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 *غدۆ ی ده آه ونه خه
 ''.تیم بده یارمه* پوورشاسپ. ونكی ترسناك و ناخۆشم بیبنی چ خه!  ئای-''
  ''ترسیت؟ رزیت؟ چی ڕوویداوه واده له ده ژاویت؟ بۆچی هه بزرآاوه و شه نگت هه غدۆ؟ بۆچی ڕه  چییه ده-''
  ''!.ترسناك... ونكی ترسناآم دی  خه-''
  ''گرتوویت؟ ر هه به شۆآاویت و ئارامی له ونكه ئاوا پی په ت چی بوو، چ خه آه ونه  ببژه خه-''
چاو و چاو  نگوسته ڕۆژی ڕۆشنی آردبووه ئه. ری ئاسمانی گرتبوو ش به وركی آوكن و ڕه ومدا هه  له خه-''

له پ، له ناآاو، له نوان . آرد ده  نهرزی و زمانم گۆی له شم ده نه سامناآه له و دیمه له. دی ده چاوی نه



بارین و  رانكی ترسناك ده به رزه، جۆره گیانله فر و باران و ته ری به وه، له به آه وره برووسكه و هه وره هه
وه  آه له الیه. یان به الشه زل و ترسناك بوون آه ر یه هه. متیار شر، گورگ و آه: آوو وی وه ر زه وتنه سه آه ده

بر و یووز و  به. ك ژدیھایه وه ئه نگكی ئاوی، وه له دووره هه آی دی نه  ددانتیژ و دڕ، وه له الیهپنگكی
  ''...چوو مرۆڤ زراوی لیان ده. موویان ددان و چنگیان تیژ بوو ری جۆراجۆر، هه وه جانه
دری و  تم و سكمی ههآانی چنگی لگر آكیان شاوی بۆ هنام و به نینۆآه تیژه موویاندا یه  له ناو هه-''

م هاته زمان و ڕووی تكردم و  آه دا منداه و آاته ر له هه. توانی یده یویست بیخوات و نه رهنا و ده می ده آه منداه
نن،  ند و زیانك به من ناگه زه م دڕندانه هیچ گه به، ئه ران مه بت و هیچ دنیگه گوتی دایكه هیچ ترست نه

  ''...بت ند هه هڤی و بوات به خواوه. منه* ری اگادار و یاوهزن و شكۆدار ئ خودای مه
  پاشان له. وه ر بوومه مك هوه نن، آه و زیان ناگه ران به وه م، آه جان آه م قسانه له آۆرپه  به بیستنی ئه-''

آه هاته نزیكی من  هآو. وه وانده ی ڕه آه وره و ڕووم هات و تیری تیشكی ڕۆژ هه ره رز به آی به وه چیایه ئاسمانه
ڕی  وه آه له جوانیدا شانی له شانی مانگی چوارده و فه ره ت هاته ده گه ه وه الوكی جوانچاك و آه له داونییه

به . هاویشت ڕۆشن و پشنگدار تیشكی ده. چوو وه بوو له شاخی گا ده سته ده دا، شاخكی به ئه* مشیدی جه
ر  رانی دڕنده و ترسناك هاویشت، هه وه ی بۆ جانه آه نامه. و پیرۆز* دن آی سپه یه وه نامه ی تریه آه سته ده
آه شاخه  الوه. وانیش گورگ و پنگ و شر بوون بت ئه نھا سیانیان نه مان، ته تن و نه آدا هه یان به الیه آه یه

ر  می له سه آه آۆرپهوه و  آه لم نزیك بووه پاشان الوه. رسكیان سووتان وانیش و هه ی گرته ئه آه تیشكداره
آانیان چ بووه  آی ل آرد و زامی سكم سارژ و ج چنگه تیژه وه ناو سكم، فوویه وه و خستییه گرته وی هه زه

... بت گار خۆی ئاگاداری ده رده روه بت، په ت شاد ده آه خۆ دت به آۆرپه م مه ترسه خه له هیچ مه: و پ گوتم
م  به وتنی ئه. آات و ده روانی ئه موو جیھان چاوه بت و هه تی پ ده  بۆ مرۆڤایهیامی خودای ی تۆ په م مناه ئه

ند  ترسم، خواوه پوورشاسپ ده. ریم و ڕاپه ش له پش چاوم ون بوو و منیش له خه آه مژده و مزگنیانه، الوه
  ''.بریكارمان بت

پوورشاسپ زۆر . نج مانگان بووی بینیبوو، دووگیان و سكی پ ونه م خه آات آه خزانی پوورشاسپ ئه
ختیار و  به ڕاستی دایككی به'': وه و پی گوت رآرد و همنی آرده ی له دڵ و گیانی ده رزه و ترس و له ژیرانه ئه
  ''...وه مان بۆ لك بداته ونه و خه آه ئه* رناس خته چین بۆ الی پیری ئه یانی زوو ده بت به مت نه بی، خه شاد ده
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ری دیوه،  رسوڕهنه سام و سه ونكی به و خه تیمان بده، خزانم دون شه رناس یارمه خته ی پیری ئه  ئه-''
  ''.ترسم م دایگرتووه و منیش زۆر ده وه خه و آاته له

میشه ناوی  ڕزی من، آه هه ی هاوسی داون پاك و به ئه: غدۆی گوت به ده* رزانه رناس و فه خته  پیری ئه-''
  ''.وه تا بزانم چیت دیوه تم بۆ بگه آه ونه كه، خه ر زاری خه هت له س چاآه
رهاتی  سه ناس به وردی گوی بۆ به ستره پیری زانای ئه. ی آه وه ی خه وه ستی آرد به گرانه غدۆ ده ده
بی و  هری ه وه پیری زانا سه ی بووه آه ونه ی خه وه غدۆ له گانه آات ده... غدۆ شل آردبوو ی ده آه ونه خه

ن  ن، آه له الیه ویستم، مزگنیم بده غدۆ، هاوسیانی هژا و خۆشه ی ده ی پوورشاسپ وئه ڕزان ئه به'' : گوتی
وره ڕووتان  ختكی گه وته گشت گوند و شارك و به آه ناوتان ده. یه ڕیوه آی خۆش به یه وه مژده آانه ستره ئه

آان و  ستره ته ئه یه گه زووتان دنته دی و ناوی ده ۆ، آام و ئاوات و ئارهی ت و منداه غدۆ ئه ی ده ئه. آات ت ده
  ''.وه آنم رنه وه و دوای چوار ڕۆژی دیكه وه ستن بۆنه هه. بت وه و ناودار ده وشته دره آوو خۆر له جیھاندا ده وه
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رموون دانیشن  ڕوانتان بووم، فه جاوه. نختیارم به هاتنتا م پیرۆزه، فره شاد و به آه ردانتان بۆ ماه  سه-''
. ڕی آردووه نج مانگ و بیست و س ڕۆژ تپه مۆ په م مناه تا ئه ر بوونی ئه به سه: آانم نه قسه جوان گوێ بده

بت بۆ  پ ده* غانی رمه ی ئوه شیرینترین ئه م منداه بینم آه ئه ونه ده و خه آانی ئه ستره و نیشانه له ئه
ڕۆژی . بت ده* شت رده ك، ناوی پیرۆزی زه موو الیه هه* ری فسه وره و ئه ر و گه بته ڕابه  و دهتی مرۆڤایه

نده له  دایكبوونیدا خه له آاتی له. بت هار ده م مانگی به آه یه* ردین روه له مانگی فه* دایكبوونی خۆردادڕۆژ له
واوی جیھان  ته. رزی و پیرۆزییه به ندی و پایه ۆمهی شك بت، آه نیشانه نین له ڕوویدا دیار ده ر لو و پكه سه

ژن و  ن به جه یكه گن و ده نگ ده زم و ئاهه م ڕۆژه پیرۆزه، به پاآان و خاسان به. بت شادتر و ڕۆشنتر ده
  ''...بت یار و دوژمنانی زۆری ده ی ئوه نه آه زارۆآه. وه نه آه سانه یادی پیرۆزی ده

و چرا ڕۆشنه پ له زانستییه آه له بیر و رامانی  آردنی ئه و تكۆشانیان بۆ خامۆشمو و دوژمنانه هه  ئه-''
ڵ  خوات و پووچه مووی شكست ده نجامدا هه وان له ئه وتی ئه تی و پیالنی چه م دژایه آرێ، به چاو ده ودا ڕه ئه
ر بیر  نجام هه رئه بت و سه تر دهشتر و ڕۆشن م گه رده ش هه ی ئوه آه تیشكی چرای داگیرساوی ڕۆه. وێ منته ده

  ''..تیشكھاویژ* میشه جاویدانی تاوی هه بته هه و ده ی ئه و رامانه
زن بووه آه مرۆڤ  مه* ی هز و توانای داداری وه نیشانه وه بوو، ئه آه ست الوه  به ده ش آه و شاخه زرینه ئه''
یامكه آه  ی په و شاخه زینه نیشانه ها ئه روه هه. وه خاته دآردار و ناڕكك دوور ده آار و به موو خراپه له هه

ره  وه و الوه جوانچاآه، جانه ی آه ئه زدانیه ڕه یه و فه نی ئه بته خاوه ی ده م منداه ئه. درت وه پی ده له داداره
ڕاستی و *  و تۆویوه آاته ند بو ده ی پیرۆزی خواوه ی تۆ نامه م زارۆآه ها ئه روه هه. آان پی سووتاند ه دڕند

موو  ی ئوه، هه م منداه به بوونی ئه. چنت دا ده م جیھانه ركی ئه به له موو آووچه و آۆن و آه دروستی له هه
میشه به  آه ئوه بۆ هه بت و ناوی منداه ق ده پۆشۆآ و جگایان پ له فتارێ  ده دره دآار و به ش و به ده
آه سووتاندنی،  آه به شاخه زینه ی تریش آه الوه یه ره دڕنده به و س گیانله ئه. وه منته مری له جیھاندا ده نه

موو  به هه. ن م و ڕۆژگاره رده م سه سانی ئه خشترین آه بن، آه له زیانبه ی تۆ ده آه ی ڕۆه وره س دوژمنی گه
ی  و منداه ئه. ه جۆرك شكست دننر جاره ب م هه ناوبردنی، به نین بۆ له وڵ و آۆششك، پیالن داده جۆره هه
دآردار بیروڕا و  ندشانی به دئه به. دات الن ده ی ڕاست نیشانی گه ری ڕاستی و ڕگه یامبه بته په تۆ ده

ن و  آه تیی ڕاستی ده شبینی دی خۆیان، دژایه شیان و ڕه به پیالنی ڕه. ودا ناگۆنجت ك ئه ته ندییان له وه رژه به
موو جیھان ناتوانت ڕووناآی و  ك تاریكایی هه روه منت، هه ڵ ده نیان پووچه می پیس و بۆگهرا له ئاآامدا مه

ن و ب ئومد و ئاوات له تاریكیی  ی مۆمك بكه وانیش ناتوانن فوو له تریفه وه، ئاوا ئه ی مۆمك بشارته ورشه
ش به  رینه م جیھانه پان و به وه و ئه نته هر د ڕۆیی سه نجه چن و به ڕه ردان دن و ده رگه دی خۆیاندا و و سه

نا و  موو په هاوته هه ل ده وه و ڕاستی و دروستی په بته ر تا پا ڕووناك ده ی ئوه سه آه رامانی ڕۆه* خشی ئاتره
ژیانی جاویدان و ڕاستی و . یاندیبت وه نه تی و جیھان به خۆیانه ك آه مرۆڤایه یه پاسارك، به شوه

بریا . ران هشتنی زۆرداران و جادووگه آۆشن بۆ نه ی ئوه تده بت آه هاوشانی ڕۆه وانه ده یی بۆ ئهراز رفه سه
وم به  ندشه و رامانی ڕۆشن و پاآی ئه وتنی ئه رآه و آاته بژیامایه و سه بووم تا ئه ر ده وه خته من هنده به

  ''..ردایهخت بك آانی خۆم بدیایه و گیانم له ڕگا و پناویدا به چاوه
  

* * *  
   



رما و زوقم و  سه. ڵ خۆی برد گه ر چیاآانی زاگرۆسی له رپۆشی سپیی سه وه و سه آۆڵ و باری پچایه* زستان
رم و  ستی گه تاو ده هه. ستی پ آرد هار ده رزی وه وه. گرت یان بۆ ساكی تر هه آیش بنه و بارگه ه سته تۆف به

نی جوانترین  وزه گوڵ و گیا و سه. باران باری. شت و نشوی هنا دهر شاخ و دۆڵ و  پرچی زینی به سه
خوانی  زه و و آۆتر و قومری غه ك آه زاران جۆر بانده وه ر زدی میدیا و به هه یان آرده به مه جۆره رگی هه به
هار له سای نوێ،  هم ڕۆژی ب شه شه. دایكبوونكی نوێ بوو بۆ له رخی ژیان به بار ده نانه بوون و چه و دیمه ئه
 .ھنا و به جیھان شاد بوو و منداه چاوی پتیشكی هه ئه
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رچووبوون و  ك ده ك یه رزانه آردبووی، وه رناس و فه خته ی آه پیری ئه و پشبینییه ك ئه آان وه ڕووداوه
نگی دابووه و پیاوچاآان  ك ده موو گوند و ئاوایی و ناوچه و باژر شت له هه رده دایكبوونی زه له. هاتبوونه دی

ل و  رانیش به دوای هه ناپاآان و جادووگه. و منداه بوون ك گیان هۆگر و پارزگری ئه ك دڵ و به یه به یه
  .و آۆرپه ناوبردنی ئه ڕان بۆ له گه تكدا ده رفه ده

آدا  ر و جگایهموو شا له هه. گرتبوو* موو نیشتمانی ئاریی م و بدادی هه دا، سته و ڕۆژگارانه له
ژاراندا و  ر گیان و مشكی هه پاندبوو به سه آه، خۆیان سه ه بوون آه به جۆری ف و ته رانكی فره هه جادووگه

شبینی،  زانی، خۆویستی، ڕه خۆ نه. ستاندن می خۆیان و ماڵ و منایان ل ئه وه و نانی ده وساندنه یان چه ئه
به . ك ببوو یه ره موو خ و تیره و به مكاری سواری شانی هه ی و ستهدآار فریوآاری، درۆزنی، نادروستی، به

نده و  نه به زاران ژن و پیاو بكه یانتوانی هه ن ز و دارایی ده تدارانی خاوه سته ران و ده ك آه جادووگه یه شوه
. ست خۆیان بت ر به ده هگیشان ه رگ و زینده رمانی مه وه و فه زووی خۆیان بیانتنه ی خۆیان و به ئاره آۆیله

ختی هیچ شتكی تریان  ن و سیابه ت و شیوه فه م و خه زانی و گومی و خه ل بجگه له گلی و نه مانه بۆ گه ئه
تین،  تكی زۆرتر و تایبه سته نی هز و ده وان خاوه ترساند آه گوایه ئه كیان ئاوا ده مانه خه ئه. ویست ده نه

مه  رده و سه ك خواآانی جۆراجۆری باوی ئه ته ندییان له یوه وه پیان ڕاسپراوه و په رهبۆیه له جیھانكی نادیا
پاندبوو آه  آان چه ی خۆیان له مشكه سه له شنك درۆ و ده مانه چه ئه. یه هه* ... روان ك ڕۆژ و برووسكه و زه وه

رمانی  مان خواداآان فه ه و ب ئهی آانی ژیانیان هه موو گرێ و گیر و گرفته ی هه وه گوایه توانای آردنه
و  م زۆردار و خونمژانه له ی زۆری ئه زۆربه. رناآات ختیاریی مرۆڤ ده خۆش و شادی و به ی نه وه چاآبوونه



ناویان * رپان رستی بوون و به آه ری دینی ڕۆژپه سانه پك هاتبوون آه مامۆستا یان ئایینزان و ڕابه آه
آان له  رپانه ی آه ڕی ڕۆژانه هری بیر و باوه فریوخواردوو آه ترسی خواآان و ژهزان و  سانی نه آه. رآردبوو ده

. آردن تییان ل ده ران و داوای یارمه چوونه الی جادووگه ر آار و پرسیار و ڕاوژك، ده دیاندا بوو، بۆ هه
وانه  ئه. گرت رده وو، سوودیان وهیان پداب ره آدا په موو جگایه آه له هه* ردوم زانیی مه ران له گژی و نه جادووگه

خسته ناو تۆڕی فریوی خۆیان و له گژاوی ب آۆتایی  كیان ده ناساند، خه ری خوداآان ده آه خۆیان به نونه
به آردنی هندێ آاری . آردن ستنیشان ده وتیان بۆ ده ی شاش و چه یانتۆقاندن و ڕگه زانی و ترسدا ده نه

نجییان،  فتاری فوفوی، بری ڕه ر و شون، یان به نواندنی هندێ ره  ب سهی پوپووچ و گوتنی هندێ قسه
یی و  چییه، ژیانكی پ له یاسووده ستب و ساخته ه ده م آۆمه ئه. ستاندن به خواستی خۆیان ل ده

ی  زمه ه مردهمان به درژایی ساڵ ئه. ر برده سه واندا ده زانی ئه ی نه نگ و خۆشیان له سایه ئاسایشتكی پره
  .وازان بوون ژاران و النه آۆی هه

  
ك مرۆڤی زانا و دسۆز و  آۆمه. بوو مكار، هزكی دیكه هه تدارانی سته سه آان و ده رپانه ر آه مبه  هه له
 مانه یاندن آه ئه گه دا و پیان ڕاده كیان هان ده نگ خه ری هزی جادوو و جه رامبه بوون آه به ن بیر هه خاوه
و ناشتوانن به ناوی هیچ . یداوه نییه رن و هیچ فكیان به جیھانی نادیار و ناپه وسنه آار و چه واشه چه

ی آه له ناو  و شتانه ئه. بت، هیچی تریان له باردا نییه ن، بجگه له فریوودان و خاپاندن نه ك قسه بكه خودایه
  .ی خۆیاندایه وه سانه وایی و حه رمانه ختی فه  پارزگاریی تهندی و وه رژه س بۆ به وه، به نه آه دا بوی ده آۆمه

نیا  وه بوو آه ته ن ئه م و شین و تاریكی بكه دا آه ڕوو له خه نیان هانده ران، آۆمه آی آه جادووگه ره هۆی سه
م  زانی و خه  چی نهر وه بوو آه هه آان ئارمانجیان ئه رپانه آه. ج بھنن تیان به سه آانی سامان و ده پویستییه

ك چینی زانا و ڕووناآبیر  ته ران له جادووگه. بت دتر ده رامه شاوه و پ ده وان گه ت زۆرتر بت، آاری ئه فه و خه
ناوبردن یاخۆ  وی له وه هه آیانه موو توانایه وتایه به هه گیر آه آیان وه ك دانایه ر جگایه له هه. نگیان جه ده
رز و ڕۆشنیان، توانای  ی به ندشه ری هزر و ئه رابه چونكه له به. آرد مكوت آردنیان ده ۆ دهرگیان ب ی مه شه ڕه هه
تیی هزی ڕووناآبیر  ك شوه زۆرتر بۆ دژایه ك ڕگا و یه مكاران له یه بۆیه سته. بوو یان نه وه ستان و مانه ڕاوه

  .س آوشتن ویش آوشتن و به بوون، ئه ئا شنا نه
و  ری به ی ڕووناآی و تاریكی، دانایی و نادانی، زانست و جادووگه ره نگ له نوانی به  جهدا آه م بارودۆخه له

زنی آردبوو، بۆیه  دایكبوونی جیھانسازكی مه ناوبانگ پشبینیی له ناسی به ستره ئه. یشتبوو ری خۆی گه په
. م باس آرابوو ماوده  دهدایكبوونی و زارۆآه ساوایه پش له باسی ئه. آان ترسیان ل نیشتبوو رپانه آه

رانی دیانی گوشی  ژاره و نیگه م و په خه. ستیدا بوون خت ترس و په و زۆر سه دایكبوونی ئه ران به له جادووگه
ست بچت  یان له ده و ژیانه ب ماندووبوونه م زایینه پیرۆزه، ئه ك به وه یان لھاتبوو آه نه وه ترسیی ئه مه. بوو

وازه  ڕه كیان ل په وه و خه ستبین و فرتوفیان سارد ببته رمی ده وه و بازاری گه تهك لیان ڕاست ب و خه
ی خۆیان، آۆششی پیالنی  ران به پیشه بۆیه جادووگه. ری دی گرتبوون رانی به ژاره و نیگه م و په خه. ببن

یان، وریا و هۆشیار، ب وچان سوآار و دۆست و زانا م دایك و باوك و آه یان آشابوو، به و مناه آوشتنی ئه
ڵ  یارانیان پووچه یانپاراست و پیالنی نه ستۆ و به دڵ و گیانیان ده یان گرتبووه ئه آه دریی منداه ئاگادار و چاوه

  .وه آرده ده
وه  تای منداییه ره ر له سه هه. یشت گه بوو و پده وره ده رخه گه و چه م و زۆرداریی ئه شت له ناو سته رده زه

نی  مه ك زارۆآانی هاوته ته له. آانی تری آردبوو ری، جیاوازی له مناله رسوڕهنه فتاری جوان و سه ردار و ڕهآ
له . رز بوو وشت به دپاك و ڕه. ر خۆ بوو سه  ئاخاوتندا فره ئارام و له له. آرد وتی ده سوآه خۆیدا، ژیرانه هه

  دا قسه له ناو آۆڕ و آۆمه. ی خۆش و پواته و به چژ بوو  قسه.بینرا ری ده یی و ڕابه وره میدا گه پرسیار و وه
دووربینی و * تی له رامان و خره. ستا وه وازی دژی راده آه ه آی به دڵ له فرت و ف و ته ر چییه هه. له ڕوو بوو



هندك . آردن ی دهت وێ بوو و دژایه میش له ك بكردبایه ئه ستی خه وازییان به هۆش و هه. بینرا یی ده رزانه فه
شتی  رده خۆشیی زه ت و هۆش و قسه ناوبانگی و دانایی و خره م ڕووداوانه به دوای ئه. یر روویدا سه* ری بویه

. آرا دا وا باو بوو آه آۆڕ و دانیشتنی جۆراجۆر ساز ده مه رده و سه له. وه بووه م بوتر ده م به ده پچووك ده
ڵ  ست و هۆشیان له مشكی آۆمه وه بیر و هه نواند و به ناوی خواآانه یان دهر و نمایشتی خۆ ران هونه جادووگه

ش  ردا به رمانیان به سه زووی دی خۆیان فه گا بخاپنن و به ئاره آانی آۆمه موو تۆژه ند و توانیبوویان هه سه ده
  .ن بكه

ی خسته  آه رییه لی جادووگه هلوپ مووان زیاتر بوو، آه ری له هه ران، آ هونه رۆآی جادووگه ڕۆژكیان سه
ی  فتاری فریوآارانه، ئاماده ق و ڕه له ق و مه له ی حه و وته* ستی آرد به وتنی وڕینه ر شانۆی نمایشت و ده سه

چوو آه  م هشتا تاوكی پ نه واوی ڕاآشا بوو، به كی به ته رنجی خه سه. ری خۆی بوو نواندنی هونه
ی   ئه-'': ر پی گوتی ستایه سه راندا هه وره له ناو آۆڕی بینه وشت گه به ڕهن پچووك و  مه منداكی به ته

ترسنیت؟  ك ده ڕۆی و خه ی به ڕگای شاش و ناڕاست ده شه، تا آه ی فریووآاری قه ران، ئه رۆآی جادووگه سه
ژاری  تی و هه گبه وی نهری تۆ جادووگه. زنه و آرداركی پ فت و فه وه ڵ و ته مه ی مرۆڤی ته ری پیشه جادووگه

ڕگای دروست و جوان . وه و ڕگای ڕاست بگرن زییتان بنه خواره ختی ب به لی سه له آه. چن و گومی ده
خشیوه آه دروست له  زن رامان و بیر و هۆشی به ئمه به ندی مه خواوه. نھا ڕگای ژیری و بیر و ڕاستییه ته

ی  جادوو پیشه. ینه درۆ و فریو و خاپاندن دروستدا بۆین و پشت بكهی  وه و به ڕگه ینه نادروست جیا بكه
رامانكی ڕووناك آه . وت م آارانه ناآه رگیز توخنی ئه مرۆڤی ڕاست هه. درۆزنان و فریوآاران و ملھوڕانه

ی  ئه. وت دا ناآه یه م پیشه ناشیرین و بھووده رگیز به دوای ئه زرانبت، هه ر ڕاستی دامه ی له سه آه بنچینه
من . ندی تۆ ناتوانت من فریو بدات و بمترسنت سه وه باش بزانه آه آرداری ناپه ری گوما، ئه جادووگه

. م آه ت ئاشكرا ده آه نده ست و پوه بازی تۆ و ده آه ه ت، درۆ و فل و آه فریوی تۆ ناخۆم و به رامان و خره
زانم آه تۆ به بوونی من  من باش ده. گره ن هه له خاپاندنی آۆمهست  وه ده ره ت آۆ آه م سفره و خوانه سه ئه به
ش بزانه آه من بوام به  وه م ئه ول و آۆششدایت، به میشه له هه ناوبردنی من هه بیت و بۆ له س و تووڕه ده قه
ژی تۆم و فریو و میشه د آوو بینیت و گوت ل بوو، ئاوا هه ر وه یه و هیچ لت ناترسم، هه وره هه زدانی گه یه

  .م آه درۆآانت ئاشكرا ده
ڕا و  گه رد هه نگی زه ری فریوآار ڕه شتی پچووك آۆتایی پ ناهاتبوو آه جادووگه رده آانی زه هشتا گوته

رسووڕمانی  یر و سه رچاوی سه و و له به یان آۆ آرده آانی دی له ترسان بار و بنه ره رزی ل نیشت و جادووگه له
ترسان آه  وێ ده ركه له سه. موو گیانیان ببوو به چاو و گوێ هه. ك واقیان وڕ مابوو خه. تن ك هه خه

ركی  ریاندا و له سه خۆشین دابارین به سه داری و نه رد و نه و ده* ونه به آین ران لیان بكه خواآان و جادووگه
وه،  منه سه ئه ل و گیانیان و لی نهر د شت آاری آردبووه سه رده آانی زه نرخه وه گوته پشكۆ و به تریشه

س  وخۆیان له آه ی ئاوا ڕاسته وه ڕووبوونه ی ئاوا و ڕووبه و آاته ئاخافتنی پواته و دلرانه چونكه تا ئه
وه و  نه لیان آۆ آه لوپه وانیش آه رێ و ئه س ڕابه راندا آه یاندبوو له ڕووی جادووگه نه. بیستبوو دیبوو و نه نه
ن و فریوی  آه كی هاندا آه بوا به جادوو نه آانیدا خه ی قسه شت له درژه ده بۆیه زه. بن ك هه ناو خه له
. ن آه وی نه ران نه ر بۆ جادووگه وی مشك و هۆش و رامانی خۆیان ببن و سه ڕه خۆن و پاشه آاران نه واشه چه

نه زۆردار و  ده نج و ماندووبوونیان نه  ڕهری به. بن س نه ستواری آه ڕگای ڕاست و دروست بگرن و ملخوار و ده
  .ران دروست و پوندی جادووگه

ی خۆی،  رز و بونه وتی به سوآه ت، به هه هۆش و خره توانا و به توانا و به شتی بچكۆالنه و به رده زه
ش و  ان و ڕهژار تیی هه به ئاشكرا یارمه. وه آی قووڵ و فراوانه یه وه خستبووه ناو بیرآردنه* باژری شیزی
ستی پاك و پیرۆزی له ژر بای  ده. وتووان آكه ران و پیر و په دا به سواكه می خۆی ده نانی ده. دا ڕووتانی ده

  .وه بوو وماوكه موو لقه هه



له مندای تا تافی . آردووه رستیی نه واندوه و خۆرپه نه ری بۆ خوای جۆراجۆر دانه رگیز سه شت هه رده زه
ویش بووه آه  م گۆی زه ر ئه مین مرۆڤی سه آه یه. بووه نھا هه آی ته  خوایه ك بوای به ی خه وانه چهتی بژ پ الویه

وڵ بۆ  وه و هه تی خۆی له گومیان و فریودراوان جودا بكاته تاآه خوا هناوه و توانیویه واوی به  بوای ته
زانی  شت آه دوور له ترس و نه رده زه. اتمكاری بد م و سته ور و سته ست جه ئازادی و ڕزگاری مرۆڤ له ده

ستایشتی . شت زانستیانه بوو رده ، ستایشتی زه)قوربانی آردن(ڵ  ك خونژتنی ئاژه آرداری ناشایستی وه
و * ستی آانی هه ی بردن به ڕاز و ڕووداوه ند، پاك، باش، په  سه آانی چاك، په نجامدانی آاره قینه له ئه ڕاسته

  .ردوون انی گهآ هنییه ناسینی نه
مه آه له آار و  رده و سه ناس و زانایانی ئه ستره  ئه تای الویدا بوو آه ره شت هشتا له سه رده یر بوو، زه سه

و  زرۆی دیداری ئه موویان به دڵ تامه و ئاگادار بوون و هه رزی ئه وتی به سوآه رامان و بیری ڕۆشن و آووڵ و هه
ربگرن و نھنیی  هره وه و سوود و به زنی ئه نجه ببینن و له هۆشی مه گهو الوه  آۆشان آه ئه بوون و تده

  .وه و بدۆزنه رز و بندی ئه وتی به سوآه هه
یشتن و پشچوونی  ك پگه ته هاوآات له. نجی نی گه مه یشت به ته آرد و گه بوو و بای ده وره ده شت گه رده زه

پتر و قووتر بیری له ناسینی . بوون وره و فراوانتر ده آانی گه ی و بۆچوونه وه ت و بیرآردنه نی، خره مه ته
میشه  دا بوو و هه وه میشه ل رامان و بیرآردنه شت هه رده زه. آرد الن ده آانی جیھان و ژیانی گه ستی و نھنییه هه

 مژاری جۆاوجۆر ڕ مه آیاندا له ته دا آه له وی ده گرت و هه رده یشتووانی شار سوودی وه له دانایان و تگه
ب ترس * رستان رستان و مھرپه ران و خۆرپه ك جادووگه ته مان آاتیشدا له له هه. وه و گفتوگۆ بكات لكۆینه

  .آرد آانیانی ده ڕ و رامان و آرداره ی باوه آرد و لۆمه وتووژی ده
گا  واز له ناو آۆمه ر و النهژا نی هه ڕشیی آۆمه آانی گتی و هۆی چاره موو نھنییه یویست هه شت ده رده زه

ی  ی شیرازه وه وێ ئارام و ئاسووده و ب ئه بوو آه له سته نیازی به شونك هه به م مه بۆ ئه. وه بدۆزته
ن و چیا  موو دیمه و ه وی میدیاش به رزه سرووشتی سه. وه بت ریكی بیرآردنه ی بچت خه وه بیرآردنه

وشی  ئه(چیای * نجامدا مھراوی له ئه. خساند تی بۆ ڕه رفه ی باشترین ده رزانه ش و به نكه رده نگ و گه نگاوڕه ڕه
وه،  ست و خۆزگه و پرسیاره ، چووه جیھانی هه*نشینی وه گۆشه بژارد و چووه جیھانی بیرآردنه هه* ی)رینۆ ده

  .وه جیھانی رامان و چژ و قووه
  

  رامان و پرسیار
  

وته  آه نگیی نیشتمانی میدیا، ده ك جوانیی سروشت و شۆخ و شه ته دا له نگه و جیھانه آپ و بده له چیا و له
یان  ی به ی سپیده و آاته تنی خۆر ئه یانك پش هه به ره موو به هه*. وه رف و آووره رفراوان و ژه ی به وه لكۆینه

ستا و  ده و هه شت له خه رده ا، زهد ی هاتنی ڕۆژكی نوی ده مژده* شر ه ر چیا و آه آرده به ده* رخوانی نگی ئه ڕه
به . وه مه ر پرسیار و وه خسته به ری خۆی ده وروبه تر جیھانی ده ه موو ڕۆژكی دیكه، وریاتر و ژیكه آوو هه وه

سرنجی . آردن ردی ده راوه ی به ندشه ت و ئه ڵ خره گه آرد و له نگداری ده نگ و ده یری جیھانی بده سه* ویناوه
ك  ته له* وه دا و به سالۆره ردوون ده آان و به گشتی له گه ستره اسمان و جوونی خۆر و مانگ و ئهوردی له ئ

  .وه نگكی ب آۆتاییه وته جه آه رستان ده رامانی خۆی و ڕۆژپه
ی آه  و بیر و بۆچوونانه چونكه ئه. ستی بناست هه* گاری ریده و ئافه* رینش یویست بوون و ئافه شت ده رده زه

رگیز  یانگوت، هه وه ده ر و ڕۆژ و مھر و خوداآانی دیكه دیھنه ڕ به مه آان له رسته رستان و مھرپه ۆژپهڕ
وه  م پرسیارانه ی ئه خۆی له باره. بكات* شت خۆشنوت رده ری زه تی پشكنه توانی رامانی آراوه و خره یده نه

وزبوون و  ور و باران و سه و و ڕووناآی ڕۆژ و هه ی شهله تاریك. برد آرد و به سالۆری رامانی به آار ده بیری ده
یویست خوای تاك  ده. وه دایه رامیشی ده هنجا و وه ده زاران پرسیاری هه آردن و باآردن، هه شه یشتن و گه پگه



فتی  و چهرگرت و ڕاستی  آان وه و دیو شته نھایی توانای بینینی ئه له ته. ستی و بوون بناست ر و هه دیھنه و به
ریتی جۆراوجۆری آۆنی مرۆڤدا آه بۆ  ر ئایین و داب و نه یویست زاڵ بت به سه ده. وه بخاته ترازووی پرسیاره

  .بوو ر خواناسی و ڕاستی نه وه و فیان به سه وایی هاتبوونه آایه رمانه ختی فه وه و پاراستنی ته وساندنه چه
ندی و  سه ختی خۆپه وه له ته م، هاتنه خواره آه نگاوی یه ههناسین، * یزانی بۆ پڤاژۆی شت باش ده رده زه

وان و  نگاڤنان بۆ گۆڕانكاری له ڕه هه. بیر و بۆچوونی آۆنه* آانی آه وه ردان و دڕاندنی تۆر و شه وا و به بای هه
ك له ڕگای س تا آه. ته دی بت نایه نه* ماندن و خاآساربوون رچه خۆبردن و سه نیا به له روونی مرۆڤدا، ته ده

بت، ناتوانت به ئارمانجی ڕاستینی  ش نه ڕاستی، دساف، دفراوان، دڤاڵ، دباخته، دپاك، ددار و دگه
دا و ڕوو له فربوون و زانینی دانش و زانستی نوێ  آانی آۆنی خۆی فێ نه سك زانیاریه تا آه. خۆی بگات

وتوو  رآه گرت، له آاری خۆی سه رنه تی وه یری چاك یارمهر و له ب گرته به آات و ڕگای ڕاست و دروست نه نه
م شوه  زدا، هۆنراوه و سروودی به هۆرا مه ك ئه ته وه و ڕاز و نیاز و وتوووژدا له تای بیرآردنه ره له سه. نابت

  :رموو یفه ده
  
  ..!هۆرا ی ئه ئه
  پرسم، مه له تۆ ده ئه

  به دروستی به من بژه،
  ،رانی تۆ وداسه چلۆن سه

  به خاآساری بتناسن؟
  ..!زدا ی مه ئه
  م ڕگایه ی ئه آه

  ك من آی وه به هاوڕیه
  ی؟ آه فر ده

  ی ڕاستی دخواز، ر تریفه ی له به آه
  بت، ری من ده تیده یارمه

  و ڕووی ئمه بت؟ ره تا رامانی پاك به
  1* ، سروودی44*، هاتی*گاتا

  
ت و بیر و  سته وه و ده رده یویستووه له پشت په نه. وتووه آه پوپووچ نه* رگیز شون پنداری شت هه رده زه

یشتن  دیھنانی ژیانكی نوێ و گه واوی آردووه بۆ به كوو آۆششی ته پنت، به ر مرۆڤدا بسه رامانی خۆی به سه
رانی بۆ  امهختیاری و آ وت ژیانی به ی بیه و مرۆڤه شییزانی ئه الن، وه ده آان بۆ خۆی و گه ره باشه به ژیانه هه

موو شته  ی پاآی ڕاستی و دروستی بگات و له هه بت به دوا ترۆپك و پله هنت ده دی به كی به خه
ی آه باشترین ژیانی  رجانه و مه ی ئه رچاوه ڕا به دوای سه گه زۆر به وردی ده. آانی خۆی بپارزت روونییه ده

و و ڕۆژ  ها شه روه هه. ستی بھنت و مرۆڤه چۆن به ده ت ئهوه بزان یویست له ڕگای زانستییه لوه دته دی و ده
ر تیشك و ڕووناآی ڕاستیدا،  توانت له به رۆك چۆن ده ر و سه دا بوو، تا بزانت ڕابه وه ت و بیرآردنه له خره

  .بت* آانی مینوویی موو آاره ری هه وان و پارزه ن و پاسه سازی ژیانی آۆمه چاره
  
  ..!ۆراه زدا ئه ی مه ئه
  پرسم، مه له تۆ ده ئه

  به دروستی به من بژه،



  ی باشترین ژیان چییه؟ رچاوه تا و سه ره سه
  سك آه آه

  آۆششیان بۆ بكات،
  گرت؟ رده چ پاداشتك وه

  ..!زدا ی مه ئه
  مووانه، ی هه بژارده ی آه هه سه و آه ئه

  ی ڕاستیدا، ر تریفه  چلۆن له به
  به پاآی

  ری ژیان و رآه سه هاوڕێ و چاره
  بت؟ آانی مینوویی ده موو آاره ری هه پاڕزه

  2، سروودی 44گاتا، هاتی 
  
وی و مرۆڤ و بادار و بباڵ و دار و  ی ژیانه بۆ زه رچاوه و مایه ك آه خۆر سه یشتبووه بوایه شت گه رده زه
ك  و وته ساردسرانه وه هت ل به تایبه. یه وه هه آه وخۆیان به یه ندیی ڕاسته یوه وزایی و په خت و سه دره

ها ئاگاداری  روه هه. یه نه هه و آۆمه آی له ژیانی ئه ره وری سه رمای ڕۆژ ده آانی زاگرۆس آه گه آوستانه
دانی  ی مانگ و وریشه تاو و ئاوابوونی و گۆڕانی شوه تنی هه ت به هه باره ك سه رسوڕماویی خه سه
ر له  ره ئاسمانیانه بناست و سه م ڕۆشناییده یویست زۆرتر ئه تییانه دهم ڕاس ر ئه له سه. آان بوو ستره ئه

  .خشین و تاریكی بزانت و هاتن و چوون و داچوون و تیشك  به* آردن شه نھنیی ڕازی گه
  
  ..!هۆرا ی ئه ئه
  پرسم، مه له تۆ ده ئه

  به دروستی به من بژه،
  تادا، ره آیه له سه

  تی؟ی ڕاس رچاوه ر و سه دیھنه به
  آانی ستره آ ڕگای ڕاستی خۆر و ئه

  دیاری آردووه؟
  آات و شاوه ده ی آه جارك مانگ پ و گه وه آیه ئه

  جاركیش آز و نادیار؟
  ..!زدا ی مه ئه

  .م ل شتی دیكه مانه و گه من داواآاری زانینی ئه
  3، سروودی 44گاتا، هاتی 

  
ر رووناآی  واوی له سه زایی ته نده چ و ورد ببوو، شارهآانی سروشت ه شت له ناسینی ڕاز و نھنییه رده زه

رنجی له آانگای ئاسمان و  هات سه آه تاریكی داده. یدا آردبوو چوون و داچوون و مردن و ژیان په و تاریكی، هه
ر  سته بهیخ گرت و ده ردوون ڕاده نھایی و گه نگی جیھانی ته دا و گوی بۆ بده ی ده آان و تریفه ستره ی ئه جریوه

ربنت و  ر ده وه له دایك ببت و سه آانه بت له ناو خودی شته یزانی داهنانی تازه ده ده. وه رامه پرسیار و وه
  .آان بكات آیه ره رگری له بوونی خۆه و دژه سه ونه به توانا و به هز بت، آه بتوانت به ئه



آی تاریك تا  یه چوونه گۆشه آه ده* سنایان ی دڤ یه وت و آردار و پیشه سوآه ی هه وانه شت به پچه رده زه
شت  رده ریاندا، زه پاندنی خۆیان به سه ك و سه وه بۆ گل آردنی خه ی خۆیان بدۆزنه آه ه ڕگا بۆ فرت و ف آه

شت و نشو و دار و  به شاخ و دۆڵ و ده). میدیا(وه  نگی سروشتی آوردستانه نی شۆخ و شه آرده دیمه ڕووی ده
ره  ره هه به ماڵ و بۆران و بادار و بباڵ و گیانله ور و باران و با و شه وه، هه ن و گژ و گیا و گویه وه ده

  .''وه ندی رامان و بیرآردنه توانامه'': ندی مرۆڤ تمه ترین تایبه وره وه، دواجاریش به مرۆڤ و گه آانیه ورده
ست  ده'' ر و باوآی ڕاستی دیھنه به''ی به  آان و وشه رهست آانی ڕۆژ و ئه شت له ناسینی ڕاز و نھنییه رده زه
  بۆچی؟. پ آرد

ی  وه ندن تیشكدانه سه شه ڕیان و گه ردوون و ئاسمان و له گه شتبوو آه له گه یزانی و تگه شت ده رده چونكه زه
ی  ی به واژه وه شت ئه رده ن،ڕكوپكی و سامانك سازگاره، آه زه آان و له آرداری آۆمه ستره خۆر و ئه

ستی و  ر هه وایه به سه رمانه نجار و فه وه ڕاستی، هه شته رده له ڕوانگای زه. ناساند ڕاستیتی ده* نجاری هه
  .وانی و گیانی مرۆڤدا روون و ڕه ر ده وایه به سه رمانه نجار فه هاش هه روه ردووندا، وه هه گه

آان  بۆیه بۆ ناسینی شته. ردوون بزانت بوون و داهنانی گههنیی دروست فه و نه لسه یویست فه شت ده رده زه
یویست بزانت  شت ده رده زه. خشیوه وه آه بوونی پ به آرده و هزه ده وه و بیری له بووه له خودی خۆیان ورد ده

  :پوت ور چلۆنه و چۆن ئاسمان ده ماڵ و سروه و هه آه با، شه
  
  ..!هۆرا ی ئه ئه
  پرسم، مه له تۆ ده ئه

  به دروستی به من بژه،
  وه و ویی له ژره ی زه وه آیه ئه

  وه ڕاگرتووه؟ ره ورازی له سه ئاسمانی ب هه
  وه، آیه ئه

  آی ئافراندووه؟ ئاو و گیا و ڕووه
  ڕین و توندڕۆیشتنی ی تپه آ وزه

  ش داوه؟ وری ڕه به با و هه
  ..!زدا ی مه ئه

  ری رامانی پاآه؟ دیھنه آ به
  4، سروودی 44گاتا، هاتی 

  
ری آه  یخواست پترتر له دروستكه م ئه یه، به ی جۆراجۆری هه ندها شوه یزانی ژیان چه شت ده رده زه
نگی سووری  تن و ئاوابوونی، له ڕه ها پرسیار له خۆرهه زاره وه و هه یه نزیك بته گانه ندی تاك و یه خواوه

ستره و  ی ئه ی، له جریوه رمانه تنی مانگ و خه ن و ههوئواره، له تاریكیی ئاسما مه ردی ده ئاسۆ و زه
وتن و بداربوون، ماندوویی و  یویست له ڕازی ڕووناآی و تاریكی، خه ده. هنا رده ش ده پرشنگی گه

دات به ژیان و آۆتایشی  و توانا و یاسایه آه وزه و گوڕ ده و، ئه رۆ و ئواره و شه یی، سپیده و نیوه ئاسووده
دیھاتووه و  وه به ی ژیان له چ شتكه م شوه جۆراجۆرانه یویست بزانت آه به ڕاستی ئه شت ده رده زه. تن پ ده

  ی آیه؟ ستاآه ر و وه دیھنه به
  
  ..!هۆرا ی ئه ئه
  پرسم، مه له تۆ ده ئه



  به درووستی به من بژه،
  ری دیھنه ستای به آیه وه

  ڕووناآی و تاریكی؟
  ستا، آیژان وه

  داریی دروست آرد؟و و ب خه
  ی، وه آیه ئه
  وی دیاری آرد ڕۆ و شه یان و نیوه ی به سپیده

  تا مرۆڤی ژیر،
  آانی بت؟ رآه نجامدانی ئه ئاگای له ئه
  5، سروودی 44گاتا، هاتی 

  
ی آه  وه سووریش بوو له. آرد زن ده آانی له داداری مه شت داوای ڕاستی و دروستیی بیر و بۆچوونه رده زه
رمان  تاو ناتوانن فه ڕی وا بوو آه مھر و هه باوه. وه ن دووره له ڕاستی و دروستیه یكه بژن و ده ستان دهر ڕۆژپه

وشتی  زۆر به توندی دژی داب و ڕه. وه زییان به مرۆڤدا بته یه تا به ش بن و نه دیشیان هه ن و نه تووڕه ربكه ده
وتی  وشتی چه و ڕه* آان یه''ی آه''ری  مگه وایی و سته رمانه فهران بۆ خۆر یان  به آوشتن یا قوربانی آردنی گیانله

وا  وت و ناڕه خستنی بیر و رامانیان به چه ه شبینی و به هه ك له ناو ترس و ڕه ڕاگرتنی خه. آان بوو رپانه آه
فتار و  وست و ڕهنگاندنی در سه ندشه و هه نھا به ئه آانی خۆی ته یویست له وانه و گوته شت ده رده زه. زانی ده

به . آرد واز ده م ڕگایانه بانگه كی بۆ ئه نی خه ربایست بت و آۆمه آرداری دروست و ڕاستی و رامانی پاك ده
  .رج بت دا پابه وشه م ڕگا و ڕه ڕچی زیاتر له زانی هه پویستیشی ده

ره، بۆ  رخ و ڕۆژگاره به پیت و به  چهم وی و گتییه و ئه م زه ی بوونی ئه فه لسه شت پی وا بوو آه فه رده زه
* و دارژتانی رانی بژی و له شت به شادآامی و آامه مرۆڤ تا زیندووه ده. دیھاتووه الن به شادی و خۆشی گه

و  ره كیان به آان بوو آه خه راپانه ڕی آه و دژی بیر و باوه ئه. ربگرت وت سوود وه آه ستیان ده وییه آه ده زه
ك  نی خه یخواست آۆمه شت ده رده زه. آردن ریكیان ده یاوی خه آانی خه برد و به جیھانه هگومی و درۆ د

یی و تر و  ست ئاواله وی به شادمانی و خۆشی و ده ر زه ن و له ڕووی جیھان و سه دان و دروست بكه وی ئاوه زه
  :ن بم رخایه آمه له دروستی رامانم، ئه ره  گهوه و مه آه یفرموو من ئاوا بیر ده ها ده روه هه. لی و پی بژین سه ته

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

  به دروستی به من بژه،
  ی و شته ئایا ئه
  بم، بژم و فری ده آه ده

  مووی ڕاسته؟ به گشتی هه
  ی خۆی، وه ر پاآی به آاردانه گه مه

  ڕاستی پتر ناآات و
  ر تیشكی رامانی پاآیشدا، له به
  دی دت؟ ری تۆ بهشكۆدا

  ..!زدا ی مه ئه
  ڕ و شاده م جیھانه پ پیت و فه ئه



  بۆ آ پك هنراوه؟
  6، سروودی 44گاتا، هاتی 

  
و  ره ران به به ره نادیاره چییه آه مرۆڤ و گشت گیا و گیانله و هزه ڕاآشه یخواست بزانت ئه شت ده رده زه
. وه له ناویدا چییه ستنه ك به یه ندی و به یوه م په بزانت ئهیست یو ده. وه آاته آشت و آۆیان ده ك ڕاده الی یه
وزایی  ر و سه وه له ڵ و په یه و مرۆڤ و ئاژه هه* آووز و بوایه آه ڕاآشانكی ڕكوپك و ته یشتبووه ئه بۆیه گه

ردوونی  وی و گه ستره و زه رخی ڕۆژ و مانگ و ئه دات و توانای ڕاگرتنی چه آدی گرێ ده وی و ئاسمان به یه و زه
ركیش  وه موو بوونه ی ژیانن و هه رچاوه ها لی ڕوون بوو آه تیشك و خۆر و ڕووناآی سه روه هه. یه هه
  .یه ندی و ئاآاركی جۆراجۆریان هه تمه شیان تایبه آه ر یه یه و هه وه هه وخۆی به خاك و ئاوه ندیی ڕاسته یوه په

و ژیانكی  ره دات به ك پاآی بناست آه مرۆڤ هانده ته ینووییه لهندییه م و توانامه یویست ئه شت ده رده زه
ستی و ڕازی زاڵ بوون به  آانی هه وێ نھنییه مه رموو من ده یفه ده. ریی ڕاستین وه خته و به ره باش و باشتر و به

  :ر خوو و آرداری مرۆڤدا بزانم سه
  
  ..!هۆرا ی ئه ئه
  پرسم،  له تۆ ده مه ئه

  بژه،به دروستی به من 
  سك، چ آه

  ردی ئافراندووه؟ ك جوانمه ته ندی مینوویی له توانامه
  یی خۆی رزانه آیه به فه

  وه؟ ڕزی باوآی خسته دی آوڕه
  ..!زدا ی مه ئه

  یه، وه آۆششم ئه
  م پرسیارانه، به رامانی پاك و ئه

  .موو بوونیت، بناسم ری هه دیھنه تۆ آه به
  7، سروودی 44گاتا، هاتی 

  
دان جاری  بوون سه ی له ڕازی ژیان، بوون و نه وه آانی خۆیدا و لكۆینه ی پرسیاره وه آدانه شت له یه رده زه
ك  وه. ستی بوون و ژیانه به آكیان مه رموو یه یفه هنایه ئاراوه و ده ی ده ك و زانستیانه و پرسیاره به آه تر ئه

ڕوات؟ ئامانجی مرۆڤ له  و آوێ ده ره آانی به ه جۆراوجۆرهموو دیارده و نیشان ڵ هه گه یه له وره م جیھانه گه ئه
ست و  به ڕاستی مه وتنه؟ ئایا به ر خواردن و خه ستی ژیان بۆ مرۆڤ هه به ڕاستی ئامانج و مه لۆ به ژیاندا چییه؟ گه

ست له  به  مهلۆ ئارمانج و آانی دیكه بكات؟ گه زدانه یه آه ستایشتی ڕۆژ و یه وه دیھاتنی مرۆڤ ئه ی به فه لسه فه
آان بكات تا له  موو خۆشی و شادی و جوانیه وه بووه آه تا زیندووه پشت له هه درووستبوونی مرۆڤ ئه

ختی و  م جیھانه به سه شت ئه تاو و مھر، ده ندی هه زامه ستی بھنت؟ ئایا مرۆڤ بۆ ڕه جیھانكی تردا به ده
  موو بیر و بۆچوونه رموو من هه یفه موو جارك ده ر؟ هه ختی بیباته سه رد و سیابه نج و ده تای و ڕه
ت و راماندا بگونجن  ك خره ته موویان نابینم له م چونكه هه ناسم، به وه باوه ده م باره آانی آه له جۆراجۆره

وون ستی ب به آردندایه و ئارمانج و مه شه وركی گه ردوون له خول و ده ستی و گه به بوای من هه. هام آردوون ڕه
بت تا مردن  دی هاتووه، و مرۆڤ ده م ئامانجه به ر بۆ ئه یشتندایه، مرۆڤیش هه آردن و گه شه و جیھان، له گه

  .آردنی خۆی ت بكۆشت شه له ڕگای گه



رد و  م و ده موو خه روون و هه وان و ده آانی ڕه موو نائارامی و ناآۆآیه هه ك آه  یشتبووه بوایه شت گه رده زه
تی خۆی پ له ڕگای  نجار و چۆنیه ی خوو و هه وانه گرت آه به پچه رچاوه ده ووه سه انی مرۆڤ لهآ نجه ڕه
س له ڕگای  ر آه رموو هه یفه بۆیه ده. وه منته ك ده ستاو و ب آه نت و یا خۆ وه  آردن خوار و الر داده شه گه
  :آات دی ده زنی، همنی و شادمانی به نجامی فره مه نگاو بنت و ت بكۆشت، ئه  آردن هه شه گه

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

  به دروستی به من بژه،
  وه و مه آه آانی تۆ بیر ده من آه له ڕاهنانه

  م، آه به رامانی پاك پرسیار ده
  ر رتیشكی ڕاستیدا، چلۆن له به

  آردنی ژیان شه له گه
  ند ببم؟ مه هره به
  ..!زدا ی مه ئه

  وان  له ئاسایش و شادمانیی ڕهچلۆن
  راز ببم؟ رفه دار و سه هره به

  8، سروودی 44گاتا، هاتی 
  
ڕوت و ڕوو له  زانت چۆن ده ك خۆی ده گیایه. ران دارای هۆشكی سروشتین  وه ران و زینده به موو گیانله هه

مینه دۆستان و دوژمنانی  م زه هآانی ڕووی ئ ه جۆراجۆره موو ئاژه هه. ربگرت آوێ بكات و خواردنی له آوێ وه
ست و هۆشی  كی گیاخۆر به هه ئاژه. ڕن وه له آدی ده ر گیانی یه ناسن و به پی یاسای سروشت له سه خۆیان ده

موو  ك هه روه مرۆڤیش هه. و زیانباره ند و آام گیا بۆ ئه و سوودمه زانت آام گیا بۆ ئه سروشتی خۆی ده
ودا  ت و هۆشكی سروشتییه آه به شوه هزی نھنیی ویژدان له ئه ن دارای خرهرا وه ران و زینده به گیانله

  .وت آه رده ده
نار بدات و ڕگای ڕاست و دروستی ژیانی  آان آه مدار و تاریكه یه آه له بوا ته وه وان ئه مرۆڤی پاك و ڕاسته

چت ویژدانی نییه و یا  ای الر دهآات مرۆڤك به رگ. ست ویژدانی نھنیی خۆی ئاسووده بكات خۆی له ده
و تاوانبار و  ئه. یه آه ویژدانی به ڕیگا الر و نادروست راهاتووه وه شی ئه هۆآه. تی ناپاآه یه ر ه گه ئه

شیمان  ی خۆشی په ستنت و له آرده آات و گیانی مرۆڤك ده ستدرژی ده ردۆم ده ی آه به مافی مه آاره خراپه
وی له ناو  یه آه ڕاهنانی تاریك و ناپاك ویژدانی ئه وه آات، هۆی ئه ی خۆی شانازی ده وه و یا به آرده نابته
  .بردووه
وت  آانی آۆنی چه ن له ژر باری ڕاهنانه وه بوو آه ویژدانی آۆمه شت بۆ ئه رده وڵ و آۆششی زه موو هه هه

الندا  ر ویژدانی گه به سه* تانرس ران و مھرپه و ڕاهنانه آه جادووگه ئه. ه ڕزگار بكات و پ له هه
وت و ناپاآانه له ناو  م بیر و بۆچوونه چه ترسم آه له وه ده من له'': رموو یفه شت ده رده زه. پاندبوویان سه

ران  آانی جادووگه ندشه تای مندای و الوی له نادرووستی ئه ره نده من له سه ر چه بت، هه ویژدانی منیشدا هه
وان و  آمه ڕه ره من گه'': رموو یفه ها ده روه هه'' .آرد تییانم ده وان دوور ڕاگرتبوو و دژایه  لهشتبووم و خۆم ت گه

تی پیرۆز  و خره زدا، ئه هۆرا مه گای ئه ی نیاز و ستایش به باره وه آه شایسته مه ها پاك بكه روونی خۆم وه ده
ڕگای ڕاستی و دروستی . زانی و خراپ ڕاهنانه الن، نه روونی گه به بوای من هۆی ناپاآیی ویژدان و ده. بم

آان پاك  آیه موو شته الوه روون و ویژدانم له هه م تا به دانایی و زانستی ده آه و ڕگادا آۆشش ده زانینه و من له



دانش و زدای دلۆڤان،  هۆرا مه گای ئه و باره ره آردن به شه نگاونان له ڕگای گه زانم بۆ هه م باش ده به. وه مه بكه
ی چاآی له  بت تیشك و ڕووناآی و پرووسكه ناری زانستدا ده كوو له آه س نییه، به نھایی به زانیاری به ته

نیا  ته. ك هزی مینوویی و ڕاستی و رامانی پاك بت ك آه وه تیشك و ڕووناآییه. ج بت دی و نیشته مرۆڤ به
رازی  رفه مری و سه وه و به ڕزگاری و نه هۆرا بچته ژووره زدا ئه رگای مه توانت به ده دایه آه مرۆڤ ئه م ڕگایه له

  ''.بگات
  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه
  پرسم،  له تۆ ده مه ئه

  به دروستی به من بژه،
  م؟ شی تۆی بكه وه و پشكه مه چلۆن ویژدانی خۆم پاك بكه

  ریی له تۆ و رمانبه هڤیدارم به فه
  به دانشك آه

  بم و ندی تۆ فر ده مهر پرشنگی شكۆ له به
  به هزی مینوویی و به ڕاستی و رامانی پاك،

  .وه گای تۆ ڕگا بدۆزمه و باره ره به
  9، سروودی 44گاتا، هاتی 

  
وتووخواز و  م پشكه ست، دووهه ره په وتووخواز و آۆنه م دواآه آه یه: آان دوو جۆرن ڕ و ئایینه ئۆل، باوه

آشت و له  ند ده آی وشك و ئاسنیندا به به یه م، رامانی مرۆڤ له چواچوه هآ آانی جۆری یه ئایینه*. ن وژه نه
مان شته  ستوور و قسه هه رمان و ده فه. گرت آردنك ڕاده شه وه و گه یین و لكۆینه موو جمو جووك و پگه هه

س  مان بووه و آه ن و نهرمانی ما وان فه ی ئه قسه. م ئایینانه گوتوویانه رانی ئه ران و سازآه و آه دروستكه
ر آاتك  هه. گونجاو بت واندا نه زگای ئه ك داموده ته ك بژت آه له یه نیا واژه یتوانیوه له ڕوویاندا ته نه
سكی دیكه هاوبیری  زوو بۆ دیاری آردووه تا هیچ آه رگیان زووبه وه سزای مه ستابت ئه سك له دژیان ڕاوه آه
ك  نگیرانیان وه م دینانه الیه له. و سنووره زیاتر دابنت آه بۆی دیاری آراوه لهبت آه پی  یدا نه و په ئه

آی  وه له جگایه ستراوه نی ژیانیان به چاوی به مه موو ته شت هه نم، ده هستری گره، یا هستری ئاشی گه
ربچن و  یان دیاری آراوه دهیه آه بۆ و  بازنه نگاوك له وه بتوانن هه وه، به ب ئه تاریك و سنوورداردا بمننه

  .وه بخولنه
نی له ناو  های ساه آۆمه ڕ و آیشانه آه ساه م ئایین و باوه آی ئه ك به یه من یه'': رموو یفه شت ده رده زه
ردم  راوه آدا به ك یه ته ناسم و له تای ترازووی زانیاریی خۆمدا له ند آشاوه باش ده نگدا به به آی ته یه بازنه

وه له ناو مشكی  ستوته ك به آانی بوا و رامانی به یه و بازنانه آه مشك و بناغه* م آاب من ئه. آردوون
ی  م شوه ك بونم و هه م رامانی خه وت هه مه من ده. ته ناو جیھانكی نوێ خۆمدا شاآاندوومه و پم ناوه

دی بنم و ئایینكی تازه بھنمه  نكاری به ت و نۆژه وت شارستانیه مه ده. رم وتن به ی پشكه و ڕگه ره ژیانیشان به
ڕ و دینك  شنك، باوه وه آه چۆن و به چ چه ڕ ئه مه من له. ست و ژیریی بگونجت ك هۆش و هه ته ئاراوه آه له
وه و دروست  تیی ڕاستی و دروست بیرآردنه وێ به یارمه مه وه و ئه ته آی ئاوای بت، زۆر بیرم آردووه آه توانایه

  :''م وآردنیشی هانیان بده ه نی بناسنم و بۆ په م ئایینه دابژم و به آۆمه نگاندن و دانش، ئه سه هه
  
  ..!هۆرا ی ئه ئه
  پرسم،  له تۆ ده مه ئه



  به دروستی به من بژه،
  ی تۆ، و ئایینه چییه ئه

  آه بۆ مرۆڤ باشترینه و
  ك ڕاستیدا، ته هاوڕێ له
  بات و و پش ده ره مرۆڤ به

  ی خۆباختكاریدا، ر تریفه له به
  آات؟ و ڕاستی ڕنونی ده ره آان به آاره
  ..!زدا ی مه ئه

  من به خواست و زانستی خۆم،
  .م آه و ئایینی تۆ ڕوو ده ره به

  10، سروودی 44گاتا، هاتی 
  
رت؟ ناشت مرۆڤ بۆ و بك یه تی په آاران دۆستایه ك چاآه ته تی و له آاران دوژمنایه ڵ خراپه گه بت له لۆ ده گه

آاران بت؟  ستی خراپه ی تری له ناو ده آه سته آاران و ده ك چاآه ته ستكی له ندیی خۆی ده وه رژه سوود و به
رمه آه  آی ناسك و نه ك گیایه بت، وه بت و هیچ بیر و بوا و ئایینكی نه ند نه مرۆڤك آه به هیچ چتك پابه

  .ش سازی دت رچی بش و نه ك هه ته وه و له وشتنتهین آات و ده ك یاریی پ ده بایه
ر  یشتن به ماڵ و دارایی جا له هه ندیی خۆیان و گه وه رژه نھا بۆ سوود و به  ته ن آه ردمكی زۆر هه مه
بن به  نن و ده یه گه نگین ده سكی دارا و زه ندیی ڕۆژ خۆیان به آه وه رژه ك بووه، به پویستیی به یه ڕگه
وه ڕوو  وت، ئه ت و سامان آه وه یان له ده آه ر ڕۆژك خودانكاره گه مانه ئه ئه. خۆن ی ل ده ری و مووچه آه آاره
ندی له  وه رژه مانه به پی سوود و به ئه. ن آكی دی ده ن و گۆرانی به شان و بای یه آه سكی دیكه ده له آه

ن  آه خونن و ستایشتی ده ده تدار هه سته المكی ده  بای زهژن و ك به به ن و له جگایه آه جگای خۆیدا درۆ ده
م  شت له رده زه. وه نه ده ی پشوو ده رچی قسه رپه ن و به آه یه آه آردوویانه پشلی ده و قسه آی تر ئه و له جگایه

. زانی اوترین مرۆڤ دهی به پیسترین و خر مانه ئه. رز بوو په مانه دووره میشه له سانه زۆر بزار بوو و هه آه
ر تیشكی پاآی و ڕاستی  شنكیان ل بت آه له به الن به چه یه آه گه وه ئاواتی من ئه'': رموو یفه شت ده رده زه
ختی و شادمانی  و ڕزگاری و خۆشبه ره وان به ش ڕبازی ڕووناهی، ڕبازك آه ئه وه ك ڕیگه بناسن، ئه نھا یه ته

  .''بات قینه ده ڕاسته* و رامشی
  
  ..!هۆرا ی ئه ئه
  پرسم،  له تۆ ده مه ئه

  به دروستی به من بژه،
  ی آه ئایینی تۆ فر بوون، سانه و آه ئه

  ختكاری، ی پاآی خۆبه هره له به
  بن؟ ند ده مه هره به
  ..!زدا ی مه ئه

  سم م آه آه م آاره من یه بۆ ئه
  بژردراوم و ن تۆوه هه آه له الیه

  وی درۆزنانن، یه پهی آه  سانه و آه موو ئه هه
  .یانناسم آار ده واشه به چه



  11، سروودی 44گاتا، هاتی 
  
آارانی ناپاك و زۆربژانی خونمژ، بجگه له نابووتی و ئازار و  واشه دا بوو چه وه شت له بیری ئه رده زه

ك  یه ن آه به شوه آه رخان ده وه ته ندشه و آرداریان بۆ ئه موو ئه ر نییه و هه زیان و ئاژاوه شتكیان له سه
ی  زووی خۆیان ، پیشه وان به ئاره نگ بت و ئه مانه مرۆڤ بده ر به رامبه ئایا به. نن یه سانی دیكه بگه زیان به آه

ستت و  آارانه ڕابووه ره خراپه به م گیانله ر به رانبه ن؟ یان پویسته مرۆڤ به نجام بده میشه ئه ك هه یان وه خراپه
ت؟به گژیاندا بچ  

ونن، و له ژر  نه ژرنن و ملیان بۆ دائه په مانه ده م و ئازاری ئه ك بوون آه سته میشه آۆمه خابن هه مه
ری  په ساسی و چه رلشوای و آه مانه ژیانكی پ له آزی و داماوی و سه یاریی ئه ز و نه حه ری شووم و نا سوه
م  له. ستیان نابن رهه وه و به نه مكارانه ناآه م سته ووی ئهیان له ڕ می سكا و گازنده رگیز ده آشن و هه ده
یویست  شت ده رده زه. آرد ده ند نه سه ی په مانه ی ئه وستی و شوه شت ب هه رده رگیز زه كانه زۆر بوون و هه خه

وی و  ه و زهن و آگ آه تری ده هیوادار بوو چۆن دارك لق و پۆ و چه. وه نووشتته مرۆڤ له ئاستی مرۆڤ نه
رانی زیانیخوروو له نزیكی  وه بت جانه هره بژاری بكرت و چۆن ده رزه و ب به شت له گیای هه بستان ده

پویسته مرۆڤ له . ڕیت بت ڕاپه مكارانی خونژیش ده ك سته ته وه، ئاواش له ینه ژیانمان دوور بخه
مكردن نییه و بوونی  متر له سته سووچكه آه آهم خۆی  ریاندا ڕابوستت، چونكه ملنان بۆ سته رانبه به

ك زۆربژان و  ته ناو بچت و له بت خراپه له ده. آات مكار ئاواله ده ستدرژی سته مكشه آه درگا بۆ ده سته
نگاو  بت هه مرۆڤی چاك و پاك ده. كی بینن له ژیانی خه خشك نه مانه نه آان بكرت و ئه ره ربه ملھوڕان به
  .ك سامان و همنی بدات وشت و ژیانی خه و پش و به ڕه ره بنت به

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

  به دروستی به من بژه،
  یاندونم، ی آه من ده سانه و آه له ناو ئه

  سك ڕاستكردار و چ آه
  آاره؟ واشه سك چه چ آه

  م؟ سك بكه ڕوو له چ آه
  ی بینیوه، ی خراپه وه ئه

  و خراپه چووه؟ ره ی آه به هو یا ئه
  آاره، واشه و چه چلۆن ئه

  ژمرم آه به خراپ نه
  آانی تۆ، خششه ر به مبه له هه

  آات؟ آان ده ره ربه ك مندا به ته له
  12، سروودی 44گاتا، هاتی 

  
ی  مانه  ئه.ك نییه زۆر دژ بوو ك یه ن و گوفتار و آرداریان وه آه ی آه درۆ ده سانه و آه ك ئه ته شت له رده زه

. ك ناچت یه یان له رگیز دوو وته یزوو چتكی تر و هه م جۆره ناسی بوو آه ئیمۆ چتك دژن و سه به
ك بیابانكی وشك،  روونیان وه م ده نینه، به پكه م به رم و نیان و ده تیان پاك و خاون و ڕازاوه، نه واه ڕه
له بیر و . كی ئاۆز و تاریكه نگه ك جه  ب گیان و وهك گۆڕكی سارد و نیو و پیس، وه ك ئاوكی گه وه



م و  رد و خه وه و بجگه له گومان و آین و ئازار و ده شته وه ند ده زه نھا زیان و خراپه و گه مانه ته ی ئه ندشه ئه
ن آه آاتك  نده هراوی و آوشه ك ماركی ژه مانه وه ئه. وه شه آیان ل ناوه یه هره ت و شین، هیچ سوود به فه خه

ش و  رژنه ناو له ن و ژاریان ده ده المارت ده ك ساتدا په ستیان له یه یته ناو ده خه ست ئه وه و ده نزیكیان ببیته
دان فرت و ف و دوژمنی  آانیان سه تام و چژه موو فریوه و له ژر قسه به یان هه گوته و قسه. گیانت
دانی و شادییه و چۆن  كی، دروشمیان ئاوه پانی ژیانی خه نه ناو گۆڕه خه مانه آاتك پا ده ئه. وه ته شاراوه حه
رمی  مانه به نه ئه. بینرت ت و شینیان ل ده فه م و خه نیا ورانی و خراپی و خه وته آار، ته آه آانیان ده سته ده

آان الف و  آان و چاآییه ه باشییهستانه و ڕكوپك ل رده به ندانه و زه رمه ن و فره هونه آه رخۆ ئاخافتن ده سه و له
ناوی  ن و هه آه رگی مرۆڤ داخ ده زیی، جه یی و ب به مانكاتیشدا دڕندانه و به تووڕه ن و له هه ده زاف ده گه
  .خۆن ده

ری و  یسه رده م تووشی ده موو آات و ده هه. زا بوو شت زۆر ژیرانه له آردار و گوفتار و رامانیان شاره رده زه
وه و هاوبیری  بت له نزیكبوونه یاند آه ده گه ردمی ڕاده میشه به مه شانه و هه و ده ست ئه  بوو له دهئاخ و ئۆف

  :ن مانه دووری بكه نگیریی ئه ی و الیه یه و په
  
  ..!هۆرا ی ئه ئه
  پرسم،  له تۆ ده مه ئه

  به دروستی به من بژه،
  چلۆن خۆمان له درۆ دوور ڕابگرین؟

  ین چلۆن پارز بكه
  رآشن و ی آه سه سانه و آه له

  ست بن و یوه ك ڕاستی په ته ت ناآۆشن له
  ن و وی ڕگا ڕاست ناآه ڕه
  یجۆری رامانی پاك نین؟ په

  13، سروودی 44گاتا، هاتی 
  

ه و گیای  ها جۆر گژ و گیاآه نده گات، په له چه ستی مرۆڤی نه ك ده وییه ئاشكرایه آه آاتك پارچه زه
رد و  ها په له خه به روه ڵ و پووآاو و هه نده ش و پووار و گیای وشك و داری گه و پووش و پهرز و درك  هه

م آاتك مرۆڤ سرنجی  به. خروو و مردارۆبوو رانی زیانه وه ی و په له جانه په ی پیسی و چه پاشماوه
ر بیر و  وه و به ڕكوپكی و له سهآانی له شونی خۆیدا چاندو موو شته وان هه بینت باخه دا، ده باخكیش ده
یه بژاری آردووه و آراسكی  آه ناجۆرانه آه زیانیان هه وه و جۆره ڕه له. ی بۆ آشاوه خشه رامان نه

ی ئاو به  جۆگه. ختی میوه له شون و ڕی خۆی چاندراون دره. ردا آرده نگ له گوڵ و جوانی به به نگاوڕه ڕه
. ریكی خوندن و چریكاندنن نگ و جوان خه خۆشده*  چڤكی. وانه ستر ره و ئه ره وه به شنكی جوان له آارزه چه

ی  هره م له به شتكی ب سوود و دڕآستانك بوو، به ك ده و باخه وه مكیش ئه رده وه سه آاته مرۆڤ آه بیر ده
  .ته باغستانك و دڕآستانه بووه وان، ئه ی باخه ستی به توانا و ئازمووده ده

وه و  ی خۆی باش ورد بته ندی و وزه آرد تا مرۆڤ له توانامه ك باس ده ی بۆ خه م نموونانه شت ئه رده زه
ش تیدا بژت دوور  و باخه بۆ ژینی نوێ دروست بكات و ئاسووده زاران جۆر له توانت به هه پی بزانت آه ده

مكاران   آاران و سته واشه كی له چه ت، خهر جۆرك ب یویست به هه ده. ری آه رشۆڕی و آاره تی و سه له آۆیله
ن ناتوانن ژیانیان  مه بوو آه ئایا آۆمه شت پرسیار ئه رده به الی زه. ر وه و ڕگای ڕاست بگرنه به دوور بخاته

ن، هیچ  ر آه بجگه له زیان و آاولی و خراپی بۆ آۆمه مگه آارانی سته واشه لۆ چه یه بت؟ گه م شوه به



ختترین  مه له دژوارترین و سه شت ئه رده ر ڕگای ڕاست؟ به بوای زه توانن بنه سه یان نییه، ده ی دیكهنك رهه به
و درۆ * وانی جڤاك روون و ڕه آردنی ده رده وه وه، بۆ ڕاهنان و په ك بدۆزڕته ت ڕگایه بوایه آان بوو و ده آاره

  .''نیا فرآردن و فرآردن و ڕاهنانی چاآی و پاآییه ته''م آام ڕگا و چلۆن؟  به. ستی ڕاستی بسپردرته ده
  
 ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه
 پرسم،  له تۆ ده مه ئه

  به دروستی به من بژه،
  ستی ڕاستی؟ چلۆن درۆ بسپرینه ده

  ری تۆ، یامی پیرۆز و رامانبزونه تا به فرآردنی په
  وه و پاك ببته

  شنه، م چه به
  اران بگات وآ واشه شكستكی گران به چه

  وان له ناو بچت؟ فریو و ئازادی ئه
  14، سروودی 44گاتا، هاتی 

  
ر و دز و درۆزن و ڕگر و  مگه یككیان سته. ستابووم ك ڕاوه ر به یه رامبه شت دوو سوپا به رده به بوای زه

آردن و ڕاونانی رگریی خۆیان و تاراندن و دوور ك آه بۆ به یان سوپایه وی دیكه ڵ، ئه په ستچه ناپاك و ده
م دوو  ك له وه آه به ڕاستی آام یه شت هاتبووه ئارایه رده م پرسیاره بۆ زه ئه. نگیان جه ر ده رانی ورانگه مگه سته

ك و  ری آام الیه و له چ ڕگایه ستییه، یار و یاوه زدا آه ترۆپكی هه هۆرا مه وتوو بن و ئه رآه بت سه هزه ده
ر و به  ی آردووه آه مرۆڤی الده وڵ و آۆششكی فره ها هه روه نت؟ هه ر ده ده آان وه ران و خونمژه مگه چۆن سته

و  ها ئه روه هه. نت ر دابكه به ی و داماوی له مه رگی ته ر ڕگای ڕاستی و به وه سه ڕنته داچوو بگه ه هه
ئاگری ناآۆآی و دوودییان خۆش آانی خۆیان  زووه ندی و ئاره وه رژه شی باش ناسیوه آه بۆ سوود و به مرۆڤانه

  .ن سانكی دیكه ری آه رمانبه ش خۆیان فه مانه م ئه آردووه، به
ریگرتبوو، هیچ  رمانك وه ركی فرآراو بجگه له فه به ك گیانله مۆ آرابوو آه وه سته شنك ده لك به چه خه

ه هۆش و هزری خۆیان ل ون ببوو و مۆآراوان سه ره ده به م گیانله ئه. ن توانی بكه ده آاركی دییان نه
دا، و بۆ  رمانیان ده ستیان فه ست و نه ر هه دا و به سه وان بیاریان ده واآان بوون آه له جگای ئه رمانه فه

كانه بوو و زۆر باش  م خه شت ڕزگاری ئه رده زووی زه هیوا و ئاره. یانبردن ت، ده ستیان ببوایه به ك آه مه جگایه
توانرت  الن، ده رگرتن له بیر و رامانی پاك و فرآردن و ڕاهنانی گه تی و سوود وه نھا به یارمه  تهیزانی آه ده
شت  رده زه. ك بت نای خه وه بوو آه ڕۆژك پشت و په شت ئه رده هڤی زه. رییان بكات و ڕگای ڕزگاری ڕابه ه ر به

كانه به  م خه ی ئه زۆربه. ناهییان بوو كانه، ب په م خه آاریی ئه آك له هۆآانی خراپه یشتبوو یه ئاوا تگه
آرده  مخوارك، ڕوویان ده ی یار و خه وه ست دابوو و بۆ دۆزینه ك هانا و پشتیوانی خۆیان له ده یه شوه
شت  رده زه. ستیان سپارده ده تیی خۆیان ده سایه ست و بیر و سامان و آه تدارك، بۆیه گشت هه سته ده

  :زن آی مه زوویه م چ ئاره كان نیشان بدات، به ك بۆ خه آرد آه به ڕاهنانی دروست ڕگایه هزووی د ئاره
  
  ..!هۆرا ی ئه ئه
  پرسم،  له تۆ ده مه ئه

  به دروستی به من بژه،
  آانی تۆدا، ر پرشنگی ڕاهنانه ی، آه له به ره و داوه آیه ئه



  گات و وتن ده رآه به سه
  ردم؟ بته هانای مه ده
  ..!زدا ی مه ئه
  ی ژیانه سازه ره زانا و چاره و ڕابه ئه

  به من نیشان بده و
  سرووش و رامانی پاك،

  سی دی ر آه و یا هه به ئه
  .ت بكه آه ویستی تۆیه، خه

  16، سروددی 44گاتا، هاتی 
  

آات و   توندتر دههزتر و ندی نوان مرۆڤ به یوه وه و په ڕازنته مه مھر و دلۆڤانییه آه ژیان ده دلۆڤانی، ئه
رم و  آان نه مھره آه ده. وه ونته ڕه ت ده فه م و خه وه و خه وره و پچووآه خاته دی گه رانی ده شادی و آامه

یی و گرژی و مۆنی و قار  وانه تووڕه به پچه. دی دنت ری و هاوڕتی به ویستی پتر و براده تی و خۆشه دۆستایه
تی  م و برسییه ڕزنت و ورانی و خه ی مرۆڤ داده سته دنیھادی جه ددی و به و بهدبینی  شبینی و به و آین و ڕه

ند و  سه فتاره ناپه م ڕه ی آه ئه و مرۆڤانه جا ئه. آات گانی تاڵ و ب تام ده آات به درگای ماندا و زینده ده
نیا بیر له آوشتن و  دت و تهیان ل  آی آوشنده یه آوو گورگ یان دڕنده یان تدایه، وه ناشیرین و ناجۆرانه

  .وه نه آه بین و داپاچین و خونژتن ده
م آاتك رامان و  رم و مرۆڤدۆست بوون، به شت مرۆڤی جۆراوجۆری زۆری بینیبوو، آه پشتر دنه رده زه
 خۆیان به  بۆ ئارمانجی و مرۆڤانه بژاردبوو، ئیدی ئه مای آوشتن و بین و ڕفاندنیان هه ر بنه ك له سه بوایه

و  نگاوی دی ئه ڤین و مھر بت و ژه ر سۆز و ئه یامبه تی په شت ویستوویه رده زه. شنی گورگیان لھاتبوو چه
ژاراند  رانی له ڕووی هه ستی و خۆشگوزه ربه وه و درگای ئازادی و سه یین پاك بكاته زه ق و ب به ی ده مرۆڤانه
  .دی بنت وین به تی و ئه آسانی و دۆستایه وه و یه بكاته
  
  ..!هۆرا ی ئه ئه
  پرسم،  له تۆ ده مه ئه

  به دروستی به من بژه،
  آانی تۆ، چلۆن به ڕنوییه

  م و ست به خۆشی و شادیی دلۆڤانیت بكه هه
  ند بم؟ یوه به تۆوه په

  ..!زدا ی مه ئه
  آانم بگاته ناو دن و چلۆن گوته

  گرت، رچاوه ده وه سه ی آه له ڕاستییه یامه و په  به
  م؟ آردن و جاویدانی ڕنونی بكه شه و گه ره الن به گه

  17، سروودی 44گاتا، هاتی 
  
یان به آار هناوه بۆ  وه ره روون و ده وه آه وزه و توانای ده ته سانه نزیك بووه و آه میشه له شت هه رده زه

ست و  ستی ده رده ال و به سكه آرده ده  نهوه و خۆیان ها ژیانیان ڕازاندوته روه نگین و جوان و هه آرداری باش و ڕه
ریف له داری میوه و  ی آه توانیبوو باخكی خۆش و زه وانه و باخه ك ئه وه. مكار بار و سته نی پیاوی ناله پاوه



موو  ندازیارك له هه ك ئه روه ی خۆی هه وشه ستایانه خانوو و حه وه. آی دروست بكات وییه گوڵ و گوزار له زه
دان  سه. نك به تواناتر بت ر آارزآه نت و له هه ی بكه ی خۆی هه آه آارزه. ر، دروستتر چ بكاتسكی ت آه
آی خۆی  موو باخه هه. شنگی بۆ دیاری بكات وه، ناوكی قه یه آه نگه ڕكی به هۆی ڕه ر مه بت و بۆ هه زی هه په

ستیدا  موو آاركی ده له هه. شی بكات رده روه هبژرت و بیچنت و پ آانی هه خته خۆی دره. دانی بكات ئاوه
ی بۆ خۆی بیچنت و  آه ره گم یا ڕاخه. كی تریش دابین بكات ستا و آارامه بت وپویستی ژیانی خۆی و خه وه

ر  ریشدا آه هه له هونه. آی جوان چ بكات یه ه گك آاسه ری خۆی بیكات و یا به تۆپه آاری ئاسنگه
ی  نت و گۆرانی و سترانی خۆش بچرت و له زۆربه سازی جوان بژه. رتر بت  هونهندك به رمه هونه
ی بكردایه  ر بواركدا قسه می خۆی فر ببت و له هه رده زانستی سه. بت ستایی هه آانی مۆسیقا وه ئامره
  .ت بووایه آی زۆری هه زایه شاره

توانا و  ك به یه وه بووه آه بزانت مرۆڤ تا چ ڕاده  ئهنھا بۆ سانه ته م جۆره آه شت له رده ی زه وه نزیكبوونه
ندشه و  شت له مشك و و ئه رده به بوای زه. یه هه* وه وه ر و ناڤه هزه و توانای به آارهنانی ده هزی ده به

 بھنت، ی بكات و به آاری رده روه ر مرۆڤ باش په گه وه، آه ئه ته ك وزه و هز شاردراوه ریایه تی مرۆڤ ده خره
موو هز و توانا  وێ هه مه من ئه'': رمت فه شت ده رده جا زه. ی ل بت وانه و باخه ك ئه توانت وه س ده موو آه هه

م، و  رخانی بكه ی ڕاستی ته فت تا له ڕگه آار آه روونم وه وان و ناخ و ده سته و گیان و ڕه ش و جه ی له و وزه
ش ڕگای  وه ك ڕگه بت، ئه آان بۆ یه موو وزه آات آه هه ڕوو له مرۆڤ دههرانه  م به زانم آاتك ئه من ده

وانم دروست بت و  ر ڕه گه زانم ئه من ئه. دات رمان ده ر گیانیشدا فه ستی آه به سه مان یاسای هه ڕاستی، هه
آانم  ی هزه سروشتیه روازه وانم ببزوت، ده ش و ڕه ی له آانی شاراوه م هزه ویش بده وی ڕاستی بم و هه یه په

  .''بت ر پشت ده له الم ئاشكرا و له سه
م هزانه چییه؟  ستھنانی ئه ده لۆ ئارمانجی من له وه گه'': آات ی خۆی ده شت هندك پرسیار ئاراسته رده زه

وی خۆم بھنمه زو ز و ئاوات و ئاره یه آه حه وه سانك به آار بھنم؟ ئایا ویستم ئه یه بۆ چ آه م وزه وت ئه مه ده
ستی یه، باآردن  مان ئارمانجی هه رگیز، ئارمانجی من هه رگیزاوهه مه؟ هه نمه ئامانجك آه هه یه دی و خۆم بگه

هز و فراوان و تابان و  روونم ڕووناك و به ش و ده آانی له وت هزه مه م من ده یینه، به آردن و گه شه و گه
ختیی مرۆڤ  یاندن و خۆشبه آردن و گه رده روه تی و فرآردن و په ناوی مرۆڤایهمووی له پ ر بت تا هه دیھنه به
  .''آار بھنم ماوی به آی تاریك و ته ی ڕگایه وه ك بۆ ڕۆشنكردنه ك چرایه وه

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

  به دروستی به من بژه،
  ی ڕاستیدا، ر تیشكی تریفه چلۆن له به
  ی من، وه و ناوهر  ده هزی ده

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

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

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

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



  
بووه  دا هه ژار و گه خۆش و هه وته و نه آكه ت و په سه ند و بده ردمی نیازمه تی مه به درژایی دیرۆآی مرۆڤایه

ن و له برساندا  ن سامان و دارایی ناوه تا نانی سكیان بده یی ژیانیان ڕوویان له خاوهیداآردنی پداویست بۆ په
ق ق چاوچنۆك و پیسكه  یی و ده زه ژاران ب به ندانه له ڕووی هه مه وه ن دارایی و ده و خاوه مرن، زۆریش له نه

  .ست قونجاو بوون و ڕژد و چرۆك و ده
شكنن  ژاران ده سانه آه له ژیاندا ڕووی هه و آه ئایا سزای ئه'': آات رسیار دهزدا پ هۆرا مه شت ڕوو له ئه رده زه
ردم  ز ئاوات و دخواز و هڤیی مه ئه'': رمت فه ها ده روه هه'' ن چییه؟ تی و ئالیكارییان ناده ستی یارمه و ده
وه و  روونییانه یی و دهم له ڕووی نیازی مینوو وه و هه م له ڕووی پویستی و بژیوی ڕۆژانه زانم، هه ده
ست له  م، آه ده ن هان بده وێ آۆمه مه من ئه. نگانه له ئاآامدا رچاوته و به هاش دوایی و آۆتایی ئه روه هه
سك  ر آه داران بگرن و هه ژاران و نه ستی هه گرن و ده ست قونجاویی هه سك و چاوچنۆآی و ده ندیی ته وه رژه به

  .''تی بدت نگین و ساماندار، یارمه سانی دارا و زه نی آه و له الیهبو آی هه نیاز و پویستییه
  
  ..!هۆرا ی ئه ئه
  پرسم،  له تۆ ده مه ئه

  به دروستی به من بژه،
  ی داماوكی ڕاستگۆ، و آاته ئه
  نگین و سكی زه چته الی آه ده
  تی پویستی پ نادات، نگینه یارمه و زه ئه

  و مرۆڤه چییه؟ سزای ئستای ئه
  م، و سزایه ن باش ئاگادارم ئهم

  .گات آه پی ده
  19، سروودی 44گاتا، هاتی 

  
موویان  ر هه ناو چووبوون و هه ها دین و ئایینی جۆراجۆر هاتوون و له نده ، چه*هدینی پش هاتنی دینی به

آان و  رپانه مه آه دهر و سه شت له رده ختی زه رسه یارانی سه نه. ژار بووه ی مرۆڤی هه وه وساندنه بۆ خاپاندن و چه
. و ئایینانه رانی ئه وآه یه نجی په رد و ڕه م و ئازار و ده وه بووه بۆ خه شت زۆر به داخه رده زه. آان بوون آاویه

چۆن . آشم ست ده نج و ئازاریان له ده رد و ڕه ند ده شونن، چه ند گره رستانه چه م دوپه ئه! ئاخ'' : رموو یفه ده
آان و  آردنی بیر و رامانه مژه ی آه به گه وانه ئه..! قت به دمدا چه ر ده شته ك نه ریان وه مگه و ستهتداری  سه ده

م دپیسانه  آه ئه..! ئاخ. رد و ئازار و ناخۆشی و تای آردووه آان، جیھانیان پ له ده رپانه تی آه به یارمه
نھا درۆ بووه  یان ته ندشه ری ژیان و آار و ئه رتاسه سهمانه آه  ئه. پاندووه ك سه ر خه میان به سه ندك سته چه

بوون و  نگاز نه له ش و ڕووت و به كی ڕه یان بوون و ساتك له بیری خه آه نبانه نھا له بیری پآردنی هه و ته
ن له توان مانه ده ئه. وڵ بۆ ورانی و آاڤلیی جیھان بووه س خونمژین و هه آوو زالوو آاریان به ش وه میشه هه
  ''دانی و ئاشتیی گشتی بكۆشن؟ وتن و ئاوه ر بنیاتی ڕاستی و دروستی بۆ پشكه سه

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

  چلۆن ستایشتكارانی دوان،
  تدارانكی باش بن؟ سته توانن ده ده



  مانه آه ئه
  آان، آان و آاوییه رپانه تی آه به یارمه

  ت آشاوه و فره نهو ناخۆشی و  ره جیھانیان به
  رهناوه، النیان به ئاهوناه ده گه
  توانن مانه ده لۆ ئه گه

  ی ڕاستی و دروستی، ر پایه له سه
  دانی و وتن و ئاوه بۆ پشكه

  ئاشتی و ئاسایشتی گشتی ت بكۆشن؟
  20، سروودی 44گاتا، هاتی 

  
یا بكات،  ی خۆی په می نانی ڕۆژانه  خهیی و ب یتوانیوه به ئاسانی و ئاسووده دا آه مرۆڤ نه و رۆژگارانه له

ی به  ندشه وه و بیر و ئه آی ڕۆشن بۆ خۆی بدۆزته یه دا، ڕگه نجاه و ژیانه پ له ئاشووب و ئاژاوه و جه له
ك و ئالیكاری به  دانی و آۆمه تی ڕوو آاته ئاوه یاره نگ و آشه و نه بری جه له. ژیرانه به آار بھنت

یشتن به خودای خۆی،  س بۆ ڕزگاربوون و گه ر آه ڕی ئاوا بوو آه هه شت باوه رده زه. اتزی خۆی بك گه هاوڕه
. ی خانوو و گوند و باژر و وت بوو وه دانكردنه ئاوه. هزییه دانی و به و ڕگا، ڕگای ئاوه یه، ئه ك ڕگا هه یه

بت و له دوایدا  دان ده آان ئاوه گوند و شارهوه  ما و بنیاتی خیزانه ی باشكردنی بنه شت له ڕگه رده رینی زه به نه
آردنی جڤاك  رده روه ر زانابوون و په شت پی له سه رده بۆیه زه. بت توانا ده دان و به وت و نیشتمانیش ئاوه

وه و  دانی و زانایی و باش بیرآردنه آرد آه له ڕگای ئاوه و ڕگایه ده النی بۆ ئه وازی گه گرت، بانگه داده
ی به  مه شت ئه رده زه. ند ببن یوه هۆرا په زدا ئه م شوه به مه یان بكۆشن تا به آه زآردنی خۆیان و وتهه به

  .زانی ندبوون به خودا ده یوه باشترین ڕگای ڕزگاری و په
  
  ..!هۆرا زدا ئه ی مه ئه
  پرسم،  له تۆ ده مه ئه

  سك، ئایا آه
  ی ژیرانه، وه به زانایی و بیرآردنه

  ی و آه وتنی خانوو و گوند و شار یا وته ون و پشكهبۆ پتربو
  پدانی ئایینی ڕاستی ت بكوشت، ره بۆ په
  گات؟ تی دیداری تۆ ده به خه

  ی دته دی؟ زووه م ئاره ی و چۆن ئه آه
  16، سروودی 31گاتا، هاتی 

  
آات،  بوون ده ست به بوون و نه وه و هه نی بیرآردنه مه گاته ته بت تا ده دایك ده وه آه مرۆڤ له و آاته له
وت ئازاد بفێ و بژی، دوور بت  یه وه ده و گوه م گوڵ بۆ ئه تی، له یه فه میشه باه آه آه هه یه پووله ك په وه

آانی ژیان،  وه و دابینكرنی نیاز و پویستیه وته بیرآردنه آه آاتكیش ده. گانی آانی زینده ریه ردیسه موو ده له هه
نت  یه گه كی دی ده وه و زیان به خۆی و خه ر و شونی خراپه آرته جیھانی بسه بت ده  ژیر و وریا نهر فره گه

. ی خوایه هره ترین به وره ستانی ژیان آه گه ده تی و له گبه نگ و ستیز و نه بته هۆی ماورانی و جه و ده
ك هاورێ و  ته ست بھنت و له رانی به ده شتوانت ژیانكی ئاسووده و پ له شادی و آامه ها ده روه هه

گار آه ژیان بت سوود  رده روه ی په هره جوانه و به ر و له رته سه هاووتیانی خۆیدا به ئاشتی و ئازادی ژیان به



و  له. وه رته گه نجام بۆ خۆی ده رئه سك چ باش و چ خراپ بت، سه ر آه ی هه وه وشت و آرده بۆیه ڕه. ربگرت وه
ری  فته ر چی چاآه و خراپه بكات له ناو ده وه و هه آرته ی ژیانی ده ڕه بت، الپه دایك ده ه آه مرۆڤ لهآات

دایه آه  یه م آارنامه نگاندنی ئه سه له هه. آات ست پ ده ی به چاآه یا خراپه ده نوسرت و آارنامه ژیانیدا ده
  .گرن رده م، سزای پویست وه ۆ و ستهرانی در نگه نگیرانی ڕاستی پاداشتی شایان و الیه الیه

  
  ..!زدا ی مه ئه
  :پرسم  له تۆ ده مه ئه

  ی ژیانی مرۆڤ و له آارنامه
  نجامی له ئه
  ر چووه و سه ی به و شته ئه
  چت، ر ده سه ی به و شته ئه

  نگیرانی پاداشت و سزای الیه
  بت؟ یی چی ده واشه ڕگای ڕاستی و چه

  14، سروودی 31گاتا، هاتی 
  

میان  آه یه. وه رته نه دوو آه آه یه و ژیان ده نگیرانی خۆیانی هه وه چاآه و خراپه الیه ڕوانگای هزری مرۆڤهله 
میشان  وه، دووهه ڕازنته وریشی بۆ ده ڤاڵ و هاوس و جیھانی ده آاته هه رانی ده تی و خۆشگوزه بایی و برایه ته
و  خ و گی ئه آی ب بایه یه سه ره آاته آه نی مرۆڤدا دروست دهتی و آاڤلی له جیھا تی و برسیته نگ و دوژمنایه جه
  .آات ی پ خۆش ده ختییه دبه به

ها  روه هه. روونی بت و یاخود گیانی یه، چ ده ر آاره پاداشت و سزای خۆی هه یزانی هه شت ده رده زه
و  ره  یا ڕاستكردارك آه ژیان بهآشنت و و نابووتی ده ره آارك آه جیھان به واشه یویست بزانت سزای چه ده

ركی گومێ و  شتوو و ڕبه ندش و تگه ئه ركی چاآه سزای ڕبه. آات چییه و چۆنه چاآی و خۆشی ڕنونی ده
وانی ڕگای ڕاست چلۆن  یه م په رده بته آۆسپ و قۆرت له به نت و ده ته كی ده آار آه ڕگای خه واشه چه

  .بت ك ده سزایه
  
  ..!هۆرا هی ئ ئه
  پرسم، مه له تۆ ده ئه

  سك، سزای آه
  آات آار پتر ده واشه ی چه آه وزه
  بت؟ چی ده

  سك آه له ژیاندا آه
  رانی دروستكردار و بجگه له ئازاردانی ڕبه

  وان، ران له ئه نجبه آردنی ڕه وازه ڕه په
  وه، شته ی ل ناوه آاركی دیكه

  بینیت؟ ك ده چ سزایه
  15روودی ، س31گاتا، هاتی 
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