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  هۆشیاری
  

  »!ۆش خم بۆ هیچ شتک نخۆیتچند خ. چند خۆش گوێ بهیچ شتک ندەیت«
  
نبت، ک ئو  تیشهرکاتک حزتکرد، ب فۆک بفیت و هیچ خم تۆ ند خۆش،کرەوە، چببیر

  !فینی تۆ، چندە هوا پیسدەکات
بیربکرەوە، هموو ڕۆژک و هموو ژەمک، تۆ سفرەکت ب جۆرەها خواردن بازنیتوە و هیچ 

مل ت، کبمیشت نۆخژاری بر هبها مرۆڤ، لوە ننردەنتی سبرس !  
ۆنها ی ملریت و هیچ خمی ئوەشت نبت، کۆبرگت بشوو جلوە، تۆ هموو ڕۆژک خۆت بیربکرە

  !بۆ خواردنوەش دەستناکوتمرۆڤ، ئاوی پاکیان 
  

بیربکرەوە، ئو گشت کارەسات، جنگ، تنگژەی ئابووری، بکاری، ئاوارەیی و دەربدەریی ل جیھاندا 
  .»!ب خم سردەکیت سر سرین«و  »!مشک میوانت نی«ڕوودەدەن و تۆش 

  کس و هیچ شتکدا نینو ل خمی هیچ  ، گوێ بهیچ نادەنهن وەها بیردەکنوە ب؛
  .بی؛ الوانی وەها ل نرویجدا هن و زۆریشن

  

  

کین ئم ل نرویجدا هرچییکمان پویست و ئارەزووی دە. من تدەگم ئوان بۆ وەها بیردەکنوە
مانوای پاک .بۆ ئاسوودەیی ژیان، هش و هموکراتی، ئاوی فرەوان و سازگار،. کایش و ئارامیئاس د ،

   .پارەی زۆر کاسپی و و کار
  

ل جیھاندا بم و گوێ بو هموو ڕوودا و کارەساتانی  بم من ناتوانم هروا ب خم و پژارە
جارک ناڕەوایتیک و نادادپروەرییک ببینم، یان ببیستم؛ خم و پژارە  هر. ڕوودەدەن، ندەم

  !فرامۆشیان بکم، بم ناتوانمجاریش حزدەکم  هرچندە هندێ. دامدەگرت
  

و گوێ بدەی ران بکک خۆت نیگمتۆش ک!  
  

دان و خۆنیگرانکردن بۆ ئو حمک کارەسات و ڕووداوانی جیھان، گلک سخت و هرچندە گوپ
  !هندکجاریش، ب هیوایی؛ بم سرئنجام هر ککی دەبت

  

  »ساڵ 20تمن مارییا سووت، «

  .ئۆسلۆ، نرویج  Aften posten si; d( 08/08/2012( ڕۆژنامی ئافتن پۆستن:  سرچاوە
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  چند پرسیار
ئم، ک خۆمان گشت پداویستییکانی ژیانمان دابین بت، ئیدی بۆ دەبت ل خمی ئوەدا بین،  -

  کسانی دیک ئو پداویستییانیان، کم، یان نیی؟
هندە ئاوی خاونتان هبت، ک هموو  یان تۆ،) ئم بابتی نووسیوەئو کچی ک ( گر مارییا -

ل شونکی دیک، ب هزاران  رن، ئیدی بۆ دەبت خمتان بت،ڕۆژک خۆتان و جلوبرگتان بشۆ
  منداڵ ئاوی خاونیان بۆ خواردنوەش دەستناکوت؟

و، اراو بۆگنچ ڕووبار و کانی و تاڤگی سازگار، چ سو. چ زەوی بپیت و پبرهم و چ بیابان -
، ک ئیدی ئو مرۆڤانی. جگیرکردنیانگشتیان سروشت ڕسکن و مرۆڤ ڕۆی نی ل دروستکردن و 
کاری نب وەیو شدا دەگات، بۆ برچاوانو س؟دەستیان بیان باشخۆیان پ نن، که  

ئویش ئم شتمان یک مای هاوبشمان هی؛ ئمی مرۆڤ و گشت زیندەوەرەکانی دیکش، گ -
نتی، گر ئم ب ئارەزووی خۆمان ب گوپدان، زیادەڕۆیی بکین ل بکارهنانی سرچاوەکانی پال

  چۆن دەبت؟ )پالنت(  یه ساره ههببوای تۆ ئایندەی ئم  سروشتدا،
- ژارەییژەنی پرسیار و پم گناو ئ بۆ خۆی خستۆت م کچوای تۆ، ئبیاائ ؛؟ وهب هۆشیاریی ؟ یه وهل  
تکستی  داریوش، یان ئو کسی نی مرۆڤ بت، ئیدی بۆچیتی بووگر هۆشیاری خس -

هۆشیاری  .بشی ئو نبت، چونک پیان وای هۆشیاری هیواخوازە، ک گۆرانییکی بۆ نووسیوە،
  ئایا هۆشیاری خمکی گورەی؟ خمکی گورەی؟

  بوادەکیت، گر مرۆڤک ناهۆشیار بت، ئیدی ئاسوودەی؟ -
  ؟ باشتر ل هۆشیاری تگیشتووە )یان نووسری تکستک(، داریوش لئایا محوی  -
) تیان هاری و هاووکسوکار، هاوش(خراپ ل ئهلی  »ڕەخن«نیی محوی نایوت، یان ناخوازت، ەئو

  .)!دەکن وات خۆیان ناهۆشیار( بگرت، ک بدمستی دەکن
  دەزانت؟ »نشتکا« ئایا کسی هۆشیار، همیش هۆکاری -
  دەزانیت ئو هۆکار و کاریگرییان چین، مرۆڤ هۆشیار دەکن؟ -
ب بوای تۆ، هیچ وکچوون و نزیکییک ل نوان بۆچوونکانی ئو کچ و داریوش و محویدا هن؟  -

  ئگر هن چین، کامانن؟
 »کی گورە، لکن داریوشئازار خم و«و  »ب هیوایی، لکن مارییا«ئایا هۆشیاری همیش مایی  -
   ی؟»جیھانی کاولبوو، لکن محوی=   دنیای خرابات«و 
  ان بکیت؟شدەتوانیت هما و نیشانکانی هۆشیاری خۆت دەستنیئایا تۆ هۆشیاریت؟  -
  جودا دەکنوە، ڕاستن؟ خۆ ل زۆر دۆخدا هست ئایا ئو فیلسوفانی، ک هۆش و هست لک -

  »هرکاتک نادادپروەرییک دەبینم، یان دەبیستم« مارییا دەنووست. بۆ هۆشدەبت پنجرە 
 !بینین و بیستن، هستن و بهۆی ئوانوە مارییا هۆشیارە


