
  !مرۆڤ ده کوژێ) به ب یاساو دادگا(ب ڕه وشت ئه و که سه یه  
هونه ری کاریکاتر هونه رکی به  قه باره  بچوک و به  ناوه ڕۆک و 

 ،ئه وه ی زۆرجار نووسه رک به  چه ندین ووتارو مانا گه وره یه
شاعیرک به  چه ندین شیعر ناتوانت مه به ستی خۆی بگه یه نته  

 رمه ندکی کاریکاتری به  کاتکی که م و ونه یه کی خونه ر،هونه
کاریکاتر .بچوک و چه ند ووشه یه ک له وه  زیاتر ده گه یه نت

 ، وه ک پۆسته ره  هونه رکی کاریگه رو سه رنج ڕا کش و چژبه خشه
شیعر وایه  له  ئه ده ب دا، به  که مترین ووشه  قوترین مانا ده دات 

ه  پۆسته ره  شیعردا خونه ر هیالک نابت و هه رزوو ل .  به  ده سته وه
له  مه به ستی شیعرو په یامی شاعیره که  ده گات، به م له  هونه ری 
کاریکاتردا نه ک هه ر خونه ر هالک نابت و زوو ده گاته  لوتکه ی 
مه به ست و په یامی هونه رمه ند به کو چژکی تایبه تیش ده بینت 

سه یرکردنی ئه و ونه  قه شه نگانه ی که  هونه رمه ند له  ڕگه ی 
  .زۆرجار به  مه به سته وه  ده یانشونت

ه  له  ڕگه ی )بابان(تابلۆیه کی کاریکاتری هونه رمه ند )  به وشت(
ئه م تابلۆوه  ده یه وت چه قۆی ڕه خنه ی ئاراسته ی دیدی ئه و هزو 

ژکردووه  بۆ سنگی ژن و ژن بزوتنه وانه  بکات که  چه قۆیان تی
  ).به  هه ر بیانوویه ک(کوشتن 

و )  ژن کوشتن(ڕه خنه گرتن و خستنه  ژر پرسیاری دیارده ی 
کارکی خه باتکارانه و ئازادیخوازانه و )  کوشتن به  گشتی(

 ، من به ش به  حای خۆم یه کسانیخوازانه یه و جگه ی ده سخۆشییه
 م بۆ ئه م کاره و هیوادارم له م ده سخۆشی له  هونه رمه ند ده که

به م ئه گه ر ووردبینه وه  .  بوواره دا قه ه م وپه نجه ی ڕه نگینتر بت
له  دایالۆگی کاراکته ری ڕه خنه گر له م تابلۆدا ، ده بینین ڕه خنه که ی 

ه وه  سه رچاوه ی )کوشتن(کورت دن و له  ڕه تکردنه وه ی دیارده ی 
ازکی تر ئه ویش الیه نگری له  کوشتن ده کات نه گرتووه و به  شو

،ئه و دژی کوشتنه   !) ،به  شه رتی یاساو دادگاوهبه م به  شه رته وه(
که  هیوادارم ئه مه  هه ه ی چاپ یان په له کردن (به  ب یاساو دادگا 

  ).بووبت و هونه رمه ند به  مه به سته وه  ئه م په یامه  ڕانه گه یه نت
 ر کوشتنه به  هه ر ناوکه وه و به  هه ر بیانوویه که وه و له  کوشتن هه

به  ب یاسا بت یان به  (ژر هه ر سبه رو یاسایه کدا بت
له  ڕه شتی ئه و  )   ،له  ده ره وه ی دادگادا بت یان له  ناوه وهیاساوه

دیارده یه  سپی ناکاته وه و کارکی قزه ون و دژی ئینسانییه و له  
ئه خالقییاتی به رزی ئه م سه رده مه ی کۆمه گای مرۆڤایه تی گه ڵ 

 ، به  ئه م سه رده مه ی گه شه ی فکری و فه رهه نگی کۆمه گا نایه ته وه
 ،ئه و بزوتنه وه و هزانه ش که  هه گری ئه م ئایدیان به  نامۆیه

  .هه مان ڕاده  به  کۆمه گای مرۆڤایه تی نامۆن
ه ند تابلۆیه کی هونه ری جوان ده بوو ئه گه ر له  کۆتاییدا ده م چ

به وشت ئه و که سه یه  که مرۆڤ (ئه و دایلۆگه  به م جۆره  بووایه  
ئه مه  ئه گه ر مانایه کی مادی دیاریکراو هه بت بۆ !)  (ده کوژت

ئه و کاته ش ئه و تابلۆ ده بووه  ڕه خنه ی زمانی )  ووشه ی به وشت
  .ژیان له  زمانی کوشتن
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