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  میدمید  آارزان حهآارزان حه... ... یان یان   ڵ آامهڵ آامه  گهگه  رگ وگفتوگۆ لهرگ وگفتوگۆ له  ژیان ومهژیان ومه

  
  رآوك آه/آوردستان 

  . خش بوریم پ ببه م رۆژك بت وقومك سه و هیوایه به،  وه بیرم ناچته رگیز له  وهه یامدایه خه م له رده ی هه سه و آه  به شه  پشكه ته م بابه ئه
  

نازانم ، !ژیان بكات  بمرت ومائاوایی له ماوه ی نه نده وه ی ئه آه ست ده یانگرت واهه رز ده ر له آسه ی یه آه بۆ دهكی باسی مردنیان   خه یره زۆر پم سه
  وه موو هزیانه هه ران به به موو جیھان وگیانله  هه ی آه و ژیانه  ئه یروانمه ساردی ده  و به وه مه آه  ده و شته ئاسایی بیر له نھا منم زۆر به ئایا ته
 وهیچ  شه الیان زۆر لل وڕه  وژیان له وه نه آه آو خۆم بیر ده وه  آه یه وانه م بۆ گشت ئه یه م نامه  ئه بۆیه، ؟ یه من خراپتر هه ؟یاخود له گرتوویانه

  .  تاموچژكی نیه
ی  وه ری بۆ ئه  سه نه  بیخه یه رچییان هه شن هه یكن وئاماده بت ده پاره ر به گه ها هاوتی ئه ملیونه كو به زاران به  وهه ند خۆشه  چه ی آه و ژیانه ئه

آی  آو هاوریه  وه  ڕۆژانه  ناهن آه ره و جگه الی من هیچ آات ئه  له و ژیانه م ئه به، سانی دوای خۆیان جبھن بۆ آه نگتر بمرن وژیان به ساتك دره
  .  ویه م زه ر گۆی ئه سه م له وت بیكه ی بمه وه ی بتوانم ئه وه  بۆ ئه ارم بووهآردووم وهاوآ و هیچ آات بدی نه مدایه گه دسۆز له
م ملیار  ر تاآكی ئه هه  له ژین؟ وئامانج چییه بین؟ یاخود بۆ چی ده دایك ده  بۆچی له وه  آردۆته وه ی مرۆڤ بیری له ئمه س له ندین آه ئاخو چه

تی  یه آه  پناسه مه  ئه وه الی منه ژیان به!بت بۆ ژیان؟ ی هه بت یا روونتر پرسیار وپناسه دایك ده  بۆ له وه بتهآرد  نه وه مووی بیری له  هه نگه ؟ڕه سه آه
 موو دۆست هه كو له آان به نده  خواوه نھا له ك ته دایك بووین؟نه  بۆ له ندم پرسیوه خواوه ند جار له چه)) مرین آشین وده بین وئازار ده دایك ده له((

مووی ژیانی خۆش   هه یه وه ی ئه آه هۆیه، ؟ ی چییه آه زانن هۆیه ده،  می پ نیه س وه ن آه ڕ بكه باوه، ؟!دایك بووین  بۆچی له وهاوریانی خۆم پرسیوه
رگ بۆ  نھا مه م ته به، وت بمرت هرگیز نامرت ونای ویش هه  ئه  بۆیه رگه مه  وزۆر ڕقی له  ژیانه زی له ندیش حه ت خواوه نانه ته، رگ ك مه نه، وت ده

  بت بۆچی مرۆڤه می ئازارمان هه آرێ وه بوو خۆ ده دایك بوونمانی پنه می له س وه مان زانی آه وه ئه،  بمرین وهیچی تر  آه  نووسراوه ئمه
م   ژیانی ئه ی آه مانه و خه وت بۆ شكاندنی تینووی ئه آه ست نه هممان د بت وهیچ وه ك پرسیارمان هه  آۆمه آشن؟ ناآرێ ئمه آان ئازار ده خته دبه به

هۆآاری بۆ ،  س ڕازی نیه ژت؟ب گومان آه  تدا ده ی آه و ژیانه  له  ڕازییه ئمه  بم ئاخو آ له وه وت ئه مه ده!  خشیوه  پمانی به وییه گۆی زه
بینین  ده، یانبت وده،  یانبووه هه ی آه و شتانه موو ئه هه  له ش بوونه آان ببه تیه موو مرۆڤایه ند وهه ن خواوه الیه  له دراوه س مافی خۆی پنه  آه وه رته گه ده
آانی  آو مرۆڤه ن وه به ر ده سه ردین ژیان به آانی چاخی به آو مرڤه ندكی تریان وه وی تر وهه ر ئه سه  به سكی تر زاڵ آراوه  وآه سك مافی خۆراوه آه
ڕ ببرت  ی سه وه آرت بۆ ئه نھا تر ده  ته  آه  وایه آه سابخانه آانی ناو بازاڕی قه ڕه آو مه وتی خۆماندا مرۆڤ وه ت له نانه وته، فریقیا ڕاستی ئه ناوه

  .  ردوونه م گه له) ك بت ر هۆیه هه ژیانی بت به ستم آۆتایی به به مه(
ژیان بینی  ی آاری ناخۆش وخراپم له نده وه  ئه چونكه، شیدا ڕه ی بكات له سه توانت مونافه ش نه نگی ڕه  خودی ڕه گهن  ڕه وه الی منه  به شه  ڕه نده وه ژیان ئه

 بتوانرێ  ته حمه گرت زۆر زه ی خۆی وه ر شتك پوانه چونكی هه، ك زۆر ندك نه ویش هه  ئه وه ی آاڵ بكاته شییه و ڕه ندێ له رگ بتوانت هه ر مه گه مه
  ، آی تر یه و چوار چوه درێ بۆ آاركی تر یاخود پوانهبگۆر

آیش  یه مرۆ تاڕاده من ئه، آان پیان خۆش بت ویاخود ناخۆش تیه مو مرۆڤایه ریش هه گه  ئه وه مه آه  ده ت خۆم دووباره مو جارك پمان ده مژوو هه
   برۆین آه وه و ئه ره وێ به رگیز نایه ن وهه ده موو آاركم ل تك ده م وهه آه ته آه نو مامله  نه خه آان دن وخۆیان ده ی دیسان ئازاره  سبه وه شبین بم ئه گه
  . وت مانه ده
تن  ه خه یان ده آات وهه دا ده گه م درۆیان له رده  هه آام ژیان خۆش بت آه آان دییان به ب مرۆڤه  پكھاتبت ده و س پناسه ر ژیانك له گه ئه

ر  رامبه  به نه وه ند قیزه  چه جكانی ببینت آه  نابه س آاره دات وناهت آه آانیان پ نیشان ده یایه  خه ی شته وه  به موویانی آور آردووه  ههوچاوی
نھا  ك بۆ ژیان وته ولقنراوی نهرگ خ ت تۆ بۆ مه م پم ده رده  وهه ڕقی لمه م خۆش بوت آه و ژیانه نازانم بۆچی من ئه، وت ی خۆشیان ده سانه و آه ئه

  . ك من  نه رگه ویش مه وت ئه  تۆی ده ی آه سه و آه  الی ئه ب بچیته  تۆش ده آان بۆیه ك مرۆڤه آان بۆ ژیانن نه نده خواوه
  آی بویرانه رگ گفتوگۆیه ڵ مه گه  وله وه ینه  بیر بكه  ئاقنه ت وزۆر به  ژیانی پمان ده ربگرین آه  وه و قسانه دووگومان چاك ئه هه  به  واچاآتره بۆیه

  . و بیكات؟ آرد ئه ی ژیان بۆمانی نه وه  ئه یه وت وئاماده ی خۆش ده ند ئمه ت وتا چه ویش چیمان پ ده ین وبزانین ئه ساز بده
  


