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مه  رده و چاخ و سه شت له رده رخۆدانی زه ڕین و به ست به گرینگی ڕاپه زۆر گرینگه آه مرۆڤ هه
ڕینه  و ڕاپه رزشی ئه مه و ئه رده و سه ی بارودۆخی ئه تی و شوه بۆ  ئاشنایی به چۆنیه. بكات
رستی و  آانی میتراپه ران آه له نو ئایینه  و جادووگهآان رپانه آان و آه ڵ آاوییه گه له

شت  رده آانی زه وڵ و آۆششه رزشی هه ها ئه روه وه و هه بینیه روانیسم خۆیان ده رستی و زه مھرپه
شایی، وامان ل  ران و شوان و گاوان و ڕه نجبه تی ڕه آانی آۆیله ن و زنجیره بۆ البردنی پاوه

م جۆره  شت، به رده مانی زه مه، زه رده و سه وه بۆ ئه ڕینه وه بگه گهآات آه له نزیكترین ڕ ده
  .شت ت بگات رده ری زه یامھنه رزی په توانت له ئاستی به مرۆڤ ده

وه و  آانمان بكوژنینه ڤیزیون و ڕادیو و مۆبایله له ر و ته مپیوته تا آه ره پم وابت پویسته سه
ستین و دوای  آانمان ببه وه و چاوه ینه آان دابه رده ن و پهربھنی آانمان ده فۆنه له سیمی ته

ین و  موو هز و تواناوه مشكی خۆمان چ بكه ی پویست، به هه ندازه نگی به ئه ده ك ب یه ماوه
تی  یه ی زانست و آۆمه دانه ستوورانه و هزی ئاسایش و دیارده سوودمه و زاگۆن و ده موو ئه هه

زار ساڵ، له  ش هه وه به درژای شه مه شه مادی و مینووییانه، آه به النی آهرز و ئه موو ئه و هه
ی خۆمان  ندشه ندووه، له مشك و ئه یان سه ره شه و په دی هاتوون و گه النی جیاواز به گه
ك ڕووناآی  ته وه له منته وی ده آان و زه ستره نیا مانگ و خۆر و ئه ئینجا، ته. ریان بھنین ده

ك  ته خت له آی سه ویه خۆشی، زه تی، ساخی و نه رما، تری و برسیه رما و گه كی، سهو تاری
نجه  بری شان و په وه به زه بت ئه آیش هه نم و جۆیه ر گه ختی، گه ی جیاواز و دڕنده و دره ئاژه

  .به بار دت
ریب و   غهیه و له وت و خانووی خۆی ناسنامه وه، مرۆڤكی ب مانه مووی ئه مرۆڤیش به هه

وه هیچ ڕووداوك  تن ئه بوایه ریش نه گه وریداوه، خۆ ئه یان خودای جۆراجۆر ده ده. وازه النه
بینن و  ی ژیان ده رچاوه آی بۆ سه ره وری سه نیا چوارپكانیانن آه ده م ناوه ته له. وما قه ده نه
آان به دوای ئاو  ه ئاژه. آان ه گی مرۆڤ و ئاژه یه له نوانی زینده وخۆی هه آی ڕاسته ندیه یوه په

فر  آاتك به. ردك شتكۆ بۆ داونی آوك و له شیوك بۆ هه ڕگای نون، له ده وه و گیا و له
بته  سوتت و ده بت، ژیانیش ده تین ده آاتك خۆر به. کات کات، ژیانیش تۆف ده بۆران ده
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باشدا  شه م ڕه رده جنت و له بهرما خۆی بگون رما و گه ك سه ته بت مرۆڤ له ده. مش خۆه
  .ك سرووشتدا بگونجنت ته وه خۆی له ستی چۆه بت به ده به آورتی مرۆڤ ده. خۆڕاگر بت
ی  وت، زۆرینه آه ست ده ران به ده نجبه ژاران و ڕه وازان و هه ستی النه ك آه به ده یه هره پیت و به

زدان و  ش بۆ خۆیان نیوه یه مانه تدار، آه ئه سه شی تاقمكی زۆردار و ملھور و ده ته بهب ده
ن و خۆیان به  آه وای ده رمانه ن فه وانی آۆمه ش و ڕه ر له م تاقمه به سه ئه. ك بوون خودایه
ران و   جادووگه.زانن بووانن، ده ی نه شی له شوه كه و خه ت ئه نانه ڵ و ته وی و ئاژه نی زه خاوه
وندی  رژه ك به ته آن، هاوآات له ك بۆ خۆیان نیوه خودایه ر یه مانه هه آان و میران، ئه رپانه آه

یر  سه. ن آه آانیان زیاتر ده زدانه آانی خۆیان ڕۆژ له دوای ڕۆژ، به هز و توانای یه و نیازه
وه ترسیشیان  بن، ئه تر ده وساوه هردان و چ رگه ژار و آۆڵ و سه تر هه ردم فره ر چی مه ویه هه ئه

و  ئه. تر رپان و میرانیش ئاواه ر و آه ستی جادووگه بت و ده تر ده ستكرده، فره آه ترسكی ده
 .ش و مشكیانی داگرته موو له ترسه هه

 
  

ش و  تاڵ و پووچی ڕه زنیان له خوداآان له مشكی به ره مه ل، ترسكی هه آانی آۆمه واشه چه
آانیان له  ردوونه آدی به خۆیان و گه ك یه ته نگی خوداآان له جه. دی هناوه ڕووتان به

ن و گفتی خوداآانیش با  وه، ئینجا با به رنته له ژاری ده كی هه ئاسماندا، مشكی خه
ن آه  و هیوایه ژارانیش به هه. درت ڕ و بای پ ده وه په آانه رپانه بمنت، آه له ڕگای آه

ی نییه آه گله و  وه س توانا و بوری ئه آه. دی بت ژاریان به رد و ئازاری هه ه دهگۆشایشك ل
فر  موو شتك بسووتنت و یان به تاو هه ك هه وه ی خوداآان بكات، نه ی خۆی ئاڕاسته نده گازه
  ...ڕ و ماتیان له ناو ببات ڵ و مه خۆشین خۆیان و ئاژه وه و یان نه قیان بكاته رما، ڕه و سه
آانیش بۆ زل  رپانه آه. وه و آات بۆ زانست نادات زانی و گلی پچووآترین ڕگا به بیرآردنه نه

ن،  ردوم قوربانی بكه ك بوو آه مه ره ستگای خوداآانیان، گه زنبوونی دام و ده نیشاندن و مه
له . آرد ده ركیش نه ژار و آۆڵ، یا آۆچه ت چاوپۆشیان له گای الواز و التی شوانی هه نانه ته

. آشرت آان به خاك و خون ده ه آانیان، ئاژه سه گه ئاوی و پ له مش و مه قوربانگای خون
بت، نیازیشیان به  تر ده ك فره نگازی و نائومدی خه له ژاری و به رچی هه یه هه وه یر ئه سه

 ...ب قتر ده رچاوتر و زه خوداآان به
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رجه، مرۆڤك بت و داوای گۆڕاندن و  ل مه م هه ناو ئهر چاوی خۆتان له  ئینجا بیھننه به

وت آه نرخكی نوێ، دیتنكی  موو ناڕاستییانه بكات و بیه م هه یی ئه رخانی بنچینه رچه وه
مجۆره  یه، به وانه له. دی بنت تی به نوێ، رامانكی نوێ و جیھانكی نوێ بۆ مرۆڤ و مرۆڤایه

  .یین بگه شت ت رده اتنی زهم و آات و بار و دۆخی ه رده له سه
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