
 

 
     

 فالبی/دانمارك
  ة حةمةخالَ.... دوعا ثريؤزةكان 

xale@pc.dk 
آانی دایكی تۆ)دوعا( به  

ستبووم  مه هنده  
مدا آه ك مۆمی ژووره  ته له  

 تا چاوبآا
..هاوم  تیشك ئه  

.سوتم هدی، هدی و آز ئه  
و الی تۆ ره به  
یای خۆم سپی خه ڵ ئه گه له  
یی میشه هاوڕی هه ك دوو وه  
ی ستكردانه  ده سنورهو  ئه  

نگ و نوان ده  
نگ و نوان ڕه  

  نوان خاآمیان دابیوه
  وه ش آرده ڕه

و وره  گه آانی دایه)دوعا(نار آه تا له  
.. وه می تۆدا خۆم دۆزیه خه  

  دووربووم وه  دته ش له هنده
..ت بوو ناسه ی هه  سروه گوم له  
  نزیكبووم وه  لته هنده

نتمآا دوافرمسكی چاوه  
  .. وه گرته وی هه ر زه سه له

ردوآمان  تا هه  
ك هاوار  یه نگ و به ك ده یه به  

  !! وه آانی دوای نوژو پاڕانه گۆرانیه
  وه  بینه بانه  میھره و دایكه بۆ ئه
   نوژدایه  له  ڕۆژگاركی درژه آه
  ... نھایه  ته آه

Administrator
kn



 

)2(  
 هاوڕێ هاتم

آان دایكم پیرۆزه ) دوعا (منیش   
   ملدایه هل
آرد و زریان ئه یشومه  وه تی له فره  نه آه  
  گۆرانی آه

آان و  سپیه مه بۆ خه  
 ڕۆحی آۆی من و

آان و نگه نگاوڕه  ڕه رگه مه  
چی  ی ئه ی براآه ر سینه زامی سه  

  الی وابوو آه
آان موو ڕۆژێ فریشته هه  

  ..ن به ی دی بۆ خوا ئه ناه
ین سبه آه  

 خۆركی نوێ
ی  وه ر تكاو پاڕانه سه له  

..ب دون هه  
)3(  

  هه هاوڕێ هاتم جمه
واریم آانی آورده) ما سه (زای  من شاره  
ج ره ك قه من وه  

  ڕم پشكنیوه  زۆر توله
!یدیوه  ر نه ندێ چاو هه   هه آه  

هیدانم ی دوای آاروانی شه من شتۆآه  
ش لم تناگا ه) نسرم (  م گوستانه ئه  

دالیم وری من وه بیره  
دا ستده  ده  بوونم له وره گه  

 منی ماندوو
فتی ڕم نه  آه  ڕۆژ هنده به  

آانم  باه  
..رزی توانای فینم پنادا و به ره به  
گرنم وانی خۆم ئه وانیش ڕه هش به  



 

!!نونم  و ئه خه  
آتای خواو دواسروودی یه  

..خونم  ژین ئه  
م  من شتۆآه  

آاندا ه زڕ رگای خواپداوه ر ده به له  
م آه مائه سه  
  ئاگابن شكوو به م به ئه
  وه ی گویان بكرته رده په
م و  خه  گۆرانی گوه له  

یانیانی دایكی ئمه ی به وه پاڕانه  
زابن ه شار  
..ك ڕیسوابن  نه  
)4(  
هاوڕێ هاتم(  
)بۆ گهاتم.. گوڕ هاتم  به  
  ستم بگره ده
شقا بسوتم  عه آا له نه  

ش بآانم پخۆ شه ده  
آا مشكی پ بۆشایی نه  

یی ڕه  به ونه لم بكه  
ناسم  باش ده وانه من ئه  

بوون  شت نه آه  
!!یگرتوون   ف نهنھا ڕۆژێ ته  
بوون  نه ك من و تۆو دایه وه  
رگی گودا ندی مه  گۆڤه له  
یان )گوزارش(  
دا ۆ ئه  بولبول و هه له  

!!ن  میان بۆگه چاویان پیس و ده  
ا ..واد تفیان بۆ دایكیان حه  

  باب و ئاگردانی ماه
میشیان تكدا چاوگی خه  

..آانیان ووردوخاشكرد)دوعا(  



 

)5(  
 هاوڕێ هاتم 

  وه یمانه زاران په هه به
آان و)  ره ته (  بانده آه  

.. م ) اللۆ ( ی آه  پساوه پشته  
آانی شارو  بنازه  گوه آه  
ودیو چییا آانی ئه ریه په  
آان و  شكاوه ه) ڕۆح  (ی نه ئاو آه  
..ئاوایی آچانی ی ما سه  
آانی مژوو  پیرۆزه تیشكه آه  
م نوژ و آه رگی یه  مه آه  
رماڵ م به آه یه  
..ربھنم آاندا ده) دوعا ( زینانی  له  
م رداآه به  یان به م ڕۆژه وزی ئه رگی سه به  

..م  رالده سه یان له ه) مان زه (تۆزوخۆی   
)6(  

مهاوڕێ هات  
  یه ڕوه آیش به یه قافه
   یاخی بووه) درو دوعا نی غه مه زه ( له
ر چراو ڕوناآیدا به له  

خونن نوژ ئه  
آتر  فرمسكی چاوی یه به  
شۆن ستنوژ ئه ده  
رگ سپین یان بهووم ر هه هه  
ڕاستگۆن)  ش ئه (ی  ك فریشته وه  
موویان داون پاآن رهه هه  
یان) زگماك ( زمانی  به  
ناری دوعاندا  آه له  

ن خه  ئه بارگه  
ن آه و ئه خه چاوی نووست و له  

نوێ رله بۆ سه  
ستن به آوردی دائه نوژ به  



 

دونن آوردی ئه ند به خواوه  
مۆش ی ئه شه  ڕه مۆژگاره ئه  
آشن ده ی پیرۆز هه) شید ( له  
ڕامانی پاك (  

 گفتاری پاك
     )آرداری پاك

ڕژن ده هه  
....ن ڕژ ده آرداری پاك هه  

 
 تبینی
 ـــــــــ

..ن یه م هۆنراوه می ئه ئیلھا ی آه آه بانه  میھره و دایكه) گیخانی ندی به زه نه (  به شه  پشكه*   
، وه تاو نایگرته ی خۆره و جگایه ئه) نسرم*(  
  گوڕگوڕ بابه( یانووت گوڕگوڕدا ئه تی بابه  زیاره  لهجاران)گوڕهاتم، بۆگهاتم هاتم ،به*(
).وڕهاتووم بۆ آوڕهاتووم گ به  
).سیخوڕ (  هاوادز ب  آاری مرۆڤكه..ڕاپۆرت)گوزارش*(  
.آجاری یه  به تۆراو النه له)  ره ته*(  
.گیخانی ندی به زه نه) درو دوعا نی غه مه زه(*  
.دا)شتی رده زه( دینی  له هی ڕاستگۆیی شتهفری) ش ئه*(  
. ستاییهآی ئاو یه ، ووشه) نوور(تیشكی پیرۆز) شید*(  
وودیرشت د رده وو پۆگرامی ئایینی زه یه په)ڕامانی پاك ،گفتاری پاك، آرداری پاك*(  

..ر سه خوای له  
 
  
  


