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 زةردةشت
 خواوةندي تيشك و پةيام

 مةهاباد قةرةداغي
 

 لة بةندةرة تراويلكةييةكاين هةرمثي گومانةوة هةصمانكرد،
 وتةكان ث بثنني بةسةر پثسيت نةرمي كارةساهاتووين دةست

 فرمثسكةكاين چاوي رووداو
 بةناو لةپي زبري دصنياييمان بسذين و،

 دصي گةرديلة رةشةكاين رووناكي بدةينةوة
  كاين تةنياية چرچةكان ذاوةستاوينةر شؤستة نيگةرانةلةس

 بةدةم رثبوارة قژسةوزةكاين خةونةوة
 بزةمان دةمةيث و،

 ژةهرةخةنةي سةر لثوي باخچةكان دةگةچرثن
 لة گؤذةپانة فثنكةكاين كةناري شةو دانيشتووين و،

 لة چاوئةندازة لؤچةكاين دةرياوة  تيشكةكاين ذؤژبؤين
 هةصدةمژين و،

 شتة دةستكردة دةسذينةوةئةم سرو
 ئةم سروشتة بث چوارچثوةية لوول دةدةين و،

 لة پشت دةرگايةكي هةوريين ئامساندا هةصيدةگرين
 گرثيةك لة تيشك دةدةين و،
 لة بؤشايية سثگؤشةكاين

 خةون و،
 و.. هيوا 

 چاوةذوانيدا 
 !هةصيدةواسني                       

 وگة دةدةين وگرثيةك لة جوانيية پةهنانةكاين تارا
 .لةسةر هةرةمة بث شوثنةوارةكاين كؤچدا جثيان دثصني

 گصؤپثك لةبةرپثي حةزرةيت تاريكيدا سةردةبذين و
 .دةبينة دةروثشي شةوةهيپييةكاين كةنار جادةي مةرگ

 قژي درثژي ذؤمحان
 بةسةر شانة شكؤدارةكاين خةصوةتدا پةخش دةكةينةوة و،
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 زةركة كوول و ژةنگاويةكاين بثدةنگي
 .بةسةر و زگ و گؤناي خؤماندا دةكةين

  كورتةكاين ماچساتة بثئةندازة
 بثهودةيي لوولدراوي دةبنة پةيامي 

 .لة كوونةخبوذي ديوارة درزاوييةكاين شةهوةتدا جثدةمثنن
 ساتة بثئةندازة درثژةكاين گومذايي

 شةربةكاين هؤش پذ دةكةن لة زةنگيانةي گومان و،
 .كوتةئاوثنةي دذدؤنگي

 
 !كي سةيرةدنياية

 هةر دةصثي نوكتةيةكي ئةزةليية و،
 .ختووكةيةكي شثتانةي سروشت دةدا

 دةصثي ياداشيت بريچوونةوةية
 چوون دةريايةكي فراواين ئةلكهولة و 
 هؤشة ئيسفةجنييةكاين ئثمةش ماسني

 
 يةكامنانگةردوونچاوة 

 هةموو كؤچة ئةبةدييةكانيان ديووة و
 .كرؤتةوةهةموو شثوةيةكي مةرگي نةمريان تاقي

 ذؤحة بةئةزموونةكامنان نوقمي حةوزةكاين تةنيايي و
 خةصتاين سةوزاييةكاين گومان و،

 .ملكةچي فرمانةكاين چةمخاخة وشةپؤل بوون
 ،جةستةگةردوونيةكامنان

 سةدةكانيان پذ كرد لة بةرامةي مثخةكي لةدايكبوون
 ذؤژةكانيان ذازاندةوة بة تيشكي سزا  و

 . نةخشاند جريووةي مةرگشةوةكانيان بة هةسارةي بث
 لثوة گةردوونيةكامنان،

 بة ماچ مثژوويان نووسي و 
 .بة تف سذييانةوة

 پةجنة گةردوونيةكامنان
 سةري جةنگةصةچذةكاين خةونيان ذوواين
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  شارةخؤرةكاين هؤشيان وروژاند
 ،عةقصة گةردونيةكامنان

 خاصيان لةسةر هةموو واژة لثكترازاوةكاين وةكو،
  ئةستثرة و

  خؤر و
  خؤشةويسيت و

  بري و
  مةرگ و

  لةدايكبوون و
 .. دانا و خوا

 خاصي هةموو ذستة بث ناوةذؤكةكاين
 .فةلسةفةي سةوزي سروشيت شثتيان سذييةوة

 
  هثشتا لةسةر مةرزي بوون و نةبووندا بووين

 ذثك لة قةراغي منداصدانة مةزنةكاين دايكة گةردوونيةكامنان
  هةر لة لثواري ژياندا

  تاوانتةونةكاين
  و بة پةلوپؤ نةرمةكاين ساواييمانةوة ئاألن

  گذوگاصة خواييةكامنانيان لوول دا
  جوصةكامنان ذچان

  كاتةكامنان كةرت كةرت و
 !شوثنةكامنان وجنذ وجنذ بوون

 ئيدي رووناكي درزبردي و،
 با ذشايةوة،

 قةأل قاميةكاين متمانة هةرةسيان هثنا
 .پةرژينة ذوختةكاين حةز لةق بوون

 !!سروشتثكي سةيرة
 دارستانة لثوبةبارةكاين ئةوين

 بري لة خؤكوشنت دةكةنةوة
 ئةو ماچة ئاونگييانةي كة بة لثوةكاين گوصةوة بةجثمان

 ئثستا بوونةتة هةصمثكي شةوةزةنگي
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 ئةو هؤرة كؤچةرييانةي
 كة گؤپكةي دوونديان كردبووة هثالنة

  . پةذ پةذ هةصوةرينانئاوازةكاني
 

 ،سروشتثكة
 ون فثري يةكةيةكةي كؤترةكان دةكاتشثتبو

  گاصي هةموو سةرووةكاين داوة مبرن
 .هةموو ئةستثركةكاين هةيواين برسثيت پذكردووة لة مل

 ئةستثرةكاين كردؤتة دؤسيت تووانةوة
 تيشكةكاين ناوةتة باوةشي كؤچ
 بثشكةكاين كردؤتة دراوسثي تةرم

 بة هاژةي دةريايةكي شثت
  اليالية بؤ دارستاين ذؤحي سةركثشي خوا دةكات

 ،سروشتثكة
 قوألييةكاين سةرجني كردؤتة دؤصي ذامان،

  ذامان لةو هةورانةي نيشتةجثي كةناري دوورگةكاين جةستةن
 لةو بارانانةي نةباريوون، بةألم

 .داكردننووقمي بريكردنةوةن بؤ 
 چ سامناكة لةرينةوةي دارثكي بةر زريان

 ي ماصوثرانبؤ چؤلةكةيةك
 كة پةناهةندةي باخچةيةكي شةكةتة

 گضةي ئةو باذةشةي كة خةونةكاين دوورگةي ئةوين ذادةماصثچ بثدةنگة
 ،چ قةشةنگة

 مردين دواي ساتةباوةشثكي ئاسوودةيي
  !كة بة ئةندازةي دنياي بةريين عةشق جةستةي راژةندبث

  چةند شثتة شةپؤل
  چةند هةزار دصؤپ خةوين وروژاندووة

 ! زؤصة تاريكيچةند 
  چةند هةزار جةنگي لة نثوان 

 !هةسارةي ئومثد و دوورگةي چاوةذواين  هةصگريساندووة؟
  !چةند بليمةتة عةشق
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  هةمووماين تامةزرؤي جواين و هةوةسي پريؤز كردووة
  زةردةشت

  هاودةمة ئاگراوييةكةم
  هاوذث ئايديالةكةم

 بة پةجنةي شايةمتاين ئاگريني
  !خييةكاين حةزم پيشان دةرثگةي دوورگة دؤزة

  پريشكثكيش موفةذكةگذم وثدة
 ي،يايدبا وةكو بازنگثكي خو

 !ئاصثنمبوةكو بازنگثكي الهوويت لة مةچةكمي 
  زةردةشت

 !لة چاصة ئةهرميةنييةكاين بثدةنگيدا نوقمي دةرياي خةصوةمت كة
 لة شةكصة بثسنوورةكاين تيشكدا جةستةم بتوثنةوة

  با ئاهورامةزدا
  ةي پشكؤييمدا بةرجةستة بثلة كصثش

 
  لةرزثكي ئاگرين تيشكي ذچاندووة
 دةردثكي سامناك لة ئاوي داوة و
  ذةنگي دةرياي هةصبزركاندووة

 دةمووچاوي دةرياش،
  وةك سيماي دايكي گةردوونيم چرچ و لؤچ بووة

 ،منداصداين دةرياش پذة لة كچي تاريكيي
 بن وكة لة داألنة شثدارةكاين بوركاندا لة دايك دة

 !لة تارمايية گةرمةكاين گوماندا دةمرن
 ،زةردةشت

  يةكانةيئثرة مةملةكةيت گومانة شةيتان
 هةسارةيةكي كوژاوةي يادة

 .شةكصثكي هةرةمي و ساويلكانةي ژيانة
 تةهنا تيشك،.. تيشك

  تةهنا رووناكي خةونة بازنةييةكاين مةرگ دثنثتة دي
 تةهنا چاوة هةصگريساوةكاين پشكؤي ئومثد

  اخة تراويلكةييةكاين ئارةزوو ذؤشن دةكاتةوةئؤج
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  زةردةشت
 دصدارة يةكجار پريةكةم

 لثوة ئاگرينةكانت بنث سةر لثوي سةوزي هيوام
 !ماچم بكة

  ماچث هاوشثوةي ئةستثرة و
 هاوذةنگي خؤر بث

 هاوسةرة شةپؤالوييةكةم، زةردةشت
 !لة شةتاوي پةيامة نوورانييةكةمت هةكثشة

 ،ةدالةم هثالنة ئامسانيي
 پةيام ذؤحة ئةفسووناوييةكةم دةالوثنث  كة لة دةضةري بادا

  لةسةر نةرمةتيشكي بثدةنگي دةذازمث و  خةياصدالةم ماصة بثكةوشةنةي
 . لثفةم بالثف وئثوارة شةرابييةكان دةبنة

 
 !شةويستة خواييةكةمؤخ

 !پثكث گةردوومن بؤ بثنة كة دثي، مشتث ئةبةدييةت و
 خؤشةويستيية غةيبييةكةم

 !زةذذةيةك كامةرانيم بؤ بثنة، دصؤپث ژيان و كة دثي
 من سةما دةكةم و

 لة جادة چؤص و بث كسپةكاين جةستةدا بزةي ذؤح 
  لة توونثلة مةرگاوييةكاين ئاگردا دةمةيث

  دةهؤصي الساريي من سةما دةكةم و
 دا نوقم دةكاييةكةينؤتةكاين شةو لة دووتوثي دةنگة دثوانة

  ؤي دةريا بكثشمدةمةوث بة سةما تابل
  بة ماچ ذةنگةكاين تاريكي پيشاين تيشك بدةم

  بة بزووتنثكي شثتانة السايي لةجنةي با بكةمةوة
  بة هةنگاوي هثمين قةصةم پياسةيةكي گةردووين بكةم

 پثش ئةوةي خؤر هةصبث، دةمةوث
  هنثنييةكاين سرووشتم پثچابثتةوة و
 كليلةكاين دةريام لةبةذكم نابث و،

 !يةكةي ئامسامن گرتبثتةبةرذثگة ئاوي
 ! ئاهورامةزدا
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 خواوةندة ئاگراوييةكةم،
 پثغةمبةرثكي مثينةممن 

 دا،لة زةريف منداصدامن
 م هةصگرتووة وپةيامة درةوشاوةكةي ذاستي

 !گةيةمنة بةر دةركي دواذؤژيبدةمةوث 
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