
زیاتر پ3ویست ب! ھیچ ناکات. ل! ی!ک!م ب!ی!کترگ!یشتنی پ3نوس ل!گ!ڵ کاغ!زدا، دەریای!ک ل! پ+نوس و م"رەک"ب. 
ب'س'رھات دەستپ"دەکات. دەرگا ب'ڕووی ھ'ند(ک دەرف'تدا دادەخر(ن و ب'ڕووی ھ'ند(کی تردا دەکر(ن'وە. ھ"#"ك 

دەب"ت ب( س(ری با.ندەی(ك. جیھان"ك  یشو چ(ماوەھ"#"ک دەب.ت ب# دەموچاو، کۆم#0.ک ھ.-ی چ#ماوە دەبن ب# ھ#ور
  .دەست ب+ س+رەتای خۆی دەکات

ھ$موو  ،ھ$#کاری'کانی ئیبراھیم یاسین ل' ئ'نجامی خ'یا4' ل'ناکاوەکانیدا س'رھ'4دەدەن. ل'گ'ڵ ک$شانی ی'ک'م ھ$#دا
دەب%ت ب"م ل' راستیدا  ک دەب"ت. دەرف$ت$کان کراوەن و ھ83 ب$دوای ھ23دا تا ل$ کۆتاییدا کتوپ, مۆتیڤ$ک$ ل$دای
دەتوانین ئ(وە ببینین ک(وا ئیبراھیم  #وەش:وەی' ب:ت. مۆتیڤ'کان ب'ش:وەی'کی گشتی فیگ'رئاسان، ب'+م ل'الی'کی تریش

و  س)پ)شبینی (حدب!ش&وەی ئ!بستراکتیش کاربکات. س!رەڕای ھ!موو شت&ک، ئ!م! ک! یاسین توانای ئ!وەی ھ!ی! 
دەتوان,ت شت,ک ل!خۆبگر$ت ک! ھون#رم#ند پییشانی دەدات ک#وا  پ&شبینیوا ب)یار دەدات. ھ!ستی پ(ش ڕوودان! ک!

.ل)خۆبگر"ت ئ"م"ش ب(گومان موعجیزەی ھون"رە. شت(ك ک" ھ"موو ک"س نین ت'یبگ$ین و ھ$ستی پ'بک$ین،بتوا ئ#م!  

مۆتیڤ#کی ل"الی ئ"و ب()ت ک%وا دار  ئیبراھیم یاسین ھ";کاری کۆم94"کی زۆر ل4 داری ک"شاون و مرۆڤ دەتوان"ت
دA@ف"ن*. ب*زۆری دارەکان ل* دوو ق*دەوە س*رچاوە دەگرن و ل*دواییدا لق و پۆپ*کانیان ب*ناو ی*کتریدا پ"چ 
دەخۆن!وە. ڕیتمی ئ!م ن!خش! ت.کئا?وان! ب>یار ل!س!ر ھ!:و8ستی بنچین!یی ھ!ری!ک ل! ھ.-کاری!کان دەدات. ل! 

لقی دار ب%ناو ی%کتریدا د6ن و دەچن، ب%جۆر6ک ل% کۆتاییدا جیاوازکردن%وەیان ل%ی%کتری "دیالۆگ"دا دوو گورز ل! 
ئ&ست&م&. ئ&م&ش دەرف&تی داوە ب& ئیبراھیم یاسین ئ&وەمان پیشان بدات ک&وا پ$ویست& ھ&موو پ&یوەندی&ک ل&ن$وان 

.کتریڕ(زگرتنی ی!، ل' دیالۆگمرۆڤ!کان، خ$زان!کان و و0تاندا چۆن ب$ت: پ& ب$ت ل!   

دەبینین ک' ب'ش6وەی'کی چ1 و پ1 ب'ی'ک'وە ب'ستراون'ت'وە. ل'ڕاستیدا  ەل. "س.رەتای.کی نوێ"دا دوو با#ند
ب!شDوەی!کی ئ!وھا چ?وپ? ک!وا ل! کۆتاییدا وەکو ی!ک بوون!وەر دەبینر4ن. نمون!ی!کی کاریگ!ر ل! خۆش!ویستی، ل! 

ل'ڕ%گ'ی ھ'ند%ک ھ-2 ک-شراون ک'وا ش-وەیان ل' و%رگوڵ و ڕ2زگرتن ل! ی!کتری. ھ)'کاری!ک! ب$ ی$کتر ب&وابوون 
ش/وەی"ش ھ"ردوو با5ندەک" ل"گ"ڵ ی"کتریدا ئاو6ت" بوون. با5ندەکان ب"ش/وەی"کی ھاوس"نگ و پت"و  دەچ&ت و ب"م

.د;ن* پ2ش چاو ک* ب* جووتپ2ی*کی ھاوب*ش*وە ل*س*ر زەوی وەستاون  

0ڕووی بیرۆک0وە زیاتر ئا5ۆزبن. بۆ نمون0 چۆن مرۆڤ دەتوان"ت ھ4ند;ك جار مۆتیڤ4کانی ئیبراھیم یاسین دەتوانن ل
شE)ژان و ش:واوی ل) ھزر و بیردا پیشان بدات ک) ھ)ند?ک جار ل)ناو م:شکی مرۆڤدا گرم) دەکات؟ "پ)رشوب#وی 
ھزر" ڕ*ک دەربرین ل#م حا7#ت# دەکات. ل# و*ن#ک#دا "پ#7#ی#ك" ب#ش3وەی#کی کتوپ- دەردەک#و*ت و ک#لل#س#ری 

ڤ#ک# دیارە ک#وا ب#مانای وش# داب#شی دوو ک#رت بووەو کۆم#%7ک ب4قی ل1 د)ت# دەرەوە. فیگ#ر)کی (پ#%#ی#کی) مرۆ
پانی ڕەنگ شین ب$ش<وەی$کی ب> ب$زەیی و د89ەقان$ خۆی ب$ناو شانی مرۆڤ$ک$دا دەدات بۆ دووپاتکردن$وەی 

.ت1گ,یشتن1کی گشتی ل, گومان و ناھارمۆنی  

ل!  ،ن ل.خۆشیان" ئ.وەمان پیشان دەدات ک.وا چۆن ھ.مان مۆتیڤ (فیگ.ر) دەتوان(ت دەرب#ینل.کۆتاییدا "ترس" و "ف"ی
بکات. ل! حا>!تی ی!ک!مدا چ!ند ھ565کی داخراو و دژوار دەموچاوی فیگ!رەک!  ،دوو ھ%ستی جیاواز ل%ی%کتری

# دووپات دەکات#وە. ھ"ور$کی ڕەش و ھ"ڕەش"ئام)ز بارگرژی ئ"تمۆسف)ری و$ن"ک ھ*مان کاتیشدا پ&کدەھ&نن، ل!
و کۆالرەی$ک شو)نی ھ$ورە  نگن ھاوئاھهب%پ:چ%وان%ش%وە فۆرم%کان ل% و5ن%ی "ف1ین ل% خۆشیان"دا چ%ماوە و 

.ڕەش.ک.ی گرتۆت.وە ک. ب. ئاسماندا دەفر"ت  

ک,ۆکی کارە ھون!ری!   مانه ه. ئک( ئ,م( ھ(موومان پ,یان(وە ئاشناین ،مرۆیی0کان و بارودۆخی ھۆش و بیر ھ!ست!
.س0رنج3اک2ش0کانی ئیبراھیم یاسینن  

ت4کستی دانیمارکی: تۆم یۆرگنسن  

وەرگ.-ان: ئیبراھیم یاسین  


