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  بةأصز سةرؤكي شارةواين سلصماينبةأصز سةرؤكي شارةواين سلصماين
  زةويةكامنان لة نزيك بناري طؤيذة و بةري أؤذهةالَيت تانكي ئاوي تووي مةليكزةويةكامنان لة نزيك بناري طؤيذة و بةري أؤذهةالَيت تانكي ئاوي تووي مةليك: : بابةتبابةت

  
هیوای         به  که   وه و ڕۆژه رێ له په ساک تده10  وا زیاتر له نووسین که ڕزت ده  کاتکدا بۆ به له

ی   دورودرژه و ماوه بگومان له. بووین  وه نمانهکا وییه کارهنانی زه دروستکردنی خانو یان به
 نه  یان ونه و هیوواو خه  ئه وه  داخه  به وه، و ستداوه ده سی نازداریان له  که  که تیاماندایه، ڕوانیماندا چاوه

  . هیوواو ئومدی بوون و بوین  به که، دی  هاتۆته
پرسین ژیانی  رزتان ده به له، وانیی سلمانی  شاره وی له شی زه ندانی به رۆک و کارمه رزان سه  به

پرسین و   ئمه دیسان ده؟   سایه10ند  چه، ژین ری ده  سه  له  ئمه ی جھیاندا که شه م به تاککی کورد له
له ؟  ڕوانی چی بین بین یان چاوه ی چاواڕوان تاکه،  م  سیسته له،  ویژدان له، ڕزتان  به پرسین له  ده
ر  سه ی دیوار له وه رزکردنه رد و به چنینی به  هه  ڕگرن له ی که تانه واه و ڕه  چین ئه رسینپ ڕزتان ده به
  ؟ نین  خۆمان خاوه  ئمه که، ستی دروسکردن و سازدانی خانو به مه به، ک ویه زه
 ڕزان به

ر  ک هه ی وهون  شاره ڕوکردنمان له، ک ک هاوتییه ئمه وه که ،  بگوترت وه بت ئه دا ده  لره
سایقی  وراق و وه کردن و کامکردنی ئه بۆ تۆکمه، کان نییه ده زاری و مه  حه گه کی کۆمه وانیه شاره
  .  لتان وه ستپانکردنه ک بۆ خرپکردن و ده نه،  کانمان بووه وییه زه
 

  : پاش ر که شهرنج ڕاک تکی سه واه ند ڕه  چه ک وه ند ڕاستیه کشین بۆچه رزتان ڕاده رنجی به  سه
 :  پتان داوین  ند ساه م چه درژای ئه ی که به کانه  دووای یه ک له  یه نه موو به و هه ئه •
کانی  ده نه رزتان یان کارمه  به  ڵ گه وانیی سلمانی له ی شاره وانه  کۆبونه وتن و موو چاوپکه و هه ئه •

  به شوازی  له یان ک تاک وه، چ، مان شداربونانه  بهتن وو  چاوپکهو جا ئه ، مانبووه  هه که، وانی تری شاره
  :ڵ کۆمه

، وانی کانی تری شاره ده نه ن کارمه رزتان یان له الیه به  ن  الیه مان له یه وه موو دنیای کردنه و هه ئه •
 و  سیهی دۆ یاندنی پۆسه کۆتایگه و به وه ستی پرسینه به مه به، تکردن و هاتنماندا  کاتی مراجاعه له

 .  کانمان هیو ی زه کشه
  
 ڕزان به

،  روتردا  سه  له وه ته   ڕوونکراونه که، وانه و دنیایکردنه   نانه موو هاتوچۆو به هه      و   پاش ئه  ئستا
ئه ، ر گه  ئه ت که  و پمان ده وه کاته ئاگادارمان ده،  ی آوردوستانی نوێ وه ڕگه وانیی سلمانی له شاره

نکی   نزیک تا و نزیک بناری گۆیژه  له که، کانمان یهیو  بری زه وا له   بخوازین ئه ]کان یهیو ن زه  خاوه واته[ 
  ! ! ! ن ده  ده مان وی زه    ری قگه وروبه  ده- کور ره له هۆمه، وانی شاره، وا ئه،  لیکه  ئاوی تووی مه

، ڕوانیمان  چاوه  له  دورو درژه و ماوه پاش ئه، سلمانیوانیی   شاره که،  رانیه رسورمان و نیگه ی سه جگه
. کات ڵ ده گه فتارمان له ڕه، یه و جۆره ناشایسته به، کانمان ی موکه وه ڕانه  و گه وه بری ساغکردنه  له وه
بۆچونی  به ، وانیی سلمانی شاره، کانمان رامۆشکردنی دۆسیه ستی و فه ستی ده ڕای دوواخستن و ده ره سه
بژارد هه  دادی   دور له واو کی نادروست وناڕه یه فکره، مهئ ،مه کهو جۆره  به  نین که وه ی ئه  شایسته  ئ  
و  له، ڕانی  چاوه ڕاستی ئمه..  و پرسیاری وامان ل بکرت م جۆره  ئه  و لهدا بکرت گه فتارمان له ڕه
تان دوچاری شۆک  و پرسیاره  ئه بۆیه، کرد  ده ڕزتان نه  به له،   مان وهیه فتار و کاردانه ڕه  شنه چه

   . کردوین"  دمه سه"
 
 ڕزان به
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  ب ، یه وه ره سه رکی زۆری به  وانیی سلمانی ئه  شاره که، شین و راستیه  ئاگاداری ئه  ئمه

 ئستاش هیچ پاساوکی  تا که،  ت بگوتر ب ش ده و ڕاستیه م ئه به، ناسینتان  ماندونه  گومانیشین له
 و  تن دواکه م  ی ئه رباره  بۆمان ده وه کراواته  ڕووننه وه یان ته هنراوه ر نه ئیقناع که، جدی یان ئاسای

  . کانمان له عامه  مه ی یه وه  هشتنه واسراوی هه به
  ی موکی هاوتیان که دۆسیه،  زۆر  نده وه یکی ئه  ماوه که، نت یه  ناگه وه  ئه مه ئه، مویدا مانه هه گاڵ ئه له
ستی  رامۆشبکرت و ده  فه وجۆره به،   دوره وه وانیی سلمانیه  شاره  کم له5 تا 3نھا  ته، ویاکانیان زه
  . ستی پبکرت و دوابخرت ده
  
 ڕزان به

   گوایه که" ڕاستی بت  هیوادارین دور له  که"،  یه نگۆیه و ده ئه، کی ترمان رانییه و نیگه  پرسیارو کشه
  ته بۆ، ش  ناڕوایه  م بیره  ئه بۆیه، کرت وت ده  ل زه کانمان ویه ی زه  کۆی پوانه دی له یکی سه ڕژه
بردنی  ڕووه تی به وردی چاودری چۆنیه  به وه نزیکه وام و له رده  به ئمه. رانیمان یی نیگه مایه

نجاماکانی  وای ئه  ڕه  دروستی وکۆتایھنان و شوازی بهڕوانینه  تیژ ده، مان کاتیشدا هه ین و له که پۆسه
  .  کردووه ریک ڕزتانی خه ی به تکه رایه به رووه و به  ئمه،  ساه ونده  ئه که،  کانمان ویه ی زه پۆسه

  
 رد و خۆڵ گه دۆسیه ، رمان رامبه کرت به رامۆشی نه  چیتر سستی و فه ین که وه  هیوای ئه به

  له  له   ین که که داواده.  وانیدا کانی شاره  کونه  له و شوازه ه ب وه منته چیتر نه، کانمان وهنیشترا لھه
  به،  له  په  به کۆتای هاتن بت  کانمان به  دۆسیهو  وه یوندی بکرت پمانه په، کی زۆر نزیکدا داهاتویه

  . واکان  ڕهست و اسایی و مافه دروما ی  پی بنه   و بهشوازکی عادیالنه
  

 ڕاست و  م دیارده ر ئه به چاوبکرت و له مان ڕه  زۆره  ڕووانیکردنه و چاوه ین ئه که ڕزتان ده  به داوا له
،  بۆچونی ئمه چونکه به، زوی کانمان به   بیرازکردنی دۆسیه ت بدرێ به لیه فزه ئه،   ویسته  نه گه به

  .  ماوه ج  به وه  مژه  له و  دوایه که زۆر له پۆسه
  
  ، ڕزتان ماندا بۆ به که  کۆتای یاداشته له
  ی تر که زگایانه و ده  ئه ڕزاتان وه  به وه له ڕوانی ئه چاوه، وام رده  به  که ئمه، بین رده  ده و ڕاستیه  ئه
و   النهکردنکی دروست و عادی له عامه مه ، دا کشانهپرسیارو   م جۆره یه له تی بیاردانیان هه الحیه سه
  که، کانمان وتکردنی مافه رامۆشکردن و زه  فه  به  ستکردنه و هه خوازین ئه  ئاواته  ئمه. وا بکرین ڕه
  و رۆشی و جدی  ری په و په به، نگ و خواست و نیازمان بنببکت و ده، وه رونمانی گرتۆته ده
، چاوکردنی هر ڕ به له،  وه الیاکه له، بت هیچ نه، تدرربگیر بگیردرت و وه  لیگو، وه رپرسییه به
 ر  به له،  وه ی ترهک  الیه له، لپرسراوان نوان دانیشتوان و کانی ه ئاسای و مۆڕالی ندیه یوه په

  .   ب سنوره بۆ ئمه، وییانه  زه و واتا و بونی ئه  که،  و ڕاستیه  سوربونمان له ڕ  مه لهیسشتنتان  تگه
  
  . وستان  هیوای هه به

  ، ڵ ڕزی بپایانی گه له  
  . لیک  نکی ئاوی تووی مه تی تا ری ڕۆژهه به و   بناری گۆیژه کانی نزیک وییه ن زه  خاوه کی زۆر له  کۆمه
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