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-------------------------------------------------------------------------------- 

 شقدا عە دوای بە

 ك سوفیە ك وه حیا یە ت ھجە بە

 ڕۆحی  بە ندێك رمە ھونە حیا، یە ت ھجە بە كانی جوانە  ره ھە  گۆرانییە  لە  كێكە یە  گۆرانییە م ئە

  .ڵێت ده گۆرانی  وه جێماوه و نھا تە كی سۆفییە

 و شت ھە بە م ھە شق عە  كە  یە سوفییە  پوره لە  كە و ئە نایابی كی یە وه نگدانە ده  گۆرانییە م ئە

 خاڵی م ھە و ھێز خاڵی م ھە و كۆتایی م ھە و تا ره سە م ھە تی، یە كە مە نە ھە جە م ھە

  .تی الوازیە

  لە كوفر تیایدا  تە حمە زه  كە بێت دروستده مینێكدا رزه سە لە  میشە ھە شق عە  لە  رزه تە م ئە

  . وه جیابكرێنە كدی یە لە ئاسانی  بە ختی دبە بە  لە ری وه ختە بە ڕی، بێباوه  لە ڕ باوه ئیمان،

 زمان بۆ ھاوار جارێك.  وامدایە رده بە ھاوارێكی و قاژێ لە پە دۆخی  لە مرۆڤ تیایدا دۆخێك

 بۆ ندێكجاریش ھە خۆی، ئیمان بۆ جارێك لێبكات، عبیری تە و وێت بكە فریای بات ده

  .بێئیمانی

 راوێزی پە لە كاندا، شتە موو ھە راوێزی پە  لە نھایی تە بە  جێمانە بە و  وه مانە نجامیش ره ده

  .ڵگاكاندا كۆمە راوێزی پە و كان ڕووداوه راوێزی پە و كان ندییە یوه پە

  بە ئیعترافكردن دوای بە  كە  دێرینە  پوره لە كە و لە  دڵۆپێكە حیا یە ت ھجە بە ی گۆرانییە م ئە

 ویستی، خۆشە بااڵی ره ھە دۆخی ك وه “جنون”  لە ڕێزنان دوای بە ڕێت، گە ده ییدا دێوانە

 زمان  نە بێت دروستده شتێك و چن تێكده كان ستنە ڕیزبە و كان پێناسە و ماناكان تیایدا دۆخێك

 و خۆی م رده بە لە ڕووتی بە ستێك دمە بە ك وه ئینسان. ت نایە تی قە ره ده بێئیمانی  نە ئیمان  نە

  .ستێت وه ده خودادا م رده بە لە و دونیا م رده بە لە

 . ت ھجە بە  كاكە وتووبیت ركە سە ر ھە

 ریوان مە


