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 رزطار عبدالكرمي.. ..   سانة وة كارواين بة دحالَي  ي د
 
 تۆ بی ئه م خۆهه خه ه تانه ی آاروان و به رده وامی یه تی آاروان به چه ند ته سه وراتكی زۆر
 نادروست آه له ده ره نجامی دوو وه م دانه وه وه وه می خۆی وه رگرت وخۆگلكردنی مانای

 آردبت یان شتكی زیاد له قسه آانی آاروانم زیادآردبت یانچی بت ؟تۆ بلی شتكم بیر
 تۆ بی مه سه له یه آم باسكردبت و په یوه ندی به بابه ته آه وه نه بت؟ هه موو ئه وانه له دوای
 خوندنه وه ی بابه ته آه ی آاروان سه ربه نی بونه جی پرسیارآردنم له خۆم، ئه گه رچی دنیام

 و وه مه آه ی پشوومدا چۆن وه میم داوه ته وه به م با آاروان له گه ل بتوله وه ی من له دو
 چاوك به نوسینه آانی تردا بگرت ئه وآات وه ك له یه آه م وه مدا وتم له وه آۆنه  په رستانه
  تر بدویت بۆ من ئاسای یه و پم هه زم ده آرت چونكه له آۆمه گایه آدا پره نسیبی ئینسانی

وون بت به دنیایه وه مشه خۆر زۆر ده بت، بۆیه دنیام تۆ هیچ آاتك بۆ هیج نوسینك 
 بۆ هیج سه رچاوه یه ك ناگه ڕیته وه و ته نانه ت نوسینه آانی خۆشت ناخونیته وه بۆیه من 

جاره دنیام آاروان به رله وه ی وه مه آه ی منی بینیبت پالنی له سه ر ئه وه داناوه بۆ ئه م 
 چی بنوست چونكه الی آاروان گرنگ نی یه چی ده نوسیت گرنگ ئه وه ی بنوسیت آه منیش

 له وه زیاتر آاتی خۆمی پوه ناآوژم و آانی یه آی ڕوون به به ردی به دآاران پیس نابت، من 
 ه من بهناچارم بۆ ئه م دوا وه مه ده یگه رنمه وه بۆ نوسینه آه ی یه آه م ودووه مم تا بزانت ن

 پویستی ده زانم له بابه ت البه م و نه ئه وه ی ئه و نوسیویه تی له خانه ی نوسین دا من لی
 ده ڕوانم چونكه گه ر لی وورد بیته وه له ت نه گه یشتن زیاتر هیچ نابینیت ئه گه ر چی من له

 ه دحاتی آپشتردا به تكاوه بۆم نوسیبوو آه ت بگات هه ر ئه وآات نوسیبووم آه باجی ب
 ده بت بیدات، ئه و من به وه تاوانبار ده آات آه بابه ته آه م تكه ڵ آردبت و خۆم دزیوه ته وه 
 له پرسیاره آانی وه ك ئه وه ی ئه وه ی آه رویداوه له سه ر فه زایه آی تر بوبت و آاروان به 

 ت، هه ر ئه و آاته  له  وه میآه یفی خۆی ئه م دیوه وئه ودیوی پ بكات و آه س به ده نگ نه یه 
یه آه م دا بۆم نوسیبووآه تۆ خۆت باسه آه ت تكه ڵ آردووه و له باسی 

ئه مه (خه ته نه دا له آۆی سی د زیاتر چوارپنج در له خه ته نه دواویت 
 پم ب) پره نسیبی نوسینه آوخا؟

 !!ه ناوی منه وه وات نوسیووه من له آودا وتوومه تۆ پارتیت یان یه آتی؟وه ك ئه وه ی ب
 به دبه ختی یه آه له آوردیش نه گه یت و الفی آوردایه تیش ل بده یت له نوسین دا آوخایانه
 به آۆمۆنیسته آان بیت دوژمنی میلله تی آوردی داماون و بۆ ئه وه ی پله ی آوردایه تی خۆت

 ه تی یه له نو آۆمه دا پیله پش چاوی خه ك به ریته پش دنیابه ئه و جۆره آوخای
بۆ من ئه و نه زه رانه ی نمونه ی تۆ آۆمه ڵ له ئاستی . . . . . نابیته ئاغاو شتی تر

 جاهیله آانی
 قوڕه یشدا ڕاده گرت، قاوه گره وه ش نیم به م دنیام ئه م بۆچونانه ت ده جته چ خانه یه آه وه

  به یه آتی وپارتی یه وه له یه ك ته رازوودانچونكه بۆمن بۆچونه آانی آاروان وسه رانی حاآم
 ئیتر آاروان هه رچۆن لكی ده داته وه آه س به رپرس نی یه له تنه گه یشتنی،  له شونكی تردا 
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 ئه م آوخایه الیه نگری یان ئه ندامی ب شه رمانه به آۆیله یه تی ده زانت ئه و پی باشه وه ك
 ان به رگری له شتك بكه م داآۆآی ل بكه م ئه و آات دنیامئه و روی بم له پستی شردا ی

 منیش ده بت وه ك سه رلشواوانه بكه ومه به رده م ئیزدواجتی هه وسته وه وه ك ئه وه ی له
باسی خه ته نه دا آردویه تی به تایتل و سه ره تا هه ندك شت ده لت و دواتر ده لت منیش پم 

 من زۆر به جی) . . مان نایت ئه مه ت له چی و ئه وه ت له چی؟آوخا پ(وایه نه آرت 
 شانازی ده زانم بم آۆمۆنیستم و له و مه یدانه شدا زۆر به گه م هه یه آه آارم بۆ آردووه 

 ئاوها له آۆمۆنیزم دواویت و دگرانی. . آشه آه له وه دایه تۆ خۆشت نازانیت چیت ده وت
 یشت پ بوترت لیبالتیش ڕه نگه ئه وه  قوڕه آه ت الخه ست بكاته وهمه زهه بی وناسیونالیست

 ئه و به و هه به ستنی قسه یه بۆ من ویستویه تی خونه ر بخاته چه واشه ی یه وه و له ووه بت
 ته عریفكی خۆیمان بۆ بكات و خۆی له ناسك و ڕبواروعوسمان وئه وان به  چاالآتربزانت

 . . له وه المی یه آه م دا پكه نینم ده هاتناهه قم نه بوو آه 
 سه دان جۆر ووشه و ڕسته ی گه نیو ڕیز ده آه ن وبه(آۆمۆنیسته آان به وه تاوانبار ده آات آه 

 نازانم آاروان چۆن بۆی بۆته جی قسه ی آه) خه كی ده فرۆشن آه سه گ بۆنی پوه ناآات
 دواتریش ده لت من جنوم نه داوه و آه سیآاروان له سه ری دواوه یان بۆنی پوه آردووه؟ 

 وه ده ت آه. . آۆمۆنیستی چۆن شوبھاندووه ئافه رین آوخا به ڕاست سه رت ل شواوه
 جنون بیری چوو) ووشه آانی به دحای بوون ونه زان و ساویلكه و خه آی و آۆنه په رست (

 سوپاسم بكه ی آه له نه زانیتئاخر ده بت زۆر . . آه ناوی منی الی خۆی آردبوو به چی
 ئاگادارم آردویته وه ؟ ئاخر ب شه رمی یه آه شتك به ناوی منه وه بیت و من نه م وتبت
 یان بیت قسه ی ئه م و ئه و به من بفرۆشیته وه ئه م جۆره قسانه له گه ل تۆدا آات به ئینسان

 ت وه ك بایه آی شووم  سه یریله ده ست ده دات بۆیه هه رجی قسه یه آی بازاری تریش بكه ی
آه (ناردنی ئه ندامی نرینه (ده آه م، ئاخر ئه م ده له آوی باسه آه ی من دا هاتووه 

 آه ریش
 ئه م قسه یه له سه ر) بۆ ئافره ت ناردن وداوای سكس ل آردنی له جنو جنوترن) هه یه تی

ته وه و بنوان زیاتر هیچ نی یه، ڕه نگه پاساوبھشت من مه به ستم آه سی آۆمۆنیستی ل 
 دیكه یه وه ك ئه وه ی آاروان وات بگات آۆمۆنیسته آان هه مووی آۆپی یه آترن بۆیه ئه وه ی 

من . . . هاهاها. . دراوسكه ی پی ووت هه ر له سه ر من حسابه چونكه ئمه آۆمۆنیستین
 پم

  یت آه چی دگرانه، دگرانه آه من پیووت ده روونناسی بخونه ره وه با شته آان تكه ڵ نه آه
 ت و نه زه ره آانی تۆبه هی خۆی نازانتی تۆ هه نگاو نانكاری به عه قم آۆمۆنیزمی آر ده 
 جاركی تر ب ئاگایی خۆی ده سه لمنت و ده یه وت له مه سه له ی ئافره ته وه آۆمۆنیسته آان

  یان بكات، نازانت تاآه بزوتنه وه یه ك آه به رگریبداته به رڕه خنه و به دوژمنی ئافره تی به
له ئافره ت آردبت و هه وی دابت له پاشكۆیی ڕزگار بكات آۆمۆنیسته آانه ئه م آوخایه 

 داواآردنی ئه وه ی آه ئافره ت لنگ له ده رپ ده ربنت وله هه ر آات و شون(نوسیویه تی 
 خا من ده مكه له سه ر ئه وه وه مم دایته وه بۆیهآو) ویستیان آرداری سكس ئه نجام بده ن

 مه  وه مت نه بووه بوانه نوسینی یه آه مم چۆن وه مم داویته ته وه زۆر داوای لبوردن
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 به دبه ختی یه آه تۆله مانای زاراوه یه ك{له خنه ر ده آه م آه ناچارم ئه و نوسینه بنوسمه وه 
 و بیخه یته ژر ڕه خنه شه وه آه نه زانت چۆن ووتراوه ومانای چینه گه یت و به آاری بھنیت 

 - ده گه یه نت، ئازادی ب قه یدوشه رت آه ئه و به آاری هناوه بۆ ئینسانه آان به هه مووشوه
 آانی یه وه ده یه وت جاهیالنه لكی داته وه وئه م دوای آه وتووه ده چته خانه ی حاشووه

ك ده وترت ئازادی به و مانایه ی آه تۆ زۆر له وه آۆنه په رستانه تر بیربكه یته وهئاخر آات 
 ڕه نگه بیت من مه به ستم ئازادی {وه}ئازادیت و ده توانیت موماره سه ی ژیانی خۆت بكه یت 

 سكسه ئاخر ئازادی سكس به شكه له ئازادی یه ئینسانی یه آان داباونی یه له پویستی یه
 ئه وه ی ماسلۆ له هه ره مه آه یدا ئیشاره ی پداوه آه هاوآات وه ك پویستیآانی تر وه ك 

 من چووزانم تۆ هه ر ماسلۆش نازانیت آیه؟ئاخر له وه زیاترتۆ} بایۆلۆژی حساب ده آرت
 چ وه المكت ده وت یان ده ته وت بم ڕاست ده آه یت وبه ده هۆه آانت هه په ڕم ؟

 له شونكدا تردا{نی بۆ ڕبوار ئه حمه د آردووه هه ر پشتر پم ووتوه بۆ ئه وه ی آه بوختا
ده یه وت له پله و پایه ی آۆمه یه تی آۆمۆنیسته آان نھنته خواره وه ده لت آه آه سك 
ده چوو بۆ الیان ژنه آانیان نه ده هاتن بۆ به خر هاتنیان ڕاستی ئه م قسه یه له پكه نین 

به دبه ختی من له وه دا } زیاتری قابیل نی یه به هیوای ئه وه  ی لم بگاتزیاتر هیچ وه مك
من تكام !!بوو وام ده زانی ت ده گه یت چووزانم ده بت من هه ر خه ریكی دووباره آردنه وه بم

ئوه داواده آه ن آه آه سانی (باسی ئه وه ی آردووه آه . . آرد به م تكاآه م آاری نه آرد
 به ڕاست چه واشه ی و شواوی یه آه ) ایه دار به لده ر و ڕابه ری آركاران بزانینبۆرژواوسه رم

 ئاوها ب ئاگایی یانه قسه بكرت من به بای هیچ له و لده رو ڕابه رانه دا هه ناده م به الم
 دنیات ده آه م آۆمۆنیزم له سه ر ده ستی مه نسوری حیكمه ت زۆر هاوچه رخانه تر بوو، بۆیه

 رازووه آه ی تۆ به ویژدانته وه به نده آه تۆ له مه ویژدانت نه بت ئه آید نه زه ریشت له وه ته
باشترنابت، له آۆتایی دا ماوه بم به عه وتی هه شتا ساڵ پش ئستا آوخا آاروان 
ڕبواروتاهر و ناسك و ئمه ش به آۆمۆنیست نازانت گه ر له ئه لبیسه آه و نه وت و آوێ 

ێ آركاریمان نه آردبت وه ك ئه وه ی بت تۆ آركار یان جوتیارك نه بیت بۆت نی یه وآو
 یه بیرت 2003به ڕاست داهنانه ئاگادار به آوخا ئستا سای . . . بی آۆمۆنیستم

 . . . . . . . . . . . . . . . . نه چت
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