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  ویستی و خۆشه  کینه 
  :)سان 18ن  مه ته(یم  هۆهه  ڕناته  ستینه

ند  توانین چه ده وه پکه گشتمان  ی ئمه بدات، ئه نیشان  یه موو کینه و هه نھا پیاوک ئه ر ته گه«
   »!ین بده ویستی نیشان خۆشه

 ،ی یه خانه و باه ئه م رده به لهک، ئۆتۆمبیلکی بۆمبژکراو  خوله 22و   3 ،کات 22/7/2011 ینی هه یژۆڕ 
واوی  هزبوو، ته به  ههند  که بۆمبه . وه قییه ، ته ی تدایه تکی دیکه زاره ند وه چه زیران و رۆک وه ئۆفیسی سه  که

  له  که ی و دوکان و ڕیستۆرانتانه ت، ئه نانه ته. داڕمان یشوساکانی در خانه و باه  یه خانه باه  و ڕووکاری ئه
   .کانیان شکا جامخانه بوون  وه ترکیشه ووریی کیلۆمهد
ی  گووته به. وه کی توندڕه سیحییه رست و مه په وه ته ز و نه گه نجامدا، ڕه ی ئه تریرۆستییه  م کاره ی ئه سه و که ئه

  لهکی  ت و خه ، تا حکومه کردووه  وه ئه شی بۆ کاره م ئه .کۆمۆنیزمه/  ئیسالم و مارکسیزمه  خۆی دژ به
  . وه بھنته ئاگا رویجدا به نه  ترسی زۆربوونی موسمان له مه

ری  ڕووبه. ڕی وته که ده ی ئوت، رگهود و ره ، به م تیرۆریسته ستدا، ئه به شونی مه  ، له که دوای دانانی ئۆتۆمبیله
ی  سانه«مپی  دا که یه رگهوو د له.  دارستانکی چیش داپۆشراوه  و به  مه ی زۆر که که پانتاییه  که  دورگه

  و پارته بهر  الو و مندای سه 600ی  نزیکه. الوانی پارتی کرکاران سازدرابوو »ی سیاسی وه هۆشیارکردنه
   ).سان بوو 18نیان ژر  مه شداربووان ته به  ندک له هه(شداربوون  تیدا به
.  که رگهود  گاته هد  که  .وبوک کرد پچه واو بت و خۆیشی ته ده ردا به رۆریست، پۆشاکی پۆلیسی لهکابرای تی
دی   وته که کوژت، ئیدی ترس و بیم ده ده سکیان ل ند که کردن و چه  قه ته  وته که ده  که تیرۆریسته

 ،رد به تاشهخت،  ، دره وه ک ببینه نایه ک په ر کویه هه  کان له الوه. دت ک هه و الیه ره به  که ریه ، هه وه کانه الوه
ی  قه ته  وه بته ک نزیکک یه ر هه شونیان و له  وته که ده  که تیرۆریسته. وه شارنه ، خۆی لدهن وه و ده بنچک

ته گه ت ده نانه ته  .کات ده لکاونی و گولله  ش، که انه و ر ئه سه  وه ڕوه ی دیکه پت، تا به ده یان پواوی  ته ن
  !کوشتوونی  دنیابت، که

وا سارد و  هه  و ڕۆژه ئه.  ریاوه ده  نه ده ده رگ خۆ هه ترسی مه دن و له کان هه ناره و که ره کان به ی الوه زۆربه
ختدا،  کی وا سه وایه ش و هه که  ڕاوک و له ترس و ده کردن، به  له مه. ریاش سارد بوو ئاوی ده .باران بوو

  !بت حاڵ نه ر مه ، گه بگومان کارکی دژواره
ژ دهس و ده  ریاکه ڕۆخی ده  تهتاوانکار دت ریادا ده ناو ده ش له دیکهسی  ند که کات، چه تکی  وه دوای ئه .پ

ر  ، تا هه که  دورگهناو  بۆ  وه ڕته گه ده،  وه ته وتوونه ی دوورکه که نگه ی تفه هرس  کان له نت الوهبی ده  که
   .سک ببینت، بیکوژت که
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و تریرۆستی   که  دورگه  نه گه نت، تا هزکی پۆلیس ده یهخا ک ده خوله 90ا ت 80ی  نزیکه  م کوشتاره ئه
  .ست پۆلیس ده  داته نت و خۆی ده ک داده رگری، جه تاونکار ب به

  لهس کوژران،  که 8شدا  که ی بۆمبه وه قینه نجامی ته ئه س کوژران و له که 69  یه  دورگهو  لهنجام  رئه ده
  .کوژران 77تکا  .بوون ار ههندین بریند ردووال چه هه
  

   ی ئوت، ڕزگاریان بوو  دورگهی  که کوشتاره  له  سک، که ند که چیرۆکی چه
  
  پشتی  له  درت هک د یه ک گوللهکوڕ

و تا   وه ره ده  هاتینه  که چادره  ، من و دوو هاوڕم له ی ئمه که نزیک چادره  یشته گه  قه نگی ته کاتک ده«
،  که  دورگهڕۆخی   یشتمه کرد، تا گه ده ر ڕام م من هه زانیم هاوڕکانم پکران، به. کرد و ڕامانهزمان تدابو

من   واوی له ته کرد، ئیتر به ی ده قه ته ر نکارم دیت ههاتاو. م بکه  له مه ریا و ده  مه ده متوانی خۆم هه ئیتر نه
تر لم  س، چوار مه ر هه.  وه ڕوو بوومه یدا ڕووبه گه و له  وه ناچاری ئاوڕمدایه منیش به.  وه وته که نزیک

   .دووربوو
 هاوارم  وه پاڕامه .بوو، نیگاکانی زۆر ساردبوون نهدیار  وه ڕوخسارییه  ترسک به رانی و ژان و نیگه هیچ شه 

  :کرد
  !  مکوژه مه  ، تکایه که م لمه قه ته  تکایه  -
ر  ن بوون، هه بۆ من زۆر درژخایه  و ساتانه م ئه بوو، به  د چرکهن ڕوانیم، نازانم چه تاوانکار بۆ ساتک لی 

نگاوک  ند هه چه تکردم و پشتی م، ی کهک یه ند چرکه کردم، دوای چه ی لنه قه نازانم چۆن ته. ڕین په ده تنه
. ڕوانی دهریام  ده  و له  که تاونکاره  رگ ڕزگاربوون، پشتم کرده مه شادی له ترس و له منیش له.  وه وته دوورکه

ی  وه هنانه  پ گوم له له. ون بترچاوم  به  نی ڕوخساری له ت دیمهکیش ب یه ند چرکه مویست بۆ چه ده
و  هشتا ئه.  دوا ساتی ژیانمه  مه ئه  مشکمدا هات، که ئاسا به  ستی بوو، بیرکی بروسکه ی ده که که میلی جه
   ».شبوو رچاو ڕه به سا و دنیام له رای پشتم هه گازه  له  یبوو، کسپهڕ په مشکمدا تنه  ، له بیره بروسکه

  
ک خۆی ده ی سه ماوه ک بۆکچمردوو کات به عات!  

بزانین  ، تا وه ره ده  کان بوو هاتینه قه ته  گومان له  بووم، کهماندا  که چادره  لهکمدا  ند هاوڕیه ڵ  چه گه له«
  ن  که ده ن و هاوار که ده ڕا  وه ییه شپرزه سک به ند که هچ، دیتمان  چییه

  ! وه ن خۆتان بشارنه اکهڕ -
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مال و  سک له ند که چه! کرد ی ده رماند گیڤه سه گولله به. وتین ڕاکردن دوایانکه ، به مانزانی چ باسه ش نه ئمه
  یه و جگه ئه.  که  دورگهڕۆخی   هیشتین مانزانی گه چین، هنده ده  وه وکوه ره زانی به مانده نه. وتن وه، که والمه له

سک  ند که بوو، چه هه  ریاکه ده  تر دوور له ند مه کی جه وییه دامندا زه  له. بوو رز ده تر به مه 2ی  نزیکه
 کان دا ڕاکردووه و کاته هاتن، له ده  وه ڕاکردن و هاوارکردنه به  وه دوامانه  ش له سانی دیکه ، که وه خواره وتنه که
   :کرد هاواریان دهالمان،  یشتنه گه
  !هات! هات -
م  که کرا، خۆیان پداداین و من هاوڕیه ده نه ژاوبوون خۆیان بۆ کۆنترۆڵ ترسا و شه  هنده  سانه و که ئه
نزیک  ک له یه ند گولله ، چه بۆوه ده زیاتر نزیک  قه نگی ته ده. وتن رماندا که سه سک به ند که ، چه وه ربووینه به
. مردوو  جوت و خۆی بکات به هیچ نه  م بم، که که هاوڕیه  بیربوو به م له هنده. وی زه  دایان له  وه منه

کی  یه للهند گو چه.  کابرای تاوانکار لمان نزیکبۆوه. ک مردوو نیشاندا خۆم وه خۆم بی و م له منیش جوه
  دنیابووم، که  وه واوی له ته ئیدی من به.  وه خواره  بوونهوت که  وه که رزاییه به  له  ی، که وه هسان و که ی نا به دیکه

ساتک، گوم  چرکه دن هچدوای  .خۆشم بی م له ناسه واوی هه ته ، بهنت ده  وه منه ش  به ی دیکه ئستا گولله
ڕاستی  م به هدا، ب ده شم ناسه رچی هه گه. جوم ده ر نه م من هه ، به وه وته که ده کانی بوو، دوور نگاوه هه  له
تا  ره سه. ک بوو هخ نگ و هاواری ده  نگه ده کی زۆر گوم له یه دوای ماوه! زانی زیندوم، یان مردووم مده نه
کرد و داوای  ، ئیدی منیش هاوارم کانی فریاگوزارییه نگی تیمه ، دواتر، که دنیابووم دهورا بجوم مده ر نه هه

  »!مردوو عاتک من خۆمکردبوو به سه  تر لهزیا  وجا زانیم که کرد، ئه تیم یارمه
  
  . وه الی مامه ڕۆیشتم و له ک ببوو، من نه تره ترسان زاره م، له ی هاوڕکه وه رئه به له
، ک ببوو تره م زاره م دیتم هاوڕکه ، به وه مه بکه دوور  که  دورگه  م و له بکه  له بوو مه تم هه رفه من ده«
. ما نه  قه نگی ته تا ده هه  وه شارده مانۆچاکدا خ  له  وه پکه. بھم متوانی جی نهترسان سببوو، ئیدی  له
 هاواریان  که مه له سانی ناوبه هات و که ده  والی ئمه ره مک به له به  ریاوه ده  له. ڕیبوو ند کات تپه مزانی چه نه
  :کرد ده
  ؟ یه تی هه یارمه  پویستتان به -
. ن هک نیش هاوکاری تیرۆریستهاو زانی ئه بوو، وامده ترسام و گومانم هه ، ده وه دانه نه مم م من هیچ وه به

  ».هاتوون  وتنی ئمه رن و بۆ فریاکه وبه کانی ئه  دورگهکی  خه  وت، که رکه دواتر ده
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  .م بکه سکی باس وت بۆ هیچ که نامه  ی دیومه وه ئه
تا توانیم  هه. نی زۆر ترسانکم بینی دیمه.  وه ره ده  ، هاتمهوهۆم لشاردبی خۆ نایه و په ، له که دوای کوشتاره«

  »!م  سی باسبکه وت بۆ که نامه  ی دیومه وه ئه. بینم ی زیاتر نه وه ئه بۆ نوقاند توند کانمم چاوه
  

  :)سان 15ن  مه ته(، ندستینگنڕاگنا باکئۆس سۆرلو
  !ژیم ردووکمان ده ودوا من بۆ هه مه ئیدی له

 ڵ گه کانیشمان له ونه ت خه نانه ته  ی، که و هاوڕیه ئه .م ئازیزترین هاوڕم کوژرا من ڕزگارم بوو، به«
  وه تییه ڕزگارکردنی جیھان و مرۆڤایه  به ونمان بوو، خه هه  پالنی زۆرمان بۆ ئاینده  کرد، ئمه شده کدیدا به یه
    »!ژیم ردووکمان ده ودوا من بۆ هه مه ئیدی له .دیت ده
  

  !موو شتکم ئستا سوپاسگوزاری هه. وت تر مرۆڤم خۆشده ئستا زده  
بیانبینم و   ، نههات ده بیرمدا نه رگیز به هه پشتر  کهلک فربووم،  لکم بینی و شتگه دا، شتگه ساته و کاره له«
و  من ئه. یه ناخیدا هه بسنوور لهر مرۆڤک هزکی  هه  زانیم، که  ساته و کاره دوای ئه. بمب فریشیان  نه

 ندک هه  ، کهلی زۆر وورد ئستا شتگه. وت تر مرۆڤم خۆشده ئستا زده.  یداکردووه ناخی خۆمدا په م له هزه
  »!موو شتکم ئستا سوپاسگوزاری هه ، الم گرنگه  او، لهچر به  جار زۆر ببایخیش دنه

  

  !یام هدوا پ
کان  وه و هۆی کۆبوونه ره به  دت، منیش ک هه و الیه ره که و به ر خه دیتم هه و،بو  قه ته  گوم له  که«

ژر  ترسان خۆم له له. هات ده  که و هۆه ره کم دیت، به تیرۆریسته  وه کانه ره نجه په  کک له یه  له. ڕامکرد
  . وه دا شارده که کراوی ناو ژووره که ه ندک کورسی و مزی که هه

بیرمدا هات پش  به. کوژت و منیش ده  که ژووره  دته  یه نده هو دڕ ئهمزانی  ده. خۆم بیبوو م له قهو ن  جوه
  :م بۆ ناردن یامه م په م ئه که مۆبایله  به. م ند دک بۆ دایک و بابم بنووسم و مائاوایییان لبکه مردنم جه

. نجاندبت ندک جار دتانم ڕه ر هه م گه هک ده تان لون، داوای لبووردن دهگیان، خۆشم  گیان، بابه  دایه -
  ! ، مائاواموو شتک سوپاس بۆ هه

،  ستاوه رم ڕاوه رانبه ی به که ره نجه پشت په  له  که م نووسی، دیتم تیرۆریسته که یامه ی من په ر هنده هه
  و ساته زانی ئه وامده. کرد دی من خۆم بۆ مردن ئامادهئی. دیت منی نه. ی کرد که کی ناو ژووره ماشایه ته
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ناو  ستژکی به ر بۆ دنیابوون، ده م هه ، به نییه سی تدا که  که زانی ژووره و وایده ئه.  مین ساتی ژیانمه دواهه
  ».یکوشتم دیت و ده منی ده  وه ژووره  ر هاتبایه ، گه هو دنییاییه به. دا کرد که ژووره

  
  

   ساته م کاره رویج بۆ ئه کی نه ی خه وه هکاردان
  
  :رویج ی نه هاکۆن، شازاده 
  »!ویستی خۆشه  کان پن له قامه شه  یه م ئواره ئه«

ک رویج ڕپوان کانی نه ئۆسلۆ و گشت شار و شارۆچکه  ، له که ساته ڕۆژ دوای کاره ، دوو25/7ی  ئواره
د و  ۆن و نۆسهیمل رویجدا چوار نه  له(شداربوون  نادا به و ڕپوانه ۆنک مرۆڤ لهیی مل سازکرا، تکا نزیکه

دوای   دابوو، که وه له  م ڕپوانه ندتی ئه تمه تایبه. )ژی مرۆڤ ده) 4920100(د  زار و سه هه بیست
بوونی مجار بوو دوای ڕزگار که   یه مه ئه. ندرابوو یه ڕاگه  ده نگزه کی جه یه ک ناوچه ، شاری ئۆسلۆ، وه که ڕووداوه

کی  ندتییه تمه ها تایبه روه هه! نرت هی دا، بارودۆخی وا ڕابگه 8/5/1945  کان له ست نازییه ده رویج له نه
. باغ ناونرابوو ڕپوانی گوه  که ئاخر ڕپوانه. بوو وه سته ده شداربووان گویان به واوی به ته  بوو، که وه شی ئه دیکه
رویج، هاکۆن،  ی نه شازاده. گوڵ داپۆشرا کان، به کوژراوه  زلنان لهڕاستی شار، بۆ ڕ هموو ناو ی هه نزیکه
  :ک کارهنا، وه مکی جوانی به و چه  وشهلک  گه.  وه خونده  که پوانهشداربووانی ڕ یامکی بۆ به په
   ! ویستی خۆشه  کان پن له قامه شه  یه م ئواره ئه«

  !   وه دایه  وه ونهلکنزیکبو  قیمان به می ده وه  ئمه
  »! بژارد ستبوونمان هه یوه په  وه پکه  بری ڕق و کینه له  ئمه

  

    که ساته ر کاره سه س له ندێ که رنج و بۆچوونی هه سه
  )  رگیراوه وه  29/7/2011  ی مۆرگن بالده نامه فته هه  له  رنجانه م سه ئه(

  
  ! یه رت ههکی زۆر کو دایه وتاردا مهنوانی کردار و گ  له
  :سن یۆهان ڤتله  ر، ئاڕنه نووسه سوف و یله فه
کی زۆر  دایهو وتار و کرداردا مهگنوان   له  ، که روونناس، بوایان وایه ناس و ده زایانی کۆمه ی شاره زۆربه«
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  ».م بوو چوونهۆو ب ری ئه لمنه ش سه ساته کاره م ئه. بینم ی ده وه وانه پچه  م من به یه، به دوور هه
  
ناوی   کانی خۆی، که ی، بیرو بۆچوونه که نجامدانی کاره عاتک پش ئه ند سه ی ئۆسلۆ، چه که تیرۆریسته«

  »هوودرسی نارد ئه 2000ی  و بۆ نزیکه  وه رنتدا بوکرده تۆڕی ئینته  مانیفست، له  لناوه

  :)تداریدا وه بواری ده  پرۆفیسۆر له( بۆرت فرانک ئاره
  ! وه هخاونبکر  که بت زرابه ده

  
نوێ  رله سه  بت ئمه ده. ربگیریت ندیش وه هه کانیش بگیرت و به وه توندڕه  ڕاوبۆچوونه  بت گوێ له ده«

  »! وه خاونبکره  که بت زرابه کورتی، ده به.  وه ینه بکه ڕای گشتی و یزای گشت فه ی پناسه
  

  :)نترۆپۆلۆجی سۆسیال ئه  پرۆفیسۆر له(سن تۆماس هیلالند ئرک
  .ین بکه »نت ساید«کارهنانی  وشتی به ر ڕه سه گوتوبژ له  بت ده
بکات و پرسی  تر کارهنانی نت ساید، ج وشتی به ڕ، ڕه مه له له  ،گوتوبژ و بۆچوونمان م ڕووداوه بت ئه ده«

  ». گوتوبژانه و شک له به  ناوی نھنی و ناوی خوازراویش ببته
  
و  ڵ ئه گه له  یهڤیزۆن له ندک گفتوگۆ ته و هه کان مهتی ڕۆژنا تایبه ، به جهروی میدیای نه  م نووسینه ی ئه اوهر سه(
  ). ی ئوت، ڕزگاریان بووه  دورگهی  که کوشتاره  له  ی، که سانه که

  
 

  پرسیارند  چه
  
  ؟ یه هه  تیرۆریستکی دیکه ر تیرۆریستکی ئیسالمی، یان هه سیحی و ئایا جیاوازی نوان تیرۆریستکی مه -
  کاربھنرت؟ ستی سیاسی به به ئاین بۆ مه  ڕاسته -  وایه ئایا ڕه -
  ژت؟ شه تی ترسدا ده حاه  بۆچی مرۆڤ له -
سک  وو کهم کاتکدا هه  نا بۆ تیرۆر ببرت، له کات په ده پویست) رویج ک نه وه(دا دتکی ئازا هو  ئایا، له -
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  رببیت؟ کانی ده ئازادی بیروبۆچوونه توانت به ده
   پناویدا بکوژرت؟ ھنت مرۆڤ لهب   وه و ئه  مرۆڤ گرنگتربت  له  یه هه ستک به یان مه ،ئایا ئامانج -
  ین؟ کانمان بگه ئامانجه  توانین به ده  وه ی توندوتیژی و تیرۆره ڕگه  له ئایا -
  ؟ وایه ر ڕه به هریتک بگ یه ر ڕگه ستدا هه به و مه ئامانج  تن بهیش پناو گه ئایا له -
  کی؟ ی خه وه ئاگاهنانه بۆ به  ره ئایا تیرۆر هۆکارکی کاریگه -
ناوی  رویجدا به نه  سی له ئیسالمی، که ئستا هیچ گروپکی ئیسالمی و هیچ گروپکی تیرۆریستی تا -

  ؟ وه ترسی ئیسالم ئاگادارکردبته مه  کی له که ڕاستگۆ بت و خه ستهبی تیرۆری تۆ . کوشتووه نه  وه ئیسالمه
  

  ؟ وه بت مرۆڤ بپاڕته ده -
  ؟ کارکی دروسته  وه دا پاڕانهچ کاتک  لهبۆ چ شتک، یان  -
  ؟ سکی ترسنۆک بووه یکوژت، که نه  ، که وه ته پاڕاوه  که تیرۆریسته  ی له و کوڕه ئایا ئه -
  ؟ وه پاڕیته ، بۆ ژیانی خۆت ده و جۆره یته بارودۆخکی لهو ر تۆ بکه گه -
  کات؟ ده مردن ڕزگار  موو کاتک مرۆڤ له تی هه ئایا ئازایه -
  له  که .تک کردنی حاه سته رجه بۆ به  وانییه ربینکی زمانه ده  مه ئه »!نیگاکانی سارد بوون  که تیرۆریسته« -

ی  سته رجه به  وه ی زمانه ڕگه توانین له ده  ئایا ئمه ) رم نییه نیگای گه نیگای سارد و  واته( .ڕاستیدا نییه
  ؟ بت نه  ین،که تک بکه حاه

  بن؟  وه ک ساتدا پکه یه ستی ناکۆک له شت دوو هه ئایا ده »!ڕزگاربوون رگ مه شادی له ترس و له له« -
  
رچی  ، هه یه لهرکی گ وه ات؟ یان مرۆڤ زیندهد ده ست ده تی ترسدا ژیرتی خۆی له حاه  ئایا مرۆڤ له -

  »وتین که کردن دوایان ڕا  مانزانی چ باسه و به ش نه ئمه« ؟ وه یکاته ویش ده ڵ کردی ئه کۆمه
  »!زانی زیندووم، یان مردووم مده نه«زیندووه؟   زانت، که مرۆڤ چۆن ده -
  ؟  ندییه ستی ئاگامه تی وابه ئایا زیندوویه -
  زانین زیندووین؟ نوستووین، چۆن ده  ی، که و کاتانه ئایا ئه -
  کات؟ ده  ڕبوونی کات تپه  ست به ههموو ساتک،  هه -مک موو ده مرۆڤ هه ئایا -
  ناکات؟  و هزه رک به کاتی ئاساییدا ده  بت، بۆ له ناخیدا هه  له  بسنوره  و هزه ر مرۆڤک ئه ر هه گه-
  ؟ دا نییه »کان خراپه«  ناخی مرۆڤه له  ، ئه یه دا هه »کان چاکه«  ناخی مرۆڤه ر له ، هه بسنوره  و هزه ئه -
کات  ده ، وامان ل یه وه نجام و لپرسیه رئه ی ده وه ڕوو بوونه ان ترسی ڕووبه، ی وشتییه ری ڕه پانه  وه ئایا ئه -
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  بت؟ وستمان هه هه
  ین؟ هدب  سکی دیکه تی که ی یارمه وه بۆ ئه  وه ییهترس مه  ینه ژیانی خۆمان بخه  پویسته -
درژ  و دوور  و چرکانه ئه(ڕی،  ند کات تپه انن چهن ناز ده) دا م نووسراوه له( کان سه که ی بۆچی زۆربه -
  بت؟ ده ر ده کات به ساتی ترسدا، له ئایا مرۆڤ له ) وهڕی ند کات تپه مزانی چه نه( )ونبو
بینت، ئیدی بوای  رگی خۆی ده مه  وه بته خت ده ساتکی وا سه ڕووی کاره ی ڕووبه هو دوای ئه  مرۆڤ له -
  »ن کهب  وانیش هاوکاری تیرۆریسته زانی ئه بوو، وامده گومانم هه«ت؟ س نامن که به
  
وشتیمان  تی ڕه رپرسیاریه بینین، ئیدی به کان نه ر شته گه »!بینم کانم نوقاند، تا زیاتر نه اوهچتا توانیم « -
  رشان؟ سه  وته که نا
  رین؟ ده وشتی به تی ڕه رپرسیاریه به له  وکاته ئه بینین، ر نابینابین و هیچ نه گه -
  بت؟ ده نتراروونیمان ئاس ئایا باری ده ین، که نه س باس کانمان بۆ که ئازارهر ناخۆشی و  گه -
  ؟ یه ربینکی شاعیرانه ھا دهن ته  مه ، ئایا ئهس بژی توانت بۆ دوو که مرۆڤک دهچۆن  -
، یان  سه که و ئه توانین بۆ ین، ئیدی ده بکه ش دا به سکی دیکه ڵ که گه له کانمان ون و هیوا و ئازاره ر خه گه -
  بژین؟  سه و که بری ئه له
   

  کات؟ رکیان پده بت و ده ده ێکاندا فری شتی نو خته سه  کاته ر له ئایا مرۆڤ هه -
  کاندا ناتوانین شتی نوێ فربین؟ ئارام و همنه  ساته  ی له ئه -
  نیه؟  »موو ستک سوپاسگوزاری هه«  میشه ی بۆ هه مرت، ئه ده  زانت، که خۆ مرۆڤ ده -
  ین؟ کان بکه بوونی شته  ست به هزیاتر ه  رگ لمان نزیکه مه  ی که و ساتانه بت له ده ر بۆ هه -
  زیاتر مرۆڤمان خۆشبوت؟   ات، کهک رگھن وامان لده ئایا ڕووداوی مه -
  
ساتی زۆر  ندک چرکه هه  ر له دی بۆچی هه ساتی ژیانمان بت، ئه چرکه شت دوا موو ساتک ده هه -

  ؟ رگمان نزیکه ساتی مه  بت، که چرکه ده دروست ال  لهمان  سته و هه تدا ئه تایبه
  نووسیت؟ ک د بنووسیت، چی ده توایت یه نھا ده مریت و ته ده  ند ساتکی دیکه ر بزانیت چه گه -
  نریت؟ ت بۆ ک ده که یامه په.  یامی ژیانته مین په ینریت، دواهه ی ده یامه و په ر بزانیت ئه گه -
   
  ویستی؟ خۆشه  له  خۆڕسک په ر به ، یان هه رکی کیناوییه وه هخۆڕسک زیند ر به ئایا مرۆڤ هه -
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ڕق و  و تیرۆریسته ی ئه هنده  ، که یه توانایدا هه وانت، یان لهت سک ده که موو هه -موو تاکک ئایا هه -
  پشانی بدات؟  یه و شوه بت و بشتوانت به ی تدا هه کینه

  ن؟ بده ویستی نیشان توانن خۆشه زیاتر ده  وه مرۆڤک پکه  ه ئایا کۆمه -
  ویستی؟ خۆشه  بت له ده قام جۆن پ دی شه ، ئه    نییه  سته رجه به »شتکی« ویستی خۆشه -
    ؟ وه ینه گوڵ بده  به  می گولله وه  ئایا ڕاسته -
  ؟ ار و کردار چییهوتنوان گی  ماوه  ست له به مه -
  کردار؟  ینه بیکه  رجه یین، مه ده  وتارک، کهر گ ئایا هه -
  بت؟ ده ختتر سانتر، یان سهئاژیانمان  ئایا ین، بکه ج جبه  وه کرده کانمان به تارهموو گو ر هه گه -
بۆ   ؟ ئایا زراب همایه ستی چییه به مه »وه بکرته بت پاک ده  که زرابه«ت  ده  ، که و پرۆفیسۆره ئه -

  ؟ وانه بۆ بیروبۆچوونی توندڕه  ، یان همایه گه کۆمه
  ؟ندیان بگرین هه و به ن ونی ئمهبیروبۆچو  دژ، یان ناکۆکن به  بگرین، که  و بیروبۆچوونانه گوێ له  پویسته -
  ؟ یه ت هه وشتکی تایبه ڕه  ی ساید، پویستی به وه یرکردن و خوندنه رنت و سه هکارهنانی ئینت به -
   مانکدا؟ مین و زه موو زه هه  له  سکه موو که خوازراو، مافی هه -ناوی نھنی کارهنانی بژاردن و به ههئایا  -
    ؟ یه خوازراو هه -ناوی نھنی  ئازاددا مرۆڤ پویستی به کی یه گه کۆمه  له -
  


