
  !!ت جه  خهیت سه   ده،) دوعا( و منیت به رائه
 ی وهنراۆه

 د حمه  ئهیرد هه

  ه ت یت شه رعبا ب

  گه ر له ئاست ئه م تاوانه 

  ت ده نگ بنده به

   بکات ی چیده نگ

  اسا سه روه ره ی

   منیتله وو!! اسا ی

   !؟زه ره سه ر به می که سۆ ب

   من به رد یتله وو

    مه رده و ۆب

  ه و گوۆشه ک بیف

  ی بن باخه ۆ بیوناکڕ

  !!ه  که جه یه کیسه رکرده 

   من ئاو یتله وو

  ه ی دار خورماۆب

    ئاسمانهیاکان چرۆنه وت ب

   هه جوج و مه ئچوجه کانه ۆراک بۆخ

   که ر که دانه وۆ بیئازاد

  ژه کانه رعه ونه  مل دری  فۆاساش بی



   من یت له وویبه 

   تاوانه یاستڕ

  ه یستیشه وۆش خیتاوان

   من یتله  وو

  فاکانه ۆنکیش کیو لۆماچ ته نھا  ب

  ش یفاکانۆنکیشلوله ک

  ه یم ئی ناو ده مۆک بڕ

   ی من ئازادیتله وو

  شمه ی ئاوریراوۆک گجوت

   ده کات له پیۆ خیت به ئارازوده سه 

   من یتله وو

  داسه ی ئه دیالوک پلله ت جوتیم

   سه رکرده کان    وپسراول

  !! ده که نیان له پیۆ خیبه ئارازو

   من یتله وو

   سه رابستانه ڤۆ مریماف

  !!!  چراخانه  ژنانیماف

   من یت له ووی ،، ئا منیت له وویئا

  د په رستانه یه زیستانه ،،گه نده 

  !!لله ت نقوستانه یلله ت به سته زمانه ،، میم

  خه مبه راکان  من  پیتله وو



  تاوان ده که ن

  ه جم ده که ن ڕه کان به به رد ڤۆمر

   من یت له وو

  ه کان یرۆشته کان ،، حیفر

   یستیشه وۆ  خیکه تیمه له ئ

  ا ، له ناو کوجه ویر ده یخۆله ر

  ناکان ۆله ناو ک

  به رد باران ده که ن 

  !!ده نگ ده که ن ان بیۆخواکان خ

  ؟ل ده که نان گیۆ  خ! کوردستانیخواکان

   من یتله وو

  ت   ده سه یکزر هه مو مله ژ

  ک ژۆهه موو ر

   ێسه د دوعا ده مر

  ک ت هه ر ده سه ی کورسیله سه ر شان

   کژۆهه موو ر

   دوعا یوه  هاوشیسه د تاوان

   ێده کر  و ێئه نجه م ده در

  ن هه ر ده یکه چ

  اسا سه روه ره ی 

  



   من یت وویاسای له ی من ،، ئایت له وویئا

  ت وده را ده در له سیجوان

   وێ به ر باران ده کریستیشه وۆخ

   !!یووتڕن به یئه و

  تله خاج ده در

   من یتله وو

   یسه رسه نگ له ڤۆ مریماف

  ت وشرنده وار ده ک نه خویکڤۆمر

    ده یش وه زنۆ نه خیکڤۆمر

   من یت  له وویئا

   منیت ووی سه رکرده  و پسراو  له لیئا

  !!!!!ێه ك ده گر و ژن به هی ئازادیماف

   من یلله تی له میئا

   من یت له وویئا

   ئه م هه مووی ن به رگهۆچل

  !!ێه گر د ده رده   ئازار و

  ن ؟ۆچل!! شـم  نازانم ۆن ؟ خۆچل

  

  !!ه تت ده سه یه یله سا

   گرت ی قه قنه ز  وا به ریدار

  !!ت یۆ ده خیکک  ده ردژۆڕ  هه موو ۆت



  ت ؟ی چیوانڕچاوا

  و شه قه ماکانت وا له ن

  ت  به رد باران ده کرڤۆمر

  !اساکه ته ی یزله ئام

   ێه جم ده کرڕ یستیشه وۆخ

  !م ه تا وه دارو به رد ه

  !!؟ت یت  هه ر کپ ده که ۆ  خۆ  تۆب

  

   مندا یتله وو

  شمم ده کۆن خبه رد ده 

   به که عبه دا و

  !!تاندا یشم به شه م ناکۆ خی دیچ

  شم م ده کۆت خیدار ده 

   ناکامه وه وۆبیمۆ خی دیدا و چیبه پاسار

  ت ئاو ده 

  !اکاندا ؟یدیه زیم ناکه م به ۆز خیهه رگ

  نه وه  بمیسیهه ر وا به  پبا 

   دوعادا یوحڕ به م ده که م ۆخ

  !!مه وه ی ده ی  به پاکی ئه به دۆب

  

  ت  له وخاچه ده مگرن ح ده یمه س



  ک  دوعا له سه رشه قامیگاکه له چ

  له خاچم دانه وه ؟

  !!د بم یش وه ک ئه و شه هیبا من

   ؟یستیشه وۆت خئاوا ده ب

  !!!ت ؟خه مبه ر ده پ

  اڕڕ حه ی ئه شکه وتۆن  بمبه نه وه بب

  ه کان ییشیه ڕبا قو

  دم که ن؟یبه که رسه ک و به رد شه ه

  !!سالم بون یت ئئاوا ده ب

  زه ده شت ده 

  ده وه وه رن ،وه رن  له ئام

  قه  سورم که نه وه یتا به عش

  رته که شیله ئاگردا  سورتر  له ت

  دوعا 

   ی که لله سه رینسور تر له خو

  دوعا

  !که م ؟ب په قه کیله به عش

  !که م به جه هه نده مب به حزان  

   یئه و شه قا مه 

  د کرا یا شه هی تیدوعا

  !!راط  ی سیکه م به پردیده 



  ! به هه شت ؟ۆفه قه ت دوعا ده به م ب

   یستیشه وۆ خیخه مبه رمنم پ

  !منم  زه ر ده شت

  ست ی ژنم ده ویماف و ئازاد

  ن وه رن ئاگر بپه رست

  ت هه ر ئاگر ئه توان

  گا په رست، و تاوس په رست و، 

   وی سپیل له سه ریمه ند

   سور ویل له سه ریمه ند

  ه ش ڕ یل له سه ریمه ند

  تد،،،،،،یه

  !!ت ن بسوتیهه موو

  ن یک دروست بکه گه ردون

  خالنه ۆ ئه م پب

   یت  له ئازاد بت پک بگه ردون

   ۆ تۆ من ،بۆ بیئازاد

   ی گه ردن ئازادۆ،ب ژنان ۆب

  !!شی منی دوعاکاۆ دوعا کان ، بۆ دوعا ،بۆب

**    ***    ****  

   من؟ی ته که ووۆ ب ی،ئه ئا 

  !!هیان نیستوهه 



  ئاو ها   یک تاوانڕله مه 

   ڵ گه نده یکه تر ده سه له ژ

  !! بوووووووووووڵ ۆوا کرم

  !ڵرو منای  گه نج و پیئه ق

  ا سه روه ره اسین  که چه هه ر ده 

  اسا یم  ش ده یمن

  ر وه ره و ؟ژ

  !!دوعا سه روه ره

  اکان یدیه زیسه روه ر تره له  

  تاکان سه روه رتره له ده سه 

   یسه روه ر تره له مه مله که ت

  ستان گه نده 

  سه روه ر تره له و که سه نه 

   ڕ ده نگن  له مه که ب

   ژن  یبه رد باران کردن

   ژن ،،ی ژن ،، خوایوحڕ

   من یستیشه وۆخ

  !!ان یدوعا گ

  ن ی عاشقۆت& ن ،، من یئی به رۆت& من 

  ن ی په پوله و گوۆت& من

  ن یره وئاسمان ئه ستۆت& من 



  ن ی سروشت وجوانۆت& ن ،،منی ئاو و کانۆت& من

  ن ی ژنانی ومافی ئازادۆت& من 

  !!!!ش ده کوژن ؟؟ی باش ده زانم منوه ل

  یله سه ر مافان کوشت یۆت

  !   ژن بونت ؟ی،،  مافی ئازاد

   یش ده کوژن له سه ر مافیمن

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! بونمیئازاد

  !ناده م ؟ پیم من گوبه 

  !!ن یئیده زانم هه ر دووکمان به ر

  !! ته ت بت خه جه ده سه 

  ه تهت خه جه ده سه 

    ن یئی به رۆت&   من 

   ۆت& من 

 . ،ۆت& ان  منیدوعا گ
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