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و لة مريةم كة بةبَى طوناة  سكى ثِربوو.
َ
«سال

نزا بكة بؤ ئةو كةسانةى ثةنا بؤ تؤ دةبةن.»

«قوتابى لة مامؤستاكةى باآلتر نيية، 
كو هةركةسَيك تةواو بَيت

َ
بةل

وةكو مامؤستاكةى خؤى لَيدَيت.»

لؤقا (٦:٤٠)
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سةرةتا

خانمةكة وتى:
طوندةكةدا  ِرؤذئاواى  ديوى  بة  دةرياكةو  كةنارى  لة  دوور  بة   -
دوورطةيةك ديارة، ثةرستطايةكى زؤر طةورة بة خؤى و ضةندين زةنطةوة 

لةسةر ئةو دوورطةية قوت بؤتةوة.
وا  بينى خانمةكة جلَيكى سةيرو سةمةرةى  كوِرَيذطةكة سةرنجيداو 
لةبةرداو بة سةرثؤشَيك سةرو قذى داثؤشيووة. ئةم هةرطيز ئةو خانمةى 

نةبينيبوو لةمةوبةر.
خانمةكة لَيى ثرسى..

- ئةرَى تؤ قةت سةردانى ئةو ثةرستطايةت كردووة؟ دةبِرؤ سةردانى 
َى ضؤنت بينى و لة سةرنجةكانى خؤت 

َ
ئةو شوَينة بكةو ثاشان ثَيم بل

- ئةرَى تؤ قةت سةردانى ئةو ثةرستطايةت كردووة؟ دةبِرؤ سةردانى 
َى ضؤنت بينى و لة سةرنجةكانى خؤت 

َ
ئةو شوَينة بكةو ثاشان ثَيم بل

- ئةرَى تؤ قةت سةردانى ئةو ثةرستطايةت كردووة؟ دةبِرؤ سةردانى 

ئاطادارم بكةرةوة.. ئَى؟
جوانى خانمةكة كوِرَيذطةكةى فريودا. ِرووةو ئةو شوَينة ملى نا كة 
خانمةكة ئاماذةى بؤ كرد. لة كةنارى دةرياكة ِروونيشت و ِرووةو ئاسؤ 
 ئةم تةنها ئةوةى بينى كة هةموو جارَيك بينيبووى، 

َ
دوور ِرووانى، وةُّـ

خانمةكة ئاماذةى بؤ كرد. لة كةنارى دةرياكة ِروونيشت و ِرووةو ئاسؤ 
 ئةم تةنها ئةوةى بينى كة هةموو جارَيك بينيبووى، 

َ
دوور ِرووانى، وةُّـ

خانمةكة ئاماذةى بؤ كرد. لة كةنارى دةرياكة ِروونيشت و ِرووةو ئاسؤ 

ئاسمانَيكى شني و زةريايةك.
ذياني  كة  نزيكةى  طوندة  ئةو  ِروويكردة  نائومَيدانة  كوِرَيذطةكة 
كةى ثرسى ئاخؤ كةس هةية 

َ
كةكةى لةسةر ِراوةماسى بوو. لةو خةل

َ
خةل

ذياني  كة  نزيكةى  طوندة  ئةو  ِروويكردة  نائومَيدانة  كوِرَيذطةكة 
كةى ثرسى ئاخؤ كةس هةية 

َ
كةكةى لةسةر ِراوةماسى بوو. لةو خةل

َ
خةل

ذياني  كة  نزيكةى  طوندة  ئةو  ِروويكردة  نائومَيدانة  كوِرَيذطةكة 

شتَيك سةبارةت بةو دوورطة و ثةرستطاية هيض بزانَيت.
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كة  زوودا  زؤر  سةردةمَيكى  لة  لةمةوبةر   
َ

سال ضةندةها  (ئؤهؤ 
كةوتبووة  ماسيطرَيك  ثرية  زيندووبوون.)  هَيشتا  باثريانمان  باوو 

وةآلمدانةوة..
لووشى. 

َ
هةل دوورطةكةى  زةرياكة  ناوةيداو  لةم  بوومةلةرزةيةك   -

طةرضى ئَيمة ضيرت ناتوانني ئةو دوورطةية ببينني، بةآلم تاوةكو ئَيستا 
كة  كاتةى  ئةو  هةية  ثةرستطاية  ئةو  زةنطةكانى  زرنطةى  لة  طوَيمان 

لةذَيرى ذَيرةوة زةرياكة جؤالنةى ثَي دةكات و دةيهةذَينَيت.
يدا طوَيى لة زرنطةى 

َ
كوِرَيذطةكة طةِرايةوة سةر ِرؤخانةى زةرياكةو هةول

زةنطةكان بَيت. بة درَيذايى ئةو ثاشنيوةِرؤية لةوَى كةوتبوو، بةآلم بة 
نةورةسةكان  و ضريكةى  هووِرى شةثؤلةكان  و  ث 

َ
شل طوَيبيستى  تةنها 

زةنطةكان بَيت. بة درَيذايى ئةو ثاشنيوةِرؤية لةوَى كةوتبوو، بةآلم بة 
نةورةسةكان  و ضريكةى  هووِرى شةثؤلةكان  و  ث 

َ
شل طوَيبيستى  تةنها 

زةنطةكان بَيت. بة درَيذايى ئةو ثاشنيوةِرؤية لةوَى كةوتبوو، بةآلم بة 

بوو.
دواتر  بةيانى  بؤ  طةِران.  دوايدا  بة  باوكى  و  دايك  داهات  شةو  كة 
و  شؤخ  ذنة  ئةو  كة  بكات  بِروا  نةيدةتوانى  دةرياكة.  كةنار  طةِرايةوة 
دا كردبَيت. ئةطةر ِرؤذَيك هات و طةِرايةوة بةو خانمة 

َ
شةنطة درؤى لةطةل

و  شؤخ  ذنة  ئةو  كة  بكات  بِروا  نةيدةتوانى  دةرياكة.  كةنار  طةِرايةوة 
دا كردبَيت. ئةطةر ِرؤذَيك هات و طةِرايةوة بةو خانمة 

َ
شةنطة درؤى لةطةل

و  شؤخ  ذنة  ئةو  كة  بكات  بِروا  نةيدةتوانى  دةرياكة.  كةنار  طةِرايةوة 

َيت كة ئةطةرضى ئةم دوورطةكةى نةبينى، بةآلم طوَيبيستى زرنطةى 
َ
دةل

دا كردبَيت. ئةطةر ِرؤذَيك هات و طةِرايةوة بةو خانمة 
َ
شةنطة درؤى لةطةل

َيت كة ئةطةرضى ئةم دوورطةكةى نةبينى، بةآلم طوَيبيستى زرنطةى 
َ
دةل

دا كردبَيت. ئةطةر ِرؤذَيك هات و طةِرايةوة بةو خانمة 
َ
شةنطة درؤى لةطةل

زةنطةكان بوو كة بة زةبرى شةثؤلةكان دةجووآلن.
ضةندين مانط تَيثةِرين خانمةكة هةر نةطةِرايةوةو كوِرَيذطةكة هةموو 
شتَيكى لةبريضؤوة سةبارةت بةو ذنة. ئَيستاكة طةيشتؤتة ئةو بِريارةى 
ثَيوستى بةوة هةية نهَينى طةنجينةو خَيرو بَيرى ئةو ثةرستطا نقومبووة 
دةتوانَيت  ئةوسا  بَيت  زةنطةكان  لة  طوَيى  بتوانَيت  طةر  بدؤزَيتةوة. 
دةستنيشانى ئةو شوَينة بكات و ئةو طةنجينة شاراوةى بنى دةرياكة 

ِرزطار بكات.
ئةم هيض حةزو بايةخَيكى بؤ قوتابخانة نةما. الى هاوِرَيكانى بوو بة 

َين:
َ
ةكانى ديكة. ِراهاتبوون بل

َ
بابةتى قؤشمةو مةزاقى مندال

ئةم هيض حةزو بايةخَيكى بؤ قوتابخانة نةما. الى هاوِرَيكانى بوو بة 
َين:

َ
ةكانى ديكة. ِراهاتبوون بل

َ
بابةتى قؤشمةو مةزاقى مندال

ئةم هيض حةزو بايةخَيكى بؤ قوتابخانة نةما. الى هاوِرَيكانى بوو بة 

- ئةم وةكو ئَيمة نيية. واى ثَى ضاكرتة لة كةنار دةرياكة دابنيشَيتء 
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طةرمةى  دةنيؤ  دةترسَيت  لةوة  ضونكة  بكات،  شةثؤلةكانى  سةيرى 
طةمةو زرمةزلَيدا لَيدان و كوتانى ئَيمةى بةربكةوَيت. هةرهةموويان قاقا 

ثَيدةكةنني كة دةيانبينى لة ِرؤخ دةرياكة دانيشتووة.
زةنطةكانى  زرنطةى  لة  طوَيى  نةيدةتوانى  هَيشتا  ئةم  طةرضى 
ثةرستطاكة بَيت، بةآلم سةبارةت بة شتى ديكة فَيرى جؤرةها شت بوو. 
ث و هوِرى شةثؤلةكان 

َ
واى لَيهات دركى ئةوة بكات كة ئيدى تةواو بة شل

ِراهاتووةو ئيرت لةمةودوا ئةوةندة شاطةشكة نابَيت. هةر دواى ئةوة زؤر 
زوو ئاشناى ضريكةى نةورةسةكان بوو، ويزةويزى هةنطةكان و وذةوذى 

ي دةكرد.
َ
(با) كة دةيدا لة دارخورماكان و بة نَيوانياندا هةل

كوِرَيذطةكة  خانمةكة   
َ

لةطةل طفتوطؤكةى  دواى  مانط  شةش  هةر 
قاووقيذى  هةموو  لة  ئاطا  بَي  و  دابنيشَيت  لةوَيندةرَى  دةيتوانى 
زةنطةكانى  زرنطةى  لة  طوَيى  نةيدةتوانى  هَيشتا  بةآلم  دةوروبةرى، 

ثةرستطا خنكاوةكة بَيت.
سوربوون  كرد.  قسةيان  كوِرَيذطةكة   

َ
لةطةل و  هاتن  ماسيطرةكان 

هةرطيز.  كوِرَيذطةكة   
َ
وةُّـ بووة،  زةنطةكان  لة  طوَييان  ئةوةى  لةسةر 

سوربوون  كرد.  قسةيان  كوِرَيذطةكة   
َ

لةطةل و  هاتن  ماسيطرةكان 
هةرطيز.  كوِرَيذطةكة   

َ
وةُّـ بووة،  زةنطةكان  لة  طوَييان  ئةوةى  لةسةر 

سوربوون  كرد.  قسةيان  كوِرَيذطةكة   
َ

لةطةل و  هاتن  ماسيطرةكان 

 ماسيطرةكان زمانى خؤيان طؤِرى:
َ

دواى ماوةيةك بةهةرحال
هةرطيز.  كوِرَيذطةكة   

َ
وةُّـ بووة،  زةنطةكان  لة  طوَييان  ئةوةى  لةسةر 

 ماسيطرةكان زمانى خؤيان طؤِرى:
َ

دواى ماوةيةك بةهةرحال
هةرطيز.  كوِرَيذطةكة   

َ
وةُّـ بووة،  زةنطةكان  لة  طوَييان  ئةوةى  لةسةر 

- تؤ كاتَيكى زؤرت بةسةربرد، زياتر لة ثَيوست لَيرة دانيشتوويت و 
بري لةو زةنطانةى ذَير زةرياكة دةكةيتةوة، لة برييان بكةو بطةِرَيوة نَيو 
 هاوِرَيكانت. لةوة دةضَيت بة تةنها ماسيطرةكان بتوانن 

َ
طةمةكردن لةطةل

بري لةو زةنطانةى ذَير زةرياكة دةكةيتةوة، لة برييان بكةو بطةِرَيوة نَيو 
 هاوِرَيكانت. لةوة دةضَيت بة تةنها ماسيطرةكان بتوانن 

َ
طةمةكردن لةطةل

بري لةو زةنطانةى ذَير زةرياكة دةكةيتةوة، لة برييان بكةو بطةِرَيوة نَيو 

طوَييان لة زرنطةى ئةو زةنطانة بَيت.
يدا هات _ خؤ لةوانةشة 

َ
َيك تَيثةِرى. كوِرَيذطةكة بة خةيال

َ
نزيكةى سال

ئةوان ِراست بكةن! وا باشرتة كة طةورة ببم و ئةوسا ببمة ماسيطرو هةموو 
سةرلةبةيانييةك بَيمة كةنارى ئةم زةرياية، ضونكة وام لَيهاتووة ئَيرةم 
وتى-لةوانةشة  خؤيدا  ى 

َ
دل لة  هةروةها  بووم._  هؤطرى  و  بوَيت  خؤش 

بوومةلةرزةيةدا  ئةو  لةميانةى  و  بَيت  ديكة  ئةفسانةيةكى  تةنها  بة 



پاولۆکۆییليۆ١٠

زةنطةكانيش وردوخاش بووبن و لةوساوة هةرطيز نةزرطابَيتنةوة.-
لة  ِرؤيشتنةوة  بةدةم  َى. 

َ
مال بطةِرَيتةوة  بِرياريدا  ئةو ثاشنيوةِرؤية   

ئاوايى لَي بكات. بؤ جارَيكى ديكة 
َ
زةرياكة نزيك كةوتةوة بةو نيازةى مال

لة  ِرؤيشتنةوة  بةدةم  َى. 
َ
مال بطةِرَيتةوة  بِرياريدا  ئةو ثاشنيوةِرؤية   

ئاوايى لَي بكات. بؤ جارَيكى ديكة 
َ
زةرياكة نزيك كةوتةوة بةو نيازةى مال

لة  ِرؤيشتنةوة  بةدةم  َى. 
َ
مال بطةِرَيتةوة  بِرياريدا  ئةو ثاشنيوةِرؤية   

سةيرى سروشت و ئةو جيهانةى دةوروبةرى خؤي كرد، ضونكة ئيدى 
لةوةثرت خولياى زةنطةكانى لة سةردا نةما. ديسانةوة دةيتوانى لة خؤشى 
ث و هووِرى زةرياو لة 

َ
و جوانى ضريكةى نةورةسةكان بخةنَيتةوة، لة شل

يكردبوو. لة دوورةوةش طوَيى لة 
َ
وذةوذى با كة بةناو دارخورماكاندا هةل

ث و هووِرى زةرياو لة 
َ
و جوانى ضريكةى نةورةسةكان بخةنَيتةوة، لة شل

يكردبوو. لة دوورةوةش طوَيى لة 
َ
وذةوذى با كة بةناو دارخورماكاندا هةل

ث و هووِرى زةرياو لة 
َ
و جوانى ضريكةى نةورةسةكان بخةنَيتةوة، لة شل

دةنطةدةنطى هاوِرَيكانى بوو كة طةمةيان دةكرد. ئاسوودةبوو بةوةى كة 
هةر زوو دةست بة طةمةو زرمةزلَيى منداآلنةى خؤى دةكاتةوة.

ئةوةندة  دةتوانَيت  َيك 
َ
مندال تةنها  كة  ئاسوودةبوو  كوِرَيذطةكة 

كردبوو  داطريى  شوكرانةبذَيرى  لة  ثِر  هةستَيكى   – بَيت  خؤشبةخت 
نيابوو لةوةى كاتى خؤى 

َ
تةنها لةبةرئةوةى كة زيندووةو دةذى. ئةم دل

كردبوو  داطريى  شوكرانةبذَيرى  لة  ثِر  هةستَيكى   – بَيت  خؤشبةخت 
نيابوو لةوةى كاتى خؤى 

َ
تةنها لةبةرئةوةى كة زيندووةو دةذى. ئةم دل

كردبوو  داطريى  شوكرانةبذَيرى  لة  ثِر  هةستَيكى   – بَيت  خؤشبةخت 

و  ِرابمَينَيت  سروشت  لة  ضؤن  ببوو  ئةوة  فَيرى  ضونكة  بةفرِيؤنةداوة، 
وردبَيتةوةو ضؤن ِرَيزى لَيبطرَيت. ثاشان ضونكة طوَيى لة زةريا دةطرت، 
كردوو بةنَيو دارخورماكانداو دةنطةدةنطى 

َ
لة نةورةسةكان، لة باى هةل

وردبَيتةوةو ضؤن ِرَيزى لَيبطرَيت. ثاشان ضونكة طوَيى لة زةريا دةطرت، 
كردوو بةنَيو دارخورماكانداو دةنطةدةنطى 

َ
لة نةورةسةكان، لة باى هةل

وردبَيتةوةو ضؤن ِرَيزى لَيبطرَيت. ثاشان ضونكة طوَيى لة زةريا دةطرت، 

هاوِرَيكانى بةدةم ياريكردنةوة، هةروةها توانى طوَيى لة زةنطى يةكةم 
خؤش 

َ
بَيت، ثاشان زةنطَيكى ديكة، دوايى سَييةميان، تاوةكو ئةوةندة دل

هاوِرَيكانى بةدةم ياريكردنةوة، هةروةها توانى طوَيى لة زةنطى يةكةم 
خؤش 

َ
بَيت، ثاشان زةنطَيكى ديكة، دوايى سَييةميان، تاوةكو ئةوةندة دل

هاوِرَيكانى بةدةم ياريكردنةوة، هةروةها توانى طوَيى لة زةنطى يةكةم 

و شاطةشكة بوو كة هةر هةموو زةنطةكانى ثةرستطا نقومبووةكة زرنطة 
زرنطيان دةهات.

ساآلنَيك دواتر كة ثَيطةيشت و بوو بة ثياو طةِرايةوة بؤ طوندةكةى 
دؤزينةوةى  بة  خةونى  زياتر  لةوة  ئيدى  ى. 

َ
مندال كةنارى  بؤ  و  خؤيان 

ساآلنَيك دواتر كة ثَيطةيشت و بوو بة ثياو طةِرايةوة بؤ طوندةكةى 
دؤزينةوةى  بة  خةونى  زياتر  لةوة  ئيدى  ى. 

َ
مندال كةنارى  بؤ  و  خؤيان 

ساآلنَيك دواتر كة ثَيطةيشت و بوو بة ثياو طةِرايةوة بؤ طوندةكةى 

طةنجينةكةى ذَير زةرياكة نةدةبينى، لةوانةشة كة هةر هةموو شتةكان 
لة  بةِراستى طوَيى  بووبن. تةواو ضيديكةو هةر  ى خؤى 

َ
بةرهةمى خةيال

بزرو  ثاشنيوةِرؤكى  لة  هةرطيز  هةرطيزاو  نةدةبوو  خنكاوةكان  زةنطة 
ى بزرنطَينةوة، سةرةِراى ئةوةش بِرياريدا 

َ
بةسةرضووى سةردةمى مندال

بزرو  ثاشنيوةِرؤكى  لة  هةرطيز  هةرطيزاو  نةدةبوو  خنكاوةكان  زةنطة 
ى بزرنطَينةوة، سةرةِراى ئةوةش بِرياريدا 

َ
بةسةرضووى سةردةمى مندال

بزرو  ثاشنيوةِرؤكى  لة  هةرطيز  هةرطيزاو  نةدةبوو  خنكاوةكان  زةنطة 
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بة درَيذايى ئةو كةنارة بؤ ماوةيةك ثياسة بكات تاوةكو طوَى لة هاذةى 
باو ضريكةى نةورةسةكان بطرَيت. مةزةندةى سةرسامييةكةى بكة. لةوَى 
لة كةنارى زةرياكة ئةو خانمةى بينييةوة كة بؤ يةكةمجار سةبارةت بة 

 كرد. كوِرَيذطةكة لَييثرسى..
َ

دوورطةكةو ثةرستطاكةى قسةى لةطةل
- ئةوة خةريكى ضيت لَيرة؟

 خانمةكة وةآلمى دايةوة..
- من ضاوةِروانى تؤ بووم.

 تَيثةِرينى ئةو هةموو ساآلنةدا 
َ

 كوِرَيذطةكة سةرنجيداو بينى لةطةل
- من ضاوةِروانى تؤ بووم.

 تَيثةِرينى ئةو هةموو ساآلنةدا 
َ

 كوِرَيذطةكة سةرنجيداو بينى لةطةل
- من ضاوةِروانى تؤ بووم.

ذنةكة كتومت وةك جارانى بوو هيض نةطؤِرابوو! هةمان سةرثؤشى جاران 
كة سةروثرضى داثؤشيبوو، ذنة يةك تؤزيش زةردو ذاكاو نةببوو! طةرضى 

زةمةنَيكيش تَيثةِريبوو.
خانمةكة دةفتةرَيكى بةرط شينى كرد بة ديارى كة هةموو الثةِرةكانى 

سثى بوون و ثَييوت:
َيك 

َ
مندال ضاوةكانى  بايةخى  بةهاو  ِرؤشنايى  بنووسة جةنطاوةرى   -

ى 
َ
ن دةتوانن دوور لة ِرؤحَيكى ثِر لة تال

َ
ِرادةطرَيت، ضونكة منداال بةرز 

َيك 
َ
مندال ضاوةكانى  بايةخى  بةهاو  ِرؤشنايى  بنووسة جةنطاوةرى   -

ى 
َ
ن دةتوانن دوور لة ِرؤحَيكى ثِر لة تال

َ
ِرادةطرَيت، ضونكة منداال بةرز 

َيك 
َ
مندال ضاوةكانى  بايةخى  بةهاو  ِرؤشنايى  بنووسة جةنطاوةرى   -

جةنطاوةرى  كاتةى  ئةو  بكةن.  جيهان  سةيرى  ناشريينى  و  تاريكى  و 
لة تةنيشتييةوة وةستاوة  بزانَيت ئاخؤ ئةو كةسةى  ِرؤشنايى بيةوَيت 
َيكةوة 

َ
 دةدات هةر بة ضاوى مندال

َ
شايستةى متمانةى ئةوة.. ئةم هةول

لة تةنيشتييةوة وةستاوة  بزانَيت ئاخؤ ئةو كةسةى  ِرؤشنايى بيةوَيت 
َيكةوة 

َ
 دةدات هةر بة ضاوى مندال

َ
شايستةى متمانةى ئةوة.. ئةم هةول

لة تةنيشتييةوة وةستاوة  بزانَيت ئاخؤ ئةو كةسةى  ِرؤشنايى بيةوَيت 

سةيرى ئةو كةسة بكات.
كورَيذطةكة ثرسى ..

- جةنطاوةرى ِرؤشنايى ضيية؟
خانمةكة بة خةندةيةكةوة وةآلمى دايةوة..

كةسَيكة  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  ضيية.  دةيزانيت  تةواو  ئيرت  تؤ   -
تواناى ئةوةى هةية لة ثةرجووةكةى(1) ذيان تَيبطات، تواناى جةنط 
و ملمالنَيى هةية تا كؤتايى لةثَيناو هةر شتَيك كة خؤى بِرواى ثَييةتى. 
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سةر  دةيانهَيننة  شةثؤلةكان  كة  بَيت  زةنطانة  لةو  طوَيى  دةشتوانَيت 
زرنطانةوة لة بن و قووآليى ئةو زةرياية.

نةبينيبوو.  خؤى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرَيكى  وةك  هةرطيز  كوِرَيذطةكة 
هةر  بخوَينَيتةوة!  ئةم  ى 

َ
دل و ختوورةى   

َ
خانمةكة خةيال دةضوو  لةوة 

نةبينيبوو.  خؤى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرَيكى  وةك  هةرطيز  كوِرَيذطةكة 
هةر  بخوَينَيتةوة!  ئةم  ى 

َ
دل و ختوورةى   

َ
خانمةكة خةيال دةضوو  لةوة 

نةبينيبوو.  خؤى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرَيكى  وةك  هةرطيز  كوِرَيذطةكة 

وةك  نيية  ئامادة  كةس  طةرضى  هةية  شتانةى  ئةم  تواناى  كةسَيك 
جةنطاوةرى ِرؤشنايى لة خؤى بِروانَيت، بةآلم هةموومان واين.

كوِرَيذطةكة سةيرى الثةِرة سثييةكانى دةفتةرةكةى كرد. خانمةكة 
ديسانةوة خةنييةوة.

ثاشان ثَييوت:
- «بنووسة دةربارةى جةنطاوةرى ِرؤشنايى.»
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةزانَيت كة 
ئةوةندةى هةية شوكرانةبذَير بَيت.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى بةوة دةزانَيت كة خاوةنى ضةندةها شتة واى 
لَي بكات شوكرانةبذَير بَيت. 

كةوتوون.  فرياى  بة  فريشتةكان  ملمالنَيكاندا  و  كَيرِبكَى  لةميانةى 
دادةنَين،  خؤيدا  شوَينى  لة  شتةو  هةر  كة  ئاسمانييةكانن  هَيزة  ئةوة 

ئةوسا بوارى بؤ خؤش دةكةن كة هةموو تواناو بةهرةكانى بخاتةطةِر.
َين:

َ
دؤستةكانى دةل

ئةوسا بوارى بؤ خؤش دةكةن كة هةموو تواناو بةهرةكانى بخاتةطةِر.
َين:

َ
دؤستةكانى دةل

ئةوسا بوارى بؤ خؤش دةكةن كة هةموو تواناو بةهرةكانى بخاتةطةِر.

- ئةم ضةندة بةختةوةرة!
هةر واشة جةنطاوةرةكةمان كاروكردةوةى وا دةكات كة لة دةرةوةى 
هَيزو تواناكانى خؤيةتى، هةر لةبةرئةوةشة دةمةو ئَيواران دةكةوَيتة سةر 
 

َ
ئةذنؤ و سوثاسى ئةو دةمامك و جبةية دةكات كة دةيشارَيتةوة. بةهةرحال

سوثاسطوزارى ئةم هةر بة تةنها ثةيوةست نيية بة جيهانى ِرؤحييةوة. ئةم 
هةرطيز دؤستةكانى خؤى لةياد ناكات، ضونكة دةنَيو شةِرطةكاندا خوَينى 

 بة خوَينى دؤستةكانى بووة.
َ

ئةم تَيكةل
هةرطيز دؤستةكانى خؤى لةياد ناكات، ضونكة دةنَيو شةِرطةكاندا خوَينى 

 بة خوَينى دؤستةكانى بووة.
َ

ئةم تَيكةل
هةرطيز دؤستةكانى خؤى لةياد ناكات، ضونكة دةنَيو شةِرطةكاندا خوَينى 

بهَيننةوة  بريى  ديكة  ئةوانى  نيية  بةوة  ثَيوستى  جةنطاوةرةكةمان 
كة ضؤن ضؤنى فرياى كةوتوون، ضونكة خؤى يةكةمني كةسة وةبريى 
نيا دةكاتةوة بؤ هةر ثاداشت و خةآلتَيك كة دةستى 

َ
دَيتةوةو هةمووان دل

دةكةوَيت و ئةوانيش بةشدار دةكات.
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ى جةنطاوةر. 
َ
هةر هةموو ِرَيطاكان دةضنةوة نَيو دل
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ئةم  جةنطاوةرةكة.  ى 
َ
دل نَيو  دةضنةوة  دونيا  ِرَيطاكانى  هةموو  هةر 

ى خؤى فِرَيدةداتة نَيو ِرووبارى سؤزو 
َ
بة جؤش و خرؤشَيكةوة بَى دوودل

ئةم  جةنطاوةرةكة.  ى 
َ
دل نَيو  دةضنةوة  دونيا  ِرَيطاكانى  هةموو  هةر 

ى خؤى فر
َ
بة جؤش و خرؤشَيكةوة بَى دوودل

ئةم  جةنطاوةرةكة.  ى 
َ
دل نَيو  دةضنةوة  دونيا  ِرَيطاكانى  هةموو  هةر 

ى خؤى فِرَيدةداتة نَيو ِرووبارى سؤزو 
َ
َيدةداتة نَيو ِرووبارى سؤزو بة جؤش و خرؤشَيكةوة بَى دوودل ِ

هةست و خؤشةويستييةوة. هةميشة بةدةم تافةتاف و هاذةوة دةنَيو ذينى 
َيت. جةنطاوةرةكةمان ضاك دةزانَيت كة ضةندة ئازادة لة 

َ
دةقول

َ
خؤيدا هةل

بةتة زؤر ئازايانة ئةو بِريارانةش 
َ
بذاردنى حةزو ئارةزووةكانى خؤى، هةل

َ
هةل

 تةنها بؤ 
َ

دةدات بَيئةوةى بيةوَيت ئةوانى ديكة قايل بكات، بَى نيازو خةيال
بةتة زؤر ئازايانة ئةو بِريارانةش 

َ
بذاردنى حةزو ئارةزووةكانى خؤى، هةل

َ
هةل

 تةنها بؤ 
َ

دةدات بَيئةوةى بيةوَيت ئةوانى ديكة قايل بكات، بَى نيازو خةيال
بةتة زؤر ئازايانة ئةو بِريارانةش 

َ
بذاردنى حةزو ئارةزووةكانى خؤى، هةل

َ
هةل

كو هةندَيكجار شَيتانة دةيكات. ئةم باوةشى 
َ
ى خؤى دةيكات، بةل

َ
مةرامى دل

طةرمانة ئةوثةِرى ضَيذى 
َ
بؤ ئةو هةست و سؤزو خؤشةويستيية كردؤتةوةو دل

 دةبينَيت. ئةم دةزانَيت كة ثَيوست بةوة ناكات واز لة خؤشييةكانى ئةم 
َ
ُّـ

طةرمانة ئةوثةِرى ضَيذى 
َ
بؤ ئةو هةست و سؤزو خؤشةويستيية كردؤتةوةو دل

 دةبينَيت. ئةم دةزانَيت كة ثَيوست بةوة ناكات واز لة خؤشييةكانى ئةم 
َ
ُّـ

طةرمانة ئةوثةِرى ضَيذى 
َ
بؤ ئةو هةست و سؤزو خؤشةويستيية كردؤتةوةو دل

طرتن و بةزينء شكان و فةتح و داطريكردنة بهَينَيت، هةموويان بةشَيكن 
ى ئةو كةسانةى بةشدارى تَيدا 

َ
لة ذيان و خؤشى و لةزةت دةبةخشنة دل

دةكةن، بةآلم ئةم هةرطيز ضاو لةو شتانة ناثؤشَيت كة هةميشة بةردةوامن 
َين و ثةيمان و ثةيوةنديية بةهَيزانةى بة درَيذايى زةمةن سازاون 

َ
يان ئةو بةل

و دروستبوون.
جةنطاوةر دةتوانَيت جياوازى لةنَيوان ئةو شتانةدا بكات كة نةمرنء 

ئةو شتانةشى كة ِرةفتةنني و زوو بةسةر دةضن.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى هةر بة تةنها هَيز ناخوازَيت. 
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كو 
َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى بة تةنها ثشت بةهَيزو تواناى خؤى نابةستَيت، بةل

ك لة وزةو توانستى دذةكةى وةربطرَيت. كة دَيتة 
َ
ى ئةوةش دةدات كةل

َ
هةول

كو 
َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى بة تةنها ثشت بةهَيزو تواناى خؤى نابةستَيت، بةل

ك لة وزةو توانستى دذةكةى وةربطرَيت. كة دَيتة 
َ
ى ئةوةش دةدات كةل

َ
هةول

كو 
َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى بة تةنها ثشت بةهَيزو تواناى خؤى نابةستَيت، بةل

ةو جؤرى لَيدان و 
َ
طةرمى و جؤش و جوول

َ
ناو جةنطةوة ئةوةى كة هةيةتى دل

َيكى جةنط كة لةميانةى ِراهَينان و مةشقدا 
َ
دةستوةشاندنييةتى. هةموو فِروفَيل

فَيريان بووة. ئةو كاتةى شةِرةكة طةرمرت دةبَيت ئةم تَيدةطات هةر بة تةنها 
طةرمى و مةشق بةس نني بؤ بردنةوةى جةنط، ئةوةى كة طرةوى لةسةر 

َ
دل

فَيريان بووة. ئةو كاتةى شةِرةكة طةرمرت دةبَيت ئةم تَيدةطات هةر بة تةنها 
طةرمى و مةشق بةس نني بؤ بردنةوةى جةنط، ئةوةى كة طرةوى لةسةر 

َ
دل

فَيريان بووة. ئةو كاتةى شةِرةكة طةرمرت دةبَيت ئةم تَيدةطات هةر بة تةنها 

ى خؤى بؤ هةموو طةردوون دةكاتةوةو لة يةزدان 
َ
دةكرَيت ئةزموونة. ئةوسا دل

دةثاِرَيتةوة كة ئةو ِرؤح و سرووشةى(2) ثَيببةخشَيت كة طةرةكييةتى تاوةكو 
بتوانَيت هةر لَيدان و كوتانَيكى قاندِرةكةى(3) بطؤِرَيت بؤ وانةيةك لة وانةكانى 

بةرطريكردن لة خودى خؤى.
َين:

َ
دؤستةكانى دةل

تاوةكو  ِراطرت  شةِرةكةى  ئةفسانةيية!  كةسَيكى  ض  ئةم  سةيرى   -
ويرد بخوَينَيت و نوَيذان بكات، نةك هةر ئةوةو بةس ئةم ئةوةتا ِرَيز لة 

ةكانى بةرامبةرةكةى دةطرَيت!
َ
فِروفَيل

ويرد بخوَينَيت و نوَيذان بكات، نةك هةر ئةوةو بةس ئةم ئةوةتا ِرَيز لة 
ةكانى بةرامبةرةكةى دةطرَيت!

َ
فِروفَيل

ويرد بخوَينَيت و نوَيذان بكات، نةك هةر ئةوةو بةس ئةم ئةوةتا ِرَيز لة 

شةِرفرؤشتنانة  و  هاندان  و  ثالر  ئةو  وةآلمى  جةنطاوةرةكةمان 
ناداتةوة. ئةم ضاك دةزانَيت كة بَى سرووش و ئةزموون هيض مةشق و 

ِراهَينانَيك دادى نادات.
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.
َ

جةنطاوةرى ِرؤشنايى ثةنا ناباتة بةر فِروفَيل
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كو وريايةو 
َ
، بةل

َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى هةرطيز ثةنا ناباتة بةر فِروفَيل

 تَيكبدات.
َ
طري بكات و سةرى ُّـ

َ
دةزانَيت ضؤن دوذمنةكةى غافل

كو وريايةو 
َ
، بةل

َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى هةرطيز ثةنا ناباتة بةر فِروفَيل

 تَيكبدات.
َ
طري بكات و سةرى ُّـ

َ
دةزانَيت ضؤن دوذمنةكةى غافل

كو وريايةو 
َ
، بةل

َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى هةرطيز ثةنا ناباتة بةر فِروفَيل

و  ثالن  هةرضى  دةدات 
َ
هةول دواجار  بَيت   

َ
دوودل ِراِراو  هةرضةندَيك 

سرتاتيذَيك كة لة هةطبةيداية بيخاتة طةِر تاوةكو بة ئامانجةكانى خؤى 
لةدةست  تواناكانى  هَيزو  خةريكة  دةكات  هةست  كاتةى  ئةو  بطات. 
دةدات وا لة بةرامبةرةكةى دةكات كة ئةم بؤ هةلَيك دةطةِرَيت و خؤى 
مةآلس داوة. طةر ثَيوستى بةوة بَيت لةالى ِراستةوة هَيرش بكاتة سةر 
خؤ  َينَيت، 

َ
دةجوول ضةثدا  بةالى  هَيزةكةى  هةموو  ئةوسا  قاندِرةكةى 

مةآلس داوة. طةر ثَيوستى بةوة بَيت لةالى ِراستةوة هَيرش بكاتة سةر 
خؤ  َينَيت، 

َ
دةجوول ضةثدا  بةالى  هَيزةكةى  هةموو  ئةوسا  قاندِرةكةى 

مةآلس داوة. طةر ثَيوستى بةوة بَيت لةالى ِراستةوة هَيرش بكاتة سةر 

ئةطةر نيازى بَيت يةكسةر بضَيتة ناو جةنطةكةوة وا خؤى دةنوَينَيت كة 
ماندووةو طةرةكييةتى سةرخةوَيك بشكَينَيت.

َين:
َ
دؤستةكانى دةل

طةرمييةكى نةما!
َ
سةيري بكةن هيض جؤش و دل  -

دؤستةكانى  ضونكة  نادات،  ؤكانة 
َ
قسةل قسةو  بةم  طوَى  ئةم   

َ
وةُّـ  

ئاطادارى نةخشةو تاكتيكةكانى ئةم نني.
ثَيوستى  ِرَيك دةزانَيت ضى دةوَيت، هةربؤية  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

بةوة نيية كاتى خؤى بة شيكردنةوةوة بةفرِيؤ بدات.
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دوذمنةكةت تَيبطةيةنة كة بةو هَيرشةى
 دةيكاتة سةر تؤ كةمةكَى دةيباتةوة.
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و  ثالن  لةمةِر  هةية  جؤرةى  لةم  ِرَينماييةكى  ضينى  حةكيمَيكى 
نيا 

َ
دل لةوة  دوذمنةكةت  بدة 

َ
ِرؤشنايى:»هةول سرتاتيذييةتى جةنطاوةرى 

و  ثالن  لةمةِر  هةية  جؤرةى  لةم  ِرَينماييةكى  ضينى  حةكيمَيكى 
نيا 

َ
دل لةوة  دوذمنةكةت  بدة 

َ
ِرؤشنايى:»هةول سرتاتيذييةتى جةنطاوةرى 

و  ثالن  لةمةِر  هةية  جؤرةى  لةم  ِرَينماييةكى  ضينى  حةكيمَيكى 

بكةيتةوة كة بةو هَيرشةى دةيكاتة سةرتؤ طرةوةكةى دؤِراوةو شتَيكى 
دةكاتةوة.»  كةم  الوازو  طةرمييةكةى 

َ
دل و  ئةوة جؤش  دةباتةوة،  كةم 

بكةيتةوة كة بةو هَيرشةى دةيكاتة سةرتؤ طرةوةكةى دؤِراوةو شتَيكى 
دةكاتةوة.»  كةم  الوازو  طةرمييةكةى 

َ
دل و  ئةوة جؤش  دةباتةوة،  كةم 

بكةيتةوة كة بةو هَيرشةى دةيكاتة سةرتؤ طرةوةكةى دؤِراوةو شتَيكى 

لة طؤِرةثانى جةنطدا بكشَييتةوة طةر  بؤ ماوةيةك  «لةوة شةرم مةكة 
هةستت كرد دوذمنةكةت لة تؤ بةهَيزترة. هةرطيز ئةوةيان طرنط نيية 
طرنط  كو 

َ
بةل دةيدؤِرَينَيت،  يان  دةيبةيتةوة  جةنطَيكدا  تاكة  لة  تؤ  كة 

لةوةداية ئةو شةِرة ضؤن كؤتايى دَيت. هةتا طةر تؤ زؤر بةهَيزيش بيت 
هةرطيز لةوة شةرم نةكةيت كةوا خؤت بنوَينيت الوازيت، ئةوةيان وا لة 
ةشة بَيت و شَيتانةو دةستبةجَى ثةالمار بدات. 

َ
دوذمنةكةت دةكات هةل

لة شةِردا كليلى سةركةوتن لةوةداية بتوانيت قاندِرةكةت وا لَي بكةيت 
فرياى خؤى نةكةوَيت و تؤ دةست و بردى لَيبكةيت.»
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جةنطاوةر هيض هةلَيك نابوَيرَيت 
تاوةكو خؤى فَير بكات.
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َيت: «من 
َ
ى خؤيدا وا دةل

َ
بةِراستى سةيرة! جةنطاوةرى ِرؤشنايى لة دل

ةت 
َ
دةدةن خةسل

َ
كةسانَيكى زؤرم بينى لة يةكةمني هةل و ديداردا هةول

َيت: «من 
َ
ى خؤيدا وا دةل

َ
بةِراستى سةيرة! جةنطاوةرى ِرؤشنايى لة دل

ةت 
َ
دةدةن خةسل

َ
كةسانَيكى زؤرم بينى لة يةكةمني هةل و ديداردا هةول

َيت: «من 
َ
ى خؤيدا وا دةل

َ
بةِراستى سةيرة! جةنطاوةرى ِرؤشنايى لة دل

هَيزو  ئةوان  بدةن.  كى 
َ
خةل ثيشانى  خؤيان  خراثةكانى  زؤر  خووة  و 

تواناكانى ناوةوةى خؤيان لةثشت جؤرَيك لة دوذمنكاريدا دةشارنةوة. 
سةربةخؤبوون  لة  هةوايةك  لةثشت  تةنيايى  لة  خؤيان  ترسى  ئةوان 
بؤ  كو 

َ
بةل ناكةن،  خؤيان  تواناكانى  بةهَيزو  متمانة  ئةوان  دةشارنةوة. 

هةميشة زوِرناى -ضاكى و ثاكى- خؤيان لَيدةدةن.
جةنطاوةرةكةمان ئةو هةموو دؤخ و ثةيامانة دةخوَينَيتةوة لةو ذن و 
ثياوانةى كة ئةم ضاوى بة ضاويان دةكةوَيت. ئةم هةرطيز بة ِرووكةشى 
كاربكةنة  دةيانةوَيت  كى 

َ
خةل كاتةى  ئةو  و  ناخوات  فريو  ديكة  ئةوانى 

ثياوانةى كة ئةم ضاوى بة ضاويان دةكةوَيت. ئةم هةرطيز بة ِرووكةشى 
كاربكةنة  دةيانةوَيت  كى 

َ
خةل كاتةى  ئةو  و  ناخوات  فريو  ديكة  ئةوانى 

ثياوانةى كة ئةم ضاوى بة ضاويان دةكةوَيت. ئةم هةرطيز بة ِرووكةشى 

سةر هةست و مَيشكى ئةم بَي دةنط و خامؤشةو ِرادةمَينَيت. ئةو بؤنةو 
ضونكة  بكاتةوة،  ِراست  خؤى  ةكانى 

َ
هةل تاوةكو  دةقؤزَيتةوة  بوارانة 

سةر هةست و مَيشكى ئةم بَي دةنط و خامؤشةو ِرادةمَينَيت. ئةو بؤنةو 
ضونكة  بكاتةوة،  ِراست  خؤى  ةكانى 

َ
هةل تاوةكو  دةقؤزَيتةوة  بوارانة 

سةر هةست و مَيشكى ئةم بَي دةنط و خامؤشةو ِرادةمَينَيت. ئةو بؤنةو 

ئةوانى ديكة دةبنة جوانرتين ئاوَينةى باآلنوماى ئةم.
جةنطاوةر هةموو هةل و دةرفةتَيك دةقؤزَيتةوة تاوةكو خؤى فَير بكات.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى جاروبار دةكةوَيتة جةنطةوة 
 ئةو كةسانةى كة خؤشى دةوَين.

َ
لةطةل

جةنطاوةرى ِرؤشنايى جاروبار دةكةوَيتة جةنطةوة 
 ئةو كةسانةى كة خؤشى دةوَين.

َ
لةطةل

جةنطاوةرى ِرؤشنايى جاروبار دةكةوَيتة جةنطةوة 
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َ

   جةنطاوةرى ِرؤشنايى هةندَيكجار دةكةوَيتة ملمالنَى و جةنط لةطةل
ئةو كةسانةى كة ئةم خؤشى دةوَين. ئةو مرؤظةى بةرطريى لة هاوِرَيكانى 
ال ثشتى 

َ
ة طةرداوى زةمانة بيبةزَينَيت و ذيانى ثِر لة هةل

َ
دةكات مةحال

ئةو كةسانةى كة ئةم خؤشى دةوَين. ئةو مرؤظةى بةرطريى لة هاوِرَيكانى 
ال ثشتى 

َ
ة طةرداوى زةمانة بيبةزَينَيت و ذيانى ثِر لة هةل

َ
دةكات مةحال

ئةو كةسانةى كة ئةم خؤشى دةوَين. ئةو مرؤظةى بةرطريى لة هاوِرَيكانى 

ةمةكانى 
َ
سارد بكاتةوة. ئةم بايى ئةوةندة بةهَيزة بةسةر تةنط و ضةل

ال ثشتى 
َ
ة طةرداوى زةمانة بيبةزَينَيت و ذيانى ثِر لة هةل

َ
دةكات مةحال

ةمةكانى 
َ
سارد بكاتةوة. ئةم بايى ئةوةندة بةهَيزة بةسةر تةنط و ضةل

ال ثشتى 
َ
ة طةرداوى زةمانة بيبةزَينَيت و ذيانى ثِر لة هةل

َ
دةكات مةحال

 ببَيت و بؤ ثَيشةوة مل بنَيت.
َ

دونيادا زال
ِرووبةِرووى دةوةستنةوة كة   زؤرجاران هةر ئةو كةسانة 

َ
بةهةرحال

ئةم بؤ خؤى فَيرى قلنجانَى(4) و شمشَيروةشاندنيان دةكات. هةر ئةو 
بكةوَيتة  ياندا 

َ
لةطةل تاوةكو  دةدةن  دنةى  خؤى  قوتابيانةى  شاطردو 

جةنطةوة. ئةوساكة جةنطاوةرةكةمان تواناو بةهرةى خؤى دةنوَينَيت. 
قوتابييةكانى  وا دةكات  لَيدان و دةستوةشاندنَيكى زؤر كةم  بة ضةند 
ئةو  دةطةِرَيتةوة  هَيورى  و  هارمؤنى  ئةوسا  بدةن،  فِرَي  ضةكةكانيان 

شوَينةى ئةوان تيايدا بةيةك بطةنةوة.
ِرَيبوارَيك دَيت و لَيى دةثرسَيت..

ةتيية بؤ؟ كة تؤ بؤ خؤت لة 
َ
- ئاخر تؤ بؤضى وادةكةيت؟ ئةم سةغل

ِرَيبوارَيك دَيت و لَيى دةثرسَيت..
ةتيية بؤ؟ كة تؤ بؤ خؤت لة 

َ
- ئاخر تؤ بؤضى وادةكةيت؟ ئةم سةغل

ِرَيبوارَيك دَيت و لَيى دةثرسَيت..

هةموويان ضاكرتو بةتواناتريت؟
وةآلمى جةنطاوةرةكةمان ..

دةشاخَين 
َ
هةل ِروومدا  بة  و  دةكةن  بةرةنطاريم  كة  ئةوان  ئاخر   -  

تةنها  ئةوةش  بكةن،  طةرم  طفتوطؤ  و  بمدوَينن  طةرةكيانة  ِراستيدا  لة 
شَيوازَيكى منة بؤ كردنةوةى طفتوطؤ.
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بةر لة ضوونة ناو جةنطَيكى طةورةوة 
جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةثرسَى:

«ئاخؤ من تا كوَى ثةرةم بة تواناكانم داوة؟»
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بةرلةوةى جةنطاوةرى ِرؤشنايى بكةوَيتة ناو جةنطَيكى طةورةوة لة 
خؤى دةثرسَيت..

- ئاخؤ من تا كوَى توانيومة ثةرة بة بةهرةو تواناكانى خؤم بدةم؟
 ضوونة ناو هةر شةِرَيكدا شتَيك فَيربووة، بةآلم 

َ
 ئةم دةزانَيت لةطةل

زؤربةى ئةو وانانة بوونةتة مايةى ئازارَيكى ئةوتؤ كة هةرطيز ثَيوستى 
بجةنطَيت.  درؤيةكدا  لةثَيناو  ِرَيكةوتووة  وا  ثرت  جارَيك  لة  نةبووة.  ثَى 
ئةم لةثَيناو كةسانَيكدا ئازارو دةردى ضةشتووة كة هةرطيز شايستةى 

خؤشةويستى ئةم نةبوون.
ة دووبارة ناكةنةوة. هةر لةبةرئةوةشة 

َ
سةركةوتووةكان هةمان هةل

ى خؤيةوة دةكات، تةنها لةثَيناو 
َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى سةركَيشى بة دل

بةخشينةن.
َ
ئةو كةسانةدا كة شايستةى ئةو دل

ى خؤيةوة دةكات، تةنها لةثَيناو 
َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى سةركَيشى بة دل

بةخشينةن.
َ
ئةو كةسانةدا كة شايستةى ئةو دل

ى خؤيةوة دةكات، تةنها لةثَيناو 
َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى سةركَيشى بة دل
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى ِرَيز لة وانة سةرةكيةكةى 
َيت:

َ
(ئاى ضينط) دةطرَيت كة دةل

جةنطاوةرى ِرؤشنايى ِرَيز لة وانة سةرةكيةكةى 
َيت:

َ
(ئاى ضينط) دةطرَيت كة دةل

جةنطاوةرى ِرؤشنايى ِرَيز لة وانة سةرةكيةكةى 

«خؤثاراستن ضاكرتة»
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(ئاى  سةرةكييةكانى  وانة  و  ِرَينمايى  لة  ِرَيز  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
َيت:

َ
ضينط) دةطرَيت كة دةل

(ئاى  سةرةكييةكانى  وانة  و  ِرَينمايى  لة  ِرَيز  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
َيت:

َ
ضينط) دةطرَيت كة دةل

(ئاى  سةرةكييةكانى  وانة  و  ِرَينمايى  لة  ِرَيز  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

- ئاطاداربة خؤثاراستن زؤر ضاكة.
وةستةكردن و خؤثاراستن وةكو ثَيداطرتن 

َ
ئةم ضاك دةزانَيت كة هةل

درَيذة  كوشتار  شةِرو  ِرَيكدةكةوَيت  وا  كات  هةندَيك  نيية.  سوربوون  و 
طةرمييةكةى 

َ
دل و  دةبِرَيت  لةبةر  بِرستى  هَيزو  ئةوةشيان  بكَيشَيت، 

درَيذة  كوشتار  شةِرو  ِرَيكدةكةوَيت  وا  كات  هةندَيك  نيية.  سوربوون  و 
طةرمييةكةى 

َ
دل و  دةبِرَيت  لةبةر  بِرستى  هَيزو  ئةوةشيان  بكَيشَيت، 

درَيذة  كوشتار  شةِرو  ِرَيكدةكةوَيت  وا  كات  هةندَيك  نيية.  سوربوون  و 

دةكوذَيت. لة كات و ساتى وادا جةنطاوةرةكةمان بريدةكاتةوة- دواجار 
جةنطَيكى درَيذخايةن هةتا سةركةوتووةكانيش تَيكدةشكَينَيت.- ئةوسا 
دواوةو  دةكشَينَيتة  شةِردا  طؤِرةثانى  لة  خؤى  هَيزةكةى  هةموو  هةر 
ةتَيكى ديكة دةخوازَيت و ثشوويةك دةدات. ئةم ئارةزوومةندانة خؤى 

َ
مؤل

دواوةو  دةكشَينَيتة  شةِردا  طؤِرةثانى  لة  خؤى  هَيزةكةى  هةموو  هةر 
ةتَيكى ديكة دةخوازَيت و ثشوويةك دةدات. ئةم ئارةزوومةندانة خؤى 

َ
مؤل

دواوةو  دةكشَينَيتة  شةِردا  طؤِرةثانى  لة  خؤى  هَيزةكةى  هةموو  هةر 

باشرتين  لة  تاوةكو  بَيت  ضاوةِرَى  مةرجة  دةشزانَيت  بةآلم  ِرادةطرَيت، 
هةُّـ طونجاودا ثةالمار بدات.

َى. ئةم هةرطيز لة كةللةِرةقى 
َ
جةنطاوةر زؤرجاران ثةنا دةباتة بةر دةمةقال

كو هةست دةكات ئاوو هةواكة طؤِراوة.
َ
خؤيةوة ئةوة ناكات، بةل

َى. ئةم هةرطيز لة كةللةِرةقى 
َ
جةنطاوةر زؤرجاران ثةنا دةباتة بةر دةمةقال

كو هةست دةكات ئاوو هةواكة طؤِراوة.
َ
خؤيةوة ئةوة ناكات، بةل

َى. ئةم هةرطيز لة كةللةِرةقى 
َ
جةنطاوةر زؤرجاران ثةنا دةباتة بةر دةمةقال
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى بةوة دةزانَيت ضركةساتى 
تايبةت هةن كة خؤيان دووبارة دةكةنةوة.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى بةوة دةزانَيت كة هةندَيك ضركةساتى تايبةت 
وَيست 

َ
هةن لة ذيانيدا دووبارة دةبنةوة. زؤرجاران ِرووبةِرووى هةمان هةل

جةنطاوةرى ِرؤشنايى بةوة دةزانَيت كة هةندَيك ضركةساتى تايبةت 
وَيست 

َ
هةن لة ذيانيدا دووبارة دةبنةوة. زؤرجاران ِرووبةِرووى هةمان هةل

جةنطاوةرى ِرؤشنايى بةوة دةزانَيت كة هةندَيك ضركةساتى تايبةت 

دةبَيت،  نيطةران  و  ثةست  تةواو  ئيدى  دةبَيتةوة،  طرفت  كَيشةو  و 
ثَيش  هةنطاوَيك  ذيانيدا  لة  بؤتةوةو   

َ
ُّـ تةواو  ئةم  كة  بريدةكاتةوة  وا 

ناكةوَيت.
َيت:»ئاخر من سةردةمانَيك لةمةوبةر هةموو ئةم 

َ
ى خؤيدا دةل

َ
لة دل

شتانةم بينيوةو ضةشتوومة.»
هةموويت  هةر  تؤ  دةكةيت  «ِراست  دةداتةوة:  وةآلمى  وا  يشى 

َ
دل

 هةرطيز نةتتوانيوة تَيثةِريان بكةيت.» ئةوسا جةنطاوةرى 
َ
بينيوة، وةُّـ

هةموويت  هةر  تؤ  دةكةيت  «ِراست  دةداتةوة:  وةآلمى  وا  يشى 
َ
دل

 هةرطيز نةتتوانيوة تَيثةِريان بكةيت.» ئةوسا جةنطاوةرى 
َ
بينيوة، وةُّـ

هةموويت  هةر  تؤ  دةكةيت  «ِراست  دةداتةوة:  وةآلمى  وا  يشى 
َ
دل

ِرؤشنايى تَيدةطات دووبارةبوونةوةى ئةو هةموو ئةزموونانة تةنها يةك 
ئامانجيان هةية -وانةيةكى فَيربكةن كة ئةم نايةوَيت فَيرى ببَيت.-
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كارو كردةوةكانى جةنطاوةرى ِرؤشنايى ثَيشبينى 
ناكرَين.



٣٥ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

كةس ناتوانَيت ثَيشبينى كردةوةكانى جةنطاوةرى ِرؤشنايى بكات. 
شةقامةكانةوة  بةسةر  كارةكةى  سةر  بؤ  ِرَيكردنةوة  بةدةم  لةوانةية 
سةما بكات، يان بِروانَيتة ناو هةردوو ضاوى كةسَيكى زؤر غةريب و باس 
لة خؤشةويستى بكات هةر لة يةكةم نيطاوة، يان بة ئاشكرا بةرطريى لة 
بريؤكةيةكى زؤر بَى ماناو ثووض بكات. جةنطاوةرانى ِرؤشنايى ِرؤذانَيكى 

وا بة خؤيان دةبةخشن.
حةسرةتة  و  خةم  بةسةر  َينَيت 

َ
بنال و  بطرى  ناترسَيت  لةوة  ئةم 

ى خؤى خؤش بكات بةو شتة تازانةى دَينة سةر 
َ
بةسةرضووةكاندا، يان دل

ِرَيطاى. ئةو كاتةى هةستدةكات هةُّـ بؤ ِرةخساوة واز لة هةمووشتَيك 
كة  سةركَيشييةى  و  ى 

َ
سةرضل ئةو  ناو  دةكةوَيتة  يةكسةر  و  دةهَينَيت 

ِرَيطاى. ئةو كاتةى هةستدةكات هةُّـ بؤ ِرةخساوة واز لة هةمووشتَيك 
كة  سةركَيشييةى  و  ى 

َ
سةرضل ئةو  ناو  دةكةوَيتة  يةكسةر  و  دةهَينَيت 

ِرَيطاى. ئةو كاتةى هةستدةكات هةُّـ بؤ ِرةخساوة واز لة هةمووشتَيك 

لةوة ثرتى  دةزانَيت  كة  كاتةشى  ئةو  بينيوة.  ثَيوة  تةمةنَيكة خةونى 
لة  ئةوة  طلةيى  هةرطيز  بةآلم  دةهَينَيت،  جةنطة  لةو  واز  ناكرَيت  ثَى 
ضاوةِروانكراوى  طَيالنةو  زؤر  سوكةوتى 

َ
هةل هةندَيك  طةر  ناكات  خؤى 

لَيوةشايةوة.
 و طةمةيةك نمايش 

َ
ِرؤل ِرؤذطارى خؤى بةوةوة ناكوذَيت  جةنطاوةر 
بكات كة ئةوانى ديكة بؤيان دةستنيشان كردووة.
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جةنطاوةرانى ِرؤشنايى هةميشة بريسكةيةكى 
تايبةت وا دةنَيو ضاوانياندا.



٣٧ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

ضاوانيان  تايبةت  بريسكةيةكى  بة  هةميشة  ِرؤشنايى  جةنطاوةرانى 
دةدرةوشَينةوة.

كى 
َ
ئةوان سةر بةم جيهانةى خؤمانن، ئةوان بةشَيكن لة ذيانى خةل

و  دةستثَيدةكةن  خؤيان  طةشتى  توَيشةبةرة  و  خورجني  بَى  ديكةو 
ةلةرزةيانةو ترسنؤكانة 

َ
هةتا بَى سؤل ِرَيطا دةطرنةبةر. زؤربةى جار دل

ِرةفتار دةكةن، بؤ هةميشة ناتوانن بِريارى ِراست و دروست بدةن. بة 
َيك شتى زؤر ثِروثووضةوة دةتلَينةوة، بريوبؤضوونى كةم 

َ
دةست كؤمةل

ِرةفتار دةكةن، بؤ هةميشة ناتوانن بِريارى ِراست و دروست بدةن. بة 
َيك شتى زؤر ثِروثووضةوة دةتلَينةوة، بريوبؤضوونى كةم 

َ
دةست كؤمةل

ِرةفتار دةكةن، بؤ هةميشة ناتوانن بِريارى ِراست و دروست بدةن. بة 

و بَى ماناشيان هةيةو هةندَيكجاريش لةو بِروايةدان تواناى ثَيطةيشتن و 
طةورةبوونيان نيية. زؤربةى كاتيش خؤيان بة شايستةى هيض موعجيزةو 
كة  نيانني 

َ
دل لةوة  تةواو  هةميشة  بؤ  نازانن.  خواهانة  خةآلتَيكى  خَيرو 

 دةزِرَيت، واش 
َ
بؤضى لَيرةن و ضي دةكةن؟ ضةندةها شةو خةويان ُّـ

هةست دةكةن ذيانيان هيض مانايةكى نيية. هةر بؤية بة جةنطاوةرانى 
ةى زؤر دةكةن، ضونكة ثرسيارطةلَيكى 

َ
ِرؤشنايى ناسراون، ضونكة هةل

نياشن 
َ
زؤر لة خؤيان دةكةن، ضونكة بة دواى هؤو بيانوودا دةطةِرَين، دل

ةى زؤر دةكةن، ضونكة ثرسيارطةلَيكى 
َ
ِرؤشنايى ناسراون، ضونكة هةل

نياشن 
َ
زؤر لة خؤيان دةكةن، ضونكة بة دواى هؤو بيانوودا دةطةِرَين، دل

ةى زؤر دةكةن، ضونكة ثرسيارطةلَيكى 
َ
ِرؤشنايى ناسراون، ضونكة هةل

لةوةى كة دةيدؤزنةوة.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى لة خةمى ئةوةدا نيية 
ئةوانى ديكة ضؤن دةيبينن، 

لةوانةية ِرةفتارى شَيتانة دةربكةوَيت.



٣٩ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

ضاوى  لة  كة  ناكات  ثةرَيشان  بةوةوة  خؤى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
بةتةنيا  كة  دةربكةوَيت  شَيتانة  تةواو  سوكةوتى 

َ
هةل ديكةدا  ئةوانى 

ضاوى  لة  كة  ناكات  ثةرَيشان  بةوةوة  خؤى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
بةتةنيا  كة  دةربكةوَيت  شَيتانة  تةواو  سوكةوتى 

َ
هةل ديكةدا  ئةوانى 

ضاوى  لة  كة  ناكات  ثةرَيشان  بةوةوة  خؤى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

دةبِرَيت و خؤى دةدوَينَيت. يةكَيك ثَيى ِراطةياند كة 
َ
 هةل

َ
دةبَيت دةنطى ُّـ

ئةمةيان باشرتين شَيوازى ثةيوةنديكردنة لة تةك فريشتةكاندا. كةواتة 
دةدات ئةو ثةيوةنديية دروست بكات. لةسةرةتادا 

َ
هةل دةخوازَيت و هةول

ئةم كارةى زؤر ثَى قورس بوو. واى هةست دةكرد كة هيضى ثَى نيية 
بيدركَينَيت تةنها ئةوة نةبَيت كة هةمان قسةى بَى ماناو ثِروثووض دووبارة 
 ئةوةشدا جةنطاوةرةكةمان هةر مكوِرةو واز ناهَينَيت. 

َ
بكاتةوة، لةطةل

بيدركَينَيت تةنها ئةوة نةبَيت كة هةمان قسةى بَى ماناو ثِروثووض دووبارة 
 ئةوةشدا جةنطاوةرةكةمان هةر مكوِرةو واز ناهَينَيت. 

َ
بكاتةوة، لةطةل

بيدركَينَيت تةنها ئةوة نةبَيت كة هةمان قسةى بَى ماناو ثِروثووض دووبارة 

َيت كة 
َ
ى خؤى دةكات. شتى وا دةل

َ
بةدرَيذايى ئةو ِرؤذطارة قسة بؤ دل

 ئةوةشدا جةنطاوةرةكةمان هةر مكوِرةو واز ناهَينَيت. 
َ

بكاتةوة، لةطةل
َيت كة 

َ
ى خؤى دةكات. شتى وا دةل

َ
بةدرَيذايى ئةو ِرؤذطارة قسة بؤ دل

 ئةوةشدا جةنطاوةرةكةمان هةر مكوِرةو واز ناهَينَيت. 
َ

بكاتةوة، لةطةل

دَينَيت و تةواو تِرؤهاتة.
َ
ياندا ناكؤكة، دةم هةل

َ
خؤى لةطةل

َيت كة 
َ
ى خؤى دةكات. شتى وا دةل

َ
بةدرَيذايى ئةو ِرؤذطارة قسة بؤ دل

دَينَيت و تةواو تِرؤهاتة.
َ
ياندا ناكؤكة، دةم هةل

َ
خؤى لةطةل

َيت كة 
َ
ى خؤى دةكات. شتى وا دةل

َ
بةدرَيذايى ئةو ِرؤذطارة قسة بؤ دل

كة  كرد  لة دةنطى خؤيدا دركى  كرد  طؤِرانَيك  بة  ِرؤذَيكيان هةستى 
َيك ِرةفتار دةكات بةنيازى طةياندنى حيكمةتَيكى باآلتر.

َ
وةك كةنال

كرد كة  لة دةنطى خؤيدا دركى  كرد  طؤِرانَيك  بة  ِرؤذَيكيان هةستى 
َيك ِرةفتار دةكات بةنيازى طةياندنى حيكمةتَيكى باآلتر.

َ
وةك كةنال

كرد كة  لة دةنطى خؤيدا دركى  كرد  طؤِرانَيك  بة  ِرؤذَيكيان هةستى 

ئةوةيان  بةآلم  دةربكةوَيت،  شَيت  وةك  جةنطاوةرةكةمان  لةوانةية 
تةنها دةمامك و ِرووخسار طؤِرينة.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى دوذمنةكانى 
دةبذَيرَيت.

َ
خؤى هةل

جةنطاوةرى ِرؤشنايى دوذمنةكانى 
دةبذَيرَيت.

َ
خؤى هةل

جةنطاوةرى ِرؤشنايى دوذمنةكانى 



٤١ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

شاعري وتى:
دةبذَيرَيت.

َ
- جةنطاوةرى ِرؤشنايى دوذمنةكانى خؤى هةل

بةسةر  هَيزى  لةوةى  ئاطاداريشة  و  دةزانَيت  خؤى  تواناكانى  ئةم   
ضيدا دةشكَيت. ئةم ثَيوستى بةوة نيية بة دونيادا بطةِرَيت و بةفيزةوة 
بكات،  خؤى  ضاكةكارييةكانى  و  جوانةكان  ةتة 

َ
خةسل بةهرةو  لة  باس 

ضيدا دةشكَيت. ئةم ثَيوستى بةوة نيية بة دونيادا بطةِرَيت و بةفيزةوة 
بكات،  خؤى  ضاكةكارييةكانى  و  جوانةكان  ةتة 

َ
خةسل بةهرةو  لة  باس 

ضيدا دةشكَيت. ئةم ثَيوستى بةوة نيية بة دونيادا بطةِرَيت و بةفيزةوة 

خودى  كة  بيسةِّـَينَيت  دةيةوَيت  هةيةو  كةسَيك  هةميشة  بؤ  طةرضى 
خؤى باشرتة لةوةى كة هةية.

و  (باشرت)  بةناوى  نيية  شتَيك  جةنطاوةرةكةمان  بة  سةبارةت   
َ
وةُّـ

يبذاردووة خاوةن 
َ
(خراثرت) هةر كةسَيك بطريت بةطوَيرةى ئةو ِرَيطايةى هةل

تواناو بةهرةى ثَيوست بةخؤيةتى، بةآلم هةندَيك كةس هةر واز ناهَينن. 
ئةوانة شةِرى ثَى دةفرؤشن و دةمارى دةطرن، بريندارى دةكةن، هةرضى 
لة دةستيان بَيت دةيكةن تةنها بؤئةوةى شَيتطريى بكةن. لة دؤخى وادا 
َيت:»وةآلمى ئةو سووكايةتى ثَيكردنة مةدةرةوة. ئةوان هيض 

َ
ى ثَيى دةل

َ
دل

لة بةهرةو تواناكانى تؤ زياد ناكةن. تؤ بَى هوودة خؤت ماندوو دةكةيت.» 
تانةو  لةو  طوَى  بةوةى  نادات  بةفرِيؤ  خؤى  كاتى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
تةشةرانة بطرَيت، ئةم ضارةنووسَيكى لةبةردةمدايةو مةرجة بؤى بضَيت و 

ئةركى خؤى تةواو بكات.
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طةرضى بةنَيو ئةو هةموو شتانةدا تَيثةِريم 
كة ديم و ضةشتم، لة هيض كام لةو طرفت و 
دةردةسةرييانة ثةشيمان نيم، ضونكة ئةوانة

 منيان طةياندة ئةو شوَينةى ئاواتةخوازى بووم.



٤٣ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

جةنطاوةرى ِرؤشنايى ئةم بِرطةيةى (جؤن بونيان)ى دَيتةوة ياد كة 
َيت:

َ
دةل

جةنطاوةرى ِرؤشنايى ئةم بِرطةيةى (جؤن بونيان)ى دَيتةوة ياد كة 
َيت:

َ
دةل

جةنطاوةرى ِرؤشنايى ئةم بِرطةيةى (جؤن بونيان)ى دَيتةوة ياد كة 

- طةرضى من هةموو ئةو شتانةم بةسةرهات كة تا هةنووكة بينيم و 
ضةشتم، ضى كَيشةو طرفت و دةردةسةرى هةبوون لة شتاقيان ثةشيمان 
نيم، ضونكة هةموو ئةو شتانة منيان طةياندة ئَيرة كة خؤزطةم بوو بيطةمَى. 
هةنووكةش ئةوةى من هةمةو نيمة ئةم شمشَيرةيةو دةيبةخشم بةو كةسةى 
ئارةزوو دةكات ئةم طةشتة ثريؤزة تةواو بكات. من هةموو نيشانةو برينةكانى 
جةنطةكان وا بة طيانمةوة ئةوانة طةواهى دةدةن كة من ض ئازارو تاآلوَيكم 
طةن لةسةر ئةو خةآلت و ثاداشتانةى لةو سةركةوتنانةوة 

َ
ضةشتووة بةل

وةدةستم هَيناون. ئةو نيشانةو ماك و جَى برينانةن كة من خؤشم دةوَين 
و دةروازةكانى بةهةشتم لة ِروودا دةكةنةوة. سةردةمانَيك بوو من طوَيم 
لة ضريؤكةكانى ئازايةتى دةطرت. سةردةمانَيك من ذيام تةنها لةبةرئةوةى 
ثَيوستبوو بذيم، بةآلم هةنووكة دةذيم، ضونكة من جةنطاوةرم و خؤزطة 
دةخوازم ِرؤذَيك بَيت و من لة تةك (ئةو)(5)ى شكؤدارو مةزندا ياوةرو هاوِرَي 

بم، ئةوَيك كة من لةثَيناويدا دلَيرانة جةنطام.
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لةو ساتةوةختةى دةست بة طةشتةكةى دةكات 
جةنطاوةرى ِرؤشنايى ِرَيطاى خؤى دةدؤزَيتةوة.



٤٥ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

جةنطاوةرى ِرؤشنايى لةو ساتةوةختةوةى بِريارى خؤى دةدات بةوةى 
طةشتةكةى خؤى دةست ثَيبكات زؤرباش ِرَيطاكةى خؤى دةناسَيتةوة.

رهاتنى دةكات. ئةم  هةر بةردَيك، هةر ثَيضَيك هاوار دةكات و بةخَيَ
ئةوانةوة  ِرَيى  لة  و خؤى  بةيةك  دةبن  ِرووبارةكان  و   شاخةكان 

َ
لةطةل

دةناسَيت. ئةم شتَيك لة ِرؤحى خؤى دةنَيو طياندارةكان و ِرووةكةكان 
و مةلةكاندا دةبينَيت، مةلةكانى ناو بَيستانةكان. ثاشان دواى قايلبوون 
بة يارمةتى و ئاماذةو نيشانةكانى يةزدان لَيدةطةِرَيت ذياننامةى تايبةت 
لة  ذيان  خودى  كة  ئةركةكان  كارو  ِرووةو  بَيت  ِرَيثيشاندةرى  بةخؤى 

طرتووة.
َ
هةطبةكةى خؤيدا بؤ جةنطاوةرةكةمانى هةل

لة  ذيان  خودى  كة  ئةركةكان  كارو  ِرووةو  بَيت  ِرَيثيشاندةرى  بةخؤى 
طرتووة.

َ
هةطبةكةى خؤيدا بؤ جةنطاوةرةكةمانى هةل

لة  ذيان  خودى  كة  ئةركةكان  كارو  ِرووةو  بَيت  ِرَيثيشاندةرى  بةخؤى 

ديكة  شةوانى  بخةوَيت،  تيايدا  نيية  شوَينَيكى  شةو  هةندَيك 
دةكاتةوةو  بري  جةنطاوةرةكةمان  دةتلَيتةوة.  خةوزِرانةوة  بةدةست 
َيت:»كارةكان ئاواهى دةضنة ثَيشةوة. من خؤم ئةو كةسةبووم كة 

َ
دةل

دةكاتةوةو  بري  جةنطاوةرةكةمان  دةتلَيتةوة.  خةوزِرانةوة  بةدةست 
َيت:»كارةكان ئاواهى دةضنة ثَيشةوة. من خؤم ئةو كةسةبووم كة 

َ
دةل

دةكاتةوةو  بري  جةنطاوةرةكةمان  دةتلَيتةوة.  خةوزِرانةوة  بةدةست 

بذارد تاوةكو ثَييدا بِرؤم.»
َ
ئةو ِرَيطايةم هةل

بةرجةستة  ِرؤشنايى  هَيزى جةنطاوةرى  ئةم وشانةدا هةموو  دةنيؤ 
بذارد تاوةكو ثَييدا بِروات، بؤية هيض سكاآلو 

َ
دةبَيت. ئةم ئةو ِرَيطايةى هةل

بةرجةستة  ِرؤشنايى  هَيزى جةنطاوةرى  ئةم وشانةدا هةموو  دةنيؤ 
بذارد تاوةكو ثَييدا بِروات، بؤية هيض سكاآلو 

َ
دةبَيت. ئةم ئةو ِرَيطايةى هةل

بةرجةستة  ِرؤشنايى  هَيزى جةنطاوةرى  ئةم وشانةدا هةموو  دةنيؤ 

طلةييةكى نيية.
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ى دواتر طةردوون 
َ
لة هةنووكةوة بؤ سةدةها سال

يارمةتى جةنطاوةرانى ِرؤشنايى دةدات و 
كؤسثيش دةخاتة بةردةم اليةنطرةكان.



٤٧ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

ديكةش  َيكى 
َ
سال سةد  ضةند  تاوةكو  بةدواوة  هةنووكة  لة  هةر   

طةردوون ئامادةو سازة تاوةكو يارمةتى جةنطاوةرانى ِرؤشنايى بدات ، 
بةآلم كؤسث و تةطةرة دةخاتة سةر ِرَيى اليةنطرةكان.

هَيزو وزةى زةوى ثَيوستى بة تازةبوونةوة هةية.
بريوباوةِرى تازة ثَيوستى بة دونياو فةزايةك هةية.

لةش و ِرؤح ثَيوستيان بة ملمالنَى و بةرةنطاريى تازة هةية.
لة  ثِرن  لةو خةونانةى  بَيجطة  ئَيستا، هةر خةونَيكيش  بة  بوو  داهاتوو 
كة  دةرةخسَيت  بؤ  ئةوةى  هةُّـ  دامةزراو  ثَيشرت  بريوبؤضوونى  وَينةو 

ببيسرتَيت.
هةرشتَيك طرنط و جَيى بايةخ بَيت هةردةمَينَيت، هةموو شتَيكى بَى 
 ئةوة ئةركى جةنطاوةرى ِرؤشنايى نيية 

َ
كيش ون دةبَيت. بةهةرحال

َ
كةل

نادات  بةفرِيؤ  خؤيشى  كاتى  بدات،  ديكة  ئةوانى  خةونى  لةسةر  بِريار 
كى ديكة بطرَيت.

َ
ِرةخنة لة بِريارةكانى خةل

نادات  بةفرِيؤ  خؤيشى  كاتى  بدات،  ديكة  ئةوانى  خةونى  لةسةر  بِريار 
كى ديكة بطرَيت.

َ
ِرةخنة لة بِريارةكانى خةل

نادات  بةفرِيؤ  خؤيشى  كاتى  بدات،  ديكة  ئةوانى  خةونى  لةسةر  بِريار 

يبذاردووة ثَيوستى بةوة نيية 
َ
تاوةكو بِروا بةو ِرَيبازة بكات كة هةل

كى ديكة بطرَيت.
َ
ِرةخنة لة بِريارةكانى خةل

يبذاردووة ثَيوستى بةوة نيية 
َ
تاوةكو بِروا بةو ِرَيبازة بكات كة هةل

كى ديكة بطرَيت.
َ
ِرةخنة لة بِريارةكانى خةل

ةية.
َ
بيسةِّـَينَيت ِرَيبازى كةسَيكى ديكة هةل

يبذاردووة ثَيوستى بةوة نيية 
َ
تاوةكو بِروا بةو ِرَيبازة بكات كة هةل

ةية.
َ
بيسةِّـَينَيت ِرَيبازى كةسَيكى ديكة هةل

يبذاردووة ثَيوستى بةوة نيية 
َ
تاوةكو بِروا بةو ِرَيبازة بكات كة هةل
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى زؤر بةوردى ئةو شوَينة 
دةثشكنَيت كة دةيةوَيت داطريى بكات.



٤٩ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

جةنطاوةرى ِرؤشنايى زؤر بةوردى ئةو شوَينة دةثشكنَيت كة دةيةوَى 
بةو  طةيشتن  هةرضةندة  ذَير ضنطى خؤيةوة.  بيخاتة  و  بدات  ثةالمارى 
بوون بةسةر كؤسث و 

َ
ئامانجة طران بَيت هةميشة ِرَيطايةك هةية بؤ زال

ِرَيطاضارةى ديكة بدؤزَيتةوة،  ى ئةوة دةدات 
َ
طرفت و كَيشةكاندا. هةول

بوون بةسةر كؤسث و 
َ
ئامانجة طران بَيت هةميشة ِرَيطايةك هةية بؤ زال

ِرَيطاضارةى ديكة بدؤزَيتةوة،  ى ئةوة دةدات 
َ
طرفت و كَيشةكاندا. هةول

بوون بةسةر كؤسث و 
َ
ئامانجة طران بَيت هةميشة ِرَيطايةك هةية بؤ زال

ى خؤى ثِر بكات بة ويست 
َ
 دةدات دل

َ
شمشَيرةكةى تيذ دةكاتةوة، هةول

ِرَيطاضارةى ديكة بدؤزَيتةوة،  ى ئةوة دةدات 
َ
طرفت و كَيشةكاندا. هةول

ى خؤى ثِر بكات بة ويست 
َ
 دةدات دل

َ
شمشَيرةكةى تيذ دةكاتةوة، هةول

ِرَيطاضارةى ديكة بدؤزَيتةوة،  ى ئةوة دةدات 
َ
طرفت و كَيشةكاندا. هةول

و  ملمالنَى  هةموو   
َ

لةطةل ِرووبةِرووبوونةوة  بةنيازى  ثَيوست  بِريارى  و 
ى خؤى ثِر بكات بة ويست 

َ
 دةدات دل

َ
شمشَيرةكةى تيذ دةكاتةوة، هةول

و  ملمالنَى  هةموو   
َ

لةطةل ِرووبةِرووبوونةوة  بةنيازى  ثَيوست  بِريارى  و 
ى خؤى ثِر بكات بة ويست 

َ
 دةدات دل

َ
شمشَيرةكةى تيذ دةكاتةوة، هةول

دَينَيت 
َ
كَيرِبكَى و بةرةنطاربوونةوةيةكدا، بةآلم ئةو كاتةى  هةنطاو هةل

و  ملمالنَى  هةموو   
َ

لةطةل ِرووبةِرووبوونةوة  بةنيازى  ثَيوست  بِريارى  و 
دَينَيت 

َ
كَيرِبكَى و بةرةنطاربوونةوةيةكدا، بةآلم ئةو كاتةى  هةنطاو هةل

و  ملمالنَى  هةموو   
َ

لةطةل ِرووبةِرووبوونةوة  بةنيازى  ثَيوست  بِريارى  و 

و ملدةنَيت بؤ ثَيشةوة جةنطاوةرةكةمان دركى ئةوة دةكات  ضةندةها 
بةهةند  و  نةكردوون  مةزةندةى  ئةم  كة  دَينةثَيشَى  تةطةرة  و  كؤسث 

ي نةطرتوون.
َ
هةل

طةر ئةم ضاوةِرَيى هةلَيكى طونجاوو نموونةيى بكات هةرطيز ناتوانَيت 
ت. ئةم ثَيوستى بة جؤرَيك لة شَيتايةتى هةية تا هةنطاوى  دةستبةكار بَيَ

دواتر بنَيت.
ضونكة  دةخاتةكار،  خؤى  شَيتانةيةى  ِرؤحة  ئةو  جةنطاوةرةكة 
هةموو  ثَيشبينى  بتوانَيت  ة 

َ
مةحال جةنطدا  و  خؤشةويستى  لةميانةى 

ضونكة  دةخاتةكار،  خؤى  شَيتانةيةى  ِرؤحة  ئةو  جةنطاوةرةكة 
هةموو  ثَيشبينى  بتوانَيت  ة 

َ
مةحال جةنطدا  و  خؤشةويستى  لةميانةى 

ضونكة  دةخاتةكار،  خؤى  شَيتانةيةى  ِرؤحة  ئةو  جةنطاوةرةكة 

شتَيك بكةيت.
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ةكانى خؤى دةزانَيت، 
َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى بة هةل

ةتة جوانةكانى خؤيشى دةناسَيت.
َ
بةآلم خةسل

ةكانى خؤى دةزانَيت، 
َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى بة هةل

ةتة جوانةكانى خؤيشى دةناسَيت.
َ
بةآلم خةسل

ةكانى خؤى دةزانَيت، 
َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى بة هةل



٥١ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

دةزانَيت،  خؤى  كةموكوِرييةكانى  ةو 
َ
هةل بة  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

ةتة باشةكانى خؤشى دةناسَيت.
َ
بةآلم هةمديس خةسل

دةزانَيت،  خؤى  كةموكوِرييةكانى  ةو 
َ
هةل بة  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

ةتة باشةكانى خؤشى دةناسَيت.
َ
بةآلم هةمديس خةسل

دةزانَيت،  خؤى  كةموكوِرييةكانى  ةو 
َ
هةل بة  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

َين:
َ
هةندَيك لة دؤستةكانى جةنطاوةر طلةيى دةكةن و دةل

كى ديكة لة ئَيمة ثرت هةل و بواريان لةبةردةمداية.
َ
- خةل

ِرؤشنايى خؤى  ِراست بكةن، بةآلم جةنطاوةرى  ئةوان  لةوانةية  خؤ 
بةدةستةوة نادات و ئامادةنيية شتَيكى وا نوشوستى ثَى بَينَيت و ِرَيطةى 
ةتة جوانةكانى 

َ
لة خةسل ك 

َ
كةل ئةوثةِرى  تا  دةدات 

َ
هةول ئةم  بطرَيت.   

َ
ُّـ

بةدةستةوة نادات و ئامادةنيية شتَيكى وا نوشوستى ثَى بَينَيت و ِرَيطةى 
ةتة جوانةكانى 

َ
لة خةسل ك 

َ
كةل ئةوثةِرى  تا  دةدات 

َ
هةول ئةم  بطرَيت.   

َ
ُّـ

بةدةستةوة نادات و ئامادةنيية شتَيكى وا نوشوستى ثَى بَينَيت و ِرَيطةى 

خؤى وةربطرَيت.
هَيزى  بةهَيزةكانيدا.  قاضة  لة  وا  ئاسك  هَيزى  كة  دةزانَيت  ئةم 
نةورةسيش لةوةداية كة زؤر بة ديقةت دةنووك لة ماسى طري بكات. ئةم 
نط لة كةمتيار ناترسَيت بؤئةوة دةطةِرَيتةوة كة 

َ
لةوة طةيشتووة كة ثل

ئاطادارى هَيزى خؤيةتى.
ى ئةوة دةدات ئةو شتانة بكات و دايانمةزرَينَيت كة بةِراستى 

َ
ئةم هةول

لة  وا  شت  سَى  كة  َيتةوة 
َ
دةكؤل لةوة  هةميشة  ئةم  دَيت.  دةرةقةتيان 

ى ئةوة دةدات ئةو شتانة بكات و دايانمةزرَينَيت كة بةِراستى 
َ
ئةم هةول

لة  وا  شت  سَى  كة  َيتةوة 
َ
دةكؤل لةوة  هةميشة  ئةم  دَيت.  دةرةقةتيان 

ى ئةوة دةدات ئةو شتانة بكات و دايانمةزرَينَيت كة بةِراستى 
َ
ئةم هةول

هةطبةكةيداية: (ئيمان و هيواو خؤشةويستى) طةر لة بوونى ئةم سَى شتة 
 نابَيت كة بؤ ثَيشةوة هةنطاو بنَيت.

َ
نيابَيت لةوة دوودل

َ
دل
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةزانَيت كة كةس 
طةلحؤ نييةو ذيان بؤ خؤى هةمووان فَيردةكات- 

هةرضةندة درَيذة بكَيشَيت.



٥٣ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

و  بَيت  طَيل  نيية  كةسَيك  كة  لةوةى  نياية 
َ
دل ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

ذيان هةر هةموو كةسةكان فَيردةكات - هةرضةندة درَيذة بكَيشَيت.
ئةم هةميشة باشرتين شت ثَيشكةش دةكات و ضاوةِرَيى باشرتينيش 
دةدات 

َ
ئاوايى خؤيةوة هةول

َ
لةوانى ديكة دةكات. لةِرَيى بةخشندةيى و دل

ئةم هةميشة باشرتين شت ثَيشكةش دةكات و ضاوةِرَيى باشرتينيش 
دةدات 

َ
ئاوايى خؤيةوة هةول

َ
لةوانى ديكة دةكات. لةِرَيى بةخشندةيى و دل

ئةم هةميشة باشرتين شت ثَيشكةش دةكات و ضاوةِرَيى باشرتينيش 

لة  شتيان  زؤر  ضةندة  ئةوان  كة  بسةِّـَينَيت  ديكةى  كةسَيكى  هةر  بؤ 
دةست دَيت و دةتوانن كارى جوان ئةنجام بدةن.

َين:
َ
هةندَيك لة دؤستةكانى دةل

ةو بةدنمةكن!
َ
- ئةها هةندَيك كةس ضةند سثل

 جةنطاوةرةكة بةوة ثشتى سارد نابَيتةوة. ئةم هةميشة هانى ئةوانى 
طةرمى خؤى.

َ
ديكة دةدات، ضونكة ئةوةش شَيوازَيكة بؤ هاندان و دل
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هةموو جةنطاوةرَيكى ِرؤشنايى ترساوة 
لة ضوونة ناو جةنطةوة.



٥٥ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

هةموو جةنطاوةرَيكى ِرؤشنايى ترس دايطرتووة كة ضؤتة طؤِرةثانى 
جةنطةوة. 

هةموو جةنطاوةرَيكى ِرؤشنايى جارَيك لة جاران لة ِرابردوودا درؤى 
كردووة يان كةسَيكى فريوداوة.

ِرَيطاى  كة  ِرؤيشتووة  بةِرَيطايةكدا  ِرؤشنايى  جةنطاوةرَيكى  هةموو 
خؤى نةبووة.

هةر جةنطاوةرَيكى ِرؤشنايى جار هةبووة بةدةست هةندَيك شتةوة 
تالوةتةوة كة بَى ماناترين و ثووضرتين هؤكارى لة دواوة بووة. 

هةموو جةنطاوةرَيكى ِرؤشنايى بةاليةنى كةم جارَيك لة جاران بِرواى 
وابووة كة جةنطاوةرى ِرؤشنايى نيية.

جَيبةجَيكردنى  لة  هَيناوة  نوشوستى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرَيكى  هةر 
ئةركة ِرؤحييةكانى خؤيدا.

لةوكاتةى  َى) 
َ
(بةل وتوويةتى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرَيكى  هةموو 

ئةركة ِرؤحييةكانى خؤيدا.
لةوكاتةى  َى) 

َ
(بةل وتوويةتى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرَيكى  هةموو 

ئةركة ِرؤحييةكانى خؤيدا.

َى (نةخَير).
َ
ويستوويةتى بل

لةوكاتةى  َى) 
َ
(بةل وتوويةتى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرَيكى  هةموو 

َى (نةخَير).
َ
ويستوويةتى بل

لةوكاتةى  َى) 
َ
(بةل وتوويةتى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرَيكى  هةموو 

هةموو جةنطاوةرَيكى ِرؤشنايى ئازارى كةسَيكى هةر داوة كة خؤشي 
ويستووة.

هةر لةبةرئةوةشة كة جةنطاوةرى ِرؤشنايية، ضونكة ئةم بةناو ئةو 
لةوةى  نةبووة  هيوابِراو  ئةوةشدا   

َ
لةطةل تَيثةِريوةو  ةتانةدا 

َ
حال هةموو 

هةر لةبةرئةوةشة كة جةنطاوةرى ِرؤشنايية، ضونكة ئةم بةناو ئةو 
لةوةى  نةبووة  هيوابِراو  ئةوةشدا   

َ
لةطةل تَيثةِريوةو  ةتانةدا 

َ
حال هةموو 

هةر لةبةرئةوةشة كة جةنطاوةرى ِرؤشنايية، ضونكة ئةم بةناو ئةو 

دةتوانَيت باشرتبَيت لةوةى كة هةية.



پاولۆکۆییليۆ٥٦

جةنطاوةر مةرجة زؤر بةئاسانى 
بة بةرةنطاربوونةوة قايل بَيت.



٥٧ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

دياريكراو  زاناى  داناو  هةندَيك  لة  طوَى  هةميشة  بؤ  جةنطاوةرةكة 
هةموو  «هةر  هةكسلى):  ئَيض.  (تى.  شتانةى  ئةم  هةروةكو  دةطرَيت. 
و  طةلحؤكان  كةسة  بؤ   

َ
داهؤل لة  جؤرَيكن  كردارةكانمان  ئاكامةكانى 

دةبنة ضراوطى ِرَيثيشاندةر بؤ ثياوة حةكيمةكان.»
ذيانى  نيشانةكانى  هَيماو  بةردةكانيشى  جيهانة،  شةترةنج  بؤردى 
سروشت.  ياساكانى  ناوة  طةمةكة  ياساكانى  لة  ناومان  ِرؤذانةمانن، 
ئةو  بةآلم دةشزانني كة  ديارنيية،  ئَيمةوة  لة  ئةوبةرمان  ياريكةرةكةى 
طةمةيةى بةرامبةرةكةمان دةيكات دادثةروةرانةية، ِراستطؤيانةو خودى 

خؤى ثشوو درَيذة.
و  كَيرِبكَى  بَيت  قايل  ثَيى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  دةبَى  كة  ئةوةى 
ئةو  ةى 

َ
هةل يةك  لة  ضاو  يةزدان  دةزانَيت   ئةم  بةرةنطاربوونةوةية. 

و  كَيرِبكَى  بَيت  قايل  ثَيى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  دةبَى  كة  ئةوةى 
ئةو  ةى 

َ
هةل يةك  لة  ضاو  يةزدان  دةزانَيت   ئةم  بةرةنطاربوونةوةية. 

و  كَيرِبكَى  بَيت  قايل  ثَيى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  دةبَى  كة  ئةوةى 

نادات خؤشةويستةكانى  ِرَيطاش  دةوَين،  كة خؤشى  ناثؤشَيت  كةسانة 
ياساكانى طةمةكة  بنوَينن كة  يةزدان ثةسةندى كردوون واى  خؤى كة 

نازانن و نةفامن.



پاولۆکۆییليۆ٥٨

جةنطاوةرى ِرؤشنايى بِريارةكانى
خؤى دوا ناخات.



٥٩ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

بةرلةوةى  ئةم  دواناخات.  خؤى  بِريارةكانى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
لَيدةكاتةوة. ئةم بايةخ بة مةشق و   بريي 

َ
دةستبداتة كارَيك زؤر قوول

بةرلةوةى  ئةم  دواناخات.  خؤى  بِريارةكانى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
لَيدةكاتةوة. ئةم بايةخ بة مةشق و   بريي 

َ
دةستبداتة كارَيك زؤر قوول

بةرلةوةى  ئةم  دواناخات.  خؤى  بِريارةكانى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

ِراهَينانةكانى خؤى دةدات و ضاوى ثَيدا دةخشَينَيتةوة، سةربارى هةموو 
دةدات هةر هَيمن 

َ
بةرثرسيارييةتى و ئةركةكانى وةك مامؤستايةك هةول

ِراهَينانةكانى خؤى دةدات و ضاوى ثَيدا دةخشَينَيتةوة، سةربارى هةموو 
دةدات هةر هَيمن 

َ
بةرثرسيارييةتى و ئةركةكانى وةك مامؤستايةك هةول

ِراهَينانةكانى خؤى دةدات و ضاوى ثَيدا دةخشَينَيتةوة، سةربارى هةموو 

و لةسةرخؤ بَيت و لة هةر هةنطاوَيكى خؤى ورد دةبَيتةوة وةك ئةوةى 
طةورةترين بايةخى هةبَيت.

 هةركات كة بِريارى خؤيدا جةنطاوةرةكة دةستثَيدةكات. ئةم 
َ

بةهةرحال
يبذاردووة، نة ئامادةية ِرووطةو 

َ
هيض طومانَيكى نيية سةبارةت بةو كارةى هةل

 هةركات كة بِريارى خؤيدا جةنطاوةرةكة دةستثَيدةكات. ئةم 
َ

بةهةرحال
يبذاردووة، نة ئامادةية ِرووطةو 

َ
هيض طومانَيكى نيية سةبارةت بةو كارةى هةل

 هةركات كة بِريارى خؤيدا جةنطاوةرةكة دةستثَيدةكات. ئةم 
َ

بةهةرحال

ئاِراستةى خؤى بطؤِرَيت طةر بارودؤخةكان بةشَيوةيةكى جياوازتر طؤِران 
لةوةى كة ئةم مةزةندةى كردبوو. طةر بِريارةكةى ِراست بَيت ئةوة جةنطةكة 
دةباتةوة، هةتا طةر لةوةش درَيذتر بخايةنَيت كة ئةم ثَيشبينى كردبَيت. 
ةبَيت ئةوة ئةوسا دةبةزَيت و مةرجة سةرلةنوَى 

َ
خؤ طةر بِريارةكةشى هةل

 
َ
دةستثَيبكاتةوة، بةآلم بة ذيريى و حيكمةتَيكى زؤرترةوة ئةمجارةيان. وةُّـ

ةبَيت ئةوة ئةوسا دةبةزَيت و مةرجة سةرلةنوَى 
َ
خؤ طةر بِريارةكةشى هةل

 
َ
دةستثَيبكاتةوة، بةآلم بة ذيريى و حيكمةتَيكى زؤرترةوة ئةمجارةيان. وةُّـ

ةبَيت ئةوة ئةوسا دةبةزَيت و مةرجة سةرلةنوَى 
َ
خؤ طةر بِريارةكةشى هةل

هةركاتَيك جةنطاوةرةكةمان دةستثَيبكات تا كؤتايى ناوةستَى و بةردةوام 
دةبَيت.



پاولۆکۆییليۆ٦٠

جةنطاوةر دةزانَيت باشرتين كةس ئةوانةن كة لة 
يداو بةشدارن.

َ
طؤِرةثانى جةنطدا وان لةطةل



٦١ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

جةنطاوةر دةزانَيت كة باشرتين مامؤستاكانى ئةو كةسانةن كة دةنَيو 
يدا بةشدارن.

َ
طؤِرةثانى جةنطدان و دةطةل

ئةوةية  ترسناكرت  لةوةش  بكةيت،  ئامؤذطارى  داواى  ترسناكة  زؤر 
ئامؤذطارى ببةخشيت.

دةدات بزانَيت 
َ
 ئةوكاتةى جةنطاوةر ثَيوستى بة يارمةتى هةبَيت هةول

ئاخؤ دؤستةكانى ضؤن ضؤنى كَيشةو طرفتةكانيان ضارةسةردةكةن، يان 
ضؤن لة دؤزينةوةى ضارةسةردا شكست دَينن.

ئةو  ئةوسا  داببةزَيت  بؤ  سرووشى  ئةوةدابَيت  سؤراخى  لة  طةر 
وشانة لةسةر لَيوى دراوسَييةكدا دةخوَينَيتةوة كة فريشتة ياوةرةكةى 

دةدات هةمان ئةو وشانة بة طوَييدا بضرثَينَيت.
َ
هةول

ئةو كاتةشى كة ماندووة يان تةنياية ئةم خةون بةو ذن و ثياوانةوة 
نابينَيت كة لةوةوة دوورن، ئاوِر لة كةسانى دةوروبةرى خؤى دةداتةوة 
 ئةواندا بخوات، يان ثَيوستى خؤى بؤ 

َ
تاوةكو خةم و حةسرةت لةطةل

نابينَيت كة لةوةوة دوورن، ئاوِر لة كةسانى دةوروبةرى خؤى دةداتةوة 
 ئةواندا بخوات، يان ثَيوستى خؤى بؤ 

َ
تاوةكو خةم و حةسرةت لةطةل

نابينَيت كة لةوةوة دوورن، ئاوِر لة كةسانى دةوروبةرى خؤى دةداتةوة 

سؤزو خؤشةويستى تَير بكات  بةوثةِرى كةيف و خؤشييةوةو بَيئةوةى 
هةست بة طوناة بكات.

دراو دةنَيو ئةم 
َ
جةنطاوةر دةزانَيت كة دوورترين ئةستَيرةى تووِر هةل

جةنطاوةردا خؤ  دةوروبةرةى  ئةو  هةموو شتةكانى  دةنَيو  طةردوونةدا 
دةنوَينَى و هةم خؤ ئاشكرا دةكات.



پاولۆکۆییليۆ٦٢

جةنطاوةرى ِرؤشنايى، ئةوانى ديكة
لة جيهانةكةى خؤيدا بةشدار دةكات.



٦٣ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

جةنطاوةرى ِرؤشنايى هةموو ئةو كةسانة دةخاتة ناو جيهانى خؤى كة 
خؤشى دةوَين و بانطيان دةكات كة هةمان جيهان بةيةكةوة بةش بكةن.

دةدات كة هانى خؤشةويستةكانى خؤى بدات ئةو شتانة بكةن 
َ
ئةم هةول

كة حةزدةكةن جَيبةجَيى بكةن، بةآلم ئةوان خاوةنى ئةو ئازايةتيية نني. 
هةر لة سات و كاتى واداية دوذمن ثةيدادةبَيت و دوو ثارضة تةختةى 
بةدةستةوةية كة دوو ئاطادارى لةسةر نووسراونةتةوة. لةسةر يةكةميان 

نووسراوة:
طل  خؤتى  بؤ  هةية  خؤشى  خَيرو  هةرضى  بكةرةوة.  خؤت  لة  بري 

بدةرةوة، ئةطينا بةوة كؤتاييت دَيت كة هةموو شتَيك بدؤِرَينيت.
لةسةر دووةميان نووسراوة:

كةسانى  يارمةتيدانى  ثةى 
َ
هةل تاوةكو  تَيدةطةيت  كَى  بة  خؤت  تؤ 

ةكانى خؤت نابينَيت؟
َ
ديكة بكةيت؟ ئاخؤ تؤ ضاوت نةنطى و هةل

ةو طوناهى هةن، بةآلم ئةوةش دةزانَيت كة ئةم 
َ
جةنطاوةر دةزانَيت كة هةل

ةكانى بة دوور بطرَيت، 
َ
ناتوانَيت بة تةنيا طةورة بَيت و ثَي بطات و خؤ لة هاوةل

هةر لة سؤنطةى ئةوةوة هةردوو تةختة نووسراوةكة بة زةويدا دةدات، هةتا 
َيك لة حةقيقةتيان تَيداية. 

َ
طةر لةو بِروايةدا بَيت كة ئةم دوو نووسراوة تؤزقال

، ئةوسا جةنطاوةرةكةمان 
َ

تةختةكان وردوخاش دةبن و دةبنة تؤزو خؤل
َيك لة حةقيقةتيان تَيداية. 

َ
طةر لةو بِروايةدا بَيت كة ئةم دوو نووسراوة تؤزقال

، ئةوسا جةنطاوةرةكةمان 
َ

تةختةكان وردوخاش دةبن و دةبنة تؤزو خؤل
َيك لة حةقيقةتيان تَيداية. 

َ
طةر لةو بِروايةدا بَيت كة ئةم دوو نووسراوة تؤزقال

هانى ئةو كةسانة دةدات كة لَيوةى نزيكن.



پاولۆکۆییليۆ٦٤

ِرَيطا: واتا ِرَيزطرتن لة هةموو شتة ضكؤلةو 
ناسكةكان. فَيرببة ساتةوةختى طونجاو  بناسيتةوة 

وَيستى دروست وةربطريت.
َ
تا بتوانيت هةل



٦٥ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

َيت:
َ
(الوتسوو)ى فةيلةسوف سةبارةت بة جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةل

ضكؤلةو  شتة  هةموو  ِرَيزى  مةرجة  دةيطريتةبةر  ِرَيطايةى  لةو   -
طونجاوة  ساتةوةختة  ئةو  ضؤنى  ضؤن  فَيرببة  بطريت.  ناسكةكان 
دروست  وَيستى 

َ
هةل خؤيدا  شوَينى  و  كات  لة  بؤئةوةى  بناسيتةوة 

وةربطريت. هةتا طةر تؤ بؤ ضةندةها جار لة ذيانتدا تريت هاويشتبَيت 
ضؤن  و  دةكةيت  جَيطري  ضؤن  تريةكةت  كة  ئةوةبة  ئاطادارى  هةميشة 

 ِرادةكَيشَيت.
َ
ضؤنى كةوانى ُّـ

دةوَيت  بزانَيت ضى  بةآلم  بَيت،  لة سةرةتاشدا  هَيشتا  كةسَيك  طةر 
غةضى.

َ
دةيسةِّـَينَيت كة زؤر زيرةكرتة لة لَيزانَيكى بَى هؤش و دال

كينة  و  ِرق  كؤكردنةوةى  هَينة،  بةخت  خؤشةويستى  كؤكردنةوةى 
دةرطا  نةناسَيتةوة  كَيشةكان  و  طرفت  هةركةسَيك  دَينَيت.  كارةسات 

َيت بؤ كارةساتةكان كة خؤ بكوتنة ذوورَى.
َ
لةسةر ثشت بةجَيدَيل

َى.
َ
 و دةمةقال

َ
جةنط جياوازة لة طَيضةل



پاولۆکۆییليۆ٦٦

جةنطاوةرى ِرؤشنايى بريدةكاتةوةو ِرادةمَينَيت.



٦٧ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

لة  ئةم  ِرادةمَينَيت.  ورد  بريدةكاتةوةو   
َ

قوول ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
ئؤقرة  خؤيدا  ةكةى 

َ
ِرةشمال لةذَير  دادةنيشَيت،  هَيمن  و  كث  شوَينَيكى 

لة  ئةم  ِرادةمَينَيت.  ورد  بريدةكاتةوةو   
َ

قوول ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
ئؤقرة  خؤيدا  ةكةى 

َ
ِرةشمال لةذَير  دادةنيشَيت،  هَيمن  و  كث  شوَينَيكى 

لة  ئةم  ِرادةمَينَيت.  ورد  بريدةكاتةوةو   
َ

قوول ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

دةطرَيت و خؤى دةداتة دةست ِرؤشناييةكى ثريؤزو خواهانة. ئةو كاتةى 
دوورةثةرَيز  نةكاتةوة،  شتَيك  هيض  لة  بري  كة  تَيدةكؤشَيت  دةكات  وا 
لةزةتدا  و  خؤشى  بةدواى  دةطرَيت  بةدوور  لةوة  خؤى  و  دةوةستَى 
ثة بكات. هيض مةبةستى نيية خؤ بنوَينَيت و حةز بة خؤدةرخستن و 

َ
هةل

بةرةنطاربوونةوةو سنطدةرثةِراندن ناكات، سادة لَيدةطةِرَيت كة بةهرةو 
تواناكانى بؤ ئةوانى ديكة دةربكةوَيت. هةتا طةر بَيت و لة كاتى خؤشيدا 
هةست بةم شتانة نةكات ئةو بةهرةو تواناية ذيانى دةثارَيزن و ِرؤذبةِرؤذ 

ن.
َ
كاريطةرى خؤيان لةسةر بوون و زيندةطى ئةم جَيدةهَيل

هةست بةم شتانة نةكات ئةو بةهرةو تواناية ذيانى دةثارَيزن و ِرؤذبةِرؤذ 
ن.

َ
كاريطةرى خؤيان لةسةر بوون و زيندةطى ئةم جَيدةهَيل

هةست بةم شتانة نةكات ئةو بةهرةو تواناية ذيانى دةثارَيزن و ِرؤذبةِرؤذ 

تَيِرامان جةنطاوةرةكةمان  بريكردنةوةو  دةكةوَيتة  كة  كاتةشى  ئةو 
كو ثِرشنطَيكة لة ِرؤحى هةموو جيهان. 

َ
هةر بة تةنيا خودى خؤى نيية، بةل

تَيِرامان جةنطاوةرةكةمان  بريكردنةوةو  دةكةوَيتة  كة  كاتةشى  ئةو 
كو ثِرشنطَيكة لة ِرؤحى هةموو جيهان. 

َ
هةر بة تةنيا خودى خؤى نيية، بةل

تَيِرامان جةنطاوةرةكةمان  بريكردنةوةو  دةكةوَيتة  كة  كاتةشى  ئةو 

ئةوة ساتةكانى بريكردنةوةو تَيِرامانة كة وايلَيدةكات لة ئةركةكانى خؤى 
تَي بطات و هةر بة طوَيرةى ئةو ئةرك و بةرثرسيارَيتيية ِرةفتار دةكات.

ى خؤيدا 
َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى بةوة دةزانَيت كة دةنَيو خامؤشى دل

تَي بطات و هةر بة طوَيرةى ئةو ئةرك و بةرثرسيارَيتيية ِرةفتار دةكات.
ى خؤيدا 

َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى بةوة دةزانَيت كة دةنَيو خامؤشى دل

تَي بطات و هةر بة طوَيرةى ئةو ئةرك و بةرثرسيارَيتيية ِرةفتار دةكات.

دةستى  دةكاتةوةو  ِرؤشن  بؤ  ِرَيطاى  كة  دةنطَيكة  داواو  طوَيبيستى 
دةطرَيت بؤ ِرَينماييكردن.



پاولۆکۆییليۆ٦٨

جار هةية جةنطاوةرى ِرؤشنايى وا بريدةكاتةوة
«طةر من ئةم كارة نةكةم هةرطيز ناكرَيت.»



٦٩ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

 – (زن  وانةكانى  كاتَيك  َيت 
َ
دةل خؤى  مامؤستاكةى  بة  هةرقل 

7)(Zen)ى فَيردةكرد:
ِرادةكَيشم،   

َ
ُّـ كةوانةكةمى  تريهاوَيشتن  مةرامى  بة  من  كاتَى   -

و  نادرَيت  بؤ  هةناسةم  هةستدةكةم  كة  ثَيشَى  دَيتة  ساتةوةختَيك 
دةخنكَيم طةر يةكسةر دةست بةرنةدةم و تريةكةم نةهاوَيذم.

َيت:
َ
مامؤستاكةى ثَييدةل

- طةر تؤ سوربيت لةسةر ئةوةى ثةلة لة هاوَيشتنى تريةكةت بكةيت، 
ئةوساكة هةرطيز فَيرى هونةرى تريهاوَيذان نابيت. هةندَيكجار ئارةزووى 
كوشندةو زياد لة ثَيوستى تريهاوَيذ وا دةكات كة نيشانةكة نةثَيكَيت و 

دةستى ِراست نةبَيت.
هةندَيكجار جةنطاوةرى ِرؤشنايى وابريدةكاتةوة:»طةر من ئةو شتة 

نةكةم ئةوة هةرطيز ناكرَيت.»
جةنطاوةرةكةمان  مةرجة  ِراستة  نيية،  ِراست  تةواو  بؤضوونة  ئةم 
َيت كة ئةويش 

َ
دةستبةكار بَيت، بةآلم با بوارَيكيش بؤ طةردوون بةجَيبَيل

جةنطاوةرةكةمان  مةرجة  ِراستة  نيية،  ِراست  تةواو  بؤضوونة  ئةم 
َيت كة ئةويش 

َ
دةستبةكار بَيت، بةآلم با بوارَيكيش بؤ طةردوون بةجَيبَيل

جةنطاوةرةكةمان  مةرجة  ِراستة  نيية،  ِراست  تةواو  بؤضوونة  ئةم 

كارى خؤى بكات.
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كة جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةبَيتة قوربانى ستةمَيك، 
دةدات تةنيا بَيت تاوةكو ئازارى 

َ
زؤرجاران هةول

كة جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةبَيتة قوربانى ستةمَيك، 
دةدات تةنيا بَيت تاوةكو ئازارى 

َ
زؤرجاران هةول

كة جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةبَيتة قوربانى ستةمَيك، 

خؤى بةوانى ديكة ثيشان نةدات.



٧١ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

ئةوكاتةى جةنطاوةرى ِرؤشنايى بَيدادى دةضَيذَيت و دةبَيتة قوربانى 
ئةوانى  تاوةكو  بَيت  تةنيا  دةدات 

َ
هةول جار  زؤربةى  ستةم،  لة  جؤرَيك 

ئةوكاتةى جةنطاوةرى ِرؤشنايى بَيدادى دةضَيذَيت و دةبَيتة قوربانى 
ئةوانى  تاوةكو  بَيت  تةنيا  دةدات 

َ
هةول جار  زؤربةى  ستةم،  لة  جؤرَيك 

ئةوكاتةى جةنطاوةرى ِرؤشنايى بَيدادى دةضَيذَيت و دةبَيتة قوربانى 

ديكة ئازارو تالنةوةكةى نةبينن. ئةم كارة دوو ديوة: هةم ضاكةو هةم 
ة ضاك 

َ
خةراثة. ديوَيكيان ئةوةية: لَيدةطةِرَيت هَيدى هَيدى لةو دةردة دل

بَيتةوةو برينةكانى لةسةرخؤ سارَيذبن. بةآلم ديوةكةى ديكةى ئةم كارة 
و  ِرادةمَينَيت  ِرؤذطار  درَيذايى  بة  ئةو كةسة  ئةوكاتةى  تةواو جياوازة: 
لةبةرضاوى  دةترسَيت  و  دةخوات  لةوة  خةم  ى 

َ
قوول بة  و  دادةمَينَيت 

و  ِرادةمَينَيت  ِرؤذطار  درَيذايى  بة  ئةو كةسة  ئةوكاتةى  تةواو جياوازة: 
لةبةرضاوى  دةترسَيت  و  دةخوات  لةوة  خةم  ى 

َ
قوول بة  و  دادةمَينَيت 

و  ِرادةمَينَيت  ِرؤذطار  درَيذايى  بة  ئةو كةسة  ئةوكاتةى  تةواو جياوازة: 

ئةوانى ديكة الواز دةربكةوَيت.
دةنَيو ناخى هةريةك لة ئَيمةدا شةيتانَيك و فريشتةيةك دةذين. دةنطى 
هةدووكيان كتومت لةيةك دةضَيت. ئةوكاتةى دووضارى كَيشةو طرفتَيك دةبني 
دةدات 

َ
شةيتانةكة هانى ئةو خؤدواندنة دةدات كة لة تةنياييدا دةيكةين، هةول

ئةوةمان ثيشان بدات كة ضةندة ناسكني و ضةند ئاسان بريندار دةبني. 
وَيستةكانى خؤمان 

َ
فريشتةكةش وامان لَيدةكات كة زؤر بة وردى بري لة هةل

بكةينةوة، خؤ جاروباريش ثَيوستى بة زارى كةسَيكى ديكة هةية طوزارشت 
لة ِرؤحى خؤى بكات و ِرازةكانى بدركَينَيت.

ديكة  بةوانى  ثشتبةستن  و  تةنيايى  دةنَيوان  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
ى هاوسةنطى دةدات.

َ
هةول

ديكة  بةوانى  ثشتبةستن  و  تةنيايى  دةنَيوان  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
ى هاوسةنطى دةدات.

َ
هةول

ديكة  بةوانى  ثشتبةستن  و  تةنيايى  دةنَيوان  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى ثَيوستى 
بة خؤشةويستى هةية.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى ثَيويستى بة خؤشةويستى هةية. خؤشةويستى 
و هةست و سؤز بةشَيكن لة سروشتى خودى جةنطاوةر هةروةك خواردن 
كاتةى  ئةو  ثريؤز.  و  جوان  جةنطَيكى  خؤشى  هةروةك  خواردنةوةو  و 
جةنطاوةر لة زةردةثةِرو ديمةنى خؤرئاوابوون دةِروانَيت و هةست بةهيض 
ةو ناِرَيك لة 

َ
طةية كة شتَيكى هةل

َ
خؤشييةك ناكات، ئةوسا ئةوةيان بةل

جةنطاوةر لة زةردةثةِرو ديمةنى خؤرئاوابوون دةِروانَيت و هةست بةهيض 
ةو ناِرَيك لة 

َ
طةية كة شتَيكى هةل

َ
خؤشييةك ناكات، ئةوسا ئةوةيان بةل

جةنطاوةر لة زةردةثةِرو ديمةنى خؤرئاوابوون دةِروانَيت و هةست بةهيض 

ئارادا هةية. لة دؤخَيكى وادا ئةم واز لة جةنطةكة دةهَينَيت و بةدواى 
بِروانن. طةر  لة زةردةى دةمكةل  دؤستَيكدا دةطةِرَيت تاوةكو ثَيكةوة 
لة خؤى  ثرسيار  بينى  هاوِرَييةكدا زةحمةتى  و  هاودةم  دؤزينةوةى  لة 
َييت من زؤر لةوة ترسابَيتم لة كةسَيك نزيك ببمةوة؟ 

َ
دةكات:»ئةرَى تؤ بل

لة خؤى  ثرسيار  بينى  هاوِرَييةكدا زةحمةتى  و  هاودةم  دؤزينةوةى  لة 
َييت من زؤر لةوة ترسابَيتم لة كةسَيك نزيك ببمةوة؟ 

َ
دةكات:»ئةرَى تؤ بل

لة خؤى  ثرسيار  بينى  هاوِرَييةكدا زةحمةتى  و  هاودةم  دؤزينةوةى  لة 

هةستم  بَيئةوةى  دةستكةوتبَيت  خؤشةويستييم  سؤزو  من  َييت 
َ
بل تؤ 

ثَيكردبَيت؟»
ك لة تةنيايى وةردةطرَيت، بةآلم ناشبَيتة 

َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى كةل

داردةست و ئامرازو طةمةى دةستى تةنيايى.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةزانَيت كة نةشياوة بتوانَيت 
دةنَيو دؤخَيكى تةواو ئارامدا ثشوو بدات و بذى.



٧٥ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

,

جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةزانَيت كارَيكى زؤر نةشياوة بؤى بِرةخسَيت 
لة دؤخَيكى تةواو ئارام و ثِر لة حةوانةوةدا ذيان بطوزةرَينَيت.

تريةكةى  بتوانَيت  بؤئةوةى  ئةوةبووة:  فَيرى  تريهاوَيذةوة  لة  ئةم 
مةرجة  حةزدةكات  خؤى  كة  بِروات  شوَينة  ئةو  تا  و  بهاوَيذَيت  دوور 
تةنها  كة  فَيربووة  ئةستَيرةكانةوة  لة  ئةم  بطرَيت.  توند  كةوانةكة 
بدرةوشَينةوة.  و  بَيت  تروسكةيان  ئةوان  وادةكات  لةناوةوة  تةقينةوة 
بةسةر  لةوةداية  ئةسثَيك  ئةوكاتةى  كردووة  بةوة  هةستى  جةنطاوةر 
ثةرذينَيكدا بازبدات هةر هةموو ماسوولكةكانى خؤى طرذو تورت دةكات، 
ةِراوكَيدا ناشلةذَيت و هةرطيز 

َ
بةآلم جةنطاوةرةكةمان لةنَيوان طرذيى و دل

ى ناكات.
َ
تَيكةل

ةِراوكَيدا ناشلةذَيت و هةرطيز 
َ
بةآلم جةنطاوةرةكةمان لةنَيوان طرذيى و دل

ى ناكات.
َ
تَيكةل

ةِراوكَيدا ناشلةذَيت و هةرطيز 
َ
بةآلم جةنطاوةرةكةمان لةنَيوان طرذيى و دل
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هةميشة جةنطاوةرى ِرؤشنايى لةنَيوان توندوتيذى 
و بةزةييدا هاوسةنطى خؤى ِرادةطرَيت.



٧٧ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

بةزةييدا  و  توندوتيذى  لةنَيوان  هةميشة  بؤ  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
هاوسةنطى خؤى ِرادةطرَيت. بؤئةوةى خةونى خؤى بَينَيتة دى ثَيوستى 
بة بِريارو ويستَيكى بةهَيز هةية، بة توانايةكى مةزن بؤ ثةسةندكردن و 
 ئةو ِرَيطايةى 

َ
قايلبوون، هةرضةندة ئةم لةوانةية ئامانجَيكى هةبَيت، وةُّـ

بة بِريارو ويستَيكى بةهَيز هةية، بة توانايةكى مةزن بؤ ثةسةندكردن و 
 ئةو ِرَيطايةى 

َ
قايلبوون، هةرضةندة ئةم لةوانةية ئامانجَيكى هةبَيت، وةُّـ

بة بِريارو ويستَيكى بةهَيز هةية، بة توانايةكى مةزن بؤ ثةسةندكردن و 

دةيطةيةنَيتة ئةو ئامانجة بؤ هةميشة وةك ئةوة نيية كة ئةم مةزةندةى 
دةكرد.

مةشق  بةر  دةباتة  ثةنا  جةنطاوةرةكةمان  كة  لةبةرئةوةشة  هةر 
يةزدان  دةهَينَيت.  بةكار  بةزةييش  و  هاوسؤزى  هةم  و  خؤِراهَينان  و 
دركى  ناتوانَيت  كةسيش  بةآلم  ناكات،  فةرامؤش  خؤى  فةرزةندةكانى 
ِرازو نيازو مةرامةكانى بكات. ئةم هةر بة هةنطاوةكانى ئَيمة ئةو ِرَيطاية 

خؤش دةكات.
ِرؤحى  بة   

َ
تَيكةل خؤِراهَينان  و  مةشق  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

و  جؤش  و  طةرمى 
َ
دل ثرت  تاوةكو  دةكات  قايلبوون  و  ثةسةندكردن 

ِرؤحى  بة   
َ

تَيكةل خؤِراهَينان  و  مةشق  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
و  جؤش  و  طةرمى 

َ
دل ثرت  تاوةكو  دةكات  قايلبوون  و  ثةسةندكردن 

ِرؤحى  بة   
َ

تَيكةل خؤِراهَينان  و  مةشق  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

نةبؤتة دةستثَيك و سةرضاوةى  ِرؤتني  طِربدات. هةرطيز  خرؤشى خؤى 
ةيةكى طرنط و تازة.

َ
هيض جوول

نةبؤتة دةستثَيك و سةرضاوةى  ِرؤتني  طِربدات. هةرطيز  خرؤشى خؤى 
ةيةكى طرنط و تازة.

َ
هيض جوول

نةبؤتة دةستثَيك و سةرضاوةى  ِرؤتني  طِربدات. هةرطيز  خرؤشى خؤى 
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى هةندَيكجار وةك ئاو ِرةفتار 
دةكات، ثَيض و لوول بة دةورى ئةو كؤسث و 
تةطةرانةدا ِرَى دةكات كة دةكةونة بةردةمى.



٧٩ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

هةندَيكجار جةنطاوةرى ِرؤشنايى وةك ئاو ِرةفتار دةكات كة بةدةم 
ينةوة ثَيض و لوول دةخوات بة دةورى ئةو كؤسث و تةطةرانةى 

َ
قول

َ
هةل

هةندَيكجار جةنطاوةرى ِرؤشنايى وةك ئاو ِرةفتار دةكات كة بةدةم 
ينةوة ثَيض و لوول دةخوات بة دةورى ئةو كؤسث و تةطةرانةى 

َ
قول

َ
هةل

هةندَيكجار جةنطاوةرى ِرؤشنايى وةك ئاو ِرةفتار دةكات كة بةدةم 

دَينة ِرَيى.
زؤرجاران بةرةنطاربوونةوة بةماناى ِرووخان و تَيكشكان دَيت، هةر 
بَيئةوةى  دةطونجَينَيت  بارودؤخةكاندا   

َ
لةطةل خؤى  كة  لةبةرئةوةشة 

زؤرجاران بةرةنطاربوونةوة بةماناى ِرووخان و تَيكشكان دَيت، هةر 
بَيئةوةى  دةطونجَينَيت  بارودؤخةكاندا   

َ
لةطةل خؤى  كة  لةبةرئةوةشة 

زؤرجاران بةرةنطاربوونةوة بةماناى ِرووخان و تَيكشكان دَيت، هةر 

سكاآلو طلةيى بكات بةوة قايل دةبَيت كة بةردةكانى سةر ِرَيطاى دةبنة 
كؤسث و لَيناطةِرَين بةنَيو شاخاكاندا طوزةر بكات.

هَيزى ئاو لةوةداية بةزةبرى ضةكوش وردوخاش نابَيت و بة ضةقؤش 
زامدار نابَيت. تيذترين شمشَير لة دونيادا ناتوانَيت ماكى برينَيك بخاتة 

سةر ِرووبةرى ئاو.
ئاوى ِرووبار بة هةر كوَيدا بِروات ِرَى بؤ خؤى خؤش دةكات، بةآلم 
كة  زةريا  ناكات.  لةياد  خؤى  ئامانجى  تاكة  هةرطيز  ِرووبارةكة  خودى 
َيت زؤر الواز ِرَى دةكات، هَيدى هَيدى بةدةم 

َ
دةقول

َ
لة سةرضاوةوة هةل

كة  زةريا  ناكات.  لةياد  خؤى  ئامانجى  تاكة  هةرطيز  ِرووبارةكة  خودى 
َيت زؤر الواز ِرَى دةكات، هَيدى هَيدى بةدةم 

َ
دةقول

َ
لة سةرضاوةوة هةل

كة  زةريا  ناكات.  لةياد  خؤى  ئامانجى  تاكة  هةرطيز  ِرووبارةكة  خودى 

ِرَيطاوة هَيز لةو ِرووبارانة وةردةطرَيت كة دةِرذَينةوة سةرى، دواجاريش 
لة دواى قؤناغَيكى دياريكراوةوة دةبَيت بة هَيزَيكى مةزن و بَى سنوورو 

بَى ثايان.
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لة ضاوى جةنطاوةرى ِرؤشناييدا شتةكان 
نابةرجةستة نني.
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بؤ جةنطاوةرى ِرؤشنايى هيض شتَيك نيية ناديارو نابةرجةستة بَيت. 
ئةم  ثِرماناية.  شتَيك  هةموو  كؤنكرَيتيية،  بةرجةستةو  هةمووشتَيك 
ضاو  تةنها  بة  و  دابنيشَيت  ئارامى  بة  خؤيدا  دةوارةكةى  لةذَير  ناضَيت 
لةوشتانة بكات كة لة دةوروبةرى ئةودا ِروودةدةن. لةم دونيايةدا ئةم 
تاوةكو  دةزانَيت  دةرفةت  بة  بةرةنطاربوونةوةيةك  و  ملمالنَى  هةموو 

خؤى بطؤِرَيت.
كرووزانةوةو  بة  خؤيان  ذيانى  هةموو  دؤستةكانى  لة  هةندَيك 
لة  بوون  دةرفةت  و  هةل  بَى  طواية  دةدةن  بةفَيِرؤ  نووزةنووزكردن 
و  وَيست 

َ
هةل ئةو  لةسةر  زؤرة  ِرةخنةيان  و  تَيبينى  ياخود  ذيانياندا، 

لة  بوون  دةرفةت  و  هةل  بَى  طواية  دةدةن  بةفَيِرؤ  نووزةنووزكردن 
و  وَيست 

َ
هةل ئةو  لةسةر  زؤرة  ِرةخنةيان  و  تَيبينى  ياخود  ذيانياندا، 

لة  بوون  دةرفةت  و  هةل  بَى  طواية  دةدةن  بةفَيِرؤ  نووزةنووزكردن 

جةنطاوةرةكةمان   
َ

بةهةرحال داويةتى.  ديكة  كانى 
َ
خةل كة  بِريارانةى 

و  وَيست 
َ
هةل ئةو  لةسةر  زؤرة  ِرةخنةيان  و  تَيبينى  ياخود  ذيانياندا، 

جةنطاوةرةكةمان   
َ

بةهةرحال داويةتى.  ديكة  كانى 
َ
خةل كة  بِريارانةى 

و  وَيست 
َ
هةل ئةو  لةسةر  زؤرة  ِرةخنةيان  و  تَيبينى  ياخود  ذيانياندا، 

هةموو بريكردنةوةيةك دةكات بةكردار.
باجى  و  دةبذَيرَيت 

َ
هةل ة 

َ
هةل ئامانجى  جةنطاوةرةكة  هةندَيكجار 

بكات.  بةختى خؤى  لة  طلةيى  بَيئةوةى  دةدات  ةيةى خؤيشى 
َ
هةل ئةو 

بةفريؤ  زؤر  يةكجار  كاتَيكى  الدةداو  ِرَيطاكة  لة  ئةم  ديكة  هةندَيكجارى 
 
َ
دةدات تةنها بؤئةوةى لةو شوَينةوة دةست ثَيبكاتةوة كة هةنطاوى ُّـ

بةفريؤ  زؤر  يةكجار  كاتَيكى  الدةداو  ِرَيطاكة  لة  ئةم  ديكة  هةندَيكجارى 
 
َ
دةدات تةنها بؤئةوةى لةو شوَينةوة دةست ثَيبكاتةوة كة هةنطاوى ُّـ

بةفريؤ  زؤر  يةكجار  كاتَيكى  الدةداو  ِرَيطاكة  لة  ئةم  ديكة  هةندَيكجارى 

طرت، بةآلم جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةست لة خؤى ناشوات و هةرطيز 
َ
هةل

ورة بةرنادات.
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طرى
َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى هةل
ةتةكانى بةردة.

َ
خةسل

طرى
َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى هةل
ةتةكانى بةردة.

َ
خةسل

طرى
َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى هةل



٨٣ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

ئةوكاتةى  طرتووة. 
َ
هةل بةردى  ةتةكانى 

َ
ِرؤشنايى خةسل جةنطاوةرى 

لةسةر ثارضة زةوييةكى تةخت وةستاوة هةمووشتةكانى دةوروبةرى لة 
تةك ئةودا هاوسةنطن و ئةويش جَيطريو ثَى لة زةوى داكوتراو وةستاوة. 
كى دةتوانن خانووةكانيان بةسةرييةوة دروستبكةن، هيض زريان و 

َ
خةل

 ئةو كاتةشى 
َ

طةردةلوولَيك ناتوانَيت ئةو خانووانة بِروخَينَيت. بةهةرحال
دةوروبةريشى  شتةكانى  طريساوةتةوة  سةرةولَيذ  َيكةوة 

َ
قةدثال بة 

 ئةو كاتةشى 
َ

طةردةلوولَيك ناتوانَيت ئةو خانووانة بِروخَينَيت. بةهةرحال
دةوروبةريشى  شتةكانى  طريساوةتةوة  سةرةولَيذ  َيكةوة 

َ
قةدثال بة 

 ئةو كاتةشى 
َ

طةردةلوولَيك ناتوانَيت ئةو خانووانة بِروخَينَيت. بةهةرحال

هَيزة  ئةم  ئةوسا  نيية،  ئةودا   
َ

دةطةل هاوسةنطييان  و  ثةيوةندى  هيض 
شاراوةكانى خؤى دةتةقَينَيتةوة، ِرووةو ئةو دوذمنة تلؤر دةبَيتةوة كة 
هةِرةشة لة هَيمنى و ئاسايشى ئةو دةكات. ئا لةم كاتانةدا جةنطاوةرةكة 

دةبَيتة هَيزَيكى وَيرانكةر هيض كةسيش ناتوانَيت ِرايبطرَيت.
جةنطاوةرى ِرؤشنايى بري لة ئاشتى و جةنط دةكاتةوةو دةشزانَيت 

ضؤن ضؤنى بة طوَيرةى هةل و مةرجى دةوروبةر ِرةفتار بنوَينَيت.
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كة جةنطاوةرى ِرؤشنايى زياد لة ثَيوست بِرواى بة 
زيرةكى خؤى هةبَيت، بةوة كؤتايى دَيت كة هَيزى 

قاندِرةكةى بة كةم مةزةندة بكات.



٨٥ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

هةبَيت،  خؤى  زيرةكى  بة  بِرواى  ِرادةبةدةر  لة  جةنطاوةرةى  ئةو 
دواجار بةوة كؤتايى دَيت كة هَيزى قاندِرةكةى بةرامبةرى بةسووك و 
كةمرت مةزةندة بكات. زؤر طرنطة لةيادى نةكةيت كة هةندَيكجار هَيزو 

توانا طةلَيك كاريطةرترة لة نةخشةو سرتاتيذ.
شةِرةطا بة هةمووى ثازدة خولةك دةخايةنَيت، بةآلم ئةو طاية هةر 
ى لَيكراوة، هةر بؤية هةنطاوى ئايندةى ئةوةية هَيرش 

َ
زوو تَيدةطات فَيل

شةِرةطا بة هةمووى ثازدة خولةك دةخايةنَيت، بةآلم ئةو طاية هةر 
ى لَيكراوة، هةر بؤية هةنطاوى ئايندةى ئةوةية هَيرش 

َ
زوو تَيدةطات فَيل

شةِرةطا بة هةمووى ثازدة خولةك دةخايةنَيت، بةآلم ئةو طاية هةر 

ئةوةش  كة  دامةزراندووة،   
َ

لةطةل شةِرةكةى  ثياوةى  ئةو  سةر  بكاتة 
هيض  بةردةيةك،  بَينةو  هيض  تةِردةستى،  و  زرنطى  لة  بِرَيك  هيض  ِروويدا 
بليمةتى و ئةفسوون و جادوويةك دادنادةن و لة قةومانى ئةو مةرطةساتة 
دوورى ناخاتةوة. هةر لة سؤنطةى ئةوةوةية كة جةنطاوةرةكة هةرطيز 
بؤى  كاتةى  ئةو  ناطرَيت.  كةم  بة  ئاساية  دِرندة  و  كَيوى  هَيزة  ئةو 
دةسةِّـَيت كة زؤر شَيتانةو توندوتيذو خوَيناويية لة طؤِرةثانى جةنطةكة 
دةكشَيتةوة تا ئةو كاتةى دوذمنةكةى بةتةواوى هَيزو شةنطى نامَينَيت 

 دةبِرَيت.
َ
و ثرزةى ُّـ
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةزانَيت 
ض كاتَيك دوذمن لةو بةهَيزترة.



٨٧ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةزانَيت ض كاتَيك دوذمن لةو بةهَيزترة، طةربَيت 
و بِرياربدات ِرووبةِرووى ببَيتةوة يةكسةر خؤى لةناو دةضَيت. طةربَيت و 
وةآلم بة شةِرثَيفرؤشتن و دةمارطرتنةكانى دوذمنةكةى بداتةوة ئةوسا 
ةوة، هةر لةبةرئةوةشة ثةنا دةباتة بةر دبلؤماسييةتَيك 

َ
دةكةوَيتة ناو تةل

وةآلم بة شةِرثَيفرؤشتن و دةمارطرتنةكانى دوذمنةكةى بداتةوة ئةوسا 
ةوة، هةر لةبةرئةوةشة ثةنا دةباتة بةر دبلؤماسييةتَيك 

َ
دةكةوَيتة ناو تةل

وةآلم بة شةِرثَيفرؤشتن و دةمارطرتنةكانى دوذمنةكةى بداتةوة ئةوسا 

وَيستة نالةبارة بكات 
َ
كة لة ثةنايدا بتوانَيت ضارةسةرى ئةو طرفت و هةل

ِرةفتاردةكات  َيك 
َ
مندال وةك  دوذمنةكة  كاتةشى  ئةو  تَييكةوتووة.  كة 

جةنطاوةر هةمان ِرةفتار دةنوَينَيت. ئةو كاتةشى كة دنةى دةدات بؤ 
نةبووةو  ى 

َ
حال هيض  لة  كة  دةنوَينَيت  خؤى  وا  ئةم  ملمالنَى  و  جةنط 

جةنطاوةر هةمان ِرةفتار دةنوَينَيت. ئةو كاتةشى كة دنةى دةدات بؤ 
نةبووةو  ى 

َ
حال هيض  لة  كة  دةنوَينَيت  خؤى  وا  ئةم  ملمالنَى  و  جةنط 

جةنطاوةر هةمان ِرةفتار دةنوَينَيت. ئةو كاتةشى كة دنةى دةدات بؤ 

تَيناطات قاندِرةكةى مةرامى ضى هةية.
َين:

َ
دؤستةكانى دةل

تَيناطات قاندِرةكةى مةرامى ضى هةية.
َين:

َ
دؤستةكانى دةل

تَيناطات قاندِرةكةى مةرامى ضى هةية.

- ئةم ترسنؤكة.
بةآلم جةنطاوةرةكة هيض بايةخَيك بؤ ئةم قسةية دانانَيت. ئةم دةزانَيت 
لة  ضوون و خؤطيظكردنةوةى مةلَيكى ضكؤلة 

َ
ئازايةتى و هةل هةرهةموو 

لةم جؤرة دؤخانةدا جةنطاوةرةكة  ئا  نيية.  بةرامبةر ثشيلةيةكدا هيض 
 

َ
ئارام و ثشوودرَيذة، ئةوسا دوذمنةكةش هةر زوو بة زوو ئةو ناوة ضؤل

دةكات و بةدواى كةسانى ديكةدا دةطةِرَيت تا شةِريان ثَى بفرؤشَيت و 
شَيتطرييان بكات.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى لةبةردةمى 
ستةمدا قةت بَيباك نابَيت.



٨٩ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

ئةم  نابَيت.  بَيباك  قةت  ستةمدا  لةبةردةمى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
ئةم  لةسةر  تاكةكةسَيك  كردارى  و  يةكَيكن  هةمووان  كة  دةزانَيت 
هةر  دادةنَيت،  ديكة  يةكَيكى  هةر  لةسةر  خؤى  كاريطةرى  ئةستَيرةية 
لةبةرئةوةشة كة ئازارو ئةشكةنجةى ئةوانى ديكة دةبينَيت، بة زةبرى 
خؤى.  شوَينى  بطةِرَينَيتةوة  ئاسايش  دادو  طةرةكييةتى  شمشَيرةكةى 
 سةربارى ئةوةى كة ئةم دذ بةستةم و بَيدادى دةجةنطَيت، بةس 

َ
وةُّـ

خؤى.  شوَينى  بطةِرَينَيتةوة  ئاسايش  دادو  طةرةكييةتى  شمشَيرةكةى 
 سةربارى ئةوةى كة ئةم دذ بةستةم و بَيدادى دةجةنطَيت، بةس 

َ
وةُّـ

خؤى.  شوَينى  بطةِرَينَيتةوة  ئاسايش  دادو  طةرةكييةتى  شمشَيرةكةى 

هيض كاتَيك ئامادة نيية دادطايى ستةمكار بكات. هةر كةسَيك بةرثرسة 
وةآلم  ضؤنضؤنى  كة  خؤى  كردةوةى  كارو  لة  يةزداندا  لةبةردةمى 
دةداتةوة. هةر كاتَيك جةنطاوةرةكة ئةركةكانى خؤى جَيبةجَي كرد هيض 

قسةو سةرةنجَيكى زيادى ناخاتة سةر.
يارمةتى  تاوةكو  جيهانةداية  ئةم  دةنَيو  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

هاوِرَيكةى بدات، نةك سةرزةنشتى دراوسَيكةى بكات.
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ة جةنطاوةرى ِرؤشنايى ترسنؤك بَيت.
َ
مةحال



٩١ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

هةآلتن  لةوانةية  بَيت.  ترسنؤك  ة 
َ
مةحال ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

مرؤظ  ناكرَيت  بةآلم  خود،  لة  بَيت  بةرطريكردن  نايابى  زؤر  شَيوازَيكى 
ثةناى بؤ ببات ئةوكاتةى كة زؤر ترساوةو زةندةقى ضووة، ئةو كاتةى 
كة طومانى هةية جةنطاوةرى ِرؤشنايى بة باشرتي دةزانَيت ِرووبةِرووى 
طةر  دةزانَيت  بلَيسَيتةوة، ضونكة  برينةكانى خؤى  ببَيتةوةو  بةزينةكة 
بَيت  ِرابكات ئةوسا هَيزَيكى طةورةتر بة ثةالماردةرةكةى دةبةخشَيت 

طةورةتر لةوةى كة شايستة بَيت.
ِرؤحى  بة  جةنطاوةرةكة  ةمة 

َ
تةنطوضةل لة  ثِرة  كاتانةى  ئةو 

ةوانَيكةوة ِرووبةِرووى ئةو ِرَيكةوتة زؤر دذوارانة دةبَيتةوة. هةندَيكجار 
َ
ثال

ِرؤحى  بة  جةنطاوةرةكة  ةمة 
َ
تةنطوضةل لة  ثِرة  كاتانةى  ئةو 

ةوانَيكةوة ِرووبةِرووى ئةو ِرَيكةوتة زؤر دذوارانة دةبَيتةوة. هةندَيكجار 
َ
ثال

ِرؤحى  بة  جةنطاوةرةكة  ةمة 
َ
تةنطوضةل لة  ثِرة  كاتانةى  ئةو 

دلَيرانة  هةية  واش  جارى  دةكات،  ثاشةكشَى  دةكاو  ملكةض  بةناضارى 
بةرةنطار دةبَيتةوة.



پاولۆکۆییليۆ٩٢

جةنطاوةرى ِرؤشنايى قةت ثةلةى نيية.



٩٣ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

بةرذةوةندى  لة  كات  نيية.  ثةلةى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  هةرطيز 
ئارامى  بَي  بةسةر  و  بطرَى  بةخؤدا  دان  ئةوةبووة  فَيرى  ئةم  ئةوداية. 
 بَيت. بَى بريكردنةوة هيض ِرةفتارَيك نانوَينَيت. كة بةهَيواشى 

َ
خؤيدا زال

ئةم  دةبَيت.  نيا 
َ
دل ثرت  خؤى  هةنطاوةكانى  جَيطريبوونى  لة  ِرَيدةكات 

 بَيت. بَى بريكردنةوة هيض ِرةفتارَيك نانوَينَيت. كة بةهَيواشى 
َ

خؤيدا زال
ئةم  دةبَيت.  نيا 

َ
دل ثرت  خؤى  هةنطاوةكانى  جَيطريبوونى  لة  ِرَيدةكات 

 بَيت. بَى بريكردنةوة هيض ِرةفتارَيك نانوَينَيت. كة بةهَيواشى 
َ

خؤيدا زال

ضارةنووسسازو  ساتةوةختَيكى  دامةزراندنى  لة  بةشدارة  كة  دةزانَيت 
لة مَيذووى مرؤظايةتيدا، هةربؤية ثَيويستى بةوة هةية  يةكالييكةرةوة 
خؤى بطؤِرَيت بةرلةوةى بتوانَيت دونيا بطؤِرَيت، هةر لةبةرئةوةشة كة 
وشةكانى (النزا دَيل ظاستؤ)ى دَينةوة ياد:»شؤِرش زةمةنَيكى طةرةكة 

تاوةكو جَيطري دةبَيت.»
جةنطاوةر بةر لة طةيني هيض ميوةيةك لة درةخت ناكاتةوة.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى ثَيوستى بة 
ثشوودرَيذيى و هةم خَيرايى هةية.



٩٥ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

جةنطاوةرى ِرؤشنايى ثَيوستى بة ئارامى و ثشوودرَيذيى و خَيرايى 
ئةنجامدانى  يةكةميان  ةن: 

َ
هةل دوو  سرتاتيذى  ةى 

َ
هةل خراثرتين  هةية. 

جةنطاوةرى ِرؤشنايى ثَيوستى بة ئارامى و ثشوودرَيذيى و خَيرايى 
ئةنجامدانى  يةكةميان  ةن: 

َ
هةل دوو  سرتاتيذى  ةى 

َ
هةل خراثرتين  هةية. 

جةنطاوةرى ِرؤشنايى ثَيوستى بة ئارامى و ثشوودرَيذيى و خَيرايى 

بةفرِيؤدانى  دووةميان  خؤى.  طونجاوى  كاتى  لة  بةر  كاروكردةوةيةكة 
بةدوور  هةآلنة  لةو  خؤ  بؤئةوةى  دةِرةخسَيت.  كة  دةرفةتَيكة  و  هةل 
ةى جياوازى 

َ
وَيستَيكيدا مامةل

َ
 هةر هةل

َ
بطرَيت جةنطاوةرى ِرؤشنايى لةطةل

بةدوور  هةآلنة  لةو  خؤ  بؤئةوةى  دةِرةخسَيت.  كة  دةرفةتَيكة  و  هةل 
ةى جياوازى 

َ
وَيستَيكيدا مامةل

َ
 هةر هةل

َ
بطرَيت جةنطاوةرى ِرؤشنايى لةطةل

بةدوور  هةآلنة  لةو  خؤ  بؤئةوةى  دةِرةخسَيت.  كة  دةرفةتَيكة  و  هةل 

هةرطيز  ئةم  بَيت.  دةطمةن  تاقانةو  ةتَيكى 
َ
حال كة  ئةوةى  وةك  دةكات 

ةى جياوازى 
َ
وَيستَيكيدا مامةل

َ
 هةر هةل

َ
بطرَيت جةنطاوةرى ِرؤشنايى لةطةل

هةرطيز  ئةم  بَيت.  دةطمةن  تاقانةو  ةتَيكى 
َ
حال كة  ئةوةى  وةك  دةكات 

ةى جياوازى 
َ
وَيستَيكيدا مامةل

َ
 هةر هةل

َ
بطرَيت جةنطاوةرى ِرؤشنايى لةطةل

ثةنا ناباتة بةر ِرَي و ِرةسم و دةستوورو ِرةضةتةو بريوِراى ئةوانى ديكة 
كة بؤى ئامادةكراون.

خةليفة معاوية لة (عومةرى بن عاس)ى ثرسيوة ئاخؤ نهَينى طةورةى 
وةآلمى  ئاواهى  ئةويش  كوَيداية؟  لة  وا  ئةم  سياسةتى  تواناى  بةهرةو 

داوةتةوة..
بةوردى  ثَيشرت  طةر  نةطالندووة  كارَيك  هيض  لة  خؤم  هةرطيز  من   -
خؤم  هةرطيز  من  ديسانةوة  ثاشان  نةكردبَيت.  كشانةوة  بؤ  حيسابم 
دةستبةجَى خؤمى  بمةوَيت  كة  وَيستَيكةوة 

َ
هةل ئةطةرو  ناو  نةخستؤتة 

 قوتار بكةم.
َ
ُّـ



پاولۆکۆییليۆ٩٦

زؤرجاران جةنطاوةرى ِرؤشنايى 
 و دةروونى خؤى بزر دةكات.

َ
دل

زؤرجاران جةنطاوةرى ِرؤشنايى 
 و دةروونى خؤى بزر دةكات.

َ
دل

زؤرجاران جةنطاوةرى ِرؤشنايى 



٩٧ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

 و دةروونى خؤى لةدةست دةدات. 
َ

زؤرجاران جةنطاوةرى ِرؤشنايى دل
و  هةست  لةناوةوةِرا  نيية  شتَيك  ئيدى  كة  دةكات  هةست  كاتانة  ئةو 
سؤزى ئةم بوروذَينَيت. ئةو هةست و سؤزةى كة خؤى ئارةزووى دةكات. 
لة  يةكَيكة  وا هةست بكات كة  ئَيوارة  ناضارة كة ضةندةها شةوو  ئةم 
طةرمى و جؤش و خرؤشةى 

َ
بةزيوةكان، لةوةش ناضَيت هيض شتَيك ئةو دل

بؤ بطةِرَينَيتةوة.
َين:

َ
دؤستةكانى دةل

بؤ بطةِرَينَيتةوة.
َين:

َ
دؤستةكانى دةل

بؤ بطةِرَينَيتةوة.

- لةوانةية جةنطةكةى تةواو بووبَيت.
ةذَيت و ئازار دةضَيذَيت كاتَيك طوَيبيستى قسةو 

َ
جةنطاوةرةكة دةشل

هَيشتا  ئةم  كة  دةزانَيت  بةوة  ضونكة  دةبَيت،  جؤرة  لةم  سةرنجى 
 ئةم كةللةِرةقةو ئامادة 

َ
نةطةيشتؤتة ئةو شوَينةى مةرامى بوو بيطاتَى، وةُّـ

نيية دةستبةردارى ئامانجةكانى خؤى بَيت. ثاشان لة ساتةوةختَيكدا كة 
ئةم هةرطيز ضاوةِرَيى نةكردووة دةرطايةكى تازة دةكرَيتةوة.



پاولۆکۆییليۆ٩٨

ى
َ
هةميشة جةنطاوةرى ِرؤشنايى دل

خؤى لة كينةو ِرق ثاك ِرادةطرَيت.



٩٩ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

لة  ِرادةطرَيت  ثاك  خؤى  ى 
َ
دل ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  هةميشة  سبؤ 

دةطرَيت بريى دةكةوَيتةوة عيسا 
َ
ِرق و كينة. كة ِرووةو جةنط ثَي هةل

لة  ِرادةطرَيت  ثاك  خؤى  ى 
َ
دل ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  هةميشة  سبؤ 

دةطرَيت بريى دةكةوَيتةوة عيسا 
َ
ِرق و كينة. كة ِرووةو جةنط ثَي هةل

لة  ِرادةطرَيت  ثاك  خؤى  ى 
َ
دل ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  هةميشة  سبؤ 

ثَيغةمبةر فةرموويةتى:»دوذمنةكانى خؤتان خؤشبوَيت.» جةنطاوةر ئةم 
لَيخؤشبوون  كردةى  دةزانَيت  ئةم  بةآلم  دةطرَيت،  طوَى  لة  فةرمايشتة 
ماناى قايلبوون نيية بة هةموو شتَيك. جةنطاوةر ناتوانَيت بنوشتَيتةوةو 
ئاسؤى  بينينى  تواناى  ئةوسا  وايكرد  طةر  ضونكة  بكات،  سةرنةوى 

خةونةكانى خؤى نابَيت.
ئةم قايلة بةوةى كة دوذمنةكانى بؤ ئةوة لةوَين تاوةكو ئازايةتى و 
نةدان و تواناى بِرياردانى ئةم تاقي بكةنةوة. ئةوانن ناضارى دةكةن 

َ
كؤل

لةثَيناو خةونةكانيدا بجةنطَيت. ئةوة ئةزموونى جةنطة كة جةنطاوةرى 
ِرؤشنايى بةهَيز دةكات.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى ِرابردووى لةيادة.



١٠١ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

ى 
َ
جةنطاوةر ِرابردووى لةيادة. ئةم بةوة دةزانَيت كة مرؤظ لة هةول

طةِرانى ِرؤحى خؤى ناكةوَيت. دةشزانَيت هةر ئةم ضةشنة طةِرانةية بؤتة 
مايةى نووسينى جوانرتين الثةِرةكانى مَيذوو، بةآلم هةر ئةو طةِرانةية 
كة ناشرينرتين الثةِرةو ثاذو قؤناغةكانى مَيذووى ثِركردووة لة كوشتارو 
خوَينِرشتن، قوربانى و تاريكثةرستى. هةر ئةو طةِرانة بؤ بةرذةوةندى 
تاكة كةس بووة، بريوباوةِرةكانيشى بؤ بةرطريكردن لة ناشرينرتين نيازو 

ئامانجةكاندا خراونةتة طةِر.
كى بووة كة وتوويانة:»ئاخر من ضؤن بزانم 

َ
جةنطاوةر طوَيى لة خةل
ئامانجةكاندا خراونةتة طةِر.

كى بووة كة وتوويانة:»ئاخر من ضؤن بزانم 
َ
جةنطاوةر طوَيى لة خةل
ئامانجةكاندا خراونةتة طةِر.

ئةو ِرَيطايةى من بةسةريدا طوزةر دةكةم ِراستة ِرَيطاية؟» ئةم ضةندةها 
كةسى بينيوة كة وازيان لةو طةِرانة ِرؤحيية هَيناوة، ضونكة نةيانتوانيوة 
دا 

َ
دل لة  طومانَيكى  هيض  جةنطاوةرةكة  بدةنةوة.  ثرسيارة  ئةم  وةآلمى 

كةسى بينيوة كة وازيان لةو طةِرانة ِرؤحيية هَيناوة، ضونكة نةيانتوانيوة 
دا 

َ
دل لة  طومانَيكى  هيض  جةنطاوةرةكة  بدةنةوة.  ثرسيارة  ئةم  وةآلمى 

كةسى بينيوة كة وازيان لةو طةِرانة ِرؤحيية هَيناوة، ضونكة نةيانتوانيوة 

ناطرَيت:»تؤ شتةكان 
َ
ة هةل

َ
نيية. ئةم كةوتؤتة دواى ئةو فةرمايشتةى هةل

بة بةروبوومةكانيانةوة دةناسيتةوة» ئةمةيان قسةى عيسا ثَيغةمبةرة.
ةدا ناِروات.

َ
ئةم ثةيِرةوى ئةو ياساية دةكات كة هةرطيز بة هةل
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى بايةخى 
زؤر طرنطى سةليقة دةزانَيت.



١٠٣ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

بةهةند  زطماكى  تواناى  سةليقةو  بايةخى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
دةطرَيت. ئةم دةنَيو طةرمةى جةنطدا كاتى ئةوةى نيية بري لة لَيدان 

َ
هةل

بةهةند  زطماكى  تواناى  سةليقةو  بايةخى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
دةطرَيت. ئةم دةنَيو طةرمةى جةنطدا كاتى ئةوةى نيية بري لة لَيدان 

َ
هةل

بةهةند  زطماكى  تواناى  سةليقةو  بايةخى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

و كوتان و دةستوةشاندنةكانى دوذمنةكةى بكاتةوة. ئةم ثةنا دةباتة 
بةر سةليقةو غةريزةى خؤى، طوَيش لة فريشتةكةى خؤى ِرادةطرَيت.

بَينَيت 
َ
دةدات ئةو شفرانة هةل

َ
لةو كاتانةى ئاشتى سةروةرة ئةم هةول

بةر سةليقةو غةريزةى خؤى، طوَيش لة فريشتةكةى خؤى ِرادةطرَيت.
بَينَيت 

َ
دةدات ئةو شفرانة هةل

َ
لةو كاتانةى ئاشتى سةروةرة ئةم هةول

بةر سةليقةو غةريزةى خؤى، طوَيش لة فريشتةكةى خؤى ِرادةطرَيت.

و ئةو ئاماذانة بخوَينَيتةوة كة يةزدان بؤى دةنَيرَيت.
َين:

َ
كى دةل

َ
خةل

يان  دةذى!  فانتازيدا  دونيايةكى  لة  ئةم  يان  بووة!  شَيت  ئةم   -
ئاخر ضؤن شياوة بؤ ئةم كة بِروا بةم شتة نابةجَييانة بكات كة ناضنة 

ةوة؟
َ
ئةقل

ئاخر ضؤن شياوة بؤ ئةم كة بِروا بةم شتة نابةجَييانة بكات كة ناضنة 
ةوة؟

َ
ئةقل

ئاخر ضؤن شياوة بؤ ئةم كة بِروا بةم شتة نابةجَييانة بكات كة ناضنة 

بةآلم جةنطاوةر دةزانَيت كة خودى سةليقة- ئةلف و بَى-ى يةزدانةو 
 ئةستَيرةكاندا دةدوَيت.

َ
ئةم طوَى بؤ (با) شل دةكات و لةطةل
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى لة تةك هاوِرَيكانيدا
 لة دةورى ئاطردانَيكةوة دانيشتوون.



١٠٥ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

جةنطاوةرى ِرؤشنايى لة تةك دؤستةكانى خؤيدا بةدةورى ئاطردانَيكةوة 
دةكةن،  ثةالمارةكانى  و  مةت 

َ
هةل لة  باس  هةموو  هةر  ِروونيشتوون. 

جةنطاوةرى ِرؤشنايى لة تةك دؤستةكانى خؤيدا بةدةورى ئاطردانَيكةوة 
دةكةن،  ثةالمارةكانى  و  مةت 

َ
هةل لة  باس  هةموو  هةر  ِروونيشتوون. 

جةنطاوةرى ِرؤشنايى لة تةك دؤستةكانى خؤيدا بةدةورى ئاطردانَيكةوة 

لَي  بةخَيرهاتنى  ةوة 
َ
كؤمةل ئةو  ناو  دَيتة  نامؤ  نةناسياوو  هةركةسَيكى 

دةكةن،  ثةالمارةكانى  و  مةت 
َ
هةل لة  باس  هةموو  هةر  ِروونيشتوون. 

لَي  بةخَيرهاتنى  ةوة 
َ
كؤمةل ئةو  ناو  دَيتة  نامؤ  نةناسياوو  هةركةسَيكى 

دةكةن،  ثةالمارةكانى  و  مةت 
َ
هةل لة  باس  هةموو  هةر  ِروونيشتوون. 

دةكرَيت، ضونكة هةر كةسةو شانازى بة ذيانى خؤى و جةنطة خاوَينةكةى 
خؤيةوة دةكات. جةنطاوةرى ِرؤشنايى بة جؤش و خرؤشةوة باس لة ِرَيطاو 
ِرَيبازى خؤى دةكات، باسى ئةوةى ضؤن ضؤنى بةرطريى لة خؤى كردو 
ِرووبةِرووى ملمالنَى و كَيرِبكَيى ئةوانى ديكة بؤتةوة. لةوة دةدوَي ضؤن 
وَيستَيكى زؤر ناخؤش و نالةبار بدؤزَيتةوة. ئةو 

َ
توانيويةتى ضارةسةر بؤ هةل

ِرووبةِرووى ملمالنَى و كَيرِبكَيى ئةوانى ديكة بؤتةوة. لةوة دةدوَي ضؤن 
وَيستَيكى زؤر ناخؤش و نالةبار بدؤزَيتةوة. ئةو 

َ
توانيويةتى ضارةسةر بؤ هةل

ِرووبةِرووى ملمالنَى و كَيرِبكَيى ئةوانى ديكة بؤتةوة. لةوة دةدوَي ضؤن 

كاتانةى ئةم ضريؤكانة دةطَيِرَيتةوة وشةكانى ثِردةبن لة هةست و سؤزو 
جطةرسؤزى و ِرؤمانسييةت.

هةندَيكجار كةمةكَى زَيدةِرؤيى تَيدا دةكات. ئةوةشى بريدةكةوَيتةوة 
باوك و باثريانيشى هةر وابوون و ِراهاتبوون لةسةر ئةوةى قسةوباسى زياتر 
بخةنة سةر ضريؤك و سةرطوزشتةكانيان، هةر لةبةرئةوةشة كة ئةم هةمان 
 فيزو 

َ
ندى لةطةل

َ
خوو دووبارة دةكاتةوة، بةآلم هةرطيز شكؤمةندى و سةربل

 ناكات، جطةلةوةش ئةم هةرطيز بِرواى بةو فشةكردن 
َ

لةخؤباييبوون تَيكةل
و قسةثَيوةنانة زؤرةى خؤى ناكات.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى بِرياران دةدات ِرؤحى ئةم 
وةك هةورى لة ئاسمان ئازادة، بةآلم ئةم 

بة خةونى خؤيةوة ثةيوةستة.



١٠٧ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

جةنطاوةرى ِرؤشنايى طوَيى لة يةكَيك بوو كة دةيوت:»من طةرةكمة 
بِريارى خؤم بدةم. من  تَيبطةم بةرلةوةى  ببم و  ئاطادارى هةمووشتَيك 

دةمةوَيت ئازادبم بؤئةوةى بريوِراى خؤم بطؤِرم.»
جةنطاوةرةكة بة طومانةوة لةم وشانة دةِروانَيت. ئةويش لةو ئازاديية 
وَيست 

َ
بةهرةمةندة، بةآلم ِرَى لة خؤى ناطرَيت كة ثةيوةستى هةندَيك هةل

جةنطاوةرةكة بة طومانةوة لةم وشانة دةِروانَيت. ئةويش لةو ئازاديية 
وَيست 

َ
بةهرةمةندة، بةآلم ِرَى لة خؤى ناطرَيت كة ثةيوةستى هةندَيك هةل

جةنطاوةرةكة بة طومانةوة لةم وشانة دةِروانَيت. ئةويش لةو ئازاديية 

نةبَى و خؤى بة بةرثرسيار نةزانَيت، هةتا طةر بةتةواوةتيش نةزانَيت 
بؤ وا دةكات.

وةك  ئةم  ِرؤحى  دةدات.  خؤى  بِريارةكانى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
ئةم  ثةيوةستة.  خؤيةوة  خةونةكةى  بة  بةآلم  ئازادة،  ئاسمانان  هةورى 
بذاردووة زؤرجاران ناضارة زووتر 

َ
كة سةربةستانة ئةو ِرَيبازةى خؤى هةل

وةئاطابَيت لةوةى حةز دةكات. بؤ كةسانَيك دةدوَيت كة ئةم هيض شتَيك 
لةوانةوة فَير نابَيت. ئةم مةرجة هةندَيك قوربانى ثَيشكةش بكات.

َين:
َ
دؤستةكانى دةل
- تؤ ئازاد نيت.

نان  كراوة  فِرنى  كة  دةشزانَيت  بةآلم  ئازادة،  جةنطاوةرةكة 
نابرذَينَيت.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى طوَى دةطرَيت.



١٠٩ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

ثَيوستت  تؤ  بيت  كردةيةك  و  ضاالكى  هةر  سةرطةرمى  بؤئةوةى   
بةوة هةية بزانيت ضاوةِرَيى ضى دةكةيت؟ ضؤن ئةو ئةنجامة بةدةست 
جَيبةجَييان  شانتة  لةسةر  ئةركانةى  ئةو  دةتوانيت  ئاخؤ  دةهَينيت؟ 

بكةيت يان ناتوانيت؟
ئةو كةسةى كة تةواو تةيارو ثِرضةكةو توَيشةبةرةكةى ثِرة، كةضى 
بضنَيتةوة،  خَيروبَيرى جةنطةكانى خؤى  نيية  ئارةزوويةكى  هيض حةزو 
 كردووة، ئةو 

َ
وَيِراى ئةوةش تةواو خؤى بة ملمالنَى و كَيربكَيوة سةرقال

كةسة هةقة بةِراستى ِرايبطةيةنَيت كة خودى خؤى طةرةكى نيية خؤشى 
لة خَيروبَيرى سةركةوتنةكانى خؤى ببينَيت.

ئةو  بةآلم  بكَيشَيتةوة،  خَيروبَيرة  لةو  دةست  دةتوانَيت  كةسَيك 
طةى بَيباكى نيية لة بةرامبةر دةرئةنجامةكان.

َ
وازهَينانة بةل

جةنطاوةرى ِرؤشنايى بةِرَيزةوة طوَى لة سرتاتيذى (ماهاتما طاندى) 
دةطرَيت، بةآلم متمانة بةو كةسانةش ناكات كة ناتوانن بطةنة هيض ئاوات 
كى دةكةن كة بة كةم قايل بنب و 

َ
و ئامانجَيك، بة تةنها ئامؤذطارى خةل

واز لة دونيا بَينن.



پاولۆکۆییليۆ١١٠

جةنطاوةرى ِرؤشنايى بايةخ بة شتة 
بضكؤلةكان دةدات، ضونكة دةبنة 
كؤسث و تةطةرةى سةر ِرَيطاكةى.



١١١ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

بايةخ بة شتة هةرة ضكؤلةكان دةدات، ضونكة  جةنطاوةرى ِرؤشنايى 
دةزانَيت ئةو شتانة كوشندةن و دةبنة كؤسث و تةطةرةى سةر ِرَيطاى.

بكات  ِرَيبوارَيك  لة  وا  دةتوانَيت  بَيت  ضكؤلة  هةرضةندة  دِركَيك 
لةشدا  لةناو  ناديار  ضكؤلةو  خانةيةكى  بشةلَيت.  ِرَيطاوة  بةدةم  كة 
لةناوبةرَيت.  تةندروست  طيانلةبةرَيكى  يان  لةش  دةزطايةكى  دةتوانَيت 
وةيادهاتنةوةى ساتةوةختَيكى ثِر ترسى ِرؤذطارَيكى بةسةرضوو بةسة 
 هاتنى هةر بةيانييةكى تازةدا هةمان ِرؤحى 

َ
بؤئةوةى كة وابكات لةطةل

وةيادهاتنةوةى ساتةوةختَيكى ثِر ترسى ِرؤذطارَيكى بةسةرضوو بةسة 
 هاتنى هةر بةيانييةكى تازةدا هةمان ِرؤحى 

َ
بؤئةوةى كة وابكات لةطةل

وةيادهاتنةوةى ساتةوةختَيكى ثِر ترسى ِرؤذطارَيكى بةسةرضوو بةسة 

ثِر لة ترس و تؤقني لة تؤدا دووبارة بَيتةوة. جارى وا هةية لة ضركةيةك 
و وةها كوشندة  بخوازَيت  بؤئةوةى دوذمنةكةت دةرفةت  بةسة  كةمرت 

دةست بوةشَينَيت كة لة ثةلوثؤت بخات.
جةنطاوةرةكة بايةخ بةو شتة بضكؤالنة دةدات. هةندَيكجار بةرامبةر 
بةم  باشرتة  ثَى  واى  ئةم  بةآلم  دةنوَينَيت،  ِرةقى 

َ
دل خؤى  خودى  بة 

ضةشنة ِرةفتار بكات.
يةكَيك لة ثةندة كؤنةكان دةبَيذَيت: (شةيتان دةنَيو وردةكارييةكاندا 

نيشتةجَيية.)



پاولۆکۆییليۆ١١٢

جةنطاوةرى ِرؤشنايى بؤ هةميشة بِرواى جَيطري 
نيية.



١١٣ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

جةنطاوةرى ِرؤشنايى هةموو دةم بِرواى(8) ثتةو نيية. كات و ساتى 
ى خؤى دةثرسَيت:»ئةرَى 

َ
وا هةية بِرواى بة هيض شتَيك نيية، ئةوسا لة دل

جةنطاوةرى ِرؤشنايى هةموو دةم بِرواى
ى خؤى دةثرسَيت:»ئةرَى 

َ
وا هةية بِرواى بة هيض شتَيك نيية، ئةوسا لة دل

جةنطاوةرى ِرؤشنايى هةموو دةم بِرواى

و  كث  ى 
َ
دل  

َ
وةُّـ دةهَينَيت؟»،  ة 

َ
هةول و  كؤشش  هةموو  ئةو  ئةوةيان 

ى خؤى دةثرسَيت:»ئةرَى 
َ
وا هةية بِرواى بة هيض شتَيك نيية، ئةوسا لة دل

و  كث  ى 
َ
دل  

َ
وةُّـ دةهَينَيت؟»،  ة 

َ
هةول و  كؤشش  هةموو  ئةو  ئةوةيان 

ى خؤى دةثرسَيت:»ئةرَى 
َ
وا هةية بِرواى بة هيض شتَيك نيية، ئةوسا لة دل

َيت، ئةوسا جةنطاوةرةكة ناضارة بؤ خؤى بِريار بدات. 
َ
خامؤشةو هيض نال

ثَيغةمبةر  عيسا  كة  دَيتةوة  وةبريى  دةطةِرَيت،  نموونةيةك  بؤ  ثاشان 
دؤخَيكى  دةنيؤ  بةتةواوى  تاوةكو  تَيثةِريوة  هاوشَيوةدا  دؤخَيكى  بة 
ئادةمييانة نيشتةجَى بَيت.»ئةم كووثة ثِر لة شةرابى خواهانةية.. لَيمى 
دوور بخةنةوة.» عيسا ئاواهى ذنةوت. ئاخر ئةويش بِرواو ئازايةتى خؤى 

دؤِراند، بةآلم وازيشى نةهَينا.
طةرضى  نةهَينَيت  واز  ئةوةى  لةسةر  سورة  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
بِرواى الوازيش بَيت. ئةم بؤ ثَيشةوة مل دةنَيت، لة كؤتايشدا بِرواكةى 

بؤ دةطةِرَيتةوة.



پاولۆکۆییليۆ١١٤

جةنطاوةرةكة دةزانَيت كة هيض مرؤظَيك 
دوورطةيةكى تةنيا نيية.



١١٥ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

جةنطاوةرةكةمان دةزانَيت كة هيض مرؤظَيك بةتةنها خؤى دوورطةيةك 
نيية.

بَيت  ضؤنَيك  هةر  نةخشةكةى  بجةنطَيت.  تةنيا  بة  ناتوانَيت  ئةم 
سةبارةت  هةية  بةوة  ثَيوستى  دةبةستَيت.  ديكة  بةوانى  ثشت  ئةم 
يارمةتى  داواى  ئةوانى ديكة بكات،   

َ
لةطةل بة سرتاتيذى خؤى طفتوطؤ 

هةية  ياوةرَيك  بة  ثَيوستى  بحةوَيتةوة-  دةيةوَيت  كاتانةى  لةو  بكات- 
خؤش و 

َ
ثَيكةوة بةديار ئاطردانَيكةوة دانيشن. كةسَيك كة بة جووتة دل

سةرمةستى باس و خواسى حةكايةتةكانى جةنط بن.
كَيك بة ثَيشَيلكارى و بَى بِروايى خؤيان 

َ
بةآلم ئةم لَيناطةِرَيت كة خةل

ئةو دؤستايةتيةو هؤطربوونة بشَيوَينن. ئةم لة كاروكردةوةكانى خؤيدا زؤر 
ئاشكراو ِروونةو سةبارةت بة ثالنةكانيشى زؤر نهَينى ثارَيزو تةقةتة.

جةنطاوةرى ِرؤشنايى لة تةك دؤستةكانى خؤيدا سةما دةكات، بةآلم 
ئامادة نيية لةبةرامبةر كارةكانى خؤيدا كةس بار بكات و بةرثرسياريان 

بكات بَيجطة لة خؤى.



پاولۆکۆییليۆ١١٦

لة ماوةى نَيوان جةنطةكاندا 
جةنطاوةرةكة ثشوو دةدات.



١١٧ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

دةحةسَيتةوة.  جةنطاوةرةكة  جةنطةكاندا  نَيوان  ثشووةكانى  لة 
ئةوة  خؤى  ى 

َ
دل ضونكة  ناكات،  هيض  ِرؤذةكان  بةدرَيذايى  زؤرجاران 

دةخوازَيت، بةآلم بة سةليقة هةر بَيدارو هؤشيارة. ئةم خؤى لة طوناهى 
ى بة دوور دةطرَيت، ضونكة دةزانَيت ئةوةيان بةرةو 

َ
زؤر طةورةى تةمبةل

كوَيى دةبات- بةرةو مؤنؤتؤنى طةرمى ثاشنيوةِروانى يةكشةممةكان كة 
كات ئاسايى تَيدةثةِرَيت.

جةنطاوةرةكة ناو لةوةيان دةنَيت- ئاشتى و ئارامى ناو طؤِرستان- 
ئةم بِرطةيةكى بريدةكةوَيتةوة لة( كتَيبى سرووش)(9). 

كةواتة  نةسارديت،  و  نةطةرميت  تؤ  كردارةكانتم.  ئاطادارى  «من 
يةق  بةسةرتا  من  نةطةرميت،  و  نةسارديت  بؤية  تؤ شلةتَينيت  ضونكة 

دةدةمةوة.»(١٠)
جةنطاوةر ثشوو دةدات و ثَيدةكةنيت، بةآلم هةميشة ورياو بَيدارة.



پاولۆکۆییليۆ١١٨

جةنطاوةرى ِرؤشنايى ئاطادارة كة 
هةر كةسَيك لة كةسَيكى ديكة دةترسَيت.



١١٩ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

تر  كةسَيكى  لة  كةسَيك  هةر  كة  دةزانَيت  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
لةِرَيى  دةردةخات:  خؤى  شَيوة  دوو  بة  ترس  طشتى  بة  دةترسَيت. 
هةمان  ِرووى  دوو  ئةوةشيان  بةدةستةوةدان.  خؤ  يان  شةِرفرؤشى 
طرفتة. هةر لةبةرئةوةشة كة خؤى لةبةردةمى كةسَيكدا دةبينَيتةوة كة 
تا ئةوثةِرى لَيى برتسَيت، ئةوسا جةنطاوةرةكة ئةوة بري خؤى دَينَيتةوة 
هةمان  بةسةر  ئةم  ضووة.  زةندةقى  ئةم  وةك  بةرامبةريش  كةسى  كة 
 بووةو هةمان طرفت و كَيشةشى تاقيكردؤتةوة، 

َ
كؤسث و تةطةرةدا زال

بكات.  وَيستةكةدا 
َ
هةل  

َ
لةطةل باشرت  ةيةكى 

َ
مامةل ضؤن  دةزانَيت  بةآلم 

بؤضى؟ ضونكة ئةو ترس دةكات بة مةكينةيةكى وزةبةخش و بزوَينةر 
نةك ئيستؤثَيك كة بيوةستَينَيت.

جةنطاوةرةكة لة دوذمنةكةى خؤيةوة فَير دةبَيت و بةهةمان شَيوةش 
ِرةفتار دةكات.



پاولۆکۆییليۆ١٢٠

سةبارةت بة جةنطاوةرى ِرؤشنايى 
.

َ
شتَيك نيية بةناوى خؤشةويستى مةحال
سةبارةت بة جةنطاوةرى ِرؤشنايى 

.
َ

شتَيك نيية بةناوى خؤشةويستى مةحال
سةبارةت بة جةنطاوةرى ِرؤشنايى 



١٢١ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

 .
َ

بؤ جةنطاوةرى ِرؤشنايى هيض شتَيك نيية بةناوى خؤشةويستى مةحال
ضاوى  بةرامبةر  ِرةتكردنةوةى  و  بَيباكى  و  خامؤشى  بة  هةرطيز  ئةم 
ةى سةر ِرووخسارى 

َ
ناترسَيت. ئةم دةزانى لة ثشت ئةو دةمامكى سةهؤل

ضاوى  بةرامبةر  ِرةتكردنةوةى  و  بَيباكى  و  خامؤشى  بة  هةرطيز  ئةم 
ةى سةر ِرووخسارى 

َ
ناترسَيت. ئةم دةزانى لة ثشت ئةو دةمامكى سةهؤل

ضاوى  بةرامبةر  ِرةتكردنةوةى  و  بَيباكى  و  خامؤشى  بة  هةرطيز  ئةم 

هةر  لَيدةدات،  كوتةكوت  كة  هةية  َيسة 
َ
بل ئاطرو  لة  ثِر  َيكى 

َ
دل كى 

َ
خةل

ةى سةر ِرووخسارى 
َ
ناترسَيت. ئةم دةزانى لة ثشت ئةو دةمامكى سةهؤل

هةر  لَيدةدات،  كوتةكوت  كة  هةية  َيسة 
َ
بل ئاطرو  لة  ثِر  َيكى 

َ
دل كى 

َ
خةل

ةى سةر ِرووخسارى 
َ
ناترسَيت. ئةم دةزانى لة ثشت ئةو دةمامكى سةهؤل

كانى ديكة زؤرتر خؤى دةخاتة ناو 
َ
لةبةرئةوةشة جةنطاوةرةكة لة خةل

هةر  لَيدةدات،  كوتةكوت  كة  هةية  َيسة 
َ
بل ئاطرو  لة  ثِر  َيكى 

َ
دل كى 

َ
خةل

كانى ديكة زؤرتر خؤى دةخاتة ناو 
َ
لةبةرئةوةشة جةنطاوةرةكة لة خةل

هةر  لَيدةدات،  كوتةكوت  كة  هةية  َيسة 
َ
بل ئاطرو  لة  ثِر  َيكى 

َ
دل كى 

َ
خةل

مةترسى و دونياى سةركَيشييةوة. ئةم بؤ هةميشة بةدواى خؤشةويستى 
كةسَيكدا دةطةِرَيت، هةتا طةر دووضارى ئةوة بَيت كة زؤرجاران طوَيى 
ةوةو هةست بةوة 

َ
شكاو بطةِرَيتةوة مال

َ
لة وشةى (نةخَير) بَيت، بةزيوو دل

كةسَيكدا دةطةِرَيت، هةتا طةر دووضارى ئةوة بَيت كة زؤرجاران طوَيى 
ةوةو هةست بةوة 

َ
شكاو بطةِرَيتةوة مال

َ
لة وشةى (نةخَير) بَيت، بةزيوو دل

كةسَيكدا دةطةِرَيت، هةتا طةر دووضارى ئةوة بَيت كة زؤرجاران طوَيى 

بكات كة ض وةك لةش و ض وةك ِرؤح كةس ثَيى قايل نةبووة.
جةنطاوةر هةرطيز خؤى ناداتة دةست ترس ئةو كاتةى لة طةِرانداية 

بؤ ئةو شتةى طةرةكييةتى. بةبَى ئةظني ئةم هيض نيية.



پاولۆکۆییليۆ١٢٢

جةنطاوةرى ِرؤشنايى خامؤشى بةر
لة هاتنى جةنطَيكى طةورةو طرنط دةناسَيتةوة.



١٢٣ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

دةكةوَيتة  كة  دةناسَيتةوة  خامؤشيية  ئةو  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
ثَيش جةنطَيكى طرنط و ناقؤآلوة.

بَينَيت:»هةموو شتةكان تةواو بوون 
َ
لةوة دةضَيت خامؤشى دةنط هةل

خؤتان  بؤ  كةمَيك  و  ناكةن  لةياد  كوشتار  و  جةنط  بؤضى  وةستان.  و 
خؤش بطوزةرَينن؟»

لة ئان و ساتى وادا جةنطاوةرة بَى ئةزموونةكان ضةكةكانيان فِرَى 
دةدةن و سكاآلى ئةوة دةكةن كة بَيزارو وةِرزبوون.

جةنطاوةرةكة طوَى لةو بَي دةنطيية دةطرَيت، زؤر بةوردى هةست و 
خوست ِرادةطرَيت. ئةم دةزانَيت كة بوومةلةرزة طةورةو وَيرانكةرةكان 
بةنَيو  ثَيشرتيش  ئةم  دةقةومَين.  ئاطاداربكةنةوة  كةس  بَيئةوةى 
نياية لةوةى كة 

َ
دارستانةكاندا تَيثةِريوة، شةوةهاى شةو. دةقاودةق دل

طةية كة 
َ
ئةو وةختةى طياندارةكان كث و خامؤش دةسرةون ئةوةيان بةل

نياية لةوةى كة 
َ
دارستانةكاندا تَيثةِريوة، شةوةهاى شةو. دةقاودةق دل

طةية كة 
َ
ئةو وةختةى طياندارةكان كث و خامؤش دةسرةون ئةوةيان بةل

نياية لةوةى كة 
َ
دارستانةكاندا تَيثةِريوة، شةوةهاى شةو. دةقاودةق دل

مةترسى وابةِرَيوةيةو نزيك بؤتةوة.
لةوكاتةى ئةوان سةرطةرمى دةمةتةقَين جةنطاوةرةكة مةشق لةسةر 
ضؤنيةتى بةكارهَينانى شمشَيرةكةى دةكات و بة هةردوو ضاوانيشى لة 

ئاسؤ دةِروانَيت.



پاولۆکۆییليۆ١٢٤

جةنطاوةرى ِرؤشنايى بِروادارة.



١٢٥ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

جةنطاوةرى ِرؤشنايى بِروادارة، ضونكة ئةم بِرواى بة ثةرجووةكان(١١)
بريوباوةِرةكانى  نياية 

َ
دل ئةم  ضونكة  دَينةدى،  ثةرجووةكانيش  هةية. 

جةنطاوةرى ِرؤشنايى بِروادارة، ضونكة ئةم بِرواى بة ثةرجووةكان
بريوباوةِرةكانى  نياية 

َ
دل ئةم  ضونكة  دَينةدى،  ثةرجووةكانيش  هةية. 

جةنطاوةرى ِرؤشنايى بِروادارة، ضونكة ئةم بِرواى بة ثةرجووةكان

نياية 
َ
دةتوانن ذيانى بطؤِرن، واشى لَيدَيت كة ذيانى بطؤِرَيت، ضونكة دل

بريوباوةِرةكانى  نياية 
َ
دل ئةم  ضونكة  دَينةدى،  ثةرجووةكانيش  هةية. 

نياية 
َ
دةتوانن ذيانى بطؤِرن، واشى لَيدَيت كة ذيانى بطؤِرَيت، ضونكة دل

بريوباوةِرةكانى  نياية 
َ
دل ئةم  ضونكة  دَينةدى،  ثةرجووةكانيش  هةية. 

لةوةى كة خؤشةويستى دةدؤزَيتةوة، هةرواشة خؤشةويستى بؤى دَيتة 
ثَيشَى.

جاروبار لَيرةولةوَى نائومَيد دةبَيت. هةندَيكجاريش ئازار دةضَيذَيت، 
َين:

َ
كةكةية دةل

َ
ثاشان طوَيبيستى خةل

- بَى ئةندازة جوامَيرة! ضةندة خاكى و لة ِرووة.!
كؤشش  هةموو  ئةو  مةسةلةكة  دةزانَيت  جةنطاوةرةكة  بةآلم   
دوو  لة  ئةم  بةزينَيكيدا  هةر  لةثاى  ئاخر  دةهَينَيت.  ماندووبوونة  و 
هةموو  هةر  دةضنَيتةوة.  خَيرةكةى  و  دةبَيت  بةهرةمةند  سةركةوتندا 

بِروادارةكان ئةوة دةزانن.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةزانَيت كة
باشرتين شت ئةوةية بكةوَيتة دواى ِرؤشنايى.
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باشرت  هةموو شتَيك  لة  كة  بووة  ئةوة  فَيرى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
ةت خؤى باش نيشانداو 

َ
ئةوةية دواى ِرؤشنايى بكةوَيت. ئةم هةر بة ِروال

باشرت  هةموو شتَيك  لة  كة  بووة  ئةوة  فَيرى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
ةت خؤى باش نيشانداو 

َ
ئةوةية دواى ِرؤشنايى بكةوَيت. ئةم هةر بة ِروال

باشرت  هةموو شتَيك  لة  كة  بووة  ئةوة  فَيرى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

بؤ  ِراستةِرَى اليدا، مةرايى  لة  ِرةفتاري كرد. خؤ درؤشى كرد  ناثاكانة 
تاريكيش كرد، هةمووشى زؤر جوان بةِرَيوةضوو، هةروةكو ئةوةى هيض 

ِرووى نةدابَيت،
ثاشان لةناكاو خةرةندَيكى بَى بن دةم دةكاتةوة. تؤ دةتوانيت هةزاران 
نياو بَى مةترسى، بةآلم لةوانةشة تةنها هةنطاوَيك ئةوالتر 

َ
هةنطاو بِرؤيت دل

بِرؤيت كؤتايى بة هةموو شتَيك بَيت. ئةوسا جةنطاوةرةكة دةوةستَيت 
بةرلةوةى خؤى وَيران بكات. ئةو كاتةشى بِريارى وةستان دةدات طوَى 
ةية. تؤ 

َ
لة ضوار سةرنج دةطرَيت(تؤ هةميشة ئةو كارة دةكةيت كة هةل

بةرلةوةى خؤى وَيران بكات. ئةو كاتةشى بِريارى وةستان دةدات طوَى 
ةية. تؤ 

َ
لة ضوار سةرنج دةطرَيت(تؤ هةميشة ئةو كارة دةكةيت كة هةل

بةرلةوةى خؤى وَيران بكات. ئةو كاتةشى بِريارى وةستان دةدات طوَى 

زؤر لةوة ثريترى بطؤِرَييت. تؤ كةسَيكى باش نيت. تؤ شايستةى ئةوة 
نيت.) 

دةبِرَيت بؤ ئاسمان و دةنطَيك دَيتة طوَيى..
َ
ئةم سةر هةل

ة دةكات. من دةتبةخشم، بةآلم من ئةو 
َ
- ئازيزةكةم هةموو كةس هةل

دةبِرَيت بؤ ئاسمان و دةنطَيك دَيتة طوَيى..
َ
ئةم سةر هةل

ة دةكات. من دةتبةخشم، بةآلم من ئةو 
َ
- ئازيزةكةم هةموو كةس هةل

دةبِرَيت بؤ ئاسمان و دةنطَيك دَيتة طوَيى..
َ
ئةم سةر هةل

لَيخؤشبوونةت بةسةردا ناسةثَينم، تؤ ئازاديت قايل بيت يان نا.
جةنطاوةرى ِرؤشنايى ِراستةقينة بةو بةخشينة قايلة.
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دةدات 
َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى هةميشة هةول
ثةرة بة تواناكانى خؤى بدات.
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دةدات كة ضاكرت بَيت.
َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى هةميشة هةول

تَيِرامانى  و  ذيريى  لة  ثِرة  جةنطاوةر  شمشَيروةشاندنَيكى  هةر 
ضةندةها سةدة. هةر شمشَيروةشاندن و لَيدانَيك ثَيوستى بة هَيزو تواناو 
هونةرى هةرهةموو جةنطاوةرةكانى ِرابردوو هةية، بطرة هى ئةمِرؤش كة 
ةيةك لة ماوةى 

َ
تا هةنووكةش ئةو ملمالنَيية بة ثريؤز ِرادةطرن. هةر جوول

هونةرى هةرهةموو جةنطاوةرةكانى ِرابردوو هةية، بطرة هى ئةمِرؤش كة 
ةيةك لة ماوةى 

َ
تا هةنووكةش ئةو ملمالنَيية بة ثريؤز ِرادةطرن. هةر جوول

هونةرى هةرهةموو جةنطاوةرةكانى ِرابردوو هةية، بطرة هى ئةمِرؤش كة 

ةو موناوةرانة 
َ
ئةو جوول لة هةموو  ِرَيز  ستكاريى و جةنطةدا 

َ
بةرهةل ئةو 

ةيةك لة ماوةى 
َ
تا هةنووكةش ئةو ملمالنَيية بة ثريؤز ِرادةطرن. هةر جوول

ةو موناوةرانة 
َ
ئةو جوول لة هةموو  ِرَيز  ستكاريى و جةنطةدا 

َ
بةرهةل ئةو 

ةيةك لة ماوةى 
َ
تا هةنووكةش ئةو ملمالنَيية بة ثريؤز ِرادةطرن. هةر جوول

دةطرَيت كة نةوةكانى ثَيشووتر لة ِرَيى دابونةريتةوة وةك مرياتَيك ثشت 
بة ثشت طواستوويانةتةوة.

جةنطاوةرةكة تابؤى بكرَيت ثةرة بة جوانى لَيدان و دةستوةشاندنةكانى 
خؤى دةدات.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى جَيى متمانةية.
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ةى 
َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى جَيى متمانةو ثشت ثَى بةستنة. هةندَيك هةل

كةمى هةية هةندَيكجار وا هةست دةكات كةسَيكى زؤر لةوة ثايةدارترة، 
ثايةدارتر لةو وَينةيةى لة ذياندا دروستى كردووة، بةآلم درؤ ناكات.

ئةم  دادةنيشن  ئاطردانَيكةوة  ضواردةورى  بة  كى 
َ
خةل ئةوكاتةى 

دؤستةكانى خؤى دةدوَينَيت، لة نَيرو لة مَى. ئةم دةزانَيت كة وشةكانى 
طةيةك لةسةر 

َ
دةنَيو يادةوةرى طةردووندا دةمَينَيتةوة وةك طةواهى و بةل

ئةوةى ضؤن ضؤنى بريى كردؤتةوة.
ئةوةندة  بؤ  من  بةِراست  دةثرسَيت:»ئةرَى  لة خؤى  جةنطاوةرةكة 
قسان دةكةم كة من بؤ خؤم زؤرجاران دةرةقةتى ئةوة نايةم ئةوةى 

َيم جَيبةجَيى بكةم؟»
َ
دةيل

لة  بةرطريى  بةئاشكرا  كاتةى  ئةو  دةداتةوة:»ئاخر  وةآلمى   
َ

دل
ئةوة  ى 

َ
هةول ئةوساش  كى، 

َ
لةبةرضاوى خةل بريوباوةِرى خؤت دةكةيت 

دةدةيت كة بة طوَيرةى ئةو بريوباوةِرانة بذيت.» لةبةرئةوة واى لَيدَيت 
كة بِروا بكات ئةم ئةو كةسةية ِرايدةطةَينَيت، ئةوسا جةنطاوةرةكة بةو 

ئةنجامة دةطات كة دةقاودةق ئةو كةسة بَيت.
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جةنطاوةر دةزانَيت دةنَيو طةرمةى ملمالنَيدا 
وةستةو وةستان هةية.

َ
ضةندةها هةل
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ئةو  طةرمةى  دةنَيو  جاربةجار  كة  دةزانَيت  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
ملمالنَى و كَيرِبكَييةدا وةستانى تَيدةكةوَيت. هيض ثَيوست بةوة ناكات 
ثشووى  و  هةبَيت  ئارامى  كة  مةرجة  و  بسةثَينَيت  زؤر  بة  شتةكان 
درَيذ بَيت، ضاوةِرَى بَيت تا هةردوو اليةنةكة ديسانةوة بةيةكدا دَين و 
بةرةنطارى يةك دةبنةوة دةنَيو خامؤشى طؤِرةثانى جةنطدا. ئةم طوَى 
ؤزةو 

َ
ئال ى خؤى دةطرَيت، هةست بة خؤى دةكات كة 

َ
دل لة ترثةترثى 

بةرةنطارى يةك دةبنةوة دةنَيو خامؤشى طؤِرةثانى جةنطدا. ئةم طوَى 
ؤزةو 

َ
ئال ى خؤى دةطرَيت، هةست بة خؤى دةكات كة 

َ
دل ترثةترثى  لة 

بةرةنطارى يةك دةبنةوة دةنَيو خامؤشى طؤِرةثانى جةنطدا. ئةم طوَى 

دةمارى طرذ بووةو ديارة دةترسَيت.
ذيانى خؤى.  بنةِرةتييةكانى  ياسا  دةطةِرَيتةوة سةر  جةنطاوةرةكة 
هَيشتا  ئؤقرةية،  لة  ثِر  ى 

َ
دل تيذة،  لةوةى شمشَيرةكةى  دةبَيت  نيا 

َ
دل

ذيانى خؤى.  بنةِرةتييةكانى  ياسا  دةطةِرَيتةوة سةر  جةنطاوةرةكة 
هَيشتا  ئؤقرةية،  لة  ثِر  ى 

َ
دل تيذة،  لةوةى شمشَيرةكةى  دةبَيت  نيا 

َ
دل

ذيانى خؤى.  بنةِرةتييةكانى  ياسا  دةطةِرَيتةوة سةر  جةنطاوةرةكة 

بةقةد  ِرؤحيدا داطريساوة، دةشزانَيت كة مانةوةو خؤِراطرتن  لة  ئيمان 
كردار طرنطة.

نيية. ئةوسا  ِراست و لةجَيى خؤيدا  هةميشة شتَيك هةية كة تةواو 
تيايدا  زةمةن  كة  وةردةطرَيت  ساتةوةختانة  لةو  ك 

َ
كةل جةنطاوةرةكة 

نيية. ئةوسا  ِراست و لةجَيى خؤيدا  هةميشة شتَيك هةية كة تةواو 
تيايدا  زةمةن  كة  وةردةطرَيت  ساتةوةختانة  لةو  ك 

َ
كةل جةنطاوةرةكة 

نيية. ئةوسا  ِراست و لةجَيى خؤيدا  هةميشة شتَيك هةية كة تةواو 

وةستاوة تاوةكو باشرت خؤى سازو ئامادة بكات.
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جةنطاوةر دةزانَيت كة فريشتةيةك و 
كَييانة. ئةهريمةنَيك لةسةر شمشَيرةكةى كَيرِبِ
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةزانَيت فريشتةيةك و ئةهريمةنَيك ثَيشرِبكَييانة 
لةسةر وةدةستهَينانى شمشَيرةكةى دةستى.

ئةهريمةن دةبَيذَيت:
- ئةوةتا خةريكة بَي هَيز دةبيت، دةقاودةق ناشزانيت كةى؟ ئةوةتا 

دةترسيت.
ئةهريمةنةكة  فريشتةكةو  هةردووكيان:  سةرسامة!  جةنطاوةرةكة   

دةضَيتةوة:
َ
هةمان قسةيان كرد. ثاشان ئةهريمةنةكة تَيهةل

 - ِرَيم بدة با يارمةتيت بدةم.
َيت:

َ
فريشتةكةش دةل

 - ِرَيم بدة با يارمةتيت بدةم.
َيت:

َ
فريشتةكةش دةل

 - ِرَيم بدة با يارمةتيت بدةم.

- من يارمةتى تؤ هةردةدةم.
ئا لةو ئان و ساتةدا جةنطاوةرةكة هةست بة جياوازييةكة دةكات. 
خؤ لةوانةية وشةكان لة يةكدى بضن، بةآلم ئةو دوو هاوثةيمانة تةواو 

دةبذَيرَيت.
َ
جياوازن. ئا لةوكاتةدا دةستى فريشتةكة هةل
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هةركاتَيك جةنطاوةر شمشَيرةكةى 
ِراكَيشا بةكارى دةهَينَيت.
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بةكارى  ِراكَيشا  شمشَيرةكةى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  هةركاتَيك 
دةهَينَيت. دةكرَيت بؤ ثاككردنةوةى ِرَيطايةك بةكاربَيت، يان بؤ ئةوة بَيت 
يارمةتى كةسَيك بدات، مةترسييةك دووربخاتةوة، بةآلم شمشَير شتَيكى 
حولحوُّـ و هةوةسطؤِرةو حةز ناكات هةر لة هيض و خؤِرايى دةمى تيذى 
بةر شتةكان بكةوَيت، هةر لةبةرئةوةشة جةنطاوةرةكة هةرطيز هةِرةشة 
بَيت. 

َ
ناكات. ئةم دةتوانَيت هَيرش بكات، بةرطريى لة خؤى بكات يان هةل

بةر شتةكان بكةوَيت، هةر لةبةرئةوةشة جةنطاوةرةكة هةرطيز هةِرةشة 
بَيت. 

َ
ناكات. ئةم دةتوانَيت هَيرش بكات، بةرطريى لة خؤى بكات يان هةل

بةر شتةكان بكةوَيت، هةر لةبةرئةوةشة جةنطاوةرةكة هةرطيز هةِرةشة 

ئةو  بةشَيكى   
َ

بةهةرحال ملمالنَى.  لة  بةشَيكن  وَيستانة 
َ
هةل ئةو  هةموو 

ملمالنَيية بؤئةوة نيية هَيزو زةبرى ئةو لَيدان و دةستوةشاندنة تةواو 
كةم بكاتةوة بةوةى كة قسةى لةسةر دةكات.

ةكانى شمشَيرةكةى 
َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى بؤ هةميشة ئاطادارى جوول

خؤيةتى، بةآلم هةرطيز ئةوةشى بري ناضَيت كة شمشَيرةكةش ضاودَيرى 
ةيةكى جةنطاوةرةكة دةكات.

َ
هةموو جوول

شمشَير بؤ ئةوة دروست نةكراوة بةدةم بةكاربهَينرَيت. 
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هةندَيكجار شةيتان دةكةوَيتة دواى جةنطاوةرى 
ِرؤشنايى كة شتَيكى وادةكات جةنطاوةرةكة 

بانطهَيشتى ذَير دةوارةكةى خؤى دةكات.
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كة  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  دواى  دةكةوَيتة  شةيتان  هةندَيكجار 
وادةكات زؤر بةهَيمنى جةنطاوةرةكةمان بانطى شةيتان دةكات بؤ ذَير 

دةوارةكةى. ئةم لة شةيتان دةثرسَيت..
ئازاردانى  بؤ  بَينيت  بةكارم  يان  بدةيت  من  ئازارى  دةتةوَيت  تؤ   -

كى ديكة؟
َ
خةل

بةو  ئةم  طواية  َيت 
َ
دةل نةبووة.   

َ
ُّـ طوَيى  دةنوَينَيت  واى  شةيتان 

تاريكيية دةزانَيت كة وا دةنَيو ِرؤحى جةنطاوةرداية. دةست لةو برينانة 
ةسةندنةوة، باس 

َ
دةدات كة هَيشتا سارَيذ نةبوون و بانطى دةكات بؤ تؤل

تاريكيية دةزانَيت كة وا دةنَيو ِرؤحى جةنطاوةرداية. دةست لةو برينانة 
ةسةندنةوة، باس 

َ
دةدات كة هَيشتا سارَيذ نةبوون و بانطى دةكات بؤ تؤل

تاريكيية دةزانَيت كة وا دةنَيو ِرؤحى جةنطاوةرداية. دةست لةو برينانة 

ثَى  وا كة كةس هةستى  و ذةهرى  تايبةت دةكات  ى 
َ
فِروفَيل لة هةندَى 

نةكات بةو نيازةى دوذمنةكانى ثَى لةناو ببات.
جةنطاوةرى ِرؤشنايى طوَى دةطرَيت، ئةطةر طفتوطؤكة ِرووى لة ساردي 
كرد جةنطاوةرةكة ثرت هانى شةيتان دةدات لةسةر قسةكردن بةردةوام 
جؤربةجؤرةكانى  نةخشة  ئاخؤ  دةكات   

َ
ُّـ ثرسيارى  كة  بةوةى  بَيت 

دةستَيت و ئةو ناوة 
َ
ضني. ئةو كاتةى طوَيى لة هةمووشتَيك دةبَيت هةل

دةكات  هةست  شةيتان  قسةكردنة  هةموو  ئةو  دواى  َيت. 
َ
دةهَيل بةجَي 

بؤتةوةو بةِرادةيةك ماندووة كة هَيزو شةنطى نةماوة دواى 
َ
ئةوةندة بةتال

جةنطاوةر بكةوَيت. 
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى بَي ئاطا لة خؤى هةنطاوَيكى 
داوَيت و دةكةوَيتة ناو خةرةندةوة.

َ
ة هةل

َ
هةل

جةنطاوةرى ِرؤشنايى بَي ئاطا لة خؤى هةنطاوَيكى 
داوَيت و دةكةوَيتة ناو خةرةندةوة.

َ
ة هةل

َ
هةل

جةنطاوةرى ِرؤشنايى بَي ئاطا لة خؤى هةنطاوَيكى 
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و  دةنَيت  ة 
َ
هةل هةنطاوَيكى  لة خؤى  ئاطا  بَي  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

و  دةيرتسَينن  تارماييةكان  خةرةندَيكةوة(١٢).  قووآليى  نَيو  دةكةوَيتة 
تةنياييش ئازارى دةدات. ئامانجى ئةم ئةوةبوو كة لةناو جةنطَيكى ِراست 
بَيت،  بةسةر  ئةوةى  نةدةكرد  مةزةندةى  هةرطيز  بجةنطَيت،  جواندا  و 
بةآلم ِروويدا، كة لة هةموو اليةكةوة تاريكى طةمارؤى داوة. ثةيوةندى 

َيت:
َ
بة مامؤستاو طةورةى خؤيةوة دةكات ثَيى دةل

بةآلم ِروويدا، كة لة هةموو اليةكةوة تاريكى طةمارؤى داوة. ثةيوةندى 
َيت:

َ
بة مامؤستاو طةورةى خؤيةوة دةكات ثَيى دةل

بةآلم ِروويدا، كة لة هةموو اليةكةوة تاريكى طةمارؤى داوة. ثةيوةندى 

 و تاريك 
َ

- طةورةم من كةوتمة ناو خةرةندَيكةوة ئاوةكةى زؤر قوول
بوو.

مامؤستاكةى وةآلمى دةداتةوة..
لة  كة  ناخنكَييت  لةبةرئةوة  تةنها  تؤ  نةضَيت  لةياد  شتت  يةك   -
ِرووبةرى  لةذَير  كة  دةخنكَييت  كاتة  ئةو  تةنها  تؤ  بوويت،  نوقم  ئاودا 

ئاوةكةى.
لةو  تاوةكو  دةخاتةطةِر  خؤى  تواناى  هَيزو  هةموو  جةنطاوةرةكة 

تةنطانةية قوتارى بَيت.



پاولۆکۆییليۆ١٤٢

 ِرةفتار دةكات.
َ

جةنطاوةرى ِرؤشنايى وةك مندال



١٤٣ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

كى 
َ
خةل دةكات.  ِرةفتار   

َ
مندال وةك  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

َيك ثَيوستى بةوة 
َ
 دةبن. ئةوان لة برييان ضووة كة منال

كى 
َ
خةل دةكات.  ِرةفتار   

َ
مندال وةك  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

َيك ثَيوستى بةوة 
َ
 دةبن. ئةوان لة برييان ضووة كة منال

كى 
َ
خةل دةكات.  ِرةفتار   

َ
مندال وةك  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

هَيدمةطرتى(١٣)
تةو خؤشى بَيت، كةمةكَى بَي ِرَيزى بنوَينَيت 

َ
هةية سةرطةرمى طةمةو طال

و ثرسيارى منداآلنةو نابةجَى بكات، شتى بَى ماناو وا تِرؤهات بدركَينَى 
كة بة ترسَيكةوة 

َ
َيت كة خودى خؤى بِرواى ثَي نةبَيت. هةر ئةو خةل

َ
و بل

و ثرسيارى منداآلنةو نابةجَى بكات، شتى بَى ماناو وا تِرؤهات بدركَينَى 
كة بة ترسَيكةوة 

َ
َيت كة خودى خؤى بِرواى ثَي نةبَيت. هةر ئةو خةل

َ
و بل

و ثرسيارى منداآلنةو نابةجَى بكات، شتى بَى ماناو وا تِرؤهات بدركَينَى 

َين:
َ
دةل

كة بة ترسَيكةوة 
َ
َيت كة خودى خؤى بِرواى ثَي نةبَيت. هةر ئةو خةل

َ
و بل

َين:
َ
دةل

كة بة ترسَيكةوة 
َ
َيت كة خودى خؤى بِرواى ثَي نةبَيت. هةر ئةو خةل

َ
و بل

فامة!
َ
- كةواتة ئةوةيان ِرَيبازى ِرؤحيية، وانيية؟ واى كة نةزان و كال

 
َ

لةطةل ئةم  دةكات.  قسانةوة  جؤرة  بةم  شانازى  جةنطاوةرةكة 
فامة!

َ
- كةواتة ئةوةيان ِرَيبازى ِرؤحيية، وانيية؟ واى كة نةزان و كال

 
َ

لةطةل ئةم  دةكات.  قسانةوة  جؤرة  بةم  شانازى  جةنطاوةرةكة 
فامة!

َ
- كةواتة ئةوةيان ِرَيبازى ِرؤحيية، وانيية؟ واى كة نةزان و كال

يةزداندا لة ِرَيى ثاكى و بَي طوناهى و خؤشنوودى خؤيدا ثردو ثةيوةندى 
هةية بَيئةوةى ضاو لة ئةركةكانى سةرشانى خؤى بثؤشَيت.



پاولۆکۆییليۆ١٤٤

جةنطاوةرى ِرؤشنايى كةسَيكة سةِّـاندوويةتى  
تواناى سةرنجدان و فَيربوونى هةية.



١٤٥ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

 -responsibility- سةرضاوةى يان ِرةطى التينى وشةى
مانا ِراستةقينةكةيمان بؤ ِروون دةكاتةوة كة ئةويش واتا- تواناى وةآلمدانةوةو 
تا  وةرطرتن  ويست 

َ
هةل كاردانةوةو  بةكردةوة،  يان  بةدةم  بةدةنطةوةهاتن 

مانا ِراستةقينةكةيمان بؤ ِروون دةكاتةوة كة ئةويش واتا- تواناى وةآلمدانةوةو 
تا  وةرطرتن  ويست 

َ
هةل كاردانةوةو  بةكردةوة،  يان  بةدةم  بةدةنطةوةهاتن 

مانا ِراستةقينةكةيمان بؤ ِروون دةكاتةوة كة ئةويش واتا- تواناى وةآلمدانةوةو 

ئاستى بةرثرسياربوون.-
جةنطاوةر كةسَيكة كة سةِّـاندوويةتى تواناى وردبوونةوةو سةرنجلَيدانى 
شتةكانى هةيةو دةتوانَيت فَير ببَيت، ئةم هةتا تواناى ئةوةى هةية خؤى 
ئةو  دةست  دةداتة  خؤى  هةندَيكجار  بزانَيت.  نابةرثرسيار  و  بَيباك  بة 
وَيستةى تَييكةوتووة بَيئةوةى هيض وةآلم و كاردانةوةيةكى هةبَيت، 

َ
هةل

وَيستى ثَيوستى 
َ
بةآلم ئةم هةميشة فَيرى وانةو ثةندى خؤى بووة، هةل

ئامادةية  فيزة  بَى  ئةوةندة  طرتووةو  ئامؤذطارى  لة  طوَيى  وةرطرتووة، 
هةموو يارمةتييةك لة بةرامبةرةكةى وةربطرَيت.

جةنطاوةرى بةرثرسيار كةسَيك نيية هةموو قورسايى دونيا بخاتة سةرشانى 
  ئةو 

َ
كو كةسَيكة  فَيرى ئةوةبووة ضؤن دةست و ثةنجةى لةطةل

َ
خؤى، بةل

هةموو شتانةدا نةرم بكات كة بةرةنطارى دةبنةوة لة هةنووكةدا.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى بؤ هةميشة 
نابذَيرَيت.

َ
طؤِرةثانى جةنطى خؤى هةل

جةنطاوةرى ِرؤشنايى بؤ هةميشة 
نابذَيرَيت.

َ
طؤِرةثانى جةنطى خؤى هةل

جةنطاوةرى ِرؤشنايى بؤ هةميشة 
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خؤى  جةنطةكةى  طؤِرةثانى  هةميشة  بؤ  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
سِرو  جةنطةكاندا  طةرمةى  لةناوةِراستى  هةندَيكجار  نابذَيرَيت. 

َ
هةل

خؤى  جةنطةكةى  طؤِرةثانى  هةميشة  بؤ  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
سِرو  جةنطةكاندا  طةرمةى  لةناوةِراستى  هةندَيكجار  نابذَيرَيت. 

َ
هةل

خؤى  جةنطةكةى  طؤِرةثانى  هةميشة  بؤ  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

بذاردنى خؤى نني، 
َ
سةرسام دةبَيت، ضونكة جةنطةكان بة ويست و هةل

سِرو  جةنطةكاندا  طةرمةى  لةناوةِراستى  هةندَيكجار  نابذَيرَيت. 
َ
هةل

بذاردنى خؤى نني، 
َ
سةرسام دةبَيت، ضونكة جةنطةكان بة ويست و هةل

سِرو  جةنطةكاندا  طةرمةى  لةناوةِراستى  هةندَيكجار  نابذَيرَيت. 
َ
هةل

ئةو  ضونكة  هوودةية،  بَي  جةنطانة  لةو  خؤدزينةوة  و  ِراكردن  بةآلم 
جةنطانة ِراوةدووى دةنَين، ئةوساش ملمالنَييةكة دةبَيتة شتَيك كة ئيدى 
 قاندِرةكةى خؤى 

َ
، جةنطاوةرةكة لةطةل

َ
خؤدزينةوة لَيى دةبَى بةمةحال

جةنطانة ِراوةدووى دةنَين، ئةوساش ملمالنَييةكة دةبَيتة شتَيك كة ئيدى 
 قاندِرةكةى خؤى 

َ
، جةنطاوةرةكة لةطةل

َ
خؤدزينةوة لَيى دةبَى بةمةحال

جةنطانة ِراوةدووى دةنَين، ئةوساش ملمالنَييةكة دةبَيتة شتَيك كة ئيدى 

بزانَيت  بؤضى ئةو  دةدات 
َ
دةدوَيت. نةدةترسَيت و نة دةلةرزَيت، هةول

 قاندِرةكةى خؤى 
َ

، جةنطاوةرةكة لةطةل
َ

خؤدزينةوة لَيى دةبَى بةمةحال
بزانَيت  بؤضى ئةو  دةدات 

َ
دةدوَيت. نةدةترسَيت و نة دةلةرزَيت، هةول

 قاندِرةكةى خؤى 
َ

، جةنطاوةرةكة لةطةل
َ

خؤدزينةوة لَيى دةبَى بةمةحال

كةسةى بةرامبةرى نيازى بةشةِر هةية؟ ضى واى لَيكردووة طوندةكةى 
هةتا  بةرملى  ملبداتة  تاوةكو  بطةِرَيت  ئةمدا  بةدواى  و  َيت 

َ
جَيبَيل خؤى 

كةسةى بةرامبةرى نيازى بةشةِر هةية؟ ضى واى لَيكردووة طوندةكةى 
هةتا  بةرملى  ملبداتة  تاوةكو  بطةِرَيت  ئةمدا  بةدواى  و  َيت 

َ
جَيبَيل خؤى 

كةسةى بةرامبةرى نيازى بةشةِر هةية؟ ضى واى لَيكردووة طوندةكةى 

دةيةوَيت  جةنطاوةرةكة  دةربهَينَيت؟  كَيالن  لة  شمشَيرةكة  بَيئةوةى 
دوذمنةكةى بةوة قايل بكات كة ئةمةيان جةنطى ئةم نيية.

تةنها  دةطرَيت.  قاندِرةكة  قسةكانى  لة  طوَى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
ئةوكاتة دةجةنطَيت كة بزانَيت ئيدى شةِرةكة تا ئةوثةِرى ِرةهاية.
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جةنطاوةرةكة لَيدةطةِرَيت بِريارةكان 
طوزارشت لة خؤيان بكةن.



١٤٩ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

جةنطاوةرى ِرؤشنايى تؤقيوة لةو كاتةى دةطاتة قؤناغَيك كة مةرجة 
بِريارى طرنط بدات.

َيت:
َ
برادةرَيك ثَيى دةل

بِريارى طرنط بدات.
َيت:

َ
برادةرَيك ثَيى دةل

بِريارى طرنط بدات.

- ئةمةيان بؤ تؤ زؤرة.
َيت:

َ
يةكَيكى ديكة ثَييدةل

- ئازابةو مل بنَى بؤ ثَيشةوة.
ةِراوكَى 

َ
 ئةو كاتة طومانةكانى طةورة دةبن. لة دواى ضةند ِرؤذَيك لة دل

دةضَيتةوة ذَير دةوارةكةى خؤى، خؤى لة سوضَيكدا مةآلس دةدات و لةو 
شوَينةى هةميشة بريدةكاتةوةو نوَيذان دادةبةستَيت خؤى دةبينَيت. لة 
قازانج  ئةمدا  وَيستى 

َ
هةل لةثاى  كة  دةبينَيت  ئةو كةسانة  ئةم  داهاتوودا 

دةكةن يان زيان دةكةن. ئةم نايةوَيت بَيتة مايةى ئازارى و تالنةوةى بَى 
مانا، بةآلم ناشيةوَيت واز لةو ِرَيبازةى خؤيشى بهَينَيت.

جةنطاوةرةكة لَيدةطةِرَيت كة بِريارةكة ِرووخسارى خؤى دةربخات و 
َيت، طةر 

َ
َى) زؤر ئازايانة دةيل

َ
َى  (بةل

َ
خؤى بنوَينَيت. طةر ثَيوست بكات بل

جةنطاوةرةكة لَيدةطةِرَيت كة بِريارةكة ِرووخسارى خؤى دةربخات و 
َيت، طةر 

َ
َى) زؤر ئازايانة دةيل

َ
َى  (بةل

َ
خؤى بنوَينَيت. طةر ثَيوست بكات بل

جةنطاوةرةكة لَيدةطةِرَيت كة بِريارةكة ِرووخسارى خؤى دةربخات و 

َى (نةخَير) بَى نيشانةى هيض ترسَيك دةيدركَينَيت.
َ
ثَيوستيش بكات بل
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى بةتةواوةتى بة 
داستانى تايبةت بة خؤى قايلة.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى تةواو قايلة بة داستانى تايبةت بة خؤى.
َين:

َ
دؤستةكانى دةل

جةنطاوةرى ِرؤشنايى تةواو قايلة بة داستانى تايبةت بة خؤى.
َين:

َ
دؤستةكانى دةل

جةنطاوةرى ِرؤشنايى تةواو قايلة بة داستانى تايبةت بة خؤى.

- ئةم بِروايةكى تةواو ديارو طةشى هةية.
 بؤ ساتةوةختَيك جةنطاوةرةكة شانازى بة خؤيةوة دةكات، ثاشان 
بِرواى  ئةو  لَيبووة، ضونكة  لةوةى طوَيى  دايدةطرت  دةستبةجَى شةرم 
فريشتةكةى  لةوساتةدا  ئا  هةيةتى.  وادةربكةوَيت  كة  نيية  جؤرة  بةو 

دةضرثَينَيت:
هؤو  هيض  ِرؤشنايى خؤى.  بؤ  ئامرازَيكيت  تةنها دةسكةالو  بة  تؤ   -
بيانوويةك لة ئارادا نيية تاوةكو شانازى بةخؤتةوة بكةيت يان هةست بة 
طوناة بكةيت. بةتةنها ضةند هؤيةك هةن بؤئةوةى هةست بة بةختةوةرى 

بكةيت.
كةواتة جةنطاوةرى ِرؤشنايى ئَيستا ئاطادارة لةوةى كة ئةم بة تةنها 

نياترة.
َ
ئامرازَيكة ثرت هةست بةوة دةكات كة ئارامرتو دل

كةواتة جةنطاوةرى ِرؤشنايى ئَيستا ئاطادارة لةوةى كة ئةم بة تةنها 
نياترة.

َ
ئامرازَيكة ثرت هةست بةوة دةكات كة ئارامرتو دل

كةواتة جةنطاوةرى ِرؤشنايى ئَيستا ئاطادارة لةوةى كة ئةم بة تةنها 
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جةنطاوةرانى ِرؤشنايى هةرطيز بةو
 شتانة قايل نني كة دةزانن ناثةسندن.
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جةنطدا  طؤِرةثانى  لة  (هَيتلةر)  وتوويةتى:»لةوانةية  هاتلر  ماريك 
دؤِراوبووبَيت، بةآلم لة كؤتاييدا ئةويش شتَيكى بردةوة، ضونكة مرؤظى 
زؤرةملَى  ئؤردووطاى  و  سةربازى  طرتووخانةى  توانى  بيستةم  سةدةى 
ئةوةشى  زيندووكردةوة.  كى 

َ
خةل ئةشكةنجةدانى  ئازارو  و  دروستبكات 

فَيرى هاوتوخمى خؤي كرد كة مرؤظ دةتوانَيت ضاو لة دةردو مةرطةساتى 
ِراست  لةوانةية  خؤ  بكات.»  نةبان   

َ
ُّـ خؤى  و  بثؤشَيت  ديكة  ئةوانى 

بكات، ئةوةتا بَى شومار منداآلنى النةوازو بَى دةرةتان و فةرامؤشكراو 
زيندانيكراو  تاوان. كةسانَيكى  بَي  و  بَى ضةك   كوشتنى 

َ
بةكؤمةل هةن، 

بَيئةوةى طوناهيان كردبَيت. ثريو ثةككةوتةى تةنياكةوتوو. بةدمةستى 
كى شَيت و وَيت كة 

َ
َيك خةل

َ
ِرَيطاو ناو زَيرابةكان. كؤمةل كةوتوو لةسةر 

تةواو  كابراية  ئةم  لةوةش دةضَيت   بةآلم  فةرمانِرةوان،  دةستةآلتدارو 
ة بَيت، ضونكة لةبةرامبةردا ضةندةها جةنطاوةرى ِرؤشنايى هةن.

َ
هةل

تةواو  كابراية  ئةم  لةوةش دةضَيت   بةآلم  فةرمانِرةوان،  دةستةآلتدارو 
ة بَيت، ضونكة لةبةرامبةردا ضةندةها جةنطاوةرى ِرؤشنايى هةن.

َ
هةل

تةواو  كابراية  ئةم  لةوةش دةضَيت   بةآلم  فةرمانِرةوان،  دةستةآلتدارو 

جةنطاوةرانى ِرؤشنايى هةرطيز بةو شتانة قايل نابن كة دةزانن ناثةسندن.



پاولۆکۆییليۆ١٥٤

جةنطاوةرى ِرؤشنايى ذيرةو لةمةِر
َيت.

َ
 بةزينةكانى خؤى هيض نال

جةنطاوةرى ِرؤشنايى ذيرةو لةمةِر
َيت.

َ
 بةزينةكانى خؤى هيض نال

جةنطاوةرى ِرؤشنايى ذيرةو لةمةِر



١٥٥ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

جةنطاوةرى ِرؤشنايى هةرطيز ئةو ثةندة كؤنةى لةياد ناضَيت (بزنَيكى 
ساواو بةستةزمان و ضاك ناقاِرَينَيت.)

ستةم و بَيدادى هةر ِروودةدةن. هةموو كةسَيك خؤى لة بارودؤخى وادا 
دةبينَيتةوة كة هةرطيز شايستةى دؤخَيكى وا نالةبار نةبَيت، زؤربةشى ئةو 
كاتاناية كة كةسةكان ناتوانن بةرطريى لة خؤيان بكةن. زؤرجاريش بةزين 
لة دةرطاى جةنطاوةر دةدات. لة كات و ساتى ئاواهيدا ئةم خامؤش دةبَيت. 
هَيزو تواناو وزةى خؤى لة وشةكاندا بةفرِيؤ نادات، ضونكة وشةكان هيضيان 
ثَيناكرَيت، ثَيى زؤرباشرتة كة هَيزى خؤى بخاتة طةِر تاوةكو بةرطريى بكات 
و ثرت ئارام بَيت، ثشوودرَيذتر، ضونكة دةزانَيت زاتَيكى مةزن ضاودَيرى 
دةكات، زاتَيك كة ئازارو تالنةوةى واى بينى كة بة ثَيوستى نازانَيت و ثَيى 

قايل نيية ِرةتى دةكاتةوة.
ئةو زاتة ئةو شتة بة جةنطاوةرةكةمان دةبةخشَيت كة زؤر ثَيوستى 

ثَييةتى ئةويش( كات)ة.
بةرذةوةندى  لة  كة  دةضنةثَيشَى  وا  شتةكان  هةموو  زوو  و  درةنط 

جةنطاوةردا بَيت.
جةنطاوةرى ِرؤشنايى كةسَيكى ذيرة، طةرةكى نيية لة نوشوستى و 

بةزينةكانى خؤى بدوَيت.
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لةوانةية شمشَيرَيك تةمةنى درَيذ نةبَيت،
 بةآلم مةرجة جةنطاوةرةكة هةر بمَينَيت.



١٥٧ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

لةوانةية شمشَير تا ماوةيةكى دوورو درَيذ نةمَينَيتةوة، بةآلم مةرجة 
جةنطاوةرى  لةبةرئةوةشة  هةر  بمَينَيتةوة،  هةر  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
كلؤج  هةمان  بة  هةر  ناخوات،  فريو  تواناكانى خؤى  هَيزو  بة  ِرؤشنايى 
لةهةر جؤرة سةرسامييةك بةخؤى دووردةكةوَيتةوة. ئةم بؤ هةرشتَيك 

ئةو بايةخةى هةية كة دةيهَينَيت.
لة  بري  ى 

َ
قوول بة  زؤر  ِرؤشنايى  كاتانةى جةنطاوةرى  ئةو  زؤرجاران 

مةسةلة هةرة طرنطةكان دةكاتةوة شةيتان بة طوَييدا دةضرثَينَيت:
ةت مةكة ئةوةندة طرنط نيية.

َ
- زؤر خؤتى ثَيوة سةغل

لة هةندَيك كاتى ديكةدا، ئةو كاتةى ِرووبةِرووى هةندَيك شتى ثِروثووض 
َيت:

َ
دةبَيتةوة شةيتان ثَيى دةل

لة هةندَيك كاتى ديكةدا، ئةو كاتةى ِرووبةِرووى هةندَيك شتى ثِروثووض 
َيت:

َ
دةبَيتةوة شةيتان ثَيى دةل

لة هةندَيك كاتى ديكةدا، ئةو كاتةى ِرووبةِرووى هةندَيك شتى ثِروثووض 

ئةو  ضارةسةرى  بؤ  خؤت  تواناى  هَيزو  هةموو  هةر  ثَيوستة  تؤ   -
كَيشةية بخةيتة طةِر.

جةنطاوةرةكة طوَى لة شةيتان ناطرَيت بؤ هةرشتَيك كة دةيدركَينَيت، 
ئةم خاوةنى شمشَيرةكةى خؤيةتى.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى هةميشة وت و ورياية.



١٥٩ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

لة  ةت 
َ
مؤل داواى  ئةم  ورياية.  و  وت  هةميشة  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

بطرَيت. زؤر ئاسان هةردوو 
َ
كةس ناكات تاوةكو شمشَيرةكةى خؤى هةل

لة  ةت 
َ
مؤل داواى  ئةم  ورياية.  و  وت  هةميشة  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

بطرَيت. زؤر ئاسان هةردوو 
َ
كةس ناكات تاوةكو شمشَيرةكةى خؤى هةل

لة  ةت 
َ
مؤل داواى  ئةم  ورياية.  و  وت  هةميشة  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

دةستى بةكاردَينَيت. كاتى خؤى بةفرِيؤنادات لةوةى كارو كردةوةكانى 
خؤى بؤ ئةوانى ديكة شيبكاتةوة. بِرواى بةوةية بِريارةكانى يةزدان بؤ 
هةرهةموويان  دةداتةوةو  داوايانة  بِريارو  بةو  وةآلم  ئةم  دروستن،  ئةو 

دةكات بة كردار.
ئةم سةيرى هةردوو الى خؤى دةكات و هاوِرَيكانى خؤى دةناسَيتةوةو 
و دةستنيشانى  دواوةى خؤى دةكات  دةستنيشانيان دةكات. سةيرى 
زؤر سةرسةختةو  ناثاكيدا  بةرامبةر  لة  ئةم  دوذمنةكانى خؤى دةكات. 
ةشدا ناطةِرَيت، تةنها شتَيك كة 

َ
ى نةرم نابَيت، بةآلم بةدواى تؤل

َ
هةرطيز دل

دةيكات ئةوةية كة دوذمنةكان لة ذيانى خؤى دوور دةخاتةوة، هةرطيز 
ياندا ناكةوَيتة جةنطةوة، بةتةنها ئةوةندةى كة ثَيوست بكات نة 

َ
لةطةل

كةمرتو نةزياتر.
 نادات خؤى بنوَينَيت، ضونكة ئةم خؤيةتى.

َ
جةنطاوةرةكة هةول



پاولۆکۆییليۆ١٦٠

جةنطاوةر دؤستايةتى ئةوانة ناكات 
كة طةرةكيانة ئازارى بدةن.



١٦١ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

جةنطاوةرى ِرؤشنايى دؤستايةتى ئةو كةسانة ناكات كة دةيانةوَيت 
ى 

َ
دل طةرةكيانة  كة  نابينرَيت  كةسانةشدا  ئةو   

َ
لةطةل بدةن.  ئازارى 

جةنطاوةرى ِرؤشنايى دؤستايةتى ئةو كةسانة ناكات كة دةيانةوَيت 
ى 

َ
دل طةرةكيانة  كة  نابينرَيت  كةسانةشدا  ئةو   

َ
لةطةل بدةن.  ئازارى 

جةنطاوةرى ِرؤشنايى دؤستايةتى ئةو كةسانة ناكات كة دةيانةوَيت 

بدةنةوة.
ئةم خؤى بة دووردةطرَيت لة هةر كةسَيك كة بةتةنها لة كاتى نوشوستى 
كة  بيسةِّـَينن  دةيانةوَيت  درؤزنانة  هاوِرَى  ئةو  ى، 

َ
ثال دَيتة  بةزيندا  و 

بؤ  خراثى  و  ناشرين  ى 
َ
هةوال هةميشة  ئةوان  دةكرَيت.  خةآلت  الوازى 

كة  بيسةِّـَينن  دةيانةوَيت  درؤزنانة  هاوِرَى  ئةو  ى، 
َ
ثال دَيتة  بةزيندا  و 

بؤ  خراثى  و  ناشرين  ى 
َ
هةوال هةميشة  ئةوان  دةكرَيت.  خةآلت  الوازى 

كة  بيسةِّـَينن  دةيانةوَيت  درؤزنانة  هاوِرَى  ئةو  ى، 
َ
ثال دَيتة  بةزيندا  و 

 دةدةن متمانةو بِرواى جةنطاوةرةكة بة 
َ

دةهَينن. ئةوان هةميشة هةول
خؤى تَيكبشكَينن، هةر هةمووشى لةذَير دةمامكى كؤمةك و ثشتطرييدا. 
كة دةبينن جةنطاوةرةكة بريندارة هؤن هؤن دةنَيو طريان و فرمَيسكاندا 
دةتوَينةوة، بةآلم ئةوان لة ناخةوة زؤر ئاسوودةن، ضونكة جةنطاوةرةكة 
لة  بةشَيكة  ئةوةيان  كة  تَيناطةن  لةوة  ئةوان  دؤِراندووة.  جةنطةكةى 

خودى جةنطةكة.
ناكةن، ض   

َ
دةورى ضؤل هةميشة  ِراستةقينةكانى جةنطاوةر  دؤستة 

دونيا ثِر طرفت و تةنطانة بَيت و ض ِرؤذطار خؤش بَيت.
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هةر لة سةرةتاى ملمالنَيوة جةنطاوةرةكة 
ِرايدةطةيةنَيت:»كة ضةندةها خةونى هةن.»



١٦٣ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

َيت»من 
َ
دةل ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  ملمالنَيوة  سةرةتاى  لة  هةر 

 بؤى دةردةكةوَيت كة هةر 
َ

ضةندةها خةونم هةية.» دواى ضةندةها سال
َيت»من 

َ
دةل ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  ملمالنَيوة  سةرةتاى  لة  هةر 

 بؤى دةردةكةوَيت كة هةر 
َ

ضةندةها خةونم هةية.» دواى ضةندةها سال
َيت»من 

َ
دةل ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  ملمالنَيوة  سةرةتاى  لة  هةر 

كةوا  دةزانَيت  ئةم  خؤى.  ئامانجى  بطاتة  دةتوانَيت  ِرةوايةو  بةِراستى 
لةوةداية ثاداشت بكرَيت، ئا لةم ساتةوةختةدا هةست دةكات غةمطينة. 
كانى ديكة ضةندة بةدبةختن، ئةوان تةنيان، 

َ
ئةم بةوة دةزانَيت كة خةل

مرؤظايةتى ضةندة ثِرة لة نائومَيدى و ض لة ئةزموونَيكى ثِر لة وةِرسى 
و ناكاميدا دةذى، هةر بؤية بِرواى واية كة ئةم شايستةى ئةو خةآلت و 

خَيرة نيية كة خةريكة وةدةستى دةهَينَيت.
فريشتةكةى دةضرثَينَيت:

- واز لة هةر هةمووى بَينة.
 جةنطاوةركة دةكةوَيتة سةر ئةذنؤو هةر هةموو شكؤمةندييةكانى بة 
يةزدان دةبةخشَيت. ئا ئةو كردةى خؤبةدةستةوةدانة وا لة جةنطاوةرةكة 
بةسةر  دةدات  يارمةتيشى  و  بهَينَيت  طَيالنة  ثرسيارى  لة  واز  دةكات 

 بَيت.
َ

هةستى طوناهبارى خؤيدا زال
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى شمشَيرةكةى وا بةدةستةوة.



١٦٥ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

جةنطاوةرى ِرؤشنايى شمشَيرةكةى وابةدةستةوة. ئةم تةنها خؤى 
بِريار لةسةر ئةوة دةدات كةضى بكات و ضى نةكات.

ةزطةوة 
َ
سات و كاتى وا هةية كة ذيان ئةم دةخاتة ناو تةنطانةو تةل

بِريار لةسةر ئةوة دةدات كةضى بكات و ضى نةكات.
ةزطةوة 

َ
سات و كاتى وا هةية كة ذيان ئةم دةخاتة ناو تةنطانةو تةل

بِريار لةسةر ئةوة دةدات كةضى بكات و ضى نةكات.

لةو شتانة دايدةبِرَيت كة هةميشة خؤشي ويستوون. ئةوة ئةو كاتةية 
جةنطاوةرةكة دةكةوَيتة ناو بريكردنةوةو لَيكدانةوةى بارودؤخةكان. ئةم 
لة خؤى دةثرسَيت ئاخؤ بةو كارانةى ويست و داواى يةزدان جَيبةجَى 
دةكات يان بة تةنها ِرةفتارَيكى خؤثةرستانة دةنوَينَيت. خؤ ئةطةر ئةو 
بةر،  طرتوويةتيية  ِرَيبازةى  لةو  بَيت  بةشَيك  تةنيا كةوتنة  و  لَيكدابِران 
 خؤ 

َ
ئةوسا ثَيى قايل دةبَيت بَيئةوةى طلةيى و سكاآل بكات. بةهةرحال

بةر،  طرتوويةتيية  ِرَيبازةى  لةو  بَيت  بةشَيك  تةنيا كةوتنة  و  لَيكدابِران 
 خؤ 

َ
ئةوسا ثَيى قايل دةبَيت بَيئةوةى طلةيى و سكاآل بكات. بةهةرحال

بةر،  طرتوويةتيية  ِرَيبازةى  لةو  بَيت  بةشَيك  تةنيا كةوتنة  و  لَيكدابِران 

ئةطةر ئةو دابِرانة بة هاندان و دنةدانى كةسَيك بَيت كة هةر بةو نيازة 
زؤر  جةنطاوةرانة  ئةوساكة  كردبَيت  ِرةفتارى  بةدخووانة  ناشرينةوة 

سةرسةختانة كاردانةوةى دةبَيت.
جةنطاوةرةكة خاوةنى دوو شتة: هةم هَيزى هةيةو هةم بةخشندةيى. 

ئةم دةتوانَيت كارامةو لَيوةشاوة هةردووكيان بةكار بهَينَيت.
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ةى 
َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى هةرطيز ناكةوَيتة ناو تةل

وشةى (سةربةستي)يةوة.



١٦٧ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

ةى وشةى 
َ
ناو تةل ناكةوَيتة  جةنطاوةرى ِرؤشنايى هةرطيزاو هةرطيز 

سةربةستى  ضةوساوةية  طةلةكةى  كاتةى   ئةو  (سةربةستى)يةوة. 
شمشَيرو  لةوكاتانةدا  ئا  هةية،  ِروونى  ئاشكراو  ضةمكَيكى  ئةم  لةالى 
مابَيت.  زيندةطى  تا  هةناسةو  دوا  تا  دةجةنطَيت  دةطرَيت 

َ
هةل غان 

َ
قةل

شمشَيرو  لةوكاتانةدا  ئا  هةية،  ِروونى  ئاشكراو  ضةمكَيكى  ئةم  لةالى 
مابَيت.  زيندةطى  تا  هةناسةو  دوا  تا  دةجةنطَيت  دةطرَيت 

َ
هةل غان 

َ
قةل

شمشَيرو  لةوكاتانةدا  ئا  هةية،  ِروونى  ئاشكراو  ضةمكَيكى  ئةم  لةالى 

ماناى  لة  ئاسانة  زؤر  دةبينةوة  ِرووبةِرووى ستةمكارى  كة  كاتةى  ئةو 
سةربةستى تَيبطةين، ضونكة دذى ماناكانى كؤيلةبوونة، بةآلم هةندَيكجار 
ئةو  َين:» 

َ
دةل كة  دةبَيت  ثريوخةِرؤ  كى 

َ
خةل طوَيبيستى  جةنطاوةرةكة 

كاتةى لة كاركردن وةستام ئيدى ئازاد دةبم.»
خؤيان  بةختى  لة  طلةيى  كة 

َ
خةل ئةو  هةمان  هةر  دواتر  َيك 

َ
سال

دةكةن»ذيان ثِر لة بَيزارى و ِرؤتينة.» لةم بارودؤخةدا طرانة لة ماناى 
سةربةستى تَيبطةين: واتا نةبوونى مانا.

ئةم  كداية. 
َ
لةبةرةى خةل ِرؤشنايى هةميشة اليةنطريةو  جةنطاوةرى 

تةنها كؤيلةى خةونةكانى خؤيةتى و لة كاروكردةوةشدا سةربةستة.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى هةمان ملمالنَى دووبارة 
ناكاتةوة، بةتايبةتى كة نة ثَيشكةوتنَيك و
 نة هيض ثاشةكشَييةك لة ئارادا هةبَيت.



١٦٩ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

جةنطاوةرى ِرؤشنايى بؤ هةميشة هةمان ملمالنَى دووبارة ناكاتةوة، 
ئارادا  لة  ثاشةكشَييةك  نة  و  ثَيشةوةيةك  ضوونة  نة  كة  بةتايبةتى 
مةرجة  كة  دةزانَيت  ئةم  ئةوسا  نةسةندبَيت  تاوى  جةنطَيك  طةر  بَيت. 
بكةن،  شةِر  وةستانى  لةسةر  طفتوطؤ  و  دابنيشَيت  دوذمنةكةى   

َ
لةطةل

ئةوان هةردووكيان مةشقيان لةسةر هونةرى شمشَيروةشاندن كردووة، 
نيشانةى  ئةوةش  تَيبطةن.  يةكدى  لة  هةية  بةوة  ثَيوستيان  هةنووكة 
نَيوان  هاوسةنطى  طةمةى  هةمووى  هةر  ترسنؤكى.  نةك  شكؤمةنديية 

هَيزةكان و طؤِرانى سرتاتيذة. 
ئةو كاتةى نةخشةكانى ئاشتى دةكَيشرَين جةنطاوةرةكان دةضنةوة 
ةكانيان. ئةوان ثَيوستييان بةوة نيية هيض شتَيك بؤ كةس بسةِّـَينن، 

َ
مال

مانةوة.  خؤيان  بِرواكانى  لةسةر  بةِرَيوةبردو  ثاكيان  جةنطَيكى  ئةوان 
هةركةسةو شتَيكى كةمى بةخشى، بةم شَيوةيةش فَيرى هونةرى وتووَيذ 

بوون.
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ئازارى دوَينَى هَيزة بؤ جةنطاوةرى ِرؤشنايى.
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دؤستةكانى جةنطاوةرى ِرؤشنايى لَيى دةثرسن..
- ئاخؤ ئةم هَيزو تواناى خؤى لة كَى وةرطرتووة؟

َيت:
َ
 ئةويش دةل

- لة دوذمنى شاراوة.
 هاوِرَيكانى دةثرسن..

- ئاخؤ ئةو كةسة كَيية؟
جةنطاوةرةكة وةآلم دةداتةوة..

- كةسَيكة ئَيمة ناتوانني لةمةودوا ئازارى بدةين.
ةيةكى 

َ
يدا لَييداوة، كضؤل

َ
لةوانةية كوِرَيذطةيةك بَيت كة لةسةردةمى مندال

يدا جَييهَيشتبَيت، مامؤستايةكى كؤنى 
َ
هاوِرَيى كة لة تةمةنى يازدة سال

ةيةكى 
َ
يدا لَييداوة، كضؤل

َ
لةوانةية كوِرَيذطةيةك بَيت كة لةسةردةمى مندال

يدا جَييهَيشتبَيت، مامؤستايةكى كؤنى 
َ
هاوِرَيى كة لة تةمةنى يازدة سال

ةيةكى 
َ
يدا لَييداوة، كضؤل

َ
لةوانةية كوِرَيذطةيةك بَيت كة لةسةردةمى مندال

خؤى كة بة طةلحؤ بانطى كردبَيت. ئةو كاتةى كة جةنطاوةرةكة ماندوو 
ئَيستا  تاوةكو  دوذمنانة  ئةو  كةوا  دةهَينَيتةوة  خؤى  وةبريى  دةبَيت 
ناكاتةوة، ضونكة دوذمنى  ة 

َ
ئازايةتى ئةميان نةبينيوة. ئةم بري لة تؤل

بزرو ناديار ضيديكة لةوة ثرت بةشَيك نيية لة ضريؤكى ئةم. جةنطاوةرةكة 
تةنها بري لةوة دةكاتةوة كة طةشة بة تواناو بةهرةى خؤى بدات تاوةكو 
ئيش و كارةكانى لةسةر ئاستى هةموو دونيادا بزاندرَيت و بطاتة طوَيى 

هةموو ئةو كةسانةى لة ِرابردوودا ئازاريان داوة.
ئازارةكانى دوَينَى دةبنة هَيزى جةنطاوةرى ِرؤشنايى.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى بؤ هةميشة 
لة ذياندا هةُّـ دووةمى بؤ دةِرةخسَيت.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى بؤ هةميشة دووةمني هةل و دةرفةتى ذيانى 
دايك  لة  وا  ئةم  ديكة.  ثياوانى  و  ذنان  هةموو  هةروةك  لةبةردةمداية. 
ةى 

َ
هةل ئةم ضةندين  بةكاربهَينَيت.  بزانَيت ضؤن ضؤنى شمشَير  نةبووة 

كردووة بةرلةوةى ِرَيبازو ئةفسانةى تايبةت بةخؤى بدؤزَيتةوة.
هيض جةنطاوةرَيك نيية نزيك بة ئاطردانَيك دابنيشَيت و بةوانى ديكة 
َيت 

َ
َيت:»من هةميشة كارى ِراست و دروستم كردووة.» هةر كةسَيك وابل

َ
بل

ِرؤشنايى  نةناسيوة. جةنطاوةرى  تةواو خؤى  هَيشتا  و  دةكات  درؤيان 
بةآلم  ِرابردوودا،  لة  كردووة  زؤردارى  و  ستةم  خؤى  بايى  ِراستةقينة 
بةدةم طةشتةكةى خؤيةوة كة دةِروات دركى ئةوة دةكات ئةو كةسانةى 
جارَيكى  بؤ  هةميشة  نةنواندوون   

َ
لةطةل ِراستى  و  جوان  ِرةفتارى  ئةم 

بةدةم طةشتةكةى خؤيةوة كة دةِروات دركى ئةوة دةكات ئةو كةسانةى 
جارَيكى  بؤ  هةميشة  نةنواندوون   

َ
لةطةل ِراستى  و  جوان  ِرةفتارى  ئةم 

بةدةم طةشتةكةى خؤيةوة كة دةِروات دركى ئةوة دةكات ئةو كةسانةى 

ديكة دَينةوة سةر ِرَيطاكةى. ئا لَيرةدا هةُّـ ئةوةى بؤ دةِرةخسَيت ئةو 
هةآلنة ِراست بكاتةوة كة دةرهةق بةوان كردوويةتى، ديارة بؤ هةميشة 

ى ئةو هةلة دةقؤزَيتةوة.
َ
بَى دوودل

هةآلنة ِراست بكاتةوة كة دةرهةق بةوان كردوويةتى، ديارة بؤ هةميشة 
ى ئةو هةلة دةقؤزَيتةوة.

َ
بَى دوودل

هةآلنة ِراست بكاتةوة كة دةرهةق بةوان كردوويةتى، ديارة بؤ هةميشة 
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بازة وةك مارو 
َ
جةنطاوةر زيرةك و فَيل

ثاكيشة وةك كؤتر.
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بازة وةك مارو ثاك و بَي طوناهة 
َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى زيرةكةو فَيل

ئةم  دةكةن  قسان  كؤدةبنةوةو  كى 
َ
خةل كة  كاتةى  ئةو  كؤتر.  وةكو 

بازة وةك مارو ثاك و بَي طوناهة 
َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى زيرةكةو فَيل

ئةم  دةكةن  قسان  كؤدةبنةوةو  كى 
َ
خةل كة  كاتةى  ئةو  كؤتر.  وةكو 

بازة وةك مارو ثاك و بَي طوناهة 
َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى زيرةكةو فَيل

كة  دةزانَيت  ضاك  ئةم  ناكات.  ديكة  ئةوانى  سوكةوتى 
َ
هةل دادطايى 

نةطريسى  تاوةكو شةِرو  بةكاردةهَينَيت  ناديارى خؤى  تؤِرَيكى  تاريكى 
بآلو بكاتةوة. ئةم تؤِرة هةر زانيارييةكى كةم ِراودةكات كة بة حةواوة 
 و ئريةيى(١٤) كة ِرؤحى مرؤظى ثَى داغان 

َ
دةفِرَيت و دةيطؤِرَيت بة فِروفَيل

بآلو بكاتةوة. ئةم تؤِرة هةر زانيارييةكى كةم ِراودةكات كة بة حةواوة 
 و ئريةيى

َ
دةفِرَيت و دةيطؤِرَيت بة فِروفَيل

بآلو بكاتةوة. ئةم تؤِرة هةر زانيارييةكى كةم ِراودةكات كة بة حةواوة 

و سيخناخ دةكات.
بةم شَيوةية هةرشتَيك سةبارةت بة كةسَيك بوترَيت دةطاتة طوَيى 
بةهَيزو قورسايى  بةتة ثرتى دةخرَيتة سةرو 

َ
ئةو كةسة، هةل دوذمنانى 

ئةو  هؤية  لةبةرئةو  هةر  دةكرَيت.  طةورةتر  كينة  و  ِرق  ذةهرو  تاريكى 
برايةكى  بؤضوونى  بريوِراو  بة  سةبارةت  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  كاتةى 
ى كة ئةو برايةى وا لةوَيندةرَى 

َ
خؤى قسان دةكات، وا دَيتة بةر خةيال

برايةكى  بؤضوونى  بريوِراو  بة  سةبارةت  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  كاتةى 
ى كة ئةو برايةى وا لةوَيندةرَى 

َ
خؤى قسان دةكات، وا دَيتة بةر خةيال

برايةكى  بؤضوونى  بريوِراو  بة  سةبارةت  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  كاتةى 

َيت.
َ
ئامادةية طوَيى لةوة طرتووة كة دةيل
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هَيزى ِرؤحى ِرَيبازَيكة كة دادثةروةرى و ئارامى 
بةكاردةهَينَيت تاوةكو ِرؤح سازو ئامادة بكات.
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«هَيزى  هاتووة:  ناوةِراستدا  سةدةكانى  سوارضاكانى  ثةرتووكى  لة 
ِرؤحى ِرَيِرةوو ِرَيبازو دادثةروةرى و ئارامى دةخاتةطةِر تاوةكو خودى ِرؤح 
ئامادةو ساز بكات.» ئا ئةوةيان ِرَيبازى شاسوارة، ِرَيطايةكة لة هةمان 
كاتدا هةم سةختةو هةم ئاسان، ضونكة وا لة كةسَيك دةكات  هةمووشتة 
هةر  بطونجَينَيت.  دؤستايةتيدا  لةناو  و خؤ  بنَيت  بةالوة  ثِروثووضةكان 
ن 

َ
دوودل سةرةتاوة  لة  هةر  دةورى  لةوانةى  زؤرَيك  كة  لةبةرئةوةشة 

هةر  بطونجَينَيت.  دؤستايةتيدا  لةناو  و خؤ  بنَيت  بةالوة  ثِروثووضةكان 
ن 

َ
دوودل سةرةتاوة  لة  هةر  دةورى  لةوانةى  زؤرَيك  كة  لةبةرئةوةشة 

هةر  بطونجَينَيت.  دؤستايةتيدا  لةناو  و خؤ  بنَيت  بةالوة  ثِروثووضةكان 

لةوةى كة داواى بكةون.
شتانة  ئةو  هةموو  تؤ  َيت:» 

َ
دةل سوارضاكةكان  وانةى  يةكةمني 

دةسِريتةوة كة لة كتَيبى ذيانى خؤتدا نووسيوتة تاوةكو ئةمِرؤ، هةر لة 
نيايى، درؤو دةلةسة. لةبرى 

َ
ةِراوكَيوة بيطرة تا طومان و نةبوونى دل

َ
دل

دةسِريتةوة كة لة كتَيبى ذيانى خؤتدا نووسيوتة تاوةكو ئةمِرؤ، هةر لة 
نيايى، درؤو دةلةسة. لةبرى 

َ
ةِراوكَيوة بيطرة تا طومان و نةبوونى دل

َ
دل

دةسِريتةوة كة لة كتَيبى ذيانى خؤتدا نووسيوتة تاوةكو ئةمِرؤ، هةر لة 

ئازايةتى. سةرةتاى  وشةى  دةنووسيت،  وشةيةك  تؤ  هةمووشتانة  ئةو 
بة  بِروات  هةميشةش  و  دةستثَيدةكةيت  وشةية  بةم  هةر  طةشتةكةت 
ئاسمانةو ِرَيدةكةيت، دواجار دةطةيتة ئةو هةوارةى كة دةبَيت و ثَيوستة 

بيطةيتَى.»
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ساتةوةختى نزيكبوونةوةى جةنط جةنطاوةرى 
ِرؤشنايى ئامادةو سازى هةموو ئةطةرةكانة.
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جةنطاوةرى  دةبَيتةوة  نزيك  جةنطةكة  ساتةوةختى  كاتةى  ئةو 
هةموو  هةر  ئةم  ئةطةرةكان.  هةرهةموو  بؤ  سازة  ئامادةو  ِرؤشنايى 
بَيت  طةر  دةكرد  ضيم  من  «ئاخؤ  نةخشةو سرتاتيذةكان شيدةكاتةوة. 
ة الوازةكانى 

َ
ئا بةم شَيوةية خال بةرثا بكرداية؟»  و جةنطم دذى خؤم 

خؤى دةدؤزَيتةوة. ئالةو ساتةدا دوذمنةكةى نزيك دةكةوَيتةوة، خؤى و 
َين و ِرَيكةوتن و طفتوطؤ، سةرةِراى طةلَيك 

َ
جانتايةك ثِر لة ثةيمان و بةل

ثَيشنيارى فريودةرو ئةطةرى ضارةسةرى زؤر ئاسان.
شيدةكاتةوة،  دةبَيتةوةو  ورد  ثَيشنيارَيك  هةر  لة  جةنطاوةرةكة 
ى جؤرَيك لة ِرَيكةوتن دةدات، بةآلم بَيئةوةى شكؤمةندى 

َ
هةروةها هةول

خؤى بدؤِرَينَيت. طةربَيت و خؤ لةو جةنطة بةدوور بطرَيت لةبةرئةوة نيية 
كو لةبةرئةوةية شةن و كةوى هةموو اليةنَيكى 

َ
كة دةستخةِرؤ بووة، بةل

خؤى بدؤِرَينَيت. طةربَيت و خؤ لةو جةنطة بةدوور بطرَيت لةبةرئةوة نيية 
كو لةبةرئةوةية شةن و كةوى هةموو اليةنَيكى 

َ
كة دةستخةِرؤ بووة، بةل

خؤى بدؤِرَينَيت. طةربَيت و خؤ لةو جةنطة بةدوور بطرَيت لةبةرئةوة نيية 

كردووةو ثاشان بِريارى داوة كة ئةوةيان ضاكرتين نةخشةو سرتاتيذة.
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جةنطاوةرانى ِرؤشنايى زؤرجاران لة خؤيان 
دةثرسن ئاخؤ ئةوان لَيرة ضي دةكةن؟! 
زؤر جاران هةستدةكةن ذيانيان بَى ماناية.
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َيم:
َ
من دووبارةى دةكةمةوةو دةل

وا  نيطايةى  بةو  بناسيتةوة  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  دةتوانيت  تؤ   -
كى ئةم دونيايةن. ئةوان 

َ
لة ضاوانيدا؟ جةنطاوةرانى ِرؤشنايى هةر خةل

وا  نيطايةى  بةو  بناسيتةوة  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  دةتوانيت  تؤ   -
كى ئةم دونيايةن. ئةوان 

َ
لة ضاوانيدا؟ جةنطاوةرانى ِرؤشنايى هةر خةل

وا  نيطايةى  بةو  بناسيتةوة  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  دةتوانيت  تؤ   -

بةشَيك لةم جيهانة ثَيدةهَينن. ئةوان بةبَى هةطبةو توَيشةبةرةو كةوش 
هةميشة  بؤ  ئةوان  دةترسن.  زؤرجاريش  كراون.  جيهانة  ئةم  ِرةوانةى 

ِراست و دروست ِرةفتار ناكةن.
جةنطاوةرانى ِرؤشنايى بة شتى زؤر ثِروثووض و بَى مانا بريندار دةبن، 
طةورةبوونيان  تواناى  واية  بِروايان  دةكات!  ةتيان 

َ
سةغل تِرؤهات  شتى 

جةنطاوةرانى ِرؤشنايى بة شتى زؤر ثِروثووض و بَى مانا بريندار دةبن، 
طةورةبوونيان  تواناى  واية  بِروايان  دةكات!  ةتيان 

َ
سةغل تِرؤهات  شتى 

جةنطاوةرانى ِرؤشنايى بة شتى زؤر ثِروثووض و بَى مانا بريندار دةبن، 

شايستةى  دةكةن  هةست  وا  هةندَيكجار  ِرؤشنايى  جةنطاوةرانى  نيية. 
هيض بةرةكةت و ثةرجوويةك نني.

زؤرجاران جةنطاوةرانى ِرؤشنايى لة خؤيان دةثرسن ئةوان لَيرة ضي 
دةكةن؟ زؤرجاران هةستدةكةن ذيانيان بَى ماناية. هةر لةبةرئةوةشة بة 
جةنطاوةرانى ِرؤشنايى ناسراون، ضونكة شكست دَينن، ضونكة ثرسيار 
لة كؤتاييدا  دةكةن، ضونكة بةردةوام بةدواى مانادا دةطةِرَين، ثاشان 

دةيدؤزنةوة.
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جةنطاوةرةكة وابريدةكاتةوة كة ئةو 
طؤِرانكارييانة مةرجة بنب كة من بؤ خؤم 

ئارةزوو ناكةم هيضيان بؤ بكةم.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى ئَيستاكة لة خةوى خؤى وةئاطا دَيت.
ِرؤشنايية  ئةم   

َ
لةطةل ة 

َ
مامةل ضؤن  نازانم  وابريدةكاتةوة..(من  ئةم 

جةنطاوةرى ِرؤشنايى ئَيستاكة لة خةوى خؤى وةئاطا دَيت.
ِرؤشنايية  ئةم   

َ
لةطةل ة 

َ
مامةل ضؤن  نازانم  وابريدةكاتةوة..(من  ئةم 

جةنطاوةرى ِرؤشنايى ئَيستاكة لة خةوى خؤى وةئاطا دَيت.

بكةم كة وادةكات طةورة ببم؟!)
 ِرؤشناييةكة بزر نابَيت.

َ
 بةهةرحال

جةنطاوةرةكة بريدةكاتةوة..( مةرجة ئةو طؤِرانكارييانة بنب كة من 
َيكم هةبَيت لة ئةنجامدانيان؟) 

َ
بؤ خؤم حةز ناكةم هيض ِرؤل

جةنطاوةرةكة بريدةكاتةوة..( مةرجة ئةو طؤِرانكارييانة بنب كة من 
َيكم هةبَيت لة ئةنجامدانيان؟) 

َ
بؤ خؤم حةز ناكةم هيض ِرؤل

جةنطاوةرةكة بريدةكاتةوة..( مةرجة ئةو طؤِرانكارييانة بنب كة من 

ةو 
َ
تةل لة  ثِرة  دةكات»  وشةى»هةست  ضونكة  دةمَينَيت،  ِرؤشنايى 

َيكم هةبَيت لة ئةنجامدانيان؟) 
َ
بؤ خؤم حةز ناكةم هيض ِرؤل

ةو 
َ
تةل لة  ثِرة  دةكات»  وشةى»هةست  ضونكة  دةمَينَيت،  ِرؤشنايى 

َيكم هةبَيت لة ئةنجامدانيان؟) 
َ
بؤ خؤم حةز ناكةم هيض ِرؤل

 ِرؤشنايى ِرادَين. ئيدى 
َ

 و ضاوةكانى جةنطاوةرةكة لةطةل
َ

داو. ثاشان دل
ةو 

َ
تةل لة  ثِرة  دةكات»  وشةى»هةست  ضونكة  دةمَينَيت،  ِرؤشنايى 

 ِرؤشنايى ِرادَين. ئيدى 
َ

 و ضاوةكانى جةنطاوةرةكة لةطةل
َ

داو. ثاشان دل
ةو 

َ
تةل لة  ثِرة  دةكات»  وشةى»هةست  ضونكة  دةمَينَيت،  ِرؤشنايى 

لةوة ثرت نايرتسَينَيت و دواجاريش بة ئةفسانةو ياداشتنامةى خؤى قايل 
دةبَيت، هةتا طةر ئةوةيان ببَيتة مايةى خؤخستنة ناو مةترسييةوة.

زؤر  شتَيكى  لَيكةوتبوو،  خةوى  درَيذ  ماوةيةكى  بؤ  جةنطاوةرةكة 
سروشتيية هَيدى هَيدى وةئاطا بَيت.
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وةك زؤرانبازَيك جةنطاوةرى ِرؤشنايى ئاطادارى 
 

َ
هَيزى طةورةى خؤيةتى. ناضَيتة جةنطَيكةوة لةطةل
وةك زؤرانبازَيك جةنطاوةرى ِرؤشنايى ئاطادارى 

 
َ

هَيزى طةورةى خؤيةتى. ناضَيتة جةنطَيكةوة لةطةل
وةك زؤرانبازَيك جةنطاوةرى ِرؤشنايى ئاطادارى 

كةسَيكدا كة شايستةى ئةو كَيرِبكَيية نةبَيت.



١٨٥ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

جةنطاوةرى خاوةن ئةزموون لة بةرامبةر هةموو سووكايةتيثَيكردنَيكدا 
ةى خؤى دةزانَيت، 

َ
ثشوودرَيذةو خؤى طرتووة. ئةم هَيزو زةبرى مستةكؤل

كارامةيى و هونةرى لَيدان و دةستوةشاندنةكانى. ئةو كاتةى ِرووبةِرووى 
دةكات   ضاوةكانى  ناو  سةيرى   

َ
قوول دةبَيتةوة  نائامادة  دوذمنَيكى 

كارامةيى و هونةرى لَيدان و دةستوةشاندنةكانى. ئةو كاتةى ِرووبةِرووى 
دةكات   ضاوةكانى  ناو  سةيرى   

َ
قوول دةبَيتةوة  نائامادة  دوذمنَيكى 

كارامةيى و هونةرى لَيدان و دةستوةشاندنةكانى. ئةو كاتةى ِرووبةِرووى 

بَيئةوةى ثةنا بباتة بةر شةِرى دةستةويةخة دةيبةزَينَيت.
ئةو كاتةى جةنطاوةرةكة لة مامؤستا ِرؤحييةكةى خؤى فَيرى شت 
ثَيوستيشى  دةدرةوشَيتةوةو  ضاوانيدا  لة  بِروايةك  ِرؤشنايى  دةبَيت 
بةوة نيية هيض شتَيك بؤ هيض كةسَيك بسةِّـَينَيت. ئةم بة دةمةتةقَيى 
ى 

َ
خةيال يةزدان  َيت 

َ
دةل كة  نابَيت  بَيزار  دوذمنةكةى  شةِرانطَيزانةى 

فريشتةكان  بة  بِرواهَينانيش  ن، 
َ
فِروفَيل تةنها  ثةرجووةكان  ثِروثووضة، 

ى 
َ
خةيال يةزدان  َيت 

َ
دةل كة  نابَيت  بَيزار  دوذمنةكةى  شةِرانطَيزانةى 

فريشتةكان  بة  بِرواهَينانيش  ن، 
َ
فِروفَيل تةنها  ثةرجووةكان  ثِروثووضة، 

ى 
َ
خةيال يةزدان  َيت 

َ
دةل كة  نابَيت  بَيزار  دوذمنةكةى  شةِرانطَيزانةى 

هةآلتنة لة واقيع.
هةروةكو زؤرانبازَيك جةنطاوةرى ِرؤشنايى لة هَيزو تواناى زؤر مةزنى 
طةر  ناكات  بةرثا  جةنط  كةسَيكدا   

َ
لةطةل هةرطيز  ئةم  ئاطادارة.  خؤى 

هةروةكو زؤرانبازَيك جةنطاوةرى ِرؤشنايى لة هَيزو تواناى زؤر مةزنى 
طةر  ناكات  بةرثا  جةنط  كةسَيكدا   

َ
لةطةل هةرطيز  ئةم  ئاطادارة.  خؤى 

هةروةكو زؤرانبازَيك جةنطاوةرى ِرؤشنايى لة هَيزو تواناى زؤر مةزنى 

شايستةى شكؤمةندى ئةو كَيرِبكَيية نةبَيت.
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بؤ هةميشة ثَيوستة جةنطاوةرى ِرؤشنايى ثَينج 
ياساكةى جةنطى لة يادبَيت كة (ضوان تسو) 

 دايمةزراندوون.
َ

بةر لة سَى هةزار سال



١٨٧ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

جةنط  و  ملمالنَى  ياساكةى  ثَينج  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  بؤ  مةرجة 
لةمةوبةر   

َ
هةزار سال بةرلة سَى  تسو»  لةاليةن»ضوان  كة  نةكات  لةياد 

جةنط  و  ملمالنَى  ياساكةى  ثَينج  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  بؤ  مةرجة 
لةمةوبةر   

َ
هةزار سال بةرلة سَى  تسو»  لةاليةن»ضوان  كة  نةكات  لةياد 

جةنط  و  ملمالنَى  ياساكةى  ثَينج  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  بؤ  مةرجة 

تؤماركراون:
بِروا – ئيمان: بةرلةوةى بضيتة ناو جةنطَيكةوة وا ثَيوست دةكات 

بِروات بةو هؤيانة هةبَيت كة بوونةتة مايةى بةرثاكردنى جةنطةكة.
بذَيرةو فَيرى ئةوة ببة لة تةك ئةوانى 

َ
دؤستةكان: هاوثةيمانةكانت هةل

بِروات بةو هؤيانة هةبَيت كة بوونةتة مايةى بةرثاكردنى جةنطةكة.
بذَيرةو فَيرى ئةوة ببة لة تةك ئةوانى 

َ
دؤستةكان: هاوثةيمانةكانت هةل

بِروات بةو هؤيانة هةبَيت كة بوونةتة مايةى بةرثاكردنى جةنطةكة.

ديكةدا بجةنطيت، ضونكة كةس نةبووة بة تةنيا جةنطى بردبَيتةوة.
كات: جةنطَيك لة زستاندا جياوازة لة جةنطَيك كة لة هاويندا بةرثا 
دةكرَيت. جةنطاوةرى ضاك زؤر وت و ورياية لةوةى كة ساتةوةختَيك زؤر 

طونجاوة تاوةكو دةست بة جةنطةكةى بكات.
شوَين: كةسَيك دةنَيو ِرَيطاكانى نَيو شاخ و كَيوان بة هةمان شَيوة 
بري  دةيكات.  ثَيدةشتةكاندا  دةنيؤ  ديكة  كةسَيكى  كة  ناكات  شةِر 
بؤ  ضؤنة  شَيوة  ضاكرتين  بزانة  بكةرةوةو  شوَينة  ئةو  دةوروبةرى  لة 

ةكردن.
َ
جوول

جةنطةكةى  بؤ  نةخشة  ئةوةية  جةنطاوةر  ضاكرتين  سرتاتيذ: 
دادةِرَيذَيت.
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جةنطاوةرةكة بة دةطمةن ئاطادارى ئةنجامى 
جةنطَيك دةبَيت ئةوكاتةى كة كؤتايى دَيت.



١٨٩ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

جةنطَيك  دةرئةنجامى  ئاخؤ  دةزانَيت  بةدةطمةن  جةنطاوةرةكةمان 
ى جةنطةكة بارستايى 

َ
ضؤنة ئةوكاتةى كة كؤتايى دَيت. ضاالكى و جموجؤل

قَينَيت لة ضواردةورى جةنطاوةرةكة 
َ
هَيزو وزةيةكى وةها طةورة دةخول

كة هةميشة ساتةوةختى وابَيتة ثَيشَى كة تيايدا سةركةوتن و بةزين دوو 
ئةطةرى وةكو يةكنب. زةمةن خؤى ِرايدةطةيةنَيت كَى بردوويةتييةوةو 
بةدواوة  ساتةوةختة  لةو  دةزانَيت  ئةوة  ئةم   

َ
وةُّـ دؤِراندوويةتى،  كَى 

ئةطةرى وةكو يةكنب. زةمةن خؤى ِرايدةطةيةنَيت كَى بردوويةتييةوةو 
بةدواوة  ساتةوةختة  لةو  دةزانَيت  ئةوة  ئةم   

َ
وةُّـ دؤِراندوويةتى،  كَى 

ئةطةرى وةكو يةكنب. زةمةن خؤى ِرايدةطةيةنَيت كَى بردوويةتييةوةو 

هةردوو  نَيو  دةكةوَيتة  جةنطةكة  ضارةنووسى  ناكرَيت.  ثَى  ثرتى  لةوة 
بة  خؤى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  كاتانةدا  لةو  يةزدانةوة.  دةستى 
دةِروانَيت  ى خؤى 

َ
دل لة  ناكات. جةنطاوةرةكة   

َ
ئةنجامةكانةوة سةرقال

بة  خؤى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  كاتانةدا  لةو  يةزدانةوة.  دةستى 
دةِروانَيت  ى خؤى 

َ
دل لة  ناكات. جةنطاوةرةكة   

َ
ئةنجامةكانةوة سةرقال

بة  خؤى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  كاتانةدا  لةو  يةزدانةوة.  دةستى 

وةآلمةكة  طةر  جةنطاوم؟»  ضاك  جوامَيرانةو  من  دةثرسَيت:»ئاخؤ  و 
َى) بَيت ئةم دةتوانَيت ئارام بحةوَيتةوة، طةر وةآلمةكة (نةخَير) بَيت 

َ
(بةل

مةشق  و  ِراهَينان  سةرطةرمى  سةرلةنوَى  شمشَيرةكةو  دةداتة  دةست 
دةبَيتةوة.
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هةر جةنطاوةرَيكى ِرؤشنايى ثرشنطَيكى 
طرتووة.

َ
خواهانةى لة ناخى خؤيدا هةل

هةر جةنطاوةرَيكى ِرؤشنايى ثرشنطَيكى 
طرتووة.

َ
خواهانةى لة ناخى خؤيدا هةل

هةر جةنطاوةرَيكى ِرؤشنايى ثرشنطَيكى 
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هةر جةنطاوةرَيكى ِرؤشنايى ثرشنطَيكى خواهانةى لةناو ناخى خؤيدا 
ديكةدا  جةنطاوةرةكانى   

َ
لةطةل كة  خؤيةتى  ضارةنووسى  طرتووة. 

َ
هةل

هةر جةنطاوةرَيكى ِرؤشنايى ثرشنطَيكى خواهانةى لةناو ناخى خؤيدا 
ديكةدا  جةنطاوةرةكانى   

َ
لةطةل كة  خؤيةتى  ضارةنووسى  طرتووة. 

َ
هةل

هةر جةنطاوةرَيكى ِرؤشنايى ثرشنطَيكى خواهانةى لةناو ناخى خؤيدا 

لةسةر  مةشق  بةتةنيا  هةية  بةوة  ثَيويستى  هةندَيكجار  بةآلم  بَيت، 
هونةرى شمشَيروةشاندن بكات، هةر لةبةرئةوةشة كاتَيك لة دؤستةكانى 

خؤى دوورة وةك ئةستَيرةيةك ِرةفتار دةكات.
ئةم ئةو بةشة لة طةردوون ِرؤشن دةكاتةوة كة بؤى تةرخان كراوةو 
يش دةدات ئاماذة بؤ هةسارةكان و ئةو جيهانؤكانة بكات كة وان 

َ
هةول

ئةم ئةو بةشة لة طةردوون ِرؤشن دةكاتةوة كة بؤى تةرخان كراوةو 
يش دةدات ئاماذة بؤ هةسارةكان و ئةو جيهانؤكانة بكات كة وان 

َ
هةول

ئةم ئةو بةشة لة طةردوون ِرؤشن دةكاتةوة كة بؤى تةرخان كراوةو 

ِرووةو  كة  ِرابكَيشَيت  كة 
َ
خةل ئةو  سةرنجى  طةرةكييةتى  سةرو  بان  لة 

دةبِرن.
َ
ئاسمان سةر هةل

ِرووةو  كة  ِرابكَيشَيت  كة 
َ
خةل ئةو  سةرنجى  طةرةكييةتى  سةرو  بان  لة 

دةبِرن.
َ
ئاسمان سةر هةل

ِرووةو  كة  ِرابكَيشَيت  كة 
َ
خةل ئةو  سةرنجى  طةرةكييةتى  سةرو  بان  لة 

خةآلت  زووبةزوو  هةر  جةنطاوةرةكة  بةردةوامبوونى  و  مكوِربوون 
دةكرَيت. هَيدى هَيدى جةنطاوةرةكانى ديكة نزيك دةبنةوة، هةرهةموو 
 ِرةمزو 

َ
ثَيكةوة يةكدى دةطرن تاوةكو ببنة كؤئةستَيرة هةريةكةو لةطةل

نهَينى تايبةت بة خؤى.
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هةندَيكجار جةنطاوةرةكة وا هةست دةكات 
كة لة هةمانكاتدا دوو ذيانى هةية.



١٩٣ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

هةندَيكجار جةنطاوةرى ِرؤشنايى وا هةست دةكات لة هةمان كاتدا 
دوو ذيان دةذى. لة يةكَيكياندا ناضارة هةموو ئةو شتانة بكات كة حةز 
ئةم  كة  بجةنطَيت  بريوباوةِر  هةندَيك  لةثَيناو  ناضارة  و  بيانكات  ناكات 
دةنَيو  هةية،  ديكةش  ذيانَيكى  ئةوةدا   

َ
لةثال بةآلم  نيية،  ثَييان  بِرواى 

ئةم  كة  بجةنطَيت  بريوباوةِر  هةندَيك  لةثَيناو  ناضارة  و  بيانكات  ناكات 
دةنَيو  هةية،  ديكةش  ذيانَيكى  ئةوةدا   

َ
لةثال بةآلم  نيية،  ثَييان  بِرواى 

ئةم  كة  بجةنطَيت  بريوباوةِر  هةندَيك  لةثَيناو  ناضارة  و  بيانكات  ناكات 

خةونةكانى خؤيدا ئةو جؤرة ذيانة دةدؤزَيتةوة، دةنيؤ خوَيندنةوةكانى 
هاوبةشى  ئةوانةى  هةيةتى،  كيدا 

َ
خةل تةك  لة  ديدارانةى  ئةو  هةموو  و 

بريوباوةِرةكانى دةكةن.
نزيك  لَيكدى  ذيانةكةى  هةردوو  لَيدةطةِرَيت  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
َيت:»ثردَيك هةية كة هةموو ئةو شتانةى من 

َ
بكةنةوة. بريدةكاتةوةو دةل

نزيك  لَيكدى  ذيانةكةى  هةردوو  لَيدةطةِرَيت  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
َيت:»ثردَيك هةية كة هةموو ئةو شتانةى من 

َ
بكةنةوة. بريدةكاتةوةو دةل

نزيك  لَيكدى  ذيانةكةى  هةردوو  لَيدةطةِرَيت  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

دةيكةم بةو شتانة دةبةستَيتةوة كة ئارةزوومة بيانكةم.» زؤر بةهَيواشى 
خةونةكانى ذيانى ِرؤذانةى داطري دةكةن، ئةو كاتة هةست بةوة دةكات 
كة ئةو ئامادةية بؤ ئةو شتةى ئةم هةميشة ويستوويةتى، ئةوساكةش 
هةموو ئةوةى كة ثَيوستة كةمَيك ئازايةتيية تاوةكو هةردوو ذيانةكةى 

يةكدى بطرن.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى كاتى طةرةكة بؤ خؤى، ئةو 
كاتةش بؤ حةوانةوةى خؤى بةكار دةهَينَيت بؤ 
تَيِرامان و ثةيوةنديكردن لة تةك ِرؤحى جيهاندا.



١٩٥ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

ديسانةوة ئةوة تؤمار بكة كة ثَيم وتى:» جةنطاوةرى ِرؤشنايى كاتى 
طةرةكة بؤ خؤى، ئةو كاتةش بؤ حةوانةوةو تَيِرامان و ثةيوةنديكردن 
بة ِرؤحى جيهانةوة تةرخان دةكات. هةتا دةنيؤ طةرمةى جةنطدا ئةم 
وا خؤى دةسازَينَى كة بري بكاتةوةو لة شتةكان ِرابمَينَيت. جاروباريش 
شتانة  ئةو  هةموو  لة  واز  دةحةسَيتةوة،  و  دادةنيشَيت  جةنطاوةرةكة 
بن. وةك  بةردةوام  تاوةكو  ِروودةدةن  ئةودا  لة دةوروبةرى  كة  دَينَيت 
يش نادات 

َ
تةماشاكةرَيك سةيرى جيهانى دةوروبةرى خؤى دةكات، هةول

بن. وةك  بةردةوام  تاوةكو  ِروودةدةن  ئةودا  لة دةوروبةرى  كة  دَينَيت 
يش نادات 

َ
تةماشاكةرَيك سةيرى جيهانى دةوروبةرى خؤى دةكات، هةول

بن. وةك  بةردةوام  تاوةكو  ِروودةدةن  ئةودا  لة دةوروبةرى  كة  دَينَيت 

نة لَيى زياد بكات و نة لَيى كةم بكاتةوة، ئةم تةنها بَى هيض بةرطريكردنَيك 
ى ذيان دةبَيت.

َ
خؤ بةدةستةوة دةدات و ملكةضى جموجؤل

سادةو  ؤزبَيت 
َ
ئال دةضوو  لةوة  كة  هةمووشتَيك  كةمة  كةم  و  هَيدى 

ساكار دةبَيتةوة. ئةوساكة جةنطاوةرةكة ئاسوودة دةبَيت.



پاولۆکۆییليۆ١٩٦

جةنطاوةرى ِرؤشنايى ورياو بةترسة لةو كةسانةى 
وا هةست دةكةن ِرَيبازةكةيان دؤزيوةتةوة.



١٩٧ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

دةزانن  كةوا  كةسانةى  لةو  بةترسة  ورياو  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
تواناى خؤيان  بة  ئةوان هةميشة متمانةيان  ِرَيبازةكةيان دؤزيوةتةوة. 
هةية بِريارى خؤيان بدةن بَيئةوةى ئاطادارى ئةوةبن كة ضارةنووس ض 
بة تةوسةوة، بة ض مةزاقَيكةوة هةر ذيانَيك دةنووسَيتةوة، دةرئةنجام 
هةميشة طلةيى دةكةن ئةو كاتةى ضارةنووسَيك دَيت و لة دةرطا دةدات، 

ضارةنووسَيك كة بوار نادات كةس دةرباز بَيت.
هانى  خةونانة  ئةو  هةر  هةية،  خؤى  خةونى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
ةى وا ناكات كةوا 

َ
دةدةن بؤ ثَيشةوة مل بنَيت، بةآلم ئةم هةرطيز هةل

هانى  خةونانة  ئةو  هةر  هةية،  خؤى  خةونى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
ةى وا ناكات كةوا 

َ
دةدةن بؤ ثَيشةوة مل بنَيت، بةآلم ئةم هةرطيز هةل

هانى  خةونانة  ئةو  هةر  هةية،  خؤى  خةونى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

بزانَيت ِرَيطا خؤشةو دةرطاكةش فراوانةو كراوةية. ئةم دةزانَيت طةردوون 
لةسةر شَيوازى كيمياطةرى كؤن كارى خؤى دةكات:

-Solveet coagula - مامؤستاكانى زوو وتوويانة:»زؤر 
ورد بةرةوةو ديقةتت  هةبَيت ئةوسا هَيزو وزةت بةطوَيرةى ئةو دؤخ و 

وَيستة دابةش بكة.»
َ
هةل

ساتى  و  بَيت  دةستبةكار  دةبَيت  مرؤظ  هةية  وسات  كات  هةندَيك 
ديكة هةية مةرجة بة شتةكان قايل بَيت. جةنطاوةرةكة دةزانَيت ضؤن 

جياوازى لةنيؤان ئةو سات و كاتانةدا بكات.
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ئةوكاتةى جةنطاوةرى ِرؤشنايى هةست دةكات
 فَيرى بةكارهَينانى شمشَيرةكةى بووة،

 هةر ئةوكاتة تَيدةطات كة كةلوثةل و تفاقى 
غان هةية.

َ
ناتةواوةو ثَيوستى بة قةل



١٩٩ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

غان و زرَيى دةست 
َ
ئيدى دةكةوَيتة سةر طةِران و سوِران تاوةكو قةل

دةطرَيت.  فرؤشيار  ضةندةها  ئامؤذطارى  لة  طوَى  هةروةها  و  بكةوَيت 
َيت:

َ
يةكَيكيان دةل

- سينةبةندى تةنيايى و دوورةثةرَيزى بةكاربَيتة.
َيت:

َ
يةكَيكى ديكةيان دةل

غانت.
َ
- ِرؤحى مةزاق و القرتَى بكة بة قةل

َيت:
َ
سَييةميان دةل

غانت.
َ
- ِرؤحى مةزاق و القرتَى بكة بة قةل

َيت:
َ
سَييةميان دةل

غانت.
َ
- ِرؤحى مةزاق و القرتَى بكة بة قةل

نةقورتَينيت.
َ
غان ئةوةية كة خؤت لة هيض شتَيك هةل

َ
- ضاكرتين قةل

زؤر  دةكات.  فةرامؤش  هةمووى  هةر  جةنطاوةرةكة   
َ

بةهةرحال
بةهَيمنى ِروو دةكاتة شوَينة ثريؤزةكةى خؤى، جبةى ئيمانَيك دةكاتة 
دوور   

َ
ُّـ لَيدانَيكى  زةبرو  هةموو  ئيمان  نةبَيت.  هةالهةال  قةت  كة  بةر 

بةهَيمنى ِروو دةكاتة شوَينة ثريؤزةكةى خؤى، جبةى ئيمانَيك دةكاتة 
دوور   

َ
ُّـ لَيدانَيكى  زةبرو  هةموو  ئيمان  نةبَيت.  هةالهةال  قةت  كة  بةر 

بةهَيمنى ِروو دةكاتة شوَينة ثريؤزةكةى خؤى، جبةى ئيمانَيك دةكاتة 

.
َ

دةخاتةوة. ئيمان ذةهر دةطؤِرَيت بة ئاوَيك ثاك هةروةك كريستال
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جةنطاوةر بةر لة هةموو شت و يةكةمني 
كى ديكة دةكات، 

َ
شت متمانة بة خةل

ضونكة بِرواى بة خؤى هةية.



٢٠١ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

َيت:
َ
دؤستَيك بة جةنطاوةر دةل

َين 
َ
- من بؤ هةميشة بِروا بة هةرشتَيك دةكةم كة كةسانى ديكة دةيل

و هةميشة نائومَيديش دةبم.
لة  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  بكةين.  كى 

َ
خةل بة  متمانة  طرنطة  زؤر 

هَيزى شمشَيرةكةى  ئةم  ناترسَيت، ضونكة  نائومَيدييةكان  و  ساردى 
َ
دل

لة  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  بكةين.  كى 
َ
خةل بة  متمانة  طرنطة  زؤر 

هَيزى شمشَيرةكةى  ئةم  ناترسَيت، ضونكة  نائومَيدييةكان  و  ساردى 
َ
دل

لة  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  بكةين.  كى 
َ
خةل بة  متمانة  طرنطة  زؤر 

 ئةم 
َ

خؤى و تواناى خؤشةويستى خؤيشى درك ثَى دةكات. بةهةرحال
ئاماذةكانى يةزدان  َيك سنوور دادةنَيت و دةيسةثَينَيت. ئةم كة 

َ
كؤمةل

بةكاردةهَينن  ديكة  كى 
َ
خةل زارى  فريشتةكان  دةزانَيت  و  وةردةطرَيت 

تاوةكو ئامؤذطارييةكانى خؤيان بطةيةنن، ئةمةيان  مةسةلةكةية. ئةوةى 
ئةو  بؤ  هةميشةش  و  بِرياربدات  نةتوانَيت  مرؤظ  كة  ئةوةية  ديكةيان 

َين ضى بكةين.
َ
ِرَيطايانة بطةِرَيني كة لَيبطةِرَيني ئةوانى ديكة ثَيمان بل

ئةو  بؤ  هةميشةش  و  بِرياربدات  نةتوانَيت  مرؤظ  كة  ئةوةية  ديكةيان 
َين ضى بكةين.

َ
ِرَيطايانة بطةِرَيني كة لَيبطةِرَيني ئةوانى ديكة ثَيمان بل

ئةو  بؤ  هةميشةش  و  بِرياربدات  نةتوانَيت  مرؤظ  كة  ئةوةية  ديكةيان 

كى ديكة دةكات، ضونكة يةكةم شت و بةر 
َ
جةنطاوةر متمانة بة خةل

َين ضى بكةين.
َ
ِرَيطايانة بطةِرَيني كة لَيبطةِرَيني ئةوانى ديكة ثَيمان بل

كى ديكة دةكات، ضونكة يةكةم شت و بةر 
َ
جةنطاوةر متمانة بة خةل

َين ضى بكةين.
َ
ِرَيطايانة بطةِرَيني كة لَيبطةِرَيني ئةوانى ديكة ثَيمان بل

لة هةموو شت ئةم متمانة بة خؤى دةكات.



پاولۆکۆییليۆ٢٠٢

جةنطاوةرى ِرؤشنايى بةوثةِرى ناسكى و هةم 
بِرياردةرانة لة ذيان دةِروانَيت.



٢٠٣ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

ِرؤشنايى هةم بةناسكى دةِروانَيتة ذيان هةم بةوثةِرى  جةنطاوةرى 
نهَينى  لة  ثِر  كَيشةيةكى  لةبةرامبةر  كاتَيك  بِرياردةرانة.  و  سوربوون 
دةوةستَيت كة خؤى دةزانَيت ِرؤذَيك دَى و ضارةسةرى بؤ بدؤزَيتةوة. 

َيت:»ذيانَيكة ثِراوثِر لة شَيتى.»
َ
زؤرجاران ئاواهى بة خؤى دةل

دةوةستَيت كة خؤى دةزانَيت ِرؤذَيك دَى و ضارةسةرى بؤ بدؤزَيتةوة. 
َيت:»ذيانَيكة ثِراوثِر لة شَيتى.»

َ
زؤرجاران ئاواهى بة خؤى دةل

دةوةستَيت كة خؤى دةزانَيت ِرؤذَيك دَى و ضارةسةرى بؤ بدؤزَيتةوة. 

ئةم ِراست دةكات، ئةو كاتةى لةبةردةم شتة زؤر سةيرو سةمةرةكانى 
ذيانى ِرؤذانة ثةرجووةكاندا خؤبةدةستةوة دةدات هةست بةوة دةكات 
كة هةميشة ناتوانَيت ثَيشبينى ئاكام و دةرئةنجامى كردارةكانى خؤى 
بكات. هةندَيكجار كارى وادةكات خؤيشى هةست ناكات كة ئاواهى دةكات، 
ئةم كةسانَيك ِرزطار دةكات بَيئةوةى بزانَيت كة وا ِرزطاريان دةكات، ئةم 

دةتلَيتةوةو ئازار دةضَيذَيت بَيئةوةى بزانَيت بؤضى غةمطينة.
َى خودى ذيان شَيتة، بةآلم ذيريى و حيكمةتى طةورةى جةنطاوةر 

َ
بةل

دةبذَيرَيت.
َ
لةوةداية زؤر ذيرانة شَيتبوونى خؤى هةل



پاولۆکۆییليۆ٢٠٤

جةنطاوةرى ِرؤشنايى لة هةردوو ثايةكةى
التةنيشتى ئةو دةروازةية ورد دةبَيتةوة

كة دةيةوَيت بيكاتةوة.



٢٠٥ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

جةنطاوةرى ِرؤشنايى لة هةردوو ثايةكانى التةنيشتةكانى دةروازةكة 
ورد دةبَيتةوة، ئةو دةروازةيةى كة بةنيازة بيكاتةوة. يةكَيك لة ثايةكان 
دةِروانَيتة  جةنطاوةرةكة  ئارةزووة.  ناوى  ديكةيان  ئةوي  ترسةو  ناوى 
ثِر  جيهانَيكى  ناو  وادةضيتة  تؤ  نووسراوة-  لةسةرى  كة  ترس  ثايةى 
مةترسى و نائاساييةوة كة تيايدا هةرضييةكى تا هةنووكة فَيرى بوويت 

ك بووة.-
َ
دةسةِّـَيت كة بَى كةل

جةنطاوةرةكة سةيرى ثايةى ئارةزوو دةكات كة لةسةرى نووسراوة- 
ئةو  هةموو  تيايدا  كة  يت 

َ
بةجَيدةهَيل ئاسايى  جيهانَيكى  وا خةريكة  تؤ 

شتانة عةمبار كراون كة تؤ هةميشة ويستووتن و لةثَيناوياندا ملمالنَييةكى 
كوشندةو درَيذخايةنت كردووة.-

شتَيك  هيض  ضونكة  لَيوانى،  سةر  دةخاتة  زةردةيةك  جةنطاوةرةكة 
 ناطرَيت. بة متمانةو بِرواى كةسَيكةوة كة دةزانَيت 

َ
نايرتسَينَيت و ِرَيى ُّـ

ضى طةرةكة دةروازةكة دةكاتةوة.



پاولۆکۆییليۆ٢٠٦

جةنطاوةرى ِرؤشنايى سةرطةرمى مةشقَيكى زؤر 
بةهَيز دةبَيت تا لة ناوةوةِرا طةشة بكات.



٢٠٧ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

خؤِراهَينانَيكى  و  مةشق  هةموو  سةرطةرمى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
بةو  بايةخ  زؤر  بكات.  نةشونما  طةشةو  ناوةوةِرا  لة  بؤئةوةى  بةهَيزة 
شتانة دةدات كة بةشَيوةيةكى ئؤتؤماتيكى ئةنجاميان دةدات هةروةكو 
هةناسةدان، ضاوتروكاندن، يان سةرنجدان لةو شتانةى بة ضواردةورى 
ئاواهى دةكات. بةم شَيوةيةش  ئةوةوةن. ئةم كة شثرزةو ثةشؤكاوة 
سةليقةو  لَيدةطةِرَيت  و  دةكات  ئازاد  ؤزبوونة 

َ
ئال و  طرذيى  لةو  خؤى 

لَيبطةِرَيت  بَيئةوةى  بكات  كار  سةربةستانةتر  خؤى  ِرةمةكى  هةستى 
ترسة زؤرو ئارةزووةكانى بَينة ناوةوة. هةندَيك طرفت و كَيشةى تايبةت 
هةندَيك  بَى ضارةسةرن.  دةردةكةوتن  وا  ثَيشرت  كة  ضارةسةر دةكرَين 
خةم و نيطةرانيش زؤر بة ئاسايى نامَينن كة ديارة ثَيشرت وا مةزةندة 

دةكرا جةنطاوةرةكة قةت ناتوانَيت لَييان دةرباز بَيت.
و  طرفت  دووضارى  هةركاتَيك  بةكاردةهَينَيت  وا  تةكنيكى  ئةم 

وَيستى وا قورس و نالةبار ببَيتةوة.
َ
هةل
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى ئاطادارى هَيزى وشةكانة.



٢٠٩ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

جةنطاوةرى ِرؤشنايى طوَيى لة سةرنج و تَيبينى كةسانَيك دةبَيت كة 
َين:

َ
دةل

جةنطاوةرى ِرؤشنايى طوَيى لة سةرنج و تَيبينى كةسانَيك دةبَيت كة 
َين:

َ
دةل

جةنطاوةرى ِرؤشنايى طوَيى لة سةرنج و تَيبينى كةسانَيك دةبَيت كة 

َيك شتى تايبةت هةن كة من حةزناكةم قسةيان لة بارةوة 
َ
- كؤمةل

نايةت.
َ
كى زؤر بةغيلن و ضاويان بة هيض هةل

َ
بكةم، ضونكة خةل

ثَيدةكةنَيت.  جةنطاوةرةكة  وادةبَيت  لةشتى  طوَيى  ئةوكاتةى 
ِرَينةدةيت.  خؤت  تؤ  طةر  بطةيةنَيت  تؤ  بة  زيان  ناتوانَيت  ئريةيى(١٥) 
ةى  

َ
ئريةيى بةشَيكة لة ذيان و مةرجة هةموو كةسَيك فَيرببَيت  ضؤن مامةل

ِرَينةدةيت.  خؤت  تؤ  طةر  بطةيةنَيت  تؤ  بة  زيان  ناتوانَيت   
ةى  

َ
ئريةيى بةشَيكة لة ذيان و مةرجة هةموو كةسَيك فَيرببَيت  ضؤن مامةل

ِرَينةدةيت.  خؤت  تؤ  طةر  بطةيةنَيت  تؤ  بة  زيان  ناتوانَيت   

دا دةكات.
َ
لةطةل

خؤى  نةخشةكانى  لةسةر  طفتوطؤ  بةدةطمةن  زؤر  ئةم   
َ

بةهةرحال
لة  ئةم  وا هةستبكةن  كى 

َ
هةندَيكجار خةل وا دةكات   ئةوةش  دةكات، 

ئريةيى دةترسَيت، بةآلم ئةم دةزانَيت هةركاتَيك سةبارةت بة خةونةكةى 
بدوَيت بةدةم ئةو لَيدوانةوة شتَيك لة وزةى ئةو خةونة بةكاردةهَينَيت. 
لةميانةى ئةو قسةكردنةدا مةترسى ئةوة لةِرَيداية هةر هةموو ئةو وزةية 

بةفرِيؤ بدات كة ثَيوستى ثَييةتى بؤئةوةى خةونةكةى بكات بة كردار.
جةنطاوةرى ِرؤشنايى هَيزى وشةكان دةزانَيت.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى بةهاى 
ئازايةتى و سوربوون دةزانَيت.



٢١١ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

مكوِربوون  و  سوربوون  و  ئازايةتى  بةهاى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
دةزانَيت. زؤرجاران لة كاتى جةنط و ملمالنَيدا لَيدانى وةهاى بةردةكةوَيت 
كة هةرطيز ضاوةِرَيى نةكردبَيت. ئةم لةميانةى جةنطةكةدا دركى ئةوة 
شتَيكى  كاتَيك  بباتةوة.  شةِر  هةندَيك  دةبَيت  هةر  دوذمنةكةى  دةكات 
 دةِرَيذَيت و ثشوويةك دةدات 

َ
تال  فرمَيسكى 

َ
بة كول ِروودةدات زؤر  وا 

شتَيكى  كاتَيك  بباتةوة.  شةِر  هةندَيك  دةبَيت  هةر  دوذمنةكةى  دةكات 
 دةِرَيذَيت و ثشوويةك دةدات 

َ
تال  فرمَيسكى 

َ
بة كول ِروودةدات زؤر  وا 

شتَيكى  كاتَيك  بباتةوة.  شةِر  هةندَيك  دةبَيت  هةر  دوذمنةكةى  دةكات 

دةست  دةستبةجَى  بةآلم  بطةِرَيتةوة،  بؤ  تواناى  هَيزو  كةمَيك  تاوةكو 
دةكاتةوة بة جةنطةكانى لةثَيناو خةونةكانى خؤيدا. ضةندة لةو جةنطة 
ترسنؤكةو  الوازة،  بكات  هةست  زؤرتر  ئةوةندة  لةوةداية  دووربَيت  بة 
خؤى  يةكسةر  طةر  دةطلَيت  سوارئةسثَيك  كاتةى  ئةو  ةلةرزةيةتى. 

َ
دل

سةرلةنوَى  ناوَيرَيت  هةرطيز  ئةوة  ئةسثةكةى  سةرثشتى  نةداتةوة 
َ
هةل

ببَيتةوة بةسوار.
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جةنطاوةر دةزانَيت ض كاتَيك 
جةنط هى ئةوةية بضيتة ناوييةوة.
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بضَيتة  دةهَينَيت  ئةوة  شةِرَيك  كاتَيك  ض  دةزانَيت  جةنطاوةرةكة 
ئيمان،  و  سرووش  سةر  وةستاونةتة  بِريارةكانى  هةرهةموو  ناوييةوة. 
كانة دةبَيت كة داواى لَيدةكةن 

َ
 ئةوةشدا ئةم تووشى ئةو جؤرة خةل

َ
لةطةل

ئيمان،  و  سرووش  سةر  وةستاونةتة  بِريارةكانى  هةرهةموو  ناوييةوة. 
كانة دةبَيت كة داواى لَيدةكةن 

َ
 ئةوةشدا ئةم تووشى ئةو جؤرة خةل

َ
لةطةل

ئيمان،  و  سرووش  سةر  وةستاونةتة  بِريارةكانى  هةرهةموو  ناوييةوة. 

ناو ئةو جةنطانةوة كة هى خؤى نني، لةسةر ئةو طؤِرةثانانةى  بضَيتة 
ئاشنانني بؤ ئةم، يان هةرطيز جَيى بايةخى ئةم نني. ئةوان دةيانةوَيت 
 و ملمالنَيى واوة كة بؤ ئةوان 

َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى بكةوَيتة ناو طَيضةل

طرنطة، بةآلم بؤ ئةم جَيى بايةخ نيية.
زؤرجاران ئةو كةسانة لة جةنطاوةرى ِرؤشناييةوة نزيكن كةسانَيك 
و  دةكةن  تواناى  هَيزو  بة  بِروا  دةوَيت،  خؤش  جةنطاوةرةكةيان  كة 
دةيانةوَيت ئةم كَيشةو طرفتةكانيان بؤ سووك بكات. لةم كاتانةدا ئةم 
دةوَيت،  خؤش  ئةوانى  كة  دةكاتةوة  ِروون  بؤيان  و  دةيطرَيت  خةندة 

بةآلم ئامادة نيية بضَيتة ناو ئةو ملمالنَييةوة.
خؤى  شةِرى  طؤِرةثانى  هةميشة  بؤ  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

دةبذَيرَيت.
َ
هةل

خؤى  شةِرى  طؤِرةثانى  هةميشة  بؤ  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
دةبذَيرَيت.

َ
هةل

خؤى  شةِرى  طؤِرةثانى  هةميشة  بؤ  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةزانَيت ضؤن 
دةيدؤِرَينَيت.



٢١٥ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

ة 
َ
مامةل وا  ئةم  دةيدؤِرَينَيت.  ضؤن   دةزانَيت  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

 بةزيندا ناكات وةك ئةوةى مةسةلةيةك بَيت كة هيض بايةخَيكى 
َ

لةطةل
ة 

َ
مامةل وا  ئةم  دةيدؤِرَينَيت.  ضؤن   دةزانَيت  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

 بةزيندا ناكات وةك ئةوةى مةسةلةيةك بَيت كة هيض بايةخَيكى 
َ

لةطةل
ة 

َ
مامةل وا  ئةم  دةيدؤِرَينَيت.  ضؤن   دةزانَيت  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

َيت:»ئؤو مةسةلةكة 
َ
نةبَيت و مايةى بَيباكى بَيت، بؤ نموونة شتى وا بل

زؤر  نةبوو،  مةبةستم  ئةوةندة  من  ِراستيدا  يان»لة  نيية.»  طرنط  هيض 
نادات 

َ
طةرم نةبووم.» ئةم بةزين وةك بةزين سةير دةكات و هةرطيز هةول

َ
دل

زؤر  نةبوو،  مةبةستم  ئةوةندة  من  ِراستيدا  يان»لة  نيية.»  طرنط  هيض 
نادات 

َ
طةرم نةبووم.» ئةم بةزين وةك بةزين سةير دةكات و هةرطيز هةول

َ
دل

زؤر  نةبوو،  مةبةستم  ئةوةندة  من  ِراستيدا  يان»لة  نيية.»  طرنط  هيض 

 دروست بكات.
َ
حةكايةتى سةركةوتنى ُّـ

برينة بة ئازارو كوشندةكان بَيباكى دؤستان، تةنيا مانةوة لة دؤِراندا 
َيت:»من لةثَيناو شتَيكدا 

َ
ن. بة خؤى دةل

َ
هةر هةموويان تاآلوَيك جَيدةهَيل

برينة بة ئازارو كوشندةكان بَيباكى دؤستان، تةنيا مانةوة لة دؤِراندا 
َيت:»من لةثَيناو شتَيكدا 

َ
ن. بة خؤى دةل

َ
هةر هةموويان تاآلوَيك جَيدةهَيل

برينة بة ئازارو كوشندةكان بَيباكى دؤستان، تةنيا مانةوة لة دؤِراندا 

جةنطام و سةرنةكةوتم. من يةكةمني جةنطم دؤِراند.»
ئةم  دةكةنةوة.  زيندوو  سةرلةنوَى  تواناى  هَيزو  وشانة  جؤرة  ئةم 
دةزانَيت كةس نيية هةميشة بيباتةوةو دةشزانَيت  ضؤن سةركةوتنةكانى 

لة شكةستةكانى خؤى جيا بكاتةوة.
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ئةو كاتةى كةسَيك شتَيكى طةرةكة 
هةرهةموو طةردوون دةبَيت بة دذو ثيالن دةطَيِرَيت، 

جةنطاوةرى ِرؤشنايى ئةوة دةزانَيت.
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ئةوكاتةى كةسَيك شتَيكى طةرةكة هةموو طةردوون ثيالن دةطَيِرَيت 
هةر  دةزانَيت،  ِراستيية  ئةم  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  كةسة.  ئةو  دذى 
لةذَير  دةدات.  خؤى  بِرواكانى  بريو  بة  زؤر  بايةخَيكى  ئةم  لةبةرئةوة 
لةبةردةمى  ناتوانَيت  هةتا  مرؤظ  كة  ثاكةكاندا  زؤر  ِرازونيازة  ثةردةى 
ة، وَيرانكردنى 

َ
خؤيدا دانى ثَيدا بنَيت زؤر شتى شاراوة هةية هةروةكو: تؤل

لةبةردةمى  ناتوانَيت  هةتا  مرؤظ  كة  ثاكةكاندا  زؤر  ِرازونيازة  ثةردةى 
ة، وَيرانكردنى 

َ
خؤيدا دانى ثَيدا بنَيت زؤر شتى شاراوة هةية هةروةكو: تؤل

لةبةردةمى  ناتوانَيت  هةتا  مرؤظ  كة  ثاكةكاندا  زؤر  ِرازونيازة  ثةردةى 

خؤشبوونَيكى ترسناك بةديار 
َ
زات، طوناة، ترس لة بردنةوة، شادى و دل

كى ديكةوة.
َ
مةرطةساتى خةل

َيت بطةينة 
َ
كو ثيالنان دةطَيِرَيت و ناهَيل

َ
طةردوون دادطايى ناكات، بةل

ئةوةى  ئازايةتى  لةبةرئةوة جةنطاوةرةكة  ئارةزوومانة. هةر  ئةوشتةى 
نيا 

َ
تَيداية كة بِروانَيتة شوَينة زؤر تاريكةكانى ناو ِرؤحى خؤى تاوةكو دل

ةو خراثى نةبووة.
َ
بَيت لةوةى كة ئةم داخوازى هةل

نيا 
َ
تَيداية كة بِروانَيتة شوَينة زؤر تاريكةكانى ناو ِرؤحى خؤى تاوةكو دل

ةو خراثى نةبووة.
َ
بَيت لةوةى كة ئةم داخوازى هةل

نيا 
َ
تَيداية كة بِروانَيتة شوَينة زؤر تاريكةكانى ناو ِرؤحى خؤى تاوةكو دل

بريى  شتانةى  بةو  سةبارةت  ورياية  هؤشيارو  هةميشة  ئةم 
لَيدةكاتةوة.
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َينَيك دةدات 
َ
ئةوكاتةى جةنطاوةرةكة بةل

خاوةنى قسةى خؤيةتى.
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نةخَير  نةخَير-ت  و  بَيت  َى 
َ
بةل هةر  َى-ت 

َ
بةل فةرموويةتى:»با  عيسا 

َينَيك 
َ
بةل بة  خؤى  و  بدات  ثةيمان  جةنطاوةرةكة  ئةوكاتةى   بَيت.» 

ببةستَيتةوة هةردةم خاوةنى قسةى خؤيةتى.
و  دةدؤِرَينن  خؤيان  ِرَيزى  سةر  نايبةنة  و  دةدةن  ني 

َ
بةل ئةوانةى 

ئةو  دةكةن.  بة شةرمةزارى  هةست  خؤيان  كردةوةكانى  بة  سةبارةت 
كةسانة هةميشة بة حةواوةن. ئةوانة وزةيةكى زؤر طةورةو ثرت بةفرِيؤ 
ثرتة  زؤر  وزةيةكة  وتوويانة،  شتانةى  لةو  ثاشطةزبوونةوة  لة  دةدةن 
لةو وزةيةى جةنطاوةرى ِرؤشنايى بةكارى دةهَينَيت بؤ خؤبةستنةوة بة 
َينةكانى. هةندَيكجار ئةميش خؤ بة ثةيمانى هيض و طَيالنة 

َ
ثةيمان و بةل

لةو وزةيةى جةنطاوةرى ِرؤشنايى بةكارى دةهَينَيت بؤ خؤبةستنةوة بة 
َينةكانى. هةندَيكجار ئةميش خؤ بة ثةيمانى هيض و طَيالنة 

َ
ثةيمان و بةل

لةو وزةيةى جةنطاوةرى ِرؤشنايى بةكارى دةهَينَيت بؤ خؤبةستنةوة بة 

ة 
َ
هةل هةمان  دةدات.  ئازارى  جؤرةكان  لة  بةجؤرَيك  كة  دةبةستَيتةوة 

 ئةوةشدا ثةيمان ناشكَينَيت و باجى ئةو 
َ

دووبارة ناكاتةوة، بةآلم لةطةل
هةوةس و ملهوِرييةى خؤى دةدات.
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ئةوكاتةى جةنطَيك دةباتةوة،
جةنطاوةرةكة ئاهةنط دةطَيِرَيت.
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ئةوكاتةى جةنطاوةرةكة دةيباتةوة ئاهةنط دةطَيِرَيت. ئةو سةركةوتنة 
ةِراوكَى، 

َ
دل لة  ثِر  ِراِرابوو.  ئؤقرةو  بَى  كات  ضةندةها  سةند.   

َ
ُّـ زؤرى 

ئةوكاتةى جةنطاوةرةكة دةيباتةوة ئاهةنط دةطَيِرَيت. ئةو سةركةوتنة 
ةِراوكَى، 

َ
دل لة  ثِر  ِراِرابوو.  ئؤقرةو  بَى  كات  ضةندةها  سةند.   

َ
ُّـ زؤرى 

ئةوكاتةى جةنطاوةرةكة دةيباتةوة ئاهةنط دةطَيِرَيت. ئةو سةركةوتنة 

شةوانى مَيشك طوشني و ثِر لة طومان. هةر لة سةردةمَيكى دَيرينةوة 
سرووتةكانى(١٦) لة  بووة  بةشَيك  سةركةوتنةوة  بةبؤنةى  ئاهةنططَيِران 

ذيان. خؤى ئاهةنط سرووتَيكة بؤ ثةِرينةوة.
دؤستةكانى كامةرانى جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةبينن و بريدةكةنةوةو 

َين:
َ
دةل

دؤستةكانى كامةرانى جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةبينن و بريدةكةنةوةو 
َين:

َ
دةل

دؤستةكانى كامةرانى جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةبينن و بريدةكةنةوةو 

- ئةرَى ئةم بؤ وادةكات؟ ئاخر لةوانةية لة جةنطى داهاتوودا نائومَيد 
بَيت. لةوانةية تووِرةيى دوذمنةكةى بةسةر خؤيدا ببارَينَيت.

 بةآلم جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةزانَيت بؤضى سةرطةرمى ئاهةنططَيِرانة. 
 خؤيدا 

َ
ئةم تامى خؤشى جوانرتين خةآلت دةضَيذَيت كة سةركةوتن لةطةل

 بةآلم جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةزانَيت بؤضى سةرطةرمى ئاهةنططَيِرانة. 
 خؤيدا 

َ
ئةم تامى خؤشى جوانرتين خةآلت دةضَيذَيت كة سةركةوتن لةطةل

 بةآلم جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةزانَيت بؤضى سةرطةرمى ئاهةنططَيِرانة. 

دةتوانَيت بيهَينَيت، ئةويش بِروابوونة بة خؤت.
تاوةكو  دةطَيِرَيت  ئاهةنط  دوَينَيوة  سةركةوتنةكانى  بةبؤنةى  ئةم 

تواناو هَيزى ثرتى هةبَيت بؤ ضوونة ناو جةنطةكانى بةيانى.
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ى الى جةنطةكةيةتىو 
َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى هةموو دل

سورة لةسةر ئةوةى بةردةوامى ثَيبدات، هةتا طةر 
بةتةواوى بؤى دةربكةوَيت بَى هوودةية.
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ِرؤذَيك دَيت بةبَى هؤيةكى ئاشكراو ِروون جةنطاوةرةكة دركى ئةوة 
طةرمى جارانى نةماوة بؤ جةنط. ئةم بةردةوام 

َ
دةكات كة ئةم هةمان دل

ِرؤذَيك دَيت بةبَى هؤيةكى ئاشكراو ِروون جةنطاوةرةكة دركى ئةوة 
طةرمى جارانى نةماوة بؤ جةنط. ئةم بةردةوام 

َ
دةكات كة ئةم هةمان دل

ِرؤذَيك دَيت بةبَى هؤيةكى ئاشكراو ِروون جةنطاوةرةكة دركى ئةوة 

دةبَيت و ضى كردووة ثَيشرت دةيكات، بةآلم هةر ئاماذةو هَيمايةك بَى 
مانا دةردةكةوَيت. لةم ئان و ساتةدا ئةم تةنها يةك ِرَيطاى لةبةردةمداية: 
لةبةرئةركى  جةنطة خاوَينةكةى خؤى بةرَيتة ثَيشةوةو نةوةستَيت، ض 
يان  دةخوَينَيت،  خؤى  نوَيذةكانى  ئةم  ترسان.  لة  ض  و  بَيت  سةرشان 

لةثَيناو هةرشتَيكى ديكةدا بَيت، بةآلم ئةم واز لة ِرَيبازةكة ناهَينَيت.
لةو  ئيلهامبةخشيةتى  كة  مةزن  زاتى  فريشتةى  دةزانَيت  ئةم 
دةوروبةرةو تؤزَيك دوورتر دةسووِرَيتةوة. جةنطاوةرةكة هةموو سةرنج 
بةردةوامى جةنطةكةى  لةسةر  هةر سورة  ى الى جةنطةكةيةو 

َ
خةيال و 

دةوروبةرةو تؤزَيك دوورتر دةسووِرَيتةوة. جةنطاوةرةكة هةموو سةرنج 
بةردةوامى جةنطةكةى  لةسةر  هةر سورة  ى الى جةنطةكةيةو 

َ
خةيال و 

دةوروبةرةو تؤزَيك دوورتر دةسووِرَيتةوة. جةنطاوةرةكة هةموو سةرنج 

فريشتةكة  زوو  هةر  هيضة.  ماناو  بَى  تةواو  كة  وادةربكةوَيت  طةر  هةتا 
ى وادةكات جةنطاوةرةكة ببَيتةوة 

َ
دةطةِرَيتةوةو بة تةنها فِرةفِرَيكى بال

بة خاوةنى خؤشنوودى خؤى.



پاولۆکۆییليۆ٢٢٤

جةنطاوةرى ِرؤشنايى ئةوانى ديكة بةشدار دةكات 
لة هةرشتَيك كة سةبارةت بة ِرَيبازةكة دةيزانَيت.



٢٢٥ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

هةمووشتَيك  لة  دةكات  بةشدار  ديكة  ئةوانى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
ِرَيبازةكة دةيزانَيت. هةركةسَيك يارمةتى دةبةخشَيت  كة سةبارةت بة 
يارمةتيش وةردةطرَيت و ثَيوستيشى بةوة هةية ئةوانى ديكة فَير بكات 
بةهةر شتَيك كة فَيرى بووة، هةر لةبةرئةوةشة كة بة ديار ئاطردانَيكةوة 
لة طؤِرةثانى جةنطدا سةرلةنوَى  ِرؤذةكةى خؤى  دادةنيشَيت و هةموو 

بةسةر دةكاتةوة.
دؤستَيك دةضرثَينَيت..

- بؤضى وةها ِروون و كراوة قسة لةسةر نةخشةو سرتاتيذةكانى خؤت 
دةكةيت؟ تؤ هةست ناكةيت بةم كردارةت مةترسى ئةوة دةهَينيتة ِرَيى 
خؤت كة ئةوانى ديكة هاوبةشى هَيرش و ثةالمارو داطريكردنةكانت بن؟

َيت. ئةم دةزانَيت ئةطةر لة 
َ
جةنطاوةرةكة تةنها دةخةنَيتةوةو هيض نال

 هيض 
َ

 و هؤل
َ

كؤتايى طةشتةكةى خؤيدا بطات و جطة لة بةهةشتَيكى ضؤل
 و ملمالنَييةكةى جطة لة بةفرِيؤدانى كات 

َ
نةبينَيت، ئةوسا هةموو هةول

هيض مانايةكى ديكةى نيية.



پاولۆکۆییليۆ٢٢٦

جةنطاوةرى ِرؤشنايى هؤشيارة بةوةى كة يةزدان 
تةنيايى بةكاردَينَيت تاوةكو فَيرمان بكات ضؤن 

 ئةوانى ديكةدا بذين.
َ

لةطةل



٢٢٧ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

جةنطاوةرى ِرؤشنايى ئةوة فَيربووة كة يةزدان تةنيايى بةكاردةهَينَيت 
 ئةوانى ديكةدا بذين. يةزدان تووِرةيى 

َ
تاوةكو فَيرمان بكات ضؤن لةطةل

جةنطاوةرى ِرؤشنايى ئةوة فَيربووة كة يةزدان تةنيايى بةكاردةهَينَيت 
 ئةوانى ديكةدا بذين. يةزدان تووِرةيى 

َ
تاوةكو فَيرمان بكات ضؤن لةطةل

جةنطاوةرى ِرؤشنايى ئةوة فَيربووة كة يةزدان تةنيايى بةكاردةهَينَيت 

بةكاردةهَينَيت تاوةكو بةهاى بَى كؤتايى- هَيمنى و ئاشتي- مان ثيشان 
و  لةسةر سةركَيشى  تاوةكو جةخت  بةكاردةهَينَيت  بَيزارى  ئةم  بدات. 

سةليقةو كارى خؤكردةيى و ِرةمةكى بكات.
بة  ضؤن  بكات  فَيرمان  تاوةكو  بةكاردةهَينَيت  دةنطى  بَي  يةزدان 
ماندووبوون  ئةم  بةكاربهَينني.  وشةكان  بةرثرسيارَيتى  لة  ثِر  ِرؤحَيكى 
بةكاردةبات تاوةكو لة بةهاى هةستان و وةئاطابوون تَيبطةين. ئةم لة 
ئاطر  يةزدان  دةكاتةوة.  لةشساخى  لةسةر  جةخت  نةخؤشييةوة  ِرَيى 
ئةم زةوى  بكات.  فَير  ئاو شتمان  بة  تاوةكو سةبارةت  بةكاردةهَينَيت 
دَينَيتة  مةرط  ئةم  تَيبطةين.  هةوا  بةهاى  لة  تاوةكو  بةكاردةهَينَيت 

ثَيشةوة تاوةكو بايةخى ذيانمان ثيشان بدات.



پاولۆکۆییليۆ٢٢٨

جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةبةخشَيت 
بةرلةوةى داواى لَيبكرَيت.



٢٢٩ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

كة  لَيبكرَيت.  داواى  بةرلةوةى  دةبةخشَيت  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
َين:

َ
ئةوة دةبينن هةندَيك لة دؤستةكانى دةل

كة  لَيبكرَيت.  داواى  بةرلةوةى  دةبةخشَيت  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
َين:

َ
ئةوة دةبينن هةندَيك لة دؤستةكانى دةل

كة  لَيبكرَيت.  داواى  بةرلةوةى  دةبةخشَيت  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

- طةر بَيت و كةسانَيك شتَيكيان بوَيت داواى دةكةن.
بةآلم جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةزانَيت زؤركةس هةن زؤر ئاسايى ناتوانن 
جةنطاوةرةكة  دةوروبةرى  لة  بكةن.  يارمةتى  داواى  ئةوةى  ثاى  بَينة 
يان زؤر ناسكة بةجؤرَيك كة خؤشةويستى دةبَى بة 

َ
كةسانَيك دةذين دل

نةخؤشى. ئةوان خةريكة دةمرن بؤ هةست و سؤزَيك كةضى شةرم لةوة 
دةكةن ثيشانى بدةن.

كؤدةكاتةوة.  ئاطردانةكة  دةورى  لة  كةسانة  ئةو  جةنطاوةرةكة 
ياندا 

َ
ضريؤكان دةطَيِرَيتةوةو لة نان و ئاوى خؤى بةشيان دةدات، لةطةل

هةست  لةوان  هةريةك  دواتر  ِرؤذى  هةر  دةبَيت.  مةست  دةخواتةوةو 
ى باشرتة.

َ
دةكات حال

هةست  لةوان  هةريةك  دواتر  ِرؤذى  هةر  دةبَيت.  مةست  دةخواتةوةو 
ى باشرتة.

َ
دةكات حال

هةست  لةوان  هةريةك  دواتر  ِرؤذى  هةر  دةبَيت.  مةست  دةخواتةوةو 

كانى 
َ
ئةو كةسانةى بة بَيباكى دةِرواننة نةطبةتى و مةرطةساتى خةل

ديكة لة هةرهةموو كةس بةدبةخترتن.



پاولۆکۆییليۆ٢٣٠

ئةو جةنطاوةرانةى بةدرَيذايى كات 
سةرطةرمى مةشقن تةِردةستى و

 ئامادةطى خؤكردةيى لة دةست دةدةن.



٢٣١ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

كرابن  تورت  توندو  طرذو  هةميشة  مؤسيقا  ئامَيرَيكى  ذَييةكانى  طةر 
خؤيان  كاتى  زؤربةى  جةنطاوةرانةى  ئةو  دةردةكةن.  ناساز  ئاوازَيكى 
دةدةنة مةشق و ِراهَينان تةِردةستى و ئامادةطى خؤكردةيى لة جةنطدا 
لةدةست دةدةن. ئةو ئةسثانةى هةميشة بةسةر ثةرذينةكاندا بازدةدةن 
بة الق شكان كؤتاييان دَيت. ئةو كةوانانةى بة درَيذايى ِرؤذ ِرادةكَيشرَين 
هةر  ناهاوَيذن،  تريةكان  تاو  هَيزو  هةمان  بة  ضيديكة  دَينةوة  وَيك  و 
شتة  هةموو  لة  ضَيذ  دةدات 

َ
هةول ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  لةبةرئةوةية 

موودةشى  و  زةوق  ئةو  طةر  هةتا  وةربطرَيت  ِرؤذانة  ذيانى  سادةكانى 
نةبَيت.



پاولۆکۆییليۆ٢٣٢

جةنطاوةرى ِرؤشنايى ضاو لة بريؤكةى 
ِرؤذةكان و سةعاتةكان دةثؤشَيت تاوةكو 
بايةخَيكى ثرت بدات بة ساتةوةختى ئَيستا.



٢٣٣ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

َيت:» واضاكة 
َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى طوَى لة (الوتسؤ) دةطرَيت كة دةل

ئَيمة ضاو لة بريؤكةى ِرؤذةكان و سةعاتةكان بثؤشني تاوةكو بايةخَيكى 
ثرت بة ساتةوةختى ئَيستا بدةين.»

تةنها بةم شَيوةية جةنطاوةرةكة دةتوانَيت هةندَيك طرفت و كَيشة 
ضارةسةر بكات بةرلةوةى بقةومَين. بة بايةخدان و جةختكردنةوة لةسةر 
شتة بضكؤلةكان، ئةم دةرةقةت دَيت خؤى لة كارةساتة طةورةكان البدات. 
بريكردنةوةيةكى  ماناى  بة  ضكؤلةكان  وردو  شتة  لة  بريكردنةوة   

َ
وةُّـ

زَيدةِرؤيى هةر هةموو  لة  ثِر  ةِراوكَيى 
َ
دل و  ِراِرايى  نايةت.  سووك و كةم 

هةناسةيةكى خؤشى لة ذيان دةخنكَينَيت.
جياواز  شتى  َيك 

َ
كؤمةل لة  مةزن  خةونَيكى  دةزانَيت  جةنطاوةرةكة 

مليؤنةها  ثَيكهاتةى  كة  خؤر  ِرؤشنايى  وةك  دةقاودةق  ثَيكهاتووة، 
تيشكة.



پاولۆکۆییليۆ٢٣٤

ئةو كاتةى جةنطاوةرةكة ناضار دةكرَيت 
هةمان ئةرك دووبارة بكاتةوة، ئةم 
كردةوة دةطؤِرَيت و دةيكا بة نوَيذ.



٢٣٥ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

ِرؤتني هيضى ديكة  لة  ِرَيبازى جةنطاوةر جطة  ثَيشَى  دَيتة  وا  كاتى 
نيية، ثاشان ئةم ثةيِرةوى وانةكانى (ِرابى ناخمان) دةكات كة ثَيشكةشى 

(بريسلؤظ)ى دةكات:
تاكة  ثَيوستة  بيت  تَيِرامانةكانت  سةرطةرمى  نةتوانيت  تؤ  (طةر 
كة. 

َ
وشةيةكى سادة دووبارة بكةيتةوة، ضونكة ئةوةيان بؤ ِرؤحت بةكةل

تاكة  ثَيوستة  بيت  تَيِرامانةكانت  سةرطةرمى  نةتوانيت  تؤ  (طةر 
كة. 

َ
وشةيةكى سادة دووبارة بكةيتةوة، ضونكة ئةوةيان بؤ ِرؤحت بةكةل

تاكة  ثَيوستة  بيت  تَيِرامانةكانت  سةرطةرمى  نةتوانيت  تؤ  (طةر 

َى تةنها ئةو وشةية ضةندةها جار دووبارة بكةرةوة 
َ
هيض شتَيكى ديكة مةل

كة. 
َ
وشةيةكى سادة دووبارة بكةيتةوة، ضونكة ئةوةيان بؤ ِرؤحت بةكةل

َى تةنها ئةو وشةية ضةندةها جار دووبارة بكةرةوة 
َ
هيض شتَيكى ديكة مةل

كة. 
َ
وشةيةكى سادة دووبارة بكةيتةوة، ضونكة ئةوةيان بؤ ِرؤحت بةكةل

 دةبيتةوة، بةآلم 
َ

بَى شوومار، لة كؤتاييدا لة هةر هةموو ماناكان بة تال
بةتةواوةتى ماناو بايةخَيكى تازةى دةبَيت. يةزدان دةرطاكان دةكاتةوةو 
خؤت دةبينيتةوة كة ئةو وشة سادةية بةكاردَينيت تاوةكو هةموو ئةو 

َييت.)
َ
شتانة بدركَينيت كة طةرةكت بوو بيل

ئةوكاتةى جةنطاوةرةكة ناضار دةكرَيت هةمان ئةرك بؤ ضةندةها جار 
دووبارة بكاتةوة ئةم ئةو تاكتيكة بةكاردَينَيت و كارو كردةوة دةطؤِرَيت 

و دةيكا بة نوَيذ.



پاولۆکۆییليۆ٢٣٦

نيا نيية، 
َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى لة هيض شتَيك دل

ئةم تةنها ِرَيبازَيكى هةية و دواى دةكةوَيت، 
دةدات بة طوَيرةى 

َ
ِرَيبازَيكى وا كة ئةم هةول

ئةم تةنها ِرَيبازَيكى هةية و دواى دةكةوَيت، 
دةدات بة طوَيرةى 

َ
ِرَيبازَيكى وا كة ئةم هةول

ئةم تةنها ِرَيبازَيكى هةية و دواى دةكةوَيت، 

بارودؤخى جياواز بيطونجَينَيت.



٢٣٧ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

بة  ئةم  نيابوونَيك. 
َ
دل هةموو جؤرة  لة  دوورة  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

دةدات ثةيِرةوى 
َ
تةنها ِرَيبازَيكى هةيةو دواى دةكةوَيت. ِرَيبازَيك كة هةول

بة  ئةم  نيابوونَيك. 
َ
دل هةموو جؤرة  لة  دوورة  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

دةدات ثةيِرةوى 
َ
تةنها ِرَيبازَيكى هةيةو دواى دةكةوَيت. ِرَيبازَيك كة هةول

بة  ئةم  نيابوونَيك. 
َ
دل هةموو جؤرة  لة  دوورة  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

 بسازَينَيت.
َ

لَي بكات بةطوَيرةى ئةو بارودؤخةى لة ئاراداية خؤى لةطةل
دةدات ثةيِرةوى 

َ
تةنها ِرَيبازَيكى هةيةو دواى دةكةوَيت. ِرَيبازَيك كة هةول

 بسازَينَيت.
َ

لَي بكات بةطوَيرةى ئةو بارودؤخةى لة ئاراداية خؤى لةطةل
دةدات ثةيِرةوى 

َ
تةنها ِرَيبازَيكى هةيةو دواى دةكةوَيت. ِرَيبازَيك كة هةول

لةميانةى ئةو جةنطانةى لة هاويندا ِروودةدةن ئةم هةمان ئةو ضةك و 
تفاق و تةكنيكانة بةكار ناهَينَيت لةو جةنطانةى كة لة زستاندا ِروودةدةن. 
ئةم كة نةرمونيانة ضيديكة بِرواى بةوة نيية كة لةسةر بناغةى (ِراست) و 
كو لةسةر ئةو بناغةية بِريار لةسةر 

َ
(ضةوت)دا جيهان دادطايى بكات، بةل

ئةم كة نةرمونيانة ضيديكة بِرواى بةوة نيية كة لةسةر بناغةى (ِراست) و 
كو لةسةر ئةو بناغةية بِريار لةسةر 

َ
(ضةوت)دا جيهان دادطايى بكات، بةل

ئةم كة نةرمونيانة ضيديكة بِرواى بةوة نيية كة لةسةر بناغةى (ِراست) و 

وَيست لةبةرامبةر هةر ساتةوةختَيكى 
َ
شتةكان دةدات- طونجاوترين هةل

كو لةسةر ئةو بناغةية بِريار لةسةر 
َ
(ضةوت)دا جيهان دادطايى بكات، بةل

وَيست لةبةرامبةر هةر ساتةوةختَيكى 
َ
شتةكان دةدات- طونجاوترين هةل

كو لةسةر ئةو بناغةية بِريار لةسةر 
َ
(ضةوت)دا جيهان دادطايى بكات، بةل

تايبةت بة خؤى.-
ئةم دةزانَيت دؤستةكانيشى ناضارن خؤ بطونجَينن و قةتيش بةوة 
وَيستى خؤيان بطؤِرن. ئةم كاتى ثَيويست و  طونجاو 

َ
سةرسام نابَيت هةل

خؤيان  كردةوةكانى  بؤ  بِروبيانوو  تاوةكو  دةبةخشَيت  كةسانة  بةو 
بدؤزنةوةو ِرةوايةتى ثَيبدةن، بةآلم ئةو كاتةى كار دةطاتة سةر ناثاكى 

ئةم هيض نةرمونيانييةك نانوَينَيت.



پاولۆکۆییليۆ٢٣٨

جةنطاوةرى ِرؤشنايى ناضَيتة ناو جةنطةوة
 تا سنوورى دؤست و هاوثةيمانةكانى خؤى 

نةزانَيت.



٢٣٩ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

ئاطردانَيكةوة  ضواردةورى  بة  دؤستةكانيدا  تةك  لة  جةنطاوةرةكة 
بةسةر  لةيةكدى  ِرةخنةطرتنةوة  بةدةم  سةعات  ضةندةها  دادةنيشن. 
دةواردا  هةمان  لةذَير  هةموويان  هةر  بةيةكةوةو  دواجار  بةآلم  دةبةن، 
دةنوون، هةرضى سووكايةتى و برينداركردنَيك لةنَيوانياندا بووبَيت هةر 
هةمووى لة بريخؤيان دةبةنةوة. جاروبار ئةندامَيكى تازة دَيتة ناو ئةو 
مَيذووى  هةمان  هاوبةشى  تازةيةو  هَيشتا  كة  لةبةرئةوةى  طرووثةوة، 
ةتة جوانةكانى خؤى دةكات هةندَيك 

َ
ئةوان نةبووة بة تةنها باس لة خةسل

ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  بةآلم  دةيبينن،  مامؤستا  طةورةو  وةك  لةوان 
هةرطيز نايةوَيت بة دؤستة كؤنةكانى ناو جةنطةكان بةراوردى بكات. ئةم 
ثَيناكات  بةآلم متمانةى  نامؤية دةكات،  تازةو  ئةو كةسة  بةخَيرهاتنى 

تاوةكو هةموو كةموكوِرييةكانى نةناسَيت.
ناو جةنطةوة طةر سنوورى دؤست و  ناضَيتة  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

هاوثةيمانةكانى خؤى نةزانَيت.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى وتةيةكى كؤنى لةيادة كة 
َيت:»طةر ثةشيمانى مرؤظى بكوشتاية..»

َ
دةل

جةنطاوةرى ِرؤشنايى وتةيةكى كؤنى لةيادة كة 
َيت:»طةر ثةشيمانى مرؤظى بكوشتاية..»

َ
دةل

جةنطاوةرى ِرؤشنايى وتةيةكى كؤنى لةيادة كة 
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جةنطاوةرةكة ثةندَيكى كؤنى لةيادة «طةر ثةشيمانى مرؤظى بكوشتاية...» 
ئةم دةزانَيت كة ثةشيمانى مرؤظ دةكوذَيت. ثاشطةزبوونةوةو ثةشيمانى 
ِرؤحى ئةو كةسةى كة شتَيكى  هَيدى هَيدى لة ِرؤحى مرؤظ دةخؤن، 

ةى كردووةو دواجار دةيبات ِرووةو وَيرانكردنى زات.
َ
هةل

ِرؤحى ئةو كةسةى كة شتَيكى 
ةى كردووةو دواجار دةيبات ِرووةو وَيرانكردنى زات.

َ
هةل

ِرؤحى ئةو كةسةى كة شتَيكى  هَيدى هَيدى لة ِرؤحى مرؤظ دةخؤن، 
ةى كردووةو دواجار دةيبات ِرووةو وَيرانكردنى زات.

َ
هةل

هَيدى هَيدى لة ِرؤحى مرؤظ دةخؤن، 

ئةم  كة  كاتةى  ئةو  بَيت.  كؤتايى  ئاواهى  نايةوَيت  جةنطاوةرةكة 
ناشريين و بةدخووانة يان بة ِرق و كينةوة ِرةفتار دةكات، ضونكة ئةويش 
ةية- ئةم هةرطيز شةرم لةوة ناكات كة 

َ
مرؤظَيكةو خاوةنى ضةندين هةل

ناشريين و بةدخووانة يان بة ِرق و كينةوة ِرةفتار دةكات، ضونكة ئةويش 
ةية- ئةم هةرطيز شةرم لةوة ناكات كة 

َ
مرؤظَيكةو خاوةنى ضةندين هةل

ناشريين و بةدخووانة يان بة ِرق و كينةوة ِرةفتار دةكات، ضونكة ئةويش 

داواى لَيبوردن بكات.
ةكانى ِراست بكاتةوة. 

َ
دةدات هةل

َ
ئةطةر بوار هةبَيت ئةم ئةوثةِرى هةول

طةر كةسى بريندارو زيانلَيكةوتوو مردبَيت ئةوسا ئةم ضاكةو جوامَيريى 
 كةسَيكى ديكةى غةريب دةكات و ئةو خَيرةش ثَيشكةش دةكات 

َ
لةطةل

بة ِرؤحى ئةو كةسة زيانلَيكةوتووةى مردووة.
ثةشيمانى  ضونكة  ناذى،  ثةشيمانيدا  دةنَيو  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
ةية ِراست دةكاتةوة 

َ
مرؤظ كوذة. ئةم بَى فيزيى دةنوَينَيت و ئةو هةل

ثةشيمانى  ضونكة  ناذى،  ثةشيمانيدا  دةنَيو  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
ةية ِراست دةكاتةوة 

َ
مرؤظ كوذة. ئةم بَى فيزيى دةنوَينَيت و ئةو هةل

ثةشيمانى  ضونكة  ناذى،  ثةشيمانيدا  دةنَيو  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

كة كردوويةتى.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى خؤى بة بةرثرسيار دةزانَيت 
لة بةرامبةر هةموو شتَيكدا كة كردوويةتى، هةتا 
ةكانى باجى طرانيش بدات.

َ
طةر لة دةرئةنجامى هةل
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كة  بووة  دايكانيان  لة  طوَييان  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  هةموو  هةر 
 و هؤشى تةواوى خؤى نةبووة كة ئةو 

َ
وتوويانة:»كوِرةكةم لةسةر ئةقل

كة  بووة  دايكانيان  لة  طوَييان  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  هةموو  هةر 
 و هؤشى تةواوى خؤى نةبووة كة ئةو 

َ
وتوويانة:»كوِرةكةم لةسةر ئةقل

كة  بووة  دايكانيان  لة  طوَييان  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  هةموو  هةر 

َييت كةسَيكى ضاكة.»
َ
ِرةفتارةى كردووة، ئةم لة ناخةوة تا بل

 و هؤشى تةواوى خؤى نةبووة كة ئةو 
َ

وتوويانة:»كوِرةكةم لةسةر ئةقل
َييت كةسَيكى ضاكة.»

َ
ِرةفتارةى كردووة، ئةم لة ناخةوة تا بل

 و هؤشى تةواوى خؤى نةبووة كة ئةو 
َ

وتوويانة:»كوِرةكةم لةسةر ئةقل

دةشزانَيت  بةآلم  دةطرَيت،  دايكى  لة  ِرَيز  جةنطاوةرةكة  طةرضى 
بةوةى  نادات  بةفرِيؤ  بةوة  خؤى  كاتى  ئةم  نيية.  ِراست  قسةية  ئةم 
سةرزةنشتى خؤى بكات بؤ ئةو كارة ملهوِرانةى كردوويةتى، يان ناضَيت 
هةموو ذيانى خؤى لةوةدا بةسةرببات هةر بِروبيانوو بدؤزَيتةوة بؤ ئةو 
هةموو هةآلنةى  كردوويةتى ، ضونكة ئةم جؤرة شتانة ئةم ناخةنةوة 

سةر ِرَيطاى ِراست.
ئةم ئةو هةستة سروشتيية بةكاردةهَينَيت كة طشتمان هةمانةو هةر 
بؤ  مةرامةكان  نيازو  نةك  دةكات  دةرئةنجامةكان  دادطايى  هةستة  بةو 
جَيبةجَيكردنى كارةكان. ئةم بؤ هةموو شتَيك خؤى بة بةرثرسيار دةزانَيت، 

ةكةى.
َ
هةتا طةر باجَيكى زؤر طةورة بدات وةك دةرئةنجامى هةل

َيت: (يةزدان دادطايى درةخت دةكات 
َ
ثةندَيكى عةرةبى كؤن هةية دةل
لةسةر ميوةكانى نةك ِرةطةكانى.)
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جةنطاوةرةكة لة خؤى دةثرسَيت..
«ئاخؤ ئةم كارة ض كاريطةرييةك لةسةر 
َيت؟»

َ
ثَينجةمني نةوةى من بةجَيدةهَيل
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(ئيرت  بدات  طرنط  بِريارَيكى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  بةرلةوةى 
 

َ
لةطةل ديكة  شوَينَيكى  بؤ  بَيت  طواستنةوة  بَيت.  جةنط  ِراطةياندنى 

(ئيرت  بدات  طرنط  بِريارَيكى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  بةرلةوةى 
 

َ
لةطةل ديكة  شوَينَيكى  بؤ  بَيت  طواستنةوة  بَيت.  جةنط  ِراطةياندنى 

(ئيرت  بدات  طرنط  بِريارَيكى  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  بةرلةوةى 

جةنطاوةرةكة  تؤوكردن..)  بؤ  بَيت  طةيةك 
َ
كَيل بذاردنى 

َ
هةل دؤستةكانى. 

 
َ

لةطةل ديكة  شوَينَيكى  بؤ  بَيت  طواستنةوة  بَيت.  جةنط  ِراطةياندنى 
جةنطاوةرةكة  تؤوكردن..)  بؤ  بَيت  طةيةك 

َ
كَيل بذاردنى 

َ
هةل دؤستةكانى. 

 
َ

لةطةل ديكة  شوَينَيكى  بؤ  بَيت  طواستنةوة  بَيت.  جةنط  ِراطةياندنى 

لةسةر  دةبَيت  كاريطةرييةكى  ض  ئةمةيان  دةثرسَيت..»ئةرَى  خؤى  لة 
ثَينجةمني نةوةى من؟»

دةرئةنجامى  دةيكات  كةسَيك  كة  شتَيك  هةر  دةزانَيت  جةنطاوةر 
لةدواى  ئاخؤ  تَيبطات  هةية  بةوة  ثَيويستى  ئةم  و  دةبَيت  درَيذخانةنى 

َيت.
َ
خؤى ض جؤرة جيهانَيك بؤ ئةو نةوةى ثَينجةمينة بةجَي دةهَيل
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى ِرَيزى ئازارى ئةوانى 
 نادات ئازارى ئةوانى 

َ
ديكة دةطرَيت و هةول

جةنطاوةرى ِرؤشنايى ِرَيزى ئازارى ئةوانى 
 نادات ئازارى ئةوانى 

َ
ديكة دةطرَيت و هةول

جةنطاوةرى ِرؤشنايى ِرَيزى ئازارى ئةوانى 

ديكة بةهى خؤى بةراورد بكات.
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َيت:
َ
يةكَيك بة جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةل

- ئةمةيان تةنها ِرةشةبايةكة لةناو فنجانَيكدا.
 بةآلم ئةم هةرطيز زَيدةِرؤيى ناكات بةو كَيشةو طرفتانةى دَينة سةر 
هَيمن  هَيورو  دةدات 

َ
هةول هةميشة  و  نانَيت  ثَيوة  زيادى  هيضى  ِرَيطاى، 

 بةآلم ئةم هةرطيز زَيدةِرؤيى ناكات بةو كَيشةو طرفتانةى دَينة سةر 
هَيمن  هَيورو  دةدات 

َ
هةول هةميشة  و  نانَيت  ثَيوة  زيادى  هيضى  ِرَيطاى، 

 بةآلم ئةم هةرطيز زَيدةِرؤيى ناكات بةو كَيشةو طرفتانةى دَينة سةر 

بَيت. 
ئةم هةرطيز بِريار لةسةر ئازارو تالنةوةى كةسانى ديكة نادات.

شتَيكى زؤر سادة كة كةمرتين كاريطةرى لةسةر ئةم نيية دةكرَيت 
كردنى ِرةشةبايةكى سةرشَيت لةناو ِرؤحى براكةيدا.

َ
ببَيتة مايةى هةل

يش 
َ
هةول و  دةطرَيت  ديكة  ئةوانى  دةردى  ئازارو  ِرَيزى  جةنطاوةر   
كردنى ِرةشةبايةكى سةرشَيت لةناو ِرؤحى براكةيدا.

َ
ببَيتة مايةى هةل

يش 
َ
هةول و  دةطرَيت  ديكة  ئةوانى  دةردى  ئازارو  ِرَيزى  جةنطاوةر   
كردنى ِرةشةبايةكى سةرشَيت لةناو ِرؤحى براكةيدا.

َ
ببَيتة مايةى هةل

نادات كة بةرواردى ئازارى ئةوانى ديكة بة هى خؤى بكات.
كوثى ئازار بؤ هةر كةسَيك هةمان قةوارة نيية.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى طةرةكيةتى بريو 
بؤضوونةكانى خؤى وةك ثِرؤذة بطةيةنَيتة ئةوديوى 

ئاسؤ.
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ةت سةبارةت بة ِرَيبازى ِرؤحى 
َ
غاندى فةرموويةتى:»طرنطرتين خةسل

ئازايةتيية.»
كى ترسنؤك جيهان ترسناك و ثِر لة هةِرةشة بَيت. 

َ
لةوة دةضَى بؤ خةل

نيايى درؤزنانةدا دةطةِرَين لة ذيانى خؤيانداو 
َ
ئةوان بةدواى جؤرَيك لة دل

كى ترسنؤك جيهان ترسناك و ثِر لة هةِرةشة بَيت. 
َ
لةوة دةضَى بؤ خةل

نيايى درؤزنانةدا دةطةِرَين لة ذيانى خؤيانداو 
َ
ئةوان بةدواى جؤرَيك لة دل

كى ترسنؤك جيهان ترسناك و ثِر لة هةِرةشة بَيت. 
َ
لةوة دةضَى بؤ خةل

لةبةردةم هةر بةرةنطاربوونةوةيةكدا خؤ بةدوور دةطرن. وةها خؤ ثِرضةك 
دةكةن كة درَيغى ناكةن طةر بة دانيش بَيت بةرطريى لةو شتانة بكةن كة 
كة  دَيت  كؤتاييان  بةوة  ترسنؤكةكان  دواجار  دةزانن.  كى خؤيان 

َ
مول بة 

شيشةبةند بؤ بةندينخانةكانى خؤيان دروست بكةن.
جةنطاوةرى ِرؤشنايى نةخشةى كار بؤ بريو بِرواكانى خؤى دادةنَيت 
تا ئةوثةِرى و ئةوديو  و خةون بةوةوة دةبينَيت كة بريوبؤضوونةكانى 
نةكات  جيهانة  ئةو  بؤ  شتَيك  ئةطةر  دةزانَيت  ئةم  بهاوَيت.  ثةل  ئاسؤ 
كةسَيكى ديكة ئةوة ناكات، هةر لةبةرئةوةشة كة جةنطى جوامَيرانةى 
خؤى بةرثا دةكات و يارمةتى ئةوانى ديكة دةدات هةتا طةر بةتةواوةتى 

تَيشنةطات بؤ وادةكات.
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بؤ ئةو بةشةى ماوةتةوة لة ذيان ئةوة لة 
يادةوةرى خؤتدا بثارَيزة كة تؤ لة ئةنجامى ئةو 
طريوطرفتانةوة بوو شتى باشت وةدةست هَينا.
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كة  دةدات  دةقَيك  بة  بايةخ  وردى  بة  زؤر  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
ِرؤحى مةزنى جيهان بؤ (ضيكؤ خاظري) طواستوويةتييةوة:- ئةو كاتةى 
ؤزدا 

َ
ئال زؤر  كَيشةى  و  طرفت  هةندَيك  بةسةر  دَييت  دةرةقةت  تؤ  كة 

ِرؤحى مةزنى جيهان بؤ (ضيكؤ خاظري) طواستوويةتييةوة:- ئةو كاتةى 
ؤزدا 

َ
ئال زؤر  كَيشةى  و  طرفت  هةندَيك  بةسةر  دَييت  دةرةقةت  تؤ  كة 

ِرؤحى مةزنى جيهان بؤ (ضيكؤ خاظري) طواستوويةتييةوة:- ئةو كاتةى 

سةربكةوَيت لة هةر ثةيوةندييةكدا كة تؤ هةتة كاتى خؤت بةوة مةكوذة 
 و مَيشكت الى ئةو 

َ
بري لةو ِرؤذطارة ناخؤشانة بكةيتةوة، با هةموو دل

خؤشيية بَيت كة تؤ توانيوتة هةر ئَيستا لة تاقيكردنةوةيةكى ديكةى 
ذيان دةربضيت. ئةو كاتةى بؤ ماوةيةكى دوورو درَيذ لةذَير ضارةسةرى 
نوذداريدا دةبَيت و ثاشان ِرزطارت دةبَيت مةيكة بة خةم و مةراق بةوةى 
بري لةو ئازارانة بكةيتةوة كة ضةشتووتة، بريلةوة بكةرةوة كة خَيرى 

خودايةو ئيدى ئةوةتا تؤ ضاك بوويتةتةوة.-
طرة كة تؤ لةو هةموو تةنطانةو طرفتانة 

َ
لة يادةوةرى خؤتدا ئةوة هةل

شتى ضاكت دةستكةوتووة، با ئةوةيان خؤشى و خولياى ئةو بةشة بَيت 
طة لةسةر تواناو هَيزى تؤو متمانةت 

َ
لة ذيان كة ماوتة. ئةوانة دةبنة بةل

دَيتة  كة  ديكة  ةمةى 
َ
ضةل و  تةنط  ِرووبةِرووبوونةوةى  بة  ثَيدةبةخشن 

سةر ِرَيطات.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى جةخت لةسةر ثةرجووة 
ضكؤالنةكانى ناو ذيانى ِرؤذانة دةكاتةوة.
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ذيانى  ضكؤالنةكانى  موعجيزة  بة  بايةخ  زؤر  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
ئةو  بينينى  تواناى  ئةم  دةكاتةوة.  لةسةر  جةختى  و  دةدات  ِرؤذانة 
شتانةى هةية كة جوانن، ضونكة جوانى وا لةناو خؤيدا، ضونكة جيهان 
ئاوَينةيةكةو بؤ هةر مرؤظَيك ئةو ِرووخسارة ثيشان دةدات كة ئةو كةسة 
ةكانى دةزانَيت، بةآلم 

َ
طرييةتى. جةنطاوةرةكة سنوورى خؤى و هةل

َ
هةل

ئاوَينةيةكةو بؤ هةر مرؤظَيك ئةو ِرووخسارة ثيشان دةدات كة ئةو كةسة 
ةكانى دةزانَيت، بةآلم 

َ
طرييةتى. جةنطاوةرةكة سنوورى خؤى و هةل

َ
هةل

ئاوَينةيةكةو بؤ هةر مرؤظَيك ئةو ِرووخسارة ثيشان دةدات كة ئةو كةسة 

ئةم ضى لة توانادا بَيت دةيكات تاوةكو ِرؤحى خؤشنوودى و ثِر لة بةزمى 
خؤى لة سات و كاتى تةنطانةدا بثارَيزَيت. دواجارو لة ثاش هةمووشتَيك 
بدات،  ديكة  ئةوانى  يارمةتى  تاوةكو  دةكات  تةقةلال  ئةوثةِرى  جيهان 
هةتا طةر هةموو شتةكانى دةوروبةرى ئةم شتَيكى ديكة دذ بةم دؤخة 

َين.
َ
بل
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى يادةوةرى خؤى هةية، 
بةآلم دةزانَيت ضؤن شتى سوودبةخش لة 
شتى نا ثَيوست جيا بكاتةوة. ئةم خؤى لة 

ثاشةِرؤكى سؤزدارانة ِرزطار دةكات.
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شتَيك هةية بةناوى خاثةِرؤك يان ثاشةِرؤكى سؤزداريى، ئةو شتةش لة 
كارطةكانى مَيشكدا دَيـتة بةرهةم، لةو ئازارة ثَيكهاتووة كة سةردةمَيكى 
ةلةرزةو ئاطاهى 

َ
كَيكى نةماوة. لة دل

َ
درَيذى بةسةردا تَيثةِريوةو هيض كةل

لةمِرؤكةدا  بةآلم  بوو،  طرنط  ِرابردوودا  لة  كة  ثَيكهاتووة  مةترسى  ثِر 
خزمةت بة هيض ئامانجَيك ناكات.

فَيرى  ئةم  بةآلم  خؤيةتى،  يادةوةرى  خاوةنى  جةنطاوةرةكةش 
كة  بكاتةوة  جيا  شتانة  لةو  سوودبةخشةكان  شتة  ضؤن  ئةوةبووة 

ى سؤزداريية ِرزطار دةكات.
َ
ثَيوست نني، ئةم خؤى لةو زبل

َيت:
َ
دؤستَيك دةل

ى سؤزداريية ِرزطار دةكات.
َ
ثَيوست نني، ئةم خؤى لةو زبل

َيت:
َ
دؤستَيك دةل

ى سؤزداريية ِرزطار دةكات.
َ
ثَيوست نني، ئةم خؤى لةو زبل

- بةآلم ئةوةيان بةشَيكة لة مَيذووى من. بؤ دةبَيت من ئةو هةست و 
نةستة فِرَى بدةم كة نيشانةو ماكى خؤى لةسةر بوونى من داناوة؟

ى ئةوة نادات هةست 
َ
جةنطاوةرةكة زةردة دةيطرَيت، بةآلم ئةم هةول

نةستة فِرَى بدةم كة نيشانةو ماكى خؤى لةسةر بوونى من داناوة؟
ى ئةوة نادات هةست 

َ
جةنطاوةرةكة زةردة دةيطرَيت، بةآلم ئةم هةول

نةستة فِرَى بدةم كة نيشانةو ماكى خؤى لةسةر بوونى من داناوة؟

بةو شتانة بكات كة ضيديكةو لةوة ثرت هةستى ثَيناكات. ئةم دةطؤِرَيت 
 خؤيدا ِرابكات.

َ
و دةيةوَيت هةست و نةستى لةطةل

بةو شتانة بكات كة ضيديكةو لةوة ثرت هةستى ثَيناكات. ئةم دةطؤِرَيت 
 خؤيدا ِرابكات.

َ
و دةيةوَيت هةست و نةستى لةطةل

بةو شتانة بكات كة ضيديكةو لةوة ثرت هةستى ثَيناكات. ئةم دةطؤِرَيت 
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تؤ خؤت ئاواهى نيت كة هةنووكة ِرووخسارت 
لة كات و ساتى غةمطينيدا دةينوَينَيت،

 تؤ خؤت لةوة باشرتيت.
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َيت:
َ
ئةو كاتةى مامؤستاكة جةنطاوةر بة نائومَيدى دةبينَيت دةل

- تؤ خؤت ئاواهى نيت كة هةنووكة لةم كات و ساتى غةمطينييةدا 
دةينوَينَيت، تؤ خؤت لةوة باشرتيت.

ة 
َ
مةحال كة  هؤكار  جؤرةها  لةبةر  ِرؤيشتن-  زؤر  كةسانَيكى 

كة 
َ
خةل هةموو  ئةو  يةزدان  بؤضى  لَيرةيت.  هَيشتا  تؤ  بةآلم  تَيبطةين- 

ة 
َ
مةحال كة  هؤكار  جؤرةها  لةبةر  ِرؤيشتن-  زؤر  كةسانَيكى 

كة 
َ
خةل هةموو  ئةو  يةزدان  بؤضى  لَيرةيت.  هَيشتا  تؤ  بةآلم  تَيبطةين- 

ة 
َ
مةحال كة  هؤكار  جؤرةها  لةبةر  ِرؤيشتن-  زؤر  كةسانَيكى 

سةرسوِرهَينةى بردةوةو تؤى بةجَيهَيشت؟ تا هةنووكة مليؤنةها كةس 
خؤيان بةدةستةوةدا. ئةوان تووِرة نابن، ئةوان ناطرين و ناالوَيننةوة، 
ئةوان  بضَيت.  بةسةر  زةمةن  ضاوةِرَين  تةنها  ئةوان  ناكةن،  هيض  ئةوان 
 غةمطينيت 

َ
تواناى ئةوةيان نةماوة كاردانةوةيان هةبَيت. تؤ بةهةرحال

ئةوان  بضَيت.  بةسةر  زةمةن  ضاوةِرَين  تةنها  ئةوان  ناكةن،  هيض  ئةوان 
 غةمطينيت 

َ
تواناى ئةوةيان نةماوة كاردانةوةيان هةبَيت. تؤ بةهةرحال

ئةوان  بضَيت.  بةسةر  زةمةن  ضاوةِرَين  تةنها  ئةوان  ناكةن،  هيض  ئةوان 

طةيةكة كة تؤ هَيشتا زيندوويت.
َ
ئةوةشيان بةل
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هةندَيكجار دةنَيو طةرمةى جةنطَيكدا كةوا 
دةردةكةوَيت كؤتايى بؤ نية، جةنطاوةرةكة 
دا دَيت كة دةتوانَيت لة

َ
بريؤكةيةكى بة خةيال

 ضةند ضركةيةكدا سةركةوتن وةدةست بهَينَيت.



٢٥٩ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

هةندَيكجار لة ناوةِراست و طةرمةى جةنطَيكدا كة لةوة دةضَيت بَي 
وا خؤى  دةتوانَيت  و  دَيت  بؤ  بريؤكةيةكى  جةنطاوةرةكة  بَيت  كؤتايى 
وةدةست  سةركةوتن  ضركةيةكدا  ضةند  ماوةى  لة  كة  ِرَيكبخاتةوة 
 و تةقةلاليةم 

َ
ئةوسا بريدةكاتةوة: «بؤضى من ئةو هةموو هةول

وةدةست  سةركةوتن  ضركةيةكدا  ضةند  ماوةى  لة  كة  ِرَيكبخاتةوة 
 و تةقةلاليةم 

َ
ئةوسا بريدةكاتةوة: «بؤضى من ئةو هةموو هةول

وةدةست  سةركةوتن  ضركةيةكدا  ضةند  ماوةى  لة  كة  ِرَيكبخاتةوة 
بهَينَيت. 

داو ماوةيةكى درَيذم بةخشى بةم جةنطة كة دةكرا تةنها بة نيوةى ئةو 
هَيزو وزةيةى بةكارم برد جةنطةكة كؤتايى هاتبا؟»

ِراستييةكة ئةوةية هةر هةموو طرفت و كَيشةكان زؤر سادة دةردةكةون 
ئةو كاتةى كة تةواو ضارةسةركراون. هةر سةركةوتنَيكى مةزن كة ئةمِرؤ 
لة سةركةوتنى بضووك  ئاسان ديارة هةرخؤى دةرئةنجامى زنجريةيةك 
تَيدةطات  ئةوسا جةنطاوةرةكة  نةكراوة.  ثَى  بووة كة هةرطيز هةستى 
لةوةى كة ِروويداوةو ئارام و ئاسوودة خةوى لَيدةكةوَيت. سةرزةنشتى 
خؤى ناكات لةسةر ئةوةى ئةو هةموو كاتةى ويست تاوةكو طةيشت. ئةم 

ى خؤشة كة دةزانَيت لة كؤتاييدا هةر طةيشت.
َ
زؤر سادةو ئاسايى دل
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«ثةنا بةزاتى تؤ دَيتةدى» جةنطاوةرى ِرؤشنايى 
دةبذَيرَيت.

َ
بةم جؤرة نوَيذى خؤى هةل

«ثةنا بةزاتى تؤ دَيتةدى» جةنطاوةرى ِرؤشنايى 
دةبذَيرَيت.

َ
بةم جؤرة نوَيذى خؤى هةل

«ثةنا بةزاتى تؤ دَيتةدى» جةنطاوةرى ِرؤشنايى 
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دووجؤر ويردو نزامان هةية..
َيك شتى دياريكراو دةكات 

َ
 لة يةكةمياندا: كةسَيكمان هةية داواى كؤمةل

يش دةدات بة ثةروةردطار ِرابطةيةنَيت كة ئةم دةبَيت ضى 
َ
بَينةدى، هةول

كة  ثةروةردطار  بة  دةبةخشَيت  نة شوَين  و  كات  نة  ئةوةشيان  بكات. 
دةستبةكار بَيت. ثةروةردطاريش - كة زؤر ضاك دةزانَيت ضى ضاكة بؤ 
هةريةك لة ئَيمة- بةردةوام دةبَيت لةسةر ئةو كارةى دةزانَيت بؤ هةر 
بةو  نزا دةكات و دةثاِرَيتةوة  ئةو كةسةشى  ئَيمة طونجاوة.  لة  يةكَيك 

هةستةوة فةرامؤش دةكرَيت كة ويردو نزاكةى بَى وةآلمة.
 لة جؤرى دووةمدا:

 لةوانةية ئةو كةسة لة نيازو مةرامةكانى زاتى مةزن تَينةطات، بةآلم 
بةِرَيوةو  بِروات  ثةروةردطار  نةخشةكانى  بةطوَيرةى  ذيانى  لَيدةطةِرَيت 
ثةرة بستَينَيت. ئةم داوا دةكات لة ئازارو ئةشكةنجة بةدوور بَيت. ئةم 
داواى خؤشى دةكات لة ثاى ضاكة خاوَينةكةى، بةآلم هةرطيز لةيادى 

ناضَيت كة ئةم ِرستةيةى بخاتة سةر»ثةنا بةزاتى تؤ دةبَيت.»
دةبذَيريت.

َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى بةم ضةشنة ويردو نزاكانى هةل

ناضَيت كة ئةم ِرستةيةى بخاتة سةر»ثةنا بةزاتى تؤ دةبَيت.»
دةبذَيريت.

َ
جةنطاوةرى ِرؤشنايى بةم ضةشنة ويردو نزاكانى هةل

ناضَيت كة ئةم ِرستةيةى بخاتة سةر»ثةنا بةزاتى تؤ دةبَيت.»
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةزانَيت كة وشة هةرة 
طرنطةكان لة هةموو زمانةكاندا وشة ضكؤلةكانة: 

َى، خؤشةويستى، ثةروةردطار)
َ
(بةل
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هةموو  ناو  وشةكانى  طرنطرتين  كة  دةزانَيت  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
َى، خؤشةويستى، ثةروةردطار). ئةمانة ئةو 

َ
زمانةكان وشة ضكؤلةكانة.(بةل

هةموو  ناو  وشةكانى  طرنطرتين  كة  دةزانَيت  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 
َى، خؤشةويستى، ثةروةردطار). ئةمانة ئةو 

َ
زمانةكان وشة ضكؤلةكانة.(بةل

هةموو  ناو  وشةكانى  طرنطرتين  كة  دةزانَيت  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى 

وشانةن كة وتنيان زؤر ئاسانةو دةتوانن بؤشايى زؤر طةورة ثِربكةنةوة. 
كة  ضكؤلة-  ديكةو  وشةيةكى   - هةية  ديكةش  وشةيةكى   

َ
بةهةرحال

وشانةن كة وتنيان زؤر ئاسانةو دةتوانن بؤشايى زؤر طةورة ثِربكةنةوة. 
كة  ضكؤلة-  ديكةو  وشةيةكى   - هةية  ديكةش  وشةيةكى   

َ
بةهةرحال

وشانةن كة وتنيان زؤر ئاسانةو دةتوانن بؤشايى زؤر طةورة ثِربكةنةوة. 

زؤر  زةحمةتَيكى  وشةية  ئةم  دركاندنى  لة  كى 
َ
خةل لة  زؤر  ذمارةيةكى 

دةبينن ئةويش( نةخَير )ة.
 و دةست 

َ
كةسَيك كة هةرطيز (نةخَير)ى نةوتبَيت وا هةست دةكات دل

كراوةية، هوشيارة، ِرةوشت بةرزة، ضونكة وا سةيرى وشةى (نا) يان 
و  بَيت  خؤثةرستانة  بَيت،  بَيزةوةر  و  ثيس  زؤر  كة  دةكرَيت  (نةخَير) 
ئاواهييةوة.  ةى 

َ
تةل ناو  ناكةوَيتة  نةبَيت. جةنطاوةرةكة  ِرؤحانييةتثارَيز 

َى)، بةآلم بةِراستى لة ناخى 
َ
َيت (بةل

َ
كاتى وا هةية بة كةسانى ديكة دةل

ئاواهييةوة.  ةى 
َ
تةل ناو  ناكةوَيتة  نةبَيت. جةنطاوةرةكة  ِرؤحانييةتثارَيز 

َى)، بةآلم بةِراستى لة ناخى 
َ
َيت (بةل

َ
كاتى وا هةية بة كةسانى ديكة دةل

ئاواهييةوة.  ةى 
َ
تةل ناو  ناكةوَيتة  نةبَيت. جةنطاوةرةكة  ِرؤحانييةتثارَيز 

َى) بةزار طةر 
َ
َى (بةل

َ
َيت (نةخَير)، هةر بؤية قةت ئامادةنية بل

َ
خؤيدا دةل

َى)، بةآلم بةِراستى لة ناخى 
َ
َيت (بةل

َ
كاتى وا هةية بة كةسانى ديكة دةل

َى) بةزار طةر 
َ
َى (بةل

َ
َيت (نةخَير)، هةر بؤية قةت ئامادةنية بل

َ
خؤيدا دةل

َى)، بةآلم بةِراستى لة ناخى 
َ
َيت (بةل

َ
كاتى وا هةية بة كةسانى ديكة دةل

ى خؤيدا ئةم (نةخَير)ى وتبَيت.
َ
لة دل
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ئةمانة ئةو فةرمانانةن كة هيض جةنطاوةرَيكى 
ِرؤشنايى ئامادة نيية ملكةضيان بَيت.
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لةوي  بضَيذةو  ئازار  ذيانةدا  لةم  قوربانيدانة.  ثةروةردطار  يةكةم: 
ديكةيان خؤشبةخت دةبيت.

دووةم: ئةو كةسانةى حةزيان بة قؤشمةو مةزاقة منداآلنةن. دةبا تؤ 
 بيت.

َ
هةميشةو لة هةموو كات و ساتَيكدا سةرطةرمى كارو توندوتؤل

ئَيمة  كى 
َ
بةكةل شتةو  باشرتين  ضى  دةزانن  ديكة  كةسانى  سَييةم: 

دَيت، ضونكة ئةوان ئةزموونيان لة ئَيمة زؤرترة.
ضوارةم: ئةركى ئَيمةية وا بكةين ئةوانى ديكة ئاسوودة بن. مةرجة 

خؤشيان بكةين هةتا طةر ثَيوستى بة قوربانى زؤر طةورةش بَيت.
َ
دل

ضونكة  بخؤينةوة،  خؤشبةختى  ثةرداخى  لة  ئَيمة  نابَيت  ثَينجةم: 
لةوانةية ِرابَيني و هةمووجارَيكيش دةستمان نةكةوَيت.

ئَيمة  بني.  قايل  سزاكان  هةموو  هةر  بة  ئَيمة  دةبَيت  شةشةم: 
تاوانبارين.

ناو  بخةينة  نامانةوَيت خؤمان  ئَيمة  ورياكردنةوةية.  ترس  حةوتةم: 
سةركَيشى و مةترسييةوة.

ئةوانى سةرةوة ئةو فةرموودةو فةرمانانةن كة هيض جةنطاوةرَيكى 
ِرؤشنايى ئامادة نيية ملكةضيان بَيت.
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كى لة ناوةِراستى ِرَيطاكة 
َ
ذمارةيةكى زؤر لة خةل

وةستاون، ِرَيطاى ِرووةو بةهةشتيان طرتووة. 
جةنطاوةرانى ِرؤشنايى دةضنة ذوورةوة.
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ِرَيطاى  وةستاون،  ِرَيطاكة  لةناوةِراستى  زؤر  يةكجار  كَيكى 
َ
خةل

بةهةشتيان بةستووة. خوداناسَيكى زؤر توندِرةو دةثرسَيت..
- ئةم هةموو طوناهبارة لَيرة ضي دةكةن؟

ِرةوشتثارَيزَيك دةقرِيَينَيت..
- ئةم ذنة لةشفرؤشة دةيةوَيت بَيتة سةر خوانةكة.

ثاسةوانى بةها كؤمةآليةتييةكان دةنةِرَينَيت..
- ضؤن لة داوَينثيسَيك خؤش دةبن ئةوكاتةى طوناهى كردبَيت؟

كابراى تؤبةكاريش جلةكانى بةرى خؤى دادةِرَينَيت:»بؤضى كوَيرَيك 
ئامادةش  هةتا  و  كوَيربوونى خؤيةتى  تةنها خةمى  كة  بكةينةوة  ضاك 

َى سوثاس بؤتؤ؟»
َ
نيية بل

ئةو  لَيدةطةِرَييت  دةوةستَيتةوة:»تؤ  دذ  و  ناِرازى  سؤفى  كابراى 
ذنة زةيتَيكى طرانبةها بِرذَينَيتة سةر قذى تؤ! بؤضى نةضوو ئةو زةيتة 

بفرؤشَيت لةجياتى تاوةكو هةندَيك خؤراكى ثَى بكِرَيت؟»
َيت.

َ
عيساى ثَيغةمبةر بةدةم خةندةوة دةرطاكة بة كراوةيى بةجَيدَيل

بفرؤشَيت لةجياتى تاوةكو هةندَيك خؤراكى ثَى بكِرَيت؟»
َيت.

َ
عيساى ثَيغةمبةر بةدةم خةندةوة دةرطاكة بة كراوةيى بةجَيدَيل

بفرؤشَيت لةجياتى تاوةكو هةندَيك خؤراكى ثَى بكِرَيت؟»

و  هات  هةموو  ئةو  سةربارى  ذوورةوة  دةضنة  ِرؤشنايى  جةنطاوةرانى 
هاوارة ثِر لة هسرتياية. 
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى ترسنؤك نيية.



٢٦٩ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

دوذمنةكة ذيرة. هةر كاتَيك بتوانَيت ئاسانرتين و كاريطةرترين ضةكى 
ثاشةملة)  لة  قسةكردن  واتةواتة(  ئةويش:  كة  بةكاردةهَينَيت  خؤى 
كانى 

َ
 و ماندووبوونى ناوَيت تا بةكارى بهَينَيت، ضونكة خةل

َ
ئةوةندة هةول

نيازى  ةو 
َ
هةل بة  كة  كةم  وشةيةكى  ضةند  بكةن.  بؤ  كارى  زؤرن  ديكة 

و  سؤزى 
َ
دل لة  مانط  ضةندةها  دةتوانن  بكرَين  ئاِراستة  ناشريينةوة 

ى طةِران 
َ
خؤبةختكردن و خؤتةرخانكردن وَيران بكةن، لةتةك دةيةها سال

و  سؤزى 
َ
دل لة  مانط  ضةندةها  دةتوانن  بكرَين  ئاِراستة  ناشريينةوة 

ى طةِران 
َ
خؤبةختكردن و خؤتةرخانكردن وَيران بكةن، لةتةك دةيةها سال

و  سؤزى 
َ
دل لة  مانط  ضةندةها  دةتوانن  بكرَين  ئاِراستة  ناشريينةوة 

بةدواى هارمؤنى و طونجان و هاوسةنطى و ثَيكةوةبوون.
ة. 

َ
فِروفَيل ئةو  قوربانى  بة  دةبَيت  ِرؤشنايى  جةنطاوةرى  زؤرجاران 

ناشتوانَيت  و  لة كوَيوة دَيت  لَيدان و دةستوةشاندنة  ئةو  نازانَيت  ئةم 
بيسةِّـَينَيت كة درؤية. ئةم  واتةواتة بوارى نادات  هةقى ئةوةى هةبَيت 
بةرطريى لة خؤى بكات. بَى دادطايى تاوانبارى دةكات. كاتَيك شتَيكى 
وا ِروودةدات ئةم بةرطةى هةموو ئاكامةكان و ئةو سزايانةش دةطرَيت 
كة شايستةى ئةم نةبوون، ضونكة ئةم باش دةزانَيت وشةكان ضةندة 
بةهَيزو كاريطةرن، بةآلم ئةم بة بَي دةنطى دةتلَيتةوةو ئازار دةضَيذَيت، 

هةرطيز هةمان ضةكيش بةكارناهَينَيت بؤ لَيدانى دوذمنةكةى.
جةنطاوةرى ِرؤشنايى كةسَيكى ترسنؤك نيية.
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جةنطاوةرى ِرؤشنايى ِراستةقينة دةزانَيت هةر 
باخضةيةك نهَينى تايبةت بة خؤى هةية كة تةنها 
دةستى ئارامى باخضةوانَيك دةتوانَيت بيدركَينَيت.



٢٧١ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

َيت:»تؤ دةتوانيت بة هةزار مَيشك 
َ
ثةندَيكى عةرةبى كؤن هةية دةل

زيرةكييةك  و  مَيشك  تةنها  بةآلم  ببةخشَيت،  طةلحؤيةك  بة  زرنطى  و 
جةنطاوةرى  ئةوكاتةى  تؤية.»  مَيشكى  بيخوازَيت  طةلحؤكة  كة 
دةكات  تَيبينى  خؤيدا،  باخضةكةى  لةناو  ضاندنة  سةرطةرمى  ِرؤشنايى 
سةير  انة  سيخوِرِ دزييةوة  بة  نزيكة،  ديارةو  لَيوةى  دراوسَييةكةى  كة 
دةكات، ئةو دراوسَيية حةز دةكات ئامؤذطارى ببةخشَيت لةسةر ئةوةى 
ض كات و وةرزَيك بؤ تؤوكردنى كردارةكان ضاكة؟ ض كاتَيك طونجاوة بؤ 
 و ِرؤحانةى 

َ
بةهَيزكردن و ثةينتَيكردنى بريوبِرواكان و ئاودانى ئةو  دل

كة داطريكراون؟
طةر جةنطاوةرةكة طوَى لة ئامؤذطارييةكانى دراوسَى بطرَيت دواجار 
بةوة كؤتايى دَيت شتَيك بَينَيتةبوون كة هى خؤى نيية. ئةو باخضةيةش 
دراوسَيكةى،  كردةى  بريو  زادةى  بة  دةبَيت  دةكات  خزمةتى  ئةم  كة 
ِراستةقينة دةزانَيت هةر باخضةيةك نهَينى  بةآلم جةنطاوةرى ِرؤشنايى 
ئةو  دةتوانَيت  باخضةوانةكة  ئارامى  زؤر  دةستى  تةنها  كة  هةية  خؤى 
و  باران  خؤرو  لةسةر  جةخت  لةبةرئةوةشة  هةر  بدركَينَيت،  نهَينييانة 

وةرزةكان دةكاتةوة.
دةبةخشَى  ئامؤذطارى  طةلحؤيةى  ئةو  دةزانَيت  جةنطاوةرةكة 
بة  ئةم خزمةت  كة  ديارة  ئةوة  ديكة  كةسَيكى  باخضةى  بة  سةبارةت 

طياو درةخت و ِرووةكة تايبةتييةكانى خؤى ناكات.
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كةس نيية بةِرةهايى يان ثاك بَيت يان ثيس. 
جةنطاوةرةكة ئاواهى بريدةكاتةوة ئةوكاتةى 

دةزانَيت دوذمنَيكى تازةى هةية.
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بؤ ئةوةى بجةنطيت وا ثَيوست دةكات ضاوةكانت بكةيتةوةو دؤستى 
سؤزيش لة دةورت بن.

َ
بة ئةمةك و دل

لةوانةيةو ِروودةدا كةسَيك لة تةك جةنطاوةردا جةنطاوةو كةضى لةناكاو 
طةِراوةتةوةو بؤتة دوذمنى. يةكةمني كاردانةوةى جةنطاوةرةكة 

َ
لَيى هةل

لةوانةيةو ِروودةدا كةسَيك لة تةك جةنطاوةردا جةنطاوةو كةضى لةناكاو 
طةِراوةتةوةو بؤتة دوذمنى. يةكةمني كاردانةوةى جةنطاوةرةكة 

َ
لَيى هةل

لةوانةيةو ِروودةدا كةسَيك لة تةك جةنطاوةردا جةنطاوةو كةضى لةناكاو 

طةرمةى  دةنَيو  كوَير  جةنطاوةرَيكى  كة  دةزانَيت  بةآلم  كينةية،  و  ِرق 
ةتة 

َ
دةدات خةسل

َ
جةنطدا ون دةبَيت. هةر بةمجؤرة جةنطاوةرةكة هةول

طةرمةى  دةنَيو  كوَير  جةنطاوةرَيكى  كة  دةزانَيت  بةآلم  كينةية،  و  ِرق 
ةتة 

َ
دةدات خةسل

َ
جةنطدا ون دةبَيت. هةر بةمجؤرة جةنطاوةرةكة هةول

طةرمةى  دةنَيو  كوَير  جةنطاوةرَيكى  كة  دةزانَيت  بةآلم  كينةية،  و  ِرق 

جوانةكانى هاوِرَى كؤنةكةى ببينَيت. كردارة باشةكانى دؤستى جارانى 
دةدات تَيبطات 

َ
ئةوكاتةى كة شان بةشانى يةكدى وةستابوون. ئةم هةول

جوانةكانى هاوِرَى كؤنةكةى ببينَيت. كردارة باشةكانى دؤستى جارانى 
دةدات تَيبطات 

َ
ئةوكاتةى كة شان بةشانى يةكدى وةستابوون. ئةم هةول

جوانةكانى هاوِرَى كؤنةكةى ببينَيت. كردارة باشةكانى دؤستى جارانى 

ئةو  وَيستى؟ 
َ
هةل لة  كتوثِرة  طؤِرانة  ئةو  مايةى  بؤتة  هؤكارَيك  ض  كة 

دةدات ئةو 
َ
برينانة ضى بوون كة لة ِرؤحيدا تةشةنةيان كرد؟ ئةم هةول

ئةو  وَيستى؟ 
َ
هةل لة  كتوثِرة  طؤِرانة  ئةو  مايةى  بؤتة  هؤكارَيك  ض  كة 

دةدات ئةو 
َ
برينانة ضى بوون كة لة ِرؤحيدا تةشةنةيان كرد؟ ئةم هةول

ئةو  وَيستى؟ 
َ
هةل لة  كتوثِرة  طؤِرانة  ئةو  مايةى  بؤتة  هؤكارَيك  ض  كة 

شتة بدؤزَيتةوة كة وايكرد يةكَيكيان واز لة طفتوطؤ بهَينَيت.
ئةوةية  ثيس.  يان  بَيت  ثاك  يان  ِرةهايى  بة  نيية  كةسَيك  هيض 
بؤ  تازةى  دوذمنَيكى  دةزانَيت  كاتةى  ئةو  بريكردنةوةى جةنطاوةرةكة 

ثةيدابوو.
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جةنطاوةر دةزانَيت طرتنةبةرى هةر ِرَيطايةك
 ثاساو نيية بؤ طةيشتن بة نيازو ئامانجةكان.



٢٧٥ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةزانَيت طرتنةبةرى هةر ِرَيطاو شَيوازَيك ثاساو 
نيية بؤ طةيشتن بةنيازو مةرامةكان، ضونكة هيض ئاكام و ئامانجَيك لة 
َيك ئامرازو ِرَيطاو شَيواز هةن ذيان لة ناديارَيكةوة 

َ
ئارادا نيية، تةنها كؤمةل

يدةطرَيت. هةر ساتَيك بؤ خؤى ثِرة لةو نهَينييةى  
َ
بؤ ناديارَيكى ديكة هةل

َيك ئامرازو ِرَيطاو شَيواز هةن ذيان لة ناديارَيكةوة 
َ
ئارادا نيية، تةنها كؤمةل

يدةطرَيت. هةر ساتَيك بؤ خؤى ثِرة لةو نهَينييةى  
َ
بؤ ناديارَيكى ديكة هةل

َيك ئامرازو ِرَيطاو شَيواز هةن ذيان لة ناديارَيكةوة 
َ
ئارادا نيية، تةنها كؤمةل

كوَيوة  لة  نازانَيت  جةنطاوةرةكة  ِراتدةضةنَيت.  بةخشةو  موضِركة 
ئَيرة.  نةكةوتؤتة  بةِرَيكةوت  ئةم هةر  بةآلم  بؤ كوَى دةِروات،  هاتووةو 
ئةم سةرمةستةو نوقمى خؤشيية بةو شتانةى كتوثِر سةرسامى دةكةن، 
ضوون بةو ديمةنانةى قةت لةمةوبةر نةيديبوون. ئةم زؤرجار 

َ
ثِرة لة هةل

ئةم سةرمةستةو نوقمى خؤشيية بةو شتانةى كتوثِر سةرسامى دةكةن، 
ضوون بةو ديمةنانةى قةت لةمةوبةر نةيديبوون. ئةم زؤرجار 

َ
ثِرة لة هةل

ئةم سةرمةستةو نوقمى خؤشيية بةو شتانةى كتوثِر سةرسامى دةكةن، 

دةترسَيت، بةآلم ئةوةيان بؤ جةنطاوةر ئاسايى و ِرةواية.
طةر ئةم بة تةنها بري لة ئامانج بكاتةوة ئةوسا ناتوانَيت بايةخ بةو 
هةموو  تةنها  بة  طةر  ِرَيطاى.  دةكةونة سةر  كة  بدات  ئاماذانة  نيشانةو 
و  وةآلم  ئةو  هةموو  ئةوسا  كَيشةيةك  تةنها  سةر  بخاتة  مَيشكى  و   

َ
دل

هةموو  تةنها  بة  طةر  ِرَيطاى.  دةكةونة سةر  كة  بدات  ئاماذانة  نيشانةو 
و  وةآلم  ئةو  هةموو  ئةوسا  كَيشةيةك  تةنها  سةر  بخاتة  مَيشكى  و   

َ
دل

هةموو  تةنها  بة  طةر  ِرَيطاى.  دةكةونة سةر  كة  بدات  ئاماذانة  نيشانةو 

ضارةسةرانة فةرامؤش دةكات كة وان لةبةردةستيدا، هةر لةبةرئةوةشة  
جةنطاوةرةكة خؤ بةدةستةوة دةدات.
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جةنطاوةرةكة ورياية لة بةكارهَينانى 
شمشَيرةكةى، تةنها بةو دوذمنةش 
قايل دةبَيت كة هاوشانى خؤيةتى.



٢٧٧ جه نگاوه ری ڕۆشنایی

زؤرجاران  ئةم  دةناسَيت.  تاظطة-  هَيزى  و  -كاريطةريى  جةنطاوةر 
 بةرامبةركةى ِرةفتار دةكات، ئةو 

َ
بينيويةتى كةسَيك زؤر ناشرين لةطةل

هةر  ثاشان  بداتةوة،  وةآلم  تَيدانيية  ئةوةى  ئازايةتى  دووةم  كةسةى 
تووِرةيى خؤى  لة  ثِر  ئةو كةسةش جامى  و كينةية  ئةو ترس  ثاى  لة 
لة خؤى الوازتردا دةِرَيذَيت، ئةويش بةسةر كةسَيكى  بةسةر كةسَيكى 
و  مةينةتى  لة  لَيشاوَيك  بة  دةبَيت  تةواو  كة  دةكاتةوة،  ثى 

َ
قل ديكةدا 

لة خؤى الوازتردا دةِرَيذَيت، ئةويش بةسةر كةسَيكى  بةسةر كةسَيكى 
و  مةينةتى  لة  لَيشاوَيك  بة  دةبَيت  تةواو  كة  دةكاتةوة،  ثى 

َ
قل ديكةدا 

لة خؤى الوازتردا دةِرَيذَيت، ئةويش بةسةر كةسَيكى  بةسةر كةسَيكى 

ِرةقييةكانى خؤى ضني، هةر 
َ
كوَيرةوةرى. كةس نازانَيت دةرئةنجامى دل

لةبةرئةوةشة جةنطاوةرةكة زؤر ورياية لة بةكارهَينانى شمشَيرةكةى، 
تةنها بةو دوذمنةش قايل دةبَيت كة هاوشانى خؤيةتى. لة ساتةوةختى 
تووِرةييدا لةوانةية جةنطاوةرةكة بةردَيك ِرابوةشَينَيت و دةستى خؤى 
ةى كة 

َ
بريندار بكات، دواجار ئةو دةستة ضاك دةبَيتةوة، بةآلم ئةو مندال

تووِرةييدا لةوانةية جةنطاوةرةكة بةردَيك ِرابوةشَينَيت و دةستى خؤى 
ةى كة 

َ
بريندار بكات، دواجار ئةو دةستة ضاك دةبَيتةوة، بةآلم ئةو مندال

تووِرةييدا لةوانةية جةنطاوةرةكة بةردَيك ِرابوةشَينَيت و دةستى خؤى 

بةر لَيدان دةكةوَيت لةبةرئةوةى باوكى جةنطَيكى دؤِراندووة ئةو ماك و 
دةطرَيت.

َ
نيشانةو جَيى لَيدانانة بةدرَيذايى ذيانى خؤى هةل

بةر لَيدان دةكةوَيت لةبةرئةوةى باوكى جةنطَيكى دؤِراندووة ئةو ماك و 
دةطرَيت.

َ
نيشانةو جَيى لَيدانانة بةدرَيذايى ذيانى خؤى هةل

بةر لَيدان دةكةوَيت لةبةرئةوةى باوكى جةنطَيكى دؤِراندووة ئةو ماك و 
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ثَيوستة جةنطاوةرى ِرؤشنايى ملكةضى 
فةرمانةكانى ئةو زاتة مةزنة بَيت كة ئةم هةموو 

جةنط و ملمالنَيكانى بؤ ئةو تةرخان كردبوو.
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ئةو كاتةى كة فةرمانى ِرؤيشتن دةردةضَيت جةنطاوةرةكة سةيرى 
ثةيداى  طةشتةكةى  درَيذايى  بة  كة  دةكات  خؤى  دؤستةكانى  هةموو 
كردبوون. ئةوانةى كةوتبوونة دواى ِرَيبازةكةى. ئةم هةندَيكيانى فَيركرد 
طوَى لة زةنطةكانى ثةرستطا نقومبووةكة بطرن، لة دةورى ئاطردانةكةش 

ضريؤكى بؤ هةندَيكيان طَيِرابؤوة.
ثريؤزةو  كة شمشَيرةكةى  دةشزانَيت  بةآلم  لة خةمة،  ثِر  ى 

َ
دل ئةم 

ضريؤكى بؤ هةندَيكيان طَيِرابؤوة.
ثريؤزةو  كة شمشَيرةكةى  دةشزانَيت  بةآلم  لة خةمة،  ثِر  ى 

َ
دل ئةم 

ضريؤكى بؤ هةندَيكيان طَيِرابؤوة.

هةموو  ئةو  كة  بَيت  مةزنة  زاتة  ئةو  فةرمانةكانى  ملكةضى  مةرجيشة 
 و ملمالنَيية ثَيشكةش بةو كراوة، ثاشان جةنطاوةرةكة سوثاسى 

َ
هةول

و  دةمذَيت 
َ
هةل  

َ
قوول هةناسةيةكى  دةكات،  طةشتةكةى  دؤستانى 

بةردةوام دةبَيت، باركراو بةو هةموو يادةوةرييانةى ناو طةشتَيكى قةت 
لة برينةكراوة.
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    كؤتايى

ببوو.  تاريك  دونيا  بؤوة  وتووَيذةكةى  لة  خانمةكة  كة  كاتةى  ئةو 
دةكشا. 

َ
هةل كة  دةِروانى  مانطةيان  لةو  و  دانيشتبوون  هةردووكيان 

كوِريذطة ثَييوت:
يةكدى  بة  دذ  طَيِرايةوة  منت  بؤ  تؤ  شتانةى   ئةو  زؤربةى   -

دةوةستنةوة.
خانمةكة هةستاية سةرثَى و وتى:

تةنها  بة  زةرياكة  ذَير  زةنطةكانى  كة  دةزانيت  تؤ  ئاوا.. 
َ
مال  -

ئةفسانةيةك نةبوو، بةآلم تؤ تةنها ئةوكاتة توانيت طوَيت لة زرنطانةوةى 
ئةو زةنطانة بَيت كة دركت كرد هاذةى (با) و ضريكةى نةورةسةكان و 
ورشةورشى طةآلى فرة ثةُّـ دارخورماكانيش بةشَيكن لة زرنطانةوةى ئةو 
زةنطانة. هةر بة هةمان شَيوة جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةزانَيت كة هةموو 
مةت 

َ
هةل بةزينةكانى،  لةسةركةوتنةكانى،  شتةكانى ضواردةورى  -هةر 

زةنطانة. هةر بة هةمان شَيوة جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةزانَيت كة هةموو 
مةت 

َ
هةل بةزينةكانى،  لةسةركةوتنةكانى،  شتةكانى ضواردةورى  -هةر 

زةنطانة. هةر بة هةمان شَيوة جةنطاوةرى ِرؤشنايى دةزانَيت كة هةموو 

لة  بَى ورةيى و غةمطينييةكةى- بةشَيك  بة  تا دةطا  طةرمييةكةى 
َ
دل و 

جةنطة جوان و خاوَينةكةى ثَيكدةهَينن. ئيدى دةشزانَيت كام سرتاتيذو 
 

َ
نةخشة بةكاربهَينَيت ئةوكاتةى كة ثَيوستى ثَييةتى. جةنطاوةرةكة هةول

 شتة 
َ

نادات ئةوةندةش سازو طونجاوبَيت. ئةم فَيرى ئةوةبووة كة لةطةل
ناكؤك و دذوارةكانى خؤيدا بذى.

كوِرَيذطةكة لة خانمةكةى ثرسى..
- ئةرَى تؤ كَييت؟
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شةثؤلةكانةوةو  بةسةر  دووردةكةوتةوة.   
َ

دةرحال خانمةكة  بةآلم   
هاتوو هةنطاوى دةنا.

َ
ِرووةو مانطى هةل

(Footnotes) ثةراوَيزةكان 

ثةرجوو: موعجيزة (1)

(2) سرووش: ئيلهام.

(3)  قاندِر: دوذمن و بةرامبةر لة كارو كردةوةى ِركةبةرى و شةِردا.
(٤) قلنجانَى: هونةرى شةِرة شمشَير

(5) ئةو: مةبةست زاتى ئيالهيية, يان عيسا ثَيغةمبةر, يان هةر كةسَيكى ثريؤز 

كة ئةم بة طةورةو خوداى خؤى دةزانَيت.
(7)  زن: بريوبؤضوونى ئةو تيم و طروثانةى ناو ئايينى بوزين  كة بِروايان 

 و تَيِرامان دةتوانن بطةن بة ِراستى و 
َ

واية لة ِرَيطاى بريكردنةوةى قوول
زن: بريوبؤضوونى ئةو تيم و طروثانةى ناو ئايينى بوزين  كة بِروايان 
 و تَيِرامان دةتوانن بطةن بة ِراستى و 

َ
واية لة ِرَيطاى بريكردنةوةى قوول

زن: بريوبؤضوونى ئةو تيم و طروثانةى ناو ئايينى بوزين  كة بِروايان 

طةوهةرى حةقيقةت،هةر لة ثةيِرةوكةرانى ئةم بؤضوونةش لةناو هندييةكان و 
ذاثؤنييةكان و ضينييةكاندا هةبووةو تا ئَيستاش هةرماوة.

(8) بِروا: لَيرة بة ماناى جؤرَيك لة ئيمان دَيت.

(٩) سرووش: وةحى يا ئيلهام.
نجدانة بة قَيزةوة.

َ
(١٠) يةق دةدةمةوة: دةِرشَيمةوة يا جؤرَيك لة هَيل

)  ثةرجوو: موعجيزة
نجدانة بة قَيزةوة.

َ
) يةق دةدةمةوة: دةِرشَيمةوة يا جؤرَيك لة هَيل

(
نجدانة بة قَيزةوة.

َ
) يةق دةدةمةوة: دةِرشَيمةوة يا جؤرَيك لة هَيل

١١)

(١٢)  خةرةند: بة درَيذايى وةرطَيِرانى ئةم كتَيبة لة برى (ABYSS) كة 

دةكاتة (هاوية) عةرةبى وشةى خةرةندم بة طونجاو زانى.
يش 

َ
ة خؤرثَى و كسثةى دل

َ
(١٣)  هَيدمة: (صدمة) لة زمانى كورديدا وشةى دل

بةكاردَينن، بةالم من وشةى (هَيدمة)م ثَى جوانرتة.
(١٤)  ئريةيى: بةغالةت – حةسوودى.

(١٥) ئريةيى: بةغيلى.


