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  زیز  مید عه حه. م... ! کیلی خوا  وه ک مرۆڤی کرد به

  
 و مرۆڤیش  د ملیون ساه نی سه مه وی ته گفتی زاناکان زه به
  . یه  هه ک ملیۆن ساه یه
نھا  ی مرۆڤ هیچی لنازانین ته ئمه که) وجود (ی م بوونه ئه
ی زاناکانیش  ت ووته نانه ته، بت م نه کی زۆر که یه ڕژه به

مرۆڤ   وه رئه به له، )کون ( بۆ بوون یان دنیاو ژیان یی یه ڕژه
 ر بوون و ژیان بکات سه له د قسه داسه سه ناتوانت له

  م ژیانه ویستی واتا به نھا خۆشه  ته واته  کهزوی خۆی ئاره به
موو ڕاو   هه وه  یه و زانستیفی لسه ڕوی فه گینا له دات ئه ئه

ڕو  موو شه هه و ئه، ین) نسبی (یین کان ڕژه بۆچونه
مووی جی هیچ  ردا دت هه وه  بوونهر سه ی به ناخۆشیانه

ڕ  شه همنی و دوور له ب به  ئه وه و بیرو هزره ه ب وه سته و هه ی مرۆڤ به  ئمه  چونکهگرێ ئه
  زۆر ک بگرین وه یه وام ڕز له رده  به پویسته  وه میزاده ر ئاده وه  ژیرترین بوونه چونکه بژین
 و موو بیرک ماشای هه  ته وه ڕزیشه ک بگرین زۆر به  چوونی یهڕاو بۆ  فر بین گوێ له گرنگه

تا   هه چونکهیمان تیانامن قی مرۆڤ بوون گینا هه ئه رگرین ین سودی لوه  بکهک ئایدیایه
وی  رزه نھا مرۆڤ سه  تهمرۆڤ همن تر ژیاون وی له ر زه کانی تری سه ره هو ئستا بوونه

نگی  ها جه روه هه  وه١٩١٤م  که نگی جیھانی یه  جه وه ش بۆئه  نمونه  و ورانی کردوه تکداوه
ک  یه ش و ونه کی ڕه ناویان مژویه ی که ومرۆڤانه ئه  وه١٩٣٨م  جیھانی دووه

میزاد  بۆ کوشتنی ئاده   نگ بووه  جوانترین پنوسیشیان تفه  کهتی ژیان دڕندایه ره هه له
  . هتد.. دام سه، میلۆزۆڤیچ، تاتورک مال ئه که، شاوشیسکۆمۆسۆلۆنی ، ر هیتله .. وانه له
  .. تی ووتویه  ده پش چوار سه) یام خه (ی ئرانی وره سوفی گه یله فه
 ئسک  ی که برانه ر قه و سه ئه، ڕۆین یشزانین بۆ کوێ ئه ئه نه  هاتوین و  کووه زانین له ئه نه_ 

  .  یه وه که یه  می مروله ده ئستا به،  دایه هزاران شاو گ و پروسکی هه
 زانیاری وش هی ب  رزی یه م فیزو لوت به ئه،  ده را بامه سه میزاد خۆتمان به ی ئاده ئیتر ئه

کی  یه س ناتوانت له کین و که ک و یه موو وه ی مرۆڤ هه  ئمه واته که،  می ڕۆشنبیری یه که
کترو  یه  ڕز له  و پویسته  مرۆڤ برای مرۆڤه واته که. بت  نه  چاکه نھا به دی زیاتر بت ته

سک ڕای  ر که گه ب هاوڕی گفتوگۆ بت ئه مان کاتدا مرۆڤ ئه هه له. کتر بگرت بۆچونی یه
م و زمان  گینا ده زی ل بگرم و منیش ڕای خۆم بم ئهب ڕ ئهب  ی منی هه وانه پچه
  وه  پش نوسین و خوندنه میزاده  مژوی ئاده گفتوگۆ و زمان وم  ده وری نابت چونکه ده
، کانی ژیان ڕه ر الپه  سه ته  و تا چووهم هاتوه ماو ده مژوو ده، ر وبه مه ک له یه ده ند سه چه
مان یکات زیاتر واتای مرۆڤ بوون نگی مرۆڤیت پتر ده  سه ک گرتن له یه  گوێ له وه ر ئه به له
ک  یه ویستی و گفتوگۆو له  خۆشه  لهوه نوسته کی جوان ئه هۆشیش مژویه، وه  هۆشه  به نده به

  وه کرده ک و من بیری نه  وهم که هر رامبه ر به گه ئه میزاد  ژیانی ئاده وه و پکه  وه نزیک بوونه
م  به،  یه  ڕاو بۆچوون هه نده وه ئه مین ر زه سه  لهیه ند مرۆڤ هه  چه  چونکه زۆر ئاسایی یه

  . خشینم تدا بت یی گوڵ به ب ئاماده ئه رگرم  گوڵ وه میشه  هه  خۆشه پمچۆن
ی ژیان  خته م کاروانی سه سیش نازان ئه که،  تۆ نه  وم مینه م زه نی ئه من خاوه نه  واته که
م   ئه ی دروست کردو فیداینه مژوو ئمه. کات ست نیشان ئه ینمان ده وکوێ سبه ره به
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مان تووانی  ر نه گه ک ئه نه، شت هه  به ینه توانین بیکه بیر و هۆش ئه  به هی ک ه نگه جه
ڕی  و په  ئه وه ئه، ین رکه توای کوشتنی بۆ ده ج فه ست به  ده وه ینه ر بده رامبه می به وه
فیکر   زمان وم و هد توانی به نه  که  ی  ناحای یهو مژووه  له  و ئیفالس بوونه ته ری یه ته ته
  .  وه یته م بده هو

ا دکیلی خو وه س ناتوان خۆی بکا به که، کتر گوگرتنه یه له،  ک حای بوونه یه رخی له چه
   بیره شنه و چه ئه، زوی خۆی ئاره دووایش بکوژێ و ببێ به یشی کردئیفالس که، رز ر ئه سه له
  بن ئمه ژین و هاوڕی ده ا دهی گه ن ڕادنن و له وتوو ئاژه کانی پشکه وه ته نه، رچوو سه به

  . کتر حای نابین یه  لهکان  مرۆڤه تازه  به تازه
  ک بووی به چ یاسایه به، بێ رمان ئه چی دۆستی ئاین سه  که رامه  ئایندا کوشتن حه له

 ستی خۆت ده  بهچی که،  یه موو دنیاوه دووای هه ت له که وه ته نه، ت و کوشتن سه نی ده خاوه
 وین بزانین چ  بکه  کاروانی ژیانهم ماین و بافریای ئه  قۆی لھهبا، یت که زارتری ده رمه شه

  وتن بین شانازیشی پوه و برستی و دوواکه  ئاژاوهڕو ریکی شه ر خه ک هه نه،  دنیا باسه
ر  گه ئه، کیدا ر خه سه بهپن  ڕی خۆی بسه زۆر باوه  به س و گروپک نی یه  کهبۆ هیچ. ین بکه

کی جوان بۆ  ویهمژ،  ره م میمبه ر ئه سه  له بنوسه،  ڕه  پنوس و په ی چی زۆره که ڕاست ده
  . ت که توه نه
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