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    مانای ژیان چیی؟
 

  
  . دەدات نیتی ژیانی خۆیۆموو تاکک خۆی بیار لسر چه ،وای ژیان وەک گشتک

  .ڕەنگ پبت ل ئزموون، خۆشبختی و عیشق گشتکی تۆ
  ! بن یشهندکجار گشتکمان چند ئفسانیکی هاوڕای، لوانی ئفسانی خماوی و پکارەسات

کسی دیک ، خودی خۆت ک، ک جگ لگلرسیاربتوە، پەک قوتدگلساتوەختاندا پرسیار لو
ت وەوەناتوانمی بدات!  

  : ماننش ئانیپرسیارەک
  ئایا مانای ژیان چیی؟ 

  ژیان یانی چی؟ 
  بۆچی مرۆڤ دروستبووە؟ 

  ک ئم هردەمرین ئیدی بۆچی لدایک ببین؟ 
  !خۆم دەگرمتنھا گوێ ل خودی من 

 و ی زانستدا دەڕواتابدو ی دیکهندک! دەکات ن هدەبژرت و پیەوی، ئایکس هندک
  ! پدەکات بوای

  !مخۆم بگرم و بوا بخۆم بک ک تنھا گوێ ل ،بم من بیارمداوە
ب ژەیو چوای من، مانای ژیان ئب،  کی دیککی ق بدەره کی چاکوەی کاریت، دوای ئدەک

  !دەیچژیت
  . دەکیت لدەستت دت، ئنجامی بدەیت بوا ک ،بدەیت کارە ئنجام مانای ژیان ئوەی، ئو

  . تیی، پیوەندی ناوخزان، هاوڕیتییسمانای ژیان لالی من، خۆشوی
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  !ک ئامز بۆ خون مزنکان بکیتوە ،ئوەی ژیان مانای
کم ل دەوروبرمدا، ، هست ب خۆشویستی و دۆستایتی ندی، ک نتوانم خونکانم بھنممن

ئیدی ژیان چ مانایکی ! ژیانمدا نبت ، ئوە نکم ک خۆم دەموت، هیچی نوێ لهیوام نبت
 دەمنت؟ 

   !شادی پیداکیت 
 زۆر لورەسامن گن پزۆرجار ژیان :دە شی کرکدا( سحت( کردن!   
  ! دەبت بزانیت چ بیارک دەدەیت: دەن

   .ناکموە )پاشڕۆژ( ت من ئستاک زۆر بیر ل داهاتووب ئوەی ڕاستی
وانم شتی نو تدا بکم و ک دەت ،ئستا ئوکاتی .ئستا بۆ من گرنگ .ستادا دەژیممن ل ئ
  !ی تواناکانی خۆم بکمسرکش

و  امرۆڤ خۆی وەست !ەبند پشھاتکان باشباش ڕوودەدات و  ک هردەم شتی ،من ناتوانم چاوەڕبم
  !ئی وانیی؟! خۆشبختی خۆیتی داهنریو  سنعتکار

ختی لنانی خۆشبدەستھم بب میشروا ئاسان  ژیاندا، هوەی هوەک ئ ،تنییئاخر ! باسدەکر
 . بۆین هیچ نخشڕیکی ب خوش نیی تا ل ژیاندا لسری

   !انکوەک ن
  . دروست هر وەک نانک !ئرێ. هندکجار خۆم ب نانک دتبرچاو

 ل پرسهستیش دەکم ئو . ی من بتئرک ،من هستدەکم برپرسیاریتی و بتنگوەهاتن
گورەبووە،  ناخمدا هندە  لسپرئم . ورە و گورەتر دەبتدت زیاتر پرەدەستنت و گ تا ناخمدا
  ! هستدەکم لپ نمنم ک وا

   !تنانت تۆزقاکیشم نمنت
ک دەچت گدەی خکوە و هستکی خۆشیان دەدات،  ،هروەک چۆن نانک بم خۆم دەزانم

  ! ، منیش ئاوهاهستی تری
نجم و زۆر شتماوە لشتا زۆر گم من هریبم بۆم بۆ ئامادەکردوە و زۆریشم منیش خ. ژیاندا ف

خۆشپد!  
کشتو خۆشم بۆ ئامادەکردووە. ئاخر ژیان گ یشتو گزم لمنیش ح! 

  )سان ١٥(کارۆلینا 
  :سرچاوە
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 چند پرسیار
  
  ؟یان مانای هیئایا ژ -
-  ،یر مانای هگ؟ئمانای ژیان چیی  
ئگر نیی، بۆچی  ئگر هی چ جۆرە پیوەندییک؟ئایا پیوەندی لنوان ژیان و گشتدا هی؟  -

  ئم کچ و زۆر کسی دیکش، وەک گشتک ل ژیان دەڕوانن؟
-  وا بب ویستک«پت؟ »شتوەی ژیانمان ئاسودە بین بۆئبک  
  دەتر ددەکات؟وبواکردن ب زانست ژیانمان ئاسوئایا بواکردن ب ئاین، یان  -
  ئگر بوا ب هیچکامیان نکین، بوا بچی بکین باش؟ -
  ئایا تنھا گوێ لخۆگرتن و تنھا بوا بخۆکردن، ئاسودەمان دەکات؟ -
- ژەیو چنھا ئژی ژیان تئایا چنجامی یارمئل ژین؟، کوە دەیچسانی دیکتیدانی ک  
  ت یارمتی کسانی دیک بدەین؟ ئگر، وەمکت، ئری، بۆچی پویست؟پویس -
 وات هستی خۆویستی، بکین، ودەوبۆچی ئم یارمتی کسانی دیک دەدەین، بۆ ئوەی خۆمان ئاس -

یتی هیارمویستییان بپ سانو کوەی ئئبیان لستی کۆویستییه ؟، وات  
 کسانی دیک ئاسودە بن؟ /کسکۆت بختبکیت، تا ڕاست تۆ ژیانی خئایا  -


