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چاپخانی کۆڕی زانیاری عراق ) محمد مال کریم: کۆکردنوەی. برگی یکم(نی گۆران، دیوا

   108تا  103الپڕە  .1980
  

  چند پرسیار
  ؟ان نی و ب ئازادی دەفنهیچ خمی چۆن دەزانت، ک بادار و مل، مرۆڤ  -
خۆیان ب بولبول دەشوبھن و دەخوازن  »گۆرانیشسان و  14نمون، ئو مندا  بۆ«بۆچی مرۆڤ  -

پشیل، ( و چندان دڕندە) باز، واش، هۆ، داڵ، قلڕەش( ؟ خۆ بولبول چندان باندەوەک بولبول بن
بۆچی خۆیان ب باز، یان داڵ نشوبھاندووە، خۆ ئوان  »دوژمنیین« بخۆر، یان و ... )ڕوی، چقڵ و

   و هیچ زیندەوەرک پیان ناورت؟هیچ بخۆر، یان دوژمنکیان نی
- ز نییت و هیدای دەستمرۆڤ، ش وە دەدات، کمانای ئ مزیان و  ئایا ئ و وەک بولبول ب
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ندە ؟ناسکن خۆ بولبول و باڕەدەنووک دەککدیدا دەچن و شگژ یکانیش، بڕەنگال!  
  : مندا نیگرانک، دەنووست  -
   »نت ناوەڕاستی شارگتس بجتبھت و نتۆ خمت نی، ک پا«
ئایا ئوە دەبوو  پویستی ب هاتوچۆی پاس و ناو شار نبوای، دا بژیای، ککگر ئو مندا ل شون -

  ب مایی خم و نیگرانی بۆی؟
  : پشوو، دەکرت بپرسین، ک پرسیارەی لبر ڕۆشنایی ئو

، یان و نیگرانی دەکاتمرۆڤ، ک هستیار  و شواز و بارودۆخی ژیانی) دەوروبر(ژینگ ئایا ئوە  -
رانسروشت نیگ ر ب؟مرۆڤ ه  

  

تی بوونسرانی، خنیگ .ژووی هزر کۆنندەی مو ه فییلسکی فیشرانی کی نیگشر . که
 ن و هزرمندان سرقای ئم کش فلسفیی بوون و کارل سردەمی یۆنانی کۆنوە، فیلسوفا

  .لکن مرۆڤ دابنن. گیشتۆت ئوەی هندکیان، نیگرانی ب بگی هست ب بوونی خۆکردن
و  گۆرانیش هۆی ئوەی ک شیعر. ئم مندای ئم شیعرەی نووسیوە و خۆی ناوناوە نیگران

  .نین، نیگرانی و گومان) گیانسم و هۆشمژ(ئوانی بولبول  کانی هندەینغم

 ،کمندا»وی و الوازی، پارتی ڕاست و پارتی چرمبوونی زەویقی هاتوچۆ، گشپ، ک«،  
ب  ئازادبوونی مل ل بندی، دەوروبری گوزار، پرسی ژیان و مردن، ترس و گومان،«گۆرانیش 
پرسین و  ،!پرساندا، نک دەستتی سیاسی تیی لهمبر ئومبست ب دەست ،»دەستتی

  :س، دەکرت بپرسینکردۆت نیگرانی و پر ... ا ودگرین، وبوون ب دەشتی ژیان

  ئایا مرۆڤ لچی نیگران؟ -
  ئایا ژیان گشتی نیگرانیی؟ -
  خۆی دەکات؟ )فلسفیانی( ئایا ئگر نیگرانی نبت، مرۆڤ هست ب بوونی -
  بۆ دەبت مرۆڤ پرسیار بکات؟ -
  وای، ژیان ئاسانتر دەبوو؟ن نبگر پرسیارکرد -
  

  : تبینی
   .دڕاوک و خمباری  جودای ل  لخمدابوون،  /پرۆشی= نیگرانی

  


