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  نيشتيمان بة كرد ئامساين بوو ذؤحثك ئةو
  "دوعا "بؤ

  كارواين سريوان

  ئةو ذؤحثك بوو ئامساين كرد بة نيشتيمان
  بة جةستةيةكي لة خوثن گةوزاوةوة

                    دصي هةزاراين كرد بة دواژوان
  سنوور و ة ئامسانثكي بثئثستا نيشتيمانةكةي ل

  سةرتاپا ذووگةي دادوةريية
  وساوة هةر كاتثك بة بصنداييدا دثلة

  زؤروةخت لة سايةقةوة بةدةردةكةوث
  ئةو شينثكي سپيباو ديارة

  دةصثي لة بةفرستانةوة هاتووة
  جارجار تارماييةكةي لةمال و لةواليةوة

   سةما دةكات وئاسكانة
  ناوةناوةش هةصدةكوتثتة پثشيةوة

  ر دةصثي كاري نواندن دةكاتهة
  ةين لة حةشارگةي ئةضينداران دةچثئةو دمي

  وةك كؤمةصة كةزييةكي لةباريةك دةرچوو واية
  هةر دةصثي هؤگري مانگ بووة
  وة ئةو گةلةتيسكثكي بريسكهاوثژ

   عةشقي لث دةچؤذثباوةشثحةسرةت و  كؤصثك
  ئةو كاتةي تةواو نزيك دةبثتةوة

  گوزةر دةكاتوادةزاين لةو ئاستةدا خثرا 
  خةصكي ئامسانة" دوعا"بةآلم چونكة 

                       وةك بةفر و باران ميهرةبانة
  ئةو چونكة خووي ئامسانييةكاين هةصگرتووة

  بث ئثرةيي بة دةوروبةردا دةذوانث
  بةبث ئةوةي خؤي شثلوو بكات و

  ،وةك هةورةكان پثش ئةوةي ببنة باران
   سةغصةت بكاتوةرثةةوةي گيانئاسپايي و جوودا ل بة
  ةكاوةخؤ بةو ئاقارةدا تثدةپةذثتب

  ة ئامساين تازةنيشتيمان پريؤز بث ل كةهةروةك ئةوةي
  كة بايةكي نةرم خؤي پثدا دةكثشثهةر 
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  ذشكةكاين لةسةريةك تةخت دةبن
  ئةوكات وةك ماسييةك خؤي دةنوثنث

  ذشك دةبن بة پةلكةماسي و
  لثو ناسك هةروةك لثوي ماسي

  هاوذثيةتيي بالةوثوة بة 
  بؤ قةيرثكي كورت

  كة پذ لة خةوين قووص بث
   وپثصووي لةسةريةك دةبزوثنثت

  لة بةردةكاين سةرزةوي دةذوانث
  بةرد

     بةرد
        بةرد

          چيت كرد
  وبةرد بؤ هاتيتة جووصة

  خؤت كثشا بة سةر و دةم و چاو و
  !                                  الشةي بثنازمدا

  د بؤ شانسي بةهارثكي ترتبةر
   گؤي زةويية پثم نةدالةسةر ئةم

  بةرد بؤ وا چوست هاتيتة دةست و 
  لة پثش مرؤضة لة بةردةكانةوة

  ! پثشان دا بثبةزةييانةجةستةيت ذوومتت
  !ئةي بةرد
   ئازارةكامن چةند بةحةيا دةدوثنخؤ بينيت

  كاتثك دةمويست الشةي ذوومت
  ؤشمبة تيلمةي تراكسؤتة دذاوةكةم داپ

  خثرا سةر كوصمة و هةنيت پذ دةكردم لة خوثن
  !ان بةردةكئاخ

   هةضدة ساص بووخؤ ئةوة
  كة من هةنگاوم بةسةرتاندا دةنا

  هثندة ناميهرةبان نةبوونئثوة 
  هثندة بةسؤ و سةرتيغ و خوثنذثژ و
                         ئةهلي دؤزةخ نةبوون

  !نا بةرد
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  من ئثستاش ئثوةم خؤش گةرةكة
  ؤژگارثك سةريينئثوة ذ

  من و منداصة هةژارةكان بوون
  ئثوة ذؤژگارثك بةردي بة رپثي

  ساپساپثين ئثمةمانان بوون            
  !نا بةرد

  !نةك لة تؤ
  بةرد دةوةشثنث و ت لةوةي دصي لة بةردةنةفرة
  ةي ئةضني لة خوثين خؤيدا دةگةوزثنثا لةوحاش

  !نا بةرد
  داوثنةهةر لة هثشتا نةفرةت لةوةي پثناگات و 

  ناوي مرؤضة و هثشتاي حاشا لةوة
  !! دةنوثنث                       ذةفتاري ناو جةنگةص
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