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  زةنطةنةزةنطةنة سةعيد زة سةعيد زةمةالمةال  ةمحانةمحانئةوأئةوأ  ::نووسييننووسيين.. . .. . ططي جوانةمةري جوانةمةرنينيضاضا كؤ كؤضياضيا  ناوادةيناوادةي  ضيضيكؤكؤ
  

، تةنيا ساتثكيشئةوةي بؤ . نةيدةتواين خؤشي نةوث. ناسيبثچياي كاكة، يشجارثكئةوةي بؤ تةنيا 
 سةرجنت ئاقصمةندييةكةي خؤيداوشياري و ژيري و   زرنگي والي بة چؤننةيدةزاين .  دوابثلةگةصيدا
 گةمنةكةي نثودةنكة ئةي ) . بروسلي (قورباين كةي جةژين ساوا سپيكةإلنةئةي بةرخؤصة. ذادةكثشث
. پازدة بةهارييةكةي بةهار نةديوتةمةن هؤ .  جودالة يةك، ترازاويلثك كلتووري ئاصؤز و   دووبةرداشي
تيية قايل ثگئةم ةوةي نبؤ ، ي ئةم سةردةمةگؤشةگيريييةو  پذ مةينةيت  سارد و سذةةة مةنگژيانتؤ بةم 
زيندووبوونةوةي سةردةمثكي تر و بة  بذوات، پتةوي پؤإليينةوة ئريادةيةكي بةتؤ . نةبووي

 ةصلةگتؤ .  كثشابوو بؤلةسةر تابلؤكةيتةنيا لة مثشكي خؤتدا نيگارت كة ، هثنابوو پةروةردگارثك
، لة كةناريدامرؤض ، بوويقاييل نة ژيانثكبة تةرزة ، زاداوبوو زةردةشت و  حةوارييةكاين مةسيح

لة ،  پياوچاكانئةوليا و چةشين ةتؤ ب. بچث لةبةين، ي بثمادد  ئةوتؤيژيانثكيدةسيت  كؤيلةي
تةمةنة لةگةص ئةو ، بوويتةريقةتثك هةوثين زادةي ، و مورشيد پري بةبث، خؤتدا دةرووين يكةةرگةزةن

 چلةكثشاينبؤية بة وثنةي ،  بوويتتؤي ئةو ذووحيؤ هةواداري خؤراكثكيت، ساوايةي خؤتدا نةدةگوجنا
تثذامان فكرين و  تثهةميشة بة تؤ. كردبوو حةرامخؤت مادديت لة توثشووي ، نثو ميحرايب نزا و پاذانةوة

  ئةوتؤت ذووحييةكيصدارييد  وانةيمةشقي، خؤتدا  شةكةت و ماندووي دةروويننثوكةي انةخةصوةخت لة
  قووإلييلةتؤ . نوداما  دونيا لة ئاستيدا دؤشفةيلةسووفاين و زاناهةموو دانا و ، دةكرد

ي ثكوةرزش  وكثكي گيانييخؤرا وثصي توثشووي، نحةيرا  و سةرمةست وصسةرقائؤقيانووسةكاندا 
شةكةت و   نةوةيبؤ، گرانبةها لة مرواريي تةسبيحثك دةتةويست،  بوويتذووحييةكي ئةوتؤ و مةعنةوي
،  ئةوتؤ بوويتئةوينثكي بةريين دةرياي ي نثومةشقولياي خ تؤ. ؤنيتةوة  لثئةم ذؤژگارةيماندووي 

يةك لة و  نةدةگةيشتنةوة  بة يةكچةمكةكاين، ي دةروونتداكةهزرة خؤذسكةي نثو بوخچة ئةو لةگةص
مةرگثكي بؤية  هةر، دادةنا نامؤبة  خؤت،  مةنگةي ئةم گةردوونةداژيانة لةم بؤية.  نةدةتوانةوةدابؤتة

 يش بةخؤتژياين و لة ، اين قوتاخبانةكةت كةس و كار و دؤست و برادةرةماصئاوايي ل بؤ، نامؤشت
  لة دوويگةذانبة ، خؤيان تةمةين بة جؤرثك ر يةكهة،  و مووساخزر،  ئثضاو ئادةم. بيينشايستة 

، دايةتبةهاري  پازدة تةمةنةولة تؤ بةإلم. نةگةيشنت  و هةر پثيدانا يدازيندةگان  حةيايتقومثك ئاوي
سةردةمانثك ة ديار.  كردنؤش قومة ئاوةت ئةو.. . ) . رم وسقاهم ( جاميلة ثنيية برد و بةوپةييت 

  تاوييةكان و و كؤنفؤشيؤس و سيدهارتامةسيحو  بووزالة زيكري عةشقي دةربذينة ذووحييةكاين ، وبو
  بذوا دوووةنخامرؤضي : ( (دةصث بووي كةگةيشتپةانانة  ثنييةذاز و  ةول دةمثك بوو، تبووي ئاشنا
) ) . هةميشةيي  ذووحييلةداييكبوونثكي و، كايت مادي و يي بةرچاولةداييكبوونثكي،  دةبثلةداييك جار
چراي  تا، تةوةئاساة ئةفسانيية  بوثر بةوو، دابني نةبوويت،  مادديية لةداييكبوونةوبة  تؤشبؤية
هةي پةپوولة .. . كاكةچيا. ةگرتؤقرةت نئ، ذووحيية لةداييكبوونة  ئةواينكردة قورب نةتخؤت ژياين

ةذي و مةعةفا و لسوئيخوان  وتؤ لةگةص ئةفالتوون. هةي مامؤستا، ئريةمگوصزاري ژيكةإلنةكةي نثو 
كينة و چةوسانةوةي وور لة ذق و د، كثشادةئةوتؤي ميساليت  نةخشةي كؤمارؤكةيةكي، فارابيدا
 نةخشةي خؤتةوة ةو بةرائةتة عاقصمةندانةيتؤ ب. بوو ةوةدووذوويي و ئريةيي  ومةراييدوور لة ، مرؤض

ئةم نةوةي   مرؤض وشايستةي، ةو ذووحييةكةيةو مةعنةوي و  مادديو مانا هةموبة، دةكثشاجيهانثكت 
 ندةي نةوةكاينئاي بؤ، بوويت دانوثي  مانايةكدؤزينةوةيلة پارثزي ، سؤسةكردنبة تؤ ،  بثتسةردةمة
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، خؤتةوةبةرائةتةي بةو   تؤچونكوو. ناوادة پثكرايتبة تريي هزري ، هةر زووبةإلم ، خؤتهاوتةمةين 
بة ناوي خودي  ئثستا لةوةي كة، پريؤزتري پثت بةخشيبوو  گةورةتر و گةلثمانايةكيوشةي مرؤض 

خوداوةند مرؤضي لة كة ، وة بوويةديدةگا لةومرؤضدؤستييةكةت . مرؤضةوة بازرگانيي پثوة دةكرث
ة خودايي ذازة بةو پةييت، خؤتةوةؤيةك بةو تةمةن خونچةئاسايةي ت. اناوة د خؤيبة هاوتايپريؤزيدا 

لة كانگاي ، كةسثكي هةرچي، دادونيا لةم بذوا خاوةن مرؤضي: ( (دةصث  لة سةر زاري بووزاوةكةبردبث 
ديارة ) ) . ت ئةويشدا حةشر دةكرثلةگةصلةو دونياشدا هةر لةگةص ئةودا دةبث و هةر ، بوثخؤش  دصةوة

هزر و لة تةمةن و زؤر ، بوويت ئةوتؤپريؤزي عةشقثكي نثو دةرياي خولياي  ؤدة وتؤ گري
 بةرةبةياين هةموو  سپيدةي گزنگيصلةگة  لة ژوورةكةي خؤت وتؤ. نخؤت گةورةتر بووكةي بريكردنةوة

بة و ، ذادةوةستايت دةستةودامان، خؤتداندارة عةشقبارةي  ئةوي ئةويپةيكةر دةمبةرلة ، ذؤژثكدا
 ذوانيتچاوةتواناي هزري بري و ،  ئةو هةر نةهاتبةإلم،  بوويتيةك) گؤدؤ (ةيگةذانةوة هؤگري تاسةو

بةرةو الي پةيت ،  ناچار بةش تؤبؤية. ئةو هةر نةهاتو ، و ئاوي پثت داهات، سوثي بووةوةبة جارثك 
نووسي و بة دووي چارة، نات لة كؤص خؤتي خاچةكة، واسيبووتئةو سثدارةي كة بة دةسيت خؤت هةص

لة ،  ذووحيي ئةوتؤيةسةرمةشقثكيعةشق .  گرتة بةر جثژوانةئةوذووةو ئةويين ،  ذثت ذچةملي، خؤتدا
 كةسثكيش هةر، هةصدةقرچث ئاگرةوة  ئةوةندييتايبةمت مؤركيئةو دصة بة ئيتر ، ثبجثگري  دصثكدا هةر
 ذاستةقينةي صيهةوا. تثنةگةيشتووة  عةشقماناي واتة لة،  پثناسةكردين عةشقي لثدابثتاليف

،  عةشقسةرچةمشةيزاكاين كان بنةما وچونكوو ، دايةوةلثك بؤماين چيا  كاكة، پثناسةكردين عةشق
 الي ئةو بةرةوعةشقثكيش جؤبارة  وجؤگة هةموو ، كةنارة بث و سنوور  بثپةي و بث و بن بثدةريايةكي 

و ةوة نناونيشان دةتوث بث، دا ئةوچاويسؤماي نثو  لة، ي شةيدا ئاوثكدصؤپة وووةكو  بةسنتدة ذثچكة
وروژمي  و، ة پةيبثدةريا  لة گثژاوي ئةو،  جوانةمةرگيچيا عةشقي كاكةگذي  بصثسةي. ندةب شوثنگوم

بة ، ئاسايي ةكيپةپوولةي وةكووية بؤ. بةستبوو سةرچاوةي شةپؤلة بث ئامانة سامناكةوةلثشاوي ئةو 
قايل ، ژينةدا ئةميةصداي   داگريساوةي شةويؤمةم وئةدةوري لة ،  ساكار سانا وسادة و خوالنةوةيةكي

شةيدايي و ، ئةوينداري ئةوين و.  نةگرتئؤقرةي، نةكردگذةكةي   بصثسةيي نثوثتةئاو خؤيتا ، نةبوو
 زثد خاك و وإلت و لة پثناو يبةختكردن و گيانبازي خؤ، گوصزارسروشت و  خوليابووين، خؤشةويستيي
ئؤقيانووسي ةرياي بةشثكن لة ز، ةويستيي هةموو دونيا خؤش مرؤضدؤسيت وهةسيت، و نيشتيمان

 ئةو نةمامي لة بةروبوومي و،  گريؤدةي بوو بة ناكامي مرؤض ئةگةركة، خؤشةويستييةكي فرةوانتر
) وةحدةتولوجوودثك (لة بؤتةي، و سةهرةوةردي حةالج  مةنسووريوةكوو، چةشتدرةختة ورشةدارةي 

پثشكةشة بة گياين پاكي كاكة چيا كؤچانيي  #.. ناگرث ئؤقرةكات نة بةختپثناودا  لة خؤي گياين تا، دا
بة دةسيت ، دا لة ستؤكهؤصم ماصةكةي خؤيان نثولةو ، ناكامصة ساوايةيداكة لةو تةمةنة ، جوانةمةرگ

، ناسنناباوك و هةموو ئةوانةي لة دوور و نزيكةوة دةي و بؤ دايك و، كؤتايي بة ژياين خؤي هثنا، خؤي
  .خةمثكي قووص  تاسةيپةژارة وبوو بة مايةي 
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