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 داغی ره هاباد قه مه ڵ گه گفتوگۆ له
 شق عه و  ویستی خۆشه پرسی ر سه له

 
 الو مه ریم حه بدولکه خالید عه :یڤین ڤپه هه

 
؟  میشه  بونیادی ژیانیشی تا هه ست پ بکات و ببته  ده وه ویستییه  خۆشه توانت ژیانی له چۆن مرۆڤ ده: خالید

ویستی و   گۆرانی خۆشه  دروشمکی وشک، یا گوێ بگرین له ینه  بکه و داخوازییه  ئه  ئمه سه  به نده وه نھا ئه ته
ویستی  غزای خۆشه  مه واو له ش بین ته مه ، به وه دانی بخونینه ین و چیرۆک و شیعری پیاهه یری فیلم بکه سه
ک دروست  یه گه ک و کۆمه توان مرۆڤک، کۆمه ه د مکه م چه  ئه نده  بپرسم تا چه ستمه به مه. یشتووین تگه
 بکات؟

 
ک بۆ  ویستی هیچ مانایه  ب خۆشه به.  ونی زیندوتییه  هه ، واته ویستی ڕۆحی ژیانه خۆشه:  داغی ره هاباد قه مه

ویستی،  ۆشه بۆ خ ی منه  پناسه مه ئه. ی لبنرت بت و ناوکی دیکه  ناوی ژیان نه  و چاکتره وه ژیان نامنته
  تی و پشم وایه یه که  پناسه مه ر ئه م الی من هه بت، به ی تریان بۆی هه  پناسه سانی دیکه ش که ده

 .ویستی سنکردنی خۆشه  په  له کردووه ڕۆییم نه زده
ش  م ده  به، ناوماندایه کات و، تا کاتی کۆتاییھاتنی ژیانمان له ست پده  ده وه  ساتی بوونمانه ویستی له خۆشه

  ن که ، وا بکه کان و هۆکاری زۆری دیکه کانی کولتووره پاندنه کان، سه سات و ڕووداوه ، کاره ، ژینگه رده روه په
توانین  ، نه  ناو خوودی خۆماندایه  و له  نزیکترین شونه رچی له گه ویستیمان ل ون ببت و ئه خۆشه

 .  وه بیدۆزینه
  سته م هه وترت ڕق و ئه  پی ده یه  هه ستکی دیکه  و هه ویستی، دیارده ستی خۆشه هه و   دیارده ر به رامبه به
ستی ڕقی زیاتر بوو  ی هه  ڕژه وه که ر هۆیه  هه ر مرۆڤک به هه. کات ویستی ده ستی خۆشه تی هه وام دژایه رده به
 .  دات کی ده دا ئازاری خۆی و خه م کابووسه ناو ئه  کابووس و له بته ویستی، ژیانی ده ستی خۆشه  هه له

ر  سه  له واو خۆڕسک بت و نه ی ته که ویستییه  خۆشه  بونیادی ژیانی مرۆڤ که بته ویستی کاتک ده خۆشه
ستکی  کانی هه ویستی دایک بۆ منداه خۆشه. ری بووبت کی پانه ره ش هزکی ده ندی بت و نه وه رژه مای به بنه

ندی  یوه ندێ په هه.  وه منته کی باآلدا ده یه  پله ویستی له کیش ڕووبدات خۆشه رچییه ههبینین   و ده خۆڕسکه
نین  ویستی، ناوی ده  خۆشه  له و دۆخه  ئه گاته  ده یه کی هاوڕیانه ستییه  پناوی هاوهه نھا له  ته تی که هاوڕیه

ویستی  ی خۆشه و دۆخه  پستی ئه  پ به یه) گیانی هگیانی ب(ی  و گوزاره  بوای من ئه به.  گیانی هاوڕی گیانی به
ویستی نوان کچ   خۆشه که.   و مادده سته ک جه ، نه ر ئاستی گیاندایه سه  له که ندییه یوه  په ، چونکه یه هاوڕیانه

کی با و  یه پله  توانت بگاته ، ده  و ماده سته  جه ندی، دوور بت له وه رژه  و به ریزه  غه و کوڕکیش دوور بت له
ست  به  مه که ی سکس داببدرت، به  کرده شق له  عه نت که یه  ناگه وه  ئه م بووچوونه  ئه دیاره. شق ناوبنرت عه
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س   دوو که  که نا شتکی سروشتییه ویستی، ده ر بۆ خۆشه  پانه بته نیا نه  ته  سکس به  که یه وه نھا ئه ته
 نوان  ی سکس له کرده. ییشیان بکات سته ندی جه یوه ی په  ئالووده ویستییه  خۆشهو وێ ئه کتریان خۆش ده یه

 . یان که ویستییه ی خۆشه  گوزاره  له شکی زیندووه وێ به کترییان خۆش ده  یه س که دوو که
 

ناویدا  هڕت و ل  دوایدا بگه کات به ز ده  مرۆڤ حه ؟ کام جۆریانه شق چییه  و عه ویستی چییه خۆشه: خالید
  بت؟ سته رجه به
 
کی  ندییه یوه نھا په شق ته م عه ش گشتی بت، به تی و ده ش تایبه ویستی ده خۆشه:  داغی ره هاباد قه مه

. س بیت ک که نھا عاشقی یه توانی ته م ده سانکی زۆرت خۆش بوت، به توانی که ی ده و مانایه ، به تییه تایبه
  به.  یانی داوه ندییه یوه و په ستی با بیاڕی ئه  هه  که  گیانی نوان دوو مرۆڤه گیانی بهکی  ندییه یوه شق په عه

نھا  ب و ته  هه وه  سۆزه ندی به یوه وت په که رده ت وا ده  ڕواه رچی به گه شق ئه توانم بم عه  ده کی دیکه واتایه
  یسپرت به و ده  و ئه شقه ی عه رچاوه ی مرۆڤ سه وه اوهقی ن  و عه م وا نییه ی بن، به رچاوه کان سه سته هه
   که بۆ نموونه.  وه نه ده نگ ده ی مرۆڤدا ڕه سته  جه فتار و له ر ڕه گن بۆ سه ریده کانیش وه سته کان و هه سته هه

 . و تای ل دێڕت  گه ده تی سوور هه دات و ڕوومه وت دی خرا لده  خۆشی ده بینت که  ده سه و که مرۆڤ ئه
.  یه شه  گه و وزه شقیش چترین جۆری ئه ، عه شه کی گه یه ستیش وزه ، هه ستکی قووه ویستی هه خۆشه
 ب  ن و به که رباز ده کان ده سته ربه موو سنوور و به  ڕۆحی دوو مرۆڤ هه شق که  عه بته ویستی کاتک ده خۆشه
  بته ش ده یه م وزه دون و ئه کدا ده ڵ یه گه ن و له وه ک پکه یه موو چرکه کان، هه سته  جوگرافیای جه گودانه
  فالتوون پی وایه ئه.  فتوونی ناسراوه شقی ئه  عه  به یان بت که و جۆره  ئه مه ش ئه ده. کان ری موعجیزه داهنه

 شاعیر، مانای  ته بوونه و نهن  که ویستی ده  خۆشه ی که وانه  ئه مه  پی ئه به.  شاعیر بته موو عاشقک ده هه
ی  وانه موو ئه  هه رج نییه  مه شق، چونکه  عه ته بووه ی با و نه  پله ته یشتووه گه کانیان نه ویستییه  خۆشه یه وه ئه

 . ن عاشق بن که ویستی ده خۆشه
 

 هۆکار و  یه ی تۆ کامهت ناعه  قه بن به  نوان تووخمی نر و مدا دروست ده  له  که ویستییه و خۆشه ئه: خالید
  شونکدا کۆتایی دت؟  له ر بۆ دروستبوونی؟ پتیش وایه پانه

 
  ری سروشتی له  و هزکی ڕاکشه  سروشت دایھناوه م دوو تووخمه ویستیی نوان ئه خۆشه:  داغی ره هاباد قه مه

ی  وه ڕای ئه ره بینین سه  ده  که یه وه بات، هۆی ئه دهکدا   الی یه  و دیان به وامی کارایه رده  به دا به م دووانه نوان ئه
کتر ڕایان  و یه ره  به  بن که سته و هه رداری ئه ستبه رگیزیش ناتوانن ده ، هه یه یان هه وام کشه رده  ژن و پیاو به که
م  ئه.  اویاندا جگیر بووهن ی له که گه  ڕه ستکه  و هه یه وه  سروشته  و له ستکرد نییه ستکی ده  هه کشت، چونکه ده
م زۆر  ستن، به  ده ره  په ویستییه و خۆشه وامیش ئه رده وستی و به  خۆشه بته ستن ده ده ره  په  که یه سته هه

ی  وانه ستکی پچه ، هه سته ر هه ڕقیش هه.  ڕق بته  ده یه هن و جاری واش هه س ده ره  هه سته و هه جاریش ئه
ر  ک بۆسه یه شه ڕه  هه ته ی بووه که ره رامبه ست بکات به  مرۆڤک هه دات که ده رهه  کاتکدا سه ویستی له خۆشه

 کولتووری   له وه  داخه  به ، که وه ویدی بسته ی ئه وێ ناسنامه یه  ده وه ویستییه ناوی خۆشه ی و به که ناسنامه
ی  ر بنچینه سه  و له وه یه م بۆته  نو ئه چته  و مرد دهندی نوان ژن یوه  په رز له کی به یه تیدا ڕژه ڕۆژهه
 ناوی  بینین چۆن دپیسی نوان ژن و مرد، یان دوو ددار به  ده ئمه. مزرت  داده وه وساندنه پاندن و چه خۆسه
ی  نگژه هش ت مه کرت، به وی ده یه کدی و په ی یه ر ناسنامه  بۆ سه که یه شه ڕه ک هه  وه وه ویستییه خۆشه
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  ن گوایه که د ده  ناوزه وه  دپیسی به  باو که  به بووه. بت تی ژن و پیاودا دروست ده سایه م که رده به  له قینه ڕاسته
  مانه ئه. کات کات یان دی ل پیس ده ی ل ده  غیره وت بۆیه وی دی خۆش ده  زۆر ئه  که یه وه وه هۆی ئه به

ویستی  یی و دپیسی نوان ژن و مرد یان ددار و دخواز خۆشه ، ئیره وه سروشته   ڕاستی و دوورن له دوورن له
ست  پاندن و ده یلی خۆسه  مه سته و هه گرێ و ئه  ده رچاوه  سه وه ی ڕقه ریزه  غه  له ستکه  هه که ، به نییه
 .  سته  هه و جۆره می ئه رهه  به بته  ده وه وساندنه کات و چه رداگرتن دروست ده سه به
شوێ و  تی ده سایه ستی ڕقدا که ڵ هه گه ستن و له ده ره تی مرۆڤ په سایه ویستیدا که ستی خۆشه ڵ هه گه نھا له ته
  بته کات و ده  ده شه کی سروشتیدا گه ویستییه بوونی خۆشه ڵ هه گه نھا له تی مرۆڤ ته سایه که. هن س ده ره هه

   بوارک له ر له  داهنه بنه ویستی، ده  خۆشه کی باآل له یه  پله نه گه  ده ی که انهو مرۆڤ ئه.ر رکی داهنه وه بوونه
کی  ک ئاوی کانییه کی سروشتی وه ویستییه  خۆشه ، که قینه موو عاشقکی ڕاسته  هه ڕم وایه من باوه. کاندا بواره
شدا عاشقترینیان  رانه و داهنه ناو ئه له.  بوارکدا ر له  داهنه بته قوبت، ده  هه وه  ناخیه وان له ڕه
ر   هه ر له گه ئه.  ره  داهنه قینه موو عاشقکی ڕاسته  و هه ن عاشقه سه رکی ڕه موو داهنه هه.  وتووترینیانه رکه سه

و  ترین تنۆکی ئه وشاوه کان دره شاکاره.  مه شقیش که دا عه و جگایه  له م بوو، بزانه ر که وتکدا داهنه
 . ن شقانه هع
ڕم  م من وای نابینم و باوه ڕۆن، به نجه یشتن ڕه گه کتری نه یه ویست به  دوو خۆشه  که س پیان وایه ندێ که هه
شقی بادا   دۆخی عه کان له ڕۆحی عاشقه. یشتن گه کنه یه  به ک به واو نابت نه  مردنیش ته شقی با به  عه وایه

و  نھا ئه ته. ستی نوانیان ربه  به  کولتوور ناتوان ببته  سنوور، نه  نه بن، بۆیه کتر ده ی یه موتوربه
یشتن  گه پکنه یان به و جۆره نھا ئه ، ته یه ریزه ی غه وه ست لی کپکردنه به  و مه یه ریزه  هی غه ی که ندییه یوه په

م عاشق  ، به  ئاراوه بۆ بھنتهروونیان   گرفتاری ده نگه س و ڕه ردووکه  الی هه کات له نائارامی دروست ده
ن و  وداکان کاری ت ناکه  دووری و مه ، بۆیه  الیه ی له که ردوو ڕۆحه بوونی هه ستی ئاوته  هه میشه  هه چونکه

 .بت وام ده رده  به وه روونی و ڕۆحیان پکه ی ده شه گه
 

 کوڕک   وا له کانه یی و سکسییه ریزه  غه ه هۆکار روونشیکاری بوایان وایه ی ده بیریارانی قوتابخانه: خالید
   له ، ئایا پت وایه یه  هه م تیۆرییه تت به ناعه  قه نده تا چه.  وه شه وانه  پچه  کچکی خۆش بوت و به کات که ده

 ر بت؟ ی سکسی پانه ریزه ویستی غه  خۆشه ست به یوه  په وه فتارکه ر ڕه پشت هه
 
  زووه ز و ئاره نن، حه کان بنیات ده غه ده کان دیواری تابوو و قه  کات کولتووره: داغی ره هاباد قه مه

ر شتکی  پنراویش پش هه بگومان مرۆڤکی چه. گرن  ده ستی مرۆڤدا جگه نو نه پن و له چه کان ده سروشتییه
  دا که و کولتوورانه له. ویستی ستی خۆشه ک هه  نه وه ی نزیک ببته که ره رامبه  به نت له  ده  پای پوه ریزه دی غه

ناو   په  له م مرۆڤانه کرت، ئه ه د غه ده زای ئازاددا قه  فه ندی نوان کچ و کوڕ له یوه پ و په چه ی سکس ده ریزه غه
  ریزه ی غه ویستییه و خۆشه ئه. کانیان کراوه فه  خه  سکسیه زووه ی ئاره وه ڕن بۆ خای کردنه گه سیوێ ده په
کی  یه  شوه  به که تیدا، به سایه ندنی که سه شه ی گه  پرۆسه نگاوک له  هه بات ناتوان ببته ی ده ڕوه به
  گه  کۆمه  له یه وه هۆی ئه.  یه تی هه سایه ر که کرێ و زیانی بۆ سه دا ده یه ریزه و غه ڵ ئه گه فتار له  ڕه خۆشانه نه
و   ئه یه وه هۆی ئه. من ر و ئازاد که  ناکات و، مرۆڤی داهنه شه ک پویست گه تی مرۆڤ وه سایه کاندا که ریتییه نه
و   ئه بوانه. گرن  ده رچاوه  سه وه  سکسه کانیش له دات و هۆکاره ه ڕوود وه ویستیه ناوی خۆشه  به یه موو کشه هه
ی   دۆسیه سووتنن و له  خۆیان ده ی که موو ژنانه و هه کرن، ئه  ده وه رستییه فپه ره ناوی شه  به ی که موو تاوانه هه

و  ندیدارن به یوه موویان په هه  تیانه یه  کۆمه و کشه ئه. کرت کانیان تۆمار ده تیدا ناوه یه ی کۆمه کشه
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 و  غه ده  قه پاوانه  چه زووه و ئاره تکدا ئه رفه  ده ن و، له ده مارۆی ژنان و پیاوان ده  گه  که وه  سکسیانه پاندنه چه
 . وه وته که ساتی ل ده ڕنت و کاره په کان تده تابووه

 
 تۆ  نگه خت بکات و خۆی بکوژت؟ ڕه  گیانی خۆی بهنت  ده وه  مرۆڤه ویستی پاڵ به کام جۆری خۆشه: خالید

 کوڕک دوای  م الیه ، منیش نموونه کتری خۆیان کوشتووه ویست بۆ یه  ال بت دوو خۆشه ت له یان نموونه ده
 یت؟ که یر ده  چۆن سه ته م دوو حاه ، ئه ی خۆی کوشتووه رگی هاوڕکه مه
 
 دۆخکی   له یه م دیارده ین، ئه ماشای خۆکوشتنبکه روونناسی ته ی ده ه چاویلک ر به گه ئه:  داغی ره هاباد قه مه
شی نابینت و   گه  ئیدی هیچ شتک به مۆکی که  خه کی وا له یه  پله ته یشتوه  گه که  خۆکوژه دات که روونیدا ڕووده ده
ی  بت و ئیراده خۆی ل ون دهدا  و تاریکییه ناو ئه له.  موو شونکی ال تاریکه  و هه شه موو شتکی  ال ڕه هه
 پی   نامۆیه سکه یکوژت که  ده ی که سه و که ئه. کوژت  خۆی ده  بدات، بۆیه وه وی خۆدۆزینه ی نامنت هه وه ئه
یکوژت،   ده  خۆی نازانت که  به سه و که دا ئه روونییه  ده و دۆخه  و له و خۆی ل ون بووه  ئه ک خۆی، چونکه نه
 .  دوژمنی و ژیانی ل تاڵ کردووه ته  بووه کوژت که سک ده  که که به

   به بت که ت پی وانه بت و قه رز نه  فه رز و به  مه ڕی به سکی ڕۆحانی بت، باوه  که رجه عاشق مه
ی  که ویسته ڵ خۆشه گه  له میشه عاشقی ڕۆحانی هه. ر  هاوسه بووبتیشن به ، با نه یشتووه گه ی نه که ویسته خۆشه

  ی، یان ناهن به  لوه ی دووره وه نگ نابت به ت دته  قه ، بۆیه نو گیانی خۆیدا داناوه وی له  و، ئه خۆیدایه
 . مرێ، یان هۆی دیکه وتک ده  ڕکه ککیان به ن، یان یه کتری بگه یه
  ی بکات و به که قینه مانا ڕاسته  رک به توانت ده نھا مرۆڤی زۆر هۆشیار ده ، ته ستکی زۆر زۆر قووه شق هه عه

 بۆ  شقی سۆفییانه عه.  عاشق  نابیت به وه یته که  بیر نه ، سۆفییانه عاشقبوون سۆفتییه.  عاشق بت وه زاناییه
 .  بت سیش سۆفییانه شقی نوان دووکه ش عه م ده ، به خوودایه

 
بن   ساۆنی دادگاکان پ ده کرت؟ تۆ بی ڕۆژانه  ده  ژیان، چۆن پناسه ویستی داماین له ر خۆشه گه ئه: خالید

 ن؟ ده  ڕوو ده وه ویستییه  غیابی خۆشه  له ن که وه ڕوانی جیابوونه ها خزان و چاوه  جۆره له
 
   که ڕوونیشه.  کابووس بته ویستی ده  ب خۆشه ، به ونه  خه وه ویستییه  خۆشه ژیان به:  داغی ره هاباد قه مه

ر  گه مرۆڤ ئه. ر ر و هزی ورانکه ستی خنکنه  هه  له  ناکاو، په  ڕووداوی ترسناک و له  له کابووس په
  له. وانی تر ، ڕق له رینتره ڕی ڕق به  ڕووبه یه وه م بوو مانای ئه روونیدا که  دڵ و ده ویستی له ری خۆشه ڕووبه
روونی خۆی   و ده هره  ڕق ژه کات، چونکه  ده خۆی وران سکی دیکه ر که  پش هه و مرۆڤه تی واشدا ئه حاه

ر   پش هه کات، بۆیه  ده وانی دیکه ی ئه  ئاراسته هره و ژه  ئه ووه  و له هره و ژه ک بۆ ئه یه رچاوه  سه  به کردووه
 . گات  خۆی ده سکی دی زیان به که
  م کارمایه ، ئه و مرۆڤه وترت کارمای ئهگ  پی ده یه ر مرۆڤکدا هه وری هه  ده ی سروشتی له کی وزه یه رمانه خه
. بت ی مرۆڤی تدا تۆمار ده فتارنامه  و ڕه بت کارایه  ناو زگی دایکی دروست ده  له و مرۆڤه  ئه وه و ڕۆژه ر له هه

  وه وانه  پچه کاتکیشدا به  و، له رده  پاک و بگه و مرۆڤه ویستی ژیانی مرۆڤی داپۆشیبت کارمای ئه کات خۆشه
شوت   ده و مرۆڤه  کارمای ئه و مرۆڤه فتاری ئه  ڕه بت له رکی فراوانتری هه  و کارخراپی ڕووبه بت و ڕق و کینه

بگومان . وانی تر  ورانکردنی ئه بت له ستیان ده وام ده رده سانی واش به ر و که سکی خۆورانکه  که بته و ده
 تاوانکار و  ی تاوان زۆر بت و هۆی دادگاکان پ بت له وه  هۆی ئه بته ویستی ده مانی خۆشه  و نه وه مبوونه که
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 . مارۆدراوه ر گه کی ورانکه یه  وزه  کارمایان به ی که و مرۆڤانه قوربانی و ئه
 

ی و  که ؟ تۆ بانگ ده هاباده ری مه واوکه ویستی ته  یاخوود خۆشه ویستییه ری خۆشه واوکه هاباد ته ئایا مه: خالید
نگ   ده ی به که ی هاواریان بۆ ده وانه ی ئه که ست ده ند هه کتریمان خۆش بوێ، تا چه رن با یه ی وه هد

  هاتوون؟ وه ته داواکه
 
  ستم کردووه  بووم و هه وه ویستییه کردنی خۆشه دوای پناسه  ڕامانی خۆمدا به میش له من هه: داغی ره هاباد قه مه

ویستی   خۆشه ڵ زیاتربوونی هۆشیاریم زیاتر له گه له.  وه  ناخمه چته  و ده وه ییه ناخ چمه ڕۆژ باشتر ده ڕۆژبه
ردوونی  ویستی گه ردوونی و خۆشه ی گه  یاسای وزه  له من کات که. یشتووم کانی گه  پله یشتووم و به تگه
ویستی  م خۆشه وه چاوی ناخه  ڕم و به ویستی بگه  دوای خۆشه مدا به وه قی ناوه  نو عه یشتم توانیم له تگه

دا هشتا هۆشیاری  نه مه و ته آلم له کات، به ویستی ده کاریدا خۆشه رزه  هه مرۆڤ له. م  بکه شق پناسه ببینم و عه
ستی پ   دڵ هه ویستی بکات و به  چاو خۆشه نھا به  ته نگه شق ت بگات و ڕه  عه  له  ئاستکدا نییه مرۆڤ له

 . بکات
وام  رده توانم به ویستیم و ده م خۆم خۆشه که ست ده  ئستادا هه ویستی، له  خۆشه تن لهیش دوای تگه

یامی   په  و به وه مه که ردوونی ده ویستی گه  خۆشه وام بیر له رده  به ، چونکه وه م بھنمه رهه ویستیش به خۆشه
 . زانم ژیانی خۆمی ده

ی کولتووری  وه بۆ ئه.  کی گرنگی ژیانمه یه ، پرۆژه) بوێکتریمان خۆش موومان یه رن با هه وه(وازی  بانگه
.  ردوونییه ویستی گشتی و گه پدانی خۆشه ره ی په  پرۆژه بت پویستمان به ری و ژیاندۆستیمان هه روه ئاشتیپه
وونی ر مرۆڤکدا ب نو هه  خوودا له ڕم وایه وێ و باوه م بسنوور خوودام خۆش ده سکی ئایینی نیم به من که

وخۆ  م، ڕاسته که ماشای مرۆڤ ده  ته من که. کتری خۆش بوێ موو مرۆڤ یه  هه  پویسته ، بۆیه یه هه
ی  که  و سامانه ی، پاره وه ره ی، ڕووخساری ده که  و پایه ماشای پله بینم و ته  ده و مرۆڤه ی ئه که خووداییه شه به

ر  به س له زۆرکه. ی خۆشم بوت وه ڕم بۆ ئه گه ی ده خووداکه شه دا بۆ به و مرۆڤه م و له ی ناکه که یان بوانامه
 ناتوانین  ن که سه  که و جۆره کوژن و ئه ی خۆیان ده که خوداییه شه ن، به که ی ده رده روه  خۆیاندا په  له ڕقک که

  ی ئاسایی که بوای من مرۆڤک به. شدا پویست ناکات ڕقمان لیان بت وه ڵ ئه گه م له خۆشمان بون، به
ریان و پویست  رامبه ن بت به سانی دی خۆش بوێ، یان بالیه  یان که  پویسته وتووه رکه ی ده که خوداییه شه به

 . س بت  هیچ که ناکات مرۆڤ ڕقی له
  تییان لهویس  خۆشه ها که تداری ڕه سه  ده  ببن به  توانیویانه وه نھا به  دنیادا ته کان له  دیکتاتۆره ته سه ده
کاتک . یان که کی وته  دی خه  له رین کردووه یان به ری ڕق و تۆه  و ڕووبه کدا کوشتووه روونی خه ده
و  ر ئه ی ورانکه  وزه مارۆدراو به وام کارمای گه رده  ئیدی به وه موو وت بگرته  هه وه رنامه  به ستکی وا به هه

ڕ  شه. شونت گیرس و ژیان ده ده ڕ و بشوی هه کات و شه ال ده ال هه  هه  وتهو کی ئه  و خه وه گرته  ده وته
تانی و  ره خۆشی و بده ژاری، نه ستی هه  هه کات له کات و پی ده خ ده کان ته  کارمای مرۆڤه  که یه ساته و کاره ئه
 .ن که ک وران ده ی خه ک و ژینگه ش خه وه  کرده  دی و به ش دنه ستانه م هه  ئاکامدا ئه له
 

ی جوانترین و  خشه توان نه  ده وه ویستی پاکی خۆیه زموونی خۆشه  ئه موو مرۆڤک له  هه من پم وایه: خالید
مان بۆ  م دونیایه ی ئه خشه هاباد چۆن نه مه. کات ویستی دروستی ده  خۆشه  بکش که و دونیایه پاکترین ئه

 ؟ وه خه  دۆزه خاته ویستی ده ی خۆشه یه و دورگه دا، ئهکی گوناه یه  دورگه کش له ده
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ویستی  ستی خۆی خۆشه  ده ی جار به  و زۆربه کانه ی گوناهه رچاوه مرۆڤ خۆی سه:  داغی ره هاباد قه مه
ستن  ده ره ستی گوناهیش په  هه دات و که مارۆی ده ستی گوناه گه کوژێ هه ویستیش ده  خۆشه که. کوژت ده
 .ن ده نجام ده ری پ ئه بن و کرداری خۆورانکه ش کارا ده کانی دیکه تیڤه نگه  سته هه
  م له که  پی ده بت که  نه وه سانی دی من بیکشم، گومانت له ی ژیانی که خشه ستی من بت و نه  ده ر به گه ئه

ستی   ده س به ر که ی ژیانی هه هخش م نه به.  وه ودا بۆ ڕق ناهمه ویستی و بچوکترین مه ی خۆشه جوانترین وزه
  نووس به وترت چاره  ده که. تی  نوانی خۆی و خوودی خۆی یان خوودای خۆیه نھا له  ته تی و شتکه خۆیه
 بم  ستمه به نووست، مه نووسی ده  چاره که سه ڵ که گه وتن له  ڕککه م خوودا به ، به  ڕاسته ستی خوودایه ده

   بت که و ئاقاره کانی به فتاره ی ڕه وه توان ڕاوژی پ بکات بۆ ئه  ده میشه  و هه ی مرۆڤدایه نو خوود خوودا له
  ر ئمه گه  ئه ڕ بکه باوه. تی ریه  و ڕق مرۆڤ خۆی دروستکه ویستی داناوه نھا خۆشه خوودا ته. یخوازت ویژدان ده

کی تردا بوو،  یه  پگه  ئاستکی تر و له  له ی ئمه گه ، ئستا کۆمه کتریمان خۆش بویستایه موومان یه ر هه هه
 .کی تردا بوو یه  پله  له ی ئمه گه ها تاکی کۆمه روه هه
 
 

 
 

 


