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   زیز مید عه حه. م. !.. ی نیشتمان وه ڕانه گهخۆشی ت و  غوربه یشێئ دنیای  

  یته  ناخهکانت نگاوه مۆ هه ئه ینی جوانتر له  بۆ سبهیت وه  نیشتمان ج ده وه خۆشحای یه زۆر به
فین بۆ  بای  مۆ به ر ئه یانی و هه به

م  جوی به نیت و ده پالن دادهکانت  ئاواته
و  له  نامنتانهیچ ڕۆکیمشک و هۆش 

بۆ   ره  دهبیارنھا دڵ  ته  چونکهدا  ساته
و کانی سوکنایی و تربوون   خۆشه ڕه الپه
یای  کی نوی خه یه  ونه  بۆی ئۆخه
  ج چونکه. تک و ژیانکی خۆشتر حاه

  بهستی  به مه یان گۆڕک بۆ ژیانکی باشتر 
زمی خۆمای به کی ن یه نتازی کردنی پله فه

و   له وه ئه) ڕۆژئاوایی ( بیانی رزتری ئاستی به
  و کاره ئه  نابیت یان خۆتخۆتدا  کاته
بیر یان و  وه ووردبوونهبیارو و ک   وهیت کهنا

و  ناو تۆدا ئه ککی دی له یه، ی خۆتهۆش
جھشتن  ووت بهی  هی وره گهقورس و   بیاره

رو  کته کارهسک دوو  موو که  هه بۆیه. دات ئه
.. تۆو خۆت..  من و خۆم:  بۆنمونه سه کهدوو 
   زمانییانه ڕ م ووشه ست له به مه.. وو خۆی ئه
  کی ترهس سکم و ناخم که  من که: یه وه ئه

 زۆر  چونکه  ککی تره تۆش خۆتیت و ناخت یه
ک و   ڕاست و وه ینه مان ناکهکان یاه م خه  واقیعی ژیانداین به له ین که سه و که مرین ئه تا ئه جار هه

  تداکانی زو ئاواته موو حه م هه  به ن خۆشهین ژیا  ده بژین بۆیه) خۆی، خۆت، خۆم (می سی دووه که
 زۆر  چونکه.  خۆمدا  له مه سی دووه و که ناخه) کانیش ئاواته (کانیش زه  خۆمانین و حه که ژیانه،  دی ته نایه

رخۆش  یای سه خه) ت حاه (باریک و  کات وه جی ئه دات و جبه ئه  وره مرۆڤ بیاری گه جار که
موو کارک   دووای هه  بۆیهکا  مرۆڤ س ده هۆشی ن وره  گه نده ه کان وه  کارو کادانه  بۆیه، کات کارده

 بۆ  وه ئهین  یکه ئه ی که و کرداره شیمانین له پهی مرۆڤ  ئمهبت و زۆر جاریش  ی ده وره کی گه یه وه کاردانه
واو ئاگامان  ر ته گه ین ئه یکه ی ده و کاره لهشیمانین  گینا بۆ په  ئه یه که وه ڕاستی و دروستی شی کردنه

   که  ئاسان نی یه ههندویست  سکی خۆشه ی نیشتمان یان کههشتن ج  بهبیاری. ؟. خۆمان بووبت له
ب و   هۆش سده که کاتی بیاره م له بهیت  بده بیاریش  خوازه  جا نه وه یته بتووانی بیری لبکه

 وا ت سه دی زوم و زۆری ده کی الیه م له به،  و کاره  له وه هبیت شیمان ده  په وه بیته همن ده دووایش که
 نھا بیار  ته هکات  دهناچاریی..  وق ببن کانی ڕه ستیی یه  هه ندامه موو ئه  هه کات که ستی مرۆڤ ده هه له
م  به.  وه کرته دهبۆ زیندانت رگای  یت ده که هدست  ههویستک  ر خۆشه ی ههج هیشتن  دووای به ۆیهب

ت و ی ب ڕاکشانکی ئۆخه نی که نگاو ده  هه شته هه و به و ئه ره بهی  که ست ده ههج دی  نیشتمان به که
ج هشت   نیشتمانت به که.  م وانی یه  بهبت دهرت  فه ستی هامای سه ربه کی ژیان و سه یه ناسه هه
ستی  ربه  ئازادی یان سه به کردن ست  هه چونکه ئازادی   تۆش نیت که وه ئهستیت  ربه  تۆنیت سه وه ئه
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تی  بابه بهندی  یوه کی زۆریش په یه و تاڕاده یه  وواتای هه ویت که ست پ ده ههزیاتر دا نیشتمانی خۆت له
 ووت ج  وه وساندنه ر کام چه به  ئایا له دات و وه  ئه که  بیاره  کهیه هه  وه و مرۆڤه ڕی ئه بیرو باوه

 و نیشتمانهیالکی  کهتۆ   له  بجگه چونکه ) ڕامیاری، تی چینایه، ئابووری، تی یه کۆمه (ه ده
   و ئازادی یهکان و نان زه  داڕزان و گووشینی حهی پچه له کهست  ده  به ته که فت و شه نه تیشت که میله
  چونکه. ؟.  هنیشتمان  کهی خۆتڕۆح ری دوور له وه خته ی چۆن تۆ ئازادو به  ئه واته که. جی دی که

زیندانکی  له  بۆیه.. رستن  بۆ په ڕو ناسکترین و جوانترین دایکیشه  بۆ باوهشه نیشتمان جوانترین باوه
 جت به ت سه ی دهر زوم به  له  کهژیتڕ ه  هه انهو نیشتم تدا فرمسکی نامۆیی بۆ ئه  غوربه دووری وتری
له   شیرینتره و ڕۆحدایک و نیشتمانی له ئه. شته ته زیندووه و هۆشدا نهگلدری موو کات ههو   وه و ناس
 بیری وست و سۆز ههناخی دنیای   له کیشه یه و هالنه چاوو هۆشدایه له نین و گریان دان و پکه ناسه هه

 بۆ   وه ڕیته چی ناتوانیت بگه که. !. نھایی ت و ته نفاو غوربه  مه کات له  بیری ووت ده یشهم مرۆڤ هه
 یشک ریایه دهجیھانی  و هموومان نیشتمان و دایک  بۆ هه  که رۆشی یه موو سۆزو میھرو په ههو  ئهشی  باوه

و  ئهدا یی وره گه لهم  به  یه ههتر درکی ازیمندایدا  دنیای  ه ل  یهیواو دنیای ست و ته و هه ئه.  دنیایی یه 
 بۆ واوی ته  به وه ڕیته ناگه  بۆیه.  وه ته  ووت و نه کردن به ت نه  و خیانهفا  وه بته ه د تی یه سۆزی دایکایه

نھایی  ته   کهشواری نو ههرانی تۆ   جیھانی ژیان و کامه  له  بووه نجه شکه  ئازارو ئه نیشتمانی دایک که
دا  ریبی یه غهب سۆزی و و نیشتمانی  له  چونکه. ی کهنای بیر لهرگیز  هه  ته غوربهردوو ژان و  نفاو ده مهو 
  وره دایک و گه له   که دایکی که  ڕۆحی یه نیشتمانه کو له یت وه که دههاووتی بوونی خۆت  ست به تر ههزیا

وا   تۆیت که وه م ئه به.  وه هرک و ماف  ئه باری  له بووه  نه وه ر هیچیشه سه تیایداو هیچی به بوویت
  یه تا بوونت هه وربه غ  له ک خۆت چونکه نه،  ری ماف و بوونه وه خته و هاووتی بوون و به دنیایت له

 بووه دانت هه  مافی زیندان و تھهنھا  تهی خۆت قینه نیشتمانی دایکی ڕاسته  لهم به. ل دشاد نیت وه
بۆ دا ش وه ڕانه گه لهدنیایت .  بینی یوانی مای نیشتمانی خۆتدا ده رهه به  له قینه م شادی ڕاسته به

  دا چونکهت سه ڵ ده گه  لهبیت دهتر  عریفی کی مه  نامۆیی یهووکی تر ریبی یه توشی غهشی نیشتمان  باوه
کی بچوکی  یه  پناسه وه ئه. ت بینیت سه ده  بینی و باشتر له جۆری تیت ۆڤایهمرژیان و ماف و  باشتر له

تاریکی نراوی  دی نیشتمانکی بریندارو ته ت کراوی  شی له ی چوار به چهپ له که  له کانه تنی مرۆڤه هه
نیشتمان و  ن کردیفری ماک بوو  دا کهمیاخی بوون ی ی دون که تی هۆنراوه سه دهقۆکانی  فیکرو چه له
  رگری له  به ی که ربازو پۆلیسانه و سه  ئه میشه  هه چونکه، ت سه ده  لهاک بین و ببخۆش بوێمان  وه ته نه
باخی دی  ش له فادا گووی ڕهن مه م له به. ن ترسنۆکترین هزی دنیان که وی ده تکی تاک ڕه سه ده

   واڕژاوه و ئاوه  ئه مژه  له چونکهفابیت  وه  ووت بت و به وت لهر چا ر هه گه ئهکات  ده ره  هک دا چهسپیت
 مرۆڤی  بۆیه  وه ننه  دهوێ ش لهتی حه ری ناڕه  و سهمرن تدا ده  غوربه ه ل وه ته مخۆرانی ووت و نه خه
تی  حه انی ناڕهم گو بوورک  بهریبی او غهنف  مه ل بت له سه  ترو ته نده ر چه روه ست و نیشتمان په هه به
ک  ک و مرۆڤ وه ی دووای خۆت وه وه ی پیرۆز بۆ نهک چ مژوویهو داستانک م چ مردنک  به. روونی  ده یه

ودانی بۆ  ونخونی و هه ڕژێ و شه ستی ده تی ژرده  فرمسک بۆ میلله رکی که و جوانی پنووسی نووسه
 و  مباره و چیرۆککی غه ساته ککی تردا کاره انی یه نیشتم مردنک له. ؟. تی یه که وه ته رزی نه ربه سه

میزادی   ئاده تی به و ب کشی و سووکایهت  سه  دنیای ڕسوایی بۆ ده بته ه د که  سوێ تره ئازاری به
هۆی ئازاری وم   و ناسرهم ده تیا جینگ ئه حه دنیای ناڕه له من که.  ت شی غووربه ژیانی تای ڕه خسیر به یه

شی   و سرودو ئاکهن که بۆ دهکلک و گوی ت  سه قۆکانی ده چهموو ڕۆژێ  هه   که مه که یشتمانهبرینی ن
 ستی ده  به ی جوانی برینداره سته موو جه ر باسی ووت و نیشتمانی کوردان هه  سه بمه. دڕنن ده
ست  ده  به ته قه کی سه مژوویهکانی  ڕۆهبۆ ئازادی   یان ئاواته  ونه  خه ی که و نیشتمانه یان ئه) عاتوفا(
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درستان   کورستان و برسیستان و غه تک له که ملله وواتای خاکی سووتاوو مه..  وه ته قه تکی سه سه ده
نھایی و  م ته  له ک و ناخ و ڕۆح لره  و خۆم وه سته ک جه تین من وه حه من و خۆم ناڕه. هتد.. و

موو جوانی  هه. هتد..  وه ئازاره ڕۆم و به  ده وه ئازاره سم و به  ده  هه وه رهئازا  به ته رگیی غووربه مه کوله
موو خۆشی  هه.. کام  نیگای ده وه ئازاره  و من به  ژانه  ئرهری وه خته ی به ناسه ههنفا  دووری و مهی کان یه
والی  می ئه م و خه وه  ئاگرهر سه  به میشه  هه بۆیه.. بینم ئهنھاییم   ته و من جیھانک له  وه گریانه کان به یه

، کان وره ته، قۆکان چه، کان به وێ که ی نیشتمانی ورانمدا له الوه که  له چونکه،   ومه  و ئهنیشتمان
چاوو   خون به هنن ئمه هدر  چاومان دههاڕن هدرمان  یان سه به  که دانیان به به نت سه دهکان  زوومه
منیش . ن که هخۆیان دیی  وره گه ست به ههنین و  رابی پکه رام و شه  ماچی حهوان  خوار ئه مانا بته گلنه

سان و   هه وو خۆراکدا له  خه له  لره.. ر  سه مه به ئه ڕو هیچ نکی ب فه مه  تهدا  نھایی یه م دوورو ته له
م  تی خه سه چی ده  که.. م که می و نامرۆڤی ده که ست به  خوولیای ب نیشتمانتیمدا هه داچوونمدا له

ی  ناو بازنه لهرانی خنکاندن و کوشتن و ماڵ وی بهم  نیشتمانی ڕازاوهویستی  ب سۆزی ب خۆشهخۆری  نه
ت بوون و  قه و سه ره م به که وه ته نه.. کات تک ده ئه واسراو  هه ت و سداره په  داخراوی بهسنورکی

بم بۆ نیشتمانی  ترسنۆکفاو  ب وهرگکی   جه یش لرهمنم ناشکرێ  به. بات ئاشووب و ئابو چوون ده
  . وو کی تاک ڕهت سه دهر  رامبه وور به دایک و نه
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