
 
نگ ست پكردنی جه تای ده ره سه  

 
م، ورانی و بدادی و  زی، درۆ، سته ك تاریكی، ناحه ته نگ له نگ، جه یدانی جه شت پی نایه ناو مه رده زه
رددا، له  به پانی نه می گۆڕه آه مان گاڤی یه م له هه به. ری زراندنی ڕاستی، داد، تیشك، جوانی و سازآه دامه
یتوانی  پۆلی سامناآه نه ریا تۆفانی و پ له شه م ده م ئه به. نگی بینی ك دژواری و ئاسته ایهری ر خۆی ده مبه هه

بات و  یاندنی خه گه نجام نه ها بیخاته ناو دوودی بۆ به ئه روه وه و هه شته رده راس بخاته ناو دی زه ترس و هه
گیری بۆ   ڕووی آرده چیا و مھراوی گۆشهشت ڕۆژك رده شن آه زه مان چه به هه.  زنی رآی پیرۆز و مه ئه

یزانی   گشتی، ئیمرۆش باش ده ستی به آانی ژیان و هه ی گرێ آوره وه تی و آردنه یشتن و ناسین و چۆنیه تگه
آات، له ئاگادارآردن،  ست پده م، له ئاگایی و زانیین ده زانی و سته ك تاریكی، نه ته وره خۆی له باتی گه آه خه

زانی له رامانی  ی نه نگاوی درینه ی ژه وه فتوو و پاآكردنه تی خه رهنانی مشك و خره به خه بهوریاآردن و 
وریا و . وه ن هۆشیار بكاته بت آۆمه ڕ آارك، ده ر چتك و هه یزانی آه پش له هه چاآیش ده. ن آۆمه

یی  یی و ببناغه ش سستی و بپایه ده. انبتبت بی ی آه ده و باوانه یانه و له ی آه هه و بوایانه ئاگادار له
آه و ستوونی زانست و رامان و ژیری دامزرابت پیان  ر آۆه ڕك آه له سه بواآانیان پ نیشان بدات و باوه

تی  یه ت و رامانی پاك و ڕاستی، پایه و بنچینه هۆرایی و ژیانك آه خره بت ژیانی ڕاستی و ئه ده. بناسنت
وه آه ژیانی ئستایان چییه و چۆن و تا چ  ن فر بكات و پیان بژت و هۆشیار و وریایان بكاته به آۆمه

  .ك له ژیانی ڕاستی و دروستی دوورن یه ندازه و ڕاده ئه
. مارۆ داون ئاشكرا بكات و ناڕاستیانه آه ژیانیانی گه زی و ئه م، بداد، دزی و حه ك سته آه بۆ خه ره گه

م  یه آن و له چكردنی ئه م دۆژه ران ئه ژین و سازآه آدا ده یه  ڕابھنرن و بزانن آه له چ دۆژهن بت آۆمه ده
شیان بۆ  و ژیانه یه، ئه م دۆژه ر ئاشكراآردنی ئه رامبه بت له به هاش ده روه هه. بینن دا چ سوودك ده یه دۆژه

وڵ  بت هه ده. قوت ده ستی و داد و ڕاستی ههوی بانی و خۆشه نیا له مھره یه ته ئاشكرا بت آه ژیانك هه
ر چاویان و فر بكرن آه ژیان جوان و بھاوتایه،  و ژیانه بته به آانی ئه نه ریفی و ناسكیی دیمه بدرت آه زه

بت، داد و  می هه وزی و شادی و خوڕه رسه بت، آشتوآاڵ و سه رجه آه ڕۆشنایی و پاآی و ڕاستی هه و مه به
ستدرژی،  م و دزین، تان، درۆ، داگیرآاری، ده تی، سته ن آه آۆیله ن ت بگه ب آۆمه ده. بت  ههری دادوه

ردوم  مه. قامگیر بت بت له ناو بچن و ئاسایش و ئاشتی سه یی نین و ڕۆژك ده میشه آوشتن و بین، هه
ستاو  و و ڕاوه آی پته به بوایهپویسته ڕوو بكاته بیر و بۆچوون و رامانی ڕوون و دروست و سازآار و و 

و  توانت به مرۆڤ ده. وه نه بات بكات و خۆیان به شتی پاك و چاك نزیك بكه تی و خه آان دژایه ك خراپییه ته له
یدا  واو په ندی خۆی بوای ته یین و توانامه ڕیین و گه نیا پویسته به هزی گه ی هۆشیاریه بگات، ته ئاسته
بت آه ترازووی دادی  دار بت و بوای هه ند و پایه ی خۆی پابه م زانینه نا بت و بهر زا گه ئه. وه بكاته
ن،  مه ڕژنته ناو تای ترازووی زه موو شتك ده موآووڕی هه ر بوون و ژیاندا، ب هیچ آه وا به سه رمانه فه



ر  گه ئه. دات و به آاریشی دنت سازی خۆی ده دات و له آۆتایی بیاری چاره آی ده یه نگنت  و له سه یده هه
یشتن به ئارمانجی خۆیان  ستی و ژیاندا بزانت و بۆ گه ر هه ی زاڵ به سه ستووره پۆیانه م یاسا و ده ك ئه خه

ڵ و چرایه  شخه و مه بت و ئه وتوو ده رآه زنی خۆیدا سه باتی مه به دڵ و گیان ت بكۆشن، بگومان له آار و خه
بت  الن ده گه. میشه ڕووناآیان تایی و هه تاهه تاوی هه بته هه ریی بۆیانی داگرساندووه، ده ر و ڕابه آه ڕابه

زانا له . وه، هۆشیار و زانا له ڕابردوو، هۆشیار و زانا له ئستا و هۆشیار و زانا له داهاتوو هۆشیار ببنه
ری و  زانا و هۆشیار له داوه. رینش افهستی و هزی ئ نگاندنی ترۆپكی هۆشیاری هه سه ری و پواندن و هه داوه

  .ستی و هزی ئافراندن نگاندنی ترۆپكی هۆشیاری هه سه قینه و دروستیی هه بیاری ڕاسته
. آانیان نیشتبوو وتبوونه جموجووڵ، ترس له ده ران و میران آه آارانو جادووگه واشه ران و چه مگه سته

ندی خۆیان به  وایی و شكۆمه رمانه مان فه ك زه بینران و وه و ده و پتهستاو  ك پو ڕاوه وانھی آه تا دون وه ئه
ری خۆیان  وروبه آانی ده راسان گۆڕانكاریه رزۆك و هه ران و دكی له زانی، ئستا به چاوكی نیگه یی ده میشه هه
تماخه  شت، قه رده  ژیری زهر تیشكی ڕووناآی گوفتار و هزر و و نمامانه آه له به ن آه ئه گه بینن و تده ده. دی ده

آشن  ن و با ده آه ره ده آه ز چه زوبه ردنن و به له ر ده شكنن و سه خت و توندی بواآانی آۆنیان ده و قوری سه
ڕزن و  رتووآن و داده په بن و له ناودا ده ۆڵ ده ڵ و هه ش داری بواآانی آۆنیان پووچه وانه پشكۆن و به پچه و ده
شت، پاآان و  رده آانی زه ر شونك بت بیروبۆچوونه ن آه له هه گه بینن و تده وان ده ئه. ون آه شكن و ده ده

بینن و  وان ده ئه. رخۆدان بات و به آردن و خه شه یانخاته جوون و گه آشت و ده نی خۆی ڕاده ڕاستان بۆ الیه
هدینان  بت و توانای پاآان و چاآان و به متر ده ەت توانا و هزیان آه ڕ ده مان تپه رچیزه ن آه هه گه تده

یره تا دون  سه! یره سه. شت و یارانی رده ناوبردنی زه ی له ندشه وتنه ئه بۆیه آه. بت تر ده خورتتر و فره
و و ڕۆژ  م ئیسه شه آردن، به زانی و گاته و سووآیان پ ده م ده موو هاوڕیانیان به هیچ و آه شت و هه رده زه

وه و  وشایه دره ك خۆر ده شت وه رده زه. شت و یارانین رده ناوبردنی زه وام له بیری له رده ئارمیان لباوه و به
وه و بیر و مشك  آرده رم و ڕوون ده كی گه نا هزر و دڵ و گیان و مشكی خه ر شونك پی ده تاو به هه ک هه وه

رانی فریوآار دوور  ران و جادووگه مگه وانی له سته ها ئه روه  و ههدا ی ڕاست هانده و گوفتار و آرداریانی بۆ ڕگه
یار و  ی نه ره ری به شت له برامبه رده زه. آرد رانی سست و بپایه ده مگه ی ژیانی سته وه و شالووده خسته ده

  :خوند ی گئاویی ده ستت و به دلری و ڕاشكاوی هۆره وه ر ڕاده دار و درۆزن و جادووگه آۆیله
  
  ..!زان دئاوه ی به ئه
  ری سه ش آه به خیره وانه مووتان و ئه هه

  ن، آه ستایشتان ده
  تان، و آرداره دوو ڕووانه موو ئه هه

  گرن، ده رچاوه هه وه سه له درۆ و خۆویستییه
  ردا فت آیشوه بۆیه ناوتان له هه

  یی دناوی و خراپه به به
  .زڕاوه

  3، سروودی 32گاتا، هاتی 
  
  ..!هزران واشه ی چه ئه

  تان رامانی آۆمه
  ژاندووه، ریشان آردووه و شه ها په ئاوه

  ن، آه وت ده سوآه آه خراپترین هه



  ن و آه له رامانی پاك دووری ده
  ن و آه آاران ده تی خراپه ڕوو له دۆستایه

  هۆرایی و له هزری ئه
  .ن آه ڕاستی و پاآی ڕاده

  4، سروودی 32گاتا، هاتی 
  
  !..زان دئاوه ی به ئه

  شنه، م چه ئوه به
  جڤاآتان خاپاند

  به آرداری گومیانه،
  بارانه و به رامان و گوفتار و آرداری ناله

  زنی، ری و مه روه ی سه مژده
  وانتان له ژیانكی خۆش و ئه
  .هره آرد رانه ببه وه خته به

  5، سروودی 32گاتا، هاتی 
  
  یه تاوانبارك، وانه له

  به آرداری ناشیرینی خۆی،
  وتنك بگات و ناودار ببت، رآه هبه س
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه م ئه به

  منت، موو شتك له یاد ده تۆ آه هه
  له باشترین رامان ئاگاداری و

  نجامدا، شزانی آه له ئه ده
  ر تیشكی  شكۆداری تۆدا، له به

  .بت وا ده رمانه ئایینی ڕاستی فه
  6، سروودی 32گاتا، هاتی 

  
  انبارانه،م تاو ك له هیچ یه

  ی، آه ندنه سه شه له مانای پنرخی آار و گه
  ن، ناگه
  ری خۆی زموونی تاونه ر ژیان به ئه گه مه

  .فریان بكات
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه

  س موو آه تۆ باشتر له هه
  .سانه ئاگاداریت م آه له ئاآامی ئه
  7، سروودی 32گاتا، هاتی 

  



ش  مانه آرد، ئه شتیان ده رده تی زه بوون آه دوژمنایه ش هه هی دیك سته ران دوو ده بجگه له جادووگه
م دوو  ڵ ئه گه آان بوو، له ره ربه ران له به مان آاتدا جادووگه شت له هه رده زه. بوون* آان و آاویه* آان رپانه آه
آانیش  وون، آاویهن ب ڕ و مشكی آۆمه وای باوه رمانه آان فه رپانه آه. نگ بوو ریكی جه ی تریشدا خه سته ده
النیان  نجی گه سته ك آه ده ری یه واوآه ر و ته وسنه دوو هزی چه. وای ژیان و ڕامیاری و ئابوورییان رمانه فه
تاو و تیشك آه به مھر  م ئایینه هه له. رستی بوون رانی ئایینی ڕۆژپه ڕوبه آان به رپانه آه. لووشی ده هه
وام بۆ  رده آان به هندك وڕینه آه به رپانه آه. زانی ی جیھانیان به خودا ده  دیكهآانی ك دیارده ته ناسریا، له ده

آرد و ترسی خواآانیان  رپا ده شنی جۆراوجۆر ستایشتیان به یانخوند و به چه آانی دی ده زدانه ڕۆژ و یه
ن و  آانیان بگه رستانه وودپهسته س به وه ئاسانتر بتوانن به مه یه م ڕگه وه تا له نه چانده ناخی دی آۆمه ده
آان له ناو مشك و  رپانه نگانه آه آه نگاوڕه و خودا ڕه ئه. رج ڕاگرن یی و پابه میشه تداریی خۆیان هه سته ده

  :مانه بوون آرد ئه دارآردنی آۆششیان ده وام بۆ جگیربوون و ڕیشه رده پاند و به سه لیان ده ڕی گه باوه
ی  آه ردوونه ك سوار گه یانییه موو به میترا هه. بوو زار گوی هه زار چاو و هه زن، هه یا مھر خوای مه* میترا

د  وت و به گورزی سه آه رده ده*  رزه به ره آشا و له چیای هه یان ڕاده آه ردوونه وقدار گه سپی شه بوو، چوار ئه ده
یكی زی له  میترا زره. نگی دوان بۆ جهچوو  و ساز آرابوو، ده خت و ته می تیژ آه له زی سه د ده گرێ و سه

زار تیر و  یدا هه آه ردوونه له نو گه. خوڕی ی لده آه ردوونه وه، به قامچی گه سته رك به ده ردا بوو و سپه به
ها  روه هاویژت، هه و دوژمن و دوان ده ره یاڵ به آانی به توندی و خرایی خه مانی چاك ئاماده بوو آه تیره آه
  .بوو ی هه آه ردوونه ی له ناو گه دیكه... زار  ر و هه نجری دوو سه زار خه می پۆ و هه ورزین دووده ر تهزا هه

شنه  م چه وه و ستایشتی میتایان به آرده رز ده به* ستی نیایشتیان میشه ده رستی هه آانی ئایینی ڕۆژپه رپانه آه
رینه، تاو  آانی پان و به شته نی چیا و ده ی ئمه آه خاوهڕ و ماتك ڕفندرا، خوای دلر ر مه گه ئه: آرد ده
: آرد ک پناسه ده مجۆر بۆ خه آان خوایان به رپانه آه. آات مان ڕزگار ده آه ڕ و ماته آان و مه ر دزه داته سه ده

سكه آه  و آه ئه. آان، سامان و دارایی و گوند و شار و وت و پاتشایه شته نی چیا و ده زن، خاوه مھر خوای مه
ن تا  آه ندروستی خۆیان نیایشتی ئه آانیان و ته سپه ن و بۆ هزی ئه آه ی نوژ ده آه سپه ران له پشتی ئه نگاوه جه

آات و وتی دوژمن له ڕگای ڕاست  رآوت ده آان سه سكه دوه میترا آه. وتوو بن رآه یارانیاندا سه ڕ نه به سه
زار  سكه هه آه. خاته ناو دیان رلشواوی ده وه و ترس و سه ستنته ن ل دهڕ و شكۆیا وه و فه خاته دوور ده

سكه  آه. موو شتكه و هیچ آاتكیش فریو نادرت نده و ئاگادری هه یه و به هز و توانامه هه* وانی دیده
ڵ و  ڕ و ئاژه سانك مه گرت و به آه و ڕاده آان پته ره ڕای خانووبه آانی ڕاگرتووه و داره رزه به ی ماه آه آۆه

وه  آاته پنت و زمانی مرۆڤی درۆزنی له زاریان جودا ده آان تده نجت ماه ریش به گه خشت و ئه به دارایی ده
آانیش  رپانه رستی بوون و آه آانی خواآانی ئایینی ڕۆژپه ندییه تمه مانه پناسه و تایبه ئه. دیان شتی دیكه... 

  .وه آرده كدا جگا ده  ناو دی خهیان له مانه ستایشتی ئه
یدا بوو و به  ناو ژیانی په ش له ی گه ستره ك ئه شت وه رده وام بوو تاآوو زه رده شه به م چه رجه به لومه م هه ئه

ژراندنی  شت به جگای په رده زه. ست پ آرد ك درۆزنان ده ته نگی له آانی، جه گوفتارێ دنشین و دگیره
ژیری و مشكی خستبووه آار . وه آان، سانی ساڵ بیری آردبووه زدانه ڕ یه مه آان له ڕ آۆنه وهی با آورآورانه

مان  نجر و آه نی خه شت ئیدی خاوه رده خودای زه. واودا ناسی نجامدا خودای ڕاستی له ناو هۆشیاریی ته و له ئه
ری دوژمنانی جودا  بوو و سه ده ه نهردوون بوو، سواری گه وه نه سته ده و شمشر و نزه و گورز ئاگری به

شت هزی  رده خودای زه. دا ده سووتاند و سزایانی نه ده یی و ڕآی خۆی نه وانی به ئاگری تووره وه و ئه آرده ده نه
ی  آانه، تریفه وی  و ئاسمانه ر زه آانی سه موو تریفه یه، ترۆپكی هه تریفه. نجاری ئافراندنه ت و هه خره
ردوون  ر گه و جۆره آه له ئاسماندا به سه شت خودای به رده زه. نجاری بوونه ستی و هه زی هه ، ئاوه*رمانه هه

آانی ئافراندنه، خودی  موو دیارده رینشت و هه شت هزی ئافه رده خودای زه. دی ده بوانت و دانیشتبت نه
رستان آه خودایان له  رستان و مھرپه ی خۆرپه وانه شت به پچه رده زه. ستی یه آانی هه موو دیارده ستی و هه هه



وه و به تیشكی هزر و  نه آرد آه ببینن و ببیستن و بیر بكه کی ئامۆژگاریی ده ناسی، به خه ران ده ڕوبه زاری به
و خودایه آه هزی ئافراندنه و پرشكی ئافراندنی له  ئه. وه و بیناسن خۆیان خودا بدۆزنه* رامان و به ویناوی

  :رموو یفه شت ده رده زه. آرت دی ده ستی به آانی هه موو دیارده هه
  
  تادا، ره وه آه له سه ئه

  به هزری خۆی،
  خشی و ردوون به ڕۆشنایی به گه

  تی خۆی به خره
  نجاری بوونی ئافراند، هه

  در و پشتیوانی، تا چاوه
  .آان بت ره باشه رامانه هه

  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه
  ..!سانیتآ ی آه مینای یه وه ی ئه ئه

  به هزی پیرۆزی مینووی خۆت،
  .رفرازمان بكه ڕووناك و سه
  7، سروودی 31گاتا، هاتی 

  
  ..!زدا ی مه ئه

  وه، آاتك آه له رامانی خۆم ورد بوومه
  یشتم آه تگه

  نجامی بوونی، رئه تا و سه ره تۆ سه
  .ی رامانی پاآیت رچاوه تۆ سه

  ی آه به ویناوم تۆ بینی، و آاته ئه
  یشتم آه تۆی وه گه له
  قینه، ری ڕاستیی ڕاسته دیھنه به
  .ی م جیھانه موو آرداركی ئه ری هه ری دادگه ر خۆت داوه هه

  8، سروودی 31گاتا، هاتی 
  

  و جوانمره به شكۆیه آیه، ئه
  آه پشتر من فر بكات،

  مووان آه زیاتر له هه
  ی ستایشتی و تۆ شایسته

  آانی؟ ردارهری پاآی آ ری ڕاستی و داوه روه تۆ سه
  ندین آه به رامانی پاك، زوومه میشه ئاره هه

  له ئایینی ڕاستی و
  وه گوتووته، یه و شتانه آه تۆ له باره موو ئه له هه

  .ئاگادار بین
  9، سروودی 46گاتا، هاتی 



  
 و ری مگه مانه سته ئه. آان رۆآی هۆزه آان بوون، آه بریتی بوون له شا و میر و سه ش آاویه ی دیكه سته ده

نگ  رخۆدان و جه ریكی به میشدا خه ربابانی سته م ئه ڵ ئه گه شت آه له رده زه. دا ره پده دارییان په زۆرداری و آۆیله
  :رموو یفه یان ده وه له باره م جۆره بوو و به

  
  آانیان مانه به ڕاهنانه ئه
  ...دا ل و آرداری شایسته ر له نوان گه مپه  له بنه ده

  بن، ناو ده فتاری فریوآارانه لهل به گو ژیانی گه
  له جیاتیی پاآان،

  گرن و آان ده رپانه راهما و آه تر ڕزی گه فره
  وانی درۆ یه بۆ په

  .خوازن ری ده روه هڤیی سه
  زدا م مه به

  آانیان سانه و آاره خراپه م آه بۆ ئه
  .ختی دیاری آردووه آی سه سزایه

  12، سروودی 32گاتا، هاتی 
  

  ه،ی وه له مژه
  آان، تیی آاوییه راهما به یارمه گه

  هۆش و توانای خۆی،
  ر یامھنه ت آردنی په آه بۆ شه

  خاته آار و ده
  آات و و نابووتی ڕاآش ده ره جیھان به

  :بژت گرت و ده رده تی وه له گلیی گومیان یارمه
  )قوربانی آردن(ران و  به به آوشتنی گیانله

  انی،ی جاوید ئومه ی هه وه خواردنه
  .وه بته خۆشی و مردنمان ل دوور ده نه

  14، سروودی 32گاتا، هاتی 
  
ك پاتشا  واو ناسیاو بوون وه ك ته مه بۆ خه رده و سه آانی شای تاوانبار آه له شت له ناو نموونه رده زه
  :رموو یفه م جۆره ده مشت به وره، جه گه

  
  م سووچدارانه، آك له یه
  .هانه ونگه مشید ڤیه جه
  سی خۆی، وه وا و هه یه آه به هه سه و آه هئ
  .ست دانا گاری جیھانی به په رده روه په
  ..!زدا ی مه ئه

  ریی آۆتایی تۆ من به داوه



  .ڕ گوناهكاران بگومانم مه له
  8، سروودی 32گاتا، هاتی 

  
  ..!زدا ی مه ئه
  سانه و آه ئه

  ن، به ژیان له ناو ده
  ،ژمرن زن ده آاران به مه واشه آه چه

  زن ناهن ژنانی و پیاوانی مه
  ن و به آامی دڵ بگه

  زدانیان پ ببت، تی یه خه
  پاآان و ڕاستانیش
  له پاآترین رامان

  .ن ده وه ئازاریان ده نه خه دوور ده
  11، سروودی 32گاتا، هاتی 

  
  راهما ر هزك آه گه هه

  آان نای هزره خراپه له په
  آات، ستھنانی ده ده زووی به ئاره
  نجام ژیانی خودی خۆی رئه هس
  .بات ناوچوون ده و له ره به
  ..!زدا ی مه ئه
  و آاته دت م ئه به

  وه، و به ناه و گریانه آه ئه
  .بت ری تۆ ده یامھنه یامی په داخوازیی بیستنی په

  ر آه ڕاستی، یامھنه و په ئه
  .پارزت ر هرشی دوژمناندا ده مبه له هه

  13 ، سروودی32گاتا، هاتی 
  

  له ڕاستیدا،
  آان، آان و آاوییه رپانه آه
  ی آه هیچ آاتك سانه و آه ستی ئه ر به ده هه

  ژیانكی ئازاد و دخوازیان
  بینیوون، وا نه پ ڕه

  .چن ناو ده خۆن و له شكست ده
  آردن و جاویدانیدا، شه ر پرشنگی گه سانك آه له به آه
  .وه بیننه و آۆشكی هزری چاآی ڕگا ده ره به

  15، سروودی 32گاتا، هاتی 
 



 
شتدا رده ك زه ته نگ له جه  

 
ری ڕووی  رانسه آانكی توند و سه ی ڕاشه ده. نجامی هنایه دی شت ئه رده آانی زه  پیرۆزه ری گوفتاره آاریگه

و  موو ئه هه! یره سه. چبوو ژاو و تكھه موو چتك شه هه. رابوو آی له آجاره وی به یه رزه بوو، زه له دابوو، بۆمه
پان  و تته ره ره و به تبوونه جووه و له وه ئستا آه بینریا، ئه او دهست و و ڕاوه ك چیا پته شتانه آه تا دون وه

ر بواری  گه هاتن و یا ئه ده ردوم له ترساندا هه ڕۆیشت، مه ر تا دون میرك به شونكدا ده گه ئه. چوو ده
ریان  وی و سه ر زه بییه سه آه، چاویان ده ڕبوون یا ڕۆیشتنی میره وه تا تپه ت، ئه بوایه تن نه هه
ن هز و توانای نادیار آه تا دون دارای  آانی خاوه رپانه آه. یان آرابووه وازه ك سه م خه بی، به ده نه هه
وه  آرده آانیش سیان ده رپانه ری آه ك ل سبه ت خه نانه كدا و ته وانی خه ر مشك و ڕه ت بوون به سه سته ده
  .ك جاڕی خه واآان، ئیمۆ ببوون به گاتهر نفرینی خ ونه به آا بكه نه

به . زانی ردوون ده وی و جیھان و ئاسمان و گه ری زه دیھنه وره و به مشیت شایان به خوای گه مك جه رده سه
آانی له  موو شته هه. مشید بكات ڵ هزی جه گه ری له رانبه بوو آه توانای به وه هیچ هزك له جیھان نه نه الیه

. بینریا سپاو ده خت و چه ك پۆ سه روه ك هه یه ڕ و چ ئایین و نامه و نووسراوه گا، چ گوته و باوه ناو آۆمه
ڕۆیشت،  مان ڕگا آه پشتر هاوشترابوو ده رچوونك به هه ده مه و له ڕگه ه نگ و چه رخی ژیان ب هیچ  ته چه

مان ئارمانجك آه له  و هه ره ن ڕگا و بهما نگ و له هه مان ئاهه رخ به هه ك، چه ب هیچ الری و گیییه
نھا تۆزك  آرد آه ڕۆژك ته ده ی نه وه س گومانی ئه هیچكه. ڕۆیشت آانی پشتر بۆی دیاری آرابوو ده ده سه

آان  رپانه آان و آه وایی آاویه رمانه ی فه آه آۆه. دی بت ستاندی ل به آه سستی و خاوی یا وه رخه خولی چه
. و و پانی ئاسنین داپۆشرابوو شكی پته ش به ڕووآه آه رده چندرابوو و به هه* ردی خارا ر به آه له سه

سك نزیكی  ر آاتك آه آرد هه درییان ده و و ڕۆژ ب وچان چاوه وایی، شه رمانه ختی فه وانانی ته پاسه
رووندا پووآاو و  ئیمۆ شتك له دهیره آه  م سه به. دڕی ده دا و زگیان هه الماریان ده ت په آه ببوایه خته ته

ڕیاندا  م گه ده م به تای ده ره مان سه نووسرابوو و له هه شت هشتا نه رده گوفتاری زه. داڕزاو و تكووخاو ببوو
واآانی خستبووه  رمانه ری آۆشكی فه یكه وت، په ی له بنی داركی پووآاو و بكه ورك بده ك ته روه بوو آه هه

شت  رده آانی زه نبوور و هۆره یانزانی آه ته گیرابوو، ده وی ئارامیان ل هه وانه خه آان ئیتر شه هآاوی. رزین له
مه  ئه. ر چاو خسته به ده آان ترسیان ل نیشتبوو و خۆیانیان نه رپانه آه. وه كی هۆشیار و وریا آردبووه خه

وای  رمانه دابوو آه آاخی فه ی نه كی ئاوا ههرگیز پشتر تۆفان هه. ومت ری ئاوا بقه مه آه بویه آه جاری یه
ڵ  گه و شتانه آه له ، ئه*موو شتكی خستبووه جماندن شت هه رده زه. رزین شنه بخاته له م چه مانه ئا به میرانی زه



ونی له  ر چتك آه مایه و هه ندشه، ڕاستی، دروستی، پاآی و زانستدا ناسازگار بوو، هه هۆش، دانش، ئه
آانی  نگی زۆی خۆی و سرووده جاویدانیه مووره و ده نگی خۆشی ته شت به ئاهه رده ت، زه م بگرتایه تهدرۆ و س

آانی، ب  ندشه آانی آۆنی مشك و ئه ندانی ساه هۆبه شت سه رده زه. رزین جڤاآی خستبووێ جواندن و له
  .آاند ته یده وه و له بندا هه آانی دتوانده تاوی هۆره تیشكی هه

ست  بت ده بت چی بكرت؟ ئایا ده بت چی بكرت؟ ده ده'': آرد آتر ده پرسیار له دوای پرسیاریان له یه
خت و تاجی  مان بكات و ته شنه لۆمه م چه ر به شت سروودی خۆی بخونت و هه رده ست و زه ر ده بخرته سه

رخۆدان و دوژمنی ئمه هان  ارشكنی و بهستی و آ رهه ک بۆ به ناوچوون ببات و خه و ڕمان و له ره ئمه به
  ''بدات؟
  

  بستانی میریی، خاپندراوانی ده
  هیچ آاتك به درژایی ژیانیان،

  سپنتمان یان شت ئه رده زه
  آردووه، دخۆش نه
  مانه، چونكه ئه

  بینن، نی ده نبووژه ی ئه وه ختیاریی له آرده به
  .آانی مینوویی ك له جۆش و خرۆشه نه

  12، سروودی 51 گاتا، هاتای
  
  م جۆره، به
  آار، واشه چه

  ڕپچی آردن له ڕگای ڕاستی آه به سه
  و نابووتی آشاوه، ره ویژدانی خۆی به

  ری و ڕگای داوه له تپه
  ر ئاشكرابوونی آرداریدا، مبه له هه

  .بت نشتی ویژدانی ده رزه گرفتاری سه
  چونكه به آردار و گوفتاری خۆی،

  .له ڕگای ڕاست الیداوه
  13، سروودی 51گاتا، هاتی 

  
  ی آه سانه و آه ئه

  ڵ و زمانی پیسیان، په به بیری چه
  ن و ده ره پ ده نگی په رچاوته یی و به ڕك و تووڕه

  آار، رده روه ر و په ر ڕگای مردمی سازآه بنه آۆسپی به ده
  یان  ناشیرینانه و آرداره ها به روه هه

  ن، بیر له داهنان و آاری خاس ناآه
   دڤانكن مانه ئه

  ل، روون و ویژدانی گه آه ده
  .ن به و درۆ و شاشی ده ره به



  4، سروودی 49گاتا، هاتی 
  

  دآار، گومیانی به
  سن و له ڕاستی بزارن، وه ی هه آه آۆیله

  ژمرن، رزان به سووك ده به له پاآان زویرن و پایه
  ك خۆشیاندا ته میشه له هه

  .رمه و آشه و ملمالندان له گه
  رده وانمه وا جه و پشه آیه ئه

  ڕی ئازادیدا، و په له
  تی، شنه آه خواستیه به دڵ و گیان و به چه

  نگت؟ دآارانه بجه و جۆره به له دژ ئه
  ..!زدا ی مه ئه
  ندیی مینوویی تۆیه، نھا شكۆمه ته

  روشانی دروستكردار بت و ری ده توانت یار و یاوه آه ده
  .ندیان بكات مه هره بهآان  له باشترین پاداشته

  9، سروودی 53گاتا، هاتی 
  
  آان، رپانه آه

  وه دانكردنه هیچ آاتك له داد و ئایین و ئاوه
  ن، وی ناآه په
  آانیان، مانه به ڕاهنان و آرداره ئه

  .نن یه گه دانكارانی جیھان ده زیان به ئاوه
  یه، م ڕاهنان و آردارانه ر ئه م، هه به

  آه له ئاآامدا
  .نت یانگه رای درۆ ده و سه ره به

  14، سروودی 51گاتا، هاتی 
  
  مكار و وانی میرانی سته ڕه
  شان و وشتان و ده دڕه به
  آاران، واشه نگرانی درۆ و چه الیه

  رای درۆن، جیانی سه نیشته
  وه چونكه ناخیان له ڕووناآیه

  و تاریكی چووه و ره به
  .وه ته وتوونه له ڕاستی دوور آه

  11، سروودی 49هاتی گاتا، 
  
  ..!زدا ی مه ئه

  له مژه آه بندو،



  سته و رمه له آرداری نادروستی خۆی شادمان و سه
  .آات تی ده یاریه ری من نه مبه له هه

  ..!ری دلۆڤان خشنه ی به ئه
  و ڕووی من ب، ره به پاداشتی چاآه به
  تا به رامانی پاك،

  .م یی ڕزگار بكه واشه و له چه ئه
  1، سروودی 49ی گاتا، هات

  
  ..!زدا ی مه ئه

  آیی بندو ره ئارمانجی سه
  رلشوانی مرۆڤ و درۆ و فریو و سه

  وتن له ڕاستییه، دوورآه
  نی خۆی نییه و ندی سۆز و به پابه

  .یه رسیڤ بگانه ك پرسیار و به ته رامانی له
  2، سروودی 49گاتا، هاتی 

  
ست به آار بن پش  ه چیتر آاتی دانیشتن نییه، ڕابن و دهوتنه خۆیان، بوایان وابوو آ ران آه جادووگه

و بیره آه  یشتبوونه ئه موو گه هه. ن ناوچوون ڕزگار بكه ساتك بن، خۆیان له نابووتی و له ی تووشی آاره وه له
نھا  ته. شت بوو رده ش آوژتنی زه وه بوا پشتر بیانكردبا، ئه ن، آارك آه ده پویسته ئاماده بن و آارك بكه

بووا بۆ  ی آه ده مرازانه خشه و ئه و نه وو ئه باشی گشتییان دا و هه بۆیه خرا ئاماده. یان بۆ مابوو و ڕگایه ئه
 .یار بكرابان، ئاماده آریا شت و یارانی ساز و ته رده آوشتنی زه

 
 آۆچی ناچاری

ت و خۆی و  ندشی بكردایه وورئهست چت، د وه آاتی له ده ك و پش له یه بوا له بیری چاره شت ده رده زه
و شیز جگای * وشار چی دیكه هه. ت رباز بكردایه خشه شوومه آه بۆیان آشابوون ده و پیالن و نه ڤانی له هه

موویان توند و  ت له هه ران و به تایبه آان و جادووگه آاران و آاویه موو خراپه هه. بوو و یارانی نه وه بۆ ئه مانه
موو وزه و  یمان ببوون، به هه آدی هاوپه ڵ یه گه دخواز آه له به* ی ر و بندوه مگه  سته*همای تیژتر گه



ك بوات آه زیانی  بوایه بۆ جگایه شت ده رده زه. شت و یارانی ئاماده ببوون رده ناوبردنی زه وه بۆ له توانایانه
ی رامان و زانیاری و  وه ان و بوآردنهپد ره ستی بۆ په ربه گات و بتوانت به ئازادی و سه ی پ نه مانه ئه

شت  رده زه. ر آۆتایی پ بنت وسنه تدارانی چه سه آاری ئازاری ده م و زیان و خراپه ڵ، سته وریاآردنی آۆمه
. آانی دووربینانه و هۆشیارانه بایه نگاو و بیاره بوا هه زانی و ده ك باش ده ر خه مبه رپرسیاریی خۆی له هه به

  :مووی وره بوو، آاتك آه چووه ناو یارانی و فه تكی گه فه شت له ناو بیر و خه رده هبۆیه ز
  

  مه آامه ئاخ؟ ڕوو بكه
  بۆ آوێ بۆم؟

  وه، نه خه ڤانم دوورم ده س و خش و هه له آه
  آم له هاوآارانیش نییه، هیچ دخۆشییه

  .ن آه نگرایی درۆ ده میرانی وتیش الیه
  .!.هۆرا زدا ئه ی مه ئه

  م؟ توانم خۆشنوتت بكه چلۆن ده
  1، سروودی 46گاتا، هاتی 

  
  ..!هۆرا ی ئه ئه
  زانم بۆچی الوازم، ده
  .م سانیشم آه نگی من آز و آه ده

  هانا بۆ تۆ دنم،
  به چاآی لم بوانه،

  م، آه ڤینه ده و ئه داخوازی ئه
  .خشت به ی ده آه ویسته آه ددار به خۆشه

  ..!زدا ی مه ئه
  ی ڕاستیدا، ریفهر ت له به

  ی پتوانای رامانی پاك من له وزه
  .زانا بكه

  2، سروودی 46گاتا، هاتی 
  
م و  ر غه ری هیوا بوو، خرا به وریایی به سه یكه ی ئۆمد و په رچاوه شت خۆی سه رده م چونكه زه به

  :رمووی ان بند آرد و فهو ئاسم ره ری به وه سه آی آراوه و شادمانه یدا زاڵ بوو و ئینجا به ڕوویه ژاره په
  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه

  ر تیشكی ڕاستی و رامانی پاآدا، له به
  ری تۆیه، شت آه ستایشتگه رده زه

  ی؟ ده آی ده تییه چ یارمه
  من به دروستی و به هۆره و ئاوازی شایسته،

  م، آه ستایشتت ده
  نده و سه ی آه الی تۆ په و شته ندم ئه زوومه ئاره



  زانی، به باشی ده
  .خشی به منی ببه

  12، سروودی 49گاتا، هاتی 
  
  ..!زدا ی مه ئه

  چۆن بزانم
  مای ڕاستی، ر بنه آه ئوه له سه

  مووی ئمه و ر هه به سه
  ڕن، گه وانیش آه به دوای ئازاری مندا ده ئه
  ی؟ ده رمان ده فه

  وشتی رامانی پاآم تی ره چۆنیه
  .بۆ ئاشكرا بكه
  ڕزگارآاریش

  .باتی ئاگادار بكه  و خهله پاداشتی آار
  9، سروودی 48گاتا، هاتی 

  
: رموو یفه شت ده رده زه. آاران آانی خراپه ره ربه وه بۆ به آرده نگرانی خۆی هۆشیار ده شت الیه رده زه

 مكاری ڕاهاتبت و بۆ سته ستیان به ش ده نده رچه ر و ناپاك بن و هه هز و تكده ش به نده رچه آاران، هه واشه چه''
ر چاآان  گه نگدا، ئه آان و جه ره ربه م له آاتی به نگاو دابنن، به ویرانیی وت ت بكۆشن و ڕاستكاران له ته

  .''بن وتوو ده رآه شكن و ڕاستی و ڕووناآی و پاآی سه نجام تكده رئه نگن سه کیاندا بجه ته گیان و دڵ له به
  
  ی آه، آاره واشه و چه ئه

  و زیانباری خۆیبه آرداری دوژمنانه 
  آاری ناوی زڕاوه، به خراپه

  نگیرانی ڕاستی الیه
  ل، وتنی ژیانی گه له پشكه

  .خات له شار و وتدا پاش ده
  ..!زدا ی مه ئه
  ی آه به دڵ و گیان سه و آه ئه
  نگت، آار بجه واشه ر به چه رامبه به

  رینشت، مرۆڤ و جیھانی ئافه
  بۆ ڕگای زانست و ویژدانی پاك

  .خات پش ده
  4، سروودی 46گاتا، هاتی 

  
  ..!زدا ی مه ئه
  آاران به آرداریان واشه ڕاستی، چه به

  راسان آردووه، یان هه ئمه



  مانه بۆ جڤاك، ئه
  بجگه له تكدان و ورانكردن

  .یان نییه شتكی دیكه
  ن و آه م ده ژاراندا سته ر هه ساماندارانیان به سه

  ن، آه یاری ده ك ئایینی تۆدا نه ته له
  وه، نه هیچ آاتك بیر له ڕاستی ناآه

  له رامانی پاك
  .مان ده ن و ڕوویان هه آه ڕاده

  8، سروودی 34گاتا، هاتی 
  
  ..!زدا ی مه ئه
  ی آه سانه و آه ئه

  ند و به نائاگایی له رامانی پاك، سه به آرداری ناپه
  ردی، ڤین و پاآی جوانمه ئه

  نده، مه ندازه پله آه الی زانایانی تۆ ب ئه
  .ن ده ست ده له ده
  ی آه ورانكاران و جۆره ر به هه

  ن، آه پشت له ئمه ده
  .وه ونه آه له ڕاستیش دوور ده

  9، سروودی 34گاتا، هاتی 
  
ڕی و  دفه دنیھادی و به ددی و به دپیسی و به. یارانی بوو ختی نه ی سه شه ڕه شت له ژر گوشاری هه رده زه

رگیز ڕووی  م نائومدی و دوودی هه ری داگرتبوو، به وروبه موو ده وانی هه یه و پهئازار و پیالنی آوژتنی خۆی 
فر و بۆراندا بۆنی  روانی ڕووناآی بوو و له ناو به شبینانه له ناو تاریكیدا چاوه شت زۆر گه رده زه. آرد ئه ت نه

نگی دنشین خۆی ستران و سرووده  به ئاههآرد یارانی و  شت ڕووی ده رده زه. آرد نیی ده وزه هار و گوڵ و سه به
  :وه خوندنه آانی بۆ ئه جوانه
  
  ..!زدا ی مه ئه

  ی تۆ، و ددارانه له آون ئه
  ی رامانی پاك ر تریفه آه له به

  هاآانی تۆ ئاگادار له ڕاهنانه پبه
  وه و ڕنه گه نه ڕوویان لت هه

  ختی له چاخی خۆشی و سه
  ندی به آار بنن و به هۆشمه

  یكی پیرۆزی تۆ بكۆشن؟ پدانی په ره بۆ په
  سكی تر ناناسم، بجگه له تۆ آه
  ی ڕاستیدا ر تریفه آه وایه، له به

  .ناهم به پشت و په



  7، سروودی 34گاتا، هاتی 
  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه

  ر تیشكی ڕاستیدا، ئمه له به
  .خوازین ێ پرشنگدار و پتوانای تۆ ده پرووسكه

  توانایه، یدان و بهو تریفه جاو ئه
  وانی ڕاستییه و یه آه ئاشكرا پاپشتی په

  یاران ستی پیس و ئازار و دوژمنی نه به  مه
  .آات ئاشكرا ده

  4، سروودی 34گاتا، هاتی 
  
  ..!زدا ی مه ئه
  .ندیی تۆ وایی و توانامه رمانه نده به شكۆیه فه چه
  خوازم نده ئاواته چه

  م و بات بكه آه له ڕگای تۆدا خه
  ند ببم، یوه به تۆ په

  به هزی ڕاستی و رامانی پاك،
  .ویندارانی تۆ بم یار و هاریكاری ئه

  ناسم، زنتر و بانتر ده س مه تۆ له گشت آه
  ها بزاریی خۆم له خودایانی درۆیی و روه هه
  .بم رده ردمی گومێ ده مه

  5، سروودی 34گاتا، هاتی 
  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه

  .بكهخۆتم بۆ ئاشكرا 
  به هزی پاآی

  ند بكه، وانم توانامه ڕه
  ری خۆت به مینووی پاك و پترآه

  .وه ره آانم بده می نیایشته وه
  تیی ڕاستی، به یارمه

  له هز و توانای فراوان
  .ندم بكه مه هره به

  به رامانی پاك
  .خشه ییم پ ببه وره گه

  12، سروودی 33گاتا، هاتی 
  
  ..!زدا ی مه ئه
  ی ئازاری منه، آارئاماده واشه ه چهی آ و آاته ئه



  ندشه به تۆ، ی تۆ و ئه بجگه له تریفه
  دات؟ سك هانای من ده چ آه
  ..!هۆرا ی ئه ئه
  و دوو پرشنگی زانایی و ڕووناآییه، له

  وته آار، آه آه ئایینی ڕاستی ده
  آه وایه سرشت و ویژدانی من

  .و ئایینه ئاگادار بكه له
  7، سروودی 46گاتا، هاتی 

  
نه، له  وه له ژیانی آۆمه مان آار و آاردانه ی بوون آه هه وره یزانی آه ڕاز و نھنیی گه شت باش ده رده زه

ران  وسنه ران و چه مگه آاران و سته نگی خراپه نجامی جه هاش له ئه روه هه. زانی یاسای پاداشت و سزادان ده
موو زیان و ئازار و  بت و هه آاران ده ی بۆ خراپهرشۆڕ ران، شكست و سه نی خاسان و دادگه ك الیه ته له

  .یان آۆتایی پ دت رانه مگه تداریی سته سته وه و بگومان ده ڕته گه یان بۆ خۆیان ده ناتۆره
  
  سك ڕوو له ڕاستی بكات، ر آه هه

  .واری را و هه بته سه تیشك و ڕووناآی ده
  م مرۆڤی گومێ، به

  ،مانكی دوور و درژ تا زه
  شی و ژیانی له ناو تاریكی و ده

  ر، باته سه ت ده فه داخ و خه
  نجامك آه رئه سه

  .دی دت له آردار و ویژدانی خۆی به
  20، سروودی 31گاتا، هاتی 

  
  سك به رامان و گوفتار و آردار، ر آه هه

  نگت و آاران بجه واشه دژی چه
  آانیان تك بشكنت، خشه نه

  یان،نگران یه یا خۆیان و له
  بۆ ڕگای ڕاست ئامۆژگاری بكات و

  وه، بۆیانی ڕوون بكاته
  و مرۆڤه، به ڕاستی ئه

  ڕ و به دڵ و گیان، به باوه
  .ج هناوه ندی به خواستی خواوه

  2، سروودی 33گاتا، هاتی 
  
  ..!زدا ی مه ئه

  سك، آاتك آه
  به ئاشكرا یا نھنی،



  آات پرسیاركت لده
  سك بۆ گوناهكی پچووك یا آه
  بینت، زن ده آی مه سزایه

  تۆ به چاوی وردبینی خۆت و
  وه، له ڕگای ڕاستیه

  .بینت و له گشتی ئاگاداریت موو شتك ده هه
  13، سروودی 31گاتا، هاتی 

  
  ..!زدا ی مه ئه
  ی آه سه و آه ئه

  ی ڕماندنی جیھاندایه، ندشه له ئه
  ی ندانه سه و آرداره ناپه بگومان به

  ت،زیانك به من ناگا
  ی، یه و آرداره دوژمنانه م ئه به

  وه و ڕته گه بۆ خودی خۆی ده
  خات و له ژیانكی خۆش پاش ده

  .چت و خراپی ده ره ژیانی به
  8، سروودی 46گاتا، هاتی 

  
: رموو یفه زانی و ده مكاری به ڕوونی ده رانی سته آان و جادووگه رپانه آان و آه نجامی ژیانی آاویه شت ئه رده زه

نده  رچه كیان له ناو بردووه و هه گانیی خه آانیان زینده آگردراوه م ورانكارانه به آرداره له یه نده ئه رچه هه''
ی آرداریان بۆ خۆیان خرۆش  وه نجام ڕۆژك آاردانه رئه م سه ن، به آه ڵ پترتر ده ر آۆمه م و بدادی له سه سته
ر گۆی  میشه له سه وه بۆ هه بنه و دۆژه ده ره هنته خوارێ و به ان دهتداریی سته ختی ده ر ته دنت و له سه هه
  .''بن وی ون ده زه

  
  آان، رپانه آان و آه آاوییه

  آگرتوویان و به هزی یه
  به آرداری ناشیرینیان،

  .بن ردم له ناو ده ژیانی مه
  مانه، وان و ویژدانی ئه م ڕه به

  ری، ڕگای داوه یشتن به تپه له آاتی گه
  لیان دته خرۆش و

  .بن رای درۆ ده میشه نوقمی سه بۆ هه
  11، سروودی 46گاتا، هاتی 

  
خۆتان دژی * یكاری وام بن له په رده ها به روه بن و هه رگیز ب هیوا مه هه'': گوت ڤانی ده شت به هه رده زه
ند شونك آه  اردبووی بۆ چهبوو آه پشتر ن* یكك ڕوانی په شت چاوه رده زه. ''ران مگه آاران و سته خراپه
  .وه كانی باشی بدۆزته ڕت و خه بگه



 
 

یك آانی په مزگنییه  
 

وای تازه و  وتنه پرسوجۆ بۆ بیستنی هه یان دا و آه وره شت ده رده موو یارانی زه یك، هه ی په وه ڕانه آاتی گه
سانكی  ك چووه، چ آه دا بۆ چ جگایه و ماوه یانویست بزانن آه له آرد، ده ڕوانیان ده له مژ بوو چاوه. خۆش

هی له ناو  پدانی دینی به ره ی په مینه ندی آردووه و چیان باس آرده و بشزانن ئایا زه یوه ك آ په ته دیوه و له
  یه یا نا؟ كانی دی هه خه

  :وه رسیڤیانی دایه م جۆره به م و به وته وه یك آه بۆیه په
ك  ته م دیوه و له كی فره وه آه من ڕۆیشتووم، شون و خه و ڕۆژه له. یه نگوباسی خۆشم بۆتان هه ده''-
م و بدادی و  ك ئره سته له زۆر شونیش وه. یرم دیوه لی زۆر و سه ردمكی زۆر گفتوگۆم آردووه و چتگه مه
ستیان  ك ئره ده یان وه وه وسانه زان بۆ چه كی نه ختیم بینی و خونمژانی خه دبه نگی و به سته ستدرژی و ده ده

زانییان له  نه* ك الی خۆمان نیری م دی آه وه رم و ناوچه  و ههك و ئاوایی سانكی زۆر و فره خه آه. یه ئاواه
ی  تداری آه سته رمی ده ویش هه بینی، ئه م نه شنه م چه نیا له باشووردا به رانه ته وه خته م به ستۆدایه، به ئه

و * سپ هم ئ و ڕاوژآاری دانا و به ناوبانگی به ناوی جه* ی گوشتاسپ دوو شالیار آه. بوو* گوشتاسپ
م  وتی توند و تیژه، به سوآه وشت و هه نده ڕه ر چه هه*. سپه سپ شا آوڕی لۆهرا گوشتائه. یه هه* وشتر شه فره
ر چیا چی آردووه، مرۆڤی زانا و  ی آه له سه آه رزه له آۆشكه به. یه وه زانست و لكۆینه* یجۆری په

وان و  شاگوشتاسپ پاه. وه ته وه ك آۆ بوونه موو الیه  ههند له ند و هۆشمه رمه یشتوو و لھاتوو و هونه تگه
م  به. مه رده آانی نوی سه نده، ویست و ئاواتیشی زانینی هزر و زانسته ڕاستكردار و وردبین و هۆشمه* لكی یه
 برای یه آه رزانه و دوو دانا و فه بوونی ئه توانت باكش بت، هه ی گوشتاسپ ده ڕ آه مه ی آه له و شته ئه
رگیز هیچ آارك  و هه سپ ب ڕاوژی ئه سپیان، آه شاگوشتائه ت جام ئه به تایبه. ون آدین و شالیاری ئه یه

رزه بكات و  توانت پشبینی هاتنی باران و ته یه آه ده وه سپ ئه آانی جام ئه ندیه تمه آك له تایبه یه. ناآات
وشتری براشی  شه فره. آات آانی داهاتوو پشبینی ده ڕووداوهشن له هندك زانیاری نادیاریش ئاگاداره و  ده

  ''.هوشیار و پ زانایه
  "ی گوشتاسپ دیوته، چی بووه؟ ی آه له آۆشكی آه یر و باكشانه و شته سه له"-
وه  یرتر به الی منه مووی سه م له هه زۆرم بینی، به* تی ی گوشتاسپ مرۆڤی سۆزره له آۆشكی آه"-
* ونی ناوزه آه گوشتاسپ خه یه ماوه: یانگوت  ده ری قه وروبه كی ده خه. ی گوشتاسپ بوو آانی آه ونه خه



ونیدا  له خه. پوت بژرت و ڕگای ڕوونی ڕزگاری ده ده ونی دیوه آه ئایینكی نوێ هه خه. بین ده
  ."هی هژراندنی دینی ب زدای دیوه و هانیان داوه بۆ په هۆرا مه آان و ئه سپنته مشه ئه

پاشان . آان زۆر شادومان بوون ڤاه یك شل آرد و به بیستنی هه شت و هاوڕیانی گویان آابرای په رده زه
و  ره بت به ڤان، ده هه: "رمووی وه و فه رز آرده ری به ك سه یه وه و دوای ماوه شت چووه ناو بیرآردنه رده زه

مجۆره آه دیاره پاتشا و دوو  به. گوشتاسپندی شا به و مه ره ین، به باشوور آۆچ و بار بكه
وه و  نه ستن و خۆتان آۆ بكه هه. ن هی ئاماده ژراندنی ئایینی به سپ، بۆ په وشتر و جام ئه شه ی،فره آه پشكاره

م آاره پیرۆزه، پویسته آه  م بۆ ئه آه پدانی دینی ڕاستی و گاڤی یه ره تكی باشه بۆ په رفه ئاماده بن، ده
وانی دینی  یه ڤانی بوا بھنن و ببن به په وشتر و هه شه سپ و فره ی، جام ئه آه  و دوو شالیارهگوشتاسپ شا
  :رموو ی فه م سرووده شت ڕووی آرده یارانی ئه رده زه." ڕاستی و پاآی

  
  باتی نجامدانی خه س له ئه ر آه هه
  سپنتمان شت ئه رده زه

  تی و خۆشنوتی بكات، یارمه
  آات و رده دروستكار ناوبانگ دهوه به مرۆڤكی  ئه
  و مرۆڤه و خشته ئه به هۆراش ژیانی جاویدانی ده زدا ئه مه

  ی رامانی پاآدا، ر تریفه له به
  آات و و پتر ده گتی ئه

  ڤای مووانیش به دۆست و هه هه
  .یانناسن ڕاستی ده

  13، سروودی 46گاتا، هاتی 
  

س  ر آه زنترین آار له ژیانی هه مه: "رمووی  یاران و فهس و آار و شت ڕووی آرده خش و آه رده پاشان زه
  ."ی دانا له نادانه، چاوآانی زانستیش ڕاستییه وه نگاونان بۆ ڕگای زانایی و جوداآردنه هه

  
  ..!سپنتمان سپ ئه آانی هچدئه ی ڕۆه ئه

  ئاخفم، بۆ ئوه ده
  ی و شتانه نه ئه گوێ بده

  آه بۆ ئوه باشترینه،
  وه و نه وه، زانا له نادان جوێ بكه تا به پی ئه

  به آرداری خۆتان
  و ڕاستییه نی ئه ببن به خاوه

  .هۆرایه مای ئایینی ئه آه بنه
  15، سروودی 46گاتا، هاتی 

  
من '': رمووی آاران یادی آرد و فه واشه آان و چه رپانه آان و آه ك آاوییه ته تی خۆی له یاریه شت له نه رده زه
رگیز نا، من هاوڕێ و دۆستی باشان  هه. م و بگونجم دآاران سازشت بكه ران و به ك ورانگه هت سك نیم آه له آه

بات  یارانی خۆم خه آاران و دژی نه م و دوژمنی خراپه وانی ڕگای ڕاستی و بیری چاآه و خاسان و دۆستی ڕه



م و به ئاگاداری له  اشی یه، النادهزدا و پایه و بنیاتی دینی ب رگیز له ڕگای ڕاستی، آه ڕگای مه هه. م آه ده
  ."بم وام ده رده ها به روه م ڕگایه، هه آانی ئه ترسیه موو مه هه

  
  ی آه ببت به هاوڕم، سه و آه ئه

  و باشترینم و من بۆ ئه
  ی رامانی پاك، ر تریفه له به

  .م ده آانی پ ده مزگنیی باشترینه
  ك مندا ڕاستتره ته ی آه له سه و آه ئه

  .ودا ڕاستترم ك ئه ته لهمنیش 
  ..!زدا ی مه ئه

  من به ڕاستیی،
  خواستی تۆ به ج دنم،

  ت و هزری من ك آه خره ڕگایه
  .بژرت یده هه

  18، سروودی 46گاتا، هاتی 
  
نجامی رامانی خۆی  موو تشتكی مرۆڤی له ئه آان بووه، هه ته شت آه دارای ڕووناآترین هزر و خره رده زه

ر  مبه ژمارد، بۆیه له هه آانی ژیانی ده موو گۆڕانكارییه ری مرۆڤ له هه ر و بیارده انیشی به ڕابهزانی و رام ده
وانی  وایی ئه مجۆره دنه وانی و خۆی ڕوویدابوو، به یه دا آه بۆ په خت و گرینگ و مژووییه م ڕووداوه سه ئه
  :وه دایه ده

  
  :بژت مرۆڤی ژیر ده

  مای هزری پاك ر بنه له سه
  ن، بات بكه هخ

  ردی آه بنیاتی ڕاستییه جوانمه
  بیپارزن،

  مانه، مووی ئه دنیاش بن آه هه
  ی پتیشك و شكۆداری ر تریفه له به
  .بت یدا ده هۆرا په زدا ئه مه

  10، سروودی 34گاتا، هاتی 
  
آراوه،  ستا نهنانه تا به ئ آی ورد و زانستی و ب الیه یه وه شت لكۆینه رده ربوونی زه ر آۆچبه له سه(

رانی  ی نووسه میان زۆربه آه یه، یه  بیروڕا هه2م به گشتی  به. یه ت و دیاریكراوی خۆی هه بگومان هۆی تایبه
تی  له ڕۆژهه'' ورم"ری  وروبه كی ده شت خه رده گرن آه زه وه داده ر ئه ت فارس پ له سه بگانه به تایبه

ر  ت بك نووسه به فغانستان چووه، هه له ئه" لخ به"و شاری  ره ووه بهر ب آورستان بوون و آاتك آه آۆچبه
" خۆراسان"شت له ڕۆژئاوای ئران  رده نووسن زه نن و ده وه زیاتر داده رچاوه پ له گه و ب سه به ب به

م بیری  به. ایهد" ریف زارشه مه"ی له شاری  آه لخ آۆچی آردووه و گۆره وه بۆ شاری به وشه دایك بووه و له له
ری  گرت و گومانشكنه، شون و جگای آۆچبه رچاوه ده بیات و ئاڤستای نوێ سه ده م آه له ئه دووهه



ری هژای آرمانشانی له  نووسه" تشاهی وه عمادالدین ده"وانشاد  بۆ نموونه ڕه. آات شت دیاری ده رده زه
گرتنی  رچاوه به سه" م و زۆراو به زمانی ئاڤستا ستهرۆ"و " ناسراوی ئاڤستا چیاآانی نه"آانی  رتووآه په
. آات ستنیشان ده شنه ده م چه شت به رده ری زه ، شون و جگای آۆچبه"آان شته یه"شتی  رده بیاتی زه ده ئه
شنی  یه به چه م وشه آه به درژایی مژوو ئه" وشدرینه ئه"ر زۆزانی  باته به نا ده شت په رده مجار زه آه یه
وه  وشه شت له رده پاشان زه. وه ته تی آوردستاندا ماوه له ڕۆژهه" سنه"ریمی شاری  له هه" ر ر، ئاویه ویدهئا"
تی  یه له ڕۆژهه م ناوچه ئستا ئه" جیر جر، هه ژیر، هه هه"بته چیای  آه له دوایدا ده" هۆگر"ڕوات بۆ چیای  ده

. شت داهۆنرا رده آانی گاتا بۆ زه می سرووده شی دووهه دا به نهم شو له. ناوبانگه به" ر وه دینه"آوردستاندا به 
ك دروستی آردبوو، ئایینی  ر چیایه بریا و له سه ناو ده" نگ شا آه"ی به ناوی  آه ی گوشتاسپ آه آۆشكه آه
یه آه ''حنه سه"م شونه ئستا له باژری  ئه. شت و یارانی رده ترین پاپشتی زه وره ژراند، بوو به گه وی په ئه
" ریا باآته"آی له  ها ئاگرگایه روه شت هه رده زه. به ناوبانگ بوو" مه به شاهیندژ، شاییندژ، ساییندژ رده و سه له

تی  ی آرمانشا له ڕۆژهه"ر وه دینه"ریمی  له هه" پارسینه"زاران ساڵ به ناوی  م شونه له دوای هه ئه. دایمزراند
م و زۆراو به  رۆسته. "ش ئستا ماوه م گونده و ئه" ر باخته"ریا گۆڕیا به  هپاشان باآت. وه ته آوردستاندا ماوه

 52ی  له ژماره" ر ئاویه"ی  نامه فته ورامانی ل هه هه.وان م ر و زمانه نووسه". 36 و 35. زمانی ئاڤستا، ل
یه  م وشه ناساآاره دا ئهت واه به ڕه: "رنجه ر نووسیوه آه جگای سه ر ئاویه سه  باسكی له12ی  ڕه  الپه3سای 

وه لك  ی خواره م جۆره ب به ها ب، ده ریش وه گه ئه! خات، آه فره آۆن بت رده ها خۆی ده وه" ر ئاویه"
وانیش  آی پك هاتووه و ئه ره شی سه دا له دوو به وه ر دوو دۆخی لكدانه له هه" ر ئاویده"ی  وه واته، وشه بدرته

ویان داوه آه  آان و جوگرافیاناسانیان هه نگه پارسیه رهه یه آه فه وه وه بوترێ ئه هم ڕوو ب له ی آه ده وه ئه
وه ناگیرێ و  ستی بۆ سنگه ش جۆره آاركه آه ده مه ربگن و ئه آان بۆ زمانی پارسی وه رپاآی ناوه آوردیه سه

ب  یه ده وه م لكدانه پاش ئه! هو رگیز له بیر ناچته جۆره تاوانكی مژوویی و جوگرافیایی و ئینسانیشه آه هه
شت له آاتی هاتووچۆآردنی له  رده و جگایه پیرۆزانه بووه آه زه آك له ر یه ده ین آه ئاویه آه وه له یاد نه ئه
می  شی دووه وجا به وه و ئه ته ردا ماوه ند ڕۆژك له ئاویده ی چه بۆ ماوه" لوڕستان"و  ره وه به ه"شیز"

". ڕبوه دا تپه"سیروان"راغی  ی به قه دا ڕگاآه وه ڕانه وه و گه ر آه له هاتن و چوونه ته به هی گرتوو آه ڕگابینه
م شونه  ئه. وتووه و ماوه كه هه" ئران و ئراق"ستكردی  ر سنووری ده ورامان له سه خه ئستا له هه گوندی به

نده ئستا له  رچه وشتاسپی لبووه، ههی گ زن بووه و آۆشكی به ناوبانگی آه می خۆی باژركی مه رده سه
آان و هرشی ب  ربه موسومانه رجه آه له دوای داگیرآاری عه و مه ند مای ل ماوه، به ی گوندكی چه شوه
م گونده له  ئه. ماوه ی شتكی وای ل به ج نه م گونده عس ئه می ڕژمی به رده آان و پاشان سه غۆله زیی مه به

" ریوان بچه و مه ه هه آانی  شین و دزی و شاره ه، ڕه رمه گه رآ، هانه ڕ، ده ی مه ڕه ده"ی آان نوانی گونده
  .)وتووه كه هه

  
 

وه م ڕگایه آاروانك به ده  
 

. وت رێ آه سپایی به واوی باژری شیزی داگرتبوو، آاروانك به همنی و ئه ودا آه ته له ناو خامۆشیی شه
تی شاگوشتاسپ و  سته رمی ژر ده و باشوور هه ره بوو، به كی دووری ههست به آاروان ئامانج و مه

وه بوو آه  شی ئه وه،هۆآه ره ته ده ت به ئارامی له شار بچوایه بوایه آه ده آاروانه.شت بوو رده رآاروانیش زه سه
برده  یه، هرشیان دهڤانی ببوونا شت و هه رده ریی زه زان ئاگاداری بیاری آۆچبه ر دوژمنان و ناحه گه ئه



ك  یه ره گه آه ب هیچ گرفت و ته رانه آاروانه وه خته م به به. آوشتن یانه ده زه موویان به ب به ریان و هه سه
  .نگ بوو موو شونك خامۆش و تاریك و بده هه. وه ره توانیی له باژر بچته ده

و و  لی شه ی مه وه و ئاوازی جریوه رانده له انی دهآ خته ی دره ی با گه دا آه شنه وه و شه له تاریكیی ئه
آی داگیر  موو الیه وشار هه شتی هه آانی سرووشتی ده مه ی جۆگه و چه زه به خوڕی ئاوی ڕووبار و قه خوڕه

  .وه ووته شنی ستران و سروود ده آانی به چه شت له بیردا بوو و رامانه پاآه رده آردبوو، زه
  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه

  وه، به رامانی پاك و دی ڕووناآه
  ر تیشكی ڕاستیدا، له به

  م، آه ڕوو له تۆ ده
  نی و میینوویی، نبووژه ئمه له پاداشتی ژیانی ئه

  ینت، گه ختیاری ده نگرانت به به آه الیه
  .ند بكه مه هره به

  2، سروودی 28گاتا، هاتی 
  
ی له  م سروودانه ئه. و پواته و دنشین بوونآانی آورت  وه،هۆنراوه هۆنییه ی ده شت هۆنراوه رده زه
آی  ویستیه ز و خۆشه وه حه م جار دیبیست له ناخی دییه آه س بۆ یه ر آه دا نوێ بوون، هه ڕۆك و چوارچوه ناوه

. ك بوون به یه آیدا ده ته نیشت و له ك له دڵ و گیانی ده وه و خۆشییه رایه له بوو و ژكانی دی ده له ال جگیر ده
شت له ڕزگاری و  رده زه. هات ده نگیی ل نه ن و پرسه و دته م و شیوه شت بۆنی خه رده آانی زه رۆآی سرووده ناوه
هۆرایی و  آانی ئه وه بۆ تریفه و تیشكه ڕگادۆزینه. دوا ختی ده ختیاری و له ئازادی و شادمانی و ڕگای خۆشبه به

  :ویی و پاآی ندیی مینه توانامه
  
  ..!ی رامانی پاك ئهی ڕاستی و  ئه
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه

  وه، هۆنمه سروود بۆ ئوه ده
  وه، یھۆنییته س نه سروودك آه تا ئستا آه

  ندیی مینوویی و پاآی، تا توانامه
  .دا پتر بت له ئمه

  ژرنه و تكای ئمه بپه
  .خشه ختیاریمان پ ببه شادومانی و به

  3، سروودی 28گاتا، هاتی 
  

رشانی،  فتی، په نه ستی، نزمی، آه رچی په  دا له هه مواره سك و ناهه م جیھانی ته ته لهمرۆڤ پویس
ی چیا و زۆزان  ر لووتكه له سه. بنت* رین نگاڤ بۆ جیھانی به نگازییه ڕزگار بت و هه له ستی و به سووآی،بنده

آانی  ن و جوانیه وه دیمه  ئاسمانهبمژت و له ڕت و هوای پاك و خاون هه بفت و له ناو دی ئاسمان تپه
لی  رپه ها بكات و پا بنته سه آان ڕه و گۆالوه* آان رانی ناو زۆنگاوه وه مرۆڤ پویسته ژیانی بوونه. ژیان ببینت

له . گات و داونی چیاآانی دفن ده ره ك آه به رز ڕاگرت و پا بنته ناو ڕگایه ری به شت سه ده. آان خته دره
ش به دڵ خۆی بداته  ده. ر ترۆپكی چیاآانی درووست بكات ڕت و خانوو له سه ژ و آۆ تپه و نشو و آهوراز  هه



و خامه * راو رتووك و په پویسته په. ت یه م بگه وز و خۆش و خوڕه مینی سه رزه ریا، تا به سه پۆلی ده ست شه ده
زانی، آه بجگه له خراپی و  ی تاریكی و نهرفاگ وه و بینووست و له ژه وه بگرت و بیخونیته سته به ده

دی ناآرت، بته  دگومانی شتكی دیكه به شی و به م و بداد و ده وا و سته ناشیرینی و خۆویستی و بای هه
آانی تاریكی  رده رمی زانست په ی گه وه، ئینجا تریفه ی زانستی دۆزیه آاتك هزر و ژیریی مرۆڤ ڕگه. وه ره ده

و جیھانی  ره بات به روون و گیانی ده وه و ده بته آانی دی خاون ده نگ لنیشتووه شه ژه موو به  ههدڕنت و داده
ڕنت،  روون ت بپه آانی ده رییه به نگه خت و ته ژ و چیا و ڕگای گران و سه ش آه رێ ده ئه. جوان و پاآی مینوو

نجامی مرۆڤ به ئاوات و دخواز و ویستی  رئه  آه سهك نگاو بۆ ڕگایه هه. نگاو بنته ناو ڕگای ڕاستی تا هه
  .ی ڕاستییه و ڕگایه، ڕگه ئه. نت یه گه ده

  
  ك رامانی پاآدا، ته وانی خۆم له وا من ڕه

  م و آه رین ڕنونی ده رای به و سه ره به
  هۆرا زدا ئه ی آه مه و پاداشته ر چاوگرتنی ئه به به له

  بۆ آرداری پاآی دیاریی آردووه،
  یه، ا هز و توانام ههت

  م آه آه ن فر ده آۆمه
  .له ڕگای ڕاستیدا تبكۆشن

  4، سروودی 28گاتا، هاتی 
  
بچنه آون و ! آاران ی خراپه شارن، ئه ڕووتان وه! ی ناپاآان ن، ئه زاری خۆتان داخه! ی درۆزنان ئه"

ڵ و  قه می چه  و ببن به هاودهتان فی گورگانی هاوپیشه بچنه ناو ڕه! مكاران ی سته آانتان، ئه قوژبنه
ندیی  سه رگیز توانای دیتنی نیگاآانی پ خۆویستی و خۆپه هه. آان، له خۆتان و جیھانتان بزارم متیاره آه

ی  وزه. نه، جیھانی رامانی پاآه همه جیھانی من جیھانی ڕاستی و جیھانی وه. آانتانم نییه ره نه آرداره دڵ ئشه
رگیز  هه. آشت و شتی جوان و باش ڕاده ره گرت، من به رچاوه ده روونم آه له دم سه هئاوازی د. هۆراییه دم ئه

یشتم، تدآۆشم آه له  زدا و جیھانی ڕاستی و پاآی تگه وه و ئستا آه له تیشكی مه مه له خۆم بیر ناآه
م و بدادی  ش و گرفتاری سته وه و گومیانی چاوڕه و ڕووناآی و ئازادی بدۆزمه ره وه ڕگا به روونی تاریكییه ده

  ."م و جیھانی ڕووناهی ڕنموونی بكه ره رانی خونمژ و نادان به مگه سته
  
  ..!ی ڕاستی ئه
  توانم بتبینم؟ ی ده آه
  ..!ی رامانی پاك ئه
  م؟ توانم له داناییدا به تۆ بگه ی ده آه
  ..!توانا هۆرای به ی ئه ئه
  وه؟ توانم ڕگات بدۆزمه ی ده آه
  زدانی ببیستم؟ توانم سرووشی یه ی ده آه

  رت و یامی بیرخرۆشنه ر پرشنگی په هیوادارم له به
  هزی گوفتاردا،

  .ری گومایان بم رپیشانده
  5، سروودی 28گاتا، هاتی 



  
شان و  خت و گرانی ده مارۆی سه ڤانی له ناو گه شت و هه رده زه. موو شون قوژبنكیان گرتبوو دوژمنان هه

هات و دی شوان و  ی گورگ ده وه دهنگی لووره آه موو جگایه له هه. آاندا بوون ه په پاك و دچهیارانی  نه
موو  گرت آه پویسته هه وه داده ر ئه آان پیان له سه آان و آاویه رپانه آه. وه رزه گاوانیان خستبووه ترس و له

زانی  شی تاریكی و نه ی ڕه رده موو چتك به په وایان بت و هه رمانه ت و فه سته ك له ژر ڕآفی ده جگایه
رك نابت له شونك ببیسرت،  میشه پرسه و شین دانرابت و هیچ ئاوازكی خۆش و شادیھنه هه. داپۆشرت

ش و تاریك بت،  ك ڕه موو جگایه آه هه ره گه. ستت واك له ساز و ئامرك هه نگ و نه نابت هیچ ئاهه
بت  ش و تاریك بت، ده ك ڕه موو جگایه آه هه ره واسرت و گه موو شونك هه ش له هه نگی ڕه بت ڕه ده
موو  ر هه می به سه ک گۆرستان خامۆشی و ماته آه وه ره واسرت و گه موو شونك هه ش له هه نگی ڕه ڕه

نووآی پیسیان  ستت و ده  ههوه آان له ئاسمانه رخۆره آه ی داه موو ڕۆژك قریشكه بت هه ده. شونكدا زاڵ بت
نھا  آان بۆن و ته سیلكه ڕه بت بمرن و په آان ده و و آۆتره آه. دڕنت ك هه رمی مردوویه گۆشتی ته

آان  خته ر چی دره آان له سه نگی ناخۆشی داڵ و قاوه نھا ده وه بفن و ته بت به ئاسمانه آان ده رخۆره آه داه
  .وی بت ت ڕووی نیگای ترسناآیان له ڕووی زهب وان ده ر ئه ستت هه هه

مووی  ك هه ته ارانی خۆی و له ك نه ته خواست له و ده ئه. ویست ده ی نه شنه م چه شت، ئه رده م زه به
رزایی  ر به آان به سه یویست داه و ده ئه. نگت م و نادانی و تاریكین بجه ری سته ی آه چاودر و پاڕزه وانه ئه

آان بۆ آلك و  ت آۆتره آان و به تایبه سیلكه ڕه رخات و په ده آان وه وی و آگه شت و زه ان و دهآ خانووه
نگ و  یدای ده و شه ئه. آردنیان هان بدات گمه ویستی و گمه ربینی خۆشه آدا و بۆ ده باخشاندن به دوای یه
تاو  تنی هه هه* و دینی ئه. یانچریكاند خۆش ئهندانه آه  ڕه و په موو ئه هار و هه آانی به چریكه و خوندنی بانده

ڕۆژه ڕووی له ڕۆژ  به ك گوه س وه موو آه ند بوو هه زوومه ڕۆژه بوو و ئاره به ها پشكوتنی گوی گوه روه و هه
ندی  مه هره وه و پشكووتن و ڕووی له باردای و به شانه رما و ڕووی له جوانی و ڕووی له گه له تیشك و گه. بت

و ستایشتی  ئه. دیھنان و ڕوو له ئافراندن و چ آردن بت ندی و ڕوو له زایاندن و به ندی و سوودمه ودمهو سو
میشه به تیشكی خۆر و مانگ  یخواست جیھان هه آرد و ده آرد و بۆ مھر و ڕۆژ سروودی چ ده ڕۆژ و مھری ده
آان بخونت و   تا بتوانت سروود و هۆنراوهنی درژ بت مه یویست ژیان و ته شت ده رده زه. وه ڕووناك ببته

رانی  ری و شادمانی و آامه وه خته ندرژی و به مه هاش داواآاری ته روه هه. آانی بنوست سته ندشه و هه هزر و ئه
  .ك بوو موو خه ك هه ته رفرازی بۆ هاوڕیانی له و سه
  
  ..!ی رامانی پاك ی ڕاستی و ئه ئه
  و ڕووی من بن، ره به
  .خشن ندرژیم پ ببه مه تی ته خه
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه

  به گوتاری ڕاستی خۆت،
  شت و هاوڕیانی، رده به زه
  ت بكه، ی مینوویی و شادومانیمان خه وزه

  .یارانماندا زاڵ ببین ر ئازار و ڕآی نه تا به سه
  6، سروودی 28گاتا، هاتی 

  
  ..!زدا ی مه ئه
  ی آارانه واشه و چه ئه



  ن، آه شت له رامانی پاك دهآه پ
  .نج بكشن و ئازار بچژن با ڕه

  .بینن وه نه ن، ئه ڕاستكاران آه وا ناآه
  ژاریش بت، ش هه نده رچه و هه ڕاسته

  ویسته، ر خۆشه وان هه له الی ڕاسته
  آاریش، واشه چه
  ندیش بت، نگین و توانامه نده زه رچه هه

  .رجه ب ئه
  4، سروودی 47گاتا، هاتی 

  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه

  ی رامانی پاك، ر تریفه تۆ له به
  تت ی باشترین خه مژده
  .ته ڕاستكرداران داوه
  آار واشه م چه به

  .ند نابت مه هره له مھری تۆ به
  آار، واشه چونكه چه

  رامان و آرداری
  .ناشرین و نادرووسته

  5، سروودی 47گاتا، هاتی 
  
و له  آۆشت، بۆیه داخوازی ئه پدانی ڕاستی تده ره كی زانایه و بۆ پهشت بیستی گوشتاسپ پیاو رده زه

ن هزی توانینی دروست و توانای  وه بت آه به آۆمه وه بوو آه پاداشتی رامانی پاك ئه ڕاستی و پاآی ئه
زووی  ها ئاره روه ری بدات و هه دانگه و ئاوه* بانی و همنی و مودارایی ریی ڕاست و مھره نگاندن و پوه سه هه

الن  ی له مشك و دیدایه به گه و شته بت آه ئه ی هه وه شت هیوادار بوو آه توانای ئه رده زه. گوشتاسپ بته دی
رزی  ربه گی به سه وه و زینده رازی ببیننه رفه ختی و ڕزگاری و سه رانی و خۆشبه ن ڕگای آامه نت تا آۆمه ڕابگه

  .ر  سه نه هقینه بب و شادمانی ڕاسته
  
  ..!ی ڕاستی ئه
  خشه، ته به ئمه ببه و خه ئه

  .ی رامانی پاآه هره آه به
  ..!ی پاآی ئه

  .وانی به ج بھنه یه سپ و په آانی گوشتائه زووه ئاره
  ..!زدا ی مه ئه
  خشه، مان پ ببه وزه
  .نین یه مووان ڕابگه یامی تۆ به هه تا په

  7، سروودی 28گاتا، هاتی 
  



زووی  دات، ئاره پوت و دی بۆ ڕاستی لده وشتریش آه بیستبووی ڕگای دانایی ده شه اش بۆ فرهه روه هه
توانن  وشتر ده شه ك فره سانكی وه وه آه نیا به رامانی پاآه یزانی ته شت ده رده چونكه زه. بوو رامانی پاآی بۆ هه

هۆرای پاك، هڤی و  شت له ئه رده بۆیه زه. ن هی ببهو ڕوونا ره كیان به تی خۆیان و خه رۆآایه تی و سه رایه ڕبه
  .خواست ڤانی دلری ده زووی رامانی پاآی بۆ خۆی و هه ئاره
  
  ..!هۆرا ی ئه ئه
  ..!مووان چاآتر ی باشترین و له هه ئه
  ..!آان می باشترین ڕاستییه ی هاوده ئه

  م، آه وه تكا ده له آانگای ده
  آه جاویدانی و رامانی پاك

  .خشیت وشتری دلر و یارانی ببه شه هبه فر
  8، سروودی 28گاتا، هاتی 

  
زدا و ڕاستی و رامانی پاك له  هۆرا مه خواست ئه یده رگیز نه شنك بوو آه هه شت به چه رده آردار و ویستی زه

  .خواز بوو م شوه آردار و ویسته ئاواته نیش ئه نجنت و بۆ آۆمه ڕه خۆی به
  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه
  ..!ی ڕاستی ئه
  ..!ی رامانی پاك ئه
  تانه، ی آه بۆ من هه خششه و به به
  م، رگیز ئازارتان ناده هه

  آۆشم آه ستایشتی خۆم تده
  م، به ئوه نیاز بكه

  آه ئوه و توانای مینوویی ئوه،
  .شایانی ستایشتن

  9، سروودی 28گاتا، هاتی 
  
ر و دروستكردار بوون،  سانه آه دارای رامانی ڕاست و دادگه و آه ئهوه بۆ  پاڕایه هۆرا ده زدا ئه شت له مه رده زه

ڤانی هیوادار  شت و هه رده زه. م و درۆ و ناپاآی بوون ستی سته مان آاتدا ئاواره و ڕاآردووی ده م له هه به
ڕ و ئازموونی   گهنه ناو آانیان به آار بھنن و بیخه زووه وه آه بیر و بۆچوون و ئاره ك ببیننه بوون آه جگایه

. آانیان سانه و هاتنه دیی ئاواته م آه وتنی ئه رآه آرد بۆ سه هۆرا ده زدا ئه شت به دڵ نیایشتی له مه رده زه. ژیاندا
  .وه درته می ده ی بت، وه نجامی چاآه ستت و ئه وه هه ك آه له ده یه وه ڕی ئاوا بوو آه پاڕانه شت باوه رده زه

  
  ..!ۆراه زدا ئه ی مه ئه

  ج بھنه، سانه به و آه ئاواتی ئه
  زانیت یانناسیت و ده آه ده

  .ڕاستبژ و بیرچاك و دروستكارن
  زانم من چاك ده



  ر نیایشتك می هه آه تۆ وه
  وه، یته ده ده

  بقوت و وه هه آه له آانگای ده
  .بۆ ئارمانجكی چاك بت

  10، سروودی 28گاتا، هاتی 
  
ر  تیی آاروانیشی له سه رایه مان آاتیشدا ڕبه آرد و له هه دا سروودیشی چ ده وه آردنهک بیر ته شت له رده زه

ك و  نی خه موار و دژواری فراوان و دیتنی آۆمه خت و ناهه ڕینی رۆژانی سه نجام دوای تپه رئه سه. شان بوو
رآردنی  شت و یارانی دوای ده رده زه*. خه یشتنه باژری به آان گه رزه ڕه و چیا به شت و ده ڕآردنی ده تپه

  .ی بكات آه ردانی قه ی گوشتاسپ سه شیان، بیاری دا بۆ دیتنی آه تی ڕگا له له آه ماندوویی و شه
آدانی رامان و  یه رآ و له ندی مشتوم و آبه خه، ناوه ی گوشتاسپ و باژری به دا آۆشكی آه مه رده و سه له

یجۆران و  مینی میدیا، زانایان و په رزه آانی دی سه ورامان و ناوچه وری هه واردهله چ. آان بوو بیر و بۆچوونه
نگاندن و  سه ریكی گفتوگۆ و پشكنین و هه و باژره و له آۆشكی شاگوشتاسپ خه آرده ئه آان ڕوویان ده رزانه فه
ه زانا و لھاتبووه، زۆر  م آۆمه ئه. تی جۆراوجۆر و نوێ بوون آان و بابه ندشه آدانی ئه یه ردآردن و له راوه به

شتیان  رده سنی رامان و زانست و پاآی و ڕاستی زه شت ببوون، چونكه پشتر په رده زرۆی دیداری زه تامه
  .آانی رزانه ردانی پاتشا و فه شت چوو بۆ سه رده ڕوانیان آۆتایی پ هات و زه نجام چاوه رئه سه. بیستبوو

 

 
 

شت و زاناآان رده زه  
وشتریش  شه سپ و فره ی تاالر دانیشتبوو و جام ئه وه ی گوشتاسپ الی ژووره آه. زن بوو نشستكی مهآۆر و 

شت آه هاتبوو تا گوشتاسپ و  رده مین دانیشتنی زه آه یه. وری تاالردا ی دی به ده رزانه ها فه نده نیشتی و چه ل ته
تایی  ره تی سه هات هاتن و دروود و بك بابه دوای ڕز و به. زانایان له هزر و رامانی خۆی ئاگادار بكات

  :ستی پ آرد شنه ده م چه آه به آانی دانیشوانی آۆڕه پرسیاره
ڕوات و ئمه بۆ آوێ  یدابوونی چییه؟ بوون بۆ آوێ ده تا و شونی په ره رانه چییه، سه م بوونی بكه ئه"
لۆ  ی و له آوێ و چلۆنه؟ گه  آۆتایی بوون آهدیھاتووه؟ ی و چۆن به دی هاتووه و آه چین؟ بوون له آوێ به ده

نجامی  ستی آیه؟ ئافراندن چلۆن ئه ری هه دیھنه رانه؟ به یه یان بكۆتایی و بكه تا و پایانكی هه ره بوون سه
جووت، بزوانی  ر ده گه ستاوه؟ ئه دایه یا ڕاوه دیھاتووه؟ ئایا جیھان له جووه گرتووه؟ جیھانی ئمه چۆن به



بوون و پیربوون و  وره آردن و گه شه رهاتن و باآردن و گه ڕیان و ڕۆیین و ده یه؟ گه وه یی جیھان له چیه شهمی هه
ڕیان و گۆڕانكاریانه له چی  م گه تای ئه ره یه و بۆ چییه؟ سه وه ستی له چیه آانی هه شیان و مردنی دیارده داوه

مین آ بووه؟  آه سووڕی یه ر و هه ی پ آردووه و بزونهست ڕیان و گۆڕانكاری له آوێ ده بووه و بۆ چییه؟ گه
ڕیان و و  و گه ر وایه ئه گه دی هناوه؟ ئه ڕیانی دی به تا بووه زنجیره گه ره ی سه ڕیان و گۆڕانه و گه لۆ ئه گه

 ئاگایی ڕیان و ویسته، هۆشیارانه و له ڕووی و گه و ویستی چ بووه؟ ئایا ئه* ر نده مینه هۆ و ده آه گۆڕانی یه
رای  نگ و هه م شوور و خرۆش و ده تای ئه ره سه* آی مه بووه یا نائاگاهانه و ناهۆشیارانه بووه؟  هۆ و چه

یه؟  ك بووه و هه ندییه یوه م و هۆآانی دوایی چ په آه مین آ بووه و نوانی هۆی یه آه ری یه بوونه چ بووه؟ هانده
ری مشكدار و باهۆشه، به چ  وه م بوونه وی، مرۆڤ، ئه ر زه ی سه آییه ره ره سه ی هه م دیارده مرۆڤ آیه؟ ئه

ندك  یوه رانی دیكه چ په وه ره و بوونه وه م بوونه تیی ئافراندنی چییه؟ نوانی ئه دی هاتووه و چۆنیه شنك به چه
ك  آانی به یه له بازنهآه  یه ی ئافراندندا بازنه رانه یا له زنجیره وه موو بوونه رزتر له هه یه؟ ئایا مرۆڤ به هه
وانی مرۆڤ له چییه؟  ی ڕه آانی دیكه ست و هزه ست و نه ت و هۆش و رامان و هه ستراوی ئافراندن؟ خره به
ریگرتووه یا مرۆڤ  وی وه یینی ژیان، له ڕووی زه آردن و گه شه ك باآردن و گه آانی مرۆڤ، وه وشت و دیارده ڕه

وانی مرۆڤ و گیا و  آانی ڕه ر و بك له هزه یكه ن و په هاتووه؟ بۆچی له تهدی  شنه به م چه تادا به ره له سه
ر وایه چلۆن و بۆچی مرۆڤ  گه دا؟ ئه یه م زنجیره آه له یه یه و مرۆڤیش بازنه ستراو هه آی به یه آان، زنجیره ه ئاژه

یشتووه؟ هزی  دیھنان گه و بهوه و چ آردن  رانی دیكه ڕكوپكتره و چلۆن به توانای بیرآردنه وه له بوونه
رزش و  آی سرووشتییه یا له وه یه هره یه به م وزه ناو مرۆڤدا له چییه؟ ئایا ئه دروستكردن و ئافراندن له

س، داد  تیی مرۆڤ، چاآه و خراپه چه یه گرت؟ له ناو ژیانی آۆمه رچاوه ده ندشه سه آردنی مشك و ئه شه گه
س؟ ئایا  زی چه نگی و ناحه شه م، قه دی، داد و سته ی باشی و به رچاوه س؟ سه ی چهریفی و ناشرین م و زه و سته

ری  ره و دروستكه دیھنه ك به ر یه آكه یا هه آردگاری چاآه و خراپه، داد و بداد، جوانی و ناشیرینی یه
آك  دایه؟ بۆچه یه ن له چه هریی آۆم رابه ندی و نزمی و نابه مه ندی، پله مه وه ژاری و ده یه؟ هه دیاریكراوی هه

ندیی و  ری و داماویدایه؟ توانامه نجبه آكی تر له ناو ڕه م یه ڕی توانا و ناز و دارایی و بووندایه، به و په له
س؟ ئایا  مه چه ست و ئاتاج، ئه آك بنده ر و یه روه سك سه دا، آه آك گه سك پاتشا و یه نگازی، آه له به
رگ و ژیان  گایه؟ مه ستی خۆی یا آۆمه ، یا مرۆڤ ناچاره، یا گردراوی ده*رمانییه س ههنوو خت و چاره به

میشه آۆتایی پ دت؟  ك مردندا بۆ هه ته آات، یا ژیان له ست پده آی نوێ ده گییه لۆ پاش مردن زینده چییه و گه
نج و  سك آه ڕه بینت، آه كی دیكه دهم جیھانه یا له جیھان مكاره له سك آه سته سزا و پاداشت چییه و ئایا آه

ر آاركی  س هه ر آه گرت؟ یا سزا و پاداشت نییه و هه ر ده آشت، پاداشتك له جیھانكی دیكه وه ئازار ده
م جیھانه بت له آوێ بووه و چۆن  وه مرۆڤ بۆ ئه آی بۆ نییه؟ پش له یه وه ند و چوون و پرسینه آرد، چه

وی  وه زه ریك به چی بووه و ئایا پش له گاریش پش له ئافراندن له آوێ بووه و خه یدهر بوو؟ ئافه ژیانكی هه
نووس چییه؟ ئایا مرۆڤ له  دی هنابوو؟ چاره رانی تری به وه ران دروست بكات، بوونه به و گیا و مرۆڤ و گیانله

ر مرۆڤ ناچاره  گه له چیدایه؟ ئهمكی  ست یا ناچاراه هۆ و چه ربه ر سه گه ، ئه*یا ناچاره* سته ربه ژیاندا سه
ند و ئامۆژگارییانه بۆ  ست و په ربه ستوور و به و ده* موو ئایین و داپ م هه وایه سزا و پاداشت بۆ چییه و ئه آه

رستان و  و جۆره آه مھرپه ی چۆنه و ئایا ئه یه و شوه گار چییه و چ هزكی به بووندا هه ریده چییه؟ ئافه
ر  زدان نین و به سه مانه یه زدانن و یا ئه ردوون یه ی گه آانی دیكه تاو و دیارده ن مھر و ههبژ رستان ده ڕۆژپه
  "دات؟ رمان ده زنتر فه زدانكی مه مانه یه مووی ئه هه

. آرا ق و وتووژی لده ته مه آانی شاگوشتاسپ و یارانی ده م پرسیارانه له آۆڕ و نشسته مژ بوو آه ئه له
آرد و بۆچوون و ڕوانگا و  قیان ده ته مه آتردا گفتوگۆ و ده ك یه ته ری ئواره له یانی تا به  له بهر یجۆران هه په

نجام و یا  ی ئه وه ر، ب ئه برده سه شنه ده م چه ر زمان و ڕۆژیان به هاورده سه بوای جیاوازی خۆیان ده
  .شتنڕۆی ستان و ده ده ت هه آه وه، ماندوو و شه وته سوودكی ل بكه



شتی هژا له ناو  رده ش بوونی زه وه ئه. ت آی زۆر تایبه م به جیاوازییه وه، به مۆش دووباره آۆ ببوونه ئه
ی ڕاستی و  وه وه به دوای دۆزینه ، آه له هندوستانه"*رگاچا نگه چه"ی هندی  رزانه ت فه دا و به تایبه و آۆڕه ئه

موویان  وه آه پرسیاری زانایان آۆتایی پ هات، هه دوای ئه. هردان آۆشكی شاگوشتاسپی بینیبوو رگه و سه
ر پ و  ستایه سه شت هه رده زه. وه داته و پرسیارانه ده می گشت ئه شت آه چۆن وه رده چاویان بییه زاری زه

  :وه سا خونده رز و ڕه آانی خۆی به ئاوازكی خۆش و به ند سروودك له سرووده تا چه ره سه
  
  ..!هۆرا دا ئهز ی مه ئه

  شی خۆت، به سروو
  آانم، من به نیایشته

  یی ڕاستی و رامانی پاآم، میشه وانی هه آه پاسه
  :فرم بكه و پم بژه

  تا چۆن بوو و ره سه
  دی هاتن؟ م بوون و ئافراندنه چلۆن به ئه

  11، سروودی 28گاتا، هاتی 
  
  ..!زدا ی مه ئه

  شت رده من، زه
  نگری ڕاستی، الیه

زهبه ئاوازند و ڕوه كی ب  
  م، آه ستایشتی تۆ ده

  میشه ندم هه زوومه ئاره
  یت و زمانم بۆ ڕگای ژیریی بوژ بكه

  ی رامانی پاآدا، ر تریفه له به
  .یت ئایینی خۆتم بۆ ئاشكرا و فرم بكه

  6، سروودی 50گاتا، هاتی 
  
  ..!زدا ی مه ئه
  ر ڕووناآیی تیشكی مینوویی، به ی آه له ختیارییه و به ئه

  وه، له ڕگای ڕاستییه
  ر دوو گروو مزگنیت داوه و به هه

  آانه، رزانه ی آه بۆ فه و ئایینه ئه
  به گوفتاری خۆت،

  ی ئمه، ئاشكرا بكه وه بۆ ئاگابوونه
  ن موو آۆمه تا من، هه

  .م واز بكه استی بانگه نگیری له ئایینی ڕ بۆ الیه
  3، سروودی 31گاتا، هاتی 

  
  ..!یجۆرانی دانش ی په ئه



  ی، م ڕاهنان و گوتارانه ئستا ئه
  بیستراون، آه تا به ئستا نه
  .م آه بۆتانی ئاشكرا ده

  م گوتانه، بگومان، ئه
  واره آه، سانه ناگه و آه بۆ ئه

  به ئامۆژگاریی درۆ،
  آشن و و ورانی ده ره جیھانی ڕاستی به

  .خش و باشترینه زدا، شادیبه رانی مه وداسه بۆ سه
  1، سروودی 31گاتا، هاتی 

  
رزترین و باشترین  به هاترین و پایه گرانبه: "رمووی آان و فه رزانه شت ڕووی آرده گوشتاسپ و فه رده پاشان زه

. ته خشیوه، رامان و خره ی به زدای پاك به ئمه هۆرا مه ستیدا آه ئه آان له جیھان و هه ترین دیارده م ونه و آه
می  آیان وه ر یه بت بۆ هه ده. آانتان فره پواته و دژوارن پرسیاره! نایانی زا ئه! ی گوشتاسپی دلر ی آه ئه

وه، له مشك و بیر و رامانی  م ئاسان آردبته آه وه آاره وه، منیش بۆ ئه ت به خۆی و پ به پستی بدرته تایبه
  ."وه مه ده آجار ده آان به یه موو پرسیاره رسڤی هه گرم و به رده تی وه خۆتان یارمه

نمكی  نكه گه ڕوانیی شاگوشتاسپ و زانایانی دی، ده رسووڕمان و چاوه رموو و له ناو سه ی فه مه شت ئه رده زه
نمه  نكه گه م ده آانتان ئه موو پرسیاره هه: "رمووی میان و فه رده وزدا بوو، نایه به ر هنا آه له تۆی خامكی سه ده
." رگرن می خۆتان وه وه و وه نه یی بیر بكه  به وردی و شنهنمه نكه گه م ده ڕ ئه مه له. وه داته می ده وه

م  شت بوون، له رده ڕوانی گوتاری دوور و درژ و وردبینانه و گرینگ له زه شاگوشتاسپ و یارانی آه چاوه
  .یر بوو وه سه نه ریان سووڕ ما و زۆر به الیه شت سه رده ی زه آاره

. ، هندكیشیان گرژ و توڕه بوون*نین و تیتایكردن وتنه پكه كیان آهوه، ب نه وه بیركی ل بكه خرا ب ئه
بیستبووم آه تۆ زۆر دانا و هۆشیار : "شت و گوتی رده یی ڕووی آرده زه سپیش زۆر به گرژی و تووڕه شاگوشتائه

ی چووه  آه هر پ و له تاالری آۆشك ستایه سه له هه آانی بھنت، به په وه آۆتایی به قسه ب ئه..." و ژیری
ی هندی "رگاچا نگه چه"نیا  ته. شتیان به ج هشت رده ستان و زه ودا هه آانیش به دوای ئه رزانه فه. رێ ده

ی  ئه! ی زانا ئه: "شت و گوتی رده گرت و ڕووی آرده زه وی هه ر زه ی له سه آه نمه نكه گه رگاچا ده نگه چه. وه مایه
ریای  سك آه ده ی آه ئه! ی زانسڤانی ڕووناهی ئه! موو زاناینی جیھانی له ههرتر  ی آه بانتر و سه ئه! فره زانا

نم له وتی هند و  مه من سانی زۆری ته! ندشه و هزر و زانستی ب سنوور و پفراوانه مشك و ئه
تم  لیمه و بهدان زانا و لھاتوو  سه. ر ستی و ژیان بردووته سه آانی دیكه به دوای ڕازی ئافراندن، هه ره آشوه

وه زۆر ڕۆژ  ته م خوندوه دان نووسراوه م بیستووه، سه زاران گوته یان گوم گرتووه، هه دیوه، بۆ گوتاری زۆربه
بیستم . وه دۆزیبووه م تا پش ئستا ڕگای ڕاستیم نه ر، به ته سه وه بردووه نیایی و بیرآردنه وگارم به ته و شه

آانی  موو ڕازه تی هه یه آه توانیویه آه هه یه رزانه آان، له میدیا، فه رزه بهله نیشتمانی مانگ، له وتی چیا 
وه، بووم به  آانم له الی تۆ بدۆزمه می پرسیاره م هیوا و ئاواته آه وه به. وه بوون و ژیان و ئافراندن بدۆزته

یشتم، ئیمۆش  شا تا به ئره گهم آ نجی فره ری و ڕه سه رمه چه. ی ئره خت و پ دژواره م ڕگا سه ڕبواری ئه
. زاریش نییه ك له هه ی زانست و دانایی تۆ گوتوویانه، یه ی آه بۆ تۆ له باره وه وت ئه رآه آه تۆم دی، بۆم ده

زنت به من فر  مه* آی رسیه ده! شت رده ی زه ئه. موو زانایانی جیھان رزتر له هه من بگومانم آه تۆ بانتر و به
نم گونجاند و بۆ منت ئاشكرا آرد،  نكك گه موویت له ده ر، هه فته وته و قسه نووسین و دهك گ ریایه ده. آرد

زنی  تۆ آلیلی مه. یشتن، فر بووم ی آه پویست بوو بۆ زانیین و تگه و شته من ئه. م آه سوپاسی ب پایانات ده



مه زیاتر لره  ئیدی پویست ناآات لهوه،   ڕمه بت من بۆ وتی خۆم بگه ده. ستم ی زانستت دایه ده نجینه گه
  .وه بمنمه
شتیش به دكی  رده زه. شتی ماچ آرد و ڕۆیشت رده ستا و ناوچاوانی پاك و ڕووناآی زه رگاچا، هه نگه چه

ی  ڤانی له آۆشك و قه ی شاگوشتاسپ و هه له و ناوردبینانه وتی به په سووآه مگین له هه ژار و غه په
وتی توند و  سووآه شنی هه ت به چه باره سه. (ی خۆی پر و باخچه وه و ڕووی آرده آه ره گوشتاسپ چووه ده

ی جۆراجۆر گوتراوه، آه  فسانه مدا، چیرۆك و ئه آه شت له آۆڕی یه رده ك زه ته سپ له ی گوشتائه گرژی آه
آراوه، و  دی نه شتك بهشت و شاگوشتاسپ  رده می نوان زه آه یه آه له دیداری یه وه ی ئه موویان نیشانه هه
  )ر آراوه شت زیز بووه و ده رده زه

ریان  ری سه وروبه ی زانای هندی و پاشان ڕۆیشتنیشی، گوشتاسپ و زانایانی ده دوای آۆتایی پھاتنی وته
ا و زان شت چیی تدا بوو آه ئه رده ی زه نمه نكه گه و ده وه و پرسیار له خۆیان، ئه وتنه بیرآردنه سووڕ ما و آه

بژن  ده(وه بۆ وتی خۆی؟  ڕایه یفخۆش گه ی هیندی ئاوا شاد و دخۆش و ب وستان و آه ردانه رگه سه
ی به "ڕیگڤیدا"ی  آه ناوبانگه ی بۆ هند نووسراوه به وه ڕانه مان زانای هیندییه آ له دوای گه رگاچا هه نگه چه
  ).ته ی ڕۆژهه وره ۆز و گهره پیر آانی هه ڕیگڤیدا له نووسراوه. شنی سروود نووسی چه

تا . وه آرده یان له مشكی خۆیان دووپات ده م پرسیاره مووان ئه وشتر زۆرتر له هه وشه سپ و فره ئه جام
گونجاومان  ئمه آاركی فره ناشیرین و نه! ی گوشتاسپ ی آه ئه: "وته قسه و گوتی سپ آه ئه نجام جام رئه سه

شت به  رده زه. ی هندی آردی رزانه وه بوو آه فه وا ئه اری دروست و ڕهآ. مان به ج هشت آه آرد آه آۆڕه
. ته آار یشتینایه و بیرمان بخستایه یامكی هنابوو، آه پویست بوو ت بگه نمه به ئمه په و گه نیشاندنی ئه

یر له ناو  آی سه یهست به نائارامی ی نیشانداین، هه نمه نكه گه و ده شت ئه رده وه آه زه و آاته ن له بوا بكه
آانی دی خۆیم بۆ  آات و نھنییه ك مندا وتووژ ده ته آه له نمه نكه گه م ده آه ست ده ها هه روه هه. م آه روونم ده ده

شت  رده موومان داوای لبوردن له زه زانم هه ژیوانم و ئاواش به باش ده ی خۆم زۆر په من له آرده. آات باس ده
  ."وه ینه نگھشتنی بكهین و جاركی تر با بكه

ریش  وروبه شیمان بوو زانایانی ده ی خۆی په وه ویش له آرده ژراند و ئه سپی په ئه آانی جام گوشتاسپ قسه
شت بۆ لبوردن و بۆ  رده بۆ الی زه* یككی شاند بۆ پاتشا په. ی خۆیاندا نا ه شنه دانیان به هه م چه ر به هه
آه شل آرد و به  یكه شت گوی له په رده زه. وه بۆ آۆڕ و گفتوگۆآردن نه كهی جاركی دیكه بانگھشتنی ب وه ئه

ئیتر آارم له آۆشكی شا . م، آردم ی آه پویست بوو فریان بكه و شته من ئه: "رموو وه پی فه آی خۆشه یه ڕووه
دا  وشه و باخچه م حه هك ل یانییه موو به وێ چتك فر بن، من هه یانه ر شا و هاوڕیانی ده گه م ئه نییه، به

گوشتاسپ و  ی ر آه گه بن، جا ئه ك دن و فر ده یه موو پله و پایه ك له هه ریكی ڕاهنان و فرآردنم، خه خه
  ."ن آانی من گوێ بده آان و دانیشن و به گوته توانن بنه ڕیزی شاگرده وت شتك فر بن ده یانه یارانیشی ده

. شت زۆر تووڕه بوو رده می زه شنی وه گوشتاسپ له چه ی آه. یاند شتی گه رده ی زهیام وه و په ڕایه آه گه یكه په
رامی  آات؟  گوشتاسپ وه ی خۆی بانگ ده آه ک گوشتاسپ بۆ فرگه ک وه شت پاتشایه رده پی وابوو چۆن زه

پاتشا باش بزانه و وریا ی  ئه: "نین و گوتی ستی آرد به پكه سپ ده ئه جام. وه سپی گایه ئه شتی بۆ جام رده زه
* بت خاآی بۆ فربوون ده: شت به تۆی گوت رده زه. ی به تۆ و ئمه دا وره آی گه یه ش وانه مجاره شت ئه رده به، زه

بگرته * بستان رد و ساده، ڕگای ده ك منداكی ساوا پاك و بگه وه و وه ره سازت بیته ده ست بت و له قابی ده
رتدایه، دت جگای فربوون و  تداری له سه سه ستی ده ك گوشتاسپ شاهی و ناز و هز و ههمان تۆ تا زه. ر به

شت  رده روا آه زه وایه هه آانت، آه ند بووی به بیر و بۆچوون و زانیارییه آۆنه تۆ به. ی نوی نییه بیستنی قسه
ی تازه و  رگرتنی قسه  مشكت توانای وهروونت بشكنه تا ر بكه و بتی ده ی سپی له به رگی ساده تی به رموویه فه

  ."بت نوی هه



ند و  ر داآه ی له به های شاهانه رگی گرانبه ستا به وه و زوو هه شیمان بووه بوونی خۆی په گوشتاسپ له تووڕه
  .وتن رێ آه شت به رده ی زه و فرگه ره آان به رزانه ك فه ته ر و له ی آرده به پسی سپی و ساده

ندن و  ریكی آه و و یارانی به ئامرازی آشتوآاڵ خه شت، ئه رده یشتنه آن زه تشا و هاوڕیانی گهآاتك آه پا
سپ و  ئه ی جام گوشتاسپ و ئه ی ی آه ئه: "رمووی وت فه شت آه چاوی به گوشتاسپ آه رده زه. وی بوو نیای زه ئاوه
من یاران و شاگردانم ماندووین، تكایه ئمه . نده به ج و له آاتی باشدا هاتن چه! ی زانایان وشتر و ئه شه فره

  ."ریكی آندن بن ین و ئوه خه ده پشووك ده
گونجاو ناآات و  ج و نه ی نابه شت قسه رده لمندرا آه زه م چۆن پی سه شا تۆزك تك چوو به گوشتاسپ

ستیان پ آرد  وانیتریش به دوایدا ده و ئهوه ملی ل نا  دییه م به نابه آرد به ده م آاره نه زی به ش حه نده رچه هه
ستیان  منیان ده ی ته و آاته سانك آه تا ئه آه. موویانی داگرت یر هه آی سه یفخۆشییه چوو آه آه و تاوكی پ نه

ویش به  وی بوون، ئه ریكی آنی زه یر، خه آی سه وتبوو، ئستاآه به دخۆشییه آه ڕه و گاسن نه له پاچ پمه
. ستیان آرد به ستران گوتن نگخۆشیان ده سكی ده ند آه ت چه نانه نیان و ته آه پده. زكی زۆر هخۆشی و ح

تی  ڕوڕوومه ڤانی به سه گوشتاسپ و هه. ن ك بده رمووی آه پشوویه شت فه رده چوو ئینجا زه آی پ نه یه ماوه
یفخۆش و  موویان آه هه. ی دانیشتبوونشت و یارانی له ژر رده ری دارك آه زه قای هاتن بۆ ژر سبه ئاره
ر  ك بارك له سه روه آرد، هه یی ده ستیان به سووآی و تازه م هه هاش ماندوو، به روه ماخ بوون و هه ده به

  .شانیان الچووبت وا بوو
آاری وه بوو آه  مشیدشا ئه آانی جه آارییه آك له خراپه یه: "رمووی شا و فه شت ڕووی آرده گوشتاسپ رده زه

مشید آاری مشكی و هۆشی  جه. سكی بۆ آاركی دیاری آردبوو ر آه هه. شی جودا آردبوو مشكی و له آاری له
شیان و سستی و  ی ماندوویی و داوه وره ره گه شی هه به. سته جیا آردبوو ش و جه وخۆی له ندی ڕاسته یوه له په

ست و پ سپیان،  وایان و به گشتی ده رمانه هخۆشیی ف یی و نه توندی و تیژی و نائارامی و نائاسووده
ستوور و  ن و ده آه نیشن و قسه ده و داده یانی تا شه ئوه له به. شه رزشی له آردنی آار و وه دووربوون و نه

م نیازه  ر ئوه به گه ئه. یه ڕیانی هه ندی جوون و گه شی ئوه نیازمه شت باش بزانن آه له ن ئه ده رمان ده فه
. شت وه وانتانیش داده شتان، ڕه شینی له شت و به داوه وه شتان داده وه، له نه ده م نه شتان وه ی له شتیهسروو

رمانی بۆ به آار بنن، بھووده و  رچی ده یی آه له ناوتاندایه، هه میشه ی هه م ماندوویی و سیسییه ئه
شی و  رگیز آاری له ن، هه ر آاركدا آه هه  له هه.چت تان له یاد نه م ئامۆژگارییه ن ئه وڵ بده بسووده، هه
شان له گیانتان دوور  شنه ماندوویی و داوه م چه نه آار و به شی خۆتان بخه ن و له آه ڕیان له بیر مه جوون و گه

  ".وه نه آه و پاك ده
یشتین و له  گه نمه ت نه نكه گه و ده شت ئمه له ڕازی ئه رده ی زه ئه: "رمووی گوشتاسپ فه ی پاشان آه

ین گوت ل  ین و ئستاش ئاماده آه خشینت ل ده شیوانین و بۆیه داوای لبوردن و به ی خۆمان فره په وه آرده
  ".بگرین
شاندنی  ئستا آاتی وه: "رمووی نیشتیدا بوو ڕووی آرد و فه نمك آه له ته وای گه شت به جه رده زه
گوشتاسپ و هاوڕیانی ". نیا آراوه بپژرنن ویه آه ئاوه م زه رن و لهگ آه هه نمه ستن و گه یه، هه آه نمه گه
  .شت رده وه بۆ الی زه ڕانه یان چاند و پاشان دخۆش گه آه نمه ستان و گه هه

میان بۆ  تان آرده ژر خاك و داتانپۆشی و ده آه نمه گه: "رمووی گوشتاسپ و فه ی شت ڕووی آرده آه رده زه
می  گوشتاسپ و زانایانی له وه". نمك نییه منیش شتكم نییه بۆ گوتن تا آه گهئس. سترا آردن به قسه
نكی  ر ده گه ئه. ین ر ناآه ر ده آانی تۆ سه ئمه له گوته! شت رده ی زه ئه: "ریان سووڕ ما و گوتیان شت سه رده زه
  ".ی یمان بۆ باس بكه آه توانی ڕاز و نھنییه نم نییه، خۆت ده گه

" كوو به ئاگا دنت قینه فر ناآات، به و ئامۆژگاری ڕاسته* ز ئامۆژگارم ئه: "نی و گوتی كهشت پ رده زه
  :وه شنه خونده م چه ت به فربوونی خۆی گوتبووی به باره شت سروودكی آه سه رده پاشان زه). آات هۆشیار ده(



  
  م ڕاهنانه ناڕاسته، چونكه به
  بژاردنی ڕگا، بواری هه

  را نییه،ڕوون و ئاشك
  ك ئامۆژگارك، ر وه من، هه
  زدایه، ی مه بژارده آه هه

  و ڕووی ئوه دم، ره به
  ر دوو گروو ڕابھنم، تا هه

  .ری ڕاستی بژین رابه به
  2، سروودی 31گاتا، هاتی 

  
ا آانی د رزانه نیشانی شاگوشتاسپ و فه. ڕین بوون وه ریكی له آه خه*ستی آشا بۆ ڕانك شت ده رده پاشان زه

ڕانه  م مه آردن به ریكی فرآردنی زمان و قسه سكی تر، سانی ساڵ خه ر آه ر من و هه گه ئایا ئه: " رمووی و فه
نی به دوو ساڵ  مه ك هشتا ته یه م زارۆله خر، به رگیز نه ڕانه بكات؟ هه م مه توانت شتك فری ئه بت، ده

وایه  آه. بت ر زاری، فری ئاخافتن ده نه سه یخه ووآاری دهس له آه دایژ و آه گه و وشه یشتووه، به گه نه
یه  ی ئاخافتن آه له ناو مندای مرۆڤدا هه و هزه نووستووه ڕ و زارۆآی مرۆڤ له چیدایه؟ له جیاوازیی نوانی مه

موو  هجا مرۆڤ له ه. ڕدا نییه یه له مه م وزه م ئه ری دنت، به به وڵ و آۆششی خۆی به خه و دایك به هه
یشتن پویستی  بۆ تگه. زنه آه نووستووه آی فره مه ندییه مرۆڤ دارای وزه و توانامه. یه شنه م چه آاندا به مینه زه

شن  مان چه رگرتن بكات به هه ی وه آان ئاماده م هزه بدار بنت و مشكه ر ئه بت فرآه یه و ده هه* به همبوون
  ":آه من پشتر له سروودكدا گووتوومه

  
  م ئایینه، ئه

  بۆ مرۆڤی هۆشیار
  آه به ژیری لی ت بگات و

  به هزی مینوویی،
  به گوفتار و آرداری خۆی

  پشتیوان و چاودری ڕاستی بكات،
  .ڕوون و ئاشكرایه

  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه
  نی تۆوه سكی ئاوا، له الیه آه

  .ری مرۆڤه ر و ڕپیشانده ترین یاوه شایسته
  22وودی ، سر31گاتا، هاتی 

  
کان به  آات آه قوتابییه م آارك ده قینه نابژت و فر ناآات، به مامۆستای ڕاسته! گوشتاسپ ی ی آه ئه"

ی آه  و شته وه و ئه یته بت خۆت بیر بكه تۆ ده. ی ن و تۆش پویسته ئاوا بكه مشك و رامانی خۆیان ت بگه
وال ئیتر  مه وه و له مه آه ی تۆ ده ندشه ی رامان و ئه ره نجه  پهنیا من ته. وه آه من ببژم تۆ خۆت بیدۆزیته ره گه

آه  سته و چاوك بخشنه به آگه شاگوشتاسپ، هه. آه بوانی ره نجه ی په وه ر آانت ده شت به چاوه خۆتی آه ده
  ؟"بینی ی چاندتان چۆنی ده نمه م گه و بۆ منی ب آه ئه



آی  یه نمك آه ئیمرۆ چاندمان ماوه یه گه وه زانم ئه ی آه ده و شته ئه: "تیآه و گو ویه گوشتاسپ ڕوانییه زه ی آه
نم به   وابوو گه آه. ردنت وی ده ر له زه آات و سه ره ده آه وا چه تاو و ئاو و هه پ ناچت به هۆی تیشكی هه

ی  ك نموونه روه هه. ر دت به خه یشتنی ئاو به دا و به چاندن له خاآدا و گه نبار و گۆنیه رهاتن له ناو ئه ده
ر دت و  به خه نیش به روونی گه آانی نووستووی ده هزه. ست آردنی به ئاخافتن ی زمان و ده وه آه و آردنه مناه
وان و مشك و هۆش  توانین بین آه له ڕه دا ده م دیارده بچووآه له. آات وزبوون و باآردن ده نم ڕوو له سه گه

وه زیندوو و  آانی بۆ خۆش و ئاماده بكرت، ئه مینه ر زه گه یه آه ئه یھانكی نووستوو ههو بیر و دی مرۆڤدا ج
  ".ر دت به خه بدار و به

ڵ به  سپ هاواركی پ له خۆشیی تكه ئه م شونه، له ناآاو جام یشته ئه آانی شاگوشتاسپ گه آاتك گوته
و آورته  به! ی زانای ڕۆژگار ئه: "وه و گوتی ستهشت خ رده گیرا و خۆی نزیك زه شكه آشا و خۆی پ نه گه

. ت فر آردم زاران وانه وه و هه آانم بۆ ڕوون بووه موو شته رهاتنی رامان گوتت، هه به خه ی به یه آه له باره قسه
وه و  مه هتوانم بیر بك ئستا من ده. ر هنا به خه ونكی گران به پیتكه آه له مشكی منت دا، منت له خه له و په تۆ به

  ".آه توانینی خۆم بم نمه ڕ گه مه توانم له ی ده م بده ر ڕگه گه ئه
ی آه  و چته ئه. م بیستووه ڕزتان شتی فره ی دانایی به له باره! سپ ئه ی جام ئه'': رمووی شت فه رده زه
  ".وانی تۆ زۆر بانه و ئاسۆی هزرت فرا ندشه ن توانای رامان و ئه ده. یشتویت بی تگه

ویه،  یشتم ئه ی آه من بۆی چووم و تگه و شته ئه! شت رده ی زه ئه: "ستی آرد به ئاخافتن و گوتی سپ ده ئه جام
میشه  ک هه ی وه وه یاند آه له بری ئه ت گه سته به م مه نم، به ئمه ئه نكی گه رنجی ئمه بۆ ده تۆ به آشانی سه

ی ئاوا  ك نموونه ی یه ین، له باره ق بكه ته مه مجۆره پرسیارانه ده بهت  باره دانیشین و ڕۆژانكی زۆر و درژ سه
، *یاڵ و گومانچنی وه و به جگای خه ینه نمك، بیر بكه نكه گه ك ده رنجاآشی بوون وه پچووك و ساآار و سه

ژۆآانی ڕوواندن و رنج و وردبینی و رامان، پاشان بزانین چۆن پڤا ینه ژر سه وه بیخه نم بچنین و له نزیكه گه
ین و به  آه رناگیرت، ڕووی ت نه ی سوودی ل وه و شته ت فر آرد آه ئه تۆ به ئمه. آات ڕ ده یین تپه گه

نم به  نكی گه ك ده شتك وه. بت تا ئمه مان هه و شته ینه تشتك آه توانای دیتنی ئه وانه ڕوو بكه پچه
و  رگیز به ناسینی ئه وه، هه یدۆزینه ین و نه گه و ت نه روونی ئه نی دهآا هنیه ناسین و له ڕاز و نه درووستی نه

ت له بسنووری به  ی ئمه ندشه تۆ رامان و ئه. وتوو نابین رآه ی آه ئمه به دوایدا وین سه نادیارانه
نه زۆر دوور، رپم ببینم،  توانم به م مۆمه آه تۆ بۆ منت داگرساند ده ئستا به بوونی ئه. سنووداری آشاند

چونكه له دۆپ دۆپی . توانم زۆر دووریش ببینم بت بگومان ده رپای خۆمم هه ر توانای بینینی به گه م ئه به
آانه آه  یه دی دت و له دیتنی خ به رسه آان فه نگاوه پچووآه بت و له هه ریا درووست ده ئاو، ڕووبار و چۆم و زه

  ".بینرت آان ده نادیاره
ی جیھانك  ندازه یه و به ئه مان آاتیشدا گیانی هه م له هه آی بگانه، به یه نم دانه ت فر آرد آه گه تۆ ئمه"

آانی ئاو و  مینه ر آه چاندرا و زه م هه آی بگیان و جوودایه، به یه نم دانه گه. هنی له ناویدا نووستووه ڕاز و نه
آردن و  ره آه  زیندووی به ئاگا دت و له ناو پواژۆی چهوای بۆ ساز و ڕك آرا،گیانی تاو و هه خاك و هه

آانی دیكه  موو تشتك به چته هه. وایه هیچ شتك له جیھاندا مردوو و بگیان نییه آه. وت آه باآشان ده
له زنت به ئمه دا،  رسكی مه چ ده! شكۆ شتی به رده ی زه ئه. ستاو و دیاره وانه ڕاوه نده و به ند و به یوه په

بینرت و  شنی زیندوو و دروست ده ی آه جیھان به چه و دیتنه وه بۆ بینین، ئه و رامان و له رامانه ره وه به گومانه
  ".بوون، بزانین وه ستراو و پكه ندآراو و به ك به موو شتك به یه هه

وه  ی خۆشی له دهآ یه نده خه. یفخۆش بوو سپ پ آه ئه آانی شاگوشتاسپ و جام شت به بیستنی وته رده زه
ش  یشتی ئستاآه آه ت گه نمه ك له ڕازی گه شاگوشتاسپ، وه: "رمووی آرد پاشان ڕووی آرده شاگوشتاسپ فه

ر  به خه یین و زایینی به ی ڕوواندن و گه چنت و وزه نم ده ی جووتیار، آه گه مان شوه آۆشش بكه به هه



وان و مشكت و هزی ڕوواندن و باآشان و زایینی، له  ی ڕه گهره بۆ ناو آ آه به نمه ی گه هنت، تۆش دانه ده
  ".ی خۆت به ئاگا بنه ندشه ناو رامان و ئه

آی قووڵ،  یه وه ش چوونه ناو بیرآردنه سپ و زانایانی دیكه ئه شت، گوشتاسپ و جام رده آانی زه رمووده به فه
سپ ڕووی  ئه نجام جام رئه سه. وه دۆزییه  هزری خۆیانیان نهوان و نم و ڕه ك آه له نوانی گه ندییه یوه م په به

تیمان بده  یشتین، خۆت یارمه ی ئوه هیچ ت ناگه م وته ئمه له! زن ی مامۆستای مه ئه: "شت و گوتی رده آرده زه
  ".ی خۆت بدرآنه آه و ڕاز و نھنیی گوتنه

م جیھانه به س  توانم بم آه مرۆڤ له ده: "خافتنستی آرد به ئا نگ ما و پاشان ده ك بده یه شت ماوه رده زه
ڕ و آور دنه ڕووی  مانه آه م نابیستن، ئه یه به الم نابینن، گویان هه یه به كك چاویان هه م خه آه جۆره، یه

انه م آه، ئه ك یه ھاتنی خۆر و ئاوابوونی وه مانه هه بۆ ئه. ڕۆن م جیھانه ده ڕ آوریش له م جیھانه و آه ئه
م،  گرووی دووهه. ن ستی پ ناآه آردن و ئاوابوونی نابینن و هه ماه تاو و شه رم و ڕووناآی هه تیشكی گه
دایه  وق له ناو ئاونه ی شه وه ك تیشكدانه مانه وه م دیتنی ئه بیستن، به بینن و ده ری خۆیان ده وروبه جیھانی ده

نه ناو  یبه یبیستن، ده یبینن و ده شنه ده م چه ی آه به و شته ه ئهمان ئه. له آودایه* ژواك ك په و بیستنیشان وه
ندیی گۆڕانی  رگیز توانامه مانه هه ندشه و مشكی ئه ئه*. یتاڤنن مان شوه ده مشك و هزریان و ڕك به هه

تك به ئازموون و وه، نه ش مننه ن ده مان پواژۆ و سنووركدا آه هه آانیان نییه و له هه آان و بیستنییه دیتنییه
: م ی سھه سته م ده به. نن گا گاڤك ده آردنی آۆمه شه ن و نه بۆ گه آه تر ده وانیان زیده وتی رامان و ڕه پاشكه

وانی  ی رامان و هزر و ڕه نه ناو آگه یبه مانه ده ئه. ی پشوو جیاوازه سته ك دوو ده ته یان له وه نگ و آاردانه ده
یگۆڕن و  ی آه بووه ده شنه و چه روونی ناو مشكیان و له آانی پتوانای ده ری وزه  ژر آاریگهنه یخه خۆیان و ده

مكی نوی ل به  رهه ن و پاشان به ده ی پ ده شه یشلن و گه ن له بژنگ و پوخت ده یده یھاڕن و ده ده. یزنن ده
. ن م گرووپه م جیھانه له ئه* مژوو و ژیاریو * رانی چاند دیھنه ران و به ران و داهنه سازآه. ست دنن ده

آان،  رزانه ران، فه دیھنه ڤین و ڕاستی، ڕۆشنبیران، زانایان، لھاتووان، به ستوانانی ئه به ندا، هه رمه هونه
ن و وت و پشكه ره ن آه جیھان به مانه ر ئه ن و هه ده ده ر هه یه سه سته م ده موو له ناو ئه ران و هۆشیاران هه وژه
وانییه  دانی رامان و ڕه شه ی گه م ئاست و پله یه آه به ی هه مه سك توانای ئه پرسیار ئایا آه. ن به دانی ده ئاوه

. ی رامان وه و چبوونه* آردن رزیده گخستن و وه ویش وه ئه: وره رجكی زۆر گه م به مه یه، به رێ هه بگات؟ ئه
ڵ و مشككی سووك و الواز، توانای گۆڕاندنی  انكی سست و پووچهو تاڵ و ڕه رگیز رامانكی پووك و به هه

ك ببژت و بنووست قسه و  یه وانكی گوته ر مشك و ڕه گه ئه. آان جیھانی نییه آان و بیستنیه دیتنیه
 مانه ی من بۆ ئه رستان بژم، گوته ڕ دوپه مه له. آانی پوپووچ و ب واته یا فرت و ف و درۆیه نووسیاوه

آی  یه وه م دوو دیارده، تیشكدانه ی هزری ئوه له وه تیشكدانه. یبنن تاو و مھر ده نھا هه یه آه ئوه ته مه ئه
بت له سنوور و  ریش هه گه وانی ئوه نییه و ئه ندشه و ڕه آی له ئه ریه ییه، ڕۆژ و مھر هیچ آاریگه ئاونه

وانی خۆتان و  ندشه و ڕه بژم ئوه خۆر و مھر بھننه ناو ئه من ده. یه آه ی ئاونه وه مان تیشكدانه ی هه ندازه ئه
وان و  بینن آه خۆر و مھر له ڕه ر واتان آرد پاشان ده گه آه ئه. ن ی پ بده شه ن و گۆڕان و گه ی بكه رده روه په

م دڵ و گیانی  آه ه یهبینن آ تاو و ڕووناآی، پاشان ده بنه هه دنت و بۆ خۆتان ده ر هه رامان و دی ئوه سه
و گۆڕانی  ر ئه بژم، هه آه من ده) ئاگایی دڵ(وه  و ڕوون بوونه ئه. وه نه آه خۆتان و له دوایی جیھانك ڕۆشن ده

ر  آانه، هه ی له ده وه تنی ڕۆژ و تیشكدانه آان و هه ناو ده ردوون له آانی جیھان و گه آان و دیتنییه بیستنییه
یباته ژوانی  وه و ده آاته ران دیار و ڕووناك ده یه آه ڕگا بۆ ڕبوار تا بكه وه بوونهم هۆشیاری و رۆشن  ئه

  ".ختی و ڕزگاریی ڕاستی خۆشبه
موویان  سپ له هه ئه م جام وه بۆ آۆشكیان، به ڕانه و ڕۆژه آۆتایی پ هات و شاگوشتاسپ و هاوڕیانی گه ئه
آانی  وام گوته رده سپ ئارامی ل بابوو و به ئه جام. شت دهر ری هزر و رامانی زه تر چبوه ژر آاریگه فره
سپ چووه  ئه جام. وه آرده آه بیری ده نمه ی ڕاز و نھنیی گه وه و له باره آرده شت الی خۆی دووپات ده رده زه



هاته  شتی ده رده سیمای ڕووناآی زه. هات ده و به چاوی نه م خه وه و دوای خواردنی شو چوو بنوێ، به ماه
  .یری دی ونكی سه وت و پاشان خه وی لكه نجام خه رئه سه. هاته بیر آانی ده رمووده رچاو و فه به

نمی  ی گه ئه: "رهنابوو پرسی ری ده آه آه سه نمه گوی گه. نمزاركدایه ونی دیی آه له ناو گه سپ له خه ئه جام
ی من دوور و درژه،  شته رگوزه سه: "م و گوتی وته وه نم آه ؟ گه"یه ی مرۆڤت هه ی ئمه تۆ آی چما شوه! جوان
م  سپ به بیستن ئه ئه جام. ریان آرد هشت ده ئوه منی خوارد و له به* زنی نمم آه باپیره مه ی گه مان دانه من هه
ه گرفتار رشانیان نج و په رد و ڕه موو ده م هه ت به وایه تۆ بووی ئمه آه! ی هاوار ئه: "یه تك چوو و گوتی قسه

م  م جیھانی پ له سته ربھنن و بۆ ئه یه ده و جیھانه جوان و ئاسووده یان له وه آه ئمه آرد؟ تۆ بووی به هۆی ئه
ت ئالووده و  وییه م گۆی زه رگ و پرسه دووچار آرد؟ تۆ بوویت آه ئه ختی، دژواری و مه م و سه و بدادی، خه

وی  ر تۆپی زه آاری و بدادی له سه زاران خراپه دی هنا تا هه  بهمكارارنت ئاۆزاند، تۆ بوویت آه مرۆڤی سته
  ".ن بكه

ی ئاوا  بت تۆ قسه ده: "نده و گوتی آه دایه قاقای خه نمه نكه گه یشته ئره، ده سپ گه ئه آانی جام آاتك گوته
 و دروستیی آاری من ی له ڕاستی وه تۆ بۆ ئه. ند و چوون و هیچ شتكی من ئاگادار نییت ی، چونكه له چه بكه

ختی و ڕاز و نھنیی  نج و سه تی، ئینجا مانای ڕه می باپیری خۆت بژیایه رده یت پویست بوو له سه ت بگه
وێ هیچ آارك  هشتدا بوو، له مانكدا آه باپیری تۆ له به له زه. یشتی گه وت و ت ده آه ر ده آاری منت بۆ ده

ز و خۆشی و  هیچ ویست و حه. ڕیا گه تاڵ و و ده و به یانی تا شه له بهر  ری خۆیدا هه ك هاوسه ته بوو، له نه
وه  نھا خواردن و خواردنه وان ته آاری ئه. بوو آیان نه رییه رزی و نزمی و آام و آار و داهنه هیوا و بزاڤ و به

و ژیانه  م لهنجا رئه م چون مرۆڤ دارای مشك و هۆشه، سه به. ی ی گیایی و ئاژه ژیانكی ساده. بوو
و  آی بۆ خۆی له ی ڕگایه وه وی ڕزگاربوون و دۆزینه س بوو و هه ڕه نگ هات و وه یه ماندوو و به ته آجۆره یه

مرۆڤ پای نایه . خاندنی مشكی تیادا دروست بوو مین بزاڤ و هه آه وه بوو آه یه ر لره هه. آسانه دا ژیانه یه
. وه وه و ئازموون و تاقیكردنه ڕیان، جیھانی دۆزینه وه و رامان و گه آردنهش جیھانی بیر وه آی نوێ، ئه پواژۆیه
بت آارك  مین ئازموون ده آه وه و بۆ یه مه وه و خۆم بیر بكه مه بت خۆم تاقی بكه وره گوتی من ده گه باپیره
نم درووسته یان  خواردنی گه رمانی نه و درابوو، ئایا فه رمانك بوو آه پشتر به ئه مان فه ش ڕك هه وه ئه. م بكه

وه، ورووژاندی آه  وه و لكۆینه نجام رامان و گوشاری دۆزینه رئه م سه وره ترسا، به گه تادا باپیره ره نا؟ له سه
مان آاتیشدا له  نمی خوارد و له هه رمانی دا و گه وه دوای دوودكی زۆر بیاری شكاندنی فه نم ببته نزیكی گه

ی خۆراك و  وه ڕیا بۆ دۆزینه هشت، تكۆشا و گه رآردنی مرۆڤ له به وه بوو دوای ده یر ئه سه. آرار  ده هشت وه به
ودوا مرۆڤ  مه له. ژیانی خۆش و شیرینی آار و ئافراندن. ست پ آرد شنه ژیانی نوی ده م چه به. وه دۆزیشیه

تی  آرد و هۆش و خره ی ده شه ا، رامانی گهك آار و ئافراندند ته هاوآات له. وراز و نشوی ژیان پی نایه ناو هه
ی، چونكه  گه مه تده م مانای ئه ڕم وایه آه تۆ له باوه. وه وته دیه آه قینه ده بوو و شادیی ڕاسته تر ده رزیده وه

ی  گه بی و تده زانی آه آاتك شتكی نوێ فر ده تۆ باش ده. وه و ئافراندنی وه و بیرآردنه خۆت به دوای دۆزینه
ی  وه تۆ ئستا به دوای دۆزینه. وه وته ناو دته آه  خۆشی و شادی ده نده هنی، چه م ده رهه و چتكی تازه به

مان ژیانی  ن بۆ هه ی آۆمه ی دووباره وه ڕانه زووی تۆ گه ویست و ئاره. النت ختیاریی گه شی و به ڕه ڕازی چاره
نمكم  نكه گه من ده! سپ دانا ئه ی جام بژم، ئه و منیش بۆت دهشته  هه یی ڕۆژگاری به پ له ئاسایشت و ئاسووده

شم  وه رنا، توانای بردنه ده شت وه هه تم له به وره گه مان شوه آه باپیره ناسم، به هه الن ده ختیاری گه آه ڕازی به
ی من   ڕازی گوتهمیشه له بیری مندا به و بیر له وایه بمناسه و تم بگه و هه آه. یه شتی ڕاستی هه هه بۆ به
ی آرد  م قسه نم ئه نكه گه آاتك آه ده..." یه شتی ڕاستین هه هه ردمم بۆ به ی مه وه وه آه من توانای بردنه ره بكه
  .و ڕابوو شری له خه ه ی آه سپ به قوقه ئه جام

ی بۆ  آه ونه  خهله شت، پاشان به په رده ی زه آه س چوو بۆ فرگه موو آه و ڕۆژه زووتر له هه سپ ئه ئه جام
له . نا ك زۆر ڕزی داده آانی خه ونه شت بۆ خه رده زه. ی آرد آه ونه رگانی خه وه و داوای وه شت گایه رده زه



نمه آه  و گه ئه: "رموو سپی فه ئه شت به جام رده زه. گرت رده كی وه وانیان آه روون و ڕه آانیان بۆ ناسینی ده ونه خه
ون له ڕووت ئاشكرا  بووه و تۆ زیندانی  شنی  خه ان و هۆشیاری خۆت بوو آه به چهونی تۆ، ویژد هاته خه
تی تۆیه  ی رامان و خره ره آه ش چه نمه و گه آانتی، ئه زموون و بیر و بوا درینه ی شاگوشتاسپ و ئه آۆشك قه
آی  مه پواژۆیه ئستا ئه. وهآردندا دانرا شه یین و گه وتی ڕوواندن و گه مینی هزرت چندرا و له ڕه آه له زه

. ونی تۆ و تۆش دیوته ته خه چووه* شنی تۆم رتا هناوه و به چه یه آه خودی ئاگای تۆ گۆڕانی به سه تازه
ند و  وت تۆ له به یه ده. ی تۆیه ندشه تی و ئه ی رامان و خره ره آه مان خودی ئاگا و چه آه هه نمه نكه گه ده

آیشیدا سازگار نییه، ئازاد و ڕزگارت بكات و ڕزگاریشت  ته ت له نانه آانت، آه ته  آۆنهندشه و بوا تیی ئه آۆیله
ك  بت آه به چاوی تۆ وه و رامانه ڕزگار ده ستاویی ئه وتوویی و گۆج و وه تۆ له تار و پۆی دواآه. آات ده
م  ونی تۆ به خه. رتا دت انی به سهراز و نشو و بزاڤكی هزریی و رام آی پ له فه بینرا، گۆڕانكارییه شت ده هه به
نم  ی گه ی من له باره مین گوته آه ی آه له یه و شته وه و ئه ره ڕ خۆت بیر بكه مه ئستا له. بژت شنه ده چه
  ".ی بۆ منی بژه گه تده

 گومانم بۆی: "وه گوتی شت سپاسی آرد دوای تاوك بیرآردنه رده رگانی له زه ی وه سپ به بۆنه ئه جام
نباردا شاراوه بت، جووه و  نبانه و ئه مانك له ناو هه تا زه. نم وابت ك تۆمی گه چت آه مرۆڤیش وه ده
ندی خامۆشی و  ر آه له زیندان و به م هه آردنكی نییه و له خۆیدا شتك ناڕونت و نازنت، به شه گه
وته شونی شیاوی خۆی و  ها آه روه وه و هه ردوونه هلی ژیان و گ وه و پی نایه ناو ڕووپه ره ستراویی هاته ده به
  ".دی دت ی ل به آات و دانه شه ده ر دت و گه به خه ڕیان، ئینجا گیانی خامۆشی به وته آۆشش و گه آه

آانت بشكنه و پا بن  ڕه درینه وایه تۆ قابی رامان و باوه ی آه گوتت ڕاسته، آه مه ئه: "رمووی شت فه رده زه
گ  توان و به ند و به ت، زایه ڤه ره روون و ده آانی ده موو هزه آردن، تا هه شه  زایاندن و باآردن و گهجیھانی
 ".م بۆ آردووه آانم ئاماژه مان شوه آه من پشتر له سرووده بت، هه

 
  ..!هۆرا ی ئه ئه
  پرسم،  له تۆ ده مه ئه

  به دروستی به من بژه،
  استیدا،ی ڕ ر تیشكی تریفه چلۆن له به
  ی من، وه ر و ناوه ده هزی ده

  بن؟ ند و داگرساو ده ر و توانامه دیھنه به
  ..!زدا ی مه ئه

  )ده هز(مانه  م تا به چلۆن بكه
  م و آردن و جاویدان بوون بگه شه به گه

  م؟ ن بكه شی آۆمه م دووانه پشكه منیش ئه
  18، سروودی 44گاتا، هاتی 

ستكردن،  بیستن، بینین، چژتن، بۆنكردن، هه: ن مانه ی مرۆڤ ئه وه  ناوهر و ست له ده هزی ده به مه(
  )یشتن، دووربین بوون یان پشبینی آردن ندبوون، داهنان، خرابوون، تگه توانامه

  
  "زانی؟ نم ده نكی گه چی دیكه له ده: "سپی پرسی ئه شت له جام رده زه
هز و  ندی به وت آه زایه آه رده دا آه خوندت وا ده  و پواتهزن م سرووده مه له: "وه رامی دایه سپ وه ئه جام

رمووت   فه آانی دیكه آك له ڕاهنانه ها له یه روه یه، و هه وه ی مرۆڤ، له ڕاستییه آانی ده دانه داگرساویی وزه
ر  ر بوون و له سه سهوایه به  رمانه نجار فه كوو هه ی ڕاست نییه، به نھا گوته ی مندا ته فه لسه آه ڕاستی له فه



ر  ی آه به سه نجاره و هه نجار و ڕكوپكی دامزراوه و ئه ر هه هاش گوتت آه جیھان له سه روه هه. وانی مرۆڤدا ڕه
یه  مه م گوتاره ئه ی ئه پوخته. تدایه سته دات، سرووشت و نیھادی مرۆڤیشی له ژر ده رمان ده جیھانی بووندا فه

وزبوون و گودانی  یه و سه ستاو هه نجاركی ڕاوه آی بچووآه له بوون، آه له ناویدا هه هی نم دیارده ی گه آه دانه
  ".ڕوت نم و له جۆ، جۆ ده نم، گه له گه: ن بۆیه ده. دایه وه نمیش له گه

یت آه مرۆڤ  وه به ڕاستی شایانی ئه. هات وت نرخ و پبه آی به یه وته! سپ ئه ی جام ئه: "رمووی شت فه رده زه
. یه رزتی هه ك به ره آه شالیاركی وه وه خته راز و به رفه لك سه ها شاگوشتاسپ گه روه به تۆ ببژت زانا و هه

ربھنین و جوان  ها ده ی گشتی و ڕه نجار له شوه نمت ناسی، باشتر وایه آه هه روونی گه نجاری ده ئستا آه هه
م،مرۆڤ  آه ها پارز ده تی ڕه  من له ئاخافتن و دواندنی بابه.وشی منه مه ڕباز و ڕه ئه. وه ینه و ورد شی بكه

ش شی  ش به آۆشم به ك پرسیاركی نودا، تده ته وه له ڕوو بوونه له آاتی ڕوو به. بات رلشوایی ده و سه ره به
و  رامی ئه وه و وه مه آه آان آۆ ده شه نجامی به پاشان ئه. وه شكیش به وردی بیناسم لی بكۆمه ر به وه و هه مه بكه

آی  یه نمدا، یاسا و بنچینه نككی گه وه و دیمان له ده مان شی آرده آه نمه نكه گه ئمه ده. وه بینمه پرسیاره ده
وانیشمان به  آانی دیكه، آاتك ئه و دیارده ره چین به ڕنین و ده په آه آه تده نمه ئستا گه. دات رمان ده ستی فه هه
رمان  ها فه نجاری گشتی و ڕه هادا، هه ر بوونی گشتی و ڕه ین آه به سه گه ناسی، ئینجا تدهوه بینی و  نجاره هه
آانی  ر پارچه وایه به سه رمانه نجاریش فه مان هه ر بوونی گشتیدا، هه وا به سه رمانه نجاری فه دات و هه ده

نجارك آه به  نجاری بووندایه و هه ههرمانی  آانی بوون و له ژر فه شه شكه له به مرۆڤیش به. ی بوونه دیكه
آار و . وه ڕته گه هاش بوونی مرۆڤیش ده روه آانی بوون و هه شه موو به دات، هه رمان ده ردوون فه ر گه سه

سكه آه  قینه هی آه ندی ڕاسته وی بكات و توانامه یه ستی په نجاری هه سكه آه له هه ی چاك هی آه وه آاردانه
ختیاریی و  ی به رمایه ڕاستی سه. نجاری بوونه ڕاستی هه. نجاری زاڵ بت ناهه* آانی  و خواستهزوو ر ئاره به سه

  ".ڕزگارییه
ستا و  شتیش هه رده ورامان و ڕۆژ آۆتایی پ هات، زه یشتبووه داونی چیاآانی هه ری ڕۆژ گه دا سبه م آاته له
 .رای خۆی وه بۆ سه تهستا و ڕۆیش سپیش هه ئه ئواره بوو و جام* ی نوژی ئاماده
 

  


