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  !میللتک ل گنجانی ژاوەژاوکر
  

  
  

"  متئوە و لتبیردەچدا، خۆمان لروپس ژەنی گفتوگۆی بگ وەی لاو ئ
  "، هکانی خۆمان لیاد دەکینهی کسانی دیک بگرینعودای  ئوەین هندە

  
 کی دەستمان و ـ)ئایفۆن(ەدەین چند خولکک لکاتی خۆی دوابکوت خرا پد ،گر پاس

  !ن دەنرینبۆ بنکی ڕکخری هاتوچۆی پاسکاپیامکی توند 
  

 ،ڕۆژنام ؛لهرکۆیکدا بمانوت ،سین و بگوتنوهرچیکمان ب بیردابت بنوئم ل نرویجدا، 
ک بهۆیوە تووشی هیچ  ،تڤیتر دەریدەبین و لوەش ناترسین ،فیسبوک ،ئینترنت ،تلفزیۆن

 و زۆربی جارەکان، لبرئوەی هندە بپرۆشین ڕا ەچتوە، کبیرمان د .رسینوەیک بینلپ
ئیدی بیرماندەچتوە  ؛یان کشیک دەربین ،باس و ڕووداو کارەسات سبارەت ب ،بۆچونی خۆمان

بۆچونمان  و بابتان ئم ڕاو و، یان بۆ دەبت لسر گشت ئک بۆچی دەبت ئم ئاوها بیربکینوە
   .هبت

  
موە هی ن ب ڕادەربینی ئمش پیوندی ب ئ، نکشیک یان ،هرچندە هندکجار ڕووداو

ک بوادەکین زانیاریمان  ،ڕەنگ هۆکشی ئوەبت .کچی هر قسی تدا دەکین ،چارەسر دەبت
ڕەنگ ئو زۆر زانینمان کمک  .سبارەت بو باس و بابت زۆرە و ئیدی دەبت قسی تدابکین

  !دەق و زبری کردبین
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ڕانگیزی کردب ڕەنگک شمینزیرەکیمان ک!   
یوانن لمان بم دەب ،پستمان کوە و هینرویجی زۆر بیردەکی نمئ تکزو!  

  :دەکرێ ل خۆمان بپرسین
- یمادەم مرۆڤ ئازادی و مافی ه، ر گشت بیر و ڕا کسی ل" ت ئیدی بۆ " کشتبه

  دەرینبت؟ 
- ین،بوکارە بکر ئت هین؟ م ئایا دەبک دەرببموو شتر هسواتا بیر و رای خۆمان ل  
  

   .ک همن و کمدون ،دەبم کسان بو )حسودی( من همیش ئرەیی
  

ی جارەکان، هاوڕزۆرب یکی نزیکم هی گفتوگۆ و یرقارمی سگزۆرب مئ کدینکوەی یڕەتدان 
 .ئو بب دەنگی دادەنیشت و گومان لدەگرت ،ببیسترت خۆی تیوهرکس دەیوت تنھا گو و

، ئیدی ئم یان وەم و بۆچوونک دەردەبت ،ک ڕایک ،بم کاتک ،نیگامان دەکات و بیردەکاتوە
  .دەحپسین گشتمان

  

))  وەی لمئدەنگی بهرج وان بیڤیت خۆ مرزتر و زیاتر دەپل مووان ڕاستر نییه 
  ! و زۆرزانتر بت

سروەک چۆن ککیشهرخۆ ، کسمن و لبیته هو خۆو ل ناداتکدا هموو شت 
  )) !نیی بییت یو هیچ ، ک نزانوە نییئیدی مانای ئ ،هنقورتنی

  

  لھات؟ ئدی مۆراڵ چی

ن ل مئ ررویجدا بین هت خۆمان دەرخوک بووە دەمانوەی .نرخت ئودەمان،  ل ک
 ڕاستی دەزانین وبیرماندایین و  ،بک بووە دەریببر نرخهک و بوەیرچ شه ی بگو نینیبیگ

  !ی بت دەستمانحزل سوک و ئاسان هرچیمان دەمانوت ب. خکی
بگرەوبرەیدا من وای  بم لم هراو .وە بدەستیبھنیندەمانوت ئوەی مافی خۆمان بزیادیش

  !بیرمان چۆتوە کین تر بژم مۆڕامان لدەستداوە ویان ڕەوان ،ک خریک مۆڕاڵ لدەستدەدەین ،دەبینم
  

 )عادەتک(ل نرویجدا  بۆچوونی کسانی دیک و ک ڕزگرتنی بیروڕا ،ندە دوور نییه سردەمکی 
  !ن بوونۆرمکی جوا

ک  ،ماندووبوونی خۆی ئوشتی خکی بهوڵ و! فرهنگی الواندا وشیک بوو ل ،سادەیی
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  !دەهنا یبدەستدەیویست، 
  

خۆمان ئ ونکردووەم  
  

 ،سادەییک لوبوایوە .هبت *فروتنی و کمک سادەیی ،داخۆی مرۆڤ دەبت همیش لیادەوەری
وەبکات کک ئسمووکه رج نییو ئاوهابیت م تخۆشت ،تۆ پوتۆ دەت ک!  

تۆ  .ەم بزانیت ک تۆ شتکیدەبت هرد .هی گر واهست بکیت ک تۆ هیچ نیت
  !ت بزانیت چۆن هیتببم دەش .هیت

  
ئیدی  ،بکین ئم هندە عودای ئوەین ڕەخن ل کسانی دیک بگرین و هکانیان دەستنیشان

ک مرج نیی هموو جارک گوت لبگیرت  ،دەبت بزانیت .خۆمان وندەکین و خۆمان لبیردەچت
و دەنگت ببیسترت گرنگ ئوەی تۆ شون و جگی شایستی خۆت بزانیت و بزانیت تواناکانت و 

  !خونکانت چین

  
  )سان 20( ماتس ڤالۆ

  25/02/2013ئافتن پۆستن  

  ) Humiliy) (توازع:  (سادەیی) فروتنی*(


