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  ! گه کانی کۆمه  داخراوه واوی پگه دژی ته

  ن سه ر حاجی حه تایه
  

و  ربازکردن له یشتن بۆ خۆ ده  تگه میشه بووین، هه لتورکی داخراو نگ و که رهه و فهکراوی ن رده روه  په ئمه
کی  یه وه نگی زادا خوندنه رهه  ئاگای تفکرینی فه اخی بونک لهی.  یاخی بوون  جۆرک له  به  بووه داخرانه

ر  دانی هه نه  بۆ سزا بوه یی پنه  ئاماده،ی خۆی وه  بۆ مانهی،  ته سه و هزوده ن ئه الیه  له رچونی بۆ کراوه ده
نگی ئازادی خوازی،   دهمکی داخران و کوشتنی چه.  وه  بیربکاته ی ئینسانه وه ک ئه  وه  خوازیار بووه تاکک که

تانی و  ره کی سه خۆشیه  نه ته  بووه یی که یه  بۆماوه و داخرانه گرتن له خنه  بۆ ڕه  ناڕازیه نگه م ده  بوونی ئه ئاماده
م خۆ   ئه دیاره.  یی خۆی نیشان داوه ئاسا ئاماده زمه  دوه میشه گا، هه  گیانی تاکی کۆمه ته ربووه به

ر پ  سه هز ناتوانت خۆی له کی به بوونی پاپشت ب ئاماده ساڵ، به دفه پاریزو به ۆنهی هزی ک نمایشکردنه
  م دیارده  پشت ئه له.  وه ونه  قزه نگه رهه م فه  پشت ئه  له ته سه یی ده ش هزوئاماده  پاپشتهم ئه. ڕابگرت

و بۆ  دابوایهی ت وه یی ئه  ئاماده  کوردیه ته سه م ده  ئه راربوایه ر قه گه  ئه بۆیه.  وه یه واو نامرۆڤانه ته
نگی  رهه کانی ئایدیای کرچ و کای فه ستوه قبه  چه نو هاوکشه  به گۆڕانه  خوازیار به ،کیش بیویستایه یه ناسه هه

 ،تی شق بۆ خۆشویستنی مافی تاکایه شق بۆ ئازادی و عه  جیھانبینی عه کرا بۆ جارکیش پاپشتی له باودا، ده
  .  کی بنواندایه پاپشتیه

  
ی  تیه و بحورمه  له متر نیه ، هیچی که گه ژیانی کۆمه ر به رانبه بینرت به مۆ ده ی ئه وملھوڕی و بمافیه ئه

نت هه ئاخۆ ژیان ده. دوکدا که رانبه  به واندن له ردانه ملشۆڕی و سه روا به بزو تاقمتاریکی و    له ر ه 
) ک دوعایه(خت کردنی  میاندا؟ گیان به رده  به  له کۆیله ، ببین به ن زیاتر هیچی دیان پنیهخۆشی ئیفالسبوو نه
  م ئینسانه یی ئه  لبوورده بۆ نابت رۆحیویستی، ت و رزلنانی خۆشه سنبوی حورمه بت بکرت به  ده که
کان  دنی زانه مه  خۆ به نه م الیه رجه سه پزو  نگی به رهه  شۆڕشکی فه بنیاتنانیتای ره سه ک بت بۆ  تایه ره سه

  .یدان  مه بۆی بنه
  
  ی که نجامه رئه و ده ین به ی خۆی بکات، ناگه ، مرۆڤ پناسه وه یه وه م کاروکرده  و به م شوازه ر ئابه گه ئه

ر بت و شۆڕشکی  هگ  ئه  داخراوانه نده هه م ڕه  و ئه مکانه م چه ؟ ئاخۆ ئه ره وه بین مرۆڤ ناشیرینترین زینده
؟  دانیه وره کی گه یه شه ڕه م هه رده به تی له کانی مرۆڤایه  مۆڕاه م کایه رجه  بوون، سه ته یه ری نه رتاسه سه

نگ  ڕه ی شه فه لسه  فه وه  ئه چونکه.  پاڵ تکی جوانی بدرته ت، ناتوانرت سیفهنخۆی ب ناوک له رچ کوشتن، هه
خوازت   ده  کههۆکارک،  ئاستی الوازی ئینسان، به ه ب دانه درژه. ککی دی دنت ژیانی یه و کۆتایی به ئامزه

   له شک بووه تی به یه ی هه و مژوه پی ئه تی، به گای مرۆڤایه کۆمه. ربازبکات  خۆی پ ده،رانگاریکردن به به
ر و  وسنه کانی نوان چه تیه  چینایه و ملمالنی کشهتی خود  نانیه ک بینی ئهس و، ته م کوشتارگایه ه بوون ب ئالوده
  . ی ڕوونی خۆی تیا مۆداوه ه جگاوپیگ، وساوه چه
  
م  های ئه ر ڕودانی جۆره رانبه به ، له کردووه ری نه شیاندا گوزه له ک به هی کانیش، بۆساتکیش موچرکه ته سه ده
م  ر ئه رانبه به کی جیددی له یه وه ب لپرسینه روا و به بت هه تی کوردی ده سه ئاخۆ ده. دا شیاوانه  نه رهکا
ک نین  ، همایه ردایه به رگی پۆلیسیان له ی جلوبه سانه و که ت؟ ئاخۆ بوونی ئهبژر نگی هه دا بده تیه ڕندایهد

بت  کان؟ بۆ ده  بۆ پاراستنی ئاسایشی تاکه دایهوک  له ته سه هم د رکی ئه  ئه وایه ت؟ که سه بۆ بوونی ده
؟  وه کاته ی چۆن بیرده وه گا بگرت، له ی تاکی کۆمه خه وام یه رده ی داڕزیوی ترساندن و تۆقاندن به فه لسه فه



.  وه ینه تی بکه سه رووی ده ین و ڕووبه ک بخه کان یه تیه زایه و ناره خنه م ڕه رجه  چ شوازک سه توانین به ده
   له وه  مانه؟ یه  هه وه  کرده  کاری به  بپکین، یان پویستمان به م ئامانجه توانین ئه نووسین ده نھا به ئایا ته

بت  بۆ ده.  تکستی داخراندا  له یه وه دا، مانای مانه  پیاوساالری و دین ساالریه نگه رهه م فه ی ئه چوارچوه
نووسی نوان   دوا بیاری دیاری کردنی چاره ت و دین، ببن به شیره وم و عه  و قهت سه خیزان و ده

   بکرت، که وه کرانه  له و ئاسته م و ئه رده توانرت ملمالنی جیھانی سه  ده وه که  چ ڕوویه به. کان تاکه
  . خسی بت کی شه ندیه یوه بت په کان ده ندی نوان تاکه یوه په

  گه خالقیاتی کۆمه نگ و ئه رهه و فه ن شک له به  به ، بووه رم ئامزه شه  پ له م دیارده  بوونی ئه دیاره
   بنه ستوویه ق به م چه کانن، دژی ئه  ئازادی خوازه ن و ڕکخراوه رکی الیه  ئه وه م ئه به. کان وتوه دواکه
توانت ببت   ده  که کانه تیه یه ، کۆمه وه م هزوبزوتنه رجه یی سه  ئاستی وریایی و کارامه وه ئه. یدان مه
 و بۆ  نھا ووروژاندنکی ویژدانیانه ک ته نه.  ساتانه رگه م مه ی ئه وه بوونه  نه م دووباره رده ری به مپه له به

،  سیانهبر  و دڕنده  نچیری ئه بت به دی نه) کی دوعایه(ی چیتر  وه بۆ ئه.  وه  بیرببرته کی نزیک له داهاتویه
   ڕزیوانه شه م ڕوکه ، ئه کسانی خوازه ی یه فه لسه واز و فهرشانی ڕۆشنبیرانی ئازادی خ رککی مژوویی سه ئه
  ؟ وه ره  ده دا فبداته گایه و کۆمه نگ و جیھانبینی ئه رهه و فهن له
  
  

  ن سه ر حاجی حه تایه            
  هۆندا              
              28/04/2007  


