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  بدو سوور ئامانج عه... دوای خۆی آش بكات ژاندن به بی هه یام ده ك په نوسین وه
  

نگی   تا زه آاردایه  له میشه  هه ستۆیه ئه ندی ئامزی له هه یی وره نوآه رآی هه ترین ئه وره ر گه نوسه
ارل مارآس نوسین  آ وه م دیدگایه ، له وه دا بیبیستته سانی دیكه ناخی آه یامی خۆی لی بدا وله په
ر   پوه آاته ژاندن ئه آی هناو هه یه آات، لی هرمۆنتیكی نوی زیاده  پناس ئه سته رجه قی به عه به

  بت آه  ده وه سانه وآه ست ئه ده  به میشه م هه ه باشترین قه) مالن(دیدگای  بۆ نوسین، به
  میشه هه) سعود محمد مه(ری آورد   نوسه وره  گهدیدی م له  به  پكھناوه وه خوندنه ركیان له وهه گه

  مه سته ، لی ئه ی دیگای نووه  آایه فراندن وهنانه و ئه ره آات به لكشت ئه تی په رامانگرایه
فی سای  لسه ی فه  موسوعه ر له  زایند بت، نوسه وه فیه لسه بی باآگراوندكی فه تی به رامانگرایه

ویش  خۆی ئه ك پناسی گرتۆته نھا یه ته جۆرك آه بت رۆشنبیربت به دا ئه ی چاپی قاهیره1968
زا بت  موو شت بارك شاره هه زمانكی تر له آان به  جیاوازه موو روانگه هه تی به ئاشنا بونیه

وار  خونه ك آافام و نه یه ی رابردوو دا ژماره ماوه ی له ره م شه لی ئه... مووی باركیش هه له
ی پی آرا   ئاماژه وه ره سه ی له گرافه ره م په ی ئه وه سوچكی خوندنه یانگیرسان له  من ههر رامبه به
  ر بی هوده یت هه عریفی دا داری زڕن وتا لیان ده  سیاقی مه  له  بگره وه رجیان نابته ك هه نه
م  ندی وه هه هری، آ ناوه  ئاسنی سارد بكوتی هیچی لی هه  وایه وه ك ئه  ستان وه وه سته وده
 حاآمی  گه  وبی به وورگیاندا نیه واو له ره یدابون سه لك په سانگه آه  آه وه مباته  تاس ئه وه خونمه ئه

واركدا  خونه ك ونه الیه نو مه ی له آۆنه ربورده وسه ی ئه ندازه ئه  به نوان من وآافامكیان آردووه
آان  چی آافامه آه) مار( نوسی  الآه م مه شابوو بهی آ آه ی ماره  ونه آه زانه آرابوو نه

  ته بوه ناوك آه) هاوار(ی  آه ته قه رددیگا سه  سه شوبھته  ئه مه عایلم دا رك ئه یان به آه جاهیله
  وزانایه  من خۆشم به دیاره) تی ئازاد ماوه. ز. شخ(وار  خونه نوان من ونه نگاندن له سه حاآمی هه

 هیچی لی  والوه دارشتن به له ستن آه ده م به ه  قه ریكه  هی فه مانه  وه م آرچه آاتكدا ئه  له هناو دانه
ی  هجه ت له نانه یدابوون ته ش په ستی آه ده م به ه ك قه  ژماریه یه ك جی ئاماژه روه ناآری، هه هه

نوسن  ئه) بینیم(ی بنوسن  وه اتی ئهب له) ر آونده(ن  ئه) آوی (  وئستاش به نوسینیان رزمانی نیه
  !!!مام  هاوار به  هاوار یان پیه تی شخ وآاآه زره د حه قه ر به ش هه رانه م براده  ئه دیاره) بینیتم(

ناوی  م به ئاماده جامی سوتان بنۆشم من آه ی له وه ن به آه  من تاوانبار ئه رانه م براده ی ئه وه له جگه
  ی ئاینده رنامه الیتی آوردستان به ته نای سه آه له18/12/2005وی  ش بووم شه ه بنوسم ئاماد وه خۆمه

 ترسنۆك  ك ئوه ی بینی ئاخر من وه مه موو دنیاش ئه ت وهه سه ده گرتن له خنه ره م له آه درغی نه
  ته بهم با ویژدان ئه ركی به نگبی نوسه نگ ره به  پیاو نیم، ده ش گله ك ئوه ك وه روه نیم هه

بت وا لی  رئه  رم هه سی من گۆماوك هاتۆته ئه ی تۆز لی هه نده وه رئه  هه م قوره بیوروژنی لی ئه
بت   ئه ی ئوه به ئیدی موخاته...  شوتی بۆ بگرم توكه بت تاقتان له  نیازیشتان نه وه رمه بپه
  وه ی آردۆته قی دووباره زه آدا به یه ۆشهموو گ هه له  نزك بت آه وه آانی ویلیھیلم رایشه یڤه په له
بن،   گوفتاره مجۆره روانی ئه رچاوه آانت هه دیفه تۆی گرگن وهاوره)  پیاوی بچوك گرگن گوی بگره(

خۆشحاڵ نیم ) هاواروئازاد (  م دوانه ناوی ئه دان به ئاماژه به نم آه یه  رابگه وه وت ئه مه نجام ئه ره سه
بت  مم ئه ش دوا وه مه ئه!!!!شۆم قوری سوور ئه ستم به  ناچارم ده مه م وه ی ئه وه  دوای نوسینه بۆیه
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