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 ى سالم موسا) خۆڕۆشنبیرکردن(کتبى 
 پاش شست ساڵ ب کوردى

 
سردار فتاح ئمین: خوندنوەى

 
 ل گوندک نزیکى شارى 1887ساى میسری  ناسراوی نوسرکیسالم موسا 

 ى ئابى 4ڕکوتى .  ک پایتختى هرمى ڕۆژهت ل میسر ل دایک بووە،زەقایق
ە، ل پشەوانى بیرى سوشیالیزم و یکک ل ڕوناکبیرە  کۆچى دوایى کردوو1958

. پشکوتنخوازەکانى میسر، یکمین کس بانگشى بۆ ئم بیروباوەڕە کردووە
کى قبتییى دایک و باوکوەچ. 

) فکر(وا ناسراوە ک گرنگیکى فراوانى ب ڕۆشنبیرى داوە و باوەڕى تواوى ب هزر
بووە، که 

رە بۆ پخۆشکندنڕسشوتن و گشک. 
 

  
 ب کوردى) خۆڕۆشنبیرکردن(کتبى 

 
سرەتا پیوەندى ب کۆم ل ڕۆشنبیرانى میسریوە کردووە لوان ئحمد لوتفى سید، ک بانگشیان 

ب ) عامى(بۆ ب ساکارنوسینى زمانى عرەبى و ڕزمانکى کردووە و داننانیان ب شوەزارى میللى میسرى 
وەى، ک زمانى عرەبى چندین نوەی نگۆڕاوە و زۆربى دانیشتوانى میسر نخوندەوارن، بۆی بیانوی ئ

 .دەکرد) عامى(سالم موسا بانگشى بۆ نوسین ب شوەزارى میللى میسرى 
تۆ بهرەیکى (سالم موسا لسر دەستى نجیب محفوز خوندویتى و ئو قسیى ئو ک پى ووتووە 

همیش دەوترتوە، بۆی واى ل نجیب محفوز کرد، گوبژرى ) هی بم ووتارەکانت خراپنمزنت 
 .نوسینکانى سالم موسا بکات

 ساڵ بووە چۆت ئوروپا و س 19، ک ئوکات 1906سالم موسا ب هۆى گیروگرفتى خزانیوە ساى 
 و خوندنوەى فۆتر و میسر ل  سیاسى هبووەساڵ ل فرەنسا ژیاوە، کاریگرى زۆرى لسر هۆشیارى

 .کارڵ مارکس و ئدەبیاتى سوشیالیزم کاریان تکردووە
ل پاریسوە ڕووى کردۆت ئینگلترە و بۆ ئوەى یاسا بخونت لوێ ماوەتوە پاشان وازى ل یاساش 
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 .هناوە و ڕووى کردۆت خوندنوە
 

  
 سالم موسا

 

 .ز داریونلا جۆرج برناردشۆى ناسیوە و سرسام بووە، ب بیردۆزەى پرەسندنى چارل بریتانی
ل ناو خونران و .  برگ برهمى چاپکراوى ل ژیانى خۆیى و پاش مرگى بوکراوەتوە43سالم موسا 

بزۆر ناسراوە و کت میسری رەبرە عم نوسر ئوبمک لیند دەیکانى ڕۆشنبیرانى کوردى چ
 .دەستاودەستى پدەکرا

 بۆ یکم جار بوکراوەتوە، مامۆستا 1946ساى) خۆڕۆشنبیرکردن(ئم کتبى ئستاى سالم موسا
 الپڕەییدا خانى وەرگان ل سلمانى پاش 270کردویتى ب کوردى و ل برگکى ) محمودى تاهیر سادق(

تا ئم کتب نرخ و گرنگى ناوەڕۆکى خۆیى ل دەست هش.  چاپ و بوى کردۆتوە2006 ساڵ، ساى 60
 .نداوە، سرەڕاى گۆڕانى تیژتپڕى سردەم، پویست گنجان و الوانى کورد بیخوننوە

ب بۆ ئو کسان بکین، ک ئم کتبیان ل لرەدا ب کورتى هوڵ دەدەین خوندنوەکى ناوەڕۆکى ئم کت
 .انى هندەران و کمک ب کرۆکى ئم کتبیان ئاشنا بکینبردەستدا نی ب تایبت کورد

 ل 47جگموسا ل المر سنوس ت کم باب  دا لبو کت کى کورتى وەرگکیشوە دواوە، پبارەیان
 .پشکیکى دانر ل دوو توى کتبکدا دەبینرێ

 نوسراوە وات ئم کتبى سالم موسا  ک ئم،وەرگ ل پشکی کورتکى خۆیدا ئاماژەى بوە داوە
 دانراوە، لمدا پشتى ب پشکیکى سالم موسا بستووە، ک بۆ ئم 1958ل ساى )   خۆڕۆشنبیرکردن(

 ل داوە، بم ئوى من ئاگادار بم ل لیستى 1958 ى ساى 5کتبى نوسیوە ل پاییندا مژووى مانگى 

بۆ دانانى یان چاپکردنى یکمجارى ئم کتب ) 1946 (ساىکتب چاپکراوەکانى دا 
 کۆچى دوایى کردووە، ڕەنگ ئو پشکی بۆ دوا چاپى ئم 1958 ى ئابى 4دانراوە و شایانى باس نوسر 

 .*کتب نوسرابت
ادا وەرگ ئوەشى خستۆت پشچاو لوانی ئم کتب چند زانیارییکى تدا بت و گۆڕابت لگڵ ئست

 .نگونجت، لگڵ ئوەشدا، بایخ و گرنگى و سوودى خۆى هر هی و دەمنت
ڕەخنیکیشى ئاڕاستى نوسر کردووە، ک ئاماژەى بۆ هیچ سرچاوەیک نکردووە بۆ ناوەڕۆکى دانانى 

 ؟..ووتارەکانى ئم کتبى،  دە تۆ بى هموو ئم زانیارییانى هى خۆى بن
ى وەرگ ئاڕاستى وەرگ خۆیى دەکینوە، چونک ئاماژەى ب ناوى سرچاوەى ئم ئمش همان ڕەخن
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  ؟...وەرگان و شونى چاپ و ساى چاپ و چاپى چندەمین نداوە
  

پشکیکى نوسریش باسى ئوە دەکات بابتى ئم نوسین، پگیاندنى مرۆڤى ڕۆشنبیرە، ل چییتى و 
واى لقم دەدا .  دەکۆتوە، ب دواى ڕبازى وەدەستھنانى دا دەگڕتمبست و بهاى ڕۆشنبیرى

توانیوتى بۆ کاتى خۆیى واتایکى هاوچرخانى بۆ ڕۆشنبیرى هنابت کایوە و بۆ ئو مبست کاتکى 
 .زۆرى ژیانى ویژدانى خۆى بۆ ترخان کردووە، بۆ ئاڕاستکردنکى ڕۆشنبیرى الوەکانمان

ا هاتوە ل کۆمگاى میسرى دەدوێ و باسى ئوە دەکات، ئو کۆمگای ل  هژارى و سالم موس
 گوای وە، کڕاندۆتر گى بۆ داگیرکبووندا دەژین و هۆکارەکن کى نزیک لوەیڕۆشنبیریى و بیرکردن

روەردە  وەزارەتى پ1920تگرە بووە ل ڕگى خوندنى هاوچرخدا و ئاماژە بوە دەکات تا ساى 
 . ساڵ حکومت ددانى ب زانکۆى قاهیرەدا نناوە20نیدەهشت ئامادەییکى کچان بکرتوە و بۆ ماوەى 

هر سالم موسا خۆى دەستنیشانى ئوەى کردووە ئم نوسراوە دوو بش، بندەکانى بشى یکم 
 .کاندا دەگڕتچارەسرکردنى پالنى گشتى لکۆینوەن، ب شون شواز و بها و بارودۆخ

بندەکانى بشى دووەم، چارەسرکردنى لکۆینوە بابت جۆراوجۆرەکان ب دوورودرژى و ئاماژەى بوە 
یهاى خۆى هب کخستنو ڕەوى بکات ئیر پنر خوگداوە ئ. 

دنگ و دا نوسر پشتى بم بابتان بستووە و تیشکى خستونت سر، خون) خۆڕشنبیرکردن(ل کتبى 
؟، زۆرى کات و زۆرى برپرسییتى، ...کۆمڵ، کۆمڵ پروەردەمان دەکات، بۆچى خۆمان ڕۆشنبیر بکین

؟ ژینگى خزانى و ڕۆشنبیرى، دواکوتوویى نیارى ڕۆشنبیریی،  ڕۆشنبیرى ..چۆن خۆمان پروەردە دەکین
چیی..یکانى، مرۆڤى ڕۆشنبیر کستبهاى ڕۆشنبیرى و منھا ؟ ڕۆ..؟ بت ،کى مرۆڤانشنبیری

ناخونینوە، بکو لکۆینوەى دەکین، دەرچواندنى مرۆڤى عرەبى هاوچرخ، ئو نوسراوانى 
؟، فرهنگ عرەبیکان، ڕۆشنبیرى مندان، با فرهنگى .. نوسراومان ل مک10بیروکۆمى گۆڕى، 

ەردە بۆ ژیان، سایکۆلۆجیتى لکۆینوە، چۆن بین، ئارەزوو ل ڕۆشنبیرییدا، ڕۆژنام و گۆڤار، پرو
؟، لکۆینوەى زمانى عرەبى، وژەى کۆنى عرەب، نوسراوە کۆنکانى عرەب، ..نوسراوە دەخونینوە

میسر ل وژەى کۆنى عرەبدا، ڕۆشنبیرى نوى عرەب، کشى ڕۆشنبیرى ل میسردا، شارستانیتى کۆنى 
انى، لکۆینوەى زانستکان، لکۆینوەى ڕامیارى، لکۆینوەى مژوو، میسر، زمانى بیانى، وژەى جیھ

لکۆینوە ئابورییکان، لکۆینوەى فلسف، لکۆینوەى ئایین، لکۆینوەى هونرەکان، با 
تکۆشانى ڕۆشنبیریمان هبت، نوسراوەى همایى و نوسراوەى تۆویى، تۆوى ڕۆشنبیریم، قوبونوە بۆ 

 .هناوە) برنامى خۆڕۆشنبیرکردن( نوسراوە و کۆتایى کتبکى ب باسى 100وە، لکۆین
  

لرەدا ئم نهاتووین سرنج ل سرتاپاى ئم ووتارانى ناو ئم کتب بدەین، تنھا چند تیشکى ڕاگوزەر 
ە بابتکان نک ڕەخن دەخین سر پنج بابتى ئم کتبى سالم موسا و ل بیروبۆچوونى ئوەو

؟ بهاى ڕۆشنبیرى و مبستکانى، مرۆڤى ڕۆشنبیر ..ڕۆشنبیرى چیی(ئوانیش بابتکانى. دەخین ڕوو
 .)کی؟ ڕۆشنبیرییکى مرۆڤان و برنامى خۆڕۆشنبیرکردن

  

باسى ڕۆشنبیرى چیی موسا ل المس..وە، : ؟ دا، دەیندەکبیرى پ ک ،وەیڕۆشنبیرى ئ
ش ئوەی ک کارى پدەکین، بم ئم پناسی وورد نیی، بۆنموون ڕاست زانیارى من ل شارستانیتی

.. ووزەى کارەبا، ک بکار دت بۆ ڕوناکى جونوە و ڕادیۆ و سینما و گرمکردن و چارەسرى تیشکى هتد
و ئامران بکارناهنت، ئم زانیاریان الى سالم موسا ڕۆشنبیریی، لبر ئوەى ئو ب دەستى خۆى ئ

هموو پیوەندیکى ئو لگیان پیوەندیکى بیریی، بم ئندازیارى کارەبا، ب ڕۆشنبیرى و 



 

www.dengekan.com 
7/13/2007 

 .شارەستانى چاکیان دەناست، لبرئوەى ئو ل یک کاتدا بیریان لدەکاتوە و کاریان پدەکات
یى کردووە و دەى نمونر باسى کۆمر هاتوو: نوسزۆر ڕووەوە ڕۆشنبیرى و گ یشتین، لى گپ 

شارستانى دەبن یک شت، لبر ئوەى هموو کسک فر دەبت و ئاستى برزدەبتوە، ئوسا شتى زۆر 
 .ئاست برز نامنت، ل نوسراوەکاندا بیخونیتوە، بم ل ژیاندات ئیانبینیت

 وە لناوەتى هندین نموونچ م باسر بۆ ئبۆچوونى نوس نین کوەندە وازدب مدا، ئژیانى ڕۆژان
ت ڕۆشنبیرى چییمان بوەى پموسا بزانین دەربارەى ئ الم؟..س  

بگومان ئو زانیاریان بۆ ئستا بس نیی بۆ ئوەى پناسى ڕۆشنبیرى پ بکین بم ڕەنگ بۆکات و 
 :اتى خۆى بس و پویست بووب، ووتارەکشى بوە کۆتایى پھناوە دەس

بۆ ئوەى ویژدان و لش و بیرمان ب ئاشتى بژیت، دەبت ڕۆشنبیر بین، هوى ڕۆشنبیرییکى جیھانى 
 .بدەین، بۆ ئوەى شارەستانییتکى جیھانى بدۆزینوە

 

 .بهاى ڕۆشنبیرى و مبستکانى
 کۆمیتى و جیھانى و مرۆڤایتیی، ئو نتوەى ڕۆشنبیرییکى وەستاو بت و ڕۆشنبیرى، بهایکى

 .و دەبت و بۆ پشکوتنیش سست دەبت ڕسا و ڕباز، کۆمکى وەستابوبت
بۆ ئم چمکش نوسر چندین نمونى هناوەتوە، وەک ل کن چند نتوەیکى ئاسیا و ئفریقا، سیى 

 یى لوتکککى خستوونو پتیاندا پو ڕۆشنبیرى و شارەستانیین. 
نوسر بالیوە ئستم ئگر یکک ژیانى پیرى خۆى ب نخۆشى و نزانى و سى بسر ببات، پى 

دە : اوە، لڵ جیھاندا پچگیوەندى لى پ60ئیدا لسا   ت کت، وا دەزاننشین دەکرى خانکارەک
موو ژیانیدا خانه ژنلڕاستیدا مردووە و درەنگ دەین الویدا خۆى . نشین کراوە، ل وەى لر ئبل

  .ڕۆشنبیر نکردووە
ی؟..مرۆڤى ڕۆشنبیر ک 

وە و دەمى مرۆڤى ڕۆشنبیر دەداتسۆن وەرۆک وى سنموون موسا ب المکى ڕۆشنبیر بوو : سپیاو
بوو، ڕۆشنبیرى بۆ الوەکانى ) برنستۆن(ۆکى زانکۆى لکۆینوە و نوسراوەى زۆرى کردبوو، ب ئاگا بوو سر

، لرەدا ناموێ ل شوەى داڕشتنى ئم مبست 70ل ... والیت یکگرتووەکانى ئمریکا ڕک دەخست
ووردبموە بم دەموێ ل ماناکى بگم، نازانم وەرگ مبستى ل کردنى لکۆینوە و نوسراوەى زۆر 

 هست دەکم کمک !؟.. چییالوەکانى والیت یکگرتووەکانى ئمریکا ڕک دەخستکردن و ڕۆشنبیرى بۆ 
ناتواوى ل ماناى بیناى ئم ڕستاندا هی، بۆ ئوەى ب شوەیکى ڕاستوخۆ ناوەڕۆکى پیامکى 

 .نوسر ب خونر بگینرت
 .ووسى بوو یان ب ئنجام گیاند بووپیاوکى ڕۆشنبیر بوو، لکۆینوە و نوسراوەى زۆرى ن: کورد دەت

 -:چوار مرجى بۆ ڕۆشنبیر داناوە) وسۆن(سرۆک گوای  هاتووە الم کتبى سالم موساد
 . دروست بوونى شارستانیت و تاکو ئستا بزانتومژووى جیھان، لسرەتاى گردوونوە  -1

2- م چل ت، کستا بزانوکراوەکانى ئب ژووى بیرۆکرەتاکانى دەڕۆینمر سسدا لرخ. 
 .(Science)زانستک ل زانستکان بزانت، بو مانایى ک ب زمان ئوروپییکان پدەن - 3
  .زمانک بزانت و چاکترین زمانیش ئو زمانی، ک پى پروەردە بووە - 4

ڕۆشنبیرى داناوە لرەدا دەپرست بۆ مرۆژى ) وسۆن(سالم موسا ئاماژەى بو چوار مرج داوە ک دکتۆر 
 هتد... ؟ یان تنھا دوو مرجم تدای..ئایا من ڕۆشنبیرم

  

دکتۆر وسۆن گرنگترى پش گرنگ هبژاردووە و بناغى پش دیوار هبژاردووە و گشتى پش تایبت 



 

www.dengekan.com 
7/13/2007 

ئوەى (نجامى اڤکردنوە ڕوونکردۆتوە، گیشتۆت ئو ئڕ پاشان گرنگى ئو چوار مرجى ب  وداناوە
ت زانست نیییگرن قت و عورپن(..  

کى مرۆڤانڕۆشنبیریی:  
چیی کى مرۆڤانڕۆشنبیری ستى لبموسا م الموە ..سناوەتمدا هدەى بیستس مرۆڤى ل نموون ؟ ب

ن ل پاریس یان  هاوبندن ب پیوەندییکى ئابوورى زۆرەوە، ماکى ئاسایى ل قاهیرە یا!؟..چۆن  دەژین و
 ر لگم دایل و خواردنى تل و پوەندەى کئ ،رنکى مۆدستیشى مابنیویۆرکدا، م ت 50لوو 

 واى ل م هۆیرا کردووە، ئیاندنى زۆر و فراوان و خوازى گش ،ئابوریی ندییم هاوبوە، ئتکۆکراب
جیھان بکات، نک هست بۆ نیشتمان پروەرى بۆ مرۆڤى مۆدرن کردووە، ک هست ب نیشتمان پروەرى 

ئم هست ب پرەسندنى ڕۆشنبیرى ب هز تر و تیژ تر دەبت، ئو پرەسندن  .ووتک بکات
ڕۆشنبیرییى ک ل نودماندا گیانکى مرۆڤانى نوى چاندووە، وایلکردووین، هست بکین ک یک 

 .79ل .  تیدا دەژین و ل ئم زیاتر کسى دیکى تدا نیی ک،خزانین و خاوەنى ئم جیھانین
 مژوو وات). جنگ شمندەفرى مژووە( ک دەیووت،نوسر پشتى بو ووتیى مارکس بستووە

هنگاوەکانى ل جنگدا خرا دەکات، ئم دوو جنگ، ڕۆشنبیر و زیرەککانى گواستوە ئاسۆیکى ڕوون و 
 .شى نیشتمانى خۆیان بزانن وای لکردن کشکانى  هموو کیشوەرەکان ب کفراوان ل بایخدان،

رەبى یان ئینگلیزى یان ئنھا داواى ڕۆشنبیرى عت ک نیی و مرۆڤدا، ئرخم چمرۆڤى ڕۆشنبیر ل مانى
،ڕۆژئاوایی و ن تییڕۆژه ى نو ڕوشنبیرییکو داواى ڕۆشنبیرى جیھانى دەکات، ئکو بکات، بب 

 هزار ساڵ لمو 250ڕۆشنبیرییکى سر هموو ئم هسارەیی، ئمش بروبوومى ڕەنجى مرۆڤایتى 
 .پش تاکو ئستا

 :برنامى خۆڕۆشنبیرکردن
ە، مبستى خۆى بۆ برنامى خۆڕشنبیرکردن )برنامى خۆڕۆشنبیرکردن(دوا بشى کتبکى سالم موسا 

توە بۆ ژیرى دیار، وات ل ناخوە بۆ ویژدان، ر چاالکى ل ژیرى ناوەوە بگوازک: بم شوەی دەربیووە
 وەى بیر(یان لرزکردنوە بۆ بزى گشتییکى دیاریکراوە(بۆ ) حنانى ئامانجت بۆ وەدیھیان ) ویستى تایب

 وە(لتو دەبرت و بوەها دەڕوات و پر ئر هوەى چاالکى گوبوونى ت(بۆ ) بک تیژى خایشکۆی
و ببت تیشکى جۆراوجۆر و ئوسا پکوە فراوان و قوودەبنوە ل همان چق ) بگرتبکاتوە و گ
 .ڕەسنکوە

گا بۆ ئم پسپۆڕیی خۆشدەکات، واتا خاى تیشکۆ دروست دەبت و بارودۆخى ئامادەکردنى برنام، ڕ
 پرت و بودەکاتوە و بشى لکۆینوە نامنت بۆ ژیان، کات و دراو و ڕەنج بکاردەهنت و ئم هزان

 .، دەتوانت زۆربى ئو هزانى گل بداتوە بۆ ئو مبستاخۆڕۆشنبیرکردن، بم ئگر برنامى دان
 بۆ ڕوونکردنوەى مبستکى هناوەتوە و ئاماژەى بوە کردووە، گر ىلرەدا نوسر نموونیکى زیندوو

انکى بیانی بکۆتوە، ئوا یکم جار پویستى ب فرکارک هی، بۆ ئوەى گاڤى یکم ویستى ل زم
، پویستى ب کینى نوسراوە و ترخانى کات دەبت و دەبت کتواو بکات، ک دەگات سرەوەى لکۆینوە

 .بکاتوەبردەوام لکۆینوەى بکات، چاالکییک پرت و بودەکاتوە و لوانش ساردى 
 بکین و کات ترخان بکین ەسالم موسا ل کتبکیدا دەت بۆ ئوەى ببین ڕۆشنبیر دەبت برنام ئاماد

سات ڕۆژان و دەبت پارەى بۆ ئامادە بکین، لبر ئوەى پویستمان پیتى بۆ ) 3-2(بۆ لکۆینوە 
 .هتد.... لکۆینوە، ب کینى نوسراوە و گۆڤار

ر بۆ نموونى 60کانى نوسسا دە ر شیاو بوون کوبمینى 20-10 ساڵ لرخان بکات بۆ کت جنی 
کتب و گۆڤار، ئست زەمن و کات گۆڕاوە، جۆرەها شوەى خۆ ڕۆشنبیرکردن فراهم بووە، جیھانگیرى 
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 ئو ترخانى بسر دنیادا باى کشاوە هر ل ئنتر نت و پۆستى ئلکترۆنى، ئو بە خرجییى
 .کردووە زۆر لوە زیاترى کردووە

 .ب گرنگى زانیوە پارە و کات بۆ برنامى خۆڕۆشنبیرکردن ترخان بکرتنوسر 
 وە  مانا لرئبل ،ک ژیان بۆ خۆڕۆشنبیرکردنن ت خۆ ڕۆشنبیرکردن بۆ ژیانموسا واى بۆ دەچ المس

یشتن، گریمان ئاڕاستى ئو بروبووم دەکین بۆ تژیان هر ژیان خۆیتى، ئمش ک دەن ڕۆشنبی
 .خۆمان خریکى لکۆینوەیکى نزۆک ناکین

 ڕبازەش ودەبت مشکمان ڕۆشنبیر بکین و خۆمان پروەردە بکین، ئ.... دەبت بژین ل پناوى ژیان
راوجۆرى زانست وژەو فلسفدا زانیاریی، ک ب لکۆینوە دەستمان دەکوت و زانیاریمان ل میدانى جۆ

 .کۆکردەوە و گر ب تگیشتن چارەسرمان کرد، ئوا ڕاى زۆر ڕاست و پسندى پ دروست دەکین
ڕەنجکى دەروونى و بیرى گورەى دەوت و تنھا ب ڕا ناتوانین ڕەفتار بکین ل ژیانماندا، بۆی ) ڕا( 

و گر ڕا بوو ب سۆز، ) مبستمان ڕاى چاک و ڕەسن(ت سۆز مان بۆ دەکا)ڕا(بهاکانى ڕۆشنبیرى لرەدا، 
و ئمش ئوسا سۆز زۆر ب ئاسانى و ... ئوا دەچت نو سیستمى دەروونیمان و گلۆر دەبتوە نو ناخمان

 .ب ویژدانان بکاردەهنین، دواتریش سۆز دەبت بشک ل ڕبازى ژیانمان
کى تر دەوەیش موسا ب المتس : یشتن و ڕا وگت تبۆ ڕۆشنبیرى و زانیارى دەب مکزانیارى گاڤى ی

 .دانایى دەبن ڕبازى ژیان و دانایى و ڕا
مبست برزەکى ڕۆشنبیرى ژیان، وات گیشتن ب ئو ڕبازەى ک پى دەژین، لرەدا دەبت ڕۆشنبیرى 

زانیارى دواى تگیشتن، دواى ڕا، دواى : ئاینپیەو کردن بت و مبستکى وەک مبستى فلسف و 
سۆز، دواى ئو ڕبازەى ک پى دەژین، ئو پوەرەى ک ڕۆشنبیرى پدەپوین، نابت جیاواز بت لگڵ ئو 

؟ و کامی ئو ڕبازە ...!پوەرەى ک ئایین فلسفى پدەپوین، وات چند فرە تگیشتنى کردووین
 .ى گیاندووە پىبرزەى ک ژیانى ئم
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