
ی شاخ خامبارتر  که ووته  

  جاران برسی تر  رکوکیش له که
  تۆڕی ڕاوچیدا  ی له وانه ئه... استی   ڕ  بهن پم ده

...رباز بوون  ده  
ی  وانه ڕاستی ئه ن به پم ده  

  لوار چراکان  له
بی ناز بوون .. سووتان  نه  

ش  ی ئوه و ده پایزه  
ریکن  ی خه و نه خشه ئهگۆڕن ب  

ستۆی من   ئه نه بیخه  
ش ی ئیوه ده  
ریکن  ی خه تره وچه واز بنن له  

ساڵ  رزی ووشکه وه له  
..ن  یده هه  

  کاسم کا  ریکه رم خه  باشوور بای گه و له پایزه
ی  و بایه ئه  
  ند ساه  چه گکه

   ر بووه شاخ بهی  ی لووتکه سته جه له
ی  و بایه ئه  

ایپۆشی و وونی کرد د  
ی خۆم  زاران الشه هه...   بار چاو  له  

..ی خۆت  الشه  
    پوه هشتم به کی نه ی گونده و بایه ئه



  وا دیسان دێ ب بۆ الم  و بایه ئه
   ...  ڕوه به

ی لم سووتاند  بجه ه ک بوو هه بایه  
  پایز   له ریکه ی خه  وبایه ئه

کاو  ده هه  
.. ن  نیشتیما گاته ده  

کی و قیژاندی   زامی ڕاچله هیدک له شه  
رک خنکابوو  خاوه  

  ین هرد  گه  دستی سووتاوی به
  نیشان دام ی  که کۆرپه
ی  سته  جه ک که داپیره  

کرد  وانی تر ده گکی ئه سه  
نگیشی نووسابوو ده  
دویانووت .. موویان  هه  

  بۆ خاک و نیشتیمان  هاته پایزیش نه.. و  پایزه
ن بکوژرێ ه مه  

...هیچی تر نیشتیمان   
 

shallaw1@hotmail.com 
 
    
 
 
 


