
  بوو عا دوعاکانی دو ند گوت له خوداوه
  ج ره تیف فاتیح فه له

  
م   ئـه  هـات، خودایـه وه رگمـه  جه  له  بارانی دوعام بینی کزه رده ی به  ونه دوعاشیان کوشت من که

، چیرۆکی کوشتنی دوعا  وییه  زهم گۆی  ئهر  سه ن له که  چ ده وه  ئینسانهی نو   به ییه موو دڕنده هه
ن  ته ی به سه و که ، ئه خدرژاڵ ، چیرۆکی لوتبینی که وه  ساتباری بیرخستمه رۆکی کارهچییان  ده

ویستی، من پـشتر  ر خۆشه سه  له،دیسانینم  بارانی هه رده برد، چیرۆکی به دهویستی شک  خۆشه
 غـازی ڵ گـه ، پـشتر لـه مکـردووه  بـارانکردن قـسه رده ر بـه سه نگ دژی ژنان، له بر و زه ر زه سه له

واوی  ی تـه و تابلۆیـه  ئـه مـان کـردووه  بـاران قـسه رده ر تـابلۆی بـه سـه نـدا لـه رمه دی هونه مه محه
ر  سـه  و لـه یـه  و فاتیمـه ر پرچـی ئایـشه  هـه وه ، ئـه  و فاتمـه  پرچـی ئایـشه کانی کردبوو به رده به

 ئاگـات  بوایـه ت ده قایـهر و سه موو ئه ڕای هه ره  سه کرێ، خودایه دهتانی خون  ویستی خه خۆشه
نـاوی چ   هـه  لـه ر عیـشق، ئمـه سـه ر چـی لـه سـه کـرێ لـه  بـاران ده رده  دوعـا بـه ، کـه  بایه وه له
  زانـم ڕۆژانـه یـن، مـن ده کـه کراسـی دهوت و دنیـای مـۆدرن و دیم نیـه ده مه  له  قسه وه تکه هاله جه

کـی  رچییه ، دوعا هه وه ڕیان ل بداته ئاو یهسیش ن کرن و که ب ده کوشتت و  م وته دوعاکانی ئه
،  یـه ڕی نـاوخۆدا هـه ه شـ سـتی لـه ده و نـه ک، ئـه رچیـه  هه،  نیه  بارانه رده و به کردبت شیاوی ئه

ـی  نـده  گـه  نـه رداوه رسـتگا بـه وت و په  مزگه  ئاگری له ، نه وه ته ویی ناوه ته ی ئاینی و نه کشه نه
کـی  یه هفریشتک  و وه ، ئه سی کوشتوه  که ، نه  دزی کردوه  نه ی داگیرکردوهوی وزار  زه ، نه کردووه

 نوسـکی  رده ر گۆرانی شاعیر شیعری به ر هه گه  دواجار مه  که وه شقکه ی عه داو ته وتوه واز که النه
 ژیـان کـردن،   بـه وه سـتمان کـرده  ده وه ش، دیـسانه بـاران کـراو و ئمـه رده وس، دوعـا بـهبۆ  بن

ن،  بـر رده وده ش به وعاکانی دیکه بوین تا دڕێ  و چاوه  رۆژانهر بارودۆخی ئاسایی  سه وه ڕاینه گه
بنوسـم ز جیـاواز  گـه ر عیـشقی نـوان دوو ئینـسانی بـوا جیـاواز و ڕه سـه دا لـه وێ لـره من نامه
ی ئاین   نوی تۆه ی به وانه ین، ئه توانین گۆڕان بکه  دهن چۆ دا ئمه و دنیا ورانه ی بم له هنده
  نـه ی دوعا بخـه وه ر له  به وانه ، ئه  ویژدانی خۆیان کوشتوه مکه  دوعایان کوشت، ده وه فه ره و شه
  وره  سـاتی گـه کـان، کـاره گـه م سـه هرد  بـه نـه ووی خۆیـان بخـهرد وژدانـی مـباکان  گه م سه رده به
   پـشت کوشـتنی دوعـاوه ک چۆن لـه ، وه یه ، ژنک هه وه موو کچکه  پشت کوشتنی هه  له دایه وه له

  م کـه کـه گ ده مـین بـه ی دوعا، من سوپاسی میر ئـه که   دایکی عاشقه کاته  ده  که یه  هه ژنکی دڕنده
، ڕابکـشی  کـه  کـوتراوه ـی خونـه  شـه ۆ دواجار الشـه گۆڕستانی ئزیدیان ب ڕگای دا دوعا له

 ڕۆژێ ێو  دوعـا ئـه کـرێ، ببـوره ردبـاران نـه س بـه ر عیـشق کـه سـه  هیوام چی دی لـه ک به روه هه
  یتان بیـری لـه یتان و شه  کوشتنی شه ند بیری له  بوین، خوداوه کاری دیکهرقای   سه،موومان هه

ی  یای ئمه واوی بیرو خه ،کوشتن ته وه کرده دهوشتنی مرۆڤ  ک  ومرۆڤیش بیری لهکوشتنی مرۆڤ
 !! دوعا  دوعا گیان به وه  تۆبکاته وت بیر له که  نه وه س فریای ئه  که نی بوو، بۆیه ته


