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  قزی بابان سه
کانی  رۆکی سرووده ڕ ناوه مه کانی دوایی له شه  به کوو پشتر له زنجیره ئاوڕکی خرا، له وه
شتدا  رده ش، آه له ناو گاتاآانی زه ی گه ستره  ئه40دا ش لرهشت هنامانه گفتوگۆ،  رده زه
، یان بۆ بكات ئاماژه کان ی سرووده ک کاکه  وهرتآا به ئاسانی دهوه و مرۆڤ  دروشنه ده
  :آانتان بۆ ئاشكرا بت ڕۆآی سرووده شك له ناوه ڕز تا به ی به رنجی ئوه ر سه ه بهین یخه ده
ست و  ربه سهدا،  بژاردنی ڕگای چاآه و خراپه شت، بوای وایه آه مرۆڤ له هه رده  ــ زه1

. آات م ڕگایانه دیاری ده ك له ر یه رپرسیاری بۆ هه شه آه به  ئازادییهم ونی ئهبو ههر  هه. ئازاده
  )9، سروودی31هاتی (
هاتی . ( ناسی پاکیزدای هۆرا مه  رامان و ژیریی خۆی، ئه مشک وتی  به یارمه،شت رده  ــ زه2

  )8، سروودی 31
، 44هاتی . (ناست گانه ئه یه تاك و ،ستی ری هه دیھنه گار و به ریده  ئافه،شت رده  ــ زه3

  )7سروودی 
ردوونی  آانی گه شه موو به  هه کهك تیشكك ناسیوه ندی وه اوهدشت، خو رده  ــ زه4

، 31هاتی . (آكه ك ئافراندنی خۆی یه ته  لهکتا گاری یه ریده ئافهوه، یاخود بن  ته وشاندوه دره
  )7سروودی 

 زاگۆنكی نجار و ر هه ی له سه و بوونزدا، جیھان ا مههۆر ڕی وایه آه ئه  باوه،شت رده  ــ زه5
آردووه ب ر فه  بۆ ههستی  هه وگۆڕان چكیی و ئه ئه. تی رمانیه میشه له ژكوپی جاویدان وم ڕ 
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 و نت ناو ده» ئاشا«ی ڕاستی  ر بووندا، به تریفه  به سهی ییهتدار سه  و دهیدار میشه پایه و هه
  )2، سروودی 28هاتی . (کات ستنیشانی ده ده
دیھاتنی دوو  ی زاگۆنی ڕاستی، له به ر پایه ستی له سه شت، ئافراندنی جیھانی هه رده  ــ زه6

  )1، سروودی30هاتی . (زانت ر ده ر و پانه هزی ڕاآشه
 و رامانی مرۆڤ، بوون له نو ،ك  دژ به یهی هری لفان وهه شت، دوو گه رده  ــ له ڕوانگای زه7
ی مرۆڤ  و هزرتیه له ناو بووندا، له نو بیر م دژایه م ئه ر ده آدین و هه ر و پویستی یه واوآه ته

و گرینگ آی  ره م خای سه به. آرت وه، آه به بیری چاآه و خراپه پناسه ده بینته خۆی ده
ی ، سروود30هاتی . (دات  ده دو بیرهم آك له بژاردنی یه یاری ههیه، آه مرۆڤ خۆی ب وه ئه
3(  

  
  
ی رامان و  وه زانت و آاردانه ی خۆی ده رپرسیاری چاآه و خراپه شت، مرۆڤ به به رده  ــ زه8

  )20، سروودی 31هاتی . (وه ڕنته گه س بۆ خۆی ده ر آه گوفتار و آرداری هه
فتاری  ی ڕه وه نجام و آاردانه رئه بوون و ژیان، ده  باشترین هه،شت رده  ــ له توانینی زه9
تی  فتاری نادروستی مرۆڤ خۆیه نجامی ڕه بوونیش، ئه اشی خودی مرۆڤه و خراپترین ژیان و نهب

ی بۆ هیچ  هشت و دۆژه زن به آی دی، داداری مه یه به واته. وه ڕته گه دا بۆی ده م جیھانه ر له و هه
ۆی دروستی ستی خ دا به ده م جیھانه مه خودی مرۆڤه آه له م ئه آردووه، به سك دروست نه آه

  )4، سروودی 30هاتی . (یبات وانی بۆ جیھانی تر ده ك ڕه ته آردووه و له دوای مردنیش له
پشوویی  یی و ب میشه باتی هه دیھاتنی مرۆڤ، خه آانی به آك له ئارمانجه شت، یه رده  ــ زه10

م  آه نگاوی یه  هه.زانت مك ده موو بدادی و سته ی هه رچاوه  درۆ به سهشت رده  زه.له دژی درۆیه
 دوور  خۆی له درۆ پارز بكات و،وه س له ئاستی خۆیه ر آه یه آه هه وه ش ئه باته م خه بۆ ئه
  )5، سروودی 30هاتی . (ڕاگرت

آاران، به الوازآردنی  واشه درۆزنان و چهی  ره بهتیدانی  هزآردن و یارمه  به،شت رده  ــ زه11
  )15، سروودی 31هاتی . (زانت ژاران ده نی ڕاستی و هه الیه



یی و ناڕاستی  واشه م و چه  دژی سته لهڕین باتی مرۆڤ، به ڕاپه مین خه  دواهه،شت رده  ــ زه12
  )18، سروودی 31هاتی . (زانت ده

نجامی ڕاست و باشی،  م و درۆ، له ئه باتی دژ به سته  مرۆڤ له خه،شت رده  ــ به بوای زه13
  )10، سروودی 30هاتی . (بت وتوو ده رآه سه
پدانی ڕاستی، به  ره تی و په نگی مرۆڤ دژی بدادی و آۆیله  بوای وایه آه جه،شت رده  ــ زه14

، 30هاتی . (شنی آۆ م به چه ی تاك و دووهه م به شوه آه گیرت، یه رده دوو جۆر پاداشت وه
  )11سروودی 

موو مرۆڤك بۆ  ی گشتییه آه ههمان پاداشت شت پاداشتی آۆتایی، هه رده ڕی زه  ــ به باوه15
 آه له آۆششی گشتی مرۆڤ یی و تكۆشانه ئه. آۆشت ده ندبوون به خودا ت یوه یشتن و په گه
آی ئازاد و  گایه تی و دروستبوونی آۆمه آانی مرۆڤایه م و آووڕییه ناوچوونی آه بته هۆی له ده

  )16، سروودی 31هاتی . (پاك و ڕاست و پ له دادی جیھانی

  
  

ت  به تایبه(ی نییه،  رك واته وه ی بوونه به شوه» ن هریمه ئه«، شت رده وانگای زه ــ له ڕ16
ن له  هریمه ئه). باوه» شیطان« آه وولهله و ج آانی ئیسالم و فه ی آه له ناو دینه و واتانه به

نی ش ی بیری خراپ له ئاڤستادا به چه واژه. ی بیری خراپه هدینی به واته ئایینی به
 پیس و ناشرین و د و  بهبه مانای» ره نگه ئه«ی  خودی وشه. ن هاتووه هریمه ئه» مینوو ره نگه ئه«
. وت و رامان هاتووه سوآه ش به مانای آردار و هه»مینوو«ر هاتووه و  ناوبه ر و له مكه آه
  )6، سروودی 30تی ها. (هد و خراپ ن به مانای بیر و رامانی به هریمه مینوو یا ئه ره نگه وایه ئه آه
دایك  دی له  سرووشتی خراپ نییه و به به زات و، هیچ مرۆڤكشت رده  ــ له ڕوانگای زه17

می خراپبوون و  رهه یا بن هۆآار و به. تی می بیری آاڵ و آرچی خۆیه رهه خراپه، به. نابت
ر و  ی، زاگۆنی ڕاآشهزاگۆنی ڕاست(ستیدا  ر هه نجاری زاڵ به سه ڵ له هه زانی و نائاگایی آۆمه نه

  )17، سروودی 31هاتی ). (ر پانه



تی تاآی خودی خۆی   خرهی زانست و ند به پله یوه ختیاریی مرۆڤ په شت، به رده  ــ زه18
. یوانی دی ی ئه وه  و هۆشیارآردنهسپرت بۆ ڕاهنان  بۆیه زانایان و ڕووناآبیران ڕاده،زانت ده
  )6، سروودی 31هاتی (

کرچی و کاڵ و می رامانی خراپ و  رهه دی به  چونكه به،شت رده ی زه وانگه ــ له ڕ19
آارك بواری گۆاڕدن و  واشه موو گومێ و چه یشتووی هزری خودی مرۆڤه، بۆیه هه گه نه
  )8، سروودی 30هاتی . (یه بوونیان هه رده روه په

به گرینگترین ژرخان و آاندا،  موو بواره شت، رامان و زانابوونی مرۆڤ له هه رده  ــ زه20
 رامان و آانن آه به ئالیكاری رزانه نیا دانایان و فه ته. زانت نگاندن و ناسین ده سه ستوونی هه
آردنی رامان و  نگ آخستن و هاوئاهه وه و به یه بیننه  ڕاستی دهزاگۆنیرزی خۆیان  هزری به

و  ره تی به ڵ، مرۆڤایه ی آۆمه وه هو هۆشیار و وریاآردن» ڕاستی«ك  ته گوفتار و آرداری خۆیان له
  )3، سروودی 31هاتی . (نن گه قینه ده  ڕاستهرانی  آامهنیبوون و ڕزگاری و ئازادی و خه

. یه تی خۆی هه های تایبه رزش و به ی مرۆڤ، ئه ندشه  رامان و ئه،شت رده  ــ به بوای زه21
آان، له  نگاندنی ڕگا جۆراوجۆره هس بت ئازاد بت تا له پوان و هه ر مرۆڤك ده بۆیه هه

هاتی . (بژرت  ئازادانه هه بهی ڕووناآی خۆی، ڕگای خۆی ندشه ڕگای رامانی پاك و ئه
  )3، سروودی 30

  
  

. زانت ر مرۆڤك ده ندشه به مافی سروشتی هه ربینی هزر و ئه  ئازادی ده،شت رده  ــ زه22
نگاندن و  سه ربت تا بواری هه بۆچوونی خۆی ده و بت بتوانت ئازادانه بیر س ده موو آه هه
  )12، سروودی 31هاتی . (بت بژاردنی دروستی هه هه
رتووآی  له په. خوازت ستی و ئازادانه ده ربه بژاردنی دین بۆ مرۆڤ به سه  هه،شت رده  ــ زه23

ركی  نووسراوه آه له هیچ الپه) 1984.پاریس. بل دوبرۆی. شت رده ی زه فه لسه مژووی فه(
نگ  بر و زه وت آه مرۆڤك به زه ر چاو بكه ی به م خاه رتووآی مژوویی، مرۆڤ ناتوانت ئه په

النی ئاشووری، قبتی، هیندی،  ر گه  به سهگینا آاتك میدیاآان شتی، ئه رده آرابت به زه



. تن هدینی بووایه ڕاست به تی ناوه موو ڕۆژهه النه و هه و گه  ئهت هبوای وتن، ده آه رئه یۆنانی سه
  )11، سروودی 31هاتی (

آار، له هزی گوفتار و زمانی شیرینی  واشه  بۆ ڕنونی مرۆڤی گومێ و چه،شت رده  ــ زه24
ر له دژی درۆ و بدادی و ناڕاستی،  یامبه آی په توانین بن تاآه چه ده. گرت هد ر ی وه هره به

  )5، سروودی 28هاتی . (آانی بووه گوتاری پواته و دنشینه
 ،قینه نگ و خونژتن بزاره و بوای وایه آه چاآان و پاآانی ڕاسته شت له جه رده  ــ زه25
. دی بنن ك به نی خه موو آۆمه تی له نوانی هه آیه بانی، یه ویستی و مھره توانن به خۆشه ده
  )3، سروودی 29هاتی (

ڕوانی و وستان و  ت چاوه نانه ن ناآات و ته سه رۆیی په رستی و پاشڤه په شت، آۆنه رده  ــ زه26
ش و  شت بوای وایه آه رامان و بیر و له رده زه. وا نازانت ڕه)  قناعت وبوونیش ش رازی به به(

وشتی مرۆڤ،  ت، چاند و ڕه تی، شارستانیه گای مرۆڤایه ندی ژیان، آۆمه ی مرۆڤ، ناوهجان
، سروودی 30هاتی . (آردن و گۆاڕدن دابت شه رتربوون و گه میشه له باشتربوون و سه بت هه ده
9(  

  
  

و باشترین شاآاری خۆی له گوتاری  ئه. بوای نییه) معجزه(رجوود   به فه،شت رده  ــ زه27
 بردووه و پی بۆڕی » رامانی پاك« به هاریكاری زانت آه ر ده بزونه ر و رامان اریگهآ
  )3، سروودی 28هاتی . (یشتووه گه
خدان به ژینگه، ئاگاداری و ڕاگرتنی سرووشت له رامانی  شت، گرینگی و بایه رده  ــ زه28
یی و  واشه ارازتنی سروشت به چهپ می و نه رخه مته وه آه شه وه وانه زانت و به پچه وه ده پاآه

  )10، سروودی 32هاتی . (زانت گومی ده
ڵ و  آردنی ئاژه رتیل و آوشتن یا قوربانی وه له خودا له ڕگای به شت، نزیكبوونه رده  ــ زه29

 یی واشه زانی و چه ی گلی و نه  نیشانه وند و خورافه روه كی پوپووچ و تهران به آار به گیانله
  )14، سروودی 32هاتی . (زانت  دهمرۆڤ



ند به چاوی هاوڕی  نگری ڕاستی بت، خوداوه ر الیه گه  مرۆڤ ئه،شت رده ی زه  ــ له ڕوانگه30
ندك ئاییندا  له هه. آات ی هاوڕی خۆی دهیتر میواندار ش فره مه آات و له یری ده خۆی سه

  )21روودی ، س31هاتی . (تکر  دهپناسهیا به آوڕی ) عبد(ۆڤ آۆیله مر
بت  یشتن به ئارمانجی ڕاستیی و داد، مرۆڤ ده  بوای وایه آه بۆ گه،شت رده  ــ زه31

  )14، سروودی 33هاتی . (ر بت خشكه خۆبردوو و خۆبه پشوودرژ و له
. زانت ك ده ر به یه رابه موو مرۆڤك، چ ژن بت و چ پیاو، مافیان به  هه،شت رده  ــ زه32
. زانت ربینی بیر و ڕایان به ئازاد ده ر و ده بژاردنی هاوسه ۆ آچان له ههوخ شت ڕاسته رده زه
. آات ویستی پاك و زانستی پاك پشنیار ده ی خۆشه ر دوو پوانه بژاردنی هاوسه و بۆ هه ئه
  )3، سروودی 53هاتی (

ی انگ نی زیندهوت دانی جیھان و پشكه آانی ئاوه رترین هۆآاره آك له آاریگه شت، یه رده  ــ زه33
شت آار و  رده زه. زانت وچان ده وام و آۆششی ب رده ختیاری مرۆڤ، له آاری به و شادی و به

قویو له  و هه» ستی نجاری هه هه«ر بوون  پدان و هاوڕی زاگۆنی زاڵ به سه بات له درژه خه
  )1، سروودی 49هاتی . (زانت دانایی و رامانی پاآی مرۆڤ ده

له الی . زانت رتربوونی مرۆڤ له ڕاستبوونیان ده رزبوون و سه ی به شت، پوانه رده  ــ زه34
  )4، سروودی 47هاتی . (نگین ڕزترن له درۆزنانی دارا و زه  به،سامان ژارانی ب شت هه رده زه
تی  سته نووسیشی له ژر ده زانت و ژیان و چاره نی خۆی ده شت، مرۆڤ به خاوه رده  ــ زه35

  )9، سروودی 50هاتی . (زانت خۆی ده

  
  

آانیان، هزری  ه ند و ڕاهنانه هه شت، بوای وایه آه مامۆستایانی خراپ به په رده  ــ زه36
  )10، سروودی 32هاتی . (ن به ناوچوون ده شبوون و له و ڕه ره مرۆڤ به

بژاردنی   و ههندنی رامان سه شه ی ڕاستی و بواری گه شت، ئازادی مرۆڤ به بناغه رده  ــ زه37
  )9، سروودی 31هاتی . (نت بژاردنی بوا داده رامان و هه



آات آه هزر و  هدینی، ویژدان و رامانی بانگھژ ده ندكی به ك بوامه شت، مرۆڤ وه رده  ــ زه38
مای بیر و ناسین و  ر بنه مرۆڤ ئازاده آه له سه. بژرت رامان و بیاری خۆی به ئازادانه هه

. 46هاتی. (بژرت ی ی آه خۆی پی خۆشه هه سه و آه و شته و ئه ۆی، ئهزانایی خ
  )15سروودی

یامی ڕاستی و موژده و  رگرتنی په یشتن و وه آات بۆ تگه شت مرۆڤ بانگھژ ده رده  ــ زه39
و پشگا و  ره تی، به ریه بژاردنی چاآه، آه ویژدانی مرۆڤ بریارده دات آه به هه وه ده مزگنی ئه

ك  ر دوو، هاوآات به یه شت، ژن و پیاو هه رده دا زه لره. نگاو بنت رای پاآان و خاسان هه سه
بۆیه له . بژرت ده بژاردندا خۆی ڕگای به ئازادانه هه س له هه ر آه یان آه هه ئاست دنته به

ته گفتوگۆآردن، آانی مرۆڤ به گشتی دن ر آات له سرووده شت هه رده یه آه زه مایه م بنه ر ئه سه
  )7سروودی . 34هاتی . (م پیاوه م ژن و هه ست هه به مه
  )12، سروودی 43هاتی . (زانت وه ده م بۆ خواناسی، له خۆناسیه آه شت،گاڤی یه رده  ــ زه40

رگیز توڕه نابت،  ری شادی و باشییه، هه دیھنه نیا به یناسنت ته شت ده رده ك آه زه خودایه
ندن ناآات و  ی تۆه و سزاسه شه ڕه ڤاڵ و هاوڕی مرۆڤه و هه نج نادات، هه ڕهسك ئازار و  آه

نی دانیشتووی  مان شته آه آۆمه ندیانه، هه تمه م تایبه جا ئه. داواآاری ئاشتی و ئاسایشته
ر  آانی تر هه له شونه. ن ند و داواآاری بوون و هه میزۆپوتامیا و آوردستان به گشتی نیازمه

ری ویست  بووه آه نیشانده تیان بۆ خودا هه آی تایبه یه ران پناسه ران، یان ڕبه یامبه هك له پ یه
توانین  دا ده وانه ردآردنی ئه راوه وانه بووه، له به ته و نه آانی ئه ریته زوو و داب و نه و ئاره

ری ژراندن یی په النی ئاریایی، ئاماده زرۆ بۆتان و گه مینی مه رزه یین آه سه بگه تی گیانی جوانم
آان و  ك خۆشییه ته و مرخاسی، ڕاستی و خرخوازیی، آۆشش بۆ ژیانكی باشتر، هاوڕێ له

ستوانان و  به ندیانه، له ناو بیر و بۆچوونی هه تمه م نیشانه و تایبه ئه. بووه آاندا هه باشییه
  .بینرت ، دهآاندا فسانه وانانی ناو ئه مانیتی و پاه داستان و چیرۆآی پ له قاره
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