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  یی بجه ه آانی هه ... خۆ آردن؟ تی به خۆ سوتاندنو خۆ آوشتن یاخود سوآایه
آانی دی  ره وه ها به شارستانتی له زینده روه مین وه هه ر زه سه ره له وه مرۆڤ جواترین زینده

لۆژیاو سات به سات  آنه می فینو ته رده مداو له سه آه ی بیستو یه ده سه مۆ له ئه. وه آرته جیاده
دی  ی خۆآوشتن به موو وتانی جیھاندا دیارده له هه. های خۆی نازانت وتندا هشتا مرۆڤ به پشكه

آی  یه وه یان آشه ساتكه هۆی آاره دایه آه به سانه و آه نھا له یه ته م دیارده م ئه آرت به ده
  . روونی بوون آی ده خۆشییه وه توشی نه تییه تایبه
دا خۆآوشتن یان خۆسوتاندن  ی ئمه آه ین آه له وته سانه بكه و آه ی ئه ژهیركی ڕ ر ئمه سه گه
وه  رونییه خۆشی ده ست نه ده مان به گاآه ر سی آۆمه سه ك له بت بین زیاتر له یه ن ده ده نجام ئه ئه
  . نانن ده
بینین  وه هاندانك ده داخه ا بهماند آه م دیارده ترسناآه له وته ی ئه وه نگاری بونه ره بری به م له به

و  بۆ نمونه ئه، ن آه روونی ده خۆشی ده سانی تر به ب هۆ توشی نه سی ئاسایی آه ندان آه یاخود چه
ك نیشان  یه آان به شوه فزیۆنه له سوتنن له ته بدو ئۆجاالن خۆیان ده رۆك عه ڕز سه ی بۆ به تانه ئافره
  . نجام بدات مان آار ئه تكی دیش هه ی ئافره وه ركه بۆ ئه بۆخۆی هاندهش  مه وان بن ئه درن آه پاه ده

ی خۆی  الشه تی به ك مرۆڤ سوآایه م نه موو شتكه به نی هه بدو ئۆجاالن شایه رۆك عه ڕز سه ڕاسته به
نه گریتو بچیته ڕیزی ژ ك هه توانی چه ی خۆت بسوتنی ده وه بری ئه له، وه باته ناوی خه بكات به
ڕاستی هیچ  م خۆسوتاندن به به، و له پناویدا بمریت وه ڕز ئۆجاالنه ی به آه آانی پارته رگه پشمه
  . وانیتی تدا نییه آی جوان یان پاه یه پناسه

ی مرۆڤكی آورد وا لبكات هانا بۆ خۆآوشتن یان  وه بنه هۆی ئه ی ده و هۆآارانه ر ئه با بینه سه
  . ..رت خۆسوتاندن به

م  به، وه ناوبردنی خۆی ناآاته تی بگیرت هیچ مرۆڤك بیر له له هاآانی مرۆڤو مرۆڤایه ر ڕز له به گه
  . وه ته داوه نگی نه آاندا ڕه تی له ناخی مرۆڤه دا تا ئستا واتای مرۆڤایه له وتی ئمه

  .... ن یه م دیارده ن پرسیارك آه هۆآاری ئه چه
آی له خوندآارك زده  تییه ك چ مرۆڤایه بت مامۆستایه ردوك مرۆڤن ئایا ئه  مامۆستاو خوندآار هه-1

  تر بت؟
 ی آه الوكی خوندآارم بیست آه مامۆسته زنی وای خۆآوشتنكی دته ی پشودا هه یه م ماوه له

ری تی ف بت مرۆڤایه ی آه ده و مامۆستایه ئه. و خوندآاره آردبوو تی ئه تی به مرۆڤایه سوآایه
ته  ی داوه و الوه آان ئه موو خوندآاره رچاوی هه به له. آه آردووه تی به ووشه آانی آات سوآایه خوندآاره

ن  الیه آی وای پ بكرت له تییه و خوندآاره چی بت تا سوآایه ئاخۆ تاوانی ئه، ق ر شه به
دوای  جا آه ئیتر به، ریندار بووهرونی چۆن ب ده، و الوه آاول آراوه سرآه چۆن ناخی ئه. وه هاومرۆڤكه

  ... وترت؟ بگومان هیچ ڕا ئمه چیمان پ ئه خۆآۆشتندا گه
  . دا تی له وتی ئمه تی آردن به مرۆڤایه ریای سوآایه آه له ده یه نھا نمونه مه ته ئه
   ئایا دابان له ئازیزك آۆتایی ژیانه؟-2

نا بۆ  وه په یانه آه ویسته هۆی دابان له خۆشه ای جیھاندا بهرتاپ داو له سه گای ئمه ت له آۆمه زۆر ئافره
آی  خۆشییه ی پكراوه آه نه آانیشدا ئاماژه وه مه له لكۆینه ئه. ن به خۆآوشتنو خۆ سوتاندن ئه

رمان  ش ده خۆشییه م نه م بۆ ئه به، ر ناخیاندا سه بت به و زاڵ ده سانه م آه آاته ئه و ڕو ده روونییه ده
  . آار دت م به دا زۆر آه یه آه له وتی ئمه هه

با به ، وه دا بسینه سانه و آه رونییه له ناخی ئه و ڤایرۆسه ده توانین ئه وه ده ره یاندنو هونه له ڕی ڕاگه
ر بكرت با له  سه یان له وه سانه باس بكرتو لكۆینه م جۆره آه آانی ئه فزیۆنی ئازاره له ی ته رنامه به
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رینی گوڵ  ین آه دووای وه سانه نیشان بده و آه  به وه فزیۆنیو فیلمو گۆرانیو هۆنراوه له ی ته ڕی زنجیره
  . ڕوت خونچه ده

  واز بت؟خۆمان ال ڕمان به  بۆ بھین باوه-3
  . رچاوه به آی ترسناك له یه دا به ڕژه دیاره پیاوساالسری له وتی ئمه

ر  به ی یان له آه زورانی یان له داخی مرده ر مای خه به تك له وه ئافره خونینه بیستین یان ده ڕۆژانه ده
  ڕی به دا باوه ای ئمهگ ت له آۆمه ئاخر با بپرسین بۆ؟ بۆچی ئافره... باوآو براآانی خۆی سوتاندووه

ند  یه آه دیارنو چه ن هۆآاركی هه مه چه مه؟ بگومان ئه تی خۆی هنده آه تیو مرۆڤایه سایه آه
  . ن یه آه تا ئستا شاردراوه هۆآاركیش هه

سوتنن دانیشتووی  ی خۆیان ده تانه و ئافره ی ئه بینین زۆرینه ده، آی زۆر گرنگه واری هۆیه خونده نه
  . زمونن وارن یاخود له آاری پراآتیزدا ب ئه خونده شیان یان نه نی آوردستانن وه زۆرینهالدكا

یان داوه ئیشیان  ماندا بوه آه وه له شارو دكانی وته تانه فره ناوی مافی ئه ی به ڕكخراوانهو  ئه -4
  چییه؟

م  یه آه تا ئستا زۆر آه ند ئارمانجكی دیاریكراویان هه آانیان چه آانی ژنانو مافه ڕكخراوه
آی  آو به الیه یه شوه و ڕكخراوانه به م ئاآتیڤی ئه وه بۆ آه ڕته گه ش ده مه ئه، دیھنانیانمان دیتووه به

  . تی خۆی سایه ت له آه ڕی و ترسی ئافره وه بۆ ب باوه دیشه
 ڕوو له ڕكخراوك بكات چون ی نییه و تووانایه آه ئه ی خۆی بدا به شوو آچه آه زۆر آچه ر باوآك به گه

ن  آان بكه و جۆره آچانه ڕوو له ركجراوه آك له ر یه ن جاریش گه هه، رتاپایدا آشاوه سه ترس بای به
تی  ری تا ئستا به هز تره له مرۆڤایه شایه ی عه وه ر ئه به تییان نادرت له گویان بۆ نابیسترتو یارمه

  . دا له وتی ئمه
  دن له آویه؟یان  ڕاگه-5

آرتو  یان ل ده وه وه لكۆینه یاندنه ڕی ڕاگه موو وتكدا زیاتر له آان له هه تییه یه آشه آۆمه
بینراو یان ئجگار آزی  یاندن ڕۆكی نه دا ڕاگه م له وتی ئمه به، رچاوی هاوتیان خرنه به ده
  . یه هه

وه باسیان ل  آانه زیره ن وه الیه آاندا له فیۆنه له هۆندا له تهآانی وتی  شه رڕه آانی سه بۆ نمونه آشه
تی  یه آی آۆمه یه ری آشه زیرك خۆشی دروستكه ستك یاخود وه ده ر آاربه چی الی ئمه گه آه، آرت ده

و بزیشی نایه ڕوو له  وه س لی ناپرسته آیش بت آه تی هاوتییه سایه ری آه یاخود ڕوخنه
  . زیۆنك بكاتف له ته
گای ئمه ئیسالمن یان  ی آۆمه ی زۆرینه ته نادون؟ ڕژه م بابه ر ئه سه آان زۆرن بۆ له رنامه ئاینییه به

 سوتاندن گوناهكن لبوردنیان آانیشدا خۆآوشنتنو خۆ موو ئاینه ئاسمانیه له هه آاتۆلیك یان آرستیانن
  . ند نییه الی خوداوه

نھا  آۆتاییدا ته له، وه بكرن یه م باره بت له ی آه ده و باسانه  له ڕوباری ئهن دۆپ بوون  مانه چه ئه 
  ... وه مرۆڤه تی خۆیه وه ماوه آه بم مرۆڤ به ڕزگرتن له مرۆڤایه ئه

آدی بگرینو  تی یه سایه با ڕز له آه... ین ب جیاوازی موو مرۆڤك بكه یری هه ك چاو سه ش به یه با ئمه
و  تی به الشه ینو سوآایه ده وه نه ستدانه ده با چیتر سوجده بۆ خۆبه... هز بت خۆمان بهڕمان به  باوه
 .... ی آه خۆمان به ئاگاین لی وه  لهنرخترین ی مرۆڤ زۆر به چون ئمه، ین آه خۆمان نه تی سایه آه
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