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رگدا دووای مه ڕان به گه  
 

 
ر، دانیمارک  سارا عومه  

  2006ری   ی ئۆکتۆبه17 و 16
Xozga86@hotmail.com 

 
.  و تۆمار کراوه وه ته نگی خۆم خوندراوه  ده  به یه م هۆنراوه ئه  

 
و مشه ئه  
یه وه وی تالنه شه  
کانی مردندا نهری  به شته ناو پده به  

کاندا  یاخیبووه ونه ناو ڕۆحی خه به   
  و مشه ئه
کاندا و   دییه به  ئه رگه دووای مه  به ڕانه وی گه شه  

ک  یه  بۆ دورگه سنگواکردنه  
 دوورتر 

کانم چاڵ کراوه به  زینده گژداچوونی خۆزگه  به له  
 

و   مشه ئه  
ن ژیا ر به رامبه ڕوانم به رانی خۆم ده  نیگه له  

واسم ده کاندا هه یه  کوره مه مشه  بای شه خۆم به  
و تارمایی ره به  

ک و  یه  فریشته بمه من ده  
  وه مه که ش بۆ خودا ده باوه
م  که دا ده ورانه و هه ش به باوه  
  و ڕه  چاویان ته میشه  هه که
بارت  خوڕ فرمسکیان لده به  
و مشه ئه  

انی تاریکیدا وک  زله پۆله ناو شه م به که خۆم ده  
زنم ده شیمانید هه کانی په  دڕکاوییه نده لبه  ته به  

بت و ڕ ده م تپه که ته ڕۆحیانه  
!ر ووننابم  هه... ر ووننابم هه  

 
و مشه ئه  
بم ڕده نوانی مردن و ژیاندا تپه به  
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کان و  فریوخواردووه ینی ڕۆژگاره به له  
داکاندا  یه وه شه  
ناز و گوکی وشکی ب بمه  ده  
رم وه ده سپایی هه  ئه به  
و مشه ئه  
تتدا  کانی ژیان و قیامه ر پرده سه به  
م و که کانم جارانی چوار و پنج ده نگاوه هه  
!م ر پی ناگه هه  

 
تی خۆمدا و پوتۆزی غوربه ڵ و ته ناو دوکه ڕۆم به ده  

   وه مدۆزته زاران مژووی ووشک ده ئاساری وونبووی هه
ن ده ر خۆیانم ل الده ههوان  چی ئه که  

  و وه وشته دره  پشوازیمدا ده ت له قیامه
!وه کۆم نابته ر له ژیانیش هه  

 
  و مشه ئه

رگ  مه م بۆ پشوازی کردن له ڕوه ر به من هه  
  و وه سوڕمه ی خۆمدا ده ئاساکه نگوستیله  خای و ئه  بازنه له
   وه المه ت به رگک نایه مه

رگه و مه  ئه ییهخۆبا  له هنده  
  ت نانه ته

  وه ئاوڕیشم لناداته
 

  ! ئا ی ی ی خودایه
! وی خۆ کوشتنه م شه  ئه یه  قزن و شپرزه نده چه  

   ماشا بکه تۆ ته
خنکم و کاندا ده ریا ببن و قووه  ده من له   

رناچت چی ڕۆحم ده که  
کاندا   لماوییه  بیابانه له  

  و وه مشارنه کان ده  کوشنده رمییه لم و گه
ر نامرم هه  
کانی راباته ی دوای خه  دوکه له  
رگ و ژیاندا  نگی  نوان مه جه  
بم و رگک ده شقی مه  خوناوی عه ڵ به تکه  

!ر نامکوژت خودای ڕۆژگار هه  
دا ساته رگه وی مه شه م نیوه ناو ئه به  
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  جنونئاسا  و مه ڕۆیانه ره سه
رم گه ر ده هه.. م  که ر ڕده هه  
م ر پی ناگه هه  

 
و مشه ئه  
بن و  لیتر ده زه ن و ئه ر یه کانم هه نگاوه هه  

گرن   کتری ده  یه پاشقول له  
کردن له  ورووژان و په  ونه که ئاسا ده موعجیزه  

وان ئه  
  ژیان و  له وی گۆکردنیانه ر هه هه

رگ ڕسواکردنی دوژمنی مه  
 

و مشه ئه  
کانیشم  قیشبردووه  بچووکه قاچه  

علی الستیکی دڕاوی سپیدا ناو جووتک نه هل  
نن   ده وه کتره یه ر پاڵ به هه  

کی تاریکتر یه ی کوچه وه بۆ دۆزینه  
ماویتر ته  

کان  زیاده بوون و ڕۆحه ی هه  کوچه نادیارتر له  
دا م ژینه ین له موومان زیاده  هه  ئمه چونکه  

کی هیچ هاتووین و  مانایه موومان به هه  
وه بینه رکی نادیارتر ده ڤه چی ده دواتر ملکه  

ندی رکی خواوه ڤه ده  
نگ بینراوی به ندکی نه خواوه  

  و  ندشه ی ئه قینه  ڕاسته دوورتر له
  مینه ر زه م سه موو شتکی ئه  هه وونتر له
  خۆی مان گرته ند ده ت ڕۆژک دت و خواوه ک ده

 ک نات
  خالق
  و  وقنییه ی لته ئمه
  ؟؟ وه بره کانی قه ودیو لواره  ئه انناداتهتوڕم
ڕم گه ر ده من هه  

!رگدا  دووای مه ڕم به گه ر ده هه  
 

و مشه ئه  
ڕۆن ره کانم زۆر سه نگاوه هه  
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گرن کان ده ملی ڕگا چۆڵ و هۆه  
ی گزادانه به جره"و  دانی ئه ناسه ی هه کوچه و  ره به  
وه ته قبوونه رمادا ڕه  سه  له که  

ی  رانه و سواکه ئهبۆالی   
میان و  ده  بیھاوژنه بووه ق نه تک نانی ڕه  برسا له  له که  
ن روونیانی پتر بکه ده  

جرپوجۆپدان "کانم له  قاچه  
  بۆ سۆراخکردنی

  ره سه  قوڕبه به وکه م که کانی تری ئه  داماوه ره وه بوونه
  پشبک  ته وتونه که

رگ م نیگای مه که ی یه وه بۆ دۆزینه  
م س و که یه  
م پشوازی لکردنی که یه  

 
و مشه ئاییییی ئه  

یانبینم  ڕگا ده ی له وانه ئه  
دون و  ر ده هه  
دون و ده  

   بۆیانه بۆه
کشن ده ی من هه م عینادییه ئاخ و ئۆف له  

)رگدا شون مه به(  
   وه ڕقکی توونده به
بن و  ی ژر پیان تووند ده که رزه  ئه له  

وه لم ونه وت دووربکه نهنایا  
چی من  که  
وانیشدا  ناو تاریکایی ئه به  

بم ڕ ده تپه  
  

خ  شت و دۆزه هه ئای خالقی به  
کردو کروشمه"منی   
بت بۆم ر ده هه  
ی  یه  زینه لکه و په  ئه مه بت بگه ر ده هه  
ڕاو گه وز هه هارکی سه  پاش بارینی بارانی به که  
  وه زۆرهکر و نازکی   مه به
خات و  ر ده  خۆی ده یارانه عه  
رک  نه یه ک گه وه  
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ویدا ینی ئاسمان و زه به له  
دات خۆی پشانی زۆرداریی ده  

ک  ک جۆالنیه وه  
  بۆ وشکانی وه کانه وره  هه له
ڕایی  بۆ ته وه کانه وره  هه له  
   وه کانه وره  هه له
ک پرچی دایکم وه  

ن مه ی تکاکانی ته رگه  بۆ ناوجه وه بته شۆڕ ده  
ی رگه بۆ ناوجه  
رگ سوتاو ژنکی جه رچایی بوه نزاکانی به  

 دواتر
ک بووکک وه  
  کردن بۆ ژیانکی نوی تر و ینی ڕۆژی خۆ ئاماده  به له
  وه وشته دره وی شوکردنیدا ئه شه
کی خۆشدڵ  یه نه خه رده ک زه وه  
ت و قو ده  هه ر نیگای کیژکی وردیله سه له  
ی بت پوه کانی چاڵ ده ته هڕوم  
ر دن و  کانی هه لوه  
نکتر و  نک و ته ته  

 ناسک تر و
بن یتر ده مه په  

  یه زینه لکه و په  ئه مه  بگه بته ر ده من هه
  سانسیره ئه"و   ئه ستم بگاته بت ده ر ده هه

 
ی لکه و په  ئه مه بت بگه ده  
  ستوه  خۆی به کانی له  وه نگه  ڕه که
  نگی خۆزگه ڕه
نگی هیوا ڕه  
نگی ئارامی ڕه  
نگی نگی بده ڕه  
نگی تۆ ڕه  

 دواتر 
نگی من ڕه  
رگدان ئامزی مه  له ن، که نگانه و ڕه موو ئه  هه مانه ئه  

کان نگه زۆرن ڕه  
کان و  تۆراوه ستیره  ئه زۆرتر له  
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ی نوساون ی پوه و ئاسمانه بندتر له  
 ئایییی

رگ   مه نته یه  بمگه هزین لکه بت په ر ده هه  
چم  ئه ووه له  

  ئاسمان  نکم له بۆالی نه
 باپیرم 

   وه کانه وره رو هه  سه  له که
بانی و  ستی میھره ده  

کات و  ڕزگارکردنم بۆ درژ ده  
!!!!!!!م من پی ناگه  

شی خام بۆ باوه  
  دنیام  که
ک بت  یه ر کوچه  هه له  

کات ئستا بیرم ده  
م  کهبۆ الی هاوڕ  

  و  رگی سپی ناوه  به  خۆی له که
کان دانیشتووه وره  هه ک له یه ه ر په سه له  
بت و ڕده ناو نامۆیمدا تپه به  
  وه داره جووتک چاوی بریسکه به

  ڕوانت لمده
کات ڕی من ده دنیام چاوه  

 دنیام 
یان... کات  رگ ده ڕی مه چاوه  
ڕوانیی چاوه له  
و  الی ئه نته یه  بمگه دایه  زینه لکه په  

 ئای ی ی ی 
م بت بگه ر ده هه  
رگ  مه م به بت بگه ر ده هه  

 
دا وه م شه له  

  و  خۆم شتووه ستم له  ده من که
کی سپی و یه نوره  ته  به  

 کراسکی سپی و
کی سپی و یه قردله  

 کۆۆنکی سپیتر و
  وه وی دڕاوی دیسان سپییه جوتک گۆره
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م که ر ڕاده دا هه  لماوییه نهم بیابا ناو ئه به  
م که ر ڕاده هه  
م رگ ناگه  مه ر به چی من هه که  

 
موومژ و  ناو تاریکی و ته به  

م  که دا غارغارن ده وانه م شه ترسناکی ئه  
م ر پی ناگه هه  
نم نگاو ده ناو ڕوخان و تکچونی خۆمدا هه به  
دوم ودا ده کانی شه  نووستووه له ڵ مه گه له  

  پرسیار  م به که یان دهبزار
 وازیان لناهنم 

ن ده رگم پیشان نه تا ڕگای مه  
ر پم نان وان هه م ئه به  
ر پم نان  هه  

 دنیام 
  وه دزنه رگ ده  تایی مه وان خۆیان له ئه
ی من وران نین ونه وان به ئه  
ی من بزار نین   ونه به  
وت وان ژیانیان خۆشده ئه  

 یان نازانم
وانی خۆشبوت و چت ژیان ئه پده  
   زگه ک له وه
ک موی لوت وه  

واسیبت  هه وه وانه خۆی به  
م و  که ر ڕاده من هه  

!م پی ناگه... م رگ ناگه  مه به  
 

ر گۆڕستانک  سه وته که ڕگام ده  
وێ ر له هه.. وێ له  

ر گوم  به  دنه تانه و ڕۆحیانه زۆرترینی قاو قیژی ئه  
   ژیان کردووه چیان لهر پ  سه که
ی گوریسک و  ساقه  به  خۆیان کردووه که  
  بزاریدا  له  ملی خۆیان ئاندووه له

  یه و کیژۆنه ی ئه  زیکه گوم له
  ترسی ژیان  له  خۆیان سوتاندووه که
ی  و مندانه ئه  
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کان  ریا قووه  نو ده ته داریدا خۆیان فداوه  نه له  
رد و  ده ی هاوبوون ر نه  به له  

رک و فه هاوسه  
ر زومی ڕۆژگار   به له  

کان خواردوویانن و  ره وه وێ ماسی و جانه ئیتر له  
ن قه به وت ته  حه ئستا له  

ن که  بانگم ده وه شته هه  به وان ئیستا له ئه  
وان  ئه  
  و م داوه ه  قه رگ له  مه  منیان به وه مانه  در زه له
  من رگیش به مه
یانبیستم  نھا ده م من ته به  

 نایانبینم
!یانبیستم  ده  

 
  مردن من ناشترسم له

وت ترسنۆک بم نامه  
کان  فیززله وانه ک پاه وه  

  بن دارک و مه خۆم ناده
ت یه م نه یه چرپه  

!م که هاوار نه  
رگ  ترسی مه یان له  
نگ ببم بده  
..نا   
رگیز نا هه  

 
ی نابینیت ؟؟ ئه  

م  که رگ ده اری مهمن خۆم بانگی ڕوخس  
گریم  ده  

ڕژم  فرمسک ده سیزه  
رمدا بھنت و  سه تی به ستی یارمه س ده م که نایه  

ویستیشم ل بکات ماچکی خۆشه  
  وه کوزمه ر ده من هه

گری  ده ک قاورمه یه فه  چۆن بۆ له ک منداکی کۆن، که وه  
ڵ خۆی نایبات بۆ بازاڕ و گه یان دایکی له  

ری بگرت ی سه باکه ت چمککی عه نایه  
گریم ر ده هه  
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 من ناگریم بۆ ژیان

  ژیان منی ماندوو له
م که ڕ ده رگ چاوم ته نھا بۆ مه نھا و ته ته  

م ده  خۆم ده رگ له بۆ مه  
پۆشم رگ ده رگی سپی بۆ مه به  

مرم  م تا نه  ناکه کانم بۆیه ڕاوه گه شھه  ڕه نینۆکه  
مام ته به  
م که ییه مه  په  بۆیه  شوشهڵ خۆمدا گه له  
م بۆ ناو گ ببه  

کان وێ سپیده با له  
  ڕاستگۆکان رییه په
سانکی تر که  
ن م بۆیاخ بکه نجه  ئاسمانکی تر په له  

م سوراویش ناکه  
ر ڕگام و  سه سک بته کا که نه  
ک خو  وه وه شه م نیوه به  

ڕبکات و ت ته که ماچکی شه لوم به  
د به  تا ئه وه چته بیرم نه  

رن و وه کانی لوم هه ڕه کا په نه  
 دوایی بۆنی گووم لببت

م سوراو ناکه... نا  
گرم  ی ده هه  

ن م بۆ سور بکه و لوانه کان ئه پووله تا په  
م ماچ و  که وان یه ئه  

م ماچ و دووهه  
م ماچ و سھه  
ن مین ماچی لبکه دواهه  

 بۆ مردن 
وه  وتنه بۆ دوورکه  
  دووای مردنیشبۆ ژیانی

 
چت  بیرت نه...هااااا   
وم وت بۆ ساتکی بچوکیش بخه ناشمه  

م  که ز ده هه  
و  خه بردا بچته  ئامزی قه نھا  چاوم له ته  
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و مشه ئایییی ئه  

م  که وێ هاوار ده ر له من هه  
   وه ست ژیانه ده نانم به ده
رن م توخوا وه ده  
ی ئوه هق  پله وه ری من و ئه  سه وه ئه  
   نی ئوه  تفی بۆگه وه وانی من و ئه وه ناوچه ئه
  چنگ و نینۆکی چکنی ئوه  وه  دی من و ئه وه ئه

  !رن ی دم بۆخۆتان به که بیگوشن و خونه
  کی ئوه  فیشه وه م و ئه سته ش جه وه ئه
  ش پاچی ئوه وه ر پتان و ئه وه خاکی به ئه
نھایی   ته نن گۆڕک بۆم له یکه هه  

 گۆڕک 
م  پی ناگه ی، که نگانه و ده نزیک له  

  مدیوه  نایبینم و نه ی، که ویستیه و خۆشه له
ی و رۆحانه نزیکتر له  

  وه رگ کردۆته  سنگیان بۆ مه که
ی من م ده موشیان نزیکتر له  هه له  
دیوه  جارک ڕۆشنایی نه که  

 
  و مشه ئه
م  که ڕۆم و ڕده ر ده هه  
نانم یدا دهناو تاریک به  

بت رگم شو پ ده جل و به  
نوست و  نگم ده ده  
بت ساچوو ناخۆش ده نگی ژنکی به ک ئاوازی ده وه  

ڕی ژیاندا ی که گوچکه چیتر ناتوانم بقیژنم به  
رزین و    له ونه که کانم ده سته ده  

!!!ناگیرت ک زوخاویتریشم پھه یه پیاه  
  وه دزته ئیتر گۆچانی پیریش خۆیم لده

بت و رم سپی ده سه  
بت  پی ده  

ق و برسی سپی چاوزه  ڕشک و ئه له  
ون و  که  بینین ده کانم له چاوه  
ت تارمای و نانه ته  

کانیشی پنابینم ره سبه  
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ون و که  پ ده کانم له قاچه  
  ببم بۆالی مردن و ڕگایه ئیتر ناتوانم ئه

بم و  ر ج ده کاری سه فته که  
ت رنایه نگم ده دهی  نوزه  
ڕوانم ر چاوه م هه به  

ک  یه  بۆ خشپه خستووه گوم هه  
  بت  وه رگه الی مه له
م بدات و که  ساردو سه رگای ژووره  ده له  
مدا و که ڕووخواردووه  که ره نجه  په ست بنت به ده  
و کۆتایی  ره  ڕۆحم فری فین  بکات به ووه له  

 
 من
  ڕۆحمدا  ه شونکی قووتر ل له

  تاریکیدا  هاوارکردن به قوتر له
ڕم  گه ر ده هه  
م که ر سۆراخده هه  
م که ر ڕاده هه  
  وه پاڕمه  دامنی چیاکان ده له
  وه کانی تاریکییه راغه قه له
ویدا ناو درۆکانی زه م به که ی فدانی خۆم ده شه ڕه هه  
نم  ده وره  گه وره مبازی گه ه قه  
دا) با(کانی   شوومه  و بسهناو زۆنگاو به  
بم زۆر ژیان ده ی به کانی شتی گیرۆده ر سنووره سه له  

م که ی بیابان ده قینه و و ڕاسته ندشه  ئه تکا له  
م که کاندا ڕاده  کرمیاوییه زه  و ڕه ناو کگه به  
  بئاگاکان  نار ڕووباره که له
   ڕۆککی نائاسوده ک گه وه
  م و که  ده وسته هه
!!!!! ئاو  له وه پاڕمه ده  

 
و مشه ئه  
نم و  که  شتی خۆم پده به  
  گریان بن له کانم پ ده نده چی خه که

ن و که قاقاکانم الفاوی فرمسک دروست ده  
   یه میشم هه رده رچی خۆی ژر پم و به هه
چن وان ده مگین و بپاسه  گۆڕستانکی غه له  
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  گیان ئاخخخ خوایه.. ئاخخخخ 

رگم زرۆی مه  تامه هک  
 من 
ڕم گه رگ وم و ده دووی مه ر له هه  
وامی  رده به به  
نم تیمدا ده که وز و شه نه نو وه نگاو به هه  

کانم وانییه رخه  ئه ونه ی خه وه  زیندوکردنه بۆ دووباره  
رگ و کانی ئوارانی مه  تینه  به بۆ بینینی کپه  

ڕۆم  ژیان ده کانی زیزبوون له باغه ره  قه جاده  
م که  ده له دا مه نھاییه م ته  خونی ئه له  
فم   ده  

م که ڕاده  
م ر پی ناگه هه  
م ر کۆناده هه  

 وازناهنم
  ! وه یدۆزمه ڕم تا ده گه رگدا ده دووای مه ر به هه

 
 دنیام 

 ڕۆژک دت و 
کات رگ خۆی پشوازیم لده مه  
م به  
کاترگ پشوازیم لب ی مه وه ر له به  

 وازم لبھنن 
!!! ر پشت   سه مه ی بۆ بخه رگاکه با خۆم ده  

رگدا  دوای مه ڕم به گه ر ده من هه  
....... ڕم  گه ر ده هه  

 
 تبینی :

نگی جوانه نگاو ره لکی ره مه :  گزاده به جره  
زی بفایده ز و دابه به هه: جرپوجۆپ   

کز ، مات : کردو  کروشمه  
  ر نه یه گه: سانسیر  ئه

 


