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  زیززیز  مال عهمال عه  جهجه ...  ... !!!!بیرچوونبیرچوون  و خۆ لهو خۆ له    خۆبایبوونخۆبایبوون  خۆشی لهخۆشی له  نهنه
  

راوردآراوه  شار به، شی مرۆڤ رتاپا له سه آراوه به راورد م نووسینه ووت به  بۆ ئه: تبینی
 آان راوردیه مان شوه به هه و بیر به هۆش، شی مرۆڤ له آانی ندامه ئه آك له ریه هه به
 . وه یانگرته ئه
  

 . ستره دابگرین توانین ئه ئه خۆمان بوانین پمانوابت نده بند لهنابت ه
  . ومان ناگاته ته ستمان خۆمان بوانین پمانوابت ده نابت هنده نزم له

 
آك  ریه بت هه مرۆڤ ده شی آانی له ندامه تووشی ئه یه آه لك جۆری هه خۆشی گه نه
ی  خته رسه و دوژمنه سه هۆی ئه به چژن ڤن ئازارئهشی مرۆ ی له پكھاته  آه ندامانه وئه له
وه  ڕته و ڕۆح بگه ی ئازادی وه ناوبردنیان بكات بۆ ئه له ڕی بت شه وه ئه ڕوویان بۆته ڕووبه آه

وانیش  ئه ین آه آه خۆشی ئه دووجۆر نه دا باس له  لره، ش ی له داگیرآراوه  ندامه و ئه بۆ ئه
 رمرۆڤ و پتفاقن بۆ هرشكردنه سه ك ن سوپاو چه آانی تر خاوه خۆشیه نه آك له ریه هه ك وه
دیاری  ك وه، آات ست پده وه ده شیه ندامكی له ئه ستپكردنی هرشكه له تایی ده ره سه آه

ن  ندامانه ئه و مانه ئه ئه) گوێ، چاو، ست آانی ده نجه په، زمان، روون ده، مشك(آردنی 
خۆشی  نه هۆی ر به نی هرشبه شی مرۆڤداالیه ای لهدنی ن آه له و ناوچانه یاخودئه

آردن بۆ  و خۆئاماده خۆشی نه، ر سه نه نیازن هرشی بكه به) وه بیرچوونه و خۆله خۆبایبوون له(
 بتوان وت آه واوی ئه آی ته رنامه ڕژیه به و جگای به ربو آات و به وره ئاواگه هرشكی

 . داگیربكات ش ش یان وتی له رتاپای له وه سه شه ی له مانهندا و ئه آك له ریه ی هه ڕگه له
خۆشیه ڕووی تكرد پبزان  م نه ئه سك رآه یه هه وه ڕه ئه م شه رپابوونی ئه آانی به هۆآاره
و زانسته  عریفی ڕووی مه وه له بۆته ستكاری رهه واوی به زان تووشی ناته یان نه

ندامه  ڕگای ئه رپشت له ته سه خراوه رگای وتی دهها  روه وه هه آانه تیه یه آۆمه 
ی  وه وه بۆئه آانی نجاه  پ جه آانی ناو شاره آاولكاریه ی ڕگه وه یان له شیه آانی له جیاوازه 

و  خۆش آاتكدا وتی نه ست پبكات له وه هرشی خۆی ده یه وڕگه له هۆردووی دوژمن
 و سوپا آردن م خۆئاماده ئه، آی نامن رانگاریه ره توانای هیچ به روبه بسه تی وه ده

آات  بیرئه له خۆش خۆی سی نه ی آه وه ك ئه یه وه كو هۆآار هه خۆڕانیه به ش له ڕكخستنه
بوو  ی وتی بۆآ آراوه روازه ده مانك رده وه سه چته بیری ئه له، بووه یه یان پشترآ آ آه
ك  ش وه ندامكی له رئه ووت وایه هه ك ی مرۆڤ وهش مانكاتیشدابۆآ داخرابوو له هه له

و  ق تبچ ناهه سكی به مه آه سته ئه آه و ووته سنورداره ی ئه شارك بۆ پكھاته
وشارانه  آك له ریه ری هه به ڕوه رآاتك به هه م رنرێ به ده ق لیوه ناهه سكیش به آه
ر گازی پشت  سه خاته رگای ئه یه ده وه  مانای ئهووت آرد له تی و هۆشه خیانه ین و زه ڕۆح آه

، ، ن وه ووت داگیربكه بیرچوونه و خۆله خۆبایبوون داگیرآاری له ی هرشی وه بۆئه
آاتكدا  ور له دنیای چوارده ر به رامبه زان به ئیمبراتۆر ئه خۆی به آانی مرۆڤ نجه په

ه نووسی  هه ربه گه ی تر ناآات ئهآان وا حساب بۆ هیچ ئیمبراتۆره خۆی ئه پنووسی گرته
 شاركی هاوسنوری خۆی آردو پیالنی تی له  آه خیانه یه وه ڕیایكردنی نووسی مانای ئه یان

 دڵ، گوێ توانای نامن، ب  چاوهیالك ده رتاپای ووت داگیربكرێ ی سه وه داڕشت بۆئه
داگیرآردنی ووتی  هۆی بنه ندینی تر ئه و چه مانه ئه، وێ آه گۆ ئه زمان له، آرێ تاو ئه نگه ته



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 8-11-2005 18:55 

2 

آان زمانیش شاركه  نجه په ی مان شوه هه به، آرێ ڕوان ئه ش چاوه و ورانكاریانه و ئه ش له
تی  تواناآانی خستبووه خزمه رگری آردوه مانك به رده سه ش آه آانی ووتی له شاره له

ر زمان باشی  گه م ئه به، وه بژیه و ڕاست بر بژیو ز وان بژی و ڕه خۆی ربه پاراستنی سه
ی  گوێ، تان ه ر چاوی خه گه ئه، ترداآرد آانی ڵ شاره گه ر زمان درۆی له گه ئه، وت نه
ی  مان شوه هه میش به وا ئه نجان ئه ستی ڕه هه، دی ترسان، ی باقوبریق پآرد ووشه به
ین   باس بكه ندامانه وئه آك له ریه ش هه تی لهداگیرآردنی وو  به هۆی بته آان ئه نجه په

 ووت یاخود رگری آردنی له یه بۆ به رنامه و به و داهات رمایه سه ن و خاوه شاركه
  . وه وانه پچه به
 
خته توانای  رسه لك سه گه یه دوژمنكی وه بیرچوونه و خۆله خۆبایبوون خۆشی له م نه ئه
آانی  ندامه پكردنی ئه و بوه رش په و وه ئامانجیشی الوازآردن آاته م ده مرۆڤدا آه رگری له به
ڵ  گه من له ندامك ڕاستگۆیی نه وه هیچ ئه شنته بوه هه آیان ریه به و تاآو له شه له
توشی  خۆشیه آه و نه ش هر م جۆره آانی ئه نجامه رئه و ده نیشانه. دا ندامكی هاوسنوری ئه
ر  گه لیكی ووت ئه مه یه آه  وه بت ئه ش ئه دامانی ووتی لهن ئه شارو آك له ریه هه

ك  قیه و ناهه ق ك هیچ هه یه ڕاده آات به و ساالر بت چاوی آز ئه همن بت یان دڕنده
 آات تاآوهیچ هاوارك ڕئه ی آه گوێ، ت ك نه آات تاآو هیچ ڕاستیه زمانی الڵ ئه، بینت نه
، ، وه ناهته آی تدا ویستیه ی هیچ خۆشه جگه ك آه یه ڕاده هآات ب دی داگیرئه، بیستت نه
و بنووس  پنووسی پبگرێ توان جاركی تر نه ك آه یه شوه آات به  ئه آانی گرمۆه نجه په
توان بچته  رگیز نه هه وه آه خاته  دوورئه آتری یه ك له یه شوه آانی به قاچه، قه رهه ق هه هه

و  ش هۆش مانه ڕای ئه ره لووتی توانای بۆنی نامن سه، زن رژینی ببه هو پ وه نو باخكه
و  خۆی ربه و آام سه لیكی آام ووت بووه زان مه نه آه آات ك داگیرئه یه شوه بیری به
  . ستداوه ده له و یاسای ئازادی

 
و  بت انه نهو هرش خۆشی مجۆره نه ئه و ووتك تووشی ی هیوادارم هیچ الشه وه ڵ ئه گه له

رتاپای  مانك سه رده آاندا سه سه ناو آه بوون له هه سانك آرێ آه هیچ ووتكی داڵ داگیرنه
 تیژبوو  آانی هنده چاوه، آرد داخی دی دوژمنانی ئازادی پئه ك پشكۆ سووربوو ی وه سته جه

بتوان  وو آهب سك نه هز بوو آه  به آانی هنده نجه په، یبینی ئه آام ئاسۆ دوور بوو
توانی ڕاوی  یئه زان نه ی بادارك بوو هیچ تۆڕكی ناحه وه بیرآردنه، بشكن ی آه پنووسه

 بای، رچیای داهنان یشته سه گه دوو لۆق ئه فراوان بوو به آانی هنده نگاوه هه، بكات
نھا  بوو ته خانی چرا دی ونه، وه آرده موو ووت ئه داری هه رزبوو سوی له به ووتاری هنده

، یان تداخستبوو بنه و هیدان بارگه و شه نفال ی ئه وایانی پاشماوه جماوو بنه ی به ڕۆه
م  به، آرد ی ئه له ناخیدا مه له و یاقووتی ووشه ریا فراوان بوو مرواری ی ده بیروهۆشی ونه

و  ست ربه لیكی ووته سه  مهزانیت وان هاآه پاسه نه و  روازه ده سنور نه ووت ماوه نه مۆ نه ئه
 سلیم آرد آه خۆی ته رفرازه سه

 


