
  وی دوعا  شهیا... گیران مانگ 
  لی     عهد مه شۆرش محه

   یه)دوعا(ئه مشه و  شه وی 
  ٠٠٠ده سته کانی رق و کینه تان  هه بن

  تا  هزتان  تیایه
  ٠٠٠له  ته نه که  رزیوه کانی  ده ماغتان  ده ن 

   !!مانگ  ٠٠٠  گیراوه مانگ
  

   به دزییه وه  به گوی خۆری  چرپاند٠٠ مانگکه  
  نھنی  ئه شقی  بۆ  درکاند

   ئاعایه کی  گل٠٠ی  گه وجئوه به قسه ی  میرک
  که سکی  مردوو 
  به رد  بارانتان کرد

  ته نه که تان  بۆ  لدا
   به ڕووی  سووری  دا پژاند٠٠تفی  ژه هراویتان 

  سه ری  کاه کیتان  پلیخانده وه 
  زه مه نتان  وه ر چه رخاند

  بگه رنه وه   بۆ  ئه شکه وته کان 
  !!!ندان  ئستاش  له  چاخی  به ردی٠٠ئوه  

  له وێ  له  ئه شکه وتا
  تفه نگی  پیاو ساالری   بکه نه شان 

  ٠٠٠٠پ  بلۆکی  فیشه کی که ن
    هه واوهفریشته یله وێ  گولله  بنن  به  

 گه ر  شانه ده ر  رازی ب!!!  
  ]عه وله مه [ چونکه  راداری 

  ٠٠  گیرانی  ئوه  ب  ئاگایهمانگله 
  برۆن  با  له وێ

    پکی  خونی  رژاوی٠٠٠تانئه میره کان
    هه ده نمانگ که لله ی  
    به سه ر خۆشی٠٠شخه کانتان 

  تا حاڵ  بگرن٠٠ده روشه  نره موکه کان  هانده ن 



  به زیکرو  دوعای  خه سیوه وه
  ]﴾دوعا[ ده فه ی  سینگی  پاکی  

  !!به  بلۆکی  ڕق و کینه  بکوتن 
  
  له وێ

  له ئه شکه وتی  ساردو  سڕڕا
  ه نو  گورگ و  جانه وه رال

  قاچه کانتان  وه کو  گاسن
  گیرکه ن]  دوعا[ له نو لینگی پاکیزه یی 

  تا نافه کی  گه نیاوی  خۆتان
  !!ی  ل ب] دوعا[ بۆنو به رامی 

  تا جنوه کانی  نو  ده متان
  !!بگرێ ]  دوعا[ بۆنی  گوه باغی 

   شون پی لوشکه کانتان٠٠تا
  !! ل  شین  بره یحانه ره شه ی 
  

    شارستانییه ت ٠٠ئه وه تا 
   گیرانه دامانگ  له و شه وی  ٠٠له و  شه وه دا 

  هنجی
  به بۆنی  ده مو
  بن هه نگو

 قاچه کانتان د!!!!  
  بگه رنه وه  بۆ  ئه شکه وته کان

  رگا بدا]  شانه ده ر[  گه ر 
  ٠٠٠٠٠له وێ  خۆتان  پاک که نه وه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ئاماژه یه بۆ ئه و  کچه ی به به رچاوی هه موو ژنانی  دونیا به  شوه یه کی :  دوعا 

  ٠٠دڕندانه مشکی  پرژا
   ٠ به ست  له  ئه شکه وتی  شانه ده ره  مه:  شانه ده ر 
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