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  دد  حمهحمه  د ئهد ئه  مهمه  ر موحهر موحه  نوهنوه  ئهئه ...   ...  !!؟؟  ڕۆشنبیر کیهڕۆشنبیر کیه، ، ڕۆشنبیریڕۆشنبیری، ، ڕۆشنبیرڕۆشنبیر

  
.  ئاکامکی بنب ینه گه ده، ین  بده م س دربین و وشانه رنج له سه، کردن له ر بپه گه ئه
یشتن و  ؛ بۆچوون و تگه واته.  یه بیر ی هه دژهری دروستکردنی  گه  ئه کامک که ئه

ڕ ڕۆشنبیر و  مه له.  یشتنی کالسیکیانه  چاو تگه له. و جۆراوجۆری جیاواز  وه خوندنه
   که پیانوایه، دون  ده ته م بابه  له ی که سانه و که ندک له ی هه چونکه.  وه ڕۆشنبیرییه
   له!!. . یی بت شۆڕشگ و نموونه، م پاک ست و ده ده، ڕاستگۆ، بت؛ بور ڕۆشنبیر ده

سی ڕۆشنبیر  که  فنه  له ڕزکی کورانه،  گاوه لتووری کۆمه و کو بۆچوونی خوو و خده
ند کۆڕ   چه م له م قسانه  ئه وه داخه  به!کرت یر ده م و کورتی سه ی بکه  فریشته به. گیرت ده

یشتنی   تگه به،  ڕۆشنبیر  له یشتنه م جۆری تگه کرت ئه ده.  دا بیستووه وه و کۆبوونه
یشتنکی کالسیکی و نازانستیی   تگه مه ئه: کو وتم وه. !! بت وه مه ھهکانی جیھانی س سه که

   ئمه مک که مان چه ر هه  سه وه  پاشانیش دینه مکی ڕۆشنبیر که  چه  له و سۆزاوییه
 بۆ  واربوونه م خونده ی ئه چونکه. وار بت موو ڕۆشنبیرک خونده کرت هه ده.  ستمانه به مه
وارک  موو خونده  هه  که رج نییه م مه به.  ق پویسته  ده به کان رهربینی بیر و هز ده

. ین که  ڕۆشنبیری ده ییمان له نوکه یشتنی هه  تگه دا باس له کانه  لره ئمه. ڕۆشنبیر بت
وار یانیش   خونده سانکی کۆلکه که، کدا گایه ر کۆمه تی هه  مژووی مرۆڤایه نا له ده

،  وه دا بۆ ڕۆشنکردنه" هزر" وپشبردنی  ره  به ووری خۆیان له  ده وتوون که هک وار هه خونده
 ڕۆشنبیر  به، ن وه رمی خوندنه رگه ک سه یه مۆکه ی که وانه  ناکرت ئه نانه ته.  بینیووه

ند  کانی چه ک زانا  ته له،  ناو ڕۆشنبیران ـ ی ئستاکه  ـ به لک له ناکرت گه! بنرن بقه
، تی رچاوی مژووی مرۆڤایه به ر له ی هه نموونه! راوورد بکرن به،  ڕابردوودای ده سه

.   بووه  زایین پزیشککی کارامه ر له د ساڵ به  سسه که.  ی یۆنانییه) هیپۆکراتیس(
 یان. گیرت ر ده ندن و سوودیان لوه سه یش شایانی په تا نھاکه کانی هه ئامۆژگارییه

ماتماتیک ،  ندازه  میکانیزمی ئه بیری له،  زایین ر له  به ده سه دوو  که) میدس رخه ئه(
، "گالیالی " ، "پاسکاڵ" کو کانی وه  بیرتیژ و ماتماتیکزانه که.  وه هتد کرده. . سترۆنۆمی و وئه
ی  ئه،  کورتی به.  و زانیووه رزاری ئه  قه  خۆیان بههتد. . . . و" نیشتاین  ئه" و " نیوتن " 
دنیای ڕووناک ،  بیری ڕۆشنی  به  که؟"دیسۆن  ئه" رچاوی بیرڕۆشن  به  له هر ووری هه ده

،  یه تی هه وپشچووی مرۆڤایه ره م به رده کنۆلۆژیا و زانستی هه رچی ته  و هه وه کرده
ی  چونکه. کان  داهنانه  له  باسکردن نییه م نووسینه  له ستی ئمه به  مه!ون؟ رزارباری ئه قه

یشتنی   تگه کوم باس له به.  تکی تری لدوانه  هجگار زۆرن و بابهر یان هه ژماره
 ڕۆشنبیر  سکی ـ به که، ڕاستی ر به  هه ئایا. م رده  ڕۆشنبیریی سه ین له که مان ده ئستاکه
ی و یان گشتیدا ستکی تاک به ی چ مه  ڕاژه ی له که ڕۆشنبیرییه! ؟  پکراوـ بیر ڕۆشنه ئاماژه

یا  ئا! وتوو؟ ند و پاشکه سه په ی نا وه  کرده  له دووره به، سکی ڕۆشنبیر یا که  ئا!کار دنت؟ به
، کان  جۆراوجۆره کانی چینه گا و مافی تاکه کانی کۆمه جیھانبینی تاککی ڕۆشنبیر بۆ کشه

نی کا ندییه وه رژه  پی به ن به یا! ؟ یه نه  و مافخوازه ندروست و زانستی و ژیرانه بۆچوونکی ته
  واته! ڕت؟ گه کانی خۆیدا ده زووه ز و ئاره  الی حه ی به ر جاره هه"  کۆمپاس" کو  وه، خۆی
ی گشتی  که وه خوندنه! ؟ وه خونته تک ده  ڕۆشنبیر چ بابه ئایا فنه، یان! ؟ یه رانه ده فره ته

ی   نموونه؟ اوهکی دیاری کر یه ند دانه تک و چه  بابه ت به تایبه یاخود،  رفراوانه و به
 مانا  ڕۆشنبیری به،  وه  وژه  و خۆ قاکردن به وه  خوندنه نیا به یا ته ئا: رچاو به له
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ر  موکی هه، ی که  مانا فراوانه  ؛ مادام هزر به انین کهز  ده  ئمه!خوقت؟ ی ده که فراوانه
کرت ڕۆشنبیریی  م چۆن ده به.  سکه ر که  ڕۆشنبیربوون مافی هه به،  بۆیه،  تاککه

هتد . . . وان و سته به ندان و هه رمه ران و هونه نووسه، گۆری ـ بکرت ندیی ـ کاته به پله
ڕتووکیشی  په، ت نانه وتار و ته، ست به هه، ند چیرۆک  چه ی که وه ی ئه چونکه. رواها هه

  رفراوانتره  به هو ڕۆشنبیریی زۆر له! ی ڕۆشنبیریی شایان بت  بوانامه رج نییه مه، نووسی
 ئاگایی  بت زۆر به  ده ئمه. ین تیسی بکه م و نووسینکدا قه رهه ند به ی چه  چوارچوه  له که

، ی چونکه !تنین ه خه نه ین و خۆ هه مکی ڕۆشنبیریدا بکه ک چه ته  له ه مامه، وه و ڕزه
م  به! ڕۆشنبیر بن، کتر یه  لهی جیاواز  و پایه  چین و توژ و پله ر به تی سه سایه شت که ده
 ئامرازی نتی و زامن و ره  گه نابته،  و ڕۆشنبیر ناسینه  ئه چت که بیر نه مان له وه بت ئه ده

دا  ه  هه کی به  خه  که دایه لره دروست ئا. که تییه سایه تی که و سروش ناسینی خو و خده
دڕدۆنگ و . ندچی وه رژه به، غیل به، کچی ه که، درۆزن، دز، سکی ڕۆشنبیر شت که ده!چن ده

  بۆیه؛.  بت وه پن و دیکتاتۆر کرده  سه بچت و قسه هه، کانی پاندنی بۆچوونه  و بۆ سه تووڕه
،  ییه ڕۆشنبیریش ڕیژه.   نییه که تییه سایه رخستنی که ی ده پناسه، ئامرازی ڕۆشنبیربوون

  یی ژیان له  کۆتا تا،  یه سه و که ـ ئه! لی زه مر ـ ئه هڕۆشنبیری ن  !؟  ڕۆشنبیره نده ؛ ک چه واته
غاف ،  زانیاری نودا یار کردن به خۆ ته.  دوای نودا ڕان به گه، قاکردن، خۆ فرکردن

بیربوونی  و چاوبینی ڕۆشن هتد پناسه، ،  و یمانگه په، ی زانکۆ نامه گه رگرتنی به وه! بت نه
 من   به بکشیت که  هه  خۆتی پوه تایه  هه تا ئیدی هه  که! لمنت  ناسه که سه که

وار و  خونده  نه  وتانی زۆربه له، یشتن و خۆ خاپاندنه  تگه ه  هه م به  ئه!ڕۆشنبیرم
، ی زۆربه، یش م خراپ لحای بوونه  باجی ئه که!  رچاوه به وتوودا زۆر له گای پاشکه کۆمه
،  خوندن و خوندنی بایش شت که م ده  به!ن یده  ده که  و ساویلکه  ساده که ر خه هه

یش  ته م حاه ئه. رفراوانتر کی به  زانیاری زۆر و ڕۆشنبیرییه یشتن به هۆکارک بت بۆ گه
ت و  رمی ژیانی تایبه گه ئیدی سه،  پاش خوندنی با ن که لک هه گه!  سپاو نییه زۆر چه
 !می ڕۆشنبیریدا نابت  خه کانیدا و چ له تییه  تایبه زووه ز و ئاره  دوای حه  به ڕاکردنه

تی و  کانی مرۆڤایه  گشتییه و پشچووی زانسته ره م به رده کاروانی هه، ڕۆشنبیری
وا  ئه،  غاف بت و کاروانه وتی ئه  ڕه له،  ڕۆشنبیرزان سکی خۆبه ر که گه ئه.  ووروپشته ده
تردا انیو  چاو ئه ؛ له واته. نن نگاو ده و پشتر هه ره  به ی که سانه و که  پاشکۆی ئه بته ده
ڕۆشنبیری !  وه جووته کان ده ر کۆنه  ئیدی هه  که!وتوو م پاشکه رده  سه  ڕۆشنبیرکی له بته ده
نیش ڕۆشنبیری  یا.  وه ه ڕۆشنبیر ی کۆنه  خانه وته که نه،  یه سه و که  زیندوو ئه میشه هه

  یش لهرچ گه ئه، س که فنه، ک خۆماندا کانی وه هوتوو  پاشکهگا بک  کۆمه له. !ڕابردوو
ر  سه میان به رده ـ یانیش سه !نیش غافنیا. گرن دوور ده  ڕۆشنبیری خۆ بهشی جیھان و که

. کرت  چاوی ڕۆشنبیر حیسابیان لۆ ده  به چی هشاکه ـ که یشتووه ی نوێ پگه وه  و نه چووه
کو  وه، زویریش  ته ڕۆشنبیری پناسه! یه ی هه هشتا واسیته، ! زویره  ته هی و ناسنامه  ئه بۆیه
؛   به!یبات یبزوونت و ده و زۆر الی جیاواز ده ره مترین ـ با ـ به که،  داره مکی چارۆکه له به
رچی  گه ئه.  کۆنخوازه. ) 1 ( ه" نۆستالگی"  ترادیسیۆنال و توانینکی،  ینهم توان ئه

بت  ده.  بت رچاوه سه،  وه کرت بۆ کاری لکۆینه  و ده رتی نییه  نه میشه ازیش ههکۆنخو
ربینی  انای ده تو ن که ی هه چونکه.  وه  ڕۆشنبیری جیابکرته  ئیلھام له وه  ئاگاییه زۆر به

  که سه ڕۆشنبیربوونی که مانای  به مه م ئه به، بت خشانیان ده چیرۆک و په،  اوهند هۆنر چه
 دوای  بینیت که ده. بت وی خۆ ڕۆشنبیرکردن و خۆ قاکردندا نه  هه ر له گه ئه. !نت یه ناگه
تی  تایبه یش زۆر جاران ـ به مه ئه!   ـ الوه خرته   ـ یان ده چته ده. بت بزر ده، م کی که یه ماوه
 و   خۆی ناڕازییهی که وه  ڕۆشنبیرانی نه له. کات روونی دروست ده گری ده ـ   کن مه له
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   به بۆیه. !ک تاڵ و بچه ستی به  ده ڕکی به م شه به. ! وه داته ی نویش ده وه رچی نه رپه به
رکی هۆشیار و  کوم خونه  به!ر بت  نووسه رج نییه ڕۆشنبیر مه:  بم زانم که پویستی ده
زۆر   رج نییه م مه به،  بتوارک زۆر ڕۆشنبیر  خونده کرت که  ده!کان  زانسته سیخنان له

گای   کۆمه بشک له. بت، هتد. . دار و تمه سیاسه، ند رمه هونه، ر ڕۆشنبیرک نووسه
ل .  وه کانییه شه موو به  هه به! ی بنووسان  ڕژه  له ی ڕۆشنبیر زۆرتره ڕژه، وتوودا پشکه

  ـ ی کۆلکه! ران ـ شاعیران وسهنا نو ده. ر بوون  نووسه مای به  بنه شت ڕۆشنبیریی ببته ده
ی یمان پکرد؛ ڕۆشنبیر ک پشووتر ئاماژه ر وه هه! ن؟ نووسن و چیده ڕۆشنبیر چیده

، وان سته به هه، ر  نووسه ی ڕۆشنبیریی فنه شت پله ده؛  واته. کرت ندی ده به پله
  به.  خوارتر بت ن لهتر یار  سه ککیتر له  یه هتد له. .  و رپیشه مامۆستا و هونه، ند رمه هونه

ندی زمانی  مه وه ده!   ڕۆشنبیر و هۆشیاره نده سک چه ؛ که واته.  ییه کورتی؛ ڕۆشنبیریی ڕژه
  سه و که ئه. گرت ده  هه رچاوه  سه وه ندی هزرییه مه وه  ده له، ی که ربینه ده

ند زمان   چه ی به ئه! ؟ تکه  بابه چ زووی له ئاره! ؟ وه خونته  ده نده چه! ؟ وه خونته چیده
یی دن مه وه ی ده  چونکه!؟  چ ئاستکدایه ی له که وتوویی زمانه  پشکه!؟ وه خونته ده

بۆ .  وه و زمانه کانی ئه  جۆراوجۆره  و زاراوه ندیی وشه مه وه  ده  به سته یوه ڕۆشنبیریی په
کتریان  ئاستی ڕۆشنبیریی یه، یڤن کدا بپه ک یه ته کانی وتی ـ چین ـ له ر خه گه ؛ ئه نموونه
زارک  ند هه  چه ـ خۆ له!  وه خشه  نه یان ـ به که کانی زمانه ی پیته چونکه. !وت که رده بۆ ده

  که زمانه، یناڤیداوروپا و سکاند مریکا و ئه ک ئه وهوتووی   وتانی پشکه له، یانیش. دات ده
کانی  تی بۆلکه نگی تایبه رهه فه، ری پویستییبا،  ند بووه مه وه  و ده چووهو پش ره  به هنده

، سترۆلۆگی ئه، روونناسی ده، ناسیی کۆمه، یاسایی، ئابووریی، سازیی پیشه، ک؛ پزیشکی وه
وتوویی  ی پشکه همیی ڕادیش ئاکا مه ئه.  هتد خوقاندووه. . نترۆپۆلۆگی و ئه، رکیۆلۆگی ئه
نگمان  رهه  فه که. !دا گای ئمه ڵ کۆمه  گه راوورد له  به به، خات رده  ده نه گایا و کۆمه ئه
کانی  وه رچاو گرتن و ڕزمان بۆ هه به  له یش به مه ئه!  کانیش نییه  زۆر باوه ت بۆ وشه نانه ته
ی  وانه ئه!! کی دیش یه ند دانه د چه شایهفریاد فازیل و ، ژار هه، هبی دمۆنس ـ تۆفیق وه ئه
  ی له وه بۆ ئه. !ل و تینوو شکن نین سه ترو ته، ند و گشتیگیر مه وه ده، چ وپ، ن هه
، نی درژی ڕۆشنبیریی مه فسووناوی بۆ ته وای ئه م؛ ده ده، چین رنه  ده که ستی وتاره به مه

ی زانین و  ڕژه،  وه ند زمان بخونته  چه ر به خونهر  گه بگومان ئه.  وامه رده ی به وه خوندنه
رمانی بیر و  خه. بت ی جیھانگیری ده که جیھانبینییه. بت رفراوان ده ی به که ڕۆشنبیرییه

 و  نه ی زۆر الیه وه ی ئاکامی خوندنه چونکه.  ر چاوتره به  پز و له ند و به مه وه می ده رهه به
. ئاشنابوون، النی دی س و زمان و کولتوور و ڕۆشنبیری گه  که  به تهوا، ند زمان  چه یانیش به

.  رفراوانی جیھانییه لی به سه ی تر و ته که ی ڕۆشنبیرییه که مان پدا؛ ئاکامه کو ئاماژه  وه که
ز و  ی ئاوه هو  زیندوهشتنه به.  کانی مشکه شق پکردنی خانه مه، وام رده ی به وه خوندنه

وتی   ڕه له، وام رده ی به وه  خوندنه له،  چاالکی مشک بانیش له ؛ دا تهوا که.  هزره
 دابان !کان مه رده  سه له، کان مکه  و چه  و زاراوه  وشه لهبت  بان ده ده، م رده ڕۆشنبیریی سه

ڕۆشنبیر ،  و دابانه  ئیدی ئه که. زی نوێ ت و هزر و ئاوه مک و بابه  و چه  وشه بت له ده
م  به،  یش تاوانک نییه هم ی ئه ـ ده! وه  ڕۆشنبیره ی کۆنه  خانه وته که  ده!بات و لوار ده هر به

نامۆ ،  که مه رده زی سه  و زمان و ئاوه وه  نه  به ره  به ره ئیدی به!  هایه ی سروشت وهیاسا
یش  وه ئه. کات ستپده ی کۆن و نوێ ده که  سروشتییه تییه  دژایه دایه که ئالره. بت ده

رداری ڕابردوویان  ستبه  ئاسانی ده  ڕۆشنبیرانیش به کۆنه، ی مرۆیی ریزه کی غه بگوترت؛ وه
ک  رچاوی خه به ک بۆ خۆ له یه  ماوه بۆیه. ن سلیمی ـ واقع ـ ی تاڵ ناکه زۆرکیان خۆ ته. نابن
ر  گه م خۆ ئه به. ن ده یان ده که  کۆنخوازه  ڕۆشنبیرییه  به درژه،  وه  ڕۆشنبیر هشتنه به
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وا زۆر  ئه، کردبت یار نه م ـ ته رده و هزر و ڕۆشنبیریی سه  زه  ئاوه کی نوێ ـ به  چه یان بهخۆ
 کۆن و  ته ی زانیاری و بابه وه کردنه  ساتیی پاته ی له چونکه! پسن بن و ده زوو ماندوو ده

ڕوو و بۆن و  کان که وشه، رچاو هب کی له یه  ڕژه  به کرت که ست ده هه، کاندا رچووه سه به
  ! رچوویان گرتووه سه مکی به رده سه، نگی ڕه

ن و  که ڕده  به وه که  دوای کاروانه  و بک له وه نگاوی سسته  هه به، ن ڕۆشنبیریش هه
ڕۆشنبیر :  یه وه  ئه یه وه م شیکردنه یش له ستی ئمه به م پکرد و مه کو ئاماژه روه هه. !دانابن

ر  گه جا ئه.  کۆک نییه.   نییه م و کورتی و خراپه بکه، وه کانه نه موو الیه  هه ڤکی لهمرۆ
کانی  رتییه  نه وا پاشگره ئه،   بووایه که سه رتی که ی ئه پناسه، سک ڕۆشنبیربوونی که

. .  وغیل به، رست لپه هه، درۆزن، لفرۆش گه، خۆفرۆش، ترسنۆک، کو؛ ڕۆشنبیری بویژدان وه
نا  ده.  یه رانه ده فره ر و ته تنه ه خه هه،  که زۆر جاران ڕۆشنبیربوونه. بوون ده تد دروست نهه
. . . شۆڕشگ و، ڕاستگۆ، ویژدان به، ؛ ڕۆشنبیری بور وه ره ی سه و زاراوانه ی ئه وانه  پچه به

، یی وه ته ری نهکرن؛ ڕۆشنبی ندیش ده  ڕۆشنبیران چینبه یش بین که وه با ئه. ن هتدیش هه
ر و ڕۆشنبیری  وسنه ی چه وه ته  نه ر به ڕۆشنبیری سه. داری رمایه سه، پۆلیتاری، بۆرجوازی

  ر له نگه سه، ندیی وه رژه  پی به  به ر ڕۆشنبیرانن که  هه واته.  وساوه ی چه وه ته  نه ر به سه
ی  که سی ڕۆشنبیر و ڕۆشنبیرییه هک،  وه  ئاگایی و پارزه بت زۆر به  ده بۆیه.  گرن کتر ده یه

 ـ  سه م که  ئه باشه. !ین ی نرخی خۆی بده که ی ڕۆشنبیرییه  پی ڕژه به. ین  بکه پناسه
   کن مه له. بن ش ده  به به! بن؟ ش ده کاندا به که یه  دژ به ره ر به سه  ـ چۆن به بیرڕۆشنانه

 سانایی زلی  وا به!   به بته  خۆی ده  لهان خۆشیپاش، سی ڕۆشنبیر  که نه که فوو ده  هنده
 زۆر  ئمه! بت ـ دژووار ده!وی ـ واقیع ر زه ی و داگرتن بۆ سه که وه م بچوککردنه به، ن که ده

ز و   حه ن بهسیخنا، مرۆڤک.  مرۆڤه، ی ڕۆشنبیر بت وه رله ؛ مرۆڤ به ین که که جاران ژبیر ده
مرۆڤ . !روونی ندی ده  گربه روونکی قووی پ له  و دهیاڵ ون و خه خه. زوو ئاوات و ئاره

  یش له میشه هه. تی کانییه ونه یاڵ و خه ز و خه خواست و ئاوات و حه، چی کی ملکه یه نده به
ر  گه ئه:  کورتی به . کانی سته به  خواست و مه یشتن به بۆ گه،  بۆ ئاسانترین ڕگا ڕاندایه گه

، بوری، شۆڕشگی، ڕاستگۆیی، ئازادی،  دادخوازیکانی وشه  سک پ بوو له نووسینی که
 که،  وه ی بۆ بھرته وه بت شکی ئه هتد ده. . تان مافی منداڵ و ئافره، کسانی یه، دیموکراتی

  وه  کرده ها به ر بنووسکی وه گه مه! دوور بت  به وه ربینانه و ده زۆر له،  وه  کرده  به که بنووسه
 ئاستی؛ ک  بت له ؛ ده واته که. گا ناساندبت  کۆمه وپشتر خۆی به وه له، کانی باشه
 کن  کو له  ئیدی وه که.  بناسین که تییه سایه ربگرین و که وست وه هه! دا؟ ڕاستی ڕۆشنبیره به
  بنه هتد نه. . کی و هاو بیری و ڕه هاوگه. زکی کالسیکی و ڕسای هاوشاری باوتی؛ ڕ مه

  ره  به ڕۆشنبیران له،  موومان ئاشکرایه الی هه.  که سه رتی بۆ که ی ئه ژههۆکاری ئاما
مافخۆر و . ر و داگیرکراو گیرکه دا. ر وسنه  و چه وساوه چه. کدان یه کانی دژ به جیاوازه
کرت ڕۆشنبیر   دههتد. . . تکار دسۆز و شۆڕشگو بوافا و خیانه. ڕاستگۆ و درۆزن. مافخوراو

، ری ووروبه کانی سرووشتی ده  پی گۆڕانه به، انتتو  ده که! بچوونرت) 2 ("لیۆن کامی "  به
شت ڕۆشنبیربوون  دهمان پکرد؛  کو ئاماژه وه! نگی خۆی بۆ خۆ گونجاندن بگۆڕت ویش ڕه ئه
.  که سه کانی که ی چاڵ و چۆڵ و ناڕکییه وه  ـ شاردنه!بغی  ـ له ببته.  بت رانه ده فره ته

  کوم به به،  ر مژوویان شواندووه ک هه نه.   کانیان کردووه ن هاوکاریی دیکتاتۆرهبیراڕۆشن
نوێ  رله یان سه کی درۆزنانه مژوویه، کان  خونژه ته سته ندی ده وه رژه پی بیار و به

، ها ـ وه  ـ کوردیش ههب و فارس و تورک  ڕۆشنبیرانی عاره ه زاران که  هه به.  وه ته وهنووسیو
تی   خزمه کانیان له  پنووسه به، کانی تاییه ره  سه بۆ ئینکاری کردنی مرۆڤی کورد و مافه

ند و  سه وترت؛ ڕۆشنبیری ناپه مانیش ده  به!ن راندا بوون و هه وسنه ران و چه گیرکه ده
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 و جیھانبینی  بۆچوونی مرۆڤانه،  ڕۆشنبیر یشتن له خاکی دی بۆ تگه) 3 (ن سه ناڕه
، رک شت؛ نووسه  ده  که ها پارزراوه ؛ مافی تاک وه واته.  وروپییه سانی ئه هک

. بت) 4 ("لسبیش" ت  ک ئافره وه، نگ ناو و ده کی به سیاسییه، نگبژک ده، ندک رمه هونه
) 5 ("بیسکسیۆڵ "  وانه ک له ر یه یانیش هه!! ڵ بت ک هاو جنسی خۆیدا تکه ته پیاویش له

سکی  یشتنی که  پی تگه  ـ بهمکانه م چه م ئه به.  یان هجگار زۆره نموونه  که. بت
ی  چونکه.  وه مناکاته  که سه و که ی ئه  ڕۆشنبیری و ناو و ناوبانگ و پله  هیچ له وروپی ـ ئه
م   ئه ته به  هه!تی تی خۆیه مافکی تایبه زک و  و حه سی تر نییه ری بۆ که ره زه

  وروپی له گای ئه کانی تاکی کۆمه وتنی مشکه  بۆ پشکه وه ڕته گه ده ،یش قبوکردنه
بۆ ، کشا ی خۆی تھه وه ئه،  ڕۆشنبیربوونیش ئاوی پیرۆز نییه. کانی تاکدا مافه، ر مبه هه
   ڕووخساره که،  بت دارانه فره ماسککی ته،  ڕۆشنبیریی شت که ده!   ڕۆشنبیره تایه تا هه هه

کانی  مکه ین؛ چه  کۆتاییدا ده  له!بات دا ده فره  ته ر به پۆشت و تاماشاکه اده د که ڕاسته
یشتن و  تگه. رفراوانن ی پویست به ندازه  ئه به! ؟ ڕۆشنبیر کیه، ڕۆشنبیریی، ڕۆشنبیر
  . گرن ده ی جیاواز هه وه خوندنه

  . کدا بکرت ته یان له ه مامه،  وه  ئاگاییه بت زۆر به  ده بۆیه
   
   

  :کان ره ژرده
) 1 (Nostalgieم مه به.  وه  ڕابردووه  به وه ستنه خۆبه. خواز ؛ کۆن ه  ئه  که رج نییهیش  ته م حا
  . رتی بت  نه میشه هه
) 2 (Chamaleonلکه،   ؛ قومقمۆکهمارم !  
) 3 (Intelligentbestieن سه  ؛ ڕۆشنبیری ناڕه!  
) 4 (Lesbischوان ئافره  ویستی له  ؛ خۆشهی ـ لیسبۆس ـ ی   دوورگه  له که ناوه. تاندا ن

  .  رگیراوه  وه وه یۆنانییه
) 5 (Bisexulit�tکس لهردی هه ئافره. ک توخمی جیاواز ته  ؛ سک مم مه به،  یه ت یلی له  

 کوڕ و پیاو  یلی له م مه به، یان پیاوکی ژندار.  یه ویستی و سکس هه تیش بۆ خۆشه ئافره
  .  یه بۆ سکس هه


