
  له جگای دڕكنم گه
  

ستی پ آرد و  رسڤ ده مدیسان پرسیار و به وه و هه ك آۆ بوونه گردی یه آان وه جاركی دیكه شاگرده
ری  ی آه له سه و شته ستین و ئه وه هاتووه هه آاتی ئه. ماوه یه نه م فرگه ئیتر آاركمان له: "رمووی شت فه رده زه

ری  وه و وه گا بیدۆزنه ی آۆمه بستانی گتی و جڤاك و له ناو فرگه تر، ده هور بستانكی گه ین، له ده آه باس ده
وه  رگرتن و شیكردنه یشتن و وه رگیز توانای تگه آات، هه ڕ نه زنه تپه م پواژۆیه مه چونكه، تا مرۆڤ ئه. بگرین

 ".تی نابت خه خت و سه ی پرسیار سه وه و لكۆینه
. نگینی ژیان ی زه زنتر، فرگه ی مه و فرگه ره وتنه رێ به ر پ و آه ستانه سه  ههشتدا رده ك زه ته شاگردان له
. ریكی آار بوو ڕۆیشتن، جووتیاركیان بینی آه خه آدا ده یه راخی آگه آانی له قه شت و شاگرده رده آاتك آه زه

پاشان . وه المیانی دایه ش وهوی رزر آرد و ئه بوونیان له وه و ماندوو نه* شت و هاوڕیانی دروود رده زه
ك  ی زۆی و هاوریانی پشوویه آه وی و زاره رزر آه بھت تاوك له الی زه شت داوای آرد له آابرای وه رده زه
 .وه خۆشھاتنی لكردن و دانیشتن آی خۆشه آابرای جووتیار به ڕوویه. ن بده

آی ئاوا  یه آه باخ و آگه! وتوو رآه رزری سه  وهی دروود و ڕۆژباش ئه: "رزر می آرده وه شت ڕووی ده رده زه
 ".یه وا و نوت هه رسه دان و سه خۆش و ئاوه

وی  آان و زه خته وزبوونی دره تان باش و سوپاس بۆ ئوه آه توانای بینینی سه م آاته ئه: "مدا رزر له وه وه
 ".آانم گ و داره هاوشت بۆ سه رد و پالرتان نه یه و به و زاری منتان هه

. وه شته وتی وامان ل بوه سووآه له دی ئمه ئش و ئازار و آین نییه تا هه! ی برای هژا ئه: "شت رده زه
م نموونه جوانیانه ببینین  ر شونكدا ئه ی ژیانین و له هه آانی ڕند و تازه نه ی دیتنی دیمه زرۆ و تاسه ئمه تامه
 ".بن وه و ڕزی ل ده ینهش گه بین و ده یفخۆش ده نی و آه پی خه
ز  نده حه ر چه توانن تا هه تیتان نییه ده ر آاركی تایبه گه بینم ئاخافتنتان خۆش و دنشینه، ئه ده: "رزر وه
 ".ن ربكه آان ماندوویی ده خته ری دره آه و له ژر سبه ن بنه ناو باخه بكه

تان  وت پرسیارك ئاڕاسته مانه م ده ان خۆشه، بهش پ به دڵ پم ین، ئمه آه فره سپاست ده: "شت رده زه
شنك  دان آردووه و پشتر ئره به چ چه ت ساز و ئاوه النیه وزه م باخ و سه یه چلۆن ئه وه ش ئه وه ین، ئه بكه

 "بووه؟
كی س مار و دووپش ك بوو آه به نی و خارستانكی ب آه وی و زاره، پشتر وشكه م زه جگای ئه: "رزر وه

آانی مار و  ره ربه بات و به ی آه خه و آاتانه وه له ڕابردوو و ئه مه م ئیتر من بیر ناآه به. هراویی تدا بوو ژه
ختی و ماندووییانه بھنمه یادم، ئیتر ناتوانم ئیمۆ له جوانی  نج و سه و ڕه ر بتو ئه گه دڕآدا بووم، چونكه ئه

خرو و دڕووم، به  رانی زیانه وه ریی جانه وه من بیره. م چژ و سوود بگرم آه ز و آگه م باخ و ڕه آانی ئه و خۆشیه
من . دارم چاندووه هره ختی به وزه و دره نگ له یاد و هۆشم پاك آردووه و له شونیدا سه نگاوڕه ل و گوی ڕه مه
رز و  ناوبردنی دڕك و گیای هه من بۆ له. وه مه آه ی آه له داهاتوو له پشمدایه بیر ده و شته نھا به ئیسه و به ته

و  میشه ئه یان، بۆ هه وه آردنه ناوبردن و پاك م به له به. م آشا تی فره آه نج و شه خروو، ڕه رانی زیانه وه جانه
تی له ڕووی دڵ و گیانی من  آه ری تاریكی و شه ئستا سبه. ته گۆڕ م خستووه ریه تاڵ و پ له ماندووییه وه بیره
آانی درژخاین آۆتایی پھاتووه و تشتكی ناخۆش و تاڵ له دڵ و گیانمدا  ره ربه نگ و به سه جهئی. ماوه نه
ر  هه. شه ئستا دل من ڕوون و گه. نگاندنم سه ر ئاگایی و رامان و توانای هه ر بخاته سه ماوه آه سبه نه
شویی  رشانی و په په. بووم  ئاوا نهآان بووم، خرووه ناوبردنی خار و زیانه ریكی له و آاته خه ش ئه نده چه
ست  رزه ده ك دڕوو و گیای هه ته نگ له و ساته بوو آه جه رلشواویم تا ئه تباری و سه فه دبینی و خه وانم و به ڕه

مین دڕك و  آه ندنی یه كه ڕه بۆ هه ستم دایه پاچ و پمه م ڕۆژك آه بیاری چكردنم دا و ده به. آردبوو پ نه



و تا . ستی پ آرد ر ده ر و شادیھنه خروو، ژیانكی نوێ و ڕۆشن و پ پیت و سازآه آمین زیانه رنانی یه ده وه
دوورم  م ده آه نمه بته میوه، یا گه آه آه ده یه س بۆ پشكوتنی گوك و خونچه ڕوانیی من به ئیمۆش نیگا و چاوه

 ".زت م ده آه ڕ و ماته و یا مه
توانی  یه، ئایا ده آانت آه دڵ و مشككی دانا و هۆشیارت هه دیاره له قسه! آی جووتیاری آا ئه: "شت رده زه

آردنی شونی نوێ  وه و چ دانكردنه م باخه آۆتایی پ هاتووه و ئایا له ئاوه به ئمه بژیت آه آاری تۆ له
 "ستت ڕاگرتووه؟ ده

ماشای  ته. وه ڕته گه گاری تاڵ و تاریكی پشوو دهر وا بت آه دیسان ڕۆژ گه رگیز، ئه رگیزاو هه هه: "رزر وه
ی  وه آردن و بووژانه ی من چ نده وڵ و آۆششی ئایه هه. ش هی منه شته پ له دڕآوداه و ده ن، ئه وه بكه ره و به ئه
 ".ره مبه ك ئه ر وه ریشه، هه و به ئه

یه آه آاری تۆ  و واته وه به وه، ئایا ئه  آردهدان شت ئاوه شته پ له دڕآوداه و ده وه گریمان ئه ئه: "شت رده زه
 "زووی تۆ به ج هاتووه؟ آۆتایی پ هاتووه و ئاوات و ئاره

م، من  آه ست پ ده وه، له دوایدا من آاركی نوێ ده دان بووه وش ئاوه ر ئه گه رگیز، ئه رگیزاو هه هه: "رزر وه
وه له آار و  دوای ل بوونه. داوه رشم هه ن آه داری فهو سووچه ببین ئه. ستانم نییه تی بكاری و ڕاوه تاقه

 ".بم ریكی آاركی دیكه ده وه خه ویش ماندوو بووم ئه بم، له رش ده ریكی چنینی فه ستم و خه ده پشوودان، هه
 ".یه بینم آه شمشات هه ده: "شت رده زه
بم و یا دم بته  ر آاتك آه ماندوو ده نین جودا له ژیانی من نییه، هه ژه ی ، ستران و نه به: "رزر وه

  ".نم یژه چم و ده گرم و تا بخوازم و بتوانم ده ده م هه آه ستم ببزوت، شمشاه جۆش و هه
ردچن آراوه چییه، ئایا  وری به و آوه آه ئاوا ده ی ئه ر لووتكه خته به سه و تاآه دره ڕاستی ئه: "شت رده زه
  "و داره؟ چته پای ئه هیچ ده
مووی  و داره، هه چمه پای ئه زۆر جار آه ده. ش آاری منه آه نگچنه و داره من چاندوومه و سه ئه: "رزر هو
آان  وه، تا بانده ژ و آوانه، به دار داپۆشم و بازنمه م آه مووی ئه یه آه ڕۆژك بت و هه وه زووی من ئه ئاره

  ."ن آانی هالنه ساز بكه ر چه ن و له سه ڕووی ت بكه
  "دان و داپۆشرت؟ خت ئاوه و چیایه به دره زانی آه ئه وه ده ختیاریی له وایه تۆ به آه: "شت رده زه
ر بتوانی ڕگا و  گه له ناو خودی ڕگادایه، جا ئه. دا نییه ختی له آۆتایی ڕگه رگیز، خۆشبه نا، هه: "رزر وه

  ".بگرت وه و گاڤكی بۆ هه ئارمانجك ببینیته
  "وه، پاشان ئامانج و ئاواتی تۆ چییه؟ دان آرایه خت ئاوه ش به دار و دره ر چیاآه گه باشه ئه": شت رده زه
وه و چاندن و چاندن تا آۆتایی ژیان و تا  مه آه ژ و آوكی دیكه بیر ده ئینجا به خارستان و آه: "رزر وه

ختكدا بت آه  ی من له بن دوایین دره آه هویه آه گۆڕ زووی من ئه ئاره. م آاره وامیی ئه رده ناسه له به دوایی هه
. وت و دم له لدان بوستت آانم له آاتی چاندن له آار بكه سته چنم، ده آه ده ی آه داره و آاته یچنم و له ده

ر بۆ من  وبه داری سنه. ش بمنژن و داره ڕ له بن ئه ر بت و هه وبه خت، داری سه هیواداریشم آه دووایین دره
  ".وه و ئاسایشته سانه گانی و حه وزی و زینده رسه ی سه هنیشان
  "یه؟ م آارانه وزه و توانات هه مووی ئه نجامدانی هه ئایا بۆ ئه: "شت رده زه
ر شتك بوت و به دڵ و گیان  تۆ هه. یه وه هه ندیی به ویستی خۆدی مرۆڤه یوه هز و توانا په: "رزر وه

ش و گیانت آه ناشزانی له آوێ دایه،  له سووچكی له. ست دنیت ده  وهنجامدانیشی ی ئه ویستت، ئینجا وزه
  ".نجامدانی دا بۆ ئه جۆشت و هانت ده هزكی نوێ ده

  "ختك بت؟ ی چۆن دره آه ز ده وت بیچنیت، حه ته ی آه ده ختانه و دره ئه: "شت رده زه
آان  خته ستاوترین دره ندترین و ڕاست و ڕاوه هوت جوانترین و باشترین و پبارترین و سوودم مه ده: "رزر وه
  ".بت



یفخۆشی  م ڕگای آه ختیاریت، ببژه بۆمان آه ئه آه به ڕاستیش به! ر وه خته ی برای هژای به ئه: "شت رده زه
  "بژاردووه و یا آ به تۆی فر آردووه؟ ت چۆن هه ختیه ی خۆشبه شبینی و جوانیه و گه
دم سیس و . رلشواو بووم من پیاوكی داماگ و سه. م م بۆتانی ده درژه، بهمك دوور و  آه: "رزر وه

نگی و  ژیانم به ناخۆشی و دته. شم ماندوو و گیانم داگیرابوو رشان ، له ژمۆرده و په وانم په ژاآاوبوو ڕه
شم په  ریكی خواردنمن و له خهروونمدا، مۆرانه  آرد آه له ناو ده وه ده ستم به میشه هه هه. بوو ڕ ده تاریكی تپه

آم بۆ  یه رنامه وه و داڕژتنی به توانی بیرآردنه. آرد ستم به ئازاركی زۆر ده وامی هه رده به به. هری دووپشك ژه
ش و گیانمدا  آانم له ناو له نگی داآروژانی ددانی مۆرانه ده. دی موو شتكم به لی ده هه. بوو داهاتوو نه

رشان و  آه آه منی ئاوا په ڕبواره. ر ڕگام شنه بووم تا ڕۆژك ڕبوارك هاته سه م چه من به. بیست ده
یشت گوتی من شاگردك  ردی من تگه آاتك له ده. ژۆ بینی، دی بۆم سووتا و له دۆخ و بارمی پرسی وئه سته ده

ری بگرم؟  توانم وه  چییه و چۆن دهرمانه و ده لم پرسی ئه. ردتم له الیه رمانی ده شتم و ده رده آانی زه له شاگرده
نكه  ر ده ش هه رجه و مه نم، به ی گه د دانه یفرۆشم به سه رگرتووه و ده شتم وه رده له زه: آابرای ڕبوار گوتی

ر بنجه  نیت و له جگای هه ل بكه د بنجه دڕك هه بت بچیته خارستان و سه ده. نمك ببت نمك له گوه گه گه
نمك  ر گوه گه آان ڕووا و آاتی دوورینی هات، له هه نمه آاتك آه گوه گه. مك بچنیتن نكه گه دڕآك ده

آی  یه ند هۆره هاش چه روه هه. گری رده ت وه آه رمانه وه و بیھنی بۆ الی من، ئینجا ده یته نمك جودا بكه نكه گه ده
آه  م آرد آه ڕبواره شنه و چه منیش به. وه هآاندا بیخونم نمه شتی فر آردم و گوتی له آاتی چاندنی گه رده زه

نمی دیكه  نكه گه د ده وه و سه وته دمه نمم چاند و پاشان آه نكی گه د ده ند و سه كه د بنی دڕآم هه سه. گوتبووی
 .م آرد ند باره  دووباره و چه م آاره نمم چاند و ئه نك گه د ده ند و سه كه شم هه د دڕآی دیكه بچنم، بۆیه سه

ریكم و  ها خه روه آانم له بیر آرد و تا ئستاش هه نجه رد و ڕه موو ده و آاره آه ئیدی هه ها نیشتمه ناو ئه ئاوه
ی  آه نمه نكه گه د ده رمانفرۆشه و سه و آابرای ده آردووه آه بتوانم بچمه الی ئه یدا نه م په وه هشتاش آاتی ئه

  ".ربگرم ی ل وه آه رمانه م و ده بده
! رزانا ی مامۆستای فه ئه: "سپ گوتی ئه شت و دوای تاوك جام رده آان ڕوویان آرده زه سپ و شاگرده ئه جام

  :"م سرووده بوو ئه: "رمووی شت فه رده زه" م پیاوه بیدات چی بوو؟ یویست به ی تۆ ده آه رمانه آه شاگرده و ده ئه
  

  به رامانی پاك
  .ین آه هۆرا دخۆش ده زدا ئه مه
  واستی خۆی،و به خ ئه

  .شادی و آاری بۆ ئمه ئافراندووه
  هۆرا، زدا ئه هڤیدارین مه
  ندیی خۆی، به توانامه

  خشت، هزی آارآردن به ئمه ببه
  ر تیشكی رامانی پاك و تا له به

  ڕاستی و زانستی دروست،
  .وتنی مرۆڤدا ت بكۆشین له ڕگای ڕاست و پشكه

  9، سروودی 45گاتا، هاتی 
  

آات،  آی ئاخافتن ده ته و له شته آه ئه رده مه خودی زه شتی بیست و زانیی آه ئه رده ر آه ناوی زهرز آابرای وه
شتی ماچ آرد  رده ر پ و زه ستایه سه ڕبت، خرا هه زانی چۆن خۆشی خۆی ده یده ی آرد و نه شكه له خۆشیدا گه

ی آه ژیانی منت ژروژوور آرد و  سه و آه ی ئه ئه! ی مامۆستا ئه: "رزر گوتی مان شوه، وه شتیش به هه رده و زه



ڕز،  زاران ڕز و دروود بۆ تۆی به هه! آان رزترین پله و پایه یاندته به ڕزگار آرد و گه* خی منت له ژیانی دۆزه
  ".ر بژیت هه

ی دت ن، دڕآ جاڕت آرده باخ و گوشه ڕز و دروود بۆ تۆ آه دڕآه: "رمووی رزر فه می وه شت له وه رده زه
ت  آه وی و زاره ناری زه نم و گوت چاند، ئستا بۆمان بژه آاتك آه له آه ند و له جگایدا گه كه هه

: وه می دایه آه وه آشتكاره" بینی؟ گی چۆن ده ی، زینده آه ماشا ده آانت ته نمه گه* آردنی روشكه نیشی و آه ڕووده
ن و منیش  ی بكه نم ئاماده م بۆ بكن و بۆ چاندنی گه آه ویه بن و زههز  آانم ساز و به م و گاجووته آه تا گاسنه"

گانی  مواره و هیچ شتكی ناخۆش له زینده یینیان ببینیم، ژیان بۆ من خۆش هه بچنم و ڕواندن و باآردن و گه
وی  نده و پشكوتنی زه به من ببژه، چی جوانتر و دفنتر له خه! ی دانایی رزانه ی فه ئه! شت رده ی زه ئه. نابینم

ك  یه چنیت و دوای ماوه نم ده یه آه تۆوی گه و آاته یه؟ به من ب چ آاتك جوانتر و دگوشاتر له هه
رزر  ش و گیانی وه وزانه آه له و چووزه ناسك و سه ره جوانانه، ئه آه و چه بینی؟ ئه وی ده ی له زه آه ره آه چه
به بوای من خۆشترین و . وه دت و سترانه جوانه آه له دووره یسه ئهبب! شت رده ی زه کات؟ ئه تر ده تازه

نمكیش  نگی ئاشی منه و گه  وه ده ئه! شت رده ی زه ئه. رخی ئاسیاوه آانی جیھان، ئاوازی چه دفنترین هۆره
نگ و   بۆ من،ئاههو ئاوازه ئه! شتی هژا رده ی زه ئه. م هاتووه رهه آانی من به نجه ست و په بته ئارد، به ده ده
ر  باریكه به سه نگی آۆتره خوڕی ئاوی آانی و آارز، ده نگی خوڕه آان، ده ه ی ئاژه نگ و باڕه ده. ونی ژیانه هه

. ستت ده وه هه ی منه آه را و آگه نگ و ئاواز و خوندنی دیكه آه له دی باخ و سه زاران ده آان و هه چی داره
ش  مه پویسته ئه*! ند رژمه شتی ئه رده ی زه ئه. خشن ن بۆ من خۆش و دفن و گیانبهموویا نگانه هه م ئاهه ئه

و  آانی ئه وه آه گوته و ڕۆژه له. دی ده م شوه نه بوو و جیھانم به ستی ئاوام نه نم آه من پشتر هه یه ڕابگه
ر آردن،  رم لده نی تۆ بووم و سهآا ره وت و به دوایدا ئاشنا به ناو و سرووده بووژنه ر گوێ آه م به آابرایه

ی پ هات آه ئیمۆ  مه ردا هات، ئه ی به سه دیتن و بیر و بۆچوون و رامانی من به گشتی گۆڕانكاریی فره
و آابرا ڕبواره فری منی آرد  ی تۆ آه ئه و سرووده پیرۆزانه ند له بھه تا چه! شتی ڕزدار رده ی زه ئه. یبینن ده

آانی تۆش  با شاگرده. م آه ست به آار ده م هۆرانه ده ك به خوندنی ئه یانییه موو به  ههمن. بۆتانی بخونم
  ":وه ك من ڕوون ببته گویان ل بت تا دڵ و گیانیان وه

  
  هۆرا، زدا ئه مه

  زنی خۆی، ندی و مه به شكۆمه
  و به ج بھنت و ی آه خواستی ئه سه و آه به

   ت بكۆشت،وتنی جیھان دانی و پشكه بۆ ئاوه
  خشت، به پاداشتی باشتر له باشی پ ده

  دآردار و ناڕاسته و ی آه به سه و آه م ئه به
  دات، نجام نه و ئه خواستی ئه

  نجامی ژیانیدا له ئه
  .آات ری آرداری خۆی گرفتاری ده یفه به آه

  6، سروودی 51گاتا، هاتی 
  
  ..!زدا ی مه ئه

  آان له باشترین زانست و آرداره
  دارم بكه،ئاگا

  تا به بیری چاك و به پاآی و ڕاستی،



  .م ستایشتت بكه
  ..!هۆرا ی ئه ئه

  به خواست و شكۆداریی خۆت،
  رپ له ڕاستی، له ژیانكی نو و سه

  .رانم بكه آامه
  15، سروودی 34گاتا، هاتی 

  
  ..!هۆرا ی ئه ئه

  سك ش و گیانی آه بگومان له
  بت،  دهند مه هره و پاداشتی مزگنیدراوه به له

  آات و بات ده آه به رامانی پاك خه
  وتنی جیھان ت بكۆشت، دانی و پشكه بۆ ئاوه
  ڕ تیشكی ڕاستیدا له به

  ئایینی هزری پیرۆزی تۆ پش بخات و
  .خواستی تۆش به ج بھنت

  14، سروودی 34گاتا، هاتی 
  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه
  م ڕگایه آه بۆ منت دیاری آردووه، ئه

  آانه، ستوور و راهنانی سوشیانسه رامانی پاك و دهرگای 
  :یه شنه م چه ش به ڕگاآه

  نھا آرداری پاآه ته
  ی ڕاستیدا ر تریفه له به
  نت، یه گه یشتن به تۆ ده نجامی شادمانی و گه ئه
  .خشیت یبه ی آه به زانایان ده و پاداشته ئه

  13، سروودی 34گاتا، هاتی 
  
  ..! ئاو و گیاوی و ری زه دیھنه ی به ئه
  ..!زدا ی مه ئه

  تی خۆتدا، ر پرشنگی پیرۆزی خره له به
  خشه و یشتن و جاویدانیبوونم پ ببه پگه
  ی رامانی پاآدا، ر تریفه له به

  وان و ش و ڕه ندیی له تاو و توانامه
  خشه، داریی ژیانی نوم پ ببه پایه
  آانی خۆت هاش له ڕاهنانه روه هه

  .رانم بكه آامه
  7، سروودی 51 هاتی گاتا،

  



  ..!زدا ی مه ئه
  یامی تۆ ئستا په

  :وه مه آه بۆ مرۆڤی زانا ڕوون ده
  آارانه، واشه شی چه نجامی خراپ به رئه سه
  سكه ختیاریش بۆ آه به

  .ندی ڕاستییه آه پابه
  وه، شی ئه ر به بگومان شادومانیش هه

  ره یامه ڕامانخرۆشنه م په چونكه ئه
  .آات دهبۆ دانایان ئاشكرا 

  8، سروودی 51گاتا، هاتی 
  
خونم، چونكه ڕگای  ر ده موو ڕۆژك له به ت هه آانی دیكه م سروودانه و سرووده من ئه! شت رده ی زه ئه"

ستا  شت ناو چاوانی آابرای جووتیاری ماچ آرد و هه رده زه". آانتا دیاری آردووه ڕوونی ژیانت له هۆنراوه
ی  آه پایه و آۆه: "رمووی آه فه آانی جووتیاره شت به دوای گوته رده پاشان زه. وت هڕێ آ آانی به ك شاگرده ته له

دانی و  ی ئاوه ر باره زنی من ده ره مه ی هه هۆنراوه. وتنی جیھانه دانی و پشكه دین و ڕاهنانی من، ئاوه
  ":یه شنه م چه ن به آۆمهزووی من بۆ ژیانكی ئاسووده و پ له ئاشتی بۆ  وتنی جیھان و ئاوات و ئاره پشكه
  
  ..!زدا ی مه ئه
  ی ڕاستی و پاآی و آه

  رین و ی پان و به ختكاری و وتی پ له آگه خۆبه
  دان، خانومانی جوان و ئاوه

  به دی دت؟
  سانه، و آه آن ئه
  ش آارانی ده واشه ر چه مبه له هه

  بن؟ پشتیوانمان ده
  سانه، و آه آن ئه

  ینی رامانی پاك،آه له زانست و توان
  بت؟ ند ده مه هره به

  11، سروودی 48گاتا، هاتی 
  

  وی به ڕاستی زه
  .آی باشه بۆ ئمه نایه په
  وی دوو دیاری، زه

  .خشت به وان به ئمه ده ش و هزی ڕه ندیی له توانامه
  هۆرا، زدا ئه مه

  ی ڕاستیدا، ر تریفه تای ئافراندن و له به ره له سه
  .آی ڕوواندووه  ڕووهوی گیا و ر زه له سه

  6، سروودی 48گاتا، هاتی 



  
وه و له  وی و آار و آۆشش و بزاڤ و لكۆینه م جیھانه، له زه موو شتك له هه: "رمووی شت فه رده زه
ڕ و  موو باوه پویسته له ناو هه. وه و له خۆشی و ئاسایشتدا بژی دان بكرته آه جیھان ئاوه ره گه. دانیدایه ئاوه

م جیھانه و  ی ئه وه دانكردنه ویستی و ئاوه دات بۆ خۆشه بژردرت آه مرۆڤ هان ده و بوایه هه دا، ئهآان رامانه
بت و مرۆڤ ببات  شنه نه م چه رك آه به ر رامان و باوه هه. آردن و شادومانی شه ندروستی و گه ها بۆ ته روه هه

  ".ت و پشت گوێ بخرتبت و بكر یاڵ و گومانچنینی و تاریكی، ده بۆ جیھانی خه
ز و دخۆشی و هیوا و  موو حه م هه به ڕاستی ئه: "آانی و پرسی شت ڕووی آرده شاگرده رده ئینجا زه

شت  رده آیان آرد و پاشان زه یه یان قسه ر آامه آان هه قوتابیه" دا بوو، چ بوو؟ رییه آه له دی جووتیاره وداسه سه
سك بار  رگیز رامانی خۆم به آه یه آه هه شنه م چه وشتی من به ڕه! سپی زانا ئه ی جام ئه: "رموو سپی فه ئه به جام
ڕ  مه خوازم له ده. آانه ندشه آردنی ئه شه بات و تكۆشانی من له ڕگای زایاندن و گه موو خه م و هه ناآه

  ".وه و بیروبۆچوونی خۆتم پ بژی یته پرسیارك آه آردم به وردی بیر بكه
ی آه فرمانت آرد، گومان  و شتانه ی ئه ر بنچینه له سه: "وه و ئینجا گوتی ك بیری آردهسپ تاو ئه جام

رزره،  م وه ی ئه یفخۆشیه ویستی و ئاوات و آه ز و خۆشه موو حه و هه م بۆ ناسین و زانینی ڕاز و نھنیی ئه آه ده
م  نمك آه ئه نكی گه ده. وه تیشك و لكۆینهر  ینه به وه یادمان و بیخه نمه بنینه نكه گه و ده بت دووباره ئه ده

ر بتو  گه ئه. ش هزی زایاندنه وه تی، ئه یه یه آه اللۆی جووتیار هه آی هه یه مان وزه یچنت، هه جووتیاره ده
گرت، ڕیشه و  ده آه گیانی نه رده وه ورده به ت، ئه ردی بپرژاندایه نم، ورده به اللۆی جووتیار له جگای گه

یه،  وه نم ئه یینی گه هۆی ڕوواندن و باآردن و گه. پشكوت ده آشا و نه ده ڕووا، بای نه ده بوو، نه ده ری نه آه چه
ری دنت و له مردوویی  دات و ده وه هان ده و بۆ بزاڤ و دۆزینه یه آه ئه م هزه ر ئه یه و هه آه هزی زایاندنی هه

ته  ر له جگای آندن و چاندن، بخزایه گه رزره ئه م وه ئه. و دنت و خامۆشی، آۆتایی به بگیانی ئه
موو  و هه رگیز ئه ت، ئستا هه ڵ و پ له زیان هانای ببردایه ڵ و پكه ی ل و تكه ندشه سووچك و بۆ ئه

نجی ك ڕگران، ئارما ش وه م جووتیاره ر ئه گه یا ئه. باری ده رو ڕووی نه ی، له سه ز و شادمانیه خۆشی و حه
شنه  م چه رگیز به ت، هه نی دیكه بدیایه می آۆمه رهه ستدرژی به به نھا له دزی و تان و آوژتن و ده ژیانی ته

آوژ آه  ر و خونمژ و به آی تانكه یه نده بووه دڕه ویش ده ئه. بینی ده جیھان و ژیانی ئاوا ڕووناك و ناسك نه
آان  ری چاآییه دیھنه زدان و به وه یه شی له جگای ئه آه نده خواوه. یزان س له دزین و بین و آوشتن ده ژیانی به

بوو، خونژ و  ك ده رانی بت، خودایه دانی و شادمانی و آامه ران و ئاوه به مین و ئاو و گیا و گیانله و زه
ا و نیایشت و د تی ده آاری یارمه واشه وی بۆ آوشتن و دزین و بین و چه دڵ آه ئه یی و به ناشیرین و آینه

آانی  موو دیارده هه. وه دایه می ده پژراند و وه ك ده ر خه ستدرژی بۆ سه آانی بۆ تانكردن و دزی و ده وه النه
شن آه  مان چه به هه. ستت ده گرت و هه هره ده مان هزی زایاندن به و جووتیاره له هه وشتی ئه آرداری و ڕه

هزی . دات ده ر هه ڕی خاك آه دایپۆشیوه سه نم له ژر ئاسته ی ناسكی گه هر آه ری چه ی زایاندن، سه وزه
آانی ژیانی  خات و دژواریه آاری ده ئاگا دن وه و به شی ئه وان و له ری ڕه آانی سازآه آه، وزه زایاندنی جووتیاره

  ".بات ر ڕگا بۆ ال ده له سه
ی آه  ئه! ری زانا ی فرآه زن و ئه ی ئامۆژگاری مه ئه: "یشت و گوت رده سپ ڕووی آرده زه ئه دا جام م آاته له
تای  ره ڕ زایاندن گوت، سروودكت هات به بیرم آه له سه مه م له م گوتانه ئستا آه ئه! تی تۆ پایانی نییه خره
د و داوایان آر زدایان ستایشت ده هۆرا مه ر دووآیان ئه وانی جیھان هه ن و ڕه همه ی آه وه و آاته یامنریت، ئه په

  ":ت آه گات، سرووده وه پ نه آارانه واشه ی له ئالی چه آه ره هدینان و ڕابه ندك به به زه آرد آه گه ل ده
  

  رینشت، وانی ئافه من و ڕه
  وه، رزآراوه ستی به به ڕز و ده



  ین، آه هۆرا ده ستایشتی ئه
  و داواآارین له ئه

  وه یارانه آاران و نه واشه آه له ئالی چه
  .گات یان نه آه ره ند به پاآان و ڕابه زه گه

  5، سروودی 29گاتا، هاتی 
  
شنی  ڵ ڕك چه وتی ژیانی آۆمه ڕه. آی فره به جت گوت یه قسه! سپی دانا ئه ی جام ئه: "رمووی شت فه رده زه

آه ( ستت، ك ڕاوه گایه وه له آۆمه ڕیان و دۆزینه وتی گه ر آاتك ڕه هه. یه آه آه و جووتیاره نمه نكه گه وتی ده ڕه
وزه و تیشكی ) آردندایه، شه وه و گه میشه له دۆزینه تی هه نجاری مرۆڤایه وه، چونكه سرووشت و هه نامنته
ك جگادا  نبارآراو، آه له یه نمی له ئه ك گه ر وه آان هه ڕوات و مشك و هزره و خامۆشی ده ره ژین به

شه ناآات و له  گكی زیندووبوون نیشان نادات و ناپشكوت، با و گهن ڕاگیرابت، له خۆی هیچ نیشانه و برژه
بت و  شی مرۆڤ بتین و بگیان ده آراوی ئاوا، له آی قتیس گایه له آۆمه. دی ناهنت نكی تر به ناو خۆیدا ده

تی و یا خود  یه آه بیستوویه و شته ی ئه وه نگدانه گوتن و آرداریشی ڕه. بت س خواردن و نۆشین ده آاری به
ڕ  آان ت په و ساه* آان یڤه و هه* آان پته آان و هه گای ئاوا ڕۆژه له آۆمه. تی ی پشینیانیه وه آردنه السایی

ک  ردومه وه م مه م ئه ڕت، به په مانیش تده بن به ڕۆژگار و زه آان ده ده و سه* ده آانیش به سه بت، ساه ده
ی  مه ئه. ن دی ناآه ك بۆ جووه و گۆڕانی ژیان به یه یز له خۆیاندا نیشانهرگ وتن و هه له سووچك آه* آوچك

ڕیان،  ته جووه و گه تنه ڕی جیھان آه وانی پ پیت و فه تی بوون و ڕه ریی من، خره یامھنه تای په ره آه له سه
نویست آه له ناو دی یا وه، ده رخۆدانه ڕایان و به وه و گه ردوم له جووین و دۆزینه وه بوو آه مه بۆ ئه
تیسماو و  ستاو و قه ی آه درین و وه و شته یانویست ئه ده. وه و ڕووناآی بدۆزنه ره ك به وه، ڕگایه تاریكیه

ك رامان و  ته ن، آه له ڕ و ئایینك ڕوو بكه و باوه ره ن و به ژراند، فرێ بده په یده داڕزیاگ بوو و مشكیان نه
ران به  آان و میران و جادووگه رپانه م و بداد و خونمژی آه ردوم له سته مه. و بتیان سازگار و گونجا ندشه ئه
وانه ببوو  ڕیان و بیرآردنه وانه و گه م آار و آاردانه ئه. س هاتبوون و داواآاری ژیانكی تازه و نوێ بوون ڕه وه

چوون و  م هه مووی ئه له هه. ی بچتر سه وه و چاره و دۆزینه ره دار و به ڵ بسه وه آه هزری آۆمه به هۆی ئه
كی  رنج و بزاڤ و وشیاری خه گا بووم و له سه میشه له ناو آۆمه و گۆڕانانه، من هه داچوونانه و گشت ئه

ڕیم و دینی  مان بوو آه ڕاپه رسڤ و داخوازی و ویستی زه ر به ها له به روه هه. یشتم گه نگ ت ده و و پشاهه پشه
ن و به آاری  گه یبیستن و تده وه و ئوه ده مه آه آانی خۆم شی ده ڕه ئستاش من رامان و باوه. خۆمم ئاشكرا آرد

ی، ژیان و بوون و  آه ره وهه دی بنم، آه جه یه آه جیھانكی نوێ به وه باتی من بۆ ئه آۆششی و خه. دنن
  ":هآانم گوتووم شن آه له سرووده مان چه به هه. رخانه رچه ری و وه گه تازه
  
  ..!زدا ی مه ئه

  ر تیشكی ڕاستیدا و آاته آه له به تا ئه
  یه، تاو و توانام هه

  .م آه ر ستایشتت ده ستایشتی تۆم آردووه و هه
  ..!ی جیھان نده رینه ی ئافه هیوادارم ئه

  ر تیشكی ڕامانی پاآدا، له به
  مین و باشترین خواستی دروستكرداران، آه یه

  سازیی جیھانه، آه تازه
نیتبه جبھ .  



  11، سروودی 50گاتا، هاتی 
  
م و  رده ی سه رخان و پویستییه رچه م وه ك ئه ته سانك له چ آه: "رمووی وته پرسیار و فه شت آه رده زه

. ران آان و جادووگه آان و آاوییه رپانه ش دژن؟ بگومان آه آرد و ئستاآه آانیان ده ره ربه آانی من به راهنانه
گا به  وێ آۆمه یانه ن و ده آه تی ده ی جیھان دژایه وه آردنه وه و گۆڕانكاری و نوێ آردنه دان ك ئاوه ته ن آه له وانه ئه
ر  ك هه ته مانه له ئه. دات رمانیان پ ده آانیان فه ڕه تاریكه وه آه مشك و باوه شن ببت و بمنته مان چه هه
دانكاری، ورووژاندنی هزر و رامان و ژیان  رخان، ئاوه رچه وه، وه ری، بووژانه گه نگاڤك بۆ تازه سك آه هه آه

ل و ساماندارییان، له  سه یه آه بوون و مان و ژیانی تر و ته مه آیشی ئه ره هۆی سه. نگن جه بنت، ده
رمانی  ردوون و فه آان نازانن آه یاسای گه آان و آاوییه رپانه م آه به. دایه وتوویی و نائاگایی آۆمه دواآه

نه  ندازه وزه و توانای خۆشیان بخه ر ئه وان نازانن آه هه ئه. آردنه شه وه و گه ڕیان و دۆزینه ژیان، جووه و گه
ره  آه ر دنت و چه وی ده ر له زه گات و سه وته ژر خاك و ئاو و تیشكی ڕۆژی پ ده آه نجام دانه ده رئه آار، سه

جا ئارمانج و آام و خواست و آۆشش و . گات ی ده آه نمه هزووی گ آات و جووتیاریش به ئاوات و ئاره ده
من . ناو ببم ستی له ره په ڕۆیی و آۆنه وت پاشڤه مه من ده. ی جیھانه وه رخان و نوكرنه رچه رخۆدانی من، وه به
رامان و م آه به  میشه آارك بكه م و هه م و جیھانكی تازه دروست بكه خۆش فرێ بده وت هزری داڕزان و نه مه ده

. بووندایه بوون و تازه آان له نوێ موو خۆشییه ر، جیھان تازه ڕابگیرت، چون هه دار و داهنه هره بیری به
  ":م سرووده بگرن دووباره گوێ به

  
  ڕاستیی، سك به آه

  شت به ج بھنت، رده خواستی زه
  آه داواآاری درووستكردنی

  یه، جیھانكی تازه
  بت و ند ده مه هره  بهله پاداشتی ژیانی جاویدانه

  دا، پیته هره و به م جیھانه پبه له
  .آانی دی دته دی زووه موو ئاره هه
  ..!زدا ی مه ئه
  م شتانه مووی ئه هه

  .تۆ بۆ من ئاشكرا و فرت آردووم
  19، سروودی 46گاتا، هاتی 

  
نج و شادی و  ت آه ئاماژه بۆ ڕه دهو سروو ڕ ئه مه وێ له مه ده! شتی زانا رده ی زه ئه: "سپ پرسیاری آرد ئه جام

  ".وه یته تر شی و ڕوونیان بكه آاره، فره
تادا له  ره م با له سه یه، به تیی ژیان هه ڕه آی و بنه ره ند خای سه م سرووده چه له: "رمووی شت فه رده زه
شادی . م شادی یه و هه  ههنج م ڕه شنكه آه له ناویدا هه سروشت و ڕازی ژیان به چه. نج و شادی بم ی ڕه باره

و  ی ئه وه آه به گوته و آاته یان له. و منادانی دایك دایه* نیا له ناو زێ قینه و بكۆتایی ته و خۆشیی ڕاسته
بوون  شت هه له ناو زێ یان به. دا بوو شته هه و به وه، آه مرۆڤ له سپه ئه ونی جام نمه، آه هاته خه نكه گه ده

وك بدات و له شونك بۆ شونك بچت، تر و پ   بخوازت و آۆشش و ههوه خۆشه، مرۆڤ به ب ئه
یدای  ری نادیار و ناپه شه هۆ و هانده وانه له. رمه و هیچ شتك ئازاری نادات رم و نه جگا و شونی گه. ژی ده

نی ناو پسدانی دایك وه بت بۆ ڕۆژگار و ژیا ڕانه شت و گه ستھنانی ئاسایشت و خۆشی، بازگه ده ن بۆ به آۆمه



دا  شته هه و به میشه له منادان و یا ئه م سروشتی مرۆڤ ناتوانت هه به. سپ ئه ی جام آه ونه شتی خه هه یا به
وه و  وی بۆ لكۆینه نجام ئه رئه ی مرۆڤ، سه وه دا رامان و هزی لكۆینه شته هه و به ئمه بیستمان له. بژت

وراز  وه و هه یه آه پوه گردارو بوو، جودا آرده نگ و ئارام و ئاسووده شه جیھانه قهو  وه هان دا و له بیرآردنه
دا  شته هه و به تر له آی فره یه ر مرۆڤ ماوه گه ڕم وایه ئه باوه. ر آۆی وی نایه سه تی زه فه م و خه و نشو و خه

شیا و  وه بوو و داده دی سست دهوڵ و آۆشش و چاالآی و آار، هدی ه بوونی هه وایه، به هۆی نه ته بمایه
ستپكردنی ژیانكی نوێ، آه  تای ده ره شتدا، خۆی بوو به سه هه رچوونی له به م ده به. چوو ناو ده پووآا و له ده
ی  ر زۆرتر له ماوه گه منایش ئه. ج آرد وی نیشته میشه له زه وی به هزی رامان و آار بۆ هه بت ئه ر چی نه هه

. آات ی دروست ده آه ترسیش بۆ دایكه ت مه نانه مرت و ته وه، ده خۆی له پسدانی دایكیدا بمنتهدیاریكراوی 
آردن و  شه ڕیان و گه چونكه جووین و گه. ی مرۆڤ نییه و شایسته* شت سزاوار هه واته ژیانی منادان و به آه

ر بدات و  شتی به هه آه ژیانی منادانی و به ره بت و گه روونی مرۆڤدایه و مرۆڤ ده وتن له ناو نیھاد و ده پشكه
نیا خۆشی  شت، ته هه ی منادان و به وانه ریایه به پچه م زه جا ئه. پۆلی ژین ریای پ شه خۆی بھاوژته ناو زه

م  به. نجدا، چاوآانی خۆشییه ك ڕه ته باته له رده و آۆشش و خه م بگره و به بۆیه ئه. یه نجیش هه نییه، ڕه
مان  ی؟ هه بات بكرت و به خۆشی بگه نج خه ك ڕه ته یه آه چۆن له وه ویش ئه كی دیكه دته ئاراوه ئهپرسیار

آارك آه . ی آارآردن شوه آه له ژیانی اللۆی جووتیاردا دیمان و له سروودی منیشدا بیستتان، له ڕگه
توانت  یه آه مرۆڤ ده م جۆرانه به. توتندا ب ك رامان و هزری چاك و ڕاستی و زانیاری و پشكه ته هاوآات له

شكه له سرووشت و نیھادی  ی آارآردنیش بژم، آه آارآردن به له باره. نج بدات به خۆشی بگات آۆتایی به ڕه
نگ  ڕ و شدار دابنرت، بگومان له بكاریدا ژه ك ئاسنكه آه جگای ته روه مرۆڤ به ب آارآردن هه. مرۆڤ

ی  آارآردن مایه. بت آار بكات ی ژیان ده ناسه ره تا دوایی هه مرۆڤ سازآه. چت ناو ده ڕزت و له دنت و داده
. گایه رانی آۆمه ی ئاسایشت و خۆشگوزه ڕچاوه م سه شه و هه ندروستیی له ی ته م مایه ئاسایشتی ژیانه و هه

تا  به. ر بنه سه یشت ژیان دهڵ له خۆشی و ئاسا مووی آۆمه ن، هه موو آار بكه آدا هه گایه ر له آۆمه گه ئه
رلشواوی و  ی سه بته مایه ها ده روه بكاری، بكوژی پاآی و خۆراگرییه و هه. گا بۆ آۆمه* یه دترین ئاپۆره به
مشتی  ستی، گوله ژاری و بنده وشت، هه نجاریی ئاآار و ڕه وان، ناهه ی ڕه راسانیی مشك، تكچوونی شیرازه هه

  . وه آاته مرۆڤ له آرداری چاك دوور دهبكاری . تی و آۆله
رانی و  یی، آامه رودخۆشی و ئاسووده ختی، شادومانی و ژیاویی، سه وتن و خۆشبه رآه م سه به
زنی،  ندی و مه ڕپۆشی، توانامه ندی و ته مه وه یی، ده ت و پوخته سته وتن، ده نیازی و پشكه رازی، ب رفه سه

ناسی،  یی، خۆناسی و آۆمه ئارامی، خۆگری و ئاماده وان واندروستی و ڕه هستۆیشتن، ڕ باآردن و ده
ستاوی،  ماخی و ڕاوه ده جوانی، خۆشنوتی و دخۆشی، به وشت یفخۆشی و ڕه آردن، آه شه وژمداریی و گه ته

، ئازایی و یی ئاوه ست هرۆزی، پشكووتن و ده هزی، راماندروستی و آرداردروستی، وریایی و به داری و به پایه
یی، دگوشایی و دزیندوویی، هیواداری و  ری و تازه ری و پاآی، سازآه ری، داهنه زی، تینداریی و داهنه به نه

ویست بوون و  یاری، خۆشه و ته* شكۆیی و ناوداری، آاربینی ندی، به تمه یی و خره رزیده تی، وه یارمه
. وه شته وه مووی له آـــــــــار ده سنی باش هه یان په رمی و ده رگه دانی، هۆشیاریی و سه ئاگابوون، دانای و ئاوه

روا آه  بژم، هه ی آار ده شن و شوه تی و چه ت به چۆنیه باره م سه به. ی آاره آار مانای ژیانه و ژیان به واته
. ن نجامی بده هن و وردی و پوختی ئ پشتر له آاری اللۆی جووتیار دیتان، آارتان خۆش بوت و به دڵ و دایه

نجامی  ریش ئه رسه ستۆ و سه گرنه ئه مه* ری رسه رگیز آار به سه هه. رن ستی بۆ به آار فر بن و به زانابوون ده
ندوچۆنی  ن و له بیری چه نجامی بده ریفی و دروستی ئه یه به جوانی و زه رچی آه هه آانتان هه آاره. ن ده مه
آار . یانی نه به خه رگیز آاری ئیمۆ مه هه. ندوچۆنی داره خودی آاره، نه چهخ ند و بایه رزشمه ی ئه وه بن، ئه مه
رشۆڕی و  له آاركدا آه سووچ و سه. ون شن آاری ناشایست دوور بكه ر چه ن و له هه ن و آاری شایان بكه بكه

. گا بت آۆمه* ی ژهوتن و ڕا ن آه بۆ پشكه آارك بكه. وه بنه تی، نزیك مه دناوی به دوایه ب ئاوڕوویی و به



خۆ و  ربه آتانه سه ره ر گه گه ئه. رزشتره ئه هاتر و به شكۆتر و پبه گا بت، به ی آار بۆ آۆمه رچی له ڕاژه هه
له آاردا . ن ستان بۆ برد له آاتی دیاریكراو و له جگای خۆی بیكه ر آارك ده هه. ن میشه آار بكه ئازاد بژین هه
م آه به دڵ و گیان  آاركی آه. چت ست ده آه له ده هره و سوودی آاره گینا به ن، ئه آه می مه رخه مته سستی و آه

خ و  موو بایه ری هه دیھنه آار به. ز بكرت باشتره نجام بدرت، له آاركی فراوان آه به ب ویست و حه ئه
 و بای خۆتان نان بخۆن و نجی شان ن، له ڕه تر بكه به آارآردن نرخی خۆتان فره. آه رزش و پله و پایه ئه
نجی خودی مرۆڤ  سته آه له آار و ده یه رمایه آان، سه رمایه باشترین سه. ڕفنن سكی تر مه ی آاری آه هره به

  ".نیشه ش دامه زنه نج و خه میشه آار بكه و به هیوای گه هه. وه بیچنه تا بیدووریته. وه بووهشته
 

ر نگی پوتكی ئاسنگه ده  
 

و جووتیاره آه  آاری ئه. نج و آار و ژیانه مژار، مژاری شادی و ڕه: "آانی دا رمایشه ی به فه درژهشت  رده زه
م جۆره دڵ و گیان و  دان، به وز و ئاوه آی سه یه ی خۆی خارستانی آرده گوستان و آگه سته پتواناآه به ده
آی دیكه  یه ستاش دووباره گوێ بگرن و دیاردهئ. آان آردنی چاآییه رده روه وانی خۆی آرده جگای چاندن و په ڕه

ك آه  یانیه موو به ره دراوسی منه و هه م ئاسنگه ئه. ره ئاسنگه* نگی پوتكی یبستن ده ی آه ده وه ئه. له آار ببینن
ا نگ و وردی تواش شه وستم و آاری قه ی ڕاده آه رخانه رگای ئاسنگه ر ده وه، بۆ تاوك له به ره را دمه ده له سه

ستكی پارچه ئاسنك  هزه، به ده ر به آی ئاسنگه چه شان و مه. گرم ی ده آه نگی پوتكه م و گوێ بۆ ده آه ده
ر  یخاته سه وه و پاشان ده آاته آه جوان سوور ده ی ئاسنه آه له ناو آووره. آه ی تری پوتكه آه سته گرت و به ده ده

و پاچ و گاواسن و بزمار و * ك ب وت وه شنك آه بیه ر چه و به ههوته گیانی  آه ی ده آه و به پوتكه* آه سندانه
ی،  آه نگینی پوتكه نگی سه نگی سووری ئاسن و ده ڕه. هنت ری ده ی ئاسنیی ده مرازی دیكه ناڵ و گومخ و ئه
ها گوێ  روه  ههی و آه آراوه وه بمه ئاسنه سووره وستم و چاو ده زۆر جار ڕاسه. کات وازشت ده گوێ و چاوی من نه

م آه ئستا بچین بۆ الی  آه پشنیاز ده. ین آه آه قسان ده ره ك ئاسنگه ته ی و جارجاریش له آه نگی پوتكه مه ده ده ده
ڕاستی  آانی به م له ئاخافتنی بردووه و قسه هره ین، چونكه من فره سوود و به آه و بك گفتوگۆ بكه ره ئاسنگه

  ".رنجاآشه سه
آی  چه ست و مه ر ده آه ئاسن له به! ری ردی لھاتووی آارگای ئاسنگه ی مه وان، ئه ڕۆژباش پاه: "شت رده زه
آانی تۆ  کماندا قسان بكه آ گوته ته خشنی، له ینه وت ده شنك آه بته ر چه ك مۆمی ل دت و به هه ر وه تۆ هه

  ؟"بت رد و ئازار ده وانت هیچ تووشی ده یا ڕه، ئا*مان تا بۆمان بژه قاره ره سه. نده زۆر بۆ من خۆش و سوودمه
وانكی  نگاوی آه له سووچكی شدار فێ درابت دكی پ له ئازار و ڕه نگه ئاسنكی ژه ڕه: "ر ئاسنگه

آه پاك  نگی ئاسنه م زۆر ئاسان و زوو ژه آه آووره داخه. نج له مندا نییه رد و ئازار و ڕه م ده داری بت، به رده ده
  ".م آه ند دروست ده سپابكی سوودمه نگاوییه فدراوه، ئه و ئاسنه ژه وه و له اتهآ ده

رزتر بت و ئایا خۆت  سك له خۆت به سپی دلر، یان ئایا آه زنتری یان شاگوشتائه ئایا تۆ مه: "شت رده زه
  ؟"نی متر داده سك به آه له آه

آات  ری ده نگدا له به آه له آاتی جه* ك یه و زریه وه ری شاگوشتاسپه مه ر آه شمشرك آه به به: "ر ئاسنگه
ر  موویان له به ی هه آه و خنجره* ی و دشنه آه سپه ئه* نگی غاو و ئاوزه ری و له یكاته سه آه ده* و آوخوودك

له بت  مه من نیم آه ده ئه. بم، شاگوشتاسپیش نییه ر من نه گه بوام وایه ئه. ر ته ده ستی من هاتوونه ده
م  ر ده بت له به مه شاگوشتاسپه آه ده ئه. م ست به پچووآی بكه ونم و هه ر دابنه ری شاگوشتاسپ سه رانبه به

ستت و  بژم به آاری ببه رچی آه ده رمان و ئامۆژگاریی من بگرت و هه م ڕابوستت و گوێ له فه درگای آارگاآه
  ".م به آاری بنت آه ر چی آه چی ده هه



  ؟"یه خۆی و هیوات به داهاتوو هه ده* فسۆس و ئه* ئایا هیچ بۆ ڕابردوو درغ: "شت رده زه
من آه . آردووبت رمانی هزری نه خوات آه آاركی به فه فسۆس ده مرۆڤ آاتك درغ و ئه: "ر ئاسنگه

زاران  ه آار و ههت آانم خستووه سته ندانه بووم، مشك و ده م آووره و پوتك و سه می ئه رده مووی ژیانم له به هه
شته نییه و بیر له داهاتووش  ت خواردن بۆ گوزه فه م دروست آردووه، ئیتر جگای داخ و خه ئاسنواه

یه، ئاوا بۆم ڕوون و  وه مه آه ندانه ر سه آه آه به سه آوو آووره و ئاسنه سوورآراوه نده وه وه، چون ئایه مه ناآه
  ".ئاشكرایه
  ؟"ی آه فتی آردووه و یا ده نه رشانی و آه ستت به تكشكان و آۆی و په چ ههئایا تا ئستا هی: "شت رده زه

وه،  ته توایه وه و نه ته بوایه رم نه ت و سوور و نه رم ببوایه ستانی له به ر ئاسن توانای ڕاوه گه ئه: "ر ئاسنگه
رشكستی و  ست به سه بووه آه هه ری مندا توانای ڕاوستانی نه رانبه م هچ ئاسنك تا ئستا له به نگه، به ڕه

  ".م الوازی و داماوی بكه
  ؟"ژاری و ئاتاجی دایگرتوویی ت و هه فه رد و خه ئایا تا ئستا هیچ ده: "شت رده زه

ش ئاگادار  نده وه، نا، له ئایه آاته گه و ئاسنم بۆ سوور ده ر و به رم و تاونه م گه آه تا آووره: "ر ئاسنگه
آانی  آوتم، له ڕووداو پشھاته ی ژینم، ئاسنی سوورۆآراو ده ناسه شم دایه و تا دوا هه  له لهم تا گیان نیم، به
  ".ئاگام آراویش ب ڕوان نه چاوه
  ؟"رلشواویی تۆی داگرتووه هیوایی یان سه هانایی و ب ی خاری ب ئایا هیچ چوآه: "شت رده زه

  ".شت و بیابان وته ده  ل شین نابت و ڕگاشم ناآهم خاری وای آه رخانه ربانی ئاسنگه له سه: "ر ئاسنگه
ی  ندشه وشتی و ئه دڕه دنیھادی، به دخوازی، به دبینی، به ، به*ئایا تا ئستا هیچ گرژی، ڕژدی: "شت رده زه

  ؟"خراو تۆی داگرتووه و یان ڕووی تكردوویی
ك  رگیز جگایه اگرتووه آه ههوانی منی د ها دڵ و ڕه نگی خۆش و دكشی پۆتكی من وه ده: "ر ئاسنگه

  ".هت بۆ گرژی و خوار و خچی و ترشی و تایی ناده
  ؟"یت به سك ده ئایا ڕژدی به آه: "شت رده زه

  ".م نابه* شك س ڕه الم من به هیچ آه ن، به سانك به من ڕژد ببه نگه آه ڕه: "ر ئاسنگه
 ڕگا و جیگای خۆی دانراوه و به گشتی به ر موو شتك له سه بینم و هه ت پ ده آارگاآه: "شت رده زه

  ".یه تیی خۆی هه یی تایبه ت جل و پسی تۆش جوانی و ڕازاوه نانه ر چاو ته ڕكوپكی دته به
. وشتم ها له آار و ڕه روه آانمدایه و هه سته روونی من و له ده وان و ده یی له ڕه ڕكوپكی و ڕازاوه: "ر ئاسنگه

نگی ئاگر و ئاسنی  ره وه پرشه و په واو و ناڕك و ئاۆز بم، ئه م و آورت و ناته ك آهر بتو من تۆز گه جا ئه
  ".ك ناڕكی ناگونجت ته آوتانی ئاسنی سوورۆآراو له. سووتنت شم ده موو له یه هه سوورآراوه

  ؟"وه مته سه سك ده سك یا شتك له دت دایه و یا له آه ئایا هیچ ترسی آه: "شت رده زه
ری و ئاسنی سوورۆآراو و پوتك و شان و قۆی  ی ئاسنگه بت آه ترسی آووره سك هه نگه آه ڕه: "ر اسنگهئ

  ".سك نییه م له دی مندا ترسی چتك یا آه بت، به منی له ددا هه
  ؟"ندیش ناترسی ئایا له خواوه: "شت رده زه

ستییه، مانای  تی هه ترۆپكی خره* ی گوزارهشت،  رده خودای زه. شته رده خودای من خودای زه: "ر ئاسنگه
پشكونت و به  ی خانووی من ده وشه آانی حه یه آه خونچه و گوی داره و هزه هزی هۆشیاری ئافراندنه، ئه

خودای . آوتنت ر ئاسنی سوورۆآراو ده آانی من به سه سته زنت و ده نت، مانگاآانی من ده یه گه ی ده هره به
تنھا . خشنت، بترست به سك آه ده وابوو مرۆڤ نابت له آه خشش و خرۆشه، آه موو شتكی به شت هه رده زه

  ".گار ریده زنی ئافه مان ترسه، نه داداری مه آه مرۆڤ لی بترست هه ره چتك آه گه
  ؟"ئایا له تاریكیش ناترسی: "شت رده زه

  ".وه مه آه  ڕووناك دهی گاوی و ئاسنی سوورۆآراو تاریكی به آووره: "ر ئاسنگه



ت  ستاویه رخۆیی و ڕاوه سه م ئارامی و له ر چاو، هۆی ئه ند دیته به مه فره هدی و دنیا و متمانه: "شت رده زه
  ؟"بت له چیدایه و ئایا هیچ گرفتاری شواوی و نائارامی ده

شنه  م چه ر بتو به گه ئه. او ببمژ م تا پی شه ست پ ناآه وژم و زۆرك هه وه هیچ ته روونه له ده: "ر ئاسنگه
سپابكی ڕكوپك و  بن، ئه ستم چ ده ی آه له ژر ده ستانه ره و آه وه ئه روونم ئاۆز ببوایه،  ئه ببوایه و ده
یی و  ستكاری من، له ئاسووده آانی ده سپابه چاآی و لھاتوویی ئه. هات ده رنه ندازه ده ئه ند و به مه هره جوان و به
  ".گرت رچاوه ده وه سه وان و بنیاتی منه  ڕهئارامیی
  ؟"وه ته رگیز به درۆ آراوه ئایا زمانت هه: "شت ره زه

ر زمانیشی درۆ  بت، له سه رشانی نه زاریی و په رمه بوونی و شه سك آه ترس و زه له دی آه: "ر ئاسنگه
  ".نییه

  ؟"وه هبیت شیمان ده ی خۆت هیچ په ئایا له گوته و آرده: "شت رده زه
موو  شیمانی نابت و هزری من له هه نجام بدرت په ت ئه آارك آه به رامان و ڕاوژ به خره: "ر ئاسنگه

  ".رمه آاركدا ڕپیشانده
  ؟"سك له ددایه ی آه ئایا ڕك و آینه: "شت رده زه

 آاتدا زمانم هانم مان م بكات، له هه ر تشتك گرژ و توڕه هه. من هیچ شتك له دمدا ڕاناگرم: "ر ئاسنگه
وه، آاتك  ره ڕژنمه ده ییم ده موو آین و تووڕه بژم و هه م ب هیچ بیم و ترسك ده م، گوته دات آه قسان بكه ده

ر تشتك آه  رانبه میشه له به به گشتی من هه. آه گرژی و ڕآم ڕژیا، ئیدی شتك نامنت تا له دمدا ڕای بگرم
یی به مشك و  میشه آین و گرژی و توڕه ندشه، هه مه رامان و ئه  ڕوو بكهم آه ببته هۆی گرژیم، آۆشش ده

  ".م به رامان له ناویان ده
  ؟"ی سك دت بسووت و له ناآاودا پشتی ل بكه ئایا بووه آوتوپ به آه: "شت رده زه

آی  یه سته ره شنی آه رخۆیی به چه سه بت و به له رم ده یی نه ئاسنی سوورۆآراوه به همنی و شنه: "ر ئاسنگه
ته پووش  ك له ك ئاسنه نه ته روآاری منیش له وه، سه بته رم و سارد ده سپایی نه ردت و پاشانیش به ئه ل ده

  ".و پش و پووار
مك هاتبت آه ژیان بۆ تۆ  رده س بووی و یا سه ڕه ئایا هیچ آاتك له ژیان بزار و وه: "شت رده زه

  ؟"ستت ل شۆردبت واوی ده  و به تهری به نگه وتبته ته آه
م تا به ئیمۆ هیچ ئاسنك  نگه، به وه، ڕه بته رم نه ختی بكات و سوور و نه رسه ر ئاسن سه گه ئه: "ر ئاسنگه
زووی خۆم به شتكی دخواز  رمم آردووه و به ئاره ر نه بووه و هه و نه ستی من سفت و پته له ژر ده

  ".رمھناوه ده
  ؟"گیریی رز و گۆشه په وه یان دووره دا پته ك آۆمه ته ندیی تۆ له ئایا پوه ":شت رده زه

. م آه وان چی ده خوازن و منیش بۆ ئه یه آه آاری ئاسن ده كانه و خه ژیان و آاری من گردارو به: "ر ئاسنگه
یش بۆی  یه و نه آۆمه نم ههندیه نه من توانای ژیا یوه ر په آی پۆیینه آه ب ئه ندیه یوه ل په نوانی من گه

  ".سووڕت ده هه
ر  ندیخوازانه و له سه وه رژه آی به ویستییه وت یاآوو خۆشه ردومت به دڵ خۆش ده ئایا مه: "شت رده زه
  ؟"مای ئابوورییه بنه

وم دڵ و رد ك مه ته ندی له یوه دات، په رما ده م به من گه آه رییه ی ئاسنگه شن آه آووره مان چه هه: "ر ئاسنگه
  ".گرت تین ڕاده رم و به گیانم گه
  ؟"مباری شادومانی یا خه: "شت رده زه

یدا  آه ر سندان و ژر پوتكه ویش له سه ریدا ئه نگی ساردییه و له آارگای ئاسنگه م و دته خه: "ر ئاسنگه
  ".وه تباری نامنته فه ك بۆ ساردی و خه جگایه



  ؟"یت یان شكست آه دهوتوویی  رآه ست به سه هه: "شت رده زه
شكنم،  خت تكده م ئاسنی سه آه تا به هزی رامان و شان و قۆم و ئاگری آووره و پوتكه: "ر ئاسنگه

  ". وتووم رآه میشه سه هه
  ؟"بینی زنتر له آارگای خۆت ده ك مه تدا، آارگایه ندشه ئایا له رامان و ئه: "شت رده زه

  ؟"بت یدا ده تریش په وره ش گه دا، آاركی دیكه م جیھانه  من له و آاری ر له آارگه گه مه: "ر ئاسنگه
  ؟"یای دوور و درژ داتیگرتووه هیچ بیر و خه: "شت رده زه

ریش بجگه له  رم و ئاسنگه ئاسنگه. واسم وه هه نیم آه خۆم به تاری گومانه* آۆه سه سپه من په: "ر ئاسنگه
  ".ك و بازوو شتكی دیكه ناناست چه ست و مه ندان و آووره و ده پوتك و سه

  ؟"آشیت ی خۆت درژتر ڕاده ڕه ئایا هیچ پا له به: "شت رده زه
  ".رو زیاده یه و بۆ من سه رخانه م ئاسنگه ی من ئه ڕه به: "ر ئاسنگه

  ؟"ی یكه كشانی ل بت، آردووته یا ده رزی و یا خۆهه ك آه بۆنی لووتبه یه هیچ قسه و گوته: "شت رده زه
ك  یه ندازه ی خۆی بیكتم و له ئه وه و به ڕاده مه ی خۆی سوور آه ندازه من ڕاهاتم آه ئاسن به ئه: "ر اسنگهئ

  ".نگین بت آه نه سووك بت نه سه
  ؟"زانی رانی تر ده زنتر له ئاسنگه متر یان مه ئایا خۆت به آه: "شت رده زه

آجۆرن، پوتك و سندان و ئاگری  ری یه نگهی ئاس آان له آارگاآانی دیكه موو ئاسنه هه: "ر ئاسنگه
  ".آكه آانیش یه آووره
  ؟"وت خۆی ژیانت چلۆن بت ته زووی تۆ چییه و ده هیوا و ئاره: "شت رده زه

آانم  وه، باسكه مه وه و ئوارانیش دایبخه مه م بكه آه ریه میشه درگای ئاسنگه یانییان هه خوازم به ده: "ر ئاسنگه
بت و آیاری  ی پویست هه ندازه ستاو بت، ئاسن و ئاگریشم به ئه هز و ڕاوهبۆ آوتانی ئاسن به 

ندیم  یوه نده، په  رز، دم خۆش و لوم به خه رم به میشه ئاواه و سه سینگم هه. ندازه آانیشم به ئه مه رهه به
شاو، خراپی له  اگردانم گهبانی، چرای مام ڕووناك و سكی ئ رم و به تین و پ بت له مھره ك گه ك خه ته له

  ".گرم لنه نگاو بۆ خراپه هه بم و هه شبین نه م و ڕه ده دم ڕگه نه
: رمووی وشتر و فه  شه سپ و فره ری آرد و ڕووی آرده جام ئه شت زۆر دروود و سپاسگوزاریی ئاسنگه رده زه

ر و شادمانتان بینی، ئستا  دیھنه واندروست و به وتوو و ڕه رآه ڤانی من، روخساری دوو مرۆڤی سه ی هه ئه"
وان و گیانیان به  سانك آه ڕه هره و سوود بگرن و آه آانی خۆتان به وه وت له ئازموون و تاقی آردنه مه ده

ره و ڕازی نادروست  م جووتیار و ئاسنگه ی بناسنن، تا من ڕازی دروستی ئه یه به ئمه سانه م آه ی ئه وانه پچه
  ".م پتان بناسنم تان بۆ باس بكه سانه و آه وانی ئه  تكشكاوی و دۆڕاویی ڕهوتن و آه رنه و سه

 
ند سه آانی ناپه خوو و ئاآاره  

  
ر ببت،  وانی آابرای جووتیار و ئاسنگه ی ڕه وانه وانك آه به پچه به گومانی من ڕه: "وشتر گوتی شه فره

رمن،  ژاو و شه هز و ترسنۆك، شه  آز و داماو، بز، آی الواز و دو دڵ،سووك و ب ئاوه ستیه وان و آه ڕه
شو و  نا و ناسازگار، بكاره و شپرزه، گوماناوی و س، په په رشۆڕ، ب نیا و سه ژار، ته زار و هه رمه شه

نگ و  سته روان، ده ران و چاوه راسان و سست، نیگه رلشواو، هه نگ، سیس و سه ناساز، ناآۆك و دته
ناس و  م، گرژ و ناوچاوتاڵ، نه خه مته ر، ڕووش و آه به له دخواز و سه آراو، به نه وا و بوا پب ، ب ره به
ویست و آۆڵ،  ش و ناو زڕاو، خراپه ڕه دا، چاره ند و گه دار، نیازمه ك و نه آه ت، ب آه و شه* خۆش، هاڤی نه

ئابوو، ڕسوا و  یار و ب ستپیس، نه مانتاڵ و دهدبین و ئاتاج، ز دخوو، به تبار، گۆشتاڵ و به ینه ڵ و مه په دچه
بوون و  یی، ناڕاست و ئاواره، زه گله مبه وان و ده تبار، ناته فه ل و خه زه وه ستپاچه و ملشۆڕ، ته دووڕوو، ده



م فره  شنه م چه سانی له دار و زۆر شتی دیش، آه له ژیانمدا آه رده ر و ده نجبه شیمان و ناپاك، ڕه بزار، په
رمت و  م با بفه آه سپ ده ئه داواش له چام. رزرآه بووه ر و وه وانی ئاسنگه ی ڕه وانه وانیان به پچه نیوه آه ڕهبی

  ".آانی خۆی بك بۆ ئمه بت وه ئازموون و تاقیكردنه
ه چاوم م جار آ آه یه. روآارم بوو ك شوانك سه ته مك له رده سه: "ستی آرد به ئاخافتن و گوتی سپ ده ئه جام
گوت و هشتا  ستی خۆمم بۆی ده به ریك بووم آه مه آاتك آه خه. یاند وت، ویستی خۆمم پی ڕاگه پی آه

نگه شوانه زوو  یشتم آه ڕه تا وا تگه ره سه. آردن ستی آرد به قسه هاتبوو، شوانه ده آانی من آۆتایی پ نه وته
ست پ  ی ده م آه آاتك قسه وم و گوم بۆ ڕاگرت، بهنگ بو یشتبت، بۆیه بده له ئامانج و ویستی من تگه

ك  ته آرد، له ترسی خۆی باسی ده تی و نه كشان و گوایه آه چیی آردووه، له ئازایه ستی آرد به خۆهه آرد، ده
 .وه بیه یده ی شوانیدا، ئیدی نه پیاوان وتووژی آردووه و بانگیان آردووه و له لھاتووی خۆی له پیشه وره گه

دان و  ستی آرد به پیاهه سپ و گاآانی، پاشان ده ل و ئه ر ڕان و مگه شوانه گوتی و گوتی تا باسی هاورده سه
. دات سن ده بژی خودی خۆی په ست و سۆز، آه ده و هه ڕ و مات و مانگاآانی، دروست به ستایشتكردنی مه

ستی  مكی آورت و پوختم ل آرد و هه  وهوه گوم بۆ شل آردبوو، آاتك آه داوای رسووڕمانه منیش به سه
می  آانی درشت و تیژ و وه خت گرژ و تووڕه بوو و وته بووه، سه تانه نه و بابه ستم بیستنی ئه به آرد آه من مه

سنی  س ستایشت و په آانی به موو وته م هه ندان جاری دیكه تریش چوومه آنی، به جاركی دیكه و چه. وه دایه نه
ری  وه آرد و ته ی ده كشان قسه ستی خۆهه به ج به مه م نابه له زۆر شونی تریش به. ی بوو آه له اگهخۆی و گ

م له  وه، به نیشانه آرد و دایانده یی خامۆشیان ده جاری وا بوو زۆر به تووڕه. لی بوو ی خۆی و گاگه قسه
من فره جار . آرد ی ده آه یان خوده" من"یی  وره  گهوه و باسی آرده ستی پ ده وجانه ده مدیسان گه شونكی تر هه

وه به آاری  و گالنه له جگای ئه میشه ئه م هه چووم بۆ الی، به مویست ده ست و آارك آه ده به مان مه بۆ هه
م  زانی و گلی ئه واوی نه آردن، پاشان به ته زافه آرد به ستایشت له خۆی و الف و گه ستی ده من بگات، ده

  ".آی زۆر آاتم ب فیرۆ چوو یه نجامدا من بۆ ماوه وه، له ئه رایه بۆ من ڕوون بووهآاب
جارك به هۆی : "زموونی خۆی و گوتی ی ئه وه ستی آرد به گانه شنه ده م چه آان به آكی دی له شاگرده یه

ك خۆی جووتیارم و  ش وهزانی منی آابرای جووتیار وای ده. آی جووتیار بووین به ئاشنا ك آابرایه ته آارك له
آه پیاوكی به ساچوو بوو،  جووتیاره. م بۆ خۆم م و داگیری بكه ر بكه ی ده آه وی و زاره و له زه وت آه ئه مه ده
و زۆر  ئه. ئاخفین ت به آشت و آاڵ به باره چوو سه تای دانیشتنمان وێ ده ره سه. ناوبانگ و جگای بوا به

وام بوو تا ڕۆژك  رده م جۆره به مه به آرد، ئه آرد و منیش به چاآی گوم بۆی شل ده ی ده ڕكوپك و ژیرانه قسه
المه،  م زه آوتوپ بینیم آه ئه. یه یم هه آه وییه یدا آرد آه گوایه من نیازی داگیرآردنی زه یری په ستكی سه هه

وته هاوار و فریاد و  ها آه اوهستنیت، ئ آی ل ده نییه مه ك چۆن خوارده روه ی مناكی ل نیشت، هه شوه
ما  نه هۆش نه مه ته م پیاوه به ئیتر له. گوتن ی ناشیرین و ناونیتكه ستی آرد به جنودان و قسه ن و ڕۆ، ده شیوه
دا و له  به من ده* یشت خوسنی گه س ده ر آه وه، آه به هه نیا آاری ببوو به ز ته وج و ب ئاوه ك مرۆڤكی گه و وه
ی به ج  آه آرد و آگه ده و آاری نه وای لھاتبوو ئیدی ئه. هنا نیشت ناوی منی به خراپه ده ادهر آوێ آه د هه

ت جاری واش بوو  نانه یناند، ته چوو و ده سك ده سك بۆ الی آه هشتبوو و له شونك بۆ شونك له آه
ی تۆ نییه، من به ڕگای  ر آگه آارم به سهنم آه من نیازی خراپم نییه و  یه ومدا تی بگه زۆر جار هه. شگریا ده

یر  زۆر الم سه. دا یناند و جنوی ده یوت و ده روا ده سوود بوو، هه م ب ویش به ڕگای خۆی، به خۆم و ئه
ر و ڕدن سپی و به  ببوو و ببوو به پرسیار آه به ڕاستی م جووتیاره آ بوو؟ بۆچی پاوكی ئاوا سه

و بوایه  یشتمه ئه کات؟ پاشان گه وت ده سووآه م شوه هه واشه و ناڕاست، به ر بیركی چه هساچوو، ئاوا له ب
مزانی آه هۆی چییه آه رامان و  م نه به. نكشی ل چووبت مه م آابرایه مشكی آاڵ و آرچه، با ته آه ئه

ك خۆی  ر وه نیشی هه مه ڕبوونی ته پهستاوه و به ت آردن ڕاوه شه آاری له گه رزه می هه رده مشكی آابرا، له سه
آی له  ریه رخی ڕۆژگار هیچ آاریگه سانك آه چه م زۆر دیوه، آه سانه م جۆره آه ؟ به درژایی ژیانم له"وه ته ماوه



ك زارۆآك  ر وه سانك آه له ڕوانگای رامان و آردار و ئاگایی هه آه. بوو تیانی نه سایه ر رامان و آه سه
روانییه  كانكی زۆر بینیوه آه آاتك ده خه. وتی زارۆآان بوو سووآه مان هه ئاآاریشان ههوه و  ته ماونه
آی  گایه جا آۆمه. وتووی پشین سانی رۆژگارانی آۆن و دواآه نه بیر آه خه وت و ویستیان، مرۆڤ ده سووآه هه

آردن و  شه وه و بزاڤ و گه وه و ڕوونبوونه ن بواری پاآبوونه بۆگه* نكاوی ك گه تیسماو آه وه وتوو و قه ئاوا دواآه
و پش  ره نگاوك به ستاوه و هه ر وه بووه، هه دا آه هه رخ و ڕۆژگاره مان چه بت، له ناو هه وتنی تدا نه پشكه

  ".ناگرت هه
ركی ردا ربازك و سه یری ژیانم آه دیبتم و به بیرم بت، جاركیان سه آانی سه له شته: "وشتر گوتی شه فره

. آه رمانده وانكی هاوژتبووه چاوی ڕاستی فه آه تیری آه ربازه وه سه سوپاهیان بۆ الی من هاورد، به هۆی ئه
و  آه پرسیارم آرد هۆی هاویشتنی ئه له تاوانباره. م دیاری بكردایه آه ربازه رك سزای سه ك داوه ت من وه بوایه ده

م  ت آه ی بژی سزاآه آه ر ڕاستییه گه آورت آردووه؟ پم گوت ئهی چی بووه و بۆ  آه رمانده تیره بۆ چاوی فه
ربازی بووین و خۆمان  شقی سه ریكی مه ر، آاتك خه وبه مه ند ساڵ له چه: ندازی تاوانبار گوتی تیرئه. وه مه آه ده

ربازكی دیكه آه له  ه سهمان ب رمانده م فه مدا، ئه آه مانه ك له آاتی آشانی آه یه ه آرد، به هه نگ ده ی جه ئاماده
قیبی من بوو به  و ڕه* آه آه هۆمال ربازه سه. آم ل بدات یه پخه رمانی دا شه نیشتی من وستابوو، فه ته

مدیسان تووشی  وانم آشا و هه من دووباره آه. آی توندی لدام یه پخه وه و شه وه هاته نزیكه آی زۆره خۆشییه
ڕ بوو و ڕۆژانی به  آات تپه. نج جار دووباره آراوه و آاره تا په ی تری لدام و ئهآ یه ه بووم و دیسان زلله هه
م بۆ  ته رفه م ده وه ئیمۆ ئه ند ساڵ ئه تا دوای چه. ر له دم مابوو زالنه هه قه و شه م داخی ئه ڕدا هات، به سه
وه  م آاره، خۆمم له سووچك شارده ئهنجامی  وه له ئه ستك هانمی دا و ب بیرآردنه وت و نازانم چ هه كه هه

و آاته آه هاواری  له. مجۆره نابینام آرد وه تیركم هاویش و به موو هز و توانامه م بینی، به هه آه رمانده تا فه
گرتووه،  رده تی ژیانم وه ترین خه وره تگوت گه ڕژا، ده وه و خون له چاوی ده رز بووه نگی ل به آرد و ده

  ".یفخۆشم شیمان نیم و آه م په بینم، به زانم ئیمۆ سزای آاری خۆم ده ش ده نده رچه هه
نی  نم، آۆمه مه من به درژیی ته: "شنه گاوه م چه ری خۆی به وه آان بیره آكی دی له قوتابیه یه

وانیان  ون و ڕهرو سانكم بینیوه آه جۆرك ده آه. ریتی جیاواز بینیوه وشت و داب و نه جۆراوجۆرم به خوو و ڕه
ویستییان  ڕبینی خۆشه بانی و ده ك دیان بریندار ببو آه توانای مھره یه دا بووه و به شوه رده خۆش و ده نه
قی و  مدی آه به چ ده پاو و تانكردنی گوندی ئمه هرشیان هنا، ده آان بۆ چه نیشینه آاتك بیابان. مابوو نه
ندرابوو و دروستمان آردبوو، ئه هه. یندا المارمان ده زییانه په به بك هك آه به ماندووبوون پوان به  ر شت

دانی و ژیان و  دانی و پاآی و ئاوه وانه دوژمنی جوانی و ئاوه ئه. یانسووتاند برد و ده ئاسانی له ناویان ده
ه له ناویان و ست و جۆش و خرۆشی ژینی ل بھاتایه، به ڕقه ر شتك بۆنی شادی و هه سروشت بوون و هه

تادا  ره ق، له سه ته مه وتمه ده آه گرتن، ده نیشینانه آه به دیلمان ده و بیابان ك ئه ته من خۆم زۆر جار له. برد ده
وت  ر آه آانیان بۆم ده م پاشان له ناو وته زانی و گلییانه، به آارییان له نه ری و خراپه زانی هۆی ورانگه وامده

وان  آان، ڕه شك له بیر و رامانیانه و له آاتی ڕووخاندن و خاپوورآردنی شونه  بهآه ڕاماندن و آاۆلكردن
  ".گرت رچاوه ده و آاره له ویست و بوایان سه گرن و ئه رده بت و چژی پ وه روونیان شاد ده ده

ش و خوار و خچ خۆ روونی نه ڕ ناسینی ده مه آانی له شتر و شاگرده شه سپ و فره ئه آانی جام شت گوته رده زه
وه و  شته وه وانی دروست ده روون و ڕه فتاری دروست له ده و جۆره آه بیستتان، ڕه به: "رمووی بیست و ئینجا فه

ستم  به م، مه آه آاتك آه من باسی ڕاستی ده. ستت ده ی خراپ هه ندشه وان و ئه ئاآاری خراپ له ڕه
م،  آه آاتكیش باسی درۆ ده. بوون و ڕكوپكی هزر و رامانه م باشست به روونه، مه نجاری ده واندروستی و هه ڕه
و  به. روون و تكچوون و ناسامانی و ناڕكی رامانه رلشوایی ده رشانی و سه وان و په ستم نادروستی ڕه به مه

  ":آانم هاوردمه شوه آه له سرووده
  



  ند و پاك، ڕمه مرۆڤی باوه
  انی خۆی،به زانست و گوفتار و آردار و ویژد

  .آات ڕاستی پتر ده
  سه، م آه هۆرا به زدا ئه مه

  ی رامانی پاآدا، ر تریفه له به
  .خشت به ندیی مینوویی ده توانامه

  و منیش بۆ ئه
  .خوازم ئاوات ده* پاداشتی چاآه
  21، سروودی 51گاتا، هاتی 

ندی مینوویی و   توانامهست له پاداشتی چاك، همنی رامان و ویژدانكی ڕووناك و دكی بینا و به مه(
ییه میشه س و خۆشنووتی هه وه وا و هه نیازبوون له هه ب(  

  
  ..!زدا ی مه ئه
  ت به دروستی ڕ و ڕاهنانه م باوه ئه

  مووان دیاری آردووه، بۆ هه
  نده خش و سوودمه آه ڕاستی ئازادیبه

  .درۆش زیانبار
  یه وه م ڕووه له

  مووان، ندم هه زوومه آه ئاره
  ن و ك رامانی پاك پتر بكه ته یی خۆیان لهند یوه په

  .نگرانی درۆ بپسنن آار و الیه واشه ك چه ته ی خۆیان له تكه
  3، سروودی 49گاتا، هاتی 

  
  ..!زدا ی مه ئه

  دار و ئوه له ڕگای ئاگری بسه
  ئازموونی تاواندنی مینوویی،

  آار واشه نی ڕاستكردار و چه ر دوو الیه هه
  .وه یته ده ه و پاداشت دهو یته آه تاقی ده

  یه وه م ڕگایه له
  :ی آه آه ئایینی ژیان ئاشكرا ده

  آاران، واشه نج بۆ چه ڕه
  .سوود و شادی بۆ ڕاستكرداران

  9، سروودی 51گاتا، هاتی 
  
  هۆرا، زدا ئه مه

  له ڕگای هزری پاك و
  آات، ی ده روه ر جیھاندا سه ندی به سه به توانامه

  :رمووی ندا فهمی ستایشتكارا له وه



  ڕاستیی پشنگدار، آه بۆ پاآی
  ركی باشه، یاوه

  .بژاردووه م هه بۆ ئوه
  میشه ن تا هه آۆشش بكه

  .شی ئوه ببت به
  2، سروودی 32هاتی . گاتا

  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه
  ..!مووان تواناتر له هه ی به ئه
  ..!ی پاآی ئه
  .!.ی رامانی پاك ئه ..!ردوونگ گه ڕاستیی ی ئه
  ..!ی توانای مینوویی ئه

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

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



  و خراپه چاآه
 

چاآه و . رۆآی مژاری آوور و فراوانی چاآه و خراپه ست و ناوه به ئمه ئاگادار بكه له مه! شت رده ی زه ئه
له : بژن ران ڕاست ده روانی بكه نگیرانی زه و الیه* آان روانییه لۆ زه یان له آویه؟ گه آه رچاوه خراپی چییه و سه

زدان ڕۆشن و بارگای  روانن؟ آۆشكی یه ستكردی زه ن ده هریمه زدان و ئه بووه؟ یهتادا، ڕووناآی و تاریكی  ره سه
. تادا تاریكی و ڕووناآی ره ی خراپییه؟ له سه رچاوه نیش سه هریمه زدان چاوآانی باشی و ئه ن تاریكه، یه هریمه ئه

وه، به  ی بۆ جیھانی ڕۆشنایی دۆزیه ن ڕگه هریمه و آاته آه ئه ن ئه ك جودا بوون؟ ڕاسته ده یه باشه و خراپه له
آانی ڕووناآی و باشی  موو دیارده ك هه ته نگ له ستی آرد به جه یبوو، ده وشت و نیھادی خراپی آه هه آردار و ڕه

آدانی چاآه و خراپه و تاریكی و  یه بوون و له زدان؟ گوایه ئیمۆش آه ڕۆزگار، ڕۆزگاری تكه آانی یه ریده و ئافه
ی  ریده یه ، ئافه رچی باشه دی هاتووه و هه ن به هریمه یه له ئه ی له جیھاندا هه رچی خراپه ڕۆشناییه، هه

نگت و ڕوو بكاته  ك تاریكی و خراپیدا بجه ته دا پویسته آه له خت و دژواره رخه سه م چه مرۆڤیش له. زدانه یه
  ".ڕۆشنایی و باشی

شتدا آردی، له  هه زنه له به و تاوانه مه وناهكاره آه بهركی گ به هاش بیستوومانه آه مرۆڤ گیانله روه هه"
هاش  روه هه. تی آه تووشی گوناهی زیاتری بكات میشه به دوایه ن هه هریمه ریان نا، بۆیه ئه ده شت وه هه به

ی  رچاوه زن آه سه زدانی مه وه، یه ته زدانه، ئستا تدا ماینه ستكردی یه ن ده هریمه بیستوومانه آه مرۆڤ و ئه
موو خراپه و  م هه دی هنا و ئه نیشی به هریمه ك ئافراندنی مرۆڤ ئه ته جوانی و باشییه، بۆچی هاوآات له

وانه بیستوومانه آه مرۆڤ له سروشت و  دی هناوه؟ یاآوو به پچه الن به ی له جیھان و له ژیانی گه ورانیه
ریدا  و به سه ی ئه وه ره یه، له ده ه ژیانی مرۆڤ ههرچی ل زی تدا نییه، هه ردا، هیچ خراپه و شتی ناحه وهه جه
  ".آرت گا پی فر ده ناو خزان و آۆمه یه آه له  واته ن، به آه پنن و باری ده یسه ده

وه  ویه آان له دییه موو به هه. ونی ژین له ژیاندایه  و هه بكیش بوایان وایه آه گوایه چاآه و خراپه، مایه"
ست بۆ  ستھنانی، ده ده ی پویست و نیاز نییه و بۆ وه ندازه ونی ژینی به ئه ت آه مرۆڤ ههگر رچاوه ده سه
. گونجاوه گا ناسازگار و نه رۆآی آۆمه وشت و ناوه رت و ڕه ك داب و نه ته ش له مه آه ئه. بات موو آارك ده هه
مان بیستووه و  م بوا و بیروبۆچوونانه فره له. یه نگكی خراپی هه گا ڕه شه آه له ڕوانگای آۆمه م آارانه ر ئه هه

م  می ئه خوازین آه وه ش له تۆ ده ژنۆ ماوین و ئستاآه وئه سته به ڕاستی له ناسینی چاآه و خراپه، ده
  ".ی ده مان بۆ بی و ڕگای دروستی ژیانمان پ نیشان به تانه بابه
رسڤانه هاتبوون،  م پرسیار و به آه بۆ دیتن و بیستنی ئهكدا  كی زۆر خه ری آۆمه رانبه شت آه له به رده زه

نگكی خۆش  آانی ببت، ئینجا به ده رمووده موویان ببینن و گویان له فه رز تا هه چووه شونكی به
  :ستی  آرد به هۆره گوتن شنه ده م چه سرنجاآش به

  
  یجۆرانی ڕاستی و ی په  ئه ئستا بۆ ئوه

  ..!اخفمئ كانی دانا ده ی خه ئه
  وه، وره ڕ دوو مژاری گه مه له
  هۆرا و ی ستایشتی ئه هاش شوه روه هه

  رامانی پاك و
  زانستی چاك و ئایینی ڕاستی،

  قینه بناسن و تا تیشك و ڕۆشنایی ڕاسته
  .ن سایی و شادومانی بگه به ڕه



  1، سروودی 30گاتا، هاتی 
یان بیری پاك، " سپتنامینوو"میان  آه آن، یه هی یار و دژ به دوو هزی نه: ست به وره مه دوو مژاری گه(

  )ی بیری خراپ به واته" مینوو ره نگه ئه"میان  دووهه
  

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

  به رامانی ڕوون بوانن،
  ك له ئوه، ر یه هه
  بژرت و م دوو ڕگایه بۆ خۆی هه آك له یه
  زن، ری مه ر له بویه به
  ڕن و به دروستی، پهڕا
  .ن ی پ بده ره م ئایینه فر ببن و په ئه

  2، سروودی 30گاتا، هاتی 
  
ر وتووژ و ئاخافتنك،  تی چاآه و خراپه و هه ئارمانج له مژاری بابه: یه مه ی من بۆ ئوه ئه مین گوته آه یه"
و گوتانه آه  ڕ ئه مه له. واننآان ببیسن و به رامان و هزری ڕوون بی م باش وایه آه باشترین گوته آه یه

نی  سه نه آار، پاشان ڕگای دروست، خۆتان په ندشه و رامانتان بخه وه و ئه نه بیستووتانه به وردی بیر بكه
. هی ئاگادار ببن ی دروستی و فره وه بۆ بیرآردنه. ن وتنی آورانه دووری بكه وه و شونكه آردنه له السایی. ن بكه

رانی  سین و آامه یناسن و به ڕه ن و ده گه وه، له تیشك و ڕۆشنایی تده  و ڕووناك و وریا ببنهزا ر شاره گه آه ئه
ن و آۆشش  وانی تر فر بكه ی آه زانیتان و فری بوون، به ئه و شته وه، ئینجا ئه آه ئاگا و ڕوون بوونه. ن گه ده
وه، جوان گوێ  مه آه  چاآه و خراپه ئاگادارتان دهئستا له ڕاز و نھنیی. ی وه پدانی و بوآردنه ره ن بۆ په بكه

  ".وه نه بیری ل بكه* آانم به دڵ ببیسن و به ساآوی بگرن و گوته
  
  ره لفانه، وهه و دوو گه ئه
  تاوه، ره ر له سه هه

  یدا بوون، یادا په له ناو رامان و خه
  وی دیكه خراپه، نونت و ئه آكیان چاآه ده یه
  و دووانه له

  بژرت، ده ژیر ڕاستی و دروستی ههمرۆڤی 
  .وتی زانیش خراپه و چه نه

  3، سروودی 30گاتا، هاتی 
  
و  له آه آه له و مگه بوانھه ئه. ری خۆتان وربه آانی من بك فراوانتر بواننه ده یشتنی گوته بۆ تگه"
رانه آه له  وه و جوجانه بواننه ئه. نف و باندانه آه له ئاسماندا ده بواننه ئه. وڕینن ریكی له ڕگایه خه وه له

و  رانه له چیدایه؟ ئه به م گیانله ك ئه ته ی مرۆڤ له جیاوازی و ناسانی ئوه*. جون یا خشۆآن وی ده ڕووی زه
ون، ماندوویی  خه نۆشن، ده خۆن، ده ن، ده آه یه و سكو زا ده شیان هه ندام و له ك ئوه ئه روه ش ه گیاندارانه

نھا چتك آه مایه و  کات؟ ته رزتر ده وان جوێ و به وایه چ شتكه آه ئوه له ئه آه. شمرن  و دهن آه رده ده
م له  یه، به ی مرۆڤدا هه رانه، هزكه آه له ئوه به ری جیاوازی و ناسانیی مرۆڤ ل گیانله وهه جه



رزتریین ئاستی  دییه آه مرۆڤی له بهن م توانامه ئه. ی رامانه ش توانا و وزه وه رانی دیكه نییه، ئه به گیانله
دات بۆ باآردن و  و هانتان ده* شه آه دنه م هزه ر ئه هه. مین داناوه له ڕووی گۆی زه* ئافراندن و ڕسكاوی

  ".آانی من ن به هۆره ده وه و گوێ ده ته ش آۆ بوونه سین و ئستاآه یین و ڕه آردن و گه شه گه
م چاآه  یه و آاتك آه ده ندشه ستم جیھانی رامان و ئه به ، مه*ری لفانه وهه بژم دوو گه آاتك  آه من ده"

ڕ چاآه و خراپه و  مه و شتانه آه له م ئه وایه ده آه. ر چاو هنمه به و خراپه، چاآه و خراپه له مشكمدا ده
ی آه پشتر  ی دیكه و باسانه ها جیھانی تاریكی و ڕۆشنایی و جیھانی خراپه و چاآه و ئه روه چاوآانی و هه

ی  رڤه ی چاآه و خراپه، له ده رچاوه سه. ن و بشزانن آه هیچكامیان ڕاست نییه مووی فێ بده بیستووتانه، هه
شی له ناو مشك و رامانی  گرست و ڕیشه روونی خۆمان دروست و ده  له ده چاآه و خراپه. دا نیین ئمه

رباز  ی آه رامانی چاآه، ڕگا بۆ چاآه ده وه ئه. ن نییه هریمه ك ئه خۆماندایه و هیچ فكی به شتكی دیكه وه
ی آه گوتوویانه آه چاآه و خراپه دوو  مه ئه. آات رباز ده وته، ڕگا بۆ شاشی ده ی آه رامانی چه وه آات و ئه ده
ی چاآییه و  رچاوه ستی و سه گاری هه ریده زدا ئافه هۆرا مه ئه. آی ناڕاسته یه یه، گوته ری جیاوازیان هه دیھنه به

زداوه نییه،  هۆرا مه آی به ئه ندیه یوه ی مرۆڤ هیچ په چاآه و خراپه له ژیانی ئمه. مان ئافراندنه ش هه چاآه
  :ن ی من به وردی گوێ بده م سرووده به. یه وه هه ست و گردراو به خۆمان و به رامانی ئمه یوه نھا په ته

  
  وساوه، له

  یشتن و  گهره پك وهه و دوو گه آه ئه
  .دی هنا ژیان و ناژیانیان به

  بژارد، یارانی درۆ ناخۆشترین بوونیان هه
  .رستانیش خۆشترین په ڕاست
  وساوه له
  مه بوو به یاسا و ئه
  ش  تایه تا هه هه
  .بت ر وا ده هه

  4، سروودی 30گاتا، هاتی 
رگ  بوون و نیستی، مه ناژیان و نهست له  به ستی و نیستی، لره مه بوون، هه ژیان و ناژیان، بوون و نه(

نه آه  سه ك، یان پ له درۆ و دووڕوویی و آرداری ناپه آه ی ژیانكی ب سوود و ب نییه، ناژیان به واته
  )نجاری ژیان ناگونجت ك هه ته له

  
هات و دی  مه بوو آه رامان له مشكی مرۆڤ به و ده یشتن، ئه آدی گه ره به یه وهه و دوو گه آاتك آه ئه"

آاتكیش رامانی پاك و خراپ گرسیا، پاشان ژیان و . رامانی پاك و هزری خراپ له مشكی مرۆڤدا ئاشكرا بوو
ی  آكیان له ڕاژه ئینجا آه رامانی پاك و خراپ ئاشكرا بوون، یه. یدا آرد شی په ئاشكرا بوو و واته* ناژیان

مه خۆی رامانی  سینی ژیان دیاری آرا، آه ئه ندن و ڕه سه هش پدان، ڕواندن، باآردن، گه ره آردن، په رده روه په
  یی واشه ناوچوون و شواندن و چه ورانی و له: ك وت، وه آار آه ی دیكه له ڕگای ناژیانیدا وه وه یه و ئه چاآه

.  درۆدا آان له موو خراپییه آان له ڕاستیدا خۆی نواند و هه موو باشییه هه. یه ش رامانی خراپه مه ژیان آه ئه
روون و  وابوو له ده آه. زانی و ناهۆشیارییه یشتن به ڕاستی، زانایی و هۆشیارییه و ڕگای درۆش، نه رگای گه

  ":وه نه وه بیر بكه یه ن و له باره ی من گوێ بده م سروودانه به. ڕن رامانی خۆتاندا به دوای چاآه و خراپه بگه
  
  ره، وهه م دوو گه له



  نگری درۆ الیه
  بژرت، ده آان هه ه خراپتینهآردار
  یه و ی آه پاآترین رامانی هه سه و آه ئه

  وه، ته داری زانست ڕازاوه به تیشك پایه
  ی آه سه و آه ها ئه ر وه هه

  و و آرداری دروست به بوای پته
  کات، یفخۆش ده هۆرا آه زدا ئه مه

  .بژرت ده ڕاستی هه
  5، سروودی 30گاتا، هاتی 

  
دا و ژیانی ل تاڵ و ناخۆش  آاری هان ده آی مرۆڤ چییه و چ تشتك مرۆڤ بۆ خراپه ره نی سهیار و دوژم نه"
و  ڕوات؟ ئه و ڕگای فریو ده ره م چ آاتك مرۆڤ به آانی هزری خراپ، به ویش فریوی دیارده آات؟ فریو، ئه ده

یی  ڕیشه یانیدا، گرفتاری سستی و بتای ژ ره وتی سه مرۆڤ له ڕه. بت توانای هه ی آه رامانكی سست و ب آاته
ت، بۆیه له توانایی رامان ده و بت و به دوایدا خراپی، جا به بنرش دیی،  دترین جۆری خراپه م آاته فریو ه
یی، ورانی و توند و تیژی و  مرۆڤ آه ڕووی آرده توڕه. تی آانی قار و قینه موو دیارده یی به هه توڕه
  ."دی دنت ناوچوون به له

  
  ره، وهه و دوو گه له

  .نابژرن رستان ڕاستی هه په دڤ
  چونكه آاتك آه دوو دڵ و به گومانن،

  خۆن، فریو ده
بۆی  

  ن و آه ڕوو له خراپترین رامان ده
  نن و یی ده نگاو بۆ تووڕه هه

  .ن به و آاڤلی ده ره ژیانی چڤاك به
  6، سروودی 30گاتا، هاتی 

  
یكاته  آاته هزری پاك و بۆ خۆی ده ی ڕوو ده سه و آه ی رامانی پاك چییه و ئه هو م و آاردانه رهه م به به"

ستھنانی توانای مینوویی و  ده ش وه وه زن، ئه ی مه هره نجام و به ك ئه گات؟ یه ئارمانج، به چ ئامانجك ده
. هدینی ی پاآی و به ۆ پلهنت ب نگاۆ ده وان بگات، ئینجا هه یشتنی ڕه ی پگه م ئاسته ر مرۆڤ  به گه ئه. ڕاستی

ی  سه و آه ئه. خشنت به خۆبوون ده ستی بوابه داریی و هه ستاویی، جوانمریی، پایه هدینیش به مرۆڤ ڕاوه به
دات و له  رمان ده وانی فه ر هزر و ڕه رخۆدان به سه ستاویی و به ندیی مینووییه، ڕاستی و ڕاوه نی توانامه آه خاوه

سك،  ر آه ر ڕگای هه گی آه دته سه یی زینده میشه آانی هه زموونه  ژیان و له ئهآانی وراز و نشوه هه
رانیی بۆی  یه آه ڕزگاری و آامه م ئازموونانه وتن له رآه زابوون و سه. بت رباز ده راز ده رفه وتوو و سه رآه سه

  ".آات ر ده مسۆگه
  
  بژرت، ده ی آه ڕگای چاآه هه سه و آه ئه

  وویی،توانای مین



  وت و آه ست ده رامانی پاك و ڕاستی 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 ر ده سه

  7، سروودی 30گاتا، هاتی 
  
مینكدا چاندرا  ك تۆوك له زه هزری چاك و خراپ وه.  پاداشتهآانی سزا و ره ربه پانی به مرۆڤ گۆڕهژیانی "

. دات ستی و ڕزگاری ده رانی، بنده ختیاری، سیاڕۆژی و آامه شی و به ڕه ی خۆی به ونه چاره ر و میوه بت، به
آی  ری ترش و تاڵ و زیانباری رامانی خراو و به آۆمه یه آه به دیتنی سزا و به سه و آه شادی و خۆشی بۆ ئه

و ڕگای   ره آات و به زانست و رامانی پاك و ڕووناك و هۆشیاریی، خۆی له جیھانی تاریكی و درۆ ڕزگار ده
  .ڕاستی و ئاگایی بكشنت

  
  ی آه، و آاته ئه

  آانی خۆیان بینی، نجامی سووچه تاوانباران ئه
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه وسا، ئه ئه

  وه، له ڕگای رامانی پاآه
  تی تۆیان هست شكۆداری و ده
  بت و بۆ ئاشكرا ده

  بن، فر ده
  ناوبردنی درۆ و چۆن بۆ له

  .ن وتنی ڕاستی و پاآی آۆشش بكه رآه سه
  8، سروودی 30گاتا، هاتی 

  
ین به نوێ  آۆشش بكه. مان تازه ڕاگرت ندشه وه بت آه رامان و ئه میشه ئه زدا هه هۆرا مه داخوازیمان له ئه"

ت تووشی تووش و سستی و  وه و له آاتكدا ژیری و خره ینه رامانمان، جیھان تازه بكهڕاگرتنی  ڕاگرتن و تازه
ینه ڕاستی و به  وینه داوی فریو و گرفتار به خراپی ببین، ڕوو بكه وه آه بكه بت، له جگای یه الوازی ده

  ".ینه ناو جیھانی جوان و خۆشی رامان و هزری پاك تیی ڕاستی پ بخه یارمه
  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه

  ستی تۆ و ینه ده ندین خۆمان بده زوومه ئاره
  .بن دانی ده وتن و ئاوه و پشكه ره سانه بین آه جیھان به و آه له
  :خش، وا بكه ستیبه ی هه ئه
  بت، دگومانی و الوازی ده ی آه رامان تووشی به و آاته ئه

  ڕاستی به هانامان بگات و
  دڵ و رامان،
  .وه نه كهك نزیك ب ئمه له یه



  9، سروودی 30گاتا، هاتی 
  
زوو و  رزنن، ئینجا ئاره الن بتوانن به ئاریكاریی رامانی چاآه، درۆ تك بشكنن و ڕاستی دابمه ر آۆمه گه ئه"

ڕوانی  دون و چاوه مووان لی ده شته آه هه هه و به هیوای باشی چاآان دت دی و باژری دخوازی چاآه و ئه
رانی و ژیاویی  دی دت و خۆشی و شادومانی و ئاسایشت و آامه م جیھانه به ر له ڕووی ئه هن، ه آه دیتنی ده

  ":وه گرته ك ده موو جگایه دخواز، هه
  
  ی آه درۆ و و آاته ئه

  شكت، ورانی تكده
  باتگ و ی آه به خۆشناوی خه وانه زووی ئه ئاره
  آار ناسروان، چاآه
  دی دت و به

  زدانی و  و خۆشیی رامانی پاآی یهخشان رای دره له سه
  .بن ند ده مه هره ڕاستی به

  10، سروودی 30گاتا، هاتی 
  
شادی و . ویش زاگۆنی پاداشت و سزایه زنی بوون ئاگادار بت، ئه ره مه هه* آه مرۆڤ له زاگۆنی ره گه"

یه آه مرۆڤ ڕگای رامانی  م زانیاریانه به. شی تاوانبارانه نج و سزاش به شی ڕاستانه و ڕه ران به سوودی بكه
  ".ست دنت ده یی وه میشه خۆیی، و ڕاستیی هه ربه وه و خۆشی، ئازادی، سه آاته چاآه جودا ده

  
  ..!كینه ی خه ئه
  :ن آه زدا بگه ی مه م ئایینه دیاریكراوه مك له ر ده هه

  آارانه و واشه شی چه یی به میشه نجی هه سزا و ڕه
ی ڕندآارانه، رهه ژمار به شادی و سوودی ب  

  مجا، ئه
  دا م ڕبازه ی ئه ر تریفه له به
  .ن گه قینه ده ختیاری و ڕزگاریی ڕاسته به به

  11، سروودی 30گاتا، هاتی 
 

شت و دۆژه هه به  
ن هریمه زدان و ئه یه  

 
آه پویست و جۆره  وه، به آانیه رچاوه  سه رباری تۆ چاآه و خراپه به وهه له گوتاری گه! شتی ژیر رده ی زه ئه"

ت به  باره ی آه سه و شته وت ئه مانه ئستا ده. شمان زانی بژاردنی چاآه و خراپه بوو ناسیمان و ڕگای هه
آارانه، تمان  شت پاداشی چاآانه و دۆژهش سزای خراپه هه ین به شت و دۆژه گوتراوه، آه گوایه ده هه به
  ".نی یه بگه



ئایا هیچ له ژیاندا تووشی : زانم بپرسم  بۆتان بدوم، به پویستی دهخ شت و دۆزه هه ڕ به مه وه له پش له"
یی،  نشت، نائومدی، شكست، ڕك و آینه، تووڕه رزه شیمانی، سه نج، په م، ڕه رد، غه نگانه، ده تای، ته

ت جنو و  نانه نایی، ته په ری، ب نگی، آۆچبه سته خۆشی، ده رشانی، نه ژاریی، په فتی، هه نه تی، آه یاره نه
م ونه ناشیرین و تاڵ و تاریكانه، هیچ چژی خۆشی  ر ئه رامبه نجی دیكه بوون؟ ئایا له به رد و ڕه زاران ده هه
ساخی و  ش ڤین، له ویستی، پیرۆزی، ئه بایی،خۆشه تی، ته رازی، هڤی، شادی دۆستایه رفه وتن، سه رآه سه
ش و  ر له له دایه و هه م جیھانه ر له شت، هه هه ایه دۆژه و بهو آه. ی بوون ی خۆشی دیكه زاران ونه و دیارده هه
شت  هه به. ر و جیھاندایه گادایه، له خانه و آۆن و گوند و باژر و وت و آیشوه وان و ژیانی جڤاك و آۆمه ڕه

آه واته . خراپنگه یان ژیانی  خیش به مانای دۆژئه دۆزه. آانه ویش باشترین ژیانه آانه، ئه ی باشترینه به واته
دا بژین، با بین  آی دیكه رایه شت و له سه هه ین و بۆین به به رگ بكه ڕوانی مردن و مه وه آه چاوه له جگای ئه

م جیھانه و  ر له خیش هه ین و دۆزه شت له گیان و ژیان و الدێ و شار و نیشتمان و جیھانی خۆ چ بكه هه و به
  ".رین  ناوی به ین و له و شار و ئاخ و جیھانی خۆماندا، فێ بدهگی و دێ  له ناو خۆماندا و له زینده

ت بۆ تاووت آردین و  ستی چاآه و خراپه به ت و مه ین آه بابه آه ت ل ده سپاسی فره! شتی دانا رده ی زه ئه"
آان به  روانه هی ز م گوته ر ئه گه م ئستا پرسیاركی دیكه دته ئاراوه، ئه وه، به ت شی آرده زنه م ڕازه مه ئه

نه،  هریمه زدان و ئه چوونی یه نگ و تكھه آان و جه ره ربه پانی به وی گۆڕه ن گۆی زه ناڕاست بزانین آه ده
رامانی خودی مرۆڤ به چاوگی چاآه و خراپه بزانین، آه وایه له بواری چاآه و خراپه، جیھان و ژیانی 

  ؟"آن آانی دژ به یه ك له هزه چوونی آام یه آداهه یه هآان و ب ره ربه پانی به وی گۆڕه مرۆڤ، گۆی زه
زدا  هۆرا مه چونكه ئه. وه ناڕاست و شاشه نه هریمه زدان و ئه ی یه آان له باره روانه رینی زه بیرو بۆچوون و نه"
گاری  ریده ئافهزدا،  هۆرا مه ژرنین آه ئه ر بتو بپه گه ئه. وه شته وه س چاآه ده ی باشیه و له باشی به رچاوه سه
و  جیه، چونكه ئه آی ناڕاست و نابه یه مه گوته زدان بزانین، ئه ی یه ریده نیش به ئافه هریمه یه و ئه ردوونه م گه ئه

ن بوونی نییه تا  هریمه ئه. بت آان ده موو خراپییه ی هه رچاوه ر و سه دیھنه ندی چاك و باش، به آاته خواوه
ی  به واته* ره نگه ی ئه خودی واژه. ن رامانی خراپه هریمه ی دروستی ئه واته. تزدا ب هۆرا مه ستكردی ئه ده

ر  مبه ن به مانای رامانی خراپه آه له هه هریمه مان یان ئه ره نگه ئه. ی رامانه یش به واته*ناشیرین و خراپ و مان
یدانی  رین و بوای مندا، جیھان مه له ناو نه. ره ی رامانی پاك و پترآه نتامان به واته سپه. یه هه* نتامان سپه
مان رامانی  نگره نتامان رامانی پاك و ئه م سپه ن نییه، به هریمه زدا و ئه هۆرا مه نگی ئه چوون و جه آداهه یه به

و  ره یه آه ژیانی مرۆڤ به م دوانه ر آام له وتن و زابوونی هه رآه سه. نگدان میشه له ناآۆآی و جه خراپ، هه
وشت و خووی  س آه دارای دوو ڕه ك بك آه ته آانی پشوودا آه له ئوه له نموونه. بات  چاآی دهخراپی یا

ختیار و  ك مرۆڤی جۆراجۆردا آه بكیان به ته له ئازموونی ژیانی خۆتاندا له. جیاواز بوون، ئاشنا بوون
وشتیان  نن، دیوتانه و به خوو و ڕه سه و خۆپه* رز و ڕآكو و ڕژد و ئاخاپۆك شادمان و سازآار، بكیان لووتبه

. ویش رامانه ك شتن، ئه نھا یه و خراپه و چاآییانه ته مووی ئه ی هه رچاوه بژم سه دا ده لره. ئاشنا بوون
ست و  ندیی نوانی گوتار و آردار و هه یوه په. بات آانی به دوای خۆیدا ده و مریشكه آه چۆن جووجكه بواننه ئه

ڵ  گه آانی مامر له ندیی جووجكه یوه ك په ر وه ك راماندا، هه ته ی مرۆڤ له انی دیكهآ  و نیشانه دیارده
شی مامره  رمیی له و گه ئه. یھاوردووه ھاتن آه مریشك هه ی مریشكك هه آان له هلكه جووجكه. یاندایه له دایكه

آانی به دوای  مه مریشكه آه جووجكه  ئهبینن ها آه ده روه ش هه آات و ئسته ھانین ئاماده ده آان بۆ هه آه هلكه
. یانپارزت ترسیی جۆراجۆردا ده ند و مه زه ر گه رانبه آات و له به خواردنیان پ فر ده آشنت و دانه خۆیدا ڕاده

رچاوه له رامانی خۆتان  وه و سه نگدانه ر چی ببت، ڕه ست و سۆزی ئوه هه هه. یه شنه م چه رامانی مرۆڤیش به
تی و سازآاری  ندازه، چۆنیه بت بارسایی، ئه ك هه ر چییه هه. یه م شوه گرت و گوفتار و آرداریش به رده وه

ر و پاك و خاون ببت،  ر و داهنه ش و سازآه ر رامانی ئوه ڕووناك و گه گه ئه. دات رامانی ئوه نیشان ده
وه آه  وه له جگای ئه ریش خراپ بت، ئه گه ئه. بت ست و آرداری ئوه چاك ده آانی سۆز و هه موو دیارده هه



بت،  ك مار ده وه رامانی ئوه وه و بت، ئه آانی ئه رامانتان مریشك و گوفتار و آردار و سۆزی ئوه جووجكه
  ".وتوون آن، آه له دوای دایكی خۆی آه مارهایه ش توله فتار و سۆز و آرداری ئوه ئینجا ڕه

  ".بته مریشك یان مار نه آه چلۆن رامان ده یه شت تمان گه رده ی زه ئه"
ڕ  مه آانی من له تا به سرووده ره ش فــــــــربوونه، سه وه م وئه آه ستنیشان ده ك واژه ده می ئوه به یه وه"

  ":ن فربوون گوێ بده
  
  ..!یجۆرانی دانش ی په ئه

  ی، م ڕاهنان و گوتارانه ئستا ئه
  بیستراون، آه تا ئستا نه

  .م آه نی ئاشكرا دهبۆتا
م گوتانه، گومان، ئه ب  

  واره آه، سانه ناگه و آه بۆ ئه
  به ئامۆژگاریی درۆ،
  آشن و و ورانی ده ره جیھانی ڕاستی به

  زدا، رانی مه وداسه بۆ سه
  .خش و باشترینه شادیبه

  1، سروودی 31گاتا، هاتی 
  )ن آه ڤینداریی خودا ده به دڵ ئهیه آه  سانه و آه زدایی، ئه رانی مه وداسه ست له سه به مه(
  

  م ڕاهنانه ناڕاسته، چونكه به
  بژاردنی ڕگا، بواری هه

  ڕوون و ئاشكرا نییه،
  ك ئامۆژگارك، روه من، هه
  زدایه، ی مه بژارده آه هه

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

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

  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه

  .یه هدینی له تۆوه پاآی و به
  .یه ری پیرۆزی مینووی جیھانساز له تۆوه وهه گه

  بژاردنی ڕگات تۆ ئازادی هه
  .خشیوه به مرۆڤ به
  )رامانی پاك(بژرت و  ی خۆی هه قینه وی ڕاسته تا پشه

  )رامانی خراپ. (ری درۆ بكات پشت له ڕابه
  9، سروودی 31گاتا، هاتی 

  



  به ڕاستی،
  ی مرۆڤی پاك و زانا، ندانه قینه و هۆشمه ڕاهنانی ڕاسته

  .موو شتك چاآتره له هه
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه

  یه، ت هه سانه و آه تۆ توانای تكدانی پیالنی ئه
  .ن وه آه به دوای ئازاری منه

  آۆشم، منیش ده
  رانی تۆ، ختكه وان و دبه په

  .م آاران ڕزگار بكه واشه له دوژمنی و ڕآیی چه
  16، سروودی 32گاتا، هاتی 

  
  آار، واشه هدین و چه له به
  بژاردووه؟ یان ڕگای دروستی هه آامه

  رپرسیاره زانای ڕووناآبیر به
  وه، ن وریا بكاته آۆمه
  .یانبا یی نه واشه و چه ره فریونت و به یان نه زان هه تا نه
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه

  بۆ ئمه،
  .ری هزری پاك به ئامۆژگار و ڕپیشانده

  17، سروودی 31گاتا، هاتی 
  
  س واته، با آه آه

  آانی گوێ له گوتار و ڕاهنانه
  .گرت آار نه واشه مرۆڤی چه
آار واشه گومان چه چونكه ب  

  خانوو و گوند و شار و وت
  .بات ناوچوون ده و ورانی و له ره به
  آاران، واشه وایه، له دژی چه آه
  .نگن ڕن و بجه ڕاپه

  18، سروودی 31گاتا، هاتی 
  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه
  ردوم وایه با مه آه

  ك آه نه گوتاری دانایه گوێ بده
  وه و آاته له ڕاستی بیر ده

  نه، ری ژیانی آۆمه سه چاره
  خشه، رمانبه ی ده آه ڕاستگۆییه

  توانایه و خۆشبژ و به



  ی پرشنگداری تۆ، ر تریفه له به
آات ر دوو ئالی دیاری ده نی ههشو.  

  19، سروودی 31گاتا، هاتی 
  
م  ی ڕاهنان و ئامۆژگاریی چاك و ئامۆژگاریی خراپ ببژم له ی آه پویست بوو آه له باره و شته ئه"

یت،  ك هان بده ر الیه رامان بۆ هه. دی دت موو شتك له فرآردن به م آه هه نده ده مه سروودانه گوتوومه، ئه
. گرته خۆی مان ونه و شوه و مایه ده ی، هه ی پی فر بكه ر ڕاهنانكی پ بده ردت و هه مانی ل ده هه

یشتوو و  ها دایككی تگه روه آات و هه رده ده روه ش په ڕه آانی گومێ و چاره آراو، منداه زانی فرنه دایككی نه
ی  نده نووس و ئایه یه، چاره شنه م چه گاش به آۆمه. نتوتوو ڕاد رآه ند و سه مه آانی پله ڕاهنراو، ڕۆه

یه و  وخۆی به مامۆستایان هه ندیی ڕاسته یوه مه په گادایه و ئه و آۆمه ستی مامۆستایانی ئه ك له ده گایه آۆمه
  ".بت مان ده گاش هه به آورتی تا مامۆستا چ ببت آۆمه

ڕاهنان و فرآردنه آه رامان * نانی چاآه و خراپه چییه و آیژاننه آه ڕاه یه ئمه ت بگه! شت رده ی زه ئه"
  ؟"سین نته پواژۆی باآردن، پشكووتن و ڕه یه یگه آات و ده رده ده روه ش و په گه

س  ر آه وه و هه ین و لی بكۆینه ر چاآه و خراپه بكه وه آه وتووژ له سه ته ك آۆ بووینه ئمه له گردی یه"
ر  آردنی رامان هه رده روه وابوو په نجام، آه نته ئه یه گه یه آه ئمه ده م وتووژانه ئه. ربت هبیر و ڕای خۆی د

رسڤ و پرسیار و  آدان و ئاۆگۆڕآردن وگفتوگۆآردنی بیر و ڕا و دانوستاندن و به آات، له یه ست پده وه ده لره
دایه آه ڕامان باڵ و  م گفتوگۆیانه ونی ئه دڵ و ههجا له ناو . آدی و ڕاوژ و آۆڕ و دانیشتن رینی یه بیستنی نه

ندشه،  ش باش بزانن آه توانای رامان و ئه مه ئه. ڕیان و فین وته گه آه آات و ده شه ده وه و گه گرته ڕ ده په
ئه ب ه بكه روه رزیده و په ر چی رامان وه هه. سنووره ندازه و بزی فره  رده و ئاواو ن، ئاسۆی توانا و ه
. یه ستووره و داره ئه ریكی بینی ئه وره خه و ته و باخه چلۆن به و آابرایه آه له بواننه ئه. بت رفراوانتر ده به

وت، بواننه  یه ی آه ده و شونه یكوتته ئه وه و ده آاته رز ده آه به وره ستایانه و به زانایی ته ندك وه ببینن چه
آه  یاره، ئستا تاوكی پ ناچت آه داره رزیده و ته نده وه آانی آه چه ڕیوه ڕپه ك و ماسوولكه ده چه شان و مه

ش  وه ك شته، ئه نھا یه نه؟ ته ورزه م آابرا ته ی داوه به موو توانایه م هه به ڕاستی چ تشتكه آه ئه. خات به الدا ده
خت و  وه و خستنی دره ور، بینه تهستی برد بۆ  م جاریدا آه ده آه و له یه بگومان ئه. رزشكردنه و وه* رزش وه

وام  رده رزش و تكۆشان و به نھا به وه ته. بوو ی ئیمۆی نه م توانا و لھاتوویه ست پ آرد، ئه داری ده آۆته
ر رامانیش  گه ئه. یه م شوه ئینجا هزر و رامانیش به. یاند م پله و توانایه گه وی به م آاره بوو آه ئه بوونی له

آانی  سته ك ده یت و بپشكوت، ئینجا رامان و هزریش وه ی بكه رده روه  آۆشش و ڕایبھنت و پهبخرته آار و
خته له پا  و دره ی ئه نه ك ته ك، وه ختییه ر دژواری و سه توانت هه بت و ده ند ده نه توانامه رزه وه م آابرای ته ئه

مه  ر ئه گه زن پویسته و ئه رجكی مه ونی رامان مهبو رده روه ش بشزانن آه بۆ په مه ئه. ناوی ببات بخات و له
مان شتك آه من له  یه، هه ش ئــازادی وه شه ناستن، ئه رگیز رامان نابزوت و با ناآات و گه بت، هه نه

  ":شنه هاوردوومه م چه سروودكمدا به
  
  ..!زدا ی مه ئه

  تادا، ره آاتك له سه
  به رامانی خۆت،

  ژدانتت و وی ش و خره 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 

  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه

  یه، هدینی له تۆوه پاآی و به
  .یه نساز له تۆوهری پیرۆزی مینووی جیھا وهه گه

  بژاردنی ڕگات تۆ ئازادیی هه
  خشیوه، به مرۆڤ به
  )رامانی پاك(بژرت و  ی خۆی هه قینه وی ڕاسته تا پشه

  )هزری خراپ. (ری درۆ بكات پشت له ڕابه
  9، سروودی 31گاتا، هاتی 

  
  س، ر آه یه آه هه وه م ڕووه له

  چ ڕاستگۆ بت و چ درۆزن،
  ،زان چ زانا بت و چ نه

  ی آه له دڵ و رامانیدایه و شته ئه
  آات، ر زاریدا دت و ئاشكرای ده به سه

  ر آاتیش آه هه
  ڕاوآ بت، ردانی و ده رگه رامان دوچاری پرسیار و سه

  وه پاآی ئه
  وانی دت و به هانای ڕه
  .آات ڕنونی ده

  12، سروودی 31گاتا، هاتی 
  
نجام و ئاآامی تابان و  رده بكرت و به ئه روه توانرت رامان په یدانی ئازادیدایه آه ده نیا له مه رێ ته ئه"
ری  م به فت و ببینن آه چلۆن ئازادانه له یه آه چلۆن له ئاسماندا ده و بانده بواننه ئه. نرت یه های بگه پبه
ك  ته یه له م بانده و ئهجا بن . فت و چ ده م چ بۆ ئه دات و له ی باڵ ل ده قه ری باخ شه و به وه بۆ ئه باخه
ناسانی و جیاوازیی . آی دایبنن ری یه رابه ین و له به ردی بكه راوه به* جوت و آرمه آه له ناو قوڕ و چكاو ده ئه
م توانا ب  و آرمه له م ئه یه، به یه توانای فینی له ئاسماندا هه و  بانده یه آه ئه و بانده ك ئه ته م آرمه له ئه
رده  روه یانی ئازادی په ر رامان له مه گه ئه. رد بكات رواوه ك رامان به ته م نموونانه له توانت ئه مرۆڤ ده. یه هره به

نته  یه توانت بفت و خۆی بگه نی دوو باڵ و ده بته خاوه یه، ده و بانده ك ئه دت آه وه ی ل وه بكرت ئه
س له  پانی به سنراو و نائازاد، سنووری گۆڕه ندآراو و خه مانی بهم را آردن، به شه آانی گه رزترین سنووره به

شزت و  وه و ده منته یه ده شنیش آه هه مان چه ڕ ناآات و به هه وی و قوڕ و لیتاو تپه ناو آون و ژر زه
  ".چت ناو ده له



بواننه . رییه سه قی و وشكه ڕه له ویش آه ین، آه ئه آانی رامان بكه آیه ره ك ل دوژمنه سه م با باسی یه به"
ك  ر یه ش آه هه رجه و مه ریكی گفتوگۆ و ئاوگۆری بیروڕاین، به آی دوور و درژه خه یه ی ئمه، ماوه م آۆڕه ئه

یی و  دا، هشتا هیچكامان تووشی تووڕه م ماوه درژه له. ندشه و ئۆلكی جیاوازه له ئمه دارای رامان و ئه
وه و  ینه ده آدیش ده می یه یبیسین و وه گرین و ده آتر گوێ ده ی یه زۆر به ئاسانی گوته. ینبوو گرژی و توندی نه

نجامی به نرخ و  بیسین و به ئاآام و ئه بژین و ده شنه ده م چه ها به روه آانی داهاتووش هه بگومانیش له ڕۆژه
ڕ و رامان و  ویه آه ئمه له باوه دات، ئه تانه دهم آۆڕه و نشس تیی ئمه له ی آه یارمه و شته ئه. ین گه به سوود ده

نگی  تای وتووژماندا به ده ره ر له سه ر بتو هه گه وانه ئه م به پچه ر، به ته به دایه قیمان نه ڕه له رینماندا آه نه
 به دوژمنی و له بوو راش ده را و پاشان هه بوو به هه ی ده وه تووڕه ت، ئه ستمان پ آردایه یی ده رز و تووڕه به

خت  خۆشینكی سه مه نه ئه. قی ڕه له ن الساری و آه جا وریا و هۆشیار بن، دووری بكه. آۆتاییش جودایی
. بات ناوچوون ده و تاریكی و له ره ڕزن و به خوات و دایده وه ده ك مۆرانه رامانتان له ڕیشه یه و وه نده آوشه
آانی ئایین، آه آاریان  وشكه سته مشك په ت آۆنه  تایبه یی ئاینیی، بهست ره په ن له آۆنه هاش دووری بكه روه هه
موو  بوونی هه رده روه آردن و په شه دان و گه رگری له ڕواندن و هه ویه آه رامانكی آۆن بگرن و به س ئه به

ناوبردنی  بۆ لهوڵ  یی هه ری وفیلسواری و تووڕه سه مكاری و وشكه ن و به ڕك و آین و سته آه رامانكی نوێ ده
ندییان  وه رژه یه آه سوود و به وه ش بۆ ئه وه ئه. ن آه رۆخواز ده دری له ئایینی پاشڤه ن و پارزگاری و چاوه ده ده

مایه  م بنه ر ئه آان، له سه رپانه مه خاكی پ باكشه آه چلۆن ژیانی آه ئه. بۆ بژیوی ڕۆژانه بپارزن
وان بۆ من و  ڕك و گرژی و توندیی ئه. بت رستی نه ك دژن، بجگه له ڕۆژپهموو شت ك هه ته زراوه و له دامه

ڕ  وان، گوته و باوه آانی وشك و پرتووآاوی ئه ندشه ڕ و ئه ر گوته و باوه رانبه یه آه من له به وه ر ئه ئوه له به
خاته  ندییان ده وه ڕژه مه به وه و ئه هم آه ن ده و ڕووی رامانی آۆمه ره آی تازه به یه و ڕگایه و رامانكی نومان هه

  ".وه ترسییه مه
آارهنان و  به ندشه وه و دروست ئه نه وایه جاركی تر پتان ڕاسپرم بۆ ڕزلنان له رامان، باش بیر بكه آه"

قی  ڕه له آهن له  آردنی رامان، دووری بكه رده روه پدان و بوآردن و په ره هادان به ئازادی، په فربوون، نرخ و به
وتوویی و پتورآاوی و داڕزیاگی رامان و  نگاوخواردن و دواآه وه و په ر بیرو بۆچوون، ماننه گرتن له سه و پ
زراندن و بنیاتنان و  م آه بۆ دامه آه تان لده وه وازی ئه داواآاری و بانگه. ت ئایینی رستی به تایبه په ونه آه

 ".ی پاك چاالك بن رامــانی پاك، گــوتاری پاك و آــرده: مای ئۆلی من فربوون و ڕاهنانی بنه
 

  ژنی گرێ لدانی پشتون جه
  هدین یمانی به په

  )نه هه ئائیۆیاونگ(
 

وت آه  س آه بیه ر آه هدینی و هه نیا بۆ الوانی به ژنكه ته جه. یه وه وره به ڕگه نگكی فره گه ژن و ئاهه جه
ودینانی  یشتووان و نه پگه نجان و تازه گه. م ڕبازه فی ئه ت بته ناو ڕهو ژرنت یا بیه هی بپه ئایینی به

گانی  رینه ستن و سروود و ئافه به ده* یمانی پشتون پۆشن و گری په ده* ژنه شاڵ م جه هدینی له گای به آۆمه
آك له  بنه یه رت و دهد نجام ده ت ئه ستووری تایبه پاشان داب و ده. خوندرت ژراندنی دین ده ت بۆ په تایبه
آانی ئولی  ستووره ما و ڕاهنان و ده ر بنه گه آه له سه ره ودوا گه مه ودینان له نه. هدینی گای به ندامانی آۆمه ئه
ی  آه ی رامانی پاك، آۆه ، به واته*ته م ئایینه هوومه می ئه آه ی یه آه آۆه. ن وت بكه سوآه شت هه رده زه

ی  نیشانه. ی آرداری پاك به واته* رشته میش هڤه ی سھه آه ی گوفتاری پاك و آۆه واته، به *م هۆخته دووهه
پك و  له آاتی پۆشینی شه. ستنی  گری پشتونه شتی، پۆشینی شاڵ و به رده ی زه وه ره تی ده واه ش و ڕه له



ست  نگ ده انبژانی خۆشدهپاشان ستر. خونرت الل ده گان و سروودی دفن و ده رینه ستنی پشتون ئافه به
ڕ وشك و خۆراآی  ی ته ندگرتن، هاوآاتیش میوه ن به گوتنی هۆره و ئاوازی دكش و خۆش و گۆڤه آه ده

م  یمان به گرچنی په پۆشان و پشتون ت بۆ شاڵ سروودی تایبه. وه بته آان بو ده جۆراوجۆریش له ناو میوانه
  :یه جۆره

 
بان ھرهزدانی دلۆڤانی م به ناوی یه  

. م آه هدینی ده ستایشتی ڕاستی و پاآی و به. زدای دانا و ئاگایه هۆرا مه شكۆیی هی ئه زنی و پاآی و به مه"
ستایشتی رامانی . م ڕبازه ر ئه بم له سه ستاو ده  و ڕاوهبژرم ده ههشته،  رده ی زه آه ره هدینی آه هنه دینی به

نگ و  ی جه رزنشت و لۆمه م آه سه آه زدا ده هۆرا مه  ستایشتی دینی ئه.م آه پاك و گوتاری پاك و آرداری پاك ده
موو  هۆراییه و له هه شت ئه رده دینی زه. آات خۆبوردوویی ده ری ئاشتی و له آات و ستایشگه خونژتن ده

مه  زانم و ئه آان ده موو باشییه ری هه دیھنه هۆرا به به زدا ئه مه. اللتره زنتر و ده آانی ئستا و داهاتووش، مه دینه
هاوڕێ بین، هاوڕی خاسان و پاآان، له گوناهو سووچكاران دوور ! هۆرا ی ئه ئه. سناییه زدا یه ی ئایینی مه پایه
موویان  وانم آردوومه، له هه ش و ڕه وه و به له موو جۆره سووچك آه به بیر و گوته و آرده له هه. ببین
ر جۆره گوناهك آه به رامان و گوتن و  له هه. گرم ده ستیان ل هه میشه ده ههم و بۆ  آه ده* ت ته شیمانم و په په

ر آاركی باش و  هه. م آه ت ده ته شیمانم و په مووی په رمانیم دابت، له هه آردار، له من ڕووی دابت و یا فه
ناو بچت هزری خراپ و   له.رانی بھنت وتوو و آامه رآه زدا بت، سه هۆرا مه ر خواستی ئه ن، آه له سه سه په
  ".ڤلی خراپییه موو بیر و بۆچونك آه ته هه

  
ست،  یمانیان به ودینان شایان پۆشا و گری پیرۆزی په شتی ونه رده گان خوندرا و الوانی زه رینه آه ئافه

 و خواردن و ك گرتن، هاوآات میوه ه شبه ستیان آرد به دیالن و سترانی خۆش و ڕه زن ده ئینجا به جۆشككی مه
ڕ  مه ر پ و له ستایه سه شت هه رده پاشان زه. نۆشریا خوریا و ده آریاو ده ی خوانی ئاماده وه خواردنه

  :ستی آرد به ئاخافتن مجۆره ده رینگانك آه خوندرا بوو، به ئافه
مه  آردن، ئه  باسآان دته ت له گوناهه ته رینانه زانیتان، مژاری په م ئافه رۆآی ئه ها آه له ناوه روه هه"
ت و  ڕه یه آه هیچ مرۆڤك له بنه وه ی ئه مه به واته ئه. منه* آانی هی و بیردۆزیه  آانی ئایینی به آك له بنچینه یه
ر له شونكی  گه ركی پاآن، آه ئه وهه نی جه وییه، خاوه م گۆی زه موو مرۆڤی ڕووی ئه هه. ردا خراپ نییه وهه جه

ڕ و ئۆل و ڕاهنان و ناسانی و  ی ژیان و باوه وه نگدانه مه آار و ڕه م ئه به. وه منه اك دهها پ روه پاآدا بژین، هه
درامان و  ر مرۆڤكی به هه. آشنت و خراپی ڕاده ره ڵ به یه، آه آۆمه ری دیار و نادیاری دیكه زران هانده هه
دبوون خۆی ڕگای  ی به آان و ڕیشه  خراپهیشتن له وه و تگه توانت به وریابوونه وشت ده دڕه دزمان و به به

ر  ر مرۆڤكی خراپ و سووچبار، هه رین و دیتنی من هه له نه. شاشی بگۆڕت و ڕوو بكاته پاآی و ڕگای چاآی
ر ڕگای ڕاستی و  یه آه به فربوون و ڕاهنان بته سه ی هه وه د و تاوانباریش ببت توانای ئه ش به ندازه ئه

. هدینی ر ڕاستی و به ت بكات و بته سه ته ر گوناهك په توانت له هه س ده ر آه یه هه وه م ڕووه له.  باشی
وه و خۆی ل ڕزگار بكات و بۆ  ژیوان ببته آاریی خۆی په یه آه به دڵ له سووچ و تاوان و خراپه وه تیش ئه ته په
ژمرت  ر تشتك آه به گوناه ده هه. وانانهو تا آردنی جاركی دیی ئه ستاو ببت، له نه دار و ڕاوه میشه پایه هه

و  ره له درۆ، به. هاورده، به جی بھنت یه و به چی نه وا بووه و هه ر تشتك آه ڕه دووری ل بكات و هه
. بوون نی ڕوو بكاته خۆگری و خاآی سه رزی و خۆپه له لووتبه. وه ڕته و چاآی بگه ره ڕاستی و له خراپی، به

م و  آه. ڕوانت ردوم به چاوی پچووك و نزم نه مه. ریش بووچكیش بت گه ر گوناهك ئه  له ههگیر بت ناره آه
آاران  ك خراپه ته ندی له ڤابه هه. وه وه و پاآیان بكاته روونی خۆی، بدۆزته آانی ده ند و باوه آان و به آووڕییه



بانی و  یی له ددا فێ بدات و مھره تووڕهڕك و آین و . و بكات ندی پته یوه آاران په ك چاآه ته ببت و له
رامۆش بكات و  ك فه ر به خه رامبه ی خۆی به وڵ بدات چاآه هه. ج بكات رمی و لیبوردن له جگایدا نیشته نه

ش  نده ر چه شنه مرۆڤ هه م چه به. وه ستۆی دایه، بیداته آه له ئه* ر وامك هه. شنه م چه ر به خراپیشیان هه
زانن  ده. هدینان گای به ندامكی آۆمه ت بكات و ببت به ئه ته توانت له گوناهی خۆی په ت، دهسووچداریش بب

وه، گوفتار و آرداریش چاك  بته تا رامـــــان چاك و ڕاست نه. تای چاآبوونیش له رامانی پاآه ره  سه آه
آكی دی له  ش یه مه آۆنه آراون، ئهر آاران و درۆزنان سه واشه آان، چه رینه شك له ئافه له به. وه نابته
ر ڕگای  بات بكرت تا بنه سه ویستان خه ك خراپه و خراپه ته پویسته له. هدینییه آانی دینی به آه آۆه
  ".ڕاستی

وتن و  رآه نجام بدرت، سه آان ئه سپنته مشه زدا و ئه هۆرا مه ر آاركی باش به خواستی ئه گوتراوه آه هه"
زدا و رامانی  هۆرا مه ی ئه ی له تشك و تریفه رچاوه ر آارك آه سه هه. ش شتكی ڕاسته مه بت، ئه رانی ده آامه

دار  آردنی پایه شه سایی و گه ستی و ئازادی و شادی و ڕه به بانی و سه پاك و ڕاستی و خۆڕاگری و ئارامی و مھره
یه آه،  مه گانه ئه رینه م ئافه زنی ئه ی بنیات و مه هگوت. ختییارییه وتن و به رآه نجامی ڕزگاری و سه رئه ببت، ده

ر الوك له دایك و باوك  گه ئه. یه م ئایینه آانی ئه آك له ستوونه بژاردن یه ، هه...هدینان بژرم دینی به ده هه
 بگات و پی* ك میرات وه* سنایی زدا یه وه دینی مه نھا له ڕگای دایك و باوبیه هدینی ببت، ناتوانت ته به
تی ڕاوپرس بكات و  ك رامان و خره ته وه و بپشكوت و له بت خۆی پ بگات و بیر بكاته و ده ئه. ری بكات شبه به

بوو،  ستنیشانكردنی ڕگای دروستی ژیانی هه ی باشه و خراپه و ده وه آاتك آه توانای ناسین و جیاآردنه
. هدینی گای ئۆلی به ندامكی آۆمه بژرت و ببت به ئه ی ههڕی ئازاد و په هدینی له توانرت دینی به پاشان ده

آانی ئایینی  آكی تر له پایه یه. گدرت هدینی ده چنین بۆ الوانی به نگی شاپۆشان و گرێ یه آه ئاهه م ڕووه له
شی ستایشتی  هوان نگ و خونژی و به پچه آردنی جه ی بۆ آراوه، لۆمه آان ئاماژه رینه هدینان آه له ئافه به

زترین،  ئاوه نـگ له خراپترین، زیانبارترین، ب رین و دیدگای من جه له نه. شته ئاشتی و خۆگری و گوزه
سه دڕنده و  و آه نگ ببت، ئه می جه آه ری یه ستپشكه س ده ر آه هه. آانه زترین آاره تاوانبارترین و ناحه

م  آاتك آه ئه. وتوویی و ناپاآییه داری و ژرآه رده كی و دهه آه ڕوانی ئالووده به تاری په آاركی چه خراپه
آشنت،  ڵ ده نگه ن بۆ آوژتن و ورانكردنی خانوو و گوند و باژ و آگه و دارستان و جه سه، آۆمه آه
آه له ها  روه م و هه آه نگ و ستایشتی ئاشتی ده رزنشتی جه من سه. دی دنت رد و ئازار به م و ده زاران خه هه
شت و  م گوزه چون ئه. خۆبوردنم هاوردگه ی له آان دیتان و بیستان، له آات ستایشتی ئاشتی واژه رینه ئافه

ناو ببات  نگ و خونژتن له توانت جه یه، آه ده ته خاآساری و پشوودرژی و خۆگری و همنی و رامان و خره
هاویاری و . بایی و ئاشتی بكشنت تی و ته و دۆستایهآانی تۆفداروی ڕك و آین و گرژی، بۆ ئارامش  وانه و ڕه

م  ر  به هدینییه و هه آانی دینی به ك پاآان و خاسان له بنچینه ته نگی له ڕه ک آدی و یه هاوآاری و یه
  ".ناو ببرت دی له نگرت و به آاری بجه یی و خراپه واشه ڵ چه گه توانرت له یه آه ده هاوآارییه

فه  لسه له فه. وانه سته و ڕه ندی نوانی جه مزی پوه م آاره نیشانه و ڕه  و شایش بژم، ئهڕ پشتون مه له"
ر  گه ئه. یه یی هه میشه ستاو و سفت و هه آی فره نزیك و ڕاوه ندییه یوه ش و گیاندا په و بۆچووی مندا، نوانی له

دار،  رده خۆش و ده وانكی نه ڕه. بت دار ده دهر مگین و ده وانیشی خه شی آز و الواز ببت، گیان و ڕه سك له آه
خكی فره به پاآی و  یه آه من بایه م ڕووه له. آشنت بوون ده یی و سیس ژمۆرده  خۆشی و په و نه ره ش به له

وان چییه و  زانم ڕگای دروستی ڕه رم و باش ده رمانگه من بۆخۆم پزشك و ده. م ده ش ده خاونی و دروستی له
ی  ی زۆربه وه ئاگادارم آه ڕیشه آی دیكه له ئالییه. ندروستیدایه ش و ته و ڕوانی ساخ و دروست، له لهز  ئاوه
یه آه له ڕگای  وه بوونه وه آدان و پكه یه م له ی ئه شاڵ و گرێ نیشانه و دیمانه. واندایه ن له ڕه آانی ته رده ده
وانی و له آاتی  تای جه ره له تاف و سه. ش ههاش له ڕگای ڕوان به ل روه گات و هه ش به ڕوان ده له
نگ و  ی چاآه و خراپه، آاتك آه ئاهه وه ندنی هز و توانای ناسین و جوكردنه سه شه پكردن و گه ست ده



گان  رینه ستت و ئافه به پۆشت و گری پشتون ده گیرت و شاڵ ده هدینی ده شكۆ بۆ زارۆآكی به ژنكی ئاوا به جه
م بۆ آرد، له  وان آه پشتر ئاماژه ش و ڕه ندی نوان له یوه یه آه په م ڕگاوه ر له دات، هه یمان ده و پهخونت  ده
ك  ته وانییه، هاوڕیه له وه ڕه م آرده چونكه ئه. وه منته داریش ده و و پایه ستت و پته به خش ده وانیدا نه ڕه

وه بوونی  شه هدین له ڕگای له موو ڕۆژ و ساتكدا به ه هه، بۆیه ل)ستن به شاپۆشین و گرێ(نی  ی ته وه آرده
نانه،  یمان و سۆز و به و په خود و نائاگا، ئه شنكی نابه وانیشدا به چه آات و له ڕه ست پده پشتون و گرێ هه

  ".یكشنت بۆ ئالی رامانی پاك و گوتاری پاك و آرداری پاك خود ده وه و خودبه بته زیندوو ده
ستان  شت و یارانی هه رده زه. ڕۆ بوو نگی پشتون گردان آۆتایی پ هات، پاش نیوه شن و ئاهه  آه جهآاتك

  .ج هنا و نوژی ڕاستییان به
 

بان زدانی دلۆڤانی مھره به ناوی یه  
  زن، گاری مه ریده نیایشت و ستایشت به ج دنین بۆ ئافه"
  تا و آۆتاییه، ره و سه ئه
  وه، منته ك خۆی ده ر وه  و ههر خۆی بووه و هه ئه
  شكۆیه، ندی به و ناگۆڕت و توانامه ئه
  بت، وی هه س نییه توانای ئه ره و هیچكه و یاسادانه ئه
  و بھاوتایه، ئه
  ویش زاناتر نییه، و زانایه و له ئه

  دات، موو شتك آه ڕوو ده ئاگاداره له هه
  كه،هنی و ئاشكار موو ڕاز و نیاز و نه ئاگاداری هه

  نافریوت، و هه ئه
  خشترینه، زنترین ئامۆژگار و باشترین و سوودبه و مه ئه
  ری گیان و خیھانه، ندیده یوه خشی داگرساو و مھری په و ئاگری ژینبه ئه

  وه، ر بۆ ئه ستایشت هه
  آانی ڕاست و چاك، موو آرده ر هه ستاوم له سه و و ڕاوه پته
رامان، : وانم ش هزی ڕه آان و شه موو آرداره بنیاتییه نم بۆ هه نم و ڕز دهآا موو گوناهه م له هه آه ت ده ته په

  تم، گوفتار، آردار، خواست، هۆش و خره
  موو تشتكه، ری جیھان و هه و دروستكه ئه
  ری جیھانی باشی و خۆشییه، ری ڕاستییه و دروستكه و هنه ئه
  ییه،ت ری و دۆستایه روه ری جوانی و دادپه دیھنه و به ئه
موو  نای و هاوڕی هه توانت بیگات و ببته پشت و په س ده موو آه یه و هه نده خشه بان و به و مھره ئه

  مرۆڤك،
  وت، آانی خۆی خۆش ده دۆسته

  آردن بزاره، گیری و قوربانی له گۆشه
وآردنی رامانی  یه هم داوای پ یی ناوت، به نده ستی آورانه و به ره یمانی خۆی خواپه رگیز له هاوپه هه

  .ی پاآه ی پاك و آرده پاك، گوته
  گوفتار ببین، رین ئافه: بت جا ده

  دوور بین، م به ند و تای و ترس و خه زه له زیان و گه



  فره بژین،
  دروست بژین،

  شاد بژین،
  ژین به آام و خۆشی بژین، تا ده

  وان، شمان بت و مینوومان به آامی ڕه جیھانمان به آامی له
   چاآان ببین،له

  موو پاآان و خاسان ببین، هاویاری هه
  ".ڕاستی باشترینه

  
ستنی گری  نگی شاپۆشان و به واهگیران خوندرا و ئاهه ندی گه به آۆتایی هاتنی نوژی ڕاستی، په

  .یشته آۆتایی پشتون، گه
 
  


