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  بت به  ده دنیام ساکی ئاسوده، کان  ناساالره  کرداره ونی وازهنان له  هه  ببته2007ی  ر سای تازه گه
  ر سارا عومه .. !!!!!! وه ی ماناکانییه زۆرینه

  
  دانیمارک

29/12/2006  
Xozga86@hotmail  

 بۆ  وه ر باری بیرکردنه  به ته ی داوه و خۆ کردندایه  جم و جۆڵ و خۆ ئاماده کی له  خه م ڕۆژگاره بینم به ده
  خۆ ڕکخستن بۆ پشوازی کردن له

 بۆ   جوانه نده ئای چه، ساکی نوێ
ویش   ئه که، کات و ساتک بژیت

  ! ی تۆ بۆت بژی ونه به
 بیریان  که م خه ئه، نازانم
 ساکی تری  که، وه چۆته
و   ڕۆشتندایه نمان له مه ته

   لهکک  ناو یه ینه خه پده
کانی تری خۆ  گوناهه

 هیوای جوان و  تاندن به ه خه هه
وخۆ  یان ڕاسته،  ژیانی ئاسوده

  و ڕاستییه  له  خۆ خفاندنه مه ئه
  !؟ وقداره شه

نت و  مان گریه کاتی ناخۆشیدا ده وا له، بک چ ئامازک بت  ده  بچوکه م ده مزانی ئه  ده خۆزگه
  .  وه ره  ده هنته مان دهکان  چاوه  خوڕ له فرمسکی به

  مه ر ده نین و هه کانی پکه  شوازه ک شواز له  ناو کۆمه ینه ده یشدا خۆمان فێ ئه کانی ئاسوده  کاته له
ونی   هه ین به که یر ده  و میتۆدکی سه وه ڕینه گه  ده وه یره یر سه نینی سه  جۆرک پکه و به

 کاتی   جامبازین له نده تنین و چه ه خه ده  خۆمانی پھه نده دا بزانت چهر خو گه مه، کانمان نه خه رده زه
  ! ربینیدا ده

   ! وه ر لوه سه ک له  نه  بووایه وه  ده ی له که رچاوه ک سه یه نه خه رده موو زه  هه خۆزگه
ک ئاوی گوو   و وهش با بکات ش گه کانی خۆیدا گه  جوانییه  کاتکدا مرۆڤ به ر له گه ئه،  زۆر خۆشه

 ناخۆشترین   و له وه ی ناو ناخی خۆی بو بکاته و خۆشییه شدا ئه م جیھانه ککی تری ئه موو خه ناو هه به
 دروست بکات  وه ی کۆبونه خۆشترین و نازدارترین باخچه) وی زه( ن  پی ده که، مووارترین شون و ناهه
ر خۆی و   به ت بداته غیره، کانی بگرت ره رامبه کانی به فتاره ه کردار و ڕ  له خنه ی ڕه وه باتی ئه و له
   شوازی ئاخافتنکی دوور له کدی له کانی یه ه  بگرت و هه وه  دوور و نزیکه کانی له ناسه ستی هاوهه ده
  . ن کدی شیکار بکه روونیدا بۆیه چونی ده هه

 با خۆمان  ره وه: ت بیت  هاوڕکه  به که،   نییهدا وه تی له تی و دسۆزایه هیچ کات دۆستایه، ئازیزان
 دگوشینی خۆمان  و له  ڕاستیدا بوونی نییه  له که، ین کی درۆ بکه تانی خونی ڕاستییه ست و خه مه

   ! زیاتر هیچی تری تدا نییه
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 من   ڕاسته مه ا ئهئای' خۆت بپرسیت  یت له مجامبده ی کردارک ئه وه ر له  به که،  دایه وه نھا له دسۆزی ته
  مه ئه! ! وه کرته ی من ده م کرداره ند دیان به کانم تا چه  خنجیالنه ه هاوه، کانم ره ئایا خونه' م؟ یکه ده

، رکاتک تۆ ڕزی خۆتت گرت  هه  دنیابه چونکه،  وه س خۆت بخونیته موو که  هه ر له  تۆ به که،  دسۆزییه
ی خۆتدا  ئاگاکه  به کی ده الیه ن و نزیکانی دیشت له  هاوه هک،  ریشت کردووه  مسۆگه وه ئه

   ! کانت رازی کردووه  کرداره  خۆت و له م تا زۆریانت له  و که وه کردۆته جگه
ری   سه  کووه کانی مرۆڤ له م گوناهه  تبگه که، راند وه  هه وه وه نم به مه ی گوی ته ڕه  په  به ڕه په
  ! داوه هه

ین و  ده ی ده رد هه ک به  وه که، کی بچوک یه نھا قسه  ته کانمان به ره رامبه  کوشتنی به بت ئمه بۆ ده
  ؟؟؟؟؟ بۆ؟مان بکات کانمادا ئاسوده  سنگ و دی هاوژیانه یکشین به ده
   

چ  )زۆر و بۆر (تی ئایا بابه، ین کدی بکه کانماندا پشبکی یه  نووسینه  له م بۆچی ئمه یان تناگه
  ؟؟  وپشچونکه ره به
   ؟وت که ست ده چیترتان ده، بت  زیاتر نه ودواوه ره ی کات به وه کردنه  هه له

ها  نده بت چه بت بۆ ده دایک ده م جار له که  و بۆیه یه وه سته ده کمان به یه  پرۆژه  ئمه کاتکدا که بۆ له
وتو  رکه م سه که ی یه ند پرۆژه  تا چه ی که وه دنیابین له  ی ئمه وه رله دوادا بت به ی تری به پرۆژه کۆرپه
  ؟ ؟ بووه
م جار  که بینن بۆ یه  کوڕ و کچک ده که، دا بژی ڕه و بیر و باوه ڵ ئه گه  له ته م میلله ی ئه تا که  هه باشه
دواتر ، ن که از دهدا ژووانک س سته ناو دوو جه ک دڵ له ست و یه ناو ده ست له  و ده وه ته کدییان دۆزیوه یه
  ته گبه و نه وشتی ئه ی ڕه باره تان و ڕۆژ دوای ڕۆژ له ی ڕۆژانه که  بئیشه ی چایخانه  قسه نه یانکه ده

بت  بۆ ده؟ دا وییه م زه  و کۆنکی ئه م و کوچه هه ن له که دون و ناویان پیس ده  ده وه ددارانه
ی  دا بناغه مینه ر زه م سه موو شونکی ئه  هه دا لهکاتک بت له)  یبه عه ( ویتی الی ئمه خۆشه

  !!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دروستبوونی ژیانه
  ؟ن کی بکه می خه  باس و زه که،  دا نییه وه وتن له رکه  سه؟زانن ده
  ! ن ی بکردار بکه نھا قسه  پاپشت و خۆتان ته نه سکی تر بکه  که که،  دا نییه وه وتن له رکه سه
   !ن کانتاندا بکه نوان و کوڕ و کچه تا ئستاش جیاوازی له  هه که،  دا نییه وه وتن له رکه سه
   ! هیخۆتان بزانن نھا به وی ته  زه که،  دا نییه وه وتن له رکه سه
متان  که ن ژنکی تر بھنیت و دی ژنی یه تان دی ئیتر ڕابکه  تۆزک پاره که، دا نییه وه وتن له رکه سه

  ب بهبگوشن 
  ! وه نه ی هیچ بیری لبکه وه ئه
   له که،  بزانن ویه ر زه م سه نی بچوکترین شتی ئه  خاوه  خۆتان به که،  دا نییه وه تن له رکه زانن؟ سه ده

م و  رجه بت سه رکیتر ده وه موو بونه ک هه ش وه  و ئمه ی مرۆڤ نییه کاتکدا هیچ شتک موکی ئمه
   ؟ جبھین وییه م خاک و زه مان بۆ ئهکان نجه موو ڕه کۆی هه

ب  به، بت ت هه م جیھانه گرنگترین شتی ئه،  یه وه ی ئازادی ئه قینه مانای ڕاسته( ت  دهپاولۆکۆیلۆک  وه
  ) نی بیت ی خاوه وه ئه
نیام  دیسان د وه ئه، کان نگه نگاوڕه ش و سپی و ڕه  درۆ ڕه دوورگرتن له  سای خۆبه مساڵ ببته ر ئه گه
  . تی سپاندنی ئازادی ناو ڕۆحی مرۆڤایه  بۆ چه ش سومبلکه مه راربوونی ڕاستی و ئه رقه  سای به بته ده
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ند یاسا و  ر بدرت و چه سه  بیاری له وه کانه رکرده تدار و سه سه ن ده الیه  له  نییه وه نھا ئه ئازادی ته
  رچاوه کانی خۆماندا سه ناسه  هه بت له موو شتت ده  هه ر له کو ئازادی به به، ڕنوسکی بۆ دابنرت

  ! دابنت  بناغه وه ناخی خۆمانه بگرت و له
   !وه بته  زیاتر بچوکتر نه وه تی له  تواناکانی مرۆڤایه  با تکایه

  . کان دفه  به  سای پشبکی ئافاته بته مساڵ نه سای نوتان پیرۆز بت و هیوادارم ئه
  رج  ک مه  یه نھا به ته،  ستی خۆتتدایه  ده  کات لهموو ژیان هه

  ) کانی دت زیاتر  خواسته له،  گره گوێ بۆ هیچ شتکی تر مه (
   


