
 
ن گوشتاسپ هدینی له الیه دینی بهبژاردینی  هه  

 
شاگوشتاسپ دوای دوودی . شتیش هاتبوو رده وه، زه الر خ ببوونه آان له ته رزانه موو فه شاگوشتاسپ و هه

سپ،  ئه ت جام ك خۆی زانایانی، به تایبه ته رسڤی زۆر له آی فره و فراوان و پرسیار و به یه وه و بیرآردنه
. شت رده هدینی، ئۆلی زه ژراندنی دینی به ش بیاری په وه ئه. یشته بیاری آۆتایی خۆی م گهنجا رئه سه

ك  ته رگیز له ند بووه، هه ند و پابه ی تا به ئیمۆ پی بوامه و شته یشتبوو آه ئه سپ تگه شاگوشتائه
ری مرۆڤكی دانا و  رابه آه له بههاش زانیبووی  روه هه. و ناگونجت ی رامان و هزری ئه نگاندن و آشانه سه هه

ستاو و ڕاهنانی ڕووناآه،  و و ڕاوه ڕی پته رز و باوه آانی پواته و رامانی به شت، آه گوته رده ك زه ژیربژی وه
رپا ببوو، آه  م آۆڕ و دانیشتنه به ئیمۆش ئه. شت نییه رده ژراندنی دینی زه س په ك به هیچ ڕگایه

  .نت مووان ڕابگه هدینان، به هه ژراندنی دینی به ی خۆی بۆ پهبوون گوشتاسپ ئاماده ی آه
دوای تاوك  . سپ شت و شاگوشتائه رده مووان چاویان بیبووه زه نگی تاالری آۆشكی داگرتبوو و هه بده

 ی  زانا، آه زانایی تۆ ئه! شت رده ی زه ئه: "شت و گوتی رده ر پ و ڕووی آرده زه ستایه سه سپ هه شاگوشتائه
ژ ی هۆشمه سنووره ئه بی رامانگه ئه! ندی ژیرب ژا، آه ئاسۆی رامانی تۆ بی  ئه! رفراوانه ندازه به ئه ری ه
م  رده زنه، له به م آۆڕه پیرۆزه مه ئیمۆ له! شبت یه و ده مووان بووه و هه ك آه زانیاریت بانتر له هه یه رزانه فه

م آه ئایینی  بژم و به ئاشكراش ده ده* ژیر آانی هه رزانه موو فه وشتری زانا و هه شه سپی دانا و فره ئه چام
تا به ئیمۆ ! شتی هژا رده ی زه ئه. نم ر و گیانیشم داده م ڕگایه، سه ی ئه ستمایه ژراند و بۆ ده هدینی تۆم په به

سیده و  ڕه امانم نهنگ و تاریك بوو، هزر و ر سك و ته آوتا، دیتنم بۆ جیھان ته نگاوم له تاریكی ده من هه
بیرم آه له ناو زلكاوی . ری آرد و جیھانی ڕووناهی ڕابه ره تۆ منت له جیھانی تاریكایی به. پرووسك بوو ب

هۆش و ئاسۆی زانیاریمی . ر ڕگای دروستی بینین و پواندن وه و برته سه ودا درابوو، آردته آان هه ونه بوا آه
مان ڕگا آه تۆ له سرووده  هه. ر ڕبازی دروستی ڕووناآی نونیت آرده سهرگرتنی پترتر، ڕ ره پدا و بۆ وه په

  ".آانت به منت نیشان دا دنشینه
  

  آه وایه،
  آان به گوی هۆش ببیسن و ره باشه یڤه هه په

  به رامانی ڕوون بوانن،
  ك له ئوه، ر یه هه



  بژریت و ده م دوو ڕگایه بۆ خۆی هه آك له یه
  زن مهری  ر له بویه به

  ڕن و به دروستی، ڕاپه
  .ن ی پ بده ره م ئایینه فر ببن و په ئه

  2، سروودی 30گاتا، هاتی 
  

  دا، و دووانه پاشان، له نوانی ئه
  پویسته مرۆڤ،

  بژرت قینه بۆ خۆی هه ركی ڕاسته ڕابه
  آه دروستكردار بت و

  .ری رامانی پاك بت پترآه
  ..!زدا ی مه ئه
  باز، آه ه كی تهآ ره رگیز ڕابه هه

  لواسیبت، آه خۆی به ڕاستی و پاآیدا هه
  .ری تۆ بت یامھنه ناتوانت په
  10، سروودی 31گاتا، هاتی 

  
نگاندنی دروست ڕنونی  سه یشتن و هه شت، تۆ منت بۆ ڕگای دروستی دیتن و بیستن و تگه رده رێ زه ئه"
ك  نیا یه وابوون، ته هه ندی و بای سه ری و خۆپه مگه مان و ستهملی را پاندنی زۆره م ڕگایه دووره له سه ئه. آرد

آانی تۆم بیسته و له  م ماوه آه گوته له. بژاردن وه و نرخاندن و له ئازادیدا هه ویش بیرآردنه یه، ئه شت هه
ی آرد، ردم آرده، ڕگای دروستی خۆمم دیار راوه ك رامانم به ته وه و له ته وه به وردی بیرم آردوه یه باره

گان و  رینه آان، ئافه رزانه موو فه ری تۆ و هه رانبه ئستا من له به. وه تیمت دا تا بیدۆزمه ك آه تۆ یارمه یه رگایه
یمانی پشتون  ستنی گری پیرۆزی په ی پۆشینی شاڵ و به وه و ئاماده خونمه ژراندنی دینی تۆ ده سروودی په

  ".آۆشم ندن و بوآردنی دینی تۆ ده سه ره گای پهی ژینم له ڕ ناسه بم و تا دوایین هه ده
ژن و  ست و له ناو جه تی خوند و شای پۆشا و گری پشتونی به رینگانی تایبه شاگوشتاسپ هۆره و ئافه

: شت و گوتی رده گوشتاسپ پاشان ڕووی آرده زه ی آه. هدینی ر دینی به مووان، هاته سه ندی هه شادمانی و گۆڤه
آان و ڕاوژآاران و  رزانه دا و له پش فه م ڕۆژه پیرۆزه یه آه له وه ئستا داخوازیم له تۆ ئه! شت رده ی زه ئه"

ل، ڕگا دروستی ڕامیاری و  موو گه رانی هه ردارانی سوپا و نونه ستان و سه ده ران و آاربه ڕوبه آاربه
م نیشتمانه  وای ئه رمانه زانی آه من فه ش دهدانا تۆ با! شتی رده ی زه ئه. وت وایی بۆ من دیاری بكه رمانه فه
وایی  رمانه ودوا به داد و ڕاستی فه مه بژاردووه، بیارم داوه آه له هدینیم هه ئستاآه آه ئایینی به. م زنه مه
 ژاری، م، هه غه. نگاو بنن ختیاری و شادومانی و سامانداری هه ردوم له ئاسایشدا بژین و له ڕگای به مه. م بكه
م وته  ر ئه ستی له سه ستی و باده زانی، گرانی، جیاوازی، بنده نجه، خه شكه م، ئه نگی، پرسه، سته سته ده
  ".نیت یه م ئامانجانه بگه توانی من به زانی و ده مانه ده مووی ئه گومانم آه تۆ ڕگای هه من ب. منت نه

ی بیر و رامانی  م گۆڕانكاریه آه له نی آۆڕهموو دانیشتوا یشته آۆتایی و هه ئاخافتنی شاگوشتاسپ گه
ر  دان و ستایشت و دروشمی بژی، هه په ر پا و دایانه چه ستانه سه یفخۆش بوون و هه گوشتاسپ فره شاد و آه

ندروستی و  زووی ته رموو و ئاره وه دروودی پ فه ر پا و به خۆشییه ستا سه شتیش هه رده زه. دار بیت بژی، پایه
ی  ئه: "شنه م چه ریی وت به ڕوبه تی به ی چۆنیه ستی آرد به ئاخافتن و شیرۆڤه نی بۆ آرد پاشان دهوت رآه سه

مه آه بیارت داوه له نیشتمانی باوداپیرانماندا ڕاستی و داد و چاآه و ئاسایش و  ی ئه ر باره ده! شاگوشتاسپ



رزی و  ربه ی، فره شادمانم و هڤی سه  بدهی پ ره ی و په رپا بكه دانی به رانی و سامانداری و ئاوه آامه
واییت،  رمانه تی فه ی چۆنیه ڕ ئامۆژیاری و داواآاریت له باره مه م له به. خوازم له ئامانجانه فتنت بۆ ده رآه سه

ه م هاوردووه، آه ل وره ركی گه فته ك خۆمدا ده ته تم آردبوو، بۆیه ئیمۆ له م داواآارییه چون پشتر پشبینی ئه
موو شتك  تی وت و هه رایه ڕوبه تی به آان، چۆنیه آان، شایست و ناشایسته رمانه ستوور و فه موو ده ناویدا هه

بت به وردی  م و تۆش ده آه ش ده ت پشكه ره فته م ده من ئه. م مژاره بت، تیدا نووسراوه ی ئه آه له باره
گومان به آه آام و ئاواتی تۆ دنته  ردی به آار بھنیت، بآانی به و ستووره وه و هڤیدارم آه ده بیخونیته

  ".دی
ی  ئه: "شت و گوتی رده یفخۆش بوو و به گورجی ڕووی آرده زه م قسانه زۆر آه شاگوشتاسپ به بیستنی ئه

رهنانی آا وه خوندن و فربوون و به م ساته ر له م پ نیشان بده آه هه ره فته و ده رچی زووتر ئه هه! زن دانای مه
  ".م ست پ بكه ده

مكه  و ده وه و دووباره ئه وه چوه پشه رمی گوشتاسپی بینی، به ئارمیه وا جۆش و خواستی گه شت آه رده زه
ره  فته و ده ئه! ی شاگوشتاسپ ئه: "وزدا بوو، له پشی داینا و گوتی رگكی سه م له ناو به آه نمه آه جاری یه گه

  ".آانی به ج بھنه ستووره وه و یاسا و ده یی بیخونه  شنهیه، به وردی و مه آه گوتم ئه
م  آه ی جاری یه وانه مجاره به پچه م ئه ریان سووڕما، به مدیسان سه آه هه شاگوشتاسپ و دانیشتووانی آۆڕه

بوو، الری به ج هشت نجا و ته شت آردبوو و گوشتاسپ ڕه رده  آه گرژ و تووڕه بوون و گاته و شۆخییان به زه
: وه و گوتی رز آرده ری به دوای تاوك شاگوشتاسپ سه. آه نمه نكه گه نگ بوون و چاوین بیه ده موویان بده هه
م  یشتنی ئه م من له تگه یت، به م پ بده وره رسكی گه ش ده مجاره وت ئه ته زانم ده ده! شتی هژا رده ی زه ئه"

ك و پویسته  ره ی آه گه و شته آردنی ببه و ئه ری ڕاڤه سپشكه آه خۆت دهم  آه ، بۆیه داوات ل ده*یه زونم وانه
  ".م، تۆ به زمانی خۆت بۆمانی ببژی من ت بگه

ی  ئه: "ستی آرد به ئاخافتن و گوتی وه ده بانه الل و مھره آی ده آی همن و نیگایه  ڕوویه شت به رده زه
گیان بوو، آاتك گیانی گرت و  نگ و ب ده چندرابوو، ب همانك ن نم تا زه زانی گه تۆ ده! گوشتاسپ ی آه
وای  رجی ئاو و خاك و هه ی ئافراند، آه خرایه ژر خاك و بارودۆخ و مه ند و دانه ی سه شه ی آرد و گه ره آه چه

یه  و واته هب. ست دا بوونی خۆی له ده نم نگی گه وه بوو آه شوه و ڕه می ئافراندنی ئه آه ی یه نیشانه. خسا بۆی ڕه
تۆش ! گوشتاسپ ی آه. آردن و باآشان ئاماده آرد ره آه وه و گۆڕیا و خۆی بۆ چه ره آه له خودی خۆی هاته ده

یت و له ڕگای  وه و بگۆریه ره نم ببیت، له خۆت بته ده ك گه وایی وه رمانه پویسته له آاری وتداری و فه
ڵ خۆتدا  گه وه و له یته س بیر له خۆت بكه بیت و به ها نه ر وه گه ئه. یت كه بهــــا ڕهیین، خۆت  آردن و گه ره آه چه

ریانت  وروبه هی  ده هبه رین و به ی پ له ستایشت و ئافه وره و تاالری خۆش و قسه بیت و له آۆشكی گه
آردن و  رده روه هبت نه ڕوواندن و نه توانای پ نه گیانكت ده. نبار نمی قوشبنی ئه مان گه بیته هه ببیسیت، ده

ی خۆت داد  یت و به گوته ند بكه مه هره شه بستنیت و وت به بوونی خۆت به توانیت گه تۆ آاتك ده. دانك دانه
ڤه و خود  ره بیته ده» من«یت، آه له  ی پ بده ره دی بنیت و په دانی و سامان له نیشتمانت به و ڕاستی و ئاوه

ی  ت بكه ی و بیشكنی و دڵ و گیان و رامان و ویست و توانا رامۆشی بكه ی و فه ببهناو  و منه له یت، ئه ها بكه ڕه
  ".ری ژیان و ئافراندن ی سازآه ی ڕوواندن و ڕیشه به آگه

ك  وایه رمانه ها آردن بۆ فه ڕه رچوون و من ده بزانه و ئاگادار به، آه له من! ی گوشتاسپی دلر ی آه ئه"
ند و وریا و  توانا و هۆشمه بت فره زانا و ئاگا و به تۆ ده. خت و دژواره كوو زۆر سه آاركی ئاسان نییه و به
نجاری  زدای پاك و له ڕاستی آه هه هۆرا مه من له ئه. بت یا خودت هه» من«هاآردنی  ئازا بیت، آه توانای ڕه

بت آه  ت هه وه نت و توانای ئهیوانی به ج ب آانی تۆ و په زووه بوونه و له پاآی داواآارم آه ئاوات و ئاره
  ":نی مووان ڕابگه زدا به هه هۆرا مه یامی ئه په

  



  ..!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 آانی گوشتاسپ و په زووه ئاره
  ..!زدا ی مه ئه
  خشه، مان پ ببه وزه
  .نین یه مووان ڕابگه  تۆ به ههیامی تا په

  7، سروودی 28گاتا، هاتی 
  
  ..!شت رده ی زه ئه

  آیه هاوڕی ڕاستكرداری تۆ؟
  ی به ڕاست وه آیه ئه
  نی مۆغان نجومه رازیی ئه رفه پدانی خۆشناوی و سه ره بۆ په

  آات؟ آۆشش ده
  سه و آه له ڕاستیدا ئه

  .گوشتاسپی دلره ی نھا آه ته
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه
  م، آه واز ده و گوتارانه بانگه ك به خه

  رگرتبت، ی وه رچاوه وه سه آه له رامانی پاآه
  .وه گای تۆ ببیننه تا ڕگه به باره

  14، سروودی 46گاتا، هاتی 
  
  ":گوتوومه» *هان ونگه مشید آوڕی ویه جه«ی  دته یادت آه من له باره! گوشتاسپ ی ی آه ئه"
  
  انه،م سووچدار آك له یه
  .هانه ونگه مشید ڤه جه
  سی خۆی، وه وا و هه یه آه بۆ هه سه و آه ئه
  .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 
  
ها و ئازاد  نم خۆی ڕه ی گه ك دانه وه وه  له جگای ئهمشید جه. مك ببژم م سرووده آه ی ئه وت له باره مه ده"

وه چوه  وته ناو گژاوی خۆبینی و له آگه گرتن بگات، آه آردن و پشكووتن و دانه شه بكات، تا به زایین و گه
مشید  جه. یشت ی پ گه و مۆرانه و آرم تی دا و زیانكی فره* نه و سن نباریشدا گه وه و له ئه نباره ناو ئه

نی و  سه ك خۆپه وایه رمانه بۆ فه! گوشتاسپ ی مه باش بزانه آه ئه. وا و خۆویستی بوو ردی بایی هه گرفتاری ده



ی آه بۆ  سه و آه ئه«یه آه گوتوومه  وه ر ئه تر هه وره آان گه رده موو ده له هه. آانه ره موو ده تای هه ره خۆبینی، سه
مه ڕاز و  ك و ئه ندی خه زامه م له ره مشید گوتوومه و هه ندی جه زامه م له ڕه هه. »..ڵ و خۆی ندی آۆمه زامه ره
ن  سه ك خۆویست و خۆپه وایه رمانه آاتك آه فه. نییه سه ردی خۆویستی و خۆپه م ده ی ئه وره هنیی گه نه

وان الواز و   ڕهكانی خه. ئانن بن و خۆیان لی ده وز ده وری سه رز له ده ك گیای هه رانیش وه رمانبه بوو،فه
مشید  آاتك آه جه. ن آه ی بۆ ده سوته تدار و آلكه سه وری ده پچنه ده ئان و خۆیان ده وری ده دار له ده رده ده

وشت و  رڕه خۆش و نۆآه نه وان سانی ڕه ندی جیھان زانی و آه منمنی بوو و خۆی به خواوه» من«ردی  دوچاری ده
آرد و  ی ده له مه» من«وا  هه ست له بای رمه مشید له ناو خۆویستی و سه ا جهڕوویان ت آرد، ئینج* ر آه خۆته

. آرد وه میواندارییانی ده رمی و خۆشییه وانی پ خۆش بوو و به گه آاری ئه آوڕنش و ستایشت و خۆته
ته جیھانی ڕوا نھا ده وه و ته آاته یه آه مرۆڤ له جیھانی گردی خۆی دوور و جودا ده وه خۆویستی ئه* آی خاسه

آردن و خۆ به  من ردی من وه دوچاری ده تا پش له. ر هات ی به سه شنه م چه مشیدیش به خودی خۆی، جه
زدان زانی، هدی  وه آه خۆی به یه و ڕۆژه ر له م هه روم و جڤاك بوو، به مشید له ناو مه خودازانین بت، جه

رز و  ها به و دیواره وه م ئه م آه ری دروست آرد و آه هوروب هدی دیواركی ئاسنی له نوانی خۆی و جیھانی ده
ر مرۆڤكی  مشید و هه ك جه گوشتاسپی دلر تۆش وه ی بۆیه آه. ناویان برد ڕان و له ك ڕاپه و بوو آه خه پته

ر  مشید و هه ك جه وتی ژیانی تۆش وه یدای منت بیت، ڕه ی و شت و شه نا ببه ر بۆ خودی خۆت په گه دیكه، ئه
وه و  بنه نزم و چكاوخۆر له گردی تۆ آۆ ده وان مرۆڤی سووك و ڕه. ی ل دت رست و زۆرداركی دیكه پهخۆ
سانه،  م تاقم و آه مارۆی ئه وتیته ناو گه ئانن، جا آاتك آه ورت ده رس خۆیان له ده ه و هه آوو گیا آه وه

سانك آه ڕۆژك تۆ له تاج و  ترسنن، یان له آه یای ده ن و له دوژمنای خه آه موویان ستایشتت ده ئینجا هه
و تاقمی  رز رامان، آه ئه ن هۆش و به نی خاوه م دوژمنانه آن؟ آۆمه م ئه زنن، به تی داتبه ختی پاتشایه ته

وانه له تۆ  یه آه ئه وه وڵ و آۆششیان بۆ ئه موو هه هه. وانیان نییه نگانه، توانای دیتنی ئه رچاوته سووك و به
شنه تۆ له ناو دژكی پۆیی آه بۆ خۆت چت آردووه، تووش و گرفتاری ترس له  م چه دوور ڕابگرن و به

خت و  ستھنانی تاج و ته ده ناوبردنی و زابوون و وه ریكی له ك خه موو خه زانیت آه هه بیت و واده مووان ده هه
و  مووی ئه تۆ هه. آات ست پده مكاری تۆ ده و ستهگرت  دبینی تۆ داده دا، به شبینیه م ترس و ڕه له. شكۆی تۆن

یته ژر  یانخه تادا ده ره ڕن، له سه ت ڕۆژك دژی تۆ ڕاپه بژی شایه چت و ده سانه آه گومانت بۆی ده آه
ش و  ریش له ڕووی نیازپاآی و ئامۆژگاری بت، به دكی ڕه گه آیان ئه یه ر جووه و گوته دری و هه چاوه
ستی  نووست و ده رمان ده آانی تۆ فه سته بیت و ده ست به آار ده ناوبردنیان ده وانی و بۆ لهی ز ده ناحه
م  به. وه نه آه ش جودا ده یارت له له آمین نه ری یه وته آار و سه آه وه، ده ته آانیش آه له تۆ آۆ بوونه الده جه
ندشه و  ستی پ آردووه و له ئه كوو تازه دهمكاری تۆ لره آۆتایی پ ناهت، ب شبینی و خۆویستی و سته ڕه

وته  آه ستت ده گرت و دووباره ده یی داتده دات و تۆش ڕك و تووڕه ده ر هه یاركی دی سه گومانی تۆ دیسان نه
 رمانی له ناوبردنی وال آوژتن و فه مه له. وه یته آه ش جودا ده ركی تر ل له نووسیت و سه رمانكی دی ده آار و فه

آی ساآار و  تۆ تا دون پاتشایه. بت وایی تۆ ده رمانه ریت و سازیی فه سپاو له نه شكی چه یارانت، به نه
  ".مكار بیته خۆویستكی سته ر بوویت، ئینجا ده دادگه
ا تدارید سته مان جۆر آه له ده وت هه یه ند ده سه خۆپه. ت مه آۆتایی نایه نی و خۆویستی به سه ردی خۆپه ده"

م  جا له. مینه و بواردا بانتر بت موو زه وت آه له هه یه ش ده و شوه ر به تواناتره، هه موو بانتر و به له هه
پدان و  ره ی به په آه ست ده یت، ئینجا ده آه وایی ده رمانه م آۆشكه ساده فه یه تۆش آه ئستا له وه شه ڕووه
ت سه ته ده. آردنی آۆشكی نوێ چت و له ههری  رتاسه ویه جیھان هی تۆ بك نیشانه و ئانآی تۆ  موو شو
ك شت،  بته یه مانه ده مووی ئه یانی هه م به ی، به آه دانی ده ئیمۆ تۆ باسی وت و داد و ئاوه. وه آته بشه
ار بت و ز و داخوازی تۆ بگۆڕت و نو و شونی تۆی ل دی بت به حه موو شتك ده گوشتاسپ، هه ی ش آه وه ئه

ست  بت به ناوی تۆ ده موو شتك ده مووان و بۆ هه ر زاری هه وته سه بت آه نوی تۆ ده. موو شتك ببیت تۆ هه



ندی  سه ر جارك مكاندنكی خۆپه ش آۆتایی پ ناهت، هه مه آاری تۆ به. پ بكرت و آۆتایی پ بھنرت
موو مرۆڤ و  رزترین پله له هه رزترین، به و به ره نی به اڤ دهنگ نجام هه رئه بیت، تا سه تر ده مژی، توونی  ده

زت، زێ و جت، خانوو  گه ی جیھانه، پاشان ڕه وه ته رزترین ڕه ی تۆ به وه ته به بوات ڕه. ران و جیھان به گیانله
 ڕابوونكی ناپیرۆز ستی، نیت و ڕاناوه نگاو ده ربوونه، هه ندی و سه مه م پله بۆیه بۆ ئه. و باژر و وت و ئایینت

مووان  ر هه  سه تداریی خۆت له سه بت ده تۆ ده. ناوچوونه شی خون و فرمسك و ورانی و له وه آه آاردانه
بت و به دوایشیدا  آان ده ره ربه نگ و به تای جه ره مه سه وستن و ئه سانكیش دژت ڕاده لمنیت و بگومان آه بسه
  ".نگه م جه او ئهآۆتایی ن ردی ب زاران ده هه

ی بۆ  آه ند له من ده دا وستاوی داوای ئامۆژگاری و په م سات و شونه ئیمۆ له! گوشتاسپ ی ی آه ئه"
یانی آه تووش و گرفتاری  م به روونی تۆیه، به یی و دپاآی و دروستیی ده وره مه گه ری وت، ئه ڕوبه به

رتاپا  دا سه خنه ر بووچكترین ڕه مبه له هه. ر ناگری مۆژیاری وهس ئا نیا من له هیچ آه نی ببی، نه ته سه خۆپه
تۆ له . ی آۆتایی جیھانه گرێ آه ده ژاره داته م و په ها خه گینا وه ئه. شسووتنی سووتی و ده بیت و ده گرژ ده

ر و  وهه  جهم له ناو گری، به بوون به خۆت ده تی خۆگری و خاآی واه بت آه ڕه آاتی خۆویستیدا جاری واده
یه، بۆیه  زلزانی هه ندی و خۆبه سه هنیی خۆپه آی شاراوه و نه ریایه مباز ده م زانینه، هه آه م خۆبه روونی ئه ده
مووان بۆ  رنجی هه وت ستایشت و سه ته وه ده آه آه تۆ به ت، بیانوویه گریه م رمی و خۆآه بوون و دنه م هدی ئه

یزوو آه  م سه ی، به ده سانی دی ده آانی من و آه نگ گوێ به گوته  و بدهئیمۆ تۆ ئارام. خۆت ڕابكشنیت
بت و بۆ تاوك  ردا زاڵ ده آردن و زۆرگوتن به سه ی هۆمانی قسه ه كه ی خۆت بوویت، آه شت و شیفته

ه آه پشتر و هۆیان ر ئه كیش له به واته، آۆمه گونجاو و ب ك و نه آه ی ب ویش وته نگ نابیت، ئه بده
نه باسمان آرد، به ناسكی و بده آانت هه یی قسه و ن ده."  

م  زانم آه ئه یه و من ده وشترت هه شه سپ و فره ئه ك جام تۆ ئیمۆ ڕاوژآاری وه! گوشتاسپ ی ی آه ئه"
وان   ئهوه و تۆش پشنیازی نه خه ك له تۆ ببینن، بیرت ده ه و نادروستییه ر آاتك هه ی تۆ، هه شالیارانه

واو و  شتوو و ته روونتی داگرت، ئیدی خۆت به پگه ردی خۆویستی، تۆ و ده یانی آه ده م به ژرنیت، به په ده
سكیش ئازا و  ر آه گه ك له تۆدا نییه و ئه واوییه م و آووڕی و هیچ ناته آه ی آه ب آه گومان ده. زانی سیده ده ڕه
یی شاوت بۆ  آانت بكات، یان ڕك و تووڕه م و آووڕیه آان و آه ساییه ناڕهبت و ئاماژه بۆ  ترسی هه ركی نه سه
  ".گرت ژاری و ساردی داته هۆی په بات و یان سه ده

نجار و  هه فتاری تۆ ڕك و پك و به ن و ڕه ی و به ده ده* ن و پرس ئیمۆ تۆ به! گوشتاسپ ی ی آه ئه"
موو  گ و خون و هه بوون و خۆویستی ڕه یانی خۆبایی م آه به وه، بهك رامانیشدا گونجا ته یه و له وردبینانه

ندیی به  یوه ر شتك آه په تۆ هه. ترازت نجار ده وشتیشت له هه وانت له وردبینی و ڕه شتی داگرت، ئیدی ڕه له
زلزانین  خۆ به. وه نته ته آات و ده نه ده شه یه آه ته آه رده ی ده شكی دیكه مه به بینی و ئه زن ده بت مه وه هه خۆته

نجنت و بیار و  ڕه وتانه جڤاك ده سووآه م جۆره هه بت و ئه می تۆ ده وشتی دووهه و زۆرگوتن، خوو و ڕه
آانی گوته و  نجاندن و نه زیانه م تۆ نه ڕه به. بت وه ده زنی به دواوه رۆك، زیانی مه ناوه نی زل و ب به

فی و  رز ده ۆ به ك هه نھا خودی خۆته آه وه یه، ته ڕز و گرانمایه ی آه بۆ تۆ به و چته ئه. بینی آردارت ده
  ".اڵ و گوماندا م له ئاسمانی خه شفیت، به ده

* ی نجه ردی شرپه یانی آه ده م به یه، به م قسانه دایت و گوت له ئیمۆ تۆ له ناو ئمه! گوشتاسپ ی ی آه ئه"
س نابینت  میاوت آه نه وانی په وه و ڕه منیته نیا ده ته. دا نیت ناو ئمه یدی تۆ لهخۆویستی دی تۆی گوشی، ئ

وه آه  راسی ئه زانی و هه یاری خۆت ده سانی دی به نه تۆ آه. یت آیدا ئاخافتن بكه ته آه شایانی دانیشتن و له
ه زینه آه بۆ خۆت چت و زیندان تۆ له. سازی خۆت بروشنن ست آت ل بگرن و بتی ده یه ك ڕخنه وه نه

سك، گرینگ نییه آ بت،  یه آه آه وه آی تۆ ئه ره دا، داخوازی و پویستی سه و آاته له. بیت ند ده آردووه، به
سكی  و بوات و آه نگ بۆ ستایشتی تۆ بت و ئه نگاوڕه ی ڕه وه و گوواژه ت بكاته آه ندیخانه درگای زینی به



یت  آان ال بده نجره دی و په نه آانی وه رده بت، آه په وه ده میشه ئه زنی تۆ هه ره مه ری ههدا آا و آاته له. دی بت
ل بتبینت تا له دیتنی تۆ شادمان ببن و  سته آه گه به و هیوا و مه یت، به ی آۆشكت ئاواه بكه روازه و ده
  ".ن ت بۆ ل بده په را و فریادی خۆشی و چه ر پ و هه ستنه سه هه

موو  دا هه زنه م وته مه آانی، له رینه شته پان و به رز و ده تۆ پاتشای وتی چیا به! گوشتاسپ ی ی آه هئ"
موواندا  ك هه ته یه و ت له آی نزیكت هه ندیه یوه ك جڤاآدا په ته تۆ له. نن موو ڕزت ل ده ناسن و هه س تۆ ده آه

یانی  م به به. ن آه ویستی تواشات ده  و به چاوكی پ له خۆشهبانن ك تۆدا مھره ته ردومیش له بانی و مه مھره
سانی دیكه  تا خۆت و له دوایدا آه ره ت و بووی به بت، سه سته زلزانی هاته جه خۆشی خۆویستی و خۆبه آه نه
ڵ   به آۆمهوتت بوه سوآه بت و تۆ به هه وازه ده ڕه وری تۆ په ك له ده خه. م بته رستنی ئه ستن بۆ په ده هه

م  ئه. چییان و درۆزنانن آاران، ساخته ویش چكاوخوران، خراپه وه، ئه منته ورت ده نیا تاقمك له ده دنی، ته
ر به خۆیاندا  رانبه م چون له به آشنت، به نی ده سه و خۆپه ره وانیش به دارن و ئه رده آو تۆ ده ش وه تاقمه

وه  له جگای ئه. وانه ری خواستی ئاواتی ئه یكه بینن آه په تواناتر ده تر و بهشكۆ تر و به وره بتكی جوانتر و گه
آی ئاسانتر  ستن، ڕگایه رستنی هه ن و بۆ ستایشت و په له ناو خۆیاندا بتی خواستی خۆیان دروست بكه

وی پشكۆ و ماسیا نگتر، گوشتاسپی فووتكراوی هه شه زنتر و قه ویش ڕووآردن له بتكی مه وه، ئه بیننه ده
  ".توانایان به

ی  ن و له ڕگای تۆدا ئاماده آه ڕستشت ده وانیش به دڵ و گیان ستایش و په سته و ئه م ده بیته بتی ئه تۆ ده"
خۆش و الواز و سووك  رشان و نه وان په كانی ڕه ردا سوپاهك له خه رامبه تۆ له به. بن موو جۆرێ آارك ده هه
وه آه له خۆیان  سانه ئیتر له جگای ئه م آه ئه. سپ جگیر بووه زنی گوشتائه ا بتی مهروونیاند بینی آه له ده ده

نج و  رد و ڕه م آاره ده رستن تا به یپه ك بت له دڵ جگا داوه و ده رستن، تۆیان وه ن و بیپه بتك دروست بكه
رستنی تۆ ئیدی رامان و   تۆ و پهی وه مانه به دۆزینه ئه. روونیان دابمرآت ی ده نجه خۆشینی شرپه ئازاری نه

موو  نجامدانی هه ی ئه بنه گورگانكی دڕنده، آه ئاماده ن و ده ده ست ده ستی خۆیان له ده ست و نه ندشه و هه ئه
وه و له زانست و  ته ئیمۆ له الی تۆ زانایان آۆ بوونه. بن یفخۆشی و شانازی ده ڕی آه و په آاركی نامرۆڤانه له

وان  ندشه و دانش و بیر و بۆچوونی خۆت و ئه بژی، له هزر و ئه اد و سامان و بوون و جوانی دهدانی و د ئاوه
سانك آه  بن، آه مان گورگانی دڕنده ده وه؟ هه بنه سانك له گردت آۆ ده یانی چ آه لۆ به گه. گری رده تی وه یارمه

بت، آه  داران ده شوڕووتان و نه  ماورانی ڕهیی و واشه س ئاژاوه و خراپی و چه فتاریان به خوو و آردار و ڕه
  ؟"ربگرن ت ل وه واری دیكه رمانكی دوانه وه و پاشان فه گنه وه بۆتی ده دن و به ئازایه

وت و آرداری  سووآه مووی جڤاك هه ك ئمه و هه ته یڤی و له په ئیمۆ تۆ زانایانه ده! گوشتاسپ ی ی آه ئه"
م آۆشكه  ی ئه ڤه ره ك جیھانی ده ته ندی تۆ له یوه ی تۆیاندا و په وره تك گورگانی دڕنده دهم آا یه، به ت هه چاآه
بت  رباز ده ندانه له تۆ ده فتار و ئاآاری باش و هۆشمه ی گورگان بت، ئینجا ڕه س به بیستنی لووره و مرخه به

  ".بت وان و گیانت ده وای ڕه رمانه یی و شتی فه و ڕك و تووڕه
ویش  تره، ئه وره ی آه باسم آرد گه و شتانه موو ئه یه آه له هه م هه ندكی دیكه په! گوشتاسپ ی ی آه ئه"
آی وتداری و  ندیه یوه ردومدا، په ك مه ته ندی تۆ له یوه وایت و په رمانه یه آه تۆ ئیمۆ پاتشا و فه مه ئه
ندی  تمه زاران جار له بیری آرداری پاك و خره بت هه ۆ دهدا ت م ئاسته یه، بۆیه له وایانه رمانه ری و فه ڕوبه به

و ڕگای شاش  ره ه بكات و به آجار هه رۆآك یه ر سه گه ئه. ندانه بیت وشتی زانستمه نگانی دروست و ڕه سه و هه
تاوان و ر پاتشا تووشی  گه ئه. پون بن و به شاشی ڕگا ده ه ده زاران جار تووشی هه ستانی هه بوات، ژرده

ژراند، دینك آه له  هدینانت په تۆ ئیمۆ دینی به. بن زار جار تووشی تاوان ده رانی هه رمانبه گوناهك بت، فه
وال  مه ر تۆ له گه وریا و هژا به آه ئه. آانی رامانی پاك و گوفتاری پاك و آرداری پاك دامزراوه ر ستوونه سه

سانه  و آه موو ئه ی و هه آه هدینی سست و الواز ده آانی ئایینی به هخلیسكانك ببیت، ستوون ه و هه تووشی هه



رزۆآی  بته هۆی سستی و له مه ده وت و ناڕاست و ئه یته ناو ڕگای چه یانخه م دینه، ده ته ئه آه ڕوویان آردوه
  ".م ئایینه ساوایه ئه

نكه  و ده بۆ ئه* فرك ران ده ئاسنگهرمان بده آه  فه. به جوانی گوم بۆ بگره! گوشتاسپ ی ی آه وایه ئه آه"
م چاوت بشۆره و ڕوو بكه تیۆژی  ست و ده تنی خۆرشیت، ده ك پش هه یانییه موو به ن و تۆ هه نمه چی بكه گه

زدای پاك،  هۆرا مه ك ئه ته آه و له نمه ك گه ته آه ال بده و له فره ر ده خۆر و نوژی ڕاستی بخونه، پاشان سه
نمت  ك گه وه آه وه ره یمان تازه بكه موو ڕۆژ په وی و ئاسمان، ڕاز و نیاز بكه و هه نم و زه ۆ و گهری ت دیھنه به

ها بكه و له خۆت بیته  ت ڕه آه منه. دار بیت هره ر و به دیھنه وه و به ره نگی بیته ده ل بت و له تاریكی و بده
ندی  یوه وا و خاك و ڕۆژدا په ك ئاو و هه ته له. یتی تر ب ی ئافراندنی دانه رچاوه وه، تا بتوانیت سه ره ده

آانی ژیاندا سازگار  مینه ك زه ته بت و له ش نه م شوه بت تا بتوانیت گیانی تازه بگریت، تا به وخۆت هه ڕاسته
. یین سین و گه ند و ڕه وه و پا بنیته ناو پواژۆی زایه ره بیت، له خامۆشی و تاریكی ناتوانیت بته ده و قاڵ نه

وا و ئاو و ڕۆژ  وته ژر خاك و هه وتوو بوو، آاتك آه مباردا بوو خامۆش و خه نم تا له هه له یادت بت آه گه
نم له  م بداریه بوو آه گه به. وه یشت، گیانی گرت و و بدار بووه آانی جووتیاری پ گه ره آه رده روه سته په و ده

ك  وه وه موو آار و آاردانه و هه رهات و گۆڕیا و ئه ی ل ده یكهشنكی د ك آه بوو به چه یه ناآاو له شوه
بت  گوشتاسپ ده ی ی آه تۆش ئه. ردا هات یین و زانینی به سه دان، گه بوون، باآردن، گوڵ آردن، شین ره آه چه
  ".نمه بدار بیت، بدار و گه ك ئه وه

من . پنم رتدا داسه ر و رامان و ئۆلی خۆم به سههاتم آه هز مه نه شت بۆ ئه رده من زه! ی گوشتاسپ ی آه ئه"
ك  گوشتاسپ وه ی ی آه وایه ئه آه. رت بنم به خه نمه به نكه گه و ده ك ئه هاتگم آه وه. زن هاتم بۆ آاركی فره مه

ۆت وه، ڕگام ب ره م به وردی گوێ بگره و بیری ل آه م سروودانه گوشتاسپ له ی آه. نمه بدار به نكه گه و ده ئه
  ":دیاری و ئاشكرا آردووه

  
  ی گوشتاسپ، آه

  نی مۆغان و نجومه ی هزی ئه ر تریفه له به
  و سرووده پیرۆزانه، ئه

  آه له رامانی پاك گرساوه و
  آردن له ڕاستی، وی یه به په

  .یشت روونی گه به پاداشتی زانستی ده
  یه، و زانسته به پی ئه

  هۆرا زدا ئه آه مه
  .آات  دهختیاریمان ڕنونیی به
  16، سروودی 51گاتا، هاتی 

  
  بته هۆی ی آه ده وه ئه

  زدا، خۆشی و شادومانیی مه
  آه به رامان و گوفتار و آرداری پاك،

  ن و زدا بكه ستایشتی مه
  .و ت بكۆشن له ناساندنی ئه

  شت و رده نگری له زه گوشتاسپ به الیه ی ها آه آه روه هه
  وشتر به رامانی، شه فره



  بژاردووه، و ئایینكیان ههڕگای ڕاست 
  .هۆرا بۆ سوشیانسی ئاشكرا آردوه آه ئه

  2، سروودی 53گاتا، هاتی 
  
مان زانستكه آه تۆ له  روونی گوتم، هه ت به زانستی ده باره ی آه من سه و شته ئه! گوشتاسپ ی ی آه ئه"
. و و خامۆشی به ئاگا دنت وه له خه روونه نم له ده نكی گه مان هز آه ده ك هه ر وه هه. آات وه بدار ده ناوه
نت، زانستی  یه گه ختیاری ده و ڕزگاری و به ره نھا دانشك آه ئمه به مان جۆر آه گوتم، ته ش بزانه آه هه مه ئه
آانی  ئاگاهاتنی وزه و به* غز ندی مه هاوتا و توانامه آانی ب ئاگاهاتنی هزه ئاگاهاتنی ویژدان، به به. روونییه ده
بژاردووه آه  گوشتاسپ ڕگای ڕاست و ئایینكی هه ی هاش گوتومه آه آه ر وه هه. وانه مری ڕه یی و نه میشه هه
ڕی من، سوشیانس مانای  زانی آه له دین و رامان و باوه ئاشكرا آردووه و تۆ ده* هۆرا ب سوشیانسی ئه

ئاگا دنت و  وزدان به نه تن و وهن له نووس ی هزك آه جیھان و آۆمه سوشیانس به واته. گۆڕانكارییه
یه آه  نمه روونی گه و هزه ده ك ئه روه ی سوشیانسیش هه دانش و ڕگه. یانكشنت بۆ جیھانكی نوێ ده

  ".ره ر و نوكه سنه شه ر و گه ر و بزونه ئاگاهنه
مه  ،گوتم و ئستا ئهی آه پویست بوو بیم و شته گوتاری خۆم آۆتایی پ دنم، ئه! گوشتاسپ ی ی آه ئه"

ندازه  دات تا چ ئه نجام نیشان ده رئه ی تۆیه آه ده وه آار و آاردانه. بژریت ده ی و ڕگات هه ده تۆیت آه بیار ده
هیوای . دروود و ڕزی ب پایان بۆ خۆت و هاوڕیانت. نت نگاوی بۆ ده هدینی قاڵ بوویت و هه له دینی به

  ".الندا ختی خۆت و گه یه له ڕگای ڕزگاری و ئازادی و داد و خۆشبه هرازیتم ه رفه وتن و سه رآه سه
 

 



 دینی ژیان و شادومانی
 

م ل  شتم له تاالری آۆشك بیستووه، ئارام و ئۆقره رده آانی زه وه آه گوته و ڕۆژه وشتر؟ له شه ی فره ه چ ده"
و  و نیگا قوونه و ئه ئه. وه داته نگ ده مدا ده هر له گوچك شت دته یادم و هه رده آانی زه وام وته رده به. باوه

آانی  رمووده ڕ فه مه شت له رده ی زه به ڕاستی شیرۆڤه. بیستووه سم نه گوتاره شیوا و دنشینانه تا به ئیمۆ له آه
  ".ئاخفت آمنادا ده ته وخۆ له ت آه ڕاسته ن و به جگایه، به تایبه سه ندك په خۆی چه

  
  ..!یۆگهسپ ه ئه ی جام ئه
  ..!ی زانا ئه

  م، آه ئستا به هۆنراوه فرت ده
  رستیاری بیت، ری گری و په تا به دڵ وه

  تره، زنی بندپایه وه آار و آۆشش له سستی و ته
  س دانا له نادان ر آه هه

  وه، جوێ بكاته
  هۆرا، زدا ئه مه

  ر پرشنگی ڕاستیدا، له به
  .بت به توانای خۆی ئاگاداری ده

  17، سروودی 46گاتا، هاتی 
  
  ..!وشتر هیۆگۆه شه ی فره ئه
  ندی خۆت، ك یارانی بوامه ته له

  ر دوو بۆیان، آه ئمه هه
  خوازین، ییان ئاواته میشه ختیاریی هه ڕووناآی و به

  و جگایه بۆ، و ئه ره به
  ستن، یوه وه په ختكاری پكه ك خۆبه ته آه تیدا ڕاستی له

  ندی، وێ، رامانی پاك و توانامه له
  ن و آه وایی ده رمانه فه

  .هۆرا ئاشكرایه زدا ئه ندیی مه شكۆمه
  16، سروودی 46گاتا، هاتی 

  
  وشتر هیۆگۆه، شه فره
  ری به شكۆی بوونی خۆی، وهه گه

  هدینی به دكی پاك و بۆ ئایینی به
  ستی من، سپاردیه ده

  هۆراش زدا ئه هیوادارم آه مه
  و ئاواتی ئه

  یشتن به ڕاستییه، آه گه



  .ج بھنتبه 
  17، سروودی 51گاتا، هاتی 

  
رین و دیتنكی دروستی  نی رامانكی ورد و قووڵ و نه توانت بیكات آه خاوه سك ده نیا آه آردنه ته م ڕاڤه ئه"
ها دارای  روه ناس بت و هه وان و وژه ر بت، وژه یه آه دانا بت، وژه م گوتانه نی ئه سك خاوه آه. بت هه

شتم  رده آانی زه من گوته. وه شته ی ئاوا ڕۆشن ناوه ش و تاریك، گوته رگیز له دكی ڕه هه. بتدكی پاك 
آانی  ستی قسه به وه تا بنج و بناوان و مه آۆمه نگنم و به وردی لیان ده سه یان ده میشه له یاده و هه هه
م بگه ت."  

آانی  گوته. چم شت ده رده آانی زه ك تۆ بۆ گوته وهمنیش . یت آه ی دی من ده قسه! سپی دانا ئه ی جام ئه"
وه و  رهاتووه، قالكی دیتن و توانن و لكۆینه رامان ده* ر و مروارییه آه له قالكی وهه شت دوڕ و گه رده زه
شتم بیستووه، ئیتر له  رده آانی زه رمووده وه آه فه و ڕۆژه آوو تۆ له منیش وه. بژاردن نگاندن و هه سه هه
شت دنمه یادم و به وردی بیری  رده آانی زه رمووده ر فه رهاتووم و هیچ بیركم نییه، هه شنی پشووی خۆم ده چه

شته آه  رده ی زه و ڕسته ریك آردووه، ئه ی آه مشكی منی به خۆی خه و چته ئستاش ئه. وه مه آه ل ده
ها  رامۆش بكه، خۆت ڕه وه، خۆت فه ره  ب دهله خۆت«وه آه  ستم ئه به مه. رموو وخۆ به شاگوشتاسپی فه ڕاسته
. م شت ت ناگه رده ی زه»رهاتن له خۆ ده«ڕۆآی  ست و ناوه به م قسانه نازانم و له مه ی دروستی ئه من واته. »بكه

مان  ته م بابه وخۆ ئه شت و خۆی ڕاسته رده زانم آه بچین بۆ الی زه بت؟ من وا به باشی ده ستكی هه به بی چ مه
  ".وه ۆ شی بكاتهب

رموو،  الری شاگوشتاسپ فه و له ته رموودانه و فه وه آه ئه و ڕۆژه له! زن ی دانای مه ئه! شتی هژا رده ی  زه ئه"
ها  و گوتاره پبه ندی ئه ند به به ومان دا واژه به واژه و به هه. ین و گوتانه له بیری ئه. ئمه ئاراممان ل باوه

شك آه هۆش  م گرینگترین به ین، به ر آامیان ت بگه ستی هه به وه و مانا و مه ینه  بكهنرخ و پواتانه شی و به
ندین  یه آه چه»هابوون خود ڕه رهاتن، له خۆ ده له«ی  شه و به ریك آردووه، ئه وه خه ی به خۆیه و بیری ئمه

  ".ری سووری بوویت وه و زۆریش له سه جارت دوباره آرده
ته زۆره و دوور نییه آه  م بابه ئه* ندی م گوتانه فره باشه، چون زه ر ئه ی ئوه له سه وه وردبینی و چبوونه"

ڕ  مه رینی خۆت له تا پم خۆشه آه بزانم نه ره بۆیه سه. ه به بار بنت نجامكی هه هوو، ئه آی سه یه شیرۆڤه
  ؟"م ده چۆنه ئه

چووه، آه پم وابت  وه تا له یادم نه آت بۆ بگمه ییهر وه وت بیره مه آی ده پشه! شتی هژا رده ی زه ئه"
ی ڕگای ڕاستی ڕزگاری  وه مك بوو آه به دوای ناسین و دۆزینه رده سه. وه ی ئمه ته م بابه یه به ندی هه یوه په

رگی  و بهككم بینی آه پیس و چكن  ه خه كدا آۆمه*م زیڤینگ ر ده وته زۆزانك، له به رم آه ڕۆژك گوزه. بووم
وانه نه آاركی دروست و  یان پرسیارم آرد، زانیم آه آه ئه آاتك له باره. ست له خۆ شۆریاو بوون ش و ده

رن  ردانن و له شونك بۆ شونكی دی آۆچبه رگه میشه سه هه. یه و نه خانوو و سامان و مناك ڕكوپكیان هه
به هیچ جۆرك ڕزیان بۆ . ن آه شنكی سووك دابین ده چهوه نیاز و پویستی ژیانیان به  و له ڕگای سواه

م جۆره دخۆش و  وان به وه بوو آه خۆیان ورد و تك بشكنن، ئه وڵ و آۆششیان ئه گرت و هه ده خۆیان نه
ر   به رگی پیسیان له ئاند و به شیان به پیسایی ده نیشتن و بكیان له له شونی نزم داده. بوون خۆشنوت ده

خكیان به ڕازاندن و جوانی و خاونی و  خوارد، هیچ بایه رزه و پۆخیان ده م و شپه خۆراآی آه. ند آه دانه
  ".آانیان ساویلكانه و سووك بوو دا و گوته ده ئاڕایشت نه

وانه به بوای  یشتم آه ئه گه آیاندا آرد، ت ته وه و وتووژكی فراوانم له من خۆمم لیان نزیك خسته"
زانی، آه  دی و ده وه ده ختیاریان له ڕزگاری و به. هایی و ڕزگاری و ئازادین رانی ڕگای ڕه ینهخۆیان لكۆ
مووی به پوپووچ و  وه، هه ند به یوه آانی آه په موو شوه ها ژیان به هه روه رچی آه له ناویدا و هه جیھان و هه



یانگوت  مانه ده ئه. رینیان بوو مه رامان و نه ر و ئه برده سه یه ژیانیان ده م بنچینه ر ئه رزش بزانن و له سه ب ئه
م  ندكی ئه ر به وان هه چۆنكه ئه. نك ند و پاوه موو به ها له هه ڕه. ها بكات بت خودی خۆی ڕه مرۆڤ ده
هاآردن و ئازادآردنی  ی ڕه مانه وشه من له زاری ئه. زانی ختی ده دبه شی و به ڕه ی چاره یان به مایه جیھانه

ر  م هه كه، به و خه وتمه بیری ئه هابوونم له زاری تۆ بیست، خرا آه ی ڕه و ڕۆژه آه واژه ئه. بیست روونم ده ده
وانی ڕه گه زوو تژی و ئه یشتم و زانیم آه له نك آه تۆ دستیان بوو  به وان مه هابوونه آه ئه و ڕه هابوون

وان چاوآانی ورانی و  ی ئه هابوونه و ڕه دانییه و ئه ژیان و ئاوهپكی  ست هابوونی تۆ ده ڕه. یه وفیركی فره هه ته
  ".نابووتییه

ت  م بابه نده باش و به جگایه ئه چه: "رمووی ن آرد و پاشان فه سه وشتری په شه آانی فره شت قسه رده زه
ی آه من  و شته ك ئه ته یشتبتن و له گه م مژاره ت س به جۆركی تر له هنایه گۆڕێ، دوور نییه زۆر آه

  ".ن ستمه جیاواز لی ت بگه به مه
سپ داننا  ئه وشتر و جام شه م فره رده ڕاتووی له به گه ش هه نمكی تكچوو و ڕه رموو و گه ی فه مه شت ئه رده زه

  ؟"وه نه آه نمه چلۆن بیر ده م گه ی ئه له باره: "و پرسیاری آرد
نیاوه و تكچووه و هۆی تكچوونیشی  نمه گه نكه گه م ده ایه ئهی آه ڕوون و خۆی و شته ئه: "سپ گوتی ئه جام

یه آه ناخورت و  وه نمی خراپ و تكچوو ئه ندی گه تمه م تایبه به. توانت ئاماژه بۆ زۆر شت بكات مرۆڤ ده
  ".ناڕوت
 ساخ و دروست بت آه نمه آه گه ره نمك بوت، گه ی گه وه بۆ ئه. سپ ئه ڕاستت گوت جام: "رمووی شت فه ره زه

نم  نكی گه ك ده روه جا مرۆڤیش هه. ییوو بت سیده و گه خۆشی و زیانك به دوور بت و ڕه شنك نه ر چه و له هه
ش و  ندی مرۆڤیش، دروست بوونی له مه ره هه یین و به زنی ڕواندن و پشكووتن و گه آانی مه رجه مه. وایه
ری  دیھنه ندن و به سه شه  وردآراو، توانای ڕوواندن و باآردن و گهخۆش و وانكی نه رگیز ڕه هه. تی وانیه ڕه

زانین  ده. ناو بردووه وی له دانی ئه هره نمكی تكچووه، آه زیان هزی ڕواندن و به ك گه وانكی ئاوا وه ڕه. نییه
مری به  ری و نه هسایی و داهن یین و ڕه نته قۆناخی گه یه یگه وانی مرۆڤ، آه ده هۆی ساخی و دروستیی ڕه

گرن و  ك ده ستی یه نجاری هه ك هه ته وان له نجاری ڕه یه هه و واته به. یه»ڕاستی«ی گودان و زایین چییه؟  واته
آگرتن و ڕكبوونی رامان و  یه. دی دت آگرتن له نوان رامان و گوفتار و آردار به سازبوون و ڕكبوون و یه
آانم  و جۆره آه من له سرووده ك ئه ر وه هه. ناآی دڵ و پاآی و خۆپارزییهت و له ڕوو گوفتار و آردار له خره

  ":گوتوومه
  
  هۆرا، زدا ئه مه

  ندی و مھری خۆی، به شكۆمه
  بوون یشتن و جاویدان پگه
  خشت، به سك ده به آه

  آه آردار و گوفتاری،
  ی رامانی پاك و ر تریفه له به

  وشتدا و باشترین ڕه
  .تی بتی ڕاس ر پایه له سه

  1، سروودی 47گاتا، هاتی 
  
  ..!زدا ی مه ئه

  بوونی تۆ، یشتن و جاویدان تی پگه دوو خه



  .آات و ڕووناآی ڕنونی ده ره مرۆڤ به
  ردی، هاش رامانی پاك و ڕاستی و جوانمه روه هه
  .ن آه ندیی مینوویی پترتر ده رخۆدان و توانامه به
  یه، مانه مووی ئه هه
  یاراندا، ر نه وتن به سه رآه سه

  .آات ر ده مسۆگه
  11، سروودی 34گاتا، هاتی 

  
  هۆرا، زدا ئه مه

  به زانست و سرووشی خۆی
  بوون، یشتن و جاویدان تی پگه خه

  ندیی مینوویی و ڕاستی و توانامه
  تیی رامانی پاك یارمه
  خشت، به سك ده به آه

  آه له رامان و آرداریدا
  .ڤینداری بت هاوڕێ و ئه

  21، سروودی 31اتی گاتا، ه
  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه

  آانم پ بناسنه، رآه ئارمانج و ئه
  ر پرشنگی رامانی پاآدا، تا له به

  .م نجامیان بده ئه
  ..!زدا ی مه ئه
  ستی ستایشتم به هه

  ژرنه، گرت، بپه رچاوه ده وه سه آه له دكی ڕاسته
  یی، میشه تی هه خه
  بوونم آردن و جاویدان شه گه

  .خشه پ ببه
  8، سروودی 33گاتا، هاتی 

  
  ..!زدا ی مه ئه

  :زنیی و ڕاستی ری مه ری پترآه وهه دوو گه
  بوون، آردن و جاویدان شه گه

  یه، وه آه له تۆوه
  .ست دت به زانست و دكی ڕووناك به ده

  هیوادارین
  آاندا، ی باشترین هزره ر تریفه له به
  خششی ئاسمانیی له به



  آسانه، ی هاوآردار و یهم دوو مینوو ئه
  .ران ببین آامه

  9، سروودی 33گاتا، هاتی 
  

  ؟"رگرت وه چیت وه م سروودانه آه خوندمه له: "رمووی سپ و فه ئه شت ڕووی آرده جام رده پاشان زه
وته  رگرم، دم هاته جۆش و ژكانی نادیاری دم آه آانت شتك وه وه له سرووده پش له: "سپ گوتی ئه جام
ت  یه آه به تایبه آانی تۆ چ شتكی شاراوه هه شت نازانم له سرووده رده مه بژم، ئای زه آی با ئه  پشه.جمان
آانی  ت به سرووده ی تایبه آك له ژكانی دم، آه ده وه، یه یخونیته ت ده خۆشهنگه  و ده ی خۆت به و آاته ئه

ر  گه وه، مه ته رنه بۆ ئاگاداریت هیچ شتك ناتوانت بیلهه و ی و ژیه نادیار و شاراوه ئه. رین وته له آه تۆیه، ده
وه، جیھانی پسۆزی رامان،  چمه جیھانكی تره ستان ده بیسم، ب ڕاوه آانی تۆ ده آاتك هۆره. آانی تۆ هۆره

جوانی آانی  ونه و دیارده مه رم و خه ی آه گه ست و سۆزانه و هه ردوون، ئه ی گه ڕ بنچینه مه رامانكی قوول له
النی  ی مه سووره و چریوه نم و گوه شتكی شینی پ له گه آانی تۆ، ده به بیستنی هۆره. آات بوون ئاشكرا ده

وبۆ و  و شه* بۆنی خۆشی چنووره. نگخۆش و ئاسمانكی ساماڵ به خۆركی پ تیشك دته پش چاوم ده
آان، ئاوازی  نار جۆگه و مرگه ڕوواوی آه ی تازه گهآان، بۆنی پون شته ده ر چیا و پ ی بای سه و شنه* نگ رزه به

رای  نگ و هه وه هاتوون و ده آان آه له ڕگای دووره سلكه ره آان له دوای دایكیان، په جووآی جووجكه جووآه
 ك ته ودا هاوڕێ له شه آان له نیوه خته ی دره خشی گه آردن و خشه ن رمان و آوتان و شه و خه له ی خه و ببه بنه
شر له آاتی  ه ی آه نگی قووقه آانی همنی هاوین و ده وه بینم له شه ره، تیشكی مانگی تابان ده آه تاك لی تاك مه

وه و ئاوازی  پان له دووره نگی شمشای شوان و سه خوڕی ئاوی تاڤگه و ده نگی خوڕه یاندا و ده ی به سپیده
  ..".ویستن و آان له آاتی جووت ی آۆتره گمه گمه

ست و  م هه وه ئه زانم آه له آانگای ده سپ ده ئه ی جام ئه: "رمووی سپی بی و فه ئه آانی جام شت گوته دهر زه
ت  آه وایه گوته آه. ی آه رگیز ستایشتم نه م آه هه آه وه داوات ل ده م تكایه، له ده بی، به رده وه ده سۆزه

شۆرد و ئاواره و  ده شیان نه آرد آه له مان ده و تاقمه  باسی ئه.آی ره تی سه ر بابه وه سه  آۆتایی پ بنه و پچۆره
یانگوت آه ئامانجی ئمه ڕزگاری و  ده. هاییه مه ڕه ڕیان وا بوو آه ئه ر و باوه برده سه رشان ژیانیان ده په

م جیھان و  نی و ئه نبووژه آانی ژیانی ئه نه ند پاوه موو به خوازین هه یه آه ده سته به م مه وانه و به پاوتنی ڕه
و  آانی ئه گیی ڕۆیشتن بۆ جیھانی مینوویی و ئاسمانی و خۆشیه وانی ئمه ئاماده ردوونه بپچنین، تا ڕه گه

  ".یدا بكات ی دی په جیھانه
وه و  رز آرده ری به تانه، چوه ناو بیركی قووڵ، دوای تاوك سه م بابه ی ئه وه شت به دووپاته آردنه رده زه

آان  موو باشییه ی هه رانه آه ڕیشه وت و ورانگه فتاره چه م ڕه رانه، ئاخ له م بیر و باوه ئاخ له! ئاخ": رمووی فه
آاری و  ر جۆرك ناپاآی و خراپه آات بۆ هه یان ده آات و ئاماده ر ده به وانی مرۆڤ وشك و ب له ڕه
  ".یك آارییه آاڤل
ریفی گوی ل بگرن و به  بژم به زه ی آه ده و شته ئه: "رمووی شت پاشان ڕووی آرده شاگردان و فه رده زه

  ":ن م سروودانه به باشی ت بگه ن له وڵ بده تا هه ره یادتان بسپرن و به آاری بھنن، سه
  
  ..!زدا ی مه ئه

  گاری رامانی پاآی، ریده له ڕاستیدا، تۆ ئافه
  ك رامانی پاآدا، ته ن له ی آه آۆمه و آاته ئه

  آرد، پرس و ڕایان ده
  وان، تۆ بۆ ئه



  ت ئافراند و ره وی و جیھانه شادیھنه م زه ئه
  ریشی، دانی و ڕابه بۆ ئاوه
  .ختكاریت آرده دیاری خۆبه

  3، سروودی 47گاتا، هاتی 
  

  هیوادارین آه پاتشایانی چاك،
  ردی، به آرداری باش و به زانست و جوانمه

  ن، وایی ئیمه بكه رمانه فه
  .ك پاتشایانی خراپ نه
  ڵ، آی بۆ آۆمهپا

  .یه هره له چاخی له دایكبووندا به
  بت ت بكۆشرت، دانیی جیھان ده بۆ ئاوه

  رده بكرت و روه رشتی و په رپه بت جیھان به دروستی سه ده
  .و ڕووناآی ببردرت ره به

  5، سروودی 48گاتا، هاتی 
  
  ..!زدای فره بینا هۆرا مه ی ئه ئه

  و شادمانی،ختی  داربوون له خۆشبه هره بۆ به
  هاوتات خششی ب به

  یه، وه آه له شكۆداریی تۆ و رامانی پاآه
  .بۆ منی ئاشكرا بكه

  ..!ی پاآی ئه
  ی ڕاستیدا، ر تریفه له به

  ویژدان و ڕووناآیی دڵ
  .خشه به من ببه

  13، سروودی 33گاتا، هاتی 
  
  ..!زدا ی مه ئه
  آانی ژیان، موو چاآی و خۆشیه هه

  شبن، ن و ده بوون و هه آه هه
  وانه آه له تۆدایه، موو ئه ها هه روه هه

  خشه، ی ببه بانی خۆت به ئمه به مھره
  ی رامانی پاك و ر تریفه تا له به
  ندی مینوویی و ڕاستیدا، توانامه

  .ختیاریی ئمه پترتر بت ندروستی و به ته
  10، سروودی 33گاتا، هاتی 

  
  آان هره به دروستی باشترین به



  ڤكشی مرۆ بته به ده
  نی و مینوویی، نبووژه آه له ژیانی ئه
  ختیاریمان ڕگای ڕاستی به
  پ فر بكات،

  .نت یه گه هۆرایی ده گای ئه و باره ره و ڕگایه آه ئمه به ئه
  ..!زدا ی مه ئه

  له ئاآامدا
  ردیدا، ر تیشكی زانستی باش و پاآی و جوانمه له به

  .بن ند ده یوه ددارانت به تۆ په
  3، سروودی 43گاتا، هاتی 

  
  ..!زدا ی مه ئه

  شن آه مرۆڤی جوامر و ئازا، مان چه به هه
  خشت، به به هاوڕی خۆی شادمانی ده
  تۆش به شكۆداریی خۆت و

  ی ڕاستیدا، ر تریفه له به
  نگیرانم شادومانی به الیه

  .ت بكه خه
  ی سانه و آه موو ئه من و هه
  ری تۆین، جۆشنه ی رامان ری هۆره آه هۆنه

  .بین آانی تۆ ده ڕین و پاپشتی ڕاهنانه په دهڕا
  14، سروودی 43گاتا، هاتی 

  
  آاتك آه

  ی تۆرانی ریانه آانی فه وه زارۆك و نه
  نه ڕاستی و ڕوو بكه
  ختكاریی، به خۆبه
  دانیی جیھان ت بكۆشن، وتن و ئاوه بۆ پشكه
  هۆرا، زدا ئه پاشان مه

  ی رامانی پاآدا، ر تریفه له به
  دات و ند ده یوه وه په آه  یهوان به ئه

  ختییان، ڕزگاری و خۆشبه
  .آات بۆ ئاشكرا ده
  12، سروودی 46گاتا، هاتی 

  
  ..!زدا ی مه ئه
  ی آه بۆ جیھان سانه و آه ئه

  خوازت و همنی و شادومانی ده



  تی، یه وه دان بوونه ش خوازیاری ئاوه میشه هه
  ر تیشكی ڕاستی و چلۆن ژیانی له به

  ر؟ باته سه خشاندا ده پشنگی دره
  چلۆن له نوانی ڕاستكاران و

  رای هۆشیاراندا سه
  وه؟ بته جگای ده

  2، سروودی 50گاتا، هاتی 
  
  ..!زدا ی مه ئه
  م ئایینه، سك آه بجگه له آه

  له ڕگای ورانكردنی جیھاندا ت بكۆشت،
  له خی درۆ و

  یه آه سانه و آه له
  .وه و گلن نه آه وت بیر ده چه
  یوای ڕاستیه

  خوازم، بۆ خۆم و یارانم ده
  و ڕووی ئمه بت و ره تا به

  .نت یه مان بگه به پاداشتی چاآه
  10، سروودی 51گاتا، هاتی 

  
رانی و  ندروستی و آامه ری و ته دانی و سازآه ند و خۆشی و ئاوه رێ دینی من، دینی شادی و گۆڤه ئه"
یی و  واشه رین و بۆچوونكه آه ئامانجی چه ڕ و نه ر جۆره باوه  ههوتن و داهنانه، دوژمنی یاربوون و پشكه ته

نیا  م بیر و بۆچوونانه ته له. نن مه ش زۆر و زه ڕانه م بیر و باوه نگیرانی ئه خابن الیه آردن بت، آه مه آاول
آاتك . وه شته وه وتووی ده فتی و دواآه نه نگازی، آه له تی، به وتووی، بدادی، شاشی، برچیه تكچوون، داآه
م  زانن آه گوایه ئه وه ده ڕیان به می باوه آه ی یه آی پایه وته گفتوگۆ، پشه آه سانه ده م آه ك ئه ته آه مرۆڤ له

زی و  نج و ناآامی و ناحه رای ڕه م جیھانه سه ئه. ی مرۆڤی چاآه ندیخانه جیھانه زیندانی ڕووناآییه و به
وته  آه بت و ده نج و ئازارانه ڕزگار ده رد و ڕه م ده یه آاتكیش مرۆڤ لهڕیان وا باوه. ناشیرینی و خراپییه
مانه  ئه. م زیندانه بشكنت و بۆ جیھانكی دیكه بوات آانی ئه مری، آه دیواره یی و نه خۆشی و ئاسووده

ل  سه ست و تر و تهر بۆ ژیانكی شاد و جوان و درو ر و بزونه ر تشتكی هانده م جیھانه هه بژن پویسته له ده
خاته ناو گژاوی  ر شتك آه ئمه ده ینه هه و، ڕوو بكه ی ئه وانه ین و به پچه ری بده ببت، پویسته به

م  سانه چاآی و خاسی له ناو ئه م آه له رامانی ئه. ستی دایی و په تی گه نگی، برسیه سته ختی، داماوی، ده سیابه
آانی جوان و  هاش خراپی و ناشیرینیش له ناو دیاره روه  ناشیرین دایه و ههر و ئشنه ز و دڵ ی ناحه دیاردانه

  ".ردایه هنه ر و شادی بزونه دڵ
هابوونك آه  آی خورت له نوانی ڕه یه، چ ناڕكی و ناسانییه زن هه وفیركی مه به ڕاستی چ جیاوازی و ته"
آردن و  ره آه نم بۆ چه ی گه هاآردنی دانه ابوونی من، ڕهه ڕه. بژن كانه ده م خه هابوونك آه ئه بژم و ڕه من ده

ی  شبوونی دانه وان بۆ تكچوون ڕزان و ڕه هابوونی ئه سیینه، ڕه دان و ڕه دان و دانه ندن و گوڵ سه شه ڕوویین و گه
ندشانه  ڕ و ئه  باوهم جۆره ك ئه ته نم آه له گه نگكی زۆڵ و ڕاشكاو ڕاده  ده بژم و به وایه به ئوه ده آه. نمه گه

م ڕبازه به گوتن و ئامۆژگاری و  نگیرانی ئه ن و الیه آان بكه ره ربه رانه به م ئامانجه خراپ و ورانگه و ئه



آردن  ره آه مانا چه هابوون، آه هه ن و بۆ ڕگای دروستی ڕه زانی ڕزگاریان بكه خی تاریكی و نه ڕاهنان، له دۆزه
یر و  موو سه م هه ستی ئافراندن به به مانه ببژن، به ڕاستی ئارمانج و مه به. نن یانگهیینه، ب وزبوون و گه و سه
ور  آات، هه رم ده دت و جیھان ڕووناك و گه ك خۆرشیت هه یه موو سپیده مه آه هه ی و ئه ریه رسوورهنه سه

هره و گشت  آات و زۆزانی پ به  جیا دهنم له آا آات و گه ده آات و با هه دار ده هره وی به بارنت و زه باران ده
م  خت پشت له دبه ی مرۆڤی به یه آه تۆ ئه وه مووی بۆ ئه ران و جیھانه، هه به م جۆش و خرۆشه آه له گیانله ئه

بژریت و  تانی و نزم هه ره ده ژاری و ب ژنۆ بخزیته سووچكی تاریك و ژیانكی هه وئه سته یت و ده ژیانه بكه
شنی آرمكی ناو چكاو  وه بووه آه تۆ خۆت به چه ا له ناو بچیت؟ ئارمانج و داخوازی ئافراندن ئهوشد ر له هه

وه بووه آه تۆ خۆت  رینش ئه ستی ئافه به ر؟  ئامانج و مه یته سه ك ژیان ببه یه خۆرآه ك گه و قۆڕاو ببینی و وه
آوره به  مه مشه ك شه یكدا بژی، یان وهوی و له جگای تار میشه له ژر زه ک مشككی آور بزانی و هه وه

موو  ست له هه وه بووه آه تۆ ده ستی ئافراندن ئه به واسی؟ مه آان له ناو تاریكیدا خۆت هه وته شكه بنمیچی ئه
پۆشین و  م و شین تی و ڕووتووقوتی و غه ری و آۆیله سه ژاری و خاآه موو ژیانت به هه شتك بشۆری و هه

ك  وه آه وه له جی ئه. نگاز له ژای به ی هه هوودا چوون، ڕابن، ڕابه ئه ر؟ به سه سه  یته نین ببه آه نه
وه  ره آانت سوور بكه سته تی ئاگر و ده خت و توند به یارمه سته ئاسنی سه وی، هه ك بخزیته ژر زه یه خۆكه گره

وه بیھاڕه و  ی بكه و به خۆشیه نهنم و تۆی ل بچنه و درو آانتی پ بكه و گه ویه و گاسنی ل چ بكه و زه
نه و هۆره و  م ببژه و پكه ی ل دروست بكه و به شادمانی بیخۆ و خۆڕه وره چه ویر و نان و آولره بیكه به هه

وه و  ره له آونی پیس و تاریكت بره ده. رزان چ بكه په ند و چه رچۆپی گره و دیالن و گۆڤه یران بچه و سه هه
ری  خشه و له ژر سبه ی بخۆ و لشی ببه آه ر و میوه ی بكه و له به رده روه ردار بنژه و په  بهختی مامی دره نه

وه بگره  سته و ڕابه و ئامرازی آارآردن به ده یفخۆشی له خه یانییان به آه به. ر بكه تر و ئاسووده ماندوویی ده
و  ست، خۆت ڕزگار بكه له ه ژار و بند ڤی ههی مرۆ  ئه به. و به شادی آار بكه و به شادیش پشووی خۆت بده

ها بكه، خۆت له  ڕی ناڕاست و تاریك ڕه ندشه و باوه ستی خۆت چت آردووه، خۆت له ئه زیندانه آه به ده
نباری تاریك بۆ  نم له ئه ی گه هابوونی دانه بژم ڕه هابوونك آه من ده ڕه. ناوچوون ڕزگار بكه تكچوون و له

تی  ی شوه و چۆنیه مه ل و وته، ئه آردنی خۆت و گه دان و ترآردن و شادومان هره ین و بهس وزبوون و ڕه سه
آی زیندوو و  یه ر دیارده آوو هه ی ژیان و وه ویته ناو زنجیره آه یت ده م جۆره بكه ر به گه ئه. هاآردن ڕه
ی  فه لسه رج و فه دایه آه مه ین، جا لرهس یشتن و ڕه ویته ناو پواژۆی ئافراندن و پگه آه ری دیكه ده سنه شه گه

 ".هــا بكه سته خۆت ڕه هه. نی یه گه نجام ده زیندووبوون و بوونی خۆت به ئه
  
  الل زدای ده هۆرا مه له ڕگای ناسینی ئه

  
آۆی  مووی ش و ئاۆزه، ئره مه رگتان هه ت و ماندوون، جل و به آه بینم آه زۆر شه له آووه دن، ده"
  ".ردان و ماندووانه، خۆش هاتن رگه دار و سه رده دهموو  هه

م و  له وتی سته. وه هاتووین ئمه دوور و درژه، ئمه له ڕگای زۆر دوور و درژه* ربوری سه! ڤاڵ ی هه ئه"
 و ئره هاتین، ره شت به رده ڤینی هزر و رامانی زه به ئه. رانه، هاتووین مگه آۆی گومیان و سته بدادی آه مه

م چیا  ر ئه آیی ئمه بۆ هاتن بۆ سه ره ری سه شته، هانده رده آانی زه زرۆی بیستنی هۆره موو گیانمان تامه هه
آی  شت خودایه رده و بیستوومانه آه زه م و ئه می ئه له ده. شته رده و مھراوی زه* شانه، دیتنی هۆرمزگا رآه سه

شت  رده هۆرموزگای زه. بژاردووه تی هه  ژیان و مرۆڤایهوشت و ڕبازكی نوێ بۆ دیكه و ئایینكی تازه و ڕه
ی  بانی و ئافراندنه، پرووسكه شت خودای مھره رده خودای زه. زدایه و جگای ڕووناهی ده جگای تیشكی مه

ن  ت به آۆمه ری هزر و خره وهه شی گه وه دی دنت، بۆ ڕازاندنه آان به خشه و ژیانه تیشكھاوژی شادیبه



ماندا، آه به  وه س بووین، بیاری ئه ند آه ئمه چه. یخمنت ی پ تیشكی رامان، ده خشنت و به تریفه به ده
آی زۆرمان  ریه وه شانه، آوره رآه م چیا سه شتن به بۆ گه. شت رده نه هۆرمزگای زه ر نرخك بووه خۆمان بگه هه

سته  به م مه بۆ ئه. وه ڕینه ك بپه یه ریاچه ت بوو له زهله ڕگادا پویس. آردنی گیانمان خت آشا، تا ئاستی به
موو  هه. ریا لدا و خۆمان دا له ئاوی خرۆشانی زه یان هه آه مه له آانی به چارۆآه. وره بووین مكی گه له سواری به

ك  ر یه هه. ووشت ب رده را و هورمزگای زه یشتن به سه ش گه وه بوو، ئه آمان هه آه هیوایه مه له آانی به رنشینه سه
تر و  س خۆدای خۆی به ڕاست ر آه هه. نی بیر و ڕای خۆی، خودای جیاواز و دیاریكراوی خۆی بوو له ئمه خاوه

  ".وا و درۆ و له دیدا دژی بوو وی دی به ناڕه زانی و خودای ئه تر ده وره گه
ستی پ آرد  و هزی با  ی با ده نهچووین، ش و پش ده ره دا و به ل ده* ومان رخۆ سه سه نگ و له ئمه بده"

بوو  تر ده چوو فره آه تا پ ده مه له ی به جووه. ر دا آان به وه ستمان له سه آانی خسته جووه و ئمه ده چارۆآه
موومان ترسمان ل  هه. بوون نگینتر ده هات توندتر و سه آان تا ده پۆله شه. وتبووه شپ و آوت ش آه ریاآه و زه

آانی دڕاند و گوریس و  چارۆآه. آه مه له ر به وره خۆی آوتا به سه پۆلكی زۆر گه ه ناآاو شهل. نیشتبوو
وتبووینه هاوار و ناه، ڕاسپریمان به  موو آه هه. موومانی داگرتبوو هیوایی هه ترس و ب. آانی پساند ته په
تی و  وه و داوای یارمه پاڕایه دهك له خودای خۆی  ر یه هه. ی ر من مردم تۆ چی بكه گه آرد، ئه آتر ده یه

رامۆش  آانمان فه موو آشه و جیاوازیه وه و هه موومان له مردن نزیك ببووینه هه. آرد ڕزگاربوونی ل ده
ستی خۆی له دار دروستی آردبوو، له  رك بوو و به ده یكه ی په آكمان آه خوداآه له نو ئمه یه. آردبوو

وه و  یه گریا و ده زیی و تكاآارانه ده به شنكی زۆر به برد و به چه ڕنوشی بۆ دهری خۆی داینابوو و آو رانبه به
ران،  نی بكه مه روان بوو، خوای زه ی زه مان آه خوداآه آكی دیكه یه. آرد وتنی ل ده تی و فریاآه داوای یارمه
زانی، بوای وا بوو  ردوون  ده گهخت و ناوچاوان، به پاتشای جیھان و  نووس و به و چار* هر ش و به خودای به

ر  ر له سه گه درت، هیچ شتك ناگۆڕدرت، مه نجام ده روان ئه ر خواست و ویستی زه موو شتك له سه آه هه
ر  رزتر و به سه موو شتك به ی ویستی له هه میشه مر و هه روانی نه و زه به بوای ئه. بت روان نه ویستی زه

ری  دیھنه روان به زه. خات آیشیان ده نووست و یه آان ده نووسه روان چاره زه. تدارتره هس موو شتكدا زاڵ و ده هه
ش و  ی ڕه ی له دوو آه آه روان گاسنه زه. آانه ری ژیان بوونه آه ر و درونه سنه روان خۆشی زه. ژیان و بوونه

نگكی پ ناچت له  م دره پرژنت، به  دهیكشنت و تۆی ژیانی پدا ی ژیان ده ر آگه ستووه و به سه سپی به
ی ژیان له چاوترووآاندنكدا  ر ڕگا و ڕیشه ن، به داسكی تیژ دته سه مه سپی به ته آاركی ڕدن رگی درونه به
ی له آاتی  آه ی وشكی داسه ی له آاتی جووتكردن و چاندنی تۆی ژیان و هاڕه آه ئاوازی خۆشی گاسنه. بت ده

آاتك . روان نابزونت ستك له دی زه م دووانه هه آكه و هیچكام له رواندا یه نی ژیان، له گوی زهآرد درونه
بینت و  ر دووآیان ده روان هه خۆش و گریانه، زه دار و نه رده نینه و آاتك آه ده م به پكه آه مرۆڤ شاد و ده

ستان و  س توانای ڕاوه آه. آنت و دابچه ت ئهآان بتوان آان و شادیه وه ناه م به ب ئه بیست، به ده
جا . آیش نییه یه و بیت و چاره رمانی ئه جی خواست و فه آه آه مل ره روان نییه، گه ری زه رانبه آانی له به ره ربه به
ناند  دهی وانی تر نه ی ئه وانه روان بوو، همن و ئارام له سووچك دانیشتبوو و به پچه ی زه ی آه خوداآه وه ئه

وكی وا  م شوه نووسیوه آه له شه وی به نووسی ئه روان چاره ڕی وا بوو آه زه باوه. آرد ده و هاوار و فوغانی نه
روان  وكی پش ئستا به خواستی زه روان له شه ر ویستی زه روا آه له سه یه تدا بچت، هه رتنه و تۆفان و فه له
ی له جیھان  مان خواست و ویست دیده ر هه ووت، ئستاش له سهم جیھانه پشك دایك بوو و چاوی به له

  ".ببستت
وشت و ژیانی  شنی خوو و ڕه آی له چه ردوون خودایه ك له جیھان و گه یه ر دیارده آكی ترمان بۆ هه یه"

رز  ی به وه ستی پاڕانه زانی و ده و با و تۆفانی له خواست و توانای خودای تۆفان ده ئه. بوو ی بۆ هه یكه مرۆڤ په
  ".ساته ڕزگاری بكات رگه م مه آرد آه له آردبوو و له خودای تۆفان تكای ده



تاو دیار بوو و نه هیچ،  وه تاریكه آه نه هه و شه و به. مان بوای به مھر و ڕۆژ بوو آكی دیكه یه"
و تۆفانه ڕزگاری  ببورت و لهآانی  وه آه له تاوان و گوناهه پاڕایه ریاآه و له ڕۆژ ده تی زه ڕووآردبووه ڕۆژهه

و جوانترین و باشترین * چته مھرگا رگه ڕزگاری ببت، ده و گژاوی مه ر له گه دا آه ئه یمانی ده و په
  ".آات آات به قوربانی و نیازی ده گاآانی ده جوانه
له و  مترین هه آانی به آه نده بوو و به خت تووڕه و ڕآاویی هه آی سه مان بوو، آه خودایه آكی دیكه یه"

یاندنی  وه و سزاگه ی بۆ ئاگادارآردنه ڕی وا بوو آه خوداآه باوه. یاند گه ختی ده گوناهك، سزای زۆر توند و سه
م خودایه هیچ  ئه. وه ی نابووه سات و تۆفانه رگه و مه ویان له بیر آرده، ئه زنیی ئه آانی آه شكۆ و مه نده به

قی و خونژتن و سزا و ئازار و  ر چی بوو توندی و ده هه. بوو  ددا نهآی له بانیه رمی و مھره جۆرك نه
و  ستن و له ڕگای خۆشنوتی خواستی ئه و به آار ببه رمانی ئه وست آه فه آانی ده نده نجه بوو و له به شكه ئه
  ".آان بگرن و خۆیان بیانكوژن واشه چه

و تیشك بوو، هزی ئافراندن و هزی  خودای ئه.  بووت بوو آه خودای تایبه ك هه دا آابرایه له ناو ئمه"
گوت له جگای  ی ده زانی و به ئمه ده یی خواآان نه و تۆفانی له ڕك و تووڕه ئه. ستی نجاری رامان و هه هه به

ن، خۆشی  ن و خۆتان ڕزگار بكه وڵ ل بده موو هز و تواناوه سه ستن و به هه وه، هه ن و ناین و پاڕانه شیوه
ز و چابۆآی  دا و به له وی لده ستان سه و ب ڕاوه وه ئه نه یه گریان و ده و آاته آه ئمه ده له. آرد شی دهآۆش
موومانی هاندا و  نجام آاركی وای آرد آه هه رئه آرد، تا سه رم ده ی نه نجه ست و په آان ده پۆله ك شه ته له
تكۆشان و . آان پۆله ك شه ته نگ له وتینه جه وچان آه  بآان و وه ستمان برد بۆ سه وتینه خۆمان و ده آه
وت  و هاواری وشكی  رآه وه رووناآی ده له دووره. آه ر تۆفانه وه زاڵ ببین به سه نجامی بووه ئه آگرتوویی ئه یه

م  ختی ئه نه ڕزگار بووین و پمان نا نو وشكی و رگای سه رته و فه ئمه له. ی داگرت آه مه له موو به وشكی هه
و ئازموونه  ین و به دوای ئه تی و ماندووی ئستاش لره آه ند رۆژ شه ر و دوای چه مان گرته به شانه رآه چیا سه

نگاو  ی بناسین و هه شت و له زمانی خۆی خوداآه رده وت بچینه هۆرمزگای زه مانه خت و ترسناآانه ده سه
شت، ڕبازی چاآی و آۆشش و دینی  رده ختیاریی زه تیشكی بهو ڕبازی پ ره و ژیانكی نوێ و به ره بننین به

  ."م ئایینه پیرۆزه م ئه ندامكی ئه هدینی بناسین و ببین به ئه به
رمی  آان و زۆر به گه وپیری میوانه ره وه هات به آی شاد و آراوه ر و به ڕوویه ی هاته ده شت له مھرگاآه رده زه

آان و نان و خۆراآیان بۆ  رگی پاك و خاون بنن بۆ میوانه ه جل و بهخۆش هاتنی ل آردن و ڕایسپارد آه ل
ڕوپۆشته آرد و خۆراآیان پ دان،  آانیان ته وبردیان آرد و میوانه ست شت خرا ده رده هاوڕیانی زه. ن  بكه ئاماده

ستی  رخۆ ده له سهرهاتیان و  سه ست و به به ی خۆی و گوی گرته مه شت بانگیانی آرد بۆ باخچه رده پاشان زه
  ":وه م شوه خونده ند سروودی به شت چه رده آی زه پشه. آانیان می پرسیاره آرد به وه

  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه
  و آردار و گوفتار و نیایشتانه، ئه

  آه به مرۆڤ
  جاویدانی و ڕاستی و

  خشنت، به آردن ده شه هزی گه
  موویان آی هه پشه

  .ین آه ش ده به تۆ پشكه
  1، سروودی 34گاتا، هاتی 

  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه



  مرۆڤی پاك و خۆپارزی بیرچاك،
  یه، ك ڕاستیدا ئاوته ته وانی له آه ڕه
  موو رامان و آرداری خۆی هه

  آات، ش ده به تۆ پشكه
  هیوادارم بتوانم،

  و سرووده پیرۆزانه به
  وه یھۆنمه ده
  آانم، ها به نیایشته روه هه

  .وه مهلت نزیك بب
  2، سروودی 34گاتا، هاتی 

  
  ..!زدا ی مه ئه
  ..!ی ڕاستی ئه
  ..!ی رامانی پاك ئه

  یشتم له ڕاستیدا من تگه
  .مووانن آه ئوه بانتر و به تواناتر له هه

  آانی ژیان، ری گۆڕانكارییه رتاسه ندم له سه زوومه ئاره
  .ن ڕنونیم بكه

  تا به ستایشت و نیایشتی دڵ،
  .وه ڕمه بگهو ڕووتان  ره به

  6، سروودی 34گاتا، هاتی 
  
  ..!زدا ی مه ئه
  و ڕاستیی دخوازم ره وایه به آه

  ڕنونیم بكه،
  .وه وآردنی پاآی بیبینمه یه تا به په

  زموونی خۆتم ئاراسته بكه، پسیار و ئه
  ی تۆیه، وه آه پرسیار و تاقیكردنه

  هز و دلری
  .خشت به ران ده به ڕابه

  10سروودی ، 43گاتا، هاتی 
  
  و دانایه، ئه

  نی من سه ی پاك و ڕه آه گوته
  آات، آردنی جاویدانی، ڕنونی ده شه یشتن و گه ن پگه آه بۆ آۆمه

  نت، یه به گویان بگه
  بت، ن ده مه هره آان به ختیارییه له باشترین پاداشت و به

هۆرا، زدا ئه گومان مه ب  



  ر پرشنگی رامانی پاآدا، له به
  .آات سه پتر ده و آه ندیی ئه توانامه

  6، سروودی 31گاتا، هاتی 
  
ستی خۆی چ آردبوو و نوی خودای ل نابوو و  ركی به ده یكه سه آه په و آه شت ڕووی آرده ئه رده زه

ستی و  ربه یه بۆ بیر و بوات، تۆ ئازاد و سه تا باش بزانه آه من ڕزم هه ره سه: "رمووی ست، فه ره یپه ده
هاش  روه ی و هه بژت خودای خۆت ستایشت بكه ر شوه آه ئایینی تۆ ده ی ب هیچ ترس و بیمك به ههتوان ده

سك آه  ر بوا و ئایینی آه رگیز من له به هه. آدا نییه ته م له نگ و آشه رگیز نیازی جه بزانه آه من هه
تی و خودای  تی خۆیه ی مشك و خره شایستهس  ر آه ڕ و ئایینی هه نگم، چون باوه آیدا ناجه ته رستت له یپه ده
آی ت  ته سه، له و آه تی ئه ی خره ندازه ر ئه دات و من له به تی خۆی نیشانی ده مانه آه خره سك هه ر آه هه

ن بۆ بزوان و  م و هزر و رامانی آۆمه ن نیشان بده یه آه ڕگا به آۆمه وه من مامۆستام و آاری من ئه. ناگیرم
كۆگای ڕوون بدۆزنه وه هان بده وه و دۆزینه وه و بیرآردنه ینهلن وه و به ڕاستی و ڕۆشنایی بگه م تا خۆیان ڕ .

ك  ته نگ له ك نادانی و تاریكییه و بۆ جه ته س له آانی من به ره ربه به. م آان ناآه ره ربه م، به آه من فر ده
ر وای ل بت آه بۆ بوا  گه ش باش بزانه آه ئه مه ئه. سنمگر نجری بۆ ناآشم، چرا داده نادانی و تاریكی خه

بوایی آه  یشتن و جیاوازی و فره ی تگه نگی و ڕاده و السه ت به نگ ت بگیرت، به تایبه الندا جه و ئۆل له ناو گه
آان  یبینی و رامانهداچوونی جیھان ك هه نگ و به یه یدانی جه بته مه میشه ده یه، جیھان بۆ هه الندا هه له ناو گه
زانن من بجگه  ها آه ده روه هه. وه نابینن تی به خۆیانه نی جیھان بۆ ساتك ڕووی ئاشتی و دۆستایه و آۆمه

ی رامان و ئاآاریان  سانه و آه یشتم آه ئه مه تگه ری ئه رمانگه زموونی ده له ئه. تی، پزشكیشم ل مامۆستایه
وه سزا و ئازار و  یریان بكرت و پویسته له جگای ئه خۆش سه ڤی نهك مرۆ بت وه وت و ناڕاسته، ده چه

ری دارین آه  یكه سك آه به په ی آه ئستاش ڕووم له تۆیه ئه. ر بكرن سه رمان و چاره آه ده ره بكوژرن، گه
دروسته، تۆ وه  باش بزانه آه آاری تۆ له چاوی منه. رستی یپه زانی و ده ستكردی خۆته و به خودای خۆتی ده ده

شنه  و چه تا به ره ره له سه یكه و په ش بزانه آه داری ئه مه م ئه یناسی، به بینی و ده ره ده یكه و په خودا له
وی و گیانی گرت  وته ناو زه ك خۆی آه ختكی دیكه وه نكك بووه آه له دره م پارچه داره له پشدا ده ئه. بووه نه

ند سالك  وا و خاك، بای ستاند و دوای چه آانی ئاو و هه مینه بوونی زه مادهر تیشكی ڕۆژ و به هۆی ئا و له به
برا چاوت  وایه آاآه آه. رتدا دانراوه رانبه ی  خودا له به خته به شوه و دره بوو به درختكی بند، آه لقك له

و جووین و گۆڕین و  بوانه ئهآه،  نكه بوانه ده. تكه داره پشتر و فراوانتر بۆ و بوانه م له لنه و له هه
و هزه آه  وا و خۆر و ئه بوانه ئاو و خاك و هه. آه نكه روونی ده ی ده یین و زایینه وزبوون و باآردن و گه سه
. آانی موو دیارده ر و هه دیھنه قویوه، هزی ئافراندن، ڕوو بكه هزی ئافراندن و به ی ل هه موو دیاردانه هه

وی و له خاك و  آان، له زه شانه شكه آان و آه ستره تاو و ئه ك بوانه، له ئاسمان و هه یهموو جگا له هه
م گوتانه  ش بزانه براگیان، ئه مه ئه. ی تر زاران دیارده و ونه آان، له چۆم و ڕووبار و هه وشكی و چیا و زۆزانه

ی  ترین دیارده وره گه. یه بیر و مشكت ههژرنی، نا، تۆ خۆت  بت بیپه ر چیم گوت تۆ ده وه نییه آه هه بۆ ئه
ك  ته آه وایه له. رستی، رامان و مشكی خۆته ره ببته بتی تۆ و بیپه یكه و په توانت له جگای ئه ستی، آه ده هه

تی خۆت بۆ ناسینی خودا  وه و آۆشش بكه آه له رامان و خره ره فره بیر بكه. هزر و رامانی خۆت ڕاوژ بكه
ی  ی آه ڕیشه و گوتانه ت ئه شن، به تایبه ی آه پشتر به تۆیان گوتووه و ده و شتانه ر بگری، نه ئه تی وه یارمه

  ".یاڵ و ڕۆژگارانی آۆن وه بۆ گومان و خه رته گه ده
ر  ك هه تۆش وه. یه بۆ بیر و ڕات زانی، ڕزم هه روان به خودای خۆت ده سك آه زه ی آه ها تۆ ئه روه هه"

فری  مان له ناو ده یری زه آانی سه موو ڕووداوه به ڕاستی بیری تۆ دروسته آه هه.  گای رزیتمرۆڤكی تر ج
مانی  زه. جگام پ نیشان بده مانی ب م زه به. وانه مان ڕه ی زه موو شتك له ناو جگه هات و هه مان ڕوو ده زه



مه شونه آه  مان، و ئه یه، جگای زه آیش هه هوێ جگای یه، له مان هه ر  آوێ زه جودا له ج، له آویه؟ له هه
مانك آه  ی زه شوه. هنت ر ده شنكی ده ر آاتكدا به چه ر شونك و له هه خشت و له هه به مان شوه ده به زه

 و ی و ئه مان به شون گرێ بده ر تۆ زه گه ئه. مانی شونكی تر جیاوازه ی زه ك شوه ته یبینی له ئستا لره ده
ستی و  تی هه ستی و خره آبوون، به هزی ئافراندنی هه مان و شونی یه آك بزانیت، ئینجا له زه دووانه به یه

ش  نده نووس ناڕاسته و چه ر چاره مه م بیری تۆ له به. ناسیت قینه ده یت و خودای راسته گه ستی ده نجاری هه هه
زانیت و بۆ خواست و رامان و ویستی  مان ده رمانی زه ژر فهردووندا له  موو شتك له گه تۆ هه. وت و شاشه چه

ندی خۆت و هزی هزر و  ئایا تۆ له توانامه. وته مه چه ڕی من ئه وا نابینی، به باوه ك ڕه خۆت، هز و توانایه
شكی خۆت بزه ئاگایی؟ ئایا نازانی آه تۆ له مه رامان و مھا تۆی ن ندی و ته مه هره ستی به آانی هه زنترین ه

و  موو شتكی تۆ به ئه زانی؟ هزك آه هه م ده م آه ندی؟ چما تۆ هزی رامان به مه هره م هزه به مرۆڤیش له
و  ئه. وانه و خاۆی ئاشه م تاڤگه و ئه ری خۆت، بوانه ئه وروبه بوانه ده. شبت یه و ده ند بووه و هه یوه په

رده  و به رمانی خۆی و ئه ته ژر ڕآف و فه ی خستووه یه اڤگهو ت وانه به مشك و رامانی خۆی ئاوی ئه ئاشه
ر  دا و به سه رمانی ده آه فه تا دون ڕووباره. گرت ر ده رخنت و ئاردی ل وه چه ی ئاسیاوی پ ده نگینه سه

وایه  آه. دات هرمان د آه فه ی ئاوه ر ڕۆیشتن و خوڕه یه به سه آه وانه م ئیمۆ ئاشه وان زاڵ بوو، به خای ئاشه
نووسی تۆ دروست بكات و بیگۆڕت،  توانت ژیان و چاره وته آار، ده ر بكه گه مه رامان و هزری تۆیه آه ئه ئه
  ".رمان و ڕآفی تۆ مانیش دته ژر فه وه، زه تی خۆت بخه آاره رامان و خره. مان ك زه نه

موو  آت له ئاسمان بۆ دیاری آردووه و هه وی خودایه آی ڕووی زه یه موو دیارده سك بۆ هه ی آه م تۆ ئه به"
رامانی تۆ، تۆی بۆ . ی تۆش پوپووچ نییه گوته. زانی رمانی خودایانی ئاسمان ده وی له ژر فه ر زه شتكی سه

 وه، ك له ئاسمان ببینیته وی خودایه ر زه آانی سه ك له قابی و ونه یه ر دیارده و ونه وێ هان داوه آه بۆ هه ئه
متر  وه و له سنووری گومان آه یته ر فراوانتر بیر بكه گه ئه. ستكردی رامان و پنداری خودی خۆته ك آه ده خودایه

ت و زانستی تۆ،  یت، پاشان خره خ بده رگرتنی دانش بایه تر بۆ وه یته رامان و زانست و فره وه و ڕوو بكه یته بكه
موو ترسی تۆ  وه هه یت ئه شنه بكه م چه ر بت و تۆ به گه ئه. افراندنمان هزی بھاوتا و تاآی ئ نته هه یه نگه ده

روارت  آی په گا و شه یفخۆشی خوداآانی ئاسمان باشترین جوانه رگیز بۆ خۆشنوتی و آه چیت و هه له ناو ده
آان خونی نگیت و له ڕگای خودا ردوم ناجه ك مه ته یت و له ی قوربانگا و له ڕگایاندا قوربانی ناآه وانه ڕه
وانی خوداآانی ئاسمانی، چ  ته زۆر باكش و جگای پرسیاره، آه ئوه په م بابه ئه. الن ناڕژنیت گه

م  ڕژنن و ئه بن و خونیان ده ر ده ی به نرخ و به سوودی خۆتان سه وه آه ئوه ئاژه بینن له سوودك ده
رانه چ  به م گیانله یه و ڕژتنی خون له ملی ئه هی ئوه ه م آوژتنانه ی ئوه چ نیازكیان به خودایانه

یفخۆشیی خۆیان  ئافرنن و پاشان بۆ آه ڵ ده خوداآان ئاژه.. یره دی دنت؟  سه ك بۆ خوداآان به یفخۆشییه آه
استی ڕ وی، به ر زه ر ببن و خونیان بژنه سه وان سه رانه له ڕگای ئه به م گیانله بن آه ئه ردوم داواآار ده له مه
  ..."یره سه

ی آه له  و آاته زانی، بیر و بۆچوونی تۆ بۆ ئه تاو و مھر به خودات ده سك آه هه ی آه ها تۆ ئه روه هه"
آانه آه  ه سته شته سارد و زوقماوی و به و ده له. ژیات بك دروست بوو آانی باآوور ده آان و زۆزانه شته پده

ت خۆر و مھر  بووایه تاو بوو و تۆ ده رمای هه و به ڕۆژ و تیشك و گهی مانگ سارده، ژیان گردرا ساڵ دوانزه
و  ك ئه تیش وه فراوی ساردانه ناژت و رامان و خره میشه به و ناوچه هه م ئیمۆ تۆ له به. به خودات بزانی

ئیدی تۆ . ندووه ی سه شه ر بوویت و هزر و رامانیش گه ردسرانه آۆچبه و وته سه تۆ ئیمۆ له. مه نییه رده سه
رما  یه آه له خۆی تیشك و گه وه ندیشی ئه تمه آی و تایبه نھا خاسه آه و ته یه زانی بزانی آه خۆریش دیارده ده
رزتر  م به رما و تیشكی ڕۆژ، به نده به گه ی مرۆڤ به ی براگیان، ڕاسته آه ژیانی ئمه وایه ئه آه. دروشنت ده

ش وزه و توانای رامانی  وه گرت، ئه ی ل ده رچاوه و هزه آه ڕۆژیش سه یه، ئه له ڕۆژیش هزكی تر هه
ش  وه آه و له آانت قوربانی مه ه تاو ئاژه ترسه و له ڕگای هه وایه ئیتر له ڕۆژ مه آه. نجاری ئافراندنه هه



ك آه ڕۆژ به خودای ی آه به آوژتنی مرۆڤ آه نده تۆ گومانی وا ده ر چه هه. آوژه له ڕگایدا ردوم مه خراپتر مه
ت تاوان و گوناهكی فره  م آاره م له ڕاستیدا تۆ به گری، به رده زن وه هره و پاداشتی مه خۆی نازانت، به

  ".ر و گوایه خودا آان، آوژتنی مرۆڤ، له ڕگای دین و باوه ترین تاوانه وره ش گه وه ت آردووه، ئه وره گه
ق  زیی و فریوآار و ده به آی تووڕه و توندخوو و ب وایه رمانه سك آه خودا به فه ی آه م تۆ ئه به"
.  ژرنم شنك ناپه م خودای تۆ به هیچ چه سانه داننا، به م آه موو ئه دیتت آه من ڕزم بۆ خوداآانی هه. زانی ده

ق و  ریك و دی ڕهی تا ندشه ی هزر و ئه وه نگدانه رستی، ڕه یپه ی و ده آه ی بۆ ده شه ك آه تۆ بانگه خودایه
. نج و گرفته رد و ئازار و ڕه وان و گیانت په له ده موو دڵ و ڕه تۆ مرۆڤكیت آه هه. خت و توندی تۆیه سه
ك بیابانكی وشكه آه دۆپه  دت وه. روونی تۆیه ی ده ت خۆی نیشانه ی گرژ و مۆن و تووڕه ت و چھره واه ڕه

م ده  ی تۆ، له رانه مگه فتاره سته م ڕه موو ئه دیوه، بۆیه هه وه نه خۆیهڤینی به  ویستی و ئه ئاوكی بارانی خۆشه
م ده وشك و هزره ناڕاسته  ر له ی، خودا هه ڕوانینشت له باره گرت و دیتن و ت رچاوه ده وشك و ب ئاوه سه

رگیز  ت، هه هویستی له دت بوای ڤین و خۆشه ر پچك رامانت ڕاست بوایه و تۆزك ئه گه تۆ ئه. دی دت به
ی  رچاوه سه. آشا ده ردومت به خاك و خون نه شنه ژیانی مه م چه دا و به ئه آارییانه نه م خراپه ستت به ده
و خودایه هیچ شتك نییه  رستی، ئه یپه و خودایه آه تۆ ده وه بۆ ئه ڕته گه ی تۆ، ده م آرداره خراپانه مووی ئه هه

یه آه تۆ بیری ل  وه به ڕاستی خودا ئه. یت آه و ده ریی ئه رمانبه ر، آه تۆش فه مگه آی سته یه رمانده بجگه له فه
یه  وه نیا بۆ ئه ردوونه، ته موو جۆش و خرۆشی گه م هه رینش و ئه ی ئافه موو دیاردانه م هه لۆ ئه وه؟ گه یته آه ده

ر بوون و  یته سه ستدرژی بكه و هرش و ده ت و بۆ خۆشنوتیی ئه وه له خوداآه بوونه آه تۆ بتوانیت بۆ نزیك
رستی و  په م خودایه آه تۆ ده له.. یره یت و خونیان بژنیت؟ سه رهوود بیبه ن و به تان و فه سامانی آۆمه

م  آی ناڕاسته و خۆت له براله با پت بژم آه خودای تۆ خودایه. ی آه یه آه تۆ بۆی ده  و آارانه یرتریش ئه سه
رگی گوڵ و گیاآان ببینه و  آانی خودا له ناو گوبه نیه، بوانه نیشانه وزه م سه ڕوو بكه ئه. خودایه ڕزگار بكه

رگت بشۆره و بۆنی ناخۆش له خۆت  ش و به رم و نیان بكه و له ماشات نه وه و ته ره پاشان گری ناوچاوانت بكه
ه جی بیر له دزین و آوژتن نده بت و ل وه و له جگای ڕك و توندی و گرژی، لوت به خه ره پاك بكه

رینشدا  ی هزی ئافه خودا به هزی ئافراندن بزانه و له ڕاژه. وه، بیر له چاندن و دروستكردن بكه یته بكه
یه،  ر تشتك آه نیشانك له ئافراندنی پوه ردوون و به هه الن و جیھان و به گه موو گه به هه. بكۆشه
له جگای ڕژاندنی خۆن، گوڵ و نمام بچنه . ی بكه رده روه ونه و پهویستی و دسۆزی بكه و ئافراندن ب خۆشه

ست و  ڕابه و ده. ش بكه یان پشكه خسیرآردنی ڕبوانی ماندوو، ئاو و میوه نجه و یه شكه و له جگای ئازار و ئه
زدا، آه  را مههۆ ری ئه یوانی تیشك و ڕووناآی و له ژر سبه برد آه بۆ ژیانكی نوێ، ژیانك آه له ژر سه

نجاری بوون و  ك آه هزری بوون و هه زدایه هۆرا مه آانه، ئه آان و باشییه موو چاآییه رچاوه و چاوآانی هه سه
  ".موو شتكه تی هه ڕه سنوور و بنه ڤینی بوون و خودی بوون و زاتی ب ئه

و خودا آه له مشك و هزرتانه  آی ئه وت خودا بناسن، پشه تانه ر ده مووتانه، گه مم له هه ئستا ڕووی ده"
نیایی و  زوو و هیوا و ته رانی و خواست و ئاره آردی ترس و نیگه ست یاڵ و گومان و ده و دروستكراوی خه

وه نائاگایی و بوه  وه، له سه شنی مرۆڤ له ئاسمانه ر و چه یكه یه و به په هانایی ئر رامان و دڵ و گیانی ئ
وه و  داته آات، جار جاریش سزا و پاداشتان ده تانترسنت، یان هیوادارتان ده دهدات و جاری واشه  رمان ده فه

ن، ئینجا چاوتان  ری آه وه، پویسته له مشك و هزرتان ده تانچزنته وه یان ده تانالونته هندك ڕاش ده
وه آه چلۆن  نه نی خۆتان بكهدایكبوو دیھاتن و له ردوون و له خۆتان بوانن و بیر له به نن و له جیھان و گه هه

ستراو بوون و پاشان  پكدا پلك خونی به ست له ده. آان، له ناو زدانی دایك دروست بوون له گرساندنی تۆوه
یشت هدی هدی  وه به ئوه گه شی دایك و له ڕگای خونه ك آه له له یه سه ره تان ل نیشت و به آه شوه
شنی مناكی  ڕینی نۆ مانگ، به چه ریفی و جوانی چ بوو و دوای تپه  به زهشتان آانی جۆراجۆری له ندامه ئه

. ك له جیھاندا ناپوندرت یه یر و به وردی و ناسكی آه به هیچ آشانه ویش زۆر به سه دایك بوون، ئه ساوا له



و هزری آردار و ت  نی هۆش و خره مكی دایك باتان آشا و ورده ورده بوون به خاوه پاشانیش به شیری مه
ست و بیرتان،  ست و نه بینی هه رگرتن و فربوون و ده وتنه ئاخافتن و وه رگرتن، دوای آه ناسین و وه

وراز و نشوی ژیان و  پانی هه ئینجا پاتان خسته ناو گۆڕه. وانی دی ستی ئه یشتنی هزر و هه هاش تگه روه هه
وه بۆ ناسینی خودا  م ئایا باشتر نییه له جگای ئه تا پتان دهئس. و پش هاتن ره م جۆره تلتان خوارد و به به

م شته  نه ئه ن و بیانكوژن، ڕوو بكه ردوم بده یاڵ و آرداری نازانستانه و ئازاری مه بچنه ناو جیھانی گومان و خه
م  وه له  به لكۆینهوه و ی پ پرس و ناوزه بدۆزنه م دیاردانه ر له ناو ئه دیھنه گاری به رده وه یرانه و په سه

آان،  ستره لنن و بواننه ئاسمان، چاوتروآاندنی ئه ن؟ چاوتان هه شه پ بده دیاردانه، رامانی خۆتان گه
تنی  ی رۆژ و هه له سپیده. سنووره رینی ب شان آه درژایی و پانی و به ی مانگی تابان، قوویی آاآه رمانه خه

ر چی له  ریا و هه ران و رووبار و ده به خت و گیانله ی، زۆزان و دره آه وشاندنه رمی و دره خۆرشیت و بواننه گه
هار و  و، هاتنی به ك هاتنی ڕۆژ و ڕۆیشتنی شه ر چاوتان، وه نه به ستی بخه آانی هه گۆڕانكاریه. ردووندایه گه
آانی پاییز و  رزه له وهوی  رما و جۆش و خرۆشی زه پژاندنی گوڵ و گیای، هاتنی هاوین و گه وزبوون و گوڵ سه

م آام خودا؟ خودای تووڕه و  وه و بیخونن و له زاناییدا خودا بناسن، به نه ر بیبینن و بیر بكه هه. زمسان
  ".رگیز رگیزاوهه هه.. یه ه و شاشی ئوه ڕوانی هه ر آه له ئاسمان دانیشتووه و چاوه مگه سته
ردوون ناسی،  رخی گه ر چه گای زانست و ئاگایی به سهآاتك آه زانا و هۆشیار بوون و خوداتان له ڕ"

بیرچوون و تاریكی  و دۆی له ره زت و به به ری داده مگه ختی سته یایی ئوه له ته و خوای گومان و خه ئینجا ئه
ردووندا  ك آه خۆی له ناو گه دی دت، خودایه آی دیكه له ناو رامانتان به چت و له جگایدا خودایه ده
ی  وه گ، له ناو دانه یكاته ڕونت و دوباره ده راندنك آه له گی مردگ گوی زیندوو ده هزی ئافه. ونتن ده

دی  ی ل به ر ڕونت و گوڵ و میوه و به ی ناسك و چووزه نمامی تازه ده ره آه ختدا چه وشك و له چی دره
ركی  وه بته بوونه  خون به مناڵ و منایش دهآاته خون و و هزه آه له ناو زی دایكدا، تۆو ده ئه. دنت

زنایی بوون و خودی بوونه، بوونیش له  موو پانتایی و مه یدانی شانۆی هه رینشك آه مه هزی ئافه. ت روومه به
وه بیر  یه م خودایه و له باره نه ئه ر ڕوو بكه گه ئه. آرت نیا به ناسینشی ده ی بوون نییه و ناسینی ته وه ره ده
یی و خۆویستی  یاڵ و تووڕه قویوی گومان و خه توانن ببینن آه خودای پشووتان آه هه وه، پاشان ده نه كهب

یدانی  ی خودا له مه وه ستی ئوه دۆزینه به ر مه گه ئه. بوو بوونی و سستی و ترسی ئوه بوو، شتكی تر نه وزه
رینش  آانی ئافه موو دیارده ك هه ته آانی ئوه له ئاآارهنجامدا  وه آه له ئه بته هۆی ئه وه ده ئافراندن بت، ئه

نجه و ئازاردان و  شكه درژی و ئه ست م و ده شبینی و ڕك و تۆه و سته رستی و ڕه په خۆویستی و چۆڵ. گۆڕت ده
تی ویس ڤین و دسۆزی و خۆشه بته چاوآانی ئه وه و دتان ده ره مووی له دڵ و آرداری ئوه دته ده آوشتن، هه

شته آه به دوایدا  هه و به یدایه آه ئه م گۆڕانكارییانه له. تی آانی بوون و بۆ مرۆڤاته ن و دیارده موو دیمه بۆ هه
ی پاآه و  ی هزری پاآه، گوته شت واته هه له ڕبازی من، به. دی دنن م جیھانه به ستی خۆتان له ون به ده

آه آه  ژاری و ناخۆشی و بكاری و درۆیه، جگایه تی و هه ۆیلهستی و آ ش مانای ژیانی بنده ی پاآه، دۆژه آرده
  ".رمان بدات م فه رزی و سته شی و لوتبه یی و ڕك و چاوچنۆآی و ده له ناویدا تووڕه

وانی  ری تیشكه و ڕه یكه گاره آه په رده روه و په ئه. و ناسینی خودای نوێ ڕابن ره والوه به وایه له ئیمۆ به آه"
موو شتكی  ی جاویدانیه و هه رمانه ویه، خه ی ئاسمان و زه آانه، تریفه موو ڕووناآییه ی هه پرووسكهڕاستییه و 

ی ڕووناآی  بنه تریفه م خوداتان ناسی، ئینجا خۆشتان به آاتك آه ئه. و ی ئه آه له تریفه مۆیه م جیھانه ژیله ئه
رم  كانی دی گه م ناسینه دڵ و گیانتان و خه به. ندن سه شه دیھنان و ڕواندن و گه رما و به و آانیاوی تیشك و گه
آردن و  ش دروست  وه ر، ئه گرنه به ك ڕگا ده نیا یه زدان ته وه و بۆ خۆشنوتی یه نه آه و تابان و رووناك ده

و  ن نده گوێ بده ی خواوه م سروودانه آه له باره به. خششه تیدان و جوانمری و داد و به آردن و یارمه دان ئاوه
  ":وه ه بیخونهمیش هه

  



  ..!زدا ی مه ئه
  وه، آاتك آه له رامانی خۆم ورد بوومه

یشتم آه گه ت  
  نجامی بوونی، رئه تا و سه ره تۆ سه
  .ی رامانی پاآیت رچاوه تۆ سه

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

  8، سروودی 31گاتا، هاتی 
  
  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

  تا چاودر و پشتیوانی،
  .آان بت ره باشه رامانه هه

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

  به هزی پیرۆزی مینووی خۆت،
  .رفرازمان بكه ڕووناك و سه
  7 ، سروودی31گاتا، هاتی 



 
 

آان سپنته میشه ئه  
  
هنا، پمان خۆشه  آانت ده سپنته مشه ئهمیشه ناوی  آانی پشووت هه له ئاخافتنهشت  رده ی زه ئه"
  .مان پ بناسنیت مانه رۆآی ڕاستی ئه ناوه
ر  گه هئ. آه و به جوانی بیناسین نمه نكه گه ینه ده آه ڕوو بكه ره مدیسان گه آان هه سپنته مشه بۆ ناسینی ئه"
من له . ناسین ریشیدا ده وا به سه رمانه آانی فه ردوون و زاآۆنه موو گه وه هه آه باش بناسین ئه مه نكه گه ده

  ".یناس، بۆمانی ببژت یزان و ده نم ده ی گه ی له دانه و شته م آه ئه آه سپ داوا ده ئه جام
ت بۆ باس آردین،  آه نمه و له زیندووبوونی گهوی چاند  نمت له زه و ڕۆژه آه گه تا دته بیرم ئه ره سه"
ر و له ناو خاآدا  نبار هاته ده ر آه له ئه م هه نونی، به نم ب گیان ده نكی گه نده ده رچه رمووت آه هه فه

دی  نمی تر به نكی گه وه ده دا و له خودی خۆیه ده ڕوت و هه وته جووه و ده آه ری زیندووی ده وهه چندرا، گه
یی و جاویدانی و زیندوویی و  میشه م هه سپنته، ئه مشه ی ئه شكه له واژه آه به» مشه ئه«ی  واژه. نتد
ت یه گه نم ده نكی گه ی ده رگییه مه بكی دیكه ده یه آه خۆی زیندووه و ژیان به ده م واته به. نت و  یه گه نكن
ڕ و مات  ڵ و مه شی بۆ ئاژه آه ی ژیانی و آایه بته مایه ت دهوه آات مرۆڤ بیخوا آی تره له الیه. خشنت یبه ده

بته  آان ده سپنته مشه وابوو ئه آه. خش رمانبه ر و ده یش به مانای پاك و پیرۆز و پترآه»سپنت«. نده سوودمه
روونی   له ناو دهمان یاساآانه آه تایی، هه تاهه خشانی هه رمانبه نر و پاآانی پیرۆز و ده یه رانی سوودگه پترآه

ستنت و به زایینی  ی پده شه دات و گه ڵ ده آات و هه خاته بزاڤ و بای پ ده ری ده وهه یه و گه نمدا هه نكی گه ده
نكی بووندا  ر دیارده و دیمه وه له هه نم ژوورتر بچین، ئه نكی گه ریش له ده گه ئه. نت یه گه آانی دیكه ده نكه ده
بته  ڕوت و ده نم ده زانم و دەیبینم و بیرم بۆی بجت، آاتك گه و جگایه من ده تا ئه. بینین م یاسایانه ده ئه
ری  وهه وایه گه یشتبت، آه تاوی پ گه وا و تیشكی هه بت له خاآدا چندرابت و ئاو و هه تر، ئه نمی فره گه
  ".وا و خۆر گرساوه هاتوو، له خاك و ئاو و هه ست ده نمی وه گه

  ؟"وه رك ببینیته وهه وانیش جه وه و بۆ ئه یته وا بیر بكه ڕ ئاو و خاك و هه مه توانیت له ا دهئای"
رزتان  م نییه و له ڕاستیدا بیرم بۆ هیچ آوێ ناچت، داوام وایه آه به م پرسیاره ی ئه وه مدانه توانای وه"
  ".وه یته م پرسه بده می ئه شتی زانا بۆ خۆت وه رده ی زه ئه

ڕوت و  وا و ئاو و خۆری بۆ لوا، ده نم آه چندرا و هه بژم، گه م شوه ده  پرسیاركی دژاره، من به هب"
سانه جودا  ره م آه ر آام له نده هه ر چه نم ناڕوت، جا هه بت، گه ی نه سانه ره م آه ر آام له ر هه گه ئه. دات ده هه

نجام و  م له ئه یه، به تیی هه ی جیاواز و تایبه تی و شوه ك بۆ خۆی چۆنیه ر یه بینرت و هه ك ده له یه
دا  ردوون و جیھانی ئمه له گه. یه ڕووناهیش  وه ن، ئه گه ك شت ده موو به یه یشتندا، هه ك گه آۆتایی و له به یه

جگه له یه، شتك نییه ب ك آه هه یه ر دیارده قویوه و هه موو شتك له ڕووناهی جاویدانی گرساو و هه هه
آانی و جیھان و  موو دیارده ری بوون به هه وهه چاوآانی و گه. قی ڕووناهی جاویدان به آی شه یه شوه
تا،  ره سه یه، ب گانه ڤین و هزی یه زدایه، هزی ئافراندن و ئه هۆرا مه وه، هزی جاویدانی ئه ردوونه گه



ب آه آۆتایی، ب نه هگۆڕ، نابینرێ و ب هاوتا و نه ران و بك نییه . نده ر و توانامه دیھله جیھانی بووندا، شت
موو شتك له  هه. آان نده خشه ی ڕه نده خشه آان و ڕه ی هزی جاویدانی ڕووناهی یان تیشكی تیشكه وه ره له ده

هۆرا  ئه. و آۆتایی پ دت ستت و به هزی ڕووناهی ئه ده زدا هه هۆرا مه قی جاویدانی ئه به ی شه جیھاندا له وزه
ی  وی، هزی ئافراندن، وزه ی ئاسمان و زه آان، تریفه نده خشه ی ڕه خشنده آان، ڕه زدا ڕووناآی ڕووناآییه مه
سنوور و  ران و ب آه ری ب وهه زی بوون، جه ر و بنیاتی بوون و ئاوه وهه رینشت، گه نجاردار و هزرداری ئافه هه
كه پانتایی هه بویست* رشار هزدا س هۆرا مه ئه. موو شتتا و ڕووناآی  ره ری سه وهه و گه* له تریفه و بوونی پ

گای داگرسان و ئافراندنه آه دیارده سنووره آه هه گشتی و ئازادی بساوه و له ڕتیشك و داگمیشه پ  آانی ل
م جیھانه له  موو شتك له هه. خشت به قی ڕووناآی خۆی ژیانیان پ ده به بت و به شه یدا ده دی دت و په به

آانی  موو دیارده هه. وه یشتن له یی و پگه سیده نكی جوان و قنج، ڕه ر دیمه دی هاتووه و هه ئاگر و ڕووناهی به
آان و  موو هزه هه. ستاو و دیاره ی دیكه ڕاوه وه ك به ر یه ندن و هه یوه ست و په یوه ك و په آدا یه ك یه ته بوون له
آان  موو دیارده یه آه هزه و هه ر هه وهه ك گه ردووندا یه له گه. آكن دا یه  و بناخهستی له ڕیشه آانی هه دیارده

زدا ستوون و بنیاتی  هۆرا مه بوونی ئه گانه ن و یه گانه ستی یه ردوون و هه گه. ن و هزه وه و نمایشتی ئه نگدانه ڕه
  ".ڕبازی منه

خشنده و  آه له هزی ئافراندن و هزی ڕه یه ونهردوون، نمو آانی گه موو دیارده ك هه ر وه مرۆڤیش هه"
ند به  یوه آه په یه ندآراو، بازنه ك به آانی به یه ی دیارده آان و له زنجیره یهی تیشكی آۆآراوی ڕووناآ ترۆپكی
آردنی مشك و دی و   به ناسینی خۆی و ڕووناكهند یوه ڕزگاریی مرۆڤ له جیھاندا په. آانی دیكه بازنه
  .ماه آردنی ڕووناهییه  و شهرمانی و داگرسان ی هه وون به تریفهب ند یوه په

وه به تاآه خودایی ئیمۆ  ند خودایه آی دوور و درژی پواوه آه مشكی له چه مه بزانن آه مرۆڤ ڕگایه ئه"
آی دیكه  یه دهر دیار زانن و بۆ هه ستره و ئاو به خودا ده ستانه آه خۆر و مانگ و ئه ره م رۆژپه بواننه ئه. بگات

سانه  م آه ت بك له نانه ته. آانی مرۆڤه ندیه تمه ك آه پ به تایبه آیان دیاری آردووه، دروست خودایه خودایه
زن و تاك  آی فره مه یاندا خودا به پاتشایه ندشه یه، له هزر و ئه آی تاآیش هه آه بواشیان به جۆره خودایه

ختی خۆی له  ر ته  و خووی مرۆڤكه آه له سهست ز و هه ی و به حهسنوور زانن آه به توانا و هزی ب ده
 .دات رمان ده ر جیھان فه ورین، به سه آانی جۆراوجۆری آه ده رییه هآاندا دانیشتووه و له ناو فریشته و پ ئاسمانه

ك آه من پی  زدایه هۆرا مه ئه. شنه نییه م چه م خودای من به به. بیینن ناسن و ده نه خودا ئاوا ده م آۆمه ئه
نگی و  شه نجاری بوون، قه ت و هه خره. رانه ه و ڕووناهی و جیھانی بكق به ندم، جیھانی شه ند و بوامه بهپا
بینم، له  موو شونك ده ك له ئاسمان، له هه  من خودا نه.ستییه ی هه ماه  و شهستی ندنی هه سه شه یین و گه گه

موو  موو شت و هه ك، له هه داكی ساوا، له رامانی مرۆڤك، له دی گیایهی من نده پشكۆتنی گوك، له خه
  ".ڤینی جاویدانی ڤین، له ئه موو له ئه رزتر له هه س و به آه

ڕزترین،  ترین، به ویست هاترین، خۆشه ڤین ببژم آه جوانترین، دفنترین، پبه ڕ ئه مه م له به"
یه،  ك وشه نیا یه بت ته دا هه م جیھانه آان آه له رین و باشترینی وشهت ترین، خۆش ندترین،شیرین مه هره به
 له موو بوون، هه. ی ڕاآشان ڤین به واته ی ڕووناهی و ئه ڤین به واته  ئه،یه ی گرینگی هه ڤین دوو واته  ئه.ڤین ئه
خودا و ڕوو له ڕزگاربوونم  ڕووم له ی، آه م وشه و دوو واته ه منیش بهی، بۆی  دوو واتهو وه گرساوه به ڤینه ئه

ئاخنراو،  ڤینی آانی ئه فین و دیارده ن بجگه له ئهمدا، جیھا آه ی یه ها آه پشتر گوتم له واته روه  هه.آرده
م  موو ئه ڕیان و هه وته بزاڤ و گه توانت بكه ڤین آاتك ده ئهڤین،  می ئه ی دووهه م واته به. شتكی دیكه نییه

و » ر باكشه«ی،  آه مه ی دووهه ڤین، به واته دی بنت، آه له ناو ئه ر له بوون و جیھاندا بهسنوو ی ب دیاردانه
ر مردنكیش له جیھاندا،  ها هه روه سینك و هه آردن و ڕه شه ڕیان و گه ر جووه و گه هه. بت» ر ڕاآشه«
ڕیانی  ڤینه آه گه مه ئه ئه. تی یه آه ریه اآشهری و ڕ ڤینه، به هۆی باكشه ری ئه خرنه ر و هه ر و هانده دیھنه به
ر تیشكی له ناو دتاندا  گه ڤینه آه ئه مه ئه ئه. دی دت یرانی بوونی ل به رخی ڕۆژگار و سروود و حه چه



خاته چین و  ڤین ژكانی دتان ده ئه. ند و خرۆش هنته گۆڤه ی دتان ده وشت، ژكانی شاراوه و آوژاوه بدره
ك زۆزانی  رای دتان وه  سه.نت، هۆنراوه و ئاوازی ژیان یه گه ی ناسكی بوونكی نوێ به گوتان ده هۆنراوه

هره و  سنوور آه بجگه له جوانی و جۆش و خرۆش و به ریای ب ك ده ك ئاسمانی ساماڵ، وه ورامان، وه هه
نگی ستران و  شه آانی قه پۆله آه شهدایه  ریایه م آوستان و ئاسمان و ده  له.ی تدا نییه زایین، شتكی دیكه

ر   سه*ری رۆآی آیژان و نییلوپه ی جوانی به نگ و چنووره رزه بۆنی خۆشی به. بت ست چ ده به هۆنراوه و هه
ی  زنه لكه خش په به دایه آه له دوای وارانكی ژین م ئاسمانه دكش و خۆشه له. پشكون تاو ده ئاوان ڕوو له هه

آشنت و ژكانی دتان  و ئاسمان ڕاده ره ران به وداسه خمنت و نیگای سه ڕوخساری ئاسمان دهنگ  نگاوڕه ڕه
خشه آه  به و تیشكه ژین ئه. هاوژت خش تیشكی جوانی خۆی ده ی ڕووناآی گیانبه ستره نت و ئه ژه ده
ی نیگاآانی ئوه، دتان هاوساز و م آات و له وه خاته خرۆش و تابانی ده رم و شیرینی ده ی نیگای گه رمانه خه

یران و  وا و هۆره و حه نگ و نه ك آه هیج ستران و ده نگییه آات، هاوساز و هاوئاهه هاوئاوازی خۆی ده
  ".وه و ناگاته ك به خۆشی و جوانی ئه یه سته به

یی بوونت  گانه و یهری بوون  وهه تام و شیوا و شیرین گه ین آه ئاوا جوان و به آه سوپاست دهشت  رده ی زه ئه"
و جیھانی  ره ست بگری و ئمه به آه به ده ری مژاره مدیسان سه خوازین آه هه ش ده آه ئستا.وه بۆ ئمه شی آرده

  ".یت  ببهآان سپنته مشه ئهری  دبزونه
یینی   گهبوون و ڕواندن و ر دروست پرسم، ئایا له سه له ئوه ده. وه ڕنه آه بگه نمه نكه گه دووباره بۆ ده"
نم  بت، یان له گه وز ده نكی جۆ سه نم بچنین، ده ر گه گه  ئایا ئهبینرا؟ ك ده آه ڕكوپكی و یاسایه نمه نكه گه ده
و  موو ئه هه. دی دت نم به ر گه نم هه پرسیاره زۆر ڕوونه، له گهم  می ئه نھا جۆ؟ وه نم و له جۆ ته نھا گه ته

ی یاسا و  ر بناخه و پایه بت له سه ی، ده ر له چاندن تا درونه دی دت، هه نم به ر گه آان آه له سه گۆڕانكارییه
یاسا و . آان سپنته مشه ئه نمه، من نوم ناوه روونی گه ی ده م یاسا و ڕكوپكییه جا ئه. نجار بت هه

ئستا . ك شته ردوون یه ی و گهست آی هه یه موو دیارده نم و له ناو هه نكی گه وا له ناو ده رمانه آانی فه زاآونه
، )شت هه به ئۆردی(، ئاشاوهشتا )ن ، بمهن همه ن، به همه وه(ن  هومه  وهآان سپنته مشه ئهرۆآی  یاسا و ناوه

) ئامۆرداد(رتات  و ئامه) خۆرداد(ئورتات  ، هه)ند سفه ند، ئه سپه ئه(ئیتی  ئارمه نت ، سپه)ر هریوه شه(ئیریه  خشتره
  ".دوین ری ده لی له سه سه ر آامیان به تر و ته وه و هه ینه آه شی ده

دایه م گیانی ت بینرت، به نده بگیان ده ر چه نم هه ی گه دانه. ی مرۆڤه زی بوون و بیری چاآه ن ئاوه همه به"
خۆی . زاهنجارك  ز و هه ، ئاوهنم آانی ژیانی گه موو گۆڕانكارییه تی و هه شوه و چۆنیه ر و زیندووه و له سه

ری  رسوڕهنه ی باكش و سه زاران دیارده ڕوت و هه نم نه نم بجگه له گه دایه آه له گه وه نم له زداریی گه ئاوه
بته  خورت و ده دان و له دواییشدا ده سین و دانه آردن و باآردن و ڕه ره آه بوون، چه ك شین شی تدایه، وه دیكه
تی آه زانست و  ستییه و له مرۆڤیشدا ژیری و رامانیه ی تۆپكی هزری هههدین ن له دینی به همه به. هز
مه  ه و ئه  له ئاژهی مرۆڤ وه ره  و هزر جوكهژیری . نجیت هه آردن و فربوون و چاندی لی ده رده روه په
  ".ی و هاتی مرۆڤه هره ندترین به مه رزترین و پله به

ی  شنه وشه م چه به. ی رامانه به واته» ن مه«ی باش و چاك و  به واته» هـ به«ی  ن له دوو واژه همه ی به واژه"
ری مرۆڤه بۆ خراپه و  یه آه هانده هه» ن هریمه ئه«یا » ن مه ره نگه ئه«ریشدا  رانبه نی ل چ بووه و له به همه به

یی و   ناشت تووڕهآبوون و تی و یه ری مرۆڤه بۆ ئاشتی و دۆستایه ن یان رامانی پاك، ڕابه همه به. زی ناحه
ری له ناو  مگه ری سته ر و تكده ناوبه ن له همه به. دی بت ری له دی مرۆڤ به سه قی و خیره ڕه له ڕك و آه

ندی و دووربینی له هزر و رامان،  ندایه و ناهت مرۆڤ آاری ناشایست بكات و دروستكاری و هۆشمه آۆمه
ری  رانبه  له به.گرت رچاوه ده وه سه نه همه مووی له به  و بینایی، ههرگرتن و زانست ندیی ناسین و وه توانامه

ی  ن مرۆڤ له آورده همه ی به وانه یان بیری و رامانی خراپ آه به پچه* ن آۆمه ز و ژیریدا، ئه ن و ئاوه همه به
آی له  ره تی و دووبه هنگ و دوژمنی و دژای  و جهآشنت آاری ڕاده و خراپه ره الن به ستنت و گه وه چاك ڕاده



مرۆڤ . دی دنت م و خونژتن به ری و آوشتن و بین و سته سه دی دنت و ڕك و آینه و خیره الن به نوان گه
د و ناشاز و ناشیرین و  رێ و آاری به خاته ده ز و ژیریی ده ن، پ له سنووری ئاوه آۆمه وآردنی ئه یه به په

  ":ن ڕ رامانی پاك و خراپ گوێ بده مه ند سرووده له م چه ئستا به. آات ناشایست ده
  
  ..!زدا ی مه ئه
  ی آه رامانی سه و آه ئه

  باش یا خراپ بت و
  یبژرت، ك آه هزری به ئازادی هه ر چییه هه

  ویژدان و گوفتار و آردار و بواشی
  .آات ویی ل ده یه په
  نجامدا، م له ئه به
  تی تۆیه مه خره ئه

  .وه آاته آدی جیا ده په له یهآه چاآه و خرا
  4، سروودی 48گاتا، هاتی 

  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه
  س چ پیاو بت چ ژن، ر آه هه
  یژمریت، ند ده سه ی آه تۆ له ژیاندا به باش و په و شته ئه

  به جی بنت،
  ی رامانی پاآدا، ر تریفه له به

  ی مینوویی هره له پاداشتی ڕاستی و به
  .بت ران ده آامه
  سانه و آه من ئه

  م و آه بۆ ستایشتی ڕگای تۆ ڕنونی ده
  .وه ڕنمه یانپه ری ده ڕگای داوه له تپه

  10، سروودی 46گاتا، هاتی 
  
آانی  موو دیارده نم و هه ی گه ر دانه  به سهنجار،  و ههوا رمانه مین یاسای فه شت، دووهه هه به ئۆردی"
ی  ڤه ره ره و هیچ شتك له ده رمانده و و گران فه نجاركی پته ی و ههله جیھانی بووندا ڕكوپك. ردوونه گه
زنی  ره مه دوژمنی هه. وانی مرۆڤدا، ڕاستی و پاآییه نجار له ڕه هه. شت نییه هه به نجار و ئۆردی رمانی هه فه

ك  یه ر چاآه همی و شادمانییه و ه ی خۆشی و خوڕه وانی مرۆڤ، مایه ڕاستی له ڕه. ڕاستی و داد و مرۆڤ، درۆیه
 آاری، فریو، ی خراپه درۆ مایه. ری ڕاستی، درۆیه مبه ستت و له هه ده یه، له ڕاستی هه آه له جیھاندا هه

  ":یه م شوه ی ڕاستی به سروودی من له باره. بت دا ده گوناهو گرژی له ناو مرۆڤنگی، م، دته خه
  
  دا، م جیھانه موو مرۆڤك له هه

  ی ڕاستی بت، ر پایه له سهآانی  پویسته آرداره
  .چونكه ڕاستی بنیاتی ئایینی ژیانه

  ر، ری دادگه پویسته ڕابه



  آاران و ڕاستكاران و واشه ك چه ته له
  یان ی آه آرداری چاآه و خاپه وانه ك ئه ته ها له روه هه
  آدی آردووه، ڤلی یه ته

  .وت بكات سوآه وشت هه به گونجاوترین ڕه
  1ی ، سروود33گاتا، هاتی 

  
  ..!هۆرا ی ئه ئه

  له آاتی پاداشت و
  ر درۆدا وتنی ڕاستی به سه ڕآه ی آه سه و آاته ئه

  بت و ر ده مسۆگه
  گرانیانن و الیه) بیری خراپ(ن  آۆمه فریوی ئه

  بت، میشه ئاشكرا ده بۆ هه
  خشایشت، ر پرشنگی به وسا، له به ئه

  ستایشتی تۆ و
  بت و ویستی به تۆ پتر ده خۆشه

  .گات ختیاری به ئاآام ده ی به هره بهر و  به
  1، سروودی 48گاتا، هاتی 

  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه
  وه ی آه له ده و آاته ئه

  م، آه بانگت ده
  بجگه له ڕاستی و

  ی تۆ،رامانی پاآ
  دات؟ وانی من ده تیی ڕه سك یارمه چ آه

  آ پشتیوانی من و
  آات؟ یارانم ده

  1، سروودی 50گاتا، هاتی 
  
  ..!هۆرا زدا ئه  مهی ئه
  ..!مووان تواناتر له هه ی به ئه
  ..!ی پاآی ئه
  ..!ردوونگ ی ڕاستی گه ئه
  ..!ی رامانی پاك ئه
  ..!ی توانای مینوویی ئه

  گوم ل بگره،
  ی، ده سك ده ر آه ی آه پاداشتی هه مه و ده ئه

  .بت خششت هه بۆ منیش به
  11، سروودی 33گاتا، هاتی 



  
  ..!ۆراه زدا ئه ی مه ئه

  ی رامانی پاك و ر تریفه له به
  ر پرشنگی تۆدا، له به

  نی چاآه و خراپه، ئاآامی دوو الیه
  وه و بته ڕوون ده
  گرتن و پتربوونی ڕاستی و پاآی، ره به په

  یجۆران، فره له په
  .بژرن ده ڕگای تۆ هه
  6، سروودی 47گاتا، هاتی 

  
نگی،  ره آه ڕكوپكی، هاوسه هریوه شه  له.ر بووندایه سهوا به  رمانه مین یاسای فه ر سھه هریوه شه"

وانی  بوون له ڕه ندی ندی مینوویی، خۆڕاگری و مامناوه وایی چاآی، توانامه رمانه ری له جیھان، فه سازآه
ڕكوپكی و ڕاگرتنی . آه ری هاوزاد و دژ به یه آانی دو ڕاآشه ره ربه یدانی به  جھانی بوون مه.مرۆڤدایه

ی   له پواژۆ و رتكه.نگی  و ناڕكوپكی له السهدی دت ر به گژداچوون و سازگاری دوو ڕاآشه نگی، له به سهال
نگی دروست بوو،  ستی له ڕكوپكییه و آاتك تك چوو و السه آانی هه ئافراندندا، آردن و بوونی دیارده

  ".چت دا له ناو دهر و له ئاآام گرته به ش ڕگای تكچوون و خراپی ده آه دیارده
بینرت  زوو ده و ئاره* شنی خواست یه آه به چه ك هه  هاوزاد و دژ به یهری وانی مرۆڤیشدا دوو ڕاآشه له ڕه"

نگی له  مرۆڤ توانای ڕاگرتنی هاوسهر آاتكه آه  هریوه مان شه رخۆیی یا هه سه نگی و له و ڕكوپكی و هاوسه
خۆی . رهنابت زی ده رمانی ئاوه ز و خواستی له ژر ڕآف و فه ت و حهزی خۆی ڕا بگر نوانی خواست و ئاوه

. خشنت به آانه و به مرۆڤ ئاسایشت و خۆشی و شادومانی ده موو وزه ی هه رچاوه ندییه آه سه م توانامه ئه
ویی،  ، توندڕهمكاری سته. ست دت ده ندی مینوویی وه توانامه ری له به بوون و داد و دادگه ڕخۆبوون، همن سه له

ندی  بوونی هزی خۆڕاگری و توانامه مووی له نه بوون و آاری ناشایست هه واشه ستدرژی، چه ، ده*ویی ڕه زیاده
میشه ڕز و ستایشتی بۆ  ڕز و پیرۆزه، من هه ندی مینوویی له پاڵ داد و راماندا، به بۆیه توانامه. مینووییه

  ".م آه ده
  
  ..!زدا ی مه ئه

   تۆ و ڕاستی وئیسه ستایشتی
  آان و پاآترین هزره

  م، آه ندیی مینوویی ده توانامه
  وت له ڕگای ڕاستدا بم و مه ده

  رای سروود، له سه
  رانی تۆ، وداسه گوێ بۆ سه

  .بگرم
  4، سروودی50گاتا، هاتی 

  
  بژرت، ده ی آه ڕگای چاآه هه سه و آه ئه

  توانای مینوویی،



  وت و آه ست ده رامانی پاك و ڕاستیی ده
  و، ن و گیانی ئه پاآی به ته

  .خشت به ندی ده داری و توانامه پایه
نی تۆ بووه، و له الیه گومان چونكه ئه ب  

  زموونی گرانی ژیاندا له ئه
  .وت آه رده سه

  7، سروودی 30گاتا، هاتی 
  
 آه »ر آشه«و » ر دوورآه«ن،  ده دهرمان  ر فه ستیدا دوو ڕاآشه له هه. ستییه موو هه ری هه ند ڕاآشه سفه ئه"

یه آه  نم هه روونی گه  هزك له ناو ده.بینرت یان ده وه وه آار و آاردانه آانیه موو دیارده ستیدا به هه له هه
ر دووی  چت، هه وا ده و ڕووناآی و ڕۆژ و هه ره شكیشی به آات و به و خاك و ئاو ڕاآش ده ره م به  شك له گه به
تاو  و هه ره آشت و له خۆشی هزك به رمی و تیشكی خۆر ڕاده نم گه  گوی گه.ره  و آشهر م هزه دوورآه ئه

مه  یه و ئه وه هه ره ر و دوورآه وه و آشه م آار و آاردانه آی بووندا، ئه یه ن و نموونه ر دیمه له هه. وه آاته بو ده
نگ و  وه و ڕه وه و آار آاردانه آشان و دوورخسته. هی و دیارده ڕیانی ئه یین و گه ی باآردن و گه بته مایه ده
نگاندنی ڕاست،  سه خشش، رامانی دروست، هه خۆبوردن، داد، به ڤین، له شنی ئه وه له مرۆڤدا به چه نگدانه ڕه

آان و  یفخۆشیی ده ی خۆشی و شادومانی و آه بته مایه مانه ده بینرت، آه ئه و خاسی دهخۆپارزی و پاآی 
  ".آان گیانه
  
  ..!زدا ی مه ئه
  توانن سانه ده و آه نیا ئه ته

  تیان، سایه دل و گیان و آه
  ن، ند بده یوه ك رامانی پاآدا په ته له

  ردی و ڕاستی و زانایی ی جوانمه آه له ڕگه
  نگاڤیان نابت، هه

  سانه، م آه له ئاآامدا ئه
  جیھانی جاویدانیی تۆیان

  .خشرت به پ ده
  5ودی ، سرو49گاتا، هاتی 

  
  من،
  رمانه و هۆره به جۆش و گه به

  ستوون، به م آه له دمدا هه
  وتكا، سته ده

  م، آه ڕوو له تۆ ده
  ختكار، خۆبوردوویی مرۆڤكی خۆبه به ڕاستی و به له

  م و آه بۆ تۆ نوژ ده
  ی باكشی رامانی پاآدا، ر تریفه له به

  .وه بمه له تۆ نزیك ده



  8، سروودی 50گاتا، هاتی 
  
  ..!زدا ی مه ئه

  وانی پاآی ڕاستكاران، من رامان و ڕه
  گای تۆدا له باره

  ستپرم، به ئوه ده
  .وان بیت تا ئاگاداری ئه

  ردی و وانمه هاش ستایشتی جه روه هه
  م، آه آانی دڵ ده خواسته

  م، آه ستایشتی تۆش ده
  چونكه پاتشای

  .داریی و جاویدانیت زنیی و پایه مه
  10، سروودی 49گاتا، هاتی 

  
ی ل  نمی فره نكی گه و آاته ده چندرت تا ئه نم ده ی گه وه آه دانه و آاته سینه، له خۆرداد باآردن و ڕه"
و  ره نم به ی گه دا هزكی شاراوه، دانهنم روونی گه له ده. یشتندایه  و پگهدی دت، له ناو پواژۆی باآردن به
روونی یان له آۆششی  آانی به خواست و ڕاآشانی زاتی ده و دیاردهمو ستی و هه هه. بات وزبوون و گودان ده سه
میشه  ستی هه آانی هه موو دیارده له جیھانی بووندا ڕاوستان نییه و هه. دایه ندن سه شه وچانی گه یی و ب میشه هه

یی خۆیدا به  میشه ندنی هه سه شه ڕیان و گه ستی له گه جیھانی هه. له جوه و ڕۆیشتن و له پواژۆی بووندان
 جیھانی ندنی سه شه ڕۆیشتن و گه. دایه هی، آورتاسی، دابین و لكاندن شنی جۆراجۆری زایین، مردن، فره چه
له پواژۆی جوه و . رییه وهه نی و جه سه ندوچۆنی، ڕه وامبوون، بازبردن، چه رده لی به گه ستی دارای شوه هه
  ".گۆڕن دهآدی  به یهم شوانه  ر آام له ڕیاندا، هه گه

ڕیان و بزاڤ له  ئارمانجی گه. ش به وزه ردت و شوه وزه به شوه دهڕیان و باآردندا،  له پواژۆی گه"
ش له  وه ئه. ندن یوه ك په ر و به یه آه شه دا گه ك ڕگه آانی بوون له یه موو دیارده هه. سینه بووندا باآردن و ڕه
ڕیان و  ی گه  ڕتكه.ڤ له گاڤگی پشتر بانتر و له گاڤی دواتریشدا درژترهر گا یشتندا هه ڕگای باآردن و پگه

آردن له بووندا، بتكه له. وچان و گاڤ به گاڤه باشكه یه م ڕریفی و  ندن و زه سه شه وتن و گه دا توندی و پ
ردنی جیھانی بوون، آ شه ڕۆیشتن و باآردن و گه. بت وتر ده ر گاڤ له گاڤی پشتر زۆرتر و پته وردیی هه
و پش  ره ستی به ر چی جیھانی هه هه. وه ز و پشه وژم و له ك ڕووه و به ته یه، یه وه ڕانه گه آی ب پواژۆیه
وان و رامانی مرۆڤ، پشكووتن و  زاگون و یاسای خۆرداد له ره. بت آردن و باآردنیشی پترتر ده شه  گهبچت،

  ".بات ندی ده ستاوی و توانامه و ڕووناهی و ڕاوه ره شه آه مرۆڤ به مه ر ئه ههساخییه،  ش سین و شادبوون و له ڕه
  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه
  ه شیاوی تۆ و له ڕگای ڕاستیدایه،ی آ و شته ئه

  وه بۆ تۆ به ڕزه
  هنین و به جی ده

  ین، آه شی تۆی ده پشكه
  ن، موو آۆمه ندم آه هه زوومه ئاره
  نی پاك و شكۆداری تۆدا،ی راما ر تریفه له به



  .ن یشتن بگه به پگه
  ..!زدا ی مه ئه

  به دنیایی مرۆڤی دانا
  .بت نی ده ی مینوویی تۆ خه میشه له وزه هه

  3، سروودی 34گاتا، هاتی 
  
م آاروباره  میشه له آاری ئافراندن و زایین و مردندایه و ئه هزی ئافراندن هه. رداد بوونی جاویدانییهئامۆ"
وانی مرۆڤدایه آه   له بوون و ڕهآان سپنته مشه ئهی آه گوترا، ناساندنی  مه ئه. یی و جاویدانییه میشه هه

وه آه بنیات و  و ڕوانگایه ستی جیھانی پچووك، له ی هه له هندسه .دی دنت بوونی لی به* ی هندسه
آن و له  ك یه ر دوو وه ه و هزنه ھانی مهك جی ن دروست وه ده رمان ده نم فه  آانی گه نكه ر ده ك آه به سه یاسایه

رمانی  ری و فه زن و له ژر آاریگه  جیھانكی پچوووآه له جیھانی مهمرۆڤ. بن رمان ده ونیش فهك زاگ یه
وان و  ر ڕه ه سه بآان سپنته مشه ئه  تیشكیر گه  ئه جا.آان سپنته مشه ئهآانی جیھانی و  یاساآان و زاگونه

ك بۆ  یه بته ئاونه گرت و ده دادهو  می ژیانی ئه ختیاری و خوڕه وه شادی و به  ئه،وت كهبو  گانی ئه زینده
. زدا هۆرا مه نجاری بوون و ئه خشان، هندسه، هه زی گشتی، تیشكی دره ستی، ئاوه نی هه دیمه
وانن آه له رامانی  ی ڕه وه نهآانی پافتن و ڕازا نگاوه وان و ژیانی مرۆڤدا، هه پانی ڕه  له گۆڕهآان سپنته مشه ئه

ندن  سه شه ڤین، پاآی، گه آانی ڕاستی، داد، خۆپارزی، لبووردیی، ئه نگاوه  و دوای پوانی ههگرست وه ده پاآه
رانی ڕگای  مووی مرۆڤ، آه ڕپوه هدینی هه له دینی به. گات ی جاویدانی ده رداد به واتهو پشكووتن به ئامو

یشتن و شادی و  مان پگه نگاوانه بنن و بۆ گاڤی خۆرداد و ئامۆرداد، آه هه م هه آه ئه هر ڕووناهی و چاآین، گه
 ".ییه میشه میی هه خۆڕه
  

 
 

شت رده باژری ڕووناآی زه  
  
نجاری   و هندسه و ههآان سپنته مشه ئهین آه  آه راوانی تۆ ده ، سپاسی فه..!زن شتی زانای مه رده ی زه ئه"

ت آان سپنته مشه ئه آه تۆ ڕازی ی و ڕۆژه  ئه.یه م هه م پرسیاركی دیكه ن و ئاشكرا آرد، بهبوونت بۆمانت ڕوو
وت و دوای  وم ل آه وه خه شه م بیره ر به ریك آردبوو و هه وه خه موو بیرمی به خۆیه ی هه آه وه ئاشكرا آرد، شه

و  ره آی ڕووناآم بینی آه به یه ردوونه ابووم، گهست نمدا ڕاوه گه* ونمدا له جاڕكی له خه. یرم بینی ونكی سه خه
آاتك . ڕۆیشت آه بوو، ده و شارك آه له نزیكی جاڕه ره ر بوو و به آه به المدا تپه ردوونه گه. هات ڕووی من ده

د، م آر آه روازه ر ده وه و من آه تواشای سه آه آرایه روازه وه، ده ی شار بووه روازه آه نزیكی ده ردوونه آه گه
را و هاواری شادی و  آه و له ناآاو هه آه چوه ناو باژره ردوونه  گه.»شت رده باژری ڕووناآی زه«نووسرابوو 

وتمه دوای  م بوو به گورجی آه آه ندی بینینی شاره زوومه منیش آه ئاره. ی داگرت آه خۆشی، دانیشتوانی شاره
آانی جیھان له پش  موو جوانییه ك ساتدا هه ی له یهر هرسوڕهن ڕی سه وپه آه و چوومه ناو شار و له ردوونه گه

ماخ و شاد،  ده ساخ و به ش آه له  شاركی خۆش و پاك و پ له جوانی، دانیشتووانی شاره.چاومدا ئاشكرا بوو



آدی،  ری یه تیده موو ئالیكار و یارمه بات و خوندن و فربوون، هه وڵ و خه ریكی جووه و آار و هه موو خه هه
ه ند و چه یفخۆش و گۆڤه نده و آه و به خهلزان به چه پنه ڕو كی بكی شار ده  له هه.شننگی خۆشی  ر سووچ

شار پاك و خاون، . نی داپۆشرابوو وزه خت و گوڵ و سه ری شار به دره رانسه سه. بیسرا نین ده و پكه
ران  روه ژیا و دادپه تری داددا ده  له ژر چه آپارچه آه یه شاره. رگی شایان و ڕازاو و پاك خت و به كیشی به ڕه خه

سك  م له آه نك سته رزه نكه هه د ده دا آه به قه رمانیان ده ستاو بۆ شار فه و و ڕاوه ها پته ران وه و دادگه
* ند مه نك شاد و فره م بوون، چه كی شار ئاسووه و ب خه نك خه ئای آه شاركی خۆش بوو، چه. آریا ده نه

ڕانی  پاش گه. آه ببینم مووی شاره آه بووم، توانیم هه ردوونه وه آه سواری گه به هۆی ئه. و دخۆش بوون
آه  نمه وه و من خۆمم له ناو جاڕه گه ره آه چوه ده ی شاره ی دیكه روازه آه له ده ردوونه آه، گه موو شاره هه

وت  مه ده..! شتی هژا رده ی زه ئستا ئه. و ڕابووم خهشیری له  ه ی چڤیك و آه یانی به ئاواز و چریكه به. بینیوه
  ".ی یره ئاگادارم بكه ونه سه و خه من له ڕازی ئه

یی و شاری چاآی آه   شاری نموونهونی ونكی هژا و جوانت بینیوه، خه خه..! ڕز سپی به ئه ی جام ئه"
ی ل  شنه م چه و گوند و باژران رۆژك بهمو م، هیواشم وایه آه هه آه وڵ و آۆششی بۆ ده ئاواتی منه و من هه

ن،  ده رمانی ل ده  فهآان سپنته مشه ئهزدا و  هۆرا مه ونت بینیوته، باژركه آه ئه و باژره آه تۆ له خه ئه. بت
 وان ر بوون و ڕه وا به سه هرمان ش یاسای فه  شهآان سپنته مشه ئهها آه پشتر وتم  روه ش باش بزانه هه مه ئه

ی به آارهنانیان  وه بینرن، آاردانه ش شوه ئاشكرا و ده تیی مرۆڤیشدا به شه یه مرۆڤدان آه له ژیانی آۆمه
ی باشی و شاری ستانخوازم شاری هیوا و ئاوات، شار  ئستا ده.ت بینیت آه ونه بت آه تۆ له خه و شاره ده ئه

  ".هدینی به ئوه بناسنم دینی به
. ن ده رمانی لده  فهآان سپنته مشه ئهزدا و  هۆرا مه وێ ئه باژری چاآه، باژركه آه لهها آه گوتم  روه هه"
وێ به چ  تی ئه رایه ڕوبه ی به تی شوه  و چۆنیهآان سپنته مشه ئهزدا و  هۆرا مه وایی ئه رمانه م بزانین فه به
ش هزی ڕووناهییه آه  وه یه، آه ئه گانه ی تاك و یهرك وهه ستی دارای گه روا آه پشتر زانیتان، هه هه. شنكه چه
نی  ش خاوه هاته م باژره پیرۆز و به  ئه.هو شنكی ئه و و چه  لهقویو ستی گرساو و هه آانی هه هموو دیارد هه
م شاره  موو شتكی ئه هه. زنن ی داداری مه ریده یه آه ئافه آه ش دانیشتوانی باژره وه ركی بنیاتییه آه ئه وهه گه

ودانی  موو آۆشش و هه هه. یه آه آانیشی بۆ دانیشتوانی باژره موو شته ستت و هه ده ی هه آه ردومه له مه
ردومن  م باژره خودی مه له. یه آه تر و پ ئاسایشتی دانیشتووانی باژره آه بۆ ژیانكی خۆشتر و ئاسووه باژره

موو شتك به   له باژری پاآی هه.بستن ن و به آاری ده آه  دهن و خۆشیان یاساآانی ج به ج ده آه بیار ده
ر چینكی تر  م باژره هیچ چینك به سه  له.لیش آۆتایی پ دت آات و به ناوی گه ست پ ده ل ده ناوی گه

 .نیا جیاوازی له نوانیاندا به هۆی ئاگایی و پاآی و زانسته رتری نییه، ته آی بانتر و سه تییه تایبه
یه و به چاوكی  هه* ندی آار نرخكی سپه. م شاره آاره آی گرینگی دیكه له ژیانی باژروانانی ئه یه آه آۆه

ی آاری خۆی بخوات و بژت و  هره بت به س ده ر آه یه آه هه م ڕوانگاوه ر له جا هه. ڕوانن پیرۆز لی ده
نجامی  رئه  ده.ی ببت گاآه  شیاوی آۆمهخشی ئاوا بكات آه س آاركی دروست و سوودبه ر آه پویستیشه آه هه

م باژره  له*.  نه ناومه وا و مه ند بت ناڕه گا زیانمه ندامانی آۆمه  بۆ ئهشنك ر آارك آه به چه هه
سانك  نھا آه م ته وایه، به وه، ناڕه تك بجگه له ڕگای آاره رامه ر جۆرك پداویستی و ده هنانی هه ست ده به
نجامدانی آاریان  رگیز توانای ئه ربگرن آه هه گا ئالیكاری وه آانی آۆمه تییه ی گشتی و یارمه زنه له خهتوانن  ده
  ".وه وان بدۆزرته سانه آارك شیاوی ئه و آه آرت به جۆرك بۆ ئه ویش آۆشش ده بت، آه ئه نه

. تی تیه ر و شارستانیه  چاند و هونهیه، م باژره بوونی ئه ی زیندووبوون و هه رچاوه ركی دی آه سه وهه گه"
ری  وهه آانی جه تییه ندی و چۆنیه وشت و توانامه نگ گرساوی ڕه رهه فه. تییه ی مرۆڤایه ون و شیره نگ هه رهه فه

ده و  وشت و ئاآار و خوو و خه ڕه. تی آدا به درژایی ژیانی دیرۆآیه گایه ر آۆمه ه، آه له هه و مینوویی آۆمه
باز و بگایه ل و آۆمه آانی گه فتاره وا و ڕهڕ ژدا، فهكی درت له به و گه نگی ئه رهه ك له ڕۆژگارنر  هه. دی د



تی  وشت و چۆنیه ی آردار و ڕه رچاوه ر و سه وهه گا، گه شنی سروشت و ویژدانی آۆمه شه آه به چه نگه رهه م فه ئه
گا به چاندی  ژیانی آۆمه. النه ری ژیانی گه منه ر و خه آه چاند ڕكوپك. ڕژنت گادا داده ڵ له آۆمه آۆمه
  ".رشانه ر، سست و خوار و په ن و سازآه سه قینه و ڕه ڕاسته
گۆڕدرت و  ریی ده وهه م و ژیانی جه رده آانی سه هیی، چاندكیه آه پا به پای گۆڕانكارییه چاندی باژری به"
آه،  چاندی باژره. بت مان، خشت و ڕك ده کانی زه ویستییهک نیاز و پ ته نگ له آات و هاوئاهه شه ده گه

ردومی   مه.مووانه یی هه ڵ و خۆشی و ئاسایشت و ئاسووده ختیاریی آۆمه یه و له ڕگای به ر و مرۆڤانه سازآه
و نگ  رهه زگاآانی گشتیی، له فه موو داموده گرن و هه وه آه چاندی خۆیان ڕاده ک ئه ته آه هاوآات له باژره

ر  ری و هه سه وتوویی و الساری و وشكه رستی و دواآه په ر جۆره آۆنه  دژی ههن و آه ونی خۆیان ترئاو ده هه
 بۆ آات و آردن، دووری ده وتن و نوێ ر ڕگای پشكه ردی سه وتی و به بته هۆی چه فتار و ئاآارك آه ده ڕه
پارازن،له چاند و  نگی خۆیان ده رهه وه فه ك ئه ته له آه دانیشتووانی باژره. آۆشن پدانی زانستیش ده ره په

شنك  آی چاندیی جیھانی آه به چه یه ر دیارده  هه.گرن رده هره وه نی تر سوود و به ك و گه تی خه شارستانیه
گا یارمه بوون و باشترآردنی ژیانی آۆمه بۆ چ هیچ آه تیده ت، بگرین  هری د ك وه رییه سه قی و خیره ڕه له ر ب
ندك  زه  و گهی وه آه خۆت له بیر بكه بته هۆی ئه رگرتنه نه و وه رجه آه ئه و مه م به بستین، به آاری ده و به

  ".یی وه ته بگات به چاندی نه
وا و ئاو و گیا و  خاك و ههك  تی، وه آانیه م شارستانه، سامانی ژینگه سرووشتییه ی ئه ریكی دیكه وهه گه"
آۆشن و پیسی  اگرتنیشی دهڕ وه و بۆ پاك و خاون ردومه ن مه مووی جگای ڕزه له الیه آانه آه هه ڵ و آانه ئاژه
وڵ  چنن و هه ز و گوڵ ده یه و درخت و ڕه کان هه نییه وزه آه هۆشیان به مرگ و شونه سه لكی شاره خه. ن  ناآه

  ".ن ده ند ده ی سوودمه پدانی ئاژه ره بۆ ڕاگرتن و په
تاش له  ره بژم و سه یی ده  له شاری باش و نموونهآان سپنته مشه ئهوایی  ڕمانه ی فه باره م له به"
هات،  وانی مرۆڤدا مانای رامان و هزر ده ن له ڕه  همه مان جۆر آه به هه. م آه ست پ ده ن ده همه وایی به رمانه فه

ن و  آه آه ده ڕی شاره ڕوبه نی زانایان به نجومه م شاره ئه له. یه ی هه یه م واته ر ئه تیش هه یه رینی آۆمه له نه
ش  آه نه نجومه بوونی ئه رپاآردن و چ تی به چۆنیه. دایه نه نجومه م ئه رمانی ئه آه له ژر فه آانی شاره موو آاره هه
یشتووترینی  تگهردوم له نوانی پاآترین و ئاگاترین و هۆشیارترین و  فت ساڵ جارك مه یه آه هه م جۆره به

ر  نه سه خه ری شار ده ڕوبه فت ساڵ به ی هه بژرن، آه بۆ ماوه ده سی به ساچوو هه فت آه آه هه شاره
ك  نیا یه یه ته سیش بۆی هه ر آه آه، هه رۆآی شاره ن به سه آه آكیان ده وانیش له ناو خۆیاندا یه  ئه.ستۆیان ئه

  ".آه بكات نه نجومه تیی ئه یهرۆآا ندام و جاركیش سه جار ببته ئه
 داد .رییه تیی شارستانی چاآیدا، داد و دادگه یه شت له ژیانی آۆمه هه به شت، یاسای ئۆردی هه به ئۆردی"
نای  س له په ر آه دا هه له شاره. یه شنه م چه ش به م شاره ر تشتك له ڕگا و جگای خۆیدا و له ی بوونی هه واته

له باری ژیانی . آسانه س یه موو آه به هیچ جۆرك بدادیی ل ناآرت، داد بۆ ههس  داد دایه و هیچ آه
بات،  ڕێ ده یی به م شاره به جوانی و شایسته ری له ی آه دادگه و شته ئه. ته رامه خشكاری ده ئابووریشدا، داد په

و  ر و پاداشت له یفه آه. تك ب پاداشت نامن یه م شاره هیچ تاوانك ب سزا و هیچ چاآه له. سزا و پاداشته
ی  سزا له ڕیشه. گیرت ر چاو ده ڕی وردبینی و هۆشیاری و ڕاستی و دروستی و بوردباری و دووربینی له به په

. سزا پ پستی تاوانه. ك ڕاهنان و باشكردندایه ته سزا هاوڕێ له. آات فر و توونای ده ئات و ته خراپی ده
  ".بكات* وا رگری ڕه انت له خۆی بهآه بتو ره  گهر تاوانبارك هه

یی و  مندنه، ڕازاوه تیدا ڕكوپكی و خه یه  له ژیانی آۆمهر هریوه ر یا ڕكوپكی، یاسای شه هریوه شه"
له . نگیدایه نجار و هاوئاهه ههی  مندن و جوانی به واته خه. موو شتكدا ریفی له رامان و گوفتار و له هه زه

ك  ته ری له ڕوبه آانی به شه موو به زگاآان و هه آدی ركوپكه و داموده ك یه ته موو شتك  له نی باشی ههشارستا
 له ناو .آدا نابینرت ك یه ته وانه له یار و پچه نگن و هیچ شتك ناڕك و ناآۆك و نه آدی سازگار و هاوئاهه یه



تیی  ی تایبه لیش پله و پایه ڕزه و الی گه بهگرست، آه زۆر  ر ده م ڕكوپكی و سازگاریدا، هونه روونی ئه ده
تی، هی  یه وانی و آۆمه آانی جۆراوجۆری ڕه یه آه نوانی وزه و ڕاآشانه و وزه ر ئه هریوه شه. یه هه

خشی و  آانی خۆبه م ڕگاوه آه پرووسكه له. آات ل ئاشكرا ده داری له ڕووی گه ندازه ندی و ئه مامناوه
  ".دی دنت گا به س و آۆمه ریفی له ناو تاآی آه شبوون و نرخاندنی دروست و ئاشتی و زهخۆبوردوویی و با له

ڤین، دسۆزی، هاوژینی،  ی ئه  به شوهتی یه ند له ژیانی آۆمه سفه ند یا ڕاآشان، یاسای ئه سفه ئه"
  ".درت داری ده ته ری و ره ڕزی، وتپارزی، یاوه رمی، به تی، جوانمری، خونگه آیه یه

آانی منخوازی و  گا و گۆڕاندنی هۆآاره پدانی آۆمه شه  گهتی الیه خۆرداد، یاسای خۆرداد له ژیانی آۆمه"
هزی و  ندی و به تمه وه ی ده هاش خۆرداد به واته روه  هه.و گشتیخوازی و گشتویستییه ره منویستی بۆ به

آان مرۆڤ  ندیه موو توانامه  و مینوویی و پشكووتنی ههری وهه نیازی جه یی و ب ئاسایشت و دنیایی و ئاسووده
  ".دانییه وتن و ئاوه و پشكه

آردن و دامرزاندن و ساز و بازآردنی  چ. مریی و جاویدانییه ئامۆرداد یان جاویدانی، یاسای ئامۆرداد نه"
  ".رژنت دایدهمیشه  شنكه آه بۆ هه  و مینوویی به چهری وهه آانی جه موو بواره باژری چاآی له هه

یه آه  تداریه سه م ده ر ئه له سه. ی چاآییه آه  له شارستانهآان سپنته مشه ئهوایی  رمانه تیی فه مه چۆنیه ئه"
موو شتك له ڕگای  دی دت و هه آه به ری له شاره ڕ و شكۆ و جوانی و خۆشی و شادمانی و داد و دادگه فه
م باژره  له. نرت نگاڤ ده مووان هه یی و ئاسایشتی هه ختیاری و ئاسووده هندن و باشتربوونی ژیان و ب سه شه گه

س  س آاری به آه تی و آه ریكی آاری خۆیه س خه ر آه  ههآان سپنته مشه ئهوایی  رمانه ی فه ر بناخه و له سه
ت و بناخه  ل و خرهر دژی داد و ئۆ گه وایه مه موو آارك ڕه هه. كدا نییه ژاره له دی خه ترس و په. نییه

تیی  رایه ڕوبه یشتن به به  ڕگا بۆ گه.ندن نی خۆیان فره پابه ردوم به سۆز و به مه. گا بت آانی آۆمه گشتییه
یی و   شایستهتوانت س ده ر آه یه و هه موو ژن و پیاوكی شایسته آراوه رزترین پله، بۆ هه آه تا به شاره

ندترین و  مه میشه پاآترین و زاناترین و پله یه آه هه وه  رگاویهم له. ندیی خۆی بنونت توانامه
آانی مینوویی و  ی پاآی و نرخه ندازه سك به ئه ر آه وتنی هه پشكه. ن ده رمان ده گا فه یشتووترینی آۆمه تگه

زۆرتر و گشتیتر له ر چی  گرتنی هه هره ندی و سامانی گشتی و به تمه وه ڵ له ڕگای ده گه. تی وشتیه آردار و ڕه
ك پترآردنی دارایی و سامان و  ته آردنی باژر هاوآات له تی و چ چۆنیه. آۆشن یی ده وه ته نهآانی  رمایه سه
آانی  شنك آه نیازه ت به چه رامه ی ده رانه خش و بوآردنی دادگه یی ئابووری و په تی گشتی و ئاسووده رامه ده
، آاره ت رامه شكردنی ده ی دابه پوانه. ی پویست به ج بت ندازه انی و به ئهبه ئاسس  ر آه وا و دروستی هه ڕه

ر چی آار له رامان و دانش پاراوتر  هه. بت ند ده مه هره تر به تی فره رامه ، له دههاتر بكات س آاری پبه ر آه و هه
آانی  آك له بنچینه یه. یه وست ههآی ركوپك و در یه مانی آار و آاتی پشوو ڕاژه  نوانی زه.ڕزتره بت، به

دانتر  نگاو ئاوه نگاو به هه یه آه باژر هه یهما م بنه ر ئه نشینكردنیان و له سه آان و ج ره باشه شار گوبژری هه
ر  نجه و آوژتن و هه شكه نگ و ئه بر و زه یاریی و لدان و زه را و نه نگ و هه جه. بت ندتر ده مه وه شتر و ده و گه

ردوم له آاتی ناڕكی  مه. وه ته م شار دووره و آۆ آراوه ی ل بت، له وشتی ئاژه ی خوو و ڕه شتك آه نیشانهت
یاری  ری، نه نھا له ڕگای گفتوگۆ و داوه آۆشن ته وان ببت، ده رین و بوای ئه و یا شتك آه دژی خواست و نه

نگخوازی،  دا بیری جه آه یه آه له باژره  و بۆچوونهبیرم   به.رن وه و له ناوی به نه  خۆیان بكهی و آشه
وی،  ری، الساری، توندڕه گه ری، ناوچه ریمیگه رستی، جیاوازی له نوان گوندی و شاری، هه زپه گه ڕه

ران و  نجبه ی ڕه وه وسانه ستدرژی، هۆآانی چه بردن، ده تخوازی، هرش سته خۆویستی، ملمالن، ده
تبردن له  ست رستی ده په یی، تاآه نگی و خ و هۆز و تیره جیاوازی دینی و نژادی و ڕهجووتیاران، ناآۆآی و 

ندی و  یوه ی په آه، شوه آانی شاره تی دروستبوونی تۆژ و چینه چۆنیه. كانی دی، نییه آاروباری خه
كانی هاوس و  ك باژر و خه ته آی ئاشتیخوازانه له یه آه، به شوه نی زانایانی شاره جومه  تیی ئه رایه ڕوبه به

ز و پته ها به هزر و رامانی ئاشتیخوازی وه. یه دراوسوام بۆ  رده آه به ردومه ردومدایه، آه مه و له ناو مه ه



آانی جیھان ببن به  موو شاره دی بنن آه هه ك له جیھان به گایه آۆشن تا آۆمه سته ده به م مه یشتن به گه
ك  تی خۆی، له یه وایه ته وشتی نه  ڕهنگ رهه ریت و فه  داب و نهاژرێ به ڕاگرتنیر ب ستانی چاآی و هه شاره
. ن آه وی ده ن، په ری بكه ڕیوبه موو وتانی جیھان به نی زانایانی هه جومه  زنی جیھانی آه ئه تیی مه رایه ڕیوبه به

ختی و ژیانی خۆش و  بچت و خۆشبهآی له جیھان له ناو  ره نگ و دوو به میشه جه وه بۆ هه م ڕگایه تا له
ستدرژی و  نگخوازی و ده ستگاآانی جه موو دام و ده آۆشن هه که ده کی شاره خه. دی بت ئاشتیی جیھانی، به

سكبینی مرۆڤ  تی ڕۆزگاری ب رامانی و آاڵ و آرچی و ته م و لدان و گرتن و آوژتن، آه تایبه تان و سته
یه آه له  شنه م چه آه به كی شاره شتنی رامان و آرداری خه  ڕۆیشتن و پگهتی چۆنیه. بووه، له ناو بچت

آه به  آه، شاره یه آه دانیشتوانی شاره م جۆره به. ن رستی، به آۆ و گشتی بیار بده س و تاآپه آه جگای تاآه
م   آه ئهی وشته و ڕه  ئه.زانن ندامكی خزانی خۆیان ده یش به ئه آه کی شاره موو خه زانن و هه مای خۆیان ده

 .خۆبردنه خشین و له وشتی به  و ڕهدی هاوردووه، خوو آه به ردومی شاره ی له ناو مه  پیرۆزهگۆڕانكاریه
وه، له  نه نیا به سوود و خۆشی و ئاسایشتی خۆیان بیر بكه وه ته وشتكن آه له جگای ئه آه دارای ڕه كه خه

ک له بیری خۆشی و ئاسایشتی خۆی و  خه. ن ندی گشتی هه وه رژه بیری سوود و خۆشی و ئاسایشت و به
زانت و  رزتر ده ر سوود و خۆشی و ئاسایشتی خۆی به مووان له سه شاردایه و خۆشی و ئاسایشتی شار و هه

. ردییه وشتی ئازایخوازی و جوانمه  خوو و ڕهشنه ل آردووه، م چه وشتكی دیكه آه شاری به ڕه. ڕوانت ده
مرۆڤ . س موو آه موو شت و هه تی، له هه ن و آۆیله ند و پاوه هابوون له به یه آه ڕه م واته ازی بهئازادیخو
ك  یه ندازه ئه. م ندازه، نه زۆر نه آه م به ئه ، بهسی بوت ر آه موو شت و هه گات آه هه م سنووره ده آاتك به

ك  خوازییه ندازه دا ئه م سنووره له. وه آاته ی دهنگاندنكی ڕكوپك ڕۆشن سه آی دروست و هه آه هزر و ژیرییه
بت و هانی  تی ڕزگار ده خۆشینی چاوچنۆآی و چاوبرسیه رستنی بت و گرفتاربوون به نه یه آه مرۆڤ له په هه
ر  س و هه ر آه ر تشت و هه ری دروستی هه ندازه و پوه ك آه ئه رستنی ڕاستی و داد و جوانییه دات بۆ په ده

آه، ئاسایشت، دخۆشی،  ی له خۆبردوویی و ئازادیخوازی بۆ دانیشتوانی شاره هره ت و بهپی. آاركه
میشه له  مگر، هه فیز و خۆآه ك مرۆڤكی ب کی ئازادیخواز وه دانیشتویه. رانی و دفراوانییه یی، آامه ئاسوه

فیز و  موو ئازایخوازك ب ههدا  و شاره و شه آاتك آه له. نت نگاڤ ده سانی دیكه هه تی آه ڕگای یارمه
. آشرت ر شاردا ده ختیاری به سه ری ئاسایشت و شادومانی و به ری سبه و آات به مسۆگه خاآساربوون، ئه

م  له. یه ندی و شادیخوازانه ڤابه ستی ناسك و ڕندی هه ی هه آه، پرووسكه ختیاری شاره آی دی بۆ به یه نیشانه
رآ و  په ژن و هه م شاره، شاری جه ئه. دی دت آان به ژنه نگی جه شه  قهنی روون و دیمه یه آه ده پرووسكه

ژن  مترین شت جه آه بۆ آه كی شاره خه. ند و هۆره و گاتا و دیالنه یران و گۆڤه سته و حه زیقانه، شاری به پله
م شاره باسك له شین  له. یه وه هه لكه ندی به سرووشت و خه یوه وخۆ په آان ڕاسته ژنه موو جه ن و هه آه ساز ده

ران له  ختكه به رگان و گیان مه نیا ڕۆژك له سادا بۆ جوانه ر ته گه و ڕۆڕۆ و پرسه و گریان و خۆڕنین نییه، مه
ک  شت خه رده نده منی زه ر چه م شاره، هه له. آرت نگك ساز ده رگری له زد و خاآیان، ئاهه ڕگای به

وازی خۆیان  آانی دی به ئازادی بانگه نگیرانی ڕباز و دینه مان جۆر الیه دینی، به ههه م بۆ دینی به آه واز ده بانگه
رگیز  تی بژین و هه موو به ئاشتی و برایه نی زانایان و هه نجومه تی ئه رایه ڕیوبه ندامی به ن و ببن به ئه بكه
ردووندا  ك سروشت و گه ته ک له  خه له شارستانی پاآی.تی ناآات سكی دیكه دژایه ك آه ته هدینك بۆ دین له به
موو  خت و گوڵ و گیا و هه شت و مرگ دره شاخ و دهژ و  یه، آه وڕاستیان هه آی ڕاسته گییه سته  و وابهندی یوه په

ل  یه آه گه وه ختیاری گشتی له شارستانی چاآی ئه آكی دی له ڕگاآانی به یه. آانی سروشت نه جوانه دیمه
دانی و گشتی به آار  آانی ئاوه ی گشتی آه بۆ آاره زنه تی خۆی بخاته ناو خه رامه دهشك له داهات و  به

ر به  م ڕگایه به بوونه آه ئه ندی ختیاریی، مامناوه شارستانی چاآی، ڕۆیشتن بۆ ڕگای زینی بهله . بھنرت
گرته پش و له نوانی   دهباآی، ڕگای دلری ردوم له نوانی ترس و ب گرت و مه آان ده آشه خواسته سه

ز و  یی، ڕگای جوانمری و له نوانی له زه قی و به بژرت و له نوانی ده ده سستی و توندی، دووربینی هه



سی و خواستی گشتی،  آه ژرنت و له نوانی خواستی تاآه په نرخاندن ده بینی و دروست خاویی، ڕگای دروست
زیان  وشتی ب بۆ و ئازادی، ڕه رداری ب رمانبه رآردن و له نوان فه سه  و چارهڕگای پوان و آشان

یی و  ره نت و له نوانی به گه گات آه زیان نه فتار ده ك ڕه یه م جۆره مرۆڤ به شوه به. بژرت ده هه
وه  به هۆی ئه. ندی دیاری بكات بویی، مامناوه ست قونجاوی و ده ست و له نوانی دهنگ، ڕكوپكی  بروزه زه
شی فربوون و  یین و باآردنه، ڕگاآه ندن و گه سه شه  گهآان سپنته مشه ئهآانی  آك له بناخه یه
مان  آردن له هه رده روه ڕاهنان و په. ڕزه بوون فره به رده روه م باژره فربوون و په آردنه، بۆیه له رده روه په
نجام  ی جۆراجۆر ئه آات و تا آۆتایی ژیان به شوه ست پ ده اه دهم  و بنهنی زارۆآی و له ناو خزان مه ته
ردوون و زانست و له ڕوانگای  آانی گه ی ناسینی ڕازه ر ستوون و بنچینه رده و فربوون له سه روه  په.درت ده
رژی، آانی ڕاستی و پاآی، سامان و باریكبینی، آۆشش و پشوود دیھنانی پرووسه ده، به وشت و خوو و خه ڕه

گا،   به آۆمهك ك و آۆمه خۆیی بیروڕا و ڕكوپكی، ڕاژه به خه ربه ستی، سه بوونی آه خۆبوون و هه بروا به
ن  آردنی ته رده روه ڕ په مه م له  به.ستاوه ج له آات و ڕۆزگار، ڕاوه رگرتنی به ندروستی و شادمانی و سوودوه ته

مان  مرۆڤ له هه. یه تیان هه زی تایبه نیان حه آردنی ته رده وه و پههزآردن  رزش و به ردوم به وه ش، مه و له
آات و هیچ آاتیش  رزشی شیاوی خۆی ده آی ژیانی، وه ر پواژۆیه تای زارۆآی تا آۆتایی ژیانی و له هه ره سه
سته و شایانی فتاری شای گانیدا ڕه ر گاڤكی زینده ش، مرۆڤ له هه رده روه فتاری په  له باری ڕه.ست ڕاناگرت ده
نھایی ژیان بردنه  گیری و به ته گۆشه. کات ز دووری ده آانی ناشیرین و ناحه فتاره یه و له ڕه ی هه و آاتانه ئه
آك له  یه. وه بینیته ندی ده یوه بوون و په ش و تكه ردوم خۆشی ژیانی هاوبه مه. یه ر، جگای گله و لۆمه سه

بوون و هاوآاری له ناو  ڤ ڤلی هه ست و خووی ته دیھنانی هه نان، بهآردن و ڕاه رده روه آانی په ئامانجه
ن یان  ماوه نگی زه ندی ئاهه مه م باژره، ڕزداری و پله آانی جوانی ئه ریته آكی تر له داب و نه  یه.ومدایهدر مه

گومان  ب. ن آه دهبژرن و شایی  ده ر هه نی الوی هاوسه مه ردوم له ته مه. ره لبژاردنی هاوسه بریاری هه
یی و ژینی باشتری دوو  ریی ئاسووده ویستییه، ئارمانجی هاوسه ڤین و خۆشه ر بنیاتی ئه ریی له سه هاوسه
یی و  ره آانی به ته موو بابه شفرۆشی و هه  له باژی باشی، له.یه آردنی زارۆله رده روه دیھنان و په نه و به الیه
كو  ی ناڕاست نییه، به نیا گوتنی قسه زنترین تاوان و گوناهه، درۆ ته ۆ مهدر. ندوباری نامۆ و یاساخه به ب
ك دوو ڕوویی،  تاوان و گوناهی وه. ر درۆیه ر شتك آه ڕاستی رامان و زمان و گوفتار دوور بت هه هه

 وا، جنو و ناسزاگوتن، شپرزی و بكاری ، سوندی ناڕه*آردن آاری، خوسپ ، خوته*سكیسی خاپاندن، ده
ترین  وره رزترین و گه  دژی درۆ ڕاستییه آه به.نه سه ك درۆ پیس و ناپه ی درۆیه و وه مانه دیارده مووی ئه هه
آوو سامان له رامان   پرووسكه و ئاآاركه وهكوو گوتن نییه، به ی ڕاست ر قسه ك درۆ هه ، ڕاستیش وه*یه رپه آه

گی،  مه ئه شناسی، به رك ری، ئه روه ری و دادپه دگهفتار و گوفتار، وردبینی، هۆشیاری، زانایی، دا و ڕه
سازی، داهنان و ئافراندن  ن وژه  نوخوازی و نه.آانی ڕاستییه  دیارده موو له رخۆیی هه سه خۆڕاگری، همنی و له

ردوم بۆ داهنانی شتی نوێ و آۆشش و  آانی مه ندییه موو وزه و توانامه ی چاآییه، ههآانی باژر له دیارده
دی دت و  ر ساتك له مشكك شتكی نوێ به رن و هه دیھنه آان به رامانه. وه و ئافراندنه وه و لكۆینه ینهدۆز

رزشی  شنكه آه بوار بۆ وه ی شار به چه  بارودۆخ و ژینگه.کات ست پ ده ن ده گۆڕانكاریی گشتی له ژیانی آۆمه
و شتانه آه  ئه. توانت پا بنته ناو ئازموونگای ئافراندن هس د ر آه یه و هه ندشه و داهنان آراوه رامان و ئه

: ن مانه نت ئه یه گه ری و زایین ده وه هره آانی به یه و بیر و هۆش تا سنووره ندشه ری رامان و ئه ی داهنه مایه
م شاره  له .آانه ی رامانه وه آدان، گفتوگۆ، گوگرتن،نرخاندن و لكۆینه یه رزش، له ڕیان، وه بزاڤ، گه

روونیدا مرواریی رامانی  پۆل آه ده آی خرۆشان و پ شه ریایه آه ده ر وه آات هه شه ده ر گه نگ و هونه رهه فه
و ئاواته له  یشتن به مانه آه من بۆ گه شارستانی چاآی، شاری هیوای ڕووناآی منه، هه. ر ی ل دته ده تازه

  ":آانمدا ناساندوومه سرووده
  



  هۆرا، زدا ئه مه
  ناست، سانه ده و آه هئ

  وه، آه له ڕووی ڕاستییه
  هنن، کان به ج ده رستشه باشترینی په

  چ له ڕابردوودا بووبت و
  .چ له ئستادا بت

  م و آه سانه ستایشت ده و آه من ئه
  م و آه به ڕز و ناو یادیان ده

  .چم و پیرییان ده ره وه به به هۆره و درووده
  22، سروودی 51گاتا، هاتی 

  
  ..!هۆرا زا ئه ی مه ئه

  مرۆڤی پاك و خۆپارزی بیرچاك،
  یه، ک ڕاستیدا ئاوته ته وانی له آه ڕه
  موو رامان و آرداری خۆی هه

  آات، ش ده به تۆ پشكه
  هیوادارم بتوانم،

  و سرووده پیرۆزانه به
  وه یھۆنمه آه ده
  آانم، ها به نیایشه روه هه

  .وه لت نزیك ببمه
  2 ، سروودی34گاتا، هاتی 

  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه

  ئایین و خواستی تۆ چییه؟
  یه؟ رستشی شایانی تۆ آامه ستایشت و په

  ببژه و بۆمانی ئاشكرا بكه،
  ین و آانی تۆ ت بگه ستووره تا له پاداشتی ده

  ی ڕاستیدا، ر تریفه له به
  .وشت پاآی بناسن ڕگای خۆناسی و ڕه

  12، سروودی 34گاتا، هاتی 
  
  ..!زدا ی مه ئه

  من به،
  آانم و خرۆشترین سرووده به

  وتن، رآه یشتن به سه بۆ گه
  م و آه ستایشتت ده

  .بم ند ده یوه به تۆ په



  ر پرشنگی ڕاستی و رامانی پاآدا، تا له به
  .رمان بیت پشتیوان و ڕپیشانده

  2، سروودی 50گاتا، هاتی 
  
  ..!زدا ی مه ئه

  شت رده آه وایه زه
  .بژرت ده پاآترین رامان بۆ خۆی هه

  ی و هیوایه به
  ی ڕاستیدا، ر تریفه آه له به
  نیمان به هز بت، نبووژه ژیانی ئه

  ختكاری و توانایی مینوویش خۆبه
  دی ئمه ڕووناك بكات و

  رامانی پاك،
  .آانمان پاداشتی چاآه بدات به آاره

  16، سروودی 43گاتا، هاتی 
  
  ..!زدا ی مه ئه
   تۆ،تی پاآی ی آه خره مه و ده ئه

  وه، بته خواره
  هزی مینوویی و رامانی پاك،

  یان، وه به آاردانه
  .ن به وتن ده و ڕاستی و پشكه ره جیھان به

  پاآی، دی مرخاسان ڕووناك و
  .آات و ڕاستی ڕنونییان ده ره به
  .س توانای خاپاندنی تۆی نییه آه

  6، سروودی 34گاتا، هاتی 
  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه
  نجامم داون و ی آه له ڕابردوو ئه نهو آارا ئه
  م و ده نجامی ده ی آه له داهاتوودا ئه و آارانه ئه
  وه، شته وه ی آه رامانی پاك ده و شته ئه
  تاو و ك تیشكی هه ر وه هه

  یان، به ره گزینگی به
  یه، ی تۆ شایسته آه به دیده

  مووی له ڕگای ڕاستی و هه
  بۆ نیایشت و ڕزلنان و

  .شبت  تۆ بووه و دهڕ و شكۆی فه
  10، سروودی 50گاتا، هاتی 



  
  ..!زدا ی مه ئه

  به دنیایی
  آات، سه ڕوو له ڕاستی ده و آه ئه

  ندیی مینووی و رامانی پاك، آه توانامه
  ئامۆژگاری بت،

  دایه، خششانه م به ر پرشنگی ئه ر له به هه
  نیبت، وریشان ته آاران ده واشه ر چه گه آه ئه
  .دایه وه آردنه اند ر له ئاوه هه

  3، سروودی 50گاتا، هاتی 
  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه
  بینرت، و ڕۆژه ده ی ئه ی سپیده آه

  وه؟ وشته وانی جیھان بدره آه ڕاستی بۆ پاسه
  آان، ی سوشیانسه آه

  ی خۆیان دن؟ ری و زانایانه به ڕاهنانی پترآه
  رامانی پاك

  آات؟ سك ده هاریكاری چ آه
  ..!هۆرا ی ئه ئه
  .ژرنم په نھا من ڕاهنان و ئایینی تۆ ده ته

  3، سروودی 46گاتا، هاتی 
  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه

  چییه خواستی شكۆداریی باشی تۆ؟
  ی تۆ خشش و پاداشته چییه به

  بۆ من یارانم؟
  نده به ئاواتم، چه

  وه، آه له ڕگای ڕاستییه
  ندانت ئاشكرا ببیت، ڕمه ئوه بۆ باوه
  ریی رامانی پاك،تا به هاریكا

  .آانی خۆیان ت بكۆشن بۆ پشبردنی آاره
  8، سروودی 48گاتا، هاتی 

  
خوازم آه  سپ ده ئه وه، ئستاش له جام وم بۆ ڕوون آردنه ی ئه تی و شوه مه باژری پاآییه آه من چۆنیه ئه"

 له داهاتوو و له سووچكی موومانی بینونت، باژركه آه و باژره بوانت و بۆ هه له جامی جیھانبینی له
  ".سترت به هدینی به آار ده آانی دینی به دا، ڕاهنانه م جیھانه ئه

، رین و دروود بۆ ئوه آه باژری پاآی زاران ئافه هه..! زن ی مامۆستای مه ئه..! شتی پاك و هژا رده ی زه ئه"
ردومی به  بینم، مه وه باش ده ی جیھانبینهمن باژری پاآی له جام. وه باژری ڕووهای خۆتت بۆ ئمه ڕوون آرده



ی  آه مان آۆه م باژره ستوونی ژیان هه له. آانی تۆیان خستووته ئاراوه یه و ڕاهنانه به نرخه ڕیان هه تۆ باوه
هی و  ری شادی و ئاسایشت و فره یه آه سبه م بنیاته ر ئه ر له سه هه. هدینییه گرینگی ئایینی ڕاستی، ئایینی به

 ".بینمی  دهنماوه یه آه من له جامی جیھان مه ئه. ر باژردا آشاوه ری بای به سه انی و دادگهآس یه
 

 
ری یمانی هاوسه ژنی په جه  

)ند ماوه زه(  
  

موو خۆشی و شادمانی و  م هه رگیز ئه هه. هات و جوان و خۆشه چ آات و ساتكی پیرۆزه، چ آاركی به
ك ڕونیشتبوو و  ر آورسییه له ناو تاالردا رۆژ له سه. داوه ێ ڕووی نهوه ئاوا ل هیچ آو آه خۆشییه به یه
  ڕووناآیی ستره ئه. مندبوو وه و ڕۆژی خه گرتبوو و هاتبوه خواره ستی هه ڕیانی خۆی ده مانگیش له گه

زاران گوی  الوژ، هه ڕ و بشتی گه بارانی پ پیت و فه. نیشتیان بوون بارانزاش له ته* الوژی گه و *یل ههسو
نی  ژه نگی ده آان، چه ریا و ئاوه وانی ڕووبار و چۆم و ده سترانبژی ئاسمان و پاسه. نگی ڕوواندبوو نگاوڕه ڕه

موو  هه. آیان گرتبوو آانی ئاناهیتا یه سته و سرووده خۆشه  ئاوازی تاڤگه و ڕووبار و به.چی سروودی ده
و * چیستا نگی شایی پووره ژنه، ئاهه جهرزان  په  چهشونك جوانی و شادی و خۆشی و ستران و دیالن و

ستنی   بۆ بهسپی دانا ئه ستی جام خاته ناو ده ست ده ۆ دهیه، ئیم و مانگی چوارده شت، ئه رده آیژی زه. سپه ئه جام
 هاش روه و دایكی و هه* ستاری ره ری و په یبانوویی و هاوسه ری و ژیانكی نوێ، ژیانی آه یمانی هاوسه په

ك مۆم داگرساوه و  ر وه ی زانسته و آاری دایكیش هه چیستا ڕۆه یجۆری، چونكه پووره ریی و په روه زانستپه
هدینی و ڕاستی و  ی ئایینی به و و نموونه هاش پشه روه وه و هه ڕازنته  زانست ڕووناك و دهگیانی منان به
هاش شار و وت و نیشتمانی  روه منت، هه ی بخهرزی خۆ ستی به م خانووی خۆی به سۆز و هه پاآی بت و هه

  .راز بكات رفه موو جیھان چ و سه خۆی و له گشتیدا هه



. وه ش و دكی پ له هیوا و شادمانیه آی گه سپ بوو، به ڕوویه ئه ستی جام  دهناوستی له  چیستا ده پووره
وه  ویستی و ویستن به دڵ و گیان بت، ئه ۆشهڤین و خ مای ئه ر بنه  له سهری یمانی هاوسه ر آات په چونكه هه

شت به  رده دا زه هات و پیرۆزه نگه به م ئاهه  له.چۆڕت گرست و ده آان ده خۆشی و شادی له دڵ و چاوه
  :وه خونده شنه ده م جه ڕ ئه مه نگكی خۆش، سروودی له ندان و ده رمانك تیشك و لوكی خه خه

  
  ..! هچدسپانسپنتمان چیستای ئه ی پووره ئه
  ..!شت رده وانترین آچی زه ی جه ئه
  هۆرا، زدا ئه مه
  ی آه به هزری باش و سه و آه ئه

  نده، وه پابه به پاآی و ڕاستییه
  .دات  بۆ تۆ دهركی باش ك هاوسه وه

  ك بیری خۆت ڕاوژ بكه و ته آه وایه له
  .فتار بكه ڤینی پاك و زانستی باش ڕه به ئه

  3 ، سروودی53گاتا، هاتی 
  

و * نگكی فره خۆش آه گیان و دی الونا چیستا به ئاهه وه، پووره ی خونده م سرووده شت ئه رده آاتك زه
  :رمووی می بابی خۆی فه آرد له وه وازشت ده نه

  
ی، سه و آه گومان ئه ب  

  واده، تی هاوڕیان و خانه ندامه آه بۆ ئه
  بژردرابت،  ههر روه ك باوك و سه روه هه

  .بژرم ده ی وت و هه م دهخۆش
  ی رامانی پاك، هیوادارم آه تریفه

  وت و ر منیش آه به
  .پاك و شایسته بم له ناو پاآاندا رد و داون وانمه ژنكی جه

  هۆرا، زدا ئه ندم مه زوومه ئاره
  هدینی میشه له ئۆلی به بۆ هه
  .رانم بكات آامه
  4، سروودی 53هاتی . گاتا

  
موو آیژ و آوڕانی  ی بیست و پاشان رووی آرده هه آه ند و ئازیزه ی آچه دبه شی گوتهیفخۆ شت به آه رده زه

  :رمووی آه و فه بانگھژآراوی ناو شاییه
  
  م، م گوتانه بۆ ئوه ده ئه
  ..!زاوایان بووآان و تازه ی تازه ئه
  ندم به رامان ببیستن و به یادی بسپرن و په

  : آاری بھننری بگرن و به به ویژدانكی ڕۆشن وه
  ر و نه سه میشه ژیانتان به رامانی پاك ببه هه



  ن آه له ڕاستیدا، آۆشش بكه
  ن، آدی بكه پشبآی یه

  ختیاریی تا له ژیانكی پ له خۆشی و به
  .ند ببن مه هره به

  5، سروودی 53گاتا، هاتی 
  
  ..!ی پیاوان و ژنان ئه
  دا، م جیھانه مه به چاآی بزانن آه له له ئه

  ره، اپنهدرۆ خ
  .ن ده ی پ مه ره خۆتانی ل بپارزن و په

  ش بزانن آه، وه ئه
  آردنی ڕاستی و واشه آاری و چه ی آه له خراپه و خۆشیه ئه

  وت، آه ست ده ده ن وه آردنی آۆمه بچاره
  .ژارییه ئاآامی په

  ن، به ی آه ڕاستی له ناو ده آارانه واشه و چه ئه
  .ن به دهژیانی مینوویی خۆیان له ناو 

  6، سروودی 53گاتا، هاتی 
  

  نی مۆغان، نجومه پاداشتی ئه
  بت، و ڕۆژه بۆ ئوه ده تا ئه

  ریی خۆتاندا، آه له ژیانی هاوسه
  داریدا، بوون و چ له نه چ له هه

  .بانی بژین ك سازگار بن و به مھره ك یه ته له
  رتاندا زاڵ بت و ی درۆ به سه ندشه ر ئه گه م ئه به

  ن، ها بكه نی مۆغان ڕه نجومه  ئهئایینی
  .بت فسۆس ده نج و ئه م و ڕه نیا خه ی ته آه نجامه ئه

  7، سروودی 53گاتا، هاتی 
  

  به دنیایی له ئاآامدا،
  آاران، آاران و خراپه واشه چه

  بینن، نشت ده رزه آرت و سه یان پ ده خۆن و گاته فریو ده
  ردا، گهتی دروست و داد رایه م له ژر ڕبه به

  ژنان و پیاوان له گوند و شاریاندا،
  .ن گه به ئاشتی و ئاسایشت ده

  آاریی و فریوآاریی خراپه
  ك زنجیرك آه وه

  رگن، گردراوی مه
  .له ناو بچن



  زنتره، مووان مه هۆرا، آه له هه زدا ئه مه
  .آات ڕوو له ئمه ده

  8، سروودی 53گاتا، هاتی 
  

چیستا و  ری له نوانی پووره یمانی هاوسه وه، پرس و په ه خوندرایهم سرووده خۆشان وه آه ئه ئهدوای 
  :وه آان خوندرایه واهه واهی گه وه و پاشان گه یمان گۆڕایه ی په قه سترا و هه سپ به ئه جام
ده، چاوبرسی  سن مه به، خوه شبین به، تووڕه مه رم و بۆردبار و گه ك یاران نه ته ك دڵ و ڕاست به، له یه"
وڵ و آۆششی خۆت پشت  آه، به هه  مه رده روه ه په كه س و آه وه به، هه مه* شك فراوان به، ره ه، دڵب مه
تیی نادان و  قونجاو دووری بكه، هاوڕیه ست ند ببه، له چاوچنۆك و ده سته، بۆ پاآان و خاسان سوودمه ببه

ر ببه، ڕزی ویستی دۆستانت بگره،  اندا دادگهك دوژمن ته آه، له دناو مه ك به ته ندی له یوه آه، په جنوفرۆش مه
رگیز ئازاری دایك و باوآت  ندا ئاگاداری ئاخافتنت ببه، هه نجومه آه، له آۆڕ و ئه ژاران مه آانی هه ره ربه به
  ".ختیار به ك ڕاستیدا آامكار و به ته وان ناودار به، له ك ئه ده، وه مه

ند و دوو  ڕزان و گۆڤه په موو میوانان به چه یمان، هه و پهری  هاوسه* ی ی پرسنامه وه دوای خوندنه 
فت ڕۆژ شایی و  و و هه فت شه ی هه یان آرد و بۆ ماوه*و زاما* وی ستماه و شاواش و پیرۆزباییان له وه ده

 .آیان گا له شبه چۆپی و ڕه
  

 
ی پیری مۆغانن نجومه ئه  

  
نك آه بۆ پارزگاری و  نجومه ئه. نی پیری مۆغان بدوم نجومه هڕۆآی ئ ما و ناوه ڕ بنه مه وت له مه ئستا ده"
زنی  رپرسیاریی مه رك و به ئه. مزرت آانی ڕۆژگار داده ك پداویستییه ته هدینی له  دینی بهپدان و ڕكخستنی ره په

 و ژیانی باشتر یی میشه شتن به ئاشتی هه زراندن و گه تی وت و آۆشش بۆ دامه چاند و شارستانیه* ڤانی زره
هدینی و  آانی دینی به آه ی ستوون و آۆه ی آه پویست بوو له باره و شته من ئه. بت مووان ده ر بۆ هه و مسۆگه

آانی من و  م گوفتاره ن ببژم، گوتوومه، به ختیاری و ئاسایشت و ژیانی خۆش بۆ آۆمه ڕگای ڕاستی به
ر و وتك،  ڤه ند و ناوچه و ده به ر گوند و باژ و مه و هه* ارمانكر دین و ئ هه. س نییه بواهنانی ئوه به

نگاوی گۆڕانی  نگاو به هه یه آه هه وه هه ستیشی بهب و پوی وان و نیاگابان هه و پویستی به پاسه* وزیم ته
ش  م آاره وه و ئه تهمان، خۆی نوێ بكا آانی زه ك خواست و نیازه ته وه و هاوتراز و هاوشان له شته ڕۆژگار، بگه

رزترین، زاناترین، ئازاترین، ئاگاترین، داناترین،  مكدا پاآترین، به رده ر سه ر له هه نابت و ناآرت گه
. سپردرت وانی والتیان پ نه ری دین و ئارمان و آاری پاسه كان، آاری ڕابه خۆبردوترین و جوانمرترین خه له
ند  هدینی و بوامه ر ئۆلی به سانك دنه سه آه: هدینی رانی ئۆلی به ڕهنه اوهی ب ی پله و پایه م له باره به
وانی  یه من په. ن ری بگه آۆی ڕابه موویان ناتوانن به ئاستی مه دا نین، هه ك رز و پله موویان له یه بن، هه ده
م،  که ش ده ، به س جۆر دابهیشتوون تی گه رایه هدینی آه به ئاستی ڕبه وتووی ئایینی به كه رجسته و هه به
  .»ر یاوه«و » هاوآار«و » خش«

یدا آردووه و  رچاویان په ی خۆپارزی و ڕاستی و پاآی، ئاستكی به رانن، آه له پله م یاوه آه ی یه سته ده"
  ".ن ر به ناوبانگه نازناویان به دۆست یان یاوه



ری  خشكه و پله و ئاستی خاآساری و خۆبه ره وه و بهمیان نا آه نگاوی یه م هاوآارانن آه هه ی دووهه سته ده"
ڤاڵ یا هاوآار  رخان آردووه، بۆیه به هه ڕان ته نجبه ش و ڕووتان و ڕه ی ڕه یشتوون و ژیانیان بۆ ڕاژه گه
  ".ناوبانگن به

. یشتوون گهیه  م پله راندووه و به میان تپه م و دووهه آه سانكن آه دوو گاڤی یه م خشانن، آه ی سھه سته ده"
یشتن، آه  خشكاری و خاآساری گه ژراندووه و به ئاستكی خۆبه هدینییان په یه ئاواهی دینی به سته م ده ئه

نی مۆغانیان  نجومه بوونیان له ئه ندام یی ئه ن آه ئاماده سانه و آه سته ئه م ده ئه. رگرتووه یان وه نازناوی خشان
نیشان  ست کانیشیانم ده رپرسیارییه آانم ناو بردوون و به  له سروودهم یه سته م س ده من ئه. یدا آردووه په

  ".آردووه
  
  ..!هۆرا ی ئه ئه
  وان، ك ڕاسته ته سك آه له آه

  ر، چ خش بت و چ هاوآار و چ یاوه
  بت و فتاری هه باشترین ڕه

  سك آه به آۆششی ر آه هه
  وه، دان بكاته خۆی جیھان ئاوه

  ، سه و آه به ڕاستی ئه
  .بت دار ده هره رای ڕاستی و رامانی پاك به ه سهل

  3، سروودی 33گاتا، هاتی 
  
  ..!زدا ی مه ئه
  :وه پاڕمه رت ده رستم و له به تپه ده

   و بیری خراپه له ناو بچت،آردن رمانی آه نافه
  آردن، ری سه له خشان، دپیسی و خیره

  له هاوآاران، درۆ و دژمنی خزمان،
  ن و ناسزاگوتن،ران، جنودا له یاوه

  له گشت جیھانیشدا،
  .ری خراپ و درۆزن له ناو بچت ڕابه

  4، سروودی 33گاتا، هاتی 
  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه

  آان، ختییه زنترین خۆشبه ندبوون له مه مه هره بۆ به
  ران، خشان، هاوآاران و یاوه

  ن، آه نوژ بۆ تۆ ده
  ست، به مان مه رستانیش به هه په دڤ

  .ن آه دهستایشتت 
  ئمه هیوادارین

  ری تۆ بین و یامھنه په
  نگرانی تۆ تی و ئازاردانی الیه دخوازان له دوژمنایه به



  .دوور ڕاگرین
  1، سروودی 32گاتا، هاتی 

  
بت مژار و هۆآانی  رانی ده ندامان و ڕابه یه آه ئه وه نی پیری مۆغان ئه نجومه ندیی ئه تمه ترین تایبه وره گه"
نھا   بۆیه ته.میشه مراندبت روونی خۆیاندا بۆ هه وداری و ناوزڕاندن و خۆنیشاندان له دهر بۆ ن هانده
ندی و  مه رزترین ئاستی هۆشیاری و سنووری پله نه آه له به نجومه م ئه نه ئه توانن ڕوو بكه سانك ده آه

رخ  و چه دا، پویستی و نیازی ئهر ڕۆژگارك آۆڕی پیری مۆغان له هه. شتدا بن وه رزی و پاآیی خوو و ڕه به پایه
. ستت به رآی پویستی خۆی به آار ده رپرسیاریی و ئه گرت و به ژیت، ڕچاو ده ی آه تدا ده مه رده و سه

ن له  نجومه  ئه.رپرسیاریی م به یام و دووهه م په آه یه: یه آه ر دوو آۆه نی پیری مۆغان له سه نجومه ساختمانی ئه
آات و له  رپرسیاریی خۆی دیاری ده رك و به وه و ئه دۆزته ستنیشان و ده و پداویستی ڕۆژ دهر چاخكدا نیاز  هه

رآك  وه و ئه منته ندام ده نت، ئینجا ئه یه گه یان ڕاده آات پ ندامان دیاری ده رپرسیاریی ئه وه، به یامه ڕگای په
 .ن نییه نجومه رمانك بۆ ئه نگ و فه بروزه  و زهرز و سنوور هیچ چوارچوه و مه. ر شانی سپردراوه آه له سه

ختیاری  هدینی و به ندی به دڵ و گیان به ئۆلی به ش بوامه وه تی، ئه ویه ن په نجومه یه آه ئه ك بنچینه نھا یه ته
م  نه نجومه م ئه ما چما من بنیاتی ئه  ئه.موو جیھانیان خۆی وت و ئاشتی و ژینی پاك و باش بۆ هه ربه و سه
 له رگیری  بۆ بهگومان ستانیش بت؟ ب ش و ب ڕاوه مواره بت و هه ن هه نجومه آه ئه ره  بۆ چی گهڕژنم؟ داده

نی پیری مۆغان به پویست و  نجومه بوونی ئه هدینی، بۆیه هه ر ئایینی به  بۆ سه دوژمنانآاری واشه هرش و چه
وشتر و  شه ك، فره دم آردووه وه ندامانی پیری مۆغان ناوزه آانم ناوی بك له ئه له سرووده. زانم ك ده ره گه
ن له ناو خۆیاندا زاناترین، ئاگاترین، هۆشیارترین، پاآترین و  نجومه ندامانی ئه ئه. سپ و میدیا ئه جام

پیری مۆغان یا سرووشی، . ناسرت مان ده بژرن، آه به پیری مۆغان یان سرووشی زه س هه شیاوترین آه
نی  نجومه آانی ئه رك و آۆششه موو ئه دری هه رپرسیار و چاوه نی پیری مۆغانه و به نجۆمه رۆآی ئه سهر و  ڕابه

رپرسیاری خۆی  یه و به مكدا هه رده موو سه پیری مۆغان، سوشیانسی وتانه آه له هه. یه وه سته  مۆغانی به ده
  ":ومهیان گوتو و جۆره آه من له باره نت، به یه گه نجام ده به ئه
  
  ..!زدا ی مه ئه

  آانی وتان، سوشیانسه
  بن آه سانه ده و آه ئه

  وآردنی رامانی پاك، به په
  .نن یه گه نجام ده رپرسیاریی خۆیان به ئه رك و به ئه

  آانی تۆیه، ی ڕاستی و ڕاهنانه ر پایه آرداریان له سه
  وتن و رآه له ڕاستیدا بۆ سه

  .شكاندنی ڕك و آینه ڕاسپردراون تك
  12، سروودی 48گاتا، هاتی 

  
تی له نوان  تی و برایه آه دۆستایه ره گه. یهتی ڤاه تی و هه نی دۆستایه نجومه نی پیری مۆغان، ئه نجومه ئه"
ـ سروودانه آه  به. آان به ئامانجی خۆی بزانت سپنته مشه پدانی ئارمانی پاآی ئه ره ها په روه ن و هه آۆمه
ندامانی  ند له ئه ها ناوی چه روه ن و هه نجومه آانی ئه وزیمه رپرسیاری و ته شك له به اره بهوه دووب یخونمه ده

  ".ر چاو مه به خه ند ده ناوزه
  



  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه
  ی ڕاستی و رامانی پاك و توانای مینوویی آه

  آات؟ ڕوو له ئمه ده
  نی مۆغان، نجومه ی ئه آه
  ت؟ژرن په ی تۆ ده م ئایینه ئه

  یشتووته ئمه، رك گه ئستا آه یاوه
  .وین ی ئاریكاریی ئه ش ئاماده ئمه

  11، سروودی 29گاتا، هاتی 
  
  ..!موو باشترین ی له هه ئه
  ..!زدا ی مه ئه
  ره و و ڕووی من وه ره به

  خۆتم بۆ ئاشكرا بكه،
  ی ڕاستی و رامانی پاآدا، ر تریفه تا له به

  نی مۆغان، هنجوم ی ئه ڤه ره آانم له ده گوته
  .نم یه وانم بگه یه به گوی په
  رپرسیاریی و ستایشتی پویست، ئینجا به

  آه شیاوی تۆیه،
  .بۆ ئمه ڕوون و ئاشكرا ببت

  7، سروودی 33گاتا، هاتی 
  

  شت رده پاداشتك آه زه
  ی داوه، نی مۆغان مژده نجومه به ئه
  رای هۆره و ستایشته، سه
  تادا، ره ر له سه یه آه هه و جگایه ئه

  .هۆرا بووه زدا ئه شتن به مه جگای گه
  م پاداشته، من ئه

  ی رامانی پاك و ڕاستیدا ر تریفه آه له به
  ست دت، ده وه

  .م ده به ئوه مزگنی ده
  15، سروودی 51گاتا، هاتی 

  
  ..!زدا ی مه ئه

  مان آیه؟ سپنت شت ئه رده هاوڕی زه
  سی و آه آیه ئه
  ریكی پرسیار و ڕاوژه؟ ك ڕاستیدا خه ته آه له

  ی آه ڕووی له پاآییه و وه آیه ئه
  ختكاریی، به ڕاستی و رامانی پاك و خۆبه



  تیی مۆغانه؟ ڤاه نی هه نجومه نگری ئه الیه
  11، سروودی 51گاتا، هاتی 

 
 ..!زد مه ی  ئه

  م سرووده پیرۆزانه و به    
  وه و له ڕگای ڕاسته

  ستت، ده ی آه له رامانی پاك هه و آارانه به
  پیریی تۆ دم، روه به

  یشتن به ئارمانجی دخوازی خۆم، تا گه
  .بم رگرتنی زانستی چاآه ده زرۆی وه ها تامه روه هه

  9، سروودی 50گاتا، هاتی 
  

  سپ هۆگۆی دانا، ئه جام
  وه بوو، بوونه آه خوازیاری ڕۆشن

  ی ڕاستیدا، ر تریفه له به
  بژارد و ی هه و زانسته ئه

  وه پاآهبه رامانی 
  .یشت ندیی مینوویی گه به توانامه

  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه
  ش و زانسته ئه

  ر و وداسه ی آه سه وانه موو ئه به هه
  .خشه ی تۆن ببه داده

  18، سروودی 51گاتا، هاتی 
  
  یدیا مانگ، مه

  مانه، سپنت مانی ئه آه له دوده
  هدینی، دوای ناسینی ئۆلی بهله 

  م ئۆله وتنی ئه به دڵ و گیان بۆ پشكه
  .ستی من ته ده ژیانی خۆی سپارده

  زدا، و به فربوونی ئایینی مه ئه
  .آۆشت ده رچی باشتربوونی ت به آردار له ڕگای هه

  19، سروودی 51گاتا، هاتی 
  
  ..!سپی دانا ئه ی جام ئه
  ن دیاری آراوه، باتكاره آه بۆ ڕزگاریی آۆمه و خه ئه
  : بداتگوێنده به ژیری  م په بت به ئه
  رگیز مرۆڤی ڕاستگوفتار، هه

  ندیی ڤابه بیر له هه



  وه، آار ناآاته واشه مرۆڤی گومێ و چه
  تیان سایه ی آه آه سانه و آه ئه
  سته، یوه ك ڕاستیدا په ته له

  .بن ند ده مه هره آان به له باشترین پاداشته
  9، سروودی 49گاتا، هاتی 

 
 

نگی رامان جه  
  

س  ك آه ته وه له ر له سپیده هه. بینرابوو  نهراسان ژاو و هه مبار و شه م ڕاده خه تا ئهسپ  ئه جامهیچ آاتك 
ژاری له  ریشانی و په په. دا بوو وه ژنۆ دانیشتبوو و له بیرآردنه وئه سته ك و ده یه چبوه گۆشه. آردبوو ی نه قسه

آانی  آك له شاگرده  یه.یانوانی  دهوه موو له دووره واوی دایگرتبوو و هه ت به ته فه باری و خه چاوی ده
ئمه ": وته قسه سپ آه ئه جام. وی پرسی رۆشی ئه رانی و په وه و هۆی نیگه سپه ئه شت چووه نزیكی جام رده زه
بات و بسه و ئاگری ڕك و  آان له ناو ده ك آه گیانه پواژۆیه. آی شپرز و ناپیرۆز ته نو پواژۆیه وتینه آه

ریای  مشكی ده بینی، گلی و ب  و تاریكقی، خۆویستی ڕه له تۆفانی الساری و آه. سووتنت هآان د آین، ژیانه
آی  م ڕۆژه ناخۆشانه آۆتاییه نج و تایی ئه یه آه ڕه وه وره ئه ره گه ختیی هه دبه رد و به ده. ژنت شه آان ده ژیانه

یان  وشتانه رین و خوو و ڕه ندشه و بوا و نه  ئهشنه م چه ك ئه نی خه یه و آۆمه وی هه نییه، تا ڕۆژ و زه
  ".یه ش و سیا هه بت، ڕۆژانی ئاوا ڕه هه

وماوه  وه آه چی قه یته توانی بۆمی شی بكه ئه: "یشت و گوتی گه سپ هیچ ت نه ئه آانی جام آه له گوته شاگرده
ی  م نامه ی دا و گوتی ئهرهنا و پ ی دهآ یه سپ نامه ئه ؟ جام"مبار و نائۆمدی شو و غه و چییه آه تۆ ئاوا په

  ".وه بخونه» اسپرچ ئه«
بیستوومانه آه ئوه به دخوازی خۆتان دینی باوك و آای : "... وه آه آه بریتی بوو له رۆآی نامه ناوه

ر   بهتیتان ریت و یاسای پاتشایه زان گرتووه و داب و نه آی خرف و نه ر داوه و گوتان له آابرایه خۆتانتان به
تییه به  نگ و سووآایه مه زۆر نه تان فێ داوه، ئه رگی شاهانه ستووه و به و شاڵ و پشتونتان به... داوه و 

ر دینی  وه سه ڕنه م بگه سپ، بۆتان بنرم، به چیتان پویسته له ز و ئه... وره پیاوانی جیھان گه
موو گوند و باژ و وتتان  الماری ئمه و هه  هرش و پهونه ژر آه گینا ده رستی، ئه باوباپیرانتان، دینی ڕۆژپه

  ".ی خۆمان ین به آۆیله آه مووتان ده ین و هه آه تان ده
آه بخونن و بیری ل  وت؟ جاركی تر نامه رآه رشانی منتان بۆ ده م و په ئستا هۆی خه: "سپ گوتی ئه جام

 آرد و بۆ ناسینی  ره رستیمان به شت، خۆرپه رده نستیی زهآانی زا ئمه و شاگوشتاسپ به ڕاهنانه. وه نه بكه
ی ئاگا آرد آه ڕۆژ خودا نییه و  شت ئمه رده زه. آرد زنه ڕوویمان ت و داداره مه گانه، ئه زدای یه هۆرا مه ئه
 و ئاسمان و آان ستره ركه آه ڕۆژ و مانگ و ئه دیھنه دانا و به. یه تاو و مھر، هزكی تریش هه له ههرزتر  به
میشه چاومان له ئاسمان بنوقنین و ستایشتی ڕۆژ و  وه آه هه ردوونی ئافراندووه و له جگای ئه وی و گه زه

هاش له  روه هه. ستی، ڕوون و ئاشكرایه آانی هه موو دیارده زدانی خۆی له هه ی یه ین، تیشك و تریفه مھر بكه
ی پ فر آردین  یانه م وانه شت ئه رده زه. و بناسین ت بكۆشین تا ئهب رستین، ده وه بیپه وه آه به ترسه ی ئه جگه

آان و  ستره ژراندمان و ئستاش له جگای خۆر و مانگ و ئه وا و ڕاست بووه، په مان پ ڕه مانه و ئمه چون ئه
زدا  هۆرا مه زن، ئه مهری دانای  خشنه به ستی ك هزی هه نیا یه زدانی جۆراجۆر، ته یان یه وی و ده ئاو و گیا و زه

و به هزی  ، ترسكمان له دڵ نییه و ئهی ڕۆژ و مھر وانه زدا، به پچه هۆرا مه له ئه. ناسین به خودای تاك ده



 .وه جیھان بناسین ین، دانش فر بین و به زانسته بت به زانست و دانایی ڕووی ت بكه زاین، آه ده ر ده دیھنه به
و » گوفتاری پاك«و » رامانی پاك«ختیاریی دیاری آردووه،  ی ڕزگاری و به آه هشت بۆ ئمه س آۆ رده زه
ش  وه ك ڕگایه، ئه  داد و ڕاستییه و رگای له جیھاندا، یهی ی گوت آه باشی به واته به ئمه. »آرداری پاك«

ه ئستا و م ئه به. انژراندم شت پمانی ناساند و فرمانی آرد، په رده ئمه ئایین و ربازك آه زه. یه ڕاستی
ئستا له دژی ئمه . وه رستی بمنینه ر ئایینی ڕۆژپه  له سهك خۆی رمان، آه ئمه وه ته سه اسپ آردوویهرچ ئه
ر داوه، منیش دم آۆشك و آگه و  ت آه چۆن ئوه دینی باوباپیران و شاهانی خۆتانتان به ستاوه و ده هه

  ".م به تی ده بم و ژن و مناتان به آۆیله آانتان ده ری پیره بم و سه  دهسوتنم و له ناوتان ژیانی ئوه ده
ئمه له . نك س یا الیه وه آه ئمه ئازاركمان بووبت بۆ آه شییه، ب ئه قی و ده موو ده و هه یر له سه"

م  سك ئه ر، ئستا آه مانبژاردووه و گرتوومانه به وه هه بوا و ڕبازی نوی خۆمان آه به رامان و بیرآردنه
شنه له ناو ببات،  م چه روون و بیر و خۆمان به وت ده یه یفی پ ناهت و ده ی به دڵ نییه و آه بوای ئمه
آانمانی  ه ین و به خودای خۆمان بزانین و ئاژه رستش بكه ك جاری جاران ڕۆژ په وه ئمه دیسان وه بۆچی؟ بۆ ئه

مه تاوان و  لۆ له ر؟ گه ی دیكه بگرینه به رانه مگه وت و ناڕاست و سته وشتی چه دان ڕه ین و سه بۆ قوربانی بكه
شه و  ڕه م هه دایه آه پشتر له وه آه له شوم؟ گرینگی شته یه؟ ئستا زانیت بۆچی په زنتر هه آاری مه خراپه

 و زیانی زۆریشمان شدار بووین آدانی زۆرمان بینیوه و تیدا به نگ و له یه مان زۆر بیسته و جه گوشانه
ر ئاو و خاك و  ی له سه نگانه زۆربه و جه م ئه بهوان،  وتوو بووین بك جار ئه رآه  بك جار ئمه سهبینیوه،

نك  س و الیه ر آه هات و هه شنك آۆتایی پ ده نجامدا به چه نگیان و له ئه جه ده. وی بووه وه و مرگ و زه ڕه
ر  نگ له سه نگه نویه، جه م جه ما ئه  ئه.وه گرته ری ده ی خۆی و ئاشتی سه آاشانهر آار و ژیانی و  چووه سه ده

یه، تا  یه و ئاوات و ئارمان و هزر و ئۆل هه نگه پایانی نییه، تا مرۆڤ هه م جه ئه. ڕ و رامان و ئۆله باوه
  ".یه ش هه نگه م جه یه، ئه امان ههالساری و تاریكبینی و آاڵ و آرچی هزر و ر

ك  ته ندك جیاواز و دژه له ڕاستی چه  بهتی، رپاآردنیه ریكی به ش خه اسپی نادان و دهچر ی آه ئه و شته ئه"
سك  ك له آه ر گومایه گه بژت، ئه یارانی خۆی ده آاران و نه واشه ی چه باره شت له رده زه. شت رده رامانی زه

وه بۆ  آات ئه ر وا نه گه ت و له گومایی ڕزگاری بكات، آه ئهسه به هانای بچ و آه بت ئه تی آرد، ده داوای یارمه
  ."وه وته ناو داو و پیالنی گومییه آه خۆی ده

  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه
  ندكی دانا، ر توانامه گه ئه

  ژی، آه به ڕگای ڕاست ده
  هدینی، ی ئایینی به ر بنچینه له سه

  وه، تیه یان له ڕگای سۆزی مرۆڤایه
  تی بكات، ك آه داوای یارمه گومایه
  و هانای بچت، ره وه به رمیه به گه

  ندی خۆی توانت به هۆشمه ده
  ندی ڕزگار بكات و یی و زیانمه واشه و له چه ئه
  .نت و خۆناسیی بگه ره به

  5، سروودی 46گاتا، هاتی 
  
  نده و توانامه ر ئه گه م، ئه به

  دات، سه نه و آه تی ئه یارمه



  ،یكاری ل آردبووآه داوای ئار
  وه، وته داوی فریو گوماییه آه وه خۆی ده ئه

  هۆرا، زدا ئه ر یاسای ئایینی مه چونكه، له سه
  زراندووه، تاوه دایمه ره ر له سه آه هه

  وتن بۆ گومێ بخوازت، رآه سك آه سه آه
  یه، خۆی گومێ

  ش آه بۆ ڕاستكرداران ڕز دابنت، سه و آه ئه
  .نهخۆی له ڕاستكردارا

  6، سروودی 46گاتا، هاتی 
  
رچاسپیش  ك ئه وه و گلكی وه آرده شنه بیری ده م چه وان به و ژیانی دروستی ئهن  ڕ آۆمه مه شت له رده زه"

  ".ئاواهی
بت چی  مه بوو، ده  بوو و پرسیار ئهرچاسپ ئامزی ئه شه ڕه ی هه آه ر باسی نامه موو شونك باس هه له هه

آه  ره وه، یا گه ڕینه ریت و ڕبازی پشوو بگه ها بكرت و بۆ داب و نه یسته دینی نوێ ڕهبكرت؟ ئایا پو
رچاسپ  ی ئه تدا بوو زۆر به نامه فه مووان له ناو بیر و خه ن؟ شاگوشتاسپ پترتر له هه رخۆدان بكه ستن و به ڕاوه
  .ران بوو شو و دنیگه په

 آه برای خۆی »رر زه هم ته«بوو به ناوی   سوپاساالركی ههوه شاگوشتاسپ ڕنه گه آوو له چیرۆآان ده وه
". وه مه ده م نامه ده رمانی ئه رمان بدات من بۆ خۆم فه ر پاتشا فه گه ئه: "هاته الی شاگوشتاسپ و گوتی. بوو

ین و  دهر نا هدینی به ئمه دینی به: "وه شنه دایه م چه ی به آه رسڤی نامه رر به ی پدا و زه شاگوشتاسپ ڕگه
  ".ین نگیش ئاماده ك ئوه هاوبیر نابین و بۆ جه ته له

آی قوودا  یه وه مووانی داگرتبوو و له ناو بیرآردنه نگی هه ما بده وه، ئه ڕایه رگرت و گه ی وه آه یك نامه په
وی آرده شاگوشتاسپ ڕو. نگ نجام و پایانی جه تی و ئه نگ، چۆنیه ریش جه گه نگ و ئاشتی و ئه بیری جه. بوون
ور  شزانی آام هه بارێ و ده ی باران ده آهزانی  زانم آه تۆ ئاگاداری زۆر شتی و ئه باش ده: "سپ و گوتی ئه جام

  ؟"مرت منت و آ ده نگه چییه و آ ده م جه نجامی ئه بارێ یا نابارێ، ب ئه بارانی ل ده
شبین  نگه هیچ گه م جه و به داهاتووی ئه ونكه ئهسپ، چ ئه خت بوو بۆ جام م پرسیاره فره سه وه ئه مدانه وه

یامیان  یامی شاگوشتاسپ، په یشتنی په ند ڕۆژ دوای گه چه. رۆش آردبوو لك شاگوشتاسپی په مه گه بوو و ئه نه
ستی پ  ر ده رابه نگكی نابه  جه.نگ آردووه ی جه ركی گران خۆیان ئاماده شكه رچاسپ به له هنا آه سوپای ئه

. ر دووال آوژریان ربازكی زۆر له هه  سهسپ و ئه  آوڕی جامرر سوپاساالر و دا زه نگه م جه لهآرد و 
ربازكی زۆر، پی ل  دیلدانی سه آار له دوای آوژتن و سووتان وت و به رچاسپی نابه نگ ئه ری جه گرسنه هه

  .ت نا و هه
آه آوڕی » رت آه رامیك گه«شت  رده ی زه وه اتشا و نهبرای پ. ها ما به نرخكی پبه نگ آۆتایی پ هات ئه جه
ش و  نگكی ڕه  جه.ری دی ژیانی خۆیان وندا آرد وان و دالوه دان پاه ك سه ته سپ بوو له ئه چیستا و جام پووره

هدینی  گای به یویست آه خوداآانی جۆراجۆری پ دخۆش بكات و آۆمه رچاسپ دایگرساندبوو و ده آرش آه ئه
  :وه گوتبووی م باره شت پشتر له رده وه بوو آه زه  باكش ئه.وه رستشی ڕۆژ و مھر بگته ایشت و پهبۆ ست
  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه
  پرسم، مه له تۆ ده ئه

  به دروستی به من بژه،



  توانایت و ک چۆن تۆ به روه هه
  نای ڕاستانی، ر تیشكی ڕاستیدا په له به

  ن و گه ك ده ار به یهی نی نه آاتك آه دوو الیه
  زراندووه، ی آه تۆ داتمه و ئایینه به پی ئه
  نك و له آوێ به چ الیه

  خشت؟ به وتن ده رآه سه
  15، سروودی 44گاتا، هاتی 

  
نگانه تا له ناوچوونی  م جه ئه: رمووبووی یار و دوژمن فه نی نهآا نه چوونی الیه هه ڕ تك مه شت له رده زه

 .ست دنن ده وتن به رآه ندان سه یه و له آۆتاییدا، زانایان و هۆشمه ر هه آاری و تاریكی هه واشه زانی و چه نه
بات  و آاته خه گرت و ئه هدینی پش ده ش و تاریكبین، ڕگای ڕاستی و ڕزگاری و به رۆژك دت آه مرۆڤی ده

ست  ند، ده ر بۆ خۆشنۆتیی خواوهآت ن له جگای آوژتنی یه نگ له ڕگای خودا آۆتایی پ دت و آۆمه و جه
  .آۆشن تی و شادومانی جیھان ده وه و ئاشتی و دۆستایه آردنه دان آتر و بۆ ئاوه ستی یه نه ناو ده خه ده

 
 

مین وتاری جاویدانی دواهه  
  

ی پشوو پ ك ڕۆژان ر وه ههو  سووتا سپایی ده  به ئهردانی له ئاگش به ئاگری گه* هۆرمۆزگای ئاهیرنۆش
ریكی   خه،نگی خۆش  ئاههمووره و ، به تهوه هاتبوون  آه له شونی جیاواز و دوورهردمكی فره  مهبوو له

  .وه آرده یمانی ڕاستی و پاآییان له دڵ و گیانیان دووباره زیندوو ده شت بوون و په رده آانی زه خوندنی هۆره
مه،  شه نج ڕۆژانی پهموو  شت هه رده  زه.وه بوو ریكی گوتارخوندنه ر بوو و خه ماوه شتیش له ناو جه رده زه

مدیسان  رچاسپ هه ران بوون و بیستبوویان آه سوپایانی ئه ك نیگه خه. آرد ردانی ئاگرگای ده سه، *هۆرمۆزشید
دوای . ران بوو ی پیر باوآی شاگوشتاسپ نیگه»هراسپ له«. نگ آردووه ی شكستی جه ی تۆه خۆیان ئاماده

ند  تا به چه ره ستی آرد به گوتاردان، سه آۆ و ده ر سه میشه چوه سه ك هه زن وه شتی پیری مه رده تاوك زه
  :ستی پ آرد سروودكی خۆشی خۆی ده

  
  دوم، مای ئایینی ژیان ده ڕ بنه مه ئستا له

  هۆرای دانا، زدا ئه ی آه مه و شته ئه
  :به منی گوتووه

  ی آه سانه و آه ئه
  یامه پیرۆزانه، م گوتار و په ئه
  ی من فری بووم، و جۆره به

  ن، آه نهوی  یه هنن و په به آاری نه
  آۆتایی ژیانیان،

  .بت فسۆس ده شیمانی و ئه ک په ته له
  3، سروودی 45گاتا، هاتی 

  



  دوم، ئستا ده
  گوێ بگرن و ببیستن،

  ..!ی آه داواآاری بیستنن سانه و آه ی ئه ئه
  ..!اتوونوه ه ی آه له دوور و نزیكه سانه و آه ی ئه ئه
  م گوتانه به چاآی به یاد بسپرن، مووی ئه هه
  آا ئامۆژگاری خراپ، نه

  جاركی دی،
  ژیانی ئوه له ناو ببات و

  آانی، آار به گوته و بوا نادروسته واشه چه
  .یی ببات واشه و چه ره ئوه به

  1، سروودی 45گاتا، هاتی 
  

  دوم، وه ده و دوو مینووه ڕ ئه مه ئستا له
  بوون، وه هه تای ئافراندنه ره  له سهر آه هه

  له دوو مینوویه،
  :ی گوت وی دیكه مینووی پاك به ئه
  له ئمه دووانه،

  نه رامان و نه ڕاهنان،
  ڕ، ت و نه باوه نه خره

  نه گوفتار و نه آردار،
  وانمان، نه ویژدان و نه ڕه

  .آتردا سازگار و هاوڕن ك یه ته له
  2، سروودی 45گاتا، هاتی 

  
  یڤم، په ی آه له ژیاندا باشترینه ده و شته ڕ ئه مه تا لهئس
  :شتم ی ڕاستییدا تگه ر تریفه ش له به مه ئه
  ری ڕاستییه، دیھنه زدا به مه
  ی رامانی پاآه، رچاوه زدا سه مه

  .رامانی پاآیش بۆ تكۆشانه
  ختكارییه، گاری خۆبه رده روه زدا په مه

  .آهی آرداری چا رچاوه ختكاریش سه خۆبه
  موو شتك بینایه و زدا له هه مه

  .ناتوانرت بخاپنرت
  4، سروودی 45گاتا، هاتی 

  
  دوم، و شتانه ده ڕ ئه مه ئستا له

  هۆرای پاك به منی گوتووه، زدا ئه آه مه
  :سك بیستن و به آارهنانی باشترینه موو آه ی آه بۆ هه و گوتانه ئه



  وه ببیستن و دهآانی من له  ی آه ڕاهنانه سانه و آه ئه
  ڕزی بۆ دابنن و بۆ آاری بھنین،

  ،ن گه بوون ده آردن و جاویدان شه به گه
  گرت، ڕچاوه ده ی آه له رامانی پاك سه و آردارانه ها به روه هه

  هۆرا، خشی ئه به له پرشنگی ڕووناك
  .بن ند ده مه هره به

  5، سروودی 45گاتا، هاتی 
  

  دوم، وه ده ڕ ئه مه ئستا له
  زنتر و بانتره و مووان مه آه له هه

  م، آه وه ستایشتی ده به ڕاستییه
  ری زانا و روه و سه ئه
  .آانی موو جاویدانه پاآه هه

  هۆرا، زدا ئه هیوادارین آه مه
  .تی پاآی خۆی ستایشتی ئمه ببیستت به خره

  وه ویستیه تا به مھر و خۆشه
  ر تیشكی رامانی پاك له به
  .ببینند  یوه و په به ئه

  تی خۆی، ئومیدوارین به خره
  .مان فر بكات، آه باشترینه و شته ئه

  6 سروودی ،45گاتا، هاتی 
  
  مووان سكه آه هه و آه ئه

  خوازن، و ده ڕزگاریی خۆیان له
  ی آه پشتر بوون، وانه چ ئه
  ن و ی آه هه وانه چ ئه
  .بن ش آه ده وانه چ ئه
  وانی پاآان ش بزانن آه ڕه مه ئه
  بن و ران ده راز و آامه رفه ه سهمیش هه
  .وه نته ر ده وه سه نجه رد و ڕه میشه به ده آاریش هه واشه چه
  آه، ش یاسایه مه ئه
  .زراندووه هۆرا به شكۆداریی خۆی دایمه زدا ئه مه

  7، سروودی45گاتا، هاتی 
  

  آانم به ستایش و نیایشته
  م و آه هۆرا ده زدا ئه ڕوو له مه
  یبینم، به ونام ده

  به رامان و گوفتار و آرداری پاك و



  ر پرشنگی ڕاستیدا، له به
  ناسم، زنی ده گاری دانای مه رده روه و به په ئه

  و و بۆیه نزاآانم به ئه
  و، گای سروودی ئه به باره
  .م آه ش ده پشكه

  8، سروودی 45گاتا، هاتی 
  

  ین و آه و ده به ڕز و پاآی ستایشتی ئه
  .یبینین رز ده به
  میشه به ه ههوه آ ئه
  برت، زن نو ده ری دانای مه خشنه به ستی هه

  ر پرشنگی ڕاستی و رامانی پاآدا له به
  ،ندی و شكۆداری خۆی به توانامه

  مربوونی به مرۆڤ داوه، آردن و نه شه ی گه مژده
  ش و ندروستی له هاش ته روه هه
  .خشت به وانیان پ ده داریی ڕه پایه

  10، سروودی 45گاتا، هاتی 
  
  ی آه، سانه و آه ئه

  ن و آه نگرانیان ده رستان و الیه په ك دڤ ته دوژمنی له
  ی، وانه ڕگاشیان جودایه له

  هۆرا و زدا ئه ڕواننه مه به سووآی دهآه 
  وه و نه آه هۆرا ده زدا ئه خۆیان به جوانی بیر له مه

  رانی ئایینی آانی زانا و یاوه سوشیانسه
  ناسن، به دروستی ده

  هۆرا،  ئهزدا مه
  به چاوی هاوڕی خۆی و

  .بت  و باوك دهو براآو بۆیان وه
  11، سروودی 45گاتا، هاتی 

  
ی آه له ڕگای دوور و  وانه ی ئه كینه، ئه ی خه ئه: "رمووی وه و پاشان فه آانی خۆنده شت سرووده رده زه
نگ و  رزه رمی رۆژ، بۆنی خۆشی به دا بواننه ئاسمان و تیشكی گه هاریه م ڕۆژه به له..! وه هاتوون نزیكه

نگ و  زاران ده آان و هه ی ڕووبار و چۆمه شت و زۆزان، خوڕه نیی ده وزه آان، سه پشكوتنی گوڵ و خونچه
شاوه بن، دتان له درۆ و تاریكی دوور  هار گه ك به میشه وه بكۆشن آه هه..! ر ماوه ی جه ئه. ئاوازی خۆشی دیكه

م  نج و خه وانتان له ڕه وه، ڕه نه ری پاك بكه سه مارگیری و خیره ژاریی و الساری و ده رامانتان له په. ڕابگرن
ر چی چاآه و خۆشی و باشی  ن آه هه بوا بكه. ن دان و دروست بكه دوور ڕابگرن و جیھان به آاری خۆتان ئاوه

ستدرژی و  زی و ده یی و ناحه تووڕه و تاریكبینی و ڕك و ه زانی و گلی و هه ك نه ته له. دایه م جیھانه یه، له هه
هدینی  نه ئۆلی به ڕوو بكه. وایی ل بكات رمانه ست و فه ن آه داد باده نگن و جیھانك دروست بكه مدا بجه سته



الن و  وان و ژیانی باشتری گه ی ڕه وه یشتن به ڕووناهی رامان و پافتنی گیان و ڕازانه ی گه یژه نه په و ئایین بكه
  ..."ن به وه آه دین بكه  دوور ببن لهجیھان،
نیبوو، تاوكی  وری ئاترگای ته رچاسپ چوار ده رپا بوو، سوپای ئه نجاك به نگ و جه ده نگه دا ده م آاته له
کار آه خۆیان پشتر ئاماده آردبوو، پیان نا نو هورموزگای ئاهیرنۆش  رچاسپی نابه ربازانی ئه چوو سه پ نه

وه شمشركی آوتا  موو هزكه وه و به هه هشت رده وه ڕووی آرده زه ی ناپاك به شمشره»وریش ئه رات تۆربه«و 
وته ڕووی  شی سست بوو و آه وه و له شت هاته خواره رده خۆن به ناو چاوانی پاآی زه. شتی آاڵ رده ر زه به سه

ی  ی آه ڕووی له بسه ناسه وا ههشت له د رده زه. وی هورموزگای سوور آرد ویی هورموزگا، خونی ئای زه زه
میشه به  زنی بۆ هه ستیدا گووشی و دی له لدان وستا و ناوی مه آانی له ده رتووآی سرووده ئایر بوو په
  .ست بوو یوه جاویدانی په

  هۆره و بهگرت و ویان هه ی ئه وت ساه فتاوهه شتی هه رده رمی زه ر و ته یكه شت، په رده پاشان یارانی زه
ورامان، هاوآاتیش دوایین سروودی آه  زنی هه رز و مه ستانی به بردیان بۆ گۆڕری مه  چه سووڕنا وهۆڵ و هد
  :یی گه ها به گوێ ده روه یچی هه ده

  
  هۆرای به توانا زدا ئه مه
  :شنه دایناوه م چه به

  یه سه و آه ختی به ئه خۆشبه
  .خشت سكی دی ببه ختیاری به آه آه به

  تن و ڕاگرتنی ئایینی ڕاستی،و من بۆ پشكه
  ندی  و توانامهرزی به داوای پایه

  .م آه وانم ده ن و ڕه ته
  ..!یختكار ی خۆبه ی وزه ئه

  یه و تریفه له ئه
  وشت پاآانه، آه پاداشتی ژیانی ڕه

  .دارم بكه هره به
  1، سروودی 43گاتا، هاتی 

  
  ..!زدا ی مه ئه

  تادا، ره آاتك له سه
  به رامانی خۆت،

  ت و ویژدانت و خرهش  له
  بۆ ئمه ئافراند،

  شی ئمه گیانت به له
  خشی و به

  خشین، ریت پ به توانای گوفتار و آردار و ڕابه
  ویستت ئمه رامانی خۆمان

  .بژرین واو هه به ئازادیی ته
  11، سروودی 31گاتا، هاتی 

 



 آۆتایی
 

ت به  وچان بۆ خزمه ی ب تكۆشان و وزهزنتر و   آۆتایی پ هات، به هڤی آاری مه29.04.1997له ڕۆژی 
  قزی ــ دانمارك بابان سه.  لكراوی آورد م بیرآراو و سته لی له گه

  
 ویندۆز،  سیستمیته به م بابه  دووباره نووسینی ئه چاوخشاندن ووه بم آه له زانم ئه به پویستی ده

ر و  تیده ی جۆراجۆر پاپشت و یارمه هم آه به شو ڤانی خۆم بكه سپاس و پزانیی هاوڕێ و دۆست و هه
م  آانیان توانی ئه آانم و تبینی و بۆچوونه ه ی هه وه آردنه وركی بایان بینی له ڕاست ئامۆژگارم بوون و ده

  :ویستانه م خۆشه موو ئه به سپاس له هه. ندتر بكات مه وه ته ده بابه
مه،  حه خاهژا یمان، ه ڕز په یی، به بچه ه ن ههرمی مامۆستا عوسمان، مامۆستا شهیبانووم تابان،  آه

الل  رز جه شو، به بدو په رمیانی، مامۆستا عه ورۆز شاهین، مامۆستا ئاسۆ گه هرۆز، نه هزاد و به برایان به
  .شمیل شۆڕش باغ، آاك دیاآۆ، هژا نه ده

  :آوردیانهمانیه ئاسم آانانه  م بینی له ی جۆراوجۆر سوودكی فره ها به شوه روه هه
ی نگ هاش رادیوآانی ده روه ڤی و هه سات، میتسوپاتامیاتیڤی، آورد تی ڤی، آوردستان دیاتی ڤی، مه دتی مه

یی آورد، بۆ  وه ته ندی نه وه رژه ی به تر بت بۆ ڕاژه یان فره نگی میتسوپاتامیا، هیوادارم ونه مریكا، ده ئه
  .رازی آوردی رفه ۆ و سهخ ربه تكی سه وه دیھاتنی وت و ده به

  قزی ــ دانمارك بابان سه 21.05.2003



نگۆك رهه فه  
  

  ی ر، وه ته ئاپۆره            آۆسپ، په
  ر، ئاهیر ئاتر              ئاگر، ئایر، ئازه
 هدینان بۆ ڕاز و نیاز و ی آه به و شونه شگه، ئه مخانه، ئاته ورامی ئاهیرگه، هورموزگا، جه ئاترگا            به زمانی هه

  وت نیسا و مزگه ك آه ه، وهو بنه نگی ئایینی تدا آۆ ده  و ئاههگرتنی آۆڕ
ی ئاگر، تیشكی ئاگر  ی پرشه خش، به واته ره خشان، ئازه ئاترڕه= خشان  ڕه+ ئاتر : خش         به ئاڤستایی ئاتره

  )خشن ناوی آچانه له زبانی آوردی خشنده، ڕه خشان، ڕه ڕه(
  وی، زد، خاك، نیشتمان ئاخ              زه

  ی په قنه، پیسی، چهئاخاڵ            پاشماوه، ڕ
  وه شته وه آه لی بوه زانت به ب ئه وره ده سك آه خۆی به گه ئاخایۆك          آه

  دیھنان، چكردن، خولقاندن راندن         دروستكردن، به ئافه
  دیھاتوو ریده          دروستكراو، به ئافه
  ر دیھنه گار       خودای به ریده ئافه
  هنان، داهنان، خولقاندن دی   ئافراندن، بهرینش        ئافه
  ستی ی گشتی، هه رینشت        بوون به واته ئافه

  ئارمان            ئارمانج، ئامانج
ستیدا  له هه. ستییه موو هه ری هه ند ڕاآشه سفه آان، ئه سپنته مشه ئهآكه له  ند، یه سفه ند، ئه سپه ئیتی         ئه ئارمه

یان  وه وه آار و آاردانه آانیه موو دیارده ستیدا به هه آه له هه» ر آشه«و » ر دوورآه«ن،  ده رمان ده  فهر دوو ڕاآشه
ی  بته مایه مه ده یه و ئه وه هه ره ر و دوورآه وه و آشه م آار و آاردانه آی بووندا، ئه یه ن و نموونه ر دیمه له هه. بینرت ده

وه له مرۆڤدا به  نگدانه نگ و ڕه وه و ڕه وه و آار آاردانه آشان و دوورخسته. یه و دیارده هڕیانی ئ یین و گه باآردن و گه
نگاندنی ڕاست، خۆپارزی و پاآی و خاسی  سه خشش، رامانی دروست، هه خۆبوردن، داد، به ڤین، له شنی ئه چه
ی  آان، له بك شوندا به واته آان و گیانه یفخۆشیی ده ی خۆشی و شادومانی و آه بته مایه مانه ده بینرت، آه ئه ده
  .و جونمریش هاتووه) موراد(

النه آه به  و گه وه پیرۆز بووه، ئه نه وانه آه ئاگر به الیه ته ل و نه و گه آه له ئایر هاتووه، ئه چاوآی وشهئاری           
  .هدینییه ریان به ئایینی به باوه

  )ماح ته(چاو، ئاز،   ڕهبرسی، رچاو زگ یا بهئاژ             
رینش،  ری، سامانی جیھان، یاسای ئافه ی ڕاستی، ماف، دروستی، دادگه آی ئاڤستاییه آه به واته یه واژه ئاشا          

 سپنت مشه ئهآیی له ناوی  ره شكی سه واو، به زراوی ته قامگیری، سازیی و دامه ڕكوپكی، سازگاری، سه
آانیاندا به  رگان له ناو نووسراوه وه ی ئاشا به ب هدینی واژه رانی دینی به یه آه لكۆینه وه ووهم ڕ هشتایه، له وه»ئاشا«

میشه دته  ری ئاڤستا هه رتاسه شته آه له سه رده یی و گرینگی دینی زه آانی بناغه آه آك له آۆه آار دنن، ئاشا یه
  .مانا ڕاستییه دت آه هه ری به ڕاستی یا ئاشا آۆتایی پموو ڕگاآانی ڕزگا توانرت ببژین آه هه گوتن و ده



و و گران  نجاركی پته شت، جیھانی بووندا ڕكوپكی و هه هه به هشتا یان ئۆردی  ئاشاوهسپنت مشه ئه    هشتا ئاشاوه
وانی مرۆڤدا، ڕاستی و  هنجار له ڕ هه. شت نییه هه به نجار و ئۆردی رمانی هه ی فه ڤه ره ره و هیچ شتك له ده رمانده فه

می و  ی خۆشی و خوڕه وانی مرۆڤ، مایه ڕاستی له ڕه. زنی ڕاستی و داد و مرۆڤ، درۆیه ره مه دوژمنی هه. پاآییه
ی ڕاستی و دروستی و  شت، فریشته هه به ستت، ئۆردی ده یه، له ڕاستی هه ك آه له جیھاندا هه یه ر چاآه شادمانییه و هه

  .پاآی
  )ت زره حه(مرۆڤی پاك و به ویژدان، جوانمر، پیرۆز، هاف،  و        ئاشو

هۆرا  وه، آه له پشگای پیرۆزی ئه م بۆرزیسه آه یه: یه  جۆر ئاگری جیاواز هه5هدینی  له ڕوانگای دینی به    ئاگر       
م ئاوروازیشته، آه له ناو  ھهس. یه رانی دی هه به شی مرۆڤ و گیانله ڕیانه، آه له ناو له هوفه م وه دووهه. یه زدا هه مه

ه لآار دت و  ی مرۆڤ به آارهنانی ژیانی ڕۆژانه نیشته، آه بۆ به م سپه پنجه. وردایه م وازیشته، له ناو هه چواره. گیادایه
  .آرت ر تاریكی و ناپاآی و نادانی پناسه ده مبه  هه ی ڕووناآی و پاآی و زانایی له مان آاتییشدا به نیشانه هه
  ن، ال ی            الیهئال

  تی ئالیكاری        ئاریكاری، هاریكاری، یارمه
  ئامۆژگار        ئامۆژیار، ئامۆزگار، مامۆستا، فرآار

  ر وهه ون، سرشت، جه ئامیان          هه
میشه  ی ئافراندن هههز.  ئامۆرداد بوونی جاویدانییهسپنت مشه ئهندرژی،  مه ندروستی و ته ی ته فریشتهرتات        ئامه

مرۆڤ جیھانكی پچوووآه له جیھانی . یی و جاویدانییه میشه م آاروباره هه له آاری ئافراندن و زایین و مردندایه و ئه
ر تیشكی  گه جا ئه. آان سپنته مشه ئهآانی جیھانی و  رمانی یاساآان و زاگونه ری و فه زن و له ژر آاریگه مه
گرت و  و داده می ژیانی ئه ختیاری و خوڕه وه شادی و به وت، ئه و بكه گانی ئه وان و زینده ر ڕه  به سهآان سپنته مشه ئه
. زدا هۆرا مه نجاری بوون و ئه خشان، هندسه، هه زی گشتی، تیشكی دره ستی، ئاوه نی هه ك بۆ دیمه یه بته ئاونه ده
وه  وانن آه له رامانی پاآه ی ڕه وه آانی پافتن و ڕازانه نگاوه  ههوان و ژیانی مرۆڤدا، پانی ڕه  له گۆڕهآان سپنته مشه ئه
ندن و پشكووتن به  سه شه ڤین، پاآی، گه آانی ڕاستی، داد، خۆپارزی، لبووردیی، ئه نگاوه گرست و دوای پوانی هه ده

  .گات ی جاویدانی ده ئامورداد به واته
  نگ جهپانی  نگ، گۆڕه یدانی جه ردگا         مه ئاوه
  نگی وتنی خوانی زین و زه رآه نگ         ڕآف و ئاسنی سه ئاوزه
  پسته نیا          ڕه ئاوه
آی ورد و زانستی  یه وه شت لكۆینه رده ربوونی زه ر آۆچبه له سه، »وشدرینه ئه«ر، به ئاڤستایی   ئاویهر         ئاویده

یه،   بیروڕا ههدووم به گشتی  به. یه ت و دیاریكراوی خۆی هه ی تایبهآراوه، بگومان هۆ نانه تا به ئستا نه و ب الیه
ری  وروبه كی ده شت خه رده گرن آه زه وه داده ر ئه ت فارس پ له سه  به تایبهیانیرانی ب ی نووسه میان زۆربه آه یه
"ك آه آۆچبه له ڕۆژهه'' ورمتی آورستان بوون و آات به فغانستان چووه، هه  له ئه"لخ به"و شاری  ره ر بووه به  ت

" خۆراسان"شت له ڕۆژئاوای ئران  رده نووسن زه نن و ده وه زیاتر داده رچاوه پ له گه و ب سه ر به ب به بك نووسه
 م م بیری دووهه به. دایه" ریف زارشه مه"ی له شاری  آه لخ آۆچی آردووه و گۆره وه بۆ شاری به وشه دایك بووه و له له

. آات شت دیاری ده رده ری زه گرت و گومانشكنه، شون و جگای آۆچبه رچاوه ده بیات و ئاڤستای نوێ سه ده آه له ئه



ناسراوی  چیاآانی نه"آانی  رتووآه ری هژای آرمانشانی له په نووسه" تشاهی وه عمادالدین ده"وانشاد  بۆ نموونه ڕه
، شون و جگای "آان شته یه"شتی  رده بیاتی زه ده گرتنی ئه رچاوه به سه" اڤستام و زۆراو به زمانی ئ رۆسته"و " ئاڤستا
آه به " وشدرینه ئه"ر زۆزانی  باته به نا ده شت په رده مجار زه آه یه. آات ستنیشان ده شنه ده م چه شت به رده ری زه آۆچبه

. وه ته تی آوردستاندا ماوه له ڕۆژهه" سنه"یمی شاری ر له هه" ر ر، ئاویه ئاویده"شنی  یه به چه م وشه درژایی مژوو ئه
م  ئستا ئه" جیر جر، هه ژیر، هه هه"بته چیای  آه له دوایدا ده" هۆگر"ڕوات بۆ چیای  وه ده وشه شت له رده پاشان زه

شت  رده آانی گاتا بۆ زه وودهمی سر شی دووهه دا به م شونه له. ناوبانگه به" ر وه دینه"تی آوردستاندا به  یه له ڕۆژهه ناوچه
ك دروستی آردبوو، ئایینی  ر چیایه بریا و له سه ناو ده" نگ شا هگ"ی به ناوی  آه ی گوشتاسپ آه آۆشكه آه. داهۆنرا

و  یه آه له''حنه سه"م شونه ئستا له باژری  ئه. شت و یارانی رده ترین پاپشتی زه وره ژراند، بوو به گه وی په ئه
به ناوی ئاترنۆش،  (آی ها ئاگرگایه روه شت هه رده زه. به ناوبانگ بوو" ه شاهیندژ، شاییندژ، ساییندژمه ب رده سه

له " پارسینه"زاران ساڵ به ناوی  م شونه له دوای هه ئه. دایمزراند" ریا باآته" له )رنۆش ئاگرنۆش، ئاهیرنۆش، ئازه
ش  م گونده و ئه" ر باخته"ریا گۆڕیا به  پاشان باآته. وه ته ا ماوهتی آوردستاند ی آرمانشا له ڕۆژهه"ر وه دینه"ریمی  هه

ی  نامه فته  هههورامانی ل هه.  ئه.وان م ر و زمانه نووسه". 36 و 35. م و زۆراو به زمانی ئاڤستا، ل رۆسته. "ئستا ماوه
م  تدا ئه واه به ڕه: "رنجه  جگای سهر نووسیوه آه ر ئاویه سه  باسكی له12ی  ڕه  الپه3 سای 52ی  له ژماره" ر ئاویه"

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"یه  وشه ناساآاره
ی  وه نیش ئهوا 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
رپاآی ناوه  ویان داوه آه سه آان و جوگرافیاناسانیان هه نگه پارسیه رهه یه آه فه وه وه بوترێ ئه م ڕووه ب له آه ده
وه ناگیرێ و جۆره تاوانكی مژوویی  ستی بۆ سنگه ش جۆره آاركه آه ده مه ربگن و ئه آان بۆ زمانی پارسی وه آوردیه

ر  ده ین آه ئاویه آه وه له یاد نه ب ئه یه ده وه م لكدانه پاش ئه! وه رگیز له بیر ناچته شه آه ههو جوگرافیایی و ئینسانی
ند  ی چه بۆ ماوه" لوڕستان"و  ره وه به ه"شیز"شت له آاتی هاتووچۆآردنی له  رده و جگایه پیرۆزانه بووه آه زه آك له یه

دا  وه ڕانه وه و گه ر آه له هاتن و چوونه ته به ی گرتووه آه می ڕگابینه  دووهشی وجا به وه و ئه ته ردا ماوه ڕۆژك له ئاویده
ستكردی  ر سنووری ده ورامان له سه خه ئستا له هه ڕی من گوندی به به باوه". ڕبوه دا تپه"سیروان"راغی  ی به قه ڕگاآه

ی  زن بووه و آۆشكی به ناوبانگی آه ركی مهمی خۆی باژ رده م شونه سه ئه. وتووه و ماوه كه هه" ئران و ئراق"
ربه  رجه آه له دوای داگیرآاری عه و مه ند مای ل ماوه، به ی گوندكی چه نده ئستا له شوه رچه گوشتاسپی لبووه، هه

ی  م گونده عس ئه ڕژمی به عوسمانی و می رده آان و پاشان سه ه و تاتارغۆل زیی مه آان و هرشی ب به موسومانه
 »شین و دزی ه، ڕه رمه گه رآ، هانه ڕ، ده ی مه ڕه ده«آانی  م گونده له نوانی گونده ئه. ماوه شتكی وای ل به ج نه

  .وتووه كه  هه»ریوان بچه و مه ه هه« آانی  و شاره
لخه  ورامان له به ه ههشت ل رده ستی زه نۆش به ده شگای ئاهیرنۆش، ئاترنۆش، ئاگرنۆش یان ئازه ئاهیرنۆش          ئاته

م شونه له دوای   ئهزراوه، امهد" ریا باآته"له م ئاگرگایه  ڕی وایه آه ئه تشاهی باوه وه ت مامۆستا ده به دروست آریا، هه
ریا  پاشان باآته. وه ته تی آوردستاندا ماوه ی آرمانشا له ڕۆژهه"ر وه دینه"ریمی  له هه" پارسینه"زاران ساڵ به ناوی  هه

  ".36 و 35. م و زۆراو به زمانی ئاڤستا، ل رۆسته. "ش ئستا ماوه م گونده و ئه" ر باخته"گۆڕیا به 
+ رج  ی  ئاڤستایی ئه فراسیاو بوو، له دوو واژه هاش برازای ئه روه آان بوو و هه رچاسپ           ناوی پاتشای تۆراوه ئه
ختی  رسه ک درۆ و دوژمنی سه ته شتی ناوی له رده بیاتی زه ده م له ئه ها، به سپی پبه ی ئه سپ، دروست بووه به واته ئه



به دیلی » رید هئافه هۆما و وه«ر شاگوشتاسپ گوایه دوو آچی پاتشای به ناو  آرت، له هرشی بۆ سه شت یاد ده رده زه
رچاسپی آوشت و دینی  رد و ئهها آ آانی ڕه رچاسپ و خۆشكه ر ئه هرشی برده سه» ندیار سپه ئه«یان  پاشان براآه. گرت
  84ی  ره الپه. ری جیھانگیری ئۆشیده. سنا زدایه ی مه دانشنامه. شه پ دا هدینی گه به
  ڕز، ڕزدار ند، هژا، به رجمه   ئه   ند       رژمه ئه
م پشتی   ناوی نۆههز و گه ی سپی ڕه ی سپی گیراوه به واته شته، له واژه رده ی زه ماه مان       نازناوی بنه سپنت ئه
  .شته رده زه

  ئۆل               دین، ئایین، آیش
  .آار دت تی ژن به آار دت و تۆ بۆ پیاو به سایه آردنی آه آردن و سووك ڕزی آه بۆ ب یه تك              وشه ئه
دوو له ئستا له وتی آوردان . رژم ستره وناس، ئه وگ، خه ناس، خه ستره ناس، پیری ئه ستره رناس         ئه خته ئه

  .مه بوو رده و سه آانی ئه رتۆپی زانسته ناسی سه ستره هابوو آه زانستی ئه تی وه نی شارستانیه له پشدا خاوه
  وش نه وانی          سووری ئاماڵ به رخه ئه
  28ی  ره الپه. گیوی موآریان. ستانآورد. ونه شاركی آوردانه له آوستاندا شی، آه غان           دیاری، پشكه رمه ئه
ی داستانه،  له زمانی سانسكریتیدا ستووره به واته. وروپییه آی هیند و ئه یه ستووره واژه ی ئه ستووره           واژه ئه
ڕیان و  ی گه ك هیستوری به واته آانی بوودایی فره جار به آار هاتووه، له زمانی یۆنانی وه ت له داستانه به هه
ندی  ی چیرۆك و داستان و په نگلیسیشدا به دوو جۆری ستوری به واته وی و ئه رانسه له زمانی فه. وه و ئاگاییه ینهلكۆ

ی خۆی به آار  شنی ساده له زمانی آوردی به چه. به آار هنراوه.. تی دیرۆآی دیرۆآی و مانای مژوو، گوزارش و بابه
  .فسانه و شتی ب بناخه مانا آراوه ی پوپووج و ئه ی گوته بی به واته ره ی عهعریبكراوی زبان ی ته م له واته هاتووه، به

  وه داخه شیمان، به پسۆس، په فسۆس           ئه ئه
  ر، تاج و آویی پاتشاهی پسه ر            ئه فسه ئه
می  رده ز هاتووه، له سه داری ناحهد و آر و به مانای بیری خراپ و به» نگه مه گه ئه«ن           له ئاڤستادا به  آۆمه ئه

ستی  شت ده رده ی زه قینه زانی و الدان له ڕبازی ڕاسته پ و تۆزی نه آان، آاتك آه ورده ورده ته ئیمپراتۆری ساسانیه
  .ی ناوی دوكی گرته خۆی ن واته آۆمه پ آرد، ئه

یش به »سپنت«. رگیی مه نی و زیندوویی و بیی و جاویدا میشه ههی  به واته» مشه ئه«ی  واژهسپنت       مشه ئه
نر  یه رانی سوودگه  پترآهن،آا سپنته مشه  ئهبته سپنت ده مشه  آۆی ئه.خش رمانبه ر و ده مانای پاك و پیرۆز و پترآه

ن،  همه  بهن، همه وه(ن  هومه وه: سپنت مشه ئهش  آه بریتین له شه. تایی تاهه خشانی هه رمانبه و پاآانی پیرۆز و ده
ئورتات  ، هه)ند سفه ند، ئه سپه ئه(ئیتی  ئارمه نت ، سپه)ر هریوه شه(ئیریه  ، خشتره)شت هه به ئۆردی(، ئاشاوهشتا )ن بمه

. ژمردرت هدینان پیرۆز ده  الی به7ی  بۆیه ژماره. 7بنه  زداوه ده هۆرا مه آه به ئه) ئامۆرداد(رتات  و ئامه) خۆرداد(
شنكی ب ونه دیار و  النی جیھان به چه آانی گه ریته آان و داب و نه ی دینه ر زۆربه  له سه7ی  ی ژمارهوی پیرۆز آاردانه

. آانیان شك له ژماره پیرۆزه  بوو به7ی  له و ئیسالم هاتن، ژماره ك جوو و فه آانی وه بینین دینه پاشان آه ده. رچاوه به
: شت رده ناوبانگی زه ر س دروژمی به ی س له به ژماره. ژمردرت ههدینی پیرۆز د  له دینی به7 و 3ی  خۆی ژماره

زدا پیرۆزی  هۆرا مه آان و ئه سپنه مشه ش ئه ی شه فتیش به بۆنه ی هه رامانی پاك، گوفتاری پاك و آرداری پاك، ژماره



نی جیھان   له ژیانی آوردان و آۆمه7 ی ی ژماره وه نگدانه ی جۆراجۆر ڕه ی ئیمۆ به شوه مه رده م سه له. یه تیان هه تایبه
  :بینرت، بۆ نموونه ت له ناو سرووشت و زانست و موسیقا ده نانه و ته

آان  موو مۆمدانه آان هه آه ی جووله نیسه خۆن ـ له آه  جار سووڕ ده7» آعبه«وری  موسومانان له آاتی سوڕان به ده
یه به  ك هه یه وه گرسن ـ خوارنه  مۆم داده7آان  ی خانووه نجره ر په ری سای زایینی له به یه ـ له سه ی هه فت پایه هه

نی  مه وه ته وه، ئه س بیخواته ر آه آرت و هه ك ده ڵ به یه  ئاو تكه7یه آه گوایه  و واته ر ئه له سه» ئاپ سڤن«ناوی 
 آونی 7بان آه ئامركی آوردییه،  هیه ـ با  دانه7ـ نۆتی موسیقا ) بته ئاپ ئاو به ئاڤستایی ده(بت  جاویدانی ده

بووندا  دایك توانت بژیت ل دوای له ك منالی نۆ مانگه ده  مانگه وه7یه ـ منای  ر هه وی ی آشوه ر گۆی زه یه ـ له سه هه
ـ بت  رت، ئینجا له دایك ده په  قۆناخ ت ده7لماندوویھھتی آه مناڵ له ناو سكی دایكی به ناو  ـ زانستی پزشكی سه
ك پیتی ك  یه وه ستره له ئاسمان هه  ئه7نگه ـ   ڕه7زینه  لكه زرینه یان په آه قه ـ آۆه به  ته7وی  گوایه ئاسمان و زه

 ڕۆژ ناوی 7وایدا مناڵ دوای   ڕۆژه ـ له ناو آورده7فته  وبرا ناسراون ـ هه براله یا حه وت به ئالفابتی ئارامی، آه به هه
آرت  فت جۆر شت دروست ده آانی آوردی له هه گرت ـ هندك له چشته ی بۆ ده فته ڕۆژ، هه 7نن ـ مردو دوای  ده
فت  ن وا باو بوو آه هه ماوه ن ـ زه ده  گری ل ده7نی رۆحانی و پیربووندا  مه م ـ پشتون له ته له نگه، شه ڕه وت ك هه وه
 7ورۆز  وشار ـ خوانی نه یه به ناوی هه تی آوردستان هه ڕۆژههرین له  رمكی پان و به گیریا ـ هه فت ڕۆژ ده و و هه شه

ی  آه  گرێ ل پشتونه7یمان  ی په وه، مامه یا خاۆی زاوا دت و به نیشانه یه ـ بووك له آاتی گوازتنه شتی تدا هه
  ... هۆز بوون7ی آوردن،  وه ته آان آه پشنیانی نه دات ـ میدییه ده
  )مادی(یی،  یی، واته سه ره ر، آه ینبهن           ش نبووژه ئه
  ه، یانه ن، آۆڕ، دانیشتن، نشست، آۆمه نجومه ن، هه مه نجه ن           هه نجومه ئه
ر داوای  شت بوون آه له سه رده ك له یارانی زانا و ژیری زه نی پیری مۆغان آۆمه نجومه نی مۆغان     ئه نجومه ئه
سانك  نی پیری مۆغان آه نجومه ئه. هدینی پدانی دینی به ره دری و په وست آرد، بۆ چاوهنیان در نجومه م ئه شت ئه رده زه

پدان و  شه شت بنیاد نریا بۆ گه رده رشتی زه رپه بوو و له ژر سه شت هه رده آانی زه واویان به ڕاهنانه ڕی ته بوون آه باوه
نه آه له  نجومه ندامانی به ناوبانگی ئه ئه. و ڕگای ناڕاست ره دین بهرگری بكات له الدانی  ها به روه وه و هه آردنه دان ئاوه

  .وشتر، گۆشتاسپ شه سپ، فره ئه دیامانگ، جام مه: ن مانه ناو ئاڤستا ناویان هاتووه ئه
  .ره وشدرینه          ناوی ئاڤستایی چیای ئاویه ئه
  رج                نرخ، ڕز ئه
  ره ژووروی شتك ر، الی هه  سهوج                نووك، ئه
ی  ڕه رتووآی مژووی آورد و آوردستان الپه ردۆخ له په وانشاد بابا مه هورا، ئاهورا، ئاهۆرا، ڕه هۆرا               ئه ئه

به مانای » ور«و » هات«له زبانی آوردی آۆندا به مانای » ئا«آه،  ك ئاهیر مانای یه ته ئاهورا له: رمت فه  ده60
  :رمت فه وی،یش ده وله مه... ب یدا ئه وه په و ڕووناآییه آه له ئاوره  ئهئاوره

  ئازیزم، ئاهیر دووری بای تۆ
  ی آۆ رد په ماڵ به رد وه بوول، شه م آه سته جه

  م ی جوسته آه ی تاو آووره ی پرشه ورشه
  وی وله ، دیوانی مه25ی  ره الپه... م  ی شكسته ی پشه ی لووله راره شه



  )الله نووره(ڕیان وایه آه  وسومانانیش باوهخۆی م
م له  وه، به داته نگ ده  چیرۆآی مووسا ڕه وا له م و حه یه آه پاشان به ئاده سه و آه ست ئه به   لره مه     زن   مه باپیره
م چیرۆآه پاشان  ئه. تش هه رآردنی مرۆڤ له به بته هۆی ده ژمردرت و ده ك ژن تاوانبار ده وا وه ی مووسا حه آه چیرۆآه
درت و  وه فریو ده یتانه ن شه وا له الیه آه بوا وایه آه حه له دینی جووله. وه بینرته له و ئیسالمیش ده آانی فه له دینه

  .هشت رآردنیان له به بت به هۆی ده مه ده خوات و ئه سوك آه نابووایه بیخوات، ده
      توانا، وزه، هز  بست       

               پاآیزه، پاك و خاونبژون 
  ر یكه ی په ستكرد به شوه بوت               بت، خودای ده

  :رمت فه وی ده وله رخۆ، همن، مه سه ورامییه، له آی آۆنی هه یه بار، وشه بوردبار            بورده
  !ی وت ـ وه زامداریی وم تۆ تیره آه

  یی وم»بار بورده«تۆ ب باآیی وت ـ 
  م بۆ رد دڵ ته خت پای آاو هه و وه ئه
  13ی  ره الپه. وی وله دیوانی مه.... م بۆ  ی دووریی ئازیزان جه ساسه ئه
  ر               ڕووداو بویه

  )وجود واجب(ك،  ره بوونی پویست       بوونی گه
  )ق وجودی مۆته(ق  به ها، بوونی ڕه بوونی گشتی         بوونی ڕووت، بوونی ڕه

  )تجسم(یاڵ، پندار،  آردن       خه سته جه به
  ئاآار گونجاو، ب دخوو             نه به
  وش رزی حه سته، قاب، دیواری به ش، جه ن              له ده به
و شین، له  ره مك به ك تووآی ژیژشكه، آه نگی وه آی بۆن خۆشه، ڕه ك چنووره گیایه نگ وه رزه نگ           به رزه به
ی چیاآان  ر لووتكه هاردا له سه ورامان له دوا مانگی به وه، له هه منته ك ده یه ر شونك داینی بۆنی بۆ ماوه هه
... ی ماڵ بۆنی خۆشی ل بت وه واسن بۆ ئه ی ده نن، یا خود له ناو مادا هه وه و له ناو سیپاڵ و شاڵ دایده یننه ئه
شت ئاو دراوه و  رده زن ئاشوو زه ری مه مبه قی پغه م گیایه، به هاره بۆنی خۆشی ئهڕیان وایه آه  ورامان باوه كی هه خه

. ی چاآی ل به ج هشتووه نیا بۆنی خۆش و ونه ی تدا سووتاندووه و ته موو خراپه ڕوواوه و خوای ئاگر و ئاو هه
  78ی  ره الپه. وف مورادی  ره مه حه. سووره رتووآی بووآه په
  م رام، وه     وهرسڤ         به
  )دفاع حقوقی(رگری یاسای،  وا       به رگری ڕه به
نگین و  ن، سه ی خاوه یش به واته»ند مه«ری میوه و  ی به به واته» ر به«ند،  رومه ت، وه روومه ند         به روومه به

مین پاتشای میدیاآان ئاستیاگ  دواههمان آات ناوی ماندانا آیژی  ندێ له هه مه(ندێ  ندۆك، مه رخۆ، گیای مه سه پشوو له
وه  آه ر یه م دو وشه به سه ئه) ن م دایكه ی ئه ره آان به نشه خامه آان و گوایه هه بوو آه بوو به بووآی ماه پارسووه

  ران دار، آامه دار، میوه ند، باره مه هره ند، به سوودمه: بت ده
  وپیری        پشوازی ره به



" ئران و ئراق"ستكردی  ر سنووری ده ورامان له سه  هه آوردستان لهخه ئستا له دی به  گون خه          به
بووه،  ی گوشتاسپی ل زن بووه و آۆشكی به ناوبانگی آه می خۆی باژركی مه رده م شونه سه ئه. وتووه و ماوه كه هه
آان و  ربه موسومانه ه آه له دوای داگیرآاری عهرج و مه ند مای ل ماوه، به ی گوندكی چه نده ئستا له شوه رچه هه

ی شتكی وای  م گونده عس ئه می ڕژمی به رده سهله  و پاشان آان آان و عوسمانیه  و تاتارهآان غۆله زیی مه هرشی ب به
آانی  دزی و شارهشین و  ه، ڕه رمه گه رآ، هانه ڕ، ده ی مه ڕه ده"آانی  م گونده له نوانی گونده ئه. ماوه ل به ج نه

  .وتووه كه هه" ریوان بچه و مه ه هه 
. بووه» هـ وه«آردن و له زمانی ئاڤستایی  ن سه ی په هـ له زمانی آوردیدا وشه ی چاآی، به هـی            به واته به

هـ  شنی وه ر به چه آات، ئستاش له بك شونی آوردستان هه ست پده هـ یا به ده یه آه به وه ی آوردیمان هه زۆر وشه
فره وشه له چاوآی . هار هار بووه به به رف، واران بووه بووه به باران، وه فر یان به فر بووه به به وه: ك به آار دت، وه

  ...هرۆز هزاد، به ن، به همه هدینان، به هدین، به شت، به هه هر، به ها، به هـ، به هبه به: ك هـ چ بووه وه به
  ش    بههر             به
  )فا وه(گ  مه ت            ئه ینه به

  )ریه زه تیۆری، نه(بیردۆزی           بیروڕای زانستی، 
  ڕه ب               پمه

یمانی گراهمای  شت و هاوپه رده ختی زه رسه آك له دوژمنانی سه نداڤ، ناوی یه بندۆ              به ئاڤستایی به
  .چی بووه ئاژاوه
ران آه بب            سنوور، ب ندازه ئه آۆتایی، ب  
  ی ساوای ورچ چكه ه             به بوه

  فه لسه بیرناسی           فه
ندیی مینوویی  ست له پاداشتی چاك، همنی رامان و ویژدانكی ڕووناك و دكی بینا و توانامه به چاآه      مه پاداشتی
ییه میشه خۆشنووتیی ههس و  وه وا و هه نیازبوون له هه و ب.  

  تی ستی، دوژمنی، دژایه رهه رخۆدان، به پادیاری            به
  دایی آردن، سواكردن آردن       گه پارسكی

  پاقژ               پاآژ، پاآیزه، پاك، خاون
  پایان              آۆتایی

  ن، گفت یمان، به پرس              په
  نامه انیم نامه           په پرس
  رتوور، ئۆن، هۆن ه، فه نیدن، زایه   خه   ژواك        په

. ستن به ك مه ن و بۆ یه ك واته موویان یه ن، هه یوه ند، قه ربه مه پشتون           شاڵ، پژبن، پشتن، پشتان، آه
ترین  ه ور شتی گه رده له دینی زه. ههدینی پویست ستنی بۆ مرۆڤی به رگی آوردییه آه به آانی به شه آك له به پشتون یه
 15نی  مه یشتبته ته نی گه مه ر الوك آه ته هه. نده ربه مه پك یا آه ستن و پۆشینی شاڵ و شه ر مرۆڤك به ڕووداو بۆ هه
ی گا ندامانی آۆمه آك له ئه بژرت و ببت به یه هدینی بۆ خۆی هه واودا، دینی به توانت له ئازادی ته سای، ده



دایكبوونكی ئۆلی و مینوویی بۆ  دایكبوونكی نویه، له وه له شته رده ی دینی زه م آاره له ڕوانگه ئارمانجی ئه. هدینی به
نووسی خۆی ئازاد بت  خۆ له چاره ربه توانت سه وسه خۆی ناسیوه و ده و آه وال ئه مه یه آه له و واته هدینی، به نجی به گه

ستنی  ویه آه به به آه ئه مزی پشتونه ی ڕه یكی دیكه یه واته. ریش بژاردنی هاوسه ت له هه نهنا و خۆی بریار بدات، ته
وه بریار  ره شی سه مزی به آی ڕه یه به شوه. آات ش ده وه دابه ره وه و سه شی خواره شی مرۆڤ به دوو به آه له پشتونه

ستی  وه له آاتی به هدینی، ئه ر دینی به وت بته سه یه ودین آه ده له آاتی بریاردانی نه. شی موو له دات بۆ هه ده
رامانی پاك و گوفتاری پاك : شت رده یمان به س دروشمی زه ی په به نیشانه. دات آه ده پشتون، س گرێ له پشتونه

و آات  ، ئهرزانه یشته ئاستی مرۆڤكی فه ی پاآی و زانستی گه نی پیری آه پله مه ت له ته به آه هه. و آرداری پاك
ژنی  ودین له آاتی جه ش بت، شای نه نگی ڕه پشتون نابت ڕه.  گرێ ل بدات، یان گرچنی بكات7توانت  ده
ی آوردستان داب و  وه هشتا له زۆر ناوچه به خۆشیه. نگی سپی یان ڕۆشن بت بت ڕه هدینی، ده بژاردنی دینی به هه
و هیوایه آه الوانی  به. م دابه له بیر آراوه ی ئه قینه ستی ڕاسته به رۆك و مه م ناوه ر باوه، به چنین هه ریتی جوانی گرێ نه

ستنی پشتون  مژووی به. وه نه وه زیندوو بكه رۆآی ڕاستی خۆیه م ئایینه به ناوه ریتی جوان و ڕندی ئه آورد داب و نه
ک  شت وه رده م زه مشید، به می جه رده شت، سه رده بوونی ئایینی زه می زۆر آۆنتر له هه رده وه بۆ سه گته گوایه ده
آانیش باو  آه آانیش بینرا و له دواییدا له ناو جووله م دابه پاشان له ناو هیندوه ئه. ی پدا ره مزی ئایینی په دابكی ڕه

آانیش بوو  رسته پهآان، خاچ له پاشان له دینی فه. ن آه آان چی ده شتییه رده ك زه و وه» سیسیت«ن  بوو آه پی ده
  .ناوبانگه به» زنار«به باو، آه به 

  پشت             چكن، پیس
سپ  ئه ری جام شته و هاوسه رده می زه ر، ناوی آچی پچووك و سھه پورئورچیسته: چیستا        به ئاڤستایی پووره
  .هاتووهآانی گاتا  سپ له نو سرووده ئه ك جام ته ی له آه نده ماوه تی زه بابه. بوو

  .سپ نكی پ ئه ی خاوه سپ، به ئاڤستایی به واته شته آوڕی پترئه رده سپ ناوی باوآی زه ئه سپ        پووره ئه پورش
  نگری، ئاسنكوت، پتك آوشی ئاسه پۆتك              چه

  وه زبوونه ، پاشگه)توبه(ی  آی ئاڤستاییه به واته یه تیته واژه ئی ت             په ته په
  .آات وماو ده قه خۆش و ل دری مناڵ و نه سك آه پارزداری یا چاوه ر، آه ستار          پارزه ره هپ
  آردن)قبول(بوون،  ژراندن           قایل په
  مووشان، جالجاوآه، ماماه، داپیرۆشكه آۆه      آاآه سه سپه په
  رزش ئه نرخ، سووك، ب م، ب ست             نزم، آه په
  فا گ، وه مه ، ئه)ت، تاریف سفه(سن              هپ
  رتووك ر، په فته ڕاو              ده په
  ه وت، زایه شكه وه له ناو چیا و ئه نگدانه ژواك            ده په
  آردن یڤین             وتووژ، گفتوگۆ، قسه په
  ڤیك نده، چه ڕه ر            بانده، په وه له په
  ر به ر، نامه ته        تهیك        په
  ر وه ره آار، تۆژینه ر، مینه وه ره ر، لكۆه وه ره یجۆر             شونگ، تۆژه په



  )ر شه(بات،  نگ، خه یكار             جه په
  یاڵ پندار               خه

رزترین ئاستی ئایینیی له ناو  ینی و بههد ری دینی به ، ڕابه)ت، مرشد ریقه شخی ته(وا، ڕنما،  پیر                پشه
  )ن، پشواز مه ته شتی، به رده گۆڕی پیاوچاآانی زه(شت بۆ پیاوان  رده دینی زه
رزترین ئاستی ئایینیی له ناو دینی  هدینی و به ری دینی به ، ڕابه)شخ، مرشد(وا، ڕنما،  ك             پشه پیره
  )دایك، ماماندایكی باوك، دایكی (شت بۆ ژنان  رده زه

موو  بت له هه مان، سوشیانسی وتانن آه ده وبده، پیری مۆغان، سرووشی زه غ، ناوی مه پیری مۆغان        موغ، مه
هدینی و  رپرسیارانی ئایینی به پیران و دانا و به. نن یه نجام بگه رپرسیاری ئایینی خۆیان به ئه بن و به مكدا هه رده سه
زای زانستی  تی ئایینی، شاره زا بوون و بجگه له بابه شت شاره رده آانی زه فه و ئامۆژگارییه هلس سانكن آه به فه آه
له دیرۆآی آوردان، .. شناسی، پزشكی ناسی، آه ستره تیك، آیمیا، ئه مه ته آشت و آاڵ، مه: ك  میش بوون، وه رده سه
ر  تی آوردستان له سه له ڕۆژهه. ت آردبایه واو نه  تهر له الی مۆغان خوندنی گه یشت مه گه ده سك به پاتشایی نه آه
. آان بووه  هۆزی میدیاآان، هۆزی مۆغه7آك له  یه. وه ته یه نووسراوه م وشه ندین جار ئه آانی بستون، چه ردنووسه به
م  زایی له بوو آه مرۆڤك شارهیر  وه سه یان به الیه مه آان ئه یۆنانیه. یه ورووپی هه آانی ئه موو زمانه ی مۆغ له ناو هه واژه
وان  یرن و ناوی مۆغ بۆ ئه زن و سه ككی مه ر یا زۆر خه مانه جادووگه  بت، بۆیه بكیان پیان وابوو ئه موو زانسته هه

ه ل. ر دوو واته له زمانی ڕۆژئاوای به آار دت تا ئستاش به هه. ڕزه ر یا مرۆڤكی فره به ناوی جادووگه به مانای ئاوه
یی به آار  وره زنی و گه ی مه به واته» جیستی مه«یا » جستیك مه«ی جادوو و یا  به واته» جیك مه«آانی  ڕۆژئاوا وشه

آا آه  و خاه ده ی بۆ ئه ئاماژه» رسیا په«رتووآی  ری یۆنانی له په نووسه» دینۆ«. ی مۆغ گیراوه دت آه له واژه
آات،  یری ئاڤستا ده آاتكیش مرۆڤ سه. آرده گیز ڕوویان له جادوو نهر ری بزار بوون و هه آان له جادووگه مۆغه
ها  روه و هه» ماگۆ«:  هاتووه م شوه مۆغ له زمانی یۆنانی به. آات ری ده تی جادوو و جادووگه وخۆ دژایه شت ڕاسته رده زه

م  رگرتووه، به وانیان وه یش له ئهآان به ره ، عه»مۆگ«نی  رمه و له زمانی ئه» ماگی«: م جۆره هاتووه له التینینش به
ی  ، ئایه»حج«ی  له قورعان، سوره. ن ی پ ده»جوس مه«وان  نییه، بۆیه ئه» گ«بی پیتی  ره چونكه له زمانی عه

شایانی . »جووس مه«ن  هدین ده ه به مرۆڤی به آان به هه بۆیه تا به ئستا به موسومانه. جوس هاتووه  ناوی مه17
آه و  آانی جووله ك دینه جووسیش وه داگیر آرد، دینی مه) آوردستان(آان نیشتمانی میدیا  به ره  آه عهباسه آاتك

تی  سته م آه ده هدینی ئازاد بوو، به گرت و ئایینئ به رده وه) جزیه(نیا باجیان   گیریا و ته آان ڕزی ل ده رسته خاچپه
یان یاساخ آرد و بۆختانی  م ئایینه هاتووه، ئه شت له قورعان نه رده زهوه آه ناوی  و بوو، به بیانووی ئه ئیسالم پته

خشانی خۆیان  ست و په به ستوانی هژای آورد له ناو هه به زۆر زانا و هه. هدینی ر ئۆلی به پاند به سه رستیان سه ئاگرپه
  :وی وله رزانه مه ك زانای فه ناوی پیری مۆغانیان به آار هناوه، وه

  !رار و وم امای، ئای ب قهئازیزم، ئ
  !نتزار وم ڕا، ئای ئه مه ئای ئای چه

  ش ها نه ڕت م دیده ی چه نه آه وته مه
  ی، بۆ وه ماوای وت ریبی تا آه غه

  ن ی دداره بازار جلیوه! های ساقی



  ن ی دیداره ودای خریدار، دانه سه
  *وه ه)ی آه(نج  ی گه آ وه مایه یه

  وه یه  نهرتووت چون منیچ وه تای فه
  ن ی وش وه راوه س په ر آه د هه و سه ئه

  ن ساوه خالس حه ن، ئه ت نی یه وه قیمه
  ی ی الدا چون نه ر بای وه مایل آه

  ی س جام مه و ده ف بۆ، ئه سوت ده ده
  ی بۆ غاف رۆ تا آه با بدار آه

  شحه دڵ دا گیان، جام وه ڕه  سه ف وه ده
  وانم با آفه بۆ، ئاخر له

  م»پیر موغان«ت  زره  پای حهخاك
  ت پۆشم رگ پۆس ئیراده ف، به چون ده
  قه نه گۆشم س حه ر ده غوم به

  م یخانه تن مه یلن وه خۆم ئاسا خه
  وی وله دیوانی مه...... یمانم  ی په ی واق شیشه چون پیاه

  )له، پرۆسه رحه مه(پواژۆ              پڤاژۆ، ڕتكه، قۆناخ، 
  ردآردن راوه ی، قاپی به ی مه سه، پیاه نده        ههپوانه       

  )سوب عه ته(مارگیری،  وی، ده ری، توندڕه سه قی، خیره ڕه له داگرتن، آه رزی            پ پوه
  )مول حه ت و ته تاقه(تاب                توانا، 
ی  وه ی تیشكدانه یڤ به واته  مانگ، تاڤ ههك مانگی تابان، تاڤ، مانای تیشكی وه وه روشینه تاڤنن             ده

  تاوه، تاودان مانگ آه له ڕاستیدا تیشكی هه
  ره تاقكه خونت، تاق وانه ده لكه شه ره          قژاوآه، توتاك، مه تاآه تاك

  تۆم                توو، تۆو، توخم
  )ئیفرات(قی،  ڕه له ، آهر شت ر هه ری، پی زیاده داگرتن له سه سه وی           خره توندڕه

  ر شان، آارك آه پویسته بكرت رك، آاری سه وزیم              ئه ته
  پ ڵ، ته مبه زن، ته وه ل            ته زه وه ته
  بوون ڵ بوون          تكه ڤلی ته
  رد ه له به آی پانكه یه رد، پارچه به له نگ          ته سه له ته
  مادهیار              ئا ته

  آردن پ آردن، گاته آردن         شۆخی تیتای
  ، تیشكی ڕۆژ ڕۆژ+ تیۆژ               تیر 
  نم ی گه جاڕ                آگه



  )رۆح(جان                گیان، 
  ران وه ران، جووه وه ران           بوونه وه جانه

لی  گه ر هاتووه و وشه ی به سه آی آۆنی میدییه آه گۆڕانكی فره یه ، ژابیدان، واژه)ن ده جان له به(جاویدان            
مری و  رمان و نه مردن، هه رگیز نه دار، هه نده، پایه میشه، پایه ی ژاویدان گوزاره له هه ژن و ژیانی ل به ج ماوه، واژه

  .یه به ئاڤستایی هه» انئتڤ یه«یه  م واژه ر به رابه به. آات ده) دی به ئه(آردن  رنه ن ده ده جان له به
  گا جڤاك              آۆمه

  جماندن             جوندن
م بۆ ژنه و  ردبوون هه ردی و مه تی، مرخاسی، جوانمه ردایه زن، مه ردی          جوانمری، مرۆڤی باش و مه جوانمه

  .میش بۆ پیاوه هه
  شی گیاندار ر   له به ی گیانله سته جه
ی پچووك،  ستپكی چله وره و ده ی گه ، آۆتایی چله)ری ی ژانیوه29(ر ساڵ  ندان هه ی ڕبه10    ده     ژنی سه جه
  .آرت ی پشوازی ل ده ده به ئاگر و مه ژنی پیرۆزی سه جه
م له  جه. هاتووه» ییمه«یان » هان نگه ویوه می جه«مشیدی پشدادی آه به ئاڤستایی  مشید            جه جه

ی خۆرشیت، خۆرشید  واژه آه له» شیت«آه بووه به » ئیته خشه«ك  سنی هاتووه، وه ند جۆر په  چهئاڤستادا به
ترین  وره آك له گه ك یه ویی وه ته آانی نه فسانه مشید له ئه جه. خشان یا شاونه هاتووه ی دره بینرت و به واته ده

ر و فرآاری  مشید داهنه جه. هاتووه» مورسه ته«مشید  دوای جه. ژمردرت رخی پشدادیان ده پاتشاآانی چه
ری  ها داهنه روه آان آردووه، هه ر له آانه وهه رهنانی گه كی فری ده شتی و پزشكی و خه الجی و آه رگدرووی و هه به

نی ژ بژن جه ها ده روه هه. شت بووه رده دایكبوونی زه شونی له» شیز«نگی و دامرزنری شاری  لی جه لوپه بك آه
 ساڵ 650گوایه . وت چ بووه و به ڕكه می ئه رده له سه) راب شه(ی  مه. مشید می جه رده وه بۆ سه ڕته گه ورۆز ده نه
می  رده له سه. بووه  خۆشی و مردنك نه و هیچ جۆرك نه تی ئه  ساڵ پاتشایه300ی  تداری آردووه و له ماوه سته ده
ستپكردنی زستانكی سارد  م به هۆی ده بن، به آان زۆر ده ران و بانده به گیانلهوا،  ش و هه و به هۆی خۆشبوونی آه ئه

به » رت آه م رجه وه«ران، آه به  به ی و گیانله آه كه دانی خه آات بۆ داده رمایه، دژك ساز ده و سه وامبوونی ئه ڕده و به
بت و  خۆبایبوون ده رزی و له شید له دواییدا تووشی لوتبهم وت جه آه رده آان ده رچاوه وی آه له سه ئه. بت ناوبانگ ده
ڕن و  په ن و دژی ڕاده آه ردومیش پشتی ل ده ڕم و مه زدانی لی ده ڕی یه بۆیه فه. آات ری و بدادی ده مگه ڕوو له سته

وه، به   آه خۆی شاردبووهختك وه و پاشان له ناو دره یدۆزنه ك ده ، آه خه»چین«و وتی  ره دت، گوایه به ویش هه ئه
ی  وه نگدانه خۆی ڕه. »یدوون ره فه«وه بۆ الی  ڕته گه ڕ ده و فه پاشان دوای ئه. ن آه رتی ده آه دوو آه ك داره ته ك له یه ڕه ئه
ر و پاتشایه زۆ وه ئه ك ئه وه. بینرت ده» یمان سوله«آانی سامی له چیرۆآی  مشید له ناو میتۆلۆژی دینه ی جه فسانه ئه

بی  ره له زمانی عه. ڕیانیان له ئاسماندا وه و گه رزبوونه تگرتنی دو و جنۆآه و به چت، به خزمه ك ده ك یه شتیان وه
  .گوترت مشید ده مشر و جه مشیر، جه له آوردیدا جه. به ناوبانگه» خ نوشله مه«مشید به  جه

  رتر موار و سه رین         جیھانی هه جیھانی به
          چاوچاڤ        

  پاك، درووستكار، دپاك وشت پاك، ڕه وژ              زمان چاك



  واری، ڕۆشنبیریی نگ، خونده رهه چاند                 فه
  )ماح ته(تی           چاوبرسیه

  )خیل به(قونجاو،  ست چاونژر               ڕژد، چرووك، ده
  چت                  شت

   شتكچتك               
آان بۆ  رۆآیاندا و له ناو خانووه ن به به یكه چنووره               گوكی زۆر جوانه و بۆنی زۆر خۆشه، آیژان ده

نكردن و خراوبوونی  رگری له بۆگه وراماندا بۆ به گیرت، له هه ر ده كی ل وه رمانیش آه واسرت، بۆ ده ده بۆنخۆشی هه
  )70.ل.وف مۆرادی ڕه مه سووره، حه بووآه. (تنه ناو گۆش خه گۆشت، چنووره ده

  )مفھوم(ست، واته،  به مك               مه چه
  )نتق لۆژیك، مه(ك               مه چه
نجه  بت و به په ل درووست ده  سیم یا ته46آانی آۆنی آوردییه آه  ، له سازه)هارپ(نگ                 چه
  .نرت ژه ده

  ۆنچلۆن                 چ
  وانه، تكچوو، شویاگ واشه               شاش، ناڕاست، دژ، پچه چه
گا  وتی آۆمه ی گومی و چه ن آه له ڕگه سانه و آه آاران ئه واشه ر، زیانكار، چه آار             گومێ، الده واشه چه
گا، له  نی و آاوكردنی ژرخانی آۆمهندی و ئازاردان و ناپاآی و ورا نن، آه بریتیشه له درۆ و زیانمه نگاو ده هه

  .هاتووه» نت دۆڕگوه«شنی  ئاڤستادا درۆ به چه
  آردن)حیساب(ندوچوون آردن        چه
. تی شنی سروود نووسیویه یه آه به چه"ڕیگڤیدا"ری  رگاچا نووسه نگه ی هندی چه رزانه   فه        رگاچا   نگه چه

  .ته ی ڕۆژهه وره ز و گهره پیرۆ آانی هه ڕیگڤیدا له نووسراوه
  ل چڤك                 بانده، مه

  )یی مه نگی په ی ڕه یی به واته چره(ت،  یه، چوچاو، چھره، ڕوومه ی چره آورتكراوه» چ«چره                  
  تاندن خه بردن، هه خشته خاپاندان                فریودان، له

ر پاتشای ورانكاری  لمانسه سامانساآردن، له ناوی سه(اوبردن، نابووتكردن، سامانساآردن ن خاپوورآردن             له
  )وه هاتووه ئاشووره

  قی گرانیت ردی ڕه ردی خارا، به    به         خارا       
  خاس                  باش

  ندی تمه آی               تایبه خاسه
خاآسار                ب زان، خاآی نه زل بوون، خۆبه وایی هه فیزبوون، ب  

كی بزان نه زل فیز و ساده و خۆبه خاآی                  مرۆڤ  
  )م ه قه(خامه                  پنووس، 

  ت ز، ژیری، خره خشته                 ئاوه



  )نفس(وا،  ناو، هه زوو، نیاز، خواستك، هه خواست                ویست، ئاره
  )نفس(وا، خۆزگه،  ناو، هه                 ههخواسته

  )غیبت(گوتن  مله  خوسپ                پاش
  آردن)غیبت(گوتن،  خوسپكردن             پاشمله

  ند، قایل زامه خۆشنووت              ڕه
  رم رز، دنه ی لووتبه وانه مزان، به پچه آه مگر              خۆبه خۆآه
  آش       چاپلووس، چاپباز، ماستاوچی، آیسهر         آه خۆته

  خۆڕازی، گورخی نی، له سه خۆویستی              خۆپه
  سن               جنو، جون خوه

  خۆربان               ئاوابوونی خۆر
  هار می به ردان، مانگی سھه باران یا زه خته ردان، جۆخنان، به خۆرداد               مانگی جۆزه

  آانی ئاڤستایی م ڕۆژی مانگه شه ردادڕۆژ             نوی شهخۆ
  یف، شادمان آه م               شاد، به خۆڕه
  ران، دخۆش نی                آامه خه
  مارگرژ ق، ده ڕه له ر، آه ر             خودسه سه خیره
  ز، زانایی، زانست، هۆش د، ئاوه ت، خره ت               خیره خره
  ند        زانایی پاك و پیرۆز تی سپه رهخ

لی ئاڤستایی  گه رگاوی واژه وه) ر خش و هاوآار و یاوه(آانی  وشه. خش                خۆمانه، خۆیی، خزم
شت بوون و له  رده سانه دۆست و یار و هاوڕی نزیكی ئاشوو زه م آه یه، ئه»منا ئائیریه«و » م ڤرزنه«و » خائتوش«
س و  وه ر هه سانه به زانابوون و زابوون به سه م آه ئه. رچاوتر بوون مووان به ندی له هه  پاآی و جوانمری و بوامهن الیه
یه  سته م س ده نی پیری مۆغان له نجومه ندامانی ئه ئه. ناوبانگ بوون گی به مه ئه روونی خۆیاندا و به له خۆبردوویی و به ده

تر بوون و  ك زانست و توانین و پاآی و ڕاستی و خۆپارزی شایسته وه وه نه موو الیه  ههآان له خشه. بوون درووست ده
ی  هدینی ئاماده مانه له ڕگای دینی به ئه. شت بوون رده شت نزیك بوون و جگای ستایشتی زه رده تر به زه فره
  .ختكردنی گیانی خۆیان بوون به

  )ریت ونه داب(وشت  ، ڕه  داب     داپ          
  رگیراوه د له ستاندن وه رگیراوه و سته وه وه ندن و فرۆشتن، داد له دانه د            سه دادوسته

  )خیر، برآت، نعمت(ز،  نه، خه سته ز، ده ڕ، به دارشت              ڕۆزی، فه
  هدینی زدان له ئۆلی به ك ناوی ئه دویه آك له سه ند، یه دادار                خواوه

                زانستدانش 
  )م آه قازی، حه(ر               داوه
ی  بستان له دوو وشه ده). مكتب(بت  وێ فر زانست و زانیاری و داب ده و شونه آه مرۆڤ له بستان            ئه ده
له » ننووسی«گیراوه آه به مانای » دیپ«ی آۆنی  له واژه» ب ده«ی  دروست بووه، چاوك و ڕیشه) داب و ستان(



گوترا و به شوه  ر ده به نووسه» بیر ده«یان » پیر ده«ورامی آۆندا  له زمانی هه. هاتووه» بستوون«آانی  ردنووسه به
ی آه  و شونه ، ئه)اداره(وترا  ده» دیوان«ش  آه و شونی نووسینه» بیره ده«یان » پیره ده«گوترا  ش ده آه نووسراوه
ی  وشه. »بیرستان بستان، ده ده«یان » پستان ده«گوترا  بوون ده انست و فربوون دهوێ فر نووسین و ز آان له شاگرده

لی  گه وشه. پ هاتووه ی ده له واژه) ریت ونه داب(ریت هاوآات به آار دت  ك نه ته داب آه ئستا له زمانی آوردی له
آان  یه)اموی(می  رده یه له سه م واژه  ئهی دابی آوردی گیراوه، بی به آار دت له چاوآی وشه ره آه له زمانی عه) ادب(

) تعریب(بی  ره ر زمانی عه ورامی آۆن آه ئایینی و زانستی بوون، بۆ سه رتووآی هه ك په رگانی آۆمه به هۆی وه
دی  له له قورئاندا به گه م وشه بۆیه ئه. ل چ آریا...) اداب، ادبیات، ادیب، مودب، ادبا(ی  یان وشه بت و پاشان ده ده

  .وه آان نادۆزرته یه له ناو زمانی سامییه م واژه ك بۆ ئه یه وه هیچ ڕیشه وانیه ڕ زمانه مه ناآرت و له
  )ت حمه دح، تاریف، ره سو، دۆعا مه(سن،     درووت، ستایش، په    دروود       

  فسۆس شیمانی، ئه درغ               په
  ماست، آارد نجری ده شنه، خه دشنه              ده

  )محرك(ر،  ر، بزۆك، هانده ر             جوونه ده دنه
  خ              دۆژه، ناخۆش دۆزه

ج،  له«شت له گوندی  رده غدۆ دایكی زه ده. شته رده ناوی دایكی زه» رڤان ڕهومه فه«غدو،  غدۆ، ده دوغدۆ              ده
ی  واته. بووه» رگا«ی ئیمۆ پشتر به زمانی ئاڤستایی »ج له «دایك بووه، له» هاباد مه«ی »شاروران«له » ج ڕه

ی دایك له  ی ئستا له زمانی آوردی آه به واته»دادۆ«ی  واژه. وه گرته ده» شیردۆش، بریڤان«دوغدۆ به ئاڤستایی 
له زۆر شونی » داده«ی  هاش واژه روه هه. شت گیراوه رده ی ناوی دایكی زه روو به آار دت له وشه ی آرمانجی سه زاراوه

گوایه . شت گیراوه رده زن و بۆ ڕزنان به آار دت، له ناوی دایكی زه جیاوازی آوردستان بۆ دایك و خۆشك و ژنی مه
  .یه»ورم»تی آوردستان نزیكی باژری  له ڕۆژهه» مبه مب، ئه ئه«شت له گوندی  رده گۆڕی دایكی زه

  ، خدان، هۆز مان             خانه دووده
  خ، ناخۆش دۆژه                 دۆزه

  جوت             جووندن، جووین ده
بیستن، بینین، چژتن، بۆنكردن، : ن مانه ی مرۆڤ ئه وه ر و ناوه ست له ده هزی ده به مهر و ناڤ    ده هزی ده

نی  موو مرۆڤك خاوه ، ههپشبینی آردنیشتن، دووربین بوون یان  ندبوون، داهنان، خرابوون، تگه ستكردن، توانامه هه
  .ر ناساخ بت گه یه مه م ده هزه ئه
یڤ به  ك مانگی تابان، تاڤ مانای تیشكی مانگ، تاڤه هه وه وه وشینه وشنن، تاودان، دره دره    ده   یتاڤنن     ده
  ی مانگ، آه له ڕاستیدا تیشكی رۆژه وه ی تیشكدانه واته
  ری آوی به ده، گیانلهد                 دڕن ده
وه و به قووی  بیرمانه شتن و به به مانای تگه» ره رسه ده«کی آورتكراوی  یه رز، وانه، واژه رس               ده ده

  .ماشا له ئاڤستا هاتووه ی نیگا و ته یش به واته»رس ده«خوندن و فربوونه، 
  )روایت(مباس              ده
    جام، قاپفر               ده



  )جاسوسی(سكیسی           سیخوڕیی،  ده
  پنت یته ئاخنت          پآردن، ده ی ده
  وانی، برڤانی دری، پاسه وانی            چاوه دیده

  دینانه               شتانه
  م ئاوایی رده ری دێ، به ر               آگه، به دبه
ی له زمانی  آه رانی دویان ال پیرۆزه، آورتكراوه ی آه ستایشتگه سانه و آه داسنی، ئهرستان،  سنان          دوپه دویه

ردوم باوه آه گوایه دڤ شتكی  ر زاری مه وی آه له سه ی ئه وانه مانای واژه دڤ به پچه. »داسنی«بته  آوردی ده
خشان و  اته درهآ ه زمانی ئاڤستایی دهل» دڤ«یی،  فسانه بار یان گیانداركی شاخداری ئه به و ناله ناڕك و قه
رانی  ستایشتگه«آاته  وه ده آه ر یه رستش، آه به سه بته نیایشت و په ش ده»سنا یه«ی  واژه. وه و تاباندن ڕووناآدانه
  )737ی  ڕه ، الپه3رگی  لی ئاڤستایی، به گه رتووآی واژه په. (»رست ڕۆژپه«ی ئیمۆیی  یا به زمانكی ساده» ڕۆشنایی

  رین، شۆڕش ابوون، ڕاپهڕابن                ڕ
  ڕه ڕابه                ڕاپه
  سواز ر، ده خشنه ڕاد                 به

  )ت، خدمت خزمه(ڕاژه                ئووده، 
شته بۆ  رده مین دروشمی زه آه ، یه»ته هوومه«آاته  رامانی پاك          بیر و هزری پاك و چاك، آه به ئاڤستایی ده

  ر مرۆڤك هه
  رخۆش و دنیایی یی، سه ش              ئاسوودهڕام

  ڵ ز، مگه ی په له ڕ، گه مه ڕان                ڕانه
  رسدان شقدان، ده آردن، فرآردن، یاددان، مه رده روه ڕاهنان             په
  )حسود(شك،  یی، ڕه ئره نگ، به رچاوته ڕژد                به

  دیھاتوو وهر،  ڕسكاو             داهنه
ی  ربی، بووته چاوآی وشه پیتی ق له زمانی ئاڤستایی نییه، ڕك یان ڕق له زمانی عه(ڕك               ڕق، آینه، 

  )ی تر  وشه قیب و آۆمه ڕه
  ڕماندن            ڕووخاندن، تكدان، ڕووخان

  )آتۆئیل تی ئه بابه(تی ڕۆژ،  ت، بابه ڤ            بابه ڕۆژه
آان  یه، نوی ڕۆژه ت به خۆیانیان هه آانی مانگ نوی تایبه موو ڕۆژه شتی هه رده انگ      له ئۆلی زهم آانی ڕۆژه
  :ن مجۆره به
  هاوتا ی زانای ب وره گانه و گه خشی یه زدا، گیان به هۆرا مه ی ئه ، آورت آراوه»هورمزد« ـ 1
  ن، رامانی پاك همه ، وه»ن همه به« ـ 2
   باشترین پاآی،»شت هه به ردی ئه« ـ 3
  هز تی به هشتا، پاتشایه ، ئاشاوه»ر شاریوه« ـ 4
  بانی خۆبوردوویی و مھره ند، له سفه ئیتی، ئه ئارمه نته ، سپه»ز سپندارمه« ـ 5



  )شت رده دایكبوونی زه ڕۆژی له(ندروستی و ڕكوپكی  ئورتات، ته ، هه»خۆرداد« ـ 6
  تایی تاهه رگی، جاویدانی، هه مه ت، ب رته ، ئامورداد، ئامه»مورداد ئه« ـ 7
  ر دیھنه ر، به روه ، دادار، دادپه»ر ئازه به ی ده« ـ 8
  ، ئاتر، ئاگر، تیشك»ر ئازه« ـ 9

  آان، آاتی ئاو ، ئاپان، ئابان، ئاوه»ئاوان« ـ 10
  تاو خشیتم، خۆرشیت، هه ، هۆره»خۆر« ـ 11
  یڤ ، مانگ، هه»مانگ« ـ 12
  ی باران هستر ، تیشتریه، ئه»تیر« ـ 13
  )ریانگاوه ه به گا یان مانگا وه ران به هه ی نووسه زۆربه(وی، گتی، ژیان، بوون  ، گۆیی زه»ئوش گه« ـ 14
  ر روه تھۆش، دادپه ، ده»مھر به ی ده« ـ 15
  ندی ڤابه ن و هه یمان و به تی و په ، میترا، سۆز و دۆستایه»مھر« ـ 16
  زدانی له ئۆلی ئهرداری  رمانبه ، فه»سرووش« ـ 17
  ری ، دادگه»ن شه ڕه« ـ 18
ی ئافراندنی  سه ره ری آه وهه وان و جه وان و ڕه وتن و پاسه ر، هزی پشكه هه ڕوه شی، فه وه ڕه ، فه»ردین روه فه« ـ 19
  ردوون گه

  وتن رآه غنه، سه تره هرام، ورێ هرام، به ره ، وه»هرام وه« ـ 20
  ایشت و خۆشی و همنی، ڕامه، ئاشتی و ئاس»ڕام« ـ 21
  وا، با ، وات، هه»با« ـ 22
  ر روه ر، دادپه دیھنه ، به»دین به ی ده« ـ 23
  روون، ویژدان ، ڕوانینی ده»دین« ـ 24
  ری، سامان و ویست و داواآارای وه خته ، ئارد، به»شی ئه« ـ 25
  ، ئارشتاد، ڕاستی و دروستی»شتاد ئه« ـ 26
  ، ئاسمان»ئاسمان« ـ 27
  وی ، زه»میادزا« ـ 28
  ی چاآه ی پیرۆز، وته ند، گوته ، مھرسپه»ند سپه مانتره« ـ 29
  تایی تاهه پایان و هه ئۆچه، تیشك و ڕووناآی ب نغره ڕه ، ئه»نارام ئه« ـ 30

  ریا ناری چۆم یا ده خ، آه ڕۆخ                ڕه
م  آان، ئه وروپاییه ئه. ژمارد آان ده ستره لی ئه  نوگهوتوویان به آانی حه آان له آۆندا، ڕۆژه فته        آورده ڕۆژانی هه

ی آوردی  فته لی ڕۆژانی هه آاندا له نوگه ورووپیه آان له زبانه ئه ر گرت و ئستاآه نوی ڕۆژه آان وه یان له آورده وه آرده
شید  بارام(4، )ممه  دووشه=شید  مانگ(3، )ممه آشه یه= مھرشید (2، )ممه شه= شید  یوان آه(1. ئاراوه گیراوه ون آه
 =نج= هورمزشید (6، )ممه چوارشه= تیرشید (5، )مه شه سری آوردی  ڕۆژه) ینی هه= ناهیدشید (7، )ممه شه پژم

  یی آه فاروق بۆره. ئاڤستا



  گونجاو نگخواز و نه ڕووش              مرۆڤی جه
  خشان            پتیشك ڕه
  )  آامبوون(یشتن،  یین، پ گه سایی           گه ڕه
  یین سیده، پاگه سا، ڕه سایی ڕه ڕهیین،  سین             گه ڕه
  یشتوو سیده            گه ڕه
  )مبول سه(مز               نیشانه،  ڕه
 وان، ك ئاوی ڕه بت وه گات و وستانی نه ر شتك آه له ڕۆیشتندایه و نه ، هه)روح(وان              جان، گیان،  ڕه

  گرێ وان و ب ی ڕه وه خوندنه
  وشت فتار، ڕه ند             شوه، ڕه وه ڕه

  )قیبله، قبله(ڕووگه             
  )حسود(شگ              ڕه
  )سیستم(و               ڕه
  )نسبی(یی              ڕژه

  ر شتك ی ههن، بوون، ڕاست آی ئاڤستاییه، زات، دارا، خاوه یه زات                واژه
  ست ربه زاگۆن              زاآۆن، یاسا، به

  زاما                زاوا
  دایكبوون دیھاتن، زایین، له زایشت              به
  نگی رگی جه خت و به زرێ                ڕه

  وان زون                داماو، ناته
  نیو ستاو و گه زۆنگاو               ئاوی وه

شتی له  رده پیری شالیاری زه. ری آوردانه یامبه په» سیمیار«ی  قینه شت نازناوی ڕاسته رده ت          زهش رده زه
گۆشت بوانه پیر : (رمت فه شتی ده رده بات، پیرشالیارزه شت به سیمیار ناو ده رده ناوی زه» ت ماریفه«می خۆی  رهه به

ی پیری شالیار گوێ بگره و هۆشی خۆت بده  به وته: "، مانای)بۆ» سیمیار«ی زانای  هۆشت جه آیاسته/ شالیار بۆ 
ر بووه له  یامھنه م په آه شت یه رده زه. 665ی  ڕه الپه. 13رگی  به. نگی دھخودا رهه فه". ی زانای سیمیار به نووسراوه

: وه ته ك داوه ره له یهمجۆ شتی به رده تشاهی ناوی زه وه عمادلدین ده. آتایی خودا بوو وی آه بوای به یه ر زه سه
به » ر ته شه وه«وه و تابان،  وشانه ی دره به واته» تا ساویان«،  به مانای ز و تیشكی ته» ره زه«رئائی،  ته ساوشه ره زه

وشاندنی تیشكی زینی  بارین و دره«آاته  وه ده آه ر یه به مانای هاتن یا ئایی هاتووه، آه به سه» ئائی«مانای بارین، 
  )34ی  ڕه الپه. تی ئاڤستا وایه رۆستم و زۆراو به ره. (بووه» سیمیار«شت نازناوی  رده زه» ڕۆژ
خت و ناوچاوان، پاتشای جیھان  نووس و به هر و چار ش و به ران، خودای به نی بكه مه ناوی خوای زهروان             زه

درت، هیچ شتك  نجام ده روان ئه ر خواست و ویستی زه موو شتك له سه روانیسم بوا وا بوو آه هه ردوون، له زه و گه
ر  رزتر و به سه موو شتك به یی، ویستی له هه میشه مر و هه روان نه زه. بت روان نه ر ویستی زه ر له سه گه ناگۆڕدرت، مه

ری ژیان  دیھنه روان به زه. اتخ آیشیان ده نووست و یه آان ده نووسه روان چاره زه. تدارتره سه ده موو شتكدا زاڵ و به هه



ستووه  ش و سپی به ی ڕه ی له دوو آه آه روان گاسنه زه. آانه ری ژیان و بوونه آه ر و درونه سنه روان خۆشی زه. و بوونه
كی آار رگی درونه نگكی پ ناچت له به م دره پرژنت، به یكشنت و تۆی ژیانی پدا ده ی ژیان ده ر آگه و به سه
ئاوازی خۆشی . بت ی ژیان له چاوترووآاندنكدا ده ر ڕگا و ڕیشه ن، به داسكی تیژ دته سه مه سپی به ته ڕدن
آردنی ژیان، له گوی  ی له آاتی درونه آه ی وشكی داسه ی له آاتی جووتكردن و چاندنی تۆی ژیان و هاڕه آه گاسنه
نینه و  م به پكه آاتك آه مرۆڤ شاد و ده. روان نابزونت تك له دی زهس م دووانه هه آكه و هیچكام له رواندا یه زه

آان و  وه ناه م به ب ئه بیست، به بینت و ده ر دووآیان ده روان هه خۆش و گریانه، زه دار و نه رده آاتك آه ده
آه  ره روان نییه، مرۆڤ گه ری زه رانبه ی له بهآان ره ربه ستان و به س توانای ڕاوه آه. آنت و دابچه آان بتوانت ئه شادیه
به ناوبانگه و دینی ئیسالم زۆر ) هریه ده(دا به  ربه له ناو عه. آیش نییه یه و بیت و چاره رمانی ئه جی خواست و فه آه مل
م ئایینه  ۆڤ به گشتی لهمر. روانیسم گیراوه وخۆ له زه ڕاسته) ر ده زا و قه قه(تی  روانیسم، بابه ری زه ته ژر آاریگه وته آه
كی بۆ مرۆڤ دیاری آردووه و هه م هه آه روان له ڕۆژی یه تاوانه، چونكه زه بزا و  قه(ر  آان له سه موو ڕووداوه موو شت
آك  مك یه رده سه. روان گیراوه مان له چاوآی زه لی زۆر و زۆران و زه گه واژه. بت آرت و ده دات و ده ڕوو ده) ر ده قه

  .ری خۆی آردووه آان آاریگه ی ئایینه ر زۆربه آانی باوی آوردستان بووه و له سه یهئایین
  )تفسیر(وه،  وه، لكۆینه آردنه ند                ڕاڤه، شیروڤه، شی زه
  ند مه وه نگین              دارا، ساماندار، ده زه

  كی تدا بژی وت آه خه شكه زیڤینگ              ئه
              ژیانگی  زینده
  )فریت ئیفرات، ته(وی           زیاڕۆیی،  ڕه زیاده

  زێ                 منادان، پسدان
  وانی دری، دیده ڤانی            چاوه زره

  زنۆ                شوه
  ت ژیار                شارستانیه

بوون و نیستی،  ست له ناژیان و نه به ی و نیستی، لره مهست بوون، هه      ژیان و ناژیان، بوون و نه ژیان و ناژیان  
ك  ته نه آه له سه ك، یان پ له درۆ و دووڕوویی و آرداری ناپه آه ی ژیانكی ب سوود و ب رگ نییه، ناژیان به واته مه
  .نجاری ژیان ناگونجت هه

  ی وته ، ڕاده)نتق مه(ژیربژی             
  رین، ڕئونی ، ئافه)ت هحكم(ژیرآاری             

  )، مۆحیت ئه بی(ژینگه                سرووشت، 
  ساآووڵ              قووڵ، آووڵ

  ز ئاوه سالۆر                ژیر، به
ه                بمه ئه سپ  ت فا، سفه وه(گ، ب(  

  رمگ، سفید سپید                سپی، چه
  ن، آازیوهیا به می م            ده ده سپیده



  ر، ئاسمان هر               سپه سپه
  وش، پاآژ خه ند               پاك، پیرۆز، خاون، ب سپه
آشت و به ناوی سپی ئار و   میتر با ده20ره و تا  به نگ آه ب رزی شۆخ و شه ئار              داركی به سپی

  .آه سپییه ر به ناوبانگه و تۆخی داره رعه داری عه
  تران               گۆرانی، الژهس

  ون، بنیات ر، هه وهه     جهسرشت          
  بژت ی آه سروود ده وه خشان، ئه ست و په به ری هه ستوان، هۆنه به سروودبژ             هه

  )الھام، غیب(دهاتن،  ی دڵ، به سرووش              ئاوازی ویژدان، خۆرپه
   شایان، شیاو، شایستهسزاوار               

  یه ده ك سه د ساڵ یه ر سه رخ، هه ده                چه سه
  )را،یه سه ی را، آه لی آاروانسه گه شك له وشه به(را                 ماڵ، خانه، آۆشك، خانوو،  سه
  )ره و خویبكا(یاك  مك له خه ر ده وه، وازوازی، هه بیرآردنه ڕچ، ب ری             سه رسه سه
  رشار               پ، لواولو سه
  ربوری رهات، سه سه شت          به رگوزه سه

  نمه تی گه ركی پچووآه خی بۆره و ئافه وه سن                  جانه
  سنجری               ئاسنی سورۆبووه

  ك جنویش به آار دت ر، وه نگهچی و ئاس ر آوتانی پینه سه زگای شت له سندان                سنان، ده
  ن یمان، به سۆز                 گفت، په

  فرۆشت شی خۆی ده سۆزمانی              مرۆڤك آه له
یك آه  سه ره آاته آه ی ئاڤستایی گیراوه آه ده ك ڕیشه موویان له یه ند، هه سوند                سون، سۆند، سۆآه

ڵ  گه ی سوند له  بینت آه واژ وه، ده بته آاتك  مرۆڤ له ڕزمانی زمانی آوردی ورد ده. تناسر ده» گۆگرد«ئستا به 
. ك نان و میوه بخورت و له ڕاستیشدا سون شتك نییه وه) سوندخواردن(وه به آار دت  آه ی خواردن به یه وشه
ر آات  كوو هه بووه، به ی ئیمۆ نه م شوه دن بهآان و میدیاآان سوندخوار می آیانییه رده ن؟ له سه ما بۆ وا ده ئه

ی  سۆده(ی »ند سۆآه«ت جامك  بوایه لمنت، ده سكی تاوانبار بۆ دنیاآردنی دادگا ڕاستی بسه پویست بوایه آه آه
ر سونی  گه  ئهم یشت، به گه ده وه بگومان هیچ زیانكی پ نه ر ڕاستی بوایه، ئه ر له سه گه وه، جا ئه خوارده ده) گۆگرد

م جۆر ئازموونه  ئه. آرد الی ده الهه سووتاند و هه شی له ناوه ده آه هدی هدی له نده وه سۆآه وه، ئه ته به درۆ بخواردایه
ك  بۆیه ئستا له زمانی آوردی سوندخواردن وه. ی گومانلكراو زۆر باو بووه وابوونی قسه مه بۆ ڕه رده و سه بۆ ئه
ك  بووه وه مانه هه و زه وی دی له ت ئازموون و تاقیكردنه به هه. آه له بیر آراوه م خودی آاره وه، به ته واژه ماوه سته ده
. بوون یا ناڕاستبوونی ر پشتی گومانلكراو بۆ ڕاست ڕبوون به ناو آۆمای ئاگر یان ڕژاندنی ئاسن یا مسی تاواو به سه تپه
ی  وه رچدانه رپه ش بۆ به سیاوه. ر ماوه هه» ش سیاوه« مژووی ئمه آوردان پاتشای» و سره یخه آه«ی باوآی  فسانه له ئه

ی زڕدایكی به ناو آۆمای ئاگر  بوونی قسه لماندنی ناڕاست ستابوو، بۆ سه به ی بۆی هه آه ژنه ن باوه بوختانك آه له الیه
  .وه ره و دیو ئاگر هاته ده زیان له ڕی و به ب تپه



  یر، نائاشنا   سهت               سۆزره
  ر نه یه ر، ئازادیخواز، سوودگه یامبه وا، په ر، پشه ر، ڕپیشانده سوشیانس              ڕزگارآه

  سووچ                  گوناح، تاوان
  .ن آه ڤنداریی خودای تاك ده ی آه به دڵ ئه سانه و آه زدا      ئه رانی مه وداسه سه
  یانی سۆزی، بهی،  یزوو                سبه سه
  )قانی م و قایه له پارووی به(پ،  وڵ                 سه سه

وت،  آه رده آی ڕووناك و پرشنگداره آه له باشووری ئاسمان ده یه ستره یل، ئه یل               سوه سوهه
  .رمایه رزی گه ی آۆتایی پھاتنی وه وتنیشی به واته رآه ده

  )قوتابی (شاگرد                هاوشت،
  آردن وانه شاندن                ناردن، ڕه
هدینی به  بژاردنی ئۆلی به هدینه آه له آاتی هه رگی سپی مرۆڤی به ره، به پك، سته شاڵ                  شاڵ، شه

پك  اڵ و له بۆتان شهورامان ش له هه. یه راو و ساده ملیوان و هه نگی سپی و ب ڕه. ر آرته به رگی رامانی پاك ده ی به واته
نك و  آانی ڕه له بك شون، به نوه. ناوبانگه ورامان ئستاش له آوردستان به پك و شای بۆتان و هه گوترت، شه ده

ی شاڵ به زبانی لۆڕی  ناوی دیكه. دایكبوونی نویه ی له هدینی به واته شاپۆشان له ئۆلی به. برت ش ناو ده چۆخه
بژاردنی دین  ت بۆ هه رینگانی تایبه پۆشی سروود و ئافه ره ژنی شاڵ یا سته هنانی جه ج بهله آاتی . یه»ره سته«
  .درت نجام ده ت ئه ریتی تایبه خوندرت و داب و نه ده

  ورامان زیر، پیری شالیاری هه هریار، پشكار، وه شالیار                شه
  وایه  ڕوانگای هزر و رامان ڕهی آه له و شته ، ئه)حالل(شایست               

  مه شۆخی                گاته، گه
  ڕ شۆدار                شدار، نمدار، ته

  سك روونی آه ربوون له ناو ده وه و آاریگه ژوره آردن، چوونه خنه آردن، ڕه وت                دزه شه
ید  مشید له شید یا شه آانی خۆرشید و جه شك له ناوه هب(وڤین، ڕووناآی،  ویندار، شتی ئه یدا                ئه شه

  )رما و ڕووناآییه ی هاو و گه دروست بووه، آه به واته
  آه، تۆڕ به آه               شه وه شه

تی آوردستان  یمان له ڕۆژهه ختی سوله شسپ، یان ته رگه سپ، ئازه ئه ش شیز                  شیز، هورمزگای ئاگرگه
شاهین نقه سایه«و » تیكاب«و » قز سه«آانی  وانی شارهله ن ، كه هه» دژ نی پیرۆزی دیرۆآی . وتووهشو
تا به . شته رده رستی ئاشوو زه آتاپه زنی دینی یه ری مه یامھنه مین په آه دایكبوونی یه آان بووه و شونی له شتییه رده زه

ڕ شونی  مه آان له ی بۆچوونه آراوه و زۆربه وتۆ نه آی ئه یه وه ۆینهشت لك رده دایكبوونی زه ر شونی له ئستا له سه
نده بك  ر چه هه. بینرت زی تدا ده نقه ستكی ئه شار داوه، آه ده م و مژدا خۆی حه شت له پشت ته رده دایكبوونی زه له

م  ر ئه له سه... ونوهنینگ، راولینسۆن ودارمستر، نۆلدآه، هرتسفیلد، بر: ك ناوبانگی ڕۆژئاوایی وه تناسی به له ڕۆژهه
آی  یه م به شوه به. دایك بووه یه و له وتی میدیاآان له»ورم«ی  ریاچه كی باشووری ده شت خه رده بوان آه زه

آانی   و گونده آاته ناوچه خۆی باشووری ورم ده. آردووه وه آاری پویستیان نه م باره ڕكوپك و ئاآادامی له



شت  رده گومانی وایه آه زه» آسۆن جه«. تی ئیمۆی آوردستان له ڕۆژهه» شاروران«و » مند مه«و » رد زه هرد به«
یه،  م ناوه هه ر به آه هه ریمه ند شونی هه ش له چه م گونده ژیابت، ئه» خوڕخوڕه«ك  ری گوندكی وه وربه له ده
کی میدیا  شتی به خه رده زه» ردووخی آوردستانی مه«وان  شادڕه. ی شارورانه هاباد له ناوچه آكیان له باآووری مه یه

  )ردووخی رۆحانی شیوا بابامه. مژووی زانایانی آورد. ی آه سدیق بۆره. ی آوردی مژووی وژه. (زانیوه
دینی به ه بژاردنی ئۆلی به هدینه آه له آاتی هه رگی سپی مرۆڤی به ره، به پك، سته پك                شاڵ، شه شه
پك  ورامان شاڵ و له بۆتان شه له هه. یه راو و ساده ملیوان و هه نگی سپی و ب ڕه. ر آرته به رگی رامانی پاك ده ی به واته
نك و  آانی ڕه له بك شون، به نوه. ناوبانگه ورامان ئستاش له آوردستان به پك و شای بۆتان و هه گوترت، شه ده

ی شاڵ به زبانی لۆڕی  ناوی دیكه. دایكبوونی نویه ی له هدینی به واته پۆشان له ئۆلی بهشا. برت ش ناو ده چۆخه
بژاردنی دین  ت بۆ هه رینگانی تایبه پۆشی سروود و ئافه ره ژنی شاڵ یا سته هنانی جه ج له آاتی به. یه»ره سته«
  .درت نجام ده ت ئه ریتی تایبه خوندرت و داب و نه ده
  )ی مۆمی داگرساو ماڵ به واته شه(دن           داگرساندنی ڕووناآی، گ، تیشكآر ماه شه

  )تان ره سه(خۆشینی  نجه             نه شرپه
  ت فرووزه                نیشانه، شون، چۆنیه

  نه               تۆفان رته فه
ی  آه وانه ، پچه)خر(هره،  شانازای، به ۆزی، هۆیبه، جوانی، تیشك، پیر بده یی، شكۆ، ده وره ڕ                  گه فه
  ڕ فه ڕ، ب دفه به
نی بوو،  مشیدی آیانی پاتشای وتی ئاریایی خاوه یه آه جه ڕه و فه زدانییه، ئه آی ئه یه ڕ نیشانه مشیدی       فه ڕی جه فه
ك  زدانی وه ڕی یه بوو و فه» من «خۆشینی بوون و ڕووآردن له درۆ و تووشی خۆویستی و نه خۆبایی م به هۆی له به
  .وه وته لك ل دوور آه مه
  دروست بووه، مرۆڤی زانا و جیھاندیده» فره و زانا«ی  رزانه                له دوو وشه فه
  یی              زانایی، دانایی رزانه فه
  شتی رده ی آوردی و زهم له سا آه ورۆزمانگ، مانگی یه لوه، نه ردین             مانگی خاآه روه فه
ر  سپ هه ئه وشتر برای جام شه د و پشودرژ، فره ن وشتری آارامه وشتر            به ئاڤستایی به مانای خاوه شه فره

  .نی پیری مۆغان بوون نجومه ندامی ئه ر دوو ئه دوو شالیاری شاگوشتاسپ بوو، هه
  شكۆ ند               ژیرو به مه فره
  )سحی مه(رست،  په         خاچله          فه
، له »ق«بووه به » ك«دروست بووه، پیتی » آار و رامان«ی  وان، له دوو وشه مان               دلر، پاه قاره

  .ئالفابتی ئاڤستایی پیتی ق نییه
  ر ی سه ، قاب، تووكی گوز و چتی تر، قاووخ، آاسه)ف ده سه     (     قالك       
              زانا، پسپۆڕآاربین    

  ری داپۆشرابت رهنرابت و سه وه ده ویه آارز                 ئاوك آه له بن زه
  نت آه ده ی آه آارز هه سه و آه ن              ئه آارزآه



دروشمی مین  گوترت و سھه ده» رشته هڤه«وشتی پاك و چاك آه به ئاڤستایی  آرداری پاك           آرده و ڕه
س رامانی پاك بت و گوفتاری پاك،  ر آه رج نییه هه مین دروشمه، مه بۆیه سھه. هدینییه شت له ئۆلی به رده زه
  .نگی ترازووی رامان و گوفتاری پاآه توانت آرداریشی پاك بت، بۆیه آرداری پاك سه ده

  ك، آۆتاڵ آا                  شتومه
  ن، بژان، چوارچوه، ڕژه ده ن، به هآالب                 قاب، ت

  تدار سه ی، میر، پاتشا، ده آاوی                 آه
  یجۆری وه، په ڕیان، دۆزینه گه شون وه، له آۆینه وتن، ل دووآه آوآاش               له

  ر نگاوه آوخوود              آاوی ئاسنی جه
  رد رد، هه آوچك                به

  ر                  قووڵآوو
  ڕی ئواره په رده بار                  زه آه
تی ڕاستییان  شت بوون و دژایه رده آی زه ره رستی، دوژمنی سه ال یا آیشبانی ئایینی ڕۆژپه رپان                مه آه
  آرد ده
  )خر، احسان(خشش،  رپه                 به آه
  ن آه ده) احسان(سانك آه آه آاری باش  آاران           آه ك رپه آه
  وه م باوه نم به ده لدانی گوی گه پۆل وه و شه نگانه آردن         له روشكه آه
  شان، آاآشان شان            آاآه شكه آه
می  دهر تداری سه سه خت، تۆژی ده ن تاج و ته رۆك، پاتشا، میر و خاوه ڕز، سه ی                  آاوی، به آه
ك ناوی زۆر پاتشای دیرۆآی  ته ی له ی آه وشه. آرد هدینییان ده تی ئۆلی به شت آه بكیان زۆر به توندی دژایه رده زه

ی  ی ئیمرۆی زمانی آوردی له چاوآی وشه آاآه. آاووس ی قوباد، آه ی و، آه ه  سر خه ی آه: ك آورد گری خواردووه، وه
ی  ی آه هاش واژه روه هه. ڕز و پیره رناوی ژنان و پیاوانی به  زمانی آوردی سهی له آه. ئاڤستایی گیراوه» ی آه«
یبانوو  را و آۆشكی پاتشا، آه ی سه را به واته سه ی آه: ك ش به آار دت وه ی دی له زمانی آوردی ئستاآه ك وشه ته له

رآۆمار  ی سه یل به واته مشۆر، آه یاوی ژیر و بهی پ یخودا به واته یخوا، آوخا، آه ی ژنی پاتشا، شاژن، آابان، آه به واته
ی به  ی ئاماژه آه مر له دیوانه وی نه وله مه. نیشك و دۆتره، آچ ی آه ك به واته ینه رۆآی ئ و هۆز، آه ردار و سه و سه

  :آرده» ی آه«
  ی، بۆ وه ماوای وت ریبی تا آه غه

  ی دداران بازاڕ جیلوه! های ساقی
  ن ی دیداره انهودای خیدار، د سه
  وه ه»ی آه«نج  ی گه آ وه مایه یه

  وه یه رتووت نه چون منیچ وه تای فه
  ن ی وش ڕاوه س په ر آه د هه و سه ئه

  ن ساوه ن، اخالس حه ت نی یه وه قیمه



  )دیك(باب،  ه شر               آه ه آه
. ژراند شتی په رده شتی دا و پاشان دینی زه رده هك بوو آه هانای ز گوشتاسپ          آاوی ویشتاسپه، پاتشایه ی آه
  .سپی ئاماده ن ئه ی به ئاڤستایی به مانای پاتشای خاوه آه ناوه

  آیژان                 آامیان
  ستووربوونی پدۆ آیس                 چرك، ئه
  آین                   قین، ڕك

  )ت شكایه(یی، بناشت،  گازنده                 گازنج، گله
  هدینییه مین دروشمی ئۆلی به دووهه» هۆخته«ی پاك و باش، به ئاڤستایی  گوفتاری پاك           وته  و گوته

  یابافی گومانچنین             خه
  ورامییه آی آۆنی هه یه ل، گروپ، گرۆ، گروهـ واژه سته، پۆل، په گرۆ                   ده

  نشینی)ت وه خه(نشینی            گۆشه
  گوزاره                واته، مانا

  ر خش            زیندووآه گیانبه
  لكراو، ناپاك ت ك           نفره سته جه گه
  )تكامل(ست  به راشبوون، لره مه یشتن، هه آردن            پگه شه گه
بینرت، به  تنی خۆر ده نی هاوین پش له ههیانیا ی به ر، له سپیده ی تیشته ستره ر، ئه الوژ               تیشكده گه

  .گوترت ده) یمانی شعرای(بی  ره و به عه) سیرووس(التینی 
  المار ورگیران، په مارۆ               شاو، ده گه
  ن، زۆنگاو ستاو و بۆگه ناو                ئاوی وه گه

  وازشن وازشت، نه الونا                 نه
      هاوزاد، دوونهلف             

  نده آده زیلی، یه ری             ڕژدی، ڕه چه له
" سپه ت ئه ئۆروه ئه"ی به ئاڤستایی  آه قی ناوه ده. سپه ی گوشتاسپ آوڕی لۆهراسپ یان لھرائه    آه   لۆهراسپ      

  و سپی توندڕه ن ئه ی خاوه آه به واته
  مامۆستا            هیربۆد، ئامۆژگار

. یه وه هه ره پغمبه» مانی«وخۆی به  آی ڕاسته ندیه یوه ی آوردی ماندوو په ت، وشه آه           ماندوو، شهمانی     
بی،  بی، یان ماندوو نه بژن مانی نه ت بت، ده آه سك له آاركی زۆری آردبت و زۆر شه آاتك له زمانی آوردی به آه

رهات و  سه ندی به به یوه ش په مه آه ئه. ت یه ك مانیت ل نه ت، یا وه یه هر ن ت به سه»مانی«ك  یه وه وه ی ئه آه به واته
كی شاری  ن خه رچاوه ده بك سه. یه ری ئایینی مانی دانه مانی بناغه. یه وه هه نووسی تاڵ و ناخۆشی مانیه چاره
كی شاری ماردین له باآووری آوردستان،  ن خه ڕه و باوه ر ئه سه تی آوردستان بووه و بكی دی له دان له ڕۆژهه مه هه

ی زایینی 273دایكبووه و له سای  ی زایینی له215مانی له سای . بووه» آان سلوآیه«ختی  مه پایته رده و سه آه ئه
» ك ك، فاته پاته«مانی آوڕی . واسرا ی شار به ئازاركی زۆر هه روازه ر ده له سه» شاپوور شاپوور، جوندی گوندی«له 



آانی  له دینه. مه بووه رده و سه آانی ئه شه موو به نی الوی فری زانست له هه مه ر له ته دان بووه، هه آی خانه یه ماه هله بن
نی  مه رفراوانی آردووه، پاشان له ته آی به یه وه مه لكۆینه رده و سه آانی ئه هدینی و بودایی و جوو و عیسایی و ئایینه به

ی  وه ستی به بوآردنه ده) النھرین بین(تا له میزۆپاتامیا  ره سه. ركی نوێ ناساند مھنهیا ك په  سای خۆی وه24
ژراندبوو، به شاپووری ناساند  ی په آه آه پاتشا بوو و دینه» شاپوور«برای » یرۆز فه«ی  ی آرد، پاشان به بۆنه آه دینه
تادا فره ڕزی گرت و  ره شاپوور له سه. آردش  پی پشكه» شاپوورگان«آانی به ناوی  رتووآه آك له په و یه
ر  وته به م پاشان شا پشتی ت آرد و آه یان بوون، به آه پدانی دینه ره ریكی چاالآی و په نگرانی به ئازادی خه الیه
ت دووریان خسته بھری شاپوور و له وت و چین  هب بوونی له هیندوستان و ته مانی له آاتی ئاواره. ریانی آرد وه و ده م
جنشینی شاپوور زۆر » هورمز«. وه بۆ ناو وت ڕایه ی زایینی گه272ردانی آرد و دوای مردنی شاپوور له سای  سه

آانی  له مانی له ناو فه. وه ر گرته ی وه آه پدانی دینه ڕ بوه مه وه پشوازی ل آرد و دیسان ئازادی خۆی له به ڕزه
ئینجا . تی هورمزشا سه ی بوو تا آۆتایی هاتنی ده آه دانی دینه ره ریكی په انی ئیمۆ خهمیزۆپاتامیا له باشووری آوردست

ڕچاوه  واسینی مانی دا، بك سه رمانی هه ست آرد و فه خت و مانی قۆبه ر ته ك، هاته سه هرامی یه یان به» هرام وه«
وانه به  ر چاوی خۆی به پچه آانیشی له به وه یه  و پهی مانییان له ناو خاك چاڵ آرد ن تا پشتونه آه وه ده  به ئاماژه
واریش  خونده كی نه ی نووسی، بۆ خه رتووآی فره سنووس و په مانی ده. وی تا پشتونه چایانی آرد وه له ناو زه ره سه

ره به  رتووآه هه پهله . ناوبانگه یش به» مانی نیگارآش«آشا، بۆیه به  شنی نیگار و ونه ده آانی به چه ئامۆژگارییه
وه و  وه و به ناو جیھاندا بو بوونه ر مانه نگرانی مانی هه به آوژتنی مانی الیه. بوو» نگ رته نگ یا ئه رژه ئه«آانی  ناوبانگه

ی سازی میزۆپاتامیا به جیھان ر و پیشه نه پدانی چاند و هه گرتنی و بوه ره وتن و په آییان بینی له پشكه ره وركی سه ده
. یان دا م دینه بآردنی ئه آان فتوای بن لیفه م خه غدا مابوو، به آانی به لیفه می خه رده دینی مانی تا سه. مه رده و سه ئه
آانی  آه رزی خسته پشتی آۆه شنك آه له ی آرد، به چه نه شه م دینه ته رانسه ئه ت و چین، تا باشووری فه به ر له ته هه
مانی بجگه . آرد رآی ده ت آبه سحییه ك مه ته آانی ئایینی مانی له  لقه14 و 13آانی  ده ا سهت به جۆره ت سحییه مه

رتووك به  ش په ن له مانی شه ده. ریانی و یۆنانی بوو آانی ئارامی و سه زای زمانه له زمانی دایكی خۆی باش شاره
  )رگیراوه  وه43رگی  به. نگی دھخودا رهه فه: نیارییانه لهم زا شكی ئه به. (رتووآك به زازایی آۆن ماوه ریانی و په سه

  ند              دنیا مه متمانه
  )آردن ه وسه بر و حه سه(دان،  خۆداگرتن، آۆنه به پشووبوون، دان مداراآردن               مۆداراآردن، به

  مردگ                  مردوو
  گا ، آۆمهك ردۆم، خه ردوم                 مه مه
» زن مه«ك  هۆرایه ئستا له زمانی آوردی وه سنی ئه زدا آه په ی مه شكۆ، وشه وره، به زن، گه زدا                  مه مه

  .شكۆیه رز و به وره و به ی گه ماوه آه به واته
، »سنایی دویه«بته  ی ده آه وانه زدا، پچه هۆرا مه رستشی ئایینی ئه نی، ستایشت و په سنایی          مزدیسه زدایه مه

به » زدا«وره،  ی گه به واه» مه«: یایی له س وشه دروست بووه سنه زدایه ڕی وایه آه مه مامۆستا گیو موآریانی باوه
تی بۆ ئایینی  رستنییه به تایبه هاوتای په بته زانای ب رستن، ده ی په به واته» سنه یه«ی زانای ب هاوتا،  واته
  )نگی آوردستان رهه فه(شتی  رده زه

  )ی نووسراوه آه له پیری مۆغان واته(مۆغ                   



  .دات ی مۆخی ئسك یا پشه مانا ده آه به واته» مرز«غز                  مشك، به ئاڤستایی  مه
  )ممنوع(وا،  ن              یاساخ، ناڕه ناومه مه

آانی میدیاآان بووه،  زنترین هۆزه آك له مه رۆآی یه شت و سه رده مانگ، ئامۆزای زهمیدیاما                میدیا، میدیا
  ...وین سره خه ی  ی میدیا و آه ئمه ڕۆه: ی آورد هاتووه وه ته له سروودی نه

  ش، پاشماگ ربه گیراوه، سه» مردن«ی  آی آوردییه آه له چاوآی وشه یه میرات                واژه
ردبوون له  تی، مرخاسی یا جوانمری و مه ردایه زن، مه رد، مرۆڤی چاك و مه وانمه        جوانمر، جهمرخاس       
  .م بۆ ژن بت هه م پیاو ده زمانی آوردی هه

  ن، گیاجاڕ مرگ                 چیمه
بته  آان ده مانی ڕۆژئاواییه، به ز»زروبۆتان مه«بته  نی آوردی ژووروو ده سه ی ڕه میزۆپوتامیا           به زاراوه

آات و له باشووری آوردستان آۆتایی پ  ست پ ده رینه آه له باآووری آوردستان ده ریمكی پان و به میزوپاتامیا، هه
  .دت
  ی م وه ز، ڕه ی په له ڕ، گه مه ڵ                ڕانه مگه

بان و  ، له زمانی آوردی مھره)عاشق، وفا(تی،   دۆسایهودایی، ویستی، گراو، سه ڤین، خۆشه مھر                  ئه
  .وترت وان ده مھره
  یی زه به رم، به وان، دنه بان             مھره مھره

  مھرگا               قوربانگا
  ی ژیانی مینووی رۆستی به واته ر، په ، ڕازبه)معنوی(ری،  وهه ڤی، جه ینه مینوویی             مه

ر  ور و به ی آه مشكی مرۆڤی ژیر به ڕاستی نازانت و زیانی بۆ خۆی و ده و شته ، ئه)حرام           (ناشایست 
  .یه هه

  ت تایبه ن، دانسقه، به گمه ناوزه                ده
  )و حنه لعنت، له(نفرین                

  .بت دار نه نموودی               شتك آه مان و پایه
ی  آاته آه ده» هاوینگا«له آاتی : م آه آرت، یه هدینی پنج جار له ڕۆژدا نوژ ده           له دینی بهنوژ        

: م دووهه. یانییانه ی آرمانجی ژوورو نانخواردنی به له زاراوه» نی هاوه«یا » فراوین«ی  یان، واژه ی به سپیده
له آاتی » شوانگا«: م چواره. ڕۆیه آه دوانیوه» نگا یره ئۆزه «:م سھه. ڕۆ تن تاآوو نیوه له آاتی خۆرهه» ڕاپیتۆنگا«

یه آه به ناوی  نوژكی تر هه. و دادت آه شه» و شه نوژی«: م نجه په. برت ئواراندا آه به نوژی شوان ناو ده
. وه خونرته اودا دهژمردرت آه له آاتی ڕوودا یا آاتی دیاریكر ته و زۆر دوور درژه و پیرۆز ده آه تایبه» آمنه«

ت و پاشان ڕوو له ڕۆژ یا ئاگر یا  گیریه نوژ ده ست بگومان پش نوژ، ده. وه خونرته آان به تاك و آۆ ده نوژه
رسترت، ئاگر و  رست نین و ئاگر ناپه هدینان ئاگرپه مه بوترت آه به زۆر گرینگه ئه. خونرت آرت و نوژ ده ڕووناآی ده
م  آه یه: یه  جۆر ئاگری جیاواز هه5هدینی  له ڕوانگای دینی به. زدای دلۆڤان هۆرا مه آانی ئه كه له دیاردهش ڕووناآی به
رانی دی  به شی مرۆڤ و گیانله ڕیانه، آه له ناو له هوفه م وه دووهه. یه زدا هه هۆرا مه وه، آه له پشگای پیرۆزی ئه بۆرزیسه

آارهنانی  نیشته، آه بۆ به م سپه پنجه. وردایه م وازیشته، له ناو هه چواره. گیادایهم ئاوروازیشته، آه له ناو  سھه. یه هه



ر تاریكی و ناپاآی  مبه  هه ی ڕووناآی و پاآی و زانایی له مان آاتییشدا به نیشانه ه ههلآار دت و  ی مرۆڤ به ژیانی ڕۆژانه
  .آرت و نادانی پناسه ده

  ، تازه، نوێن ن                   نووژه نۆژه
  )مۆدرنیسم(ری، نوخوازی،  گه نكاری               گۆڕانكاری، تازه نۆژه
  رین                    ڕوانگا، بیروبۆچوون، دیدگا، توانین نه
  وازشن، الونا ورامی نه وازش، به هه وازشت                 نه نه

  )دعا(نیایشت                  نیایش، 
نه ملی گا و له ئاشدا  یكه وی ده            نیله، نیرك، یووغ، یووخ، دارك آه له آاتی آندنی زهنییر          

  .ردی ئاسیاو بسورنت سپ تا به نه ملی هستر یا ئه یكه ده
  .پانهآانی  بت و گه وز ده ستردا سه ر ئاوی ئه ڕ، ناوی گوكی سپییه آه له سه ڕ                  نیلوپه نیلوفه
  واسراو ند، هه یوه سته                  په وابه

  )ین رز، ده قه(وام                      
ری  ران له آاتی آاری جادووگه یه آه جادووگه و ورد و وتانه رینه، ئه وڕینه                    به ئاڤستایی وه

  .یخونن ده
  وزه                      هز، زۆر، توانا

  ار                   زۆر، فرهوسی
  ش ن و چاالآبوونی له ده هزبوونی به ش بۆ به ی له رزشت، جووه رزش                  وه وه
  آردن آردن             ڕاهنان و ئاماده رزیده وه
  رز شاوه نده، آه رزر                   جووتیار، آشتكار، جووتبه وه
  فر رف، به بهرف                     وه
  وی                    بووك وه
ری و  وه خته رانی و به ری آامه هانده. ن ن، بمه همه ن، به همه ن، وه هومه ند، وه مشاسپه ن ئه همه سپنت   به مشه ن ئه همه وه

  مر، ئاگاداری ڕكوپكی جیھان ری نه نه یه پاآی و جاویدانی، سوودگه
  چاوی دڵویناو                     

  هاڤی                     نامۆ
  هایدار                     ئاگادار

  فته مه له هه شه هۆرمۆزشید               ڕۆژی پنج
ها به  روه ره و هه ستای خانوبه ر و وه ی چكه به واته» ئوشینگه هه«نگ، به ئاڤستایی  نگ پشدادی        هوشه هۆشه
، »رت مه ی رد، آه یومه آه«آوڕی » شی مه«آوڕی » ك سیامه«آوڕی » رواك فه«گ آوڕی ن هۆشه. ی آوڕمردوو واته

ران  به ی بنیات نا و له پستی گیانله ده ژنی سه ی مرۆڤ و جه وته ڕاژه و ئاسن ناسرا و ئاگر آه می ئه رده گوایه له سه
  .پۆشاآی دروست آرد

  ی ژووروهنی، هز هۆمان                   ویژدان، هزی نه



  قیب، هاوچاو هۆماڵ                    ڕه
  دانی ند خۆرداد، شادی و ئاوه مشاسپه سپنت  ئه مشه ئورتات ئه هه
  »پته هه«وتو، به ئاڤستایی  فته، حه وته، حه فته، حه پته                    هه هه
  آه آه زۆر ورده یه وه ن، دانه رزه ن                  ئه رزه هه
  )ازلی(وه،  یی، له بوونه میشه رمانی                 جاویدانی، هه هه
  )لبۆرز آان آردوویانه به ئه فارسه (رز به ره    چیای هه          رزه    به ره هه
  نی سه ڕز، په ك، به ژیر                   هژا، زیره هه
. ورامییه آی آۆنی هه یه ستی واژه ی گشتی، هه وون به واتهردوون، ب موو جیھان و گه ستی                 بوون، هه هه
  :رمت فه ی ده آه وی له دیوانه وله مه

  نجوور هیجران یارم دایم دڵ ڕه
  فای زولف نیگارم زنجیر جه

  ن رده ی دووری زۆر آه راره خسووس شه
  ن رده بوون به م وای سه»ستی هه«ی  عه زره مه
  بۆ ت نه ینه ی من پ مه س به ونه آه

  بۆ ت نه ینه گورفتار دۆس ب به
  ر رانبه ر                   ئاست، به مبه هه
  وام رده م، به رده مواره                  هه هه
نگی خاڵ،  رهه ، فه)سووڵ ماده، قانون، ئه(وش، خووخده، ڕگای ڕاستی،   رگا، ڕه،)هارمۆنی (           نجار      هه
  3رگی به
  )ق زمی مۆتله واو، نه هارمونی ته(ها،          ڕكوپكی ڕهنجاری گشتی  هه
تی  رین له ڕۆژهه ریمكی پان و به ی بۆ آرده، هه ر آه له ئاڤستا ئاماژه وه  آیشه7 شار، 7وشار                  هه

  آوردستان
  یڤ                   مانگ هه

  یشتن هیمبوون                تگه
گرتن  ندازه گیراوه آه له باری زانستی شوه و سووچ و ئه» ندازه ئه«آی آوردی آه  یه        واژههیندسه          

  .دوت ده
  آاری         هزی ئاسایشت وله هزی ئه

  ڤاڵ ر، هه ر                    بریكار، یاریده یاوه
  بووه می خۆی له آوردستان هه رده  پنگ له سهآه آه پچووآتره یه نگ، یوزپنگ، دڕنده یوز                     یوزپه

  ك گانه                  تاك، یه یه
  ز به ل                    ب باك، نه یه

 



  آان رچاوه سه
 آوردی
وزی نداز حه ئه. شت رده ڤی ئایینی زه ینه ی مه نامه. ئاڤستا  
گ به مین الل ئه جه. ئاڤستا  
علی مه ئازاد حه. ر زینھه. س. ر ر پرۆفسه. شتی رده هڕی ز ك له بیر و باوه یه پوخته  

الدین شافعی آوردی الل جه. جوغرافیایی تاریخی آوردستان  
ال عبدالكریم مدرس مه. وی وله دیوانی مه  

2003  ـ 2002ژمری آوردی ئاڤستا  ڕۆژه  
شاد میران ره. ویی له آوردستاندا ته وشی ئایینی و نه ڕه  

ورامانی مین ههمحمدا. زمانی ئاڤستا  
)ال علی مه(داخی  ره عبدالله قه. شت رته زه  
شاآر فتاح. احمد الشنتاوی. شت رده زه  
یی گۆمه. م. زی هاشم ره. آانی شت و ئامۆژگارییه رده زه  
دزاده حمه مال ئه جه. دوشن آیمن. شت و جیھانی خۆرئاوا رده زه  
ز به مال نه جه. رنجدانك له میتولوژیای آورد سه  
ری نبه م مه حامید درودی، حاته. ورامی بستون نگی سۆرانی ـ هه ههر فه  
شخ محمدی خاڵ. 1رگی  نگی خاڵ به رهه فه  
شخ محمدی خاڵ. 2رگی  نگی خاڵ به رهه فه  
شخ محمدی خاڵ. 3رگی  نگی خاڵ به رهه فه  
ژار هه. نبانه بۆرینه هه. نگی آردی فارسی رهه فه  
  آاروانیسیروان. نگی ناوی آوردی رهه فه
برهان قانع. نگی نوێ رهه فه  
یززاده ها فه ته. آانی زمانی آوردی نگی وشه دووانه رهه فه  

محمدسالح ابراهیمی. قورعان به آوردی  
ژار مامۆستا هه. قورعانی پیرۆز  

علی سایه نعمت. 2رمسر  ری گه وهه گه  
علی سایه نعمت. 3رمسر  ری گه وهه گه  

الن عبدالله ئۆجه. 1 آراسیانه تی دیمه و شارستانیه ره وه به ره تی ڕاهیبی سۆمه وه له ده  
ردوخ مه. مژووی آورد و آوردستان  

داخی ره فازل قه. لی لوللو مژووی گه  
یی آه سدیق بۆره. 1ی آوردی  مژووی وژه  
یی آه سدیق بۆره. 2ی آوردی  مژووی وژه  

  نڤیژین ئیزیدیان
 فارسی

دشیر آزرگشسبموبد ار. آتش در ایران باستان  
ترجمه اورنگ. آتش نیایش  

سوزان گویری. های ایرانی ورهطناهیتا در اسآ  



پور ابولقاسم اسماعیل. آآیین گنوسی و مانوی  
هاشم رضی. آیین مھر میترائیسم  
مھرداد مھرین. آن در شرق و غربیر و نفوذ آیین زرتشت و تاث  

مھرداد مھرین. آیین راستی یا یكتاپرستی زرتشت  
عبدالرحیم گواهی...) مزدایی، ادیان باستانی هند، شیوا، هندو، سیك. تائو(سیا ادیان آ  

هاشم رضی. ادیان بزرگ جھان  
ژاله آموزگار. اراداویراف نامه  

محمود آیانوش. از آیكاوس تا آیخسرو  
یوسف بھنود) زرتشتی، آلیمی، مسیحی(یه از دیدگاه قوانین صاحوال شخ  

گار ـ احمد تفضلیژاله آموز. وره زندگی زرتشتطاس  
عباس مخبر. های ایرانی ورهطاس  

مھرداد مھرین. اشاوهیشتا یا پیام زرتشت  
عباس باقری. دوشمن گیمن. ژ. اورمزد و اهریمن  

هاشم رضی. اوستا  
دآترعباس ساسانفر) برگردان سرود سوم از گاتای زرتشت هات سی از یسنا. (اوستا  
دآترعباس ساسانفر. هات سی از یسنا. اوستا  

احسان طبری. های اجتماعی در ایران ها و جنبش برخی بررسیھا در باره جھانبینی  
توفیق وهبی. ری از ادیان آردانصبررسی مخت  
موبد رستم شھزادی. ها برگردان گات  

مھرداد بھار. بندهش  
رقیه بھزادی. بندهش هندی  

رضا مستوفی. النھرین و ایران باستان بین  
خداداد خنجری. بینش زرتشت  

مسعود میرشاهی. 1هش در فرهنگ باستانی و شناخت اوستا پژو  
مسعود میرشاهی. 2پژوهش در فرهنگ باستانی و شناخت اوستا   
مسعود میرشاهی. 3پژوهش در فرهنگ باستانی و شناخت اوستا   

دآتر حسین وحیدی. پژوهشی در فرهنگ زرتشتی  
جعفریدآتر ). آید چنانكه از سرودهای آن پاآمرد بر می(پیام زرتشت   

ابولقاسم پرتو. پیر مغان  
اردشیر خدادادیان. ها و مادها تاریخ ایران باستان آریایی  

دآتر محمود هومن. تاریخ باستانی ایران  
پور افغالمرضا انص. تاریخ تبار و زبان آذربایجان  

رشید شھمردان). گان زرتشتی فرزانه(تاریخ زرتشتیان   
زاده یهمایون صنعت. مری بویس. تاریخ آیش زرتشت  

آریم آشاورز. دیاآونوف. تاریخ ماد  
محمدعلی خنجی. تاریخ ماد و منشا نظریه دیاآونوف  

)شیوا(بابامردوخ روحانی . 1) علما، ادبا، شعرا(تاریخ مشاهیر آرد   
)شیوا(بابامردوخ روحانی . 2) علما، ادبا، شعرا(تاریخ مشاهیر آرد   



)شیوا(ردوخ روحانی بابام. 3) علما، ادبا، شعرا(تاریخ مشاهیر آرد   
هاشم رضی. العه دینھای ایرانیتاریخ مط  

محمود پدرام. تمدن مھاباد  
هایده معیری. تمدنھای اولیه و باستانشناسی خاستگا آنھا  

دآترپرویز رجبی. های ایرانی جشن  
عمادالدین دولتشاهی. اوستاهای ناشناخته  جغرافیای غرب ایران ـ آوه  

آاردوخ. م. 1ون های آرد از دیرباز تاآن جنبش  
آاردوخ. م. 2های آرد از دیرباز تاآنون  جنبش  

داریوش آشوری. چنین گفت زرتشت  
پرویز شھریاری. 13 تا 1از سال . چیستا  

پورداود). جزوی از نامه مینوی اوستا(خرده اوستا   
ناظر ابراهیم میرزای. خود پتت  

جھانگیر اوشیدری. دانشنامه مزدیسنا  
مھرداد مھرین). تشتفلسفه دین زر(دین بھی   

دآترحسین وحیدی. دین پایه زرتشتی  
آبادی الله نجم سیف. دینھای ایران باستان  

شیوا آاویانی). عرفان زرتشتی(یین زرتشت رازوری در آ  
جالل ستارت. ژان پیربایار. تشرمزپردازی آ  
جمشید فخرایی. روایت پھلوی  

دآترگلمراد مرادی. روایت و تاریخچه جشن نوروز  
ن ژاله آموزگارآپھلوی ادبیات و دستور زبان   

آبادی نجم. س. تاوادیا. ج). فارسی میانی(زبان و ادبیات پھلوی   
پور ابولقاسم اسماعیل. زبور مانوی  

آامران فانی. زرتشت سیاستمدار یا جادوگر  
الدین آشتیانی جالل. زرتشت مزدیسنا و حكومت  

بھروز صفدری. )شرحی بر پیش گفتار چنین گفت زرتشت(زرتشت نیچه   
آاشانی محمدسعید حنایی. زرتشت نیچه آیست؟  
هاشم رضی. زرتشت و تعالیم او  
نیا مسعود رجب. زرتشت و جھان غرب  

تیمور قادری. زروان  
آیخسرو آشاورزی. زمان زرتشت  

آتایون مزداپور. یین زرتشتیآزن در   
الله علوی هدایت. زن در ایران باستان  

صادق هدایت. ر پاپكانزند و هومن و آارنامه اردشی  
 زین ابزار پورداود

علی دهقان. ائیهسرزمین زرتشت رض  
دآترحسین وحیدی). غاز پیامبری زرتشتآدر ( گاتھا 29سرود هات   
دآترحسین وحیدی). دو نیروی همستار( گاتھا 30سرود هات   



دآتر محمد مقدم. سرود بنیاد دین زرتشت  
پورداود. سوشیانس  

مزداپورآتایون . شایست ناشایست  
احمد تفضلی. ژاله آموزگار. جان هینلز. یر ایرانطشناخت اسا  
صریجابر عنا. یر ایرانطشناخت اسا  

مھربان مھرخداوندی). گفتارهای به فارسی و انگلیسی(شناسایی زرتشت   
دآترحسین وحیدی. شھر روشن زرتشت  

 عرفان ایرانی مغان و جھانبینی زرتشتی
محمدرئوف مرادی). ای آردی ورهداستانھای اسط(پوش  عروس سرخ  

حسن پیرنیا. یر تاریخ ایرانطر اساصع  
سعید عریان. آنت. روالند ج). نامه دستور زبان، متون، واژه(فارسی باستان   

پورداود. 1فرهنگ ایران باستان   
سروش سروشیان. فرهنگ بھدینان  

مصطفی پاشنگ. یابی واژگان فرهنگ پارسی و ریشه  
وشی بھرام فره. فرهنگ پھلوی  

یضهاشم ر. 1فرهنگ نامھای اوستا   
یضهاشم ر. 2فرهنگ نامھای اوستا   
یضهاشم ر. 3فرهنگ نامھای اوستا   

نوشیروان دادگر. فرهنگ نوشیروان  
احسان بھرامی. 1های اوستا  فرهنگ واژه  
احسان بھرامی. 2های اوستا  فرهنگ واژه  
احسان بھرامی. 3های اوستا  فرهنگ واژه  
احسان بھرامی. 4ستا های او فرهنگ واژه  

های تازی به پارسی نگ واژهفره  
دآترفرهنگ مھر. فلسفه زرتشت  
عبدالعلی دستغیب. دانیل استنلی مك. فلسفه نیچه  

موبداردشیر آذرگشسب. 1تشت ها سرودهای زر گات  
موبداردشیر آذرگشسب. 2تشت ها سرودهای زر گات  

موبدفیروز آذرگشسب. گاتھا سرودهای مینووی زرتشت  
موبداردشیر آذرگشسب. سمانی زرتشتھا یا سرودهای آگات  

هاشم رضی. گاهشماری جشنھای ایران باستان  
)آوپی(تقویم )  ایرانی2700سال (گاهنامه   

منفرد. ج. گزارش زادگاه زرتشت و تاریخ اساطیری ایران  
دآترحسین وحیدی. لغزشھای در شناخت آیش زرتشتی  

نزهت صفای اصفھانیدآتر. گئوویدن گرن. مانی و تعلیمات او  
پورداود. سرودهای زرتشت) اهاثگا(مجموعه اوستا   

آذرگشسبموبداردشیر . داب زرتشتیانآهبی و ذمراسم م  
)پژوهش در فرهنگ باستان و شناخت اوستا(مردم گیاه   



الله صفا دآترذبیح. مزداپرستی در ایران قدیم  
دآتر معین. 1مزدایسنا و ادب پارسی   
دآتر معین. 2 مزدایسنا و ادب پارسی  

آذرگشسبموبداردشیر . مقام زن در ایران باستان  
ایرج وامقی. های مانی و مانویان نوشته  
دآترمھوش واحددوست. طیری در شاهنامه فردوسیهای اسا نھادینه  

منفرد. ج. 1ها  نیاآان باستانی آرد در تاریخ و اسطوره  
منفرد. ج. 2ها  نیاآان باستانی آرد در تاریخ و اسطوره  

عبدالرحیم گواهی. نامه ادیان واژه  
سعید عریان). فرهنگ پھلوی(نامه پھلوی، پازند  واژه  
پور دآترابراهیم. نامه آردی، فارسی واژه  
پور دآترابراهیم. نامه فارسی، آردی واژه  
)یی آه بوره(زاده  صدیق صفی. های همانند در پھلوی و آردی واژه  

هاشم رضی. 1) د دیوقانون ض(وندیداد   
هاشم رضی. 2) د دیوقانون ض(ندیداد و  

هاشم رضی. 3) د دیوقانون ض(وندیداد   
هاشم رضی. 4) د دیوقانون ض(وندیداد   

زاده داود منشی. ژوزف مارآوات. وهرود وارنگ  
فرامز نجدسمیعی. رودلف ناومان. های تخت سلیمان و زندان سلیمان ویرانه  
پورداود. ویسپرد  

پورداود. اهایاداشتھای گاث  
پورداود. 1سنا ی  

پورداود. 2یسنا   
پورداود. 1ها  یشت  
پورداود. 2ها  یشت  
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