
 

 

 ناویدڵۆڤانورهناویگهبه
 

تی  یی و یارمه پێشنیار و گله  شنه ر چه گرتنی هه ی وین ئاماده ی کوردی ئه کتێبخانه
ت شاعیران و  تایبه  بی کوردی به ده نگ و ئه رهه نگرانی فه ن الیه الیه  له

تی و  وایه ته نگ و کوولتوری نه رهه پێدانی فه  شه ویست بۆ گه رانی خۆشه نووسه
ی  سانه و که موو ئه و سپاسی هه  یه تی هه اڵیه ی ئاستی هۆشیاری کۆمه وه ره سه بردنه

پێدانی زووان و  شه ت کردن و گه خزمه  یی له ناردنی پێشنیار و گله  به  ین که که ده
 وێنین نه تیان بۆ داده ری ڕێز و حورمه ن و سه ده تیمان ئه تی یارمه وایه ته نگی نه هه فه
  که  خساوه ڕه  له و هه وتنی عیلم و زانست ئه هۆی پێشکه  به  رانه وه خته به  مڕۆکه ئه

 رین به  ڕێوه  به  وه رکی باڵو کردنه ئه  باشترین شێوه  بتوانین به
مێکیان  رهه ر به هه،مانن که له نگری ڕۆشنبیری گه ی الیه سانه و که داواکارین له  بۆیه

نگرانی  و الیه  وره گه تی خوای یارمه  ڵکو به ن تا به ڕێ که بۆمانی به  ستایه ر ده به  له
 وینی پێ ی کوردی ئه و کتێبخانه  وه ینه بی کوردی باڵوی بکه ده و ئه نگ رهه فه
 ین ندتر که مه وڵه ده

ها  ر وه وین و هه ی کوردی ئه ی)وێبالگ(کتێبخانه بیرۆکه  ردان له ندی و سه بۆ پێوه
ی ناونیشان  توانن به یی ده ک یا ناردنی پێشنیار و گله بیر و ڕایه  شنه ر چه ناردنی هه

 ن ردانمان لێ بکه سه  وه ژێره

 
www.evinebook.blogfa.com 

 
 

  وه یلی ژێره ئیمه  به   یه ڵكێ ترتان هه که  تێکی به ر بابه توانن کتێب یا هه ها ده ر وه هه
مووان  و هه  وه ینه باڵوی که ر تۆڕی ئینتڕنت سه  تاکوو له ن هه ڕێ که بۆمانی به

 ر گرن ڵکی ڵێ وه که

 
evinebook@gmail.com 

 
ن       یو ئه یکورد ی بخانهێرانی کت به ڕێوه به   وه سپاسه  به  
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ئــةو لــة كــوث بــوو، ئــةو كاتــةي ژن گلؤصــة گــذثك بــوو لــة مــاص و  ئــةو لــة كــوث بــوو، ئــةو كاتــةي ژن گلؤصــة گــذثك بــوو لــة مــاص و  ئــةو لــة كــوث بــوو، ئــةو كاتــةي ژن گلؤصــة گــذثك بــوو لــة مــاص و  ئــةو لــة كــوث بــوو، ئــةو كاتــةي ژن گلؤصــة گــذثك بــوو لــة مــاص و  
حةسارثكي بچووكدا؟ بچووكتر لة دنياي بچووكي خةون و خةياصة قاچاغ          حةسارثكي بچووكدا؟ بچووكتر لة دنياي بچووكي خةون و خةياصة قاچاغ          حةسارثكي بچووكدا؟ بچووكتر لة دنياي بچووكي خةون و خةياصة قاچاغ          حةسارثكي بچووكدا؟ بچووكتر لة دنياي بچووكي خةون و خةياصة قاچاغ          

لـةو بةشـة    لـةو بةشـة    لـةو بةشـة    لـةو بةشـة    . . . . بچـووكتر لـة كـؤي هـةموو داخوازيـةكاين         بچـووكتر لـة كـؤي هـةموو داخوازيـةكاين         بچـووكتر لـة كـؤي هـةموو داخوازيـةكاين         بچـووكتر لـة كـؤي هـةموو داخوازيـةكاين         . . . . و حةرامةكاين و حةرامةكاين و حةرامةكاين و حةرامةكاين 
تةنانةت بچووكتر لةوةي لةشـة گلؤصـة       تةنانةت بچووكتر لةوةي لةشـة گلؤصـة       تةنانةت بچووكتر لةوةي لةشـة گلؤصـة       تةنانةت بچووكتر لةوةي لةشـة گلؤصـة       . . . . بچووكة وا لة ژياين گةرةك بوو     بچووكة وا لة ژياين گةرةك بوو     بچووكة وا لة ژياين گةرةك بوو     بچووكة وا لة ژياين گةرةك بوو     

سـةرگةردانةكةي يـاخي و بثعـؤقرة خـؤي بـة           سـةرگةردانةكةي يـاخي و بثعـؤقرة خـؤي بـة           سـةرگةردانةكةي يـاخي و بثعـؤقرة خـؤي بـة           سـةرگةردانةكةي يـاخي و بثعـؤقرة خـؤي بـة           لةشة  لةشة  لةشة  لةشة  . . . . گذةكةي وةشثرث گذةكةي وةشثرث گذةكةي وةشثرث گذةكةي وةشثرث 
داروو ديواردا دةكوتا و، لة ناخةوة، لة ناخي ئازارةكانيةوة هةموو قيـژة            داروو ديواردا دةكوتا و، لة ناخةوة، لة ناخي ئازارةكانيةوة هةموو قيـژة            داروو ديواردا دةكوتا و، لة ناخةوة، لة ناخي ئازارةكانيةوة هةموو قيـژة            داروو ديواردا دةكوتا و، لة ناخةوة، لة ناخي ئازارةكانيةوة هةموو قيـژة            

قيژةي وشك و جةرگبـذي موچذكـةي       قيژةي وشك و جةرگبـذي موچذكـةي       قيژةي وشك و جةرگبـذي موچذكـةي       قيژةي وشك و جةرگبـذي موچذكـةي       . . . . حةپسكراوةكاين ژياين دةقيژاند  حةپسكراوةكاين ژياين دةقيژاند  حةپسكراوةكاين ژياين دةقيژاند  حةپسكراوةكاين ژياين دةقيژاند  
بة لةشي تةزيوي خانووة گصينةكاين كؤآلندا دةهثناو، بـان و گوثـسپانةي    بة لةشي تةزيوي خانووة گصينةكاين كؤآلندا دةهثناو، بـان و گوثـسپانةي    بة لةشي تةزيوي خانووة گصينةكاين كؤآلندا دةهثناو، بـان و گوثـسپانةي    بة لةشي تةزيوي خانووة گصينةكاين كؤآلندا دةهثناو، بـان و گوثـسپانةي    
تةپيويان وةك شـان و ملـي سـةگة بـةذةآلي تؤقيـو يـةك دةهاتنـةوة و                  تةپيويان وةك شـان و ملـي سـةگة بـةذةآلي تؤقيـو يـةك دةهاتنـةوة و                  تةپيويان وةك شـان و ملـي سـةگة بـةذةآلي تؤقيـو يـةك دةهاتنـةوة و                  تةپيويان وةك شـان و ملـي سـةگة بـةذةآلي تؤقيـو يـةك دةهاتنـةوة و                  

        ....دةلةرزيندةلةرزيندةلةرزيندةلةرزين
ئةو لة كوث بوو، ئةو كاتةي دةركةي تةنةكةي حةسـارثكي بچـووك      ئةو لة كوث بوو، ئةو كاتةي دةركةي تةنةكةي حةسـارثكي بچـووك      ئةو لة كوث بوو، ئةو كاتةي دةركةي تةنةكةي حةسـارثكي بچـووك      ئةو لة كوث بوو، ئةو كاتةي دةركةي تةنةكةي حةسـارثكي بچـووك      
يةك، دوو، سث جار شةقي دةبردو، كاسي و بثدةنگي كؤآلين دةشـكاند؟            يةك، دوو، سث جار شةقي دةبردو، كاسي و بثدةنگي كؤآلين دةشـكاند؟            يةك، دوو، سث جار شةقي دةبردو، كاسي و بثدةنگي كؤآلين دةشـكاند؟            يةك، دوو، سث جار شةقي دةبردو، كاسي و بثدةنگي كؤآلين دةشـكاند؟            
لةشي گذ گرتووي ژن يـةك، دوو، سـث جـار دةپةذيـة دةر و خةصـوةيت                 لةشي گذ گرتووي ژن يـةك، دوو، سـث جـار دةپةذيـة دةر و خةصـوةيت                 لةشي گذ گرتووي ژن يـةك، دوو، سـث جـار دةپةذيـة دةر و خةصـوةيت                 لةشي گذ گرتووي ژن يـةك، دوو، سـث جـار دةپةذيـة دةر و خةصـوةيت                 

اين كؤآلن دةكثـشاو،    اين كؤآلن دةكثـشاو،    اين كؤآلن دةكثـشاو،    اين كؤآلن دةكثـشاو،    گذ گةزارةي لة ئاسـم   گذ گةزارةي لة ئاسـم   گذ گةزارةي لة ئاسـم   گذ گةزارةي لة ئاسـم   . . . . رچيوي كؤآلين دةذووشاند  رچيوي كؤآلين دةذووشاند  رچيوي كؤآلين دةذووشاند  رچيوي كؤآلين دةذووشاند  
دؤسيت دثريين  دؤسيت دثريين  دؤسيت دثريين  دؤسيت دثريين  . . . . با، باي وشك و سارد، باي وةيالن بةرةو پريي دةچوو         با، باي وشك و سارد، باي وةيالن بةرةو پريي دةچوو         با، باي وشك و سارد، باي وةيالن بةرةو پريي دةچوو         با، باي وشك و سارد، باي وةيالن بةرةو پريي دةچوو         

لة لة لة لة . . . . تاسةي كردبوو، بة خؤيةوة دةگوشي    تاسةي كردبوو، بة خؤيةوة دةگوشي    تاسةي كردبوو، بة خؤيةوة دةگوشي    تاسةي كردبوو، بة خؤيةوة دةگوشي    . . . . با بوو گذ، لة باوةشي دةگرت     با بوو گذ، لة باوةشي دةگرت     با بوو گذ، لة باوةشي دةگرت     با بوو گذ، لة باوةشي دةگرت     
ئةوسـا ژن گلؤصـة     ئةوسـا ژن گلؤصـة     ئةوسـا ژن گلؤصـة     ئةوسـا ژن گلؤصـة     . . . . زةوي هةصدةبذيو بة دةوري خؤيـدا هةصيدةسـووذاند       زةوي هةصدةبذيو بة دةوري خؤيـدا هةصيدةسـووذاند       زةوي هةصدةبذيو بة دةوري خؤيـدا هةصيدةسـووذاند       زةوي هةصدةبذيو بة دةوري خؤيـدا هةصيدةسـووذاند       
        ....گذثك بوو لة باوةشي با داو، سةماي مةرگي دةكردگذثك بوو لة باوةشي با داو، سةماي مةرگي دةكردگذثك بوو لة باوةشي با داو، سةماي مةرگي دةكردگذثك بوو لة باوةشي با داو، سةماي مةرگي دةكرد

كـةس بـة    كـةس بـة    كـةس بـة    كـةس بـة    . . . . ئةو لة كـوث بـوو؟ ئةمـسةراوسةري كـؤآلن چـؤص بـوو             ئةو لة كـوث بـوو؟ ئةمـسةراوسةري كـؤآلن چـؤص بـوو             ئةو لة كـوث بـوو؟ ئةمـسةراوسةري كـؤآلن چـؤص بـوو             ئةو لة كـوث بـوو؟ ئةمـسةراوسةري كـؤآلن چـؤص بـوو             
كةس ئـةو   كةس ئـةو   كةس ئـةو   كةس ئـةو   . . . . پةجنةرةكانيش چاوي كوثري ماصةكان بوون    پةجنةرةكانيش چاوي كوثري ماصةكان بوون    پةجنةرةكانيش چاوي كوثري ماصةكان بوون    پةجنةرةكانيش چاوي كوثري ماصةكان بوون    . . . . دةرةوة نةبوو دةرةوة نةبوو دةرةوة نةبوو دةرةوة نةبوو 

. . . . كةس ئةو قيژةي ژنو مةرگـةي نةدةبيـست       كةس ئةو قيژةي ژنو مةرگـةي نةدةبيـست       كةس ئةو قيژةي ژنو مةرگـةي نةدةبيـست       كةس ئةو قيژةي ژنو مةرگـةي نةدةبيـست       . . . . سةماي گذو بايةي نةدةدي   سةماي گذو بايةي نةدةدي   سةماي گذو بايةي نةدةدي   سةماي گذو بايةي نةدةدي   
دوو چاو وةك دوو كونة كؤتر بة دوو چاو وةك دوو كونة كؤتر بة دوو چاو وةك دوو كونة كؤتر بة دوو چاو وةك دوو كونة كؤتر بة . . . . ئةويش هةر دوو چاوو، دوو گوث بوو  ئةويش هةر دوو چاوو، دوو گوث بوو  ئةويش هةر دوو چاوو، دوو گوث بوو  ئةويش هةر دوو چاوو، دوو گوث بوو  

وو گؤپكـــة بـــة گورگـــةي   وو گؤپكـــة بـــة گورگـــةي   وو گؤپكـــة بـــة گورگـــةي   وو گؤپكـــة بـــة گورگـــةي   دوو گـــوث وةك ددوو گـــوث وةك ددوو گـــوث وةك ددوو گـــوث وةك د. . . . ديـــواري ماصـــثكةوة ديـــواري ماصـــثكةوة ديـــواري ماصـــثكةوة ديـــواري ماصـــثكةوة 
        ....وةك دوو تةصةزم بة لةشي دارتثلثكةوةوةك دوو تةصةزم بة لةشي دارتثلثكةوةوةك دوو تةصةزم بة لةشي دارتثلثكةوةوةك دوو تةصةزم بة لةشي دارتثلثكةوة. . . . گوثسپانثكةوةگوثسپانثكةوةگوثسپانثكةوةگوثسپانثكةوة

دوو چاو كـة هيچـي پثنـةدةكرا جگـة لـة بينينـو،              دوو چاو كـة هيچـي پثنـةدةكرا جگـة لـة بينينـو،              دوو چاو كـة هيچـي پثنـةدةكرا جگـة لـة بينينـو،              دوو چاو كـة هيچـي پثنـةدةكرا جگـة لـة بينينـو،              . . . . دوو چاو بوو ئةو   دوو چاو بوو ئةو   دوو چاو بوو ئةو   دوو چاو بوو ئةو   
. . . . دةيدي ژن چشكردوو لة شةرم و حةياي، مةستو سةرخؤشي مردن بوودةيدي ژن چشكردوو لة شةرم و حةياي، مةستو سةرخؤشي مردن بوودةيدي ژن چشكردوو لة شةرم و حةياي، مةستو سةرخؤشي مردن بوودةيدي ژن چشكردوو لة شةرم و حةياي، مةستو سةرخؤشي مردن بوو
ــث، شــينثكي    ــث، شــينثكي   كراســة ئاودامثنةكــةي كــة دةشــيا تةختةكــةي شــني بووب ــث، شــينثكي   كراســة ئاودامثنةكــةي كــة دةشــيا تةختةكــةي شــني بووب ــث، شــينثكي   كراســة ئاودامثنةكــةي كــة دةشــيا تةختةكــةي شــني بووب كراســة ئاودامثنةكــةي كــة دةشــيا تةختةكــةي شــني بووب
ئاسـمانيو، گوصة وردةكاين سـوور بـووبن، بـة دةم بـاوة پارچـة پارچـة        ئاسـمانيو، گوصة وردةكاين سـوور بـووبن، بـة دةم بـاوة پارچـة پارچـة        ئاسـمانيو، گوصة وردةكاين سـوور بـووبن، بـة دةم بـاوة پارچـة پارچـة        ئاسـمانيو، گوصة وردةكاين سـوور بـووبن، بـة دةم بـاوة پارچـة پارچـة        

لة كوث دةنيشتنةوة؟ پثـسيت لةشـي كـة     لة كوث دةنيشتنةوة؟ پثـسيت لةشـي كـة     لة كوث دةنيشتنةوة؟ پثـسيت لةشـي كـة     لة كوث دةنيشتنةوة؟ پثـسيت لةشـي كـة     .... .... .... .... پارچةكان دةفذين و  پارچةكان دةفذين و  پارچةكان دةفذين و  پارچةكان دةفذين و  . . . . دةبوودةبوودةبوودةبوو
دةبوو سپي بووبث و، چةند دلـؤپ خـوثن دةمارثـك دةآلنـدبثيت و ئاصـي                دةبوو سپي بووبث و، چةند دلـؤپ خـوثن دةمارثـك دةآلنـدبثيت و ئاصـي                دةبوو سپي بووبث و، چةند دلـؤپ خـوثن دةمارثـك دةآلنـدبثيت و ئاصـي                دةبوو سپي بووبث و، چةند دلـؤپ خـوثن دةمارثـك دةآلنـدبثيت و ئاصـي                



 

داروو ديـواري كـؤآلن دوودة و دووكـةص         داروو ديـواري كـؤآلن دوودة و دووكـةص         داروو ديـواري كـؤآلن دوودة و دووكـةص         داروو ديـواري كـؤآلن دوودة و دووكـةص         . . . . كردبث، قرچة قرچ هةصدةقرچا   كردبث، قرچة قرچ هةصدةقرچا   كردبث، قرچة قرچ هةصدةقرچا   كردبث، قرچة قرچ هةصدةقرچا   
نا، ئـةوي دوو    نا، ئـةوي دوو    نا، ئـةوي دوو    نا، ئـةوي دوو    .... .... .... .... دوو چاوي ئةويش  دوو چاوي ئةويش  دوو چاوي ئةويش  دوو چاوي ئةويش  . . . . ووووووووئاسـماين تةصخ و تاريك ب    ئاسـماين تةصخ و تاريك ب    ئاسـماين تةصخ و تاريك ب    ئاسـماين تةصخ و تاريك ب    . . . . بووبووبووبوو

تا ئةوةي با، شةكةيت ئةو هةلةكة سةماية پثـي خـؤ           تا ئةوةي با، شةكةيت ئةو هةلةكة سةماية پثـي خـؤ           تا ئةوةي با، شةكةيت ئةو هةلةكة سةماية پثـي خـؤ           تا ئةوةي با، شةكةيت ئةو هةلةكة سةماية پثـي خـؤ           . . . . چاويش دةكزايةوة چاويش دةكزايةوة چاويش دةكزايةوة چاويش دةكزايةوة 
        ....دزينةوةي هةصدةگرت و، گذ لة خؤيدا دةتوايةوةدزينةوةي هةصدةگرت و، گذ لة خؤيدا دةتوايةوةدزينةوةي هةصدةگرت و، گذ لة خؤيدا دةتوايةوةدزينةوةي هةصدةگرت و، گذ لة خؤيدا دةتوايةوة

دوو گوث كة هيچي پثنةدةكرا جگة لة بيـسنت و،          دوو گوث كة هيچي پثنةدةكرا جگة لة بيـسنت و،          دوو گوث كة هيچي پثنةدةكرا جگة لة بيـسنت و،          دوو گوث كة هيچي پثنةدةكرا جگة لة بيـسنت و،          . . . . دوو گوث بوو ئةو   دوو گوث بوو ئةو   دوو گوث بوو ئةو   دوو گوث بوو ئةو   
.... .... .... .... دةيبيست قيژةي جةرگبذي ژن دةبـووة نركـة و ناصـة و هثـور هثـور               دةيبيست قيژةي جةرگبذي ژن دةبـووة نركـة و ناصـة و هثـور هثـور               دةيبيست قيژةي جةرگبذي ژن دةبـووة نركـة و ناصـة و هثـور هثـور               دةيبيست قيژةي جةرگبذي ژن دةبـووة نركـة و ناصـة و هثـور هثـور               

        ....بثدةنگيبثدةنگيبثدةنگيبثدةنگي
ئةو لة كوث بوو، ئةو كاتةي لةشـي رةژي ژن، رووت و عوريـان لـة       ئةو لة كوث بوو، ئةو كاتةي لةشـي رةژي ژن، رووت و عوريـان لـة       ئةو لة كوث بوو، ئةو كاتةي لةشـي رةژي ژن، رووت و عوريـان لـة       ئةو لة كوث بوو، ئةو كاتةي لةشـي رةژي ژن، رووت و عوريـان لـة       
نــاو كؤآلنــدا كــةوتبوو؟ بــاآل بــةرز بــوو يــان ئــةو بــةرزة بــاآلي دةدي؟ نــاو كؤآلنــدا كــةوتبوو؟ بــاآل بــةرز بــوو يــان ئــةو بــةرزة بــاآلي دةدي؟ نــاو كؤآلنــدا كــةوتبوو؟ بــاآل بــةرز بــوو يــان ئــةو بــةرزة بــاآلي دةدي؟ نــاو كؤآلنــدا كــةوتبوو؟ بــاآل بــةرز بــوو يــان ئــةو بــةرزة بــاآلي دةدي؟ 

سـپيايي ئـةو دميةنـة رةشـة،        سـپيايي ئـةو دميةنـة رةشـة،        سـپيايي ئـةو دميةنـة رةشـة،        سـپيايي ئـةو دميةنـة رةشـة،        . . . . دةستةكاين دوو چص داري سووتاو بوون     دةستةكاين دوو چص داري سووتاو بوون     دةستةكاين دوو چص داري سووتاو بوون     دةستةكاين دوو چص داري سووتاو بوون     
. . . . تةا سپيةنةي دوو چاوي ژن بوو، كـة پـةردةي پثـصوويان توابـووةوة             تةا سپيةنةي دوو چاوي ژن بوو، كـة پـةردةي پثـصوويان توابـووةوة             تةا سپيةنةي دوو چاوي ژن بوو، كـة پـةردةي پثـصوويان توابـووةوة             تةا سپيةنةي دوو چاوي ژن بوو، كـة پـةردةي پثـصوويان توابـووةوة             

        لة كث دةگةذان؟لة كث دةگةذان؟لة كث دةگةذان؟لة كث دةگةذان؟. . . . ةكان هثشتا بزؤز بوون، دةبزوانةكان هثشتا بزؤز بوون، دةبزوانةكان هثشتا بزؤز بوون، دةبزوانةكان هثشتا بزؤز بوون، دةبزوانگلثنگلثنگلثنگلثن
        ئةو لة كوث بوو؟ئةو لة كوث بوو؟ئةو لة كوث بوو؟ئةو لة كوث بوو؟

        ئةو گلؤصة گذةي لة كوث ديبوو؟ئةو گلؤصة گذةي لة كوث ديبوو؟ئةو گلؤصة گذةي لة كوث ديبوو؟ئةو گلؤصة گذةي لة كوث ديبوو؟
        ئةو قيژة جةرگبذةي لة كوث بيستبوو؟ئةو قيژة جةرگبذةي لة كوث بيستبوو؟ئةو قيژة جةرگبذةي لة كوث بيستبوو؟ئةو قيژة جةرگبذةي لة كوث بيستبوو؟

        
        
        
        

        يةكيةكيةكيةك
        
        
        

هةراسـان بـة چـوار    هةراسـان بـة چـوار    هةراسـان بـة چـوار    هةراسـان بـة چـوار    . . . . قيژةيةكي تيـژ و ترسـناك لـة خـةو رايپةذانـد      قيژةيةكي تيـژ و ترسـناك لـة خـةو رايپةذانـد      قيژةيةكي تيـژ و ترسـناك لـة خـةو رايپةذانـد      قيژةيةكي تيـژ و ترسـناك لـة خـةو رايپةذانـد      
لة چاوةي بچووكي الي لة چاوةي بچووكي الي لة چاوةي بچووكي الي لة چاوةي بچووكي الي . . . . ژوورةكة تاريك بووژوورةكة تاريك بووژوورةكة تاريك بووژوورةكة تاريك بوو. . . . دةوري خؤيدا چاوي گثذا   دةوري خؤيدا چاوي گثذا   دةوري خؤيدا چاوي گثذا   دةوري خؤيدا چاوي گثذا   

سةرووي پةجنةرةكانةوة، لة پـشت پـةردة چيندارةكانـةوة، چةنـد پةصـة             سةرووي پةجنةرةكانةوة، لة پـشت پـةردة چيندارةكانـةوة، چةنـد پةصـة             سةرووي پةجنةرةكانةوة، لة پـشت پـةردة چيندارةكانـةوة، چةنـد پةصـة             سةرووي پةجنةرةكانةوة، لة پـشت پـةردة چيندارةكانـةوة، چةنـد پةصـة             
لةوة بثهثزتر بوون بـة ژوورةكـةدا بـآلو         لةوة بثهثزتر بوون بـة ژوورةكـةدا بـآلو         لةوة بثهثزتر بوون بـة ژوورةكـةدا بـآلو         لةوة بثهثزتر بوون بـة ژوورةكـةدا بـآلو         . . . . رؤشنايي زةردو سووري دي   رؤشنايي زةردو سووري دي   رؤشنايي زةردو سووري دي   رؤشنايي زةردو سووري دي   

ــذيبث   ــةر ب ــؤ ديوارةكــةي بةرامب ــان ب ــةوة، يــان رچــةي باريكي ــذيبث  بووبثتن ــةر ب ــؤ ديوارةكــةي بةرامب ــان ب ــةوة، يــان رچــةي باريكي ــذيبث  بووبثتن ــةر ب ــؤ ديوارةكــةي بةرامب ــان ب ــةوة، يــان رچــةي باريكي ــذيبث  بووبثتن ــةر ب ــؤ ديوارةكــةي بةرامب ــان ب ــةوة، يــان رچــةي باريكي . . . . بووبثتن
ــة پةجنــةرةكان خوشــي   ــةكثك ل ــةرةو ي ــة پةجنــةرةكان خوشــي  سةراســيمة ب ــةكثك ل ــةرةو ي ــة پةجنــةرةكان خوشــي  سةراســيمة ب ــةكثك ل ــةرةو ي ــة پةجنــةرةكان خوشــي  سةراســيمة ب ــةكثك ل ــةرةو ي ــؤ . . . . سةراســيمة ب ــشةوة ب ــؤ لةوث ــشةوة ب ــؤ لةوث ــشةوة ب ــؤ لةوث ــشةوة ب لةوث

        ............هةيوانهةيوانهةيوانهةيوان



 

جگة لة شـنةو لةجنـةي تةصـخي لقـوو پـؤپي            جگة لة شـنةو لةجنـةي تةصـخي لقـوو پـؤپي            جگة لة شـنةو لةجنـةي تةصـخي لقـوو پـؤپي            جگة لة شـنةو لةجنـةي تةصـخي لقـوو پـؤپي            . . . . وووودةرةوةش تاريك بو  دةرةوةش تاريك بو  دةرةوةش تاريك بو  دةرةوةش تاريك بو  
گـوثي هةصخـست    گـوثي هةصخـست    گـوثي هةصخـست    گـوثي هةصخـست    . . . . درةختةكاين حةسار، هيچ شتثك سـةرجني رانةكثـشا       درةختةكاين حةسار، هيچ شتثك سـةرجني رانةكثـشا       درةختةكاين حةسار، هيچ شتثك سـةرجني رانةكثـشا       درةختةكاين حةسار، هيچ شتثك سـةرجني رانةكثـشا       

لـة خشةخـشي    لـة خشةخـشي    لـة خشةخـشي    لـة خشةخـشي    . . . . هاكا قيژةكةي بيستةوة، يان الين كةم هةرا و هاوارثـك         هاكا قيژةكةي بيستةوة، يان الين كةم هةرا و هاوارثـك         هاكا قيژةكةي بيستةوة، يان الين كةم هةرا و هاوارثـك         هاكا قيژةكةي بيستةوة، يان الين كةم هةرا و هاوارثـك         
ــست   ــي نةبيـ ــاتر هيچـ ــةكان زيـ ــةآلكان و پةلـ ــست  گـ ــي نةبيـ ــاتر هيچـ ــةكان زيـ ــةآلكان و پةلـ ــست  گـ ــي نةبيـ ــاتر هيچـ ــةكان زيـ ــةآلكان و پةلـ ــست  گـ ــي نةبيـ ــاتر هيچـ ــةكان زيـ ــةآلكان و پةلـ ــةوة ژوور و، . . . . گـ ــةوة ژوور و، گةذايـ ــةوة ژوور و، گةذايـ ــةوة ژوور و، گةذايـ گةذايـ

چركةچركي سةعاتةكة تةپووكويت دصـي ژوورةكـة       چركةچركي سةعاتةكة تةپووكويت دصـي ژوورةكـة       چركةچركي سةعاتةكة تةپووكويت دصـي ژوورةكـة       چركةچركي سةعاتةكة تةپووكويت دصـي ژوورةكـة       . . . . پةجنةرةكةي پثوةدا پةجنةرةكةي پثوةدا پةجنةرةكةي پثوةدا پةجنةرةكةي پثوةدا 
ئـةويش ترسـا بـوو؟ گلؤپةكـةي بـة پةجنـة       ئـةويش ترسـا بـوو؟ گلؤپةكـةي بـة پةجنـة       ئـةويش ترسـا بـوو؟ گلؤپةكـةي بـة پةجنـة       ئـةويش ترسـا بـوو؟ گلؤپةكـةي بـة پةجنـة       . . . . بوو، بصيند و بةپةلة دةكوترا  بوو، بصيند و بةپةلة دةكوترا  بوو، بصيند و بةپةلة دةكوترا  بوو، بصيند و بةپةلة دةكوترا  

دي يـان نةيـدي؟   دي يـان نةيـدي؟   دي يـان نةيـدي؟   دي يـان نةيـدي؟   . . . . ژوورةكـة بزةيـةكي روونـاكي هاتـث    ژوورةكـة بزةيـةكي روونـاكي هاتـث    ژوورةكـة بزةيـةكي روونـاكي هاتـث    ژوورةكـة بزةيـةكي روونـاكي هاتـث    . . . . خشكة هةصـكرد  خشكة هةصـكرد  خشكة هةصـكرد  خشكة هةصـكرد  
نيگـاي لـة سـةعايت سـةر سـنگي          نيگـاي لـة سـةعايت سـةر سـنگي          نيگـاي لـة سـةعايت سـةر سـنگي          نيگـاي لـة سـةعايت سـةر سـنگي          . . . . تةپووكوتةكة نزم بووةوة و، دابةزي    تةپووكوتةكة نزم بووةوة و، دابةزي    تةپووكوتةكة نزم بووةوة و، دابةزي    تةپووكوتةكة نزم بووةوة و، دابةزي    

بؤ سةعاتةكةي دةسيت گةذا بؤ سةعاتةكةي دةسيت گةذا بؤ سةعاتةكةي دةسيت گةذا بؤ سةعاتةكةي دةسيت گةذا . . . . مثصةكاين كةوتبوون مثصةكاين كةوتبوون مثصةكاين كةوتبوون مثصةكاين كةوتبوون . . . . ديوارةكة هةصةنگووت ديوارةكة هةصةنگووت ديوارةكة هةصةنگووت ديوارةكة هةصةنگووت 
. . . . بـؤ نـاو جثگةكـةي نـةچووةوة       بـؤ نـاو جثگةكـةي نـةچووةوة       بـؤ نـاو جثگةكـةي نـةچووةوة       بـؤ نـاو جثگةكـةي نـةچووةوة       . . . . خةو لة چاوي پةذيبوو   خةو لة چاوي پةذيبوو   خةو لة چاوي پةذيبوو   خةو لة چاوي پةذيبوو   . . . .  نةيدؤزيةوة  نةيدؤزيةوة  نةيدؤزيةوة  نةيدؤزيةوة و،و،و،و،

نيــوة پــةراخثك ئــاوي كــؤين شــةوماندة لــة ســةر مثزةكــةي بــوو، بــة  نيــوة پــةراخثك ئــاوي كــؤين شــةوماندة لــة ســةر مثزةكــةي بــوو، بــة  نيــوة پــةراخثك ئــاوي كــؤين شــةوماندة لــة ســةر مثزةكــةي بــوو، بــة  نيــوة پــةراخثك ئــاوي كــؤين شــةوماندة لــة ســةر مثزةكــةي بــوو، بــة  
ــا ــاســةريةوة ن ــاســةريةوة ن ــاســةريةوة ن ــاو   . . . . ســةريةوة ن ــث دةرهثن ــةكي ل ــوو، جگةرةي ــةوث ب ــاو   پاكةتةكةشــي ل ــث دةرهثن ــةكي ل ــوو، جگةرةي ــةوث ب ــاو   پاكةتةكةشــي ل ــث دةرهثن ــةكي ل ــوو، جگةرةي ــةوث ب ــاو   پاكةتةكةشــي ل ــث دةرهثن ــةكي ل ــوو، جگةرةي ــةوث ب پاكةتةكةشــي ل
هةسيت بـة   هةسيت بـة   هةسيت بـة   هةسيت بـة   . . . . هثشتا دوا دةنگدانةوةي قيژةكةي لة گوثدا بوو      هثشتا دوا دةنگدانةوةي قيژةكةي لة گوثدا بوو      هثشتا دوا دةنگدانةوةي قيژةكةي لة گوثدا بوو      هثشتا دوا دةنگدانةوةي قيژةكةي لة گوثدا بوو      . . . . دايگريسانددايگريسانددايگريسانددايگريساند

لـة سـةر   لـة سـةر   لـة سـةر   لـة سـةر   . . . . لـة ترسـا يـان لـة سـةرما؟ دوو دص بـوو             لـة ترسـا يـان لـة سـةرما؟ دوو دص بـوو             لـة ترسـا يـان لـة سـةرما؟ دوو دص بـوو             لـة ترسـا يـان لـة سـةرما؟ دوو دص بـوو             . . . . لةرزيين لةشي كرد  لةرزيين لةشي كرد  لةرزيين لةشي كرد  لةرزيين لةشي كرد  
 تؤش ئةو قيـژة ترسـناكةت        تؤش ئةو قيـژة ترسـناكةت        تؤش ئةو قيـژة ترسـناكةت        تؤش ئةو قيـژة ترسـناكةت       ((((((((: : : : كورسي پشت مثزةكةي دانيشت و، گويت     كورسي پشت مثزةكةي دانيشت و، گويت     كورسي پشت مثزةكةي دانيشت و، گويت     كورسي پشت مثزةكةي دانيشت و، گويت     

        ))))))))بيست فةرهاد؟ بيست فةرهاد؟ بيست فةرهاد؟ بيست فةرهاد؟ 
لــة هــيچ لــة هــيچ لــة هــيچ لــة هــيچ . . . . فــةرهاد لـة ژوورةكــةدا نـةبوو  فــةرهاد لـة ژوورةكــةدا نـةبوو  فــةرهاد لـة ژوورةكــةدا نـةبوو  فــةرهاد لـة ژوورةكــةدا نـةبوو  . . . . كـةس وةآلمــي نةدايـةوة  كـةس وةآلمــي نةدايـةوة  كـةس وةآلمــي نةدايـةوة  كـةس وةآلمــي نةدايـةوة  

نـاوو پارچـة    نـاوو پارچـة    نـاوو پارچـة    نـاوو پارچـة    . . . . تةا ناوي لة زةيين ئةودا بوو     تةا ناوي لة زةيين ئةودا بوو     تةا ناوي لة زةيين ئةودا بوو     تةا ناوي لة زةيين ئةودا بوو     . . . . ژوورثكي ماصةكةدا نةبوو  ژوورثكي ماصةكةدا نةبوو  ژوورثكي ماصةكةدا نةبوو  ژوورثكي ماصةكةدا نةبوو  
ردووي، كة ماوةيـةك بـوو بـة بثهـيچ نـةزم و             ردووي، كة ماوةيـةك بـوو بـة بثهـيچ نـةزم و             ردووي، كة ماوةيـةك بـوو بـة بثهـيچ نـةزم و             ردووي، كة ماوةيـةك بـوو بـة بثهـيچ نـةزم و             پارچةيةك لة ژيان و رابو    پارچةيةك لة ژيان و رابو    پارچةيةك لة ژيان و رابو    پارچةيةك لة ژيان و رابو    
        ....ديسان لة زةيين ئةوداديسان لة زةيين ئةوداديسان لة زةيين ئةوداديسان لة زةيين ئةودا. . . . ريسايةك كؤ بووبووةوةريسايةك كؤ بووبووةوةريسايةك كؤ بووبووةوةريسايةك كؤ بووبووةوة

دووكةص سـةري زمـاين گةسـت و،        دووكةص سـةري زمـاين گةسـت و،        دووكةص سـةري زمـاين گةسـت و،        دووكةص سـةري زمـاين گةسـت و،        . . . . مژثكي قووصي لة جگةرةكةي دا    مژثكي قووصي لة جگةرةكةي دا    مژثكي قووصي لة جگةرةكةي دا    مژثكي قووصي لة جگةرةكةي دا    
ــة  ــان مثزةكـ ــةر كاغـــةزةكاين بـ ــتة سـ ــة هةصيذشـ ــان مثزةكـ ــةر كاغـــةزةكاين بـ ــتة سـ ــة هةصيذشـ ــان مثزةكـ ــةر كاغـــةزةكاين بـ ــتة سـ ــة هةصيذشـ ــان مثزةكـ ــةر كاغـــةزةكاين بـ ــتة سـ ــةز رةش . . . . هةصيذشـ ــةز رةش زؤري كاغـ ــةز رةش زؤري كاغـ ــةز رةش زؤري كاغـ زؤري كاغـ

ــووةوة ــووةوةكردبـ ــووةوةكردبـ ــووةوةكردبـ ــرث و. . . . كردبـ ــرث ودوثـــين و، پثـ ــرث ودوثـــين و، پثـ ــرث ودوثـــين و، پثـ ــةو و رؤژ ... ... ... ... دوثـــين و، پثـ ــوو شـ ــةك بـ ــةو و رؤژ حةفتةيـ ــوو شـ ــةك بـ ــةو و رؤژ حةفتةيـ ــوو شـ ــةك بـ ــةو و رؤژ حةفتةيـ ــوو شـ ــةك بـ حةفتةيـ
. . . . يةكةم رؤژي پاييزيةكةم رؤژي پاييزيةكةم رؤژي پاييزيةكةم رؤژي پاييز. . . . لةو رؤژةوة كة فةرهاد لة دايك بووبوو  لةو رؤژةوة كة فةرهاد لة دايك بووبوو  لةو رؤژةوة كة فةرهاد لة دايك بووبوو  لةو رؤژةوة كة فةرهاد لة دايك بووبوو  . . . . نوسيبووينوسيبووينوسيبووينوسيبووي

ــة مــين    ــوو؟ ل ــك بووب ــة داي ــثك ل ــاييزي چ ساص ــةم رؤژي پ ــةرهاد يةك ــة مــين   ف ــوو؟ ل ــك بووب ــة داي ــثك ل ــاييزي چ ساص ــةم رؤژي پ ــةرهاد يةك ــة مــين   ف ــوو؟ ل ــك بووب ــة داي ــثك ل ــاييزي چ ساص ــةم رؤژي پ ــةرهاد يةك ــة مــين   ف ــوو؟ ل ــك بووب ــة داي ــثك ل ــاييزي چ ساص ــةم رؤژي پ ــةرهاد يةك ف
 ئةگةر مبةوث چريؤكةكةي بنووسم دةبـث بـزامن          ئةگةر مبةوث چريؤكةكةي بنووسم دةبـث بـزامن          ئةگةر مبةوث چريؤكةكةي بنووسم دةبـث بـزامن          ئةگةر مبةوث چريؤكةكةي بنووسم دةبـث بـزامن         ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . پرسيبووپرسيبووپرسيبووپرسيبوو

        ))))))))............بؤ رؤژثك لة گةص خؤتبؤ رؤژثك لة گةص خؤتبؤ رؤژثك لة گةص خؤتبؤ رؤژثك لة گةص خؤت. . . . دةيب بيبينمدةيب بيبينمدةيب بيبينمدةيب بيبينم. . . . تةمةين چةندةيةتةمةين چةندةيةتةمةين چةندةيةتةمةين چةندةية
        ))))))))....اآلنثكة لة ماص نةهاتووةتة دةراآلنثكة لة ماص نةهاتووةتة دةراآلنثكة لة ماص نةهاتووةتة دةراآلنثكة لة ماص نةهاتووةتة دةرسسسس. . . .  فةرهاد لة ماص نايةتة دةر فةرهاد لة ماص نايةتة دةر فةرهاد لة ماص نايةتة دةر فةرهاد لة ماص نايةتة دةر((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

        )))))))) ساآلنثكة لة ماص نةهاتووةتة دةر؟  ساآلنثكة لة ماص نةهاتووةتة دةر؟  ساآلنثكة لة ماص نةهاتووةتة دةر؟  ساآلنثكة لة ماص نةهاتووةتة دةر؟ ((((((((



 

بة برييدا هات، بـصثي ئةوةنـدة پـري بـث           بة برييدا هات، بـصثي ئةوةنـدة پـري بـث           بة برييدا هات، بـصثي ئةوةنـدة پـري بـث           بة برييدا هات، بـصثي ئةوةنـدة پـري بـث           . . . . بة سةرسووذمانةوة پرسي  بة سةرسووذمانةوة پرسي  بة سةرسووذمانةوة پرسي  بة سةرسووذمانةوة پرسي  
خانةنـشني بووبــث؟ بـة برييــدا نـةهات، لــةم وآلتـة بــؤ ئـةوةي كةســثك      خانةنـشني بووبــث؟ بـة برييــدا نـةهات، لــةم وآلتـة بــؤ ئـةوةي كةســثك      خانةنـشني بووبــث؟ بـة برييــدا نـةهات، لــةم وآلتـة بــؤ ئـةوةي كةســثك      خانةنـشني بووبــث؟ بـة برييــدا نـةهات، لــةم وآلتـة بــؤ ئـةوةي كةســثك      

        ............خانةنشني ببث، پثويست ناكا حةمتةن پري بووبثخانةنشني ببث، پثويست ناكا حةمتةن پري بووبثخانةنشني ببث، پثويست ناكا حةمتةن پري بووبثخانةنشني ببث، پثويست ناكا حةمتةن پري بووبث
. . . . جگةرةكــــةي كوژانــــدةوة و، لــــة پــــشت مثزةكــــةي هةســــتاجگةرةكــــةي كوژانــــدةوة و، لــــة پــــشت مثزةكــــةي هةســــتاجگةرةكــــةي كوژانــــدةوة و، لــــة پــــشت مثزةكــــةي هةســــتاجگةرةكــــةي كوژانــــدةوة و، لــــة پــــشت مثزةكــــةي هةســــتا
. . . . ئةمسةراوسةرثكي ژوورةكةي كردو، لة الي تاقي كتثبةكان گريسـايةوة        ئةمسةراوسةرثكي ژوورةكةي كردو، لة الي تاقي كتثبةكان گريسـايةوة        ئةمسةراوسةرثكي ژوورةكةي كردو، لة الي تاقي كتثبةكان گريسـايةوة        ئةمسةراوسةرثكي ژوورةكةي كردو، لة الي تاقي كتثبةكان گريسـايةوة        

بـريي كـردةوة،    بـريي كـردةوة،    بـريي كـردةوة،    بـريي كـردةوة،    . . . . لةوةيت گـةذابووةوة كـذيبووين    لةوةيت گـةذابووةوة كـذيبووين    لةوةيت گـةذابووةوة كـذيبووين    لةوةيت گـةذابووةوة كـذيبووين    ... ... ... ... ريزثك كتثيب تازة  ريزثك كتثيب تازة  ريزثك كتثيب تازة  ريزثك كتثيب تازة  
 كـة تـؤ      كـة تـؤ      كـة تـؤ      كـة تـؤ     ((((((((: : : : بـارامي بـراي گوتبـووي     بـارامي بـراي گوتبـووي     بـارامي بـراي گوتبـووي     بـارامي بـراي گوتبـووي     ... ... ... ... ئةگةر كتثبـة كؤنةكانيـشي مبايـة      ئةگةر كتثبـة كؤنةكانيـشي مبايـة      ئةگةر كتثبـة كؤنةكانيـشي مبايـة      ئةگةر كتثبـة كؤنةكانيـشي مبايـة      

 لـة حةسـار،      لـة حةسـار،      لـة حةسـار،      لـة حةسـار،     رؤشيت باوكم هةموو كتثبةكاين كؤ كردةوة و، بؤ شـةوثدا         رؤشيت باوكم هةموو كتثبةكاين كؤ كردةوة و، بؤ شـةوثدا         رؤشيت باوكم هةموو كتثبةكاين كؤ كردةوة و، بؤ شـةوثدا         رؤشيت باوكم هةموو كتثبةكاين كؤ كردةوة و، بؤ شـةوثدا         
 ئاگرثكي گـةورةيان     ئاگرثكي گـةورةيان     ئاگرثكي گـةورةيان     ئاگرثكي گـةورةيان    ((((((((: : : :  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي ))))))))....لةسةر يةك هةصيذشنت و سووتاندين    لةسةر يةك هةصيذشنت و سووتاندين    لةسةر يةك هةصيذشنت و سووتاندين    لةسةر يةك هةصيذشنت و سووتاندين    

 بـة    بـة    بـة    بـة   ))))))))....جگة لة حةسار، گةذةكةكةشي روونـاك كردبـووةوة       جگة لة حةسار، گةذةكةكةشي روونـاك كردبـووةوة       جگة لة حةسار، گةذةكةكةشي روونـاك كردبـووةوة       جگة لة حةسار، گةذةكةكةشي روونـاك كردبـووةوة       . . . . لث ساز بوو  لث ساز بوو  لث ساز بوو  لث ساز بوو  
 من و رووناك     من و رووناك     من و رووناك     من و رووناك    ((((((((: : : : بةآلم مونريةي خوشكي دةيگوت   بةآلم مونريةي خوشكي دةيگوت   بةآلم مونريةي خوشكي دةيگوت   بةآلم مونريةي خوشكي دةيگوت   . . . . پثكةنينةوة گوتبووي پثكةنينةوة گوتبووي پثكةنينةوة گوتبووي پثكةنينةوة گوتبووي 

 بـة    بـة    بـة    بـة   ))))))))....تا بةرة بةيان بة ديار ئاگرةكةوة دانيشتني و فرمثسكمان هةصذشت         تا بةرة بةيان بة ديار ئاگرةكةوة دانيشتني و فرمثسكمان هةصذشت         تا بةرة بةيان بة ديار ئاگرةكةوة دانيشتني و فرمثسكمان هةصذشت         تا بةرة بةيان بة ديار ئاگرةكةوة دانيشتني و فرمثسكمان هةصذشت         
 رؤژي دواييش كة دةرو دراوسث هةواصي ئةو ئاگر و  رؤژي دواييش كة دةرو دراوسث هةواصي ئةو ئاگر و  رؤژي دواييش كة دةرو دراوسث هةواصي ئةو ئاگر و  رؤژي دواييش كة دةرو دراوسث هةواصي ئةو ئاگر و ((((((((. . . . خةمةوة دةيگوتخةمةوة دةيگوتخةمةوة دةيگوتخةمةوة دةيگوت

ســوومتانةيان لــث پرســني، گومتــان گــةآلي وشــكيدرةختةكان بــووة و  ســوومتانةيان لــث پرســني، گومتــان گــةآلي وشــكيدرةختةكان بــووة و  ســوومتانةيان لــث پرســني، گومتــان گــةآلي وشــكيدرةختةكان بــووة و  ســوومتانةيان لــث پرســني، گومتــان گــةآلي وشــكيدرةختةكان بــووة و  
        ))))))))....سووتاندوومانةسووتاندوومانةسووتاندوومانةسووتاندوومانة

گةآلي وشكي درةختةكان؟ بؤ پاييز بـوو كـة ئـةو لثـرة رؤشـتبوو؟               گةآلي وشكي درةختةكان؟ بؤ پاييز بـوو كـة ئـةو لثـرة رؤشـتبوو؟               گةآلي وشكي درةختةكان؟ بؤ پاييز بـوو كـة ئـةو لثـرة رؤشـتبوو؟               گةآلي وشكي درةختةكان؟ بؤ پاييز بـوو كـة ئـةو لثـرة رؤشـتبوو؟               
ــرد  ــةكاين ك ــةيري كتثب ــرد س ــةكاين ك ــةيري كتثب ــرد س ــةكاين ك ــةيري كتثب ــرد س ــةكاين ك ــةيري كتثب ــدبووةوة . . . . س ــاين نةخوثن ــشتا هيچي ــدبووةوة هث ــاين نةخوثن ــشتا هيچي ــدبووةوة هث ــاين نةخوثن ــشتا هيچي ــدبووةوة هث ــاين نةخوثن ــشتا هيچي ــةا . . . . هث ــةا ت ــةا ت ــةا ت ت

 كـة    كـة    كـة    كـة   ((((((((: : : : بري كردةوة بري كردةوة بري كردةوة بري كردةوة . . . . ةيرثكي كردبوون و چةند پةذةي لث هةصدابوونةوة      ةيرثكي كردبوون و چةند پةذةي لث هةصدابوونةوة      ةيرثكي كردبوون و چةند پةذةي لث هةصدابوونةوة      ةيرثكي كردبوون و چةند پةذةي لث هةصدابوونةوة      سسسس
        ))))))))............تةاييشةواين غوربةت وتةاييشةواين غوربةت وتةاييشةواين غوربةت وتةاييشةواين غوربةت و. . . . رؤشتمةوة لة گةص خؤم دةيانبةمرؤشتمةوة لة گةص خؤم دةيانبةمرؤشتمةوة لة گةص خؤم دةيانبةمرؤشتمةوة لة گةص خؤم دةيانبةم
 ئـةوة شـةش    ئـةوة شـةش    ئـةوة شـةش    ئـةوة شـةش   )))))))) رؤچنةيةك لة تاريكيدا   رؤچنةيةك لة تاريكيدا   رؤچنةيةك لة تاريكيدا   رؤچنةيةك لة تاريكيدا  ((((((((. . . . كتثبثكي لة ريزةكة دةرهثنا   كتثبثكي لة ريزةكة دةرهثنا   كتثبثكي لة ريزةكة دةرهثنا   كتثبثكي لة ريزةكة دةرهثنا   

. . . . يان حةوتـةمني كتـثيب بـريةوةري بـوو كـة لـةم حةفتةيـةدا كـذيبووي                يان حةوتـةمني كتـثيب بـريةوةري بـوو كـة لـةم حةفتةيـةدا كـذيبووي                يان حةوتـةمني كتـثيب بـريةوةري بـوو كـة لـةم حةفتةيـةدا كـذيبووي                يان حةوتـةمني كتـثيب بـريةوةري بـوو كـة لـةم حةفتةيـةدا كـذيبووي                
بة بة بة بة . . . . بريةوةري پياواين نةوةيةك كة سةردةمثك ويستبوويان دنيا بگؤذن       بريةوةري پياواين نةوةيةك كة سةردةمثك ويستبوويان دنيا بگؤذن       بريةوةري پياواين نةوةيةك كة سةردةمثك ويستبوويان دنيا بگؤذن       بريةوةري پياواين نةوةيةك كة سةردةمثك ويستبوويان دنيا بگؤذن       
... ... ... ... تثكؤشانيان، بة دابذانيان لة ماص و بنةماصة و، بة زيندان و ئةشكةجنة و            تثكؤشانيان، بة دابذانيان لة ماص و بنةماصة و، بة زيندان و ئةشكةجنة و            تثكؤشانيان، بة دابذانيان لة ماص و بنةماصة و، بة زيندان و ئةشكةجنة و            تثكؤشانيان، بة دابذانيان لة ماص و بنةماصة و، بة زيندان و ئةشكةجنة و            

نةگؤذابوو؟ تةا ئةوان پـري و پةككةوتـة        نةگؤذابوو؟ تةا ئةوان پـري و پةككةوتـة        نةگؤذابوو؟ تةا ئةوان پـري و پةككةوتـة        نةگؤذابوو؟ تةا ئةوان پـري و پةككةوتـة        . . . . دنيا نةگؤذابوو دنيا نةگؤذابوو دنيا نةگؤذابوو دنيا نةگؤذابوو . . . . نةيانتوانيبوونةيانتوانيبوونةيانتوانيبوونةيانتوانيبوو
بووبــوون و، لــة ترســي ئــةوةي لــة بــري بچنــةوة و فــةرامؤش بكــرثن،  بووبــوون و، لــة ترســي ئــةوةي لــة بــري بچنــةوة و فــةرامؤش بكــرثن،  بووبــوون و، لــة ترســي ئــةوةي لــة بــري بچنــةوة و فــةرامؤش بكــرثن،  بووبــوون و، لــة ترســي ئــةوةي لــة بــري بچنــةوة و فــةرامؤش بكــرثن،  

 بـريةوةري    بـريةوةري    بـريةوةري    بـريةوةري   )))))))) رؤچنةيةك لة تاريكيـدا     رؤچنةيةك لة تاريكيـدا     رؤچنةيةك لة تاريكيـدا     رؤچنةيةك لة تاريكيـدا    ((((((((. . . . يان نووسيبووةوة يان نووسيبووةوة يان نووسيبووةوة يان نووسيبووةوة بريةوةريةكانبريةوةريةكانبريةوةريةكانبريةوةريةكان
زيـاتر لـة بيـست      زيـاتر لـة بيـست      زيـاتر لـة بيـست      زيـاتر لـة بيـست      . . . . نووسةرةكةي، نةوةك لة نزيكـةوة، دةناسـي      نووسةرةكةي، نةوةك لة نزيكـةوة، دةناسـي      نووسةرةكةي، نةوةك لة نزيكـةوة، دةناسـي      نووسةرةكةي، نةوةك لة نزيكـةوة، دةناسـي      . . . . زيندانزيندانزيندانزيندان

رؤژي رؤژي رؤژي رؤژي . . . . كتثبةكـةي لـة ناوةذاسـتةوة كـردةوة       كتثبةكـةي لـة ناوةذاسـتةوة كـردةوة       كتثبةكـةي لـة ناوةذاسـتةوة كـردةوة       كتثبةكـةي لـة ناوةذاسـتةوة كـردةوة       . . . . ساص زينداين كثـشا بـوو     ساص زينداين كثـشا بـوو     ساص زينداين كثـشا بـوو     ساص زينداين كثـشا بـوو     
. . . . گرنگيش نةبوو گرنگيش نةبوو گرنگيش نةبوو گرنگيش نةبوو . . . . چ رؤژ و چ ساصثك؟ تثنةگةيي     چ رؤژ و چ ساصثك؟ تثنةگةيي     چ رؤژ و چ ساصثك؟ تثنةگةيي     چ رؤژ و چ ساصثك؟ تثنةگةيي     . . . . ديدةين زيندانيةكان بوو  ديدةين زيندانيةكان بوو  ديدةين زيندانيةكان بوو  ديدةين زيندانيةكان بوو  

ئةوة گرنگ بوو كة زيندانيةكان پثيان دةكرا دةستثك بة خؤياندا بثـنن و،             ئةوة گرنگ بوو كة زيندانيةكان پثيان دةكرا دةستثك بة خؤياندا بثـنن و،             ئةوة گرنگ بوو كة زيندانيةكان پثيان دةكرا دةستثك بة خؤياندا بثـنن و،             ئةوة گرنگ بوو كة زيندانيةكان پثيان دةكرا دةستثك بة خؤياندا بثـنن و،             



 

جلـة خاوثنـةكانيان كـة لـة بـن پةتووةكانـةوة دةقيـان              جلـة خاوثنـةكانيان كـة لـة بـن پةتووةكانـةوة دةقيـان              جلـة خاوثنـةكانيان كـة لـة بـن پةتووةكانـةوة دةقيـان              جلـة خاوثنـةكانيان كـة لـة بـن پةتووةكانـةوة دةقيـان              . . . . ريشيان بتاشـن  ريشيان بتاشـن  ريشيان بتاشـن  ريشيان بتاشـن  
لةو عةترة كة دةسگرياين يةكثكيان بة دياري بؤي        لةو عةترة كة دةسگرياين يةكثكيان بة دياري بؤي        لةو عةترة كة دةسگرياين يةكثكيان بة دياري بؤي        لةو عةترة كة دةسگرياين يةكثكيان بة دياري بؤي        . . . . گرتبوو، لة بةر بكةن   گرتبوو، لة بةر بكةن   گرتبوو، لة بةر بكةن   گرتبوو، لة بةر بكةن   

هـةموو ئـةو    هـةموو ئـةو    هـةموو ئـةو    هـةموو ئـةو    ... ... ... ... پثآلوةكانيـان بؤيـاخ بكـةن و      پثآلوةكانيـان بؤيـاخ بكـةن و      پثآلوةكانيـان بؤيـاخ بكـةن و      پثآلوةكانيـان بؤيـاخ بكـةن و      . . . . ناردبوو، لة خؤيان بـدةن    ناردبوو، لة خؤيان بـدةن    ناردبوو، لة خؤيان بـدةن    ناردبوو، لة خؤيان بـدةن    
ميـواين  ميـواين  ميـواين  ميـواين  . . . . ميـوان بـوون   ميـوان بـوون   ميـوان بـوون   ميـوان بـوون   . . . . ها كة ميواين شوثنثك بن    ها كة ميواين شوثنثك بن    ها كة ميواين شوثنثك بن    ها كة ميواين شوثنثك بن    وةوةوةوة. . . . كارانةيان كردبوو كارانةيان كردبوو كارانةيان كردبوو كارانةيان كردبوو 

بصثي باسي ئةو كوذة گةجنةش كرابث كـة دةسـگريانةكةي    بصثي باسي ئةو كوذة گةجنةش كرابث كـة دةسـگريانةكةي    بصثي باسي ئةو كوذة گةجنةش كرابث كـة دةسـگريانةكةي    بصثي باسي ئةو كوذة گةجنةش كرابث كـة دةسـگريانةكةي    . . . . بنةكاصةكانيانبنةكاصةكانيانبنةكاصةكانيانبنةكاصةكانيان
عــةتري بــؤ نــاردووة؟ ديــدةين دوو دةســگريان لةمــديواوديوي مثــصةي عــةتري بــؤ نــاردووة؟ ديــدةين دوو دةســگريان لةمــديواوديوي مثــصةي عــةتري بــؤ نــاردووة؟ ديــدةين دوو دةســگريان لةمــديواوديوي مثــصةي عــةتري بــؤ نــاردووة؟ ديــدةين دوو دةســگريان لةمــديواوديوي مثــصةي 
ئاسنيةوة، لة بةر چـاوي پؤليـسثكي گـةجني ســمثص بابـذ و چـاوو بـرؤ               ئاسنيةوة، لة بةر چـاوي پؤليـسثكي گـةجني ســمثص بابـذ و چـاوو بـرؤ               ئاسنيةوة، لة بةر چـاوي پؤليـسثكي گـةجني ســمثص بابـذ و چـاوو بـرؤ               ئاسنيةوة، لة بةر چـاوي پؤليـسثكي گـةجني ســمثص بابـذ و چـاوو بـرؤ               

        ............رةشدارةشدارةشدارةشدا
سـةرو خـوارثكيتري   سـةرو خـوارثكيتري   سـةرو خـوارثكيتري   سـةرو خـوارثكيتري   . . . . كتثبةكةي لثك ناو، لـة جثـي خـؤي داينايـةوة          كتثبةكةي لثك ناو، لـة جثـي خـؤي داينايـةوة          كتثبةكةي لثك ناو، لـة جثـي خـؤي داينايـةوة          كتثبةكةي لثك ناو، لـة جثـي خـؤي داينايـةوة          

زينـدانيو بنةماصـةكانياين    زينـدانيو بنةماصـةكانياين    زينـدانيو بنةماصـةكانياين    زينـدانيو بنةماصـةكانياين    . . . . ژوورةكةي كردو، بؤ پشت مثزةكةي چووةوة     ژوورةكةي كردو، بؤ پشت مثزةكةي چووةوة     ژوورةكةي كردو، بؤ پشت مثزةكةي چووةوة     ژوورةكةي كردو، بؤ پشت مثزةكةي چووةوة     
 دصـنيام تـؤش ئـةو قيـژة ترسـناكةت بيـستووة          دصـنيام تـؤش ئـةو قيـژة ترسـناكةت بيـستووة          دصـنيام تـؤش ئـةو قيـژة ترسـناكةت بيـستووة          دصـنيام تـؤش ئـةو قيـژة ترسـناكةت بيـستووة         ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . فةرامؤش كرد فةرامؤش كرد فةرامؤش كرد فةرامؤش كرد 

        ))))))))....فةرهادفةرهادفةرهادفةرهاد
لـة هـيچ ژوورثكـي ماصـةكةدا        لـة هـيچ ژوورثكـي ماصـةكةدا        لـة هـيچ ژوورثكـي ماصـةكةدا        لـة هـيچ ژوورثكـي ماصـةكةدا        . . . . ديسان فـةرهاد لةژوورةكـةدا نـةبوو      ديسان فـةرهاد لةژوورةكـةدا نـةبوو      ديسان فـةرهاد لةژوورةكـةدا نـةبوو      ديسان فـةرهاد لةژوورةكـةدا نـةبوو      

چــاوي بــة يةكــةم چــاوي بــة يةكــةم چــاوي بــة يةكــةم چــاوي بــة يةكــةم . . . . ةةةةكاغــةزةكاين ســةر مثزةكــةي كــؤ كــردةوكاغــةزةكاين ســةر مثزةكــةي كــؤ كــردةوكاغــةزةكاين ســةر مثزةكــةي كــؤ كــردةوكاغــةزةكاين ســةر مثزةكــةي كــؤ كــردةو. . . . نــةبوونــةبوونــةبوونــةبوو
. . . . كؤمةصثك رستةي سارد و سذ، سواوو دووپاتةوة بـوو        كؤمةصثك رستةي سارد و سذ، سواوو دووپاتةوة بـوو        كؤمةصثك رستةي سارد و سذ، سواوو دووپاتةوة بـوو        كؤمةصثك رستةي سارد و سذ، سواوو دووپاتةوة بـوو        . . . . الپةذةدا خشاند الپةذةدا خشاند الپةذةدا خشاند الپةذةدا خشاند 

رستةكان بةاليةوة غـةريب و  رستةكان بةاليةوة غـةريب و  رستةكان بةاليةوة غـةريب و  رستةكان بةاليةوة غـةريب و  ... ... ... ... الپةذةي دووهةمالپةذةي دووهةمالپةذةي دووهةمالپةذةي دووهةم. . . . گرمؤصةي كردو فذثيدا گرمؤصةي كردو فذثيدا گرمؤصةي كردو فذثيدا گرمؤصةي كردو فذثيدا 
. . . . پـةذةي دووهةميـشي فذثـدا     پـةذةي دووهةميـشي فذثـدا     پـةذةي دووهةميـشي فذثـدا     پـةذةي دووهةميـشي فذثـدا     . . . . وةها كة ئةو نةينووسـيبثنت    وةها كة ئةو نةينووسـيبثنت    وةها كة ئةو نةينووسـيبثنت    وةها كة ئةو نةينووسـيبثنت    . . . . بثگانة بوون بثگانة بوون بثگانة بوون بثگانة بوون 

        ... ... ... ... پةذةي چوارةمپةذةي چوارةمپةذةي چوارةمپةذةي چوارةم... ... ... ... پةذةي سثهةميشپةذةي سثهةميشپةذةي سثهةميشپةذةي سثهةميش
        )))))))) تؤ چي لة فةرهاد دةزاين؟  تؤ چي لة فةرهاد دةزاين؟  تؤ چي لة فةرهاد دةزاين؟  تؤ چي لة فةرهاد دةزاين؟ ((((((((

لةوةي لةوةي لةوةي لةوةي . . . . سةري بةرز كردةوةسةري بةرز كردةوةسةري بةرز كردةوةسةري بةرز كردةوة. . . . لة دةنگم دانةچصةكيلة دةنگم دانةچصةكيلة دةنگم دانةچصةكيلة دةنگم دانةچصةكي. . . . من بووم پرسيم من بووم پرسيم من بووم پرسيم من بووم پرسيم 
كة بثخةبةر هاتبوومة ژوورةكةي و لـةو اليـةوة راوةسـتا بـووم قةصـس               كة بثخةبةر هاتبوومة ژوورةكةي و لـةو اليـةوة راوةسـتا بـووم قةصـس               كة بثخةبةر هاتبوومة ژوورةكةي و لـةو اليـةوة راوةسـتا بـووم قةصـس               كة بثخةبةر هاتبوومة ژوورةكةي و لـةو اليـةوة راوةسـتا بـووم قةصـس               

        : : : : گويتگويتگويتگويت. . . . نةبوونةبوونةبوونةبوو
        ))))))))....بةآلم پرژو بآلو و نارثك و پثكبةآلم پرژو بآلو و نارثك و پثكبةآلم پرژو بآلو و نارثك و پثكبةآلم پرژو بآلو و نارثك و پثك. . . .  زؤر شت زؤر شت زؤر شت زؤر شت((((((((

بةاليةوة قثزةون  بةاليةوة قثزةون  بةاليةوة قثزةون  بةاليةوة قثزةون  . . . . ريزثك دياين رةش و پيسو ناحةزي دي      ريزثك دياين رةش و پيسو ناحةزي دي      ريزثك دياين رةش و پيسو ناحةزي دي      ريزثك دياين رةش و پيسو ناحةزي دي      . . . . پثكةنيمپثكةنيمپثكةنيمپثكةنيم
كـةم جـار بـوو وةهـاي دةدمي؟ پثـشتر پثنةكـةنيبووم؟ حةمتـةن               كـةم جـار بـوو وةهـاي دةدمي؟ پثـشتر پثنةكـةنيبووم؟ حةمتـةن               كـةم جـار بـوو وةهـاي دةدمي؟ پثـشتر پثنةكـةنيبووم؟ حةمتـةن               كـةم جـار بـوو وةهـاي دةدمي؟ پثـشتر پثنةكـةنيبووم؟ حةمتـةن               يةيةيةية. . . . بووبووبووبوو

        ....زؤر جار پثدةكةنيمزؤر جار پثدةكةنيمزؤر جار پثدةكةنيمزؤر جار پثدةكةنيم. . . . پثكةنيبوومپثكةنيبوومپثكةنيبوومپثكةنيبووم
        )))))))).... تؤ زؤر پثدةكةين تؤ زؤر پثدةكةين تؤ زؤر پثدةكةين تؤ زؤر پثدةكةين((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

بةآلم زوو پةشيمان بووةوة و،     بةآلم زوو پةشيمان بووةوة و،     بةآلم زوو پةشيمان بووةوة و،     بةآلم زوو پةشيمان بووةوة و،     . . . . بة تووذةيي و بثزار بوونةوة گويت     بة تووذةيي و بثزار بوونةوة گويت     بة تووذةيي و بثزار بوونةوة گويت     بة تووذةيي و بثزار بوونةوة گويت     
        : : : : گويتگويتگويتگويت

        )))))))).... ئةصبةت پثكةنني كارثكي خراپ نية ئةصبةت پثكةنني كارثكي خراپ نية ئةصبةت پثكةنني كارثكي خراپ نية ئةصبةت پثكةنني كارثكي خراپ نية((((((((



 

رةنگـة ترسـابث لثـي      رةنگـة ترسـابث لثـي      رةنگـة ترسـابث لثـي      رةنگـة ترسـابث لثـي      . . . . ئةوةي گوت چونكا نةيدةويـست مبـذةجنثنث      ئةوةي گوت چونكا نةيدةويـست مبـذةجنثنث      ئةوةي گوت چونكا نةيدةويـست مبـذةجنثنث      ئةوةي گوت چونكا نةيدةويـست مبـذةجنثنث      
چةندة بة  چةندة بة  چةندة بة  چةندة بة  . . . . سةيري كاغةزة گرمؤصة بووةكامن كرد    سةيري كاغةزة گرمؤصة بووةكامن كرد    سةيري كاغةزة گرمؤصة بووةكامن كرد    سةيري كاغةزة گرمؤصة بووةكامن كرد    . . . . بةآلم نةتؤرام بةآلم نةتؤرام بةآلم نةتؤرام بةآلم نةتؤرام . . . . بتؤرمثبتؤرمثبتؤرمثبتؤرمث

لــة مــاوةي ئــةم لــة مــاوةي ئــةم لــة مــاوةي ئــةم لــة مــاوةي ئــةم ... ... ... ... دوثنــث و پثــرث ودوثنــث و پثــرث ودوثنــث و پثــرث ودوثنــث و پثــرث و. . . . نووســينيانةوة مانــدوو بووبــوونووســينيانةوة مانــدوو بووبــوونووســينيانةوة مانــدوو بووبــوونووســينيانةوة مانــدوو بووبــوو
بـةو هيوايـة    بـةو هيوايـة    بـةو هيوايـة    بـةو هيوايـة    . . . . حةفتةيةدا ئةوةي نووسيبووي، گرمؤصةيكردبوو، فذثيدابوو    حةفتةيةدا ئةوةي نووسيبووي، گرمؤصةيكردبوو، فذثيدابوو    حةفتةيةدا ئةوةي نووسيبووي، گرمؤصةيكردبوو، فذثيدابوو    حةفتةيةدا ئةوةي نووسيبووي، گرمؤصةيكردبوو، فذثيدابوو    

دو، دو، دو، دو، بـة نووسـيين چريؤكـي فـةرها    بـة نووسـيين چريؤكـي فـةرها    بـة نووسـيين چريؤكـي فـةرها    بـة نووسـيين چريؤكـي فـةرها    . . . . كة سةر لـة نـوث دةسـت پثبكاتـةوة       كة سةر لـة نـوث دةسـت پثبكاتـةوة       كة سةر لـة نـوث دةسـت پثبكاتـةوة       كة سةر لـة نـوث دةسـت پثبكاتـةوة       
يةكةم رستة دةالقةيـةك بـوو لـة ژيـاين          يةكةم رستة دةالقةيـةك بـوو لـة ژيـاين          يةكةم رستة دةالقةيـةك بـوو لـة ژيـاين          يةكةم رستة دةالقةيـةك بـوو لـة ژيـاين          . . . . هثشتا لة يةكةم رستةدا مابوو    هثشتا لة يةكةم رستةدا مابوو    هثشتا لة يةكةم رستةدا مابوو    هثشتا لة يةكةم رستةدا مابوو    

ــةوة ــةرهاد دةكراي ــةوةف ــةرهاد دةكراي ــةوةف ــةرهاد دةكراي ــةوةف ــةرهاد دةكراي ــووي. . . . ف ــشتر گوتب ــوويپث ــشتر گوتب ــوويپث ــشتر گوتب ــوويپث ــشتر گوتب ــةم رســتة،  ((((((((: : : : پث ــبژاردين يةك ــةم رســتة،   هةص ــبژاردين يةك ــةم رســتة،   هةص ــبژاردين يةك ــةم رســتة،   هةص ــبژاردين يةك  هةص
. . . . هةصـبژاردنثكي دژوارة  هةصـبژاردنثكي دژوارة  هةصـبژاردنثكي دژوارة  هةصـبژاردنثكي دژوارة  . . . . يةكةمني و دواهةمني هةصبژاردين چريؤكنووسة    يةكةمني و دواهةمني هةصبژاردين چريؤكنووسة    يةكةمني و دواهةمني هةصبژاردين چريؤكنووسة    يةكةمني و دواهةمني هةصبژاردين چريؤكنووسة    

يةكــةم رســتة رةويت ژيــان و چارةنووســي كةســي چريؤكةكــة ديــاري يةكــةم رســتة رةويت ژيــان و چارةنووســي كةســي چريؤكةكــة ديــاري يةكــةم رســتة رةويت ژيــان و چارةنووســي كةســي چريؤكةكــة ديــاري يةكــةم رســتة رةويت ژيــان و چارةنووســي كةســي چريؤكةكــة ديــاري 
        ))))))))....دةكادةكادةكادةكا

        )))))))) فةرهاد لة كوث دةژي؟  فةرهاد لة كوث دةژي؟  فةرهاد لة كوث دةژي؟  فةرهاد لة كوث دةژي؟ ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
        ....بة وةآلمةكةي مين دةزاينبة وةآلمةكةي مين دةزاينبة وةآلمةكةي مين دةزاينبة وةآلمةكةي مين دةزاين

        ))))))))............ئةو دةبثئةو دةبثئةو دةبثئةو دةبث. . . .  پثويستة بيبينم پثويستة بيبينم پثويستة بيبينم پثويستة بيبينم((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
ئةو دةبث پثم بصث ئةو قيژة تيـژو ترسـناكةي بيـستووة    ئةو دةبث پثم بصث ئةو قيژة تيـژو ترسـناكةي بيـستووة    ئةو دةبث پثم بصث ئةو قيژة تيـژو ترسـناكةي بيـستووة    ئةو دةبث پثم بصث ئةو قيژة تيـژو ترسـناكةي بيـستووة    : : : : ويسيت بصث ويسيت بصث ويسيت بصث ويسيت بصث 

 ئةو دةبث بؤ هةصبژاردين يةكةم رسـتةي         ئةو دةبث بؤ هةصبژاردين يةكةم رسـتةي         ئةو دةبث بؤ هةصبژاردين يةكةم رسـتةي         ئةو دةبث بؤ هةصبژاردين يةكةم رسـتةي        ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . يان نا؟ بةآلم نةيگوت   يان نا؟ بةآلم نةيگوت   يان نا؟ بةآلم نةيگوت   يان نا؟ بةآلم نةيگوت   
        )))))))).... بة يةكترمان بناسثين بة يةكترمان بناسثين بة يةكترمان بناسثين بة يةكترمان بناسثينتؤ بةصثنت پثداومتؤ بةصثنت پثداومتؤ بةصثنت پثداومتؤ بةصثنت پثداوم. . . . چريؤكةكةي يارمةتيم بداچريؤكةكةي يارمةتيم بداچريؤكةكةي يارمةتيم بداچريؤكةكةي يارمةتيم بدا

رؤشتم لة بةر يةكثك لة پةجنةرةكاين ژوورةكـةي        رؤشتم لة بةر يةكثك لة پةجنةرةكاين ژوورةكـةي        رؤشتم لة بةر يةكثك لة پةجنةرةكاين ژوورةكـةي        رؤشتم لة بةر يةكثك لة پةجنةرةكاين ژوورةكـةي        . . . . من پشتم تثكرد  من پشتم تثكرد  من پشتم تثكرد  من پشتم تثكرد  
: : : : گومتگومتگومتگومت. . . . دةرةوة هثشتا تاريك بوو   دةرةوة هثشتا تاريك بوو   دةرةوة هثشتا تاريك بوو   دةرةوة هثشتا تاريك بوو   . . . . بة حاستةم پةردةكةم الدا   بة حاستةم پةردةكةم الدا   بة حاستةم پةردةكةم الدا   بة حاستةم پةردةكةم الدا   . . . . راوةستامراوةستامراوةستامراوةستام

        )))))))).... بةصثنم داوة و دةيكةم بةصثنم داوة و دةيكةم بةصثنم داوة و دةيكةم بةصثنم داوة و دةيكةم((((((((
        ....نةمگوت كةينةمگوت كةينةمگوت كةينةمگوت كةي

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



 

        
        
        
        
        

        دوودوودوودوو
        
        
        

لة خةو هةسـتابوو،  لة خةو هةسـتابوو،  لة خةو هةسـتابوو،  لة خةو هةسـتابوو،  . . . . بةياين ئةو شةوة نةبوو، بةياين شةوثكيتر بوو بةياين ئةو شةوة نةبوو، بةياين شةوثكيتر بوو بةياين ئةو شةوة نةبوو، بةياين شةوثكيتر بوو بةياين ئةو شةوة نةبوو، بةياين شةوثكيتر بوو 
لة شةقام، لـة نثـوان      لة شةقام، لـة نثـوان      لة شةقام، لـة نثـوان      لة شةقام، لـة نثـوان      . . . . خؤي پؤشتة كردبووةوة و، لة ماص رؤشتبووة دةر       خؤي پؤشتة كردبووةوة و، لة ماص رؤشتبووة دةر       خؤي پؤشتة كردبووةوة و، لة ماص رؤشتبووة دةر       خؤي پؤشتة كردبووةوة و، لة ماص رؤشتبووة دةر       

هةراو هوريا و، هات و چووي ئةو خةصكة كة هثـشتا خـةو بةرينـةدابوون     هةراو هوريا و، هات و چووي ئةو خةصكة كة هثـشتا خـةو بةرينـةدابوون     هةراو هوريا و، هات و چووي ئةو خةصكة كة هثـشتا خـةو بةرينـةدابوون     هةراو هوريا و، هات و چووي ئةو خةصكة كة هثـشتا خـةو بةرينـةدابوون     
... ... ... ... ئةو دةبوو بة چيـدا رابگـا؟        ئةو دةبوو بة چيـدا رابگـا؟        ئةو دةبوو بة چيـدا رابگـا؟        ئةو دةبوو بة چيـدا رابگـا؟        ... ... ... ... و، بة پةلة بوون بة كارةكانياندا رابگةن      و، بة پةلة بوون بة كارةكانياندا رابگةن      و، بة پةلة بوون بة كارةكانياندا رابگةن      و، بة پةلة بوون بة كارةكانياندا رابگةن      

دوو دوو دوو دوو . . . . شتاي كردبـوو شتاي كردبـوو شتاي كردبـوو شتاي كردبـوو بة يادي زوو، لة جةرگو دص فرؤشيةكةي ناو بازار نا  بة يادي زوو، لة جةرگو دص فرؤشيةكةي ناو بازار نا  بة يادي زوو، لة جةرگو دص فرؤشيةكةي ناو بازار نا  بة يادي زوو، لة جةرگو دص فرؤشيةكةي ناو بازار نا  
ســاآلنثك ســاآلنثك ســاآلنثك ســاآلنثك . . . . شــيش دص و دوو شــيش گورچيلــة بــة نــاين گــةرم و تــازةوة شــيش دص و دوو شــيش گورچيلــة بــة نــاين گــةرم و تــازةوة شــيش دص و دوو شــيش گورچيلــة بــة نــاين گــةرم و تــازةوة شــيش دص و دوو شــيش گورچيلــة بــة نــاين گــةرم و تــازةوة 

كـاك  كـاك  كـاك  كـاك  . . . . لةمةبةر جةرگودص فرؤشيةكة پياوثكي قـسةخؤشي لـة سـةر بـوو           لةمةبةر جةرگودص فرؤشيةكة پياوثكي قـسةخؤشي لـة سـةر بـوو           لةمةبةر جةرگودص فرؤشيةكة پياوثكي قـسةخؤشي لـة سـةر بـوو           لةمةبةر جةرگودص فرؤشيةكة پياوثكي قـسةخؤشي لـة سـةر بـوو           
نةخوثندةوار بـوو، بـةآلم     نةخوثندةوار بـوو، بـةآلم     نةخوثندةوار بـوو، بـةآلم     نةخوثندةوار بـوو، بـةآلم     . . . . يةدة؟ ئةو و هاوذثكاين پثيان دةگوت ژةنذاص      يةدة؟ ئةو و هاوذثكاين پثيان دةگوت ژةنذاص      يةدة؟ ئةو و هاوذثكاين پثيان دةگوت ژةنذاص      يةدة؟ ئةو و هاوذثكاين پثيان دةگوت ژةنذاص      
ژةنذاصي لة قـاپثكي چثـوي     ژةنذاصي لة قـاپثكي چثـوي     ژةنذاصي لة قـاپثكي چثـوي     ژةنذاصي لة قـاپثكي چثـوي     . . . . دةيگوت لة شؤذشةكةي قازيدا ئةفسةر بووة     دةيگوت لة شؤذشةكةي قازيدا ئةفسةر بووة     دةيگوت لة شؤذشةكةي قازيدا ئةفسةر بووة     دةيگوت لة شؤذشةكةي قازيدا ئةفسةر بووة     

وةك ئةو دةمانة لثوي بـة زةردةخةنةيةكـةوة وشـك          وةك ئةو دةمانة لثوي بـة زةردةخةنةيةكـةوة وشـك          وةك ئةو دةمانة لثوي بـة زةردةخةنةيةكـةوة وشـك          وةك ئةو دةمانة لثوي بـة زةردةخةنةيةكـةوة وشـك          . . . . رةشدا ديبووةوة رةشدا ديبووةوة رةشدا ديبووةوة رةشدا ديبووةوة 
بة دةم ئـاخثكي سـاردةوة      بة دةم ئـاخثكي سـاردةوة      بة دةم ئـاخثكي سـاردةوة      بة دةم ئـاخثكي سـاردةوة      . . . . ئةو بة رثزةوة سةري بؤ لةقاندبوو     ئةو بة رثزةوة سةري بؤ لةقاندبوو     ئةو بة رثزةوة سةري بؤ لةقاندبوو     ئةو بة رثزةوة سةري بؤ لةقاندبوو     . . . . بووبووبووبووبووبووبووبوو

 لـة بـةر      لـة بـةر      لـة بـةر      لـة بـةر     ))))))))............خـؤ تـؤ قـةرار نـةبوو وا زوو         خـؤ تـؤ قـةرار نـةبوو وا زوو         خـؤ تـؤ قـةرار نـةبوو وا زوو         خـؤ تـؤ قـةرار نـةبوو وا زوو         ! ! ! !  ژةنـذاص تـؤش؟     ژةنـذاص تـؤش؟     ژةنـذاص تـؤش؟     ژةنـذاص تـؤش؟    ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي
ــووي ــةوة گوتب ــوويخؤي ــةوة گوتب ــوويخؤي ــةوة گوتب ــوويخؤي ــةوة گوتب ــة   . . . . خؤي ــةروا ب ــةي ه ــوو، گورچيلةك ــةي خواردب ــة ك ــة   دص ــةروا ب ــةي ه ــوو، گورچيلةك ــةي خواردب ــة ك ــة   دص ــةروا ب ــةي ه ــوو، گورچيلةك ــةي خواردب ــة ك ــة   دص ــةروا ب ــةي ه ــوو، گورچيلةك ــةي خواردب ــة ك دص

بـؤ الي  بـؤ الي  بـؤ الي  بـؤ الي  . . . . چوو بـوو بـؤ ئثـدارةي مـريايت فةرهـةنگي       چوو بـوو بـؤ ئثـدارةي مـريايت فةرهـةنگي       چوو بـوو بـؤ ئثـدارةي مـريايت فةرهـةنگي       چوو بـوو بـؤ ئثـدارةي مـريايت فةرهـةنگي       پاشان  پاشان  پاشان  پاشان  . . . . جثهثشتبووجثهثشتبووجثهثشتبووجثهثشتبوو
ــةاليل ــةاليلج ــةاليلج ــةاليلج ــوو   . . . . ج ــؤين ب ــاوذثي ك ــك و ه ــرادةري نزي ــةاليل ب ــوو   ج ــؤين ب ــاوذثي ك ــك و ه ــرادةري نزي ــةاليل ب ــوو   ج ــؤين ب ــاوذثي ك ــك و ه ــرادةري نزي ــةاليل ب ــوو   ج ــؤين ب ــاوذثي ك ــك و ه ــرادةري نزي ــةاليل ب ــةوةيت . . . . ج ــةوةيت ل ــةوةيت ل ــةوةيت ل ل

هـيچ  هـيچ  هـيچ  هـيچ  . . . . هةروا خؤشةويـست و ميهرةبـان     هةروا خؤشةويـست و ميهرةبـان     هةروا خؤشةويـست و ميهرةبـان     هةروا خؤشةويـست و ميهرةبـان     . . . . گةذابووةوة چةند جار ديبووي   گةذابووةوة چةند جار ديبووي   گةذابووةوة چةند جار ديبووي   گةذابووةوة چةند جار ديبووي   
زؤريـش پـري    زؤريـش پـري    زؤريـش پـري    زؤريـش پـري    . . . . نةگؤذابوو؟ ژين خواستبوو، سث منداصي بـوو      نةگؤذابوو؟ ژين خواستبوو، سث منداصي بـوو      نةگؤذابوو؟ ژين خواستبوو، سث منداصي بـوو      نةگؤذابوو؟ ژين خواستبوو، سث منداصي بـوو      . . . . نةگؤذابوونةگؤذابوونةگؤذابوونةگؤذابوو
سةر و ريشي سپي و     سةر و ريشي سپي و     سةر و ريشي سپي و     سةر و ريشي سپي و     . . . . زؤرتر لةوةي كة ئةو چاوةذواين دةكرد     زؤرتر لةوةي كة ئةو چاوةذواين دةكرد     زؤرتر لةوةي كة ئةو چاوةذواين دةكرد     زؤرتر لةوةي كة ئةو چاوةذواين دةكرد     . . . . بووبووبووبووبووبووبووبوو

نزيكـةي سـةعاتثك    نزيكـةي سـةعاتثك    نزيكـةي سـةعاتثك    نزيكـةي سـةعاتثك    . . . . دصي نةهاتبوو پثي بصث پةكي كةوتووة     دصي نةهاتبوو پثي بصث پةكي كةوتووة     دصي نةهاتبوو پثي بصث پةكي كةوتووة     دصي نةهاتبوو پثي بصث پةكي كةوتووة     ... ... ... ... چاوي كزو چاوي كزو چاوي كزو چاوي كزو 
        ....لة الي مابووةوةلة الي مابووةوةلة الي مابووةوةلة الي مابووةوة

لـةو بـةر    لـةو بـةر    لـةو بـةر    لـةو بـةر    . . . . كة هاتةوة دةر لة بةر دةركـةي ئيدارةكـة بـوو مـين دي             كة هاتةوة دةر لة بةر دةركـةي ئيدارةكـة بـوو مـين دي             كة هاتةوة دةر لة بةر دةركـةي ئيدارةكـة بـوو مـين دي             كة هاتةوة دةر لة بةر دةركـةي ئيدارةكـة بـوو مـين دي             
لةوث چـيم   لةوث چـيم   لةوث چـيم   لةوث چـيم   . . . . سةيري هاتث سةيري هاتث سةيري هاتث سةيري هاتث . . . . شةقام پاصم بة درةختثكي پيادةذؤكةوة دابوو     شةقام پاصم بة درةختثكي پيادةذؤكةوة دابوو     شةقام پاصم بة درةختثكي پيادةذؤكةوة دابوو     شةقام پاصم بة درةختثكي پيادةذؤكةوة دابوو     



 

بـة پةلـة    بـة پةلـة    بـة پةلـة    بـة پةلـة    ... ... ... ...  بـؤ بـةذثكردين و      بـؤ بـةذثكردين و      بـؤ بـةذثكردين و      بـؤ بـةذثكردين و     ....دةكرد؟ جةالليش لة گةصـي هـاتبووة دةر       دةكرد؟ جةالليش لة گةصـي هـاتبووة دةر       دةكرد؟ جةالليش لة گةصـي هـاتبووة دةر       دةكرد؟ جةالليش لة گةصـي هـاتبووة دةر       
ئـةو بـةرةو رووي مـن       ئـةو بـةرةو رووي مـن       ئـةو بـةرةو رووي مـن       ئـةو بـةرةو رووي مـن       . . . . خواحافيزي لث كـرد و لـة شـةقامةكة پةذيـةوة          خواحافيزي لث كـرد و لـة شـةقامةكة پةذيـةوة          خواحافيزي لث كـرد و لـة شـةقامةكة پةذيـةوة          خواحافيزي لث كـرد و لـة شـةقامةكة پةذيـةوة          

بــؤ دواجــار بــؤ دواجــار بــؤ دواجــار بــؤ دواجــار . . . . دةهـات و، منــيش هـةروا پاصــم دابــووةوة و راوةسـتابووم   دةهـات و، منــيش هـةروا پاصــم دابــووةوة و راوةسـتابووم   دةهـات و، منــيش هـةروا پاصــم دابــووةوة و راوةسـتابووم   دةهـات و، منــيش هـةروا پاصــم دابــووةوة و راوةسـتابووم   
جـةالليش دةسـيت   جـةالليش دةسـيت   جـةالليش دةسـيت   جـةالليش دةسـيت   . . . . ئاوذي لـة جـةاليل دايـةوة و، دةسـيت لـث راتةكانـد           ئاوذي لـة جـةاليل دايـةوة و، دةسـيت لـث راتةكانـد           ئاوذي لـة جـةاليل دايـةوة و، دةسـيت لـث راتةكانـد           ئاوذي لـة جـةاليل دايـةوة و، دةسـيت لـث راتةكانـد           

        ....ئةو لة جؤگةي شةقامةكة پةذيةوةئةو لة جؤگةي شةقامةكة پةذيةوةئةو لة جؤگةي شةقامةكة پةذيةوةئةو لة جؤگةي شةقامةكة پةذيةوة. . . . راتةكاند و رؤشتة ژوورراتةكاند و رؤشتة ژوورراتةكاند و رؤشتة ژوورراتةكاند و رؤشتة ژوور
 ئةگةر هةر بـؤ بينـيين        ئةگةر هةر بـؤ بينـيين        ئةگةر هةر بـؤ بينـيين        ئةگةر هةر بـؤ بينـيين       ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . .  نةيپرسي  نةيپرسي  نةيپرسي  نةيپرسي )))))))) تؤ لثرة چي دةكةي؟       تؤ لثرة چي دةكةي؟       تؤ لثرة چي دةكةي؟       تؤ لثرة چي دةكةي؟      ((((((((

جــةاليل وةك هةميــشة جــةاليل وةك هةميــشة جــةاليل وةك هةميــشة جــةاليل وةك هةميــشة . . . . جــةالليش گةذابثتمــةوة كــاري چــاكم كــردووةجــةالليش گةذابثتمــةوة كــاري چــاكم كــردووةجــةالليش گةذابثتمــةوة كــاري چــاكم كــردووةجــةالليش گةذابثتمــةوة كــاري چــاكم كــردووة
        ))))))))............بريا دةتناسيبريا دةتناسيبريا دةتناسيبريا دةتناسي. . . . هاوذثي چاك و بة وةفايةهاوذثي چاك و بة وةفايةهاوذثي چاك و بة وةفايةهاوذثي چاك و بة وةفاية
دةمثكةيـة  دةمثكةيـة  دةمثكةيـة  دةمثكةيـة  . . . .  دةيناسـم   دةيناسـم   دةيناسـم   دةيناسـم  ((((((((: : : : من پثكةنيم و، گـومت    من پثكةنيم و، گـومت    من پثكةنيم و، گـومت    من پثكةنيم و، گـومت    . . . . لة دةمي دةرچووبوو  لة دةمي دةرچووبوو  لة دةمي دةرچووبوو  لة دةمي دةرچووبوو  

پارثزةري شـتة كـؤن و      پارثزةري شـتة كـؤن و      پارثزةري شـتة كـؤن و      پارثزةري شـتة كـؤن و      . . . . هةنگيهةنگيهةنگيهةنگيبةرپرسي ئيدارةي مريايت فةر   بةرپرسي ئيدارةي مريايت فةر   بةرپرسي ئيدارةي مريايت فةر   بةرپرسي ئيدارةي مريايت فةر   . . . . دةيناسمدةيناسمدةيناسمدةيناسم
        ))))))))............مريايت پثشوونياين خوا لثخؤشبوومريايت پثشوونياين خوا لثخؤشبوومريايت پثشوونياين خوا لثخؤشبوومريايت پثشوونياين خوا لثخؤشبوو... ... ... ... فةرامؤشكراوةكانفةرامؤشكراوةكانفةرامؤشكراوةكانفةرامؤشكراوةكان

. . . . بة تةوسةوة گوتبووم؟ لچي هةصقرچاندو بثئةوةي هيچ بصث رثكةوت        بة تةوسةوة گوتبووم؟ لچي هةصقرچاندو بثئةوةي هيچ بصث رثكةوت        بة تةوسةوة گوتبووم؟ لچي هةصقرچاندو بثئةوةي هيچ بصث رثكةوت        بة تةوسةوة گوتبووم؟ لچي هةصقرچاندو بثئةوةي هيچ بصث رثكةوت        
ــكةدا كــة نةيدةناســني  ــكةدا كــة نةيدةناســني بــة پيادةذؤكــةداو، بــة نــاو ئــةو خةص ــكةدا كــة نةيدةناســني بــة پيادةذؤكــةداو، بــة نــاو ئــةو خةص ــكةدا كــة نةيدةناســني بــة پيادةذؤكــةداو، بــة نــاو ئــةو خةص لثيــان ورد لثيــان ورد لثيــان ورد لثيــان ورد . . . . بــة پيادةذؤكــةداو، بــة نــاو ئــةو خةص

لةو ژن و پياوانة كة دةهاتن و، لـة الشـانيةوة تثدةپـةذين و،              لةو ژن و پياوانة كة دةهاتن و، لـة الشـانيةوة تثدةپـةذين و،              لةو ژن و پياوانة كة دةهاتن و، لـة الشـانيةوة تثدةپـةذين و،              لةو ژن و پياوانة كة دةهاتن و، لـة الشـانيةوة تثدةپـةذين و،              . . . . دةبووةوةدةبووةوةدةبووةوةدةبووةوة
جاروباريش سةرجني بؤ ئةو فرؤشگةو بينايانة دةگوثزايةوة كـة پثـشتر          جاروباريش سةرجني بؤ ئةو فرؤشگةو بينايانة دةگوثزايةوة كـة پثـشتر          جاروباريش سةرجني بؤ ئةو فرؤشگةو بينايانة دةگوثزايةوة كـة پثـشتر          جاروباريش سةرجني بؤ ئةو فرؤشگةو بينايانة دةگوثزايةوة كـة پثـشتر          

پثـشتر نـةبوون، يـان بـوون و ئـةو فةرامؤشـي كردبـوون؟               پثـشتر نـةبوون، يـان بـوون و ئـةو فةرامؤشـي كردبـوون؟               پثـشتر نـةبوون، يـان بـوون و ئـةو فةرامؤشـي كردبـوون؟               پثـشتر نـةبوون، يـان بـوون و ئـةو فةرامؤشـي كردبـوون؟               . . . . نةيديبووننةيديبووننةيديبووننةيديبوون
ئةو هةموو ئيدارة و نووسينگة     ئةو هةموو ئيدارة و نووسينگة     ئةو هةموو ئيدارة و نووسينگة     ئةو هةموو ئيدارة و نووسينگة     ... ... ... ... فرؤشگةي گةورة و بيناي بةرز و بصيند      فرؤشگةي گةورة و بيناي بةرز و بصيند      فرؤشگةي گةورة و بيناي بةرز و بصيند      فرؤشگةي گةورة و بيناي بةرز و بصيند      

گاتـة  گاتـة  گاتـة  گاتـة  بـةر لـةوة ب    بـةر لـةوة ب    بـةر لـةوة ب    بـةر لـةوة ب    . . . . نةدةترسـا وين بكـةم    نةدةترسـا وين بكـةم    نةدةترسـا وين بكـةم    نةدةترسـا وين بكـةم    . . . . ئاگاي لة من نـةبوو    ئاگاي لة من نـةبوو    ئاگاي لة من نـةبوو    ئاگاي لة من نـةبوو    ... ... ... ... و بانكة و بانكة و بانكة و بانكة 
خةصــكيتريش خةصــكيتريش خةصــكيتريش خةصــكيتريش . . . . مةيدانةكــة لــة بــةر دووكــاين رؤژنامةفرؤشــثك راوةســتامةيدانةكــة لــة بــةر دووكــاين رؤژنامةفرؤشــثك راوةســتامةيدانةكــة لــة بــةر دووكــاين رؤژنامةفرؤشــثك راوةســتامةيدانةكــة لــة بــةر دووكــاين رؤژنامةفرؤشــثك راوةســتا

ــشةي       ــشت شي ــاين پ ــة و گؤفارةك ــزي رؤژنام ــة ري ــتابوون و، ل ــشةي      وةس ــشت شي ــاين پ ــة و گؤفارةك ــزي رؤژنام ــة ري ــتابوون و، ل ــشةي      وةس ــشت شي ــاين پ ــة و گؤفارةك ــزي رؤژنام ــة ري ــتابوون و، ل ــشةي      وةس ــشت شي ــاين پ ــة و گؤفارةك ــزي رؤژنام ــة ري ــتابوون و، ل وةس
بـةر لـة    بـةر لـة    بـةر لـة    بـةر لـة    ... ... ... ... ئةو هةموو رؤژنامـة و گؤفـارة      ئةو هةموو رؤژنامـة و گؤفـارة      ئةو هةموو رؤژنامـة و گؤفـارة      ئةو هةموو رؤژنامـة و گؤفـارة      . . . . دووكانةكة ورد بووبوونةوة  دووكانةكة ورد بووبوونةوة  دووكانةكة ورد بووبوونةوة  دووكانةكة ورد بووبوونةوة  

ئةو هةموو نووسـةرة كـة لـةم        ئةو هةموو نووسـةرة كـة لـةم        ئةو هةموو نووسـةرة كـة لـةم        ئةو هةموو نووسـةرة كـة لـةم        . . . . گةذانةوةي ناوي زؤربةياين نةبيستبوو   گةذانةوةي ناوي زؤربةياين نةبيستبوو   گةذانةوةي ناوي زؤربةياين نةبيستبوو   گةذانةوةي ناوي زؤربةياين نةبيستبوو   
رؤژنامـــة و گؤفارانـــةدا دةنووســـنو، ئـــةو هـــةموو خةصـــكة كـــة       رؤژنامـــة و گؤفارانـــةدا دةنووســـنو، ئـــةو هـــةموو خةصـــكة كـــة       رؤژنامـــة و گؤفارانـــةدا دةنووســـنو، ئـــةو هـــةموو خةصـــكة كـــة       رؤژنامـــة و گؤفارانـــةدا دةنووســـنو، ئـــةو هـــةموو خةصـــكة كـــة       

        ............دةياخنوثننةوةدةياخنوثننةوةدةياخنوثننةوةدةياخنوثننةوة
ــوو  ــةنج ب ــوذثكي گ ــة ك ــوو دووكاندارةك ــةنج ب ــوذثكي گ ــة ك ــوو دووكاندارةك ــةنج ب ــوذثكي گ ــة ك ــوو دووكاندارةك ــةنج ب ــوذثكي گ ــة ك ــوو،  . . . . دووكاندارةك ــةوي ديب ــة ژوورةوة ئ ــوو،  ل ــةوي ديب ــة ژوورةوة ئ ــوو،  ل ــةوي ديب ــة ژوورةوة ئ ــوو،  ل ــةوي ديب ــة ژوورةوة ئ ل

        ....بةرةو پريي هاتبةرةو پريي هاتبةرةو پريي هاتبةرةو پريي هات. . . . ناسيبوويةوةناسيبوويةوةناسيبوويةوةناسيبوويةوة
        ))))))))............ رؤژ باش مامؤستا رؤژ باش مامؤستا رؤژ باش مامؤستا رؤژ باش مامؤستا((((((((

        ....لة گةص خؤي بردية ژوورلة گةص خؤي بردية ژوورلة گةص خؤي بردية ژوورلة گةص خؤي بردية ژوور
. . . . ئيمذؤ دةرچووة ئيمذؤ دةرچووة ئيمذؤ دةرچووة ئيمذؤ دةرچووة . . . .  خةريكي خوثندنةوةي وتووثژةكةي ئثوة بووم      خةريكي خوثندنةوةي وتووثژةكةي ئثوة بووم      خةريكي خوثندنةوةي وتووثژةكةي ئثوة بووم      خةريكي خوثندنةوةي وتووثژةكةي ئثوة بووم     ((((((((

        ))))))))....ةةةةبذوانة لة ريزةكةدايبذوانة لة ريزةكةدايبذوانة لة ريزةكةدايبذوانة لة ريزةكةداي



 

تا كوذة گةجنةكـة نـةيگوتبوو، ئـةو يـةك، دوو رؤژنامـة و گؤفـارة                تا كوذة گةجنةكـة نـةيگوتبوو، ئـةو يـةك، دوو رؤژنامـة و گؤفـارة                تا كوذة گةجنةكـة نـةيگوتبوو، ئـةو يـةك، دوو رؤژنامـة و گؤفـارة                تا كوذة گةجنةكـة نـةيگوتبوو، ئـةو يـةك، دوو رؤژنامـة و گؤفـارة                
رةســمةكةي  رةســمةكةي  رةســمةكةي  رةســمةكةي  . . . . دةسيت بردو رؤژنامةيـةكي هةصـگرت     دةسيت بردو رؤژنامةيـةكي هةصـگرت     دةسيت بردو رؤژنامةيـةكي هةصـگرت     دةسيت بردو رؤژنامةيـةكي هةصـگرت     . . . . كورديةي نةديبوو كورديةي نةديبوو كورديةي نةديبوو كورديةي نةديبوو 

    ((((((((لـة خواريـةوة نووسـرابوو       لـة خواريـةوة نووسـرابوو       لـة خواريـةوة نووسـرابوو       لـة خواريـةوة نووسـرابوو       . . . . خؤي لة سووچثكي رووبةرگةكةيدا بـيين     خؤي لة سووچثكي رووبةرگةكةيدا بـيين     خؤي لة سووچثكي رووبةرگةكةيدا بـيين     خؤي لة سووچثكي رووبةرگةكةيدا بـيين     
وتـووثژي سـث    وتـووثژي سـث    وتـووثژي سـث    وتـووثژي سـث    . . . .  بزةي هاتث   بزةي هاتث   بزةي هاتث   بزةي هاتث  ))))))))....ميهرةبان لة ناو كةسايةيت چريؤكةكانيدا    ميهرةبان لة ناو كةسايةيت چريؤكةكانيدا    ميهرةبان لة ناو كةسايةيت چريؤكةكانيدا    ميهرةبان لة ناو كةسايةيت چريؤكةكانيدا    

        ....رؤژ لةمة بةر بوو پثي وانةبوو وا زوو بآلو ببثتةوةرؤژ لةمة بةر بوو پثي وانةبوو وا زوو بآلو ببثتةوةرؤژ لةمة بةر بوو پثي وانةبوو وا زوو بآلو ببثتةوةرؤژ لةمة بةر بوو پثي وانةبوو وا زوو بآلو ببثتةوة
        )))))))).... دةمت خؤش بث، قسةي چاكت كردوة دةمت خؤش بث، قسةي چاكت كردوة دةمت خؤش بث، قسةي چاكت كردوة دةمت خؤش بث، قسةي چاكت كردوة((((((((

سةرجني مشتةريةكاين بؤالي ئةو سةرجني مشتةريةكاين بؤالي ئةو سةرجني مشتةريةكاين بؤالي ئةو سةرجني مشتةريةكاين بؤالي ئةو ،  ،  ،  ،  گةجنة رؤژنامة فرؤشةكة گوتيو   گةجنة رؤژنامة فرؤشةكة گوتيو   گةجنة رؤژنامة فرؤشةكة گوتيو   گةجنة رؤژنامة فرؤشةكة گوتيو   
        ....راكثشاراكثشاراكثشاراكثشا
        ))))))))............دةذؤم دوو پياصة چا دثنم ودةذؤم دوو پياصة چا دثنم ودةذؤم دوو پياصة چا دثنم ودةذؤم دوو پياصة چا دثنم و. . . .  فةرموو دانيشة فةرموو دانيشة فةرموو دانيشة فةرموو دانيشة((((((((

رؤژنامةكــةي هةصــگرت و بــة زؤر پارةكــةي رؤژنامةكــةي هةصــگرت و بــة زؤر پارةكــةي رؤژنامةكــةي هةصــگرت و بــة زؤر پارةكــةي رؤژنامةكــةي هةصــگرت و بــة زؤر پارةكــةي . . . . دانةنيــشتدانةنيــشتدانةنيــشتدانةنيــشت. . . . نةيهثــشتنةيهثــشتنةيهثــشتنةيهثــشت
ستا ئيتــر پثيوابــوو زؤر كــةس رةســـمةكةيان ديــوةو، ستا ئيتــر پثيوابــوو زؤر كــةس رةســـمةكةيان ديــوةو، ستا ئيتــر پثيوابــوو زؤر كــةس رةســـمةكةيان ديــوةو، ستا ئيتــر پثيوابــوو زؤر كــةس رةســـمةكةيان ديــوةو، ئثــئثــئثــئثــ. . . . دانــاو، رؤيــيدانــاو، رؤيــيدانــاو، رؤيــيدانــاو، رؤيــي
. . . . ويـسيت لـة شـةقامةكة بپةذثتـةوة      ويـسيت لـة شـةقامةكة بپةذثتـةوة      ويـسيت لـة شـةقامةكة بپةذثتـةوة      ويـسيت لـة شـةقامةكة بپةذثتـةوة      . . . . هةستثكي ناخؤش بوو  هةستثكي ناخؤش بوو  هةستثكي ناخؤش بوو  هةستثكي ناخؤش بوو  . . . . دةيناسنةوةدةيناسنةوةدةيناسنةوةدةيناسنةوة

بـة نـاو هـاذة هاذةكـةدا        بـة نـاو هـاذة هاذةكـةدا        بـة نـاو هـاذة هاذةكـةدا        بـة نـاو هـاذة هاذةكـةدا        ... ... ... ... هـاذة هـاذ     هـاذة هـاذ     هـاذة هـاذ     هـاذة هـاذ     . . . . ئوتومبثل قـةتارةيان بةسـتبوو    ئوتومبثل قـةتارةيان بةسـتبوو    ئوتومبثل قـةتارةيان بةسـتبوو    ئوتومبثل قـةتارةيان بةسـتبوو    
لةو بةر شةقام، لة قةرةباصغي هات و چووي خةصكةكةدا كةسثك         لةو بةر شةقام، لة قةرةباصغي هات و چووي خةصكةكةدا كةسثك         لةو بةر شةقام، لة قةرةباصغي هات و چووي خةصكةكةدا كةسثك         لةو بةر شةقام، لة قةرةباصغي هات و چووي خةصكةكةدا كةسثك         . . . . پةذيةوةپةذيةوةپةذيةوةپةذيةوة

پيـاوثكي بـة رواصـةت هاوتةمـةين خـؤي، رةنگـة پريتـرو،              پيـاوثكي بـة رواصـةت هاوتةمـةين خـؤي، رةنگـة پريتـرو،              پيـاوثكي بـة رواصـةت هاوتةمـةين خـؤي، رةنگـة پريتـرو،              پيـاوثكي بـة رواصـةت هاوتةمـةين خـؤي، رةنگـة پريتـرو،              . . . . بةري پثگرت بةري پثگرت بةري پثگرت بةري پثگرت 
داواي جگـةرةي لـث   داواي جگـةرةي لـث   داواي جگـةرةي لـث   داواي جگـةرةي لـث   . . . . سةرو قژي ئالؤزاوو پـيس بـوو      سةرو قژي ئالؤزاوو پـيس بـوو      سةرو قژي ئالؤزاوو پـيس بـوو      سةرو قژي ئالؤزاوو پـيس بـوو      . . . . كةمثكيش الوازتر كةمثكيش الوازتر كةمثكيش الوازتر كةمثكيش الوازتر 

بة كـاوة خـؤ دةسـيت بـؤ         بة كـاوة خـؤ دةسـيت بـؤ         بة كـاوة خـؤ دةسـيت بـؤ         بة كـاوة خـؤ دةسـيت بـؤ         . . . . زؤر ئاشنا زؤر ئاشنا زؤر ئاشنا زؤر ئاشنا . . . . ئةو بة ئاشناي هاتة بةرچاو    ئةو بة ئاشناي هاتة بةرچاو    ئةو بة ئاشناي هاتة بةرچاو    ئةو بة ئاشناي هاتة بةرچاو    . . . . كردكردكردكرد
        . . . . گريفاين بردو، لثي ورد بووةوةگريفاين بردو، لثي ورد بووةوةگريفاين بردو، لثي ورد بووةوةگريفاين بردو، لثي ورد بووةوة

        ))))))))............ئةوةي وا سثتاري دةژةند وئةوةي وا سثتاري دةژةند وئةوةي وا سثتاري دةژةند وئةوةي وا سثتاري دةژةند و! ! ! ! تؤ ناسري نيت؟تؤ ناسري نيت؟تؤ ناسري نيت؟تؤ ناسري نيت؟... ... ... ...  ناسري ناسري ناسري ناسري((((((((
بثئةوةي وةآلمـي   بثئةوةي وةآلمـي   بثئةوةي وةآلمـي   بثئةوةي وةآلمـي   . . . . شتثك لة چاوو نيگايدا گؤذا    شتثك لة چاوو نيگايدا گؤذا    شتثك لة چاوو نيگايدا گؤذا    شتثك لة چاوو نيگايدا گؤذا    . . . . صةميةوةصةميةوةصةميةوةصةميةوةكابرا لثي س  كابرا لثي س  كابرا لثي س  كابرا لثي س  

بداتةوة يان جگةرةكةي لـث وةر بگـرث، هـةنگاوثك كـشايةوةو، پاشـان              بداتةوة يان جگةرةكةي لـث وةر بگـرث، هـةنگاوثك كـشايةوةو، پاشـان              بداتةوة يان جگةرةكةي لـث وةر بگـرث، هـةنگاوثك كـشايةوةو، پاشـان              بداتةوة يان جگةرةكةي لـث وةر بگـرث، هـةنگاوثك كـشايةوةو، پاشـان              
 نيگـاي    نيگـاي    نيگـاي    نيگـاي   ))))))))............ ناسـري   ناسـري   ناسـري   ناسـري  ((((((((. . . . ئةو حةپةسـابوو  ئةو حةپةسـابوو  ئةو حةپةسـابوو  ئةو حةپةسـابوو  . . . . پشيت تثهةصكرد و گورج تثپةذي    پشيت تثهةصكرد و گورج تثپةذي    پشيت تثهةصكرد و گورج تثپةذي    پشيت تثهةصكرد و گورج تثپةذي    

    ((((((((: : : : لة بةر خؤيةوة گـويت    لة بةر خؤيةوة گـويت    لة بةر خؤيةوة گـويت    لة بةر خؤيةوة گـويت    . . . . پذ لة سةرسووذمان و پرسياري شوثن خست      پذ لة سةرسووذمان و پرسياري شوثن خست      پذ لة سةرسووذمان و پرسياري شوثن خست      پذ لة سةرسووذمان و پرسياري شوثن خست      
. . . . پثي هةصگرت پثي هةصگرت پثي هةصگرت پثي هةصگرت ... ... ... ...  ويسيت شوثين كةوث و     ويسيت شوثين كةوث و     ويسيت شوثين كةوث و     ويسيت شوثين كةوث و    ))))))))............دصنيام ئةو بوو  دصنيام ئةو بوو  دصنيام ئةو بوو  دصنيام ئةو بوو  . . . . ناسري بوو ناسري بوو ناسري بوو ناسري بوو 

بؤ ناو قةرةباصغي دةوري مةيدانةكـةو، چـاوي بـة هـةموو اليةكـدا گثـذا،               بؤ ناو قةرةباصغي دةوري مةيدانةكـةو، چـاوي بـة هـةموو اليةكـدا گثـذا،               بؤ ناو قةرةباصغي دةوري مةيدانةكـةو، چـاوي بـة هـةموو اليةكـدا گثـذا،               بؤ ناو قةرةباصغي دةوري مةيدانةكـةو، چـاوي بـة هـةموو اليةكـدا گثـذا،               
ــةوة ــةآلم نةيبيني ــةوةب ــةآلم نةيبيني ــةوةب ــةآلم نةيبيني ــةوةب ــةآلم نةيبيني ــوو. . . . ب ــوووين كردب ــوووين كردب ــوووين كردب ــشاردبووةوة . . . . وين كردب ــؤي لث ــري خ ــشاردبووةوة ناس ــؤي لث ــري خ ــشاردبووةوة ناس ــؤي لث ــري خ ــشاردبووةوة ناس ــؤي لث ــري خ ــة . . . . ناس ــة ل ــة ل ــة ل ل

ــةراغ    ــة ســندووقي پؤســيت ق ــي ب ــغيةكة، شــةكةت پاص ــةراغ   دةرةوةي قةرةباص ــة ســندووقي پؤســيت ق ــي ب ــغيةكة، شــةكةت پاص ــةراغ   دةرةوةي قةرةباص ــة ســندووقي پؤســيت ق ــي ب ــغيةكة، شــةكةت پاص ــةراغ   دةرةوةي قةرةباص ــة ســندووقي پؤســيت ق ــي ب ــغيةكة، شــةكةت پاص دةرةوةي قةرةباص
        ....پيادةذؤكةوة داپيادةذؤكةوة داپيادةذؤكةوة داپيادةذؤكةوة دا

        ))))))))....ناسيبثتةوةناسيبثتةوةناسيبثتةوةناسيبثتةوة پثدةچوو ئةويش تؤي  پثدةچوو ئةويش تؤي  پثدةچوو ئةويش تؤي  پثدةچوو ئةويش تؤي ((((((((
        )))))))).... تةنانةت جگةرةكةشي لث وةرنةگريت تةنانةت جگةرةكةشي لث وةرنةگريت تةنانةت جگةرةكةشي لث وةرنةگريت تةنانةت جگةرةكةشي لث وةرنةگريت((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت. . . . من گومتمن گومتمن گومتمن گومت



 

جگةرةيـةكي لـث دةرهثنـاو      جگةرةيـةكي لـث دةرهثنـاو      جگةرةيـةكي لـث دةرهثنـاو      جگةرةيـةكي لـث دةرهثنـاو      . . . . هثشتا پاكةتةكـةي بـة دةسـتةوة بـوو        هثشتا پاكةتةكـةي بـة دةسـتةوة بـوو        هثشتا پاكةتةكـةي بـة دةسـتةوة بـوو        هثشتا پاكةتةكـةي بـة دةسـتةوة بـوو        
. . . . مژثكي لثدا و، لة سةر سـندووقي پؤسـتيةكة كووژانديـةوة          مژثكي لثدا و، لة سةر سـندووقي پؤسـتيةكة كووژانديـةوة          مژثكي لثدا و، لة سةر سـندووقي پؤسـتيةكة كووژانديـةوة          مژثكي لثدا و، لة سةر سـندووقي پؤسـتيةكة كووژانديـةوة          . . . . دايگريسانددايگريسانددايگريسانددايگريساند

 چـي    چـي    چـي    چـي   ))))))))............ بيـستبووم   بيـستبووم   بيـستبووم   بيـستبووم  ((((((((. . . . سةيرثكي ئةمالوالي كـردو فذثيدايـة جؤگةكـةوة       سةيرثكي ئةمالوالي كـردو فذثيدايـة جؤگةكـةوة       سةيرثكي ئةمالوالي كـردو فذثيدايـة جؤگةكـةوة       سةيرثكي ئةمالوالي كـردو فذثيدايـة جؤگةكـةوة       
        بيستبوو؟ چيان گوتبوو؟بيستبوو؟ چيان گوتبوو؟بيستبوو؟ چيان گوتبوو؟بيستبوو؟ چيان گوتبوو؟

هةوصـيدا روخـساري نيگـةران و       هةوصـيدا روخـساري نيگـةران و       هةوصـيدا روخـساري نيگـةران و       هةوصـيدا روخـساري نيگـةران و       . . . .  بةرز گـويت    بةرز گـويت    بةرز گـويت    بةرز گـويت   ))))))))............ ئةفسانةي كلؤص   ئةفسانةي كلؤص   ئةفسانةي كلؤص   ئةفسانةي كلؤص  ((((((((
        . . . . چاوة تةذةكاين ئةفسانة ببينثو، نةيديچاوة تةذةكاين ئةفسانة ببينثو، نةيديچاوة تةذةكاين ئةفسانة ببينثو، نةيديچاوة تةذةكاين ئةفسانة ببينثو، نةيدي

        )))))))) ئةفسانة ژنيةيت؟  ئةفسانة ژنيةيت؟  ئةفسانة ژنيةيت؟  ئةفسانة ژنيةيت؟ ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت
(( (( (( (( ::::گــومتگــومتگــومتگــومت. . . . تثگةيــشتمتثگةيــشتمتثگةيــشتمتثگةيــشتم. . . . بزةيــةكي تاصــو تازيــةباري لةســةر لثــو بــووبزةيــةكي تاصــو تازيــةباري لةســةر لثــو بــووبزةيــةكي تاصــو تازيــةباري لةســةر لثــو بــووبزةيــةكي تاصــو تازيــةباري لةســةر لثــو بــوو

        ))))))))ئةفسانة ژنيبوو؟ئةفسانة ژنيبوو؟ئةفسانة ژنيبوو؟ئةفسانة ژنيبوو؟
صـغيةكةو، مـن    صـغيةكةو، مـن    صـغيةكةو، مـن    صـغيةكةو، مـن    بؤ ناو قةرةبا  بؤ ناو قةرةبا  بؤ ناو قةرةبا  بؤ ناو قةرةبا  . . . . ديسان سةر رثكةوتةوة  ديسان سةر رثكةوتةوة  ديسان سةر رثكةوتةوة  ديسان سةر رثكةوتةوة  . . . . هيچي نةگوت هيچي نةگوت هيچي نةگوت هيچي نةگوت 

        ....شان بة شاين دةذؤشتمشان بة شاين دةذؤشتمشان بة شاين دةذؤشتمشان بة شاين دةذؤشتم
لة بنةماصةيةكي  لة بنةماصةيةكي  لة بنةماصةيةكي  لة بنةماصةيةكي  . . . . جوان و تةذپؤش  جوان و تةذپؤش  جوان و تةذپؤش  جوان و تةذپؤش  . . . .  شؤذة الوث بوو ناسري     شؤذة الوث بوو ناسري     شؤذة الوث بوو ناسري     شؤذة الوث بوو ناسري    ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

. . . . پژؤيــةكي ســةوزي مودثــل بــاآلي لــة ژثــر پثــدا بــووپژؤيــةكي ســةوزي مودثــل بــاآلي لــة ژثــر پثــدا بــووپژؤيــةكي ســةوزي مودثــل بــاآلي لــة ژثــر پثــدا بــووپژؤيــةكي ســةوزي مودثــل بــاآلي لــة ژثــر پثــدا بــوو. . . . دةوصــةمةند بــوودةوصــةمةند بــوودةوصــةمةند بــوودةوصــةمةند بــوو
        ))))))))............ساآلنثك لةمةبةرساآلنثك لةمةبةرساآلنثك لةمةبةرساآلنثك لةمةبةر. . . . جاروباريش سثتاري دةژةندجاروباريش سثتاري دةژةندجاروباريش سثتاري دةژةندجاروباريش سثتاري دةژةند

        ....گويت ساآلنثك لةمةبةر و، ئاخثكي ساردي هةصكثشاگويت ساآلنثك لةمةبةر و، ئاخثكي ساردي هةصكثشاگويت ساآلنثك لةمةبةر و، ئاخثكي ساردي هةصكثشاگويت ساآلنثك لةمةبةر و، ئاخثكي ساردي هةصكثشا
بنةماصةي دةوصـةمةند و    بنةماصةي دةوصـةمةند و    بنةماصةي دةوصـةمةند و    بنةماصةي دةوصـةمةند و    ... ... ... ...  پياوي دصخوازي هةموو ئافرةتثك     پياوي دصخوازي هةموو ئافرةتثك     پياوي دصخوازي هةموو ئافرةتثك     پياوي دصخوازي هةموو ئافرةتثك    ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

        ))))))))....حةمتةن زؤري خؤشويستووةحةمتةن زؤري خؤشويستووةحةمتةن زؤري خؤشويستووةحةمتةن زؤري خؤشويستووة... ... ... ... ئوتومبثلي مودثل باآلوئوتومبثلي مودثل باآلوئوتومبثلي مودثل باآلوئوتومبثلي مودثل باآلو
        )))))))) كث؟ ئةفسانة؟  كث؟ ئةفسانة؟  كث؟ ئةفسانة؟  كث؟ ئةفسانة؟ ((((((((

بـزة  بـزة  بـزة  بـزة  . . . . هثشتا بزة تاصةكةي لة سةر لثو بـوو       هثشتا بزة تاصةكةي لة سةر لثو بـوو       هثشتا بزة تاصةكةي لة سةر لثو بـوو       هثشتا بزة تاصةكةي لة سةر لثو بـوو       . . . . دووبارة الي لثكردمةوة  دووبارة الي لثكردمةوة  دووبارة الي لثكردمةوة  دووبارة الي لثكردمةوة  
. . . . تاصة تازية بارةكةو، رةنگة دةيويست ئازاري برينثكي كؤين پثوةشـثرث         تاصة تازية بارةكةو، رةنگة دةيويست ئازاري برينثكي كؤين پثوةشـثرث         تاصة تازية بارةكةو، رةنگة دةيويست ئازاري برينثكي كؤين پثوةشـثرث         تاصة تازية بارةكةو، رةنگة دةيويست ئازاري برينثكي كؤين پثوةشـثرث         

ئةو دةمانة پياو بؤ ئـةوةي دصـي        ئةو دةمانة پياو بؤ ئـةوةي دصـي        ئةو دةمانة پياو بؤ ئـةوةي دصـي        ئةو دةمانة پياو بؤ ئـةوةي دصـي        . . . .  دةمانة وةك ئثستا نةبوو     دةمانة وةك ئثستا نةبوو     دةمانة وةك ئثستا نةبوو     دةمانة وةك ئثستا نةبوو     ئةو  ئةو  ئةو  ئةو ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
. . . . كچثكـي وةك ئةفــسانة بـة دةســت بثنـث، پثويــسيت بـةو شــتانة نــةبوو    كچثكـي وةك ئةفــسانة بـة دةســت بثنـث، پثويــسيت بـةو شــتانة نــةبوو    كچثكـي وةك ئةفــسانة بـة دةســت بثنـث، پثويــسيت بـةو شــتانة نــةبوو    كچثكـي وةك ئةفــسانة بـة دةســت بثنـث، پثويــسيت بـةو شــتانة نــةبوو    

        ))))))))............پثويسيت بةپثويسيت بةپثويسيت بةپثويسيت بة
ــيش بــزةم هاتــث ــيش بــزةم هاتــثمن ــيش بــزةم هاتــثمن ــيش بــزةم هاتــثمن  كراســثكي جــووت گريفــاين چــيين،   كراســثكي جــووت گريفــاين چــيين،   كراســثكي جــووت گريفــاين چــيين،   كراســثكي جــووت گريفــاين چــيين،  ((((((((: : : : گــومتگــومتگــومتگــومت. . . . من

پاصتؤيةكي سةربازي ئةمريكايي، سـمثصثكي زيل ئةستاليين و عةينـةكثكي         پاصتؤيةكي سةربازي ئةمريكايي، سـمثصثكي زيل ئةستاليين و عةينـةكثكي         پاصتؤيةكي سةربازي ئةمريكايي، سـمثصثكي زيل ئةستاليين و عةينـةكثكي         پاصتؤيةكي سةربازي ئةمريكايي، سـمثصثكي زيل ئةستاليين و عةينـةكثكي         
        ))))))))............سادةي قاپ رةشسادةي قاپ رةشسادةي قاپ رةشسادةي قاپ رةش

 ئةفسانة رؤژنامةي كاري دةفرؤشت يـان رثبـازي          ئةفسانة رؤژنامةي كاري دةفرؤشت يـان رثبـازي          ئةفسانة رؤژنامةي كاري دةفرؤشت يـان رثبـازي          ئةفسانة رؤژنامةي كاري دةفرؤشت يـان رثبـازي         ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت. . . . پثكةنيمپثكةنيمپثكةنيمپثكةنيم
        ))))))))كرثكار؟كرثكار؟كرثكار؟كرثكار؟



 

ئةفسانة كچـي هـيچ مةيـدانثك       ئةفسانة كچـي هـيچ مةيـدانثك       ئةفسانة كچـي هـيچ مةيـدانثك       ئةفسانة كچـي هـيچ مةيـدانثك       . . . .  ئةفسانة كچي ئةو مةيدانانة نةبوو      ئةفسانة كچي ئةو مةيدانانة نةبوو      ئةفسانة كچي ئةو مةيدانانة نةبوو      ئةفسانة كچي ئةو مةيدانانة نةبوو     ((((((((
دنيايةكي بچووك، بةآلم رؤشن    دنيايةكي بچووك، بةآلم رؤشن    دنيايةكي بچووك، بةآلم رؤشن    دنيايةكي بچووك، بةآلم رؤشن    . . . . كچثكي تةاو دنيايةكي بچووك   كچثكي تةاو دنيايةكي بچووك   كچثكي تةاو دنيايةكي بچووك   كچثكي تةاو دنيايةكي بچووك   . . . . نةبوونةبوونةبوونةبوو

        ))))))))....و سةميميو سةميميو سةميميو سةميمي
و روخـساريدا   و روخـساريدا   و روخـساريدا   و روخـساريدا   ئثستا بزةكةي زةردةخةنةيةكي شريين بوو، بة هةمو      ئثستا بزةكةي زةردةخةنةيةكي شريين بوو، بة هةمو      ئثستا بزةكةي زةردةخةنةيةكي شريين بوو، بة هةمو      ئثستا بزةكةي زةردةخةنةيةكي شريين بوو، بة هةمو      

        ....بآلو بووبووةوةبآلو بووبووةوةبآلو بووبووةوةبآلو بووبووةوة
 تؤ لة كوثي ئةو دنيـا بچـووك و سـةميميةدا          تؤ لة كوثي ئةو دنيـا بچـووك و سـةميميةدا          تؤ لة كوثي ئةو دنيـا بچـووك و سـةميميةدا          تؤ لة كوثي ئةو دنيـا بچـووك و سـةميميةدا         ((((((((: : : : خؤم پثنةگرياو گومت  خؤم پثنةگرياو گومت  خؤم پثنةگرياو گومت  خؤم پثنةگرياو گومت  

        ))))))))بووي؟بووي؟بووي؟بووي؟
بة ئاشكرا خؤي لث دزيـةوة      بة ئاشكرا خؤي لث دزيـةوة      بة ئاشكرا خؤي لث دزيـةوة      بة ئاشكرا خؤي لث دزيـةوة      . . . . پرسيارثكي سةخت بوو  پرسيارثكي سةخت بوو  پرسيارثكي سةخت بوو  پرسيارثكي سةخت بوو  . . . . هيچي نةگوت هيچي نةگوت هيچي نةگوت هيچي نةگوت 

        ....و، منيش لة سةري نةذؤشتمو، منيش لة سةري نةذؤشتمو، منيش لة سةري نةذؤشتمو، منيش لة سةري نةذؤشتم
دةبوو ديسان لة شـةقامةكة بپةذثتـةوة       دةبوو ديسان لة شـةقامةكة بپةذثتـةوة       دةبوو ديسان لة شـةقامةكة بپةذثتـةوة       دةبوو ديسان لة شـةقامةكة بپةذثتـةوة       . . . . مةيدانةكةي بة جيهثشتبوو  مةيدانةكةي بة جيهثشتبوو  مةيدانةكةي بة جيهثشتبوو  مةيدانةكةي بة جيهثشتبوو  

لة دوثنثوة ئةمة دووهةم جـار      لة دوثنثوة ئةمة دووهةم جـار      لة دوثنثوة ئةمة دووهةم جـار      لة دوثنثوة ئةمة دووهةم جـار      . . . . و، بةرةو نووسينگةي بارامي براي بچثت     و، بةرةو نووسينگةي بارامي براي بچثت     و، بةرةو نووسينگةي بارامي براي بچثت     و، بةرةو نووسينگةي بارامي براي بچثت     
دةبوو بيبينثـو داواي لثبكـا وةسـتايةك بـؤ چاككردنـةوةي            دةبوو بيبينثـو داواي لثبكـا وةسـتايةك بـؤ چاككردنـةوةي            دةبوو بيبينثـو داواي لثبكـا وةسـتايةك بـؤ چاككردنـةوةي            دةبوو بيبينثـو داواي لثبكـا وةسـتايةك بـؤ چاككردنـةوةي            . . . . بوو دةچوو بوو دةچوو بوو دةچوو بوو دةچوو 

باين ماصةكةيان وةك هةموو شـوثنثكيتري كـاول        باين ماصةكةيان وةك هةموو شـوثنثكيتري كـاول        باين ماصةكةيان وةك هةموو شـوثنثكيتري كـاول        باين ماصةكةيان وةك هةموو شـوثنثكيتري كـاول        . . . . باين ماصةكةيان بنثرث  باين ماصةكةيان بنثرث  باين ماصةكةيان بنثرث  باين ماصةكةيان بنثرث  
ئةگــةر ئيمــساص بــةر لــةوة بــةفر و بــاران دابكــا دةســتثكيان پثــدا ئةگــةر ئيمــساص بــةر لــةوة بــةفر و بــاران دابكــا دةســتثكيان پثــدا ئةگــةر ئيمــساص بــةر لــةوة بــةفر و بــاران دابكــا دةســتثكيان پثــدا ئةگــةر ئيمــساص بــةر لــةوة بــةفر و بــاران دابكــا دةســتثكيان پثــدا . . . . بــووبــووبــووبــوو

لةو هـةموو ساصـةدا كـة ئـةو لثـرة           لةو هـةموو ساصـةدا كـة ئـةو لثـرة           لةو هـةموو ساصـةدا كـة ئـةو لثـرة           لةو هـةموو ساصـةدا كـة ئـةو لثـرة           ... ... ... ... خاوةنخاوةنخاوةنخاوةنماصي بث ماصي بث ماصي بث ماصي بث . . . . نةهثناية، دةذووخا نةهثناية، دةذووخا نةهثناية، دةذووخا نةهثناية، دةذووخا 
 ئةگةر لثرة بوويتاية دوا      ئةگةر لثرة بوويتاية دوا      ئةگةر لثرة بوويتاية دوا      ئةگةر لثرة بوويتاية دوا     ((((((((: : : : بارام گوتبووي بارام گوتبووي بارام گوتبووي بارام گوتبووي ... ... ... ... ئةگةر لثرة بواية  ئةگةر لثرة بواية  ئةگةر لثرة بواية  ئةگةر لثرة بواية  ... ... ... ... نةبووةنةبووةنةبووةنةبووة

مةرگي باوكمان دةمانفرؤشت و، دوو بةدوو كارخانةيةكي رةنگسازميان        مةرگي باوكمان دةمانفرؤشت و، دوو بةدوو كارخانةيةكي رةنگسازميان        مةرگي باوكمان دةمانفرؤشت و، دوو بةدوو كارخانةيةكي رةنگسازميان        مةرگي باوكمان دةمانفرؤشت و، دوو بةدوو كارخانةيةكي رةنگسازميان        
بــارام ديــسان بــارام ديــسان بــارام ديــسان بــارام ديــسان . . . . رؤشــتة ژووررؤشــتة ژووررؤشــتة ژووررؤشــتة ژوور. . . .  گةيــشتبووة نووســينگةكة گةيــشتبووة نووســينگةكة گةيــشتبووة نووســينگةكة گةيــشتبووة نووســينگةكة))))))))....دةكــردةوةدةكــردةوةدةكــردةوةدةكــردةوة
 رؤشـتووة سـةرثك لـة        رؤشـتووة سـةرثك لـة        رؤشـتووة سـةرثك لـة        رؤشـتووة سـةرثك لـة       ((((((((: : : : مونشيةكةي بة شـةرمةوة گـويت     مونشيةكةي بة شـةرمةوة گـويت     مونشيةكةي بة شـةرمةوة گـويت     مونشيةكةي بة شـةرمةوة گـويت     . . . . لةوثنةبوولةوثنةبوولةوثنةبوولةوثنةبوو

        ))))))))....دثتةوةدثتةوةدثتةوةدثتةوة. . . . كارخانة بداو، بثتةوةكارخانة بداو، بثتةوةكارخانة بداو، بثتةوةكارخانة بداو، بثتةوة
نووســينگةكة نووســينگةكة نووســينگةكة نووســينگةكة . . . . ئــةو لــة ســةر كورســيةك، روو لــة دةرةوة دانيــشتئــةو لــة ســةر كورســيةك، روو لــة دةرةوة دانيــشتئــةو لــة ســةر كورســيةك، روو لــة دةرةوة دانيــشتئــةو لــة ســةر كورســيةك، روو لــة دةرةوة دانيــشت

لةو لةو لةو لةو . . . . لةمةبةرةوة بوولةمةبةرةوة بوولةمةبةرةوة بوولةمةبةرةوة بووساآلنثك ساآلنثك ساآلنثك ساآلنثك سينةمايةك كة لة سينةمايةك كة لة سينةمايةك كة لة سينةمايةك كة لة . . . . بةرامبةر بة سينةما بوو  بةرامبةر بة سينةما بوو  بةرامبةر بة سينةما بوو  بةرامبةر بة سينةما بوو  
. . . . چةندة حةزي لـة سـينةما دةكـرد       چةندة حةزي لـة سـينةما دةكـرد       چةندة حةزي لـة سـينةما دةكـرد       چةندة حةزي لـة سـينةما دةكـرد       . . . . مثرمنداصمثرمنداصمثرمنداصمثرمنداص. . . . دةمةوة كة ئةو منداص بوو    دةمةوة كة ئةو منداص بوو    دةمةوة كة ئةو منداص بوو    دةمةوة كة ئةو منداص بوو    

وو چةند سةعات لة بةر دةركةكةيدا، لة پةردة گةورةكةي ورد          وو چةند سةعات لة بةر دةركةكةيدا، لة پةردة گةورةكةي ورد          وو چةند سةعات لة بةر دةركةكةيدا، لة پةردة گةورةكةي ورد          وو چةند سةعات لة بةر دةركةكةيدا، لة پةردة گةورةكةي ورد          رؤژي واب رؤژي واب رؤژي واب رؤژي واب 
لة رةسـمي ئةكتةرةكان و، ئثستا لة سةر پةردة كة رةسـمي          لة رةسـمي ئةكتةرةكان و، ئثستا لة سةر پةردة كة رةسـمي          لة رةسـمي ئةكتةرةكان و، ئثستا لة سةر پةردة كة رةسـمي          لة رةسـمي ئةكتةرةكان و، ئثستا لة سةر پةردة كة رةسـمي          . . . . دةبووةوةدةبووةوةدةبووةوةدةبووةوة

كـچ و كـوذ هـةر كامـة لـة اليـةكي پةردةكـةو،             كـچ و كـوذ هـةر كامـة لـة اليـةكي پةردةكـةو،             كـچ و كـوذ هـةر كامـة لـة اليـةكي پةردةكـةو،             كـچ و كـوذ هـةر كامـة لـة اليـةكي پةردةكـةو،             . . . . كچ و كوذثكي گةنج بوو    كچ و كوذثكي گةنج بوو    كچ و كوذثكي گةنج بوو    كچ و كوذثكي گةنج بوو    
كوذة نيگـاي بـةرةو ژوورو، كچةكـةش لـة ئـةو ورد            كوذة نيگـاي بـةرةو ژوورو، كچةكـةش لـة ئـةو ورد            كوذة نيگـاي بـةرةو ژوورو، كچةكـةش لـة ئـةو ورد            كوذة نيگـاي بـةرةو ژوورو، كچةكـةش لـة ئـةو ورد            . . . . بةرامبةر بة يةكتر  بةرامبةر بة يةكتر  بةرامبةر بة يةكتر  بةرامبةر بة يةكتر  

نةقاشـةكة ئةگـةرچي    نةقاشـةكة ئةگـةرچي    نةقاشـةكة ئةگـةرچي    نةقاشـةكة ئةگـةرچي    . . . . هةردووكيان پثدةكـةنني  هةردووكيان پثدةكـةنني  هةردووكيان پثدةكـةنني  هةردووكيان پثدةكـةنني  . . . . لة كوذةكة لة كوذةكة لة كوذةكة لة كوذةكة . . . . بووبووةوةبووبووةوةبووبووةوةبووبووةوة
روخساري جواين كچةكةي كةمثك نيگةران و ترساو كثشابووةوة، بـةو          روخساري جواين كچةكةي كةمثك نيگةران و ترساو كثشابووةوة، بـةو          روخساري جواين كچةكةي كةمثك نيگةران و ترساو كثشابووةوة، بـةو          روخساري جواين كچةكةي كةمثك نيگةران و ترساو كثشابووةوة، بـةو          

يان رةنگة ئـةو وةهـاي      يان رةنگة ئـةو وةهـاي      يان رةنگة ئـةو وةهـاي      يان رةنگة ئـةو وةهـاي      . . . . نيگةران و ترساو پثدةكةين   نيگةران و ترساو پثدةكةين   نيگةران و ترساو پثدةكةين   نيگةران و ترساو پثدةكةين   . . . . حاصةش پثدةكةين حاصةش پثدةكةين حاصةش پثدةكةين حاصةش پثدةكةين 



 

وةك پثكةنيين ئةفسانة، ئةو دةمة كة بوو، پثدةكـةين و، كچةكـةي            وةك پثكةنيين ئةفسانة، ئةو دةمة كة بوو، پثدةكـةين و، كچةكـةي            وةك پثكةنيين ئةفسانة، ئةو دةمة كة بوو، پثدةكـةين و، كچةكـةي            وةك پثكةنيين ئةفسانة، ئةو دةمة كة بوو، پثدةكـةين و، كچةكـةي            . . . . ديبثديبثديبثديبث
    ((((((((: : : : ئةگةر مـن لـةوث بوومايـة دةمگـوت        ئةگةر مـن لـةوث بوومايـة دةمگـوت        ئةگةر مـن لـةوث بوومايـة دةمگـوت        ئةگةر مـن لـةوث بوومايـة دةمگـوت        . . . . ........كوذةكةشيكوذةكةشيكوذةكةشيكوذةكةشي. . . . بة ئةفسانة ديبث  بة ئةفسانة ديبث  بة ئةفسانة ديبث  بة ئةفسانة ديبث  

لة كوث بووم؟ من پثم نةدةكرا ئةو بـؤ       لة كوث بووم؟ من پثم نةدةكرا ئةو بـؤ       لة كوث بووم؟ من پثم نةدةكرا ئةو بـؤ       لة كوث بووم؟ من پثم نةدةكرا ئةو بـؤ       . . . .  بةآلم من لةوث نةبووم     بةآلم من لةوث نةبووم     بةآلم من لةوث نةبووم     بةآلم من لةوث نةبووم    ))))))))....ناسريناسريناسريناسري
ئـةويش پثـي    ئـةويش پثـي    ئـةويش پثـي    ئـةويش پثـي    . . . . بة پثويستيشم نـةدةزاين   بة پثويستيشم نـةدةزاين   بة پثويستيشم نـةدةزاين   بة پثويستيشم نـةدةزاين   . . . . هةر كوث دةچوو شوثين كةوم    هةر كوث دةچوو شوثين كةوم    هةر كوث دةچوو شوثين كةوم    هةر كوث دةچوو شوثين كةوم    

كةسي هيچ چريؤكثك پثي خؤش نية بؤ هةر كـوث دةچـث،            كةسي هيچ چريؤكثك پثي خؤش نية بؤ هةر كـوث دةچـث،            كةسي هيچ چريؤكثك پثي خؤش نية بؤ هةر كـوث دةچـث،            كةسي هيچ چريؤكثك پثي خؤش نية بؤ هةر كـوث دةچـث،            . . . . خؤش نةبوو خؤش نةبوو خؤش نةبوو خؤش نةبوو 
تةنانـةت رةنگـة فـةرهاديش كـة كةسـي          تةنانـةت رةنگـة فـةرهاديش كـة كةسـي          تةنانـةت رةنگـة فـةرهاديش كـة كةسـي          تةنانـةت رةنگـة فـةرهاديش كـة كةسـي          . . . . نووسةرةكةي شـوثين كـةوث    نووسةرةكةي شـوثين كـةوث    نووسةرةكةي شـوثين كـةوث    نووسةرةكةي شـوثين كـةوث    

مـن هثـشتا    مـن هثـشتا    مـن هثـشتا    مـن هثـشتا    . . . . بةآلم ئةو هثـشتا فـةرهادي نـةديبوو       بةآلم ئةو هثـشتا فـةرهادي نـةديبوو       بةآلم ئةو هثـشتا فـةرهادي نـةديبوو       بةآلم ئةو هثـشتا فـةرهادي نـةديبوو       . . . . چريؤكةكةي ئةو بوو  چريؤكةكةي ئةو بوو  چريؤكةكةي ئةو بوو  چريؤكةكةي ئةو بوو  
        . . . . فةرهادم پث نةناساندبووفةرهادم پث نةناساندبووفةرهادم پث نةناساندبووفةرهادم پث نةناساندبوو

بؤ وتووثژةكةي خـؤي    بؤ وتووثژةكةي خـؤي    بؤ وتووثژةكةي خـؤي    بؤ وتووثژةكةي خـؤي    . . . . رؤژنامةكةي لة گريفان دةرهثنا و كرديةوة     رؤژنامةكةي لة گريفان دةرهثنا و كرديةوة     رؤژنامةكةي لة گريفان دةرهثنا و كرديةوة     رؤژنامةكةي لة گريفان دةرهثنا و كرديةوة     
چايچي نووسينگة چايةكي خـستبووة سـةر مثزةكـةي         چايچي نووسينگة چايةكي خـستبووة سـةر مثزةكـةي         چايچي نووسينگة چايةكي خـستبووة سـةر مثزةكـةي         چايچي نووسينگة چايةكي خـستبووة سـةر مثزةكـةي         . . . . گةذاو، دؤزيةوة گةذاو، دؤزيةوة گةذاو، دؤزيةوة گةذاو، دؤزيةوة 

 سةري لة گؤفارةكـة بـةرز        سةري لة گؤفارةكـة بـةرز        سةري لة گؤفارةكـة بـةرز        سةري لة گؤفارةكـة بـةرز       ئةو قومي لثدةدا و، جاروباريش    ئةو قومي لثدةدا و، جاروباريش    ئةو قومي لثدةدا و، جاروباريش    ئةو قومي لثدةدا و، جاروباريش    . . . . بةر دةسيت بةر دةسيت بةر دةسيت بةر دةسيت 
لة شةقام و هات و چووي خةصـك و         لة شةقام و هات و چووي خةصـك و         لة شةقام و هات و چووي خةصـك و         لة شةقام و هات و چووي خةصـك و         . . . . دةكردةوةو، لة دةرةوةي دةذواين   دةكردةوةو، لة دةرةوةي دةذواين   دةكردةوةو، لة دةرةوةي دةذواين   دةكردةوةو، لة دةرةوةي دةذواين   

. . . . لة سـينةماي ئـةو بـةر شـةقام و، لـة پـةردة گةورةكـةي        لة سـينةماي ئـةو بـةر شـةقام و، لـة پـةردة گةورةكـةي        لة سـينةماي ئـةو بـةر شـةقام و، لـة پـةردة گةورةكـةي        لة سـينةماي ئـةو بـةر شـةقام و، لـة پـةردة گةورةكـةي        . . . . ئوتومبثلةكانئوتومبثلةكانئوتومبثلةكانئوتومبثلةكان
لة چي دةذواين؟ كچةكة چـاوي      لة چي دةذواين؟ كچةكة چـاوي      لة چي دةذواين؟ كچةكة چـاوي      لة چي دةذواين؟ كچةكة چـاوي      . . . . كوذةكة هةروا نيگاي بةرةو ژوور بوو     كوذةكة هةروا نيگاي بةرةو ژوور بوو     كوذةكة هةروا نيگاي بةرةو ژوور بوو     كوذةكة هةروا نيگاي بةرةو ژوور بوو     

        ....پثدةكةين و، دةيويست سةرجني راكثشثپثدةكةين و، دةيويست سةرجني راكثشثپثدةكةين و، دةيويست سةرجني راكثشثپثدةكةين و، دةيويست سةرجني راكثشث. . . . لثنةدةترووكاندلثنةدةترووكاندلثنةدةترووكاندلثنةدةترووكاند
مونشيةكة سـةيري سـةعاتةكةي     مونشيةكة سـةيري سـةعاتةكةي     مونشيةكة سـةيري سـةعاتةكةي     مونشيةكة سـةيري سـةعاتةكةي     . . . . پثدةچوو بارام وةدرةنگ كةوتبث   پثدةچوو بارام وةدرةنگ كةوتبث   پثدةچوو بارام وةدرةنگ كةوتبث   پثدةچوو بارام وةدرةنگ كةوتبث   

    ((((((((: : : : دةسيت كردو، لة بةر خؤيةوة، وةها كـة ئـةويش گـوثي لثبـث، گـويت               دةسيت كردو، لة بةر خؤيةوة، وةها كـة ئـةويش گـوثي لثبـث، گـويت               دةسيت كردو، لة بةر خؤيةوة، وةها كـة ئـةويش گـوثي لثبـث، گـويت               دةسيت كردو، لة بةر خؤيةوة، وةها كـة ئـةويش گـوثي لثبـث، گـويت               
        ))))))))....وا زوو نايةتةوةوا زوو نايةتةوةوا زوو نايةتةوةوا زوو نايةتةوة. . . . پثموانية وا زوو بثتةوةپثموانية وا زوو بثتةوةپثموانية وا زوو بثتةوةپثموانية وا زوو بثتةوة

خامنثكي هثـشتا گـةنج   خامنثكي هثـشتا گـةنج   خامنثكي هثـشتا گـةنج   خامنثكي هثـشتا گـةنج   . . . . ئةو سةري هةصبذي و لة مونشيةكةي رواين ئةو سةري هةصبذي و لة مونشيةكةي رواين ئةو سةري هةصبذي و لة مونشيةكةي رواين ئةو سةري هةصبذي و لة مونشيةكةي رواين 
لثـوي سـووري خـوثين،    لثـوي سـووري خـوثين،    لثـوي سـووري خـوثين،    لثـوي سـووري خـوثين،    . . . . ئارايشتثكي تـؤخي كردبـوو   ئارايشتثكي تـؤخي كردبـوو   ئارايشتثكي تـؤخي كردبـوو   ئارايشتثكي تـؤخي كردبـوو   . . . . نزيكةو سي نزيكةو سي نزيكةو سي نزيكةو سي . . . . بووبووبووبوو

رةنگـة بـة    رةنگـة بـة    رةنگـة بـة    رةنگـة بـة    . . . . كوصمةي سپي تيف تيفةدراوو، چـاوو بـرؤي گـةورةي رةش          كوصمةي سپي تيف تيفةدراوو، چـاوو بـرؤي گـةورةي رةش          كوصمةي سپي تيف تيفةدراوو، چـاوو بـرؤي گـةورةي رةش          كوصمةي سپي تيف تيفةدراوو، چـاوو بـرؤي گـةورةي رةش          
. . . . هؤي ئةو ئارايشتة تؤخةوة بووبـث كـة هةصـچوو دةمـارگرژ ديـار بـوو               هؤي ئةو ئارايشتة تؤخةوة بووبـث كـة هةصـچوو دةمـارگرژ ديـار بـوو               هؤي ئةو ئارايشتة تؤخةوة بووبـث كـة هةصـچوو دةمـارگرژ ديـار بـوو               هؤي ئةو ئارايشتة تؤخةوة بووبـث كـة هةصـچوو دةمـارگرژ ديـار بـوو               

چونكـا  چونكـا  چونكـا  چونكـا  . . . . رةنگة هةصچوو دةمارگرژيش نـةبووبث، وةذس و بثتاقـةت بـوو          رةنگة هةصچوو دةمارگرژيش نـةبووبث، وةذس و بثتاقـةت بـوو          رةنگة هةصچوو دةمارگرژيش نـةبووبث، وةذس و بثتاقـةت بـوو          رةنگة هةصچوو دةمارگرژيش نـةبووبث، وةذس و بثتاقـةت بـوو          
ئةو هيچي نةدةگوت و نةيدةدواند؟ بث ئةوة پثيگوترابـث تةلـةفووين بـؤ             ئةو هيچي نةدةگوت و نةيدةدواند؟ بث ئةوة پثيگوترابـث تةلـةفووين بـؤ             ئةو هيچي نةدةگوت و نةيدةدواند؟ بث ئةوة پثيگوترابـث تةلـةفووين بـؤ             ئةو هيچي نةدةگوت و نةيدةدواند؟ بث ئةوة پثيگوترابـث تةلـةفووين بـؤ             

داواي داواي داواي داواي . . . . ديار بـوو كةسـثك پثـي دةگـوت بـارام لـةوث نيـة              ديار بـوو كةسـثك پثـي دةگـوت بـارام لـةوث نيـة              ديار بـوو كةسـثك پثـي دةگـوت بـارام لـةوث نيـة              ديار بـوو كةسـثك پثـي دةگـوت بـارام لـةوث نيـة              . . . . كارخانة كرد كارخانة كرد كارخانة كرد كارخانة كرد 
        : : : : تةلةفوونةكةي داناو، گوتيةوةتةلةفوونةكةي داناو، گوتيةوةتةلةفوونةكةي داناو، گوتيةوةتةلةفوونةكةي داناو، گوتيةوة. . . . شةريكةكةي كرد، ئةويش نةبووشةريكةكةي كرد، ئةويش نةبووشةريكةكةي كرد، ئةويش نةبووشةريكةكةي كرد، ئةويش نةبوو

            ))))))))....نايةتةوةنايةتةوةنايةتةوةنايةتةوة. . . . پثموانية تازة بثتةوةپثموانية تازة بثتةوةپثموانية تازة بثتةوةپثموانية تازة بثتةوة(( (( (( (( 
        )))))))) بؤ ژمارةي مؤبايلةكةي ناگري؟  بؤ ژمارةي مؤبايلةكةي ناگري؟  بؤ ژمارةي مؤبايلةكةي ناگري؟  بؤ ژمارةي مؤبايلةكةي ناگري؟ ((((((((: : : : ئةو گويتئةو گويتئةو گويتئةو گويت



 

 ئةگـةر    ئةگـةر    ئةگـةر    ئةگـةر   ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . .  نةيگوت بة خثزانيةيت    نةيگوت بة خثزانيةيت    نةيگوت بة خثزانيةيت    نةيگوت بة خثزانيةيت   )))))))).... موبايلةكةي بة خؤي نية     موبايلةكةي بة خؤي نية     موبايلةكةي بة خؤي نية     موبايلةكةي بة خؤي نية    ((((((((
بة پةلةيت، يان دةبث بذؤي بؤ شوثنثكيتر، كة هاتـةوة دةصـثم تةلـةفوونت      بة پةلةيت، يان دةبث بذؤي بؤ شوثنثكيتر، كة هاتـةوة دةصـثم تةلـةفوونت      بة پةلةيت، يان دةبث بذؤي بؤ شوثنثكيتر، كة هاتـةوة دةصـثم تةلـةفوونت      بة پةلةيت، يان دةبث بذؤي بؤ شوثنثكيتر، كة هاتـةوة دةصـثم تةلـةفوونت      

        ))))))))....تةلةفوونت بؤ دةكاتةلةفوونت بؤ دةكاتةلةفوونت بؤ دةكاتةلةفوونت بؤ دةكا. . . . بؤ بكابؤ بكابؤ بكابؤ بكا
ئـةو باسـي بـاين      ئـةو باسـي بـاين      ئـةو باسـي بـاين      ئـةو باسـي بـاين      . . . . دصنيا بـوو  دصنيا بـوو  دصنيا بـوو  دصنيا بـوو  . . . . ئةو دةيزاين ئةو دةيزاين ئةو دةيزاين ئةو دةيزاين . . . . تةلةفووين بؤ نةدةكرد  تةلةفووين بؤ نةدةكرد  تةلةفووين بؤ نةدةكرد  تةلةفووين بؤ نةدةكرد  

بارام خـؤي   بارام خـؤي   بارام خـؤي   بارام خـؤي   . . . . ماصةكةي دةكرد، باسي دةست پثداهثنان و چاك كردنةوةي       ماصةكةي دةكرد، باسي دةست پثداهثنان و چاك كردنةوةي       ماصةكةي دةكرد، باسي دةست پثداهثنان و چاك كردنةوةي       ماصةكةي دةكرد، باسي دةست پثداهثنان و چاك كردنةوةي       
پياوي عاقص  پياوي عاقص  پياوي عاقص  پياوي عاقص  . . . .  پارة لة چؤم خستنة     پارة لة چؤم خستنة     پارة لة چؤم خستنة     پارة لة چؤم خستنة    ((((((((: : : : دةيگوتدةيگوتدةيگوتدةيگوت. . . . لةو قسةو باسة دةدزيةوة   لةو قسةو باسة دةدزيةوة   لةو قسةو باسة دةدزيةوة   لةو قسةو باسة دةدزيةوة   

دةبث مشتةريةكي بـؤ بدؤزينـةوة      دةبث مشتةريةكي بـؤ بدؤزينـةوة      دةبث مشتةريةكي بـؤ بدؤزينـةوة      دةبث مشتةريةكي بـؤ بدؤزينـةوة      . . . . ئةو ماصة كاولة  ئةو ماصة كاولة  ئةو ماصة كاولة  ئةو ماصة كاولة  . . . . مردوو عةمةليات ناكا  مردوو عةمةليات ناكا  مردوو عةمةليات ناكا  مردوو عةمةليات ناكا  
 لـة يةكـةم رؤژي گةذانةوةيـةوة بـارام         لـة يةكـةم رؤژي گةذانةوةيـةوة بـارام         لـة يةكـةم رؤژي گةذانةوةيـةوة بـارام         لـة يةكـةم رؤژي گةذانةوةيـةوة بـارام        ))))))))....و، لة ملـي خؤمـاين بكةينـةوة       و، لة ملـي خؤمـاين بكةينـةوة       و، لة ملـي خؤمـاين بكةينـةوة       و، لة ملـي خؤمـاين بكةينـةوة       

ــوو  ــةوةي گوتب ــوو ئ ــةوةي گوتب ــوو ئ ــةوةي گوتب ــوو ئ ــةوةي گوتب ــووي. . . . ئ ــوويگوتب ــوويگوتب ــوويگوتب ــني  ((((((((: : : : گوتب ــرة بيفرؤش ــةرچي زووت ــث ه ــني   دةب ــرة بيفرؤش ــةرچي زووت ــث ه ــني   دةب ــرة بيفرؤش ــةرچي زووت ــث ه ــني   دةب ــرة بيفرؤش ــةرچي زووت ــث ه . . . .  دةب
ــة   ــة پارةي ــستمان ب ــةموومان پثوي ــة  ه ــة پارةي ــستمان ب ــةموومان پثوي ــة  ه ــة پارةي ــستمان ب ــةموومان پثوي ــة  ه ــة پارةي ــستمان ب ــةموومان پثوي ــةو . . . . ه ــةت ئ ــة تايب ــةو ب ــةت ئ ــة تايب ــةو ب ــةت ئ ــة تايب ــةو ب ــةت ئ ــة تايب ــةي ب ــةي  دوو زةعيف ــةي  دوو زةعيف ــةي  دوو زةعيف  دوو زةعيف

گريفانيان بؤ پارةي ئةم مـاص      گريفانيان بؤ پارةي ئةم مـاص      گريفانيان بؤ پارةي ئةم مـاص      گريفانيان بؤ پارةي ئةم مـاص          مثردة سةگبابةكانيان ساآلنثكة  مثردة سةگبابةكانيان ساآلنثكة  مثردة سةگبابةكانيان ساآلنثكة  مثردة سةگبابةكانيان ساآلنثكة  . . . . خوشكمانخوشكمانخوشكمانخوشكمان
تـا  تـا  تـا  تـا  . . . .  نايفرؤشـني   نايفرؤشـني   نايفرؤشـني   نايفرؤشـني  ((((((((: : : :  بةآلم مـونرية گوتبـووي      بةآلم مـونرية گوتبـووي      بةآلم مـونرية گوتبـووي      بةآلم مـونرية گوتبـووي     ))))))))............و حةسارة هةصدرووة و   و حةسارة هةصدرووة و   و حةسارة هةصدرووة و   و حةسارة هةصدرووة و   

وةسيةيت دايك و باوكمان بةذثوة نةچث، من و روونـاك بةشـي خؤمـان      وةسيةيت دايك و باوكمان بةذثوة نةچث، من و روونـاك بةشـي خؤمـان      وةسيةيت دايك و باوكمان بةذثوة نةچث، من و روونـاك بةشـي خؤمـان      وةسيةيت دايك و باوكمان بةذثوة نةچث، من و روونـاك بةشـي خؤمـان      
    ((((((((: : : : گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي . . . .  ئـةو رؤژة يـان چةنـد رؤژ دواتـر گوتبـووي             ئـةو رؤژة يـان چةنـد رؤژ دواتـر گوتبـووي             ئـةو رؤژة يـان چةنـد رؤژ دواتـر گوتبـووي             ئـةو رؤژة يـان چةنـد رؤژ دواتـر گوتبـووي            ))))))))....نافرؤشنينافرؤشنينافرؤشنينافرؤشني

وةسيةيت دايك و باوكمان ئـةوة بـوو هـةموو منداصـةكانيان لـةم ماصـةدا                وةسيةيت دايك و باوكمان ئـةوة بـوو هـةموو منداصـةكانيان لـةم ماصـةدا                وةسيةيت دايك و باوكمان ئـةوة بـوو هـةموو منداصـةكانيان لـةم ماصـةدا                وةسيةيت دايك و باوكمان ئـةوة بـوو هـةموو منداصـةكانيان لـةم ماصـةدا                
كوذةكان لثرة بووكيان بؤ دابةزثو، كچةكانيش لثـرةوة        كوذةكان لثرة بووكيان بؤ دابةزثو، كچةكانيش لثـرةوة        كوذةكان لثرة بووكيان بؤ دابةزثو، كچةكانيش لثـرةوة        كوذةكان لثرة بووكيان بؤ دابةزثو، كچةكانيش لثـرةوة        . . . . زةماوةند بكةن زةماوةند بكةن زةماوةند بكةن زةماوةند بكةن 
        .... ئةو پثكةنيبوو ئةو پثكةنيبوو ئةو پثكةنيبوو ئةو پثكةنيبوو))))))))....بذؤنة ماصة مثردبذؤنة ماصة مثردبذؤنة ماصة مثردبذؤنة ماصة مثرد

پةستا پةستا سةيري سـةعاتةكةي     پةستا پةستا سةيري سـةعاتةكةي     پةستا پةستا سةيري سـةعاتةكةي     پةستا پةستا سةيري سـةعاتةكةي     . . . . خامن مونشي ئؤقرةي لث بذابوو    خامن مونشي ئؤقرةي لث بذابوو    خامن مونشي ئؤقرةي لث بذابوو    خامن مونشي ئؤقرةي لث بذابوو    
 خـؤذايي چـاوةذواين هاتنـةوةي     خـؤذايي چـاوةذواين هاتنـةوةي     خـؤذايي چـاوةذواين هاتنـةوةي     خـؤذايي چـاوةذواين هاتنـةوةي    دةسيت دةكردو، نيگاي بؤ ئةو، كـة بـة      دةسيت دةكردو، نيگاي بؤ ئةو، كـة بـة      دةسيت دةكردو، نيگاي بؤ ئةو، كـة بـة      دةسيت دةكردو، نيگاي بؤ ئةو، كـة بـة      

ئـةو  ئـةو  ئـةو  ئـةو  ... ... ... ... نيگاي ئـةو چـاوة گـةورة و رةشـانة         نيگاي ئـةو چـاوة گـةورة و رةشـانة         نيگاي ئـةو چـاوة گـةورة و رةشـانة         نيگاي ئـةو چـاوة گـةورة و رةشـانة         . . . . براكةي بوو، دةگوثزايةوة  براكةي بوو، دةگوثزايةوة  براكةي بوو، دةگوثزايةوة  براكةي بوو، دةگوثزايةوة  
        ....خامن مونشي لة خؤشيا گةشايةوةو، بةرز بووةوةخامن مونشي لة خؤشيا گةشايةوةو، بةرز بووةوةخامن مونشي لة خؤشيا گةشايةوةو، بةرز بووةوةخامن مونشي لة خؤشيا گةشايةوةو، بةرز بووةوة. . . . هةستاهةستاهةستاهةستا
        )))))))) دةذؤن؟  دةذؤن؟  دةذؤن؟  دةذؤن؟ ((((((((

 يادداشـتثكي بـؤ بـة        يادداشـتثكي بـؤ بـة        يادداشـتثكي بـؤ بـة        يادداشـتثكي بـؤ بـة       ((((((((: : : : ئةو گويت ئةو گويت ئةو گويت ئةو گويت . . . . بة ئةدةب و زةردةخةنةوة گويت    بة ئةدةب و زةردةخةنةوة گويت    بة ئةدةب و زةردةخةنةوة گويت    بة ئةدةب و زةردةخةنةوة گويت    
        ))))))))....كة هاتةوة بيدةرة دةسيتكة هاتةوة بيدةرة دةسيتكة هاتةوة بيدةرة دةسيتكة هاتةوة بيدةرة دةسيت. . . . جثدثصمجثدثصمجثدثصمجثدثصم

خـامن مونـشي خـستية بـةر        خـامن مونـشي خـستية بـةر        خـامن مونـشي خـستية بـةر        خـامن مونـشي خـستية بـةر        . . . . ئةوسا داواي پةذةيةك كاغةزي لثكرد    ئةوسا داواي پةذةيةك كاغةزي لثكرد    ئةوسا داواي پةذةيةك كاغةزي لثكرد    ئةوسا داواي پةذةيةك كاغةزي لثكرد    
ئـةو  ئـةو  ئـةو  ئـةو  . . . . چاوة گةورة و رةشةكاين دةبريـسكانةوة چاوة گةورة و رةشةكاين دةبريـسكانةوة چاوة گةورة و رةشةكاين دةبريـسكانةوة چاوة گةورة و رةشةكاين دةبريـسكانةوة . . . . خؤشحاص بوو خؤشحاص بوو خؤشحاص بوو خؤشحاص بوو . . . . دةسيتدةسيتدةسيتدةسيت
 هامت پثت بصثم پثويست ناكا خؤت لة كار بكةيت و، بـة شـوثن                هامت پثت بصثم پثويست ناكا خؤت لة كار بكةيت و، بـة شـوثن                هامت پثت بصثم پثويست ناكا خؤت لة كار بكةيت و، بـة شـوثن                هامت پثت بصثم پثويست ناكا خؤت لة كار بكةيت و، بـة شـوثن               ((((((((: : : : نووسينووسينووسينووسي

جةاليل هاوذمث بةصـثين پثـداوم بةمزوانـة وةسـتايةكي          جةاليل هاوذمث بةصـثين پثـداوم بةمزوانـة وةسـتايةكي          جةاليل هاوذمث بةصـثين پثـداوم بةمزوانـة وةسـتايةكي          جةاليل هاوذمث بةصـثين پثـداوم بةمزوانـة وةسـتايةكي          . . . . وةستادا بگةذثي وةستادا بگةذثي وةستادا بگةذثي وةستادا بگةذثي 
جگة لة چاككردنةوةي باين ماصةكة دةسـتثك       جگة لة چاككردنةوةي باين ماصةكة دةسـتثك       جگة لة چاككردنةوةي باين ماصةكة دةسـتثك       جگة لة چاككردنةوةي باين ماصةكة دةسـتثك       ئاشناي خؤمي بؤ بنثرثت و،      ئاشناي خؤمي بؤ بنثرثت و،      ئاشناي خؤمي بؤ بنثرثت و،      ئاشناي خؤمي بؤ بنثرثت و،      

        ))))))))............رةنگة حةوز و حةسارةكةشرةنگة حةوز و حةسارةكةشرةنگة حةوز و حةسارةكةشرةنگة حةوز و حةسارةكةش. . . . بة ژوورةكانيشدا بثنثبة ژوورةكانيشدا بثنثبة ژوورةكانيشدا بثنثبة ژوورةكانيشدا بثنث



 

يادداشـتةكةي بـة جثهثـشتوو،      يادداشـتةكةي بـة جثهثـشتوو،      يادداشـتةكةي بـة جثهثـشتوو،      يادداشـتةكةي بـة جثهثـشتوو،      . . . . ئةوةي بؤ ترساندين بارام نووسـي     ئةوةي بؤ ترساندين بارام نووسـي     ئةوةي بؤ ترساندين بارام نووسـي     ئةوةي بؤ ترساندين بارام نووسـي     
هثشتا لة دةركةي نووسينگةكة نةچووبووة دةر كة خامن مونـشي        هثشتا لة دةركةي نووسينگةكة نةچووبووة دةر كة خامن مونـشي        هثشتا لة دةركةي نووسينگةكة نةچووبووة دةر كة خامن مونـشي        هثشتا لة دةركةي نووسينگةكة نةچووبووة دةر كة خامن مونـشي        . . . . رؤييرؤييرؤييرؤيي

كةواتــة ئــةو كةواتــة ئــةو كةواتــة ئــةو كةواتــة ئــةو . . . . پــشوويةكي رةحــةيت داو، تةلةفوونةكــةي بــةرز كــردةوةپــشوويةكي رةحــةيت داو، تةلةفوونةكــةي بــةرز كــردةوةپــشوويةكي رةحــةيت داو، تةلةفوونةكــةي بــةرز كــردةوةپــشوويةكي رةحــةيت داو، تةلةفوونةكــةي بــةرز كــردةوة
گـةذابووةوة و،   گـةذابووةوة و،   گـةذابووةوة و،   گـةذابووةوة و،   سـاآلنثك   سـاآلنثك   سـاآلنثك   سـاآلنثك   موزاحيمثكي نامـةحرةم كـة دوا       موزاحيمثكي نامـةحرةم كـة دوا       موزاحيمثكي نامـةحرةم كـة دوا       موزاحيمثكي نامـةحرةم كـة دوا       . . . . موزاحيم بوو موزاحيم بوو موزاحيم بوو موزاحيم بوو 

        ....وةزعةكةي لة هةموو كةس، تةنانةت لةو مونشيةش، شثواندبوووةزعةكةي لة هةموو كةس، تةنانةت لةو مونشيةش، شثواندبوووةزعةكةي لة هةموو كةس، تةنانةت لةو مونشيةش، شثواندبوووةزعةكةي لة هةموو كةس، تةنانةت لةو مونشيةش، شثواندبوو
لة دةرةوة بؤ دوا جار سةيري پةردةي سينةماكة و، روخساري كچ           لة دةرةوة بؤ دوا جار سةيري پةردةي سينةماكة و، روخساري كچ           لة دةرةوة بؤ دوا جار سةيري پةردةي سينةماكة و، روخساري كچ           لة دةرةوة بؤ دوا جار سةيري پةردةي سينةماكة و، روخساري كچ           

ــردةوة  ــةي ك ــردةوة و كوذةك ــةي ك ــردةوة و كوذةك ــةي ك ــردةوة و كوذةك ــةي ك ــساري    . . . . و كوذةك ــة روخ ــةنني ب ــةدا پثك ــاوة كورت ــةو م ــساري    ل ــة روخ ــةنني ب ــةدا پثك ــاوة كورت ــةو م ــساري    ل ــة روخ ــةنني ب ــةدا پثك ــاوة كورت ــةو م ــساري    ل ــة روخ ــةنني ب ــةدا پثك ــاوة كورت ــةو م ل
كـوذ خـةمبار بـوو، كچةكـةش     كـوذ خـةمبار بـوو، كچةكـةش     كـوذ خـةمبار بـوو، كچةكـةش     كـوذ خـةمبار بـوو، كچةكـةش     . . . . بوو، وةريبوو بوو، وةريبوو بوو، وةريبوو بوو، وةريبوو هةردووكيانةوة وشك بوو  هةردووكيانةوة وشك بوو  هةردووكيانةوة وشك بوو  هةردووكيانةوة وشك بوو  

        قةرار بوو ئيمذؤ بيبينث؟قةرار بوو ئيمذؤ بيبينث؟قةرار بوو ئيمذؤ بيبينث؟قةرار بوو ئيمذؤ بيبينث؟. . . . بريي فةرهاد كةوتةوةبريي فةرهاد كةوتةوةبريي فةرهاد كةوتةوةبريي فةرهاد كةوتةوة. . . . نيگةران و ترساونيگةران و ترساونيگةران و ترساونيگةران و ترساو
        

        
        
        
        
        
        
        

        سثسثسثسث
        
        
        

ــةر      ــة س ــةيوان، ل ــة ه ــاص و، ل ــؤ م ــةذابووةوة ب ــوةذؤ گ ــةو ني ــةر     دةم ــة س ــةيوان، ل ــة ه ــاص و، ل ــؤ م ــةذابووةوة ب ــوةذؤ گ ــةو ني ــةر     دةم ــة س ــةيوان، ل ــة ه ــاص و، ل ــؤ م ــةذابووةوة ب ــوةذؤ گ ــةو ني ــةر     دةم ــة س ــةيوان، ل ــة ه ــاص و، ل ــؤ م ــةذابووةوة ب ــوةذؤ گ ــةو ني دةم
        ............روو لة حةساروروو لة حةساروروو لة حةساروروو لة حةسارو. . . . كورسيةكي كؤن و ژةنگاوي دانيشتبووكورسيةكي كؤن و ژةنگاوي دانيشتبووكورسيةكي كؤن و ژةنگاوي دانيشتبووكورسيةكي كؤن و ژةنگاوي دانيشتبوو

 كلؤريـــدي  كلؤريـــدي  كلؤريـــدي  كلؤريـــدي CLNA. . . . خـــةريكي دةوركردنـــةوةي دةرســـةكاين بـــووخـــةريكي دةوركردنـــةوةي دةرســـةكاين بـــووخـــةريكي دةوركردنـــةوةي دةرســـةكاين بـــووخـــةريكي دةوركردنـــةوةي دةرســـةكاين بـــوو
ــديؤم ــديؤمس ــديؤمس ــديؤمس ــوو   ... ... ... ... س ــران ب ــردين گ ــةر ك ــة ب ــوو   ل ــران ب ــردين گ ــةر ك ــة ب ــوو   ل ــران ب ــردين گ ــةر ك ــة ب ــوو   ل ــران ب ــردين گ ــةر ك ــة ب ــديؤم CLNA. . . . ل ــدي س ــديؤم  كلؤري ــدي س ــديؤم  كلؤري ــدي س ــديؤم  كلؤري ــدي س ... ... ... ...  كلؤري

. . . . ئةو خوثية كة دايكي دةيكردة نـاو چثـشتةوة        ئةو خوثية كة دايكي دةيكردة نـاو چثـشتةوة        ئةو خوثية كة دايكي دةيكردة نـاو چثـشتةوة        ئةو خوثية كة دايكي دةيكردة نـاو چثـشتةوة        . . . . هةردووكيان خوث بوون  هةردووكيان خوث بوون  هةردووكيان خوث بوون  هةردووكيان خوث بوون  
لـة خـوار هـةيوان، لـة        لـة خـوار هـةيوان، لـة        لـة خـوار هـةيوان، لـة        لـة خـوار هـةيوان، لـة        ... ... ... ... يـان بـة رثـواس     يـان بـة رثـواس     يـان بـة رثـواس     يـان بـة رثـواس     ... ... ... ... يان بة خةيارياندا دةكرد و    يان بة خةيارياندا دةكرد و    يان بة خةيارياندا دةكرد و    يان بة خةيارياندا دةكرد و    

سثبةري درةختةكاين حةسار، لة سةر ئةو چرپاية كة باوكي عةسران لة           سثبةري درةختةكاين حةسار، لة سةر ئةو چرپاية كة باوكي عةسران لة           سثبةري درةختةكاين حةسار، لة سةر ئةو چرپاية كة باوكي عةسران لة           سثبةري درةختةكاين حةسار، لة سةر ئةو چرپاية كة باوكي عةسران لة           
. . . . دةنيشت و قليـاين دةكثـشا خـةريكي رثـواس خـواردن بـوون            دةنيشت و قليـاين دةكثـشا خـةريكي رثـواس خـواردن بـوون            دةنيشت و قليـاين دةكثـشا خـةريكي رثـواس خـواردن بـوون            دةنيشت و قليـاين دةكثـشا خـةريكي رثـواس خـواردن بـوون            سةري دا سةري دا سةري دا سةري دا 

كثيتريش؟ ئةو بة پةلة بـة      كثيتريش؟ ئةو بة پةلة بـة      كثيتريش؟ ئةو بة پةلة بـة      كثيتريش؟ ئةو بة پةلة بـة      ... ... ... ... بارامي براي، مونرية و رووناكي خوشكي و      بارامي براي، مونرية و رووناكي خوشكي و      بارامي براي، مونرية و رووناكي خوشكي و      بارامي براي، مونرية و رووناكي خوشكي و      
دةبوو دةوري حةوزة گةورةكةي حةسـار بداتـةوة،        دةبوو دةوري حةوزة گةورةكةي حةسـار بداتـةوة،        دةبوو دةوري حةوزة گةورةكةي حةسـار بداتـةوة،        دةبوو دةوري حةوزة گةورةكةي حةسـار بداتـةوة،        . . . . پليكانةكاندا داگةذا پليكانةكاندا داگةذا پليكانةكاندا داگةذا پليكانةكاندا داگةذا 



 

ــةوة  ــةآلم دةوري نةداي ــةوة ب ــةآلم دةوري نةداي ــةوة ب ــةآلم دةوري نةداي ــةوة ب ــةآلم دةوري نةداي ــوو     . . . . ب ــةريك ب ــة خ ــوث حةوزةك ــة گ ــاوكي ل ــوو     ب ــةريك ب ــة خ ــوث حةوزةك ــة گ ــاوكي ل ــوو     ب ــةريك ب ــة خ ــوث حةوزةك ــة گ ــاوكي ل ــوو     ب ــةريك ب ــة خ ــوث حةوزةك ــة گ ــاوكي ل ب
ئةو رؤژة يان رؤژثكيتر؟ ئةو ساصـة يـان سـاآلنثك           ئةو رؤژة يان رؤژثكيتر؟ ئةو ساصـة يـان سـاآلنثك           ئةو رؤژة يان رؤژثكيتر؟ ئةو ساصـة يـان سـاآلنثك           ئةو رؤژة يان رؤژثكيتر؟ ئةو ساصـة يـان سـاآلنثك           . . . . دةستنوثژي دةگرت دةستنوثژي دةگرت دةستنوثژي دةگرت دةستنوثژي دةگرت 

بة چوار دةوري حةوزةكةدا گوصداين     بة چوار دةوري حةوزةكةدا گوصداين     بة چوار دةوري حةوزةكةدا گوصداين     بة چوار دةوري حةوزةكةدا گوصداين     . . . . لةوة بةر؟ حةوزةكة پذ لة ئاو بوو      لةوة بةر؟ حةوزةكة پذ لة ئاو بوو      لةوة بةر؟ حةوزةكة پذ لة ئاو بوو      لةوة بةر؟ حةوزةكة پذ لة ئاو بوو      
وثنـةي گوصـةكان    وثنـةي گوصـةكان    وثنـةي گوصـةكان    وثنـةي گوصـةكان    ... ... ... ... شةمداين، ژاصة، عةترچايي  شةمداين، ژاصة، عةترچايي  شةمداين، ژاصة، عةترچايي  شةمداين، ژاصة، عةترچايي  . . . . پذ لة گوصي رةنگاورةنگ   پذ لة گوصي رةنگاورةنگ   پذ لة گوصي رةنگاورةنگ   پذ لة گوصي رةنگاورةنگ   

لة ئاوي حةوزةكةدا و لة شيين كاشـيةكاندا، لـة گـةص وثنـةي لقووپـؤپي                لة ئاوي حةوزةكةدا و لة شيين كاشـيةكاندا، لـة گـةص وثنـةي لقووپـؤپي                لة ئاوي حةوزةكةدا و لة شيين كاشـيةكاندا، لـة گـةص وثنـةي لقووپـؤپي                لة ئاوي حةوزةكةدا و لة شيين كاشـيةكاندا، لـة گـةص وثنـةي لقووپـؤپي                
دةمــةو ئثــوارة تيــشكي زةرد و دةمــةو ئثــوارة تيــشكي زةرد و دةمــةو ئثــوارة تيــشكي زةرد و دةمــةو ئثــوارة تيــشكي زةرد و خــؤري خــؤري خــؤري خــؤري . . . . درةختــةكان تثكــةص بووبــووندرةختــةكان تثكــةص بووبــووندرةختــةكان تثكــةص بووبــووندرةختــةكان تثكــةص بووبــوون

نارجني بة سـةر لةشـي نـةرم و خزيلكـي ئاوةكـةداو، بـة سـةر وثنـةي                   نارجني بة سـةر لةشـي نـةرم و خزيلكـي ئاوةكـةداو، بـة سـةر وثنـةي                   نارجني بة سـةر لةشـي نـةرم و خزيلكـي ئاوةكـةداو، بـة سـةر وثنـةي                   نارجني بة سـةر لةشـي نـةرم و خزيلكـي ئاوةكـةداو، بـة سـةر وثنـةي                   
وثنـةي  وثنـةي  وثنـةي  وثنـةي  . . . . لقووپؤپي درةختةكان و، گوصدان و گوصـةكاندا بـآلو كردبـووةوة       لقووپؤپي درةختةكان و، گوصدان و گوصـةكاندا بـآلو كردبـووةوة       لقووپؤپي درةختةكان و، گوصدان و گوصـةكاندا بـآلو كردبـووةوة       لقووپؤپي درةختةكان و، گوصدان و گوصـةكاندا بـآلو كردبـووةوة       

بة دةنگي بـةرز، وةهـا      بة دةنگي بـةرز، وةهـا      بة دةنگي بـةرز، وةهـا      بة دةنگي بـةرز، وةهـا      . . . . باوكي دؤعاي دةكرد  باوكي دؤعاي دةكرد  باوكي دؤعاي دةكرد  باوكي دؤعاي دةكرد  . . . . باوكيشي لة ئاوةكةدا بوو   باوكيشي لة ئاوةكةدا بوو   باوكيشي لة ئاوةكةدا بوو   باوكيشي لة ئاوةكةدا بوو   
سـبحان  سـبحان  سـبحان  سـبحان  ... ... ... ...  سـبحان اهللا    سـبحان اهللا    سـبحان اهللا    سـبحان اهللا   ((((((((. . . . كة كوذة چكؤلةكةي گوثي لثبث و، فثري ببـث        كة كوذة چكؤلةكةي گوثي لثبث و، فثري ببـث        كة كوذة چكؤلةكةي گوثي لثبث و، فثري ببـث        كة كوذة چكؤلةكةي گوثي لثبث و، فثري ببـث        

 دةستة گـةورةكاين بـاوكي كـة لـة ئاوةكـةي رؤ دةكـردو، ئـةو                  دةستة گـةورةكاين بـاوكي كـة لـة ئاوةكـةي رؤ دةكـردو، ئـةو                  دةستة گـةورةكاين بـاوكي كـة لـة ئاوةكـةي رؤ دةكـردو، ئـةو                  دةستة گـةورةكاين بـاوكي كـة لـة ئاوةكـةي رؤ دةكـردو، ئـةو                 ))))))))............اهللاهللاهللاهللا
ــةكاين دةشــةمزاند   ــد، وثن ــدا دةپژان ــة روومةتي ــة ب ــةكاين دةشــةمزاند  شــصپانة ك ــد، وثن ــدا دةپژان ــة روومةتي ــة ب ــةكاين دةشــةمزاند  شــصپانة ك ــد، وثن ــدا دةپژان ــة روومةتي ــة ب ــةكاين دةشــةمزاند  شــصپانة ك ــد، وثن ــدا دةپژان ــة روومةتي ــة ب ــةكان . . . . شــصپانة ك ــةكان وثن ــةكان وثن ــةكان وثن وثن

ماسية سوورةكةي  ماسية سوورةكةي  ماسية سوورةكةي  ماسية سوورةكةي  . . . . ماسيةكاين ناو حةوزةكةش تؤقابوون   ماسيةكاين ناو حةوزةكةش تؤقابوون   ماسيةكاين ناو حةوزةكةش تؤقابوون   ماسيةكاين ناو حةوزةكةش تؤقابوون   . . . . شةمزابوونشةمزابوونشةمزابوونشةمزابوون
 نـؤرةي    نـؤرةي    نـؤرةي    نـؤرةي    ئثستا ئيتر   ئثستا ئيتر   ئثستا ئيتر   ئثستا ئيتر  ((((((((: : : : باوكي گويت باوكي گويت باوكي گويت باوكي گويت ... ... ... ... ويسيت بصث، بابة ماسيةكة   ويسيت بصث، بابة ماسيةكة   ويسيت بصث، بابة ماسيةكة   ويسيت بصث، بابة ماسيةكة   . . . . ئةويشئةويشئةويشئةويش

. . . .  بة دوو دصيةوة رؤشـتة پـثش        بة دوو دصيةوة رؤشـتة پـثش        بة دوو دصيةوة رؤشـتة پـثش        بة دوو دصيةوة رؤشـتة پـثش       ))))))))....وةرة دةستنوثژةكةت بگرة  وةرة دةستنوثژةكةت بگرة  وةرة دةستنوثژةكةت بگرة  وةرة دةستنوثژةكةت بگرة  . . . . تؤية كوذم تؤية كوذم تؤية كوذم تؤية كوذم 
وثنةي خـؤي لـة ئاوةكـةدا       وثنةي خـؤي لـة ئاوةكـةدا       وثنةي خـؤي لـة ئاوةكـةدا       وثنةي خـؤي لـة ئاوةكـةدا       . . . . ئةژنؤي خستة سةر لثواري تةذي حةوزةكة     ئةژنؤي خستة سةر لثواري تةذي حةوزةكة     ئةژنؤي خستة سةر لثواري تةذي حةوزةكة     ئةژنؤي خستة سةر لثواري تةذي حةوزةكة     

بة ترسةوة دةستة بچووكةكاين لـة      بة ترسةوة دةستة بچووكةكاين لـة      بة ترسةوة دةستة بچووكةكاين لـة      بة ترسةوة دةستة بچووكةكاين لـة      . . . . نةرم و خزيلك، كةرت كةرت دةبوو     نةرم و خزيلك، كةرت كةرت دةبوو     نةرم و خزيلك، كةرت كةرت دةبوو     نةرم و خزيلك، كةرت كةرت دةبوو     
ئةوسـا چـاوي    ئةوسـا چـاوي    ئةوسـا چـاوي    ئةوسـا چـاوي    . . . . گورجثك دةسيت كثشايةوة  گورجثك دةسيت كثشايةوة  گورجثك دةسيت كثشايةوة  گورجثك دةسيت كثشايةوة  . . . . سارد بوو سارد بوو سارد بوو سارد بوو . . . . ئاوةكة رؤ كرد  ئاوةكة رؤ كرد  ئاوةكة رؤ كرد  ئاوةكة رؤ كرد  

لـة شـةپؤالين   لـة شـةپؤالين   لـة شـةپؤالين   لـة شـةپؤالين   . . . . نةيـدي نةيـدي نةيـدي نةيـدي . . . . بؤ ماسية سوورةكةي خـؤي بؤ ماسية سوورةكةي خـؤي بؤ ماسية سوورةكةي خـؤي بؤ ماسية سوورةكةي خـؤي . . . . بؤ ماسيةكان گثذا بؤ ماسيةكان گثذا بؤ ماسيةكان گثذا بؤ ماسيةكان گثذا 
يـان  يـان  يـان  يـان  . . . . وثنةكانداو، لة شةپؤالين تيشكة زةردو نارجنيةكـةدا وين كردبـوو         وثنةكانداو، لة شةپؤالين تيشكة زةردو نارجنيةكـةدا وين كردبـوو         وثنةكانداو، لة شةپؤالين تيشكة زةردو نارجنيةكـةدا وين كردبـوو         وثنةكانداو، لة شةپؤالين تيشكة زةردو نارجنيةكـةدا وين كردبـوو         

ــةيين كاشــية     ــة ماب ــةو، ل ــووة بنكــي حةوزةك ــة ماســيةكة چــوو ب ــةيين كاشــية    رةنگ ــة ماب ــةو، ل ــووة بنكــي حةوزةك ــة ماســيةكة چــوو ب ــةيين كاشــية    رةنگ ــة ماب ــةو، ل ــووة بنكــي حةوزةك ــة ماســيةكة چــوو ب ــةيين كاشــية    رةنگ ــة ماب ــةو، ل ــووة بنكــي حةوزةك ــة ماســيةكة چــوو ب رةنگ
        ....شينةكاين بنكي حةوزةكةدا خؤي شاردبووةوةشينةكاين بنكي حةوزةكةدا خؤي شاردبووةوةشينةكاين بنكي حةوزةكةدا خؤي شاردبووةوةشينةكاين بنكي حةوزةكةدا خؤي شاردبووةوة

ــوذم(((((((( ــةرةم ك ــوذم ئاف ــةرةم ك ــوذم ئاف ــةرةم ك ــوذم ئاف ــةرةم ك ــدهللا. . . .  ئاف ــستا احلم ــدهللائث ــستا احلم ــدهللائث ــستا احلم ــدهللائث ــستا احلم ــد هللا... ... ... ... ئث ــد هللاحلم ــد هللاحلم ــد هللاحلم ــد هللا.. .. .. .. ....احلم ــد هللاحلم ــد هللاحلم ــد هللاحلم     ))))))))............احلم
ــاو ئاوةكــة بــردةوة  ــاو ئاوةكــة بــردةوة ديــسان دةســيت بــؤ ن ــاو ئاوةكــة بــردةوة ديــسان دةســيت بــؤ ن ــاو ئاوةكــة بــردةوة ديــسان دةســيت بــؤ ن ــةژنؤي خــزاو، شــصپةيةك . . . . ديــسان دةســيت بــؤ ن ــةژنؤي خــزاو، شــصپةيةك ئ ــةژنؤي خــزاو، شــصپةيةك ئ ــةژنؤي خــزاو، شــصپةيةك ئ ئ

كـةوتبووة نـاو    كـةوتبووة نـاو    كـةوتبووة نـاو    كـةوتبووة نـاو    . . . . گوصدانثكي سةر لثواري حةوزةكة كـةوتبوو     گوصدانثكي سةر لثواري حةوزةكة كـةوتبوو     گوصدانثكي سةر لثواري حةوزةكة كـةوتبوو     گوصدانثكي سةر لثواري حةوزةكة كـةوتبوو     . . . . دايچصةكانددايچصةكانددايچصةكانددايچصةكاند
سةري هةصبذي و بـة ترسـةوة       سةري هةصبذي و بـة ترسـةوة       سةري هةصبذي و بـة ترسـةوة       سةري هةصبذي و بـة ترسـةوة       . . . . تؤقاتؤقاتؤقاتؤقا. . . . ئاوةكةو، پذژةي بةرز بووبووةوة   ئاوةكةو، پذژةي بةرز بووبووةوة   ئاوةكةو، پذژةي بةرز بووبووةوة   ئاوةكةو، پذژةي بةرز بووبووةوة   

لـة چاوةكـاين بـاوكي كـة لـة پـشت لـووت و سـمثـصي                 لـة چاوةكـاين بـاوكي كـة لـة پـشت لـووت و سـمثـصي                 لـة چاوةكـاين بـاوكي كـة لـة پـشت لـووت و سـمثـصي                 لـة چاوةكـاين بـاوكي كـة لـة پـشت لـووت و سـمثـصي                 . . . . لة باوكي رواين  لة باوكي رواين  لة باوكي رواين  لة باوكي رواين  
سةرو سنگي باوكي لة ناو لقووپـؤپي درةختةكانـدا     سةرو سنگي باوكي لة ناو لقووپـؤپي درةختةكانـدا     سةرو سنگي باوكي لة ناو لقووپـؤپي درةختةكانـدا     سةرو سنگي باوكي لة ناو لقووپـؤپي درةختةكانـدا     . . . . زليةوة ديار نةبوون  زليةوة ديار نةبوون  زليةوة ديار نةبوون  زليةوة ديار نةبوون  

دايكي لةوبةر حةوزةكة، لة پشت ريـزي گوصـة باخـةكان، مريـةم و،              دايكي لةوبةر حةوزةكة، لة پشت ريـزي گوصـة باخـةكان، مريـةم و،              دايكي لةوبةر حةوزةكة، لة پشت ريـزي گوصـة باخـةكان، مريـةم و،              دايكي لةوبةر حةوزةكة، لة پشت ريـزي گوصـة باخـةكان، مريـةم و،              . . . . بووبووبووبوو
. . . . هثرؤ و، ياسةمينةكانةوة پشكؤي بـؤ قليانةكـةي بـاوكي دةگةشـاندةوة           هثرؤ و، ياسةمينةكانةوة پشكؤي بـؤ قليانةكـةي بـاوكي دةگةشـاندةوة           هثرؤ و، ياسةمينةكانةوة پشكؤي بـؤ قليانةكـةي بـاوكي دةگةشـاندةوة           هثرؤ و، ياسةمينةكانةوة پشكؤي بـؤ قليانةكـةي بـاوكي دةگةشـاندةوة           



 

حةمتـةن  حةمتـةن  حةمتـةن  حةمتـةن  . . . . حةمتةن ئةوانيش لةوث بـوون    حةمتةن ئةوانيش لةوث بـوون    حةمتةن ئةوانيش لةوث بـوون    حةمتةن ئةوانيش لةوث بـوون    ... ... ... ... بارام و مونرية و رووناكيش    بارام و مونرية و رووناكيش    بارام و مونرية و رووناكيش    بارام و مونرية و رووناكيش    
        چيان دةكرد؟چيان دةكرد؟چيان دةكرد؟چيان دةكرد؟... ... ... ... رپاي ناوةراسيت حةسارةكة دانيشتبوون ورپاي ناوةراسيت حةسارةكة دانيشتبوون ورپاي ناوةراسيت حةسارةكة دانيشتبوون ورپاي ناوةراسيت حةسارةكة دانيشتبوون ولة سةر چلة سةر چلة سةر چلة سةر چ

. . . . ســات بــة ســاتيش دوورتــر دةبــووةوة    ســات بــة ســاتيش دوورتــر دةبــووةوة    ســات بــة ســاتيش دوورتــر دةبــووةوة    ســات بــة ســاتيش دوورتــر دةبــووةوة    . . . . رؤژثكــي دوور بــوو رؤژثكــي دوور بــوو رؤژثكــي دوور بــوو رؤژثكــي دوور بــوو 
. . . . دؤخي روخـسارةكان نةدةگةيـشتنة ئيمـذؤ و ئثـستاي         دؤخي روخـسارةكان نةدةگةيـشتنة ئيمـذؤ و ئثـستاي         دؤخي روخـسارةكان نةدةگةيـشتنة ئيمـذؤ و ئثـستاي         دؤخي روخـسارةكان نةدةگةيـشتنة ئيمـذؤ و ئثـستاي         ... ... ... ... روخسارةكانروخسارةكانروخسارةكانروخسارةكان

بةآلم بؤنةكان و دةنگةكان هثشتا لة خةصوةت و فةزاي بثدةنگي حةساردا           بةآلم بؤنةكان و دةنگةكان هثشتا لة خةصوةت و فةزاي بثدةنگي حةساردا           بةآلم بؤنةكان و دةنگةكان هثشتا لة خةصوةت و فةزاي بثدةنگي حةساردا           بةآلم بؤنةكان و دةنگةكان هثشتا لة خةصوةت و فةزاي بثدةنگي حةساردا           
    ((((((((: : : : رةنگة لة پشت سةري باوكيةوة نوثژي كردبـث كـة دةيگـوت       رةنگة لة پشت سةري باوكيةوة نوثژي كردبـث كـة دةيگـوت       رةنگة لة پشت سةري باوكيةوة نوثژي كردبـث كـة دةيگـوت       رةنگة لة پشت سةري باوكيةوة نوثژي كردبـث كـة دةيگـوت       . . . . مابوونمابوونمابوونمابوون

كوذم هةية و لة پـشت سـةرمةوة نـوثژ          كوذم هةية و لة پـشت سـةرمةوة نـوثژ          كوذم هةية و لة پـشت سـةرمةوة نـوثژ          كوذم هةية و لة پـشت سـةرمةوة نـوثژ          . . . . شوكور بؤ خوا وةجاخم روونة    شوكور بؤ خوا وةجاخم روونة    شوكور بؤ خوا وةجاخم روونة    شوكور بؤ خوا وةجاخم روونة    
دصـنياية لـة بـريي    دصـنياية لـة بـريي    دصـنياية لـة بـريي    دصـنياية لـة بـريي    . . . .  بةآلم ئةو لة بـريي ماسـية سـوورةكةيدا بـوو          بةآلم ئةو لة بـريي ماسـية سـوورةكةيدا بـوو          بةآلم ئةو لة بـريي ماسـية سـوورةكةيدا بـوو          بةآلم ئةو لة بـريي ماسـية سـوورةكةيدا بـوو         ))))))))....دةكادةكادةكادةكا

        ....ماسية سوورةكةيدا بووة كة لة بنكي حةوزةكة خؤي شاردووةتةوةماسية سوورةكةيدا بووة كة لة بنكي حةوزةكة خؤي شاردووةتةوةماسية سوورةكةيدا بووة كة لة بنكي حةوزةكة خؤي شاردووةتةوةماسية سوورةكةيدا بووة كة لة بنكي حةوزةكة خؤي شاردووةتةوة
ةيت شـكاوي   ةيت شـكاوي   ةيت شـكاوي   ةيت شـكاوي   لة بري ئاو پذ بوو لة سواص      لة بري ئاو پذ بوو لة سواص      لة بري ئاو پذ بوو لة سواص      لة بري ئاو پذ بوو لة سواص      . . . . حةوزةكة ئثستا وشك بوو   حةوزةكة ئثستا وشك بوو   حةوزةكة ئثستا وشك بوو   حةوزةكة ئثستا وشك بوو   

. . . . گوصدانةكان و، رةنگي شيين ديوارةكانيشي تةپصةكي كردبـوو، وةريبـوو         گوصدانةكان و، رةنگي شيين ديوارةكانيشي تةپصةكي كردبـوو، وةريبـوو         گوصدانةكان و، رةنگي شيين ديوارةكانيشي تةپصةكي كردبـوو، وةريبـوو         گوصدانةكان و، رةنگي شيين ديوارةكانيشي تةپصةكي كردبـوو، وةريبـوو         
لـة  لـة  لـة  لـة  . . . . كاشيةكاين بنكي حةوزةكةش زؤربةيان درزيان بردبوو، شكا بوون       كاشيةكاين بنكي حةوزةكةش زؤربةيان درزيان بردبوو، شكا بوون       كاشيةكاين بنكي حةوزةكةش زؤربةيان درزيان بردبوو، شكا بوون       كاشيةكاين بنكي حةوزةكةش زؤربةيان درزيان بردبوو، شكا بوون       

ــة      ــدرابووةوة و، ل ــكاو هةص ــةيت ش ــةك سواص ــة كؤگاي ــةكي حةوزةك ــة     الي ــدرابووةوة و، ل ــكاو هةص ــةيت ش ــةك سواص ــة كؤگاي ــةكي حةوزةك ــة     الي ــدرابووةوة و، ل ــكاو هةص ــةيت ش ــةك سواص ــة كؤگاي ــةكي حةوزةك ــة     الي ــدرابووةوة و، ل ــكاو هةص ــةيت ش ــةك سواص ــة كؤگاي ــةكي حةوزةك الي
سووچثكي دوو پشيلةي لةذو الواز لـة سـةر زبـص و خةوشـةكة گرمؤصـة            سووچثكي دوو پشيلةي لةذو الواز لـة سـةر زبـص و خةوشـةكة گرمؤصـة            سووچثكي دوو پشيلةي لةذو الواز لـة سـةر زبـص و خةوشـةكة گرمؤصـة            سووچثكي دوو پشيلةي لةذو الواز لـة سـةر زبـص و خةوشـةكة گرمؤصـة            

هـةموو  هـةموو  هـةموو  هـةموو  . . . . پشيلةي دةركراوي ماصة دراوسثكان بـوون حةمتـةن       پشيلةي دةركراوي ماصة دراوسثكان بـوون حةمتـةن       پشيلةي دةركراوي ماصة دراوسثكان بـوون حةمتـةن       پشيلةي دةركراوي ماصة دراوسثكان بـوون حةمتـةن       . . . . بووبوونبووبوونبووبوونبووبوون
. . . . حةسار جگة لـة گـژو گيـاو بنچكـي وشـكةص، چـصثك گوصـي تثـدا نـةبوو                   حةسار جگة لـة گـژو گيـاو بنچكـي وشـكةص، چـصثك گوصـي تثـدا نـةبوو                   حةسار جگة لـة گـژو گيـاو بنچكـي وشـكةص، چـصثك گوصـي تثـدا نـةبوو                   حةسار جگة لـة گـژو گيـاو بنچكـي وشـكةص، چـصثك گوصـي تثـدا نـةبوو                   
درةختــةكانيش گــةآلي زةرد و ســووريان كــةوتبووة هةصــوةرين و لقــي درةختــةكانيش گــةآلي زةرد و ســووريان كــةوتبووة هةصــوةرين و لقــي درةختــةكانيش گــةآلي زةرد و ســووريان كــةوتبووة هةصــوةرين و لقــي درةختــةكانيش گــةآلي زةرد و ســووريان كــةوتبووة هةصــوةرين و لقــي 
ئةستووري مثوةكان، بة سةر شاين درةختةكان و هةرزاصة رماوةكانـدا،           ئةستووري مثوةكان، بة سةر شاين درةختةكان و هةرزاصة رماوةكانـدا،           ئةستووري مثوةكان، بة سةر شاين درةختةكان و هةرزاصة رماوةكانـدا،           ئةستووري مثوةكان، بة سةر شاين درةختةكان و هةرزاصة رماوةكانـدا،           

حةسار پاركثكي بچووكي شارثكي  حةسار پاركثكي بچووكي شارثكي  حةسار پاركثكي بچووكي شارثكي  حةسار پاركثكي بچووكي شارثكي  . . . . ووووگةآليان وةك چةرمي گاي لث هاتبو     گةآليان وةك چةرمي گاي لث هاتبو     گةآليان وةك چةرمي گاي لث هاتبو     گةآليان وةك چةرمي گاي لث هاتبو     
كث بذواي دةكرد ئةمة حةسـاري ماصـي بـاوكي بـث ؟     كث بذواي دةكرد ئةمة حةسـاري ماصـي بـاوكي بـث ؟     كث بذواي دةكرد ئةمة حةسـاري ماصـي بـاوكي بـث ؟     كث بذواي دةكرد ئةمة حةسـاري ماصـي بـاوكي بـث ؟     . . . . مةيداين شةذ بوو  مةيداين شةذ بوو  مةيداين شةذ بوو  مةيداين شةذ بوو  

حةساري ماصي مـريزا سـةعيدي ميهرةبـان ؟ يةكـةم رؤژي گةذانـةوةي              حةساري ماصي مـريزا سـةعيدي ميهرةبـان ؟ يةكـةم رؤژي گةذانـةوةي              حةساري ماصي مـريزا سـةعيدي ميهرةبـان ؟ يةكـةم رؤژي گةذانـةوةي              حةساري ماصي مـريزا سـةعيدي ميهرةبـان ؟ يةكـةم رؤژي گةذانـةوةي              
 تؤ   تؤ   تؤ   تؤ  ((((((((: : : : بارام گوتبووي بارام گوتبووي بارام گوتبووي بارام گوتبووي . . . . پرسيبووي؟ لة بةر خؤيةوة گوتبووي    پرسيبووي؟ لة بةر خؤيةوة گوتبووي    پرسيبووي؟ لة بةر خؤيةوة گوتبووي    پرسيبووي؟ لة بةر خؤيةوة گوتبووي    . . . . پرسيبوويپرسيبوويپرسيبوويپرسيبووي

    ))))))))....نازاين لةم ماوةدا ئثمة چيمان بة سـةر هـاتووة       نازاين لةم ماوةدا ئثمة چيمان بة سـةر هـاتووة       نازاين لةم ماوةدا ئثمة چيمان بة سـةر هـاتووة       نازاين لةم ماوةدا ئثمة چيمان بة سـةر هـاتووة       . . . . لثرة نةبووي لثرة نةبووي لثرة نةبووي لثرة نةبووي ساآلنثك  ساآلنثك  ساآلنثك  ساآلنثك  
 بؤ سـةيري خؤمـان ناكـةي؟ خؤمـان لـةم مـاص و حةسـارة              بؤ سـةيري خؤمـان ناكـةي؟ خؤمـان لـةم مـاص و حةسـارة              بؤ سـةيري خؤمـان ناكـةي؟ خؤمـان لـةم مـاص و حةسـارة              بؤ سـةيري خؤمـان ناكـةي؟ خؤمـان لـةم مـاص و حةسـارة             ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي
تةا كةسثك كاويل پثوة ديار نـةبوو،       تةا كةسثك كاويل پثوة ديار نـةبوو،       تةا كةسثك كاويل پثوة ديار نـةبوو،       تةا كةسثك كاويل پثوة ديار نـةبوو،       . . . .  ئةو سةيري كردبوو    ئةو سةيري كردبوو    ئةو سةيري كردبوو    ئةو سةيري كردبوو   ))))))))....كاولترينكاولترينكاولترينكاولترين
لـةو ديـو    لـةو ديـو    لـةو ديـو    لـةو ديـو    . . . . وثران بـوو  وثران بـوو  وثران بـوو  وثران بـوو  . . . . پثدةچوو ئةويش وثران بث   پثدةچوو ئةويش وثران بث   پثدةچوو ئةويش وثران بث   پثدةچوو ئةويش وثران بث   ... ... ... ... بةآلم نا بةآلم نا بةآلم نا بةآلم نا . . . . بارام بوو بارام بوو بارام بوو بارام بوو 

وو ماسـيوةكةيةوة،   وو ماسـيوةكةيةوة،   وو ماسـيوةكةيةوة،   وو ماسـيوةكةيةوة،   چاوة رؤشن و گةشةكانيةوة، لةو ديو روومةتة قةصة       چاوة رؤشن و گةشةكانيةوة، لةو ديو روومةتة قةصة       چاوة رؤشن و گةشةكانيةوة، لةو ديو روومةتة قةصة       چاوة رؤشن و گةشةكانيةوة، لةو ديو روومةتة قةصة       
. . . . لةو ديو جووصةي بثئيختياري دةستةكانيةوة، شتثك هةرةسي هثنـا بـوو     لةو ديو جووصةي بثئيختياري دةستةكانيةوة، شتثك هةرةسي هثنـا بـوو     لةو ديو جووصةي بثئيختياري دةستةكانيةوة، شتثك هةرةسي هثنـا بـوو     لةو ديو جووصةي بثئيختياري دةستةكانيةوة، شتثك هةرةسي هثنـا بـوو     

ــووي ــوويگوتب ــوويگوتب ــوويگوتب ــةعاتثكي   ((((((((: : : : گوتب ــةش س ــتووي، ئثم ــرة رؤش ــؤ لث ــةو رؤژةوة ت ــةعاتثكي    ل ــةش س ــتووي، ئثم ــرة رؤش ــؤ لث ــةو رؤژةوة ت ــةعاتثكي    ل ــةش س ــتووي، ئثم ــرة رؤش ــؤ لث ــةو رؤژةوة ت ــةعاتثكي    ل ــةش س ــتووي، ئثم ــرة رؤش ــؤ لث ــةو رؤژةوة ت  ل



 

چارةنووسي وين تؤ، مردين باوكم و، هةشـت سـاص          چارةنووسي وين تؤ، مردين باوكم و، هةشـت سـاص          چارةنووسي وين تؤ، مردين باوكم و، هةشـت سـاص          چارةنووسي وين تؤ، مردين باوكم و، هةشـت سـاص          . . . . خؤشـمان نةبووة خؤشـمان نةبووة خؤشـمان نةبووة خؤشـمان نةبووة 
        ))))))))............لة هةموو ئةم ماوةدالة هةموو ئةم ماوةدالة هةموو ئةم ماوةدالة هةموو ئةم ماوةدا... ... ... ... شةذ و بؤمباران و دةربةدةريشةذ و بؤمباران و دةربةدةريشةذ و بؤمباران و دةربةدةريشةذ و بؤمباران و دةربةدةري

هةموو ئةم ماوة ئةو لة كوث بوو؟ بارام پرسيبووي؟ گرنـگ نـةبوو             هةموو ئةم ماوة ئةو لة كوث بوو؟ بارام پرسيبووي؟ گرنـگ نـةبوو             هةموو ئةم ماوة ئةو لة كوث بوو؟ بارام پرسيبووي؟ گرنـگ نـةبوو             هةموو ئةم ماوة ئةو لة كوث بوو؟ بارام پرسيبووي؟ گرنـگ نـةبوو             
گرنگ ئةوة بوو حةساري ماصةكة، باخچة پـذ لـة گـوص و     گرنگ ئةوة بوو حةساري ماصةكة، باخچة پـذ لـة گـوص و     گرنگ ئةوة بوو حةساري ماصةكة، باخچة پـذ لـة گـوص و     گرنگ ئةوة بوو حةساري ماصةكة، باخچة پـذ لـة گـوص و     . . . . كث پرسيويةيت كث پرسيويةيت كث پرسيويةيت كث پرسيويةيت 

ــران بووبــوو  ــران بووبــوو دارو درةختةكــةي مــريزا ســةعيد وث ــران بووبــوو دارو درةختةكــةي مــريزا ســةعيد وث ــران بووبــوو دارو درةختةكــةي مــريزا ســةعيد وث ــةكةش. . . . دارو درةختةكــةي مــريزا ســةعيد وث ــةكةشماص ــةكةشماص ــةكةشماص ــارام ... ... ... ... ماص ــارام ب ــارام ب ــارام ب ب
ئةصــبةت ئةگــةر بــة ئةصــبةت ئةگــةر بــة ئةصــبةت ئةگــةر بــة ئةصــبةت ئةگــةر بــة . . . .  بــا ســةرثك لــة نــاو ماصـةكةش بــدةين  بــا ســةرثك لــة نــاو ماصـةكةش بــدةين  بــا ســةرثك لــة نــاو ماصـةكةش بــدةين  بــا ســةرثك لــة نــاو ماصـةكةش بــدةين ((((((((: : : : گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي 

 من لة ترسي ئـةوةي بـة سـةر ژن و             من لة ترسي ئـةوةي بـة سـةر ژن و             من لة ترسي ئـةوةي بـة سـةر ژن و             من لة ترسي ئـةوةي بـة سـةر ژن و            ((((((((: : : :  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي ))))))))....سةرماندا نةذووخث سةرماندا نةذووخث سةرماندا نةذووخث سةرماندا نةذووخث 
        ))))))))....منداصةكةمدا نةذووخث، دة ساصثكة چؤصم كردووةمنداصةكةمدا نةذووخث، دة ساصثكة چؤصم كردووةمنداصةكةمدا نةذووخث، دة ساصثكة چؤصم كردووةمنداصةكةمدا نةذووخث، دة ساصثكة چؤصم كردووة

بةرلـةوة  بةرلـةوة  بةرلـةوة  بةرلـةوة  . . . . ئةو بة تـرس و گومانـةوة بـة پليكانةكانـدا هةصـگةذا بـوو              ئةو بة تـرس و گومانـةوة بـة پليكانةكانـدا هةصـگةذا بـوو              ئةو بة تـرس و گومانـةوة بـة پليكانةكانـدا هةصـگةذا بـوو              ئةو بة تـرس و گومانـةوة بـة پليكانةكانـدا هةصـگةذا بـوو              
پةجنـةرةكاين  پةجنـةرةكاين  پةجنـةرةكاين  پةجنـةرةكاين  . . . . دةركةي دووتايي راذةوةكة بكاتةوة، چووبووة هـةيوان      دةركةي دووتايي راذةوةكة بكاتةوة، چووبووة هـةيوان      دةركةي دووتايي راذةوةكة بكاتةوة، چووبووة هـةيوان      دةركةي دووتايي راذةوةكة بكاتةوة، چووبووة هـةيوان      

        هؤص و ئاشپةزخانة هؤص و ئاشپةزخانة هؤص و ئاشپةزخانة هؤص و ئاشپةزخانة 
سـث  سـث  سـث  سـث  . . . .  لة ريزثكدا پثـوة درابـوون       لة ريزثكدا پثـوة درابـوون       لة ريزثكدا پثـوة درابـوون       لة ريزثكدا پثـوة درابـوون      - - - - ديوةخانة قةدمييةكةي مريزا سةعيد   ديوةخانة قةدمييةكةي مريزا سةعيد   ديوةخانة قةدمييةكةي مريزا سةعيد   ديوةخانة قةدمييةكةي مريزا سةعيد   - - - - 

. . . . كؤصــةكة گةورةكــة هــةروا قــورس و قــامي بــة ســةر پثــوة بــوون        كؤصــةكة گةورةكــة هــةروا قــورس و قــامي بــة ســةر پثــوة بــوون        كؤصــةكة گةورةكــة هــةروا قــورس و قــامي بــة ســةر پثــوة بــوون        كؤصــةكة گةورةكــة هــةروا قــورس و قــامي بــة ســةر پثــوة بــوون        
ئةوســا لــة دةركةيراذةوةكــةوة ئةوســا لــة دةركةيراذةوةكــةوة ئةوســا لــة دةركةيراذةوةكــةوة ئةوســا لــة دةركةيراذةوةكــةوة . . . . ئةمــسةراوسةرثكي هــةيواين كردبــووئةمــسةراوسةرثكي هــةيواين كردبــووئةمــسةراوسةرثكي هــةيواين كردبــووئةمــسةراوسةرثكي هــةيواين كردبــوو

بـؤ  بـؤ  بـؤ  بـؤ  . . . . بةشي پـشتةوةي  بةشي پـشتةوةي  بةشي پـشتةوةي  بةشي پـشتةوةي  . . . . لة پثشدا بؤ ئةو سةري ماصةكة     لة پثشدا بؤ ئةو سةري ماصةكة     لة پثشدا بؤ ئةو سةري ماصةكة     لة پثشدا بؤ ئةو سةري ماصةكة     . . . . رؤشتبووة ژوور رؤشتبووة ژوور رؤشتبووة ژوور رؤشتبووة ژوور 
ــؤي  ــاراين خ ــةي ج ــؤي ژوورةك ــاراين خ ــةي ج ــؤي ژوورةك ــاراين خ ــةي ج ــؤي ژوورةك ــاراين خ ــةي ج ــةكان . . . . ژوورةك ــارام و ژووري كچ ــةي ب ــةكان ژوورةك ــارام و ژووري كچ ــةي ب ــةكان ژوورةك ــارام و ژووري كچ ــةي ب ــةكان ژوورةك ــارام و ژووري كچ ــةي ب . . . . ژوورةك

خؤص و تؤزي دةيان ساصة لة سةر ديواري رووت         خؤص و تؤزي دةيان ساصة لة سةر ديواري رووت         خؤص و تؤزي دةيان ساصة لة سةر ديواري رووت         خؤص و تؤزي دةيان ساصة لة سةر ديواري رووت         . . . . بوونبوونبوونبوونژوورةكان چؤص   ژوورةكان چؤص   ژوورةكان چؤص   ژوورةكان چؤص   
. . . . ژوورةكان سارد و خةمبار بـوون ژوورةكان سارد و خةمبار بـوون ژوورةكان سارد و خةمبار بـوون ژوورةكان سارد و خةمبار بـوون . . . . و ناو تاق و پةجنةرةكانيان نيشتبوو  و ناو تاق و پةجنةرةكانيان نيشتبوو  و ناو تاق و پةجنةرةكانيان نيشتبوو  و ناو تاق و پةجنةرةكانيان نيشتبوو  

بـارام هـةروا بـة      بـارام هـةروا بـة      بـارام هـةروا بـة      بـارام هـةروا بـة      . . . . حةسارة بچووكةكةي پشتيشةوة سارد و خةمبار بوو      حةسارة بچووكةكةي پشتيشةوة سارد و خةمبار بوو      حةسارة بچووكةكةي پشتيشةوة سارد و خةمبار بوو      حةسارة بچووكةكةي پشتيشةوة سارد و خةمبار بوو      
وةك كةسثك بة تةما بث ماصثك لة       وةك كةسثك بة تةما بث ماصثك لة       وةك كةسثك بة تةما بث ماصثك لة       وةك كةسثك بة تةما بث ماصثك لة       ....وةك دةآلصثكي كارامة  وةك دةآلصثكي كارامة  وةك دةآلصثكي كارامة  وةك دةآلصثكي كارامة  . . . . شوثنيةوة بوو شوثنيةوة بوو شوثنيةوة بوو شوثنيةوة بوو 

چنگــي خاوةنةكــةي دةر بثنــث، بثئيختيــار دةســيت جوآلنــدبوو، شــكاوو چنگــي خاوةنةكــةي دةر بثنــث، بثئيختيــار دةســيت جوآلنــدبوو، شــكاوو چنگــي خاوةنةكــةي دةر بثنــث، بثئيختيــار دةســيت جوآلنــدبوو، شــكاوو چنگــي خاوةنةكــةي دةر بثنــث، بثئيختيــار دةســيت جوآلنــدبوو، شــكاوو 
. . . . رةنگة هةر شكاوو شكستيةكةشي ديبث    رةنگة هةر شكاوو شكستيةكةشي ديبث    رةنگة هةر شكاوو شكستيةكةشي ديبث    رةنگة هةر شكاوو شكستيةكةشي ديبث    . . . . شكسيت ماصةكةي نيشان دابوو   شكسيت ماصةكةي نيشان دابوو   شكسيت ماصةكةي نيشان دابوو   شكسيت ماصةكةي نيشان دابوو   

    ((((((((: : : :  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي ))))))))............هؤصةكةوهؤصةكةوهؤصةكةوهؤصةكةو. . . .  وةرة سةيرثكي ئةو بةشةش بكة      وةرة سةيرثكي ئةو بةشةش بكة      وةرة سةيرثكي ئةو بةشةش بكة      وةرة سةيرثكي ئةو بةشةش بكة     ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي
پثموابــث تــؤ نةرؤشــتبووي كــة ديوةخانةكــةمان تثــك داو، هــؤص و       پثموابــث تــؤ نةرؤشــتبووي كــة ديوةخانةكــةمان تثــك داو، هــؤص و       پثموابــث تــؤ نةرؤشــتبووي كــة ديوةخانةكــةمان تثــك داو، هــؤص و       پثموابــث تــؤ نةرؤشــتبووي كــة ديوةخانةكــةمان تثــك داو، هــؤص و       

دوا دوا دوا دوا . . . .  بـة هةصـة چووبـوو    بـة هةصـة چووبـوو    بـة هةصـة چووبـوو    بـة هةصـة چووبـوو    بـارام  بـارام  بـارام  بـارام ))))))))....ئاشپةزخانة و حـةماممان لـث سـازكرد       ئاشپةزخانة و حـةماممان لـث سـازكرد       ئاشپةزخانة و حـةماممان لـث سـازكرد       ئاشپةزخانة و حـةماممان لـث سـازكرد       
تثكيـان نـةدابوو، اليـةكيان بـؤ        تثكيـان نـةدابوو، اليـةكيان بـؤ        تثكيـان نـةدابوو، اليـةكيان بـؤ        تثكيـان نـةدابوو، اليـةكيان بـؤ        . . . . رؤشتين ئةو ديوةخانةكـةيان تثكـدابوو     رؤشتين ئةو ديوةخانةكـةيان تثكـدابوو     رؤشتين ئةو ديوةخانةكـةيان تثكـدابوو     رؤشتين ئةو ديوةخانةكـةيان تثكـدابوو     

مـونرية  مـونرية  مـونرية  مـونرية  . . . . بةر لة مردين مريزا سـةعيد بةر لة مردين مريزا سـةعيد بةر لة مردين مريزا سـةعيد بةر لة مردين مريزا سـةعيد . . . . ئاشپةزخانة و حةمام لث بذ دابوو     ئاشپةزخانة و حةمام لث بذ دابوو     ئاشپةزخانة و حةمام لث بذ دابوو     ئاشپةزخانة و حةمام لث بذ دابوو     
. . . .  بارام بة تثكداين ديوةخانةكة باوكمي لـة گـةورةيي خـست            بارام بة تثكداين ديوةخانةكة باوكمي لـة گـةورةيي خـست            بارام بة تثكداين ديوةخانةكة باوكمي لـة گـةورةيي خـست            بارام بة تثكداين ديوةخانةكة باوكمي لـة گـةورةيي خـست           ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي

بةهانةكةشي ئـةوة بـوو كـة خـامني ژين ناتوانـث بـؤ لثنـاين كـةوچثك                  بةهانةكةشي ئـةوة بـوو كـة خـامني ژين ناتوانـث بـؤ لثنـاين كـةوچثك                  بةهانةكةشي ئـةوة بـوو كـة خـامني ژين ناتوانـث بـؤ لثنـاين كـةوچثك                  بةهانةكةشي ئـةوة بـوو كـة خـامني ژين ناتوانـث بـؤ لثنـاين كـةوچثك                  



 

نـاوثرث وةخـت و بثوةخـت     نـاوثرث وةخـت و بثوةخـت     نـاوثرث وةخـت و بثوةخـت     نـاوثرث وةخـت و بثوةخـت     . . . . چثشت، بةو هةموو پليكانةدا بذواتـة خـوار       چثشت، بةو هةموو پليكانةدا بذواتـة خـوار       چثشت، بةو هةموو پليكانةدا بذواتـة خـوار       چثشت، بةو هةموو پليكانةدا بذواتـة خـوار       
        ))))))))............خؤي بةو ژثرخانةدا بكا و، خؤي بةو ژثرخانةدا بكا و، خؤي بةو ژثرخانةدا بكا و، خؤي بةو ژثرخانةدا بكا و، 

ــةدميي ديوةخــاين    ــةو، دةركــةي ق ــؤ راذةوةك ــةو گــةذابووةوة ب ــةدميي ديوةخــاين   ئ ــةو، دةركــةي ق ــؤ راذةوةك ــةو گــةذابووةوة ب ــةدميي ديوةخــاين   ئ ــةو، دةركــةي ق ــؤ راذةوةك ــةو گــةذابووةوة ب ــةدميي ديوةخــاين   ئ ــةو، دةركــةي ق ــؤ راذةوةك ــةو گــةذابووةوة ب ئ
ديوةخاين مريزا سةعيد چؤص و بچووكتر لة جـاران، بـةآلم           ديوةخاين مريزا سةعيد چؤص و بچووكتر لة جـاران، بـةآلم           ديوةخاين مريزا سةعيد چؤص و بچووكتر لة جـاران، بـةآلم           ديوةخاين مريزا سةعيد چؤص و بچووكتر لة جـاران، بـةآلم           . . . . كردبووةوةكردبووةوةكردبووةوةكردبووةوة

ةو بة دةوري خؤيـدا سـووذا     ةو بة دةوري خؤيـدا سـووذا     ةو بة دةوري خؤيـدا سـووذا     ةو بة دةوري خؤيـدا سـووذا     ئئئئ. . . . هثشتا سام و شكؤي ئةو دةمانةي مابوو      هثشتا سام و شكؤي ئةو دةمانةي مابوو      هثشتا سام و شكؤي ئةو دةمانةي مابوو      هثشتا سام و شكؤي ئةو دةمانةي مابوو      
ــدا گثــذابوو     ــةموو اليةك ــاوي بــة ه ــووةوة و، چ ــدا گثــذابوو    ب ــةموو اليةك ــاوي بــة ه ــووةوة و، چ ــدا گثــذابوو    ب ــةموو اليةك ــاوي بــة ه ــووةوة و، چ ــدا گثــذابوو    ب ــةموو اليةك ــاوي بــة ه ــووةوة و، چ ــةكان، لــة   . . . . ب ــة تاق ــةكان، لــة   ل ــة تاق ــةكان، لــة   ل ــة تاق ــةكان، لــة   ل ــة تاق ل

. . . . پةجنةرةكاين سةر هةيوان و، لة گةچبذي ديوارةكـان ورد بووبـووةوة          پةجنةرةكاين سةر هةيوان و، لة گةچبذي ديوارةكـان ورد بووبـووةوة          پةجنةرةكاين سةر هةيوان و، لة گةچبذي ديوارةكـان ورد بووبـووةوة          پةجنةرةكاين سةر هةيوان و، لة گةچبذي ديوارةكـان ورد بووبـووةوة          
ئاشـپةزخانةو  ئاشـپةزخانةو  ئاشـپةزخانةو  ئاشـپةزخانةو  . . . . ئةوانيش تؤز و خؤصي دةيان ساصةيان لـة سـةر نيـشتبوو           ئةوانيش تؤز و خؤصي دةيان ساصةيان لـة سـةر نيـشتبوو           ئةوانيش تؤز و خؤصي دةيان ساصةيان لـة سـةر نيـشتبوو           ئةوانيش تؤز و خؤصي دةيان ساصةيان لـة سـةر نيـشتبوو           

هــةموو شــوثنثكي هــةموو شــوثنثكي هــةموو شــوثنثكي هــةموو شــوثنثكي . . . . بــةوالترةوة ژووري بــاوك و دايكيــشيبــةوالترةوة ژووري بــاوك و دايكيــشيبــةوالترةوة ژووري بــاوك و دايكيــشيبــةوالترةوة ژووري بــاوك و دايكيــشي... ... ... ... حــةمام وحــةمام وحــةمام وحــةمام و
هـةموو شـوثنثكي    هـةموو شـوثنثكي    هـةموو شـوثنثكي    هـةموو شـوثنثكي    . . . . ماصةكة تؤز و خؤصي دةيان ساصةي لة سـةر نيـشتبوو          ماصةكة تؤز و خؤصي دةيان ساصةي لة سـةر نيـشتبوو          ماصةكة تؤز و خؤصي دةيان ساصةي لة سـةر نيـشتبوو          ماصةكة تؤز و خؤصي دةيان ساصةي لة سـةر نيـشتبوو          

بؤين تثپةذبووين  بؤين تثپةذبووين  بؤين تثپةذبووين  بؤين تثپةذبووين  . . . . بؤين نةبووين باوكي  بؤين نةبووين باوكي  بؤين نةبووين باوكي  بؤين نةبووين باوكي  . . . . ماصةكة بؤين باوكي لث هاتبوو    ماصةكة بؤين باوكي لث هاتبوو    ماصةكة بؤين باوكي لث هاتبوو    ماصةكة بؤين باوكي لث هاتبوو    
سؤراخي هيچي سؤراخي هيچي سؤراخي هيچي سؤراخي هيچي . . . . هيچي نةپرسيبووهيچي نةپرسيبووهيچي نةپرسيبووهيچي نةپرسيبوو. . . . بؤكؤن و فةرامؤشي و مردن  بؤكؤن و فةرامؤشي و مردن  بؤكؤن و فةرامؤشي و مردن  بؤكؤن و فةرامؤشي و مردن  . . . . زةمانزةمانزةمانزةمان

 كـة ئثرةمـان چـؤص كـرد هـةموو شـت و               كـة ئثرةمـان چـؤص كـرد هـةموو شـت و               كـة ئثرةمـان چـؤص كـرد هـةموو شـت و               كـة ئثرةمـان چـؤص كـرد هـةموو شـت و              ((((((((: : : : بـارام گوتبـووي   بـارام گوتبـووي   بـارام گوتبـووي   بـارام گوتبـووي   . . . . نةگرتبوونةگرتبوونةگرتبوونةگرتبوو
ــةكامنا ــةكامنامةك ــةكامنامةك ــةكامنامةك ــةك     مةك ــةر ي ــة س ــان ل ــي ژثرخ ــة ژوورثك ــردةوة و، ل ــؤ ك ــةك     ن ك ــةر ي ــة س ــان ل ــي ژثرخ ــة ژوورثك ــردةوة و، ل ــؤ ك ــةك     ن ك ــةر ي ــة س ــان ل ــي ژثرخ ــة ژوورثك ــردةوة و، ل ــؤ ك ــةك     ن ك ــةر ي ــة س ــان ل ــي ژثرخ ــة ژوورثك ــردةوة و، ل ــؤ ك ن ك

        : : : :  گوتبووي گوتبووي گوتبووي گوتبووي))))))))....هةصمانچنني و، دةركةمان لة سةر داخسنتهةصمانچنني و، دةركةمان لة سةر داخسنتهةصمانچنني و، دةركةمان لة سةر داخسنتهةصمانچنني و، دةركةمان لة سةر داخسنت
جگة لة چةند رةسم كة توانـاي دص لثهةصـكةندنيامن          جگة لة چةند رةسم كة توانـاي دص لثهةصـكةندنيامن          جگة لة چةند رةسم كة توانـاي دص لثهةصـكةندنيامن          جگة لة چةند رةسم كة توانـاي دص لثهةصـكةندنيامن          . . . .  هةموو يادگارةكان   هةموو يادگارةكان   هةموو يادگارةكان   هةموو يادگارةكان  ((((((((

. . . . بـاقي شـتةكامنان بـؤ تـؤ دانـا         بـاقي شـتةكامنان بـؤ تـؤ دانـا         بـاقي شـتةكامنان بـؤ تـؤ دانـا         بـاقي شـتةكامنان بـؤ تـؤ دانـا         ... ... ... ... رةسـمي تؤ، رةسـمي باوكم و    رةسـمي تؤ، رةسـمي باوكم و    رةسـمي تؤ، رةسـمي باوكم و    رةسـمي تؤ، رةسـمي باوكم و    . . . . نةبوونةبوونةبوونةبوو
ــةوة    ــة رؤژان دةگةذثيت ــك ل ــانزاين رؤژث ــةوة   دةم ــة رؤژان دةگةذثيت ــك ل ــانزاين رؤژث ــةوة   دةم ــة رؤژان دةگةذثيت ــك ل ــانزاين رؤژث ــةوة   دةم ــة رؤژان دةگةذثيت ــك ل ــانزاين رؤژث ــاين  . . . . دةم ــةموو يادگارةك ــاين  ه ــةموو يادگارةك ــاين  ه ــةموو يادگارةك ــاين  ه ــةموو يادگارةك ه

        ))))))))............دةمانزاين چةندةت خؤش دةوثندةمانزاين چةندةت خؤش دةوثندةمانزاين چةندةت خؤش دةوثندةمانزاين چةندةت خؤش دةوثن. . . . بنةماصةمان بؤ تؤ دانابنةماصةمان بؤ تؤ دانابنةماصةمان بؤ تؤ دانابنةماصةمان بؤ تؤ دانا
ــة ســةر هــةيوان كــشابووةوة  ــة ســةر هــةيوان كــشابووةوة ســثبةري بانةكــة ل ــة ســةر هــةيوان كــشابووةوة ســثبةري بانةكــة ل ــة ســةر هــةيوان كــشابووةوة ســثبةري بانةكــة ل تيــشكي خــؤري تيــشكي خــؤري تيــشكي خــؤري تيــشكي خــؤري . . . . ســثبةري بانةكــة ل

هةروا بـة دانيـشتنانةوة     هةروا بـة دانيـشتنانةوة     هةروا بـة دانيـشتنانةوة     هةروا بـة دانيـشتنانةوة     . . . . نيوةذؤي پاييز هةصيكوتابووة سةر شان و ملي      نيوةذؤي پاييز هةصيكوتابووة سةر شان و ملي      نيوةذؤي پاييز هةصيكوتابووة سةر شان و ملي      نيوةذؤي پاييز هةصيكوتابووة سةر شان و ملي      
        ....كورسية كؤن و ژةنگاويةكةي بؤ دواوة هةصخزاندكورسية كؤن و ژةنگاويةكةي بؤ دواوة هةصخزاندكورسية كؤن و ژةنگاويةكةي بؤ دواوة هةصخزاندكورسية كؤن و ژةنگاويةكةي بؤ دواوة هةصخزاند

ــووي  ــي زانيب ــووي رؤژي دواي ــي زانيب ــووي رؤژي دواي ــي زانيب ــووي رؤژي دواي ــي زانيب ــة خــةرمانث  رؤژي دواي ــاين بنةماص ــةموو يادگارةك ــة خــةرمانث  ه ــاين بنةماص ــةموو يادگارةك ــة خــةرمانث  ه ــاين بنةماص ــةموو يادگارةك ــة خــةرمانث  ه ــاين بنةماص ــةموو يادگارةك ه
دوور لـة   دوور لـة   دوور لـة   دوور لـة   . . . . كةلووپةيل كؤن و شـكاو بـوون و، لـة ژثرخـان هةصـذژابوون             كةلووپةيل كؤن و شـكاو بـوون و، لـة ژثرخـان هةصـذژابوون             كةلووپةيل كؤن و شـكاو بـوون و، لـة ژثرخـان هةصـذژابوون             كةلووپةيل كؤن و شـكاو بـوون و، لـة ژثرخـان هةصـذژابوون             

چــاوي بــارام، مــونريةي خوشــكي و مثردةكــةي دوو، ســث كرثكاريــان  چــاوي بــارام، مــونريةي خوشــكي و مثردةكــةي دوو، ســث كرثكاريــان  چــاوي بــارام، مــونريةي خوشــكي و مثردةكــةي دوو، ســث كرثكاريــان  چــاوي بــارام، مــونريةي خوشــكي و مثردةكــةي دوو، ســث كرثكاريــان  
بةشـثك  بةشـثك  بةشـثك  بةشـثك  . . . . ژوورةكان و بة تايبةت هؤصةكةيان خاوثن كردبووةوة      ژوورةكان و بة تايبةت هؤصةكةيان خاوثن كردبووةوة      ژوورةكان و بة تايبةت هؤصةكةيان خاوثن كردبووةوة      ژوورةكان و بة تايبةت هؤصةكةيان خاوثن كردبووةوة      . . . . گرتبووگرتبووگرتبووگرتبوو

لة كةلووپةلةكانيان لة ژثرخان هثنابووة دةر، شـتبوويان و بردبووياننـة           لة كةلووپةلةكانيان لة ژثرخان هثنابووة دةر، شـتبوويان و بردبووياننـة           لة كةلووپةلةكانيان لة ژثرخان هثنابووة دةر، شـتبوويان و بردبووياننـة           لة كةلووپةلةكانيان لة ژثرخان هثنابووة دةر، شـتبوويان و بردبووياننـة           
پـةردة  پـةردة  پـةردة  پـةردة  ... ... ... ... يةخچاص، چراگاز، قاپ و قاچاغ، مثز و كورسي و مؤبل و          يةخچاص، چراگاز، قاپ و قاچاغ، مثز و كورسي و مؤبل و          يةخچاص، چراگاز، قاپ و قاچاغ، مثز و كورسي و مؤبل و          يةخچاص، چراگاز، قاپ و قاچاغ، مثز و كورسي و مؤبل و          . . . . سةرسةرسةرسةر

ئــةو بــة ئــةو بــة ئــةو بــة ئــةو بــة . . . . چينــدارو كــؤن و دذاوةكانيــشيان شــتبوو، هةصيانواســيبووةوةچينــدارو كــؤن و دذاوةكانيــشيان شــتبوو، هةصيانواســيبووةوةچينــدارو كــؤن و دذاوةكانيــشيان شــتبوو، هةصيانواســيبووةوةچينــدارو كــؤن و دذاوةكانيــشيان شــتبوو، هةصيانواســيبووةوة
    ((((((((: : : :  مـونرية گوتبـووي     مـونرية گوتبـووي     مـونرية گوتبـووي     مـونرية گوتبـووي    ))))))))!!!! بةس نية ئةمانةش مـاون      بةس نية ئةمانةش مـاون      بةس نية ئةمانةش مـاون      بةس نية ئةمانةش مـاون     ((((((((: : : : تواجنةوة گوتبووي تواجنةوة گوتبووي تواجنةوة گوتبووي تواجنةوة گوتبووي 



 

ــة دةفرؤشــران  ــان بكرداي ــةش پارةي ــة دةفرؤشــران ئةمان ــان بكرداي ــةش پارةي ــة دةفرؤشــران ئةمان ــان بكرداي ــةش پارةي ــة دةفرؤشــران ئةمان ــان بكرداي ــةش پارةي ــةموو. . . . ئةمان ــةو ه ــةموووةك ئ ــةو ه ــةموووةك ئ ــةو ه ــةموووةك ئ ــةو ه ــة وةك ئ ــة  فةذش ــة  فةذش ــة  فةذش  فةذش
وةك تةلـةفزوثن و    وةك تةلـةفزوثن و    وةك تةلـةفزوثن و    وةك تةلـةفزوثن و    . . . . وةك ئةو هةموو شتة جوان و عةنتيكانـة       وةك ئةو هةموو شتة جوان و عةنتيكانـة       وةك ئةو هةموو شتة جوان و عةنتيكانـة       وةك ئةو هةموو شتة جوان و عةنتيكانـة       . . . . دةستچنةدةستچنةدةستچنةدةستچنة

        ))))))))............كوثر مب بؤ ماص و ديوةخاينكوثر مب بؤ ماص و ديوةخاينكوثر مب بؤ ماص و ديوةخاينكوثر مب بؤ ماص و ديوةخاين... ... ... ... دووخةت تةلةفوون ودووخةت تةلةفوون ودووخةت تةلةفوون ودووخةت تةلةفوون و
بزمـــاري مؤبلـــةكانيان بزمـــاري مؤبلـــةكانيان بزمـــاري مؤبلـــةكانيان بزمـــاري مؤبلـــةكانيان . . . . بـــةذة و گليمـــة كؤنـــةكانيان راخـــستبووبـــةذة و گليمـــة كؤنـــةكانيان راخـــستبووبـــةذة و گليمـــة كؤنـــةكانيان راخـــستبووبـــةذة و گليمـــة كؤنـــةكانيان راخـــستبوو

- - - - كوتابووةوةو، كورسيو مثزي نووسينيشيان لة سـووچثكي ژوورةكـة           كوتابووةوةو، كورسيو مثزي نووسينيشيان لة سـووچثكي ژوورةكـة           كوتابووةوةو، كورسيو مثزي نووسينيشيان لة سـووچثكي ژوورةكـة           كوتابووةوةو، كورسيو مثزي نووسينيشيان لة سـووچثكي ژوورةكـة           
ــةكة ــةكةهؤص ــةكةهؤص ــةكةهؤص ــوو- - - - هؤص ــا ب ــوو دان ــا ب ــوو دان ــا ب ــوو دان ــا ب ــة شــكاوةكان، ســةعاتة  . . . .  دان ــاپي رةســـمةكان، ئاوثن ــة شــكاوةكان، ســةعاتة  ق ــاپي رةســـمةكان، ئاوثن ــة شــكاوةكان، ســةعاتة  ق ــاپي رةســـمةكان، ئاوثن ــة شــكاوةكان، ســةعاتة  ق ــاپي رةســـمةكان، ئاوثن ق

سةعاتة ديواريةكـة   سةعاتة ديواريةكـة   سةعاتة ديواريةكـة   سةعاتة ديواريةكـة   . . . . ديواريةكةشيان بة سنگي ديوارةكانةوة هةصواسيبوو    ديواريةكةشيان بة سنگي ديوارةكانةوة هةصواسيبوو    ديواريةكةشيان بة سنگي ديوارةكانةوة هةصواسيبوو    ديواريةكةشيان بة سنگي ديوارةكانةوة هةصواسيبوو    
رادوث گةورةكةي  رادوث گةورةكةي  رادوث گةورةكةي  رادوث گةورةكةي  . . . . چركة چرك چركة چرك چركة چرك چركة چرك . . . . هثشتا كاري دةكرد  هثشتا كاري دةكرد  هثشتا كاري دةكرد  هثشتا كاري دةكرد  . . . . مثصةكاين كةوتبوو مثصةكاين كةوتبوو مثصةكاين كةوتبوو مثصةكاين كةوتبوو 

 ئةمانـة    ئةمانـة    ئةمانـة    ئةمانـة   ((((((((: : : : ئةو بة دصـشكاوييةوة گوتبـووي     ئةو بة دصـشكاوييةوة گوتبـووي     ئةو بة دصـشكاوييةوة گوتبـووي     ئةو بة دصـشكاوييةوة گوتبـووي     . . . . مريزا سةعيد كاري نةدةكرد   مريزا سةعيد كاري نةدةكرد   مريزا سةعيد كاري نةدةكرد   مريزا سةعيد كاري نةدةكرد   
    ((((((((. . . . مونرية گريا بوومونرية گريا بوومونرية گريا بوومونرية گريا بوو. . . . دا شكابووةوةدا شكابووةوةدا شكابووةوةدا شكابووةوة بة خؤي   بة خؤي   بة خؤي   بة خؤي  ))))))))!!!!بوون يادگارةكاين بنةماصة؟  بوون يادگارةكاين بنةماصة؟  بوون يادگارةكاين بنةماصة؟  بوون يادگارةكاين بنةماصة؟  

 دةبث خةتثك تةلةفوون بؤ      دةبث خةتثك تةلةفوون بؤ      دةبث خةتثك تةلةفوون بؤ      دةبث خةتثك تةلةفوون بؤ     ((((((((: : : :  مثردةكةي گوتبووي   مثردةكةي گوتبووي   مثردةكةي گوتبووي   مثردةكةي گوتبووي  ))))))))............خوشكت كوثر بث  خوشكت كوثر بث  خوشكت كوثر بث  خوشكت كوثر بث  
        ))))))))....ئثرة راكثشنيئثرة راكثشنيئثرة راكثشنيئثرة راكثشني

بارامـة؟ سـةيري    بارامـة؟ سـةيري    بارامـة؟ سـةيري    بارامـة؟ سـةيري    . . . . هةستاهةستاهةستاهةستا. . . . زذةي تةلةفوونةكةي لة ژوورةوة بيست    زذةي تةلةفوونةكةي لة ژوورةوة بيست    زذةي تةلةفوونةكةي لة ژوورةوة بيست    زذةي تةلةفوونةكةي لة ژوورةوة بيست    
كـة تةلةفوونةكـةي دانــا   كـة تةلةفوونةكـةي دانــا   كـة تةلةفوونةكـةي دانــا   كـة تةلةفوونةكـةي دانــا   . . . . هةواصـي دةپرســي هةواصـي دةپرســي هةواصـي دةپرســي هةواصـي دةپرســي . . . . بـةآلم مــونرية بـوو  بـةآلم مــونرية بـوو  بـةآلم مــونرية بـوو  بـةآلم مــونرية بـوو  . . . . هاتـث هاتـث هاتـث هاتـث 

دةركـي يةخچاصـةكةي    دةركـي يةخچاصـةكةي    دةركـي يةخچاصـةكةي    دةركـي يةخچاصـةكةي    . . . . رؤشتة ئاشـپةزخانة  رؤشتة ئاشـپةزخانة  رؤشتة ئاشـپةزخانة  رؤشتة ئاشـپةزخانة  . . . . هةسيت بة برسيايةيت كرد   هةسيت بة برسيايةيت كرد   هةسيت بة برسيايةيت كرد   هةسيت بة برسيايةيت كرد   
بـة درثژايـي ئـةم هـةموو ساصـة لـة            بـة درثژايـي ئـةم هـةموو ساصـة لـة            بـة درثژايـي ئـةم هـةموو ساصـة لـة            بـة درثژايـي ئـةم هـةموو ساصـة لـة            . . . . كردةوة و، لة شتثك گةذا كة بيخوا      كردةوة و، لة شتثك گةذا كة بيخوا      كردةوة و، لة شتثك گةذا كة بيخوا      كردةوة و، لة شتثك گةذا كة بيخوا      

... ... ... ... لة هةر كوث بوو، لة شاخ، لة عثراق، لـة توركيـا           لة هةر كوث بوو، لة شاخ، لة عثراق، لـة توركيـا           لة هةر كوث بوو، لة شاخ، لة عثراق، لـة توركيـا           لة هةر كوث بوو، لة شاخ، لة عثراق، لـة توركيـا           . . . . شتثك گةذابوو بيخوا  شتثك گةذابوو بيخوا  شتثك گةذابوو بيخوا  شتثك گةذابوو بيخوا  
 خوشكت مبـرث، كةواتـة لـةم     خوشكت مبـرث، كةواتـة لـةم     خوشكت مبـرث، كةواتـة لـةم     خوشكت مبـرث، كةواتـة لـةم    ((((((((: : : : مونرية دةيگوتمونرية دةيگوتمونرية دةيگوتمونرية دةيگوت... ... ... ... تةنانةت لة ئوروپاش تةنانةت لة ئوروپاش تةنانةت لة ئوروپاش تةنانةت لة ئوروپاش 

 چايت بو دةم كاو، پاروويةك نانت        چايت بو دةم كاو، پاروويةك نانت        چايت بو دةم كاو، پاروويةك نانت        چايت بو دةم كاو، پاروويةك نانت       هةموو ساصةدا كةس نةبووة پياصةيةك    هةموو ساصةدا كةس نةبووة پياصةيةك    هةموو ساصةدا كةس نةبووة پياصةيةك    هةموو ساصةدا كةس نةبووة پياصةيةك    
 لة بريي چووبووةوة، لثرة هةموو پياوثك كةسثكي بوو چا      لة بريي چووبووةوة، لثرة هةموو پياوثك كةسثكي بوو چا      لة بريي چووبووةوة، لثرة هةموو پياوثك كةسثكي بوو چا      لة بريي چووبووةوة، لثرة هةموو پياوثك كةسثكي بوو چا     ))))))))بؤ ساز كا؟    بؤ ساز كا؟    بؤ ساز كا؟    بؤ ساز كا؟    

رةنگـة جگـة لـة      رةنگـة جگـة لـة      رةنگـة جگـة لـة      رةنگـة جگـة لـة      . . . . هـةموو پياوثـك جگـة لـة ئـةو         هـةموو پياوثـك جگـة لـة ئـةو         هـةموو پياوثـك جگـة لـة ئـةو         هـةموو پياوثـك جگـة لـة ئـةو         . . . . و ناين بؤ ئامـادة بكـا      و ناين بؤ ئامـادة بكـا      و ناين بؤ ئامـادة بكـا      و ناين بؤ ئامـادة بكـا      
چـي بـة سـةر هـاتبوو ناسـري؟ الوثكـي تـةذپؤش كـة سـوار                  چـي بـة سـةر هـاتبوو ناسـري؟ الوثكـي تـةذپؤش كـة سـوار                  چـي بـة سـةر هـاتبوو ناسـري؟ الوثكـي تـةذپؤش كـة سـوار                  چـي بـة سـةر هـاتبوو ناسـري؟ الوثكـي تـةذپؤش كـة سـوار                  . . . . ناسريشناسريشناسريشناسريش

پژؤيةكي مودثل باآل دةبوو، جاروباريش سثتاري دةژةند، ئثستا سواصـي          پژؤيةكي مودثل باآل دةبوو، جاروباريش سثتاري دةژةند، ئثستا سواصـي          پژؤيةكي مودثل باآل دةبوو، جاروباريش سثتاري دةژةند، ئثستا سواصـي          پژؤيةكي مودثل باآل دةبوو، جاروباريش سثتاري دةژةند، ئثستا سواصـي          
كلـؤص  كلـؤص  كلـؤص  كلـؤص  . . . . ديسان بـريي ئةفـسانة كةوتـةوة      ديسان بـريي ئةفـسانة كةوتـةوة      ديسان بـريي ئةفـسانة كةوتـةوة      ديسان بـريي ئةفـسانة كةوتـةوة      . . . . كلؤص ناسري كلؤص ناسري كلؤص ناسري كلؤص ناسري . . . . جگةرةي دةكرد جگةرةي دةكرد جگةرةي دةكرد جگةرةي دةكرد 

        ....ئةفسانةئةفسانةئةفسانةئةفسانة
ئةوســا دةبـــوو  ئةوســا دةبـــوو  ئةوســا دةبـــوو  ئةوســا دةبـــوو  . . . . نيــوةذؤژةي ئامــادة كردبــوو، دةبــوو بيخــوا     نيــوةذؤژةي ئامــادة كردبــوو، دةبــوو بيخــوا     نيــوةذؤژةي ئامــادة كردبــوو، دةبــوو بيخــوا     نيــوةذؤژةي ئامــادة كردبــوو، دةبــوو بيخــوا     

بـؤ ماصـي   بـؤ ماصـي   بـؤ ماصـي   بـؤ ماصـي   . . . . بـة هيـوا بـوو مـن بيبـةم بـؤالي فـةرهاد           بـة هيـوا بـوو مـن بيبـةم بـؤالي فـةرهاد           بـة هيـوا بـوو مـن بيبـةم بـؤالي فـةرهاد           بـة هيـوا بـوو مـن بيبـةم بـؤالي فـةرهاد           . . . . چاوةذواين من بث  چاوةذواين من بث  چاوةذواين من بث  چاوةذواين من بث  
تاكـةي لـة خـؤف و رةجـاي         تاكـةي لـة خـؤف و رةجـاي         تاكـةي لـة خـؤف و رةجـاي         تاكـةي لـة خـؤف و رةجـاي         . . . . كامة مـاص؟ بـذياري خـؤي دابـوو        كامة مـاص؟ بـذياري خـؤي دابـوو        كامة مـاص؟ بـذياري خـؤي دابـوو        كامة مـاص؟ بـذياري خـؤي دابـوو        . . . . فةرهادفةرهادفةرهادفةرهاد
تپثكردين چريؤكةكةيدا مبثنثتـةوة؟ كـةم كـار تـا ئـةو رادة ئـازاري             تپثكردين چريؤكةكةيدا مبثنثتـةوة؟ كـةم كـار تـا ئـةو رادة ئـازاري             تپثكردين چريؤكةكةيدا مبثنثتـةوة؟ كـةم كـار تـا ئـةو رادة ئـازاري             تپثكردين چريؤكةكةيدا مبثنثتـةوة؟ كـةم كـار تـا ئـةو رادة ئـازاري             دةسدةسدةسدةس
بؤ حةفتة و دوان؟ چةند مانگ بـوو بـريي لـة            بؤ حةفتة و دوان؟ چةند مانگ بـوو بـريي لـة            بؤ حةفتة و دوان؟ چةند مانگ بـوو بـريي لـة            بؤ حةفتة و دوان؟ چةند مانگ بـوو بـريي لـة            ... ... ... ... حةفتةيةك، دوان حةفتةيةك، دوان حةفتةيةك، دوان حةفتةيةك، دوان . . . . دابوودابوودابوودابوو



 

. . . . تةنانـةت بةرلـةوة بگةذثتـةوة     تةنانـةت بةرلـةوة بگةذثتـةوة     تةنانـةت بةرلـةوة بگةذثتـةوة     تةنانـةت بةرلـةوة بگةذثتـةوة     . . . . نووسيين چريؤكثكـي تـازة دةكـردةوة      نووسيين چريؤكثكـي تـازة دةكـردةوة      نووسيين چريؤكثكـي تـازة دةكـردةوة      نووسيين چريؤكثكـي تـازة دةكـردةوة      
چريؤكـي فـةرهاد؟    چريؤكـي فـةرهاد؟    چريؤكـي فـةرهاد؟    چريؤكـي فـةرهاد؟    . . . . بةرلةوةش لة بـريي نووسـيين چريؤكثكيتـردا بـوو         بةرلةوةش لة بـريي نووسـيين چريؤكثكيتـردا بـوو         بةرلةوةش لة بـريي نووسـيين چريؤكثكيتـردا بـوو         بةرلةوةش لة بـريي نووسـيين چريؤكثكيتـردا بـوو         

نة لـة مـن و، نـة لـة فـةرهادو، نـة لـة كةسـةكانيتري                  نة لـة مـن و، نـة لـة فـةرهادو، نـة لـة كةسـةكانيتري                  نة لـة مـن و، نـة لـة فـةرهادو، نـة لـة كةسـةكانيتري                  نة لـة مـن و، نـة لـة فـةرهادو، نـة لـة كةسـةكانيتري                  . . . . هثشتا دصنيا نةبوو  هثشتا دصنيا نةبوو  هثشتا دصنيا نةبوو  هثشتا دصنيا نةبوو  
نووسيين چريؤكـي ئـةو كةسـانة كـة لـة ناويانـداي و، لـة                نووسيين چريؤكـي ئـةو كةسـانة كـة لـة ناويانـداي و، لـة                نووسيين چريؤكـي ئـةو كةسـانة كـة لـة ناويانـداي و، لـة                نووسيين چريؤكـي ئـةو كةسـانة كـة لـة ناويانـداي و، لـة                . . . . چريؤكةكةيچريؤكةكةيچريؤكةكةيچريؤكةكةي

بـة تايبـةت ئـةو      بـة تايبـةت ئـةو      بـة تايبـةت ئـةو      بـة تايبـةت ئـةو      . . . . هةميـشة دژوار بـووة    هةميـشة دژوار بـووة    هةميـشة دژوار بـووة    هةميـشة دژوار بـووة    . . . . ناوياندا دةژي كـارثكي دژوارة    ناوياندا دةژي كـارثكي دژوارة    ناوياندا دةژي كـارثكي دژوارة    ناوياندا دةژي كـارثكي دژوارة    
كةسانة كة دةترسن و، لة ترسا لة ماصـةوة، لـة ژوورةكـةيان دةخـزثن و                كةسانة كة دةترسن و، لة ترسا لة ماصـةوة، لـة ژوورةكـةيان دةخـزثن و                كةسانة كة دةترسن و، لة ترسا لة ماصـةوة، لـة ژوورةكـةيان دةخـزثن و                كةسانة كة دةترسن و، لة ترسا لة ماصـةوة، لـة ژوورةكـةيان دةخـزثن و                

        ............دةركة لة كةس ناكةنةوةدةركة لة كةس ناكةنةوةدةركة لة كةس ناكةنةوةدةركة لة كةس ناكةنةوة
 كةي ئةوةم گوتبـوو كـة ئـةو          كةي ئةوةم گوتبـوو كـة ئـةو          كةي ئةوةم گوتبـوو كـة ئـةو          كةي ئةوةم گوتبـوو كـة ئـةو         )))))))).... تةنانةت لة خؤشيان    تةنانةت لة خؤشيان    تةنانةت لة خؤشيان    تةنانةت لة خؤشيان   ((((((((: : : : من گوتبووم من گوتبووم من گوتبووم من گوتبووم 

منـيش  منـيش  منـيش  منـيش  . . . .  بةصث منـيش دةترسـم      بةصث منـيش دةترسـم      بةصث منـيش دةترسـم      بةصث منـيش دةترسـم     ((((((((: : : : تووذة بووبوو، هةصچووبوو؟ گوتبووي   تووذة بووبوو، هةصچووبوو؟ گوتبووي   تووذة بووبوو، هةصچووبوو؟ گوتبووي   تووذة بووبوو، هةصچووبوو؟ گوتبووي   
         ئةوسا من پثكةنيبووم؟ ئةوسا من پثكةنيبووم؟ ئةوسا من پثكةنيبووم؟ ئةوسا من پثكةنيبووم؟))))))))............هةموومان ترسنؤكنيهةموومان ترسنؤكنيهةموومان ترسنؤكنيهةموومان ترسنؤكني. . . . ترسنؤكمترسنؤكمترسنؤكمترسنؤكم

هةموو جارثـك كـة دةبـوو دةسـت بـة           هةموو جارثـك كـة دةبـوو دةسـت بـة           هةموو جارثـك كـة دةبـوو دةسـت بـة           هةموو جارثـك كـة دةبـوو دةسـت بـة           . . . . دوا نيوةذؤ چوو بؤ حةمام    دوا نيوةذؤ چوو بؤ حةمام    دوا نيوةذؤ چوو بؤ حةمام    دوا نيوةذؤ چوو بؤ حةمام    
. . . . كارثكي تازة بكا، يان كةسي چريؤكثكي تازة ببينث، دةچـوو بـؤ حـةمام             كارثكي تازة بكا، يان كةسي چريؤكثكي تازة ببينث، دةچـوو بـؤ حـةمام             كارثكي تازة بكا، يان كةسي چريؤكثكي تازة ببينث، دةچـوو بـؤ حـةمام             كارثكي تازة بكا، يان كةسي چريؤكثكي تازة ببينث، دةچـوو بـؤ حـةمام             

لـة ئاوثنـة    لـة ئاوثنـة    لـة ئاوثنـة    لـة ئاوثنـة    . . . . لـة ژثـر ئاوپاشـةكةدا بـوو       لـة ژثـر ئاوپاشـةكةدا بـوو       لـة ژثـر ئاوپاشـةكةدا بـوو       لـة ژثـر ئاوپاشـةكةدا بـوو       . . . . دةچوو لـةش و زةيـين دةشـت       دةچوو لـةش و زةيـين دةشـت       دةچوو لـةش و زةيـين دةشـت       دةچوو لـةش و زةيـين دةشـت       
بارانثك ئاوي شيلةو تثن بـة سـةر لةشـي رووتيـدا            بارانثك ئاوي شيلةو تثن بـة سـةر لةشـي رووتيـدا            بارانثك ئاوي شيلةو تثن بـة سـةر لةشـي رووتيـدا            بارانثك ئاوي شيلةو تثن بـة سـةر لةشـي رووتيـدا            . . . . گةورةكةي حةمامدا گةورةكةي حةمامدا گةورةكةي حةمامدا گةورةكةي حةمامدا 

لة كةيةوة ئةوةندة پري بـووة؟ روومـةيت        لة كةيةوة ئةوةندة پري بـووة؟ روومـةيت        لة كةيةوة ئةوةندة پري بـووة؟ روومـةيت        لة كةيةوة ئةوةندة پري بـووة؟ روومـةيت        . . . . دةباري و، لةشي پري بووبوو    دةباري و، لةشي پري بووبوو    دةباري و، لةشي پري بووبوو    دةباري و، لةشي پري بووبوو    
    ((((((((: : : : مـونرية گوتبـووي  مـونرية گوتبـووي  مـونرية گوتبـووي  مـونرية گوتبـووي  . . . . ........تثك قوپاوةو، چاوي بـة قووصـدا چـووة؟ لةشـي     تثك قوپاوةو، چاوي بـة قووصـدا چـووة؟ لةشـي     تثك قوپاوةو، چاوي بـة قووصـدا چـووة؟ لةشـي     تثك قوپاوةو، چاوي بـة قووصـدا چـووة؟ لةشـي     

        ))))))))............بؤچي ئاوابؤچي ئاوابؤچي ئاوابؤچي ئاوا. . . . خوشكت كوثر بث، خؤ تؤ منداصي دوثنثيخوشكت كوثر بث، خؤ تؤ منداصي دوثنثيخوشكت كوثر بث، خؤ تؤ منداصي دوثنثيخوشكت كوثر بث، خؤ تؤ منداصي دوثنثي
لـة  لـة  لـة  لـة  . . . . دةبـوو بـري لـة شـتثكيتر بكاتـةوة     دةبـوو بـري لـة شـتثكيتر بكاتـةوة     دةبـوو بـري لـة شـتثكيتر بكاتـةوة     دةبـوو بـري لـة شـتثكيتر بكاتـةوة     . . . . رووي لة ئاوثنةكة وةرگثـذا  رووي لة ئاوثنةكة وةرگثـذا  رووي لة ئاوثنةكة وةرگثـذا  رووي لة ئاوثنةكة وةرگثـذا  

لــةوةيت لــة حــةمام هــاتبووة دةر رؤشــتبووة پــشت مثــزي لــةوةيت لــة حــةمام هــاتبووة دةر رؤشــتبووة پــشت مثــزي لــةوةيت لــة حــةمام هــاتبووة دةر رؤشــتبووة پــشت مثــزي لــةوةيت لــة حــةمام هــاتبووة دةر رؤشــتبووة پــشت مثــزي . . . . كةســثكيتركةســثكيتركةســثكيتركةســثكيتر
نووسينةكةي و سةري بة سةر كاغـةزثكي سـپيدا شـؤذ كردبـووةوة و،              نووسينةكةي و سةري بة سةر كاغـةزثكي سـپيدا شـؤذ كردبـووةوة و،              نووسينةكةي و سةري بة سةر كاغـةزثكي سـپيدا شـؤذ كردبـووةوة و،              نووسينةكةي و سةري بة سةر كاغـةزثكي سـپيدا شـؤذ كردبـووةوة و،              

        ....بريي لة فةرهاد دةكردةوةبريي لة فةرهاد دةكردةوةبريي لة فةرهاد دةكردةوةبريي لة فةرهاد دةكردةوة
        ))))))))....جاروبار ئةم كاتانة دةخةوثجاروبار ئةم كاتانة دةخةوثجاروبار ئةم كاتانة دةخةوثجاروبار ئةم كاتانة دةخةوث. . . .  فةرهاد خةوتووة فةرهاد خةوتووة فةرهاد خةوتووة فةرهاد خةوتووة((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

لـة مـاص و     لـة مـاص و     لـة مـاص و     لـة مـاص و     . . . . لة ماص و ژوورةكةي خؤي نـةبوو      لة ماص و ژوورةكةي خؤي نـةبوو      لة ماص و ژوورةكةي خؤي نـةبوو      لة ماص و ژوورةكةي خؤي نـةبوو      . . . . سةري بةرز كردةوة  سةري بةرز كردةوة  سةري بةرز كردةوة  سةري بةرز كردةوة  
تاريـك و پـذ لـة    تاريـك و پـذ لـة    تاريـك و پـذ لـة    تاريـك و پـذ لـة    . . . . ژووري فةرهاد؟ ژوورةكة تاريك بوو   ژووري فةرهاد؟ ژوورةكة تاريك بوو   ژووري فةرهاد؟ ژوورةكة تاريك بوو   ژووري فةرهاد؟ ژوورةكة تاريك بوو   . . . . ژوورثكيتر بوو ژوورثكيتر بوو ژوورثكيتر بوو ژوورثكيتر بوو 

ــث دةهــات . . . . دووكــةصدووكــةصدووكــةصدووكــةص ــصي ســووتاوي ل ــؤين زب ــث دةهــات بؤكــؤن و ب ــصي ســووتاوي ل ــؤين زب ــث دةهــات بؤكــؤن و ب ــصي ســووتاوي ل ــؤين زب ــث دةهــات بؤكــؤن و ب ــصي ســووتاوي ل ــؤين زب ــة . . . . بؤكــؤن و ب ــةرهاد ل ــة ف ــةرهاد ل ــة ف ــةرهاد ل ــة ف ــةرهاد ل ف
ة بةر رؤشنايي كزي پةجنةرة بچووكةكةيدا راكشا   ة بةر رؤشنايي كزي پةجنةرة بچووكةكةيدا راكشا   ة بةر رؤشنايي كزي پةجنةرة بچووكةكةيدا راكشا   ة بةر رؤشنايي كزي پةجنةرة بچووكةكةيدا راكشا   سووچثكي ژوورةكة ل  سووچثكي ژوورةكة ل  سووچثكي ژوورةكة ل  سووچثكي ژوورةكة ل  

لـة الي   لـة الي   لـة الي   لـة الي   . . . . بةمالترةوة مـن دانيـشتبووم    بةمالترةوة مـن دانيـشتبووم    بةمالترةوة مـن دانيـشتبووم    بةمالترةوة مـن دانيـشتبووم    . . . . جاجـمثكي دذاوي پثوة بوو   جاجـمثكي دذاوي پثوة بوو   جاجـمثكي دذاوي پثوة بوو   جاجـمثكي دذاوي پثوة بوو   . . . . بووبووبووبوو
. . . . لة سةر پـشكؤكان   لة سةر پـشكؤكان   لة سةر پـشكؤكان   لة سةر پـشكؤكان   . . . . قؤريةكي رةش لة سةر مةنگةصيةكة بوو     قؤريةكي رةش لة سةر مةنگةصيةكة بوو     قؤريةكي رةش لة سةر مةنگةصيةكة بوو     قؤريةكي رةش لة سةر مةنگةصيةكة بوو     . . . . مةنگةصيةكةمةنگةصيةكةمةنگةصيةكةمةنگةصيةكة

رةش و  رةش و  رةش و  رةش و  . . . . ئةو سـةيري ديوارةكـان و سـةيري بنميچـي ژوورةكـةي كـرد             ئةو سـةيري ديوارةكـان و سـةيري بنميچـي ژوورةكـةي كـرد             ئةو سـةيري ديوارةكـان و سـةيري بنميچـي ژوورةكـةي كـرد             ئةو سـةيري ديوارةكـان و سـةيري بنميچـي ژوورةكـةي كـرد             
قاپة رةسم و ئاوثنـةي شـكاوي سـةر تاقـةكانيش رةش و             قاپة رةسم و ئاوثنـةي شـكاوي سـةر تاقـةكانيش رةش و             قاپة رةسم و ئاوثنـةي شـكاوي سـةر تاقـةكانيش رةش و             قاپة رةسم و ئاوثنـةي شـكاوي سـةر تاقـةكانيش رةش و             . . . . تاريك بوون تاريك بوون تاريك بوون تاريك بوون 



 

سةعاتة ديواريةكةش توثخثك دووكةص و دوودةي لة سةر        سةعاتة ديواريةكةش توثخثك دووكةص و دوودةي لة سةر        سةعاتة ديواريةكةش توثخثك دووكةص و دوودةي لة سةر        سةعاتة ديواريةكةش توثخثك دووكةص و دوودةي لة سةر        . . . . تاريك بوون تاريك بوون تاريك بوون تاريك بوون 
وةسـتاوة و،   وةسـتاوة و،   وةسـتاوة و،   وةسـتاوة و،   سـاآلنثكة   سـاآلنثكة   سـاآلنثكة   سـاآلنثكة   دةتگـوت   دةتگـوت   دةتگـوت   دةتگـوت   . . . . وةستا بـوو، كـاري نـةدةكرد      وةستا بـوو، كـاري نـةدةكرد      وةستا بـوو، كـاري نـةدةكرد      وةستا بـوو، كـاري نـةدةكرد      . . . . نيشتبوونيشتبوونيشتبوونيشتبوو

 ئثوة لثـرة دةژيـن؟ لـةم        ئثوة لثـرة دةژيـن؟ لـةم        ئثوة لثـرة دةژيـن؟ لـةم        ئثوة لثـرة دةژيـن؟ لـةم       ((((((((: : : : بة سةرسووذمانةوة گويت  بة سةرسووذمانةوة گويت  بة سةرسووذمانةوة گويت  بة سةرسووذمانةوة گويت  . . . . كاري نةكردووة كاري نةكردووة كاري نةكردووة كاري نةكردووة 
        ))))))))............ماص و ژوورةماص و ژوورةماص و ژوورةماص و ژوورة

ريزثــك داين زةرد و ريزثــك داين زةرد و ريزثــك داين زةرد و ريزثــك داين زةرد و . . . . ثكــةنيمثكــةنيمثكــةنيمثكــةنيممــن پمــن پمــن پمــن پ. . . . مةبةســيت مــن و فــةرهاد بــوومةبةســيت مــن و فــةرهاد بــوومةبةســيت مــن و فــةرهاد بــوومةبةســيت مــن و فــةرهاد بــوو
بـةرةو پةجنـةرةي بچـووكي      بـةرةو پةجنـةرةي بچـووكي      بـةرةو پةجنـةرةي بچـووكي      بـةرةو پةجنـةرةي بچـووكي      . . . . بـةرةو فـةرهاد چـوو     بـةرةو فـةرهاد چـوو     بـةرةو فـةرهاد چـوو     بـةرةو فـةرهاد چـوو     . . . . ئةو نةيدي ئةو نةيدي ئةو نةيدي ئةو نةيدي ... ... ... ... پيسپيسپيسپيس

رؤشـناييةكي  رؤشـناييةكي  رؤشـناييةكي  رؤشـناييةكي  . . . . چاوة شيشةكان دووكـةص تةصـخي كردبـوون       چاوة شيشةكان دووكـةص تةصـخي كردبـوون       چاوة شيشةكان دووكـةص تةصـخي كردبـوون       چاوة شيشةكان دووكـةص تةصـخي كردبـوون       . . . . ژوورةكةيژوورةكةيژوورةكةيژوورةكةي
كزو الوازيان لثدةهاتة ژوور و، بة رةشايي و تـاريكي ژوورةكـةدا بـآلو              كزو الوازيان لثدةهاتة ژوور و، بة رةشايي و تـاريكي ژوورةكـةدا بـآلو              كزو الوازيان لثدةهاتة ژوور و، بة رةشايي و تـاريكي ژوورةكـةدا بـآلو              كزو الوازيان لثدةهاتة ژوور و، بة رةشايي و تـاريكي ژوورةكـةدا بـآلو              

بـةرة دةسـيت    بـةرة دةسـيت    بـةرة دةسـيت    بـةرة دةسـيت    . . . . بةرة دةسيت لة يةكثك لة چاوةكان هةصسوو      بةرة دةسيت لة يةكثك لة چاوةكان هةصسوو      بةرة دةسيت لة يةكثك لة چاوةكان هةصسوو      بةرة دةسيت لة يةكثك لة چاوةكان هةصسوو      . . . . دةبووةوةدةبووةوةدةبووةوةدةبووةوة
ــوو ــوورةش ب ــوورةش ب ــوورةش ب ــو پةجنةرةكــةي رواين . . . . رةش ب ــةو دي ــةداو، ل ــو پةجنةرةكــةي رواين گــوثي پثن ــةو دي ــةداو، ل ــو پةجنةرةكــةي رواين گــوثي پثن ــةو دي ــةداو، ل ــو پةجنةرةكــةي رواين گــوثي پثن ــةو دي ــةداو، ل ــو . . . . گــوثي پثن ــةو دي ــو ئ ــةو دي ــو ئ ــةو دي ــو ئ ــةو دي ئ

حةسـارثكي  حةسـارثكي  حةسـارثكي  حةسـارثكي  . . . . پةجنةرةكة حةسارثكي گةورةي پذ لـة دارو درةخـت بـوو          پةجنةرةكة حةسارثكي گةورةي پذ لـة دارو درةخـت بـوو          پةجنةرةكة حةسارثكي گةورةي پذ لـة دارو درةخـت بـوو          پةجنةرةكة حةسارثكي گةورةي پذ لـة دارو درةخـت بـوو          
ژثرخان ژثرخان ژثرخان ژثرخان . . . . لةوبةر حةسارةكةوة ماصثكي گةورةي چؤص بوو     لةوبةر حةسارةكةوة ماصثكي گةورةي چؤص بوو     لةوبةر حةسارةكةوة ماصثكي گةورةي چؤص بوو     لةوبةر حةسارةكةوة ماصثكي گةورةي چؤص بوو     . . . . كاويل پاييزي كاويل پاييزي كاويل پاييزي كاويل پاييزي 
... ... ... ... هـةيوانثكي گـةورة و، سـث كؤصـةكة و، ريزثـك پةجنـةرة          هـةيوانثكي گـةورة و، سـث كؤصـةكة و، ريزثـك پةجنـةرة          هـةيوانثكي گـةورة و، سـث كؤصـةكة و، ريزثـك پةجنـةرة          هـةيوانثكي گـةورة و، سـث كؤصـةكة و، ريزثـك پةجنـةرة          . . . . و سةرخان و سةرخان و سةرخان و سةرخان 

. . . .  ئةو حةسارو ماصةم بةالوة غةريب نيـة        ئةو حةسارو ماصةم بةالوة غةريب نيـة        ئةو حةسارو ماصةم بةالوة غةريب نيـة        ئةو حةسارو ماصةم بةالوة غةريب نيـة       ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . ب نةبوو ب نةبوو ب نةبوو ب نةبوو بةاليةوة غةري بةاليةوة غةري بةاليةوة غةري بةاليةوة غةري 
        ))))))))....دةصثي پثشتر ديومةدةصثي پثشتر ديومةدةصثي پثشتر ديومةدةصثي پثشتر ديومة

بـةآلم هـةرچي هةوصـيدا وةبـريي        بـةآلم هـةرچي هةوصـيدا وةبـريي        بـةآلم هـةرچي هةوصـيدا وةبـريي        بـةآلم هـةرچي هةوصـيدا وةبـريي        . . . . دصنيا بوو كـة ديويـةيت     دصنيا بوو كـة ديويـةيت     دصنيا بوو كـة ديويـةيت     دصنيا بوو كـة ديويـةيت     . . . . ديبوويديبوويديبوويديبووي
لــةوةيت لــةوةيت لــةوةيت لــةوةيت . . . .  بــريو هؤشــم نــةماوة   بــريو هؤشــم نــةماوة   بــريو هؤشــم نــةماوة   بــريو هؤشــم نــةماوة  ((((((((: : : : گــويتگــويتگــويتگــويت. . . . بثتــةوة، بثــسوود بــوو  بثتــةوة، بثــسوود بــوو  بثتــةوة، بثــسوود بــوو  بثتــةوة، بثــسوود بــوو  

            ))))))))............گةذاومةتةوةگةذاومةتةوةگةذاومةتةوةگةذاومةتةوة
ــةكرد   ــةواو ن ــسةكةي ت ــةكرد  ق ــةواو ن ــسةكةي ت ــةكرد  ق ــةواو ن ــسةكةي ت ــةكرد  ق ــةواو ن ــسةكةي ت ــاپي    . . . . ق ــة ق ــةورة ل ــندةيةكي رةش و گ ــاپي    باص ــة ق ــةورة ل ــندةيةكي رةش و گ ــاپي    باص ــة ق ــةورة ل ــندةيةكي رةش و گ ــاپي    باص ــة ق ــةورة ل ــندةيةكي رةش و گ باص

باصندةكة بة سـةر حةسـار و       باصندةكة بة سـةر حةسـار و       باصندةكة بة سـةر حةسـار و       باصندةكة بة سـةر حةسـار و       . . . . پةجنةرةي ژوورةكةدا سةرجني قؤستةوة   پةجنةرةي ژوورةكةدا سةرجني قؤستةوة   پةجنةرةي ژوورةكةدا سةرجني قؤستةوة   پةجنةرةي ژوورةكةدا سةرجني قؤستةوة   
ماصة چؤصةكةي ئةوبةريةوة دةسووذايةوة و، جاروباريش لة قاپةكـةو لـة           ماصة چؤصةكةي ئةوبةريةوة دةسووذايةوة و، جاروباريش لة قاپةكـةو لـة           ماصة چؤصةكةي ئةوبةريةوة دةسووذايةوة و، جاروباريش لة قاپةكـةو لـة           ماصة چؤصةكةي ئةوبةريةوة دةسووذايةوة و، جاروباريش لة قاپةكـةو لـة           

        ....ون دةبووون دةبووون دةبووون دةبوو. . . . ئاسؤي روانيين ئةو دةچووة دةرئاسؤي روانيين ئةو دةچووة دةرئاسؤي روانيين ئةو دةچووة دةرئاسؤي روانيين ئةو دةچووة دةر
        )))))))).... وةرة دانيشة، چام بؤ تثكردووي وةرة دانيشة، چام بؤ تثكردووي وةرة دانيشة، چام بؤ تثكردووي وةرة دانيشة، چام بؤ تثكردووي((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

. . . . لة قـؤري سـةر مةنگةصـيةكة دوو چـام تثكردبـوو           لة قـؤري سـةر مةنگةصـيةكة دوو چـام تثكردبـوو           لة قـؤري سـةر مةنگةصـيةكة دوو چـام تثكردبـوو           لة قـؤري سـةر مةنگةصـيةكة دوو چـام تثكردبـوو           . . . . ئاوذي لثدامةوة ئاوذي لثدامةوة ئاوذي لثدامةوة ئاوذي لثدامةوة 
. . . . لة جاران پريتـر و كةنـةفتتر هامتـة بـةر چـاوي            لة جاران پريتـر و كةنـةفتتر هامتـة بـةر چـاوي            لة جاران پريتـر و كةنـةفتتر هامتـة بـةر چـاوي            لة جاران پريتـر و كةنـةفتتر هامتـة بـةر چـاوي            . . . . قةندانثك قةنديشم دانا  قةندانثك قةنديشم دانا  قةندانثك قةنديشم دانا  قةندانثك قةنديشم دانا  

 ئثـوة    ئثـوة    ئثـوة    ئثـوة   ((((((((: : : : پرسـيارةكةي دووبـارة كـردةوة و، گـويت        پرسـيارةكةي دووبـارة كـردةوة و، گـويت        پرسـيارةكةي دووبـارة كـردةوة و، گـويت        پرسـيارةكةي دووبـارة كـردةوة و، گـويت        . . . . بةزةيي پثمدا هات  بةزةيي پثمدا هات  بةزةيي پثمدا هات  بةزةيي پثمدا هات  
        ))))))))هةردووكتان لثرة دةژين؟ هةردووكتان لثرة دةژين؟ هةردووكتان لثرة دةژين؟ هةردووكتان لثرة دةژين؟ 

        ....من هيچم نةگوتمن هيچم نةگوتمن هيچم نةگوتمن هيچم نةگوت
        )))))))) ئثوة چي يةكترن؟  ئثوة چي يةكترن؟  ئثوة چي يةكترن؟  ئثوة چي يةكترن؟ ((((((((

        ....هيچم نةگوت و پثكةنيمهيچم نةگوت و پثكةنيمهيچم نةگوت و پثكةنيمهيچم نةگوت و پثكةنيم



 

        )))))))) تؤ كثيت؟ فةرهاد چيتة؟  تؤ كثيت؟ فةرهاد چيتة؟  تؤ كثيت؟ فةرهاد چيتة؟  تؤ كثيت؟ فةرهاد چيتة؟ ((((((((
نةتبيـستووة چونكـا    نةتبيـستووة چونكـا    نةتبيـستووة چونكـا    نةتبيـستووة چونكـا    . . . .  چريؤكي ژيـاين مـن دووروو درثـژة         چريؤكي ژيـاين مـن دووروو درثـژة         چريؤكي ژيـاين مـن دووروو درثـژة         چريؤكي ژيـاين مـن دووروو درثـژة        ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

        ))))))))....هثشتا نةمنووسيوةهثشتا نةمنووسيوةهثشتا نةمنووسيوةهثشتا نةمنووسيوة
        )))))))).... چاكةت سارد نةبثتةوة چاكةت سارد نةبثتةوة چاكةت سارد نةبثتةوة چاكةت سارد نةبثتةوة((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

ئةوةندة تـاص، كلـؤ قةندةكـةي       ئةوةندة تـاص، كلـؤ قةندةكـةي       ئةوةندة تـاص، كلـؤ قةندةكـةي       ئةوةندة تـاص، كلـؤ قةندةكـةي       . . . . تاص بوو تاص بوو تاص بوو تاص بوو . . . . پياصة چاكةي بة سةرةوة نا    پياصة چاكةي بة سةرةوة نا    پياصة چاكةي بة سةرةوة نا    پياصة چاكةي بة سةرةوة نا    
 لـةم وآلتـة چريؤكـي زؤر         لـةم وآلتـة چريؤكـي زؤر         لـةم وآلتـة چريؤكـي زؤر         لـةم وآلتـة چريؤكـي زؤر        ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . ناو دةميشي پثي شريين نـةكرابوو     ناو دةميشي پثي شريين نـةكرابوو     ناو دةميشي پثي شريين نـةكرابوو     ناو دةميشي پثي شريين نـةكرابوو     

ريؤكـــي كـــةس ريؤكـــي كـــةس ريؤكـــي كـــةس ريؤكـــي كـــةس وا چاكـــة بـــصثم، لـــةم وآلتـــة چوا چاكـــة بـــصثم، لـــةم وآلتـــة چوا چاكـــة بـــصثم، لـــةم وآلتـــة چوا چاكـــة بـــصثم، لـــةم وآلتـــة چ. . . . كـــةس نةنووســـراوةكـــةس نةنووســـراوةكـــةس نةنووســـراوةكـــةس نةنووســـراوة
        ))))))))....نةنووسراوةنةنووسراوةنةنووسراوةنةنووسراوة

تــةرمثكي بثجووصــة بــوو لــة ژثــر تــةرمثكي بثجووصــة بــوو لــة ژثــر تــةرمثكي بثجووصــة بــوو لــة ژثــر تــةرمثكي بثجووصــة بــوو لــة ژثــر . . . . ئةوســا ســةيري فــةرهادي كــردئةوســا ســةيري فــةرهادي كــردئةوســا ســةيري فــةرهادي كــردئةوســا ســةيري فــةرهادي كــرد
 بريـا فـةرهاد بـةئاگاي دةبـووةوة و           بريـا فـةرهاد بـةئاگاي دةبـووةوة و           بريـا فـةرهاد بـةئاگاي دةبـووةوة و           بريـا فـةرهاد بـةئاگاي دةبـووةوة و          ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . جاجـمثكي كؤن و دذاودا   جاجـمثكي كؤن و دذاودا   جاجـمثكي كؤن و دذاودا   جاجـمثكي كؤن و دذاودا   

        ))))))))....هةصدةستاهةصدةستاهةصدةستاهةصدةستا
منـيش  منـيش  منـيش  منـيش  . . . . چاكةي خواردبووةوة و، بة شوثنيدا جگةرةيةكي داگريساند      چاكةي خواردبووةوة و، بة شوثنيدا جگةرةيةكي داگريساند      چاكةي خواردبووةوة و، بة شوثنيدا جگةرةيةكي داگريساند      چاكةي خواردبووةوة و، بة شوثنيدا جگةرةيةكي داگريساند      

        )))))))).... فةرهاد بةئاگا نابثتةوة فةرهاد بةئاگا نابثتةوة فةرهاد بةئاگا نابثتةوة فةرهاد بةئاگا نابثتةوة((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت. . . . جگةرةيةكم داگريساندجگةرةيةكم داگريساندجگةرةيةكم داگريساندجگةرةيةكم داگريساند
 بةئاگا نابثتةوة؟ چؤن بةئاگا نابثتةوة؟ من بؤالي         بةئاگا نابثتةوة؟ چؤن بةئاگا نابثتةوة؟ من بؤالي         بةئاگا نابثتةوة؟ چؤن بةئاگا نابثتةوة؟ من بؤالي         بةئاگا نابثتةوة؟ چؤن بةئاگا نابثتةوة؟ من بؤالي        ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . داچصةكيداچصةكيداچصةكيداچصةكي
        ))))))))....هاتووم قسةي لة گةص بكةمهاتووم قسةي لة گةص بكةمهاتووم قسةي لة گةص بكةمهاتووم قسةي لة گةص بكةم. . . . ئةو هاتوومئةو هاتوومئةو هاتوومئةو هاتووم

پرية پياوثكي چكؤلةو زةردةص لـة ژثـر جاجــمةكة          پرية پياوثكي چكؤلةو زةردةص لـة ژثـر جاجــمةكة          پرية پياوثكي چكؤلةو زةردةص لـة ژثـر جاجــمةكة          پرية پياوثكي چكؤلةو زةردةص لـة ژثـر جاجــمةكة          . . . . تةرمةكة جووآل تةرمةكة جووآل تةرمةكة جووآل تةرمةكة جووآل 
خثشكة خثشك هةصخزاو، لةبةر رؤشنايي كزي پةجنةرةكة، بـة         خثشكة خثشك هةصخزاو، لةبةر رؤشنايي كزي پةجنةرةكة، بـة         خثشكة خثشك هةصخزاو، لةبةر رؤشنايي كزي پةجنةرةكة، بـة         خثشكة خثشك هةصخزاو، لةبةر رؤشنايي كزي پةجنةرةكة، بـة         . . . . هاتة دةر هاتة دةر هاتة دةر هاتة دةر 

        ....هيچ نيگا و سةرجنثك پاصي دايةوةهيچ نيگا و سةرجنثك پاصي دايةوةهيچ نيگا و سةرجنثك پاصي دايةوةهيچ نيگا و سةرجنثك پاصي دايةوةبثهيچ قسةو باسثك، بة بثبثهيچ قسةو باسثك، بة بثبثهيچ قسةو باسثك، بة بثبثهيچ قسةو باسثك، بة بث
        )))))))).... ئةمةش فةرهاد ئةمةش فةرهاد ئةمةش فةرهاد ئةمةش فةرهاد((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

فةرهاد دةستة باريـك و ئثـسكنةكاين لـة دةوري ئـةژنؤي ئاآلنـدو،              فةرهاد دةستة باريـك و ئثـسكنةكاين لـة دةوري ئـةژنؤي ئاآلنـدو،              فةرهاد دةستة باريـك و ئثـسكنةكاين لـة دةوري ئـةژنؤي ئاآلنـدو،              فةرهاد دةستة باريـك و ئثـسكنةكاين لـة دةوري ئـةژنؤي ئاآلنـدو،              
قژي خؤلةمثشي سـةر و     قژي خؤلةمثشي سـةر و     قژي خؤلةمثشي سـةر و     قژي خؤلةمثشي سـةر و     . . . . سةري بة مليةوة بؤ سةر شاين شؤر بووةوة       سةري بة مليةوة بؤ سةر شاين شؤر بووةوة       سةري بة مليةوة بؤ سةر شاين شؤر بووةوة       سةري بة مليةوة بؤ سةر شاين شؤر بووةوة       

دةتگـوت تـةرمي    دةتگـوت تـةرمي    دةتگـوت تـةرمي    دةتگـوت تـةرمي    ... ... ... ... ريشي، روومةيت تثكقوپاوو چاوي بة قوصـدا چـووي        ريشي، روومةيت تثكقوپاوو چاوي بة قوصـدا چـووي        ريشي، روومةيت تثكقوپاوو چاوي بة قوصـدا چـووي        ريشي، روومةيت تثكقوپاوو چاوي بة قوصـدا چـووي        
مؤميايي پياوثكة دوا هةزار ساص لة ژثر خاك دةرهاتبثو لةبةر رؤشـنايي            مؤميايي پياوثكة دوا هةزار ساص لة ژثر خاك دةرهاتبثو لةبةر رؤشـنايي            مؤميايي پياوثكة دوا هةزار ساص لة ژثر خاك دةرهاتبثو لةبةر رؤشـنايي            مؤميايي پياوثكة دوا هةزار ساص لة ژثر خاك دةرهاتبثو لةبةر رؤشـنايي            
كزي پةجنةرةيةكي بچووكدا، لة ژوورثكي تاريك و پـذ لـة دووكـةص، لـة               كزي پةجنةرةيةكي بچووكدا، لة ژوورثكي تاريك و پـذ لـة دووكـةص، لـة               كزي پةجنةرةيةكي بچووكدا، لة ژوورثكي تاريك و پـذ لـة دووكـةص، لـة               كزي پةجنةرةيةكي بچووكدا، لة ژوورثكي تاريك و پـذ لـة دووكـةص، لـة               
ژوورثك كـة بؤكـؤن و بـؤين زبـصي سـووتاوي لثـدث، بـة ديوارةكـةوة                  ژوورثك كـة بؤكـؤن و بـؤين زبـصي سـووتاوي لثـدث، بـة ديوارةكـةوة                  ژوورثك كـة بؤكـؤن و بـؤين زبـصي سـووتاوي لثـدث، بـة ديوارةكـةوة                  ژوورثك كـة بؤكـؤن و بـؤين زبـصي سـووتاوي لثـدث، بـة ديوارةكـةوة                  

        ....هةصيانپةساردبثهةصيانپةساردبثهةصيانپةساردبثهةصيانپةساردبث
        )))))))).... ئةمةش كةسي چريؤكةكةت ئةمةش كةسي چريؤكةكةت ئةمةش كةسي چريؤكةكةت ئةمةش كةسي چريؤكةكةت((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

شـايي  شـايي  شـايي  شـايي  لة پشت هةوري دووكـةص و رة لة پشت هةوري دووكـةص و رة لة پشت هةوري دووكـةص و رة لة پشت هةوري دووكـةص و رة . . . . ئةو دةستبةجث ناسيبوويةوة  ئةو دةستبةجث ناسيبوويةوة  ئةو دةستبةجث ناسيبوويةوة  ئةو دةستبةجث ناسيبوويةوة  
ئةو تةرمة كة تـا سـاتثك لةمةبـةر راكـشابوو،           ئةو تةرمة كة تـا سـاتثك لةمةبـةر راكـشابوو،           ئةو تةرمة كة تـا سـاتثك لةمةبـةر راكـشابوو،           ئةو تةرمة كة تـا سـاتثك لةمةبـةر راكـشابوو،           . . . . و پرييةوة ناسيبوويةوة  و پرييةوة ناسيبوويةوة  و پرييةوة ناسيبوويةوة  و پرييةوة ناسيبوويةوة  

ــشي     ــة ئةوي ــةت ل ــيچ تةنان ــة ه ــووةوة و، ل ــي داب ــشتبوو پاص ــستا داني ــشي    ئث ــة ئةوي ــةت ل ــيچ تةنان ــة ه ــووةوة و، ل ــي داب ــشتبوو پاص ــستا داني ــشي    ئث ــة ئةوي ــةت ل ــيچ تةنان ــة ه ــووةوة و، ل ــي داب ــشتبوو پاص ــستا داني ــشي    ئث ــة ئةوي ــةت ل ــيچ تةنان ــة ه ــووةوة و، ل ــي داب ــشتبوو پاص ــستا داني ئث



 

نــاوو پارچــة نــاوو پارچــة نــاوو پارچــة نــاوو پارچــة . . . . پياوثــك كــة لــة زةينيــدا بــووپياوثــك كــة لــة زةينيــدا بــووپياوثــك كــة لــة زةينيــدا بــووپياوثــك كــة لــة زةينيــدا بــوو. . . . نــةدةذواين، فــةرهاد بــوونــةدةذواين، فــةرهاد بــوونــةدةذواين، فــةرهاد بــوونــةدةذواين، فــةرهاد بــوو
. . . . پياوثك كة قةرار بوو كةسي چريؤكةكةي بث      پياوثك كة قةرار بوو كةسي چريؤكةكةي بث      پياوثك كة قةرار بوو كةسي چريؤكةكةي بث      پياوثك كة قةرار بوو كةسي چريؤكةكةي بث      . . . . پارچةيةك لة رابوردووي  پارچةيةك لة رابوردووي  پارچةيةك لة رابوردووي  پارچةيةك لة رابوردووي  

        )))))))) ئةم پياوة بؤ واي لثهاتووة؟  ئةم پياوة بؤ واي لثهاتووة؟  ئةم پياوة بؤ واي لثهاتووة؟  ئةم پياوة بؤ واي لثهاتووة؟ ((((((((: : : : واق و وذماوو تاساو گويتواق و وذماوو تاساو گويتواق و وذماوو تاساو گويتواق و وذماوو تاساو گويت
. . . . هةنگاوثك لثي چـووة پـثش و، دوو هـةنگاو لثـي كـشايةوة       هةنگاوثك لثي چـووة پـثش و، دوو هـةنگاو لثـي كـشايةوة       هةنگاوثك لثي چـووة پـثش و، دوو هـةنگاو لثـي كـشايةوة       هةنگاوثك لثي چـووة پـثش و، دوو هـةنگاو لثـي كـشايةوة       . . . . هةستاهةستاهةستاهةستا

        : : : : گويتگويتگويتگويت
        ))))))))............نا، بذوا ناكةمنا، بذوا ناكةمنا، بذوا ناكةمنا، بذوا ناكةم... ... ... ...  بذوا ناكةم بذوا ناكةم بذوا ناكةم بذوا ناكةم((((((((

سـووذثك بـة دةوري خؤيـدا و، بـة نـاو            سـووذثك بـة دةوري خؤيـدا و، بـة نـاو            سـووذثك بـة دةوري خؤيـدا و، بـة نـاو            سـووذثك بـة دةوري خؤيـدا و، بـة نـاو            . . . . ئةوسا رووي لث وةرگثذا   ئةوسا رووي لث وةرگثذا   ئةوسا رووي لث وةرگثذا   ئةوسا رووي لث وةرگثذا   
يـدا هـات لـةو      يـدا هـات لـةو      يـدا هـات لـةو      يـدا هـات لـةو      بـة بري  بـة بري  بـة بري  بـة بري  . . . . بة برييدا هات هةصـث    بة برييدا هات هةصـث    بة برييدا هات هةصـث    بة برييدا هات هةصـث    . . . . ترسا بوو ترسا بوو ترسا بوو ترسا بوو . . . . ژوورةكةدا گةذا ژوورةكةدا گةذا ژوورةكةدا گةذا ژوورةكةدا گةذا 

بذواتةوة بؤ ماصي خؤيو، لة بةر ئاوثنةيةكدا بذواتةوة بؤ ماصي خؤيو، لة بةر ئاوثنةيةكدا بذواتةوة بؤ ماصي خؤيو، لة بةر ئاوثنةيةكدا بذواتةوة بؤ ماصي خؤيو، لة بةر ئاوثنةيةكدا . . . . ژوورة دؤزةخية بذواتة دةرژوورة دؤزةخية بذواتة دةرژوورة دؤزةخية بذواتة دةرژوورة دؤزةخية بذواتة دةر
بـة هـةمان    بـة هـةمان    بـة هـةمان    بـة هـةمان    . . . . بةآلم مايـةوة  بةآلم مايـةوة  بةآلم مايـةوة  بةآلم مايـةوة  . . . . راوةستث و، بؤ جارثكيتريش لة خؤي بذوانث      راوةستث و، بؤ جارثكيتريش لة خؤي بذوانث      راوةستث و، بؤ جارثكيتريش لة خؤي بذوانث      راوةستث و، بؤ جارثكيتريش لة خؤي بذوانث      

تـرس و هةراســةوة، لـة تةرمةكــة، لـة تــةرمي دانيـشتووي فــةرهاد ورد     تـرس و هةراســةوة، لـة تةرمةكــة، لـة تــةرمي دانيـشتووي فــةرهاد ورد     تـرس و هةراســةوة، لـة تةرمةكــة، لـة تــةرمي دانيـشتووي فــةرهاد ورد     تـرس و هةراســةوة، لـة تةرمةكــة، لـة تــةرمي دانيـشتووي فــةرهاد ورد     
        ....بووةوةبووةوةبووةوةبووةوة

 چي بةسةر هاتووة ئةم پياوة؟ بؤ واي لثهاتووة فةرهاد؟           چي بةسةر هاتووة ئةم پياوة؟ بؤ واي لثهاتووة فةرهاد؟           چي بةسةر هاتووة ئةم پياوة؟ بؤ واي لثهاتووة فةرهاد؟           چي بةسةر هاتووة ئةم پياوة؟ بؤ واي لثهاتووة فةرهاد؟          ((((((((: : : : نووسينووسينووسينووسي
شان و باهؤي پياوانةي بؤ وا تثك شـكاوة؟ لـة ژثـر بـاري كـام خـةم و                    شان و باهؤي پياوانةي بؤ وا تثك شـكاوة؟ لـة ژثـر بـاري كـام خـةم و                    شان و باهؤي پياوانةي بؤ وا تثك شـكاوة؟ لـة ژثـر بـاري كـام خـةم و                    شان و باهؤي پياوانةي بؤ وا تثك شـكاوة؟ لـة ژثـر بـاري كـام خـةم و                    

        ))))))))............ئازاردائازاردائازاردائازاردا
 لة پثناوي كام تاواندا سزا دراوة ئةم پيـاوة؟ لـة پثنـاوي               لة پثناوي كام تاواندا سزا دراوة ئةم پيـاوة؟ لـة پثنـاوي               لة پثناوي كام تاواندا سزا دراوة ئةم پيـاوة؟ لـة پثنـاوي               لة پثناوي كام تاواندا سزا دراوة ئةم پيـاوة؟ لـة پثنـاوي              ((((((((: : : : نووسينووسينووسينووسي

كام تاواندا سزا دةدرثني ئثمة؟ لـة ئـاگري كـام تؤصـةدا دةسـووتثني؟ لـة              كام تاواندا سزا دةدرثني ئثمة؟ لـة ئـاگري كـام تؤصـةدا دةسـووتثني؟ لـة              كام تاواندا سزا دةدرثني ئثمة؟ لـة ئـاگري كـام تؤصـةدا دةسـووتثني؟ لـة              كام تاواندا سزا دةدرثني ئثمة؟ لـة ئـاگري كـام تؤصـةدا دةسـووتثني؟ لـة              
داين كـام مثـژوودا ون   داين كـام مثـژوودا ون   داين كـام مثـژوودا ون   داين كـام مثـژوودا ون   دؤزةخي كام قةدةردا دةبينة خؤصـةمثش؟ لـة زبـص     دؤزةخي كام قةدةردا دةبينة خؤصـةمثش؟ لـة زبـص     دؤزةخي كام قةدةردا دةبينة خؤصـةمثش؟ لـة زبـص     دؤزةخي كام قةدةردا دةبينة خؤصـةمثش؟ لـة زبـص     
        ............دةبني؟ لة ساتةكاين كام زةماندا لة بري دةچينةوة؟دةبني؟ لة ساتةكاين كام زةماندا لة بري دةچينةوة؟دةبني؟ لة ساتةكاين كام زةماندا لة بري دةچينةوة؟دةبني؟ لة ساتةكاين كام زةماندا لة بري دةچينةوة؟

هةسـتا بـؤ    هةسـتا بـؤ    هةسـتا بـؤ    هةسـتا بـؤ    . . . . پاشان قةصةمةكةي فذثدا و هةسـتا     پاشان قةصةمةكةي فذثدا و هةسـتا     پاشان قةصةمةكةي فذثدا و هةسـتا     پاشان قةصةمةكةي فذثدا و هةسـتا     ... ... ... ... نووسي و نووسي  نووسي و نووسي  نووسي و نووسي  نووسي و نووسي  
ئةوةي بة ژوورةكةدا بثت و بچثـو، ئـةم پرسـيارة بثوةآلمانـة بـة سـةر                 ئةوةي بة ژوورةكةدا بثت و بچثـو، ئـةم پرسـيارة بثوةآلمانـة بـة سـةر                 ئةوةي بة ژوورةكةدا بثت و بچثـو، ئـةم پرسـيارة بثوةآلمانـة بـة سـةر                 ئةوةي بة ژوورةكةدا بثت و بچثـو، ئـةم پرسـيارة بثوةآلمانـة بـة سـةر                 

فـةرهاد تـةرمثكي دانيـشتوو، پةيكـةرثكي شـكاو و           فـةرهاد تـةرمثكي دانيـشتوو، پةيكـةرثكي شـكاو و           فـةرهاد تـةرمثكي دانيـشتوو، پةيكـةرثكي شـكاو و           فـةرهاد تـةرمثكي دانيـشتوو، پةيكـةرثكي شـكاو و           . . . . فةرهاددا بذشثتةوة فةرهاددا بذشثتةوة فةرهاددا بذشثتةوة فةرهاددا بذشثتةوة 
ئــةژنؤكاين لــة بــاوةش گرتبــوو، ئــةژنؤكاين لــة بــاوةش گرتبــوو، ئــةژنؤكاين لــة بــاوةش گرتبــوو، ئــةژنؤكاين لــة بــاوةش گرتبــوو، . . . . شكــسيت الواز، پريمنداصــثكي زةردةصشكــسيت الواز، پريمنداصــثكي زةردةصشكــسيت الواز، پريمنداصــثكي زةردةصشكــسيت الواز، پريمنداصــثكي زةردةص

سةري بة مليـةوة شـؤذ بووبـووةوة و، لـة هـيچ، تةنانـةت لـة ئةويـشي                   سةري بة مليـةوة شـؤذ بووبـووةوة و، لـة هـيچ، تةنانـةت لـة ئةويـشي                   سةري بة مليـةوة شـؤذ بووبـووةوة و، لـة هـيچ، تةنانـةت لـة ئةويـشي                   سةري بة مليـةوة شـؤذ بووبـووةوة و، لـة هـيچ، تةنانـةت لـة ئةويـشي                   
فـةزاي رةش و    فـةزاي رةش و    فـةزاي رةش و    فـةزاي رةش و    . . . . من هثشتا لة پاص مةنگةصيةكةدا دانيـشتبووم      من هثشتا لة پاص مةنگةصيةكةدا دانيـشتبووم      من هثشتا لة پاص مةنگةصيةكةدا دانيـشتبووم      من هثشتا لة پاص مةنگةصيةكةدا دانيـشتبووم      . . . . نةدةذوايننةدةذوايننةدةذوايننةدةذواين

        ....تاريكي ژوورةكة پذ بوو لة دووكةصتاريكي ژوورةكة پذ بوو لة دووكةصتاريكي ژوورةكة پذ بوو لة دووكةصتاريكي ژوورةكة پذ بوو لة دووكةص
. . . . صنجي دةدا صنجي دةدا صنجي دةدا صنجي دةدا دصي تثكةص دةهات و هثـ     دصي تثكةص دةهات و هثـ     دصي تثكةص دةهات و هثـ     دصي تثكةص دةهات و هثـ     . . . . ئةو تووشي سةرةگثژة بووبوو   ئةو تووشي سةرةگثژة بووبوو   ئةو تووشي سةرةگثژة بووبوو   ئةو تووشي سةرةگثژة بووبوو   
ژوورةكـةي خــؤي يـان ژوورةكــةي   ژوورةكـةي خــؤي يـان ژوورةكــةي   ژوورةكـةي خــؤي يـان ژوورةكــةي   ژوورةكـةي خــؤي يـان ژوورةكــةي   . . . . بـةرةو دةركــةي ژوورةكـة چــوو  بـةرةو دةركــةي ژوورةكـة چــوو  بـةرةو دةركــةي ژوورةكـة چــوو  بـةرةو دةركــةي ژوورةكـة چــوو  

        ....فةرهاد؟ دةركةي كردةوة و سةراسيمة رؤشتة دةرفةرهاد؟ دةركةي كردةوة و سةراسيمة رؤشتة دةرفةرهاد؟ دةركةي كردةوة و سةراسيمة رؤشتة دةرفةرهاد؟ دةركةي كردةوة و سةراسيمة رؤشتة دةر
        



 

        
        

        چوارچوارچوارچوار
        
        

        
. . . . من پثموانةبوو بينيين فةرهاد تا ئةو رادة دايچصةكثنث و ئازاري بـدا           من پثموانةبوو بينيين فةرهاد تا ئةو رادة دايچصةكثنث و ئازاري بـدا           من پثموانةبوو بينيين فةرهاد تا ئةو رادة دايچصةكثنث و ئازاري بـدا           من پثموانةبوو بينيين فةرهاد تا ئةو رادة دايچصةكثنث و ئازاري بـدا           

خووم بة خووم بة خووم بة خووم بة . . . . لة گةصي ژيابووم و خووم پثگرتبوو     لة گةصي ژيابووم و خووم پثگرتبوو     لة گةصي ژيابووم و خووم پثگرتبوو     لة گةصي ژيابووم و خووم پثگرتبوو     ساآلنثك  ساآلنثك  ساآلنثك  ساآلنثك  رةنگة چونكا خؤم    رةنگة چونكا خؤم    رةنگة چونكا خؤم    رةنگة چونكا خؤم    
ئةو لة هةموو ساآلين غوربةت و ئاوارةييدا       ئةو لة هةموو ساآلين غوربةت و ئاوارةييدا       ئةو لة هةموو ساآلين غوربةت و ئاوارةييدا       ئةو لة هةموو ساآلين غوربةت و ئاوارةييدا       ... ... ... ... بةآلم ئةو بةآلم ئةو بةآلم ئةو بةآلم ئةو . . . . فةرهاد گرتبوو فةرهاد گرتبوو فةرهاد گرتبوو فةرهاد گرتبوو 

ئةوةندةي ئةوةندةي ئةوةندةي ئةوةندةي . . . . چي يان كث؟ نةيدةزاين   چي يان كث؟ نةيدةزاين   چي يان كث؟ نةيدةزاين   چي يان كث؟ نةيدةزاين   . . . . ترسابوو شتثك يان كةسثك ون بكا     ترسابوو شتثك يان كةسثك ون بكا     ترسابوو شتثك يان كةسثك ون بكا     ترسابوو شتثك يان كةسثك ون بكا     
دةزاين كة دةبث هةموو ژيان و هةموو بريةوةريةكاين رابـوردووي بـؤ            دةزاين كة دةبث هةموو ژيان و هةموو بريةوةريةكاين رابـوردووي بـؤ            دةزاين كة دةبث هةموو ژيان و هةموو بريةوةريةكاين رابـوردووي بـؤ            دةزاين كة دةبث هةموو ژيان و هةموو بريةوةريةكاين رابـوردووي بـؤ            

هةموو ئةو كةسانة كة كةسـي      هةموو ئةو كةسانة كة كةسـي      هةموو ئةو كةسانة كة كةسـي      هةموو ئةو كةسانة كة كةسـي      ... ... ... ... هةموو خةون و ئاوات و    هةموو خةون و ئاوات و    هةموو خةون و ئاوات و    هةموو خةون و ئاوات و    . . . . خؤي رابگرث خؤي رابگرث خؤي رابگرث خؤي رابگرث 
وةك فةرهاد كـة هـةموو      وةك فةرهاد كـة هـةموو      وةك فةرهاد كـة هـةموو      وةك فةرهاد كـة هـةموو      . . . . ترسا بوو فةرامؤشيان بكا   ترسا بوو فةرامؤشيان بكا   ترسا بوو فةرامؤشيان بكا   ترسا بوو فةرامؤشيان بكا   . . . . ونونونونرابوردووي بو رابوردووي بو رابوردووي بو رابوردووي بو 

تةنانـةت خؤشـي فـةرامؤش    تةنانـةت خؤشـي فـةرامؤش    تةنانـةت خؤشـي فـةرامؤش    تةنانـةت خؤشـي فـةرامؤش    . . . . شت و هـةموو كةسـي فـةرامؤش كردبـوو      شت و هـةموو كةسـي فـةرامؤش كردبـوو      شت و هـةموو كةسـي فـةرامؤش كردبـوو      شت و هـةموو كةسـي فـةرامؤش كردبـوو      
        : : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . ئةو چاوةذواين نةدةكرد فةرهاد وةها پياوثك بثئةو چاوةذواين نةدةكرد فةرهاد وةها پياوثك بثئةو چاوةذواين نةدةكرد فةرهاد وةها پياوثك بثئةو چاوةذواين نةدةكرد فةرهاد وةها پياوثك بث. . . . كردبووكردبووكردبووكردبوو

 ئةگــةر مبزانيايــة فــةرهاد وةهــا پياوثكــة هــةرگيز بــذياري نووســيين  ئةگــةر مبزانيايــة فــةرهاد وةهــا پياوثكــة هــةرگيز بــذياري نووســيين  ئةگــةر مبزانيايــة فــةرهاد وةهــا پياوثكــة هــةرگيز بــذياري نووســيين  ئةگــةر مبزانيايــة فــةرهاد وةهــا پياوثكــة هــةرگيز بــذياري نووســيين ((((((((
 تـؤ    تـؤ    تـؤ    تـؤ   ((((((((: : : : گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي . . . .  بة رق و تووذةييةوة گوتبووي      بة رق و تووذةييةوة گوتبووي      بة رق و تووذةييةوة گوتبووي      بة رق و تووذةييةوة گوتبووي     ))))))))....چريؤكةكةمي نةدةدا چريؤكةكةمي نةدةدا چريؤكةكةمي نةدةدا چريؤكةكةمي نةدةدا 

دةبوو بة منت بگوتاية ئةو بريةوةرية پچذ پچـذ و پارچةپارچانـة كـة لـة        دةبوو بة منت بگوتاية ئةو بريةوةرية پچذ پچـذ و پارچةپارچانـة كـة لـة        دةبوو بة منت بگوتاية ئةو بريةوةرية پچذ پچـذ و پارچةپارچانـة كـة لـة        دةبوو بة منت بگوتاية ئةو بريةوةرية پچذ پچـذ و پارچةپارچانـة كـة لـة        
زةيين مندا كةصةكة بـوون، بةشـثك لـة رابـوردووي پيـاوثكن كـة خـؤي                 زةيين مندا كةصةكة بـوون، بةشـثك لـة رابـوردووي پيـاوثكن كـة خـؤي                 زةيين مندا كةصةكة بـوون، بةشـثك لـة رابـوردووي پيـاوثكن كـة خـؤي                 زةيين مندا كةصةكة بـوون، بةشـثك لـة رابـوردووي پيـاوثكن كـة خـؤي                 

 يةكـةم    يةكـةم    يةكـةم    يةكـةم   ))))))))....دةبوو لة يةكةم رؤژةوة بة منت بگوتايـة       دةبوو لة يةكةم رؤژةوة بة منت بگوتايـة       دةبوو لة يةكةم رؤژةوة بة منت بگوتايـة       دةبوو لة يةكةم رؤژةوة بة منت بگوتايـة       . . . . فةرامؤشي كردوون فةرامؤشي كردوون فةرامؤشي كردوون فةرامؤشي كردوون 
ئـةو رؤژة كـة لـة       ئـةو رؤژة كـة لـة       ئـةو رؤژة كـة لـة       ئـةو رؤژة كـة لـة       . . . .  ديبـوو   ديبـوو   ديبـوو   ديبـوو  رؤژ؟ مةبةسيت ئةو رؤژة بوو كـة يـةكترمان        رؤژ؟ مةبةسيت ئةو رؤژة بوو كـة يـةكترمان        رؤژ؟ مةبةسيت ئةو رؤژة بوو كـة يـةكترمان        رؤژ؟ مةبةسيت ئةو رؤژة بوو كـة يـةكترمان        

ســةرةتا وةك دوو كةســي لــة يــةك نــامؤ و ســةرةتا وةك دوو كةســي لــة يــةك نــامؤ و ســةرةتا وةك دوو كةســي لــة يــةك نــامؤ و ســةرةتا وةك دوو كةســي لــة يــةك نــامؤ و . . . . يــةكتر ئاشــكرا بووبــووينيــةكتر ئاشــكرا بووبــووينيــةكتر ئاشــكرا بووبــووينيــةكتر ئاشــكرا بووبــووين
. . . . دوو كةس لة دوو دنياي جياواز     دوو كةس لة دوو دنياي جياواز     دوو كةس لة دوو دنياي جياواز     دوو كةس لة دوو دنياي جياواز     . . . . نةناسياو رووبةرووي يةكتر بووينةوة   نةناسياو رووبةرووي يةكتر بووينةوة   نةناسياو رووبةرووي يةكتر بووينةوة   نةناسياو رووبةرووي يةكتر بووينةوة   
ــاواز  ــاين جي ــة دوو زةم ــةس ل ــاواز دوو ك ــاين جي ــة دوو زةم ــةس ل ــاواز دوو ك ــاين جي ــة دوو زةم ــةس ل ــاواز دوو ك ــاين جي ــة دوو زةم ــةس ل ــي . . . . دوو ك ــة دوو چريؤك ــةس ل ــي دوو ك ــة دوو چريؤك ــةس ل ــي دوو ك ــة دوو چريؤك ــةس ل ــي دوو ك ــة دوو چريؤك ــةس ل ... ... ... ... دوو ك

: : : : گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي . . . .  داچصةكيبوو  داچصةكيبوو  داچصةكيبوو  داچصةكيبوو )))))))).... من دةمةوث چريؤكي تؤ بنووسم      من دةمةوث چريؤكي تؤ بنووسم      من دةمةوث چريؤكي تؤ بنووسم      من دةمةوث چريؤكي تؤ بنووسم     ((((((((: : : : گوتبوومگوتبوومگوتبوومگوتبووم
ــووم)))))))) چريؤكــي مــن؟  چريؤكــي مــن؟  چريؤكــي مــن؟  چريؤكــي مــن؟ (((((((( ــووم گوتب ــووم گوتب ــووم گوتب ــان((((((((: : : :  گوتب ــان چريؤكــي ميهرةب ــان چريؤكــي ميهرةب ــان چريؤكــي ميهرةب ــة دوا . . . .  چريؤكــي ميهرةب ــك ك ــة دوا پياوث ــك ك ــة دوا پياوث ــك ك ــة دوا پياوث ــك ك پياوث

ــةوة وســاآلنثك ســاآلنثك ســاآلنثك ســاآلنثك  ــةت و دووري گةذاوةت ــةوة وغورب ــةت و دووري گةذاوةت ــةوة وغورب ــةت و دووري گةذاوةت ــةوة وغورب ــةت و دووري گةذاوةت ــسةكةم  ))))))))............غورب ــشتبوو ق ــسةكةم   نةيهث ــشتبوو ق ــسةكةم   نةيهث ــشتبوو ق ــسةكةم   نةيهث ــشتبوو ق  نةيهث
. . . .  من گةذاومةتةوة چريؤكي كةسثكيتر بنووسـم       من گةذاومةتةوة چريؤكي كةسثكيتر بنووسـم       من گةذاومةتةوة چريؤكي كةسثكيتر بنووسـم       من گةذاومةتةوة چريؤكي كةسثكيتر بنووسـم      ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . تةواو بكةم تةواو بكةم تةواو بكةم تةواو بكةم 
بـوو  بـوو  بـوو  بـوو  سـاآلنثك   سـاآلنثك   سـاآلنثك   سـاآلنثك   . . . .  بـريي كردبـووةوة     بـريي كردبـووةوة     بـريي كردبـووةوة     بـريي كردبـووةوة    )))))))) فـةرهاد؟     فـةرهاد؟     فـةرهاد؟     فـةرهاد؟    ((((((((: : : :  گوتبووم  گوتبووم  گوتبووم  گوتبووم ))))))))............چريؤكي  چريؤكي  چريؤكي  چريؤكي  
 تــؤ فــةرهاد  تــؤ فــةرهاد  تــؤ فــةرهاد  تــؤ فــةرهاد ((((((((: : : : گوتبــوويگوتبــوويگوتبــوويگوتبــووي. . . .  كردبــوو چريؤكــي فــةرهاد بنووســث كردبــوو چريؤكــي فــةرهاد بنووســث كردبــوو چريؤكــي فــةرهاد بنووســث كردبــوو چريؤكــي فــةرهاد بنووســثحــةزيحــةزيحــةزيحــةزي

ئــةوة يةكــةم جــار بــوو كــة مــن ئــةوة يةكــةم جــار بــوو كــة مــن ئــةوة يةكــةم جــار بــوو كــة مــن ئــةوة يةكــةم جــار بــوو كــة مــن . . . .  ئةوســا مــن پثكــةنيبووم ئةوســا مــن پثكــةنيبووم ئةوســا مــن پثكــةنيبووم ئةوســا مــن پثكــةنيبووم))))))))دةناســي؟ دةناســي؟ دةناســي؟ دةناســي؟ 



 

ئةو رؤژة بذيارمان   ئةو رؤژة بذيارمان   ئةو رؤژة بذيارمان   ئةو رؤژة بذيارمان   . . . . پثكةنيبووم و ئةو ريزثك داين زةرد و پيسي ديبوو        پثكةنيبووم و ئةو ريزثك داين زةرد و پيسي ديبوو        پثكةنيبووم و ئةو ريزثك داين زةرد و پيسي ديبوو        پثكةنيبووم و ئةو ريزثك داين زةرد و پيسي ديبوو        
        ............دابوو ئةو چريؤكي فةرهاد بنووسث و منيشدابوو ئةو چريؤكي فةرهاد بنووسث و منيشدابوو ئةو چريؤكي فةرهاد بنووسث و منيشدابوو ئةو چريؤكي فةرهاد بنووسث و منيش

. . . . شـةكةت و بثـواز بـوو      شـةكةت و بثـواز بـوو      شـةكةت و بثـواز بـوو      شـةكةت و بثـواز بـوو      . . . . سةرةتاي شةو بوو كة گةذايـةوة بـؤ مـاص         سةرةتاي شةو بوو كة گةذايـةوة بـؤ مـاص         سةرةتاي شةو بوو كة گةذايـةوة بـؤ مـاص         سةرةتاي شةو بوو كة گةذايـةوة بـؤ مـاص         
. . . . كؤتةكةي داكةندو، خؤي فذيداية سةر يةكثك لة مؤبلةكاين ژوورةكـةي         كؤتةكةي داكةندو، خؤي فذيداية سةر يةكثك لة مؤبلةكاين ژوورةكـةي         كؤتةكةي داكةندو، خؤي فذيداية سةر يةكثك لة مؤبلةكاين ژوورةكـةي         كؤتةكةي داكةندو، خؤي فذيداية سةر يةكثك لة مؤبلةكاين ژوورةكـةي         
. . . . قرمةيةك لة مؤبلةكة هةستاو، بة دةميةوة جيذةميةخـمةصةكةشي بيـست        قرمةيةك لة مؤبلةكة هةستاو، بة دةميةوة جيذةميةخـمةصةكةشي بيـست        قرمةيةك لة مؤبلةكة هةستاو، بة دةميةوة جيذةميةخـمةصةكةشي بيـست        قرمةيةك لة مؤبلةكة هةستاو، بة دةميةوة جيذةميةخـمةصةكةشي بيـست        

لة سةر مؤبلةكـة درثـژ      لة سةر مؤبلةكـة درثـژ      لة سةر مؤبلةكـة درثـژ      لة سةر مؤبلةكـة درثـژ      . . . . هةر ئةوةندة كة نةكةوتبووة زةوي گوثي پثنةدا      هةر ئةوةندة كة نةكةوتبووة زةوي گوثي پثنةدا      هةر ئةوةندة كة نةكةوتبووة زةوي گوثي پثنةدا      هةر ئةوةندة كة نةكةوتبووة زةوي گوثي پثنةدا      
كي دامـاوي   كي دامـاوي   كي دامـاوي   كي دامـاوي   پيـاوث پيـاوث پيـاوث پيـاوث . . . . فةرهاد هثشتا لةبةر چاويـدا بـوو      فةرهاد هثشتا لةبةر چاويـدا بـوو      فةرهاد هثشتا لةبةر چاويـدا بـوو      فةرهاد هثشتا لةبةر چاويـدا بـوو      . . . . چاوي لثك نا  چاوي لثك نا  چاوي لثك نا  چاوي لثك نا  . . . . بووبووبووبوو

بـؤ دةكـرا پيـاو      بـؤ دةكـرا پيـاو      بـؤ دةكـرا پيـاو      بـؤ دةكـرا پيـاو      . . . . كلؤص كة ژيان و رابوردووي خؤي فـةرامؤش كردبـوو         كلؤص كة ژيان و رابوردووي خؤي فـةرامؤش كردبـوو         كلؤص كة ژيان و رابوردووي خؤي فـةرامؤش كردبـوو         كلؤص كة ژيان و رابوردووي خؤي فـةرامؤش كردبـوو         
ژيان و رابوردووي خؤي فةرامؤش بكا؟ باوك و دايك و خزم و كـةس و        ژيان و رابوردووي خؤي فةرامؤش بكا؟ باوك و دايك و خزم و كـةس و        ژيان و رابوردووي خؤي فةرامؤش بكا؟ باوك و دايك و خزم و كـةس و        ژيان و رابوردووي خؤي فةرامؤش بكا؟ باوك و دايك و خزم و كـةس و        

بؤ دةكـرا   بؤ دةكـرا   بؤ دةكـرا   بؤ دةكـرا   ... ... ... ... بريةوةريةكاينبريةوةريةكاينبريةوةريةكاينبريةوةريةكاين... ... ... ... منداصي و مثرمنداصي و گةجنيةيت    منداصي و مثرمنداصي و گةجنيةيت    منداصي و مثرمنداصي و گةجنيةيت    منداصي و مثرمنداصي و گةجنيةيت    ... ... ... ... كاريكاريكاريكاري
پياو بريةوةريةكاين رابوردووي لة گةص هاوذث و برادةراين تايف الوي           پياو بريةوةريةكاين رابوردووي لة گةص هاوذث و برادةراين تايف الوي           پياو بريةوةريةكاين رابوردووي لة گةص هاوذث و برادةراين تايف الوي           پياو بريةوةريةكاين رابوردووي لة گةص هاوذث و برادةراين تايف الوي           
فةرامؤش بكا؟ عةسر، دوا ئةوةي لة ژوورةكةي فةرهاد رؤشتبووة دةر،          فةرامؤش بكا؟ عةسر، دوا ئةوةي لة ژوورةكةي فةرهاد رؤشتبووة دةر،          فةرامؤش بكا؟ عةسر، دوا ئةوةي لة ژوورةكةي فةرهاد رؤشتبووة دةر،          فةرامؤش بكا؟ عةسر، دوا ئةوةي لة ژوورةكةي فةرهاد رؤشتبووة دةر،          

 دةمةوث دؤسـت و بـرادةراين        دةمةوث دؤسـت و بـرادةراين        دةمةوث دؤسـت و بـرادةراين        دةمةوث دؤسـت و بـرادةراين       ((((((((: : : : تةلةفووين بؤ جةاليل هاوذثي كردبوو    تةلةفووين بؤ جةاليل هاوذثي كردبوو    تةلةفووين بؤ جةاليل هاوذثي كردبوو    تةلةفووين بؤ جةاليل هاوذثي كردبوو    
 جـةاليل سـةيري    جـةاليل سـةيري    جـةاليل سـةيري    جـةاليل سـةيري   ))))))))....لةوةيت گةذاومةتةوة كةسيامن نةديوة   لةوةيت گةذاومةتةوة كةسيامن نةديوة   لةوةيت گةذاومةتةوة كةسيامن نةديوة   لةوةيت گةذاومةتةوة كةسيامن نةديوة   . . . . كؤمنان ببينم كؤمنان ببينم كؤمنان ببينم كؤمنان ببينم 

شـةوثك لثيـان دةگثذينـةوة و، لـة دةوري     شـةوثك لثيـان دةگثذينـةوة و، لـة دةوري     شـةوثك لثيـان دةگثذينـةوة و، لـة دةوري     شـةوثك لثيـان دةگثذينـةوة و، لـة دةوري     . . . .  چاكة  چاكة  چاكة  چاكة ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . هاتبوويةهاتبوويةهاتبوويةهاتبووية
 دةمـةوث    دةمـةوث    دةمـةوث    دةمـةوث   ((((((((: : : :  ئـةو گوتبـووي     ئـةو گوتبـووي     ئـةو گوتبـووي     ئـةو گوتبـووي    ))))))))شـةوجيومعة باشـة؟     شـةوجيومعة باشـة؟     شـةوجيومعة باشـة؟     شـةوجيومعة باشـة؟     . . . . ةكتر كؤ دةبينةوة  ةكتر كؤ دةبينةوة  ةكتر كؤ دةبينةوة  ةكتر كؤ دةبينةوة  يييي

: : : :  جةاليل بريي كردبووةوة، بؤ ئيمذؤ؟ ئةوسا گوتبـووي         جةاليل بريي كردبووةوة، بؤ ئيمذؤ؟ ئةوسا گوتبـووي         جةاليل بريي كردبووةوة، بؤ ئيمذؤ؟ ئةوسا گوتبـووي         جةاليل بريي كردبووةوة، بؤ ئيمذؤ؟ ئةوسا گوتبـووي        ))))))))....ئيمذؤ بيانبينم ئيمذؤ بيانبينم ئيمذؤ بيانبينم ئيمذؤ بيانبينم 
ــة  (((((((( ــاوةذوامن ب ــة ســةر شــةقام چ ــة   وةرة دةر، ل ــاوةذوامن ب ــة ســةر شــةقام چ ــة   وةرة دةر، ل ــاوةذوامن ب ــة ســةر شــةقام چ ــة   وةرة دةر، ل ــاوةذوامن ب ــة ســةر شــةقام چ ــة  . . . .  وةرة دةر، ل ــل دمث ب ــة ئوتومبث ــة  ب ــل دمث ب ــة ئوتومبث ــة  ب ــل دمث ب ــة ئوتومبث ــة  ب ــل دمث ب ــة ئوتومبث ب

خـةريك  خـةريك  خـةريك  خـةريك  . . . . هثصنجي دابـوو هثصنجي دابـوو هثصنجي دابـوو هثصنجي دابـوو . . . .  ئةو لة دورةوةش دصي تثكةص هاتبوو      ئةو لة دورةوةش دصي تثكةص هاتبوو      ئةو لة دورةوةش دصي تثكةص هاتبوو      ئةو لة دورةوةش دصي تثكةص هاتبوو     ))))))))....شوثنتداشوثنتداشوثنتداشوثنتدا
بوو لة ناو جؤگةي شةقامةكةدا بذشثتةوة كة جةاليل گةيـشتبوو، سـوار            بوو لة ناو جؤگةي شةقامةكةدا بذشثتةوة كة جةاليل گةيـشتبوو، سـوار            بوو لة ناو جؤگةي شةقامةكةدا بذشثتةوة كة جةاليل گةيـشتبوو، سـوار            بوو لة ناو جؤگةي شةقامةكةدا بذشثتةوة كة جةاليل گةيـشتبوو، سـوار            

ــوو ــووئوتومبثلةكــةي كردب ــووئوتومبثلةكــةي كردب ــووئوتومبثلةكــةي كردب ــة  . . . . ئوتومبثلةكــةي كردب ــگ ب ــة  جــةاليل ديبــووي سةراســيمةية و، رةن ــگ ب ــة  جــةاليل ديبــووي سةراســيمةية و، رةن ــگ ب ــة  جــةاليل ديبــووي سةراســيمةية و، رةن ــگ ب جــةاليل ديبــووي سةراســيمةية و، رةن
            )))))))) چي روويداوة؟  چي روويداوة؟  چي روويداوة؟  چي روويداوة؟ ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . روخساريةوة نةماوة، ترسا بووروخساريةوة نةماوة، ترسا بووروخساريةوة نةماوة، ترسا بووروخساريةوة نةماوة، ترسا بوو

        )))))))).... هيچ هيچ هيچ هيچ((((((((
        ))))))))؟ ؟ ؟ ؟ ............ ئةي بؤ ئةي بؤ ئةي بؤ ئةي بؤ((((((((

 دةمةوث هاوذث و برادةراين كؤمنان       دةمةوث هاوذث و برادةراين كؤمنان       دةمةوث هاوذث و برادةراين كؤمنان       دةمةوث هاوذث و برادةراين كؤمنان      ((((((((. . . . ئةو دووبارةي كردبووةوة  ئةو دووبارةي كردبووةوة  ئةو دووبارةي كردبووةوة  ئةو دووبارةي كردبووةوة  
هـاوذث و بـرادةراين كـؤين، ئةوانـةي لثـرة           هـاوذث و بـرادةراين كـؤين، ئةوانـةي لثـرة           هـاوذث و بـرادةراين كـؤين، ئةوانـةي لثـرة           هـاوذث و بـرادةراين كـؤين، ئةوانـةي لثـرة           . . . .  ئةوسـا ديبـووين     ئةوسـا ديبـووين     ئةوسـا ديبـووين     ئةوسـا ديبـووين    ))))))))....ببينمببينمببينمببينم

. . . . مــابوون چةنــد پيــاوثكي ســةر و ســـمثص مــاش و برينجــي بــوون       مــابوون چةنــد پيــاوثكي ســةر و ســـمثص مــاش و برينجــي بــوون       مــابوون چةنــد پيــاوثكي ســةر و ســـمثص مــاش و برينجــي بــوون       مــابوون چةنــد پيــاوثكي ســةر و ســـمثص مــاش و برينجــي بــوون       
ــوو ــةوةيان لثكردبـ ــووبةخثرهاتنـ ــةوةيان لثكردبـ ــووبةخثرهاتنـ ــةوةيان لثكردبـ ــووبةخثرهاتنـ ــةوةيان لثكردبـ ــة الي داواي  . . . . بةخثرهاتنـ ــةوةي نةچووبوونـ ــؤ ئـ ــة الي داواي  بـ ــةوةي نةچووبوونـ ــؤ ئـ ــة الي داواي  بـ ــةوةي نةچووبوونـ ــؤ ئـ ــة الي داواي  بـ ــةوةي نةچووبوونـ ــؤ ئـ بـ

ئـارام و لـة   ئـارام و لـة   ئـارام و لـة   ئـارام و لـة   ... ... ... ... كثـشةي كـار و ژيـان و     كثـشةي كـار و ژيـان و     كثـشةي كـار و ژيـان و     كثـشةي كـار و ژيـان و     ... ... ... ... گرفتاريگرفتاريگرفتاريگرفتاري. . . . لثبوردنيان لثكردبوو لثبوردنيان لثكردبوو لثبوردنيان لثكردبوو لثبوردنيان لثكردبوو 
هيچيان لةو كـوذة گـةنج و جةربةزانـة         هيچيان لةو كـوذة گـةنج و جةربةزانـة         هيچيان لةو كـوذة گـةنج و جةربةزانـة         هيچيان لةو كـوذة گـةنج و جةربةزانـة         . . . . سةرخؤ دوابوون و پثكةنيبوون   سةرخؤ دوابوون و پثكةنيبوون   سةرخؤ دوابوون و پثكةنيبوون   سةرخؤ دوابوون و پثكةنيبوون   



 

ئـةو كـوذة گةجنانـة باسـي كـار و           ئـةو كـوذة گةجنانـة باسـي كـار و           ئـةو كـوذة گةجنانـة باسـي كـار و           ئـةو كـوذة گةجنانـة باسـي كـار و           . . . . نةچووبوو كة ئةو بة جثيهثشتبوون    نةچووبوو كة ئةو بة جثيهثشتبوون    نةچووبوو كة ئةو بة جثيهثشتبوون    نةچووبوو كة ئةو بة جثيهثشتبوون    
باسي ئيدارة و پلـة     باسي ئيدارة و پلـة     باسي ئيدارة و پلـة     باسي ئيدارة و پلـة     . . . . كاسيب و، قةرز و قؤصة و، چةك و سفتةيان نةدةكرد         كاسيب و، قةرز و قؤصة و، چةك و سفتةيان نةدةكرد         كاسيب و، قةرز و قؤصة و، چةك و سفتةيان نةدةكرد         كاسيب و، قةرز و قؤصة و، چةك و سفتةيان نةدةكرد         

... ... ... ... باسي ماص و دووكان و ماشثين خؤيان و خةصكيتر        باسي ماص و دووكان و ماشثين خؤيان و خةصكيتر        باسي ماص و دووكان و ماشثين خؤيان و خةصكيتر        باسي ماص و دووكان و ماشثين خؤيان و خةصكيتر        . . . . و پايةيان نةدةكرد  و پايةيان نةدةكرد  و پايةيان نةدةكرد  و پايةيان نةدةكرد  
ــةكانيان  ــاتووي منداص ــي داه ــةكانيان باس ــاتووي منداص ــي داه ــةكانيان باس ــاتووي منداص ــي داه ــةكانيان باس ــاتووي منداص ــي داه ــووة   . . . . ........باس ــةر چ ــآلوت س ــدةگوت ك ــووة   نةيان ــةر چ ــآلوت س ــدةگوت ك ــووة   نةيان ــةر چ ــآلوت س ــدةگوت ك ــووة   نةيان ــةر چ ــآلوت س ــدةگوت ك نةيان

پياو چـؤن   پياو چـؤن   پياو چـؤن   پياو چـؤن   ! ! ! ! گةذاويتةوة بؤ ناو ئةم خةصكة كة لة هيچ ناگةن؟        گةذاويتةوة بؤ ناو ئةم خةصكة كة لة هيچ ناگةن؟        گةذاويتةوة بؤ ناو ئةم خةصكة كة لة هيچ ناگةن؟        گةذاويتةوة بؤ ناو ئةم خةصكة كة لة هيچ ناگةن؟        . . . . گةذاويتةوةگةذاويتةوةگةذاويتةوةگةذاويتةوة
لة ئوروپاوة، لة ناوةندي خؤشي و گوزةراين خؤشةوة دةگةذثتةوة بـؤ            لة ئوروپاوة، لة ناوةندي خؤشي و گوزةراين خؤشةوة دةگةذثتةوة بـؤ            لة ئوروپاوة، لة ناوةندي خؤشي و گوزةراين خؤشةوة دةگةذثتةوة بـؤ            لة ئوروپاوة، لة ناوةندي خؤشي و گوزةراين خؤشةوة دةگةذثتةوة بـؤ            

ئـةو دصـنيا بـوو ئـةو     ئـةو دصـنيا بـوو ئـةو     ئـةو دصـنيا بـوو ئـةو     ئـةو دصـنيا بـوو ئـةو     . . . . ئثرة؟ ئةو كوذة گةجنانة ئـةم قـسانةيان نـةدةكرد         ئثرة؟ ئةو كوذة گةجنانة ئـةم قـسانةيان نـةدةكرد         ئثرة؟ ئةو كوذة گةجنانة ئـةم قـسانةيان نـةدةكرد         ئثرة؟ ئةو كوذة گةجنانة ئـةم قـسانةيان نـةدةكرد         
حةز و خـةون و ئـاوات و،        حةز و خـةون و ئـاوات و،        حةز و خـةون و ئـاوات و،        حةز و خـةون و ئـاوات و،        . . . . پياوانة كوذة گةجنةكانيان فةرامؤش كردبوو    پياوانة كوذة گةجنةكانيان فةرامؤش كردبوو    پياوانة كوذة گةجنةكانيان فةرامؤش كردبوو    پياوانة كوذة گةجنةكانيان فةرامؤش كردبوو    

. . . . تةنانةت شثوةي قسةكردين كوذة گةجنةكانيـشيان فـةرامؤش كردبـوو         تةنانةت شثوةي قسةكردين كوذة گةجنةكانيـشيان فـةرامؤش كردبـوو         تةنانةت شثوةي قسةكردين كوذة گةجنةكانيـشيان فـةرامؤش كردبـوو         تةنانةت شثوةي قسةكردين كوذة گةجنةكانيـشيان فـةرامؤش كردبـوو         
        ............ئةويشيان فةرامؤش كردبووئةويشيان فةرامؤش كردبووئةويشيان فةرامؤش كردبووئةويشيان فةرامؤش كردبوو

بريي كردةوة رةنگـة مـونريةي      بريي كردةوة رةنگـة مـونريةي      بريي كردةوة رةنگـة مـونريةي      بريي كردةوة رةنگـة مـونريةي      . . . . زذةي تةلةفوونةكة چاوي پثهةصثنا   زذةي تةلةفوونةكة چاوي پثهةصثنا   زذةي تةلةفوونةكة چاوي پثهةصثنا   زذةي تةلةفوونةكة چاوي پثهةصثنا   
مــونرية زوو بــة زوو تةلــةفووين بــؤ دةكــرد و هةواصــي  مــونرية زوو بــة زوو تةلــةفووين بــؤ دةكــرد و هةواصــي  مــونرية زوو بــة زوو تةلــةفووين بــؤ دةكــرد و هةواصــي  مــونرية زوو بــة زوو تةلــةفووين بــؤ دةكــرد و هةواصــي  . . . . خوشــكي بــثخوشــكي بــثخوشــكي بــثخوشــكي بــث

اين ماصـةكةو يادداشـتةكةي ئيمـذؤي       اين ماصـةكةو يادداشـتةكةي ئيمـذؤي       اين ماصـةكةو يادداشـتةكةي ئيمـذؤي       اين ماصـةكةو يادداشـتةكةي ئيمـذؤي       باسي بـ  باسي بـ  باسي بـ  باسي بـ  . . . . بةآلم بارام بوو  بةآلم بارام بوو  بةآلم بارام بوو  بةآلم بارام بوو  . . . . دةپرسيدةپرسيدةپرسيدةپرسي
 بؤ من مردووم كة     بؤ من مردووم كة     بؤ من مردووم كة     بؤ من مردووم كة    ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . يان وايدةنواند كةتووذةية  يان وايدةنواند كةتووذةية  يان وايدةنواند كةتووذةية  يان وايدةنواند كةتووذةية  . . . . تووذة بوو تووذة بوو تووذة بوو تووذة بوو . . . . كردكردكردكرد

جةاليل هاوذثت وةسـتات بـؤ بگـرث؟ بـؤ مـن بثگانـةم كةيادداشـتم بـؤ                  جةاليل هاوذثت وةسـتات بـؤ بگـرث؟ بـؤ مـن بثگانـةم كةيادداشـتم بـؤ                  جةاليل هاوذثت وةسـتات بـؤ بگـرث؟ بـؤ مـن بثگانـةم كةيادداشـتم بـؤ                  جةاليل هاوذثت وةسـتات بـؤ بگـرث؟ بـؤ مـن بثگانـةم كةيادداشـتم بـؤ                  
        ))))))))بةجثدثصي؟ بةجثدثصي؟ بةجثدثصي؟ بةجثدثصي؟ 

بؤ ئةو لـة بـري نووسـينگة نـةچووة بـؤ      بؤ ئةو لـة بـري نووسـينگة نـةچووة بـؤ      بؤ ئةو لـة بـري نووسـينگة نـةچووة بـؤ      بؤ ئةو لـة بـري نووسـينگة نـةچووة بـؤ      . . . . ئةوسا كةوتة گلةيي كردن ئةوسا كةوتة گلةيي كردن ئةوسا كةوتة گلةيي كردن ئةوسا كةوتة گلةيي كردن 
ماصةوةيان؟ بؤ سةريان لـث نـادا و پـشيت تثكـردوون؟ نـةوةك هـةر لـة                  ماصةوةيان؟ بؤ سةريان لـث نـادا و پـشيت تثكـردوون؟ نـةوةك هـةر لـة                  ماصةوةيان؟ بؤ سةريان لـث نـادا و پـشيت تثكـردوون؟ نـةوةك هـةر لـة                  ماصةوةيان؟ بؤ سةريان لـث نـادا و پـشيت تثكـردوون؟ نـةوةك هـةر لـة                  

لـة زمـاين    لـة زمـاين    لـة زمـاين    لـة زمـاين    . . . . زماين خؤيةوة، لة زماين ژن و منداصةكانيشيةوة دةيپرسـي        زماين خؤيةوة، لة زماين ژن و منداصةكانيشيةوة دةيپرسـي        زماين خؤيةوة، لة زماين ژن و منداصةكانيشيةوة دةيپرسـي        زماين خؤيةوة، لة زماين ژن و منداصةكانيشيةوة دةيپرسـي        
ــشةوة دةدوا ــشةوة دةدوائةواني ــشةوة دةدوائةواني ــشةوة دةدوائةواني ــراي   . . . . ئةواني ــةيان، ب ــيان خؤشــة مام ــةكاين دص ــة كلؤص ــراي   منداص ــةيان، ب ــيان خؤشــة مام ــةكاين دص ــة كلؤص ــراي   منداص ــةيان، ب ــيان خؤشــة مام ــةكاين دص ــة كلؤص ــراي   منداص ــةيان، ب ــيان خؤشــة مام ــةكاين دص ــة كلؤص منداص

غوربــةت و دووري غوربــةت و دووري غوربــةت و دووري غوربــةت و دووري ســاآلنثك ســاآلنثك ســاآلنثك ســاآلنثك باوكيــان، پــشت و پــةناي باوكيــان، دوا    باوكيــان، پــشت و پــةناي باوكيــان، دوا    باوكيــان، پــشت و پــةناي باوكيــان، دوا    باوكيــان، پــشت و پــةناي باوكيــان، دوا    
 لة بـةر     لة بـةر     لة بـةر     لة بـةر    ))))))))....ژة بارام ژة بارام ژة بارام ژة بارام  ئاي كة زمانلووس و چةنةدرث      ئاي كة زمانلووس و چةنةدرث      ئاي كة زمانلووس و چةنةدرث      ئاي كة زمانلووس و چةنةدرث     ((((((((... ... ... ... گةذاوةتةوة، كةچي گةذاوةتةوة، كةچي گةذاوةتةوة، كةچي گةذاوةتةوة، كةچي 

        ....خؤيةوة گويتخؤيةوة گويتخؤيةوة گويتخؤيةوة گويت
نيوةذؤژةكـةمان  نيوةذؤژةكـةمان  نيوةذؤژةكـةمان  نيوةذؤژةكـةمان  . . . .  سبةينث دةبث بثـي بـؤ ماصـي ئثمـة       سبةينث دةبث بثـي بـؤ ماصـي ئثمـة       سبةينث دةبث بثـي بـؤ ماصـي ئثمـة       سبةينث دةبث بثـي بـؤ ماصـي ئثمـة      ((((((((: : : : بارام گويت بارام گويت بارام گويت بارام گويت 

        ))))))))............پثكةوة دةكةين و دوانيوةذؤشپثكةوة دةكةين و دوانيوةذؤشپثكةوة دةكةين و دوانيوةذؤشپثكةوة دةكةين و دوانيوةذؤش
        ))))))))............لة گةص جةاليللة گةص جةاليللة گةص جةاليللة گةص جةاليل. . . .  سبةينث دةذؤم بؤ دث سبةينث دةذؤم بؤ دث سبةينث دةذؤم بؤ دث سبةينث دةذؤم بؤ دث((((((((: : : : ئةو گويتئةو گويتئةو گويتئةو گويت

ــة گــةص جــةاليل بــذؤن بــؤ دث  ــة گــةص جــةاليل بــذؤن بــؤ دث قــةرار بــوو ل ــة گــةص جــةاليل بــذؤن بــؤ دث قــةرار بــوو ل ــة گــةص جــةاليل بــذؤن بــؤ دث قــةرار بــوو ل ــي . . . . قــةرار بــوو ل ــة ماص ــي دوو شــةو ل ــة ماص ــي دوو شــةو ل ــة ماص ــي دوو شــةو ل ــة ماص دوو شــةو ل
جـةاليل  جـةاليل  جـةاليل  جـةاليل  . . . . خةزووري جـةاليل مبثننـةوة و، بـة رؤژيـشدا بـذؤن بـؤ كثـو               خةزووري جـةاليل مبثننـةوة و، بـة رؤژيـشدا بـذؤن بـؤ كثـو               خةزووري جـةاليل مبثننـةوة و، بـة رؤژيـشدا بـذؤن بـؤ كثـو               خةزووري جـةاليل مبثننـةوة و، بـة رؤژيـشدا بـذؤن بـؤ كثـو               

دةمثكةية سـةرداين   دةمثكةية سـةرداين   دةمثكةية سـةرداين   دةمثكةية سـةرداين   . . . .  تؤ وةذس و بثتاقةيت، منيش ماندووم       تؤ وةذس و بثتاقةيت، منيش ماندووم       تؤ وةذس و بثتاقةيت، منيش ماندووم       تؤ وةذس و بثتاقةيت، منيش ماندووم      ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي
دوو رؤژ دةچني و لةو شاخانة بـاي باصـي          دوو رؤژ دةچني و لةو شاخانة بـاي باصـي          دوو رؤژ دةچني و لةو شاخانة بـاي باصـي          دوو رؤژ دةچني و لةو شاخانة بـاي باصـي          . . . . ماصي خةزووريشم نةكردووة  ماصي خةزووريشم نةكردووة  ماصي خةزووريشم نةكردووة  ماصي خةزووريشم نةكردووة  



 

دوا ئـةوةي خواحافيزيـان لـة       دوا ئـةوةي خواحافيزيـان لـة       دوا ئـةوةي خواحافيزيـان لـة       دوا ئـةوةي خواحافيزيـان لـة       . . . .  ئـةم ئثـوارة گوتبـووي       ئـةم ئثـوارة گوتبـووي       ئـةم ئثـوارة گوتبـووي       ئـةم ئثـوارة گوتبـووي      ))))))))....خؤمان دةدةين خؤمان دةدةين خؤمان دةدةين خؤمان دةدةين 
        ....ئةو پثي خؤش بووئةو پثي خؤش بووئةو پثي خؤش بووئةو پثي خؤش بوو. . . . برادةراين كؤنيان كردبووبرادةراين كؤنيان كردبووبرادةراين كؤنيان كردبووبرادةراين كؤنيان كردبوو

        )))))))).... تؤ هثشتا دوو حةفتة نية گةذاويتةوة تؤ هثشتا دوو حةفتة نية گةذاويتةوة تؤ هثشتا دوو حةفتة نية گةذاويتةوة تؤ هثشتا دوو حةفتة نية گةذاويتةوة((((((((: : : : بارام گويتبارام گويتبارام گويتبارام گويت
لةمةبـةر، وةك  لةمةبـةر، وةك  لةمةبـةر، وةك  لةمةبـةر، وةك  سـاآلنثك  سـاآلنثك  سـاآلنثك  سـاآلنثك   نةيگوت تؤ نابـث وةك       نةيگوت تؤ نابـث وةك       نةيگوت تؤ نابـث وةك       نةيگوت تؤ نابـث وةك      ))))))))............ تؤ نابث   تؤ نابث   تؤ نابث   تؤ نابث  ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

. . . . تايف گةجنيت جبووصثيتةوة و، لة گةص هاوذثيانتـدا بـؤ ئـةمالو ال بـذؤي              تايف گةجنيت جبووصثيتةوة و، لة گةص هاوذثيانتـدا بـؤ ئـةمالو ال بـذؤي              تايف گةجنيت جبووصثيتةوة و، لة گةص هاوذثيانتـدا بـؤ ئـةمالو ال بـذؤي              تايف گةجنيت جبووصثيتةوة و، لة گةص هاوذثيانتـدا بـؤ ئـةمالو ال بـذؤي              
        : : : : گويتگويتگويتگويت

 تؤ نابث لة بريت بچثتةوة كةس و كـارت هةيـةو، بـؤ سـةرداين ئـةوان             تؤ نابث لة بريت بچثتةوة كةس و كـارت هةيـةو، بـؤ سـةرداين ئـةوان             تؤ نابث لة بريت بچثتةوة كةس و كـارت هةيـةو، بـؤ سـةرداين ئـةوان             تؤ نابث لة بريت بچثتةوة كةس و كـارت هةيـةو، بـؤ سـةرداين ئـةوان            ((((((((
        ))))))))............پياوي عاقصپياوي عاقصپياوي عاقصپياوي عاقص. . . . گةذاويتةوةگةذاويتةوةگةذاويتةوةگةذاويتةوة

يـان  يـان  يـان  يـان  . . . . بارام هةميشة باسي پياوي عاقصي دةكردو، ئةو كارانة كة نايكا         بارام هةميشة باسي پياوي عاقصي دةكردو، ئةو كارانة كة نايكا         بارام هةميشة باسي پياوي عاقصي دةكردو، ئةو كارانة كة نايكا         بارام هةميشة باسي پياوي عاقصي دةكردو، ئةو كارانة كة نايكا         
پيـاوي  پيـاوي  پيـاوي  پيـاوي  ... ... ... ... ناگةذثتـةوة بچثـت بـؤ دث   ناگةذثتـةوة بچثـت بـؤ دث   ناگةذثتـةوة بچثـت بـؤ دث   ناگةذثتـةوة بچثـت بـؤ دث   سـاآلنثك  سـاآلنثك  سـاآلنثك  سـاآلنثك  پياوي عاقص دوا    پياوي عاقص دوا    پياوي عاقص دوا    پياوي عاقص دوا    . . . . نابث بيكا نابث بيكا نابث بيكا نابث بيكا 

پياوي عاقص لـة ماصـثكي      پياوي عاقص لـة ماصـثكي      پياوي عاقص لـة ماصـثكي      پياوي عاقص لـة ماصـثكي      ... ... ... ... عاقص واز لة ژياين ئوروپا ناهثنث كة لثرة بژي        عاقص واز لة ژياين ئوروپا ناهثنث كة لثرة بژي        عاقص واز لة ژياين ئوروپا ناهثنث كة لثرة بژي        عاقص واز لة ژياين ئوروپا ناهثنث كة لثرة بژي        
        ............پياوي عاقصپياوي عاقصپياوي عاقصپياوي عاقص... ... ... ... كؤن و كاولداكؤن و كاولداكؤن و كاولداكؤن و كاولدا
لـةوةيت ئـةو گةذاوةتـةوة، يـان رةنگـة          لـةوةيت ئـةو گةذاوةتـةوة، يـان رةنگـة          لـةوةيت ئـةو گةذاوةتـةوة، يـان رةنگـة          لـةوةيت ئـةو گةذاوةتـةوة، يـان رةنگـة          . . . . هةموو عاقـصن  هةموو عاقـصن  هةموو عاقـصن  هةموو عاقـصن  . . . . ةةةةبارام عاقص بارام عاقص بارام عاقص بارام عاقص 

لةوةيت ئةو لثرة رؤشتووة هةموو عـاقص بـوون و، باسـي پيـاوي عـاقص                لةوةيت ئةو لثرة رؤشتووة هةموو عـاقص بـوون و، باسـي پيـاوي عـاقص                لةوةيت ئةو لثرة رؤشتووة هةموو عـاقص بـوون و، باسـي پيـاوي عـاقص                لةوةيت ئةو لثرة رؤشتووة هةموو عـاقص بـوون و، باسـي پيـاوي عـاقص                
. . . . مـونريةو روونـاكي خوشـكي و، مثردةكانيـان        مـونريةو روونـاكي خوشـكي و، مثردةكانيـان        مـونريةو روونـاكي خوشـكي و، مثردةكانيـان        مـونريةو روونـاكي خوشـكي و، مثردةكانيـان        . . . . بارام و خثزاين  بارام و خثزاين  بارام و خثزاين  بارام و خثزاين  . . . . دةكةندةكةندةكةندةكةن

هـةموويان جگـة لـة      هـةموويان جگـة لـة      هـةموويان جگـة لـة      هـةموويان جگـة لـة      . . . . تةنانـةت جـةالليش   تةنانـةت جـةالليش   تةنانـةت جـةالليش   تةنانـةت جـةالليش   ... ... ... ... هاوذث و بـرادةراين كـؤين     هاوذث و بـرادةراين كـؤين     هاوذث و بـرادةراين كـؤين     هاوذث و بـرادةراين كـؤين     
ناســريش ســاآلنثك لةمةبــةر، ئــةو دةمــة كــة ســوار پژؤيــةكي ناســريش ســاآلنثك لةمةبــةر، ئــةو دةمــة كــة ســوار پژؤيــةكي ناســريش ســاآلنثك لةمةبــةر، ئــةو دةمــة كــة ســوار پژؤيــةكي ناســريش ســاآلنثك لةمةبــةر، ئــةو دةمــة كــة ســوار پژؤيــةكي . . . . ناســريناســريناســريناســري

ئـةو  ئـةو  ئـةو  ئـةو  . . . . سةوزي مودثل باآل دةبوو، جاروباريش سثتاري دةژةند، عاقص بوو    سةوزي مودثل باآل دةبوو، جاروباريش سثتاري دةژةند، عاقص بوو    سةوزي مودثل باآل دةبوو، جاروباريش سثتاري دةژةند، عاقص بوو    سةوزي مودثل باآل دةبوو، جاروباريش سثتاري دةژةند، عاقص بوو    
بذياري دابوو ئيمـشةو    بذياري دابوو ئيمـشةو    بذياري دابوو ئيمـشةو    بذياري دابوو ئيمـشةو    ... ... ... ... دةمة كة شوثن ئةفسانة دةكةوت و ئةفسانةش      دةمة كة شوثن ئةفسانة دةكةوت و ئةفسانةش      دةمة كة شوثن ئةفسانة دةكةوت و ئةفسانةش      دةمة كة شوثن ئةفسانة دةكةوت و ئةفسانةش      

نة ناسـري، نـة   نة ناسـري، نـة   نة ناسـري، نـة   نة ناسـري، نـة   . . . . كةس بؤ ژوورةكةي، بؤ خةصوةيت ژوورةكةي رثگة نةدا     كةس بؤ ژوورةكةي، بؤ خةصوةيت ژوورةكةي رثگة نةدا     كةس بؤ ژوورةكةي، بؤ خةصوةيت ژوورةكةي رثگة نةدا     كةس بؤ ژوورةكةي، بؤ خةصوةيت ژوورةكةي رثگة نةدا     
و لة سـةر مؤبلةكـة درثـژ        و لة سـةر مؤبلةكـة درثـژ        و لة سـةر مؤبلةكـة درثـژ        و لة سـةر مؤبلةكـة درثـژ        تةلةفوونةكةي دانا   تةلةفوونةكةي دانا   تةلةفوونةكةي دانا   تةلةفوونةكةي دانا   . . . . ئةفسانةو، نة هيچكةسيتر  ئةفسانةو، نة هيچكةسيتر  ئةفسانةو، نة هيچكةسيتر  ئةفسانةو، نة هيچكةسيتر  

سةرخيستة سةر دةسكي نةرمي مؤبلةكة و، چةناگةي لة سنگي         سةرخيستة سةر دةسكي نةرمي مؤبلةكة و، چةناگةي لة سنگي         سةرخيستة سةر دةسكي نةرمي مؤبلةكة و، چةناگةي لة سنگي         سةرخيستة سةر دةسكي نةرمي مؤبلةكة و، چةناگةي لة سنگي         . . . . بووةوةبووةوةبووةوةبووةوة
بريا كةسثك دةبوو پةتوويةكي پثـدا بـدا و، هـةروا خـةوي             بريا كةسثك دةبوو پةتوويةكي پثـدا بـدا و، هـةروا خـةوي             بريا كةسثك دةبوو پةتوويةكي پثـدا بـدا و، هـةروا خـةوي             بريا كةسثك دةبوو پةتوويةكي پثـدا بـدا و، هـةروا خـةوي             . . . . رةقي چةقي رةقي چةقي رةقي چةقي رةقي چةقي 
نة مـن   نة مـن   نة مـن   نة مـن   . . . . بةآلم كث؟ قةرار نةبوو كةس بؤ ژوورةكةي رثگة بدا        بةآلم كث؟ قةرار نةبوو كةس بؤ ژوورةكةي رثگة بدا        بةآلم كث؟ قةرار نةبوو كةس بؤ ژوورةكةي رثگة بدا        بةآلم كث؟ قةرار نةبوو كةس بؤ ژوورةكةي رثگة بدا        . . . . لثدةكةوتلثدةكةوتلثدةكةوتلثدةكةوت

        ....و نة فةرهاد و نة ئةفسانةي ژين ناسريو نة فةرهاد و نة ئةفسانةي ژين ناسريو نة فةرهاد و نة ئةفسانةي ژين ناسريو نة فةرهاد و نة ئةفسانةي ژين ناسري

        پثنجپثنجپثنجپثنج
        

        
        

مانـدوويي دوو رؤژي    مانـدوويي دوو رؤژي    مانـدوويي دوو رؤژي    مانـدوويي دوو رؤژي    . . . . چثشتانثكي درةنگ بوو لـة خـةو هةصمـساند        چثشتانثكي درةنگ بوو لـة خـةو هةصمـساند        چثشتانثكي درةنگ بوو لـة خـةو هةصمـساند        چثشتانثكي درةنگ بوو لـة خـةو هةصمـساند        
لةوةيت گـةرابووةوة   لةوةيت گـةرابووةوة   لةوةيت گـةرابووةوة   لةوةيت گـةرابووةوة   . . . . بةآلم برسي بوو  بةآلم برسي بوو  بةآلم برسي بوو  بةآلم برسي بوو  . . . . رابوردوو لة لةشي دةرچووبوو   رابوردوو لة لةشي دةرچووبوو   رابوردوو لة لةشي دةرچووبوو   رابوردوو لة لةشي دةرچووبوو   



 

تةا تةا تةا تةا ... ... ... ... رةنگة لة بةر جياوازي خواردين ئثرة و      رةنگة لة بةر جياوازي خواردين ئثرة و      رةنگة لة بةر جياوازي خواردين ئثرة و      رةنگة لة بةر جياوازي خواردين ئثرة و      . . . . زوو زوو برسي دةبوو   زوو زوو برسي دةبوو   زوو زوو برسي دةبوو   زوو زوو برسي دةبوو   
تةنانـةت  تةنانـةت  تةنانـةت  تةنانـةت  . . . . هةموو شتثكيئثرة لة گةص شوثنيتر جياواز بوو      هةموو شتثكيئثرة لة گةص شوثنيتر جياواز بوو      هةموو شتثكيئثرة لة گةص شوثنيتر جياواز بوو      هةموو شتثكيئثرة لة گةص شوثنيتر جياواز بوو      . . . . خواردن نةبوو خواردن نةبوو خواردن نةبوو خواردن نةبوو 
دةبوو لـةم   دةبوو لـةم   دةبوو لـةم   دةبوو لـةم   . . . . ساتةكاين ئثرة ساتةكاين ئثرة ساتةكاين ئثرة ساتةكاين ئثرة . . . .  ئةو دةبوو ئةم ساتانة بژي      ئةو دةبوو ئةم ساتانة بژي      ئةو دةبوو ئةم ساتانة بژي      ئةو دةبوو ئةم ساتانة بژي     ساتةكانيشي و، ساتةكانيشي و، ساتةكانيشي و، ساتةكانيشي و، 

        ....ساتانةدا بنووسثساتانةدا بنووسثساتانةدا بنووسثساتانةدا بنووسث
        )))))))) لةوةيت گةذاويتةوة چيت كردووة؟  لةوةيت گةذاويتةوة چيت كردووة؟  لةوةيت گةذاويتةوة چيت كردووة؟  لةوةيت گةذاويتةوة چيت كردووة؟ ((((((((

... ... ... ... ئةويش گوتبـووي  ئةويش گوتبـووي  ئةويش گوتبـووي  ئةويش گوتبـووي  . . . . دوثنث ئةم كاتانة جةاليل لة كثو لثي پرسيبوو       دوثنث ئةم كاتانة جةاليل لة كثو لثي پرسيبوو       دوثنث ئةم كاتانة جةاليل لة كثو لثي پرسيبوو       دوثنث ئةم كاتانة جةاليل لة كثو لثي پرسيبوو       
لـة  لـة  لـة  لـة  . . . .  دةمةوث چريؤكثكـي تـازة بنووسـم        دةمةوث چريؤكثكـي تـازة بنووسـم        دةمةوث چريؤكثكـي تـازة بنووسـم        دةمةوث چريؤكثكـي تـازة بنووسـم       ((((((((: : : : چي گوتبوو؟ رةنگة گوتبثيت   چي گوتبوو؟ رةنگة گوتبثيت   چي گوتبوو؟ رةنگة گوتبثيت   چي گوتبوو؟ رةنگة گوتبثيت   

ــةم   ــت پثدةك ــبةينثوة دةس ــةم  س ــت پثدةك ــبةينثوة دةس ــةم  س ــت پثدةك ــبةينثوة دةس ــةم  س ــت پثدةك ــبةينثوة دةس ــة  ))))))))....س ــبةينثي دوثنثي ــذؤ س ــة   ئيم ــبةينثي دوثنثي ــذؤ س ــة   ئيم ــبةينثي دوثنثي ــذؤ س ــة   ئيم ــبةينثي دوثنثي ــذؤ س ــؤ  . . . .  ئيم ــوو ب ــؤ  چ ــوو ب ــؤ  چ ــوو ب ــؤ  چ ــوو ب چ
ئاشپةزخانة ناشتا بكا و، پاشان دانيـشث و، خـةريكي رثـك و پثككـردين             ئاشپةزخانة ناشتا بكا و، پاشان دانيـشث و، خـةريكي رثـك و پثككـردين             ئاشپةزخانة ناشتا بكا و، پاشان دانيـشث و، خـةريكي رثـك و پثككـردين             ئاشپةزخانة ناشتا بكا و، پاشان دانيـشث و، خـةريكي رثـك و پثككـردين             

        ....هةموو ئةو شتانة بث كة لة زةينيدا كةصةكة بووبوونهةموو ئةو شتانة بث كة لة زةينيدا كةصةكة بووبوونهةموو ئةو شتانة بث كة لة زةينيدا كةصةكة بووبوونهةموو ئةو شتانة بث كة لة زةينيدا كةصةكة بووبوون
. . . . من شوثين كةومت و لةسةر سفرة بچووكةكة لة بةرامبةري دانيشتم من شوثين كةومت و لةسةر سفرة بچووكةكة لة بةرامبةري دانيشتم من شوثين كةومت و لةسةر سفرة بچووكةكة لة بةرامبةري دانيشتم من شوثين كةومت و لةسةر سفرة بچووكةكة لة بةرامبةري دانيشتم 

    هـةنگوين و رؤنةكـةرة و پـةنريي       هـةنگوين و رؤنةكـةرة و پـةنريي       هـةنگوين و رؤنةكـةرة و پـةنريي       هـةنگوين و رؤنةكـةرة و پـةنريي       . . . . سفرةي ئةم بةيانيةي رةنگينتـر بـوو      سفرةي ئةم بةيانيةي رةنگينتـر بـوو      سفرةي ئةم بةيانيةي رةنگينتـر بـوو      سفرةي ئةم بةيانيةي رةنگينتـر بـوو      
نانةكةشي ناين تةنووري ئـةوان     نانةكةشي ناين تةنووري ئـةوان     نانةكةشي ناين تةنووري ئـةوان     نانةكةشي ناين تةنووري ئـةوان     . . . . ديارمياصي خةزووري جةاليل  ديارمياصي خةزووري جةاليل  ديارمياصي خةزووري جةاليل  ديارمياصي خةزووري جةاليل  . . . . خؤماصيخؤماصيخؤماصيخؤماصي

        ....بووبووبووبوو
پثموانيـة قيـژة تيـژو    پثموانيـة قيـژة تيـژو    پثموانيـة قيـژة تيـژو    پثموانيـة قيـژة تيـژو    . . . .  لةوة دةچث ئيمشةو خؤش خةوتبثيت   لةوة دةچث ئيمشةو خؤش خةوتبثيت   لةوة دةچث ئيمشةو خؤش خةوتبثيت   لةوة دةچث ئيمشةو خؤش خةوتبثيت  ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

        ))))))))....ترسناكةكةي شةوان لة خةو رايپةذاندبثيتترسناكةكةي شةوان لة خةو رايپةذاندبثيتترسناكةكةي شةوان لة خةو رايپةذاندبثيتترسناكةكةي شةوان لة خةو رايپةذاندبثيت
دوثــشةو ئةوةنــدة مانــدوو بــوو، سةرخيــستبووة ســةر دوثــشةو ئةوةنــدة مانــدوو بــوو، سةرخيــستبووة ســةر دوثــشةو ئةوةنــدة مانــدوو بــوو، سةرخيــستبووة ســةر دوثــشةو ئةوةنــدة مانــدوو بــوو، سةرخيــستبووة ســةر . . . . دةمــزايندةمــزايندةمــزايندةمــزاين

. . . . قيژةكةي شـةوانيش بـةئاگاي نـةكردبووةوة      قيژةكةي شـةوانيش بـةئاگاي نـةكردبووةوة      قيژةكةي شـةوانيش بـةئاگاي نـةكردبووةوة      قيژةكةي شـةوانيش بـةئاگاي نـةكردبووةوة      . . . . سةرين خةوي لثكةوتبوو  سةرين خةوي لثكةوتبوو  سةرين خةوي لثكةوتبوو  سةرين خةوي لثكةوتبوو  
يـان ئةوةنـدة دوور بووبـث    يـان ئةوةنـدة دوور بووبـث    يـان ئةوةنـدة دوور بووبـث    يـان ئةوةنـدة دوور بووبـث    . . . . رةنگة قيژةكة نةبووبث كة بةئاگاي بكاتةوة     رةنگة قيژةكة نةبووبث كة بةئاگاي بكاتةوة     رةنگة قيژةكة نةبووبث كة بةئاگاي بكاتةوة     رةنگة قيژةكة نةبووبث كة بةئاگاي بكاتةوة     

        ....پثي بةئاگا نةكرابثتةوةپثي بةئاگا نةكرابثتةوةپثي بةئاگا نةكرابثتةوةپثي بةئاگا نةكرابثتةوة
        ))))))))............ئةو تا بةياينئةو تا بةياينئةو تا بةياينئةو تا بةياين... ... ... ...  بة پثچةوانةي تؤوة فةرهاد بة پثچةوانةي تؤوة فةرهاد بة پثچةوانةي تؤوة فةرهاد بة پثچةوانةي تؤوة فةرهاد((((((((

 ئـةو تـا      ئـةو تـا      ئـةو تـا      ئـةو تـا     ((((((((: : : : بـة تووذةييـةوة گـويت     بـة تووذةييـةوة گـويت     بـة تووذةييـةوة گـويت     بـة تووذةييـةوة گـويت     . . . . نةيهثشت قسةكةم تـةواو بكـةم     نةيهثشت قسةكةم تـةواو بكـةم     نةيهثشت قسةكةم تـةواو بكـةم     نةيهثشت قسةكةم تـةواو بكـةم     
        ))))))))!!!!ا شةذي كردبث؟ا شةذي كردبث؟ا شةذي كردبث؟ا شةذي كردبث؟بةياين چي؟ نةخةوتووة؟ قسةي كردووة؟ نةكبةياين چي؟ نةخةوتووة؟ قسةي كردووة؟ نةكبةياين چي؟ نةخةوتووة؟ قسةي كردووة؟ نةكبةياين چي؟ نةخةوتووة؟ قسةي كردووة؟ نةك

        ....هةوصيدةدا تووذةييةكةي وةشثرثهةوصيدةدا تووذةييةكةي وةشثرثهةوصيدةدا تووذةييةكةي وةشثرثهةوصيدةدا تووذةييةكةي وةشثرث. . . . پارووي لة دةمدا بوو دةدواپارووي لة دةمدا بوو دةدواپارووي لة دةمدا بوو دةدواپارووي لة دةمدا بوو دةدوا
        ))))))))....بة دةم ئازارةوة دةيناآلند و گينگصي دةدابة دةم ئازارةوة دةيناآلند و گينگصي دةدابة دةم ئازارةوة دةيناآلند و گينگصي دةدابة دةم ئازارةوة دةيناآلند و گينگصي دةدا. . . .  نةخؤش بوو نةخؤش بوو نةخؤش بوو نةخؤش بوو((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

        ))))))))!!!! وةك ماري بريندار؟ وةك ماري بريندار؟ وةك ماري بريندار؟ وةك ماري بريندار؟((((((((
وةهـا كـة بيـةوث السـايي     وةهـا كـة بيـةوث السـايي     وةهـا كـة بيـةوث السـايي     وةهـا كـة بيـةوث السـايي     . . . . بة تةوس و القرتثـوة گـويت و، پثكـةين         بة تةوس و القرتثـوة گـويت و، پثكـةين         بة تةوس و القرتثـوة گـويت و، پثكـةين         بة تةوس و القرتثـوة گـويت و، پثكـةين         

 ئيتـر حـةز      ئيتـر حـةز      ئيتـر حـةز      ئيتـر حـةز     ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . ئةوسـا جيـدي بـووةوة     ئةوسـا جيـدي بـووةوة     ئةوسـا جيـدي بـووةوة     ئةوسـا جيـدي بـووةوة     . . . . پثكةنينةكةي من بكاتةوة  پثكةنينةكةي من بكاتةوة  پثكةنينةكةي من بكاتةوة  پثكةنينةكةي من بكاتةوة  
            ))))))))....ناكةم هيچ دةربارةي فةرهاد ببيستمناكةم هيچ دةربارةي فةرهاد ببيستمناكةم هيچ دةربارةي فةرهاد ببيستمناكةم هيچ دةربارةي فةرهاد ببيستم

        ))))))))............ ئةمة بذيارثكةو داومة ئةمة بذيارثكةو داومة ئةمة بذيارثكةو داومة ئةمة بذيارثكةو داومة((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت



 

ــذيارثكي داوة  ــدةزاين چ ب ــي نةي ــذيارثكي داوة خؤش ــدةزاين چ ب ــي نةي ــذيارثكي داوة خؤش ــدةزاين چ ب ــي نةي ــذيارثكي داوة خؤش ــدةزاين چ ب ــي نةي ــةدابوو . . . . خؤش ــذيارثكي ن ــيچ ب ــةدابوو ه ــذيارثكي ن ــيچ ب ــةدابوو ه ــذيارثكي ن ــيچ ب ــةدابوو ه ــذيارثكي ن ــيچ ب . . . . ه
بريثـك بـوو لـةو سـاتةدا بـة          بريثـك بـوو لـةو سـاتةدا بـة          بريثـك بـوو لـةو سـاتةدا بـة          بريثـك بـوو لـةو سـاتةدا بـة          . . . . قسةيةك بوو لةو كاتةدا بة دةميدا هاتبوو      قسةيةك بوو لةو كاتةدا بة دةميدا هاتبوو      قسةيةك بوو لةو كاتةدا بة دةميدا هاتبوو      قسةيةك بوو لةو كاتةدا بة دةميدا هاتبوو      

ــة هــةموو . . . . مثــشكيدا تثپــةذيبوومثــشكيدا تثپــةذيبوومثــشكيدا تثپــةذيبوومثــشكيدا تثپــةذيبوو ــة هــةموو بــريي ئــةوةي زةيــين ل ــة هــةموو بــريي ئــةوةي زةيــين ل ــة هــةموو بــريي ئــةوةي زةيــين ل  ئــةو شــتانة وا  ئــةو شــتانة وا  ئــةو شــتانة وا  ئــةو شــتانة وا بــريي ئــةوةي زةيــين ل
تووشي تووشي تووشي تووشي ساآلنثكة  ساآلنثكة  ساآلنثكة  ساآلنثكة  پةيوةنديان بة ئةوةوة هةية، ئةو كةسة ناوي فةرهادةو،         پةيوةنديان بة ئةوةوة هةية، ئةو كةسة ناوي فةرهادةو،         پةيوةنديان بة ئةوةوة هةية، ئةو كةسة ناوي فةرهادةو،         پةيوةنديان بة ئةوةوة هةية، ئةو كةسة ناوي فةرهادةو،         

        : : : : گويتگويتگويتگويت. . . . فةرامؤشي بووة، پاك بكاتةوةفةرامؤشي بووة، پاك بكاتةوةفةرامؤشي بووة، پاك بكاتةوةفةرامؤشي بووة، پاك بكاتةوة
 گةوجيةتية پياو هةموو توانا و بةهرةي خؤي، ساتةكاين تةمةين خؤي            گةوجيةتية پياو هةموو توانا و بةهرةي خؤي، ساتةكاين تةمةين خؤي            گةوجيةتية پياو هةموو توانا و بةهرةي خؤي، ساتةكاين تةمةين خؤي            گةوجيةتية پياو هةموو توانا و بةهرةي خؤي، ساتةكاين تةمةين خؤي           ((((((((

        ))))))))....فيداي رابوردووي كةسثك بكا كة نيازي بة رابوردوو نيةفيداي رابوردووي كةسثك بكا كة نيازي بة رابوردوو نيةفيداي رابوردووي كةسثك بكا كة نيازي بة رابوردوو نيةفيداي رابوردووي كةسثك بكا كة نيازي بة رابوردوو نية
... ... ... ... لـة مـن   لـة مـن   لـة مـن   لـة مـن   ... ... ... ... دةمزاين نابث لة بةرامبةر پياوثك دانيشم كة لـة خـؤي          دةمزاين نابث لة بةرامبةر پياوثك دانيشم كة لـة خـؤي          دةمزاين نابث لة بةرامبةر پياوثك دانيشم كة لـة خـؤي          دةمزاين نابث لة بةرامبةر پياوثك دانيشم كة لـة خـؤي          

يان رةنگة لة هةردووكمان تووذةيةو، نابث لةو چاوانة ورد ببمةوة كة بة           يان رةنگة لة هةردووكمان تووذةيةو، نابث لةو چاوانة ورد ببمةوة كة بة           يان رةنگة لة هةردووكمان تووذةيةو، نابث لةو چاوانة ورد ببمةوة كة بة           يان رةنگة لة هةردووكمان تووذةيةو، نابث لةو چاوانة ورد ببمةوة كة بة           
بؤيــة هةســتام و رؤشــتمة بــةر بؤيــة هةســتام و رؤشــتمة بــةر بؤيــة هةســتام و رؤشــتمة بــةر بؤيــة هةســتام و رؤشــتمة بــةر . . . . گــران تووذةييةكــةيان شــاردووةتةوةگــران تووذةييةكــةيان شــاردووةتةوةگــران تووذةييةكــةيان شــاردووةتةوةگــران تووذةييةكــةيان شــاردووةتةوة

بؤ ئـةوةي سـةيري دةرةوة بكـةم و، لـة هـةمان             بؤ ئـةوةي سـةيري دةرةوة بكـةم و، لـة هـةمان             بؤ ئـةوةي سـةيري دةرةوة بكـةم و، لـة هـةمان             بؤ ئـةوةي سـةيري دةرةوة بكـةم و، لـة هـةمان             . . . . پةجنةرةكة راوةستام پةجنةرةكة راوةستام پةجنةرةكة راوةستام پةجنةرةكة راوةستام 
        ))))))))ؤكةكة چي بةسةر دث؟ ؤكةكة چي بةسةر دث؟ ؤكةكة چي بةسةر دث؟ ؤكةكة چي بةسةر دث؟ چريچريچريچري... ... ... ...  ئةي چريؤكةكة ئةي چريؤكةكة ئةي چريؤكةكة ئةي چريؤكةكة((((((((: : : : حاصيشدا بصثمحاصيشدا بصثمحاصيشدا بصثمحاصيشدا بصثم

        ))))))))!!!! چريؤكةكة؟ چريؤكةكة؟ چريؤكةكة؟ چريؤكةكة؟((((((((
 ئـةم    ئـةم    ئـةم    ئـةم   ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . بيگوتاية بذوام پث نـةدةكرد    بيگوتاية بذوام پث نـةدةكرد    بيگوتاية بذوام پث نـةدةكرد    بيگوتاية بذوام پث نـةدةكرد    . . . . نةيگوت وازي لث دثنث   نةيگوت وازي لث دثنث   نةيگوت وازي لث دثنث   نةيگوت وازي لث دثنث   

بــة تــةمام بــة تــةمام بــة تــةمام بــة تــةمام . . . . دوو رؤژة لــة دث بــريم لــة پذؤژةيــةكي تــازة كردووةتــةوةدوو رؤژة لــة دث بــريم لــة پذؤژةيــةكي تــازة كردووةتــةوةدوو رؤژة لــة دث بــريم لــة پذؤژةيــةكي تــازة كردووةتــةوةدوو رؤژة لــة دث بــريم لــة پذؤژةيــةكي تــازة كردووةتــةوة
        ))))))))....چريؤكي كةسثكيتر بنووسمچريؤكي كةسثكيتر بنووسمچريؤكي كةسثكيتر بنووسمچريؤكي كةسثكيتر بنووسم

        )))))))) ناسري؟  ناسري؟  ناسري؟  ناسري؟ ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت
تاقانـة  تاقانـة  تاقانـة  تاقانـة  . . . . چريؤكي ناسري چريؤكثكـي كـؤن و سـواوة        چريؤكي ناسري چريؤكثكـي كـؤن و سـواوة        چريؤكي ناسري چريؤكثكـي كـؤن و سـواوة        چريؤكي ناسري چريؤكثكـي كـؤن و سـواوة        ! ! ! !  بؤ ناسري؟   بؤ ناسري؟   بؤ ناسري؟   بؤ ناسري؟  ((((((((

كچـة دصـي الي   كچـة دصـي الي   كچـة دصـي الي   كچـة دصـي الي   . . . . كوذي پياوثكي دةوصةمةند عاشقي كچثكـي هـةژار دةبـث        كوذي پياوثكي دةوصةمةند عاشقي كچثكـي هـةژار دةبـث        كوذي پياوثكي دةوصةمةند عاشقي كچثكـي هـةژار دةبـث        كوذي پياوثكي دةوصةمةند عاشقي كچثكـي هـةژار دةبـث        
كةسثكيترة، بةآلم لة هةلوومةرجثكي تايبةتدا بة ناچاري شـووي پثـدةكا           كةسثكيترة، بةآلم لة هةلوومةرجثكي تايبةتدا بة ناچاري شـووي پثـدةكا           كةسثكيترة، بةآلم لة هةلوومةرجثكي تايبةتدا بة ناچاري شـووي پثـدةكا           كةسثكيترة، بةآلم لة هةلوومةرجثكي تايبةتدا بة ناچاري شـووي پثـدةكا           

        ))))))))............و، دوايچةند ساصو، دوايچةند ساصو، دوايچةند ساصو، دوايچةند ساص
        ............نةيگوت دواي چةند ساص كچة دةمرث و كوذةكةشنةيگوت دواي چةند ساص كچة دةمرث و كوذةكةشنةيگوت دواي چةند ساص كچة دةمرث و كوذةكةشنةيگوت دواي چةند ساص كچة دةمرث و كوذةكةش

        )))))))).... كةواتة ئةفسانة كةواتة ئةفسانة كةواتة ئةفسانة كةواتة ئةفسانة((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت
گةرةيةكي بة دةمـةوة    گةرةيةكي بة دةمـةوة    گةرةيةكي بة دةمـةوة    گةرةيةكي بة دةمـةوة    جججج. . . . ناشتاي كردبوو، سفرةكةي كؤ دةكردةوة    ناشتاي كردبوو، سفرةكةي كؤ دةكردةوة    ناشتاي كردبوو، سفرةكةي كؤ دةكردةوة    ناشتاي كردبوو، سفرةكةي كؤ دةكردةوة    

ئـاوذي لـث دامـةوة و لـثم ورد          ئـاوذي لـث دامـةوة و لـثم ورد          ئـاوذي لـث دامـةوة و لـثم ورد          ئـاوذي لـث دامـةوة و لـثم ورد          . . . . بوو، دووكةصةكةي چـاوي دةكزانـدةوة     بوو، دووكةصةكةي چـاوي دةكزانـدةوة     بوو، دووكةصةكةي چـاوي دةكزانـدةوة     بوو، دووكةصةكةي چـاوي دةكزانـدةوة     
 ئةوانـةي    ئةوانـةي    ئةوانـةي    ئةوانـةي   ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . نيگاي، نيگاي پياوثكي مانـدوو دامـاو بـوو        نيگاي، نيگاي پياوثكي مانـدوو دامـاو بـوو        نيگاي، نيگاي پياوثكي مانـدوو دامـاو بـوو        نيگاي، نيگاي پياوثكي مانـدوو دامـاو بـوو        . . . . بووةوةبووةوةبووةوةبووةوة

گةمـــةي گةمـــةي گةمـــةي گةمـــةي . . . . ژيانيـــان دةدؤذثـــنن، لـــة پثـــشدا گةمـــةكانيان دؤذانـــدووة ژيانيـــان دةدؤذثـــنن، لـــة پثـــشدا گةمـــةكانيان دؤذانـــدووة ژيانيـــان دةدؤذثـــنن، لـــة پثـــشدا گةمـــةكانيان دؤذانـــدووة ژيانيـــان دةدؤذثـــنن، لـــة پثـــشدا گةمـــةكانيان دؤذانـــدووة 
        ))))))))............خؤشةويسيت وخؤشةويسيت وخؤشةويسيت وخؤشةويسيت و

        ))))))))....لةمةبةرلةمةبةرلةمةبةرلةمةبةرساآلنثك ساآلنثك ساآلنثك ساآلنثك . . . .  من ئةو گةمةيةم دةمثكةية دؤذاندووة من ئةو گةمةيةم دةمثكةية دؤذاندووة من ئةو گةمةيةم دةمثكةية دؤذاندووة من ئةو گةمةيةم دةمثكةية دؤذاندووة((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت



 

لـة توركيـا، لـة    لـة توركيـا، لـة    لـة توركيـا، لـة    لـة توركيـا، لـة    . . . . لةمةبةر چريؤكي ئةو دؤذانةي نووسـيبوو     لةمةبةر چريؤكي ئةو دؤذانةي نووسـيبوو     لةمةبةر چريؤكي ئةو دؤذانةي نووسـيبوو     لةمةبةر چريؤكي ئةو دؤذانةي نووسـيبوو     سـاآلنثك   سـاآلنثك   سـاآلنثك   سـاآلنثك   
چريؤكثكي عاشقانة لة زةمينةيةكي تونـد  چريؤكثكي عاشقانة لة زةمينةيةكي تونـد  چريؤكثكي عاشقانة لة زةمينةيةكي تونـد  چريؤكثكي عاشقانة لة زةمينةيةكي تونـد  . . . . ژووري بچووكي رستوورانثك ژووري بچووكي رستوورانثك ژووري بچووكي رستوورانثك ژووري بچووكي رستوورانثك 

دواتر لة ئوروپـا، لـة گؤفارثكـدا        دواتر لة ئوروپـا، لـة گؤفارثكـدا        دواتر لة ئوروپـا، لـة گؤفارثكـدا        دواتر لة ئوروپـا، لـة گؤفارثكـدا        ... ... ... ... و تاصي سياسيدا و، كؤمةصث دروشم و      و تاصي سياسيدا و، كؤمةصث دروشم و      و تاصي سياسيدا و، كؤمةصث دروشم و      و تاصي سياسيدا و، كؤمةصث دروشم و      
        . . . . بآلوي كردبووةوةبآلوي كردبووةوةبآلوي كردبووةوةبآلوي كردبووةوة

        ....)))))))) ئةو دصدارةي نةبووة هاوذمث ئةو دصدارةي نةبووة هاوذمث ئةو دصدارةي نةبووة هاوذمث ئةو دصدارةي نةبووة هاوذمث((((((((
هةميشة خؤي بؤ نووسني و بة تايبةت بآلو كردنةوةي ئةو چريؤكـة   هةميشة خؤي بؤ نووسني و بة تايبةت بآلو كردنةوةي ئةو چريؤكـة   هةميشة خؤي بؤ نووسني و بة تايبةت بآلو كردنةوةي ئةو چريؤكـة   هةميشة خؤي بؤ نووسني و بة تايبةت بآلو كردنةوةي ئةو چريؤكـة   

تةنانةت لـة كـؤذثكي ئةدةبيـشدا، لـة دةرةوةي وآلت           تةنانةت لـة كـؤذثكي ئةدةبيـشدا، لـة دةرةوةي وآلت           تةنانةت لـة كـؤذثكي ئةدةبيـشدا، لـة دةرةوةي وآلت           تةنانةت لـة كـؤذثكي ئةدةبيـشدا، لـة دةرةوةي وآلت           . . . . سةركؤنة كردبوو سةركؤنة كردبوو سةركؤنة كردبوو سةركؤنة كردبوو 
 ئةو چريؤكة چريؤكي     ئةو چريؤكة چريؤكي     ئةو چريؤكة چريؤكي     ئةو چريؤكة چريؤكي    )))))))).... ئةو چريؤكة خراپترين چريؤكي منة      ئةو چريؤكة خراپترين چريؤكي منة      ئةو چريؤكة خراپترين چريؤكي منة      ئةو چريؤكة خراپترين چريؤكي منة     ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي

كچثك بوو ئةگةرچي عاشقي دةسگريانةكةي بوو، بةآلم حازر نـةبوو لـة            كچثك بوو ئةگةرچي عاشقي دةسگريانةكةي بوو، بةآلم حازر نـةبوو لـة            كچثك بوو ئةگةرچي عاشقي دةسگريانةكةي بوو، بةآلم حازر نـةبوو لـة            كچثك بوو ئةگةرچي عاشقي دةسگريانةكةي بوو، بةآلم حازر نـةبوو لـة            
دةسـگرياين كچةكـة چريؤكةكـةي      دةسـگرياين كچةكـة چريؤكةكـةي      دةسـگرياين كچةكـة چريؤكةكـةي      دةسـگرياين كچةكـة چريؤكةكـةي      . . . . خةبات بـؤ رزگاريـدا هـاوذثيي بكـا        خةبات بـؤ رزگاريـدا هـاوذثيي بكـا        خةبات بـؤ رزگاريـدا هـاوذثيي بكـا        خةبات بـؤ رزگاريـدا هـاوذثيي بكـا        

پياوثك كة ناچار بوو لة چريؤكـي عاشـقانةي كچةكـة بثتـة             پياوثك كة ناچار بوو لة چريؤكـي عاشـقانةي كچةكـة بثتـة             پياوثك كة ناچار بوو لة چريؤكـي عاشـقانةي كچةكـة بثتـة             پياوثك كة ناچار بوو لة چريؤكـي عاشـقانةي كچةكـة بثتـة             . . . . دةگثذايةوةدةگثذايةوةدةگثذايةوةدةگثذايةوة
نـة لـة گـةص     نـة لـة گـةص     نـة لـة گـةص     نـة لـة گـةص     . . . .  بثژةري ئةو چريؤكة راستگؤ نيـة       بثژةري ئةو چريؤكة راستگؤ نيـة       بثژةري ئةو چريؤكة راستگؤ نيـة       بثژةري ئةو چريؤكة راستگؤ نيـة      ((((((((: : : : ئةو گوتبووي ئةو گوتبووي ئةو گوتبووي ئةو گوتبووي ... ... ... ... دةرودةرودةرودةرو

 يـةكثك لـة كؤذةكـةدا هةسـتابوو       يـةكثك لـة كؤذةكـةدا هةسـتابوو       يـةكثك لـة كؤذةكـةدا هةسـتابوو       يـةكثك لـة كؤذةكـةدا هةسـتابوو      ))))))))....خؤي، نة لة گةص كچـي چريؤكةكـةدا       خؤي، نة لة گةص كچـي چريؤكةكـةدا       خؤي، نة لة گةص كچـي چريؤكةكـةدا       خؤي، نة لة گةص كچـي چريؤكةكـةدا       
گؤيي يـان درؤزين بثـژةري ئـةو چريؤكـة چ           گؤيي يـان درؤزين بثـژةري ئـةو چريؤكـة چ           گؤيي يـان درؤزين بثـژةري ئـةو چريؤكـة چ           گؤيي يـان درؤزين بثـژةري ئـةو چريؤكـة چ            تثناگةم راسـت    تثناگةم راسـت    تثناگةم راسـت    تثناگةم راسـت   ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي

 مةگـةر نووسـةر بةرپرسـي        مةگـةر نووسـةر بةرپرسـي        مةگـةر نووسـةر بةرپرسـي        مةگـةر نووسـةر بةرپرسـي       ((((((((: : : :  گوتبـووي   گوتبـووي   گوتبـووي   گوتبـووي  ))))))))پثوةنديةكي بة تؤوة هةيـة؟      پثوةنديةكي بة تؤوة هةيـة؟      پثوةنديةكي بة تؤوة هةيـة؟      پثوةنديةكي بة تؤوة هةيـة؟      
وةخـؤي  وةخـؤي  وةخـؤي  وةخـؤي  . . . .  ئـةو داچـصةكيبوو     ئـةو داچـصةكيبوو     ئـةو داچـصةكيبوو     ئـةو داچـصةكيبوو    ))))))))چاكةو خراپـةي كةسـي چريؤكةكانيـةيت؟        چاكةو خراپـةي كةسـي چريؤكةكانيـةيت؟        چاكةو خراپـةي كةسـي چريؤكةكانيـةيت؟        چاكةو خراپـةي كةسـي چريؤكةكانيـةيت؟        

نووسـةر بةرپرسـي چاكـةو      نووسـةر بةرپرسـي چاكـةو      نووسـةر بةرپرسـي چاكـةو      نووسـةر بةرپرسـي چاكـةو      . . . .  تؤ راست دةكةي    تؤ راست دةكةي    تؤ راست دةكةي    تؤ راست دةكةي   ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . هاتبووةوةهاتبووةوةهاتبووةوةهاتبووةوة
 نـةيگوتبوو بـةآلم نووسـةريش وةك         نـةيگوتبوو بـةآلم نووسـةريش وةك         نـةيگوتبوو بـةآلم نووسـةريش وةك         نـةيگوتبوو بـةآلم نووسـةريش وةك        ))))))))....خراپةي كةسي چريؤكةكةي نيـة    خراپةي كةسي چريؤكةكةي نيـة    خراپةي كةسي چريؤكةكةي نيـة    خراپةي كةسي چريؤكةكةي نيـة    

. . . . هةموو كةسثكيتر بةرپرسي چاكةو خراپـة و، راسـت و درؤي خؤيـةيت            هةموو كةسثكيتر بةرپرسي چاكةو خراپـة و، راسـت و درؤي خؤيـةيت            هةموو كةسثكيتر بةرپرسي چاكةو خراپـة و، راسـت و درؤي خؤيـةيت            هةموو كةسثكيتر بةرپرسي چاكةو خراپـة و، راسـت و درؤي خؤيـةيت            
. . . . بيگوتايــة دةيــانزاين بثــژةري ئــةو چريؤكــة خؤيــةيت بيگوتايــة دةيــانزاين بثــژةري ئــةو چريؤكــة خؤيــةيت بيگوتايــة دةيــانزاين بثــژةري ئــةو چريؤكــة خؤيــةيت بيگوتايــة دةيــانزاين بثــژةري ئــةو چريؤكــة خؤيــةيت . . . . نــةدةبوو بيــصثنــةدةبوو بيــصثنــةدةبوو بيــصثنــةدةبوو بيــصث
تةنانـةت منـيش    تةنانـةت منـيش    تةنانـةت منـيش    تةنانـةت منـيش    . . . . ئةوة رازثك بوو نةدةبوو كةس بيزانـث      ئةوة رازثك بوو نةدةبوو كةس بيزانـث      ئةوة رازثك بوو نةدةبوو كةس بيزانـث      ئةوة رازثك بوو نةدةبوو كةس بيزانـث      . . . . نةدةبوو بزانن نةدةبوو بزانن نةدةبوو بزانن نةدةبوو بزانن 

كة وةك خؤي چريؤكنـووس بـووم و، لـة بـةر پةجنـةرةي ژوورةكـةي                كة وةك خؤي چريؤكنـووس بـووم و، لـة بـةر پةجنـةرةي ژوورةكـةي                كة وةك خؤي چريؤكنـووس بـووم و، لـة بـةر پةجنـةرةي ژوورةكـةي                كة وةك خؤي چريؤكنـووس بـووم و، لـة بـةر پةجنـةرةي ژوورةكـةي                
ــت ــتراوةس ــتراوةس ــتراوةس ــة . . . . ابوومابوومابوومابوومراوةس ــن ك ــة م ــن ك ــة م ــن ك ــة م ــن ك ــزاين ... ... ... ... م ــن دةم ــةآلم م ــزاين ب ــن دةم ــةآلم م ــزاين ب ــن دةم ــةآلم م ــزاين ب ــن دةم ــةآلم م ــدثك  . . . . ب ــزاين هةن ــدثك  دةم ــزاين هةن ــدثك  دةم ــزاين هةن ــدثك  دةم ــزاين هةن دةم

. . . . چريؤكنووس لـة پـشت كةسـي چريؤكةكانيانـةوة خؤيـان دةشـارنةوة            چريؤكنووس لـة پـشت كةسـي چريؤكةكانيانـةوة خؤيـان دةشـارنةوة            چريؤكنووس لـة پـشت كةسـي چريؤكةكانيانـةوة خؤيـان دةشـارنةوة            چريؤكنووس لـة پـشت كةسـي چريؤكةكانيانـةوة خؤيـان دةشـارنةوة            
. . . . دةمــزاين ئــةو لــة پــشت بثــژةري چريؤكةكــةوة خــؤي شــاردووةتةوةدةمــزاين ئــةو لــة پــشت بثــژةري چريؤكةكــةوة خــؤي شــاردووةتةوةدةمــزاين ئــةو لــة پــشت بثــژةري چريؤكةكــةوة خــؤي شــاردووةتةوةدةمــزاين ئــةو لــة پــشت بثــژةري چريؤكةكــةوة خــؤي شــاردووةتةوة

ئـةو زيـاتر لـة      ئـةو زيـاتر لـة      ئـةو زيـاتر لـة      ئـةو زيـاتر لـة      ... ... ... ... لةو پثكةنينانة كـة   لةو پثكةنينانة كـة   لةو پثكةنينانة كـة   لةو پثكةنينانة كـة   . . . . بؤية پثكةنيم بؤية پثكةنيم بؤية پثكةنيم بؤية پثكةنيم . . . . دةمثكة بوو دةمزاين  دةمثكة بوو دةمزاين  دةمثكة بوو دةمزاين  دةمثكة بوو دةمزاين  
لة من و لة هةموو ئةو چريؤكنووسانة كـة لـة           لة من و لة هةموو ئةو چريؤكنووسانة كـة لـة           لة من و لة هةموو ئةو چريؤكنووسانة كـة لـة           لة من و لة هةموو ئةو چريؤكنووسانة كـة لـة           . . . . هةميشة رقي لثم بووةوة   هةميشة رقي لثم بووةوة   هةميشة رقي لثم بووةوة   هةميشة رقي لثم بووةوة   

: : : : بةر پةجنةرة رادةوةسنت، پثدةكةنن و، بة كةسي چريؤكـةكانيان دةصـثن      بةر پةجنةرة رادةوةسنت، پثدةكةنن و، بة كةسي چريؤكـةكانيان دةصـثن      بةر پةجنةرة رادةوةسنت، پثدةكةنن و، بة كةسي چريؤكـةكانيان دةصـثن      بةر پةجنةرة رادةوةسنت، پثدةكةنن و، بة كةسي چريؤكـةكانيان دةصـثن      
        ))))))))....تؤ ناتواين هيچ شتثك لة من بشاريتةوةتؤ ناتواين هيچ شتثك لة من بشاريتةوةتؤ ناتواين هيچ شتثك لة من بشاريتةوةتؤ ناتواين هيچ شتثك لة من بشاريتةوة. . . .  من دةزامن من دةزامن من دةزامن من دةزامن((((((((



 

لـة هـيچ   لـة هـيچ   لـة هـيچ   لـة هـيچ   . . . . لة ژوورةكـةي نـةبووم كـة بيـصثم       لة ژوورةكـةي نـةبووم كـة بيـصثم       لة ژوورةكـةي نـةبووم كـة بيـصثم       لة ژوورةكـةي نـةبووم كـة بيـصثم       . . . . من شيت وام نةگوتبوو   من شيت وام نةگوتبوو   من شيت وام نةگوتبوو   من شيت وام نةگوتبوو   
 لـة بـةر ئاوثنـةي     لـة بـةر ئاوثنـةي     لـة بـةر ئاوثنـةي     لـة بـةر ئاوثنـةي    تةاتةاتةاتةا. . . . ئثستا ئةو تةا بووئثستا ئةو تةا بووئثستا ئةو تةا بووئثستا ئةو تةا بوو. . . . ژوورثكي ماصةكةي نةبووم  ژوورثكي ماصةكةي نةبووم  ژوورثكي ماصةكةي نةبووم  ژوورثكي ماصةكةي نةبووم  

زؤربةي قـژي سـةر و سـمثـصي سـپي          زؤربةي قـژي سـةر و سـمثـصي سـپي          زؤربةي قـژي سـةر و سـمثـصي سـپي          زؤربةي قـژي سـةر و سـمثـصي سـپي          . . . . شكاوي سةر تاقةكة راوةستابوو   شكاوي سةر تاقةكة راوةستابوو   شكاوي سةر تاقةكة راوةستابوو   شكاوي سةر تاقةكة راوةستابوو   
        . . . . روومةيت تثكقوپا بوو، چاويبة قووصدا چووبووروومةيت تثكقوپا بوو، چاويبة قووصدا چووبووروومةيت تثكقوپا بوو، چاويبة قووصدا چووبووروومةيت تثكقوپا بوو، چاويبة قووصدا چووبوو. . . . بووبووبووبووبووبووبووبوو

. . . . كرتة كرتثكي بيـست   كرتة كرتثكي بيـست   كرتة كرتثكي بيـست   كرتة كرتثكي بيـست   . . . . نيگةران و ترساو رووي لة ئاوثنةكة وةرگثذا      نيگةران و ترساو رووي لة ئاوثنةكة وةرگثذا      نيگةران و ترساو رووي لة ئاوثنةكة وةرگثذا      نيگةران و ترساو رووي لة ئاوثنةكة وةرگثذا      
رةنگـة  رةنگـة  رةنگـة  رةنگـة  . . . . كرتة كـريت مـشكثكي بچـووكي ماصـةكي كـة شـتثكي دةكرمانـد              كرتة كـريت مـشكثكي بچـووكي ماصـةكي كـة شـتثكي دةكرمانـد              كرتة كـريت مـشكثكي بچـووكي ماصـةكي كـة شـتثكي دةكرمانـد              كرتة كـريت مـشكثكي بچـووكي ماصـةكي كـة شـتثكي دةكرمانـد              

لــة كــوث بــوو ئــةو مــشكة كــة ســاتةكاين       لــة كــوث بــوو ئــةو مــشكة كــة ســاتةكاين       لــة كــوث بــوو ئــةو مــشكة كــة ســاتةكاين       لــة كــوث بــوو ئــةو مــشكة كــة ســاتةكاين       ... ... ... ... ســاتةكاين تةمــةين ســاتةكاين تةمــةين ســاتةكاين تةمــةين ســاتةكاين تةمــةين 
لةم قوژبنةوة بؤ ئةو قوژبن و، لةم       لةم قوژبنةوة بؤ ئةو قوژبن و، لةم       لةم قوژبنةوة بؤ ئةو قوژبن و، لةم       لةم قوژبنةوة بؤ ئةو قوژبن و، لةم       . . . . دؤزيةوةدؤزيةوةدؤزيةوةدؤزيةوة. . . . تةمةنيدةكرماند؟ لثي گةذا  تةمةنيدةكرماند؟ لثي گةذا  تةمةنيدةكرماند؟ لثي گةذا  تةمةنيدةكرماند؟ لثي گةذا  

شةكةت و ماندوو گةيشتة پشت    شةكةت و ماندوو گةيشتة پشت    شةكةت و ماندوو گةيشتة پشت    شةكةت و ماندوو گةيشتة پشت    . . . . سووچةوة بؤ ئةو سووچ شوثين كةوت     سووچةوة بؤ ئةو سووچ شوثين كةوت     سووچةوة بؤ ئةو سووچ شوثين كةوت     سووچةوة بؤ ئةو سووچ شوثين كةوت     
قةصـةمةكةي  قةصـةمةكةي  قةصـةمةكةي  قةصـةمةكةي  . . . . چةند پةذة كاغةزي سپي لة سةر مثزةكةي بـوو        چةند پةذة كاغةزي سپي لة سةر مثزةكةي بـوو        چةند پةذة كاغةزي سپي لة سةر مثزةكةي بـوو        چةند پةذة كاغةزي سپي لة سةر مثزةكةي بـوو        . . . . مثزةكةيمثزةكةيمثزةكةيمثزةكةي
        ............هةصگرت وهةصگرت وهةصگرت وهةصگرت و

        
        
        

        شةششةششةششةش
        
        
        

 ئةو رؤژة كة دانيشتبوو ئةم چةند الپةذة نووسـينةي           ئةو رؤژة كة دانيشتبوو ئةم چةند الپةذة نووسـينةي           ئةو رؤژة كة دانيشتبوو ئةم چةند الپةذة نووسـينةي           ئةو رؤژة كة دانيشتبوو ئةم چةند الپةذة نووسـينةي          رؤژثكيتر بوو رؤژثكيتر بوو رؤژثكيتر بوو رؤژثكيتر بوو 
ــدةوة ــدةوةخــؤي دةخوثن ــدةوةخــؤي دةخوثن ــدةوةخــؤي دةخوثن ــوو بينووســث  . . . . خــؤي دةخوثن ــة دةب ــة ك ــةو چريؤك ــوو بينووســث  دةســپثكي ئ ــة دةب ــة ك ــةو چريؤك ــوو بينووســث  دةســپثكي ئ ــة دةب ــة ك ــةو چريؤك ــوو بينووســث  دةســپثكي ئ ــة دةب ــة ك ــةو چريؤك . . . . دةســپثكي ئ

بؤ ئـةم چةنـد الپـةذة       بؤ ئـةم چةنـد الپـةذة       بؤ ئـةم چةنـد الپـةذة       بؤ ئـةم چةنـد الپـةذة       . . . . دةسپثكثك لة دوا دةيان دةسپثكي ناسةركةوتوو     دةسپثكثك لة دوا دةيان دةسپثكي ناسةركةوتوو     دةسپثكثك لة دوا دةيان دةسپثكي ناسةركةوتوو     دةسپثكثك لة دوا دةيان دةسپثكي ناسةركةوتوو     
ئةوةندةي زانيبوو كة نابث ئةوةندةي زانيبوو كة نابث ئةوةندةي زانيبوو كة نابث ئةوةندةي زانيبوو كة نابث . . . . بةاليةوة سةركةوتوو بوو؟ هثشتا نةيدةزاين  بةاليةوة سةركةوتوو بوو؟ هثشتا نةيدةزاين  بةاليةوة سةركةوتوو بوو؟ هثشتا نةيدةزاين  بةاليةوة سةركةوتوو بوو؟ هثشتا نةيدةزاين  

گرمؤصةي نـةكردبوون و، نةيذشـتبوونة نـاو        گرمؤصةي نـةكردبوون و، نةيذشـتبوونة نـاو        گرمؤصةي نـةكردبوون و، نةيذشـتبوونة نـاو        گرمؤصةي نـةكردبوون و، نةيذشـتبوونة نـاو        . . . . بياندذثنث و، نةيدذاندبوون  بياندذثنث و، نةيدذاندبوون  بياندذثنث و، نةيدذاندبوون  بياندذثنث و، نةيدذاندبوون  
        ::::نووسيبووينووسيبووينووسيبووينووسيبووي. . . . سةلةي ژثر مثزةكةيةوةسةلةي ژثر مثزةكةيةوةسةلةي ژثر مثزةكةيةوةسةلةي ژثر مثزةكةيةوة

نةقاش دةبثت تابلؤكـةي بكثـشثتةوة، هـةروةها كـة چريؤكنـووس            نةقاش دةبثت تابلؤكـةي بكثـشثتةوة، هـةروةها كـة چريؤكنـووس            نةقاش دةبثت تابلؤكـةي بكثـشثتةوة، هـةروةها كـة چريؤكنـووس            نةقاش دةبثت تابلؤكـةي بكثـشثتةوة، هـةروةها كـة چريؤكنـووس            
چريؤكةكةي دةنووسثت و، بةرامبةر بة سثپاية چثوةكـةي دادةنيـشثت       چريؤكةكةي دةنووسثت و، بةرامبةر بة سثپاية چثوةكـةي دادةنيـشثت       چريؤكةكةي دةنووسثت و، بةرامبةر بة سثپاية چثوةكـةي دادةنيـشثت       چريؤكةكةي دةنووسثت و، بةرامبةر بة سثپاية چثوةكـةي دادةنيـشثت       

لـة  لـة  لـة  لـة  . . . . لة سپيةيت زةق و قريسيچـمةي قوماشـةكة ورد دةبثتـةوة       لة سپيةيت زةق و قريسيچـمةي قوماشـةكة ورد دةبثتـةوة       لة سپيةيت زةق و قريسيچـمةي قوماشـةكة ورد دةبثتـةوة       لة سپيةيت زةق و قريسيچـمةي قوماشـةكة ورد دةبثتـةوة       . . . . نةقاشنةقاشنةقاشنةقاش
ــةرمانث  ــژةين خ ــةرمانث گث ــژةين خ ــةرمانث گث ــژةين خ ــةرمانث گث ــژةين خ ــيچ     گث ــذژاودا ه ــك چ ــالؤز و تث ــشي ئ ــثص و نةخ ــيچ     ك ه ــذژاودا ه ــك چ ــالؤز و تث ــشي ئ ــثص و نةخ ــيچ     ك ه ــذژاودا ه ــك چ ــالؤز و تث ــشي ئ ــثص و نةخ ــيچ     ك ه ــذژاودا ه ــك چ ــالؤز و تث ــشي ئ ــثص و نةخ ك ه

ــؤ ماصــي نابثــت  ــؤ ماصــي نابثــت نةخــشثكي ب ــؤ ماصــي نابثــت نةخــشثكي ب ــؤ ماصــي نابثــت نةخــشثكي ب . . . . تةنانــةت نةخــشي روخــساري كاصــثش تةنانــةت نةخــشي روخــساري كاصــثش تةنانــةت نةخــشي روخــساري كاصــثش تةنانــةت نةخــشي روخــساري كاصــثش . . . . نةخــشثكي ب
. . . . كاصــثي لـــة شـــوثنثك لـــة رابـــوردووي خؤيـــدا ون كـــردووة نـــةقاش كاصــثي لـــة شـــوثنثك لـــة رابـــوردووي خؤيـــدا ون كـــردووة نـــةقاش كاصــثي لـــة شـــوثنثك لـــة رابـــوردووي خؤيـــدا ون كـــردووة نـــةقاش كاصــثي لـــة شـــوثنثك لـــة رابـــوردووي خؤيـــدا ون كـــردووة نـــةقاش 



 

ئثستا ئـةو تابلؤيـةش نادؤزثتـةوة كـة         ئثستا ئـةو تابلؤيـةش نادؤزثتـةوة كـة         ئثستا ئـةو تابلؤيـةش نادؤزثتـةوة كـة         ئثستا ئـةو تابلؤيـةش نادؤزثتـةوة كـة         . . . . ساآلنثك لةمةبةر وين كردووة   ساآلنثك لةمةبةر وين كردووة   ساآلنثك لةمةبةر وين كردووة   ساآلنثك لةمةبةر وين كردووة   
        ....رؤژثك لة رؤژان لة كاصثي كثشاوةتةوةرؤژثك لة رؤژان لة كاصثي كثشاوةتةوةرؤژثك لة رؤژان لة كاصثي كثشاوةتةوةرؤژثك لة رؤژان لة كاصثي كثشاوةتةوة

ئةو رؤژة كراسثكي ئاودامثين تةخت شيين لة بـةردا بـووة كاصـث،              ئةو رؤژة كراسثكي ئاودامثين تةخت شيين لة بـةردا بـووة كاصـث،              ئةو رؤژة كراسثكي ئاودامثين تةخت شيين لة بـةردا بـووة كاصـث،              ئةو رؤژة كراسثكي ئاودامثين تةخت شيين لة بـةردا بـووة كاصـث،              
بـة  بـة  بـة  بـة  . . . . لة سـةر لثـواري حـةوزثك دانيـشتووة        لة سـةر لثـواري حـةوزثك دانيـشتووة        لة سـةر لثـواري حـةوزثك دانيـشتووة        لة سـةر لثـواري حـةوزثك دانيـشتووة        . . . . بة گوصي وردي سوورةوة   بة گوصي وردي سوورةوة   بة گوصي وردي سوورةوة   بة گوصي وردي سوورةوة   

لــة لــةرة و  لــة لــةرة و  لــة لــةرة و  لــة لــةرة و  . . . . ســةر ئــاوي روون و زوآلصــي حةوزةكــةدا نةويوةتــةوة    ســةر ئــاوي روون و زوآلصــي حةوزةكــةدا نةويوةتــةوة    ســةر ئــاوي روون و زوآلصــي حةوزةكــةدا نةويوةتــةوة    ســةر ئــاوي روون و زوآلصــي حةوزةكــةدا نةويوةتــةوة    
ــاوي حةوزةكــةوة ورد     ــة ســةر ئ ــةرمي روخــساري خــؤي ب ــاوي حةوزةكــةوة ورد    جـــمةي ن ــة ســةر ئ ــةرمي روخــساري خــؤي ب ــاوي حةوزةكــةوة ورد    جـــمةي ن ــة ســةر ئ ــةرمي روخــساري خــؤي ب ــاوي حةوزةكــةوة ورد    جـــمةي ن ــة ســةر ئ ــةرمي روخــساري خــؤي ب جـــمةي ن

خــؤر لــة  خــؤر لــة  خــؤر لــة  خــؤر لــة  . . . . بووةتــةوةو، لــة ســةماي ماســيةكان و گوصــة ســوورةكان     بووةتــةوةو، لــة ســةماي ماســيةكان و گوصــة ســوورةكان     بووةتــةوةو، لــة ســةماي ماســيةكان و گوصــة ســوورةكان     بووةتــةوةو، لــة ســةماي ماســيةكان و گوصــة ســوورةكان     
ــتووة    دددد ــةدا هةصذش ــةر ئاوةك ــة س ــوي ب ــوةي زي ــة زري ــتووة    ةرةوةي تابلؤك ــةدا هةصذش ــةر ئاوةك ــة س ــوي ب ــوةي زي ــة زري ــتووة    ةرةوةي تابلؤك ــةدا هةصذش ــةر ئاوةك ــة س ــوي ب ــوةي زي ــة زري ــتووة    ةرةوةي تابلؤك ــةدا هةصذش ــةر ئاوةك ــة س ــوي ب ــوةي زي ــة زري . . . . ةرةوةي تابلؤك

شـــةيداي شـــةيداي شـــةيداي شـــةيداي . . . . ئـــةوةي ديويـــة شـــةيداي بـــووةئـــةوةي ديويـــة شـــةيداي بـــووةئـــةوةي ديويـــة شـــةيداي بـــووةئـــةوةي ديويـــة شـــةيداي بـــووة. . . . تابلؤيـــةكي ســـةير بـــووةتابلؤيـــةكي ســـةير بـــووةتابلؤيـــةكي ســـةير بـــووةتابلؤيـــةكي ســـةير بـــووة
بة كةسي بة كةسي بة كةسي بة كةسي . . . . روخساري كچثك لة نثو ئاوي روون و زوآلصي حةوزثكدا    روخساري كچثك لة نثو ئاوي روون و زوآلصي حةوزثكدا    روخساري كچثك لة نثو ئاوي روون و زوآلصي حةوزثكدا    روخساري كچثك لة نثو ئاوي روون و زوآلصي حةوزثكدا    

تةنانةت بةو پريثژنةش كـة بـة رثكـةوت نيگـاي لـة             تةنانةت بةو پريثژنةش كـة بـة رثكـةوت نيگـاي لـة             تةنانةت بةو پريثژنةش كـة بـة رثكـةوت نيگـاي لـة             تةنانةت بةو پريثژنةش كـة بـة رثكـةوت نيگـاي لـة             . . . . نةگوتووة كاصثية نةگوتووة كاصثية نةگوتووة كاصثية نةگوتووة كاصثية 
ــة   ــشاوةو، گوتوويـ ــاردي كثـ ــاخثكي سـ ــةنگوتووة، ئـ ــة هةصـ ــة  تابلؤكـ ــشاوةو، گوتوويـ ــاردي كثـ ــاخثكي سـ ــةنگوتووة، ئـ ــة هةصـ ــة  تابلؤكـ ــشاوةو، گوتوويـ ــاردي كثـ ــاخثكي سـ ــةنگوتووة، ئـ ــة هةصـ ــة  تابلؤكـ ــشاوةو، گوتوويـ ــاردي كثـ ــاخثكي سـ ــةنگوتووة، ئـ ــة هةصـ     ((((((((: : : : تابلؤكـ

 بــة كچــة تةونكةرةكانيــشي     بــة كچــة تةونكةرةكانيــشي     بــة كچــة تةونكةرةكانيــشي     بــة كچــة تةونكةرةكانيــشي    ))))))))....دةترســم لــةو ئــاوةدا خبنكــث كاصــث     دةترســم لــةو ئــاوةدا خبنكــث كاصــث     دةترســم لــةو ئــاوةدا خبنكــث كاصــث     دةترســم لــةو ئــاوةدا خبنكــث كاصــث     
ئةو دةستة كچانة كة لـة ژثرخـاين ماصـةكاندا، بـاآلي قاصـي         ئةو دةستة كچانة كة لـة ژثرخـاين ماصـةكاندا، بـاآلي قاصـي         ئةو دةستة كچانة كة لـة ژثرخـاين ماصـةكاندا، بـاآلي قاصـي         ئةو دةستة كچانة كة لـة ژثرخـاين ماصـةكاندا، بـاآلي قاصـي         . . . . نةگوتووةنةگوتووةنةگوتووةنةگوتووة

ــشاوة    ــتيانةوة هةصك ــورجي ئةنگوس ــةي گ ــة دةم جووص ــرث ب ــرث گ ــشاوة   گ ــتيانةوة هةصك ــورجي ئةنگوس ــةي گ ــة دةم جووص ــرث ب ــرث گ ــشاوة   گ ــتيانةوة هةصك ــورجي ئةنگوس ــةي گ ــة دةم جووص ــرث ب ــرث گ ــشاوة   گ ــتيانةوة هةصك ــورجي ئةنگوس ــةي گ ــة دةم جووص ــرث ب ــرث گ . . . . گ
جـوان و ميهرةبـان     جـوان و ميهرةبـان     جـوان و ميهرةبـان     جـوان و ميهرةبـان     . . . . كچةكان بةرتةونانـة كاصـث وةي كاصـثيان گوتـووة         كچةكان بةرتةونانـة كاصـث وةي كاصـثيان گوتـووة         كچةكان بةرتةونانـة كاصـث وةي كاصـثيان گوتـووة         كچةكان بةرتةونانـة كاصـث وةي كاصـثيان گوتـووة         

جـوان و   جـوان و   جـوان و   جـوان و   . . . . نـةقاش سـيماياين لـة بـري نـةماوة         نـةقاش سـيماياين لـة بـري نـةماوة         نـةقاش سـيماياين لـة بـري نـةماوة         نـةقاش سـيماياين لـة بـري نـةماوة         . . . . چة تةونكةرةكان چة تةونكةرةكان چة تةونكةرةكان چة تةونكةرةكان بوون ك بوون ك بوون ك بوون ك 
        ............ميهرةبان بووة كاصثميهرةبان بووة كاصثميهرةبان بووة كاصثميهرةبان بووة كاصث

نةقاش هةروا لة نثـوان تـةبارثك رةنـگ و فـصچةي وردو درشـتدا                نةقاش هةروا لة نثـوان تـةبارثك رةنـگ و فـصچةي وردو درشـتدا                نةقاش هةروا لة نثـوان تـةبارثك رةنـگ و فـصچةي وردو درشـتدا                نةقاش هةروا لة نثـوان تـةبارثك رةنـگ و فـصچةي وردو درشـتدا                
دانيشتووة و، جگة لة چةند هثص، هيچيتـري لـة سـةر سـپيايي تابلؤكـة               دانيشتووة و، جگة لة چةند هثص، هيچيتـري لـة سـةر سـپيايي تابلؤكـة               دانيشتووة و، جگة لة چةند هثص، هيچيتـري لـة سـةر سـپيايي تابلؤكـة               دانيشتووة و، جگة لة چةند هثص، هيچيتـري لـة سـةر سـپيايي تابلؤكـة               

ــشاوة ــشاوةنةكث ــشاوةنةكث ــشاوةنةكث ــةر    . . . . نةكث ــة ه ــك، ك ــصي خــوار و خــثچ و رةش و باري ــد هث ــةر    چةن ــة ه ــك، ك ــصي خــوار و خــثچ و رةش و باري ــد هث ــةر    چةن ــة ه ــك، ك ــصي خــوار و خــثچ و رةش و باري ــد هث ــةر    چةن ــة ه ــك، ك ــصي خــوار و خــثچ و رةش و باري ــد هث چةن
ــةن   ــثي نابـ ــةرةو كاصـ ــان بـ ــةن و، هيچيـ ــةكي دةبـ ــةرةو اليـ ــان بـ ــةن  كاميـ ــثي نابـ ــةرةو كاصـ ــان بـ ــةن و، هيچيـ ــةكي دةبـ ــةرةو اليـ ــان بـ ــةن  كاميـ ــثي نابـ ــةرةو كاصـ ــان بـ ــةن و، هيچيـ ــةكي دةبـ ــةرةو اليـ ــان بـ ــةن  كاميـ ــثي نابـ ــةرةو كاصـ ــان بـ ــةن و، هيچيـ ــةكي دةبـ ــةرةو اليـ ــان بـ . . . . كاميـ

تــابلؤ و ســـثپاية  تــابلؤ و ســـثپاية  تــابلؤ و ســـثپاية  تــابلؤ و ســـثپاية  . . . . تةزوويــةك وةك تــري بــة الجانگيـــدا تثدةپــةذثت    تةزوويــةك وةك تــري بــة الجانگيـــدا تثدةپــةذثت    تةزوويــةك وةك تــري بــة الجانگيـــدا تثدةپــةذثت    تةزوويــةك وةك تــري بــة الجانگيـــدا تثدةپــةذثت    
        . . . . چثويةكة بة ژوور سةريةوة دةخولثنةوةچثويةكة بة ژوور سةريةوة دةخولثنةوةچثويةكة بة ژوور سةريةوة دةخولثنةوةچثويةكة بة ژوور سةريةوة دةخولثنةوة

        )))))))) لة كوثي كاصث؟  لة كوثي كاصث؟  لة كوثي كاصث؟  لة كوثي كاصث؟ ((((((((
ــدةبذثت  ــگ هةصـ ــة دةنـ ــدةبذثت داماوانـ ــگ هةصـ ــة دةنـ ــدةبذثت داماوانـ ــگ هةصـ ــة دةنـ ــدةبذثت داماوانـ ــگ هةصـ ــة دةنـ ــؤ روومت   ((((((((: : : : داماوانـ ــث؟ بـ ــوثي كاصـ ــة كـ ــؤ روومت    لـ ــث؟ بـ ــوثي كاصـ ــة كـ ــؤ روومت    لـ ــث؟ بـ ــوثي كاصـ ــة كـ ــؤ روومت    لـ ــث؟ بـ ــوثي كاصـ ــة كـ  لـ

        ))))))))............لثدةشاريةوة؟لثدةشاريةوة؟لثدةشاريةوة؟لثدةشاريةوة؟
ة، پـةرداخثك ئـاوو چةنـد      ة، پـةرداخثك ئـاوو چةنـد      ة، پـةرداخثك ئـاوو چةنـد      ة، پـةرداخثك ئـاوو چةنـد      ئةوسا دةستثك كة نازانثت دةسيت كثيـ      ئةوسا دةستثك كة نازانثت دةسيت كثيـ      ئةوسا دةستثك كة نازانثت دةسيت كثيـ      ئةوسا دةستثك كة نازانثت دةسيت كثيـ      

ــث   ــةيب دةدات ــك ح ــث  دةن ــةيب دةدات ــك ح ــث  دةن ــةيب دةدات ــك ح ــث  دةن ــةيب دةدات ــك ح ــةريةوة    . . . . دةن ــشت س ــة پ ــوات و، ل ــةكان دةخ ــةريةوة    حةب ــشت س ــة پ ــوات و، ل ــةكان دةخ ــةريةوة    حةب ــشت س ــة پ ــوات و، ل ــةكان دةخ ــةريةوة    حةب ــشت س ــة پ ــوات و، ل ــةكان دةخ حةب
        چپةچپثك دةبيستثتچپةچپثك دةبيستثتچپةچپثك دةبيستثتچپةچپثك دةبيستثت



 

        ))))))))....نازانث دةصث چينازانث دةصث چينازانث دةصث چينازانث دةصث چي. . . .  ئاگايلة خؤي نية ئاگايلة خؤي نية ئاگايلة خؤي نية ئاگايلة خؤي نية((((((((
دةترسـثت ئـةو    دةترسـثت ئـةو    دةترسـثت ئـةو    دةترسـثت ئـةو    . . . . سةرةگثژةكةي نامثنثـت، بـةآلم هثـشتا دةترسـثت        سةرةگثژةكةي نامثنثـت، بـةآلم هثـشتا دةترسـثت        سةرةگثژةكةي نامثنثـت، بـةآلم هثـشتا دةترسـثت        سةرةگثژةكةي نامثنثـت، بـةآلم هثـشتا دةترسـثت        

بـــري بـــري بـــري بـــري . . . . دةترســـثت كاصـــث نةبينثتـــةوةدةترســـثت كاصـــث نةبينثتـــةوةدةترســـثت كاصـــث نةبينثتـــةوةدةترســـثت كاصـــث نةبينثتـــةوة. . . . تابلؤيـــةي پـــث تـــةواو نـــةكرثتتابلؤيـــةي پـــث تـــةواو نـــةكرثتتابلؤيـــةي پـــث تـــةواو نـــةكرثتتابلؤيـــةي پـــث تـــةواو نـــةكرثت
ــةر       ــوارو خثچــةي س ــصة خ ــد هث ــةو چةن ــوثن ئ ــة ش ــةوة، واچاك ــةر      دةكات ــوارو خثچــةي س ــصة خ ــد هث ــةو چةن ــوثن ئ ــة ش ــةوة، واچاك ــةر      دةكات ــوارو خثچــةي س ــصة خ ــد هث ــةو چةن ــوثن ئ ــة ش ــةوة، واچاك ــةر      دةكات ــوارو خثچــةي س ــصة خ ــد هث ــةو چةن ــوثن ئ ــة ش ــةوة، واچاك دةكات

يةكـةم هـثص دةيباتـة حةسـاري        يةكـةم هـثص دةيباتـة حةسـاري        يةكـةم هـثص دةيباتـة حةسـاري        يةكـةم هـثص دةيباتـة حةسـاري        . . . . نازانثـت تـا كـوث     نازانثـت تـا كـوث     نازانثـت تـا كـوث     نازانثـت تـا كـوث     . . . . تابلؤكةي كةوثت تابلؤكةي كةوثت تابلؤكةي كةوثت تابلؤكةي كةوثت 
حةســارو درةختــةكان بــة حةســارو درةختــةكان بــة حةســارو درةختــةكان بــة حةســارو درةختــةكان بــة . . . . بــؤ ســثبةري بــن دارو درةختثــكبــؤ ســثبةري بــن دارو درةختثــكبــؤ ســثبةري بــن دارو درةختثــكبــؤ ســثبةري بــن دارو درةختثــك. . . . ماصــثكماصــثكماصــثكماصــثك

 واچاكة بـؤ ماوةيـةك       واچاكة بـؤ ماوةيـةك       واچاكة بـؤ ماوةيـةك       واچاكة بـؤ ماوةيـةك      ((((((((: : : : يةكثك دةصثت يةكثك دةصثت يةكثك دةصثت يةكثك دةصثت . . . . ژوور سةريةوة دةخولثنةوة  ژوور سةريةوة دةخولثنةوة  ژوور سةريةوة دةخولثنةوة  ژوور سةريةوة دةخولثنةوة  
        ))))))))............پثويسيت بة پشوودانةپثويسيت بة پشوودانةپثويسيت بة پشوودانةپثويسيت بة پشوودانة. . . . ماندووةماندووةماندووةماندووة. . . . واز لة كثشانةوة بثنثواز لة كثشانةوة بثنثواز لة كثشانةوة بثنثواز لة كثشانةوة بثنث

لةوةيت لةو مـاص و حةسـارة هةصـبذاوة،         لةوةيت لةو مـاص و حةسـارة هةصـبذاوة،         لةوةيت لةو مـاص و حةسـارة هةصـبذاوة،         لةوةيت لةو مـاص و حةسـارة هةصـبذاوة،         . . . . دةزانثت نةقاش دةزانثت نةقاش دةزانثت نةقاش دةزانثت نةقاش . . . . ماندووةماندووةماندووةماندووة
ــووة   ــدوو ب ــردووة مان ــةو كــؤآلن ك ــدةي كؤآلن ــووة  ئةوةن ــدوو ب ــردووة مان ــةو كــؤآلن ك ــدةي كؤآلن ــووة  ئةوةن ــدوو ب ــردووة مان ــةو كــؤآلن ك ــدةي كؤآلن ــووة  ئةوةن ــدوو ب ــردووة مان ــةو كــؤآلن ك ــدةي كؤآلن ــؤآلن . . . . ئةوةن ــةو ك ــؤآلن كؤآلن ــةو ك ــؤآلن كؤآلن ــةو ك ــؤآلن كؤآلن ــةو ك كؤآلن

هةروةك كاصث كة ون بـووة  هةروةك كاصث كة ون بـووة  هةروةك كاصث كة ون بـووة  هةروةك كاصث كة ون بـووة  . . . . گةذابوو، ئةوسا لة كؤآلنثكدا ون بووبوو گةذابوو، ئةوسا لة كؤآلنثكدا ون بووبوو گةذابوو، ئةوسا لة كؤآلنثكدا ون بووبوو گةذابوو، ئةوسا لة كؤآلنثكدا ون بووبوو 
        ....چپةچپةكان واز ناهثننچپةچپةكان واز ناهثننچپةچپةكان واز ناهثننچپةچپةكان واز ناهثنن. . . . و، نايدؤزثتةوة نةقاشو، نايدؤزثتةوة نةقاشو، نايدؤزثتةوة نةقاشو، نايدؤزثتةوة نةقاش

        ))))))))............ خةمؤكة تاقةيت كةسي نية خةمؤكة تاقةيت كةسي نية خةمؤكة تاقةيت كةسي نية خةمؤكة تاقةيت كةسي نية((((((((
        ))))))))............ تووشي فةرامؤشي بووة تووشي فةرامؤشي بووة تووشي فةرامؤشي بووة تووشي فةرامؤشي بووة((((((((
        ))))))))............ دوكتؤر دةصث دوكتؤر دةصث دوكتؤر دةصث دوكتؤر دةصث((((((((
            ))))))))............ نابث ثصن بة تةا لة ماص بذواتة دةر نابث ثصن بة تةا لة ماص بذواتة دةر نابث ثصن بة تةا لة ماص بذواتة دةر نابث ثصن بة تةا لة ماص بذواتة دةر((((((((

... ... ... ... دةبثـت دةبثـت دةبثـت دةبثـت ... ... ... ... شوثن هثصثكيتر كةوثت و   شوثن هثصثكيتر كةوثت و   شوثن هثصثكيتر كةوثت و   شوثن هثصثكيتر كةوثت و   . . . . دةبثت بذؤاتة دةر نةقاش   دةبثت بذؤاتة دةر نةقاش   دةبثت بذؤاتة دةر نةقاش   دةبثت بذؤاتة دةر نةقاش   
ــة     ــري ب ــةزوو وةك ت ــةهثنثت و، ت ــةت ئةگــةر ســةرةگثژةش واز ن ــة    تةنان ــري ب ــةزوو وةك ت ــةهثنثت و، ت ــةت ئةگــةر ســةرةگثژةش واز ن ــة    تةنان ــري ب ــةزوو وةك ت ــةهثنثت و، ت ــةت ئةگــةر ســةرةگثژةش واز ن ــة    تةنان ــري ب ــةزوو وةك ت ــةهثنثت و، ت ــةت ئةگــةر ســةرةگثژةش واز ن تةنان

 سـةر رث     سـةر رث     سـةر رث     سـةر رث    دةبـث چةنـد دةنـك حـةبيتر خبـوات و          دةبـث چةنـد دةنـك حـةبيتر خبـوات و          دةبـث چةنـد دةنـك حـةبيتر خبـوات و          دةبـث چةنـد دةنـك حـةبيتر خبـوات و          . . . . الجانگيدا تثپةذثت الجانگيدا تثپةذثت الجانگيدا تثپةذثت الجانگيدا تثپةذثت 
        ............كةوثتكةوثتكةوثتكةوثت

. . . . گـورج و بـة پةلـة دةذوات       گـورج و بـة پةلـة دةذوات       گـورج و بـة پةلـة دةذوات       گـورج و بـة پةلـة دةذوات       . . . . لة كؤآلنثكي چؤصـداية   لة كؤآلنثكي چؤصـداية   لة كؤآلنثكي چؤصـداية   لة كؤآلنثكي چؤصـداية   . . . . رث كةوتووة رث كةوتووة رث كةوتووة رث كةوتووة 
... ... ... ... لةو كؤآلنةوة بؤ كؤآلنثكيترو لةو كؤآلنةوة بؤ كؤآلنثكيترو لةو كؤآلنةوة بؤ كؤآلنثكيترو لةو كؤآلنةوة بؤ كؤآلنثكيترو . . . . تثناگات بؤ تثناگات بؤ تثناگات بؤ تثناگات بؤ . . . . نايهةوثت كةس بيبينثت  نايهةوثت كةس بيبينثت  نايهةوثت كةس بيبينثت  نايهةوثت كةس بيبينثت  

. . . . دادةچـصةكثت نـةقاش   دادةچـصةكثت نـةقاش   دادةچـصةكثت نـةقاش   دادةچـصةكثت نـةقاش   . . . . ئوتومبثلثكي سپيواش لـة بةرامبةريـةوة دثـت       ئوتومبثلثكي سپيواش لـة بةرامبةريـةوة دثـت       ئوتومبثلثكي سپيواش لـة بةرامبةريـةوة دثـت       ئوتومبثلثكي سپيواش لـة بةرامبةريـةوة دثـت       
. . . . سث پياوي تةذپؤش، ريش و سـمثص تاشراو لثي دادةبـةزن       سث پياوي تةذپؤش، ريش و سـمثص تاشراو لثي دادةبـةزن       سث پياوي تةذپؤش، ريش و سـمثص تاشراو لثي دادةبـةزن       سث پياوي تةذپؤش، ريش و سـمثص تاشراو لثي دادةبـةزن       . . . . دةتؤقثتدةتؤقثتدةتؤقثتدةتؤقثت

بــة تايبــةت ســثهةمينيان كــة بــة تايبــةت ســثهةمينيان كــة بــة تايبــةت ســثهةمينيان كــة بــة تايبــةت ســثهةمينيان كــة . . . . بــة ويقــارو بــة ئــةدةب ديــارن پياوةكــان بــة ويقــارو بــة ئــةدةب ديــارن پياوةكــان بــة ويقــارو بــة ئــةدةب ديــارن پياوةكــان بــة ويقــارو بــة ئــةدةب ديــارن پياوةكــان 
ميهرةبـانن  ميهرةبـانن  ميهرةبـانن  ميهرةبـانن  . . . . دةخوازن سوار ئوتومبثلةكةيان بثـت    دةخوازن سوار ئوتومبثلةكةيان بثـت    دةخوازن سوار ئوتومبثلةكةيان بثـت    دةخوازن سوار ئوتومبثلةكةيان بثـت    . . . . تةمةن هةصكشاوترة تةمةن هةصكشاوترة تةمةن هةصكشاوترة تةمةن هةصكشاوترة 

        ............وةبريي نايةتةوة بؤ كوثوةبريي نايةتةوة بؤ كوثوةبريي نايةتةوة بؤ كوثوةبريي نايةتةوة بؤ كوث. . . . دةياةوثت بيگةيةنندةياةوثت بيگةيةنندةياةوثت بيگةيةنندةياةوثت بيگةيةنن. . . . پياوةكانپياوةكانپياوةكانپياوةكان
ــصثكيتر دةكــةوثت  ــصثكيتر دةكــةوثت شــوثن هث ــصثكيتر دةكــةوثت شــوثن هث ــصثكيتر دةكــةوثت شــوثن هث ــر . . . . شــوثن هث ــان رؤژثكيت ــةو رؤژة ي ــر ئ ــان رؤژثكيت ــةو رؤژة ي ــر ئ ــان رؤژثكيت ــةو رؤژة ي ــر ئ ــان رؤژثكيت ــةو رؤژة ي ــان . . . . ئ ــان چاوي ــان چاوي ــان چاوي چاوي

لـة رةشـاييةكةوة بـؤ    لـة رةشـاييةكةوة بـؤ    لـة رةشـاييةكةوة بـؤ    لـة رةشـاييةكةوة بـؤ    . . . . ثنثكيتري دةبـةن  ثنثكيتري دةبـةن  ثنثكيتري دةبـةن  ثنثكيتري دةبـةن  لة شوثنثكةوة بؤ شـو    لة شوثنثكةوة بؤ شـو    لة شوثنثكةوة بؤ شـو    لة شوثنثكةوة بؤ شـو    . . . . بةستووةبةستووةبةستووةبةستووة
لـة  لـة  لـة  لـة  . . . . سـةرةنگص دةدات سـةرةنگص دةدات سـةرةنگص دةدات سـةرةنگص دةدات . . . . شتثك وةك پث، دثتـة بـةر پثـي       شتثك وةك پث، دثتـة بـةر پثـي       شتثك وةك پث، دثتـة بـةر پثـي       شتثك وةك پث، دثتـة بـةر پثـي       . . . . رةشاييةكيتررةشاييةكيتررةشاييةكيتررةشاييةكيتر



 

هـةر ئـةو   هـةر ئـةو   هـةر ئـةو   هـةر ئـةو   . . . . تةخيت زةوي دةبثت نةقاشتةخيت زةوي دةبثت نةقاشتةخيت زةوي دةبثت نةقاشتةخيت زةوي دةبثت نةقاش. . . . چةند پليكانةوة بةر دةبثتةوة  چةند پليكانةوة بةر دةبثتةوة  چةند پليكانةوة بةر دةبثتةوة  چةند پليكانةوة بةر دةبثتةوة  
پاصي پاصي پاصي پاصي . . . . هةرگيز نةبوون هةرگيز نةبوون هةرگيز نةبوون هةرگيز نةبوون . . . . ميهرةبان نني ئيتر  ميهرةبان نني ئيتر  ميهرةبان نني ئيتر  ميهرةبان نني ئيتر  . . . . سث پياوة بةرزي دةكةنةوة   سث پياوة بةرزي دةكةنةوة   سث پياوة بةرزي دةكةنةوة   سث پياوة بةرزي دةكةنةوة   

بة شـةق و    بة شـةق و    بة شـةق و    بة شـةق و    . . . . چاوبثين لث ناكةنةوة  چاوبثين لث ناكةنةوة  چاوبثين لث ناكةنةوة  چاوبثين لث ناكةنةوة  . . . . بة ديوارثكيدا دةكوتن  بة ديوارثكيدا دةكوتن  بة ديوارثكيدا دةكوتن  بة ديوارثكيدا دةكوتن  . . . . پثوة دةنني پثوة دةنني پثوة دةنني پثوة دةنني 
        ....مست دةكةونة گياينمست دةكةونة گياينمست دةكةونة گياينمست دةكةونة گياين

        )))))))) لة كوث بووي؟  لة كوث بووي؟  لة كوث بووي؟  لة كوث بووي؟ ((((((((
        )))))))) دةتويست بچيتة كوث؟ كث ببيين؟  دةتويست بچيتة كوث؟ كث ببيين؟  دةتويست بچيتة كوث؟ كث ببيين؟  دةتويست بچيتة كوث؟ كث ببيين؟ ((((((((

ديــسان ســةرةگثژة و تةزوويــةك كــة بــة الجانگيــدا ديــسان ســةرةگثژة و تةزوويــةك كــة بــة الجانگيــدا ديــسان ســةرةگثژة و تةزوويــةك كــة بــة الجانگيــدا ديــسان ســةرةگثژة و تةزوويــةك كــة بــة الجانگيــدا ... ... ... ... ســةرةگثژةســةرةگثژةســةرةگثژةســةرةگثژة
ــةذثت ــةذثتتثدةپــ ــةذثتتثدةپــ ــةذثتتثدةپــ ــةيب    . . . . تثدةپــ ــك حــ ــد دةنــ ــاوو چةنــ ــةرداخثك ئــ ــسان پــ ــةيب    ديــ ــك حــ ــد دةنــ ــاوو چةنــ ــةرداخثك ئــ ــسان پــ ــةيب    ديــ ــك حــ ــد دةنــ ــاوو چةنــ ــةرداخثك ئــ ــسان پــ ــةيب    ديــ ــك حــ ــد دةنــ ــاوو چةنــ ــةرداخثك ئــ ــسان پــ ديــ
        ............ديسان چپة چپديسان چپة چپديسان چپة چپديسان چپة چپ. . . . رةنگاوذةنگرةنگاوذةنگرةنگاوذةنگرةنگاوذةنگ

        ))))))))............دةبث بتبينمدةبث بتبينمدةبث بتبينمدةبث بتبينم. . . .  لة كوثي كاصث؟ دةمةوث بتبينم لة كوثي كاصث؟ دةمةوث بتبينم لة كوثي كاصث؟ دةمةوث بتبينم لة كوثي كاصث؟ دةمةوث بتبينم((((((((
بـــةآلم دةنگـــي  بـــةآلم دةنگـــي  بـــةآلم دةنگـــي  بـــةآلم دةنگـــي  . . . . رةشـــايي دةرفـــةيت بينـــيين نـــادات   رةشـــايي دةرفـــةيت بينـــيين نـــادات   رةشـــايي دةرفـــةيت بينـــيين نـــادات   رةشـــايي دةرفـــةيت بينـــيين نـــادات   . . . . نايبينثـــتنايبينثـــتنايبينثـــتنايبينثـــت

نازانثـت چـؤن دةنگـي كاصـث لـة      نازانثـت چـؤن دةنگـي كاصـث لـة      نازانثـت چـؤن دةنگـي كاصـث لـة      نازانثـت چـؤن دةنگـي كاصـث لـة      . . . . دةنگي كاصـث دةبيـستثت   دةنگي كاصـث دةبيـستثت   دةنگي كاصـث دةبيـستثت   دةنگي كاصـث دةبيـستثت   . . . . دةبيستثتدةبيستثتدةبيستثتدةبيستثت
دةنگي كاصث لة قةرةباصـغي     دةنگي كاصث لة قةرةباصـغي     دةنگي كاصث لة قةرةباصـغي     دةنگي كاصث لة قةرةباصـغي     . . . . سةر ئةو قوماشة سپية بكثشثتةوة نةقاش     سةر ئةو قوماشة سپية بكثشثتةوة نةقاش     سةر ئةو قوماشة سپية بكثشثتةوة نةقاش     سةر ئةو قوماشة سپية بكثشثتةوة نةقاش     

ــةدا  ــةموو دةنگـ ــةو هـ ــةدا ئـ ــةموو دةنگـ ــةو هـ ــةدا ئـ ــةموو دةنگـ ــةو هـ ــةدا ئـ ــةموو دةنگـ ــةو هـ ــژو   ... ... ... ... ئـ ــژة تيـ ــةموو قيـ ــةو هـ ــغي ئـ ــة قةرةباصـ ــژو   لـ ــژة تيـ ــةموو قيـ ــةو هـ ــغي ئـ ــة قةرةباصـ ــژو   لـ ــژة تيـ ــةموو قيـ ــةو هـ ــغي ئـ ــة قةرةباصـ ــژو   لـ ــژة تيـ ــةموو قيـ ــةو هـ ــغي ئـ ــة قةرةباصـ لـ
قـووذة قـووذي    قـووذة قـووذي    قـووذة قـووذي    قـووذة قـووذي    ... ... ... ... ئةو هةموو هـاوار هـاوار و ناصـة ناصـة          ئةو هةموو هـاوار هـاوار و ناصـة ناصـة          ئةو هةموو هـاوار هـاوار و ناصـة ناصـة          ئةو هةموو هـاوار هـاوار و ناصـة ناصـة          ... ... ... ... ترسناكةداترسناكةداترسناكةداترسناكةدا

چپة چپـي مـووزي كةسـانثك       چپة چپـي مـووزي كةسـانثك       چپة چپـي مـووزي كةسـانثك       چپة چپـي مـووزي كةسـانثك       . . . . گريان و حيلكة حيلكي پثكةنني دثت     گريان و حيلكة حيلكي پثكةنني دثت     گريان و حيلكة حيلكي پثكةنني دثت     گريان و حيلكة حيلكي پثكةنني دثت     
لة پشت سةريةوةو، چركة چركـي سـةعاتة مثـصة كـةوتووةكاين سـةر              لة پشت سةريةوةو، چركة چركـي سـةعاتة مثـصة كـةوتووةكاين سـةر              لة پشت سةريةوةو، چركة چركـي سـةعاتة مثـصة كـةوتووةكاين سـةر              لة پشت سةريةوةو، چركة چركـي سـةعاتة مثـصة كـةوتووةكاين سـةر              

        ............سنگيديوارةكانسنگيديوارةكانسنگيديوارةكانسنگيديوارةكان
 ئةوة دواهةم تابلؤي فةرهاد بوو كة هـةرگيز بـؤي تـةواو              ئةوة دواهةم تابلؤي فةرهاد بوو كة هـةرگيز بـؤي تـةواو              ئةوة دواهةم تابلؤي فةرهاد بوو كة هـةرگيز بـؤي تـةواو              ئةوة دواهةم تابلؤي فةرهاد بوو كة هـةرگيز بـؤي تـةواو             ((((((((: : : :  گومت گومت گومت گومت

            ))))))))....نةكرانةكرانةكرانةكرا
. . . . قـةرار نـةبوو چريؤكـي فـةرهاد بنووسـث        قـةرار نـةبوو چريؤكـي فـةرهاد بنووسـث        قـةرار نـةبوو چريؤكـي فـةرهاد بنووسـث        قـةرار نـةبوو چريؤكـي فـةرهاد بنووسـث        . . . .  داچـصةكي   داچـصةكي   داچـصةكي   داچـصةكي  لة دةنگي من  لة دةنگي من  لة دةنگي من  لة دةنگي من  

سـةري سـووذماوي    سـةري سـووذماوي    سـةري سـووذماوي    سـةري سـووذماوي    . . . . كةواتة نةدةبوو كةسـي چريؤكةكـةي منـيش بـث         كةواتة نةدةبوو كةسـي چريؤكةكـةي منـيش بـث         كةواتة نةدةبوو كةسـي چريؤكةكـةي منـيش بـث         كةواتة نةدةبوو كةسـي چريؤكةكـةي منـيش بـث         
نيگاي واق وذماوي گثذا، بة هـةموو ژوورةكـةداو، مـن مـات و       نيگاي واق وذماوي گثذا، بة هـةموو ژوورةكـةداو، مـن مـات و       نيگاي واق وذماوي گثذا، بة هـةموو ژوورةكـةداو، مـن مـات و       نيگاي واق وذماوي گثذا، بة هـةموو ژوورةكـةداو، مـن مـات و       . . . . هةصبذيهةصبذيهةصبذيهةصبذي

. . . . وازي لـة خوثندنـةوة هثنـا      وازي لـة خوثندنـةوة هثنـا      وازي لـة خوثندنـةوة هثنـا      وازي لـة خوثندنـةوة هثنـا      . . . . خةمبار لةو بةر مثزةكةيةوة راوةستابووم    خةمبار لةو بةر مثزةكةيةوة راوةستابووم    خةمبار لةو بةر مثزةكةيةوة راوةستابووم    خةمبار لةو بةر مثزةكةيةوة راوةستابووم    
بريي كردةوة، لةوة ناچث بتوانـث خـؤي لـة نوسـيين چريؤكـي فـةرهاد               بريي كردةوة، لةوة ناچث بتوانـث خـؤي لـة نوسـيين چريؤكـي فـةرهاد               بريي كردةوة، لةوة ناچث بتوانـث خـؤي لـة نوسـيين چريؤكـي فـةرهاد               بريي كردةوة، لةوة ناچث بتوانـث خـؤي لـة نوسـيين چريؤكـي فـةرهاد               

تةسـليم؟ لـة    تةسـليم؟ لـة    تةسـليم؟ لـة    تةسـليم؟ لـة    . . . . تةسـليم بـوو   تةسـليم بـوو   تةسـليم بـوو   تةسـليم بـوو   . . . . هةصيكردهةصيكردهةصيكردهةصيكرد. . . . دةبث ئاآلي سپي هةصكا   دةبث ئاآلي سپي هةصكا   دةبث ئاآلي سپي هةصكا   دةبث ئاآلي سپي هةصكا   . . . . بدزثتةوةبدزثتةوةبدزثتةوةبدزثتةوة
بةرامبةر كـام دةسـةآلتدا؟ قريسيچــمةيي مـن، رابـوردووي فـةرامؤش             بةرامبةر كـام دةسـةآلتدا؟ قريسيچــمةيي مـن، رابـوردووي فـةرامؤش             بةرامبةر كـام دةسـةآلتدا؟ قريسيچــمةيي مـن، رابـوردووي فـةرامؤش             بةرامبةر كـام دةسـةآلتدا؟ قريسيچــمةيي مـن، رابـوردووي فـةرامؤش             
بووي فةرهاد، يان مةيلي نووسني؟ هةر ئـةو مةيلـة كـة نةقاشـي تـا دوا                بووي فةرهاد، يان مةيلي نووسني؟ هةر ئـةو مةيلـة كـة نةقاشـي تـا دوا                بووي فةرهاد، يان مةيلي نووسني؟ هةر ئـةو مةيلـة كـة نةقاشـي تـا دوا                بووي فةرهاد، يان مةيلي نووسني؟ هةر ئـةو مةيلـة كـة نةقاشـي تـا دوا                

ئثـستا نـةقاش    ئثـستا نـةقاش    ئثـستا نـةقاش    ئثـستا نـةقاش    . . . . ساتةكاين بووين لـة بـةر سـثپاية و تابلؤكـة راگرتبـوو            ساتةكاين بووين لـة بـةر سـثپاية و تابلؤكـة راگرتبـوو            ساتةكاين بووين لـة بـةر سـثپاية و تابلؤكـة راگرتبـوو            ساتةكاين بووين لـة بـةر سـثپاية و تابلؤكـة راگرتبـوو            



 

هةمان فةرهاد بوو، فةرهاديش پياوثك وةك هةموو پياواين رابوردووي         هةمان فةرهاد بوو، فةرهاديش پياوثك وةك هةموو پياواين رابوردووي         هةمان فةرهاد بوو، فةرهاديش پياوثك وةك هةموو پياواين رابوردووي         هةمان فةرهاد بوو، فةرهاديش پياوثك وةك هةموو پياواين رابوردووي         
        خؤي؟خؤي؟خؤي؟خؤي؟. . . . وةك خؤيوةك خؤيوةك خؤيوةك خؤي. . . . خؤيخؤيخؤيخؤي
        )))))))).... رابوردووي پياواين نةسلثك چةندة لة يةكتر دةچث رابوردووي پياواين نةسلثك چةندة لة يةكتر دةچث رابوردووي پياواين نةسلثك چةندة لة يةكتر دةچث رابوردووي پياواين نةسلثك چةندة لة يةكتر دةچث((((((((

 بـةآلم مـن نامـةوث     بـةآلم مـن نامـةوث     بـةآلم مـن نامـةوث     بـةآلم مـن نامـةوث    ((((((((: : : : لة بةر خؤمةوة ئـةوةم گـوت و، ئـةو گـويت           لة بةر خؤمةوة ئـةوةم گـوت و، ئـةو گـويت           لة بةر خؤمةوة ئـةوةم گـوت و، ئـةو گـويت           لة بةر خؤمةوة ئـةوةم گـوت و، ئـةو گـويت           
            ))))))))............من دةمةوثمن دةمةوثمن دةمةوثمن دةمةوث. . . . چريؤكي نةسلثك بنووسمچريؤكي نةسلثك بنووسمچريؤكي نةسلثك بنووسمچريؤكي نةسلثك بنووسم

. . . . هيچـي نـةگوت   هيچـي نـةگوت   هيچـي نـةگوت   هيچـي نـةگوت   . . . . نةيگوت من دةمـةوث چريؤكـي فـةرهاد بنووسـم         نةيگوت من دةمـةوث چريؤكـي فـةرهاد بنووسـم         نةيگوت من دةمـةوث چريؤكـي فـةرهاد بنووسـم         نةيگوت من دةمـةوث چريؤكـي فـةرهاد بنووسـم         
قةصـةمةكةي پـث تاشـيو، بـريي كةوتـةوة          قةصـةمةكةي پـث تاشـيو، بـريي كةوتـةوة          قةصـةمةكةي پـث تاشـيو، بـريي كةوتـةوة          قةصـةمةكةي پـث تاشـيو، بـريي كةوتـةوة          . . . . دةسيت بؤ قةصةمبذةكةي برد   دةسيت بؤ قةصةمبذةكةي برد   دةسيت بؤ قةصةمبذةكةي برد   دةسيت بؤ قةصةمبذةكةي برد   

بؤ ئةوةي بة سةر گومـان و دوودصـيةكةيدا زاص          بؤ ئةوةي بة سةر گومـان و دوودصـيةكةيدا زاص          بؤ ئةوةي بة سةر گومـان و دوودصـيةكةيدا زاص          بؤ ئةوةي بة سةر گومـان و دوودصـيةكةيدا زاص          . . . . جگةرةيةك داگريسثنث جگةرةيةك داگريسثنث جگةرةيةك داگريسثنث جگةرةيةك داگريسثنث 
        )))))))) تابلؤكة چي بة سةر هات؟  تابلؤكة چي بة سةر هات؟  تابلؤكة چي بة سةر هات؟  تابلؤكة چي بة سةر هات؟ ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . بث، دايگريساندبث، دايگريساندبث، دايگريساندبث، دايگريساند

    ((((((((: : : : گـومت گـومت گـومت گـومت . . . . ئةو كاتة من لـة سـةر يـةكثك لـة مؤبلـةكان دانيـشتبووم          ئةو كاتة من لـة سـةر يـةكثك لـة مؤبلـةكان دانيـشتبووم          ئةو كاتة من لـة سـةر يـةكثك لـة مؤبلـةكان دانيـشتبووم          ئةو كاتة من لـة سـةر يـةكثك لـة مؤبلـةكان دانيـشتبووم          
ــةكرا  ــةواو ن ــي ت ــةكرا هــةرگيز پث ــةواو ن ــي ت ــةكرا هــةرگيز پث ــةواو ن ــي ت ــةكرا هــةرگيز پث ــةواو ن ــي ت ــشةو  . . . . هــةرگيز پث ــابوو سةرئث ــسكة هؤشــثكي م ــا ني ــشةو  ت ــابوو سةرئث ــسكة هؤشــثكي م ــا ني ــشةو  ت ــابوو سةرئث ــسكة هؤشــثكي م ــا ني ــشةو  ت ــابوو سةرئث ــسكة هؤشــثكي م ــا ني ت

        ))))))))....لةودواش هةموو شتثكيلة بري چووةوةلةودواش هةموو شتثكيلة بري چووةوةلةودواش هةموو شتثكيلة بري چووةوةلةودواش هةموو شتثكيلة بري چووةوة. . . . سةرةگثژة نةياثشتسةرةگثژة نةياثشتسةرةگثژة نةياثشتسةرةگثژة نةياثشت
بـةآلم بـذواي    بـةآلم بـذواي    بـةآلم بـذواي    بـةآلم بـذواي    . . . . دةيـزاين دةيـزاين دةيـزاين دةيـزاين . . . . هةموو شتثكي لة بري چووةوة؟ نةيپرسي     هةموو شتثكي لة بري چووةوة؟ نةيپرسي     هةموو شتثكي لة بري چووةوة؟ نةيپرسي     هةموو شتثكي لة بري چووةوة؟ نةيپرسي     

چؤن دةكـرث   چؤن دةكـرث   چؤن دةكـرث   چؤن دةكـرث   . . . . لةو رؤژةوة فةرهادي ديبوو، بذواي نةكردبوو     لةو رؤژةوة فةرهادي ديبوو، بذواي نةكردبوو     لةو رؤژةوة فةرهادي ديبوو، بذواي نةكردبوو     لةو رؤژةوة فةرهادي ديبوو، بذواي نةكردبوو     . . . . نةدةكردنةدةكردنةدةكردنةدةكرد
چـؤن دةكـرث   چـؤن دةكـرث   چـؤن دةكـرث   چـؤن دةكـرث   ... ... ... ... پياو هةموو شتثكي لة بري بچثتـةوة؟ بـاوك و دايـك و            پياو هةموو شتثكي لة بري بچثتـةوة؟ بـاوك و دايـك و            پياو هةموو شتثكي لة بري بچثتـةوة؟ بـاوك و دايـك و            پياو هةموو شتثكي لة بري بچثتـةوة؟ بـاوك و دايـك و            

روخـساري  روخـساري  روخـساري  روخـساري  ... ... ... ... پياو ئاوات و ئارةزووةكاين فةرامؤش بكـا؟ خةونـةكاين        پياو ئاوات و ئارةزووةكاين فةرامؤش بكـا؟ خةونـةكاين        پياو ئاوات و ئارةزووةكاين فةرامؤش بكـا؟ خةونـةكاين        پياو ئاوات و ئارةزووةكاين فةرامؤش بكـا؟ خةونـةكاين        
        )))))))) كاصث كث بوو؟  كاصث كث بوو؟  كاصث كث بوو؟  كاصث كث بوو؟ ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت... ... ... ... روخساري كاصثروخساري كاصثروخساري كاصثروخساري كاصث... ... ... ... خؤشةويستةكةيخؤشةويستةكةيخؤشةويستةكةيخؤشةويستةكةي

        )))))))).... ونبوويةك ونبوويةك ونبوويةك ونبوويةك((((((((
        )))))))) كام يةك لة ئثمة ونبوويةكمان نية؟  كام يةك لة ئثمة ونبوويةكمان نية؟  كام يةك لة ئثمة ونبوويةكمان نية؟  كام يةك لة ئثمة ونبوويةكمان نية؟ ((((((((: : : : ئةوسا گويتئةوسا گويتئةوسا گويتئةوسا گويت

ة وةها ژياوين كة بـة تايبـةت        ة وةها ژياوين كة بـة تايبـةت        ة وةها ژياوين كة بـة تايبـةت        ة وةها ژياوين كة بـة تايبـةت         دةصثي ئثم   دةصثي ئثم   دةصثي ئثم   دةصثي ئثم  ((((((((: : : : بة خةم و داخةوة گويت    بة خةم و داخةوة گويت    بة خةم و داخةوة گويت    بة خةم و داخةوة گويت    
لـة  لـة  لـة  لـة  . . . . كةسثك يان شتثك ونبكةين، بؤ ئةوةي باقي تةمةمنان لثي بگـةذثني          كةسثك يان شتثك ونبكةين، بؤ ئةوةي باقي تةمةمنان لثي بگـةذثني          كةسثك يان شتثك ونبكةين، بؤ ئةوةي باقي تةمةمنان لثي بگـةذثني          كةسثك يان شتثك ونبكةين، بؤ ئةوةي باقي تةمةمنان لثي بگـةذثني          

        ))))))))............لةلةلةلة. . . . تابلؤو نةخشةكامنانداتابلؤو نةخشةكامنانداتابلؤو نةخشةكامنانداتابلؤو نةخشةكامناندا
بـؤ ديتنـةوةي كـث لـةو سـةري          بـؤ ديتنـةوةي كـث لـةو سـةري          بـؤ ديتنـةوةي كـث لـةو سـةري          بـؤ ديتنـةوةي كـث لـةو سـةري          . . . . ئةو لة كثدةگةذا؟ لة خؤي پرسـي      ئةو لة كثدةگةذا؟ لة خؤي پرسـي      ئةو لة كثدةگةذا؟ لة خؤي پرسـي      ئةو لة كثدةگةذا؟ لة خؤي پرسـي      

        دنياوة بؤ ئةم سةريگةذاوةتةوة؟ دنياوة بؤ ئةم سةريگةذاوةتةوة؟ دنياوة بؤ ئةم سةريگةذاوةتةوة؟ دنياوة بؤ ئةم سةريگةذاوةتةوة؟ 
        

        
        
        
        
        



 

        
        

        حةوتحةوتحةوتحةوت
        

        
        

لةوةيت گةذابووةوة هةموو رؤژثك لة گـةص       لةوةيت گةذابووةوة هةموو رؤژثك لة گـةص       لةوةيت گةذابووةوة هةموو رؤژثك لة گـةص       لةوةيت گةذابووةوة هةموو رؤژثك لة گـةص       . . . . پرسيارثكي گران بوو  پرسيارثكي گران بوو  پرسيارثكي گران بوو  پرسيارثكي گران بوو  
پرسـياري بثـوةآلم    پرسـياري بثـوةآلم    پرسـياري بثـوةآلم    پرسـياري بثـوةآلم    . . . . پرسيارثكي سةخت و گراندا رووبة روو دةبووةوة      پرسيارثكي سةخت و گراندا رووبة روو دةبووةوة      پرسيارثكي سةخت و گراندا رووبة روو دةبووةوة      پرسيارثكي سةخت و گراندا رووبة روو دةبووةوة      

و، بريي كردةوة لـة كـوث دةبـث بـة شـوثن وةآلمـي ئـةو پرسـيارانةدا                   و، بريي كردةوة لـة كـوث دةبـث بـة شـوثن وةآلمـي ئـةو پرسـيارانةدا                   و، بريي كردةوة لـة كـوث دةبـث بـة شـوثن وةآلمـي ئـةو پرسـيارانةدا                   و، بريي كردةوة لـة كـوث دةبـث بـة شـوثن وةآلمـي ئـةو پرسـيارانةدا                   
بـة ژيـان و   بـة ژيـان و   بـة ژيـان و   بـة ژيـان و   . . . . بگةذث؟ ئةو پرسيارانة كة تةا پةيوةنديان بة ئةوةوة بوو        بگةذث؟ ئةو پرسيارانة كة تةا پةيوةنديان بة ئةوةوة بوو        بگةذث؟ ئةو پرسيارانة كة تةا پةيوةنديان بة ئةوةوة بوو        بگةذث؟ ئةو پرسيارانة كة تةا پةيوةنديان بة ئةوةوة بوو        

        . . . . رابوردوويةوةرابوردوويةوةرابوردوويةوةرابوردوويةوة
        ))))))))....ةذانةدا كة دةياننووسيةذانةدا كة دةياننووسيةذانةدا كة دةياننووسيةذانةدا كة دةياننووسيلةو الپلةو الپلةو الپلةو الپ. . . .  لة پشت مثزةكةت لة پشت مثزةكةت لة پشت مثزةكةت لة پشت مثزةكةت((((((((: : : : من گومتمن گومتمن گومتمن گومت

لة هةيوان، لة سةر    لة هةيوان، لة سةر    لة هةيوان، لة سةر    لة هةيوان، لة سةر    . . . . لة ژوورةكةش نةبوو  لة ژوورةكةش نةبوو  لة ژوورةكةش نةبوو  لة ژوورةكةش نةبوو  . . . . لة پشت مثزةكةي نةبوو   لة پشت مثزةكةي نةبوو   لة پشت مثزةكةي نةبوو   لة پشت مثزةكةي نةبوو   
حةوزةكة ديسان  حةوزةكة ديسان  حةوزةكة ديسان  حةوزةكة ديسان  . . . . كورسية ژةنگاويةكة دانيشتبوو لة حةساري دةذواين     كورسية ژةنگاويةكة دانيشتبوو لة حةساري دةذواين     كورسية ژةنگاويةكة دانيشتبوو لة حةساري دةذواين     كورسية ژةنگاويةكة دانيشتبوو لة حةساري دةذواين     

درةختـةكانيش گـةآليان دةوةري و، دار تـووة         درةختـةكانيش گـةآليان دةوةري و، دار تـووة         درةختـةكانيش گـةآليان دةوةري و، دار تـووة         درةختـةكانيش گـةآليان دةوةري و، دار تـووة         . . . . وشك و الرووخاو بـوو    وشك و الرووخاو بـوو    وشك و الرووخاو بـوو    وشك و الرووخاو بـوو    
لة دارتووةكةي حةسـاري    لة دارتووةكةي حةسـاري    لة دارتووةكةي حةسـاري    لة دارتووةكةي حةسـاري    ... ... ... ... گةورةكةي حةساري ماصي درواسثكةشيان   گةورةكةي حةساري ماصي درواسثكةشيان   گةورةكةي حةساري ماصي درواسثكةشيان   گةورةكةي حةساري ماصي درواسثكةشيان   

لة هثالنةي چؤصي لةقلةقةكان بـة سـةر        لة هثالنةي چؤصي لةقلةقةكان بـة سـةر        لة هثالنةي چؤصي لةقلةقةكان بـة سـةر        لة هثالنةي چؤصي لةقلةقةكان بـة سـةر        . . . . ماصي دراوسثكةشياين دةذواين  ماصي دراوسثكةشياين دةذواين  ماصي دراوسثكةشياين دةذواين  ماصي دراوسثكةشياين دةذواين  
لةقلةقةكان رؤژثك بةر لة گةذانـةوةي ئـةو كؤچيـان          لةقلةقةكان رؤژثك بةر لة گةذانـةوةي ئـةو كؤچيـان          لةقلةقةكان رؤژثك بةر لة گةذانـةوةي ئـةو كؤچيـان          لةقلةقةكان رؤژثك بةر لة گةذانـةوةي ئـةو كؤچيـان          . . . . لقة بةرزةكانيةوة لقة بةرزةكانيةوة لقة بةرزةكانيةوة لقة بةرزةكانيةوة 

ئةگةر لثرة بووناية لةوانيشي دةذواين و، گوثي بؤ تةقـة تـةقي            ئةگةر لثرة بووناية لةوانيشي دةذواين و، گوثي بؤ تةقـة تـةقي            ئةگةر لثرة بووناية لةوانيشي دةذواين و، گوثي بؤ تةقـة تـةقي            ئةگةر لثرة بووناية لةوانيشي دةذواين و، گوثي بؤ تةقـة تـةقي            . . . . كردبووكردبووكردبووكردبوو
باصـندةيةكي گـةورةش جاروبـار بـة        باصـندةيةكي گـةورةش جاروبـار بـة        باصـندةيةكي گـةورةش جاروبـار بـة        باصـندةيةكي گـةورةش جاروبـار بـة        . . . . شرييين دةندووكيان شـل دةكـرد     شرييين دةندووكيان شـل دةكـرد     شرييين دةندووكيان شـل دةكـرد     شرييين دةندووكيان شـل دةكـرد     

ؤكــةي رةشــي باصــة كراوةكانيــةوة بــة ســةر مــاص و حةســارةكةدا  ؤكــةي رةشــي باصــة كراوةكانيــةوة بــة ســةر مــاص و حةســارةكةدا  ؤكــةي رةشــي باصــة كراوةكانيــةوة بــة ســةر مــاص و حةســارةكةدا  ؤكــةي رةشــي باصــة كراوةكانيــةوة بــة ســةر مــاص و حةســارةكةدا  چارچارچارچار
        . . . . گوثي بؤ دةنگي تيژو ترسناكي ئةويش شل دةكردگوثي بؤ دةنگي تيژو ترسناكي ئةويش شل دةكردگوثي بؤ دةنگي تيژو ترسناكي ئةويش شل دةكردگوثي بؤ دةنگي تيژو ترسناكي ئةويش شل دةكرد. . . . دةسووذايةوةدةسووذايةوةدةسووذايةوةدةسووذايةوة

بةشثك لة گةذةكةكةو، ئةگةر    بةشثك لة گةذةكةكةو، ئةگةر    بةشثك لة گةذةكةكةو، ئةگةر    بةشثك لة گةذةكةكةو، ئةگةر    . . . . لة هةيوانةوة بةشثكي شار ديار بوو     لة هةيوانةوة بةشثكي شار ديار بوو     لة هةيوانةوة بةشثكي شار ديار بوو     لة هةيوانةوة بةشثكي شار ديار بوو     
شـةقامثك كـة تـازة      شـةقامثك كـة تـازة      شـةقامثك كـة تـازة      شـةقامثك كـة تـازة      . . . . اليبكردايةوة ماصةكاين ئةو بةر شةقاميـشي دةدي      اليبكردايةوة ماصةكاين ئةو بةر شةقاميـشي دةدي      اليبكردايةوة ماصةكاين ئةو بةر شةقاميـشي دةدي      اليبكردايةوة ماصةكاين ئةو بةر شةقاميـشي دةدي      

لــةم ســاآلنةدا كــة ئــةو لثــرة نــةبووة و، اليــةك لــة مــاص و  لــةم ســاآلنةدا كــة ئــةو لثــرة نــةبووة و، اليــةك لــة مــاص و  لــةم ســاآلنةدا كــة ئــةو لثــرة نــةبووة و، اليــةك لــة مــاص و  لــةم ســاآلنةدا كــة ئــةو لثــرة نــةبووة و، اليــةك لــة مــاص و  . . . . كثــشرابووكثــشرابووكثــشرابووكثــشرابوو
 متةين   متةين   متةين   متةين  ((((((((: : : : بارام گوتبووي بارام گوتبووي بارام گوتبووي بارام گوتبووي . . . . حةسارةكةي ئةوانيش كةوتبووة سةر شةقام    حةسارةكةي ئةوانيش كةوتبووة سةر شةقام    حةسارةكةي ئةوانيش كةوتبووة سةر شةقام    حةسارةكةي ئةوانيش كةوتبووة سةر شةقام    

ئـةم شـةقامة    ئـةم شـةقامة    ئـةم شـةقامة    ئـةم شـةقامة    . . . . سةد متةن نرخي ماص و حةسارةكةي بةرز كردووةتـةوة        سةد متةن نرخي ماص و حةسارةكةي بةرز كردووةتـةوة        سةد متةن نرخي ماص و حةسارةكةي بةرز كردووةتـةوة        سةد متةن نرخي ماص و حةسارةكةي بةرز كردووةتـةوة        
ــازة . . . .  ســيماي شــارةكةش گؤذابــوو ســيماي شــارةكةش گؤذابــوو ســيماي شــارةكةش گؤذابــوو ســيماي شــارةكةش گؤذابــوو))))))))....ســيماي گةذةكةكــةي گؤذيــوةســيماي گةذةكةكــةي گؤذيــوةســيماي گةذةكةكــةي گؤذيــوةســيماي گةذةكةكــةي گؤذيــوة ــازة ت ــازة ت ــازة ت ت

. . . .  هةصـگةذابوون   هةصـگةذابوون   هةصـگةذابوون   هةصـگةذابوون  ماص بة داوثـين شـاخةكاندا     ماص بة داوثـين شـاخةكاندا     ماص بة داوثـين شـاخةكاندا     ماص بة داوثـين شـاخةكاندا     . . . . گةورة بووبوو گةورة بووبوو گةورة بووبوو گةورة بووبوو . . . . بووبووةوةبووبووةوةبووبووةوةبووبووةوة
پثـشتر  پثـشتر  پثـشتر  پثـشتر  . . . . بةرامبةر بة ماصةكةي ئةوان تةپؤصكةيةكي گةورةيان داپؤشـيبوو       بةرامبةر بة ماصةكةي ئةوان تةپؤصكةيةكي گةورةيان داپؤشـيبوو       بةرامبةر بة ماصةكةي ئةوان تةپؤصكةيةكي گةورةيان داپؤشـيبوو       بةرامبةر بة ماصةكةي ئةوان تةپؤصكةيةكي گةورةيان داپؤشـيبوو       

... ... ... ... چةنـد داري بـة بـةرو      چةنـد داري بـة بـةرو      چةنـد داري بـة بـةرو      چةنـد داري بـة بـةرو      . . . . ئةو تةپؤصكة، كاين و ئةستثرثكي خؤشي لثبوو      ئةو تةپؤصكة، كاين و ئةستثرثكي خؤشي لثبوو      ئةو تةپؤصكة، كاين و ئةستثرثكي خؤشي لثبوو      ئةو تةپؤصكة، كاين و ئةستثرثكي خؤشي لثبوو      



 

كة منداص بوو هةموو جومعةيةك لة گةص منـداآلين گـةذةك و قوتاخبانـة              كة منداص بوو هةموو جومعةيةك لة گةص منـداآلين گـةذةك و قوتاخبانـة              كة منداص بوو هةموو جومعةيةك لة گةص منـداآلين گـةذةك و قوتاخبانـة              كة منداص بوو هةموو جومعةيةك لة گةص منـداآلين گـةذةك و قوتاخبانـة              
        ............دةچوونة ئةوث ودةچوونة ئةوث ودةچوونة ئةوث ودةچوونة ئةوث و

ماصـةو مـاص و، حةسـارةو       ماصـةو مـاص و، حةسـارةو       ماصـةو مـاص و، حةسـارةو       ماصـةو مـاص و، حةسـارةو       . . . . بة برييـدا هـات جـارثكيتريش بچثتـةوة        بة برييـدا هـات جـارثكيتريش بچثتـةوة        بة برييـدا هـات جـارثكيتريش بچثتـةوة        بة برييـدا هـات جـارثكيتريش بچثتـةوة        
پثكةنينةكـةم ئـازاري    پثكةنينةكـةم ئـازاري    پثكةنينةكـةم ئـازاري    پثكةنينةكـةم ئـازاري    . . . . من پثكةنيم من پثكةنيم من پثكةنيم من پثكةنيم . . . . حةسار بگةذث و كانيةكة بدؤزثتةوة    حةسار بگةذث و كانيةكة بدؤزثتةوة    حةسار بگةذث و كانيةكة بدؤزثتةوة    حةسار بگةذث و كانيةكة بدؤزثتةوة    

ــةدا ــةدان ــةدان ــةدان ــةدةدا  . . . . ن ــازاري ن ــوو ئ ــث رؤژ ب ــةدةدا  دوو س ــازاري ن ــوو ئ ــث رؤژ ب ــةدةدا  دوو س ــازاري ن ــوو ئ ــث رؤژ ب ــةدةدا  دوو س ــازاري ن ــوو ئ ــث رؤژ ب ــومت. . . . دوو س ــومتگ ــومتگ ــومتگ ــت ((((((((: : : : گ ــت  وا كانيةكةش ــت  وا كانيةكةش ــت  وا كانيةكةش  وا كانيةكةش
        ))))))))............بة تةابة تةابة تةابة تةا. . . . دؤزيةوةدؤزيةوةدؤزيةوةدؤزيةوة

جگة لة يةك دوو كةس كة تا ئثستاش لة گةذةكةكةدا مابوون، ناوي            جگة لة يةك دوو كةس كة تا ئثستاش لة گةذةكةكةدا مابوون، ناوي            جگة لة يةك دوو كةس كة تا ئثستاش لة گةذةكةكةدا مابوون، ناوي            جگة لة يةك دوو كةس كة تا ئثستاش لة گةذةكةكةدا مابوون، ناوي            
بـة برييـدا هـات بـذوا مـاص          بـة برييـدا هـات بـذوا مـاص          بـة برييـدا هـات بـذوا مـاص          بـة برييـدا هـات بـذوا مـاص          . . . .  نةمابوو  نةمابوو  نةمابوو  نةمابوو باقي منداصةكاين ئةو دةمةي لة بري     باقي منداصةكاين ئةو دةمةي لة بري     باقي منداصةكاين ئةو دةمةي لة بري     باقي منداصةكاين ئةو دةمةي لة بري     

هةروا كة  هةروا كة  هةروا كة  هةروا كة  . . . . بؤ دؤستاين سةردةمي منداصي   بؤ دؤستاين سةردةمي منداصي   بؤ دؤستاين سةردةمي منداصي   بؤ دؤستاين سةردةمي منداصي   . . . . بةماصي شارةكةيان بؤ بگةذث   بةماصي شارةكةيان بؤ بگةذث   بةماصي شارةكةيان بؤ بگةذث   بةماصي شارةكةيان بؤ بگةذث   
لة گـةص جـةاليل،     لة گـةص جـةاليل،     لة گـةص جـةاليل،     لة گـةص جـةاليل،     . . . . بؤ هاوذثياين تايف گةجني و بةر لة رؤشتين گةذابوو        بؤ هاوذثياين تايف گةجني و بةر لة رؤشتين گةذابوو        بؤ هاوذثياين تايف گةجني و بةر لة رؤشتين گةذابوو        بؤ هاوذثياين تايف گةجني و بةر لة رؤشتين گةذابوو        

يان لثرة نـةمابوون    يان لثرة نـةمابوون    يان لثرة نـةمابوون    يان لثرة نـةمابوون    . . . . زؤربةيان نةمابوون زؤربةيان نةمابوون زؤربةيان نةمابوون زؤربةيان نةمابوون . . . . كؤآلن بة كؤآلن و ماص بة ماص      كؤآلن بة كؤآلن و ماص بة ماص      كؤآلن بة كؤآلن و ماص بة ماص      كؤآلن بة كؤآلن و ماص بة ماص      
... ... ... ... و، هةركامة لة شوثنثكيتر و لة سووچثكيتري ئةم وآلتة و ئـةم دنيايـة             و، هةركامة لة شوثنثكيتر و لة سووچثكيتري ئةم وآلتة و ئـةم دنيايـة             و، هةركامة لة شوثنثكيتر و لة سووچثكيتري ئةم وآلتة و ئـةم دنيايـة             و، هةركامة لة شوثنثكيتر و لة سووچثكيتري ئةم وآلتة و ئـةم دنيايـة             

 ئةوان ئثستا ئةو هاوذثيانـة       ئةوان ئثستا ئةو هاوذثيانـة       ئةوان ئثستا ئةو هاوذثيانـة       ئةوان ئثستا ئةو هاوذثيانـة      ((((((((: : : : جةاليل گوتبووي جةاليل گوتبووي جةاليل گوتبووي جةاليل گوتبووي ... ... ... ... ئةوانةش كة مابوون  ئةوانةش كة مابوون  ئةوانةش كة مابوون  ئةوانةش كة مابوون  
 جةاليل بة خـةم و مةراقـةوة         جةاليل بة خـةم و مةراقـةوة         جةاليل بة خـةم و مةراقـةوة         جةاليل بة خـةم و مةراقـةوة        ))))))))....لةمةبةر بة جثتهثشتوون  لةمةبةر بة جثتهثشتوون  لةمةبةر بة جثتهثشتوون  لةمةبةر بة جثتهثشتوون  ساآلنثك  ساآلنثك  ساآلنثك  ساآلنثك  نني كة   نني كة   نني كة   نني كة   

 شـةقي زةمانـة      شـةقي زةمانـة      شـةقي زةمانـة      شـةقي زةمانـة     ((((((((: : : : بةآلم بارام بـة تيـز و تواجنـةوة دةيگـوت          بةآلم بارام بـة تيـز و تواجنـةوة دةيگـوت          بةآلم بارام بـة تيـز و تواجنـةوة دةيگـوت          بةآلم بارام بـة تيـز و تواجنـةوة دةيگـوت          . . . . گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي
ــوة  ــةمووياين گؤذي ــوة ه ــةمووياين گؤذي ــوة ه ــةمووياين گؤذي ــوة ه ــةمووياين گؤذي ــؤو  . . . . ه ــارة ت ــؤو  پ ــارة ت ــؤو  پ ــارة ت ــؤو  پ ــارة ت ــري    پ ــة ب ــث ل ــؤي پ ــةداين وةك ت ــري    س ــة ب ــث ل ــؤي پ ــةداين وةك ت ــري    س ــة ب ــث ل ــؤي پ ــةداين وةك ت ــري    س ــة ب ــث ل ــؤي پ ــةداين وةك ت س

تؤ و  تؤ و  تؤ و  تؤ و  . . . .  لة ناو هةمووياندا تؤ كآلوت سةرچوو       لة ناو هةمووياندا تؤ كآلوت سةرچوو       لة ناو هةمووياندا تؤ كآلوت سةرچوو       لة ناو هةمووياندا تؤ كآلوت سةرچوو      ((((((((: : : :  دةيگوت  دةيگوت  دةيگوت  دةيگوت ))))))))....بردوونةتةوةبردوونةتةوةبردوونةتةوةبردوونةتةوة
بـة قـسةي ئـةوان وازتـان لـة ژيـان و كـةس و                بـة قـسةي ئـةوان وازتـان لـة ژيـان و كـةس و                بـة قـسةي ئـةوان وازتـان لـة ژيـان و كـةس و                بـة قـسةي ئـةوان وازتـان لـة ژيـان و كـةس و                . . . . چةند كةسثكي وةك تؤ   چةند كةسثكي وةك تؤ   چةند كةسثكي وةك تؤ   چةند كةسثكي وةك تؤ   

ئةوسا ئةوان پـشتيان لـة   ئةوسا ئةوان پـشتيان لـة   ئةوسا ئةوان پـشتيان لـة   ئةوسا ئةوان پـشتيان لـة   . . . . كارتان هثناو، شوثن خةونثكي منداآلنة كةوتن     كارتان هثناو، شوثن خةونثكي منداآلنة كةوتن     كارتان هثناو، شوثن خةونثكي منداآلنة كةوتن     كارتان هثناو، شوثن خةونثكي منداآلنة كةوتن     
كـة تـؤ رؤشـيت هـاوذث زؤر         كـة تـؤ رؤشـيت هـاوذث زؤر         كـة تـؤ رؤشـيت هـاوذث زؤر         كـة تـؤ رؤشـيت هـاوذث زؤر         ... ... ... ... خؤتان و خةون و كةس و كارتان كـرد        خؤتان و خةون و كةس و كارتان كـرد        خؤتان و خةون و كةس و كارتان كـرد        خؤتان و خةون و كةس و كارتان كـرد        

وةهـا كـة   وةهـا كـة   وةهـا كـة   وةهـا كـة   . . . . نزيك و خؤشةويستةكانت لة رثبازيشدا خؤيان لـث الدةدايـن    نزيك و خؤشةويستةكانت لة رثبازيشدا خؤيان لـث الدةدايـن    نزيك و خؤشةويستةكانت لة رثبازيشدا خؤيان لـث الدةدايـن    نزيك و خؤشةويستةكانت لة رثبازيشدا خؤيان لـث الدةدايـن    
 رةنگـة    رةنگـة    رةنگـة    رةنگـة   ))))))))............لـة پرسـةي باوكيـشـمدا زؤربـةيامن نـةدي         لـة پرسـةي باوكيـشـمدا زؤربـةيامن نـةدي         لـة پرسـةي باوكيـشـمدا زؤربـةيامن نـةدي         لـة پرسـةي باوكيـشـمدا زؤربـةيامن نـةدي         . . . . ئثمة گـول بـني    ئثمة گـول بـني    ئثمة گـول بـني    ئثمة گـول بـني    

 دةترسـان    دةترسـان    دةترسـان    دةترسـان   ((((((((: : : : دةيگـوت دةيگـوت دةيگـوت دةيگـوت . . . . نةيگوتبث زؤربـةيان، گـوتبثيت هيچيـامن نـةدي        نةيگوتبث زؤربـةيان، گـوتبثيت هيچيـامن نـةدي        نةيگوتبث زؤربـةيان، گـوتبثيت هيچيـامن نـةدي        نةيگوتبث زؤربـةيان، گـوتبثيت هيچيـامن نـةدي        
            ))))))))....ئةگةر مةرحةبايي ئثمة بكةن، بيانگرنئةگةر مةرحةبايي ئثمة بكةن، بيانگرنئةگةر مةرحةبايي ئثمة بكةن، بيانگرنئةگةر مةرحةبايي ئثمة بكةن، بيانگرن

        ؟ چي كردبوو؟؟ چي كردبوو؟؟ چي كردبوو؟؟ چي كردبوو؟بيانگرن؟ بؤ ئةو كث بووبيانگرن؟ بؤ ئةو كث بووبيانگرن؟ بؤ ئةو كث بووبيانگرن؟ بؤ ئةو كث بوو
بة خؤشيةوة بـةرةو    بة خؤشيةوة بـةرةو    بة خؤشيةوة بـةرةو    بة خؤشيةوة بـةرةو    . . . . داچصةكيداچصةكيداچصةكيداچصةكي. . . . ديسان زذةي تةلةفوونةكةي بيست   ديسان زذةي تةلةفوونةكةي بيست   ديسان زذةي تةلةفوونةكةي بيست   ديسان زذةي تةلةفوونةكةي بيست   

لـة  لـة  لـة  لـة  . . . . بة خؤشيةوة؟ لةو ساتةدا پثي وابوو لة دةرةوةي وآلتة        بة خؤشيةوة؟ لةو ساتةدا پثي وابوو لة دةرةوةي وآلتة        بة خؤشيةوة؟ لةو ساتةدا پثي وابوو لة دةرةوةي وآلتة        بة خؤشيةوة؟ لةو ساتةدا پثي وابوو لة دةرةوةي وآلتة        . . . . پريي چوو پريي چوو پريي چوو پريي چوو 
لـة ماصـثكي چـل و ئةوةنـدة مةتريـدا و، چةنـد              لـة ماصـثكي چـل و ئةوةنـدة مةتريـدا و، چةنـد              لـة ماصـثكي چـل و ئةوةنـدة مةتريـدا و، چةنـد              لـة ماصـثكي چـل و ئةوةنـدة مةتريـدا و، چةنـد              . . . . شارثكي دوور و غةريب   شارثكي دوور و غةريب   شارثكي دوور و غةريب   شارثكي دوور و غةريب   

چـاوةذواين بيـستين دةنگثكـي      چـاوةذواين بيـستين دةنگثكـي      چـاوةذواين بيـستين دةنگثكـي      چـاوةذواين بيـستين دةنگثكـي      . . . . مانگة چاوةذواين تةلةفووين كةسـثكة    مانگة چاوةذواين تةلةفووين كةسـثكة    مانگة چاوةذواين تةلةفووين كةسـثكة    مانگة چاوةذواين تةلةفووين كةسـثكة    



 

 خـؤ لـة بـريت        خـؤ لـة بـريت        خـؤ لـة بـريت        خـؤ لـة بـريت       ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . دةنگي ئاشناي مونريةي خوشكي بـوو     دةنگي ئاشناي مونريةي خوشكي بـوو     دةنگي ئاشناي مونريةي خوشكي بـوو     دةنگي ئاشناي مونريةي خوشكي بـوو     . . . . ئاشنائاشنائاشنائاشنا
        ))))))))نةچؤتةوة ئةم عةسرة ميوانت دةبث؟ نةچؤتةوة ئةم عةسرة ميوانت دةبث؟ نةچؤتةوة ئةم عةسرة ميوانت دةبث؟ نةچؤتةوة ئةم عةسرة ميوانت دةبث؟ 
 مـن و     مـن و     مـن و     مـن و    ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . مـونرية دةيـزاين   مـونرية دةيـزاين   مـونرية دةيـزاين   مـونرية دةيـزاين   . . . . ميوان؟ بة هيواي ميوان نةبوو    ميوان؟ بة هيواي ميوان نةبوو    ميوان؟ بة هيواي ميوان نةبوو    ميوان؟ بة هيواي ميوان نةبوو    

        ))))))))نةكا بصثي كامة لةيال؟ نةكا بصثي كامة لةيال؟ نةكا بصثي كامة لةيال؟ نةكا بصثي كامة لةيال؟ . . . . نةشـميل و لةيالنةشـميل و لةيالنةشـميل و لةيالنةشـميل و لةيال
مامؤسـتاي  مامؤسـتاي  مامؤسـتاي  مامؤسـتاي  . . . . كچثكـي شـاعري بـوو     كچثكـي شـاعري بـوو     كچثكـي شـاعري بـوو     كچثكـي شـاعري بـوو     . . . . دةيناسـي دةيناسـي دةيناسـي دةيناسـي . . . . نةيگوت كامـة لـةيال    نةيگوت كامـة لـةيال    نةيگوت كامـة لـةيال    نةيگوت كامـة لـةيال    

مـونرية بـة پثكةنينـةوة      مـونرية بـة پثكةنينـةوة      مـونرية بـة پثكةنينـةوة      مـونرية بـة پثكةنينـةوة      . . . . نةشـميلي كچي مونرية  نةشـميلي كچي مونرية  نةشـميلي كچي مونرية  نةشـميلي كچي مونرية  . . . . شكةزايشكةزايشكةزايشكةزاينةشـميلي خو نةشـميلي خو نةشـميلي خو نةشـميلي خو 
        ....تةلةفوونةكةي داناتةلةفوونةكةي داناتةلةفوونةكةي داناتةلةفوونةكةي دانا

لـة كـؤذي    لـة كـؤذي    لـة كـؤذي    لـة كـؤذي    . . . . ماوةيةك لةمةبةر لة كؤذثكي ئـةدةيب ديبـووي       ماوةيةك لةمةبةر لة كؤذثكي ئـةدةيب ديبـووي       ماوةيةك لةمةبةر لة كؤذثكي ئـةدةيب ديبـووي       ماوةيةك لةمةبةر لة كؤذثكي ئـةدةيب ديبـووي       ... ... ... ... لةياللةياللةياللةيال
. . . . داوةتيان كردبوو، چووبـوو   داوةتيان كردبوو، چووبـوو   داوةتيان كردبوو، چووبـوو   داوةتيان كردبوو، چووبـوو   . . . . مانگانة يان حةفتانةي ئةجنومةين ئةدةيب    مانگانة يان حةفتانةي ئةجنومةين ئةدةيب    مانگانة يان حةفتانةي ئةجنومةين ئةدةيب    مانگانة يان حةفتانةي ئةجنومةين ئةدةيب    

سةد كةسثك كة زؤربةيان شاعري     سةد كةسثك كة زؤربةيان شاعري     سةد كةسثك كة زؤربةيان شاعري     سةد كةسثك كة زؤربةيان شاعري     . . . . كؤذثكي بچووك لة هؤصثكي بچووكدا    كؤذثكي بچووك لة هؤصثكي بچووكدا    كؤذثكي بچووك لة هؤصثكي بچووكدا    كؤذثكي بچووك لة هؤصثكي بچووكدا    
بةرلـةوة ئـةو قـسة بكـات چةنـد كةسـثكيان       بةرلـةوة ئـةو قـسة بكـات چةنـد كةسـثكيان       بةرلـةوة ئـةو قـسة بكـات چةنـد كةسـثكيان       بةرلـةوة ئـةو قـسة بكـات چةنـد كةسـثكيان       . . . . و نووسةري گـةنج بـوون     و نووسةري گـةنج بـوون     و نووسةري گـةنج بـوون     و نووسةري گـةنج بـوون     

ئـاخر كةسـيان كچثـك بـوو،        ئـاخر كةسـيان كچثـك بـوو،        ئـاخر كةسـيان كچثـك بـوو،        ئـاخر كةسـيان كچثـك بـوو،        . . . . هةستا بـوون و شـثعريان خوثنـدبووةوة       هةستا بـوون و شـثعريان خوثنـدبووةوة       هةستا بـوون و شـثعريان خوثنـدبووةوة       هةستا بـوون و شـثعريان خوثنـدبووةوة       
روومةيت سـپي و سـووري لـة قـاپي رةش     روومةيت سـپي و سـووري لـة قـاپي رةش     روومةيت سـپي و سـووري لـة قـاپي رةش     روومةيت سـپي و سـووري لـة قـاپي رةش     . . . . چارشثوي بة سةرةوة بوو  چارشثوي بة سةرةوة بوو  چارشثوي بة سةرةوة بوو  چارشثوي بة سةرةوة بوو  

لة هةموو ئةو ماوةدا كة شثعري خوثندبووةوة، زةردةخةنـةي         لة هةموو ئةو ماوةدا كة شثعري خوثندبووةوة، زةردةخةنـةي         لة هةموو ئةو ماوةدا كة شثعري خوثندبووةوة، زةردةخةنـةي         لة هةموو ئةو ماوةدا كة شثعري خوثندبووةوة، زةردةخةنـةي         . . . . گرتبووگرتبووگرتبووگرتبوو
 وةها كة شـثعرةكةي هـةر بـؤ ئـةو            وةها كة شـثعرةكةي هـةر بـؤ ئـةو            وةها كة شـثعرةكةي هـةر بـؤ ئـةو            وةها كة شـثعرةكةي هـةر بـؤ ئـةو           ....لة سةر لثو بوو، لة ئةوي روانيبوو      لة سةر لثو بوو، لة ئةوي روانيبوو      لة سةر لثو بوو، لة ئةوي روانيبوو      لة سةر لثو بوو، لة ئةوي روانيبوو      

جگــة لــة دوا جگــة لــة دوا جگــة لــة دوا جگــة لــة دوا . . . . ئــةو هــةموو شــثعرةكةي لــة بــري نــةماوةئــةو هــةموو شــثعرةكةي لــة بــري نــةماوةئــةو هــةموو شــثعرةكةي لــة بــري نــةماوةئــةو هــةموو شــثعرةكةي لــة بــري نــةماوة. . . . خوثندبثتــةوةخوثندبثتــةوةخوثندبثتــةوةخوثندبثتــةوة
        ... ... ... ... دثذةكايندثذةكايندثذةكايندثذةكاين

ئةو دواي خوثندنةوةي شـثعرةكان هةسـتا بـوو، چووبـووة پـشت             ئةو دواي خوثندنةوةي شـثعرةكان هةسـتا بـوو، چووبـووة پـشت             ئةو دواي خوثندنةوةي شـثعرةكان هةسـتا بـوو، چووبـووة پـشت             ئةو دواي خوثندنةوةي شـثعرةكان هةسـتا بـوو، چووبـووة پـشت             
ــة و ــة وميكذؤفؤنةك ــة وميكذؤفؤنةك ــة وميكذؤفؤنةك ــة شــاين    ... ... ... ... ميكذؤفؤنةك ــدا، شــان ب ــزي ئافرةتةكان ــة ري ــة ل ــة شــاين    كچةك ــدا، شــان ب ــزي ئافرةتةكان ــة ري ــة ل ــة شــاين    كچةك ــدا، شــان ب ــزي ئافرةتةكان ــة ري ــة ل ــة شــاين    كچةك ــدا، شــان ب ــزي ئافرةتةكان ــة ري ــة ل كچةك

ئةو باسـي   ئةو باسـي   ئةو باسـي   ئةو باسـي   . . . . نةشـميلي خوشكةزاي دانيشتبوو، ديسان لة ئةوي روانيبوو      نةشـميلي خوشكةزاي دانيشتبوو، ديسان لة ئةوي روانيبوو      نةشـميلي خوشكةزاي دانيشتبوو، ديسان لة ئةوي روانيبوو      نةشـميلي خوشكةزاي دانيشتبوو، ديسان لة ئةوي روانيبوو      
زمــان و ئــةدةب و، باســي ئــةو شــثعرانةي كردبــوو كــة لــة كؤذةكــةدا  زمــان و ئــةدةب و، باســي ئــةو شــثعرانةي كردبــوو كــة لــة كؤذةكــةدا  زمــان و ئــةدةب و، باســي ئــةو شــثعرانةي كردبــوو كــة لــة كؤذةكــةدا  زمــان و ئــةدةب و، باســي ئــةو شــثعرانةي كردبــوو كــة لــة كؤذةكــةدا  

ــةوة ــةوةخوثندرابوون ــةوةخوثندرابوون ــةوةخوثندرابوون ــووةوة  . . . . خوثندرابوون ــيارةكاين داب ــي پرس ــشدا وةآلم ــة كؤتايي ــووةوة  ل ــيارةكاين داب ــي پرس ــشدا وةآلم ــة كؤتايي ــووةوة  ل ــيارةكاين داب ــي پرس ــشدا وةآلم ــة كؤتايي ــووةوة  ل ــيارةكاين داب ــي پرس ــشدا وةآلم ــة كؤتايي . . . . ل
پرسياري دانيـشتواين كؤذةكـة دةربـارةي چريؤكـةكاين و دةربـارةي           پرسياري دانيـشتواين كؤذةكـة دةربـارةي چريؤكـةكاين و دةربـارةي           پرسياري دانيـشتواين كؤذةكـة دةربـارةي چريؤكـةكاين و دةربـارةي           پرسياري دانيـشتواين كؤذةكـة دةربـارةي چريؤكـةكاين و دةربـارةي           

        ............خؤيخؤيخؤيخؤي
كة كؤذةكة دوايي هاتبوو ئةو ئاخر كةس بوو لة هؤصةكة چووبـووة            كة كؤذةكة دوايي هاتبوو ئةو ئاخر كةس بوو لة هؤصةكة چووبـووة            كة كؤذةكة دوايي هاتبوو ئةو ئاخر كةس بوو لة هؤصةكة چووبـووة            كة كؤذةكة دوايي هاتبوو ئةو ئاخر كةس بوو لة هؤصةكة چووبـووة            

نةشـميلي خوشكةزاي و ئةو كچة كـة شـثعري خوثنـدبووةوة، لـة             نةشـميلي خوشكةزاي و ئةو كچة كـة شـثعري خوثنـدبووةوة، لـة             نةشـميلي خوشكةزاي و ئةو كچة كـة شـثعري خوثنـدبووةوة، لـة             نةشـميلي خوشكةزاي و ئةو كچة كـة شـثعري خوثنـدبووةوة، لـة             . . . . دةردةردةردةر
كچةكـة ديـسان    كچةكـة ديـسان    كچةكـة ديـسان    كچةكـة ديـسان    . . . . بـةرةو پـريي چووبـوون     بـةرةو پـريي چووبـوون     بـةرةو پـريي چووبـوون     بـةرةو پـريي چووبـوون     . . . . دةرةوة چاوةذواين بـوون   دةرةوة چاوةذواين بـوون   دةرةوة چاوةذواين بـوون   دةرةوة چاوةذواين بـوون   

روومةيت سپي و سووري لة قاپي رةش       روومةيت سپي و سووري لة قاپي رةش       روومةيت سپي و سووري لة قاپي رةش       روومةيت سپي و سووري لة قاپي رةش       . . . . زةردةخةنةي لة سةر لثو بوو    زةردةخةنةي لة سةر لثو بوو    زةردةخةنةي لة سةر لثو بوو    زةردةخةنةي لة سةر لثو بوو    
 ئثمـة هـةر دةزانـني        ئثمـة هـةر دةزانـني        ئثمـة هـةر دةزانـني        ئثمـة هـةر دةزانـني       ((((((((: : : :  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي ))))))))............ ماندوو نةيب   ماندوو نةيب   ماندوو نةيب   ماندوو نةيب  ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . گرتبووگرتبووگرتبووگرتبوو

 سـةميمي و بثپثـشةكي       سـةميمي و بثپثـشةكي       سـةميمي و بثپثـشةكي       سـةميمي و بثپثـشةكي      ))))))))....نووسةرو هونةرمةندةكامنان مةحكةمة بكةين   نووسةرو هونةرمةندةكامنان مةحكةمة بكةين   نووسةرو هونةرمةندةكامنان مةحكةمة بكةين   نووسةرو هونةرمةندةكامنان مةحكةمة بكةين   



 

ــووي ــوويگوتب ــوويگوتب ــوويگوتب ــةنيبوو. . . . گوتب ــةنيبووئةوســا پثك ــةنيبووئةوســا پثك ــةنيبووئةوســا پثك ــةنيبوو. . . . ئةوســا پثك ــةنيبوونةشـــميليش پثك ــةنيبوونةشـــميليش پثك ــةنيبوونةشـــميليش پثك ــةو ســةيري . . . . نةشـــميليش پثك ــةو ســةيري ئ ــةو ســةيري ئ ــةو ســةيري ئ ئ
        . . . . نةشـميلي كردبوو، سةيركردنثكي بة پرسيارنةشـميلي كردبوو، سةيركردنثكي بة پرسيارنةشـميلي كردبوو، سةيركردنثكي بة پرسيارنةشـميلي كردبوو، سةيركردنثكي بة پرسيار

كچة كچة كچة كچة . . . . بة تةمةنتر بوو  بة تةمةنتر بوو  بة تةمةنتر بوو  بة تةمةنتر بوو  . . . .  دصنيا بوو دةستةخوشكي نية     دصنيا بوو دةستةخوشكي نية     دصنيا بوو دةستةخوشكي نية     دصنيا بوو دةستةخوشكي نية    )))))))) ئةم خامنة كثية؟      ئةم خامنة كثية؟      ئةم خامنة كثية؟      ئةم خامنة كثية؟     ((((((((
لـةيال  لـةيال  لـةيال  لـةيال  . . . . مممم مـن لـةيال     مـن لـةيال     مـن لـةيال     مـن لـةيال    ((((((((: : : : خـؤي گوتبـووي   خـؤي گوتبـووي   خـؤي گوتبـووي   خـؤي گوتبـووي   . . . . نةيهثشتبوو نةشـميل بيناسـثنث   نةيهثشتبوو نةشـميل بيناسـثنث   نةيهثشتبوو نةشـميل بيناسـثنث   نةيهثشتبوو نةشـميل بيناسـثنث   

ساصثكة لة گةص چريؤكةكانتدا ئاشنام و، بـؤ ئـةم ئاشـنايةتيةش            ساصثكة لة گةص چريؤكةكانتدا ئاشنام و، بـؤ ئـةم ئاشـنايةتيةش            ساصثكة لة گةص چريؤكةكانتدا ئاشنام و، بـؤ ئـةم ئاشـنايةتيةش            ساصثكة لة گةص چريؤكةكانتدا ئاشنام و، بـؤ ئـةم ئاشـنايةتيةش            . . . . تلووعيتلووعيتلووعيتلووعي
. . . .  چاوةكـاين بريـسكابوونةوة     چاوةكـاين بريـسكابوونةوة     چاوةكـاين بريـسكابوونةوة     چاوةكـاين بريـسكابوونةوة    ))))))))....سوپاسي نةشـميلي خوشكةزات دةكـةم    سوپاسي نةشـميلي خوشكةزات دةكـةم    سوپاسي نةشـميلي خوشكةزات دةكـةم    سوپاسي نةشـميلي خوشكةزات دةكـةم    
 نةشــميل    نةشــميل    نةشــميل    نةشــميل   ((((((((: : : : لـةيال گوتبـووي   لـةيال گوتبـووي   لـةيال گوتبـووي   لـةيال گوتبـووي   . . . . چاوةكاين نةشــميليش بريـسكابوونةوة    چاوةكاين نةشــميليش بريـسكابوونةوة    چاوةكاين نةشــميليش بريـسكابوونةوة    چاوةكاين نةشــميليش بريـسكابوونةوة    

ــامني دايكــي   ــة و مونريةخ ــامني دايكــي  قوتابيم ــة و مونريةخ ــامني دايكــي  قوتابيم ــة و مونريةخ ــامني دايكــي  قوتابيم ــة و مونريةخ ــصث هاوذمثــة و،   ))))))))............قوتابيم ــستبووي ب ــصث هاوذمثــة و،    وي ــستبووي ب ــصث هاوذمثــة و،    وي ــستبووي ب ــصث هاوذمثــة و،    وي ــستبووي ب  وي
        ....نةيگوتبوونةيگوتبوونةيگوتبوونةيگوتبوو

ئثمة ئثمة ئثمة ئثمة . . . .  لةيال خامنثكي ميهرةبان و هةست ناسكة       لةيال خامنثكي ميهرةبان و هةست ناسكة       لةيال خامنثكي ميهرةبان و هةست ناسكة       لةيال خامنثكي ميهرةبان و هةست ناسكة      ((((((((: : : : مونرية گوتبووي مونرية گوتبووي مونرية گوتبووي مونرية گوتبووي 
        ))))))))............ساصثكة دةيناسني و لةم ماوةداساصثكة دةيناسني و لةم ماوةداساصثكة دةيناسني و لةم ماوةداساصثكة دةيناسني و لةم ماوةدا

بة رثكةوت؟  بة رثكةوت؟  بة رثكةوت؟  بة رثكةوت؟  . . . . ئةو بؤ دووهةم جار لةيالي لة ماصي مونرية ديبووةوة        ئةو بؤ دووهةم جار لةيالي لة ماصي مونرية ديبووةوة        ئةو بؤ دووهةم جار لةيالي لة ماصي مونرية ديبووةوة        ئةو بؤ دووهةم جار لةيالي لة ماصي مونرية ديبووةوة        
لــةيالش لــةيالش لــةيالش لــةيالش . . . . خؤشـحاص بـوو كــة ديبوويـةوة   خؤشـحاص بـوو كــة ديبوويـةوة   خؤشـحاص بـوو كــة ديبوويـةوة   خؤشـحاص بـوو كــة ديبوويـةوة   . . . . رةنگـة رثكـةوتيش نــةبووبث  رةنگـة رثكـةوتيش نــةبووبث  رةنگـة رثكـةوتيش نــةبووبث  رةنگـة رثكـةوتيش نــةبووبث  

ي و سـووري لـة     ي و سـووري لـة     ي و سـووري لـة     ي و سـووري لـة     ديـسان زةردةخةنـةو، روومـةيت سـپ       ديـسان زةردةخةنـةو، روومـةيت سـپ       ديـسان زةردةخةنـةو، روومـةيت سـپ       ديـسان زةردةخةنـةو، روومـةيت سـپ       . . . . خؤشحاص بـوو  خؤشحاص بـوو  خؤشحاص بـوو  خؤشحاص بـوو  
دةربارةي شـثعر و ئـةدةب      دةربارةي شـثعر و ئـةدةب      دةربارةي شـثعر و ئـةدةب      دةربارةي شـثعر و ئـةدةب      . . . . پثكةوة قسةيان كردبوو  پثكةوة قسةيان كردبوو  پثكةوة قسةيان كردبوو  پثكةوة قسةيان كردبوو  ... ... ... ... قاپثكي رةشداو قاپثكي رةشداو قاپثكي رةشداو قاپثكي رةشداو 

ئـةو  ئـةو  ئـةو  ئـةو  . . . . و، دةربارةي ئةو شتانة كة لـةو كاتـةدا باسـيان هـاتبووة گـؤذث              و، دةربارةي ئةو شتانة كة لـةو كاتـةدا باسـيان هـاتبووة گـؤذث              و، دةربارةي ئةو شتانة كة لـةو كاتـةدا باسـيان هـاتبووة گـؤذث              و، دةربارةي ئةو شتانة كة لـةو كاتـةدا باسـيان هـاتبووة گـؤذث              
ئـةو  ئـةو  ئـةو  ئـةو  . . . . هةسيت بة خةمثكي تةنك لـة روومـةت و گـوتين لـةيالدا كردبـوو              هةسيت بة خةمثكي تةنك لـة روومـةت و گـوتين لـةيالدا كردبـوو              هةسيت بة خةمثكي تةنك لـة روومـةت و گـوتين لـةيالدا كردبـوو              هةسيت بة خةمثكي تةنك لـة روومـةت و گـوتين لـةيالدا كردبـوو              

كاتةش كة شثعري خوثندبووةوة، خةمثكي تةنك لة روومـةت و گوتنيـدا           كاتةش كة شثعري خوثندبووةوة، خةمثكي تةنك لة روومـةت و گوتنيـدا           كاتةش كة شثعري خوثندبووةوة، خةمثكي تةنك لة روومـةت و گوتنيـدا           كاتةش كة شثعري خوثندبووةوة، خةمثكي تةنك لة روومـةت و گوتنيـدا           
دوا دوا دوا دوا ... ... ... ... پثكةنينةكةشــيپثكةنينةكةشــيپثكةنينةكةشــيپثكةنينةكةشــي. . . . زةردةخةنةكةشــي پثــي نةشــاردرابووةوةزةردةخةنةكةشــي پثــي نةشــاردرابووةوةزةردةخةنةكةشــي پثــي نةشــاردرابووةوةزةردةخةنةكةشــي پثــي نةشــاردرابووةوة. . . . بــووبــووبــووبــوو

ئةوكاتـة لـةيال    ئةوكاتـة لـةيال    ئةوكاتـة لـةيال    ئةوكاتـة لـةيال    . . . . كـوژراوة كـوژراوة كـوژراوة كـوژراوة . . . . باوكي نـةماوة  باوكي نـةماوة  باوكي نـةماوة  باوكي نـةماوة  ((((((((: : : : رؤشتين، مونرية گوتبووي  رؤشتين، مونرية گوتبووي  رؤشتين، مونرية گوتبووي  رؤشتين، مونرية گوتبووي  
 رةنگة ئةو خةمة لةو كاتـةوة نيـشتبثتة سـةر روومـةت و               رةنگة ئةو خةمة لةو كاتـةوة نيـشتبثتة سـةر روومـةت و               رةنگة ئةو خةمة لةو كاتـةوة نيـشتبثتة سـةر روومـةت و               رةنگة ئةو خةمة لةو كاتـةوة نيـشتبثتة سـةر روومـةت و              ))))))))....منداص بووة منداص بووة منداص بووة منداص بووة 

 يةكةم جار كة     يةكةم جار كة     يةكةم جار كة     يةكةم جار كة    ((((((((: : : : نةشـميل گوتبووي نةشـميل گوتبووي نةشـميل گوتبووي نةشـميل گوتبووي . . . . ئةمةيان مونرية نةيگوتبوو  ئةمةيان مونرية نةيگوتبوو  ئةمةيان مونرية نةيگوتبوو  ئةمةيان مونرية نةيگوتبوو  . . . . گوتينگوتينگوتينگوتين
 ئـةو   ئـةو   ئـةو   ئـةو  )))))))).... چريؤكةكانيت دةكرد، نةيدةزاين باسيخالؤي من دةكـا    چريؤكةكانيت دةكرد، نةيدةزاين باسيخالؤي من دةكـا    چريؤكةكانيت دةكرد، نةيدةزاين باسيخالؤي من دةكـا    چريؤكةكانيت دةكرد، نةيدةزاين باسيخالؤي من دةكـا   باسي تؤو باسي تؤو باسي تؤو باسي تؤو 
        : : : : مونرية گوتبوويمونرية گوتبوويمونرية گوتبوويمونرية گوتبووي. . . . پثكةنيبووپثكةنيبووپثكةنيبووپثكةنيبوو

تةنانةت بةر لةوة زانيبثيت كةسي ئثمةي، تؤي       تةنانةت بةر لةوة زانيبثيت كةسي ئثمةي، تؤي       تةنانةت بةر لةوة زانيبثيت كةسي ئثمةي، تؤي       تةنانةت بةر لةوة زانيبثيت كةسي ئثمةي، تؤي       . . . .  تؤي زؤر خؤش دةوث     تؤي زؤر خؤش دةوث     تؤي زؤر خؤش دةوث     تؤي زؤر خؤش دةوث    ((((((((
        ))))))))............گواية گوتوويةيتگواية گوتوويةيتگواية گوتوويةيتگواية گوتوويةيت. . . . خؤش ويستووةخؤش ويستووةخؤش ويستووةخؤش ويستووة

    ))))))))............لـة نزيكـةوة بيبيـنم و      لـة نزيكـةوة بيبيـنم و      لـة نزيكـةوة بيبيـنم و      لـة نزيكـةوة بيبيـنم و      . . . .  دةيگوت ئاوامت ئةوةية رؤژثك بيبيـنم       دةيگوت ئاوامت ئةوةية رؤژثك بيبيـنم       دةيگوت ئاوامت ئةوةية رؤژثك بيبيـنم       دةيگوت ئاوامت ئةوةية رؤژثك بيبيـنم      ((((((((
 كةواتـة رؤژثـك لـة گـةص خؤتـان            كةواتـة رؤژثـك لـة گـةص خؤتـان            كةواتـة رؤژثـك لـة گـةص خؤتـان            كةواتـة رؤژثـك لـة گـةص خؤتـان           ((((((((: : : : ئةو گوتبـووي  ئةو گوتبـووي  ئةو گوتبـووي  ئةو گوتبـووي  . . . . نةشـميل گوتبووي نةشـميل گوتبووي نةشـميل گوتبووي نةشـميل گوتبووي 
هـةر ئـةو رؤژةش قـةراري       هـةر ئـةو رؤژةش قـةراري       هـةر ئـةو رؤژةش قـةراري       هـةر ئـةو رؤژةش قـةراري       . . . .  بـة مـونريةي گوتبـوو       بـة مـونريةي گوتبـوو       بـة مـونريةي گوتبـوو       بـة مـونريةي گوتبـوو      ))))))))....بيهثنن بؤ ماصةوة  بيهثنن بؤ ماصةوة  بيهثنن بؤ ماصةوة  بيهثنن بؤ ماصةوة  
        ....ئيمذؤيان دانابووئيمذؤيان دانابووئيمذؤيان دانابووئيمذؤيان دانابوو



 

مونرية و كچةكان بثدةنگ و بثچرپة هاتبوونة حةسار و، پاشـان بـة    مونرية و كچةكان بثدةنگ و بثچرپة هاتبوونة حةسار و، پاشـان بـة    مونرية و كچةكان بثدةنگ و بثچرپة هاتبوونة حةسار و، پاشـان بـة    مونرية و كچةكان بثدةنگ و بثچرپة هاتبوونة حةسار و، پاشـان بـة    
مــونرية كليلــي دةركــةي حةســاري پثبــوو، مــونرية كليلــي دةركــةي حةســاري پثبــوو، مــونرية كليلــي دةركــةي حةســاري پثبــوو، مــونرية كليلــي دةركــةي حةســاري پثبــوو، . . . . پليكانةكانــدا هةصــگةذابوونپليكانةكانــدا هةصــگةذابوونپليكانةكانــدا هةصــگةذابوونپليكانةكانــدا هةصــگةذابوون

ــنيةك  ــة ئاس ــنيةك دةرك ــة ئاس ــنيةك دةرك ــة ئاس ــنيةك دةرك ــة ئاس ــةقام دةرك ــةر ش ــةقام ةي س ــةر ش ــةقام ةي س ــةر ش ــةقام ةي س ــةر ش ــووي. . . . ةي س ــوويگوتب ــوويگوتب ــوويگوتب ــان  ((((((((: : : : گوتب ــايكوتني، خؤم ــان   ن ــايكوتني، خؤم ــان   ن ــايكوتني، خؤم ــان   ن ــايكوتني، خؤم  ن
 خوشكي مبرث، كة ميواين دةچث دةبـث بـةو     خوشكي مبرث، كة ميواين دةچث دةبـث بـةو     خوشكي مبرث، كة ميواين دةچث دةبـث بـةو     خوشكي مبرث، كة ميواين دةچث دةبـث بـةو    ((((((((: : : :  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي ))))))))....دةيكةينةوةدةيكةينةوةدةيكةينةوةدةيكةينةوة

 لةيال بريي كردبووةوة،     لةيال بريي كردبووةوة،     لةيال بريي كردبووةوة،     لةيال بريي كردبووةوة،    ))))))))....هةموو پليكانةدا داگةذث و دةركةي لثبكاتةوة     هةموو پليكانةدا داگةذث و دةركةي لثبكاتةوة     هةموو پليكانةدا داگةذث و دةركةي لثبكاتةوة     هةموو پليكانةدا داگةذث و دةركةي لثبكاتةوة     
خؤشة بثخةبةر خـؤي بـة مـاص و ژووري نووسـةرثكدا بكـا و لـة پـشت              خؤشة بثخةبةر خـؤي بـة مـاص و ژووري نووسـةرثكدا بكـا و لـة پـشت              خؤشة بثخةبةر خـؤي بـة مـاص و ژووري نووسـةرثكدا بكـا و لـة پـشت              خؤشة بثخةبةر خـؤي بـة مـاص و ژووري نووسـةرثكدا بكـا و لـة پـشت              

بـريي لـةوة نـةكردبووةوة رةنگـة        بـريي لـةوة نـةكردبووةوة رةنگـة        بـريي لـةوة نـةكردبووةوة رةنگـة        بـريي لـةوة نـةكردبووةوة رةنگـة        . . . . مثزةكةي، لة كايت نووسيندا بيبينث    مثزةكةي، لة كايت نووسيندا بيبينث    مثزةكةي، لة كايت نووسيندا بيبينث    مثزةكةي، لة كايت نووسيندا بيبينث    
لـة  لـة  لـة  لـة  . . . . بةآلم ئـةو لـة پـشت مثزةكـةي نـةبوو          بةآلم ئـةو لـة پـشت مثزةكـةي نـةبوو          بةآلم ئـةو لـة پـشت مثزةكـةي نـةبوو          بةآلم ئـةو لـة پـشت مثزةكـةي نـةبوو          . . . . ئةو لة پشت مثزةكةي نةبث    ئةو لة پشت مثزةكةي نةبث    ئةو لة پشت مثزةكةي نةبث    ئةو لة پشت مثزةكةي نةبث    

بـؤ كـذيين هةنـدثك كةلووپـةيل پثويـست لـة مـاص             بـؤ كـذيين هةنـدثك كةلووپـةيل پثويـست لـة مـاص             بـؤ كـذيين هةنـدثك كةلووپـةيل پثويـست لـة مـاص             بـؤ كـذيين هةنـدثك كةلووپـةيل پثويـست لـة مـاص             . . . . ژوورةكةش نـةبوو  ژوورةكةش نـةبوو  ژوورةكةش نـةبوو  ژوورةكةش نـةبوو  
. . . . رؤشتبووة دةر و، كة گةذايةوة مونرية خةريكي شتنةوةي هةيوان بوو         رؤشتبووة دةر و، كة گةذايةوة مونرية خةريكي شتنةوةي هةيوان بوو         رؤشتبووة دةر و، كة گةذايةوة مونرية خةريكي شتنةوةي هةيوان بوو         رؤشتبووة دةر و، كة گةذايةوة مونرية خةريكي شتنةوةي هةيوان بوو         

و چاويان لـة دةركـة      و چاويان لـة دةركـة      و چاويان لـة دةركـة      و چاويان لـة دةركـة      نةشـميل و لةيالش شانيان دابووة بةر كؤصةكةكان        نةشـميل و لةيالش شانيان دابووة بةر كؤصةكةكان        نةشـميل و لةيالش شانيان دابووة بةر كؤصةكةكان        نةشـميل و لةيالش شانيان دابووة بةر كؤصةكةكان        
ئةو لة دةروازةي سـةر كؤآلنـةوة هـاتبووة         ئةو لة دةروازةي سـةر كؤآلنـةوة هـاتبووة         ئةو لة دةروازةي سـةر كؤآلنـةوة هـاتبووة         ئةو لة دةروازةي سـةر كؤآلنـةوة هـاتبووة         . . . . ئاسنيةكةي حةسار بذيبوو  ئاسنيةكةي حةسار بذيبوو  ئاسنيةكةي حةسار بذيبوو  ئاسنيةكةي حةسار بذيبوو  

لةيال لةيال لةيال لةيال . . . . تا نةگةيشتبووة ناوةراسيت حةسارةكة كةسيان نةيانديبووتا نةگةيشتبووة ناوةراسيت حةسارةكة كةسيان نةيانديبووتا نةگةيشتبووة ناوةراسيت حةسارةكة كةسيان نةيانديبووتا نةگةيشتبووة ناوةراسيت حةسارةكة كةسيان نةيانديبوو. . . . ژوورژوورژوورژوور
بـة نـاو مـاص و     بـة نـاو مـاص و     بـة نـاو مـاص و     بـة نـاو مـاص و     . . . . پثشتر بة هؤي نةشــميلةوة بـة حةسـارةكةدا گـةذابوو          پثشتر بة هؤي نةشــميلةوة بـة حةسـارةكةدا گـةذابوو          پثشتر بة هؤي نةشــميلةوة بـة حةسـارةكةدا گـةذابوو          پثشتر بة هؤي نةشــميلةوة بـة حةسـارةكةدا گـةذابوو          

        ژوورةكاندا و، چةپكثك گوصي نثرگس ژوورةكاندا و، چةپكثك گوصي نثرگس ژوورةكاندا و، چةپكثك گوصي نثرگس ژوورةكاندا و، چةپكثك گوصي نثرگس 
 خـستبووية گوصـدانثكي بلـوورةوة و لـة سـةر             خـستبووية گوصـدانثكي بلـوورةوة و لـة سـةر             خـستبووية گوصـدانثكي بلـوورةوة و لـة سـةر             خـستبووية گوصـدانثكي بلـوورةوة و لـة سـةر            ----كة خـؤي هثنـابووي    كة خـؤي هثنـابووي    كة خـؤي هثنـابووي    كة خـؤي هثنـابووي    ----

        . . . . مثزةكةي داينابوومثزةكةي داينابوومثزةكةي داينابوومثزةكةي داينابوو
        ئثمة هيچ، ئثمة هيچ، ئثمة هيچ، ئثمة هيچ، ! ! ! !  ميوانداري كردن هةر لة خؤي جوانة ميوانداري كردن هةر لة خؤي جوانة ميوانداري كردن هةر لة خؤي جوانة ميوانداري كردن هةر لة خؤي جوانة((((((((: : : : مونرية گويتمونرية گويتمونرية گويتمونرية گويت

        ))))))))............نةدةبوونةدةبوونةدةبوونةدةبوو. . . . لةيال خامن يةكةم جارة دثت بؤ ئةم ماصةلةيال خامن يةكةم جارة دثت بؤ ئةم ماصةلةيال خامن يةكةم جارة دثت بؤ ئةم ماصةلةيال خامن يةكةم جارة دثت بؤ ئةم ماصة
كــراس و دامــةنثكي كــراس و دامــةنثكي كــراس و دامــةنثكي كــراس و دامــةنثكي . . . . لــةيال چارشــثوي رةشــي بةســةرةوة نــةبوو لــةيال چارشــثوي رةشــي بةســةرةوة نــةبوو لــةيال چارشــثوي رةشــي بةســةرةوة نــةبوو لــةيال چارشــثوي رةشــي بةســةرةوة نــةبوو 

باخةيـةك قـژي   باخةيـةك قـژي   باخةيـةك قـژي   باخةيـةك قـژي   . . . . زتر ديار بـوو زتر ديار بـوو زتر ديار بـوو زتر ديار بـوو باآلي بةرباآلي بةرباآلي بةرباآلي بةر. . . . بنةوشي مثصداري لة بةردا بوو    بنةوشي مثصداري لة بةردا بوو    بنةوشي مثصداري لة بةردا بوو    بنةوشي مثصداري لة بةردا بوو    
ئةگـةرچي يةكـةم جـار بـوو        ئةگـةرچي يةكـةم جـار بـوو        ئةگـةرچي يةكـةم جـار بـوو        ئةگـةرچي يةكـةم جـار بـوو        . . . . نةرم و كاصي بة سةر شانيدا بةردابووةوة      نةرم و كاصي بة سةر شانيدا بةردابووةوة      نةرم و كاصي بة سةر شانيدا بةردابووةوة      نةرم و كاصي بة سةر شانيدا بةردابووةوة      

هاتبوو بؤ ئةم ماصة، بةآلم ئاسوودة و رةحةت بـة ژوورةكـةدا دةگـةذاو              هاتبوو بؤ ئةم ماصة، بةآلم ئاسوودة و رةحةت بـة ژوورةكـةدا دةگـةذاو              هاتبوو بؤ ئةم ماصة، بةآلم ئاسوودة و رةحةت بـة ژوورةكـةدا دةگـةذاو              هاتبوو بؤ ئةم ماصة، بةآلم ئاسوودة و رةحةت بـة ژوورةكـةدا دةگـةذاو              
دميـةين كچثـك كـة كـراس و دامـةين           دميـةين كچثـك كـة كـراس و دامـةين           دميـةين كچثـك كـة كـراس و دامـةين           دميـةين كچثـك كـة كـراس و دامـةين           . . . . دميةنثكي جوان بوو  دميةنثكي جوان بوو  دميةنثكي جوان بوو  دميةنثكي جوان بوو  . . . . دادةنيشتدادةنيشتدادةنيشتدادةنيشت

بنةوشــي لةبــةردا بــث، باخةيــةك قــژي نــةرم و كاصــي بــة ســةر شــانيدا بنةوشــي لةبــةردا بــث، باخةيــةك قــژي نــةرم و كاصــي بــة ســةر شــانيدا بنةوشــي لةبــةردا بــث، باخةيــةك قــژي نــةرم و كاصــي بــة ســةر شــانيدا بنةوشــي لةبــةردا بــث، باخةيــةك قــژي نــةرم و كاصــي بــة ســةر شــانيدا 
        بةردابثتةوة و، ئاسوودةو رةحةت بة ژوورةكةيدا بةردابثتةوة و، ئاسوودةو رةحةت بة ژوورةكةيدا بةردابثتةوة و، ئاسوودةو رةحةت بة ژوورةكةيدا بةردابثتةوة و، ئاسوودةو رةحةت بة ژوورةكةيدا 

دميـةين مثزثـك كـة چـةپكث گوصـي          دميـةين مثزثـك كـة چـةپكث گوصـي          دميـةين مثزثـك كـة چـةپكث گوصـي          دميـةين مثزثـك كـة چـةپكث گوصـي          . . . .  بگةذث و دانيـشث     بگةذث و دانيـشث     بگةذث و دانيـشث     بگةذث و دانيـشث    ----ژووري ئةو ژووري ئةو ژووري ئةو ژووري ئةو ----
        ............نثرگسي لة گوصدانثكي بلووردا لة سةر بثونثرگسي لة گوصدانثكي بلووردا لة سةر بثونثرگسي لة گوصدانثكي بلووردا لة سةر بثونثرگسي لة گوصدانثكي بلووردا لة سةر بثو



 

 كة بة ژوورةكاندا دةگةذام بريم لةوة دةكردةوة، بـؤ           كة بة ژوورةكاندا دةگةذام بريم لةوة دةكردةوة، بـؤ           كة بة ژوورةكاندا دةگةذام بريم لةوة دةكردةوة، بـؤ           كة بة ژوورةكاندا دةگةذام بريم لةوة دةكردةوة، بـؤ          ((((((((: : : : لةيال گويت لةيال گويت لةيال گويت لةيال گويت 
نةيگوت ئةم مـاص و     نةيگوت ئةم مـاص و     نةيگوت ئةم مـاص و     نةيگوت ئةم مـاص و     - - - - نووسةرثكي وةك ئثوة ئةم ماص و حةسارة گةورة         نووسةرثكي وةك ئثوة ئةم ماص و حةسارة گةورة         نووسةرثكي وةك ئثوة ئةم ماص و حةسارة گةورة         نووسةرثكي وةك ئثوة ئةم ماص و حةسارة گةورة         
        ))))))))....حةسارة چؤص و كاولة باشترين شوثنة بؤ نووسنيحةسارة چؤص و كاولة باشترين شوثنة بؤ نووسنيحةسارة چؤص و كاولة باشترين شوثنة بؤ نووسنيحةسارة چؤص و كاولة باشترين شوثنة بؤ نووسني

 كارثـك كـة مـن        كارثـك كـة مـن        كارثـك كـة مـن        كارثـك كـة مـن       ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . ئةو بة بزةيةكي تاصـةوة سـةري لةقانـد        ئةو بة بزةيةكي تاصـةوة سـةري لةقانـد        ئةو بة بزةيةكي تاصـةوة سـةري لةقانـد        ئةو بة بزةيةكي تاصـةوة سـةري لةقانـد        
        ))))))))....دةيكةمدةيكةمدةيكةمدةيكةم

ئةو ئةو ئةو ئةو ... ... ... ... ماص و حةسارثكي چؤص و كاول و      ماص و حةسارثكي چؤص و كاول و      ماص و حةسارثكي چؤص و كاول و      ماص و حةسارثكي چؤص و كاول و      . . . . چارةنووسثكي سةير بوو  چارةنووسثكي سةير بوو  چارةنووسثكي سةير بوو  چارةنووسثكي سةير بوو  
: : : : نةشـميل گـويت  نةشـميل گـويت  نةشـميل گـويت  نةشـميل گـويت  . . . . كچة چةندة دصنيا دةيگوت باشترين شوثنة بؤ نووسني       كچة چةندة دصنيا دةيگوت باشترين شوثنة بؤ نووسني       كچة چةندة دصنيا دةيگوت باشترين شوثنة بؤ نووسني       كچة چةندة دصنيا دةيگوت باشترين شوثنة بؤ نووسني       

        )))))))).... باشترين شوثنيش بؤ شايي و زةماوةند باشترين شوثنيش بؤ شايي و زةماوةند باشترين شوثنيش بؤ شايي و زةماوةند باشترين شوثنيش بؤ شايي و زةماوةند((((((((
قـسةكاين  قـسةكاين  قـسةكاين  قـسةكاين  . . . . مونرية بة كةشةفةيةك چاوة لة ئاشـپةزخانة هاتـة دةر         مونرية بة كةشةفةيةك چاوة لة ئاشـپةزخانة هاتـة دةر         مونرية بة كةشةفةيةك چاوة لة ئاشـپةزخانة هاتـة دةر         مونرية بة كةشةفةيةك چاوة لة ئاشـپةزخانة هاتـة دةر         

        )))))))).... كارثك كة بةمزوانة دةبث بيكةي كارثك كة بةمزوانة دةبث بيكةي كارثك كة بةمزوانة دةبث بيكةي كارثك كة بةمزوانة دةبث بيكةي((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . بيستبووبيستبووبيستبووبيستبوو
دايك و كچ پثكةنني و، ئةو هثشتا لة بريي مـابوو باسـي ژثنـان و                دايك و كچ پثكةنني و، ئةو هثشتا لة بريي مـابوو باسـي ژثنـان و                دايك و كچ پثكةنني و، ئةو هثشتا لة بريي مـابوو باسـي ژثنـان و                دايك و كچ پثكةنني و، ئةو هثشتا لة بريي مـابوو باسـي ژثنـان و                

 بكـا و،     بكـا و،     بكـا و،     بكـا و،    رةنگة شةرم رةنگة شةرم رةنگة شةرم رةنگة شةرم . . . . زةماوةند لة الي كچثكي غةريب و ميوان جوان نية        زةماوةند لة الي كچثكي غةريب و ميوان جوان نية        زةماوةند لة الي كچثكي غةريب و ميوان جوان نية        زةماوةند لة الي كچثكي غةريب و ميوان جوان نية        
بـةآلم لـةيال كوصـمةكاين سـوور      بـةآلم لـةيال كوصـمةكاين سـوور      بـةآلم لـةيال كوصـمةكاين سـوور      بـةآلم لـةيال كوصـمةكاين سـوور      . . . . لة شةرما كوصمةكاين سوور هةصگةذثن    لة شةرما كوصمةكاين سوور هةصگةذثن    لة شةرما كوصمةكاين سوور هةصگةذثن    لة شةرما كوصمةكاين سوور هةصگةذثن    

. . . .  وتووثژةكةمت خوثنـدةوة    وتووثژةكةمت خوثنـدةوة    وتووثژةكةمت خوثنـدةوة    وتووثژةكةمت خوثنـدةوة   ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . تةا باسةكةي گؤذي  تةا باسةكةي گؤذي  تةا باسةكةي گؤذي  تةا باسةكةي گؤذي  . . . . هةصنةگةذانهةصنةگةذانهةصنةگةذانهةصنةگةذان
            ))))))))....خؤشحاصم كتثبةكانت لثرة چاپ دةكةيتةوةخؤشحاصم كتثبةكانت لثرة چاپ دةكةيتةوةخؤشحاصم كتثبةكانت لثرة چاپ دةكةيتةوةخؤشحاصم كتثبةكانت لثرة چاپ دةكةيتةوة

لةوةيت گةذابووةوة ئةمة دووهةم وت ووثژ بوو لة گةص رؤژنامة و           لةوةيت گةذابووةوة ئةمة دووهةم وت ووثژ بوو لة گةص رؤژنامة و           لةوةيت گةذابووةوة ئةمة دووهةم وت ووثژ بوو لة گةص رؤژنامة و           لةوةيت گةذابووةوة ئةمة دووهةم وت ووثژ بوو لة گةص رؤژنامة و           
وتـووثژثكي تثـر و تةسـةل كـة هثـشتا           وتـووثژثكي تثـر و تةسـةل كـة هثـشتا           وتـووثژثكي تثـر و تةسـةل كـة هثـشتا           وتـووثژثكي تثـر و تةسـةل كـة هثـشتا           . . . . گؤفارة كورديةكاندا كردبـووي   گؤفارة كورديةكاندا كردبـووي   گؤفارة كورديةكاندا كردبـووي   گؤفارة كورديةكاندا كردبـووي   
        ....خؤي بة چاپكراوي نةيديبووخؤي بة چاپكراوي نةيديبووخؤي بة چاپكراوي نةيديبووخؤي بة چاپكراوي نةيديبوو

. . . .  هةروةها خؤشحاصم كارثكي تازةشت بة دةستةوةية       هةروةها خؤشحاصم كارثكي تازةشت بة دةستةوةية       هةروةها خؤشحاصم كارثكي تازةشت بة دةستةوةية       هةروةها خؤشحاصم كارثكي تازةشت بة دةستةوةية      ((((((((: : : : لةيال گويت لةيال گويت لةيال گويت لةيال گويت 
        ))))))))............چريؤكثكي تازةچريؤكثكي تازةچريؤكثكي تازةچريؤكثكي تازة
بةرلةوة ميوانةكاين بثن   بةرلةوة ميوانةكاين بثن   بةرلةوة ميوانةكاين بثن   بةرلةوة ميوانةكاين بثن   . . . . سةيري سةر مثزةكةي كرد   سةيري سةر مثزةكةي كرد   سةيري سةر مثزةكةي كرد   سةيري سةر مثزةكةي كرد   . . . . ئةو داچصةكي ئةو داچصةكي ئةو داچصةكي ئةو داچصةكي 

بـوو  بـوو  بـوو  بـوو  لةيال چؤين زاني  لةيال چؤين زاني  لةيال چؤين زاني  لةيال چؤين زاني  . . . . دةستنووسةكاين كؤ كردبووةوة و، هةصيگرتبوون    دةستنووسةكاين كؤ كردبووةوة و، هةصيگرتبوون    دةستنووسةكاين كؤ كردبووةوة و، هةصيگرتبوون    دةستنووسةكاين كؤ كردبووةوة و، هةصيگرتبوون    
كاري تازةي بـة دةسـتةوةية؟ لـة وتووثژةكـةدا گوتبـووي؟ چيتريـشي              كاري تازةي بـة دةسـتةوةية؟ لـة وتووثژةكـةدا گوتبـووي؟ چيتريـشي              كاري تازةي بـة دةسـتةوةية؟ لـة وتووثژةكـةدا گوتبـووي؟ چيتريـشي              كاري تازةي بـة دةسـتةوةية؟ لـة وتووثژةكـةدا گوتبـووي؟ چيتريـشي              

        گوتبوو؟گوتبوو؟گوتبوو؟گوتبوو؟
: : : : چووم لة سةر مؤبلةكة شان بة شاين دانيشتم و گومت         چووم لة سةر مؤبلةكة شان بة شاين دانيشتم و گومت         چووم لة سةر مؤبلةكة شان بة شاين دانيشتم و گومت         چووم لة سةر مؤبلةكة شان بة شاين دانيشتم و گومت         . . . . من پثكةنيم من پثكةنيم من پثكةنيم من پثكةنيم 

        )))))))).... پثم خؤشة دركاندووتة پثم خؤشة دركاندووتة پثم خؤشة دركاندووتة پثم خؤشة دركاندووتة((((((((
چةند رؤژ لةمةبةر گوتبـووي جارثكـة الي كـةس باسـي فـةرهاد و               چةند رؤژ لةمةبةر گوتبـووي جارثكـة الي كـةس باسـي فـةرهاد و               چةند رؤژ لةمةبةر گوتبـووي جارثكـة الي كـةس باسـي فـةرهاد و               چةند رؤژ لةمةبةر گوتبـووي جارثكـة الي كـةس باسـي فـةرهاد و               

دةترسـا پثـي    دةترسـا پثـي    دةترسـا پثـي    دةترسـا پثـي    . . . . دةترسا لة نووسيين ژثوان ببثتـةوة     دةترسا لة نووسيين ژثوان ببثتـةوة     دةترسا لة نووسيين ژثوان ببثتـةوة     دةترسا لة نووسيين ژثوان ببثتـةوة     . . . . چريؤكةكةي ناكات چريؤكةكةي ناكات چريؤكةكةي ناكات چريؤكةكةي ناكات 
        : : : : گويتگويتگويتگويت. . . . تةواو نةكرثتةواو نةكرثتةواو نةكرثتةواو نةكرث

        ))))))))....نابث دركاندبثتمنابث دركاندبثتمنابث دركاندبثتمنابث دركاندبثتم. . . .  نابث هيچم گوتبث نابث هيچم گوتبث نابث هيچم گوتبث نابث هيچم گوتبث((((((((



 

        : : : : لةيال سةري سووذماوي هةصبذي و گويتلةيال سةري سووذماوي هةصبذي و گويتلةيال سةري سووذماوي هةصبذي و گويتلةيال سةري سووذماوي هةصبذي و گويت. . . . بة دةنگي بةرز گويتبة دةنگي بةرز گويتبة دةنگي بةرز گويتبة دةنگي بةرز گويت
        ))))))))؟ ؟ ؟ ؟ ............ بةصث بةصث بةصث بةصث((((((((

        : : : : گويتگويتگويتگويت. . . . ئةو بة خؤيدا شكايةوةئةو بة خؤيدا شكايةوةئةو بة خؤيدا شكايةوةئةو بة خؤيدا شكايةوة. . . . مونريةو نةشـميل هيچيان نةگوتمونريةو نةشـميل هيچيان نةگوتمونريةو نةشـميل هيچيان نةگوتمونريةو نةشـميل هيچيان نةگوت
        ))))))))....ةةةة بيستوومة تؤش بة تةماي شثعرةكانت چاپ و بالو بكةيتةو بيستوومة تؤش بة تةماي شثعرةكانت چاپ و بالو بكةيتةو بيستوومة تؤش بة تةماي شثعرةكانت چاپ و بالو بكةيتةو بيستوومة تؤش بة تةماي شثعرةكانت چاپ و بالو بكةيتةو((((((((

. . . . پياصـةيةك چـاي بـة دةسـتةوة بـوو         پياصـةيةك چـاي بـة دةسـتةوة بـوو         پياصـةيةك چـاي بـة دةسـتةوة بـوو         پياصـةيةك چـاي بـة دةسـتةوة بـوو         . . . . لةيال لةوبةريةوة دانيـشتبوو   لةيال لةوبةريةوة دانيـشتبوو   لةيال لةوبةريةوة دانيـشتبوو   لةيال لةوبةريةوة دانيـشتبوو   
. . . . زةردةخةنة كةويةكةي سةر لثوي پشكووت و، بـؤ سـاتثك بثـدةنگ مـا      زةردةخةنة كةويةكةي سةر لثوي پشكووت و، بـؤ سـاتثك بثـدةنگ مـا      زةردةخةنة كةويةكةي سةر لثوي پشكووت و، بـؤ سـاتثك بثـدةنگ مـا      زةردةخةنة كةويةكةي سةر لثوي پشكووت و، بـؤ سـاتثك بثـدةنگ مـا      

        ))))))))............پثموايةپثموايةپثموايةپثمواية... ... ... ... دوودصمدوودصمدوودصمدوودصم. . . .  هثشتا دصنيا نيم هثشتا دصنيا نيم هثشتا دصنيا نيم هثشتا دصنيا نيم((((((((: : : : پاشان گويتپاشان گويتپاشان گويتپاشان گويت
. . . . لة گوتنيشيدا لة گوتنيشيدا لة گوتنيشيدا لة گوتنيشيدا . . . . ئةو دةيدي ئةو دةيدي ئةو دةيدي ئةو دةيدي . . . . گومان و دوودصي لة چاوو نيگاشيدا بوو      گومان و دوودصي لة چاوو نيگاشيدا بوو      گومان و دوودصي لة چاوو نيگاشيدا بوو      گومان و دوودصي لة چاوو نيگاشيدا بوو      

دةفتةري شثعرةكاين لة كيفةكةي دةرهثنا و، بـة        دةفتةري شثعرةكاين لة كيفةكةي دةرهثنا و، بـة        دةفتةري شثعرةكاين لة كيفةكةي دةرهثنا و، بـة        دةفتةري شثعرةكاين لة كيفةكةي دةرهثنا و، بـة        . . . . لةيال پياصة چاكةي دانا   لةيال پياصة چاكةي دانا   لةيال پياصة چاكةي دانا   لةيال پياصة چاكةي دانا   
ئةوسـا بـة    ئةوسـا بـة    ئةوسـا بـة    ئةوسـا بـة    . . . . شةرمةوة لـة سـةر مثـزة شيـشةييةكةي بةردةسـيت داينـا            شةرمةوة لـة سـةر مثـزة شيـشةييةكةي بةردةسـيت داينـا            شةرمةوة لـة سـةر مثـزة شيـشةييةكةي بةردةسـيت داينـا            شةرمةوة لـة سـةر مثـزة شيـشةييةكةي بةردةسـيت داينـا            

        ....نووكي پةجنة بةرةو الي ئةو پاصي پثوةنانووكي پةجنة بةرةو الي ئةو پاصي پثوةنانووكي پةجنة بةرةو الي ئةو پاصي پثوةنانووكي پةجنة بةرةو الي ئةو پاصي پثوةنا
        ))))))))............ئةگةر بة پثويستتان زاينئةگةر بة پثويستتان زاينئةگةر بة پثويستتان زاينئةگةر بة پثويستتان زاين. . . .  حةز دةكةم ئثوةش بيخوثننةوة حةز دةكةم ئثوةش بيخوثننةوة حةز دةكةم ئثوةش بيخوثننةوة حةز دةكةم ئثوةش بيخوثننةوة((((((((

    ....دةفتـةرثكي جـوان بـوو     دةفتـةرثكي جـوان بـوو     دةفتـةرثكي جـوان بـوو     دةفتـةرثكي جـوان بـوو     . . . . ئةو دةسيت بردو دةفتةرةكـةي هةصـگرت      ئةو دةسيت بردو دةفتةرةكـةي هةصـگرت      ئةو دةسيت بردو دةفتةرةكـةي هةصـگرت      ئةو دةسيت بردو دةفتةرةكـةي هةصـگرت      
لثوةكـاين لــةيال بثئــةوة  لثوةكـاين لــةيال بثئــةوة  لثوةكـاين لــةيال بثئــةوة  لثوةكـاين لــةيال بثئــةوة  . . . . بةرگةكـةي بــة سـةليقةي كچانــة رازابــووةوة  بةرگةكـةي بــة سـةليقةي كچانــة رازابــووةوة  بةرگةكـةي بــة سـةليقةي كچانــة رازابــووةوة  بةرگةكـةي بــة سـةليقةي كچانــة رازابــووةوة  

نيگاي لة جثـي چؤصـي      نيگاي لة جثـي چؤصـي      نيگاي لة جثـي چؤصـي      نيگاي لة جثـي چؤصـي      . . . . زةردةخةنةكةيان تاراندبث، بة حاستةم لةرينةوة    زةردةخةنةكةيان تاراندبث، بة حاستةم لةرينةوة    زةردةخةنةكةيان تاراندبث، بة حاستةم لةرينةوة    زةردةخةنةكةيان تاراندبث، بة حاستةم لةرينةوة    
ئـةو  ئـةو  ئـةو  ئـةو  . . . . دةفتةرةكة لة سةر مثزة شيشةييةكةوة شـوثن دةسـتيئةو كـةوت          دةفتةرةكة لة سةر مثزة شيشةييةكةوة شـوثن دةسـتيئةو كـةوت          دةفتةرةكة لة سةر مثزة شيشةييةكةوة شـوثن دةسـتيئةو كـةوت          دةفتةرةكة لة سةر مثزة شيشةييةكةوة شـوثن دةسـتيئةو كـةوت          

: : : : يةكةم كةس بوو دةفتةرةكةي دةكردةوة؟ يةكةم پياو بوو؟ لةيال گويت         يةكةم كةس بوو دةفتةرةكةي دةكردةوة؟ يةكةم پياو بوو؟ لةيال گويت         يةكةم كةس بوو دةفتةرةكةي دةكردةوة؟ يةكةم پياو بوو؟ لةيال گويت         يةكةم كةس بوو دةفتةرةكةي دةكردةوة؟ يةكةم پياو بوو؟ لةيال گويت         
        ))))))))............ بةشثك لة شثعرةكان بةشثك لة شثعرةكان بةشثك لة شثعرةكان بةشثك لة شثعرةكان((((((((

 بةشثك لة شثعرةكان بة الي خؤشـمةوة        بةشثك لة شثعرةكان بة الي خؤشـمةوة        بةشثك لة شثعرةكان بة الي خؤشـمةوة        بةشثك لة شثعرةكان بة الي خؤشـمةوة       ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . نةيزاين بصث چي  نةيزاين بصث چي  نةيزاين بصث چي  نةيزاين بصث چي  
        ))))))))....الوازنالوازنالوازنالوازن

        ... ... ... ... يةكةم الپةذة و يةكةم شثعريةكةم الپةذة و يةكةم شثعريةكةم الپةذة و يةكةم شثعريةكةم الپةذة و يةكةم شثعر. . . . ئةو دةفتةرةكةي كردبووةوةئةو دةفتةرةكةي كردبووةوةئةو دةفتةرةكةي كردبووةوةئةو دةفتةرةكةي كردبووةوة
مونريةو نةشـميل  مونريةو نةشـميل  مونريةو نةشـميل  مونريةو نةشـميل  . . . . دةفتةرةكةي دانابوو كة ميوانةكاين رؤشتبوون    دةفتةرةكةي دانابوو كة ميوانةكاين رؤشتبوون    دةفتةرةكةي دانابوو كة ميوانةكاين رؤشتبوون    دةفتةرةكةي دانابوو كة ميوانةكاين رؤشتبوون    

پـشت  پـشت  پـشت  پـشت  لـة  لـة  لـة  لـة  . . . . لةيال قژة نـةرم و كاصـةكةي لـة چنگيـدا كـؤ كردبـووةوة           لةيال قژة نـةرم و كاصـةكةي لـة چنگيـدا كـؤ كردبـووةوة           لةيال قژة نـةرم و كاصـةكةي لـة چنگيـدا كـؤ كردبـووةوة           لةيال قژة نـةرم و كاصـةكةي لـة چنگيـدا كـؤ كردبـووةوة           ... ... ... ... وووو
ــداردا     ــشي گوص ــةكي خؤصةمث ــر لةچكةي ــة ژث ــداردا    ســةريةوة بةســتبووي و، ل ــشي گوص ــةكي خؤصةمث ــر لةچكةي ــة ژث ــداردا    ســةريةوة بةســتبووي و، ل ــشي گوص ــةكي خؤصةمث ــر لةچكةي ــة ژث ــداردا    ســةريةوة بةســتبووي و، ل ــشي گوص ــةكي خؤصةمث ــر لةچكةي ــة ژث ســةريةوة بةســتبووي و، ل

ــاردبوويةوة ــاردبوويةوةش ــاردبوويةوةش ــاردبوويةوةش ــثوة    . . . . ش ــر چارش ــة ژث ــي ل ــة بنةوشةكةش ــراس و دامةن ــثوة    ك ــر چارش ــة ژث ــي ل ــة بنةوشةكةش ــراس و دامةن ــثوة    ك ــر چارش ــة ژث ــي ل ــة بنةوشةكةش ــراس و دامةن ــثوة    ك ــر چارش ــة ژث ــي ل ــة بنةوشةكةش ــراس و دامةن ك
        : : : : ئةوسا گوتبوويئةوسا گوتبوويئةوسا گوتبوويئةوسا گوتبووي. . . . رةشةكةيدا شاردبووةوةرةشةكةيدا شاردبووةوةرةشةكةيدا شاردبووةوةرةشةكةيدا شاردبووةوة

 ئامـاژةي بـؤ      ئامـاژةي بـؤ      ئامـاژةي بـؤ      ئامـاژةي بـؤ     )))))))).... حةز دةكةم بة چاوثكي رةخنةگرانةوة بياخنوثنيتـةوة        حةز دةكةم بة چاوثكي رةخنةگرانةوة بياخنوثنيتـةوة        حةز دةكةم بة چاوثكي رةخنةگرانةوة بياخنوثنيتـةوة        حةز دةكةم بة چاوثكي رةخنةگرانةوة بياخنوثنيتـةوة       ((((((((
ــوو  ــةري شــثعرةكاين كردب ــوو دةفت ــةري شــثعرةكاين كردب ــوو دةفت ــةري شــثعرةكاين كردب ــوو دةفت ــةري شــثعرةكاين كردب ــاين  . . . . دةفت ــةوة و، لثوةك ــةدةم زةردةخةن ــاين  ب ــةوة و، لثوةك ــةدةم زةردةخةن ــاين  ب ــةوة و، لثوةك ــةدةم زةردةخةن ــاين  ب ــةوة و، لثوةك ــةدةم زةردةخةن ب

لة حةسار، لـةيال    لة حةسار، لـةيال    لة حةسار، لـةيال    لة حةسار، لـةيال    . . . . ئةو تا دةرةوة بة رثي كردبوون     ئةو تا دةرةوة بة رثي كردبوون     ئةو تا دةرةوة بة رثي كردبوون     ئةو تا دةرةوة بة رثي كردبوون     . . . . ديسان لةريبوونةوة ديسان لةريبوونةوة ديسان لةريبوونةوة ديسان لةريبوونةوة 
 ئثــستا بــريم  ئثــستا بــريم  ئثــستا بــريم  ئثــستا بــريم ((((((((: : : : گوتبــوويگوتبــوويگوتبــوويگوتبــووي. . . . بــؤ جــارثكيتر ســةيري ئــةمالوالي كردبــووبــؤ جــارثكيتر ســةيري ئــةمالوالي كردبــووبــؤ جــارثكيتر ســةيري ئــةمالوالي كردبــووبــؤ جــارثكيتر ســةيري ئــةمالوالي كردبــوو



 

حــةوزثكي حــةوزثكي حــةوزثكي حــةوزثكي . . . . دةكةوثتــةوة، مــن پثــشتر ئــةم باخچــة و حةســارةم ديــوة دةكةوثتــةوة، مــن پثــشتر ئــةم باخچــة و حةســارةم ديــوة دةكةوثتــةوة، مــن پثــشتر ئــةم باخچــة و حةســارةم ديــوة دةكةوثتــةوة، مــن پثــشتر ئــةم باخچــة و حةســارةم ديــوة 
گةورةي پذ لة ئاوي روون، ريزي گوصة رةنگاورةنگـةكان و، ئـةم داروو             گةورةي پذ لة ئاوي روون، ريزي گوصة رةنگاورةنگـةكان و، ئـةم داروو             گةورةي پذ لة ئاوي روون، ريزي گوصة رةنگاورةنگـةكان و، ئـةم داروو             گةورةي پذ لة ئاوي روون، ريزي گوصة رةنگاورةنگـةكان و، ئـةم داروو             

پثموابوو ئةو دارتووة گةورةش كة هثالنـةي لةقلةقـةكاين         پثموابوو ئةو دارتووة گةورةش كة هثالنـةي لةقلةقـةكاين         پثموابوو ئةو دارتووة گةورةش كة هثالنـةي لةقلةقـةكاين         پثموابوو ئةو دارتووة گةورةش كة هثالنـةي لةقلةقـةكاين         ... ... ... ... رةختةشرةختةشرةختةشرةختةشدددد
ــث     ــارةدا ب ــةم حةس ــث ل ــةرة، دةب ــة س ــث    ل ــارةدا ب ــةم حةس ــث ل ــةرة، دةب ــة س ــث    ل ــارةدا ب ــةم حةس ــث ل ــةرة، دةب ــة س ــث    ل ــارةدا ب ــةم حةس ــث ل ــةرة، دةب ــة س ــووي  ))))))))....ل ــدا ديب ــة چريؤكثك ــووي   ل ــدا ديب ــة چريؤكثك ــووي   ل ــدا ديب ــة چريؤكثك ــووي   ل ــدا ديب ــة چريؤكثك . . . .  ل

 بــةآلم  بــةآلم  بــةآلم  بــةآلم ((((((((: : : : ئــةو نةيپرســيبوو كامــة چــريؤك؟ گوتبــوويئــةو نةيپرســيبوو كامــة چــريؤك؟ گوتبــوويئــةو نةيپرســيبوو كامــة چــريؤك؟ گوتبــوويئــةو نةيپرســيبوو كامــة چــريؤك؟ گوتبــووي. . . . خوثندبوويــةوةخوثندبوويــةوةخوثندبوويــةوةخوثندبوويــةوة
لةيال بة  لةيال بة  لةيال بة  لةيال بة  . . . .  مةبةسيت حةسارةكة بوو    مةبةسيت حةسارةكة بوو    مةبةسيت حةسارةكة بوو    مةبةسيت حةسارةكة بوو   ))))))))....ئثستا، وةك دةيبيين چؤص و كاولة     ئثستا، وةك دةيبيين چؤص و كاولة     ئثستا، وةك دةيبيين چؤص و كاولة     ئثستا، وةك دةيبيين چؤص و كاولة     

 لةقلةقـةكان كـة      لةقلةقـةكان كـة      لةقلةقـةكان كـة      لةقلةقـةكان كـة     ((((((((: : : : گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي . . . . هثالنةي چؤصـي لةقلةقـةكان تثگةيـشتبوو      هثالنةي چؤصـي لةقلةقـةكان تثگةيـشتبوو      هثالنةي چؤصـي لةقلةقـةكان تثگةيـشتبوو      هثالنةي چؤصـي لةقلةقـةكان تثگةيـشتبوو      
        .... لةيال نةيگوتبوو، مونرية گوتبووي لةيال نةيگوتبوو، مونرية گوتبووي لةيال نةيگوتبوو، مونرية گوتبووي لةيال نةيگوتبوو، مونرية گوتبووي))))))))....گةذانةوة ئاوةداين دةكةنةوةگةذانةوة ئاوةداين دةكةنةوةگةذانةوة ئاوةداين دةكةنةوةگةذانةوة ئاوةداين دةكةنةوة

        )))))))).... شثعرةكاين چؤنن؟ شثعرةكاين لةيال شثعرةكاين چؤنن؟ شثعرةكاين لةيال شثعرةكاين چؤنن؟ شثعرةكاين لةيال شثعرةكاين چؤنن؟ شثعرةكاين لةيال((((((((: : : : من گومتمن گومتمن گومتمن گومت
ــوو  ــة دةســتةوة ب ــةو هثــشتا دةفتةرةكــةي ب ــوو ئ ــة دةســتةوة ب ــةو هثــشتا دةفتةرةكــةي ب ــوو ئ ــة دةســتةوة ب ــةو هثــشتا دةفتةرةكــةي ب ــوو ئ ــة دةســتةوة ب ــةو هثــشتا دةفتةرةكــةي ب ــةذةي . . . . ئ ــةذةي دواهــةم الپ ــةذةي دواهــةم الپ ــةذةي دواهــةم الپ دواهــةم الپ

        ....كؤپلةيةك لة دواهةم شثعريكؤپلةيةك لة دواهةم شثعريكؤپلةيةك لة دواهةم شثعريكؤپلةيةك لة دواهةم شثعري. . . . خوثندةوةخوثندةوةخوثندةوةخوثندةوة
        ذثنة وذثنة وذثنة وذثنة وقامووسةكان بدقامووسةكان بدقامووسةكان بدقامووسةكان بد

        وشة ساردوو مردووةكان دةم با بدة،وشة ساردوو مردووةكان دةم با بدة،وشة ساردوو مردووةكان دةم با بدة،وشة ساردوو مردووةكان دةم با بدة،
        ....من جوانترين شثعري بوونت لة دثذثكدا دةنووسـمةوةمن جوانترين شثعري بوونت لة دثذثكدا دةنووسـمةوةمن جوانترين شثعري بوونت لة دثذثكدا دةنووسـمةوةمن جوانترين شثعري بوونت لة دثذثكدا دةنووسـمةوة

        رابوردوو بسذةوةورابوردوو بسذةوةورابوردوو بسذةوةورابوردوو بسذةوةو
        رؤژة تاريكةكاين فةرامؤش كة،رؤژة تاريكةكاين فةرامؤش كة،رؤژة تاريكةكاين فةرامؤش كة،رؤژة تاريكةكاين فةرامؤش كة،

        ....هةميشةييترين خةونت لة ساتثكدا دةهثنمة ديهةميشةييترين خةونت لة ساتثكدا دةهثنمة ديهةميشةييترين خةونت لة ساتثكدا دةهثنمة ديهةميشةييترين خةونت لة ساتثكدا دةهثنمة دي
        ....لةيال ئةم شثعرةي تازة نووسيبوولةيال ئةم شثعرةي تازة نووسيبوولةيال ئةم شثعرةي تازة نووسيبوولةيال ئةم شثعرةي تازة نووسيبوو

        هةشتهةشتهةشتهةشت
        
        

        
 لةيال خةونثكة مونريةي خوشكت و نةشـميلي خؤشـكةزات          لةيال خةونثكة مونريةي خوشكت و نةشـميلي خؤشـكةزات          لةيال خةونثكة مونريةي خوشكت و نةشـميلي خؤشـكةزات          لةيال خةونثكة مونريةي خوشكت و نةشـميلي خؤشـكةزات         ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

        ))))))))....بؤيان ديويبؤيان ديويبؤيان ديويبؤيان ديوي
لـة پــشت هــةوري دووكةصـي جگةرةكةيــةوة مــن   لـة پــشت هــةوري دووكةصـي جگةرةكةيــةوة مــن   لـة پــشت هــةوري دووكةصـي جگةرةكةيــةوة مــن   لـة پــشت هــةوري دووكةصـي جگةرةكةيــةوة مــن   . . . . سـةري هةصــبذي سـةري هةصــبذي سـةري هةصــبذي سـةري هةصــبذي 

    ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . قةصـس نـةبوو   قةصـس نـةبوو   قةصـس نـةبوو   قةصـس نـةبوو   ... ... ... ... رةنگة پثكةنينثكي گاصتةجاذيانة و   رةنگة پثكةنينثكي گاصتةجاذيانة و   رةنگة پثكةنينثكي گاصتةجاذيانة و   رةنگة پثكةنينثكي گاصتةجاذيانة و   . . . . پثدةكةنيمپثدةكةنيمپثدةكةنيمپثدةكةنيم
        ))))))))....وشيار نةيب چريؤكةكة لة گرثژنة دةردةچثوشيار نةيب چريؤكةكة لة گرثژنة دةردةچثوشيار نةيب چريؤكةكة لة گرثژنة دةردةچثوشيار نةيب چريؤكةكة لة گرثژنة دةردةچث

        )))))))) كامة چريؤك؟ چريؤكي تؤ يان چريؤكي فةرهاد؟  كامة چريؤك؟ چريؤكي تؤ يان چريؤكي فةرهاد؟  كامة چريؤك؟ چريؤكي تؤ يان چريؤكي فةرهاد؟  كامة چريؤك؟ چريؤكي تؤ يان چريؤكي فةرهاد؟ ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت
 لة ماص و ژووري خؤيةيت يان لة ماص و ژووري            لة ماص و ژووري خؤيةيت يان لة ماص و ژووري            لة ماص و ژووري خؤيةيت يان لة ماص و ژووري            لة ماص و ژووري خؤيةيت يان لة ماص و ژووري           نةيدةزايننةيدةزايننةيدةزايننةيدةزاين. . . . تثفكريتثفكريتثفكريتثفكري

. . . . ساتةكاين خؤي دةژي يان ساتة فةرامؤش بووةكـاين فـةرهاد         ساتةكاين خؤي دةژي يان ساتة فةرامؤش بووةكـاين فـةرهاد         ساتةكاين خؤي دةژي يان ساتة فةرامؤش بووةكـاين فـةرهاد         ساتةكاين خؤي دةژي يان ساتة فةرامؤش بووةكـاين فـةرهاد         . . . . فةرهادفةرهادفةرهادفةرهاد
        ............رةنگة هيچيانرةنگة هيچيانرةنگة هيچيانرةنگة هيچيان



 

        )))))))).... يان هةردووكيان يان هةردووكيان يان هةردووكيان يان هةردووكيان((((((((
مـن هثـشتا    مـن هثـشتا    مـن هثـشتا    مـن هثـشتا    . . . . بؤ پشت مثزةكةي چووةوة   بؤ پشت مثزةكةي چووةوة   بؤ پشت مثزةكةي چووةوة   بؤ پشت مثزةكةي چووةوة   . . . . لةو قسةي خؤي داچصةكي   لةو قسةي خؤي داچصةكي   لةو قسةي خؤي داچصةكي   لةو قسةي خؤي داچصةكي   

 دةمةوث دواهةم تـابلؤي فـةرهاد        دةمةوث دواهةم تـابلؤي فـةرهاد        دةمةوث دواهةم تـابلؤي فـةرهاد        دةمةوث دواهةم تـابلؤي فـةرهاد       ((((((((: : : : رووي لثكردم و گويت   رووي لثكردم و گويت   رووي لثكردم و گويت   رووي لثكردم و گويت   . . . . لةوث بووم لةوث بووم لةوث بووم لةوث بووم 
        ))))))))....ئةوةي وا دةيويست كاصثي تثدا بدؤزثتةوةئةوةي وا دةيويست كاصثي تثدا بدؤزثتةوةئةوةي وا دةيويست كاصثي تثدا بدؤزثتةوةئةوةي وا دةيويست كاصثي تثدا بدؤزثتةوة. . . . ببينمببينمببينمببينم

. . . . تابلؤكةي پث تةواو نـةكرا    تابلؤكةي پث تةواو نـةكرا    تابلؤكةي پث تةواو نـةكرا    تابلؤكةي پث تةواو نـةكرا    . . . .  نةيدؤزيةوة  نةيدؤزيةوة  نةيدؤزيةوة  نةيدؤزيةوة ((((((((: : : : بؤ چةندةمني جار گومت   بؤ چةندةمني جار گومت   بؤ چةندةمني جار گومت   بؤ چةندةمني جار گومت   
        ))))))))............جگة لة چةند هثصي باريك و خوار و خثچ جگة لة چةند هثصي باريك و خوار و خثچ جگة لة چةند هثصي باريك و خوار و خثچ جگة لة چةند هثصي باريك و خوار و خثچ 

        ))))))))....هةر ئثستاهةر ئثستاهةر ئثستاهةر ئثستا. . . .  دةمةوث بيبينم دةمةوث بيبينم دةمةوث بيبينم دةمةوث بيبينم((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
چةند هثصي باريك و خـوار و       چةند هثصي باريك و خـوار و       چةند هثصي باريك و خـوار و       چةند هثصي باريك و خـوار و       . . . . بريي كردةوة، حةق بة من بوو     بريي كردةوة، حةق بة من بوو     بريي كردةوة، حةق بة من بوو     بريي كردةوة، حةق بة من بوو     . . . . بيينبيينبيينبيين

        )))))))) ئةم هثصةيان گةياندية كوث؟  ئةم هثصةيان گةياندية كوث؟  ئةم هثصةيان گةياندية كوث؟  ئةم هثصةيان گةياندية كوث؟ ((((((((: : : : ويتويتويتويتگگگگ... ... ... ... خثچخثچخثچخثچ
ئةو هثصة كـة گةياندبوويـة      ئةو هثصة كـة گةياندبوويـة      ئةو هثصة كـة گةياندبوويـة      ئةو هثصة كـة گةياندبوويـة      . . . . ئاماژةي بؤ درثژترين هثصي تابلؤكة كرد     ئاماژةي بؤ درثژترين هثصي تابلؤكة كرد     ئاماژةي بؤ درثژترين هثصي تابلؤكة كرد     ئاماژةي بؤ درثژترين هثصي تابلؤكة كرد     

        ::::نووسينووسينووسينووسي... ... ... ... ژوورثكي تةنگ و تاريكژوورثكي تةنگ و تاريكژوورثكي تةنگ و تاريكژوورثكي تةنگ و تاريك
ــةرهاد      ــةوة ف ــؤش خــؤي دثت ــدا ه ــةنگ و تاريك ــي ت ــة ژوورثك ــةرهاد     ل ــةوة ف ــؤش خــؤي دثت ــدا ه ــةنگ و تاريك ــي ت ــة ژوورثك ــةرهاد     ل ــةوة ف ــؤش خــؤي دثت ــدا ه ــةنگ و تاريك ــي ت ــة ژوورثك ــةرهاد     ل ــةوة ف ــؤش خــؤي دثت ــدا ه ــةنگ و تاريك ــي ت ــة ژوورثك . . . . ل

ــةبالثك  ــة قـــةدةر مـ ــةبالثك ژوورثـــك بـ ــة قـــةدةر مـ ــةبالثك ژوورثـــك بـ ــة قـــةدةر مـ ــةبالثك ژوورثـــك بـ ــة قـــةدةر مـ ــةك . . . . ژوورثـــك بـ ــيچ دةالقـــةو رؤچنةيـ ــة بثهـ ــةك بـ ــيچ دةالقـــةو رؤچنةيـ ــة بثهـ ــةك بـ ــيچ دةالقـــةو رؤچنةيـ ــة بثهـ ــةك بـ ــيچ دةالقـــةو رؤچنةيـ ــة بثهـ . . . . بـ
بة هةناسةي وشك و سارديدا تثـدةگات  بة هةناسةي وشك و سارديدا تثـدةگات  بة هةناسةي وشك و سارديدا تثـدةگات  بة هةناسةي وشك و سارديدا تثـدةگات  . . . . الديوارثكي ژوورةكة ئاسنة الديوارثكي ژوورةكة ئاسنة الديوارثكي ژوورةكة ئاسنة الديوارثكي ژوورةكة ئاسنة 

دةركـــةي ئاســـين كـــة دةكوترثـــت دةنگدانـــةوةي ســـةير و  دةركـــةي ئاســـين كـــة دةكوترثـــت دةنگدانـــةوةي ســـةير و  دةركـــةي ئاســـين كـــة دةكوترثـــت دةنگدانـــةوةي ســـةير و  دةركـــةي ئاســـين كـــة دةكوترثـــت دةنگدانـــةوةي ســـةير و  . . . . فـــةرهادفـــةرهادفـــةرهادفـــةرهاد
دةيهــةوثت  دةيهــةوثت  دةيهــةوثت  دةيهــةوثت  . . . . وةك زرنگــةي ناقووســي كلثــسةكان  وةك زرنگــةي ناقووســي كلثــسةكان  وةك زرنگــةي ناقووســي كلثــسةكان  وةك زرنگــةي ناقووســي كلثــسةكان  . . . . ترســناكي هةيــة ترســناكي هةيــة ترســناكي هةيــة ترســناكي هةيــة 

. . . . هـةموو ئةندامـةكاين لةشـي دةزيـذثنن       هـةموو ئةندامـةكاين لةشـي دةزيـذثنن       هـةموو ئةندامـةكاين لةشـي دةزيـذثنن       هـةموو ئةندامـةكاين لةشـي دةزيـذثنن       . . . . ناتوانثـت ناتوانثـت ناتوانثـت ناتوانثـت . . . . هةستثتة سـةر پـث    هةستثتة سـةر پـث    هةستثتة سـةر پـث    هةستثتة سـةر پـث    
ــةري ــةريس ــةريس ــةريس ــيت... ... ... ... س ــيتدةس ــيتدةس ــيتدةس ــي... ... ... ... دةس ــيپث ــيپث ــيپث ــة    ... ... ... ... پث ــةوة ل ــريي دةكةوثت ــا ب ــدةچثت ت ــة    پثي ــةوة ل ــريي دةكةوثت ــا ب ــدةچثت ت ــة    پثي ــةوة ل ــريي دةكةوثت ــا ب ــدةچثت ت ــة    پثي ــةوة ل ــريي دةكةوثت ــا ب ــدةچثت ت پثي

ــ ــكوثيـ ــكوثيـ ــكوثيـ ــاتووة كوثيـ ــةر هـ ــي بةسـ ــاتووة ةو، چـ ــةر هـ ــي بةسـ ــاتووة ةو، چـ ــةر هـ ــي بةسـ ــاتووة ةو، چـ ــةر هـ ــي بةسـ ــاوة  . . . . ةو، چـ ــث پيـ ــة و سـ ــاوة  بـــريي ئوتومبثلةكـ ــث پيـ ــة و سـ ــاوة  بـــريي ئوتومبثلةكـ ــث پيـ ــة و سـ ــاوة  بـــريي ئوتومبثلةكـ ــث پيـ ــة و سـ بـــريي ئوتومبثلةكـ
بريي ئةو شةق و مستانةش كة بة چـاوي     بريي ئةو شةق و مستانةش كة بة چـاوي     بريي ئةو شةق و مستانةش كة بة چـاوي     بريي ئةو شةق و مستانةش كة بة چـاوي     . . . . تةذپؤشةكةش دةكةوثتةوة تةذپؤشةكةش دةكةوثتةوة تةذپؤشةكةش دةكةوثتةوة تةذپؤشةكةش دةكةوثتةوة 

جگة لة چةند پرسـياري ئاسـايي چيتريـان لـث     جگة لة چةند پرسـياري ئاسـايي چيتريـان لـث     جگة لة چةند پرسـياري ئاسـايي چيتريـان لـث     جگة لة چةند پرسـياري ئاسـايي چيتريـان لـث     . . . . بةستراوةوة لثيان داوة  بةستراوةوة لثيان داوة  بةستراوةوة لثيان داوة  بةستراوةوة لثيان داوة  
خؤشحاصــة گرتنةكــةي پةيوةنــدي بــة خؤشحاصــة گرتنةكــةي پةيوةنــدي بــة خؤشحاصــة گرتنةكــةي پةيوةنــدي بــة خؤشحاصــة گرتنةكــةي پةيوةنــدي بــة . . . . خؤشحاصــة فــةرهادخؤشحاصــة فــةرهادخؤشحاصــة فــةرهادخؤشحاصــة فــةرهاد. . . . نةپرســيوةنةپرســيوةنةپرســيوةنةپرســيوة

ــة  ــةوة ني ــة رابوردووي ــةوة ني ــة رابوردووي ــةوة ني ــة رابوردووي ــةوة ني ــثت   . . . . رابوردووي ــؤي دةپرس ــة خ ــة؟ ل ــدي ني ــثت   پةيوةن ــؤي دةپرس ــة خ ــة؟ ل ــدي ني ــثت   پةيوةن ــؤي دةپرس ــة خ ــة؟ ل ــدي ني ــثت   پةيوةن ــؤي دةپرس ــة خ ــة؟ ل ــدي ني ــؤ  . . . . پةيوةن ــةي ب ــؤ  ئ ــةي ب ــؤ  ئ ــةي ب ــؤ  ئ ــةي ب ئ
        گرتوويانة؟گرتوويانة؟گرتوويانة؟گرتوويانة؟

ــة  ــي تاصـ ــاو دةمـ ــة نـ ــي تاصـ ــاو دةمـ ــة نـ ــي تاصـ ــاو دةمـ ــة نـ ــي تاصـ ــاو دةمـ ــاخنيوة . . . . نـ ــةكاين ئـ ــة لووتـ ــوثن كونـ ــصم و خـ ــاخنيوة چـ ــةكاين ئـ ــة لووتـ ــوثن كونـ ــصم و خـ ــاخنيوة چـ ــةكاين ئـ ــة لووتـ ــوثن كونـ ــصم و خـ ــاخنيوة چـ ــةكاين ئـ ــة لووتـ ــوثن كونـ ــصم و خـ . . . . چـ
ــةوة نووســاوة  ــة قوذگي ــةوة نووســاوة دةصــةمةيةكيش ب ــة قوذگي ــةوة نووســاوة دةصــةمةيةكيش ب ــة قوذگي ــةوة نووســاوة دةصــةمةيةكيش ب ــة قوذگي ــة گــران دثــت و  . . . . دةصــةمةيةكيش ب ــة گــران دثــت و  هةناســةي ب ــة گــران دثــت و  هةناســةي ب ــة گــران دثــت و  هةناســةي ب هةناســةي ب

بــصثي بةوةنــدة لــة كؤصــي بــصثي بةوةنــدة لــة كؤصــي بــصثي بةوةنــدة لــة كؤصــي بــصثي بةوةنــدة لــة كؤصــي . . . . دانثكــي شــكاو زمــاين دةگــةزثتدانثكــي شــكاو زمــاين دةگــةزثتدانثكــي شــكاو زمــاين دةگــةزثتدانثكــي شــكاو زمــاين دةگــةزثت. . . . دةچثــتدةچثــتدةچثــتدةچثــت
ــةرهاد   ــة فــ ــةوة؟ وذو كاســ ــةرهاد  ببنــ ــة فــ ــةوة؟ وذو كاســ ــةرهاد  ببنــ ــة فــ ــةوة؟ وذو كاســ ــةرهاد  ببنــ ــة فــ ــةوة؟ وذو كاســ ــيچ   . . . . ببنــ ــيارة و هــ ــةو پرســ ــي ئــ ــيچ   وةآلمــ ــيارة و هــ ــةو پرســ ــي ئــ ــيچ   وةآلمــ ــيارة و هــ ــةو پرســ ــي ئــ ــيچ   وةآلمــ ــيارة و هــ ــةو پرســ ــي ئــ وةآلمــ

        ....رادةكشثتةوةرادةكشثتةوةرادةكشثتةوةرادةكشثتةوة. . . . ثنادرثتةوةثنادرثتةوةثنادرثتةوةثنادرثتةوةپرسيارثكيتري پپرسيارثكيتري پپرسيارثكيتري پپرسيارثكيتري پ



 

مببة بؤ شوثنثك كةس نةمانناسـث و كـةس   مببة بؤ شوثنثك كةس نةمانناسـث و كـةس   مببة بؤ شوثنثك كةس نةمانناسـث و كـةس   مببة بؤ شوثنثك كةس نةمانناسـث و كـةس   . . . .  لة گةص خؤت مببة  لة گةص خؤت مببة  لة گةص خؤت مببة  لة گةص خؤت مببة ((((((((
            ))))))))............نةماندؤزثتةوةنةماندؤزثتةوةنةماندؤزثتةوةنةماندؤزثتةوة

        ....نازانثت كثنازانثت كثنازانثت كثنازانثت كث. . . . كةسثك ئةوةي پث دةصثتكةسثك ئةوةي پث دةصثتكةسثك ئةوةي پث دةصثتكةسثك ئةوةي پث دةصثت
        ))))))))....من ئةم خةمةم پث هةصناگريثمن ئةم خةمةم پث هةصناگريثمن ئةم خةمةم پث هةصناگريثمن ئةم خةمةم پث هةصناگريث. . . .  بة جثم مةهثصة بة جثم مةهثصة بة جثم مةهثصة بة جثم مةهثصة((((((((

ــةجمارةش     ــان خــةوي لثكــةوتووة؟ ئ ــةوة ي ــة هــؤش خــؤي چؤت ــةجمارةش    ل ــان خــةوي لثكــةوتووة؟ ئ ــةوة ي ــة هــؤش خــؤي چؤت ــةجمارةش    ل ــان خــةوي لثكــةوتووة؟ ئ ــةوة ي ــة هــؤش خــؤي چؤت ــةجمارةش    ل ــان خــةوي لثكــةوتووة؟ ئ ــةوة ي ــة هــؤش خــؤي چؤت ل
لــة گوثيــدا و لــة لــة گوثيــدا و لــة لــة گوثيــدا و لــة لــة گوثيــدا و لــة . . . . زرنگـةي ناقووســي كلثــسةيةك چــاوي پثهةصــدثنثت زرنگـةي ناقووســي كلثــسةيةك چــاوي پثهةصــدثنثت زرنگـةي ناقووســي كلثــسةيةك چــاوي پثهةصــدثنثت زرنگـةي ناقووســي كلثــسةيةك چــاوي پثهةصــدثنثت 

        ....ژوورةكةدا دةنگ دةداتةوةژوورةكةدا دةنگ دةداتةوةژوورةكةدا دةنگ دةداتةوةژوورةكةدا دةنگ دةداتةوة
        )))))))).... هةستة و، پشت لة دةركة بكة هةستة و، پشت لة دةركة بكة هةستة و، پشت لة دةركة بكة هةستة و، پشت لة دةركة بكة((((((((

وةردةسووذثت و پـشت    وةردةسووذثت و پـشت    وةردةسووذثت و پـشت    وةردةسووذثت و پـشت    . . . . هةصدةخزثت، بةآلم هةستاين بؤ ناكرثت    هةصدةخزثت، بةآلم هةستاين بؤ ناكرثت    هةصدةخزثت، بةآلم هةستاين بؤ ناكرثت    هةصدةخزثت، بةآلم هةستاين بؤ ناكرثت    
دةركةي ئاسـين بـةدةم جيـذةي سـارد و وشـكيةوة            دةركةي ئاسـين بـةدةم جيـذةي سـارد و وشـكيةوة            دةركةي ئاسـين بـةدةم جيـذةي سـارد و وشـكيةوة            دةركةي ئاسـين بـةدةم جيـذةي سـارد و وشـكيةوة            . . . . لة دةركة دةكات  لة دةركة دةكات  لة دةركة دةكات  لة دةركة دةكات  

سـثبةري پيـاوثكي دانيـشتووي      سـثبةري پيـاوثكي دانيـشتووي      سـثبةري پيـاوثكي دانيـشتووي      سـثبةري پيـاوثكي دانيـشتووي      . . . . ژوورةكة روون دةبثتـةوة   ژوورةكة روون دةبثتـةوة   ژوورةكة روون دةبثتـةوة   ژوورةكة روون دةبثتـةوة   . . . . دةكرثتةوةدةكرثتةوةدةكرثتةوةدةكرثتةوة
ــي    دادادادا ــةر دةم ــةي ب ــةر ديوارةك ــة س ــاو دةكةوثت ــي    م ــةر دةم ــةي ب ــةر ديوارةك ــة س ــاو دةكةوثت ــي    م ــةر دةم ــةي ب ــةر ديوارةك ــة س ــاو دةكةوثت ــي    م ــةر دةم ــةي ب ــةر ديوارةك ــة س ــاو دةكةوثت ــةورةي  . . . . م ــثبةري گ ــةورةي  س ــثبةري گ ــةورةي  س ــثبةري گ ــةورةي  س ــثبةري گ س

ــاوثكيتر دايدةپؤشــثت  ــاوثكيتر دايدةپؤشــثت پي ــاوثكيتر دايدةپؤشــثت پي ــاوثكيتر دايدةپؤشــثت پي ــةورة و   . . . . پي ــةورة و   ئةوســا دوو دةســت، دوو دةســيت گ ــةورة و   ئةوســا دوو دةســت، دوو دةســيت گ ــةورة و   ئةوســا دوو دةســت، دوو دةســيت گ ئةوســا دوو دةســت، دوو دةســيت گ
ــنت   ــاوي دةبةس ــنت چ ــنت  گؤش ــاوي دةبةس ــنت چ ــنت  گؤش ــاوي دةبةس ــنت چ ــنت  گؤش ــاوي دةبةس ــنت چ ــتثنن. . . . گؤش ــتثننهةصيدةس ــتثننهةصيدةس ــتثننهةصيدةس ــؤي   . . . . هةصيدةس ــي خ ــة پث ــت ب ــؤي   ناتوانث ــي خ ــة پث ــت ب ــؤي   ناتوانث ــي خ ــة پث ــت ب ــؤي   ناتوانث ــي خ ــة پث ــت ب ناتوانث

لــة ســةر  لــة ســةر  لــة ســةر  لــة ســةر  ... ... ... ... بــةرؤكي دةگــرن و بــة شــوثنثكدا رايدةكثــشن    بــةرؤكي دةگــرن و بــة شــوثنثكدا رايدةكثــشن    بــةرؤكي دةگــرن و بــة شــوثنثكدا رايدةكثــشن    بــةرؤكي دةگــرن و بــة شــوثنثكدا رايدةكثــشن    . . . . بــذواتبــذواتبــذواتبــذوات
دوو، يـان   دوو، يـان   دوو، يـان   دوو، يـان   . . . . چـاوي هـةروا بةسـتراوة فـةرهاد       چـاوي هـةروا بةسـتراوة فـةرهاد       چـاوي هـةروا بةسـتراوة فـةرهاد       چـاوي هـةروا بةسـتراوة فـةرهاد       . . . . كورسيةك دايدةنيـشثنن  كورسيةك دايدةنيـشثنن  كورسيةك دايدةنيـشثنن  كورسيةك دايدةنيـشثنن  

بة دةنگياندا و، بة تةقة تةقي پثآلوةكانياندا       بة دةنگياندا و، بة تةقة تةقي پثآلوةكانياندا       بة دةنگياندا و، بة تةقة تةقي پثآلوةكانياندا       بة دةنگياندا و، بة تةقة تةقي پثآلوةكانياندا       . . . . سث كةسي بة دةورةوةية   سث كةسي بة دةورةوةية   سث كةسي بة دةورةوةية   سث كةسي بة دةورةوةية   
        ....دةزانثتدةزانثتدةزانثتدةزانثت
        )))))))) ناوت؟  ناوت؟  ناوت؟  ناوت؟ ((((((((
        )))))))).... فةرهاد فةرهاد فةرهاد فةرهاد((((((((
        )))))))) پيشةت؟  پيشةت؟  پيشةت؟  پيشةت؟ ((((((((
        )))))))).... نةقاش نةقاش نةقاش نةقاش((((((((
        )))))))) نةقاش يان خوثندكار؟  نةقاش يان خوثندكار؟  نةقاش يان خوثندكار؟  نةقاش يان خوثندكار؟ ((((((((

ناو دةمي دةكولثتةوة و، دةزوولـة ليكثكـي گـةرم          ناو دةمي دةكولثتةوة و، دةزوولـة ليكثكـي گـةرم          ناو دةمي دةكولثتةوة و، دةزوولـة ليكثكـي گـةرم          ناو دةمي دةكولثتةوة و، دةزوولـة ليكثكـي گـةرم          . . . . لة دةمي دةدةن  لة دةمي دةدةن  لة دةمي دةدةن  لة دةمي دةدةن  
        ....بة ال لثويةوة شؤذ دةبثتةوةبة ال لثويةوة شؤذ دةبثتةوةبة ال لثويةوة شؤذ دةبثتةوةبة ال لثويةوة شؤذ دةبثتةوة

        ))))))))نةقاش يان خوثندكاري ئاژاوةگثذ؟ نةقاش يان خوثندكاري ئاژاوةگثذ؟ نةقاش يان خوثندكاري ئاژاوةگثذ؟ نةقاش يان خوثندكاري ئاژاوةگثذ؟     ((((((((
        )))))))).... خوثندكار بووم، وازم هثناوة و، ئثستا كار دةكةم خوثندكار بووم، وازم هثناوة و، ئثستا كار دةكةم خوثندكار بووم، وازم هثناوة و، ئثستا كار دةكةم خوثندكار بووم، وازم هثناوة و، ئثستا كار دةكةم((((((((: : : : دةصثتدةصثتدةصثتدةصثت

ــار دةكــةي يــان رثكخــراوة      (((((((( ــاوة يــان هــةآلتووي؟ ك ــار دةكــةي يــان رثكخــراوة       وازت هثن ــاوة يــان هــةآلتووي؟ ك ــار دةكــةي يــان رثكخــراوة       وازت هثن ــاوة يــان هــةآلتووي؟ ك ــار دةكــةي يــان رثكخــراوة       وازت هثن ــاوة يــان هــةآلتووي؟ ك  وازت هثن
        ))))))))دادةمةزرثين؟ دادةمةزرثين؟ دادةمةزرثين؟ دادةمةزرثين؟ 



 

ــزذ دةكــةن   ــةو پرســيارانة دصخؤشــيةكةي ب ــزذ دةكــةن  ئ ــةو پرســيارانة دصخؤشــيةكةي ب ــزذ دةكــةن  ئ ــةو پرســيارانة دصخؤشــيةكةي ب ــزذ دةكــةن  ئ ــةو پرســيارانة دصخؤشــيةكةي ب ــة. . . . ئ ــة زانيويان ــةكةوات ــة زانيويان ــةكةوات ــة زانيويان ــةكةوات ــة زانيويان ... ... ... ... كةوات
نائومثـد خـؤي بـة چارةنووسـي ناديـاري دةسـپثرثت        نائومثـد خـؤي بـة چارةنووسـي ناديـاري دةسـپثرثت        نائومثـد خـؤي بـة چارةنووسـي ناديـاري دةسـپثرثت        نائومثـد خـؤي بـة چارةنووسـي ناديـاري دةسـپثرثت        . . . . هيوابذاو دةبثـت  هيوابذاو دةبثـت  هيوابذاو دةبثـت  هيوابذاو دةبثـت  

        ... ... ... ... فةرهادفةرهادفةرهادفةرهاد
 پياو دةبث گثل بث كة پثي وابث ئةوان دوا ماوةيةك هةموو             پياو دةبث گثل بث كة پثي وابث ئةوان دوا ماوةيةك هةموو             پياو دةبث گثل بث كة پثي وابث ئةوان دوا ماوةيةك هةموو             پياو دةبث گثل بث كة پثي وابث ئةوان دوا ماوةيةك هةموو            ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

لة يةكـةم رؤژي هةآلتنةكـةي لـة زانكـؤ، بـة            لة يةكـةم رؤژي هةآلتنةكـةي لـة زانكـؤ، بـة            لة يةكـةم رؤژي هةآلتنةكـةي لـة زانكـؤ، بـة            لة يةكـةم رؤژي هةآلتنةكـةي لـة زانكـؤ، بـة            . . . . شتثكيان لة بري دةچثتةوة   شتثكيان لة بري دةچثتةوة   شتثكيان لة بري دةچثتةوة   شتثكيان لة بري دةچثتةوة   
        ))))))))....شوثنيةوة بوون و لثي گةذابوونشوثنيةوة بوون و لثي گةذابوونشوثنيةوة بوون و لثي گةذابوونشوثنيةوة بوون و لثي گةذابوون

ئــةو ســا لــة قــؤري ســةر مةنگةصــيةكة پياصــةيةك چــامي بــؤ ئــةوو،  ئــةو ســا لــة قــؤري ســةر مةنگةصــيةكة پياصــةيةك چــامي بــؤ ئــةوو،  ئــةو ســا لــة قــؤري ســةر مةنگةصــيةكة پياصــةيةك چــامي بــؤ ئــةوو،  ئــةو ســا لــة قــؤري ســةر مةنگةصــيةكة پياصــةيةك چــامي بــؤ ئــةوو،  
        ....ؤم تثكردؤم تثكردؤم تثكردؤم تثكردپياصةيةكيشم بؤ خپياصةيةكيشم بؤ خپياصةيةكيشم بؤ خپياصةيةكيشم بؤ خ

ماصـي فـةرهاد يـان ماصـي مـن؟ فـةرهاد         ماصـي فـةرهاد يـان ماصـي مـن؟ فـةرهاد         ماصـي فـةرهاد يـان ماصـي مـن؟ فـةرهاد         ماصـي فـةرهاد يـان ماصـي مـن؟ فـةرهاد         . . . . كةواتة لة ماصي فةرهاد بوو    كةواتة لة ماصي فةرهاد بوو    كةواتة لة ماصي فةرهاد بوو    كةواتة لة ماصي فةرهاد بوو    
وةك منداصـثكي كـزو     وةك منداصـثكي كـزو     وةك منداصـثكي كـزو     وةك منداصـثكي كـزو     . . . . چووبوو لة ناو دةركة، لة كةوشكةنةكة دانيشتبوو      چووبوو لة ناو دةركة، لة كةوشكةنةكة دانيشتبوو      چووبوو لة ناو دةركة، لة كةوشكةنةكة دانيشتبوو      چووبوو لة ناو دةركة، لة كةوشكةنةكة دانيشتبوو      

ئـةو بـة    ئـةو بـة    ئـةو بـة    ئـةو بـة    . . . . نةخؤش، تةنانةت تاقةيت نـةبوو يـاري بـة كةوشـةكانيش بكـا            نةخؤش، تةنانةت تاقةيت نـةبوو يـاري بـة كةوشـةكانيش بكـا            نةخؤش، تةنانةت تاقةيت نـةبوو يـاري بـة كةوشـةكانيش بكـا            نةخؤش، تةنانةت تاقةيت نـةبوو يـاري بـة كةوشـةكانيش بكـا            
        : : : : سةرسووذمانةوة گويتسةرسووذمانةوة گويتسةرسووذمانةوة گويتسةرسووذمانةوة گويت

        ))))))))............بؤ مةگةر فةرهادبؤ مةگةر فةرهادبؤ مةگةر فةرهادبؤ مةگةر فةرهاد... ... ... ...  لة زانكؤ؟  لة زانكؤ؟  لة زانكؤ؟  لة زانكؤ؟ ((((((((
لة پةميانگةي هونةرة جوانةكان، لة تاران، هونـةري        لة پةميانگةي هونةرة جوانةكان، لة تاران، هونـةري        لة پةميانگةي هونةرة جوانةكان، لة تاران، هونـةري        لة پةميانگةي هونةرة جوانةكان، لة تاران، هونـةري        . . . . خوثندكار بوو خوثندكار بوو خوثندكار بوو خوثندكار بوو 

دوا دوو ساص ديسان لة تاقيكردنةوةي كونكـور بةشـداري     دوا دوو ساص ديسان لة تاقيكردنةوةي كونكـور بةشـداري     دوا دوو ساص ديسان لة تاقيكردنةوةي كونكـور بةشـداري     دوا دوو ساص ديسان لة تاقيكردنةوةي كونكـور بةشـداري     ... ... ... ... دةخوثند و دةخوثند و دةخوثند و دةخوثند و 
. . . . زؤربةي هاوذثكانيـشي مافيـان دةخوثنـد      زؤربةي هاوذثكانيـشي مافيـان دةخوثنـد      زؤربةي هاوذثكانيـشي مافيـان دةخوثنـد      زؤربةي هاوذثكانيـشي مافيـان دةخوثنـد      . . . . كردةوة و، بؤ ماف وةرگريا    كردةوة و، بؤ ماف وةرگريا    كردةوة و، بؤ ماف وةرگريا    كردةوة و، بؤ ماف وةرگريا    

جگة لة خةوگةي زانكؤ، لـة ناوشـاريش خانوويـةكي بچووكيـان بـةكرث        جگة لة خةوگةي زانكؤ، لـة ناوشـاريش خانوويـةكي بچووكيـان بـةكرث        جگة لة خةوگةي زانكؤ، لـة ناوشـاريش خانوويـةكي بچووكيـان بـةكرث        جگة لة خةوگةي زانكؤ، لـة ناوشـاريش خانوويـةكي بچووكيـان بـةكرث        
ــة دةوري يــةكتر كــؤ دةبوونــةوة زؤربــةي شــةوانزؤربــةي شــةوانزؤربــةي شــةوانزؤربــةي شــةوان. . . . گرتبــووگرتبــووگرتبــووگرتبــوو ــة دةوري يــةكتر كــؤ دةبوونــةوة  لــةوث ل ــة دةوري يــةكتر كــؤ دةبوونــةوة  لــةوث ل ــة دةوري يــةكتر كــؤ دةبوونــةوة  لــةوث ل . . . .  لــةوث ل

دةستةيةكي هاوبري و را بوون و، كتثب و بآلوكراوةي ثين رثكخـراوة            دةستةيةكي هاوبري و را بوون و، كتثب و بآلوكراوةي ثين رثكخـراوة            دةستةيةكي هاوبري و را بوون و، كتثب و بآلوكراوةي ثين رثكخـراوة            دةستةيةكي هاوبري و را بوون و، كتثب و بآلوكراوةي ثين رثكخـراوة            
ــدةوة   ــةيان دةخوثن ــةو دةم ــةكاين ئ ــي و چةكداري ــدةوة  سياس ــةيان دةخوثن ــةو دةم ــةكاين ئ ــي و چةكداري ــدةوة  سياس ــةيان دةخوثن ــةو دةم ــةكاين ئ ــي و چةكداري ــدةوة  سياس ــةيان دةخوثن ــةو دةم ــةكاين ئ ــي و چةكداري ــةريان  . . . . سياس ــة ب ــةريان  ل ــة ب ــةريان  ل ــة ب ــةريان  ل ــة ب ل
تـا ئـةوةي    تـا ئـةوةي    تـا ئـةوةي    تـا ئـةوةي    . . . . دةنووسيةوة و، لة زانكؤ، بـة دزيـةوة بآلويـان دةكـردةوة           دةنووسيةوة و، لة زانكؤ، بـة دزيـةوة بآلويـان دةكـردةوة           دةنووسيةوة و، لة زانكؤ، بـة دزيـةوة بآلويـان دةكـردةوة           دةنووسيةوة و، لة زانكؤ، بـة دزيـةوة بآلويـان دةكـردةوة           
        : : : : گومتگومتگومتگومت. . . . رؤژثك پؤليس پثي زانني و، بؤ شةوثدا چةند كةسثكي لثگرتنرؤژثك پؤليس پثي زانني و، بؤ شةوثدا چةند كةسثكي لثگرتنرؤژثك پؤليس پثي زانني و، بؤ شةوثدا چةند كةسثكي لثگرتنرؤژثك پؤليس پثي زانني و، بؤ شةوثدا چةند كةسثكي لثگرتن

بةياين بـؤي   بةياين بـؤي   بةياين بـؤي   بةياين بـؤي   . . . .  ئةو شةوة كة هاوذثكاين گريان، فةرهاديان لة گةصنةبوو         ئةو شةوة كة هاوذثكاين گريان، فةرهاديان لة گةصنةبوو         ئةو شةوة كة هاوذثكاين گريان، فةرهاديان لة گةصنةبوو         ئةو شةوة كة هاوذثكاين گريان، فةرهاديان لة گةصنةبوو        ((((((((
چووبوونة زانكـؤ بـةآلم ئـةو زانيبـووي و، بةرلـةوة دةسـتيان بيگاتـث،                چووبوونة زانكـؤ بـةآلم ئـةو زانيبـووي و، بةرلـةوة دةسـتيان بيگاتـث،                چووبوونة زانكـؤ بـةآلم ئـةو زانيبـووي و، بةرلـةوة دةسـتيان بيگاتـث،                چووبوونة زانكـؤ بـةآلم ئـةو زانيبـووي و، بةرلـةوة دةسـتيان بيگاتـث،                

        ))))))))....هةآلتبووهةآلتبووهةآلتبووهةآلتبوو
چةنـد شـةو لـة      چةنـد شـةو لـة      چةنـد شـةو لـة      چةنـد شـةو لـة      . . . . فةرهاد ماوةيةك لةوث، لة تاران، خؤي شـاردةوة       فةرهاد ماوةيةك لةوث، لة تاران، خؤي شـاردةوة       فةرهاد ماوةيةك لةوث، لة تاران، خؤي شـاردةوة       فةرهاد ماوةيةك لةوث، لة تاران، خؤي شـاردةوة       

كـة پـارةي لثبـذا      كـة پـارةي لثبـذا      كـة پـارةي لثبـذا      كـة پـارةي لثبـذا      . . . . ايةوةايةوةايةوةايةوةماصي برادةرةكاين و، چةند شةويش لة هوتثل م       ماصي برادةرةكاين و، چةند شةويش لة هوتثل م       ماصي برادةرةكاين و، چةند شةويش لة هوتثل م       ماصي برادةرةكاين و، چةند شةويش لة هوتثل م       
زؤر زوو تثگةيي كـة لـة ماصـي         زؤر زوو تثگةيي كـة لـة ماصـي         زؤر زوو تثگةيي كـة لـة ماصـي         زؤر زوو تثگةيي كـة لـة ماصـي         . . . . بؤ ماصي باوكي  بؤ ماصي باوكي  بؤ ماصي باوكي  بؤ ماصي باوكي  . . . . ناچار گةذايةوة بؤ ئثرة   ناچار گةذايةوة بؤ ئثرة   ناچار گةذايةوة بؤ ئثرة   ناچار گةذايةوة بؤ ئثرة   

زياتر بؤ ئةوةي كةس بة ئاگري ئةوةوة نةسووتث،        زياتر بؤ ئةوةي كةس بة ئاگري ئةوةوة نةسووتث،        زياتر بؤ ئةوةي كةس بة ئاگري ئةوةوة نةسووتث،        زياتر بؤ ئةوةي كةس بة ئاگري ئةوةوة نةسووتث،        . . . . باوكيشي ئةمني نية  باوكيشي ئةمني نية  باوكيشي ئةمني نية  باوكيشي ئةمني نية  
        ....لةويش رؤييلةويش رؤييلةويش رؤييلةويش رؤيي



 

        )))))))) بؤ كوث؟  بؤ كوث؟  بؤ كوث؟  بؤ كوث؟ ((((((((
داواي لــة داواي لــة داواي لــة داواي لــة . . . . ژيــانثكي ــثينژيــانثكي ــثينژيــانثكي ــثينژيــانثكي ــثين. . . . گــويت ژيــانثكي نــوث دةســت پثــدةكاگــويت ژيــانثكي نــوث دةســت پثــدةكاگــويت ژيــانثكي نــوث دةســت پثــدةكاگــويت ژيــانثكي نــوث دةســت پثــدةكا

لة كارگةيةك لـة دةرةوةي شـار       لة كارگةيةك لـة دةرةوةي شـار       لة كارگةيةك لـة دةرةوةي شـار       لة كارگةيةك لـة دةرةوةي شـار       . . . . هاوذثكاين ئثرةي كرد يارمةيت بدةن    هاوذثكاين ئثرةي كرد يارمةيت بدةن    هاوذثكاين ئثرةي كرد يارمةيت بدةن    هاوذثكاين ئثرةي كرد يارمةيت بدةن    
ــةوة  ــؤ دؤزي ــان ب ــةوة كارثكي ــؤ دؤزي ــان ب ــةوة كارثكي ــؤ دؤزي ــان ب ــةوة كارثكي ــؤ دؤزي ــان ب ــةوة . . . . كارثكي ــةوثش زؤر نةماي ــةآلم ل ــةوة ب ــةوثش زؤر نةماي ــةآلم ل ــةوة ب ــةوثش زؤر نةماي ــةآلم ل ــةوة ب ــةوثش زؤر نةماي ــةآلم ل ــوو. . . . ب ــوووةذس ب ــوووةذس ب ــوووةذس ب . . . . وةذس ب

بؤ گةذةكة كؤن و هةژارنـشينةكان و، تـاوي دايـة           بؤ گةذةكة كؤن و هةژارنـشينةكان و، تـاوي دايـة           بؤ گةذةكة كؤن و هةژارنـشينةكان و، تـاوي دايـة           بؤ گةذةكة كؤن و هةژارنـشينةكان و، تـاوي دايـة           . . . . گةذايةوة بؤ ناوشار  گةذايةوة بؤ ناوشار  گةذايةوة بؤ ناوشار  گةذايةوة بؤ ناوشار  
        ............پيشةيةكي خؤش بوو، هةر رؤژة لة ماصثك وپيشةيةكي خؤش بوو، هةر رؤژة لة ماصثك وپيشةيةكي خؤش بوو، هةر رؤژة لة ماصثك وپيشةيةكي خؤش بوو، هةر رؤژة لة ماصثك و. . . . نةقاشي كردين ماآلننةقاشي كردين ماآلننةقاشي كردين ماآلننةقاشي كردين ماآلن

        ))))))))....ووبثووبثووبثووبث دةبث لة يةكثك لةو ماآلنة عاشقي كاصث ب دةبث لة يةكثك لةو ماآلنة عاشقي كاصث ب دةبث لة يةكثك لةو ماآلنة عاشقي كاصث ب دةبث لة يةكثك لةو ماآلنة عاشقي كاصث ب((((((((
ــة بــةر پةجنــةرة   ــة كةوشــكةنةكةوة هــاتبووة ژوور و، ل ــة بــةر پةجنــةرة  فــةرهاد ل ــة كةوشــكةنةكةوة هــاتبووة ژوور و، ل ــة بــةر پةجنــةرة  فــةرهاد ل ــة كةوشــكةنةكةوة هــاتبووة ژوور و، ل ــة بــةر پةجنــةرة  فــةرهاد ل ــة كةوشــكةنةكةوة هــاتبووة ژوور و، ل فــةرهاد ل

ژوورةكة وةك هةميشة تاريـك و،   ژوورةكة وةك هةميشة تاريـك و،   ژوورةكة وةك هةميشة تاريـك و،   ژوورةكة وةك هةميشة تاريـك و،   . . . . بچووكةكةدا چوار مثلكةي دابووةوة   بچووكةكةدا چوار مثلكةي دابووةوة   بچووكةكةدا چوار مثلكةي دابووةوة   بچووكةكةدا چوار مثلكةي دابووةوة   
        ....توث توث دووكةص بة ژوور سةريةوة لةنگةري گرتبووتوث توث دووكةص بة ژوور سةريةوة لةنگةري گرتبووتوث توث دووكةص بة ژوور سةريةوة لةنگةري گرتبووتوث توث دووكةص بة ژوور سةريةوة لةنگةري گرتبوو

بةهرةيةكي خودا  بةهرةيةكي خودا  بةهرةيةكي خودا  بةهرةيةكي خودا  . . . .  كاصث كچثكي شؤخ و شةنگ و جوان بوو         كاصث كچثكي شؤخ و شةنگ و جوان بوو         كاصث كچثكي شؤخ و شةنگ و جوان بوو         كاصث كچثكي شؤخ و شةنگ و جوان بوو        ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت
تـا ئـةو كاتـة      تـا ئـةو كاتـة      تـا ئـةو كاتـة      تـا ئـةو كاتـة      . . . . نةيـدةزاين نةيـدةزاين نةيـدةزاين نةيـدةزاين . . . . پثداوي سةيري بؤ دصداري و شـةيدايي بـوو        پثداوي سةيري بؤ دصداري و شـةيدايي بـوو        پثداوي سةيري بؤ دصداري و شـةيدايي بـوو        پثداوي سةيري بؤ دصداري و شـةيدايي بـوو        

نـةيزانيبوو نيگايـةكي عاشـقانة دةتوانـث        نـةيزانيبوو نيگايـةكي عاشـقانة دةتوانـث        نـةيزانيبوو نيگايـةكي عاشـقانة دةتوانـث        نـةيزانيبوو نيگايـةكي عاشـقانة دةتوانـث        . . . . فةرهادي نةديبوو، نةيزانيبوو  فةرهادي نةديبوو، نةيزانيبوو  فةرهادي نةديبوو، نةيزانيبوو  فةرهادي نةديبوو، نةيزانيبوو  
        ))))))))............نيگايعاشقانةي فةرهادنيگايعاشقانةي فةرهادنيگايعاشقانةي فةرهادنيگايعاشقانةي فةرهاد. . . . ژيان و چارةنووسي بگؤذثژيان و چارةنووسي بگؤذثژيان و چارةنووسي بگؤذثژيان و چارةنووسي بگؤذث

        )))))))) پاشان چي؟  پاشان چي؟  پاشان چي؟  پاشان چي؟ ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
 پاشان؟ ساصثكي نةخاياند فةرهاد گرياو، بةر نةبوو تـا ئـةو             پاشان؟ ساصثكي نةخاياند فةرهاد گرياو، بةر نةبوو تـا ئـةو             پاشان؟ ساصثكي نةخاياند فةرهاد گرياو، بةر نةبوو تـا ئـةو             پاشان؟ ساصثكي نةخاياند فةرهاد گرياو، بةر نةبوو تـا ئـةو            ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

        ))))))))....ديلة سياسيةكانيتر ئازاديان كردديلة سياسيةكانيتر ئازاديان كردديلة سياسيةكانيتر ئازاديان كردديلة سياسيةكانيتر ئازاديان كردرؤژة خةصك لة گةص هةموو رؤژة خةصك لة گةص هةموو رؤژة خةصك لة گةص هةموو رؤژة خةصك لة گةص هةموو 
ــوو  ــةرم ب ــة رؤژثكيگ ــوو هاوين ــةرم ب ــة رؤژثكيگ ــوو هاوين ــةرم ب ــة رؤژثكيگ ــوو هاوين ــةرم ب ــة رؤژثكيگ ــازاد   . . . . هاوين ــية ئ ــة سياس ــة ديل ــةو رؤژة ك ــازاد   ئ ــية ئ ــة سياس ــة ديل ــةو رؤژة ك ــازاد   ئ ــية ئ ــة سياس ــة ديل ــةو رؤژة ك ــازاد   ئ ــية ئ ــة سياس ــة ديل ــةو رؤژة ك ئ

كراوةكان، ئةو پياوة لةذ و الوازو رةنگ پةذيوانة بة ئاصقة گوصـي دةوري           كراوةكان، ئةو پياوة لةذ و الوازو رةنگ پةذيوانة بة ئاصقة گوصـي دةوري           كراوةكان، ئةو پياوة لةذ و الوازو رةنگ پةذيوانة بة ئاصقة گوصـي دةوري           كراوةكان، ئةو پياوة لةذ و الوازو رةنگ پةذيوانة بة ئاصقة گوصـي دةوري           
مليانةوة، بة سةر شاين شـةپؤيل خةصـكةكةوة، لـة شـةقامي زيندانـةوة              مليانةوة، بة سةر شاين شـةپؤيل خةصـكةكةوة، لـة شـةقامي زيندانـةوة              مليانةوة، بة سةر شاين شـةپؤيل خةصـكةكةوة، لـة شـةقامي زيندانـةوة              مليانةوة، بة سةر شاين شـةپؤيل خةصـكةكةوة، لـة شـةقامي زيندانـةوة              

خؤشحاص بةآلم سةراسيمة و حةپةساو خؤشحاص بةآلم سةراسيمة و حةپةساو خؤشحاص بةآلم سةراسيمة و حةپةساو خؤشحاص بةآلم سةراسيمة و حةپةساو . . . . بةرةو مةيداين ئازادي دةچوونبةرةو مةيداين ئازادي دةچوونبةرةو مةيداين ئازادي دةچوونبةرةو مةيداين ئازادي دةچوون
ئةو ئةو ئةو ئةو . . . . دةستة باريك و سپيةكانيان بؤ جةماوةرةكةو، بؤ ئةو رادةوةشاند        دةستة باريك و سپيةكانيان بؤ جةماوةرةكةو، بؤ ئةو رادةوةشاند        دةستة باريك و سپيةكانيان بؤ جةماوةرةكةو، بؤ ئةو رادةوةشاند        دةستة باريك و سپيةكانيان بؤ جةماوةرةكةو، بؤ ئةو رادةوةشاند        

. . . . ئةفـسانة؟ نةيـدةدي   ئةفـسانة؟ نةيـدةدي   ئةفـسانة؟ نةيـدةدي   ئةفـسانة؟ نةيـدةدي   . . . . لة ناو قةرةباصغي جةماوةردا لة ئةفـسانة دةگـةذا        لة ناو قةرةباصغي جةماوةردا لة ئةفـسانة دةگـةذا        لة ناو قةرةباصغي جةماوةردا لة ئةفـسانة دةگـةذا        لة ناو قةرةباصغي جةماوةردا لة ئةفـسانة دةگـةذا        
ــالين     ــصو وةي ــاي وث ــة نيگ ــوو؟ شــةپؤيل جــةماوةر، ل ــوث ب ــة ك ــةي ل ــالين    ئ ــصو وةي ــاي وث ــة نيگ ــوو؟ شــةپؤيل جــةماوةر، ل ــوث ب ــة ك ــةي ل ــالين    ئ ــصو وةي ــاي وث ــة نيگ ــوو؟ شــةپؤيل جــةماوةر، ل ــوث ب ــة ك ــةي ل ــالين    ئ ــصو وةي ــاي وث ــة نيگ ــوو؟ شــةپؤيل جــةماوةر، ل ــوث ب ــة ك ــةي ل ئ

        . . . . ئةويشاردبووةوةئةويشاردبووةوةئةويشاردبووةوةئةويشاردبووةوة
ة بيـستبوويان ديلـة     ة بيـستبوويان ديلـة     ة بيـستبوويان ديلـة     ة بيـستبوويان ديلـة     خةصك لة شةوي رابوردووةوة، لـةو كاتـةوة كـ         خةصك لة شةوي رابوردووةوة، لـةو كاتـةوة كـ         خةصك لة شةوي رابوردووةوة، لـةو كاتـةوة كـ         خةصك لة شةوي رابوردووةوة، لـةو كاتـةوة كـ         

لـة  لـة  لـة  لـة  . . . . سياسيةكان بةر دةبن، دةستة دةستة لـة ماصـةكانيان هاتبوونـة دةر           سياسيةكان بةر دةبن، دةستة دةستة لـة ماصـةكانيان هاتبوونـة دةر           سياسيةكان بةر دةبن، دةستة دةستة لـة ماصـةكانيان هاتبوونـة دةر           سياسيةكان بةر دةبن، دةستة دةستة لـة ماصـةكانيان هاتبوونـة دةر           
ــؤ        ــاوة ك ــةو ن ــةكاين ئ ــةقام و كؤآلن ــة ش ــدان و، ل ــةي زين ــةر دةرك ــؤ       ب ــاوة ك ــةو ن ــةكاين ئ ــةقام و كؤآلن ــة ش ــدان و، ل ــةي زين ــةر دةرك ــؤ       ب ــاوة ك ــةو ن ــةكاين ئ ــةقام و كؤآلن ــة ش ــدان و، ل ــةي زين ــةر دةرك ــؤ       ب ــاوة ك ــةو ن ــةكاين ئ ــةقام و كؤآلن ــة ش ــدان و، ل ــةي زين ــةر دةرك ب

مزگةوتيش مزگةوتيش مزگةوتيش مزگةوتيش . . . . ئةو لة گةص چةند برادةرثكي لة مزگةوت بوون ئةو لة گةص چةند برادةرثكي لة مزگةوت بوون ئةو لة گةص چةند برادةرثكي لة مزگةوت بوون ئةو لة گةص چةند برادةرثكي لة مزگةوت بوون . . . . بووبوونةوةبووبوونةوةبووبوونةوةبووبوونةوة
. . . . خةصــك تــةدارةكي پثــشوازيةكةي ســبةينثيان دةگــرت خةصــك تــةدارةكي پثــشوازيةكةي ســبةينثيان دةگــرت خةصــك تــةدارةكي پثــشوازيةكةي ســبةينثيان دةگــرت خةصــك تــةدارةكي پثــشوازيةكةي ســبةينثيان دةگــرت . . . . قةرةباصــغ بــووقةرةباصــغ بــووقةرةباصــغ بــووقةرةباصــغ بــوو



 

ــقة  . . . . دةســتةيةك دروشـــمةكانيان دةنووســيةوة دةســتةيةك دروشـــمةكانيان دةنووســيةوة دةســتةيةك دروشـــمةكانيان دةنووســيةوة دةســتةيةك دروشـــمةكانيان دةنووســيةوة  ــاج و ئاص ــقة  دةســتةيةك ت ــاج و ئاص ــقة  دةســتةيةك ت ــاج و ئاص ــقة  دةســتةيةك ت ــاج و ئاص دةســتةيةك ت
دةسـتةيةكي بـة تةمـةنتريش لـة گـةص مـةالي            دةسـتةيةكي بـة تةمـةنتريش لـة گـةص مـةالي            دةسـتةيةكي بـة تةمـةنتريش لـة گـةص مـةالي            دةسـتةيةكي بـة تةمـةنتريش لـة گـةص مـةالي            . . . . گوصةكانيان دةذازاندةوة گوصةكانيان دةذازاندةوة گوصةكانيان دةذازاندةوة گوصةكانيان دةذازاندةوة 

كؤمةصـث  كؤمةصـث  كؤمةصـث  كؤمةصـث  . . . . مزگةوتةكة الي مينبةرةكة خةريكي نووسيين بةياننامة بـوون       مزگةوتةكة الي مينبةرةكة خةريكي نووسيين بةياننامة بـوون       مزگةوتةكة الي مينبةرةكة خةريكي نووسيين بةياننامة بـوون       مزگةوتةكة الي مينبةرةكة خةريكي نووسيين بةياننامة بـوون       
كوذي تازة پثگةيشتووش لة دةوري ديلثك كة پثشتر ئازاد كرابـوو، كـؤ             كوذي تازة پثگةيشتووش لة دةوري ديلثك كة پثشتر ئازاد كرابـوو، كـؤ             كوذي تازة پثگةيشتووش لة دةوري ديلثك كة پثشتر ئازاد كرابـوو، كـؤ             كوذي تازة پثگةيشتووش لة دةوري ديلثك كة پثشتر ئازاد كرابـوو، كـؤ             

ن بة خؤشي و سةرسووذمانةوة گوثيان بؤ ئازيةيت و   ن بة خؤشي و سةرسووذمانةوة گوثيان بؤ ئازيةيت و   ن بة خؤشي و سةرسووذمانةوة گوثيان بؤ ئازيةيت و   ن بة خؤشي و سةرسووذمانةوة گوثيان بؤ ئازيةيت و   ئةوائةوائةوائةوا. . . . بووبوونةوةبووبوونةوةبووبوونةوةبووبوونةوة
خؤ راگري ديلةكان، ئةو پاصةوانانة كة سبةينث بة بينينيان شاد دةبـوون،            خؤ راگري ديلةكان، ئةو پاصةوانانة كة سبةينث بة بينينيان شاد دةبـوون،            خؤ راگري ديلةكان، ئةو پاصةوانانة كة سبةينث بة بينينيان شاد دةبـوون،            خؤ راگري ديلةكان، ئةو پاصةوانانة كة سبةينث بة بينينيان شاد دةبـوون،            

كابرا يةكة يةكة ديلةكاين دةناسي و، باسي ئازايةتياين لـة          كابرا يةكة يةكة ديلةكاين دةناسي و، باسي ئازايةتياين لـة          كابرا يةكة يةكة ديلةكاين دةناسي و، باسي ئازايةتياين لـة          كابرا يةكة يةكة ديلةكاين دةناسي و، باسي ئازايةتياين لـة          . . . . شل كردبوو شل كردبوو شل كردبوو شل كردبوو 
باسـي فةرهاديـشي كردبـوو؟ ئـةو لـة بـريي            باسـي فةرهاديـشي كردبـوو؟ ئـةو لـة بـريي            باسـي فةرهاديـشي كردبـوو؟ ئـةو لـة بـريي            باسـي فةرهاديـشي كردبـوو؟ ئـةو لـة بـريي            . . . . ژثر ئةشكةجنةدا دةكـرد   ژثر ئةشكةجنةدا دةكـرد   ژثر ئةشكةجنةدا دةكـرد   ژثر ئةشكةجنةدا دةكـرد   

. . . . كوذةكـان بـةريان بـؤ خةياصـي مثرمنداآلنـةيان شـل كردبـوو             كوذةكـان بـةريان بـؤ خةياصـي مثرمنداآلنـةيان شـل كردبـوو             كوذةكـان بـةريان بـؤ خةياصـي مثرمنداآلنـةيان شـل كردبـوو             كوذةكـان بـةريان بـؤ خةياصـي مثرمنداآلنـةيان شـل كردبـوو             . . . . نةمابوونةمابوونةمابوونةمابوو
گـريان و ئةشـكةجنة بـة اليانـةوة         گـريان و ئةشـكةجنة بـة اليانـةوة         گـريان و ئةشـكةجنة بـة اليانـةوة         گـريان و ئةشـكةجنة بـة اليانـةوة         . . . . خؤزگة لة بري ئةو ديالنـة دةبـوون       خؤزگة لة بري ئةو ديالنـة دةبـوون       خؤزگة لة بري ئةو ديالنـة دةبـوون       خؤزگة لة بري ئةو ديالنـة دةبـوون       

هةواصـي كـؤ بوونـةوةي خةصـك لـة بـةر            هةواصـي كـؤ بوونـةوةي خةصـك لـة بـةر            هةواصـي كـؤ بوونـةوةي خةصـك لـة بـةر            هةواصـي كـؤ بوونـةوةي خةصـك لـة بـةر            . . . . خةونثكي دووري خـؤش بـوو     خةونثكي دووري خـؤش بـوو     خةونثكي دووري خـؤش بـوو     خةونثكي دووري خـؤش بـوو     
گةجنــةكان و، تةنانــةت پيــاوة بــة گةجنــةكان و، تةنانــةت پيــاوة بــة گةجنــةكان و، تةنانــةت پيــاوة بــة گةجنــةكان و، تةنانــةت پيــاوة بــة . . . . دةركــةي زينــدان گةيــشتة مزگــةوتدةركــةي زينــدان گةيــشتة مزگــةوتدةركــةي زينــدان گةيــشتة مزگــةوتدةركــةي زينــدان گةيــشتة مزگــةوت

. . . . ش خؤشـحاص بـوو    ش خؤشـحاص بـوو    ش خؤشـحاص بـوو    ش خؤشـحاص بـوو    ئةويئةويئةويئةوي. . . . تةمةنةكاين الي مينبةرةكةش خؤشحاص بوون    تةمةنةكاين الي مينبةرةكةش خؤشحاص بوون    تةمةنةكاين الي مينبةرةكةش خؤشحاص بوون    تةمةنةكاين الي مينبةرةكةش خؤشحاص بوون    
        : : : : گويتگويتگويتگويت

. . . . دةبوو لـةوث بـث  دةبوو لـةوث بـث  دةبوو لـةوث بـث  دةبوو لـةوث بـث  . . . .  لة بةر خؤيةوة گويت لة بةر خؤيةوة گويت لة بةر خؤيةوة گويت لة بةر خؤيةوة گويت)))))))).... حةمتةن ئةفسانةش لةوثية  حةمتةن ئةفسانةش لةوثية  حةمتةن ئةفسانةش لةوثية  حةمتةن ئةفسانةش لةوثية ((((((((
لة بةر دصي ئةويش بووبث، دةبوو ئةفـسانةي لـة          لة بةر دصي ئةويش بووبث، دةبوو ئةفـسانةي لـة          لة بةر دصي ئةويش بووبث، دةبوو ئةفـسانةي لـة          لة بةر دصي ئةويش بووبث، دةبوو ئةفـسانةي لـة          . . . . شؤذش ميهرةبان بوو  شؤذش ميهرةبان بوو  شؤذش ميهرةبان بوو  شؤذش ميهرةبان بوو  

ئةفسانة بةشثك لة شؤذش  ئةفسانة بةشثك لة شؤذش  ئةفسانة بةشثك لة شؤذش  ئةفسانة بةشثك لة شؤذش  . . . . بثگومان كثشابووية دةر  بثگومان كثشابووية دةر  بثگومان كثشابووية دةر  بثگومان كثشابووية دةر  . . . . ماص كثشابثتة دةر  ماص كثشابثتة دةر  ماص كثشابثتة دةر  ماص كثشابثتة دةر  
. . . . لة زؤربةي خؤپيشاندانةكاندا ئامادة بوو    لة زؤربةي خؤپيشاندانةكاندا ئامادة بوو    لة زؤربةي خؤپيشاندانةكاندا ئامادة بوو    لة زؤربةي خؤپيشاندانةكاندا ئامادة بوو    . . . . كچة چكؤلةي كچة چكؤلةي كچة چكؤلةي كچة چكؤلةي . . . . كچي بوو كچي بوو كچي بوو كچي بوو . . . . بووبووبووبوو

. . . . وةك خؤي كة لة هةموو خؤپيـشاندان و كؤبوونةوةيةكـدا ئامـادة بـوو             وةك خؤي كة لة هةموو خؤپيـشاندان و كؤبوونةوةيةكـدا ئامـادة بـوو             وةك خؤي كة لة هةموو خؤپيـشاندان و كؤبوونةوةيةكـدا ئامـادة بـوو             وةك خؤي كة لة هةموو خؤپيـشاندان و كؤبوونةوةيةكـدا ئامـادة بـوو             
. . . . خؤزگــة شــؤذش زوو ســةر دةكــةوتخؤزگــة شــؤذش زوو ســةر دةكــةوتخؤزگــة شــؤذش زوو ســةر دةكــةوتخؤزگــة شــؤذش زوو ســةر دةكــةوت. . . . ئــةويش كــوذي شــؤذش بــووئــةويش كــوذي شــؤذش بــووئــةويش كــوذي شــؤذش بــووئــةويش كــوذي شــؤذش بــوو

 تا رؤژي سـةركةوتين شـؤذش دان بـة جةرگمـدا دةنـثم و                تا رؤژي سـةركةوتين شـؤذش دان بـة جةرگمـدا دةنـثم و                تا رؤژي سـةركةوتين شـؤذش دان بـة جةرگمـدا دةنـثم و                تا رؤژي سـةركةوتين شـؤذش دان بـة جةرگمـدا دةنـثم و               ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي
        : : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . .  بة جةاليل هاوذثي گوتبوو بة جةاليل هاوذثي گوتبوو بة جةاليل هاوذثي گوتبوو بة جةاليل هاوذثي گوتبوو))))))))....ئةفسانة نادوثنمئةفسانة نادوثنمئةفسانة نادوثنمئةفسانة نادوثنم

پريؤزةدا ئةگةر ئةفسانة لة ناو هةزاران كةسيـشدا        پريؤزةدا ئةگةر ئةفسانة لة ناو هةزاران كةسيـشدا        پريؤزةدا ئةگةر ئةفسانة لة ناو هةزاران كةسيـشدا        پريؤزةدا ئةگةر ئةفسانة لة ناو هةزاران كةسيـشدا         لةو رؤژة خؤش و       لةو رؤژة خؤش و       لةو رؤژة خؤش و       لةو رؤژة خؤش و      ((((((((
بث، ئةگةر لة ماصةوة و، لة باوةشي كةس و كاريشيدا بث، دةچـم و رازي               بث، ئةگةر لة ماصةوة و، لة باوةشي كةس و كاريشيدا بث، دةچـم و رازي               بث، ئةگةر لة ماصةوة و، لة باوةشي كةس و كاريشيدا بث، دةچـم و رازي               بث، ئةگةر لة ماصةوة و، لة باوةشي كةس و كاريشيدا بث، دةچـم و رازي               

        ))))))))....خؤشةويستيةكةمي لة ال دةدركثنمخؤشةويستيةكةمي لة ال دةدركثنمخؤشةويستيةكةمي لة ال دةدركثنمخؤشةويستيةكةمي لة ال دةدركثنم
. . . . نزيكةو نيوة شـةو ئـةو خـؤي گةيانـدبووة دةورووبـةري زينـدان             نزيكةو نيوة شـةو ئـةو خـؤي گةيانـدبووة دةورووبـةري زينـدان             نزيكةو نيوة شـةو ئـةو خـؤي گةيانـدبووة دةورووبـةري زينـدان             نزيكةو نيوة شـةو ئـةو خـؤي گةيانـدبووة دةورووبـةري زينـدان             
كةس و كاري ديلةكان خؤشحاص و چاوةذوان لـة بـةر دةركـةي زينـدان              كةس و كاري ديلةكان خؤشحاص و چاوةذوان لـة بـةر دةركـةي زينـدان              كةس و كاري ديلةكان خؤشحاص و چاوةذوان لـة بـةر دةركـةي زينـدان              كةس و كاري ديلةكان خؤشحاص و چاوةذوان لـة بـةر دةركـةي زينـدان              

ــشتبوون ــشتبوونداني ــشتبوونداني ــشتبوونداني ــاند   . . . . داني ــةرةي دةس ــة دوا ســات پ ــة ســات ل ــؤ بوونةوةك ــاند   ك ــةرةي دةس ــة دوا ســات پ ــة ســات ل ــؤ بوونةوةك ــاند   ك ــةرةي دةس ــة دوا ســات پ ــة ســات ل ــؤ بوونةوةك ــاند   ك ــةرةي دةس ــة دوا ســات پ ــة ســات ل ــؤ بوونةوةك . . . . ك
پؤليس لة بـصيندگؤكانةوة تكـاي      پؤليس لة بـصيندگؤكانةوة تكـاي      پؤليس لة بـصيندگؤكانةوة تكـاي      پؤليس لة بـصيندگؤكانةوة تكـاي      . . . . گةجنةكان بة كؤذ سرووديان دةخوثند    گةجنةكان بة كؤذ سرووديان دةخوثند    گةجنةكان بة كؤذ سرووديان دةخوثند    گةجنةكان بة كؤذ سرووديان دةخوثند    

سـةدان سـةرباز لـة      سـةدان سـةرباز لـة      سـةدان سـةرباز لـة      سـةدان سـةرباز لـة      . . . . لثدةكردن بآلوة بكةن و بگةذثنةوة بؤ ماصـةكانيان       لثدةكردن بآلوة بكةن و بگةذثنةوة بؤ ماصـةكانيان       لثدةكردن بآلوة بكةن و بگةذثنةوة بؤ ماصـةكانيان       لثدةكردن بآلوة بكةن و بگةذثنةوة بؤ ماصـةكانيان       



 

ــتابوون     ــةوة راوةس ــة چةك ــدان ب ــاين زين ــةر ديوارةك ــةربان و س ــتابوون    س ــةوة راوةس ــة چةك ــدان ب ــاين زين ــةر ديوارةك ــةربان و س ــتابوون    س ــةوة راوةس ــة چةك ــدان ب ــاين زين ــةر ديوارةك ــةربان و س ــتابوون    س ــةوة راوةس ــة چةك ــدان ب ــاين زين ــةر ديوارةك ــةربان و س . . . . س
. . . .  ناوةيـان وةك رؤژ روونـاك كردبـووةوة       ناوةيـان وةك رؤژ روونـاك كردبـووةوة       ناوةيـان وةك رؤژ روونـاك كردبـووةوة       ناوةيـان وةك رؤژ روونـاك كردبـووةوة      نوورئةفكةنة گةورةكان ئـةو   نوورئةفكةنة گةورةكان ئـةو   نوورئةفكةنة گةورةكان ئـةو   نوورئةفكةنة گةورةكان ئـةو   

وةك هةميـشة جامانـةي   وةك هةميـشة جامانـةي   وةك هةميـشة جامانـةي   وةك هةميـشة جامانـةي   . . . . ئةفسانة لة سـووچثك لـة نـاو كچةكانـدا بـوو        ئةفسانة لة سـووچثك لـة نـاو كچةكانـدا بـوو        ئةفسانة لة سـووچثك لـة نـاو كچةكانـدا بـوو        ئةفسانة لة سـووچثك لـة نـاو كچةكانـدا بـوو        
نيگاكانيــان لــة نيگاكانيــان لــة نيگاكانيــان لــة نيگاكانيــان لــة . . . . ئــةوي ديبــوو؟ حةمتــةن ديبــوويئــةوي ديبــوو؟ حةمتــةن ديبــوويئــةوي ديبــوو؟ حةمتــةن ديبــوويئــةوي ديبــوو؟ حةمتــةن ديبــووي. . . . كردبــوو بــة لةچكــةكردبــوو بــة لةچكــةكردبــوو بــة لةچكــةكردبــوو بــة لةچكــة

پـؤليس ديـسان لـة      پـؤليس ديـسان لـة      پـؤليس ديـسان لـة      پـؤليس ديـسان لـة      . . . . رووناكي نوورئةفكةنةكاندا كؤتري نامةبـةر بـوون      رووناكي نوورئةفكةنةكاندا كؤتري نامةبـةر بـوون      رووناكي نوورئةفكةنةكاندا كؤتري نامةبـةر بـوون      رووناكي نوورئةفكةنةكاندا كؤتري نامةبـةر بـوون      
        ............بصيندگؤكانةوةبصيندگؤكانةوةبصيندگؤكانةوةبصيندگؤكانةوة

بةياين دةركةي زيندان كرايةوة و، ديلةكان يةكـة يةكـة لثـي هاتنـة              بةياين دةركةي زيندان كرايةوة و، ديلةكان يةكـة يةكـة لثـي هاتنـة              بةياين دةركةي زيندان كرايةوة و، ديلةكان يةكـة يةكـة لثـي هاتنـة              بةياين دةركةي زيندان كرايةوة و، ديلةكان يةكـة يةكـة لثـي هاتنـة              
ــتة . . . . دةردةردةردةر ــة دوو دةس ــوون ب ــةماوةر بووب ــتة ج ــة دوو دةس ــوون ب ــةماوةر بووب ــتة ج ــة دوو دةس ــوون ب ــةماوةر بووب ــتة ج ــة دوو دةس ــوون ب ــةماوةر بووب ــثش  . . . . ج ــة پ ــان ل ــان و كچ ــثش  ژن ــة پ ــان ل ــان و كچ ــثش  ژن ــة پ ــان ل ــان و كچ ــثش  ژن ــة پ ــان ل ــان و كچ ژن

ــدا  ــة دوايان ــاوانيش ب ــوذان و پي ــةوة و، ك ــدا ديلةكان ــة دوايان ــاوانيش ب ــوذان و پي ــةوة و، ك ــدا ديلةكان ــة دوايان ــاوانيش ب ــوذان و پي ــةوة و، ك ــدا ديلةكان ــة دوايان ــاوانيش ب ــوذان و پي ــةوة و، ك ــدوو  . . . . ديلةكان ــة مابةيني ــةو ل ــدوو  ئ ــة مابةيني ــةو ل ــدوو  ئ ــة مابةيني ــةو ل ــدوو  ئ ــة مابةيني ــةو ل ئ
لـة قةرةباصـغي دةسـتةي پثـشةوة ئةفـسانةي لـث ون             لـة قةرةباصـغي دةسـتةي پثـشةوة ئةفـسانةي لـث ون             لـة قةرةباصـغي دةسـتةي پثـشةوة ئةفـسانةي لـث ون             لـة قةرةباصـغي دةسـتةي پثـشةوة ئةفـسانةي لـث ون             . . . . دةستةكةدا بـوو  دةستةكةدا بـوو  دةستةكةدا بـوو  دةستةكةدا بـوو  

 نيگـاي شـةيدا      نيگـاي شـةيدا      نيگـاي شـةيدا      نيگـاي شـةيدا     ....چ دوور بوو ئةفسانة   چ دوور بوو ئةفسانة   چ دوور بوو ئةفسانة   چ دوور بوو ئةفسانة   ... ... ... ... يان دةيدي و  يان دةيدي و  يان دةيدي و  يان دةيدي و  . . . . نةيدةدينةيدةدينةيدةدينةيدةدي. . . . بووبووبووبووبووبووبووبوو
سات بـة  سات بـة  سات بـة  سات بـة  . . . . چ دوور بوون ئةو رؤژانة   چ دوور بوون ئةو رؤژانة   چ دوور بوون ئةو رؤژانة   چ دوور بوون ئةو رؤژانة   . . . . و سةرگةرداين ئةوي نةدةگةيشتث   و سةرگةرداين ئةوي نةدةگةيشتث   و سةرگةرداين ئةوي نةدةگةيشتث   و سةرگةرداين ئةوي نةدةگةيشتث   

. . . . بةو حاصةش دةبوو ئةو رؤژانـة بنووسـثتةوة       بةو حاصةش دةبوو ئةو رؤژانـة بنووسـثتةوة       بةو حاصةش دةبوو ئةو رؤژانـة بنووسـثتةوة       بةو حاصةش دةبوو ئةو رؤژانـة بنووسـثتةوة       . . . . سايت وةبري نةدةهاتةوة  سايت وةبري نةدةهاتةوة  سايت وةبري نةدةهاتةوة  سايت وةبري نةدةهاتةوة  
        ::::نووسينووسينووسينووسي. . . . دةبوو سات بة ساتيئةو رؤژة دوورانة بژيةنثتةوةدةبوو سات بة ساتيئةو رؤژة دوورانة بژيةنثتةوةدةبوو سات بة ساتيئةو رؤژة دوورانة بژيةنثتةوةدةبوو سات بة ساتيئةو رؤژة دوورانة بژيةنثتةوة

ــة     ــةوة رژاونةتــ ــداص و مثرمنداصــ ــاوو منــ ــة ژن و پيــ ــك، بــ ــة    خةصــ ــةوة رژاونةتــ ــداص و مثرمنداصــ ــاوو منــ ــة ژن و پيــ ــك، بــ ــة    خةصــ ــةوة رژاونةتــ ــداص و مثرمنداصــ ــاوو منــ ــة ژن و پيــ ــك، بــ ــة    خةصــ ــةوة رژاونةتــ ــداص و مثرمنداصــ ــاوو منــ ــة ژن و پيــ ــك، بــ خةصــ
پريثـــژن و پريةپيـــاوة خانةنــشينةكانيش لـــة پةجنـــةرةو  پريثـــژن و پريةپيـــاوة خانةنــشينةكانيش لـــة پةجنـــةرةو  پريثـــژن و پريةپيـــاوة خانةنــشينةكانيش لـــة پةجنـــةرةو  پريثـــژن و پريةپيـــاوة خانةنــشينةكانيش لـــة پةجنـــةرةو  . . . . شــةقامةكان شــةقامةكان شــةقامةكان شــةقامةكان 

ــة ســةر . . . . باصــكؤين ماصــةكانيانةوة چةپكــة چةپكــة گــوص هةصــدةذثژن باصــكؤين ماصــةكانيانةوة چةپكــة چةپكــة گــوص هةصــدةذثژن باصــكؤين ماصــةكانيانةوة چةپكــة چةپكــة گــوص هةصــدةذثژن باصــكؤين ماصــةكانيانةوة چةپكــة چةپكــة گــوص هةصــدةذثژن  ــة ســةر ب ــة ســةر ب ــة ســةر ب ب
گوصـبارانيان  گوصـبارانيان  گوصـبارانيان  گوصـبارانيان  . . . . خةصكة خرؤشاوةكةدا و بة سةر ديلـة ئـازاد كراوةكانـدا           خةصكة خرؤشاوةكةدا و بة سةر ديلـة ئـازاد كراوةكانـدا           خةصكة خرؤشاوةكةدا و بة سةر ديلـة ئـازاد كراوةكانـدا           خةصكة خرؤشاوةكةدا و بة سةر ديلـة ئـازاد كراوةكانـدا           

. . . . شــار دةمثكــةو بةخثرهاتنــةوةي رؤصــة بةنديــةكاين دةكــات شــار دةمثكــةو بةخثرهاتنــةوةي رؤصــة بةنديــةكاين دةكــات شــار دةمثكــةو بةخثرهاتنــةوةي رؤصــة بةنديــةكاين دةكــات شــار دةمثكــةو بةخثرهاتنــةوةي رؤصــة بةنديــةكاين دةكــات . . . . دةكــةندةكــةندةكــةندةكــةن
ــرة ــرةرؤژ، رؤژي حةشـ ــرةرؤژ، رؤژي حةشـ ــرةرؤژ، رؤژي حةشـ ــدار . . . . رؤژ، رؤژي حةشـ ــكثكي ئيمانـ ــري خةصـ ــدار حةشـ ــكثكي ئيمانـ ــري خةصـ ــدار حةشـ ــكثكي ئيمانـ ــري خةصـ ــدار حةشـ ــكثكي ئيمانـ ــري خةصـ ــحاص و خؤخؤخؤخؤ. . . . حةشـ ــحاص و شـ ــحاص و شـ ــحاص و شـ شـ

ــة ســةر  . . . . ســةركةوتوون خةصــكســةركةوتوون خةصــكســةركةوتوون خةصــكســةركةوتوون خةصــك ــة ســةر  تةنانــةت پــؤليس و ســةربازةكانيش ب ــة ســةر  تةنانــةت پــؤليس و ســةربازةكانيش ب ــة ســةر  تةنانــةت پــؤليس و ســةربازةكانيش ب تةنانــةت پــؤليس و ســةربازةكانيش ب
        ....تانگ و نةفةربةرةكانيانةوة خؤشحاصنتانگ و نةفةربةرةكانيانةوة خؤشحاصنتانگ و نةفةربةرةكانيانةوة خؤشحاصنتانگ و نةفةربةرةكانيانةوة خؤشحاصن

ئةو الفـاوة كـة ديلـةكان و، بـة تايبـةت فـةرهادي لـة زينـدان، لـة                    ئةو الفـاوة كـة ديلـةكان و، بـة تايبـةت فـةرهادي لـة زينـدان، لـة                    ئةو الفـاوة كـة ديلـةكان و، بـة تايبـةت فـةرهادي لـة زينـدان، لـة                    ئةو الفـاوة كـة ديلـةكان و، بـة تايبـةت فـةرهادي لـة زينـدان، لـة                    
ژوورة تاريــك و بچووكةكــةي هثناوةتــة دةر، بــؤ هــةر شــوثنثك پثــي ژوورة تاريــك و بچووكةكــةي هثناوةتــة دةر، بــؤ هــةر شــوثنثك پثــي ژوورة تاريــك و بچووكةكــةي هثناوةتــة دةر، بــؤ هــةر شــوثنثك پثــي ژوورة تاريــك و بچووكةكــةي هثناوةتــة دةر، بــؤ هــةر شــوثنثك پثــي 

هاوارةكــان، ســروودةكان، هاوارةكــان، ســروودةكان، هاوارةكــان، ســروودةكان، هاوارةكــان، ســروودةكان، . . . . حةپةســاوة فــةرهادحةپةســاوة فــةرهادحةپةســاوة فــةرهادحةپةســاوة فــةرهاد. . . . خــؤش بثــت دةيبــاتخــؤش بثــت دةيبــاتخــؤش بثــت دةيبــاتخــؤش بثــت دةيبــات
ترسـاوة  ترسـاوة  ترسـاوة  ترسـاوة  . . . . دروشـم و پثكوتاين توندي گةجنة خرؤشاوةكان دةيترسثنن     دروشـم و پثكوتاين توندي گةجنة خرؤشاوةكان دةيترسثنن     دروشـم و پثكوتاين توندي گةجنة خرؤشاوةكان دةيترسثنن     دروشـم و پثكوتاين توندي گةجنة خرؤشاوةكان دةيترسثنن     

. . . . دةيهـةوث هةصـثت   دةيهـةوث هةصـثت   دةيهـةوث هةصـثت   دةيهـةوث هةصـثت   . . . . لةو هةموو خؤشـي و شـةيدايية ترسـاوة        لةو هةموو خؤشـي و شـةيدايية ترسـاوة        لةو هةموو خؤشـي و شـةيدايية ترسـاوة        لةو هةموو خؤشـي و شـةيدايية ترسـاوة        . . . . فةرهادفةرهادفةرهادفةرهاد
لةو كةرنةواصـي شـادي و، لـةو گؤوةنـدة كـة بـة بؤنـةي ئـازادي ئـةو و           لةو كةرنةواصـي شـادي و، لـةو گؤوةنـدة كـة بـة بؤنـةي ئـازادي ئـةو و           لةو كةرنةواصـي شـادي و، لـةو گؤوةنـدة كـة بـة بؤنـةي ئـازادي ئـةو و           لةو كةرنةواصـي شـادي و، لـةو گؤوةنـدة كـة بـة بؤنـةي ئـازادي ئـةو و           

لة دةسـت ئـةو پياوانـة كـة ناهثـصن           لة دةسـت ئـةو پياوانـة كـة ناهثـصن           لة دةسـت ئـةو پياوانـة كـة ناهثـصن           لة دةسـت ئـةو پياوانـة كـة ناهثـصن           . . . . برادةرةكانيةوة بةرپا بووة هةصثت   برادةرةكانيةوة بةرپا بووة هةصثت   برادةرةكانيةوة بةرپا بووة هةصثت   برادةرةكانيةوة بةرپا بووة هةصثت   
ژثــر تــابوويت مردوويــان لــة كــيس بچثــت و، بــة نــؤرة  ژثــر تــابوويت مردوويــان لــة كــيس بچثــت و، بــة نــؤرة  ژثــر تــابوويت مردوويــان لــة كــيس بچثــت و، بــة نــؤرة  ژثــر تــابوويت مردوويــان لــة كــيس بچثــت و، بــة نــؤرة  خثــري چوونــة خثــري چوونــة خثــري چوونــة خثــري چوونــة 



 

ــثت   ــانيان هةصـ ــةر شـ ــة سـ ــثت  دةخيةنـ ــانيان هةصـ ــةر شـ ــة سـ ــثت  دةخيةنـ ــانيان هةصـ ــةر شـ ــة سـ ــثت  دةخيةنـ ــانيان هةصـ ــةر شـ ــة سـ ــةايي و   . . . . دةخيةنـ ــؤ تـ ــةنا بـ ــثت و پـ ــةايي و   هةصـ ــؤ تـ ــةنا بـ ــثت و پـ ــةايي و   هةصـ ــؤ تـ ــةنا بـ ــثت و پـ ــةايي و   هةصـ ــؤ تـ ــةنا بـ ــثت و پـ هةصـ
ئـةو تـةايي و بثدةنگيـة كـة ساصـةهاية      ئـةو تـةايي و بثدةنگيـة كـة ساصـةهاية      ئـةو تـةايي و بثدةنگيـة كـة ساصـةهاية      ئـةو تـةايي و بثدةنگيـة كـة ساصـةهاية      . . . . بثدةنگيةكةي خـؤي بباتـةوة    بثدةنگيةكةي خـؤي بباتـةوة    بثدةنگيةكةي خـؤي بباتـةوة    بثدةنگيةكةي خـؤي بباتـةوة    

هةصثت و خؤي بة خةصوةيت يـةكثك لـةو كؤآلنانـة      هةصثت و خؤي بة خةصوةيت يـةكثك لـةو كؤآلنانـة      هةصثت و خؤي بة خةصوةيت يـةكثك لـةو كؤآلنانـة      هةصثت و خؤي بة خةصوةيت يـةكثك لـةو كؤآلنانـة      . . . . خووي پثگرتووة خووي پثگرتووة خووي پثگرتووة خووي پثگرتووة 
ــسپثرثت ــسپثرثتب ــسپثرثتب ــسپثرثتب ــردووة  . . . . ب ــدا ون ك ــثي تث ــة كاص ــة ك ــةو كؤآلن ــردووة  ئ ــدا ون ك ــثي تث ــة كاص ــة ك ــةو كؤآلن ــردووة  ئ ــدا ون ك ــثي تث ــة كاص ــة ك ــةو كؤآلن ــردووة  ئ ــدا ون ك ــثي تث ــة كاص ــة ك ــةو كؤآلن ــوةيت  . . . . ئ ــة خةص ــوةيت  ل ــة خةص ــوةيت  ل ــة خةص ــوةيت  ل ــة خةص ل

ــث    ــة كاصـ ــة تةنگةبةرانةدايـ ــةو كؤآلنـ ــةكثك لـ ــث   يـ ــة كاصـ ــة تةنگةبةرانةدايـ ــةو كؤآلنـ ــةكثك لـ ــث   يـ ــة كاصـ ــة تةنگةبةرانةدايـ ــةو كؤآلنـ ــةكثك لـ ــث   يـ ــة كاصـ ــة تةنگةبةرانةدايـ ــةو كؤآلنـ ــةكثك لـ ــثت. . . . يـ ــثتدةصـ ــثتدةصـ ــثتدةصـ ــةجثم ((((((((: : : : دةصـ ــةجثم  بـ ــةجثم  بـ ــةجثم  بـ  بـ
 كاصـث    كاصـث    كاصـث    كاصـث   ))))))))....دةرةقـةت نايـةم   دةرةقـةت نايـةم   دةرةقـةت نايـةم   دةرةقـةت نايـةم   ... ... ... ... من ئـةم خةمـةم پثهةصـناگريث      من ئـةم خةمـةم پثهةصـناگريث      من ئـةم خةمـةم پثهةصـناگريث      من ئـةم خةمـةم پثهةصـناگريث      ... ... ... ... مةهثصةمةهثصةمةهثصةمةهثصة
. . . .  تؤ دنيايـةك خـةمت هةصـگرتووة كاصـث          تؤ دنيايـةك خـةمت هةصـگرتووة كاصـث          تؤ دنيايـةك خـةمت هةصـگرتووة كاصـث          تؤ دنيايـةك خـةمت هةصـگرتووة كاصـث         ((((((((: : : : فةرهاد گوتووية فةرهاد گوتووية فةرهاد گوتووية فةرهاد گوتووية . . . . دةصثتدةصثتدةصثتدةصثت

    ))))))))....دةرةقـةت دثيـي  دةرةقـةت دثيـي  دةرةقـةت دثيـي  دةرةقـةت دثيـي  ... ... ... ... ئازا بة كچث، ئازا بة    ئازا بة كچث، ئازا بة    ئازا بة كچث، ئازا بة    ئازا بة كچث، ئازا بة    . . . . تةمةنثك ئازارت كثشاوة  تةمةنثك ئازارت كثشاوة  تةمةنثك ئازارت كثشاوة  تةمةنثك ئازارت كثشاوة  
        يت؟يت؟يت؟يت؟گوتوويةگوتوويةگوتوويةگوتووية

 ئــةم خةمــةم  ئــةم خةمــةم  ئــةم خةمــةم  ئــةم خةمــةم ((((((((: : : : پــذ بــة هــةموو كؤآلنةكــة هــاواري كــردووة كاصــثپــذ بــة هــةموو كؤآلنةكــة هــاواري كــردووة كاصــثپــذ بــة هــةموو كؤآلنةكــة هــاواري كــردووة كاصــثپــذ بــة هــةموو كؤآلنةكــة هــاواري كــردووة كاصــث
            )))))))).... دةرةقةت نايةم دةرةقةت نايةم دةرةقةت نايةم دةرةقةت نايةم(((((((( ئةوسا لةپذمةي گرياين داوة  ئةوسا لةپذمةي گرياين داوة  ئةوسا لةپذمةي گرياين داوة  ئةوسا لةپذمةي گرياين داوة ))))))))....پثهةصناگريثپثهةصناگريثپثهةصناگريثپثهةصناگريث

. . . . ئةو قةصةمةكةي لة سةر كاغةزةكة داناو، لة پشت مثزةكةي هةسـتا          ئةو قةصةمةكةي لة سةر كاغةزةكة داناو، لة پشت مثزةكةي هةسـتا          ئةو قةصةمةكةي لة سةر كاغةزةكة داناو، لة پشت مثزةكةي هةسـتا          ئةو قةصةمةكةي لة سةر كاغةزةكة داناو، لة پشت مثزةكةي هةسـتا          
: : : : سةر و خوارثكي ژوورةكةي كرد و گـويت     سةر و خوارثكي ژوورةكةي كرد و گـويت     سةر و خوارثكي ژوورةكةي كرد و گـويت     سةر و خوارثكي ژوورةكةي كرد و گـويت     . . . . هةر دوو پثي سذ بووبوون    هةر دوو پثي سذ بووبوون    هةر دوو پثي سذ بووبوون    هةر دوو پثي سذ بووبوون    

        )))))))) فةرهاد لة كةيةوة لة ماص نةچووةتة دةر؟  فةرهاد لة كةيةوة لة ماص نةچووةتة دةر؟  فةرهاد لة كةيةوة لة ماص نةچووةتة دةر؟  فةرهاد لة كةيةوة لة ماص نةچووةتة دةر؟ ((((((((
ئةوســا ئــةو ئةوســا ئــةو ئةوســا ئــةو ئةوســا ئــةو . . . . مانــدوو، وةذس وةآلمــم دايــةوةمانــدوو، وةذس وةآلمــم دايــةوةمانــدوو، وةذس وةآلمــم دايــةوةمانــدوو، وةذس وةآلمــم دايــةوة. . . . مــن مانــدوو بــووممــن مانــدوو بــووممــن مانــدوو بــووممــن مانــدوو بــووم

بذياريدا رؤژثك لةم رؤژانة بثت و دةسيت فةرهاد بگرث و، لة گةص خؤي    بذياريدا رؤژثك لةم رؤژانة بثت و دةسيت فةرهاد بگرث و، لة گةص خؤي    بذياريدا رؤژثك لةم رؤژانة بثت و دةسيت فةرهاد بگرث و، لة گةص خؤي    بذياريدا رؤژثك لةم رؤژانة بثت و دةسيت فةرهاد بگرث و، لة گةص خؤي    
        ....لة ماص بيباتة دةرلة ماص بيباتة دةرلة ماص بيباتة دةرلة ماص بيباتة دةر
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بةصــثنت داوة لــة نووســيين چريؤكةكــة بةصــثنت داوة لــة نووســيين چريؤكةكــة بةصــثنت داوة لــة نووســيين چريؤكةكــة بةصــثنت داوة لــة نووســيين چريؤكةكــة . . . .  تــؤ بةصــثنت داوة تــؤ بةصــثنت داوة تــؤ بةصــثنت داوة تــؤ بةصــثنت داوة((((((((: : : : گــومتگــومتگــومتگــومت

        ))))))))............ و و و وبةردةوام يببةردةوام يببةردةوام يببةردةوام يب
. . . . نةياندةهثـشت نةياندةهثـشت نةياندةهثـشت نةياندةهثـشت . . . . چةند رؤژ بوو هيچـي نةنووسـيبوو      چةند رؤژ بوو هيچـي نةنووسـيبوو      چةند رؤژ بوو هيچـي نةنووسـيبوو      چةند رؤژ بوو هيچـي نةنووسـيبوو      . . . . نةيدةنووسينةيدةنووسينةيدةنووسينةيدةنووسي

نةياندةهثـشت بچثتـة پــشت مثزةكـةي و، كــة دةچـوو، كــة دةسـيت بــؤ      نةياندةهثـشت بچثتـة پــشت مثزةكـةي و، كــة دةچـوو، كــة دةسـيت بــؤ      نةياندةهثـشت بچثتـة پــشت مثزةكـةي و، كــة دةچـوو، كــة دةسـيت بــؤ      نةياندةهثـشت بچثتـة پــشت مثزةكـةي و، كــة دةچـوو، كــة دةسـيت بــؤ      
هـةموو  هـةموو  هـةموو  هـةموو  . . . . دةركةكـةي دادةخـست   دةركةكـةي دادةخـست   دةركةكـةي دادةخـست   دةركةكـةي دادةخـست   . . . . قةصةمةكةي دةبرد، لة دةركـةيان دةدا     قةصةمةكةي دةبرد، لة دةركـةيان دةدا     قةصةمةكةي دةبرد، لة دةركـةيان دةدا     قةصةمةكةي دةبرد، لة دةركـةيان دةدا     

كـة ئــاوذي  كـة ئــاوذي  كـة ئــاوذي  كـة ئــاوذي  . . . . تةلةفوونةكةشــي دةقرتانـد تةلةفوونةكةشــي دةقرتانـد تةلةفوونةكةشــي دةقرتانـد تةلةفوونةكةشــي دةقرتانـد . . . . دةركـةكان و، پةجنـةرةكانيش  دةركـةكان و، پةجنـةرةكانيش  دةركـةكان و، پةجنـةرةكانيش  دةركـةكان و، پةجنـةرةكانيش  
ــةكةدان     ــارو ماص ــة حةس ــدي ل ــةوة دةي ــةكةدان    دةداي ــارو ماص ــة حةس ــدي ل ــةوة دةي ــةكةدان    دةداي ــارو ماص ــة حةس ــدي ل ــةوة دةي ــةكةدان    دةداي ــارو ماص ــة حةس ــدي ل ــةوة دةي ــراو   . . . . دةداي ــي، ب ــاوكي، دايك ــراو   ب ــي، ب ــاوكي، دايك ــراو   ب ــي، ب ــاوكي، دايك ــراو   ب ــي، ب ــاوكي، دايك ب

ماوةيـةك بـوو لةيالشـيان      ماوةيـةك بـوو لةيالشـيان      ماوةيـةك بـوو لةيالشـيان      ماوةيـةك بـوو لةيالشـيان      ... ... ... ... خوشكةكاين، هاوذثيـاين كـؤن و تـازةي       خوشكةكاين، هاوذثيـاين كـؤن و تـازةي       خوشكةكاين، هاوذثيـاين كـؤن و تـازةي       خوشكةكاين، هاوذثيـاين كـؤن و تـازةي       
مونريةو نةشـميلي كچي دةياثناو، بة حةسـارو       مونريةو نةشـميلي كچي دةياثناو، بة حةسـارو       مونريةو نةشـميلي كچي دةياثناو، بة حةسـارو       مونريةو نةشـميلي كچي دةياثناو، بة حةسـارو       . . . . لةيال تلووعي لةيال تلووعي لةيال تلووعي لةيال تلووعي . . . . دةهثنادةهثنادةهثنادةهثنا

ئةوسا ئةويش چةپكثك گوصي نثرگـسي لـة سـةر          ئةوسا ئةويش چةپكثك گوصي نثرگـسي لـة سـةر          ئةوسا ئةويش چةپكثك گوصي نثرگـسي لـة سـةر          ئةوسا ئةويش چةپكثك گوصي نثرگـسي لـة سـةر          . . . . ژوورةكاندا دةيانگثذا ژوورةكاندا دةيانگثذا ژوورةكاندا دةيانگثذا ژوورةكاندا دةيانگثذا 
ي نثرگـسي هثنـابوو، لـة       ي نثرگـسي هثنـابوو، لـة       ي نثرگـسي هثنـابوو، لـة       ي نثرگـسي هثنـابوو، لـة       هةموو رؤژثك چـةپكثك گوصـ     هةموو رؤژثك چـةپكثك گوصـ     هةموو رؤژثك چـةپكثك گوصـ     هةموو رؤژثك چـةپكثك گوصـ     . . . . مثزةكةي دادةنا مثزةكةي دادةنا مثزةكةي دادةنا مثزةكةي دادةنا 

هةموو رؤژثك چارشثوة رةشـةكةي لـة سـةر         هةموو رؤژثك چارشثوة رةشـةكةي لـة سـةر         هةموو رؤژثك چارشثوة رةشـةكةي لـة سـةر         هةموو رؤژثك چارشثوة رةشـةكةي لـة سـةر         . . . . سةر مثزةكةي داينابوو  سةر مثزةكةي داينابوو  سةر مثزةكةي داينابوو  سةر مثزةكةي داينابوو  
. . . . قژة نـةرم و كاصـةكةي بـة سـةر شـانيدا بـةردابووةوة         قژة نـةرم و كاصـةكةي بـة سـةر شـانيدا بـةردابووةوة         قژة نـةرم و كاصـةكةي بـة سـةر شـانيدا بـةردابووةوة         قژة نـةرم و كاصـةكةي بـة سـةر شـانيدا بـةردابووةوة         . . . . خؤي داماصيبوو خؤي داماصيبوو خؤي داماصيبوو خؤي داماصيبوو 

 بـؤ كةسـثكي وةك       بـؤ كةسـثكي وةك       بـؤ كةسـثكي وةك       بـؤ كةسـثكي وةك      ((((((((: : : : هةموو رؤژثك بـةدةم زةردةخةنـةوة گوتبـووي       هةموو رؤژثك بـةدةم زةردةخةنـةوة گوتبـووي       هةموو رؤژثك بـةدةم زةردةخةنـةوة گوتبـووي       هةموو رؤژثك بـةدةم زةردةخةنـةوة گوتبـووي       
        ئثوة ئةم ماص و حةسارة گةورةئثوة ئةم ماص و حةسارة گةورةئثوة ئةم ماص و حةسارة گةورةئثوة ئةم ماص و حةسارة گةورة

 باشـترين شـوثنة بـؤ     باشـترين شـوثنة بـؤ     باشـترين شـوثنة بـؤ     باشـترين شـوثنة بـؤ    - - - - نةيگوتبوو ئةم مـاص و حةسـارة چـؤص و كاولـة          نةيگوتبوو ئةم مـاص و حةسـارة چـؤص و كاولـة          نةيگوتبوو ئةم مـاص و حةسـارة چـؤص و كاولـة          نةيگوتبوو ئةم مـاص و حةسـارة چـؤص و كاولـة          - - - - 
        ))))))))....نووسنينووسنينووسنينووسني

. . . . ناسري نةيدةهثشت ناسري نةيدةهثشت ناسري نةيدةهثشت ناسري نةيدةهثشت . . . . باشترين شوثنة ئةگةر ثصن و، نةياندةهثشت     باشترين شوثنة ئةگةر ثصن و، نةياندةهثشت     باشترين شوثنة ئةگةر ثصن و، نةياندةهثشت     باشترين شوثنة ئةگةر ثصن و، نةياندةهثشت     
ناســري كــة زةمانثــك ســوار پژؤيــةكي ســةوزي مودثــل بــاآل دةبــوو،  ناســري كــة زةمانثــك ســوار پژؤيــةكي ســةوزي مودثــل بــاآل دةبــوو،  ناســري كــة زةمانثــك ســوار پژؤيــةكي ســةوزي مودثــل بــاآل دةبــوو،  ناســري كــة زةمانثــك ســوار پژؤيــةكي ســةوزي مودثــل بــاآل دةبــوو،  

ئةفـسانةي  ئةفـسانةي  ئةفـسانةي  ئةفـسانةي  . . . . جاروباريش سثتاري دةژةند، ئثستا سواصي جگةرةي دةكرد      جاروباريش سثتاري دةژةند، ئثستا سواصي جگةرةي دةكرد      جاروباريش سثتاري دةژةند، ئثستا سواصي جگةرةي دةكرد      جاروباريش سثتاري دةژةند، ئثستا سواصي جگةرةي دةكرد      
        ............كلؤصكلؤصكلؤصكلؤص

        ))))))))....سيين چريؤكةكةت بةسيين چريؤكةكةت بةسيين چريؤكةكةت بةسيين چريؤكةكةت بةخةريكي نووخةريكي نووخةريكي نووخةريكي نوو. . . .  واز لة ئةفسانة بثنة واز لة ئةفسانة بثنة واز لة ئةفسانة بثنة واز لة ئةفسانة بثنة((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت



 

        ))))))))............چةند شةوة ديسان ئةو قيژة تيژو ترسناكةچةند شةوة ديسان ئةو قيژة تيژو ترسناكةچةند شةوة ديسان ئةو قيژة تيژو ترسناكةچةند شةوة ديسان ئةو قيژة تيژو ترسناكة. . . .  ناتوامن ناتوامن ناتوامن ناتوامن((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
نةمدةزاين ئةو قيژة تيژو ترسناكة چ پةيوةنديـةكي بـة ئةفـسانةوة            نةمدةزاين ئةو قيژة تيژو ترسناكة چ پةيوةنديـةكي بـة ئةفـسانةوة            نةمدةزاين ئةو قيژة تيژو ترسناكة چ پةيوةنديـةكي بـة ئةفـسانةوة            نةمدةزاين ئةو قيژة تيژو ترسناكة چ پةيوةنديـةكي بـة ئةفـسانةوة            

. . . . رؤژةكــان يــةك لــة دوا يــةك دثــن و دةذؤنرؤژةكــان يــةك لــة دوا يــةك دثــن و دةذؤنرؤژةكــان يــةك لــة دوا يــةك دثــن و دةذؤنرؤژةكــان يــةك لــة دوا يــةك دثــن و دةذؤن. . . .  درةنگــة درةنگــة درةنگــة درةنگــة((((((((: : : : گــومتگــومتگــومتگــومت. . . . هةيــةهةيــةهةيــةهةيــة
        ))))))))............دةترسمدةترسمدةترسمدةترسم

        )))))))) دةترسي؟ لة چي دةترسي؟  دةترسي؟ لة چي دةترسي؟  دةترسي؟ لة چي دةترسي؟  دةترسي؟ لة چي دةترسي؟ ((((((((: : : : قسةكةي پثبذمي و گويتقسةكةي پثبذمي و گويتقسةكةي پثبذمي و گويتقسةكةي پثبذمي و گويت
ئةوسا بريي كردةوة، بـصثي مـن بـؤ بترسـم؟ لـةچي بترسـم؟ نـةكا                 ئةوسا بريي كردةوة، بـصثي مـن بـؤ بترسـم؟ لـةچي بترسـم؟ نـةكا                 ئةوسا بريي كردةوة، بـصثي مـن بـؤ بترسـم؟ لـةچي بترسـم؟ نـةكا                 ئةوسا بريي كردةوة، بـصثي مـن بـؤ بترسـم؟ لـةچي بترسـم؟ نـةكا                 

خؤزگــة دةيــزاين كاتثــك فــةرهاد لــة خؤزگــة دةيــزاين كاتثــك فــةرهاد لــة خؤزگــة دةيــزاين كاتثــك فــةرهاد لــة خؤزگــة دةيــزاين كاتثــك فــةرهاد لــة ... ... ... ... پثموابـث ئــةويش وةك فــةرهاد پثموابـث ئــةويش وةك فــةرهاد پثموابـث ئــةويش وةك فــةرهاد پثموابـث ئــةويش وةك فــةرهاد 
ژوورة تاريك و دووكةآلويةكةي كة بؤكؤن و بؤنيزبصي سووتاوي لثدث،          ژوورة تاريك و دووكةآلويةكةي كة بؤكؤن و بؤنيزبصي سووتاوي لثدث،          ژوورة تاريك و دووكةآلويةكةي كة بؤكؤن و بؤنيزبصي سووتاوي لثدث،          ژوورة تاريك و دووكةآلويةكةي كة بؤكؤن و بؤنيزبصي سووتاوي لثدث،          
لة بةر رؤشنايي كز و الوازي پةجنةرة بچووكةكةي دادةنيشث و سةري           لة بةر رؤشنايي كز و الوازي پةجنةرة بچووكةكةي دادةنيشث و سةري           لة بةر رؤشنايي كز و الوازي پةجنةرة بچووكةكةي دادةنيشث و سةري           لة بةر رؤشنايي كز و الوازي پةجنةرة بچووكةكةي دادةنيشث و سةري           

يةك، دووجار يةك، دووجار يةك، دووجار يةك، دووجار ... ... ... ... ةبثتةوة، بري لة چي دةكاتةوة؟ لة كث؟  ةبثتةوة، بري لة چي دةكاتةوة؟ لة كث؟  ةبثتةوة، بري لة چي دةكاتةوة؟ لة كث؟  ةبثتةوة، بري لة چي دةكاتةوة؟ لة كث؟  بة مليةوة شؤر د   بة مليةوة شؤر د   بة مليةوة شؤر د   بة مليةوة شؤر د   
... ... ... ... كؤمةصث وشةو رستةي ناتةواوي پچذ پچذ     كؤمةصث وشةو رستةي ناتةواوي پچذ پچذ     كؤمةصث وشةو رستةي ناتةواوي پچذ پچذ     كؤمةصث وشةو رستةي ناتةواوي پچذ پچذ     . . . . گوثي لة قسةكاين گرتبوو   گوثي لة قسةكاين گرتبوو   گوثي لة قسةكاين گرتبوو   گوثي لة قسةكاين گرتبوو   

شتثكي نـةگوتبوو  شتثكي نـةگوتبوو  شتثكي نـةگوتبوو  شتثكي نـةگوتبوو  . . . . چي گوتبوو؟ باسي چي كردبوو؟ ئةو لة بريي نةماوة چي گوتبوو؟ باسي چي كردبوو؟ ئةو لة بريي نةماوة چي گوتبوو؟ باسي چي كردبوو؟ ئةو لة بريي نةماوة چي گوتبوو؟ باسي چي كردبوو؟ ئةو لة بريي نةماوة 
        ....كة لة بريي مبثنثكة لة بريي مبثنثكة لة بريي مبثنثكة لة بريي مبثنث

لة بةر خؤي شتثك دةصث كـة منـيش         لة بةر خؤي شتثك دةصث كـة منـيش         لة بةر خؤي شتثك دةصث كـة منـيش         لة بةر خؤي شتثك دةصث كـة منـيش         . . . .  جاري واية قسة دةكا     جاري واية قسة دةكا     جاري واية قسة دةكا     جاري واية قسة دةكا    ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت
چونكا لة پشت ئةو قسانةوة هيچ شـتثكي        چونكا لة پشت ئةو قسانةوة هيچ شـتثكي        چونكا لة پشت ئةو قسانةوة هيچ شـتثكي        چونكا لة پشت ئةو قسانةوة هيچ شـتثكي        . . . . تثي ناگةم، خؤشي تثي ناگات    تثي ناگةم، خؤشي تثي ناگات    تثي ناگةم، خؤشي تثي ناگات    تثي ناگةم، خؤشي تثي ناگات    

        ))))))))....بري لة هيچ شت و هيچ كةس ناكاتةوةبري لة هيچ شت و هيچ كةس ناكاتةوةبري لة هيچ شت و هيچ كةس ناكاتةوةبري لة هيچ شت و هيچ كةس ناكاتةوة. . . . لة بري نةماوةلة بري نةماوةلة بري نةماوةلة بري نةماوة
ئــةو پثــي وةرنــةدةگريا پياوثــك، ئةگــةرچي تووشــي فةرامؤشــيش ئــةو پثــي وةرنــةدةگريا پياوثــك، ئةگــةرچي تووشــي فةرامؤشــيش ئــةو پثــي وةرنــةدةگريا پياوثــك، ئةگــةرچي تووشــي فةرامؤشــيش ئــةو پثــي وةرنــةدةگريا پياوثــك، ئةگــةرچي تووشــي فةرامؤشــيش 

 دصنيام بري لة  دصنيام بري لة  دصنيام بري لة  دصنيام بري لة ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . بووبث بري لة هيچ شتثك و هيچ كةسثك نةكاتةوة       بووبث بري لة هيچ شتثك و هيچ كةسثك نةكاتةوة       بووبث بري لة هيچ شتثك و هيچ كةسثك نةكاتةوة       بووبث بري لة هيچ شتثك و هيچ كةسثك نةكاتةوة       
        ))))))))............كاصثكاصثكاصثكاصث... ... ... ... كةسثك دةكاتةوةكةسثك دةكاتةوةكةسثك دةكاتةوةكةسثك دةكاتةوة

ناسـري نابـث هيچـي    ناسـري نابـث هيچـي    ناسـري نابـث هيچـي    ناسـري نابـث هيچـي    . . . . ؤزگة دةيزاين ناسري بري لة چي دةكاتةوة  ؤزگة دةيزاين ناسري بري لة چي دةكاتةوة  ؤزگة دةيزاين ناسري بري لة چي دةكاتةوة  ؤزگة دةيزاين ناسري بري لة چي دةكاتةوة  خخخخ
. . . . لــة منداصــةكاينلــة منداصــةكاينلــة منداصــةكاينلــة منداصــةكاين. . . . رةنگــة بــري لــة ئةفــسانة بكاتــةوةرةنگــة بــري لــة ئةفــسانة بكاتــةوةرةنگــة بــري لــة ئةفــسانة بكاتــةوةرةنگــة بــري لــة ئةفــسانة بكاتــةوة. . . . فــةرامؤش كردبــثفــةرامؤش كردبــثفــةرامؤش كردبــثفــةرامؤش كردبــث

هيـوا و  هيـوا و  هيـوا و  هيـوا و  . . . . بصثيئةفسانة منداصي بووبث؟ كچ يان كوذ؟ رةنگـة كـوذ و كچثـك          بصثيئةفسانة منداصي بووبث؟ كچ يان كوذ؟ رةنگـة كـوذ و كچثـك          بصثيئةفسانة منداصي بووبث؟ كچ يان كوذ؟ رةنگـة كـوذ و كچثـك          بصثيئةفسانة منداصي بووبث؟ كچ يان كوذ؟ رةنگـة كـوذ و كچثـك          
لـة بـريي نـةماوة ئـةو دةمانـة ئـةو و       لـة بـريي نـةماوة ئـةو دةمانـة ئـةو و       لـة بـريي نـةماوة ئـةو دةمانـة ئـةو و       لـة بـريي نـةماوة ئـةو دةمانـة ئـةو و       . . . . هيـواو هثـرؤي ناسـري     هيـواو هثـرؤي ناسـري     هيـواو هثـرؤي ناسـري     هيـواو هثـرؤي ناسـري     ... ... ... ... هثرؤهثرؤهثرؤهثرؤ

ئةو دةمانة ئةو و ئةفسانة تـةا      ئةو دةمانة ئةو و ئةفسانة تـةا      ئةو دةمانة ئةو و ئةفسانة تـةا      ئةو دةمانة ئةو و ئةفسانة تـةا      . . . . ئةفسانة باسي منداصيان كردووة يان نا     ئةفسانة باسي منداصيان كردووة يان نا     ئةفسانة باسي منداصيان كردووة يان نا     ئةفسانة باسي منداصيان كردووة يان نا     
. . . . باسـي خؤيـان و ئـةو رؤژانـة كـة تثيـدا دةژيـان              باسـي خؤيـان و ئـةو رؤژانـة كـة تثيـدا دةژيـان              باسـي خؤيـان و ئـةو رؤژانـة كـة تثيـدا دةژيـان              باسـي خؤيـان و ئـةو رؤژانـة كـة تثيـدا دةژيـان              . . . . باسي خؤيان دةكرد  باسي خؤيان دةكرد  باسي خؤيان دةكرد  باسي خؤيان دةكرد  

. . . . ئةو رؤژانة كة شار دةبوو پشوو بـدا    ئةو رؤژانة كة شار دةبوو پشوو بـدا    ئةو رؤژانة كة شار دةبوو پشوو بـدا    ئةو رؤژانة كة شار دةبوو پشوو بـدا    . . . . رؤژاين دوا سةركةوتين شؤذش   رؤژاين دوا سةركةوتين شؤذش   رؤژاين دوا سةركةوتين شؤذش   رؤژاين دوا سةركةوتين شؤذش   
پشووي دوا ماندووييةكي سةدان ساصةو، كث بـوو نةيهثـشتبوو خـةوين            پشووي دوا ماندووييةكي سةدان ساصةو، كث بـوو نةيهثـشتبوو خـةوين            پشووي دوا ماندووييةكي سةدان ساصةو، كث بـوو نةيهثـشتبوو خـةوين            پشووي دوا ماندووييةكي سةدان ساصةو، كث بـوو نةيهثـشتبوو خـةوين            

ة هـةمووي هـةرا و هوريـا و، شـةذ و         ة هـةمووي هـةرا و هوريـا و، شـةذ و         ة هـةمووي هـةرا و هوريـا و، شـةذ و         ة هـةمووي هـةرا و هوريـا و، شـةذ و         خةصكي شار بثتة دي؟ ئـةو رؤژانـ       خةصكي شار بثتة دي؟ ئـةو رؤژانـ       خةصكي شار بثتة دي؟ ئـةو رؤژانـ       خةصكي شار بثتة دي؟ ئـةو رؤژانـ       
 شار خةريكة خوو بةم      شار خةريكة خوو بةم      شار خةريكة خوو بةم      شار خةريكة خوو بةم     ((((((((::::ئةفسانة گوتبووي ئةفسانة گوتبووي ئةفسانة گوتبووي ئةفسانة گوتبووي . . . . شؤر و، بگةرةو بةردة بوو    شؤر و، بگةرةو بةردة بوو    شؤر و، بگةرةو بةردة بوو    شؤر و، بگةرةو بةردة بوو    

 ئـةو    ئـةو    ئـةو    ئـةو   ))))))))............بـذؤين بـؤ   بـذؤين بـؤ   بـذؤين بـؤ   بـذؤين بـؤ   . . . . وةرة با ئثمـة لثـرة بـذؤين       وةرة با ئثمـة لثـرة بـذؤين       وةرة با ئثمـة لثـرة بـذؤين       وةرة با ئثمـة لثـرة بـذؤين       . . . . شةذ و شؤرة دةگرث   شةذ و شؤرة دةگرث   شةذ و شؤرة دةگرث   شةذ و شؤرة دةگرث   



 

 چيتـري   چيتـري   چيتـري   چيتـري  ))))))))............ چارةنووسي شـؤرش و، چارةنووسـي گـةل و        چارةنووسي شـؤرش و، چارةنووسـي گـةل و        چارةنووسي شـؤرش و، چارةنووسـي گـةل و        چارةنووسي شـؤرش و، چارةنووسـي گـةل و       ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي
ــةر    ــد رؤژ لةمةبـ ــووةوة؟ چةنـ ــي دابـ ــسانة چ وةآلمثكـ ــوو؟ ئةفـ ــةر   گوتبـ ــد رؤژ لةمةبـ ــووةوة؟ چةنـ ــي دابـ ــسانة چ وةآلمثكـ ــوو؟ ئةفـ ــةر   گوتبـ ــد رؤژ لةمةبـ ــووةوة؟ چةنـ ــي دابـ ــسانة چ وةآلمثكـ ــوو؟ ئةفـ ــةر   گوتبـ ــد رؤژ لةمةبـ ــووةوة؟ چةنـ ــي دابـ ــسانة چ وةآلمثكـ ــوو؟ ئةفـ گوتبـ

دةرةقـةت  دةرةقـةت  دةرةقـةت  دةرةقـةت  . . . . مـن ئـةم خةمـةم پثهةصـناگريث       مـن ئـةم خةمـةم پثهةصـناگريث       مـن ئـةم خةمـةم پثهةصـناگريث       مـن ئـةم خةمـةم پثهةصـناگريث       : : : :  كاصث گـويت    كاصث گـويت    كاصث گـويت    كاصث گـويت   ((((((((: : : : نووسيبووينووسيبووينووسيبووينووسيبووي
        ))))))))....نايةمنايةمنايةمنايةم

هةســتة بــذؤ هةســتة بــذؤ هةســتة بــذؤ هةســتة بــذؤ . . . .  هةســتة هةســتة هةســتة هةســتة((((((((: : : : گــومتگــومتگــومتگــومت. . . . دةمثكــة بــوو دةركــةيان دةكوتــادةمثكــة بــوو دةركــةيان دةكوتــادةمثكــة بــوو دةركــةيان دةكوتــادةمثكــة بــوو دةركــةيان دةكوتــا
        ))))))))....دةركةكة بكةرةوةدةركةكة بكةرةوةدةركةكة بكةرةوةدةركةكة بكةرةوة
 سـبةينث   سـبةينث   سـبةينث   سـبةينث  ((((((((: : : : بصثي كث بث ؟ بـارام ؟ بـارام گوتبـووي          بصثي كث بث ؟ بـارام ؟ بـارام گوتبـووي          بصثي كث بث ؟ بـارام ؟ بـارام گوتبـووي          بصثي كث بث ؟ بـارام ؟ بـارام گوتبـووي          . . . . تازة دةيبيست تازة دةيبيست تازة دةيبيست تازة دةيبيست 

آلم ئةوة قسةي چةنـد     آلم ئةوة قسةي چةنـد     آلم ئةوة قسةي چةنـد     آلم ئةوة قسةي چةنـد      بة  بة  بة  بة ))))))))....وةستايةك دةهثنم باين ماصةكة چاك بكاتةوة     وةستايةك دةهثنم باين ماصةكة چاك بكاتةوة     وةستايةك دةهثنم باين ماصةكة چاك بكاتةوة     وةستايةك دةهثنم باين ماصةكة چاك بكاتةوة     
. . . . بانةكةشــي چــاك كردبــووةوةبانةكةشــي چــاك كردبــووةوةبانةكةشــي چــاك كردبــووةوةبانةكةشــي چــاك كردبــووةوة. . . . وةســتاي هثنــابوووةســتاي هثنــابوووةســتاي هثنــابوووةســتاي هثنــابوو. . . . رؤژ لةمةبــةر بــوورؤژ لةمةبــةر بــوورؤژ لةمةبــةر بــوورؤژ لةمةبــةر بــوو

        ............كةواتةكةواتةكةواتةكةواتة
 كـوذي بـاش، سـةعاتثكة ئـةو دةركـة كلؤصـة              كـوذي بـاش، سـةعاتثكة ئـةو دةركـة كلؤصـة              كـوذي بـاش، سـةعاتثكة ئـةو دةركـة كلؤصـة              كـوذي بـاش، سـةعاتثكة ئـةو دةركـة كلؤصـة             ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . جةاليل بوو جةاليل بوو جةاليل بوو جةاليل بوو 

        ))))))))....ئيتر خةريك بوو نائومثد دةبوومئيتر خةريك بوو نائومثد دةبوومئيتر خةريك بوو نائومثد دةبوومئيتر خةريك بوو نائومثد دةبووم. . . . دةكومتدةكومتدةكومتدةكومت
سـث رؤژ بـوو ئيـدارةي مـريايت         سـث رؤژ بـوو ئيـدارةي مـريايت         سـث رؤژ بـوو ئيـدارةي مـريايت         سـث رؤژ بـوو ئيـدارةي مـريايت         . . . . ئةو ديسان لة بريي چووبووةوة    ئةو ديسان لة بريي چووبووةوة    ئةو ديسان لة بريي چووبووةوة    ئةو ديسان لة بريي چووبووةوة    

ــة    ــؤ گةجنينةكــةي زثوي ــشانگاي ب ــةي شــار پي ــة مؤزةخان ــة   فةرهــةنگي ل ــؤ گةجنينةكــةي زثوي ــشانگاي ب ــةي شــار پي ــة مؤزةخان ــة   فةرهــةنگي ل ــؤ گةجنينةكــةي زثوي ــشانگاي ب ــةي شــار پي ــة مؤزةخان ــة   فةرهــةنگي ل ــؤ گةجنينةكــةي زثوي ــشانگاي ب ــةي شــار پي ــة مؤزةخان فةرهــةنگي ل
لـة ژثـر    لـة ژثـر    لـة ژثـر    لـة ژثـر    . . . . گةجنينةيةك كة دوا سثهةزار ساص دؤزرابـووةوة      گةجنينةيةك كة دوا سثهةزار ساص دؤزرابـووةوة      گةجنينةيةك كة دوا سثهةزار ساص دؤزرابـووةوة      گةجنينةيةك كة دوا سثهةزار ساص دؤزرابـووةوة      . . . . كردبووةوةكردبووةوةكردبووةوةكردبووةوة

ئةو ئةو ئةو ئةو ... ... ... ... ساماين نةتةوةيةك ساماين نةتةوةيةك ساماين نةتةوةيةك ساماين نةتةوةيةك ... ... ... ... لة ژثر پثي ئةو خةصكة    لة ژثر پثي ئةو خةصكة    لة ژثر پثي ئةو خةصكة    لة ژثر پثي ئةو خةصكة    . . . . خاك دةركثشرابوو خاك دةركثشرابوو خاك دةركثشرابوو خاك دةركثشرابوو 
ئةمبةيانيــة جــةاليل  ئةمبةيانيــة جــةاليل  ئةمبةيانيــة جــةاليل  ئةمبةيانيــة جــةاليل  . . . . هــةموو رؤژثــك گوتبــووي دمث و، نــةچووبوو   هــةموو رؤژثــك گوتبــووي دمث و، نــةچووبوو   هــةموو رؤژثــك گوتبــووي دمث و، نــةچووبوو   هــةموو رؤژثــك گوتبــووي دمث و، نــةچووبوو   

        ....هاتبووهاتبووهاتبووهاتبووةشوثنيداو،ةشوثنيداو،ةشوثنيداو،ةشوثنيداو،ببببگوتبووي عةسر دثت گوتبووي عةسر دثت گوتبووي عةسر دثت گوتبووي عةسر دثت . . . . تةلةفووين بؤكردبووتةلةفووين بؤكردبووتةلةفووين بؤكردبووتةلةفووين بؤكردبوو
 لةوة نـاچي زؤر دصـت بـةمريايت فةرهـةنگي پثـشوونيانت              لةوة نـاچي زؤر دصـت بـةمريايت فةرهـةنگي پثـشوونيانت              لةوة نـاچي زؤر دصـت بـةمريايت فةرهـةنگي پثـشوونيانت              لةوة نـاچي زؤر دصـت بـةمريايت فةرهـةنگي پثـشوونيانت             ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
        ))))))))....خؤشبثخؤشبثخؤشبثخؤشبث

ئــةو قــسةكةي بــارامي بــراي بــري ئــةو قــسةكةي بــارامي بــراي بــري ئــةو قــسةكةي بــارامي بــراي بــري ئــةو قــسةكةي بــارامي بــراي بــري . . . . جــةاليل بــة پثكةنينــةوة گــويتجــةاليل بــة پثكةنينــةوة گــويتجــةاليل بــة پثكةنينــةوة گــويتجــةاليل بــة پثكةنينــةوة گــويت
        ....كةوتةوةكةوتةوةكةوتةوةكةوتةوة

        ))))))))............ دةترسم مريايت پثشوونيانيش وةك مريايت بنةماصةكةم دةترسم مريايت پثشوونيانيش وةك مريايت بنةماصةكةم دةترسم مريايت پثشوونيانيش وةك مريايت بنةماصةكةم دةترسم مريايت پثشوونيانيش وةك مريايت بنةماصةكةم((((((((
پثـشتر لـة مؤزةخانـةكاين دةرةوةي     پثـشتر لـة مؤزةخانـةكاين دةرةوةي     پثـشتر لـة مؤزةخانـةكاين دةرةوةي     پثـشتر لـة مؤزةخانـةكاين دةرةوةي     . . . . ترسةكةي لـة خـؤوة نـةبوو      ترسةكةي لـة خـؤوة نـةبوو      ترسةكةي لـة خـؤوة نـةبوو      ترسةكةي لـة خـؤوة نـةبوو      

خةجنةر خةجنةر خةجنةر خةجنةر . . . . وآلت بةشثكي زؤر لة شتة كؤن و عةنتيكةكاين زثويةي ديبوو         وآلت بةشثكي زؤر لة شتة كؤن و عةنتيكةكاين زثويةي ديبوو         وآلت بةشثكي زؤر لة شتة كؤن و عةنتيكةكاين زثويةي ديبوو         وآلت بةشثكي زؤر لة شتة كؤن و عةنتيكةكاين زثويةي ديبوو         
        ............زين و كآلوخود و سوپةر و مةتاصزين و كآلوخود و سوپةر و مةتاصزين و كآلوخود و سوپةر و مةتاصزين و كآلوخود و سوپةر و مةتاص... ... ... ... گورز و گؤپاصگورز و گؤپاصگورز و گؤپاصگورز و گؤپاص... ... ... ... و تريو كةوانو تريو كةوانو تريو كةوانو تريو كةوان

مؤر مؤر مؤر مؤر . . . .  بثگانة هةموو چةك و سيالحةكانيان بردووة       بثگانة هةموو چةك و سيالحةكانيان بردووة       بثگانة هةموو چةك و سيالحةكانيان بردووة       بثگانة هةموو چةك و سيالحةكانيان بردووة      ((((((((: : : : جةاليل گويت جةاليل گويت جةاليل گويت جةاليل گويت 
ــةكانيش  ــة مثژووييـ ــةكانيش و لؤحـ ــة مثژووييـ ــةكانيش و لؤحـ ــة مثژووييـ ــةكانيش و لؤحـ ــة مثژووييـ ــاپ و   . . . . و لؤحـ ــةوچك و قـ ــةو كـ ــةت كاسـ ــاپ و   تةنانـ ــةوچك و قـ ــةو كـ ــةت كاسـ ــاپ و   تةنانـ ــةوچك و قـ ــةو كـ ــةت كاسـ ــاپ و   تةنانـ ــةوچك و قـ ــةو كـ ــةت كاسـ تةنانـ

ئـةوةي  ئـةوةي  ئـةوةي  ئـةوةي  . . . . يان لـة نـاو خؤيانـدا دابـةش كـردووة          يان لـة نـاو خؤيانـدا دابـةش كـردووة          يان لـة نـاو خؤيانـدا دابـةش كـردووة          يان لـة نـاو خؤيانـدا دابـةش كـردووة          هـةموو هـةموو هـةموو هـةموو ... ... ... ... قاچاغةكانيشقاچاغةكانيشقاچاغةكانيشقاچاغةكانيش
        ))))))))............ماوةماوةماوةماوة



 

ــة نــاو مةحفــةزة شيــشةييةكاندا بــوو  ــة نــاو مةحفــةزة شيــشةييةكاندا بــوو ئــةوةي مــابوو ل ــة نــاو مةحفــةزة شيــشةييةكاندا بــوو ئــةوةي مــابوو ل ــة نــاو مةحفــةزة شيــشةييةكاندا بــوو ئــةوةي مــابوو ل ــي . . . . ئــةوةي مــابوو ل ــة هؤص ــي ل ــة هؤص ــي ل ــة هؤص ــي ل ــة هؤص ل
ئةو لةو خشص و زثذ و زيوانة ورد بووبووةوة كـة دوا            ئةو لةو خشص و زثذ و زيوانة ورد بووبووةوة كـة دوا            ئةو لةو خشص و زثذ و زيوانة ورد بووبووةوة كـة دوا            ئةو لةو خشص و زثذ و زيوانة ورد بووبووةوة كـة دوا            ... ... ... ... مؤزةخانةكة و مؤزةخانةكة و مؤزةخانةكة و مؤزةخانةكة و 

سثهةزار ساص هثشتا شوثن ئةنگوسـيت زثذينگـةرةكاين لـة سـةر ديـار              سثهةزار ساص هثشتا شوثن ئةنگوسـيت زثذينگـةرةكاين لـة سـةر ديـار              سثهةزار ساص هثشتا شوثن ئةنگوسـيت زثذينگـةرةكاين لـة سـةر ديـار              سثهةزار ساص هثشتا شوثن ئةنگوسـيت زثذينگـةرةكاين لـة سـةر ديـار              
خـاكيش وةك هةميـشة     خـاكيش وةك هةميـشة     خـاكيش وةك هةميـشة     خـاكيش وةك هةميـشة     . . . . ئارةقةي ناوچاوانيـشيان نةيـسذيبووةوة    ئارةقةي ناوچاوانيـشيان نةيـسذيبووةوة    ئارةقةي ناوچاوانيـشيان نةيـسذيبووةوة    ئارةقةي ناوچاوانيـشيان نةيـسذيبووةوة    . . . . بووبووبووبوو

حـةزةكان و  حـةزةكان و  حـةزةكان و  حـةزةكان و  ... ... ... ... بـةآلم بريةوةريـةكان  بـةآلم بريةوةريـةكان  بـةآلم بريةوةريـةكان  بـةآلم بريةوةريـةكان  . . . . ئةمانةتدار، مرياتةكةي پاراستبوو ئةمانةتدار، مرياتةكةي پاراستبوو ئةمانةتدار، مرياتةكةي پاراستبوو ئةمانةتدار، مرياتةكةي پاراستبوو 
ــرةتةكان ــرةتةكانحةس ــرةتةكانحةس ــرةتةكانحةس ــشانةكان  ... ... ... ... حةس ــان و ناوني ــةت ناوةك ــشانةكان  تةنان ــان و ناوني ــةت ناوةك ــشانةكان  تةنان ــان و ناوني ــةت ناوةك ــشانةكان  تةنان ــان و ناوني ــةت ناوةك ــة  ... ... ... ... تةنان ــةك ل ــة  كامي ــةك ل ــة  كامي ــةك ل ــة  كامي ــةك ل كامي

ــة زثــذة گــةورة و پــذ    ــة زثــذة گــةورة و پــذ   پثــشوونياين ســثهةزار ســاص لةمةبــةر ئــةو تؤق ــة زثــذة گــةورة و پــذ   پثــشوونياين ســثهةزار ســاص لةمةبــةر ئــةو تؤق ــة زثــذة گــةورة و پــذ   پثــشوونياين ســثهةزار ســاص لةمةبــةر ئــةو تؤق پثــشوونياين ســثهةزار ســاص لةمةبــةر ئــةو تؤق
ــازدار و      ــة ن ــةردين كث؟كام ــؤ گ ــوو؟ ب ــت كردب ــةي دروس ــازدار و     وردةكاري ــة ن ــةردين كث؟كام ــؤ گ ــوو؟ ب ــت كردب ــةي دروس ــازدار و     وردةكاري ــة ن ــةردين كث؟كام ــؤ گ ــوو؟ ب ــت كردب ــةي دروس ــازدار و     وردةكاري ــة ن ــةردين كث؟كام ــؤ گ ــوو؟ ب ــت كردب ــةي دروس     وردةكاري
خؤشةويست؟ ئةو بازنة توولـة ماريـة قـؤيل كثـي رازانـدبووةوة؟ ئـةو               خؤشةويست؟ ئةو بازنة توولـة ماريـة قـؤيل كثـي رازانـدبووةوة؟ ئـةو               خؤشةويست؟ ئةو بازنة توولـة ماريـة قـؤيل كثـي رازانـدبووةوة؟ ئـةو               خؤشةويست؟ ئةو بازنة توولـة ماريـة قـؤيل كثـي رازانـدبووةوة؟ ئـةو               

        ............گوارة گوص نثلوپةذية بة گوثي كثدا شؤذ بووبووةوة؟گوارة گوص نثلوپةذية بة گوثي كثدا شؤذ بووبووةوة؟گوارة گوص نثلوپةذية بة گوثي كثدا شؤذ بووبووةوة؟گوارة گوص نثلوپةذية بة گوثي كثدا شؤذ بووبووةوة؟
جةاليل پارچة عاجثكي شكاوي بچـووك، بـة قـةدةر بـةرة دةسـيت              جةاليل پارچة عاجثكي شكاوي بچـووك، بـة قـةدةر بـةرة دةسـيت              جةاليل پارچة عاجثكي شكاوي بچـووك، بـة قـةدةر بـةرة دةسـيت              جةاليل پارچة عاجثكي شكاوي بچـووك، بـة قـةدةر بـةرة دةسـيت              

 بذوانـة ئـةم هـةموو كـةژاوة و           بذوانـة ئـةم هـةموو كـةژاوة و           بذوانـة ئـةم هـةموو كـةژاوة و           بذوانـة ئـةم هـةموو كـةژاوة و          ((((((((: : : : منداصثكي سـاواي نيـشان داو، گـويت       منداصثكي سـاواي نيـشان داو، گـويت       منداصثكي سـاواي نيـشان داو، گـويت       منداصثكي سـاواي نيـشان داو، گـويت       
عارةبانةو، شاو وةزيـر و سـوار و پيـادة، لـة سـةر ئـةم پارچـة عاجـة                    عارةبانةو، شاو وةزيـر و سـوار و پيـادة، لـة سـةر ئـةم پارچـة عاجـة                    عارةبانةو، شاو وةزيـر و سـوار و پيـادة، لـة سـةر ئـةم پارچـة عاجـة                    عارةبانةو، شاو وةزيـر و سـوار و پيـادة، لـة سـةر ئـةم پارچـة عاجـة                    

هونةرمةنـدثكي الي خؤمـان نةخـشثكي ديـواري         هونةرمةنـدثكي الي خؤمـان نةخـشثكي ديـواري         هونةرمةنـدثكي الي خؤمـان نةخـشثكي ديـواري         هونةرمةنـدثكي الي خؤمـان نةخـشثكي ديـواري         . . . . بچووكة هةصكةندراوة بچووكة هةصكةندراوة بچووكة هةصكةندراوة بچووكة هةصكةندراوة 
ئيتر پثويست ناكـا قوذئانثـك      ئيتر پثويست ناكـا قوذئانثـك      ئيتر پثويست ناكـا قوذئانثـك      ئيتر پثويست ناكـا قوذئانثـك      . . . . حةمتةن ديوتة حةمتةن ديوتة حةمتةن ديوتة حةمتةن ديوتة . . . . گةورةي لث ساز كردووة   گةورةي لث ساز كردووة   گةورةي لث ساز كردووة   گةورةي لث ساز كردووة   

بة دةستةوة بگرين و، بصثني بةم قوذئانة لة سـثهةزار سـاص لةمةبـةرةوة       بة دةستةوة بگرين و، بصثني بةم قوذئانة لة سـثهةزار سـاص لةمةبـةرةوة       بة دةستةوة بگرين و، بصثني بةم قوذئانة لة سـثهةزار سـاص لةمةبـةرةوة       بة دةستةوة بگرين و، بصثني بةم قوذئانة لة سـثهةزار سـاص لةمةبـةرةوة       
شـاژين خؤمـان    شـاژين خؤمـان    شـاژين خؤمـان    شـاژين خؤمـان    خـاوةين لةشـكر و سـوپا و شـاو           خـاوةين لةشـكر و سـوپا و شـاو           خـاوةين لةشـكر و سـوپا و شـاو           خـاوةين لةشـكر و سـوپا و شـاو           . . . . ئثمة لثـرة ژيـاوين    ئثمة لثـرة ژيـاوين    ئثمة لثـرة ژيـاوين    ئثمة لثـرة ژيـاوين    

        ))))))))....بووينبووينبووينبووين
تؤقةكة ئثستاش لة پشت شيشةي ئةستووري مةحفةزةكةوة بـؤين         تؤقةكة ئثستاش لة پشت شيشةي ئةستووري مةحفةزةكةوة بـؤين         تؤقةكة ئثستاش لة پشت شيشةي ئةستووري مةحفةزةكةوة بـؤين         تؤقةكة ئثستاش لة پشت شيشةي ئةستووري مةحفةزةكةوة بـؤين         

ــامرادي لثــــدةهات ــامرادي لثــــدةهاتنــ ــامرادي لثــــدةهاتنــ ــامرادي لثــــدةهاتنــ ــة  . . . . نــ ــة  توولــــة مارةكــــةش دةيفيــــشكاند و، گوصــ ــة  توولــــة مارةكــــةش دةيفيــــشكاند و، گوصــ ــة  توولــــة مارةكــــةش دةيفيــــشكاند و، گوصــ توولــــة مارةكــــةش دةيفيــــشكاند و، گوصــ
نثلووپةذيةكانيش حةسرةيت چرپةيةكي عاشقانةيان سثهةزار سـاص لـةو       نثلووپةذيةكانيش حةسرةيت چرپةيةكي عاشقانةيان سثهةزار سـاص لـةو       نثلووپةذيةكانيش حةسرةيت چرپةيةكي عاشقانةيان سثهةزار سـاص لـةو       نثلووپةذيةكانيش حةسرةيت چرپةيةكي عاشقانةيان سثهةزار سـاص لـةو       

        ....ژثر خاكة هةصگرتبووژثر خاكة هةصگرتبووژثر خاكة هةصگرتبووژثر خاكة هةصگرتبوو
ــويت ــةو گ ــويتئ ــةو گ ــويتئ ــةو گ ــويتئ ــةو گ ــراد   ((((((((: : : : ئ ــة م ــژووي عاشــقة ب ــة، مث ــةم وآلت ــژووي ئ ــراد    مث ــة م ــژووي عاشــقة ب ــة، مث ــةم وآلت ــژووي ئ ــراد    مث ــة م ــژووي عاشــقة ب ــة، مث ــةم وآلت ــژووي ئ ــراد    مث ــة م ــژووي عاشــقة ب ــة، مث ــةم وآلت ــژووي ئ  مث
        ))))))))....نةگةيشتووةكانةنةگةيشتووةكانةنةگةيشتووةكانةنةگةيشتووةكانة
 دوا دؤزينـةوةي ئـةم سـامانةش هثـشتا بـذوا بـة               دوا دؤزينـةوةي ئـةم سـامانةش هثـشتا بـذوا بـة               دوا دؤزينـةوةي ئـةم سـامانةش هثـشتا بـذوا بـة               دوا دؤزينـةوةي ئـةم سـامانةش هثـشتا بـذوا بـة              ((((((((: : : : جةاليل گويت جةاليل گويت جةاليل گويت جةاليل گويت 
        ))))))))....مثژوومان ناكةنمثژوومان ناكةنمثژوومان ناكةنمثژوومان ناكةن

ــة    ــاوة عاشــقة ك ــةو پي ــة، ئ ــدة زثذينگةرةك ــي هونةرمةن ــةي دص ــة   ترپ ــاوة عاشــقة ك ــةو پي ــة، ئ ــدة زثذينگةرةك ــي هونةرمةن ــةي دص ــة   ترپ ــاوة عاشــقة ك ــةو پي ــة، ئ ــدة زثذينگةرةك ــي هونةرمةن ــةي دص ــة   ترپ ــاوة عاشــقة ك ــةو پي ــة، ئ ــدة زثذينگةرةك ــي هونةرمةن ــةي دص ترپ
ئةو دةيبيست و، رةنگة كچثكي     ئةو دةيبيست و، رةنگة كچثكي     ئةو دةيبيست و، رةنگة كچثكي     ئةو دةيبيست و، رةنگة كچثكي     . . . . سثهةزار ساص لةمةبةر ژيابوو دةبيسترا    سثهةزار ساص لةمةبةر ژيابوو دةبيسترا    سثهةزار ساص لةمةبةر ژيابوو دةبيسترا    سثهةزار ساص لةمةبةر ژيابوو دةبيسترا    

        لةيال؟لةيال؟لةيال؟لةيال؟. . . . ووروورووروورچارشثو بةسةريش كة لة دةركةي مؤزةخانةكة دةهاتة ژچارشثو بةسةريش كة لة دةركةي مؤزةخانةكة دةهاتة ژچارشثو بةسةريش كة لة دةركةي مؤزةخانةكة دةهاتة ژچارشثو بةسةريش كة لة دةركةي مؤزةخانةكة دةهاتة ژ



 

بذوانـة چةنـدة خؤشحاصـة كـة        بذوانـة چةنـدة خؤشحاصـة كـة        بذوانـة چةنـدة خؤشحاصـة كـة        بذوانـة چةنـدة خؤشحاصـة كـة        . . . .  لةيال بؤ بينيين تؤ هـاتووة       لةيال بؤ بينيين تؤ هـاتووة       لةيال بؤ بينيين تؤ هـاتووة       لةيال بؤ بينيين تؤ هـاتووة      ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت
        ))))))))....دةتبينثدةتبينثدةتبينثدةتبينث

دةتگوت لة رثگةيـةكي دوورةوة     دةتگوت لة رثگةيـةكي دوورةوة     دةتگوت لة رثگةيـةكي دوورةوة     دةتگوت لة رثگةيـةكي دوورةوة     . . . . ئةو سةري هةصبذي و، لةيالي دي     ئةو سةري هةصبذي و، لةيالي دي     ئةو سةري هةصبذي و، لةيالي دي     ئةو سةري هةصبذي و، لةيالي دي     
ئـةو  ئـةو  ئـةو  ئـةو  . . . . ماندوو بةآلم قـورس و قـامي      ماندوو بةآلم قـورس و قـامي      ماندوو بةآلم قـورس و قـامي      ماندوو بةآلم قـورس و قـامي      . . . . هةنگاوةكاين ماندوو بوون  هةنگاوةكاين ماندوو بوون  هةنگاوةكاين ماندوو بوون  هةنگاوةكاين ماندوو بوون  . . . . هاتووةهاتووةهاتووةهاتووة

نـةيگوت بـة چيـدا ديـارة بـؤ          نـةيگوت بـة چيـدا ديـارة بـؤ          نـةيگوت بـة چيـدا ديـارة بـؤ          نـةيگوت بـة چيـدا ديـارة بـؤ          . . . . سةيري هاتـث  سةيري هاتـث  سةيري هاتـث  سةيري هاتـث  . . . . حةپةساحةپةساحةپةساحةپةسا. . . . خؤشحاص نةبوو خؤشحاص نةبوو خؤشحاص نةبوو خؤشحاص نةبوو 
        ....بينيين من هاتبث؟ نةيگوت چؤين زانيوة من لثرةم؟ هيچي نةگوتبينيين من هاتبث؟ نةيگوت چؤين زانيوة من لثرةم؟ هيچي نةگوتبينيين من هاتبث؟ نةيگوت چؤين زانيوة من لثرةم؟ هيچي نةگوتبينيين من هاتبث؟ نةيگوت چؤين زانيوة من لثرةم؟ هيچي نةگوت

. . . . چاوةكاين دةبريـسكانةوة  چاوةكاين دةبريـسكانةوة  چاوةكاين دةبريـسكانةوة  چاوةكاين دةبريـسكانةوة  . . . . گورج و بة پةلة   گورج و بة پةلة   گورج و بة پةلة   گورج و بة پةلة   . . . . لةيال بةرةوپريي هات  لةيال بةرةوپريي هات  لةيال بةرةوپريي هات  لةيال بةرةوپريي هات  
بةشـثك لـة    بةشـثك لـة    بةشـثك لـة    بةشـثك لـة    . . . . زةردةخةنةكةي سةر لثويشي بةشـثك لـة روومـةيت بـوو          زةردةخةنةكةي سةر لثويشي بةشـثك لـة روومـةيت بـوو          زةردةخةنةكةي سةر لثويشي بةشـثك لـة روومـةيت بـوو          زةردةخةنةكةي سةر لثويشي بةشـثك لـة روومـةيت بـوو          

كة تـةواو لثيـان   كة تـةواو لثيـان   كة تـةواو لثيـان   كة تـةواو لثيـان   . . . . روومةتة سپي و سوورةكةي و، بة دةگمةن نةدةبيندرا     روومةتة سپي و سوورةكةي و، بة دةگمةن نةدةبيندرا     روومةتة سپي و سوورةكةي و، بة دةگمةن نةدةبيندرا     روومةتة سپي و سوورةكةي و، بة دةگمةن نةدةبيندرا     
        : : : : يتيتيتيتنزيك بووةوة، گونزيك بووةوة، گونزيك بووةوة، گونزيك بووةوة، گو

        )))))))).... رثكةوتثكي سةيرة، پثموانةبوو ئثوةش لثرة بن رثكةوتثكي سةيرة، پثموانةبوو ئثوةش لثرة بن رثكةوتثكي سةيرة، پثموانةبوو ئثوةش لثرة بن رثكةوتثكي سةيرة، پثموانةبوو ئثوةش لثرة بن((((((((
ــةميمانة گـــويت ــةميمانة گـــويتنزيـــك و سـ ــةميمانة گـــويتنزيـــك و سـ ــةميمانة گـــويتنزيـــك و سـ ــؤن. . . . نزيـــك و سـ ــياوثكي كـ ــياوثكي كـــؤنوةك ناسـ ــياوثكي كـــؤنوةك ناسـ ــياوثكي كـــؤنوةك ناسـ ــةويش . . . . وةك ناسـ ــةويش ئـ ــةويش ئـ ــةويش ئـ ئـ

 حةز دةكةم يـةكتر      حةز دةكةم يـةكتر      حةز دةكةم يـةكتر      حةز دةكةم يـةكتر     ((((((((: : : : رووي لة جةاليل كرد و گويت     رووي لة جةاليل كرد و گويت     رووي لة جةاليل كرد و گويت     رووي لة جةاليل كرد و گويت     . . . . بةخثرهاتين لثكرد بةخثرهاتين لثكرد بةخثرهاتين لثكرد بةخثرهاتين لثكرد 
        ))))))))............لةيالخامني تلووعيلةيالخامني تلووعيلةيالخامني تلووعيلةيالخامني تلووعي. . . . بناسنبناسنبناسنبناسن

. . . . جـةالليش خؤشـحاص بـوو     جـةالليش خؤشـحاص بـوو     جـةالليش خؤشـحاص بـوو     جـةالليش خؤشـحاص بـوو     . . . . رةنگة لة دةمثكةوة  رةنگة لة دةمثكةوة  رةنگة لة دةمثكةوة  رةنگة لة دةمثكةوة  . . . . يةكتريان دةناسي يةكتريان دةناسي يةكتريان دةناسي يةكتريان دةناسي 
        : : : : گويتگويتگويتگويت

 سث رؤژة ئةم پيشانگايةمان كردووةتةوة و، لةيال هةر سـث رؤژةكـة              سث رؤژة ئةم پيشانگايةمان كردووةتةوة و، لةيال هةر سـث رؤژةكـة              سث رؤژة ئةم پيشانگايةمان كردووةتةوة و، لةيال هةر سـث رؤژةكـة              سث رؤژة ئةم پيشانگايةمان كردووةتةوة و، لةيال هةر سـث رؤژةكـة             ((((((((
            ))))))))....هاتووةهاتووةهاتووةهاتووة

ــرد    ــي لثك ــويت و سوپاس ــةوة گ ــةكي ئةمةكداران ــة زةردةخةنةي ــرد   ب ــي لثك ــويت و سوپاس ــةوة گ ــةكي ئةمةكداران ــة زةردةخةنةي ــرد   ب ــي لثك ــويت و سوپاس ــةوة گ ــةكي ئةمةكداران ــة زةردةخةنةي ــرد   ب ــي لثك ــويت و سوپاس ــةوة گ ــةكي ئةمةكداران ــة زةردةخةنةي . . . . ب
سوپاس بؤ ئةوةي كة هةموو رؤژثك هاتبوو، سةيري سامان و مـريايت            سوپاس بؤ ئةوةي كة هةموو رؤژثك هاتبوو، سةيري سامان و مـريايت            سوپاس بؤ ئةوةي كة هةموو رؤژثك هاتبوو، سةيري سامان و مـريايت            سوپاس بؤ ئةوةي كة هةموو رؤژثك هاتبوو، سةيري سامان و مـريايت            

لةيال چارشيؤةكةي گورج كردةوة و، چاوي      لةيال چارشيؤةكةي گورج كردةوة و، چاوي      لةيال چارشيؤةكةي گورج كردةوة و، چاوي      لةيال چارشيؤةكةي گورج كردةوة و، چاوي      . . . . پثشوونياين خؤي كردبوو  پثشوونياين خؤي كردبوو  پثشوونياين خؤي كردبوو  پثشوونياين خؤي كردبوو  
خةرمانثك روونـاكي رةنگنامـة لـة       خةرمانثك روونـاكي رةنگنامـة لـة       خةرمانثك روونـاكي رةنگنامـة لـة       خةرمانثك روونـاكي رةنگنامـة لـة       . . . . هؤصةكة چؤص بوو  هؤصةكة چؤص بوو  هؤصةكة چؤص بوو  هؤصةكة چؤص بوو  . . . .  گثذا  گثذا  گثذا  گثذا بة هؤصةكةدا بة هؤصةكةدا بة هؤصةكةدا بة هؤصةكةدا 

ــة ژوور    ــةوة دةهات ــية گةورةك ــووكي عةرووس ــاوةي بچ ــةزاران چ ــة ژوور   ه ــةوة دةهات ــية گةورةك ــووكي عةرووس ــاوةي بچ ــةزاران چ ــة ژوور   ه ــةوة دةهات ــية گةورةك ــووكي عةرووس ــاوةي بچ ــةزاران چ ــة ژوور   ه ــةوة دةهات ــية گةورةك ــووكي عةرووس ــاوةي بچ ــةزاران چ . . . . ه
دةتگوت باريكـة  دةتگوت باريكـة  دةتگوت باريكـة  دةتگوت باريكـة  ... ... ... ... دةنگي پيانؤدةنگي پيانؤدةنگي پيانؤدةنگي پيانؤ. . . . مؤسيقايةكي نةرم و كز بآلو دةبووةوة مؤسيقايةكي نةرم و كز بآلو دةبووةوة مؤسيقايةكي نةرم و كز بآلو دةبووةوة مؤسيقايةكي نةرم و كز بآلو دةبووةوة 

گـؤراين بـؤ    گـؤراين بـؤ    گـؤراين بـؤ    گـؤراين بـؤ    . . . . ئاوثكة لة شيوةصـثكةوة دةگـوزةرث و گـؤراين دةخوثنـث          ئاوثكة لة شيوةصـثكةوة دةگـوزةرث و گـؤراين دةخوثنـث          ئاوثكة لة شيوةصـثكةوة دةگـوزةرث و گـؤراين دةخوثنـث          ئاوثكة لة شيوةصـثكةوة دةگـوزةرث و گـؤراين دةخوثنـث          
        : : : : گويتگويتگويتگويت. . . . لةيال نيگاي بؤ مةحفةزة شيشةييةكان گوثزايةوةلةيال نيگاي بؤ مةحفةزة شيشةييةكان گوثزايةوةلةيال نيگاي بؤ مةحفةزة شيشةييةكان گوثزايةوةلةيال نيگاي بؤ مةحفةزة شيشةييةكان گوثزايةوة. . . . هؤصثكي چؤصهؤصثكي چؤصهؤصثكي چؤصهؤصثكي چؤص

مـن هـةرگيز    مـن هـةرگيز    مـن هـةرگيز    مـن هـةرگيز    . . . .  بة دصنياييةوة تا ئةم پيشانگاية ببث، هةموو رؤژثـك دمث           بة دصنياييةوة تا ئةم پيشانگاية ببث، هةموو رؤژثـك دمث           بة دصنياييةوة تا ئةم پيشانگاية ببث، هةموو رؤژثـك دمث           بة دصنياييةوة تا ئةم پيشانگاية ببث، هةموو رؤژثـك دمث          ((((((((
        ))))))))............شيت جواين سثهةزار ساصةشيت جواين سثهةزار ساصةشيت جواين سثهةزار ساصةشيت جواين سثهةزار ساصة. . . . ئةوةندة شيت جوامن نةديوةئةوةندة شيت جوامن نةديوةئةوةندة شيت جوامن نةديوةئةوةندة شيت جوامن نةديوة

        ....لة دةوامةي قسةكةي جةالليدا گويت و، ئةوسا رووي لة ئةو كردلة دةوامةي قسةكةي جةالليدا گويت و، ئةوسا رووي لة ئةو كردلة دةوامةي قسةكةي جةالليدا گويت و، ئةوسا رووي لة ئةو كردلة دةوامةي قسةكةي جةالليدا گويت و، ئةوسا رووي لة ئةو كرد



 

ةزار سـاص لةمةبـةر     ةزار سـاص لةمةبـةر     ةزار سـاص لةمةبـةر     ةزار سـاص لةمةبـةر      من پثشتر پثموانةبووة داهثناين خةصكي سـثه        من پثشتر پثموانةبووة داهثناين خةصكي سـثه        من پثشتر پثموانةبووة داهثناين خةصكي سـثه        من پثشتر پثموانةبووة داهثناين خةصكي سـثه       ((((((((
        ))))))))....ئةوةندة جوان بثئةوةندة جوان بثئةوةندة جوان بثئةوةندة جوان بث

 مـرؤف لـة سـةرةتاي پةيـدا          مـرؤف لـة سـةرةتاي پةيـدا          مـرؤف لـة سـةرةتاي پةيـدا          مـرؤف لـة سـةرةتاي پةيـدا         ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . ئةويش زةردةخةنةي كـرد   ئةويش زةردةخةنةي كـرد   ئةويش زةردةخةنةي كـرد   ئةويش زةردةخةنةي كـرد   
        ))))))))....بوونيةوة حةزي لة داهثناين شتيجوان كردووةبوونيةوة حةزي لة داهثناين شتيجوان كردووةبوونيةوة حةزي لة داهثناين شتيجوان كردووةبوونيةوة حةزي لة داهثناين شتيجوان كردووة

        )))))))) بؤچي؟  بؤچي؟  بؤچي؟  بؤچي؟ ((((((((: : : : لةيال گويتلةيال گويتلةيال گويتلةيال گويت
ــة شــةرمةوة گــويت ــة شــةرمةوة گــويتب ــة شــةرمةوة گــويتب ــة شــةرمةوة گــويتب ــةم پرســيارة كــةمثك  ((((((((: : : : گــويتگــويتگــويتگــويت. . . . ب ــوورن ئ ــةم پرســيارة كــةمثك   بب ــوورن ئ ــةم پرســيارة كــةمثك   بب ــوورن ئ ــةم پرســيارة كــةمثك   بب ــوورن ئ  بب

        ))))))))گثالنةية، بةآلم بةذاست بؤچي؟ گثالنةية، بةآلم بةذاست بؤچي؟ گثالنةية، بةآلم بةذاست بؤچي؟ گثالنةية، بةآلم بةذاست بؤچي؟ 
: : : : كورتةيةك راما، ئةوسا گـويت    كورتةيةك راما، ئةوسا گـويت    كورتةيةك راما، ئةوسا گـويت    كورتةيةك راما، ئةوسا گـويت    . . . . ئةو دةست بةجي وةآلمي نةدايةوة    ئةو دةست بةجي وةآلمي نةدايةوة    ئةو دةست بةجي وةآلمي نةدايةوة    ئةو دةست بةجي وةآلمي نةدايةوة    

ــةوة    (((((((( ــث بذازثنثت ــؤي پ ــةري خ ــاي دةورووب ــةوةي دني ــؤ ئ ــة ب ــةوة     رةنگ ــث بذازثنثت ــؤي پ ــةري خ ــاي دةورووب ــةوةي دني ــؤ ئ ــة ب ــةوة     رةنگ ــث بذازثنثت ــؤي پ ــةري خ ــاي دةورووب ــةوةي دني ــؤ ئ ــة ب ــةوة     رةنگ ــث بذازثنثت ــؤي پ ــةري خ ــاي دةورووب ــةوةي دني ــؤ ئ ــة ب . . . .  رةنگ
رازاندنةوةي خؤي  رازاندنةوةي خؤي  رازاندنةوةي خؤي  رازاندنةوةي خؤي  . . . . رازاندنةوة هةميشة بةشثك لة تةقةالي مرؤف بووة      رازاندنةوة هةميشة بةشثك لة تةقةالي مرؤف بووة      رازاندنةوة هةميشة بةشثك لة تةقةالي مرؤف بووة      رازاندنةوة هةميشة بةشثك لة تةقةالي مرؤف بووة      

        ))))))))....و دنياي دةورووبةريو دنياي دةورووبةريو دنياي دةورووبةريو دنياي دةورووبةري
كـاري بـة جـةاليل      كـاري بـة جـةاليل      كـاري بـة جـةاليل      كـاري بـة جـةاليل      . . . . خزمةتكاري مؤزةخانةكة لثيان نزيـك بـووةوة      خزمةتكاري مؤزةخانةكة لثيان نزيـك بـووةوة      خزمةتكاري مؤزةخانةكة لثيان نزيـك بـووةوة      خزمةتكاري مؤزةخانةكة لثيان نزيـك بـووةوة      

بؤتـان  بؤتـان  بؤتـان  بؤتـان  . . . .  چا ئامادةيـة    چا ئامادةيـة    چا ئامادةيـة    چا ئامادةيـة   ((((((((ئةوانيش بيستيان   ئةوانيش بيستيان   ئةوانيش بيستيان   ئةوانيش بيستيان   . . . .  چرپاند  چرپاند  چرپاند  چرپاند شتثكي بة گوثيدا  شتثكي بة گوثيدا  شتثكي بة گوثيدا  شتثكي بة گوثيدا  . . . . بووبووبووبوو
        ))))))))............بثنم بؤ ئثرة يانبثنم بؤ ئثرة يانبثنم بؤ ئثرة يانبثنم بؤ ئثرة يان

        )))))))).... نا، دةذؤينة سةر نا، دةذؤينة سةر نا، دةذؤينة سةر نا، دةذؤينة سةر((((((((: : : : جةاليل گويتجةاليل گويتجةاليل گويتجةاليل گويت
        )))))))).... وةك ئثستا وةك ئثستا وةك ئثستا وةك ئثستا((((((((: : : : لةيال گويتلةيال گويتلةيال گويتلةيال گويت

ژن و پيـاوثكي    ژن و پيـاوثكي    ژن و پيـاوثكي    ژن و پيـاوثكي    . . . . ژن و پياوثك لـة دةركـةي هؤصـةكةوة هاتنـة ژوور           ژن و پياوثك لـة دةركـةي هؤصـةكةوة هاتنـة ژوور           ژن و پياوثك لـة دةركـةي هؤصـةكةوة هاتنـة ژوور           ژن و پياوثك لـة دةركـةي هؤصـةكةوة هاتنـة ژوور           
بة ناو مةحفةزة شيشةييةكاندا گةذان و، نزيك لة ئةوان الي تؤقـة            بة ناو مةحفةزة شيشةييةكاندا گةذان و، نزيك لة ئةوان الي تؤقـة            بة ناو مةحفةزة شيشةييةكاندا گةذان و، نزيك لة ئةوان الي تؤقـة            بة ناو مةحفةزة شيشةييةكاندا گةذان و، نزيك لة ئةوان الي تؤقـة            . . . . گةنجگةنجگةنجگةنج

ژنةكة سةرةتا بة حةز و، پاشان      ژنةكة سةرةتا بة حةز و، پاشان      ژنةكة سةرةتا بة حةز و، پاشان      ژنةكة سةرةتا بة حةز و، پاشان      . . . . زثذةكةو بازنة و گوارةكان راوةستان    زثذةكةو بازنة و گوارةكان راوةستان    زثذةكةو بازنة و گوارةكان راوةستان    زثذةكةو بازنة و گوارةكان راوةستان    
جواين خشصةكان لـة چاويـدا      جواين خشصةكان لـة چاويـدا      جواين خشصةكان لـة چاويـدا      جواين خشصةكان لـة چاويـدا      . . . . بة حةسرةتةوة لة خشصةكان ورد بووةوة     بة حةسرةتةوة لة خشصةكان ورد بووةوة     بة حةسرةتةوة لة خشصةكان ورد بووةوة     بة حةسرةتةوة لة خشصةكان ورد بووةوة     

پياوةكة بـة شـةرمةوة لـة ژنةكـةي         پياوةكة بـة شـةرمةوة لـة ژنةكـةي         پياوةكة بـة شـةرمةوة لـة ژنةكـةي         پياوةكة بـة شـةرمةوة لـة ژنةكـةي         . . . . لة چاوي پياوةكةشدا  لة چاوي پياوةكةشدا  لة چاوي پياوةكةشدا  لة چاوي پياوةكةشدا  . . . . بريسكانةوةبريسكانةوةبريسكانةوةبريسكانةوة
ــة چــي    . . . . رواينرواينرواينرواين ــري ل ــةدا ب ــةو كات ــاوة ل ــةو ژن و پي ــزاين ئ ــة دةي ــة چــي    خؤزگ ــري ل ــةدا ب ــةو كات ــاوة ل ــةو ژن و پي ــزاين ئ ــة دةي ــة چــي    خؤزگ ــري ل ــةدا ب ــةو كات ــاوة ل ــةو ژن و پي ــزاين ئ ــة دةي ــة چــي    خؤزگ ــري ل ــةدا ب ــةو كات ــاوة ل ــةو ژن و پي ــزاين ئ ــة دةي خؤزگ

        ............دةكةنةوةدةكةنةوةدةكةنةوةدةكةنةوة
بةآلم پياوةكـة بـري لـةوة دةكاتـةوة كـة بـؤ             بةآلم پياوةكـة بـري لـةوة دةكاتـةوة كـة بـؤ             بةآلم پياوةكـة بـري لـةوة دةكاتـةوة كـة بـؤ             بةآلم پياوةكـة بـري لـةوة دةكاتـةوة كـة بـؤ             . . . .  ژنةكة نازامن   ژنةكة نازامن   ژنةكة نازامن   ژنةكة نازامن  ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

        ))))))))....نةيتوانيوة ژنةكةي بةختةوةر بكانةيتوانيوة ژنةكةي بةختةوةر بكانةيتوانيوة ژنةكةي بةختةوةر بكانةيتوانيوة ژنةكةي بةختةوةر بكا
        : : : : ناسري بؤ نةيتوانيبوو ئةفسانة بةختةوةر بكات؟ ئةفسانة گوتبوويناسري بؤ نةيتوانيبوو ئةفسانة بةختةوةر بكات؟ ئةفسانة گوتبوويناسري بؤ نةيتوانيبوو ئةفسانة بةختةوةر بكات؟ ئةفسانة گوتبوويناسري بؤ نةيتوانيبوو ئةفسانة بةختةوةر بكات؟ ئةفسانة گوتبووي

ئـةو پيـاوة    ئـةو پيـاوة    ئـةو پيـاوة    ئـةو پيـاوة    . . . .  ماصةوة زؤريان هثناوة، دةصثن دةبث شوو بة ناسري بكةم          ماصةوة زؤريان هثناوة، دةصثن دةبث شوو بة ناسري بكةم          ماصةوة زؤريان هثناوة، دةصثن دةبث شوو بة ناسري بكةم          ماصةوة زؤريان هثناوة، دةصثن دةبث شوو بة ناسري بكةم         ((((((((
 دةصثن لة رؤژي وةك ئيمذؤدا تـةا         دةصثن لة رؤژي وةك ئيمذؤدا تـةا         دةصثن لة رؤژي وةك ئيمذؤدا تـةا         دةصثن لة رؤژي وةك ئيمذؤدا تـةا        ((((((((: : : :  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي ))))))))............كة سوار پژؤيةكي  كة سوار پژؤيةكي  كة سوار پژؤيةكي  كة سوار پژؤيةكي  

ئةو كوذي سياسةت و گةل و نيشتمان    ئةو كوذي سياسةت و گةل و نيشتمان    ئةو كوذي سياسةت و گةل و نيشتمان    ئةو كوذي سياسةت و گةل و نيشتمان    . . . . ناسري دةتوانث بةختةوةرت بكا   ناسري دةتوانث بةختةوةرت بكا   ناسري دةتوانث بةختةوةرت بكا   ناسري دةتوانث بةختةوةرت بكا   
 دةصـثن ئـةو      دةصـثن ئـةو      دةصـثن ئـةو      دةصـثن ئـةو     ((((((((. . . . بـة خةمـةوة   بـة خةمـةوة   بـة خةمـةوة   بـة خةمـةوة   . . . .  بـة پثكةنينـةوة گوتبـووي       بـة پثكةنينـةوة گوتبـووي       بـة پثكةنينـةوة گوتبـووي       بـة پثكةنينـةوة گوتبـووي      ))))))))............و شتيوا نية  و شتيوا نية  و شتيوا نية  و شتيوا نية  



 

پياوثكي ساماندارة و، قةرارة لة تؤقي سةرمةوة تـا بـةري پـثم لـة زثـذ                 پياوثكي ساماندارة و، قةرارة لة تؤقي سةرمةوة تـا بـةري پـثم لـة زثـذ                 پياوثكي ساماندارة و، قةرارة لة تؤقي سةرمةوة تـا بـةري پـثم لـة زثـذ                 پياوثكي ساماندارة و، قةرارة لة تؤقي سةرمةوة تـا بـةري پـثم لـة زثـذ                 
ةوة؟ رةنگـــة بـــة ةوة؟ رةنگـــة بـــة ةوة؟ رةنگـــة بـــة ةوة؟ رةنگـــة بـــة بـــة پثكةنينـــبـــة پثكةنينـــبـــة پثكةنينـــبـــة پثكةنينـــ. . . .  بـــة پثكةنينـــةوة گوتبـــووي بـــة پثكةنينـــةوة گوتبـــووي بـــة پثكةنينـــةوة گوتبـــووي بـــة پثكةنينـــةوة گوتبـــووي))))))))....بگـــرثبگـــرثبگـــرثبگـــرث

        ............حةسرةتةوةحةسرةتةوةحةسرةتةوةحةسرةتةوة
        )))))))).... بذؤينة سةر چايةكةمان خبؤينةوة بذؤينة سةر چايةكةمان خبؤينةوة بذؤينة سةر چايةكةمان خبؤينةوة بذؤينة سةر چايةكةمان خبؤينةوة((((((((: : : : جةاليل گويتجةاليل گويتجةاليل گويتجةاليل گويت

. . . . كة بةرةو پليكانةكان دةچوون خةصـك تـاك و تـةرا دةهاتنـة ژوور             كة بةرةو پليكانةكان دةچوون خةصـك تـاك و تـةرا دةهاتنـة ژوور             كة بةرةو پليكانةكان دةچوون خةصـك تـاك و تـةرا دةهاتنـة ژوور             كة بةرةو پليكانةكان دةچوون خةصـك تـاك و تـةرا دةهاتنـة ژوور             
. . . . سـةرجني ئـةوي راكثـشا    سـةرجني ئـةوي راكثـشا    سـةرجني ئـةوي راكثـشا    سـةرجني ئـةوي راكثـشا    . . . . كوذثكي تـةاي رةشتاصـةش دةهاتـة ژوور       كوذثكي تـةاي رةشتاصـةش دةهاتـة ژوور       كوذثكي تـةاي رةشتاصـةش دةهاتـة ژوور       كوذثكي تـةاي رةشتاصـةش دةهاتـة ژوور       

ئةو كـوذة رةشتاصـةي پثـشتر لـة كـوث           ئةو كـوذة رةشتاصـةي پثـشتر لـة كـوث           ئةو كـوذة رةشتاصـةي پثـشتر لـة كـوث           ئةو كـوذة رةشتاصـةي پثـشتر لـة كـوث           . . . . كوذة خؤي لة نيگاي شاردةوة    كوذة خؤي لة نيگاي شاردةوة    كوذة خؤي لة نيگاي شاردةوة    كوذة خؤي لة نيگاي شاردةوة    
. . . . بـؤ ژووري مـوديري مؤزةخانةكـة      بـؤ ژووري مـوديري مؤزةخانةكـة      بـؤ ژووري مـوديري مؤزةخانةكـة      بـؤ ژووري مـوديري مؤزةخانةكـة      . . . . بة پليكانةكاندا هةصگةذان  بة پليكانةكاندا هةصگةذان  بة پليكانةكاندا هةصگةذان  بة پليكانةكاندا هةصگةذان  ... ... ... ... ديبوو؟ديبوو؟ديبوو؟ديبوو؟

ئةو لةمبةر مثزةكـةوة لـة پةيكـةري        ئةو لةمبةر مثزةكـةوة لـة پةيكـةري        ئةو لةمبةر مثزةكـةوة لـة پةيكـةري        ئةو لةمبةر مثزةكـةوة لـة پةيكـةري        . . . . جةاليل لة پشت مثزةكةي دانيشت    جةاليل لة پشت مثزةكةي دانيشت    جةاليل لة پشت مثزةكةي دانيشت    جةاليل لة پشت مثزةكةي دانيشت    
چوارپايةكـة لـة قوذنـةي      چوارپايةكـة لـة قوذنـةي      چوارپايةكـة لـة قوذنـةي      چوارپايةكـة لـة قوذنـةي      . . . . بچووكي ژنثك بة سةر چوارپايةيةكةوة رامـا      بچووكي ژنثك بة سةر چوارپايةيةكةوة رامـا      بچووكي ژنثك بة سةر چوارپايةيةكةوة رامـا      بچووكي ژنثك بة سةر چوارپايةيةكةوة رامـا      

ژنــة ســةري قوذينــةي خــستبووة نثــو ژنــة ســةري قوذينــةي خــستبووة نثــو ژنــة ســةري قوذينــةي خــستبووة نثــو ژنــة ســةري قوذينــةي خــستبووة نثــو . . . . الي خــوارووي ژوورةكــة بــووالي خــوارووي ژوورةكــة بــووالي خــوارووي ژوورةكــة بــووالي خــوارووي ژوورةكــة بــوو
 دةستيةوة، چاوة قوذينـةكاين لـة زةوي    دةستيةوة، چاوة قوذينـةكاين لـة زةوي    دةستيةوة، چاوة قوذينـةكاين لـة زةوي    دةستيةوة، چاوة قوذينـةكاين لـة زةوي   كاسةي قوذينةي هةردوو بةرة   كاسةي قوذينةي هةردوو بةرة   كاسةي قوذينةي هةردوو بةرة   كاسةي قوذينةي هةردوو بةرة   

. . . . لةيالش بةرامبةر بة ئةو دانيشت و، لة پةيكةرةكة ورد بـووةوة        لةيالش بةرامبةر بة ئةو دانيشت و، لة پةيكةرةكة ورد بـووةوة        لةيالش بةرامبةر بة ئةو دانيشت و، لة پةيكةرةكة ورد بـووةوة        لةيالش بةرامبةر بة ئةو دانيشت و، لة پةيكةرةكة ورد بـووةوة        . . . . بذيبووبذيبووبذيبووبذيبوو
چةندة لة يةكتر دوور بوون لةيال و ئةو ژنة قوذينة كـة سةرخيـستبووة              چةندة لة يةكتر دوور بوون لةيال و ئةو ژنة قوذينة كـة سةرخيـستبووة              چةندة لة يةكتر دوور بوون لةيال و ئةو ژنة قوذينة كـة سةرخيـستبووة              چةندة لة يةكتر دوور بوون لةيال و ئةو ژنة قوذينة كـة سةرخيـستبووة              
ناو كاسةي بةرة دةسـتةكانيةوة؟ ئـةو لـة خـؤي پرسـي و، چةنـد جـار                  ناو كاسةي بةرة دةسـتةكانيةوة؟ ئـةو لـة خـؤي پرسـي و، چةنـد جـار                  ناو كاسةي بةرة دةسـتةكانيةوة؟ ئـةو لـة خـؤي پرسـي و، چةنـد جـار                  ناو كاسةي بةرة دةسـتةكانيةوة؟ ئـةو لـة خـؤي پرسـي و، چةنـد جـار                  

لة گؤشـت   لة گؤشـت   لة گؤشـت   لة گؤشـت   . . . . لة گصةوة بؤ گؤشت و خوثن     لة گصةوة بؤ گؤشت و خوثن     لة گصةوة بؤ گؤشت و خوثن     لة گصةوة بؤ گؤشت و خوثن     . . . . نثواين ئةو دوانةي بة نيگا پثوا     نثواين ئةو دوانةي بة نيگا پثوا     نثواين ئةو دوانةي بة نيگا پثوا     نثواين ئةو دوانةي بة نيگا پثوا     
چةندة چةندة چةندة چةندة . . . . لة لةيالوة بؤ ئةفسانة   لة لةيالوة بؤ ئةفسانة   لة لةيالوة بؤ ئةفسانة   لة لةيالوة بؤ ئةفسانة   . . . . لة ئةفسانةوة بؤ لةيال   لة ئةفسانةوة بؤ لةيال   لة ئةفسانةوة بؤ لةيال   لة ئةفسانةوة بؤ لةيال   . . . . و خوثنةوة بؤ گص   و خوثنةوة بؤ گص   و خوثنةوة بؤ گص   و خوثنةوة بؤ گص   

ــؤ دواجــار    ــة ب ــةو رؤژة ك ــسانة؟ ئ ــةيال و ئةف ــوون ل ــةكتر دوور ب ــة ي ــؤ دواجــار   ل ــة ب ــةو رؤژة ك ــسانة؟ ئ ــةيال و ئةف ــوون ل ــةكتر دوور ب ــة ي ــؤ دواجــار   ل ــة ب ــةو رؤژة ك ــسانة؟ ئ ــةيال و ئةف ــوون ل ــةكتر دوور ب ــة ي ــؤ دواجــار   ل ــة ب ــةو رؤژة ك ــسانة؟ ئ ــةيال و ئةف ــوون ل ــةكتر دوور ب ــة ي ل
رةنگة دوا رؤشـتين ئـةو، ئةفـسانة سـةري خـستبثتة            رةنگة دوا رؤشـتين ئـةو، ئةفـسانة سـةري خـستبثتة            رةنگة دوا رؤشـتين ئـةو، ئةفـسانة سـةري خـستبثتة            رةنگة دوا رؤشـتين ئـةو، ئةفـسانة سـةري خـستبثتة            . . . . ئةفسانةي ديبوو ئةفسانةي ديبوو ئةفسانةي ديبوو ئةفسانةي ديبوو 

        ....بذيبثبذيبثبذيبثبذيبثكاسةي بةرة دةستةكانيةوة و، چاوي لة زةوي كاسةي بةرة دةستةكانيةوة و، چاوي لة زةوي كاسةي بةرة دةستةكانيةوة و، چاوي لة زةوي كاسةي بةرة دةستةكانيةوة و، چاوي لة زةوي 
 وا ديـارة ئـةو       وا ديـارة ئـةو       وا ديـارة ئـةو       وا ديـارة ئـةو      ((((((((: : : : جـةاليل گـويت   جـةاليل گـويت   جـةاليل گـويت   جـةاليل گـويت   . . . . خزمةتكارةكة چاي بؤ هثنا بوون    خزمةتكارةكة چاي بؤ هثنا بوون    خزمةتكارةكة چاي بؤ هثنا بوون    خزمةتكارةكة چاي بؤ هثنا بوون    

        ))))))))....پةيكةرة سةرجني راكثشاويپةيكةرة سةرجني راكثشاويپةيكةرة سةرجني راكثشاويپةيكةرة سةرجني راكثشاوي
كـاري  كـاري  كـاري  كـاري  . . . .  پةيكةرثكي جوانـة    پةيكةرثكي جوانـة    پةيكةرثكي جوانـة    پةيكةرثكي جوانـة   ((((((((: : : : بة دةم خواردنةوةي چايةكةوة گويت    بة دةم خواردنةوةي چايةكةوة گويت    بة دةم خواردنةوةي چايةكةوة گويت    بة دةم خواردنةوةي چايةكةوة گويت    

        ))))))))............هونةرمةندثكيهونةرمةندثكيهونةرمةندثكيهونةرمةندثكي
جــوان؟ كةواتــة ئــةو پةيكــةرةش بــؤ رازاندنــةوةي شــوثنثك ســاز جــوان؟ كةواتــة ئــةو پةيكــةرةش بــؤ رازاندنــةوةي شــوثنثك ســاز جــوان؟ كةواتــة ئــةو پةيكــةرةش بــؤ رازاندنــةوةي شــوثنثك ســاز جــوان؟ كةواتــة ئــةو پةيكــةرةش بــؤ رازاندنــةوةي شــوثنثك ســاز 

. . . . رازاندنةوةي دنياي دةورووبةري هونةرمةندة پةيكةر سازةكة     رازاندنةوةي دنياي دةورووبةري هونةرمةندة پةيكةر سازةكة     رازاندنةوةي دنياي دةورووبةري هونةرمةندة پةيكةر سازةكة     رازاندنةوةي دنياي دةورووبةري هونةرمةندة پةيكةر سازةكة     . . . . كرابووكرابووكرابووكرابوو
        كاتثك دنيا بة كاتثك دنيا بة كاتثك دنيا بة كاتثك دنيا بة 

        
        

        ............بةرهةمي حةسرةت و مةراقي مرؤفةكان بذازثتةوةبةرهةمي حةسرةت و مةراقي مرؤفةكان بذازثتةوةبةرهةمي حةسرةت و مةراقي مرؤفةكان بذازثتةوةبةرهةمي حةسرةت و مةراقي مرؤفةكان بذازثتةوة
 پثشتريش گوتوومة ئةم شارة پذة لة هونةرمةندي         پثشتريش گوتوومة ئةم شارة پذة لة هونةرمةندي         پثشتريش گوتوومة ئةم شارة پذة لة هونةرمةندي         پثشتريش گوتوومة ئةم شارة پذة لة هونةرمةندي        ((((((((: : : : جةاليل گويت جةاليل گويت جةاليل گويت جةاليل گويت 

        ))))))))....گةنج و خاوةن بةهرةگةنج و خاوةن بةهرةگةنج و خاوةن بةهرةگةنج و خاوةن بةهرة



 

ئةو كچة دةمثكة   ئةو كچة دةمثكة   ئةو كچة دةمثكة   ئةو كچة دةمثكة   . . . . باسي شثعرةكاين لةيال  باسي شثعرةكاين لةيال  باسي شثعرةكاين لةيال  باسي شثعرةكاين لةيال  . . . . ئةوسا باسي لةيالي كرد   ئةوسا باسي لةيالي كرد   ئةوسا باسي لةيالي كرد   ئةوسا باسي لةيالي كرد   
لـة جـةاليل رواين و،   لـة جـةاليل رواين و،   لـة جـةاليل رواين و،   لـة جـةاليل رواين و،   . . . . وةخـؤي هاتـةوة   وةخـؤي هاتـةوة   وةخـؤي هاتـةوة   وةخـؤي هاتـةوة   . . . . ووووووووبوو چاوةذواين ئةم ساتة ب    بوو چاوةذواين ئةم ساتة ب    بوو چاوةذواين ئةم ساتة ب    بوو چاوةذواين ئةم ساتة ب    
ئةو لة ئان و ساتدا بريي كردةوة، نةكا ئـةم  ئةو لة ئان و ساتدا بريي كردةوة، نةكا ئـةم  ئةو لة ئان و ساتدا بريي كردةوة، نةكا ئـةم  ئةو لة ئان و ساتدا بريي كردةوة، نةكا ئـةم  . . . . لثوةكاين وةلةرزين كةوتن  لثوةكاين وةلةرزين كةوتن  لثوةكاين وةلةرزين كةوتن  لثوةكاين وةلةرزين كةوتن  

! ! ! ! كچة بؤ بيستين قسةي ئةو دةربـارةي دةفتـةري شـثعرةكاين هاتبـث؟            كچة بؤ بيستين قسةي ئةو دةربـارةي دةفتـةري شـثعرةكاين هاتبـث؟            كچة بؤ بيستين قسةي ئةو دةربـارةي دةفتـةري شـثعرةكاين هاتبـث؟            كچة بؤ بيستين قسةي ئةو دةربـارةي دةفتـةري شـثعرةكاين هاتبـث؟            
حةمتـةن  حةمتـةن  حةمتـةن  حةمتـةن  ... ... ... ... بةو هيواية كة ئةو لثرة بـث و       بةو هيواية كة ئةو لثرة بـث و       بةو هيواية كة ئةو لثرة بـث و       بةو هيواية كة ئةو لثرة بـث و       . . . . سث رؤژي بةردةوام هاتبوو   سث رؤژي بةردةوام هاتبوو   سث رؤژي بةردةوام هاتبوو   سث رؤژي بةردةوام هاتبوو   

. . . . ئةو بـة خؤيـدا شـكايةوة      ئةو بـة خؤيـدا شـكايةوة      ئةو بـة خؤيـدا شـكايةوة      ئةو بـة خؤيـدا شـكايةوة      . . . . زؤر خةمي خواردووة كة ئةوي لثرة نةديوة      زؤر خةمي خواردووة كة ئةوي لثرة نةديوة      زؤر خةمي خواردووة كة ئةوي لثرة نةديوة      زؤر خةمي خواردووة كة ئةوي لثرة نةديوة      
دةبوو زووتر لة ئثستا، النيكـةم كاتثـك لـةيال بـة پةلـة خـؤي بـة هؤصـي                    دةبوو زووتر لة ئثستا، النيكـةم كاتثـك لـةيال بـة پةلـة خـؤي بـة هؤصـي                    دةبوو زووتر لة ئثستا، النيكـةم كاتثـك لـةيال بـة پةلـة خـؤي بـة هؤصـي                    دةبوو زووتر لة ئثستا، النيكـةم كاتثـك لـةيال بـة پةلـة خـؤي بـة هؤصـي                    

بؤ گوثي نةدابووية؟   بؤ گوثي نةدابووية؟   بؤ گوثي نةدابووية؟   بؤ گوثي نةدابووية؟   . . . . مؤزةخانةكةدا كردبوو، باسي شثعرةكاين بكرداية    مؤزةخانةكةدا كردبوو، باسي شثعرةكاين بكرداية    مؤزةخانةكةدا كردبوو، باسي شثعرةكاين بكرداية    مؤزةخانةكةدا كردبوو، باسي شثعرةكاين بكرداية    
بؤ پةي بة چاوةذوانيةكةي نةبردبوو؟ چاوةذوانيةك كـة لـة چاوةكانيـدا     بؤ پةي بة چاوةذوانيةكةي نةبردبوو؟ چاوةذوانيةك كـة لـة چاوةكانيـدا     بؤ پةي بة چاوةذوانيةكةي نةبردبوو؟ چاوةذوانيةك كـة لـة چاوةكانيـدا     بؤ پةي بة چاوةذوانيةكةي نةبردبوو؟ چاوةذوانيةك كـة لـة چاوةكانيـدا     

ــوو ــووب ــووب ــووب ــياريدا  . . . . ب ــة پرس ــذ ل ــاي پ ــة نيگ ــياريدا  ل ــة پرس ــذ ل ــاي پ ــة نيگ ــياريدا  ل ــة پرس ــذ ل ــاي پ ــة نيگ ــياريدا  ل ــة پرس ــذ ل ــاي پ ــة نيگ ــويت. . . . ل ــويتگ ــويتگ ــويتگ ــةص  ((((((((: : : : گ ــة گ ــة ل ــةص   حةفتةيةك ــة گ ــة ل ــةص   حةفتةيةك ــة گ ــة ل ــةص   حةفتةيةك ــة گ ــة ل  حةفتةيةك
        ))))))))............شثعرةكاينشثعرةكاينشثعرةكاينشثعرةكاين

 حةفتةيةكة لة شثعرةكاين خـامني تلووعيـدا    حةفتةيةكة لة شثعرةكاين خـامني تلووعيـدا    حةفتةيةكة لة شثعرةكاين خـامني تلووعيـدا    حةفتةيةكة لة شثعرةكاين خـامني تلووعيـدا   ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . نةيگوت لةيال نةيگوت لةيال نةيگوت لةيال نةيگوت لةيال 
        ))))))))دةژميدةژميدةژميدةژمي

 لـةم حةفتةيـةدا      لـةم حةفتةيـةدا      لـةم حةفتةيـةدا      لـةم حةفتةيـةدا     ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . خامني تلووعي؟ ناوبردنثكي سارد بـوو     خامني تلووعي؟ ناوبردنثكي سارد بـوو     خامني تلووعي؟ ناوبردنثكي سارد بـوو     خامني تلووعي؟ ناوبردنثكي سارد بـوو     
        ))))))))....چةند جار دةفتةري شثعرةكانيم خوثندووةتةوةچةند جار دةفتةري شثعرةكانيم خوثندووةتةوةچةند جار دةفتةري شثعرةكانيم خوثندووةتةوةچةند جار دةفتةري شثعرةكانيم خوثندووةتةوة

خؤشحاص بؤ  خؤشحاص بؤ  خؤشحاص بؤ  خؤشحاص بؤ  . . . . لةيال خؤشحاص بوو  لةيال خؤشحاص بوو  لةيال خؤشحاص بوو  لةيال خؤشحاص بوو  . . . . ئةوسا نيگاي بؤ لةيال گوثزايةوة    ئةوسا نيگاي بؤ لةيال گوثزايةوة    ئةوسا نيگاي بؤ لةيال گوثزايةوة    ئةوسا نيگاي بؤ لةيال گوثزايةوة    
ئةوةي كة ئةو شثعرةكاين خوثندبووةوة و، چاوةذواين بيـستين بـاقي           ئةوةي كة ئةو شثعرةكاين خوثندبووةوة و، چاوةذواين بيـستين بـاقي           ئةوةي كة ئةو شثعرةكاين خوثندبووةوة و، چاوةذواين بيـستين بـاقي           ئةوةي كة ئةو شثعرةكاين خوثندبووةوة و، چاوةذواين بيـستين بـاقي           

ئــةو تثگــةيي، بؤيــة باســي ئــةو تثگــةيي، بؤيــة باســي ئــةو تثگــةيي، بؤيــة باســي ئــةو تثگــةيي، بؤيــة باســي . . . . جــةالليش چــاوةذوان بــووجــةالليش چــاوةذوان بــووجــةالليش چــاوةذوان بــووجــةالليش چــاوةذوان بــوو. . . . قـسةكاين بــوو قـسةكاين بــوو قـسةكاين بــوو قـسةكاين بــوو 
سةرةتا باسي زمـان و فـؤذمي شـثعرةكان و، پاشـان        سةرةتا باسي زمـان و فـؤذمي شـثعرةكان و، پاشـان        سةرةتا باسي زمـان و فـؤذمي شـثعرةكان و، پاشـان        سةرةتا باسي زمـان و فـؤذمي شـثعرةكان و، پاشـان        . . . . شثعرةكاين كرد شثعرةكاين كرد شثعرةكاين كرد شثعرةكاين كرد 

تـووذةو دةمـارگرژ ديـار      تـووذةو دةمـارگرژ ديـار      تـووذةو دةمـارگرژ ديـار      تـووذةو دةمـارگرژ ديـار      . . . . ئاوذي لة بابةت و تثمي شـثعرةكان دايـةوة        ئاوذي لة بابةت و تثمي شـثعرةكان دايـةوة        ئاوذي لة بابةت و تثمي شـثعرةكان دايـةوة        ئاوذي لة بابةت و تثمي شـثعرةكان دايـةوة        
ؤ ئةوة كة چةند رؤژ ئةو كچةي چـاوةذوان هثـشتبووةوة،           ؤ ئةوة كة چةند رؤژ ئةو كچةي چـاوةذوان هثـشتبووةوة،           ؤ ئةوة كة چةند رؤژ ئةو كچةي چـاوةذوان هثـشتبووةوة،           ؤ ئةوة كة چةند رؤژ ئةو كچةي چـاوةذوان هثـشتبووةوة،           رةنگة ب رةنگة ب رةنگة ب رةنگة ب . . . . بووبووبووبوو

يان بؤ ئةوة كة دةيزاين لةيال پثي خؤشة زؤر شت دةربارةيشثعرةكاين يان بؤ ئةوة كة دةيزاين لةيال پثي خؤشة زؤر شت دةربارةيشثعرةكاين يان بؤ ئةوة كة دةيزاين لةيال پثي خؤشة زؤر شت دةربارةيشثعرةكاين يان بؤ ئةوة كة دةيزاين لةيال پثي خؤشة زؤر شت دةربارةيشثعرةكاين 
بة تايبةت دةربارةي بابةت و تثميشثعرةكان و، هةصوثـسيت لـة           بة تايبةت دةربارةي بابةت و تثميشثعرةكان و، هةصوثـسيت لـة           بة تايبةت دةربارةي بابةت و تثميشثعرةكان و، هةصوثـسيت لـة           بة تايبةت دةربارةي بابةت و تثميشثعرةكان و، هةصوثـسيت لـة           . . . . ببيستثببيستثببيستثببيستث

    ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت... ... ... ... چةمكي وةك خؤشةويسيت و تاوان و     چةمكي وةك خؤشةويسيت و تاوان و     چةمكي وةك خؤشةويسيت و تاوان و     چةمكي وةك خؤشةويسيت و تاوان و     . . . . بةرامبةر چةمكةكاندا بةرامبةر چةمكةكاندا بةرامبةر چةمكةكاندا بةرامبةر چةمكةكاندا 
        ))))))))............تثمي سةرةكي زؤربةي شثعرةكان عةشق و خؤشةويستيةتثمي سةرةكي زؤربةي شثعرةكان عةشق و خؤشةويستيةتثمي سةرةكي زؤربةي شثعرةكان عةشق و خؤشةويستيةتثمي سةرةكي زؤربةي شثعرةكان عةشق و خؤشةويستية

 يةكةم شثعرةكان دةربذيين سؤزثكي كچانةو تا رادةيـةك          يةكةم شثعرةكان دةربذيين سؤزثكي كچانةو تا رادةيـةك          يةكةم شثعرةكان دةربذيين سؤزثكي كچانةو تا رادةيـةك          يةكةم شثعرةكان دةربذيين سؤزثكي كچانةو تا رادةيـةك         ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
باوكثك كةشـاعري دان بـة      باوكثك كةشـاعري دان بـة      باوكثك كةشـاعري دان بـة      باوكثك كةشـاعري دان بـة      . . . . منداآلنةية بة نيسبةت باوكي كؤچكردوويةوة    منداآلنةية بة نيسبةت باوكي كؤچكردوويةوة    منداآلنةية بة نيسبةت باوكي كؤچكردوويةوة    منداآلنةية بة نيسبةت باوكي كؤچكردوويةوة    

ــة زةيــن و دةرووين شــاعريدا دةژي و،  . . . . مردنيــدا ناهثنــثمردنيــدا ناهثنــثمردنيــدا ناهثنــثمردنيــدا ناهثنــث ــة زةيــن و دةرووين شــاعريدا دةژي و،  باوكثــك كةل ــة زةيــن و دةرووين شــاعريدا دةژي و،  باوكثــك كةل ــة زةيــن و دةرووين شــاعريدا دةژي و،  باوكثــك كةل باوكثــك كةل
        ))))))))....شاعري وةك بةشثك لة بووين خؤي دةيگثذثشاعري وةك بةشثك لة بووين خؤي دةيگثذثشاعري وةك بةشثك لة بووين خؤي دةيگثذثشاعري وةك بةشثك لة بووين خؤي دةيگثذث



 

 دةستة قورس و گةرمة بؤ هةميشة لة سةر شامن دةبـث             دةستة قورس و گةرمة بؤ هةميشة لة سةر شامن دةبـث             دةستة قورس و گةرمة بؤ هةميشة لة سةر شامن دةبـث             دةستة قورس و گةرمة بؤ هةميشة لة سةر شامن دةبـث            ئةوئةوئةوئةو
        وووو

        ....سؤزي ئةو چاوة خةمبارانة لة گةص خؤم دةگثذمسؤزي ئةو چاوة خةمبارانة لة گةص خؤم دةگثذمسؤزي ئةو چاوة خةمبارانة لة گةص خؤم دةگثذمسؤزي ئةو چاوة خةمبارانة لة گةص خؤم دةگثذم
        لة گةص خؤم دةتبةملة گةص خؤم دةتبةملة گةص خؤم دةتبةملة گةص خؤم دةتبةم
        بؤ هةموو شوثنثك بؤ هةموو شوثنثك بؤ هةموو شوثنثك بؤ هةموو شوثنثك 

        ....تةنانةت بؤ شوثنثكيش كة نابث تؤي لث يبتةنانةت بؤ شوثنثكيش كة نابث تؤي لث يبتةنانةت بؤ شوثنثكيش كة نابث تؤي لث يبتةنانةت بؤ شوثنثكيش كة نابث تؤي لث يب
ئةو لة كايت گوتين شثعرةكةدا سةيري لةيالي دةكرد و، ئةو دلؤپـة            ئةو لة كايت گوتين شثعرةكةدا سةيري لةيالي دةكرد و، ئةو دلؤپـة            ئةو لة كايت گوتين شثعرةكةدا سةيري لةيالي دةكرد و، ئةو دلؤپـة            ئةو لة كايت گوتين شثعرةكةدا سةيري لةيالي دةكرد و، ئةو دلؤپـة            
فرمثــسكانةي دةدي كــة كــايت گــوتين ئــةم شــثعرة لــة چاويــدا پــةنگي  فرمثــسكانةي دةدي كــة كــايت گــوتين ئــةم شــثعرة لــة چاويــدا پــةنگي  فرمثــسكانةي دةدي كــة كــايت گــوتين ئــةم شــثعرة لــة چاويــدا پــةنگي  فرمثــسكانةي دةدي كــة كــايت گــوتين ئــةم شــثعرة لــة چاويــدا پــةنگي  

ئـةو  ئـةو  ئـةو  ئـةو  . . . . ئثستا ئيتر ئةو دلؤپة فرمثسكانة لة چاويدا نـةبوو        ئثستا ئيتر ئةو دلؤپة فرمثسكانة لة چاويدا نـةبوو        ئثستا ئيتر ئةو دلؤپة فرمثسكانة لة چاويدا نـةبوو        ئثستا ئيتر ئةو دلؤپة فرمثسكانة لة چاويدا نـةبوو        . . . . خواردووةتةوةخواردووةتةوةخواردووةتةوةخواردووةتةوة
 لـةم منوونـة شـثعرانةدا        لـةم منوونـة شـثعرانةدا        لـةم منوونـة شـثعرانةدا        لـةم منوونـة شـثعرانةدا       ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . خؤي لة ئاوثنةي بيلبيلةكانيدا دةدي    خؤي لة ئاوثنةي بيلبيلةكانيدا دةدي    خؤي لة ئاوثنةي بيلبيلةكانيدا دةدي    خؤي لة ئاوثنةي بيلبيلةكانيدا دةدي    

هـةموو كـةس بـاوكي خـؤي خـؤش دةوث و،            هـةموو كـةس بـاوكي خـؤي خـؤش دةوث و،            هـةموو كـةس بـاوكي خـؤي خـؤش دةوث و،            هـةموو كـةس بـاوكي خـؤي خـؤش دةوث و،            . . . . شتثكي شاز و نـوث نيـة      شتثكي شاز و نـوث نيـة      شتثكي شاز و نـوث نيـة      شتثكي شاز و نـوث نيـة      
ةها زمانثك باسي   ةها زمانثك باسي   ةها زمانثك باسي   ةها زمانثك باسي   هةموو كةس، تةنانةت ئةوانةي كة شاعرييش نني بة و        هةموو كةس، تةنانةت ئةوانةي كة شاعرييش نني بة و        هةموو كةس، تةنانةت ئةوانةي كة شاعرييش نني بة و        هةموو كةس، تةنانةت ئةوانةي كة شاعرييش نني بة و        

        ))))))))............بةآلم لةيالبةآلم لةيالبةآلم لةيالبةآلم لةيال. . . . ئةو خؤشةويستة دةكةنئةو خؤشةويستة دةكةنئةو خؤشةويستة دةكةنئةو خؤشةويستة دةكةن
 بةآلم لـةيال وردة وردة       بةآلم لـةيال وردة وردة       بةآلم لـةيال وردة وردة       بةآلم لـةيال وردة وردة      ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . ئةو خؤشحاص بوو كة گويت لةيال     ئةو خؤشحاص بوو كة گويت لةيال     ئةو خؤشحاص بوو كة گويت لةيال     ئةو خؤشحاص بوو كة گويت لةيال     

ئةم قؤناغة تثدةپةذثنث و، هةصوثسيت لة بةرامبـةر چةمكـة گـشتيةكان و             ئةم قؤناغة تثدةپةذثنث و، هةصوثسيت لة بةرامبـةر چةمكـة گـشتيةكان و             ئةم قؤناغة تثدةپةذثنث و، هةصوثسيت لة بةرامبـةر چةمكـة گـشتيةكان و             ئةم قؤناغة تثدةپةذثنث و، هةصوثسيت لة بةرامبـةر چةمكـة گـشتيةكان و             
لةمـةدوا ئيتـر بـة زمـاين هـةموو          لةمـةدوا ئيتـر بـة زمـاين هـةموو          لةمـةدوا ئيتـر بـة زمـاين هـةموو          لةمـةدوا ئيتـر بـة زمـاين هـةموو          . . . . تثمي سةرةكي شثعرةكاين دةگؤذث   تثمي سةرةكي شثعرةكاين دةگؤذث   تثمي سةرةكي شثعرةكاين دةگؤذث   تثمي سةرةكي شثعرةكاين دةگؤذث   

. . . . كةس و بة شـثوةي هـةموو كـةس لـة عةشـق و خؤشةويـسيت نـادوث         كةس و بة شـثوةي هـةموو كـةس لـة عةشـق و خؤشةويـسيت نـادوث         كةس و بة شـثوةي هـةموو كـةس لـة عةشـق و خؤشةويـسيت نـادوث         كةس و بة شـثوةي هـةموو كـةس لـة عةشـق و خؤشةويـسيت نـادوث         
لةمةدوا واز لةو رثگة گشتية دثنـث كـة هـةموو خةصـك پيايـدا دةذؤن و،                 لةمةدوا واز لةو رثگة گشتية دثنـث كـة هـةموو خةصـك پيايـدا دةذؤن و،                 لةمةدوا واز لةو رثگة گشتية دثنـث كـة هـةموو خةصـك پيايـدا دةذؤن و،                 لةمةدوا واز لةو رثگة گشتية دثنـث كـة هـةموو خةصـك پيايـدا دةذؤن و،                 
تثدةكؤشث رثگةي خؤي لة رثگةي خةصكيتر و، زمـاين خـؤي لـة زمـاين               تثدةكؤشث رثگةي خؤي لة رثگةي خةصكيتر و، زمـاين خـؤي لـة زمـاين               تثدةكؤشث رثگةي خؤي لة رثگةي خةصكيتر و، زمـاين خـؤي لـة زمـاين               تثدةكؤشث رثگةي خؤي لة رثگةي خةصكيتر و، زمـاين خـؤي لـة زمـاين               
. . . . خةصكيتر و، تةنانةت بؤچووين خؤي لة بؤچووين خةصكيتر جيا بكاتـةوة          خةصكيتر و، تةنانةت بؤچووين خؤي لة بؤچووين خةصكيتر جيا بكاتـةوة          خةصكيتر و، تةنانةت بؤچووين خؤي لة بؤچووين خةصكيتر جيا بكاتـةوة          خةصكيتر و، تةنانةت بؤچووين خؤي لة بؤچووين خةصكيتر جيا بكاتـةوة          

وننةيت وةك كؤمةصگةي   وننةيت وةك كؤمةصگةي   وننةيت وةك كؤمةصگةي   وننةيت وةك كؤمةصگةي   ئةم هةوصة بؤ كچة شاعريثك لة كؤمةصگةيةكي س       ئةم هةوصة بؤ كچة شاعريثك لة كؤمةصگةيةكي س       ئةم هةوصة بؤ كچة شاعريثك لة كؤمةصگةيةكي س       ئةم هةوصة بؤ كچة شاعريثك لة كؤمةصگةيةكي س       
ئثمــةدا كــة هــةموو شــتثك، تةنانــةت خؤشةويــستيش پثناســة و مانــاي ئثمــةدا كــة هــةموو شــتثك، تةنانــةت خؤشةويــستيش پثناســة و مانــاي ئثمــةدا كــة هــةموو شــتثك، تةنانــةت خؤشةويــستيش پثناســة و مانــاي ئثمــةدا كــة هــةموو شــتثك، تةنانــةت خؤشةويــستيش پثناســة و مانــاي 
ــة  ــثكي ئازايانةي ــة، هةوص ــثكي ئازايانةيــة داســةپاوو وةرگــرياو، گــشيت و نــةگؤذي هةي ــة، هةوص ــثكي ئازايانةيــة داســةپاوو وةرگــرياو، گــشيت و نــةگؤذي هةي ــة، هةوص ــثكي ئازايانةيــة داســةپاوو وةرگــرياو، گــشيت و نــةگؤذي هةي ــة، هةوص . . . . داســةپاوو وةرگــرياو، گــشيت و نــةگؤذي هةي
لةمةدوا مامصةي شاعري لة گةص هةموو شتثكدا و، لة گةص تثمي سـةرةكي             لةمةدوا مامصةي شاعري لة گةص هةموو شتثكدا و، لة گةص تثمي سـةرةكي             لةمةدوا مامصةي شاعري لة گةص هةموو شتثكدا و، لة گةص تثمي سـةرةكي             لةمةدوا مامصةي شاعري لة گةص هةموو شتثكدا و، لة گةص تثمي سـةرةكي             
شثعرةكانيدا مامصةيةكي تايبةت و شةخـسيترة كـة بـة پثـي سـاتةكان و               شثعرةكانيدا مامصةيةكي تايبةت و شةخـسيترة كـة بـة پثـي سـاتةكان و               شثعرةكانيدا مامصةيةكي تايبةت و شةخـسيترة كـة بـة پثـي سـاتةكان و               شثعرةكانيدا مامصةيةكي تايبةت و شةخـسيترة كـة بـة پثـي سـاتةكان و               

بـؤ منوونـة لـة شـثعرثكيدا        بـؤ منوونـة لـة شـثعرثكيدا        بـؤ منوونـة لـة شـثعرثكيدا        بـؤ منوونـة لـة شـثعرثكيدا        . . . . دؤخة دةروونية جياوازةكان، لة گؤذاندايـة     دؤخة دةروونية جياوازةكان، لة گؤذاندايـة     دؤخة دةروونية جياوازةكان، لة گؤذاندايـة     دؤخة دةروونية جياوازةكان، لة گؤذاندايـة     
        ::::دةصثدةصثدةصثدةصث

        بؤ هةميشة خؤشم دةوثيبؤ هةميشة خؤشم دةوثيبؤ هةميشة خؤشم دةوثيبؤ هةميشة خؤشم دةوثي
        ....تؤ شايستةي ئةوةي ئةم خةآلتة پريؤزةت پثشكةش كةمتؤ شايستةي ئةوةي ئةم خةآلتة پريؤزةت پثشكةش كةمتؤ شايستةي ئةوةي ئةم خةآلتة پريؤزةت پثشكةش كةمتؤ شايستةي ئةوةي ئةم خةآلتة پريؤزةت پثشكةش كةم

        بةآلم لة شثعرثكيتردابةآلم لة شثعرثكيتردابةآلم لة شثعرثكيتردابةآلم لة شثعرثكيتردا



 

        داوثكت بؤ دةنثمةوة لة خؤشةويسيت وداوثكت بؤ دةنثمةوة لة خؤشةويسيت وداوثكت بؤ دةنثمةوة لة خؤشةويسيت وداوثكت بؤ دةنثمةوة لة خؤشةويسيت و
        ....نةفرةيت هةموو خواكانت بة سةردا دةبارثنمنةفرةيت هةموو خواكانت بة سةردا دةبارثنمنةفرةيت هةموو خواكانت بة سةردا دةبارثنمنةفرةيت هةموو خواكانت بة سةردا دةبارثنم

بـة هيـوا بـوو لـةيال     بـة هيـوا بـوو لـةيال     بـة هيـوا بـوو لـةيال     بـة هيـوا بـوو لـةيال     . . . . يان لة بـري نـةمابوو  يان لة بـري نـةمابوو  يان لة بـري نـةمابوو  يان لة بـري نـةمابوو  ئةو شثعرةكاين وةك خؤ  ئةو شثعرةكاين وةك خؤ  ئةو شثعرةكاين وةك خؤ  ئةو شثعرةكاين وةك خؤ  
: : : : ئةو گـويت ئةو گـويت ئةو گـويت ئةو گـويت . . . . يارمةيت بدا، بةآلم لةيال سةري داخستبوو، هيچي نةدةگوت       يارمةيت بدا، بةآلم لةيال سةري داخستبوو، هيچي نةدةگوت       يارمةيت بدا، بةآلم لةيال سةري داخستبوو، هيچي نةدةگوت       يارمةيت بدا، بةآلم لةيال سةري داخستبوو، هيچي نةدةگوت       

 ئيتر ناكرث بة راشكاوي بصثني شاعري ئةم شثعرانةي تةا بـؤ بـاوكي               ئيتر ناكرث بة راشكاوي بصثني شاعري ئةم شثعرانةي تةا بـؤ بـاوكي               ئيتر ناكرث بة راشكاوي بصثني شاعري ئةم شثعرانةي تةا بـؤ بـاوكي               ئيتر ناكرث بة راشكاوي بصثني شاعري ئةم شثعرانةي تةا بـؤ بـاوكي              ((((((((
ــووة ــووةگوت ــووةگوت ــووةگوت ــاوكي    . . . . گوت ــةمان ب ــة ه ــةم باوك ــث، ئ ــشي گوتب ــؤ باوكي ــاوكي    گرميــان ب ــةمان ب ــة ه ــةم باوك ــث، ئ ــشي گوتب ــؤ باوكي ــاوكي    گرميــان ب ــةمان ب ــة ه ــةم باوك ــث، ئ ــشي گوتب ــؤ باوكي ــاوكي    گرميــان ب ــةمان ب ــة ه ــةم باوك ــث، ئ ــشي گوتب ــؤ باوكي گرميــان ب

ــة  ــشووي ني ــة شــثعرةكاين پث ــشووي ني ــة شــثعرةكاين پث ــشووي ني ــة شــثعرةكاين پث ــشووي ني ــن و   . . . . شــثعرةكاين پث ــة زةي ــريؤز ل ــةيي پ ــاوثكي منوون ــن و   پي ــة زةي ــريؤز ل ــةيي پ ــاوثكي منوون ــن و   پي ــة زةي ــريؤز ل ــةيي پ ــاوثكي منوون ــن و   پي ــة زةي ــريؤز ل ــةيي پ ــاوثكي منوون پي
بةصــكو خؤشةويــستثكة كــة لــة دةرةوةي زةيــن و بةصــكو خؤشةويــستثكة كــة لــة دةرةوةي زةيــن و بةصــكو خؤشةويــستثكة كــة لــة دةرةوةي زةيــن و بةصــكو خؤشةويــستثكة كــة لــة دةرةوةي زةيــن و . . . . دةرووين شــاعريدادةرووين شــاعريدادةرووين شــاعريدادةرووين شــاعريدا

        ))))))))............دةرووين شاعرييش بووين هةيةدةرووين شاعرييش بووين هةيةدةرووين شاعرييش بووين هةيةدةرووين شاعرييش بووين هةية
 ئةگــةر لــةم روانگــةوة درثــژة بــة خوثندنــةوةي   ئةگــةر لــةم روانگــةوة درثــژة بــة خوثندنــةوةي   ئةگــةر لــةم روانگــةوة درثــژة بــة خوثندنــةوةي   ئةگــةر لــةم روانگــةوة درثــژة بــة خوثندنــةوةي  ((((((((: : : : ئةوســا گــويتئةوســا گــويتئةوســا گــويتئةوســا گــويت

شثعرةكان بدةين، بؤمـان دةردةكـةوث شـاعري وردة وردة ئـةو پيـاوة              شثعرةكان بدةين، بؤمـان دةردةكـةوث شـاعري وردة وردة ئـةو پيـاوة              شثعرةكان بدةين، بؤمـان دةردةكـةوث شـاعري وردة وردة ئـةو پيـاوة              شثعرةكان بدةين، بؤمـان دةردةكـةوث شـاعري وردة وردة ئـةو پيـاوة              
ــة  ــستة، ل ــةو خؤشةوي ــريؤزة، ئ ــة پ ــة منوونةيي ــستة، ل ــةو خؤشةوي ــريؤزة، ئ ــة پ ــة منوونةيي ــستة، ل ــةو خؤشةوي ــريؤزة، ئ ــة پ ــة منوونةيي ــستة، ل ــةو خؤشةوي ــريؤزة، ئ ــة پ ــن و دةرووين خــؤي منوونةيي ــن و دةرووين خــؤي  زةي ــن و دةرووين خــؤي  زةي ــن و دةرووين خــؤي  زةي  زةي
بةذاي من دوو تايبةمتةنـدي     بةذاي من دوو تايبةمتةنـدي     بةذاي من دوو تايبةمتةنـدي     بةذاي من دوو تايبةمتةنـدي     . . . . دةهثنثتة دةرو، لة بةرامبةر خؤي دايدةنث     دةهثنثتة دةرو، لة بةرامبةر خؤي دايدةنث     دةهثنثتة دةرو، لة بةرامبةر خؤي دايدةنث     دةهثنثتة دةرو، لة بةرامبةر خؤي دايدةنث     

سةرةكيئةم پرؤسةية بريتني لة، يةكـةم، شـاعري بـة دابـذان لـةو پيـاوة                سةرةكيئةم پرؤسةية بريتني لة، يةكـةم، شـاعري بـة دابـذان لـةو پيـاوة                سةرةكيئةم پرؤسةية بريتني لة، يةكـةم، شـاعري بـة دابـذان لـةو پيـاوة                سةرةكيئةم پرؤسةية بريتني لة، يةكـةم، شـاعري بـة دابـذان لـةو پيـاوة                
لة سةربةخؤيي خـؤي    لة سةربةخؤيي خـؤي    لة سةربةخؤيي خـؤي    لة سةربةخؤيي خـؤي    . . . . لة ناسيين خؤي  لة ناسيين خؤي  لة ناسيين خؤي  لة ناسيين خؤي  . . . . زةينية لة خؤي نزيك دةبثتةوة    زةينية لة خؤي نزيك دةبثتةوة    زةينية لة خؤي نزيك دةبثتةوة    زةينية لة خؤي نزيك دةبثتةوة    

دووهـةم، لـة گـةص ئـةو پيـاوة        دووهـةم، لـة گـةص ئـةو پيـاوة        دووهـةم، لـة گـةص ئـةو پيـاوة        دووهـةم، لـة گـةص ئـةو پيـاوة        . . . . وةك مرؤف و ئافرةت نزيـك دةبثتـةوة       وةك مرؤف و ئافرةت نزيـك دةبثتـةوة       وةك مرؤف و ئافرةت نزيـك دةبثتـةوة       وةك مرؤف و ئافرةت نزيـك دةبثتـةوة       
ئةمــة ســةرةتاي ئــازادي ئةمــة ســةرةتاي ئــازادي ئةمــة ســةرةتاي ئــازادي ئةمــة ســةرةتاي ئــازادي . . . . خؤشةويــستة دةكةوثتــة وتــووثژ و ديــالؤگخؤشةويــستة دةكةوثتــة وتــووثژ و ديــالؤگخؤشةويــستة دةكةوثتــة وتــووثژ و ديــالؤگخؤشةويــستة دةكةوثتــة وتــووثژ و ديــالؤگ

شــاعري بــؤ ئــةوةي بتوانــث بــژي و، بنووســث و، تةجرةبــةي شــاعري بــؤ ئــةوةي بتوانــث بــژي و، بنووســث و، تةجرةبــةي شــاعري بــؤ ئــةوةي بتوانــث بــژي و، بنووســث و، تةجرةبــةي شــاعري بــؤ ئــةوةي بتوانــث بــژي و، بنووســث و، تةجرةبــةي . . . . شــاعريةشــاعريةشــاعريةشــاعرية
. . . . شثعريتايبةت بة خؤي ببث، پثويسيت بةم ئازادي و سـةربةخؤيية هةيـة           شثعريتايبةت بة خؤي ببث، پثويسيت بةم ئازادي و سـةربةخؤيية هةيـة           شثعريتايبةت بة خؤي ببث، پثويسيت بةم ئازادي و سـةربةخؤيية هةيـة           شثعريتايبةت بة خؤي ببث، پثويسيت بةم ئازادي و سـةربةخؤيية هةيـة           
تةنانةت ئةگةر لةم ئازادي و سةربةخؤييةدا، لةم رووبةروو بوونةوة لـة           تةنانةت ئةگةر لةم ئازادي و سةربةخؤييةدا، لةم رووبةروو بوونةوة لـة           تةنانةت ئةگةر لةم ئازادي و سةربةخؤييةدا، لةم رووبةروو بوونةوة لـة           تةنانةت ئةگةر لةم ئازادي و سةربةخؤييةدا، لةم رووبةروو بوونةوة لـة           

بـة راي   بـة راي   بـة راي   بـة راي   . . . . امبةرةكةيدا، جؤرثك دةمارگرژي و هةصـچوونيش ببـث       امبةرةكةيدا، جؤرثك دةمارگرژي و هةصـچوونيش ببـث       امبةرةكةيدا، جؤرثك دةمارگرژي و هةصـچوونيش ببـث       امبةرةكةيدا، جؤرثك دةمارگرژي و هةصـچوونيش ببـث       گةص بةر گةص بةر گةص بةر گةص بةر 
هةصـچوونثكي ئافرةتانـة لـة سـةرةتاي        هةصـچوونثكي ئافرةتانـة لـة سـةرةتاي        هةصـچوونثكي ئافرةتانـة لـة سـةرةتاي        هةصـچوونثكي ئافرةتانـة لـة سـةرةتاي        . . . . من ئةمة تا رادةيةك سروشـتية     من ئةمة تا رادةيةك سروشـتية     من ئةمة تا رادةيةك سروشـتية     من ئةمة تا رادةيةك سروشـتية     

        ::::بؤ منوونةبؤ منوونةبؤ منوونةبؤ منوونة. . . . ئازادي و سةربةخؤييدائازادي و سةربةخؤييدائازادي و سةربةخؤييدائازادي و سةربةخؤييدا
        مار نةبوو كة فريوي دايتمار نةبوو كة فريوي دايتمار نةبوو كة فريوي دايتمار نةبوو كة فريوي دايت

        سثوة السوورة و ئيشتياي گةمن وسثوة السوورة و ئيشتياي گةمن وسثوة السوورة و ئيشتياي گةمن وسثوة السوورة و ئيشتياي گةمن و
        ....داري تثگةيشنت هةمووي بةهانة بوونداري تثگةيشنت هةمووي بةهانة بوونداري تثگةيشنت هةمووي بةهانة بوونداري تثگةيشنت هةمووي بةهانة بوون

        مار نةبوو كة فريوي دايتمار نةبوو كة فريوي دايتمار نةبوو كة فريوي دايتمار نةبوو كة فريوي دايت
        من بووممن بووممن بووممن بووم

        من بووم ويستم تؤ دابةزيتمن بووم ويستم تؤ دابةزيتمن بووم ويستم تؤ دابةزيتمن بووم ويستم تؤ دابةزيت
        من بووم ويستم تاوان بكةيتمن بووم ويستم تاوان بكةيتمن بووم ويستم تاوان بكةيتمن بووم ويستم تاوان بكةيت



 

        تاوان بكةيت و تؤبة بكةيت تاوان بكةيت و تؤبة بكةيت تاوان بكةيت و تؤبة بكةيت تاوان بكةيت و تؤبة بكةيت 
        تاوان، تؤبةتاوان، تؤبةتاوان، تؤبةتاوان، تؤبة
        تاوان، تؤبةتاوان، تؤبةتاوان، تؤبةتاوان، تؤبة

        ....حةوا تؤبة لة تاوانةكةي خؤي ناكاتحةوا تؤبة لة تاوانةكةي خؤي ناكاتحةوا تؤبة لة تاوانةكةي خؤي ناكاتحةوا تؤبة لة تاوانةكةي خؤي ناكات
ئثستا ئيتر دصنيا بوو ئـةم شـثعرة زؤر لـةوة جـوانتر بـوو كـة ئـةو                   ئثستا ئيتر دصنيا بوو ئـةم شـثعرة زؤر لـةوة جـوانتر بـوو كـة ئـةو                   ئثستا ئيتر دصنيا بوو ئـةم شـثعرة زؤر لـةوة جـوانتر بـوو كـة ئـةو                   ئثستا ئيتر دصنيا بوو ئـةم شـثعرة زؤر لـةوة جـوانتر بـوو كـة ئـةو                   

و لــةيال و لــةيال و لــةيال و لــةيال هثـشتا بــة هيــوا بــو هثـشتا بــة هيــوا بــو هثـشتا بــة هيــوا بــو هثـشتا بــة هيــوا بــو . . . . هثــشتا لــة لــةيالي دةذواينهثــشتا لــة لــةيالي دةذواينهثــشتا لــة لــةيالي دةذواينهثــشتا لــة لــةيالي دةذواين. . . . گوتبوويـةوة گوتبوويـةوة گوتبوويـةوة گوتبوويـةوة 
هثــشتا لــةيال ســةري هثــشتا لــةيال ســةري هثــشتا لــةيال ســةري هثــشتا لــةيال ســةري . . . . يارمــةيت بــدا و، هةصــةكاين بــؤ راســت بكاتــةوةيارمــةيت بــدا و، هةصــةكاين بــؤ راســت بكاتــةوةيارمــةيت بــدا و، هةصــةكاين بــؤ راســت بكاتــةوةيارمــةيت بــدا و، هةصــةكاين بــؤ راســت بكاتــةوة

ئــةو هةســيت بــة شــةرمثكي غــةريب لــة ئــةو هةســيت بــة شــةرمثكي غــةريب لــة ئــةو هةســيت بــة شــةرمثكي غــةريب لــة ئــةو هةســيت بــة شــةرمثكي غــةريب لــة . . . . داخـستبوو، هيچــي نــةدةگوت داخـستبوو، هيچــي نــةدةگوت داخـستبوو، هيچــي نــةدةگوت داخـستبوو، هيچــي نــةدةگوت 
لـة ماصـي خـؤي، ئـةو        لـة ماصـي خـؤي، ئـةو        لـة ماصـي خـؤي، ئـةو        لـة ماصـي خـؤي، ئـةو        . . . . پثشتريش هةسـيت پثكردبـوو    پثشتريش هةسـيت پثكردبـوو    پثشتريش هةسـيت پثكردبـوو    پثشتريش هةسـيت پثكردبـوو    . . . . روومةتيدا دةكرد روومةتيدا دةكرد روومةتيدا دةكرد روومةتيدا دةكرد 

ــث وةرگرتبـــوو  ــث وةرگرتبـــوو رؤژة كـــة دةفتةريـــشثعرةكاين لـ ــث وةرگرتبـــوو رؤژة كـــة دةفتةريـــشثعرةكاين لـ ــث وةرگرتبـــوو رؤژة كـــة دةفتةريـــشثعرةكاين لـ ــةيال . . . . رؤژة كـــة دةفتةريـــشثعرةكاين لـ ــاين لـ ــةيال لثوةكـ ــاين لـ ــةيال لثوةكـ ــاين لـ ــةيال لثوةكـ ــاين لـ لثوةكـ
لة كچثك دةچـوو لـة بـةر        لة كچثك دةچـوو لـة بـةر        لة كچثك دةچـوو لـة بـةر        لة كچثك دةچـوو لـة بـةر        . . . . ئثستاش لثوةكاين دةلةرينةوة  ئثستاش لثوةكاين دةلةرينةوة  ئثستاش لثوةكاين دةلةرينةوة  ئثستاش لثوةكاين دةلةرينةوة  . . . . لةريبوونةوةلةريبوونةوةلةريبوونةوةلةريبوونةوة

. . . . يان بـة تـةما بـن روويت بكةنـةوة         يان بـة تـةما بـن روويت بكةنـةوة         يان بـة تـةما بـن روويت بكةنـةوة         يان بـة تـةما بـن روويت بكةنـةوة         . . . . چاوي بثگانةدا رووتيان كردبثتةوة   چاوي بثگانةدا رووتيان كردبثتةوة   چاوي بثگانةدا رووتيان كردبثتةوة   چاوي بثگانةدا رووتيان كردبثتةوة   
يـان تثدةگـةيي و پثـي وابـوو يـادةوةري سـاتةكاين             يـان تثدةگـةيي و پثـي وابـوو يـادةوةري سـاتةكاين             يـان تثدةگـةيي و پثـي وابـوو يـادةوةري سـاتةكاين             يـان تثدةگـةيي و پثـي وابـوو يـادةوةري سـاتةكاين             . . . . ئةو تثنةدةگـةيي  ئةو تثنةدةگـةيي  ئةو تثنةدةگـةيي  ئةو تثنةدةگـةيي  

رابوردووي، ئةو ساتانة كة ئةم شثعرانةيان تثدا نووسـرابوو، يـان ئـةو              رابوردووي، ئةو ساتانة كة ئةم شثعرانةيان تثدا نووسـرابوو، يـان ئـةو              رابوردووي، ئةو ساتانة كة ئةم شثعرانةيان تثدا نووسـرابوو، يـان ئـةو              رابوردووي، ئةو ساتانة كة ئةم شثعرانةيان تثدا نووسـرابوو، يـان ئـةو              
 ئةم شثعرانة، پاصيان بة تـةوژمي        ئةم شثعرانة، پاصيان بة تـةوژمي        ئةم شثعرانة، پاصيان بة تـةوژمي        ئةم شثعرانة، پاصيان بة تـةوژمي       رووداوانة كة بووبوونة هؤي نووسيين    رووداوانة كة بووبوونة هؤي نووسيين    رووداوانة كة بووبوونة هؤي نووسيين    رووداوانة كة بووبوونة هؤي نووسيين    

ئةو درثژةي  ئةو درثژةي  ئةو درثژةي  ئةو درثژةي  . . . . خوثين پشت پثستة سپي و سوورةكةي روومةتيةوة دةنا       خوثين پشت پثستة سپي و سوورةكةي روومةتيةوة دةنا       خوثين پشت پثستة سپي و سوورةكةي روومةتيةوة دةنا       خوثين پشت پثستة سپي و سوورةكةي روومةتيةوة دةنا       
زياتر بؤ ئةوةي هةموو شتثكي دةربارةي شـثعرةكاين        زياتر بؤ ئةوةي هةموو شتثكي دةربارةي شـثعرةكاين        زياتر بؤ ئةوةي هةموو شتثكي دةربارةي شـثعرةكاين        زياتر بؤ ئةوةي هةموو شتثكي دةربارةي شـثعرةكاين        . . . . بة قسةكاين دا  بة قسةكاين دا  بة قسةكاين دا  بة قسةكاين دا  

يـان رةنگـة خـؤي    يـان رةنگـة خـؤي    يـان رةنگـة خـؤي    يـان رةنگـة خـؤي    . . . . يان پاكانةي بؤ كةمتـةر خةميةكـةي كردبـث       يان پاكانةي بؤ كةمتـةر خةميةكـةي كردبـث       يان پاكانةي بؤ كةمتـةر خةميةكـةي كردبـث       يان پاكانةي بؤ كةمتـةر خةميةكـةي كردبـث       . . . . گوتبثگوتبثگوتبثگوتبث
جةالليش قسةكاين پثخـؤش   جةالليش قسةكاين پثخـؤش   جةالليش قسةكاين پثخـؤش   جةالليش قسةكاين پثخـؤش   . . . . لة گوتين خؤي  لة گوتين خؤي  لة گوتين خؤي  لة گوتين خؤي  . . . . چثژي لة گوتنةكةي دةبرد   چثژي لة گوتنةكةي دةبرد   چثژي لة گوتنةكةي دةبرد   چثژي لة گوتنةكةي دةبرد   

 بة داخـةوة مـن شـثعرةكامن لـة بـةر نيـة و، لـةيالش                  بة داخـةوة مـن شـثعرةكامن لـة بـةر نيـة و، لـةيالش                  بة داخـةوة مـن شـثعرةكامن لـة بـةر نيـة و، لـةيالش                  بة داخـةوة مـن شـثعرةكامن لـة بـةر نيـة و، لـةيالش                 ((((((((: : : : ئةو گويت ئةو گويت ئةو گويت ئةو گويت . . . . بووبووبووبوو
            ))))))))....يارمةتيم نادايارمةتيم نادايارمةتيم نادايارمةتيم نادا

ئـان و سـات شـةرمةكةي رةويـةوة و،          ئـان و سـات شـةرمةكةي رةويـةوة و،          ئـان و سـات شـةرمةكةي رةويـةوة و،          ئـان و سـات شـةرمةكةي رةويـةوة و،          . . . . لةيال سةري بةرز كردةوة   لةيال سةري بةرز كردةوة   لةيال سةري بةرز كردةوة   لةيال سةري بةرز كردةوة   
. . . . ئةوسا نيگايان لة يةكتر هةصةنگووتئةوسا نيگايان لة يةكتر هةصةنگووتئةوسا نيگايان لة يةكتر هةصةنگووتئةوسا نيگايان لة يةكتر هةصةنگووت. . . . زةردةخةنة بؤ لثوةكاين گةذايةوة  زةردةخةنة بؤ لثوةكاين گةذايةوة  زةردةخةنة بؤ لثوةكاين گةذايةوة  زةردةخةنة بؤ لثوةكاين گةذايةوة  

لـة نيگـاي   لـة نيگـاي   لـة نيگـاي   لـة نيگـاي   . . . . يري دييري دييري دييري ديبؤ ساتثك و، ئـةو لـةو سـاتة كورتـةدا شـتثكي سـة              بؤ ساتثك و، ئـةو لـةو سـاتة كورتـةدا شـتثكي سـة              بؤ ساتثك و، ئـةو لـةو سـاتة كورتـةدا شـتثكي سـة              بؤ ساتثك و، ئـةو لـةو سـاتة كورتـةدا شـتثكي سـة              
        : : : : گويتگويتگويتگويت. . . . دصي داخورپادصي داخورپادصي داخورپادصي داخورپا. . . . لةيالدالةيالدالةيالدالةيالدا

        قامووسةكان بدذثنة وقامووسةكان بدذثنة وقامووسةكان بدذثنة وقامووسةكان بدذثنة و
        وشة ساردو مردووةكان دةم با بدةوشة ساردو مردووةكان دةم با بدةوشة ساردو مردووةكان دةم با بدةوشة ساردو مردووةكان دةم با بدة

        ....من جوانترين شثعري بوونت لة دثذثكدا دةنووسـمةوةمن جوانترين شثعري بوونت لة دثذثكدا دةنووسـمةوةمن جوانترين شثعري بوونت لة دثذثكدا دةنووسـمةوةمن جوانترين شثعري بوونت لة دثذثكدا دةنووسـمةوة
        رابوردوو بسذةوة و رابوردوو بسذةوة و رابوردوو بسذةوة و رابوردوو بسذةوة و 

        رؤژة تاريكةكان فةرامؤش كةرؤژة تاريكةكان فةرامؤش كةرؤژة تاريكةكان فةرامؤش كةرؤژة تاريكةكان فةرامؤش كة



 

        ....هةميشةييترين خةونت لة ساتثكدا دةهثنمة ديهةميشةييترين خةونت لة ساتثكدا دةهثنمة ديهةميشةييترين خةونت لة ساتثكدا دةهثنمة ديهةميشةييترين خةونت لة ساتثكدا دةهثنمة دي
 مـن    مـن    مـن    مـن   ((((((((: : : : ئةو گويت يان لةيال؟ جةاليل كة تا ئثستا گوثگر بـوو گـويت            ئةو گويت يان لةيال؟ جةاليل كة تا ئثستا گوثگر بـوو گـويت            ئةو گويت يان لةيال؟ جةاليل كة تا ئثستا گوثگر بـوو گـويت            ئةو گويت يان لةيال؟ جةاليل كة تا ئثستا گوثگر بـوو گـويت            

ئـةوةي بيـستبووم كؤمةصـث    ئـةوةي بيـستبووم كؤمةصـث    ئـةوةي بيـستبووم كؤمةصـث    ئـةوةي بيـستبووم كؤمةصـث    . . . . پثشتر هيچكام لـةم شـثعرانةم نةبيـستبوو       پثشتر هيچكام لـةم شـثعرانةم نةبيـستبوو       پثشتر هيچكام لـةم شـثعرانةم نةبيـستبوو       پثشتر هيچكام لـةم شـثعرانةم نةبيـستبوو       
        ))))))))............شثعري جواين بةسؤز بوون كةشثعري جواين بةسؤز بوون كةشثعري جواين بةسؤز بوون كةشثعري جواين بةسؤز بوون كة

 ئةصبةت ئـةم شـثعرانةش       ئةصبةت ئـةم شـثعرانةش       ئةصبةت ئـةم شـثعرانةش       ئةصبةت ئـةم شـثعرانةش      ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . نةيگوت كة بؤ باوكي نووسيبوو    نةيگوت كة بؤ باوكي نووسيبوو    نةيگوت كة بؤ باوكي نووسيبوو    نةيگوت كة بؤ باوكي نووسيبوو    
ــةم شــثعرةي ئــاخر داخوازيــةكي ترســناكة . . . . جــواننجــواننجــواننجــوانن ــةم شــثعرةي ئــاخر داخوازيــةكي ترســناكة بــةآلم ئ ــةم شــثعرةي ئــاخر داخوازيــةكي ترســناكة بــةآلم ئ ــةم شــثعرةي ئــاخر داخوازيــةكي ترســناكة بــةآلم ئ دذانــدين دذانــدين دذانــدين دذانــدين . . . . بــةآلم ئ

ــوردووقامووســةكان و ســ قامووســةكان و ســ قامووســةكان و ســ قامووســةكان و ســ  ــوردووذينةوةي راب ــوردووذينةوةي راب ــوردووذينةوةي راب ئةگــةر ئثمــة بــة قــسةي    ئةگــةر ئثمــة بــة قــسةي    ئةگــةر ئثمــة بــة قــسةي    ئةگــةر ئثمــة بــة قــسةي    ... ... ... ... ذينةوةي راب
        ))))))))شاعريةكامنان بكةين چيمان بؤ دةمثنثتةوة؟ شاعريةكامنان بكةين چيمان بؤ دةمثنثتةوة؟ شاعريةكامنان بكةين چيمان بؤ دةمثنثتةوة؟ شاعريةكامنان بكةين چيمان بؤ دةمثنثتةوة؟ 

رةنگة لةو كاتةدا لة بريي گةجنينةكةي زثويـة        رةنگة لةو كاتةدا لة بريي گةجنينةكةي زثويـة        رةنگة لةو كاتةدا لة بريي گةجنينةكةي زثويـة        رةنگة لةو كاتةدا لة بريي گةجنينةكةي زثويـة        . . . . بة پثكةنينةوة گويت  بة پثكةنينةوة گويت  بة پثكةنينةوة گويت  بة پثكةنينةوة گويت  
ــي     ــة هؤص ــة ــؤمي خــواروو، ل ــة ل ــث ك ــشوونيانيدا بووب ــريايت پث ــي    و، م ــة هؤص ــة ــؤمي خــواروو، ل ــة ل ــث ك ــشوونيانيدا بووب ــريايت پث ــي    و، م ــة هؤص ــة ــؤمي خــواروو، ل ــة ل ــث ك ــشوونيانيدا بووب ــريايت پث ــي    و، م ــة هؤص ــة ــؤمي خــواروو، ل ــة ل ــث ك ــشوونيانيدا بووب ــريايت پث و، م

رةنگـة خؤشـحاص    رةنگـة خؤشـحاص    رةنگـة خؤشـحاص    رةنگـة خؤشـحاص    . . . . مؤزةخانةكة، لة ناو مةحفـةزة شيـشةييةكاندا بـوون        مؤزةخانةكة، لة ناو مةحفـةزة شيـشةييةكاندا بـوون        مؤزةخانةكة، لة ناو مةحفـةزة شيـشةييةكاندا بـوون        مؤزةخانةكة، لة ناو مةحفـةزة شيـشةييةكاندا بـوون        
 مرؤف بـةبث     مرؤف بـةبث     مرؤف بـةبث     مرؤف بـةبث    ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . بووبث كة لةيال دةسةآليت لة نثو بردنياين نةبوو       بووبث كة لةيال دةسةآليت لة نثو بردنياين نةبوو       بووبث كة لةيال دةسةآليت لة نثو بردنياين نةبوو       بووبث كة لةيال دةسةآليت لة نثو بردنياين نةبوو       

        ))))))))زمان و بةبث رابوردوو چي هةية؟ زمان و بةبث رابوردوو چي هةية؟ زمان و بةبث رابوردوو چي هةية؟ زمان و بةبث رابوردوو چي هةية؟ 
        ))))))))............ شثعرثكي كورت و ساتثكي هةتا هةتايي شثعرثكي كورت و ساتثكي هةتا هةتايي شثعرثكي كورت و ساتثكي هةتا هةتايي شثعرثكي كورت و ساتثكي هةتا هةتايي((((((((: : : : لةيال گويتلةيال گويتلةيال گويتلةيال گويت

دةركـةي ژوورةكـة كرابـووةوة و، خزمةتكارةكـة         دةركـةي ژوورةكـة كرابـووةوة و، خزمةتكارةكـة         دةركـةي ژوورةكـة كرابـووةوة و، خزمةتكارةكـة         دةركـةي ژوورةكـة كرابـووةوة و، خزمةتكارةكـة         . . . . ئةويش پثكةين ئةويش پثكةين ئةويش پثكةين ئةويش پثكةين 
 ئـةوة    ئـةوة    ئـةوة    ئـةوة   ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . كةسثك لة دةرةوة جةاليل خواسـتبوو     كةسثك لة دةرةوة جةاليل خواسـتبوو     كةسثك لة دةرةوة جةاليل خواسـتبوو     كةسثك لة دةرةوة جةاليل خواسـتبوو     . . . . هاتبووة ژوور هاتبووة ژوور هاتبووة ژوور هاتبووة ژوور 

ماوةيـةك لـةوة دوا خزمةتكارةكـة ديـسان بـة           ماوةيـةك لـةوة دوا خزمةتكارةكـة ديـسان بـة           ماوةيـةك لـةوة دوا خزمةتكارةكـة ديـسان بـة           ماوةيـةك لـةوة دوا خزمةتكارةكـة ديـسان بـة           . . . .  رؤشتة دةر   رؤشتة دةر   رؤشتة دةر   رؤشتة دةر  ))))))))............هامت و هامت و هامت و هامت و 
 جـةاليل چـي      جـةاليل چـي      جـةاليل چـي      جـةاليل چـي     ((((((((: : : : ئـةو گـويت   ئـةو گـويت   ئـةو گـويت   ئـةو گـويت   . . . . كةشةفةيةك و دوو پياصة چاوة هاتة ژوور      كةشةفةيةك و دوو پياصة چاوة هاتة ژوور      كةشةفةيةك و دوو پياصة چاوة هاتة ژوور      كةشةفةيةك و دوو پياصة چاوة هاتة ژوور      

        ))))))))لثهات؟ لثهات؟ لثهات؟ لثهات؟ 
ــويت  ــة گ ــويت خزمةتكارةك ــة گ ــويت خزمةتكارةك ــة گ ــويت خزمةتكارةك ــة گ ــتووةتة دةر  ((((((((: : : : خزمةتكارةك ــث رؤش ــةعات دةب ــو س ــتووةتة دةر   ني ــث رؤش ــةعات دةب ــو س ــتووةتة دةر   ني ــث رؤش ــةعات دةب ــو س ــتووةتة دةر   ني ــث رؤش ــةعات دةب ــو س . . . .  ني

            ))))))))....برادةرثكي هاتبوو بة شوثنيدا و، ناچار بوو لة گةصي بذوابرادةرثكي هاتبوو بة شوثنيدا و، ناچار بوو لة گةصي بذوابرادةرثكي هاتبوو بة شوثنيدا و، ناچار بوو لة گةصي بذوابرادةرثكي هاتبوو بة شوثنيدا و، ناچار بوو لة گةصي بذوا
        )))))))) مةگةر خواحافيزي نةكرد؟  مةگةر خواحافيزي نةكرد؟  مةگةر خواحافيزي نةكرد؟  مةگةر خواحافيزي نةكرد؟ ((((((((: : : : ئةوسا بة سةرسووذمانةوة گويتئةوسا بة سةرسووذمانةوة گويتئةوسا بة سةرسووذمانةوة گويتئةوسا بة سةرسووذمانةوة گويت

        )))))))) خواحافيزي كرد؟  خواحافيزي كرد؟  خواحافيزي كرد؟  خواحافيزي كرد؟ ((((((((
        ))))))))....واديارة زؤر ماتصم كردوويواديارة زؤر ماتصم كردوويواديارة زؤر ماتصم كردوويواديارة زؤر ماتصم كردووي. . . .  ببوورة ببوورة ببوورة ببوورة((((((((: : : : لةيال گويتلةيال گويتلةيال گويتلةيال گويت

ئايا مةبةسيت لةيال ئةوة بوو كة جةاليل خواحـافيزي         ئايا مةبةسيت لةيال ئةوة بوو كة جةاليل خواحـافيزي         ئايا مةبةسيت لةيال ئةوة بوو كة جةاليل خواحـافيزي         ئايا مةبةسيت لةيال ئةوة بوو كة جةاليل خواحـافيزي         . . . . ئةو تثنةگةيي ئةو تثنةگةيي ئةو تثنةگةيي ئةو تثنةگةيي 
. . . . درةنـگ بـوو   درةنـگ بـوو   درةنـگ بـوو   درةنـگ بـوو   . . . . كردووة، يان نا؟ لةيال سةيري سةعاتةكةي دةسيت كـرد        كردووة، يان نا؟ لةيال سةيري سةعاتةكةي دةسيت كـرد        كردووة، يان نا؟ لةيال سةيري سةعاتةكةي دةسيت كـرد        كردووة، يان نا؟ لةيال سةيري سةعاتةكةي دةسيت كـرد        

ئةوســا لــة ئةوســا لــة ئةوســا لــة ئةوســا لــة . . . . ئــةويش هةســتائــةويش هةســتائــةويش هةســتائــةويش هةســتا. . . . تا و چارشــثوةكةي گــورج كــردةوةتا و چارشــثوةكةي گــورج كــردةوةتا و چارشــثوةكةي گــورج كــردةوةتا و چارشــثوةكةي گــورج كــردةوةهةســهةســهةســهةســ
هؤصــي مؤزةخانةكــة هؤصــي مؤزةخانةكــة هؤصــي مؤزةخانةكــة هؤصــي مؤزةخانةكــة . . . . ژوورةكــة هاتنــة دةرو، بــة پليكانةكانــدا داگــةذانژوورةكــة هاتنــة دةرو، بــة پليكانةكانــدا داگــةذانژوورةكــة هاتنــة دةرو، بــة پليكانةكانــدا داگــةذانژوورةكــة هاتنــة دةرو، بــة پليكانةكانــدا داگــةذان

ژن و پياوةكة هثشتا لة سةيركردين تؤقي زثذ و، بازنةي          ژن و پياوةكة هثشتا لة سةيركردين تؤقي زثذ و، بازنةي          ژن و پياوةكة هثشتا لة سةيركردين تؤقي زثذ و، بازنةي          ژن و پياوةكة هثشتا لة سةيركردين تؤقي زثذ و، بازنةي          . . . . قةرةباصغ بوو قةرةباصغ بوو قةرةباصغ بوو قةرةباصغ بوو 



 

ئـةوان بـةبث   ئـةوان بـةبث   ئـةوان بـةبث   ئـةوان بـةبث   . . . . توولة ماري و، گوارة گوصة نيلووپـةذةكان نةبووبوونـةوة      توولة ماري و، گوارة گوصة نيلووپـةذةكان نةبووبوونـةوة      توولة ماري و، گوارة گوصة نيلووپـةذةكان نةبووبوونـةوة      توولة ماري و، گوارة گوصة نيلووپـةذةكان نةبووبوونـةوة      
        ....هيچ نيگا و سةرجنثك لة هؤصةكة رؤشتنة دةرهيچ نيگا و سةرجنثك لة هؤصةكة رؤشتنة دةرهيچ نيگا و سةرجنثك لة هؤصةكة رؤشتنة دةرهيچ نيگا و سةرجنثك لة هؤصةكة رؤشتنة دةر

        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        دةدةدةدة

        

        
        

ئيمذؤ ئةو رؤژةية كة گوتبووي دةسيت فةرهاد دةگـرث و، لـة مـاص           ئيمذؤ ئةو رؤژةية كة گوتبووي دةسيت فةرهاد دةگـرث و، لـة مـاص           ئيمذؤ ئةو رؤژةية كة گوتبووي دةسيت فةرهاد دةگـرث و، لـة مـاص           ئيمذؤ ئةو رؤژةية كة گوتبووي دةسيت فةرهاد دةگـرث و، لـة مـاص           
ئـةو  ئـةو  ئـةو  ئـةو  ... ... ... ... بـؤ كـؤآلن و شـةقامةكان و       بـؤ كـؤآلن و شـةقامةكان و       بـؤ كـؤآلن و شـةقامةكان و       بـؤ كـؤآلن و شـةقامةكان و       . . . . بؤ كوث؟ بـؤ ناوشـار     بؤ كوث؟ بـؤ ناوشـار     بؤ كوث؟ بـؤ ناوشـار     بؤ كوث؟ بـؤ ناوشـار     . . . . دةيباتة دةر دةيباتة دةر دةيباتة دةر دةيباتة دةر 

فةرهاد لـة كةيـةوة لـةو ژوورة تاريـك و           فةرهاد لـة كةيـةوة لـةو ژوورة تاريـك و           فةرهاد لـة كةيـةوة لـةو ژوورة تاريـك و           فةرهاد لـة كةيـةوة لـةو ژوورة تاريـك و           . . . . دنياية كة فةرامؤشي كردبوو   دنياية كة فةرامؤشي كردبوو   دنياية كة فةرامؤشي كردبوو   دنياية كة فةرامؤشي كردبوو   
 سـووتاوي لثـدةهات نـةچووبووة        سـووتاوي لثـدةهات نـةچووبووة        سـووتاوي لثـدةهات نـةچووبووة        سـووتاوي لثـدةهات نـةچووبووة       دووكةآلوية، كة بؤكؤن و بؤين زبـصي      دووكةآلوية، كة بؤكؤن و بؤين زبـصي      دووكةآلوية، كة بؤكؤن و بؤين زبـصي      دووكةآلوية، كة بؤكؤن و بؤين زبـصي      

        ))))))))....لةمةو بةرةوةلةمةو بةرةوةلةمةو بةرةوةلةمةو بةرةوةساآلنثك ساآلنثك ساآلنثك ساآلنثك  لة  لة  لة  لة ((((((((: : : : دةر؟ من گوتبوومدةر؟ من گوتبوومدةر؟ من گوتبوومدةر؟ من گوتبووم
. . . .  بردنة دةرةوةي فةرهاد، گةذاندين تةرمثكة بـة ناوشـاردا          بردنة دةرةوةي فةرهاد، گةذاندين تةرمثكة بـة ناوشـاردا          بردنة دةرةوةي فةرهاد، گةذاندين تةرمثكة بـة ناوشـاردا          بردنة دةرةوةي فةرهاد، گةذاندين تةرمثكة بـة ناوشـاردا         ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

        ))))))))....نابث بة هيوا يب هيچي وةبري بثتةوة، يان هيچ وةبري كةس بثنثتةوةنابث بة هيوا يب هيچي وةبري بثتةوة، يان هيچ وةبري كةس بثنثتةوةنابث بة هيوا يب هيچي وةبري بثتةوة، يان هيچ وةبري كةس بثنثتةوةنابث بة هيوا يب هيچي وةبري بثتةوة، يان هيچ وةبري كةس بثنثتةوة
        )))))))) ئةي بؤ دةتةوث چريؤكةكةي بنووسم؟  ئةي بؤ دةتةوث چريؤكةكةي بنووسم؟  ئةي بؤ دةتةوث چريؤكةكةي بنووسم؟  ئةي بؤ دةتةوث چريؤكةكةي بنووسم؟ ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

پثدةچوو زانيبثيت  پثدةچوو زانيبثيت  پثدةچوو زانيبثيت  پثدةچوو زانيبثيت  . . . . ئةوسا سةيري فةرهادي كرد   ئةوسا سةيري فةرهادي كرد   ئةوسا سةيري فةرهادي كرد   ئةوسا سةيري فةرهادي كرد   . . . . بة خةمةوة گويت  بة خةمةوة گويت  بة خةمةوة گويت  بة خةمةوة گويت  
        ....چاوة چاوي بووچاوة چاوي بووچاوة چاوي بووچاوة چاوي بوو. . . . دةيبةنة دةردةيبةنة دةردةيبةنة دةردةيبةنة دةر
        )))))))) چؤين دةبةي؟ بة ئوتومبثل؟  چؤين دةبةي؟ بة ئوتومبثل؟  چؤين دةبةي؟ بة ئوتومبثل؟  چؤين دةبةي؟ بة ئوتومبثل؟ ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت
 دةترسم قةرةباصـغي شـةقامةكان و، هـات و چـوو، هـةراو               دةترسم قةرةباصـغي شـةقامةكان و، هـات و چـوو، هـةراو               دةترسم قةرةباصـغي شـةقامةكان و، هـات و چـوو، هـةراو               دةترسم قةرةباصـغي شـةقامةكان و، هـات و چـوو، هـةراو              ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

        ))))))))....بيتؤقثننبيتؤقثننبيتؤقثننبيتؤقثنن. . . . هورياي خةصك و ئوتومبثلةكان ماندووي بكةنهورياي خةصك و ئوتومبثلةكان ماندووي بكةنهورياي خةصك و ئوتومبثلةكان ماندووي بكةنهورياي خةصك و ئوتومبثلةكان ماندووي بكةن



 

. . . .  گةيانـدم ئامـادةي بكـةم       گةيانـدم ئامـادةي بكـةم       گةيانـدم ئامـادةي بكـةم       گةيانـدم ئامـادةي بكـةم      بة ئيشارةت تثي  بة ئيشارةت تثي  بة ئيشارةت تثي  بة ئيشارةت تثي  . . . . دةمزاين دةيبا بؤ كوث   دةمزاين دةيبا بؤ كوث   دةمزاين دةيبا بؤ كوث   دةمزاين دةيبا بؤ كوث   
سةري سـندووق و    سةري سـندووق و    سةري سـندووق و    سةري سـندووق و    . . . . ژوورةكةم پشكين ژوورةكةم پشكين ژوورةكةم پشكين ژوورةكةم پشكين . . . . تثدا مابووم چي بؤ لة بةر بكةم      تثدا مابووم چي بؤ لة بةر بكةم      تثدا مابووم چي بؤ لة بةر بكةم      تثدا مابووم چي بؤ لة بةر بكةم      

جمرية كؤنةكامن هةصدايةوة و، پاصتؤ كؤنةكةمي دؤزيةوة و، بـؤم لـة بـةر              جمرية كؤنةكامن هةصدايةوة و، پاصتؤ كؤنةكةمي دؤزيةوة و، بـؤم لـة بـةر              جمرية كؤنةكامن هةصدايةوة و، پاصتؤ كؤنةكةمي دؤزيةوة و، بـؤم لـة بـةر              جمرية كؤنةكامن هةصدايةوة و، پاصتؤ كؤنةكةمي دؤزيةوة و، بـؤم لـة بـةر              
        ............ملپثچ و كآلوة كؤنةكةشيملپثچ و كآلوة كؤنةكةشيملپثچ و كآلوة كؤنةكةشيملپثچ و كآلوة كؤنةكةشي. . . . كردكردكردكرد

. . . . بزةيـةكي تـاص نيـشتبووة سـةر لثـوي         بزةيـةكي تـاص نيـشتبووة سـةر لثـوي         بزةيـةكي تـاص نيـشتبووة سـةر لثـوي         بزةيـةكي تـاص نيـشتبووة سـةر لثـوي         . . . . ئةو هثشتا سةيري دةكـرد    ئةو هثشتا سةيري دةكـرد    ئةو هثشتا سةيري دةكـرد    ئةو هثشتا سةيري دةكـرد    
        : : : : گويتگويتگويتگويت

        ))))))))............ كاتث خةصك بةم شثوة و، بةم جل و بةرگةوة بيبينن كاتث خةصك بةم شثوة و، بةم جل و بةرگةوة بيبينن كاتث خةصك بةم شثوة و، بةم جل و بةرگةوة بيبينن كاتث خةصك بةم شثوة و، بةم جل و بةرگةوة بيبينن((((((((
نةيگوت كاتثك خةصك بةم شثوة و، بةم جل و بةرگةوة بيبينن چيـان    نةيگوت كاتثك خةصك بةم شثوة و، بةم جل و بةرگةوة بيبينن چيـان    نةيگوت كاتثك خةصك بةم شثوة و، بةم جل و بةرگةوة بيبينن چيـان    نةيگوت كاتثك خةصك بةم شثوة و، بةم جل و بةرگةوة بيبينن چيـان    

ئةو پثش خؤي خـست و لـة        ئةو پثش خؤي خـست و لـة        ئةو پثش خؤي خـست و لـة        ئةو پثش خؤي خـست و لـة        . . . . بري دةكةوثتةوة؟ فةرهاد ئثستا ئامادة بوو     بري دةكةوثتةوة؟ فةرهاد ئثستا ئامادة بوو     بري دةكةوثتةوة؟ فةرهاد ئثستا ئامادة بوو     بري دةكةوثتةوة؟ فةرهاد ئثستا ئامادة بوو     
دةرةوة سـارد   دةرةوة سـارد   دةرةوة سـارد   دةرةوة سـارد   . . . . منيش ناچـار شـوثنيان كـةومت      منيش ناچـار شـوثنيان كـةومت      منيش ناچـار شـوثنيان كـةومت      منيش ناچـار شـوثنيان كـةومت      . . . . ژوورةكة رؤشتنة دةر  ژوورةكة رؤشتنة دةر  ژوورةكة رؤشتنة دةر  ژوورةكة رؤشتنة دةر  

ؤصةمثـشيةكان لـة باوةشـي      ؤصةمثـشيةكان لـة باوةشـي      ؤصةمثـشيةكان لـة باوةشـي      ؤصةمثـشيةكان لـة باوةشـي      پةصة هـةورة خ   پةصة هـةورة خ   پةصة هـةورة خ   پةصة هـةورة خ   . . . . كزةبايةك هةصيكردبوو كزةبايةك هةصيكردبوو كزةبايةك هةصيكردبوو كزةبايةك هةصيكردبوو . . . . بووبووبووبوو
        : : : : نووسينووسينووسينووسي. . . . خؤمان بة كؤآلنثكدا كردخؤمان بة كؤآلنثكدا كردخؤمان بة كؤآلنثكدا كردخؤمان بة كؤآلنثكدا كرد. . . . ئاسـماندا تثك چذژا بوونئاسـماندا تثك چذژا بوونئاسـماندا تثك چذژا بوونئاسـماندا تثك چذژا بوون

ماصـةكان بچـووك و گوثــسپانة   ماصـةكان بچـووك و گوثــسپانة   ماصـةكان بچـووك و گوثــسپانة   ماصـةكان بچـووك و گوثــسپانة   . . . . كؤآلنـةكان باريـك و تةنگةبـةرن   كؤآلنـةكان باريـك و تةنگةبـةرن   كؤآلنـةكان باريـك و تةنگةبـةرن   كؤآلنـةكان باريـك و تةنگةبـةرن   
گوصـدانةكاين ئةمـديو   گوصـدانةكاين ئةمـديو   گوصـدانةكاين ئةمـديو   گوصـدانةكاين ئةمـديو   . . . . ديوارةكان كاگص و پةجنةرةكان شينن ديوارةكان كاگص و پةجنةرةكان شينن ديوارةكان كاگص و پةجنةرةكان شينن ديوارةكان كاگص و پةجنةرةكان شينن . . . . داتةپيوداتةپيوداتةپيوداتةپيو

ــة      ــةكان تةنةك ــكؤن و هةيوان ــوث باص ــةرةكان و، گ ــوي پةجن ــةو دي ــة     و ئ ــةكان تةنةك ــكؤن و هةيوان ــوث باص ــةرةكان و، گ ــوي پةجن ــةو دي ــة     و ئ ــةكان تةنةك ــكؤن و هةيوان ــوث باص ــةرةكان و، گ ــوي پةجن ــةو دي ــة     و ئ ــةكان تةنةك ــكؤن و هةيوان ــوث باص ــةرةكان و، گ ــوي پةجن ــةو دي و ئ
پـذ لـة شـةمداين و رثحانـة         پـذ لـة شـةمداين و رثحانـة         پـذ لـة شـةمداين و رثحانـة         پـذ لـة شـةمداين و رثحانـة         . . . . پوويت گـةورة و بچـووكي سةرهةصـبذاون       پوويت گـةورة و بچـووكي سةرهةصـبذاون       پوويت گـةورة و بچـووكي سةرهةصـبذاون       پوويت گـةورة و بچـووكي سةرهةصـبذاون       

بةرامةي ناين تازةي نانةواخانةي سةر سـووچي چـوار رثيانةكـة     بةرامةي ناين تازةي نانةواخانةي سةر سـووچي چـوار رثيانةكـة     بةرامةي ناين تازةي نانةواخانةي سةر سـووچي چـوار رثيانةكـة     بةرامةي ناين تازةي نانةواخانةي سةر سـووچي چـوار رثيانةكـة     ... ... ... ... وووو
        ... ... ... ... بة هةموو گةذةكدا بآلو بووةتةوةبة هةموو گةذةكدا بآلو بووةتةوةبة هةموو گةذةكدا بآلو بووةتةوةبة هةموو گةذةكدا بآلو بووةتةوة

 ئثستا دةبث بة كامة      ئثستا دةبث بة كامة      ئثستا دةبث بة كامة      ئثستا دةبث بة كامة     ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . ئةو لة چةقي چوار رثيانةكة راوةستا     ئةو لة چةقي چوار رثيانةكة راوةستا     ئةو لة چةقي چوار رثيانةكة راوةستا     ئةو لة چةقي چوار رثيانةكة راوةستا     
        ))))))))كؤآلندا بذؤين؟ كؤآلندا بذؤين؟ كؤآلندا بذؤين؟ كؤآلندا بذؤين؟ 
بـةآلم مـن بـة      بـةآلم مـن بـة      بـةآلم مـن بـة      بـةآلم مـن بـة      . . . . صـكو مـن پثـي بـصثم       صـكو مـن پثـي بـصثم       صـكو مـن پثـي بـصثم       صـكو مـن پثـي بـصثم       ئاوذي دايـةوة، بة   ئاوذي دايـةوة، بة   ئاوذي دايـةوة، بة   ئاوذي دايـةوة، بة   . . . . دوو دص بوو  دوو دص بوو  دوو دص بوو  دوو دص بوو  
من بة شوثن فةرهاددا خؤم بة يةكثك لةو كؤآلنة تةنگة          من بة شوثن فةرهاددا خؤم بة يةكثك لةو كؤآلنة تةنگة          من بة شوثن فةرهاددا خؤم بة يةكثك لةو كؤآلنة تةنگة          من بة شوثن فةرهاددا خؤم بة يةكثك لةو كؤآلنة تةنگة          . . . . دوايةوة نةبووم دوايةوة نةبووم دوايةوة نةبووم دوايةوة نةبووم 
        ....پثي هةصگرت، بةصكو پثمان بگاتةوةپثي هةصگرت، بةصكو پثمان بگاتةوةپثي هةصگرت، بةصكو پثمان بگاتةوةپثي هةصگرت، بةصكو پثمان بگاتةوة. . . . بةرانةدا كردبووبةرانةدا كردبووبةرانةدا كردبووبةرانةدا كردبوو

وريـا بـن رثگـةمان      وريـا بـن رثگـةمان      وريـا بـن رثگـةمان      وريـا بـن رثگـةمان      . . . .  ئةم كؤآلنة تةنگةبةرانة زؤر لة يةكتر دةچـن         ئةم كؤآلنة تةنگةبةرانة زؤر لة يةكتر دةچـن         ئةم كؤآلنة تةنگةبةرانة زؤر لة يةكتر دةچـن         ئةم كؤآلنة تةنگةبةرانة زؤر لة يةكتر دةچـن        ((((((((
        ))))))))....لثتثكنةچثلثتثكنةچثلثتثكنةچثلثتثكنةچث

        )))))))) كامة رثگة؟  كامة رثگة؟  كامة رثگة؟  كامة رثگة؟ ((((((((
        ))))))))....بةآلم وةآلمي خؤي پث نةدرايةوةبةآلم وةآلمي خؤي پث نةدرايةوةبةآلم وةآلمي خؤي پث نةدرايةوةبةآلم وةآلمي خؤي پث نةدرايةوة. . . . خؤي گويت و خؤي پرسيخؤي گويت و خؤي پرسيخؤي گويت و خؤي پرسيخؤي گويت و خؤي پرسي

ســاآلنثك ســاآلنثك ســاآلنثك ســاآلنثك گــةنج بووبــووةوة و، وةك گــةنج بووبــووةوة و، وةك گــةنج بووبــووةوة و، وةك گــةنج بووبــووةوة و، وةك . . . . فــةرهاد زينــدوو بووبــووةوةفــةرهاد زينــدوو بووبــووةوةفــةرهاد زينــدوو بووبــووةوةفــةرهاد زينــدوو بووبــووةوة
لةمةبةر دةسيت ئاخنيبووة ناو گريفاين پاصـتؤ كؤنةكـةي و، گـورج و بـة       لةمةبةر دةسيت ئاخنيبووة ناو گريفاين پاصـتؤ كؤنةكـةي و، گـورج و بـة       لةمةبةر دةسيت ئاخنيبووة ناو گريفاين پاصـتؤ كؤنةكـةي و، گـورج و بـة       لةمةبةر دةسيت ئاخنيبووة ناو گريفاين پاصـتؤ كؤنةكـةي و، گـورج و بـة       

كزةي سةرما روومـةت و     كزةي سةرما روومـةت و     كزةي سةرما روومـةت و     كزةي سةرما روومـةت و     . . . . پةلة، بة پثچاو پلووچي كؤآلنةكةدا تثدةپةذي     پةلة، بة پثچاو پلووچي كؤآلنةكةدا تثدةپةذي     پةلة، بة پثچاو پلووچي كؤآلنةكةدا تثدةپةذي     پةلة، بة پثچاو پلووچي كؤآلنةكةدا تثدةپةذي     



 

 پيـاو لـةم كؤآلنانـةدا        پيـاو لـةم كؤآلنانـةدا        پيـاو لـةم كؤآلنانـةدا        پيـاو لـةم كؤآلنانـةدا       ((((((((    ::::گويتگويتگويتگويت. . . . ئةو بة من گةيشتةوة   ئةو بة من گةيشتةوة   ئةو بة من گةيشتةوة   ئةو بة من گةيشتةوة   . . . . بناگوثي دةگةست بناگوثي دةگةست بناگوثي دةگةست بناگوثي دةگةست 
        ))))))))دةيةوث تا كوث بة شوثن خؤيدا رامانكثشث؟ دةيةوث تا كوث بة شوثن خؤيدا رامانكثشث؟ دةيةوث تا كوث بة شوثن خؤيدا رامانكثشث؟ دةيةوث تا كوث بة شوثن خؤيدا رامانكثشث؟ . . . . ون دةبثون دةبثون دةبثون دةبث

ــومت ــومتگ ــومتگ ــومتگ ــةنث ((((((((: : : : گ ــةماوة بيگةي ــان ن ــةنث  زؤرم ــةماوة بيگةي ــان ن ــةنث  زؤرم ــةماوة بيگةي ــان ن ــةنث  زؤرم ــةماوة بيگةي ــان ن ــة   . . . .  زؤرم ــةم كؤآلن ــايي ئ ــة كؤت ــة   ل ــةم كؤآلن ــايي ئ ــة كؤت ــة   ل ــةم كؤآلن ــايي ئ ــة كؤت ــة   ل ــةم كؤآلن ــايي ئ ــة كؤت ل
        ))))))))............دةركةكةيةكي چثوي كؤندةركةكةيةكي چثوي كؤندةركةكةيةكي چثوي كؤندةركةكةيةكي چثوي كؤن. . . . داخراوةدايةداخراوةدايةداخراوةدايةداخراوةداية
 ئةصبةت ئةگةر دوا ئةم هةموو ساصـة هثـشتا بـة سـةر پثـوة          ئةصبةت ئةگةر دوا ئةم هةموو ساصـة هثـشتا بـة سـةر پثـوة          ئةصبةت ئةگةر دوا ئةم هةموو ساصـة هثـشتا بـة سـةر پثـوة          ئةصبةت ئةگةر دوا ئةم هةموو ساصـة هثـشتا بـة سـةر پثـوة         ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

        ))))))))....مابثمابثمابثمابث
ژنثكـي  ژنثكـي  ژنثكـي  ژنثكـي  . . . . كامة دةركة؟ دةركةي كامة ماص؟ دةرفةيت پرسـيار نـةبوو         كامة دةركة؟ دةركةي كامة ماص؟ دةرفةيت پرسـيار نـةبوو         كامة دةركة؟ دةركةي كامة ماص؟ دةرفةيت پرسـيار نـةبوو         كامة دةركة؟ دةركةي كامة ماص؟ دةرفةيت پرسـيار نـةبوو         

فـةرهادي دي و،    فـةرهادي دي و،    فـةرهادي دي و،    فـةرهادي دي و،    . . . . نثوان ساص لة دةركةي يةكثك لة ماصةكانةوة هاتة دةر        نثوان ساص لة دةركةي يةكثك لة ماصةكانةوة هاتة دةر        نثوان ساص لة دةركةي يةكثك لة ماصةكانةوة هاتة دةر        نثوان ساص لة دةركةي يةكثك لة ماصةكانةوة هاتة دةر        
ژنـة بزةيـةكي سوپاسـگوزارانة، وةك پةروانةيـةكي جـوان و            ژنـة بزةيـةكي سوپاسـگوزارانة، وةك پةروانةيـةكي جـوان و            ژنـة بزةيـةكي سوپاسـگوزارانة، وةك پةروانةيـةكي جـوان و            ژنـة بزةيـةكي سوپاسـگوزارانة، وةك پةروانةيـةكي جـوان و            . . . . راوةستاراوةستاراوةستاراوةستا

فـةرهاد بـة   فـةرهاد بـة   فـةرهاد بـة   فـةرهاد بـة   . . . . شتثكي لـة فـةرهاد پرسـي    شتثكي لـة فـةرهاد پرسـي    شتثكي لـة فـةرهاد پرسـي    شتثكي لـة فـةرهاد پرسـي    . . . . سووكةصةي بةسةر لثوةوة بوو   سووكةصةي بةسةر لثوةوة بوو   سووكةصةي بةسةر لثوةوة بوو   سووكةصةي بةسةر لثوةوة بوو   
بـةوالوةتر پريةپيـاوثكي    بـةوالوةتر پريةپيـاوثكي    بـةوالوةتر پريةپيـاوثكي    بـةوالوةتر پريةپيـاوثكي    . . . . شةرم و شكؤيةكي پياوانةوة وةآلمي دايـةوة      شةرم و شكؤيةكي پياوانةوة وةآلمي دايـةوة      شةرم و شكؤيةكي پياوانةوة وةآلمي دايـةوة      شةرم و شكؤيةكي پياوانةوة وةآلمي دايـةوة      

لـة  لـة  لـة  لـة  . . . . رةقةصة لة سةر خواجةنـشيين بـةر دةروازةي ماصـثكيتر دانيـشتبوو           رةقةصة لة سةر خواجةنـشيين بـةر دةروازةي ماصـثكيتر دانيـشتبوو           رةقةصة لة سةر خواجةنـشيين بـةر دةروازةي ماصـثكيتر دانيـشتبوو           رةقةصة لة سةر خواجةنـشيين بـةر دةروازةي ماصـثكيتر دانيـشتبوو           
لة لة لة لة . . . . پشتثن بةرةوژوور بة سةر تةنةكة پووتثكي پذ لة ئاگردا نةويبووةوة   پشتثن بةرةوژوور بة سةر تةنةكة پووتثكي پذ لة ئاگردا نةويبووةوة   پشتثن بةرةوژوور بة سةر تةنةكة پووتثكي پذ لة ئاگردا نةويبووةوة   پشتثن بةرةوژوور بة سةر تةنةكة پووتثكي پذ لة ئاگردا نةويبووةوة   

        ....پثدةچوو نةيديبثپثدةچوو نةيديبثپثدةچوو نةيديبثپثدةچوو نةيديبث. . . . بةري هةصنةستابةري هةصنةستابةري هةصنةستابةري هةصنةستا
        )))))))).... گةيشتني گةيشتني گةيشتني گةيشتني((((((((

لة كؤتايي كؤآلنةكة، لة بةر دةركةي چثوي ماصثك رادةوةسـتثت          لة كؤتايي كؤآلنةكة، لة بةر دةركةي چثوي ماصثك رادةوةسـتثت          لة كؤتايي كؤآلنةكة، لة بةر دةركةي چثوي ماصثك رادةوةسـتثت          لة كؤتايي كؤآلنةكة، لة بةر دةركةي چثوي ماصثك رادةوةسـتثت          
بــةر بــةر بــةر بــةر . . . . دةزانثــت فــةرهاددةزانثــت فــةرهاددةزانثــت فــةرهاددةزانثــت فــةرهاد. . . . دةركــة پثــوةدراوة بــةآلم دانــةخراوةدةركــة پثــوةدراوة بــةآلم دانــةخراوةدةركــة پثــوةدراوة بــةآلم دانــةخراوةدةركــة پثــوةدراوة بــةآلم دانــةخراوة. . . . فــةرهادفــةرهادفــةرهادفــةرهاد

لةوة دةسـيت بـؤ ببـات بـة حاسـتةم، وةهـا كـة تاوانثـك لـة خةصـوةيت                     لةوة دةسـيت بـؤ ببـات بـة حاسـتةم، وةهـا كـة تاوانثـك لـة خةصـوةيت                     لةوة دةسـيت بـؤ ببـات بـة حاسـتةم، وةهـا كـة تاوانثـك لـة خةصـوةيت                     لةوة دةسـيت بـؤ ببـات بـة حاسـتةم، وةهـا كـة تاوانثـك لـة خةصـوةيت                     
بـة ســيلةي چـاو لـة پةجنــةرةي    بـة ســيلةي چـاو لـة پةجنــةرةي    بـة ســيلةي چـاو لـة پةجنــةرةي    بـة ســيلةي چـاو لـة پةجنــةرةي    . . . . كؤآلنةكـة وةشـثرثت ئــاوذ دةداتـةوة   كؤآلنةكـة وةشـثرثت ئــاوذ دةداتـةوة   كؤآلنةكـة وةشـثرثت ئــاوذ دةداتـةوة   كؤآلنةكـة وةشـثرثت ئــاوذ دةداتـةوة   

لة پـشت  لة پـشت  لة پـشت  لة پـشت  . . . . پةجنةرةيةكي بچووك و شني   پةجنةرةيةكي بچووك و شني   پةجنةرةيةكي بچووك و شني   پةجنةرةيةكي بچووك و شني   . . . . ماصةكةي ئةو بةر دةذوانثت   ماصةكةي ئةو بةر دةذوانثت   ماصةكةي ئةو بةر دةذوانثت   ماصةكةي ئةو بةر دةذوانثت   
گوصــدانثك و گوصــدانثك و گوصــدانثك و گوصــدانثك و . . . . ي سواصــةت دةبينثــتي سواصــةت دةبينثــتي سواصــةت دةبينثــتي سواصــةت دةبينثــتشيــشةي پةجنةرةكــةوة گوصــدانثكشيــشةي پةجنةرةكــةوة گوصــدانثكشيــشةي پةجنةرةكــةوة گوصــدانثكشيــشةي پةجنةرةكــةوة گوصــدانثك

هــةنارثكي ســووري بچــووك،   هــةنارثكي ســووري بچــووك،   هــةنارثكي ســووري بچــووك،   هــةنارثكي ســووري بچــووك،   . . . . وردتــر دةبثتــةوة وردتــر دةبثتــةوة وردتــر دةبثتــةوة وردتــر دةبثتــةوة . . . . گوصــة هــةنارثك گوصــة هــةنارثك گوصــة هــةنارثك گوصــة هــةنارثك 
        ....گةورةتر لة بةآلصووكثك بة شيشةي پةجنةرةكةوة نةنووساوةگةورةتر لة بةآلصووكثك بة شيشةي پةجنةرةكةوة نةنووساوةگةورةتر لة بةآلصووكثك بة شيشةي پةجنةرةكةوة نةنووساوةگةورةتر لة بةآلصووكثك بة شيشةي پةجنةرةكةوة نةنووساوة

        )))))))) نةكا وةريبثت؟  نةكا وةريبثت؟  نةكا وةريبثت؟  نةكا وةريبثت؟ ((((((((
دةست بؤ تةقولبايب دةركةكـة دةبـات       دةست بؤ تةقولبايب دةركةكـة دةبـات       دةست بؤ تةقولبايب دةركةكـة دةبـات       دةست بؤ تةقولبايب دةركةكـة دةبـات       . . . . دصي دادةخورپثت فةرهاد  دصي دادةخورپثت فةرهاد  دصي دادةخورپثت فةرهاد  دصي دادةخورپثت فةرهاد  

ئةوةندة نزم كـة تـةا كةسـثك    ئةوةندة نزم كـة تـةا كةسـثك    ئةوةندة نزم كـة تـةا كةسـثك    ئةوةندة نزم كـة تـةا كةسـثك    . . . . و، يةك، دوو، سثجار نزم دةيكوتثت   و، يةك، دوو، سثجار نزم دةيكوتثت   و، يةك، دوو، سثجار نزم دةيكوتثت   و، يةك، دوو، سثجار نزم دةيكوتثت   
        ............لة پشت پةجنةرةي بچووكي ماصةكةي ئةو بةر بيبيستثتلة پشت پةجنةرةي بچووكي ماصةكةي ئةو بةر بيبيستثتلة پشت پةجنةرةي بچووكي ماصةكةي ئةو بةر بيبيستثتلة پشت پةجنةرةي بچووكي ماصةكةي ئةو بةر بيبيستثت

ــومت ــومتگ ــومتگ ــومتگ ــةرة     ((((((((: : : : گ ــو پةجن ــةو دي ــك ل ــپي و ناس ــتثكي س ــستا دةس ــةرة      ئث ــو پةجن ــةو دي ــك ل ــپي و ناس ــتثكي س ــستا دةس ــةرة      ئث ــو پةجن ــةو دي ــك ل ــپي و ناس ــتثكي س ــستا دةس ــةرة      ئث ــو پةجن ــةو دي ــك ل ــپي و ناس ــتثكي س ــستا دةس  ئث
. . . . بچووكةكةوة پةردة الدةدا و پةرداخثك ئاو دةكاتة بنكي گوصة هةنارةكةبچووكةكةوة پةردة الدةدا و پةرداخثك ئاو دةكاتة بنكي گوصة هةنارةكةبچووكةكةوة پةردة الدةدا و پةرداخثك ئاو دةكاتة بنكي گوصة هةنارةكةبچووكةكةوة پةردة الدةدا و پةرداخثك ئاو دةكاتة بنكي گوصة هةنارةكة



 

ئةوسا فةرهاد خؤشحاص و دصنيا دةركة چثويةكـة دةكاتـةوة و، دةذواتـة            ئةوسا فةرهاد خؤشحاص و دصنيا دةركة چثويةكـة دةكاتـةوة و، دةذواتـة            ئةوسا فةرهاد خؤشحاص و دصنيا دةركة چثويةكـة دةكاتـةوة و، دةذواتـة            ئةوسا فةرهاد خؤشحاص و دصنيا دةركة چثويةكـة دةكاتـةوة و، دةذواتـة            
        ))))))))....ژوورژوورژوورژوور

        )))))))).... وثنةيةكي جوان و عاشقانةية وثنةيةكي جوان و عاشقانةية وثنةيةكي جوان و عاشقانةية وثنةيةكي جوان و عاشقانةية((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . ثي خؤش بووثي خؤش بووثي خؤش بووثي خؤش بووئةو پئةو پئةو پئةو پ
        : : : : نووسينووسينووسينووسي

هــيچ هــيچ هــيچ هــيچ . . . . ديــسان ســةيري پةجنــةرةي ماصــةكةي ئــةو بــةر دةكاتــةوة ديــسان ســةيري پةجنــةرةي ماصــةكةي ئــةو بــةر دةكاتــةوة ديــسان ســةيري پةجنــةرةي ماصــةكةي ئــةو بــةر دةكاتــةوة ديــسان ســةيري پةجنــةرةي ماصــةكةي ئــةو بــةر دةكاتــةوة 
دةســتثكي ســپي و ناســك پــةردةي دادراوةي پةجنةرةكــة النــادات و، دةســتثكي ســپي و ناســك پــةردةي دادراوةي پةجنةرةكــة النــادات و، دةســتثكي ســپي و ناســك پــةردةي دادراوةي پةجنةرةكــة النــادات و، دةســتثكي ســپي و ناســك پــةردةي دادراوةي پةجنةرةكــة النــادات و، 

دةركـة  دةركـة  دةركـة  دةركـة  . . . . دةترسـثت فـةرهاد   دةترسـثت فـةرهاد   دةترسـثت فـةرهاد   دةترسـثت فـةرهاد   . . . . پةرداخثك ئاو ناكاتة بن گوصة هةنارةكة     پةرداخثك ئاو ناكاتة بن گوصة هةنارةكة     پةرداخثك ئاو ناكاتة بن گوصة هةنارةكة     پةرداخثك ئاو ناكاتة بن گوصة هةنارةكة     
چـاو قـاميتر لـة پةجنـةرة و،         چـاو قـاميتر لـة پةجنـةرة و،         چـاو قـاميتر لـة پةجنـةرة و،         چـاو قـاميتر لـة پةجنـةرة و،         . . . . تةقةي ئةجمارةي بةرزترة  تةقةي ئةجمارةي بةرزترة  تةقةي ئةجمارةي بةرزترة  تةقةي ئةجمارةي بةرزترة  . . . . دةكوتثتةوةدةكوتثتةوةدةكوتثتةوةدةكوتثتةوة

ــت     ــةر دةذوانث ــةو ب ــةكةي ئ ــةي ماص ــةي تةنةك ــة دةرك ــان ل ــت    پاش ــةر دةذوانث ــةو ب ــةكةي ئ ــةي ماص ــةي تةنةك ــة دةرك ــان ل ــت    پاش ــةر دةذوانث ــةو ب ــةكةي ئ ــةي ماص ــةي تةنةك ــة دةرك ــان ل ــت    پاش ــةر دةذوانث ــةو ب ــةكةي ئ ــةي ماص ــةي تةنةك ــة دةرك ــان ل ــيچ . . . . پاش ــيچ ه ــيچ ه ــيچ ه ه
        ....نابزوثتنابزوثتنابزوثتنابزوثت
        ))))))))!!!! نةكا لة ماص نةبث؟ نةكا لة ماص نةبث؟ نةكا لة ماص نةبث؟ نةكا لة ماص نةبث؟((((((((

بةرزتر لـة جـاري پثـشوو دةركـة         بةرزتر لـة جـاري پثـشوو دةركـة         بةرزتر لـة جـاري پثـشوو دةركـة         بةرزتر لـة جـاري پثـشوو دةركـة         . . . . رةنگثك دةبا و دثنثت فةرهاد    رةنگثك دةبا و دثنثت فةرهاد    رةنگثك دةبا و دثنثت فةرهاد    رةنگثك دةبا و دثنثت فةرهاد    
ــة ئاگرةكــةي   . . . . دةكوتثــتدةكوتثــتدةكوتثــتدةكوتثــت ــة تةنةكــة پووت ــة ئاگرةكــةي   پريةمثــردة رةقةصــةكة ســةر ل ــة تةنةكــة پووت ــة ئاگرةكــةي   پريةمثــردة رةقةصــةكة ســةر ل ــة تةنةكــة پووت ــة ئاگرةكــةي   پريةمثــردة رةقةصــةكة ســةر ل ــة تةنةكــة پووت پريةمثــردة رةقةصــةكة ســةر ل

كؤترثـك لـة سـةر بـاين ماصـةكةي ئـةو            كؤترثـك لـة سـةر بـاين ماصـةكةي ئـةو            كؤترثـك لـة سـةر بـاين ماصـةكةي ئـةو            كؤترثـك لـة سـةر بـاين ماصـةكةي ئـةو            . . . . هةصدةبذثت و، قيت دةبثتةوة   هةصدةبذثت و، قيت دةبثتةوة   هةصدةبذثت و، قيت دةبثتةوة   هةصدةبذثت و، قيت دةبثتةوة   
لةو ديو دةركـة چثويةكـةوة كةسـثك       لةو ديو دةركـة چثويةكـةوة كةسـثك       لةو ديو دةركـة چثويةكـةوة كةسـثك       لةو ديو دةركـة چثويةكـةوة كةسـثك       . . . . بةر هةصدةفذثت و، دةنيشثتةوة   بةر هةصدةفذثت و، دةنيشثتةوة   بةر هةصدةفذثت و، دةنيشثتةوة   بةر هةصدةفذثت و، دةنيشثتةوة   

        )))))))).... كثية؟ دةركة ئاوةآلية كثية؟ دةركة ئاوةآلية كثية؟ دةركة ئاوةآلية كثية؟ دةركة ئاوةآلية((((((((: : : : هةرا دةكاتهةرا دةكاتهةرا دةكاتهةرا دةكات
نائومثد پاص بة   نائومثد پاص بة   نائومثد پاص بة   نائومثد پاص بة   . . . . دةخةجصثت فةرهاد دةخةجصثت فةرهاد دةخةجصثت فةرهاد دةخةجصثت فةرهاد . . . . دةنگي پريثژين خاوةن ماصة   دةنگي پريثژين خاوةن ماصة   دةنگي پريثژين خاوةن ماصة   دةنگي پريثژين خاوةن ماصة   
. . . . خؤي بة داآلنثكي تاريكـدا دةكـات      خؤي بة داآلنثكي تاريكـدا دةكـات      خؤي بة داآلنثكي تاريكـدا دةكـات      خؤي بة داآلنثكي تاريكـدا دةكـات      . . . . تاي كراوةي دةركةكةوة دةنثت   تاي كراوةي دةركةكةوة دةنثت   تاي كراوةي دةركةكةوة دةنثت   تاي كراوةي دةركةكةوة دةنثت   

بةر لةوة پيايدا بةر لةوة پيايدا بةر لةوة پيايدا بةر لةوة پيايدا . . . . پليكانةي ؤمي ژووروو لة سةر ئةو تونثلة تاريكةية  پليكانةي ؤمي ژووروو لة سةر ئةو تونثلة تاريكةية  پليكانةي ؤمي ژووروو لة سةر ئةو تونثلة تاريكةية  پليكانةي ؤمي ژووروو لة سةر ئةو تونثلة تاريكةية  
هةصگةذثت، هةراي پريثـژن لـةو ديـو داآلنةكـةو، لةوبـةر حةسـارثكي              هةصگةذثت، هةراي پريثـژن لـةو ديـو داآلنةكـةو، لةوبـةر حةسـارثكي              هةصگةذثت، هةراي پريثـژن لـةو ديـو داآلنةكـةو، لةوبـةر حةسـارثكي              هةصگةذثت، هةراي پريثـژن لـةو ديـو داآلنةكـةو، لةوبـةر حةسـارثكي              

سةري لة پةجنةرةي ژوورةكةي خؤيـةوة   سةري لة پةجنةرةي ژوورةكةي خؤيـةوة   سةري لة پةجنةرةي ژوورةكةي خؤيـةوة   سةري لة پةجنةرةي ژوورةكةي خؤيـةوة   . . . . بچووكةوة رايدةوةستثنثت بچووكةوة رايدةوةستثنثت بچووكةوة رايدةوةستثنثت بچووكةوة رايدةوةستثنثت 
        : : : : دةم لثك نانثتدةم لثك نانثتدةم لثك نانثتدةم لثك نانثت. . . . دةركثشاوة، پريثژندةركثشاوة، پريثژندةركثشاوة، پريثژندةركثشاوة، پريثژن

        )))))))) كثية؟ كث بوو؟  كثية؟ كث بوو؟  كثية؟ كث بوو؟  كثية؟ كث بوو؟ ((((((((
        ))))))))....فةرهادفةرهادفةرهادفةرهاد. . . .  منم منم منم منم((((((((

وةك وةك وةك وةك . . . . و خةمؤكي دةنگي فةرهاد دةكات پريثـژن و خةمؤكي دةنگي فةرهاد دةكات پريثـژن و خةمؤكي دةنگي فةرهاد دةكات پريثـژن و خةمؤكي دةنگي فةرهاد دةكات پريثـژن هةست بة كزي  هةست بة كزي  هةست بة كزي  هةست بة كزي  
 كـــوذم، خــؤ تـــؤ دةزاين مــن دةركـــة    كـــوذم، خــؤ تـــؤ دةزاين مــن دةركـــة    كـــوذم، خــؤ تـــؤ دةزاين مــن دةركـــة    كـــوذم، خــؤ تـــؤ دةزاين مــن دةركـــة   ((((((((: : : : هةميــشة ميهرةبـــان دةصــثت  هةميــشة ميهرةبـــان دةصــثت  هةميــشة ميهرةبـــان دةصــثت  هةميــشة ميهرةبـــان دةصــثت  

        ))))))))............لة بةر ئثشي پث و پشتملة بةر ئثشي پث و پشتملة بةر ئثشي پث و پشتملة بةر ئثشي پث و پشتم. . . . داناخةمداناخةمداناخةمداناخةم
. . . . بـة پليكانةكانـدا هةصـدةگةذثت   بـة پليكانةكانـدا هةصـدةگةذثت   بـة پليكانةكانـدا هةصـدةگةذثت   بـة پليكانةكانـدا هةصـدةگةذثت   . . . . باقي قسةكاين نابيستثت فةرهاد  باقي قسةكاين نابيستثت فةرهاد  باقي قسةكاين نابيستثت فةرهاد  باقي قسةكاين نابيستثت فةرهاد  

خؤي بة خؤي بة خؤي بة خؤي بة . . . . لة سةرةوة دةركةي هةردوو ژوورةكةي ئاوةآلية لة سةرةوة دةركةي هةردوو ژوورةكةي ئاوةآلية لة سةرةوة دةركةي هةردوو ژوورةكةي ئاوةآلية لة سةرةوة دةركةي هةردوو ژوورةكةي ئاوةآلية . . . . بة پةلةية بة پةلةية بة پةلةية بة پةلةية 
دةذواتة بـةر پةجنةرةكـة و، لـةوثوة        دةذواتة بـةر پةجنةرةكـة و، لـةوثوة        دةذواتة بـةر پةجنةرةكـة و، لـةوثوة        دةذواتة بـةر پةجنةرةكـة و، لـةوثوة        . . . . ژووري سةر كؤآلنةكةدا دةكات   ژووري سةر كؤآلنةكةدا دةكات   ژووري سةر كؤآلنةكةدا دةكات   ژووري سةر كؤآلنةكةدا دةكات   



 

. . . . ماصـثكي بچـووكي يـةك ـؤم      ماصـثكي بچـووكي يـةك ـؤم      ماصـثكي بچـووكي يـةك ـؤم      ماصـثكي بچـووكي يـةك ـؤم      . . . . لة ماصةكةي ئةوبةر كؤآلن دةذوانثـت     لة ماصةكةي ئةوبةر كؤآلن دةذوانثـت     لة ماصةكةي ئةوبةر كؤآلن دةذوانثـت     لة ماصةكةي ئةوبةر كؤآلن دةذوانثـت     
ــةكةية    ــاين ماص ــةر ب ــة س ــةورة ل ــانثكي گ ــةكةية   كؤترخ ــاين ماص ــةر ب ــة س ــةورة ل ــانثكي گ ــةكةية   كؤترخ ــاين ماص ــةر ب ــة س ــةورة ل ــانثكي گ ــةكةية   كؤترخ ــاين ماص ــةر ب ــة س ــةورة ل ــانثكي گ ــؤذي . . . . كؤترخ ــؤذي قةفةســثكي ت ــؤذي قةفةســثكي ت ــؤذي قةفةســثكي ت . . . . قةفةســثكي ت

. . . . كؤترةكان، جگة لـة دوو، سـثيةك بـة سـةر بانةكـةدا بـآلو بوونةتـةوة                كؤترةكان، جگة لـة دوو، سـثيةك بـة سـةر بانةكـةدا بـآلو بوونةتـةوة                كؤترةكان، جگة لـة دوو، سـثيةك بـة سـةر بانةكـةدا بـآلو بوونةتـةوة                كؤترةكان، جگة لـة دوو، سـثيةك بـة سـةر بانةكـةدا بـآلو بوونةتـةوة                
، خاصــوو بةصــةك، پؤپنــةدار و ، خاصــوو بةصــةك، پؤپنــةدار و ، خاصــوو بةصــةك، پؤپنــةدار و ، خاصــوو بةصــةك، پؤپنــةدار و كــؤتري ســپي، شــنيكــؤتري ســپي، شــنيكــؤتري ســپي، شــنيكــؤتري ســپي، شــني. . . . كؤترسـتانة بانةكــة كؤترسـتانة بانةكــة كؤترسـتانة بانةكــة كؤترسـتانة بانةكــة 

لـة خــوار  لـة خــوار  لـة خــوار  لـة خــوار  . . . . لـة دةوري يـةكتر دةگـةذثن   لـة دةوري يـةكتر دةگـةذثن   لـة دةوري يـةكتر دةگـةذثن   لـة دةوري يـةكتر دةگـةذثن   . . . . تاكـة تاكـة دةگمثـنن   تاكـة تاكـة دةگمثـنن   تاكـة تاكـة دةگمثـنن   تاكـة تاكـة دةگمثـنن   . . . . بثپؤپنـة بثپؤپنـة بثپؤپنـة بثپؤپنـة 
گوصــــة گوصــــة گوصــــة گوصــــة . . . . بانةكــــةوة پةجنــــةرةي بچــــووكي ســــةر كؤآلنةكــــة ديــــارةبانةكــــةوة پةجنــــةرةي بچــــووكي ســــةر كؤآلنةكــــة ديــــارةبانةكــــةوة پةجنــــةرةي بچــــووكي ســــةر كؤآلنةكــــة ديــــارةبانةكــــةوة پةجنــــةرةي بچــــووكي ســــةر كؤآلنةكــــة ديــــارة

نيگـاي وةيـالين بـؤ حةسـاري        نيگـاي وةيـالين بـؤ حةسـاري        نيگـاي وةيـالين بـؤ حةسـاري        نيگـاي وةيـالين بـؤ حةسـاري        . . . . هةنارةكةش هثشتا ئاوي بـن نـةكراوة      هةنارةكةش هثشتا ئاوي بـن نـةكراوة      هةنارةكةش هثشتا ئاوي بـن نـةكراوة      هةنارةكةش هثشتا ئاوي بـن نـةكراوة      
ــةرهاد  ــةوة ف ــةكة دةگوثزثت ــةرهاد ماص ــةوة ف ــةكة دةگوثزثت ــةرهاد ماص ــةوة ف ــةكة دةگوثزثت ــةرهاد ماص ــةوة ف ــةكة دةگوثزثت ــةكي  . . . . ماص ــةكي  حةســارثكي بچــووك و دةركةي ــةكي  حةســارثكي بچــووك و دةركةي ــةكي  حةســارثكي بچــووك و دةركةي حةســارثكي بچــووك و دةركةي

كـؤترثكي بـاص نةخـشني لـة سـةر       كـؤترثكي بـاص نةخـشني لـة سـةر       كـؤترثكي بـاص نةخـشني لـة سـةر       كـؤترثكي بـاص نةخـشني لـة سـةر       . . . . ئةوثش چةند كؤتري لثيـة    ئةوثش چةند كؤتري لثيـة    ئةوثش چةند كؤتري لثيـة    ئةوثش چةند كؤتري لثيـة    . . . . تةنةكةتةنةكةتةنةكةتةنةكة
دةنـدووكي بـؤ تنـؤكي      دةنـدووكي بـؤ تنـؤكي      دةنـدووكي بـؤ تنـؤكي      دةنـدووكي بـؤ تنـؤكي      . . . . لثواري حةوزثكي بچـووك سـةري هةصـبذيوة       لثواري حةوزثكي بچـووك سـةري هةصـبذيوة       لثواري حةوزثكي بچـووك سـةري هةصـبذيوة       لثواري حةوزثكي بچـووك سـةري هةصـبذيوة       

        ....ئاوي شثرةكة كردووةتةوةئاوي شثرةكة كردووةتةوةئاوي شثرةكة كردووةتةوةئاوي شثرةكة كردووةتةوة
دصتةنگ و نيگـةران دةذواتـة ژوورةكـةيتر        دصتةنگ و نيگـةران دةذواتـة ژوورةكـةيتر        دصتةنگ و نيگـةران دةذواتـة ژوورةكـةيتر        دصتةنگ و نيگـةران دةذواتـة ژوورةكـةيتر        ... ... ... ... نا، كةس لة ماص نية    نا، كةس لة ماص نية    نا، كةس لة ماص نية    نا، كةس لة ماص نية    

ــةرهاد ــةرهادف ــةرهادف ــةرهادف ــژن . . . . ف ــاص و حةســاري پريث ــة م ــژن ژووري روو ل ــاص و حةســاري پريث ــة م ــژن ژووري روو ل ــاص و حةســاري پريث ــة م ــژن ژووري روو ل ــاص و حةســاري پريث ــة م ــژن. . . . ژووري روو ل ــة پريث ــژنكلؤص ــة پريث ــژنكلؤص ــة پريث ــژنكلؤص ــة پريث ! ! ! ! كلؤص
ــةيزانيوة ــةيزانيوةهثــشتا ن ــةيزانيوةهثــشتا ن ــةيزانيوةهثــشتا ن ــؤ  . . . .  فــةرهاد رؤشــتووةتة ســةر فــةرهاد رؤشــتووةتة ســةر فــةرهاد رؤشــتووةتة ســةر فــةرهاد رؤشــتووةتة ســةرهثــشتا ن ــؤ  لثكــدا لثكــدا قــسةي ب ــؤ  لثكــدا لثكــدا قــسةي ب ــؤ  لثكــدا لثكــدا قــسةي ب لثكــدا لثكــدا قــسةي ب

چــاو بــة ژوورةكةيــدا چــاو بــة ژوورةكةيــدا چــاو بــة ژوورةكةيــدا چــاو بــة ژوورةكةيــدا ... ... ... ... رةنگــة لــة تــاو ئثــشي پــث و پــشيت رةنگــة لــة تــاو ئثــشي پــث و پــشيت رةنگــة لــة تــاو ئثــشي پــث و پــشيت رةنگــة لــة تــاو ئثــشي پــث و پــشيت . . . . دةكــاتدةكــاتدةكــاتدةكــات
تــاوي  تــاوي  تــاوي  تــاوي  . . . . سةتــصثكي خاصــي ســةرجني دةذنثتــةوة   سةتــصثكي خاصــي ســةرجني دةذنثتــةوة   سةتــصثكي خاصــي ســةرجني دةذنثتــةوة   سةتــصثكي خاصــي ســةرجني دةذنثتــةوة   . . . . دةگثــذثت فــةرهاد دةگثــذثت فــةرهاد دةگثــذثت فــةرهاد دةگثــذثت فــةرهاد 

ــث ــثدةداتـ ــثدةداتـ ــثدةداتـ ــدا     . . . . دةداتـ ــة پليكانةكانـ ــديس بـ ــةوة هةمـ ــاو هثنانـ ــانووي ئـ ــة بيـ ــدا     بـ ــة پليكانةكانـ ــديس بـ ــةوة هةمـ ــاو هثنانـ ــانووي ئـ ــة بيـ ــدا     بـ ــة پليكانةكانـ ــديس بـ ــةوة هةمـ ــاو هثنانـ ــانووي ئـ ــة بيـ ــدا     بـ ــة پليكانةكانـ ــديس بـ ــةوة هةمـ ــاو هثنانـ ــانووي ئـ ــة بيـ بـ
        . . . . بؤ داآلنة تاريكةكة و لةوثوة بؤ حةساربؤ داآلنة تاريكةكة و لةوثوة بؤ حةساربؤ داآلنة تاريكةكة و لةوثوة بؤ حةساربؤ داآلنة تاريكةكة و لةوثوة بؤ حةسار. . . . دادةگةذثتدادةگةذثتدادةگةذثتدادةگةذثت

ــابوو    ــؤي م ــژن وةك خ ــي پريث ــاري ماص ــابوو   حةس ــؤي م ــژن وةك خ ــي پريث ــاري ماص ــابوو   حةس ــؤي م ــژن وةك خ ــي پريث ــاري ماص ــابوو   حةس ــؤي م ــژن وةك خ ــي پريث ــاري ماص ــپرزة و  . . . . حةس ــةروا ش ــپرزة و  ه ــةروا ش ــپرزة و  ه ــةروا ش ــپرزة و  ه ــةروا ش ه
پريثژن هةميشة لةو مثوة بة     پريثژن هةميشة لةو مثوة بة     پريثژن هةميشة لةو مثوة بة     پريثژن هةميشة لةو مثوة بة     ... ... ... ... دارمثوي بن ديوارةكةش  دارمثوي بن ديوارةكةش  دارمثوي بن ديوارةكةش  دارمثوي بن ديوارةكةش  . . . . هةصنةپةردثراوهةصنةپةردثراوهةصنةپةردثراوهةصنةپةردثراو

        : : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . گلةيي بووگلةيي بووگلةيي بووگلةيي بوو
 پةيژةكــةش هــةروا   پةيژةكــةش هــةروا   پةيژةكــةش هــةروا   پةيژةكــةش هــةروا  ))))))))....حاشــا لــة بؤصــثك بةرســيلةش   حاشــا لــة بؤصــثك بةرســيلةش   حاشــا لــة بؤصــثك بةرســيلةش   حاشــا لــة بؤصــثك بةرســيلةش   . . . .  زذة مثــوة زذة مثــوة زذة مثــوة زذة مثــوة((((((((

    ((((((((: : : : پريثـژن گوتبـووي   پريثـژن گوتبـووي   پريثـژن گوتبـووي   پريثـژن گوتبـووي   . . . . پلةيةكي ناوةراسـيت شـكابوو    پلةيةكي ناوةراسـيت شـكابوو    پلةيةكي ناوةراسـيت شـكابوو    پلةيةكي ناوةراسـيت شـكابوو    . . . . هةصپةسثردرابووهةصپةسثردرابووهةصپةسثردرابووهةصپةسثردرابوو
        ))))))))............رو دوو دةنك بزماري دةوث، بةآلمرو دوو دةنك بزماري دةوث، بةآلمرو دوو دةنك بزماري دةوث، بةآلمرو دوو دةنك بزماري دةوث، بةآلمچصثك داچصثك داچصثك داچصثك دا

هةردوو دةسيت هةردوو دةسيت هةردوو دةسيت هةردوو دةسيت . . . . ئةو چوو لة الي پةيژة هةصپةسثردراوةكة راوةستا ئةو چوو لة الي پةيژة هةصپةسثردراوةكة راوةستا ئةو چوو لة الي پةيژة هةصپةسثردراوةكة راوةستا ئةو چوو لة الي پةيژة هةصپةسثردراوةكة راوةستا 
دةتگوت لـة چاصـثكداية كـة    دةتگوت لـة چاصـثكداية كـة    دةتگوت لـة چاصـثكداية كـة    دةتگوت لـة چاصـثكداية كـة    . . . . خستة سةر پللةيةك و، سةري بةرز كردةوة   خستة سةر پللةيةك و، سةري بةرز كردةوة   خستة سةر پللةيةك و، سةري بةرز كردةوة   خستة سةر پللةيةك و، سةري بةرز كردةوة   

        ....تةا پللةكاين ئةو پةيژة دةيگةيةننةوة سةر زةويتةا پللةكاين ئةو پةيژة دةيگةيةننةوة سةر زةويتةا پللةكاين ئةو پةيژة دةيگةيةننةوة سةر زةويتةا پللةكاين ئةو پةيژة دةيگةيةننةوة سةر زةوي
دةمـي لثكنـاوة    دةمـي لثكنـاوة    دةمـي لثكنـاوة    دةمـي لثكنـاوة    . . . . سةتصةكةي دةخاتة بةر شثري ئاوةكـةي حةسـار       سةتصةكةي دةخاتة بةر شثري ئاوةكـةي حةسـار       سةتصةكةي دةخاتة بةر شثري ئاوةكـةي حةسـار       سةتصةكةي دةخاتة بةر شثري ئاوةكـةي حةسـار       

بـة بيـستين شـؤذةي      بـة بيـستين شـؤذةي      بـة بيـستين شـؤذةي      بـة بيـستين شـؤذةي      . . . . تاي كراوةي پةجنةرةكةي پثوة دةدات    تاي كراوةي پةجنةرةكةي پثوة دةدات    تاي كراوةي پةجنةرةكةي پثوة دةدات    تاي كراوةي پةجنةرةكةي پثوة دةدات    . . . . پريثژنپريثژنپريثژنپريثژن
        ....چاو دةگثذثتچاو دةگثذثتچاو دةگثذثتچاو دةگثذثت. . . . ئاوةكة ژثوان دةبثتةوةئاوةكة ژثوان دةبثتةوةئاوةكة ژثوان دةبثتةوةئاوةكة ژثوان دةبثتةوة



 

        )))))))) لثرةي كوذم؟  لثرةي كوذم؟  لثرةي كوذم؟  لثرةي كوذم؟ ((((((((
ــةرهاد    ــريي دةذوات فـ ــةرةو پـ ــصثت و بـ ــة جثدةهثـ ــصةكة بـ ــةرهاد   سةتـ ــريي دةذوات فـ ــةرةو پـ ــصثت و بـ ــة جثدةهثـ ــصةكة بـ ــةرهاد   سةتـ ــريي دةذوات فـ ــةرةو پـ ــصثت و بـ ــة جثدةهثـ ــصةكة بـ ــةرهاد   سةتـ ــريي دةذوات فـ ــةرةو پـ ــصثت و بـ ــة جثدةهثـ ــصةكة بـ . . . . سةتـ

بـؤ ئـةوة   بـؤ ئـةوة   بـؤ ئـةوة   بـؤ ئـةوة   . . . . ليبـوردين لـث دةخوازثـت   ليبـوردين لـث دةخوازثـت   ليبـوردين لـث دةخوازثـت   ليبـوردين لـث دةخوازثـت   . . . . بزةيةكي شةرمثوين لة سةر لثوة بزةيةكي شةرمثوين لة سةر لثوة بزةيةكي شةرمثوين لة سةر لثوة بزةيةكي شةرمثوين لة سةر لثوة 
ريي چووةتـةوة پريثـژن دةركـة    ريي چووةتـةوة پريثـژن دةركـة    ريي چووةتـةوة پريثـژن دةركـة    ريي چووةتـةوة پريثـژن دةركـة    كة دةركةي كوتاوة و، بؤ ئةوةي لـة بـ   كة دةركةي كوتاوة و، بؤ ئةوةي لـة بـ   كة دةركةي كوتاوة و، بؤ ئةوةي لـة بـ   كة دةركةي كوتاوة و، بؤ ئةوةي لـة بـ   

 نازامن بؤچي پثموابوو رةنگـة كةسـثكت لـة البـث        نازامن بؤچي پثموابوو رةنگـة كةسـثكت لـة البـث        نازامن بؤچي پثموابوو رةنگـة كةسـثكت لـة البـث        نازامن بؤچي پثموابوو رةنگـة كةسـثكت لـة البـث       ((((((((: : : : دةصثتدةصثتدةصثتدةصثت. . . . داناخاتداناخاتداناخاتداناخات
        ))))))))....كة دةركةم لث بكاتةوةكة دةركةم لث بكاتةوةكة دةركةم لث بكاتةوةكة دةركةم لث بكاتةوة

شـتثك وةكـوو زةردةخةنـة بـة چرچـوو          شـتثك وةكـوو زةردةخةنـة بـة چرچـوو          شـتثك وةكـوو زةردةخةنـة بـة چرچـوو          شـتثك وةكـوو زةردةخةنـة بـة چرچـوو          . . . . دةزانثت بـؤچي پريثـژن    دةزانثت بـؤچي پريثـژن    دةزانثت بـؤچي پريثـژن    دةزانثت بـؤچي پريثـژن    
ــةذثت  ــدا تثدةپ ــؤچي رومةتي ــةذثت ل ــدا تثدةپ ــؤچي رومةتي ــةذثت ل ــدا تثدةپ ــؤچي رومةتي ــةذثت ل ــدا تثدةپ ــؤچي رومةتي ــةييوة. . . . ل ــةييوةتثگ ــةييوةتثگ ــةييوةتثگ ــةرهاد   . . . . تثگ ــي ف ــةرامي دص ــة م ــةرهاد   ل ــي ف ــةرامي دص ــة م ــةرهاد   ل ــي ف ــةرامي دص ــة م ــةرهاد   ل ــي ف ــةرامي دص ــة م ل

ــشتووة ــشتووةگةي ــشتووةگةي ــشتووةگةي ــثت. . . . گةي ــثتدةص ــثتدةص ــثتدةص ــةو    ((((((((: : : : دةص ــار ئ ــث كــوذم؟ جاروب ــة الم ب ــة ل ــثم هةي ــةو     ك ــار ئ ــث كــوذم؟ جاروب ــة الم ب ــة ل ــثم هةي ــةو     ك ــار ئ ــث كــوذم؟ جاروب ــة الم ب ــة ل ــثم هةي ــةو     ك ــار ئ ــث كــوذم؟ جاروب ــة الم ب ــة ل ــثم هةي  ك
        ))))))))............زةعيفةي دراوسثمان اليةكم لثدةكاتةوة، ئةويش ئيمذؤزةعيفةي دراوسثمان اليةكم لثدةكاتةوة، ئةويش ئيمذؤزةعيفةي دراوسثمان اليةكم لثدةكاتةوة، ئةويش ئيمذؤزةعيفةي دراوسثمان اليةكم لثدةكاتةوة، ئةويش ئيمذؤ

        )))))))) نةكا نةخؤش بث؟  نةكا نةخؤش بث؟  نةكا نةخؤش بث؟  نةكا نةخؤش بث؟ ((((((((
ــةو قــسةي خــؤي دادةچــصةكثت فــةرهاد  ــةو قــسةي خــؤي دادةچــصةكثت فــةرهاد ل ــةو قــسةي خــؤي دادةچــصةكثت فــةرهاد ل ــةو قــسةي خــؤي دادةچــصةكثت فــةرهاد ل ــژن . . . . ل ــزةي دثتــث پريث ــژن ب ــزةي دثتــث پريث ــژن ب ــزةي دثتــث پريث ــژن ب ــزةي دثتــث پريث . . . . ب

. . . .  بةرلة نيوةذؤ بة سةر پثوة هاتة الم، لة نـةخؤش نـةدةچوو             بةرلة نيوةذؤ بة سةر پثوة هاتة الم، لة نـةخؤش نـةدةچوو             بةرلة نيوةذؤ بة سةر پثوة هاتة الم، لة نـةخؤش نـةدةچوو             بةرلة نيوةذؤ بة سةر پثوة هاتة الم، لة نـةخؤش نـةدةچوو            ((((((((: : : : دةصثتدةصثتدةصثتدةصثت
        ))))))))....تةنانةت زؤريش بة دةماخ بووتةنانةت زؤريش بة دةماخ بووتةنانةت زؤريش بة دةماخ بووتةنانةت زؤريش بة دةماخ بوو

        ))))))))ووبث؟ ووبث؟ ووبث؟ ووبث؟  نةكا بؤ شوثنثك چ نةكا بؤ شوثنثك چ نةكا بؤ شوثنثك چ نةكا بؤ شوثنثك چ((((((((
بة بة بة بة . . . .  قةرار بوو عةسرةو دوا بثت و، حةسارةكةم بؤ هةصپةردثوث   قةرار بوو عةسرةو دوا بثت و، حةسارةكةم بؤ هةصپةردثوث   قةرار بوو عةسرةو دوا بثت و، حةسارةكةم بؤ هةصپةردثوث   قةرار بوو عةسرةو دوا بثت و، حةسارةكةم بؤ هةصپةردثوث  ((((((((

قـةرار بـوو ئةگـةر تـؤش لـة مـاص نةبيدةسـتثك بـة                قـةرار بـوو ئةگـةر تـؤش لـة مـاص نةبيدةسـتثك بـة                قـةرار بـوو ئةگـةر تـؤش لـة مـاص نةبيدةسـتثك بـة                قـةرار بـوو ئةگـةر تـؤش لـة مـاص نةبيدةسـتثك بـة                . . . . بةخـيت چاك بـث   بةخـيت چاك بـث   بةخـيت چاك بـث   بةخـيت چاك بـث   
        ))))))))....ژوورةكةتدا بثنثژوورةكةتدا بثنثژوورةكةتدا بثنثژوورةكةتدا بثنث

بـؤ  بـؤ  بـؤ  بـؤ  . . . . هةميشة زانيوية دةبث چي بـصثت     هةميشة زانيوية دةبث چي بـصثت     هةميشة زانيوية دةبث چي بـصثت     هةميشة زانيوية دةبث چي بـصثت     . . . . دةزانث چي دةصثت پريثژن   دةزانث چي دةصثت پريثژن   دةزانث چي دةصثت پريثژن   دةزانث چي دةصثت پريثژن   
ــة و،        ــثت داي ــي دةص ــة پث ــوذة گةجنــة ك ــةو ك ــةرهاد، ئ ــي ف ــةوةي دص ــة و،       ئ ــثت داي ــي دةص ــة پث ــوذة گةجنــة ك ــةو ك ــةرهاد، ئ ــي ف ــةوةي دص ــة و،       ئ ــثت داي ــي دةص ــة پث ــوذة گةجنــة ك ــةو ك ــةرهاد، ئ ــي ف ــةوةي دص ــة و،       ئ ــثت داي ــي دةص ــة پث ــوذة گةجنــة ك ــةو ك ــةرهاد، ئ ــي ف ــةوةي دص ئ

هةميـشة ميهرةبـان    هةميـشة ميهرةبـان    هةميـشة ميهرةبـان    هةميـشة ميهرةبـان    . . . . ميهرةبانة پريثژن ميهرةبانة پريثژن ميهرةبانة پريثژن ميهرةبانة پريثژن . . . . جاروباريش دايةگيان،رابگرثت جاروباريش دايةگيان،رابگرثت جاروباريش دايةگيان،رابگرثت جاروباريش دايةگيان،رابگرثت 
رةنگ بؤ روخـساري و، بريـسكة   رةنگ بؤ روخـساري و، بريـسكة   رةنگ بؤ روخـساري و، بريـسكة   رةنگ بؤ روخـساري و، بريـسكة   . . . . پشووي دصنيايي دةدا فةرهاد  پشووي دصنيايي دةدا فةرهاد  پشووي دصنيايي دةدا فةرهاد  پشووي دصنيايي دةدا فةرهاد  . . . . بووةبووةبووةبووة

        ....بؤ چاوةكاين دةگةذثتةوةبؤ چاوةكاين دةگةذثتةوةبؤ چاوةكاين دةگةذثتةوةبؤ چاوةكاين دةگةذثتةوة
. . . . ئثمة بةر لة فةرهاد لة داآلنة تاريكةكةوة بة پليكانةكاندا هةصـگةذاين          ئثمة بةر لة فةرهاد لة داآلنة تاريكةكةوة بة پليكانةكاندا هةصـگةذاين          ئثمة بةر لة فةرهاد لة داآلنة تاريكةكةوة بة پليكانةكاندا هةصـگةذاين          ئثمة بةر لة فةرهاد لة داآلنة تاريكةكةوة بة پليكانةكاندا هةصـگةذاين          

        ))))))))....لةمةبةرلةمةبةرلةمةبةرلةمةبةرساآلنثك ساآلنثك ساآلنثك ساآلنثك      ئثرة ماصي فةرهاد بووة، ئثرة ماصي فةرهاد بووة، ئثرة ماصي فةرهاد بووة، ئثرة ماصي فةرهاد بووة،((((((((: : : : كة گةيشتينة سةر گومتكة گةيشتينة سةر گومتكة گةيشتينة سةر گومتكة گةيشتينة سةر گومت
        ....دوو ژوور لة سةرراذةوثكي بچووكدوو ژوور لة سةرراذةوثكي بچووكدوو ژوور لة سةرراذةوثكي بچووكدوو ژوور لة سةرراذةوثكي بچووك. . . . ماصي فةرهاد بووماصي فةرهاد بووماصي فةرهاد بووماصي فةرهاد بوو

        )))))))).... ئةم ژوورة كارگةيةيت ئةم ژوورة كارگةيةيت ئةم ژوورة كارگةيةيت ئةم ژوورة كارگةيةيت((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت
هةر چـوار ديوارةكـةي بـة تـابلؤ         هةر چـوار ديوارةكـةي بـة تـابلؤ         هةر چـوار ديوارةكـةي بـة تـابلؤ         هةر چـوار ديوارةكـةي بـة تـابلؤ         . . . . لة ژووري سةر كؤآلنةكة بووين    لة ژووري سةر كؤآلنةكة بووين    لة ژووري سةر كؤآلنةكة بووين    لة ژووري سةر كؤآلنةكة بووين    

سثپايةي ناوةذاسيت ژوورةكةش تابلؤيـةكي نيوةتـةواوي       سثپايةي ناوةذاسيت ژوورةكةش تابلؤيـةكي نيوةتـةواوي       سثپايةي ناوةذاسيت ژوورةكةش تابلؤيـةكي نيوةتـةواوي       سثپايةي ناوةذاسيت ژوورةكةش تابلؤيـةكي نيوةتـةواوي       . . . . داپؤشرابووداپؤشرابووداپؤشرابووداپؤشرابوو
ئـةو  ئـةو  ئـةو  ئـةو  . . . . كؤگايةك رةنگ و فصچة لة خوار سثپايةكة هةصذژا بوو كؤگايةك رةنگ و فصچة لة خوار سثپايةكة هةصذژا بوو كؤگايةك رةنگ و فصچة لة خوار سثپايةكة هةصذژا بوو كؤگايةك رةنگ و فصچة لة خوار سثپايةكة هةصذژا بوو . . . . لة سةر بوو  لة سةر بوو  لة سةر بوو  لة سةر بوو  



 

لــة نثــوان هثــصي تونــد و، روخــساري گــرژ و مــؤن و، رةنگــي ســاردي  لــة نثــوان هثــصي تونــد و، روخــساري گــرژ و مــؤن و، رةنگــي ســاردي  لــة نثــوان هثــصي تونــد و، روخــساري گــرژ و مــؤن و، رةنگــي ســاردي  لــة نثــوان هثــصي تونــد و، روخــساري گــرژ و مــؤن و، رةنگــي ســاردي  
جگةرةيـةكي  جگةرةيـةكي  جگةرةيـةكي  جگةرةيـةكي  . . . . موچذكـةي بـة لةشـدا دةهـات       موچذكـةي بـة لةشـدا دةهـات       موچذكـةي بـة لةشـدا دةهـات       موچذكـةي بـة لةشـدا دةهـات       . . . . تابلؤكاندا سـةرماي بـوو    تابلؤكاندا سـةرماي بـوو    تابلؤكاندا سـةرماي بـوو    تابلؤكاندا سـةرماي بـوو    

دووكةصي خةسـيت   دووكةصي خةسـيت   دووكةصي خةسـيت   دووكةصي خةسـيت   . . . . داگريساند و، لة سةر كورسي بةر سثپايةكة دانيشت       داگريساند و، لة سةر كورسي بةر سثپايةكة دانيشت       داگريساند و، لة سةر كورسي بةر سثپايةكة دانيشت       داگريساند و، لة سةر كورسي بةر سثپايةكة دانيشت       
        ....جگةرةكةي بة ژوورةكةدا بآلو بووةوةجگةرةكةي بة ژوورةكةدا بآلو بووةوةجگةرةكةي بة ژوورةكةدا بآلو بووةوةجگةرةكةي بة ژوورةكةدا بآلو بووةوة

. . . . بلؤيانةي بةر لة هاتين بؤ ئةم ماصة كثـشاوة بلؤيانةي بةر لة هاتين بؤ ئةم ماصة كثـشاوة بلؤيانةي بةر لة هاتين بؤ ئةم ماصة كثـشاوة بلؤيانةي بةر لة هاتين بؤ ئةم ماصة كثـشاوة  زؤربةي ئةم تا    زؤربةي ئةم تا    زؤربةي ئةم تا    زؤربةي ئةم تا   ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت
        ))))))))....لثرةش چةند كارثكي تازةي كردووة كة هثشتا هةصينةواسيوةلثرةش چةند كارثكي تازةي كردووة كة هثشتا هةصينةواسيوةلثرةش چةند كارثكي تازةي كردووة كة هثشتا هةصينةواسيوةلثرةش چةند كارثكي تازةي كردووة كة هثشتا هةصينةواسيوة
پياوثـك لـة    پياوثـك لـة    پياوثـك لـة    پياوثـك لـة    . . . . ئةو سةيري تابلؤي نيوة تةواوي سةر سثپايةكةي كرد       ئةو سةيري تابلؤي نيوة تةواوي سةر سثپايةكةي كرد       ئةو سةيري تابلؤي نيوة تةواوي سةر سثپايةكةي كرد       ئةو سةيري تابلؤي نيوة تةواوي سةر سثپايةكةي كرد       

منـيش  منـيش  منـيش  منـيش  . . . . ئةوسا هةستا و رؤشتة ژوورةكةيتر    ئةوسا هةستا و رؤشتة ژوورةكةيتر    ئةوسا هةستا و رؤشتة ژوورةكةيتر    ئةوسا هةستا و رؤشتة ژوورةكةيتر    ... ... ... ... زةمينةي رةش و شيين   زةمينةي رةش و شيين   زةمينةي رةش و شيين   زةمينةي رةش و شيين   
 ئثـــرةش ژووري خـــةوتن و خـــواردن و،  ئثـــرةش ژووري خـــةوتن و خـــواردن و،  ئثـــرةش ژووري خـــةوتن و خـــواردن و،  ئثـــرةش ژووري خـــةوتن و خـــواردن و، ((((((((: : : : گـــومتگـــومتگـــومتگـــومت. . . . شـــوثين كـــةومتشـــوثين كـــةومتشـــوثين كـــةومتشـــوثين كـــةومت

        ))))))))....جاروباريش ميوانداري كردنةجاروباريش ميوانداري كردنةجاروباريش ميوانداري كردنةجاروباريش ميوانداري كردنة
ئةو قونچكي جگةرةكةي لة پةجنةرةوة بؤ حةساري پريثـژن فذثـدا           ئةو قونچكي جگةرةكةي لة پةجنةرةوة بؤ حةساري پريثـژن فذثـدا           ئةو قونچكي جگةرةكةي لة پةجنةرةوة بؤ حةساري پريثـژن فذثـدا           ئةو قونچكي جگةرةكةي لة پةجنةرةوة بؤ حةساري پريثـژن فذثـدا           

جگـة لـة يـةك، دوو رةســمي كـؤن و            جگـة لـة يـةك، دوو رةســمي كـؤن و            جگـة لـة يـةك، دوو رةســمي كـؤن و            جگـة لـة يـةك، دوو رةســمي كـؤن و            . . . . و، چاوي بة ژوورةكةدا خـشاند     و، چاوي بة ژوورةكةدا خـشاند     و، چاوي بة ژوورةكةدا خـشاند     و، چاوي بة ژوورةكةدا خـشاند     
. . . . سةعاتثكي ديواري كة مثصةكاين كةوتبوون، هيچيتر سةرجني رانةكثـشا      سةعاتثكي ديواري كة مثصةكاين كةوتبوون، هيچيتر سةرجني رانةكثـشا      سةعاتثكي ديواري كة مثصةكاين كةوتبوون، هيچيتر سةرجني رانةكثـشا      سةعاتثكي ديواري كة مثصةكاين كةوتبوون، هيچيتر سةرجني رانةكثـشا      

        )))))))) ئةوانة رةسـمي كثن؟  ئةوانة رةسـمي كثن؟  ئةوانة رةسـمي كثن؟  ئةوانة رةسـمي كثن؟ ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
        : : : : گومتگومتگومتگومت. . . . رؤشتم لة سةر چرپاكةي فةرهاد راكشامرؤشتم لة سةر چرپاكةي فةرهاد راكشامرؤشتم لة سةر چرپاكةي فةرهاد راكشامرؤشتم لة سةر چرپاكةي فةرهاد راكشام. . . . بوومبوومبوومبووممن ماندوو من ماندوو من ماندوو من ماندوو 

        )))))))).... ئةوةيان رةسـمي باوكيةيت ئةوةيان رةسـمي باوكيةيت ئةوةيان رةسـمي باوكيةيت ئةوةيان رةسـمي باوكيةيت((((((((
ــشتووي     ــؤز لثني ــشةي ت ــشت شي ــة پ ــة ســةرو ســيما ل ــاوثكي ب ــشتووي    پي ــؤز لثني ــشةي ت ــشت شي ــة پ ــة ســةرو ســيما ل ــاوثكي ب ــشتووي    پي ــؤز لثني ــشةي ت ــشت شي ــة پ ــة ســةرو ســيما ل ــاوثكي ب ــشتووي    پي ــؤز لثني ــشةي ت ــشت شي ــة پ ــة ســةرو ســيما ل ــاوثكي ب پي

    ((((((((: : : : گــومتگــومتگــومتگــومت. . . . رةســـمةكةوة، لــة بــن ســثبةري درةختثكــدا دانيــشتبوو     رةســـمةكةوة، لــة بــن ســثبةري درةختثكــدا دانيــشتبوو     رةســـمةكةوة، لــة بــن ســثبةري درةختثكــدا دانيــشتبوو     رةســـمةكةوة، لــة بــن ســثبةري درةختثكــدا دانيــشتبوو     
        ))))))))............ئةويتريشيانئةويتريشيانئةويتريشيانئةويتريشيان

پثـصووةكامن ئـارام لـة      پثـصووةكامن ئـارام لـة      پثـصووةكامن ئـارام لـة      پثـصووةكامن ئـارام لـة      . . . . وشةكان پچذ پچذ بة اللثومـةوة هةصـوةرين       وشةكان پچذ پچذ بة اللثومـةوة هةصـوةرين       وشةكان پچذ پچذ بة اللثومـةوة هةصـوةرين       وشةكان پچذ پچذ بة اللثومـةوة هةصـوةرين       
        ............سةر يةكتر نيشنتسةر يةكتر نيشنتسةر يةكتر نيشنتسةر يةكتر نيشنت

لة بـةر پةجنـةرةي ژوورةكـةيتر چـاوي لـة           لة بـةر پةجنـةرةي ژوورةكـةيتر چـاوي لـة           لة بـةر پةجنـةرةي ژوورةكـةيتر چـاوي لـة           لة بـةر پةجنـةرةي ژوورةكـةيتر چـاوي لـة           . . . . فةرهاد هاتبووة سةر  فةرهاد هاتبووة سةر  فةرهاد هاتبووة سةر  فةرهاد هاتبووة سةر  
دوا دوا دوا دوا ... ... ... ... ئثـستا يـان سـاتثكيتر   ئثـستا يـان سـاتثكيتر   ئثـستا يـان سـاتثكيتر   ئثـستا يـان سـاتثكيتر   . . . . چؤصي كـؤآلن و ماصـةكةي ئةوبـةر بـذيبوو     چؤصي كـؤآلن و ماصـةكةي ئةوبـةر بـذيبوو     چؤصي كـؤآلن و ماصـةكةي ئةوبـةر بـذيبوو     چؤصي كـؤآلن و ماصـةكةي ئةوبـةر بـذيبوو     

دلـؤپي پثـشتريش    دلـؤپي پثـشتريش    دلـؤپي پثـشتريش    دلـؤپي پثـشتريش    . . . . دلؤپي ئاو بة دةم شثري حةساري ماصةكةوة بةسيت       دلؤپي ئاو بة دةم شثري حةساري ماصةكةوة بةسيت       دلؤپي ئاو بة دةم شثري حةساري ماصةكةوة بةسيت       دلؤپي ئاو بة دةم شثري حةساري ماصةكةوة بةسيت       
 بـة    بـة    بـة    بـة   بةر لةوة بگاتة دةندووكي كؤترة باص نةخشينةكة لة جـمني كةوت و،          بةر لةوة بگاتة دةندووكي كؤترة باص نةخشينةكة لة جـمني كةوت و،          بةر لةوة بگاتة دةندووكي كؤترة باص نةخشينةكة لة جـمني كةوت و،          بةر لةوة بگاتة دةندووكي كؤترة باص نةخشينةكة لة جـمني كةوت و،          

بـزوةي ئـارامي هـةورة چـصكن و تثكچـذژاوةكانيش           بـزوةي ئـارامي هـةورة چـصكن و تثكچـذژاوةكانيش           بـزوةي ئـارامي هـةورة چـصكن و تثكچـذژاوةكانيش           بـزوةي ئـارامي هـةورة چـصكن و تثكچـذژاوةكانيش           . . . . حةواوة هةصواسرا حةواوة هةصواسرا حةواوة هةصواسرا حةواوة هةصواسرا 
        ............ساتةكان مانيان گرت و هةموو شتثك راوةستاساتةكان مانيان گرت و هةموو شتثك راوةستاساتةكان مانيان گرت و هةموو شتثك راوةستاساتةكان مانيان گرت و هةموو شتثك راوةستا. . . . نةمانةمانةمانةما

. . . . خةصــووزي قةصــةمةكةي ئــةو لــة گؤشــتة چثويةكةيــدا ون بووبــووخةصــووزي قةصــةمةكةي ئــةو لــة گؤشــتة چثويةكةيــدا ون بووبــووخةصــووزي قةصــةمةكةي ئــةو لــة گؤشــتة چثويةكةيــدا ون بووبــووخةصــووزي قةصــةمةكةي ئــةو لــة گؤشــتة چثويةكةيــدا ون بووبــوو
ــا و، جگةرةيــةكي داگريســاند ــا و، جگةرةيــةكي داگريســاندقةصــةمةكةي دان ــا و، جگةرةيــةكي داگريســاندقةصــةمةكةي دان ــا و، جگةرةيــةكي داگريســاندقةصــةمةكةي دان ــة . . . . پةلــةي بــووپةلــةي بــووپةلــةي بــووپةلــةي بــوو. . . . قةصــةمةكةي دان ــة كــةمتر ل ــة كــةمتر ل ــة كــةمتر ل كــةمتر ل

لةمةبةر ماصي پريثژنثكي نةخؤش لةمةبةر ماصي پريثژنثكي نةخؤش لةمةبةر ماصي پريثژنثكي نةخؤش لةمةبةر ماصي پريثژنثكي نةخؤش ساآلنثك ساآلنثك ساآلنثك ساآلنثك سةعاتثكيتر دةبوو لةو ماصة كة  سةعاتثكيتر دةبوو لةو ماصة كة  سةعاتثكيتر دةبوو لةو ماصة كة  سةعاتثكيتر دةبوو لةو ماصة كة  



 

. . . . و تةا بووة و، فةرهاد ماوةيةك لة دوو ژووريـدا ژيـاوة، بذواتـة دةر              و تةا بووة و، فةرهاد ماوةيةك لة دوو ژووريـدا ژيـاوة، بذواتـة دةر              و تةا بووة و، فةرهاد ماوةيةك لة دوو ژووريـدا ژيـاوة، بذواتـة دةر              و تةا بووة و، فةرهاد ماوةيةك لة دوو ژووريـدا ژيـاوة، بذواتـة دةر              
. . . . بيباتةوة بؤ ماصةكةي ئثستاي   بيباتةوة بؤ ماصةكةي ئثستاي   بيباتةوة بؤ ماصةكةي ئثستاي   بيباتةوة بؤ ماصةكةي ئثستاي   . . . . دةبوو فةرهاديش لة گةص خؤي بباتة دةر      دةبوو فةرهاديش لة گةص خؤي بباتة دةر      دةبوو فةرهاديش لة گةص خؤي بباتة دةر      دةبوو فةرهاديش لة گةص خؤي بباتة دةر      

ــستاي  ــةي ئث ــك و دووكةآلويةك ــؤ ژوورة تاري ــستاي ب ــةي ئث ــك و دووكةآلويةك ــؤ ژوورة تاري ــستاي ب ــةي ئث ــك و دووكةآلويةك ــؤ ژوورة تاري ــستاي ب ــةي ئث ــك و دووكةآلويةك ــؤ ژوورة تاري ــة  ... ... ... ... ب ــة كؤآلن ــوو ب ــة  دةب ــة كؤآلن ــوو ب ــة  دةب ــة كؤآلن ــوو ب ــة  دةب ــة كؤآلن ــوو ب دةب
ديـوارة كاگـصةكانةوة، لـة ژثـر        ديـوارة كاگـصةكانةوة، لـة ژثـر        ديـوارة كاگـصةكانةوة، لـة ژثـر        ديـوارة كاگـصةكانةوة، لـة ژثـر        تةنگةبةرو پثچـاو پلووچةكانـدا، لـة پـاص          تةنگةبةرو پثچـاو پلووچةكانـدا، لـة پـاص          تةنگةبةرو پثچـاو پلووچةكانـدا، لـة پـاص          تةنگةبةرو پثچـاو پلووچةكانـدا، لـة پـاص          

 هةندثك لة گةذةك و كؤآلنـةكان لـةم هـةموو            هةندثك لة گةذةك و كؤآلنـةكان لـةم هـةموو            هةندثك لة گةذةك و كؤآلنـةكان لـةم هـةموو            هةندثك لة گةذةك و كؤآلنـةكان لـةم هـةموو           ((((((((... ... ... ... پةجنةرة شينةكانةوة پةجنةرة شينةكانةوة پةجنةرة شينةكانةوة پةجنةرة شينةكانةوة 
. . . .  رؤژاين ســةرةتاي گةذانــةوةي ئــةوةي گوتبــوو رؤژاين ســةرةتاي گةذانــةوةي ئــةوةي گوتبــوو رؤژاين ســةرةتاي گةذانــةوةي ئــةوةي گوتبــوو رؤژاين ســةرةتاي گةذانــةوةي ئــةوةي گوتبــوو))))))))....ساصــةدا نــةگؤذاونساصــةدا نــةگؤذاونساصــةدا نــةگؤذاونساصــةدا نــةگؤذاون

. . . .  بة هةصة چووبوو    بة هةصة چووبوو    بة هةصة چووبوو    بة هةصة چووبوو   )))))))).... هةندثك شوثن پثناچث هةرگيز بگؤذثن      هةندثك شوثن پثناچث هةرگيز بگؤذثن      هةندثك شوثن پثناچث هةرگيز بگؤذثن      هةندثك شوثن پثناچث هةرگيز بگؤذثن     ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي
ئةو رؤژة زانيبووي بة هةصة چووة كة بؤ يةكةم جار دوا گةذانةوةي، بـة         ئةو رؤژة زانيبووي بة هةصة چووة كة بؤ يةكةم جار دوا گةذانةوةي، بـة         ئةو رؤژة زانيبووي بة هةصة چووة كة بؤ يةكةم جار دوا گةذانةوةي، بـة         ئةو رؤژة زانيبووي بة هةصة چووة كة بؤ يةكةم جار دوا گةذانةوةي، بـة         

ــةذابوو  ــدا گ ــةذابوو كؤآلنةكان ــدا گ ــةذابوو كؤآلنةكان ــدا گ ــةذابوو كؤآلنةكان ــدا گ ــيين    . . . . كؤآلنةكان ــي ش ــان، رةنگ ــصي ديوارةك ــةكان، كاگ ــيين    ماص ــي ش ــان، رةنگ ــصي ديوارةك ــةكان، كاگ ــيين    ماص ــي ش ــان، رةنگ ــصي ديوارةك ــةكان، كاگ ــيين    ماص ــي ش ــان، رةنگ ــصي ديوارةك ــةكان، كاگ ماص
بگـرة  بگـرة  بگـرة  بگـرة  ... ... ... ... پةجنةرةكان، شةمداين و رثحانـةي نـاو گوصـدانة تةنةكـةكان و          پةجنةرةكان، شةمداين و رثحانـةي نـاو گوصـدانة تةنةكـةكان و          پةجنةرةكان، شةمداين و رثحانـةي نـاو گوصـدانة تةنةكـةكان و          پةجنةرةكان، شةمداين و رثحانـةي نـاو گوصـدانة تةنةكـةكان و          

ــوون  ــكةكةش گؤذاب ــوون خةص ــكةكةش گؤذاب ــوون خةص ــكةكةش گؤذاب ــوون خةص ــكةكةش گؤذاب ــيبووةوة . . . . خةص ــياين نةناس ــيبووةوة كةس ــياين نةناس ــيبووةوة كةس ــياين نةناس ــيبووةوة كةس ــياين نةناس ــةرهاد. . . . كةس ــةرهادوةك ف ــةرهادوةك ف ــةرهادوةك ف ... ... ... ... وةك ف
ــةرهادي  ــةرهادي ف ــةرهادي ف ــةرهادي ف ــةرهاد كــة كةســي  ســاآلنثك ســاآلنثك ســاآلنثك ســاآلنثك ف ــا، وةك تةرمةكــةي ف ــةر ن ــةرهاد كــة كةســي  لةمةب ــا، وةك تةرمةكــةي ف ــةر ن ــةرهاد كــة كةســي  لةمةب ــا، وةك تةرمةكــةي ف ــةر ن ــةرهاد كــة كةســي  لةمةب ــا، وةك تةرمةكــةي ف ــةر ن لةمةب

ئـةو  ئـةو  ئـةو  ئـةو  . . . . هةموو كةس و، هةموو شـتثكي فـةرامؤش كردبـوو        هةموو كةس و، هةموو شـتثكي فـةرامؤش كردبـوو        هةموو كةس و، هةموو شـتثكي فـةرامؤش كردبـوو        هةموو كةس و، هةموو شـتثكي فـةرامؤش كردبـوو        . . . . ناسيةوةناسيةوةناسيةوةناسيةوةنةدةنةدةنةدةنةدة
        ))))))))............ نةكا منيش وةك فةرهاد نةكا منيش وةك فةرهاد نةكا منيش وةك فةرهاد نةكا منيش وةك فةرهاد((((((((. . . . بريي كردةوةبريي كردةوةبريي كردةوةبريي كردةوة

لة پشت مثزةكـةي هةسـتا وسـووذثك بـة          لة پشت مثزةكـةي هةسـتا وسـووذثك بـة          لة پشت مثزةكـةي هةسـتا وسـووذثك بـة          لة پشت مثزةكـةي هةسـتا وسـووذثك بـة          . . . . تؤقاتؤقاتؤقاتؤقا. . . . لةو برية داچصةكي  لةو برية داچصةكي  لةو برية داچصةكي  لةو برية داچصةكي  
هةموو سووچ  هةموو سووچ  هةموو سووچ  هةموو سووچ  . . . . ناو ژوورةكة و، بة ناو هةموو ژوورةكاين ماصةكةدا گةذا        ناو ژوورةكة و، بة ناو هةموو ژوورةكاين ماصةكةدا گةذا        ناو ژوورةكة و، بة ناو هةموو ژوورةكاين ماصةكةدا گةذا        ناو ژوورةكة و، بة ناو هةموو ژوورةكاين ماصةكةدا گةذا        

ــةوة   ــري دةهثناي ــتثكي وةب ــةكة ش ــةكي ماص ــةوة  و قوذنةي ــري دةهثناي ــتثكي وةب ــةكة ش ــةكي ماص ــةوة  و قوذنةي ــري دةهثناي ــتثكي وةب ــةكة ش ــةكي ماص ــةوة  و قوذنةي ــري دةهثناي ــتثكي وةب ــةكة ش ــةكي ماص ــثك. . . . و قوذنةي ــثككةس ــثككةس ــثككةس ــوثن . . . . كةس ــوثن ش ــوثن ش ــوثن ش ش
كاغـةزةكان لـة    كاغـةزةكان لـة    كاغـةزةكان لـة    كاغـةزةكان لـة    . . . . گةذايةوة بؤ پشت مثزةكـةي    گةذايةوة بؤ پشت مثزةكـةي    گةذايةوة بؤ پشت مثزةكـةي    گةذايةوة بؤ پشت مثزةكـةي    . . . . يادةوةريةكاين نةكةوت يادةوةريةكاين نةكةوت يادةوةريةكاين نةكةوت يادةوةريةكاين نةكةوت 

ــوون  ــةكة بووب ــةكتر كةص ــوون ســةر ي ــةكة بووب ــةكتر كةص ــوون ســةر ي ــةكة بووب ــةكتر كةص ــوون ســةر ي ــةكة بووب ــةكتر كةص ــةذة  . . . . ســةر ي ــةك و، پ ــة الي ــةذة ســپيةكان ل ــةذة  پ ــةك و، پ ــة الي ــةذة ســپيةكان ل ــةذة  پ ــةك و، پ ــة الي ــةذة ســپيةكان ل ــةذة  پ ــةك و، پ ــة الي ــةذة ســپيةكان ل پ
. . . . چاوي بة پةذة نووسـراوةكاندا خـشاند      چاوي بة پةذة نووسـراوةكاندا خـشاند      چاوي بة پةذة نووسـراوةكاندا خـشاند      چاوي بة پةذة نووسـراوةكاندا خـشاند      . . . . نووسراوةكان لة بةر دةستيدا   نووسراوةكان لة بةر دةستيدا   نووسراوةكان لة بةر دةستيدا   نووسراوةكان لة بةر دةستيدا   

وشةكان وةك منداصي سةرچص و السار لـة ريـزي نـاذثكو پثكـدا وةسـتا                وشةكان وةك منداصي سةرچص و السار لـة ريـزي نـاذثكو پثكـدا وةسـتا                وشةكان وةك منداصي سةرچص و السار لـة ريـزي نـاذثكو پثكـدا وةسـتا                وشةكان وةك منداصي سةرچص و السار لـة ريـزي نـاذثكو پثكـدا وةسـتا                
. . . . رستةكان وةك هثصي دوا تابلؤكةي فةرهاد خـواروو خـثچ بـوون       رستةكان وةك هثصي دوا تابلؤكةي فةرهاد خـواروو خـثچ بـوون       رستةكان وةك هثصي دوا تابلؤكةي فةرهاد خـواروو خـثچ بـوون       رستةكان وةك هثصي دوا تابلؤكةي فةرهاد خـواروو خـثچ بـوون       . . . . بوونبوونبوونبوون

        ............نةياندةگةياندةنةياندةگةياندةنةياندةگةياندةنةياندةگةياندة
تــةذة شووصــةكاين تــةذة شووصــةكاين تــةذة شووصــةكاين تــةذة شووصــةكاين . . . .  تــؤ هةميــشة خــةتت نــاخؤش بــووة  تــؤ هةميــشة خــةتت نــاخؤش بــووة  تــؤ هةميــشة خــةتت نــاخؤش بــووة  تــؤ هةميــشة خــةتت نــاخؤش بــووة ((((((((: : : : گــومتگــومتگــومتگــومت

        ))))))))....مامؤستا و، گوث بادانةكاين باوكيشت هيچيان پثنةكرامامؤستا و، گوث بادانةكاين باوكيشت هيچيان پثنةكرامامؤستا و، گوث بادانةكاين باوكيشت هيچيان پثنةكرامامؤستا و، گوث بادانةكاين باوكيشت هيچيان پثنةكرا
. . . . ئةو سـةري بـةرز كـردةوة و سـةيري كـردم           ئةو سـةري بـةرز كـردةوة و سـةيري كـردم           ئةو سـةري بـةرز كـردةوة و سـةيري كـردم           ئةو سـةري بـةرز كـردةوة و سـةيري كـردم           . . . . بة پثكةنينةوة گومت  بة پثكةنينةوة گومت  بة پثكةنينةوة گومت  بة پثكةنينةوة گومت  

. . . . هةستا بووم و لة سةر چرپاكةي فةرهاد دانيـشتبووم        هةستا بووم و لة سةر چرپاكةي فةرهاد دانيـشتبووم        هةستا بووم و لة سةر چرپاكةي فةرهاد دانيـشتبووم        هةستا بووم و لة سةر چرپاكةي فةرهاد دانيـشتبووم        . . . . چاوم هةصثنا بوو  چاوم هةصثنا بوو  چاوم هةصثنا بوو  چاوم هةصثنا بوو  
        ))))))))....ماندوويي لة لةشم دةرچووماندوويي لة لةشم دةرچووماندوويي لة لةشم دةرچووماندوويي لة لةشم دةرچوو. . . .  سووكة وةنةوزثكي خؤش بوو سووكة وةنةوزثكي خؤش بوو سووكة وةنةوزثكي خؤش بوو سووكة وةنةوزثكي خؤش بوو((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

ماوةيةكي زؤرة لثرةم، بة بثئةوةي     ماوةيةكي زؤرة لثرةم، بة بثئةوةي     ماوةيةكي زؤرة لثرةم، بة بثئةوةي     ماوةيةكي زؤرة لثرةم، بة بثئةوةي     . . . . زؤر درةنگة زؤر درةنگة زؤر درةنگة زؤر درةنگة . . . .  درةنگة  درةنگة  درةنگة  درةنگة ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
        ))))))))....زانيبثتم فةرهاد لة چي دةگةذث، يان چاوةذواين كثيةزانيبثتم فةرهاد لة چي دةگةذث، يان چاوةذواين كثيةزانيبثتم فةرهاد لة چي دةگةذث، يان چاوةذواين كثيةزانيبثتم فةرهاد لة چي دةگةذث، يان چاوةذواين كثية



 

ةو بـة هثـصي     ةو بـة هثـصي     ةو بـة هثـصي     ةو بـة هثـصي     چةند دلؤپ بـاران نيـشتنة سـةر پةجنـةرةي ژوورةكـ           چةند دلؤپ بـاران نيـشتنة سـةر پةجنـةرةي ژوورةكـ           چةند دلؤپ بـاران نيـشتنة سـةر پةجنـةرةي ژوورةكـ           چةند دلؤپ بـاران نيـشتنة سـةر پةجنـةرةي ژوورةكـ           
        . . . . خوارو خثچدا شؤذ بوونةوةخوارو خثچدا شؤذ بوونةوةخوارو خثچدا شؤذ بوونةوةخوارو خثچدا شؤذ بوونةوة

        )))))))).... ئةوة بارانيش دايكرد ئةوة بارانيش دايكرد ئةوة بارانيش دايكرد ئةوة بارانيش دايكرد((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
        )))))))).... چاوةذواين فةرهاديش كؤتايي هات چاوةذواين فةرهاديش كؤتايي هات چاوةذواين فةرهاديش كؤتايي هات چاوةذواين فةرهاديش كؤتايي هات((((((((

تا لة تاشيين قةصةمةكةي    تا لة تاشيين قةصةمةكةي    تا لة تاشيين قةصةمةكةي    تا لة تاشيين قةصةمةكةي    . . . . ئةو بة خؤشيةوة تاوي داية قةصةمبذةكةي     ئةو بة خؤشيةوة تاوي داية قةصةمبذةكةي     ئةو بة خؤشيةوة تاوي داية قةصةمبذةكةي     ئةو بة خؤشيةوة تاوي داية قةصةمبذةكةي     
بووةوة، هثصة خوارو خثچةكاين سةر شيـشةي پةجنةرةكـةش پـةرةيان     بووةوة، هثصة خوارو خثچةكاين سةر شيـشةي پةجنةرةكـةش پـةرةيان     بووةوة، هثصة خوارو خثچةكاين سةر شيـشةي پةجنةرةكـةش پـةرةيان     بووةوة، هثصة خوارو خثچةكاين سةر شيـشةي پةجنةرةكـةش پـةرةيان     

        ....ئةو هةستا و رؤشتة ژوورةكةيترئةو هةستا و رؤشتة ژوورةكةيترئةو هةستا و رؤشتة ژوورةكةيترئةو هةستا و رؤشتة ژوورةكةيتر. . . . سةندسةندسةندسةند
لــة كــؤآلن و لــة رثژنــةي لــة كــؤآلن و لــة رثژنــةي لــة كــؤآلن و لــة رثژنــةي لــة كــؤآلن و لــة رثژنــةي . . . . هثــشتا لــة بــةر پةجنةرةكةدايــة فــةرهادهثــشتا لــة بــةر پةجنةرةكةدايــة فــةرهادهثــشتا لــة بــةر پةجنةرةكةدايــة فــةرهادهثــشتا لــة بــةر پةجنةرةكةدايــة فــةرهاد

كؤترةكــاين ســةر بــاين ماصــةكةي كؤترةكــاين ســةر بــاين ماصــةكةي كؤترةكــاين ســةر بــاين ماصــةكةي كؤترةكــاين ســةر بــاين ماصــةكةي . . . . زوآلصـي خوذةمــة بارانةكــة رامــاوة زوآلصـي خوذةمــة بارانةكــة رامــاوة زوآلصـي خوذةمــة بارانةكــة رامــاوة زوآلصـي خوذةمــة بارانةكــة رامــاوة 
. . . . ئةوبــةر، تــةذ و تــصيس خزاونةتــة كؤترخــان و، بــة كــؤرس دةگمثــنن  ئةوبــةر، تــةذ و تــصيس خزاونةتــة كؤترخــان و، بــة كــؤرس دةگمثــنن  ئةوبــةر، تــةذ و تــصيس خزاونةتــة كؤترخــان و، بــة كــؤرس دةگمثــنن  ئةوبــةر، تــةذ و تــصيس خزاونةتــة كؤترخــان و، بــة كــؤرس دةگمثــنن  

خـــوذةي بـــاران و تـــةپ و كـــويت ســـةر بـــاين خـــوذةي بـــاران و تـــةپ و كـــويت ســـةر بـــاين خـــوذةي بـــاران و تـــةپ و كـــويت ســـةر بـــاين خـــوذةي بـــاران و تـــةپ و كـــويت ســـةر بـــاين . . . . ترســـاون كؤترةكـــانترســـاون كؤترةكـــانترســـاون كؤترةكـــانترســـاون كؤترةكـــان
 و دوو كــوذي مثرمنداصــة لــةو  و دوو كــوذي مثرمنداصــة لــةو  و دوو كــوذي مثرمنداصــة لــةو  و دوو كــوذي مثرمنداصــة لــةو پياوثــكپياوثــكپياوثــكپياوثــك. . . . كؤترخانةكــةيان ترســاندووينكؤترخانةكــةيان ترســاندووينكؤترخانةكــةيان ترســاندووينكؤترخانةكــةيان ترســاندووين
بؤ ئةوةي  بؤ ئةوةي  بؤ ئةوةي  بؤ ئةوةي  . . . . بة بينيان شاد دةبثت فةرهاد    بة بينيان شاد دةبثت فةرهاد    بة بينيان شاد دةبثت فةرهاد    بة بينيان شاد دةبثت فةرهاد    . . . . سةري كؤآلنةوة دةردةكةون  سةري كؤآلنةوة دةردةكةون  سةري كؤآلنةوة دةردةكةون  سةري كؤآلنةوة دةردةكةون  

. . . . پياوةكـة گةجنـة   پياوةكـة گةجنـة   پياوةكـة گةجنـة   پياوةكـة گةجنـة   . . . . نةبيندرثت هـةنگاوثك لـة پةجنةرةكـة دةكـشثتةوة        نةبيندرثت هـةنگاوثك لـة پةجنةرةكـة دةكـشثتةوة        نةبيندرثت هـةنگاوثك لـة پةجنةرةكـة دةكـشثتةوة        نةبيندرثت هـةنگاوثك لـة پةجنةرةكـة دةكـشثتةوة        
ــة    ــثش بـ ــثش راكـ ــووة و، راكـ ــةكةي گرتـ ــةردوو مثرمنداصـ ــيت هـ ــة   دةسـ ــثش بـ ــثش راكـ ــووة و، راكـ ــةكةي گرتـ ــةردوو مثرمنداصـ ــيت هـ ــة   دةسـ ــثش بـ ــثش راكـ ــووة و، راكـ ــةكةي گرتـ ــةردوو مثرمنداصـ ــيت هـ ــة   دةسـ ــثش بـ ــثش راكـ ــووة و، راكـ ــةكةي گرتـ ــةردوو مثرمنداصـ ــيت هـ دةسـ

لة دةركةي تةنةكةي ماصةكةي ئةوبـةريان      لة دةركةي تةنةكةي ماصةكةي ئةوبـةريان      لة دةركةي تةنةكةي ماصةكةي ئةوبـةريان      لة دةركةي تةنةكةي ماصةكةي ئةوبـةريان      . . . . كؤآلنةكةدا راياندةكثشثت كؤآلنةكةدا راياندةكثشثت كؤآلنةكةدا راياندةكثشثت كؤآلنةكةدا راياندةكثشثت 
دوا ئــاوا بوونيــان، لــة پةجنةرةكــة نزيــك دةبثتــةوة دوا ئــاوا بوونيــان، لــة پةجنةرةكــة نزيــك دةبثتــةوة دوا ئــاوا بوونيــان، لــة پةجنةرةكــة نزيــك دةبثتــةوة دوا ئــاوا بوونيــان، لــة پةجنةرةكــة نزيــك دةبثتــةوة . . . . نزيــك دةخاتــةوةنزيــك دةخاتــةوةنزيــك دةخاتــةوةنزيــك دةخاتــةوة

لــةو لــةو لــةو لــةو . . . . مــل بــؤ ئــةو ســةري كــؤآلن درثــژ دةكاتــةوة هةمــديسمــل بــؤ ئــةو ســةري كــؤآلن درثــژ دةكاتــةوة هةمــديسمــل بــؤ ئــةو ســةري كــؤآلن درثــژ دةكاتــةوة هةمــديسمــل بــؤ ئــةو ســةري كــؤآلن درثــژ دةكاتــةوة هةمــديس. . . . فــةرهادفــةرهادفــةرهادفــةرهاد
. . . . سةري كؤآلنةوة كچثك لة بـةر رثژنةكـةدا وردوو بـة كـاوةخؤ دثـت               سةري كؤآلنةوة كچثك لة بـةر رثژنةكـةدا وردوو بـة كـاوةخؤ دثـت               سةري كؤآلنةوة كچثك لة بـةر رثژنةكـةدا وردوو بـة كـاوةخؤ دثـت               سةري كؤآلنةوة كچثك لة بـةر رثژنةكـةدا وردوو بـة كـاوةخؤ دثـت               

ناوة ناوةش ناوة ناوةش ناوة ناوةش ناوة ناوةش . . . . هةنگاوي نةرم و سووك هةصدةهثنثتهةنگاوي نةرم و سووك هةصدةهثنثتهةنگاوي نةرم و سووك هةصدةهثنثتهةنگاوي نةرم و سووك هةصدةهثنثت. . . . كچي ئاوو بارانة  كچي ئاوو بارانة  كچي ئاوو بارانة  كچي ئاوو بارانة  
. . . . بـــؤ پةجنةرةيژوورةكـــةي هةصـــدةبذثتبـــؤ پةجنةرةيژوورةكـــةي هةصـــدةبذثتبـــؤ پةجنةرةيژوورةكـــةي هةصـــدةبذثتبـــؤ پةجنةرةيژوورةكـــةي هةصـــدةبذثتســـةر بـــؤ ماصـــي فـــةرهاد و، ســـةر بـــؤ ماصـــي فـــةرهاد و، ســـةر بـــؤ ماصـــي فـــةرهاد و، ســـةر بـــؤ ماصـــي فـــةرهاد و، 

ــت  ــت بيبينث ــت پثناچث ــت بيبينث ــت پثناچث ــت بيبينث ــت پثناچث ــت بيبينث ــت  . . . . پثناچث ــت خــةرامانتر دث ــا دث ــت  ت ــت خــةرامانتر دث ــا دث ــت  ت ــت خــةرامانتر دث ــا دث ــت  ت ــت خــةرامانتر دث ــا دث ــاودامثين  . . . . ت ــاودامثين  كراســثكي ئ ــاودامثين  كراســثكي ئ ــاودامثين  كراســثكي ئ كراســثكي ئ
گوصـة وردة سـوورةكاين بـة دةم بـاو          گوصـة وردة سـوورةكاين بـة دةم بـاو          گوصـة وردة سـوورةكاين بـة دةم بـاو          گوصـة وردة سـوورةكاين بـة دةم بـاو          . . . . تةخت شيين لة بةرداية كچةكة    تةخت شيين لة بةرداية كچةكة    تةخت شيين لة بةرداية كچةكة    تةخت شيين لة بةرداية كچةكة    

تـةا گوصـةكاين    تـةا گوصـةكاين    تـةا گوصـةكاين    تـةا گوصـةكاين    . . . . بة سـةر يـةكتردا دةخـزثن      بة سـةر يـةكتردا دةخـزثن      بة سـةر يـةكتردا دةخـزثن      بة سـةر يـةكتردا دةخـزثن      . . . . بارانةكةوة دةشةكثنةوة بارانةكةوة دةشةكثنةوة بارانةكةوة دةشةكثنةوة بارانةكةوة دةشةكثنةوة 
سةر سنگ و بـةرؤكي وةك پةپوولـةي قريسيچــمة بـة مةمكةكانيـةوة        سةر سنگ و بـةرؤكي وةك پةپوولـةي قريسيچــمة بـة مةمكةكانيـةوة        سةر سنگ و بـةرؤكي وةك پةپوولـةي قريسيچــمة بـة مةمكةكانيـةوة        سةر سنگ و بـةرؤكي وةك پةپوولـةي قريسيچــمة بـة مةمكةكانيـةوة        

دوگمةي سووخــمةكةيان   دوگمةي سووخــمةكةيان   دوگمةي سووخــمةكةيان   دوگمةي سووخــمةكةيان   . . . . بةدةم لةرينةوةيانةوة دةلةرنةوة  بةدةم لةرينةوةيانةوة دةلةرنةوة  بةدةم لةرينةوةيانةوة دةلةرنةوة  بةدةم لةرينةوةيانةوة دةلةرنةوة  . . . . نووساوننووساوننووساوننووساون
بثبيـانوو  بثبيـانوو  بثبيـانوو  بثبيـانوو  . . . . هـةموو گيـاين چـاوة فـةرهاد       هـةموو گيـاين چـاوة فـةرهاد       هـةموو گيـاين چـاوة فـةرهاد       هـةموو گيـاين چـاوة فـةرهاد       . . . . ترازاندووة مةمكة قوتـةكاين   ترازاندووة مةمكة قوتـةكاين   ترازاندووة مةمكة قوتـةكاين   ترازاندووة مةمكة قوتـةكاين   

. . . . دةســت بــؤ دةســتگرةي پةجنةرةكــة دةبــات و، تايــةكي دةكاتــةوة      دةســت بــؤ دةســتگرةي پةجنةرةكــة دةبــات و، تايــةكي دةكاتــةوة      دةســت بــؤ دةســتگرةي پةجنةرةكــة دةبــات و، تايــةكي دةكاتــةوة      دةســت بــؤ دةســتگرةي پةجنةرةكــة دةبــات و، تايــةكي دةكاتــةوة      
بةرامةي باران و بؤگصي ناو كؤآلن و سةربانةكان خؤي بة ژوورةكةدا           بةرامةي باران و بؤگصي ناو كؤآلن و سةربانةكان خؤي بة ژوورةكةدا           بةرامةي باران و بؤگصي ناو كؤآلن و سةربانةكان خؤي بة ژوورةكةدا           بةرامةي باران و بؤگصي ناو كؤآلن و سةربانةكان خؤي بة ژوورةكةدا           

كچــة نايبينثــت، هةســيت كچــة نايبينثــت، هةســيت كچــة نايبينثــت، هةســيت كچــة نايبينثــت، هةســيت . . . . ةزةوة هةصــيدةمژثت فــةرهادةزةوة هةصــيدةمژثت فــةرهادةزةوة هةصــيدةمژثت فــةرهادةزةوة هةصــيدةمژثت فــةرهادبــة حــبــة حــبــة حــبــة حــ. . . . دةكـات دةكـات دةكـات دةكـات 



 

ــة  . . . . ديــسان ســةر هةصــدةبذثتةوةديــسان ســةر هةصــدةبذثتةوةديــسان ســةر هةصــدةبذثتةوةديــسان ســةر هةصــدةبذثتةوة. . . . پثــدةكاتپثــدةكاتپثــدةكاتپثــدةكات ــةوة ب ــة ســةرو قژي ــاران ل ــة  ب ــةوة ب ــة ســةرو قژي ــاران ل ــة  ب ــةوة ب ــة ســةرو قژي ــاران ل ــة  ب ــةوة ب ــة ســةرو قژي ــاران ل ب
تةوثص و هةنيةيداو، لـةمالوالي چـاوة گةشـةكانيةوة بـة گؤنـا و دةم و           تةوثص و هةنيةيداو، لـةمالوالي چـاوة گةشـةكانيةوة بـة گؤنـا و دةم و           تةوثص و هةنيةيداو، لـةمالوالي چـاوة گةشـةكانيةوة بـة گؤنـا و دةم و           تةوثص و هةنيةيداو، لـةمالوالي چـاوة گةشـةكانيةوة بـة گؤنـا و دةم و           

بـة المـل    بـة المـل    بـة المـل    بـة المـل    . . . . شيلةي بزة و زةردةخةندةي پثية باران     شيلةي بزة و زةردةخةندةي پثية باران     شيلةي بزة و زةردةخةندةي پثية باران     شيلةي بزة و زةردةخةندةي پثية باران     . . . . لثويدا دادةچؤذثت لثويدا دادةچؤذثت لثويدا دادةچؤذثت لثويدا دادةچؤذثت 
        ....و بةرؤكيدا دةيباتة خوارو بةرؤكيدا دةيباتة خوارو بةرؤكيدا دةيباتة خوارو بةرؤكيدا دةيباتة خوار

. . . . فةرهاد بة ترس و بـة حاسـتةم سـةري سـةالمي بـؤ دادةنـةوثنثت               فةرهاد بة ترس و بـة حاسـتةم سـةري سـةالمي بـؤ دادةنـةوثنثت               فةرهاد بة ترس و بـة حاسـتةم سـةري سـةالمي بـؤ دادةنـةوثنثت               فةرهاد بة ترس و بـة حاسـتةم سـةري سـةالمي بـؤ دادةنـةوثنثت               
دةســـت هةصـــدةبذثت و، دةســـت هةصـــدةبذثت و، دةســـت هةصـــدةبذثت و، دةســـت هةصـــدةبذثت و، . . . . كچـــة دةبينثـــت و لـــة خؤشـــيدا دةخنثتـــةوةكچـــة دةبينثـــت و لـــة خؤشـــيدا دةخنثتـــةوةكچـــة دةبينثـــت و لـــة خؤشـــيدا دةخنثتـــةوةكچـــة دةبينثـــت و لـــة خؤشـــيدا دةخنثتـــةوة

هــةوداكاين بــاران بــةدةم پةجنةكانيــةوة هــةوداكاين بــاران بــةدةم پةجنةكانيــةوة هــةوداكاين بــاران بــةدةم پةجنةكانيــةوة هــةوداكاين بــاران بــةدةم پةجنةكانيــةوة . . . . بثپــةرواتر لثــي رادةتــةكثنثتبثپــةرواتر لثــي رادةتــةكثنثتبثپــةرواتر لثــي رادةتــةكثنثتبثپــةرواتر لثــي رادةتــةكثنثت
ئةوسـا  ئةوسـا  ئةوسـا  ئةوسـا  . . . . خونچةي لثوي بؤ سةالمثكي بثدةنگ دةپشكوثت خونچةي لثوي بؤ سةالمثكي بثدةنگ دةپشكوثت خونچةي لثوي بؤ سةالمثكي بثدةنگ دةپشكوثت خونچةي لثوي بؤ سةالمثكي بثدةنگ دةپشكوثت . . . . دةئالؤزثندةئالؤزثندةئالؤزثندةئالؤزثن

ي جووتثـك چـاوي تينـوودا، لـة         ي جووتثـك چـاوي تينـوودا، لـة         ي جووتثـك چـاوي تينـوودا، لـة         ي جووتثـك چـاوي تينـوودا، لـة         لة ژثر رثژنةي باران و، لـة بـةر نيگـا          لة ژثر رثژنةي باران و، لـة بـةر نيگـا          لة ژثر رثژنةي باران و، لـة بـةر نيگـا          لة ژثر رثژنةي باران و، لـة بـةر نيگـا          
لـــة دةركـــةي لـــة دةركـــةي لـــة دةركـــةي لـــة دةركـــةي . . . . دةركـــةي تةنةكـــةي حةســـاري ماصـــةكة ئـــاوا دةبثـــتدةركـــةي تةنةكـــةي حةســـاري ماصـــةكة ئـــاوا دةبثـــتدةركـــةي تةنةكـــةي حةســـاري ماصـــةكة ئـــاوا دةبثـــتدةركـــةي تةنةكـــةي حةســـاري ماصـــةكة ئـــاوا دةبثـــت

        ....ماصةكةشماصةكةشماصةكةشماصةكةش
سةراسـيمة و هةصـوةدا لـة       سةراسـيمة و هةصـوةدا لـة       سةراسـيمة و هةصـوةدا لـة       سةراسـيمة و هةصـوةدا لـة       . . . . بةر پةجنةرةكة چـؤص دةكـات فـةرهاد       بةر پةجنةرةكة چـؤص دةكـات فـةرهاد       بةر پةجنةرةكة چـؤص دةكـات فـةرهاد       بةر پةجنةرةكة چـؤص دةكـات فـةرهاد       

. . . . بـــؤ كـــوث؟ ئـــان و ســـات دةگةذثتـــةوة بـــؤ كـــوث؟ ئـــان و ســـات دةگةذثتـــةوة بـــؤ كـــوث؟ ئـــان و ســـات دةگةذثتـــةوة بـــؤ كـــوث؟ ئـــان و ســـات دةگةذثتـــةوة . . . . ژوورةكـــةش دةذواتـــة دةرژوورةكـــةش دةذواتـــة دةرژوورةكـــةش دةذواتـــة دةرژوورةكـــةش دةذواتـــة دةر
        ............ئارامي لثبذاوةئارامي لثبذاوةئارامي لثبذاوةئارامي لثبذاوة. . . . حةجـميين نيةحةجـميين نيةحةجـميين نيةحةجـميين نية
 فــةرهاد بــؤوا دةكــا؟ بــؤ وةك شــثت بــة دةوري خؤيــدا   فــةرهاد بــؤوا دةكــا؟ بــؤ وةك شــثت بــة دةوري خؤيــدا   فــةرهاد بــؤوا دةكــا؟ بــؤ وةك شــثت بــة دةوري خؤيــدا   فــةرهاد بــؤوا دةكــا؟ بــؤ وةك شــثت بــة دةوري خؤيــدا  ((((((((: : : : گــويتگــويتگــويتگــويت

        ))))))))هةصدةسووذث؟هةصدةسووذث؟هةصدةسووذث؟هةصدةسووذث؟
        )))))))).... عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

        ))))))))!!!! عاشق؟ عاشق؟ عاشق؟ عاشق؟((((((((
لــة پةجنـةرةي ماصــي  لــة پةجنـةرةي ماصــي  لــة پةجنـةرةي ماصــي  لــة پةجنـةرةي ماصــي  . . . . بـؤ بــةر پةجنةرةكـة دةگةذثتــةوة هةمـديس   بـؤ بــةر پةجنةرةكـة دةگةذثتــةوة هةمـديس   بـؤ بــةر پةجنةرةكـة دةگةذثتــةوة هةمـديس   بـؤ بــةر پةجنةرةكـة دةگةذثتــةوة هةمـديس   

لة پشت پةجنةرةكة، هةنارثكي بچووك، گةورةتر لة       لة پشت پةجنةرةكة، هةنارثكي بچووك، گةورةتر لة       لة پشت پةجنةرةكة، هةنارثكي بچووك، گةورةتر لة       لة پشت پةجنةرةكة، هةنارثكي بچووك، گةورةتر لة       . . . . كچة دةذوانثت كچة دةذوانثت كچة دةذوانثت كچة دةذوانثت 
ــة چــاوة      ــة ب ــة هةنارةك ــؤپي ناســكي گوص ــاو لقووپ ــة ن ــووكثك، ل ــة چــاوة     بةآلص ــة ب ــة هةنارةك ــؤپي ناســكي گوص ــاو لقووپ ــة ن ــووكثك، ل ــة چــاوة     بةآلص ــة ب ــة هةنارةك ــؤپي ناســكي گوص ــاو لقووپ ــة ن ــووكثك، ل ــة چــاوة     بةآلص ــة ب ــة هةنارةك ــؤپي ناســكي گوص ــاو لقووپ ــة ن ــووكثك، ل بةآلص

. . . .  ماچي پـشت شيـشة وةبـري دةهثنثتـةوة          ماچي پـشت شيـشة وةبـري دةهثنثتـةوة          ماچي پـشت شيـشة وةبـري دةهثنثتـةوة          ماچي پـشت شيـشة وةبـري دةهثنثتـةوة         شرييينشرييينشرييينشرييين. . . . شيشةكةوة نووساوة شيشةكةوة نووساوة شيشةكةوة نووساوة شيشةكةوة نووساوة 
لـةو ديـو رووين و زوآلصـي رثژنةكـةوة دةيبينثـت و       لـةو ديـو رووين و زوآلصـي رثژنةكـةوة دةيبينثـت و       لـةو ديـو رووين و زوآلصـي رثژنةكـةوة دةيبينثـت و       لـةو ديـو رووين و زوآلصـي رثژنةكـةوة دةيبينثـت و       . . . . دةيبينثت فةرهاد دةيبينثت فةرهاد دةيبينثت فةرهاد دةيبينثت فةرهاد 

            ....ئؤخةي دثتثئؤخةي دثتثئؤخةي دثتثئؤخةي دثتث
رةمـز و نيـشانةي نابـث لـة بـري      رةمـز و نيـشانةي نابـث لـة بـري      رةمـز و نيـشانةي نابـث لـة بـري      رةمـز و نيـشانةي نابـث لـة بـري      . . . . عاشقان لة خـووي خؤيـان نـانثن    عاشقان لة خـووي خؤيـان نـانثن    عاشقان لة خـووي خؤيـان نـانثن    عاشقان لة خـووي خؤيـان نـانثن    

حةمتةن پـةرداخثك ئاويـشي     حةمتةن پـةرداخثك ئاويـشي     حةمتةن پـةرداخثك ئاويـشي     حةمتةن پـةرداخثك ئاويـشي     . . . . كاري ئةو دةستة سپي و ناسكةية     كاري ئةو دةستة سپي و ناسكةية     كاري ئةو دةستة سپي و ناسكةية     كاري ئةو دةستة سپي و ناسكةية     . . . . بكرثبكرثبكرثبكرث
        ....كردووةتة بن گوصةهةنارةكةكردووةتة بن گوصةهةنارةكةكردووةتة بن گوصةهةنارةكةكردووةتة بن گوصةهةنارةكة

        ))))))))!!!! نةكا ئةو كچة كاصث بث نةكا ئةو كچة كاصث بث نةكا ئةو كچة كاصث بث نةكا ئةو كچة كاصث بث((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . ئةو نةيديبووئةو نةيديبووئةو نةيديبووئةو نةيديبوو. . . . كردبوويكردبوويكردبوويكردبووي
رةســمثك لـة    رةســمثك لـة    رةســمثك لـة    رةســمثك لـة    . . . . كچؤصةيةكي منداصـكار  كچؤصةيةكي منداصـكار  كچؤصةيةكي منداصـكار  كچؤصةيةكي منداصـكار  . . . . كاصث كچثكي درواسثيان بوو   كاصث كچثكي درواسثيان بوو   كاصث كچثكي درواسثيان بوو   كاصث كچثكي درواسثيان بوو   

تازة خةيت  تازة خةيت  تازة خةيت  تازة خةيت  . . . . ئةو دةمة فةرهاد تازة پثدةگةيي    ئةو دةمة فةرهاد تازة پثدةگةيي    ئةو دةمة فةرهاد تازة پثدةگةيي    ئةو دةمة فةرهاد تازة پثدةگةيي    . . . . قاپي شيين پةجنةرةيةكدا  قاپي شيين پةجنةرةيةكدا  قاپي شيين پةجنةرةيةكدا  قاپي شيين پةجنةرةيةكدا  



 

دوو دةنك چواصة لة ژثر پثسيت سةر دوو دةنك چواصة لة ژثر پثسيت سةر دوو دةنك چواصة لة ژثر پثسيت سةر دوو دةنك چواصة لة ژثر پثسيت سةر . . . . دةنگي بؤر بووبوودةنگي بؤر بووبوودةنگي بؤر بووبوودةنگي بؤر بووبوو. . . . سـمثصي دابووسـمثصي دابووسـمثصي دابووسـمثصي دابوو
هةموو شـةوثك دوا ئـةوةي گـةذةك        هةموو شـةوثك دوا ئـةوةي گـةذةك        هةموو شـةوثك دوا ئـةوةي گـةذةك        هةموو شـةوثك دوا ئـةوةي گـةذةك        ... ... ... ... ةوانةوانةوانةوانشششش. . . . سنگيةوة هةصتؤقيبوون سنگيةوة هةصتؤقيبوون سنگيةوة هةصتؤقيبوون سنگيةوة هةصتؤقيبوون 

دةنووست، دوور لة چاوي دايكي و باوكي، بثچرپة دةذؤشتة سـةر بـان             دةنووست، دوور لة چاوي دايكي و باوكي، بثچرپة دةذؤشتة سـةر بـان             دةنووست، دوور لة چاوي دايكي و باوكي، بثچرپة دةذؤشتة سـةر بـان             دةنووست، دوور لة چاوي دايكي و باوكي، بثچرپة دةذؤشتة سـةر بـان             
. . . . و، تا روون بوونةوةي بةياين لة پةجنةرةي ماصي كاصث ورد دةبـووةوة           و، تا روون بوونةوةي بةياين لة پةجنةرةي ماصي كاصث ورد دةبـووةوة           و، تا روون بوونةوةي بةياين لة پةجنةرةي ماصي كاصث ورد دةبـووةوة           و، تا روون بوونةوةي بةياين لة پةجنةرةي ماصي كاصث ورد دةبـووةوة           

        ............لة تاريكي پشت شيشةكاين ولة تاريكي پشت شيشةكاين ولة تاريكي پشت شيشةكاين ولة تاريكي پشت شيشةكاين و
        ))))))))پاشان چيبوو؟ پاشان چيبوو؟ پاشان چيبوو؟ پاشان چيبوو؟ ... ... ... ...  چريؤكي يةكةم حةزي مثرمنداصي چريؤكي يةكةم حةزي مثرمنداصي چريؤكي يةكةم حةزي مثرمنداصي چريؤكي يةكةم حةزي مثرمنداصي((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
 وةك هةموو چريؤكثكيتري لةم بابةتة، دوا ماوةيةك باوكي      وةك هةموو چريؤكثكيتري لةم بابةتة، دوا ماوةيةك باوكي      وةك هةموو چريؤكثكيتري لةم بابةتة، دوا ماوةيةك باوكي      وةك هةموو چريؤكثكيتري لةم بابةتة، دوا ماوةيةك باوكي     ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

ژن ژن ژن ژن . . . . كچة ماصةكةي فرؤشت و، لةو گةذةكة، تةنانةت لةم شـارةش رؤيـي           كچة ماصةكةي فرؤشت و، لةو گةذةكة، تةنانةت لةم شـارةش رؤيـي           كچة ماصةكةي فرؤشت و، لةو گةذةكة، تةنانةت لةم شـارةش رؤيـي           كچة ماصةكةي فرؤشت و، لةو گةذةكة، تةنانةت لةم شـارةش رؤيـي           
فةرهاد كاتثـك بـةوةي زاين نـةخؤش        فةرهاد كاتثـك بـةوةي زاين نـةخؤش        فةرهاد كاتثـك بـةوةي زاين نـةخؤش        فةرهاد كاتثـك بـةوةي زاين نـةخؤش        . . . . و منداصةكةشي لة گةص خؤي برد     و منداصةكةشي لة گةص خؤي برد     و منداصةكةشي لة گةص خؤي برد     و منداصةكةشي لة گةص خؤي برد     

كـة هةسـتايةوة تـاوي دايـة قةصـةم و           كـة هةسـتايةوة تـاوي دايـة قةصـةم و           كـة هةسـتايةوة تـاوي دايـة قةصـةم و           كـة هةسـتايةوة تـاوي دايـة قةصـةم و           . . . . نةخؤشي لة جثدا خـسيت    نةخؤشي لة جثدا خـسيت    نةخؤشي لة جثدا خـسيت    نةخؤشي لة جثدا خـسيت    . . . . كةوتكةوتكةوتكةوت
وةي روخـساري كچثـك بـوو كـة         وةي روخـساري كچثـك بـوو كـة         وةي روخـساري كچثـك بـوو كـة         وةي روخـساري كچثـك بـوو كـة         كاغةز و، شةوو رؤژ خةريكي كثشانة     كاغةز و، شةوو رؤژ خةريكي كثشانة     كاغةز و، شةوو رؤژ خةريكي كثشانة     كاغةز و، شةوو رؤژ خةريكي كثشانة     

        ))))))))....هةرگيز تثر نةيديبووهةرگيز تثر نةيديبووهةرگيز تثر نةيديبووهةرگيز تثر نةيديبوو
        )))))))) دةي لةوة دوا؟  دةي لةوة دوا؟  دةي لةوة دوا؟  دةي لةوة دوا؟ ((((((((

قوتاخبانـةي تـةواو كـرد و لـة زانكـؤ           قوتاخبانـةي تـةواو كـرد و لـة زانكـؤ           قوتاخبانـةي تـةواو كـرد و لـة زانكـؤ           قوتاخبانـةي تـةواو كـرد و لـة زانكـؤ           . . . . لةوة دوا فةرهاد گةورة بوو    لةوة دوا فةرهاد گةورة بوو    لةوة دوا فةرهاد گةورة بوو    لةوة دوا فةرهاد گةورة بوو    
ئثوارةي رؤژثـك كـة بـؤ تـاران دةچـوو، لـة ئوتوبووسـةكةدا               ئثوارةي رؤژثـك كـة بـؤ تـاران دةچـوو، لـة ئوتوبووسـةكةدا               ئثوارةي رؤژثـك كـة بـؤ تـاران دةچـوو، لـة ئوتوبووسـةكةدا               ئثوارةي رؤژثـك كـة بـؤ تـاران دةچـوو، لـة ئوتوبووسـةكةدا               . . . . وةرگرياوةرگرياوةرگرياوةرگريا

لـة گـةص   لـة گـةص   لـة گـةص   لـة گـةص   . . . . ئةجمارة كاصث كچثكي فارسي تاراين بوو  ئةجمارة كاصث كچثكي فارسي تاراين بوو  ئةجمارة كاصث كچثكي فارسي تاراين بوو  ئةجمارة كاصث كچثكي فارسي تاراين بوو  . . . . ديسان كاصثي ديةوة  ديسان كاصثي ديةوة  ديسان كاصثي ديةوة  ديسان كاصثي ديةوة  
دايـك و كـچ   دايـك و كـچ   دايـك و كـچ   دايـك و كـچ   . . . . دايكي بؤ سةرداين برا سةربازةكةي هاتبوو، دةگةذايـةوة       دايكي بؤ سةرداين برا سةربازةكةي هاتبوو، دةگةذايـةوة       دايكي بؤ سةرداين برا سةربازةكةي هاتبوو، دةگةذايـةوة       دايكي بؤ سةرداين برا سةربازةكةي هاتبوو، دةگةذايـةوة       

لة الشاين فةرهادةوة لـة سـةر دوو كورسـي          لة الشاين فةرهادةوة لـة سـةر دوو كورسـي          لة الشاين فةرهادةوة لـة سـةر دوو كورسـي          لة الشاين فةرهادةوة لـة سـةر دوو كورسـي          . . . . كراوة و ميهرةبان بوون   كراوة و ميهرةبان بوون   كراوة و ميهرةبان بوون   كراوة و ميهرةبان بوون   
ــشتبوون ــشتبوونداني ــشتبوونداني ــشتبوونداني ــرا     . . . . داني ــة وةك ب ــدكار ك ــوذثكي خوثن ــدين ك ــة دوان ــة ل ــرا     كچ ــة وةك ب ــدكار ك ــوذثكي خوثن ــدين ك ــة دوان ــة ل ــرا     كچ ــة وةك ب ــدكار ك ــوذثكي خوثن ــدين ك ــة دوان ــة ل ــرا     كچ ــة وةك ب ــدكار ك ــوذثكي خوثن ــدين ك ــة دوان ــة ل كچ

ئةو شةوة فةرهاد   ئةو شةوة فةرهاد   ئةو شةوة فةرهاد   ئةو شةوة فةرهاد   . . . . سةربازةكةي شةرمن و بة ئةدةب بوو، تثر نةدةبوو       سةربازةكةي شةرمن و بة ئةدةب بوو، تثر نةدةبوو       سةربازةكةي شةرمن و بة ئةدةب بوو، تثر نةدةبوو       سةربازةكةي شةرمن و بة ئةدةب بوو، تثر نةدةبوو       
 كـزي گلـؤپثكي بچووكـدا، يـان گـوثي بـة              كـزي گلـؤپثكي بچووكـدا، يـان گـوثي بـة              كـزي گلـؤپثكي بچووكـدا، يـان گـوثي بـة              كـزي گلـؤپثكي بچووكـدا، يـان گـوثي بـة             تا درةنگان لةبةر رووناكـايي    تا درةنگان لةبةر رووناكـايي    تا درةنگان لةبةر رووناكـايي    تا درةنگان لةبةر رووناكـايي    

چرپــةي ناســكي كاصــث ســپارد، يــان بــة ســيلةي چــاوة برســيةكاين لــة چرپــةي ناســكي كاصــث ســپارد، يــان بــة ســيلةي چــاوة برســيةكاين لــة چرپــةي ناســكي كاصــث ســپارد، يــان بــة ســيلةي چــاوة برســيةكاين لــة چرپــةي ناســكي كاصــث ســپارد، يــان بــة ســيلةي چــاوة برســيةكاين لــة 
دوانيوة شةو كاصث پةتوويـةكي ئاوريـشـمي لـة         دوانيوة شةو كاصث پةتوويـةكي ئاوريـشـمي لـة         دوانيوة شةو كاصث پةتوويـةكي ئاوريـشـمي لـة         دوانيوة شةو كاصث پةتوويـةكي ئاوريـشـمي لـة         . . . . روومةيت ورد بووةوة  روومةيت ورد بووةوة  روومةيت ورد بووةوة  روومةيت ورد بووةوة  

شـةوثكي  شـةوثكي  شـةوثكي  شـةوثكي  . . . . خؤي ئاآلند و، سـةري خـستة سـةر شـاين دايكـي و خـةوت               خؤي ئاآلند و، سـةري خـستة سـةر شـاين دايكـي و خـةوت               خؤي ئاآلند و، سـةري خـستة سـةر شـاين دايكـي و خـةوت               خؤي ئاآلند و، سـةري خـستة سـةر شـاين دايكـي و خـةوت               
بـةياين  بـةياين  بـةياين  بـةياين  . . . . تا بةياين خةو لة چاوي نةكـةوت      تا بةياين خةو لة چاوي نةكـةوت      تا بةياين خةو لة چاوي نةكـةوت      تا بةياين خةو لة چاوي نةكـةوت      . . . . ئةفسووناوي بوو بؤ فةرهاد   ئةفسووناوي بوو بؤ فةرهاد   ئةفسووناوي بوو بؤ فةرهاد   ئةفسووناوي بوو بؤ فةرهاد   

كـة دابـةزين دايكـي كاصـث تاكـسيةكي          كـة دابـةزين دايكـي كاصـث تاكـسيةكي          كـة دابـةزين دايكـي كاصـث تاكـسيةكي          كـة دابـةزين دايكـي كاصـث تاكـسيةكي          . . . . زوو بةر لة خؤركةوتن گةيـشنت     زوو بةر لة خؤركةوتن گةيـشنت     زوو بةر لة خؤركةوتن گةيـشنت     زوو بةر لة خؤركةوتن گةيـشنت     
 ئةو كاتة بوو فةرهاد برييكردةوة، نـاوو         ئةو كاتة بوو فةرهاد برييكردةوة، نـاوو         ئةو كاتة بوو فةرهاد برييكردةوة، نـاوو         ئةو كاتة بوو فةرهاد برييكردةوة، نـاوو        )))))))).... شةقامي ئةمريئاباد   شةقامي ئةمريئاباد   شةقامي ئةمريئاباد   شةقامي ئةمريئاباد  ((((((((. . . . راگرتراگرتراگرتراگرت

. . . . دةسيت هةصبذي و شـوثن تاكـسيةكة كـةوت        دةسيت هةصبذي و شـوثن تاكـسيةكة كـةوت        دةسيت هةصبذي و شـوثن تاكـسيةكة كـةوت        دةسيت هةصبذي و شـوثن تاكـسيةكة كـةوت        . . . . نيشاين كاصثي نةپرسيبوو  نيشاين كاصثي نةپرسيبوو  نيشاين كاصثي نةپرسيبوو  نيشاين كاصثي نةپرسيبوو  
    فةرهاد ديسان كاصـثي بثناونيـشان ون  فةرهاد ديسان كاصـثي بثناونيـشان ون  فةرهاد ديسان كاصـثي بثناونيـشان ون  فةرهاد ديسان كاصـثي بثناونيـشان ون  . . . . تاكسي دووروو دوورتر بووةوة   تاكسي دووروو دوورتر بووةوة   تاكسي دووروو دوورتر بووةوة   تاكسي دووروو دوورتر بووةوة   

        ....كردكردكردكرد



 

تيزة بزةيةكي تاص وةك كةكرة نيشتبووة سةر لثوي ئةو و بة خـةم             تيزة بزةيةكي تاص وةك كةكرة نيشتبووة سةر لثوي ئةو و بة خـةم             تيزة بزةيةكي تاص وةك كةكرة نيشتبووة سةر لثوي ئةو و بة خـةم             تيزة بزةيةكي تاص وةك كةكرة نيشتبووة سةر لثوي ئةو و بة خـةم             
            )))))))) ئيتر هةرگيز نةيديةوة؟  ئيتر هةرگيز نةيديةوة؟  ئيتر هةرگيز نةيديةوة؟  ئيتر هةرگيز نةيديةوة؟ ((((((((: : : : و مةراقةوة گويتو مةراقةوة گويتو مةراقةوة گويتو مةراقةوة گويت

چةنــد مانــگ هــةموو رؤژثــك لــة زانكــؤ چةنــد مانــگ هــةموو رؤژثــك لــة زانكــؤ چةنــد مانــگ هــةموو رؤژثــك لــة زانكــؤ چةنــد مانــگ هــةموو رؤژثــك لــة زانكــؤ . . . .  زؤري بــؤ گــةذا زؤري بــؤ گــةذا زؤري بــؤ گــةذا زؤري بــؤ گــةذا((((((((: : : : گــومتگــومتگــومتگــومت
ئـةمريابادي  ئـةمريابادي  ئـةمريابادي  ئـةمريابادي  . . . . دةذؤشتة دةر و، بة شـةقامي ئـةمريئاباددا دةسـووذايةوة        دةذؤشتة دةر و، بة شـةقامي ئـةمريئاباددا دةسـووذايةوة        دةذؤشتة دةر و، بة شـةقامي ئـةمريئاباددا دةسـووذايةوة        دةذؤشتة دةر و، بة شـةقامي ئـةمريئاباددا دةسـووذايةوة        

ئةگةرچي دةيزاين كچة دةرسي تـةواو      ئةگةرچي دةيزاين كچة دةرسي تـةواو      ئةگةرچي دةيزاين كچة دةرسي تـةواو      ئةگةرچي دةيزاين كچة دةرسي تـةواو      ... ... ... ... سةروو، ئةمريئابادي خواروو  سةروو، ئةمريئابادي خواروو  سةروو، ئةمريئابادي خواروو  سةروو، ئةمريئابادي خواروو  
كـردووة، بــةو حاصـةش هــةر رؤژة و لـة بــةر دةركـةي قوتاخبانةيــةكي     كـردووة، بــةو حاصـةش هــةر رؤژة و لـة بــةر دةركـةي قوتاخبانةيــةكي     كـردووة، بــةو حاصـةش هــةر رؤژة و لـة بــةر دةركـةي قوتاخبانةيــةكي     كـردووة، بــةو حاصـةش هــةر رؤژة و لـة بــةر دةركـةي قوتاخبانةيــةكي     
كچانةي ئةو نـاوة رادةوةسـتا و، يةكـة يةكـة لـة كچـة قوتابيـةكان ورد                كچانةي ئةو نـاوة رادةوةسـتا و، يةكـة يةكـة لـة كچـة قوتابيـةكان ورد                كچانةي ئةو نـاوة رادةوةسـتا و، يةكـة يةكـة لـة كچـة قوتابيـةكان ورد                كچانةي ئةو نـاوة رادةوةسـتا و، يةكـة يةكـة لـة كچـة قوتابيـةكان ورد                

وةها كة كچثكي وا هةرگيز نةبووبث تا ئـةو         وةها كة كچثكي وا هةرگيز نةبووبث تا ئـةو         وةها كة كچثكي وا هةرگيز نةبووبث تا ئـةو         وةها كة كچثكي وا هةرگيز نةبووبث تا ئـةو         . . . . بةآلم نةيديةوة بةآلم نةيديةوة بةآلم نةيديةوة بةآلم نةيديةوة . . . . دةبووةوةدةبووةوةدةبووةوةدةبووةوة
 بةصـكو بـة خـةون كاصـثي      بةصـكو بـة خـةون كاصـثي      بةصـكو بـة خـةون كاصـثي      بةصـكو بـة خـةون كاصـثي     وةها كة ئةو شةوة نةك بـة واقيـع،       وةها كة ئةو شةوة نةك بـة واقيـع،       وةها كة ئةو شةوة نةك بـة واقيـع،       وةها كة ئةو شةوة نةك بـة واقيـع،       . . . . بيبينثتةوةبيبينثتةوةبيبينثتةوةبيبينثتةوة

        ))))))))!!!!كث چووزانث؟كث چووزانث؟كث چووزانث؟كث چووزانث؟. . . . ديبثديبثديبثديبث
لةو ديو پةجنةرةي ژوورةكةي فةرهاد، كچة كراس       لةو ديو پةجنةرةي ژوورةكةي فةرهاد، كچة كراس       لةو ديو پةجنةرةي ژوورةكةي فةرهاد، كچة كراس       لةو ديو پةجنةرةي ژوورةكةي فةرهاد، كچة كراس       . . . . نابارثت ئيتر نابارثت ئيتر نابارثت ئيتر نابارثت ئيتر 

ــة دةر ــشينةكة هاتووةتـ ــة دةرتةختـ ــشينةكة هاتووةتـ ــة دةرتةختـ ــشينةكة هاتووةتـ ــة دةرتةختـ ــشينةكة هاتووةتـ ــثت. . . . تةختـ ــةكةيان دةماصـ ــثتحةسارمياصـ ــةكةيان دةماصـ ــثتحةسارمياصـ ــةكةيان دةماصـ ــثتحةسارمياصـ ــةكةيان دةماصـ ــاوة . . . . حةسارمياصـ ــاوة پيـ ــاوة پيـ ــاوة پيـ پيـ
گةجنةكةش بة پةيژةدا هةصگةذاوة و لة سـةر بـان، دان بـؤ كؤترةكـان               گةجنةكةش بة پةيژةدا هةصگةذاوة و لة سـةر بـان، دان بـؤ كؤترةكـان               گةجنةكةش بة پةيژةدا هةصگةذاوة و لة سـةر بـان، دان بـؤ كؤترةكـان               گةجنةكةش بة پةيژةدا هةصگةذاوة و لة سـةر بـان، دان بـؤ كؤترةكـان               

بـة  بـة  بـة  بـة  . . . . تاك و تـةرا لـة كؤترخـان هاتوونةتـة دةر كؤترةكـان            تاك و تـةرا لـة كؤترخـان هاتوونةتـة دةر كؤترةكـان            تاك و تـةرا لـة كؤترخـان هاتوونةتـة دةر كؤترةكـان            تاك و تـةرا لـة كؤترخـان هاتوونةتـة دةر كؤترةكـان            . . . . رؤ دةكات رؤ دةكات رؤ دةكات رؤ دةكات 
دوو كوذة مثرمنداصةكةش دوو كوذة مثرمنداصةكةش دوو كوذة مثرمنداصةكةش دوو كوذة مثرمنداصةكةش . . . . سةر باين هثشتا تةذي ماصةكةدا وةر بوون سةر باين هثشتا تةذي ماصةكةدا وةر بوون سةر باين هثشتا تةذي ماصةكةدا وةر بوون سةر باين هثشتا تةذي ماصةكةدا وةر بوون 

ــاين        ــرس و گوم ــة ت ــوثر، ب ــوثرة ك ــووة و، ك ــةكتريان گرت ــيت ي ــاين       رادةس ــرس و گوم ــة ت ــوثر، ب ــوثرة ك ــووة و، ك ــةكتريان گرت ــيت ي ــاين       رادةس ــرس و گوم ــة ت ــوثر، ب ــوثرة ك ــووة و، ك ــةكتريان گرت ــيت ي ــاين       رادةس ــرس و گوم ــة ت ــوثر، ب ــوثرة ك ــووة و، ك ــةكتريان گرت ــيت ي رادةس
لـة بـةر    لـة بـةر    لـة بـةر    لـة بـةر    . . . . هةصخليسكانةوة، لة دةركةي تةنةكةي حةسـارةكة دثنـة دةر        هةصخليسكانةوة، لة دةركةي تةنةكةي حةسـارةكة دثنـة دةر        هةصخليسكانةوة، لة دةركةي تةنةكةي حةسـارةكة دثنـة دةر        هةصخليسكانةوة، لة دةركةي تةنةكةي حةسـارةكة دثنـة دةر        

            ....لة ژوورةكةش رؤشتووةتة دةرلة ژوورةكةش رؤشتووةتة دةرلة ژوورةكةش رؤشتووةتة دةرلة ژوورةكةش رؤشتووةتة دةر. . . . پةجنةرة نةماوة فةرهادپةجنةرة نةماوة فةرهادپةجنةرة نةماوة فةرهادپةجنةرة نةماوة فةرهاد
        )))))))) ئةو كچة جوانة كثية؟  ئةو كچة جوانة كثية؟  ئةو كچة جوانة كثية؟  ئةو كچة جوانة كثية؟  ئةي ئةي ئةي ئةي((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

لةزةيت يادةوةري سـاتة    لةزةيت يادةوةري سـاتة    لةزةيت يادةوةري سـاتة    لةزةيت يادةوةري سـاتة    . . . . ماندوو بووبووم، بةآلم سةر خؤم نةهثنا     ماندوو بووبووم، بةآلم سةر خؤم نةهثنا     ماندوو بووبووم، بةآلم سةر خؤم نةهثنا     ماندوو بووبووم، بةآلم سةر خؤم نةهثنا     
فةرامؤش كراوةكاين رابوردووي فةرهاد و، مـةيلي ئـةو بـؤ زانـني، بـؤ               فةرامؤش كراوةكاين رابوردووي فةرهاد و، مـةيلي ئـةو بـؤ زانـني، بـؤ               فةرامؤش كراوةكاين رابوردووي فةرهاد و، مـةيلي ئـةو بـؤ زانـني، بـؤ               فةرامؤش كراوةكاين رابوردووي فةرهاد و، مـةيلي ئـةو بـؤ زانـني، بـؤ               

        )))))))).... كاصث؟ ماوةيةكة ديسان كاصثي ديوةتةوة كاصث؟ ماوةيةكة ديسان كاصثي ديوةتةوة كاصث؟ ماوةيةكة ديسان كاصثي ديوةتةوة كاصث؟ ماوةيةكة ديسان كاصثي ديوةتةوة((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت... ... ... ... بيسنت و نووسنيبيسنت و نووسنيبيسنت و نووسنيبيسنت و نووسني
    ((((((((: : : : گوتبـووم گوتبـووم گوتبـووم گوتبـووم . . . . رؤژثك لة شـوثنثك   رؤژثك لة شـوثنثك   رؤژثك لة شـوثنثك   رؤژثك لة شـوثنثك   . . . . نةيپرسي چؤن؟ پثشتر گوتبووم   نةيپرسي چؤن؟ پثشتر گوتبووم   نةيپرسي چؤن؟ پثشتر گوتبووم   نةيپرسي چؤن؟ پثشتر گوتبووم   

فةرهاد كاتثك لة زانكـؤ هـةآلت و گةذايـةوة بـؤ ئثـرة پيـشةي نةقاشـي                  فةرهاد كاتثك لة زانكـؤ هـةآلت و گةذايـةوة بـؤ ئثـرة پيـشةي نةقاشـي                  فةرهاد كاتثك لة زانكـؤ هـةآلت و گةذايـةوة بـؤ ئثـرة پيـشةي نةقاشـي                  فةرهاد كاتثك لة زانكـؤ هـةآلت و گةذايـةوة بـؤ ئثـرة پيـشةي نةقاشـي                  
تاوي داية رةنگ كـردين دةركـةو پةجنـةرةي ماصـي گةذةكـة             تاوي داية رةنگ كـردين دةركـةو پةجنـةرةي ماصـي گةذةكـة             تاوي داية رةنگ كـردين دةركـةو پةجنـةرةي ماصـي گةذةكـة             تاوي داية رةنگ كـردين دةركـةو پةجنـةرةي ماصـي گةذةكـة             . . . . هةصبژاردهةصبژاردهةصبژاردهةصبژارد

        ))))))))....كؤن و قةدمييةكانكؤن و قةدمييةكانكؤن و قةدمييةكانكؤن و قةدمييةكان
 نـاو مـاص و پةجنـةرةي زؤربـةي ماصـةكاين ئـةم گةذةكـة                 نـاو مـاص و پةجنـةرةي زؤربـةي ماصـةكاين ئـةم گةذةكـة                 نـاو مـاص و پةجنـةرةي زؤربـةي ماصـةكاين ئـةم گةذةكـة                 نـاو مـاص و پةجنـةرةي زؤربـةي ماصـةكاين ئـةم گةذةكـة                ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

        ))))))))....فةرهاد رةنگي كردووةفةرهاد رةنگي كردووةفةرهاد رةنگي كردووةفةرهاد رةنگي كردووة
            ))))))))............ة بووة وة بووة وة بووة وة بووة و ئةوسا شةيداي ئةم كچ ئةوسا شةيداي ئةم كچ ئةوسا شةيداي ئةم كچ ئةوسا شةيداي ئةم كچ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
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وةك هةموو جارثكيتر كة دادةنيشت وةك هةموو جارثكيتر كة دادةنيشت وةك هةموو جارثكيتر كة دادةنيشت وةك هةموو جارثكيتر كة دادةنيشت . . . . دانيشتووة بة ژيانيدا بچثتةوة دانيشتووة بة ژيانيدا بچثتةوة دانيشتووة بة ژيانيدا بچثتةوة دانيشتووة بة ژيانيدا بچثتةوة 
هةستثكي ئاشـنا كـة     هةستثكي ئاشـنا كـة     هةستثكي ئاشـنا كـة     هةستثكي ئاشـنا كـة     . . . . هةستيبة مةترسي دةكرد  هةستيبة مةترسي دةكرد  هةستيبة مةترسي دةكرد  هةستيبة مةترسي دةكرد  . . . . و بة ژيانيدا دةچووةوة   و بة ژيانيدا دةچووةوة   و بة ژيانيدا دةچووةوة   و بة ژيانيدا دةچووةوة   
لـة سـووچثكي دووري دةروونيـدا و، هـةموو          لـة سـووچثكي دووري دةروونيـدا و، هـةموو          لـة سـووچثكي دووري دةروونيـدا و، هـةموو          لـة سـووچثكي دووري دةروونيـدا و، هـةموو          . . . . هةميشة لـة گةصـيدا بـوو      هةميشة لـة گةصـيدا بـوو      هةميشة لـة گةصـيدا بـوو      هةميشة لـة گةصـيدا بـوو      

كـام  كـام  كـام  كـام  . . . . جارثك لة وةها كاتثكدا سةري هةصدةدايةوة و، هةذةشةي لثدةكرد     جارثك لة وةها كاتثكدا سةري هةصدةدايةوة و، هةذةشةي لثدةكرد     جارثك لة وةها كاتثكدا سةري هةصدةدايةوة و، هةذةشةي لثدةكرد     جارثك لة وةها كاتثكدا سةري هةصدةدايةوة و، هةذةشةي لثدةكرد     
مةترسي هةذةشةي لة ژياين دةكـرد؟ هـةموو ژيـاين بريةوةريـة پچـذ              مةترسي هةذةشةي لة ژياين دةكـرد؟ هـةموو ژيـاين بريةوةريـة پچـذ              مةترسي هةذةشةي لة ژياين دةكـرد؟ هـةموو ژيـاين بريةوةريـة پچـذ              مةترسي هةذةشةي لة ژياين دةكـرد؟ هـةموو ژيـاين بريةوةريـة پچـذ              

ــستاش   ــوون و ئث ــوردووي ب ــذةكاين راب ــستاش  پچ ــوون و ئث ــوردووي ب ــذةكاين راب ــستاش  پچ ــوون و ئث ــوردووي ب ــذةكاين راب ــستاش  پچ ــوون و ئث ــوردووي ب ــذةكاين راب ــةذابووةوة  ... ... ... ... پچ ــةوةيت گ ــةذابووةوة  ل ــةوةيت گ ــةذابووةوة  ل ــةوةيت گ ــةذابووةوة  ل ــةوةيت گ ل
دووروو نزيك كؤمةصث كةسـي بـةدةورةوة بـوو، هةنـدثك رووداويـش             دووروو نزيك كؤمةصث كةسـي بـةدةورةوة بـوو، هةنـدثك رووداويـش             دووروو نزيك كؤمةصث كةسـي بـةدةورةوة بـوو، هةنـدثك رووداويـش             دووروو نزيك كؤمةصث كةسـي بـةدةورةوة بـوو، هةنـدثك رووداويـش             
ــةوما كــة زؤربــةيان كــةس و رووداوي رابــوردووي   ــةوما كــة زؤربــةيان كــةس و رووداوي رابــوردووي  لةمالواليــةوة دةق ــةوما كــة زؤربــةيان كــةس و رووداوي رابــوردووي  لةمالواليــةوة دةق ــةوما كــة زؤربــةيان كــةس و رووداوي رابــوردووي  لةمالواليــةوة دةق لةمالواليــةوة دةق

        ....جگة لة لةيالجگة لة لةيالجگة لة لةيالجگة لة لةيال. . . . وونوونوونوونبببب



 

لة گـةص نةشــميل، بـؤ ئـةوةي دةفتـةري      لة گـةص نةشــميل، بـؤ ئـةوةي دةفتـةري      لة گـةص نةشــميل، بـؤ ئـةوةي دةفتـةري      لة گـةص نةشــميل، بـؤ ئـةوةي دةفتـةري      . . . . لةيال دوثنثش هاتبووةوة  لةيال دوثنثش هاتبووةوة  لةيال دوثنثش هاتبووةوة  لةيال دوثنثش هاتبووةوة  
گواية بة تةماية شثعرةكاين پيـتچين بكـا        گواية بة تةماية شثعرةكاين پيـتچين بكـا        گواية بة تةماية شثعرةكاين پيـتچين بكـا        گواية بة تةماية شثعرةكاين پيـتچين بكـا        . . . . شثعرةكاين لث وةربگرثتةوة  شثعرةكاين لث وةربگرثتةوة  شثعرةكاين لث وةربگرثتةوة  شثعرةكاين لث وةربگرثتةوة  

        : : : : و، گوتبوويو، گوتبوويو، گوتبوويو، گوتبووي
    (((((((( گوتبـووي   گوتبـووي   گوتبـووي   گوتبـووي  )))))))).... دةمةوث يةكةم كؤمةصة شثعرم پثـشكةش بـة تـؤ بكـةم        دةمةوث يةكةم كؤمةصة شثعرم پثـشكةش بـة تـؤ بكـةم        دةمةوث يةكةم كؤمةصة شثعرم پثـشكةش بـة تـؤ بكـةم        دةمةوث يةكةم كؤمةصة شثعرم پثـشكةش بـة تـؤ بكـةم       ((((((((
تةنانةت نةيگوتبوو  تةنانةت نةيگوتبوو  تةنانةت نةيگوتبوو  تةنانةت نةيگوتبوو  . . . . پثشكةش بة من؟ نةيپرسيبوو   پثشكةش بة من؟ نةيپرسيبوو   پثشكةش بة من؟ نةيپرسيبوو   پثشكةش بة من؟ نةيپرسيبوو   . . . . ، ئةو داچصةكيبوو  ، ئةو داچصةكيبوو  ، ئةو داچصةكيبوو  ، ئةو داچصةكيبوو  ))))))))تؤتؤتؤتؤ

. . . . بةآلم لة يةكةم الپةذةي دةفتةرةكـةدا پثـشكةشت كـردووة بـة باوكـت             بةآلم لة يةكةم الپةذةي دةفتةرةكـةدا پثـشكةشت كـردووة بـة باوكـت             بةآلم لة يةكةم الپةذةي دةفتةرةكـةدا پثـشكةشت كـردووة بـة باوكـت             بةآلم لة يةكةم الپةذةي دةفتةرةكـةدا پثـشكةشت كـردووة بـة باوكـت             
لة چريؤكةكانت و، لـةم     لة چريؤكةكانت و، لـةم     لة چريؤكةكانت و، لـةم     لة چريؤكةكانت و، لـةم     . . . .  من گةلث شت لة تؤ فثر بووم        من گةلث شت لة تؤ فثر بووم        من گةلث شت لة تؤ فثر بووم        من گةلث شت لة تؤ فثر بووم       ((((((((: : : : لةيال گوتبووي لةيال گوتبووي لةيال گوتبووي لةيال گوتبووي 

بـؤ شـةوثدا    بـؤ شـةوثدا    بـؤ شـةوثدا    بـؤ شـةوثدا    . . . .  ئةوسـا رؤشـتبوو     ئةوسـا رؤشـتبوو     ئةوسـا رؤشـتبوو     ئةوسـا رؤشـتبوو    ))))))))....يةك، دوو ديدارةشـدا، لـة قـسةكانت       يةك، دوو ديدارةشـدا، لـة قـسةكانت       يةك، دوو ديدارةشـدا، لـة قـسةكانت       يةك، دوو ديدارةشـدا، لـة قـسةكانت       
يـستبووي لـةيال    يـستبووي لـةيال    يـستبووي لـةيال    يـستبووي لـةيال    بببب. . . . مونرية خؤشحاص بوو  مونرية خؤشحاص بوو  مونرية خؤشحاص بوو  مونرية خؤشحاص بوو  . . . . مونرية تةلةفووين بؤ كردبوو   مونرية تةلةفووين بؤ كردبوو   مونرية تةلةفووين بؤ كردبوو   مونرية تةلةفووين بؤ كردبوو   

. . . . بة تةماية شثعرةكاين پثشكةش بة ئـةو بكـا و، باسـي لـةيالي كردبـوو               بة تةماية شثعرةكاين پثشكةش بة ئـةو بكـا و، باسـي لـةيالي كردبـوو               بة تةماية شثعرةكاين پثشكةش بة ئـةو بكـا و، باسـي لـةيالي كردبـوو               بة تةماية شثعرةكاين پثشكةش بة ئـةو بكـا و، باسـي لـةيالي كردبـوو               
. . . . لةمةبـةر كوژرابـوو   لةمةبـةر كوژرابـوو   لةمةبـةر كوژرابـوو   لةمةبـةر كوژرابـوو   سـاآلنثك   سـاآلنثك   سـاآلنثك   سـاآلنثك   باسـي بـاوكي كـة       باسـي بـاوكي كـة       باسـي بـاوكي كـة       باسـي بـاوكي كـة       . . . . باسي بنةماصةي لـةيال   باسي بنةماصةي لـةيال   باسي بنةماصةي لـةيال   باسي بنةماصةي لـةيال   

لةيال كچثكي ئازاو بة جةوهـةر بـووة كـة          لةيال كچثكي ئازاو بة جةوهـةر بـووة كـة          لةيال كچثكي ئازاو بة جةوهـةر بـووة كـة          لةيال كچثكي ئازاو بة جةوهـةر بـووة كـة          . . . . دايكي كة شووي كردبووةوة   دايكي كة شووي كردبووةوة   دايكي كة شووي كردبووةوة   دايكي كة شووي كردبووةوة   
لةوةها وةزعثكي ناخؤشدا دةرسي خوثندووة، ليسانسي وةرگرتووة و،        لةوةها وةزعثكي ناخؤشدا دةرسي خوثندووة، ليسانسي وةرگرتووة و،        لةوةها وةزعثكي ناخؤشدا دةرسي خوثندووة، ليسانسي وةرگرتووة و،        لةوةها وةزعثكي ناخؤشدا دةرسي خوثندووة، ليسانسي وةرگرتووة و،        
. . . . ئثستاش ئةگـةر مـةجال و ئيمكـاين ببـث درثـژة بـة خوثندنةكـةي دةدا         ئثستاش ئةگـةر مـةجال و ئيمكـاين ببـث درثـژة بـة خوثندنةكـةي دةدا         ئثستاش ئةگـةر مـةجال و ئيمكـاين ببـث درثـژة بـة خوثندنةكـةي دةدا         ئثستاش ئةگـةر مـةجال و ئيمكـاين ببـث درثـژة بـة خوثندنةكـةي دةدا         

. . . .  بة پثكةنينةوة گوتبووي    بة پثكةنينةوة گوتبووي    بة پثكةنينةوة گوتبووي    بة پثكةنينةوة گوتبووي   )))))))).... تؤ دةبث لة گةصي ميهرةبانتر يب       تؤ دةبث لة گةصي ميهرةبانتر يب       تؤ دةبث لة گةصي ميهرةبانتر يب       تؤ دةبث لة گةصي ميهرةبانتر يب      ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي
 پاشـان بـؤ سـبةينث        پاشـان بـؤ سـبةينث        پاشـان بـؤ سـبةينث        پاشـان بـؤ سـبةينث       )))))))).... دةبث لة گةص ئثمةش ميهرةبانتر يب       دةبث لة گةص ئثمةش ميهرةبانتر يب       دةبث لة گةص ئثمةش ميهرةبانتر يب       دةبث لة گةص ئثمةش ميهرةبانتر يب      ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي

يـةك، دوو حةفتـةي     يـةك، دوو حةفتـةي     يـةك، دوو حةفتـةي     يـةك، دوو حةفتـةي     . . . . ئـةو پثـي نـةدةكرا بچـث       ئـةو پثـي نـةدةكرا بچـث       ئـةو پثـي نـةدةكرا بچـث       ئـةو پثـي نـةدةكرا بچـث       . . . . نيوةذؤ لثي گثذابووةوة  نيوةذؤ لثي گثذابووةوة  نيوةذؤ لثي گثذابووةوة  نيوةذؤ لثي گثذابووةوة  
ــيان بپرســث  داهــاتداهــاتداهــاتداهــات ــداو، هةواص ــةدةكرا زوو زوو ســةريان لثب ــي ن ــيان بپرســث  وو پث ــداو، هةواص ــةدةكرا زوو زوو ســةريان لثب ــي ن ــيان بپرســث  وو پث ــداو، هةواص ــةدةكرا زوو زوو ســةريان لثب ــي ن ــيان بپرســث  وو پث ــداو، هةواص ــةدةكرا زوو زوو ســةريان لثب ــي ن . . . . وو پث

. . . .  ئةگةر تةلةفوونتان بؤ كردم و هةصـمنةگرت نيگـةران مـةبن      ئةگةر تةلةفوونتان بؤ كردم و هةصـمنةگرت نيگـةران مـةبن      ئةگةر تةلةفوونتان بؤ كردم و هةصـمنةگرت نيگـةران مـةبن      ئةگةر تةلةفوونتان بؤ كردم و هةصـمنةگرت نيگـةران مـةبن     ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي
 نــةيگوتبوو  نــةيگوتبوو  نــةيگوتبوو  نــةيگوتبوو ))))))))............ دةبــث دةبــث دةبــث دةبــث((((((((: : : :  گوتبــووي گوتبــووي گوتبــووي گوتبــووي))))))))....جاروبــار تةلةفوونةكــة دةقــرتثنمجاروبــار تةلةفوونةكــة دةقــرتثنمجاروبــار تةلةفوونةكــة دةقــرتثنمجاروبــار تةلةفوونةكــة دةقــرتثنم
 گةلثك كاري ناتةواو هةيـة       گةلثك كاري ناتةواو هةيـة       گةلثك كاري ناتةواو هةيـة       گةلثك كاري ناتةواو هةيـة      ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . دةبث چريؤكي فةرهاد بنووسم   دةبث چريؤكي فةرهاد بنووسم   دةبث چريؤكي فةرهاد بنووسم   دةبث چريؤكي فةرهاد بنووسم   

 باشترين كار ئةوةية كة دوا  باشترين كار ئةوةية كة دوا  باشترين كار ئةوةية كة دوا  باشترين كار ئةوةية كة دوا ((((((((: : : :  مونرية گوتبووي مونرية گوتبووي مونرية گوتبووي مونرية گوتبووي))))))))....كة دةبث تةواوي كةم  كة دةبث تةواوي كةم  كة دةبث تةواوي كةم  كة دةبث تةواوي كةم  
ئثستاش دةبث تؤزثك بة ئثمـةو بـة ژيـاين خؤتـدا            ئثستاش دةبث تؤزثك بة ئثمـةو بـة ژيـاين خؤتـدا            ئثستاش دةبث تؤزثك بة ئثمـةو بـة ژيـاين خؤتـدا            ئثستاش دةبث تؤزثك بة ئثمـةو بـة ژيـاين خؤتـدا            . . . . گةذاويتةوةگةذاويتةوةگةذاويتةوةگةذاويتةوةساآلنثك  ساآلنثك  ساآلنثك  ساآلنثك  
        ))))))))....رابگةيرابگةيرابگةيرابگةي
        )))))))).... ژياين چريؤكنووس چريؤكثكة كة دةينووسث ژياين چريؤكنووس چريؤكثكة كة دةينووسث ژياين چريؤكنووس چريؤكثكة كة دةينووسث ژياين چريؤكنووس چريؤكثكة كة دةينووسث((((((((

كةواتــة كةواتــة كةواتــة كةواتــة . . . . يــان نووســيبووييــان نووســيبووييــان نووســيبووييــان نووســيبووي. . . . پثــشتر لــة شــوثنثك ئــةوةي گوتبــووپثــشتر لــة شــوثنثك ئــةوةي گوتبــووپثــشتر لــة شــوثنثك ئــةوةي گوتبــووپثــشتر لــة شــوثنثك ئــةوةي گوتبــوو
 ئــةو چريؤكــة كــة قــةرار بــوو  ئــةو چريؤكــة كــة قــةرار بــوو  ئــةو چريؤكــة كــة قــةرار بــوو  ئــةو چريؤكــة كــة قــةرار بــوو ....دانيــشتبوو بــة چريؤكةكةيــدا بچثتــةوةدانيــشتبوو بــة چريؤكةكةيــدا بچثتــةوةدانيــشتبوو بــة چريؤكةكةيــدا بچثتــةوةدانيــشتبوو بــة چريؤكةكةيــدا بچثتــةوة

خةريك بوو دةينووسي و، لة بةشةكاين سـةرةتايدا تووشـي          خةريك بوو دةينووسي و، لة بةشةكاين سـةرةتايدا تووشـي          خةريك بوو دةينووسي و، لة بةشةكاين سـةرةتايدا تووشـي          خةريك بوو دةينووسي و، لة بةشةكاين سـةرةتايدا تووشـي          . . . . بينووسثبينووسثبينووسثبينووسث
بـريي كـردةوة، جگـة لـة دايكـي و           بـريي كـردةوة، جگـة لـة دايكـي و           بـريي كـردةوة، جگـة لـة دايكـي و           بـريي كـردةوة، جگـة لـة دايكـي و           . . . . ژنثك كة نةيدةناسي  ژنثك كة نةيدةناسي  ژنثك كة نةيدةناسي  ژنثك كة نةيدةناسي  . . . . ژنثك بووبوو ژنثك بووبوو ژنثك بووبوو ژنثك بووبوو 



 

ــكةكاين ــكةكاينخوش ــكةكاينخوش ــكةكاينخوش ــي  ... ... ... ... خوش ــشي نةدةناس ــك و خوشكةكاني ــةت داي ــي  تةنان ــشي نةدةناس ــك و خوشكةكاني ــةت داي ــي  تةنان ــشي نةدةناس ــك و خوشكةكاني ــةت داي ــي  تةنان ــشي نةدةناس ــك و خوشكةكاني ــةت داي ــةي . . . . تةنان ــةي ئ ــةي ئ ــةي ئ ئ
        ئةفسانة؟ ئةفسانةي دةناسي؟ئةفسانة؟ ئةفسانةي دةناسي؟ئةفسانة؟ ئةفسانةي دةناسي؟ئةفسانة؟ ئةفسانةي دةناسي؟

بةآلم بةآلم بةآلم بةآلم . . . .  بؤ ئةوةي كةسثكت خؤش بوث پثويست ناكا بيناسي        بؤ ئةوةي كةسثكت خؤش بوث پثويست ناكا بيناسي        بؤ ئةوةي كةسثكت خؤش بوث پثويست ناكا بيناسي        بؤ ئةوةي كةسثكت خؤش بوث پثويست ناكا بيناسي       ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت
ناسـينثكي  ناسـينثكي  ناسـينثكي  ناسـينثكي  . . . . بؤ ئةوةي چريؤكي كةسثك بنووسي دةبث حةمتةن بيناسـي        بؤ ئةوةي چريؤكي كةسثك بنووسي دةبث حةمتةن بيناسـي        بؤ ئةوةي چريؤكي كةسثك بنووسي دةبث حةمتةن بيناسـي        بؤ ئةوةي چريؤكي كةسثك بنووسي دةبث حةمتةن بيناسـي        

        ))))))))....هةمةاليةنة و تثر و تةسةلهةمةاليةنة و تثر و تةسةلهةمةاليةنة و تثر و تةسةلهةمةاليةنة و تثر و تةسةل
 چــؤن دةكــرث كةســثك بناســي كــة  چــؤن دةكــرث كةســثك بناســي كــة  چــؤن دةكــرث كةســثك بناســي كــة  چــؤن دةكــرث كةســثك بناســي كــة ((((((((: : : : گــويتگــويتگــويتگــويت. . . . تيــزة بــزةي هاتــثتيــزة بــزةي هاتــثتيــزة بــزةي هاتــثتيــزة بــزةي هاتــث

        ))))))))نةبووبث؟ نةبووبث؟ نةبووبث؟ نةبووبث؟ 
تةنانةت ئةگةر  تةنانةت ئةگةر  تةنانةت ئةگةر  تةنانةت ئةگةر  . . . . حةمتةن بووة حةمتةن بووة حةمتةن بووة حةمتةن بووة . . . . نةبووبث؟ كاصث كةسثك نية نةبووبث    نةبووبث؟ كاصث كةسثك نية نةبووبث    نةبووبث؟ كاصث كةسثك نية نةبووبث    نةبووبث؟ كاصث كةسثك نية نةبووبث    

كةشــيدا نــةيتوانيبث نةخــشي روخــساري    كةشــيدا نــةيتوانيبث نةخــشي روخــساري    كةشــيدا نــةيتوانيبث نةخــشي روخــساري    كةشــيدا نــةيتوانيبث نةخــشي روخــساري    نــةقاش لــة دواهــةم تابلؤ  نــةقاش لــة دواهــةم تابلؤ  نــةقاش لــة دواهــةم تابلؤ  نــةقاش لــة دواهــةم تابلؤ  
كـؤآلنثكي  كـؤآلنثكي  كـؤآلنثكي  كـؤآلنثكي  . . . . هةزار و يةك نيشانة بـووين دةسـةملثنن       هةزار و يةك نيشانة بـووين دةسـةملثنن       هةزار و يةك نيشانة بـووين دةسـةملثنن       هةزار و يةك نيشانة بـووين دةسـةملثنن       . . . . بكثشثتةوة، بووة بكثشثتةوة، بووة بكثشثتةوة، بووة بكثشثتةوة، بووة 

پةجنةرةيةكي بچووكي شني و    پةجنةرةيةكي بچووكي شني و    پةجنةرةيةكي بچووكي شني و    پةجنةرةيةكي بچووكي شني و    ... ... ... ... تةنگةبةري داخراوو، ديوارة كاگصةكان   تةنگةبةري داخراوو، ديوارة كاگصةكان   تةنگةبةري داخراوو، ديوارة كاگصةكان   تةنگةبةري داخراوو، ديوارة كاگصةكان   
هةنارثكي بچووك، گةورةتر لـة     هةنارثكي بچووك، گةورةتر لـة     هةنارثكي بچووك، گةورةتر لـة     هةنارثكي بچووك، گةورةتر لـة     ... ... ... ... گوصة هةنارثك لة گوصدانثكي سواصةتدا    گوصة هةنارثك لة گوصدانثكي سواصةتدا    گوصة هةنارثك لة گوصدانثكي سواصةتدا    گوصة هةنارثك لة گوصدانثكي سواصةتدا    

بةآلصووكثك كة جاروبار بـة شيـشةي پةجنةرةكـةوة دةنووسـث و، زؤر           بةآلصووكثك كة جاروبار بـة شيـشةي پةجنةرةكـةوة دةنووسـث و، زؤر           بةآلصووكثك كة جاروبار بـة شيـشةي پةجنةرةكـةوة دةنووسـث و، زؤر           بةآلصووكثك كة جاروبار بـة شيـشةي پةجنةرةكـةوة دةنووسـث و، زؤر           
كوذثكي نةقاش كاتثك دةگةذثتةوة بؤ ماص، سث جـار دةركـةي    كوذثكي نةقاش كاتثك دةگةذثتةوة بؤ ماص، سث جـار دةركـةي    كوذثكي نةقاش كاتثك دةگةذثتةوة بؤ ماص، سث جـار دةركـةي    كوذثكي نةقاش كاتثك دةگةذثتةوة بؤ ماص، سث جـار دةركـةي    ... ... ... ... شتيترشتيترشتيترشتيتر

كراوة دةكوتث و چاوةذوان دةبـث دةسـتثكي سـپي و ناسـك لـةو ديـو                 كراوة دةكوتث و چاوةذوان دةبـث دةسـتثكي سـپي و ناسـك لـةو ديـو                 كراوة دةكوتث و چاوةذوان دةبـث دةسـتثكي سـپي و ناسـك لـةو ديـو                 كراوة دةكوتث و چاوةذوان دةبـث دةسـتثكي سـپي و ناسـك لـةو ديـو                 
لة هـةر كؤآلنثـك     لة هـةر كؤآلنثـك     لة هـةر كؤآلنثـك     لة هـةر كؤآلنثـك     . . . . پةجنةرةكةوة پةرداخثك ئاو بكاتة بن گوصة هةنارةكة      پةجنةرةكةوة پةرداخثك ئاو بكاتة بن گوصة هةنارةكة      پةجنةرةكةوة پةرداخثك ئاو بكاتة بن گوصة هةنارةكة      پةجنةرةكةوة پةرداخثك ئاو بكاتة بن گوصة هةنارةكة      

بـث  بـث  بـث  بـث  كوذثكي نـةقاش سـث جـار دةركـةي كـراوةي ماصـةكةي بكوتـث، دة               كوذثكي نـةقاش سـث جـار دةركـةي كـراوةي ماصـةكةي بكوتـث، دة               كوذثكي نـةقاش سـث جـار دةركـةي كـراوةي ماصـةكةي بكوتـث، دة               كوذثكي نـةقاش سـث جـار دةركـةي كـراوةي ماصـةكةي بكوتـث، دة               
بووة بؤية هاتووةتـة نـاو      بووة بؤية هاتووةتـة نـاو      بووة بؤية هاتووةتـة نـاو      بووة بؤية هاتووةتـة نـاو      . . . . كةواتة كاصث بووة  كةواتة كاصث بووة  كةواتة كاصث بووة  كةواتة كاصث بووة  ... ... ... ... دةستثكي سپي و ناسك   دةستثكي سپي و ناسك   دةستثكي سپي و ناسك   دةستثكي سپي و ناسك   

        ....ئةم چريؤكةوةئةم چريؤكةوةئةم چريؤكةوةئةم چريؤكةوة
بةآلم بةآلم بةآلم بةآلم . . . . ئةو بريي كردةوة، رةنگة من زؤر شت دةربارةي كاصث بزامن        ئةو بريي كردةوة، رةنگة من زؤر شت دةربارةي كاصث بزامن        ئةو بريي كردةوة، رةنگة من زؤر شت دةربارةي كاصث بزامن        ئةو بريي كردةوة، رةنگة من زؤر شت دةربارةي كاصث بزامن        

 خـؤت قـسةم بـؤ بكـة          خـؤت قـسةم بـؤ بكـة          خـؤت قـسةم بـؤ بكـة          خـؤت قـسةم بـؤ بكـة         ((((((((: : : : رووي كردة كاصث و گويت    رووي كردة كاصث و گويت    رووي كردة كاصث و گويت    رووي كردة كاصث و گويت    . . . . هيچي لث نةپرسيم  هيچي لث نةپرسيم  هيچي لث نةپرسيم  هيچي لث نةپرسيم  
        ))))))))....باسي رابوردوومت بؤ بكةباسي رابوردوومت بؤ بكةباسي رابوردوومت بؤ بكةباسي رابوردوومت بؤ بكة. . . . كاصثكاصثكاصثكاصث

هـةموو شـتثك لـة      هـةموو شـتثك لـة      هـةموو شـتثك لـة      هـةموو شـتثك لـة      . . . .  رابوردوو؟ هيچ رابوردوويةك لـة ئـارادا نيـة          رابوردوو؟ هيچ رابوردوويةك لـة ئـارادا نيـة          رابوردوو؟ هيچ رابوردوويةك لـة ئـارادا نيـة          رابوردوو؟ هيچ رابوردوويةك لـة ئـارادا نيـة         ((((((((
        ))))))))....لةو ساتةوة كة فةرهادي تثدا دةبينملةو ساتةوة كة فةرهادي تثدا دةبينملةو ساتةوة كة فةرهادي تثدا دةبينملةو ساتةوة كة فةرهادي تثدا دةبينم. . . . ئثستاوة دةست پثدةكائثستاوة دةست پثدةكائثستاوة دةست پثدةكائثستاوة دةست پثدةكا

ئةو سـةري بـة     ئةو سـةري بـة     ئةو سـةري بـة     ئةو سـةري بـة     . . . . لة زةيين ئةودا، بة تووذةييةوة گويت     لة زةيين ئةودا، بة تووذةييةوة گويت     لة زةيين ئةودا، بة تووذةييةوة گويت     لة زةيين ئةودا، بة تووذةييةوة گويت     . . . . كاصث گويت كاصث گويت كاصث گويت كاصث گويت 
ــووةوة  ــووةوة كاغــةزةكاين ســةر مثزةكــةدا شــؤذ كردب ــووةوة كاغــةزةكاين ســةر مثزةكــةدا شــؤذ كردب ــووةوة كاغــةزةكاين ســةر مثزةكــةدا شــؤذ كردب وةك وةك وةك وةك . . . . مــن پثكــةنيممــن پثكــةنيممــن پثكــةنيممــن پثكــةنيم. . . . كاغــةزةكاين ســةر مثزةكــةدا شــؤذ كردب

        ))))))))؟ ؟ ؟ ؟  بة خؤتدا شكايتةوة بة خؤتدا شكايتةوة بة خؤتدا شكايتةوة بة خؤتدا شكايتةوة((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت... ... ... ... هةميشة كة پثدةكةنيم وهةميشة كة پثدةكةنيم وهةميشة كة پثدةكةنيم وهةميشة كة پثدةكةنيم و
نـةوةك لـة    نـةوةك لـة    نـةوةك لـة    نـةوةك لـة    . . . . هةسيت بة كةمبوون دةكرد   هةسيت بة كةمبوون دةكرد   هةسيت بة كةمبوون دةكرد   هةسيت بة كةمبوون دةكرد   . . . . ئةو بة خؤيدا شكابووةوة   ئةو بة خؤيدا شكابووةوة   ئةو بة خؤيدا شكابووةوة   ئةو بة خؤيدا شكابووةوة   

بةرامبةر كاصث و تووذة بوونةكةي، بةصكو لة بةرامبةر خؤي و كارثك كة            بةرامبةر كاصث و تووذة بوونةكةي، بةصكو لة بةرامبةر خؤي و كارثك كة            بةرامبةر كاصث و تووذة بوونةكةي، بةصكو لة بةرامبةر خؤي و كارثك كة            بةرامبةر كاصث و تووذة بوونةكةي، بةصكو لة بةرامبةر خؤي و كارثك كة            
بؤ بةردةوام بوون لة نووسـيين چريؤكـي        بؤ بةردةوام بوون لة نووسـيين چريؤكـي        بؤ بةردةوام بوون لة نووسـيين چريؤكـي        بؤ بةردةوام بوون لة نووسـيين چريؤكـي        . . . . شتثكي كةم بوو  شتثكي كةم بوو  شتثكي كةم بوو  شتثكي كةم بوو  . . . . دةبوو بيكا دةبوو بيكا دةبوو بيكا دةبوو بيكا 



 

: : : : بة بثزاريةوة گـويت   بة بثزاريةوة گـويت   بة بثزاريةوة گـويت   بة بثزاريةوة گـويت   . . . . فةرهاد، چريؤكي فةرهاد و كاصث، شتثكي كةم بوو       فةرهاد، چريؤكي فةرهاد و كاصث، شتثكي كةم بوو       فةرهاد، چريؤكي فةرهاد و كاصث، شتثكي كةم بوو       فةرهاد، چريؤكي فةرهاد و كاصث، شتثكي كةم بوو       
ئةم كچة بؤ ئاوا لة رابـوردووي خـؤي دابـذاوة؟ بـؤ ئـاوا لـة                ئةم كچة بؤ ئاوا لة رابـوردووي خـؤي دابـذاوة؟ بـؤ ئـاوا لـة                ئةم كچة بؤ ئاوا لة رابـوردووي خـؤي دابـذاوة؟ بـؤ ئـاوا لـة                ئةم كچة بؤ ئاوا لة رابـوردووي خـؤي دابـذاوة؟ بـؤ ئـاوا لـة                . . . .  تثناگةم  تثناگةم  تثناگةم  تثناگةم ((((((((

        ))))))))رابوردووي خؤي بثزارة؟ رابوردووي خؤي بثزارة؟ رابوردووي خؤي بثزارة؟ رابوردووي خؤي بثزارة؟ 
        )))))))) تثناگةي؟  تثناگةي؟  تثناگةي؟  تثناگةي؟ ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت
دةبـث النيكـةم سـووكة ئاوذثـك لـة رابـوردووي            دةبـث النيكـةم سـووكة ئاوذثـك لـة رابـوردووي            دةبـث النيكـةم سـووكة ئاوذثـك لـة رابـوردووي            دةبـث النيكـةم سـووكة ئاوذثـك لـة رابـوردووي            ... ... ... ...  نابـث   نابـث   نابـث   نابـث  ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
        ))))))))....بةآلم من هيچ لة رابوردووي نازامنبةآلم من هيچ لة رابوردووي نازامنبةآلم من هيچ لة رابوردووي نازامنبةآلم من هيچ لة رابوردووي نازامن. . . . بدةمةوةبدةمةوةبدةمةوةبدةمةوة

ــث دةزاين. . . .  دةزاين دةزاين دةزاين دةزاين((((((((: : : : گــومتگــومتگــومتگــومت ــث دةزاينهةنــدث شــيت ل ــث دةزاينهةنــدث شــيت ل ــث دةزاينهةنــدث شــيت ل  دايــك و  دايــك و  دايــك و  دايــك و دةزاين كــةدةزاين كــةدةزاين كــةدةزاين كــة. . . . هةنــدث شــيت ل
        ))))))))............باوكي نةماوة و، لة گةص براكانيدا دةژيباوكي نةماوة و، لة گةص براكانيدا دةژيباوكي نةماوة و، لة گةص براكانيدا دةژيباوكي نةماوة و، لة گةص براكانيدا دةژي

 بـــرا گةورةكـــةي كؤتربـــاز و قومارچيـــة و، دوو بـــرا   بـــرا گةورةكـــةي كؤتربـــاز و قومارچيـــة و، دوو بـــرا   بـــرا گةورةكـــةي كؤتربـــاز و قومارچيـــة و، دوو بـــرا   بـــرا گةورةكـــةي كؤتربـــاز و قومارچيـــة و، دوو بـــرا  ((((((((: : : : گـــويتگـــويتگـــويتگـــويت
ــوثرن  ــي ك ــوثرن بچووكةكةش ــي ك ــوثرن بچووكةكةش ــي ك ــوثرن بچووكةكةش ــي ك ــك     ... ... ... ... بچووكةكةش ــيچ چريؤكث ــة ه ــووكة ئاگاداري ــةم س ــك     ب ــيچ چريؤكث ــة ه ــووكة ئاگاداري ــةم س ــك     ب ــيچ چريؤكث ــة ه ــووكة ئاگاداري ــةم س ــك     ب ــيچ چريؤكث ــة ه ــووكة ئاگاداري ــةم س ب

        ))))))))....نانووسرثنانووسرثنانووسرثنانووسرث
 يـان بـا بـصثم دةيـان          يـان بـا بـصثم دةيـان          يـان بـا بـصثم دةيـان          يـان بـا بـصثم دةيـان         ((((((((: : : : تا من هامت شتثك بصثم، ئةو بـةردةوام بـوو         تا من هامت شتثك بصثم، ئةو بـةردةوام بـوو         تا من هامت شتثك بصثم، ئةو بـةردةوام بـوو         تا من هامت شتثك بصثم، ئةو بـةردةوام بـوو         

        ))))))))....چريؤكي جياواز دةنووسرثچريؤكي جياواز دةنووسرثچريؤكي جياواز دةنووسرثچريؤكي جياواز دةنووسرث
        )))))))).... تؤ يةكثك لةو دةيان چريؤكة بنووسة تؤ يةكثك لةو دةيان چريؤكة بنووسة تؤ يةكثك لةو دةيان چريؤكة بنووسة تؤ يةكثك لةو دةيان چريؤكة بنووسة((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

        )))))))) كة چؤن كؤتايي پث بث؟  كة چؤن كؤتايي پث بث؟  كة چؤن كؤتايي پث بث؟  كة چؤن كؤتايي پث بث؟ ((((((((
تؤ بةر لـةوة    تؤ بةر لـةوة    تؤ بةر لـةوة    تؤ بةر لـةوة    . . . .  ئةمةيان بة دةست تؤ نية      ئةمةيان بة دةست تؤ نية      ئةمةيان بة دةست تؤ نية      ئةمةيان بة دةست تؤ نية     ((((((((: : : : چؤن كؤتايي پثبث؟ گومت   چؤن كؤتايي پثبث؟ گومت   چؤن كؤتايي پثبث؟ گومت   چؤن كؤتايي پثبث؟ گومت   

. . . . هـةموومان دةزانـني  هـةموومان دةزانـني  هـةموومان دةزانـني  هـةموومان دةزانـني  . . . . دةسـت بـة نووسـيين بكـةيت كؤتـايي پثهـاتووة      دةسـت بـة نووسـيين بكـةيت كؤتـايي پثهـاتووة      دةسـت بـة نووسـيين بكـةيت كؤتـايي پثهـاتووة      دةسـت بـة نووسـيين بكـةيت كؤتـايي پثهـاتووة      
        ))))))))....تةنانةت كاصثش دةزانث كة كؤتايي پثهاتووةتةنانةت كاصثش دةزانث كة كؤتايي پثهاتووةتةنانةت كاصثش دةزانث كة كؤتايي پثهاتووةتةنانةت كاصثش دةزانث كة كؤتايي پثهاتووة

هثـشتا  هثـشتا  هثـشتا  هثـشتا  . . . . ين سـةر مثزةكـة هةصـبذي      ين سـةر مثزةكـة هةصـبذي      ين سـةر مثزةكـة هةصـبذي      ين سـةر مثزةكـة هةصـبذي      ئةو سةري لـة سـةر كاغـةزةكا       ئةو سةري لـة سـةر كاغـةزةكا       ئةو سةري لـة سـةر كاغـةزةكا       ئةو سةري لـة سـةر كاغـةزةكا       
جگةرةيـةكي داگريسـاند و،     جگةرةيـةكي داگريسـاند و،     جگةرةيـةكي داگريسـاند و،     جگةرةيـةكي داگريسـاند و،     . . . . نيشانةي بثزاربوون بـة روومةتيـةوة بـوو       نيشانةي بثزاربوون بـة روومةتيـةوة بـوو       نيشانةي بثزاربوون بـة روومةتيـةوة بـوو       نيشانةي بثزاربوون بـة روومةتيـةوة بـوو       

تؤ دةصثي هةموو شتثك لة رابوردوودا كؤتايي هاتووة        تؤ دةصثي هةموو شتثك لة رابوردوودا كؤتايي هاتووة        تؤ دةصثي هةموو شتثك لة رابوردوودا كؤتايي هاتووة        تؤ دةصثي هةموو شتثك لة رابوردوودا كؤتايي هاتووة        . . . .  تثناگةم  تثناگةم  تثناگةم  تثناگةم ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
ئةم چريؤكة چؤن چؤين    ئةم چريؤكة چؤن چؤين    ئةم چريؤكة چؤن چؤين    ئةم چريؤكة چؤن چؤين    . . . . و، كاصث دةصث هيچ رابوردوويةك لة ئارا دا نية        و، كاصث دةصث هيچ رابوردوويةك لة ئارا دا نية        و، كاصث دةصث هيچ رابوردوويةك لة ئارا دا نية        و، كاصث دةصث هيچ رابوردوويةك لة ئارا دا نية        

        ))))))))!!!!دةخوثندرثتةوة؟دةخوثندرثتةوة؟دةخوثندرثتةوة؟دةخوثندرثتةوة؟
        ))))))))....تؤ بينووسةتؤ بينووسةتؤ بينووسةتؤ بينووسة. . . .  تؤ دةربةسيت خوثندنةوةي مةبة تؤ دةربةسيت خوثندنةوةي مةبة تؤ دةربةسيت خوثندنةوةي مةبة تؤ دةربةسيت خوثندنةوةي مةبة((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

        ::::نووسينووسينووسينووسي
بة كؤآلنةكةدا تثدةپةذثت كة دةبينثت پةجنةرةيةكيتر لـة ريـزي       بة كؤآلنةكةدا تثدةپةذثت كة دةبينثت پةجنةرةيةكيتر لـة ريـزي       بة كؤآلنةكةدا تثدةپةذثت كة دةبينثت پةجنةرةيةكيتر لـة ريـزي       بة كؤآلنةكةدا تثدةپةذثت كة دةبينثت پةجنةرةيةكيتر لـة ريـزي       

بـري  بـري  بـري  بـري  . . . . شـينثكي ئاســماين   شـينثكي ئاســماين   شـينثكي ئاســماين   شـينثكي ئاســماين   . . . . پةجنةرةي ماصةكاين كـؤآلن رةنـگ كـراوة       پةجنةرةي ماصةكاين كـؤآلن رةنـگ كـراوة       پةجنةرةي ماصةكاين كـؤآلن رةنـگ كـراوة       پةجنةرةي ماصةكاين كـؤآلن رةنـگ كـراوة       
ئـةوة كثيـة هـةر رؤژة پةجنـةرةي ماصـثك رةنـگ             ئـةوة كثيـة هـةر رؤژة پةجنـةرةي ماصـثك رةنـگ             ئـةوة كثيـة هـةر رؤژة پةجنـةرةي ماصـثك رةنـگ             ئـةوة كثيـة هـةر رؤژة پةجنـةرةي ماصـثك رةنـگ             . . . . دةكاتةوة كچةكة دةكاتةوة كچةكة دةكاتةوة كچةكة دةكاتةوة كچةكة 

اصثك كة تازة اصثك كة تازة اصثك كة تازة اصثك كة تازة دةركةي مدةركةي مدةركةي مدةركةي م. . . . دةكات؟ ئةو سا لة دةركةوة دةذواتة ژوور    دةكات؟ ئةو سا لة دةركةوة دةذواتة ژوور    دةكات؟ ئةو سا لة دةركةوة دةذواتة ژوور    دةكات؟ ئةو سا لة دةركةوة دةذواتة ژوور    
بة بة بة بة . . . . كچاين ماصةكة لة ژثرخان تةون دةكةن     كچاين ماصةكة لة ژثرخان تةون دةكةن     كچاين ماصةكة لة ژثرخان تةون دةكةن     كچاين ماصةكة لة ژثرخان تةون دةكةن     . . . . پةجنةرةي رةنگ كراوة  پةجنةرةي رةنگ كراوة  پةجنةرةي رةنگ كراوة  پةجنةرةي رةنگ كراوة  



 

ــت     ــان نامثنث ــويت تــةون كردني ــةپ و ك ــتنة ژووري ت ــت    رؤش ــان نامثنث ــويت تــةون كردني ــةپ و ك ــتنة ژووري ت ــت    رؤش ــان نامثنث ــويت تــةون كردني ــةپ و ك ــتنة ژووري ت ــت    رؤش ــان نامثنث ــويت تــةون كردني ــةپ و ك ــتنة ژووري ت كؤرســي كؤرســي كؤرســي كؤرســي . . . . رؤش
ــةيان دةقرتثـــت ــةيان دةقرتثـــتبةرتةونـ ــةيان دةقرتثـــتبةرتةونـ ــةيان دةقرتثـــتبةرتةونـ ــة  . . . . بةرتةونـ ــةن كچـ ــشوازي لثدةكـ ــيةوة پثـ ــة خؤشـ ــة  بـ ــةن كچـ ــشوازي لثدةكـ ــيةوة پثـ ــة خؤشـ ــة  بـ ــةن كچـ ــشوازي لثدةكـ ــيةوة پثـ ــة خؤشـ ــة  بـ ــةن كچـ ــشوازي لثدةكـ ــيةوة پثـ ــة خؤشـ بـ

ئةويش وةك وةستايةكي كارامة لة گوصي قاصيةكةيان       ئةويش وةك وةستايةكي كارامة لة گوصي قاصيةكةيان       ئةويش وةك وةستايةكي كارامة لة گوصي قاصيةكةيان       ئةويش وةك وةستايةكي كارامة لة گوصي قاصيةكةيان       . . . . تةونكةرةكانتةونكةرةكانتةونكةرةكانتةونكةرةكان
. . . . يةكيان چةند گرثي سووري گوصثكي بة زةرد چنيـوة        يةكيان چةند گرثي سووري گوصثكي بة زةرد چنيـوة        يةكيان چةند گرثي سووري گوصثكي بة زةرد چنيـوة        يةكيان چةند گرثي سووري گوصثكي بة زةرد چنيـوة        . . . . ورد دةبثتةوة ورد دةبثتةوة ورد دةبثتةوة ورد دةبثتةوة 

        )))))))) ديسان هةتيوة بثوةفايي كردووة؟  ديسان هةتيوة بثوةفايي كردووة؟  ديسان هةتيوة بثوةفايي كردووة؟  ديسان هةتيوة بثوةفايي كردووة؟ ((((((((. . . . لچي لث هةصدةقرچثنثتلچي لث هةصدةقرچثنثتلچي لث هةصدةقرچثنثتلچي لث هةصدةقرچثنثت
ــةنن    ــوثنيدا پثدةك ــة ش ــةكانيش ب ــةنثت و كچ ــةنن   پثدةك ــوثنيدا پثدةك ــة ش ــةكانيش ب ــةنثت و كچ ــةنن   پثدةك ــوثنيدا پثدةك ــة ش ــةكانيش ب ــةنثت و كچ ــةنن   پثدةك ــوثنيدا پثدةك ــة ش ــةكانيش ب ــةنثت و كچ ــؤمي  . . . . پثدةك  ــة ــؤمي  ل  ــة ــؤمي  ل  ــة ــؤمي  ل  ــة ل

دايكـي كچـة تةونكـةرةكانيش      دايكـي كچـة تةونكـةرةكانيش      دايكـي كچـة تةونكـةرةكانيش      دايكـي كچـة تةونكـةرةكانيش      . . . . سةرووةوة قاقايان دةبيستثت فةرهاد   سةرووةوة قاقايان دةبيستثت فةرهاد   سةرووةوة قاقايان دةبيستثت فةرهاد   سةرووةوة قاقايان دةبيستثت فةرهاد   
ــستثت ــستثتدةيبي ــستثتدةيبي ــستثتدةيبي ــةرةكان    . . . . دةيبي ــة تةونك ــي كچ ــة دايك ــاين پثخؤش ــاي كچ ــةرةكان    قاق ــة تةونك ــي كچ ــة دايك ــاين پثخؤش ــاي كچ ــةرةكان    قاق ــة تةونك ــي كچ ــة دايك ــاين پثخؤش ــاي كچ ــةرةكان    قاق ــة تةونك ــي كچ ــة دايك ــاين پثخؤش ــاي كچ     ....قاق

 ئــةو كچــةي دراوســثمان پثــو  ئــةو كچــةي دراوســثمان پثــو  ئــةو كچــةي دراوســثمان پثــو  ئــةو كچــةي دراوســثمان پثــو ((((((((: : : : دةصــثتدةصــثتدةصــثتدةصــثت. . . . هةميــشة پثــي خــؤش بــووةهةميــشة پثــي خــؤش بــووةهةميــشة پثــي خــؤش بــووةهةميــشة پثــي خــؤش بــووة
        ))))))))....بريا دةهاتة سةربريا دةهاتة سةربريا دةهاتة سةربريا دةهاتة سةر. . . . قةدةمي شادةقةدةمي شادةقةدةمي شادةقةدةمي شادة

بـة  بـة  بـة  بـة  . . . . بة پليكانةكاندا هةصـدةگةذثت بة پليكانةكاندا هةصـدةگةذثت بة پليكانةكاندا هةصـدةگةذثت بة پليكانةكاندا هةصـدةگةذثت . . . . لة ژثرخان دثتة دةر كچةكة    لة ژثرخان دثتة دةر كچةكة    لة ژثرخان دثتة دةر كچةكة    لة ژثرخان دثتة دةر كچةكة    
ــةوة    ــر دةبثت ــك و نزيكت ــارة، نزي ــدا دي ــةوة   دةنگــي پثي ــر دةبثت ــك و نزيكت ــارة، نزي ــدا دي ــةوة   دةنگــي پثي ــر دةبثت ــك و نزيكت ــارة، نزي ــدا دي ــةوة   دةنگــي پثي ــر دةبثت ــك و نزيكت ــارة، نزي ــدا دي ــة . . . . دةنگــي پثي ــة ئاوةآلي ــة دةرك ــة ئاوةآلي ــة دةرك ــة ئاوةآلي ــة دةرك ــة ئاوةآلي . . . . دةرك

فةرهاد لة ناوةذاسيت ژوورةكة روو لة دةركـةي ئـاوةآل دانيـشتووة و             فةرهاد لة ناوةذاسيت ژوورةكة روو لة دةركـةي ئـاوةآل دانيـشتووة و             فةرهاد لة ناوةذاسيت ژوورةكة روو لة دةركـةي ئـاوةآل دانيـشتووة و             فةرهاد لة ناوةذاسيت ژوورةكة روو لة دةركـةي ئـاوةآل دانيـشتووة و             
        ....رةنگ دةگرثتةوةرةنگ دةگرثتةوةرةنگ دةگرثتةوةرةنگ دةگرثتةوة

        )))))))) ئةوة تؤي پةجنةرةي ماآلن شني دةكةي؟  ئةوة تؤي پةجنةرةي ماآلن شني دةكةي؟  ئةوة تؤي پةجنةرةي ماآلن شني دةكةي؟  ئةوة تؤي پةجنةرةي ماآلن شني دةكةي؟ ((((((((
        . . . . دادةچصةكثت فةرهاددادةچصةكثت فةرهاددادةچصةكثت فةرهاددادةچصةكثت فةرهاد. . . . بةرز نةيگوتووة كة فةرهاد بيبيستثتبةرز نةيگوتووة كة فةرهاد بيبيستثتبةرز نةيگوتووة كة فةرهاد بيبيستثتبةرز نةيگوتووة كة فةرهاد بيبيستثت

        ....دصي دادةخورپثتدصي دادةخورپثتدصي دادةخورپثتدصي دادةخورپثت. . . . بة بينيين دادةچصةكثتبة بينيين دادةچصةكثتبة بينيين دادةچصةكثتبة بينيين دادةچصةكثت
        ))))))))!!!! ئةوةتؤي كاصث؟ ئةوةتؤي كاصث؟ ئةوةتؤي كاصث؟ ئةوةتؤي كاصث؟((((((((

. . . . گوتووية كاصث؟ گوتبثيت يان نا، وةك گوص دةگةشـثتةوة كچـة          گوتووية كاصث؟ گوتبثيت يان نا، وةك گوص دةگةشـثتةوة كچـة          گوتووية كاصث؟ گوتبثيت يان نا، وةك گوص دةگةشـثتةوة كچـة          گوتووية كاصث؟ گوتبثيت يان نا، وةك گوص دةگةشـثتةوة كچـة          
ةدايـة؟ بـة بيـستين نـاوي خـؤي لـة بـري         ةدايـة؟ بـة بيـستين نـاوي خـؤي لـة بـري         ةدايـة؟ بـة بيـستين نـاوي خـؤي لـة بـري         ةدايـة؟ بـة بيـستين نـاوي خـؤي لـة بـري         چ سيحرثك لـةو ناو    چ سيحرثك لـةو ناو    چ سيحرثك لـةو ناو    چ سيحرثك لـةو ناو    ... ... ... ... كاصثكاصثكاصثكاصث

            ....دةچثتةوةدةچثتةوةدةچثتةوةدةچثتةوة
        )))))))).... لةو رؤژة و، لةو كاتةوة ئةو كچة بوو بة كاصث لةو رؤژة و، لةو كاتةوة ئةو كچة بوو بة كاصث لةو رؤژة و، لةو كاتةوة ئةو كچة بوو بة كاصث لةو رؤژة و، لةو كاتةوة ئةو كچة بوو بة كاصث((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

كاصث ماوةيةك دواتر، رؤژثك كة هةموو خةصـكي كـؤآلن و تةنانـةت             كاصث ماوةيةك دواتر، رؤژثك كة هةموو خةصـكي كـؤآلن و تةنانـةت             كاصث ماوةيةك دواتر، رؤژثك كة هةموو خةصـكي كـؤآلن و تةنانـةت             كاصث ماوةيةك دواتر، رؤژثك كة هةموو خةصـكي كـؤآلن و تةنانـةت             
گةذةكيش ناوي پثشوويان لة بري چووبووةوة و، بة ناوي تازة بانگيـان             گةذةكيش ناوي پثشوويان لة بري چووبووةوة و، بة ناوي تازة بانگيـان             گةذةكيش ناوي پثشوويان لة بري چووبووةوة و، بة ناوي تازة بانگيـان             گةذةكيش ناوي پثشوويان لة بري چووبووةوة و، بة ناوي تازة بانگيـان             

        )))))))).... دةمةوث لة سجيلةكةشـمدا ناوم بگؤذم دةمةوث لة سجيلةكةشـمدا ناوم بگؤذم دةمةوث لة سجيلةكةشـمدا ناوم بگؤذم دةمةوث لة سجيلةكةشـمدا ناوم بگؤذم((((((((: : : : دةكرد بة فةرهادي گوتدةكرد بة فةرهادي گوتدةكرد بة فةرهادي گوتدةكرد بة فةرهادي گوت
ئةو رؤژة فةرهاد لة ماصي پريثژنثك، بةرامبةر بة ماصـي كاصـث كـاري          ئةو رؤژة فةرهاد لة ماصي پريثژنثك، بةرامبةر بة ماصـي كاصـث كـاري          ئةو رؤژة فةرهاد لة ماصي پريثژنثك، بةرامبةر بة ماصـي كاصـث كـاري          ئةو رؤژة فةرهاد لة ماصي پريثژنثك، بةرامبةر بة ماصـي كاصـث كـاري          

ماصي پريثـژن دوو دةسـتة بـوو، لـة ئةمبةراوبـةري حةسـارثكي         ماصي پريثـژن دوو دةسـتة بـوو، لـة ئةمبةراوبـةري حةسـارثكي         ماصي پريثـژن دوو دةسـتة بـوو، لـة ئةمبةراوبـةري حةسـارثكي         ماصي پريثـژن دوو دةسـتة بـوو، لـة ئةمبةراوبـةري حةسـارثكي         . . . . دةكرددةكرددةكرددةكرد
دةستةي ئةو بةر حةسـارةكة دوو ژوور بـوو كـة پريثـژن بـة               دةستةي ئةو بةر حةسـارةكة دوو ژوور بـوو كـة پريثـژن بـة               دةستةي ئةو بةر حةسـارةكة دوو ژوور بـوو كـة پريثـژن بـة               دةستةي ئةو بةر حةسـارةكة دوو ژوور بـوو كـة پريثـژن بـة               . . . . بچووكبچووكبچووكبچووك

 لـة سـةر    لـة سـةر    لـة سـةر    لـة سـةر   دةستةكةيتر سـةرخان و ژثرخانثـك بـوو   دةستةكةيتر سـةرخان و ژثرخانثـك بـوو   دةستةكةيتر سـةرخان و ژثرخانثـك بـوو   دةستةكةيتر سـةرخان و ژثرخانثـك بـوو   . . . . تةا تياياندا دةژيا  تةا تياياندا دةژيا  تةا تياياندا دةژيا  تةا تياياندا دةژيا  
. . . . ژثرخان باريكة داآلنثكي تاريـك و كؤنـة عـةمارثكي چـؤص بـوو             ژثرخان باريكة داآلنثكي تاريـك و كؤنـة عـةمارثكي چـؤص بـوو             ژثرخان باريكة داآلنثكي تاريـك و كؤنـة عـةمارثكي چـؤص بـوو             ژثرخان باريكة داآلنثكي تاريـك و كؤنـة عـةمارثكي چـؤص بـوو             . . . . كؤآلنكؤآلنكؤآلنكؤآلن



 

ژن ژن ژن ژن . . . . پثشتر كرثچيان تثدا بووپثشتر كرثچيان تثدا بووپثشتر كرثچيان تثدا بووپثشتر كرثچيان تثدا بوو. . . . سةرخان دوو ژوور و، راذةوثكي بچووك سةرخان دوو ژوور و، راذةوثكي بچووك سةرخان دوو ژوور و، راذةوثكي بچووك سةرخان دوو ژوور و، راذةوثكي بچووك 
پريثـژن بـة تـةماي      پريثـژن بـة تـةماي      پريثـژن بـة تـةماي      پريثـژن بـة تـةماي      . . . . و مثردثكي گةنج كة ماوةيةك بوو چؤصيان كردبـوو        و مثردثكي گةنج كة ماوةيةك بوو چؤصيان كردبـوو        و مثردثكي گةنج كة ماوةيةك بوو چؤصيان كردبـوو        و مثردثكي گةنج كة ماوةيةك بوو چؤصيان كردبـوو        

 من ئامادةم بـةكرثيان   من ئامادةم بـةكرثيان   من ئامادةم بـةكرثيان   من ئامادةم بـةكرثيان  ((((((((: : : : فةرهاد گوتبوويفةرهاد گوتبوويفةرهاد گوتبوويفةرهاد گوتبووي. . . . بةكرثدانةوة رةنگي دةكردن  بةكرثدانةوة رةنگي دةكردن  بةكرثدانةوة رةنگي دةكردن  بةكرثدانةوة رةنگي دةكردن  
        ))))))))....بگرمبگرمبگرمبگرم

پريثــژن ژوورةكــاين بــةكرث دابــوو، فــةرهاديش بــؤ يةكــةم جــار  پريثــژن ژوورةكــاين بــةكرث دابــوو، فــةرهاديش بــؤ يةكــةم جــار  پريثــژن ژوورةكــاين بــةكرث دابــوو، فــةرهاديش بــؤ يةكــةم جــار  پريثــژن ژوورةكــاين بــةكرث دابــوو، فــةرهاديش بــؤ يةكــةم جــار  
        ....بووبووة خاوةين ماصي خؤيبووبووة خاوةين ماصي خؤيبووبووة خاوةين ماصي خؤيبووبووة خاوةين ماصي خؤي

 ماصي پريثـژن دواهـةم ماصـي ئـةو كؤآلنـة بـوو كـة فـةرهاد            ماصي پريثـژن دواهـةم ماصـي ئـةو كؤآلنـة بـوو كـة فـةرهاد            ماصي پريثـژن دواهـةم ماصـي ئـةو كؤآلنـة بـوو كـة فـةرهاد            ماصي پريثـژن دواهـةم ماصـي ئـةو كؤآلنـة بـوو كـة فـةرهاد           ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت
        ))))))))....پةجنةرةكاين رةنگ كردپةجنةرةكاين رةنگ كردپةجنةرةكاين رةنگ كردپةجنةرةكاين رةنگ كرد

ئةوسـا بـة    ئةوسـا بـة    ئةوسـا بـة    ئةوسـا بـة    . . . . جگةرةيـةكيتري داگريسـاند   جگةرةيـةكيتري داگريسـاند   جگةرةيـةكيتري داگريسـاند   جگةرةيـةكيتري داگريسـاند   . . . . ئةو سةري بةرز كردةوة   ئةو سةري بةرز كردةوة   ئةو سةري بةرز كردةوة   ئةو سةري بةرز كردةوة   
ــةوة گــويت ــةوة گــويتگومان ــةوة گــويتگومان ــةوة گــويتگومان ــاص؟ كةو((((((((: : : : گومان ــاص؟ كةو دواهــةم م ــاص؟ كةو دواهــةم م ــاص؟ كةو دواهــةم م ــي   دواهــةم م ــشتر پةجنــةرةي ماص ــة پث ــي  ات ــشتر پةجنــةرةي ماص ــة پث ــي  ات ــشتر پةجنــةرةي ماص ــة پث ــي  ات ــشتر پةجنــةرةي ماص ــة پث ات

        ))))))))............كاصثشيكاصثشيكاصثشيكاصثشي
رةنگة بة  رةنگة بة  رةنگة بة  رةنگة بة  . . . . دةسيت بؤ قةصةمةكةي بردةوة   دةسيت بؤ قةصةمةكةي بردةوة   دةسيت بؤ قةصةمةكةي بردةوة   دةسيت بؤ قةصةمةكةي بردةوة   . . . . درثژةي بة قسةكةي نةدا   درثژةي بة قسةكةي نةدا   درثژةي بة قسةكةي نةدا   درثژةي بة قسةكةي نةدا   

        ....بةآلم كاصث لة ماص نةبووبةآلم كاصث لة ماص نةبووبةآلم كاصث لة ماص نةبووبةآلم كاصث لة ماص نةبوو. . . . تةماي رؤشنت بؤ ماصيكاصثتةماي رؤشنت بؤ ماصيكاصثتةماي رؤشنت بؤ ماصيكاصثتةماي رؤشنت بؤ ماصيكاصث
        ::::نووسينووسينووسينووسي

 ئـةجري دراوسـث لـة سـةر          ئـةجري دراوسـث لـة سـةر          ئـةجري دراوسـث لـة سـةر          ئـةجري دراوسـث لـة سـةر         ((((((((: : : : گوتوويـة گوتوويـة گوتوويـة گوتوويـة . . . . لة ماصـي فـةرهادة كاصـث      لة ماصـي فـةرهادة كاصـث      لة ماصـي فـةرهادة كاصـث      لة ماصـي فـةرهادة كاصـث      
ــثية ــثيةدراوسـ ــثيةدراوسـ ــثيةدراوسـ ــةيل     . . . . دراوسـ ــنم و، كةلووپـ ــةكةيدا دثـ ــة ماصـ ــتثك بـ ــم دةسـ ــةيل     دةچـ ــنم و، كةلووپـ ــةكةيدا دثـ ــة ماصـ ــتثك بـ ــم دةسـ ــةيل     دةچـ ــنم و، كةلووپـ ــةكةيدا دثـ ــة ماصـ ــتثك بـ ــم دةسـ ــةيل     دةچـ ــنم و، كةلووپـ ــةكةيدا دثـ ــة ماصـ ــتثك بـ ــم دةسـ دةچـ

. . . .  بــة پريثــژين خــاوةن ماصــيش دةصــثت بــة پريثــژين خــاوةن ماصــيش دةصــثت بــة پريثــژين خــاوةن ماصــيش دةصــثت بــة پريثــژين خــاوةن ماصــيش دةصــثت))))))))....ژوورةكــاين بــؤ دادةمــةزرثنمژوورةكــاين بــؤ دادةمــةزرثنمژوورةكــاين بــؤ دادةمــةزرثنمژوورةكــاين بــؤ دادةمــةزرثنم
هةموو هةموو هةموو هةموو . . . . دةزانثت ئازا و رؤح سووكة كاصث     دةزانثت ئازا و رؤح سووكة كاصث     دةزانثت ئازا و رؤح سووكة كاصث     دةزانثت ئازا و رؤح سووكة كاصث     . . . . پريثژن بةاليةوة سةير نية   پريثژن بةاليةوة سةير نية   پريثژن بةاليةوة سةير نية   پريثژن بةاليةوة سةير نية   

ژوورةكــان و تةنانــةت ژوورةكــان و تةنانــةت ژوورةكــان و تةنانــةت ژوورةكــان و تةنانــةت . . . . رؤژثــك دةچثــت و يارمــةيت ئــةويش دةداترؤژثــك دةچثــت و يارمــةيت ئــةويش دةداترؤژثــك دةچثــت و يارمــةيت ئــةويش دةداترؤژثــك دةچثــت و يارمــةيت ئــةويش دةدات
        ....حةسارةكةشي بؤ خاوثن دةكاتةوةحةسارةكةشي بؤ خاوثن دةكاتةوةحةسارةكةشي بؤ خاوثن دةكاتةوةحةسارةكةشي بؤ خاوثن دةكاتةوة

        )))))))) بذؤم؟  بذؤم؟  بذؤم؟  بذؤم؟ ((((((((
        ....ن دوو دصةن دوو دصةن دوو دصةن دوو دصةپريثژپريثژپريثژپريثژ. . . . بة شةرم و زةردةخةندةوة دةيصثتبة شةرم و زةردةخةندةوة دةيصثتبة شةرم و زةردةخةندةوة دةيصثتبة شةرم و زةردةخةندةوة دةيصثت

        )))))))).... دةترسم پثي گران بث دةترسم پثي گران بث دةترسم پثي گران بث دةترسم پثي گران بث((((((((
 پثـــي گـــران بـــث؟ پثـــي گـــران بوايـــة دةركـــةي ژوورةكـــاين        پثـــي گـــران بـــث؟ پثـــي گـــران بوايـــة دةركـــةي ژوورةكـــاين        پثـــي گـــران بـــث؟ پثـــي گـــران بوايـــة دةركـــةي ژوورةكـــاين        پثـــي گـــران بـــث؟ پثـــي گـــران بوايـــة دةركـــةي ژوورةكـــاين       ((((((((

        ))))))))....دادةخستدادةخستدادةخستدادةخست
ــةقثنثت. . . . ميهرةبانــةميهرةبانــةميهرةبانــةميهرةبانــة. . . . تةســليمة پريثــژنتةســليمة پريثــژنتةســليمة پريثــژنتةســليمة پريثــژن ــةقثنثتســةري رةزامةنــدي بــؤ دةل ــةقثنثتســةري رةزامةنــدي بــؤ دةل ــةقثنثتســةري رةزامةنــدي بــؤ دةل . . . . ســةري رةزامةنــدي بــؤ دةل

سـةرةتا بـؤ   سـةرةتا بـؤ   سـةرةتا بـؤ   سـةرةتا بـؤ   . . . . كاصث لة داآلنة تاريكةكةوة بة پليكانةكاندا هةصدةگةذثت     كاصث لة داآلنة تاريكةكةوة بة پليكانةكاندا هةصدةگةذثت     كاصث لة داآلنة تاريكةكةوة بة پليكانةكاندا هةصدةگةذثت     كاصث لة داآلنة تاريكةكةوة بة پليكانةكاندا هةصدةگةذثت     
ــة . . . . ژووري ســةر كــؤآلنژووري ســةر كــؤآلنژووري ســةر كــؤآلنژووري ســةر كــؤآلن ــة ژووري ســةر كــؤآلن كارگةي ــة ژووري ســةر كــؤآلن كارگةي ــة ژووري ســةر كــؤآلن كارگةي پةجنةرةكــةي پةجنةرةكــةي پةجنةرةكــةي پةجنةرةكــةي . . . . ژووري ســةر كــؤآلن كارگةي

لـة كـؤآلن و،     لـة كـؤآلن و،     لـة كـؤآلن و،     لـة كـؤآلن و،     . . . . لةو ديو پةجنةرةكة دةذوانثت   لةو ديو پةجنةرةكة دةذوانثت   لةو ديو پةجنةرةكة دةذوانثت   لةو ديو پةجنةرةكة دةذوانثت   . . . . هثشتا پةردةي پثوة نية   هثشتا پةردةي پثوة نية   هثشتا پةردةي پثوة نية   هثشتا پةردةي پثوة نية   
لـة سـةر بـان و، لـة كؤترخـاين رةحيمـي           لـة سـةر بـان و، لـة كؤترخـاين رةحيمـي           لـة سـةر بـان و، لـة كؤترخـاين رةحيمـي           لـة سـةر بـان و، لـة كؤترخـاين رةحيمـي           . . . . بةوالوةتر لـة ماصـي خؤيـان      بةوالوةتر لـة ماصـي خؤيـان      بةوالوةتر لـة ماصـي خؤيـان      بةوالوةتر لـة ماصـي خؤيـان      



 

لـة  لـة  لـة  لـة  ... ... ... ... دةترسثت كةسثك لة كؤآلنةوة تثپةذثت و     دةترسثت كةسثك لة كؤآلنةوة تثپةذثت و     دةترسثت كةسثك لة كؤآلنةوة تثپةذثت و     دةترسثت كةسثك لة كؤآلنةوة تثپةذثت و     . . . . ناذواتة پثش ناذواتة پثش ناذواتة پثش ناذواتة پثش . . . . برايبرايبرايبراي
. . . . كــؤآلين داخــراوةوة تثپــةذثت؟ چــاو بــة ژوورةكــةدا دةگثــذثت كاصــثكــؤآلين داخــراوةوة تثپــةذثت؟ چــاو بــة ژوورةكــةدا دةگثــذثت كاصــثكــؤآلين داخــراوةوة تثپــةذثت؟ چــاو بــة ژوورةكــةدا دةگثــذثت كاصــثكــؤآلين داخــراوةوة تثپــةذثت؟ چــاو بــة ژوورةكــةدا دةگثــذثت كاصــث

. . . . ثك تـابلؤي گـةورة و بچـووك بـة ديوارةكانـةوة هةصواسـراون             ثك تـابلؤي گـةورة و بچـووك بـة ديوارةكانـةوة هةصواسـراون             ثك تـابلؤي گـةورة و بچـووك بـة ديوارةكانـةوة هةصواسـراون             ثك تـابلؤي گـةورة و بچـووك بـة ديوارةكانـةوة هةصواسـراون             كؤمةصكؤمةصكؤمةصكؤمةص
رةنگـي زةرد و بؤرةقنـةي تابلؤكـان و،      رةنگـي زةرد و بؤرةقنـةي تابلؤكـان و،      رةنگـي زةرد و بؤرةقنـةي تابلؤكـان و،      رةنگـي زةرد و بؤرةقنـةي تابلؤكـان و،      . . . . نيگاي لة تابلؤكـان دةسـوثت     نيگاي لة تابلؤكـان دةسـوثت     نيگاي لة تابلؤكـان دةسـوثت     نيگاي لة تابلؤكـان دةسـوثت     

ــةكان    ــوي كةســ ــل و دةرتؤقيــ ــاوي خثــ ــشكاوو، چــ ــساري تثــ ــةكان   روخــ ــوي كةســ ــل و دةرتؤقيــ ــاوي خثــ ــشكاوو، چــ ــساري تثــ ــةكان   روخــ ــوي كةســ ــل و دةرتؤقيــ ــاوي خثــ ــشكاوو، چــ ــساري تثــ ــةكان   روخــ ــوي كةســ ــل و دةرتؤقيــ ــاوي خثــ ــشكاوو، چــ ــساري تثــ روخــ
ــد دةســتة ژن و   . . . . دةيترســثنندةيترســثنندةيترســثنندةيترســثنن ــة شــةذگةي گةرمــة شــةذي چةن ــد دةســتة ژن و   خــؤي ل ــة شــةذگةي گةرمــة شــةذي چةن ــد دةســتة ژن و   خــؤي ل ــة شــةذگةي گةرمــة شــةذي چةن ــد دةســتة ژن و   خــؤي ل ــة شــةذگةي گةرمــة شــةذي چةن خــؤي ل

ناوبژياين پثناكرثـت، بـة ناچـار       ناوبژياين پثناكرثـت، بـة ناچـار       ناوبژياين پثناكرثـت، بـة ناچـار       ناوبژياين پثناكرثـت، بـة ناچـار       . . . . پياوي شةل و شثتدا دةبينثتةوة كاصث     پياوي شةل و شثتدا دةبينثتةوة كاصث     پياوي شةل و شثتدا دةبينثتةوة كاصث     پياوي شةل و شثتدا دةبينثتةوة كاصث     
قةرةوثـصةيةك لـة اليـةكي      قةرةوثـصةيةك لـة اليـةكي      قةرةوثـصةيةك لـة اليـةكي      قةرةوثـصةيةك لـة اليـةكي      . . . . دةذواتة ژوورةكـةيتر  دةذواتة ژوورةكـةيتر  دةذواتة ژوورةكـةيتر  دةذواتة ژوورةكـةيتر  . . . . لة بةريان هةصدثت  لة بةريان هةصدثت  لة بةريان هةصدثت  لة بةريان هةصدثت  

قـؤل هةصدةماصـثت و     قـؤل هةصدةماصـثت و     قـؤل هةصدةماصـثت و     قـؤل هةصدةماصـثت و     . . . . كةلووپةيل لـة سـةر كةصـةكة بـووة        كةلووپةيل لـة سـةر كةصـةكة بـووة        كةلووپةيل لـة سـةر كةصـةكة بـووة        كةلووپةيل لـة سـةر كةصـةكة بـووة        . . . . ژوورةكةيةژوورةكةيةژوورةكةيةژوورةكةية
ســةرةتا نــاو ژوورةكــةي و داآلنةكــةش گةســك ســةرةتا نــاو ژوورةكــةي و داآلنةكــةش گةســك ســةرةتا نــاو ژوورةكــةي و داآلنةكــةش گةســك ســةرةتا نــاو ژوورةكــةي و داآلنةكــةش گةســك . . . . داوثــين هةصــدةكاتداوثــين هةصــدةكاتداوثــين هةصــدةكاتداوثــين هةصــدةكات

جگـة لـة پـةتوة شـذثك راخـةريتري لـث نيـة،         جگـة لـة پـةتوة شـذثك راخـةريتري لـث نيـة،         جگـة لـة پـةتوة شـذثك راخـةريتري لـث نيـة،         جگـة لـة پـةتوة شـذثك راخـةريتري لـث نيـة،         . . . . چاو دةگثذثت چاو دةگثذثت چاو دةگثذثت چاو دةگثذثت . . . . دةداتدةداتدةداتدةدات
ــدةخات ــدةخاتراي ــدةخاتراي ــدةخاتراي ــت   . . . . راي ــصةكة دادةگرث ــةر قةرةوث ــةيل س ــة كةلووپ ــة يةك ــت   يةك ــصةكة دادةگرث ــةر قةرةوث ــةيل س ــة كةلووپ ــة يةك ــت   يةك ــصةكة دادةگرث ــةر قةرةوث ــةيل س ــة كةلووپ ــة يةك ــت   يةك ــصةكة دادةگرث ــةر قةرةوث ــةيل س ــة كةلووپ ــة يةك . . . . يةك

رةســــــمي كـــــثن؟ رةســــــمي كـــــثن؟ رةســــــمي كـــــثن؟ رةســــــمي كـــــثن؟ . . . . ســـــةعاتة ديواريةكـــــة و، پاشـــــان رةســــــمةكانســـــةعاتة ديواريةكـــــة و، پاشـــــان رةســــــمةكانســـــةعاتة ديواريةكـــــة و، پاشـــــان رةســــــمةكانســـــةعاتة ديواريةكـــــة و، پاشـــــان رةســــــمةكان
... ... ... ... ئةوسا چـراو، قـاپ و قاچـاغ و، قـؤري و پياصـة و           ئةوسا چـراو، قـاپ و قاچـاغ و، قـؤري و پياصـة و           ئةوسا چـراو، قـاپ و قاچـاغ و، قـؤري و پياصـة و           ئةوسا چـراو، قـاپ و قاچـاغ و، قـؤري و پياصـة و           . . . . هةصياندةواسثتهةصياندةواسثتهةصياندةواسثتهةصياندةواسثت

ــازةن  ــةموويان تـ ــازةن هـ ــةموويان تـ ــازةن هـ ــةموويان تـ ــازةن هـ ــةموويان تـ ــذدراون . . . . هـ ــازة كـ ــذدراون تـ ــازة كـ ــذدراون تـ ــازة كـ ــذدراون تـ ــازة كـ ــة   . . . . تـ ــاقي پةجنةرةكـ ــةر تـ ــة سـ ــة   لـ ــاقي پةجنةرةكـ ــةر تـ ــة سـ ــة   لـ ــاقي پةجنةرةكـ ــةر تـ ــة سـ ــة   لـ ــاقي پةجنةرةكـ ــةر تـ ــة سـ لـ
يةكيان باوةشثك كاغةزي   يةكيان باوةشثك كاغةزي   يةكيان باوةشثك كاغةزي   يةكيان باوةشثك كاغةزي   . . . . دةمثنثتةوة چةند كارتؤن  دةمثنثتةوة چةند كارتؤن  دةمثنثتةوة چةند كارتؤن  دةمثنثتةوة چةند كارتؤن  . . . . هةصياندةچنثتهةصياندةچنثتهةصياندةچنثتهةصياندةچنثت

هــةر پــةذة كاغــةزثك نةخــشثكي لــة ســةر      هــةر پــةذة كاغــةزثك نةخــشثكي لــة ســةر      هــةر پــةذة كاغــةزثك نةخــشثكي لــة ســةر      هــةر پــةذة كاغــةزثك نةخــشثكي لــة ســةر      . . . . رؤي دةكــاترؤي دةكــاترؤي دةكــاترؤي دةكــات. . . . تثدايــةتثدايــةتثدايــةتثدايــة
لـة هـيچ ماصـثك ئةوةنـدة        لـة هـيچ ماصـثك ئةوةنـدة        لـة هـيچ ماصـثك ئةوةنـدة        لـة هـيچ ماصـثك ئةوةنـدة        . . . . كارتؤنةكانيتريش پذن لـة كتثـب     كارتؤنةكانيتريش پذن لـة كتثـب     كارتؤنةكانيتريش پذن لـة كتثـب     كارتؤنةكانيتريش پذن لـة كتثـب     . . . . كثشراوةكثشراوةكثشراوةكثشراوة

كتثبـةكان لـة سـةر كارتؤنـة خاصـيةكان لـة پـاص              كتثبـةكان لـة سـةر كارتؤنـة خاصـيةكان لـة پـاص              كتثبـةكان لـة سـةر كارتؤنـة خاصـيةكان لـة پـاص              كتثبـةكان لـة سـةر كارتؤنـة خاصـيةكان لـة پـاص              . . . . كتثيب نةبينيوة كاصـث   كتثيب نةبينيوة كاصـث   كتثيب نةبينيوة كاصـث   كتثيب نةبينيوة كاصـث   
        ....ديوارةكة ريز دةكاتديوارةكة ريز دةكاتديوارةكة ريز دةكاتديوارةكة ريز دةكات

 دةچـم كةلووپـةيل ژوورةكـاين بـؤ          دةچـم كةلووپـةيل ژوورةكـاين بـؤ          دةچـم كةلووپـةيل ژوورةكـاين بـؤ          دةچـم كةلووپـةيل ژوورةكـاين بـؤ         ((((((((: : : : چي ماوة بيكات؟ گوتوويـة    چي ماوة بيكات؟ گوتوويـة    چي ماوة بيكات؟ گوتوويـة    چي ماوة بيكات؟ گوتوويـة    
بــصثي هــةموو مــاص و ســاماين بــصثي هــةموو مــاص و ســاماين بــصثي هــةموو مــاص و ســاماين بــصثي هــةموو مــاص و ســاماين . . . .  بــري دةكاتــةوة كاصــث بــري دةكاتــةوة كاصــث بــري دةكاتــةوة كاصــث بــري دةكاتــةوة كاصــث))))))))............دادةمــةزرثنمدادةمــةزرثنمدادةمــةزرثنمدادةمــةزرثنم

لة لة لة لة ... ... ... ... فةرهاد ئةمةندة بثت؟ چةند تابلؤي ناحةز و، كؤمةصثك كتثب و    فةرهاد ئةمةندة بثت؟ چةند تابلؤي ناحةز و، كؤمةصثك كتثب و    فةرهاد ئةمةندة بثت؟ چةند تابلؤي ناحةز و، كؤمةصثك كتثب و    فةرهاد ئةمةندة بثت؟ چةند تابلؤي ناحةز و، كؤمةصثك كتثب و    
خثـشكة خثـشك    خثـشكة خثـشك    خثـشكة خثـشك    خثـشكة خثـشك    . . . . پريثـژن هثـشتا لـة حةسـارة       پريثـژن هثـشتا لـة حةسـارة       پريثـژن هثـشتا لـة حةسـارة       پريثـژن هثـشتا لـة حةسـارة       . . . . پةجنةرةوة دةذؤانثت پةجنةرةوة دةذؤانثت پةجنةرةوة دةذؤانثت پةجنةرةوة دةذؤانثت 

 خؤزگـــة ئثـــستا فــــةرهاد    خؤزگـــة ئثـــستا فــــةرهاد    خؤزگـــة ئثـــستا فــــةرهاد    خؤزگـــة ئثـــستا فــــةرهاد   ((((((((. . . . خـــؤي بـــؤ ژوورةكـــةي رادةكثــــشثت   خـــؤي بـــؤ ژوورةكـــةي رادةكثــــشثت   خـــؤي بـــؤ ژوورةكـــةي رادةكثــــشثت   خـــؤي بـــؤ ژوورةكـــةي رادةكثــــشثت   
بـة شـوثن ترووسـكةي بريثكـدا     بـة شـوثن ترووسـكةي بريثكـدا     بـة شـوثن ترووسـكةي بريثكـدا     بـة شـوثن ترووسـكةي بريثكـدا     . . . .  لة بةر خؤيـةوة دةيـصثت    لة بةر خؤيـةوة دةيـصثت    لة بةر خؤيـةوة دةيـصثت    لة بةر خؤيـةوة دةيـصثت   ))))))))....دةهاتةوةدةهاتةوةدةهاتةوةدةهاتةوة

. . . . بـــؤ بـــةر پةجنةرةكـــة هةمـــديس   بـــؤ بـــةر پةجنةرةكـــة هةمـــديس   بـــؤ بـــةر پةجنةرةكـــة هةمـــديس   بـــؤ بـــةر پةجنةرةكـــة هةمـــديس   . . . . بـــةرةو ژوورةكـــةيتر هةصـــدثت  بـــةرةو ژوورةكـــةيتر هةصـــدثت  بـــةرةو ژوورةكـــةيتر هةصـــدثت  بـــةرةو ژوورةكـــةيتر هةصـــدثت  
كـوذة كوثرةكـان لـة      كـوذة كوثرةكـان لـة      كـوذة كوثرةكـان لـة      كـوذة كوثرةكـان لـة      . . . . كؤترةكاين رةحيم لة كؤترخـان هاتوونةتـة دةر       كؤترةكاين رةحيم لة كؤترخـان هاتوونةتـة دةر       كؤترةكاين رةحيم لة كؤترخـان هاتوونةتـة دةر       كؤترةكاين رةحيم لة كؤترخـان هاتوونةتـة دةر       

. . . . سةر بؤ كـؤآلن دةكثـشثت     سةر بؤ كـؤآلن دةكثـشثت     سةر بؤ كـؤآلن دةكثـشثت     سةر بؤ كـؤآلن دةكثـشثت     . . . . حةسار، شان بة شاين يةكتر هةصتووتاون     حةسار، شان بة شاين يةكتر هةصتووتاون     حةسار، شان بة شاين يةكتر هةصتووتاون     حةسار، شان بة شاين يةكتر هةصتووتاون     
بـؤ  بـؤ  بـؤ  بـؤ  نائومثـد   نائومثـد   نائومثـد   نائومثـد   . . . . چاوةذثي ناكات كاصـث   چاوةذثي ناكات كاصـث   چاوةذثي ناكات كاصـث   چاوةذثي ناكات كاصـث   . . . . كؤآلن چؤصة و، فةرهاد ديار نية     كؤآلن چؤصة و، فةرهاد ديار نية     كؤآلن چؤصة و، فةرهاد ديار نية     كؤآلن چؤصة و، فةرهاد ديار نية     



 

        . . . . ژوورةكةيتر دةذواتةوةژوورةكةيتر دةذواتةوةژوورةكةيتر دةذواتةوةژوورةكةيتر دةذواتةوة
 لـة سـةر پةتووةكـة، لـة پـاص ريـزي              لـة سـةر پةتووةكـة، لـة پـاص ريـزي              لـة سـةر پةتووةكـة، لـة پـاص ريـزي              لـة سـةر پةتووةكـة، لـة پـاص ريـزي             )))))))).... خؤزگة فةرهاد لة مـاص بوايـة        خؤزگة فةرهاد لة مـاص بوايـة        خؤزگة فةرهاد لة مـاص بوايـة        خؤزگة فةرهاد لة مـاص بوايـة       ((((((((

        . . . . كتثبثكي گةورة لة ريزةكة دةردةكثشثتكتثبثكي گةورة لة ريزةكة دةردةكثشثتكتثبثكي گةورة لة ريزةكة دةردةكثشثتكتثبثكي گةورة لة ريزةكة دةردةكثشثت. . . . كتثبةكاندا دادةنيشثتكتثبةكاندا دادةنيشثتكتثبةكاندا دادةنيشثتكتثبةكاندا دادةنيشثت
ــدةنثت و كتثبثكيتــر هةصــدةگرثت ))))))))....تــؤفتــؤفتــؤفتــؤف............كــريسكــريسكــريسكــريس... ... ... ...  ژان ژان ژان ژان(((((((( ــدةنثت و كتثبثكيتــر هةصــدةگرثت  داي ــدةنثت و كتثبثكيتــر هةصــدةگرثت  داي ــدةنثت و كتثبثكيتــر هةصــدةگرثت  داي ــة . . . .  داي ــة ب ــة ب ــة ب ب

 بـصثي بزانـث ئـةم كتثبانـةش          بـصثي بزانـث ئـةم كتثبانـةش          بـصثي بزانـث ئـةم كتثبانـةش          بـصثي بزانـث ئـةم كتثبانـةش         ((((((((. . . . رةنگـة ئينگليـسي   رةنگـة ئينگليـسي   رةنگـة ئينگليـسي   رةنگـة ئينگليـسي   . . . . خةت و زمـانثكيتر   خةت و زمـانثكيتر   خةت و زمـانثكيتر   خةت و زمـانثكيتر   
ــةوة؟  ــةوة؟ خبوثنثت ــةوة؟ خبوثنثت ــةوة؟ خبوثنثت ــةوة ))))))))خبوثنثت ــك دةكات ــة لث ــةوة  كتثبةك ــك دةكات ــة لث ــةوة  كتثبةك ــك دةكات ــة لث ــةوة  كتثبةك ــك دةكات ــة لث ــة رةســـم . . . .  كتثبةك ــذة ل ــة رةســـم پ ــذة ل ــة رةســـم پ ــذة ل ــة رةســـم پ ــذة ل ـــمي . . . . پ ـــمي رةس ـــمي رةس ـــمي رةس رةس

. . . . پةيكةري ژنثكي رووت سةرجني دةذنثتـةوة     پةيكةري ژنثكي رووت سةرجني دةذنثتـةوة     پةيكةري ژنثكي رووت سةرجني دةذنثتـةوة     پةيكةري ژنثكي رووت سةرجني دةذنثتـةوة     . . . . پةيكةري جؤراو جؤر  پةيكةري جؤراو جؤر  پةيكةري جؤراو جؤر  پةيكةري جؤراو جؤر  
ســةر لــة كتثبةكــة هةصــدةبذثت و، چــاو بــة ژوورةكــةدا ســةر لــة كتثبةكــة هةصــدةبذثت و، چــاو بــة ژوورةكــةدا ســةر لــة كتثبةكــة هةصــدةبذثت و، چــاو بــة ژوورةكــةدا ســةر لــة كتثبةكــة هةصــدةبذثت و، چــاو بــة ژوورةكــةدا . . . . دادةچــصةكثتدادةچــصةكثتدادةچــصةكثتدادةچــصةكثت

ــذثت ــذثتدةگثـ ــذثتدةگثـ ــذثتدةگثـ ــة  . . . . دةگثـ ــث ئاوثنـ ــة بـ ــي بـ ــة  ژوورثكـ ــث ئاوثنـ ــة بـ ــي بـ ــة  ژوورثكـ ــث ئاوثنـ ــة بـ ــي بـ ــة  ژوورثكـ ــث ئاوثنـ ــة بـ ــي بـ ــث ! ! ! ! ژوورثكـ ــةيري دثتـ ــث سـ ــةيري دثتـ ــث سـ ــةيري دثتـ ــث سـ ــةيري دثتـ ــؤچي ((((((((. . . . سـ ــؤچي  بـ ــؤچي  بـ ــؤچي  بـ  بـ
لة كةصةموسيت پثيةوة لة كةصةموسيت پثيةوة لة كةصةموسيت پثيةوة لة كةصةموسيت پثيةوة . . . .  ژنةكة دةكاتةوة ژنةكة دةكاتةوة ژنةكة دةكاتةوة ژنةكة دةكاتةوة سةيري پةيكةري سةيري پةيكةري سةيري پةيكةري سةيري پةيكةري))))))))............فةرهادفةرهادفةرهادفةرهاد

. . . . الپـةذة هةصـدةداتةوة   الپـةذة هةصـدةداتةوة   الپـةذة هةصـدةداتةوة   الپـةذة هةصـدةداتةوة   . . . .  هيچ ناصثت كاصث    هيچ ناصثت كاصث    هيچ ناصثت كاصث    هيچ ناصثت كاصث   ))))))))............ بصثي  بصثي  بصثي  بصثي ((((((((. . . . تا تؤقي سةري  تا تؤقي سةري  تا تؤقي سةري  تا تؤقي سةري  
ژنة لة باوةشـي پياوةكـةدا     ژنة لة باوةشـي پياوةكـةدا     ژنة لة باوةشـي پياوةكـةدا     ژنة لة باوةشـي پياوةكـةدا     . . . . پةيكةري ژن و پياوثكي رووت و عوريان      پةيكةري ژن و پياوثكي رووت و عوريان      پةيكةري ژن و پياوثكي رووت و عوريان      پةيكةري ژن و پياوثكي رووت و عوريان      

كتثبةكـة  كتثبةكـة  كتثبةكـة  كتثبةكـة  . . . . شـةرمي دثتـث   شـةرمي دثتـث   شـةرمي دثتـث   شـةرمي دثتـث   . . . . لثوي خؤي دةگـةزثت كاصـث     لثوي خؤي دةگـةزثت كاصـث     لثوي خؤي دةگـةزثت كاصـث     لثوي خؤي دةگـةزثت كاصـث     . . . . بوردووةتةوةبوردووةتةوةبوردووةتةوةبوردووةتةوة
ــةوة   ــارة دةيكات ــت و، دووب ــك دةنث ــةوة  لث ــارة دةيكات ــت و، دووب ــك دةنث ــةوة  لث ــارة دةيكات ــت و، دووب ــك دةنث ــةوة  لث ــارة دةيكات ــت و، دووب ــك دةنث ــةوة   . . . . لث ــة و ترس ــة پةل ــةجمارة ب ــةوة   ئ ــة و ترس ــة پةل ــةجمارة ب ــةوة   ئ ــة و ترس ــة پةل ــةجمارة ب ــةوة   ئ ــة و ترس ــة پةل ــةجمارة ب ئ

        ............الپةذةكان هةصدةداتةوةالپةذةكان هةصدةداتةوةالپةذةكان هةصدةداتةوةالپةذةكان هةصدةداتةوة
. . . . لة سـةر پليكانةكانـةوة دةنگثـك دةبيـستثت        لة سـةر پليكانةكانـةوة دةنگثـك دةبيـستثت        لة سـةر پليكانةكانـةوة دةنگثـك دةبيـستثت        لة سـةر پليكانةكانـةوة دةنگثـك دةبيـستثت        . . . . فةرهاد هاتووةتةوة فةرهاد هاتووةتةوة فةرهاد هاتووةتةوة فةرهاد هاتووةتةوة 

سةري سةري سةري سةري . . . . دةنگثكي نامؤ بة چؤصي ماصةكةو، تاريكي راذةوو پليكانةكان       دةنگثكي نامؤ بة چؤصي ماصةكةو، تاريكي راذةوو پليكانةكان       دةنگثكي نامؤ بة چؤصي ماصةكةو، تاريكي راذةوو پليكانةكان       دةنگثكي نامؤ بة چؤصي ماصةكةو، تاريكي راذةوو پليكانةكان       
گؤرانيـةك كـة ژنثـك لـة        گؤرانيـةك كـة ژنثـك لـة        گؤرانيـةك كـة ژنثـك لـة        گؤرانيـةك كـة ژنثـك لـة        . . . . دةنگثكـي ژنانةيـة   دةنگثكـي ژنانةيـة   دةنگثكـي ژنانةيـة   دةنگثكـي ژنانةيـة   . . . . سووذ دةمثنثت فةرهاد  سووذ دةمثنثت فةرهاد  سووذ دةمثنثت فةرهاد  سووذ دةمثنثت فةرهاد  

وثندنةكــة لــة كؤتــايي وثندنةكــة لــة كؤتــايي وثندنةكــة لــة كؤتــايي وثندنةكــة لــة كؤتــايي شــةپؤيل دصـذفثين خ شــةپؤيل دصـذفثين خ شــةپؤيل دصـذفثين خ شــةپؤيل دصـذفثين خ . . . . بـةر خؤيــةوة دةخيوثنثــت بـةر خؤيــةوة دةخيوثنثــت بـةر خؤيــةوة دةخيوثنثــت بـةر خؤيــةوة دةخيوثنثــت 
. . . . هةناسـةي لـة سـنگيدا حـةپس دةكـات         هةناسـةي لـة سـنگيدا حـةپس دةكـات         هةناسـةي لـة سـنگيدا حـةپس دةكـات         هةناسـةي لـة سـنگيدا حـةپس دةكـات         . . . . پليكانةكاندا رايدةوةستثنثت پليكانةكاندا رايدةوةستثنثت پليكانةكاندا رايدةوةستثنثت پليكانةكاندا رايدةوةستثنثت 

دةنگةكـة لـة كارگـةوة      دةنگةكـة لـة كارگـةوة      دةنگةكـة لـة كارگـةوة      دةنگةكـة لـة كارگـةوة      . . . . دةركةي هـةردوو ژوورةكـةي لـة سـةر پـشتة          دةركةي هـةردوو ژوورةكـةي لـة سـةر پـشتة          دةركةي هـةردوو ژوورةكـةي لـة سـةر پـشتة          دةركةي هـةردوو ژوورةكـةي لـة سـةر پـشتة          
لـةوديو  لـةوديو  لـةوديو  لـةوديو  . . . . بثچرپةو بة حاستةم سةر بؤ ژوورةكةيتر هةصدةبذثت      بثچرپةو بة حاستةم سةر بؤ ژوورةكةيتر هةصدةبذثت      بثچرپةو بة حاستةم سةر بؤ ژوورةكةيتر هةصدةبذثت      بثچرپةو بة حاستةم سةر بؤ ژوورةكةيتر هةصدةبذثت      . . . . نايةتنايةتنايةتنايةت

بـسكي لـة سـةر شـانيةوة        بـسكي لـة سـةر شـانيةوة        بـسكي لـة سـةر شـانيةوة        بـسكي لـة سـةر شـانيةوة        . . . . پشيت لـة ئـةوة    پشيت لـة ئـةوة    پشيت لـة ئـةوة    پشيت لـة ئـةوة    . . . . دةركة كة دانيشتووة كاصث   دةركة كة دانيشتووة كاصث   دةركة كة دانيشتووة كاصث   دةركة كة دانيشتووة كاصث   
پــشتة مــل و بنــاگوثي ســپي    پــشتة مــل و بنــاگوثي ســپي    پــشتة مــل و بنــاگوثي ســپي    پــشتة مــل و بنــاگوثي ســپي    . . . . بــةال مــل و سةرســنگيدا بةرداوةتــةوة   بــةال مــل و سةرســنگيدا بةرداوةتــةوة   بــةال مــل و سةرســنگيدا بةرداوةتــةوة   بــةال مــل و سةرســنگيدا بةرداوةتــةوة   

سةماي درةوشانةوةيان لـة چـاوي فـةرهاددا ئـاگر لـة            سةماي درةوشانةوةيان لـة چـاوي فـةرهاددا ئـاگر لـة            سةماي درةوشانةوةيان لـة چـاوي فـةرهاددا ئـاگر لـة            سةماي درةوشانةوةيان لـة چـاوي فـةرهاددا ئـاگر لـة            . . . . دةدرةوشثنةوةدةدرةوشثنةوةدةدرةوشثنةوةدةدرةوشثنةوة
نيگـاي بـة    نيگـاي بـة    نيگـاي بـة    نيگـاي بـة    . . . . پثصوو ناتروكثنثت فـةرهاد   پثصوو ناتروكثنثت فـةرهاد   پثصوو ناتروكثنثت فـةرهاد   پثصوو ناتروكثنثت فـةرهاد   . . . . شةرم و سةركؤنةي بةردةدةن   شةرم و سةركؤنةي بةردةدةن   شةرم و سةركؤنةي بةردةدةن   شةرم و سةركؤنةي بةردةدةن   

. . . . دوو هثصي تةرييب گةردنيدا، بؤ سةر شان و ناو پشيت شؤذ دةبثتـةوة             دوو هثصي تةرييب گةردنيدا، بؤ سةر شان و ناو پشيت شؤذ دةبثتـةوة             دوو هثصي تةرييب گةردنيدا، بؤ سةر شان و ناو پشيت شؤذ دةبثتـةوة             دوو هثصي تةرييب گةردنيدا، بؤ سةر شان و ناو پشيت شؤذ دةبثتـةوة             
تـان و پـؤي بـة پثـسيت         تـان و پـؤي بـة پثـسيت         تـان و پـؤي بـة پثـسيت         تـان و پـؤي بـة پثـسيت         . . . .  بةردايـة كاصـث     بةردايـة كاصـث     بةردايـة كاصـث     بةردايـة كاصـث    كراسثكي رةشي پياوانـةي لـة     كراسثكي رةشي پياوانـةي لـة     كراسثكي رةشي پياوانـةي لـة     كراسثكي رةشي پياوانـةي لـة     

ــپاوة  ــيةوة چةسـ ــپاوة لةشـ ــيةوة چةسـ ــپاوة لةشـ ــيةوة چةسـ ــپاوة لةشـ ــيةوة چةسـ ــة راذةوو   . . . . لةشـ ــي بـ ــي لةشـ ــؤين خؤشـ ــي و، بـ ــة راذةوو   دةنگـ ــي بـ ــي لةشـ ــؤين خؤشـ ــي و، بـ ــة راذةوو   دةنگـ ــي بـ ــي لةشـ ــؤين خؤشـ ــي و، بـ ــة راذةوو   دةنگـ ــي بـ ــي لةشـ ــؤين خؤشـ ــي و، بـ دةنگـ
        ....ژوورةكاندا بآلو بووةتةوةژوورةكاندا بآلو بووةتةوةژوورةكاندا بآلو بووةتةوةژوورةكاندا بآلو بووةتةوة



 

. . . . ئثــستا ئيتـــر چرپةيـــة ئثــستا ئيتـــر چرپةيـــة ئثــستا ئيتـــر چرپةيـــة ئثــستا ئيتـــر چرپةيـــة . . . . دةنگــي وردة وردة نـــزم دةبثتــةوة كاصـــث  دةنگــي وردة وردة نـــزم دةبثتــةوة كاصـــث  دةنگــي وردة وردة نـــزم دةبثتــةوة كاصـــث  دةنگــي وردة وردة نـــزم دةبثتــةوة كاصـــث  
دةترسـثت  دةترسـثت  دةترسـثت  دةترسـثت  . . . . چرپةي كاصـث و تـةپ و كـويت دصـي خـؤي تثكـةص دةبـن                چرپةي كاصـث و تـةپ و كـويت دصـي خـؤي تثكـةص دةبـن                چرپةي كاصـث و تـةپ و كـويت دصـي خـؤي تثكـةص دةبـن                چرپةي كاصـث و تـةپ و كـويت دصـي خـؤي تثكـةص دةبـن                

بـة برييـدا دثـت، هـةروا        بـة برييـدا دثـت، هـةروا        بـة برييـدا دثـت، هـةروا        بـة برييـدا دثـت، هـةروا        . . . . هةست بة لةرزيين ئةژنؤي دةكـات     هةست بة لةرزيين ئةژنؤي دةكـات     هةست بة لةرزيين ئةژنؤي دةكـات     هةست بة لةرزيين ئةژنؤي دةكـات     . . . . فةرهادفةرهادفةرهادفةرهاد
ــةوة  ــدةنگ بگةذثت ــةوة بث ــدةنگ بگةذثت ــةوة بث ــدةنگ بگةذثت ــةوة بث ــدةنگ بگةذثت ــدثنثتةوة  . . . . بث ــةرةو دوا هةص ــةرزؤكي ب ــةنگاوي ل ــدثنثتةوة  ه ــةرةو دوا هةص ــةرزؤكي ب ــةنگاوي ل ــدثنثتةوة  ه ــةرةو دوا هةص ــةرزؤكي ب ــةنگاوي ل ــدثنثتةوة  ه ــةرةو دوا هةص ــةرزؤكي ب ــةنگاوي ل . . . . ه

. . . . دادةچـصةكثت كاصـث   دادةچـصةكثت كاصـث   دادةچـصةكثت كاصـث   دادةچـصةكثت كاصـث   . . . . خشپةي پثـي  خشپةي پثـي  خشپةي پثـي  خشپةي پثـي  . . . . خشپةي پثناشاردرثتةوة فةرهاد  خشپةي پثناشاردرثتةوة فةرهاد  خشپةي پثناشاردرثتةوة فةرهاد  خشپةي پثناشاردرثتةوة فةرهاد  
ــاين دةگــةذثت  ــة گي ــةك ل ــاين دةگــةذثت تةزووي ــة گي ــةك ل ــاين دةگــةذثت تةزووي ــة گي ــةك ل ــاين دةگــةذثت تةزووي ــة گي ــةك ل وةك ئاســكثكي ســرك و ســلؤك  وةك ئاســكثكي ســرك و ســلؤك  وةك ئاســكثكي ســرك و ســلؤك  وةك ئاســكثكي ســرك و ســلؤك  . . . . تةزووي

        ............وةردةسووذثتوةردةسووذثتوةردةسووذثتوةردةسووذثت
ــوة    ــث چــؤين بيني ــث كاص ــةرهاد نازان ــوة   ف ــث چــؤين بيني ــث كاص ــةرهاد نازان ــوة   ف ــث چــؤين بيني ــث كاص ــةرهاد نازان ــوة   ف ــث چــؤين بيني ــث كاص ــةرهاد نازان ــان، يــان   . . . . ف ــپرزة و هةراس ــان، يــان   ش ــپرزة و هةراس ــان، يــان   ش ــپرزة و هةراس ــان، يــان   ش ــپرزة و هةراس ش

        اص و تامةزرؤ؟ اص و تامةزرؤ؟ اص و تامةزرؤ؟ اص و تامةزرؤ؟ خؤشحخؤشحخؤشحخؤشح
 خؤزگة دةكرا هةزار ساص ئاوا سةيرت كةم و، گوث لـة دةنگـت                خؤزگة دةكرا هةزار ساص ئاوا سةيرت كةم و، گوث لـة دةنگـت                خؤزگة دةكرا هةزار ساص ئاوا سةيرت كةم و، گوث لـة دةنگـت                خؤزگة دةكرا هةزار ساص ئاوا سةيرت كةم و، گوث لـة دةنگـت               ((((((((
        ))))))))....بگرمبگرمبگرمبگرم

لـة خـؤي    لـة خـؤي    لـة خـؤي    لـة خـؤي    . . . . شةرم دةكـات  شةرم دةكـات  شةرم دةكـات  شةرم دةكـات  . . . . بةرز گوتووية؟ تةريق دةبثتةوة فةرهاد    بةرز گوتووية؟ تةريق دةبثتةوة فةرهاد    بةرز گوتووية؟ تةريق دةبثتةوة فةرهاد    بةرز گوتووية؟ تةريق دةبثتةوة فةرهاد    
ــةكتر    ــة ي ــة بةرامبــةري راوةســتاوة و، پةجنــةكاين ل ــة كاصــث كــة ل ــةكتر   و، ل ــة ي ــة بةرامبــةري راوةســتاوة و، پةجنــةكاين ل ــة كاصــث كــة ل ــةكتر   و، ل ــة ي ــة بةرامبــةري راوةســتاوة و، پةجنــةكاين ل ــة كاصــث كــة ل ــةكتر   و، ل ــة ي ــة بةرامبــةري راوةســتاوة و، پةجنــةكاين ل ــة كاصــث كــة ل و، ل

زةردةخةنةيـةكي شـريين لـة سـةر لثـوة رةنـگ پـةذيوةكاين              زةردةخةنةيـةكي شـريين لـة سـةر لثـوة رةنـگ پـةذيوةكاين              زةردةخةنةيـةكي شـريين لـة سـةر لثـوة رةنـگ پـةذيوةكاين              زةردةخةنةيـةكي شـريين لـة سـةر لثـوة رةنـگ پـةذيوةكاين              . . . . گرثداوةگرثداوةگرثداوةگرثداوة
فةرهاد بة شةرمةوة دةذواتـة     فةرهاد بة شةرمةوة دةذواتـة     فةرهاد بة شةرمةوة دةذواتـة     فةرهاد بة شةرمةوة دةذواتـة     . . . . ترسةكةي هثشتا نةذةويوةتةوة  ترسةكةي هثشتا نةذةويوةتةوة  ترسةكةي هثشتا نةذةويوةتةوة  ترسةكةي هثشتا نةذةويوةتةوة  . . . . كاصثيةكاصثيةكاصثيةكاصثية
سوپاســي ئــةو پةجنــة ســپي و سوپاســي ئــةو پةجنــة ســپي و سوپاســي ئــةو پةجنــة ســپي و سوپاســي ئــةو پةجنــة ســپي و . . . . ژوورةكـةي دامــةزراوو خاوثنــة ژوورةكـةي دامــةزراوو خاوثنــة ژوورةكـةي دامــةزراوو خاوثنــة ژوورةكـةي دامــةزراوو خاوثنــة . . . . ژوورژوورژوورژوور

. . . . ئةوسا بثئيختيار لة سةر قةرةوثـصةكةي دادةنيـشثت       ئةوسا بثئيختيار لة سةر قةرةوثـصةكةي دادةنيـشثت       ئةوسا بثئيختيار لة سةر قةرةوثـصةكةي دادةنيـشثت       ئةوسا بثئيختيار لة سةر قةرةوثـصةكةي دادةنيـشثت       . . . . ناسكانة دةكات ناسكانة دةكات ناسكانة دةكات ناسكانة دةكات 
بـــؤ دانانيـــشثت؟ ئامـــاژة بـــؤ اليـــةكيتري  بـــؤ دانانيـــشثت؟ ئامـــاژة بـــؤ اليـــةكيتري  بـــؤ دانانيـــشثت؟ ئامـــاژة بـــؤ اليـــةكيتري  بـــؤ دانانيـــشثت؟ ئامـــاژة بـــؤ اليـــةكيتري  . . . . كاصـــث هـــةروا بـــة پثوةيـــةكاصـــث هـــةروا بـــة پثوةيـــةكاصـــث هـــةروا بـــة پثوةيـــةكاصـــث هـــةروا بـــة پثوةيـــة
        ....قةرةوثصةكة دةكات فةرهادقةرةوثصةكة دةكات فةرهادقةرةوثصةكة دةكات فةرهادقةرةوثصةكة دةكات فةرهاد

        ))))))))............ دةزامن زؤر ماندووي دةزامن زؤر ماندووي دةزامن زؤر ماندووي دةزامن زؤر ماندووي((((((((
هثشتا مةست و   هثشتا مةست و   هثشتا مةست و   هثشتا مةست و   . . . . بيشيصثت كاصث نايبيستثت  بيشيصثت كاصث نايبيستثت  بيشيصثت كاصث نايبيستثت  بيشيصثت كاصث نايبيستثت  . . . . هيچيتري پثناگوترثت هيچيتري پثناگوترثت هيچيتري پثناگوترثت هيچيتري پثناگوترثت 

لـة سـةر قةرةوثـصةكة    لـة سـةر قةرةوثـصةكة    لـة سـةر قةرةوثـصةكة    لـة سـةر قةرةوثـصةكة    . . . . دادةنيشثتدادةنيشثتدادةنيشثتدادةنيشثت. . . . سةرخؤشي يةكةم گوتنيةيت كاصث سةرخؤشي يةكةم گوتنيةيت كاصث سةرخؤشي يةكةم گوتنيةيت كاصث سةرخؤشي يةكةم گوتنيةيت كاصث 
. . . . پـاص بـة ديوارةكـةوة دةدات   پـاص بـة ديوارةكـةوة دةدات   پـاص بـة ديوارةكـةوة دةدات   پـاص بـة ديوارةكـةوة دةدات   . . . . نا، لة سةر پةتوة راخراوةكة دادةنيشثت   نا، لة سةر پةتوة راخراوةكة دادةنيشثت   نا، لة سةر پةتوة راخراوةكة دادةنيشثت   نا، لة سةر پةتوة راخراوةكة دادةنيشثت   

        ............فةرهاديش دادةخزثت و پاص بة قةرةوثصةكةوة دةداتفةرهاديش دادةخزثت و پاص بة قةرةوثصةكةوة دةداتفةرهاديش دادةخزثت و پاص بة قةرةوثصةكةوة دةداتفةرهاديش دادةخزثت و پاص بة قةرةوثصةكةوة دةدات
كـچ و كـوذ نـازانن       كـچ و كـوذ نـازانن       كـچ و كـوذ نـازانن       كـچ و كـوذ نـازانن       . . . . بثدةنگي لة ژوورةكةدا پةنگي خواردووةتةوة    بثدةنگي لة ژوورةكةدا پةنگي خواردووةتةوة    بثدةنگي لة ژوورةكةدا پةنگي خواردووةتةوة    بثدةنگي لة ژوورةكةدا پةنگي خواردووةتةوة    

سـةر  سـةر  سـةر  سـةر  . . . . خؤيان لة نيگاي تامةزرؤي يـةكتر دةشـارنةوة     خؤيان لة نيگاي تامةزرؤي يـةكتر دةشـارنةوة     خؤيان لة نيگاي تامةزرؤي يـةكتر دةشـارنةوة     خؤيان لة نيگاي تامةزرؤي يـةكتر دةشـارنةوة     . . . . دةبث چي بصثن  دةبث چي بصثن  دةبث چي بصثن  دةبث چي بصثن  
ــث    ــةوة كاص ــةكاين ورد دةبثت ــي پةجن ــة گرث ــات و ل ــث   دادةخ ــةوة كاص ــةكاين ورد دةبثت ــي پةجن ــة گرث ــات و ل ــث   دادةخ ــةوة كاص ــةكاين ورد دةبثت ــي پةجن ــة گرث ــات و ل ــث   دادةخ ــةوة كاص ــةكاين ورد دةبثت ــي پةجن ــة گرث ــات و ل ــة  . . . . دادةخ ــي ب ــة  لةش ــي ب ــة  لةش ــي ب ــة  لةش ــي ب لةش

ــپثرثت   ــةرهاد دةس ــامثزي نيگــاي شــةرمين ف ــپثرثت  ئ ــةرهاد دةس ــامثزي نيگــاي شــةرمين ف ــپثرثت  ئ ــةرهاد دةس ــامثزي نيگــاي شــةرمين ف ــپثرثت  ئ ــةرهاد دةس ــامثزي نيگــاي شــةرمين ف ــةي  . . . . ئ ــدةنگي كوولةك ــةي  بث ــدةنگي كوولةك ــةي  بث ــدةنگي كوولةك ــةي  بث ــدةنگي كوولةك بث
        ....دةيشكثنثتدةيشكثنثتدةيشكثنثتدةيشكثنثت. . . . صثصثصثصثرؤحي غةريبية، بة زةويدا دةكوتثت كارؤحي غةريبية، بة زةويدا دةكوتثت كارؤحي غةريبية، بة زةويدا دةكوتثت كارؤحي غةريبية، بة زةويدا دةكوتثت كا

        )))))))).... پريثژن پثي وابوو پثت گران دةبث بثمة ژوورةكةت پريثژن پثي وابوو پثت گران دةبث بثمة ژوورةكةت پريثژن پثي وابوو پثت گران دةبث بثمة ژوورةكةت پريثژن پثي وابوو پثت گران دةبث بثمة ژوورةكةت((((((((



 

ــةنثت ــةنثتپثدةكــ ــةنثتپثدةكــ ــةنثتپثدةكــ ــة  . . . . پثدةكــ ــامؤي هةيــ ــةير و نــ ــتثكي ســ ــة  هةســ ــامؤي هةيــ ــةير و نــ ــتثكي ســ ــة  هةســ ــامؤي هةيــ ــةير و نــ ــتثكي ســ ــة  هةســ ــامؤي هةيــ ــةير و نــ ــتثكي ســ ــة . . . . هةســ ــة دةمثكةيــ ــة دةمثكةيــ ــة دةمثكةيــ دةمثكةيــ
خــــؤي رادةگرثــــت و  خــــؤي رادةگرثــــت و  خــــؤي رادةگرثــــت و  خــــؤي رادةگرثــــت و  . . . . چــــاوةذوانيي پرســــيارثك ئــــازاري دةدات  چــــاوةذوانيي پرســــيارثك ئــــازاري دةدات  چــــاوةذوانيي پرســــيارثك ئــــازاري دةدات  چــــاوةذوانيي پرســــيارثك ئــــازاري دةدات  

 پريثژن زانيويةيت هاتوويتةوة؟  پريثژن زانيويةيت هاتوويتةوة؟  پريثژن زانيويةيت هاتوويتةوة؟  پريثژن زانيويةيت هاتوويتةوة؟ ((((((((: : : : پرسيارثكيتريلثدةكاتپرسيارثكيتريلثدةكاتپرسيارثكيتريلثدةكاتپرسيارثكيتريلثدةكات. . . . نايدركثنثتنايدركثنثتنايدركثنثتنايدركثنثت
((((((((        

        ....دةرفةيت وةآلمي پثناداتدةرفةيت وةآلمي پثناداتدةرفةيت وةآلمي پثناداتدةرفةيت وةآلمي پثنادات
ــنم و،    (((((((( ــدا دثــــ ــة ژوورةكانيــــ ــتثك بــــ ــم دةســــ ــومت دةچــــ ــنم و،     گــــ ــدا دثــــ ــة ژوورةكانيــــ ــتثك بــــ ــم دةســــ ــومت دةچــــ ــنم و،     گــــ ــدا دثــــ ــة ژوورةكانيــــ ــتثك بــــ ــم دةســــ ــومت دةچــــ ــنم و،     گــــ ــدا دثــــ ــة ژوورةكانيــــ ــتثك بــــ ــم دةســــ ــومت دةچــــ  گــــ

        ))))))))............بةرلةوةيبگةذثتةوةبةرلةوةيبگةذثتةوةبةرلةوةيبگةذثتةوةبةرلةوةيبگةذثتةوة
بـــؤ جـــارثكيتر چـــاو بـــة بـــؤ جـــارثكيتر چـــاو بـــة بـــؤ جـــارثكيتر چـــاو بـــة بـــؤ جـــارثكيتر چـــاو بـــة . . . . بـــة دةم گوتنـــةوة هةصدةســـتثت كاصـــثبـــة دةم گوتنـــةوة هةصدةســـتثت كاصـــثبـــة دةم گوتنـــةوة هةصدةســـتثت كاصـــثبـــة دةم گوتنـــةوة هةصدةســـتثت كاصـــث

بـةآلم  بـةآلم  بـةآلم  بـةآلم  . . . . بة تةماية بـصثت، كارثـك نـةماوة بيكـةم         بة تةماية بـصثت، كارثـك نـةماوة بيكـةم         بة تةماية بـصثت، كارثـك نـةماوة بيكـةم         بة تةماية بـصثت، كارثـك نـةماوة بيكـةم         . . . . ژوورةكةدا دةگثذثت ژوورةكةدا دةگثذثت ژوورةكةدا دةگثذثت ژوورةكةدا دةگثذثت 
        ))))))))....پريثژن نازانث كة هاتوومةتةوةپريثژن نازانث كة هاتوومةتةوةپريثژن نازانث كة هاتوومةتةوةپريثژن نازانث كة هاتوومةتةوة. . . .  نةيديوم نةيديوم نةيديوم نةيديوم((((((((: : : : فةرهاد دةصثتفةرهاد دةصثتفةرهاد دةصثتفةرهاد دةصثت. . . . نايصثتنايصثتنايصثتنايصثت

. . . .  ئـان و سـات هةسـت بـة ئاسـوودةيي دةكـات             ئـان و سـات هةسـت بـة ئاسـوودةيي دةكـات             ئـان و سـات هةسـت بـة ئاسـوودةيي دةكـات             ئـان و سـات هةسـت بـة ئاسـوودةيي دةكـات            ....بزةي دثتـث كاصـث    بزةي دثتـث كاصـث    بزةي دثتـث كاصـث    بزةي دثتـث كاصـث    
پثدةكةنثت و دةذوات لـة سـةر لثـواري قةرةوثـصةكة           پثدةكةنثت و دةذوات لـة سـةر لثـواري قةرةوثـصةكة           پثدةكةنثت و دةذوات لـة سـةر لثـواري قةرةوثـصةكة           پثدةكةنثت و دةذوات لـة سـةر لثـواري قةرةوثـصةكة           . . . . غةريب نامثنثت غةريب نامثنثت غةريب نامثنثت غةريب نامثنثت 

        . . . . دادةنيشثتدادةنيشثتدادةنيشثتدادةنيشثت
ئـةو قةصـةمةكةي دانــا و، جگةرةكـةي لـة تةپــصةكي سـةر مثزةكــةدا      ئـةو قةصـةمةكةي دانــا و، جگةرةكـةي لـة تةپــصةكي سـةر مثزةكــةدا      ئـةو قةصـةمةكةي دانــا و، جگةرةكـةي لـة تةپــصةكي سـةر مثزةكــةدا      ئـةو قةصـةمةكةي دانــا و، جگةرةكـةي لـة تةپــصةكي سـةر مثزةكــةدا      

تةپصةك پـذ بـوو لـة قونچكـة جگـةرة و، لةماليـةوة چةنـد                تةپصةك پـذ بـوو لـة قونچكـة جگـةرة و، لةماليـةوة چةنـد                تةپصةك پـذ بـوو لـة قونچكـة جگـةرة و، لةماليـةوة چةنـد                تةپصةك پـذ بـوو لـة قونچكـة جگـةرة و، لةماليـةوة چةنـد                . . . . كووژاندةوةكووژاندةوةكووژاندةوةكووژاندةوة
ئةگـةر مـونريةي خوشـكي لثـرة بوايـةو ئـةم دميةنـةي              ئةگـةر مـونريةي خوشـكي لثـرة بوايـةو ئـةم دميةنـةي              ئةگـةر مـونريةي خوشـكي لثـرة بوايـةو ئـةم دميةنـةي              ئةگـةر مـونريةي خوشـكي لثـرة بوايـةو ئـةم دميةنـةي              . . . . پاكةيت خاصـي  پاكةيت خاصـي  پاكةيت خاصـي  پاكةيت خاصـي  

. . . . چةنــد پاكةتــة خاصــيةكةشچةنــد پاكةتــة خاصــيةكةشچةنــد پاكةتــة خاصــيةكةشچةنــد پاكةتــة خاصــيةكةش. . . . هةســتا و، تةپــصةكةكةي رؤ كــردهةســتا و، تةپــصةكةكةي رؤ كــردهةســتا و، تةپــصةكةكةي رؤ كــردهةســتا و، تةپــصةكةكةي رؤ كــرد... ... ... ... بديبايــةبديبايــةبديبايــةبديبايــة
لة سةر مؤبلثك دانيـشت و،      لة سةر مؤبلثك دانيـشت و،      لة سةر مؤبلثك دانيـشت و،      لة سةر مؤبلثك دانيـشت و،      . . . . ماندوو بوو ماندوو بوو ماندوو بوو ماندوو بوو . . . . نةگةذايةوة بؤ پشت مثزةكةي   نةگةذايةوة بؤ پشت مثزةكةي   نةگةذايةوة بؤ پشت مثزةكةي   نةگةذايةوة بؤ پشت مثزةكةي   

    ((((((((: : : : گــويتگــويتگــويتگــويت. . . . مــن بةرامبــةري دانيــشتبووم، ســةيري كــردممــن بةرامبــةري دانيــشتبووم، ســةيري كــردممــن بةرامبــةري دانيــشتبووم، ســةيري كــردممــن بةرامبــةري دانيــشتبووم، ســةيري كــردم. . . . پثــي راكثــشاپثــي راكثــشاپثــي راكثــشاپثــي راكثــشا
        ))))))))............ئةم ديدارة بةم شثوةئةم ديدارة بةم شثوةئةم ديدارة بةم شثوةئةم ديدارة بةم شثوة. . . . بثسوودةبثسوودةبثسوودةبثسوودة

 ئـافرةيت    ئـافرةيت    ئـافرةيت    ئـافرةيت   ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . ة بةم شثوة بة الذمثدا دةبـا      ة بةم شثوة بة الذمثدا دةبـا      ة بةم شثوة بة الذمثدا دةبـا      ة بةم شثوة بة الذمثدا دةبـا      نةيگوت، ئةم ديدار  نةيگوت، ئةم ديدار  نةيگوت، ئةم ديدار  نةيگوت، ئةم ديدار  
        ))))))))....ئةم ديدارة لة كاصث ناچثئةم ديدارة لة كاصث ناچثئةم ديدارة لة كاصث ناچثئةم ديدارة لة كاصث ناچث

        ))))))))!!!! لة كاصث ناچث؟ لة كاصث ناچث؟ لة كاصث ناچث؟ لة كاصث ناچث؟((((((((
        . . . . بة سةرسووذمانةوة گومتبة سةرسووذمانةوة گومتبة سةرسووذمانةوة گومتبة سةرسووذمانةوة گومت

        ))))))))دةيناسي؟ دةيناسي؟ دةيناسي؟ دةيناسي؟ . . . .  چؤن دةزاين؟ خؤ تؤ كاصث ناناسي چؤن دةزاين؟ خؤ تؤ كاصث ناناسي چؤن دةزاين؟ خؤ تؤ كاصث ناناسي چؤن دةزاين؟ خؤ تؤ كاصث ناناسي((((((((
بةآلم فةرهاد دةناسم و هثشتا هةندثك بؤچووين       بةآلم فةرهاد دةناسم و هثشتا هةندثك بؤچووين       بةآلم فةرهاد دةناسم و هثشتا هةندثك بؤچووين       بةآلم فةرهاد دةناسم و هثشتا هةندثك بؤچووين       . . . .  نايناسم  نايناسم  نايناسم  نايناسم ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

ــرية  ــة ب ــةو ســاآلنةم ل ــةخالقي ئ ــرية ئ ــة ب ــةو ســاآلنةم ل ــةخالقي ئ ــرية ئ ــة ب ــةو ســاآلنةم ل ــةخالقي ئ ــرية ئ ــة ب ــةو ســاآلنةم ل ــةخالقي ئ ــؤ  . . . . ئ ــستاش، ب ــةو ســاآلنة، رةنگــة ئث ــؤ  ئ ــستاش، ب ــةو ســاآلنة، رةنگــة ئث ــؤ  ئ ــستاش، ب ــةو ســاآلنة، رةنگــة ئث ــؤ  ئ ــستاش، ب ــةو ســاآلنة، رةنگــة ئث ئ
        ))))))))............خوثندكارثكي سياسي و بةرپرسخوثندكارثكي سياسي و بةرپرسخوثندكارثكي سياسي و بةرپرسخوثندكارثكي سياسي و بةرپرس... ... ... ... هونةرمةندثكي وةك فةرهادهونةرمةندثكي وةك فةرهادهونةرمةندثكي وةك فةرهادهونةرمةندثكي وةك فةرهاد

كارةكـةرثكي سـووك و     كارةكـةرثكي سـووك و     كارةكـةرثكي سـووك و     كارةكـةرثكي سـووك و     . . . .  كاصث نابث وةهـا كچثـك بووبـث         كاصث نابث وةهـا كچثـك بووبـث         كاصث نابث وةهـا كچثـك بووبـث         كاصث نابث وةهـا كچثـك بووبـث        ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
دةبث لة كةسايةيت كاصثدا شتثكي سةير بووبث كـة فـةرهادي    دةبث لة كةسايةيت كاصثدا شتثكي سةير بووبث كـة فـةرهادي    دةبث لة كةسايةيت كاصثدا شتثكي سةير بووبث كـة فـةرهادي    دةبث لة كةسايةيت كاصثدا شتثكي سةير بووبث كـة فـةرهادي    ... ... ... ... ساويلكةساويلكةساويلكةساويلكة

        ))))))))....شةيداي خؤي كردبثشةيداي خؤي كردبثشةيداي خؤي كردبثشةيداي خؤي كردبث



 

        ))))))))!!!! شتثكي سةير؟ شتثكي سةير؟ شتثكي سةير؟ شتثكي سةير؟((((((((
ةسايةيت ئافرةتدا چ شتثكي سةير هةية؟ شتثكيوا      ةسايةيت ئافرةتدا چ شتثكي سةير هةية؟ شتثكيوا      ةسايةيت ئافرةتدا چ شتثكي سةير هةية؟ شتثكيوا      ةسايةيت ئافرةتدا چ شتثكي سةير هةية؟ شتثكيوا      بريم كردةوة، لة ك   بريم كردةوة، لة ك   بريم كردةوة، لة ك   بريم كردةوة، لة ك   

 لـة    لـة    لـة    لـة   ((((((((: : : :  ئةوسـا گـومت     ئةوسـا گـومت     ئةوسـا گـومت     ئةوسـا گـومت    ))))))))كة گةجنثكي وةك فـةرهاد شـةيداي خـؤي بكـا؟            كة گةجنثكي وةك فـةرهاد شـةيداي خـؤي بكـا؟            كة گةجنثكي وةك فـةرهاد شـةيداي خـؤي بكـا؟            كة گةجنثكي وةك فـةرهاد شـةيداي خـؤي بكـا؟            
كةسايةيت ئةفـسانةدا چ شـتثكي سـةير بـوو، كـة تـؤي شـةيداي خـؤي                  كةسايةيت ئةفـسانةدا چ شـتثكي سـةير بـوو، كـة تـؤي شـةيداي خـؤي                  كةسايةيت ئةفـسانةدا چ شـتثكي سـةير بـوو، كـة تـؤي شـةيداي خـؤي                  كةسايةيت ئةفـسانةدا چ شـتثكي سـةير بـوو، كـة تـؤي شـةيداي خـؤي                  

        ))))))))............كردبوو؟ لة كةسايةيت ئةفسانةداكردبوو؟ لة كةسايةيت ئةفسانةداكردبوو؟ لة كةسايةيت ئةفسانةداكردبوو؟ لة كةسايةيت ئةفسانةدا
 مـن نامـةوث نةخـشي كاصـث لـة رووي             مـن نامـةوث نةخـشي كاصـث لـة رووي             مـن نامـةوث نةخـشي كاصـث لـة رووي             مـن نامـةوث نةخـشي كاصـث لـة رووي            ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . قسةي پـث بـذمي    قسةي پـث بـذمي    قسةي پـث بـذمي    قسةي پـث بـذمي    
يان لة ئةفـسانة   يان لة ئةفـسانة   يان لة ئةفـسانة   يان لة ئةفـسانة   . . . . نامةوث كاصث هةمان ئةفسانة بث    نامةوث كاصث هةمان ئةفسانة بث    نامةوث كاصث هةمان ئةفسانة بث    نامةوث كاصث هةمان ئةفسانة بث    . . . . ئةفسانةوة بكثشمةوة ئةفسانةوة بكثشمةوة ئةفسانةوة بكثشمةوة ئةفسانةوة بكثشمةوة 

        ))))))))............نامةوث چريؤكي فةرهاد و كاصث، چريؤكي خؤم و ئةفسانة بثنامةوث چريؤكي فةرهاد و كاصث، چريؤكي خؤم و ئةفسانة بثنامةوث چريؤكي فةرهاد و كاصث، چريؤكي خؤم و ئةفسانة بثنامةوث چريؤكي فةرهاد و كاصث، چريؤكي خؤم و ئةفسانة بث. . . . بچثبچثبچثبچث
 فةرهاد دةبـث خـؤي       فةرهاد دةبـث خـؤي       فةرهاد دةبـث خـؤي       فةرهاد دةبـث خـؤي      ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . لة دصي خؤيدا  لة دصي خؤيدا  لة دصي خؤيدا  لة دصي خؤيدا  . . . . لة بةر خؤيةوة گويت   لة بةر خؤيةوة گويت   لة بةر خؤيةوة گويت   لة بةر خؤيةوة گويت   

تووشي فةرامؤشي بووةو لة ژوورثكي تاريك و     تووشي فةرامؤشي بووةو لة ژوورثكي تاريك و     تووشي فةرامؤشي بووةو لة ژوورثكي تاريك و     تووشي فةرامؤشي بووةو لة ژوورثكي تاريك و     سـاآلنثكة   سـاآلنثكة   سـاآلنثكة   سـاآلنثكة   پياوثك كة   پياوثك كة   پياوثك كة   پياوثك كة   . . . . بثبثبثبث
كاصـثش  كاصـثش  كاصـثش  كاصـثش  . . . . ن و بـؤين زبـصي سـووتاوي لثـدث، دةژي          ن و بـؤين زبـصي سـووتاوي لثـدث، دةژي          ن و بـؤين زبـصي سـووتاوي لثـدث، دةژي          ن و بـؤين زبـصي سـووتاوي لثـدث، دةژي          دووكةآلوي كة بؤكؤ  دووكةآلوي كة بؤكؤ  دووكةآلوي كة بؤكؤ  دووكةآلوي كة بؤكؤ  

        ))))))))............لةمةبةرلةمةبةرلةمةبةرلةمةبةرساآلنثك ساآلنثك ساآلنثك ساآلنثك كچثك كة كچثك كة كچثك كة كچثك كة . . . . دةبث خؤي بثدةبث خؤي بثدةبث خؤي بثدةبث خؤي بث
 لة كؤآلنثكي تةنگةبةر و داخراودا، لة گةص برايةكي كؤتربـاز      لة كؤآلنثكي تةنگةبةر و داخراودا، لة گةص برايةكي كؤتربـاز      لة كؤآلنثكي تةنگةبةر و داخراودا، لة گةص برايةكي كؤتربـاز      لة كؤآلنثكي تةنگةبةر و داخراودا، لة گةص برايةكي كؤتربـاز     ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

شـةيداي كـوذثكي    شـةيداي كـوذثكي    شـةيداي كـوذثكي    شـةيداي كـوذثكي    . . . . و قومارچي و، دوو بـراي بچـووكي كـوثري ژيـاوة           و قومارچي و، دوو بـراي بچـووكي كـوثري ژيـاوة           و قومارچي و، دوو بـراي بچـووكي كـوثري ژيـاوة           و قومارچي و، دوو بـراي بچـووكي كـوثري ژيـاوة           
لـة سـةر    لـة سـةر    لـة سـةر    لـة سـةر    . . . . نةقاش بووة و، رؤژثـك لـة رؤژان رؤشـتووةتة ژوورةكـةي           نةقاش بووة و، رؤژثـك لـة رؤژان رؤشـتووةتة ژوورةكـةي           نةقاش بووة و، رؤژثـك لـة رؤژان رؤشـتووةتة ژوورةكـةي           نةقاش بووة و، رؤژثـك لـة رؤژان رؤشـتووةتة ژوورةكـةي           

        ))))))))............لثواري چرپاكةي دانيشتووةولثواري چرپاكةي دانيشتووةولثواري چرپاكةي دانيشتووةولثواري چرپاكةي دانيشتووةو
خؤشة دوو دصدار لة ژوورثكدا، لة سةر لثواري چرپايـةك، شـان بـة            خؤشة دوو دصدار لة ژوورثكدا، لة سةر لثواري چرپايـةك، شـان بـة            خؤشة دوو دصدار لة ژوورثكدا، لة سةر لثواري چرپايـةك، شـان بـة            خؤشة دوو دصدار لة ژوورثكدا، لة سةر لثواري چرپايـةك، شـان بـة            

        ............شاين يةكتر دانيشن وشاين يةكتر دانيشن وشاين يةكتر دانيشن وشاين يةكتر دانيشن و
ئةو وةك هةموو جارثكيتر ريزثك داين زةرد و پيـسي          ئةو وةك هةموو جارثكيتر ريزثك داين زةرد و پيـسي          ئةو وةك هةموو جارثكيتر ريزثك داين زةرد و پيـسي          ئةو وةك هةموو جارثكيتر ريزثك داين زةرد و پيـسي          . . . . من پثكةنيم من پثكةنيم من پثكةنيم من پثكةنيم 

 هثشتا پثمواية دةبث لـة كةسـايةيت كاصـثدا شـتثكي سـةير               هثشتا پثمواية دةبث لـة كةسـايةيت كاصـثدا شـتثكي سـةير               هثشتا پثمواية دةبث لـة كةسـايةيت كاصـثدا شـتثكي سـةير               هثشتا پثمواية دةبث لـة كةسـايةيت كاصـثدا شـتثكي سـةير              ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . ديديديدي
        ))))))))....ناتوامن درثژة بة نووسيين چريؤكةكة بدةمناتوامن درثژة بة نووسيين چريؤكةكة بدةمناتوامن درثژة بة نووسيين چريؤكةكة بدةمناتوامن درثژة بة نووسيين چريؤكةكة بدةممن تا تثنةگةم من تا تثنةگةم من تا تثنةگةم من تا تثنةگةم . . . . بووبثبووبثبووبثبووبث

        )))))))).... تا درثژةي پثنةدةي لةو شتة سةيرة ناگةي تا درثژةي پثنةدةي لةو شتة سةيرة ناگةي تا درثژةي پثنةدةي لةو شتة سةيرة ناگةي تا درثژةي پثنةدةي لةو شتة سةيرة ناگةي((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت
هةســتا و ديــسان بــؤ پــشت هةســتا و ديــسان بــؤ پــشت هةســتا و ديــسان بــؤ پــشت هةســتا و ديــسان بــؤ پــشت . . . . بــة تةوســةوة گــومت؟ ئــةو نــةيزاين بــة تةوســةوة گــومت؟ ئــةو نــةيزاين بــة تةوســةوة گــومت؟ ئــةو نــةيزاين بــة تةوســةوة گــومت؟ ئــةو نــةيزاين 

        ....ديسان دوا الپةذةي نووسينةكةي خوثندةوةديسان دوا الپةذةي نووسينةكةي خوثندةوةديسان دوا الپةذةي نووسينةكةي خوثندةوةديسان دوا الپةذةي نووسينةكةي خوثندةوة. . . . مثزةكةي چووةوةمثزةكةي چووةوةمثزةكةي چووةوةمثزةكةي چووةوة
. . . . ئان و سات هةست بة ئاسوودةيي دةكـات       ئان و سات هةست بة ئاسوودةيي دةكـات       ئان و سات هةست بة ئاسوودةيي دةكـات       ئان و سات هةست بة ئاسوودةيي دةكـات       . . . . بزةي دثتث كاصث  بزةي دثتث كاصث  بزةي دثتث كاصث  بزةي دثتث كاصث  
پثدةكــةنثت و، دةذوات لــة ســةر لثـــواري    پثدةكــةنثت و، دةذوات لــة ســةر لثـــواري    پثدةكــةنثت و، دةذوات لــة ســةر لثـــواري    پثدةكــةنثت و، دةذوات لــة ســةر لثـــواري    . . . . غــةريب نامثنثــت  غــةريب نامثنثــت  غــةريب نامثنثــت  غــةريب نامثنثــت  

        ............قةرةوثصةكةقةرةوثصةكةقةرةوثصةكةقةرةوثصةكة
        
        
        
        



 

        دوانزةدوانزةدوانزةدوانزة
        
        

        
ــووي ــنم ((((((((: : : : گوتبــوويگوتبــوويگوتبــوويگوتب ــةرهاد ببي ــنم  دةمــةوث هــةموو تابلؤكــاين ف ــةرهاد ببي ــنم  دةمــةوث هــةموو تابلؤكــاين ف ــةرهاد ببي ــنم  دةمــةوث هــةموو تابلؤكــاين ف ــةرهاد ببي ــوة )))))))).... دةمــةوث هــةموو تابلؤكــاين ف ــوة  ني ــوة  ني ــوة  ني  ني

هـةموو تابلؤكـان    هـةموو تابلؤكـان    هـةموو تابلؤكـان    هـةموو تابلؤكـان    . . . . شةوثك گوتبووي و، من هةموو تابلؤكامن بؤ هثنابوو       شةوثك گوتبووي و، من هةموو تابلؤكامن بؤ هثنابوو       شةوثك گوتبووي و، من هةموو تابلؤكامن بؤ هثنابوو       شةوثك گوتبووي و، من هةموو تابلؤكامن بؤ هثنابوو       
سـاآلنثك  سـاآلنثك  سـاآلنثك  سـاآلنثك  لـة ماصـةكةي     لـة ماصـةكةي     لـة ماصـةكةي     لـة ماصـةكةي     . . . . جگة لةوانة كة پثشتر لـة ماصـي فـةرهاد ديبـووي           جگة لةوانة كة پثشتر لـة ماصـي فـةرهاد ديبـووي           جگة لةوانة كة پثشتر لـة ماصـي فـةرهاد ديبـووي           جگة لةوانة كة پثشتر لـة ماصـي فـةرهاد ديبـووي           

كؤمةصـث  كؤمةصـث  كؤمةصـث  كؤمةصـث  . . . . كؤمةصث پورترثت كـة ديواريكارگـةيان داپؤشـيبوو     كؤمةصث پورترثت كـة ديواريكارگـةيان داپؤشـيبوو     كؤمةصث پورترثت كـة ديواريكارگـةيان داپؤشـيبوو     كؤمةصث پورترثت كـة ديواريكارگـةيان داپؤشـيبوو     . . . . ةريةريةريةريلةمةبلةمةبلةمةبلةمةب
ــاندبوو    ــثيان ترس ــة كاص ــچوو ك ــووذة و هةص ــشكاوو ت ــساري تثك ــاندبوو   روخ ــثيان ترس ــة كاص ــچوو ك ــووذة و هةص ــشكاوو ت ــساري تثك ــاندبوو   روخ ــثيان ترس ــة كاص ــچوو ك ــووذة و هةص ــشكاوو ت ــساري تثك ــاندبوو   روخ ــثيان ترس ــة كاص ــچوو ك ــووذة و هةص ــشكاوو ت ــساري تثك . . . . روخ

 مـن ئـةو     مـن ئـةو     مـن ئـةو     مـن ئـةو    ))))))))....فـةرهاديان تثـدا نـابينم     فـةرهاديان تثـدا نـابينم     فـةرهاديان تثـدا نـابينم     فـةرهاديان تثـدا نـابينم     . . . .  ئـةم تابلؤيانـةم نـاوث       ئـةم تابلؤيانـةم نـاوث       ئـةم تابلؤيانـةم نـاوث       ئـةم تابلؤيانـةم نـاوث      ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي
ئـةويش  ئـةويش  ئـةويش  ئـةويش  . . . . تابلؤيانةم بؤ هثنابوو كة فةرهاد دوا ناسيين كاصث كثـشابووين        تابلؤيانةم بؤ هثنابوو كة فةرهاد دوا ناسيين كاصث كثـشابووين        تابلؤيانةم بؤ هثنابوو كة فةرهاد دوا ناسيين كاصث كثـشابووين        تابلؤيانةم بؤ هثنابوو كة فةرهاد دوا ناسيين كاصث كثـشابووين        

        يةكة يةكة تؤز و خؤصي كؤين لث سذيبوون و، بة ديواري ژوورةكةيةوة يةكة يةكة تؤز و خؤصي كؤين لث سذيبوون و، بة ديواري ژوورةكةيةوة يةكة يةكة تؤز و خؤصي كؤين لث سذيبوون و، بة ديواري ژوورةكةيةوة يةكة يةكة تؤز و خؤصي كؤين لث سذيبوون و، بة ديواري ژوورةكةيةوة 
رةنگـةكان لـة   رةنگـةكان لـة   رةنگـةكان لـة   رةنگـةكان لـة   . . . . تابلؤكان كؤن بوون  تابلؤكان كؤن بوون  تابلؤكان كؤن بوون  تابلؤكان كؤن بوون  . . . .  هةصيواسيبوون  هةصيواسيبوون  هةصيواسيبوون  هةصيواسيبوون - - - - ژوورةكةي خؤي ژوورةكةي خؤي ژوورةكةي خؤي ژوورةكةي خؤي - - - - 

. . . . ســةر قوماشــة ســپيةكان درزيــان بردبــوو، لــة چةنــد الوة وةريبــوونســةر قوماشــة ســپيةكان درزيــان بردبــوو، لــة چةنــد الوة وةريبــوونســةر قوماشــة ســپيةكان درزيــان بردبــوو، لــة چةنــد الوة وةريبــوونســةر قوماشــة ســپيةكان درزيــان بردبــوو، لــة چةنــد الوة وةريبــوون
بـة هـةودا دةزووي باريـك، بـة       بـة هـةودا دةزووي باريـك، بـة       بـة هـةودا دةزووي باريـك، بـة       بـة هـةودا دةزووي باريـك، بـة       . . . . قوماشةكانيش لة چةنـد الوة دذابـوون      قوماشةكانيش لة چةنـد الوة دذابـوون      قوماشةكانيش لة چةنـد الوة دذابـوون      قوماشةكانيش لة چةنـد الوة دذابـوون      

            ::::گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . تةقةصي ورد دروابوونةوةتةقةصي ورد دروابوونةوةتةقةصي ورد دروابوونةوةتةقةصي ورد دروابوونةوة
. . . .  ئةوسا لثيان ورد بووبـووةوة      ئةوسا لثيان ورد بووبـووةوة      ئةوسا لثيان ورد بووبـووةوة      ئةوسا لثيان ورد بووبـووةوة     )))))))) ئةم تابلؤيانة تا ئثستا لة كوث بوون؟          ئةم تابلؤيانة تا ئثستا لة كوث بوون؟          ئةم تابلؤيانة تا ئثستا لة كوث بوون؟          ئةم تابلؤيانة تا ئثستا لة كوث بوون؟         ((((((((

ــةيان  ــة دان ــة دان ــةيان ل ــة دان ــة دان ــةيان ل ــة دان ــة دان ــةيان ل ــة دان ــة دان ــةكانيان ورد   . . . . ل ــة درز و برين ــةوة ل ــة نزيك ــةرةتا ل ــةكانيان ورد   س ــة درز و برين ــةوة ل ــة نزيك ــةرةتا ل ــةكانيان ورد   س ــة درز و برين ــةوة ل ــة نزيك ــةرةتا ل ــةكانيان ورد   س ــة درز و برين ــةوة ل ــة نزيك ــةرةتا ل س
ــة وشــكةكان   ــوةريين رةنگ ــة هةص ــووةوة، ل ــة وشــكةكان  بووب ــوةريين رةنگ ــة هةص ــووةوة، ل ــة وشــكةكان  بووب ــوةريين رةنگ ــة هةص ــووةوة، ل ــة وشــكةكان  بووب ــوةريين رةنگ ــة هةص ــووةوة، ل ــان دوور . . . . بووب ــان لثي ــان دوور پاش ــان لثي ــان دوور پاش ــان لثي ــان دوور پاش ــان لثي پاش

. . . . چووبــووة پــشت مثزةكــةي و، لــةوثوة تثيــان فكريبــووچووبــووة پــشت مثزةكــةي و، لــةوثوة تثيــان فكريبــووچووبــووة پــشت مثزةكــةي و، لــةوثوة تثيــان فكريبــووچووبــووة پــشت مثزةكــةي و، لــةوثوة تثيــان فكريبــوو. . . . كــةوتبووةوةكــةوتبووةوةكــةوتبووةوةكــةوتبووةوة
هةموو رؤژثك تثيان دةفكري و، ئةگةر كةسثك، بارام، مونرية يان هـةر            هةموو رؤژثك تثيان دةفكري و، ئةگةر كةسثك، بارام، مونرية يان هـةر            هةموو رؤژثك تثيان دةفكري و، ئةگةر كةسثك، بارام، مونرية يان هـةر            هةموو رؤژثك تثيان دةفكري و، ئةگةر كةسثك، بارام، مونرية يان هـةر            
ــةي ورد     ــپي ژوورةك ــواري س ــة دي ــدي ل ــة الي، دةي ــثكيتر دةهات ــةي ورد    كةس ــپي ژوورةك ــواري س ــة دي ــدي ل ــة الي، دةي ــثكيتر دةهات ــةي ورد    كةس ــپي ژوورةك ــواري س ــة دي ــدي ل ــة الي، دةي ــثكيتر دةهات ــةي ورد    كةس ــپي ژوورةك ــواري س ــة دي ــدي ل ــة الي، دةي ــثكيتر دةهات كةس

        ....بووةتةوة و، بري لة شتثك دةكاتةوةبووةتةوة و، بري لة شتثك دةكاتةوةبووةتةوة و، بري لة شتثك دةكاتةوةبووةتةوة و، بري لة شتثك دةكاتةوة
        )))))))) بري لة چي دةكةيتةوة؟  بري لة چي دةكةيتةوة؟  بري لة چي دةكةيتةوة؟  بري لة چي دةكةيتةوة؟ ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت
        )))))))).... لة كاصث لة كاصث لة كاصث لة كاصث((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
 كاصث دةبث لـة پـشت ئـةو پةجنـةرة شـينة زؤر چـاوةذثي             كاصث دةبث لـة پـشت ئـةو پةجنـةرة شـينة زؤر چـاوةذثي             كاصث دةبث لـة پـشت ئـةو پةجنـةرة شـينة زؤر چـاوةذثي             كاصث دةبث لـة پـشت ئـةو پةجنـةرة شـينة زؤر چـاوةذثي            ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
        ))))))))....فةرهاد بووبثفةرهاد بووبثفةرهاد بووبثفةرهاد بووبثهاتنةوةي هاتنةوةي هاتنةوةي هاتنةوةي 

ئـةوة يةكـةم تـابلؤ      ئـةوة يةكـةم تـابلؤ      ئـةوة يةكـةم تـابلؤ      ئـةوة يةكـةم تـابلؤ      . . . . ئةوسا قامكي بؤ يةكثك لة تابلؤكان درثژ كـرد        ئةوسا قامكي بؤ يةكثك لة تابلؤكان درثژ كـرد        ئةوسا قامكي بؤ يةكثك لة تابلؤكان درثژ كـرد        ئةوسا قامكي بؤ يةكثك لة تابلؤكان درثژ كـرد        
        ::::نووسينووسينووسينووسي. . . . بوو كة فةرهاد لة ماصي كاصثي كثشابووةوةبوو كة فةرهاد لة ماصي كاصثي كثشابووةوةبوو كة فةرهاد لة ماصي كاصثي كثشابووةوةبوو كة فةرهاد لة ماصي كاصثي كثشابووةوة

لة خةصوةت و سـثبةردا،     لة خةصوةت و سـثبةردا،     لة خةصوةت و سـثبةردا،     لة خةصوةت و سـثبةردا،     . . . . لة پشت پةجنةرةي ژوورةكةيةيت كاصث    لة پشت پةجنةرةي ژوورةكةيةيت كاصث    لة پشت پةجنةرةي ژوورةكةيةيت كاصث    لة پشت پةجنةرةي ژوورةكةيةيت كاصث    
رابوردووي رابوردووي رابوردووي رابوردووي . . . . ساتة برووسكةييةكاين رؤژاين رابوردووي بري دةكاتةوة      ساتة برووسكةييةكاين رؤژاين رابوردووي بري دةكاتةوة      ساتة برووسكةييةكاين رؤژاين رابوردووي بري دةكاتةوة      ساتة برووسكةييةكاين رؤژاين رابوردووي بري دةكاتةوة      



 

لـةو كاتـةوة   لـةو كاتـةوة   لـةو كاتـةوة   لـةو كاتـةوة   . . . . رابوردووي دووري فةرامؤش كردووة كاصـث  رابوردووي دووري فةرامؤش كردووة كاصـث  رابوردووي دووري فةرامؤش كردووة كاصـث  رابوردووي دووري فةرامؤش كردووة كاصـث  . . . . دووري نا دووري نا دووري نا دووري نا 
چاوةذوان لـة   چاوةذوان لـة   چاوةذوان لـة   چاوةذوان لـة   . . . . چاوةذثي هاتنةوةي فةرهادة كاصث   چاوةذثي هاتنةوةي فةرهادة كاصث   چاوةذثي هاتنةوةي فةرهادة كاصث   چاوةذثي هاتنةوةي فةرهادة كاصث   ... ... ... ... فةرهادي بينيوة فةرهادي بينيوة فةرهادي بينيوة فةرهادي بينيوة 

بة تينوويـةيت گوصـي نثـو گوصـدانةكان         بة تينوويـةيت گوصـي نثـو گوصـدانةكان         بة تينوويـةيت گوصـي نثـو گوصـدانةكان         بة تينوويـةيت گوصـي نثـو گوصـدانةكان         . . . . ترپةي دصي چاوةذوان دةگات   ترپةي دصي چاوةذوان دةگات   ترپةي دصي چاوةذوان دةگات   ترپةي دصي چاوةذوان دةگات   
دوا پـةرداخي بـؤ گوصـة هـةناري سـةر تـاقي             دوا پـةرداخي بـؤ گوصـة هـةناري سـةر تـاقي             دوا پـةرداخي بـؤ گوصـة هـةناري سـةر تـاقي             دوا پـةرداخي بـؤ گوصـة هـةناري سـةر تـاقي             . . . . ئاويان دةدات ئاويان دةدات ئاويان دةدات ئاويان دةدات . . . . دةزانثتدةزانثتدةزانثتدةزانثت

جار دةنگي كوتراين دةركـة    جار دةنگي كوتراين دةركـة    جار دةنگي كوتراين دةركـة    جار دةنگي كوتراين دةركـة    يةك، دوو، سث  يةك، دوو، سث  يةك، دوو، سث  يةك، دوو، سث  . . . . پةجنةرةكة بة دةستةوةية  پةجنةرةكة بة دةستةوةية  پةجنةرةكة بة دةستةوةية  پةجنةرةكة بة دةستةوةية  
. . . . ماصــي فــةرهادماصــي فــةرهادماصــي فــةرهادماصــي فــةرهاد. . . . تةقــةي ئاشــناي دةركــةي ماصــي پريثژنــةتةقــةي ئاشــناي دةركــةي ماصــي پريثژنــةتةقــةي ئاشــناي دةركــةي ماصــي پريثژنــةتةقــةي ئاشــناي دةركــةي ماصــي پريثژنــة. . . . دةبيــستثتدةبيــستثتدةبيــستثتدةبيــستثت

ــث  ــةردةي پةجنةرةكــةي ال دةدات كاص ــث پ ــةردةي پةجنةرةكــةي ال دةدات كاص ــث پ ــةردةي پةجنةرةكــةي ال دةدات كاص ــث پ ــةردةي پةجنةرةكــةي ال دةدات كاص ــواري  . . . . پ ــة ســةر لث ــواري  دةســتثك ل ــة ســةر لث ــواري  دةســتثك ل ــة ســةر لث ــواري  دةســتثك ل ــة ســةر لث دةســتثك ل
ــن    ــة ب ــاو رؤدةكات ــةرداخثك ئ ــدانةكة و، دةســتةكةيتري پ ــن   وشــكي گوص ــة ب ــاو رؤدةكات ــةرداخثك ئ ــدانةكة و، دةســتةكةيتري پ ــن   وشــكي گوص ــة ب ــاو رؤدةكات ــةرداخثك ئ ــدانةكة و، دةســتةكةيتري پ ــن   وشــكي گوص ــة ب ــاو رؤدةكات ــةرداخثك ئ ــدانةكة و، دةســتةكةيتري پ وشــكي گوص

دةسيت دةسيت دةسيت دةسيت . . . . لة كؤآلن، لة پشت دةركةي چثوي فةرهاد دةبينثت       لة كؤآلن، لة پشت دةركةي چثوي فةرهاد دةبينثت       لة كؤآلن، لة پشت دةركةي چثوي فةرهاد دةبينثت       لة كؤآلن، لة پشت دةركةي چثوي فةرهاد دةبينثت       . . . . گوصةكةگوصةكةگوصةكةگوصةكة
ــث  ــةرزثت كاص ــةوة دةل ــة دةم روانين ــث ب ــةرزثت كاص ــةوة دةل ــة دةم روانين ــث ب ــةرزثت كاص ــةوة دةل ــة دةم روانين ــث ب ــةرزثت كاص ــةوة دةل ــة دةم روانين ــدانةكة ســووذ دةخــوات و،  . . . . ب ــدانةكة ســووذ دةخــوات و،  گوص ــدانةكة ســووذ دةخــوات و،  گوص ــدانةكة ســووذ دةخــوات و،  گوص گوص
هةنارثكي بچووك، گةورةتر لـة     هةنارثكي بچووك، گةورةتر لـة     هةنارثكي بچووك، گةورةتر لـة     هةنارثكي بچووك، گةورةتر لـة     . . . . لقووقؤپي ناسكي گوصة هةنارةكةش   لقووقؤپي ناسكي گوصة هةنارةكةش   لقووقؤپي ناسكي گوصة هةنارةكةش   لقووقؤپي ناسكي گوصة هةنارةكةش   

ــشةي ســارديپةجنةرةكةوة دةنووســثت   ــة شي ــووكثك ب ــشةي ســارديپةجنةرةكةوة دةنووســثت  بةآلص ــة شي ــووكثك ب ــشةي ســارديپةجنةرةكةوة دةنووســثت  بةآلص ــة شي ــووكثك ب ــشةي ســارديپةجنةرةكةوة دةنووســثت  بةآلص ــة شي ــووكثك ب ــةرهاد . . . . بةآلص ــةرهاد ف ــةرهاد ف ــةرهاد ف ف
ــةوة   ــة خؤشــيدا دةخنثت ــث ل ــةوة  دةيبينثــت و، كاص ــة خؤشــيدا دةخنثت ــث ل ــةوة  دةيبينثــت و، كاص ــة خؤشــيدا دةخنثت ــث ل ــةوة  دةيبينثــت و، كاص ــة خؤشــيدا دةخنثت ــث ل ــت و . . . . دةيبينثــت و، كاص ــت و پةرداخةكــة دادةنث ــت و پةرداخةكــة دادةنث ــت و پةرداخةكــة دادةنث پةرداخةكــة دادةنث

بـــةآلم بـــةآلم بـــةآلم بـــةآلم . . . . شـــتووةتة ژوورشـــتووةتة ژوورشـــتووةتة ژوورشـــتووةتة ژوورفـــةرهاد رؤفـــةرهاد رؤفـــةرهاد رؤفـــةرهاد رؤ. . . . تايـــةكي پةجنةرةكـــة دةكاتـــةوةتايـــةكي پةجنةرةكـــة دةكاتـــةوةتايـــةكي پةجنةرةكـــة دةكاتـــةوةتايـــةكي پةجنةرةكـــة دةكاتـــةوة
سـةر  سـةر  سـةر  سـةر  . . . . دةركةي چثوي هثشتا بة رووي تاريكي داآلنةكة لة سةر پشتة         دةركةي چثوي هثشتا بة رووي تاريكي داآلنةكة لة سةر پشتة         دةركةي چثوي هثشتا بة رووي تاريكي داآلنةكة لة سةر پشتة         دةركةي چثوي هثشتا بة رووي تاريكي داآلنةكة لة سةر پشتة         

ــة شيــشةي . . . . بــؤ پةجنــةرةي ژوورةكــةي فــةرهاد هةصــدةبذثت كاصــث بــؤ پةجنــةرةي ژوورةكــةي فــةرهاد هةصــدةبذثت كاصــث بــؤ پةجنــةرةي ژوورةكــةي فــةرهاد هةصــدةبذثت كاصــث بــؤ پةجنــةرةي ژوورةكــةي فــةرهاد هةصــدةبذثت كاصــث  ــة شيــشةي ل ــة شيــشةي ل ــة شيــشةي ل ل
ــدا،      ــشتا دادراوةي ــةردةي هث ــي پ ــةي سپيواش ــة زةمين ــة و، ل ــدا،     پةجنةرةك ــشتا دادراوةي ــةردةي هث ــي پ ــةي سپيواش ــة زةمين ــة و، ل ــدا،     پةجنةرةك ــشتا دادراوةي ــةردةي هث ــي پ ــةي سپيواش ــة زةمين ــة و، ل ــدا،     پةجنةرةك ــشتا دادراوةي ــةردةي هث ــي پ ــةي سپيواش ــة زةمين ــة و، ل پةجنةرةك

. . . . جووتثك كؤتر لـة سـةر بـاين كؤترخـان لـة دةوري يـةكتر دةگـةذثن        جووتثك كؤتر لـة سـةر بـاين كؤترخـان لـة دةوري يـةكتر دةگـةذثن        جووتثك كؤتر لـة سـةر بـاين كؤترخـان لـة دةوري يـةكتر دةگـةذثن        جووتثك كؤتر لـة سـةر بـاين كؤترخـان لـة دةوري يـةكتر دةگـةذثن        
. . . . فةرهاد لةو ديو پةجنةرةوة دةردةكةوثت    فةرهاد لةو ديو پةجنةرةوة دةردةكةوثت    فةرهاد لةو ديو پةجنةرةوة دةردةكةوثت    فةرهاد لةو ديو پةجنةرةوة دةردةكةوثت    . . . . ئةوسا پةردةكة الدةدرثت  ئةوسا پةردةكة الدةدرثت  ئةوسا پةردةكة الدةدرثت  ئةوسا پةردةكة الدةدرثت  

ــان لـــة ســـةر ســـنگي فـــةرهاد هةصدةســـووذثن   ــر كؤترةكـ ــان لـــة ســـةر ســـنگي فـــةرهاد هةصدةســـووذثن  ئثـــستا ئيتـ ــر كؤترةكـ ــان لـــة ســـةر ســـنگي فـــةرهاد هةصدةســـووذثن  ئثـــستا ئيتـ ــر كؤترةكـ ــان لـــة ســـةر ســـنگي فـــةرهاد هةصدةســـووذثن  ئثـــستا ئيتـ ــر كؤترةكـ . . . . ئثـــستا ئيتـ
كاصـث دةيبينثـت و بـة خؤشـيةوة تـاي           كاصـث دةيبينثـت و بـة خؤشـيةوة تـاي           كاصـث دةيبينثـت و بـة خؤشـيةوة تـاي           كاصـث دةيبينثـت و بـة خؤشـيةوة تـاي           . . . . ئيشارةيت بـؤ دةكـات فـةرهاد      ئيشارةيت بـؤ دةكـات فـةرهاد      ئيشارةيت بـؤ دةكـات فـةرهاد      ئيشارةيت بـؤ دةكـات فـةرهاد      

        . . . . كراوةي پةجنةرةكةي پثوة دةداتكراوةي پةجنةرةكةي پثوة دةداتكراوةي پةجنةرةكةي پثوة دةداتكراوةي پةجنةرةكةي پثوة دةدات
        ... ... ... ... لة ژوورةكةش دةذواتة دةرلة ژوورةكةش دةذواتة دةرلة ژوورةكةش دةذواتة دةرلة ژوورةكةش دةذواتة دةر

كـــوذة كـــوذة كـــوذة كـــوذة . . . . بثتـــةوةبثتـــةوةبثتـــةوةبثتـــةوةپثناچثـــت وا زوو پثناچثـــت وا زوو پثناچثـــت وا زوو پثناچثـــت وا زوو . . . . رةحيمـــي برايلـــة مـــاص نيـــة   رةحيمـــي برايلـــة مـــاص نيـــة   رةحيمـــي برايلـــة مـــاص نيـــة   رةحيمـــي برايلـــة مـــاص نيـــة   
        ............كوثرةكانيش لة حةسار لة پاص يةكتر دانيشتوون وكوثرةكانيش لة حةسار لة پاص يةكتر دانيشتوون وكوثرةكانيش لة حةسار لة پاص يةكتر دانيشتوون وكوثرةكانيش لة حةسار لة پاص يةكتر دانيشتوون و

        )))))))).... تا دمثةوة لة دةركةي حةسار نةچنة دةر تا دمثةوة لة دةركةي حةسار نةچنة دةر تا دمثةوة لة دةركةي حةسار نةچنة دةر تا دمثةوة لة دةركةي حةسار نةچنة دةر((((((((
ــصثت ــصثتكاصــث دةي ــصثتكاصــث دةي ــصثتكاصــث دةي ــة دةروةوة  . . . . كاصــث دةي ــةيان پثناكــات و ل ــةو حاصــةش متمان ــة دةروةوة  ب ــةيان پثناكــات و ل ــةو حاصــةش متمان ــة دةروةوة  ب ــةيان پثناكــات و ل ــةو حاصــةش متمان ــة دةروةوة  ب ــةيان پثناكــات و ل ــةو حاصــةش متمان ب

دةركــةي چثــوي هثــشتا دةركــةي چثــوي هثــشتا دةركــةي چثــوي هثــشتا دةركــةي چثــوي هثــشتا . . . . كــؤالن چؤصــةكــؤالن چؤصــةكــؤالن چؤصــةكــؤالن چؤصــة. . . . دةركــةيان لــث هةصــدةپثكثتدةركــةيان لــث هةصــدةپثكثتدةركــةيان لــث هةصــدةپثكثتدةركــةيان لــث هةصــدةپثكثت
        ... ... ... ... كاصث دةذواتة ژوور و، دةركة لة چؤصي كؤآلن دادةخاتكاصث دةذواتة ژوور و، دةركة لة چؤصي كؤآلن دادةخاتكاصث دةذواتة ژوور و، دةركة لة چؤصي كؤآلن دادةخاتكاصث دةذواتة ژوور و، دةركة لة چؤصي كؤآلن دادةخات. . . . ئاوةآليةئاوةآليةئاوةآليةئاوةآلية



 

چؤصي كؤآلن بيانوويةكة بؤ ئةوةي خؤشةويـسيت ئـةو دوو گةجنـة            چؤصي كؤآلن بيانوويةكة بؤ ئةوةي خؤشةويـسيت ئـةو دوو گةجنـة            چؤصي كؤآلن بيانوويةكة بؤ ئةوةي خؤشةويـسيت ئـةو دوو گةجنـة            چؤصي كؤآلن بيانوويةكة بؤ ئةوةي خؤشةويـسيت ئـةو دوو گةجنـة            
 بـة تـةماي تاكـةي عةشـقي          بـة تـةماي تاكـةي عةشـقي          بـة تـةماي تاكـةي عةشـقي          بـة تـةماي تاكـةي عةشـقي         ((((((((: : : : گـومت گـومت گـومت گـومت . . . . هةروا بة شاردراوةيي مبثنثتـةوة    هةروا بة شاردراوةيي مبثنثتـةوة    هةروا بة شاردراوةيي مبثنثتـةوة    هةروا بة شاردراوةيي مبثنثتـةوة    

فةرهاد و كاصث لة خةصكي كؤآلن بشاريتةوة؟ خةصكي كؤآلن دةبث تاكـةي            فةرهاد و كاصث لة خةصكي كؤآلن بشاريتةوة؟ خةصكي كؤآلن دةبث تاكـةي            فةرهاد و كاصث لة خةصكي كؤآلن بشاريتةوة؟ خةصكي كؤآلن دةبث تاكـةي            فةرهاد و كاصث لة خةصكي كؤآلن بشاريتةوة؟ خةصكي كؤآلن دةبث تاكـةي            
جنـةرة  جنـةرة  جنـةرة  جنـةرة  كايت ژواين ئةو دوو دصدارة لة ماصةكانيان خبزثن و، دةركـة و پة   كايت ژواين ئةو دوو دصدارة لة ماصةكانيان خبزثن و، دةركـة و پة   كايت ژواين ئةو دوو دصدارة لة ماصةكانيان خبزثن و، دةركـة و پة   كايت ژواين ئةو دوو دصدارة لة ماصةكانيان خبزثن و، دةركـة و پة   

        لة سةر خؤيان داخبةن؟لة سةر خؤيان داخبةن؟لة سةر خؤيان داخبةن؟لة سةر خؤيان داخبةن؟
جگةرةيـةكي  جگةرةيـةكي  جگةرةيـةكي  جگةرةيـةكي  . . . . ئةو هيچي نـةگوت   ئةو هيچي نـةگوت   ئةو هيچي نـةگوت   ئةو هيچي نـةگوت   . . . . بة تواجنةوة بة تواجنةوة بة تواجنةوة بة تواجنةوة . . . . بة پثكةنينةوة گومت  بة پثكةنينةوة گومت  بة پثكةنينةوة گومت  بة پثكةنينةوة گومت  

داگريساند و بريي كردةوة، رثي تثناچث خةصكي كؤآلن لة حاست هـاتوو            داگريساند و بريي كردةوة، رثي تثناچث خةصكي كؤآلن لة حاست هـاتوو            داگريساند و بريي كردةوة، رثي تثناچث خةصكي كؤآلن لة حاست هـاتوو            داگريساند و بريي كردةوة، رثي تثناچث خةصكي كؤآلن لة حاست هـاتوو            
        ::::نووسينووسينووسينووسي. . . . چووي كاصث بؤ ماصي فةرهاد كوثر بنچووي كاصث بؤ ماصي فةرهاد كوثر بنچووي كاصث بؤ ماصي فةرهاد كوثر بنچووي كاصث بؤ ماصي فةرهاد كوثر بن
ــت  ــةان ناكرث ــسيت پ ــت خؤشةوي ــةان ناكرث ــسيت پ ــت خؤشةوي ــةان ناكرث ــسيت پ ــت خؤشةوي ــةان ناكرث ــسيت پ ــةر و  . . . . خؤشةوي ــؤآلنثكي تةنگةب ــة ك ــةر و  ل ــؤآلنثكي تةنگةب ــة ك ــةر و  ل ــؤآلنثكي تةنگةب ــة ك ــةر و  ل ــؤآلنثكي تةنگةب ــة ك ل

داخــراودا، نيگــا و چرپــةي عاشــقانة و دزة ژواين پةنامــةكي لــة داخــراودا، نيگــا و چرپــةي عاشــقانة و دزة ژواين پةنامــةكي لــة داخــراودا، نيگــا و چرپــةي عاشــقانة و دزة ژواين پةنامــةكي لــة داخــراودا، نيگــا و چرپــةي عاشــقانة و دزة ژواين پةنامــةكي لــة 
بؤ بـث   بؤ بـث   بؤ بـث   بؤ بـث   . . . . بثدةربةستةبثدةربةستةبثدةربةستةبثدةربةستة. . . . دةزانثت كاصث دةزانثت كاصث دةزانثت كاصث دةزانثت كاصث . . . . چاوو گوثي كةس ون نابثت    چاوو گوثي كةس ون نابثت    چاوو گوثي كةس ون نابثت    چاوو گوثي كةس ون نابثت    

چرپـة و   چرپـة و   چرپـة و   چرپـة و   . . . . با كؤآلن عةشقي لـة قـاو بـدات        با كؤآلن عةشقي لـة قـاو بـدات        با كؤآلن عةشقي لـة قـاو بـدات        با كؤآلن عةشقي لـة قـاو بـدات        . . . . دةربةست؟ خؤشحاصة دةربةست؟ خؤشحاصة دةربةست؟ خؤشحاصة دةربةست؟ خؤشحاصة 
بـا كچـة تةونكـةرةكان بـةرزتر       بـا كچـة تةونكـةرةكان بـةرزتر       بـا كچـة تةونكـةرةكان بـةرزتر       بـا كچـة تةونكـةرةكان بـةرزتر       . . . . زةردةخةنةي خةصك دؤستانةية  زةردةخةنةي خةصك دؤستانةية  زةردةخةنةي خةصك دؤستانةية  زةردةخةنةي خةصك دؤستانةية  

بـةآلم  بـةآلم  بـةآلم  بـةآلم  . . . . نيگاي پريثژين خـاوةن ماصـي فـةرهاد ميهرةبانـة         نيگاي پريثژين خـاوةن ماصـي فـةرهاد ميهرةبانـة         نيگاي پريثژين خـاوةن ماصـي فـةرهاد ميهرةبانـة         نيگاي پريثژين خـاوةن ماصـي فـةرهاد ميهرةبانـة         . . . . بچذنبچذنبچذنبچذن
        . . . . كز و ماتة فةرهادكز و ماتة فةرهادكز و ماتة فةرهادكز و ماتة فةرهاد... ... ... ... هادهادهادهادفةرفةرفةرفةر

        كز و مات؟كز و مات؟كز و مات؟كز و مات؟
        )))))))) بؤ دةبث فةرهاد لة كايت وادا كزو مات بث؟  بؤ دةبث فةرهاد لة كايت وادا كزو مات بث؟  بؤ دةبث فةرهاد لة كايت وادا كزو مات بث؟  بؤ دةبث فةرهاد لة كايت وادا كزو مات بث؟ ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

قةصةمةكةي دانا و سةري لة دةستنووسةكةي قةصةمةكةي دانا و سةري لة دةستنووسةكةي قةصةمةكةي دانا و سةري لة دةستنووسةكةي قةصةمةكةي دانا و سةري لة دةستنووسةكةي . . . . لة بةر خؤيةوة گويت   لة بةر خؤيةوة گويت   لة بةر خؤيةوة گويت   لة بةر خؤيةوة گويت   
. . . . ماوةيةك لة من و، پاشان لة ديـواري ژوورةكـة ورد بـووةوة            ماوةيةك لة من و، پاشان لة ديـواري ژوورةكـة ورد بـووةوة            ماوةيةك لة من و، پاشان لة ديـواري ژوورةكـة ورد بـووةوة            ماوةيةك لة من و، پاشان لة ديـواري ژوورةكـة ورد بـووةوة            . . . . هةصبذيهةصبذيهةصبذيهةصبذي

وةك زؤر جاريتر سـةرو خـوارثكي ژوورةكـةي كـرد و،          وةك زؤر جاريتر سـةرو خـوارثكي ژوورةكـةي كـرد و،          وةك زؤر جاريتر سـةرو خـوارثكي ژوورةكـةي كـرد و،          وةك زؤر جاريتر سـةرو خـوارثكي ژوورةكـةي كـرد و،          . . . . ئةوسا هةستا ئةوسا هةستا ئةوسا هةستا ئةوسا هةستا 
        ............لةوثشةوة بؤ هةيوانلةوثشةوة بؤ هةيوانلةوثشةوة بؤ هةيوانلةوثشةوة بؤ هةيوان. . . . بةرةو يةكثك لة پةجنةرةكان چووبةرةو يةكثك لة پةجنةرةكان چووبةرةو يةكثك لة پةجنةرةكان چووبةرةو يةكثك لة پةجنةرةكان چوو

تـا  تـا  تـا  تـا  . . . . دوثشةويش ئةم باو گةردةلوولة بوو    دوثشةويش ئةم باو گةردةلوولة بوو    دوثشةويش ئةم باو گةردةلوولة بوو    دوثشةويش ئةم باو گةردةلوولة بوو    . . . . بايةكي توند هةصيكردبوو  بايةكي توند هةصيكردبوو  بايةكي توند هةصيكردبوو  بايةكي توند هةصيكردبوو  
. . . . بةياين لووراندبووي و، پاصي بة دةركـة و پةجنـةرةي ماصـةكةوة نـابوو          بةياين لووراندبووي و، پاصي بة دةركـة و پةجنـةرةي ماصـةكةوة نـابوو          بةياين لووراندبووي و، پاصي بة دةركـة و پةجنـةرةي ماصـةكةوة نـابوو          بةياين لووراندبووي و، پاصي بة دةركـة و پةجنـةرةي ماصـةكةوة نـابوو          

ئةو باصندة رةش و گةورة كة لةم كاتانةدا  ئةو باصندة رةش و گةورة كة لةم كاتانةدا  ئةو باصندة رةش و گةورة كة لةم كاتانةدا  ئةو باصندة رةش و گةورة كة لةم كاتانةدا  . . . . ئثستاش پاصي بة خؤيةوة دةنا    ئثستاش پاصي بة خؤيةوة دةنا    ئثستاش پاصي بة خؤيةوة دةنا    ئثستاش پاصي بة خؤيةوة دةنا    
لـة كـوث بـوو؟      لـة كـوث بـوو؟      لـة كـوث بـوو؟      لـة كـوث بـوو؟      . . . . ور ماص و حةسارةكةوة هةصدةسووذا، ديار نةبوو      ور ماص و حةسارةكةوة هةصدةسووذا، ديار نةبوو      ور ماص و حةسارةكةوة هةصدةسووذا، ديار نةبوو      ور ماص و حةسارةكةوة هةصدةسووذا، ديار نةبوو      بة ژو بة ژو بة ژو بة ژو 

با لقووپؤپي نيـوة روويت درةختـةكاين حةسـاري دةهثنـا و            با لقووپؤپي نيـوة روويت درةختـةكاين حةسـاري دةهثنـا و            با لقووپؤپي نيـوة روويت درةختـةكاين حةسـاري دةهثنـا و            با لقووپؤپي نيـوة روويت درةختـةكاين حةسـاري دةهثنـا و            . . . . نةيپرسينةيپرسينةيپرسينةيپرسي
گةآلي وشك و وةريوو، تـؤز و خؤصـي حةسـاري بـؤ سـووچثك            گةآلي وشك و وةريوو، تـؤز و خؤصـي حةسـاري بـؤ سـووچثك            گةآلي وشك و وةريوو، تـؤز و خؤصـي حةسـاري بـؤ سـووچثك            گةآلي وشك و وةريوو، تـؤز و خؤصـي حةسـاري بـؤ سـووچثك            . . . . دةبرددةبرددةبرددةبرد

من يةكةم جار بوو لـةو      من يةكةم جار بوو لـةو      من يةكةم جار بوو لـةو      من يةكةم جار بوو لـةو      . . . . نيگاي منيش نيگاي منيش نيگاي منيش نيگاي منيش . . . . نيگاي ئةويشي راماصي  نيگاي ئةويشي راماصي  نيگاي ئةويشي راماصي  نيگاي ئةويشي راماصي  . . . . رادةماصيرادةماصيرادةماصيرادةماصي
خانوو؟ ژوورثك كة تـةا     خانوو؟ ژوورثك كة تـةا     خانوو؟ ژوورثك كة تـةا     خانوو؟ ژوورثك كة تـةا     . . . . سووچة، خانوويةكي كؤن و بچووكم دةدي     سووچة، خانوويةكي كؤن و بچووكم دةدي     سووچة، خانوويةكي كؤن و بچووكم دةدي     سووچة، خانوويةكي كؤن و بچووكم دةدي     

ويستم بپرسـم كـث   ويستم بپرسـم كـث   ويستم بپرسـم كـث   ويستم بپرسـم كـث   . . . . پةجنةرةيةكي بچووكي روو لةم حةسار و ماصة بوو پةجنةرةيةكي بچووكي روو لةم حةسار و ماصة بوو پةجنةرةيةكي بچووكي روو لةم حةسار و ماصة بوو پةجنةرةيةكي بچووكي روو لةم حةسار و ماصة بوو 
بريي فةرهاد كةومتةوة   بريي فةرهاد كةومتةوة   بريي فةرهاد كةومتةوة   بريي فةرهاد كةومتةوة   . . . . لةو ژوورة كؤن و بچووكةدا دةژي؟ نةمپرسي      لةو ژوورة كؤن و بچووكةدا دةژي؟ نةمپرسي      لةو ژوورة كؤن و بچووكةدا دةژي؟ نةمپرسي      لةو ژوورة كؤن و بچووكةدا دةژي؟ نةمپرسي      



 

كة لة ژوورثكي تاريك و بچـووك، ژوورثـك كـة بؤكـؤن و بـؤين زبـصي            كة لة ژوورثكي تاريك و بچـووك، ژوورثـك كـة بؤكـؤن و بـؤين زبـصي            كة لة ژوورثكي تاريك و بچـووك، ژوورثـك كـة بؤكـؤن و بـؤين زبـصي            كة لة ژوورثكي تاريك و بچـووك، ژوورثـك كـة بؤكـؤن و بـؤين زبـصي            
 لة بـةر رؤشـنايي كـزي         لة بـةر رؤشـنايي كـزي         لة بـةر رؤشـنايي كـزي         لة بـةر رؤشـنايي كـزي        سووتاوي لثدةهات و، بة دووكةص قانگ درابوو،      سووتاوي لثدةهات و، بة دووكةص قانگ درابوو،      سووتاوي لثدةهات و، بة دووكةص قانگ درابوو،      سووتاوي لثدةهات و، بة دووكةص قانگ درابوو،      

لــة زةيــين   لــة زةيــين   لــة زةيــين   لــة زةيــين   . . . . پةجنــةرة دوودة و دووكــةص گرتووةكةيــدا دادةنيــشت   پةجنــةرة دوودة و دووكــةص گرتووةكةيــدا دادةنيــشت   پةجنــةرة دوودة و دووكــةص گرتووةكةيــدا دادةنيــشت   پةجنــةرة دوودة و دووكــةص گرتووةكةيــدا دادةنيــشت   
    - - - - مـردين كـث؟   مـردين كـث؟   مـردين كـث؟   مـردين كـث؟   - - - - نووسةرثك كة بة پةلة بوو بةر لة مردين         نووسةرثك كة بة پةلة بوو بةر لة مردين         نووسةرثك كة بة پةلة بوو بةر لة مردين         نووسةرثك كة بة پةلة بوو بةر لة مردين         . . . . نووسةرثكدانووسةرثكدانووسةرثكدانووسةرثكدا

        ....بوو لة بري چووبووةوةبوو لة بري چووبووةوةبوو لة بري چووبووةوةبوو لة بري چووبووةوةساآلنثك ساآلنثك ساآلنثك ساآلنثك چريؤكثك كة چريؤكثك كة چريؤكثك كة چريؤكثك كة . . . . چريؤكةكةي بنووسثچريؤكةكةي بنووسثچريؤكةكةي بنووسثچريؤكةكةي بنووسث
. . . . بـا ئـازاري دةدا و سـةرماي بـوو      بـا ئـازاري دةدا و سـةرماي بـوو      بـا ئـازاري دةدا و سـةرماي بـوو      بـا ئـازاري دةدا و سـةرماي بـوو      . . . . ئةو زؤر لة هةيوان بةند نـةبوو      ئةو زؤر لة هةيوان بةند نـةبوو      ئةو زؤر لة هةيوان بةند نـةبوو      ئةو زؤر لة هةيوان بةند نـةبوو      

ديار بوو لةم ماوةدا بريي لـة پرسـيارةكةي خـؤي         ديار بوو لةم ماوةدا بريي لـة پرسـيارةكةي خـؤي         ديار بوو لةم ماوةدا بريي لـة پرسـيارةكةي خـؤي         ديار بوو لةم ماوةدا بريي لـة پرسـيارةكةي خـؤي         . . . . ناچار رؤشتة ژوور  ناچار رؤشتة ژوور  ناچار رؤشتة ژوور  ناچار رؤشتة ژوور  
        ....لة وةآلمي پرسيارةكةيلة وةآلمي پرسيارةكةيلة وةآلمي پرسيارةكةيلة وةآلمي پرسيارةكةي. . . . كردبووةوةكردبووةوةكردبووةوةكردبووةوة

        )))))))) بؤ دةبث فةرهاد لة كايت وادا كزو مات بث؟  بؤ دةبث فةرهاد لة كايت وادا كزو مات بث؟  بؤ دةبث فةرهاد لة كايت وادا كزو مات بث؟  بؤ دةبث فةرهاد لة كايت وادا كزو مات بث؟ ((((((((
 هةزار و يةك هؤ بؤ كـزي و مـايت كةسـثكي وةك فـةرهاد          هةزار و يةك هؤ بؤ كـزي و مـايت كةسـثكي وةك فـةرهاد          هةزار و يةك هؤ بؤ كـزي و مـايت كةسـثكي وةك فـةرهاد          هةزار و يةك هؤ بؤ كـزي و مـايت كةسـثكي وةك فـةرهاد         ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

        ))))))))....هةيةهةيةهةيةهةية
لـة  لـة  لـة  لـة  . . . . سـةيري كـردم   سـةيري كـردم   سـةيري كـردم   سـةيري كـردم   . . . . من بة دوايدا هاتبوومـة ژوور     من بة دوايدا هاتبوومـة ژوور     من بة دوايدا هاتبوومـة ژوور     من بة دوايدا هاتبوومـة ژوور     . . . . الي لثكردمةوة الي لثكردمةوة الي لثكردمةوة الي لثكردمةوة 

        ....چاومدا و لة نيگاي ماندوومدا بؤ يةكثك لةو هةزار و يةك هوية گةذاچاومدا و لة نيگاي ماندوومدا بؤ يةكثك لةو هةزار و يةك هوية گةذاچاومدا و لة نيگاي ماندوومدا بؤ يةكثك لةو هةزار و يةك هوية گةذاچاومدا و لة نيگاي ماندوومدا بؤ يةكثك لةو هةزار و يةك هوية گةذا
 فةرهاد خوثندكارثكي هةآلتووة و، رثي تثدةچث ئثستا يـان           فةرهاد خوثندكارثكي هةآلتووة و، رثي تثدةچث ئثستا يـان           فةرهاد خوثندكارثكي هةآلتووة و، رثي تثدةچث ئثستا يـان           فةرهاد خوثندكارثكي هةآلتووة و، رثي تثدةچث ئثستا يـان          ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

        ))))))))............ساتثكيتر پؤليس بة شوثين بزاين وساتثكيتر پؤليس بة شوثين بزاين وساتثكيتر پؤليس بة شوثين بزاين وساتثكيتر پؤليس بة شوثين بزاين و
ديـار بـوو لـة      ديـار بـوو لـة      ديـار بـوو لـة      ديـار بـوو لـة      . . . . وةها كة شتثكي بري كةوتبثتـةوة     وةها كة شتثكي بري كةوتبثتـةوة     وةها كة شتثكي بري كةوتبثتـةوة     وةها كة شتثكي بري كةوتبثتـةوة     . . . . ئةو سةري لةقاند  ئةو سةري لةقاند  ئةو سةري لةقاند  ئةو سةري لةقاند  

بــريي چووبــووةوة فــةرهاد خوثنــدكارثكي هــةآلتووة و، لــة گــةص       بــريي چووبــووةوة فــةرهاد خوثنــدكارثكي هــةآلتووة و، لــة گــةص       بــريي چووبــووةوة فــةرهاد خوثنــدكارثكي هــةآلتووة و، لــة گــةص       بــريي چووبــووةوة فــةرهاد خوثنــدكارثكي هــةآلتووة و، لــة گــةص       
فةرهاد هثشتا هيچي فةرهاد هثشتا هيچي فةرهاد هثشتا هيچي فةرهاد هثشتا هيچي . . . . بةآلم فةرهاد لة بريي نةچووبووةوة    بةآلم فةرهاد لة بريي نةچووبووةوة    بةآلم فةرهاد لة بريي نةچووبووةوة    بةآلم فةرهاد لة بريي نةچووبووةوة    ... ... ... ... هاوذثكاينهاوذثكاينهاوذثكاينهاوذثكاين

هةآلتنةكـةي لـة زانكـؤ، گةذانـةوة و، هةصـبژاردين           هةآلتنةكـةي لـة زانكـؤ، گةذانـةوة و، هةصـبژاردين           هةآلتنةكـةي لـة زانكـؤ، گةذانـةوة و، هةصـبژاردين           هةآلتنةكـةي لـة زانكـؤ، گةذانـةوة و، هةصـبژاردين           . . . . فةرامؤش نةكردبوو فةرامؤش نةكردبوو فةرامؤش نةكردبوو فةرامؤش نةكردبوو 
ژياين ثين، بةصثنثك كة بة هاوذثكاين دابوو، ئـةو كـوذة گةجنانـة كـة               ژياين ثين، بةصثنثك كة بة هاوذثكاين دابوو، ئـةو كـوذة گةجنانـة كـة               ژياين ثين، بةصثنثك كة بة هاوذثكاين دابوو، ئـةو كـوذة گةجنانـة كـة               ژياين ثين، بةصثنثك كة بة هاوذثكاين دابوو، ئـةو كـوذة گةجنانـة كـة               

        ....شةريك و هاوبةشي خةون و ئاواتةكاين بوونشةريك و هاوبةشي خةون و ئاواتةكاين بوونشةريك و هاوبةشي خةون و ئاواتةكاين بوونشةريك و هاوبةشي خةون و ئاواتةكاين بوون
سـةرةتا  سـةرةتا  سـةرةتا  سـةرةتا  . . . . ثكاين چةند كوذي گةجني هاوتةمةين خـؤي بـوون         ثكاين چةند كوذي گةجني هاوتةمةين خـؤي بـوون         ثكاين چةند كوذي گةجني هاوتةمةين خـؤي بـوون         ثكاين چةند كوذي گةجني هاوتةمةين خـؤي بـوون         هاوذهاوذهاوذهاوذ

حةفتــةي جارثــك لــة تــاريكي شــةودا، يةكــة يةكــة لــةو ســةريكؤآلنةوة حةفتــةي جارثــك لــة تــاريكي شــةودا، يةكــة يةكــة لــةو ســةريكؤآلنةوة حةفتــةي جارثــك لــة تــاريكي شــةودا، يةكــة يةكــة لــةو ســةريكؤآلنةوة حةفتــةي جارثــك لــة تــاريكي شــةودا، يةكــة يةكــة لــةو ســةريكؤآلنةوة 
دةردةكةوتن و، گورج و بة پةلة بة قةراغ ديوارة كاگصةكاندا تثدةپةذين و            دةردةكةوتن و، گورج و بة پةلة بة قةراغ ديوارة كاگصةكاندا تثدةپةذين و            دةردةكةوتن و، گورج و بة پةلة بة قةراغ ديوارة كاگصةكاندا تثدةپةذين و            دةردةكةوتن و، گورج و بة پةلة بة قةراغ ديوارة كاگصةكاندا تثدةپةذين و            

لـة پـشت   لـة پـشت   لـة پـشت   لـة پـشت   . . . . كاصـث چةنـد جـار ديبـووين    كاصـث چةنـد جـار ديبـووين    كاصـث چةنـد جـار ديبـووين    كاصـث چةنـد جـار ديبـووين    . . . . خؤيان بة ماصي فـةرهادا دةكـرد      خؤيان بة ماصي فـةرهادا دةكـرد      خؤيان بة ماصي فـةرهادا دةكـرد      خؤيان بة ماصي فـةرهادا دةكـرد      
. . . . پةجنةرةي ژوورةكةيةوة، كاتثك لة دةركة چثويةكة رؤشـتبوونة ژوور     پةجنةرةي ژوورةكةيةوة، كاتثك لة دةركة چثويةكة رؤشـتبوونة ژوور     پةجنةرةي ژوورةكةيةوة، كاتثك لة دةركة چثويةكة رؤشـتبوونة ژوور     پةجنةرةي ژوورةكةيةوة، كاتثك لة دةركة چثويةكة رؤشـتبوونة ژوور     

كاصث لثيان  كاصث لثيان  كاصث لثيان  كاصث لثيان  . . . . يان كاتثك دوا سةرةتاتكةكردن بؤ ناو كؤآلن، هاتبوونة دةر        يان كاتثك دوا سةرةتاتكةكردن بؤ ناو كؤآلن، هاتبوونة دةر        يان كاتثك دوا سةرةتاتكةكردن بؤ ناو كؤآلن، هاتبوونة دةر        يان كاتثك دوا سةرةتاتكةكردن بؤ ناو كؤآلن، هاتبوونة دةر        
لـةو  لـةو  لـةو  لـةو  . . . . هاوذثكاين فةرهاد لة كـةس نـةدةچوون      هاوذثكاين فةرهاد لة كـةس نـةدةچوون      هاوذثكاين فةرهاد لة كـةس نـةدةچوون      هاوذثكاين فةرهاد لة كـةس نـةدةچوون      . . . . لثيان دةترسا لثيان دةترسا لثيان دةترسا لثيان دةترسا . . . . ترسابووترسابووترسابووترسابوو

        : : : : جارثك بة فةرهادي گوتبووجارثك بة فةرهادي گوتبووجارثك بة فةرهادي گوتبووجارثك بة فةرهادي گوتبوو. . . . كةسانة كة كاصث دةيناسنيكةسانة كة كاصث دةيناسنيكةسانة كة كاصث دةيناسنيكةسانة كة كاصث دةيناسني
 بـة گاصـتةو پثكةنينـةوة        بـة گاصـتةو پثكةنينـةوة        بـة گاصـتةو پثكةنينـةوة        بـة گاصـتةو پثكةنينـةوة       ))))))))............وةك دز خؤيـان   وةك دز خؤيـان   وةك دز خؤيـان   وةك دز خؤيـان   . . . .  هاوذثكانت لة دز دةچـن      هاوذثكانت لة دز دةچـن      هاوذثكانت لة دز دةچـن      هاوذثكانت لة دز دةچـن     ((((((((



 

 ئـةوان   ئـةوان   ئـةوان   ئـةوان  ((((((((: : : : گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي . . . . فةرهاد نةيهثشتبوو قسةكةي تةواو بكـا  فةرهاد نةيهثشتبوو قسةكةي تةواو بكـا  فةرهاد نةيهثشتبوو قسةكةي تةواو بكـا  فةرهاد نةيهثشتبوو قسةكةي تةواو بكـا  . . . . گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي
ــةم شــارةن  ــة شــةرةفترين كــوذاين ئ ــاكترين و ب ــةم شــارةن پ ــة شــةرةفترين كــوذاين ئ ــاكترين و ب ــةم شــارةن پ ــة شــةرةفترين كــوذاين ئ ــاكترين و ب ــةم شــارةن پ ــة شــةرةفترين كــوذاين ئ ــاكترين و ب ــةوة ))))))))....پ ــة تووذةيي ــةوة  ب ــة تووذةيي ــةوة  ب ــة تووذةيي ــةوة  ب ــة تووذةيي  ب

بــةآلم پريثـژين خــاوةن مــاص  بــةآلم پريثـژين خــاوةن مــاص  بــةآلم پريثـژين خــاوةن مــاص  بــةآلم پريثـژين خــاوةن مــاص  . . . . كاصــث ئيتـر هيچــي نـةگوتبوو  كاصــث ئيتـر هيچــي نـةگوتبوو  كاصــث ئيتـر هيچــي نـةگوتبوو  كاصــث ئيتـر هيچــي نـةگوتبوو  . . . . گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي 
دةبـث  دةبـث  دةبـث  دةبـث  . . . . تـؤ كرثكـارثكي هـةژاري     تـؤ كرثكـارثكي هـةژاري     تـؤ كرثكـارثكي هـةژاري     تـؤ كرثكـارثكي هـةژاري     . . . .  كوذم ئاگات لة خـؤت بـث        كوذم ئاگات لة خـؤت بـث        كوذم ئاگات لة خـؤت بـث        كوذم ئاگات لة خـؤت بـث       ((((((((: : : : دةيگوتدةيگوتدةيگوتدةيگوت

دةبث تةا لة بـريي ژيـان و داهـاتووي          دةبث تةا لة بـريي ژيـان و داهـاتووي          دةبث تةا لة بـريي ژيـان و داهـاتووي          دةبث تةا لة بـريي ژيـان و داهـاتووي          . . . . سةرت بة كارخيؤتةوة قاص بث    سةرت بة كارخيؤتةوة قاص بث    سةرت بة كارخيؤتةوة قاص بث    سةرت بة كارخيؤتةوة قاص بث    
. . . .  پريثــژن بــؤ ئــةوةي دةگــوت؟ فــةرهاد بــريي دةكــردةوة پريثــژن بــؤ ئــةوةي دةگــوت؟ فــةرهاد بــريي دةكــردةوة پريثــژن بــؤ ئــةوةي دةگــوت؟ فــةرهاد بــريي دةكــردةوة پريثــژن بــؤ ئــةوةي دةگــوت؟ فــةرهاد بــريي دةكــردةوة))))))))....خؤتــدا يبخؤتــدا يبخؤتــدا يبخؤتــدا يب

. . . . وةك هـةموو كرثكـارثكي هـةژاريتر   وةك هـةموو كرثكـارثكي هـةژاريتر   وةك هـةموو كرثكـارثكي هـةژاريتر   وةك هـةموو كرثكـارثكي هـةژاريتر   . . . . خؤزگة كرثكـارثكي هـةژار بوايـة     خؤزگة كرثكـارثكي هـةژار بوايـة     خؤزگة كرثكـارثكي هـةژار بوايـة     خؤزگة كرثكـارثكي هـةژار بوايـة     
خؤزگـة دةكـرا    خؤزگـة دةكـرا    خؤزگـة دةكـرا    خؤزگـة دةكـرا    . . . . كةسثك كة پريثژين خاوةن ماصي و كاصـث پثيـان وابـوو           كةسثك كة پريثژين خاوةن ماصي و كاصـث پثيـان وابـوو           كةسثك كة پريثژين خاوةن ماصي و كاصـث پثيـان وابـوو           كةسثك كة پريثژين خاوةن ماصي و كاصـث پثيـان وابـوو           

داهـاتووي خـؤي و   داهـاتووي خـؤي و   داهـاتووي خـؤي و   داهـاتووي خـؤي و   . . . . ژياين خـؤي و كاصـث     ژياين خـؤي و كاصـث     ژياين خـؤي و كاصـث     ژياين خـؤي و كاصـث     . . . . ي ژيانيخؤيدا بث  ي ژيانيخؤيدا بث  ي ژيانيخؤيدا بث  ي ژيانيخؤيدا بث  تةا لة بري  تةا لة بري  تةا لة بري  تةا لة بري  
دةبوو پثي  دةبوو پثي  دةبوو پثي  دةبوو پثي  . . . . خوثندكارثكي هةآلتوو خوثندكارثكي هةآلتوو خوثندكارثكي هةآلتوو خوثندكارثكي هةآلتوو . . . . دةبوو بة كاصث بصث خوثندكارة    دةبوو بة كاصث بصث خوثندكارة    دةبوو بة كاصث بصث خوثندكارة    دةبوو بة كاصث بصث خوثندكارة    . . . . كاصثكاصثكاصثكاصث

        ....بصث بة ثين دةژيبصث بة ثين دةژيبصث بة ثين دةژيبصث بة ثين دةژي
سـةريبة كاغةزةكانـدا شـؤر      سـةريبة كاغةزةكانـدا شـؤر      سـةريبة كاغةزةكانـدا شـؤر      سـةريبة كاغةزةكانـدا شـؤر      . . . . ئةو ديسان لـة پـشت مثزةكـةي بـوو         ئةو ديسان لـة پـشت مثزةكـةي بـوو         ئةو ديسان لـة پـشت مثزةكـةي بـوو         ئةو ديسان لـة پـشت مثزةكـةي بـوو         

        ::::نووسينووسينووسينووسي. . . . كردبووةوةكردبووةوةكردبووةوةكردبووةوة
لة پـشت سـثپاية و تابلؤكـةي      لة پـشت سـثپاية و تابلؤكـةي      لة پـشت سـثپاية و تابلؤكـةي      لة پـشت سـثپاية و تابلؤكـةي      . . . . كةيل و دصتةنگ  كةيل و دصتةنگ  كةيل و دصتةنگ  كةيل و دصتةنگ  . . . . كزو ماتة فةرهاد  كزو ماتة فةرهاد  كزو ماتة فةرهاد  كزو ماتة فةرهاد  

دةمـة فـصچةيةكي   دةمـة فـصچةيةكي   دةمـة فـصچةيةكي   دةمـة فـصچةيةكي   ... ... ... ... رةش و شـني و   رةش و شـني و   رةش و شـني و   رةش و شـني و   . . . . رةنگي گرتووةتـةوة  رةنگي گرتووةتـةوة  رةنگي گرتووةتـةوة  رةنگي گرتووةتـةوة  . . . . دانيشتووةدانيشتووةدانيشتووةدانيشتووة
. . . . هثـصثكيتر و مثـصةيةكيتر    هثـصثكيتر و مثـصةيةكيتر    هثـصثكيتر و مثـصةيةكيتر    هثـصثكيتر و مثـصةيةكيتر    . . . . لث هةصـدةگرثت و بـة تابلؤكةيـدا دةسـوثت         لث هةصـدةگرثت و بـة تابلؤكةيـدا دةسـوثت         لث هةصـدةگرثت و بـة تابلؤكةيـدا دةسـوثت         لث هةصـدةگرثت و بـة تابلؤكةيـدا دةسـوثت         

ــت    ــةي رادةمثنث ــة تابلؤك ــشثتةوة و ل ــا دةك ــت   ئةوس ــةي رادةمثنث ــة تابلؤك ــشثتةوة و ل ــا دةك ــت   ئةوس ــةي رادةمثنث ــة تابلؤك ــشثتةوة و ل ــا دةك ــت   ئةوس ــةي رادةمثنث ــة تابلؤك ــشثتةوة و ل ــا دةك ــشت   . . . . ئةوس ــة پ ــك ل ــشت   پياوث ــة پ ــك ل ــشت   پياوث ــة پ ــك ل ــشت   پياوث ــة پ ــك ل پياوث
ــة زةمينــةي رةش و شــيين  . . . . ديلــةديلــةديلــةديلــة. . . . يةخــسرية پياوةكــةيةخــسرية پياوةكــةيةخــسرية پياوةكــةيةخــسرية پياوةكــة... ... ... ... هثــصةكانداهثــصةكانداهثــصةكانداهثــصةكاندا ــة زةمينــةي رةش و شــيين  ل ــة زةمينــةي رةش و شــيين  ل ــة زةمينــةي رةش و شــيين  ل ل

هـةنارثكي سـووري    هـةنارثكي سـووري    هـةنارثكي سـووري    هـةنارثكي سـووري    . . . . ري ئةمديو مثصةكان دةذوانثت   ري ئةمديو مثصةكان دةذوانثت   ري ئةمديو مثصةكان دةذوانثت   ري ئةمديو مثصةكان دةذوانثت   تابلؤكةدا، لة هةنا  تابلؤكةدا، لة هةنا  تابلؤكةدا، لة هةنا  تابلؤكةدا، لة هةنا  
. . . . نة بة لقثكـةوة بـةر بووةتـةوة نـة لـة سـةر دةفرثـك دانـدراوة             نة بة لقثكـةوة بـةر بووةتـةوة نـة لـة سـةر دةفرثـك دانـدراوة             نة بة لقثكـةوة بـةر بووةتـةوة نـة لـة سـةر دةفرثـك دانـدراوة             نة بة لقثكـةوة بـةر بووةتـةوة نـة لـة سـةر دةفرثـك دانـدراوة             . . . . گةورةگةورةگةورةگةورة

ــةذايي چــاوة      ــة ت ــةدا؟ ل ــي پياوةك ــة خةياص ــان ل ــصةكانداية ي ــديو مث ــةذايي چــاوة     لةم ــة ت ــةدا؟ ل ــي پياوةك ــة خةياص ــان ل ــصةكانداية ي ــديو مث ــةذايي چــاوة     لةم ــة ت ــةدا؟ ل ــي پياوةك ــة خةياص ــان ل ــصةكانداية ي ــديو مث ــةذايي چــاوة     لةم ــة ت ــةدا؟ ل ــي پياوةك ــة خةياص ــان ل ــصةكانداية ي ــديو مث لةم
        ....بثتينةكانيدايةبثتينةكانيدايةبثتينةكانيدايةبثتينةكانيداية

        
ــصةكانةوة نووســاوة . . . . تةنگــةتاوة پياوةكــةتةنگــةتاوة پياوةكــةتةنگــةتاوة پياوةكــةتةنگــةتاوة پياوةكــة ــة مث ــصةكانةوة نووســاوة دةســيت ب ــة مث ــصةكانةوة نووســاوة دةســيت ب ــة مث ــصةكانةوة نووســاوة دةســيت ب ــة مث پةجنــةي پةجنــةي پةجنــةي پةجنــةي . . . . دةســيت ب

        ....باريك و ئثسكين مثصةكان دةگوشنباريك و ئثسكين مثصةكان دةگوشنباريك و ئثسكين مثصةكان دةگوشنباريك و ئثسكين مثصةكان دةگوشن
لـة پيـاوي    لـة پيـاوي    لـة پيـاوي    لـة پيـاوي    . . . . هثشتا لة تابلؤكةي رامـاوة    هثشتا لة تابلؤكةي رامـاوة    هثشتا لة تابلؤكةي رامـاوة    هثشتا لة تابلؤكةي رامـاوة    . . . . هثشتا كشاوةتةوة فةرهاد  هثشتا كشاوةتةوة فةرهاد  هثشتا كشاوةتةوة فةرهاد  هثشتا كشاوةتةوة فةرهاد  

. . . . لـة خـؤي دةچثـت پياوةكـة، ئةگـةر ديـل بثـت           لـة خـؤي دةچثـت پياوةكـة، ئةگـةر ديـل بثـت           لـة خـؤي دةچثـت پياوةكـة، ئةگـةر ديـل بثـت           لـة خـؤي دةچثـت پياوةكـة، ئةگـةر ديـل بثـت           . . . . ديلي پـشت مثـصةكان    ديلي پـشت مثـصةكان    ديلي پـشت مثـصةكان    ديلي پـشت مثـصةكان    
خـشپةي پثــي كاصــث  خـشپةي پثــي كاصــث  خـشپةي پثــي كاصــث  خـشپةي پثــي كاصــث  . . . . ئةگـةر لــة پـشت مثــصةكانةوة لــة كاصـث بــذوانثت   ئةگـةر لــة پـشت مثــصةكانةوة لــة كاصـث بــذوانثت   ئةگـةر لــة پـشت مثــصةكانةوة لــة كاصـث بــذوانثت   ئةگـةر لــة پـشت مثــصةكانةوة لــة كاصـث بــذوانثت   

. . . . كاصــث نابــث ئــةو تابلؤيــة ببينثــت كاصــث نابــث ئــةو تابلؤيــة ببينثــت كاصــث نابــث ئــةو تابلؤيــة ببينثــت كاصــث نابــث ئــةو تابلؤيــة ببينثــت . . . . دادةچــصةكثتدادةچــصةكثتدادةچــصةكثتدادةچــصةكثت. . . . دةبيــستثت فــةرهاددةبيــستثت فــةرهاددةبيــستثت فــةرهاددةبيــستثت فــةرهاد
پشت لة تابلؤ و پـشت لـة پيـاوي          پشت لة تابلؤ و پـشت لـة پيـاوي          پشت لة تابلؤ و پـشت لـة پيـاوي          پشت لة تابلؤ و پـشت لـة پيـاوي          . . . . هةصدةستثتهةصدةستثتهةصدةستثتهةصدةستثت. . . . ثتثتثتثتجارثكة نابث بيبين  جارثكة نابث بيبين  جارثكة نابث بيبين  جارثكة نابث بيبين  

        ............پشت مثصةكانپشت مثصةكانپشت مثصةكانپشت مثصةكان



 

 فةرهاد تاكةي ئةو تابلؤية لة كاصث دةشارثتةوة؟ تاكةي خؤي پـث             فةرهاد تاكةي ئةو تابلؤية لة كاصث دةشارثتةوة؟ تاكةي خؤي پـث             فةرهاد تاكةي ئةو تابلؤية لة كاصث دةشارثتةوة؟ تاكةي خؤي پـث             فةرهاد تاكةي ئةو تابلؤية لة كاصث دةشارثتةوة؟ تاكةي خؤي پـث            ((((((((
        ))))))))............ناناسثنث؟ناناسثنث؟ناناسثنث؟ناناسثنث؟

        ئةو گويت يا من؟ ئةو گويت يا من؟ ئةو گويت يا من؟ ئةو گويت يا من؟ 
        )))))))).... تا كؤتايي ئةو ژوانة تا كؤتايي ئةو ژوانة تا كؤتايي ئةو ژوانة تا كؤتايي ئةو ژوانة((((((((

ــة  ــة ژوورةكــةيتريش خةمگين ــة فــةرهاد ل ــة ژوورةكــةيتريش خةمگين ــة فــةرهاد ل ــة ژوورةكــةيتريش خةمگين ــة فــةرهاد ل ــة ژوورةكــةيتريش خةمگين ــثش. . . . فــةرهاد ل ــة الي كاص ــثشل ــة الي كاص ــثشل ــة الي كاص ــثشل ــة الي كاص ــثي . . . . ل ــثي دةص ــثي دةص ــثي دةص دةص
تثناگـات  تثناگـات  تثناگـات  تثناگـات  . . . . يـان وةآلمثـك   يـان وةآلمثـك   يـان وةآلمثـك   يـان وةآلمثـك   . . . . قورسي پرسيارثك كةوتووةتة سةر گيـاين     قورسي پرسيارثك كةوتووةتة سةر گيـاين     قورسي پرسيارثك كةوتووةتة سةر گيـاين     قورسي پرسيارثك كةوتووةتة سةر گيـاين     

ــة  . . . . كاصــثكاصــثكاصــثكاصــث ــةو نيگةران ــة ئ ــة ل ــة  ســةرةتا پثــي واي ــةو نيگةران ــة ئ ــة ل ــة  ســةرةتا پثــي واي ــةو نيگةران ــة ئ ــة ل ــة  ســةرةتا پثــي واي ــةو نيگةران ــة ئ ــة ل ــراي . . . . ســةرةتا پثــي واي ــة رةحيمــي ب ــراي ل ــة رةحيمــي ب ــراي ل ــة رةحيمــي ب ــراي ل ــة رةحيمــي ب ــة . . . . ل ــة ل ــة ل ــة ل ل
فـةرهاد پثـشتر پثـي     فـةرهاد پثـشتر پثـي     فـةرهاد پثـشتر پثـي     فـةرهاد پثـشتر پثـي     . . . . برادةرةكاين رةحيم كة هات و چوويـان دةكـةن        برادةرةكاين رةحيم كة هات و چوويـان دةكـةن        برادةرةكاين رةحيم كة هات و چوويـان دةكـةن        برادةرةكاين رةحيم كة هات و چوويـان دةكـةن        

 رةحيم نابث رثگة بة خؤي بدا لة ماصـثكدا تـؤي لـث دةژي            رةحيم نابث رثگة بة خؤي بدا لة ماصـثكدا تـؤي لـث دةژي            رةحيم نابث رثگة بة خؤي بدا لة ماصـثكدا تـؤي لـث دةژي            رةحيم نابث رثگة بة خؤي بدا لة ماصـثكدا تـؤي لـث دةژي           ((((((((: : : : گوتووةگوتووةگوتووةگوتووة
 بةذةآليــةك  بةذةآليــةك  بةذةآليــةك  بةذةآليــةك  تــؤ نابــث بثــصي هــةموو الت و تــؤ نابــث بثــصي هــةموو الت و تــؤ نابــث بثــصي هــةموو الت و تــؤ نابــث بثــصي هــةموو الت و((((((((: : : :  گوتوويــة گوتوويــة گوتوويــة گوتوويــة))))))))....قومــار بكــاقومــار بكــاقومــار بكــاقومــار بكــا

ــتان بكــا  ــتان بكــا هــات و چــووي ماص ــتان بكــا هــات و چــووي ماص ــتان بكــا هــات و چــووي ماص ــة ))))))))....هــات و چــووي ماص ــةوة گوتووي ــة تووذةيي ــة  ب ــةوة گوتووي ــة تووذةيي ــة  ب ــةوة گوتووي ــة تووذةيي ــة  ب ــةوة گوتووي ــة تووذةيي ــة حةيفــة((((((((. . . .  ب ــة حةيف ــة حةيف . . . .  حةيف
 بــة خــةم و   بــة خــةم و   بــة خــةم و   بــة خــةم و  ))))))))............حةيفــة تــؤ خوشــكي رةحيمتةكــةي قومــارچي بيــو     حةيفــة تــؤ خوشــكي رةحيمتةكــةي قومــارچي بيــو     حةيفــة تــؤ خوشــكي رةحيمتةكــةي قومــارچي بيــو     حةيفــة تــؤ خوشــكي رةحيمتةكــةي قومــارچي بيــو     

. . . .  رةحـــيم پيـــاوي ماصـــةكةية رةحـــيم پيـــاوي ماصـــةكةية رةحـــيم پيـــاوي ماصـــةكةية رةحـــيم پيـــاوي ماصـــةكةية((((((((. . . . كاصـــث گريـــاوةكاصـــث گريـــاوةكاصـــث گريـــاوةكاصـــث گريـــاوة. . . . مةراقـــةوة گوتوويـــةمةراقـــةوة گوتوويـــةمةراقـــةوة گوتوويـــةمةراقـــةوة گوتوويـــة
مـن هـيچ دةسـةآلتثكم نيـة جگـة لـةوةي خـؤم لـة                مـن هـيچ دةسـةآلتثكم نيـة جگـة لـةوةي خـؤم لـة                مـن هـيچ دةسـةآلتثكم نيـة جگـة لـةوةي خـؤم لـة                مـن هـيچ دةسـةآلتثكم نيـة جگـة لـةوةي خـؤم لـة                . . . . خاوةين ماصةكةية خاوةين ماصةكةية خاوةين ماصةكةية خاوةين ماصةكةية 

ــوذة      ــةص كـ ــة گـ ــؤم لـ ــةي خـ ــة ژوورةكـ ــةمن و، لـ ــاين نةگةيـ ــوذة     برادةرةكـ ــةص كـ ــة گـ ــؤم لـ ــةي خـ ــة ژوورةكـ ــةمن و، لـ ــاين نةگةيـ ــوذة     برادةرةكـ ــةص كـ ــة گـ ــؤم لـ ــةي خـ ــة ژوورةكـ ــةمن و، لـ ــاين نةگةيـ ــوذة     برادةرةكـ ــةص كـ ــة گـ ــؤم لـ ــةي خـ ــة ژوورةكـ ــةمن و، لـ ــاين نةگةيـ برادةرةكـ
. . . .  فةرهاد بـذواي پثكـردووة      فةرهاد بـذواي پثكـردووة      فةرهاد بـذواي پثكـردووة      فةرهاد بـذواي پثكـردووة     ))))))))....كوثرةكاندا سةر بة سةري يةكةوة بنثني     كوثرةكاندا سةر بة سةري يةكةوة بنثني     كوثرةكاندا سةر بة سةري يةكةوة بنثني     كوثرةكاندا سةر بة سةري يةكةوة بنثني     

دوثشةو لة گةص رةحيمـي بـراي       دوثشةو لة گةص رةحيمـي بـراي       دوثشةو لة گةص رةحيمـي بـراي       دوثشةو لة گةص رةحيمـي بـراي       . . . . بري دةكاتةوة كاصث  بري دةكاتةوة كاصث  بري دةكاتةوة كاصث  بري دةكاتةوة كاصث  . . . . بذواي پثدةكات بذواي پثدةكات بذواي پثدةكات بذواي پثدةكات 
لثي ويـستووة واز لـة قومـار و، واز لـة بـرادةرة هـةرزةو                لثي ويـستووة واز لـة قومـار و، واز لـة بـرادةرة هـةرزةو                لثي ويـستووة واز لـة قومـار و، واز لـة بـرادةرة هـةرزةو                لثي ويـستووة واز لـة قومـار و، واز لـة بـرادةرة هـةرزةو                . . . . شةذي بووة شةذي بووة شةذي بووة شةذي بووة 

ةراو هوريايــاين ةراو هوريايــاين ةراو هوريايــاين ةراو هوريايــاين رةنگــة فــةرهاد قرمــوو قــاص و هــ رةنگــة فــةرهاد قرمــوو قــاص و هــ رةنگــة فــةرهاد قرمــوو قــاص و هــ رةنگــة فــةرهاد قرمــوو قــاص و هــ . . . . بــةرةآلكاين بثنثــتبــةرةآلكاين بثنثــتبــةرةآلكاين بثنثــتبــةرةآلكاين بثنثــت
ــستبثت ــستبثتبي ــستبثتبي ــستبثتبي ــت  . . . . بي ــةران بث ــةوة نيگ ــة ل ــت  رةنگ ــةران بث ــةوة نيگ ــة ل ــت  رةنگ ــةران بث ــةوة نيگ ــة ل ــت  رةنگ ــةران بث ــةوة نيگ ــة ل ــثت. . . . رةنگ ــثتدةص ــثتدةص ــثتدةص ــةموو  ((((((((: : : : دةص ــشةو ه ــةموو   دوث ــشةو ه ــةموو   دوث ــشةو ه ــةموو   دوث ــشةو ه  دوث

گـومت ئيتـر حـةقت نيـة لـةم ماصـةدا       گـومت ئيتـر حـةقت نيـة لـةم ماصـةدا       گـومت ئيتـر حـةقت نيـة لـةم ماصـةدا       گـومت ئيتـر حـةقت نيـة لـةم ماصـةدا       . . . . قسةيةكم لة گةص رةحيم بذاندةوة قسةيةكم لة گةص رةحيم بذاندةوة قسةيةكم لة گةص رةحيم بذاندةوة قسةيةكم لة گةص رةحيم بذاندةوة 
        ))))))))............گومت تا من لةم ماصةدا مبگومت تا من لةم ماصةدا مبگومت تا من لةم ماصةدا مبگومت تا من لةم ماصةدا مب. . . . قومار بكةيقومار بكةيقومار بكةيقومار بكةي

بـةو هيوايـة    بـةو هيوايـة    بـةو هيوايـة    بـةو هيوايـة    . . . . بة خؤشـي و جةسـارةتةوة     بة خؤشـي و جةسـارةتةوة     بة خؤشـي و جةسـارةتةوة     بة خؤشـي و جةسـارةتةوة     . . . . بة جةسارةتةوة دةيصثت  بة جةسارةتةوة دةيصثت  بة جةسارةتةوة دةيصثت  بة جةسارةتةوة دةيصثت  
ــةوة   ــةرهاد بكرثت ــاواين ف ــي ناوچ ــةوة  گرث ــةرهاد بكرثت ــاواين ف ــي ناوچ ــةوة  گرث ــةرهاد بكرثت ــاواين ف ــي ناوچ ــةوة  گرث ــةرهاد بكرثت ــاواين ف ــي ناوچ ــث   . . . . گرث ــةي ل ــةم و نيگةراني ــةو خ ــث   ئ ــةي ل ــةم و نيگةراني ــةو خ ــث   ئ ــةي ل ــةم و نيگةراني ــةو خ ــث   ئ ــةي ل ــةم و نيگةراني ــةو خ ئ

ــت ــتبتارث ــتبتارث ــتبتارث ــت. . . . بتارث ــي ناتارث ــتلث ــي ناتارث ــتلث ــي ناتارث ــتلث ــي ناتارث ــة . . . . لث ــة شــتثكيتر نيگةران ــة ل ــة كةوات ــة شــتثكيتر نيگةران ــة ل ــة كةوات ــة شــتثكيتر نيگةران ــة ل ــة كةوات ــة شــتثكيتر نيگةران ــة ل ــؤ شــتثكيتر . . . . كةوات ــؤ شــتثكيتر ب ــؤ شــتثكيتر ب ــؤ شــتثكيتر ب ب
ــة بةرامبــةري . . . . بــؤچي؟ پاصــي بــة ديوارةكــةوة داوة كاصــث بــؤچي؟ پاصــي بــة ديوارةكــةوة داوة كاصــث بــؤچي؟ پاصــي بــة ديوارةكــةوة داوة كاصــث بــؤچي؟ پاصــي بــة ديوارةكــةوة داوة كاصــث . . . . خةمگينــةخةمگينــةخةمگينــةخةمگينــة ــة بةرامبــةري ل ــة بةرامبــةري ل ــة بةرامبــةري ل ل

نيگــايوةك  نيگــايوةك  نيگــايوةك  نيگــايوةك  . . . . نيگــاي دةدؤزثــت  نيگــاي دةدؤزثــت  نيگــاي دةدؤزثــت  نيگــاي دةدؤزثــت  . . . . فــةرهاد، لــة چاوةكــاين دةذوانثــت    فــةرهاد، لــة چاوةكــاين دةذوانثــت    فــةرهاد، لــة چاوةكــاين دةذوانثــت    فــةرهاد، لــة چاوةكــاين دةذوانثــت    
مانـــدووي مانـــدووي مانـــدووي مانـــدووي . . . . عاشـــقانة و مانـــدوو عاشـــقانة و مانـــدوو عاشـــقانة و مانـــدوو عاشـــقانة و مانـــدوو . . . . هةميـــشة ميهرةبـــان و عاشـــقانةية  هةميـــشة ميهرةبـــان و عاشـــقانةية  هةميـــشة ميهرةبـــان و عاشـــقانةية  هةميـــشة ميهرةبـــان و عاشـــقانةية  

        . . . . ئةجمارة تثدةگات كاصثئةجمارة تثدةگات كاصثئةجمارة تثدةگات كاصثئةجمارة تثدةگات كاصث. . . . شاردنةوةي رازثكشاردنةوةي رازثكشاردنةوةي رازثكشاردنةوةي رازثك
        )))))))) بؤ لة مين دةشاريتةوة؟  بؤ لة مين دةشاريتةوة؟  بؤ لة مين دةشاريتةوة؟  بؤ لة مين دةشاريتةوة؟ ((((((((



 

        ....فةرهاد دادةچصةكثتفةرهاد دادةچصةكثتفةرهاد دادةچصةكثتفةرهاد دادةچصةكثت
        )))))))) چي؟  چي؟  چي؟  چي؟ ((((((((
        )))))))).... ئةو رازة كة چاوي ميهرةبانيت ماندوو كردووة ئةو رازة كة چاوي ميهرةبانيت ماندوو كردووة ئةو رازة كة چاوي ميهرةبانيت ماندوو كردووة ئةو رازة كة چاوي ميهرةبانيت ماندوو كردووة((((((((

بزةيةك وةك سثبةري تاوان ئان و سـات بـة لثـوو، بـة روومةتيـدا        بزةيةك وةك سثبةري تاوان ئان و سـات بـة لثـوو، بـة روومةتيـدا        بزةيةك وةك سثبةري تاوان ئان و سـات بـة لثـوو، بـة روومةتيـدا        بزةيةك وةك سثبةري تاوان ئان و سـات بـة لثـوو، بـة روومةتيـدا        
        ....دةگوزةرثتدةگوزةرثتدةگوزةرثتدةگوزةرثت

        )))))))).... هيچ رازثك لة چاومدا نية هيچ رازثك لة چاومدا نية هيچ رازثك لة چاومدا نية هيچ رازثك لة چاومدا نية((((((((
        ....لةرةي دةنگ و شةرمي نيگاي بة درؤي دةكةنةوةلةرةي دةنگ و شةرمي نيگاي بة درؤي دةكةنةوةلةرةي دةنگ و شةرمي نيگاي بة درؤي دةكةنةوةلةرةي دةنگ و شةرمي نيگاي بة درؤي دةكةنةوة

        ))))))))....راز نا، نةگوتراوثكراز نا، نةگوتراوثكراز نا، نةگوتراوثكراز نا، نةگوتراوثك. . . .  بةآلم رازثك لة دصمداية بةآلم رازثك لة دصمداية بةآلم رازثك لة دصمداية بةآلم رازثك لة دصمداية((((((((
بـاوةش بـة    بـاوةش بـة    بـاوةش بـة    بـاوةش بـة    . . . . ناوثرثـت ناوثرثـت ناوثرثـت ناوثرثـت . . . . ئةو نـةگوتراوة چيـة؟ لثـي ناپرسـثت كاصـث          ئةو نـةگوتراوة چيـة؟ لثـي ناپرسـثت كاصـث          ئةو نـةگوتراوة چيـة؟ لثـي ناپرسـثت كاصـث          ئةو نـةگوتراوة چيـة؟ لثـي ناپرسـثت كاصـث          

وةها كة بيهةوث لة بووين دصـنيا       وةها كة بيهةوث لة بووين دصـنيا       وةها كة بيهةوث لة بووين دصـنيا       وةها كة بيهةوث لة بووين دصـنيا       . . . . بة سنگيدا بة سنگيدا بة سنگيدا بة سنگيدا . . . . جةستةي خؤيدا دةكات  جةستةي خؤيدا دةكات  جةستةي خؤيدا دةكات  جةستةي خؤيدا دةكات  
        . . . . بثتبثتبثتبثت

مـــن مـــن مـــن مـــن . . . .  مـــن ئـــةو كةســـة نـــيم تـــؤ پثـــت وايـــة  مـــن ئـــةو كةســـة نـــيم تـــؤ پثـــت وايـــة  مـــن ئـــةو كةســـة نـــيم تـــؤ پثـــت وايـــة  مـــن ئـــةو كةســـة نـــيم تـــؤ پثـــت وايـــة ((((((((: : : : فـــةرهاد دةصـــثتفـــةرهاد دةصـــثتفـــةرهاد دةصـــثتفـــةرهاد دةصـــثت
        ))))))))....كي هةژار نيمكي هةژار نيمكي هةژار نيمكي هةژار نيمكرثكارثكرثكارثكرثكارثكرثكارث

        . . . . دةبث بتريقثتةوةدةبث بتريقثتةوةدةبث بتريقثتةوةدةبث بتريقثتةوة. . . . وةك هةموو جارثكيتروةك هةموو جارثكيتروةك هةموو جارثكيتروةك هةموو جارثكيتر. . . . دةبث پثبكةنثت كاصثدةبث پثبكةنثت كاصثدةبث پثبكةنثت كاصثدةبث پثبكةنثت كاصث
        ))))))))............خوثندكارثكيخوثندكارثكيخوثندكارثكيخوثندكارثكي. . . .  من خوثندكارم من خوثندكارم من خوثندكارم من خوثندكارم((((((((

ــستثت   ــسةكةي نابيـ ــاقي قـ ــستثت  بـ ــسةكةي نابيـ ــاقي قـ ــستثت  بـ ــسةكةي نابيـ ــاقي قـ ــستثت  بـ ــسةكةي نابيـ ــاقي قـ ــثت. . . . بـ ــثتدةتاسـ ــثتدةتاسـ ــثتدةتاسـ ــةدا   . . . . دةتاسـ ــة ژوورةكـ ــاو بـ ــةدا   چـ ــة ژوورةكـ ــاو بـ ــةدا   چـ ــة ژوورةكـ ــاو بـ ــةدا   چـ ــة ژوورةكـ ــاو بـ چـ
كؤمةصـثك  كؤمةصـثك  كؤمةصـثك  كؤمةصـثك  . . . . ژوورةكة هةندثك كةلووپةيل پث زياد بـووة      ژوورةكة هةندثك كةلووپةيل پث زياد بـووة      ژوورةكة هةندثك كةلووپةيل پث زياد بـووة      ژوورةكة هةندثك كةلووپةيل پث زياد بـووة      . . . . دةخشثنثتدةخشثنثتدةخشثنثتدةخشثنثت

يةكـةم جـارة رقـي لـة شـتثكي          يةكـةم جـارة رقـي لـة شـتثكي          يةكـةم جـارة رقـي لـة شـتثكي          يةكـةم جـارة رقـي لـة شـتثكي          . . . . رقي لة كتثبةكان دةبثتةوة   رقي لة كتثبةكان دةبثتةوة   رقي لة كتثبةكان دةبثتةوة   رقي لة كتثبةكان دةبثتةوة   ... ... ... ... كتثب و كتثب و كتثب و كتثب و 
        ....فةرهاد دةبثتةوةفةرهاد دةبثتةوةفةرهاد دةبثتةوةفةرهاد دةبثتةوة

        ))))))))............ كةواتة من و تؤ كةواتة من و تؤ كةواتة من و تؤ كةواتة من و تؤ((((((((
نيگـاي بـؤ    نيگـاي بـؤ    نيگـاي بـؤ    نيگـاي بـؤ    . . . . كةواتة من و تؤ چي؟ ئةو سةري لة كاغةزةكان هةصبذي         كةواتة من و تؤ چي؟ ئةو سةري لة كاغةزةكان هةصبذي         كةواتة من و تؤ چي؟ ئةو سةري لة كاغةزةكان هةصبذي         كةواتة من و تؤ چي؟ ئةو سةري لة كاغةزةكان هةصبذي         

دةبـوو  دةبـوو  دةبـوو  دةبـوو  . . . . ديـسان بـاران   ديـسان بـاران   ديـسان بـاران   ديـسان بـاران   . . . . يةكثك لة پةجنـةرةكاين ژوورةكـة گوثزايـةوة       يةكثك لة پةجنـةرةكاين ژوورةكـة گوثزايـةوة       يةكثك لة پةجنـةرةكاين ژوورةكـة گوثزايـةوة       يةكثك لة پةجنـةرةكاين ژوورةكـة گوثزايـةوة       
ئـةو  ئـةو  ئـةو  ئـةو  . . . . مبانزانياية ئةو باو گةردةلوولة تاوة بارانثكي خؤشي بـة دواوةيـة         مبانزانياية ئةو باو گةردةلوولة تاوة بارانثكي خؤشي بـة دواوةيـة         مبانزانياية ئةو باو گةردةلوولة تاوة بارانثكي خؤشي بـة دواوةيـة         مبانزانياية ئةو باو گةردةلوولة تاوة بارانثكي خؤشي بـة دواوةيـة         

 نازامن كاصـث لـة چـي         نازامن كاصـث لـة چـي         نازامن كاصـث لـة چـي         نازامن كاصـث لـة چـي        ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . ، وازي لة نووسني هثنا    ، وازي لة نووسني هثنا    ، وازي لة نووسني هثنا    ، وازي لة نووسني هثنا    قةصةمةكةي دانا و  قةصةمةكةي دانا و  قةصةمةكةي دانا و  قةصةمةكةي دانا و  
لةوةي كة فةرهاد خوثنـدكارة، يـان لـةوةي كـة خوثنـدكارثكي             لةوةي كة فةرهاد خوثنـدكارة، يـان لـةوةي كـة خوثنـدكارثكي             لةوةي كة فةرهاد خوثنـدكارة، يـان لـةوةي كـة خوثنـدكارثكي             لةوةي كة فةرهاد خوثنـدكارة، يـان لـةوةي كـة خوثنـدكارثكي             . . . . تاساوةتاساوةتاساوةتاساوة

        ))))))))هةآلتووة؟ هةآلتووة؟ هةآلتووة؟ هةآلتووة؟ 
نةيـدةزاين  نةيـدةزاين  نةيـدةزاين  نةيـدةزاين  . . . . كاصث تا ئةو كاتةش لة مةبةسـيت فـةرهاد نةگةيـشتبوو          كاصث تا ئةو كاتةش لة مةبةسـيت فـةرهاد نةگةيـشتبوو          كاصث تا ئةو كاتةش لة مةبةسـيت فـةرهاد نةگةيـشتبوو          كاصث تا ئةو كاتةش لة مةبةسـيت فـةرهاد نةگةيـشتبوو          

كةسثك كة پؤليس لثـي     كةسثك كة پؤليس لثـي     كةسثك كة پؤليس لثـي     كةسثك كة پؤليس لثـي     . . . . خوثندكاري هةآلتوو واتة خوثندكارثكي تاوانبار    خوثندكاري هةآلتوو واتة خوثندكارثكي تاوانبار    خوثندكاري هةآلتوو واتة خوثندكارثكي تاوانبار    خوثندكاري هةآلتوو واتة خوثندكارثكي تاوانبار    
كاصـث تـا ئـةو كاتـة     كاصـث تـا ئـةو كاتـة     كاصـث تـا ئـةو كاتـة     كاصـث تـا ئـةو كاتـة     . . . . وةك پياوي تابلؤكـة كـة گـريا بـوو      وةك پياوي تابلؤكـة كـة گـريا بـوو      وةك پياوي تابلؤكـة كـة گـريا بـوو      وةك پياوي تابلؤكـة كـة گـريا بـوو      . . . . دةگةذا بيگرث دةگةذا بيگرث دةگةذا بيگرث دةگةذا بيگرث 

        ....تابلؤي پياوة ديلةكةي نةديبووتابلؤي پياوة ديلةكةي نةديبووتابلؤي پياوة ديلةكةي نةديبووتابلؤي پياوة ديلةكةي نةديبوو



 

تابلؤي پياوة ديلةكة ئثستا وةك زؤربةي تابلؤكانيتري فـةرهاد، بـة           تابلؤي پياوة ديلةكة ئثستا وةك زؤربةي تابلؤكانيتري فـةرهاد، بـة           تابلؤي پياوة ديلةكة ئثستا وةك زؤربةي تابلؤكانيتري فـةرهاد، بـة           تابلؤي پياوة ديلةكة ئثستا وةك زؤربةي تابلؤكانيتري فـةرهاد، بـة           
لـة مثـصةكاين ورد     لـة مثـصةكاين ورد     لـة مثـصةكاين ورد     لـة مثـصةكاين ورد     . . . . ئةو سـةيري كـرد    ئةو سـةيري كـرد    ئةو سـةيري كـرد    ئةو سـةيري كـرد    . . . . ديواري ژوورةكةي ئةوةوة بوو   ديواري ژوورةكةي ئةوةوة بوو   ديواري ژوورةكةي ئةوةوة بوو   ديواري ژوورةكةي ئةوةوة بوو   

ةمـديو  ةمـديو  ةمـديو  ةمـديو  پياوةكـة هثـشتا لـة هـةناري ئ        پياوةكـة هثـشتا لـة هـةناري ئ        پياوةكـة هثـشتا لـة هـةناري ئ        پياوةكـة هثـشتا لـة هـةناري ئ        . . . . لة پياوي پشت مثـصةكان    لة پياوي پشت مثـصةكان    لة پياوي پشت مثـصةكان    لة پياوي پشت مثـصةكان    . . . . بووةوةبووةوةبووةوةبووةوة
رةنگـي  رةنگـي  رةنگـي  رةنگـي  . . . . هةنارةكة وةك ئةو دةمانـة سـوور نـةبوو        هةنارةكة وةك ئةو دةمانـة سـوور نـةبوو        هةنارةكة وةك ئةو دةمانـة سـوور نـةبوو        هةنارةكة وةك ئةو دةمانـة سـوور نـةبوو        . . . . مثصةكاين دةذواين مثصةكاين دةذواين مثصةكاين دةذواين مثصةكاين دةذواين 

لـة  لـة  لـة  لـة  . . . . ئـةو هةسـتا   ئـةو هةسـتا   ئـةو هةسـتا   ئـةو هةسـتا   . . . . نـارجني؟ ئـاگري بـوو     نـارجني؟ ئـاگري بـوو     نـارجني؟ ئـاگري بـوو     نـارجني؟ ئـاگري بـوو     ... ... ... ... سـوور و زةرد و    سـوور و زةرد و    سـوور و زةرد و    سـوور و زةرد و    . . . . گؤذابووگؤذابووگؤذابووگؤذابوو
لة ئةو، لة   لة ئةو، لة   لة ئةو، لة   لة ئةو، لة   . . . . ئةو پياوة ديلة چةندة لة خؤي دةچوو      ئةو پياوة ديلة چةندة لة خؤي دةچوو      ئةو پياوة ديلة چةندة لة خؤي دةچوو      ئةو پياوة ديلة چةندة لة خؤي دةچوو      . . . . تابلؤكة نزيك بووةوة  تابلؤكة نزيك بووةوة  تابلؤكة نزيك بووةوة  تابلؤكة نزيك بووةوة  

        : : : : گويتگويتگويتگويت. . . . ئثستاي، كاتثك لة پشت ساصةهاوة لة ئةفسانةي دةذواينئثستاي، كاتثك لة پشت ساصةهاوة لة ئةفسانةي دةذواينئثستاي، كاتثك لة پشت ساصةهاوة لة ئةفسانةي دةذواينئثستاي، كاتثك لة پشت ساصةهاوة لة ئةفسانةي دةذواين
        )))))))).... دةبث بذؤمة دةر دةبث بذؤمة دةر دةبث بذؤمة دةر دةبث بذؤمة دةر((((((((

        
        
        
        
        
        
        
        
        

        سيانزةسيانزةسيانزةسيانزة
        
        
        

ــة دةر  ــوو بذوات ــة دةر دةب ــوو بذوات ــة دةر دةب ــوو بذوات ــة دةر دةب ــوو بذوات ــاردانة   . . . . دةب ــةم رؤژة س ــاردة و، ئ ــةم رؤژة س ــاردانة   ب ــةم رؤژة س ــاردة و، ئ ــةم رؤژة س ــاردانة   ب ــةم رؤژة س ــاردة و، ئ ــةم رؤژة س ــاردانة   ب ــةم رؤژة س ــاردة و، ئ ــةم رؤژة س ب
وةرزي سةرما لةم وآلتة كوثستانية كة      وةرزي سةرما لةم وآلتة كوثستانية كة      وةرزي سةرما لةم وآلتة كوثستانية كة      وةرزي سةرما لةم وآلتة كوثستانية كة      . . . . سةرةتاي وةرزي سةرما بوون   سةرةتاي وةرزي سةرما بوون   سةرةتاي وةرزي سةرما بوون   سةرةتاي وةرزي سةرما بوون   
جلةكاين لة بةر كردو ملپثچثكي خوري كة       جلةكاين لة بةر كردو ملپثچثكي خوري كة       جلةكاين لة بةر كردو ملپثچثكي خوري كة       جلةكاين لة بةر كردو ملپثچثكي خوري كة       . . . . دةست پثدةكا كؤتايي نايةت   دةست پثدةكا كؤتايي نايةت   دةست پثدةكا كؤتايي نايةت   دةست پثدةكا كؤتايي نايةت   

        ....دبوو، لة مليئاآلنددبوو، لة مليئاآلنددبوو، لة مليئاآلنددبوو، لة مليئاآلندرووناكي خوشكي بؤي چنيبوو، لة تارانةوة بؤي ناررووناكي خوشكي بؤي چنيبوو، لة تارانةوة بؤي ناررووناكي خوشكي بؤي چنيبوو، لة تارانةوة بؤي ناررووناكي خوشكي بؤي چنيبوو، لة تارانةوة بؤي نار
        )))))))) ديسان بؤ كوث؟  ديسان بؤ كوث؟  ديسان بؤ كوث؟  ديسان بؤ كوث؟ ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

خـؤ  خـؤ  خـؤ  خـؤ  . . . .  وازم لث بثنة    وازم لث بثنة    وازم لث بثنة    وازم لث بثنة   ((((((((: : : : بة نيگايدا زانيم دةيةوث بصث    بة نيگايدا زانيم دةيةوث بصث    بة نيگايدا زانيم دةيةوث بصث    بة نيگايدا زانيم دةيةوث بصث    . . . . ئاوذي لثدامةوة ئاوذي لثدامةوة ئاوذي لثدامةوة ئاوذي لثدامةوة 
مـن دةمـزاين وةذس و      مـن دةمـزاين وةذس و      مـن دةمـزاين وةذس و      مـن دةمـزاين وةذس و      . . . . هيچـي نـةگوت   هيچـي نـةگوت   هيچـي نـةگوت   هيچـي نـةگوت   . . . .  بـةآلم نـةيگوت     بـةآلم نـةيگوت     بـةآلم نـةيگوت     بـةآلم نـةيگوت    ))))))))............تؤ دةزاين تؤ دةزاين تؤ دةزاين تؤ دةزاين 

بة شـةقام و  بة شـةقام و  بة شـةقام و  بة شـةقام و  . . . . ماندووة و، مادام وةذس و ماندوو بوو، دةبوو بذواتة دةر       ماندووة و، مادام وةذس و ماندوو بوو، دةبوو بذواتة دةر       ماندووة و، مادام وةذس و ماندوو بوو، دةبوو بذواتة دةر       ماندووة و، مادام وةذس و ماندوو بوو، دةبوو بذواتة دةر       
ئـةو  ئـةو  ئـةو  ئـةو  . . . . يان بـة پـارك و سـةيرانگةكاندا بـسووذثتةوة         يان بـة پـارك و سـةيرانگةكاندا بـسووذثتةوة         يان بـة پـارك و سـةيرانگةكاندا بـسووذثتةوة         يان بـة پـارك و سـةيرانگةكاندا بـسووذثتةوة         . . . . كؤآلنةكاندا بگةذث كؤآلنةكاندا بگةذث كؤآلنةكاندا بگةذث كؤآلنةكاندا بگةذث 

رؤژاين رؤژاين رؤژاين رؤژاين . . . . پارك و سةيرانگانة كة ژوانگةي چؤصـي دوانيوةذوانيـان بـوون          پارك و سةيرانگانة كة ژوانگةي چؤصـي دوانيوةذوانيـان بـوون          پارك و سةيرانگانة كة ژوانگةي چؤصـي دوانيوةذوانيـان بـوون          پارك و سةيرانگانة كة ژوانگةي چؤصـي دوانيوةذوانيـان بـوون          



 

پاييز و زستاين ساآلنثك لةمةبةر دةستيان دةخـستة نـاو دةسـتييةكتر،            پاييز و زستاين ساآلنثك لةمةبةر دةستيان دةخـستة نـاو دةسـتييةكتر،            پاييز و زستاين ساآلنثك لةمةبةر دةستيان دةخـستة نـاو دةسـتييةكتر،            پاييز و زستاين ساآلنثك لةمةبةر دةستيان دةخـستة نـاو دةسـتييةكتر،            
        ....ئةوو ئةفسانةئةوو ئةفسانةئةوو ئةفسانةئةوو ئةفسانة

 ئثستا   ئثستا   ئثستا   ئثستا  ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت. . . . لة دةركة چووبووة دةر كة تةلةفوونةكة زةنگي لثدا       لة دةركة چووبووة دةر كة تةلةفوونةكة زةنگي لثدا       لة دةركة چووبووة دةر كة تةلةفوونةكة زةنگي لثدا       لة دةركة چووبووة دةر كة تةلةفوونةكة زةنگي لثدا       
بـة  بـة  بـة  بـة  . . . . بـة پليكانةكانـدا داگـةذا     بـة پليكانةكانـدا داگـةذا     بـة پليكانةكانـدا داگـةذا     بـة پليكانةكانـدا داگـةذا     . . . .  نةگةذايـةوة   نةگةذايـةوة   نةگةذايـةوة   نةگةذايـةوة  )))))))).... هةصيدةگرث  هةصيدةگرث  هةصيدةگرث  هةصيدةگرث دةگةذثتةوة و، دةگةذثتةوة و، دةگةذثتةوة و، دةگةذثتةوة و، 

گــــةآل وةريوةكــــان تــــةذو تــــصيس بــــة گــــةآل وةريوةكــــان تــــةذو تــــصيس بــــة گــــةآل وةريوةكــــان تــــةذو تــــصيس بــــة گــــةآل وةريوةكــــان تــــةذو تــــصيس بــــة . . . . حةســــارةكةدا تثپــــةذيحةســــارةكةدا تثپــــةذيحةســــارةكةدا تثپــــةذيحةســــارةكةدا تثپــــةذي
لــة دةروازةي ســةر كؤآلنةكــةوة لــة دةروازةي ســةر كؤآلنةكــةوة لــة دةروازةي ســةر كؤآلنةكــةوة لــة دةروازةي ســةر كؤآلنةكــةوة . . . . خــشترياذةوحيةسارةكةوة لكــابوونخــشترياذةوحيةسارةكةوة لكــابوونخــشترياذةوحيةسارةكةوة لكــابوونخــشترياذةوحيةسارةكةوة لكــابوون

هةميشة لة دةروازة چثويةكةي سةر كؤآلنةوة      هةميشة لة دةروازة چثويةكةي سةر كؤآلنةوة      هةميشة لة دةروازة چثويةكةي سةر كؤآلنةوة      هةميشة لة دةروازة چثويةكةي سةر كؤآلنةوة      . . . . رؤشتة دةر و، داخيست   رؤشتة دةر و، داخيست   رؤشتة دةر و، داخيست   رؤشتة دةر و، داخيست   
تةلةفوونةكـة  تةلةفوونةكـة  تةلةفوونةكـة  تةلةفوونةكـة  . . . . زؤري نةخاياند كة ديسان كرديـةوة     زؤري نةخاياند كة ديسان كرديـةوة     زؤري نةخاياند كة ديسان كرديـةوة     زؤري نةخاياند كة ديسان كرديـةوة     . . . . دةهات و دةذؤشت  دةهات و دةذؤشت  دةهات و دةذؤشت  دةهات و دةذؤشت  

بـؤچي گـةذابووةوة؟ مـونرية و مثردةكـةي بـة       بـؤچي گـةذابووةوة؟ مـونرية و مثردةكـةي بـة       بـؤچي گـةذابووةوة؟ مـونرية و مثردةكـةي بـة       بـؤچي گـةذابووةوة؟ مـونرية و مثردةكـةي بـة       . . . . ئيتر زةنگي لث نـةدةدا    ئيتر زةنگي لث نـةدةدا    ئيتر زةنگي لث نـةدةدا    ئيتر زةنگي لث نـةدةدا    
لـة كوثـت    لـة كوثـت    لـة كوثـت    لـة كوثـت    . . . . مثردةكةي مونرية لة سةفةر هـاتبووةوة     مثردةكةي مونرية لة سةفةر هـاتبووةوة     مثردةكةي مونرية لة سةفةر هـاتبووةوة     مثردةكةي مونرية لة سةفةر هـاتبووةوة     . . . . دوايدا هاتنة ژوور  دوايدا هاتنة ژوور  دوايدا هاتنة ژوور  دوايدا هاتنة ژوور  

لـة سـةر تـاقي      لـة سـةر تـاقي      لـة سـةر تـاقي      لـة سـةر تـاقي      . . . . رادوثزةبتثكي بچووكي بة دياريبؤ هثنابوو    رادوثزةبتثكي بچووكي بة دياريبؤ هثنابوو    رادوثزةبتثكي بچووكي بة دياريبؤ هثنابوو    رادوثزةبتثكي بچووكي بة دياريبؤ هثنابوو    . . . . يان دوبةي يان دوبةي يان دوبةي يان دوبةي 
 بـة داخـةوة    بـة داخـةوة    بـة داخـةوة    بـة داخـةوة   ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . ژوورةكة، لة پاص رادوث گةورةكةي باوكي داينـا    ژوورةكة، لة پاص رادوث گةورةكةي باوكي داينـا    ژوورةكة، لة پاص رادوث گةورةكةي باوكي داينـا    ژوورةكة، لة پاص رادوث گةورةكةي باوكي داينـا    

        ))))))))....لثرة شريتيشي لثنيةلثرة شريتيشي لثنيةلثرة شريتيشي لثنيةلثرة شريتيشي لثنية
        ....سث شريتيشي لة گريفان دةرهثناسث شريتيشي لة گريفان دةرهثناسث شريتيشي لة گريفان دةرهثناسث شريتيشي لة گريفان دةرهثنا. . . . مثردةكةي مونرية پثكةينمثردةكةي مونرية پثكةينمثردةكةي مونرية پثكةينمثردةكةي مونرية پثكةين

بريةوةري كؤنت لث بريةوةري كؤنت لث بريةوةري كؤنت لث بريةوةري كؤنت لث ... ... ... ... هي ئةو دةمانةهي ئةو دةمانةهي ئةو دةمانةهي ئةو دةمانة. . . .  ئةم سث شريتة هي خؤمن    ئةم سث شريتة هي خؤمن    ئةم سث شريتة هي خؤمن    ئةم سث شريتة هي خؤمن   ((((((((
        ))))))))....دصنيام پثت خؤش دةبثدصنيام پثت خؤش دةبثدصنيام پثت خؤش دةبثدصنيام پثت خؤش دةبث. . . . دةژيةننةوةدةژيةننةوةدةژيةننةوةدةژيةننةوة

        ............بةآلم مونريةبةآلم مونريةبةآلم مونريةبةآلم مونرية. . . . مثردةكةي مونرية خؤشحاص بوومثردةكةي مونرية خؤشحاص بوومثردةكةي مونرية خؤشحاص بوومثردةكةي مونرية خؤشحاص بوو
 ئةو ژن و پياوة لة دةرةوةي وآلتةوة تةلةفوونيان          ئةو ژن و پياوة لة دةرةوةي وآلتةوة تةلةفوونيان          ئةو ژن و پياوة لة دةرةوةي وآلتةوة تةلةفوونيان          ئةو ژن و پياوة لة دةرةوةي وآلتةوة تةلةفوونيان         ((((((((: : : : مونرية گويت مونرية گويت مونرية گويت مونرية گويت 

        ))))))))....بؤ كرديةوةبؤ كرديةوةبؤ كرديةوةبؤ كرديةوة
ــةنوةر و نةســرين ــةنوةر و نةســرينئ ــةنوةر و نةســرينئ ــةنوةر و نةســرينئ ــوون ... ... ... ... ئ ــوون دؤســت و دراوســثي ب ــوون دؤســت و دراوســثي ب ــوون دؤســت و دراوســثي ب ــة . . . . دؤســت و دراوســثي ب ــةر ل ــة رؤژيب ــةر ل ــة رؤژيب ــةر ل ــة رؤژيب ــةر ل رؤژيب
 ئةوةندةي لة ئثران مبثنيتةوة حةفتةي جارثك        ئةوةندةي لة ئثران مبثنيتةوة حةفتةي جارثك        ئةوةندةي لة ئثران مبثنيتةوة حةفتةي جارثك        ئةوةندةي لة ئثران مبثنيتةوة حةفتةي جارثك       ((((((((: : : : گةذانةوةي گوتبوويان گةذانةوةي گوتبوويان گةذانةوةي گوتبوويان گةذانةوةي گوتبوويان 

 بـةآلم ئـةو تـةا        بـةآلم ئـةو تـةا        بـةآلم ئـةو تـةا        بـةآلم ئـةو تـةا       ))))))))............ئثمة تةلةفوونت بؤ دةكةين و، حةفتةي جـارثكيش       ئثمة تةلةفوونت بؤ دةكةين و، حةفتةي جـارثكيش       ئثمة تةلةفوونت بؤ دةكةين و، حةفتةي جـارثكيش       ئثمة تةلةفوونت بؤ دةكةين و، حةفتةي جـارثكيش       
        ....جارثك تةلةفووين بؤ كردبوونجارثك تةلةفووين بؤ كردبوونجارثك تةلةفووين بؤ كردبوونجارثك تةلةفووين بؤ كردبوون

 لةمـةدوا هةركـةس تةلـةفوونت بـؤ بكـا ژمـارةي              لةمـةدوا هةركـةس تةلـةفوونت بـؤ بكـا ژمـارةي              لةمـةدوا هةركـةس تةلـةفوونت بـؤ بكـا ژمـارةي              لةمـةدوا هةركـةس تةلـةفوونت بـؤ بكـا ژمـارةي             ((((((((: : : : مونرية گـويت  مونرية گـويت  مونرية گـويت  مونرية گـويت  
بة من چي تؤ دةتةوث چريؤك بنووسي و، حةز ناكـةي           بة من چي تؤ دةتةوث چريؤك بنووسي و، حةز ناكـةي           بة من چي تؤ دةتةوث چريؤك بنووسي و، حةز ناكـةي           بة من چي تؤ دةتةوث چريؤك بنووسي و، حةز ناكـةي           . . . . ئثرةي دةدةمث ئثرةي دةدةمث ئثرةي دةدةمث ئثرةي دةدةمث 

. . . . حةيام چوو ئةوةندة گومت ببوورن لة ماص نيـة        حةيام چوو ئةوةندة گومت ببوورن لة ماص نيـة        حةيام چوو ئةوةندة گومت ببوورن لة ماص نيـة        حةيام چوو ئةوةندة گومت ببوورن لة ماص نيـة        . . . . كةس تةلةفوونت بؤ بكا   كةس تةلةفوونت بؤ بكا   كةس تةلةفوونت بؤ بكا   كةس تةلةفوونت بؤ بكا   
        ))))))))............كة هاتةوة پثي دةصثمكة هاتةوة پثي دةصثمكة هاتةوة پثي دةصثمكة هاتةوة پثي دةصثم

(( (( (( (( . . . . تايـةر تؤفيـق بـوو   تايـةر تؤفيـق بـوو   تايـةر تؤفيـق بـوو   تايـةر تؤفيـق بـوو   . . . . مثردةكةي مونرية يةكثك لة شريتةكاين لثدا     مثردةكةي مونرية يةكثك لة شريتةكاين لثدا     مثردةكةي مونرية يةكثك لة شريتةكاين لثدا     مثردةكةي مونرية يةكثك لة شريتةكاين لثدا     

        رؤژث رؤژث رؤژث رؤژث 



 

دمي كـة وةسـتاوة بـة تـةا     دمي كـة وةسـتاوة بـة تـةا     دمي كـة وةسـتاوة بـة تـةا     دمي كـة وةسـتاوة بـة تـةا     . . . . وا رثكةوت كة رثگةم كةوتة ماصي يارةكةم   وا رثكةوت كة رثگةم كةوتة ماصي يارةكةم   وا رثكةوت كة رثگةم كةوتة ماصي يارةكةم   وا رثكةوت كة رثگةم كةوتة ماصي يارةكةم   
        )))))))) پثت خؤشة، وانية؟  پثت خؤشة، وانية؟  پثت خؤشة، وانية؟  پثت خؤشة، وانية؟ ((((((((: : : :  گويت گويت گويت گويت))))))))............نةونةمامينةونةمامينةونةمامينةونةمامي

ــرد    ــز كـ ــةي كـ ــي زةبتةكـ ــتا و دةنگـ ــونرية هةسـ ــرد   مـ ــز كـ ــةي كـ ــي زةبتةكـ ــتا و دةنگـ ــونرية هةسـ ــرد   مـ ــز كـ ــةي كـ ــي زةبتةكـ ــتا و دةنگـ ــونرية هةسـ ــرد   مـ ــز كـ ــةي كـ ــي زةبتةكـ ــتا و دةنگـ ــونرية هةسـ ــويت. . . . مـ ــويتگـ ــويتگـ ــويتگـ     ((((((((: : : : گـ
        ))))))))....تةلةفوونثكيتريشيان بؤ كردوويتةلةفوونثكيتريشيان بؤ كردوويتةلةفوونثكيتريشيان بؤ كردوويتةلةفوونثكيتريشيان بؤ كردووي

        .... بوو بوو بوو بوولةوةيت هاتبوو نيگةران و كةمثك تووذةلةوةيت هاتبوو نيگةران و كةمثك تووذةلةوةيت هاتبوو نيگةران و كةمثك تووذةلةوةيت هاتبوو نيگةران و كةمثك تووذة. . . . مونرية نيگةران بوومونرية نيگةران بوومونرية نيگةران بوومونرية نيگةران بوو
        )))))))) كث؟ لة كوثوة؟  كث؟ لة كوثوة؟  كث؟ لة كوثوة؟  كث؟ لة كوثوة؟ ((((((((: : : : ئةو گويتئةو گويتئةو گويتئةو گويت

دةيگـوت سـبةينث    دةيگـوت سـبةينث    دةيگـوت سـبةينث    دةيگـوت سـبةينث    . . . . بةآلم دةيگوت لة ئوستانداريةوةية   بةآلم دةيگوت لة ئوستانداريةوةية   بةآلم دةيگوت لة ئوستانداريةوةية   بةآلم دةيگوت لة ئوستانداريةوةية   . . . .  نازامن كث   نازامن كث   نازامن كث   نازامن كث  ((((((((
        ))))))))............دةبث سةرثك لة ئيدارةيدةبث سةرثك لة ئيدارةيدةبث سةرثك لة ئيدارةيدةبث سةرثك لة ئيدارةي
        ))))))))............ بصثي كاريان چي بث؟ نةكا ديسان بصثي كاريان چي بث؟ نةكا ديسان بصثي كاريان چي بث؟ نةكا ديسان بصثي كاريان چي بث؟ نةكا ديسان((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . بة ترسةوة گويتبة ترسةوة گويتبة ترسةوة گويتبة ترسةوة گويت

. . . . زيـاتر بـؤ ئـةوةي دصخؤشـي بداتـةوة         زيـاتر بـؤ ئـةوةي دصخؤشـي بداتـةوة         زيـاتر بـؤ ئـةوةي دصخؤشـي بداتـةوة         زيـاتر بـؤ ئـةوةي دصخؤشـي بداتـةوة         . . . . ئةو زةردةخةنةيةكي كـرد   ئةو زةردةخةنةيةكي كـرد   ئةو زةردةخةنةيةكي كـرد   ئةو زةردةخةنةيةكي كـرد   
        : : : : گويتگويتگويتگويت

رةنگة بيانةوث وةبريم بيننـةوة مؤصـةيت       رةنگة بيانةوث وةبريم بيننـةوة مؤصـةيت       رةنگة بيانةوث وةبريم بيننـةوة مؤصـةيت       رةنگة بيانةوث وةبريم بيننـةوة مؤصـةيت       . . . . دصنيام شتثكيوا نية  دصنيام شتثكيوا نية  دصنيام شتثكيوا نية  دصنيام شتثكيوا نية  . . . .  مةترسة  مةترسة  مةترسة  مةترسة ((((((((
        ))))))))............سث مانگةم لة تةواو بوونة و دةبثسث مانگةم لة تةواو بوونة و دةبثسث مانگةم لة تةواو بوونة و دةبثسث مانگةم لة تةواو بوونة و دةبث
 ئــةي ژن هثنانةكــةت؟   ئــةي ژن هثنانةكــةت؟   ئــةي ژن هثنانةكــةت؟   ئــةي ژن هثنانةكــةت؟  ((((((((: : : : گــويتگــويتگــويتگــويت. . . . مــونرية قــسةكةي پــث بــذي   مــونرية قــسةكةي پــث بــذي   مــونرية قــسةكةي پــث بــذي   مــونرية قــسةكةي پــث بــذي   

        ))))))))ئةيوةسيةتةكةي باوكم؟ ئةيوةسيةتةكةي باوكم؟ ئةيوةسيةتةكةي باوكم؟ ئةيوةسيةتةكةي باوكم؟ 
مونرية سةيري رةسـمةكةي بـاوكي بـة سـةر سـنگي ديوارةكـةوة             مونرية سةيري رةسـمةكةي بـاوكي بـة سـةر سـنگي ديوارةكـةوة             مونرية سةيري رةسـمةكةي بـاوكي بـة سـةر سـنگي ديوارةكـةوة             مونرية سةيري رةسـمةكةي بـاوكي بـة سـةر سـنگي ديوارةكـةوة             

عيد لـة حةسـار، لـة ژثـر     عيد لـة حةسـار، لـة ژثـر     عيد لـة حةسـار، لـة ژثـر     عيد لـة حةسـار، لـة ژثـر     مـريزا سـة  مـريزا سـة  مـريزا سـة  مـريزا سـة  . . . . ماوةيةك بوو ئـةو نةيـدةدي    ماوةيةك بوو ئـةو نةيـدةدي    ماوةيةك بوو ئـةو نةيـدةدي    ماوةيةك بوو ئـةو نةيـدةدي    . . . . كردكردكردكرد
        ....سثبةري درةختةكاندا، لة سةر چرپاكةي دانيشتبوو قلياين دةكثشاسثبةري درةختةكاندا، لة سةر چرپاكةي دانيشتبوو قلياين دةكثشاسثبةري درةختةكاندا، لة سةر چرپاكةي دانيشتبوو قلياين دةكثشاسثبةري درةختةكاندا، لة سةر چرپاكةي دانيشتبوو قلياين دةكثشا

        ))))))))............ ئيمذؤ هاتووم پثت بصثم لةيال ئيمذؤ هاتووم پثت بصثم لةيال ئيمذؤ هاتووم پثت بصثم لةيال ئيمذؤ هاتووم پثت بصثم لةيال((((((((
 مونرية بارام سوورة لة سـةر فرؤشـتين ئـةم مـاص و               مونرية بارام سوورة لة سـةر فرؤشـتين ئـةم مـاص و               مونرية بارام سوورة لة سـةر فرؤشـتين ئـةم مـاص و               مونرية بارام سوورة لة سـةر فرؤشـتين ئـةم مـاص و              ((((((((: : : : ئةو گويت ئةو گويت ئةو گويت ئةو گويت 

        . . . . حةسارةحةسارةحةسارةحةسارة
            ))))))))....ئةم بةيانية مشتةري بؤ هثنابووئةم بةيانية مشتةري بؤ هثنابووئةم بةيانية مشتةري بؤ هثنابووئةم بةيانية مشتةري بؤ هثنابوو

... ... ... ... بانكي ميللـي، يـان ميللـةت      بانكي ميللـي، يـان ميللـةت      بانكي ميللـي، يـان ميللـةت      بانكي ميللـي، يـان ميللـةت      . . . . مشتةريةكان فةرمانبةري بانك بوون   مشتةريةكان فةرمانبةري بانك بوون   مشتةريةكان فةرمانبةري بانك بوون   مشتةريةكان فةرمانبةري بانك بوون   
بة بة بة بة . . . . لة دةركةي ئاسين سةر شةقامةوة هاتبوون    لة دةركةي ئاسين سةر شةقامةوة هاتبوون    لة دةركةي ئاسين سةر شةقامةوة هاتبوون    لة دةركةي ئاسين سةر شةقامةوة هاتبوون    ... ... ... ... نوثنةر و كارشناس و   نوثنةر و كارشناس و   نوثنةر و كارشناس و   نوثنةر و كارشناس و   

 گـةورةترين بـانكي ئـةم        گـةورةترين بـانكي ئـةم        گـةورةترين بـانكي ئـةم        گـةورةترين بـانكي ئـةم       ((((((((: : : : يـةكيان گوتبـووي   يـةكيان گوتبـووي   يـةكيان گوتبـووي   يـةكيان گوتبـووي   . . . . حةسارةكةدا گةذا بوون  حةسارةكةدا گةذا بوون  حةسارةكةدا گةذا بوون  حةسارةكةدا گةذا بوون  
ئـةو  ئـةو  ئـةو  ئـةو  . . . .  پاشان بـة پليكانةكانـدا هةصـگةذا بـوون          پاشان بـة پليكانةكانـدا هةصـگةذا بـوون          پاشان بـة پليكانةكانـدا هةصـگةذا بـوون          پاشان بـة پليكانةكانـدا هةصـگةذا بـوون         ))))))))....شارةي لث ساز دةكرث   شارةي لث ساز دةكرث   شارةي لث ساز دةكرث   شارةي لث ساز دةكرث   
ئـةم دوو پيـاوة     ئـةم دوو پيـاوة     ئـةم دوو پيـاوة     ئـةم دوو پيـاوة         ((((((((: : : : بارام بة چرپـة پثـي گوتبـوو       بارام بة چرپـة پثـي گوتبـوو       بارام بة چرپـة پثـي گوتبـوو       بارام بة چرپـة پثـي گوتبـوو       . . . . بةخثرهاتين كردبوون بةخثرهاتين كردبوون بةخثرهاتين كردبوون بةخثرهاتين كردبوون 

 ئـةو هيچــي   ئـةو هيچــي   ئـةو هيچــي   ئـةو هيچــي  ))))))))....دةم و قةصـةميان قةپانــة دةم و قةصـةميان قةپانــة دةم و قةصـةميان قةپانــة دةم و قةصـةميان قةپانــة . . . . هـةموو ئيختيارثكيـان دراوةتــث  هـةموو ئيختيارثكيـان دراوةتــث  هـةموو ئيختيارثكيـان دراوةتــث  هـةموو ئيختيارثكيـان دراوةتــث  
 حةز دةكةم چاوثك بة ناو مـاص         حةز دةكةم چاوثك بة ناو مـاص         حةز دةكةم چاوثك بة ناو مـاص         حةز دةكةم چاوثك بة ناو مـاص        ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . بارام پثكةنيبوو بارام پثكةنيبوو بارام پثكةنيبوو بارام پثكةنيبوو . . . . نةگوتبوونةگوتبوونةگوتبوونةگوتبوو

. . . . ئةم ماصة يةكثك لة ماصة كـؤن و قةدمييةكانـة         ئةم ماصة يةكثك لة ماصة كـؤن و قةدمييةكانـة         ئةم ماصة يةكثك لة ماصة كـؤن و قةدمييةكانـة         ئةم ماصة يةكثك لة ماصة كـؤن و قةدمييةكانـة         . . . . و ژوورةكانيشدا خبشثنن  و ژوورةكانيشدا خبشثنن  و ژوورةكانيشدا خبشثنن  و ژوورةكانيشدا خبشثنن  



 

ئةگــةرچي چةنــد جــار دةســكاري نــاو ژوورةكامنــان كــردووة، بــةآلم  ئةگــةرچي چةنــد جــار دةســكاري نــاو ژوورةكامنــان كــردووة، بــةآلم  ئةگــةرچي چةنــد جــار دةســكاري نــاو ژوورةكامنــان كــردووة، بــةآلم  ئةگــةرچي چةنــد جــار دةســكاري نــاو ژوورةكامنــان كــردووة، بــةآلم  
ئثـــستاش بةشـــثكي زؤر لـــة گةچبـــذي و پةجنـــةرةكاين دةســـكردي ئثـــستاش بةشـــثكي زؤر لـــة گةچبـــذي و پةجنـــةرةكاين دةســـكردي ئثـــستاش بةشـــثكي زؤر لـــة گةچبـــذي و پةجنـــةرةكاين دةســـكردي ئثـــستاش بةشـــثكي زؤر لـــة گةچبـــذي و پةجنـــةرةكاين دةســـكردي 

 ئاغــاي  ئاغــاي  ئاغــاي  ئاغــاي ((((((((: : : :  ئــةويتريان گوتبــووي ئــةويتريان گوتبــووي ئــةويتريان گوتبــووي ئــةويتريان گوتبــووي))))))))....باشوةســتاي ســةد ســاص لةمةبــةرةباشوةســتاي ســةد ســاص لةمةبــةرةباشوةســتاي ســةد ســاص لةمةبــةرةباشوةســتاي ســةد ســاص لةمةبــةرة
. . . . ئثمة زةوي دةكـذين   ئثمة زةوي دةكـذين   ئثمة زةوي دةكـذين   ئثمة زةوي دةكـذين   . . . . ميهرةبان ئثمة دةركة و پةجنةرةي شكاو ناكذين      ميهرةبان ئثمة دةركة و پةجنةرةي شكاو ناكذين      ميهرةبان ئثمة دةركة و پةجنةرةي شكاو ناكذين      ميهرةبان ئثمة دةركة و پةجنةرةي شكاو ناكذين      

بـة  بـة  بـة  بـة  . . . . هةركاتث مامصةكةمان سةري گرت، بؤ بةيانيدا ماصـةكة دةذووخثـنني    هةركاتث مامصةكةمان سةري گرت، بؤ بةيانيدا ماصـةكة دةذووخثـنني    هةركاتث مامصةكةمان سةري گرت، بؤ بةيانيدا ماصـةكة دةذووخثـنني    هةركاتث مامصةكةمان سةري گرت، بؤ بةيانيدا ماصـةكة دةذووخثـنني    
        ))))))))............گةچبذي و پةجنةرةوگةچبذي و پةجنةرةوگةچبذي و پةجنةرةوگةچبذي و پةجنةرةو

بانـك پـارةي   بانـك پـارةي   بانـك پـارةي   بانـك پـارةي   . . . . بارام بريي كردبووةوة، دةبث مامـصةكة سـةر بگـرث    بارام بريي كردبووةوة، دةبث مامـصةكة سـةر بگـرث    بارام بريي كردبووةوة، دةبث مامـصةكة سـةر بگـرث    بارام بريي كردبووةوة، دةبث مامـصةكة سـةر بگـرث    
مـشتةريةكان مـاص و     مـشتةريةكان مـاص و     مـشتةريةكان مـاص و     مـشتةريةكان مـاص و     . . . . باشي دةداو، ئةو پثويسيت بـة پـارةي بـاش بـوو           باشي دةداو، ئةو پثويسيت بـة پـارةي بـاش بـوو           باشي دةداو، ئةو پثويسيت بـة پـارةي بـاش بـوو           باشي دةداو، ئةو پثويسيت بـة پـارةي بـاش بـوو           

بارام تـا دةرةوةي حةسـار      بارام تـا دةرةوةي حةسـار      بارام تـا دةرةوةي حةسـار      بارام تـا دةرةوةي حةسـار      . . . . حةسارةكةيان پةسند كردبوو، روشتبوون   حةسارةكةيان پةسند كردبوو، روشتبوون   حةسارةكةيان پةسند كردبوو، روشتبوون   حةسارةكةيان پةسند كردبوو، روشتبوون   
 نةمزاين ميوة و شـرييين       نةمزاين ميوة و شـرييين       نةمزاين ميوة و شـرييين       نةمزاين ميوة و شـرييين      ((((((((: : : : كة گةذابووةوة گوتبووي  كة گةذابووةوة گوتبووي  كة گةذابووةوة گوتبووي  كة گةذابووةوة گوتبووي  . . . . بةذثي كردبوون بةذثي كردبوون بةذثي كردبوون بةذثي كردبوون 

 ئـةو پياصـة      ئـةو پياصـة      ئـةو پياصـة      ئـةو پياصـة     ))))))))....پثم خؤش نةبوو بة چايي تاص ميوانـدارميان كـردن         پثم خؤش نةبوو بة چايي تاص ميوانـدارميان كـردن         پثم خؤش نةبوو بة چايي تاص ميوانـدارميان كـردن         پثم خؤش نةبوو بة چايي تاص ميوانـدارميان كـردن         . . . . لث نية لث نية لث نية لث نية 
        ....خاصيةكاين كؤ كردبووةوة و، بؤ ئاشپةزخانةي بردبووةوةخاصيةكاين كؤ كردبووةوة و، بؤ ئاشپةزخانةي بردبووةوةخاصيةكاين كؤ كردبووةوة و، بؤ ئاشپةزخانةي بردبووةوةخاصيةكاين كؤ كردبووةوة و، بؤ ئاشپةزخانةي بردبووةوة

        )))))))) دةزاين يةكي چةند ملوثنمان بةر دةكةوث؟  دةزاين يةكي چةند ملوثنمان بةر دةكةوث؟  دةزاين يةكي چةند ملوثنمان بةر دةكةوث؟  دةزاين يةكي چةند ملوثنمان بةر دةكةوث؟ ((((((((
ئـةو پياصـةكاين    ئـةو پياصـةكاين    ئـةو پياصـةكاين    ئـةو پياصـةكاين    . . . . بـؤ ئـةوةي ئـةو بيبيـستث       بـؤ ئـةوةي ئـةو بيبيـستث       بـؤ ئـةوةي ئـةو بيبيـستث       بـؤ ئـةوةي ئـةو بيبيـستث       . . . . بارام بـةرز گوتبـووي    بارام بـةرز گوتبـووي    بارام بـةرز گوتبـووي    بارام بـةرز گوتبـووي    

ســمةكةي  ســمةكةي  ســمةكةي  ســمةكةي  نيگـاي لـة رة    نيگـاي لـة رة    نيگـاي لـة رة    نيگـاي لـة رة    . . . . بارام ويستبووي بذواتـة ئاشـپةزخانة     بارام ويستبووي بذواتـة ئاشـپةزخانة     بارام ويستبووي بذواتـة ئاشـپةزخانة     بارام ويستبووي بذواتـة ئاشـپةزخانة     . . . . شتبووشتبووشتبووشتبوو
 يـةكي هةشـتا      يـةكي هةشـتا      يـةكي هةشـتا      يـةكي هةشـتا     ((((((((: : : : گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي . . . . لثي چووبووة پـثش   لثي چووبووة پـثش   لثي چووبووة پـثش   لثي چووبووة پـثش   . . . . باوكي هةصةنگووتبوو باوكي هةصةنگووتبوو باوكي هةصةنگووتبوو باوكي هةصةنگووتبوو 

بةآلم من بة هةشتا ملوثن دةمبة خـاوةين   بةآلم من بة هةشتا ملوثن دةمبة خـاوةين   بةآلم من بة هةشتا ملوثن دةمبة خـاوةين   بةآلم من بة هةشتا ملوثن دةمبة خـاوةين   . . . . رةنگة زياتريش رةنگة زياتريش رةنگة زياتريش رةنگة زياتريش . . . . ملوثن متةن ملوثن متةن ملوثن متةن ملوثن متةن 
شـةش دانگـي كارخانةكـةو ئــةو هـةتيوة تـازة پياكـةوتووةي شــةريكم       شـةش دانگـي كارخانةكـةو ئــةو هـةتيوة تـازة پياكـةوتووةي شــةريكم       شـةش دانگـي كارخانةكـةو ئــةو هـةتيوة تـازة پياكـةوتووةي شــةريكم       شـةش دانگـي كارخانةكـةو ئــةو هـةتيوة تـازة پياكـةوتووةي شــةريكم       

قوصتة قوصـيت  قوصتة قوصـيت  قوصتة قوصـيت  قوصتة قوصـيت  . . . . نةيبيستبوونةيبيستبوونةيبيستبوونةيبيستبوو. . . .  مريزا سةعيد قلياين كثشابوو     مريزا سةعيد قلياين كثشابوو     مريزا سةعيد قلياين كثشابوو     مريزا سةعيد قلياين كثشابوو    ))))))))....دةردةپةذثنمدةردةپةذثنمدةردةپةذثنمدةردةپةذثنم
ئاوي قليانةكة نةيهثشتبوو بيبيستث، يان تةپ و كويت مونرية و رووناك           ئاوي قليانةكة نةيهثشتبوو بيبيستث، يان تةپ و كويت مونرية و رووناك           ئاوي قليانةكة نةيهثشتبوو بيبيستث، يان تةپ و كويت مونرية و رووناك           ئاوي قليانةكة نةيهثشتبوو بيبيستث، يان تةپ و كويت مونرية و رووناك           
كة لة ژثرخان تةونيان دةكرد؟ رةنگة دوا عةسـر بووبـث كـة مـونرية و                كة لة ژثرخان تةونيان دةكرد؟ رةنگة دوا عةسـر بووبـث كـة مـونرية و                كة لة ژثرخان تةونيان دةكرد؟ رةنگة دوا عةسـر بووبـث كـة مـونرية و                كة لة ژثرخان تةونيان دةكرد؟ رةنگة دوا عةسـر بووبـث كـة مـونرية و                

رةنگــة رةنگــة رةنگــة رةنگــة . . . . روونــاك لــة قوتاخبانــة گةذابوونــةوة و، رؤشــتبوونة ژثرخــانروونــاك لــة قوتاخبانــة گةذابوونــةوة و، رؤشــتبوونة ژثرخــانروونــاك لــة قوتاخبانــة گةذابوونــةوة و، رؤشــتبوونة ژثرخــانروونــاك لــة قوتاخبانــة گةذابوونــةوة و، رؤشــتبوونة ژثرخــان
حةمتـةن  حةمتـةن  حةمتـةن  حةمتـةن  . . . . خةريكي چنيين يةكثك لة قاصية گةورةكاين ميواخنانة بووبثنت       خةريكي چنيين يةكثك لة قاصية گةورةكاين ميواخنانة بووبثنت       خةريكي چنيين يةكثك لة قاصية گةورةكاين ميواخنانة بووبثنت       خةريكي چنيين يةكثك لة قاصية گةورةكاين ميواخنانة بووبثنت       

نيين يةكثك لةو قاصية گةورانـة بـوون، تـا سـاآلنثك لـةوة دوا            نيين يةكثك لةو قاصية گةورانـة بـوون، تـا سـاآلنثك لـةوة دوا            نيين يةكثك لةو قاصية گةورانـة بـوون، تـا سـاآلنثك لـةوة دوا            نيين يةكثك لةو قاصية گةورانـة بـوون، تـا سـاآلنثك لـةوة دوا            خةريكي چ خةريكي چ خةريكي چ خةريكي چ 
        )))))))).... ئةو قاصيانة كة بارام فرؤشتين دةسترةجني ئثمة بوون ئةو قاصيانة كة بارام فرؤشتين دةسترةجني ئثمة بوون ئةو قاصيانة كة بارام فرؤشتين دةسترةجني ئثمة بوون ئةو قاصيانة كة بارام فرؤشتين دةسترةجني ئثمة بوون((((((((: : : : بصثنبصثنبصثنبصثن

ئـةي ئــةو؟  ئـةي ئــةو؟  ئـةي ئــةو؟  ئـةي ئــةو؟  ... ... ... ... نـةكا ديـسان مـونرية و روونـاك    نـةكا ديـسان مـونرية و روونـاك    نـةكا ديـسان مـونرية و روونـاك    نـةكا ديـسان مـونرية و روونـاك    . . . . بـارام ترسـا بـوو   بـارام ترسـا بـوو   بـارام ترسـا بـوو   بـارام ترسـا بـوو   
    ((((((((: : : : گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي ... ... ... ... بـةو مةرجـة   بـةو مةرجـة   بـةو مةرجـة   بـةو مةرجـة   . . . . پارةي زؤر بـةرد نـةرم دةكـا       پارةي زؤر بـةرد نـةرم دةكـا       پارةي زؤر بـةرد نـةرم دةكـا       پارةي زؤر بـةرد نـةرم دةكـا       . . . . پثكةنيبووپثكةنيبووپثكةنيبووپثكةنيبوو

بةآلم ئثمة لة هـةموو     بةآلم ئثمة لة هـةموو     بةآلم ئثمة لة هـةموو     بةآلم ئثمة لة هـةموو     . . . . دةصثن ساصي جارثك بةخت لة دةركةي ماآلن دةدا       دةصثن ساصي جارثك بةخت لة دةركةي ماآلن دةدا       دةصثن ساصي جارثك بةخت لة دةركةي ماآلن دةدا       دةصثن ساصي جارثك بةخت لة دةركةي ماآلن دةدا       
ئـةم مـاص و   ئـةم مـاص و   ئـةم مـاص و   ئـةم مـاص و   . . . . ژيامناندا ئةمة يةكةم جارة بةخت دةركةي ماصمان دةكوتـث   ژيامناندا ئةمة يةكةم جارة بةخت دةركةي ماصمان دةكوتـث   ژيامناندا ئةمة يةكةم جارة بةخت دةركةي ماصمان دةكوتـث   ژيامناندا ئةمة يةكةم جارة بةخت دةركةي ماصمان دةكوتـث   

. . . . مـن كارشناسـةكامن رازي كـردووة      مـن كارشناسـةكامن رازي كـردووة      مـن كارشناسـةكامن رازي كـردووة      مـن كارشناسـةكامن رازي كـردووة      . . . . حةسارة بةم بانكة نةبث ناكذدرث    حةسارة بةم بانكة نةبث ناكذدرث    حةسارة بةم بانكة نةبث ناكذدرث    حةسارة بةم بانكة نةبث ناكذدرث    



 

 مـونرية و روونـاك       مـونرية و روونـاك       مـونرية و روونـاك       مـونرية و روونـاك      ))))))))....رازي كردين مونرية و رووناك لة ئةستؤي تؤيـة        رازي كردين مونرية و رووناك لة ئةستؤي تؤيـة        رازي كردين مونرية و رووناك لة ئةستؤي تؤيـة        رازي كردين مونرية و رووناك لة ئةستؤي تؤيـة        
. . . . ةسارة هثشتا بة نـاوي باوكمانةوةيـة  ةسارة هثشتا بة نـاوي باوكمانةوةيـة  ةسارة هثشتا بة نـاوي باوكمانةوةيـة  ةسارة هثشتا بة نـاوي باوكمانةوةيـة   ئةم ماص و ح   ئةم ماص و ح   ئةم ماص و ح   ئةم ماص و ح  ((((((((: : : : پثشتر گوتبوويان پثشتر گوتبوويان پثشتر گوتبوويان پثشتر گوتبوويان 

تــا براكــةيترمان لــة غةريبايــةيت    تــا براكــةيترمان لــة غةريبايــةيت    تــا براكــةيترمان لــة غةريبايــةيت    تــا براكــةيترمان لــة غةريبايــةيت    . . . . مــريايت دوو بــراو دوو خوشــكة  مــريايت دوو بــراو دوو خوشــكة  مــريايت دوو بــراو دوو خوشــكة  مــريايت دوو بــراو دوو خوشــكة  
 من نامةوث تـةما لـة بـرا غةريبةكـةم            من نامةوث تـةما لـة بـرا غةريبةكـةم            من نامةوث تـةما لـة بـرا غةريبةكـةم            من نامةوث تـةما لـة بـرا غةريبةكـةم           ((((((((: : : :  بارام گوتبووي   بارام گوتبووي   بارام گوتبووي   بارام گوتبووي  ))))))))............نةگةذثتةوةنةگةذثتةوةنةگةذثتةوةنةگةذثتةوة

 مـونرية و روونـاك       مـونرية و روونـاك       مـونرية و روونـاك       مـونرية و روونـاك      ))))))))....دصنيام ئةو لة من زياتر پثويسيت بة پارةيـة        دصنيام ئةو لة من زياتر پثويسيت بة پارةيـة        دصنيام ئةو لة من زياتر پثويسيت بة پارةيـة        دصنيام ئةو لة من زياتر پثويسيت بة پارةيـة        . . . . بكةمبكةمبكةمبكةم
        : : : : گوتبوويانگوتبوويانگوتبوويانگوتبوويان

        )))))))) ئةي ئثمة؟  ئةي ئثمة؟  ئةي ئثمة؟  ئةي ئثمة؟ ((((((((
بـة پثـي شـةرع و قـانوون بةشـي ئثـوةش        بـة پثـي شـةرع و قـانوون بةشـي ئثـوةش        بـة پثـي شـةرع و قـانوون بةشـي ئثـوةش        بـة پثـي شـةرع و قـانوون بةشـي ئثـوةش        . . . .  بةشي ئثوةش دةدةم    بةشي ئثوةش دةدةم    بةشي ئثوةش دةدةم    بةشي ئثوةش دةدةم   ((((((((
        ))))))))....دةدةمدةدةمدةدةمدةدةم

 بةشي ئثمة لة ماصي باوكمـان ئةوةيـة مـانگي جارثـك              بةشي ئثمة لة ماصي باوكمـان ئةوةيـة مـانگي جارثـك              بةشي ئثمة لة ماصي باوكمـان ئةوةيـة مـانگي جارثـك              بةشي ئثمة لة ماصي باوكمـان ئةوةيـة مـانگي جارثـك             ((((((((: : : : گوتبوويانگوتبوويانگوتبوويانگوتبوويان
ــدةين ــدةينســةري لثب ــدةينســةري لثب ــدةينســةري لثب ــةوة . . . . ســةري لثب ــاو مــاص و حةســارةكةي خــاوثن بكةين ــةوة ن ــاو مــاص و حةســارةكةي خــاوثن بكةين ــةوة ن ــاو مــاص و حةســارةكةي خــاوثن بكةين ــةوة ن ــاو مــاص و حةســارةكةي خــاوثن بكةين ــاوي . . . . ن ــاوي ئ ــاوي ئ ــاوي ئ ئ

        . . . . حةوزةكةي بگؤذينحةوزةكةي بگؤذينحةوزةكةي بگؤذينحةوزةكةي بگؤذين
لة هةر ژوورثكـي تؤزثـك دانيـشني و بـة           لة هةر ژوورثكـي تؤزثـك دانيـشني و بـة           لة هةر ژوورثكـي تؤزثـك دانيـشني و بـة           لة هةر ژوورثكـي تؤزثـك دانيـشني و بـة           . . . . بة گوصو گوصدانةكاندا رابگةين   بة گوصو گوصدانةكاندا رابگةين   بة گوصو گوصدانةكاندا رابگةين   بة گوصو گوصدانةكاندا رابگةين   

 بارام بـريي كردبـووةوة؛    بارام بـريي كردبـووةوة؛    بارام بـريي كردبـووةوة؛    بارام بـريي كردبـووةوة؛   )))))))).... باوك و دايكمانةوة چاوثك هةصپاصثوين     باوك و دايكمانةوة چاوثك هةصپاصثوين     باوك و دايكمانةوة چاوثك هةصپاصثوين     باوك و دايكمانةوة چاوثك هةصپاصثوين    يادييادييادييادي
ئثستا كة ئةم ماص و حةسـارة چةنـد ساصـة چـؤص و كاولـة، حةوزةكـةي                  ئثستا كة ئةم ماص و حةسـارة چةنـد ساصـة چـؤص و كاولـة، حةوزةكـةي                  ئثستا كة ئةم ماص و حةسـارة چةنـد ساصـة چـؤص و كاولـة، حةوزةكـةي                  ئثستا كة ئةم ماص و حةسـارة چةنـد ساصـة چـؤص و كاولـة، حةوزةكـةي                  
ــة    ــةماوة، حةمتــةن مــل ب ــدانةكةي ن ــة   وشــك و الذووخــاوة، گــول و گوص ــةماوة، حةمتــةن مــل ب ــدانةكةي ن ــة   وشــك و الذووخــاوة، گــول و گوص ــةماوة، حةمتــةن مــل ب ــدانةكةي ن ــة   وشــك و الذووخــاوة، گــول و گوص ــةماوة، حةمتــةن مــل ب ــدانةكةي ن وشــك و الذووخــاوة، گــول و گوص

. . . . بــة تايبــةت ئةگــةر بــزانن بانــك چةنــدةيان دةداتــثبــة تايبــةت ئةگــةر بــزانن بانــك چةنــدةيان دةداتــثبــة تايبــةت ئةگــةر بــزانن بانــك چةنــدةيان دةداتــثبــة تايبــةت ئةگــةر بــزانن بانــك چةنــدةيان دةداتــث. . . . فرؤشــتين دةدةنفرؤشــتين دةدةنفرؤشــتين دةدةنفرؤشــتين دةدةن
 ساآلنثكة بة ئاواتةوةم سث دانگةكةيتري كارخانـة بكـذم و،            ساآلنثكة بة ئاواتةوةم سث دانگةكةيتري كارخانـة بكـذم و،            ساآلنثكة بة ئاواتةوةم سث دانگةكةيتري كارخانـة بكـذم و،            ساآلنثكة بة ئاواتةوةم سث دانگةكةيتري كارخانـة بكـذم و،           ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي

        ئةوسا تابلؤيةكيتري ئةوسا تابلؤيةكيتري ئةوسا تابلؤيةكيتري ئةوسا تابلؤيةكيتري . . . . تابلؤي سةر دةركةكةي بثنمة خوارتابلؤي سةر دةركةكةي بثنمة خوارتابلؤي سةر دةركةكةي بثنمة خوارتابلؤي سةر دةركةكةي بثنمة خوار
    ))))))))....بؤ ساز دةكةم و لة سةري دةنووسم كارخانةي رةنگسازي ميهرةبان         بؤ ساز دةكةم و لة سةري دةنووسم كارخانةي رةنگسازي ميهرةبان         بؤ ساز دةكةم و لة سةري دةنووسم كارخانةي رةنگسازي ميهرةبان         بؤ ساز دةكةم و لة سةري دةنووسم كارخانةي رةنگسازي ميهرةبان         

لـة ئاشـپةزخانة    لـة ئاشـپةزخانة    لـة ئاشـپةزخانة    لـة ئاشـپةزخانة    . . . . يـان بيـستبووي و هيچـي نـةگوتبوو        يـان بيـستبووي و هيچـي نـةگوتبوو        يـان بيـستبووي و هيچـي نـةگوتبوو        يـان بيـستبووي و هيچـي نـةگوتبوو        . . . . ئةو نةيبيستبوو ئةو نةيبيستبوو ئةو نةيبيستبوو ئةو نةيبيستبوو 
ةر رةســمةكةي بـاوكي     ةر رةســمةكةي بـاوكي     ةر رةســمةكةي بـاوكي     ةر رةســمةكةي بـاوكي     بارام هةروا خؤشحاص لـة بةرامبـ      بارام هةروا خؤشحاص لـة بةرامبـ      بارام هةروا خؤشحاص لـة بةرامبـ      بارام هةروا خؤشحاص لـة بةرامبـ      . . . . هاتبووة دةر هاتبووة دةر هاتبووة دةر هاتبووة دةر 
    ((((((((: : : : بة گةشـكةو خؤشـيةوة گوتبـووي      بة گةشـكةو خؤشـيةوة گوتبـووي      بة گةشـكةو خؤشـيةوة گوتبـووي      بة گةشـكةو خؤشـيةوة گوتبـووي      . . . . لة بةرامبةر باوكي  لة بةرامبةر باوكي  لة بةرامبةر باوكي  لة بةرامبةر باوكي  . . . . راوةستا بوو راوةستا بوو راوةستا بوو راوةستا بوو 

وةها كة  وةها كة  وةها كة  وةها كة  . . . . ميهرةبانةكةي بة خةتثكيگةورة و رثنووسي كوردي دةنووسم      ميهرةبانةكةي بة خةتثكيگةورة و رثنووسي كوردي دةنووسم      ميهرةبانةكةي بة خةتثكيگةورة و رثنووسي كوردي دةنووسم      ميهرةبانةكةي بة خةتثكيگةورة و رثنووسي كوردي دةنووسم      
ئـةم كـارة بـؤ تـؤ        ئـةم كـارة بـؤ تـؤ        ئـةم كـارة بـؤ تـؤ        ئـةم كـارة بـؤ تـؤ        . . . . لة دوورةوة سةرجني خةصك راكثشث و بيخوثننةوة      لة دوورةوة سةرجني خةصك راكثشث و بيخوثننةوة      لة دوورةوة سةرجني خةصك راكثشث و بيخوثننةوة      لة دوورةوة سةرجني خةصك راكثشث و بيخوثننةوة      

دصنيام ئةگـةر مبايتايـة شـانازيت پثـوة         دصنيام ئةگـةر مبايتايـة شـانازيت پثـوة         دصنيام ئةگـةر مبايتايـة شـانازيت پثـوة         دصنيام ئةگـةر مبايتايـة شـانازيت پثـوة         . . . . دصنيام پثت خؤش دةبث   دصنيام پثت خؤش دةبث   دصنيام پثت خؤش دةبث   دصنيام پثت خؤش دةبث   . . . . دةكةمدةكةمدةكةمدةكةم
ئـةو  ئـةو  ئـةو  ئـةو  . . . .  بة دةم گوتنـةوة دةسـتةكاين بـةمالوالدا جووآلنـدبوو            بة دةم گوتنـةوة دةسـتةكاين بـةمالوالدا جووآلنـدبوو            بة دةم گوتنـةوة دةسـتةكاين بـةمالوالدا جووآلنـدبوو            بة دةم گوتنـةوة دةسـتةكاين بـةمالوالدا جووآلنـدبوو           ))))))))....دةكردمدةكردمدةكردمدةكردم

مـريزا سـةعيد تـووذ      مـريزا سـةعيد تـووذ      مـريزا سـةعيد تـووذ      مـريزا سـةعيد تـووذ      . . . . پشيت تثهةصكردبوون و، رؤشتبووة ژوورةكـةيتر     پشيت تثهةصكردبوون و، رؤشتبووة ژوورةكـةيتر     پشيت تثهةصكردبوون و، رؤشتبووة ژوورةكـةيتر     پشيت تثهةصكردبوون و، رؤشتبووة ژوورةكـةيتر     
        ....دوا مژي لة قليانةكةي دابوو، داينابوودوا مژي لة قليانةكةي دابوو، داينابوودوا مژي لة قليانةكةي دابوو، داينابوودوا مژي لة قليانةكةي دابوو، داينابوو. . . . بووبووبووبووبووبووبووبوو



 

ــاص   (((((((( ــةكثكتان شــةوو رؤژ م ــةم؟ ي ــةوة بك ــة چيتان ــاص   شــانازي ب ــةكثكتان شــةوو رؤژ م ــةم؟ ي ــةوة بك ــة چيتان ــاص   شــانازي ب ــةكثكتان شــةوو رؤژ م ــةم؟ ي ــةوة بك ــة چيتان ــاص   شــانازي ب ــةكثكتان شــةوو رؤژ م ــةم؟ ي ــةوة بك ــة چيتان شــانازي ب
. . . . وويي داواي مـريامت لثــدةكا وويي داواي مـريامت لثــدةكا وويي داواي مـريامت لثــدةكا وويي داواي مـريامت لثــدةكا ناكةوثتـةوةو، ئةويتريـشتان بــة زينـد   ناكةوثتـةوةو، ئةويتريـشتان بــة زينـد   ناكةوثتـةوةو، ئةويتريـشتان بــة زينـد   ناكةوثتـةوةو، ئةويتريـشتان بــة زينـد   
        ))))))))....بذؤن هةردووكتان لة بةر چاوم ون بنبذؤن هةردووكتان لة بةر چاوم ون بنبذؤن هةردووكتان لة بةر چاوم ون بنبذؤن هةردووكتان لة بةر چاوم ون بن

چـاوي لثبـوو دايكـي لـة ژثرخـان          چـاوي لثبـوو دايكـي لـة ژثرخـان          چـاوي لثبـوو دايكـي لـة ژثرخـان          چـاوي لثبـوو دايكـي لـة ژثرخـان          . . . . بارام پاشةو پـاش كـشابووةوة     بارام پاشةو پـاش كـشابووةوة     بارام پاشةو پـاش كـشابووةوة     بارام پاشةو پـاش كـشابووةوة     
كـةوگريي بـة دةسـتةوة بـوو؟ مـونريةو روونـاكيش بـة              كـةوگريي بـة دةسـتةوة بـوو؟ مـونريةو روونـاكيش بـة              كـةوگريي بـة دةسـتةوة بـوو؟ مـونريةو روونـاكيش بـة              كـةوگريي بـة دةسـتةوة بـوو؟ مـونريةو روونـاكيش بـة              . . . . هاتبووة دةر هاتبووة دةر هاتبووة دةر هاتبووة دةر 

مـونرية و روونــاك هةميـشة بـة دواي دايكيانــدا    مـونرية و روونــاك هةميـشة بـة دواي دايكيانــدا    مـونرية و روونــاك هةميـشة بـة دواي دايكيانــدا    مـونرية و روونــاك هةميـشة بـة دواي دايكيانــدا    . . . . دوايـدا هاتبوونـة دةر  دوايـدا هاتبوونـة دةر  دوايـدا هاتبوونـة دةر  دوايـدا هاتبوونـة دةر  
كة دةياندي باوكيان تووذةية، ديـسان بـة دواي دايكيانـدا           كة دةياندي باوكيان تووذةية، ديـسان بـة دواي دايكيانـدا           كة دةياندي باوكيان تووذةية، ديـسان بـة دواي دايكيانـدا           كة دةياندي باوكيان تووذةية، ديـسان بـة دواي دايكيانـدا           . . . . دةهاتنة دةر دةهاتنة دةر دةهاتنة دةر دةهاتنة دةر 

        ....دةذؤشتنةوة ژووردةذؤشتنةوة ژووردةذؤشتنةوة ژووردةذؤشتنةوة ژوور
ئةو رؤژة مريزا سةعيد لـة چـي تـووذة بـوو؟ هيچيـان لـة برييـان                  ئةو رؤژة مريزا سةعيد لـة چـي تـووذة بـوو؟ هيچيـان لـة برييـان                  ئةو رؤژة مريزا سةعيد لـة چـي تـووذة بـوو؟ هيچيـان لـة برييـان                  ئةو رؤژة مريزا سةعيد لـة چـي تـووذة بـوو؟ هيچيـان لـة برييـان                  

        ....نةمابوونةمابوونةمابوونةمابوو
        )))))))).... باوكم لة داخي بارام سةري نايةوة باوكم لة داخي بارام سةري نايةوة باوكم لة داخي بارام سةري نايةوة باوكم لة داخي بارام سةري نايةوة((((((((: : : : مونرية گويتمونرية گويتمونرية گويتمونرية گويت

ســةرماي دةرةوة لــة كــةلووكوين پةجنةرةكانــةوة هةصــيكوتابووة ســةرماي دةرةوة لــة كــةلووكوين پةجنةرةكانــةوة هةصــيكوتابووة ســةرماي دةرةوة لــة كــةلووكوين پةجنةرةكانــةوة هةصــيكوتابووة ســةرماي دةرةوة لــة كــةلووكوين پةجنةرةكانــةوة هةصــيكوتابووة 
بـؤ زؤپاكـةت    بـؤ زؤپاكـةت    بـؤ زؤپاكـةت    بـؤ زؤپاكـةت    . . . .  ئةم ماصة زؤر سـاردة      ئةم ماصة زؤر سـاردة      ئةم ماصة زؤر سـاردة      ئةم ماصة زؤر سـاردة     ((((((((: : : : مثردةكةي مونرية گويت  مثردةكةي مونرية گويت  مثردةكةي مونرية گويت  مثردةكةي مونرية گويت  . . . . ژوورژوورژوورژوور

        ))))))))هةصنةكردووة؟ هةصنةكردووة؟ هةصنةكردووة؟ هةصنةكردووة؟ 
ماوةيـةك لةمةبـةر مـونرية بـةرميلثك نـةويت بـؤ            ماوةيـةك لةمةبـةر مـونرية بـةرميلثك نـةويت بـؤ            ماوةيـةك لةمةبـةر مـونرية بـةرميلثك نـةويت بـؤ            ماوةيـةك لةمةبـةر مـونرية بـةرميلثك نـةويت بـؤ            . . . . نةويت نةمابوو نةويت نةمابوو نةويت نةمابوو نةويت نةمابوو 

        . . . . ناردبوو، دوثشةو تةواو بووناردبوو، دوثشةو تةواو بووناردبوو، دوثشةو تةواو بووناردبوو، دوثشةو تةواو بوو
        )))))))).... بة تةمابووم بذؤمة دةر بةرميلثك نةوت بكذم بة تةمابووم بذؤمة دةر بةرميلثك نةوت بكذم بة تةمابووم بذؤمة دةر بةرميلثك نةوت بكذم بة تةمابووم بذؤمة دةر بةرميلثك نةوت بكذم((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

 كـةس نـا      كـةس نـا      كـةس نـا      كـةس نـا     ((((((((: : : : بة تيزةوة گـويت   بة تيزةوة گـويت   بة تيزةوة گـويت   بة تيزةوة گـويت   . . . . مثردةكةي مونرية بذواي پث نةكرد    مثردةكةي مونرية بذواي پث نةكرد    مثردةكةي مونرية بذواي پث نةكرد    مثردةكةي مونرية بذواي پث نةكرد    
        ))))))))....دصنيام ئثستا كة من باسي دةكةم بريت دةكةوثتةوةدصنيام ئثستا كة من باسي دةكةم بريت دةكةوثتةوةدصنيام ئثستا كة من باسي دةكةم بريت دةكةوثتةوةدصنيام ئثستا كة من باسي دةكةم بريت دةكةوثتةوة! ! ! ! تؤتؤتؤتؤ

ئثستا كـة باسـيكرابوو، ئـةو بـريي نـةوت و تةنانـةت              ئثستا كـة باسـيكرابوو، ئـةو بـريي نـةوت و تةنانـةت              ئثستا كـة باسـيكرابوو، ئـةو بـريي نـةوت و تةنانـةت              ئثستا كـة باسـيكرابوو، ئـةو بـريي نـةوت و تةنانـةت              . . . . راستيدةكردراستيدةكردراستيدةكردراستيدةكرد
        ....سةرماش كةوتبووةوةسةرماش كةوتبووةوةسةرماش كةوتبووةوةسةرماش كةوتبووةوة
ئيمــشةو ئيمــشةو ئيمــشةو ئيمــشةو . . . .  بـةم عةســرة نــةوتت دةسـت ناكــةوث   بـةم عةســرة نــةوتت دةسـت ناكــةوث   بـةم عةســرة نــةوتت دةسـت ناكــةوث   بـةم عةســرة نــةوتت دةسـت ناكــةوث  ((((((((: : : : مـونرية گــويت مـونرية گــويت مـونرية گــويت مـونرية گــويت 

هةروةها هةروةها هةروةها هةروةها . . . . دةچينة ماصي ئثمة و سبةينث دةسپثرم كةسثك نةوتت بؤ بثنث         دةچينة ماصي ئثمة و سبةينث دةسپثرم كةسثك نةوتت بؤ بثنث         دةچينة ماصي ئثمة و سبةينث دةسپثرم كةسثك نةوتت بؤ بثنث         دةچينة ماصي ئثمة و سبةينث دةسپثرم كةسثك نةوتت بؤ بثنث         
ةكي دارتاشيشدا كة بث و دةستثك بةم دةركـة         ةكي دارتاشيشدا كة بث و دةستثك بةم دةركـة         ةكي دارتاشيشدا كة بث و دةستثك بةم دةركـة         ةكي دارتاشيشدا كة بث و دةستثك بةم دةركـة         دةچني بة شوثن وةستاي   دةچني بة شوثن وةستاي   دةچني بة شوثن وةستاي   دةچني بة شوثن وةستاي   

ماوةيةكيتر كة هةوا تةواو ساردي كرد، كـةس لـةم          ماوةيةكيتر كة هةوا تةواو ساردي كرد، كـةس لـةم          ماوةيةكيتر كة هةوا تةواو ساردي كرد، كـةس لـةم          ماوةيةكيتر كة هةوا تةواو ساردي كرد، كـةس لـةم          . . . . و پةجنةرانةدا بثنث  و پةجنةرانةدا بثنث  و پةجنةرانةدا بثنث  و پةجنةرانةدا بثنث  
        ))))))))....ماصةدا هةصناكاماصةدا هةصناكاماصةدا هةصناكاماصةدا هةصناكا

 بارام بة هيواية ماصـةكة چـؤص        بارام بة هيواية ماصـةكة چـؤص        بارام بة هيواية ماصـةكة چـؤص        بارام بة هيواية ماصـةكة چـؤص       ((((((((: : : : ئةو زةردةخةنةيةكي كرد و، گويت    ئةو زةردةخةنةيةكي كرد و، گويت    ئةو زةردةخةنةيةكي كرد و، گويت    ئةو زةردةخةنةيةكي كرد و، گويت    
        ))))))))............كةم و بيفرؤشث، ئةوسا تؤ دةتةوث دةركةو پةجنةرةكاينكةم و بيفرؤشث، ئةوسا تؤ دةتةوث دةركةو پةجنةرةكاينكةم و بيفرؤشث، ئةوسا تؤ دةتةوث دةركةو پةجنةرةكاينكةم و بيفرؤشث، ئةوسا تؤ دةتةوث دةركةو پةجنةرةكاين

    ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . مونرية هةصچوو مونرية هةصچوو مونرية هةصچوو مونرية هةصچوو . . . . مثردةكةي مونريةش زةردةخةنةي كرد   مثردةكةي مونريةش زةردةخةنةي كرد   مثردةكةي مونريةش زةردةخةنةي كرد   مثردةكةي مونريةش زةردةخةنةي كرد   
تا لةم ماصةدا بووكت بؤ دانةبةزث، بارام دةبـث خـةون بـة فرؤشـتنيةوة               تا لةم ماصةدا بووكت بؤ دانةبةزث، بارام دةبـث خـةون بـة فرؤشـتنيةوة               تا لةم ماصةدا بووكت بؤ دانةبةزث، بارام دةبـث خـةون بـة فرؤشـتنيةوة               تا لةم ماصةدا بووكت بؤ دانةبةزث، بارام دةبـث خـةون بـة فرؤشـتنيةوة               

        ))))))))....ببينثببينثببينثببينث



 

. . . . قـسةو بةصـثين رووناكيـشة   قـسةو بةصـثين رووناكيـشة   قـسةو بةصـثين رووناكيـشة   قـسةو بةصـثين رووناكيـشة   . . . .  ئةمـة هـةر قـسةي مـن نيـة      ئةمـة هـةر قـسةي مـن نيـة      ئةمـة هـةر قـسةي مـن نيـة      ئةمـة هـةر قـسةي مـن نيـة     ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت 
خوشكي مبرث، هةموو رؤژثك لة تارانةوة تةلـةفوومن بـؤ دةكـا و، لـثم               خوشكي مبرث، هةموو رؤژثك لة تارانةوة تةلـةفوومن بـؤ دةكـا و، لـثم               خوشكي مبرث، هةموو رؤژثك لة تارانةوة تةلـةفوومن بـؤ دةكـا و، لـثم               خوشكي مبرث، هةموو رؤژثك لة تارانةوة تةلـةفوومن بـؤ دةكـا و، لـثم               

        ))))))))دةپرسث زةماوةندةكة بوو بة چي؟ دةپرسث زةماوةندةكة بوو بة چي؟ دةپرسث زةماوةندةكة بوو بة چي؟ دةپرسث زةماوةندةكة بوو بة چي؟ 
ئةو نةيگوت، كام زةماوةند؟ نةيپرسي، زةماوةندي كث؟ زةبتةكـةي         ئةو نةيگوت، كام زةماوةند؟ نةيپرسي، زةماوةندي كث؟ زةبتةكـةي         ئةو نةيگوت، كام زةماوةند؟ نةيپرسي، زةماوةندي كث؟ زةبتةكـةي         ئةو نةيگوت، كام زةماوةند؟ نةيپرسي، زةماوةندي كث؟ زةبتةكـةي         

        ....كووژاندةوة و، لة گةص مونرية و مثردةكةي لة ماصرؤشتة دةركووژاندةوة و، لة گةص مونرية و مثردةكةي لة ماصرؤشتة دةركووژاندةوة و، لة گةص مونرية و مثردةكةي لة ماصرؤشتة دةركووژاندةوة و، لة گةص مونرية و مثردةكةي لة ماصرؤشتة دةر
        چواردةچواردةچواردةچواردة

        

        
        

        )))))))) قةرارة كةسثك بثت بؤ الت؟  قةرارة كةسثك بثت بؤ الت؟  قةرارة كةسثك بثت بؤ الت؟  قةرارة كةسثك بثت بؤ الت؟ ((((((((: : : : كة ميوانةكاين رؤشنت، گومتكة ميوانةكاين رؤشنت، گومتكة ميوانةكاين رؤشنت، گومتكة ميوانةكاين رؤشنت، گومت
لـة  لـة  لـة  لـة  . . . . ژنةكـةي پثـشتر ديبـوو     ژنةكـةي پثـشتر ديبـوو     ژنةكـةي پثـشتر ديبـوو     ژنةكـةي پثـشتر ديبـوو     . . . . ميوانةكاين ژنثـك و دوو پيـاو بـوون        ميوانةكاين ژنثـك و دوو پيـاو بـوون        ميوانةكاين ژنثـك و دوو پيـاو بـوون        ميوانةكاين ژنثـك و دوو پيـاو بـوون        

 لـة پيـشانگةي      لـة پيـشانگةي      لـة پيـشانگةي      لـة پيـشانگةي     ((((((((: : : : ژنةكـة گوتبـووي   ژنةكـة گوتبـووي   ژنةكـة گوتبـووي   ژنةكـة گوتبـووي   ... ... ... ... ئيدارةي مـريايت فةرهـةنگي يـان      ئيدارةي مـريايت فةرهـةنگي يـان      ئيدارةي مـريايت فةرهـةنگي يـان      ئيدارةي مـريايت فةرهـةنگي يـان      
پـثم گوتيـت، دؤسـتثكم دةرهثنـةرة و پثـي خؤشـة يـةكثك لـة                 پـثم گوتيـت، دؤسـتثكم دةرهثنـةرة و پثـي خؤشـة يـةكثك لـة                 پـثم گوتيـت، دؤسـتثكم دةرهثنـةرة و پثـي خؤشـة يـةكثك لـة                 پـثم گوتيـت، دؤسـتثكم دةرهثنـةرة و پثـي خؤشـة يـةكثك لـة                 . . . . نةقاشينةقاشينةقاشينةقاشي

        ))))))))....چريؤكةكانت بكاتة فيلمي سينةماييچريؤكةكانت بكاتة فيلمي سينةماييچريؤكةكانت بكاتة فيلمي سينةماييچريؤكةكانت بكاتة فيلمي سينةمايي
عةينةكثكي لة مليةوةو بـؤ سـةر       عةينةكثكي لة مليةوةو بـؤ سـةر       عةينةكثكي لة مليةوةو بـؤ سـةر       عةينةكثكي لة مليةوةو بـؤ سـةر       . . . . دةرهثنةر پياوثكي رؤمانتيك بوو   دةرهثنةر پياوثكي رؤمانتيك بوو   دةرهثنةر پياوثكي رؤمانتيك بوو   دةرهثنةر پياوثكي رؤمانتيك بوو   

    ((((((((: : : : دوا بـــة دواي هـــةموو قـــسةيةك دةيگـــوتدوا بـــة دواي هـــةموو قـــسةيةك دةيگـــوتدوا بـــة دواي هـــةموو قـــسةيةك دةيگـــوتدوا بـــة دواي هـــةموو قـــسةيةك دةيگـــوت. . . . ســـنگي بـــةردابووةوةســـنگي بـــةردابووةوةســـنگي بـــةردابووةوةســـنگي بـــةردابووةوة
ــة... ... ... ... رةرةرةرةمةحــشةمةحــشةمةحــشةمةحــشة ــةبثوثنةي ــةبثوثنةي ــةبثوثنةي ــاران بــوو))))))))............بثوثنةي ــكي ت ــاران بــوو خةص ــكي ت ــاران بــوو خةص ــكي ت ــاران بــوو خةص ــكي ت ــمان . . . .  خةص ــة ئاص ــمان گوتبــووي ل ــة ئاص ــمان گوتبــووي ل ــة ئاص ــمان گوتبــووي ل ــة ئاص گوتبــووي ل

گرافيكي خوثندووة و، لةوةيت گةذاوةتـةوة چةنـد فيلمـي كـوريت سـاز              گرافيكي خوثندووة و، لةوةيت گةذاوةتـةوة چةنـد فيلمـي كـوريت سـاز              گرافيكي خوثندووة و، لةوةيت گةذاوةتـةوة چةنـد فيلمـي كـوريت سـاز              گرافيكي خوثندووة و، لةوةيت گةذاوةتـةوة چةنـد فيلمـي كـوريت سـاز              
مـن  مـن  مـن  مـن  . . . . حةزي كردبوو بة ئاصماين بدوث و، ناوة ناوةش دوا بـوو          حةزي كردبوو بة ئاصماين بدوث و، ناوة ناوةش دوا بـوو          حةزي كردبوو بة ئاصماين بدوث و، ناوة ناوةش دوا بـوو          حةزي كردبوو بة ئاصماين بدوث و، ناوة ناوةش دوا بـوو          . . . . كردووةكردووةكردووةكردووة

. . . . ئةو ژن و پياوةش كة لة گةصيدا بـوون تثنةگةيـشتبوون       ئةو ژن و پياوةش كة لة گةصيدا بـوون تثنةگةيـشتبوون       ئةو ژن و پياوةش كة لة گةصيدا بـوون تثنةگةيـشتبوون       ئةو ژن و پياوةش كة لة گةصيدا بـوون تثنةگةيـشتبوون       . . . . تثنةگةيشتبوومتثنةگةيشتبوومتثنةگةيشتبوومتثنةگةيشتبووم
. . . .  پثم خؤشة يةكةم تةجرةبةي سينةماييم لة كوردسـتان بـث       پثم خؤشة يةكةم تةجرةبةي سينةماييم لة كوردسـتان بـث       پثم خؤشة يةكةم تةجرةبةي سينةماييم لة كوردسـتان بـث       پثم خؤشة يةكةم تةجرةبةي سينةماييم لة كوردسـتان بـث      ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي

. . . .  گةآلصةي چريؤكةكةي ئةوي لةو ژن و پياوة بيستبوو         گةآلصةي چريؤكةكةي ئةوي لةو ژن و پياوة بيستبوو         گةآلصةي چريؤكةكةي ئةوي لةو ژن و پياوة بيستبوو         گةآلصةي چريؤكةكةي ئةوي لةو ژن و پياوة بيستبوو        ))))))))....كارثكي كوردي كارثكي كوردي كارثكي كوردي كارثكي كوردي 
 كــة باســيان كــرد زانــيم  كــة باســيان كــرد زانــيم  كــة باســيان كــرد زانــيم  كــة باســيان كــرد زانــيم ((((((((: : : : هــاوذثي بــوون يــان هاوكــاري؟ گوتبــوويهــاوذثي بــوون يــان هاوكــاري؟ گوتبــوويهــاوذثي بــوون يــان هاوكــاري؟ گوتبــوويهــاوذثي بــوون يــان هاوكــاري؟ گوتبــووي

            ))))))))....تكام لثكردن بؤم تةرجةمة بكةنةوةتكام لثكردن بؤم تةرجةمة بكةنةوةتكام لثكردن بؤم تةرجةمة بكةنةوةتكام لثكردن بؤم تةرجةمة بكةنةوة. . . . بثوثنةيةبثوثنةيةبثوثنةيةبثوثنةية... ... ... ... چريؤكثكي مةحشةرةچريؤكثكي مةحشةرةچريؤكثكي مةحشةرةچريؤكثكي مةحشةرة
براميؤك ساآلنثك بةر لةو براميؤك ساآلنثك بةر لةو براميؤك ساآلنثك بةر لةو براميؤك ساآلنثك بةر لةو . . . . گوندي بوو گوندي بوو گوندي بوو گوندي بوو چريؤكةكة چريؤكي پياوثكي    چريؤكةكة چريؤكي پياوثكي    چريؤكةكة چريؤكي پياوثكي    چريؤكةكة چريؤكي پياوثكي    

ئةو ناوةكاين لة جووتة دصداري     ئةو ناوةكاين لة جووتة دصداري     ئةو ناوةكاين لة جووتة دصداري     ئةو ناوةكاين لة جووتة دصداري     . . . . رووداوة، حةز لة پةرخيان ناوثك دةكا     رووداوة، حةز لة پةرخيان ناوثك دةكا     رووداوة، حةز لة پةرخيان ناوثك دةكا     رووداوة، حةز لة پةرخيان ناوثك دةكا     
لة بثبةخيت براميؤك، كـةس و كـاري پـةرخيان لـة            لة بثبةخيت براميؤك، كـةس و كـاري پـةرخيان لـة            لة بثبةخيت براميؤك، كـةس و كـاري پـةرخيان لـة            لة بثبةخيت براميؤك، كـةس و كـاري پـةرخيان لـة            . . . . بةيتثك وةر گرتبوو  بةيتثك وةر گرتبوو  بةيتثك وةر گرتبوو  بةيتثك وةر گرتبوو  

چةنــد جـار مــةالو ريـش ســپي دةنثرثتـة خــوازبثين و،    چةنــد جـار مــةالو ريـش ســپي دةنثرثتـة خــوازبثين و،    چةنــد جـار مــةالو ريـش ســپي دةنثرثتـة خــوازبثين و،    چةنــد جـار مــةالو ريـش ســپي دةنثرثتـة خــوازبثين و،    . . . . گةصـيدا نـةيارن  گةصـيدا نـةيارن  گةصـيدا نـةيارن  گةصـيدا نـةيارن  
بة زؤر و بة پةلة بة شـووي      بة زؤر و بة پةلة بة شـووي      بة زؤر و بة پةلة بة شـووي      بة زؤر و بة پةلة بة شـووي      . . . . گرياين پةرخيانيش سوودي نابث   گرياين پةرخيانيش سوودي نابث   گرياين پةرخيانيش سوودي نابث   گرياين پةرخيانيش سوودي نابث   . . . . نايدةنثنايدةنثنايدةنثنايدةنث
ــةري خــؤي     ... ... ... ... بــة پيــاوثكي بــة پيــاوثكي بــة پيــاوثكي بــة پيــاوثكي . . . . دةدةندةدةندةدةندةدةن ــةري خــؤي     براميــؤك لــة داخ و مةراقــدا س ــةري خــؤي     براميــؤك لــة داخ و مةراقــدا س ــةري خــؤي     براميــؤك لــة داخ و مةراقــدا س براميــؤك لــة داخ و مةراقــدا س

        ساآلنثك بثسةرو شوثن گونداو گوند و، ساآلنثك بثسةرو شوثن گونداو گوند و، ساآلنثك بثسةرو شوثن گونداو گوند و، ساآلنثك بثسةرو شوثن گونداو گوند و، . . . . هةصدةگرثهةصدةگرثهةصدةگرثهةصدةگرث



 

ناچثتـةوة  ناچثتـةوة  ناچثتـةوة  ناچثتـةوة  . . . . پاشان پةككةوتة و لثقةوماو دةگةذثتةوة    پاشان پةككةوتة و لثقةوماو دةگةذثتةوة    پاشان پةككةوتة و لثقةوماو دةگةذثتةوة    پاشان پةككةوتة و لثقةوماو دةگةذثتةوة    . . . . شارة و شار دةكا   شارة و شار دةكا   شارة و شار دةكا   شارة و شار دةكا   
        ............بؤ ئاوايي، لة قؤخة چؤصثكي ئةو ناوة بة تةا دةژيبؤ ئاوايي، لة قؤخة چؤصثكي ئةو ناوة بة تةا دةژيبؤ ئاوايي، لة قؤخة چؤصثكي ئةو ناوة بة تةا دةژيبؤ ئاوايي، لة قؤخة چؤصثكي ئةو ناوة بة تةا دةژي

براميـؤك  براميـؤك  براميـؤك  براميـؤك  . . . .  فيلمةكـة لثـرةوة دةسـت پثـدةكا         فيلمةكـة لثـرةوة دةسـت پثـدةكا         فيلمةكـة لثـرةوة دةسـت پثـدةكا         فيلمةكـة لثـرةوة دةسـت پثـدةكا        ((((((((: : : : بوويبوويبوويبوويدةرهثنةر گوت دةرهثنةر گوت دةرهثنةر گوت دةرهثنةر گوت 
        سةريسةريسةريسةري

كة هـاذة و نركـةي تـةيارةكان دةبيـستث، سـةر            كة هـاذة و نركـةي تـةيارةكان دةبيـستث، سـةر            كة هـاذة و نركـةي تـةيارةكان دةبيـستث، سـةر            كة هـاذة و نركـةي تـةيارةكان دةبيـستث، سـةر            . . . . بة كاري خؤيةوة قاصة   بة كاري خؤيةوة قاصة   بة كاري خؤيةوة قاصة   بة كاري خؤيةوة قاصة   
لــة پــذ نركــةي تةقينةوةيــةك    لــة پــذ نركــةي تةقينةوةيــةك    لــة پــذ نركــةي تةقينةوةيــةك    لــة پــذ نركــةي تةقينةوةيــةك    . . . . ئاســـمان تــاوو ســاوة  ئاســـمان تــاوو ســاوة  ئاســـمان تــاوو ســاوة  ئاســـمان تــاوو ســاوة  . . . . هةصــدةبذثهةصــدةبذثهةصــدةبذثهةصــدةبذث

نيگاي، كة هـةمان نيگـاي دووربينـة، لـة ئاســمانةوة بـؤ              نيگاي، كة هـةمان نيگـاي دووربينـة، لـة ئاســمانةوة بـؤ              نيگاي، كة هـةمان نيگـاي دووربينـة، لـة ئاســمانةوة بـؤ              نيگاي، كة هـةمان نيگـاي دووربينـة، لـة ئاســمانةوة بـؤ              . . . . دايدةچصةكثنثدايدةچصةكثنثدايدةچصةكثنثدايدةچصةكثنث
گوند لة ناو تؤز و خؤص و، پاشـان دووكةصـثكي          گوند لة ناو تؤز و خؤص و، پاشـان دووكةصـثكي          گوند لة ناو تؤز و خؤص و، پاشـان دووكةصـثكي          گوند لة ناو تؤز و خؤص و، پاشـان دووكةصـثكي          . . . . گوندةكة شؤذ دةبثتةوة  گوندةكة شؤذ دةبثتةوة  گوندةكة شؤذ دةبثتةوة  گوندةكة شؤذ دةبثتةوة  

بة ژوور خثوةيت دووكةصةكةوة چةنـد داصـةكةرخؤرة       بة ژوور خثوةيت دووكةصةكةوة چةنـد داصـةكةرخؤرة       بة ژوور خثوةيت دووكةصةكةوة چةنـد داصـةكةرخؤرة       بة ژوور خثوةيت دووكةصةكةوة چةنـد داصـةكةرخؤرة       . . . . خةستدا ون بووة  خةستدا ون بووة  خةستدا ون بووة  خةستدا ون بووة  
        : : : :  گوتبووي گوتبووي گوتبووي گوتبووي))))))))............بة باصة رةشةكانيانةوة دةر دةكةونبة باصة رةشةكانيانةوة دةر دةكةونبة باصة رةشةكانيانةوة دةر دةكةونبة باصة رةشةكانيانةوة دةر دةكةون

        ))))))))............بثوثنةيةبثوثنةيةبثوثنةيةبثوثنةية... ... ... ...  ئةمة دةسپثكثكي مةحشةرة ئةمة دةسپثكثكي مةحشةرة ئةمة دةسپثكثكي مةحشةرة ئةمة دةسپثكثكي مةحشةرة((((((((
ئـةو دةمـةي كـة      ئـةو دةمـةي كـة      ئـةو دةمـةي كـة      ئـةو دةمـةي كـة      . . . . ئةو ساآلنثك لةمةبةر ئةو چريؤكـةي نووسـيبوو       ئةو ساآلنثك لةمةبةر ئةو چريؤكـةي نووسـيبوو       ئةو ساآلنثك لةمةبةر ئةو چريؤكـةي نووسـيبوو       ئةو ساآلنثك لةمةبةر ئةو چريؤكـةي نووسـيبوو       

شةذدا بوون و، تةيارةكان هـةموو رؤژثـك شـار يـان            شةذدا بوون و، تةيارةكان هـةموو رؤژثـك شـار يـان            شةذدا بوون و، تةيارةكان هـةموو رؤژثـك شـار يـان            شةذدا بوون و، تةيارةكان هـةموو رؤژثـك شـار يـان            ئثران و عثراق لة     ئثران و عثراق لة     ئثران و عثراق لة     ئثران و عثراق لة     
        ....گوندثكيان بؤمباران كردبووگوندثكيان بؤمباران كردبووگوندثكيان بؤمباران كردبووگوندثكيان بؤمباران كردبوو

تف تف تف تف ... ... ... ... نةكا پةرخيان نةكا پةرخيان نةكا پةرخيان نةكا پةرخيان . . . . براميؤك بة بينيين ئةو دميةنة دصي دادةكةوث      براميؤك بة بينيين ئةو دميةنة دصي دادةكةوث      براميؤك بة بينيين ئةو دميةنة دصي دادةكةوث      براميؤك بة بينيين ئةو دميةنة دصي دادةكةوث      
گونـد  گونـد  گونـد  گونـد  . . . . لة دةست و قةوةت لة پي، يةكةم كـةس دةبـث دةگاتـة گوندةكـة              لة دةست و قةوةت لة پي، يةكةم كـةس دةبـث دةگاتـة گوندةكـة              لة دةست و قةوةت لة پي، يةكةم كـةس دةبـث دةگاتـة گوندةكـة              لة دةست و قةوةت لة پي، يةكةم كـةس دةبـث دةگاتـة گوندةكـة              

زؤربةي دانيشتوواين كـوژراون، يـان      زؤربةي دانيشتوواين كـوژراون، يـان      زؤربةي دانيشتوواين كـوژراون، يـان      زؤربةي دانيشتوواين كـوژراون، يـان      . . . . ئاداري بةسةر پاداريةوة نةماوة   ئاداري بةسةر پاداريةوة نةماوة   ئاداري بةسةر پاداريةوة نةماوة   ئاداري بةسةر پاداريةوة نةماوة   
ــدار كــةوتوون ــدار كــةوتوونبثهــؤش و برين ــدار كــةوتوونبثهــؤش و برين ــدار كــةوتوونبثهــؤش و برين ــة  . . . . بثهــؤش و برين ــة قــصخة قــصخ ب ــة  ئةوانــةش كــة مــاون ب ــة قــصخة قــصخ ب ــة  ئةوانــةش كــة مــاون ب ــة قــصخة قــصخ ب ــة  ئةوانــةش كــة مــاون ب ــة قــصخة قــصخ ب ئةوانــةش كــة مــاون ب

دووكةصـي خةسـت    دووكةصـي خةسـت    دووكةصـي خةسـت    دووكةصـي خةسـت    . . . . تـؤز و خـؤص نيـشتووةتةوة      تـؤز و خـؤص نيـشتووةتةوة      تـؤز و خـؤص نيـشتووةتةوة      تـؤز و خـؤص نيـشتووةتةوة      . . . . شاخةكاندا هةصگةذاون شاخةكاندا هةصگةذاون شاخةكاندا هةصگةذاون شاخةكاندا هةصگةذاون 
. . . . بؤگةنثكي كةسكوند بة هةموو ئةو ناوةدا بآلو بووةتـةوة        بؤگةنثكي كةسكوند بة هةموو ئةو ناوةدا بآلو بووةتـةوة        بؤگةنثكي كةسكوند بة هةموو ئةو ناوةدا بآلو بووةتـةوة        بؤگةنثكي كةسكوند بة هةموو ئةو ناوةدا بآلو بووةتـةوة        . . . . رةويوةتةوةرةويوةتةوةرةويوةتةوةرةويوةتةوة

شثت و سةراسيمة بة سـةر      شثت و سةراسيمة بة سـةر      شثت و سةراسيمة بة سـةر      شثت و سةراسيمة بة سـةر      . . . . بؤمبةكان شيميايي بوون، براميؤك زانيوية    بؤمبةكان شيميايي بوون، براميؤك زانيوية    بؤمبةكان شيميايي بوون، براميؤك زانيوية    بؤمبةكان شيميايي بوون، براميؤك زانيوية    
بـة سـةر مـةيت و برينـداري خـزم و ناسـياويدا              بـة سـةر مـةيت و برينـداري خـزم و ناسـياويدا              بـة سـةر مـةيت و برينـداري خـزم و ناسـياويدا              بـة سـةر مـةيت و برينـداري خـزم و ناسـياويدا              . . . . ذثذثذثذثكةالوةكاندا تثدةپة كةالوةكاندا تثدةپة كةالوةكاندا تثدةپة كةالوةكاندا تثدةپة 

. . . . بـة ماصـي مثردةكةشـي     بـة ماصـي مثردةكةشـي     بـة ماصـي مثردةكةشـي     بـة ماصـي مثردةكةشـي     . . . . هثشتا بة ماصي پةرخيان دةزانـث     هثشتا بة ماصي پةرخيان دةزانـث     هثشتا بة ماصي پةرخيان دةزانـث     هثشتا بة ماصي پةرخيان دةزانـث     . . . . هةنگاو دةنث هةنگاو دةنث هةنگاو دةنث هةنگاو دةنث 
كـوژراون  كـوژراون  كـوژراون  كـوژراون  . . . . پةرخيان و يةك دوو كةسيتر لة حةساري ماصـةكة كـةوتوون          پةرخيان و يةك دوو كةسيتر لة حةساري ماصـةكة كـةوتوون          پةرخيان و يةك دوو كةسيتر لة حةساري ماصـةكة كـةوتوون          پةرخيان و يةك دوو كةسيتر لة حةساري ماصـةكة كـةوتوون          

پـةرخيان قـورس    پـةرخيان قـورس    پـةرخيان قـورس    پـةرخيان قـورس    . . . . باوةشي پثـدا دةكـا    باوةشي پثـدا دةكـا    باوةشي پثـدا دةكـا    باوةشي پثـدا دةكـا    . . . . يان بريندار؟ براميؤك تثنافكرث   يان بريندار؟ براميؤك تثنافكرث   يان بريندار؟ براميؤك تثنافكرث   يان بريندار؟ براميؤك تثنافكرث   
تــني و توانــاي الويــةيت بــؤ گيــاين براميــؤك تــني و توانــاي الويــةيت بــؤ گيــاين براميــؤك تــني و توانــاي الويــةيت بــؤ گيــاين براميــؤك تــني و توانــاي الويــةيت بــؤ گيــاين براميــؤك . . . . بــووة، قــورس و قةصــةوبــووة، قــورس و قةصــةوبــووة، قــورس و قةصــةوبــووة، قــورس و قةصــةو

        ............دةيذفثنثدةيذفثنثدةيذفثنثدةيذفثنث. . . . دةخياتة سةر شاين و هةصدثدةخياتة سةر شاين و هةصدثدةخياتة سةر شاين و هةصدثدةخياتة سةر شاين و هةصدث. . . . دةگةذثتةوةدةگةذثتةوةدةگةذثتةوةدةگةذثتةوة
 كارثك دةكا كة ساآلنثك لةوة بةر، ئةو دةمة كة           كارثك دةكا كة ساآلنثك لةوة بةر، ئةو دةمة كة           كارثك دةكا كة ساآلنثك لةوة بةر، ئةو دةمة كة           كارثك دةكا كة ساآلنثك لةوة بةر، ئةو دةمة كة          ((((((((: : : : ژنةكة گوتبووي ژنةكة گوتبووي ژنةكة گوتبووي ژنةكة گوتبووي 

ئـةويش  ئـةويش  ئـةويش  ئـةويش  . . . .  ئةوسا سةيري پياوةكةيتري كردبوو ئةوسا سةيري پياوةكةيتري كردبوو ئةوسا سةيري پياوةكةيتري كردبوو ئةوسا سةيري پياوةكةيتري كردبوو))))))))....الو بوو دةبوو بيكرداية الو بوو دةبوو بيكرداية الو بوو دةبوو بيكرداية الو بوو دةبوو بيكرداية 
        ))))))))............ مةحشةرة مةحشةرة مةحشةرة مةحشةرة((((((((: : : : دةرهثنةر گوتبوويدةرهثنةر گوتبوويدةرهثنةر گوتبوويدةرهثنةر گوتبووي. . . . سةري بؤ لةقاندبووسةري بؤ لةقاندبووسةري بؤ لةقاندبووسةري بؤ لةقاندبوو



 

لةوث لة سـةر بـةردة      لةوث لة سـةر بـةردة      لةوث لة سـةر بـةردة      لةوث لة سـةر بـةردة      . . . . براميؤك تا قؤخةكةي خؤي پةرخيان دانانث     براميؤك تا قؤخةكةي خؤي پةرخيان دانانث     براميؤك تا قؤخةكةي خؤي پةرخيان دانانث     براميؤك تا قؤخةكةي خؤي پةرخيان دانانث     
دوا ســاآلنثك يةكــةجمارة دوا ســاآلنثك يةكــةجمارة دوا ســاآلنثك يةكــةجمارة دوا ســاآلنثك يةكــةجمارة . . . . نــوثژي پاصــكاين و ئةســتثرةكة رايدةكثــشثنــوثژي پاصــكاين و ئةســتثرةكة رايدةكثــشثنــوثژي پاصــكاين و ئةســتثرةكة رايدةكثــشثنــوثژي پاصــكاين و ئةســتثرةكة رايدةكثــشث

بلـؤق هـةموو دةسـت و پـةل و          بلـؤق هـةموو دةسـت و پـةل و          بلـؤق هـةموو دةسـت و پـةل و          بلـؤق هـةموو دةسـت و پـةل و          ... ... ... ... بـةژن و بـاآل و روخـساري       بـةژن و بـاآل و روخـساري       بـةژن و بـاآل و روخـساري       بـةژن و بـاآل و روخـساري       . . . . دةيبينثدةيبينثدةيبينثدةيبينث
ــيوة  ــساريان داپؤش ــيوة روخ ــساريان داپؤش ــيوة روخ ــساريان داپؤش ــيوة روخ ــساريان داپؤش ــاردووةتةوة  . . . . روخ ــةتيان ش ــؤچي پريي ــرچ و ل ــاردووةتةوة  چ ــةتيان ش ــؤچي پريي ــرچ و ل ــاردووةتةوة  چ ــةتيان ش ــؤچي پريي ــرچ و ل ــاردووةتةوة  چ ــةتيان ش ــؤچي پريي ــرچ و ل . . . . چ

براميؤك بـة  براميؤك بـة  براميؤك بـة  براميؤك بـة  . . . . هةناسةي كزي سوارةهةناسةي كزي سوارةهةناسةي كزي سوارةهةناسةي كزي سوارة. . . . پثصوةكاين لة سةر يةكتر نيشتوون    پثصوةكاين لة سةر يةكتر نيشتوون    پثصوةكاين لة سةر يةكتر نيشتوون    پثصوةكاين لة سةر يةكتر نيشتوون    
ئـةو بـرية موچذكـةي بـة        ئـةو بـرية موچذكـةي بـة        ئـةو بـرية موچذكـةي بـة        ئـةو بـرية موچذكـةي بـة        . . . . برييدا دث كة دةبث جلةكاين لة بـةر داكـةنث         برييدا دث كة دةبث جلةكاين لة بـةر داكـةنث         برييدا دث كة دةبث جلةكاين لة بـةر داكـةنث         برييدا دث كة دةبث جلةكاين لة بـةر داكـةنث         

دةسـت بـؤ سـنگ و       دةسـت بـؤ سـنگ و       دةسـت بـؤ سـنگ و       دةسـت بـؤ سـنگ و       . . . . ناچارة، دةبث جلةكاين لة بةر دادذث     ناچارة، دةبث جلةكاين لة بةر دادذث     ناچارة، دةبث جلةكاين لة بةر دادذث     ناچارة، دةبث جلةكاين لة بةر دادذث     . . . . لةشدا دثنث لةشدا دثنث لةشدا دثنث لةشدا دثنث 
. . . . ئةژنؤشـي دةلـةرزث   ئةژنؤشـي دةلـةرزث   ئةژنؤشـي دةلـةرزث   ئةژنؤشـي دةلـةرزث   . . . . دةستةكاين دةلـةرزن  دةستةكاين دةلـةرزن  دةستةكاين دةلـةرزن  دةستةكاين دةلـةرزن  . . . . بةرؤكي كراسةكةي دةبا  بةرؤكي كراسةكةي دةبا  بةرؤكي كراسةكةي دةبا  بةرؤكي كراسةكةي دةبا  

، كوثرة كوثر روويت    ، كوثرة كوثر روويت    ، كوثرة كوثر روويت    ، كوثرة كوثر روويت    چاوي دةقووچثنث و  چاوي دةقووچثنث و  چاوي دةقووچثنث و  چاوي دةقووچثنث و  . . . . شةرم تةنگةي پث هةصدةچنث   شةرم تةنگةي پث هةصدةچنث   شةرم تةنگةي پث هةصدةچنث   شةرم تةنگةي پث هةصدةچنث   
        . . . . دةكاتةوةدةكاتةوةدةكاتةوةدةكاتةوة

ئـاوي رووين ئةسـتثر خؤصـو دووكةصـي         ئـاوي رووين ئةسـتثر خؤصـو دووكةصـي         ئـاوي رووين ئةسـتثر خؤصـو دووكةصـي         ئـاوي رووين ئةسـتثر خؤصـو دووكةصـي         . . . . لة ئةسـتثرةكةي هةصدةكثـشث    لة ئةسـتثرةكةي هةصدةكثـشث    لة ئةسـتثرةكةي هةصدةكثـشث    لة ئةسـتثرةكةي هةصدةكثـشث    
بـؤ دةركثـشانةوةي لـة ئةسـتثرةكة ناچـارة چـاوي            بـؤ دةركثـشانةوةي لـة ئةسـتثرةكة ناچـارة چـاوي            بـؤ دةركثـشانةوةي لـة ئةسـتثرةكة ناچـارة چـاوي            بـؤ دةركثـشانةوةي لـة ئةسـتثرةكة ناچـارة چـاوي            . . . . لةشي دةشواتةوة لةشي دةشواتةوة لةشي دةشواتةوة لةشي دةشواتةوة 

لةشي سـپي و نـةرم و شـلي پـةرخيان لـة سـةر               لةشي سـپي و نـةرم و شـلي پـةرخيان لـة سـةر               لةشي سـپي و نـةرم و شـلي پـةرخيان لـة سـةر               لةشي سـپي و نـةرم و شـلي پـةرخيان لـة سـةر               . . . . چاو هةصدثنث چاو هةصدثنث چاو هةصدثنث چاو هةصدثنث . . . . هةصثنثهةصثنثهةصثنثهةصثنث
ئةمـة هـةر ئـةو لةشـةية كـة سـاآلنثك          ئةمـة هـةر ئـةو لةشـةية كـة سـاآلنثك          ئةمـة هـةر ئـةو لةشـةية كـة سـاآلنثك          ئةمـة هـةر ئـةو لةشـةية كـة سـاآلنثك          . . . . بةردة نوثژةكـة رادةكثـشثتةوة    بةردة نوثژةكـة رادةكثـشثتةوة    بةردة نوثژةكـة رادةكثـشثتةوة    بةردة نوثژةكـة رادةكثـشثتةوة    

غــريةيت بــري لثكردنــةوةي نــةبووة؟ گــورج رووي لــث وةردةگثــذث و  غــريةيت بــري لثكردنــةوةي نــةبووة؟ گــورج رووي لــث وةردةگثــذث و  غــريةيت بــري لثكردنــةوةي نــةبووة؟ گــورج رووي لــث وةردةگثــذث و  غــريةيت بــري لثكردنــةوةي نــةبووة؟ گــورج رووي لــث وةردةگثــذث و  
بـة مثزةرةكـةي   بـة مثزةرةكـةي   بـة مثزةرةكـةي   بـة مثزةرةكـةي   . . . . دةذوا، لةقؤخةكةي كراس و پانتؤصثكي خؤي بـؤ دثنـث       دةذوا، لةقؤخةكةي كراس و پانتؤصثكي خؤي بـؤ دثنـث       دةذوا، لةقؤخةكةي كراس و پانتؤصثكي خؤي بـؤ دثنـث       دةذوا، لةقؤخةكةي كراس و پانتؤصثكي خؤي بـؤ دثنـث       

پـةرخيان  پـةرخيان  پـةرخيان  پـةرخيان  . . . . بسكي بـة مثزةرةكـةوة دث     بسكي بـة مثزةرةكـةوة دث     بسكي بـة مثزةرةكـةوة دث     بسكي بـة مثزةرةكـةوة دث     . . . . سةر و قژي بؤ وشك دةكاتةوة     سةر و قژي بؤ وشك دةكاتةوة     سةر و قژي بؤ وشك دةكاتةوة     سةر و قژي بؤ وشك دةكاتةوة     
جاروبارة كؤخةيةك سةرو سنگي هةصدةتةكثنث و، جاروبارة كؤخةيةك سةرو سنگي هةصدةتةكثنث و، جاروبارة كؤخةيةك سةرو سنگي هةصدةتةكثنث و، جاروبارة كؤخةيةك سةرو سنگي هةصدةتةكثنث و، . . . . سةري دةذووتثتةوة سةري دةذووتثتةوة سةري دةذووتثتةوة سةري دةذووتثتةوة 
        ............ويةوة دةزوولة دةبةستثويةوة دةزوولة دةبةستثويةوة دةزوولة دةبةستثويةوة دةزوولة دةبةستثكثم و خوثن بة ال لثكثم و خوثن بة ال لثكثم و خوثن بة ال لثكثم و خوثن بة ال لث

چريؤكةكــة چريؤكةكــة چريؤكةكــة چريؤكةكــة . . . . ئــةم دميةنانــة بــة شــثوةي فالشــبةك دةگثذدرثنــةوة ئــةم دميةنانــة بــة شــثوةي فالشــبةك دةگثذدرثنــةوة ئــةم دميةنانــة بــة شــثوةي فالشــبةك دةگثذدرثنــةوة ئــةم دميةنانــة بــة شــثوةي فالشــبةك دةگثذدرثنــةوة 
لةوثوة دةست پثدةكا كة براميؤك لة لووتكةي شاخثكي بصيند لة مابةيين           لةوثوة دةست پثدةكا كة براميؤك لة لووتكةي شاخثكي بصيند لة مابةيين           لةوثوة دةست پثدةكا كة براميؤك لة لووتكةي شاخثكي بصيند لة مابةيين           لةوثوة دةست پثدةكا كة براميؤك لة لووتكةي شاخثكي بصيند لة مابةيين           

دؤشـــةكثكي هةرزنيـــشي دؤشـــةكثكي هةرزنيـــشي دؤشـــةكثكي هةرزنيـــشي دؤشـــةكثكي هةرزنيـــشي . . . . دوو دار بـــةذوودا جيالنـــةي هةصبةســـتووةدوو دار بـــةذوودا جيالنـــةي هةصبةســـتووةدوو دار بـــةذوودا جيالنـــةي هةصبةســـتووةدوو دار بـــةذوودا جيالنـــةي هةصبةســـتووة
. . . . ئاخر رؤژي رووداوةكةيـة   ئاخر رؤژي رووداوةكةيـة   ئاخر رؤژي رووداوةكةيـة   ئاخر رؤژي رووداوةكةيـة   . . . . راخستووة و، پةرخياين لة سةر راكثشاوة     راخستووة و، پةرخياين لة سةر راكثشاوة     راخستووة و، پةرخياين لة سةر راكثشاوة     راخستووة و، پةرخياين لة سةر راكثشاوة     

براميؤك نةوةك لـة    براميؤك نةوةك لـة    براميؤك نةوةك لـة    براميؤك نةوةك لـة    ... ... ... ... سث يان چوار رؤژ دوا كارةسايت بؤمبارانةكة و       سث يان چوار رؤژ دوا كارةسايت بؤمبارانةكة و       سث يان چوار رؤژ دوا كارةسايت بؤمبارانةكة و       سث يان چوار رؤژ دوا كارةسايت بؤمبارانةكة و       
ترسي شاآلوي ژارة شـيمياييةكة، بةصـكو لـة ترسـي حةقـدار و كـةس و                 ترسي شاآلوي ژارة شـيمياييةكة، بةصـكو لـة ترسـي حةقـدار و كـةس و                 ترسي شاآلوي ژارة شـيمياييةكة، بةصـكو لـة ترسـي حةقـدار و كـةس و                 ترسي شاآلوي ژارة شـيمياييةكة، بةصـكو لـة ترسـي حةقـدار و كـةس و                 

دوا شتين پـةرخيان بـاروو      دوا شتين پـةرخيان بـاروو      دوا شتين پـةرخيان بـاروو      دوا شتين پـةرخيان بـاروو      . . . . كاري پةرخيان زؤر لة قؤخةكةي بةند نابث      كاري پةرخيان زؤر لة قؤخةكةي بةند نابث      كاري پةرخيان زؤر لة قؤخةكةي بةند نابث      كاري پةرخيان زؤر لة قؤخةكةي بةند نابث      
تايةك هةرزن و شـذو شاتاصـةكةي لـة پـشيت وآلخثـك            تايةك هةرزن و شـذو شاتاصـةكةي لـة پـشيت وآلخثـك            تايةك هةرزن و شـذو شاتاصـةكةي لـة پـشيت وآلخثـك            تايةك هةرزن و شـذو شاتاصـةكةي لـة پـشيت وآلخثـك            . . . . بنةيدةپثچثتةوةبنةيدةپثچثتةوةبنةيدةپثچثتةوةبنةيدةپثچثتةوة

نــاو بــاردا لثفــة شــذثك رادةخــاو، پــةرخياين لــة ســةر  نــاو بــاردا لثفــة شــذثك رادةخــاو، پــةرخياين لــة ســةر  نــاو بــاردا لثفــة شــذثك رادةخــاو، پــةرخياين لــة ســةر  نــاو بــاردا لثفــة شــذثك رادةخــاو، پــةرخياين لــة ســةر  لــة لــة لــة لــة . . . . دةبةســتثدةبةســتثدةبةســتثدةبةســتث
        ....ئةوسا بة بصيندترين شاخي ئةو ناوةدا هةصدةگةذثئةوسا بة بصيندترين شاخي ئةو ناوةدا هةصدةگةذثئةوسا بة بصيندترين شاخي ئةو ناوةدا هةصدةگةذثئةوسا بة بصيندترين شاخي ئةو ناوةدا هةصدةگةذث. . . . رادةكثشثرادةكثشثرادةكثشثرادةكثشث



 

. . . . لة چريؤكةكةدا پةرخيان بؤ ساتثكيش هؤش خـؤي نةهاتووةتـةوة         لة چريؤكةكةدا پةرخيان بؤ ساتثكيش هؤش خـؤي نةهاتووةتـةوة         لة چريؤكةكةدا پةرخيان بؤ ساتثكيش هؤش خـؤي نةهاتووةتـةوة         لة چريؤكةكةدا پةرخيان بؤ ساتثكيش هؤش خـؤي نةهاتووةتـةوة         
براميؤك شةوو رؤژ جيالنةي راژةندووة و، بـة سـؤز و خةمـةوة كؤنـة        براميؤك شةوو رؤژ جيالنةي راژةندووة و، بـة سـؤز و خةمـةوة كؤنـة        براميؤك شةوو رؤژ جيالنةي راژةندووة و، بـة سـؤز و خةمـةوة كؤنـة        براميؤك شةوو رؤژ جيالنةي راژةندووة و، بـة سـؤز و خةمـةوة كؤنـة        

جاروبارة مثزةرةكةي تةذ كردووة و، كثم و       جاروبارة مثزةرةكةي تةذ كردووة و، كثم و       جاروبارة مثزةرةكةي تةذ كردووة و، كثم و       جاروبارة مثزةرةكةي تةذ كردووة و، كثم و       . . . . گؤرانيةكي دصداري چذيوة  گؤرانيةكي دصداري چذيوة  گؤرانيةكي دصداري چذيوة  گؤرانيةكي دصداري چذيوة  
        ....خوثين برينةكاين لةشي پةرخياين خاوثن كردووةتةوةخوثين برينةكاين لةشي پةرخياين خاوثن كردووةتةوةخوثين برينةكاين لةشي پةرخياين خاوثن كردووةتةوةخوثين برينةكاين لةشي پةرخياين خاوثن كردووةتةوة

. . . .  لــة فيلمةكــةدا براميــؤكيش تــووش دةبــث لــة فيلمةكــةدا براميــؤكيش تــووش دةبــث لــة فيلمةكــةدا براميــؤكيش تــووش دةبــث لــة فيلمةكــةدا براميــؤكيش تــووش دةبــث((((((((: : : : دةرهثنــةر گوتبــوويدةرهثنــةر گوتبــوويدةرهثنــةر گوتبــوويدةرهثنــةر گوتبــووي
وردة وردة  وردة وردة  وردة وردة  وردة وردة  . . . . هةناسة و، زووخاوي برينـةكاين پـةرخيان تووشـي دةكـا          هةناسة و، زووخاوي برينـةكاين پـةرخيان تووشـي دةكـا          هةناسة و، زووخاوي برينـةكاين پـةرخيان تووشـي دةكـا          هةناسة و، زووخاوي برينـةكاين پـةرخيان تووشـي دةكـا          

بلـؤق بـة    بلـؤق بـة    بلـؤق بـة    بلـؤق بـة    . . . . وةها كة چنگنة لثـي دابـث      وةها كة چنگنة لثـي دابـث      وةها كة چنگنة لثـي دابـث      وةها كة چنگنة لثـي دابـث      . . . . هةموو لةشي وةخارشت دةكةوث   هةموو لةشي وةخارشت دةكةوث   هةموو لةشي وةخارشت دةكةوث   هةموو لةشي وةخارشت دةكةوث   
    ((((((((: : : :  گوتبـووي   گوتبـووي   گوتبـووي   گوتبـووي  ))))))))............ برژاوةكةيدا هةصدةپةذث و، هةناسـةي      برژاوةكةيدا هةصدةپةذث و، هةناسـةي      برژاوةكةيدا هةصدةپةذث و، هةناسـةي      برژاوةكةيدا هةصدةپةذث و، هةناسـةي     پثستة بة هةتاو  پثستة بة هةتاو  پثستة بة هةتاو  پثستة بة هةتاو  

كؤتاييةكي كؤتاييةكي كؤتاييةكي كؤتاييةكي . . . . فيلمةكة بة مردين هاوكايت ئةو دوو پرية دصدارة كؤتايي دث         فيلمةكة بة مردين هاوكايت ئةو دوو پرية دصدارة كؤتايي دث         فيلمةكة بة مردين هاوكايت ئةو دوو پرية دصدارة كؤتايي دث         فيلمةكة بة مردين هاوكايت ئةو دوو پرية دصدارة كؤتايي دث         
ــشةرة  ــةآلم مةح ــة، ب ــشةرة تاص ــةآلم مةح ــة، ب ــشةرة تاص ــةآلم مةح ــة، ب ــشةرة تاص ــةآلم مةح ــة، ب ــةي ورد   ))))))))............تاص ــاوة هاوذثك ــة ژن و پي ــا ل ــةي ورد    ئةوس ــاوة هاوذثك ــة ژن و پي ــا ل ــةي ورد    ئةوس ــاوة هاوذثك ــة ژن و پي ــا ل ــةي ورد    ئةوس ــاوة هاوذثك ــة ژن و پي ــا ل  ئةوس

        ئةوانيش سةري رةزامةندي و مةحشةربوونيان ئةوانيش سةري رةزامةندي و مةحشةربوونيان ئةوانيش سةري رةزامةندي و مةحشةربوونيان ئةوانيش سةري رةزامةندي و مةحشةربوونيان . . . . بووبووةوةبووبووةوةبووبووةوةبووبووةوة
ئـةو پثـشتر   ئـةو پثـشتر   ئـةو پثـشتر   ئـةو پثـشتر   . . . . ئةو هيچي نةگوتبوو  ئةو هيچي نةگوتبوو  ئةو هيچي نةگوتبوو  ئةو هيچي نةگوتبوو  . . . . لة ئةو ورد بووبووةوة   لة ئةو ورد بووبووةوة   لة ئةو ورد بووبووةوة   لة ئةو ورد بووبووةوة   . . . . بؤ لةقاندبوو بؤ لةقاندبوو بؤ لةقاندبوو بؤ لةقاندبوو 

ــاين  . . . . قــسةكاين كردبــووقــسةكاين كردبــووقــسةكاين كردبــووقــسةكاين كردبــوو ــارةي دةرهثن ــارةي چريؤكةكــة و، دةرب ــاين  دةرب ــارةي دةرهثن ــارةي چريؤكةكــة و، دةرب ــاين  دةرب ــارةي دةرهثن ــارةي چريؤكةكــة و، دةرب ــاين  دةرب ــارةي دةرهثن ــارةي چريؤكةكــة و، دةرب دةرب
ژن و دوو پياوةكـة     ژن و دوو پياوةكـة     ژن و دوو پياوةكـة     ژن و دوو پياوةكـة     . . . . ، گوتبووي دةبـث سـيناريؤكة ببينـث       ، گوتبووي دةبـث سـيناريؤكة ببينـث       ، گوتبووي دةبـث سـيناريؤكة ببينـث       ، گوتبووي دةبـث سـيناريؤكة ببينـث       ............سينةمايي و سينةمايي و سينةمايي و سينةمايي و 

دةمةوث كةمثك بة ناو شاردا     دةمةوث كةمثك بة ناو شاردا     دةمةوث كةمثك بة ناو شاردا     دةمةوث كةمثك بة ناو شاردا     (( (( (( (( ::::دةرهثنةر گوتبووي دةرهثنةر گوتبووي دةرهثنةر گوتبووي دةرهثنةر گوتبووي . . . . هةستا بوون بذؤن  هةستا بوون بذؤن  هةستا بوون بذؤن  هةستا بوون بذؤن  
        . . . .  لةويشي گثذابووةوة لةويشي گثذابووةوة لةويشي گثذابووةوة لةويشي گثذابووةوة))))))))....بگةذمثبگةذمثبگةذمثبگةذمث

. . . . گوتبـووي قـةرارة كةسـثك بثـت بـؤ الي         گوتبـووي قـةرارة كةسـثك بثـت بـؤ الي         گوتبـووي قـةرارة كةسـثك بثـت بـؤ الي         گوتبـووي قـةرارة كةسـثك بثـت بـؤ الي         . . . . لثبوردين كردبوو لثبوردين كردبوو لثبوردين كردبوو لثبوردين كردبوو ئةو داواي   ئةو داواي   ئةو داواي   ئةو داواي   
. . . . ئةو تـا دةرةوة بـةرثي كردبـوون   ئةو تـا دةرةوة بـةرثي كردبـوون   ئةو تـا دةرةوة بـةرثي كردبـوون   ئةو تـا دةرةوة بـةرثي كردبـوون   . . . . ئةوسا ميوانةكان ماآلواييان كردبوو ئةوسا ميوانةكان ماآلواييان كردبوو ئةوسا ميوانةكان ماآلواييان كردبوو ئةوسا ميوانةكان ماآلواييان كردبوو 

ــة، لــة نيگــا و    ــة، لــة نيگــا و   كــة هاتــةوة هثــشتا خــةمي يــادةوةري ئــةو چريؤكــة تاص ــة، لــة نيگــا و   كــة هاتــةوة هثــشتا خــةمي يــادةوةري ئــةو چريؤكــة تاص ــة، لــة نيگــا و   كــة هاتــةوة هثــشتا خــةمي يــادةوةري ئــةو چريؤكــة تاص كــة هاتــةوة هثــشتا خــةمي يــادةوةري ئــةو چريؤكــة تاص
    ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . منـيش خـةمبار بـووم     منـيش خـةمبار بـووم     منـيش خـةمبار بـووم     منـيش خـةمبار بـووم     . . . . سـةيري مـين كـرد     سـةيري مـين كـرد     سـةيري مـين كـرد     سـةيري مـين كـرد     . . . . روخساريدا بوو روخساريدا بوو روخساريدا بوو روخساريدا بوو 

. . . . پثموانةبوو ئاوا بة وردي چريؤكةكةي براميؤك و پـةرخيان بگثذثتـةوة          پثموانةبوو ئاوا بة وردي چريؤكةكةي براميؤك و پـةرخيان بگثذثتـةوة          پثموانةبوو ئاوا بة وردي چريؤكةكةي براميؤك و پـةرخيان بگثذثتـةوة          پثموانةبوو ئاوا بة وردي چريؤكةكةي براميؤك و پـةرخيان بگثذثتـةوة          
تثناگةم ئةو ئثپيزؤدة زيادية چ پةيوةنديةكي بـةم چريؤكـةوة هةيـة كـة               تثناگةم ئةو ئثپيزؤدة زيادية چ پةيوةنديةكي بـةم چريؤكـةوة هةيـة كـة               تثناگةم ئةو ئثپيزؤدة زيادية چ پةيوةنديةكي بـةم چريؤكـةوة هةيـة كـة               تثناگةم ئةو ئثپيزؤدة زيادية چ پةيوةنديةكي بـةم چريؤكـةوة هةيـة كـة               

        ))))))))خةريكة دةينووسي؟ خةريكة دةينووسي؟ خةريكة دةينووسي؟ خةريكة دةينووسي؟ 
من بريم كردةوة، ئايا چريؤكي براميؤك و پـةرخيان پةيوةنـدي بـة         من بريم كردةوة، ئايا چريؤكي براميؤك و پـةرخيان پةيوةنـدي بـة         من بريم كردةوة، ئايا چريؤكي براميؤك و پـةرخيان پةيوةنـدي بـة         من بريم كردةوة، ئايا چريؤكي براميؤك و پـةرخيان پةيوةنـدي بـة         
چريؤكي ئةوةوة، كة من خـةريكي نووسـيين بـووم، نيـة؟ پرسـيارةكةم           چريؤكي ئةوةوة، كة من خـةريكي نووسـيين بـووم، نيـة؟ پرسـيارةكةم           چريؤكي ئةوةوة، كة من خـةريكي نووسـيين بـووم، نيـة؟ پرسـيارةكةم           چريؤكي ئةوةوة، كة من خـةريكي نووسـيين بـووم، نيـة؟ پرسـيارةكةم           

 بة راست قةرارة كةسثك بثت بؤ الت؟ لـةيال؟          بة راست قةرارة كةسثك بثت بؤ الت؟ لـةيال؟          بة راست قةرارة كةسثك بثت بؤ الت؟ لـةيال؟          بة راست قةرارة كةسثك بثت بؤ الت؟ لـةيال؟         ((((((((: : : : دووبارة كردةوة، گومت  دووبارة كردةوة، گومت  دووبارة كردةوة، گومت  دووبارة كردةوة، گومت  
((((((((        

        )))))))) بؤ ئيمذؤ چةند شةنبةية؟  بؤ ئيمذؤ چةند شةنبةية؟  بؤ ئيمذؤ چةند شةنبةية؟  بؤ ئيمذؤ چةند شةنبةية؟ ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . ئةو داچصةكيئةو داچصةكيئةو داچصةكيئةو داچصةكي
        )))))))).... چوار شةنبة چوار شةنبة چوار شةنبة چوار شةنبة((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

         ئةگةر  ئةگةر  ئةگةر  ئةگةر ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . لةيال چةند رؤژ لةمةبةر تةلةفووين بؤ كردبوولةيال چةند رؤژ لةمةبةر تةلةفووين بؤ كردبوولةيال چةند رؤژ لةمةبةر تةلةفووين بؤ كردبوولةيال چةند رؤژ لةمةبةر تةلةفووين بؤ كردبوو
    ))))))))....لة كارت ناكةم، حةز دةكةم دوانيـوةذؤي رؤژي جومعـة بـثم بـؤ الت              لة كارت ناكةم، حةز دةكةم دوانيـوةذؤي رؤژي جومعـة بـثم بـؤ الت              لة كارت ناكةم، حةز دةكةم دوانيـوةذؤي رؤژي جومعـة بـثم بـؤ الت              لة كارت ناكةم، حةز دةكةم دوانيـوةذؤي رؤژي جومعـة بـثم بـؤ الت              



 

. . . .  بةآلم دوانيوةذؤي رؤژاين جومعـة مـن دةذؤمـة دةر           بةآلم دوانيوةذؤي رؤژاين جومعـة مـن دةذؤمـة دةر           بةآلم دوانيوةذؤي رؤژاين جومعـة مـن دةذؤمـة دةر           بةآلم دوانيوةذؤي رؤژاين جومعـة مـن دةذؤمـة دةر          ((((((((: : : : ئةو گوتبووي ئةو گوتبووي ئةو گوتبووي ئةو گوتبووي 
 خؤشـحاص دةمب ئةگـةر تـؤش         خؤشـحاص دةمب ئةگـةر تـؤش         خؤشـحاص دةمب ئةگـةر تـؤش         خؤشـحاص دةمب ئةگـةر تـؤش        ((((((((: : : :  ئةوسـا گوتبـووي     ئةوسـا گوتبـووي     ئةوسـا گوتبـووي     ئةوسـا گوتبـووي    ))))))))............دةچم بؤ پاركي  دةچم بؤ پاركي  دةچم بؤ پاركي  دةچم بؤ پاركي  

        )))))))).... دمث دمث دمث دمث((((((((: : : :  لةيال گوتبووي لةيال گوتبووي لةيال گوتبووي لةيال گوتبووي))))))))....بثيتبثيتبثيتبثيت
    ((((((((: : : : زةردةخةنةيــةكي كــرد و گــويتزةردةخةنةيــةكي كــرد و گــويتزةردةخةنةيــةكي كــرد و گــويتزةردةخةنةيــةكي كــرد و گــويت. . . . ئــةو پــشوويةكي هاتــةوة بــةرئــةو پــشوويةكي هاتــةوة بــةرئــةو پــشوويةكي هاتــةوة بــةرئــةو پــشوويةكي هاتــةوة بــةر
        ))))))))....قةرارة من بذؤم بؤ الي كةسثكقةرارة من بذؤم بؤ الي كةسثكقةرارة من بذؤم بؤ الي كةسثكقةرارة من بذؤم بؤ الي كةسثك

 ئةم هات و چـووة      ئةم هات و چـووة      ئةم هات و چـووة      ئةم هات و چـووة     ((((((((: : : :  گومت  گومت  گومت  گومت ....زؤرم پث ناخؤش بوو   زؤرم پث ناخؤش بوو   زؤرم پث ناخؤش بوو   زؤرم پث ناخؤش بوو   . . . . پثم ناخؤش بوو  پثم ناخؤش بوو  پثم ناخؤش بوو  پثم ناخؤش بوو  
تؤ دةبـث بـزاين ماوةيـةكي زؤرت بـؤ تـةواو            تؤ دةبـث بـزاين ماوةيـةكي زؤرت بـؤ تـةواو            تؤ دةبـث بـزاين ماوةيـةكي زؤرت بـؤ تـةواو            تؤ دةبـث بـزاين ماوةيـةكي زؤرت بـؤ تـةواو            . . . . زياديانة لة كارت دةكةن   زياديانة لة كارت دةكةن   زياديانة لة كارت دةكةن   زياديانة لة كارت دةكةن   

        ))))))))............كردينكردينكردينكردين
بـة خةمـةوة   بـة خةمـةوة   بـة خةمـةوة   بـة خةمـةوة   . . . . چاوةذوان بووم ئةو قـسة بيترسـثنث، بـةآلم نةترسـا      چاوةذوان بووم ئةو قـسة بيترسـثنث، بـةآلم نةترسـا      چاوةذوان بووم ئةو قـسة بيترسـثنث، بـةآلم نةترسـا      چاوةذوان بووم ئةو قـسة بيترسـثنث، بـةآلم نةترسـا      

دةمـةوث بـذؤم بـؤ الي فـةرهاد و،          دةمـةوث بـذؤم بـؤ الي فـةرهاد و،          دةمـةوث بـذؤم بـؤ الي فـةرهاد و،          دةمـةوث بـذؤم بـؤ الي فـةرهاد و،          . . . .  دةزامن  دةزامن  دةزامن  دةزامن ((((((((: : : : سةري لةقانـد و، گـويت     سةري لةقانـد و، گـويت     سةري لةقانـد و، گـويت     سةري لةقانـد و، گـويت     
        ))))))))....ئةگةر بكرث ديسان لة گةصخؤم بيبةمة دةرئةگةر بكرث ديسان لة گةصخؤم بيبةمة دةرئةگةر بكرث ديسان لة گةصخؤم بيبةمة دةرئةگةر بكرث ديسان لة گةصخؤم بيبةمة دةر

. . . . ئةوسا جگةرةيةكي لة پاكةيت سـةر مثزةكـة دةرهثنـا و، دانيـشت            ئةوسا جگةرةيةكي لة پاكةيت سـةر مثزةكـة دةرهثنـا و، دانيـشت            ئةوسا جگةرةيةكي لة پاكةيت سـةر مثزةكـة دةرهثنـا و، دانيـشت            ئةوسا جگةرةيةكي لة پاكةيت سـةر مثزةكـة دةرهثنـا و، دانيـشت            
        : : : : گويتگويتگويتگويت

        )))))))).... پثم ناصثي فةرهاد چؤنة؟ چةند رؤژة سةرم لث نةداوة پثم ناصثي فةرهاد چؤنة؟ چةند رؤژة سةرم لث نةداوة پثم ناصثي فةرهاد چؤنة؟ چةند رؤژة سةرم لث نةداوة پثم ناصثي فةرهاد چؤنة؟ چةند رؤژة سةرم لث نةداوة((((((((
. . . . هةرگيز وةك ئـةم چةنـد رؤژة شـپرزة نـةبووة    هةرگيز وةك ئـةم چةنـد رؤژة شـپرزة نـةبووة    هةرگيز وةك ئـةم چةنـد رؤژة شـپرزة نـةبووة    هةرگيز وةك ئـةم چةنـد رؤژة شـپرزة نـةبووة    . . . .  چاك نية  چاك نية  چاك نية  چاك نية ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

جاران يان رادةكشا، يان لةبةر رؤشنايي كـزي پةجنـةرةي ژوورةكـةي            جاران يان رادةكشا، يان لةبةر رؤشنايي كـزي پةجنـةرةي ژوورةكـةي            جاران يان رادةكشا، يان لةبةر رؤشنايي كـزي پةجنـةرةي ژوورةكـةي            جاران يان رادةكشا، يان لةبةر رؤشنايي كـزي پةجنـةرةي ژوورةكـةي            
        ))))))))............بةآلم ئثستابةآلم ئثستابةآلم ئثستابةآلم ئثستا. . . . ة شؤذ دةبووةوةة شؤذ دةبووةوةة شؤذ دةبووةوةة شؤذ دةبووةوةدادةنيشت و، سةريبة مليةودادةنيشت و، سةريبة مليةودادةنيشت و، سةريبة مليةودادةنيشت و، سةريبة مليةو

فةرهاد وةك حةيوانثك هةسيت بة بوركانيان بوومةلـةرزة كردبـث،          فةرهاد وةك حةيوانثك هةسيت بة بوركانيان بوومةلـةرزة كردبـث،          فةرهاد وةك حةيوانثك هةسيت بة بوركانيان بوومةلـةرزة كردبـث،          فةرهاد وةك حةيوانثك هةسيت بة بوركانيان بوومةلـةرزة كردبـث،          
نائارام و بثقةرار، بة ژوورةكةيدا، بة ناو دووكةصي جگةرةي من و ئةودا،            نائارام و بثقةرار، بة ژوورةكةيدا، بة ناو دووكةصي جگةرةي من و ئةودا،            نائارام و بثقةرار، بة ژوورةكةيدا، بة ناو دووكةصي جگةرةي من و ئةودا،            نائارام و بثقةرار، بة ژوورةكةيدا، بة ناو دووكةصي جگةرةي من و ئةودا،            

لـة پـذ   لـة پـذ   لـة پـذ   لـة پـذ   . . . . دةهات و دةچوو، خؤي بة ديـوارة رةش و تاريكةكانـدا دةكوتـا    دةهات و دةچوو، خؤي بة ديـوارة رةش و تاريكةكانـدا دةكوتـا    دةهات و دةچوو، خؤي بة ديـوارة رةش و تاريكةكانـدا دةكوتـا    دةهات و دةچوو، خؤي بة ديـوارة رةش و تاريكةكانـدا دةكوتـا    
شاين ئثسكين بةر سـةعاتة كـؤن و لـةكار كةوتووةكـةي سـةر سـنگي                شاين ئثسكين بةر سـةعاتة كـؤن و لـةكار كةوتووةكـةي سـةر سـنگي                شاين ئثسكين بةر سـةعاتة كـؤن و لـةكار كةوتووةكـةي سـةر سـنگي                شاين ئثسكين بةر سـةعاتة كـؤن و لـةكار كةوتووةكـةي سـةر سـنگي                

. . . . سةعات زرينگةيةكي لث بةرز بووةوة و، كةوتة خـوار        سةعات زرينگةيةكي لث بةرز بووةوة و، كةوتة خـوار        سةعات زرينگةيةكي لث بةرز بووةوة و، كةوتة خـوار        سةعات زرينگةيةكي لث بةرز بووةوة و، كةوتة خـوار        . . . . ديوارةكة كةوت ديوارةكة كةوت ديوارةكة كةوت ديوارةكة كةوت 
شيـشة رةش و تاريكةكـةي نةشـكابوو، ديـسان          شيـشة رةش و تاريكةكـةي نةشـكابوو، ديـسان          شيـشة رةش و تاريكةكـةي نةشـكابوو، ديـسان          شيـشة رةش و تاريكةكـةي نةشـكابوو، ديـسان          . . . . ئةو چوو هةصـيگرتةوة   ئةو چوو هةصـيگرتةوة   ئةو چوو هةصـيگرتةوة   ئةو چوو هةصـيگرتةوة   

ئاگاي لثنةبوو؟ وةك خةوگةذي لـةذ      ئاگاي لثنةبوو؟ وةك خةوگةذي لـةذ      ئاگاي لثنةبوو؟ وةك خةوگةذي لـةذ      ئاگاي لثنةبوو؟ وةك خةوگةذي لـةذ      . . . . فةرهاد گوثي پثنةدا  فةرهاد گوثي پثنةدا  فةرهاد گوثي پثنةدا  فةرهاد گوثي پثنةدا  . . . . هةصيواسيووةهةصيواسيووةهةصيواسيووةهةصيواسيووة
ذثنـةي  ذثنـةي  ذثنـةي  ذثنـةي  و الواز و بثتةكان خـؤي بـةمالو الدا دةپةلؤسـي و، پچـذ پچـذ و                و الواز و بثتةكان خـؤي بـةمالو الدا دةپةلؤسـي و، پچـذ پچـذ و                و الواز و بثتةكان خـؤي بـةمالو الدا دةپةلؤسـي و، پچـذ پچـذ و                و الواز و بثتةكان خـؤي بـةمالو الدا دةپةلؤسـي و، پچـذ پچـذ و                

من باوةشم پثدا كرد و،     من باوةشم پثدا كرد و،     من باوةشم پثدا كرد و،     من باوةشم پثدا كرد و،     . . . . شتثكي دةگوت كة ئةو تثي نةدةگةيشت     شتثكي دةگوت كة ئةو تثي نةدةگةيشت     شتثكي دةگوت كة ئةو تثي نةدةگةيشت     شتثكي دةگوت كة ئةو تثي نةدةگةيشت     . . . . دةكرددةكرددةكرددةكرد
ــشاند   ــةو دامني ــة الي پةجنــةرة بچووكةك ــشاند  بردم ــةو دامني ــة الي پةجنــةرة بچووكةك ــشاند  بردم ــةو دامني ــة الي پةجنــةرة بچووكةك ــشاند  بردم ــةو دامني ــة الي پةجنــةرة بچووكةك ــشتم . . . . بردم ــم داني ــشتم خؤش ــم داني ــشتم خؤش ــم داني ــشتم خؤش ــم داني ــة . . . . خؤش ــة ل ــة ل ــة ل ل

ــةرزيين لةشــي كــرد  ــة ل ــوو، هةســتم ب ــةرزيين لةشــي كــرد باوةشـــمدا ب ــة ل ــوو، هةســتم ب ــةرزيين لةشــي كــرد باوةشـــمدا ب ــة ل ــوو، هةســتم ب ــةرزيين لةشــي كــرد باوةشـــمدا ب ــة ل ــوو، هةســتم ب ــگ و . . . . باوةشـــمدا ب ــوة بثرةن ــگ و لث ــوة بثرةن ــگ و لث ــوة بثرةن ــگ و لث ــوة بثرةن لث
ــةرزين ــشي دةل ــةرزينقصشاوةكاني ــشي دةل ــةرزينقصشاوةكاني ــشي دةل ــةرزينقصشاوةكاني ــشي دةل ــشي. . . . قصشاوةكاني ــصوي چــاوة تؤقاوةكاني ــشيپث ــصوي چــاوة تؤقاوةكاني ــشيپث ــصوي چــاوة تؤقاوةكاني ــشيپث ــصوي چــاوة تؤقاوةكاني ــة ســنگي . . . . پث ــة ســنگي ب ــة ســنگي ب ــة ســنگي ب ب



 

    ((((((((: : : : گـومت گـومت گـومت گـومت . . . . وةك منداص، دةستم بة سةرو شـانيدا هثنـا        وةك منداص، دةستم بة سةرو شـانيدا هثنـا        وةك منداص، دةستم بة سةرو شـانيدا هثنـا        وةك منداص، دةستم بة سةرو شـانيدا هثنـا        . . . . خؤمةوة نووساند خؤمةوة نووساند خؤمةوة نووساند خؤمةوة نووساند 
        ))))))))....خؤزگة دةمزاين كوثي دثشثخؤزگة دةمزاين كوثي دثشثخؤزگة دةمزاين كوثي دثشثخؤزگة دةمزاين كوثي دثشث... ... ... ... خؤزگة دةمزاين چيةيتخؤزگة دةمزاين چيةيتخؤزگة دةمزاين چيةيتخؤزگة دةمزاين چيةيت

ئـةويش هـةموو    ئـةويش هـةموو    ئـةويش هـةموو    ئـةويش هـةموو    . . . . ئةو هثشتا الي سـةعاتة ديواريةكـة راوةسـتابوو        ئةو هثشتا الي سـةعاتة ديواريةكـة راوةسـتابوو        ئةو هثشتا الي سـةعاتة ديواريةكـة راوةسـتابوو        ئةو هثشتا الي سـةعاتة ديواريةكـة راوةسـتابوو        
        ))))))))............ بصثي ئةم باو گةردةلوولة بصثي ئةم باو گةردةلوولة بصثي ئةم باو گةردةلوولة بصثي ئةم باو گةردةلوولة((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . گياين دةلةرزيگياين دةلةرزيگياين دةلةرزيگياين دةلةرزي

نة باريك  نة باريك  نة باريك  نة باريك   نةكا گةذاندين بةو كؤآل     نةكا گةذاندين بةو كؤآل     نةكا گةذاندين بةو كؤآل     نةكا گةذاندين بةو كؤآل    ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . قسةكةي پث تةواو نةكرا   قسةكةي پث تةواو نةكرا   قسةكةي پث تةواو نةكرا   قسةكةي پث تةواو نةكرا   
        ))))))))............نةكا نووسيين چريؤكةكةينةكا نووسيين چريؤكةكةينةكا نووسيين چريؤكةكةينةكا نووسيين چريؤكةكةي... ... ... ... و تةنگةبةرانةداو تةنگةبةرانةداو تةنگةبةرانةداو تةنگةبةرانةدا

        ....رؤشتة بةر پةجنةرةكةرؤشتة بةر پةجنةرةكةرؤشتة بةر پةجنةرةكةرؤشتة بةر پةجنةرةكة. . . . ئةجمارةشقسةكةي تةواو نةكردئةجمارةشقسةكةي تةواو نةكردئةجمارةشقسةكةي تةواو نةكردئةجمارةشقسةكةي تةواو نةكرد
دةترسـم چريؤكيخـؤم    دةترسـم چريؤكيخـؤم    دةترسـم چريؤكيخـؤم    دةترسـم چريؤكيخـؤم    . . . .  دةترسم ئةم چريؤكة، چريؤكي ئةو نةبث       دةترسم ئةم چريؤكة، چريؤكي ئةو نةبث       دةترسم ئةم چريؤكة، چريؤكي ئةو نةبث       دةترسم ئةم چريؤكة، چريؤكي ئةو نةبث      ((((((((
        ))))))))............يان هةركةسثكيتريان هةركةسثكيتريان هةركةسثكيتريان هةركةسثكيتر... ... ... ... چريؤكي تؤچريؤكي تؤچريؤكي تؤچريؤكي تؤ... ... ... ... بثبثبثبث

ئــةم بــاو گــةردةلووة بــؤ دوايــي نــةدةهات؟ لــةو ديــو پةجنــةرةي ئــةم بــاو گــةردةلووة بــؤ دوايــي نــةدةهات؟ لــةو ديــو پةجنــةرةي ئــةم بــاو گــةردةلووة بــؤ دوايــي نــةدةهات؟ لــةو ديــو پةجنــةرةي ئــةم بــاو گــةردةلووة بــؤ دوايــي نــةدةهات؟ لــةو ديــو پةجنــةرةي 
ژوورةكةي فةرهاد، لةو فةزا تاص و خؤصةمثـشيةدا، گـةآلي درةختـةكاين            ژوورةكةي فةرهاد، لةو فةزا تاص و خؤصةمثـشيةدا، گـةآلي درةختـةكاين            ژوورةكةي فةرهاد، لةو فةزا تاص و خؤصةمثـشيةدا، گـةآلي درةختـةكاين            ژوورةكةي فةرهاد، لةو فةزا تاص و خؤصةمثـشيةدا، گـةآلي درةختـةكاين            

        ئةو حةسارة ئةو حةسارة ئةو حةسارة ئةو حةسارة 
كة پثشتر گوتبووي بةالمةوة غةريب نية، بة دةم بـاو گةردةلوولةكـةوة            كة پثشتر گوتبووي بةالمةوة غةريب نية، بة دةم بـاو گةردةلوولةكـةوة            كة پثشتر گوتبووي بةالمةوة غةريب نية، بة دةم بـاو گةردةلوولةكـةوة            كة پثشتر گوتبووي بةالمةوة غةريب نية، بة دةم بـاو گةردةلوولةكـةوة            

وةك پؤلة باصندةيةكي كوثر و سةر لثشثواو، هةر يةكة بة اليةكـدا            وةك پؤلة باصندةيةكي كوثر و سةر لثشثواو، هةر يةكة بة اليةكـدا            وةك پؤلة باصندةيةكي كوثر و سةر لثشثواو، هةر يةكة بة اليةكـدا            وةك پؤلة باصندةيةكي كوثر و سةر لثشثواو، هةر يةكة بة اليةكـدا            . . . . بوونبوونبوونبوون
        .... دةگريسانةوة دةگريسانةوة دةگريسانةوة دةگريسانةوة- - - - لة كوث؟لة كوث؟لة كوث؟لة كوث؟- - - - دةفذين و، لة شوثنثك دةفذين و، لة شوثنثك دةفذين و، لة شوثنثك دةفذين و، لة شوثنثك 
ــندة كــ   ــةم باص ــندة كــ  ئ ــةم باص ــندة كــ  ئ ــةم باص ــندة كــ  ئ ــةم باص ــؤن و    ئ ـــمة ك ــةم رةس ــشثواوانة، ئ ــةر لث ــؤن و    وثر و س ـــمة ك ــةم رةس ــشثواوانة، ئ ــةر لث ــؤن و    وثر و س ـــمة ك ــةم رةس ــشثواوانة، ئ ــةر لث ــؤن و    وثر و س ـــمة ك ــةم رةس ــشثواوانة، ئ ــةر لث وثر و س

هةصپذووكاوانة، ئةم يادة كاص و بثرةنگانة، ئـةم رؤژة دوور و فـةرامؤش           هةصپذووكاوانة، ئةم يادة كاص و بثرةنگانة، ئـةم رؤژة دوور و فـةرامؤش           هةصپذووكاوانة، ئةم يادة كاص و بثرةنگانة، ئـةم رؤژة دوور و فـةرامؤش           هةصپذووكاوانة، ئةم يادة كاص و بثرةنگانة، ئـةم رؤژة دوور و فـةرامؤش           
كراوانة، ئـةم سـاتانةي دةم بـاو گـةردةلوول چـؤن كـؤ دةبنـةوة؟ ئـةم            كراوانة، ئـةم سـاتانةي دةم بـاو گـةردةلوول چـؤن كـؤ دةبنـةوة؟ ئـةم            كراوانة، ئـةم سـاتانةي دةم بـاو گـةردةلوول چـؤن كـؤ دةبنـةوة؟ ئـةم            كراوانة، ئـةم سـاتانةي دةم بـاو گـةردةلوول چـؤن كـؤ دةبنـةوة؟ ئـةم            
ــةم جةســتة   ــة چــؤن يــةك دةگرنــةوة؟ ئ ــةم جةســتة  رووداوة قــةوماوو نةقةوماوان ــة چــؤن يــةك دةگرنــةوة؟ ئ ــةم جةســتة  رووداوة قــةوماوو نةقةوماوان ــة چــؤن يــةك دةگرنــةوة؟ ئ ــةم جةســتة  رووداوة قــةوماوو نةقةوماوان ــة چــؤن يــةك دةگرنــةوة؟ ئ رووداوة قــةوماوو نةقةوماوان
پارچةپارچةبووانة چؤن دةبنةوة بة يـةك جةسـتة؟ ئـةم زةمةنـة پـرژو              پارچةپارچةبووانة چؤن دةبنةوة بة يـةك جةسـتة؟ ئـةم زةمةنـة پـرژو              پارچةپارچةبووانة چؤن دةبنةوة بة يـةك جةسـتة؟ ئـةم زةمةنـة پـرژو              پارچةپارچةبووانة چؤن دةبنةوة بة يـةك جةسـتة؟ ئـةم زةمةنـة پـرژو              
ــة      ــةموو چريؤك ــةم ه ــصثكي راســت؟ ئ ــةوة ســةر هث ــؤن دثن ــة چ ــة     بآلوان ــةموو چريؤك ــةم ه ــصثكي راســت؟ ئ ــةوة ســةر هث ــؤن دثن ــة چ ــة     بآلوان ــةموو چريؤك ــةم ه ــصثكي راســت؟ ئ ــةوة ســةر هث ــؤن دثن ــة چ ــة     بآلوان ــةموو چريؤك ــةم ه ــصثكي راســت؟ ئ ــةوة ســةر هث ــؤن دثن ــة چ بآلوان
فةرامؤشبووانة چؤن وةبري دثنةوة و، چؤن لة چوارچثـوةي چريؤكثكـدا        فةرامؤشبووانة چؤن وةبري دثنةوة و، چؤن لة چوارچثـوةي چريؤكثكـدا        فةرامؤشبووانة چؤن وةبري دثنةوة و، چؤن لة چوارچثـوةي چريؤكثكـدا        فةرامؤشبووانة چؤن وةبري دثنةوة و، چؤن لة چوارچثـوةي چريؤكثكـدا        

        دةنووسرثنةوة؟دةنووسرثنةوة؟دةنووسرثنةوة؟دةنووسرثنةوة؟
        )))))))) چؤن دةكرث متمانة بةم نووسينة بكةم؟  چؤن دةكرث متمانة بةم نووسينة بكةم؟  چؤن دةكرث متمانة بةم نووسينة بكةم؟  چؤن دةكرث متمانة بةم نووسينة بكةم؟ ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

تـةرمثكي بـة    تـةرمثكي بـة    تـةرمثكي بـة    تـةرمثكي بـة    ... ... ... ... پثشتر نووسيبووي، فـةرهاد جةسـتةيةكي بثگيانـة       پثشتر نووسيبووي، فـةرهاد جةسـتةيةكي بثگيانـة       پثشتر نووسيبووي، فـةرهاد جةسـتةيةكي بثگيانـة       پثشتر نووسيبووي، فـةرهاد جةسـتةيةكي بثگيانـة       
بـةآلم ئـةم بثقةراريـة كـةي لـة جةسـتةيةكي بثگيـان              بـةآلم ئـةم بثقةراريـة كـةي لـة جةسـتةيةكي بثگيـان              بـةآلم ئـةم بثقةراريـة كـةي لـة جةسـتةيةكي بثگيـان              بـةآلم ئـةم بثقةراريـة كـةي لـة جةسـتةيةكي بثگيـان              ... ... ... ... صةت زيندوو صةت زيندوو صةت زيندوو صةت زيندوو رواروارواروا

        دةوةشثتةوة؟ ئةو گويت يان من؟دةوةشثتةوة؟ ئةو گويت يان من؟دةوةشثتةوة؟ ئةو گويت يان من؟دةوةشثتةوة؟ ئةو گويت يان من؟
 بريا بؤ ساتثكيش بووة دةمتواين سةر لة دنياي ئـةو ديـو              بريا بؤ ساتثكيش بووة دةمتواين سةر لة دنياي ئـةو ديـو              بريا بؤ ساتثكيش بووة دةمتواين سةر لة دنياي ئـةو ديـو              بريا بؤ ساتثكيش بووة دةمتواين سةر لة دنياي ئـةو ديـو             ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

            ))))))))....چاوة تؤقاوةكاين فةرهاد خوار بكةمةوةچاوة تؤقاوةكاين فةرهاد خوار بكةمةوةچاوة تؤقاوةكاين فةرهاد خوار بكةمةوةچاوة تؤقاوةكاين فةرهاد خوار بكةمةوة



 

چاوةكاين فةرهاد پذ بـوون لـة تـرس و، نيگـاي وةك هةميـشة بـة                 چاوةكاين فةرهاد پذ بـوون لـة تـرس و، نيگـاي وةك هةميـشة بـة                 چاوةكاين فةرهاد پذ بـوون لـة تـرس و، نيگـاي وةك هةميـشة بـة                 چاوةكاين فةرهاد پذ بـوون لـة تـرس و، نيگـاي وةك هةميـشة بـة                 
بة بة بة بة . . . . هيچشتثكي ئةم ژوورةوة، بة هيچ شتثكي ئةم دنيايةوة بةند نةدةبوو         هيچشتثكي ئةم ژوورةوة، بة هيچ شتثكي ئةم دنيايةوة بةند نةدةبوو         هيچشتثكي ئةم ژوورةوة، بة هيچ شتثكي ئةم دنيايةوة بةند نةدةبوو         هيچشتثكي ئةم ژوورةوة، بة هيچ شتثكي ئةم دنيايةوة بةند نةدةبوو         

 ئةگـةر بـة تـةماي بيبةيتـة دةر،      ئةگـةر بـة تـةماي بيبةيتـة دةر،      ئةگـةر بـة تـةماي بيبةيتـة دةر،      ئةگـةر بـة تـةماي بيبةيتـة دةر،     ((((((((: : : : زؤر جلةكامن بؤ لة بةر كرد و، گـومت     زؤر جلةكامن بؤ لة بةر كرد و، گـومت     زؤر جلةكامن بؤ لة بةر كرد و، گـومت     زؤر جلةكامن بؤ لة بةر كرد و، گـومت     
            ))))))))....ئامادةيةئامادةيةئامادةيةئامادةية

جلـةكاين فـةرهاد وةك جـاري       جلـةكاين فـةرهاد وةك جـاري       جلـةكاين فـةرهاد وةك جـاري       جلـةكاين فـةرهاد وةك جـاري       . . . . ئةو لة سةر تـا پثـي ورد بـووةوة         ئةو لة سةر تـا پثـي ورد بـووةوة         ئةو لة سةر تـا پثـي ورد بـووةوة         ئةو لة سةر تـا پثـي ورد بـووةوة         
. . . .  كث جلو بـةرگي بـؤ دةشـوا         كث جلو بـةرگي بـؤ دةشـوا         كث جلو بـةرگي بـؤ دةشـوا         كث جلو بـةرگي بـؤ دةشـوا        ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . پثشوو پيس و رةنگاوي نةبوون    پثشوو پيس و رةنگاوي نةبوون    پثشوو پيس و رةنگاوي نةبوون    پثشوو پيس و رةنگاوي نةبوون    

        ))))))))كاصث؟ كاصث؟ كاصث؟ كاصث؟ 
هـةموو جارثـك كـة      هـةموو جارثـك كـة      هـةموو جارثـك كـة      هـةموو جارثـك كـة      . . . .  كاصـث كچثكـي سـةيرة       كاصـث كچثكـي سـةيرة       كاصـث كچثكـي سـةيرة       كاصـث كچثكـي سـةيرة      ((((((((: : : : گـومت گـومت گـومت گـومت . . . . ثكـةنيم ثكـةنيم ثكـةنيم ثكـةنيم من پ من پ من پ من پ 

جلووبةرگي بؤ دةشواو، ماصـةكةي بـؤ خـاوثن دةكاتـةوة، بـة پريثـژين               جلووبةرگي بؤ دةشواو، ماصـةكةي بـؤ خـاوثن دةكاتـةوة، بـة پريثـژين               جلووبةرگي بؤ دةشواو، ماصـةكةي بـؤ خـاوثن دةكاتـةوة، بـة پريثـژين               جلووبةرگي بؤ دةشواو، ماصـةكةي بـؤ خـاوثن دةكاتـةوة، بـة پريثـژين               
        : : : : خاوةن ماص دةصثخاوةن ماص دةصثخاوةن ماص دةصثخاوةن ماص دةصث

        ))))))))....بصث بؤ خؤم بؤم شتوويبصث بؤ خؤم بؤم شتوويبصث بؤ خؤم بؤم شتوويبصث بؤ خؤم بؤم شتووي: : : : تكاي لثدةكاتكاي لثدةكاتكاي لثدةكاتكاي لثدةكا. . . . الي فةرهاد باسي مةكةالي فةرهاد باسي مةكةالي فةرهاد باسي مةكةالي فةرهاد باسي مةكة
        )))))))) بؤ لة فةرهادي دةشارثتةوة؟  بؤ لة فةرهادي دةشارثتةوة؟  بؤ لة فةرهادي دةشارثتةوة؟  بؤ لة فةرهادي دةشارثتةوة؟ ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

        )))))))).... سةيرةكة لةوةداية كة لثي ناشارثتةوة سةيرةكة لةوةداية كة لثي ناشارثتةوة سةيرةكة لةوةداية كة لثي ناشارثتةوة سةيرةكة لةوةداية كة لثي ناشارثتةوة((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت. . . . بةرزتر پثكةنيمبةرزتر پثكةنيمبةرزتر پثكةنيمبةرزتر پثكةنيم
كاتثك فةرهاد دةذواتة دةر،    كاتثك فةرهاد دةذواتة دةر،    كاتثك فةرهاد دةذواتة دةر،    كاتثك فةرهاد دةذواتة دةر،    . . . .  گةمةيةكيبة رواصةت منداآلنةية    گةمةيةكيبة رواصةت منداآلنةية    گةمةيةكيبة رواصةت منداآلنةية    گةمةيةكيبة رواصةت منداآلنةية   ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

كاصث هةموو كارةكاين بؤ دةكاو، كة فةرهاد دةگةذثتةوة، بة شـةرمثكي            كاصث هةموو كارةكاين بؤ دةكاو، كة فةرهاد دةگةذثتةوة، بة شـةرمثكي            كاصث هةموو كارةكاين بؤ دةكاو، كة فةرهاد دةگةذثتةوة، بة شـةرمثكي            كاصث هةموو كارةكاين بؤ دةكاو، كة فةرهاد دةگةذثتةوة، بة شـةرمثكي            
ئةوسا تاوثكيتر، يان رؤژثكيتر كـة    ئةوسا تاوثكيتر، يان رؤژثكيتر كـة    ئةوسا تاوثكيتر، يان رؤژثكيتر كـة    ئةوسا تاوثكيتر، يان رؤژثكيتر كـة    . . . . درؤزنانةوة سوپاس لة پريثژن دةكا    درؤزنانةوة سوپاس لة پريثژن دةكا    درؤزنانةوة سوپاس لة پريثژن دةكا    درؤزنانةوة سوپاس لة پريثژن دةكا    
        ))))))))....مةية پثدةكةننمةية پثدةكةننمةية پثدةكةننمةية پثدةكةننفةرهاد و كاصث يةك دةگرنةوة بةو گةفةرهاد و كاصث يةك دةگرنةوة بةو گةفةرهاد و كاصث يةك دةگرنةوة بةو گةفةرهاد و كاصث يةك دةگرنةوة بةو گة

رةنگة بةو شـثوة    رةنگة بةو شـثوة    رةنگة بةو شـثوة    رةنگة بةو شـثوة    . . . .  كاصث كچثكي زيرةكة    كاصث كچثكي زيرةكة    كاصث كچثكي زيرةكة    كاصث كچثكي زيرةكة   ((((((((: : : : ئةويش پثكةين و، گويت   ئةويش پثكةين و، گويت   ئةويش پثكةين و، گويت   ئةويش پثكةين و، گويت   
        ))))))))............بيةوثبيةوثبيةوثبيةوث

ئـةوة  ئـةوة  ئـةوة  ئـةوة  . . . .  هـيچ زيرةكيـةك لـة ئـارادا نيـة           هـيچ زيرةكيـةك لـة ئـارادا نيـة           هـيچ زيرةكيـةك لـة ئـارادا نيـة           هـيچ زيرةكيـةك لـة ئـارادا نيـة          ((((((((: : : : قسةكةم پثبـذي و گـومت     قسةكةم پثبـذي و گـومت     قسةكةم پثبـذي و گـومت     قسةكةم پثبـذي و گـومت     
        ))))))))....گةمةيةكي سث قؤصيگةمةيةكي سث قؤصيگةمةيةكي سث قؤصيگةمةيةكي سث قؤصي. . . . گةمةية و هيچيترگةمةية و هيچيترگةمةية و هيچيترگةمةية و هيچيتر

        ))))))))............ گةمةيةكي سث قؤصي؟ كةواتة پريثژنيش گةمةيةكي سث قؤصي؟ كةواتة پريثژنيش گةمةيةكي سث قؤصي؟ كةواتة پريثژنيش گةمةيةكي سث قؤصي؟ كةواتة پريثژنيش((((((((
: : : : دةصثدةصثدةصثدةصث. . . . پريثژنيش دةزانث گةمةية و، لةزةيت لث دةبا پريثژنيش دةزانث گةمةية و، لةزةيت لث دةبا پريثژنيش دةزانث گةمةية و، لةزةيت لث دةبا پريثژنيش دةزانث گةمةية و، لةزةيت لث دةبا . . . .  ئةرث  ئةرث  ئةرث  ئةرث ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

ــة    ــؤ شــتووي و، گةســكثكم ب ــم ب ــة   چــيم كــردووة كــوذم؟ دوو كــوت جل ــؤ شــتووي و، گةســكثكم ب ــم ب ــة   چــيم كــردووة كــوذم؟ دوو كــوت جل ــؤ شــتووي و، گةســكثكم ب ــم ب ــة   چــيم كــردووة كــوذم؟ دوو كــوت جل ــؤ شــتووي و، گةســكثكم ب ــم ب چــيم كــردووة كــوذم؟ دوو كــوت جل
كامة دايك ئةوة بؤ كوذي خـؤي ناكـا؟ فـةرهاديش           كامة دايك ئةوة بؤ كوذي خـؤي ناكـا؟ فـةرهاديش           كامة دايك ئةوة بؤ كوذي خـؤي ناكـا؟ فـةرهاديش           كامة دايك ئةوة بؤ كوذي خـؤي ناكـا؟ فـةرهاديش           . . . . ژوورةكةتدا هثناوة ژوورةكةتدا هثناوة ژوورةكةتدا هثناوة ژوورةكةتدا هثناوة 

پريثـژن لـة خؤشـي ئـةو دايةگيانـة گةشـكةي            پريثـژن لـة خؤشـي ئـةو دايةگيانـة گةشـكةي            پريثـژن لـة خؤشـي ئـةو دايةگيانـة گةشـكةي            پريثـژن لـة خؤشـي ئـةو دايةگيانـة گةشـكةي            . . . . سوپاس دايةگيان سوپاس دايةگيان سوپاس دايةگيان سوپاس دايةگيان : : : : دةصثدةصثدةصثدةصث
        ))))))))....فةرهاديش بثدرثغي دووبارةي دةكاتةوةفةرهاديش بثدرثغي دووبارةي دةكاتةوةفةرهاديش بثدرثغي دووبارةي دةكاتةوةفةرهاديش بثدرثغي دووبارةي دةكاتةوة. . . . لثدثلثدثلثدثلثدث

        ))))))))ثژن منداصي نية؟ ثژن منداصي نية؟ ثژن منداصي نية؟ ثژن منداصي نية؟  پري پري پري پري((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
نـةيبووة؟  نـةيبووة؟  نـةيبووة؟  نـةيبووة؟  . . . . پريثژن دوو كچي بة شووي بـوو، بـةآلم كـوذي نـةبوو            پريثژن دوو كچي بة شووي بـوو، بـةآلم كـوذي نـةبوو            پريثژن دوو كچي بة شووي بـوو، بـةآلم كـوذي نـةبوو            پريثژن دوو كچي بة شووي بـوو، بـةآلم كـوذي نـةبوو            

رةنگــة ســث چــوار كــوذي بووبــث و، لــة منداصــيدا بــة رةنگــة ســث چــوار كــوذي بووبــث و، لــة منداصــيدا بــة رةنگــة ســث چــوار كــوذي بووبــث و، لــة منداصــيدا بــة رةنگــة ســث چــوار كــوذي بووبــث و، لــة منداصــيدا بــة . . . . رةنگــة بــووبثيترةنگــة بــووبثيترةنگــة بــووبثيترةنگــة بــووبثيت



 

رةنگة يةكيان لة سوورثژةش خةلـستبث، گـةورةش        رةنگة يةكيان لة سوورثژةش خةلـستبث، گـةورةش        رةنگة يةكيان لة سوورثژةش خةلـستبث، گـةورةش        رةنگة يةكيان لة سوورثژةش خةلـستبث، گـةورةش        . . . . سوورثژة مردبثنت سوورثژة مردبثنت سوورثژة مردبثنت سوورثژة مردبثنت 
يـان لـة گـةص باوكيلـة شـاخثك        يـان لـة گـةص باوكيلـة شـاخثك        يـان لـة گـةص باوكيلـة شـاخثك        يـان لـة گـةص باوكيلـة شـاخثك        . . . . بووبث، بةآلم دواتر لة گؤمثكدا خنكابـث      بووبث، بةآلم دواتر لة گؤمثكدا خنكابـث      بووبث، بةآلم دواتر لة گؤمثكدا خنكابـث      بووبث، بةآلم دواتر لة گؤمثكدا خنكابـث      

چةنـد ساصـثك بـوو    چةنـد ساصـثك بـوو    چةنـد ساصـثك بـوو    چةنـد ساصـثك بـوو    . . . . هةرچي بوو ئثستا بة تةا دةژيا  هةرچي بوو ئثستا بة تةا دةژيا  هةرچي بوو ئثستا بة تةا دةژيا  هةرچي بوو ئثستا بة تةا دةژيا  ... ... ... ... يانيانيانيان. . . . هةصدثرابنهةصدثرابنهةصدثرابنهةصدثرابن
بة تةا دةژيا و كچةكاين بة خةم و مةينةيت ژياين خؤياندا كـةوتبوون            بة تةا دةژيا و كچةكاين بة خةم و مةينةيت ژياين خؤياندا كـةوتبوون            بة تةا دةژيا و كچةكاين بة خةم و مةينةيت ژياين خؤياندا كـةوتبوون            بة تةا دةژيا و كچةكاين بة خةم و مةينةيت ژياين خؤياندا كـةوتبوون            

پريثژن پريثژن پريثژن پريثژن ... ... ... ... بةآلم كاصث بةآلم كاصث بةآلم كاصث بةآلم كاصث . . . . و، پثيان نةدةكرا بة قةدةر پثويست الي لثبكةنةوة       و، پثيان نةدةكرا بة قةدةر پثويست الي لثبكةنةوة       و، پثيان نةدةكرا بة قةدةر پثويست الي لثبكةنةوة       و، پثيان نةدةكرا بة قةدةر پثويست الي لثبكةنةوة       
    بـة خةمـةوة   بـة خةمـةوة   بـة خةمـةوة   بـة خةمـةوة   . . . . ئةگةر كوذثكي ببواية كاصـثي لـث مـارة دةكـرد          ئةگةر كوذثكي ببواية كاصـثي لـث مـارة دةكـرد          ئةگةر كوذثكي ببواية كاصـثي لـث مـارة دةكـرد          ئةگةر كوذثكي ببواية كاصـثي لـث مـارة دةكـرد          : : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي
        : : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . وةها كة بووكثكي چاكي لة كيس چووبثوةها كة بووكثكي چاكي لة كيس چووبثوةها كة بووكثكي چاكي لة كيس چووبثوةها كة بووكثكي چاكي لة كيس چووبث. . . . گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي

كاصـث جگـة لـةوةي دصـپاك و         كاصـث جگـة لـةوةي دصـپاك و         كاصـث جگـة لـةوةي دصـپاك و         كاصـث جگـة لـةوةي دصـپاك و         . . . .  ئافرةت دةبـث دصـپاك و ميهرةبـان بـث           ئافرةت دةبـث دصـپاك و ميهرةبـان بـث           ئافرةت دةبـث دصـپاك و ميهرةبـان بـث           ئافرةت دةبـث دصـپاك و ميهرةبـان بـث          ((((((((
كاصـث  كاصـث  كاصـث  كاصـث  ... ... ... ... ئةگةر ساحييب ببواية، باوكثك، براچاكثك    ئةگةر ساحييب ببواية، باوكثك، براچاكثك    ئةگةر ساحييب ببواية، باوكثك، براچاكثك    ئةگةر ساحييب ببواية، باوكثك، براچاكثك    . . . . ميهرةبانة، جوانيشة ميهرةبانة، جوانيشة ميهرةبانة، جوانيشة ميهرةبانة، جوانيشة 

 پريثـژن ئـةوةي بـة فـةرهاد          پريثـژن ئـةوةي بـة فـةرهاد          پريثـژن ئـةوةي بـة فـةرهاد          پريثـژن ئـةوةي بـة فـةرهاد         ))))))))....حةيفة خوشكي رةحيم تةكةي قومارچية    حةيفة خوشكي رةحيم تةكةي قومارچية    حةيفة خوشكي رةحيم تةكةي قومارچية    حةيفة خوشكي رةحيم تةكةي قومارچية    
        ))))))))............ ماصي هةژارمي بة قوذ گرت ماصي هةژارمي بة قوذ گرت ماصي هةژارمي بة قوذ گرت ماصي هةژارمي بة قوذ گرت((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . گوتبووگوتبووگوتبووگوتبوو

        ))))))))....ماصي حكوومةيت زاصم بة قوذ بگرةماصي حكوومةيت زاصم بة قوذ بگرةماصي حكوومةيت زاصم بة قوذ بگرةماصي حكوومةيت زاصم بة قوذ بگرة. . . .  ماصي زاصم ماصي زاصم ماصي زاصم ماصي زاصم((((((((: : : : فةرهاد گوتبوويفةرهاد گوتبوويفةرهاد گوتبوويفةرهاد گوتبووي
لـة هـةموو شـوثنثك و الي هـةموو          لـة هـةموو شـوثنثك و الي هـةموو          لـة هـةموو شـوثنثك و الي هـةموو          لـة هـةموو شـوثنثك و الي هـةموو          . . . . گوتبووي؟ حةمتةن گوتبـووي   گوتبووي؟ حةمتةن گوتبـووي   گوتبووي؟ حةمتةن گوتبـووي   گوتبووي؟ حةمتةن گوتبـووي   

. . . . گـوثي پثنـةدةدا   گـوثي پثنـةدةدا   گـوثي پثنـةدةدا   گـوثي پثنـةدةدا   . . . . سةرةتا كاصث ئةو قسانةي نةدةبيـست     سةرةتا كاصث ئةو قسانةي نةدةبيـست     سةرةتا كاصث ئةو قسانةي نةدةبيـست     سةرةتا كاصث ئةو قسانةي نةدةبيـست     . . . . كةس دةيگوت كةس دةيگوت كةس دةيگوت كةس دةيگوت 
. . . . ار بـووة داچـصةكي    ار بـووة داچـصةكي    ار بـووة داچـصةكي    ار بـووة داچـصةكي    بةآلم كة زاين فةرهاد، ئةو كرثكارة هةژارة خوثنـدك        بةآلم كة زاين فةرهاد، ئةو كرثكارة هةژارة خوثنـدك        بةآلم كة زاين فةرهاد، ئةو كرثكارة هةژارة خوثنـدك        بةآلم كة زاين فةرهاد، ئةو كرثكارة هةژارة خوثنـدك        

 تؤ خوثنـدكاري؟     تؤ خوثنـدكاري؟     تؤ خوثنـدكاري؟     تؤ خوثنـدكاري؟    ((((((((: : : : ماوةيةك لثي راماو، پاشان بةدصپذيةوة گويت     ماوةيةك لثي راماو، پاشان بةدصپذيةوة گويت     ماوةيةك لثي راماو، پاشان بةدصپذيةوة گويت     ماوةيةك لثي راماو، پاشان بةدصپذيةوة گويت     . . . . تاساتاساتاساتاسا
        ))))))))............كةواتة من و تؤكةواتة من و تؤكةواتة من و تؤكةواتة من و تؤ

لثـي چـووة پـثش، دةسـيت        لثـي چـووة پـثش، دةسـيت        لثـي چـووة پـثش، دةسـيت        لثـي چـووة پـثش، دةسـيت        . . . . فةرهاد نةيهثشت قسةكةي تـةواو بكـا      فةرهاد نةيهثشت قسةكةي تـةواو بكـا      فةرهاد نةيهثشت قسةكةي تـةواو بكـا      فةرهاد نةيهثشت قسةكةي تـةواو بكـا      
        خستة سةرخستة سةرخستة سةرخستة سةر

        
گرنـگ ئةوةيـة ئثمـة    گرنـگ ئةوةيـة ئثمـة    گرنـگ ئةوةيـة ئثمـة    گرنـگ ئةوةيـة ئثمـة    . . . .  گرنگ نيـة مـن كـثم و چكـارةم        گرنگ نيـة مـن كـثم و چكـارةم        گرنگ نيـة مـن كـثم و چكـارةم        گرنگ نيـة مـن كـثم و چكـارةم       ((((((((: : : :  دةمي و، گويت   دةمي و، گويت   دةمي و، گويت   دةمي و، گويت  

        ))))))))............تا هةتا هةتايةتا هةتا هةتايةتا هةتا هةتايةتا هةتا هةتاية. . . . يةكترمان خؤش دةوثيةكترمان خؤش دةوثيةكترمان خؤش دةوثيةكترمان خؤش دةوث
        ::::نوسيبووينوسيبووينوسيبووينوسيبووي

سةختتر لةو بـذيارةي ژيـاين   سةختتر لةو بـذيارةي ژيـاين   سةختتر لةو بـذيارةي ژيـاين   سةختتر لةو بـذيارةي ژيـاين   . . . . تا هةتا هةتاية؟ پرسيارثكي سةختة تا هةتا هةتاية؟ پرسيارثكي سةختة تا هةتا هةتاية؟ پرسيارثكي سةختة تا هةتا هةتاية؟ پرسيارثكي سةختة 
يةكـةم جـارة بـري    يةكـةم جـارة بـري    يةكـةم جـارة بـري    يةكـةم جـارة بـري    . . . . يةكةم جارة لة خؤي دةپرسـثت  يةكةم جارة لة خؤي دةپرسـثت  يةكةم جارة لة خؤي دةپرسـثت  يةكةم جارة لة خؤي دةپرسـثت  . . . . پياوي پثوة بةندة  پياوي پثوة بةندة  پياوي پثوة بةندة  پياوي پثوة بةندة  

ئةو شةوة و،   ئةو شةوة و،   ئةو شةوة و،   ئةو شةوة و،   . . . . لة ئةجنامي ئةو خؤشةويسيت و تووشبوونةي دةكاتةوة      لة ئةجنامي ئةو خؤشةويسيت و تووشبوونةي دةكاتةوة      لة ئةجنامي ئةو خؤشةويسيت و تووشبوونةي دةكاتةوة      لة ئةجنامي ئةو خؤشةويسيت و تووشبوونةي دةكاتةوة      
بة ژوورةكةيدا دثت   بة ژوورةكةيدا دثت   بة ژوورةكةيدا دثت   بة ژوورةكةيدا دثت   . . . . شةواين لةوة دواش خةوي لث ناكةوثت فةرهاد      شةواين لةوة دواش خةوي لث ناكةوثت فةرهاد      شةواين لةوة دواش خةوي لث ناكةوثت فةرهاد      شةواين لةوة دواش خةوي لث ناكةوثت فةرهاد      

ــنگص دةدات. . . . و دةچثــتو دةچثــتو دةچثــتو دةچثــت ــنگص دةداتگي ــنگص دةداتگي ــنگص دةداتگي ــثت . . . . گي ــة خــؤي دةئاص ــثت ل ــة خــؤي دةئاص ــثت ل ــة خــؤي دةئاص ــثت ل ــة خــؤي دةئاص ــةوةك . . . . ل ــار، ن ــةوةك وةك م ــار، ن ــةوةك وةك م ــار، ن ــةوةك وةك م ــار، ن وةك م
چــؤن لــة كاصــث بگةيــةنثت ئــةم  چــؤن لــة كاصــث بگةيــةنثت ئــةم  چــؤن لــة كاصــث بگةيــةنثت ئــةم  چــؤن لــة كاصــث بگةيــةنثت ئــةم  . . . . مــاري برينــدار، وةك پيــاوي عاشــقمــاري برينــدار، وةك پيــاوي عاشــقمــاري برينــدار، وةك پيــاوي عاشــقمــاري برينــدار، وةك پيــاوي عاشــق

بةصــثنة بــة مانــاي وةدي هــاتين خةونــةكانيان نيــة؟ خةونــةكاين كاصــث بةصــثنة بــة مانــاي وةدي هــاتين خةونــةكانيان نيــة؟ خةونــةكاين كاصــث بةصــثنة بــة مانــاي وةدي هــاتين خةونــةكانيان نيــة؟ خةونــةكاين كاصــث بةصــثنة بــة مانــاي وةدي هــاتين خةونــةكانيان نيــة؟ خةونــةكاين كاصــث 



 

كث دةزانثت كاصث خةون بـة چيـةوة دةبينثـت؟ كـث دةزانثـت لـة                كث دةزانثت كاصث خةون بـة چيـةوة دةبينثـت؟ كـث دةزانثـت لـة                كث دةزانثت كاصث خةون بـة چيـةوة دةبينثـت؟ كـث دةزانثـت لـة                كث دةزانثت كاصث خةون بـة چيـةوة دةبينثـت؟ كـث دةزانثـت لـة                ... ... ... ... وووو
ــدركثنثت   ــت؟ ناي ــدا چــي رادةبرث ــدركثنثت  دةرووين ژن ــت؟ ناي ــدا چــي رادةبرث ــدركثنثت  دةرووين ژن ــت؟ ناي ــدا چــي رادةبرث ــدركثنثت  دةرووين ژن ــت؟ ناي ــدا چــي رادةبرث ــث . . . . دةرووين ژن ــدووة كاص ــث نةيدركان ــدووة كاص ــث نةيدركان ــدووة كاص ــث نةيدركان ــدووة كاص . . . . نةيدركان

        ....رةنگة چاوةذثي بيستين ئةو قسة لة زماين فةرهاد بووبثترةنگة چاوةذثي بيستين ئةو قسة لة زماين فةرهاد بووبثترةنگة چاوةذثي بيستين ئةو قسة لة زماين فةرهاد بووبثترةنگة چاوةذثي بيستين ئةو قسة لة زماين فةرهاد بووبثت
شريينتر لـةوةي ژن بـة تـةماي        شريينتر لـةوةي ژن بـة تـةماي        شريينتر لـةوةي ژن بـة تـةماي        شريينتر لـةوةي ژن بـة تـةماي        . . . . وةآلمثكي شريين وةآلمثكي شريين وةآلمثكي شريين وةآلمثكي شريين . . . . تا هةتا هةتاية  تا هةتا هةتاية  تا هةتا هةتاية  تا هةتا هةتاية  

بيستوويةيت كاصث و، ئاخي شرييين ئارخةياين وةك      بيستوويةيت كاصث و، ئاخي شرييين ئارخةياين وةك      بيستوويةيت كاصث و، ئاخي شرييين ئارخةياين وةك      بيستوويةيت كاصث و، ئاخي شرييين ئارخةياين وةك      . . . . بيستين بووبثت بيستين بووبثت بيستين بووبثت بيستين بووبثت 
ــووة     ــاز بـ ــنگيةوة دةربـ ــي سـ ــة قةفةسـ ــل، لـ ــشة ديـ ــؤترثكي هةميـ ــووة    كـ ــاز بـ ــنگيةوة دةربـ ــي سـ ــة قةفةسـ ــل، لـ ــشة ديـ ــؤترثكي هةميـ ــووة    كـ ــاز بـ ــنگيةوة دةربـ ــي سـ ــة قةفةسـ ــل، لـ ــشة ديـ ــؤترثكي هةميـ ــووة    كـ ــاز بـ ــنگيةوة دةربـ ــي سـ ــة قةفةسـ ــل، لـ ــشة ديـ ــؤترثكي هةميـ . . . . كـ

خـؤي  خـؤي  خـؤي  خـؤي  . . . . نة ئةو رؤژة و، نة رؤژاين لةوة دواش    نة ئةو رؤژة و، نة رؤژاين لةوة دواش    نة ئةو رؤژة و، نة رؤژاين لةوة دواش    نة ئةو رؤژة و، نة رؤژاين لةوة دواش    . . . . ناتريقثتةوةناتريقثتةوةناتريقثتةوةناتريقثتةوة. . . . تتتتپثناكةنثپثناكةنثپثناكةنثپثناكةنث
        . . . . بة چارةنووسي باوةشي فةرهاد دةسپثرثتبة چارةنووسي باوةشي فةرهاد دةسپثرثتبة چارةنووسي باوةشي فةرهاد دةسپثرثتبة چارةنووسي باوةشي فةرهاد دةسپثرثت

فةرهاد وةك  فةرهاد وةك  فةرهاد وةك  فةرهاد وةك  . . . . لة ژوورةكةي فةرهاد  لة ژوورةكةي فةرهاد  لة ژوورةكةي فةرهاد  لة ژوورةكةي فةرهاد  . . . . لة ژوورةكة رؤشتبووينة دةر   لة ژوورةكة رؤشتبووينة دةر   لة ژوورةكة رؤشتبووينة دةر   لة ژوورةكة رؤشتبووينة دةر   
لة كؤآلنثكةوة  لة كؤآلنثكةوة  لة كؤآلنثكةوة  لة كؤآلنثكةوة  . . . . هثشتا نائارام بوو  هثشتا نائارام بوو  هثشتا نائارام بوو  هثشتا نائارام بوو  . . . . جاراين پثشوو لة بةرمانةوة دةذؤيي    جاراين پثشوو لة بةرمانةوة دةذؤيي    جاراين پثشوو لة بةرمانةوة دةذؤيي    جاراين پثشوو لة بةرمانةوة دةذؤيي    

        ............بؤ كؤآلنثكيتر وبؤ كؤآلنثكيتر وبؤ كؤآلنثكيتر وبؤ كؤآلنثكيتر و
هـةردوو  هـةردوو  هـةردوو  هـةردوو  . . . . لة كؤآلنة تةنگةبةرةكانةوة بةرةو ماص دةبثتـةوة فـةرهاد        لة كؤآلنة تةنگةبةرةكانةوة بةرةو ماص دةبثتـةوة فـةرهاد        لة كؤآلنة تةنگةبةرةكانةوة بةرةو ماص دةبثتـةوة فـةرهاد        لة كؤآلنة تةنگةبةرةكانةوة بةرةو ماص دةبثتـةوة فـةرهاد        

ــةكاين ــةكايندةســـــيت ئاخنيوةتـــــة گريفانـــ ــةكايندةســـــيت ئاخنيوةتـــــة گريفانـــ ــةكايندةســـــيت ئاخنيوةتـــــة گريفانـــ ــامي . . . . دةســـــيت ئاخنيوةتـــــة گريفانـــ ــةقاوي قـــــورس و قـــ ــامي شـــ ــةقاوي قـــــورس و قـــ ــامي شـــ ــةقاوي قـــــورس و قـــ ــامي شـــ ــةقاوي قـــــورس و قـــ شـــ
شـــةقاوي دصـــنيايي؟ الي خـــؤي بذاندوويةتيـــةوة،    شـــةقاوي دصـــنيايي؟ الي خـــؤي بذاندوويةتيـــةوة،    شـــةقاوي دصـــنيايي؟ الي خـــؤي بذاندوويةتيـــةوة،    شـــةقاوي دصـــنيايي؟ الي خـــؤي بذاندوويةتيـــةوة،    . . . . هةصـــدةهثنثتةوةهةصـــدةهثنثتةوةهةصـــدةهثنثتةوةهةصـــدةهثنثتةوة

ــت  ــدبازي پثناكرث ــت بةن ــدبازي پثناكرث ــت بةن ــدبازي پثناكرث ــت بةن ــدبازي پثناكرث ــت   . . . . بةن ــناك بث ــة دةشــث ترس ــةم وةزع ــةي ئ ــت   دةوام ــناك بث ــة دةشــث ترس ــةم وةزع ــةي ئ ــت   دةوام ــناك بث ــة دةشــث ترس ــةم وةزع ــةي ئ ــت   دةوام ــناك بث ــة دةشــث ترس ــةم وةزع ــةي ئ . . . . دةوام
ــؤ كاصــث ــؤ كاصــثترســناكة ب ــؤ كاصــثترســناكة ب ــؤ كاصــثترســناكة ب ــةكاين ببةســتثت، ئةگــةر  . . . . ترســناكة ب ــةكاين ببةســتثت، ئةگــةر  ژن ئةگــةر دص بــة خةون ــةكاين ببةســتثت، ئةگــةر  ژن ئةگــةر دص بــة خةون ــةكاين ببةســتثت، ئةگــةر  ژن ئةگــةر دص بــة خةون ژن ئةگــةر دص بــة خةون

ــة     ــة چارةنووســي پيــاوةوة، ب ــدات، ب ــة پيــاوةوة گــرث ب ــة    چارةنووســي ب ــة چارةنووســي پيــاوةوة، ب ــدات، ب ــة پيــاوةوة گــرث ب ــة    چارةنووســي ب ــة چارةنووســي پيــاوةوة، ب ــدات، ب ــة پيــاوةوة گــرث ب ــة    چارةنووســي ب ــة چارةنووســي پيــاوةوة، ب ــدات، ب ــة پيــاوةوة گــرث ب چارةنووســي ب
وشةكان ماناي جياوازيان هةية لـة الي ژن        وشةكان ماناي جياوازيان هةية لـة الي ژن        وشةكان ماناي جياوازيان هةية لـة الي ژن        وشةكان ماناي جياوازيان هةية لـة الي ژن        . . . . چارةنووسي وشةيةكةوة چارةنووسي وشةيةكةوة چارةنووسي وشةيةكةوة چارةنووسي وشةيةكةوة 

دةبث ماناي خؤي لةو بةصـثنة بـة كاصـث          دةبث ماناي خؤي لةو بةصـثنة بـة كاصـث          دةبث ماناي خؤي لةو بةصـثنة بـة كاصـث          دةبث ماناي خؤي لةو بةصـثنة بـة كاصـث          . . . . بةصثنةكانيشبةصثنةكانيشبةصثنةكانيشبةصثنةكانيش. . . . و، لة الي پياو   و، لة الي پياو   و، لة الي پياو   و، لة الي پياو   
زؤر جـار   زؤر جـار   زؤر جـار   زؤر جـار   . . . . دةمثكةية خؤي بؤ ئامادة كـردووة     دةمثكةية خؤي بؤ ئامادة كـردووة     دةمثكةية خؤي بؤ ئامادة كـردووة     دةمثكةية خؤي بؤ ئامادة كـردووة     . . . . دةيصثتدةيصثتدةيصثتدةيصثت. . . . بصثت فةرهاد بصثت فةرهاد بصثت فةرهاد بصثت فةرهاد 

 كاصث، نازدار، راسـتة دةزاين خوثنـدكارم،         كاصث، نازدار، راسـتة دةزاين خوثنـدكارم،         كاصث، نازدار، راسـتة دةزاين خوثنـدكارم،         كاصث، نازدار، راسـتة دةزاين خوثنـدكارم،        ((((((((: : : : لة بةر خؤيةوة گوتووية   لة بةر خؤيةوة گوتووية   لة بةر خؤيةوة گوتووية   لة بةر خؤيةوة گوتووية   
ــثم   ــثم  بـــةآلم نـــازاين خوثنـــدكارثكي هـــةآلتووم و پـــؤليس و ســـاواك لـ ــثم  بـــةآلم نـــازاين خوثنـــدكارثكي هـــةآلتووم و پـــؤليس و ســـاواك لـ ــثم  بـــةآلم نـــازاين خوثنـــدكارثكي هـــةآلتووم و پـــؤليس و ســـاواك لـ بـــةآلم نـــازاين خوثنـــدكارثكي هـــةآلتووم و پـــؤليس و ســـاواك لـ

تةا تـاوامن ئةوةيـة كـة      تةا تـاوامن ئةوةيـة كـة      تةا تـاوامن ئةوةيـة كـة      تةا تـاوامن ئةوةيـة كـة      . . . .  مةپرسة تاوامن چية    مةپرسة تاوامن چية    مةپرسة تاوامن چية    مةپرسة تاوامن چية   ((((((((: : : :  گوتووية  گوتووية  گوتووية  گوتووية ))))))))....دةگةذثندةگةذثندةگةذثندةگةذثن
بؤيــة دةبــث مــن و   بؤيــة دةبــث مــن و   بؤيــة دةبــث مــن و   بؤيــة دةبــث مــن و   . . . . نــاتوامن خةونــةكانت، خةونــةكامنان ثنمــة دي   نــاتوامن خةونــةكانت، خةونــةكامنان ثنمــة دي   نــاتوامن خةونــةكانت، خةونــةكامنان ثنمــة دي   نــاتوامن خةونــةكانت، خةونــةكامنان ثنمــة دي   

ــؤ ــؤت ــؤت ــؤت ــةو و كا  ))))))))............ت ــث ئ ــريي چــووة دةب ــة ب ــةو و كا   ل ــث ئ ــريي چــووة دةب ــة ب ــةو و كا   ل ــث ئ ــريي چــووة دةب ــة ب ــةو و كا   ل ــث ئ ــريي چــووة دةب ــة ب ــؤي    ل ــان ب ــث چــي بكــةن، ي ــؤي   ص ــان ب ــث چــي بكــةن، ي ــؤي   ص ــان ب ــث چــي بكــةن، ي ــؤي   ص ــان ب ــث چــي بكــةن، ي ص
 كاصث، نـازدار،    كاصث، نـازدار،    كاصث، نـازدار،    كاصث، نـازدار،   ((((((((: : : : بصثتبصثتبصثتبصثت. . . . دةبث بيصثت دةبث بيصثت دةبث بيصثت دةبث بيصثت . . . . نةگوتراوة؟ بةآلم ئيمذؤ دةيصثت   نةگوتراوة؟ بةآلم ئيمذؤ دةيصثت   نةگوتراوة؟ بةآلم ئيمذؤ دةيصثت   نةگوتراوة؟ بةآلم ئيمذؤ دةيصثت   

ــت بـــووة    ــةكي تاصـ ــةخت و رابوردوويـ ــي سـ ــت بـــووة   دةزامن رؤژانثكـ ــةكي تاصـ ــةخت و رابوردوويـ ــي سـ ــت بـــووة   دةزامن رؤژانثكـ ــةكي تاصـ ــةخت و رابوردوويـ ــي سـ ــت بـــووة   دةزامن رؤژانثكـ ــةكي تاصـ ــةخت و رابوردوويـ ــي سـ دةزامن دةزامن دةزامن دةزامن . . . . دةزامن رؤژانثكـ
نامةوث، هـةرگيز   نامةوث، هـةرگيز   نامةوث، هـةرگيز   نامةوث، هـةرگيز   . . . . ئثستاش لة نسثي ئةم خؤشةويستيةدا پشوو دةدةي      ئثستاش لة نسثي ئةم خؤشةويستيةدا پشوو دةدةي      ئثستاش لة نسثي ئةم خؤشةويستيةدا پشوو دةدةي      ئثستاش لة نسثي ئةم خؤشةويستيةدا پشوو دةدةي      

. . . . نامةوث ئـةو رابـوردووة بگةذثتـةوة و، ئـةم خؤشةويـستية بـدؤذثنيت             نامةوث ئـةو رابـوردووة بگةذثتـةوة و، ئـةم خؤشةويـستية بـدؤذثنيت             نامةوث ئـةو رابـوردووة بگةذثتـةوة و، ئـةم خؤشةويـستية بـدؤذثنيت             نامةوث ئـةو رابـوردووة بگةذثتـةوة و، ئـةم خؤشةويـستية بـدؤذثنيت             
ــاين داهــاتووت      ــدارية بكةيتــة هــةوثين ژي ــرث ئــةم دص ــاين داهــاتووت     دةك ــدارية بكةيتــة هــةوثين ژي ــرث ئــةم دص ــاين داهــاتووت     دةك ــدارية بكةيتــة هــةوثين ژي ــرث ئــةم دص ــاين داهــاتووت     دةك ــدارية بكةيتــة هــةوثين ژي ــرث ئــةم دص ژيــان و ژيــان و ژيــان و ژيــان و . . . . دةك



 

 شـــاعريانةية ئـــةوةي  شـــاعريانةية ئـــةوةي  شـــاعريانةية ئـــةوةي  شـــاعريانةية ئـــةوةي ))))))))............ژيـــان و داهـــاتوويژيـــان و داهـــاتوويژيـــان و داهـــاتوويژيـــان و داهـــاتووي. . . . داهـــاتووي بـــةبث مـــنداهـــاتووي بـــةبث مـــنداهـــاتووي بـــةبث مـــنداهـــاتووي بـــةبث مـــن
ــصثت ــصثتدةي ــصثتدةي ــصثتدةي ــؤ     . . . . دةي ــاعريانة ب ــاراوو ش ــاوا پ ــاين ئ ــث زم ــة الي كاص ــت ل ــؤ     دةزانث ــاعريانة ب ــاراوو ش ــاوا پ ــاين ئ ــث زم ــة الي كاص ــت ل ــؤ     دةزانث ــاعريانة ب ــاراوو ش ــاوا پ ــاين ئ ــث زم ــة الي كاص ــت ل ــؤ     دةزانث ــاعريانة ب ــاراوو ش ــاوا پ ــاين ئ ــث زم ــة الي كاص ــت ل دةزانث
بـؤين نـاين تـازة    بـؤين نـاين تـازة    بـؤين نـاين تـازة    بـؤين نـاين تـازة    . . . . نازانثت گةيشتووة نازانثت گةيشتووة نازانثت گةيشتووة نازانثت گةيشتووة . . . . دةگاتة چواررثيانةكة دةگاتة چواررثيانةكة دةگاتة چواررثيانةكة دةگاتة چواررثيانةكة . . . . ناگةذثتناگةذثتناگةذثتناگةذثت

يـةك، دوو   يـةك، دوو   يـةك، دوو   يـةك، دوو   . . . .  سـووچي كؤآلنةكـةش نابينثـت       سـووچي كؤآلنةكـةش نابينثـت       سـووچي كؤآلنةكـةش نابينثـت       سـووچي كؤآلنةكـةش نابينثـت      نانةواخانةي سةر نانةواخانةي سةر نانةواخانةي سةر نانةواخانةي سةر . . . . ناكاتناكاتناكاتناكات
        ....نانةواكة هةراي لثدةكاتنانةواكة هةراي لثدةكاتنانةواكة هةراي لثدةكاتنانةواكة هةراي لثدةكات. . . . هةنگاو تثدةپةذثتهةنگاو تثدةپةذثتهةنگاو تثدةپةذثتهةنگاو تثدةپةذثت

        )))))))) ئيمذؤ نانت ناوث كاكة فةرهاد؟  ئيمذؤ نانت ناوث كاكة فةرهاد؟  ئيمذؤ نانت ناوث كاكة فةرهاد؟  ئيمذؤ نانت ناوث كاكة فةرهاد؟ ((((((((
        . . . . ئاوذي لث دةداتةوة فةرهادئاوذي لث دةداتةوة فةرهادئاوذي لث دةداتةوة فةرهادئاوذي لث دةداتةوة فةرهاد

    ((((((((ويـسيت بنووسـث     ويـسيت بنووسـث     ويـسيت بنووسـث     ويـسيت بنووسـث     . . . . رستةي ئاخري نووسـينةكةي رةش كـردةوة      رستةي ئاخري نووسـينةكةي رةش كـردةوة      رستةي ئاخري نووسـينةكةي رةش كـردةوة      رستةي ئاخري نووسـينةكةي رةش كـردةوة      
        ))))))))....نايبيستثت كة ئاوذي لث بداتةوةنايبيستثت كة ئاوذي لث بداتةوةنايبيستثت كة ئاوذي لث بداتةوةنايبيستثت كة ئاوذي لث بداتةوة

دصي لة الي كؤترةكاين سةر باين ماصـي  دصي لة الي كؤترةكاين سةر باين ماصـي  دصي لة الي كؤترةكاين سةر باين ماصـي  دصي لة الي كؤترةكاين سةر باين ماصـي  . . . .  ئاگاي لة خؤي نية     ئاگاي لة خؤي نية     ئاگاي لة خؤي نية     ئاگاي لة خؤي نية    ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت
        ))))))))....كاصثيةكاصثيةكاصثيةكاصثية

. . . . نةيـدي نةيـدي نةيـدي نةيـدي . . . . ئةو لة بـةر نانةواخانةكـةوة چـاوي بـؤ ماصـي كاصـث گثـذا               ئةو لة بـةر نانةواخانةكـةوة چـاوي بـؤ ماصـي كاصـث گثـذا               ئةو لة بـةر نانةواخانةكـةوة چـاوي بـؤ ماصـي كاصـث گثـذا               ئةو لة بـةر نانةواخانةكـةوة چـاوي بـؤ ماصـي كاصـث گثـذا               
بـةآلم كؤترةكـاين ديكـة بـة ژوور بانةكـةوة، بـة             بـةآلم كؤترةكـاين ديكـة بـة ژوور بانةكـةوة، بـة             بـةآلم كؤترةكـاين ديكـة بـة ژوور بانةكـةوة، بـة             بـةآلم كؤترةكـاين ديكـة بـة ژوور بانةكـةوة، بـة             . . . . سةربانةكةشي نةدي سةربانةكةشي نةدي سةربانةكةشي نةدي سةربانةكةشي نةدي 

كةواتـة رةحيمــي  كةواتـة رةحيمــي  كةواتـة رةحيمــي  كةواتـة رةحيمــي  . . . . ژوور بانـةكاين كؤآلنـةوة دةفـذين و دةسـووذانةوة    ژوور بانـةكاين كؤآلنـةوة دةفـذين و دةسـووذانةوة    ژوور بانـةكاين كؤآلنـةوة دةفـذين و دةسـووذانةوة    ژوور بانـةكاين كؤآلنـةوة دةفـذين و دةسـووذانةوة    
        ....ريكي كؤتربازي بووريكي كؤتربازي بووريكي كؤتربازي بووريكي كؤتربازي بوولة سةر بان و، خةلة سةر بان و، خةلة سةر بان و، خةلة سةر بان و، خة. . . . براي كاصث لة ماصةوة بووبراي كاصث لة ماصةوة بووبراي كاصث لة ماصةوة بووبراي كاصث لة ماصةوة بوو

. . . . ئةويش شـوثين كـةوت    ئةويش شـوثين كـةوت    ئةويش شـوثين كـةوت    ئةويش شـوثين كـةوت    . . . . فةرهاد نانةكةي وةرگرت و، رث كةوتةوة     فةرهاد نانةكةي وةرگرت و، رث كةوتةوة     فةرهاد نانةكةي وةرگرت و، رث كةوتةوة     فةرهاد نانةكةي وةرگرت و، رث كةوتةوة     
يةكــةم مــاص ماصــي يةكــةم مــاص ماصــي يةكــةم مــاص ماصــي يةكــةم مــاص ماصــي . . . . ئثــستا ئــةويش مــاص بــة ماصــي كؤآلنةكــةي دةناســيئثــستا ئــةويش مــاص بــة ماصــي كؤآلنةكــةي دةناســيئثــستا ئــةويش مــاص بــة ماصــي كؤآلنةكــةي دةناســيئثــستا ئــةويش مــاص بــة ماصــي كؤآلنةكــةي دةناســي

سث دةستة ماصي تووناوتوون لة سـةر حةسـارثكي       سث دةستة ماصي تووناوتوون لة سـةر حةسـارثكي       سث دةستة ماصي تووناوتوون لة سـةر حةسـارثكي       سث دةستة ماصي تووناوتوون لة سـةر حةسـارثكي       . . . . دةروثش فةتاح بوو  دةروثش فةتاح بوو  دةروثش فةتاح بوو  دةروثش فةتاح بوو  
كـة فـةرهادي    كـة فـةرهادي    كـة فـةرهادي    كـة فـةرهادي    ". ". ". ". دثوانـة دثوانـة دثوانـة دثوانـة """"خةصكي گـةذةك پثيـان دةگـوت        خةصكي گـةذةك پثيـان دةگـوت        خةصكي گـةذةك پثيـان دةگـوت        خةصكي گـةذةك پثيـان دةگـوت        . . . . درثژ و باريك  درثژ و باريك  درثژ و باريك  درثژ و باريك  

. . . .  پــريي تةريقــةت دةســت بــة عومرتــةوة بگــرث      پــريي تةريقــةت دةســت بــة عومرتــةوة بگــرث      پــريي تةريقــةت دةســت بــة عومرتــةوة بگــرث      پــريي تةريقــةت دةســت بــة عومرتــةوة بگــرث     ((((((((: : : : دةدي دةيگــوتدةدي دةيگــوتدةدي دةيگــوتدةدي دةيگــوت
رةسـمثكي حاجي كاك ئةحـمةدي شثخم بـؤ بكثـشةوة، بـا بـة ديـواري               رةسـمثكي حاجي كاك ئةحـمةدي شثخم بـؤ بكثـشةوة، بـا بـة ديـواري               رةسـمثكي حاجي كاك ئةحـمةدي شثخم بـؤ بكثـشةوة، بـا بـة ديـواري               رةسـمثكي حاجي كاك ئةحـمةدي شثخم بـؤ بكثـشةوة، بـا بـة ديـواري               

 هاوذثكـاين    هاوذثكـاين    هاوذثكـاين    هاوذثكـاين   ))))))))....ژوورةكةمدا، لة مابةيين دةفة و شـمشثرةكان هةصيواسـم       ژوورةكةمدا، لة مابةيين دةفة و شـمشثرةكان هةصيواسـم       ژوورةكةمدا، لة مابةيين دةفة و شـمشثرةكان هةصيواسـم       ژوورةكةمدا، لة مابةيين دةفة و شـمشثرةكان هةصيواسـم       
 هـةموو ئـةو ماآلنـة كـة لـة            هـةموو ئـةو ماآلنـة كـة لـة            هـةموو ئـةو ماآلنـة كـة لـة            هـةموو ئـةو ماآلنـة كـة لـة           ((((((((: : : : دةيـانگوت دةيـانگوت دةيـانگوت دةيـانگوت . . . . فةرهاد پثيان وابوو ساواكية   فةرهاد پثيان وابوو ساواكية   فةرهاد پثيان وابوو ساواكية   فةرهاد پثيان وابوو ساواكية   

 چةند مـاص بـةوالوةتر       چةند مـاص بـةوالوةتر       چةند مـاص بـةوالوةتر       چةند مـاص بـةوالوةتر      ))))))))....ن، ماصة ساواكني  ن، ماصة ساواكني  ن، ماصة ساواكني  ن، ماصة ساواكني  سةرةتاي كؤآلنة داخراوةكاندا  سةرةتاي كؤآلنة داخراوةكاندا  سةرةتاي كؤآلنة داخراوةكاندا  سةرةتاي كؤآلنة داخراوةكاندا  
سةرةتا فةرهاد پثي وابـوو خـات رةعنـا         سةرةتا فةرهاد پثي وابـوو خـات رةعنـا         سةرةتا فةرهاد پثي وابـوو خـات رةعنـا         سةرةتا فةرهاد پثي وابـوو خـات رةعنـا         . . . . ماصي رةعنا حةوت دةرپث بوو    ماصي رةعنا حةوت دةرپث بوو    ماصي رةعنا حةوت دةرپث بوو    ماصي رةعنا حةوت دةرپث بوو    
يان رؤژثك لة رؤژان حةوت دةرپثي لة       يان رؤژثك لة رؤژان حةوت دةرپثي لة       يان رؤژثك لة رؤژان حةوت دةرپثي لة       يان رؤژثك لة رؤژان حةوت دةرپثي لة       . . . . دةبث حةوت دةرپثي لة پثدا بث     دةبث حةوت دةرپثي لة پثدا بث     دةبث حةوت دةرپثي لة پثدا بث     دةبث حةوت دةرپثي لة پثدا بث     

بةآلم دواتر بؤي دةركةوت خات رةعنا حةوت كچي هةيـة و           بةآلم دواتر بؤي دةركةوت خات رةعنا حةوت كچي هةيـة و           بةآلم دواتر بؤي دةركةوت خات رةعنا حةوت كچي هةيـة و           بةآلم دواتر بؤي دةركةوت خات رةعنا حةوت كچي هةيـة و           . . . . پثدا بووبث پثدا بووبث پثدا بووبث پثدا بووبث 
 مةسـرةف   مةسـرةف   مةسـرةف   مةسـرةف  ((((((((: : : : دةچثتة هةر كوث دةسـت بـة كذووزانـةوة دةكـا و دةصـث         دةچثتة هةر كوث دةسـت بـة كذووزانـةوة دةكـا و دةصـث         دةچثتة هةر كوث دةسـت بـة كذووزانـةوة دةكـا و دةصـث         دةچثتة هةر كوث دةسـت بـة كذووزانـةوة دةكـا و دةصـث         

خةصك دةرپثيةك دةكذن، من دةبث حةوت دةرپث خةصك دةرپثيةك دةكذن، من دةبث حةوت دةرپث خةصك دةرپثيةك دةكذن، من دةبث حةوت دةرپث خةصك دةرپثيةك دةكذن، من دةبث حةوت دةرپث . . . . گرانة، دةرةقةت نايةم  گرانة، دةرةقةت نايةم  گرانة، دةرةقةت نايةم  گرانة، دةرةقةت نايةم  
 فةرهاد نةيدةزاين بؤ ناصـث حـةوت كـراس، يـان حـةوت جـووت                 فةرهاد نةيدةزاين بؤ ناصـث حـةوت كـراس، يـان حـةوت جـووت                 فةرهاد نةيدةزاين بؤ ناصـث حـةوت كـراس، يـان حـةوت جـووت                 فةرهاد نةيدةزاين بؤ ناصـث حـةوت كـراس، يـان حـةوت جـووت                ))))))))....بكذمبكذمبكذمبكذم



 

ئةو پرية پياوة رةقةصة كة     ئةو پرية پياوة رةقةصة كة     ئةو پرية پياوة رةقةصة كة     ئةو پرية پياوة رةقةصة كة     . . . . بةوالوةتر ماصي ماشةآل پؤستچي بوو    بةوالوةتر ماصي ماشةآل پؤستچي بوو    بةوالوةتر ماصي ماشةآل پؤستچي بوو    بةوالوةتر ماصي ماشةآل پؤستچي بوو    . . . . كةوشكةوشكةوشكةوش
. . . . ادةنيـشت ادةنيـشت ادةنيـشت ادةنيـشت هةموو رؤژثـك لـة خواجةنـشيين بـةر دةركـةي ماصـةكةي د             هةموو رؤژثـك لـة خواجةنـشيين بـةر دةركـةي ماصـةكةي د             هةموو رؤژثـك لـة خواجةنـشيين بـةر دةركـةي ماصـةكةي د             هةموو رؤژثـك لـة خواجةنـشيين بـةر دةركـةي ماصـةكةي د             
هاوذثكـاين  هاوذثكـاين  هاوذثكـاين  هاوذثكـاين  . . . . تةنةكة پووتثك ئاگري دةكردةوة و، باوةشي پثـدا دةكـرد          تةنةكة پووتثك ئاگري دةكردةوة و، باوةشي پثـدا دةكـرد          تةنةكة پووتثك ئاگري دةكردةوة و، باوةشي پثـدا دةكـرد          تةنةكة پووتثك ئاگري دةكردةوة و، باوةشي پثـدا دةكـرد          

فةرهاد تثكذا لة ساواكيبووين ئةو كؤنة پؤستچية دصنيا بوون و لثي تؤقـا      فةرهاد تثكذا لة ساواكيبووين ئةو كؤنة پؤستچية دصنيا بوون و لثي تؤقـا      فةرهاد تثكذا لة ساواكيبووين ئةو كؤنة پؤستچية دصنيا بوون و لثي تؤقـا      فةرهاد تثكذا لة ساواكيبووين ئةو كؤنة پؤستچية دصنيا بوون و لثي تؤقـا      
ژنثكــي ژنثكــي ژنثكــي ژنثكــي . . . . بةرامبــةر بــة ماصــي ماشــةآل، ماصــي خــات پــةريزاد بــووبةرامبــةر بــة ماصــي ماشــةآل، ماصــي خــات پــةريزاد بــووبةرامبــةر بــة ماصــي ماشــةآل، ماصــي خــات پــةريزاد بــووبةرامبــةر بــة ماصــي ماشــةآل، ماصــي خــات پــةريزاد بــوو. . . . بــوونبــوونبــوونبــوون

. . . . فةرهاد يةكةم جار كاصثي لـة ماصـي ئـةوا ديبـوو           فةرهاد يةكةم جار كاصثي لـة ماصـي ئـةوا ديبـوو           فةرهاد يةكةم جار كاصثي لـة ماصـي ئـةوا ديبـوو           فةرهاد يةكةم جار كاصثي لـة ماصـي ئـةوا ديبـوو           . . . . رووخؤش و ميهرةبان  رووخؤش و ميهرةبان  رووخؤش و ميهرةبان  رووخؤش و ميهرةبان  
ديسان بةوالوةتر، لة پشت دووهةم پثچي كؤآلنةوة ماصـي حـاجي شـةلة             ديسان بةوالوةتر، لة پشت دووهةم پثچي كؤآلنةوة ماصـي حـاجي شـةلة             ديسان بةوالوةتر، لة پشت دووهةم پثچي كؤآلنةوة ماصـي حـاجي شـةلة             ديسان بةوالوةتر، لة پشت دووهةم پثچي كؤآلنةوة ماصـي حـاجي شـةلة             

برؤكانيـشي  برؤكانيـشي  برؤكانيـشي  برؤكانيـشي  . . . . پياوثكي گةذاوة كة سـةروو سـمثـصي رةنـگ دةكـرد          پياوثكي گةذاوة كة سـةروو سـمثـصي رةنـگ دةكـرد          پياوثكي گةذاوة كة سـةروو سـمثـصي رةنـگ دةكـرد          پياوثكي گةذاوة كة سـةروو سـمثـصي رةنـگ دةكـرد          . . . . بووبووبووبوو
شةوان بة پةيژةدا هةصـدةگةذا و، خـؤي لـة ژن و مثـردان              شةوان بة پةيژةدا هةصـدةگةذا و، خـؤي لـة ژن و مثـردان              شةوان بة پةيژةدا هةصـدةگةذا و، خـؤي لـة ژن و مثـردان              شةوان بة پةيژةدا هةصـدةگةذا و، خـؤي لـة ژن و مثـردان              . . . . رةنگ دةكرد رةنگ دةكرد رةنگ دةكرد رةنگ دةكرد 

. . . . دةيانگووت خـؤي لـة مامؤسـتاي مزگةوتةكـةش داگرتـووة          دةيانگووت خـؤي لـة مامؤسـتاي مزگةوتةكـةش داگرتـووة          دةيانگووت خـؤي لـة مامؤسـتاي مزگةوتةكـةش داگرتـووة          دةيانگووت خـؤي لـة مامؤسـتاي مزگةوتةكـةش داگرتـووة          . . . . دادةگرتدادةگرتدادةگرتدادةگرت
. . . . دز بـوو دز بـوو دز بـوو دز بـوو . . . . ي بوو پثيان دةگوت حـاجي كـارلؤس   ي بوو پثيان دةگوت حـاجي كـارلؤس   ي بوو پثيان دةگوت حـاجي كـارلؤس   ي بوو پثيان دةگوت حـاجي كـارلؤس   كوذثكي گولةكةي كووذ  كوذثكي گولةكةي كووذ  كوذثكي گولةكةي كووذ  كوذثكي گولةكةي كووذ  

. . . . رؤصةي لة باوةشي دايكي دةفذانـد و جـوذةي بـة حـةواوة نـاص دةكـرد              رؤصةي لة باوةشي دايكي دةفذانـد و جـوذةي بـة حـةواوة نـاص دةكـرد              رؤصةي لة باوةشي دايكي دةفذانـد و جـوذةي بـة حـةواوة نـاص دةكـرد              رؤصةي لة باوةشي دايكي دةفذانـد و جـوذةي بـة حـةواوة نـاص دةكـرد              
وةسـتا توركـةي دةالكـيش      وةسـتا توركـةي دةالكـيش      وةسـتا توركـةي دةالكـيش      وةسـتا توركـةي دةالكـيش      . . . . بةآلم وةزةندي بـؤ خةصـكي كـؤآلن نـةبوو         بةآلم وةزةندي بـؤ خةصـكي كـؤآلن نـةبوو         بةآلم وةزةندي بـؤ خةصـكي كـؤآلن نـةبوو         بةآلم وةزةندي بـؤ خةصـكي كـؤآلن نـةبوو         

ژنةكةي شانازي بـةوةوة دةكـرد كـة هـةموو          ژنةكةي شانازي بـةوةوة دةكـرد كـة هـةموو          ژنةكةي شانازي بـةوةوة دةكـرد كـة هـةموو          ژنةكةي شانازي بـةوةوة دةكـرد كـة هـةموو          . . . . دراوسثي ماصي كاصث بوو   دراوسثي ماصي كاصث بوو   دراوسثي ماصي كاصث بوو   دراوسثي ماصي كاصث بوو   
كوذان و پياوان و، زؤربةي كچـان و ژنـاين گـةذةك، وةسـتا خةتثنـةي              كوذان و پياوان و، زؤربةي كچـان و ژنـاين گـةذةك، وةسـتا خةتثنـةي              كوذان و پياوان و، زؤربةي كچـان و ژنـاين گـةذةك، وةسـتا خةتثنـةي              كوذان و پياوان و، زؤربةي كچـان و ژنـاين گـةذةك، وةسـتا خةتثنـةي              

ــوون ــوونكردب ــوونكردب ــوونكردب ــوون. . . . كردب ــانثكيتريش ب ــوونكةس ــانثكيتريش ب ــوونكةس ــانثكيتريش ب ــوونكةس ــانثكيتريش ب ــةيتريش. . . . كةس ــةيتريشبنةماص ــةيتريشبنةماص ــةيتريشبنةماص ــةو  ... ... ... ... بنةماص ــستا ئ ــة ئث ــةو  ك ــستا ئ ــة ئث ــةو  ك ــستا ئ ــة ئث ــةو  ك ــستا ئ ــة ئث ك
 ئـةم هـةموو ساصـة، بـؤچي          ئـةم هـةموو ساصـة، بـؤچي          ئـةم هـةموو ساصـة، بـؤچي          ئـةم هـةموو ساصـة، بـؤچي         ((((((((: : : : ئةو رؤژثك بـة مـين گوتبـوو       ئةو رؤژثك بـة مـين گوتبـوو       ئةو رؤژثك بـة مـين گوتبـوو       ئةو رؤژثك بـة مـين گوتبـوو       . . . . دةيناسنيدةيناسنيدةيناسنيدةيناسني

    ((((((((: : : :  مـن گوتبـووم     مـن گوتبـووم     مـن گوتبـووم     مـن گوتبـووم    ))))))))دةربارةي خةصكي ئـةم كؤآلنـة هيچـت نةنووسـيوة؟           دةربارةي خةصكي ئـةم كؤآلنـة هيچـت نةنووسـيوة؟           دةربارةي خةصكي ئـةم كؤآلنـة هيچـت نةنووسـيوة؟           دةربارةي خةصكي ئـةم كؤآلنـة هيچـت نةنووسـيوة؟           
    ))))))))....رةنگة دوا نووسيين چريؤكي تؤ، چريؤكي خةصكي ئةم كؤآلنة بنووسم         رةنگة دوا نووسيين چريؤكي تؤ، چريؤكي خةصكي ئةم كؤآلنة بنووسم         رةنگة دوا نووسيين چريؤكي تؤ، چريؤكي خةصكي ئةم كؤآلنة بنووسم         رةنگة دوا نووسيين چريؤكي تؤ، چريؤكي خةصكي ئةم كؤآلنة بنووسم         

        ::::نووسينووسينووسينووسي
سـؤزي  سـؤزي  سـؤزي  سـؤزي  . . . . دةنگي كچة تةونكةرةكان لة ژثرخاين ماصـةكانةوة دثـت        دةنگي كچة تةونكةرةكان لة ژثرخاين ماصـةكانةوة دثـت        دةنگي كچة تةونكةرةكان لة ژثرخاين ماصـةكانةوة دثـت        دةنگي كچة تةونكةرةكان لة ژثرخاين ماصـةكانةوة دثـت        

. . . . دةيبيـستثت فـةرهاد   دةيبيـستثت فـةرهاد   دةيبيـستثت فـةرهاد   دةيبيـستثت فـةرهاد   . . . . بةرتةونانةيان لة كؤآلن پـةنگي خواردووةتـةوة      بةرتةونانةيان لة كؤآلن پـةنگي خواردووةتـةوة      بةرتةونانةيان لة كؤآلن پـةنگي خواردووةتـةوة      بةرتةونانةيان لة كؤآلن پـةنگي خواردووةتـةوة      
دةنگــي كچــةكان دةبيــستثت و، بــة نــاو شــةپؤيل ســؤزي گوتنيانــدا        دةنگــي كچــةكان دةبيــستثت و، بــة نــاو شــةپؤيل ســؤزي گوتنيانــدا        دةنگــي كچــةكان دةبيــستثت و، بــة نــاو شــةپؤيل ســؤزي گوتنيانــدا        دةنگــي كچــةكان دةبيــستثت و، بــة نــاو شــةپؤيل ســؤزي گوتنيانــدا        

لة دةركةي چثـوي ماصـي     لة دةركةي چثـوي ماصـي     لة دةركةي چثـوي ماصـي     لة دةركةي چثـوي ماصـي     . . . . لة ماص نزيك دةبثتةوة فةرهاد    لة ماص نزيك دةبثتةوة فةرهاد    لة ماص نزيك دةبثتةوة فةرهاد    لة ماص نزيك دةبثتةوة فةرهاد    . . . . تثدةپةذثتتثدةپةذثتتثدةپةذثتتثدةپةذثت
بـرا كوثرةكـاين كاصـث لـة        بـرا كوثرةكـاين كاصـث لـة        بـرا كوثرةكـاين كاصـث لـة        بـرا كوثرةكـاين كاصـث لـة        . . . . پريثژن و، پةجنةرةي بچووكي ماصي كاصث     پريثژن و، پةجنةرةي بچووكي ماصي كاصث     پريثژن و، پةجنةرةي بچووكي ماصي كاصث     پريثژن و، پةجنةرةي بچووكي ماصي كاصث     

دةسـت لـة كاگـصي ديوارةكـان        دةسـت لـة كاگـصي ديوارةكـان        دةسـت لـة كاگـصي ديوارةكـان        دةسـت لـة كاگـصي ديوارةكـان        . . . . خشپةي پثي دةناسـنةوة   خشپةي پثي دةناسـنةوة   خشپةي پثي دةناسـنةوة   خشپةي پثي دةناسـنةوة   . . . . بةر دةركةن بةر دةركةن بةر دةركةن بةر دةركةن 
ــزةي دثتــث فــةرهاد. . . . دةســوون و، بــةرةو پــريي دثــن دةســوون و، بــةرةو پــريي دثــن دةســوون و، بــةرةو پــريي دثــن دةســوون و، بــةرةو پــريي دثــن  ــزةي دثتــث فــةرهادب ــزةي دثتــث فــةرهادب ــزةي دثتــث فــةرهادب خؤشةويــسيت خؤشةويــسيت خؤشةويــسيت خؤشةويــسيت . . . . ب
شوثن خشپةي پثي كـةوتوون كـوذة       شوثن خشپةي پثي كـةوتوون كـوذة       شوثن خشپةي پثي كـةوتوون كـوذة       شوثن خشپةي پثي كـةوتوون كـوذة       . . . . كوذة كوثرةكان خؤشي دةكات   كوذة كوثرةكان خؤشي دةكات   كوذة كوثرةكان خؤشي دةكات   كوذة كوثرةكان خؤشي دةكات   

ــان ــانكوثرةك ــانكوثرةك ــانكوثرةك ــن  . . . . كوثرةك ــةتص دةب ــةوة ش ــة پثي ــن  ب ــةتص دةب ــةوة ش ــة پثي ــن  ب ــةتص دةب ــةوة ش ــة پثي ــن  ب ــةتص دةب ــةوة ش ــة پثي ــةريان  . . . . ب ــة س ــت ب ــةرهاد دةس ــةريان  ف ــة س ــت ب ــةرهاد دةس ــةريان  ف ــة س ــت ب ــةرهاد دةس ــةريان  ف ــة س ــت ب ــةرهاد دةس دا دا دا دا ف
رةحـيم لـة سـةر      رةحـيم لـة سـةر      رةحـيم لـة سـةر      رةحـيم لـة سـةر      . . . . دةنةوثتةوة و، سةروو نوقـصثكيان دةداتـث      دةنةوثتةوة و، سةروو نوقـصثكيان دةداتـث      دةنةوثتةوة و، سةروو نوقـصثكيان دةداتـث      دةنةوثتةوة و، سةروو نوقـصثكيان دةداتـث      . . . . دةهثنثتدةهثنثتدةهثنثتدةهثنثت



 

 چثـشتةت كـردوون كـاك        چثـشتةت كـردوون كـاك        چثـشتةت كـردوون كـاك        چثـشتةت كـردوون كـاك       ((((((((: : : : دةنـگ هةصـدةبذثت   دةنـگ هةصـدةبذثت   دةنـگ هةصـدةبذثت   دةنـگ هةصـدةبذثت   . . . . بانةوة چـاوي لثيـة    بانةوة چـاوي لثيـة    بانةوة چـاوي لثيـة    بانةوة چـاوي لثيـة    
        ))))))))....فةرهادفةرهادفةرهادفةرهاد

ــتةوةية  ــةورةي يـــــةزدي بـــــة دةســـ ــيم دةســـــذةيةكي گـــ ــتةوةية رةحـــ ــةورةي يـــــةزدي بـــــة دةســـ ــيم دةســـــذةيةكي گـــ ــتةوةية رةحـــ ــةورةي يـــــةزدي بـــــة دةســـ ــيم دةســـــذةيةكي گـــ ــتةوةية رةحـــ ــةورةي يـــــةزدي بـــــة دةســـ ــيم دةســـــذةيةكي گـــ . . . . رةحـــ
كؤترةكان ماندوو بثمةبةسـت    كؤترةكان ماندوو بثمةبةسـت    كؤترةكان ماندوو بثمةبةسـت    كؤترةكان ماندوو بثمةبةسـت    . . . . رايدةوةشثنثت و كؤترةكاين فذ دةدات    رايدةوةشثنثت و كؤترةكاين فذ دةدات    رايدةوةشثنثت و كؤترةكاين فذ دةدات    رايدةوةشثنثت و كؤترةكاين فذ دةدات    

ــة حــةواوة دةســووذثنةوة  ــة حــةواوة دةســووذثنةوة ب ــة حــةواوة دةســووذثنةوة ب ــة حــةواوة دةســووذثنةوة ب ــةر    . . . . ب ــة س ــث و، ب ــي كاص ــاين ماص ــةر ب ــة س ــةر    ب ــة س ــث و، ب ــي كاص ــاين ماص ــةر ب ــة س ــةر    ب ــة س ــث و، ب ــي كاص ــاين ماص ــةر ب ــة س ــةر    ب ــة س ــث و، ب ــي كاص ــاين ماص ــةر ب ــة س ب
لة ترسـي هةذةشـةي دةسـذةكةي رةحـيم نـاوثرن           لة ترسـي هةذةشـةي دةسـذةكةي رةحـيم نـاوثرن           لة ترسـي هةذةشـةي دةسـذةكةي رةحـيم نـاوثرن           لة ترسـي هةذةشـةي دةسـذةكةي رةحـيم نـاوثرن           . . . . بانةكاين كؤآلنةوة بانةكاين كؤآلنةوة بانةكاين كؤآلنةوة بانةكاين كؤآلنةوة 

خؤشةويــستترينيان شــاباص رةشــثكة و، يــةك لــة دوا يــةك      خؤشةويــستترينيان شــاباص رةشــثكة و، يــةك لــة دوا يــةك      خؤشةويــستترينيان شــاباص رةشــثكة و، يــةك لــة دوا يــةك      خؤشةويــستترينيان شــاباص رةشــثكة و، يــةك لــة دوا يــةك      . . . . بنيــشنبنيــشنبنيــشنبنيــشن
        ....خاوةنةكةي شاد دةكاتخاوةنةكةي شاد دةكاتخاوةنةكةي شاد دةكاتخاوةنةكةي شاد دةكات. . . . سةرمةقوالت دةداتسةرمةقوالت دةداتسةرمةقوالت دةداتسةرمةقوالت دةدات

نيگاي لة كؤترةكانةوة بؤ ئـةو    نيگاي لة كؤترةكانةوة بؤ ئـةو    نيگاي لة كؤترةكانةوة بؤ ئـةو    نيگاي لة كؤترةكانةوة بؤ ئـةو    . . . . مةرحةبايي رةحيم دةكات فةرهاد   مةرحةبايي رةحيم دةكات فةرهاد   مةرحةبايي رةحيم دةكات فةرهاد   مةرحةبايي رةحيم دةكات فةرهاد   
ــؤ پة  ــشةوة ب ــة وي ــؤ پة و، ل ــشةوة ب ــة وي ــؤ پة و، ل ــشةوة ب ــة وي ــؤ پة و، ل ــشةوة ب ــة وي ــةوة  و، ل ــةكةيان شــؤذ دةبثت ــةوة  جنــةرةي بچــووكي ماص ــةكةيان شــؤذ دةبثت ــةوة  جنــةرةي بچــووكي ماص ــةكةيان شــؤذ دةبثت ــةوة  جنــةرةي بچــووكي ماص ــةكةيان شــؤذ دةبثت . . . . جنــةرةي بچــووكي ماص

شيشةي پةجنةرةكان رةسـميديواري كاگص و تايةكي دةركةي چثـوي      شيشةي پةجنةرةكان رةسـميديواري كاگص و تايةكي دةركةي چثـوي      شيشةي پةجنةرةكان رةسـميديواري كاگص و تايةكي دةركةي چثـوي      شيشةي پةجنةرةكان رةسـميديواري كاگص و تايةكي دةركةي چثـوي      
گوصـة هةنارةكـة لـة نـاو تـاي      گوصـة هةنارةكـة لـة نـاو تـاي      گوصـة هةنارةكـة لـة نـاو تـاي      گوصـة هةنارةكـة لـة نـاو تـاي      . . . . ماصي پريثژنيان لة خؤياندا كثشاوةتةوة    ماصي پريثژنيان لة خؤياندا كثشاوةتةوة    ماصي پريثژنيان لة خؤياندا كثشاوةتةوة    ماصي پريثژنيان لة خؤياندا كثشاوةتةوة    

ــة ــةدةركةكةداي ــةدةركةكةداي ــةدةركةكةداي ــات . . . . دةركةكةداي ــةرزتر مةرحــةبايي رةحــيم دةك ــات ب ــةرزتر مةرحــةبايي رةحــيم دةك ــات ب ــةرزتر مةرحــةبايي رةحــيم دةك ــات ب ــةرزتر مةرحــةبايي رةحــيم دةك دةســتة ســپي و  دةســتة ســپي و  دةســتة ســپي و  دةســتة ســپي و  . . . . ب
ناسكةكة لة پشت پةجنةرةكةو، لة پشت گوصدان و گوصة هةنارةكـةوة           ناسكةكة لة پشت پةجنةرةكةو، لة پشت گوصدان و گوصة هةنارةكـةوة           ناسكةكة لة پشت پةجنةرةكةو، لة پشت گوصدان و گوصة هةنارةكـةوة           ناسكةكة لة پشت پةجنةرةكةو، لة پشت گوصدان و گوصة هةنارةكـةوة           

        . . . . پةردة الدةداتپةردة الدةداتپةردة الدةداتپةردة الدةدات
 دةصثن بـة تـةماي تابلؤيـةك لـةو كـوذة كوثرانـة          دةصثن بـة تـةماي تابلؤيـةك لـةو كـوذة كوثرانـة          دةصثن بـة تـةماي تابلؤيـةك لـةو كـوذة كوثرانـة          دةصثن بـة تـةماي تابلؤيـةك لـةو كـوذة كوثرانـة         ((((((((: : : : رةحيم دةصثت رةحيم دةصثت رةحيم دةصثت رةحيم دةصثت 

        ))))))))....بكثشيتةوةبكثشيتةوةبكثشيتةوةبكثشيتةوة
وةك هةميـشة دةسـت لـة نـاو         وةك هةميـشة دةسـت لـة نـاو         وةك هةميـشة دةسـت لـة نـاو         وةك هةميـشة دةسـت لـة نـاو         . . . . هثشتا لة كؤآلنن كـوذة كوثرةكـان      هثشتا لة كؤآلنن كـوذة كوثرةكـان      هثشتا لة كؤآلنن كـوذة كوثرةكـان      هثشتا لة كؤآلنن كـوذة كوثرةكـان      

        ....زمانيان دةركثشاوة و نوقصةكانيان دةلثسنةوةزمانيان دةركثشاوة و نوقصةكانيان دةلثسنةوةزمانيان دةركثشاوة و نوقصةكانيان دةلثسنةوةزمانيان دةركثشاوة و نوقصةكانيان دةلثسنةوة. . . . دةسيت يةكتردةسيت يةكتردةسيت يةكتردةسيت يةكتر
ــةرهاد   ــثت ف ــثت؟ ناپرس ــث دةص ــةرهاد  ك ــثت ف ــثت؟ ناپرس ــث دةص ــةرهاد  ك ــثت ف ــثت؟ ناپرس ــث دةص ــةرهاد  ك ــثت ف ــثت؟ ناپرس ــث دةص ــةو رؤژ  . . . . ك ــة؟ ئ ــث گوتووي ــةو رؤژ  ك ــة؟ ئ ــث گوتووي ــةو رؤژ  ك ــة؟ ئ ــث گوتووي ــةو رؤژ  ك ــة؟ ئ ــث گوتووي ــة ك ــة ة ك ــة ة ك ــة ة ك ة ك

 بة تـةمام   بة تـةمام   بة تـةمام   بة تـةمام  ((((((((: : : : نةخشي كاصثي لة قةراغ حةوزةكة كثشاوةتةوة، گوتووية      نةخشي كاصثي لة قةراغ حةوزةكة كثشاوةتةوة، گوتووية      نةخشي كاصثي لة قةراغ حةوزةكة كثشاوةتةوة، گوتووية      نةخشي كاصثي لة قةراغ حةوزةكة كثشاوةتةوة، گوتووية      
 سةيري پةجنةرةكـة     سةيري پةجنةرةكـة     سةيري پةجنةرةكـة     سةيري پةجنةرةكـة    ))))))))............تابلؤيةكيش لةو دوو كوذة كلؤصة بكثشمةوة     تابلؤيةكيش لةو دوو كوذة كلؤصة بكثشمةوة     تابلؤيةكيش لةو دوو كوذة كلؤصة بكثشمةوة     تابلؤيةكيش لةو دوو كوذة كلؤصة بكثشمةوة     

. . . . لثي تـؤراوة؟ خـةم دايـدةگرثت      لثي تـؤراوة؟ خـةم دايـدةگرثت      لثي تـؤراوة؟ خـةم دايـدةگرثت      لثي تـؤراوة؟ خـةم دايـدةگرثت      . . . . كاصث خؤي پيشان نادات   كاصث خؤي پيشان نادات   كاصث خؤي پيشان نادات   كاصث خؤي پيشان نادات   . . . . دةكاتةوةدةكاتةوةدةكاتةوةدةكاتةوة
. . . . لة بريي دةچثتـةوة بـؤچي هاتووةتـةوة و، بـة تةمايـة چـي پـث بـصثت                  لة بريي دةچثتـةوة بـؤچي هاتووةتـةوة و، بـة تةمايـة چـي پـث بـصثت                  لة بريي دةچثتـةوة بـؤچي هاتووةتـةوة و، بـة تةمايـة چـي پـث بـصثت                  لة بريي دةچثتـةوة بـؤچي هاتووةتـةوة و، بـة تةمايـة چـي پـث بـصثت                  

ــيخؤي،     ــژن، ماصـ ــي پريثـ ــوي ماصـ ــةي چثـ ــثجار دةركـ ــةك، دوو، سـ ــيخؤي،    يـ ــژن، ماصـ ــي پريثـ ــوي ماصـ ــةي چثـ ــثجار دةركـ ــةك، دوو، سـ ــيخؤي،    يـ ــژن، ماصـ ــي پريثـ ــوي ماصـ ــةي چثـ ــثجار دةركـ ــةك، دوو، سـ ــيخؤي،    يـ ــژن، ماصـ ــي پريثـ ــوي ماصـ ــةي چثـ ــثجار دةركـ ــةك، دوو، سـ يـ
        ....دةكوتثتدةكوتثتدةكوتثتدةكوتثت

ــثت ــيم دةصـ ــثترةحـ ــيم دةصـ ــثترةحـ ــيم دةصـ ــثترةحـ ــيم دةصـ ــة   ((((((((: : : : رةحـ ــؤ دةركةكـ ــةرهاد؟ خـ ــاك فـ ــوثي كـ ــة كـ ــة    لـ ــؤ دةركةكـ ــةرهاد؟ خـ ــاك فـ ــوثي كـ ــة كـ ــة    لـ ــؤ دةركةكـ ــةرهاد؟ خـ ــاك فـ ــوثي كـ ــة كـ ــة    لـ ــؤ دةركةكـ ــةرهاد؟ خـ ــاك فـ ــوثي كـ ــة كـ  لـ
        ))))))))............دانةخراوةدانةخراوةدانةخراوةدانةخراوة

        )))))))).... خووي پثگرتووة خووي پثگرتووة خووي پثگرتووة خووي پثگرتووة((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت. . . . من پثكةنيممن پثكةنيممن پثكةنيممن پثكةنيم



 

ئــةويش ئــةويش ئــةويش ئــةويش . . . . بــة نائومثديــةوة رؤشــتة ژووربــة نائومثديــةوة رؤشــتة ژووربــة نائومثديــةوة رؤشــتة ژووربــة نائومثديــةوة رؤشــتة ژوور. . . . فــةرهاد تــةريق بــووةوةفــةرهاد تــةريق بــووةوةفــةرهاد تــةريق بــووةوةفــةرهاد تــةريق بــووةوة
 داآلنـة    داآلنـة    داآلنـة    داآلنـة   پريثژن لة حةساري ئـةو ديـو      پريثژن لة حةساري ئـةو ديـو      پريثژن لة حةساري ئـةو ديـو      پريثژن لة حةساري ئـةو ديـو      . . . . شوثين كةوت و منيش بة دواياندا     شوثين كةوت و منيش بة دواياندا     شوثين كةوت و منيش بة دواياندا     شوثين كةوت و منيش بة دواياندا     

        : : : : نةيگوتنةيگوتنةيگوتنةيگوت. . . . تاريكةكة بووتاريكةكة بووتاريكةكة بووتاريكةكة بوو
    ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . .  دةمثكة بـوو نةيـدةگوت      دةمثكة بـوو نةيـدةگوت      دةمثكة بـوو نةيـدةگوت      دةمثكة بـوو نةيـدةگوت     )))))))).... خؤ دةركةكة دانةخرابوو، كوذم     خؤ دةركةكة دانةخرابوو، كوذم     خؤ دةركةكة دانةخرابوو، كوذم     خؤ دةركةكة دانةخرابوو، كوذم    ((((((((

        ))))))))....كارم پثتة كوذمكارم پثتة كوذمكارم پثتة كوذمكارم پثتة كوذم. . . . مةذؤرة سةرمةذؤرة سةرمةذؤرة سةرمةذؤرة سةر
بؤ حةسارة بچووكةكة و، پريثـژن  بؤ حةسارة بچووكةكة و، پريثـژن  بؤ حةسارة بچووكةكة و، پريثـژن  بؤ حةسارة بچووكةكة و، پريثـژن  . . . . فةرهاد بثواز بةرةو رووي چوو فةرهاد بثواز بةرةو رووي چوو فةرهاد بثواز بةرةو رووي چوو فةرهاد بثواز بةرةو رووي چوو 

        ....پاكةتثكي گةورةي بؤ هثناو، داية دةسيتپاكةتثكي گةورةي بؤ هثناو، داية دةسيتپاكةتثكي گةورةي بؤ هثناو، داية دةسيتپاكةتثكي گةورةي بؤ هثناو، داية دةسيت
        ))))))))....پثش پثي تؤ برادةرة عةينةكيةكةت بؤي هثنايپثش پثي تؤ برادةرة عةينةكيةكةت بؤي هثنايپثش پثي تؤ برادةرة عةينةكيةكةت بؤي هثنايپثش پثي تؤ برادةرة عةينةكيةكةت بؤي هثناي

لثي وةرگرت  لثي وةرگرت  لثي وةرگرت  لثي وةرگرت  . . . . دةيزاين كتثبة دةيزاين كتثبة دةيزاين كتثبة دةيزاين كتثبة . . . . فةرهاد تثگةيي فةرهاد تثگةيي فةرهاد تثگةيي فةرهاد تثگةيي . . . . بة نيگةرانيةوة گويت  بة نيگةرانيةوة گويت  بة نيگةرانيةوة گويت  بة نيگةرانيةوة گويت  
        ))))))))............ نةدةبوو نةدةبوو نةدةبوو نةدةبوو((((((((: : : : و، گويتو، گويتو، گويتو، گويت

        )))))))).... دوثشةو لة كوث بووي؟ بريا لة ماص بوويتاية دوثشةو لة كوث بووي؟ بريا لة ماص بوويتاية دوثشةو لة كوث بووي؟ بريا لة ماص بوويتاية دوثشةو لة كوث بووي؟ بريا لة ماص بوويتاية((((((((: : : : پريثژن گويتپريثژن گويتپريثژن گويتپريثژن گويت
چي رووي داوة؟ ئةو نيگاي لة پريثژنةوة بؤ فـةرهاد گوثزايـةوة و،             چي رووي داوة؟ ئةو نيگاي لة پريثژنةوة بؤ فـةرهاد گوثزايـةوة و،             چي رووي داوة؟ ئةو نيگاي لة پريثژنةوة بؤ فـةرهاد گوثزايـةوة و،             چي رووي داوة؟ ئةو نيگاي لة پريثژنةوة بؤ فـةرهاد گوثزايـةوة و،             

            )))))))) چي روويداوة؟  چي روويداوة؟  چي روويداوة؟  چي روويداوة؟ ((((((((: : : : لة مين پرسيلة مين پرسيلة مين پرسيلة مين پرسي
. . . .  ديــسان شــةذيان بــووةوة ديــسان شــةذيان بــووةوة ديــسان شــةذيان بــووةوة ديــسان شــةذيان بــووةوة((((((((: : : : پريثــژن گــويتپريثــژن گــويتپريثــژن گــويتپريثــژن گــويت. . . .  نــةگوت نــةگوت نــةگوت نــةگوتمــن هــيچممــن هــيچممــن هــيچممــن هــيچم
        ))))))))....هةموو خةصكي كؤآلنيان سةر رژايةوةهةموو خةصكي كؤآلنيان سةر رژايةوةهةموو خةصكي كؤآلنيان سةر رژايةوةهةموو خةصكي كؤآلنيان سةر رژايةوة. . . . شةذثكي قورسشةذثكي قورسشةذثكي قورسشةذثكي قورس

پريثژن نةيگوت كثو كث شةذيان بووةتةوة و، خةصكي كؤآلنيان سةر      پريثژن نةيگوت كثو كث شةذيان بووةتةوة و، خةصكي كؤآلنيان سةر      پريثژن نةيگوت كثو كث شةذيان بووةتةوة و، خةصكي كؤآلنيان سةر      پريثژن نةيگوت كثو كث شةذيان بووةتةوة و، خةصكي كؤآلنيان سةر      
        . . . . رژاوةرژاوةرژاوةرژاوة

ئـةو  ئـةو  ئـةو  ئـةو  . . . . سـةري لةقانـد و ئـاخثكي سـاردي هةصكثـشا          سـةري لةقانـد و ئـاخثكي سـاردي هةصكثـشا          سـةري لةقانـد و ئـاخثكي سـاردي هةصكثـشا          سـةري لةقانـد و ئـاخثكي سـاردي هةصكثـشا          . . . .  فةرهاد تثگةيشتبوو  فةرهاد تثگةيشتبوو  فةرهاد تثگةيشتبوو  فةرهاد تثگةيشتبوو 
        )))))))) چي روويداوة؟  چي روويداوة؟  چي روويداوة؟  چي روويداوة؟ ((((((((: : : : پرسيارةكةي دووبارة كردةوةپرسيارةكةي دووبارة كردةوةپرسيارةكةي دووبارة كردةوةپرسيارةكةي دووبارة كردةوة

        )))))))).... وةرة سةر با بؤت بگثذمةوة وةرة سةر با بؤت بگثذمةوة وةرة سةر با بؤت بگثذمةوة وةرة سةر با بؤت بگثذمةوة((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت
فةرهاد و پريثژن قسةيان دةكرد كة ئثمة بة پليكانةكاندا هةصـگةذاين           فةرهاد و پريثژن قسةيان دةكرد كة ئثمة بة پليكانةكاندا هةصـگةذاين           فةرهاد و پريثژن قسةيان دةكرد كة ئثمة بة پليكانةكاندا هةصـگةذاين           فةرهاد و پريثژن قسةيان دةكرد كة ئثمة بة پليكانةكاندا هةصـگةذاين           

ئثـستا ئيتـر ژوورثكـي      ئثـستا ئيتـر ژوورثكـي      ئثـستا ئيتـر ژوورثكـي      ئثـستا ئيتـر ژوورثكـي      . . . . و، خؤمان بة ژووري سـةر حةسـارةكةدا كـرد         و، خؤمان بة ژووري سـةر حةسـارةكةدا كـرد         و، خؤمان بة ژووري سـةر حةسـارةكةدا كـرد         و، خؤمان بة ژووري سـةر حةسـارةكةدا كـرد         
ئةو لة سةر چرپاكةي فةرهاد دانيشت و چاوي لـة          ئةو لة سةر چرپاكةي فةرهاد دانيشت و چاوي لـة          ئةو لة سةر چرپاكةي فةرهاد دانيشت و چاوي لـة          ئةو لة سةر چرپاكةي فةرهاد دانيشت و چاوي لـة          . . . . پؤشتة و پةرداخ بوو   پؤشتة و پةرداخ بوو   پؤشتة و پةرداخ بوو   پؤشتة و پةرداخ بوو   

        : : : : گومتگومتگومتگومت. . . . دةمم بذيدةمم بذيدةمم بذيدةمم بذي
بـةآلم  بـةآلم  بـةآلم  بـةآلم  . . . . قذةي كاصث و رةحيمي براي قسة و هةواصثكي تـازة نيـة           قذةي كاصث و رةحيمي براي قسة و هةواصثكي تـازة نيـة           قذةي كاصث و رةحيمي براي قسة و هةواصثكي تـازة نيـة           قذةي كاصث و رةحيمي براي قسة و هةواصثكي تـازة نيـة            شةذو    شةذو    شةذو    شةذو   ((((((((

ــةرةي     ــةوانيش پ ــشةي ئ ــة، كث ــةم كؤآلن ــة ئ ــةرهاد هاتووةت ــةوةيت ف ــةرةي    ل ــةوانيش پ ــشةي ئ ــة، كث ــةم كؤآلن ــة ئ ــةرهاد هاتووةت ــةوةيت ف ــةرةي    ل ــةوانيش پ ــشةي ئ ــة، كث ــةم كؤآلن ــة ئ ــةرهاد هاتووةت ــةوةيت ف ــةرةي    ل ــةوانيش پ ــشةي ئ ــة، كث ــةم كؤآلن ــة ئ ــةرهاد هاتووةت ــةوةيت ف ل
ــةندووة ــةندووةس ــةندووةس ــةندووةس ــدا      . . . . س ــث و پثك ــةذيان دةب ــتثك ش ــةر ش ــة س ــةوة ل ــةر ش ــدا      ه ــث و پثك ــةذيان دةب ــتثك ش ــةر ش ــة س ــةوة ل ــةر ش ــدا      ه ــث و پثك ــةذيان دةب ــتثك ش ــةر ش ــة س ــةوة ل ــةر ش ــدا      ه ــث و پثك ــةذيان دةب ــتثك ش ــةر ش ــة س ــةوة ل ــةر ش ه
سةرةتا لةسةر ئـةوةي كاصـث نةيدةهثـشت لـة ماصـةكةياندا        سةرةتا لةسةر ئـةوةي كاصـث نةيدةهثـشت لـة ماصـةكةياندا        سةرةتا لةسةر ئـةوةي كاصـث نةيدةهثـشت لـة ماصـةكةياندا        سةرةتا لةسةر ئـةوةي كاصـث نةيدةهثـشت لـة ماصـةكةياندا        . . . . هةصدةپذژثنهةصدةپذژثنهةصدةپذژثنهةصدةپذژثن
دواتر گوتبووي، نابـث بـرادةرة الت و لووتـةكاين رةحـيم            دواتر گوتبووي، نابـث بـرادةرة الت و لووتـةكاين رةحـيم            دواتر گوتبووي، نابـث بـرادةرة الت و لووتـةكاين رةحـيم            دواتر گوتبووي، نابـث بـرادةرة الت و لووتـةكاين رةحـيم            . . . . قومار بكةن قومار بكةن قومار بكةن قومار بكةن 



 

        : : : : دوثشةويش پيلةي پثگرتبوو، گوتبوويدوثشةويش پيلةي پثگرتبوو، گوتبوويدوثشةويش پيلةي پثگرتبوو، گوتبوويدوثشةويش پيلةي پثگرتبوو، گوتبووي. . . . بةو ماصةدا بچنبةو ماصةدا بچنبةو ماصةدا بچنبةو ماصةدا بچن
        ))))))))............ دةبث كارثك بدؤزيتةوة و، دةست لة دةبث كارثك بدؤزيتةوة و، دةست لة دةبث كارثك بدؤزيتةوة و، دةست لة دةبث كارثك بدؤزيتةوة و، دةست لة((((((((

 دةذؤم شـكايةتت     دةذؤم شـكايةتت     دةذؤم شـكايةتت     دةذؤم شـكايةتت    ((((((((: : : : كاصث گوتبووي كاصث گوتبووي كاصث گوتبووي كاصث گوتبووي . . . . شةذةكةيان قووص بووبووةوة  شةذةكةيان قووص بووبووةوة  شةذةكةيان قووص بووبووةوة  شةذةكةيان قووص بووبووةوة  
 ئةگةر دادم نةپرسن، بـةجثتان   ئةگةر دادم نةپرسن، بـةجثتان   ئةگةر دادم نةپرسن، بـةجثتان   ئةگةر دادم نةپرسن، بـةجثتان  ((((((((: : : :  گوتبووي گوتبووي گوتبووي گوتبووي))))))))....لثدةكةم و بة گرتت دةدةم لثدةكةم و بة گرتت دةدةم لثدةكةم و بة گرتت دةدةم لثدةكةم و بة گرتت دةدةم 

رةحيم مةسـت   رةحيم مةسـت   رةحيم مةسـت   رةحيم مةسـت   . . . .  بة گريانةوة گوتبووي    بة گريانةوة گوتبووي    بة گريانةوة گوتبووي    بة گريانةوة گوتبووي   ))))))))....م هةصدةگرم م هةصدةگرم م هةصدةگرم م هةصدةگرم دثصم و، سةري خؤ   دثصم و، سةري خؤ   دثصم و، سةري خؤ   دثصم و، سةري خؤ   
. . . . بة پةيژةدا هةصـگةذابوو   بة پةيژةدا هةصـگةذابوو   بة پةيژةدا هةصـگةذابوو   بة پةيژةدا هةصـگةذابوو   . . . . كاصث لة ژوورةكة دةرپةذيبوو   كاصث لة ژوورةكة دةرپةذيبوو   كاصث لة ژوورةكة دةرپةذيبوو   كاصث لة ژوورةكة دةرپةذيبوو   . . . . لثي دابوو لثي دابوو لثي دابوو لثي دابوو . . . . بووبووبووبوو

رةحـيم لـة پةيژةكـة      رةحـيم لـة پةيژةكـة      رةحـيم لـة پةيژةكـة      رةحـيم لـة پةيژةكـة      . . . . گوتبووي، دةچث سةري كؤترةكـاين هةصـدةكةنث      گوتبووي، دةچث سةري كؤترةكـاين هةصـدةكةنث      گوتبووي، دةچث سةري كؤترةكـاين هةصـدةكةنث      گوتبووي، دةچث سةري كؤترةكـاين هةصـدةكةنث      
. . . . ويـستبووي بـة ورگيـدا بكـا    ويـستبووي بـة ورگيـدا بكـا    ويـستبووي بـة ورگيـدا بكـا    ويـستبووي بـة ورگيـدا بكـا    . . . . چـةقؤي لـث كثـشابوو     چـةقؤي لـث كثـشابوو     چـةقؤي لـث كثـشابوو     چـةقؤي لـث كثـشابوو     . . . . خستبووية خـوار  خستبووية خـوار  خستبووية خـوار  خستبووية خـوار  

كاصـث  كاصـث  كاصـث  كاصـث  . . . . دراوسثكان فريا كةوتبوون و، چةقؤكةيان لة دةست دةرهثنا بوو        دراوسثكان فريا كةوتبوون و، چةقؤكةيان لة دةست دةرهثنا بوو        دراوسثكان فريا كةوتبوون و، چةقؤكةيان لة دةست دةرهثنا بوو        دراوسثكان فريا كةوتبوون و، چةقؤكةيان لة دةست دةرهثنا بوو        
پريثژين خاوةين  پريثژين خاوةين  پريثژين خاوةين  پريثژين خاوةين  . . . . كوذة كوثرةكانيش گريابوون  كوذة كوثرةكانيش گريابوون  كوذة كوثرةكانيش گريابوون  كوذة كوثرةكانيش گريابوون  . . . . گريابووگريابووگريابووگريابوو. . . . خؤي رنيبوو خؤي رنيبوو خؤي رنيبوو خؤي رنيبوو 

تـا بـةياين لـة الي خـؤي         تـا بـةياين لـة الي خـؤي         تـا بـةياين لـة الي خـؤي         تـا بـةياين لـة الي خـؤي         . . . . ماصي فةرهاد، كاصثي بردبـووةوة ماصـي خـؤي        ماصي فةرهاد، كاصثي بردبـووةوة ماصـي خـؤي        ماصي فةرهاد، كاصثي بردبـووةوة ماصـي خـؤي        ماصي فةرهاد، كاصثي بردبـووةوة ماصـي خـؤي        
        ............خةواندبوويخةواندبوويخةواندبوويخةواندبووي

. . . . فرمثــسك لــة چاويــدا پــةنگي خواردبــووةوةفرمثــسك لــة چاويــدا پــةنگي خواردبــووةوةفرمثــسك لــة چاويــدا پــةنگي خواردبــووةوةفرمثــسك لــة چاويــدا پــةنگي خواردبــووةوة. . . . ئــةو گــوثي گرتبــووئــةو گــوثي گرتبــووئــةو گــوثي گرتبــووئــةو گــوثي گرتبــوو
رةنگة فرمثسك لـة چـاوي      رةنگة فرمثسك لـة چـاوي      رةنگة فرمثسك لـة چـاوي      رةنگة فرمثسك لـة چـاوي      . . . . ژن بوو ژن بوو ژن بوو ژن بوو فةرهاد هثشتا لة حةسار لة الي پريث      فةرهاد هثشتا لة حةسار لة الي پريث      فةرهاد هثشتا لة حةسار لة الي پريث      فةرهاد هثشتا لة حةسار لة الي پريث      

ئةو هةسـتا و لـة پةجنةرةكـةوة سـةيري          ئةو هةسـتا و لـة پةجنةرةكـةوة سـةيري          ئةو هةسـتا و لـة پةجنةرةكـةوة سـةيري          ئةو هةسـتا و لـة پةجنةرةكـةوة سـةيري          . . . . ئةويشدا پةنگي خواردبثتةوة  ئةويشدا پةنگي خواردبثتةوة  ئةويشدا پةنگي خواردبثتةوة  ئةويشدا پةنگي خواردبثتةوة  
    ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . ئةوسا ئاوذي لة مـن دايـةوة      ئةوسا ئاوذي لة مـن دايـةوة      ئةوسا ئاوذي لة مـن دايـةوة      ئةوسا ئاوذي لة مـن دايـةوة      . . . . سةيري پريثژن و فةرهاد   سةيري پريثژن و فةرهاد   سةيري پريثژن و فةرهاد   سةيري پريثژن و فةرهاد   . . . . كردكردكردكرد

        ))))))))باشة بؤ كاصث لة فةرهاد تؤراوة؟ بؤ خؤي نيشان فةرهاد نادا؟ باشة بؤ كاصث لة فةرهاد تؤراوة؟ بؤ خؤي نيشان فةرهاد نادا؟ باشة بؤ كاصث لة فةرهاد تؤراوة؟ بؤ خؤي نيشان فةرهاد نادا؟ باشة بؤ كاصث لة فةرهاد تؤراوة؟ بؤ خؤي نيشان فةرهاد نادا؟ 
دوثشةو بة شةقي رةحيم ژثـر چـاوي       دوثشةو بة شةقي رةحيم ژثـر چـاوي       دوثشةو بة شةقي رةحيم ژثـر چـاوي       دوثشةو بة شةقي رةحيم ژثـر چـاوي       . . . .  لة فةرهاد نةتؤراوة    لة فةرهاد نةتؤراوة    لة فةرهاد نةتؤراوة    لة فةرهاد نةتؤراوة   ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

        ))))))))....حةز ناكا فةرهاد بةو شثوة بيبينثحةز ناكا فةرهاد بةو شثوة بيبينثحةز ناكا فةرهاد بةو شثوة بيبينثحةز ناكا فةرهاد بةو شثوة بيبينث. . . . رةش بووةتةوة و، ماسيوةرةش بووةتةوة و، ماسيوةرةش بووةتةوة و، ماسيوةرةش بووةتةوة و، ماسيوة
لة ماصي لة ماصي لة ماصي لة ماصي . . . . دةبوو بة شوثن كارثكدا لة ماص بذؤمة دةر  دةبوو بة شوثن كارثكدا لة ماص بذؤمة دةر  دةبوو بة شوثن كارثكدا لة ماص بذؤمة دةر  دةبوو بة شوثن كارثكدا لة ماص بذؤمة دةر  . . . . ئةوسا هةستام ئةوسا هةستام ئةوسا هةستام ئةوسا هةستام 

تا دةگةذمثةوة تؤ بة    تا دةگةذمثةوة تؤ بة    تا دةگةذمثةوة تؤ بة    تا دةگةذمثةوة تؤ بة    . . . .  من دةذؤمة دةر    من دةذؤمة دةر    من دةذؤمة دةر    من دةذؤمة دةر   ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت. . . . فةرهاد و، ئةو بةجثبثصم   فةرهاد و، ئةو بةجثبثصم   فةرهاد و، ئةو بةجثبثصم   فةرهاد و، ئةو بةجثبثصم   
        ))))))))....وردي رووداوي ئةو شةوة و، ئةو شةذ و قذة بنووسةوردي رووداوي ئةو شةوة و، ئةو شةذ و قذة بنووسةوردي رووداوي ئةو شةوة و، ئةو شةذ و قذة بنووسةوردي رووداوي ئةو شةوة و، ئةو شةذ و قذة بنووسة

لة پشت مثزي ژوورةكةي خـؤي      لة پشت مثزي ژوورةكةي خـؤي      لة پشت مثزي ژوورةكةي خـؤي      لة پشت مثزي ژوورةكةي خـؤي      . . . .  هثشتا لة پشت مثزةكةي بوو      هثشتا لة پشت مثزةكةي بوو      هثشتا لة پشت مثزةكةي بوو      هثشتا لة پشت مثزةكةي بوو     ئةوئةوئةوئةو
لة دوا رستةي نووسينةكةي ورد لة دوا رستةي نووسينةكةي ورد لة دوا رستةي نووسينةكةي ورد لة دوا رستةي نووسينةكةي ورد . . . . و، هثشتا قةصةمةكةي بة دةستةوة بوو    و، هثشتا قةصةمةكةي بة دةستةوة بوو    و، هثشتا قةصةمةكةي بة دةستةوة بوو    و، هثشتا قةصةمةكةي بة دةستةوة بوو    

        ::::نووسيبووينووسيبووينووسيبووينووسيبووي. . . . بووةوةبووةوةبووةوةبووةوة
        )))))))).... لة كوثي كاك فةرهاد؟ خؤ دةركة دانةخراوة لة كوثي كاك فةرهاد؟ خؤ دةركة دانةخراوة لة كوثي كاك فةرهاد؟ خؤ دةركة دانةخراوة لة كوثي كاك فةرهاد؟ خؤ دةركة دانةخراوة((((((((: : : : رةحيم دةصثترةحيم دةصثترةحيم دةصثترةحيم دةصثت
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ديـسان سـةماي    ديـسان سـةماي    ديـسان سـةماي    ديـسان سـةماي    . . . . ديسان گذ و ديسان باو، خةصوةيت رچيوي كؤآلن       ديسان گذ و ديسان باو، خةصوةيت رچيوي كؤآلن       ديسان گذ و ديسان باو، خةصوةيت رچيوي كؤآلن       ديسان گذ و ديسان باو، خةصوةيت رچيوي كؤآلن       

قيژةي تيژ و ترسناكي كثبوو خةوي      قيژةي تيژ و ترسناكي كثبوو خةوي      قيژةي تيژ و ترسناكي كثبوو خةوي      قيژةي تيژ و ترسناكي كثبوو خةوي      ... ... ... ... گذو با و، قيژةي تيژ و ترسناكي      گذو با و، قيژةي تيژ و ترسناكي      گذو با و، قيژةي تيژ و ترسناكي      گذو با و، قيژةي تيژ و ترسناكي      
        شةواين لث حةرام كردبوو؟شةواين لث حةرام كردبوو؟شةواين لث حةرام كردبوو؟شةواين لث حةرام كردبوو؟

... ... ... ... سـةرةگثژة و  سـةرةگثژة و  سـةرةگثژة و  سـةرةگثژة و  . . . . ئةو بةياين بةر لة خؤركةوتن لة خـةو راپـةذيبوو         ئةو بةياين بةر لة خؤركةوتن لة خـةو راپـةذيبوو         ئةو بةياين بةر لة خؤركةوتن لة خـةو راپـةذيبوو         ئةو بةياين بةر لة خؤركةوتن لة خـةو راپـةذيبوو         
... ... ... ... بةآلم ئـةم بةيانيـة    بةآلم ئـةم بةيانيـة    بةآلم ئـةم بةيانيـة    بةآلم ئـةم بةيانيـة    . . . . ماوةيةك بوو جاروبار تووشي سةرةگثژة دةبوو     ماوةيةك بوو جاروبار تووشي سةرةگثژة دةبوو     ماوةيةك بوو جاروبار تووشي سةرةگثژة دةبوو     ماوةيةك بوو جاروبار تووشي سةرةگثژة دةبوو     

ــو  ــشةو ب ــةوةي دوث ــو ســةرةگثژةي خواردن ــشةو ب ــةوةي دوث ــو ســةرةگثژةي خواردن ــشةو ب ــةوةي دوث ــو ســةرةگثژةي خواردن ــشةو ب ــةوةي دوث ــشةو جــةاليل . . . . و رةنگــةو رةنگــةو رةنگــةو رةنگــةســةرةگثژةي خواردن ــشةو جــةاليل دوث ــشةو جــةاليل دوث ــشةو جــةاليل دوث دوث
. . . . بـة بؤنـةي شـةوي يةلـداوة، لـة ئثـوارةوة هـاتبوو             بـة بؤنـةي شـةوي يةلـداوة، لـة ئثـوارةوة هـاتبوو             بـة بؤنـةي شـةوي يةلـداوة، لـة ئثـوارةوة هـاتبوو             بـة بؤنـةي شـةوي يةلـداوة، لـة ئثـوارةوة هـاتبوو             . . . . هاوذثي لثرة بـوو   هاوذثي لثرة بـوو   هاوذثي لثرة بـوو   هاوذثي لثرة بـوو   

 لـة درثژتـرين شـةوي     لـة درثژتـرين شـةوي     لـة درثژتـرين شـةوي     لـة درثژتـرين شـةوي    ((((((((: : : : گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي . . . . بتريةكيشي لة گةص خـؤي هثنـابوو    بتريةكيشي لة گةص خـؤي هثنـابوو    بتريةكيشي لة گةص خـؤي هثنـابوو    بتريةكيشي لة گةص خـؤي هثنـابوو    
 وةك زؤربـةي شـةواين       وةك زؤربـةي شـةواين       وةك زؤربـةي شـةواين       وةك زؤربـةي شـةواين      ))))))))....ساصدا هاتووم خةمي ژيانت لةگةص بة بـا دةم        ساصدا هاتووم خةمي ژيانت لةگةص بة بـا دةم        ساصدا هاتووم خةمي ژيانت لةگةص بة بـا دةم        ساصدا هاتووم خةمي ژيانت لةگةص بة بـا دةم        

        . . . . جومعة كة دةهات و خةمي ژياين لة گةص بة با دةداجومعة كة دةهات و خةمي ژياين لة گةص بة با دةداجومعة كة دةهات و خةمي ژياين لة گةص بة با دةداجومعة كة دةهات و خةمي ژياين لة گةص بة با دةدا
ــدن هــاتبوو  ــة گــؤراين خوثن ــدن هــاتبوو لــةو ســةري حةســارةوة ب ــة گــؤراين خوثن ــدن هــاتبوو لــةو ســةري حةســارةوة ب ــة گــؤراين خوثن ــدن هــاتبوو لــةو ســةري حةســارةوة ب ــة گــؤراين خوثن ــة ژوورةوة . . . . لــةو ســةري حةســارةوة ب ــة ژوورةوة ل ــة ژوورةوة ل ــة ژوورةوة ل ل

 واديارة لةم دوو، سث حةفتةدا  واديارة لةم دوو، سث حةفتةدا  واديارة لةم دوو، سث حةفتةدا  واديارة لةم دوو، سث حةفتةدا ((((((((: : : : پثكةنيبوو، گوتبوويپثكةنيبوو، گوتبوويپثكةنيبوو، گوتبوويپثكةنيبوو، گوتبووي. . . . زةبتةكةي ديبوو زةبتةكةي ديبوو زةبتةكةي ديبوو زةبتةكةي ديبوو 
پريؤزت بـث، خةريكـة دةبيبـة       پريؤزت بـث، خةريكـة دةبيبـة       پريؤزت بـث، خةريكـة دةبيبـة       پريؤزت بـث، خةريكـة دةبيبـة       . . . . كة من نةهاتووم، هةومث بة سةر هاتووة      كة من نةهاتووم، هةومث بة سةر هاتووة      كة من نةهاتووم، هةومث بة سةر هاتووة      كة من نةهاتووم، هةومث بة سةر هاتووة      

 مثردةكـةي    مثردةكـةي    مثردةكـةي    مثردةكـةي   ((((((((: : : :  ئـةو گوتبـووي     ئـةو گوتبـووي     ئـةو گوتبـووي     ئـةو گوتبـووي    ))))))))....لةوة ناچث بة تةماي گةذانةوة يب     لةوة ناچث بة تةماي گةذانةوة يب     لةوة ناچث بة تةماي گةذانةوة يب     لةوة ناچث بة تةماي گةذانةوة يب     . . . . ماصماصماصماص



 

تايـةر تؤفيـق،    تايـةر تؤفيـق،    تايـةر تؤفيـق،    تايـةر تؤفيـق،    . . . . سث شريتيـشي لـة گةصـة      سث شريتيـشي لـة گةصـة      سث شريتيـشي لـة گةصـة      سث شريتيـشي لـة گةصـة      . . . . ي بؤي هثناوم  ي بؤي هثناوم  ي بؤي هثناوم  ي بؤي هثناوم  مونرية بة ديار  مونرية بة ديار  مونرية بة ديار  مونرية بة ديار  
        ))))))))كاميانت پث خؤشة؟ كاميانت پث خؤشة؟ كاميانت پث خؤشة؟ كاميانت پث خؤشة؟ . . . . عةيل مةردان و، بةنانعةيل مةردان و، بةنانعةيل مةردان و، بةنانعةيل مةردان و، بةنان

        )))))))).... ئيالهةي ناز ئيالهةي ناز ئيالهةي ناز ئيالهةي ناز((((((((
پياصةكان پـذ و  پياصةكان پـذ و  پياصةكان پـذ و  پياصةكان پـذ و  . . . . دةنگي گةرمي بةنان بة ژوورةكةدا بآلو بووبووةوة دةنگي گةرمي بةنان بة ژوورةكةدا بآلو بووبووةوة دةنگي گةرمي بةنان بة ژوورةكةدا بآلو بووبووةوة دةنگي گةرمي بةنان بة ژوورةكةدا بآلو بووبووةوة 

 اي اهلـة    اي اهلـة    اي اهلـة    اي اهلـة   ((((((((: : : : جـةاليل لـة گـةص شـريتةكة خوثنـدبووي         جـةاليل لـة گـةص شـريتةكة خوثنـدبووي         جـةاليل لـة گـةص شـريتةكة خوثنـدبووي         جـةاليل لـة گـةص شـريتةكة خوثنـدبووي         . . . . خاصي بووبوونةوة خاصي بووبوونةوة خاصي بووبوونةوة خاصي بووبوونةوة 
: : : :  ئةو گوتبـووي  ئةو گوتبـووي  ئةو گوتبـووي  ئةو گوتبـووي ))))))))....برود زبرمبرود زبرمبرود زبرمبرود زبرم... ... ... ... كني غم جانگداز  كني غم جانگداز  كني غم جانگداز  كني غم جانگداز  ... ... ... ... با دل من بساز   با دل من بساز   با دل من بساز   با دل من بساز   ... ... ... ... نازنازنازناز
        ))))))))............لةو دةمةوة كةلةو دةمةوة كةلةو دةمةوة كةلةو دةمةوة كة. . . .  دةمثكةية گومث لة دةنگي بةنان نةبووة دةمثكةية گومث لة دةنگي بةنان نةبووة دةمثكةية گومث لة دةنگي بةنان نةبووة دةمثكةية گومث لة دةنگي بةنان نةبووة((((((((

ئـةو رؤژانـة كـة      ئـةو رؤژانـة كـة      ئـةو رؤژانـة كـة      ئـةو رؤژانـة كـة      . . . . جةاليل لة بريي بوو   جةاليل لة بريي بوو   جةاليل لة بريي بوو   جةاليل لة بريي بوو   . . . . لة بريي نةمابوو لة كةيةوة    لة بريي نةمابوو لة كةيةوة    لة بريي نةمابوو لة كةيةوة    لة بريي نةمابوو لة كةيةوة    
ــسانةوة خــؤي    ــادي ئةف ــة ي ــةو ب ــد و، ئ ــازي دةخوثن ــةنان ئيالهــةي ن ــسانةوة خــؤي   ب ــادي ئةف ــة ي ــةو ب ــد و، ئ ــازي دةخوثن ــةنان ئيالهــةي ن ــسانةوة خــؤي   ب ــادي ئةف ــة ي ــةو ب ــد و، ئ ــازي دةخوثن ــةنان ئيالهــةي ن ــسانةوة خــؤي   ب ــادي ئةف ــة ي ــةو ب ــد و، ئ ــازي دةخوثن ــةنان ئيالهــةي ن ب

        . . . . رادةژةندرادةژةندرادةژةندرادةژةند
ماصي جةاليل؟ دةركةيان لة سةر خؤيـان       ماصي جةاليل؟ دةركةيان لة سةر خؤيـان       ماصي جةاليل؟ دةركةيان لة سةر خؤيـان       ماصي جةاليل؟ دةركةيان لة سةر خؤيـان       لة ژوورةكةي ئةو بوون يان لة       لة ژوورةكةي ئةو بوون يان لة       لة ژوورةكةي ئةو بوون يان لة       لة ژوورةكةي ئةو بوون يان لة       

 ئةو گوتبووي يـان      ئةو گوتبووي يـان      ئةو گوتبووي يـان      ئةو گوتبووي يـان     )))))))).... با كةمثكيش لة ئةي رةقيب بثينة دةر        با كةمثكيش لة ئةي رةقيب بثينة دةر        با كةمثكيش لة ئةي رةقيب بثينة دةر        با كةمثكيش لة ئةي رةقيب بثينة دةر       ((((((((. . . . دادةخستدادةخستدادةخستدادةخست
ئةو ئةو ئةو ئةو . . . . جةاليل؟ جةاليل رؤژاين خؤپيشاندان و رثپثوانةكانيشي لة بري بوو        جةاليل؟ جةاليل رؤژاين خؤپيشاندان و رثپثوانةكانيشي لة بري بوو        جةاليل؟ جةاليل رؤژاين خؤپيشاندان و رثپثوانةكانيشي لة بري بوو        جةاليل؟ جةاليل رؤژاين خؤپيشاندان و رثپثوانةكانيشي لة بري بوو        

        رؤژانة رؤژانة رؤژانة رؤژانة 
هةميـشة  هةميـشة  هةميـشة  هةميـشة  ... ... ... ... كة خةصك بة هةر بيانوويةكةوة دةذژانـة نـاو شـةقامةكان و           كة خةصك بة هةر بيانوويةكةوة دةذژانـة نـاو شـةقامةكان و           كة خةصك بة هةر بيانوويةكةوة دةذژانـة نـاو شـةقامةكان و           كة خةصك بة هةر بيانوويةكةوة دةذژانـة نـاو شـةقامةكان و           

كوشتارثك لـة شـارثك دةكـرا و، خةصـك ناذةزايـةتيان            كوشتارثك لـة شـارثك دةكـرا و، خةصـك ناذةزايـةتيان            كوشتارثك لـة شـارثك دةكـرا و، خةصـك ناذةزايـةتيان            كوشتارثك لـة شـارثك دةكـرا و، خةصـك ناذةزايـةتيان            . . . . بيانوويةك بوو بيانوويةك بوو بيانوويةك بوو بيانوويةك بوو 
        بةيانثك بةيانثك بةيانثك بةيانثك . . . . دةردةبذيدةردةبذيدةردةبذيدةردةبذي

كـةس  كـةس  كـةس  كـةس  . . . . لة سةركردايةيت شؤذشةوة دةدراو، خةصك بة پرييةوة دةچوون       لة سةركردايةيت شؤذشةوة دةدراو، خةصك بة پرييةوة دةچوون       لة سةركردايةيت شؤذشةوة دةدراو، خةصك بة پرييةوة دةچوون       لة سةركردايةيت شؤذشةوة دةدراو، خةصك بة پرييةوة دةچوون       
يان كةسانثك شةهيد دةبوون و، خةصك تةرمي شـةهيدةكانيان دةخـستة        يان كةسانثك شةهيد دةبوون و، خةصك تةرمي شـةهيدةكانيان دةخـستة        يان كةسانثك شةهيد دةبوون و، خةصك تةرمي شـةهيدةكانيان دةخـستة        يان كةسانثك شةهيد دةبوون و، خةصك تةرمي شـةهيدةكانيان دةخـستة        

لـة  لـة  لـة  لـة  . . . . ئةو لة گةص خةصك بـوو     ئةو لة گةص خةصك بـوو     ئةو لة گةص خةصك بـوو     ئةو لة گةص خةصك بـوو     . . . . سةر شانيان و، بةرةو گؤذستانيان دةبردن     سةر شانيان و، بةرةو گؤذستانيان دةبردن     سةر شانيان و، بةرةو گؤذستانيان دةبردن     سةر شانيان و، بةرةو گؤذستانيان دةبردن     
. . . . اندا و، وةك هةميشة چاوي بة شوثن ئةفسانةوة بـوو         اندا و، وةك هةميشة چاوي بة شوثن ئةفسانةوة بـوو         اندا و، وةك هةميشة چاوي بة شوثن ئةفسانةوة بـوو         اندا و، وةك هةميشة چاوي بة شوثن ئةفسانةوة بـوو         ناو خؤپيشاندانةك ناو خؤپيشاندانةك ناو خؤپيشاندانةك ناو خؤپيشاندانةك 

        ............جةالليشجةالليشجةالليشجةالليش
    ))))))))............ سثرؤژانةي شةهيدةكان و حةفتة و چلـة و         سثرؤژانةي شةهيدةكان و حةفتة و چلـة و         سثرؤژانةي شةهيدةكان و حةفتة و چلـة و         سثرؤژانةي شةهيدةكان و حةفتة و چلـة و        ((((((((: : : : جةاليل گوتبووي جةاليل گوتبووي جةاليل گوتبووي جةاليل گوتبووي 

جةالليحسايب هةموو ئةو رؤژانـةي كردبـوو كـة خةصـك لـة ماصـةكانيان               جةالليحسايب هةموو ئةو رؤژانـةي كردبـوو كـة خةصـك لـة ماصـةكانيان               جةالليحسايب هةموو ئةو رؤژانـةي كردبـوو كـة خةصـك لـة ماصـةكانيان               جةالليحسايب هةموو ئةو رؤژانـةي كردبـوو كـة خةصـك لـة ماصـةكانيان               
 هةموو رؤژثك ژوانت     هةموو رؤژثك ژوانت     هةموو رؤژثك ژوانت     هةموو رؤژثك ژوانت    ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي... ... ... ... بؤ ناو شةقامةكان و   بؤ ناو شةقامةكان و   بؤ ناو شةقامةكان و   بؤ ناو شةقامةكان و   . . . . دةذژانة دةر دةذژانة دةر دةذژانة دةر دةذژانة دةر 

شـةرمةزار  شـةرمةزار  شـةرمةزار  شـةرمةزار  . . . .  ئـةو شـةرمةزار بووبـووةوة       ئـةو شـةرمةزار بووبـووةوة       ئـةو شـةرمةزار بووبـووةوة       ئـةو شـةرمةزار بووبـووةوة      ))))))))....ژواين شؤذشگثذانة ژواين شؤذشگثذانة ژواين شؤذشگثذانة ژواين شؤذشگثذانة . . . . دةبثدةبثدةبثدةبث
تةنانـةت  تةنانـةت  تةنانـةت  تةنانـةت  . . . . لة خؤي لة خؤي لة خؤي لة خؤي ... ... ... ... لةو خةصكة كة گةمةيان بة ژيانيان دةكرد و       لةو خةصكة كة گةمةيان بة ژيانيان دةكرد و       لةو خةصكة كة گةمةيان بة ژيانيان دةكرد و       لةو خةصكة كة گةمةيان بة ژيانيان دةكرد و       . . . . دةبوودةبوودةبوودةبوو

ئةو نةيدةزاين نيگاي ئةفـسانة سـةركؤنةكةرة يـان         ئةو نةيدةزاين نيگاي ئةفـسانة سـةركؤنةكةرة يـان         ئةو نةيدةزاين نيگاي ئةفـسانة سـةركؤنةكةرة يـان         ئةو نةيدةزاين نيگاي ئةفـسانة سـةركؤنةكةرة يـان         . . . . لةنيگاي ئةفسانةش لةنيگاي ئةفسانةش لةنيگاي ئةفسانةش لةنيگاي ئةفسانةش 
        ....عاشقانةعاشقانةعاشقانةعاشقانة



 

كچثك كـة رووپؤشـثكي شـيين لـة         كچثك كـة رووپؤشـثكي شـيين لـة         كچثك كـة رووپؤشـثكي شـيين لـة         كچثك كـة رووپؤشـثكي شـيين لـة         . . . . جةاليل ئةفسانةشي لة بري بوو    جةاليل ئةفسانةشي لة بري بوو    جةاليل ئةفسانةشي لة بري بوو    جةاليل ئةفسانةشي لة بري بوو    
ــةي   ــوو، جامان ــةردا ب ــةي  ب ــوو، جامان ــةردا ب ــةي  ب ــوو، جامان ــةردا ب ــةي  ب ــوو، جامان ــةردا ب ــوان و   ب ــةموو رثپث ــة ه ــة و، ل ــة لةچك ــوو ب ــوان و   كردب ــةموو رثپث ــة ه ــة و، ل ــة لةچك ــوو ب ــوان و   كردب ــةموو رثپث ــة ه ــة و، ل ــة لةچك ــوو ب ــوان و   كردب ــةموو رثپث ــة ه ــة و، ل ــة لةچك ــوو ب كردب

وةك هـةموو گةجنـةكان سـروودي       وةك هـةموو گةجنـةكان سـروودي       وةك هـةموو گةجنـةكان سـروودي       وةك هـةموو گةجنـةكان سـروودي       . . . . خؤپيشاندانثكدا دةسيت هةصدةبذي  خؤپيشاندانثكدا دةسيت هةصدةبذي  خؤپيشاندانثكدا دةسيت هةصدةبذي  خؤپيشاندانثكدا دةسيت هةصدةبذي  
ــة        ــة كؤآلن ــةا ل ــة ت ــات، ب ــي دةه ــوانيش دواي ــة رثپث ــد و، ك ــة       دةخوثن ــة كؤآلن ــةا ل ــة ت ــات، ب ــي دةه ــوانيش دواي ــة رثپث ــد و، ك ــة       دةخوثن ــة كؤآلن ــةا ل ــة ت ــات، ب ــي دةه ــوانيش دواي ــة رثپث ــد و، ك ــة       دةخوثن ــة كؤآلن ــةا ل ــة ت ــات، ب ــي دةه ــوانيش دواي ــة رثپث ــد و، ك دةخوثن

ــووةوة  ــاص دةچـ ــةرة و مـ ــةوة بـ ــووةوة تةنگةبةرةكانـ ــاص دةچـ ــةرة و مـ ــةوة بـ ــووةوة تةنگةبةرةكانـ ــاص دةچـ ــةرة و مـ ــةوة بـ ــووةوة تةنگةبةرةكانـ ــاص دةچـ ــةرة و مـ ــةوة بـ ــووكي . . . . تةنگةبةرةكانـ ــةنگاوي سـ ــووكي هـ ــةنگاوي سـ ــووكي هـ ــةنگاوي سـ ــووكي هـ ــةنگاوي سـ هـ
جاروبـــار بـــة بيانوويةكـــةوة ئـــاوذي دةدايـــةوة و، جاروبـــار بـــة بيانوويةكـــةوة ئـــاوذي دةدايـــةوة و، جاروبـــار بـــة بيانوويةكـــةوة ئـــاوذي دةدايـــةوة و، جاروبـــار بـــة بيانوويةكـــةوة ئـــاوذي دةدايـــةوة و، . . . . هةصـــدةهثنايةوةهةصـــدةهثنايةوةهةصـــدةهثنايةوةهةصـــدةهثنايةوة

جـةاليل  جـةاليل  جـةاليل  جـةاليل  . . . . ئـةوو جـةاليل   ئـةوو جـةاليل   ئـةوو جـةاليل   ئـةوو جـةاليل   . . . . دووراودوور ئةوي بـةدواي خؤيـةوة دةبـيين       دووراودوور ئةوي بـةدواي خؤيـةوة دةبـيين       دووراودوور ئةوي بـةدواي خؤيـةوة دةبـيين       دووراودوور ئةوي بـةدواي خؤيـةوة دةبـيين       
 تؤ دةبث لةوة شةرمةزار يب كة ئةو كچة كلؤصةت لة گومـان    تؤ دةبث لةوة شةرمةزار يب كة ئةو كچة كلؤصةت لة گومـان    تؤ دةبث لةوة شةرمةزار يب كة ئةو كچة كلؤصةت لة گومـان    تؤ دةبث لةوة شةرمةزار يب كة ئةو كچة كلؤصةت لة گومـان   ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي

        ))))))))............دةبث لةوة شةرمةزار يب كة ناچيدةبث لةوة شةرمةزار يب كة ناچيدةبث لةوة شةرمةزار يب كة ناچيدةبث لةوة شةرمةزار يب كة ناچي. . . . و چاوةذوانيدا هثشتووةتةوةو چاوةذوانيدا هثشتووةتةوةو چاوةذوانيدا هثشتووةتةوةو چاوةذوانيدا هثشتووةتةوة
ئةو رؤژة دةچم و لة     ئةو رؤژة دةچم و لة     ئةو رؤژة دةچم و لة     ئةو رؤژة دةچم و لة     . . . .  رؤژي سةركةوتين شؤذش    رؤژي سةركةوتين شؤذش    رؤژي سةركةوتين شؤذش    رؤژي سةركةوتين شؤذش   ((((((((: : : : ئةو گوتبووي ئةو گوتبووي ئةو گوتبووي ئةو گوتبووي 

        ))))))))............هةر كوث بثهةر كوث بثهةر كوث بثهةر كوث بث
ئةو رؤژة كة هةموو خةصكي شـار       ئةو رؤژة كة هةموو خةصكي شـار       ئةو رؤژة كة هةموو خةصكي شـار       ئةو رؤژة كة هةموو خةصكي شـار       . . . . جةاليل ئةو رؤژةشي لة بري بوو     جةاليل ئةو رؤژةشي لة بري بوو     جةاليل ئةو رؤژةشي لة بري بوو     جةاليل ئةو رؤژةشي لة بري بوو     

رژابوونة دةرو، لة شةقام و مةيدانةكان كؤذي سةما و هةصپةذكثيان ساز رژابوونة دةرو، لة شةقام و مةيدانةكان كؤذي سةما و هةصپةذكثيان ساز رژابوونة دةرو، لة شةقام و مةيدانةكان كؤذي سةما و هةصپةذكثيان ساز رژابوونة دةرو، لة شةقام و مةيدانةكان كؤذي سةما و هةصپةذكثيان ساز 
. . . . سةرچؤپيكثــشةكان لــة بــري دةســرؤكة دةمانچــةيان پثبــووسةرچؤپيكثــشةكان لــة بــري دةســرؤكة دةمانچــةيان پثبــووسةرچؤپيكثــشةكان لــة بــري دةســرؤكة دةمانچــةيان پثبــووسةرچؤپيكثــشةكان لــة بــري دةســرؤكة دةمانچــةيان پثبــوو. . . . كردبــووكردبــووكردبــووكردبــوو

ئةفسانة و دةستةيةك ژن و كچيتر لة       ئةفسانة و دةستةيةك ژن و كچيتر لة       ئةفسانة و دةستةيةك ژن و كچيتر لة       ئةفسانة و دةستةيةك ژن و كچيتر لة       . . . . ناوةناوة بة ئاسـماندا دةيانتةقاند   ناوةناوة بة ئاسـماندا دةيانتةقاند   ناوةناوة بة ئاسـماندا دةيانتةقاند   ناوةناوة بة ئاسـماندا دةيانتةقاند   
ئةو دوور لة ئةوان لة سووچي كؤآلنثـك        ئةو دوور لة ئةوان لة سووچي كؤآلنثـك        ئةو دوور لة ئةوان لة سووچي كؤآلنثـك        ئةو دوور لة ئةوان لة سووچي كؤآلنثـك        . . . . دةوري مةيداين ئازادي بوون   دةوري مةيداين ئازادي بوون   دةوري مةيداين ئازادي بوون   دةوري مةيداين ئازادي بوون   

جـةاليل  جـةاليل  جـةاليل  جـةاليل  . . . . خؤشـترين رؤژي ژيـاين    خؤشـترين رؤژي ژيـاين    خؤشـترين رؤژي ژيـاين    خؤشـترين رؤژي ژيـاين    . . . . رؤژثكـي خـؤش بـوو     رؤژثكـي خـؤش بـوو     رؤژثكـي خـؤش بـوو     رؤژثكـي خـؤش بـوو     . . . . راوةستابووراوةستابووراوةستابووراوةستابوو
 ئـةو    ئـةو    ئـةو    ئـةو   )))))))).... تؤ سوثندت خواردووة ئيمذؤ قسةي لة گةص بكـةيت          تؤ سوثندت خواردووة ئيمذؤ قسةي لة گةص بكـةيت          تؤ سوثندت خواردووة ئيمذؤ قسةي لة گةص بكـةيت          تؤ سوثندت خواردووة ئيمذؤ قسةي لة گةص بكـةيت         ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي
ــووي ــوويگوتب ــوويگوتب ــوويگوتب ــغيةدا؟ ((((((((: : : : گوتب ــك و قةرةباص ــةو هــةموو خةص ــاو ئ ــة ن ــغيةدا؟  ل ــك و قةرةباص ــةو هــةموو خةص ــاو ئ ــة ن ــغيةدا؟  ل ــك و قةرةباص ــةو هــةموو خةص ــاو ئ ــة ن ــغيةدا؟  ل ــك و قةرةباص ــةو هــةموو خةص ــاو ئ ــة ن  جــةاليل  جــةاليل  جــةاليل  جــةاليل ))))))))!!!! ل

چووبووة الي دةستةي   چووبووة الي دةستةي   چووبووة الي دةستةي   چووبووة الي دةستةي   . . . . وة قةرةباصغيةكةوة وة قةرةباصغيةكةوة وة قةرةباصغيةكةوة وة قةرةباصغيةكةوة چووبوچووبوچووبوچووبو. . . . هيچيتري نةگوتبوو هيچيتري نةگوتبوو هيچيتري نةگوتبوو هيچيتري نةگوتبوو 
 خامن ئةو برادةرة  خامن ئةو برادةرة  خامن ئةو برادةرة  خامن ئةو برادةرة ((((((((: : : : چووبووة الي ئةفسانة و، گوتبوويچووبووة الي ئةفسانة و، گوتبوويچووبووة الي ئةفسانة و، گوتبوويچووبووة الي ئةفسانة و، گوتبووي. . . . ژن و كچةكان  ژن و كچةكان  ژن و كچةكان  ژن و كچةكان  

ئةو بـةو رؤژة سـاردة     ئةو بـةو رؤژة سـاردة     ئةو بـةو رؤژة سـاردة     ئةو بـةو رؤژة سـاردة     . . . .  بة قامك ئيشارةيت بؤ ئةو كردبوو       بة قامك ئيشارةيت بؤ ئةو كردبوو       بة قامك ئيشارةيت بؤ ئةو كردبوو       بة قامك ئيشارةيت بؤ ئةو كردبوو      ))))))))....كاري پثتة كاري پثتة كاري پثتة كاري پثتة 
ويـستبووي  ويـستبووي  ويـستبووي  ويـستبووي  . . . . ئـةژنؤي لـةرزيبوو   ئـةژنؤي لـةرزيبوو   ئـةژنؤي لـةرزيبوو   ئـةژنؤي لـةرزيبوو   . . . . هةموو گياين سـةر ئـارةق نيـشتبوو       هةموو گياين سـةر ئـارةق نيـشتبوو       هةموو گياين سـةر ئـارةق نيـشتبوو       هةموو گياين سـةر ئـارةق نيـشتبوو       

ئةفـسانةش بـة تـرس و    ئةفـسانةش بـة تـرس و    ئةفـسانةش بـة تـرس و    ئةفـسانةش بـة تـرس و    . . . . هةصث، بـةآلم هةصـنةهاتبوو، سـةري داخـستبوو     هةصث، بـةآلم هةصـنةهاتبوو، سـةري داخـستبوو     هةصث، بـةآلم هةصـنةهاتبوو، سـةري داخـستبوو     هةصث، بـةآلم هةصـنةهاتبوو، سـةري داخـستبوو     
وةهـا كـة    وةهـا كـة    وةهـا كـة    وةهـا كـة    . . . . شةرم و سةرسووذمانةوة سةيري ژن و كچةكاين كردبـوو        شةرم و سةرسووذمانةوة سةيري ژن و كچةكاين كردبـوو        شةرم و سةرسووذمانةوة سةيري ژن و كچةكاين كردبـوو        شةرم و سةرسووذمانةوة سةيري ژن و كچةكاين كردبـوو        

 جـةاليل بـة گـران     جـةاليل بـة گـران     جـةاليل بـة گـران     جـةاليل بـة گـران    ))))))))!!!! كاري بة منة؟   كاري بة منة؟   كاري بة منة؟   كاري بة منة؟  ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . داواي يارمةتيان لث بكا   داواي يارمةتيان لث بكا   داواي يارمةتيان لث بكا   داواي يارمةتيان لث بكا   
        )))))))).... بةصث بةصث بةصث بةصث((((((((: : : : تفي قووت دابووةوة و، گوتبوويتفي قووت دابووةوة و، گوتبوويتفي قووت دابووةوة و، گوتبوويتفي قووت دابووةوة و، گوتبووي

        ))))))))............ بةآلم من بةآلم من بةآلم من بةآلم من((((((((



 

ة شـةرم   ة شـةرم   ة شـةرم   ة شـةرم   بـ بـ بـ بـ . . . . ناچار سةر رث كـةوت    ناچار سةر رث كـةوت    ناچار سةر رث كـةوت    ناچار سةر رث كـةوت    . . . . ئةفسانة نةيزاين دةبث بصث چي    ئةفسانة نةيزاين دةبث بصث چي    ئةفسانة نةيزاين دةبث بصث چي    ئةفسانة نةيزاين دةبث بصث چي    
بة ترسـةوة لـةمالوالي   بة ترسـةوة لـةمالوالي   بة ترسـةوة لـةمالوالي   بة ترسـةوة لـةمالوالي   . . . . ئةو دةيدي كة گؤناكاين سوور هةصگةذاون ئةو دةيدي كة گؤناكاين سوور هةصگةذاون ئةو دةيدي كة گؤناكاين سوور هةصگةذاون ئةو دةيدي كة گؤناكاين سوور هةصگةذاون ... ... ... ... وووو

        )))))))).... بةصث فةرموو بةصث فةرموو بةصث فةرموو بةصث فةرموو((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت... ... ... ... دةذوانث و هةنگاوي سووكدةذوانث و هةنگاوي سووكدةذوانث و هةنگاوي سووكدةذوانث و هةنگاوي سووك
        )))))))).... سةالم سةالم سةالم سةالم((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . ئةو شةپصة لثي دابوو، دةلةرزيئةو شةپصة لثي دابوو، دةلةرزيئةو شةپصة لثي دابوو، دةلةرزيئةو شةپصة لثي دابوو، دةلةرزي

جــةاليل لــة دوورةوة جــةاليل لــة دوورةوة جــةاليل لــة دوورةوة جــةاليل لــة دوورةوة . . . . ئةفــسانة دةبــوو پثبكــةنث، بــةآلم پثنةكــةينئةفــسانة دةبــوو پثبكــةنث، بــةآلم پثنةكــةينئةفــسانة دةبــوو پثبكــةنث، بــةآلم پثنةكــةينئةفــسانة دةبــوو پثبكــةنث، بــةآلم پثنةكــةين
        ))))))))............ من سوثندم خواردووة من سوثندم خواردووة من سوثندم خواردووة من سوثندم خواردووة((((((((: : : : ئةو گويتئةو گويتئةو گويتئةو گويت. . . . حةمتةن پثدةكةينحةمتةن پثدةكةينحةمتةن پثدةكةينحةمتةن پثدةكةين

هةرا هةراي جةماوةر و، دةسذثژي گوللـةي شـاديانة نةيدةهثـشت           هةرا هةراي جةماوةر و، دةسذثژي گوللـةي شـاديانة نةيدةهثـشت           هةرا هةراي جةماوةر و، دةسذثژي گوللـةي شـاديانة نةيدةهثـشت           هةرا هةراي جةماوةر و، دةسذثژي گوللـةي شـاديانة نةيدةهثـشت           
 دةبث لة شـوثنثكي چؤصـتر قـسة          دةبث لة شـوثنثكي چؤصـتر قـسة          دةبث لة شـوثنثكي چؤصـتر قـسة          دةبث لة شـوثنثكي چؤصـتر قـسة         ((((((((: : : : ئةفسانة گويت ئةفسانة گويت ئةفسانة گويت ئةفسانة گويت . . . . قسةي يةكتر ببيسنت  قسةي يةكتر ببيسنت  قسةي يةكتر ببيسنت  قسةي يةكتر ببيسنت  

        ))))))))....بكةينبكةينبكةينبكةين
        ....ئةويش شوثين كةوتبووئةويش شوثين كةوتبووئةويش شوثين كةوتبووئةويش شوثين كةوتبوو. . . . ئةفسانة گوتبووي؟ ئةوسا رؤشتبووئةفسانة گوتبووي؟ ئةوسا رؤشتبووئةفسانة گوتبووي؟ ئةوسا رؤشتبووئةفسانة گوتبووي؟ ئةوسا رؤشتبوو

 بـة    بـة    بـة    بـة   دوا چةند جار ئةمبةراوبةر كردن    دوا چةند جار ئةمبةراوبةر كردن    دوا چةند جار ئةمبةراوبةر كردن    دوا چةند جار ئةمبةراوبةر كردن    . . . . جةاليل تةواو سةرخؤش بوو   جةاليل تةواو سةرخؤش بوو   جةاليل تةواو سةرخؤش بوو   جةاليل تةواو سةرخؤش بوو   
 پـثم دةصـث    پـثم دةصـث    پـثم دةصـث    پـثم دةصـث   ((((((((. . . . عـةيل مـةرداين لثـدابوو   عـةيل مـةرداين لثـدابوو   عـةيل مـةرداين لثـدابوو   عـةيل مـةرداين لثـدابوو   . . . . شريتةكةي بةنان، دةريهثنـابوو   شريتةكةي بةنان، دةريهثنـابوو   شريتةكةي بةنان، دةريهثنـابوو   شريتةكةي بةنان، دةريهثنـابوو   

        ))))))))............گواية من پريمگواية من پريمگواية من پريمگواية من پريم... ... ... ... خالؤخالؤخالؤخالؤ
. . . . پاشان بـارام هـات    پاشان بـارام هـات    پاشان بـارام هـات    پاشان بـارام هـات    . . . . ئةو تا چثشتةنگاو دوو حةبيژانةسةري خوارد     ئةو تا چثشتةنگاو دوو حةبيژانةسةري خوارد     ئةو تا چثشتةنگاو دوو حةبيژانةسةري خوارد     ئةو تا چثشتةنگاو دوو حةبيژانةسةري خوارد     

. . . . كـامپيؤتثري كوذةكـةي بـوو     كـامپيؤتثري كوذةكـةي بـوو     كـامپيؤتثري كوذةكـةي بـوو     كـامپيؤتثري كوذةكـةي بـوو     . . . . بارام دةسگايةك كامپيؤتثري بؤ هثنابوو    بارام دةسگايةك كامپيؤتثري بؤ هثنابوو    بارام دةسگايةك كامپيؤتثري بؤ هثنابوو    بارام دةسگايةك كامپيؤتثري بؤ هثنابوو    
ئثـستاش كـايت تاقيكردنـةوةي      ئثـستاش كـايت تاقيكردنـةوةي      ئثـستاش كـايت تاقيكردنـةوةي      ئثـستاش كـايت تاقيكردنـةوةي      . . . .  جگة لة ياري هيچيتري پثناكـا       جگة لة ياري هيچيتري پثناكـا       جگة لة ياري هيچيتري پثناكـا       جگة لة ياري هيچيتري پثناكـا      ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

        ))))))))....لة الي تؤلة الي تؤلة الي تؤلة الي تؤ. . . . واچاكة ماوةيةك لثرة بثواچاكة ماوةيةك لثرة بثواچاكة ماوةيةك لثرة بثواچاكة ماوةيةك لثرة بث. . . . قوتاخبانةيةقوتاخبانةيةقوتاخبانةيةقوتاخبانةية
ــوو  ــراي چــاك ب ــارام ب ــوو ب ــراي چــاك ب ــارام ب ــوو ب ــراي چــاك ب ــارام ب ــوو ب ــراي چــاك ب ــارام ب ــةي  . . . . ب ــةي ميهرةبانان ــة و جووص ــةي  زةردةخةن ــةي ميهرةبانان ــة و جووص ــةي  زةردةخةن ــةي ميهرةبانان ــة و جووص ــةي  زةردةخةن ــةي ميهرةبانان ــة و جووص زةردةخةن

        ....دةستةكاين دةيانسـةلـماند براي چاكةدةستةكاين دةيانسـةلـماند براي چاكةدةستةكاين دةيانسـةلـماند براي چاكةدةستةكاين دةيانسـةلـماند براي چاكة
        )))))))).... پثموابث بة كةصكي تؤ بث پثموابث بة كةصكي تؤ بث پثموابث بة كةصكي تؤ بث پثموابث بة كةصكي تؤ بث((((((((

        ....ئةوسا بردية ژوور و، لة سةر مثزةكةي داينائةوسا بردية ژوور و، لة سةر مثزةكةي داينائةوسا بردية ژوور و، لة سةر مثزةكةي داينائةوسا بردية ژوور و، لة سةر مثزةكةي داينا
ةكةم كامپيؤتثرثك لة سةر مثزةكـةي  ةكةم كامپيؤتثرثك لة سةر مثزةكـةي  ةكةم كامپيؤتثرثك لة سةر مثزةكـةي  ةكةم كامپيؤتثرثك لة سةر مثزةكـةي   تةريق دةمبةوة برا نووسةر     تةريق دةمبةوة برا نووسةر     تةريق دةمبةوة برا نووسةر     تةريق دةمبةوة برا نووسةر    ((((((((
        ))))))))....نةبثنةبثنةبثنةبث

        )))))))).... من ئةگةر پثويستم بة كامپيؤتثر بث دةيكذم من ئةگةر پثويستم بة كامپيؤتثر بث دةيكذم من ئةگةر پثويستم بة كامپيؤتثر بث دةيكذم من ئةگةر پثويستم بة كامپيؤتثر بث دةيكذم((((((((: : : : ئةو گويتئةو گويتئةو گويتئةو گويت
. . . .  دةزامن  دةزامن  دةزامن  دةزامن ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . بـارام سـةرخؤي نـةهثنا     بـارام سـةرخؤي نـةهثنا     بـارام سـةرخؤي نـةهثنا     بـارام سـةرخؤي نـةهثنا     . . . . بة تووذةييةوة گويت  بة تووذةييةوة گويت  بة تووذةييةوة گويت  بة تووذةييةوة گويت  

        ))))))))....نةتكذيوة چونكا بة تةماي مانةوة نةبووينةتكذيوة چونكا بة تةماي مانةوة نةبووينةتكذيوة چونكا بة تةماي مانةوة نةبووينةتكذيوة چونكا بة تةماي مانةوة نةبووي
ــيكرد   ــةرق داو، هةص ــة ب ــةي ل ــارام كامپيؤتثرةك ــيكرد  ب ــةرق داو، هةص ــة ب ــةي ل ــارام كامپيؤتثرةك ــيكرد  ب ــةرق داو، هةص ــة ب ــةي ل ــارام كامپيؤتثرةك ــيكرد  ب ــةرق داو، هةص ــة ب ــةي ل ــارام كامپيؤتثرةك ــي . . . . ب ــةپكثك گوص ــي چ ــةپكثك گوص ــي چ ــةپكثك گوص ــي چ ــةپكثك گوص چ

        )))))))) باسي فرؤشتين ماصةكةت بؤ مونرية كرد؟  باسي فرؤشتين ماصةكةت بؤ مونرية كرد؟  باسي فرؤشتين ماصةكةت بؤ مونرية كرد؟  باسي فرؤشتين ماصةكةت بؤ مونرية كرد؟ ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . سووردةركةوتسووردةركةوتسووردةركةوتسووردةركةوت
        )))))))).... نا، لة برييشم چووبووةوة نا، لة برييشم چووبووةوة نا، لة برييشم چووبووةوة نا، لة برييشم چووبووةوة((((((((: : : : بةآلم گويتبةآلم گويتبةآلم گويتبةآلم گويت. . . . ئةو باسي كردبووئةو باسي كردبووئةو باسي كردبووئةو باسي كردبوو



 

. . . . دةيـزاين ئـازاري دةدا    دةيـزاين ئـازاري دةدا    دةيـزاين ئـازاري دةدا    دةيـزاين ئـازاري دةدا    . . . . رةنگـة زانيبـثيت درؤ دةكـا      رةنگـة زانيبـثيت درؤ دةكـا      رةنگـة زانيبـثيت درؤ دةكـا      رةنگـة زانيبـثيت درؤ دةكـا      . . . . بارام پثكةين بارام پثكةين بارام پثكةين بارام پثكةين 
        : : : : گويتگويتگويتگويت

ئـاوا بذؤيتـة پـثش      ئـاوا بذؤيتـة پـثش      ئـاوا بذؤيتـة پـثش      ئـاوا بذؤيتـة پـثش      . . . .  دةبث لة دةرفةتثكدا بتبةمة الي دوكتؤرثكي چـاك         دةبث لة دةرفةتثكدا بتبةمة الي دوكتؤرثكي چـاك         دةبث لة دةرفةتثكدا بتبةمة الي دوكتؤرثكي چـاك         دةبث لة دةرفةتثكدا بتبةمة الي دوكتؤرثكي چـاك        ((((((((
        ))))))))....شي دةيبشي دةيبشي دةيبشي دةيبتووشي فةرامؤتووشي فةرامؤتووشي فةرامؤتووشي فةرامؤ

 من دةذؤم بـؤ      من دةذؤم بـؤ      من دةذؤم بـؤ      من دةذؤم بـؤ     ((((((((: : : : بارام گويت بارام گويت بارام گويت بارام گويت . . . . نةيزاين دةبث چي بصث   نةيزاين دةبث چي بصث   نةيزاين دةبث چي بصث   نةيزاين دةبث چي بصث   . . . . ئةو داچصةكي ئةو داچصةكي ئةو داچصةكي ئةو داچصةكي 
ــاران ــارانت ــارانت ــارانت ــاكيش دةدةم  . . . . ت ــي روون ــة ماص ــةر ل ــاكيش دةدةم  س ــي روون ــة ماص ــةر ل ــاكيش دةدةم  س ــي روون ــة ماص ــةر ل ــاكيش دةدةم  س ــي روون ــة ماص ــةر ل ــردة  . . . . س ــةر مث ــةت ئةگ ــردة  تةنان ــةر مث ــةت ئةگ ــردة  تةنان ــةر مث ــةت ئةگ ــردة  تةنان ــةر مث ــةت ئةگ تةنان

دةزامن هةواصي فرؤشتين ماصةكة خؤشحاصيان     دةزامن هةواصي فرؤشتين ماصةكة خؤشحاصيان     دةزامن هةواصي فرؤشتين ماصةكة خؤشحاصيان     دةزامن هةواصي فرؤشتين ماصةكة خؤشحاصيان     . . . . بوغزاويةكةشي لة ماص بث   بوغزاويةكةشي لة ماص بث   بوغزاويةكةشي لة ماص بث   بوغزاويةكةشي لة ماص بث   
بة فرؤشتين ئةم ماصو حةسارة هةموومان بة       بة فرؤشتين ئةم ماصو حةسارة هةموومان بة       بة فرؤشتين ئةم ماصو حةسارة هةموومان بة       بة فرؤشتين ئةم ماصو حةسارة هةموومان بة       . . . . تؤش بة مونرية بصث   تؤش بة مونرية بصث   تؤش بة مونرية بصث   تؤش بة مونرية بصث   . . . . دةكادةكادةكادةكا

        ))))))))............ئةوسا سوثنةي پذئةوسا سوثنةي پذئةوسا سوثنةي پذئةوسا سوثنةي پذ. . . . نان و نةوايةك دةگةيننان و نةوايةك دةگةيننان و نةوايةك دةگةيننان و نةوايةك دةگةين
ئةو هثشتا سـةري    ئةو هثشتا سـةري    ئةو هثشتا سـةري    ئةو هثشتا سـةري    . . . . بارام هةروا كة بة پةلة هاتبوو، بة پةلةش رؤيي        بارام هةروا كة بة پةلة هاتبوو، بة پةلةش رؤيي        بارام هةروا كة بة پةلة هاتبوو، بة پةلةش رؤيي        بارام هةروا كة بة پةلة هاتبوو، بة پةلةش رؤيي        

سةري دثشا؟ ويسيت حةبثكيتر خبوا كـة زيـذةي تةلةفوونةكـةي           سةري دثشا؟ ويسيت حةبثكيتر خبوا كـة زيـذةي تةلةفوونةكـةي           سةري دثشا؟ ويسيت حةبثكيتر خبوا كـة زيـذةي تةلةفوونةكـةي           سةري دثشا؟ ويسيت حةبثكيتر خبوا كـة زيـذةي تةلةفوونةكـةي           . . . . دثشادثشادثشادثشا
. . . .  دةبوو دوثشةو اتيتاية    دةبوو دوثشةو اتيتاية    دةبوو دوثشةو اتيتاية    دةبوو دوثشةو اتيتاية   ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . مونرية بوو مونرية بوو مونرية بوو مونرية بوو . . . . بةرزي كردةوة بةرزي كردةوة بةرزي كردةوة بةرزي كردةوة . . . . بيستبيستبيستبيست

        )))))))).... بني بني بني بنيشةوي يةلدا بوو، خؤش بوو پثكةوةشةوي يةلدا بوو، خؤش بوو پثكةوةشةوي يةلدا بوو، خؤش بوو پثكةوةشةوي يةلدا بوو، خؤش بوو پثكةوة
 خـواردين شـةوي يةلـدام سـاز          خـواردين شـةوي يةلـدام سـاز          خـواردين شـةوي يةلـدام سـاز          خـواردين شـةوي يةلـدام سـاز         ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . مونرية بـة گلـةيي بـوو      مونرية بـة گلـةيي بـوو      مونرية بـة گلـةيي بـوو      مونرية بـة گلـةيي بـوو      

نةشـميل بة تةما بـوو لـة       نةشـميل بة تةما بـوو لـة       نةشـميل بة تةما بـوو لـة       نةشـميل بة تةما بـوو لـة       . . . . شوويت و، كؤصث شةوچةلةم كذيبوو    شوويت و، كؤصث شةوچةلةم كذيبوو    شوويت و، كؤصث شةوچةلةم كذيبوو    شوويت و، كؤصث شةوچةلةم كذيبوو    . . . . كردبووكردبووكردبووكردبوو
. . . . قةرار بوو ئةگةر تـؤ بثـي لـة بنةماصةكـشي بگثذينـةوة            قةرار بوو ئةگةر تـؤ بثـي لـة بنةماصةكـشي بگثذينـةوة            قةرار بوو ئةگةر تـؤ بثـي لـة بنةماصةكـشي بگثذينـةوة            قةرار بوو ئةگةر تـؤ بثـي لـة بنةماصةكـشي بگثذينـةوة            . . . . لةيال بگثذثتةوة لةيال بگثذثتةوة لةيال بگثذثتةوة لةيال بگثذثتةوة 

        ))))))))............دايةگةورة و مامة و مامؤژيندايةگةورة و مامة و مامؤژيندايةگةورة و مامة و مامؤژيندايةگةورة و مامة و مامؤژين
        )))))))).... ميوامن بوو ميوامن بوو ميوامن بوو ميوامن بوو((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . ئةو داواي لثبووردين لثكردئةو داواي لثبووردين لثكردئةو داواي لثبووردين لثكردئةو داواي لثبووردين لثكرد

نيـوةذؤ  نيـوةذؤ  نيـوةذؤ  نيـوةذؤ  . . . .  خؤ ئثـستا ميوانـت نيـة        خؤ ئثـستا ميوانـت نيـة        خؤ ئثـستا ميوانـت نيـة        خؤ ئثـستا ميوانـت نيـة       ((((((((: : : : مونرية گويت مونرية گويت مونرية گويت مونرية گويت . . . . نةيگوت جةاليل نةيگوت جةاليل نةيگوت جةاليل نةيگوت جةاليل 
        ))))))))....وةرة بؤ ئثرةوةرة بؤ ئثرةوةرة بؤ ئثرةوةرة بؤ ئثرة

        )))))))) بؤچي؟  بؤچي؟  بؤچي؟  بؤچي؟ ((((((((
        ))))))))....رؤژي جومعةية و حةز دةكةين النيكةم ئةم نيوةذؤية پثكةوة بنيرؤژي جومعةية و حةز دةكةين النيكةم ئةم نيوةذؤية پثكةوة بنيرؤژي جومعةية و حةز دةكةين النيكةم ئةم نيوةذؤية پثكةوة بنيرؤژي جومعةية و حةز دةكةين النيكةم ئةم نيوةذؤية پثكةوة بني

جومعة؟ چةند رؤژ بوو چاوةذواين جومعة بـوو، كـةچي ئيمـذؤ لـة              جومعة؟ چةند رؤژ بوو چاوةذواين جومعة بـوو، كـةچي ئيمـذؤ لـة              جومعة؟ چةند رؤژ بوو چاوةذواين جومعة بـوو، كـةچي ئيمـذؤ لـة              جومعة؟ چةند رؤژ بوو چاوةذواين جومعة بـوو، كـةچي ئيمـذؤ لـة              
 ئاوا   ئاوا   ئاوا   ئاوا  ((((((((. . . . بارام لة گوثيدا بوو   بارام لة گوثيدا بوو   بارام لة گوثيدا بوو   بارام لة گوثيدا بوو   هثشتا تواجنةكةي   هثشتا تواجنةكةي   هثشتا تواجنةكةي   هثشتا تواجنةكةي   . . . . ترساترساترساترسا. . . . بريي چووبووةوة بريي چووبووةوة بريي چووبووةوة بريي چووبووةوة 

. . . .  قسةكةي منيشي بري كةوتـةوة      قسةكةي منيشي بري كةوتـةوة      قسةكةي منيشي بري كةوتـةوة      قسةكةي منيشي بري كةوتـةوة     ))))))))....بذؤيتة پثش تووشي فةرامؤشي دةيب    بذؤيتة پثش تووشي فةرامؤشي دةيب    بذؤيتة پثش تووشي فةرامؤشي دةيب    بذؤيتة پثش تووشي فةرامؤشي دةيب    
 بـريي    بـريي    بـريي    بـريي   )))))))).... كاتثكي زؤرت بؤ تةواو كردين چريؤكةكـة نـةماوة          كاتثكي زؤرت بؤ تةواو كردين چريؤكةكـة نـةماوة          كاتثكي زؤرت بؤ تةواو كردين چريؤكةكـة نـةماوة          كاتثكي زؤرت بؤ تةواو كردين چريؤكةكـة نـةماوة         ((((((((: : : : گوتبوومگوتبوومگوتبوومگوتبووم

        ............هةموو ئةو شةوو رؤژانة كةوتةوة كة ترسا بوو وةك فةرهادهةموو ئةو شةوو رؤژانة كةوتةوة كة ترسا بوو وةك فةرهادهةموو ئةو شةوو رؤژانة كةوتةوة كة ترسا بوو وةك فةرهادهةموو ئةو شةوو رؤژانة كةوتةوة كة ترسا بوو وةك فةرهاد
ئةوة چ قةدةرثكة لثرة هةموو كةس تووشي فةرامؤشي دةبـث، يـان       ئةوة چ قةدةرثكة لثرة هةموو كةس تووشي فةرامؤشي دةبـث، يـان       ئةوة چ قةدةرثكة لثرة هةموو كةس تووشي فةرامؤشي دةبـث، يـان       ئةوة چ قةدةرثكة لثرة هةموو كةس تووشي فةرامؤشي دةبـث، يـان       

 منـيش    منـيش    منـيش    منـيش   ((((((((: : : : هـةموو كـةس؟ شـةوي رابـوردوو جـةاليل گوتبـووي           هـةموو كـةس؟ شـةوي رابـوردوو جـةاليل گوتبـووي           هـةموو كـةس؟ شـةوي رابـوردوو جـةاليل گوتبـووي           هـةموو كـةس؟ شـةوي رابـوردوو جـةاليل گوتبـووي           . . . . بووةبووةبووةبووة
 دةمةو نيوةشةو جـةاليل تـةواو سـةرخؤش          دةمةو نيوةشةو جـةاليل تـةواو سـةرخؤش          دةمةو نيوةشةو جـةاليل تـةواو سـةرخؤش          دةمةو نيوةشةو جـةاليل تـةواو سـةرخؤش         ))))))))....تووشي فةرامؤشي بووم  تووشي فةرامؤشي بووم  تووشي فةرامؤشي بووم  تووشي فةرامؤشي بووم  



 

 چـاك نيـة بـةم        چـاك نيـة بـةم        چـاك نيـة بـةم        چـاك نيـة بـةم       ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . هةستا بوو بذوا، ئةو بةري پثگرتبوو     هةستا بوو بذوا، ئةو بةري پثگرتبوو     هةستا بوو بذوا، ئةو بةري پثگرتبوو     هةستا بوو بذوا، ئةو بةري پثگرتبوو     . . . . بووبووبووبوو
 مـن پيـاوثكي     مـن پيـاوثكي     مـن پيـاوثكي     مـن پيـاوثكي    ((((((((: : : :  جةاليل هةصيدابووية   جةاليل هةصيدابووية   جةاليل هةصيدابووية   جةاليل هةصيدابووية  ))))))))............دةترسمدةترسمدةترسمدةترسم. . . . حاصةتةوة بذؤيتة دةر  حاصةتةوة بذؤيتة دةر  حاصةتةوة بذؤيتة دةر  حاصةتةوة بذؤيتة دةر  

. . . .  وشةكان بةاللثويـةوة بةربووبوونـةوة      وشةكان بةاللثويـةوة بةربووبوونـةوة      وشةكان بةاللثويـةوة بةربووبوونـةوة      وشةكان بةاللثويـةوة بةربووبوونـةوة     ))))))))............منداصداري عالوو سامل  منداصداري عالوو سامل  منداصداري عالوو سامل  منداصداري عالوو سامل  ژن و   ژن و   ژن و   ژن و   
        . . . . ئةو پثكةنيبووئةو پثكةنيبووئةو پثكةنيبووئةو پثكةنيبوو
دةصـثم مـن بـة زؤر گلـم       دةصـثم مـن بـة زؤر گلـم       دةصـثم مـن بـة زؤر گلـم       دةصـثم مـن بـة زؤر گلـم       . . . .  تةلةفوون بؤ خثزانت دةكـةم      تةلةفوون بؤ خثزانت دةكـةم      تةلةفوون بؤ خثزانت دةكـةم      تةلةفوون بؤ خثزانت دةكـةم     ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي

لـةو ژنانـة كـة      لـةو ژنانـة كـة      لـةو ژنانـة كـة      لـةو ژنانـة كـة      . . . .  خثزاين جةاليل ژنثكـي خـامن و ميهرةبانـة          خثزاين جةاليل ژنثكـي خـامن و ميهرةبانـة          خثزاين جةاليل ژنثكـي خـامن و ميهرةبانـة          خثزاين جةاليل ژنثكـي خـامن و ميهرةبانـة         ))))))))....داوةتةوةداوةتةوةداوةتةوةداوةتةوة
            )))))))).... چةندة لة دايكم دةچث چةندة لة دايكم دةچث چةندة لة دايكم دةچث چةندة لة دايكم دةچث((((((((: : : : هةركةس دةيبينث، دةصثهةركةس دةيبينث، دةصثهةركةس دةيبينث، دةصثهةركةس دةيبينث، دةصث

    ((((((((: : : : گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي . . . . جـةاليل نةيهثـشتبوو   جـةاليل نةيهثـشتبوو   جـةاليل نةيهثـشتبوو   جـةاليل نةيهثـشتبوو   . . . . ئةو تاوي دابووة تةلةفوونةكة   ئةو تاوي دابووة تةلةفوونةكة   ئةو تاوي دابووة تةلةفوونةكة   ئةو تاوي دابووة تةلةفوونةكة   
لةم سث، چوار ساصةدا كة بوومةتة پياوي مـاص، شـةو نـةبووة الي ژن و                لةم سث، چوار ساصةدا كة بوومةتة پياوي مـاص، شـةو نـةبووة الي ژن و                لةم سث، چوار ساصةدا كة بوومةتة پياوي مـاص، شـةو نـةبووة الي ژن و                لةم سث، چوار ساصةدا كة بوومةتة پياوي مـاص، شـةو نـةبووة الي ژن و                

ئـةو  ئـةو  ئـةو  ئـةو  . . . . لة تـري دابـوو   لة تـري دابـوو   لة تـري دابـوو   لة تـري دابـوو   . . . .  ئةوسا هةستا بوو    ئةوسا هةستا بوو    ئةوسا هةستا بوو    ئةوسا هةستا بوو   ))))))))....منداصةكةم رؤژم نةكردبثتةوة  منداصةكةم رؤژم نةكردبثتةوة  منداصةكةم رؤژم نةكردبثتةوة  منداصةكةم رؤژم نةكردبثتةوة  
        )))))))) ئةي لةوة پثش؟  ئةي لةوة پثش؟  ئةي لةوة پثش؟  ئةي لةوة پثش؟ ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي

        ))))))))....فةرامؤشم كردووةفةرامؤشم كردووةفةرامؤشم كردووةفةرامؤشم كردووة. . . .  لةوة پثشم لة بري نةماوة لةوة پثشم لة بري نةماوة لةوة پثشم لة بري نةماوة لةوة پثشم لة بري نةماوة((((((((
 لـةوةيت    لـةوةيت    لـةوةيت    لـةوةيت   ((((((((: : : : بـةآلم دةيگـوت   بـةآلم دةيگـوت   بـةآلم دةيگـوت   بـةآلم دةيگـوت   . . . . يل دةمثك ساص بوو ژين هثنابوو     يل دةمثك ساص بوو ژين هثنابوو     يل دةمثك ساص بوو ژين هثنابوو     يل دةمثك ساص بوو ژين هثنابوو     جةالجةالجةالجةال

    ))))))))ناتوامن خةياص بكةم و خةون ببينم، هةست دةكةم ژن و سثمنداصم هةيـة        ناتوامن خةياص بكةم و خةون ببينم، هةست دةكةم ژن و سثمنداصم هةيـة        ناتوامن خةياص بكةم و خةون ببينم، هةست دةكةم ژن و سثمنداصم هةيـة        ناتوامن خةياص بكةم و خةون ببينم، هةست دةكةم ژن و سثمنداصم هةيـة        
 تةا ئةو ژن و پياوانة كـة سـاآلنثك           تةا ئةو ژن و پياوانة كـة سـاآلنثك           تةا ئةو ژن و پياوانة كـة سـاآلنثك           تةا ئةو ژن و پياوانة كـة سـاآلنثك          ((((((((: : : : من گوتبووم من گوتبووم من گوتبووم من گوتبووم . . . . ئةو تثنةگةيشتبوو ئةو تثنةگةيشتبوو ئةو تثنةگةيشتبوو ئةو تثنةگةيشتبوو 

         منيش سةرخؤش بووم؟ منيش سةرخؤش بووم؟ منيش سةرخؤش بووم؟ منيش سةرخؤش بووم؟))))))))....بةبث عةشق پثكةوة ژياون تثدةگةنبةبث عةشق پثكةوة ژياون تثدةگةنبةبث عةشق پثكةوة ژياون تثدةگةنبةبث عةشق پثكةوة ژياون تثدةگةن
    ((((((((: : : : پثـشتر پثـي گوتبـوو     پثـشتر پثـي گوتبـوو     پثـشتر پثـي گوتبـوو     پثـشتر پثـي گوتبـوو     . . . . ئةو دةمةونيوةذؤ چوو بـؤ ماصـي مـونرية        ئةو دةمةونيوةذؤ چوو بـؤ ماصـي مـونرية        ئةو دةمةونيوةذؤ چوو بـؤ ماصـي مـونرية        ئةو دةمةونيوةذؤ چوو بـؤ ماصـي مـونرية        

 كة هةستا بـذوا، ديـسان     كة هةستا بـذوا، ديـسان     كة هةستا بـذوا، ديـسان     كة هةستا بـذوا، ديـسان    ))))))))............قةرارة لةيالش قةرارة لةيالش قةرارة لةيالش قةرارة لةيالش . . . . دوانيوةذؤ دةذؤم بؤ پارك   دوانيوةذؤ دةذؤم بؤ پارك   دوانيوةذؤ دةذؤم بؤ پارك   دوانيوةذؤ دةذؤم بؤ پارك   
        : : : : دووبارةي كردةوةدووبارةي كردةوةدووبارةي كردةوةدووبارةي كردةوة

        )))))))) دصنياي كة دةكرث لة گةص كچثكي گةنج لة پارك پثكةوة بني؟  دصنياي كة دةكرث لة گةص كچثكي گةنج لة پارك پثكةوة بني؟  دصنياي كة دةكرث لة گةص كچثكي گةنج لة پارك پثكةوة بني؟  دصنياي كة دةكرث لة گةص كچثكي گةنج لة پارك پثكةوة بني؟ ((((((((
 تا پار و پثرار جاروبـار پـؤليس بـةري بـةو كـچ و             تا پار و پثرار جاروبـار پـؤليس بـةري بـةو كـچ و             تا پار و پثرار جاروبـار پـؤليس بـةري بـةو كـچ و             تا پار و پثرار جاروبـار پـؤليس بـةري بـةو كـچ و            ((((((((: : : : مونرية گويت مونرية گويت مونرية گويت مونرية گويت 
        ))))))))....ة كةس و كاري يةكتر نةبوون و پثكةوة دةگةذانة كةس و كاري يةكتر نةبوون و پثكةوة دةگةذانة كةس و كاري يةكتر نةبوون و پثكةوة دةگةذانة كةس و كاري يةكتر نةبوون و پثكةوة دةگةذانكوذانة دةگرت ككوذانة دةگرت ككوذانة دةگرت ككوذانة دةگرت ك

 مةترســة ئثــوة گومــاين هيچتــان لــث   مةترســة ئثــوة گومــاين هيچتــان لــث   مةترســة ئثــوة گومــاين هيچتــان لــث   مةترســة ئثــوة گومــاين هيچتــان لــث  ((((((((: : : : ئةوســا پثكــةين و گــويتئةوســا پثكــةين و گــويتئةوســا پثكــةين و گــويتئةوســا پثكــةين و گــويت
        ))))))))....ناكرثناكرثناكرثناكرث

كث گومان لة پياوثكي    كث گومان لة پياوثكي    كث گومان لة پياوثكي    كث گومان لة پياوثكي    ... ... ... ... پياوثكي گةذاوةي وةك ئةو   پياوثكي گةذاوةي وةك ئةو   پياوثكي گةذاوةي وةك ئةو   پياوثكي گةذاوةي وةك ئةو   . . . . ئةو تثگةيشت ئةو تثگةيشت ئةو تثگةيشت ئةو تثگةيشت 
گــةذاوة دةكــا؟ تــا گةيــشتة پاركةكــة چةنــد جــار ئــةو پرســيارة تاصــةي گــةذاوة دةكــا؟ تــا گةيــشتة پاركةكــة چةنــد جــار ئــةو پرســيارة تاصــةي گــةذاوة دةكــا؟ تــا گةيــشتة پاركةكــة چةنــد جــار ئــةو پرســيارة تاصــةي گــةذاوة دةكــا؟ تــا گةيــشتة پاركةكــة چةنــد جــار ئــةو پرســيارة تاصــةي 

        . . . . دووبارة كردةوةدووبارة كردةوةدووبارة كردةوةدووبارة كردةوة
        ))))))))............ كثگومان لة پياوثكي كثگومان لة پياوثكي كثگومان لة پياوثكي كثگومان لة پياوثكي((((((((

سـاآلنثك لةمةبـةر كاتثـك لـة گـةص          سـاآلنثك لةمةبـةر كاتثـك لـة گـةص          سـاآلنثك لةمةبـةر كاتثـك لـة گـةص          سـاآلنثك لةمةبـةر كاتثـك لـة گـةص          . . . . پاركةكة بة بةرزاييةكةوة بـوو    پاركةكة بة بةرزاييةكةوة بـوو    پاركةكة بة بةرزاييةكةوة بـوو    پاركةكة بة بةرزاييةكةوة بـوو    
ئةفسانة هاتبووة ئثرة، درةختةكاين ئةوةندة بـةرز و هةصكـشاوو، پـاييز      ئةفسانة هاتبووة ئثرة، درةختةكاين ئةوةندة بـةرز و هةصكـشاوو، پـاييز      ئةفسانة هاتبووة ئثرة، درةختةكاين ئةوةندة بـةرز و هةصكـشاوو، پـاييز      ئةفسانة هاتبووة ئثرة، درةختةكاين ئةوةندة بـةرز و هةصكـشاوو، پـاييز      



 

. . . . پاييز؟ ئيمذؤ يةكةم رؤژي زستان بـوو      پاييز؟ ئيمذؤ يةكةم رؤژي زستان بـوو      پاييز؟ ئيمذؤ يةكةم رؤژي زستان بـوو      پاييز؟ ئيمذؤ يةكةم رؤژي زستان بـوو      . . . . ئةوةندة مات و خةمؤك نةبوو    ئةوةندة مات و خةمؤك نةبوو    ئةوةندة مات و خةمؤك نةبوو    ئةوةندة مات و خةمؤك نةبوو    
كثك لـة   كثك لـة   كثك لـة   كثك لـة   بة يـة  بة يـة  بة يـة  بة يـة  . . . . دوثنث پاييز و ئيمذؤ زستان، بةالم هيچ شتثك نةگؤذابوو        دوثنث پاييز و ئيمذؤ زستان، بةالم هيچ شتثك نةگؤذابوو        دوثنث پاييز و ئيمذؤ زستان، بةالم هيچ شتثك نةگؤذابوو        دوثنث پاييز و ئيمذؤ زستان، بةالم هيچ شتثك نةگؤذابوو        

ــگةذا   ــة هةص ــصيندايي پاركةك ــةرةو ب ــگةذا  شــةقامة بةرتةســكةكاندا ب ــة هةص ــصيندايي پاركةك ــةرةو ب ــگةذا  شــةقامة بةرتةســكةكاندا ب ــة هةص ــصيندايي پاركةك ــةرةو ب ــگةذا  شــةقامة بةرتةســكةكاندا ب ــة هةص ــصيندايي پاركةك ــةرةو ب ــدوو . . . . شــةقامة بةرتةســكةكاندا ب ــدوو مان ــدوو مان ــدوو مان مان
. . . . لة سةر كورسيةكي سيماين دانيشت و جگةرةيةكي داگريساند       لة سةر كورسيةكي سيماين دانيشت و جگةرةيةكي داگريساند       لة سةر كورسيةكي سيماين دانيشت و جگةرةيةكي داگريساند       لة سةر كورسيةكي سيماين دانيشت و جگةرةيةكي داگريساند       . . . . بووبووبووبووبووبووبووبوو

شــةقامة بةرتةســكةكة و، شــةقامة بةرتةســكةكة و، شــةقامة بةرتةســكةكة و، شــةقامة بةرتةســكةكة و، . . . . شــار لــةو خواريــةوة ســةرجني نةقؤســتةوةشــار لــةو خواريــةوة ســةرجني نةقؤســتةوةشــار لــةو خواريــةوة ســةرجني نةقؤســتةوةشــار لــةو خواريــةوة ســةرجني نةقؤســتةوة
درةختةكاين ئةمبةراوبةري، تيژ بةرةو ئـةو هةصدةكـشان و، ريـزي بنـة             درةختةكاين ئةمبةراوبةري، تيژ بةرةو ئـةو هةصدةكـشان و، ريـزي بنـة             درةختةكاين ئةمبةراوبةري، تيژ بةرةو ئـةو هةصدةكـشان و، ريـزي بنـة             درةختةكاين ئةمبةراوبةري، تيژ بةرةو ئـةو هةصدةكـشان و، ريـزي بنـة             
ــة وشــكةكان و، ســةوزة و چيمــةين پثخوســت و، گــةآلي وشــك و   ــة وشــكةكان و، ســةوزة و چيمــةين پثخوســت و، گــةآلي وشــك و  گوص ــة وشــكةكان و، ســةوزة و چيمــةين پثخوســت و، گــةآلي وشــك و  گوص ــة وشــكةكان و، ســةوزة و چيمــةين پثخوســت و، گــةآلي وشــك و  گوص گوص

مريايت پاييز لة هةموو اليةكةوة لـة       مريايت پاييز لة هةموو اليةكةوة لـة       مريايت پاييز لة هةموو اليةكةوة لـة       مريايت پاييز لة هةموو اليةكةوة لـة       ... ... ... ... وةريوي ناو جؤگةلة سيمانيةكان   وةريوي ناو جؤگةلة سيمانيةكان   وةريوي ناو جؤگةلة سيمانيةكان   وةريوي ناو جؤگةلة سيمانيةكان   
        . . . . ئةو ورد بووبووةوةئةو ورد بووبووةوةئةو ورد بووبووةوةئةو ورد بووبووةوة

لــة ئــةو و، لــةو ژن و پياوانــة كــة تــاك و تــةرا، دووراو دوور لــة ســةر لــة ئــةو و، لــةو ژن و پياوانــة كــة تــاك و تــةرا، دووراو دوور لــة ســةر لــة ئــةو و، لــةو ژن و پياوانــة كــة تــاك و تــةرا، دووراو دوور لــة ســةر لــة ئــةو و، لــةو ژن و پياوانــة كــة تــاك و تــةرا، دووراو دوور لــة ســةر 
يـان بـة نـاو درةختـة        يـان بـة نـاو درةختـة        يـان بـة نـاو درةختـة        يـان بـة نـاو درةختـة        . . . . كورسية رةق و ساردة سيمانيةكان دانيشتبوون     كورسية رةق و ساردة سيمانيةكان دانيشتبوون     كورسية رةق و ساردة سيمانيةكان دانيشتبوون     كورسية رةق و ساردة سيمانيةكان دانيشتبوون     

        ....ندا پياسةيان دةكردندا پياسةيان دةكردندا پياسةيان دةكردندا پياسةيان دةكردرووتةكارووتةكارووتةكارووتةكا
ئةو مژثكي قووصي لة جگةرةكةي داو، نيگاي چاوةذواين بة سـةرةو   ئةو مژثكي قووصي لة جگةرةكةي داو، نيگاي چاوةذواين بة سـةرةو   ئةو مژثكي قووصي لة جگةرةكةي داو، نيگاي چاوةذواين بة سـةرةو   ئةو مژثكي قووصي لة جگةرةكةي داو، نيگاي چاوةذواين بة سـةرةو   

چاوةذوان؟ لةيالي لة خوار شـةقامةكة      چاوةذوان؟ لةيالي لة خوار شـةقامةكة      چاوةذوان؟ لةيالي لة خوار شـةقامةكة      چاوةذوان؟ لةيالي لة خوار شـةقامةكة      . . . . لثژي شةقامةكةدا شؤذ كردةوة   لثژي شةقامةكةدا شؤذ كردةوة   لثژي شةقامةكةدا شؤذ كردةوة   لثژي شةقامةكةدا شؤذ كردةوة   
وةك وةك وةك وةك . . . . دةتگــوت كةســثكي بــة شــوثنةوةيةدةتگــوت كةســثكي بــة شــوثنةوةيةدةتگــوت كةســثكي بــة شــوثنةوةيةدةتگــوت كةســثكي بــة شــوثنةوةية. . . . گــورج و خثــرا دةهــاتگــورج و خثــرا دةهــاتگــورج و خثــرا دةهــاتگــورج و خثــرا دةهــات. . . . ديديديدي

ئةفسانة كة گورج و خثرا دةهات و ئةو دةيـزاين ناسـري بـة شـوثنةوة                ئةفسانة كة گورج و خثرا دةهات و ئةو دةيـزاين ناسـري بـة شـوثنةوة                ئةفسانة كة گورج و خثرا دةهات و ئةو دةيـزاين ناسـري بـة شـوثنةوة                ئةفسانة كة گورج و خثرا دةهات و ئةو دةيـزاين ناسـري بـة شـوثنةوة                
ــووة ــووةب ــووةب ــووةب ــوو،     . . . . ب ــاآل دةب ــل ب ــةوزي مودث ــةكي س ــوار پژؤي ــة س ــري ك ــوو،     ناس ــاآل دةب ــل ب ــةوزي مودث ــةكي س ــوار پژؤي ــة س ــري ك ــوو،     ناس ــاآل دةب ــل ب ــةوزي مودث ــةكي س ــوار پژؤي ــة س ــري ك ــوو،     ناس ــاآل دةب ــل ب ــةوزي مودث ــةكي س ــوار پژؤي ــة س ــري ك ناس

        ....جاروبارةيش لة كؤشكي الوان تاري دةژةندجاروبارةيش لة كؤشكي الوان تاري دةژةندجاروبارةيش لة كؤشكي الوان تاري دةژةندجاروبارةيش لة كؤشكي الوان تاري دةژةند
. . . . هةموو رؤژثـك شـوثنم دةكـةوث      هةموو رؤژثـك شـوثنم دةكـةوث      هةموو رؤژثـك شـوثنم دةكـةوث      هةموو رؤژثـك شـوثنم دةكـةوث      . . . .  واز ناهثنث   واز ناهثنث   واز ناهثنث   واز ناهثنث  ((((((((: : : : ئةفسانة دةيگوت ئةفسانة دةيگوت ئةفسانة دةيگوت ئةفسانة دةيگوت 

    ))))))))............دةترسـم ئاخرةكـةي   دةترسـم ئاخرةكـةي   دةترسـم ئاخرةكـةي   دةترسـم ئاخرةكـةي   . . . . هةموو شةوثك كةسثك دةنثرثتـة خـوازبثنيم      هةموو شةوثك كةسثك دةنثرثتـة خـوازبثنيم      هةموو شةوثك كةسثك دةنثرثتـة خـوازبثنيم      هةموو شةوثك كةسثك دةنثرثتـة خـوازبثنيم      
لة ناوةراسـيت   لة ناوةراسـيت   لة ناوةراسـيت   لة ناوةراسـيت    دةصثم رؤژثك     دةصثم رؤژثك     دةصثم رؤژثك     دةصثم رؤژثك    ((((((((: : : : دةيگوتدةيگوتدةيگوتدةيگوت. . . . هةصدةچووهةصدةچووهةصدةچووهةصدةچوو. . . . ئةو تووذة دةبوو  ئةو تووذة دةبوو  ئةو تووذة دةبوو  ئةو تووذة دةبوو  

شــةقامدا بــةري پثبگــرن، لــة ئوتومبثلةكــةي بيهثننــة خــوار و، كــام الت  شــةقامدا بــةري پثبگــرن، لــة ئوتومبثلةكــةي بيهثننــة خــوار و، كــام الت  شــةقامدا بــةري پثبگــرن، لــة ئوتومبثلةكــةي بيهثننــة خــوار و، كــام الت  شــةقامدا بــةري پثبگــرن، لــة ئوتومبثلةكــةي بيهثننــة خــوار و، كــام الت  
    ((((((((: : : : دةيگـوت دةيگـوت دةيگـوت دةيگـوت . . . . دةترسا و پثدةكـةين   دةترسا و پثدةكـةين   دةترسا و پثدةكـةين   دةترسا و پثدةكـةين   . . . .  ئةفسانة دةترسا   ئةفسانة دةترسا   ئةفسانة دةترسا   ئةفسانة دةترسا  ))))))))....بيكوتنبيكوتنبيكوتنبيكوتن... ... ... ... دثشثدثشثدثشثدثشث

 ئــةو  ئــةو  ئــةو  ئــةو ))))))))....خةصــك پثــدةزانن و حــةيامان دةچــثخةصــك پثــدةزانن و حــةيامان دةچــثخةصــك پثــدةزانن و حــةيامان دةچــثخةصــك پثــدةزانن و حــةيامان دةچــث. . . . بــة شــةذ و لثــدان نــاكرثبــة شــةذ و لثــدان نــاكرثبــة شــةذ و لثــدان نــاكرثبــة شــةذ و لثــدان نــاكرث
دةصـثم شـةوثك بذؤنـة گيـاين       دةصـثم شـةوثك بذؤنـة گيـاين       دةصـثم شـةوثك بذؤنـة گيـاين       دةصـثم شـةوثك بذؤنـة گيـاين       . . . .  چةند هاوذثي چةكدارم هةية     چةند هاوذثي چةكدارم هةية     چةند هاوذثي چةكدارم هةية     چةند هاوذثي چةكدارم هةية    ((((((((: : : : دةيگوتدةيگوتدةيگوتدةيگوت

 ئةفــسانة  ئةفــسانة  ئةفــسانة  ئةفــسانة ))))))))............ئــةو بثچــووة ســةرمايةدارة و، هاوذثكــامنئــةو بثچــووة ســةرمايةدارة و، هاوذثكــامنئــةو بثچــووة ســةرمايةدارة و، هاوذثكــامنئــةو بثچــووة ســةرمايةدارة و، هاوذثكــامن. . . . بيتــؤقثننبيتــؤقثننبيتــؤقثننبيتــؤقثنن... ... ... ... وووو
        ............دةيگوتدةيگوتدةيگوتدةيگوت

ــوو     ــي گوتب ــسانة چ ــةماوة ئةف ــريي ن ــة ب ــوو    ل ــي گوتب ــسانة چ ــةماوة ئةف ــريي ن ــة ب ــوو    ل ــي گوتب ــسانة چ ــةماوة ئةف ــريي ن ــة ب ــوو    ل ــي گوتب ــسانة چ ــةماوة ئةف ــريي ن ــة ب ــوتبثيت . . . . ل ــة گ ــوتبثيت رةنگ ــة گ ــوتبثيت رةنگ ــة گ ــوتبثيت رةنگ ــة گ     ((((((((: : : : رةنگ
خؤشةويسيت چ پةيوةنديةكي بة كوذة هةژار و كـوذة سـةرمايةدارةوة           خؤشةويسيت چ پةيوةنديةكي بة كوذة هةژار و كـوذة سـةرمايةدارةوة           خؤشةويسيت چ پةيوةنديةكي بة كوذة هةژار و كـوذة سـةرمايةدارةوة           خؤشةويسيت چ پةيوةنديةكي بة كوذة هةژار و كـوذة سـةرمايةدارةوة           



 

 يـان رةنگـة هيچـي        يـان رةنگـة هيچـي        يـان رةنگـة هيچـي        يـان رةنگـة هيچـي       ))))))))............دةصثن باوكت دةصثن باوكت دةصثن باوكت دةصثن باوكت . . . . خؤ تؤش كوذة هةژار نيت    خؤ تؤش كوذة هةژار نيت    خؤ تؤش كوذة هةژار نيت    خؤ تؤش كوذة هةژار نيت    ! ! ! ! هةية؟هةية؟هةية؟هةية؟
        ....نةگوتبثنةگوتبثنةگوتبثنةگوتبث

ــووةوة  ــي نزيـــك بـ ــةيال لثـ ــووةوة لـ ــي نزيـــك بـ ــةيال لثـ ــووةوة لـ ــي نزيـــك بـ ــةيال لثـ ــووةوة لـ ــي نزيـــك بـ ــةيال لثـ ــةدةم . . . . لـ ــشتبووية، بـ ــةدةم هثـــشتا نةيگةيـ ــشتبووية، بـ ــةدةم هثـــشتا نةيگةيـ ــشتبووية، بـ ــةدةم هثـــشتا نةيگةيـ ــشتبووية، بـ هثـــشتا نةيگةيـ
زةردةخةنةيةكةوة دةسيت لة ژثر چارشثوة رةشةكةي دةرهثنا و، لثـي          زةردةخةنةيةكةوة دةسيت لة ژثر چارشثوة رةشةكةي دةرهثنا و، لثـي          زةردةخةنةيةكةوة دةسيت لة ژثر چارشثوة رةشةكةي دةرهثنا و، لثـي          زةردةخةنةيةكةوة دةسيت لة ژثر چارشثوة رةشةكةي دةرهثنا و، لثـي          

مانتؤي شيين لـة    مانتؤي شيين لـة    مانتؤي شيين لـة    مانتؤي شيين لـة    . . . . ئةفسانة چارشثوي رةشي بة سةردا نةدةدا     ئةفسانة چارشثوي رةشي بة سةردا نةدةدا     ئةفسانة چارشثوي رةشي بة سةردا نةدةدا     ئةفسانة چارشثوي رةشي بة سةردا نةدةدا     . . . . راتةكاندراتةكاندراتةكاندراتةكاند
كوصـمةكاين  كوصـمةكاين  كوصـمةكاين  كوصـمةكاين  . . . . لـةيال گةيـشتة الي    لـةيال گةيـشتة الي    لـةيال گةيـشتة الي    لـةيال گةيـشتة الي    . . . . بةر دةكرد و، جامانةي دةكردة لةچكة     بةر دةكرد و، جامانةي دةكردة لةچكة     بةر دةكرد و، جامانةي دةكردة لةچكة     بةر دةكرد و، جامانةي دةكردة لةچكة     

    ((((((((: : : : گــويتگــويتگــويتگــويت. . . . ســوور هةصــگةذابوون و چــاوة گةشــةكاين دةدرةوشــانةوةســوور هةصــگةذابوون و چــاوة گةشــةكاين دةدرةوشــانةوةســوور هةصــگةذابوون و چــاوة گةشــةكاين دةدرةوشــانةوةســوور هةصــگةذابوون و چــاوة گةشــةكاين دةدرةوشــانةوة
بة تةا بة تةا بة تةا بة تةا . . . . دةزامن حةزت كردووة بة تةا يب   دةزامن حةزت كردووة بة تةا يب   دةزامن حةزت كردووة بة تةا يب   دةزامن حةزت كردووة بة تةا يب   . . . . دةزامن موزاحيمم دةزامن موزاحيمم دةزامن موزاحيمم دةزامن موزاحيمم . . . . ببوورةببوورةببوورةببوورة

        ))))))))............لة گةص بريةوةريةكاين رابوردووتلة گةص بريةوةريةكاين رابوردووتلة گةص بريةوةريةكاين رابوردووتلة گةص بريةوةريةكاين رابوردووت
لة گةص بريةوةريـةكاين رابـوردوو؟ ئـةو بـريي كـردةوة، ئةفـسانة        لة گةص بريةوةريـةكاين رابـوردوو؟ ئـةو بـريي كـردةوة، ئةفـسانة        لة گةص بريةوةريـةكاين رابـوردوو؟ ئـةو بـريي كـردةوة، ئةفـسانة        لة گةص بريةوةريـةكاين رابـوردوو؟ ئـةو بـريي كـردةوة، ئةفـسانة        

    لـة لـة لـة لـة . . . . لـة شـارثكيتر   لـة شـارثكيتر   لـة شـارثكيتر   لـة شـارثكيتر   . . . . نـةوةك لـةم شـارة     نـةوةك لـةم شـارة     نـةوةك لـةم شـارة     نـةوةك لـةم شـارة     . . . . ساآلنثك بوو لة ژثر خاكدا بوو     ساآلنثك بوو لة ژثر خاكدا بوو     ساآلنثك بوو لة ژثر خاكدا بوو     ساآلنثك بوو لة ژثر خاكدا بوو     
لـة  لـة  لـة  لـة  . . . . لةيال چاوي بةمالوالدا گثـذا    لةيال چاوي بةمالوالدا گثـذا    لةيال چاوي بةمالوالدا گثـذا    لةيال چاوي بةمالوالدا گثـذا    . . . . بؤية زةردةخةنةيةكي تاصي كرد   بؤية زةردةخةنةيةكي تاصي كرد   بؤية زةردةخةنةيةكي تاصي كرد   بؤية زةردةخةنةيةكي تاصي كرد   . . . . تارانتارانتارانتاران

پثـشتر هــاتبووة ئثـرة؟ لــةو خواريــةوة   پثـشتر هــاتبووة ئثـرة؟ لــةو خواريــةوة   پثـشتر هــاتبووة ئثـرة؟ لــةو خواريــةوة   پثـشتر هــاتبووة ئثـرة؟ لــةو خواريــةوة   . . . . بـةرزترين شــوثين شـار بــوو  بـةرزترين شــوثين شـار بــوو  بـةرزترين شــوثين شـار بــوو  بـةرزترين شــوثين شـار بــوو  
ماصةكان، شةقامةكان و، تةنانـةت ئـةو ئوتومبثالنـة كـة بـة شـةقامةكاندا               ماصةكان، شةقامةكان و، تةنانـةت ئـةو ئوتومبثالنـة كـة بـة شـةقامةكاندا               ماصةكان، شةقامةكان و، تةنانـةت ئـةو ئوتومبثالنـة كـة بـة شـةقامةكاندا               ماصةكان، شةقامةكان و، تةنانـةت ئـةو ئوتومبثالنـة كـة بـة شـةقامةكاندا               

. . . . دةتگوت سوار تةيارة بووة و بـة ئاســمانةوةية        دةتگوت سوار تةيارة بووة و بـة ئاســمانةوةية        دةتگوت سوار تةيارة بووة و بـة ئاســمانةوةية        دةتگوت سوار تةيارة بووة و بـة ئاســمانةوةية        . . . . تثدةپةذين ديار بوون  تثدةپةذين ديار بوون  تثدةپةذين ديار بوون  تثدةپةذين ديار بوون  
دةتگــوت خةريكــة دةتگــوت خةريكــة دةتگــوت خةريكــة دةتگــوت خةريكــة . . . . زةردةخةنةكــةي ســةر لثــوي كــاص بــووةوةزةردةخةنةكــةي ســةر لثــوي كــاص بــووةوةزةردةخةنةكــةي ســةر لثــوي كــاص بــووةوةزةردةخةنةكــةي ســةر لثــوي كــاص بــووةوة. . . . ترســاترســاترســاترســا

. . . . لة ژثر پثيـدا هةسـيت بـة هـيچ نـةكرد           لة ژثر پثيـدا هةسـيت بـة هـيچ نـةكرد           لة ژثر پثيـدا هةسـيت بـة هـيچ نـةكرد           لة ژثر پثيـدا هةسـيت بـة هـيچ نـةكرد           . . . . بةردةبثتةوة و، دةكةوثتة خوار   بةردةبثتةوة و، دةكةوثتة خوار   بةردةبثتةوة و، دةكةوثتة خوار   بةردةبثتةوة و، دةكةوثتة خوار   
لة سةر كورسية سـيمانيةكة و، بـةرة دةسـيت لـة قةراغـةكاين       لة سةر كورسية سـيمانيةكة و، بـةرة دةسـيت لـة قةراغـةكاين       لة سةر كورسية سـيمانيةكة و، بـةرة دةسـيت لـة قةراغـةكاين       لة سةر كورسية سـيمانيةكة و، بـةرة دةسـيت لـة قةراغـةكاين       . . . . دانيشتدانيشتدانيشتدانيشت
ئـاهثكي  ئـاهثكي  ئـاهثكي  ئـاهثكي  . . . . سةرما و قـاميي سـيمانةكة دصـنيايي بـؤ گةذانـدةوة           سةرما و قـاميي سـيمانةكة دصـنيايي بـؤ گةذانـدةوة           سةرما و قـاميي سـيمانةكة دصـنيايي بـؤ گةذانـدةوة           سةرما و قـاميي سـيمانةكة دصـنيايي بـؤ گةذانـدةوة           . . . . توند كرد توند كرد توند كرد توند كرد 

        : : : : گويتگويتگويتگويت. . . . خؤشي هاتثخؤشي هاتثخؤشي هاتثخؤشي هاتث
        ))))))))............ ئثرة شوثنثكي زؤر خؤشة، بةآلم ئثرة شوثنثكي زؤر خؤشة، بةآلم ئثرة شوثنثكي زؤر خؤشة، بةآلم ئثرة شوثنثكي زؤر خؤشة، بةآلم((((((((

. . . . ئةوسا هةناسةيةكي قووصي كثشاو، ماندوو بووين پث ئاشكرا كـرد         ئةوسا هةناسةيةكي قووصي كثشاو، ماندوو بووين پث ئاشكرا كـرد         ئةوسا هةناسةيةكي قووصي كثشاو، ماندوو بووين پث ئاشكرا كـرد         ئةوسا هةناسةيةكي قووصي كثشاو، ماندوو بووين پث ئاشكرا كـرد         
. . . . هةموو وزةي خؤي كؤ كردبـووةوة كـة بـة سـةر ترسـةكةيدا زاص بـث                هةموو وزةي خؤي كؤ كردبـووةوة كـة بـة سـةر ترسـةكةيدا زاص بـث                هةموو وزةي خؤي كؤ كردبـووةوة كـة بـة سـةر ترسـةكةيدا زاص بـث                هةموو وزةي خؤي كؤ كردبـووةوة كـة بـة سـةر ترسـةكةيدا زاص بـث                

        )))))))) لة بريي چيدا بووي؟  لة بريي چيدا بووي؟  لة بريي چيدا بووي؟  لة بريي چيدا بووي؟ ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
يان شتثكي گوت كة پةيوةندي بـة پرسـيارةكةي   يان شتثكي گوت كة پةيوةندي بـة پرسـيارةكةي   يان شتثكي گوت كة پةيوةندي بـة پرسـيارةكةي   يان شتثكي گوت كة پةيوةندي بـة پرسـيارةكةي   . . . . ئةو هيچي نةگوت  ئةو هيچي نةگوت  ئةو هيچي نةگوت  ئةو هيچي نةگوت  

باسـكي خـستبووة سـةر پاصپـشيت        باسـكي خـستبووة سـةر پاصپـشيت        باسـكي خـستبووة سـةر پاصپـشيت        باسـكي خـستبووة سـةر پاصپـشيت        . . . . لة پةنايدا دانيشتبوو  لة پةنايدا دانيشتبوو  لة پةنايدا دانيشتبوو  لة پةنايدا دانيشتبوو  . . . . لةيالوة نةبوو لةيالوة نةبوو لةيالوة نةبوو لةيالوة نةبوو 
ــيةكة  ــيماين كورس ــيةكة س ــيماين كورس ــيةكة س ــيماين كورس ــيةكة س ــيماين كورس ــةيال ورد    . . . . س ــتةكةي ل ــةرما گةس ــة س ــة روومةت ــةيال ورد    ل ــتةكةي ل ــةرما گةس ــة س ــة روومةت ــةيال ورد    ل ــتةكةي ل ــةرما گةس ــة س ــة روومةت ــةيال ورد    ل ــتةكةي ل ــةرما گةس ــة س ــة روومةت ل

ــووةوة ــووةوةبووبـ ــووةوةبووبـ ــووةوةبووبـ ــپيةكةي  . . . . بووبـ ــوور و سـ ــة سـ ــشتا روومةتـ ــة هثـ ــپيةكةي  زةردةخةنـ ــوور و سـ ــة سـ ــشتا روومةتـ ــة هثـ ــپيةكةي  زةردةخةنـ ــوور و سـ ــة سـ ــشتا روومةتـ ــة هثـ ــپيةكةي  زةردةخةنـ ــوور و سـ ــة سـ ــشتا روومةتـ ــة هثـ زةردةخةنـ
تــرس؟ شــةرم و دصــةذاوكةي پــث    تــرس؟ شــةرم و دصــةذاوكةي پــث    تــرس؟ شــةرم و دصــةذاوكةي پــث    تــرس؟ شــةرم و دصــةذاوكةي پــث    ... ... ... ... بــةآلم تــرس و بــةآلم تــرس و بــةآلم تــرس و بــةآلم تــرس و . . . . نةخــشاندبوونةخــشاندبوونةخــشاندبوونةخــشاندبوو

. . . . نيگـاي قـورس بـوو   نيگـاي قـورس بـوو   نيگـاي قـورس بـوو   نيگـاي قـورس بـوو   . . . . ئـةو چـاوي لـث نةدةترووكانـد       ئـةو چـاوي لـث نةدةترووكانـد       ئـةو چـاوي لـث نةدةترووكانـد       ئـةو چـاوي لـث نةدةترووكانـد       . . . . نةدةشاردرايةوةنةدةشاردرايةوةنةدةشاردرايةوةنةدةشاردرايةوة



 

ئـةو  ئـةو  ئـةو  ئـةو  . . . . روخساري لةيال بة نيگـاي قورسـي پيـاوثكي گـةذاوة رانـةهاتبوو            روخساري لةيال بة نيگـاي قورسـي پيـاوثكي گـةذاوة رانـةهاتبوو            روخساري لةيال بة نيگـاي قورسـي پيـاوثكي گـةذاوة رانـةهاتبوو            روخساري لةيال بة نيگـاي قورسـي پيـاوثكي گـةذاوة رانـةهاتبوو            
ــةيي ــةييتثگ ــةييتثگ ــةييتثگ ــةري رواين . . . . تثگ ــة بةرامب ــةري رواين ســةري وةرســووذاند و، ل ــة بةرامب ــةري رواين ســةري وةرســووذاند و، ل ــة بةرامب ــةري رواين ســةري وةرســووذاند و، ل ــة بةرامب ــة . . . . ســةري وةرســووذاند و، ل ــة باريك ــة ل ــة باريك ــة ل ــة باريك ــة ل ــة باريك ل

ــةدةهات ... ... ... ... شــةقامةكةوةشــةقامةكةوةشــةقامةكةوةشــةقامةكةوة ــدا ن ــةدةهات كةســي پث ــدا ن ــةدةهات كةســي پث ــدا ن ــةدةهات كةســي پث ــدا ن ــاند. . . . كةســي پث ــةكيتري داگريس ــةكيتري داگريســاندجگةرةي ــةكيتري داگريســاندجگةرةي ــةكيتري داگريســاندجگةرةي . . . . جگةرةي
ئةو يةكةم جار بوو دةيدي     ئةو يةكةم جار بوو دةيدي     ئةو يةكةم جار بوو دةيدي     ئةو يةكةم جار بوو دةيدي     . . . . بة شةرمةوة بة شةرمةوة بة شةرمةوة بة شةرمةوة . . . . لةيالش داواي جگةرةي لثكرد   لةيالش داواي جگةرةي لثكرد   لةيالش داواي جگةرةي لثكرد   لةيالش داواي جگةرةي لثكرد   

        ............گويتگويتگويتگويت. . . . لةيال جگةرة دةكثشيلةيال جگةرة دةكثشيلةيال جگةرة دةكثشيلةيال جگةرة دةكثشي
        ))))))))....ئةويش بة دزيةوةئةويش بة دزيةوةئةويش بة دزيةوةئةويش بة دزيةوة. . . .  تاك و تةرا تاك و تةرا تاك و تةرا تاك و تةرا((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . لةيال نةيهثشت قسة بكالةيال نةيهثشت قسة بكالةيال نةيهثشت قسة بكالةيال نةيهثشت قسة بكا

دوو بـة دوو شـان بـة شـاين يـةكتر بـة              دوو بـة دوو شـان بـة شـاين يـةكتر بـة              دوو بـة دوو شـان بـة شـاين يـةكتر بـة              دوو بـة دوو شـان بـة شـاين يـةكتر بـة              . . . . هةسـتان هةسـتان هةسـتان هةسـتان . . . . ئةوسا هةسـتا  ئةوسا هةسـتا  ئةوسا هةسـتا  ئةوسا هةسـتا  
شةقامي سةر تةختاوكةكةدا، بة قةراغ بنـة گوصـة وشـكةكان و، درةختـة              شةقامي سةر تةختاوكةكةدا، بة قةراغ بنـة گوصـة وشـكةكان و، درةختـة              شةقامي سةر تةختاوكةكةدا، بة قةراغ بنـة گوصـة وشـكةكان و، درةختـة              شةقامي سةر تةختاوكةكةدا، بة قةراغ بنـة گوصـة وشـكةكان و، درةختـة              

        رووتةكاندا، ئارام و رووتةكاندا، ئارام و رووتةكاندا، ئارام و رووتةكاندا، ئارام و 
. . . . ن پثنـةبوو  ن پثنـةبوو  ن پثنـةبوو  ن پثنـةبوو  چي بـصثن؟ هيچيـان قـسةيان بـؤ گـوت          چي بـصثن؟ هيچيـان قـسةيان بـؤ گـوت          چي بـصثن؟ هيچيـان قـسةيان بـؤ گـوت          چي بـصثن؟ هيچيـان قـسةيان بـؤ گـوت          . . . . بة كاوة خؤ رثكةوتن   بة كاوة خؤ رثكةوتن   بة كاوة خؤ رثكةوتن   بة كاوة خؤ رثكةوتن   

        ............يانيانيانيان
گؤنـاي تـةذ كـردم،      گؤنـاي تـةذ كـردم،      گؤنـاي تـةذ كـردم،      گؤنـاي تـةذ كـردم،      ... ... ... ... چةپكث گوصي سيس  چةپكث گوصي سيس  چةپكث گوصي سيس  چةپكث گوصي سيس  ... ... ... ... تارايةكي زةرد تارايةكي زةرد تارايةكي زةرد تارايةكي زةرد     ((((((((

        ))))))))....فرمثسكي پاييزفرمثسكي پاييزفرمثسكي پاييزفرمثسكي پاييز
        )))))))) فولكلؤرة؟  فولكلؤرة؟  فولكلؤرة؟  فولكلؤرة؟ ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

بـؤ  بـؤ  بـؤ  بـؤ  . . . . ئةو تثگةيي ئةو تثگةيي ئةو تثگةيي ئةو تثگةيي ... ... ... ... زةردةخةنة هةميشةييةكة و  زةردةخةنة هةميشةييةكة و  زةردةخةنة هةميشةييةكة و  زةردةخةنة هةميشةييةكة و  . . . . لةيال الي لثكردةوة  لةيال الي لثكردةوة  لةيال الي لثكردةوة  لةيال الي لثكردةوة  
دةبث كچثكي گةجني وةك لةيال باسي تاراي زةرد و گوصـي سـيس بكـا؟          دةبث كچثكي گةجني وةك لةيال باسي تاراي زةرد و گوصـي سـيس بكـا؟          دةبث كچثكي گةجني وةك لةيال باسي تاراي زةرد و گوصـي سـيس بكـا؟          دةبث كچثكي گةجني وةك لةيال باسي تاراي زةرد و گوصـي سـيس بكـا؟          

        : : : : گويتگويتگويتگويت
تؤ هثشتا لة سـةرةتاي ژيـان و        تؤ هثشتا لة سـةرةتاي ژيـان و        تؤ هثشتا لة سـةرةتاي ژيـان و        تؤ هثشتا لة سـةرةتاي ژيـان و        . . . .  تؤ دةتواين لةمانة شادتر شثعر بصثي       تؤ دةتواين لةمانة شادتر شثعر بصثي       تؤ دةتواين لةمانة شادتر شثعر بصثي       تؤ دةتواين لةمانة شادتر شثعر بصثي      ((((((((

ئةو كةسانة كـة    ئةو كةسانة كـة    ئةو كةسانة كـة    ئةو كةسانة كـة    . . . . ئةم قسانة قسةي كةسي چريؤكةكاين منن     ئةم قسانة قسةي كةسي چريؤكةكاين منن     ئةم قسانة قسةي كةسي چريؤكةكاين منن     ئةم قسانة قسةي كةسي چريؤكةكاين منن     . . . . الوةتيتدايالوةتيتدايالوةتيتدايالوةتيتداي
        ))))))))............ژيان و الوةتيانژيان و الوةتيانژيان و الوةتيانژيان و الوةتيان

چةند هةنگاو بةوالوةتر، ئةويش راوةسـتا و ئـاوذي         چةند هةنگاو بةوالوةتر، ئةويش راوةسـتا و ئـاوذي         چةند هةنگاو بةوالوةتر، ئةويش راوةسـتا و ئـاوذي         چةند هةنگاو بةوالوةتر، ئةويش راوةسـتا و ئـاوذي         . . . . لةيال راوةستا لةيال راوةستا لةيال راوةستا لةيال راوةستا 
        ....دايةوةدايةوةدايةوةدايةوة
        )))))))) قسةيةكي خراپم كرد؟  قسةيةكي خراپم كرد؟  قسةيةكي خراپم كرد؟  قسةيةكي خراپم كرد؟ ((((((((

ئاخنيبووة گريفـاين پاصـتؤكةي     ئاخنيبووة گريفـاين پاصـتؤكةي     ئاخنيبووة گريفـاين پاصـتؤكةي     ئاخنيبووة گريفـاين پاصـتؤكةي     ئةو هةردوو دةسيت    ئةو هةردوو دةسيت    ئةو هةردوو دةسيت    ئةو هةردوو دةسيت    . . . . لةيال نةيبيست لةيال نةيبيست لةيال نةيبيست لةيال نةيبيست 
لـة چـاوي    لـة چـاوي    لـة چـاوي    لـة چـاوي    . . . . و، ملپثچثكي خوري شيين بةمالو الي شـانيدا بـةردابووةوة         و، ملپثچثكي خوري شيين بةمالو الي شـانيدا بـةردابووةوة         و، ملپثچثكي خوري شيين بةمالو الي شـانيدا بـةردابووةوة         و، ملپثچثكي خوري شيين بةمالو الي شـانيدا بـةردابووةوة         

لثـي  لثـي  لثـي  لثـي  . . . . لةيالوة پياوثكي ئارام و بة ويقار، بـةآلم نيگـةران و خـةمؤك بـوو            لةيالوة پياوثكي ئارام و بة ويقار، بـةآلم نيگـةران و خـةمؤك بـوو            لةيالوة پياوثكي ئارام و بة ويقار، بـةآلم نيگـةران و خـةمؤك بـوو            لةيالوة پياوثكي ئارام و بة ويقار، بـةآلم نيگـةران و خـةمؤك بـوو            
ــا ــارام ــارام ــارام ــردةوة، . . . . رام ــريي ك ــردةوة، ب ــريي ك ــردةوة، ب ــريي ك ــردةوة، ب ــريي ك ــةكاين  ((((((((ب ــؤ الي كةســايةيت چريؤك ــان ب ــةكاين   ميهرةب ــؤ الي كةســايةيت چريؤك ــان ب ــةكاين   ميهرةب ــؤ الي كةســايةيت چريؤك ــان ب ــةكاين   ميهرةب ــؤ الي كةســايةيت چريؤك ــان ب  ميهرةب

 نيگاي بثئيختيار لـة ئـةوةوة بـؤ زةمينةكـةي پـشيت، بـؤ                نيگاي بثئيختيار لـة ئـةوةوة بـؤ زةمينةكـةي پـشيت، بـؤ                نيگاي بثئيختيار لـة ئـةوةوة بـؤ زةمينةكـةي پـشيت، بـؤ                نيگاي بثئيختيار لـة ئـةوةوة بـؤ زةمينةكـةي پـشيت، بـؤ               ))))))))....گةذاوةتةوةگةذاوةتةوةگةذاوةتةوةگةذاوةتةوة
دةشتثكي يةكپارچة زةرد لة خوار پاركةكـةوة و، شـاخثكي خؤصةمثـشي            دةشتثكي يةكپارچة زةرد لة خوار پاركةكـةوة و، شـاخثكي خؤصةمثـشي            دةشتثكي يةكپارچة زةرد لة خوار پاركةكـةوة و، شـاخثكي خؤصةمثـشي            دةشتثكي يةكپارچة زةرد لة خوار پاركةكـةوة و، شـاخثكي خؤصةمثـشي            

تاصتر تاصتر تاصتر تاصتر . . . . روانگةيةكيسارد و تاص بوو  روانگةيةكيسارد و تاص بوو  روانگةيةكيسارد و تاص بوو  روانگةيةكيسارد و تاص بوو  . . . . دوور و، ئاسـمانثكي گرژ و مؤن فذي      دوور و، ئاسـمانثكي گرژ و مؤن فذي      دوور و، ئاسـمانثكي گرژ و مؤن فذي      دوور و، ئاسـمانثكي گرژ و مؤن فذي      



 

بـة چ  بـة چ  بـة چ  بـة چ  . . . . لةو بةيتة شثعرة كة چةند ساص لةمةبةر بة بؤنةيةكةوة گوتبـووي          لةو بةيتة شثعرة كة چةند ساص لةمةبةر بة بؤنةيةكةوة گوتبـووي          لةو بةيتة شثعرة كة چةند ساص لةمةبةر بة بؤنةيةكةوة گوتبـووي          لةو بةيتة شثعرة كة چةند ساص لةمةبةر بة بؤنةيةكةوة گوتبـووي          
ناتوانث كةسي  ناتوانث كةسي  ناتوانث كةسي  ناتوانث كةسي   دةتةوث بصثي كچثكيالوي وةك من        دةتةوث بصثي كچثكيالوي وةك من        دةتةوث بصثي كچثكيالوي وةك من        دةتةوث بصثي كچثكيالوي وةك من       ((((((((: : : : بؤنةيةكةوة؟ گويت بؤنةيةكةوة؟ گويت بؤنةيةكةوة؟ گويت بؤنةيةكةوة؟ گويت 

        ))))))))چريؤكةكاين تؤ بث؟ چريؤكةكاين تؤ بث؟ چريؤكةكاين تؤ بث؟ چريؤكةكاين تؤ بث؟ 
بةرةو رووي لةيالو،   بةرةو رووي لةيالو،   بةرةو رووي لةيالو،   بةرةو رووي لةيالو،   . . . . بؤ دةيپرسي؟ ئةو چةند هةنگاوةكة گةذايةوة     بؤ دةيپرسي؟ ئةو چةند هةنگاوةكة گةذايةوة     بؤ دةيپرسي؟ ئةو چةند هةنگاوةكة گةذايةوة     بؤ دةيپرسي؟ ئةو چةند هةنگاوةكة گةذايةوة     

. . . . لة بةرامبةري راوةستابوو لة بةرامبةري راوةستابوو لة بةرامبةري راوةستابوو لة بةرامبةري راوةستابوو . . . . ئثستا ئيتر بة تةواوي لثي نزيك بووبووةوة      ئثستا ئيتر بة تةواوي لثي نزيك بووبووةوة      ئثستا ئيتر بة تةواوي لثي نزيك بووبووةوة      ئثستا ئيتر بة تةواوي لثي نزيك بووبووةوة      
چاوةكان پذ پرسيار و نيگةران، بيلبيلةكان      چاوةكان پذ پرسيار و نيگةران، بيلبيلةكان      چاوةكان پذ پرسيار و نيگةران، بيلبيلةكان      چاوةكان پذ پرسيار و نيگةران، بيلبيلةكان      . . . . لة چاوةكانيورد بووبووةوة  لة چاوةكانيورد بووبووةوة  لة چاوةكانيورد بووبووةوة  لة چاوةكانيورد بووبووةوة  

گؤناي گؤناي گؤناي گؤناي . . . . لة سپيةنةيةكي تؤخ سپيدا و، نيگاي ئةو بة سةر گؤناكانيدا خزي          لة سپيةنةيةكي تؤخ سپيدا و، نيگاي ئةو بة سةر گؤناكانيدا خزي          لة سپيةنةيةكي تؤخ سپيدا و، نيگاي ئةو بة سةر گؤناكانيدا خزي          لة سپيةنةيةكي تؤخ سپيدا و، نيگاي ئةو بة سةر گؤناكانيدا خزي          
. . . . لثوةكانيشيدةلةرزينلثوةكانيشيدةلةرزينلثوةكانيشيدةلةرزينلثوةكانيشيدةلةرزين. . . . سوور و سپي وةك پةذةي گوصةباخ ناسك بوون       سوور و سپي وةك پةذةي گوصةباخ ناسك بوون       سوور و سپي وةك پةذةي گوصةباخ ناسك بوون       سوور و سپي وةك پةذةي گوصةباخ ناسك بوون       

لةشثك كة ئامادة بوو خؤي بـة باوةشـي ئـةو          لةشثك كة ئامادة بوو خؤي بـة باوةشـي ئـةو          لةشثك كة ئامادة بوو خؤي بـة باوةشـي ئـةو          لةشثك كة ئامادة بوو خؤي بـة باوةشـي ئـةو          . . . . رةنگة لةشيشي لةرزيبث  رةنگة لةشيشي لةرزيبث  رةنگة لةشيشي لةرزيبث  رةنگة لةشيشي لةرزيبث  
        ....بسپثرث و، ئةو هثشتا دةستةكاين لة گريفاين پاصتؤكةي ئاخنيبووبسپثرث و، ئةو هثشتا دةستةكاين لة گريفاين پاصتؤكةي ئاخنيبووبسپثرث و، ئةو هثشتا دةستةكاين لة گريفاين پاصتؤكةي ئاخنيبووبسپثرث و، ئةو هثشتا دةستةكاين لة گريفاين پاصتؤكةي ئاخنيبوو

ــردةوة   ــارة ك ــيارةكةي دووب ــةيال پرس ــردةوة  ل ــارة ك ــيارةكةي دووب ــةيال پرس ــردةوة  ل ــارة ك ــيارةكةي دووب ــةيال پرس ــردةوة  ل ــارة ك ــيارةكةي دووب ــةيال پرس ــةجمارة. . . . ل ــةجمارةئ ــةجمارةئ ــةجمارةئ ــةرم و  ئ ــة ش ــةرم و   ب ــة ش ــةرم و   ب ــة ش ــةرم و   ب ــة ش  ب
 من ناتوامن كةسي چريؤكـةكانت مب؟ ئـةو          من ناتوامن كةسي چريؤكـةكانت مب؟ ئـةو          من ناتوامن كةسي چريؤكـةكانت مب؟ ئـةو          من ناتوامن كةسي چريؤكـةكانت مب؟ ئـةو         ((((((((: : : : پةروايةكي زياترةوة گويت  پةروايةكي زياترةوة گويت  پةروايةكي زياترةوة گويت  پةروايةكي زياترةوة گويت  

        ))))))))چريؤكة تازانة كة لةمةدوا دةياننووسي؟ چريؤكة تازانة كة لةمةدوا دةياننووسي؟ چريؤكة تازانة كة لةمةدوا دةياننووسي؟ چريؤكة تازانة كة لةمةدوا دةياننووسي؟ 
        ))))))))............ نا نا نا نا((((((((: : : : ئةو گويتئةو گويتئةو گويتئةو گويت

ــويت  ــدي گ ــاص و جي ــويت ت ــدي گ ــاص و جي ــويت ت ــدي گ ــاص و جي ــويت ت ــدي گ ــاص و جي ــرةتةوة . . . . ت ــةم و حةس ــة خ ــرةتةوة ب ــةم و حةس ــة خ ــرةتةوة ب ــةم و حةس ــة خ ــرةتةوة ب ــةم و حةس ــة خ ــويت. . . . ب ــويتگ ــويتگ ــويتگ ــن ((((((((: : : : گ ــن  م ــن  م ــن  م  م
تـةا دةتـوامن بـة      تـةا دةتـوامن بـة      تـةا دةتـوامن بـة      تـةا دةتـوامن بـة      . . . . دةرفةتثكيزؤرم بؤ نووسيين چريؤكي تازة نـةماوة      دةرفةتثكيزؤرم بؤ نووسيين چريؤكي تازة نـةماوة      دةرفةتثكيزؤرم بؤ نووسيين چريؤكي تازة نـةماوة      دةرفةتثكيزؤرم بؤ نووسيين چريؤكي تازة نـةماوة      

ــةوة  ــة كؤنةكامنــدا بثم ــةوة چريؤك ــة كؤنةكامنــدا بثم ــةوة چريؤك ــة كؤنةكامنــدا بثم ــةوة چريؤك ــة كؤنةكامنــدا بثم ــة نةنووســراوةكامن  . . . . چريؤك ــة كؤن ــان چريؤك ــة نةنووســراوةكامن  ي ــة كؤن ــان چريؤك ــة نةنووســراوةكامن  ي ــة كؤن ــان چريؤك ــة نةنووســراوةكامن  ي ــة كؤن ــان چريؤك ي
        ))))))))....بنووسمبنووسمبنووسمبنووسم

ــة . . . . ئــةو هــةروا لــة روومــةيت لــةيال ورد بووبــووةوة ئــةو هــةروا لــة روومــةيت لــةيال ورد بووبــووةوة ئــةو هــةروا لــة روومــةيت لــةيال ورد بووبــووةوة ئــةو هــةروا لــة روومــةيت لــةيال ورد بووبــووةوة  ــة بيلبيلــةكان ل ــة بيلبيلــةكان ل ــة بيلبيلــةكان ل بيلبيلــةكان ل
لة پشت ئةو روومةتةوة نيگاي بؤ شار       لة پشت ئةو روومةتةوة نيگاي بؤ شار       لة پشت ئةو روومةتةوة نيگاي بؤ شار       لة پشت ئةو روومةتةوة نيگاي بؤ شار       ... ... ... ... سپيةنةيةكي تةذ و، تؤخ سپيدا    سپيةنةيةكي تةذ و، تؤخ سپيدا    سپيةنةيةكي تةذ و، تؤخ سپيدا    سپيةنةيةكي تةذ و، تؤخ سپيدا    

بؤ قةرةباصـغي و هـةرا و هوريـاي نـةديوي مـاص و كـؤآلن و            بؤ قةرةباصـغي و هـةرا و هوريـاي نـةديوي مـاص و كـؤآلن و            بؤ قةرةباصـغي و هـةرا و هوريـاي نـةديوي مـاص و كـؤآلن و            بؤ قةرةباصـغي و هـةرا و هوريـاي نـةديوي مـاص و كـؤآلن و            . . . . گوثزايةوةگوثزايةوةگوثزايةوةگوثزايةوة
نزيك، ئةوةندة نزيك   نزيك، ئةوةندة نزيك   نزيك، ئةوةندة نزيك   نزيك، ئةوةندة نزيك   . . . . ةيال هثشتا لة بةرامبةريدا بوو    ةيال هثشتا لة بةرامبةريدا بوو    ةيال هثشتا لة بةرامبةريدا بوو    ةيال هثشتا لة بةرامبةريدا بوو    لللل. . . . شةقامةكاين شار شةقامةكاين شار شةقامةكاين شار شةقامةكاين شار 

كةپرية پياوثكيتةا كة لة باريكة شةقامةكةوة تثدةپةذي، بؤ ئـةوةي لـة            كةپرية پياوثكيتةا كة لة باريكة شةقامةكةوة تثدةپةذي، بؤ ئـةوةي لـة            كةپرية پياوثكيتةا كة لة باريكة شةقامةكةوة تثدةپةذي، بؤ ئـةوةي لـة            كةپرية پياوثكيتةا كة لة باريكة شةقامةكةوة تثدةپةذي، بؤ ئـةوةي لـة            
        ....يةكتر جيايان بكاتةوة، كؤكييةكتر جيايان بكاتةوة، كؤكييةكتر جيايان بكاتةوة، كؤكييةكتر جيايان بكاتةوة، كؤكي

ديـسان شـان بـة شـاين يـةكتر، بـة            ديـسان شـان بـة شـاين يـةكتر، بـة            ديـسان شـان بـة شـاين يـةكتر، بـة            ديـسان شـان بـة شـاين يـةكتر، بـة            . . . . ئةوان سةر رث كةوتبوونةوة   ئةوان سةر رث كةوتبوونةوة   ئةوان سةر رث كةوتبوونةوة   ئةوان سةر رث كةوتبوونةوة   
قةراغ درةختةكان و بنة گوصة وشكةصةكاندا گةذابوون و، ئثـستا لـة سـةر            قةراغ درةختةكان و بنة گوصة وشكةصةكاندا گةذابوون و، ئثـستا لـة سـةر            قةراغ درةختةكان و بنة گوصة وشكةصةكاندا گةذابوون و، ئثـستا لـة سـةر            قةراغ درةختةكان و بنة گوصة وشكةصةكاندا گةذابوون و، ئثـستا لـة سـةر            

بـة تايبـةت لـةو      بـة تايبـةت لـةو      بـة تايبـةت لـةو      بـة تايبـةت لـةو      . . . . هـةوا سـارد بـوو     هـةوا سـارد بـوو     هـةوا سـارد بـوو     هـةوا سـارد بـوو     . . . . كورسية سيمانيةكة دانيشتبوونةوة  كورسية سيمانيةكة دانيشتبوونةوة  كورسية سيمانيةكة دانيشتبوونةوة  كورسية سيمانيةكة دانيشتبوونةوة  
بةرزاييــة و، ئــةو لــةو ســةرمايةدا چريؤكــي فــةرهاد و كاصــثي بــؤ لــةيال بةرزاييــة و، ئــةو لــةو ســةرمايةدا چريؤكــي فــةرهاد و كاصــثي بــؤ لــةيال بةرزاييــة و، ئــةو لــةو ســةرمايةدا چريؤكــي فــةرهاد و كاصــثي بــؤ لــةيال بةرزاييــة و، ئــةو لــةو ســةرمايةدا چريؤكــي فــةرهاد و كاصــثي بــؤ لــةيال 

يةكةجمار بوو دةربارةي چريؤكةكة و، دةربارةي فـةرهاد        يةكةجمار بوو دةربارةي چريؤكةكة و، دةربارةي فـةرهاد        يةكةجمار بوو دةربارةي چريؤكةكة و، دةربارةي فـةرهاد        يةكةجمار بوو دةربارةي چريؤكةكة و، دةربارةي فـةرهاد        . . . . دةگثذايةوةدةگثذايةوةدةگثذايةوةدةگثذايةوة
        : : : : گويتگويتگويتگويت. . . . و كاصث بؤ كةسثك دةدواو كاصث بؤ كةسثك دةدواو كاصث بؤ كةسثك دةدواو كاصث بؤ كةسثك دةدوا



 

        . . . . ةوان دةبث لة يةكتر جيا ببنةوةةوان دةبث لة يةكتر جيا ببنةوةةوان دةبث لة يةكتر جيا ببنةوةةوان دةبث لة يةكتر جيا ببنةوةئئئئ. . . . قةدةرثكي نةگؤذقةدةرثكي نةگؤذقةدةرثكي نةگؤذقةدةرثكي نةگؤذ. . . .  قةدةرثكي سةيرة قةدةرثكي سةيرة قةدةرثكي سةيرة قةدةرثكي سةيرة((((((((
مـن بـة    مـن بـة    مـن بـة    مـن بـة    . . . . لة يةكتر هةصبذثن و، هةريةكة شوثن چارةنووسي خؤيان كةون        لة يةكتر هةصبذثن و، هةريةكة شوثن چارةنووسي خؤيان كةون        لة يةكتر هةصبذثن و، هةريةكة شوثن چارةنووسي خؤيان كةون        لة يةكتر هةصبذثن و، هةريةكة شوثن چارةنووسي خؤيان كةون        

فةرهاد خوثندكارثكي هةآلتووة و پؤليس و   فةرهاد خوثندكارثكي هةآلتووة و پؤليس و   فةرهاد خوثندكارثكي هةآلتووة و پؤليس و   فةرهاد خوثندكارثكي هةآلتووة و پؤليس و   . . . . چارةنووسي فةرهاد دةزامن  چارةنووسي فةرهاد دةزامن  چارةنووسي فةرهاد دةزامن  چارةنووسي فةرهاد دةزامن  
            ))))))))............دصنيام ئيمذؤ يان سبةينث دةيگرن ودصنيام ئيمذؤ يان سبةينث دةيگرن ودصنيام ئيمذؤ يان سبةينث دةيگرن ودصنيام ئيمذؤ يان سبةينث دةيگرن و. . . . ساواك لثي دةگةذثنساواك لثي دةگةذثنساواك لثي دةگةذثنساواك لثي دةگةذثن

        ))))))))كاصث چي بةسةر دث؟ كاصث چي بةسةر دث؟ كاصث چي بةسةر دث؟ كاصث چي بةسةر دث؟ . . . .  ئةي كاصث ئةي كاصث ئةي كاصث ئةي كاصث((((((((: : : : لةيال گويتلةيال گويتلةيال گويتلةيال گويت
واتـة  واتـة  واتـة  واتـة  . . . . مـن چريؤكـي كاصـث رؤژ بـة رؤژ دةنووسـم      مـن چريؤكـي كاصـث رؤژ بـة رؤژ دةنووسـم      مـن چريؤكـي كاصـث رؤژ بـة رؤژ دةنووسـم      مـن چريؤكـي كاصـث رؤژ بـة رؤژ دةنووسـم      . . . .  هثشتا نازامن   هثشتا نازامن   هثشتا نازامن   هثشتا نازامن  ((((((((

وةك خـؤي كـة لـة       وةك خـؤي كـة لـة       وةك خـؤي كـة لـة       وةك خـؤي كـة لـة       . . . . تةا ئاگاداري ئيمذؤمي و، لـة سـبةينثي بثخةبـةرم         تةا ئاگاداري ئيمذؤمي و، لـة سـبةينثي بثخةبـةرم         تةا ئاگاداري ئيمذؤمي و، لـة سـبةينثي بثخةبـةرم         تةا ئاگاداري ئيمذؤمي و، لـة سـبةينثي بثخةبـةرم         
        ))))))))....ئيمذؤيدا دةژي و، ئاگاي لة سبةينثي نيةئيمذؤيدا دةژي و، ئاگاي لة سبةينثي نيةئيمذؤيدا دةژي و، ئاگاي لة سبةينثي نيةئيمذؤيدا دةژي و، ئاگاي لة سبةينثي نية

ژنان لة ئيمذؤ و ئثـستاياندا ژيـاون و، ئاگايـان لـة             ژنان لة ئيمذؤ و ئثـستاياندا ژيـاون و، ئاگايـان لـة             ژنان لة ئيمذؤ و ئثـستاياندا ژيـاون و، ئاگايـان لـة             ژنان لة ئيمذؤ و ئثـستاياندا ژيـاون و، ئاگايـان لـة             . . . . هةميشة وابووة هةميشة وابووة هةميشة وابووة هةميشة وابووة 
        ....سبةينث و داهاتوويان نةبووةسبةينث و داهاتوويان نةبووةسبةينث و داهاتوويان نةبووةسبةينث و داهاتوويان نةبووة

پيــاوان النيكــةم دةزانـن كــة ســبةينث  پيــاوان النيكــةم دةزانـن كــة ســبةينث  پيــاوان النيكــةم دةزانـن كــة ســبةينث  پيــاوان النيكــةم دةزانـن كــة ســبةينث  . . . . بـة پثچةوانــةي پياوانـةوة  بـة پثچةوانــةي پياوانـةوة  بـة پثچةوانــةي پياوانـةوة  بـة پثچةوانــةي پياوانـةوة      ((((((((
            ))))))))....دةگريثن، دةكوژرثن، يان تووشي فةرامؤشي دةبندةگريثن، دةكوژرثن، يان تووشي فةرامؤشي دةبندةگريثن، دةكوژرثن، يان تووشي فةرامؤشي دةبندةگريثن، دةكوژرثن، يان تووشي فةرامؤشي دةبن

        لةيال گويت؟لةيال گويت؟لةيال گويت؟لةيال گويت؟
ئةوان هةستان و بـة سـةرةو لثـژي باريكـة           ئةوان هةستان و بـة سـةرةو لثـژي باريكـة           ئةوان هةستان و بـة سـةرةو لثـژي باريكـة           ئةوان هةستان و بـة سـةرةو لثـژي باريكـة           . . . . سةرما زؤري هثنابوو  سةرما زؤري هثنابوو  سةرما زؤري هثنابوو  سةرما زؤري هثنابوو  

        ....شةقامةكةدا داگةذانشةقامةكةدا داگةذانشةقامةكةدا داگةذانشةقامةكةدا داگةذان
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 دوو سـث مانـگ زؤر    دوو سـث مانـگ زؤر    دوو سـث مانـگ زؤر    دوو سـث مانـگ زؤر   ((((((((: : : : لةوةيت هاتبووةوة پةستا پةسـتا دةيگـوت   لةوةيت هاتبووةوة پةستا پةسـتا دةيگـوت   لةوةيت هاتبووةوة پةستا پةسـتا دةيگـوت   لةوةيت هاتبووةوة پةستا پةسـتا دةيگـوت   
        ))))))))....دةترسم فريا نةكةومدةترسم فريا نةكةومدةترسم فريا نةكةومدةترسم فريا نةكةوم. . . . كةمةكةمةكةمةكةمة

دوو حةفتـة لـة يةكـةم هـاتين      دوو حةفتـة لـة يةكـةم هـاتين      دوو حةفتـة لـة يةكـةم هـاتين      دوو حةفتـة لـة يةكـةم هـاتين      . . . . فرياي چي؟ نةمدةپرسـي، دةمـزاين     فرياي چي؟ نةمدةپرسـي، دةمـزاين     فرياي چي؟ نةمدةپرسـي، دةمـزاين     فرياي چي؟ نةمدةپرسـي، دةمـزاين     
فةرمانبةرةكاين بانـك تثپـةذيبوو، ئـةو هثـشتا مةسـةلةكةي بـة جيـدي               فةرمانبةرةكاين بانـك تثپـةذيبوو، ئـةو هثـشتا مةسـةلةكةي بـة جيـدي               فةرمانبةرةكاين بانـك تثپـةذيبوو، ئـةو هثـشتا مةسـةلةكةي بـة جيـدي               فةرمانبةرةكاين بانـك تثپـةذيبوو، ئـةو هثـشتا مةسـةلةكةي بـة جيـدي               

تةنانـةت لـة   تةنانـةت لـة   تةنانـةت لـة   تةنانـةت لـة   ... ... ... ... مةسةلةي فرؤشتين مـاص و حةسـارةكة و     مةسةلةي فرؤشتين مـاص و حةسـارةكة و     مةسةلةي فرؤشتين مـاص و حةسـارةكة و     مةسةلةي فرؤشتين مـاص و حةسـارةكة و     . . . . وةرنةگرتبوووةرنةگرتبوووةرنةگرتبوووةرنةگرتبوو
رابـوو، بـارام باسـي    رابـوو، بـارام باسـي    رابـوو، بـارام باسـي    رابـوو، بـارام باسـي    تةا جاروبار كة قـسةي لثك تةا جاروبار كة قـسةي لثك تةا جاروبار كة قـسةي لثك تةا جاروبار كة قـسةي لثك . . . . برييشي چووبووةوة برييشي چووبووةوة برييشي چووبووةوة برييشي چووبووةوة 

بةآلم بةآلم بةآلم بةآلم . . . . ترسا بووترسا بووترسا بووترسا بوو. . . . بريي كةوتبووةوةبريي كةوتبووةوةبريي كةوتبووةوةبريي كةوتبووةوة... ... ... ... كردبوو يان مونرية و مثردةكةي   كردبوو يان مونرية و مثردةكةي   كردبوو يان مونرية و مثردةكةي   كردبوو يان مونرية و مثردةكةي   
دةتگــوت بــة ئةنقةســت لــة بــري خــؤي دةتگــوت بــة ئةنقةســت لــة بــري خــؤي دةتگــوت بــة ئةنقةســت لــة بــري خــؤي دةتگــوت بــة ئةنقةســت لــة بــري خــؤي . . . . ديــسان لــة بــريي چووبــووةوةديــسان لــة بــريي چووبــووةوةديــسان لــة بــريي چووبــووةوةديــسان لــة بــريي چووبــووةوة

        بة پثچةوانةي ئةوةوة، بارام بة پثچةوانةي ئةوةوة، بارام بة پثچةوانةي ئةوةوة، بارام بة پثچةوانةي ئةوةوة، بارام . . . . دةباتةوةدةباتةوةدةباتةوةدةباتةوة
لـة هـةموو ئــةم مـاوةدا دةســيت لـة مـاص و منــداص و كـار و كارخانــةي       لـة هـةموو ئــةم مـاوةدا دةســيت لـة مـاص و منــداص و كـار و كارخانــةي       لـة هـةموو ئــةم مـاوةدا دةســيت لـة مـاص و منــداص و كـار و كارخانــةي       لـة هـةموو ئــةم مـاوةدا دةســيت لـة مـاص و منــداص و كـار و كارخانــةي       

        . . . . هةصگرتبووهةصگرتبووهةصگرتبووهةصگرتبوو
        . . . . بة فرؤشتين ماص و حةسارةكةوة نووسابووبة فرؤشتين ماص و حةسارةكةوة نووسابووبة فرؤشتين ماص و حةسارةكةوة نووسابووبة فرؤشتين ماص و حةسارةكةوة نووسابوو

ــة  ــوو بيزانياي ــة دةب ــوو بيزانياي ــة دةب ــوو بيزانياي ــة دةب ــوو بيزانياي ــسبةت      ... ... ... ... دةب ــة ني ــة ب ــةو رادةي ــا ئ ــةر ت ــةو ئةگ ــسبةت      ئ ــة ني ــة ب ــةو رادةي ــا ئ ــةر ت ــةو ئةگ ــسبةت      ئ ــة ني ــة ب ــةو رادةي ــا ئ ــةر ت ــةو ئةگ ــسبةت      ئ ــة ني ــة ب ــةو رادةي ــا ئ ــةر ت ــةو ئةگ ئ
. . . . رووداوةكـاين دةوروو بةريــةوة بثمـةباالت نةبوايــة، دةبـوو بيزانيايــة   رووداوةكـاين دةوروو بةريــةوة بثمـةباالت نةبوايــة، دةبـوو بيزانيايــة   رووداوةكـاين دةوروو بةريــةوة بثمـةباالت نةبوايــة، دةبـوو بيزانيايــة   رووداوةكـاين دةوروو بةريــةوة بثمـةباالت نةبوايــة، دةبـوو بيزانيايــة   
. . . . بارام جارثكيتريش فةرمانبةرةكاين بانكي لـة گـةص خـؤي هثنـابووةوة           بارام جارثكيتريش فةرمانبةرةكاين بانكي لـة گـةص خـؤي هثنـابووةوة           بارام جارثكيتريش فةرمانبةرةكاين بانكي لـة گـةص خـؤي هثنـابووةوة           بارام جارثكيتريش فةرمانبةرةكاين بانكي لـة گـةص خـؤي هثنـابووةوة           

ةكةو دةركةو  ةكةو دةركةو  ةكةو دةركةو  ةكةو دةركةو  بارام باسي كؤين ماص   بارام باسي كؤين ماص   بارام باسي كؤين ماص   بارام باسي كؤين ماص   . . . . ئةجمارة خؤمانة و سةميميتر بوون    ئةجمارة خؤمانة و سةميميتر بوون    ئةجمارة خؤمانة و سةميميتر بوون    ئةجمارة خؤمانة و سةميميتر بوون    
ــة     ــسةيان ل ــةوانيش ق ــةكردبوون و، ئ ــؤ ن ــةكاين ب ــة    پةجنــةرة و گةچبذي ــسةيان ل ــةوانيش ق ــةكردبوون و، ئ ــؤ ن ــةكاين ب ــة    پةجنــةرة و گةچبذي ــسةيان ل ــةوانيش ق ــةكردبوون و، ئ ــؤ ن ــةكاين ب ــة    پةجنــةرة و گةچبذي ــسةيان ل ــةوانيش ق ــةكردبوون و، ئ ــؤ ن ــةكاين ب پةجنــةرة و گةچبذي

ماص و حةسارةكةيان ميترپثـو كردبـوو، ميـوة و          ماص و حةسارةكةيان ميترپثـو كردبـوو، ميـوة و          ماص و حةسارةكةيان ميترپثـو كردبـوو، ميـوة و          ماص و حةسارةكةيان ميترپثـو كردبـوو، ميـوة و          . . . . رووخاندين نةكردبوو رووخاندين نةكردبوو رووخاندين نةكردبوو رووخاندين نةكردبوو 
بـؤ سـبةينثدا بـاراميش چووبـوو بـؤ          بـؤ سـبةينثدا بـاراميش چووبـوو بـؤ          بـؤ سـبةينثدا بـاراميش چووبـوو بـؤ          بـؤ سـبةينثدا بـاراميش چووبـوو بـؤ          . . . . شريينيان خواردبوو، رؤشتبوون  شريينيان خواردبوو، رؤشتبوون  شريينيان خواردبوو، رؤشتبوون  شريينيان خواردبوو، رؤشتبوون  

لة تاران دوا چةند ساص دووري و دةنگ دابذان، چووبوو بؤ ماصـي   لة تاران دوا چةند ساص دووري و دةنگ دابذان، چووبوو بؤ ماصـي   لة تاران دوا چةند ساص دووري و دةنگ دابذان، چووبوو بؤ ماصـي   لة تاران دوا چةند ساص دووري و دةنگ دابذان، چووبوو بؤ ماصـي   . . . . تارانتارانتارانتاران
بؤ سةر  بؤ سةر  بؤ سةر  بؤ سةر  . . . . دواي ئةوة كة گةذابووةوة چووبوو بؤالي مونريةش      دواي ئةوة كة گةذابووةوة چووبوو بؤالي مونريةش      دواي ئةوة كة گةذابووةوة چووبوو بؤالي مونريةش      دواي ئةوة كة گةذابووةوة چووبوو بؤالي مونريةش      . . . . رووناكرووناكرووناكرووناك

گواية سپاردبووي كثلثكـي تـازةش بـؤ گـؤذي          گواية سپاردبووي كثلثكـي تـازةش بـؤ گـؤذي          گواية سپاردبووي كثلثكـي تـازةش بـؤ گـؤذي          گواية سپاردبووي كثلثكـي تـازةش بـؤ گـؤذي          . . . . گؤذي باوك و دايكيشي   گؤذي باوك و دايكيشي   گؤذي باوك و دايكيشي   گؤذي باوك و دايكيشي   
بـةآلم  بـةآلم  بـةآلم  بـةآلم  . . . . بارام ئةم هةموو كارةي لةم مـاوةدا كردبـوو        بارام ئةم هةموو كارةي لةم مـاوةدا كردبـوو        بارام ئةم هةموو كارةي لةم مـاوةدا كردبـوو        بارام ئةم هةموو كارةي لةم مـاوةدا كردبـوو        . . . . باوكي ساز بكةن  باوكي ساز بكةن  باوكي ساز بكةن  باوكي ساز بكةن  

        ... ... ... ... ئةوئةوئةوئةو
لة بريي ئةفسانة  لة بريي ئةفسانة  لة بريي ئةفسانة  لة بريي ئةفسانة  . . . . ئةو هةموو ئةم ماوة لة بريي فةرهاد و كاصثدا بوو         ئةو هةموو ئةم ماوة لة بريي فةرهاد و كاصثدا بوو         ئةو هةموو ئةم ماوة لة بريي فةرهاد و كاصثدا بوو         ئةو هةموو ئةم ماوة لة بريي فةرهاد و كاصثدا بوو         

        ............وووو
دوا چةنـد سـاص بـة    دوا چةنـد سـاص بـة    دوا چةنـد سـاص بـة    دوا چةنـد سـاص بـة    . . . . ئيمذؤ رووناكي خوشكي لة تـاران هـاتبووةوة       ئيمذؤ رووناكي خوشكي لة تـاران هـاتبووةوة       ئيمذؤ رووناكي خوشكي لة تـاران هـاتبووةوة       ئيمذؤ رووناكي خوشكي لة تـاران هـاتبووةوة       

ئةوةندةي دةزاين كـة ئثـستا   ئةوةندةي دةزاين كـة ئثـستا   ئةوةندةي دةزاين كـة ئثـستا   ئةوةندةي دةزاين كـة ئثـستا   . . . . ئةو نةيدةزاين بة بؤنةي چيةوة    ئةو نةيدةزاين بة بؤنةي چيةوة    ئةو نةيدةزاين بة بؤنةي چيةوة    ئةو نةيدةزاين بة بؤنةي چيةوة    ... ... ... ... بؤنةيبؤنةيبؤنةيبؤنةي
ماصي ئـةو؟   ماصي ئـةو؟   ماصي ئـةو؟   ماصي ئـةو؟   ... ... ... ... هةموويان لة ماصي مونرية بوون و سبةي شةو لةماصي ئةو         هةموويان لة ماصي مونرية بوون و سبةي شةو لةماصي ئةو         هةموويان لة ماصي مونرية بوون و سبةي شةو لةماصي ئةو         هةموويان لة ماصي مونرية بوون و سبةي شةو لةماصي ئةو         

هةر چوار خوشـك و بـرا       هةر چوار خوشـك و بـرا       هةر چوار خوشـك و بـرا       هةر چوار خوشـك و بـرا       . . . . لة ماصي مريزا سةعيديباوكيان كؤ دةبوونةوة     لة ماصي مريزا سةعيديباوكيان كؤ دةبوونةوة     لة ماصي مريزا سةعيديباوكيان كؤ دةبوونةوة     لة ماصي مريزا سةعيديباوكيان كؤ دةبوونةوة     



 

بة يادي رابوردوو، بة    بة يادي رابوردوو، بة    بة يادي رابوردوو، بة    بة يادي رابوردوو، بة    . . . . لة دةوري سفرةيةك، سفرةي ماصي مريزا سةعيد      لة دةوري سفرةيةك، سفرةي ماصي مريزا سةعيد      لة دةوري سفرةيةك، سفرةي ماصي مريزا سةعيد      لة دةوري سفرةيةك، سفرةي ماصي مريزا سةعيد      
يادي ئةو ساآلنة كة هثشتا مريزا سةعيد مـابوو، رةعنـا خـامني ژنيـشي               يادي ئةو ساآلنة كة هثشتا مريزا سةعيد مـابوو، رةعنـا خـامني ژنيـشي               يادي ئةو ساآلنة كة هثشتا مريزا سةعيد مـابوو، رةعنـا خـامني ژنيـشي               يادي ئةو ساآلنة كة هثشتا مريزا سةعيد مـابوو، رةعنـا خـامني ژنيـشي               

ئةم ئثوارة لة گؤذستان لة سـةر گـؤذي دايـك و            ئةم ئثوارة لة گؤذستان لة سـةر گـؤذي دايـك و            ئةم ئثوارة لة گؤذستان لة سـةر گـؤذي دايـك و            ئةم ئثوارة لة گؤذستان لة سـةر گـؤذي دايـك و            . . . . مابوو، كؤ دةبوونةوة  مابوو، كؤ دةبوونةوة  مابوو، كؤ دةبوونةوة  مابوو، كؤ دةبوونةوة  
ئةوسـا  ئةوسـا  ئةوسـا  ئةوسـا  . . . . فاتيحايةكي بـة كؤمةصـيان دادابـوو      فاتيحايةكي بـة كؤمةصـيان دادابـوو      فاتيحايةكي بـة كؤمةصـيان دادابـوو      فاتيحايةكي بـة كؤمةصـيان دادابـوو      . . . . باوكيان يةكيان گرتبووةوة  باوكيان يةكيان گرتبووةوة  باوكيان يةكيان گرتبووةوة  باوكيان يةكيان گرتبووةوة  

بـة سـةر    بـة سـةر    بـة سـةر    بـة سـةر    . . . . يةكتريان لة باوةش گرتبوو   يةكتريان لة باوةش گرتبوو   يةكتريان لة باوةش گرتبوو   يةكتريان لة باوةش گرتبوو   . . . . يان ماچ كردبوو  يان ماچ كردبوو  يان ماچ كردبوو  يان ماچ كردبوو  ئةمالوالي يةكتر ئةمالوالي يةكتر ئةمالوالي يةكتر ئةمالوالي يةكتر 
كـة ژيـر بووبوونـةوة،      كـة ژيـر بووبوونـةوة،      كـة ژيـر بووبوونـةوة،      كـة ژيـر بووبوونـةوة،      . . . . بة سةر ئةويشدا گريـابوون    بة سةر ئةويشدا گريـابوون    بة سةر ئةويشدا گريـابوون    بة سةر ئةويشدا گريـابوون    . . . . يةكتردا گريابوون يةكتردا گريابوون يةكتردا گريابوون يةكتردا گريابوون 
 ئـةوو روونـاك      ئـةوو روونـاك      ئـةوو روونـاك      ئـةوو روونـاك     )))))))).... هةموومان دةچني بؤ ماصـي ئثمـة        هةموومان دةچني بؤ ماصـي ئثمـة        هةموومان دةچني بؤ ماصـي ئثمـة        هةموومان دةچني بؤ ماصـي ئثمـة       ((((((((: : : : مونرية گوتبووي مونرية گوتبووي مونرية گوتبووي مونرية گوتبووي 

بـارام و ژن و منداصـةكةي   بـارام و ژن و منداصـةكةي   بـارام و ژن و منداصـةكةي   بـارام و ژن و منداصـةكةي   ... ... ... ... بةآلم بـارام و ژن و منداصـةكةي    بةآلم بـارام و ژن و منداصـةكةي    بةآلم بـارام و ژن و منداصـةكةي    بةآلم بـارام و ژن و منداصـةكةي    . . . . چووبوونچووبوونچووبوونچووبوون
 هـةرچيمان كـرد لـة ماصـةوة       هـةرچيمان كـرد لـة ماصـةوة       هـةرچيمان كـرد لـة ماصـةوة       هـةرچيمان كـرد لـة ماصـةوة      ((((((((: : : : گوتبوويـان گوتبوويـان گوتبوويـان گوتبوويـان . . . . دوا نان خـواردن هـاتبوون     دوا نان خـواردن هـاتبوون     دوا نان خـواردن هـاتبوون     دوا نان خـواردن هـاتبوون     

ئثوة لثرة لة دةوري يةكتر كؤ بووبثتنـةوة و ئثمـةش           ئثوة لثرة لة دةوري يةكتر كؤ بووبثتنـةوة و ئثمـةش           ئثوة لثرة لة دةوري يةكتر كؤ بووبثتنـةوة و ئثمـةش           ئثوة لثرة لة دةوري يةكتر كؤ بووبثتنـةوة و ئثمـةش           . . . . خؤمان پث نةگريا  خؤمان پث نةگريا  خؤمان پث نةگريا  خؤمان پث نةگريا  
            ))))))))............بة تةابة تةابة تةابة تةا

 دوا مةرگي باوكم ئيمشةو يةكةم شـةوة هةسـت بـة             دوا مةرگي باوكم ئيمشةو يةكةم شـةوة هةسـت بـة             دوا مةرگي باوكم ئيمشةو يةكةم شـةوة هةسـت بـة             دوا مةرگي باوكم ئيمشةو يةكةم شـةوة هةسـت بـة            ((((((((: : : : بارام گويت بارام گويت بارام گويت بارام گويت 
            ))))))))....ئاسوودةيي دةكةمئاسوودةيي دةكةمئاسوودةيي دةكةمئاسوودةيي دةكةم

ــة  ((((((((: : : : ئاســوودةيي؟ گــويتئاســوودةيي؟ گــويتئاســوودةيي؟ گــويتئاســوودةيي؟ گــويت ــنيام بــاوك و دايكيــشم ئيمــشةويان ل ــة   دص ــنيام بــاوك و دايكيــشم ئيمــشةويان ل ــة   دص ــنيام بــاوك و دايكيــشم ئيمــشةويان ل ــة   دص ــنيام بــاوك و دايكيــشم ئيمــشةويان ل  دص
            ))))))))....رؤحيان ئاسوودةترةرؤحيان ئاسوودةترةرؤحيان ئاسوودةترةرؤحيان ئاسوودةترة. . . . وو شةوثك خؤشترةوو شةوثك خؤشترةوو شةوثك خؤشترةوو شةوثك خؤشترةهةمهةمهةمهةم

            ))))))))............ رؤحيباوك و دايكم رؤحيباوك و دايكم رؤحيباوك و دايكم رؤحيباوك و دايكم((((((((: : : : رووناك گويترووناك گويترووناك گويترووناك گويت
ــوةرگرت  ــسةكةي لث ــونرية ق ــوةرگرت م ــسةكةي لث ــونرية ق ــوةرگرت م ــسةكةي لث ــونرية ق ــوةرگرت م ــسةكةي لث ــونرية ق ــك   ((((((((: : : : م ــم كاتث ــاوك و دايك ــي ب ــك    رؤح ــم كاتث ــاوك و دايك ــي ب ــك    رؤح ــم كاتث ــاوك و دايك ــي ب ــك    رؤح ــم كاتث ــاوك و دايك ــي ب  رؤح

            ))))))))............ئاسوودة دةبث كةئاسوودة دةبث كةئاسوودة دةبث كةئاسوودة دةبث كة
            )))))))) سبحةي شةو سبحةي شةو سبحةي شةو سبحةي شةو((((((((: : : : بارام هةصيداية، گويتبارام هةصيداية، گويتبارام هةصيداية، گويتبارام هةصيداية، گويت

 سبحةي شةو كة لة ماصـي خؤمـان كـؤ بووينـةوة، هـةموو                سبحةي شةو كة لة ماصـي خؤمـان كـؤ بووينـةوة، هـةموو                سبحةي شةو كة لة ماصـي خؤمـان كـؤ بووينـةوة، هـةموو                سبحةي شةو كة لة ماصـي خؤمـان كـؤ بووينـةوة، هـةموو               ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
        ))))))))....قسةيةك و بة تايبةت ئةو قسةش دةبذثنينةوةقسةيةك و بة تايبةت ئةو قسةش دةبذثنينةوةقسةيةك و بة تايبةت ئةو قسةش دةبذثنينةوةقسةيةك و بة تايبةت ئةو قسةش دةبذثنينةوة

... ... ... ... بـة زةردةخةنـةوة   بـة زةردةخةنـةوة   بـة زةردةخةنـةوة   بـة زةردةخةنـةوة   . . . . كامة قسة؟ هـةر سـثكيان لـة ئـةويان رواين          كامة قسة؟ هـةر سـثكيان لـة ئـةويان رواين          كامة قسة؟ هـةر سـثكيان لـة ئـةويان رواين          كامة قسة؟ هـةر سـثكيان لـة ئـةويان رواين          
. . . . ژن و منداصـةكاين بـارام     ژن و منداصـةكاين بـارام     ژن و منداصـةكاين بـارام     ژن و منداصـةكاين بـارام     . . . . هةموويان ميهرةبـان بـوون    هةموويان ميهرةبـان بـوون    هةموويان ميهرةبـان بـوون    هةموويان ميهرةبـان بـوون    . . . . ميهرةبان بوون ميهرةبان بوون ميهرةبان بوون ميهرةبان بوون 

رووناك بة تةا، بة بث مثرد و منداصةكاين   رووناك بة تةا، بة بث مثرد و منداصةكاين   رووناك بة تةا، بة بث مثرد و منداصةكاين   رووناك بة تةا، بة بث مثرد و منداصةكاين   ... ... ... ... مثرد و كچةكةي مونرية و    مثرد و كچةكةي مونرية و    مثرد و كچةكةي مونرية و    مثرد و كچةكةي مونرية و    
 و قوتاخبانــةي  و قوتاخبانــةي  و قوتاخبانــةي  و قوتاخبانــةي مثردةكــةي گوتبــووي، لــة بــةر دةرس   مثردةكــةي گوتبــووي، لــة بــةر دةرس   مثردةكــةي گوتبــووي، لــة بــةر دةرس   مثردةكــةي گوتبــووي، لــة بــةر دةرس   . . . . هــاتبووةوةهــاتبووةوةهــاتبووةوةهــاتبووةوة

لـة هـةموويان و، بـة    لـة هـةموويان و، بـة    لـة هـةموويان و، بـة    لـة هـةموويان و، بـة    . . . . داواي لثبـووردين كردبـوو  داواي لثبـووردين كردبـوو  داواي لثبـووردين كردبـوو  داواي لثبـووردين كردبـوو  . . . . منداصةكان ناتوانث بث  منداصةكان ناتوانث بث  منداصةكان ناتوانث بث  منداصةكان ناتوانث بث  
        گوتبووي كة دةرفةتثكي گوتبووي كة دةرفةتثكي گوتبووي كة دةرفةتثكي گوتبووي كة دةرفةتثكي . . . . تايبةت لة بارامتايبةت لة بارامتايبةت لة بارامتايبةت لة بارام

بؤ بذةخسث، دث و درثژة بة ياري نيوةتةواوي شـاترينجةكةي لـة گـةص           بؤ بذةخسث، دث و درثژة بة ياري نيوةتةواوي شـاترينجةكةي لـة گـةص           بؤ بذةخسث، دث و درثژة بة ياري نيوةتةواوي شـاترينجةكةي لـة گـةص           بؤ بذةخسث، دث و درثژة بة ياري نيوةتةواوي شـاترينجةكةي لـة گـةص           
ماوةيةك لةوة بةر، شةوثك كة بارام لة تـاران چووبـوو بـؤ             ماوةيةك لةوة بةر، شةوثك كة بارام لة تـاران چووبـوو بـؤ             ماوةيةك لةوة بةر، شةوثك كة بارام لة تـاران چووبـوو بـؤ             ماوةيةك لةوة بةر، شةوثك كة بارام لة تـاران چووبـوو بـؤ             . . . . بارام دةدا بارام دةدا بارام دةدا بارام دةدا 

دةمةو نيوةشةو، كاتثك لة دةمة قذة     دةمةو نيوةشةو، كاتثك لة دةمة قذة     دةمةو نيوةشةو، كاتثك لة دةمة قذة     دةمةو نيوةشةو، كاتثك لة دةمة قذة     . . . . ماصيان دةستيان بةو يارية كردبوو    ماصيان دةستيان بةو يارية كردبوو    ماصيان دةستيان بةو يارية كردبوو    ماصيان دةستيان بةو يارية كردبوو    



 

ــةكتر       ــةص ي ــة گ ــةوة و، ل ــةيان بووبوون ــد ساص ــيت چةن ــة و بناش ــةكتر      و بؤص ــةص ي ــة گ ــةوة و، ل ــةيان بووبوون ــد ساص ــيت چةن ــة و بناش ــةكتر      و بؤص ــةص ي ــة گ ــةوة و، ل ــةيان بووبوون ــد ساص ــيت چةن ــة و بناش ــةكتر      و بؤص ــةص ي ــة گ ــةوة و، ل ــةيان بووبوون ــد ساص ــيت چةن ــة و بناش و بؤص
ئةو ئةو ئةو ئةو . . . . شاترينجةكةيان هثنابووة پثش و داشةكانيان چنيبوو     شاترينجةكةيان هثنابووة پثش و داشةكانيان چنيبوو     شاترينجةكةيان هثنابووة پثش و داشةكانيان چنيبوو     شاترينجةكةيان هثنابووة پثش و داشةكانيان چنيبوو     . . . . رثكةوتبوونرثكةوتبوونرثكةوتبوونرثكةوتبوون

 لة ماصي    لة ماصي    لة ماصي    لة ماصي   ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . شةوة بارام لة تارانةوة تةلةفووين بؤ ئةو كردبوو       شةوة بارام لة تارانةوة تةلةفووين بؤ ئةو كردبوو       شةوة بارام لة تارانةوة تةلةفووين بؤ ئةو كردبوو       شةوة بارام لة تارانةوة تةلةفووين بؤ ئةو كردبوو       
 ئةو بة سةرسووذمانةوة     ئةو بة سةرسووذمانةوة     ئةو بة سةرسووذمانةوة     ئةو بة سةرسووذمانةوة    ))))))))....داصةكانيشي لثت دةپرسن  داصةكانيشي لثت دةپرسن  داصةكانيشي لثت دةپرسن  داصةكانيشي لثت دةپرسن  مثردو من مثردو من مثردو من مثردو من . . . . رووناكمرووناكمرووناكمرووناكم
 نةيگوتبوو خؤ  نةيگوتبوو خؤ  نةيگوتبوو خؤ  نةيگوتبوو خؤ ))))))))............خؤ تؤ و مثردي رووناك خؤ تؤ و مثردي رووناك خؤ تؤ و مثردي رووناك خؤ تؤ و مثردي رووناك ! ! ! !  ماصي رووناك؟   ماصي رووناك؟   ماصي رووناك؟   ماصي رووناك؟  ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي

        ............تؤ و مثردي رووناك شريو تريتان لة يةك دةسووتؤ و مثردي رووناك شريو تريتان لة يةك دةسووتؤ و مثردي رووناك شريو تريتان لة يةك دةسووتؤ و مثردي رووناك شريو تريتان لة يةك دةسوو
لـة رثـوة هـاتبوو بـؤالي        لـة رثـوة هـاتبوو بـؤالي        لـة رثـوة هـاتبوو بـؤالي        لـة رثـوة هـاتبوو بـؤالي        . . . . رؤژي دوايي بارام لة تاران گةذابووةوة     رؤژي دوايي بارام لة تاران گةذابووةوة     رؤژي دوايي بارام لة تاران گةذابووةوة     رؤژي دوايي بارام لة تاران گةذابووةوة     

 سةگباب مثردي رووناك، كة بيـسيت بانـك بؤكـذيين        سةگباب مثردي رووناك، كة بيـسيت بانـك بؤكـذيين        سةگباب مثردي رووناك، كة بيـسيت بانـك بؤكـذيين        سةگباب مثردي رووناك، كة بيـسيت بانـك بؤكـذيين       ((((((((: : : : ئةوو، گوتبووي ئةوو، گوتبووي ئةوو، گوتبووي ئةوو، گوتبووي 
پياوثـك جگـة    پياوثـك جگـة    پياوثـك جگـة    پياوثـك جگـة    . . . . ئةم ماص و حةسارة چةندةمان دةداتث، بوو بة پيـاوثكيتر         ئةم ماص و حةسارة چةندةمان دةداتث، بوو بة پيـاوثكيتر         ئةم ماص و حةسارة چةندةمان دةداتث، بوو بة پيـاوثكيتر         ئةم ماص و حةسارة چةندةمان دةداتث، بوو بة پيـاوثكيتر         

ــةدا ناســيومانة  ــةم هــةموو ساص ــةدا ناســيومانة لــةو پيــاوة كــة ل ــةم هــةموو ساص ــةدا ناســيومانة لــةو پيــاوة كــة ل ــةم هــةموو ساص ــةدا ناســيومانة لــةو پيــاوة كــة ل ــةم هــةموو ساص  بــةآلم ئــةو مثــردي  بــةآلم ئــةو مثــردي  بــةآلم ئــةو مثــردي  بــةآلم ئــةو مثــردي ))))))))....لــةو پيــاوة كــة ل
تا ئـةو رؤژة كـة گـةذابووةوة و،         تا ئـةو رؤژة كـة گـةذابووةوة و،         تا ئـةو رؤژة كـة گـةذابووةوة و،         تا ئـةو رؤژة كـة گـةذابووةوة و،         . . . . هةرگيز نةيديبوو هةرگيز نةيديبوو هةرگيز نةيديبوو هةرگيز نةيديبوو . . . . رووناكينةدةناسيرووناكينةدةناسيرووناكينةدةناسيرووناكينةدةناسي

اك پياوثكي بـة    اك پياوثكي بـة    اك پياوثكي بـة    اك پياوثكي بـة    مثردي روون مثردي روون مثردي روون مثردي روون . . . . چةند شةوثك لة تاران لة ماصيان مابووةوة      چةند شةوثك لة تاران لة ماصيان مابووةوة      چةند شةوثك لة تاران لة ماصيان مابووةوة      چةند شةوثك لة تاران لة ماصيان مابووةوة      
فةرمانبـةرثك كـة سـةري بـة كـارو          فةرمانبـةرثك كـة سـةري بـة كـارو          فةرمانبـةرثك كـة سـةري بـة كـارو          فةرمانبـةرثك كـة سـةري بـة كـارو          . . . . رواصةت ئةهوةند و لة سةرخؤ بوو     رواصةت ئةهوةند و لة سةرخؤ بوو     رواصةت ئةهوةند و لة سةرخؤ بوو     رواصةت ئةهوةند و لة سةرخؤ بوو     

        : : : : رووناك دةيگوترووناك دةيگوترووناك دةيگوترووناك دةيگوت. . . . ژياين خؤيةوة قاص بووژياين خؤيةوة قاص بووژياين خؤيةوة قاص بووژياين خؤيةوة قاص بوو
    ئاگري ژثر ئاگري ژثر ئاگري ژثر ئاگري ژثر . . . . لة بنةوة بذةية  لة بنةوة بذةية  لة بنةوة بذةية  لة بنةوة بذةية  ((((((((:::: بةآلم بارام دةيگوت    بةآلم بارام دةيگوت    بةآلم بارام دةيگوت    بةآلم بارام دةيگوت   )))))))).... پياوثكي خراپ نية    پياوثكي خراپ نية    پياوثكي خراپ نية    پياوثكي خراپ نية   ((((((((

 تؤ چيت كردووة؟ مونريةت دواندووة؟ باسـي         تؤ چيت كردووة؟ مونريةت دواندووة؟ باسـي         تؤ چيت كردووة؟ مونريةت دواندووة؟ باسـي         تؤ چيت كردووة؟ مونريةت دواندووة؟ باسـي        ((((((((: : : :  بارام گوتبووي   بارام گوتبووي   بارام گوتبووي   بارام گوتبووي  ))))))))....كايةكايةكايةكاية
 نـا،    نـا،    نـا،    نـا،   ((((((((: : : :  ئةو ديسان گوتبـووي     ئةو ديسان گوتبـووي     ئةو ديسان گوتبـووي     ئةو ديسان گوتبـووي    ))))))))فرؤشتين ماصوحةسارةكةت بؤ كردووة؟     فرؤشتين ماصوحةسارةكةت بؤ كردووة؟     فرؤشتين ماصوحةسارةكةت بؤ كردووة؟     فرؤشتين ماصوحةسارةكةت بؤ كردووة؟     

ــووةوة  ــريم چووب ــة ب ــووةوة ل ــريم چووب ــة ب ــووةوة ل ــريم چووب ــة ب ــووةوة ل ــريم چووب ــة ب ــةكردبوو ))))))))....ل ــةجمارة درؤي ن ــةو ئ ــةكردبوو  ئ ــةجمارة درؤي ن ــةو ئ ــةكردبوو  ئ ــةجمارة درؤي ن ــةو ئ ــةكردبوو  ئ ــةجمارة درؤي ن ــةو ئ ــاراميش . . . .  ئ ــاراميش ب ــاراميش ب ــاراميش ب ب
خؤشحاص لة سـةركةوتنةكةي تـاراين، نـةيگوتبوو دةبـث خـؤت پيـشان              خؤشحاص لة سـةركةوتنةكةي تـاراين، نـةيگوتبوو دةبـث خـؤت پيـشان              خؤشحاص لة سـةركةوتنةكةي تـاراين، نـةيگوتبوو دةبـث خـؤت پيـشان              خؤشحاص لة سـةركةوتنةكةي تـاراين، نـةيگوتبوو دةبـث خـؤت پيـشان              

. . . . نةيگوتبوو ئاوا بذؤيتة پـثش تووشـي فةرامؤشـي دةيب         نةيگوتبوو ئاوا بذؤيتة پـثش تووشـي فةرامؤشـي دةيب         نةيگوتبوو ئاوا بذؤيتة پـثش تووشـي فةرامؤشـي دةيب         نةيگوتبوو ئاوا بذؤيتة پـثش تووشـي فةرامؤشـي دةيب         . . . . دوكتؤر بدةي دوكتؤر بدةي دوكتؤر بدةي دوكتؤر بدةي 
. . . . م بچمة ماصي و ئاشيت بكةمـةوة      م بچمة ماصي و ئاشيت بكةمـةوة      م بچمة ماصي و ئاشيت بكةمـةوة      م بچمة ماصي و ئاشيت بكةمـةوة      واچاكة خؤ واچاكة خؤ واچاكة خؤ واچاكة خؤ . . . .  گوث مةدةرث   گوث مةدةرث   گوث مةدةرث   گوث مةدةرث  ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي

 ئةوسا وةك هـةموو جـارثكيتر        ئةوسا وةك هـةموو جـارثكيتر        ئةوسا وةك هـةموو جـارثكيتر        ئةوسا وةك هـةموو جـارثكيتر       ))))))))............چاك نية خوشك و برا لة گةص يةكتر       چاك نية خوشك و برا لة گةص يةكتر       چاك نية خوشك و برا لة گةص يةكتر       چاك نية خوشك و برا لة گةص يةكتر       
چووبــوو، لــة بةرامبــةر رةســـمةكةي مــريزا ســةعيد بــة ســةر ســنگي  چووبــوو، لــة بةرامبــةر رةســـمةكةي مــريزا ســةعيد بــة ســةر ســنگي  چووبــوو، لــة بةرامبــةر رةســـمةكةي مــريزا ســةعيد بــة ســةر ســنگي  چووبــوو، لــة بةرامبــةر رةســـمةكةي مــريزا ســةعيد بــة ســةر ســنگي  

ماوةيةك بـوو   ماوةيةك بـوو   ماوةيةك بـوو   ماوةيةك بـوو   . . . . مريزا سةعيد هيچي نةگوتبوو   مريزا سةعيد هيچي نةگوتبوو   مريزا سةعيد هيچي نةگوتبوو   مريزا سةعيد هيچي نةگوتبوو   . . . . ديوارةكةوة راوةستابوو ديوارةكةوة راوةستابوو ديوارةكةوة راوةستابوو ديوارةكةوة راوةستابوو 
لـةوةيت رةعناخـامني ژين مردبـوو، بـة         لـةوةيت رةعناخـامني ژين مردبـوو، بـة         لـةوةيت رةعناخـامني ژين مردبـوو، بـة         لـةوةيت رةعناخـامني ژين مردبـوو، بـة         . . . . مريزا سـةعيد هيچينـةدةگوت    مريزا سـةعيد هيچينـةدةگوت    مريزا سـةعيد هيچينـةدةگوت    مريزا سـةعيد هيچينـةدةگوت    

كة دةهاتةوة بؤ ماص، كة دةركةي حةساري دةكردةوة، بث         كة دةهاتةوة بؤ ماص، كة دةركةي حةساري دةكردةوة، بث         كة دةهاتةوة بؤ ماص، كة دةركةي حةساري دةكردةوة، بث         كة دةهاتةوة بؤ ماص، كة دةركةي حةساري دةكردةوة، بث         . . . . كةمي دةدوا كةمي دةدوا كةمي دةدوا كةمي دةدوا 
ــاو     ــة رةنگ ــزي گوص ــة و، ري ــاو باخچةك ــة ن ــاران بذوات ــةوةي وةك ج ــاو    ئ ــة رةنگ ــزي گوص ــة و، ري ــاو باخچةك ــة ن ــاران بذوات ــةوةي وةك ج ــاو    ئ ــة رةنگ ــزي گوص ــة و، ري ــاو باخچةك ــة ن ــاران بذوات ــةوةي وةك ج ــاو    ئ ــة رةنگ ــزي گوص ــة و، ري ــاو باخچةك ــة ن ــاران بذوات ــةوةي وةك ج ئ
رةنگةكان، بث ئةوةي چاو بة گوصدانةكاين دةوري حةوزةكةدا خبشثنث،         رةنگةكان، بث ئةوةي چاو بة گوصدانةكاين دةوري حةوزةكةدا خبشثنث،         رةنگةكان، بث ئةوةي چاو بة گوصدانةكاين دةوري حةوزةكةدا خبشثنث،         رةنگةكان، بث ئةوةي چاو بة گوصدانةكاين دةوري حةوزةكةدا خبشثنث،         
يةكــةوذث دةچــووة ســةر چرپاكــةي لــة ژثــر ســثبةري درةختــةكان و، يةكــةوذث دةچــووة ســةر چرپاكــةي لــة ژثــر ســثبةري درةختــةكان و، يةكــةوذث دةچــووة ســةر چرپاكــةي لــة ژثــر ســثبةري درةختــةكان و، يةكــةوذث دةچــووة ســةر چرپاكــةي لــة ژثــر ســثبةري درةختــةكان و، 

لـةوةيت  لـةوةيت  لـةوةيت  لـةوةيت  . . . .  روونـاكي كچـي قليانةكـةي بـؤ ئامـادة بكـا             روونـاكي كچـي قليانةكـةي بـؤ ئامـادة بكـا             روونـاكي كچـي قليانةكـةي بـؤ ئامـادة بكـا             روونـاكي كچـي قليانةكـةي بـؤ ئامـادة بكـا            چاوةذوان دةبوو چاوةذوان دةبوو چاوةذوان دةبوو چاوةذوان دةبوو 



 

ئةي دواي ئةوة كة    ئةي دواي ئةوة كة    ئةي دواي ئةوة كة    ئةي دواي ئةوة كة    . . . . رةعناخامن مردبوو، رووناك خزمةيت باوكي دةكرد     رةعناخامن مردبوو، رووناك خزمةيت باوكي دةكرد     رةعناخامن مردبوو، رووناك خزمةيت باوكي دةكرد     رةعناخامن مردبوو، رووناك خزمةيت باوكي دةكرد     
        ....رووناك شووي كرد؟ ساصثك دوا رؤشتين ئةو رووناك شووي كردبوورووناك شووي كرد؟ ساصثك دوا رؤشتين ئةو رووناك شووي كردبوورووناك شووي كرد؟ ساصثك دوا رؤشتين ئةو رووناك شووي كردبوورووناك شووي كرد؟ ساصثك دوا رؤشتين ئةو رووناك شووي كردبوو

بـة تـةما   بـة تـةما   بـة تـةما   بـة تـةما   . . . .  خوشكي مبرث، بة زؤر بة شوومان دا     خوشكي مبرث، بة زؤر بة شوومان دا     خوشكي مبرث، بة زؤر بة شوومان دا     خوشكي مبرث، بة زؤر بة شوومان دا    ((((((((: : : : مونرية دةيگوت مونرية دةيگوت مونرية دةيگوت مونرية دةيگوت 
فرمثـسك بـة چاويـدا      فرمثـسك بـة چاويـدا      فرمثـسك بـة چاويـدا      فرمثـسك بـة چاويـدا      . . . .  مونرية خؤي پث نةدةگريا     مونرية خؤي پث نةدةگريا     مونرية خؤي پث نةدةگريا     مونرية خؤي پث نةدةگريا    ))))))))............بوو تا باوكم ماوة   بوو تا باوكم ماوة   بوو تا باوكم ماوة   بوو تا باوكم ماوة   

 ئةو رؤژة كة بة بووكي برديان شـيين حـةوت            ئةو رؤژة كة بة بووكي برديان شـيين حـةوت            ئةو رؤژة كة بة بووكي برديان شـيين حـةوت            ئةو رؤژة كة بة بووكي برديان شـيين حـةوت           ((((((((: : : : دةيگوتدةيگوتدةيگوتدةيگوت. . . . دةهاتة خوار دةهاتة خوار دةهاتة خوار دةهاتة خوار 
        منيش منيش منيش منيش . . . . براي گثذابراي گثذابراي گثذابراي گثذا

. . . . باوكم بؤ دووهةم جار لثـي دةقـةوما       باوكم بؤ دووهةم جار لثـي دةقـةوما       باوكم بؤ دووهةم جار لثـي دةقـةوما       باوكم بؤ دووهةم جار لثـي دةقـةوما       . . . . ناحةقمان نةبوو ناحةقمان نةبوو ناحةقمان نةبوو ناحةقمان نةبوو ... ... ... ... لة ئةو خرابتر  لة ئةو خرابتر  لة ئةو خرابتر  لة ئةو خرابتر  
 ئةي بـارام و خثـزاين؟        ئةي بـارام و خثـزاين؟        ئةي بـارام و خثـزاين؟        ئةي بـارام و خثـزاين؟       ((((((((: : : :  ئةو دةيگوت   ئةو دةيگوت   ئةو دةيگوت   ئةو دةيگوت  ))))))))....بؤ دووهةم جار نازي دةشثوا    بؤ دووهةم جار نازي دةشثوا    بؤ دووهةم جار نازي دةشثوا    بؤ دووهةم جار نازي دةشثوا    

كـوثراييم  كـوثراييم  كـوثراييم  كـوثراييم  ! ! ! !  خزمـةت؟  خزمـةت؟  خزمـةت؟  خزمـةت؟ ((((((((: : : :  مـونرية دةيگـوت    مـونرية دةيگـوت    مـونرية دةيگـوت    مـونرية دةيگـوت   ))))))))نـةدةكرد؟   نـةدةكرد؟   نـةدةكرد؟   نـةدةكرد؟   ئةوان خزمةتيان   ئةوان خزمةتيان   ئةوان خزمةتيان   ئةوان خزمةتيان   
دةيانويـست بـة    دةيانويـست بـة    دةيانويـست بـة    دةيانويـست بـة    . . . . هيچ كـة خزمـةتيان نةدةكرد،ئازاريـشيان دةدا       هيچ كـة خزمـةتيان نةدةكرد،ئازاريـشيان دةدا       هيچ كـة خزمـةتيان نةدةكرد،ئازاريـشيان دةدا       هيچ كـة خزمـةتيان نةدةكرد،ئازاريـشيان دةدا       . . . . دايةتدايةتدايةتدايةت

ــنن  ــگ دةربث ــة چن ــدوويي هةســت و نيــسيت ل ــنن زين ــگ دةربث ــة چن ــدوويي هةســت و نيــسيت ل ــنن زين ــگ دةربث ــة چن ــدوويي هةســت و نيــسيت ل ــنن زين ــگ دةربث ــة چن ــدوويي هةســت و نيــسيت ل ــث . . . . زين ــةكانيان پ ــث دووكان ــةكانيان پ ــث دووكان ــةكانيان پ ــث دووكان ــةكانيان پ دووكان
كة باوكم ملـي    كة باوكم ملـي    كة باوكم ملـي    كة باوكم ملـي    . . . . فرؤشتبوو، دةيانويست ماصو حةسارةكةشي پث بفرؤشن     فرؤشتبوو، دةيانويست ماصو حةسارةكةشي پث بفرؤشن     فرؤشتبوو، دةيانويست ماصو حةسارةكةشي پث بفرؤشن     فرؤشتبوو، دةيانويست ماصو حةسارةكةشي پث بفرؤشن     

عةسـراو  عةسـراو  عةسـراو  عةسـراو  . . . . نةياندةدوانـد نةياندةدوانـد نةياندةدوانـد نةياندةدوانـد . . . . گوثيان نةدةدايـة  گوثيان نةدةدايـة  گوثيان نةدةدايـة  گوثيان نةدةدايـة  . . . . نةدا، ئةوانيش پشتيان تثكرد   نةدا، ئةوانيش پشتيان تثكرد   نةدا، ئةوانيش پشتيان تثكرد   نةدا، ئةوانيش پشتيان تثكرد   
عةسر بؤ خـؤم بـة دووگيـاين دةچـووم قليانةكـةم بـؤ سـاز دةكـرد و،                   عةسر بؤ خـؤم بـة دووگيـاين دةچـووم قليانةكـةم بـؤ سـاز دةكـرد و،                   عةسر بؤ خـؤم بـة دووگيـاين دةچـووم قليانةكـةم بـؤ سـاز دةكـرد و،                   عةسر بؤ خـؤم بـة دووگيـاين دةچـووم قليانةكـةم بـؤ سـاز دةكـرد و،                   

 هـةرچي بـريي كـردةوةي        هـةرچي بـريي كـردةوةي        هـةرچي بـريي كـردةوةي        هـةرچي بـريي كـردةوةي       ((((((((: : : :  مونرية دةيگـوت    مونرية دةيگـوت    مونرية دةيگـوت    مونرية دةيگـوت   ))))))))....پياصةيةك چامي دةداية  پياصةيةك چامي دةداية  پياصةيةك چامي دةداية  پياصةيةك چامي دةداية  
. . . . بارام و ژنةكةي لة گـةص بـاوكم دةكةومـةوة كـسپة لـة جةرگمـةوة دث       بارام و ژنةكةي لة گـةص بـاوكم دةكةومـةوة كـسپة لـة جةرگمـةوة دث       بارام و ژنةكةي لة گـةص بـاوكم دةكةومـةوة كـسپة لـة جةرگمـةوة دث       بارام و ژنةكةي لة گـةص بـاوكم دةكةومـةوة كـسپة لـة جةرگمـةوة دث       

        حاشا حاشا حاشا حاشا 
لثيان خؤش نـامب و لـة گةصـيان     لثيان خؤش نـامب و لـة گةصـيان     لثيان خؤش نـامب و لـة گةصـيان     لثيان خؤش نـامب و لـة گةصـيان     هةرگيز  هةرگيز  هةرگيز  هةرگيز  . . . . نة دةة ماصيان و، نة بثنة ماصم      نة دةة ماصيان و، نة بثنة ماصم      نة دةة ماصيان و، نة بثنة ماصم      نة دةة ماصيان و، نة بثنة ماصم      

        ))))))))....ئاشت نامبةوةئاشت نامبةوةئاشت نامبةوةئاشت نامبةوة
. . . . بةآلم ئثستا لثيان خـؤش بووبـوو، لـة گةصـيان ئاشـت بووبـووةوة              بةآلم ئثستا لثيان خـؤش بووبـوو، لـة گةصـيان ئاشـت بووبـووةوة              بةآلم ئثستا لثيان خـؤش بووبـوو، لـة گةصـيان ئاشـت بووبـووةوة              بةآلم ئثستا لثيان خـؤش بووبـوو، لـة گةصـيان ئاشـت بووبـووةوة              
ئثستا هةموويان لة ماصي مونرية بـوون و، باسـي كؤبوونـةوةي سـبةي              ئثستا هةموويان لة ماصي مونرية بـوون و، باسـي كؤبوونـةوةي سـبةي              ئثستا هةموويان لة ماصي مونرية بـوون و، باسـي كؤبوونـةوةي سـبةي              ئثستا هةموويان لة ماصي مونرية بـوون و، باسـي كؤبوونـةوةي سـبةي              

        . . . . شةويان دةكردشةويان دةكردشةويان دةكردشةويان دةكرد
بـةياين زوو گؤشـت و بـرينج و         بـةياين زوو گؤشـت و بـرينج و         بـةياين زوو گؤشـت و بـرينج و         بـةياين زوو گؤشـت و بـرينج و         . . . .  ميـواين مـن دةبـن       ميـواين مـن دةبـن       ميـواين مـن دةبـن       ميـواين مـن دةبـن      ((((((((: : : : بارام دةيگـوت  بارام دةيگـوت  بارام دةيگـوت  بارام دةيگـوت  

كةلووپةيل پثويست دةكذم و، دوانيوةذؤش خثزامن دةچـث خـواردنثكي          كةلووپةيل پثويست دةكذم و، دوانيوةذؤش خثزامن دةچـث خـواردنثكي          كةلووپةيل پثويست دةكذم و، دوانيوةذؤش خثزامن دةچـث خـواردنثكي          كةلووپةيل پثويست دةكذم و، دوانيوةذؤش خثزامن دةچـث خـواردنثكي          
            ))))))))....خؤشـمان بؤ ساز دةكاخؤشـمان بؤ ساز دةكاخؤشـمان بؤ ساز دةكاخؤشـمان بؤ ساز دةكا

من و روونـاك دةچـني     من و روونـاك دةچـني     من و روونـاك دةچـني     من و روونـاك دةچـني     . . . .  نا، براژن بة تةا پثذاناگا      نا، براژن بة تةا پثذاناگا      نا، براژن بة تةا پثذاناگا      نا، براژن بة تةا پثذاناگا     ((((((((: : : : مونرية گويت مونرية گويت مونرية گويت مونرية گويت 
            ))))))))............وووو

        ))))))))............كةواتةكةواتةكةواتةكةواتة. . . .  ميواين منن ميواين منن ميواين منن ميواين منن((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . ئةو ملي نةدائةو ملي نةدائةو ملي نةدائةو ملي نةدا
ــةو  ((((((((: : : : هــةموويان پثكــةننيهــةموويان پثكــةننيهــةموويان پثكــةننيهــةموويان پثكــةنني ــازا يب و، خــواردين ئ ــدة ئ ــصثي ئةوةن ــةو   ب ــازا يب و، خــواردين ئ ــدة ئ ــصثي ئةوةن ــةو   ب ــازا يب و، خــواردين ئ ــدة ئ ــصثي ئةوةن ــةو   ب ــازا يب و، خــواردين ئ ــدة ئ ــصثي ئةوةن  ب

        ))))))))!!!!عالةمةت پث ساز بكردرث؟عالةمةت پث ساز بكردرث؟عالةمةت پث ساز بكردرث؟عالةمةت پث ساز بكردرث؟



 

پـثم خؤشـة منـةكي منـيش        پـثم خؤشـة منـةكي منـيش        پـثم خؤشـة منـةكي منـيش        پـثم خؤشـة منـةكي منـيش        . . . .  لة رستووران بؤتان دثنم     لة رستووران بؤتان دثنم     لة رستووران بؤتان دثنم     لة رستووران بؤتان دثنم    ((((((((: : : : ئةو گويت ئةو گويت ئةو گويت ئةو گويت 
            ))))))))....بكةنبكةنبكةنبكةن

 مثردي   مثردي   مثردي   مثردي  ))))))))............داوةشانةداوةشانةداوةشانةداوةشانة... ... ... ...  عةيبة  عةيبة  عةيبة  عةيبة ((((((((: : : : دةيانگوتدةيانگوتدةيانگوتدةيانگوت. . . . ئةوان رازي نةدةبوون  ئةوان رازي نةدةبوون  ئةوان رازي نةدةبوون  ئةوان رازي نةدةبوون  
 عةيب ئةوةية قؤيل لث هةصناماصن و ژنثكـي بـؤ نـاهثنن،              عةيب ئةوةية قؤيل لث هةصناماصن و ژنثكـي بـؤ نـاهثنن،              عةيب ئةوةية قؤيل لث هةصناماصن و ژنثكـي بـؤ نـاهثنن،              عةيب ئةوةية قؤيل لث هةصناماصن و ژنثكـي بـؤ نـاهثنن،             ((((((((: : : : مونرية گويت مونرية گويت مونرية گويت مونرية گويت 

 مـونرية نةيهثـشت بـصث        مـونرية نةيهثـشت بـصث        مـونرية نةيهثـشت بـصث        مـونرية نةيهثـشت بـصث       ))))))))............عةيب ئةوةية چـؤن هاتووةتـةوة هـةرواش       عةيب ئةوةية چـؤن هاتووةتـةوة هـةرواش       عةيب ئةوةية چـؤن هاتووةتـةوة هـةرواش       عةيب ئةوةية چـؤن هاتووةتـةوة هـةرواش       
        )))))))).... هةرواش مبثنثتةوة هةرواش مبثنثتةوة هةرواش مبثنثتةوة هةرواش مبثنثتةوة((((((((: : : : ناچار گويتناچار گويتناچار گويتناچار گويت. . . . هةرواش بگةذثتةوةهةرواش بگةذثتةوةهةرواش بگةذثتةوةهةرواش بگةذثتةوة

            ))))))))....من بة تةما نيم ژن بثنممن بة تةما نيم ژن بثنممن بة تةما نيم ژن بثنممن بة تةما نيم ژن بثنم(( (( (( (( : : : : ئةو گويتئةو گويتئةو گويتئةو گويت
النيكةم ئثستا و، ئثستا لة هةميشة زيـاتر بثـزي لـة            النيكةم ئثستا و، ئثستا لة هةميشة زيـاتر بثـزي لـة            النيكةم ئثستا و، ئثستا لة هةميشة زيـاتر بثـزي لـة            النيكةم ئثستا و، ئثستا لة هةميشة زيـاتر بثـزي لـة            . . . . بة جيدي گويت  بة جيدي گويت  بة جيدي گويت  بة جيدي گويت  

نةوةك لة بةر ئةوةي مـاص و حةسـارةكةيان         نةوةك لة بةر ئةوةي مـاص و حةسـارةكةيان         نةوةك لة بةر ئةوةي مـاص و حةسـارةكةيان         نةوةك لة بةر ئةوةي مـاص و حةسـارةكةيان         . . . . خؤي و، لةوان دةبووةوة   خؤي و، لةوان دةبووةوة   خؤي و، لةوان دةبووةوة   خؤي و، لةوان دةبووةوة   
ص و حةسـارة لـة هـةر    ص و حةسـارة لـة هـةر    ص و حةسـارة لـة هـةر    ص و حةسـارة لـة هـةر    ئةو ما ئةو ما ئةو ما ئةو ما . . . . دةفرؤشت و مريايت باوكيان بةش دةكرد     دةفرؤشت و مريايت باوكيان بةش دةكرد     دةفرؤشت و مريايت باوكيان بةش دةكرد     دةفرؤشت و مريايت باوكيان بةش دةكرد     
 بـة بـارامم      بـة بـارامم      بـة بـارامم      بـة بـارامم     ((((((((: : : : مـونرية گـويت   مـونرية گـويت   مـونرية گـويت   مـونرية گـويت   ... ... ... ... حاصدا دةبوو بفرؤشراية و، مرياتةكـةش     حاصدا دةبوو بفرؤشراية و، مرياتةكـةش     حاصدا دةبوو بفرؤشراية و، مرياتةكـةش     حاصدا دةبوو بفرؤشراية و، مرياتةكـةش     

گوتووة، بةرلةوة ماص و حةسارةكة بفرؤشني دةبث بووكي بـؤ تـؤ تثـدا              گوتووة، بةرلةوة ماص و حةسارةكة بفرؤشني دةبث بووكي بـؤ تـؤ تثـدا              گوتووة، بةرلةوة ماص و حةسارةكة بفرؤشني دةبث بووكي بـؤ تـؤ تثـدا              گوتووة، بةرلةوة ماص و حةسارةكة بفرؤشني دةبث بووكي بـؤ تـؤ تثـدا              
            ))))))))....دابةزثننيدابةزثننيدابةزثننيدابةزثنني

بـةآلم  بـةآلم  بـةآلم  بـةآلم  . . . . رووناكيش بة نيشانةي پةسندي قسةكةي سةري بـؤ لةقانـد         رووناكيش بة نيشانةي پةسندي قسةكةي سةري بـؤ لةقانـد         رووناكيش بة نيشانةي پةسندي قسةكةي سةري بـؤ لةقانـد         رووناكيش بة نيشانةي پةسندي قسةكةي سةري بـؤ لةقانـد         
قـةرار بـوو   قـةرار بـوو   قـةرار بـوو   قـةرار بـوو   . . . .  قةرار نةبوو ئيمشةو باسي ئةو قسانة بكةين      قةرار نةبوو ئيمشةو باسي ئةو قسانة بكةين      قةرار نةبوو ئيمشةو باسي ئةو قسانة بكةين      قةرار نةبوو ئيمشةو باسي ئةو قسانة بكةين     ((((((((: : : : بارام گويت بارام گويت بارام گويت بارام گويت 
        ))))))))............سبحةيشةوسبحةيشةوسبحةيشةوسبحةيشةو

ئـــةو تـــازة دةيـــزاين بـــراو خوشـــكةكاين هـــةموو قـــسةيةكيان ئـــةو تـــازة دةيـــزاين بـــراو خوشـــكةكاين هـــةموو قـــسةيةكيان ئـــةو تـــازة دةيـــزاين بـــراو خوشـــكةكاين هـــةموو قـــسةيةكيان ئـــةو تـــازة دةيـــزاين بـــراو خوشـــكةكاين هـــةموو قـــسةيةكيان 
        ... ... ... ... قسةي فرؤشتين ماص و حةسارةكة وقسةي فرؤشتين ماص و حةسارةكة وقسةي فرؤشتين ماص و حةسارةكة وقسةي فرؤشتين ماص و حةسارةكة و. . . . بذاندووةتةوةبذاندووةتةوةبذاندووةتةوةبذاندووةتةوة

. . . . بـارام و ژن و منداصـةكةي هةسـتان و رؤشـنت           بـارام و ژن و منداصـةكةي هةسـتان و رؤشـنت           بـارام و ژن و منداصـةكةي هةسـتان و رؤشـنت           بـارام و ژن و منداصـةكةي هةسـتان و رؤشـنت           . . . . شةو درةنگ بـوو   شةو درةنگ بـوو   شةو درةنگ بـوو   شةو درةنگ بـوو   
 مـن و     مـن و     مـن و     مـن و    ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . مـونرية تكـاي لثكـرد مبثنثتـةوة       مـونرية تكـاي لثكـرد مبثنثتـةوة       مـونرية تكـاي لثكـرد مبثنثتـةوة       مـونرية تكـاي لثكـرد مبثنثتـةوة       . . . . ئةويش هةستا بـذوا   ئةويش هةستا بـذوا   ئةويش هةستا بـذوا   ئةويش هةستا بـذوا   

        ))))))))....ارمان پثتةارمان پثتةارمان پثتةارمان پثتةرووناك كرووناك كرووناك كرووناك ك
ــة    ــةوةش بةشــثك ل ــة ئ ــةو بــريي كــردةوة، رةنگ ــة؟ ئ ــان چي ــة   كاري ــةوةش بةشــثك ل ــة ئ ــةو بــريي كــردةوة، رةنگ ــة؟ ئ ــان چي ــة   كاري ــةوةش بةشــثك ل ــة ئ ــةو بــريي كــردةوة، رةنگ ــة؟ ئ ــان چي ــة   كاري ــةوةش بةشــثك ل ــة ئ ــةو بــريي كــردةوة، رةنگ ــة؟ ئ ــان چي كاري

 ئثمة ناچار بووين مل بة فرؤشـتين ئـةو مـاص و             ئثمة ناچار بووين مل بة فرؤشـتين ئـةو مـاص و             ئثمة ناچار بووين مل بة فرؤشـتين ئـةو مـاص و             ئثمة ناچار بووين مل بة فرؤشـتين ئـةو مـاص و            ((((((((. . . . رثكةوتننامةكةيان بث رثكةوتننامةكةيان بث رثكةوتننامةكةيان بث رثكةوتننامةكةيان بث 
پثكةنيــنثكي  پثكةنيــنثكي  پثكةنيــنثكي  پثكةنيــنثكي  . . . .  ئةگةر وا بصثن ئةو چي دةكا؟ پثدةكـةنث         ئةگةر وا بصثن ئةو چي دةكا؟ پثدةكـةنث         ئةگةر وا بصثن ئةو چي دةكا؟ پثدةكـةنث         ئةگةر وا بصثن ئةو چي دةكا؟ پثدةكـةنث        ))))))))....حةسارة بدةين حةسارة بدةين حةسارة بدةين حةسارة بدةين 
    )))))))).... من نةگةذاومةتةوة زثويةواين ئةو كؤشكة كاولة بكةم        من نةگةذاومةتةوة زثويةواين ئةو كؤشكة كاولة بكةم        من نةگةذاومةتةوة زثويةواين ئةو كؤشكة كاولة بكةم        من نةگةذاومةتةوة زثويةواين ئةو كؤشكة كاولة بكةم       ((((((((: : : : تاص و، دةصث  تاص و، دةصث  تاص و، دةصث  تاص و، دةصث  

ئةي ئةگةر داواي ژن هثناين لث بكةن؟ بـؤ؟ لـة بـةر ئـةوةي وةسـيةيت                 ئةي ئةگةر داواي ژن هثناين لث بكةن؟ بـؤ؟ لـة بـةر ئـةوةي وةسـيةيت                 ئةي ئةگةر داواي ژن هثناين لث بكةن؟ بـؤ؟ لـة بـةر ئـةوةي وةسـيةيت                 ئةي ئةگةر داواي ژن هثناين لث بكةن؟ بـؤ؟ لـة بـةر ئـةوةي وةسـيةيت                 
 مـن   مـن   مـن   مـن  ((((((((: : : : گريـانثكي بـة كـوص و، دةصـث    گريـانثكي بـة كـوص و، دةصـث    گريـانثكي بـة كـوص و، دةصـث    گريـانثكي بـة كـوص و، دةصـث    . . . . ئةوسـا دةگـري   ئةوسـا دةگـري   ئةوسـا دةگـري   ئةوسـا دةگـري   . . . . دايك و باوكيانـة   دايك و باوكيانـة   دايك و باوكيانـة   دايك و باوكيانـة   

    ((((((((: : : :  مونرية دةيگـوت    مونرية دةيگـوت    مونرية دةيگـوت    مونرية دةيگـوت   ))))))))....نةگةذاومةتةوة وةسيةيت مردووةكان پيادة بكةم    نةگةذاومةتةوة وةسيةيت مردووةكان پيادة بكةم    نةگةذاومةتةوة وةسيةيت مردووةكان پيادة بكةم    نةگةذاومةتةوة وةسيةيت مردووةكان پيادة بكةم    
النيكــةم بــا لــة النيكــةم بــا لــة النيكــةم بــا لــة النيكــةم بــا لــة . . . . ئثمــة هــيچ كارثكمــان بــؤ دايــك و باوكمــان نــةكردووةئثمــة هــيچ كارثكمــان بــؤ دايــك و باوكمــان نــةكردووةئثمــة هــيچ كارثكمــان بــؤ دايــك و باوكمــان نــةكردووةئثمــة هــيچ كارثكمــان بــؤ دايــك و باوكمــان نــةكردووة

        ))))))))....با داخوازيةكانيان بة رثوة ببةينبا داخوازيةكانيان بة رثوة ببةينبا داخوازيةكانيان بة رثوة ببةينبا داخوازيةكانيان بة رثوة ببةين. . . . انيدا نةياثصينةوةانيدا نةياثصينةوةانيدا نةياثصينةوةانيدا نةياثصينةوةچاوةذوچاوةذوچاوةذوچاوةذو



 

دوا سـةركةوتين   دوا سـةركةوتين   دوا سـةركةوتين   دوا سـةركةوتين   . . . . كامة داخوازي؟ ئةو مـردين دايكـي لـة بـري بـوو            كامة داخوازي؟ ئةو مـردين دايكـي لـة بـري بـوو            كامة داخوازي؟ ئةو مـردين دايكـي لـة بـري بـوو            كامة داخوازي؟ ئةو مـردين دايكـي لـة بـري بـوو            
ئـةو رؤژة ئـةو لـة       ئـةو رؤژة ئـةو لـة       ئـةو رؤژة ئـةو لـة       ئـةو رؤژة ئـةو لـة       . . . . شؤذش، يةكةم رؤژي شةذي ناوخؤ دايكي مردبوو      شؤذش، يةكةم رؤژي شةذي ناوخؤ دايكي مردبوو      شؤذش، يةكةم رؤژي شةذي ناوخؤ دايكي مردبوو      شؤذش، يةكةم رؤژي شةذي ناوخؤ دايكي مردبوو      

لـة گـةص چةنـد كـةس لـة هاوذثكـاين خـةريكي راگـوثزاين               لـة گـةص چةنـد كـةس لـة هاوذثكـاين خـةريكي راگـوثزاين               لـة گـةص چةنـد كـةس لـة هاوذثكـاين خـةريكي راگـوثزاين               لـة گـةص چةنـد كـةس لـة هاوذثكـاين خـةريكي راگـوثزاين               . . . . ماص نـةبوو  ماص نـةبوو  ماص نـةبوو  ماص نـةبوو  
لة كؤآلن و شـةقامةكانةوة، لـة پـشت سـةنگةرة بـة             لة كؤآلن و شـةقامةكانةوة، لـة پـشت سـةنگةرة بـة             لة كؤآلن و شـةقامةكانةوة، لـة پـشت سـةنگةرة بـة             لة كؤآلن و شـةقامةكانةوة، لـة پـشت سـةنگةرة بـة             . . . . بريندارةكان بوون بريندارةكان بوون بريندارةكان بوون بريندارةكان بوون 

. . . . نةخؤشـخانة قةرةباصـغ بـوو     نةخؤشـخانة قةرةباصـغ بـوو     نةخؤشـخانة قةرةباصـغ بـوو     نةخؤشـخانة قةرةباصـغ بـوو     . . . . تاگص هةصـچنراوةكانةوة، بـؤ نةخؤشـخانة      تاگص هةصـچنراوةكانةوة، بـؤ نةخؤشـخانة      تاگص هةصـچنراوةكانةوة، بـؤ نةخؤشـخانة      تاگص هةصـچنراوةكانةوة، بـؤ نةخؤشـخانة      
ــشة  ــة هةمي ــغتر ل ــشة قةرةباص ــة هةمي ــغتر ل ــشة قةرةباص ــة هةمي ــغتر ل ــشة قةرةباص ــة هةمي ــغتر ل ــاري  . . . . قةرةباص ــةس و ك ــوون و ك ــدارةكان زؤر ب ــاري  برين ــةس و ك ــوون و ك ــدارةكان زؤر ب ــاري  برين ــةس و ك ــوون و ك ــدارةكان زؤر ب ــاري  برين ــةس و ك ــوون و ك ــدارةكان زؤر ب برين

        بارام دةبوو بارام دةبوو بارام دةبوو بارام دةبوو . . . . سةيري هاتبوويةسةيري هاتبوويةسةيري هاتبوويةسةيري هاتبووية. . . . لةوث بارامي ديبوولةوث بارامي ديبوولةوث بارامي ديبوولةوث بارامي ديبوو... ... ... ... بريندارةكانيشبريندارةكانيشبريندارةكانيشبريندارةكانيش
ئةو ئةو ئةو ئةو . . . . تةقوو تؤق شاردبايةتةقوو تؤق شاردبايةتةقوو تؤق شاردبايةتةقوو تؤق شاردبايةلة ژثرخان و، خؤي لة شةذ و لة ژثرخان و، خؤي لة شةذ و لة ژثرخان و، خؤي لة شةذ و لة ژثرخان و، خؤي لة شةذ و . . . . لة ماصةوة بوايةلة ماصةوة بوايةلة ماصةوة بوايةلة ماصةوة بواية

هـةموو كـةس و كـاري لـةوث         هـةموو كـةس و كـاري لـةوث         هـةموو كـةس و كـاري لـةوث         هـةموو كـةس و كـاري لـةوث         . . . . تةا بـارام نـةبوو    تةا بـارام نـةبوو    تةا بـارام نـةبوو    تةا بـارام نـةبوو    . . . . لثي چووبووة پثش  لثي چووبووة پثش  لثي چووبووة پثش  لثي چووبووة پثش  
 بـةرةو پرييـان    بـةرةو پرييـان    بـةرةو پرييـان    بـةرةو پرييـان   )))))))) نةكا كةسـمان بريندار بووبـث؟      نةكا كةسـمان بريندار بووبـث؟      نةكا كةسـمان بريندار بووبـث؟      نةكا كةسـمان بريندار بووبـث؟     ((((((((. . . . ئةو تؤقا بوو  ئةو تؤقا بوو  ئةو تؤقا بوو  ئةو تؤقا بوو  . . . . بوونبوونبوونبوون

كـةس و   كـةس و   كـةس و   كـةس و   . . . . لـةو كاتـةدا دوكتؤرثـك لـة ژوورثـك هـاتبووة دةر            لـةو كاتـةدا دوكتؤرثـك لـة ژوورثـك هـاتبووة دةر            لـةو كاتـةدا دوكتؤرثـك لـة ژوورثـك هـاتبووة دةر            لـةو كاتـةدا دوكتؤرثـك لـة ژوورثـك هـاتبووة دةر            . . . . چووبووچووبووچووبووچووبوو
        . . . . كارةكةي هؤمةنيان بؤ بردبووكارةكةي هؤمةنيان بؤ بردبووكارةكةي هؤمةنيان بؤ بردبووكارةكةي هؤمةنيان بؤ بردبوو

    ))))))))............ بة داخةوة بة داخةوة بة داخةوة بة داخةوة((((((((. . . .  دوكتؤر خةمبار سةري بادابوو دوكتؤر خةمبار سةري بادابوو دوكتؤر خةمبار سةري بادابوو دوكتؤر خةمبار سةري بادابوو)))))))) چي بووة دوكتؤر؟     چي بووة دوكتؤر؟     چي بووة دوكتؤر؟     چي بووة دوكتؤر؟    ((((((((
ــاي نةخؤشــخانةكةدا ون    ــةراو هوري ــة ه ــاك ل ــونرية و روون ــژةي م ــاي نةخؤشــخانةكةدا ون   قي ــةراو هوري ــة ه ــاك ل ــونرية و روون ــژةي م ــاي نةخؤشــخانةكةدا ون   قي ــةراو هوري ــة ه ــاك ل ــونرية و روون ــژةي م ــاي نةخؤشــخانةكةدا ون   قي ــةراو هوري ــة ه ــاك ل ــونرية و روون ــژةي م قي

        )))))))) كثمان مردووة؟  كثمان مردووة؟  كثمان مردووة؟  كثمان مردووة؟ ((((((((. . . . ئةو هةروا حةپةسا بووئةو هةروا حةپةسا بووئةو هةروا حةپةسا بووئةو هةروا حةپةسا بوو. . . . بووبووبووبووبووبووبووبوو
. . . . دايكي بة دةم يةكةم گوللةكاين شةذي ناوخؤوة دصي راوةسـتابوو         دايكي بة دةم يةكةم گوللةكاين شةذي ناوخؤوة دصي راوةسـتابوو         دايكي بة دةم يةكةم گوللةكاين شةذي ناوخؤوة دصي راوةسـتابوو         دايكي بة دةم يةكةم گوللةكاين شةذي ناوخؤوة دصي راوةسـتابوو         

،تاقة وشةيةكيان لـث    ،تاقة وشةيةكيان لـث    ،تاقة وشةيةكيان لـث    ،تاقة وشةيةكيان لـث    كةس، تةنانةت رووناكيش كة لةو كاتةدا لة الي بوو        كةس، تةنانةت رووناكيش كة لةو كاتةدا لة الي بوو        كةس، تةنانةت رووناكيش كة لةو كاتةدا لة الي بوو        كةس، تةنانةت رووناكيش كة لةو كاتةدا لة الي بوو        
بــةآلم بــاوكم بــةآلم بــاوكم بــةآلم بــاوكم بــةآلم بــاوكم     ((((((((: : : : مــونرية گوتبــوويمــونرية گوتبــوويمــونرية گوتبــوويمــونرية گوتبــووي. . . . مــةرگي كــوت و پــذمــةرگي كــوت و پــذمــةرگي كــوت و پــذمــةرگي كــوت و پــذ. . . . نةبيــستبوونةبيــستبوونةبيــستبوونةبيــستبوو

تا ئةوساتة گيـاين دةرچـوو قـسةي        تا ئةوساتة گيـاين دةرچـوو قـسةي        تا ئةوساتة گيـاين دةرچـوو قـسةي        تا ئةوساتة گيـاين دةرچـوو قـسةي        . . . . حةفتةيةك بة گياندانةوة بوو   حةفتةيةك بة گياندانةوة بوو   حةفتةيةك بة گياندانةوة بوو   حةفتةيةك بة گياندانةوة بوو   
        ))))))))....زياتر لة هةمووان بانگي تؤي دةكردزياتر لة هةمووان بانگي تؤي دةكردزياتر لة هةمووان بانگي تؤي دةكردزياتر لة هةمووان بانگي تؤي دةكرد. . . . دةكرددةكرددةكرددةكرد

    ((((((((: : : :  مونرية گويت   مونرية گويت   مونرية گويت   مونرية گويت  ))))))))....دةبث بذؤم دةبث بذؤم دةبث بذؤم دةبث بذؤم . . . . سةرم ئثشث سةرم ئثشث سةرم ئثشث سةرم ئثشث . . . .  ماندووم  ماندووم  ماندووم  ماندووم ((((((((: : : : ئةو گويت ئةو گويت ئةو گويت ئةو گويت 
ــة بكــةين  ــدثك قــسةي خوشــك و برايان ــستة هةن ــة بكــةين پثوي ــدثك قــسةي خوشــك و برايان ــستة هةن ــة بكــةين پثوي ــدثك قــسةي خوشــك و برايان ــستة هةن ــة بكــةين پثوي ــدثك قــسةي خوشــك و برايان ــستة هةن ــة ))))))))....پثوي ــة  ئةوســا بردي ــة  ئةوســا بردي ــة  ئةوســا بردي  ئةوســا بردي

ئةو بة راست ماندو بوو،     ئةو بة راست ماندو بوو،     ئةو بة راست ماندو بوو،     ئةو بة راست ماندو بوو،     . . . . ژوورثكي چؤص و، رووناكيش بة دواياندا چوو      ژوورثكي چؤص و، رووناكيش بة دواياندا چوو      ژوورثكي چؤص و، رووناكيش بة دواياندا چوو      ژوورثكي چؤص و، رووناكيش بة دواياندا چوو      
        : : : : گويتگويتگويتگويت. . . . سةري ئثشاسةري ئثشاسةري ئثشاسةري ئثشا

    ))))))))....يـان سـبةي شـةو     يـان سـبةي شـةو     يـان سـبةي شـةو     يـان سـبةي شـةو     . . . .  ئةگةر دةكرث بـا قـسةكان دانـثني بـؤ سـبةينث             ئةگةر دةكرث بـا قـسةكان دانـثني بـؤ سـبةينث             ئةگةر دةكرث بـا قـسةكان دانـثني بـؤ سـبةينث             ئةگةر دةكرث بـا قـسةكان دانـثني بـؤ سـبةينث            ((((((((
دةمانةوث بزانني تؤ دةتةوث چي بكةي؟    دةمانةوث بزانني تؤ دةتةوث چي بكةي؟    دةمانةوث بزانني تؤ دةتةوث چي بكةي؟    دةمانةوث بزانني تؤ دةتةوث چي بكةي؟    . . . .  ناكرث  ناكرث  ناكرث  ناكرث ((((((((: : : : خوشكةكاين گوتيان خوشكةكاين گوتيان خوشكةكاين گوتيان خوشكةكاين گوتيان 

((((((((        
. . . .  نةيگوت نةيگوت نةيگوت نةيگوت))))))))............چريؤكي فةرهاد و  چريؤكي فةرهاد و  چريؤكي فةرهاد و  چريؤكي فةرهاد و  . . . . چريؤكةكةم تةواو بكةم  چريؤكةكةم تةواو بكةم  چريؤكةكةم تةواو بكةم  چريؤكةكةم تةواو بكةم   دةمةوث    دةمةوث    دةمةوث    دةمةوث   ((((((((

 دةمانةوث بزانني بة تةماي بذؤيتةوة، يـان لثـرة     دةمانةوث بزانني بة تةماي بذؤيتةوة، يـان لثـرة     دةمانةوث بزانني بة تةماي بذؤيتةوة، يـان لثـرة     دةمانةوث بزانني بة تةماي بذؤيتةوة، يـان لثـرة    ((((((((: : : : خوشكةكاين گوتيان خوشكةكاين گوتيان خوشكةكاين گوتيان خوشكةكاين گوتيان 
            ))))))))دةمثنيتةوة؟ دةمثنيتةوة؟ دةمثنيتةوة؟ دةمثنيتةوة؟ 



 

. . . . نـةيزانيبوو نـةيزانيبوو نـةيزانيبوو نـةيزانيبوو ... ... ... ... لة ئوستانداري و لةلة ئوستانداري و لةلة ئوستانداري و لةلة ئوستانداري و لة. . . . پثشتريش ئةوةيان لث پرسيبوو  پثشتريش ئةوةيان لث پرسيبوو  پثشتريش ئةوةيان لث پرسيبوو  پثشتريش ئةوةيان لث پرسيبوو  
 جارثكة بـؤ سـث مـانگيتريش مؤصـةتةكةم تـازة             جارثكة بـؤ سـث مـانگيتريش مؤصـةتةكةم تـازة             جارثكة بـؤ سـث مـانگيتريش مؤصـةتةكةم تـازة             جارثكة بـؤ سـث مـانگيتريش مؤصـةتةكةم تـازة            ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . نةيدةزايننةيدةزايننةيدةزايننةيدةزاين
ئثستا وةزعةكة  ئثستا وةزعةكة  ئثستا وةزعةكة  ئثستا وةزعةكة  . . . .  لثرة مبثنةوة   لثرة مبثنةوة   لثرة مبثنةوة   لثرة مبثنةوة  ((((((((: : : :  جةاليل هاوذثي گوتبووي    جةاليل هاوذثي گوتبووي    جةاليل هاوذثي گوتبووي    جةاليل هاوذثي گوتبووي   ))))))))....دةكةمةوةدةكةمةوةدةكةمةوةدةكةمةوة
ــة  . . . . وةك جــاران نــةماوةوةك جــاران نــةماوةوةك جــاران نــةماوةوةك جــاران نــةماوة. . . . گــؤذاوةگــؤذاوةگــؤذاوةگــؤذاوة ــة  دةتــواين لــة زانكــؤ، يــان تةنانــةت ل ــة  دةتــواين لــة زانكــؤ، يــان تةنانــةت ل ــة  دةتــواين لــة زانكــؤ، يــان تةنانــةت ل دةتــواين لــة زانكــؤ، يــان تةنانــةت ل

 مبثنيتـةوة    مبثنيتـةوة    مبثنيتـةوة    مبثنيتـةوة   ((((((((: : : :  خوشـكةكاين گوتيـان     خوشـكةكاين گوتيـان     خوشـكةكاين گوتيـان     خوشـكةكاين گوتيـان    ))))))))............ئيدارةكةي ئثمة دامبـةزرثيت و    ئيدارةكةي ئثمة دامبـةزرثيت و    ئيدارةكةي ئثمة دامبـةزرثيت و    ئيدارةكةي ئثمة دامبـةزرثيت و    
ئـةم شـارة كـةمي كچـي جـوان و      ئـةم شـارة كـةمي كچـي جـوان و      ئـةم شـارة كـةمي كچـي جـوان و      ئـةم شـارة كـةمي كچـي جـوان و      . . . . يان بذؤيتةوة، هـةر دةبـث ژن بـثين        يان بذؤيتةوة، هـةر دةبـث ژن بـثين        يان بذؤيتةوة، هـةر دةبـث ژن بـثين        يان بذؤيتةوة، هـةر دةبـث ژن بـثين        

        ))))))))....ثدا نيةثدا نيةثدا نيةثدا نيةخوثندةوار تخوثندةوار تخوثندةوار تخوثندةوار ت
        ))))))))............ كچثك كة تثت بگا و، وةك خؤت كچثك كة تثت بگا و، وةك خؤت كچثك كة تثت بگا و، وةك خؤت كچثك كة تثت بگا و، وةك خؤت((((((((: : : : رووناك گويترووناك گويترووناك گويترووناك گويت
        ))))))))....زؤريش تؤي خؤش دةوثزؤريش تؤي خؤش دةوثزؤريش تؤي خؤش دةوثزؤريش تؤي خؤش دةوث. . . .  كچثكي وام لة شكة كچثكي وام لة شكة كچثكي وام لة شكة كچثكي وام لة شكة((((((((: : : : مونرية گويتمونرية گويتمونرية گويتمونرية گويت

 دايـدةنثني بـؤ شـةوثكيتر و،         دايـدةنثني بـؤ شـةوثكيتر و،         دايـدةنثني بـؤ شـةوثكيتر و،         دايـدةنثني بـؤ شـةوثكيتر و،        ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . ئةو تاقةيت بـة سـةر چـوو       ئةو تاقةيت بـة سـةر چـوو       ئةو تاقةيت بـة سـةر چـوو       ئةو تاقةيت بـة سـةر چـوو       
گوتيـان، كـارو    گوتيـان، كـارو    گوتيـان، كـارو    گوتيـان، كـارو    . . . . خوشكةكانيشي هةسـتان  خوشكةكانيشي هةسـتان  خوشكةكانيشي هةسـتان  خوشكةكانيشي هةسـتان  . . . .  ئةوسا هةستا   ئةوسا هةستا   ئةوسا هةستا   ئةوسا هةستا  ))))))))....دةرفةتثكيتردةرفةتثكيتردةرفةتثكيتردةرفةتثكيتر

    ((((((((: : : : گوتيـان گوتيـان گوتيـان گوتيـان . . . . باري فرؤشتين ماص و حةسارةكة دوو سث مانگ دةخايةنث        باري فرؤشتين ماص و حةسارةكة دوو سث مانگ دةخايةنث        باري فرؤشتين ماص و حةسارةكة دوو سث مانگ دةخايةنث        باري فرؤشتين ماص و حةسارةكة دوو سث مانگ دةخايةنث        
        ))))))))............دةبث لةم دوو سث مانگةدادةبث لةم دوو سث مانگةدادةبث لةم دوو سث مانگةدادةبث لةم دوو سث مانگةدا
دةترسـم فريـا   دةترسـم فريـا   دةترسـم فريـا   دةترسـم فريـا   . . . .  دوو سـث مانـگ زؤر كةمـة       دوو سـث مانـگ زؤر كةمـة       دوو سـث مانـگ زؤر كةمـة       دوو سـث مانـگ زؤر كةمـة      ((((((((: : : : ئةو ديسان گوتيةوة  ئةو ديسان گوتيةوة  ئةو ديسان گوتيةوة  ئةو ديسان گوتيةوة  

        ))))))))....نةكةومنةكةومنةكةومنةكةوم
ــثم پرســي  ــثم پرســي فريــاي چــي؟ ناچــار ل ــثم پرســي فريــاي چــي؟ ناچــار ل ــثم پرســي فريــاي چــي؟ ناچــار ل  دةترســي فريــاي چــي  دةترســي فريــاي چــي  دةترســي فريــاي چــي  دةترســي فريــاي چــي ((((((((: : : : گــومتگــومتگــومتگــومت. . . . فريــاي چــي؟ ناچــار ل

        ))))))))نةكةوي؟ ژثنان؟نةكةوي؟ ژثنان؟نةكةوي؟ ژثنان؟نةكةوي؟ ژثنان؟
ةريـشي  ةريـشي  ةريـشي  ةريـشي  تةنانةت س تةنانةت س تةنانةت س تةنانةت س . . . . ياين بيسيت و، وةآلمي نةدامةوة    ياين بيسيت و، وةآلمي نةدامةوة    ياين بيسيت و، وةآلمي نةدامةوة    ياين بيسيت و، وةآلمي نةدامةوة    . . . . ئةو نةيبيست ئةو نةيبيست ئةو نةيبيست ئةو نةيبيست 

لـةوةيت لـة ماصـي مـونرية     لـةوةيت لـة ماصـي مـونرية     لـةوةيت لـة ماصـي مـونرية     لـةوةيت لـة ماصـي مـونرية     . . . . لـة پـشت مثزةكـةي دانيـشتبوو    لـة پـشت مثزةكـةي دانيـشتبوو    لـة پـشت مثزةكـةي دانيـشتبوو    لـة پـشت مثزةكـةي دانيـشتبوو    . . . . هةصـنةبذي هةصـنةبذي هةصـنةبذي هةصـنةبذي 
هاتبووةوة لة پشت مثزةكـةي دانيـشتبوو، بـة سـةر دةستنووسـةكانيدا             هاتبووةوة لة پشت مثزةكـةي دانيـشتبوو، بـة سـةر دةستنووسـةكانيدا             هاتبووةوة لة پشت مثزةكـةي دانيـشتبوو، بـة سـةر دةستنووسـةكانيدا             هاتبووةوة لة پشت مثزةكـةي دانيـشتبوو، بـة سـةر دةستنووسـةكانيدا             

        ....بة سةر چريؤكةكةي فةرهاددابة سةر چريؤكةكةي فةرهاددابة سةر چريؤكةكةي فةرهاددابة سةر چريؤكةكةي فةرهاددا. . . . نةويبووةوةنةويبووةوةنةويبووةوةنةويبووةوة
ــا دةكــةوي((((((((: : : : گــومتگــومتگــومتگــومت ــةوي مةترســة فري ــا دةك ــةوي مةترســة فري ــا دةك ــةوي مةترســة فري ــا دةك ــاخر و  . . . .  مةترســة فري ــة ئ ــةرهاد ل ــاخر و  چريؤكــي ف ــة ئ ــةرهاد ل ــاخر و  چريؤكــي ف ــة ئ ــةرهاد ل ــاخر و  چريؤكــي ف ــة ئ ــةرهاد ل چريؤكــي ف
        ))))))))....ئؤخريدايةئؤخريدايةئؤخريدايةئؤخريداية

        . . . . من نةمدي، بة جووصةي شانيدا زانيممن نةمدي، بة جووصةي شانيدا زانيممن نةمدي، بة جووصةي شانيدا زانيممن نةمدي، بة جووصةي شانيدا زانيم. . . . ئةو بزةيةكي تاصي كردئةو بزةيةكي تاصي كردئةو بزةيةكي تاصي كردئةو بزةيةكي تاصي كرد
        )))))))).... كةس لة بريي فةرهاددا نية كةس لة بريي فةرهاددا نية كةس لة بريي فةرهاددا نية كةس لة بريي فةرهاددا نية((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
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لــة ماصــي مــريزا لــة ماصــي مــريزا لــة ماصــي مــريزا لــة ماصــي مــريزا . . . . لــة ماصــي باوكيــانلــة ماصــي باوكيــانلــة ماصــي باوكيــانلــة ماصــي باوكيــان. . . . هــةموويان كــؤ بووبوونــةوةهــةموويان كــؤ بووبوونــةوةهــةموويان كــؤ بووبوونــةوةهــةموويان كــؤ بووبوونــةوة

ساآلنثك بوو ماصي مـريزا سـةعيدي ميهرةبـان قةرةباصـغيةكي           ساآلنثك بوو ماصي مـريزا سـةعيدي ميهرةبـان قةرةباصـغيةكي           ساآلنثك بوو ماصي مـريزا سـةعيدي ميهرةبـان قةرةباصـغيةكي           ساآلنثك بوو ماصي مـريزا سـةعيدي ميهرةبـان قةرةباصـغيةكي           ... ... ... ... سةعيدسةعيدسةعيدسةعيد
سةعيد لة عةسـرةوة    سةعيد لة عةسـرةوة    سةعيد لة عةسـرةوة    سةعيد لة عةسـرةوة    كوذ و كچةكاين مريزا     كوذ و كچةكاين مريزا     كوذ و كچةكاين مريزا     كوذ و كچةكاين مريزا     . . . . ئاواي بة خؤيةوة نةديبوو   ئاواي بة خؤيةوة نةديبوو   ئاواي بة خؤيةوة نةديبوو   ئاواي بة خؤيةوة نةديبوو   

ژنـةكان دةسـتيان بـة      ژنـةكان دةسـتيان بـة      ژنـةكان دةسـتيان بـة      ژنـةكان دةسـتيان بـة      . . . . بة ماص و منداصةوة   بة ماص و منداصةوة   بة ماص و منداصةوة   بة ماص و منداصةوة   . . . . تةبا و سةر لةيةك   تةبا و سةر لةيةك   تةبا و سةر لةيةك   تةبا و سةر لةيةك   . . . . هاتبوونهاتبوونهاتبوونهاتبوون
ــابوو  ــةكةدا هثن ــابوو ماص ــةكةدا هثن ــابوو ماص ــةكةدا هثن ــابوو ماص ــةكةدا هثن ــووةوة  . . . . ماص ــاوثن كردب ــپةزخانةكةيان خ ــؤص و ئاش ــووةوة  ه ــاوثن كردب ــپةزخانةكةيان خ ــؤص و ئاش ــووةوة  ه ــاوثن كردب ــپةزخانةكةيان خ ــؤص و ئاش ــووةوة  ه ــاوثن كردب ــپةزخانةكةيان خ ــؤص و ئاش . . . . ه

ــوو    ــسةيان كردب ــابوو، ق ــةكترةوة ن ــة ســةري ي ــان ســةريان ب ــوو   پياوةك ــسةيان كردب ــابوو، ق ــةكترةوة ن ــة ســةري ي ــان ســةريان ب ــوو   پياوةك ــسةيان كردب ــابوو، ق ــةكترةوة ن ــة ســةري ي ــان ســةريان ب ــوو   پياوةك ــسةيان كردب ــابوو، ق ــةكترةوة ن ــة ســةري ي ــان ســةريان ب . . . . پياوةك
ــة   ــة  منداصــةكانيش، بــة تايبــةت منداصــة بچووكــةكاين بــارام لــة حةســار، ل ــة  منداصــةكانيش، بــة تايبــةت منداصــة بچووكــةكاين بــارام لــة حةســار، ل ــة  منداصــةكانيش، بــة تايبــةت منداصــة بچووكــةكاين بــارام لــة حةســار، ل منداصــةكانيش، بــة تايبــةت منداصــة بچووكــةكاين بــارام لــة حةســار، ل

دايكيـان چةنـد    دايكيـان چةنـد    دايكيـان چةنـد    دايكيـان چةنـد    . . . . سةرماي دةرةوة، لة ناو درةختةكانـدا ياريـان كردبـوو         سةرماي دةرةوة، لة ناو درةختةكانـدا ياريـان كردبـوو         سةرماي دةرةوة، لة ناو درةختةكانـدا ياريـان كردبـوو         سةرماي دةرةوة، لة ناو درةختةكانـدا ياريـان كردبـوو         
        جار جار جار جار 

ــوون   ــي داب ــةوة دةنگ ــة هةيوان ــوون  ل ــي داب ــةوة دةنگ ــة هةيوان ــوون  ل ــي داب ــةوة دةنگ ــة هةيوان ــوون  ل ــي داب ــةوة دةنگ ــة هةيوان ــة ژوور . . . . ل ــستبووي بثن ــة ژوور وي ــستبووي بثن ــة ژوور وي ــستبووي بثن ــة ژوور وي ــستبووي بثن ــووي . . . . وي ــووي گوتب ــووي گوتب ــووي گوتب گوتب
 وازيان لث بثنة     وازيان لث بثنة     وازيان لث بثنة     وازيان لث بثنة    ((((((((: : : : بارام گوتبووي بارام گوتبووي بارام گوتبووي بارام گوتبووي . . . . خؤيان پيس دةكةن  خؤيان پيس دةكةن  خؤيان پيس دةكةن  خؤيان پيس دةكةن  . . . . سةرمايان دةبث سةرمايان دةبث سةرمايان دةبث سةرمايان دةبث 

 لثيان گةذث با بؤ      لثيان گةذث با بؤ      لثيان گةذث با بؤ      لثيان گةذث با بؤ     ((((((((: : : :  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي ))))))))....ئثستا تاريك دةبث و خؤيان دثنة ژوور      ئثستا تاريك دةبث و خؤيان دثنة ژوور      ئثستا تاريك دةبث و خؤيان دثنة ژوور      ئثستا تاريك دةبث و خؤيان دثنة ژوور      



 

        جار بة دصي خؤيان جار بة دصي خؤيان جار بة دصي خؤيان جار بة دصي خؤيان ئاخر ئاخر ئاخر ئاخر 
        ))))))))....لة حةسار و ماصةكةدا ياري بكةنلة حةسار و ماصةكةدا ياري بكةنلة حةسار و ماصةكةدا ياري بكةنلة حةسار و ماصةكةدا ياري بكةن

داچصةكيبوون، بـةآلم   داچصةكيبوون، بـةآلم   داچصةكيبوون، بـةآلم   داچصةكيبوون، بـةآلم   . . . . مونرية و رووناك بيستبوويان   مونرية و رووناك بيستبوويان   مونرية و رووناك بيستبوويان   مونرية و رووناك بيستبوويان   ! ! ! ! بؤ ئاخر جار؟  بؤ ئاخر جار؟  بؤ ئاخر جار؟  بؤ ئاخر جار؟  
چـي بـصث؟    چـي بـصث؟    چـي بـصث؟    چـي بـصث؟    . . . . ئـةويش بيـستبووي و هيچـي نـةگوتبوو        ئـةويش بيـستبووي و هيچـي نـةگوتبوو        ئـةويش بيـستبووي و هيچـي نـةگوتبوو        ئـةويش بيـستبووي و هيچـي نـةگوتبوو        . . . . هيچيان نةگوتبوو هيچيان نةگوتبوو هيچيان نةگوتبوو هيچيان نةگوتبوو 

ئةويش دةيزاين ئةو منداآلنة بؤ ئاخر جارة لة حةسار و ماصـةكةدا يـاري          ئةويش دةيزاين ئةو منداآلنة بؤ ئاخر جارة لة حةسار و ماصـةكةدا يـاري          ئةويش دةيزاين ئةو منداآلنة بؤ ئاخر جارة لة حةسار و ماصـةكةدا يـاري          ئةويش دةيزاين ئةو منداآلنة بؤ ئاخر جارة لة حةسار و ماصـةكةدا يـاري          
. . . . دةيزاين ماوةيـةكيتر حةسـار و ماصـثك نامثنـث يـاري لثبكـةن             دةيزاين ماوةيـةكيتر حةسـار و ماصـثك نامثنـث يـاري لثبكـةن             دةيزاين ماوةيـةكيتر حةسـار و ماصـثك نامثنـث يـاري لثبكـةن             دةيزاين ماوةيـةكيتر حةسـار و ماصـثك نامثنـث يـاري لثبكـةن             . . . . دةكةندةكةندةكةندةكةن

حةمتـةن لـة   حةمتـةن لـة   حةمتـةن لـة   حةمتـةن لـة   . . . . دةيانذووخانـد دةيانذووخانـد دةيانذووخانـد دةيانذووخانـد . . . . ماوةيـةكيتر حةسـار و ماصـةكة دةذووخـا    ماوةيـةكيتر حةسـار و ماصـةكة دةذووخـا    ماوةيـةكيتر حةسـار و ماصـةكة دةذووخـا    ماوةيـةكيتر حةسـار و ماصـةكة دةذووخـا    
پثشدا درةختةكاين حةسـاريان دةبذيـةوة و، چؤلةكـةكان سـةريان لـث             پثشدا درةختةكاين حةسـاريان دةبذيـةوة و، چؤلةكـةكان سـةريان لـث             پثشدا درةختةكاين حةسـاريان دةبذيـةوة و، چؤلةكـةكان سـةريان لـث             پثشدا درةختةكاين حةسـاريان دةبذيـةوة و، چؤلةكـةكان سـةريان لـث             

دوو پشيلةي لـةذ و الواز كـة لـة    دوو پشيلةي لـةذ و الواز كـة لـة    دوو پشيلةي لـةذ و الواز كـة لـة    دوو پشيلةي لـةذ و الواز كـة لـة    ... ... ... ... پشيلةي ماصة دراوسثكانيش  پشيلةي ماصة دراوسثكانيش  پشيلةي ماصة دراوسثكانيش  پشيلةي ماصة دراوسثكانيش  . . . . دةشثوادةشثوادةشثوادةشثوا
ذنةيـةكي حـةوزة وشـك و       ذنةيـةكي حـةوزة وشـك و       ذنةيـةكي حـةوزة وشـك و       ذنةيـةكي حـةوزة وشـك و       ترسي ئـازاري منداصـةكان، دةهـاتن و لـة قو          ترسي ئـازاري منداصـةكان، دةهـاتن و لـة قو          ترسي ئـازاري منداصـةكان، دةهـاتن و لـة قو          ترسي ئـازاري منداصـةكان، دةهـاتن و لـة قو          

حةساريان حةساريان حةساريان حةساريان . . . . الرووخاوةكة هةصدةكورمان، حةوزةكةيان لث پذ دةبووةوة     الرووخاوةكة هةصدةكورمان، حةوزةكةيان لث پذ دةبووةوة     الرووخاوةكة هةصدةكورمان، حةوزةكةيان لث پذ دةبووةوة     الرووخاوةكة هةصدةكورمان، حةوزةكةيان لث پذ دةبووةوة     
دةركـةو پةجنـةرة كـؤن و       دةركـةو پةجنـةرة كـؤن و       دةركـةو پةجنـةرة كـؤن و       دةركـةو پةجنـةرة كـؤن و       . . . . ئةوسا دةكةوتنة گيان ماصةكة   ئةوسا دةكةوتنة گيان ماصةكة   ئةوسا دةكةوتنة گيان ماصةكة   ئةوسا دةكةوتنة گيان ماصةكة   . . . . تةخت دةكرد تةخت دةكرد تةخت دةكرد تةخت دةكرد 

ــةورةكاين      ــةكة گ ــةرتاقةكان، كؤص ــوار و س ــذي دي ــةكان، گةچب ــةورةكاين     قةدميي ــةكة گ ــةرتاقةكان، كؤص ــوار و س ــذي دي ــةكان، گةچب ــةورةكاين     قةدميي ــةكة گ ــةرتاقةكان، كؤص ــوار و س ــذي دي ــةكان، گةچب ــةورةكاين     قةدميي ــةكة گ ــةرتاقةكان، كؤص ــوار و س ــذي دي ــةكان، گةچب قةدميي
ئةوســا بينايــةكي ئةوســا بينايــةكي ئةوســا بينايــةكي ئةوســا بينايــةكي . . . . ماصةكةشـيان تــةخت دةكـرد  ماصةكةشـيان تــةخت دةكـرد  ماصةكةشـيان تــةخت دةكـرد  ماصةكةشـيان تــةخت دةكـرد  . . . . هـةيوانيان دةرووخانــد هـةيوانيان دةرووخانــد هـةيوانيان دةرووخانــد هـةيوانيان دةرووخانــد 

گةورة، نة وةك ئثستا روو لة قيبلة و خؤرةتاو، بةصكو روو لة شةقام، لـة      گةورة، نة وةك ئثستا روو لة قيبلة و خؤرةتاو، بةصكو روو لة شةقام، لـة      گةورة، نة وةك ئثستا روو لة قيبلة و خؤرةتاو، بةصكو روو لة شةقام، لـة      گةورة، نة وةك ئثستا روو لة قيبلة و خؤرةتاو، بةصكو روو لة شةقام، لـة      
بيناي گةورةترين بيناي گةورةترين بيناي گةورةترين بيناي گةورةترين . . . . جثي ئةم حةسار و ماصة خشت خشت باآلي هةصدةكشاجثي ئةم حةسار و ماصة خشت خشت باآلي هةصدةكشاجثي ئةم حةسار و ماصة خشت خشت باآلي هةصدةكشاجثي ئةم حةسار و ماصة خشت خشت باآلي هةصدةكشا

        بانكي ميللي يان ميللةت؟بانكي ميللي يان ميللةت؟بانكي ميللي يان ميللةت؟بانكي ميللي يان ميللةت؟. . . . بانكي شاربانكي شاربانكي شاربانكي شار
منداصةكان هاتبوونـة ژوور و، هـةموويان، گـةورة و      منداصةكان هاتبوونـة ژوور و، هـةموويان، گـةورة و      منداصةكان هاتبوونـة ژوور و، هـةموويان، گـةورة و      منداصةكان هاتبوونـة ژوور و، هـةموويان، گـةورة و      . . . . تاريك بووبوو تاريك بووبوو تاريك بووبوو تاريك بووبوو 

        بچووك بچووك بچووك بچووك 
لـة دةوري سـفرةي كـؤين ماصـي         لـة دةوري سـفرةي كـؤين ماصـي         لـة دةوري سـفرةي كـؤين ماصـي         لـة دةوري سـفرةي كـؤين ماصـي         . . . . نةوةنةوةنةوةنةوةلة دةوري سفرةيةك كؤ بووبوو    لة دةوري سفرةيةك كؤ بووبوو    لة دةوري سفرةيةك كؤ بووبوو    لة دةوري سفرةيةك كؤ بووبوو    

. . . . لة رستوورانةوة خواردنيـان بـؤ هـاتبوو، خواردبوويـان         لة رستوورانةوة خواردنيـان بـؤ هـاتبوو، خواردبوويـان         لة رستوورانةوة خواردنيـان بـؤ هـاتبوو، خواردبوويـان         لة رستوورانةوة خواردنيـان بـؤ هـاتبوو، خواردبوويـان         . . . . مريزا سةعيد مريزا سةعيد مريزا سةعيد مريزا سةعيد 
سةرةتا لة بريةوةريـةكانيان دوا     سةرةتا لة بريةوةريـةكانيان دوا     سةرةتا لة بريةوةريـةكانيان دوا     سةرةتا لة بريةوةريـةكانيان دوا     . . . . ئةوسا دةستيان كردبوو بة قسةكردن    ئةوسا دةستيان كردبوو بة قسةكردن    ئةوسا دةستيان كردبوو بة قسةكردن    ئةوسا دةستيان كردبوو بة قسةكردن    

        لة بريةوةريةكاين كؤنيان لة بريةوةريةكاين كؤنيان لة بريةوةريةكاين كؤنيان لة بريةوةريةكاين كؤنيان . . . . بوونبوونبوونبوون
ئثستاش باسي فرؤشتين ماص و حةسارةكة و،       ئثستاش باسي فرؤشتين ماص و حةسارةكة و،       ئثستاش باسي فرؤشتين ماص و حةسارةكة و،       ئثستاش باسي فرؤشتين ماص و حةسارةكة و،       ... ... ... ... لةم ماص و حةسارةدا و    لةم ماص و حةسارةدا و    لةم ماص و حةسارةدا و    لةم ماص و حةسارةدا و    

    ((((((((: : : : بارام دةيگـوت بارام دةيگـوت بارام دةيگـوت بارام دةيگـوت . . . . باسي بةشكردين مريات و، ژن هثناين ئةويان دةكرد      باسي بةشكردين مريات و، ژن هثناين ئةويان دةكرد      باسي بةشكردين مريات و، ژن هثناين ئةويان دةكرد      باسي بةشكردين مريات و، ژن هثناين ئةويان دةكرد      
. . . . خامنثكي خوثندةوار و فةرمانبـةرة    خامنثكي خوثندةوار و فةرمانبـةرة    خامنثكي خوثندةوار و فةرمانبـةرة    خامنثكي خوثندةوار و فةرمانبـةرة    . . . . خثزامن پوورزايةكي بثوةژين هةية   خثزامن پوورزايةكي بثوةژين هةية   خثزامن پوورزايةكي بثوةژين هةية   خثزامن پوورزايةكي بثوةژين هةية   

        ))))))))............نةزؤكة بؤيةنةزؤكة بؤيةنةزؤكة بؤيةنةزؤكة بؤية. . . . سي ساص دةبث و نابثسي ساص دةبث و نابثسي ساص دةبث و نابثسي ساص دةبث و نابث
        ))))))))!!!! نةزؤكة؟ نةزؤكة؟ نةزؤكة؟ نةزؤكة؟((((((((. . . . مونرية داچصةكيمونرية داچصةكيمونرية داچصةكيمونرية داچصةكي

        )))))))).... ئةو چاكتر كة نةزؤكة ئةو چاكتر كة نةزؤكة ئةو چاكتر كة نةزؤكة ئةو چاكتر كة نةزؤكة((((((((: : : : بارام گويتبارام گويتبارام گويتبارام گويت



 

چية؟ جگة لةوة شةوو رؤژ دةسـت       چية؟ جگة لةوة شةوو رؤژ دةسـت       چية؟ جگة لةوة شةوو رؤژ دةسـت       چية؟ جگة لةوة شةوو رؤژ دةسـت        پثم ناصثي خثري منداص       پثم ناصثي خثري منداص       پثم ناصثي خثري منداص       پثم ناصثي خثري منداص      ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
        ))))))))............دةگرنةوة و داواي پارةدةگرنةوة و داواي پارةدةگرنةوة و داواي پارةدةگرنةوة و داواي پارة

 هـةر    هـةر    هـةر    هـةر   ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . بةآلم مونرية تووذة بوو   بةآلم مونرية تووذة بوو   بةآلم مونرية تووذة بوو   بةآلم مونرية تووذة بوو   . . . . بارام بة پثكةنينةوة گويت   بارام بة پثكةنينةوة گويت   بارام بة پثكةنينةوة گويت   بارام بة پثكةنينةوة گويت   
        ))))))))....باسيشي مةكةباسيشي مةكةباسيشي مةكةباسيشي مةكة

    ((((((((: : : : لچي هةصقرچاند و روو لة بـارام گـويت        لچي هةصقرچاند و روو لة بـارام گـويت        لچي هةصقرچاند و روو لة بـارام گـويت        لچي هةصقرچاند و روو لة بـارام گـويت        . . . . خثزاين بارام قةصس بوو   خثزاين بارام قةصس بوو   خثزاين بارام قةصس بوو   خثزاين بارام قةصس بوو   
پةروانة خوازبثنيكـةري   پةروانة خوازبثنيكـةري   پةروانة خوازبثنيكـةري   پةروانة خوازبثنيكـةري   . . . . هةر باسيشي مةكة  هةر باسيشي مةكة  هةر باسيشي مةكة  هةر باسيشي مةكة  . . . . عةممة مونرية راست دةكا   عةممة مونرية راست دةكا   عةممة مونرية راست دةكا   عةممة مونرية راست دةكا   

        شوو شوو شوو شوو . . . . زؤرةزؤرةزؤرةزؤرة
        ))))))))............بة لة خؤي بة تةمةنتر ناكابة لة خؤي بة تةمةنتر ناكابة لة خؤي بة تةمةنتر ناكابة لة خؤي بة تةمةنتر ناكا

بة دزيـةوة، بـة خـؤي و بـة ئـةوان            بة دزيـةوة، بـة خـؤي و بـة ئـةوان            بة دزيـةوة، بـة خـؤي و بـة ئـةوان            بة دزيـةوة، بـة خـؤي و بـة ئـةوان            . . . . ئةو پثكةين ئةو پثكةين ئةو پثكةين ئةو پثكةين . . . . بارام بثدةنگ بوو  بارام بثدةنگ بوو  بارام بثدةنگ بوو  بارام بثدةنگ بوو  
 خـؤم كچـثكم بـؤ دؤزيوةتـةوة وةك پـةذي             خـؤم كچـثكم بـؤ دؤزيوةتـةوة وةك پـةذي             خـؤم كچـثكم بـؤ دؤزيوةتـةوة وةك پـةذي             خـؤم كچـثكم بـؤ دؤزيوةتـةوة وةك پـةذي            ((((((((: : : : مـونرية گـويت   مـونرية گـويت   مـونرية گـويت   مـونرية گـويت   . . . . پثكةينپثكةينپثكةينپثكةين
كچثكي گةنج و جوان كة بة دصنياييةوة لةشـكرثك كـوذي سـاغ و            كچثكي گةنج و جوان كة بة دصنياييةوة لةشـكرثك كـوذي سـاغ و            كچثكي گةنج و جوان كة بة دصنياييةوة لةشـكرثك كـوذي سـاغ و            كچثكي گةنج و جوان كة بة دصنياييةوة لةشـكرثك كـوذي سـاغ و            . . . . تاوستاوستاوستاوس

        ))))))))....تةندروسيت لثي دةبثتةندروسيت لثي دةبثتةندروسيت لثي دةبثتةندروسيت لثي دةبث
منداصــةكاين بــارام و، منداصــةكاين بــارام و، منداصــةكاين بــارام و، منداصــةكاين بــارام و، . . . . يري منداصــةكاين كــرديري منداصــةكاين كــرديري منداصــةكاين كــرديري منداصــةكاين كــردئــةو ســةئــةو ســةئــةو ســةئــةو ســة! ! ! ! لةشــكرثك؟لةشــكرثك؟لةشــكرثك؟لةشــكرثك؟

ميوانـةكان بـؤ   ميوانـةكان بـؤ   ميوانـةكان بـؤ   ميوانـةكان بـؤ   . . . . ئاخثكي سارد ئاخثكي سارد ئاخثكي سارد ئاخثكي سارد . . . . ئاخثكي هةصكثشا ئاخثكي هةصكثشا ئاخثكي هةصكثشا ئاخثكي هةصكثشا . . . . نةشـميلي كچي مونرية  نةشـميلي كچي مونرية  نةشـميلي كچي مونرية  نةشـميلي كچي مونرية  
. . . . لةو بثدةنگيةدا ئةو كرمة كرمي مشكةكةي بيست      لةو بثدةنگيةدا ئةو كرمة كرمي مشكةكةي بيست      لةو بثدةنگيةدا ئةو كرمة كرمي مشكةكةي بيست      لةو بثدةنگيةدا ئةو كرمة كرمي مشكةكةي بيست      . . . . ساتثك بثدةنگ بوون  ساتثك بثدةنگ بوون  ساتثك بثدةنگ بوون  ساتثك بثدةنگ بوون  

ئــةو مــشكة بچووكــة ماصــةكية كــة بــة قــةراغ ديوارةكانــدا هةصــدةهات و ئــةو مــشكة بچووكــة ماصــةكية كــة بــة قــةراغ ديوارةكانــدا هةصــدةهات و ئــةو مــشكة بچووكــة ماصــةكية كــة بــة قــةراغ ديوارةكانــدا هةصــدةهات و ئــةو مــشكة بچووكــة ماصــةكية كــة بــة قــةراغ ديوارةكانــدا هةصــدةهات و 
ئةو مشكةكةي دي، بةآلم نـةيتواين شـوثين        ئةو مشكةكةي دي، بةآلم نـةيتواين شـوثين        ئةو مشكةكةي دي، بةآلم نـةيتواين شـوثين        ئةو مشكةكةي دي، بةآلم نـةيتواين شـوثين        . . . . دةيگةياندة پشت مثزةكةي  دةيگةياندة پشت مثزةكةي  دةيگةياندة پشت مثزةكةي  دةيگةياندة پشت مثزةكةي  

ــدةتواين. . . . بكــةوثبكــةوثبكــةوثبكــةوث ــةكانيش نةي ــدةتوايندوا رؤشــتين ميوان ــةكانيش نةي ــدةتوايندوا رؤشــتين ميوان ــةكانيش نةي ــدةتوايندوا رؤشــتين ميوان ــةكانيش نةي ــاكي خوشــكي . . . . دوا رؤشــتين ميوان ــاكي خوشــكي روون ــاكي خوشــكي روون ــاكي خوشــكي روون روون
    ))))))))............لـة ماصـي   لـة ماصـي   لـة ماصـي   لـة ماصـي   . . . .  مـن ئيمـشةو لثـرة دةمثنمـةوة         مـن ئيمـشةو لثـرة دةمثنمـةوة         مـن ئيمـشةو لثـرة دةمثنمـةوة         مـن ئيمـشةو لثـرة دةمثنمـةوة        ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . نةرؤشتبوونةرؤشتبوونةرؤشتبوونةرؤشتبوو

 رووناك لة زمـاين      رووناك لة زمـاين      رووناك لة زمـاين      رووناك لة زمـاين     )))))))).... لة الي خاصة    لة الي خاصة    لة الي خاصة    لة الي خاصة   ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . نةيگوتبوو لة ماصي باوكم   نةيگوتبوو لة ماصي باوكم   نةيگوتبوو لة ماصي باوكم   نةيگوتبوو لة ماصي باوكم   
شكةزايةوة پثـي دةگـوت     شكةزايةوة پثـي دةگـوت     شكةزايةوة پثـي دةگـوت     شكةزايةوة پثـي دةگـوت     مندالةكاين خؤيةوة و، لة زماين نةشـميلي خو      مندالةكاين خؤيةوة و، لة زماين نةشـميلي خو      مندالةكاين خؤيةوة و، لة زماين نةشـميلي خو      مندالةكاين خؤيةوة و، لة زماين نةشـميلي خو      

. . . . كوذة گةورةكةي باراميش  كوذة گةورةكةي باراميش  كوذة گةورةكةي باراميش  كوذة گةورةكةي باراميش  . . . . نةشـميليش حةزي كردبوو مبثنثتةوة   نةشـميليش حةزي كردبوو مبثنثتةوة   نةشـميليش حةزي كردبوو مبثنثتةوة   نةشـميليش حةزي كردبوو مبثنثتةوة   . . . . خاصةخاصةخاصةخاصة
لة الي پوورم و لة الي پوورم و لة الي پوورم و لة الي پوورم و . . . .  حةز دةكةم ئيمشةو لثرة مبثنمةوة حةز دةكةم ئيمشةو لثرة مبثنمةوة حةز دةكةم ئيمشةو لثرة مبثنمةوة حةز دةكةم ئيمشةو لثرة مبثنمةوة((((((((: : : : بة باوكي گوتبوو بة باوكي گوتبوو بة باوكي گوتبوو بة باوكي گوتبوو 

دايكـي  دايكـي  دايكـي  دايكـي  . . . .  گوتبووي پوورم و مامةم، نةيگوتبوو عةممة و عةمووم         گوتبووي پوورم و مامةم، نةيگوتبوو عةممة و عةمووم         گوتبووي پوورم و مامةم، نةيگوتبوو عةممة و عةمووم         گوتبووي پوورم و مامةم، نةيگوتبوو عةممة و عةمووم        ))))))))....مامةممامةممامةممامةم
باوكي گوتبووي ئـةوان حـةز ناكـةن        باوكي گوتبووي ئـةوان حـةز ناكـةن        باوكي گوتبووي ئـةوان حـةز ناكـةن        باوكي گوتبووي ئـةوان حـةز ناكـةن        . . . . چاوي لث هةصتةكاندبوو كة ناكرث    چاوي لث هةصتةكاندبوو كة ناكرث    چاوي لث هةصتةكاندبوو كة ناكرث    چاوي لث هةصتةكاندبوو كة ناكرث    

كؤصـث قـسةي تايبـةتيان بـؤ        كؤصـث قـسةي تايبـةتيان بـؤ        كؤصـث قـسةي تايبـةتيان بـؤ        كؤصـث قـسةي تايبـةتيان بـؤ        . . . . ئةوان حةز دةكةن دوو بة دوو بـن       ئةوان حةز دةكةن دوو بة دوو بـن       ئةوان حةز دةكةن دوو بة دوو بـن       ئةوان حةز دةكةن دوو بة دوو بـن       . . . . كوذمكوذمكوذمكوذم
        ))))))))....قسةي خوشك و برايانةقسةي خوشك و برايانةقسةي خوشك و برايانةقسةي خوشك و برايانة. . . . يةكتر پثيةيةكتر پثيةيةكتر پثيةيةكتر پثية

 كةس نازانث ئةم دوانة شةوو رؤژ چي بـة گـوثي      كةس نازانث ئةم دوانة شةوو رؤژ چي بـة گـوثي      كةس نازانث ئةم دوانة شةوو رؤژ چي بـة گـوثي      كةس نازانث ئةم دوانة شةوو رؤژ چي بـة گـوثي     ((((((((: : : : بارام گوتبووي بارام گوتبووي بارام گوتبووي بارام گوتبووي 
بؤ ئـةوةي بـاوكي بـة       بؤ ئـةوةي بـاوكي بـة       بؤ ئـةوةي بـاوكي بـة       بؤ ئـةوةي بـاوكي بـة       . . . .  ساآلنثك لةمةبةر گوتبووي    ساآلنثك لةمةبةر گوتبووي    ساآلنثك لةمةبةر گوتبووي    ساآلنثك لةمةبةر گوتبووي   ))))))))....يةكتردا دةچرپثنن يةكتردا دةچرپثنن يةكتردا دةچرپثنن يةكتردا دةچرپثنن 

. . . . بة نيـةيت بـارامي دةزاين     بة نيـةيت بـارامي دةزاين     بة نيـةيت بـارامي دةزاين     بة نيـةيت بـارامي دةزاين     . . . . عيد هيچي نةدةگوت  عيد هيچي نةدةگوت  عيد هيچي نةدةگوت  عيد هيچي نةدةگوت  مريزا سة مريزا سة مريزا سة مريزا سة . . . . گژياندا بچث گژياندا بچث گژياندا بچث گژياندا بچث 



 

ــوت   ــامن دةيگ ــا خ ــةآلم رةعن ــوت  ب ــامن دةيگ ــا خ ــةآلم رةعن ــوت  ب ــامن دةيگ ــا خ ــةآلم رةعن ــوت  ب ــامن دةيگ ــا خ ــةآلم رةعن ــران ((((((((: : : : ب ــةوان خوشــك و ب ــران  ئ ــةوان خوشــك و ب ــران  ئ ــةوان خوشــك و ب ــران  ئ ــةوان خوشــك و ب ــان  . . . .  ئ ــؤ لثي ــان  ب ــؤ لثي ــان  ب ــؤ لثي ــان  ب ــؤ لثي ب
    )))))))) بؤ مـن و مـونرية خوشـك و بـرا نـني؟                بؤ مـن و مـونرية خوشـك و بـرا نـني؟                بؤ مـن و مـونرية خوشـك و بـرا نـني؟                بؤ مـن و مـونرية خوشـك و بـرا نـني؟               ((((((((: : : :  بارام دةيگوت   بارام دةيگوت   بارام دةيگوت   بارام دةيگوت  ))))))))............ناگةذثيناگةذثيناگةذثيناگةذثي

        . . . .  ئةوان خوشك و براي بچووكن ئةوان خوشك و براي بچووكن ئةوان خوشك و براي بچووكن ئةوان خوشك و براي بچووكن((((((((: : : : رةعنا خامن دةيگوترةعنا خامن دةيگوترةعنا خامن دةيگوترةعنا خامن دةيگوت
 خوشـك و بـراي       خوشـك و بـراي       خوشـك و بـراي       خوشـك و بـراي      ))))))))....تـةا دوو ساصـيان بةينـة      تـةا دوو ساصـيان بةينـة      تـةا دوو ساصـيان بةينـة      تـةا دوو ساصـيان بةينـة      . . . . بة دواي يةكتردا هاتوون   بة دواي يةكتردا هاتوون   بة دواي يةكتردا هاتوون   بة دواي يةكتردا هاتوون   

        بچووك بچووك بچووك بچووك 
بـة هـةموو سـذثكي يـةكتريان     بـة هـةموو سـذثكي يـةكتريان     بـة هـةموو سـذثكي يـةكتريان     بـة هـةموو سـذثكي يـةكتريان     . . . . لة گةص يةك سةميمي و كراوةتـر بـوون        لة گةص يةك سةميمي و كراوةتـر بـوون        لة گةص يةك سةميمي و كراوةتـر بـوون        لة گةص يةك سةميمي و كراوةتـر بـوون        

دةزاين و، هةموو دةردة دصثكيان بؤ يةكتر دةكرد، ئةو دةمة كـة هثـشتا              دةزاين و، هةموو دةردة دصثكيان بؤ يةكتر دةكرد، ئةو دةمة كـة هثـشتا              دةزاين و، هةموو دةردة دصثكيان بؤ يةكتر دةكرد، ئةو دةمة كـة هثـشتا              دةزاين و، هةموو دةردة دصثكيان بؤ يةكتر دةكرد، ئةو دةمة كـة هثـشتا              
كاتثــك ئــةو كاتثــك ئــةو كاتثــك ئــةو كاتثــك ئــةو . . . . مثرمنــداص بــوون و، تةنانــةت كاتثــك گــةورةش بووبــوونمثرمنــداص بــوون و، تةنانــةت كاتثــك گــةورةش بووبــوونمثرمنــداص بــوون و، تةنانــةت كاتثــك گــةورةش بووبــوونمثرمنــداص بــوون و، تةنانــةت كاتثــك گــةورةش بووبــوون

... ... ... ... اص و اص و اص و اص و چووبووة زانكؤ، هةموو پثنج شةنبة و جومعةيـةك دةهاتـةوة مـ           چووبووة زانكؤ، هةموو پثنج شةنبة و جومعةيـةك دةهاتـةوة مـ           چووبووة زانكؤ، هةموو پثنج شةنبة و جومعةيـةك دةهاتـةوة مـ           چووبووة زانكؤ، هةموو پثنج شةنبة و جومعةيـةك دةهاتـةوة مـ           
وةك ئةوان لة   وةك ئةوان لة   وةك ئةوان لة   وةك ئةوان لة   . . . .  تؤ و مونريةش لةوانةوة فثر بنب       تؤ و مونريةش لةوانةوة فثر بنب       تؤ و مونريةش لةوانةوة فثر بنب       تؤ و مونريةش لةوانةوة فثر بنب      ((((((((: : : : رةعنا خامن دةيگوت  رةعنا خامن دةيگوت  رةعنا خامن دةيگوت  رةعنا خامن دةيگوت  

وةك وةك وةك وةك . . . .  مونرية لة گةص هةموويان ميهرةبان بوو       مونرية لة گةص هةموويان ميهرةبان بوو       مونرية لة گةص هةموويان ميهرةبان بوو       مونرية لة گةص هةموويان ميهرةبان بوو      ))))))))....گةص يةك ميهرةبان بن   گةص يةك ميهرةبان بن   گةص يةك ميهرةبان بن   گةص يةك ميهرةبان بن   
كـةم دوثـن و     كـةم دوثـن و     كـةم دوثـن و     كـةم دوثـن و     . . . . بارام زياتر السايي باوكيدةكردةوة   بارام زياتر السايي باوكيدةكردةوة   بارام زياتر السايي باوكيدةكردةوة   بارام زياتر السايي باوكيدةكردةوة   ... ... ... ... بةآلم بارام بةآلم بارام بةآلم بارام بةآلم بارام . . . . دايكيدايكيدايكيدايكي

        ....زؤرجار تووذة و تووتذكة سةر بووزؤرجار تووذة و تووتذكة سةر بووزؤرجار تووذة و تووتذكة سةر بووزؤرجار تووذة و تووتذكة سةر بوو
. . . . جثگةو بـاين راخـستبوو    جثگةو بـاين راخـستبوو    جثگةو بـاين راخـستبوو    جثگةو بـاين راخـستبوو    . . . . رووناك ژوورةكةي خاوثن كردبووةوة   رووناك ژوورةكةي خاوثن كردبووةوة   رووناك ژوورةكةي خاوثن كردبووةوة   رووناك ژوورةكةي خاوثن كردبووةوة   

قـسةي سـاآلين    قـسةي سـاآلين    قـسةي سـاآلين    قـسةي سـاآلين    . . . .  دةي خاصـة قـسةم بـؤ بكـة          دةي خاصـة قـسةم بـؤ بكـة          دةي خاصـة قـسةم بـؤ بكـة          دةي خاصـة قـسةم بـؤ بكـة         ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . ئةوسا دانيـشت  ئةوسا دانيـشت  ئةوسا دانيـشت  ئةوسا دانيـشت  
        ))))))))............غوربةت وغوربةت وغوربةت وغوربةت و

لـة ماصـي    لـة ماصـي    لـة ماصـي    لـة ماصـي    . . . . ئةو سةرةتاي گةذانةوةي حةفتةيةك لة تاران مـابووةوة       ئةو سةرةتاي گةذانةوةي حةفتةيةك لة تاران مـابووةوة       ئةو سةرةتاي گةذانةوةي حةفتةيةك لة تاران مـابووةوة       ئةو سةرةتاي گةذانةوةي حةفتةيةك لة تاران مـابووةوة       
قـسةي سـاآلين    قـسةي سـاآلين    قـسةي سـاآلين    قـسةي سـاآلين    . . . . شـةوانة تـا درةنگانثـك قـسةي بـؤ كردبـوو           شـةوانة تـا درةنگانثـك قـسةي بـؤ كردبـوو           شـةوانة تـا درةنگانثـك قـسةي بـؤ كردبـوو           شـةوانة تـا درةنگانثـك قـسةي بـؤ كردبـوو           . . . . رووناكرووناكرووناكرووناك

ئـازاري  ئـازاري  ئـازاري  ئـازاري  . . . . ة غوربـةت كثـشابووين  ة غوربـةت كثـشابووين  ة غوربـةت كثـشابووين  ة غوربـةت كثـشابووين  لةو ئازارانة دوابوو كة لـ لةو ئازارانة دوابوو كة لـ لةو ئازارانة دوابوو كة لـ لةو ئازارانة دوابوو كة لـ ... ... ... ... غوربةت و غوربةت و غوربةت و غوربةت و 
ئـازاري  ئـازاري  ئـازاري  ئـازاري  . . . . ئازاري وةدي نةهاتين خةون و خةياصـةكاين      ئازاري وةدي نةهاتين خةون و خةياصـةكاين      ئازاري وةدي نةهاتين خةون و خةياصـةكاين      ئازاري وةدي نةهاتين خةون و خةياصـةكاين      . . . . دووري و دابذان  دووري و دابذان  دووري و دابذان  دووري و دابذان  

خةم و مةراقي ئـةو   خةم و مةراقي ئـةو   خةم و مةراقي ئـةو   خةم و مةراقي ئـةو   . . . . نووسيين خةم و مةراقي خؤي و خةصكيتر      نووسيين خةم و مةراقي خؤي و خةصكيتر      نووسيين خةم و مةراقي خؤي و خةصكيتر      نووسيين خةم و مةراقي خؤي و خةصكيتر      . . . . نووسنينووسنينووسنينووسني
گةمــةكانيان گةمــةكانيان گةمــةكانيان گةمــةكانيان . . . . ژن و پياوانــة كــة خــةون و خةياصــةكانيان دؤذانــدبوو    ژن و پياوانــة كــة خــةون و خةياصــةكانيان دؤذانــدبوو    ژن و پياوانــة كــة خــةون و خةياصــةكانيان دؤذانــدبوو    ژن و پياوانــة كــة خــةون و خةياصــةكانيان دؤذانــدبوو    

بة بة بة بة . . . . رووناك گوثي گرتبوو  رووناك گوثي گرتبوو  رووناك گوثي گرتبوو  رووناك گوثي گرتبوو  ... ... ... ... گةمةي ژيان و خؤشةويسيت و    گةمةي ژيان و خؤشةويسيت و    گةمةي ژيان و خؤشةويسيت و    گةمةي ژيان و خؤشةويسيت و    . . . . دؤذاندبوودؤذاندبوودؤذاندبوودؤذاندبوو
 خوشــكت مبــرث، كةواتــة  خوشــكت مبــرث، كةواتــة  خوشــكت مبــرث، كةواتــة  خوشــكت مبــرث، كةواتــة ((((((((: : : : گوتبــوويگوتبــوويگوتبــوويگوتبــووي. . . . دةميــةوة فرمثــسكي رشــتبوودةميــةوة فرمثــسكي رشــتبوودةميــةوة فرمثــسكي رشــتبوودةميــةوة فرمثــسكي رشــتبوو

            ))))))))............ژيانثكي ئاسوودة نةژياويژيانثكي ئاسوودة نةژياويژيانثكي ئاسوودة نةژياويژيانثكي ئاسوودة نةژياوي
ئــةوةي شــتثك يــان كةســثكي لــة رابوردوويــدا ون كردبــث  ئــةوةي شــتثك يــان كةســثكي لــة رابوردوويــدا ون كردبــث  ئــةوةي شــتثك يــان كةســثكي لــة رابوردوويــدا ون كردبــث  ئــةوةي شــتثك يــان كةســثكي لــة رابوردوويــدا ون كردبــث      ((((((((

        ))))))))....ناتوانث ئاسوودة بژيناتوانث ئاسوودة بژيناتوانث ئاسوودة بژيناتوانث ئاسوودة بژي
كث گوتبووي؟ ئةو؟ ئةو چي، يان كثي لة رابوردوويدا ون كردبـوو؟            كث گوتبووي؟ ئةو؟ ئةو چي، يان كثي لة رابوردوويدا ون كردبـوو؟            كث گوتبووي؟ ئةو؟ ئةو چي، يان كثي لة رابوردوويدا ون كردبـوو؟            كث گوتبووي؟ ئةو؟ ئةو چي، يان كثي لة رابوردوويدا ون كردبـوو؟            

        . . . . صنيا نةبووصنيا نةبووصنيا نةبووصنيا نةبوودةيزاين بةآلم ددةيزاين بةآلم ددةيزاين بةآلم ددةيزاين بةآلم د. . . . نةيدةزايننةيدةزايننةيدةزايننةيدةزاين



 

 بــؤ ژنــت نــةهثناوة؟ بــصثي لــةم هــةموو ساصــةدا  بــؤ ژنــت نــةهثناوة؟ بــصثي لــةم هــةموو ساصــةدا  بــؤ ژنــت نــةهثناوة؟ بــصثي لــةم هــةموو ساصــةدا  بــؤ ژنــت نــةهثناوة؟ بــصثي لــةم هــةموو ساصــةدا ((((((((: : : : روونــاك گــويتروونــاك گــويتروونــاك گــويتروونــاك گــويت
        ))))))))تووشي كةسثك نةبووبثيت جثگةي خاصي ئةفسانةت بؤ پذ كاتةوة؟ تووشي كةسثك نةبووبثيت جثگةي خاصي ئةفسانةت بؤ پذ كاتةوة؟ تووشي كةسثك نةبووبثيت جثگةي خاصي ئةفسانةت بؤ پذ كاتةوة؟ تووشي كةسثك نةبووبثيت جثگةي خاصي ئةفسانةت بؤ پذ كاتةوة؟ 

ــةو و    ــة خؤشةويــسيت ئ ــوو ب ــة ب ــةا كةســثكي بنةماص ــاك ت ــةو و   روون ــة خؤشةويــسيت ئ ــوو ب ــة ب ــةا كةســثكي بنةماص ــاك ت ــةو و   روون ــة خؤشةويــسيت ئ ــوو ب ــة ب ــةا كةســثكي بنةماص ــاك ت ــةو و   روون ــة خؤشةويــسيت ئ ــوو ب ــة ب ــةا كةســثكي بنةماص ــاك ت روون
ــسانةي دةزاين ــسانةي دةزاينئةفـ ــسانةي دةزاينئةفـ ــسانةي دةزاينئةفـ ــي . . . . ئةفـ ــسانةشي دةناسـ ــي ئةفـ ــسانةشي دةناسـ ــي ئةفـ ــسانةشي دةناسـ ــي ئةفـ ــسانةشي دةناسـ ــؤي   . . . . ئةفـ ــة هـ ــةرةتا بـ ــؤي   سـ ــة هـ ــةرةتا بـ ــؤي   سـ ــة هـ ــةرةتا بـ ــؤي   سـ ــة هـ ــةرةتا بـ سـ

. . . . ئـةو سـاآلنة ئـةو شـثعري دةگـوت         ئـةو سـاآلنة ئـةو شـثعري دةگـوت         ئـةو سـاآلنة ئـةو شـثعري دةگـوت         ئـةو سـاآلنة ئـةو شـثعري دةگـوت         . . . . شـثعرةكاين ئـةو   شـثعرةكاين ئـةو   شـثعرةكاين ئـةو   شـثعرةكاين ئـةو   . . . . شثعرةكانيةوةشثعرةكانيةوةشثعرةكانيةوةشثعرةكانيةوة
شـــثعرة شـــثعرة شـــثعرة شـــثعرة . . . . شـــثعري شؤذشـــگثذانة و، بـــؤ هاوذثكـــاين دةخوثنـــدةوة شـــثعري شؤذشـــگثذانة و، بـــؤ هاوذثكـــاين دةخوثنـــدةوة شـــثعري شؤذشـــگثذانة و، بـــؤ هاوذثكـــاين دةخوثنـــدةوة شـــثعري شؤذشـــگثذانة و، بـــؤ هاوذثكـــاين دةخوثنـــدةوة 

جگة لة جـةاليل و جاروبـاريش       جگة لة جـةاليل و جاروبـاريش       جگة لة جـةاليل و جاروبـاريش       جگة لة جـةاليل و جاروبـاريش       . . . . عاشقانةكاين بؤ كةس نةخوثندبووةوة   عاشقانةكاين بؤ كةس نةخوثندبووةوة   عاشقانةكاين بؤ كةس نةخوثندبووةوة   عاشقانةكاين بؤ كةس نةخوثندبووةوة   
    )))))))).... دةبث ئـةم كچـي ئـاوةم پـث بناسـثين            دةبث ئـةم كچـي ئـاوةم پـث بناسـثين            دةبث ئـةم كچـي ئـاوةم پـث بناسـثين            دةبث ئـةم كچـي ئـاوةم پـث بناسـثين           ((((((((: : : : رووناك گوتبووي رووناك گوتبووي رووناك گوتبووي رووناك گوتبووي . . . . رووناكرووناكرووناكرووناك

     رؤژي سـةركةوتين    رؤژي سـةركةوتين    رؤژي سـةركةوتين    رؤژي سـةركةوتين   ((((((((: : : : ئـةو گوتبـووي   ئـةو گوتبـووي   ئـةو گوتبـووي   ئـةو گوتبـووي   . . . . كچي ئاو؟ ناوي شثعرثكي بـوو     كچي ئاو؟ ناوي شثعرثكي بـوو     كچي ئاو؟ ناوي شثعرثكي بـوو     كچي ئاو؟ ناوي شثعرثكي بـوو     
 و، ساصثك زياتر لةو رؤژة تثپةذيبوو، بةآلم هثـشتا روونـاك           و، ساصثك زياتر لةو رؤژة تثپةذيبوو، بةآلم هثـشتا روونـاك           و، ساصثك زياتر لةو رؤژة تثپةذيبوو، بةآلم هثـشتا روونـاك           و، ساصثك زياتر لةو رؤژة تثپةذيبوو، بةآلم هثـشتا روونـاك          ))))))))............شؤذششؤذششؤذششؤذش

كچثكـي  كچثكـي  كچثكـي  كچثكـي  . . . . يةكـةم جـار لـة پرسـةي دايكيـدا ديبـووي           يةكـةم جـار لـة پرسـةي دايكيـدا ديبـووي           يةكـةم جـار لـة پرسـةي دايكيـدا ديبـووي           يةكـةم جـار لـة پرسـةي دايكيـدا ديبـووي           . . . . ئةفسانةي نةديبوو ئةفسانةي نةديبوو ئةفسانةي نةديبوو ئةفسانةي نةديبوو 
        نةناسراو كة بة تةا هاتبوو نةناسراو كة بة تةا هاتبوو نةناسراو كة بة تةا هاتبوو نةناسراو كة بة تةا هاتبوو 

چاوي لة رةسـمةكةي ئـةو     چاوي لة رةسـمةكةي ئـةو     چاوي لة رةسـمةكةي ئـةو     چاوي لة رةسـمةكةي ئـةو     . . . . لة سووچي يةكثك لة ژوورةكان دانيشتبوو     لة سووچي يةكثك لة ژوورةكان دانيشتبوو     لة سووچي يةكثك لة ژوورةكان دانيشتبوو     لة سووچي يةكثك لة ژوورةكان دانيشتبوو     
كاتثك هةستا بوو بذوا، لةبةر دةركة رووي كردبووة رووناك و   كاتثك هةستا بوو بذوا، لةبةر دةركة رووي كردبووة رووناك و   كاتثك هةستا بوو بذوا، لةبةر دةركة رووي كردبووة رووناك و   كاتثك هةستا بوو بذوا، لةبةر دةركة رووي كردبووة رووناك و   . . . . بذيبووبذيبووبذيبووبذيبوو

        : : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي
 ماوةيـةك دواتـر      ماوةيـةك دواتـر      ماوةيـةك دواتـر      ماوةيـةك دواتـر     ))))))))............براكانـت براكانـت براكانـت براكانـت . . . . خؤتان خـؤش بـن    خؤتان خـؤش بـن    خؤتان خـؤش بـن    خؤتان خـؤش بـن    . . . .  خةمي ئاخرتان بث    خةمي ئاخرتان بث    خةمي ئاخرتان بث    خةمي ئاخرتان بث   ((((((((

        )))))))).... دصنيام ئةو كچة ئةفسانة بووة دصنيام ئةو كچة ئةفسانة بووة دصنيام ئةو كچة ئةفسانة بووة دصنيام ئةو كچة ئةفسانة بووة((((((((: : : : رووناك گوتبوويرووناك گوتبوويرووناك گوتبوويرووناك گوتبووي
لـة گةصـيدا    لـة گةصـيدا    لـة گةصـيدا    لـة گةصـيدا    . . . . روونـاك ديـسان ديبوويـةوة     روونـاك ديـسان ديبوويـةوة     روونـاك ديـسان ديبوويـةوة     روونـاك ديـسان ديبوويـةوة     . . . . ئةو كچة ئةفـسانة بـوو     ئةو كچة ئةفـسانة بـوو     ئةو كچة ئةفـسانة بـوو     ئةو كچة ئةفـسانة بـوو     

. . . .  دةستةخوشــك و، جــارثكيش چووبــووة ماصــيان دةستةخوشــك و، جــارثكيش چووبــووة ماصــيان دةستةخوشــك و، جــارثكيش چووبــووة ماصــيان دةستةخوشــك و، جــارثكيش چووبــووة ماصــيانبووبــووة دؤســت وبووبــووة دؤســت وبووبــووة دؤســت وبووبــووة دؤســت و
        ............بچووك لة كؤتايي كؤآلنثكيبچووك لة كؤتايي كؤآلنثكيبچووك لة كؤتايي كؤآلنثكيبچووك لة كؤتايي كؤآلنثكيماصثكي ماصثكي ماصثكي ماصثكي 

        )))))))) تؤ هثشتا ئةو چريؤكةت لة برية؟  تؤ هثشتا ئةو چريؤكةت لة برية؟  تؤ هثشتا ئةو چريؤكةت لة برية؟  تؤ هثشتا ئةو چريؤكةت لة برية؟ ((((((((: : : : ئةو گويتئةو گويتئةو گويتئةو گويت
بةشـثكي زؤر لـة چريؤكةكـةو بـة تايبـةت           بةشـثكي زؤر لـة چريؤكةكـةو بـة تايبـةت           بةشـثكي زؤر لـة چريؤكةكـةو بـة تايبـةت           بةشـثكي زؤر لـة چريؤكةكـةو بـة تايبـةت           . . . . رووناك لة بـريي بـوو     رووناك لة بـريي بـوو     رووناك لة بـريي بـوو     رووناك لة بـريي بـوو     

دواهـةم بـةش؟ رووداوثـك كـة     دواهـةم بـةش؟ رووداوثـك كـة     دواهـةم بـةش؟ رووداوثـك كـة     دواهـةم بـةش؟ رووداوثـك كـة     . . . . دواهةم بةشي چريؤكةكةي لة بري بـوو      دواهةم بةشي چريؤكةكةي لة بري بـوو      دواهةم بةشي چريؤكةكةي لة بري بـوو      دواهةم بةشي چريؤكةكةي لة بري بـوو      
رووداوثكـي  رووداوثكـي  رووداوثكـي  رووداوثكـي  . . . . ساآلنثك لةمةبةر لة رؤژثكي سـاردي پـاييزدا روويـدابوو         ساآلنثك لةمةبةر لة رؤژثكي سـاردي پـاييزدا روويـدابوو         ساآلنثك لةمةبةر لة رؤژثكي سـاردي پـاييزدا روويـدابوو         ساآلنثك لةمةبةر لة رؤژثكي سـاردي پـاييزدا روويـدابوو         

روونـاك  روونـاك  روونـاك  روونـاك  . . . . كچثك كة دصدارةكةي بةجثي دةهثـشت و لثـي دادةبـذا          كچثك كة دصدارةكةي بةجثي دةهثـشت و لثـي دادةبـذا          كچثك كة دصدارةكةي بةجثي دةهثـشت و لثـي دادةبـذا          كچثك كة دصدارةكةي بةجثي دةهثـشت و لثـي دادةبـذا          . . . . سادةسادةسادةسادة
. . . . ساآلنثك ئةو رووداوةي لة شوثنثكي دووري دةروونيـدا شـاردبووةوة       ساآلنثك ئةو رووداوةي لة شوثنثكي دووري دةروونيـدا شـاردبووةوة       ساآلنثك ئةو رووداوةي لة شوثنثكي دووري دةروونيـدا شـاردبووةوة       ساآلنثك ئةو رووداوةي لة شوثنثكي دووري دةروونيـدا شـاردبووةوة       

        ....بؤ ئةويشي نةدةگثذايةوةبؤ ئةويشي نةدةگثذايةوةبؤ ئةويشي نةدةگثذايةوةبؤ ئةويشي نةدةگثذايةوة. . . . بؤ كةسي نةگثذابووةوةبؤ كةسي نةگثذابووةوةبؤ كةسي نةگثذابووةوةبؤ كةسي نةگثذابووةوة
ساصثك و چةند مانگ دوا سةركةوتين شؤذش، حكوومةيت تازة بـة           ساصثك و چةند مانگ دوا سةركةوتين شؤذش، حكوومةيت تازة بـة           ساصثك و چةند مانگ دوا سةركةوتين شؤذش، حكوومةيت تازة بـة           ساصثك و چةند مانگ دوا سةركةوتين شؤذش، حكوومةيت تازة بـة           

دوا دوا دوا دوا . . . . بـة مـاص   بـة مـاص   بـة مـاص   بـة مـاص   دوا شـةذثكي قورسـي مـاص        دوا شـةذثكي قورسـي مـاص        دوا شـةذثكي قورسـي مـاص        دوا شـةذثكي قورسـي مـاص        . . . . ئثجگاري شاري گرتبـووةوة   ئثجگاري شاري گرتبـووةوة   ئثجگاري شاري گرتبـووةوة   ئثجگاري شاري گرتبـووةوة   
كوژراين سـةدان و هـةزاران گـةنج كـة تـا دوثنـث لـة سـةنگةرثكدا بـؤ                    كوژراين سـةدان و هـةزاران گـةنج كـة تـا دوثنـث لـة سـةنگةرثكدا بـؤ                    كوژراين سـةدان و هـةزاران گـةنج كـة تـا دوثنـث لـة سـةنگةرثكدا بـؤ                    كوژراين سـةدان و هـةزاران گـةنج كـة تـا دوثنـث لـة سـةنگةرثكدا بـؤ                    



 

چةكدارةكاين ناوشار هـةآلتبوون    چةكدارةكاين ناوشار هـةآلتبوون    چةكدارةكاين ناوشار هـةآلتبوون    چةكدارةكاين ناوشار هـةآلتبوون    . . . . سةركةوتين شؤذشثك تثكؤشابوون  سةركةوتين شؤذشثك تثكؤشابوون  سةركةوتين شؤذشثك تثكؤشابوون  سةركةوتين شؤذشثك تثكؤشابوون  
ئـةو رؤژانـة    ئـةو رؤژانـة    ئـةو رؤژانـة    ئـةو رؤژانـة    . . . . و چةكدارةكاين حكوومةت جثگةي ئـةوانيان گرتبـووةوة       و چةكدارةكاين حكوومةت جثگةي ئـةوانيان گرتبـووةوة       و چةكدارةكاين حكوومةت جثگةي ئـةوانيان گرتبـووةوة       و چةكدارةكاين حكوومةت جثگةي ئـةوانيان گرتبـووةوة       

كوذة گةجنةكاين شار دةستة دةستة گريا بوون و، ئةو بة تكـاي مـريزا              كوذة گةجنةكاين شار دةستة دةستة گريا بوون و، ئةو بة تكـاي مـريزا              كوذة گةجنةكاين شار دةستة دةستة گريا بوون و، ئةو بة تكـاي مـريزا              كوذة گةجنةكاين شار دةستة دةستة گريا بوون و، ئةو بة تكـاي مـريزا              
دوا ئةو ماوة رؤژثك    دوا ئةو ماوة رؤژثك    دوا ئةو ماوة رؤژثك    دوا ئةو ماوة رؤژثك    . . . . سةعيدي باوكي ماوةيةك لة ماص نةچووبووة دةر      سةعيدي باوكي ماوةيةك لة ماص نةچووبووة دةر      سةعيدي باوكي ماوةيةك لة ماص نةچووبووة دةر      سةعيدي باوكي ماوةيةك لة ماص نةچووبووة دةر      

ئـةو زؤر لـة     ئـةو زؤر لـة     ئـةو زؤر لـة     ئـةو زؤر لـة     . . . . كة بؤ بينيين ئةفـسانة لـة مـاص رؤشـتبووة دةر، گريابـوو             كة بؤ بينيين ئةفـسانة لـة مـاص رؤشـتبووة دةر، گريابـوو             كة بؤ بينيين ئةفـسانة لـة مـاص رؤشـتبووة دةر، گريابـوو             كة بؤ بينيين ئةفـسانة لـة مـاص رؤشـتبووة دةر، گريابـوو             
زانيبوويـان چةكـدار نـةبووة     زانيبوويـان چةكـدار نـةبووة     زانيبوويـان چةكـدار نـةبووة     زانيبوويـان چةكـدار نـةبووة     ... ... ... ... مانـگ و نيوثـك و     مانـگ و نيوثـك و     مانـگ و نيوثـك و     مانـگ و نيوثـك و     . . . . زيندان نـةمابووةوة  زيندان نـةمابووةوة  زيندان نـةمابووةوة  زيندان نـةمابووةوة  

        . . . . بةريان دابووبةريان دابووبةريان دابووبةريان دابوو
ئةو گريانة و گرياين لةوة دواي هاوذثكاين و كوژراين هةنـدثك كـةس،             ئةو گريانة و گرياين لةوة دواي هاوذثكاين و كوژراين هةنـدثك كـةس،             ئةو گريانة و گرياين لةوة دواي هاوذثكاين و كوژراين هةنـدثك كـةس،             ئةو گريانة و گرياين لةوة دواي هاوذثكاين و كوژراين هةنـدثك كـةس،             

روونـاك  روونـاك  روونـاك  روونـاك  . . . . بريي لة رؤشـنت كردبـووةوة     بريي لة رؤشـنت كردبـووةوة     بريي لة رؤشـنت كردبـووةوة     بريي لة رؤشـنت كردبـووةوة     . . . . ئةو ترسا بوو  ئةو ترسا بوو  ئةو ترسا بوو  ئةو ترسا بوو  . . . . ترساندبوويانترساندبوويانترساندبوويانترساندبوويان
 رؤژثك كة ئةو     رؤژثك كة ئةو     رؤژثك كة ئةو     رؤژثك كة ئةو    ))))))))............ ئةي ئةفسانة؟ ئةو كچة كلؤصة      ئةي ئةفسانة؟ ئةو كچة كلؤصة      ئةي ئةفسانة؟ ئةو كچة كلؤصة      ئةي ئةفسانة؟ ئةو كچة كلؤصة     ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . زانيبوويزانيبوويزانيبوويزانيبووي

. . . . بة ئثجگاري ئامادةي رؤشنت بوو، ئةفسانة خـؤي بـة ماصـياندا كردبـوو             بة ئثجگاري ئامادةي رؤشنت بوو، ئةفسانة خـؤي بـة ماصـياندا كردبـوو             بة ئثجگاري ئامادةي رؤشنت بوو، ئةفسانة خـؤي بـة ماصـياندا كردبـوو             بة ئثجگاري ئامادةي رؤشنت بوو، ئةفسانة خـؤي بـة ماصـياندا كردبـوو             
. . . . خؤشحاص بوو ئةفسانةي دةدي  خؤشحاص بوو ئةفسانةي دةدي  خؤشحاص بوو ئةفسانةي دةدي  خؤشحاص بوو ئةفسانةي دةدي  . . . . ئةو رؤژة تةا رووناك لة ماصةوة بوو      ئةو رؤژة تةا رووناك لة ماصةوة بوو      ئةو رؤژة تةا رووناك لة ماصةوة بوو      ئةو رؤژة تةا رووناك لة ماصةوة بوو      

        . . . . ئةفسانة نةرؤشتة ژوورئةفسانة نةرؤشتة ژوورئةفسانة نةرؤشتة ژوورئةفسانة نةرؤشتة ژوور
لة حةسار، لة قةراغ حةوزةكة نامةيةكي لة كيفةكةي دةرهثنا و روونـاك            لة حةسار، لة قةراغ حةوزةكة نامةيةكي لة كيفةكةي دةرهثنا و روونـاك            لة حةسار، لة قةراغ حةوزةكة نامةيةكي لة كيفةكةي دةرهثنا و روونـاك            لة حةسار، لة قةراغ حةوزةكة نامةيةكي لة كيفةكةي دةرهثنا و روونـاك            

... ... ... ... نامةي دوا مـاآلوايي   نامةي دوا مـاآلوايي   نامةي دوا مـاآلوايي   نامةي دوا مـاآلوايي   . . . . نامةي ئةو بوو بؤ ئةفسانة    نامةي ئةو بوو بؤ ئةفسانة    نامةي ئةو بوو بؤ ئةفسانة    نامةي ئةو بوو بؤ ئةفسانة    . . . . نامةكةي خوثندةوة نامةكةي خوثندةوة نامةكةي خوثندةوة نامةكةي خوثندةوة 
روونـاك  روونـاك  روونـاك  روونـاك  . . . . فرمثسك بة گؤنايـدا هاتنـة خـوار       فرمثسك بة گؤنايـدا هاتنـة خـوار       فرمثسك بة گؤنايـدا هاتنـة خـوار       فرمثسك بة گؤنايـدا هاتنـة خـوار       . . . . ئةفسانة لة پذمةي گريانيدا   ئةفسانة لة پذمةي گريانيدا   ئةفسانة لة پذمةي گريانيدا   ئةفسانة لة پذمةي گريانيدا   

. . . . انـد ئـةويش هاتـةوة   انـد ئـةويش هاتـةوة   انـد ئـةويش هاتـةوة   انـد ئـةويش هاتـةوة   زؤري نةخايزؤري نةخايزؤري نةخايزؤري نةخاي. . . . باوةشي پثدا كرد و دصخؤشي دايةوة     باوةشي پثدا كرد و دصخؤشي دايةوة     باوةشي پثدا كرد و دصخؤشي دايةوة     باوةشي پثدا كرد و دصخؤشي دايةوة     
        ساكثكي بةتاصي گةورةي ساكثكي بةتاصي گةورةي ساكثكي بةتاصي گةورةي ساكثكي بةتاصي گةورةي 

بة خؤيدا شـكايةوة و، لـة       بة خؤيدا شـكايةوة و، لـة       بة خؤيدا شـكايةوة و، لـة       بة خؤيدا شـكايةوة و، لـة       . . . . كة ئةفسانةي دي داچصةكي   كة ئةفسانةي دي داچصةكي   كة ئةفسانةي دي داچصةكي   كة ئةفسانةي دي داچصةكي   . . . . بة دةستةوة بوو  بة دةستةوة بوو  بة دةستةوة بوو  بة دةستةوة بوو  
ئـةو سـاتة    ئـةو سـاتة    ئـةو سـاتة    ئـةو سـاتة    . . . . رووناك ئـةو سـاتةي لـة بـري بـوو          رووناك ئـةو سـاتةي لـة بـري بـوو          رووناك ئـةو سـاتةي لـة بـري بـوو          رووناك ئـةو سـاتةي لـة بـري بـوو          . . . . شةرما سةري داخست  شةرما سةري داخست  شةرما سةري داخست  شةرما سةري داخست  

. . . .  دةبـث بـذؤم     دةبـث بـذؤم     دةبـث بـذؤم     دةبـث بـذؤم    ((((((((: : : : ئةو گوتبـووي  ئةو گوتبـووي  ئةو گوتبـووي  ئةو گوتبـووي  . . . . قسةكاين ئةويشي لة بري بوو    قسةكاين ئةويشي لة بري بوو    قسةكاين ئةويشي لة بري بوو    قسةكاين ئةويشي لة بري بوو    . . . . ناخؤشةناخؤشةناخؤشةناخؤشة
 ئةوسا چووبوو لة سةر چرپاكـةي بـاوكي، لـة بـن             ئةوسا چووبوو لة سةر چرپاكـةي بـاوكي، لـة بـن             ئةوسا چووبوو لة سةر چرپاكـةي بـاوكي، لـة بـن             ئةوسا چووبوو لة سةر چرپاكـةي بـاوكي، لـة بـن            ))))))))....هيچ چارثكيترم نية  هيچ چارثكيترم نية  هيچ چارثكيترم نية  هيچ چارثكيترم نية  

بة بة بة بة . . . . درةختةكان گةآلي وشكيان رژابوو   درةختةكان گةآلي وشكيان رژابوو   درةختةكان گةآلي وشكيان رژابوو   درةختةكان گةآلي وشكيان رژابوو   . . . . درةختةكاين حةسار دانيشتبوو  درةختةكاين حةسار دانيشتبوو  درةختةكاين حةسار دانيشتبوو  درةختةكاين حةسار دانيشتبوو  
        سةر ئةودا و، رووناك ئةو دميةنةشي سةر ئةودا و، رووناك ئةو دميةنةشي سةر ئةودا و، رووناك ئةو دميةنةشي سةر ئةودا و، رووناك ئةو دميةنةشي 

ئةفـسانة دةسـيت    ئةفـسانة دةسـيت    ئةفـسانة دةسـيت    ئةفـسانة دةسـيت    . . . . ويستبووي بة بيانوويةكةوة بةجثيان بثصث    ويستبووي بة بيانوويةكةوة بةجثيان بثصث    ويستبووي بة بيانوويةكةوة بةجثيان بثصث    ويستبووي بة بيانوويةكةوة بةجثيان بثصث    . . . . لةبري بوو لةبري بوو لةبري بوو لةبري بوو 
رةنگـة  رةنگـة  رةنگـة  رةنگـة  . . . . دةسيت لةرزؤك و تكاكاري ئةفسانة نةيهثشتبوو بـذوا       دةسيت لةرزؤك و تكاكاري ئةفسانة نةيهثشتبوو بـذوا       دةسيت لةرزؤك و تكاكاري ئةفسانة نةيهثشتبوو بـذوا       دةسيت لةرزؤك و تكاكاري ئةفسانة نةيهثشتبوو بـذوا       . . . . گرتبووگرتبووگرتبووگرتبوو
 لثـرة مبثنمـةوة      لثـرة مبثنمـةوة      لثـرة مبثنمـةوة      لثـرة مبثنمـةوة     ((((((((: : : : ئـةو گـويت   ئـةو گـويت   ئـةو گـويت   ئـةو گـويت   ... ... ... ... ي يارمةتيةك، قـسةيةكي خثـر     ي يارمةتيةك، قـسةيةكي خثـر     ي يارمةتيةك، قـسةيةكي خثـر     ي يارمةتيةك، قـسةيةكي خثـر     بة هيوا بة هيوا بة هيوا بة هيوا 
        ))))))))............هةر شةوة برادةرثكمهةر شةوة برادةرثكمهةر شةوة برادةرثكمهةر شةوة برادةرثكم. . . . هةر رؤژةو دةستةيةك دةگريثنهةر رؤژةو دةستةيةك دةگريثنهةر رؤژةو دةستةيةك دةگريثنهةر رؤژةو دةستةيةك دةگريثن. . . . دةگريمثدةگريمثدةگريمثدةگريمث

 تـؤش گريايـت و       تـؤش گريايـت و       تـؤش گريايـت و       تـؤش گريايـت و      ((((((((: : : : رووناك هةصيداية رووناك هةصيداية رووناك هةصيداية رووناك هةصيداية . . . . ئةو قسةكةي پث تةواو نةكرا    ئةو قسةكةي پث تةواو نةكرا    ئةو قسةكةي پث تةواو نةكرا    ئةو قسةكةي پث تةواو نةكرا    
        ))))))))....تؤ چةكدار نةبووي، لة خؤوة دةترسيتؤ چةكدار نةبووي، لة خؤوة دةترسيتؤ چةكدار نةبووي، لة خؤوة دةترسيتؤ چةكدار نةبووي، لة خؤوة دةترسي. . . . دوا ماوةيةك بةر بوويدوا ماوةيةك بةر بوويدوا ماوةيةك بةر بوويدوا ماوةيةك بةر بووي



 

        ))))))))............ژيان و داهاتوومژيان و داهاتوومژيان و داهاتوومژيان و داهاتووم. . . .  لثرة مبثنمةوة تيا دةچم لثرة مبثنمةوة تيا دةچم لثرة مبثنمةوة تيا دةچم لثرة مبثنمةوة تيا دةچم((((((((: : : : ئةو گويتئةو گويتئةو گويتئةو گويت
        )))))))) ئةي ژيان و داهاتووي من؟  ئةي ژيان و داهاتووي من؟  ئةي ژيان و داهاتووي من؟  ئةي ژيان و داهاتووي من؟ ((((((((: : : : ئةفسانة گويتئةفسانة گويتئةفسانة گويتئةفسانة گويت

 تؤ بـذؤي بـة زؤر دةمـدةن بـة      تؤ بـذؤي بـة زؤر دةمـدةن بـة      تؤ بـذؤي بـة زؤر دةمـدةن بـة      تؤ بـذؤي بـة زؤر دةمـدةن بـة     ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . بة دةم هةنيسكةوة گويت  بة دةم هةنيسكةوة گويت  بة دةم هةنيسكةوة گويت  بة دةم هةنيسكةوة گويت  
        ))))))))....ناسريناسريناسريناسري

        )))))))).... هيوادارم بةختةوةر يب هيوادارم بةختةوةر يب هيوادارم بةختةوةر يب هيوادارم بةختةوةر يب((((((((: : : : ئةو چي گوت؟ گويتئةو چي گوت؟ گويتئةو چي گوت؟ گويتئةو چي گوت؟ گويت
دةوري دةوري دةوري دةوري . . . . ئةوســا هةســتا  ئةوســا هةســتا  ئةوســا هةســتا  ئةوســا هةســتا  . . . . بــة ترســةوة بــة ترســةوة بــة ترســةوة بــة ترســةوة . . . . بــة شــةرمةوة گــويت  بــة شــةرمةوة گــويت  بــة شــةرمةوة گــويت  بــة شــةرمةوة گــويت  

. . . . ئةفـسانة هثـشتا دةگريـا     ئةفـسانة هثـشتا دةگريـا     ئةفـسانة هثـشتا دةگريـا     ئةفـسانة هثـشتا دةگريـا     . . . . بة پليكانةكاندا هةصگةذا  بة پليكانةكاندا هةصگةذا  بة پليكانةكاندا هةصگةذا  بة پليكانةكاندا هةصگةذا  حةوزةكةي دايةوة و    حةوزةكةي دايةوة و    حةوزةكةي دايةوة و    حةوزةكةي دايةوة و    
بة قةراغ حةوزةكةدا و، بـة  بة قةراغ حةوزةكةدا و، بـة  بة قةراغ حةوزةكةدا و، بـة  بة قةراغ حةوزةكةدا و، بـة  . . . . هةموو هيواو ئاواتةكاين چؤذاييان داهاتبوو  هةموو هيواو ئاواتةكاين چؤذاييان داهاتبوو  هةموو هيواو ئاواتةكاين چؤذاييان داهاتبوو  هةموو هيواو ئاواتةكاين چؤذاييان داهاتبوو  

سةر گةآلي وشك و وةريـوي درةختـةكاين حةسـاردا، لـة دةروازةكـة              سةر گةآلي وشك و وةريـوي درةختـةكاين حةسـاردا، لـة دةروازةكـة              سةر گةآلي وشك و وةريـوي درةختـةكاين حةسـاردا، لـة دةروازةكـة              سةر گةآلي وشك و وةريـوي درةختـةكاين حةسـاردا، لـة دةروازةكـة              
        ............بة كؤآلنةكةدابة كؤآلنةكةدابة كؤآلنةكةدابة كؤآلنةكةدا. . . . رؤشتة دةررؤشتة دةررؤشتة دةررؤشتة دةر

ــوو   ــريي ب ــة ب ــاك ل ــوو  روون ــريي ب ــة ب ــاك ل ــوو  روون ــريي ب ــة ب ــاك ل ــوو  روون ــريي ب ــة ب ــاك ل ــر   . . . . روون ــؤآلن دوور و، دوورت ــة ك ــسانة ل ــر   ئةف ــؤآلن دوور و، دوورت ــة ك ــسانة ل ــر   ئةف ــؤآلن دوور و، دوورت ــة ك ــسانة ل ــر   ئةف ــؤآلن دوور و، دوورت ــة ك ــسانة ل ئةف
        ............شانةكاين بة دةم هةنيسكةوة لةريبوونةوةشانةكاين بة دةم هةنيسكةوة لةريبوونةوةشانةكاين بة دةم هةنيسكةوة لةريبوونةوةشانةكاين بة دةم هةنيسكةوة لةريبوونةوة. . . . بووبووةوةبووبووةوةبووبووةوةبووبووةوة

        . . . .  تؤ چي لة ئةفسانة دةزاين رووناك؟ دوا رؤشتين من تؤ چي لة ئةفسانة دةزاين رووناك؟ دوا رؤشتين من تؤ چي لة ئةفسانة دةزاين رووناك؟ دوا رؤشتين من تؤ چي لة ئةفسانة دةزاين رووناك؟ دوا رؤشتين من((((((((: : : : ئةو گويتئةو گويتئةو گويتئةو گويت
        ))))))))............دوا شووكردين بة ناسريدوا شووكردين بة ناسريدوا شووكردين بة ناسريدوا شووكردين بة ناسري

        يةك دوو جار هةواصيم يةك دوو جار هةواصيم يةك دوو جار هةواصيم يةك دوو جار هةواصيم . . . .  كة شووي كرد لثرة رؤيي كة شووي كرد لثرة رؤيي كة شووي كرد لثرة رؤيي كة شووي كرد لثرة رؤيي((((((((: : : : رووناك گويترووناك گويترووناك گويترووناك گويت
ــة دةســتة خوشــكةكاين پرســي  ــة دةســتة خوشــكةكاين پرســي ل ــة دةســتة خوشــكةكاين پرســي ل ــة دةســتة خوشــكةكاين پرســي ل ــاران . . . . ل ــان چــووة بــؤ ت ــاران گوتي ــان چــووة بــؤ ت ــاران گوتي ــان چــووة بــؤ ت ــاران گوتي ــان چــووة بــؤ ت ــان . . . . گوتي ــان گوتي ــان گوتي ــان گوتي گوتي

        .... بووة بووة بووة بووةبةختةوةربةختةوةربةختةوةربةختةوةر
        )))))))) نازاين چؤن و بؤچي مرد؟  نازاين چؤن و بؤچي مرد؟  نازاين چؤن و بؤچي مرد؟  نازاين چؤن و بؤچي مرد؟ ((((((((

ئةگـةرچي  ئةگـةرچي  ئةگـةرچي  ئةگـةرچي  . . . . روونـاك نةيـدةزاين   روونـاك نةيـدةزاين   روونـاك نةيـدةزاين   روونـاك نةيـدةزاين   . . . . يةكةم جار بوو ئةوةي دةپرسـي     يةكةم جار بوو ئةوةي دةپرسـي     يةكةم جار بوو ئةوةي دةپرسـي     يةكةم جار بوو ئةوةي دةپرسـي     
رووناكيش ماوةيةك دوا شووكردين چووبوو بؤ تاران، بةآلم ئةفسانةي         رووناكيش ماوةيةك دوا شووكردين چووبوو بؤ تاران، بةآلم ئةفسانةي         رووناكيش ماوةيةك دوا شووكردين چووبوو بؤ تاران، بةآلم ئةفسانةي         رووناكيش ماوةيةك دوا شووكردين چووبوو بؤ تاران، بةآلم ئةفسانةي         

تا ئةوةي رؤژثك لـة سـتووين پرسـةي    تا ئةوةي رؤژثك لـة سـتووين پرسـةي    تا ئةوةي رؤژثك لـة سـتووين پرسـةي    تا ئةوةي رؤژثك لـة سـتووين پرسـةي    . . . . هةواصيشي نةبيستبوو هةواصيشي نةبيستبوو هةواصيشي نةبيستبوو هةواصيشي نةبيستبوو . . . . نةديبوونةديبوونةديبوونةديبوو
        رؤژنامةيةكدا خوثندبوويةوة رؤژنامةيةكدا خوثندبوويةوة رؤژنامةيةكدا خوثندبوويةوة رؤژنامةيةكدا خوثندبوويةوة 

        . . . .  هةر ئةو رؤژة تةلةفووين بؤ ئةو كردبوو هةر ئةو رؤژة تةلةفووين بؤ ئةو كردبوو هةر ئةو رؤژة تةلةفووين بؤ ئةو كردبوو هةر ئةو رؤژة تةلةفووين بؤ ئةو كردبوو))))))))انا للة و انا الية راجعون انا للة و انا الية راجعون انا للة و انا الية راجعون انا للة و انا الية راجعون (( (( (( (( 
        )))))))) چةند ساص لةمةبةر بوو؟  چةند ساص لةمةبةر بوو؟  چةند ساص لةمةبةر بوو؟  چةند ساص لةمةبةر بوو؟ ((((((((: : : : رووناك گويترووناك گويترووناك گويترووناك گويت

ئةفــسانةزؤر زوو ئةفــسانةزؤر زوو ئةفــسانةزؤر زوو ئةفــسانةزؤر زوو . . . .  زؤر زوو مــرد زؤر زوو مــرد زؤر زوو مــرد زؤر زوو مــرد((((((((: : : : گــويتگــويتگــويتگــويت. . . . ئـةو لــة بــريي نــةبوو ئـةو لــة بــريي نــةبوو ئـةو لــة بــريي نــةبوو ئـةو لــة بــريي نــةبوو 
        ))))))))....مردمردمردمرد

بةياين كة رووناكي خوشكي تا بةر دةروازةكةي سةر كؤآلن بةذث          بةياين كة رووناكي خوشكي تا بةر دةروازةكةي سةر كؤآلن بةذث          بةياين كة رووناكي خوشكي تا بةر دةروازةكةي سةر كؤآلن بةذث          بةياين كة رووناكي خوشكي تا بةر دةروازةكةي سةر كؤآلن بةذث          
بـة  بـة  بـة  بـة  . . . . بة پةلة گةذايـةوة   بة پةلة گةذايـةوة   بة پةلة گةذايـةوة   بة پةلة گةذايـةوة   ... ... ... ... يدايدايدايدابةآلم لة گةذانةوة  بةآلم لة گةذانةوة  بةآلم لة گةذانةوة  بةآلم لة گةذانةوة  . . . . كرد، مين لة گةص نةبووم    كرد، مين لة گةص نةبووم    كرد، مين لة گةص نةبووم    كرد، مين لة گةص نةبووم    

        حةسار و حةسار و حةسار و حةسار و 
بة قةراغ حةوزة وشـك و ال رووخاوةكـةدا و، بـة پةلـة بـة پليكانةكانـدا                  بة قةراغ حةوزة وشـك و ال رووخاوةكـةدا و، بـة پةلـة بـة پليكانةكانـدا                  بة قةراغ حةوزة وشـك و ال رووخاوةكـةدا و، بـة پةلـة بـة پليكانةكانـدا                  بة قةراغ حةوزة وشـك و ال رووخاوةكـةدا و، بـة پةلـة بـة پليكانةكانـدا                  



 

. . . . بيـستبووي بيـستبووي بيـستبووي بيـستبووي . . . . پثدةچوو ديسان كرمة كرمي مشكةكةي بيـستبث      پثدةچوو ديسان كرمة كرمي مشكةكةي بيـستبث      پثدةچوو ديسان كرمة كرمي مشكةكةي بيـستبث      پثدةچوو ديسان كرمة كرمي مشكةكةي بيـستبث      . . . . هةصگةذاهةصگةذاهةصگةذاهةصگةذا
كةشـةوي مثزةكـةي كـردةوة و،       كةشـةوي مثزةكـةي كـردةوة و،       كةشـةوي مثزةكـةي كـردةوة و،       كةشـةوي مثزةكـةي كـردةوة و،       . . . . چووة پشت مثزةكةي  چووة پشت مثزةكةي  چووة پشت مثزةكةي  چووة پشت مثزةكةي  . . . . شوثين كةوت شوثين كةوت شوثين كةوت شوثين كةوت 

دوثــشةو بــةر لــةوة دةستنووســةكاين كــؤ دوثــشةو بــةر لــةوة دةستنووســةكاين كــؤ دوثــشةو بــةر لــةوة دةستنووســةكاين كــؤ دوثــشةو بــةر لــةوة دةستنووســةكاين كــؤ . . . . چــةپكث كاغــةزي دةرهثنــاچــةپكث كاغــةزي دةرهثنــاچــةپكث كاغــةزي دةرهثنــاچــةپكث كاغــةزي دةرهثنــا
. . . . بكاتةوة و هةصيانگرث، دةسيت منداصة بچووكةكةي بـارامي گةيـشتبووية    بكاتةوة و هةصيانگرث، دةسيت منداصة بچووكةكةي بـارامي گةيـشتبووية    بكاتةوة و هةصيانگرث، دةسيت منداصة بچووكةكةي بـارامي گةيـشتبووية    بكاتةوة و هةصيانگرث، دةسيت منداصة بچووكةكةي بـارامي گةيـشتبووية    

        ديسان ديسان ديسان ديسان . . . . منداصةكة پةذةكاين تثكةص كردبوومنداصةكة پةذةكاين تثكةص كردبوومنداصةكة پةذةكاين تثكةص كردبوومنداصةكة پةذةكاين تثكةص كردبوو
        ....تا دواهةم الپةذة و، دواهةم الپةذةي خوثندةوةتا دواهةم الپةذة و، دواهةم الپةذةي خوثندةوةتا دواهةم الپةذة و، دواهةم الپةذةي خوثندةوةتا دواهةم الپةذة و، دواهةم الپةذةي خوثندةوة. . . . رثك و پثكي كردنةوةرثك و پثكي كردنةوةرثك و پثكي كردنةوةرثك و پثكي كردنةوة

دةسـيت يـةكتر دةگـرن و، لـة         دةسـيت يـةكتر دةگـرن و، لـة         دةسـيت يـةكتر دةگـرن و، لـة         دةسـيت يـةكتر دةگـرن و، لـة         . . . . وةذس و بثتاقةتن كـوذة كوثرةكـان      وةذس و بثتاقةتن كـوذة كوثرةكـان      وةذس و بثتاقةتن كـوذة كوثرةكـان      وةذس و بثتاقةتن كـوذة كوثرةكـان      
ــاري بچــووكي  ــووچثكي حةس ــاري بچــووكي س ــووچثكي حةس ــاري بچــووكي س ــووچثكي حةس ــاري بچــووكي س ــووچثكي حةس ــةكتر    س ــاين ي ــة ش ــان ب ــةكةيان، ش ــةكتر     ماص ــاين ي ــة ش ــان ب ــةكةيان، ش ــةكتر     ماص ــاين ي ــة ش ــان ب ــةكةيان، ش ــةكتر     ماص ــاين ي ــة ش ــان ب ــةكةيان، ش  ماص

ــشن ــشندادةني ــشندادةني ــشندادةني ــستداية    . . . . دادةني ــة م ــان ل ــك داني ــد دةن ــةو چةن ــةر يةك ــستداية    ه ــة م ــان ل ــك داني ــد دةن ــةو چةن ــةر يةك ــستداية    ه ــة م ــان ل ــك داني ــد دةن ــةو چةن ــةر يةك ــستداية    ه ــة م ــان ل ــك داني ــد دةن ــةو چةن ــةر يةك ــت . . . . ه ــت دةس ــت دةس ــت دةس دةس
لةپــة دةســتيان دةكةنــةوة و، چــاوةذوان لةپــة دةســتيان دةكةنــةوة و، چــاوةذوان لةپــة دةســتيان دةكةنــةوة و، چــاوةذوان لةپــة دةســتيان دةكةنــةوة و، چــاوةذوان . . . . هةصــدةبذن كــوذة كوثرةكــانهةصــدةبذن كــوذة كوثرةكــانهةصــدةبذن كــوذة كوثرةكــانهةصــدةبذن كــوذة كوثرةكــان

بــة بثچــاوو بــة بــث روانــني چــاوةذوان دةبــن كؤترثــك لــة          بــة بثچــاوو بــة بــث روانــني چــاوةذوان دةبــن كؤترثــك لــة          بــة بثچــاوو بــة بــث روانــني چــاوةذوان دةبــن كؤترثــك لــة          بــة بثچــاوو بــة بــث روانــني چــاوةذوان دةبــن كؤترثــك لــة          . . . . دةبــن دةبــن دةبــن دةبــن 
        ... ... ... ... كؤترةكاين سةربان لة سةر دةستيان بنيشثت وكؤترةكاين سةربان لة سةر دةستيان بنيشثت وكؤترةكاين سةربان لة سةر دةستيان بنيشثت وكؤترةكاين سةربان لة سةر دةستيان بنيشثت و

 ئةمــة ئــةو تابلؤيةيــة كــة فــةرهاد لــة كــوذة كوثرةكــاين   ئةمــة ئــةو تابلؤيةيــة كــة فــةرهاد لــة كــوذة كوثرةكــاين   ئةمــة ئــةو تابلؤيةيــة كــة فــةرهاد لــة كــوذة كوثرةكــاين   ئةمــة ئــةو تابلؤيةيــة كــة فــةرهاد لــة كــوذة كوثرةكــاين  ((((((((: : : : گــومتگــومتگــومتگــومت
        ))))))))....كثشابووةوةكثشابووةوةكثشابووةوةكثشابووةوة

سةري بةرز كردةوة و، لة ديـواري ژوورةكـةي         سةري بةرز كردةوة و، لة ديـواري ژوورةكـةي         سةري بةرز كردةوة و، لة ديـواري ژوورةكـةي         سةري بةرز كردةوة و، لة ديـواري ژوورةكـةي         . . . . ئةو هيچي نةگوت  ئةو هيچي نةگوت  ئةو هيچي نةگوت  ئةو هيچي نةگوت  
        . . . . رواينرواينرواينرواين

        : : : : نووسينووسينووسينووسي. . . . هثشتا دةستيان هةصبذيبوهثشتا دةستيان هةصبذيبوهثشتا دةستيان هةصبذيبوهثشتا دةستيان هةصبذيبو. . . . لة تابلؤي كوذة كوثرةكانلة تابلؤي كوذة كوثرةكانلة تابلؤي كوذة كوثرةكانلة تابلؤي كوذة كوثرةكان
بةوالوةتر كاصث لة ناو دةركـة، يـان لـة سـووچثكيتري حةسـارةكة         بةوالوةتر كاصث لة ناو دةركـة، يـان لـة سـووچثكيتري حةسـارةكة         بةوالوةتر كاصث لة ناو دةركـة، يـان لـة سـووچثكيتري حةسـارةكة         بةوالوةتر كاصث لة ناو دةركـة، يـان لـة سـووچثكيتري حةسـارةكة         

ئــةو چاوةذوانيــة كــةي كؤتــايي ئــةو چاوةذوانيــة كــةي كؤتــايي ئــةو چاوةذوانيــة كــةي كؤتــايي ئــةو چاوةذوانيــة كــةي كؤتــايي . . . . مثنثــتمثنثــتمثنثــتمثنثــتلــة براكــاين رادةلــة براكــاين رادةلــة براكــاين رادةلــة براكــاين رادة. . . . دادةنيــشثتدادةنيــشثتدادةنيــشثتدادةنيــشثت
        ............كاصثكاصثكاصثكاصث. . . . دثت؟ چاوةذواين كوذة كوثرةكان و چاوةذواين كاصثدثت؟ چاوةذواين كوذة كوثرةكان و چاوةذواين كاصثدثت؟ چاوةذواين كوذة كوثرةكان و چاوةذواين كاصثدثت؟ چاوةذواين كوذة كوثرةكان و چاوةذواين كاصث

جگةرةيـةكي داگريسـاند و، بـة دةم        جگةرةيـةكي داگريسـاند و، بـة دةم        جگةرةيـةكي داگريسـاند و، بـة دةم        جگةرةيـةكي داگريسـاند و، بـة دةم        . . . . كاصث چي؟ ئةو بريي كـردةوة     كاصث چي؟ ئةو بريي كـردةوة     كاصث چي؟ ئةو بريي كـردةوة     كاصث چي؟ ئةو بريي كـردةوة     
چةنـد  چةنـد  چةنـد  چةنـد  . . . . بريكردنةوةوة نووكي قةصةمةكةي بة سپيةيت كاغةزةكـةدا كوتـا        بريكردنةوةوة نووكي قةصةمةكةي بة سپيةيت كاغةزةكـةدا كوتـا        بريكردنةوةوة نووكي قةصةمةكةي بة سپيةيت كاغةزةكـةدا كوتـا        بريكردنةوةوة نووكي قةصةمةكةي بة سپيةيت كاغةزةكـةدا كوتـا        

خــاص و نوختــةكانيش هيچيــان وةبــري خــاص و نوختــةكانيش هيچيــان وةبــري خــاص و نوختــةكانيش هيچيــان وةبــري خــاص و نوختــةكانيش هيچيــان وةبــري . . . . جــار ئــةوةي دووبــارة كــردةوةجــار ئــةوةي دووبــارة كــردةوةجــار ئــةوةي دووبــارة كــردةوةجــار ئــةوةي دووبــارة كــردةوة
        : : : : گويتگويتگويتگويت. . . . نةهثنايةوةنةهثنايةوةنةهثنايةوةنةهثنايةوة

        )))))))).... خؤزگة فةرهاد تابلؤيتريشي ببواية خؤزگة فةرهاد تابلؤيتريشي ببواية خؤزگة فةرهاد تابلؤيتريشي ببواية خؤزگة فةرهاد تابلؤيتريشي ببواية((((((((
        )))))))) كاصث چاوةذواين چي بوو؟  كاصث چاوةذواين چي بوو؟  كاصث چاوةذواين چي بوو؟  كاصث چاوةذواين چي بوو؟ ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
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كاصث ئاوايت خواستبوو، رؤژثك فةرهاد لة گةص خؤي لة مـاص بيباتـة        كاصث ئاوايت خواستبوو، رؤژثك فةرهاد لة گةص خؤي لة مـاص بيباتـة        كاصث ئاوايت خواستبوو، رؤژثك فةرهاد لة گةص خؤي لة مـاص بيباتـة        كاصث ئاوايت خواستبوو، رؤژثك فةرهاد لة گةص خؤي لة مـاص بيباتـة        
        . . . . دةردةردةردةر

بــؤ كــوث؟ وةك هــةموو دؤســت و دةســگريانثك دةســيت بگــرث و، بــة بــؤ كــوث؟ وةك هــةموو دؤســت و دةســگريانثك دةســيت بگــرث و، بــة بــؤ كــوث؟ وةك هــةموو دؤســت و دةســگريانثك دةســيت بگــرث و، بــة بــؤ كــوث؟ وةك هــةموو دؤســت و دةســگريانثك دةســيت بگــرث و، بــة 
. . . . ئةوسا بيبا بؤ بـازاذ    ئةوسا بيبا بؤ بـازاذ    ئةوسا بيبا بؤ بـازاذ    ئةوسا بيبا بؤ بـازاذ    . . . . ، بة كؤآلنةكاين گةذةكدا بيگثذث    ، بة كؤآلنةكاين گةذةكدا بيگثذث    ، بة كؤآلنةكاين گةذةكدا بيگثذث    ، بة كؤآلنةكاين گةذةكدا بيگثذث    كؤآلنةكةخيؤيانداكؤآلنةكةخيؤيانداكؤآلنةكةخيؤيانداكؤآلنةكةخيؤياندا

كاصث ئاواتةخواز بوو، بؤ تةا جارثكيش بووة لة گةص فةرهاد بـذؤن بـؤ          كاصث ئاواتةخواز بوو، بؤ تةا جارثكيش بووة لة گةص فةرهاد بـذؤن بـؤ          كاصث ئاواتةخواز بوو، بؤ تةا جارثكيش بووة لة گةص فةرهاد بـذؤن بـؤ          كاصث ئاواتةخواز بوو، بؤ تةا جارثكيش بووة لة گةص فةرهاد بـذؤن بـؤ          
... ... ... ... جلوو بةرگفرؤشـي  جلوو بةرگفرؤشـي  جلوو بةرگفرؤشـي  جلوو بةرگفرؤشـي  ... ... ... ... عةترفرؤشيعةترفرؤشيعةترفرؤشيعةترفرؤشي. . . . دووكانةو دووكان بگةذثن  دووكانةو دووكان بگةذثن  دووكانةو دووكان بگةذثن  دووكانةو دووكان بگةذثن  . . . . بازاذبازاذبازاذبازاذ

پثي خـؤش بـوو فـةرهاد    پثي خـؤش بـوو فـةرهاد    پثي خـؤش بـوو فـةرهاد    پثي خـؤش بـوو فـةرهاد    . . . . نةيدةويست هيچي پث بكذث نةيدةويست هيچي پث بكذث نةيدةويست هيچي پث بكذث نةيدةويست هيچي پث بكذث ... ... ... ... ئاصتوونفرؤشيئاصتوونفرؤشيئاصتوونفرؤشيئاصتوونفرؤشي
 كاصـث    كاصـث    كاصـث    كاصـث   )))))))) چيت دةوث بـؤت بكـذم، جوانـث؟           چيت دةوث بـؤت بكـذم، جوانـث؟           چيت دةوث بـؤت بكـذم، جوانـث؟           چيت دةوث بـؤت بكـذم، جوانـث؟          ((((((((: : : : وةك هةموو پياوثكيتر بصث   وةك هةموو پياوثكيتر بصث   وةك هةموو پياوثكيتر بصث   وةك هةموو پياوثكيتر بصث   

        : : : :  فةرهاد دةيگوت فةرهاد دةيگوت فةرهاد دةيگوت فةرهاد دةيگوت)))))))).... هيچ هيچ هيچ هيچ((((((((: : : : دةيگوتدةيگوتدةيگوتدةيگوت
        : : : :  دةيگوت دةيگوت دةيگوت دةيگوت))))))))............ ملوانكةيةك، جووتثك گوارة، النيكةم ئةنگوستيلةيةك ملوانكةيةك، جووتثك گوارة، النيكةم ئةنگوستيلةيةك ملوانكةيةك، جووتثك گوارة، النيكةم ئةنگوستيلةيةك ملوانكةيةك، جووتثك گوارة، النيكةم ئةنگوستيلةيةك((((((((
 فرؤشـيارةكة گـورج     فرؤشـيارةكة گـورج     فرؤشـيارةكة گـورج     فرؤشـيارةكة گـورج    ))))))))....لة گةردنت دةكاصثتةوة  لة گةردنت دةكاصثتةوة  لة گةردنت دةكاصثتةوة  لة گةردنت دةكاصثتةوة  . . . .  ئةم ملوانكة زؤر جوانة     ئةم ملوانكة زؤر جوانة     ئةم ملوانكة زؤر جوانة     ئةم ملوانكة زؤر جوانة    ((((((((

ــةر دةســيت  ــةر دةســيت دةخيــستة ب ــةر دةســيت دةخيــستة ب ــةر دةســيت دةخيــستة ب ــة م . . . . دةخيــستة ب ــؤي ل ــيدةگرت و ب ــةرهاد هةص ــة م ف ــؤي ل ــيدةگرت و ب ــةرهاد هةص ــة م ف ــؤي ل ــيدةگرت و ب ــةرهاد هةص ــة م ف ــؤي ل ــيدةگرت و ب ــةرهاد هةص ــدةكردف ــدةكردل ــدةكردل ــدةكردل . . . . ل
        فرؤشيارةكة ئاوثنةيةكي فرؤشيارةكة ئاوثنةيةكي فرؤشيارةكة ئاوثنةيةكي فرؤشيارةكة ئاوثنةيةكي 
زةردي ملوانكةكـة لـة سـةر سـپيةيت گـةردين           زةردي ملوانكةكـة لـة سـةر سـپيةيت گـةردين           زةردي ملوانكةكـة لـة سـةر سـپيةيت گـةردين           زةردي ملوانكةكـة لـة سـةر سـپيةيت گـةردين           . . . . لة بةرامبـةر رادةگـرت    لة بةرامبـةر رادةگـرت    لة بةرامبـةر رادةگـرت    لة بةرامبـةر رادةگـرت    

نيگــاي لـــة  نيگــاي لـــة  نيگــاي لـــة  نيگــاي لـــة  . . . . چــاوة گةشةكانيــشي دةبريــسكانةوة   چــاوة گةشةكانيــشي دةبريــسكانةوة   چــاوة گةشةكانيــشي دةبريــسكانةوة   چــاوة گةشةكانيــشي دةبريــسكانةوة   . . . . دةدرةوشــايةوة دةدرةوشــايةوة دةدرةوشــايةوة دةدرةوشــايةوة 
. . . . فـةرهاد لـة پـشتيةوة وةسـتابوو       فـةرهاد لـة پـشتيةوة وةسـتابوو       فـةرهاد لـة پـشتيةوة وةسـتابوو       فـةرهاد لـة پـشتيةوة وةسـتابوو       . . . . ملوانكةوة بؤ فـةرهاد دةگوثزايـةوة     ملوانكةوة بؤ فـةرهاد دةگوثزايـةوة     ملوانكةوة بؤ فـةرهاد دةگوثزايـةوة     ملوانكةوة بؤ فـةرهاد دةگوثزايـةوة     



 

چـاوي لـة گـةردين كاصـث        چـاوي لـة گـةردين كاصـث        چـاوي لـة گـةردين كاصـث        چـاوي لـة گـةردين كاصـث        . . . . بزةي لة سـةر لثـو بـوو       بزةي لة سـةر لثـو بـوو       بزةي لة سـةر لثـو بـوو       بزةي لة سـةر لثـو بـوو       . . . . بستثك باآل بصيندتر  بستثك باآل بصيندتر  بستثك باآل بصيندتر  بستثك باآل بصيندتر  
 بريـــسكةي چـــاوة  بريـــسكةي چـــاوة  بريـــسكةي چـــاوة  بريـــسكةي چـــاوة )))))))).... زؤر لثـــت جوانـــة زؤر لثـــت جوانـــة زؤر لثـــت جوانـــة زؤر لثـــت جوانـــة((((((((: : : : دةيگـــوتدةيگـــوتدةيگـــوتدةيگـــوت. . . . نةدةترووكانـــدنةدةترووكانـــدنةدةترووكانـــدنةدةترووكانـــد

         ئةوسا رووي  ئةوسا رووي  ئةوسا رووي  ئةوسا رووي )))))))).... با لة گةردنتا بث با لة گةردنتا بث با لة گةردنتا بث با لة گةردنتا بث((((((((: : : : دةيگوتدةيگوتدةيگوتدةيگوت. . . . شةيداكانيشي دةيسةلـماندشةيداكانيشي دةيسةلـماندشةيداكانيشي دةيسةلـماندشةيداكانيشي دةيسةلـماند
 كاصث ملوانكةكـةي     كاصث ملوانكةكـةي     كاصث ملوانكةكـةي     كاصث ملوانكةكـةي    )))))))) دةكاتة چةند؟     دةكاتة چةند؟     دةكاتة چةند؟     دةكاتة چةند؟    ((((((((: : : : لة فرؤشيارةكة دةكرد و، دةيگوت    لة فرؤشيارةكة دةكرد و، دةيگوت    لة فرؤشيارةكة دةكرد و، دةيگوت    لة فرؤشيارةكة دةكرد و، دةيگوت    

. . . . تتتت نةيدةويـس   نةيدةويـس   نةيدةويـس   نةيدةويـس  )))))))).... نامـةوث   نامـةوث   نامـةوث   نامـةوث  ((((((((: : : : دةيگـوت دةيگـوت دةيگـوت دةيگـوت . . . . نةوةك نابةدصخؤشي نةوةك نابةدصخؤشي نةوةك نابةدصخؤشي نةوةك نابةدصخؤشي . . . . دادةنايةوةدادةنايةوةدادةنايةوةدادةنايةوة
بـؤ  بـؤ  بـؤ  بـؤ  . . . . هيچي نةدةويست، جگة لةوةي فـةرهاد لـة گـةص خـؤي بيباتـة دةر               هيچي نةدةويست، جگة لةوةي فـةرهاد لـة گـةص خـؤي بيباتـة دةر               هيچي نةدةويست، جگة لةوةي فـةرهاد لـة گـةص خـؤي بيباتـة دةر               هيچي نةدةويست، جگة لةوةي فـةرهاد لـة گـةص خـؤي بيباتـة دةر               

بة ناو داروو درةختةكاندا، بة ناو ريـزي گوصـة         بة ناو داروو درةختةكاندا، بة ناو ريـزي گوصـة         بة ناو داروو درةختةكاندا، بة ناو ريـزي گوصـة         بة ناو داروو درةختةكاندا، بة ناو ريـزي گوصـة         ... ... ... ... پاركثك، سةيرانگةيةك پاركثك، سةيرانگةيةك پاركثك، سةيرانگةيةك پاركثك، سةيرانگةيةك 
وةك هـةموو  وةك هـةموو  وةك هـةموو  وةك هـةموو  . . . . رةنگاورةنگةكاندا، بة قةراغ حـةوز و فوارةكانـدا بگـةذثن    رةنگاورةنگةكاندا، بة قةراغ حـةوز و فوارةكانـدا بگـةذثن    رةنگاورةنگةكاندا، بة قةراغ حـةوز و فوارةكانـدا بگـةذثن    رةنگاورةنگةكاندا، بة قةراغ حـةوز و فوارةكانـدا بگـةذثن    

كـة  كـة  كـة  كـة  . . . . جووتة دصدارثك كة دةست دةخةنة نـاو دةسـيت يـةك و دةگـةذثن             جووتة دصدارثك كة دةست دةخةنة نـاو دةسـيت يـةك و دةگـةذثن             جووتة دصدارثك كة دةست دةخةنة نـاو دةسـيت يـةك و دةگـةذثن             جووتة دصدارثك كة دةست دةخةنة نـاو دةسـيت يـةك و دةگـةذثن             
        ماندووش بوون ماندووش بوون ماندووش بوون ماندووش بوون 

لة سثبةري درةختثكدا، لة سةر چيمةنثكي سةوز، دادةنيشن و بـة گـوثي       لة سثبةري درةختثكدا، لة سةر چيمةنثكي سةوز، دادةنيشن و بـة گـوثي       لة سثبةري درةختثكدا، لة سةر چيمةنثكي سةوز، دادةنيشن و بـة گـوثي       لة سثبةري درةختثكدا، لة سةر چيمةنثكي سةوز، دادةنيشن و بـة گـوثي       
        لة چي دةدوثن؟لة چي دةدوثن؟لة چي دةدوثن؟لة چي دةدوثن؟. . . . يةكدا دةچرپثننيةكدا دةچرپثننيةكدا دةچرپثننيةكدا دةچرپثنن

ــووي ــث گوتب ــوويكاص ــث گوتب ــوويكاص ــث گوتب ــوويكاص ــث گوتب ــان و   ((((((((: : : : كاص ــة ژي ــستيان، ل ــة خؤشةوي ــان، ل ــة خؤي ــان و    ل ــة ژي ــستيان، ل ــة خؤشةوي ــان، ل ــة خؤي ــان و    ل ــة ژي ــستيان، ل ــة خؤشةوي ــان، ل ــة خؤي ــان و    ل ــة ژي ــستيان، ل ــة خؤشةوي ــان، ل ــة خؤي  ل
 كاصث لـة پـةناي فـةرهاددا، لـة سـةر چرپـاي ژوورةكـةي                 كاصث لـة پـةناي فـةرهاددا، لـة سـةر چرپـاي ژوورةكـةي                 كاصث لـة پـةناي فـةرهاددا، لـة سـةر چرپـاي ژوورةكـةي                 كاصث لـة پـةناي فـةرهاددا، لـة سـةر چرپـاي ژوورةكـةي                ))))))))....داهاتوويانداهاتوويانداهاتوويانداهاتوويان
 ئثمـة    ئثمـة    ئثمـة    ئثمـة   ((((((((: : : : وتبـووي وتبـووي وتبـووي وتبـووي گگگگ. . . . فةرهاد دةسـيت لـة گـةردين ئاآلنـدبوو        فةرهاد دةسـيت لـة گـةردين ئاآلنـدبوو        فةرهاد دةسـيت لـة گـةردين ئاآلنـدبوو        فةرهاد دةسـيت لـة گـةردين ئاآلنـدبوو        . . . . دانيشتبوودانيشتبوودانيشتبوودانيشتبوو

ــة   ــك ني ــاو خةص ــارك و ســةيرانگة و ن ــة پ ــان ب ــة  نيازم ــك ني ــاو خةص ــارك و ســةيرانگة و ن ــة پ ــان ب ــة  نيازم ــك ني ــاو خةص ــارك و ســةيرانگة و ن ــة پ ــان ب ــة  نيازم ــك ني ــاو خةص ــارك و ســةيرانگة و ن ــة پ ــان ب ــؤزة  . . . . نيازم ــةم ت ــة ئ ــؤزة  ئثم ــةم ت ــة ئ ــؤزة  ئثم ــةم ت ــة ئ ــؤزة  ئثم ــةم ت ــة ئ ئثم
. . . .  كاصث لة باوةشيدا، بؤ ناو كؤشي شؤذ بووبووةوة         كاصث لة باوةشيدا، بؤ ناو كؤشي شؤذ بووبووةوة         كاصث لة باوةشيدا، بؤ ناو كؤشي شؤذ بووبووةوة         كاصث لة باوةشيدا، بؤ ناو كؤشي شؤذ بووبووةوة        ))))))))....خةصوةتةمان بةسة خةصوةتةمان بةسة خةصوةتةمان بةسة خةصوةتةمان بةسة 

 راستم پثبصث فـةرهاد،    راستم پثبصث فـةرهاد،    راستم پثبصث فـةرهاد،    راستم پثبصث فـةرهاد،   ((((((((: : : :  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي ))))))))............ ئةم تؤزة خةصوةتة و     ئةم تؤزة خةصوةتة و     ئةم تؤزة خةصوةتة و     ئةم تؤزة خةصوةتة و    ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي
... ... ... ...  فـةرهاد دةمـي خـستبووة نـاو دةمـي و            فـةرهاد دةمـي خـستبووة نـاو دةمـي و            فـةرهاد دةمـي خـستبووة نـاو دةمـي و            فـةرهاد دةمـي خـستبووة نـاو دةمـي و           ))))))))............هثشتا پثت وايـة پـؤليس     هثشتا پثت وايـة پـؤليس     هثشتا پثت وايـة پـؤليس     هثشتا پثت وايـة پـؤليس     

        ....بثدةنگ بووبوونبثدةنگ بووبوونبثدةنگ بووبوونبثدةنگ بووبوون
لة حةسار، يـان لـة بـةر پةجنـةرةي          لة حةسار، يـان لـة بـةر پةجنـةرةي          لة حةسار، يـان لـة بـةر پةجنـةرةي          لة حةسار، يـان لـة بـةر پةجنـةرةي          . . . . پريثژين خاوةن ماص دةكؤكي   پريثژين خاوةن ماص دةكؤكي   پريثژين خاوةن ماص دةكؤكي   پريثژين خاوةن ماص دةكؤكي   

پريثـژن دةيـزاين    پريثـژن دةيـزاين    پريثـژن دةيـزاين    پريثـژن دةيـزاين    . . . . ژوورةكةي چاوةذوان بوو فةرهاد و كاصث بثنة خوار       ژوورةكةي چاوةذوان بوو فةرهاد و كاصث بثنة خوار       ژوورةكةي چاوةذوان بوو فةرهاد و كاصث بثنة خوار       ژوورةكةي چاوةذوان بوو فةرهاد و كاصث بثنة خوار       
        . . . . ئةوان لة سةرةوةنئةوان لة سةرةوةنئةوان لة سةرةوةنئةوان لة سةرةوةن

        بة پليكانةكاندا بة پليكانةكاندا بة پليكانةكاندا بة پليكانةكاندا . . . . لة ژوورةكةي فةرهاد و، ئثستا يان ساتثكيتر دثنة خوارلة ژوورةكةي فةرهاد و، ئثستا يان ساتثكيتر دثنة خوارلة ژوورةكةي فةرهاد و، ئثستا يان ساتثكيتر دثنة خوارلة ژوورةكةي فةرهاد و، ئثستا يان ساتثكيتر دثنة خوار
ــة و، ئةو  ــة تاريكةك ــؤ داآلن ــة و، ئةو ب ــة تاريكةك ــؤ داآلن ــة و، ئةو ب ــة تاريكةك ــؤ داآلن ــة و، ئةو ب ــة تاريكةك ــؤ داآلن ــةوة  ب ــوي دةكات ــةي چث ــةرهاد دةرك ــةوة  ســا ف ــوي دةكات ــةي چث ــةرهاد دةرك ــةوة  ســا ف ــوي دةكات ــةي چث ــةرهاد دةرك ــةوة  ســا ف ــوي دةكات ــةي چث ــةرهاد دةرك . . . . ســا ف

سةرةتاتكةيةك دةكا و، كة كةس بة دةرةوة نـةبوو كاصـث گورجثـك لـة               سةرةتاتكةيةك دةكا و، كة كةس بة دةرةوة نـةبوو كاصـث گورجثـك لـة               سةرةتاتكةيةك دةكا و، كة كةس بة دةرةوة نـةبوو كاصـث گورجثـك لـة               سةرةتاتكةيةك دةكا و، كة كةس بة دةرةوة نـةبوو كاصـث گورجثـك لـة               
فةرهاد لةو ساتة تيژ تثپةذةدا كـة كاصـث لـة بـن             فةرهاد لةو ساتة تيژ تثپةذةدا كـة كاصـث لـة بـن             فةرهاد لةو ساتة تيژ تثپةذةدا كـة كاصـث لـة بـن             فةرهاد لةو ساتة تيژ تثپةذةدا كـة كاصـث لـة بـن             . . . . دةركةوة دةذواتة دةر  دةركةوة دةذواتة دةر  دةركةوة دةذواتة دةر  دةركةوة دةذواتة دةر  

        باصيةوة دةر دةچوو، ماچثكي باصيةوة دةر دةچوو، ماچثكي باصيةوة دةر دةچوو، ماچثكي باصيةوة دةر دةچوو، ماچثكي 
        . . . . لة گؤناو، لة گةردين دةدزي و، كاصث پثدةكةينلة گؤناو، لة گةردين دةدزي و، كاصث پثدةكةينلة گؤناو، لة گةردين دةدزي و، كاصث پثدةكةينلة گؤناو، لة گةردين دةدزي و، كاصث پثدةكةين



 

. . . . ئةوةنـدةي دةزاين دةركـة دةكرثتـةوة    ئةوةنـدةي دةزاين دةركـة دةكرثتـةوة    ئةوةنـدةي دةزاين دةركـة دةكرثتـةوة    ئةوةنـدةي دةزاين دةركـة دةكرثتـةوة    . . . . پريثژن بةوةي نـةدةزاين   پريثژن بةوةي نـةدةزاين   پريثژن بةوةي نـةدةزاين   پريثژن بةوةي نـةدةزاين   
پريثـژن  پريثـژن  پريثـژن  پريثـژن  ... ... ... ... ئةوسا فةرهاد ئةوسا فةرهاد ئةوسا فةرهاد ئةوسا فةرهاد . . . . كاصثي لث ئاوا دةبث و ديسان پثوة دةدرثتةوة       كاصثي لث ئاوا دةبث و ديسان پثوة دةدرثتةوة       كاصثي لث ئاوا دةبث و ديسان پثوة دةدرثتةوة       كاصثي لث ئاوا دةبث و ديسان پثوة دةدرثتةوة       

ــؤ الي و، وةك    ــت ب ــث بث ــةذثكردين كاص ــةرهاد دوا ب ــوو ف ــؤ الي و، وةك   چــاوةذوان ب ــت ب ــث بث ــةذثكردين كاص ــةرهاد دوا ب ــوو ف ــؤ الي و، وةك   چــاوةذوان ب ــت ب ــث بث ــةذثكردين كاص ــةرهاد دوا ب ــوو ف ــؤ الي و، وةك   چــاوةذوان ب ــت ب ــث بث ــةذثكردين كاص ــةرهاد دوا ب ــوو ف چــاوةذوان ب
 من و كاصث بذيارمان داوة پثكـةوة         من و كاصث بذيارمان داوة پثكـةوة         من و كاصث بذيارمان داوة پثكـةوة         من و كاصث بذيارمان داوة پثكـةوة        ((((((((: : : : كوذثكي شةرمن سةري داخاو بصث    كوذثكي شةرمن سةري داخاو بصث    كوذثكي شةرمن سةري داخاو بصث    كوذثكي شةرمن سةري داخاو بصث    

        ))))))))....ثم بؤ خبوازيثم بؤ خبوازيثم بؤ خبوازيثم بؤ خبوازي داية دةبث بچي كاص داية دةبث بچي كاص داية دةبث بچي كاص داية دةبث بچي كاص((((((((: : : :  بصث بصث بصث بصث))))))))....زةماوةند بكةينزةماوةند بكةينزةماوةند بكةينزةماوةند بكةين
لـةو  لـةو  لـةو  لـةو  . . . . پريثژن دةمثكـة بـوو چـاوةذواين بيـستين ئـةو هةواصـة بـوو            پريثژن دةمثكـة بـوو چـاوةذواين بيـستين ئـةو هةواصـة بـوو            پريثژن دةمثكـة بـوو چـاوةذواين بيـستين ئـةو هةواصـة بـوو            پريثژن دةمثكـة بـوو چـاوةذواين بيـستين ئـةو هةواصـة بـوو            

رؤژةوة كة رةحيمي براي كاصث وازي لة قومار هثنا بوو، لة سةر كارثك             رؤژةوة كة رةحيمي براي كاصث وازي لة قومار هثنا بوو، لة سةر كارثك             رؤژةوة كة رةحيمي براي كاصث وازي لة قومار هثنا بوو، لة سةر كارثك             رؤژةوة كة رةحيمي براي كاصث وازي لة قومار هثنا بوو، لة سةر كارثك             
چةند رؤژ دواي شةذة قورسـةكةي      چةند رؤژ دواي شةذة قورسـةكةي      چةند رؤژ دواي شةذة قورسـةكةي      چةند رؤژ دواي شةذة قورسـةكةي      . . . . فةرهاد داميةزراندبوو فةرهاد داميةزراندبوو فةرهاد داميةزراندبوو فةرهاد داميةزراندبوو . . . . دامةزرابوودامةزرابوودامةزرابوودامةزرابوو

. . . . دوا ئةو شةوة كة خةصكي گةذةكيان سةر رژابـوو        دوا ئةو شةوة كة خةصكي گةذةكيان سةر رژابـوو        دوا ئةو شةوة كة خةصكي گةذةكيان سةر رژابـوو        دوا ئةو شةوة كة خةصكي گةذةكيان سةر رژابـوو        . . . . نثوان رةحيم و كاصث   نثوان رةحيم و كاصث   نثوان رةحيم و كاصث   نثوان رةحيم و كاصث   
        پريثژن كاتثك چؤنيةيت شةذةكةي پريثژن كاتثك چؤنيةيت شةذةكةي پريثژن كاتثك چؤنيةيت شةذةكةي پريثژن كاتثك چؤنيةيت شةذةكةي 
 كاصـث دةصـث ئةگـةر رةحـيم واز لـة        كاصـث دةصـث ئةگـةر رةحـيم واز لـة        كاصـث دةصـث ئةگـةر رةحـيم واز لـة        كاصـث دةصـث ئةگـةر رةحـيم واز لـة       ((((((((: : : : بؤ فةرهاد گثذابووةوة، گوتبووي   بؤ فةرهاد گثذابووةوة، گوتبووي   بؤ فةرهاد گثذابووةوة، گوتبووي   بؤ فةرهاد گثذابووةوة، گوتبووي   

قومار و بةرةآليي نةهثنث و لـة سـةر كـارثكي ئابذوومةنـد دانةمـةزرث،        قومار و بةرةآليي نةهثنث و لـة سـةر كـارثكي ئابذوومةنـد دانةمـةزرث،        قومار و بةرةآليي نةهثنث و لـة سـةر كـارثكي ئابذوومةنـد دانةمـةزرث،        قومار و بةرةآليي نةهثنث و لـة سـةر كـارثكي ئابذوومةنـد دانةمـةزرث،        
    ((((((((: : : : بة گريانةوة گوتبـووي بة گريانةوة گوتبـووي بة گريانةوة گوتبـووي بة گريانةوة گوتبـووي . . . .  كاصث گوتبووي   كاصث گوتبووي   كاصث گوتبووي   كاصث گوتبووي  ))))))))....بةآليةك بة سةر خؤي دثنث    بةآليةك بة سةر خؤي دثنث    بةآليةك بة سةر خؤي دثنث    بةآليةك بة سةر خؤي دثنث    

ن تاكةي دةبث ميوانداري لـة بـرادةرة    ن تاكةي دةبث ميوانداري لـة بـرادةرة    ن تاكةي دةبث ميوانداري لـة بـرادةرة    ن تاكةي دةبث ميوانداري لـة بـرادةرة    ئثمة تاكةي دةتوانني ئاوا بژين؟ م     ئثمة تاكةي دةتوانني ئاوا بژين؟ م     ئثمة تاكةي دةتوانني ئاوا بژين؟ م     ئثمة تاكةي دةتوانني ئاوا بژين؟ م     
 بثعةقص بووم كة تا ئثـستا        بثعةقص بووم كة تا ئثـستا        بثعةقص بووم كة تا ئثـستا        بثعةقص بووم كة تا ئثـستا       ((((((((: : : :  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي ))))))))هةرزة و قومارچيةكاين بكةم؟     هةرزة و قومارچيةكاين بكةم؟     هةرزة و قومارچيةكاين بكةم؟     هةرزة و قومارچيةكاين بكةم؟     

ــة ــةكردووم ــةكردووم ــةكردووم ــةدوا. . . . كردووم ــةدوالةم ــةدوالةم ــةدوالةم ــووي))))))))............لةم ــيم گوتب ــووي رةح ــيم گوتب ــووي رةح ــيم گوتب ــووي رةح ــيم گوتب ــؤ  ((((((((: : : :  رةح ــارثكم ب ــوا؟ ك ــار ك ــؤ   ك ــارثكم ب ــوا؟ ك ــار ك ــؤ   ك ــارثكم ب ــوا؟ ك ــار ك ــؤ   ك ــارثكم ب ــوا؟ ك ــار ك  ك
         حةفتةيةك لةوةدوا فةرهاد  حةفتةيةك لةوةدوا فةرهاد  حةفتةيةك لةوةدوا فةرهاد  حةفتةيةك لةوةدوا فةرهاد ))))))))............بدؤزنةوةبدؤزنةوةبدؤزنةوةبدؤزنةوة

بة پريثژين خـاوةن ماصـدا لثـي راسـپاردبوو، لـة دووكـاين برادةرثكـي                بة پريثژين خـاوةن ماصـدا لثـي راسـپاردبوو، لـة دووكـاين برادةرثكـي                بة پريثژين خـاوةن ماصـدا لثـي راسـپاردبوو، لـة دووكـاين برادةرثكـي                بة پريثژين خـاوةن ماصـدا لثـي راسـپاردبوو، لـة دووكـاين برادةرثكـي                
ئثشي پشت و   ئثشي پشت و   ئثشي پشت و   ئثشي پشت و   . . . . پريثژن خؤشحاص بووبوو  پريثژن خؤشحاص بووبوو  پريثژن خؤشحاص بووبوو  پريثژن خؤشحاص بووبوو  . . . . كارثكي باشي بؤ دؤزيوةتةوة   كارثكي باشي بؤ دؤزيوةتةوة   كارثكي باشي بؤ دؤزيوةتةوة   كارثكي باشي بؤ دؤزيوةتةوة   

. . . .  خثر لة جوانيةكـةت ببـيين كـوذم         خثر لة جوانيةكـةت ببـيين كـوذم         خثر لة جوانيةكـةت ببـيين كـوذم         خثر لة جوانيةكـةت ببـيين كـوذم        ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . پثي لة بري چووبووةوة   پثي لة بري چووبووةوة   پثي لة بري چووبووةوة   پثي لة بري چووبووةوة   
 فـةرهاد    فـةرهاد    فـةرهاد    فـةرهاد   ))))))))....بةم هةوصـةت نـةوةك هـةر رةحـيم، كاصثـشت دامةزرانـدووة            بةم هةوصـةت نـةوةك هـةر رةحـيم، كاصثـشت دامةزرانـدووة            بةم هةوصـةت نـةوةك هـةر رةحـيم، كاصثـشت دامةزرانـدووة            بةم هةوصـةت نـةوةك هـةر رةحـيم، كاصثـشت دامةزرانـدووة            

 خةصك تا ئثستا لـة ترسـي بـةذةآليي      خةصك تا ئثستا لـة ترسـي بـةذةآليي      خةصك تا ئثستا لـة ترسـي بـةذةآليي      خةصك تا ئثستا لـة ترسـي بـةذةآليي     ((((((((: : : : پريثژن گوتبووي پريثژن گوتبووي پريثژن گوتبووي پريثژن گوتبووي . . . . تثنةگةيشتبووتثنةگةيشتبووتثنةگةيشتبووتثنةگةيشتبوو
ئةگةر رةحـيم دامبـةزرث، ئةوةنـدةت زاين        ئةگةر رةحـيم دامبـةزرث، ئةوةنـدةت زاين        ئةگةر رةحـيم دامبـةزرث، ئةوةنـدةت زاين        ئةگةر رةحـيم دامبـةزرث، ئةوةنـدةت زاين        . . . . انوثراوةتة كاصث انوثراوةتة كاصث انوثراوةتة كاصث انوثراوةتة كاصث رةحيم نةي رةحيم نةي رةحيم نةي رةحيم نةي 

        ))))))))....رؤژثك هامت و گومت كوذم كاصث شووي كردرؤژثك هامت و گومت كوذم كاصث شووي كردرؤژثك هامت و گومت كوذم كاصث شووي كردرؤژثك هامت و گومت كوذم كاصث شووي كرد
. . . . فـةرهاد ترسـابوو   فـةرهاد ترسـابوو   فـةرهاد ترسـابوو   فـةرهاد ترسـابوو   . . . . شووي كرد؟ پريثژن بة تايبةت ئةوةي گوتبوو      شووي كرد؟ پريثژن بة تايبةت ئةوةي گوتبوو      شووي كرد؟ پريثژن بة تايبةت ئةوةي گوتبوو      شووي كرد؟ پريثژن بة تايبةت ئةوةي گوتبوو      

        رةنگ رةنگ رةنگ رةنگ 
        . . . . بة روخساريةوة نةمابووبة روخساريةوة نةمابووبة روخساريةوة نةمابووبة روخساريةوة نةمابوو

دوثنث و دوثشةو، ئةو تا درةنگان لـة پـشت مثزةكـةي دانيـشتبوو،              دوثنث و دوثشةو، ئةو تا درةنگان لـة پـشت مثزةكـةي دانيـشتبوو،              دوثنث و دوثشةو، ئةو تا درةنگان لـة پـشت مثزةكـةي دانيـشتبوو،              دوثنث و دوثشةو، ئةو تا درةنگان لـة پـشت مثزةكـةي دانيـشتبوو،              
ــيبوو   ــي نةنووس ــةآلم هيچ ــيبوو  ب ــي نةنووس ــةآلم هيچ ــيبوو  ب ــي نةنووس ــةآلم هيچ ــيبوو  ب ــي نةنووس ــةآلم هيچ ــي   . . . . ب ــيبووي و رةش ــيبوو؟ نووس ــي   نةينووس ــيبووي و رةش ــيبوو؟ نووس ــي   نةينووس ــيبووي و رةش ــيبوو؟ نووس ــي   نةينووس ــيبووي و رةش ــيبوو؟ نووس نةينووس



 

نووسيبووي نووسيبووي نووسيبووي نووسيبووي . . . . نووسيبووي و گرمؤصةي كردبوو، فذثيدا بوو     نووسيبووي و گرمؤصةي كردبوو، فذثيدا بوو     نووسيبووي و گرمؤصةي كردبوو، فذثيدا بوو     نووسيبووي و گرمؤصةي كردبوو، فذثيدا بوو     . . . . كردبووةوةكردبووةوةكردبووةوةكردبووةوة
        ............وووو

نـةمگوتبوو وا ديـارة   نـةمگوتبوو وا ديـارة   نـةمگوتبوو وا ديـارة   نـةمگوتبوو وا ديـارة   . . . .  زانيبـووم نايبيـستث     زانيبـووم نايبيـستث     زانيبـووم نايبيـستث     زانيبـووم نايبيـستث    ))))))))............ واديارة  واديارة  واديارة  واديارة ((((((((: : : : گوتبوومگوتبوومگوتبوومگوتبووم
وةك كةسـثك بـوو،     وةك كةسـثك بـوو،     وةك كةسـثك بـوو،     وةك كةسـثك بـوو،     . . . . سـةيرم كردبـوو   سـةيرم كردبـوو   سـةيرم كردبـوو   سـةيرم كردبـوو   . . . . قسةكةم تـةواو نـةكردبوو    قسةكةم تـةواو نـةكردبوو    قسةكةم تـةواو نـةكردبوو    قسةكةم تـةواو نـةكردبوو    . . . . چيچيچيچي

بـة  بـة  بـة  بـة  . . . . وو زؤري بـؤ هاتبـث     وو زؤري بـؤ هاتبـث     وو زؤري بـؤ هاتبـث     وو زؤري بـؤ هاتبـث     وةك كةسثك بـ   وةك كةسثك بـ   وةك كةسثك بـ   وةك كةسثك بـ   . . . . بثگاريةكي سةخيت پث كرابث   بثگاريةكي سةخيت پث كرابث   بثگاريةكي سةخيت پث كرابث   بثگاريةكي سةخيت پث كرابث   
قةصــةم گلــؤر  قةصــةم گلــؤر  قةصــةم گلــؤر  قةصــةم گلــؤر  . . . . تووذةييــةوة قةصــةمةكةي فذثــدابووة ســةر مثزةكــة    تووذةييــةوة قةصــةمةكةي فذثــدابووة ســةر مثزةكــة    تووذةييــةوة قةصــةمةكةي فذثــدابووة ســةر مثزةكــة    تووذةييــةوة قةصــةمةكةي فذثــدابووة ســةر مثزةكــة    

ئةو جگةرةيةكي لـة    ئةو جگةرةيةكي لـة    ئةو جگةرةيةكي لـة    ئةو جگةرةيةكي لـة    . . . . لةو سةري مثزةكةوة كةوتبووة خوار    لةو سةري مثزةكةوة كةوتبووة خوار    لةو سةري مثزةكةوة كةوتبووة خوار    لةو سةري مثزةكةوة كةوتبووة خوار    . . . . بووبووةوةبووبووةوةبووبووةوةبووبووةوة
        : : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . پاكةتةكةي دةرهثنابوو دايگريساندبووپاكةتةكةي دةرهثنابوو دايگريساندبووپاكةتةكةي دةرهثنابوو دايگريساندبووپاكةتةكةي دةرهثنابوو دايگريساندبوو

    )))))))).... فريـا ناكـةوم     فريـا ناكـةوم     فريـا ناكـةوم     فريـا ناكـةوم    ((((((((: : : : گوتبوويـةوة گوتبوويـةوة گوتبوويـةوة گوتبوويـةوة . . . .  لة بةر خؤية گوتبووي     لة بةر خؤية گوتبووي     لة بةر خؤية گوتبووي     لة بةر خؤية گوتبووي    ))))))))............ بثسوودة  بثسوودة  بثسوودة  بثسوودة ((((((((
ــوو   ــة پــشت مثزةكــةي هةســتا ب ــوو  ئةوســا شــةكةت ل ــة پــشت مثزةكــةي هةســتا ب ــوو  ئةوســا شــةكةت ل ــة پــشت مثزةكــةي هةســتا ب ــوو  ئةوســا شــةكةت ل ــة پــشت مثزةكــةي هةســتا ب ســةرو خــوارثكي ســةرو خــوارثكي ســةرو خــوارثكي ســةرو خــوارثكي . . . . ئةوســا شــةكةت ل

        ژوورةكةي كردبوو، ژوورةكةي كردبوو، ژوورةكةي كردبوو، ژوورةكةي كردبوو، 
        ....لة حاست تاقي كتثبةكان راوةستابوولة حاست تاقي كتثبةكان راوةستابوولة حاست تاقي كتثبةكان راوةستابوولة حاست تاقي كتثبةكان راوةستابوو

كتثبةكان كتثبةكان كتثبةكان كتثبةكان . . . .  لة خؤي پرسيبوو لة خؤي پرسيبوو لة خؤي پرسيبوو لة خؤي پرسيبوو)))))))) ئةو هةموو كتثبة چؤن نووسراون؟    ئةو هةموو كتثبة چؤن نووسراون؟    ئةو هةموو كتثبة چؤن نووسراون؟    ئةو هةموو كتثبة چؤن نووسراون؟   ((((((((
ئـةو كاتانـة كـة    ئـةو كاتانـة كـة    ئـةو كاتانـة كـة    ئـةو كاتانـة كـة    . . . . چريؤكـةكاين خوثنـدبووةوة  چريؤكـةكاين خوثنـدبووةوة  چريؤكـةكاين خوثنـدبووةوة  چريؤكـةكاين خوثنـدبووةوة  . . . . كـةميان چـريؤك بـوون   كـةميان چـريؤك بـوون   كـةميان چـريؤك بـوون   كـةميان چـريؤك بـوون   

ؤكـي كـورت و درثـژي      ؤكـي كـورت و درثـژي      ؤكـي كـورت و درثـژي      ؤكـي كـورت و درثـژي      دةيان چري دةيان چري دةيان چري دةيان چري . . . . نةيتوانيبوو بنووسث، خوثندبوويةوة  نةيتوانيبوو بنووسث، خوثندبوويةوة  نةيتوانيبوو بنووسث، خوثندبوويةوة  نةيتوانيبوو بنووسث، خوثندبوويةوة  
سـةير  سـةير  سـةير  سـةير  ... ... ... ... چريؤكي كوردي، فارسي، ئثراين و هةندةراين     چريؤكي كوردي، فارسي، ئثراين و هةندةراين     چريؤكي كوردي، فارسي، ئثراين و هةندةراين     چريؤكي كوردي، فارسي، ئثراين و هةندةراين     . . . . خوثندبووةوةخوثندبووةوةخوثندبووةوةخوثندبووةوة

حةمتـةن  حةمتـةن  حةمتـةن  حةمتـةن  . . . . بوو ئةويش چريؤكةكاين بة پثي زمانةكةيان دابـةش كردبـوو         بوو ئةويش چريؤكةكاين بة پثي زمانةكةيان دابـةش كردبـوو         بوو ئةويش چريؤكةكاين بة پثي زمانةكةيان دابـةش كردبـوو         بوو ئةويش چريؤكةكاين بة پثي زمانةكةيان دابـةش كردبـوو         
ــةكانيش ــةكانيشچريؤكنووس ــةكانيشچريؤكنووس ــةكانيشچريؤكنووس ــووي... ... ... ... چريؤكنووس ــار گوتب ــوويزؤر ج ــار گوتب ــوويزؤر ج ــار گوتب ــوويزؤر ج ــار گوتب ــثكي ((((((((: : : : زؤر ج ــن چريؤكنووس ــثكي  م ــن چريؤكنووس ــثكي  م ــن چريؤكنووس ــثكي  م ــن چريؤكنووس  م

 مــن  مــن  مــن  مــن ((((((((: : : : لثــرةش دةيگــوتلثــرةش دةيگــوتلثــرةش دةيگــوتلثــرةش دةيگــوت. . . .  لــة دةرةوةي وآلت گوتبــووي لــة دةرةوةي وآلت گوتبــووي لــة دةرةوةي وآلت گوتبــووي لــة دةرةوةي وآلت گوتبــووي))))))))....رؤژهــةآلتيمرؤژهــةآلتيمرؤژهــةآلتيمرؤژهــةآلتيم
 سـةيرة چريؤكنووسـةكان بـة پثـي زمـان و             سـةيرة چريؤكنووسـةكان بـة پثـي زمـان و             سـةيرة چريؤكنووسـةكان بـة پثـي زمـان و             سـةيرة چريؤكنووسـةكان بـة پثـي زمـان و            ))))))))....چريؤكنووسثكي كـوردم  چريؤكنووسثكي كـوردم  چريؤكنووسثكي كـوردم  چريؤكنووسثكي كـوردم  

... ... ... ... چريؤكنووســي رؤژاوايــي و رؤژهــةآليتچريؤكنووســي رؤژاوايــي و رؤژهــةآليتچريؤكنووســي رؤژاوايــي و رؤژهــةآليتچريؤكنووســي رؤژاوايــي و رؤژهــةآليت. . . . نةتــةوةيان دابــةش بكــرثننةتــةوةيان دابــةش بكــرثننةتــةوةيان دابــةش بكــرثننةتــةوةيان دابــةش بكــرثن
ــورد  ــارس و ك ــي ف ــورد چريؤكنووس ــارس و ك ــي ف ــورد چريؤكنووس ــارس و ك ــي ف ــورد چريؤكنووس ــارس و ك ــي ف ــةوةي  ... ... ... ... چريؤكنووس ــان و نةت ــي زم ــةوةي  چريؤكنووس ــان و نةت ــي زم ــةوةي  چريؤكنووس ــان و نةت ــي زم ــةوةي  چريؤكنووس ــان و نةت ــي زم چريؤكنووس
بريـا هـةموو مرؤفـةكان بـة زمانثـك          بريـا هـةموو مرؤفـةكان بـة زمانثـك          بريـا هـةموو مرؤفـةكان بـة زمانثـك          بريـا هـةموو مرؤفـةكان بـة زمانثـك          ... ... ... ... باآلدةست و، زمان و نةتـةوةي     باآلدةست و، زمان و نةتـةوةي     باآلدةست و، زمان و نةتـةوةي     باآلدةست و، زمان و نةتـةوةي     

بريـا  بريـا  بريـا  بريـا  . . . . نني و بـة زمانثـك دةگريـان      نني و بـة زمانثـك دةگريـان      نني و بـة زمانثـك دةگريـان      نني و بـة زمانثـك دةگريـان      هةروا كة بة زمانثك پثدةكـة     هةروا كة بة زمانثك پثدةكـة     هةروا كة بة زمانثك پثدةكـة     هةروا كة بة زمانثك پثدةكـة     . . . . دةدواندةدواندةدواندةدوان
هةروا كة بة زمانثـك     هةروا كة بة زمانثـك     هةروا كة بة زمانثـك     هةروا كة بة زمانثـك     . . . . هةموو چريؤكنووسةكان بة زمانثك دةياننووسي    هةموو چريؤكنووسةكان بة زمانثك دةياننووسي    هةموو چريؤكنووسةكان بة زمانثك دةياننووسي    هةموو چريؤكنووسةكان بة زمانثك دةياننووسي    

. . . . ئازاري نووسني و رةشـكردنةوة    ئازاري نووسني و رةشـكردنةوة    ئازاري نووسني و رةشـكردنةوة    ئازاري نووسني و رةشـكردنةوة    . . . . ئازاري نةنووسني ئازاري نةنووسني ئازاري نةنووسني ئازاري نةنووسني . . . . ئازاريان دةكثشا ئازاريان دةكثشا ئازاريان دةكثشا ئازاريان دةكثشا 
        ............نووسني و گرمؤصةكردن و فذثداننووسني و گرمؤصةكردن و فذثداننووسني و گرمؤصةكردن و فذثداننووسني و گرمؤصةكردن و فذثدان
        مشتثك ئاوي بة روومةتيدا كرد و، مشتثك ئاوي بة روومةتيدا كرد و، مشتثك ئاوي بة روومةتيدا كرد و، مشتثك ئاوي بة روومةتيدا كرد و، . . . . بةياين زوو لة خةو هةستابةياين زوو لة خةو هةستابةياين زوو لة خةو هةستابةياين زوو لة خةو هةستا

        ئةوسا گةذايةوة ئةوسا گةذايةوة ئةوسا گةذايةوة ئةوسا گةذايةوة . . . . لة ئاشپةزخانة بة سةر پثوة پاروويةك ناين خواردلة ئاشپةزخانة بة سةر پثوة پاروويةك ناين خواردلة ئاشپةزخانة بة سةر پثوة پاروويةك ناين خواردلة ئاشپةزخانة بة سةر پثوة پاروويةك ناين خوارد
ــةو رؤژةي  . . . . بــؤ ژوورةكــةيبــؤ ژوورةكــةيبــؤ ژوورةكــةيبــؤ ژوورةكــةي ــؤ پــشت مثزةكــة و، يةكــةم جگــةرةي ئ ــةو رؤژةي  ب ــؤ پــشت مثزةكــة و، يةكــةم جگــةرةي ئ ــةو رؤژةي  ب ــؤ پــشت مثزةكــة و، يةكــةم جگــةرةي ئ ــةو رؤژةي  ب ــؤ پــشت مثزةكــة و، يةكــةم جگــةرةي ئ ب



 

 دةبـث بـذؤم بـؤ      دةبـث بـذؤم بـؤ      دةبـث بـذؤم بـؤ      دةبـث بـذؤم بـؤ     ((((((((: : : : ئةو گـويت  ئةو گـويت  ئةو گـويت  ئةو گـويت  . . . . نا، من هيچم نةگوت   نا، من هيچم نةگوت   نا، من هيچم نةگوت   نا، من هيچم نةگوت   ... ... ... ... گومتگومتگومتگومت. . . . داگريساندداگريساندداگريساندداگريساند
        ))))))))....الي فةرهادالي فةرهادالي فةرهادالي فةرهاد

. . . . دانيشتبووم و چـام دةخـواردةوة     دانيشتبووم و چـام دةخـواردةوة     دانيشتبووم و چـام دةخـواردةوة     دانيشتبووم و چـام دةخـواردةوة     . . . . من لة ژوورةكةي فةرهاد بووم    من لة ژوورةكةي فةرهاد بووم    من لة ژوورةكةي فةرهاد بووم    من لة ژوورةكةي فةرهاد بووم    
        پياصةيةكم پياصةيةكم پياصةيةكم پياصةيةكم 
        )))))))).... چاي دوا ناشتا چاي دوا ناشتا چاي دوا ناشتا چاي دوا ناشتا((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت. . . .  تثكرد تثكرد تثكرد تثكردبؤ ئةويشبؤ ئةويشبؤ ئةويشبؤ ئةويش
        )))))))).... تؤ جگةرة زؤر دةكثشي، بةآلم چا كةم دةخؤيتةوة تؤ جگةرة زؤر دةكثشي، بةآلم چا كةم دةخؤيتةوة تؤ جگةرة زؤر دةكثشي، بةآلم چا كةم دةخؤيتةوة تؤ جگةرة زؤر دةكثشي، بةآلم چا كةم دةخؤيتةوة((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

    ((((((((: : : : ئـةويش زةردةخةنةيـةكي كـرد و، گـويت        ئـةويش زةردةخةنةيـةكي كـرد و، گـويت        ئـةويش زةردةخةنةيـةكي كـرد و، گـويت        ئـةويش زةردةخةنةيـةكي كـرد و، گـويت        . . . . بة پثكةنينـةوة گـومت    بة پثكةنينـةوة گـومت    بة پثكةنينـةوة گـومت    بة پثكةنينـةوة گـومت    
        ))))))))....غوربةت ميزاجي شثواندوومغوربةت ميزاجي شثواندوومغوربةت ميزاجي شثواندوومغوربةت ميزاجي شثواندووم

ــثواندووي   ــشي ش ــةت ژياني ــةمگوت غورب ــثواندووي  ن ــشي ش ــةت ژياني ــةمگوت غورب ــثواندووي  ن ــشي ش ــةت ژياني ــةمگوت غورب ــثواندووي  ن ــشي ش ــةت ژياني ــةمگوت غورب ــيةكة  . . . . ن ــاگري مةنگةص ــيةكة  ئ ــاگري مةنگةص ــيةكة  ئ ــاگري مةنگةص ــيةكة  ئ ــاگري مةنگةص ئ
. . . . خؤصةكةم رؤ كرد و هةندثك خةصـووزي تـازةم گةشـاندةوة          خؤصةكةم رؤ كرد و هةندثك خةصـووزي تـازةم گةشـاندةوة          خؤصةكةم رؤ كرد و هةندثك خةصـووزي تـازةم گةشـاندةوة          خؤصةكةم رؤ كرد و هةندثك خةصـووزي تـازةم گةشـاندةوة          . . . . دامركابوودامركابوودامركابوودامركابوو

        پاشان مةقاشم پاشان مةقاشم پاشان مةقاشم پاشان مةقاشم 
ئـةو  ئـةو  ئـةو  ئـةو  . . . . لة پـشكؤكان رؤ كـرد و پـشكؤيةكي گةشـاوةي لـةبارم هةصـگرت              لة پـشكؤكان رؤ كـرد و پـشكؤيةكي گةشـاوةي لـةبارم هةصـگرت              لة پـشكؤكان رؤ كـرد و پـشكؤيةكي گةشـاوةي لـةبارم هةصـگرت              لة پـشكؤكان رؤ كـرد و پـشكؤيةكي گةشـاوةي لـةبارم هةصـگرت              

 ئةوسا نيگاي لة منةوة بؤ فةرهاد  ئةوسا نيگاي لة منةوة بؤ فةرهاد  ئةوسا نيگاي لة منةوة بؤ فةرهاد  ئةوسا نيگاي لة منةوة بؤ فةرهاد ))))))))............ بةم بةيانية بةم بةيانية بةم بةيانية بةم بةيانية((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . سةيري هاتثسةيري هاتثسةيري هاتثسةيري هاتث
لـة بـةر پةجنـةرةي بچـووكي        لـة بـةر پةجنـةرةي بچـووكي        لـة بـةر پةجنـةرةي بچـووكي        لـة بـةر پةجنـةرةي بچـووكي        . . . . فةرهاد هثشتا هةصنةسـتابوو   فةرهاد هثشتا هةصنةسـتابوو   فةرهاد هثشتا هةصنةسـتابوو   فةرهاد هثشتا هةصنةسـتابوو   . . . . گوثزايةوةگوثزايةوةگوثزايةوةگوثزايةوة

 ماوةيةكة   ماوةيةكة   ماوةيةكة   ماوةيةكة  ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . يانيدا راكشا بوو  يانيدا راكشا بوو  يانيدا راكشا بوو  يانيدا راكشا بوو  ژوورةكة، لة بةر رؤشنايي كزي بة     ژوورةكة، لة بةر رؤشنايي كزي بة     ژوورةكة، لة بةر رؤشنايي كزي بة     ژوورةكة، لة بةر رؤشنايي كزي بة     
        ))))))))....فةرهاد بةيانيان درةنگ هةصدةستثفةرهاد بةيانيان درةنگ هةصدةستثفةرهاد بةيانيان درةنگ هةصدةستثفةرهاد بةيانيان درةنگ هةصدةستث

        . . . .  پياو كة ناچار بث لة ماص نةچثتة دةر پياو كة ناچار بث لة ماص نةچثتة دةر پياو كة ناچار بث لة ماص نةچثتة دةر پياو كة ناچار بث لة ماص نةچثتة دةر((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت. . . . لة گةص مين بوولة گةص مين بوولة گةص مين بوولة گةص مين بوو
        ))))))))............كة دةسيت نةچثتة هيچ كارثككة دةسيت نةچثتة هيچ كارثككة دةسيت نةچثتة هيچ كارثككة دةسيت نةچثتة هيچ كارثك

        ::::نووسينووسينووسينووسي
. . . . حةفتةيةكة لة ماص نةرؤشتووةتة دةر    حةفتةيةكة لة ماص نةرؤشتووةتة دةر    حةفتةيةكة لة ماص نةرؤشتووةتة دةر    حةفتةيةكة لة ماص نةرؤشتووةتة دةر    . . . . لة ماص ناذواتة دةر فةرهاد    لة ماص ناذواتة دةر فةرهاد    لة ماص ناذواتة دةر فةرهاد    لة ماص ناذواتة دةر فةرهاد    

ــن      ــسدا ب ــاودثري پؤلي ــر چ ــة ژث ــدةچثت ل ــة پث ــاين گوتوويان ــن     هاوذثك ــسدا ب ــاودثري پؤلي ــر چ ــة ژث ــدةچثت ل ــة پث ــاين گوتوويان ــن     هاوذثك ــسدا ب ــاودثري پؤلي ــر چ ــة ژث ــدةچثت ل ــة پث ــاين گوتوويان ــن     هاوذثك ــسدا ب ــاودثري پؤلي ــر چ ــة ژث ــدةچثت ل ــة پث ــاين گوتوويان . . . . هاوذثك
هةموويان؟ گوتوويانة تا ماوةيةك دةبث هةموو پةيوةنديةك لـة گـةص           هةموويان؟ گوتوويانة تا ماوةيةك دةبث هةموو پةيوةنديةك لـة گـةص           هةموويان؟ گوتوويانة تا ماوةيةك دةبث هةموو پةيوةنديةك لـة گـةص           هةموويان؟ گوتوويانة تا ماوةيةك دةبث هةموو پةيوةنديةك لـة گـةص           

 مــن دةبــث  مــن دةبــث  مــن دةبــث  مــن دةبــث ((((((((: : : : فــةرهاد گوتوويــةفــةرهاد گوتوويــةفــةرهاد گوتوويــةفــةرهاد گوتوويــة. . . . خؤيــان و لــة گــةص خةصــك بقــرتثنن خؤيــان و لــة گــةص خةصــك بقــرتثنن خؤيــان و لــة گــةص خةصــك بقــرتثنن خؤيــان و لــة گــةص خةصــك بقــرتثنن 
يـان ئةگـةر رؤشـتين پثناكرثـت،        يـان ئةگـةر رؤشـتين پثناكرثـت،        يـان ئةگـةر رؤشـتين پثناكرثـت،        يـان ئةگـةر رؤشـتين پثناكرثـت،        . . . .  دةبـث لـةو ماصـة بـذوات         دةبـث لـةو ماصـة بـذوات         دةبـث لـةو ماصـة بـذوات         دةبـث لـةو ماصـة بـذوات        ))))))))چيبكةم؟  چيبكةم؟  چيبكةم؟  چيبكةم؟  

دةبث لة  دةبث لة  دةبث لة  دةبث لة  . . . . دةبث چي كتثب و كاغةزي مةترسيداري لة الية بيفةوتثنثت        دةبث چي كتثب و كاغةزي مةترسيداري لة الية بيفةوتثنثت        دةبث چي كتثب و كاغةزي مةترسيداري لة الية بيفةوتثنثت        دةبث چي كتثب و كاغةزي مةترسيداري لة الية بيفةوتثنثت        
دةبث وا بكات خةصكي گةذةك پثيان وابثت لة مـاص        دةبث وا بكات خةصكي گةذةك پثيان وابثت لة مـاص        دةبث وا بكات خةصكي گةذةك پثيان وابثت لة مـاص        دةبث وا بكات خةصكي گةذةك پثيان وابثت لة مـاص        . . . . ماص نةذواتة دةر  ماص نةذواتة دةر  ماص نةذواتة دةر  ماص نةذواتة دةر  

        ............تةنانةت خاوةن ماصةكةشيتةنانةت خاوةن ماصةكةشيتةنانةت خاوةن ماصةكةشيتةنانةت خاوةن ماصةكةشي. . . . نيةنيةنيةنية
وةك چـؤن   وةك چـؤن   وةك چـؤن   وةك چـؤن   . . . . چ پثويستة؟ لة پريثژين خاوةن ماصي دصنياية فةرهاد       چ پثويستة؟ لة پريثژين خاوةن ماصي دصنياية فةرهاد       چ پثويستة؟ لة پريثژين خاوةن ماصي دصنياية فةرهاد       چ پثويستة؟ لة پريثژين خاوةن ماصي دصنياية فةرهاد       

هةر ئةو شةوة چي كتثب و كاغـةزة كـؤي          هةر ئةو شةوة چي كتثب و كاغـةزة كـؤي          هةر ئةو شةوة چي كتثب و كاغـةزة كـؤي          هةر ئةو شةوة چي كتثب و كاغـةزة كـؤي          . . . . لة باوةشي دايكي دصنياية   لة باوةشي دايكي دصنياية   لة باوةشي دايكي دصنياية   لة باوةشي دايكي دصنياية   
لـة پـشت    لـة پـشت    لـة پـشت    لـة پـشت    . . . . پريثـژن دةيبينثـت   پريثـژن دةيبينثـت   پريثـژن دةيبينثـت   پريثـژن دةيبينثـت   . . . . دةكاتةوة و لة حةسـار هةصـياندةذثژثت      دةكاتةوة و لة حةسـار هةصـياندةذثژثت      دةكاتةوة و لة حةسـار هةصـياندةذثژثت      دةكاتةوة و لة حةسـار هةصـياندةذثژثت      



 

. . . . هةواصثكي ناخؤش هةواصثكي ناخؤش هةواصثكي ناخؤش هةواصثكي ناخؤش . . . . پةجنةرةي ژوورةكةي سووسةي شتثك دةكات    پةجنةرةي ژوورةكةي سووسةي شتثك دةكات    پةجنةرةي ژوورةكةي سووسةي شتثك دةكات    پةجنةرةي ژوورةكةي سووسةي شتثك دةكات    
شـةمچةي بـة    شـةمچةي بـة    شـةمچةي بـة    شـةمچةي بـة    . . . . پريثـژن لـة ژوورةكـةي دثتـة دةر        پريثـژن لـة ژوورةكـةي دثتـة دةر        پريثـژن لـة ژوورةكـةي دثتـة دةر        پريثـژن لـة ژوورةكـةي دثتـة دةر        . . . . بةرايي كارةساتثك بةرايي كارةساتثك بةرايي كارةساتثك بةرايي كارةساتثك 

. . . . پريثــژن دادةچــصةكثت  پريثــژن دادةچــصةكثت  پريثــژن دادةچــصةكثت  پريثــژن دادةچــصةكثت  . . . . بــةرايي ســوومتانثك  بــةرايي ســوومتانثك  بــةرايي ســوومتانثك  بــةرايي ســوومتانثك  . . . . دةســتةوةية فــةرهاد  دةســتةوةية فــةرهاد  دةســتةوةية فــةرهاد  دةســتةوةية فــةرهاد  
بة خةمـةوة لـة   بة خةمـةوة لـة   بة خةمـةوة لـة   بة خةمـةوة لـة   . . . . لة دصي خؤشيدا نايصثت  لة دصي خؤشيدا نايصثت  لة دصي خؤشيدا نايصثت  لة دصي خؤشيدا نايصثت  . . . . ناصثت كةواتة چي  ناصثت كةواتة چي  ناصثت كةواتة چي  ناصثت كةواتة چي  ... ... ... ... كةواتةكةواتةكةواتةكةواتة

ــاي كت ــاي كتكؤگ ــاي كتكؤگ ــاي كتكؤگ ــت كؤگ ــذژاوةكان دةذوانث ــة هةص ــت ثب ــذژاوةكان دةذوانث ــة هةص ــت ثب ــذژاوةكان دةذوانث ــة هةص ــت ثب ــذژاوةكان دةذوانث ــة هةص ــثت. . . . ثب ــثتدةص ــثتدةص ــثتدةص ــان  ((((((((: : : : دةص ــةر بووني ــان   ئةگ ــةر بووني ــان   ئةگ ــةر بووني ــان   ئةگ ــةر بووني  ئةگ
ــشارمةوة  ــوامن بيان ــشارمةوة پثويــستة دةت ــوامن بيان ــشارمةوة پثويــستة دةت ــوامن بيان ــشارمةوة پثويــستة دةت ــوامن بيان ــؤ هــةر شــوثنثك حــةز بكــةي   . . . . پثويــستة دةت ــان ب ــؤ هــةر شــوثنثك حــةز بكــةي   ي ــان ب ــؤ هــةر شــوثنثك حــةز بكــةي   ي ــان ب ــؤ هــةر شــوثنثك حــةز بكــةي   ي ــان ب ي

        ))))))))....بيانگوثزمةوةبيانگوثزمةوةبيانگوثزمةوةبيانگوثزمةوة
. . . . لــة گوثچكــةي دوژمــن و دصــي تــاريكي دةترســثتلــة گوثچكــةي دوژمــن و دصــي تــاريكي دةترســثتلــة گوثچكــةي دوژمــن و دصــي تــاريكي دةترســثتلــة گوثچكــةي دوژمــن و دصــي تــاريكي دةترســثت. . . . نــزم دةيــصثتنــزم دةيــصثتنــزم دةيــصثتنــزم دةيــصثت

لـة كـةنگثوة؟    لـة كـةنگثوة؟    لـة كـةنگثوة؟    لـة كـةنگثوة؟    . . . . پريثژن بة هةوو شتيك دةزانثت    پريثژن بة هةوو شتيك دةزانثت    پريثژن بة هةوو شتيك دةزانثت    پريثژن بة هةوو شتيك دةزانثت    . . . . سةيري دثتث فةرهاد  سةيري دثتث فةرهاد  سةيري دثتث فةرهاد  سةيري دثتث فةرهاد  
        . . . . ميهرةبان وةآلمي ميهرةبانيةكةي دةداتةوةميهرةبان وةآلمي ميهرةبانيةكةي دةداتةوةميهرةبان وةآلمي ميهرةبانيةكةي دةداتةوةميهرةبان وةآلمي ميهرةبانيةكةي دةداتةوة

        )))))))).... نا دايةگيان نا دايةگيان نا دايةگيان نا دايةگيان((((((((
        گذ لة دصخؤشيةكاين گذ لة دصخؤشيةكاين گذ لة دصخؤشيةكاين گذ لة دصخؤشيةكاين . . . . شةمچة بة كتثب و كاغةزةكانةوة دةنثتشةمچة بة كتثب و كاغةزةكانةوة دةنثتشةمچة بة كتثب و كاغةزةكانةوة دةنثتشةمچة بة كتثب و كاغةزةكانةوة دةنثت

هةصــدةلةرزثت هةصــدةلةرزثت هةصــدةلةرزثت هةصــدةلةرزثت . . . . پريثــژن هثــشتا بــة دياريــةوة راوةســتاوة پريثــژن هثــشتا بــة دياريــةوة راوةســتاوة پريثــژن هثــشتا بــة دياريــةوة راوةســتاوة پريثــژن هثــشتا بــة دياريــةوة راوةســتاوة . . . . بــةر دةداتبــةر دةداتبــةر دةداتبــةر دةدات
بصثـسةكان لـة سـةر     بصثـسةكان لـة سـةر     بصثـسةكان لـة سـةر     بصثـسةكان لـة سـةر     . . . . ئاگرةكـة گـةرمي ناكاتـةوة     ئاگرةكـة گـةرمي ناكاتـةوة     ئاگرةكـة گـةرمي ناكاتـةوة     ئاگرةكـة گـةرمي ناكاتـةوة     . . . . سـةرمايةيت سـةرمايةيت سـةرمايةيت سـةرمايةيت . . . . پريثژنپريثژنپريثژنپريثژن

ــةن    ــةما دةك ــساري س ــؤچي روخ ــرچ و ل ــةن   چ ــةما دةك ــساري س ــؤچي روخ ــرچ و ل ــةن   چ ــةما دةك ــساري س ــؤچي روخ ــرچ و ل ــةن   چ ــةما دةك ــساري س ــؤچي روخ ــرچ و ل ــزةوين . . . . چ ــةماي قث ــزةوين وةك س ــةماي قث ــزةوين وةك س ــةماي قث ــزةوين وةك س ــةماي قث     وةك س
        ....پريثژنثك لة ناو پثچ و خويل گةزارةي ئاگرداپريثژنثك لة ناو پثچ و خويل گةزارةي ئاگرداپريثژنثك لة ناو پثچ و خويل گةزارةي ئاگرداپريثژنثك لة ناو پثچ و خويل گةزارةي ئاگردا

        )))))))).... دةبث چةند رؤژ لة ماص نةذؤمة دةر دةبث چةند رؤژ لة ماص نةذؤمة دةر دةبث چةند رؤژ لة ماص نةذؤمة دةر دةبث چةند رؤژ لة ماص نةذؤمة دةر((((((((: : : : فةرهاد دةصثتفةرهاد دةصثتفةرهاد دةصثتفةرهاد دةصثت
ــدةگات  ــژن تث ــدةگات پريث ــژن تث ــدةگات پريث ــژن تث ــدةگات پريث ــژن تث ــوتين    . . . . پريث ــاين گ ــة گي ــة ل ــات ك ــةو ترســةش دةگ ــوتين    ل ــاين گ ــة گي ــة ل ــات ك ــةو ترســةش دةگ ــوتين    ل ــاين گ ــة گي ــة ل ــات ك ــةو ترســةش دةگ ــوتين    ل ــاين گ ــة گي ــة ل ــات ك ــةو ترســةش دةگ ل

. . . . چاو لة گذةكة هةصدةبذثت و لـة چـاوي فـةرهاد دةذوانثـت            چاو لة گذةكة هةصدةبذثت و لـة چـاوي فـةرهاد دةذوانثـت            چاو لة گذةكة هةصدةبذثت و لـة چـاوي فـةرهاد دةذوانثـت            چاو لة گذةكة هةصدةبذثت و لـة چـاوي فـةرهاد دةذوانثـت            . . . . نيشتووةنيشتووةنيشتووةنيشتووة
    ((((((((: : : : پريثــژن دةصــثت پريثــژن دةصــثت پريثــژن دةصــثت پريثــژن دةصــثت . . . . بصثــسةكان لــة چــاوي فــةرهاددا دادةمركثنــةوة    بصثــسةكان لــة چــاوي فــةرهاددا دادةمركثنــةوة    بصثــسةكان لــة چــاوي فــةرهاددا دادةمركثنــةوة    بصثــسةكان لــة چــاوي فــةرهاددا دادةمركثنــةوة    

        ))))))))............با چةند رؤژيش لة الي ئةم دايكة پريةخيؤتبا چةند رؤژيش لة الي ئةم دايكة پريةخيؤتبا چةند رؤژيش لة الي ئةم دايكة پريةخيؤتبا چةند رؤژيش لة الي ئةم دايكة پريةخيؤت. . . . چاكترچاكترچاكترچاكتر
ئةگةر كةسـثكيش سـؤراخم     ئةگةر كةسـثكيش سـؤراخم     ئةگةر كةسـثكيش سـؤراخم     ئةگةر كةسـثكيش سـؤراخم     . . . .  بةآلم نابث كةس بزانث لة ماصةوةم       بةآلم نابث كةس بزانث لة ماصةوةم       بةآلم نابث كةس بزانث لة ماصةوةم       بةآلم نابث كةس بزانث لة ماصةوةم      ((((((((
        ))))))))............بگرثبگرثبگرثبگرث
ئـةي چـي بـة    ئـةي چـي بـة    ئـةي چـي بـة    ئـةي چـي بـة    ... ... ... ... دةبث بـصثم رؤشـتووة بـؤ    دةبث بـصثم رؤشـتووة بـؤ    دةبث بـصثم رؤشـتووة بـؤ    دةبث بـصثم رؤشـتووة بـؤ    . . . .  دةبث بصثم لة ماص نية      دةبث بصثم لة ماص نية      دةبث بصثم لة ماص نية      دةبث بصثم لة ماص نية     ((((((((

        ))))))))كاصث بصثم؟ كاصث بصثم؟ كاصث بصثم؟ كاصث بصثم؟ 
چــي بــة كاصــث دةصــثت فــةرهاد؟ چــؤين تثدةگةيــةنثت كــة رةنگــة  چــي بــة كاصــث دةصــثت فــةرهاد؟ چــؤين تثدةگةيــةنثت كــة رةنگــة  چــي بــة كاصــث دةصــثت فــةرهاد؟ چــؤين تثدةگةيــةنثت كــة رةنگــة  چــي بــة كاصــث دةصــثت فــةرهاد؟ چــؤين تثدةگةيــةنثت كــة رةنگــة  

 خؤشي پثكةوةبوونيان كؤتايي هاتبث؟ ئةم پرسيارةية ئـازاري          خؤشي پثكةوةبوونيان كؤتايي هاتبث؟ ئةم پرسيارةية ئـازاري          خؤشي پثكةوةبوونيان كؤتايي هاتبث؟ ئةم پرسيارةية ئـازاري          خؤشي پثكةوةبوونيان كؤتايي هاتبث؟ ئةم پرسيارةية ئـازاري         رؤژاينرؤژاينرؤژاينرؤژاين
ئــةم پرســيارةية كــة ســبحةينث و ســبحةينثيةكيتريش بثــوةآلم  ئــةم پرســيارةية كــة ســبحةينث و ســبحةينثيةكيتريش بثــوةآلم  ئــةم پرســيارةية كــة ســبحةينث و ســبحةينثيةكيتريش بثــوةآلم  ئــةم پرســيارةية كــة ســبحةينث و ســبحةينثيةكيتريش بثــوةآلم  . . . . دةداتدةداتدةداتدةدات

        ............دةمثنثتةوةدةمثنثتةوةدةمثنثتةوةدةمثنثتةوة



 

گريـاوة،  گريـاوة،  گريـاوة،  گريـاوة،  . . . . مات و خةمبار خؤي بة ژووري فةرهاددا دةكات كاصـث     مات و خةمبار خؤي بة ژووري فةرهاددا دةكات كاصـث     مات و خةمبار خؤي بة ژووري فةرهاددا دةكات كاصـث     مات و خةمبار خؤي بة ژووري فةرهاددا دةكات كاصـث     
ــةذن  ــةكاين ت ــاوة گةش ــةذن چ ــةكاين ت ــاوة گةش ــةذن چ ــةكاين ت ــاوة گةش ــةذن چ ــةكاين ت ــاوة گةش ــثت. . . . چ ــثتدةص ــثتدةص ــثتدةص ــووة   ((((((((: : : : دةص ــك ب ــة وش ــة هةنارةك ــووة    گوص ــك ب ــة وش ــة هةنارةك ــووة    گوص ــك ب ــة وش ــة هةنارةك ــووة    گوص ــك ب ــة وش ــة هةنارةك  گوص

        ))))))))....فةرهادفةرهادفةرهادفةرهاد
ماوةيةك لةوةبةر گوتووية هةنارةكة لة لقـي ناسـكي بووةتـةوة و،        ماوةيةك لةوةبةر گوتووية هةنارةكة لة لقـي ناسـكي بووةتـةوة و،        ماوةيةك لةوةبةر گوتووية هةنارةكة لة لقـي ناسـكي بووةتـةوة و،        ماوةيةك لةوةبةر گوتووية هةنارةكة لة لقـي ناسـكي بووةتـةوة و،        

        لةوة دوا چؤين تث بگةيةنثت ئاگاي لةوة دوا چؤين تث بگةيةنثت ئاگاي لةوة دوا چؤين تث بگةيةنثت ئاگاي لةوة دوا چؤين تث بگةيةنثت ئاگاي . . . . دةگرث كاصثدةگرث كاصثدةگرث كاصثدةگرث كاصث. . . . كةوتووةكةوتووةكةوتووةكةوتووة
        دةترسم بة نةماين دةترسم بة نةماين دةترسم بة نةماين دةترسم بة نةماين . . . .  دةترسم فةرهاد دةترسم فةرهاد دةترسم فةرهاد دةترسم فةرهاد((((((((: : : : لة هاتنةوةي هةية؟ دةصثتلة هاتنةوةي هةية؟ دةصثتلة هاتنةوةي هةية؟ دةصثتلة هاتنةوةي هةية؟ دةصثت

        ))))))))....ئةم رةمز و ئيشارةتةئةم رةمز و ئيشارةتةئةم رةمز و ئيشارةتةئةم رةمز و ئيشارةتة
بــة هــةر دوو  بــة هــةر دوو  بــة هــةر دوو  بــة هــةر دوو  . . . . چــاو بــة ژوورةكــةي فــةرهاددا دةگثــذثت كاصــث     چــاو بــة ژوورةكــةي فــةرهاددا دةگثــذثت كاصــث     چــاو بــة ژوورةكــةي فــةرهاددا دةگثــذثت كاصــث     چــاو بــة ژوورةكــةي فــةرهاددا دةگثــذثت كاصــث     

ة لة مـاص نةذؤشـتووةتة دةر؟ لـة تـابلؤي سـةر             ة لة مـاص نةذؤشـتووةتة دةر؟ لـة تـابلؤي سـةر             ة لة مـاص نةذؤشـتووةتة دةر؟ لـة تـابلؤي سـةر             ة لة مـاص نةذؤشـتووةتة دةر؟ لـة تـابلؤي سـةر             لة كةنگثو لة كةنگثو لة كةنگثو لة كةنگثو . . . . ژوورةكةيداژوورةكةيداژوورةكةيداژوورةكةيدا
        هةست هةست هةست هةست . . . . هةست بة رووداوثك دةكاتهةست بة رووداوثك دةكاتهةست بة رووداوثك دةكاتهةست بة رووداوثك دةكات. . . . سثپايةكة رادةمثنثتسثپايةكة رادةمثنثتسثپايةكة رادةمثنثتسثپايةكة رادةمثنثت

        ....بة كارةساتثكبة كارةساتثكبة كارةساتثكبة كارةساتثك
        )))))))) چي روويداوة فةرهاد؟  چي روويداوة فةرهاد؟  چي روويداوة فةرهاد؟  چي روويداوة فةرهاد؟ ((((((((
        ))))))))............دةبث چةند رؤژ لة ماص نةذؤمة دةر ودةبث چةند رؤژ لة ماص نةذؤمة دةر ودةبث چةند رؤژ لة ماص نةذؤمة دةر ودةبث چةند رؤژ لة ماص نةذؤمة دةر و. . . . ماندوومماندوومماندوومماندووم. . . .  نةخؤشم نةخؤشم نةخؤشم نةخؤشم((((((((

ــة ــةنةخؤش ــةنةخؤش ــةنةخؤش ــارة . . . . نةخؤش ــدوو دي ــارة مان ــدوو دي ــارة مان ــدوو دي ــارة مان ــدوو دي ــتثكيترة  . . . . مان ــة ش ــةآلم رووداوةك ــتثكيترة  ب ــة ش ــةآلم رووداوةك ــتثكيترة  ب ــة ش ــةآلم رووداوةك ــتثكيترة  ب ــة ش ــةآلم رووداوةك ــاي . . . . ب ــاي نيگ ــاي نيگ ــاي نيگ نيگ
        . . . . راستگؤي دةيدركثنثتراستگؤي دةيدركثنثتراستگؤي دةيدركثنثتراستگؤي دةيدركثنثت

        )))))))) چي قةوماوة؟  چي قةوماوة؟  چي قةوماوة؟  چي قةوماوة؟ ((((((((
ناچــار پــث لــة راســيت دةنثــت و چــي لــة هاوذثكــاين بيــستووة بــؤ  ناچــار پــث لــة راســيت دةنثــت و چــي لــة هاوذثكــاين بيــستووة بــؤ  ناچــار پــث لــة راســيت دةنثــت و چــي لــة هاوذثكــاين بيــستووة بــؤ  ناچــار پــث لــة راســيت دةنثــت و چــي لــة هاوذثكــاين بيــستووة بــؤ  

ــةرهاد  ــةوة ف ــةرهاد كاصــثي دةگثذثت ــةوة ف ــةرهاد كاصــثي دةگثذثت ــةوة ف ــةرهاد كاصــثي دةگثذثت ــةوة ف ــة شــينگثذي . . . . كاصــثي دةگثذثت ــاين كاصــث دةبثت ــة شــينگثذي گري ــاين كاصــث دةبثت ــة شــينگثذي گري ــاين كاصــث دةبثت ــة شــينگثذي گري ــاين كاصــث دةبثت دصــي دصــي دصــي دصــي . . . . گري
        ... ... ... ... لة ژوورةكة دةذواتة دةرلة ژوورةكة دةذواتة دةرلة ژوورةكة دةذواتة دةرلة ژوورةكة دةذواتة دةر. . . . مانةوةي نامثنثتمانةوةي نامثنثتمانةوةي نامثنثتمانةوةي نامثنثت

فةرهاد نةيدةزاين كاصث لة كؤآلن و، تةنانةت لة هةموو گةذةكةكـةدا           فةرهاد نةيدةزاين كاصث لة كؤآلن و، تةنانةت لة هةموو گةذةكةكـةدا           فةرهاد نةيدةزاين كاصث لة كؤآلن و، تةنانةت لة هةموو گةذةكةكـةدا           فةرهاد نةيدةزاين كاصث لة كؤآلن و، تةنانةت لة هةموو گةذةكةكـةدا           
بةآلم دةيزاين هةموو رؤژثـك،     بةآلم دةيزاين هةموو رؤژثـك،     بةآلم دةيزاين هةموو رؤژثـك،     بةآلم دةيزاين هةموو رؤژثـك،     . . . . ئةوي بآلو كردبووةوة  ئةوي بآلو كردبووةوة  ئةوي بآلو كردبووةوة  ئةوي بآلو كردبووةوة  هةواصي رؤشتين   هةواصي رؤشتين   هةواصي رؤشتين   هةواصي رؤشتين   

لة گةص خؤركـةوتين بـةياين، كاصـثش لـة دةركـةي تةنةكـةي حةسـاري                لة گةص خؤركـةوتين بـةياين، كاصـثش لـة دةركـةي تةنةكـةي حةسـاري                لة گةص خؤركـةوتين بـةياين، كاصـثش لـة دةركـةي تةنةكـةي حةسـاري                لة گةص خؤركـةوتين بـةياين، كاصـثش لـة دةركـةي تةنةكـةي حةسـاري                
ــؤآلن و      ــة ك ــث ب ــة دؤن ــوارة وةك لةيل ــا ئث ــدةهات و، ت ــةكةيان هةص ــؤآلن و     ماص ــة ك ــث ب ــة دؤن ــوارة وةك لةيل ــا ئث ــدةهات و، ت ــةكةيان هةص ــؤآلن و     ماص ــة ك ــث ب ــة دؤن ــوارة وةك لةيل ــا ئث ــدةهات و، ت ــةكةيان هةص ــؤآلن و     ماص ــة ك ــث ب ــة دؤن ــوارة وةك لةيل ــا ئث ــدةهات و، ت ــةكةيان هةص ماص

جاروبـاريش كـة دةرفـةتثكي بـؤ        جاروبـاريش كـة دةرفـةتثكي بـؤ        جاروبـاريش كـة دةرفـةتثكي بـؤ        جاروبـاريش كـة دةرفـةتثكي بـؤ        . . . . كؤآلنةكاين گةذةكـدا دةسـووذايةوة    كؤآلنةكاين گةذةكـدا دةسـووذايةوة    كؤآلنةكاين گةذةكـدا دةسـووذايةوة    كؤآلنةكاين گةذةكـدا دةسـووذايةوة    
        ............دةذةخسادةذةخسادةذةخسادةذةخسا

. . . . دص لة دواية  دص لة دواية  دص لة دواية  دص لة دواية  . . . . بة گومان و وةسواسةوة دثت بؤ الي فةرهاد، كاصث        بة گومان و وةسواسةوة دثت بؤ الي فةرهاد، كاصث        بة گومان و وةسواسةوة دثت بؤ الي فةرهاد، كاصث        بة گومان و وةسواسةوة دثت بؤ الي فةرهاد، كاصث        
ــة   ــاج بثئارامـ ــةر سـ ــشكةي سـ ــة  وةك برثـ ــاج بثئارامـ ــةر سـ ــشكةي سـ ــة  وةك برثـ ــاج بثئارامـ ــةر سـ ــشكةي سـ ــة  وةك برثـ ــاج بثئارامـ ــةر سـ ــشكةي سـ ــؤ   . . . . وةك برثـ ــؤآلين بـ ــي كـ ــؤ   دوا هةواصـ ــؤآلين بـ ــي كـ ــؤ   دوا هةواصـ ــؤآلين بـ ــي كـ ــؤ   دوا هةواصـ ــؤآلين بـ ــي كـ دوا هةواصـ

ــةوة ــةوةدةگثذثت ــةوةدةگثذثت ــةوةدةگثذثت ــات    . . . . دةگثذثت ــذ دةك ــةي درزب ــةردةي ژوورةك ــشت پ ــةردة و پ ــات    پ ــذ دةك ــةي درزب ــةردةي ژوورةك ــشت پ ــةردة و پ ــات    پ ــذ دةك ــةي درزب ــةردةي ژوورةك ــشت پ ــةردة و پ ــات    پ ــذ دةك ــةي درزب ــةردةي ژوورةك ــشت پ ــةردة و پ . . . . پ
        ............ئةوسائةوسائةوسائةوسا
        ))))))))....تؤزثك لة الم مبثنةوةتؤزثك لة الم مبثنةوةتؤزثك لة الم مبثنةوةتؤزثك لة الم مبثنةوة. . . .  مةذؤ كاصث مةذؤ كاصث مةذؤ كاصث مةذؤ كاصث((((((((



 

دةبــث دةبــث دةبــث دةبــث . . . . دةنگــة دةنگثــك لــة كــؤآلن دثــتدةنگــة دةنگثــك لــة كــؤآلن دثــتدةنگــة دةنگثــك لــة كــؤآلن دثــتدةنگــة دةنگثــك لــة كــؤآلن دثــت. . . . بةنــد نابثــتبةنــد نابثــتبةنــد نابثــتبةنــد نابثــت. . . . نامثنثتــةوةنامثنثتــةوةنامثنثتــةوةنامثنثتــةوة
        وخراپثك، گومان لثكراوثك بة كؤآلندا گوزةر وخراپثك، گومان لثكراوثك بة كؤآلندا گوزةر وخراپثك، گومان لثكراوثك بة كؤآلندا گوزةر وخراپثك، گومان لثكراوثك بة كؤآلندا گوزةر نةكا پيانةكا پيانةكا پيانةكا پيا. . . . بذواتبذواتبذواتبذوات

        ....بكات و، ئةو نةزانثتبكات و، ئةو نةزانثتبكات و، ئةو نةزانثتبكات و، ئةو نةزانثت
        ))))))))............ مةذؤ كاصث مةذؤ كاصث مةذؤ كاصث مةذؤ كاصث((((((((

 ئــةي پريثــژن؟ نــاكرث ئــةو رؤژانــة بگثذيتــةوة و، باســي  ئــةي پريثــژن؟ نــاكرث ئــةو رؤژانــة بگثذيتــةوة و، باســي  ئــةي پريثــژن؟ نــاكرث ئــةو رؤژانــة بگثذيتــةوة و، باســي  ئــةي پريثــژن؟ نــاكرث ئــةو رؤژانــة بگثذيتــةوة و، باســي ((((((((: : : : گــومتگــومتگــومتگــومت
        ))))))))....پريثژين خاوةن ماصي نةكةيپريثژين خاوةن ماصي نةكةيپريثژين خاوةن ماصي نةكةيپريثژين خاوةن ماصي نةكةي

        )))))))).... كلؤص پريثژن كلؤص پريثژن كلؤص پريثژن كلؤص پريثژن((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
پريثــژن زانيبــووي ئــةو ئاواتــةي نايةتــة دي كــة كاصــث بــؤ فــةرهاد پريثــژن زانيبــووي ئــةو ئاواتــةي نايةتــة دي كــة كاصــث بــؤ فــةرهاد پريثــژن زانيبــووي ئــةو ئاواتــةي نايةتــة دي كــة كاصــث بــؤ فــةرهاد پريثــژن زانيبــووي ئــةو ئاواتــةي نايةتــة دي كــة كاصــث بــؤ فــةرهاد 

        . . . . خبوازثخبوازثخبوازثخبوازث
نةوةكلة بـةر ئثـشي پـشت و پثـي،          نةوةكلة بـةر ئثـشي پـشت و پثـي،          نةوةكلة بـةر ئثـشي پـشت و پثـي،          نةوةكلة بـةر ئثـشي پـشت و پثـي،          . . . . بة كةمي لة ژوورةكةي دةهاتة دةر     بة كةمي لة ژوورةكةي دةهاتة دةر     بة كةمي لة ژوورةكةي دةهاتة دةر     بة كةمي لة ژوورةكةي دةهاتة دةر     
نيگـاي خـةمبار و چـاوي ترسـاوو         نيگـاي خـةمبار و چـاوي ترسـاوو         نيگـاي خـةمبار و چـاوي ترسـاوو         نيگـاي خـةمبار و چـاوي ترسـاوو         . . . . نةيدةويست چاوي بة كاصث بكـةوث     نةيدةويست چاوي بة كاصث بكـةوث     نةيدةويست چاوي بة كاصث بكـةوث     نةيدةويست چاوي بة كاصث بكـةوث     
ــازاري دةدا   ــث ئ ــاين كاص ــازاري دةدا  هةراس ــث ئ ــاين كاص ــازاري دةدا  هةراس ــث ئ ــاين كاص ــازاري دةدا  هةراس ــث ئ ــاين كاص ــةوة و،   . . . . هةراس ــةي دةماي ــة ژوورةك ــة ل ــةوة و،   بؤي ــةي دةماي ــة ژوورةك ــة ل ــةوة و،   بؤي ــةي دةماي ــة ژوورةك ــة ل ــةوة و،   بؤي ــةي دةماي ــة ژوورةك ــة ل بؤي

        تثدةكؤشا چريؤكيتثدةكؤشا چريؤكيتثدةكؤشا چريؤكيتثدةكؤشا چريؤكي
        ....يان وةبري نةهثنثتةوةيان وةبري نةهثنثتةوةيان وةبري نةهثنثتةوةيان وةبري نةهثنثتةوة. . . . فةرامؤش بووي خؤي وةبري بثنثتةوةفةرامؤش بووي خؤي وةبري بثنثتةوةفةرامؤش بووي خؤي وةبري بثنثتةوةفةرامؤش بووي خؤي وةبري بثنثتةوة

وةك كةسـثك قيژةيـةكي تيـژ و        وةك كةسـثك قيژةيـةكي تيـژ و        وةك كةسـثك قيژةيـةكي تيـژ و        وةك كةسـثك قيژةيـةكي تيـژ و        . . . . و لة خـةو راپـةذي     و لة خـةو راپـةذي     و لة خـةو راپـةذي     و لة خـةو راپـةذي     فةرهاد لة ناكا  فةرهاد لة ناكا  فةرهاد لة ناكا  فةرهاد لة ناكا  
        ترسناك ترسناك ترسناك ترسناك 

لةشـة الواز  لةشـة الواز  لةشـة الواز  لةشـة الواز  . . . . چاوة تؤقيوةكاين بة ژوورةكةدا گثـذا چاوة تؤقيوةكاين بة ژوورةكةدا گثـذا چاوة تؤقيوةكاين بة ژوورةكةدا گثـذا چاوة تؤقيوةكاين بة ژوورةكةدا گثـذا . . . . لة خةو رايپةذاندبث لة خةو رايپةذاندبث لة خةو رايپةذاندبث لة خةو رايپةذاندبث 
        ....و ئثسكنةكةي دةلةرزيو ئثسكنةكةي دةلةرزيو ئثسكنةكةي دةلةرزيو ئثسكنةكةي دةلةرزي

ماوةيةكـة قيژةيـةكي تيـژ و     ماوةيةكـة قيژةيـةكي تيـژ و     ماوةيةكـة قيژةيـةكي تيـژ و     ماوةيةكـة قيژةيـةكي تيـژ و     . . . .  حةمتةن ديسان خةوين ديوة     حةمتةن ديسان خةوين ديوة     حةمتةن ديسان خةوين ديوة     حةمتةن ديسان خةوين ديوة    ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت
        ))))))))............ترسناكترسناكترسناكترسناك

نيگاي لة فةرهادةوة بؤ من و لة منةوة بؤ فـةرهاد           نيگاي لة فةرهادةوة بؤ من و لة منةوة بؤ فـةرهاد           نيگاي لة فةرهادةوة بؤ من و لة منةوة بؤ فـةرهاد           نيگاي لة فةرهادةوة بؤ من و لة منةوة بؤ فـةرهاد           . . . . ئةو داچصةكيبوو ئةو داچصةكيبوو ئةو داچصةكيبوو ئةو داچصةكيبوو 
        ))))))))!!!! قيژةيةكي تيژو ترسناك؟ قيژةيةكي تيژو ترسناك؟ قيژةيةكي تيژو ترسناك؟ قيژةيةكي تيژو ترسناك؟((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . گوثزايةوةگوثزايةوةگوثزايةوةگوثزايةوة
        )))))))).... كةواتة فةرهاديش ئةو قيژة تيژ و ترسناكة دةبيستث كةواتة فةرهاديش ئةو قيژة تيژ و ترسناكة دةبيستث كةواتة فةرهاديش ئةو قيژة تيژ و ترسناكة دةبيستث كةواتة فةرهاديش ئةو قيژة تيژ و ترسناكة دةبيستث((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

قاچة باريك و ئثسكنةكاين بة گـران لةشـة         قاچة باريك و ئثسكنةكاين بة گـران لةشـة         قاچة باريك و ئثسكنةكاين بة گـران لةشـة         قاچة باريك و ئثسكنةكاين بة گـران لةشـة         . . . . بة گران بة گران بة گران بة گران . . . . فةرهاد هةستا فةرهاد هةستا فةرهاد هةستا فةرهاد هةستا 
. . . . ئـةو جگةرةكـةي فذثـدا     ئـةو جگةرةكـةي فذثـدا     ئـةو جگةرةكـةي فذثـدا     ئـةو جگةرةكـةي فذثـدا     . . . . پثيان رانةدةگريا پثيان رانةدةگريا پثيان رانةدةگريا پثيان رانةدةگريا . . . . پةذپووتةكةيان پث رادةگريا  پةذپووتةكةيان پث رادةگريا  پةذپووتةكةيان پث رادةگريا  پةذپووتةكةيان پث رادةگريا  

        )))))))).... وازي لث بثنة وازي لث بثنة وازي لث بثنة وازي لث بثنة((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت. . . . نةمهثشتنةمهثشتنةمهثشتنةمهثشت. . . . باوةشي پثدا بكاباوةشي پثدا بكاباوةشي پثدا بكاباوةشي پثدا بكاويسيت هةستث و ويسيت هةستث و ويسيت هةستث و ويسيت هةستث و 
دةذواتــــة بــــةر پةجنةرةكــــة و بــــة حاســــتةم لــــؤي پةردةكــــةي  دةذواتــــة بــــةر پةجنةرةكــــة و بــــة حاســــتةم لــــؤي پةردةكــــةي  دةذواتــــة بــــةر پةجنةرةكــــة و بــــة حاســــتةم لــــؤي پةردةكــــةي  دةذواتــــة بــــةر پةجنةرةكــــة و بــــة حاســــتةم لــــؤي پةردةكــــةي  

لةو ديـو پةجنـةرة لـة كـؤآلن و لـة ماصـي كاصـث                لةو ديـو پةجنـةرة لـة كـؤآلن و لـة ماصـي كاصـث                لةو ديـو پةجنـةرة لـة كـؤآلن و لـة ماصـي كاصـث                لةو ديـو پةجنـةرة لـة كـؤآلن و لـة ماصـي كاصـث                . . . . هةصدةداتةوة فةرهاد هةصدةداتةوة فةرهاد هةصدةداتةوة فةرهاد هةصدةداتةوة فةرهاد 
جثگةي خاصي  جثگةي خاصي  جثگةي خاصي  جثگةي خاصي  . . . . لة پةجنةرةي شني و بچووكي ماصي كاصث      لة پةجنةرةي شني و بچووكي ماصي كاصث      لة پةجنةرةي شني و بچووكي ماصي كاصث      لة پةجنةرةي شني و بچووكي ماصي كاصث      . . . . دةذوانثتدةذوانثتدةذوانثتدةذوانثت

چـــاو دةگثـــذثت چـــاو دةگثـــذثت چـــاو دةگثـــذثت چـــاو دةگثـــذثت . . . . پةردةكةشـــي دادراوةيـــةپةردةكةشـــي دادراوةيـــةپةردةكةشـــي دادراوةيـــةپةردةكةشـــي دادراوةيـــة. . . . گوصـــة هةنارةكـــة ديـــارةگوصـــة هةنارةكـــة ديـــارةگوصـــة هةنارةكـــة ديـــارةگوصـــة هةنارةكـــة ديـــارة
كاصث لة حةسـار و، لـة بـةر دةركـةي تةنةكـةي ماصةكةشـيان               كاصث لة حةسـار و، لـة بـةر دةركـةي تةنةكـةي ماصةكةشـيان               كاصث لة حةسـار و، لـة بـةر دةركـةي تةنةكـةي ماصةكةشـيان               كاصث لة حةسـار و، لـة بـةر دةركـةي تةنةكـةي ماصةكةشـيان               . . . . فةرهادفةرهادفةرهادفةرهاد

ــة ــةنيـ ــةنيـ ــةنيـ ــتة    . . . . نيـ ــشتوون و، دةسـ ــووچثك دانةنيـ ــة سـ ــانيش لـ ــوذة كوثرةكـ ــتة    كـ ــشتوون و، دةسـ ــووچثك دانةنيـ ــة سـ ــانيش لـ ــوذة كوثرةكـ ــتة    كـ ــشتوون و، دةسـ ــووچثك دانةنيـ ــة سـ ــانيش لـ ــوذة كوثرةكـ ــتة    كـ ــشتوون و، دةسـ ــووچثك دانةنيـ ــة سـ ــانيش لـ ــوذة كوثرةكـ كـ



 

ــنةبذيوة ــةكانيان هةصـ ــنةبذيوةبچووكـ ــةكانيان هةصـ ــنةبذيوةبچووكـ ــةكانيان هةصـ ــنةبذيوةبچووكـ ــةكانيان هةصـ ــةربان . . . . بچووكـ ــة سـ ــانيش لـ ــةربان كؤترةكـ ــة سـ ــانيش لـ ــةربان كؤترةكـ ــة سـ ــانيش لـ ــةربان كؤترةكـ ــة سـ ــانيش لـ ــيم ... ... ... ... كؤترةكـ ــيم رةحـ ــيم رةحـ ــيم رةحـ رةحـ
جـووتثكي  جـووتثكي  جـووتثكي  جـووتثكي  . . . . جـووتثكي هثـشتووةتةوة   جـووتثكي هثـشتووةتةوة   جـووتثكي هثـشتووةتةوة   جـووتثكي هثـشتووةتةوة   . . . . زؤربةي كؤترةكاين فرؤشتووة  زؤربةي كؤترةكاين فرؤشتووة  زؤربةي كؤترةكاين فرؤشتووة  زؤربةي كؤترةكاين فرؤشتووة  

ــةدار و  ــاص نةخــشيين پؤپن ــةدار و ب ــاص نةخــشيين پؤپن ــةدار و ب ــاص نةخــشيين پؤپن ــةدار و ب ــاص نةخــشيين پؤپن ــةوانيش بفرؤشــثت ... ... ... ... ب ــستووية ئ ــةوانيش بفرؤشــثت وي ــستووية ئ ــةوانيش بفرؤشــثت وي ــستووية ئ ــةوانيش بفرؤشــثت وي ــستووية ئ ــث . . . . وي ــث كاص ــث كاص ــث كاص كاص
        . . . . نةيهثشتووةنةيهثشتووةنةيهثشتووةنةيهثشتووة

ــةو . . . . نيگــاي بــؤ ئــةو ســةري كــؤآلن دةگوثزثتــةوة فــةرهاد نيگــاي بــؤ ئــةو ســةري كــؤآلن دةگوثزثتــةوة فــةرهاد نيگــاي بــؤ ئــةو ســةري كــؤآلن دةگوثزثتــةوة فــةرهاد نيگــاي بــؤ ئــةو ســةري كــؤآلن دةگوثزثتــةوة فــةرهاد  ــةو كاصــث ل ــةو كاصــث ل ــةو كاصــث ل كاصــث ل
چارشثوي لة سةر كردووةتةوة و، بـن    چارشثوي لة سةر كردووةتةوة و، بـن    چارشثوي لة سةر كردووةتةوة و، بـن    چارشثوي لة سةر كردووةتةوة و، بـن    . . . . سةري كؤآلنةوة دةردةكةوثت  سةري كؤآلنةوة دةردةكةوثت  سةري كؤآلنةوة دةردةكةوثت  سةري كؤآلنةوة دةردةكةوثت  

لــة لــة لــة لــة . . . . جاروبــاريش ئــاوذ دةداتــةوةجاروبــاريش ئــاوذ دةداتــةوةجاروبــاريش ئــاوذ دةداتــةوةجاروبــاريش ئــاوذ دةداتــةوة. . . . گــورج و بــة پةلةيــةگــورج و بــة پةلةيــةگــورج و بــة پةلةيــةگــورج و بــة پةلةيــة. . . . هةنگــصي داوةهةنگــصي داوةهةنگــصي داوةهةنگــصي داوة
كـة نزيكتـر دةبثتـةوة لـة     كـة نزيكتـر دةبثتـةوة لـة     كـة نزيكتـر دةبثتـةوة لـة     كـة نزيكتـر دةبثتـةوة لـة     . . . . جووصةيدا تـرس و گومـان دةبينثـت فـةرهاد      جووصةيدا تـرس و گومـان دةبينثـت فـةرهاد      جووصةيدا تـرس و گومـان دةبينثـت فـةرهاد      جووصةيدا تـرس و گومـان دةبينثـت فـةرهاد      

ــة بــسكي رؤ دةكــات . . . . ســةر هةصــدةبذثت كاصــثســةر هةصــدةبذثت كاصــثســةر هةصــدةبذثت كاصــثســةر هةصــدةبذثت كاصــث. . . . چاويــداچاويــداچاويــداچاويــدا ــا چنــگ ل ــة بــسكي رؤ دةكــات ب ــا چنــگ ل ــة بــسكي رؤ دةكــات ب ــا چنــگ ل ــة بــسكي رؤ دةكــات ب ــا چنــگ ل . . . . ب
ئيـشارةيت دةسـيت    ئيـشارةيت دةسـيت    ئيـشارةيت دةسـيت    ئيـشارةيت دةسـيت    . . . . سةماي بسكي ئالؤزي دةبينثت   سةماي بسكي ئالؤزي دةبينثت   سةماي بسكي ئالؤزي دةبينثت   سةماي بسكي ئالؤزي دةبينثت   . . . . دةيبينثت فةرهاد دةيبينثت فةرهاد دةيبينثت فةرهاد دةيبينثت فةرهاد 

لـؤي هةصـدراوةي پةردةكـة بةردةبثتـةوة و، نـاو پةجنةرةكـة             لـؤي هةصـدراوةي پةردةكـة بةردةبثتـةوة و، نـاو پةجنةرةكـة             لـؤي هةصـدراوةي پةردةكـة بةردةبثتـةوة و، نـاو پةجنةرةكـة             لـؤي هةصـدراوةي پةردةكـة بةردةبثتـةوة و، نـاو پةجنةرةكـة             . . . . دةبينثتدةبينثتدةبينثتدةبينثت
        . . . . لة ژوورةكةش دةذواتة دةرلة ژوورةكةش دةذواتة دةرلة ژوورةكةش دةذواتة دةرلة ژوورةكةش دةذواتة دةر. . . . چؤص دةكات فةرهادچؤص دةكات فةرهادچؤص دةكات فةرهادچؤص دةكات فةرهاد

. . . .  هةصـوةداو سةراسـيمة بـةرةو پـريي دةچـث           هةصـوةداو سةراسـيمة بـةرةو پـريي دةچـث           هةصـوةداو سةراسـيمة بـةرةو پـريي دةچـث           هةصـوةداو سةراسـيمة بـةرةو پـريي دةچـث           بذوانة چؤن   بذوانة چؤن   بذوانة چؤن   بذوانة چؤن  ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
        ))))))))....ئثستاش دةصثي يةكةم جارة دةچث دةركةي لث بكاتةوةئثستاش دةصثي يةكةم جارة دةچث دةركةي لث بكاتةوةئثستاش دةصثي يةكةم جارة دةچث دةركةي لث بكاتةوةئثستاش دةصثي يةكةم جارة دةچث دةركةي لث بكاتةوة

        ....بة خؤشي و مةراقةوةبة خؤشي و مةراقةوةبة خؤشي و مةراقةوةبة خؤشي و مةراقةوة. . . . بة بزةو حةسرةتةوة گويتبة بزةو حةسرةتةوة گويتبة بزةو حةسرةتةوة گويتبة بزةو حةسرةتةوة گويت
        )))))))).... يةكةم جار نية، بةآلم پثدةچث دواهةم جار بث يةكةم جار نية، بةآلم پثدةچث دواهةم جار بث يةكةم جار نية، بةآلم پثدةچث دواهةم جار بث يةكةم جار نية، بةآلم پثدةچث دواهةم جار بث((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

        .... بة خةم و سةرسووذمانةوة پرسي بة خةم و سةرسووذمانةوة پرسي بة خةم و سةرسووذمانةوة پرسي بة خةم و سةرسووذمانةوة پرسي)))))))) دواهةم جار؟  دواهةم جار؟  دواهةم جار؟  دواهةم جار؟ ((((((((
        هةواصي گرياين دووكةس هةواصي گرياين دووكةس هةواصي گرياين دووكةس هةواصي گرياين دووكةس . . . .  كاصث هةواصي ناخؤشي پثية كاصث هةواصي ناخؤشي پثية كاصث هةواصي ناخؤشي پثية كاصث هةواصي ناخؤشي پثية((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

لة هاوذثكاين فةرهاد و، رثي تثدةچث پؤليس و ساواك بة شـوثين            لة هاوذثكاين فةرهاد و، رثي تثدةچث پؤليس و ساواك بة شـوثين            لة هاوذثكاين فةرهاد و، رثي تثدةچث پؤليس و ساواك بة شـوثين            لة هاوذثكاين فةرهاد و، رثي تثدةچث پؤليس و ساواك بة شـوثين            
        ))))))))....ئةويشيان زانيبثئةويشيان زانيبثئةويشيان زانيبثئةويشيان زانيبث
 دوثنـث    دوثنـث    دوثنـث    دوثنـث   )))))))) تؤ تاكةي دةبـث لـة مـاص نةچيتـة دةر؟              تؤ تاكةي دةبـث لـة مـاص نةچيتـة دةر؟              تؤ تاكةي دةبـث لـة مـاص نةچيتـة دةر؟              تؤ تاكةي دةبـث لـة مـاص نةچيتـة دةر؟             ((((((((: : : : كاصث گوتبووي كاصث گوتبووي كاصث گوتبووي كاصث گوتبووي 

زياتر بؤ ئةوةي نيگةراين لة چـاوي كاصـث         زياتر بؤ ئةوةي نيگةراين لة چـاوي كاصـث         زياتر بؤ ئةوةي نيگةراين لة چـاوي كاصـث         زياتر بؤ ئةوةي نيگةراين لة چـاوي كاصـث         . . . . فةرهاد پثكةنيبوو فةرهاد پثكةنيبوو فةرهاد پثكةنيبوو فةرهاد پثكةنيبوو . . . . گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي
 ئةو قسة زيـاتر      ئةو قسة زيـاتر      ئةو قسة زيـاتر      ئةو قسة زيـاتر     ))))))))....ةكةي ئثستا دةذؤمة دةر   ةكةي ئثستا دةذؤمة دةر   ةكةي ئثستا دةذؤمة دةر   ةكةي ئثستا دةذؤمة دةر    حةز د   حةز د   حةز د   حةز د  ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . بتارثنثبتارثنثبتارثنثبتارثنث

 ئثمة دةبث چـؤن بـزانني        ئثمة دةبث چـؤن بـزانني        ئثمة دةبث چـؤن بـزانني        ئثمة دةبث چـؤن بـزانني       ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . تووذة بووبوو تووذة بووبوو تووذة بووبوو تووذة بووبوو . . . . كاصثي ترساندبوو كاصثي ترساندبوو كاصثي ترساندبوو كاصثي ترساندبوو 
    ((((((((. . . .  ئةوسا گريا بوو    ئةوسا گريا بوو    ئةوسا گريا بوو    ئةوسا گريا بوو   ))))))))ئةو مةترسية كة باسي دةكةي هثشتا ماوة يان نا؟          ئةو مةترسية كة باسي دةكةي هثشتا ماوة يان نا؟          ئةو مةترسية كة باسي دةكةي هثشتا ماوة يان نا؟          ئةو مةترسية كة باسي دةكةي هثشتا ماوة يان نا؟          

تــؤ ئــاوا بثخــةم و خــةياص لــةم ژوورة دانيــشتووي، تــؤ ئــاوا بثخــةم و خــةياص لــةم ژوورة دانيــشتووي، تــؤ ئــاوا بثخــةم و خــةياص لــةم ژوورة دانيــشتووي، تــؤ ئــاوا بثخــةم و خــةياص لــةم ژوورة دانيــشتووي، . . . . دةترســم فــةرهاددةترســم فــةرهاددةترســم فــةرهاددةترســم فــةرهاد
. . . .  قسةكةي پـث تـةواو نـةكرابوو        قسةكةي پـث تـةواو نـةكرابوو        قسةكةي پـث تـةواو نـةكرابوو        قسةكةي پـث تـةواو نـةكرابوو       ))))))))............دةترسم پؤليس بذژثنة ناو ماصةكة و     دةترسم پؤليس بذژثنة ناو ماصةكة و     دةترسم پؤليس بذژثنة ناو ماصةكة و     دةترسم پؤليس بذژثنة ناو ماصةكة و     

كاصث پثشتر بة يارمةيت پريثژن چي بـؤ وةهـا رؤژ و، وةهـا رووداوثـك         كاصث پثشتر بة يارمةيت پريثژن چي بـؤ وةهـا رؤژ و، وةهـا رووداوثـك         كاصث پثشتر بة يارمةيت پريثژن چي بـؤ وةهـا رؤژ و، وةهـا رووداوثـك         كاصث پثشتر بة يارمةيت پريثژن چي بـؤ وةهـا رؤژ و، وةهـا رووداوثـك         
ــووي  ــث، كردب ــست ب ــووي پثوي ــث، كردب ــست ب ــووي پثوي ــث، كردب ــست ب ــووي پثوي ــث، كردب ــست ب ــةرباين   . . . . پثوي ــؤ س ــارةوة ب ــة حةس ــةي ل ــةرباين   پةيژةك ــؤ س ــارةوة ب ــة حةس ــةي ل ــةرباين   پةيژةك ــؤ س ــارةوة ب ــة حةس ــةي ل ــةرباين   پةيژةك ــؤ س ــارةوة ب ــة حةس ــةي ل پةيژةك

لةوثشةوة چةند رثگةي بـؤ هـةآلتن       لةوثشةوة چةند رثگةي بـؤ هـةآلتن       لةوثشةوة چةند رثگةي بـؤ هـةآلتن       لةوثشةوة چةند رثگةي بـؤ هـةآلتن       . . . . ژوورةكاين پريثژن هةصپةساردبوو  ژوورةكاين پريثژن هةصپةساردبوو  ژوورةكاين پريثژن هةصپةساردبوو  ژوورةكاين پريثژن هةصپةساردبوو  



 

ثژن دصي نـةهاتبوو    ثژن دصي نـةهاتبوو    ثژن دصي نـةهاتبوو    ثژن دصي نـةهاتبوو    پريپريپريپري... ... ... ... تةنانةتتةنانةتتةنانةتتةنانةت. . . . و دةربازبوون دةست نيشان كردبوو    و دةربازبوون دةست نيشان كردبوو    و دةربازبوون دةست نيشان كردبوو    و دةربازبوون دةست نيشان كردبوو    
نةيگوتبوو پؤليس ئةگةر بة تةماي گـرتين بـثن، بـةر لـة             نةيگوتبوو پؤليس ئةگةر بة تةماي گـرتين بـثن، بـةر لـة             نةيگوتبوو پؤليس ئةگةر بة تةماي گـرتين بـثن، بـةر لـة             نةيگوتبوو پؤليس ئةگةر بة تةماي گـرتين بـثن، بـةر لـة             . . . . بثسوودةبثسوودةبثسوودةبثسوودة: : : : بصثبصثبصثبصث

ساآلنثك ساآلنثك ساآلنثك ساآلنثك . . . . پريثژن پثشتر ديبوويپريثژن پثشتر ديبوويپريثژن پثشتر ديبوويپريثژن پثشتر ديبووي. . . . هةموو شتثك سةربانةكاين لث دةگرن   هةموو شتثك سةربانةكاين لث دةگرن   هةموو شتثك سةربانةكاين لث دةگرن   هةموو شتثك سةربانةكاين لث دةگرن   
        لةوةبةر پؤليس سةربانةكانيان لةوةبةر پؤليس سةربانةكانيان لةوةبةر پؤليس سةربانةكانيان لةوةبةر پؤليس سةربانةكانيان 

        ....لة پياوثكي هةآلتووي خةصكي گةذةك گرتبوولة پياوثكي هةآلتووي خةصكي گةذةك گرتبوولة پياوثكي هةآلتووي خةصكي گةذةك گرتبوولة پياوثكي هةآلتووي خةصكي گةذةك گرتبوو
 ئثمة دةبث چؤن بـزانني       ئثمة دةبث چؤن بـزانني       ئثمة دةبث چؤن بـزانني       ئثمة دةبث چؤن بـزانني      ((((((((: : : : كاصث پرسيارةكةي دووبارة كردبووةوة   كاصث پرسيارةكةي دووبارة كردبووةوة   كاصث پرسيارةكةي دووبارة كردبووةوة   كاصث پرسيارةكةي دووبارة كردبووةوة   

 يةكثك لة هاوذثكامن     يةكثك لة هاوذثكامن     يةكثك لة هاوذثكامن     يةكثك لة هاوذثكامن    ((((((((: : : :  فةرهاد گوتبووي   فةرهاد گوتبووي   فةرهاد گوتبووي   فةرهاد گوتبووي  ))))))))كة مةترسي گريانت نةماوة؟     كة مةترسي گريانت نةماوة؟     كة مةترسي گريانت نةماوة؟     كة مةترسي گريانت نةماوة؟     
        هةواصم هةواصم هةواصم هةواصم 

    )))))))) كامــةيان؟ عةينــةك لــة چاوةكــةيان؟  كامــةيان؟ عةينــةك لــة چاوةكــةيان؟  كامــةيان؟ عةينــةك لــة چاوةكــةيان؟  كامــةيان؟ عةينــةك لــة چاوةكــةيان؟ ((((((((: : : :  كاصــث گوتبــووي كاصــث گوتبــووي كاصــث گوتبــووي كاصــث گوتبــووي))))))))....بــؤ دثنــثبــؤ دثنــثبــؤ دثنــثبــؤ دثنــث
        : : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي

. . . .  فــةرهاد نةيدابوويــة فــةرهاد نةيدابوويــة فــةرهاد نةيدابوويــة فــةرهاد نةيدابوويــة)))))))).... ناونيــشانةكةمي بــدةرث، خــؤم دةچــم بــؤ الي ناونيــشانةكةمي بــدةرث، خــؤم دةچــم بــؤ الي ناونيــشانةكةمي بــدةرث، خــؤم دةچــم بــؤ الي ناونيــشانةكةمي بــدةرث، خــؤم دةچــم بــؤ الي((((((((
        : : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي

        ))))))))....دصنيام يةكثكيان دثدصنيام يةكثكيان دثدصنيام يةكثكيان دثدصنيام يةكثكيان دث. . . . دصنيام دثدصنيام دثدصنيام دثدصنيام دث. . . . اااا پثويست بة چووين تؤ ناك پثويست بة چووين تؤ ناك پثويست بة چووين تؤ ناك پثويست بة چووين تؤ ناك((((((((
ــوو   ــاوةذوان ب ــوو چ ــةك ب ــةرهاد حةفتةي ــةي؟ ف ــوو  ك ــاوةذوان ب ــوو چ ــةك ب ــةرهاد حةفتةي ــةي؟ ف ــوو  ك ــاوةذوان ب ــوو چ ــةك ب ــةرهاد حةفتةي ــةي؟ ف ــوو  ك ــاوةذوان ب ــوو چ ــةك ب ــةرهاد حةفتةي ــةي؟ ف ــةي . . . . ك ــة جومع ــةي ل ــة جومع ــةي ل ــة جومع ــةي ل ــة جومع ل

 ئيمـذؤ حةمتـةن      ئيمـذؤ حةمتـةن      ئيمـذؤ حةمتـةن      ئيمـذؤ حةمتـةن     ((((((((: : : : گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي . . . . دوثنثكـةش جومعـة بـوو     دوثنثكـةش جومعـة بـوو     دوثنثكـةش جومعـة بـوو     دوثنثكـةش جومعـة بـوو     . . . . رابوردووةوةرابوردووةوةرابوردووةوةرابوردووةوة
كاصـث  كاصـث  كاصـث  كاصـث  . . . .  نةيگوتبوو ئةگـةر هـيچ نةقـةومابث        نةيگوتبوو ئةگـةر هـيچ نةقـةومابث        نةيگوتبوو ئةگـةر هـيچ نةقـةومابث        نةيگوتبوو ئةگـةر هـيچ نةقـةومابث       ))))))))............ئةگةر هيچ ئةگةر هيچ ئةگةر هيچ ئةگةر هيچ . . . . يةكثكيان دث يةكثكيان دث يةكثكيان دث يةكثكيان دث 
ــشتبوو ــشتبووتثگةيـ ــشتبووتثگةيـ ــشتبووتثگةيـ ــي؟  ((((((((. . . . تثگةيـ ــةهاتن چـ ــةر نـ ــي؟   ئةگـ ــةهاتن چـ ــةر نـ ــي؟   ئةگـ ــةهاتن چـ ــةر نـ ــي؟   ئةگـ ــةهاتن چـ ــةر نـ ــث  )))))))) ئةگـ ــةكةي پـ ــةرهاد ترسـ ــث   فـ ــةكةي پـ ــةرهاد ترسـ ــث   فـ ــةكةي پـ ــةرهاد ترسـ ــث   فـ ــةكةي پـ ــةرهاد ترسـ  فـ

چةنـد جـار لـة      چةنـد جـار لـة      چةنـد جـار لـة      چةنـد جـار لـة      . . . .  ئةوان من دةناسن    ئةوان من دةناسن    ئةوان من دةناسن    ئةوان من دةناسن   ((((((((: : : : كاصث گوتبووي كاصث گوتبووي كاصث گوتبووي كاصث گوتبووي . . . . نةشاردرابووةوةنةشاردرابووةوةنةشاردرابووةوةنةشاردرابووةوة
. . . .  فـةرهاد ملـي نـةدابوو    فـةرهاد ملـي نـةدابوو    فـةرهاد ملـي نـةدابوو    فـةرهاد ملـي نـةدابوو   ))))))))............دةچم دةصـثم دةچم دةصـثم دةچم دةصـثم دةچم دةصـثم . . . . كؤآلن و لة بةر دةركة ديويامن كؤآلن و لة بةر دةركة ديويامن كؤآلن و لة بةر دةركة ديويامن كؤآلن و لة بةر دةركة ديويامن 

حـةز ناكـةم    حـةز ناكـةم    حـةز ناكـةم    حـةز ناكـةم    . . . .  حةز ناكةم كةس بة ئـاگري منـةوة بـسووتث           حةز ناكةم كةس بة ئـاگري منـةوة بـسووتث           حةز ناكةم كةس بة ئـاگري منـةوة بـسووتث           حةز ناكةم كةس بة ئـاگري منـةوة بـسووتث          ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي
        .... كاصث لة پذمةي گريانيدابوو كاصث لة پذمةي گريانيدابوو كاصث لة پذمةي گريانيدابوو كاصث لة پذمةي گريانيدابوو))))))))............تؤتؤتؤتؤ

. . . .  كاصث دوثشةوة گوتبووي    كاصث دوثشةوة گوتبووي    كاصث دوثشةوة گوتبووي    كاصث دوثشةوة گوتبووي   ))))))))....رهادرهادرهادرهاد من بة ئاگري تؤوة سووتاوم فة       من بة ئاگري تؤوة سووتاوم فة       من بة ئاگري تؤوة سووتاوم فة       من بة ئاگري تؤوة سووتاوم فة      ((((((((
        كاتثك كاتثك كاتثك كاتثك 

 ئيمـذؤش    ئيمـذؤش    ئيمـذؤش    ئيمـذؤش   ((((((((: : : : گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي . . . . بة بؤنةي سـةرداين پريثژنـةوة چووبـووة الي        بة بؤنةي سـةرداين پريثژنـةوة چووبـووة الي        بة بؤنةي سـةرداين پريثژنـةوة چووبـووة الي        بة بؤنةي سـةرداين پريثژنـةوة چووبـووة الي        
 ناونيشاين هاوذثكةمت نةدةيتث لةم ژوورة ناة        ناونيشاين هاوذثكةمت نةدةيتث لةم ژوورة ناة        ناونيشاين هاوذثكةمت نةدةيتث لةم ژوورة ناة        ناونيشاين هاوذثكةمت نةدةيتث لةم ژوورة ناة       ((((((((: : : :  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي ))))))))....نةهاتننةهاتننةهاتننةهاتن
        ))))))))....دةردةردةردةر

        )))))))) بؤ نةهاتنة سةر؟  بؤ نةهاتنة سةر؟  بؤ نةهاتنة سةر؟  بؤ نةهاتنة سةر؟ ((((((((: : : : ئةو گويتئةو گويتئةو گويتئةو گويت
ــاو   ــةقاوةكانيان مانـــدووة و دامـ ــاو  شـ ــةقاوةكانيان مانـــدووة و دامـ ــاو  شـ ــةقاوةكانيان مانـــدووة و دامـ ــاو  شـ ــةقاوةكانيان مانـــدووة و دامـ ــان بثدةنگـــةي   . . . . شـ ــان بثدةنگـــةي   خـــشپةي پثيـ ــان بثدةنگـــةي   خـــشپةي پثيـ ــان بثدةنگـــةي   خـــشپةي پثيـ خـــشپةي پثيـ

. . . . وةنةوزة كوتةي ژوورةكـاين پـث ناقرتثـت       وةنةوزة كوتةي ژوورةكـاين پـث ناقرتثـت       وةنةوزة كوتةي ژوورةكـاين پـث ناقرتثـت       وةنةوزة كوتةي ژوورةكـاين پـث ناقرتثـت       . . . . پليكانةكاين پث ناشكثت  پليكانةكاين پث ناشكثت  پليكانةكاين پث ناشكثت  پليكانةكاين پث ناشكثت  
. . . . كاصــثي بــة دواوةيــةكاصــثي بــة دواوةيــةكاصــثي بــة دواوةيــةكاصــثي بــة دواوةيــة. . . . نائومثــد خــؤي بــة ژوورةكةيــدا دةكــات فــةرهادنائومثــد خــؤي بــة ژوورةكةيــدا دةكــات فــةرهادنائومثــد خــؤي بــة ژوورةكةيــدا دةكــات فــةرهادنائومثــد خــؤي بــة ژوورةكةيــدا دةكــات فــةرهاد



 

نة وةك هةميشة، سثبةرثكة و لة گةص كاصبوونةوةي        نة وةك هةميشة، سثبةرثكة و لة گةص كاصبوونةوةي        نة وةك هةميشة، سثبةرثكة و لة گةص كاصبوونةوةي        نة وةك هةميشة، سثبةرثكة و لة گةص كاصبوونةوةي        ... ... ... ... وةك هةميشة وةك هةميشة وةك هةميشة وةك هةميشة 
ــث  ــةوة كاصـ ــاص بووةتـ ــدا، كـ ــث دوا گزةنگةكانـ ــةوة كاصـ ــاص بووةتـ ــدا، كـ ــث دوا گزةنگةكانـ ــةوة كاصـ ــاص بووةتـ ــدا، كـ ــث دوا گزةنگةكانـ ــةوة كاصـ ــاص بووةتـ ــدا، كـ ــي  . . . . دوا گزةنگةكانـ ــةكاين چـ ــاوة بثتينـ ــي  چـ ــةكاين چـ ــاوة بثتينـ ــي  چـ ــةكاين چـ ــاوة بثتينـ ــي  چـ ــةكاين چـ ــاوة بثتينـ چـ

حةسـاري ماصـي پريثـژن      حةسـاري ماصـي پريثـژن      حةسـاري ماصـي پريثـژن      حةسـاري ماصـي پريثـژن      . . . . يانذشتووةيانذشتووةيانذشتووةيانذشتووةفرمثسكيان پثبووة لة حةسار هةص    فرمثسكيان پثبووة لة حةسار هةص    فرمثسكيان پثبووة لة حةسار هةص    فرمثسكيان پثبووة لة حةسار هةص    
تـــةذي فرمثـــسكي كاصـــث و، پريثـــژن كثـــشكي دوا مـــاآلوايي  تـــةذي فرمثـــسكي كاصـــث و، پريثـــژن كثـــشكي دوا مـــاآلوايي  تـــةذي فرمثـــسكي كاصـــث و، پريثـــژن كثـــشكي دوا مـــاآلوايي  تـــةذي فرمثـــسكي كاصـــث و، پريثـــژن كثـــشكي دوا مـــاآلوايي  . . . . تـــةذةتـــةذةتـــةذةتـــةذة

        ....دصدارةكان دةگرثتدصدارةكان دةگرثتدصدارةكان دةگرثتدصدارةكان دةگرثت
        )))))))).... دةبث بذؤم دةبث بذؤم دةبث بذؤم دةبث بذؤم((((((((

دةربةسـيت  دةربةسـيت  دةربةسـيت  دةربةسـيت  . . . . بـة شـةرم و گريانـةوة      بـة شـةرم و گريانـةوة      بـة شـةرم و گريانـةوة      بـة شـةرم و گريانـةوة      . . . . بة شـةرمةوة دةيـصثت فـةرهاد      بة شـةرمةوة دةيـصثت فـةرهاد      بة شـةرمةوة دةيـصثت فـةرهاد      بة شـةرمةوة دةيـصثت فـةرهاد      
        ....شكؤي پياوانةي نيةشكؤي پياوانةي نيةشكؤي پياوانةي نيةشكؤي پياوانةي نية

ئثستا يان ساتثكيتر پؤليس دةذژثنـة   ئثستا يان ساتثكيتر پؤليس دةذژثنـة   ئثستا يان ساتثكيتر پؤليس دةذژثنـة   ئثستا يان ساتثكيتر پؤليس دةذژثنـة   . . . .  تؤ تثدةگةي، ناچارم بذؤم     تؤ تثدةگةي، ناچارم بذؤم     تؤ تثدةگةي، ناچارم بذؤم     تؤ تثدةگةي، ناچارم بذؤم    ((((((((
        ))))))))............ئةم ماصة وئةم ماصة وئةم ماصة وئةم ماصة و

بؤ هةر شوثنثك دةچي  بؤ هةر شوثنثك دةچي  بؤ هةر شوثنثك دةچي  بؤ هةر شوثنثك دةچي  . . . . لة گةص خؤت مببة فةرهاد    لة گةص خؤت مببة فةرهاد    لة گةص خؤت مببة فةرهاد    لة گةص خؤت مببة فةرهاد    . . . .  منيش دمث   منيش دمث   منيش دمث   منيش دمث  ((((((((
        ))))))))....لة گةص خؤت مببةلة گةص خؤت مببةلة گةص خؤت مببةلة گةص خؤت مببة

        . . . . بة باآلي ترساويةوة شةتص دةبثتبة باآلي ترساويةوة شةتص دةبثتبة باآلي ترساويةوة شةتص دةبثتبة باآلي ترساويةوة شةتص دةبثت. . . . باوةشي پثدا دةكات كاصثباوةشي پثدا دةكات كاصثباوةشي پثدا دةكات كاصثباوةشي پثدا دةكات كاصث
            ....دةذووخثتدةذووخثتدةذووخثتدةذووخثت. . . . هةرةس دثنثت فةرهادهةرةس دثنثت فةرهادهةرةس دثنثت فةرهادهةرةس دثنثت فةرهاد. . . . بة پاو پليةوةبة پاو پليةوةبة پاو پليةوةبة پاو پليةوة

        )))))))).... من دةذؤم من دةذؤم من دةذؤم من دةذؤم((((((((: : : : ئةو نيگاي لةو دميةنة هةصبذي و گويتئةو نيگاي لةو دميةنة هةصبذي و گويتئةو نيگاي لةو دميةنة هةصبذي و گويتئةو نيگاي لةو دميةنة هةصبذي و گويت
. . . . لة ماصي پريثژن بوولة ماصي پريثژن بوولة ماصي پريثژن بوولة ماصي پريثژن بوو. . . . ژوورةكةي ئثستاي ناژوورةكةي ئثستاي ناژوورةكةي ئثستاي ناژوورةكةي ئثستاي نا. . . . بووبووبووبوولة ژووري فةرهاد لة ژووري فةرهاد لة ژووري فةرهاد لة ژووري فةرهاد 

        ))))))))............ بةآلم هثشتا بةآلم هثشتا بةآلم هثشتا بةآلم هثشتا((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت. . . . نيگاي شةرمةزار و، چاوةكاين تةذ بووننيگاي شةرمةزار و، چاوةكاين تةذ بووننيگاي شةرمةزار و، چاوةكاين تةذ بووننيگاي شةرمةزار و، چاوةكاين تةذ بوون
بـة پةلـة لـة ژوورةكـة چـووة دةر و، بـة       بـة پةلـة لـة ژوورةكـة چـووة دةر و، بـة       بـة پةلـة لـة ژوورةكـة چـووة دةر و، بـة       بـة پةلـة لـة ژوورةكـة چـووة دةر و، بـة       . . . . رانةوةستا بـةردةوام مب  رانةوةستا بـةردةوام مب  رانةوةستا بـةردةوام مب  رانةوةستا بـةردةوام مب  

پريثژن لة خوار پليكانةكان، لة     پريثژن لة خوار پليكانةكان، لة     پريثژن لة خوار پليكانةكان، لة     پريثژن لة خوار پليكانةكان، لة     . . . . منيش شوثين كةومت  منيش شوثين كةومت  منيش شوثين كةومت  منيش شوثين كةومت  . . . . پليكانةكاندا داگةذا پليكانةكاندا داگةذا پليكانةكاندا داگةذا پليكانةكاندا داگةذا 
دةركــة دةركــة دةركــة دةركــة . . . . دةگريــا؟ ئــةو بةاليــدا تثپــةذيدةگريــا؟ ئــةو بةاليــدا تثپــةذيدةگريــا؟ ئــةو بةاليــدا تثپــةذيدةگريــا؟ ئــةو بةاليــدا تثپــةذي. . . . تــاريكي داآلنةكــة راوةســتابووتــاريكي داآلنةكــة راوةســتابووتــاريكي داآلنةكــة راوةســتابووتــاريكي داآلنةكــة راوةســتابوو

        ............چثويةكةي كردةوة وچثويةكةي كردةوة وچثويةكةي كردةوة وچثويةكةي كردةوة و
 بريا نةدةهاتيـة دةر و، دوا قـسةكانيانت    بريا نةدةهاتيـة دةر و، دوا قـسةكانيانت    بريا نةدةهاتيـة دةر و، دوا قـسةكانيانت    بريا نةدةهاتيـة دةر و، دوا قـسةكانيانت   ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت. . . . لة كؤآلن بووين  لة كؤآلن بووين  لة كؤآلن بووين  لة كؤآلن بووين  

        ))))))))....دةبيستدةبيستدةبيستدةبيست
دوا قسةي كاصث، دوا ساآلنثك هثـشتا لـة خةصـوةيت كؤآلنـدا دةنگـي        دوا قسةي كاصث، دوا ساآلنثك هثـشتا لـة خةصـوةيت كؤآلنـدا دةنگـي        دوا قسةي كاصث، دوا ساآلنثك هثـشتا لـة خةصـوةيت كؤآلنـدا دةنگـي        دوا قسةي كاصث، دوا ساآلنثك هثـشتا لـة خةصـوةيت كؤآلنـدا دةنگـي        

        ....دةدايةوةدةدايةوةدةدايةوةدةدايةوة
        ))))))))....دةرةقةت نايةمدةرةقةت نايةمدةرةقةت نايةمدةرةقةت نايةم. . . .  من ئةم خةمةم پثهةصناگريث من ئةم خةمةم پثهةصناگريث من ئةم خةمةم پثهةصناگريث من ئةم خةمةم پثهةصناگريث((((((((

ــةم ــةو قةص ــةمئ ــةو قةص ــةمئ ــةو قةص ــةمئ ــةو قةص ــابووئ ــابووةكةي دان ــابووةكةي دان ــابووةكةي دان ــة و  . . . . ةكةي دان ــشكي خــستبووة ســةر مثزةك ــة و  ئاني ــشكي خــستبووة ســةر مثزةك ــة و  ئاني ــشكي خــستبووة ســةر مثزةك ــة و  ئاني ــشكي خــستبووة ســةر مثزةك ئاني
دوا دوا دوا دوا . . . . ئةفـسانةي بـري كـةوتبووةوة     ئةفـسانةي بـري كـةوتبووةوة     ئةفـسانةي بـري كـةوتبووةوة     ئةفـسانةي بـري كـةوتبووةوة     . . . . پةجنةي لة قژة سـةري رؤ كردبـوو       پةجنةي لة قژة سـةري رؤ كردبـوو       پةجنةي لة قژة سـةري رؤ كردبـوو       پةجنةي لة قژة سـةري رؤ كردبـوو       

        ....ماآلوايي خؤي و ئةفسانةماآلوايي خؤي و ئةفسانةماآلوايي خؤي و ئةفسانةماآلوايي خؤي و ئةفسانة
        )))))))) ناتةوث ئةم بةشةي چريؤكةكة تةواو بكةي؟  ناتةوث ئةم بةشةي چريؤكةكة تةواو بكةي؟  ناتةوث ئةم بةشةي چريؤكةكة تةواو بكةي؟  ناتةوث ئةم بةشةي چريؤكةكة تةواو بكةي؟ ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت



 

        )))))))).... ئةم بةشة هةرگيز تةواو نابث ئةم بةشة هةرگيز تةواو نابث ئةم بةشة هةرگيز تةواو نابث ئةم بةشة هةرگيز تةواو نابث((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
        

        
        
        

        
        
        
        
        

        نؤزدةنؤزدةنؤزدةنؤزدة
        
        

        
عةسـرثكي سـارد لـة چاخيانةيـةكي        عةسـرثكي سـارد لـة چاخيانةيـةكي        عةسـرثكي سـارد لـة چاخيانةيـةكي        عةسـرثكي سـارد لـة چاخيانةيـةكي        . . . . رؤژثكيتريش ناسري بينيةوة  رؤژثكيتريش ناسري بينيةوة  رؤژثكيتريش ناسري بينيةوة  رؤژثكيتريش ناسري بينيةوة  

ماوةيةك بوو بة كةمي لـة      ماوةيةك بوو بة كةمي لـة      ماوةيةك بوو بة كةمي لـة      ماوةيةك بوو بة كةمي لـة      . . . . قةرةباصغي دةوري مةيدانة قةدمييةكةي شار    قةرةباصغي دةوري مةيدانة قةدمييةكةي شار    قةرةباصغي دةوري مةيدانة قةدمييةكةي شار    قةرةباصغي دةوري مةيدانة قةدمييةكةي شار    
        . . . . ماص دةچووة دةرماص دةچووة دةرماص دةچووة دةرماص دةچووة دةر

بـة  بـة  بـة  بـة  ... ... ... ... بة دووسث رؤژ جارثك، بؤ كذيين هةندثك كةلووپةيل پثويـست و          بة دووسث رؤژ جارثك، بؤ كذيين هةندثك كةلووپةيل پثويـست و          بة دووسث رؤژ جارثك، بؤ كذيين هةندثك كةلووپةيل پثويـست و          بة دووسث رؤژ جارثك، بؤ كذيين هةندثك كةلووپةيل پثويـست و          
. . . . بؤ پشت مثزي نووسـينةكةي    بؤ پشت مثزي نووسـينةكةي    بؤ پشت مثزي نووسـينةكةي    بؤ پشت مثزي نووسـينةكةي    . . . . دةگةذايةوة بؤ ماصةوة  دةگةذايةوة بؤ ماصةوة  دةگةذايةوة بؤ ماصةوة  دةگةذايةوة بؤ ماصةوة  . . . . پةلة دةگةذايةوة پةلة دةگةذايةوة پةلة دةگةذايةوة پةلة دةگةذايةوة 
 حةفتةيـة روونـاك رؤشـتووةتةوة و، تـؤ لـةم             حةفتةيـة روونـاك رؤشـتووةتةوة و، تـؤ لـةم             حةفتةيـة روونـاك رؤشـتووةتةوة و، تـؤ لـةم             حةفتةيـة روونـاك رؤشـتووةتةوة و، تـؤ لـةم             سث  سث  سث  سث ((((((((: : : : مونرية گوتبووي مونرية گوتبووي مونرية گوتبووي مونرية گوتبووي 

    ))))))))............ماوةدا تةا جارثك، ئةويش بة سةر پثوة سةري ماصي ئثمـةت داوة           ماوةدا تةا جارثك، ئةويش بة سةر پثوة سةري ماصي ئثمـةت داوة           ماوةدا تةا جارثك، ئةويش بة سةر پثوة سةري ماصي ئثمـةت داوة           ماوةدا تةا جارثك، ئةويش بة سةر پثوة سةري ماصي ئثمـةت داوة           
تةلـةفووين بـؤ كردبـوو،    تةلـةفووين بـؤ كردبـوو،    تةلـةفووين بـؤ كردبـوو،    تةلـةفووين بـؤ كردبـوو،    . . . . مونرية ئـةم بةيانيـة بـة دصـپذيةوة گوتبـووي      مونرية ئـةم بةيانيـة بـة دصـپذيةوة گوتبـووي      مونرية ئـةم بةيانيـة بـة دصـپذيةوة گوتبـووي      مونرية ئـةم بةيانيـة بـة دصـپذيةوة گوتبـووي      

        . . . .  نايةي بؤ ماصمان نايةي بؤ ماصمان نايةي بؤ ماصمان نايةي بؤ ماصمان((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي
 مـونرية    مـونرية    مـونرية    مـونرية   ))))))))............كـة دثـني بـؤالت     كـة دثـني بـؤالت     كـة دثـني بـؤالت     كـة دثـني بـؤالت     . . . . كة تةلةفوونيشت بؤ دةكـةين هةصـيناگري      كة تةلةفوونيشت بؤ دةكـةين هةصـيناگري      كة تةلةفوونيشت بؤ دةكـةين هةصـيناگري      كة تةلةفوونيشت بؤ دةكـةين هةصـيناگري      

 لــة ســةر چــي لثمــان تــؤراوي؟ ئةگــةر لــة بــةر  لــة ســةر چــي لثمــان تــؤراوي؟ ئةگــةر لــة بــةر  لــة ســةر چــي لثمــان تــؤراوي؟ ئةگــةر لــة بــةر  لــة ســةر چــي لثمــان تــؤراوي؟ ئةگــةر لــة بــةر ((((((((: : : : گوتبــوويگوتبــوويگوتبــوويگوتبــووي. . . . گريــابووگريــابووگريــابووگريــابوو
هثـشتا  هثـشتا  هثـشتا  هثـشتا  . . . . فرؤشتين مـاص و حةسـارةكةية، هثـشتا مامـصةكة نةبذاوةتـةوة           فرؤشتين مـاص و حةسـارةكةية، هثـشتا مامـصةكة نةبذاوةتـةوة           فرؤشتين مـاص و حةسـارةكةية، هثـشتا مامـصةكة نةبذاوةتـةوة           فرؤشتين مـاص و حةسـارةكةية، هثـشتا مامـصةكة نةبذاوةتـةوة           

مـن ئامـادةم لـة گفـيت خـؤم        مـن ئامـادةم لـة گفـيت خـؤم        مـن ئامـادةم لـة گفـيت خـؤم        مـن ئامـادةم لـة گفـيت خـؤم        . . . . قةباصة نةنووسراوة و، پارة وةرنـةگرياوة     قةباصة نةنووسراوة و، پارة وةرنـةگرياوة     قةباصة نةنووسراوة و، پارة وةرنـةگرياوة     قةباصة نةنووسراوة و، پارة وةرنـةگرياوة     
ئةگةر تؤ حةز بة فرؤشتين ئةو ماص و حةسـارة نةكـةي،            ئةگةر تؤ حةز بة فرؤشتين ئةو ماص و حةسـارة نةكـةي،            ئةگةر تؤ حةز بة فرؤشتين ئةو ماص و حةسـارة نةكـةي،            ئةگةر تؤ حةز بة فرؤشتين ئةو ماص و حةسـارة نةكـةي،            . . . . ژثوان ببمةوة ژثوان ببمةوة ژثوان ببمةوة ژثوان ببمةوة 

        : : : :  ئةو گوتبووي ئةو گوتبووي ئةو گوتبووي ئةو گوتبووي))))))))............رووناكيشرووناكيشرووناكيشرووناكيش. . . . منيش حةز ناكةممنيش حةز ناكةممنيش حةز ناكةممنيش حةز ناكةم
ئةم مـاص و حةسـارة ئيمـذؤ يـان       ئةم مـاص و حةسـارة ئيمـذؤ يـان       ئةم مـاص و حةسـارة ئيمـذؤ يـان       ئةم مـاص و حةسـارة ئيمـذؤ يـان       . . . .  باسي ماص و حةسارةكة نية مونرية       باسي ماص و حةسارةكة نية مونرية       باسي ماص و حةسارةكة نية مونرية       باسي ماص و حةسارةكة نية مونرية      ((((((((

 ئـةي    ئـةي    ئـةي    ئـةي   ((((((((: : : :  مـونرية گوتبـووي     مـونرية گوتبـووي     مـونرية گوتبـووي     مـونرية گوتبـووي    ))))))))............سبةي دةبث بفرؤشرث و، دةفرؤشــرث     سبةي دةبث بفرؤشرث و، دةفرؤشــرث     سبةي دةبث بفرؤشرث و، دةفرؤشــرث     سبةي دةبث بفرؤشرث و، دةفرؤشــرث     



 

 مـونرية بـة     مـونرية بـة     مـونرية بـة     مـونرية بـة    ))))))))............چي ئثشاوة؟ لة كث؟ بؤ وةك جـاران       چي ئثشاوة؟ لة كث؟ بؤ وةك جـاران       چي ئثشاوة؟ لة كث؟ بؤ وةك جـاران       چي ئثشاوة؟ لة كث؟ بؤ وةك جـاران           باسي چية؟ دصت لة   باسي چية؟ دصت لة   باسي چية؟ دصت لة   باسي چية؟ دصت لة   
 بذوا بكة دصم لـة كـةس و          بذوا بكة دصم لـة كـةس و          بذوا بكة دصم لـة كـةس و          بذوا بكة دصم لـة كـةس و         ))))))))....ئةو دصخؤشي دابووةوة  ئةو دصخؤشي دابووةوة  ئةو دصخؤشي دابووةوة  ئةو دصخؤشي دابووةوة  . . . . گريانةوة گوتبووي گريانةوة گوتبووي گريانةوة گوتبووي گريانةوة گوتبووي 
ئةگةر ئـةم مـاوة بـة كـةمي سـةرم لثـداون، سـةرقاص           ئةگةر ئـةم مـاوة بـة كـةمي سـةرم لثـداون، سـةرقاص           ئةگةر ئـةم مـاوة بـة كـةمي سـةرم لثـداون، سـةرقاص           ئةگةر ئـةم مـاوة بـة كـةمي سـةرم لثـداون، سـةرقاص           . . . . لة هيچ نةئثشاوة  لة هيچ نةئثشاوة  لة هيچ نةئثشاوة  لة هيچ نةئثشاوة  

 مـن دةبـث تـا وادةي چـؤص           مـن دةبـث تـا وادةي چـؤص           مـن دةبـث تـا وادةي چـؤص           مـن دةبـث تـا وادةي چـؤص          ((((((((: : : :  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي ))))))))............ئثستاشئثستاشئثستاشئثستاش. . . . كارم بووة كارم بووة كارم بووة كارم بووة . . . . بوومبوومبوومبووم
        : : : :  مونرية گوتبووي مونرية گوتبووي مونرية گوتبووي مونرية گوتبووي))))))))....كردين ماصةكة دث كارةكةم تةواو بكةمكردين ماصةكة دث كارةكةم تةواو بكةمكردين ماصةكة دث كارةكةم تةواو بكةمكردين ماصةكة دث كارةكةم تةواو بكةم

        )))))))).... منيش دةمةوث تا ئةو كاتة كارةكة يةكاليي بكةينةوة منيش دةمةوث تا ئةو كاتة كارةكة يةكاليي بكةينةوة منيش دةمةوث تا ئةو كاتة كارةكة يةكاليي بكةينةوة منيش دةمةوث تا ئةو كاتة كارةكة يةكاليي بكةينةوة((((((((
. . . . بة سةرسووذمانةوة پرسـيبووي   بة سةرسووذمانةوة پرسـيبووي   بة سةرسووذمانةوة پرسـيبووي   بة سةرسووذمانةوة پرسـيبووي   . . . . ار؟ ئةو سةيري هاتبووية   ار؟ ئةو سةيري هاتبووية   ار؟ ئةو سةيري هاتبووية   ار؟ ئةو سةيري هاتبووية   كامة ك كامة ك كامة ك كامة ك 

وةك هةميـشة   وةك هةميـشة   وةك هةميـشة   وةك هةميـشة   . . . .  ئـةو پثكـةنيبوو     ئـةو پثكـةنيبوو     ئـةو پثكـةنيبوو     ئـةو پثكـةنيبوو    )))))))).... ژن هثــنانةكةت    ژن هثــنانةكةت    ژن هثــنانةكةت    ژن هثــنانةكةت   ((((((((: : : : مونرية گوتبـووي  مونرية گوتبـووي  مونرية گوتبـووي  مونرية گوتبـووي  
        : : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي

 لـة   لـة   لـة   لـة  ((((((((: : : : گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي . . . .  مـونرية تـووذة بووبـوو    مـونرية تـووذة بووبـوو    مـونرية تـووذة بووبـوو    مـونرية تـووذة بووبـوو   ))))))))....ژن هثنةر نيم مونرية ژن هثنةر نيم مونرية ژن هثنةر نيم مونرية ژن هثنةر نيم مونرية     منمنمنمن    ((((((((
روونـاكيش  روونـاكيش  روونـاكيش  روونـاكيش  . . . . چاكتر و جوانتر لة لـةيالت دةسـت ناكـةوث         چاكتر و جوانتر لة لـةيالت دةسـت ناكـةوث         چاكتر و جوانتر لة لـةيالت دةسـت ناكـةوث         چاكتر و جوانتر لة لـةيالت دةسـت ناكـةوث         . . . . كيست دةچث كيست دةچث كيست دةچث كيست دةچث 

هــةموو هــةموو هــةموو هــةموو . . . . خوشــكي مبــرث روونــاكخوشــكي مبــرث روونــاكخوشــكي مبــرث روونــاكخوشــكي مبــرث روونــاك. . . . لــةوةيت ديويــةيت شــةيداي بــووةلــةوةيت ديويــةيت شــةيداي بــووةلــةوةيت ديويــةيت شــةيداي بــووةلــةوةيت ديويــةيت شــةيداي بــووة
رؤژثك لة تارانةوة تةلةفوومن بؤ دةكا و دةصث خوازبثنيةكة بوو بة چي؟            رؤژثك لة تارانةوة تةلةفوومن بؤ دةكا و دةصث خوازبثنيةكة بوو بة چي؟            رؤژثك لة تارانةوة تةلةفوومن بؤ دةكا و دةصث خوازبثنيةكة بوو بة چي؟            رؤژثك لة تارانةوة تةلةفوومن بؤ دةكا و دةصث خوازبثنيةكة بوو بة چي؟            

((((((((        
. . . .  ئيمـشةو دةبـث بثيـت بـؤ ماصـمان         ئيمـشةو دةبـث بثيـت بـؤ ماصـمان         ئيمـشةو دةبـث بثيـت بـؤ ماصـمان         ئيمـشةو دةبـث بثيـت بـؤ ماصـمان        ((((((((: : : : خوازبثين؟ مونرية گوتبـووي   خوازبثين؟ مونرية گوتبـووي   خوازبثين؟ مونرية گوتبـووي   خوازبثين؟ مونرية گوتبـووي   

 مـونرية    مـونرية    مـونرية    مـونرية   ))))))))............ بـةآلم مـن ئيمـشةو       بـةآلم مـن ئيمـشةو       بـةآلم مـن ئيمـشةو       بـةآلم مـن ئيمـشةو      ((((((((: : : :  ئـةو گوتبـووي     ئـةو گوتبـووي     ئـةو گوتبـووي     ئـةو گوتبـووي    ))))))))............ئةگةر نةيـةيت  ئةگةر نةيـةيت  ئةگةر نةيـةيت  ئةگةر نةيـةيت  
        ....تةلةفوونةكةي دانابووتةلةفوونةكةي دانابووتةلةفوونةكةي دانابووتةلةفوونةكةي دانابوو

ــث  ((((((((: : : : گــومتگــومتگــومتگــومت ــة خؤشــيةوة تــةواو بب ــةوة دةچــث ئــةم چريؤكــة ب ــث   ل ــة خؤشــيةوة تــةواو بب ــةوة دةچــث ئــةم چريؤكــة ب ــث   ل ــة خؤشــيةوة تــةواو بب ــةوة دةچــث ئــةم چريؤكــة ب ــث   ل ــة خؤشــيةوة تــةواو بب ــةوة دةچــث ئــةم چريؤكــة ب . . . .  ل
        ))))))))............خوازبثين و زةماوةند وخوازبثين و زةماوةند وخوازبثين و زةماوةند وخوازبثين و زةماوةند و
لـة پـشت    لـة پـشت    لـة پـشت    لـة پـشت    . . . . ئةو سةري هةصبذي و سةيري كردم     ئةو سةري هةصبذي و سةيري كردم     ئةو سةري هةصبذي و سةيري كردم     ئةو سةري هةصبذي و سةيري كردم     . . . . بة پثكةنينةوة گومت  بة پثكةنينةوة گومت  بة پثكةنينةوة گومت  بة پثكةنينةوة گومت  

        )))))))).... دةترسم ئةم چريؤكة هةرگيز تةواو نةبث دةترسم ئةم چريؤكة هةرگيز تةواو نةبث دةترسم ئةم چريؤكة هةرگيز تةواو نةبث دةترسم ئةم چريؤكة هةرگيز تةواو نةبث((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . مثزةكةي بوومثزةكةي بوومثزةكةي بوومثزةكةي بوو
ماوةيـةك بـوو شـةوو رؤژ       ماوةيـةك بـوو شـةوو رؤژ       ماوةيـةك بـوو شـةوو رؤژ       ماوةيـةك بـوو شـةوو رؤژ       . . . . مانـدوو بـوو   مانـدوو بـوو   مانـدوو بـوو   مانـدوو بـوو   . . . . لة بةر خؤيـةوة گـويت     لة بةر خؤيـةوة گـويت     لة بةر خؤيـةوة گـويت     لة بةر خؤيـةوة گـويت     

        . . . . نووسيبووي و، گةيشتبووة دوا ماآلوايي فةرهاد و كاصثنووسيبووي و، گةيشتبووة دوا ماآلوايي فةرهاد و كاصثنووسيبووي و، گةيشتبووة دوا ماآلوايي فةرهاد و كاصثنووسيبووي و، گةيشتبووة دوا ماآلوايي فةرهاد و كاصث
بؤ بؤ بؤ بؤ . . . . فةرهاد كةلووپةيل ماصةكةي بة پريثژين خاوةن ماصي سپاردبوو       فةرهاد كةلووپةيل ماصةكةي بة پريثژين خاوةن ماصي سپاردبوو       فةرهاد كةلووپةيل ماصةكةي بة پريثژين خاوةن ماصي سپاردبوو       فةرهاد كةلووپةيل ماصةكةي بة پريثژين خاوةن ماصي سپاردبوو       

پريثژن گوتبووي دةسـت لـة      پريثژن گوتبووي دةسـت لـة      پريثژن گوتبووي دةسـت لـة      پريثژن گوتبووي دةسـت لـة      ... ... ... ... تابلؤكانيشيتابلؤكانيشيتابلؤكانيشيتابلؤكانيشي. . . . چيان لثدةكا با بيكا   چيان لثدةكا با بيكا   چيان لثدةكا با بيكا   چيان لثدةكا با بيكا   . . . . خؤيخؤيخؤيخؤي
هــةروا لــة ژوورةكانــدا دةياثــصثتةوة و، هــةروا لــة ژوورةكانــدا دةياثــصثتةوة و، هــةروا لــة ژوورةكانــدا دةياثــصثتةوة و، هــةروا لــة ژوورةكانــدا دةياثــصثتةوة و، . . . . كةلووپــةل و تابلؤكــاين نــاداكةلووپــةل و تابلؤكــاين نــاداكةلووپــةل و تابلؤكــاين نــاداكةلووپــةل و تابلؤكــاين نــادا
پريثـژن بـة    پريثـژن بـة    پريثـژن بـة    پريثـژن بـة    . . . . ا رؤژثك كة خؤي دةگةذثتةوة    ا رؤژثك كة خؤي دةگةذثتةوة    ا رؤژثك كة خؤي دةگةذثتةوة    ا رؤژثك كة خؤي دةگةذثتةوة    تتتت. . . . دةركةيان لة سةر دادةخا   دةركةيان لة سةر دادةخا   دةركةيان لة سةر دادةخا   دةركةيان لة سةر دادةخا   

بةآلم كاصـث   بةآلم كاصـث   بةآلم كاصـث   بةآلم كاصـث   . . . . گوتبووي چاوةذواين دةبث  گوتبووي چاوةذواين دةبث  گوتبووي چاوةذواين دةبث  گوتبووي چاوةذواين دةبث  . . . . هيواي گةذانةوةي فةرهاد بوو   هيواي گةذانةوةي فةرهاد بوو   هيواي گةذانةوةي فةرهاد بوو   هيواي گةذانةوةي فةرهاد بوو   
 ئةم خةمةم    ئةم خةمةم    ئةم خةمةم    ئةم خةمةم   ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . گريا بوو گريا بوو گريا بوو گريا بوو . . . . زانيبووي گةذانةوةيةك لة ئارادا نية    زانيبووي گةذانةوةيةك لة ئارادا نية    زانيبووي گةذانةوةيةك لة ئارادا نية    زانيبووي گةذانةوةيةك لة ئارادا نية    

         ئةوسا  ئةوسا  ئةوسا  ئةوسا ))))))))....پثهةصناگريث، دةرةقةت نايةمپثهةصناگريث، دةرةقةت نايةمپثهةصناگريث، دةرةقةت نايةمپثهةصناگريث، دةرةقةت نايةم
لة خةصوةيت ئةو كؤآلنة داخراوو تةنگةبةرةدا، بـؤ دووهـةم          لة خةصوةيت ئةو كؤآلنة داخراوو تةنگةبةرةدا، بـؤ دووهـةم          لة خةصوةيت ئةو كؤآلنة داخراوو تةنگةبةرةدا، بـؤ دووهـةم          لة خةصوةيت ئةو كؤآلنة داخراوو تةنگةبةرةدا، بـؤ دووهـةم          . . . . ون بووبوو ون بووبوو ون بووبوو ون بووبوو 



 

        جار جار جار جار 
يةكةم جار لة سپيةيت دواهـةم تابلؤكـةي فـةرهاددا و،           يةكةم جار لة سپيةيت دواهـةم تابلؤكـةي فـةرهاددا و،           يةكةم جار لة سپيةيت دواهـةم تابلؤكـةي فـةرهاددا و،           يةكةم جار لة سپيةيت دواهـةم تابلؤكـةي فـةرهاددا و،           . . . . ون بووبووةوة ون بووبووةوة ون بووبووةوة ون بووبووةوة 

        ئثستاش ئثستاش ئثستاش ئثستاش 
چةند مانگ  چةند مانگ  چةند مانگ  چةند مانگ  . . . . چريؤكي فةرهاد لة سةر مثزةكةي ئةو بوو      چريؤكي فةرهاد لة سةر مثزةكةي ئةو بوو      چريؤكي فةرهاد لة سةر مثزةكةي ئةو بوو      چريؤكي فةرهاد لة سةر مثزةكةي ئةو بوو      . . . . لةچريؤكةكةيدالةچريؤكةكةيدالةچريؤكةكةيدالةچريؤكةكةيدا

لـة سـةر سـةدو ئةوةنـدة        لـة سـةر سـةدو ئةوةنـدة        لـة سـةر سـةدو ئةوةنـدة        لـة سـةر سـةدو ئةوةنـدة        . . . . بوو وشة بة وشة و دثذ بة دثـذ ژيـابووةوة          بوو وشة بة وشة و دثذ بة دثـذ ژيـابووةوة          بوو وشة بة وشة و دثذ بة دثـذ ژيـابووةوة          بوو وشة بة وشة و دثذ بة دثـذ ژيـابووةوة          
ةم تابلؤكةي فـةرهاد  ةم تابلؤكةي فـةرهاد  ةم تابلؤكةي فـةرهاد  ةم تابلؤكةي فـةرهاد  الپةذة و، ئةو نيگاي لة دةستنووسةكةيةوة بؤ دواه    الپةذة و، ئةو نيگاي لة دةستنووسةكةيةوة بؤ دواه    الپةذة و، ئةو نيگاي لة دةستنووسةكةيةوة بؤ دواه    الپةذة و، ئةو نيگاي لة دةستنووسةكةيةوة بؤ دواه    

دواهةم تابلؤكةي فـةرهاد هثـشتا بـة ديـواري ژوورةكـةوة            دواهةم تابلؤكةي فـةرهاد هثـشتا بـة ديـواري ژوورةكـةوة            دواهةم تابلؤكةي فـةرهاد هثـشتا بـة ديـواري ژوورةكـةوة            دواهةم تابلؤكةي فـةرهاد هثـشتا بـة ديـواري ژوورةكـةوة            . . . . گوثزايةوةگوثزايةوةگوثزايةوةگوثزايةوة
وةك نيگـاي   وةك نيگـاي   وةك نيگـاي   وةك نيگـاي   . . . . نيگاي مانـدوو هةراسـان بـوو      نيگاي مانـدوو هةراسـان بـوو      نيگاي مانـدوو هةراسـان بـوو      نيگاي مانـدوو هةراسـان بـوو      . . . . ئةو لثي ورد بووةوة   ئةو لثي ورد بووةوة   ئةو لثي ورد بووةوة   ئةو لثي ورد بووةوة   . . . . بووبووبووبوو

ئةو دةمة كة ويستبووي لة سپيةيت تـابلؤي سـةر سـثپايةكةيدا            ئةو دةمة كة ويستبووي لة سپيةيت تـابلؤي سـةر سـثپايةكةيدا            ئةو دةمة كة ويستبووي لة سپيةيت تـابلؤي سـةر سـثپايةكةيدا            ئةو دةمة كة ويستبووي لة سپيةيت تـابلؤي سـةر سـثپايةكةيدا            . . . . فةرهادفةرهادفةرهادفةرهاد
تابلؤكــة هثــشتا چةنــد هثــصي رةش و تابلؤكــة هثــشتا چةنــد هثــصي رةش و تابلؤكــة هثــشتا چةنــد هثــصي رةش و تابلؤكــة هثــشتا چةنــد هثــصي رةش و . . . . كاصــث ببينثتــةوة و، نةيــديبووةوةكاصــث ببينثتــةوة و، نةيــديبووةوةكاصــث ببينثتــةوة و، نةيــديبووةوةكاصــث ببينثتــةوة و، نةيــديبووةوة
. . . .  وةك چريؤكةكـــةي وةك چريؤكةكـــةي وةك چريؤكةكـــةي وةك چريؤكةكـــةي((((((((: : : : ئـــةو گـــويتئـــةو گـــويتئـــةو گـــويتئـــةو گـــويت. . . . باريـــك و خـــوار و خـــثچ بـــووباريـــك و خـــوار و خـــثچ بـــووباريـــك و خـــوار و خـــثچ بـــووباريـــك و خـــوار و خـــثچ بـــوو

        ))))))))............چريؤكةكةشي گثذانةوةيةكي بثسةروو بينچريؤكةكةشي گثذانةوةيةكي بثسةروو بينچريؤكةكةشي گثذانةوةيةكي بثسةروو بينچريؤكةكةشي گثذانةوةيةكي بثسةروو بين
هةســتام و لثــي نزيــك هةســتام و لثــي نزيــك هةســتام و لثــي نزيــك هةســتام و لثــي نزيــك . . . . مــن ترســاممــن ترســاممــن ترســاممــن ترســام. . . . ئــةو بــة نائومثديــةوة گــويتئــةو بــة نائومثديــةوة گــويتئــةو بــة نائومثديــةوة گــويتئــةو بــة نائومثديــةوة گــويت

        . . . . بوومةوةبوومةوةبوومةوةبوومةوة
چريؤكـي فـةرهاد لـة      چريؤكـي فـةرهاد لـة      چريؤكـي فـةرهاد لـة      چريؤكـي فـةرهاد لـة      . . . . لة مثزةكةي و، دةستم بؤ كاغةزةكان درثـژ كـرد         لة مثزةكةي و، دةستم بؤ كاغةزةكان درثـژ كـرد         لة مثزةكةي و، دةستم بؤ كاغةزةكان درثـژ كـرد         لة مثزةكةي و، دةستم بؤ كاغةزةكان درثـژ كـرد         

ئةوســا ئةوســا ئةوســا ئةوســا . . . . وةذوانيم دةكــردوةذوانيم دةكــردوةذوانيم دةكــردوةذوانيم دةكــردقورســتر لــةوةي چــاقورســتر لــةوةي چــاقورســتر لــةوةي چــاقورســتر لــةوةي چــا. . . . دةســتمدا قــورس بــوودةســتمدا قــورس بــوودةســتمدا قــورس بــوودةســتمدا قــورس بــوو
        دميةنثك دميةنثك دميةنثك دميةنثك . . . . پثكةنيمپثكةنيمپثكةنيمپثكةنيم

        )))))))).... ئةم چريؤكة تةواو بووة ئةم چريؤكة تةواو بووة ئةم چريؤكة تةواو بووة ئةم چريؤكة تةواو بووة((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت. . . . كة هةميشة دووبارة دةبووةوةكة هةميشة دووبارة دةبووةوةكة هةميشة دووبارة دةبووةوةكة هةميشة دووبارة دةبووةوة
        ....لة قسةكةي خؤم داچصةكيملة قسةكةي خؤم داچصةكيملة قسةكةي خؤم داچصةكيملة قسةكةي خؤم داچصةكيم

        ))))))))!!!! تةواو بووة؟ تةواو بووة؟ تةواو بووة؟ تةواو بووة؟((((((((
ئةوسـا بـة    ئةوسـا بـة    ئةوسـا بـة    ئةوسـا بـة    . . . . بـة سةرسـووذمانةوة گوتبـووي     بـة سةرسـووذمانةوة گوتبـووي     بـة سةرسـووذمانةوة گوتبـووي     بـة سةرسـووذمانةوة گوتبـووي     . . . . ئةويش داچـصةكيبوو  ئةويش داچـصةكيبوو  ئةويش داچـصةكيبوو  ئةويش داچـصةكيبوو  
        ....داخةوة سةري راوةشاندداخةوة سةري راوةشاندداخةوة سةري راوةشاندداخةوة سةري راوةشاند

 دوا چةند مانگ كاري بةردةوام ديسان گةيشتوومةتةوة بؤ يةكةم           دوا چةند مانگ كاري بةردةوام ديسان گةيشتوومةتةوة بؤ يةكةم           دوا چةند مانگ كاري بةردةوام ديسان گةيشتوومةتةوة بؤ يةكةم           دوا چةند مانگ كاري بةردةوام ديسان گةيشتوومةتةوة بؤ يةكةم          ((((((((
        ))))))))....رؤژ و يةكةم دثذثك كة نووسيومةرؤژ و يةكةم دثذثك كة نووسيومةرؤژ و يةكةم دثذثك كة نووسيومةرؤژ و يةكةم دثذثك كة نووسيومة

ــةذة      ــةرزي و، پ ــةكةيدا ل ــايي دةستنووس ــر قورس ــة ژث ــتم ل ــةذة     دةس ــةرزي و، پ ــةكةيدا ل ــايي دةستنووس ــر قورس ــة ژث ــتم ل ــةذة     دةس ــةرزي و، پ ــةكةيدا ل ــايي دةستنووس ــر قورس ــة ژث ــتم ل ــةذة     دةس ــةرزي و، پ ــةكةيدا ل ــايي دةستنووس ــر قورس ــة ژث ــتم ل دةس
تـؤ  تـؤ  تـؤ  تـؤ  . . . .  دةبـوو وابـث     دةبـوو وابـث     دةبـوو وابـث     دةبـوو وابـث    ((((((((: : : : گـومت گـومت گـومت گـومت . . . . كاغةزةكان بؤ سةر مثزةكة شؤذ بوونةوة     كاغةزةكان بؤ سةر مثزةكة شؤذ بوونةوة     كاغةزةكان بؤ سةر مثزةكة شؤذ بوونةوة     كاغةزةكان بؤ سةر مثزةكة شؤذ بوونةوة     

چريؤكةكةت لة دوا رؤژةكـاين ژيـاين فـةرهادةوة دةسـت پثكـردووة،              چريؤكةكةت لة دوا رؤژةكـاين ژيـاين فـةرهادةوة دةسـت پثكـردووة،              چريؤكةكةت لة دوا رؤژةكـاين ژيـاين فـةرهادةوة دةسـت پثكـردووة،              چريؤكةكةت لة دوا رؤژةكـاين ژيـاين فـةرهادةوة دةسـت پثكـردووة،              
        ))))))))............دةبوو دوا پثداچوونةوةيةكدةبوو دوا پثداچوونةوةيةكدةبوو دوا پثداچوونةوةيةكدةبوو دوا پثداچوونةوةيةك

ــو ــوگ ــوگ ــوگ ــةرو    ((((((((: : : : يتيتيتيتگ ــة تةنگةب ــةو كؤآلن ــوةيت ئ ــة خةص ــشتا ل ــةرهاد هث ــةرو     ف ــة تةنگةب ــةو كؤآلن ــوةيت ئ ــة خةص ــشتا ل ــةرهاد هث ــةرو     ف ــة تةنگةب ــةو كؤآلن ــوةيت ئ ــة خةص ــشتا ل ــةرهاد هث ــةرو     ف ــة تةنگةب ــةو كؤآلن ــوةيت ئ ــة خةص ــشتا ل ــةرهاد هث  ف
        ))))))))....داخراوةدايةداخراوةدايةداخراوةدايةداخراوةداية



 

دةسـتة  دةسـتة  دةسـتة  دةسـتة  . . . . فةرهاد لة بةر رؤشنايي كزي پةجنةرةي ژوورةكةيدا بـوو   فةرهاد لة بةر رؤشنايي كزي پةجنةرةي ژوورةكةيدا بـوو   فةرهاد لة بةر رؤشنايي كزي پةجنةرةي ژوورةكةيدا بـوو   فةرهاد لة بةر رؤشنايي كزي پةجنةرةي ژوورةكةيدا بـوو   
سةري بة مليةوة بـؤ  سةري بة مليةوة بـؤ  سةري بة مليةوة بـؤ  سةري بة مليةوة بـؤ  . . . . باريك و ئثسكنةكاين لة دةوري ئةژنؤي ئاآلندبوو   باريك و ئثسكنةكاين لة دةوري ئةژنؤي ئاآلندبوو   باريك و ئثسكنةكاين لة دةوري ئةژنؤي ئاآلندبوو   باريك و ئثسكنةكاين لة دةوري ئةژنؤي ئاآلندبوو   

تةرمي مؤميايي  تةرمي مؤميايي  تةرمي مؤميايي  تةرمي مؤميايي  . . . . وةك تةرمثكي دانيشتوو  وةك تةرمثكي دانيشتوو  وةك تةرمثكي دانيشتوو  وةك تةرمثكي دانيشتوو  . . . . سةر شاين شؤذ بووبووةوة   سةر شاين شؤذ بووبووةوة   سةر شاين شؤذ بووبووةوة   سةر شاين شؤذ بووبووةوة   
        . . . . ئةو هةستائةو هةستائةو هةستائةو هةستا... ... ... ... پياوثكپياوثكپياوثكپياوثك

پةجنةرةي ژوورةكةي خؤي يـان ژووري      پةجنةرةي ژوورةكةي خؤي يـان ژووري      پةجنةرةي ژوورةكةي خؤي يـان ژووري      پةجنةرةي ژوورةكةي خؤي يـان ژووري      . . . . لة پةجنةرةكة نزيك بووةوة   لة پةجنةرةكة نزيك بووةوة   لة پةجنةرةكة نزيك بووةوة   لة پةجنةرةكة نزيك بووةوة   
        فةرهاد؟ فةرهاد؟ فةرهاد؟ فةرهاد؟ 

ئةو تةنكـة بـةفرة كـة       ئةو تةنكـة بـةفرة كـة       ئةو تةنكـة بـةفرة كـة       ئةو تةنكـة بـةفرة كـة       . . . . دةرةوة سارد بوو  دةرةوة سارد بوو  دةرةوة سارد بوو  دةرةوة سارد بوو  . . . . لةو ديو پةجنةرةكةي رواين   لةو ديو پةجنةرةكةي رواين   لةو ديو پةجنةرةكةي رواين   لةو ديو پةجنةرةكةي رواين   
ــي روويت      ــةر لق ــة س ــةر زةوي و، ل ــة س ــشتا ل ــاريبوو هث ــشةو ب ــي روويت     دوث ــةر لق ــة س ــةر زةوي و، ل ــة س ــشتا ل ــاريبوو هث ــشةو ب ــي روويت     دوث ــةر لق ــة س ــةر زةوي و، ل ــة س ــشتا ل ــاريبوو هث ــشةو ب ــي روويت     دوث ــةر لق ــة س ــةر زةوي و، ل ــة س ــشتا ل ــاريبوو هث ــشةو ب دوث

        درةختةكاين حةساري درةختةكاين حةساري درةختةكاين حةساري درةختةكاين حةساري 
باصندةيةكي رةشي گةورة باصندةيةكي رةشي گةورة باصندةيةكي رةشي گةورة باصندةيةكي رةشي گةورة . . . . بةستبوويبةستبوويبةستبوويبةستبووي. . . . ئةو ديو پةجنةرةكة نةتوابووةوة  ئةو ديو پةجنةرةكة نةتوابووةوة  ئةو ديو پةجنةرةكة نةتوابووةوة  ئةو ديو پةجنةرةكة نةتوابووةوة  

ــارةكةوة        ــةر حةس ــةكةي ئةوب ــةر ماص ــة س ــارةكةو ب ــةر حةس ــة س ــارةكةوة       ب ــةر حةس ــةكةي ئةوب ــةر ماص ــة س ــارةكةو ب ــةر حةس ــة س ــارةكةوة       ب ــةر حةس ــةكةي ئةوب ــةر ماص ــة س ــارةكةو ب ــةر حةس ــة س ــارةكةوة       ب ــةر حةس ــةكةي ئةوب ــةر ماص ــة س ــارةكةو ب ــةر حةس ــة س ب
كـة  كـة  كـة  كـة  . . . . بـةو هيوايـة كـة ون ببـث        بـةو هيوايـة كـة ون ببـث        بـةو هيوايـة كـة ون ببـث        بـةو هيوايـة كـة ون ببـث        . . . . ئةو ماوةيةك لثي رامـا    ئةو ماوةيةك لثي رامـا    ئةو ماوةيةك لثي رامـا    ئةو ماوةيةك لثي رامـا    . . . . دةسووذاويةوةدةسووذاويةوةدةسووذاويةوةدةسووذاويةوة

ئةوسـا ئـاوذي   ئةوسـا ئـاوذي   ئةوسـا ئـاوذي   ئةوسـا ئـاوذي   . . . . وةك هةموو جارثكيتر لة قاپي پةجنةرةكـة بذواتـة دةر        وةك هةموو جارثكيتر لة قاپي پةجنةرةكـة بذواتـة دةر        وةك هةموو جارثكيتر لة قاپي پةجنةرةكـة بذواتـة دةر        وةك هةموو جارثكيتر لة قاپي پةجنةرةكـة بذواتـة دةر        
ــةوة ــةوةداي ــةوةداي ــةوةداي ــث . . . . داي ــانگي كردب ــة كةســثك ب ــا ك ــث وةه ــانگي كردب ــة كةســثك ب ــا ك ــث وةه ــانگي كردب ــة كةســثك ب ــا ك ــث وةه ــانگي كردب ــة كةســثك ب ــا ك ــرد و  . . . . وةه ــةر ك ــتؤكةي لةب ــرد و  پاص ــةر ك ــتؤكةي لةب ــرد و  پاص ــةر ك ــتؤكةي لةب ــرد و  پاص ــةر ك ــتؤكةي لةب پاص

        )))))))) بؤ كوث؟  بؤ كوث؟  بؤ كوث؟  بؤ كوث؟ ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت. . . . ملپثچةكةي لة ملي ئاآلندملپثچةكةي لة ملي ئاآلندملپثچةكةي لة ملي ئاآلندملپثچةكةي لة ملي ئاآلند
دةمةوث بـزامن كاصـث دوا رؤشـتين فـةرهاد          دةمةوث بـزامن كاصـث دوا رؤشـتين فـةرهاد          دةمةوث بـزامن كاصـث دوا رؤشـتين فـةرهاد          دةمةوث بـزامن كاصـث دوا رؤشـتين فـةرهاد          . . . .  دةذؤمة دةر   دةذؤمة دةر   دةذؤمة دةر   دةذؤمة دةر  ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

        ))))))))....چي بةسةر هاتووةچي بةسةر هاتووةچي بةسةر هاتووةچي بةسةر هاتووة
لةبـةر  لةبـةر  لةبـةر  لةبـةر  . . . . تثـدا مـابووم   تثـدا مـابووم   تثـدا مـابووم   تثـدا مـابووم   . . . . گويت كاصث؟ گوتيئةفسانة؟ من هيچم نـةگوت      گويت كاصث؟ گوتيئةفسانة؟ من هيچم نـةگوت      گويت كاصث؟ گوتيئةفسانة؟ من هيچم نـةگوت      گويت كاصث؟ گوتيئةفسانة؟ من هيچم نـةگوت      

رؤشنايي كزي پةجنةرةي ژوورةكةم دانيشم يان پاصتؤكةم لةبةر بكـةم،          رؤشنايي كزي پةجنةرةي ژوورةكةم دانيشم يان پاصتؤكةم لةبةر بكـةم،          رؤشنايي كزي پةجنةرةي ژوورةكةم دانيشم يان پاصتؤكةم لةبةر بكـةم،          رؤشنايي كزي پةجنةرةي ژوورةكةم دانيشم يان پاصتؤكةم لةبةر بكـةم،          
        ............نم و لة ژوورةكةم بذؤمة دةر؟نم و لة ژوورةكةم بذؤمة دةر؟نم و لة ژوورةكةم بذؤمة دةر؟نم و لة ژوورةكةم بذؤمة دةر؟ملپثچةكةم لة مل بئاصثملپثچةكةم لة مل بئاصثملپثچةكةم لة مل بئاصثملپثچةكةم لة مل بئاصث

وةكـو  وةكـو  وةكـو  وةكـو  . . . . دةمثكـة بـوو لـة دةرةوة بـوو        دةمثكـة بـوو لـة دةرةوة بـوو        دةمثكـة بـوو لـة دةرةوة بـوو        دةمثكـة بـوو لـة دةرةوة بـوو        . . . . ئةو ئثستا لـة دةرةوة بـوو      ئةو ئثستا لـة دةرةوة بـوو      ئةو ئثستا لـة دةرةوة بـوو      ئةو ئثستا لـة دةرةوة بـوو      
پياوثك كةسث يان شتثكي ون كردبث و، لة كؤآلن و لة شةقامةكاندا لثـي              پياوثك كةسث يان شتثكي ون كردبث و، لة كؤآلن و لة شةقامةكاندا لثـي              پياوثك كةسث يان شتثكي ون كردبث و، لة كؤآلن و لة شةقامةكاندا لثـي              پياوثك كةسث يان شتثكي ون كردبث و، لة كؤآلن و لة شةقامةكاندا لثـي              

ــووةوة    ــان ورد دةب ــةيت رثبوارةك ــة رووم ــةذث، ل ــووةوة   بگ ــان ورد دةب ــةيت رثبوارةك ــة رووم ــةذث، ل ــووةوة   بگ ــان ورد دةب ــةيت رثبوارةك ــة رووم ــةذث، ل ــووةوة   بگ ــان ورد دةب ــةيت رثبوارةك ــة رووم ــةذث، ل ــاوو. . . . بگ ــاووژن و پي ــاووژن و پي ــاووژن و پي ... ... ... ... ژن و پي
ئةو دةيبيـنني   ئةو دةيبيـنني   ئةو دةيبيـنني   ئةو دةيبيـنني   . . . . ئاپؤرةي تاپؤگةلثك كة گورج و بة پةلة بةاليدا تثدةپةذين        ئاپؤرةي تاپؤگةلثك كة گورج و بة پةلة بةاليدا تثدةپةذين        ئاپؤرةي تاپؤگةلثك كة گورج و بة پةلة بةاليدا تثدةپةذين        ئاپؤرةي تاپؤگةلثك كة گورج و بة پةلة بةاليدا تثدةپةذين        

. . . . روومـــةيت سةرماگةســـتةياين دةدي و نةيـــدةدي  روومـــةيت سةرماگةســـتةياين دةدي و نةيـــدةدي  روومـــةيت سةرماگةســـتةياين دةدي و نةيـــدةدي  روومـــةيت سةرماگةســـتةياين دةدي و نةيـــدةدي  . . . . و، نةيـــدةبيننيو، نةيـــدةبيننيو، نةيـــدةبيننيو، نةيـــدةبينني
        جووصةي گورج و جووصةي گورج و جووصةي گورج و جووصةي گورج و . . . . روومةيت مؤن و گرژ، بة بزةو پثكةننيروومةيت مؤن و گرژ، بة بزةو پثكةننيروومةيت مؤن و گرژ، بة بزةو پثكةننيروومةيت مؤن و گرژ، بة بزةو پثكةنني

. . . . گةمةيةكي سةرسـووذهثنةر  گةمةيةكي سةرسـووذهثنةر  گةمةيةكي سةرسـووذهثنةر  گةمةيةكي سةرسـووذهثنةر  . . . . بة پةلةي دةست و پثيان كة تثكةص دةبوو       بة پةلةي دةست و پثيان كة تثكةص دةبوو       بة پةلةي دةست و پثيان كة تثكةص دةبوو       بة پةلةي دةست و پثيان كة تثكةص دةبوو       
چپـة و ژاوة    چپـة و ژاوة    چپـة و ژاوة    چپـة و ژاوة    . . . . هةوري هةناسةيان كة لةبةر دةمياندا كةرت كةرت دةبـوو        هةوري هةناسةيان كة لةبةر دةمياندا كةرت كةرت دةبـوو        هةوري هةناسةيان كة لةبةر دةمياندا كةرت كةرت دةبـوو        هةوري هةناسةيان كة لةبةر دةمياندا كةرت كةرت دةبـوو        

وشـةي خزيلـك، رسـتةي    وشـةي خزيلـك، رسـتةي    وشـةي خزيلـك، رسـتةي    وشـةي خزيلـك، رسـتةي    . . . . گةدةنگياين دةبيست و نةيدةبيـست    گةدةنگياين دةبيست و نةيدةبيـست    گةدةنگياين دةبيست و نةيدةبيـست    گةدةنگياين دةبيست و نةيدةبيـست    ژاوو دةن ژاوو دةن ژاوو دةن ژاوو دةن 



 

لة كث دةگةذا؟ چةند جـار لةبـةر        لة كث دةگةذا؟ چةند جـار لةبـةر        لة كث دةگةذا؟ چةند جـار لةبـةر        لة كث دةگةذا؟ چةند جـار لةبـةر        ... ... ... ... تثكةص و ئالؤز و سةروو گوث قرتاو      تثكةص و ئالؤز و سةروو گوث قرتاو      تثكةص و ئالؤز و سةروو گوث قرتاو      تثكةص و ئالؤز و سةروو گوث قرتاو      
        )))))))) لة كث دةگةذمث؟ لةكاصث؟  لة كث دةگةذمث؟ لةكاصث؟  لة كث دةگةذمث؟ لةكاصث؟  لة كث دةگةذمث؟ لةكاصث؟ ((((((((. . . . خؤيةوة دوبارةي كردبووةوةخؤيةوة دوبارةي كردبووةوةخؤيةوة دوبارةي كردبووةوةخؤيةوة دوبارةي كردبووةوة

لـةم كـؤآلن و   لـةم كـؤآلن و   لـةم كـؤآلن و   لـةم كـؤآلن و   . . . . ئـةو دةيـزاين   ئـةو دةيـزاين   ئـةو دةيـزاين   ئـةو دةيـزاين   . . . . كاصث لةم كؤآلن و شةقامانةدا نـةبوو      كاصث لةم كؤآلن و شةقامانةدا نـةبوو      كاصث لةم كؤآلن و شةقامانةدا نـةبوو      كاصث لةم كؤآلن و شةقامانةدا نـةبوو      
لـة كـؤآلنثكي    لـة كـؤآلنثكي    لـة كـؤآلنثكي    لـة كـؤآلنثكي    . . . . كاصث لة شوثنثكيتر ون بووبوو    كاصث لة شوثنثكيتر ون بووبوو    كاصث لة شوثنثكيتر ون بووبوو    كاصث لة شوثنثكيتر ون بووبوو    . . . . شةقامانةدا ون نةبووبوو  شةقامانةدا ون نةبووبوو  شةقامانةدا ون نةبووبوو  شةقامانةدا ون نةبووبوو  

ئـةو  ئـةو  ئـةو  ئـةو  . . . . لـة شـارثكيتر، شـاري چريؤكةكـةي فـةرهاد         لـة شـارثكيتر، شـاري چريؤكةكـةي فـةرهاد         لـة شـارثكيتر، شـاري چريؤكةكـةي فـةرهاد         لـة شـارثكيتر، شـاري چريؤكةكـةي فـةرهاد         . . . . داخراوي تةنگةبـةر  داخراوي تةنگةبـةر  داخراوي تةنگةبـةر  داخراوي تةنگةبـةر  
ئثـستاش كـة گـةذابووةوة لـة     ئثـستاش كـة گـةذابووةوة لـة     ئثـستاش كـة گـةذابووةوة لـة     ئثـستاش كـة گـةذابووةوة لـة     . . . . ساآلنثك بوو ئةو شارةي بةجثهثـشتبوو  ساآلنثك بوو ئةو شارةي بةجثهثـشتبوو  ساآلنثك بوو ئةو شارةي بةجثهثـشتبوو  ساآلنثك بوو ئةو شارةي بةجثهثـشتبوو  

كـة كةسـي   كـة كةسـي   كـة كةسـي   كـة كةسـي   . . . . لة كةسانثك كة كةسي ئةو شارة بوون لة كةسانثك كة كةسي ئةو شارة بوون لة كةسانثك كة كةسي ئةو شارة بوون لة كةسانثك كة كةسي ئةو شارة بوون . . . . كةسانثكيتر دةگةذا كةسانثكيتر دةگةذا كةسانثكيتر دةگةذا كةسانثكيتر دةگةذا 
كـوذة كوثرةكـاين    كـوذة كوثرةكـاين    كـوذة كوثرةكـاين    كـوذة كوثرةكـاين    . . . . ننننلـة كـوذة كوثرةكـا     لـة كـوذة كوثرةكـا     لـة كـوذة كوثرةكـا     لـة كـوذة كوثرةكـا     . . . . لةرةحيمي براي لةرةحيمي براي لةرةحيمي براي لةرةحيمي براي . . . . كاصث بوون كاصث بوون كاصث بوون كاصث بوون 

        چريؤكةكة دوو مثرمنداصي داماو بوون كة چريؤكةكة دوو مثرمنداصي داماو بوون كة چريؤكةكة دوو مثرمنداصي داماو بوون كة چريؤكةكة دوو مثرمنداصي داماو بوون كة 
بؤ ئـةوةي  بؤ ئـةوةي  بؤ ئـةوةي  بؤ ئـةوةي  . . . . لة سووچثك، لة پاص يةكتر دادةنيشنت و دةستيان هةصدةبذي      لة سووچثك، لة پاص يةكتر دادةنيشنت و دةستيان هةصدةبذي      لة سووچثك، لة پاص يةكتر دادةنيشنت و دةستيان هةصدةبذي      لة سووچثك، لة پاص يةكتر دادةنيشنت و دةستيان هةصدةبذي      

رةنگة ئثستاش لة سـووچثك لـة پـاص         رةنگة ئثستاش لة سـووچثك لـة پـاص         رةنگة ئثستاش لة سـووچثك لـة پـاص         رةنگة ئثستاش لة سـووچثك لـة پـاص         . . . . كؤترثك لة سةر دةستيان بنيشث    كؤترثك لة سةر دةستيان بنيشث    كؤترثك لة سةر دةستيان بنيشث    كؤترثك لة سةر دةستيان بنيشث    
بؤ ئةوةي رثبوارثكي بة پةلـةي      بؤ ئةوةي رثبوارثكي بة پةلـةي      بؤ ئةوةي رثبوارثكي بة پةلـةي      بؤ ئةوةي رثبوارثكي بة پةلـةي      . . . . يةكتر دانيشتبثنت و دةستيان هةصبذيبث    يةكتر دانيشتبثنت و دةستيان هةصبذيبث    يةكتر دانيشتبثنت و دةستيان هةصبذيبث    يةكتر دانيشتبثنت و دةستيان هةصبذيبث    

لـة  لـة  لـة  لـة  ... ... ... ... خثرومةند، وردة پووصثكي بنكي گريفاين خباتـة نـاو دةسـتيانةوة          خثرومةند، وردة پووصثكي بنكي گريفاين خباتـة نـاو دةسـتيانةوة          خثرومةند، وردة پووصثكي بنكي گريفاين خباتـة نـاو دةسـتيانةوة          خثرومةند، وردة پووصثكي بنكي گريفاين خباتـة نـاو دةسـتيانةوة          
        كوث؟كوث؟كوث؟كوث؟

سـةلةيةك گلـؤپي بـة      سـةلةيةك گلـؤپي بـة      سـةلةيةك گلـؤپي بـة      سـةلةيةك گلـؤپي بـة      . . . . ئةو پياوثكي دي كة لة پثـشيةوة دةذؤيـشت        ئةو پياوثكي دي كة لة پثـشيةوة دةذؤيـشت        ئةو پياوثكي دي كة لة پثـشيةوة دةذؤيـشت        ئةو پياوثكي دي كة لة پثـشيةوة دةذؤيـشت        
 كاكة من  كاكة من  كاكة من  كاكة من ((((((((. . . . پثي هةصگرت و لثي نزيك بووةوة پثي هةصگرت و لثي نزيك بووةوة پثي هةصگرت و لثي نزيك بووةوة پثي هةصگرت و لثي نزيك بووةوة . . . . دةستةوة بوو دةيفرؤشت  دةستةوة بوو دةيفرؤشت  دةستةوة بوو دةيفرؤشت  دةستةوة بوو دةيفرؤشت  

        ))))))))............دوو پياويدوو پياويدوو پياويدوو پياوي. . . . لة دوو پياوي كوثر دةگةذمثلة دوو پياوي كوثر دةگةذمثلة دوو پياوي كوثر دةگةذمثلة دوو پياوي كوثر دةگةذمث
        كابرا ئاوذي لثدايةوةكابرا ئاوذي لثدايةوةكابرا ئاوذي لثدايةوةكابرا ئاوذي لثدايةوة

        )))))))) يةكيان من نيم؟  يةكيان من نيم؟  يةكيان من نيم؟  يةكيان من نيم؟ ((((((((
پيـاوثكي ئاوصـةذوو، قـاپووذي      پيـاوثكي ئاوصـةذوو، قـاپووذي      پيـاوثكي ئاوصـةذوو، قـاپووذي      پيـاوثكي ئاوصـةذوو، قـاپووذي      . . . . ئةو داچصةكي ئةو داچصةكي ئةو داچصةكي ئةو داچصةكي . . . . بة پثكةنيـنةوة گويت  بة پثكةنيـنةوة گويت  بة پثكةنيـنةوة گويت  بة پثكةنيـنةوة گويت  

نـا، ئـةوان    نـا، ئـةوان    نـا، ئـةوان    نـا، ئـةوان        ((((((((: : : : ئةو گويت ئةو گويت ئةو گويت ئةو گويت . . . . پووچةصي چاوةكاين دوو كوين ترسناك بوون     پووچةصي چاوةكاين دوو كوين ترسناك بوون     پووچةصي چاوةكاين دوو كوين ترسناك بوون     پووچةصي چاوةكاين دوو كوين ترسناك بوون     
        ))))))))............هيچيان دوو كوين ترسناكهيچيان دوو كوين ترسناكهيچيان دوو كوين ترسناكهيچيان دوو كوين ترسناك. . . . هيچيان ئاوصةذوو نةبوونهيچيان ئاوصةذوو نةبوونهيچيان ئاوصةذوو نةبوونهيچيان ئاوصةذوو نةبوون

        )))))))) لة كوث دةبث لثيان بگةذمث؟  لة كوث دةبث لثيان بگةذمث؟  لة كوث دةبث لثيان بگةذمث؟  لة كوث دةبث لثيان بگةذمث؟ ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . نةيگوتنةيگوتنةيگوتنةيگوت
لة هةموو كؤآلن   لة هةموو كؤآلن   لة هةموو كؤآلن   لة هةموو كؤآلن   . . . .  ئةم شارة پذة لة ژن و پياوي كوثر         ئةم شارة پذة لة ژن و پياوي كوثر         ئةم شارة پذة لة ژن و پياوي كوثر         ئةم شارة پذة لة ژن و پياوي كوثر        ((((((((: : : : كابرا گويت كابرا گويت كابرا گويت كابرا گويت 

ــة دةوري هــةموو   ــةر دةركــةي هــةموو مزگــةوتثك، ل ــة دةوري هــةموو  و شــةقامثك، لةب ــةر دةركــةي هــةموو مزگــةوتثك، ل ــة دةوري هــةموو  و شــةقامثك، لةب ــةر دةركــةي هــةموو مزگــةوتثك، ل ــة دةوري هــةموو  و شــةقامثك، لةب ــةر دةركــةي هــةموو مزگــةوتثك، ل و شــةقامثك، لةب
        ))))))))............مةيدانثكمةيدانثكمةيدانثكمةيدانثك

        )))))))).... دةوري ئةو مةيدانة پذة لة پياوي كوثر دةوري ئةو مةيدانة پذة لة پياوي كوثر دةوري ئةو مةيدانة پذة لة پياوي كوثر دةوري ئةو مةيدانة پذة لة پياوي كوثر((((((((: : : : ئةوسا گويتئةوسا گويتئةوسا گويتئةوسا گويت
مةيدان و پيـادةذؤي دةوري مةيدانةكـة       مةيدان و پيـادةذؤي دةوري مةيدانةكـة       مةيدان و پيـادةذؤي دةوري مةيدانةكـة       مةيدان و پيـادةذؤي دةوري مةيدانةكـة       . . . . ئةو بةرةو مةيدانةكة چوو   ئةو بةرةو مةيدانةكة چوو   ئةو بةرةو مةيدانةكة چوو   ئةو بةرةو مةيدانةكة چوو   
ــوو   ــغ ب ــشة قةرةباص ــوو  وةك هةمي ــغ ب ــشة قةرةباص ــوو  وةك هةمي ــغ ب ــشة قةرةباص ــوو  وةك هةمي ــغ ب ــشة قةرةباص ــ  . . . . وةك هةمي ــة شةخ ــسي و ئوتومبثل ــ  تاك ــة شةخ ــسي و ئوتومبثل ــ  تاك ــة شةخ ــسي و ئوتومبثل ــ  تاك ــة شةخ ــسي و ئوتومبثل سيــةكان سيــةكان سيــةكان سيــةكان تاك

        . . . . قةتارةيان بةستبووقةتارةيان بةستبووقةتارةيان بةستبووقةتارةيان بةستبوو



 

لة هةر چوارالي مةيدانةكة و، لة سةرةتاي ئةو شةقامانة كة هةر كاميان            لة هةر چوارالي مةيدانةكة و، لة سةرةتاي ئةو شةقامانة كة هةر كاميان            لة هةر چوارالي مةيدانةكة و، لة سةرةتاي ئةو شةقامانة كة هةر كاميان            لة هةر چوارالي مةيدانةكة و، لة سةرةتاي ئةو شةقامانة كة هةر كاميان            
ــةص راوةســتابوون و     ــة كؤم ــك ب ــوون، خةص ــةكي شــار دةچ ــةرةو الي ــةص راوةســتابوون و    ب ــة كؤم ــك ب ــوون، خةص ــةكي شــار دةچ ــةرةو الي ــةص راوةســتابوون و    ب ــة كؤم ــك ب ــوون، خةص ــةكي شــار دةچ ــةرةو الي ــةص راوةســتابوون و    ب ــة كؤم ــك ب ــوون، خةص ــةكي شــار دةچ ــةرةو الي ب

        . . . . چاوةذثي تاكسي بوونچاوةذثي تاكسي بوونچاوةذثي تاكسي بوونچاوةذثي تاكسي بوون
لة پيادةذؤكةشدا خةصكثكي زؤر شت و مةكي جـؤراو جؤريـان لـة سـةر               لة پيادةذؤكةشدا خةصكثكي زؤر شت و مةكي جـؤراو جؤريـان لـة سـةر               لة پيادةذؤكةشدا خةصكثكي زؤر شت و مةكي جـؤراو جؤريـان لـة سـةر               لة پيادةذؤكةشدا خةصكثكي زؤر شت و مةكي جـؤراو جؤريـان لـة سـةر               

        زةوي زةوي زةوي زةوي 
چةند چةند چةند چةند . . . . بؤ فرؤشنت بآلو كردبووةوة و،هةرا هةرا بانگي مشتةريان دةكرد        بؤ فرؤشنت بآلو كردبووةوة و،هةرا هةرا بانگي مشتةريان دةكرد        بؤ فرؤشنت بآلو كردبووةوة و،هةرا هةرا بانگي مشتةريان دةكرد        بؤ فرؤشنت بآلو كردبووةوة و،هةرا هةرا بانگي مشتةريان دةكرد        

تةنانـةت  تةنانـةت  تةنانـةت  تةنانـةت  . . . . كةسـيان كـوثر نـةبوون     كةسـيان كـوثر نـةبوون     كةسـيان كـوثر نـةبوون     كةسـيان كـوثر نـةبوون     . . . . ئةو لثيان ورد بووةوة   ئةو لثيان ورد بووةوة   ئةو لثيان ورد بووةوة   ئةو لثيان ورد بووةوة   ... ... ... ... كةسثكيشكةسثكيشكةسثكيشكةسثكيش
        ئةوانةش ئةوانةش ئةوانةش ئةوانةش 

كة لة گوث جؤگـةي شـةقامةكة دانيـشتبوون و سواصـيان دةكـرد، كـوثر                كة لة گوث جؤگـةي شـةقامةكة دانيـشتبوون و سواصـيان دةكـرد، كـوثر                كة لة گوث جؤگـةي شـةقامةكة دانيـشتبوون و سواصـيان دةكـرد، كـوثر                كة لة گوث جؤگـةي شـةقامةكة دانيـشتبوون و سواصـيان دةكـرد، كـوثر                
        . . . . نةبووننةبووننةبووننةبوون

 تؤ دوو پياوي كوثر      تؤ دوو پياوي كوثر      تؤ دوو پياوي كوثر      تؤ دوو پياوي كوثر     ((((((((: : : : نةويةوة و گويت  نةويةوة و گويت  نةويةوة و گويت  نةويةوة و گويت  . . . . ئةو لة يةكثكيان نزيك بووةوة    ئةو لة يةكثكيان نزيك بووةوة    ئةو لة يةكثكيان نزيك بووةوة    ئةو لة يةكثكيان نزيك بووةوة    
        ))))))))............ان گرتبثتةوة وان گرتبثتةوة وان گرتبثتةوة وان گرتبثتةوة وناناسي دةستيناناسي دةستيناناسي دةستيناناسي دةستي

        )))))))) دوو پياوي كوثر؟  دوو پياوي كوثر؟  دوو پياوي كوثر؟  دوو پياوي كوثر؟ ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . كابرا سةري هةصبذيكابرا سةري هةصبذيكابرا سةري هةصبذيكابرا سةري هةصبذي
 بؤ پثت واية پياو كوثر نةبث خثـري     بؤ پثت واية پياو كوثر نةبث خثـري     بؤ پثت واية پياو كوثر نةبث خثـري     بؤ پثت واية پياو كوثر نةبث خثـري    ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . بة تووذةييةوة پرسي  بة تووذةييةوة پرسي  بة تووذةييةوة پرسي  بة تووذةييةوة پرسي  
        ))))))))....چي دةدةي بة ئةوان بيدة بة منچي دةدةي بة ئةوان بيدة بة منچي دةدةي بة ئةوان بيدة بة منچي دةدةي بة ئةوان بيدة بة من. . . . پثناشث؟ منيش مستةحةقمپثناشث؟ منيش مستةحةقمپثناشث؟ منيش مستةحةقمپثناشث؟ منيش مستةحةقم

لةوالشـيةوة يـةكثكيتر دةسـتة    لةوالشـيةوة يـةكثكيتر دةسـتة    لةوالشـيةوة يـةكثكيتر دةسـتة    لةوالشـيةوة يـةكثكيتر دةسـتة    . . . . ئةوسا قاچة قرتاوةكـةي نيشـان دا  ئةوسا قاچة قرتاوةكـةي نيشـان دا  ئةوسا قاچة قرتاوةكـةي نيشـان دا  ئةوسا قاچة قرتاوةكـةي نيشـان دا  
ئةو نائومثد هةستا و، بة نـاو قةرةباصـغي خةصـكةكةدا           ئةو نائومثد هةستا و، بة نـاو قةرةباصـغي خةصـكةكةدا           ئةو نائومثد هةستا و، بة نـاو قةرةباصـغي خةصـكةكةدا           ئةو نائومثد هةستا و، بة نـاو قةرةباصـغي خةصـكةكةدا           . . . . كؤصةكاين هةصبذي كؤصةكاين هةصبذي كؤصةكاين هةصبذي كؤصةكاين هةصبذي 

        ....دةنگثكي ناسكي ژنانة رايوةستانددةنگثكي ناسكي ژنانة رايوةستانددةنگثكي ناسكي ژنانة رايوةستانددةنگثكي ناسكي ژنانة رايوةستاند. . . . تثپةذيتثپةذيتثپةذيتثپةذي
        )))))))).... خثري جوانيةكةت خثري جوانيةكةت خثري جوانيةكةت خثري جوانيةكةت((((((((

لـة گـةص ئـةوي      لـة گـةص ئـةوي      لـة گـةص ئـةوي      لـة گـةص ئـةوي      . . . . دةنگي ژنة قةرةچثكي قةصةويچكة و رةشتاصـة بـوو        دةنگي ژنة قةرةچثكي قةصةويچكة و رةشتاصـة بـوو        دةنگي ژنة قةرةچثكي قةصةويچكة و رةشتاصـة بـوو        دةنگي ژنة قةرةچثكي قةصةويچكة و رةشتاصـة بـوو        
كابرا چـاوي بووبـووة   كابرا چـاوي بووبـووة   كابرا چـاوي بووبـووة   كابرا چـاوي بووبـووة   . . . . بةريبة كابرايةكي باريك و چصكنة گرتبوو بةريبة كابرايةكي باريك و چصكنة گرتبوو بةريبة كابرايةكي باريك و چصكنة گرتبوو بةريبة كابرايةكي باريك و چصكنة گرتبوو . . . . نةبوونةبوونةبوونةبوو

        ....چوار چاوچوار چاوچوار چاوچوار چاو
        ))))))))............تتتت خوا قةزاكة خوا قةزاكة خوا قةزاكة خوا قةزاكة((((((((

 پـةجنا    پـةجنا    پـةجنا    پـةجنا   ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . ژنة قةرةچ سـيواي لـة چـاوي حيـز بووبـووةوة           ژنة قةرةچ سـيواي لـة چـاوي حيـز بووبـووةوة           ژنة قةرةچ سـيواي لـة چـاوي حيـز بووبـووةوة           ژنة قةرةچ سـيواي لـة چـاوي حيـز بووبـووةوة           
        ))))))))....متةنمتةنمتةنمتةن

    ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . كابرا دةسيت لة گريفاين خاصي رؤ كرد و، دةريهثنايـةوة         كابرا دةسيت لة گريفاين خاصي رؤ كرد و، دةريهثنايـةوة         كابرا دةسيت لة گريفاين خاصي رؤ كرد و، دةريهثنايـةوة         كابرا دةسيت لة گريفاين خاصي رؤ كرد و، دةريهثنايـةوة         
بةآلم ئامادةم بتخةمة سةر قةآلندؤشـم و چـوار سـووذ       بةآلم ئامادةم بتخةمة سةر قةآلندؤشـم و چـوار سـووذ       بةآلم ئامادةم بتخةمة سةر قةآلندؤشـم و چـوار سـووذ       بةآلم ئامادةم بتخةمة سةر قةآلندؤشـم و چـوار سـووذ       . . . . پارةم نية پارةم نية پارةم نية پارةم نية 

        ))))))))....بةم دةورة مةيدانةدا بتگثذمبةم دةورة مةيدانةدا بتگثذمبةم دةورة مةيدانةدا بتگثذمبةم دةورة مةيدانةدا بتگثذم



 

ژنة قـةرةچيش پثكـةين و كوصـمة و غةبغـةيب رةش و             ژنة قـةرةچيش پثكـةين و كوصـمة و غةبغـةيب رةش و             ژنة قـةرةچيش پثكـةين و كوصـمة و غةبغـةيب رةش و             ژنة قـةرةچيش پثكـةين و كوصـمة و غةبغـةيب رةش و             . . . . ئةو پثكةين ئةو پثكةين ئةو پثكةين ئةو پثكةين 
 راست دةكةي بة تةا سووذثك بةم دةورة         راست دةكةي بة تةا سووذثك بةم دةورة         راست دةكةي بة تةا سووذثك بةم دةورة         راست دةكةي بة تةا سووذثك بةم دةورة        ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . گؤشتين لةريةوة گؤشتين لةريةوة گؤشتين لةريةوة گؤشتين لةريةوة 

        ))))))))....مةيدانةدا بگةذثو مةكةوة زةويمةيدانةدا بگةذثو مةكةوة زةويمةيدانةدا بگةذثو مةكةوة زةويمةيدانةدا بگةذثو مةكةوة زةوي
كـابراش  كـابراش  كـابراش  كـابراش  . . . . ژنة قةرةچ بةدةم پثكةنينةوة لة قةرةباصـغيةكةدا ون بـوو          ژنة قةرةچ بةدةم پثكةنينةوة لة قةرةباصـغيةكةدا ون بـوو          ژنة قةرةچ بةدةم پثكةنينةوة لة قةرةباصـغيةكةدا ون بـوو          ژنة قةرةچ بةدةم پثكةنينةوة لة قةرةباصـغيةكةدا ون بـوو          

 پثآلوةكانـت بـؤ    پثآلوةكانـت بـؤ    پثآلوةكانـت بـؤ    پثآلوةكانـت بـؤ   ((((((((....سث منداصـي بچـووك لـة دةوري ئـةو ئـاآلن        سث منداصـي بچـووك لـة دةوري ئـةو ئـاآلن        سث منداصـي بچـووك لـة دةوري ئـةو ئـاآلن        سث منداصـي بچـووك لـة دةوري ئـةو ئـاآلن        . . . . ون بوو ون بوو ون بوو ون بوو 
        ))))))))....واكس كةينواكس كةينواكس كةينواكس كةين

ئـةو لثيـان ورد     ئـةو لثيـان ورد     ئـةو لثيـان ورد     ئـةو لثيـان ورد     . . . . ووقثكي بچووكيان بة شانةوة بـوو     ووقثكي بچووكيان بة شانةوة بـوو     ووقثكي بچووكيان بة شانةوة بـوو     ووقثكي بچووكيان بة شانةوة بـوو     هةريةكةو سند هةريةكةو سند هةريةكةو سند هةريةكةو سند 
        . . . . بووةوة و هيچي نةگوتبووةوة و هيچي نةگوتبووةوة و هيچي نةگوتبووةوة و هيچي نةگوت

        ))))))))............پانزدة متةنپانزدة متةنپانزدة متةنپانزدة متةن... ... ... ... بيست متةنبيست متةنبيست متةنبيست متةن. . . .  خاسي واكس دةكةين خاسي واكس دةكةين خاسي واكس دةكةين خاسي واكس دةكةين((((((((
        )))))))).... دة متةن دة متةن دة متةن دة متةن((((((((: : : : هةرة بچووكةكةيان بة پاذانةوةوة گويتهةرة بچووكةكةيان بة پاذانةوةوة گويتهةرة بچووكةكةيان بة پاذانةوةوة گويتهةرة بچووكةكةيان بة پاذانةوةوة گويت

        . . . . لة شوثنثكةوة، رةنگة لة تؤمارگةيةكةوة گؤرانيةك بآلو دةبووةوةلة شوثنثكةوة، رةنگة لة تؤمارگةيةكةوة گؤرانيةك بآلو دةبووةوةلة شوثنثكةوة، رةنگة لة تؤمارگةيةكةوة گؤرانيةك بآلو دةبووةوةلة شوثنثكةوة، رةنگة لة تؤمارگةيةكةوة گؤرانيةك بآلو دةبووةوة
 لة ريزي ئةو خةصـكةدا كـة چـاوةذواين تاكسـي         لة ريزي ئةو خةصـكةدا كـة چـاوةذواين تاكسـي         لة ريزي ئةو خةصـكةدا كـة چـاوةذواين تاكسـي         لة ريزي ئةو خةصـكةدا كـة چـاوةذواين تاكسـي        ))))))))............ تؤ چاوت نةيشـث    تؤ چاوت نةيشـث    تؤ چاوت نةيشـث    تؤ چاوت نةيشـث   ((((((((

        بوون بوون بوون بوون 
پريثژنثكي كؤصوانة لة كؤصي شةدة لـة سـةر،         پريثژنثكي كؤصوانة لة كؤصي شةدة لـة سـةر،         پريثژنثكي كؤصوانة لة كؤصي شةدة لـة سـةر،         پريثژنثكي كؤصوانة لة كؤصي شةدة لـة سـةر،         . . . . قرموو قاصثك بةرز بووةوة   قرموو قاصثك بةرز بووةوة   قرموو قاصثك بةرز بووةوة   قرموو قاصثك بةرز بووةوة   

 كچثكـي    كچثكـي    كچثكـي    كچثكـي   ))))))))............بـة رؤژي روونـاك    بـة رؤژي روونـاك    بـة رؤژي روونـاك    بـة رؤژي روونـاك    ... ... ... ...  ئـاخر زةمانـة     ئـاخر زةمانـة     ئـاخر زةمانـة     ئـاخر زةمانـة    ((((((((. . . . حؤقث تفي رؤ كـرد    حؤقث تفي رؤ كـرد    حؤقث تفي رؤ كـرد    حؤقث تفي رؤ كـرد    
. . . . كوذثكيگةنج بةوالوةتر هةراي لثكردكوذثكيگةنج بةوالوةتر هةراي لثكردكوذثكيگةنج بةوالوةتر هةراي لثكردكوذثكيگةنج بةوالوةتر هةراي لثكرد. . . . جوان، ترساو لة ريزةكة هاتة دةر جوان، ترساو لة ريزةكة هاتة دةر جوان، ترساو لة ريزةكة هاتة دةر جوان، ترساو لة ريزةكة هاتة دةر 

ــةرةم(((((((( ــةرةم ئاف ــةرةم ئاف ــةرةم ئاف ــة... ... ... ...  ئاف ــةئةم ــةئةم ــةئةم ــشتةري   ئةم ــةرمي و م ــازةي بازارگ ــثوةيةكي ت ــشتةري   ش ش ــةرمي و م ــازةي بازارگ ــثوةيةكي ت ــشتةري   ش ش ــةرمي و م ــازةي بازارگ ــثوةيةكي ت ــشتةري   ش ش ــةرمي و م ــازةي بازارگ ــثوةيةكي ت ش ش
        . . . .  كچةكةش ون بوو كچةكةش ون بوو كچةكةش ون بوو كچةكةش ون بوو))))))))....دؤزينةوةيةدؤزينةوةيةدؤزينةوةيةدؤزينةوةية

... ... ... ... ديسان لة خةصكةكة و لة روخـساري      ديسان لة خةصكةكة و لة روخـساري      ديسان لة خةصكةكة و لة روخـساري      ديسان لة خةصكةكة و لة روخـساري      . . . . ئةو ديسان هةنگاوي هةصثنايةوة   ئةو ديسان هةنگاوي هةصثنايةوة   ئةو ديسان هةنگاوي هةصثنايةوة   ئةو ديسان هةنگاوي هةصثنايةوة   
پةيكـةري لـة سـنگ      پةيكـةري لـة سـنگ      پةيكـةري لـة سـنگ      پةيكـةري لـة سـنگ      . . . . پةيكةري ناوةراسيت مةيدانةكة سـةرجني راكثـشا      پةيكةري ناوةراسيت مةيدانةكة سـةرجني راكثـشا      پةيكةري ناوةراسيت مةيدانةكة سـةرجني راكثـشا      پةيكةري ناوةراسيت مةيدانةكة سـةرجني راكثـشا      

ــك ــةرةو ژووري ژنث ــكب ــةرةو ژووري ژنث ــكب ــةرةو ژووري ژنث ــكب ــةرةو ژووري ژنث ــوو . . . . ب ــة ســةرةوة ب ــوو ژنةكةچارشــثوي ب ــة ســةرةوة ب ــوو ژنةكةچارشــثوي ب ــة ســةرةوة ب ــوو ژنةكةچارشــثوي ب ــة ســةرةوة ب دةســيت دةســيت دةســيت دةســيت . . . . ژنةكةچارشــثوي ب
        بة قامك ئيشارةي بة قامك ئيشارةي بة قامك ئيشارةي بة قامك ئيشارةي . . . . هةصبذيبووهةصبذيبووهةصبذيبووهةصبذيبوو

بؤ كوث؟ لـة دامـثين پةيكةرةكـة بـة خـةتثكي رةش             بؤ كوث؟ لـة دامـثين پةيكةرةكـة بـة خـةتثكي رةش             بؤ كوث؟ لـة دامـثين پةيكةرةكـة بـة خـةتثكي رةش             بؤ كوث؟ لـة دامـثين پةيكةرةكـة بـة خـةتثكي رةش             . . . . بؤ شوثنثك دةكرد  بؤ شوثنثك دةكرد  بؤ شوثنثك دةكرد  بؤ شوثنثك دةكرد  
        نووسرابوو نووسرابوو نووسرابوو نووسرابوو 

ــة  (((((((( ــةيت ژنان ــاب زين ــة   حيج ــةيت ژنان ــاب زين ــة   حيج ــةيت ژنان ــاب زين ــة   حيج ــةيت ژنان ــاب زين ــةبوو  )))))))).... حيج ــني ن ــةا نووس ــةوة ت ــةبوو   ئ ــني ن ــةا نووس ــةوة ت ــةبوو   ئ ــني ن ــةا نووس ــةوة ت ــةبوو   ئ ــني ن ــةا نووس ــةوة ت ــك . . . .  ئ ــك ريزث ــك ريزث ــك ريزث ريزث
نووســــراوةي ســــةر پارچــــة بــــةدةوري نــــةردةي مةيدانةكــــةوة نووســــراوةي ســــةر پارچــــة بــــةدةوري نــــةردةي مةيدانةكــــةوة نووســــراوةي ســــةر پارچــــة بــــةدةوري نــــةردةي مةيدانةكــــةوة نووســــراوةي ســــةر پارچــــة بــــةدةوري نــــةردةي مةيدانةكــــةوة 

         يةكةمني كؤنگرةي ژن  يةكةمني كؤنگرةي ژن  يةكةمني كؤنگرةي ژن  يةكةمني كؤنگرةي ژن ((((((((. . . . هةصواسرابوونهةصواسرابوونهةصواسرابوونهةصواسرابوون
 گةذانـةوةي پاصـةواين كاراتـةي     گةذانـةوةي پاصـةواين كاراتـةي     گةذانـةوةي پاصـةواين كاراتـةي     گةذانـةوةي پاصـةواين كاراتـةي    (((((((( بـةوالوةتر   بـةوالوةتر   بـةوالوةتر   بـةوالوةتر  ))))))))....لة كؤمةصـگةي مةدةنيـدا    لة كؤمةصـگةي مةدةنيـدا    لة كؤمةصـگةي مةدةنيـدا    لة كؤمةصـگةي مةدةنيـدا    

        وآلت وآلت وآلت وآلت 
دةنگـداين دووبارةيـة بـة ئيـسالحات     دةنگـداين دووبارةيـة بـة ئيـسالحات     دةنگـداين دووبارةيـة بـة ئيـسالحات     دةنگـداين دووبارةيـة بـة ئيـسالحات     ... ... ... ...  دةنگدان بـة    دةنگدان بـة    دةنگدان بـة    دةنگدان بـة   ))))))))............بؤ شارةكةمان بؤ شارةكةمان بؤ شارةكةمان بؤ شارةكةمان 



 

            ))))))))............وووو
ــةوتبوو    ــة كـ ــامكي پةيكةرةكـ ــشارةيت قـ ــوثن ئيـ ــةو شـ ــةوتبوو   ئـ ــة كـ ــامكي پةيكةرةكـ ــشارةيت قـ ــوثن ئيـ ــةو شـ ــةوتبوو   ئـ ــة كـ ــامكي پةيكةرةكـ ــشارةيت قـ ــوثن ئيـ ــةو شـ ــةوتبوو   ئـ ــة كـ ــامكي پةيكةرةكـ ــشارةيت قـ ــوثن ئيـ ــةو شـ ــشتا . . . . ئـ ــشتا هثـ ــشتا هثـ ــشتا هثـ هثـ

        . . . . گؤرانيةكةيدةبيستگؤرانيةكةيدةبيستگؤرانيةكةيدةبيستگؤرانيةكةيدةبيست
    ))))))))ميهرةبـان ميهرةبـان ميهرةبـان ميهرةبـان ... ... ... ...  ميهرةبـان   ميهرةبـان   ميهرةبـان   ميهرةبـان  ((((((((. . . .  نـاوي خـؤي بيـست       نـاوي خـؤي بيـست       نـاوي خـؤي بيـست       نـاوي خـؤي بيـست      ))))))))............ با چاو من بثشث     با چاو من بثشث     با چاو من بثشث     با چاو من بثشث    ((((((((

دوو پياو دةست لة ناو دةسيت يةكتر بةاليـدا         دوو پياو دةست لة ناو دةسيت يةكتر بةاليـدا         دوو پياو دةست لة ناو دةسيت يةكتر بةاليـدا         دوو پياو دةست لة ناو دةسيت يةكتر بةاليـدا         . . . . راوةستا و ئاوذي دايةوة   راوةستا و ئاوذي دايةوة   راوةستا و ئاوذي دايةوة   راوةستا و ئاوذي دايةوة   
        . . . . كوثر بوون؟ وردو بة سصةوة بة ناو خةصكةكةدا دةذؤشنتكوثر بوون؟ وردو بة سصةوة بة ناو خةصكةكةدا دةذؤشنتكوثر بوون؟ وردو بة سصةوة بة ناو خةصكةكةدا دةذؤشنتكوثر بوون؟ وردو بة سصةوة بة ناو خةصكةكةدا دةذؤشنت. . . . تثپةذينتثپةذينتثپةذينتثپةذين
        ))))))))............ ميهرةبان ميهرةبان ميهرةبان ميهرةبان((((((((

. . . . كةسثك لة ناو دةركةي چاخيانةيةكـةوة دةسـيت لـث هةصـدةتةكاند     كةسثك لة ناو دةركةي چاخيانةيةكـةوة دةسـيت لـث هةصـدةتةكاند     كةسثك لة ناو دةركةي چاخيانةيةكـةوة دةسـيت لـث هةصـدةتةكاند     كةسثك لة ناو دةركةي چاخيانةيةكـةوة دةسـيت لـث هةصـدةتةكاند     
 لة گـةص     لة گـةص     لة گـةص     لة گـةص    ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . ئةو نةيناسيةوة ئةو نةيناسيةوة ئةو نةيناسيةوة ئةو نةيناسيةوة . . . . زةردةخةنةكةشيزةردةخةنةكةشيزةردةخةنةكةشيزةردةخةنةكةشي. . . . دةنگي ئاشنا بوو  دةنگي ئاشنا بوو  دةنگي ئاشنا بوو  دةنگي ئاشنا بوو  

        ))))))))....منتةمنتةمنتةمنتة
        ....برا بةرةو پريي هاتبرا بةرةو پريي هاتبرا بةرةو پريي هاتبرا بةرةو پريي هاتكاكاكاكا
        )))))))) نامناسيةوة؟  نامناسيةوة؟  نامناسيةوة؟  نامناسيةوة؟ ((((((((

ئـةمالوالي  ئـةمالوالي  ئـةمالوالي  ئـةمالوالي  . . . . لـة قةرةباصـغيةكةدا   لـة قةرةباصـغيةكةدا   لـة قةرةباصـغيةكةدا   لـة قةرةباصـغيةكةدا   . . . . ئثستا ئيتر لة باوةشي كابرادا بوو     ئثستا ئيتر لة باوةشي كابرادا بوو     ئثستا ئيتر لة باوةشي كابرادا بوو     ئثستا ئيتر لة باوةشي كابرادا بوو     
بـةآلم  بـةآلم  بـةآلم  بـةآلم  . . . . روومةت و لثوةكـاين كـابرا سـارد بـوون         روومةت و لثوةكـاين كـابرا سـارد بـوون         روومةت و لثوةكـاين كـابرا سـارد بـوون         روومةت و لثوةكـاين كـابرا سـارد بـوون         . . . . يةكتريان ماچ دةكرد  يةكتريان ماچ دةكرد  يةكتريان ماچ دةكرد  يةكتريان ماچ دةكرد  

        ............هةناسةيهةناسةيهةناسةيهةناسةي
        )))))))) تؤ بؤچي نامناسيةوة؟ تؤ بؤچي هاوذث دلثر ناناسيةوة؟  تؤ بؤچي نامناسيةوة؟ تؤ بؤچي هاوذث دلثر ناناسيةوة؟  تؤ بؤچي نامناسيةوة؟ تؤ بؤچي هاوذث دلثر ناناسيةوة؟  تؤ بؤچي نامناسيةوة؟ تؤ بؤچي هاوذث دلثر ناناسيةوة؟ ((((((((

. . . . بـزةي بـزووت  بـزةي بـزووت  بـزةي بـزووت  بـزةي بـزووت  . . . . كابرا بة تواجنةوة گـويت و، ئـةو بـريي كةوتـةوة      كابرا بة تواجنةوة گـويت و، ئـةو بـريي كةوتـةوة      كابرا بة تواجنةوة گـويت و، ئـةو بـريي كةوتـةوة      كابرا بة تواجنةوة گـويت و، ئـةو بـريي كةوتـةوة      
        : : : : گويتگويتگويتگويت

        )))))))) ئةوة تؤي كوورش؟  ئةوة تؤي كوورش؟  ئةوة تؤي كوورش؟  ئةوة تؤي كوورش؟ ((((((((
حةماصثك بة كؤصةوة   حةماصثك بة كؤصةوة   حةماصثك بة كؤصةوة   حةماصثك بة كؤصةوة   . . . . جارثكيتريش ئةمالوالي يةكتريان ماچ كردةوة    جارثكيتريش ئةمالوالي يةكتريان ماچ كردةوة    جارثكيتريش ئةمالوالي يةكتريان ماچ كردةوة    جارثكيتريش ئةمالوالي يةكتريان ماچ كردةوة    

كـوذثكي  كـوذثكي  كـوذثكي  كـوذثكي  . . . . ژنثكيتر لة ناو ئاپؤرةي خةصكةكةدا قيژاندي     ژنثكيتر لة ناو ئاپؤرةي خةصكةكةدا قيژاندي     ژنثكيتر لة ناو ئاپؤرةي خةصكةكةدا قيژاندي     ژنثكيتر لة ناو ئاپؤرةي خةصكةكةدا قيژاندي     . . . . خؤي پثدا كثشان  خؤي پثدا كثشان  خؤي پثدا كثشان  خؤي پثدا كثشان  
        مثرمنداص مثرمنداص مثرمنداص مثرمنداص 

        ....بة ترس و خؤشيةوة هةآلتبة ترس و خؤشيةوة هةآلتبة ترس و خؤشيةوة هةآلتبة ترس و خؤشيةوة هةآلت
        )))))))) ئةوة تؤ لثرة چي دةكةي؟  ئةوة تؤ لثرة چي دةكةي؟  ئةوة تؤ لثرة چي دةكةي؟  ئةوة تؤ لثرة چي دةكةي؟ ((((((((

ــح  ــوورش خؤش ــح ك ــوورش خؤش ــح ك ــوورش خؤش ــح ك ــوورش خؤش ــووك ــوواص ب ــوواص ب ــوواص ب ــويت . . . . اص ب ــةو گ ــويت ئ ــةو گ ــويت ئ ــةو گ ــويت ئ ــةو گ ــوثر  ((((((((: : : : ئ ــاوي ك ــة دوو پي ــوثر   ل ــاوي ك ــة دوو پي ــوثر   ل ــاوي ك ــة دوو پي ــوثر   ل ــاوي ك ــة دوو پي  ل
        ))))))))....دةگةذمثدةگةذمثدةگةذمثدةگةذمث

ئةوسا دوو بة دوو خؤيان بـة چاخيانةكـةدا         ئةوسا دوو بة دوو خؤيان بـة چاخيانةكـةدا         ئةوسا دوو بة دوو خؤيان بـة چاخيانةكـةدا         ئةوسا دوو بة دوو خؤيان بـة چاخيانةكـةدا         . . . . ئةويش خؤشحاص بوو  ئةويش خؤشحاص بوو  ئةويش خؤشحاص بوو  ئةويش خؤشحاص بوو  
        . . . . كردكردكردكرد

كـوورش  كـوورش  كـوورش  كـوورش  . . . . لـة سـووچثك دانيـشنت     لـة سـووچثك دانيـشنت     لـة سـووچثك دانيـشنت     لـة سـووچثك دانيـشنت     . . . . ئةو پثشتريش هاتبووة ئةم چاخيانة    ئةو پثشتريش هاتبووة ئةم چاخيانة    ئةو پثشتريش هاتبووة ئةم چاخيانة    ئةو پثشتريش هاتبووة ئةم چاخيانة    
        ))))))))!!!! لة دوو پياوي كوثر دةگةذايت؟ لة دوو پياوي كوثر دةگةذايت؟ لة دوو پياوي كوثر دةگةذايت؟ لة دوو پياوي كوثر دةگةذايت؟((((((((: : : : داواي دوو چاي كرد و گويتداواي دوو چاي كرد و گويتداواي دوو چاي كرد و گويتداواي دوو چاي كرد و گويت



 

 لــة نــاو ئــةم هــةموو  لــة نــاو ئــةم هــةموو  لــة نــاو ئــةم هــةموو  لــة نــاو ئــةم هــةموو ((((((((: : : : گــويتگــويتگــويتگــويت. . . . كــوورش پثكــةينكــوورش پثكــةينكــوورش پثكــةينكــوورش پثكــةين. . . . ئــةو داچــصةكيئــةو داچــصةكيئــةو داچــصةكيئــةو داچــصةكي
        ))))))))............كوثرةداكوثرةداكوثرةداكوثرةدا

 مـن پثموايـة ئثـرة     مـن پثموايـة ئثـرة     مـن پثموايـة ئثـرة     مـن پثموايـة ئثـرة    ((((((((: : : : قـسةكةي گـؤذي و، گـويت    قـسةكةي گـؤذي و، گـويت    قـسةكةي گـؤذي و، گـويت    قـسةكةي گـؤذي و، گـويت    . . . . بةردةوام نـةبوو  بةردةوام نـةبوو  بةردةوام نـةبوو  بةردةوام نـةبوو  
        ))))))))تؤش وا ناصثي؟ تؤش وا ناصثي؟ تؤش وا ناصثي؟ تؤش وا ناصثي؟ . . . . ئثستاش خؤشترين چاخيانةي دنيايةئثستاش خؤشترين چاخيانةي دنيايةئثستاش خؤشترين چاخيانةي دنيايةئثستاش خؤشترين چاخيانةي دنياية

ــذا   ــةدا گث ــاو چاخيانةك ــة ن ــةو چــاوي ب ــذا  ئ ــةدا گث ــاو چاخيانةك ــة ن ــةو چــاوي ب ــذا  ئ ــةدا گث ــاو چاخيانةك ــة ن ــةو چــاوي ب ــذا  ئ ــةدا گث ــاو چاخيانةك ــة ن ــةو چــاوي ب ديوارةكاشــيكاريةكان و ديوارةكاشــيكاريةكان و ديوارةكاشــيكاريةكان و ديوارةكاشــيكاريةكان و . . . . ئ
، ، ، ، ريــزي مثــز و كورســية چثويــةكان وريــزي مثــز و كورســية چثويــةكان وريــزي مثــز و كورســية چثويــةكان وريــزي مثــز و كورســية چثويــةكان و. . . . رةســـمي پاصــةوانة قةدمييــةكانرةســـمي پاصــةوانة قةدمييــةكانرةســـمي پاصــةوانة قةدمييــةكانرةســـمي پاصــةوانة قةدمييــةكان

نـاو چاخيانةكـة گـةرم      نـاو چاخيانةكـة گـةرم      نـاو چاخيانةكـة گـةرم      نـاو چاخيانةكـة گـةرم      ... ... ... ... زرنگةي پياصة و ژثرپياصة و قوصتةقوصيت قليان و       زرنگةي پياصة و ژثرپياصة و قوصتةقوصيت قليان و       زرنگةي پياصة و ژثرپياصة و قوصتةقوصيت قليان و       زرنگةي پياصة و ژثرپياصة و قوصتةقوصيت قليان و       
 جگة لة چايچي و مشتةريةكان، هيچ  جگة لة چايچي و مشتةريةكان، هيچ  جگة لة چايچي و مشتةريةكان، هيچ  جگة لة چايچي و مشتةريةكان، هيچ ((((((((: : : : ئةو گويتئةو گويتئةو گويتئةو گويت. . . . گةرم و قةرةباصغگةرم و قةرةباصغگةرم و قةرةباصغگةرم و قةرةباصغ. . . . بووبووبووبوو

        ))))))))....شتثكي ئةم چاخيانة نةگؤذاوةشتثكي ئةم چاخيانة نةگؤذاوةشتثكي ئةم چاخيانة نةگؤذاوةشتثكي ئةم چاخيانة نةگؤذاوة
        ))))))))............ ئةصبةت ئثستا دوو كةس لة مشتةريةكانيش ئةصبةت ئثستا دوو كةس لة مشتةريةكانيش ئةصبةت ئثستا دوو كةس لة مشتةريةكانيش ئةصبةت ئثستا دوو كةس لة مشتةريةكانيش((((((((: : : : كوورش گويتكوورش گويتكوورش گويتكوورش گويت

دةســيت خــستبووة ســةر شــاين ئــةوو دةســيت خــستبووة ســةر شــاين ئــةوو دةســيت خــستبووة ســةر شــاين ئــةوو دةســيت خــستبووة ســةر شــاين ئــةوو . . . . كــوورش خؤشــحاص بــووكــوورش خؤشــحاص بــووكــوورش خؤشــحاص بــووكــوورش خؤشــحاص بــوو
        : : : : بةردةوام بووبةردةوام بووبةردةوام بووبةردةوام بوو

        )))))))).... لثرة تةا مرؤفةكان دةگؤذثن لثرة تةا مرؤفةكان دةگؤذثن لثرة تةا مرؤفةكان دةگؤذثن لثرة تةا مرؤفةكان دةگؤذثن((((((((
 بصث بـزامن تـؤ لثـرة چـي           بصث بـزامن تـؤ لثـرة چـي           بصث بـزامن تـؤ لثـرة چـي           بصث بـزامن تـؤ لثـرة چـي          ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . ديسان الروومةيت ماچ كردةوة   ديسان الروومةيت ماچ كردةوة   ديسان الروومةيت ماچ كردةوة   ديسان الروومةيت ماچ كردةوة   

        دةكةي؟ دةكةي؟ دةكةي؟ دةكةي؟ 
        ))))))))تؤ بؤ لثرةي؟ تؤ بؤ لثرةي؟ تؤ بؤ لثرةي؟ تؤ بؤ لثرةي؟ 

ريـش و   ريـش و   ريـش و   ريـش و   . . . . كـوورش قـژي بـة سـةرةوة نـةمابوو         كـوورش قـژي بـة سـةرةوة نـةمابوو         كـوورش قـژي بـة سـةرةوة نـةمابوو         كـوورش قـژي بـة سـةرةوة نـةمابوو         . . . . ئةو الي لثكردةوة  ئةو الي لثكردةوة  ئةو الي لثكردةوة  ئةو الي لثكردةوة  
ة ة ة ة لـة بـةر خؤيـةو     لـة بـةر خؤيـةو     لـة بـةر خؤيـةو     لـة بـةر خؤيـةو     ... ... ... ... بـةآلم بـةآلم بـةآلم بـةآلم . . . . كةمثك قةصةو بووبوو  كةمثك قةصةو بووبوو  كةمثك قةصةو بووبوو  كةمثك قةصةو بووبوو  . . . . سـمثصي سپي بووبوو  سـمثصي سپي بووبوو  سـمثصي سپي بووبوو  سـمثصي سپي بووبوو  

هـاوذث دلثرةكـةي    هـاوذث دلثرةكـةي    هـاوذث دلثرةكـةي    هـاوذث دلثرةكـةي    . . . .  بةآلم نيگاي، نيگاي كوورشـةكةي جارانـة        بةآلم نيگاي، نيگاي كوورشـةكةي جارانـة        بةآلم نيگاي، نيگاي كوورشـةكةي جارانـة        بةآلم نيگاي، نيگاي كوورشـةكةي جارانـة       ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
        ))))))))....جارانجارانجارانجاران

لـة  لـة  لـة  لـة  . . . . ئةوو كوورش پثكةوة لثرة رؤشتبوون، ساآلنثك لةمةبـةر       ئةوو كوورش پثكةوة لثرة رؤشتبوون، ساآلنثك لةمةبـةر       ئةوو كوورش پثكةوة لثرة رؤشتبوون، ساآلنثك لةمةبـةر       ئةوو كوورش پثكةوة لثرة رؤشتبوون، ساآلنثك لةمةبـةر       
ئةوسا ئـةو رؤشـتبوو   ئةوسا ئـةو رؤشـتبوو   ئةوسا ئـةو رؤشـتبوو   ئةوسا ئـةو رؤشـتبوو   . . . . دةرةوةش چةند مانگثك پثكـةوة بووبوون  دةرةوةش چةند مانگثك پثكـةوة بووبوون  دةرةوةش چةند مانگثك پثكـةوة بووبوون  دةرةوةش چةند مانگثك پثكـةوة بووبوون  

         مةگةر تؤ  مةگةر تؤ  مةگةر تؤ  مةگةر تؤ ((((((((::::كوورش گويتكوورش گويتكوورش گويتكوورش گويت............بؤ توركية وبؤ توركية وبؤ توركية وبؤ توركية و
        ))))))))كةي گةذاويتةوة؟ كةي گةذاويتةوة؟ كةي گةذاويتةوة؟ كةي گةذاويتةوة؟ . . . . لة ئوروپا نةبوويتلة ئوروپا نةبوويتلة ئوروپا نةبوويتلة ئوروپا نةبوويت    

        )))))))).... نزيكةي پثنج مانگة نزيكةي پثنج مانگة نزيكةي پثنج مانگة نزيكةي پثنج مانگة((((((((: : : : ئةو گويتئةو گويتئةو گويتئةو گويت
        )))))))) بة ئثجگاري؟  بة ئثجگاري؟  بة ئثجگاري؟  بة ئثجگاري؟ ((((((((

كــوورش كــوورش كــوورش كــوورش . . . . زةردةخةنةيــةكيكرد و هيچــي نــةگوتزةردةخةنةيــةكيكرد و هيچــي نــةگوتزةردةخةنةيــةكيكرد و هيچــي نــةگوتزةردةخةنةيــةكيكرد و هيچــي نــةگوت. . . . ئــةو نةيــدةزاينئــةو نةيــدةزاينئــةو نةيــدةزاينئــةو نةيــدةزاين
        : : : : گويتگويتگويتگويت

پثموانيـة ژن   پثموانيـة ژن   پثموانيـة ژن   پثموانيـة ژن   . . . .  بةو هيوايةش گةذابثتيةوة دوا چةند مانگيتر دةذؤيتةوة        بةو هيوايةش گةذابثتيةوة دوا چةند مانگيتر دةذؤيتةوة        بةو هيوايةش گةذابثتيةوة دوا چةند مانگيتر دةذؤيتةوة        بةو هيوايةش گةذابثتيةوة دوا چةند مانگيتر دةذؤيتةوة       ((((((((
        ))))))))............و منداصةكةتو منداصةكةتو منداصةكةتو منداصةكةت



 

    ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . بـة پثكةنينةكـةي ئـةودا تثگـةيي       بـة پثكةنينةكـةي ئـةودا تثگـةيي       بـة پثكةنينةكـةي ئـةودا تثگـةيي       بـة پثكةنينةكـةي ئـةودا تثگـةيي       . . . . قسةكةي تةواو نـةكرد   قسةكةي تةواو نـةكرد   قسةكةي تةواو نـةكرد   قسةكةي تةواو نـةكرد   
        واتة واتة واتة واتة كةكةكةكة

            ))))))))....بؤ ژن هثنان گةذاويتةوةبؤ ژن هثنان گةذاويتةوةبؤ ژن هثنان گةذاويتةوةبؤ ژن هثنان گةذاويتةوة
 ئثمةمانان لة هةر كوث بني، لة گـةص ئـافرةيت الي خؤمـان               ئثمةمانان لة هةر كوث بني، لة گـةص ئـافرةيت الي خؤمـان               ئثمةمانان لة هةر كوث بني، لة گـةص ئـافرةيت الي خؤمـان               ئثمةمانان لة هةر كوث بني، لة گـةص ئـافرةيت الي خؤمـان              ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

تةا ئافرةيت الي خؤمان دةتوانث گوزةرامنان لة گةص        تةا ئافرةيت الي خؤمان دةتوانث گوزةرامنان لة گةص        تةا ئافرةيت الي خؤمان دةتوانث گوزةرامنان لة گةص        تةا ئافرةيت الي خؤمان دةتوانث گوزةرامنان لة گةص        . . . . نةبث هةصناكةين نةبث هةصناكةين نةبث هةصناكةين نةبث هةصناكةين 
        ))))))))....لة ئوروپاشلة ئوروپاشلة ئوروپاشلة ئوروپاش. . . . تةنانةت لة دةرةوةي وآلتيشتةنانةت لة دةرةوةي وآلتيشتةنانةت لة دةرةوةي وآلتيشتةنانةت لة دةرةوةي وآلتيش. . . . بكابكابكابكا

. . . .  رةمةزانيش يةك دوو سـاص لةمةبـةر لثـرة ژين خواسـت             رةمةزانيش يةك دوو سـاص لةمةبـةر لثـرة ژين خواسـت             رةمةزانيش يةك دوو سـاص لةمةبـةر لثـرة ژين خواسـت             رةمةزانيش يةك دوو سـاص لةمةبـةر لثـرة ژين خواسـت            ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
لثـرةوة پوورزايـةكي    لثـرةوة پوورزايـةكي    لثـرةوة پوورزايـةكي    لثـرةوة پوورزايـةكي    . . . . دةتناسي؟ ئةو نةهاتـةوة   دةتناسي؟ ئةو نةهاتـةوة   دةتناسي؟ ئةو نةهاتـةوة   دةتناسي؟ ئةو نةهاتـةوة   . . . . مةنسووري رةمةزاين مةنسووري رةمةزاين مةنسووري رةمةزاين مةنسووري رةمةزاين 

        ))))))))............كچثكي هةژدة ساصةكچثكي هةژدة ساصةكچثكي هةژدة ساصةكچثكي هةژدة ساصة. . . . خؤيان بؤ ناردخؤيان بؤ ناردخؤيان بؤ ناردخؤيان بؤ نارد
مـشتةري چاخيانةكـة بـة سةرسـووذمانةوة     مـشتةري چاخيانةكـة بـة سةرسـووذمانةوة     مـشتةري چاخيانةكـة بـة سةرسـووذمانةوة     مـشتةري چاخيانةكـة بـة سةرسـووذمانةوة     . . . . كوورش قاقا پثكـةين   كوورش قاقا پثكـةين   كوورش قاقا پثكـةين   كوورش قاقا پثكـةين   

        )))))))).... من بة تةما نيم ژن بثنم من بة تةما نيم ژن بثنم من بة تةما نيم ژن بثنم من بة تةما نيم ژن بثنم((((((((: : : : ئةو گويتئةو گويتئةو گويتئةو گويت. . . . اليان لثكردةوةاليان لثكردةوةاليان لثكردةوةاليان لثكردةوة
 تـؤ هـةر بـة     تـؤ هـةر بـة     تـؤ هـةر بـة     تـؤ هـةر بـة    ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . مونرية پثكةنيبوو مونرية پثكةنيبوو مونرية پثكةنيبوو مونرية پثكةنيبوو . . . . بة مونريةشي گوتبوو  بة مونريةشي گوتبوو  بة مونريةشي گوتبوو  بة مونريةشي گوتبوو  

ئةگةر من خوشكة گةورةت مب دةزامن چؤن ملـت بـة پةتـةوة      ئةگةر من خوشكة گةورةت مب دةزامن چؤن ملـت بـة پةتـةوة      ئةگةر من خوشكة گةورةت مب دةزامن چؤن ملـت بـة پةتـةوة      ئةگةر من خوشكة گةورةت مب دةزامن چؤن ملـت بـة پةتـةوة      . . . . تةما مةبة تةما مةبة تةما مةبة تةما مةبة 
: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . .  نةيگوتبوو كچثكي هةژدة ساصةت بؤ بثنم       نةيگوتبوو كچثكي هةژدة ساصةت بؤ بثنم       نةيگوتبوو كچثكي هةژدة ساصةت بؤ بثنم       نةيگوتبوو كچثكي هةژدة ساصةت بؤ بثنم      ))))))))............بكةم و، كچثكي  بكةم و، كچثكي  بكةم و، كچثكي  بكةم و، كچثكي  

 نـةكا مـونرية بـةبث        نـةكا مـونرية بـةبث        نـةكا مـونرية بـةبث        نـةكا مـونرية بـةبث       ))))))))....تؤشي زؤر خؤش دةوث   تؤشي زؤر خؤش دةوث   تؤشي زؤر خؤش دةوث   تؤشي زؤر خؤش دةوث   . . . .  لةيال زؤر كچي چاكة     لةيال زؤر كچي چاكة     لةيال زؤر كچي چاكة     لةيال زؤر كچي چاكة    ((((((((
        ............ئاگاداري ئةوئاگاداري ئةوئاگاداري ئةوئاگاداري ئةو

 بصث بزامن ئـةم هـةموو ساصـة لـة دةرةوةي وآلت              بصث بزامن ئـةم هـةموو ساصـة لـة دةرةوةي وآلت              بصث بزامن ئـةم هـةموو ساصـة لـة دةرةوةي وآلت              بصث بزامن ئـةم هـةموو ساصـة لـة دةرةوةي وآلت             ((((((((: : : : كوورش گويت كوورش گويت كوورش گويت كوورش گويت 
        ))))))))چؤن ژياوي؟ چيت كردووة؟ چؤن ژياوي؟ چيت كردووة؟ چؤن ژياوي؟ چيت كردووة؟ چؤن ژياوي؟ چيت كردووة؟ 

نةيگوت لة ماصثكي چـل و ئةوةنـدة        نةيگوت لة ماصثكي چـل و ئةوةنـدة        نةيگوت لة ماصثكي چـل و ئةوةنـدة        نةيگوت لة ماصثكي چـل و ئةوةنـدة        . . . . ئةو نةيگوت دةرسم خوثندووة   ئةو نةيگوت دةرسم خوثندووة   ئةو نةيگوت دةرسم خوثندووة   ئةو نةيگوت دةرسم خوثندووة   
        هيچي دةربارةي خؤي و هيچي دةربارةي خؤي و هيچي دةربارةي خؤي و هيچي دةربارةي خؤي و . . . . تةنانةت نةيگوت چريؤكم نووسيوةتةنانةت نةيگوت چريؤكم نووسيوةتةنانةت نةيگوت چريؤكم نووسيوةتةنانةت نةيگوت چريؤكم نووسيوة... ... ... ... مةتريدامةتريدامةتريدامةتريدا

        )))))))).... باسي خؤمت بؤ بكة كوورش باسي خؤمت بؤ بكة كوورش باسي خؤمت بؤ بكة كوورش باسي خؤمت بؤ بكة كوورش((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . ئةو هةموو ساصة نةگوتئةو هةموو ساصة نةگوتئةو هةموو ساصة نةگوتئةو هةموو ساصة نةگوت
ــيش دوا     ــة، كوورش ــؤ توركي ــتبوو ب ــةو رؤش ــة ئ ــيش دوا    ك ــة، كوورش ــؤ توركي ــتبوو ب ــةو رؤش ــة ئ ــيش دوا    ك ــة، كوورش ــؤ توركي ــتبوو ب ــةو رؤش ــة ئ ــيش دوا    ك ــة، كوورش ــؤ توركي ــتبوو ب ــةو رؤش ــة ئ ــگ  ك ــد مان ــگ   چةن ــد مان ــگ   چةن ــد مان ــگ   چةن ــد مان  چةن

زؤر لة شاخ و لة عثراق نـةمابووةوة و، چةكيـشي         زؤر لة شاخ و لة عثراق نـةمابووةوة و، چةكيـشي         زؤر لة شاخ و لة عثراق نـةمابووةوة و، چةكيـشي         زؤر لة شاخ و لة عثراق نـةمابووةوة و، چةكيـشي         . . . . گةذابووةوة بؤ ئثرة  گةذابووةوة بؤ ئثرة  گةذابووةوة بؤ ئثرة  گةذابووةوة بؤ ئثرة  
چةنــد شــةو گرتبوويــان و چةنــد شــةو گرتبوويــان و چةنــد شــةو گرتبوويــان و چةنــد شــةو گرتبوويــان و . . . . بؤيــة لثــي خــؤش بووبــوونبؤيــة لثــي خــؤش بووبــوونبؤيــة لثــي خــؤش بووبــوونبؤيــة لثــي خــؤش بووبــوون. . . . هةصــنةگرتبووهةصــنةگرتبووهةصــنةگرتبووهةصــنةگرتبوو
        كوورش ويستبووي بگةذثتةوة كوورش ويستبووي بگةذثتةوة كوورش ويستبووي بگةذثتةوة كوورش ويستبووي بگةذثتةوة . . . . بةرياندابووبةرياندابووبةرياندابووبةرياندابوو

ماوةيةك ماوةيةك ماوةيةك ماوةيةك . . . . نةياثشتبوونةياثشتبوونةياثشتبوونةياثشتبوو. . . . نةيتوانيبوونةيتوانيبوونةيتوانيبوونةيتوانيبوو. . . . بؤ زانكؤ و خوثندنةكةي تةواو بكا  بؤ زانكؤ و خوثندنةكةي تةواو بكا  بؤ زانكؤ و خوثندنةكةي تةواو بكا  بؤ زانكؤ و خوثندنةكةي تةواو بكا  
باوكي هـةژار  باوكي هـةژار  باوكي هـةژار  باوكي هـةژار  . . . . سفرةيةكي هةژارانةسفرةيةكي هةژارانةسفرةيةكي هةژارانةسفرةيةكي هةژارانة. . . . لة سةر سفرةي باوكي خواردبووي  لة سةر سفرةي باوكي خواردبووي  لة سةر سفرةي باوكي خواردبووي  لة سةر سفرةي باوكي خواردبووي  

بةو حاصةش لة ترسي ئةوة نةكا ديسان بذواتةوة و، بؤ ئةوةي هـؤ             بةو حاصةش لة ترسي ئةوة نةكا ديسان بذواتةوة و، بؤ ئةوةي هـؤ             بةو حاصةش لة ترسي ئةوة نةكا ديسان بذواتةوة و، بؤ ئةوةي هـؤ             بةو حاصةش لة ترسي ئةوة نةكا ديسان بذواتةوة و، بؤ ئةوةي هـؤ             . . . . بووبووبووبوو
بداتةوة سةر كار و ژيـاين، چـي پاشـةكةويت تةمـةين بـوو دابـووي و                 بداتةوة سةر كار و ژيـاين، چـي پاشـةكةويت تةمـةين بـوو دابـووي و                 بداتةوة سةر كار و ژيـاين، چـي پاشـةكةويت تةمـةين بـوو دابـووي و                 بداتةوة سةر كار و ژيـاين، چـي پاشـةكةويت تةمـةين بـوو دابـووي و                 



 

ــؤ خواســتبوو  ــؤ خواســتبوو ژنثكــي ب ــؤ خواســتبوو ژنثكــي ب ــؤ خواســتبوو ژنثكــي ب ــةكي   . . . . ژنثكــي ب ــةلف و بثي ــة ئ ــان ك ــةكي   كچثكــي خزمــي خؤي ــةلف و بثي ــة ئ ــان ك ــةكي   كچثكــي خزمــي خؤي ــةلف و بثي ــة ئ ــان ك ــةكي   كچثكــي خزمــي خؤي ــةلف و بثي ــة ئ ــان ك كچثكــي خزمــي خؤي
        . . . . خوثندبوو هيچيترخوثندبوو هيچيترخوثندبوو هيچيترخوثندبوو هيچيتر
 هؤم دايةوة سـةر ژيـامن و ئثـستا بـاوكي             هؤم دايةوة سـةر ژيـامن و ئثـستا بـاوكي             هؤم دايةوة سـةر ژيـامن و ئثـستا بـاوكي             هؤم دايةوة سـةر ژيـامن و ئثـستا بـاوكي             پياوانة  پياوانة  پياوانة  پياوانة ((((((((: : : : كوورش گويت كوورش گويت كوورش گويت كوورش گويت 
        ))))))))....شةش كچ و كوذثكمشةش كچ و كوذثكمشةش كچ و كوذثكمشةش كچ و كوذثكم

كوورش كوورش كوورش كوورش . . . . كوورش پثكةين و، ئةو بة خةمثكي شاردراوةوة لثي راما        كوورش پثكةين و، ئةو بة خةمثكي شاردراوةوة لثي راما        كوورش پثكةين و، ئةو بة خةمثكي شاردراوةوة لثي راما        كوورش پثكةين و، ئةو بة خةمثكي شاردراوةوة لثي راما        
        : : : : گويتگويتگويتگويت

            )))))))).... كچة گةورةكةم چواردة ساآلنةيةو، كوذةكةشم تازة پثي هةصگرتووة كچة گةورةكةم چواردة ساآلنةيةو، كوذةكةشم تازة پثي هةصگرتووة كچة گةورةكةم چواردة ساآلنةيةو، كوذةكةشم تازة پثي هةصگرتووة كچة گةورةكةم چواردة ساآلنةيةو، كوذةكةشم تازة پثي هةصگرتووة((((((((
ئةوسا دةسيت كرد بـة گثذانـةوةي هةنـدثك رووداوي ژيـاين لـةم              ئةوسا دةسيت كرد بـة گثذانـةوةي هةنـدثك رووداوي ژيـاين لـةم              ئةوسا دةسيت كرد بـة گثذانـةوةي هةنـدثك رووداوي ژيـاين لـةم              ئةوسا دةسيت كرد بـة گثذانـةوةي هةنـدثك رووداوي ژيـاين لـةم              

كـــة ژين خواســـتبوو كلؤصـــي و لثقـــةوماين لـــث  كـــة ژين خواســـتبوو كلؤصـــي و لثقـــةوماين لـــث  كـــة ژين خواســـتبوو كلؤصـــي و لثقـــةوماين لـــث  كـــة ژين خواســـتبوو كلؤصـــي و لثقـــةوماين لـــث  ... ... ... ... هـــةموو ساصـــةداهـــةموو ساصـــةداهـــةموو ساصـــةداهـــةموو ساصـــةدا
جلووبـةرگيان دةويـست و     جلووبـةرگيان دةويـست و     جلووبـةرگيان دةويـست و     جلووبـةرگيان دةويـست و     . . . . ژن و منداص نانيـان دةويـست      ژن و منداص نانيـان دةويـست      ژن و منداص نانيـان دةويـست      ژن و منداص نانيـان دةويـست      . . . . دةركةوتبوودةركةوتبوودةركةوتبوودةركةوتبوو

چةند چةند چةند چةند ... ... ... ... ئةويش كوذة هةژارثكي دةست و پث سپي بثپارة و بثدةسـماية         ئةويش كوذة هةژارثكي دةست و پث سپي بثپارة و بثدةسـماية         ئةويش كوذة هةژارثكي دةست و پث سپي بثپارة و بثدةسـماية         ئةويش كوذة هةژارثكي دةست و پث سپي بثپارة و بثدةسـماية         
ساصثك خؤي بة ئةم برادةرو ئةو برادةرةوة هةصواسـيبوو، بـةآلم هيچـي     ساصثك خؤي بة ئةم برادةرو ئةو برادةرةوة هةصواسـيبوو، بـةآلم هيچـي     ساصثك خؤي بة ئةم برادةرو ئةو برادةرةوة هةصواسـيبوو، بـةآلم هيچـي     ساصثك خؤي بة ئةم برادةرو ئةو برادةرةوة هةصواسـيبوو، بـةآلم هيچـي     

        دةرانة دةرانة دةرانة دةرانة  هةر ئةو برا هةر ئةو برا هةر ئةو برا هةر ئةو برا((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . بة هيچ نةبووبووبة هيچ نةبووبووبة هيچ نةبووبووبة هيچ نةبووبوو
كــة مــايف هــةژار و كرثكاريــان دةويــست و، گوريــسيان بــة دةســتةوة كــة مــايف هــةژار و كرثكاريــان دةويــست و، گوريــسيان بــة دةســتةوة كــة مــايف هــةژار و كرثكاريــان دةويــست و، گوريــسيان بــة دةســتةوة كــة مــايف هــةژار و كرثكاريــان دةويــست و، گوريــسيان بــة دةســتةوة 

        دةگرت و، دةگرت و، دةگرت و، دةگرت و، 
زةوي زاريان لة ناو جووتياراندا بةش دةكرد، بةشثكيان بوون بة تـاجر            زةوي زاريان لة ناو جووتياراندا بةش دةكرد، بةشثكيان بوون بة تـاجر            زةوي زاريان لة ناو جووتياراندا بةش دةكرد، بةشثكيان بوون بة تـاجر            زةوي زاريان لة ناو جووتياراندا بةش دةكرد، بةشثكيان بوون بة تـاجر            

لـة بةيانيـةوة تـا ئثـوارة وةك سـةگ           لـة بةيانيـةوة تـا ئثـوارة وةك سـةگ           لـة بةيانيـةوة تـا ئثـوارة وةك سـةگ           لـة بةيانيـةوة تـا ئثـوارة وةك سـةگ           ... ... ... ... و قاچاغچي و خاوةن كارگـة و      و قاچاغچي و خاوةن كارگـة و      و قاچاغچي و خاوةن كارگـة و      و قاچاغچي و خاوةن كارگـة و      
        ))))))))....دةيانذةتاندم و تثر سكي خؤم و ماص و منداصميان نةدةدامثدةيانذةتاندم و تثر سكي خؤم و ماص و منداصميان نةدةدامثدةيانذةتاندم و تثر سكي خؤم و ماص و منداصميان نةدةدامثدةيانذةتاندم و تثر سكي خؤم و ماص و منداصميان نةدةدامث

شةوان تا بةياين لـة     شةوان تا بةياين لـة     شةوان تا بةياين لـة     شةوان تا بةياين لـة     . . . . كوورش ئثستا لة هةميشة تثر و تةسةلتر بوو       كوورش ئثستا لة هةميشة تثر و تةسةلتر بوو       كوورش ئثستا لة هةميشة تثر و تةسةلتر بوو       كوورش ئثستا لة هةميشة تثر و تةسةلتر بوو       
پيــادةذؤي دةوري ئــةو مةيدانــة جگــةرة و شــريي گــةرم و كثكــي       پيــادةذؤي دةوري ئــةو مةيدانــة جگــةرة و شــريي گــةرم و كثكــي       پيــادةذؤي دةوري ئــةو مةيدانــة جگــةرة و شــريي گــةرم و كثكــي       پيــادةذؤي دةوري ئــةو مةيدانــة جگــةرة و شــريي گــةرم و كثكــي       

بةو موسـافرية غةريبانـة كـة نيوةشـةوان دةگةيـشنت و لـة              بةو موسـافرية غةريبانـة كـة نيوةشـةوان دةگةيـشنت و لـة              بةو موسـافرية غةريبانـة كـة نيوةشـةوان دةگةيـشنت و لـة              بةو موسـافرية غةريبانـة كـة نيوةشـةوان دةگةيـشنت و لـة              . . . . دةفرؤشتدةفرؤشتدةفرؤشتدةفرؤشت
        . . . . دةوري مةيدانةكة دادةبةزيندةوري مةيدانةكة دادةبةزيندةوري مةيدانةكة دادةبةزيندةوري مةيدانةكة دادةبةزين

بــة شــؤفريي ئــةو تاكــسي و ئوتومبثالنــة كــة چــاوةذواين موســافريي  بــة شــؤفريي ئــةو تاكــسي و ئوتومبثالنــة كــة چــاوةذواين موســافريي  بــة شــؤفريي ئــةو تاكــسي و ئوتومبثالنــة كــة چــاوةذواين موســافريي  بــة شــؤفريي ئــةو تاكــسي و ئوتومبثالنــة كــة چــاوةذواين موســافريي  
        . . . . انة بوونانة بوونانة بوونانة بوونشةوشةوشةوشةو

        ............بة كةساين النةواز وبة كةساين النةواز وبة كةساين النةواز وبة كةساين النةواز و
        )))))))) ئةي رؤژان چي دةكةي؟  ئةي رؤژان چي دةكةي؟  ئةي رؤژان چي دةكةي؟  ئةي رؤژان چي دةكةي؟ ((((((((: : : : ئةو گويتئةو گويتئةو گويتئةو گويت

        ))))))))............يان دمث بؤ ئةم چاخيانة ويان دمث بؤ ئةم چاخيانة ويان دمث بؤ ئةم چاخيانة ويان دمث بؤ ئةم چاخيانة و. . . .  رؤژان دةخةوم رؤژان دةخةوم رؤژان دةخةوم رؤژان دةخةوم((((((((
سةرماي دةرةوة پاصي بة خةصـكةكةوة دةنـا        سةرماي دةرةوة پاصي بة خةصـكةكةوة دةنـا        سةرماي دةرةوة پاصي بة خةصـكةكةوة دةنـا        سةرماي دةرةوة پاصي بة خةصـكةكةوة دةنـا        . . . . چاخيانة قةرةباصغ بوو  چاخيانة قةرةباصغ بوو  چاخيانة قةرةباصغ بوو  چاخيانة قةرةباصغ بوو  

        و، و، و، و، 
ئـةو لـة روومـةيت يةكـة يةكـةيان ورد           ئـةو لـة روومـةيت يةكـة يةكـةيان ورد           ئـةو لـة روومـةيت يةكـة يةكـةيان ورد           ئـةو لـة روومـةيت يةكـة يةكـةيان ورد           . . . . دةستة دةسـتة دةهاتنـة ژوور     دةستة دةسـتة دةهاتنـة ژوور     دةستة دةسـتة دةهاتنـة ژوور     دةستة دةسـتة دةهاتنـة ژوور     

ــووةوة ــووةوةدةب ــووةوةدةب ــووةوةدةب ــم و   . . . . دةب ــشت هةص ــة پ ــات و تثكــشكاوو ئثــسكن، ل ــم و   روومــةيت م ــشت هةص ــة پ ــات و تثكــشكاوو ئثــسكن، ل ــم و   روومــةيت م ــشت هةص ــة پ ــات و تثكــشكاوو ئثــسكن، ل ــم و   روومــةيت م ــشت هةص ــة پ ــات و تثكــشكاوو ئثــسكن، ل روومــةيت م



 

ــةوة  ــاو چاخيانةك ــي ن ــةوة دووكةص ــاو چاخيانةك ــي ن ــةوة دووكةص ــاو چاخيانةك ــي ن ــةوة دووكةص ــاو چاخيانةك ــي ن ــدوو وةذس . . . . دووكةص ــةيت مان ــدوو وةذس رووم ــةيت مان ــدوو وةذس رووم ــةيت مان ــدوو وةذس رووم ــةيت مان ــةو . . . . رووم ــةو وةك ئ ــةو وةك ئ ــةو وةك ئ وةك ئ
ئةو بريي كـردةوة، دةبـث فـةرهاد        ئةو بريي كـردةوة، دةبـث فـةرهاد        ئةو بريي كـردةوة، دةبـث فـةرهاد        ئةو بريي كـردةوة، دةبـث فـةرهاد        . . . . وةك پؤرترةكاين فةرهاد  وةك پؤرترةكاين فةرهاد  وةك پؤرترةكاين فةرهاد  وةك پؤرترةكاين فةرهاد  ... ... ... ... ساآلنةساآلنةساآلنةساآلنة

ئةو ساآلنة بة زؤري هاتبثتة ئثرة و لة بةر ئةم روومةتانـةوة پـؤرترثيت              ئةو ساآلنة بة زؤري هاتبثتة ئثرة و لة بةر ئةم روومةتانـةوة پـؤرترثيت              ئةو ساآلنة بة زؤري هاتبثتة ئثرة و لة بةر ئةم روومةتانـةوة پـؤرترثيت              ئةو ساآلنة بة زؤري هاتبثتة ئثرة و لة بةر ئةم روومةتانـةوة پـؤرترثيت              
 كاتـةدا ئـةو كةسـثكي دي         كاتـةدا ئـةو كةسـثكي دي         كاتـةدا ئـةو كةسـثكي دي         كاتـةدا ئـةو كةسـثكي دي        كوورش قسةي بؤ دةكرد و، لةو     كوورش قسةي بؤ دةكرد و، لةو     كوورش قسةي بؤ دةكرد و، لةو     كوورش قسةي بؤ دةكرد و، لةو     . . . . كثشابثتةوةكثشابثتةوةكثشابثتةوةكثشابثتةوة

وةك جـاري  وةك جـاري  وةك جـاري  وةك جـاري  . . . . ناسري بووناسري بووناسري بووناسري بوو. . . . كةسثكي ئاشناكةسثكي ئاشناكةسثكي ئاشناكةسثكي ئاشنا. . . . كة خؤي بة چاخيانةكةدا كرد    كة خؤي بة چاخيانةكةدا كرد    كة خؤي بة چاخيانةكةدا كرد    كة خؤي بة چاخيانةكةدا كرد    
ــشثكي ســپي و   ــة ري ــالؤز و تةنك ــژي ئ ــشوو ســةروو ق ــشثكي ســپي و  پث ــة ري ــالؤز و تةنك ــژي ئ ــشوو ســةروو ق ــشثكي ســپي و  پث ــة ري ــالؤز و تةنك ــژي ئ ــشوو ســةروو ق ــشثكي ســپي و  پث ــة ري ــالؤز و تةنك ــژي ئ ــشوو ســةروو ق ــةجمارة ... ... ... ... پث ــةجمارة ئ ــةجمارة ئ ــةجمارة ئ ئ

        پاصتؤيةكي كؤنيشي پاصتؤيةكي كؤنيشي پاصتؤيةكي كؤنيشي پاصتؤيةكي كؤنيشي 
. . . . ناسري چوو لة سووچثك لة سةر چوارپايةيـةك دانيـشت   ناسري چوو لة سووچثك لة سةر چوارپايةيـةك دانيـشت   ناسري چوو لة سووچثك لة سةر چوارپايةيـةك دانيـشت   ناسري چوو لة سووچثك لة سةر چوارپايةيـةك دانيـشت   . . . . لة بةردا بوو  لة بةردا بوو  لة بةردا بوو  لة بةردا بوو  

دةســيت ئــاخنيبووة گريفــاين دةســيت ئــاخنيبووة گريفــاين دةســيت ئــاخنيبووة گريفــاين دةســيت ئــاخنيبووة گريفــاين . . . . خــؤي گرمؤصــة كردبــووخــؤي گرمؤصــة كردبــووخــؤي گرمؤصــة كردبــووخــؤي گرمؤصــة كردبــوو. . . . ســةرماي بــووســةرماي بــووســةرماي بــووســةرماي بــوو
لـة كثـي    لـة كثـي    لـة كثـي    لـة كثـي    . . . . پاصتؤكةي و، جگةرةيـةكي نيـوة سـووتاوي بـة دةمـةوة بـوو             پاصتؤكةي و، جگةرةيـةكي نيـوة سـووتاوي بـة دةمـةوة بـوو             پاصتؤكةي و، جگةرةيـةكي نيـوة سـووتاوي بـة دةمـةوة بـوو             پاصتؤكةي و، جگةرةيـةكي نيـوة سـووتاوي بـة دةمـةوة بـوو             

        وةرگرتبوو؟ وةرگرتبوو؟ وةرگرتبوو؟ وةرگرتبوو؟ 
        )))))))) كوورش ئةو پياوة دةناسي؟  كوورش ئةو پياوة دةناسي؟  كوورش ئةو پياوة دةناسي؟  كوورش ئةو پياوة دةناسي؟ ((((((((

كـوورش  كـوورش  كـوورش  كـوورش  . . . . ئةو گويت و، بة دزيةوة قامكي بةرةو ناسري درثـژ كـرد    ئةو گويت و، بة دزيةوة قامكي بةرةو ناسري درثـژ كـرد    ئةو گويت و، بة دزيةوة قامكي بةرةو ناسري درثـژ كـرد    ئةو گويت و، بة دزيةوة قامكي بةرةو ناسري درثـژ كـرد    
... ... ... ...  بؤ تؤ نايناسـيةوة؟ ناسـري       بؤ تؤ نايناسـيةوة؟ ناسـري       بؤ تؤ نايناسـيةوة؟ ناسـري       بؤ تؤ نايناسـيةوة؟ ناسـري      ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . شوثن ئيشارةيت قامكي كةوت   شوثن ئيشارةيت قامكي كةوت   شوثن ئيشارةيت قامكي كةوت   شوثن ئيشارةيت قامكي كةوت   

            ))))))))............كوذيكوذيكوذيكوذي... ... ... ... كاوةي ناسريكاوةي ناسريكاوةي ناسريكاوةي ناسري
. . . . ئةوسا زةردةخةنةيةكي تاصي كرد و، بة داخةوة سـةري راوةشـاند          ئةوسا زةردةخةنةيةكي تاصي كرد و، بة داخةوة سـةري راوةشـاند          ئةوسا زةردةخةنةيةكي تاصي كرد و، بة داخةوة سـةري راوةشـاند          ئةوسا زةردةخةنةيةكي تاصي كرد و، بة داخةوة سـةري راوةشـاند          

        : : : : گويتگويتگويتگويت
گةمةي رؤژگار واي لثكردووة خؤشي خـؤي       گةمةي رؤژگار واي لثكردووة خؤشي خـؤي       گةمةي رؤژگار واي لثكردووة خؤشي خـؤي       گةمةي رؤژگار واي لثكردووة خؤشي خـؤي       . . . .  ناحةقت نية نةيناسيةوة    ناحةقت نية نةيناسيةوة    ناحةقت نية نةيناسيةوة    ناحةقت نية نةيناسيةوة   ((((((((

        ))))))))....ناناسثتةوةناناسثتةوةناناسثتةوةناناسثتةوة
ــةو گــويت ــةو گــويتئ ــةو گــويتئ ــةو گــويتئ ــوو ((((((((: : : : ئ ــةذپؤش ب ــوو  ناســري كوذثكيجــوان و ت ــةذپؤش ب ــوو  ناســري كوذثكيجــوان و ت ــةذپؤش ب ــوو  ناســري كوذثكيجــوان و ت ــةذپؤش ب ــةكي . . . .  ناســري كوذثكيجــوان و ت ــةكي پژؤي ــةكي پژؤي ــةكي پژؤي پژؤي

        ))))))))............جاروباريش سثتاري دةژةندجاروباريش سثتاري دةژةندجاروباريش سثتاري دةژةندجاروباريش سثتاري دةژةند. . . . سةوزي مودثل باآليلة ژثر پثدا بووسةوزي مودثل باآليلة ژثر پثدا بووسةوزي مودثل باآليلة ژثر پثدا بووسةوزي مودثل باآليلة ژثر پثدا بوو
ــةر خؤيــةوة گــويت ــةر خؤيــةوة گــويتلةب ــةر خؤيــةوة گــويتلةب ــةر خؤيــةوة گــويتلةب ــةوة  . . . . لةب ــةوة  وةك جــاري پثــشوو كــة لةبــةر خؤي ــةوة  وةك جــاري پثــشوو كــة لةبــةر خؤي ــةوة  وةك جــاري پثــشوو كــة لةبــةر خؤي وةك جــاري پثــشوو كــة لةبــةر خؤي

 پياو بة بينيين     پياو بة بينيين     پياو بة بينيين     پياو بة بينيين    ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . ئةجمارةش كوورش گوثي لثبوو   ئةجمارةش كوورش گوثي لثبوو   ئةجمارةش كوورش گوثي لثبوو   ئةجمارةش كوورش گوثي لثبوو   ... ... ... ... گوتبووي و گوتبووي و گوتبووي و گوتبووي و 
ــوو  ــثكيوا حاصـ ــوو كةسـ ــثكيوا حاصـ ــوو كةسـ ــثكيوا حاصـ ــوو كةسـ ــثكيوا حاصـ ـــتةوة كةسـ ــةبري دةچثــ ــؤي لـ ـــراپي خـ ـــتةوة رؤژي خـ ــةبري دةچثــ ــؤي لـ ـــراپي خـ ـــتةوة رؤژي خـ ــةبري دةچثــ ــؤي لـ ـــراپي خـ ـــتةوة رؤژي خـ ــةبري دةچثــ ــؤي لـ ـــراپي خـ . . . . رؤژي خـ

            خةونثكـي خؤش و ئينسـانيداخةونثكـي خؤش و ئينسـانيداخةونثكـي خؤش و ئينسـانيداخةونثكـي خؤش و ئينسـانيدا    ئثــمةمانان لة پثناويئثــمةمانان لة پثناويئثــمةمانان لة پثناويئثــمةمانان لة پثناوي
        ))))))))............ييييبةآلم كةسثكي وةك ناسربةآلم كةسثكي وةك ناسربةآلم كةسثكي وةك ناسربةآلم كةسثكي وةك ناسر. . . .  ئاوامان بةسةر هاتووة ئاوامان بةسةر هاتووة ئاوامان بةسةر هاتووة ئاوامان بةسةر هاتووة
 ناسـري    ناسـري    ناسـري    ناسـري   ((((((((: : : : ئـةو هةصـيداية   ئـةو هةصـيداية   ئـةو هةصـيداية   ئـةو هةصـيداية   . . . . قسةكةي تةواو نةكرد  قسةكةي تةواو نةكرد  قسةكةي تةواو نةكرد  قسةكةي تةواو نةكرد  . . . . بة خةمةوة گويت  بة خةمةوة گويت  بة خةمةوة گويت  بة خةمةوة گويت  
        ))))))))چي بةسةر هاتووة؟ چي بةسةر هاتووة؟ چي بةسةر هاتووة؟ چي بةسةر هاتووة؟ 

پاش ئةوةي هـةموو سـةروةت و       پاش ئةوةي هـةموو سـةروةت و       پاش ئةوةي هـةموو سـةروةت و       پاش ئةوةي هـةموو سـةروةت و       . . . . دةمثك ساصة تثكچووة  دةمثك ساصة تثكچووة  دةمثك ساصة تثكچووة  دةمثك ساصة تثكچووة  . . . . تثكچووةتثكچووةتثكچووةتثكچووة
ــاوة، پــاش ئــةوةي ژنةكــةي مــردووة، تثكچــووة   ــاوكي دان ــاوة، پــاش ئــةوةي ژنةكــةي مــردووة، تثكچــووة  ســاماين ب ــاوكي دان ــاوة، پــاش ئــةوةي ژنةكــةي مــردووة، تثكچــووة  ســاماين ب ــاوكي دان ــاوة، پــاش ئــةوةي ژنةكــةي مــردووة، تثكچــووة  ســاماين ب ــاوكي دان . . . . ســاماين ب

        ماوةيةكي زؤر لة تاران ماوةيةكي زؤر لة تاران ماوةيةكي زؤر لة تاران ماوةيةكي زؤر لة تاران 



 

لة نةخؤشخانةيةكيدةرووين بووةو ئثـستاش، ساصـثكة گةذاوةتـةوة بـؤ           لة نةخؤشخانةيةكيدةرووين بووةو ئثـستاش، ساصـثكة گةذاوةتـةوة بـؤ           لة نةخؤشخانةيةكيدةرووين بووةو ئثـستاش، ساصـثكة گةذاوةتـةوة بـؤ           لة نةخؤشخانةيةكيدةرووين بووةو ئثـستاش، ساصـثكة گةذاوةتـةوة بـؤ           
تةنانـةت لـة    تةنانـةت لـة    تةنانـةت لـة    تةنانـةت لـة    . . . . كاري بة كاري كـةس نيـة      كاري بة كاري كـةس نيـة      كاري بة كاري كـةس نيـة      كاري بة كاري كـةس نيـة      . . . . پياوثكي كلؤص و بثئازارة   پياوثكي كلؤص و بثئازارة   پياوثكي كلؤص و بثئازارة   پياوثكي كلؤص و بثئازارة   . . . . ئثرةئثرةئثرةئثرة

        ))))))))....گةص كةسيش نادوثگةص كةسيش نادوثگةص كةسيش نادوثگةص كةسيش نادوث
 ئةي لة كوث دةژي؟ لة الي كث؟ لة الي خزم و كةس و كارةكةي؟                ئةي لة كوث دةژي؟ لة الي كث؟ لة الي خزم و كةس و كارةكةي؟                ئةي لة كوث دةژي؟ لة الي كث؟ لة الي خزم و كةس و كارةكةي؟                ئةي لة كوث دةژي؟ لة الي كث؟ لة الي خزم و كةس و كارةكةي؟               ((((((((

((((((((        
. . . . بــاوكي دةمثكةيــة مــردووةبــاوكي دةمثكةيــة مــردووةبــاوكي دةمثكةيــة مــردووةبــاوكي دةمثكةيــة مــردووة. . . .  خــزم و كــةس و كــارثكي واي نيــة خــزم و كــةس و كــارثكي واي نيــة خــزم و كــةس و كــارثكي واي نيــة خــزم و كــةس و كــارثكي واي نيــة((((((((

ــني  ــرة ن ــشي لث ــني مامةكاني ــرة ن ــشي لث ــني مامةكاني ــرة ن ــشي لث ــني مامةكاني ــرة ن ــشي لث ــوورث. . . . مامةكاني ــة الي پ ــوورثگواي ــة الي پ ــوورثگواي ــة الي پ ــوورثگواي ــة الي پ ــريي دةژيگواي ــريي دةژيكي پ ــريي دةژيكي پ ــريي دةژيكي پ ــژن . . . . كي پ ــژن پريث ــژن پريث ــژن پريث پريث
        ژوورثكي پثداوة و ژوورثكي پثداوة و ژوورثكي پثداوة و ژوورثكي پثداوة و 

        ))))))))............ژةماو ژةمژةماو ژةمژةماو ژةمژةماو ژةم
        جثي جثي جثي جثي . . . . پياوثكي كةتة بووپياوثكي كةتة بووپياوثكي كةتة بووپياوثكي كةتة بوو. . . . كةسثك هات و لة الشاين ئةوةوة دانيشتكةسثك هات و لة الشاين ئةوةوة دانيشتكةسثك هات و لة الشاين ئةوةوة دانيشتكةسثك هات و لة الشاين ئةوةوة دانيشت

        )))))))) پثت خؤشة بذؤينة دةر؟  پثت خؤشة بذؤينة دةر؟  پثت خؤشة بذؤينة دةر؟  پثت خؤشة بذؤينة دةر؟ ((((((((: : : : كوورش گويتكوورش گويتكوورش گويتكوورش گويت. . . . پث تةنگ كردپث تةنگ كردپث تةنگ كردپث تةنگ كرد
ناسـري خـةمؤك و دامـاو       ناسـري خـةمؤك و دامـاو       ناسـري خـةمؤك و دامـاو       ناسـري خـةمؤك و دامـاو       . . . . ئةو هثـشتا چـاوي لـة ناسـري بـذيبوو          ئةو هثـشتا چـاوي لـة ناسـري بـذيبوو          ئةو هثـشتا چـاوي لـة ناسـري بـذيبوو          ئةو هثـشتا چـاوي لـة ناسـري بـذيبوو          

ئةگـةر  ئةگـةر  ئةگـةر  ئةگـةر  . . . .  نا  نا  نا  نا ((((((((: : : : ئةويش جگةرةيةكي داگريساند و گويت    ئةويش جگةرةيةكي داگريساند و گويت    ئةويش جگةرةيةكي داگريساند و گويت    ئةويش جگةرةيةكي داگريساند و گويت    . . . . جگةرةي دةكثشا جگةرةي دةكثشا جگةرةي دةكثشا جگةرةي دةكثشا 
        دةكرث داواي دةكرث داواي دةكرث داواي دةكرث داواي 
        ))))))))....دوو چايتر بكةدوو چايتر بكةدوو چايتر بكةدوو چايتر بكة

 ناصــثن بــؤ واي  ناصــثن بــؤ واي  ناصــثن بــؤ واي  ناصــثن بــؤ واي ((((((((: : : : ئــةو گــويتئــةو گــويتئــةو گــويتئــةو گــويت. . . . كــوورش داواي دوو چــايتري كــردكــوورش داواي دوو چــايتري كــردكــوورش داواي دوو چــايتري كــردكــوورش داواي دوو چــايتري كــرد
        ))))))))لثهاتووة؟ لثهاتووة؟ لثهاتووة؟ لثهاتووة؟ 

 چريؤكـي ناسـري      چريؤكـي ناسـري      چريؤكـي ناسـري      چريؤكـي ناسـري     ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . بة خةمةوة بة خةمةوة بة خةمةوة بة خةمةوة . . . . كوورش سةري راوةشاند  كوورش سةري راوةشاند  كوورش سةري راوةشاند  كوورش سةري راوةشاند  
ــةيرة  ــي س ــةيرة چريؤكثك ــي س ــةيرة چريؤكثك ــي س ــةيرة چريؤكثك ــي س ــك    . . . . چريؤكثك ــة جؤرث ــث و ب ــث دةزان ــتثكي ل ــةس ش ــك    هةرك ــة جؤرث ــث و ب ــث دةزان ــتثكي ل ــةس ش ــك    هةرك ــة جؤرث ــث و ب ــث دةزان ــتثكي ل ــةس ش ــك    هةرك ــة جؤرث ــث و ب ــث دةزان ــتثكي ل ــةس ش هةرك

        . . . . دةيگثذثتةوةدةيگثذثتةوةدةيگثذثتةوةدةيگثذثتةوة
لــة بنةماصــةي لــة بنةماصــةي لــة بنةماصــةي لــة بنةماصــةي . . . .  نةخؤشــية لــة بنةماصــةياندا بــووة نةخؤشــية لــة بنةماصــةياندا بــووة نةخؤشــية لــة بنةماصــةياندا بــووة نةخؤشــية لــة بنةماصــةياندا بــووةزؤر كــةس دةصــثن ئــةمزؤر كــةس دةصــثن ئــةمزؤر كــةس دةصــثن ئــةمزؤر كــةس دةصــثن ئــةم

دايكيـشي بةرلـة    دايكيـشي بةرلـة    دايكيـشي بةرلـة    دايكيـشي بةرلـة    . . . . دةصثن تاقة خاصةكةشـي لـة شـثتخانة مـردووة         دةصثن تاقة خاصةكةشـي لـة شـثتخانة مـردووة         دةصثن تاقة خاصةكةشـي لـة شـثتخانة مـردووة         دةصثن تاقة خاصةكةشـي لـة شـثتخانة مـردووة         . . . . دايكيدادايكيدادايكيدادايكيدا
        ))))))))............مردينمردينمردينمردين

        )))))))).... بةآلم ناسري ئةو ساآلنة گةجنثكي ماقووص ديار بوو بةآلم ناسري ئةو ساآلنة گةجنثكي ماقووص ديار بوو بةآلم ناسري ئةو ساآلنة گةجنثكي ماقووص ديار بوو بةآلم ناسري ئةو ساآلنة گةجنثكي ماقووص ديار بوو((((((((: : : : ئةو گويتئةو گويتئةو گويتئةو گويت
وةك ئةوةي بصث ئةم هـةموو پرسـيارة بـؤ چيـة؟            وةك ئةوةي بصث ئةم هـةموو پرسـيارة بـؤ چيـة؟            وةك ئةوةي بصث ئةم هـةموو پرسـيارة بـؤ چيـة؟            وةك ئةوةي بصث ئةم هـةموو پرسـيارة بـؤ چيـة؟            . . . . كوورش پثكةين كوورش پثكةين كوورش پثكةين كوورش پثكةين 

 پـارة    پـارة    پـارة    پـارة   ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . بـةآلم نـةيگوت   بـةآلم نـةيگوت   بـةآلم نـةيگوت   بـةآلم نـةيگوت   ... ... ... ... يان بصث نثواين ماقووص و ناماقووصـي      يان بصث نثواين ماقووص و ناماقووصـي      يان بصث نثواين ماقووص و ناماقووصـي      يان بصث نثواين ماقووص و ناماقووصـي      
        دةصثن دةصثن دةصثن دةصثن . . . . سذپؤشةسذپؤشةسذپؤشةسذپؤشة

        كوذثكي تةا و كوذثكي تةا و كوذثكي تةا و كوذثكي تةا و . . . . لة منداصيةوة ناتةواو بووةلة منداصيةوة ناتةواو بووةلة منداصيةوة ناتةواو بووةلة منداصيةوة ناتةواو بووة. . . . ئةو ساآلنةش ناتةواو بووةئةو ساآلنةش ناتةواو بووةئةو ساآلنةش ناتةواو بووةئةو ساآلنةش ناتةواو بووة
دوورة پةرثز كة هةميـشة لـة ماصـةوة خـزاوة و خـةريكي سـثتارژةنني                 دوورة پةرثز كة هةميـشة لـة ماصـةوة خـزاوة و خـةريكي سـثتارژةنني                 دوورة پةرثز كة هةميـشة لـة ماصـةوة خـزاوة و خـةريكي سـثتارژةنني                 دوورة پةرثز كة هةميـشة لـة ماصـةوة خـزاوة و خـةريكي سـثتارژةنني                 

دةصثن ئةو ساآلنة، تةنانـةت ئـةو رؤژانـةش كـة هـةموو خةصـكي        دةصثن ئةو ساآلنة، تةنانـةت ئـةو رؤژانـةش كـة هـةموو خةصـكي        دةصثن ئةو ساآلنة، تةنانـةت ئـةو رؤژانـةش كـة هـةموو خةصـكي        دةصثن ئةو ساآلنة، تةنانـةت ئـةو رؤژانـةش كـة هـةموو خةصـكي        ... ... ... ... بووةبووةبووةبووة
عـاقص رژاونةتـة نـاو شـةقامةكان و لـة خؤپيـشاندانةكاندا             عـاقص رژاونةتـة نـاو شـةقامةكان و لـة خؤپيـشاندانةكاندا             عـاقص رژاونةتـة نـاو شـةقامةكان و لـة خؤپيـشاندانةكاندا             عـاقص رژاونةتـة نـاو شـةقامةكان و لـة خؤپيـشاندانةكاندا             شار، شثت و    شار، شثت و    شار، شثت و    شار، شثت و    



 

        بةشداريان كردووة، بةشداريان كردووة، بةشداريان كردووة، بةشداريان كردووة، 
رؤژثكـيش كـة هاتووةتـة دةر،       رؤژثكـيش كـة هاتووةتـة دةر،       رؤژثكـيش كـة هاتووةتـة دةر،       رؤژثكـيش كـة هاتووةتـة دةر،       . . . . ئةو بة دةگمةن لـة مـاص هاتووةتـة دةر         ئةو بة دةگمةن لـة مـاص هاتووةتـة دةر         ئةو بة دةگمةن لـة مـاص هاتووةتـة دةر         ئةو بة دةگمةن لـة مـاص هاتووةتـة دةر         

دةصـثن ئـةو    دةصـثن ئـةو    دةصـثن ئـةو    دةصـثن ئـةو    . . . . كچثك لة بنةماصـةيةكي هـةژار     كچثك لة بنةماصـةيةكي هـةژار     كچثك لة بنةماصـةيةكي هـةژار     كچثك لة بنةماصـةيةكي هـةژار     . . . . كچثكيديوة و شةيداي بووة   كچثكيديوة و شةيداي بووة   كچثكيديوة و شةيداي بووة   كچثكيديوة و شةيداي بووة   
لـةو خةصـوةت و خةمؤكيـة       لـةو خةصـوةت و خةمؤكيـة       لـةو خةصـوةت و خةمؤكيـة       لـةو خةصـوةت و خةمؤكيـة       . . . . شةيدايية تا رادةيةكي زؤر ژيـاين گؤذيـوة       شةيدايية تا رادةيةكي زؤر ژيـاين گؤذيـوة       شةيدايية تا رادةيةكي زؤر ژيـاين گؤذيـوة       شةيدايية تا رادةيةكي زؤر ژيـاين گؤذيـوة       

        ))))))))............هثناويةتة دةرهثناويةتة دةرهثناويةتة دةرهثناويةتة دةر
ئـةو دةمانـة كـة    ئـةو دةمانـة كـة    ئـةو دةمانـة كـة    ئـةو دةمانـة كـة    . . . .  ئةو دةمانة كة من و تؤ ديومانة   ئةو دةمانة كة من و تؤ ديومانة   ئةو دةمانة كة من و تؤ ديومانة   ئةو دةمانة كة من و تؤ ديومانة  ((((((((: : : : كوورش گويت كوورش گويت كوورش گويت كوورش گويت 

خؤي رازاندووةتةوة و سـوار پژؤيـةكي سـةوزي مودثـل بـاآل بـووة و،        خؤي رازاندووةتةوة و سـوار پژؤيـةكي سـةوزي مودثـل بـاآل بـووة و،        خؤي رازاندووةتةوة و سـوار پژؤيـةكي سـةوزي مودثـل بـاآل بـووة و،        خؤي رازاندووةتةوة و سـوار پژؤيـةكي سـةوزي مودثـل بـاآل بـووة و،        
        يةكدو جاريش يةكدو جاريش يةكدو جاريش يةكدو جاريش 

        ))))))))............ئةو دةمانة عاشق بووةئةو دةمانة عاشق بووةئةو دةمانة عاشق بووةئةو دةمانة عاشق بووة... ... ... ... لة بؤنةكاندا سثتاري ژةندووةلة بؤنةكاندا سثتاري ژةندووةلة بؤنةكاندا سثتاري ژةندووةلة بؤنةكاندا سثتاري ژةندووة
        ))))))))............ واتة بؤ رازي كردين كچةكة واتة بؤ رازي كردين كچةكة واتة بؤ رازي كردين كچةكة واتة بؤ رازي كردين كچةكة((((((((
        )))))))).... كلؤص ئةفسانة كلؤص ئةفسانة كلؤص ئةفسانة كلؤص ئةفسانة((((((((
        كاتثك ئةو گةذابووةوة بؤ ماص و قسةكاين كوورشي كاتثك ئةو گةذابووةوة بؤ ماص و قسةكاين كوورشي كاتثك ئةو گةذابووةوة بؤ ماص و قسةكاين كوورشي كاتثك ئةو گةذابووةوة بؤ ماص و قسةكاين كوورشي . . . .  گومت گومت گومت گومتمنمنمنمن

كةواتـة شـووي بـة پيـاوثكي        كةواتـة شـووي بـة پيـاوثكي        كةواتـة شـووي بـة پيـاوثكي        كةواتـة شـووي بـة پيـاوثكي        ... ... ... ...  كلؤص ئةفـسانة    كلؤص ئةفـسانة    كلؤص ئةفـسانة    كلؤص ئةفـسانة   ((((((((: : : : بؤ دةگثذامةوة، گومت  بؤ دةگثذامةوة، گومت  بؤ دةگثذامةوة، گومت  بؤ دةگثذامةوة، گومت  
        ))))))))....ناتةواو كردووةناتةواو كردووةناتةواو كردووةناتةواو كردووة

        . . . . هثشتا بذواي بة قسةكاين كوورش نةكردبووهثشتا بذواي بة قسةكاين كوورش نةكردبووهثشتا بذواي بة قسةكاين كوورش نةكردبووهثشتا بذواي بة قسةكاين كوورش نةكردبوو. . . . ئةو هيچي نةگووتئةو هيچي نةگووتئةو هيچي نةگووتئةو هيچي نةگووت
پيــاوثكي لثقــةوماوي وةك ناســري، پيــاوثكي پيــاوثكي لثقــةوماوي وةك ناســري، پيــاوثكي پيــاوثكي لثقــةوماوي وةك ناســري، پيــاوثكي پيــاوثكي لثقــةوماوي وةك ناســري، پيــاوثكي . . . . بــة گوايــة و دةصــثنةكاينبــة گوايــة و دةصــثنةكاينبــة گوايــة و دةصــثنةكاينبــة گوايــة و دةصــثنةكاين

كةسثك كة هيچ ناصث جگة لةوةي جاروبـار داواي         كةسثك كة هيچ ناصث جگة لةوةي جاروبـار داواي         كةسثك كة هيچ ناصث جگة لةوةي جاروبـار داواي         كةسثك كة هيچ ناصث جگة لةوةي جاروبـار داواي         . . . . سامانداري لثكةوتوو سامانداري لثكةوتوو سامانداري لثكةوتوو سامانداري لثكةوتوو 
جگةرة دةكا، سروشتية كة لة پـشت سـةدان گوايـة و دةصـثين راسـت و                 جگةرة دةكا، سروشتية كة لة پـشت سـةدان گوايـة و دةصـثين راسـت و                 جگةرة دةكا، سروشتية كة لة پـشت سـةدان گوايـة و دةصـثين راسـت و                 جگةرة دةكا، سروشتية كة لة پـشت سـةدان گوايـة و دةصـثين راسـت و                 

ئةو بريي كردةوة، حةمتـةن جـةاليل       ئةو بريي كردةوة، حةمتـةن جـةاليل       ئةو بريي كردةوة، حةمتـةن جـةاليل       ئةو بريي كردةوة، حةمتـةن جـةاليل       . . . . درؤوة ون بووبث و نةناسرثتةوة    درؤوة ون بووبث و نةناسرثتةوة    درؤوة ون بووبث و نةناسرثتةوة    درؤوة ون بووبث و نةناسرثتةوة    
بؤ تـا   بؤ تـا   بؤ تـا   بؤ تـا   . . . . بثگومان ئةو بة راستيةكان دةزانث    بثگومان ئةو بة راستيةكان دةزانث    بثگومان ئةو بة راستيةكان دةزانث    بثگومان ئةو بة راستيةكان دةزانث    . . . . لة كوورش باشتري دةناسث   لة كوورش باشتري دةناسث   لة كوورش باشتري دةناسث   لة كوورش باشتري دةناسث   

        سري هيچي سري هيچي سري هيچي سري هيچي ئثستا دةربارةي نائثستا دةربارةي نائثستا دةربارةي نائثستا دةربارةي نا
لة جةاليل نةپرسيبوو؟ بؤ جةاليل لةم ماوةدا هيچي دةربارةي ئةفـسانة           لة جةاليل نةپرسيبوو؟ بؤ جةاليل لةم ماوةدا هيچي دةربارةي ئةفـسانة           لة جةاليل نةپرسيبوو؟ بؤ جةاليل لةم ماوةدا هيچي دةربارةي ئةفـسانة           لة جةاليل نةپرسيبوو؟ بؤ جةاليل لةم ماوةدا هيچي دةربارةي ئةفـسانة           

        نةگوتبوو؟نةگوتبوو؟نةگوتبوو؟نةگوتبوو؟
 شةوي جومعة جةاليل دث بؤ ئثـرة و هـةموو شـتثكي لـث                شةوي جومعة جةاليل دث بؤ ئثـرة و هـةموو شـتثكي لـث                شةوي جومعة جةاليل دث بؤ ئثـرة و هـةموو شـتثكي لـث                شةوي جومعة جةاليل دث بؤ ئثـرة و هـةموو شـتثكي لـث               ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
ــم ــمدةپرس ــمدةپرس ــمدةپرس ــري . . . . دةپرس ــارةي ناس ــري دةرب ــارةي ناس ــري دةرب ــارةي ناس ــري دةرب ــارةي ناس ــري ... ... ... ... دةرب ــووين ناس ــري تثكچ ــووين ناس ــري تثكچ ــووين ناس ــري تثكچ ــووين ناس ــارةي ... ... ... ... تثكچ ــارةي دةرب ــارةي دةرب ــارةي دةرب دةرب
        ))))))))............ئةفسانةئةفسانةئةفسانةئةفسانة

 من هثشتا نازامن ئةفسانة چؤن و بؤچي        من هثشتا نازامن ئةفسانة چؤن و بؤچي        من هثشتا نازامن ئةفسانة چؤن و بؤچي        من هثشتا نازامن ئةفسانة چؤن و بؤچي       ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . بة ترسةوة گويت  بة ترسةوة گويت  بة ترسةوة گويت  بة ترسةوة گويت  
        ))))))))....حةمتةن جةاليل دةزانثحةمتةن جةاليل دةزانثحةمتةن جةاليل دةزانثحةمتةن جةاليل دةزانث. . . . مردووةمردووةمردووةمردووة

        ....لةبةر خؤيةوة گويتلةبةر خؤيةوة گويتلةبةر خؤيةوة گويتلةبةر خؤيةوة گويت
        ئةفسانة دوا رؤشتين ئةو چي بةسةر هاتبوو؟ئةفسانة دوا رؤشتين ئةو چي بةسةر هاتبوو؟ئةفسانة دوا رؤشتين ئةو چي بةسةر هاتبوو؟ئةفسانة دوا رؤشتين ئةو چي بةسةر هاتبوو؟
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ئثوارةي يةك شةنبة يان دوو شةنبة بوو كة ئةو كوورشـي ديبـوو؟           ئثوارةي يةك شةنبة يان دوو شةنبة بوو كة ئةو كوورشـي ديبـوو؟           ئثوارةي يةك شةنبة يان دوو شةنبة بوو كة ئةو كوورشـي ديبـوو؟           ئثوارةي يةك شةنبة يان دوو شةنبة بوو كة ئةو كوورشـي ديبـوو؟           
. . . . هاوذث دلثر كورتةي چريؤكثكي بـؤ گثـذابووةوة، پةرثـشاين كردبـوو           هاوذث دلثر كورتةي چريؤكثكي بـؤ گثـذابووةوة، پةرثـشاين كردبـوو           هاوذث دلثر كورتةي چريؤكثكي بـؤ گثـذابووةوة، پةرثـشاين كردبـوو           هاوذث دلثر كورتةي چريؤكثكي بـؤ گثـذابووةوة، پةرثـشاين كردبـوو           

 هةركةس بة شثوةيةك چريؤكي      هةركةس بة شثوةيةك چريؤكي      هةركةس بة شثوةيةك چريؤكي      هةركةس بة شثوةيةك چريؤكي     ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . ناسريناسريناسريناسريكورتةي چريؤكي   كورتةي چريؤكي   كورتةي چريؤكي   كورتةي چريؤكي   
كـوورش  كـوورش  كـوورش  كـوورش  . . . .  نـةيگوتبوو چريؤكيناسـري و ئةفـسانة        نـةيگوتبوو چريؤكيناسـري و ئةفـسانة        نـةيگوتبوو چريؤكيناسـري و ئةفـسانة        نـةيگوتبوو چريؤكيناسـري و ئةفـسانة       ))))))))....ناسري دةگثذثتةوة ناسري دةگثذثتةوة ناسري دةگثذثتةوة ناسري دةگثذثتةوة 

ئةفسانةي نةدةناسي و ئاگـاداري خؤشةويـسيت نثـوان ئـةو و ئةفـسانة           ئةفسانةي نةدةناسي و ئاگـاداري خؤشةويـسيت نثـوان ئـةو و ئةفـسانة           ئةفسانةي نةدةناسي و ئاگـاداري خؤشةويـسيت نثـوان ئـةو و ئةفـسانة           ئةفسانةي نةدةناسي و ئاگـاداري خؤشةويـسيت نثـوان ئـةو و ئةفـسانة           
تةا جةاليل بوو كة ئةفـسانةي دةناسـي و، جـةالليش حةمتـةن             تةا جةاليل بوو كة ئةفـسانةي دةناسـي و، جـةالليش حةمتـةن             تةا جةاليل بوو كة ئةفـسانةي دةناسـي و، جـةالليش حةمتـةن             تةا جةاليل بوو كة ئةفـسانةي دةناسـي و، جـةالليش حةمتـةن             . . . . نةبوونةبوونةبوونةبوو

. . . . چريؤكي ژياين هاوبةشي ئةفسانة و ناسري     چريؤكي ژياين هاوبةشي ئةفسانة و ناسري     چريؤكي ژياين هاوبةشي ئةفسانة و ناسري     چريؤكي ژياين هاوبةشي ئةفسانة و ناسري     . . . . چريؤكي ناسري بيستبوو  چريؤكي ناسري بيستبوو  چريؤكي ناسري بيستبوو  چريؤكي ناسري بيستبوو  
جةاليل حةمتةن دةيزاين ئةفسانة دواي رؤشتين ئةو، دواي شووكردين         جةاليل حةمتةن دةيزاين ئةفسانة دواي رؤشتين ئةو، دواي شووكردين         جةاليل حةمتةن دةيزاين ئةفسانة دواي رؤشتين ئةو، دواي شووكردين         جةاليل حةمتةن دةيزاين ئةفسانة دواي رؤشتين ئةو، دواي شووكردين         

ئةي بؤ تا ئثـستا هيچـي نـةگوتبوو؟ بـؤ           ئةي بؤ تا ئثـستا هيچـي نـةگوتبوو؟ بـؤ           ئةي بؤ تا ئثـستا هيچـي نـةگوتبوو؟ بـؤ           ئةي بؤ تا ئثـستا هيچـي نـةگوتبوو؟ بـؤ           . . . . بة ناسري چي بة سةر هاتووة     بة ناسري چي بة سةر هاتووة     بة ناسري چي بة سةر هاتووة     بة ناسري چي بة سةر هاتووة     



 

        باسي ناسري و، تةنانةت باسي ئةفسانةشي نةكردبوو؟ جگة باسي ناسري و، تةنانةت باسي ئةفسانةشي نةكردبوو؟ جگة باسي ناسري و، تةنانةت باسي ئةفسانةشي نةكردبوو؟ جگة باسي ناسري و، تةنانةت باسي ئةفسانةشي نةكردبوو؟ جگة 
انةش انةش انةش انةش لة چةند ئيشارةت و گثذانةوةي هةندثك بريةوةري كؤن كة ئةفـس          لة چةند ئيشارةت و گثذانةوةي هةندثك بريةوةري كؤن كة ئةفـس          لة چةند ئيشارةت و گثذانةوةي هةندثك بريةوةري كؤن كة ئةفـس          لة چةند ئيشارةت و گثذانةوةي هةندثك بريةوةري كؤن كة ئةفـس          

ئـةو  ئـةو  ئـةو  ئـةو  . . . . رةنگة چونكا ئةو هيچـي نةپرسـيبوو  رةنگة چونكا ئةو هيچـي نةپرسـيبوو  رةنگة چونكا ئةو هيچـي نةپرسـيبوو  رةنگة چونكا ئةو هيچـي نةپرسـيبوو  . . . . كةسي ئةو بريةوةريانة بوو  كةسي ئةو بريةوةريانة بوو  كةسي ئةو بريةوةريانة بوو  كةسي ئةو بريةوةريانة بوو  
        : : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي

 ئةجمارة كة جةاليل بثت بؤ ئثرة هةموو شتثكي دةربـارةي ناسـري و          ئةجمارة كة جةاليل بثت بؤ ئثرة هةموو شتثكي دةربـارةي ناسـري و          ئةجمارة كة جةاليل بثت بؤ ئثرة هةموو شتثكي دةربـارةي ناسـري و          ئةجمارة كة جةاليل بثت بؤ ئثرة هةموو شتثكي دةربـارةي ناسـري و         ((((((((
ــم ــسانة لثدةپرس ــمئةف ــسانة لثدةپرس ــمئةف ــسانة لثدةپرس ــمئةف ــسانة لثدةپرس ــارة   . . . . ))))))))ئةف ــسةكاين كوورشــي دووب ــةالليش ق ــا ج ــارة   ئاي ــسةكاين كوورشــي دووب ــةالليش ق ــا ج ــارة   ئاي ــسةكاين كوورشــي دووب ــةالليش ق ــا ج ــارة   ئاي ــسةكاين كوورشــي دووب ــةالليش ق ــا ج ئاي

 ناسري لة منداصيةوة شـثت و ناتـةواو          ناسري لة منداصيةوة شـثت و ناتـةواو          ناسري لة منداصيةوة شـثت و ناتـةواو          ناسري لة منداصيةوة شـثت و ناتـةواو         ((((((((: : : : دةكردةوة؟ كوورش گوتبووي  دةكردةوة؟ كوورش گوتبووي  دةكردةوة؟ كوورش گوتبووي  دةكردةوة؟ كوورش گوتبووي  
         ئايا ئةو ئةفسانةي  ئايا ئةو ئةفسانةي  ئايا ئةو ئةفسانةي  ئايا ئةو ئةفسانةي ))))))))....بووةبووةبووةبووة

        بة پياوثكي شثت و ناتةواو سپاردووة؟بة پياوثكي شثت و ناتةواو سپاردووة؟بة پياوثكي شثت و ناتةواو سپاردووة؟بة پياوثكي شثت و ناتةواو سپاردووة؟
ئةو دةبوو تا ئثوارةي پثنج شةنبة، تا شـةوي جومعـة چـاوةذواين             ئةو دةبوو تا ئثوارةي پثنج شةنبة، تا شـةوي جومعـة چـاوةذواين             ئةو دةبوو تا ئثوارةي پثنج شةنبة، تا شـةوي جومعـة چـاوةذواين             ئةو دةبوو تا ئثوارةي پثنج شةنبة، تا شـةوي جومعـة چـاوةذواين             

        وةآلمي وةآلمي وةآلمي وةآلمي 
يةكـةم شـةو، دوا ئـةوةي      يةكـةم شـةو، دوا ئـةوةي      يةكـةم شـةو، دوا ئـةوةي      يةكـةم شـةو، دوا ئـةوةي      . . . . ئةو پرسيارانة بث، بـةآلم لـة توانايـدا نـةبوو          ئةو پرسيارانة بث، بـةآلم لـة توانايـدا نـةبوو          ئةو پرسيارانة بث، بـةآلم لـة توانايـدا نـةبوو          ئةو پرسيارانة بث، بـةآلم لـة توانايـدا نـةبوو          

گةذابووةوة بؤ ماص، ويستبووي هـةموو قـسةكاين كـوورش فـةرامؤش            گةذابووةوة بؤ ماص، ويستبووي هـةموو قـسةكاين كـوورش فـةرامؤش            گةذابووةوة بؤ ماص، ويستبووي هـةموو قـسةكاين كـوورش فـةرامؤش            گةذابووةوة بؤ ماص، ويستبووي هـةموو قـسةكاين كـوورش فـةرامؤش            
هةموو ئةو كةسانة كـة كةسـي رابـوردووي         هةموو ئةو كةسانة كـة كةسـي رابـوردووي         هةموو ئةو كةسانة كـة كةسـي رابـوردووي         هةموو ئةو كةسانة كـة كةسـي رابـوردووي         ... ... ... ... ي و ئةفسانة و   ي و ئةفسانة و   ي و ئةفسانة و   ي و ئةفسانة و   ناسرناسرناسرناسر. . . . بكابكابكابكا

چةنـد  چةنـد  چةنـد  چةنـد  . . . . سةرةتا ويستبووي بـري لـة لـةيال بكاتـةوة         سةرةتا ويستبووي بـري لـة لـةيال بكاتـةوة         سةرةتا ويستبووي بـري لـة لـةيال بكاتـةوة         سةرةتا ويستبووي بـري لـة لـةيال بكاتـةوة         . . . . بوون لة بري بباتةوة   بوون لة بري بباتةوة   بوون لة بري بباتةوة   بوون لة بري بباتةوة   
. . . . رؤژ لةوةبــةر لــةيال پيــتچين شــثعرةكاين بــة نةشـــميلدا بــؤ نــاردبوو رؤژ لةوةبــةر لــةيال پيــتچين شــثعرةكاين بــة نةشـــميلدا بــؤ نــاردبوو رؤژ لةوةبــةر لــةيال پيــتچين شــثعرةكاين بــة نةشـــميلدا بــؤ نــاردبوو رؤژ لةوةبــةر لــةيال پيــتچين شــثعرةكاين بــة نةشـــميلدا بــؤ نــاردبوو 

ســةيري دةرهثنــاين ســةيري دةرهثنــاين ســةيري دةرهثنــاين ســةيري دةرهثنــاين . . . .  حــةز دةكــةم ســةيرثكيان بكاتــةوة حــةز دةكــةم ســةيرثكيان بكاتــةوة حــةز دةكــةم ســةيرثكيان بكاتــةوة حــةز دةكــةم ســةيرثكيان بكاتــةوة((((((((: : : : گوتبــوويگوتبــوويگوتبــوويگوتبــووي
 لةيال بة پثـي ئامؤژگاريـةكاين    لةيال بة پثـي ئامؤژگاريـةكاين    لةيال بة پثـي ئامؤژگاريـةكاين    لةيال بة پثـي ئامؤژگاريـةكاين   ))))))))............هونةري و، رازاندنةوةي الپةذةكان و  هونةري و، رازاندنةوةي الپةذةكان و  هونةري و، رازاندنةوةي الپةذةكان و  هونةري و، رازاندنةوةي الپةذةكان و  
ئـةو  ئـةو  ئـةو  ئـةو  . . . . چةنـد وشـةيةكي گؤذيبـوو     چةنـد وشـةيةكي گؤذيبـوو     چةنـد وشـةيةكي گؤذيبـوو     چةنـد وشـةيةكي گؤذيبـوو     . . . . ئةو بة چةند شـثعرثكدا چووبـووةوة      ئةو بة چةند شـثعرثكدا چووبـووةوة      ئةو بة چةند شـثعرثكدا چووبـووةوة      ئةو بة چةند شـثعرثكدا چووبـووةوة      

ئـةو كاتـةي كـة دةسـتنووس        ئـةو كاتـةي كـة دةسـتنووس        ئـةو كاتـةي كـة دةسـتنووس        ئـةو كاتـةي كـة دةسـتنووس        . . . . جارثكيتريش شثعرةكاين خوثنـدبووةوة   جارثكيتريش شثعرةكاين خوثنـدبووةوة   جارثكيتريش شثعرةكاين خوثنـدبووةوة   جارثكيتريش شثعرةكاين خوثنـدبووةوة   
 حةوا تؤبة لة تاوانةكةي      حةوا تؤبة لة تاوانةكةي      حةوا تؤبة لة تاوانةكةي      حةوا تؤبة لة تاوانةكةي     ((((((((... ... ... ... ناوي دةفتةرةكةش ناوي دةفتةرةكةش ناوي دةفتةرةكةش ناوي دةفتةرةكةش . . . . بوون سةميميتر بوون  بوون سةميميتر بوون  بوون سةميميتر بوون  بوون سةميميتر بوون  

تـاواين خةصـةتاندين    تـاواين خةصـةتاندين    تـاواين خةصـةتاندين    تـاواين خةصـةتاندين    . . . . ؤي پرسـيبوو  ؤي پرسـيبوو  ؤي پرسـيبوو  ؤي پرسـيبوو   كامة تاوان؟ ئةو لة خ      كامة تاوان؟ ئةو لة خ      كامة تاوان؟ ئةو لة خ      كامة تاوان؟ ئةو لة خ     ))))))))....خؤي ناكات خؤي ناكات خؤي ناكات خؤي ناكات 
        ئادةم؟ ئادةم؟ ئادةم؟ ئادةم؟ 

ئةو كچـة دةيويـست چـي بـصث؟         ئةو كچـة دةيويـست چـي بـصث؟         ئةو كچـة دةيويـست چـي بـصث؟         ئةو كچـة دةيويـست چـي بـصث؟         . . . . بة خةمو داخةوة سةري راوةشاندبوو    بة خةمو داخةوة سةري راوةشاندبوو    بة خةمو داخةوة سةري راوةشاندبوو    بة خةمو داخةوة سةري راوةشاندبوو    
لـةيال  لـةيال  لـةيال  لـةيال  . . . . نةيناسـيبوو نةيناسـيبوو نةيناسـيبوو نةيناسـيبوو . . . . چؤن سـةيري ژيـاين دةكـرد؟ ئـةو تثنةگةيـشتبوو          چؤن سـةيري ژيـاين دةكـرد؟ ئـةو تثنةگةيـشتبوو          چؤن سـةيري ژيـاين دةكـرد؟ ئـةو تثنةگةيـشتبوو          چؤن سـةيري ژيـاين دةكـرد؟ ئـةو تثنةگةيـشتبوو          

        : : : : نووسيبووينووسيبووينووسيبووينووسيبووي
ــةكاين(((((((( ــة ميهرةباني ــةكاين پثــشكةش ب ــة ميهرةباني ــةكاين پثــشكةش ب ــة ميهرةباني ــةكاين پثــشكةش ب ــة ميهرةباني ــة  ))))))))............ پثــشكةش ب ــوو ب ــة   ســةرةتا پثــشكةشي كردب ــوو ب ــة   ســةرةتا پثــشكةشي كردب ــوو ب ــة   ســةرةتا پثــشكةشي كردب ــوو ب  ســةرةتا پثــشكةشي كردب

دواجار پثشكةشي كردبـوو بـة ميهرةبانيـةكاين        دواجار پثشكةشي كردبـوو بـة ميهرةبانيـةكاين        دواجار پثشكةشي كردبـوو بـة ميهرةبانيـةكاين        دواجار پثشكةشي كردبـوو بـة ميهرةبانيـةكاين        . . . . ميهرةبانيةكاين باوكي ميهرةبانيةكاين باوكي ميهرةبانيةكاين باوكي ميهرةبانيةكاين باوكي 
ــةو ــةوئ ــةوئ ــةوئ ــشي    . . . . ئ ــوو؟ باوكي ــةيال كردب ــة ل ــةق ب ــةكي دةرح ــةو چ ميهرةباني ــشي    ئ ــوو؟ باوكي ــةيال كردب ــة ل ــةق ب ــةكي دةرح ــةو چ ميهرةباني ــشي    ئ ــوو؟ باوكي ــةيال كردب ــة ل ــةق ب ــةكي دةرح ــةو چ ميهرةباني ــشي    ئ ــوو؟ باوكي ــةيال كردب ــة ل ــةق ب ــةكي دةرح ــةو چ ميهرةباني ئ

. . . . كوژرابـوو كوژرابـوو كوژرابـوو كوژرابـوو . . . . بةرلةوة ميهرةباين پثبكا مردبوو   بةرلةوة ميهرةباين پثبكا مردبوو   بةرلةوة ميهرةباين پثبكا مردبوو   بةرلةوة ميهرةباين پثبكا مردبوو   . . . . ميهرةباين پث نةكردبوو  ميهرةباين پث نةكردبوو  ميهرةباين پث نةكردبوو  ميهرةباين پث نةكردبوو  



 

            )))))))).... تؤ زؤر لة باوكم دةچي تؤ زؤر لة باوكم دةچي تؤ زؤر لة باوكم دةچي تؤ زؤر لة باوكم دةچي((((((((: : : : لةيال گوتبوويلةيال گوتبوويلةيال گوتبوويلةيال گوتبووي
 كـةي    كـةي    كـةي    كـةي   )))))))).... باوكم عاشـقي دايكـم بـوو        باوكم عاشـقي دايكـم بـوو        باوكم عاشـقي دايكـم بـوو        باوكم عاشـقي دايكـم بـوو       ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . بة شةرمةوة گوتبووي  بة شةرمةوة گوتبووي  بة شةرمةوة گوتبووي  بة شةرمةوة گوتبووي  

 لــة لــةيال چــاكتر و  لــة لــةيال چــاكتر و  لــة لــةيال چــاكتر و  لــة لــةيال چــاكتر و ((((((((: : : : ةوةي گوتبــوو؟ گوتبــووي؟ مــونرية گوتبــوويةوةي گوتبــوو؟ گوتبــووي؟ مــونرية گوتبــوويةوةي گوتبــوو؟ گوتبــووي؟ مــونرية گوتبــوويةوةي گوتبــوو؟ گوتبــووي؟ مــونرية گوتبــوويئــئــئــئــ
        جوانترت جوانترت جوانترت جوانترت 

 بـؤ دةبـوو لـةيال ئـةوي          بـؤ دةبـوو لـةيال ئـةوي          بـؤ دةبـوو لـةيال ئـةوي          بـؤ دةبـوو لـةيال ئـةوي         ))))))))....لةيال تؤي زؤر خؤش دةوث    لةيال تؤي زؤر خؤش دةوث    لةيال تؤي زؤر خؤش دةوث    لةيال تؤي زؤر خؤش دةوث    . . . . دةست ناكةوث دةست ناكةوث دةست ناكةوث دةست ناكةوث 
خــؤش بــوث؟ ئةفــسانةش ئــةوي خــؤش ويــستبوو، بــةآلم ئــةو بــةجثي خــؤش بــوث؟ ئةفــسانةش ئــةوي خــؤش ويــستبوو، بــةآلم ئــةو بــةجثي خــؤش بــوث؟ ئةفــسانةش ئــةوي خــؤش ويــستبوو، بــةآلم ئــةو بــةجثي خــؤش بــوث؟ ئةفــسانةش ئــةوي خــؤش ويــستبوو، بــةآلم ئــةو بــةجثي 

لـة  لـة  لـة  لـة  . . . . وةك فةرهاد كـة كاصـثي بةجثهثـشتبوو       وةك فةرهاد كـة كاصـثي بةجثهثـشتبوو       وةك فةرهاد كـة كاصـثي بةجثهثـشتبوو       وةك فةرهاد كـة كاصـثي بةجثهثـشتبوو       . . . . ساآلنثك لةمةبةر ساآلنثك لةمةبةر ساآلنثك لةمةبةر ساآلنثك لةمةبةر . . . . هثشتبووهثشتبووهثشتبووهثشتبوو
        ............كؤآلنثكي داخراوو تةنگةبةرداكؤآلنثكي داخراوو تةنگةبةرداكؤآلنثكي داخراوو تةنگةبةرداكؤآلنثكي داخراوو تةنگةبةردا

 ئةو شةوة    ئةو شةوة    ئةو شةوة    ئةو شةوة   )))))))).... بةآلم فةرهاد ناچار بوو كاصث بةجثبثصث       بةآلم فةرهاد ناچار بوو كاصث بةجثبثصث       بةآلم فةرهاد ناچار بوو كاصث بةجثبثصث       بةآلم فةرهاد ناچار بوو كاصث بةجثبثصث      ((((((((: : : : من گوتبووم من گوتبووم من گوتبووم من گوتبووم 
دوا ئةوةي تةلةفووين بؤ جةاليل كرد و       دوا ئةوةي تةلةفووين بؤ جةاليل كرد و       دوا ئةوةي تةلةفووين بؤ جةاليل كرد و       دوا ئةوةي تةلةفووين بؤ جةاليل كرد و       . . . . رؤژي دوايي گومت  رؤژي دوايي گومت  رؤژي دوايي گومت  رؤژي دوايي گومت  . . . . نةمگوتبوونةمگوتبوونةمگوتبوونةمگوتبوو

 فةرهاد بة حةزو خواسـيت       فةرهاد بة حةزو خواسـيت       فةرهاد بة حةزو خواسـيت       فةرهاد بة حةزو خواسـيت      ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت. . . . گويت حةز دةكا ئيمشةو پثكةوة بن     گويت حةز دةكا ئيمشةو پثكةوة بن     گويت حةز دةكا ئيمشةو پثكةوة بن     گويت حةز دةكا ئيمشةو پثكةوة بن     
        ))))))))............گرتيان وگرتيان وگرتيان وگرتيان و. . . . فةرهاديان گرتفةرهاديان گرتفةرهاديان گرتفةرهاديان گرت. . . . خؤي كاصثي بةجثنةهثشتخؤي كاصثي بةجثنةهثشتخؤي كاصثي بةجثنةهثشتخؤي كاصثي بةجثنةهثشت

ــة هــةيوان بــوو  ــةو ل ــة هــةيوان بــوو ئ ــةو ل ــة هــةيوان بــوو ئ ــةو ل ــة هــةيوان بــوو ئ ــةو ل دةمثكــة بــوو دةركــةي ئاســين حةســاري  دةمثكــة بــوو دةركــةي ئاســين حةســاري  دةمثكــة بــوو دةركــةي ئاســين حةســاري  دةمثكــة بــوو دةركــةي ئاســين حةســاري  . . . . ئ
        كردبووةوة و، كردبووةوة و، كردبووةوة و، كردبووةوة و، 

چاوةذواين هاتين جةاليل و،    چاوةذواين هاتين جةاليل و،    چاوةذواين هاتين جةاليل و،    چاوةذواين هاتين جةاليل و،    . . . . لة هةيوان، لةبةر سةرمادا چاوةذوان بوو     لة هةيوان، لةبةر سةرمادا چاوةذوان بوو     لة هةيوان، لةبةر سةرمادا چاوةذوان بوو     لة هةيوان، لةبةر سةرمادا چاوةذوان بوو     
ئةفــسانة؟ ئةفــسانة ئةفــسانة؟ ئةفــسانة ئةفــسانة؟ ئةفــسانة ئةفــسانة؟ ئةفــسانة . . . . هاوكــات چــاوةذواين كةســانثكيتري رابــوردوويهاوكــات چــاوةذواين كةســانثكيتري رابــوردوويهاوكــات چــاوةذواين كةســانثكيتري رابــوردوويهاوكــات چــاوةذواين كةســانثكيتري رابــوردووي

بة گريانةوة لة دةروازةي چثوي حةسـارةكة چووبـووة دةر          بة گريانةوة لة دةروازةي چثوي حةسـارةكة چووبـووة دةر          بة گريانةوة لة دةروازةي چثوي حةسـارةكة چووبـووة دةر          بة گريانةوة لة دةروازةي چثوي حةسـارةكة چووبـووة دةر          . . . . رؤشتبوورؤشتبوورؤشتبوورؤشتبوو
. . . . بؤ ئةوةي خواحافيزي لث بكا    بؤ ئةوةي خواحافيزي لث بكا    بؤ ئةوةي خواحافيزي لث بكا    بؤ ئةوةي خواحافيزي لث بكا    . . . . و، ئةو چاوةذواين هاتنةوةي باوكي بوو     و، ئةو چاوةذواين هاتنةوةي باوكي بوو     و، ئةو چاوةذواين هاتنةوةي باوكي بوو     و، ئةو چاوةذواين هاتنةوةي باوكي بوو     

        . . . . ئةمالو الي ماچ بكا، دةسيت ماچ بكائةمالو الي ماچ بكا، دةسيت ماچ بكائةمالو الي ماچ بكا، دةسيت ماچ بكائةمالو الي ماچ بكا، دةسيت ماچ بكا
ئـةو دي   ئـةو دي   ئـةو دي   ئـةو دي   . . . . باوكي هاتـةوة  باوكي هاتـةوة  باوكي هاتـةوة  باوكي هاتـةوة  . . . . تا ئةو كاتة بة باوكي نةگوتبوو بة تةماية بذوا        تا ئةو كاتة بة باوكي نةگوتبوو بة تةماية بذوا        تا ئةو كاتة بة باوكي نةگوتبوو بة تةماية بذوا        تا ئةو كاتة بة باوكي نةگوتبوو بة تةماية بذوا        

لـة هةميـشة    لـة هةميـشة    لـة هةميـشة    لـة هةميـشة    . . . . باوكي لة هةميشة پريتر و كةنـةفتتر بـوو        باوكي لة هةميشة پريتر و كةنـةفتتر بـوو        باوكي لة هةميشة پريتر و كةنـةفتتر بـوو        باوكي لة هةميشة پريتر و كةنـةفتتر بـوو        . . . . و، دصي داكةوت  و، دصي داكةوت  و، دصي داكةوت  و، دصي داكةوت  
 لة ئاوي حةوزةكة دةستنوثژي     لة ئاوي حةوزةكة دةستنوثژي     لة ئاوي حةوزةكة دةستنوثژي     لة ئاوي حةوزةكة دةستنوثژي    ....چاوي بة حةسارةكةدا نةگثذا   چاوي بة حةسارةكةدا نةگثذا   چاوي بة حةسارةكةدا نةگثذا   چاوي بة حةسارةكةدا نةگثذا   . . . . ماندووترماندووترماندووترماندووتر
ــةگرت ــةگرتن ــةگرتن ــةگرتن ــاوي حةوزةكــة ســارد بــوو . . . . ن ــاوي حةوزةكــة ســارد بــوو ئ ــاوي حةوزةكــة ســارد بــوو ئ ــاوي حةوزةكــة ســارد بــوو ئ ــةبوو، قــةوزة . . . . ئ ــةبوو، قــةوزة روون و زوآلص ن ــةبوو، قــةوزة روون و زوآلص ن ــةبوو، قــةوزة روون و زوآلص ن روون و زوآلص ن

ــووي ــوويگرتب ــوويگرتب ــوويگرتب ــگةذا . . . . گرتب ــدا هةص ــة پليكانةكان ــاوكي ب ــگةذا ب ــدا هةص ــة پليكانةكان ــاوكي ب ــگةذا ب ــدا هةص ــة پليكانةكان ــاوكي ب ــگةذا ب ــدا هةص ــة پليكانةكان ــاوكي ب ــةيوان. . . . ب ــؤ ه ــةيوانب ــؤ ه ــةيوانب ــؤ ه ــةيوانب ــؤ ه ــةر . . . . ب ــة س ــةر ل ــة س ــةر ل ــة س ــةر ل ــة س ل
چـاوي بـة    چـاوي بـة    چـاوي بـة    چـاوي بـة    . . . . بـؤ ئـةوةي پـشوويةك بـدا       بـؤ ئـةوةي پـشوويةك بـدا       بـؤ ئـةوةي پـشوويةك بـدا       بـؤ ئـةوةي پـشوويةك بـدا       . . . . كورسيةكةي هـةيوان دانيـشت    كورسيةكةي هـةيوان دانيـشت    كورسيةكةي هـةيوان دانيـشت    كورسيةكةي هـةيوان دانيـشت    

. . . . هثالنةي لةقلةكان بة بةرزايي دارتووةكةي ماصـي دراوسـثكةيان كـةوت          هثالنةي لةقلةكان بة بةرزايي دارتووةكةي ماصـي دراوسـثكةيان كـةوت          هثالنةي لةقلةكان بة بةرزايي دارتووةكةي ماصـي دراوسـثكةيان كـةوت          هثالنةي لةقلةكان بة بةرزايي دارتووةكةي ماصـي دراوسـثكةيان كـةوت          
ئـةو لـة بـاوكي نزيـك        ئـةو لـة بـاوكي نزيـك        ئـةو لـة بـاوكي نزيـك        ئـةو لـة بـاوكي نزيـك        . . . . لةقلةقةكان كؤچيان كردبوو  لةقلةقةكان كؤچيان كردبوو  لةقلةقةكان كؤچيان كردبوو  لةقلةقةكان كؤچيان كردبوو  . . . . هثالنةكة چؤص بوو  هثالنةكة چؤص بوو  هثالنةكة چؤص بوو  هثالنةكة چؤص بوو  

        . . . . بووةوةبووةوةبووةوةبووةوة
    ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . بـاوكي سـةري لةقانـد     بـاوكي سـةري لةقانـد     بـاوكي سـةري لةقانـد     بـاوكي سـةري لةقانـد     . . . . بة ترس و دوو دصيةوة هةواصي پرسي      بة ترس و دوو دصيةوة هةواصي پرسي      بة ترس و دوو دصيةوة هةواصي پرسي      بة ترس و دوو دصيةوة هةواصي پرسي      
        ))))))))....زوو بة جثيان هثشتنيزوو بة جثيان هثشتنيزوو بة جثيان هثشتنيزوو بة جثيان هثشتني. . . . ئيمساص لةقلةقةكان زوو كؤچيان كردئيمساص لةقلةقةكان زوو كؤچيان كردئيمساص لةقلةقةكان زوو كؤچيان كردئيمساص لةقلةقةكان زوو كؤچيان كرد



 

        ))))))))....دةمةوث بذؤمدةمةوث بذؤمدةمةوث بذؤمدةمةوث بذؤم. . . .  منيش دةمةوث بةجثتان بثصم بابة منيش دةمةوث بةجثتان بثصم بابة منيش دةمةوث بةجثتان بثصم بابة منيش دةمةوث بةجثتان بثصم بابة((((((((: : : : ئةو گويتئةو گويتئةو گويتئةو گويت
دوو دوو دوو دوو . . . . لـة نـووكي پثيـةوة تـا تـؤقي سـةري           لـة نـووكي پثيـةوة تـا تـؤقي سـةري           لـة نـووكي پثيـةوة تـا تـؤقي سـةري           لـة نـووكي پثيـةوة تـا تـؤقي سـةري           . . . . ئاوذي لثدايةوة ئاوذي لثدايةوة ئاوذي لثدايةوة ئاوذي لثدايةوة باوكي  باوكي  باوكي  باوكي  

. . . . فرمثسكةكان بة ئارامي رژان   فرمثسكةكان بة ئارامي رژان   فرمثسكةكان بة ئارامي رژان   فرمثسكةكان بة ئارامي رژان   . . . . دلؤپ فرمثسك لة چاويدا كؤ بووبووةوة     دلؤپ فرمثسك لة چاويدا كؤ بووبووةوة     دلؤپ فرمثسك لة چاويدا كؤ بووبووةوة     دلؤپ فرمثسك لة چاويدا كؤ بووبووةوة     
        : : : : باوكي گويتباوكي گويتباوكي گويتباوكي گويت

        ))))))))....نةدةبوو بذؤشتيتايةنةدةبوو بذؤشتيتايةنةدةبوو بذؤشتيتايةنةدةبوو بذؤشتيتاية. . . .  نةدةبوو بذؤي نةدةبوو بذؤي نةدةبوو بذؤي نةدةبوو بذؤي((((((((
        ....باوكي لة بريي چووبووةوة ئةو هثشتا نةذؤشتووة؟ ئةو رؤشتبووباوكي لة بريي چووبووةوة ئةو هثشتا نةذؤشتووة؟ ئةو رؤشتبووباوكي لة بريي چووبووةوة ئةو هثشتا نةذؤشتووة؟ ئةو رؤشتبووباوكي لة بريي چووبووةوة ئةو هثشتا نةذؤشتووة؟ ئةو رؤشتبوو

كـةمثك خـواردن و خواردنـةوةي لـة گـةص خـؤي             كـةمثك خـواردن و خواردنـةوةي لـة گـةص خـؤي             كـةمثك خـواردن و خواردنـةوةي لـة گـةص خـؤي             كـةمثك خـواردن و خواردنـةوةي لـة گـةص خـؤي             . . . . جةاليل هـاتبوو  جةاليل هـاتبوو  جةاليل هـاتبوو  جةاليل هـاتبوو  
چةند شرييت كؤنيش كة هةركامـةيان بريةوةريـةكي سـاآلنثك          چةند شرييت كؤنيش كة هةركامـةيان بريةوةريـةكي سـاآلنثك          چةند شرييت كؤنيش كة هةركامـةيان بريةوةريـةكي سـاآلنثك          چةند شرييت كؤنيش كة هةركامـةيان بريةوةريـةكي سـاآلنثك          . . . . هثنابووهثنابووهثنابووهثنابوو

 كـة تةلـةفوونت كـرد و         كـة تةلـةفوونت كـرد و         كـة تةلـةفوونت كـرد و         كـة تةلـةفوونت كـرد و        ((((((((: : : : جـةاليل گـويت   جـةاليل گـويت   جـةاليل گـويت   جـةاليل گـويت   . . . . لةمةبةريان لث دةژياندنـةوة   لةمةبةريان لث دةژياندنـةوة   لةمةبةريان لث دةژياندنـةوة   لةمةبةريان لث دةژياندنـةوة   
        ))))))))....گوتت حةز دةكةي ئيمشةو پثكةوة بني، ترسامگوتت حةز دةكةي ئيمشةو پثكةوة بني، ترسامگوتت حةز دةكةي ئيمشةو پثكةوة بني، ترسامگوتت حةز دةكةي ئيمشةو پثكةوة بني، ترسام

 لة چي ترساي؟ نةكا پثت وابووبث       لة چي ترساي؟ نةكا پثت وابووبث       لة چي ترساي؟ نةكا پثت وابووبث       لة چي ترساي؟ نةكا پثت وابووبث      ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . ئةو لة ئاشپةزخانة بوو   ئةو لة ئاشپةزخانة بوو   ئةو لة ئاشپةزخانة بوو   ئةو لة ئاشپةزخانة بوو   
        ))))))))ر شةوة پثكةوة دادةنيشني؟ ر شةوة پثكةوة دادةنيشني؟ ر شةوة پثكةوة دادةنيشني؟ ر شةوة پثكةوة دادةنيشني؟ ئيمشةو ئاخئيمشةو ئاخئيمشةو ئاخئيمشةو ئاخ

 دةتـةوث    دةتـةوث    دةتـةوث    دةتـةوث   ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . ترسةكةي ئاشكراتر بوو  ترسةكةي ئاشكراتر بوو  ترسةكةي ئاشكراتر بوو  ترسةكةي ئاشكراتر بوو  . . . . جةاليل شوثين كةوت  جةاليل شوثين كةوت  جةاليل شوثين كةوت  جةاليل شوثين كةوت  
        ))))))))بذؤيتةوة؟ بذؤيتةوة؟ بذؤيتةوة؟ بذؤيتةوة؟ 

        )))))))) بؤ كوث؟  بؤ كوث؟  بؤ كوث؟  بؤ كوث؟ ((((((((: : : : ئةو ئاوذي لثدايةوةئةو ئاوذي لثدايةوةئةو ئاوذي لثدايةوةئةو ئاوذي لثدايةوة
لة پرسيارةكةي كـة وةك سـةهؤص       لة پرسيارةكةي كـة وةك سـةهؤص       لة پرسيارةكةي كـة وةك سـةهؤص       لة پرسيارةكةي كـة وةك سـةهؤص       . . . . لة نيگاي جةاليل  لة نيگاي جةاليل  لة نيگاي جةاليل  لة نيگاي جةاليل  . . . . ئةويش ترسا ئةويش ترسا ئةويش ترسا ئةويش ترسا 

        )))))))) بؤ پثت واية دةمةوث بذؤمةوة؟  بؤ پثت واية دةمةوث بذؤمةوة؟  بؤ پثت واية دةمةوث بذؤمةوة؟  بؤ پثت واية دةمةوث بذؤمةوة؟ ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . سارد بووسارد بووسارد بووسارد بوو
ــويت ــةاليل گـ ــويتجـ ــةاليل گـ ــويتجـ ــةاليل گـ ــويتجـ ــةاليل گـ ــن ((((((((: : : : جـ ــةكةتان دةفرؤشـ ــستوومةخةريكن ماصـ ــن  بيـ ــةكةتان دةفرؤشـ ــستوومةخةريكن ماصـ ــن  بيـ ــةكةتان دةفرؤشـ ــستوومةخةريكن ماصـ ــن  بيـ ــةكةتان دةفرؤشـ ــستوومةخةريكن ماصـ . . . .  بيـ

        بيستوومة بيستوومة بيستوومة بيستوومة 
        ))))))))............دوا ئةوةي بةشة مريايت خؤت وةرگرتدوا ئةوةي بةشة مريايت خؤت وةرگرتدوا ئةوةي بةشة مريايت خؤت وةرگرتدوا ئةوةي بةشة مريايت خؤت وةرگرت

ئةو مانگثك بوو لة گةص جةاليل دانةنيشتبوو ئثـستا         ئةو مانگثك بوو لة گةص جةاليل دانةنيشتبوو ئثـستا         ئةو مانگثك بوو لة گةص جةاليل دانةنيشتبوو ئثـستا         ئةو مانگثك بوو لة گةص جةاليل دانةنيشتبوو ئثـستا         . . . . درثژةي پثنةدا درثژةي پثنةدا درثژةي پثنةدا درثژةي پثنةدا 
 چيتريـشت    چيتريـشت    چيتريـشت    چيتريـشت   ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . خؤشـحاص بـوو پثكـةوةن     خؤشـحاص بـوو پثكـةوةن     خؤشـحاص بـوو پثكـةوةن     خؤشـحاص بـوو پثكـةوةن     . . . . خؤشحاص بوو لثرةيـة   خؤشحاص بوو لثرةيـة   خؤشحاص بوو لثرةيـة   خؤشحاص بوو لثرةيـة   

    بيستووة؟ نةتبيـستووة بةرلـةوة ماصـةكةمان بفرؤشـن و بةشـة مـريامت             بيستووة؟ نةتبيـستووة بةرلـةوة ماصـةكةمان بفرؤشـن و بةشـة مـريامت             بيستووة؟ نةتبيـستووة بةرلـةوة ماصـةكةمان بفرؤشـن و بةشـة مـريامت             بيستووة؟ نةتبيـستووة بةرلـةوة ماصـةكةمان بفرؤشـن و بةشـة مـريامت             
        بدةنث، بة تةمان ژمن بدةنث، بة تةمان ژمن بدةنث، بة تةمان ژمن بدةنث، بة تةمان ژمن 

        ))))))))بؤ بثنن؟ بؤ بثنن؟ بؤ بثنن؟ بؤ بثنن؟ 
        )))))))) ژنت بؤ بثنن؟ كث؟ لةيال؟  ژنت بؤ بثنن؟ كث؟ لةيال؟  ژنت بؤ بثنن؟ كث؟ لةيال؟  ژنت بؤ بثنن؟ كث؟ لةيال؟ ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . بيستبوويبيستبوويبيستبوويبيستبووي. . . . جةاليل گةشايةوةجةاليل گةشايةوةجةاليل گةشايةوةجةاليل گةشايةوة

        ))))))))....كةواتة ئةوةشت بيستووةكةواتة ئةوةشت بيستووةكةواتة ئةوةشت بيستووةكةواتة ئةوةشت بيستووة! ! ! !  لةيال؟ لةيال؟ لةيال؟ لةيال؟((((((((
بـة بؤنـةي    بـة بؤنـةي    بـة بؤنـةي    بـة بؤنـةي    . . . . ئةو بة نيگةرانيةوة گويت و، لة ئاشـپةزخانة هاتـة دةر          ئةو بة نيگةرانيةوة گويت و، لة ئاشـپةزخانة هاتـة دةر          ئةو بة نيگةرانيةوة گويت و، لة ئاشـپةزخانة هاتـة دةر          ئةو بة نيگةرانيةوة گويت و، لة ئاشـپةزخانة هاتـة دةر          

ــة     ــة ســةر مثزةك ــةي، ل ــة ژوورةك ــة دةر و، ل ــة    راخــستين ســفرةوة هات ــة ســةر مثزةك ــةي، ل ــة ژوورةك ــة دةر و، ل ــة    راخــستين ســفرةوة هات ــة ســةر مثزةك ــةي، ل ــة ژوورةك ــة دةر و، ل ــة    راخــستين ســفرةوة هات ــة ســةر مثزةك ــةي، ل ــة ژوورةك ــة دةر و، ل راخــستين ســفرةوة هات
        ....جگةرةيةكي هةصگرت و دايگريساندجگةرةيةكي هةصگرت و دايگريساندجگةرةيةكي هةصگرت و دايگريساندجگةرةيةكي هةصگرت و دايگريساند



 

        )))))))).... مونرية دةيةوث بة هةر شثوةيةك بووة تؤ لةيال خبوازي مونرية دةيةوث بة هةر شثوةيةك بووة تؤ لةيال خبوازي مونرية دةيةوث بة هةر شثوةيةك بووة تؤ لةيال خبوازي مونرية دةيةوث بة هةر شثوةيةك بووة تؤ لةيال خبوازي((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت
الي ئــةو الي ئــةو الي ئــةو الي ئــةو . . . . الي ناســريالي ناســريالي ناســريالي ناســري. . . . دصــي لــة الي ئةفــسانة بــوودصــي لــة الي ئةفــسانة بــوودصــي لــة الي ئةفــسانة بــوودصــي لــة الي ئةفــسانة بــوو. . . . ئــةو نةيبيــستئــةو نةيبيــستئــةو نةيبيــستئــةو نةيبيــست

        چريؤكة چريؤكة چريؤكة چريؤكة 
        ....كة تا ساتثكيتر جةاليل بة سةرخؤشي بؤي دةگثذايةوةكة تا ساتثكيتر جةاليل بة سةرخؤشي بؤي دةگثذايةوةكة تا ساتثكيتر جةاليل بة سةرخؤشي بؤي دةگثذايةوةكة تا ساتثكيتر جةاليل بة سةرخؤشي بؤي دةگثذايةوة

ئةو سفرةكةي الي زؤپاكـة پـان       ئةو سفرةكةي الي زؤپاكـة پـان       ئةو سفرةكةي الي زؤپاكـة پـان       ئةو سفرةكةي الي زؤپاكـة پـان       . . . . جةالليش لة ئاشپةزخانة هاتة دةر    جةالليش لة ئاشپةزخانة هاتة دةر    جةالليش لة ئاشپةزخانة هاتة دةر    جةالليش لة ئاشپةزخانة هاتة دةر    
جـةاليل گلـؤپي ژوورةكـةي    جـةاليل گلـؤپي ژوورةكـةي    جـةاليل گلـؤپي ژوورةكـةي    جـةاليل گلـؤپي ژوورةكـةي    ... ... ... ... بتريةك و دوو پياصـة و كـةمثك   بتريةك و دوو پياصـة و كـةمثك   بتريةك و دوو پياصـة و كـةمثك   بتريةك و دوو پياصـة و كـةمثك   . . . . كردةوةكردةوةكردةوةكردةوة
ئــةو لــة پةجنةرةيةكــةوة لــة دةرةوةي ئــةو لــة پةجنةرةيةكــةوة لــة دةرةوةي ئــةو لــة پةجنةرةيةكــةوة لــة دةرةوةي ئــةو لــة پةجنةرةيةكــةوة لــة دةرةوةي . . . . زوو تاريــك بووبــووزوو تاريــك بووبــووزوو تاريــك بووبــووزوو تاريــك بووبــوو. . . . هةصــكردهةصــكردهةصــكردهةصــكرد
جـةاليل  جـةاليل  جـةاليل  جـةاليل  . . . . لة تاريكي ناوةخيت دةرةوةدا بةفر پرووشـةي دةكـرد       لة تاريكي ناوةخيت دةرةوةدا بةفر پرووشـةي دةكـرد       لة تاريكي ناوةخيت دةرةوةدا بةفر پرووشـةي دةكـرد       لة تاريكي ناوةخيت دةرةوةدا بةفر پرووشـةي دةكـرد       . . . . رواينرواينرواينرواين
        . . . .  من دةمثكةية لةيال تلووعي دةناسم من دةمثكةية لةيال تلووعي دةناسم من دةمثكةية لةيال تلووعي دةناسم من دةمثكةية لةيال تلووعي دةناسم((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

لةيال دوا ئةوةي دةرسـي تـةواو كـرد، بـة           لةيال دوا ئةوةي دةرسـي تـةواو كـرد، بـة           لةيال دوا ئةوةي دةرسـي تـةواو كـرد، بـة           لةيال دوا ئةوةي دةرسـي تـةواو كـرد، بـة           . . . . لة دوو، سثساص لةمةبةرةوة   لة دوو، سثساص لةمةبةرةوة   لة دوو، سثساص لةمةبةرةوة   لة دوو، سثساص لةمةبةرةوة   
        هيوا بوو هيوا بوو هيوا بوو هيوا بوو 

        ))))))))....لة ئيدارةي ئثمة دامبةزرثلة ئيدارةي ئثمة دامبةزرثلة ئيدارةي ئثمة دامبةزرثلة ئيدارةي ئثمة دامبةزرث
. . . .  لةيال كچثكي عاقص و پذ بةهرةية       لةيال كچثكي عاقص و پذ بةهرةية       لةيال كچثكي عاقص و پذ بةهرةية       لةيال كچثكي عاقص و پذ بةهرةية      ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . بة زةردةخةنةوة گويت  بة زةردةخةنةوة گويت  بة زةردةخةنةوة گويت  بة زةردةخةنةوة گويت  
        ))))))))............راستة لة تؤ گةجنترة، بةآلمراستة لة تؤ گةجنترة، بةآلمراستة لة تؤ گةجنترة، بةآلمراستة لة تؤ گةجنترة، بةآلم

        ....لة سةر سفرةكة دانيشنت و يةكةم پثكيان هةصدالة سةر سفرةكة دانيشنت و يةكةم پثكيان هةصدالة سةر سفرةكة دانيشنت و يةكةم پثكيان هةصدالة سةر سفرةكة دانيشنت و يةكةم پثكيان هةصدا
كـرد،  كـرد،  كـرد،  كـرد،   ئةو رؤژة لة مؤزةخانة كة بةو شـثوة تـاريفي شـثعرةكانت            ئةو رؤژة لة مؤزةخانة كة بةو شـثوة تـاريفي شـثعرةكانت            ئةو رؤژة لة مؤزةخانة كة بةو شـثوة تـاريفي شـثعرةكانت            ئةو رؤژة لة مؤزةخانة كة بةو شـثوة تـاريفي شـثعرةكانت           ((((((((
        ))))))))............گومتگومتگومتگومت

        )))))))).... دةمةوث باسي كةسثكيترم بؤ بكةي دةمةوث باسي كةسثكيترم بؤ بكةي دةمةوث باسي كةسثكيترم بؤ بكةي دةمةوث باسي كةسثكيترم بؤ بكةي((((((((: : : : ئةو گويتئةو گويتئةو گويتئةو گويت
        )))))))) كةسثكيتر؟ دةتةوث باسي كثت بؤ بكةم؟  كةسثكيتر؟ دةتةوث باسي كثت بؤ بكةم؟  كةسثكيتر؟ دةتةوث باسي كثت بؤ بكةم؟  كةسثكيتر؟ دةتةوث باسي كثت بؤ بكةم؟ ((((((((
        )))))))).... ئةفسانة ئةفسانة ئةفسانة ئةفسانة((((((((

. . . . نةك لة قسةكةي، لة دؤخي روخساري داچـصةكي       نةك لة قسةكةي، لة دؤخي روخساري داچـصةكي       نةك لة قسةكةي، لة دؤخي روخساري داچـصةكي       نةك لة قسةكةي، لة دؤخي روخساري داچـصةكي       . . . . جةاليل داچصةكي جةاليل داچصةكي جةاليل داچصةكي جةاليل داچصةكي 
. . . . نيگاي هةصوةداي، هةصـچووين دةرووين دةنوانـد   نيگاي هةصوةداي، هةصـچووين دةرووين دةنوانـد   نيگاي هةصوةداي، هةصـچووين دةرووين دةنوانـد   نيگاي هةصوةداي، هةصـچووين دةرووين دةنوانـد   . . . . جيدي و نيگةران بوو   جيدي و نيگةران بوو   جيدي و نيگةران بوو   جيدي و نيگةران بوو   
 تـؤ    تـؤ    تـؤ    تـؤ   ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . تازة پـةي بـةو هةراسـانية دةبـرد        تازة پـةي بـةو هةراسـانية دةبـرد        تازة پـةي بـةو هةراسـانية دةبـرد        تازة پـةي بـةو هةراسـانية دةبـرد        . . . . دةتگوت تازة دةيدي  دةتگوت تازة دةيدي  دةتگوت تازة دةيدي  دةتگوت تازة دةيدي  

        ))))))))هثشتا ئةفسانةت فةرامؤش نةكردووة؟ هثشتا ئةفسانةت فةرامؤش نةكردووة؟ هثشتا ئةفسانةت فةرامؤش نةكردووة؟ هثشتا ئةفسانةت فةرامؤش نةكردووة؟ 
        )))))))) تؤ ناسريت ديوة، وانية؟ ديوتة چي بةسةر هاتووة؟  تؤ ناسريت ديوة، وانية؟ ديوتة چي بةسةر هاتووة؟  تؤ ناسريت ديوة، وانية؟ ديوتة چي بةسةر هاتووة؟  تؤ ناسريت ديوة، وانية؟ ديوتة چي بةسةر هاتووة؟ ((((((((: : : : ئةو گويتئةو گويتئةو گويتئةو گويت

ــويت  ــةاليل گ ــويت ج ــةاليل گ ــويت ج ــةاليل گ ــويت ج ــةاليل گ ــنم ((((((((: : : : ج ــك دةيبي ــةموو رؤژث ــنم  ه ــك دةيبي ــةموو رؤژث ــنم  ه ــك دةيبي ــةموو رؤژث ــنم  ه ــك دةيبي ــةموو رؤژث ــي  . . . .  ه ــة ماص ــري ل ــي  ناس ــة ماص ــري ل ــي  ناس ــة ماص ــري ل ــي  ناس ــة ماص ــري ل ناس
        دراوسثيةكي دراوسثيةكي دراوسثيةكي دراوسثيةكي 
        ))))))))....ئثمة دةژيئثمة دةژيئثمة دةژيئثمة دةژي

        )))))))) لة ماصي پووري؟  لة ماصي پووري؟  لة ماصي پووري؟  لة ماصي پووري؟ ((((((((
        ))))))))....زؤركةس دةيزاننزؤركةس دةيزاننزؤركةس دةيزاننزؤركةس دةيزانن. . . . كةيت بيستووةكةيت بيستووةكةيت بيستووةكةيت بيستووة كةواتة چريؤكة كةواتة چريؤكة كةواتة چريؤكة كةواتة چريؤكة((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت



 

. . . . دانيشتنةكةياين تاص دةكرد  دانيشتنةكةياين تاص دةكرد  دانيشتنةكةياين تاص دةكرد  دانيشتنةكةياين تاص دةكرد  . . . . چريؤكثكي تاص بوو  چريؤكثكي تاص بوو  چريؤكثكي تاص بوو  چريؤكثكي تاص بوو  . . . . جةالليش دةيزاين جةالليش دةيزاين جةالليش دةيزاين جةالليش دةيزاين 
        )))))))).... هةندث چريؤك دةبث فةرامؤش بكرثن هةندث چريؤك دةبث فةرامؤش بكرثن هةندث چريؤك دةبث فةرامؤش بكرثن هةندث چريؤك دةبث فةرامؤش بكرثن((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

 بـؤ    بـؤ    بـؤ    بـؤ   ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . جةاليل هثشتا تاآلوي يةكـةم پثكـي لـة قوذگـدا بـوو            جةاليل هثشتا تاآلوي يةكـةم پثكـي لـة قوذگـدا بـوو            جةاليل هثشتا تاآلوي يةكـةم پثكـي لـة قوذگـدا بـوو            جةاليل هثشتا تاآلوي يةكـةم پثكـي لـة قوذگـدا بـوو            
ــةو چريؤكــة دوا ســاآلنثك چ  . . . . منوونــة چريؤكــي ناســريمنوونــة چريؤكــي ناســريمنوونــة چريؤكــي ناســريمنوونــة چريؤكــي ناســري ــةوةي ئ ــةو چريؤكــة دوا ســاآلنثك چ  گثذان ــةوةي ئ ــةو چريؤكــة دوا ســاآلنثك چ  گثذان ــةوةي ئ ــةو چريؤكــة دوا ســاآلنثك چ  گثذان ــةوةي ئ گثذان

        ))))))))سوودثكي هةية؟ سوودثكي هةية؟ سوودثكي هةية؟ سوودثكي هةية؟ 
        ....خؤي پرسي و خؤي وةآلمي دايةوةخؤي پرسي و خؤي وةآلمي دايةوةخؤي پرسي و خؤي وةآلمي دايةوةخؤي پرسي و خؤي وةآلمي دايةوة

        ))))))))............نة بؤ تؤ ونة بؤ تؤ ونة بؤ تؤ ونة بؤ تؤ و. . . .  دصنيا بة هيچ سوودثكي نية دصنيا بة هيچ سوودثكي نية دصنيا بة هيچ سوودثكي نية دصنيا بة هيچ سوودثكي نية((((((((
 مـن هـاتووم خـةمي      مـن هـاتووم خـةمي      مـن هـاتووم خـةمي      مـن هـاتووم خـةمي     ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . نةيگوت نة بؤ ناسري، يان ئةفـسانة      نةيگوت نة بؤ ناسري، يان ئةفـسانة      نةيگوت نة بؤ ناسري، يان ئةفـسانة      نةيگوت نة بؤ ناسري، يان ئةفـسانة      

        ژيانت ژيانت ژيانت ژيانت 
        ))))))))............نةهاتوومنةهاتوومنةهاتوومنةهاتووم. . . . لة گةص بة با بدةملة گةص بة با بدةملة گةص بة با بدةملة گةص بة با بدةم
        )))))))).... دةبث بؤم بگثذيتةوة دةبث بؤم بگثذيتةوة دةبث بؤم بگثذيتةوة دةبث بؤم بگثذيتةوة((((((((: : : : ئةو گويتئةو گويتئةو گويتئةو گويت

رؤشـتين ئـةو، ئةفـسانة     رؤشـتين ئـةو، ئةفـسانة     رؤشـتين ئـةو، ئةفـسانة     رؤشـتين ئـةو، ئةفـسانة     يةك دوو مانگ دوا     يةك دوو مانگ دوا     يةك دوو مانگ دوا     يةك دوو مانگ دوا     . . . . جةاليل بؤي گثذايةوة  جةاليل بؤي گثذايةوة  جةاليل بؤي گثذايةوة  جةاليل بؤي گثذايةوة  
        شووي شووي شووي شووي 

بة خواسيت ئةفسانة   بة خواسيت ئةفسانة   بة خواسيت ئةفسانة   بة خواسيت ئةفسانة   . . . . زةماوةندثكي سادة و بچووك   زةماوةندثكي سادة و بچووك   زةماوةندثكي سادة و بچووك   زةماوةندثكي سادة و بچووك   . . . . بة ناسري كردبوو  بة ناسري كردبوو  بة ناسري كردبوو  بة ناسري كردبوو  
        يان يان يان يان 

بة پثي نـةرثيت خـةمباري ئـةو سـاآلنة؟ زةماوةنـدثكي بـةبث دةهـؤص و            بة پثي نـةرثيت خـةمباري ئـةو سـاآلنة؟ زةماوةنـدثكي بـةبث دةهـؤص و            بة پثي نـةرثيت خـةمباري ئـةو سـاآلنة؟ زةماوةنـدثكي بـةبث دةهـؤص و            بة پثي نـةرثيت خـةمباري ئـةو سـاآلنة؟ زةماوةنـدثكي بـةبث دةهـؤص و            
زاوا دةسيت بووكي گرتبوو لة گةص      زاوا دةسيت بووكي گرتبوو لة گةص      زاوا دةسيت بووكي گرتبوو لة گةص      زاوا دةسيت بووكي گرتبوو لة گةص      . . . . زوذنا و، هةصپةذكث و چؤپي كثشان     زوذنا و، هةصپةذكث و چؤپي كثشان     زوذنا و، هةصپةذكث و چؤپي كثشان     زوذنا و، هةصپةذكث و چؤپي كثشان     

        خؤي بردبووي خؤي بردبووي خؤي بردبووي خؤي بردبووي 
        ماصثكي خؤش لةماصثكي خؤش لةماصثكي خؤش لةماصثكي خؤش لة. . . . بؤ ماصثك كة گواية پثشتر باوكي بؤي كذيبووبؤ ماصثك كة گواية پثشتر باوكي بؤي كذيبووبؤ ماصثك كة گواية پثشتر باوكي بؤي كذيبووبؤ ماصثك كة گواية پثشتر باوكي بؤي كذيبوو. . . . بؤ تارانبؤ تارانبؤ تارانبؤ تاران

        

        .... گةذةكثكي الي ژوورووي شار گةذةكثكي الي ژوورووي شار گةذةكثكي الي ژوورووي شار گةذةكثكي الي ژوورووي شار
جةاليل نةيگوت ماوةيةك دواتر، رؤژثك كة بووك و زاواي تازة بؤ           جةاليل نةيگوت ماوةيةك دواتر، رؤژثك كة بووك و زاواي تازة بؤ           جةاليل نةيگوت ماوةيةك دواتر، رؤژثك كة بووك و زاواي تازة بؤ           جةاليل نةيگوت ماوةيةك دواتر، رؤژثك كة بووك و زاواي تازة بؤ           

لة ئوتومبثلثكي جوانـدا    لة ئوتومبثلثكي جوانـدا    لة ئوتومبثلثكي جوانـدا    لة ئوتومبثلثكي جوانـدا    . . . . سةرداين كةس و كاريان هاتبوونةوة، ديبووين     سةرداين كةس و كاريان هاتبوونةوة، ديبووين     سةرداين كةس و كاريان هاتبوونةوة، ديبووين     سةرداين كةس و كاريان هاتبوونةوة، ديبووين     
        . . . . ديبووينديبووينديبووينديبووين

 و  و  و  و ئةفــسانة لــة هةميــشة جــوانتر، مــانتؤئةفــسانة لــة هةميــشة جــوانتر، مــانتؤئةفــسانة لــة هةميــشة جــوانتر، مــانتؤئةفــسانة لــة هةميــشة جــوانتر، مــانتؤ. . . . الي قةيــسةريةكة دابــةزيبوونالي قةيــسةريةكة دابــةزيبوونالي قةيــسةريةكة دابــةزيبوونالي قةيــسةريةكة دابــةزيبوون
. . . . كيفثكـي جـواين بـة شـانةوة بـوو         كيفثكـي جـواين بـة شـانةوة بـوو         كيفثكـي جـواين بـة شـانةوة بـوو         كيفثكـي جـواين بـة شـانةوة بـوو         . . . . لةچكةيةكي گرانبـايي لةبـةردا بـوو      لةچكةيةكي گرانبـايي لةبـةردا بـوو      لةچكةيةكي گرانبـايي لةبـةردا بـوو      لةچكةيةكي گرانبـايي لةبـةردا بـوو      

. . . . ئارايشتثكي تؤخي كردبـوو   ئارايشتثكي تؤخي كردبـوو   ئارايشتثكي تؤخي كردبـوو   ئارايشتثكي تؤخي كردبـوو   . . . . عةينةكثكي رةشي قاپ زثذي لة چاودا بوو      عةينةكثكي رةشي قاپ زثذي لة چاودا بوو      عةينةكثكي رةشي قاپ زثذي لة چاودا بوو      عةينةكثكي رةشي قاپ زثذي لة چاودا بوو      
ناسـريش  ناسـريش  ناسـريش  ناسـريش  . . . . جةاليل ئةفسانةي نةناسيبووةوة، بةآلم ناسري ناسـيبووةوة      جةاليل ئةفسانةي نةناسيبووةوة، بةآلم ناسري ناسـيبووةوة      جةاليل ئةفسانةي نةناسيبووةوة، بةآلم ناسري ناسـيبووةوة      جةاليل ئةفسانةي نةناسيبووةوة، بةآلم ناسري ناسـيبووةوة      

بـة بينـيين جـةاليل      بـة بينـيين جـةاليل      بـة بينـيين جـةاليل      بـة بينـيين جـةاليل      . . . . پيـاوثكي بةختـةوةر   پيـاوثكي بةختـةوةر   پيـاوثكي بةختـةوةر   پيـاوثكي بةختـةوةر   . . . . وةك هةميشة تـةذپؤش بـوو     وةك هةميشة تـةذپؤش بـوو     وةك هةميشة تـةذپؤش بـوو     وةك هةميشة تـةذپؤش بـوو     
        نيگاي نيگاي نيگاي نيگاي . . . . بؤ ساتثك رةنگي پةذيبووبؤ ساتثك رةنگي پةذيبووبؤ ساتثك رةنگي پةذيبووبؤ ساتثك رةنگي پةذيبوو. . . . داچصةكيبووداچصةكيبووداچصةكيبووداچصةكيبوو

. . . . پثدةچوو ئةفسانة جةاليل نـةديبث    پثدةچوو ئةفسانة جةاليل نـةديبث    پثدةچوو ئةفسانة جةاليل نـةديبث    پثدةچوو ئةفسانة جةاليل نـةديبث    . . . . لة ئةوةوة بؤ ئةفسانة گوثزابووةوة    لة ئةوةوة بؤ ئةفسانة گوثزابووةوة    لة ئةوةوة بؤ ئةفسانة گوثزابووةوة    لة ئةوةوة بؤ ئةفسانة گوثزابووةوة    



 

بووك و زاوا بة پةلة تثپـةذيبوون و خؤيـان بـة            بووك و زاوا بة پةلة تثپـةذيبوون و خؤيـان بـة            بووك و زاوا بة پةلة تثپـةذيبوون و خؤيـان بـة            بووك و زاوا بة پةلة تثپـةذيبوون و خؤيـان بـة            . . . . ناسري دةسيت گرتبوو  ناسري دةسيت گرتبوو  ناسري دةسيت گرتبوو  ناسري دةسيت گرتبوو  
جةاليل نةيگوت ئةو رؤژة بـة بينـيين ناسـري و           جةاليل نةيگوت ئةو رؤژة بـة بينـيين ناسـري و           جةاليل نةيگوت ئةو رؤژة بـة بينـيين ناسـري و           جةاليل نةيگوت ئةو رؤژة بـة بينـيين ناسـري و           . . . . قةيسةريةكةدا كردبوو قةيسةريةكةدا كردبوو قةيسةريةكةدا كردبوو قةيسةريةكةدا كردبوو 

يةكـةو رث   يةكـةو رث   يةكـةو رث   يةكـةو رث   . . . . اوذثي هـةآلتووي  اوذثي هـةآلتووي  اوذثي هـةآلتووي  اوذثي هـةآلتووي  بريي ه بريي ه بريي ه بريي ه . . . . ئةفسانة بريي ئةو كةوتووةتةوة   ئةفسانة بريي ئةو كةوتووةتةوة   ئةفسانة بريي ئةو كةوتووةتةوة   ئةفسانة بريي ئةو كةوتووةتةوة   
 ئـةوان بـؤ      ئـةوان بـؤ      ئـةوان بـؤ      ئـةوان بـؤ     ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . چووةتةوة بؤ ماص و بة يادي ئةوةوة تثر گريـاوة         چووةتةوة بؤ ماص و بة يادي ئةوةوة تثر گريـاوة         چووةتةوة بؤ ماص و بة يادي ئةوةوة تثر گريـاوة         چووةتةوة بؤ ماص و بة يادي ئةوةوة تثر گريـاوة         

            ))))))))............تةنانةت دوا مةرگي باوكي ناسريشتةنانةت دوا مةرگي باوكي ناسريشتةنانةت دوا مةرگي باوكي ناسريشتةنانةت دوا مةرگي باوكي ناسريش. . . . هةميشة لة تاران مانةوةهةميشة لة تاران مانةوةهةميشة لة تاران مانةوةهةميشة لة تاران مانةوة
لثـرة، لـة    لثـرة، لـة    لثـرة، لـة    لثـرة، لـة    . . . . باوكي ناسري ساصثك دوا زةماوةندي كوذةكةي مردبوو      باوكي ناسري ساصثك دوا زةماوةندي كوذةكةي مردبوو      باوكي ناسري ساصثك دوا زةماوةندي كوذةكةي مردبوو      باوكي ناسري ساصثك دوا زةماوةندي كوذةكةي مردبوو      

رةنگـة بـؤ    رةنگـة بـؤ    رةنگـة بـؤ    رةنگـة بـؤ    . . . . جـةالليش چووبـوو   جـةالليش چووبـوو   جـةالليش چووبـوو   جـةالليش چووبـوو   . . . . مزگةويت گةورة پرسةيان بؤ دانـابوو     مزگةويت گةورة پرسةيان بؤ دانـابوو     مزگةويت گةورة پرسةيان بؤ دانـابوو     مزگةويت گةورة پرسةيان بؤ دانـابوو     
بؤ ئةوةي بريي ئةو بكةوثتةوة و، يةكـةو رث         بؤ ئةوةي بريي ئةو بكةوثتةوة و، يةكـةو رث         بؤ ئةوةي بريي ئةو بكةوثتةوة و، يةكـةو رث         بؤ ئةوةي بريي ئةو بكةوثتةوة و، يةكـةو رث         . . . . ئةوةي ناسري ببينثتةوة  ئةوةي ناسري ببينثتةوة  ئةوةي ناسري ببينثتةوة  ئةوةي ناسري ببينثتةوة  

ئـةجمارة ناسـري هيچـي لـة        ئـةجمارة ناسـري هيچـي لـة        ئـةجمارة ناسـري هيچـي لـة        ئـةجمارة ناسـري هيچـي لـة        ... ... ... ... بذواتةوة بـؤ مـاص و بـة يـادي ئـةوةوة           بذواتةوة بـؤ مـاص و بـة يـادي ئـةوةوة           بذواتةوة بـؤ مـاص و بـة يـادي ئـةوةوة           بذواتةوة بـؤ مـاص و بـة يـادي ئـةوةوة           
خةمؤكتر لـة تاقانـة     خةمؤكتر لـة تاقانـة     خةمؤكتر لـة تاقانـة     خةمؤكتر لـة تاقانـة     . . . . مات و خةمؤك بوو   مات و خةمؤك بوو   مات و خةمؤك بوو   مات و خةمؤك بوو   . . . . پياوثكي بةختةوةر نةچووبوو  پياوثكي بةختةوةر نةچووبوو  پياوثكي بةختةوةر نةچووبوو  پياوثكي بةختةوةر نةچووبوو  
لةســووچثكي الي خــوارووي مزگةوتةكــة لةســووچثكي الي خــوارووي مزگةوتةكــة لةســووچثكي الي خــوارووي مزگةوتةكــة لةســووچثكي الي خــوارووي مزگةوتةكــة . . . . كوذثــك كــة بــاوكي مردبــثكوذثــك كــة بــاوكي مردبــثكوذثــك كــة بــاوكي مردبــثكوذثــك كــة بــاوكي مردبــث

تةنانـةت ئةويـشي    تةنانـةت ئةويـشي    تةنانـةت ئةويـشي    تةنانـةت ئةويـشي    . . . .  سةرجني بـة هـيچ و بـة كـةس نـةدابوو             سةرجني بـة هـيچ و بـة كـةس نـةدابوو             سةرجني بـة هـيچ و بـة كـةس نـةدابوو             سةرجني بـة هـيچ و بـة كـةس نـةدابوو            ....دانيشتبوودانيشتبوودانيشتبوودانيشتبوو
وةآلمـي سةرخؤشـي    وةآلمـي سةرخؤشـي    وةآلمـي سةرخؤشـي    وةآلمـي سةرخؤشـي    . . . . مامةكاين بةخثرهاتين خةصكيان كردبوو   مامةكاين بةخثرهاتين خةصكيان كردبوو   مامةكاين بةخثرهاتين خةصكيان كردبوو   مامةكاين بةخثرهاتين خةصكيان كردبوو   . . . . نةديبوونةديبوونةديبوونةديبوو

        ....خةصكيان دابووةوةخةصكيان دابووةوةخةصكيان دابووةوةخةصكيان دابووةوة
حةمتةن لة گةص حةمتةن لة گةص حةمتةن لة گةص حةمتةن لة گةص . . . . چةند رؤژ دوا پرسة، ناسري گةذابووةوة بؤ تاران      چةند رؤژ دوا پرسة، ناسري گةذابووةوة بؤ تاران      چةند رؤژ دوا پرسة، ناسري گةذابووةوة بؤ تاران      چةند رؤژ دوا پرسة، ناسري گةذابووةوة بؤ تاران      

. . . . گواية هةموو ماص و مريايت بـاوكي بـة مامـةكاين فرؤشـتبوو            گواية هةموو ماص و مريايت بـاوكي بـة مامـةكاين فرؤشـتبوو            گواية هةموو ماص و مريايت بـاوكي بـة مامـةكاين فرؤشـتبوو            گواية هةموو ماص و مريايت بـاوكي بـة مامـةكاين فرؤشـتبوو            . . . . ئةفسانةئةفسانةئةفسانةئةفسانة
يـان ئةگـةر گةذابثتيـشةوة جـةاليل        يـان ئةگـةر گةذابثتيـشةوة جـةاليل        يـان ئةگـةر گةذابثتيـشةوة جـةاليل        يـان ئةگـةر گةذابثتيـشةوة جـةاليل        . . . . گواية ئيتر هةرگيز نةگـةذابووةوة    گواية ئيتر هةرگيز نةگـةذابووةوة    گواية ئيتر هةرگيز نةگـةذابووةوة    گواية ئيتر هةرگيز نةگـةذابووةوة    

        . . . . نةيبيستبوونةيبيستبوونةيبيستبوونةيبيستبوو. . . . نةيديبوونةيديبوونةيديبوونةيديبوو
        ....تا ئةو رؤژة كة هةواصي مةرگي ئةفسانةي بيستبووتا ئةو رؤژة كة هةواصي مةرگي ئةفسانةي بيستبووتا ئةو رؤژة كة هةواصي مةرگي ئةفسانةي بيستبووتا ئةو رؤژة كة هةواصي مةرگي ئةفسانةي بيستبوو

 هةواصةكةت چؤن بيست؟ ئةفسانة چؤن و بة چي مرد؟           هةواصةكةت چؤن بيست؟ ئةفسانة چؤن و بة چي مرد؟           هةواصةكةت چؤن بيست؟ ئةفسانة چؤن و بة چي مرد؟           هةواصةكةت چؤن بيست؟ ئةفسانة چؤن و بة چي مرد؟          ((((((((: : : : ئةو گويت ئةو گويت ئةو گويت ئةو گويت 
((((((((        

ئةويش وةك رووناك هةواصةكةي لة رؤژنامـةدا       ئةويش وةك رووناك هةواصةكةي لة رؤژنامـةدا       ئةويش وةك رووناك هةواصةكةي لة رؤژنامـةدا       ئةويش وةك رووناك هةواصةكةي لة رؤژنامـةدا       . . . . جةاليل نةيدةزاين جةاليل نةيدةزاين جةاليل نةيدةزاين جةاليل نةيدةزاين 
. . . . ئةفسانة مرد؟ ئةوسا كةمثك گريابووئةفسانة مرد؟ ئةوسا كةمثك گريابووئةفسانة مرد؟ ئةوسا كةمثك گريابووئةفسانة مرد؟ ئةوسا كةمثك گريابوو. . . . سةيري هاتبوويةسةيري هاتبوويةسةيري هاتبوويةسةيري هاتبوويةسةرةتا  سةرةتا  سةرةتا  سةرةتا  . . . . ديبووديبووديبووديبوو

گةذابوو بزانث لة كـوث، لـة       گةذابوو بزانث لة كـوث، لـة       گةذابوو بزانث لة كـوث، لـة       گةذابوو بزانث لة كـوث، لـة       . . . . كةوتبووة پرس و جؤكردن   كةوتبووة پرس و جؤكردن   كةوتبووة پرس و جؤكردن   كةوتبووة پرس و جؤكردن   . . . . يان نةگريابوو يان نةگريابوو يان نةگريابوو يان نةگريابوو 
        كام مزگةوت پرسةيان كام مزگةوت پرسةيان كام مزگةوت پرسةيان كام مزگةوت پرسةيان 

سؤراخي مامةكاين  سؤراخي مامةكاين  سؤراخي مامةكاين  سؤراخي مامةكاين  . . . . لة هيچ مزگةوتثك پرسةيان بؤ دانةنابوو     لة هيچ مزگةوتثك پرسةيان بؤ دانةنابوو     لة هيچ مزگةوتثك پرسةيان بؤ دانةنابوو     لة هيچ مزگةوتثك پرسةيان بؤ دانةنابوو     . . . . بؤ داناوة بؤ داناوة بؤ داناوة بؤ داناوة 
جــةاليل ئةودةمــة پــووري جــةاليل ئةودةمــة پــووري جــةاليل ئةودةمــة پــووري جــةاليل ئةودةمــة پــووري . . . . ناســري گرتبــوو، هيچيــان لثــرة نــةمابوونناســري گرتبــوو، هيچيــان لثــرة نــةمابوونناســري گرتبــوو، هيچيــان لثــرة نــةمابوونناســري گرتبــوو، هيچيــان لثــرة نــةمابوون

        ....ناسري نةدةناسي و دراوسثيان نةبووناسري نةدةناسي و دراوسثيان نةبووناسري نةدةناسي و دراوسثيان نةبووناسري نةدةناسي و دراوسثيان نةبوو
        ))))))))!!!! كةواتة بة هةموو چريؤكةكة نازاين؟ كةواتة بة هةموو چريؤكةكة نازاين؟ كةواتة بة هةموو چريؤكةكة نازاين؟ كةواتة بة هةموو چريؤكةكة نازاين؟((((((((: : : : ئةو گويتئةو گويتئةو گويتئةو گويت

جگةرةيةكي داگريساند و، لة گـةص جـةاليل        جگةرةيةكي داگريساند و، لة گـةص جـةاليل        جگةرةيةكي داگريساند و، لة گـةص جـةاليل        جگةرةيةكي داگريساند و، لة گـةص جـةاليل        . . . . بة خةمةوة گويت  بة خةمةوة گويت  بة خةمةوة گويت  بة خةمةوة گويت  
        ....پثكثكيتري هةصداپثكثكيتري هةصداپثكثكيتري هةصداپثكثكيتري هةصدا



 

         تا ئةو كاتة چريؤكثك نةبوو كة من يان كةسثكيتر  تا ئةو كاتة چريؤكثك نةبوو كة من يان كةسثكيتر  تا ئةو كاتة چريؤكثك نةبوو كة من يان كةسثكيتر  تا ئةو كاتة چريؤكثك نةبوو كة من يان كةسثكيتر ((((((((: : : : جةاليل گويتجةاليل گويتجةاليل گويتجةاليل گويت
باصـغي هـةزاران هـةزار      باصـغي هـةزاران هـةزار      باصـغي هـةزاران هـةزار      باصـغي هـةزاران هـةزار      تـا ئـةو كاتـة ژيانثـك بـوو لـة قةرة            تـا ئـةو كاتـة ژيانثـك بـوو لـة قةرة            تـا ئـةو كاتـة ژيانثـك بـوو لـة قةرة            تـا ئـةو كاتـة ژيانثـك بـوو لـة قةرة            . . . . پثي بزانني پثي بزانني پثي بزانني پثي بزانني 
        ژيانيتردا ژيانيتردا ژيانيتردا ژيانيتردا 

        ))))))))....ون بووبووون بووبووون بووبووون بووبوو
ــان  ((((((((: : : : گـــويتگـــويتگـــويتگـــويت ــان دةگثذدرثنـــةوة، يـ ــةكان دوا رووداوةكـ ــان   چريؤكـ ــان دةگثذدرثنـــةوة، يـ ــةكان دوا رووداوةكـ ــان   چريؤكـ ــان دةگثذدرثنـــةوة، يـ ــةكان دوا رووداوةكـ ــان   چريؤكـ ــان دةگثذدرثنـــةوة، يـ ــةكان دوا رووداوةكـ  چريؤكـ
چريؤكي ناسري و ئةفسانةش دوا ئـةو رووداوانـة كـة تـؤ          چريؤكي ناسري و ئةفسانةش دوا ئـةو رووداوانـة كـة تـؤ          چريؤكي ناسري و ئةفسانةش دوا ئـةو رووداوانـة كـة تـؤ          چريؤكي ناسري و ئةفسانةش دوا ئـةو رووداوانـة كـة تـؤ          . . . . دةنووسرثندةنووسرثندةنووسرثندةنووسرثن

چــاوةذثي بيــستنياين، دوا مــةرگي ئةفــسانة و پاشــان دوا گةذانــةوةي  چــاوةذثي بيــستنياين، دوا مــةرگي ئةفــسانة و پاشــان دوا گةذانــةوةي  چــاوةذثي بيــستنياين، دوا مــةرگي ئةفــسانة و پاشــان دوا گةذانــةوةي  چــاوةذثي بيــستنياين، دوا مــةرگي ئةفــسانة و پاشــان دوا گةذانــةوةي  
        ))))))))....ناسري بؤ ئثرة سةر زمان كةوتناسري بؤ ئثرة سةر زمان كةوتناسري بؤ ئثرة سةر زمان كةوتناسري بؤ ئثرة سةر زمان كةوت

جةاليل يةكـةم   جةاليل يةكـةم   جةاليل يةكـةم   جةاليل يةكـةم   . . . . ناسري چةند ساص دوا مةرگي ئةفسانة گةذابووةوة      ناسري چةند ساص دوا مةرگي ئةفسانة گةذابووةوة      ناسري چةند ساص دوا مةرگي ئةفسانة گةذابووةوة      ناسري چةند ساص دوا مةرگي ئةفسانة گةذابووةوة      
جار نةوةك لة قةرةباصغي دةوري مةيدان، بةصكو لـة كؤآلنةكـةي خؤيـان             جار نةوةك لة قةرةباصغي دةوري مةيدان، بةصكو لـة كؤآلنةكـةي خؤيـان             جار نةوةك لة قةرةباصغي دةوري مةيدان، بةصكو لـة كؤآلنةكـةي خؤيـان             جار نةوةك لة قةرةباصغي دةوري مةيدان، بةصكو لـة كؤآلنةكـةي خؤيـان             

رؤژثـك كـة هـاتبووة دةر       رؤژثـك كـة هـاتبووة دةر       رؤژثـك كـة هـاتبووة دةر       رؤژثـك كـة هـاتبووة دةر       . . . . جةاليل تـازة ئـةو ماصـةي كـذيبوو        جةاليل تـازة ئـةو ماصـةي كـذيبوو        جةاليل تـازة ئـةو ماصـةي كـذيبوو        جةاليل تـازة ئـةو ماصـةي كـذيبوو        . . . . ديبوويديبوويديبوويديبووي
پياوثكي پةككةوتةي كةنـةفيت ديبـوو كـة لـة دةركـةي يـةكثك لـة ماصـة                  پياوثكي پةككةوتةي كةنـةفيت ديبـوو كـة لـة دةركـةي يـةكثك لـة ماصـة                  پياوثكي پةككةوتةي كةنـةفيت ديبـوو كـة لـة دةركـةي يـةكثك لـة ماصـة                  پياوثكي پةككةوتةي كةنـةفيت ديبـوو كـة لـة دةركـةي يـةكثك لـة ماصـة                  

بـةآلم پياوةكـة بـةري      بـةآلم پياوةكـة بـةري      بـةآلم پياوةكـة بـةري      بـةآلم پياوةكـة بـةري      . . . . ي نةدابوويـة  ي نةدابوويـة  ي نةدابوويـة  ي نةدابوويـة  سةرجنسةرجنسةرجنسةرجن. . . . دراوسثكاين هاتبووة دةر  دراوسثكاين هاتبووة دةر  دراوسثكاين هاتبووة دةر  دراوسثكاين هاتبووة دةر  
    ((((((((. . . .  جةاليل دةسـتبةجث ناسـيبوويةوة      جةاليل دةسـتبةجث ناسـيبوويةوة      جةاليل دةسـتبةجث ناسـيبوويةوة      جةاليل دةسـتبةجث ناسـيبوويةوة     )))))))).... جگةرةيةكم بدةرث   جگةرةيةكم بدةرث   جگةرةيةكم بدةرث   جگةرةيةكم بدةرث  ((((((((. . . . پثگرتبووپثگرتبووپثگرتبووپثگرتبوو
. . . . ناسري تثپةذيبوو ناسري تثپةذيبوو ناسري تثپةذيبوو ناسري تثپةذيبوو . . . . گوتبووي من جگةرةكثش نيم   گوتبووي من جگةرةكثش نيم   گوتبووي من جگةرةكثش نيم   گوتبووي من جگةرةكثش نيم   . . . .  نةيگوتبوو  نةيگوتبوو  نةيگوتبوو  نةيگوتبوو ))))))))!!!!ناسري؟ناسري؟ناسري؟ناسري؟

        . . . . شوثين نةكةوتبووشوثين نةكةوتبووشوثين نةكةوتبووشوثين نةكةوتبوو. . . . جةالليش واق وذماو شوثين كةوتبووجةالليش واق وذماو شوثين كةوتبووجةالليش واق وذماو شوثين كةوتبووجةالليش واق وذماو شوثين كةوتبوو
 ئةو پياوة كثية؟ ئةو پيـاوة        ئةو پياوة كثية؟ ئةو پيـاوة        ئةو پياوة كثية؟ ئةو پيـاوة        ئةو پياوة كثية؟ ئةو پيـاوة       ((((((((: : : : لة دووكاندارةكةي سةر كؤآلين پرسيبوو    لة دووكاندارةكةي سةر كؤآلين پرسيبوو    لة دووكاندارةكةي سةر كؤآلين پرسيبوو    لة دووكاندارةكةي سةر كؤآلين پرسيبوو    

    ((((((((: : : : گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي . . . .  دووكاندارةكة بة داخةوة سـةري راوةشـاندبوو      دووكاندارةكة بة داخةوة سـةري راوةشـاندبوو      دووكاندارةكة بة داخةوة سـةري راوةشـاندبوو      دووكاندارةكة بة داخةوة سـةري راوةشـاندبوو     ))))))))....داماوةداماوةداماوةداماوة
        ))))))))....لة پياوة ساماندارةكاين ئةم شارة بوولة پياوة ساماندارةكاين ئةم شارة بوولة پياوة ساماندارةكاين ئةم شارة بوولة پياوة ساماندارةكاين ئةم شارة بوو. . . . كوذي حاجي ناسريكوذي حاجي ناسريكوذي حاجي ناسريكوذي حاجي ناسري

        )))))))) ئةي بؤ واي لثهاتووة؟ لثرة، لةم كؤآلنة چي دةكا؟  ئةي بؤ واي لثهاتووة؟ لثرة، لةم كؤآلنة چي دةكا؟  ئةي بؤ واي لثهاتووة؟ لثرة، لةم كؤآلنة چي دةكا؟  ئةي بؤ واي لثهاتووة؟ لثرة، لةم كؤآلنة چي دةكا؟ ((((((((
ــژة(((((((( ــژة چريؤكةكــةي دووروو درث ــژة چريؤكةكــةي دووروو درث ــژة چريؤكةكــةي دووروو درث ــان  . . . .  چريؤكةكــةي دووروو درث ــة شــثتخانة دةري ــان  ماوةيةكــة ل ــة شــثتخانة دةري ــان  ماوةيةكــة ل ــة شــثتخانة دةري ــان  ماوةيةكــة ل ــة شــثتخانة دةري ماوةيةكــة ل

        ))))))))............لثرة لة گةص حاجي فامتةي پووري دةژيلثرة لة گةص حاجي فامتةي پووري دةژيلثرة لة گةص حاجي فامتةي پووري دةژيلثرة لة گةص حاجي فامتةي پووري دةژيكردووة و، كردووة و، كردووة و، كردووة و، 
دةصــثن پريثژنةكــةي دةصــثن پريثژنةكــةي دةصــثن پريثژنةكــةي دةصــثن پريثژنةكــةي . . . .  دةصــثن لــة منداصــيةوة وابــووة دةصــثن لــة منداصــيةوة وابــووة دةصــثن لــة منداصــيةوة وابــووة دةصــثن لــة منداصــيةوة وابــووة((((((((: : : : ئــةو گــويتئــةو گــويتئــةو گــويتئــةو گــويت

        ))))))))....پووريشي هةروا شثت و ناتةواوةپووريشي هةروا شثت و ناتةواوةپووريشي هةروا شثت و ناتةواوةپووريشي هةروا شثت و ناتةواوة
         حاجي فامتة پريثژنثكي  حاجي فامتة پريثژنثكي  حاجي فامتة پريثژنثكي  حاجي فامتة پريثژنثكي ((((((((: : : : بةآلم جةاليل گويتبةآلم جةاليل گويتبةآلم جةاليل گويتبةآلم جةاليل گويت. . . . كوورش گوتبوويكوورش گوتبوويكوورش گوتبوويكوورش گوتبووي

لــة گــةص ژنــاين لــة گــةص ژنــاين لــة گــةص ژنــاين لــة گــةص ژنــاين . . . . هــات و چــووي كــةس ناكــاهــات و چــووي كــةس ناكــاهــات و چــووي كــةس ناكــاهــات و چــووي كــةس ناكــا. . . . مةزصــووم و كــةم دوثنــةمةزصــووم و كــةم دوثنــةمةزصــووم و كــةم دوثنــةمةزصــووم و كــةم دوثنــة
جاروبار كة من لـة مـاص       جاروبار كة من لـة مـاص       جاروبار كة من لـة مـاص       جاروبار كة من لـة مـاص       ... ... ... ... بةآلم لة گةص خثزامن   بةآلم لة گةص خثزامن   بةآلم لة گةص خثزامن   بةآلم لة گةص خثزامن   . . . . گةذةكيش زؤر تةبا نية   گةذةكيش زؤر تةبا نية   گةذةكيش زؤر تةبا نية   گةذةكيش زؤر تةبا نية   

نةمب سةر لة خثزامن دةدا و دةربارةي خؤي و كةس و كاري، دةربارةي   نةمب سةر لة خثزامن دةدا و دةربارةي خؤي و كةس و كاري، دةربارةي   نةمب سةر لة خثزامن دةدا و دةربارةي خؤي و كةس و كاري، دةربارةي   نةمب سةر لة خثزامن دةدا و دةربارةي خؤي و كةس و كاري، دةربارةي   
        ))))))))............دةربارةي ناسريدةربارةي ناسريدةربارةي ناسريدةربارةي ناسري. . . . خوشكةزا كلؤصةكةي قسةي بؤ دةكاخوشكةزا كلؤصةكةي قسةي بؤ دةكاخوشكةزا كلؤصةكةي قسةي بؤ دةكاخوشكةزا كلؤصةكةي قسةي بؤ دةكا



 

لة منداصيةوة، لةو دةمةوة كـة      لة منداصيةوة، لةو دةمةوة كـة      لة منداصيةوة، لةو دةمةوة كـة      لة منداصيةوة، لةو دةمةوة كـة      . . . .  ناسري هةميشة كلؤص بووة     ناسري هةميشة كلؤص بووة     ناسري هةميشة كلؤص بووة     ناسري هةميشة كلؤص بووة    ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
بةآلم لة  بةآلم لة  بةآلم لة  بةآلم لة  . . . . وابووة لة هيچ شتثكي كةم نية     وابووة لة هيچ شتثكي كةم نية     وابووة لة هيچ شتثكي كةم نية     وابووة لة هيچ شتثكي كةم نية     خةصك پثيان   خةصك پثيان   خةصك پثيان   خةصك پثيان   ... ... ... ... دايكي مردووة و  دايكي مردووة و  دايكي مردووة و  دايكي مردووة و  

تةنانــةت ئةودةمــة كــة تةنانــةت ئةودةمــة كــة تةنانــةت ئةودةمــة كــة تةنانــةت ئةودةمــة كــة . . . . راســتيدا هيچــي نــةبووة دصــي پثــي خــؤش بــثراســتيدا هيچــي نــةبووة دصــي پثــي خــؤش بــثراســتيدا هيچــي نــةبووة دصــي پثــي خــؤش بــثراســتيدا هيچــي نــةبووة دصــي پثــي خــؤش بــث
        ))))))))............ئةفسانةشي بووةئةفسانةشي بووةئةفسانةشي بووةئةفسانةشي بووة

لة يةكةم كاتـةوة كـة ديبـووي،        لة يةكةم كاتـةوة كـة ديبـووي،        لة يةكةم كاتـةوة كـة ديبـووي،        لة يةكةم كاتـةوة كـة ديبـووي،        . . . . ناسري ئةفسانةي خؤش ويستبوو   ناسري ئةفسانةي خؤش ويستبوو   ناسري ئةفسانةي خؤش ويستبوو   ناسري ئةفسانةي خؤش ويستبوو   
ئةو كاتةش كة خواستبووي وةك پةروانـة       ئةو كاتةش كة خواستبووي وةك پةروانـة       ئةو كاتةش كة خواستبووي وةك پةروانـة       ئةو كاتةش كة خواستبووي وةك پةروانـة       . . . . شةوو رؤژ شوثين كةوتبوو   شةوو رؤژ شوثين كةوتبوو   شةوو رؤژ شوثين كةوتبوو   شةوو رؤژ شوثين كةوتبوو   

        ............بةآلم ئةفسانةبةآلم ئةفسانةبةآلم ئةفسانةبةآلم ئةفسانة. . . . لة دةوري گةذابوولة دةوري گةذابوولة دةوري گةذابوولة دةوري گةذابوو
دةبـث بـة   دةبـث بـة   دةبـث بـة   دةبـث بـة   . . . . ئةفسانة دةبث زؤري هـةوص دابـث ناسـري خـؤش بـوث            ئةفسانة دةبث زؤري هـةوص دابـث ناسـري خـؤش بـوث            ئةفسانة دةبث زؤري هـةوص دابـث ناسـري خـؤش بـوث            ئةفسانة دةبث زؤري هـةوص دابـث ناسـري خـؤش بـوث            

ــةنيبث ــةوة پثك ــةنيبثدةمي ــةوة پثك ــةنيبثدةمي ــةوة پثك ــةنيبثدةمي ــةوة پثك ــةوة . . . . دةمي ــي بزوابثت ــة دص ــةوة ب ــي بزوابثت ــة دص ــةوة ب ــي بزوابثت ــة دص ــةوة ب ــي بزوابثت ــة دص ــث. . . . ب ــشيت كردب ــثئاراي ــشيت كردب ــثئاراي ــشيت كردب ــثئاراي ــشيت كردب ــؤي . . . . ئاراي ــؤي خ ــؤي خ ــؤي خ خ
        رازاندبثتةوة و، رازاندبثتةوة و، رازاندبثتةوة و، رازاندبثتةوة و، 

دةبث گوثي بؤ دةنگي سثتارةكةي شـل كردبـث       دةبث گوثي بؤ دةنگي سثتارةكةي شـل كردبـث       دةبث گوثي بؤ دةنگي سثتارةكةي شـل كردبـث       دةبث گوثي بؤ دةنگي سثتارةكةي شـل كردبـث       . . . . لة بةرامبةري دانيشتبث  لة بةرامبةري دانيشتبث  لة بةرامبةري دانيشتبث  لة بةرامبةري دانيشتبث  
. . . . و، بةدةم هةواي مؤسـيقاكةيةوة چـاوي لثـك نابـث و خـؤي راژةنـدبث               و، بةدةم هةواي مؤسـيقاكةيةوة چـاوي لثـك نابـث و خـؤي راژةنـدبث               و، بةدةم هةواي مؤسـيقاكةيةوة چـاوي لثـك نابـث و خـؤي راژةنـدبث               و، بةدةم هةواي مؤسـيقاكةيةوة چـاوي لثـك نابـث و خـؤي راژةنـدبث               

نةرمـة  نةرمـة  نةرمـة  نةرمـة  . . . . اروباريش چاوي هةصـثنابثتةوة و، خومـار لثـي روانيبـث    اروباريش چاوي هةصـثنابثتةوة و، خومـار لثـي روانيبـث    اروباريش چاوي هةصـثنابثتةوة و، خومـار لثـي روانيبـث    اروباريش چاوي هةصـثنابثتةوة و، خومـار لثـي روانيبـث    دةبث ج دةبث ج دةبث ج دةبث ج 
        بزةيةكي عاشقانةي بزةيةكي عاشقانةي بزةيةكي عاشقانةي بزةيةكي عاشقانةي 

ژن كة مثردةكةي خـؤش بـوث       ژن كة مثردةكةي خـؤش بـوث       ژن كة مثردةكةي خـؤش بـوث       ژن كة مثردةكةي خـؤش بـوث       . . . . ئةفسانة دةبث وايكردبث  ئةفسانة دةبث وايكردبث  ئةفسانة دةبث وايكردبث  ئةفسانة دةبث وايكردبث  ... ... ... ... بؤ كردبث و  بؤ كردبث و  بؤ كردبث و  بؤ كردبث و  
جووصةي، نيگاي، هةناسةي لة گةص سازي مؤسـيقاي مثردةكـةي     جووصةي، نيگاي، هةناسةي لة گةص سازي مؤسـيقاي مثردةكـةي     جووصةي، نيگاي، هةناسةي لة گةص سازي مؤسـيقاي مثردةكـةي     جووصةي، نيگاي، هةناسةي لة گةص سازي مؤسـيقاي مثردةكـةي     . . . . وادةكاوادةكاوادةكاوادةكا

        . . . . كؤك دةكاكؤك دةكاكؤك دةكاكؤك دةكا
بـةآلم پيـاو تـةا دصـي لـة الي لةجنـةو،             بـةآلم پيـاو تـةا دصـي لـة الي لةجنـةو،             بـةآلم پيـاو تـةا دصـي لـة الي لةجنـةو،             بـةآلم پيـاو تـةا دصـي لـة الي لةجنـةو،             . . . . لة گةص ترپةي دصي مثردةكةي    لة گةص ترپةي دصي مثردةكةي    لة گةص ترپةي دصي مثردةكةي    لة گةص ترپةي دصي مثردةكةي    

دةبـث  دةبـث  دةبـث  دةبـث  . . . . پياو ترپةي دصـي ژنةكةشـي دةبيـستث       پياو ترپةي دصـي ژنةكةشـي دةبيـستث       پياو ترپةي دصـي ژنةكةشـي دةبيـستث       پياو ترپةي دصـي ژنةكةشـي دةبيـستث       . . . . بزةو، نيگاي ژنةكةي نية   بزةو، نيگاي ژنةكةي نية   بزةو، نيگاي ژنةكةي نية   بزةو، نيگاي ژنةكةي نية   
دصـي ئةفـسانة الي     دصـي ئةفـسانة الي     دصـي ئةفـسانة الي     دصـي ئةفـسانة الي     . . . . ترپةي دصي ئةفسانة لة گةص ناسـري كـؤك نـةبووبث          ترپةي دصي ئةفسانة لة گةص ناسـري كـؤك نـةبووبث          ترپةي دصي ئةفسانة لة گةص ناسـري كـؤك نـةبووبث          ترپةي دصي ئةفسانة لة گةص ناسـري كـؤك نـةبووبث          

        ....حةمتةنحةمتةنحةمتةنحةمتةنناسري نةبووة ناسري نةبووة ناسري نةبووة ناسري نةبووة 
        )))))))) ئةي الي كثية؟ الي ئةو هةتيوة بةذةآلية؟  ئةي الي كثية؟ الي ئةو هةتيوة بةذةآلية؟  ئةي الي كثية؟ الي ئةو هةتيوة بةذةآلية؟  ئةي الي كثية؟ الي ئةو هةتيوة بةذةآلية؟ ((((((((
        )))))))) كام هةتيوة بةذةآلية؟  كام هةتيوة بةذةآلية؟  كام هةتيوة بةذةآلية؟  كام هةتيوة بةذةآلية؟ ((((((((

ةدا ئـةو لـة دةرةوةي وآلت     ةدا ئـةو لـة دةرةوةي وآلت     ةدا ئـةو لـة دةرةوةي وآلت     ةدا ئـةو لـة دةرةوةي وآلت     لـةو كاتـ   لـةو كاتـ   لـةو كاتـ   لـةو كاتـ   . . . . دةبث مةبةسـيت ئـةو بووبـث      دةبث مةبةسـيت ئـةو بووبـث      دةبث مةبةسـيت ئـةو بووبـث      دةبث مةبةسـيت ئـةو بووبـث      
        ....توركيةتوركيةتوركيةتوركية    لةلةلةلة. . . . بووةبووةبووةبووة
 نةكا تةلةفووين بؤ كردبثيت؟ نةكا بة هيوا بـث مـن بـةجث بثـصي و             نةكا تةلةفووين بؤ كردبثيت؟ نةكا بة هيوا بـث مـن بـةجث بثـصي و             نةكا تةلةفووين بؤ كردبثيت؟ نةكا بة هيوا بـث مـن بـةجث بثـصي و             نةكا تةلةفووين بؤ كردبثيت؟ نةكا بة هيوا بـث مـن بـةجث بثـصي و            ((((((((

        ))))))))............شوثن ئةو كةوي؟ نةكا شووكردنةكةت بة من پيالن بووبث؟ نةكاشوثن ئةو كةوي؟ نةكا شووكردنةكةت بة من پيالن بووبث؟ نةكاشوثن ئةو كةوي؟ نةكا شووكردنةكةت بة من پيالن بووبث؟ نةكاشوثن ئةو كةوي؟ نةكا شووكردنةكةت بة من پيالن بووبث؟ نةكا
 ناسـري دصپيـسي لـة ئةفـسانة          ناسـري دصپيـسي لـة ئةفـسانة          ناسـري دصپيـسي لـة ئةفـسانة          ناسـري دصپيـسي لـة ئةفـسانة         ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . جةاليل ئةمانـةي نـةگوت    جةاليل ئةمانـةي نـةگوت    جةاليل ئةمانـةي نـةگوت    جةاليل ئةمانـةي نـةگوت    

        ))))))))............گواية پثي وابووةگواية پثي وابووةگواية پثي وابووةگواية پثي وابووة. . . . كردووةكردووةكردووةكردووة



 

        پثي وابوو پثي وابوو پثي وابوو پثي وابوو . . . . پثي وابوو ژنةكةي هثشتا دصي لةالي يةكةم دصداريةيتپثي وابوو ژنةكةي هثشتا دصي لةالي يةكةم دصداريةيتپثي وابوو ژنةكةي هثشتا دصي لةالي يةكةم دصداريةيتپثي وابوو ژنةكةي هثشتا دصي لةالي يةكةم دصداريةيت
لةبـةر ئـةوةش    لةبـةر ئـةوةش    لةبـةر ئـةوةش    لةبـةر ئـةوةش    . . . . ئةو هةتيوة بةذةآلية وازيان لث ناهثنـث و دةگةذثتـةوة         ئةو هةتيوة بةذةآلية وازيان لث ناهثنـث و دةگةذثتـةوة         ئةو هةتيوة بةذةآلية وازيان لث ناهثنـث و دةگةذثتـةوة         ئةو هةتيوة بةذةآلية وازيان لث ناهثنـث و دةگةذثتـةوة         

بة بيانووي پاراستين خؤي و ژنةكةي لة شةذو شـؤري          بة بيانووي پاراستين خؤي و ژنةكةي لة شةذو شـؤري          بة بيانووي پاراستين خؤي و ژنةكةي لة شةذو شـؤري          بة بيانووي پاراستين خؤي و ژنةكةي لة شةذو شـؤري          . . . . لثرة رؤشتبوو لثرة رؤشتبوو لثرة رؤشتبوو لثرة رؤشتبوو 
بةآلم ناسـري   بةآلم ناسـري   بةآلم ناسـري   بةآلم ناسـري   . . . . ئثرة و، بة بيانووي كاسيب و تةجاذةتةوة لثرة رؤشتبوو        ئثرة و، بة بيانووي كاسيب و تةجاذةتةوة لثرة رؤشتبوو        ئثرة و، بة بيانووي كاسيب و تةجاذةتةوة لثرة رؤشتبوو        ئثرة و، بة بيانووي كاسيب و تةجاذةتةوة لثرة رؤشتبوو        

بـاوكي دووراودوور پثـي     بـاوكي دووراودوور پثـي     بـاوكي دووراودوور پثـي     بـاوكي دووراودوور پثـي     . . . . سـةركةوتوو نـةبووبوو   سـةركةوتوو نـةبووبوو   سـةركةوتوو نـةبووبوو   سـةركةوتوو نـةبووبوو   تاجرثكي زيـرةك و     تاجرثكي زيـرةك و     تاجرثكي زيـرةك و     تاجرثكي زيـرةك و     
. . . . كـة بـاوكي مردبـوو، مامــةكاين   كـة بـاوكي مردبـوو، مامــةكاين   كـة بـاوكي مردبـوو، مامــةكاين   كـة بـاوكي مردبـوو، مامــةكاين   . . . . گوتبـوو چـي بكـذث و چـي بفرؤشـث     گوتبـوو چـي بكـذث و چـي بفرؤشـث     گوتبـوو چـي بكـذث و چـي بفرؤشـث     گوتبـوو چـي بكـذث و چـي بفرؤشـث     

        ............مامةكاينمامةكاينمامةكاينمامةكاين
 ساصثك دوا مردين باوكي، مامةكانيـشي سـةروةت        ساصثك دوا مردين باوكي، مامةكانيـشي سـةروةت        ساصثك دوا مردين باوكي، مامةكانيـشي سـةروةت        ساصثك دوا مردين باوكي، مامةكانيـشي سـةروةت       ((((((((: : : : جةاليل گويت جةاليل گويت جةاليل گويت جةاليل گويت 

بـؤ دةرةوةي   بـؤ دةرةوةي   بـؤ دةرةوةي   بـؤ دةرةوةي   . . . . و سامانةكةيان نةخت كردووةتـةوة و، لثـرة رؤشـتوون         و سامانةكةيان نةخت كردووةتـةوة و، لثـرة رؤشـتوون         و سامانةكةيان نةخت كردووةتـةوة و، لثـرة رؤشـتوون         و سامانةكةيان نةخت كردووةتـةوة و، لثـرة رؤشـتوون         
گوايـة قـةرار بـووة پثكـةوة        گوايـة قـةرار بـووة پثكـةوة        گوايـة قـةرار بـووة پثكـةوة        گوايـة قـةرار بـووة پثكـةوة        . . . . گواية لـة ناسريـشيان گثذاوةتـةوة      گواية لـة ناسريـشيان گثذاوةتـةوة      گواية لـة ناسريـشيان گثذاوةتـةوة      گواية لـة ناسريـشيان گثذاوةتـةوة      . . . . وآلتوآلتوآلتوآلت
        ))))))))............بةآلم ناسريبةآلم ناسريبةآلم ناسريبةآلم ناسري... ... ... ... بذؤنبذؤنبذؤنبذؤن

        ............ترسابوو لةوث ئةفسانةترسابوو لةوث ئةفسانةترسابوو لةوث ئةفسانةترسابوو لةوث ئةفسانة. . . . ناسري نةيوثرابووناسري نةيوثرابووناسري نةيوثرابووناسري نةيوثرابوو
دةبث گوتبثيت، كاسـيب ئثـستا      دةبث گوتبثيت، كاسـيب ئثـستا      دةبث گوتبثيت، كاسـيب ئثـستا      دةبث گوتبثيت، كاسـيب ئثـستا      . . . . دةبث ئةفسانة زؤري لة گةص گوتبث     دةبث ئةفسانة زؤري لة گةص گوتبث     دةبث ئةفسانة زؤري لة گةص گوتبث     دةبث ئةفسانة زؤري لة گةص گوتبث     

دةبـث گـوتبثيت، تـؤ لثـرة كـةس      دةبـث گـوتبثيت، تـؤ لثـرة كـةس      دةبـث گـوتبثيت، تـؤ لثـرة كـةس      دةبـث گـوتبثيت، تـؤ لثـرة كـةس      . . . . تؤ نايزاين تؤ نايزاين تؤ نايزاين تؤ نايزاين . . . . وةك گةمةي شةيتان واية   وةك گةمةي شةيتان واية   وةك گةمةي شةيتان واية   وةك گةمةي شةيتان واية   
وتبثيت، چيمان هةية با    وتبثيت، چيمان هةية با    وتبثيت، چيمان هةية با    وتبثيت، چيمان هةية با    دةبث گ دةبث گ دةبث گ دةبث گ . . . . منيش كةسثكي وام نية   منيش كةسثكي وام نية   منيش كةسثكي وام نية   منيش كةسثكي وام نية   . . . . دصسؤزت نةماوة دصسؤزت نةماوة دصسؤزت نةماوة دصسؤزت نةماوة 

ناسري لة  ناسري لة  ناسري لة  ناسري لة  . . . . دةبث ناسري بة قسةي نةكردبث    دةبث ناسري بة قسةي نةكردبث    دةبث ناسري بة قسةي نةكردبث    دةبث ناسري بة قسةي نةكردبث    . . . . بيفرؤشني و ئثمةش بذؤين   بيفرؤشني و ئثمةش بذؤين   بيفرؤشني و ئثمةش بذؤين   بيفرؤشني و ئثمةش بذؤين   
        ....پشت ئةو قسانةوة هةسيت بة پيالن كردووةپشت ئةو قسانةوة هةسيت بة پيالن كردووةپشت ئةو قسانةوة هةسيت بة پيالن كردووةپشت ئةو قسانةوة هةسيت بة پيالن كردووة

 دةتةوث مببةي بؤ ئوروپا و، لةوث لثم جيـا ببيـةوة؟ دةتـةوث لـة       دةتةوث مببةي بؤ ئوروپا و، لةوث لثم جيـا ببيـةوة؟ دةتـةوث لـة       دةتةوث مببةي بؤ ئوروپا و، لةوث لثم جيـا ببيـةوة؟ دةتـةوث لـة       دةتةوث مببةي بؤ ئوروپا و، لةوث لثم جيـا ببيـةوة؟ دةتـةوث لـة      ((((((((
        ))))))))........گةص ئةو هةتيوة بةذةآليةگةص ئةو هةتيوة بةذةآليةگةص ئةو هةتيوة بةذةآليةگةص ئةو هةتيوة بةذةآلية

        ....ناسري چؤين زانيوةناسري چؤين زانيوةناسري چؤين زانيوةناسري چؤين زانيوة. . . . لةو كاتةدا ئةو لة ئوروپا بووةلةو كاتةدا ئةو لة ئوروپا بووةلةو كاتةدا ئةو لة ئوروپا بووةلةو كاتةدا ئةو لة ئوروپا بووة
        ))))))))....من هةرگيز لةم وآلتة ناذؤممن هةرگيز لةم وآلتة ناذؤممن هةرگيز لةم وآلتة ناذؤممن هةرگيز لةم وآلتة ناذؤم. . . .  دةسيت خؤت بكة بة سةرين دةسيت خؤت بكة بة سةرين دةسيت خؤت بكة بة سةرين دةسيت خؤت بكة بة سةرين((((((((

. . . .  لة ئاشتيةكةي ئثران و عثراقـدا ناسـري تيـاچووة           لة ئاشتيةكةي ئثران و عثراقـدا ناسـري تيـاچووة           لة ئاشتيةكةي ئثران و عثراقـدا ناسـري تيـاچووة           لة ئاشتيةكةي ئثران و عثراقـدا ناسـري تيـاچووة          ((((((((: : : : جةاليل گويت جةاليل گويت جةاليل گويت جةاليل گويت 
وةك زؤر تاجرو دةوصةمةنديتر هةموو سةروةت و سـاماين لـة دةسـت             وةك زؤر تاجرو دةوصةمةنديتر هةموو سةروةت و سـاماين لـة دةسـت             وةك زؤر تاجرو دةوصةمةنديتر هةموو سةروةت و سـاماين لـة دةسـت             وةك زؤر تاجرو دةوصةمةنديتر هةموو سةروةت و سـاماين لـة دةسـت             

        ))))))))............بووةتةوة وبووةتةوة وبووةتةوة وبووةتةوة و
. . . . ئـةويش سـةرخؤش بـوو     ئـةويش سـةرخؤش بـوو     ئـةويش سـةرخؤش بـوو     ئـةويش سـةرخؤش بـوو     . . . . جةاليل وردة وردة سـةرخؤش دةبـوو      جةاليل وردة وردة سـةرخؤش دةبـوو      جةاليل وردة وردة سـةرخؤش دةبـوو      جةاليل وردة وردة سـةرخؤش دةبـوو      

دةنگثكـي  دةنگثكـي  دةنگثكـي  دةنگثكـي  . . . . دةنگـي زةبتةكـة كـز بـوو       دةنگـي زةبتةكـة كـز بـوو       دةنگـي زةبتةكـة كـز بـوو       دةنگـي زةبتةكـة كـز بـوو       . . . . هثشتا نيوة پذ بوو   هثشتا نيوة پذ بوو   هثشتا نيوة پذ بوو   هثشتا نيوة پذ بوو   بةآلم بتريةكة   بةآلم بتريةكة   بةآلم بتريةكة   بةآلم بتريةكة   
        ....بةسؤزي ژنانة كة كةسيان نةياندةبيستبةسؤزي ژنانة كة كةسيان نةياندةبيستبةسؤزي ژنانة كة كةسيان نةياندةبيستبةسؤزي ژنانة كة كةسيان نةياندةبيست

ئيتر ئيتر ئيتر ئيتر . . . . دصپيسيةكةي ناسري دوا ئةو تياچوونة تةواو پةرةي سةندبوو       دصپيسيةكةي ناسري دوا ئةو تياچوونة تةواو پةرةي سةندبوو       دصپيسيةكةي ناسري دوا ئةو تياچوونة تةواو پةرةي سةندبوو       دصپيسيةكةي ناسري دوا ئةو تياچوونة تةواو پةرةي سةندبوو       
نةك هةر لة ئةو كة لة دةرةوةي وآلت بوو، لة هةموو پياوثك بة گومـان               نةك هةر لة ئةو كة لة دةرةوةي وآلت بوو، لة هةموو پياوثك بة گومـان               نةك هةر لة ئةو كة لة دةرةوةي وآلت بوو، لة هةموو پياوثك بة گومـان               نةك هةر لة ئةو كة لة دةرةوةي وآلت بوو، لة هةموو پياوثك بة گومـان               

پـانزة ملـوثن كةسـيدا    پـانزة ملـوثن كةسـيدا    پـانزة ملـوثن كةسـيدا    پـانزة ملـوثن كةسـيدا    - - - - لة هةموو ئـةو پياوانـة كـة لـة شـارثكي دة       لة هةموو ئـةو پياوانـة كـة لـة شـارثكي دة       لة هةموو ئـةو پياوانـة كـة لـة شـارثكي دة       لة هةموو ئـةو پياوانـة كـة لـة شـارثكي دة       . . . . بووبووبووبوو



 

لةو دووكاندارانة كة ئةفسانة شيت لث      لةو دووكاندارانة كة ئةفسانة شيت لث      لةو دووكاندارانة كة ئةفسانة شيت لث      لةو دووكاندارانة كة ئةفسانة شيت لث      . . . . لة رثبواري شةقامةكان  لة رثبواري شةقامةكان  لة رثبواري شةقامةكان  لة رثبواري شةقامةكان  . . . . ژيابوونژيابوونژيابوونژيابوون
ــذيبوون ــذيبوونك ــذيبوونك ــذيبوونك ــثكان . . . . ك ــة دراوس ــثكان ل ــة دراوس ــثكان ل ــة دراوس ــثكان ل ــة دراوس ــةكةي   . . . . ل ــاري ماص ــة ناچ ــة ب ــةو رؤژةوة ك ــةكةي   ل ــاري ماص ــة ناچ ــة ب ــةو رؤژةوة ك ــةكةي   ل ــاري ماص ــة ناچ ــة ب ــةو رؤژةوة ك ــةكةي   ل ــاري ماص ــة ناچ ــة ب ــةو رؤژةوة ك ل

ــووةوة     ــي گوثزاب ــك ماص ــگ جارث ــث مان ــة دوو س ــةر ب ــتبوو، ه ــووةوة    فرؤش ــي گوثزاب ــك ماص ــگ جارث ــث مان ــة دوو س ــةر ب ــتبوو، ه ــووةوة    فرؤش ــي گوثزاب ــك ماص ــگ جارث ــث مان ــة دوو س ــةر ب ــتبوو، ه ــووةوة    فرؤش ــي گوثزاب ــك ماص ــگ جارث ــث مان ــة دوو س ــةر ب ــتبوو، ه . . . . فرؤش
        ............ئةفسانةشئةفسانةشئةفسانةشئةفسانةش

دةبـث  دةبـث  دةبـث  دةبـث  . . . . دةبث ئةفـسانة ئيجـازةي لـة مـاص رؤشـتنةدةري نـةبووبث            دةبث ئةفـسانة ئيجـازةي لـة مـاص رؤشـتنةدةري نـةبووبث            دةبث ئةفـسانة ئيجـازةي لـة مـاص رؤشـتنةدةري نـةبووبث            دةبث ئةفـسانة ئيجـازةي لـة مـاص رؤشـتنةدةري نـةبووبث            
وثرابث پــةردةي پةجنــةرةي ژوورةكــةي هةصــبداتةوة و، تةلــةفوون وثرابث پــةردةي پةجنــةرةي ژوورةكــةي هةصــبداتةوة و، تةلــةفوون وثرابث پــةردةي پةجنــةرةي ژوورةكــةي هةصــبداتةوة و، تةلــةفوون وثرابث پــةردةي پةجنــةرةي ژوورةكــةي هةصــبداتةوة و، تةلــةفوون نــةينــةينــةينــةي

ژن زؤري بــؤ دث كاتثــك ژن زؤري بــؤ دث كاتثــك ژن زؤري بــؤ دث كاتثــك ژن زؤري بــؤ دث كاتثــك . . . . دةبــث ئةفــسانة زؤري بــؤ هاتبــثدةبــث ئةفــسانة زؤري بــؤ هاتبــثدةبــث ئةفــسانة زؤري بــؤ هاتبــثدةبــث ئةفــسانة زؤري بــؤ هاتبــث. . . . هةصــبگرثهةصــبگرثهةصــبگرثهةصــبگرث
نيگاي پـيس و چـصكين مثردةكـةي شـوثن هـةموو جووصـة و جــمينثكي                 نيگاي پـيس و چـصكين مثردةكـةي شـوثن هـةموو جووصـة و جــمينثكي                 نيگاي پـيس و چـصكين مثردةكـةي شـوثن هـةموو جووصـة و جــمينثكي                 نيگاي پـيس و چـصكين مثردةكـةي شـوثن هـةموو جووصـة و جــمينثكي                 

دةبث سوثندي بؤ خواردبث كة جگة لـة        دةبث سوثندي بؤ خواردبث كة جگة لـة        دةبث سوثندي بؤ خواردبث كة جگة لـة        دةبث سوثندي بؤ خواردبث كة جگة لـة        . . . . دةبث ئةفسانة گريابث  دةبث ئةفسانة گريابث  دةبث ئةفسانة گريابث  دةبث ئةفسانة گريابث  . . . . دةكةوثدةكةوثدةكةوثدةكةوث
دةبث سوثندي خواردبث ناسري لة هـةموو       دةبث سوثندي خواردبث ناسري لة هـةموو       دةبث سوثندي خواردبث ناسري لة هـةموو       دةبث سوثندي خواردبث ناسري لة هـةموو       . . . . ناسري كةس بة پياو نازانث    ناسري كةس بة پياو نازانث    ناسري كةس بة پياو نازانث    ناسري كةس بة پياو نازانث    
        ............تةنانةت لة كچةكةشيتةنانةت لة كچةكةشيتةنانةت لة كچةكةشيتةنانةت لة كچةكةشي. . . . كةس زياتر خؤش دةوثكةس زياتر خؤش دةوثكةس زياتر خؤش دةوثكةس زياتر خؤش دةوث

گوايـة  گوايـة  گوايـة  گوايـة  . . . . ئـاوات ئـاوات ئـاوات ئـاوات . . . .  كچثكي بچكؤلةي جوانيشيان بووة     كچثكي بچكؤلةي جوانيشيان بووة     كچثكي بچكؤلةي جوانيشيان بووة     كچثكي بچكؤلةي جوانيشيان بووة    ((((((((: : : : جةاليل گويت جةاليل گويت جةاليل گويت جةاليل گويت 
        ))))))))....هةردووكيان زؤريان خؤش ويستووةهةردووكيان زؤريان خؤش ويستووةهةردووكيان زؤريان خؤش ويستووةهةردووكيان زؤريان خؤش ويستووة

. . . . ئةفسانة لة پثناوي ئاوايت كچيدا ئةو عةزيةت و ئازارةي كثـشابوو          ئةفسانة لة پثناوي ئاوايت كچيدا ئةو عةزيةت و ئازارةي كثـشابوو          ئةفسانة لة پثناوي ئاوايت كچيدا ئةو عةزيةت و ئازارةي كثـشابوو          ئةفسانة لة پثناوي ئاوايت كچيدا ئةو عةزيةت و ئازارةي كثـشابوو          
        ............ئةگةر كچةكةي بةجثبثصثئةگةر كچةكةي بةجثبثصثئةگةر كچةكةي بةجثبثصثئةگةر كچةكةي بةجثبثصث... ... ... ...  بثتةوة بثتةوة بثتةوة بثتةوةئةگةر لة ناسري جيائةگةر لة ناسري جيائةگةر لة ناسري جيائةگةر لة ناسري جيا. . . . ترسابووترسابووترسابووترسابوو

دةبث بة ژنةكةي گوتبث ئةگةر لثي جيا دةبث بة ژنةكةي گوتبث ئةگةر لثي جيا دةبث بة ژنةكةي گوتبث ئةگةر لثي جيا دةبث بة ژنةكةي گوتبث ئةگةر لثي جيا . . . . دةبث ناسري بةوةي زانيبث دةبث ناسري بةوةي زانيبث دةبث ناسري بةوةي زانيبث دةبث ناسري بةوةي زانيبث 
دةبـث گـوتبثيت    دةبـث گـوتبثيت    دةبـث گـوتبثيت    دةبـث گـوتبثيت    . . . . ببثتةوة، ناهثصث هـةرگيز چـاوي بـة كچةكـةي بكـةوث           ببثتةوة، ناهثصث هـةرگيز چـاوي بـة كچةكـةي بكـةوث           ببثتةوة، ناهثصث هـةرگيز چـاوي بـة كچةكـةي بكـةوث           ببثتةوة، ناهثصث هـةرگيز چـاوي بـة كچةكـةي بكـةوث           

پياو دةزانث  پياو دةزانث  پياو دةزانث  پياو دةزانث  . . . . دةبث ترساندبثيت دةبث ترساندبثيت دةبث ترساندبثيت دةبث ترساندبثيت . . . . بةآليةك بة سةر خؤي و كچةكةي دثنث      بةآليةك بة سةر خؤي و كچةكةي دثنث      بةآليةك بة سةر خؤي و كچةكةي دثنث      بةآليةك بة سةر خؤي و كچةكةي دثنث      
بــةرگي بــةرگي بــةرگي بــةرگي . . . . ژن دايكــةو، دايــك ناتوانــث دةســتبةرداري جگةرگؤشــةي ببــثژن دايكــةو، دايــك ناتوانــث دةســتبةرداري جگةرگؤشــةي ببــثژن دايكــةو، دايــك ناتوانــث دةســتبةرداري جگةرگؤشــةي ببــثژن دايكــةو، دايــك ناتوانــث دةســتبةرداري جگةرگؤشــةي ببــث

دةتوانـث  دةتوانـث  دةتوانـث  دةتوانـث  . . . . بؤية دةتوانـث ژنةكـةي ئـازار بـدا        بؤية دةتوانـث ژنةكـةي ئـازار بـدا        بؤية دةتوانـث ژنةكـةي ئـازار بـدا        بؤية دةتوانـث ژنةكـةي ئـازار بـدا        . . . . بةرةندة بةالي پياوةوةية  بةرةندة بةالي پياوةوةية  بةرةندة بةالي پياوةوةية  بةرةندة بةالي پياوةوةية  
        ............دةتوانث هةموو بةآليةكيدةتوانث هةموو بةآليةكيدةتوانث هةموو بةآليةكيدةتوانث هةموو بةآليةكي. . . . سووكايةيت پث بكاسووكايةيت پث بكاسووكايةيت پث بكاسووكايةيت پث بكا

لـة  لـة  لـة  لـة  . . . . ئـةو دةترسـا  ئـةو دةترسـا  ئـةو دةترسـا  ئـةو دةترسـا  . . . . ئةو نةيگوت بؤ ئةفسانة شكايةيت لث نـةكردووة  ئةو نةيگوت بؤ ئةفسانة شكايةيت لث نـةكردووة  ئةو نةيگوت بؤ ئةفسانة شكايةيت لث نـةكردووة  ئةو نةيگوت بؤ ئةفسانة شكايةيت لث نـةكردووة  
ئةم چريؤكة چؤن   ئةم چريؤكة چؤن   ئةم چريؤكة چؤن   ئةم چريؤكة چؤن   . . . . دةوامةي رووداوةكان، لة كؤتايي چريؤكةكة دةترسا     دةوامةي رووداوةكان، لة كؤتايي چريؤكةكة دةترسا     دةوامةي رووداوةكان، لة كؤتايي چريؤكةكة دةترسا     دةوامةي رووداوةكان، لة كؤتايي چريؤكةكة دةترسا     

        .... بة كارةسات؟ ئةو لة كارةسات دةترسا بة كارةسات؟ ئةو لة كارةسات دةترسا بة كارةسات؟ ئةو لة كارةسات دةترسا بة كارةسات؟ ئةو لة كارةسات دةترساكؤتايي دث؟كؤتايي دث؟كؤتايي دث؟كؤتايي دث؟
. . . .  ئةفسانة ئاخريةكةي ناچار بووة شكايةيت لث بكـا       ئةفسانة ئاخريةكةي ناچار بووة شكايةيت لث بكـا       ئةفسانة ئاخريةكةي ناچار بووة شكايةيت لث بكـا       ئةفسانة ئاخريةكةي ناچار بووة شكايةيت لث بكـا      ((((((((: : : : جةاليل گويت جةاليل گويت جةاليل گويت جةاليل گويت 

رؤژثك لةو رؤژانة كة ناسري لثي داوة، دةم و چاوي بريندار كـردووة،              رؤژثك لةو رؤژانة كة ناسري لثي داوة، دةم و چاوي بريندار كـردووة،              رؤژثك لةو رؤژانة كة ناسري لثي داوة، دةم و چاوي بريندار كـردووة،              رؤژثك لةو رؤژانة كة ناسري لثي داوة، دةم و چاوي بريندار كـردووة،              
        ))))))))............كچةكةي تؤقاندووة، ئةفسانة دةسيت ئاوايت گرتووة وكچةكةي تؤقاندووة، ئةفسانة دةسيت ئاوايت گرتووة وكچةكةي تؤقاندووة، ئةفسانة دةسيت ئاوايت گرتووة وكچةكةي تؤقاندووة، ئةفسانة دةسيت ئاوايت گرتووة و

گوتبـووي لـةوة زيـاتر      گوتبـووي لـةوة زيـاتر      گوتبـووي لـةوة زيـاتر      گوتبـووي لـةوة زيـاتر      . . . . ئةفسانة لة مةحكةمة داواي تةآلقي كردبوو     ئةفسانة لة مةحكةمة داواي تةآلقي كردبوو     ئةفسانة لة مةحكةمة داواي تةآلقي كردبوو     ئةفسانة لة مةحكةمة داواي تةآلقي كردبوو     
بـةآلم ناسـري تـةآلقي    بـةآلم ناسـري تـةآلقي    بـةآلم ناسـري تـةآلقي    بـةآلم ناسـري تـةآلقي    . . . . ناتوانث لة گةص پيـاوثكي شـثت و نـةخؤش بـژي     ناتوانث لة گةص پيـاوثكي شـثت و نـةخؤش بـژي     ناتوانث لة گةص پيـاوثكي شـثت و نـةخؤش بـژي     ناتوانث لة گةص پيـاوثكي شـثت و نـةخؤش بـژي     

گوتبـووي ژن و منداصـةكةي خـؤش دةوث و چـي كـردووة لـة                گوتبـووي ژن و منداصـةكةي خـؤش دةوث و چـي كـردووة لـة                گوتبـووي ژن و منداصـةكةي خـؤش دةوث و چـي كـردووة لـة                گوتبـووي ژن و منداصـةكةي خـؤش دةوث و چـي كـردووة لـة                . . . . نةدابوونةدابوونةدابوونةدابوو



 

ئةوسا بةصثين دابـوو رةفتـاري      ئةوسا بةصثين دابـوو رةفتـاري      ئةوسا بةصثين دابـوو رةفتـاري      ئةوسا بةصثين دابـوو رةفتـاري      . . . . پثناوي مةسصةحةيت ئةواندا كردوويةيت   پثناوي مةسصةحةيت ئةواندا كردوويةيت   پثناوي مةسصةحةيت ئةواندا كردوويةيت   پثناوي مةسصةحةيت ئةواندا كردوويةيت   
ئاشــيت ئاشــيت ئاشــيت ئاشــيت . . . . قــازي كاغــةزي لــث ســةندبوو   قــازي كاغــةزي لــث ســةندبوو   قــازي كاغــةزي لــث ســةندبوو   قــازي كاغــةزي لــث ســةندبوو   . . . . بگــؤذث و ئازاريــان نــةدا  بگــؤذث و ئازاريــان نــةدا  بگــؤذث و ئازاريــان نــةدا  بگــؤذث و ئازاريــان نــةدا  

        ............بةآلم بؤ دووهةم جاربةآلم بؤ دووهةم جاربةآلم بؤ دووهةم جاربةآلم بؤ دووهةم جار. . . . ةةةةكردبوونةوكردبوونةوكردبوونةوكردبوونةو
بتريةكـة خاصـي بووبـووةوة      بتريةكـة خاصـي بووبـووةوة      بتريةكـة خاصـي بووبـووةوة      بتريةكـة خاصـي بووبـووةوة      . . . . ئةويشئةويشئةويشئةويش. . . . جةاليل تةواو سةرخؤش بوو   جةاليل تةواو سةرخؤش بوو   جةاليل تةواو سةرخؤش بوو   جةاليل تةواو سةرخؤش بوو   

ئـةوان، يـةكيان بـة گـوتين     ئـةوان، يـةكيان بـة گـوتين     ئـةوان، يـةكيان بـة گـوتين     ئـةوان، يـةكيان بـة گـوتين     . . . . و، شةوي درثژي زستان هاتبووة ناوقـةدي  و، شةوي درثژي زستان هاتبووة ناوقـةدي  و، شةوي درثژي زستان هاتبووة ناوقـةدي  و، شةوي درثژي زستان هاتبووة ناوقـةدي  
ئةوةي بيـستبووي و، يـةكيان بـة خـةياص و وثنـاكردين ئـةوةي دةبـوو               ئةوةي بيـستبووي و، يـةكيان بـة خـةياص و وثنـاكردين ئـةوةي دةبـوو               ئةوةي بيـستبووي و، يـةكيان بـة خـةياص و وثنـاكردين ئـةوةي دةبـوو               ئةوةي بيـستبووي و، يـةكيان بـة خـةياص و وثنـاكردين ئـةوةي دةبـوو               

        ............چريؤكي ناسري و ئةفسانةچريؤكي ناسري و ئةفسانةچريؤكي ناسري و ئةفسانةچريؤكي ناسري و ئةفسانة. . . . روويدابث، چريؤكي ناسريان دةگثذايةوةروويدابث، چريؤكي ناسريان دةگثذايةوةروويدابث، چريؤكي ناسريان دةگثذايةوةروويدابث، چريؤكي ناسريان دةگثذايةوة
        ))))))))............ بةآلم بؤ دووهةم جار بةآلم بؤ دووهةم جار بةآلم بؤ دووهةم جار بةآلم بؤ دووهةم جار((((((((: : : : جةاليل گويتجةاليل گويتجةاليل گويتجةاليل گويت

لـة حمكةمـة    لـة حمكةمـة    لـة حمكةمـة    لـة حمكةمـة    . . . . ئةفسانة بؤ دووهةم جـار داواي تـةآلقي كردبـووةوة         ئةفسانة بؤ دووهةم جـار داواي تـةآلقي كردبـووةوة         ئةفسانة بؤ دووهةم جـار داواي تـةآلقي كردبـووةوة         ئةفسانة بؤ دووهةم جـار داواي تـةآلقي كردبـووةوة         
گوتبــووي گوتبــووي گوتبــووي گوتبــووي . . . . خــؤي بةســةر پثآلوةكــاين قازيــدا خــستبوو    خــؤي بةســةر پثآلوةكــاين قازيــدا خــستبوو    خــؤي بةســةر پثآلوةكــاين قازيــدا خــستبوو    خــؤي بةســةر پثآلوةكــاين قازيــدا خــستبوو    . . . . گريــابووگريــابووگريــابووگريــابوو

مارةييوهــةموو حــةقثكي خــؤي دةبةخــشث، بــةو مةرجــة كچةكــةي لــث مارةييوهــةموو حــةقثكي خــؤي دةبةخــشث، بــةو مةرجــة كچةكــةي لــث مارةييوهــةموو حــةقثكي خــؤي دةبةخــشث، بــةو مةرجــة كچةكــةي لــث مارةييوهــةموو حــةقثكي خــؤي دةبةخــشث، بــةو مةرجــة كچةكــةي لــث 
ــث سةرپةرشــيت . . . . نةســتثنننةســتثنننةســتثنننةســتثنن ــووي مثردةكــةي شــثتة و ناب ــث سةرپةرشــيت گوتب ــووي مثردةكــةي شــثتة و ناب ــث سةرپةرشــيت گوتب ــووي مثردةكــةي شــثتة و ناب ــث سةرپةرشــيت گوتب ــووي مثردةكــةي شــثتة و ناب ــاوايت گوتب ــاوايت  ئ ــاوايت  ئ ــاوايت  ئ  ئ
ژنثكـي گـةنج و جـوان، دايكثكـي         ژنثكـي گـةنج و جـوان، دايكثكـي         ژنثكـي گـةنج و جـوان، دايكثكـي         ژنثكـي گـةنج و جـوان، دايكثكـي         . . . . قازي بةزةيي پثدا هـاتبوو    قازي بةزةيي پثدا هـاتبوو    قازي بةزةيي پثدا هـاتبوو    قازي بةزةيي پثدا هـاتبوو    . . . . پثبسپثرنپثبسپثرنپثبسپثرنپثبسپثرن

قـازي  قـازي  قـازي  قـازي  . . . . ميهرةبان كة هـةموو حـةقثكي خـؤي بـة كچةكـةي دةگؤذيـةوة             ميهرةبان كة هـةموو حـةقثكي خـؤي بـة كچةكـةي دةگؤذيـةوة             ميهرةبان كة هـةموو حـةقثكي خـؤي بـة كچةكـةي دةگؤذيـةوة             ميهرةبان كة هـةموو حـةقثكي خـؤي بـة كچةكـةي دةگؤذيـةوة             
سـةري  سـةري  سـةري  سـةري  . . . . ناسري تا ئةو كاتـة هيچـي نـةگوتبوو        ناسري تا ئةو كاتـة هيچـي نـةگوتبوو        ناسري تا ئةو كاتـة هيچـي نـةگوتبوو        ناسري تا ئةو كاتـة هيچـي نـةگوتبوو        . . . . سةيري ناسري كردبوو  سةيري ناسري كردبوو  سةيري ناسري كردبوو  سةيري ناسري كردبوو  

قـازي مؤصـةيت قـسةكردين      قـازي مؤصـةيت قـسةكردين      قـازي مؤصـةيت قـسةكردين      قـازي مؤصـةيت قـسةكردين      . . . . داخستبوو، لثو و سـمثصي خؤي كرؤشتبوو     داخستبوو، لثو و سـمثصي خؤي كرؤشتبوو     داخستبوو، لثو و سـمثصي خؤي كرؤشتبوو     داخستبوو، لثو و سـمثصي خؤي كرؤشتبوو     
بـة شـةرمةوة سـةيري قـازي و سـةيري           بـة شـةرمةوة سـةيري قـازي و سـةيري           بـة شـةرمةوة سـةيري قـازي و سـةيري           بـة شـةرمةوة سـةيري قـازي و سـةيري           . . . . ناسـري هةسـتابوو   ناسـري هةسـتابوو   ناسـري هةسـتابوو   ناسـري هةسـتابوو   . . . . پثدابووپثدابووپثدابووپثدابوو

بـة تـرس و گومانـةوة لثيــان ورد    بـة تـرس و گومانـةوة لثيــان ورد    بـة تـرس و گومانـةوة لثيــان ورد    بـة تـرس و گومانـةوة لثيــان ورد    . . . . دانيـشتواين مةحكةمةكـةي كردبـوو   دانيـشتواين مةحكةمةكـةي كردبـوو   دانيـشتواين مةحكةمةكـةي كردبـوو   دانيـشتواين مةحكةمةكـةي كردبـوو   
بـة گريانـةوة    بـة گريانـةوة    بـة گريانـةوة    بـة گريانـةوة    . . . . ئةوسا گوتبووي ئامادةية ژنةكةي تةآلق بدا     ئةوسا گوتبووي ئامادةية ژنةكةي تةآلق بدا     ئةوسا گوتبووي ئامادةية ژنةكةي تةآلق بدا     ئةوسا گوتبووي ئامادةية ژنةكةي تةآلق بدا     . . . . بووبووةوةبووبووةوةبووبووةوةبووبووةوة
ناسري ناسري ناسري ناسري . . . . قازيش زةردةخةنةي كردبوو  قازيش زةردةخةنةي كردبوو  قازيش زةردةخةنةي كردبوو  قازيش زةردةخةنةي كردبوو  . . . . ئةفسانة گةشابووةوة ئةفسانة گةشابووةوة ئةفسانة گةشابووةوة ئةفسانة گةشابووةوة . . . . گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي

 لة بةر ئةوةي خؤي و كچةكةي لة         لة بةر ئةوةي خؤي و كچةكةي لة         لة بةر ئةوةي خؤي و كچةكةي لة         لة بةر ئةوةي خؤي و كچةكةي لة        گوتبووي ئامادةية ژنةكةي تةآلق بدا،    گوتبووي ئامادةية ژنةكةي تةآلق بدا،    گوتبووي ئامادةية ژنةكةي تةآلق بدا،    گوتبووي ئامادةية ژنةكةي تةآلق بدا،    
قـازي  قـازي  قـازي  قـازي  . . . . مةترسـي؟ ئةفـسانة داچـصةكيبوو     مةترسـي؟ ئةفـسانة داچـصةكيبوو     مةترسـي؟ ئةفـسانة داچـصةكيبوو     مةترسـي؟ ئةفـسانة داچـصةكيبوو     . . . . مةترسيةكي گةورة رزگار بكا   مةترسيةكي گةورة رزگار بكا   مةترسيةكي گةورة رزگار بكا   مةترسيةكي گةورة رزگار بكا   

 ناسـري ماوةيـةك بثـدةنگ        ناسـري ماوةيـةك بثـدةنگ        ناسـري ماوةيـةك بثـدةنگ        ناسـري ماوةيـةك بثـدةنگ       ))))))))كام مةترسي؟ مةترسي چي؟     كام مةترسي؟ مةترسي چي؟     كام مةترسي؟ مةترسي چي؟     كام مةترسي؟ مةترسي چي؟     (( (( (( (( : : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي
. . . . وةك كةسثك خؤي بؤ دركاندين رازثكـي گـةورة ئامـادة بكـا            وةك كةسثك خؤي بؤ دركاندين رازثكـي گـةورة ئامـادة بكـا            وةك كةسثك خؤي بؤ دركاندين رازثكـي گـةورة ئامـادة بكـا            وةك كةسثك خؤي بؤ دركاندين رازثكـي گـةورة ئامـادة بكـا            . . . . بووبووبووبووبووبووبووبوو

ــدبووي ــدبوويدركان ــدبوويدركان ــدبوويدركان ــسانةي   . . . . دركان ــدي خــؤي و ئةف ــة زةماوةن ــسانةي   باســي رؤژاين بةرل ــدي خــؤي و ئةف ــة زةماوةن ــسانةي   باســي رؤژاين بةرل ــدي خــؤي و ئةف ــة زةماوةن ــسانةي   باســي رؤژاين بةرل ــدي خــؤي و ئةف ــة زةماوةن باســي رؤژاين بةرل
كوذثكي ياخي و   كوذثكي ياخي و   كوذثكي ياخي و   كوذثكي ياخي و   - - - - باسي خؤشةويسيت ئةفسانةو كوذثكي گةنج      باسي خؤشةويسيت ئةفسانةو كوذثكي گةنج      باسي خؤشةويسيت ئةفسانةو كوذثكي گةنج      باسي خؤشةويسيت ئةفسانةو كوذثكي گةنج      . . . . كردبووكردبووكردبووكردبوو

لة وآلت رؤشـتبووة دةر و،  لة وآلت رؤشـتبووة دةر و،  لة وآلت رؤشـتبووة دةر و،  لة وآلت رؤشـتبووة دةر و،  . . . . ئاژاوةگثذ كة لة سزاي تاوانةكاين هةآلتبوو  ئاژاوةگثذ كة لة سزاي تاوانةكاين هةآلتبوو  ئاژاوةگثذ كة لة سزاي تاوانةكاين هةآلتبوو  ئاژاوةگثذ كة لة سزاي تاوانةكاين هةآلتبوو  
باسـي  باسـي  باسـي  باسـي  . . . . ناسري باسـي ئـةوي كردبـوو      ناسري باسـي ئـةوي كردبـوو      ناسري باسـي ئـةوي كردبـوو      ناسري باسـي ئـةوي كردبـوو      . . . .  لة ئوروپا بوو    لة ئوروپا بوو    لة ئوروپا بوو    لة ئوروپا بوو   - - - - ئةو كاتة ئةو كاتة ئةو كاتة ئةو كاتة - - - - ئثستا  ئثستا  ئثستا  ئثستا  

گوتبووي؛ لة يةكةم رؤژي ژن هثنانيةوة سثبةري رةشي ئةو         گوتبووي؛ لة يةكةم رؤژي ژن هثنانيةوة سثبةري رةشي ئةو         گوتبووي؛ لة يةكةم رؤژي ژن هثنانيةوة سثبةري رةشي ئةو         گوتبووي؛ لة يةكةم رؤژي ژن هثنانيةوة سثبةري رةشي ئةو         . . . . ميهرةبانميهرةبانميهرةبانميهرةبان
گوتبووي، لة ترسي گةذانةوةي ئةو پياوة      گوتبووي، لة ترسي گةذانةوةي ئةو پياوة      گوتبووي، لة ترسي گةذانةوةي ئةو پياوة      گوتبووي، لة ترسي گةذانةوةي ئةو پياوة      . . . . ياوة ياخية لة ژيانياندا بووة    ياوة ياخية لة ژيانياندا بووة    ياوة ياخية لة ژيانياندا بووة    ياوة ياخية لة ژيانياندا بووة    پپپپ



 

چـي سـاماين بـاوكي      چـي سـاماين بـاوكي      چـي سـاماين بـاوكي      چـي سـاماين بـاوكي      . . . . ياخية شارو كةس و كاري خـؤي بةجثهثـشتووة        ياخية شارو كةس و كاري خـؤي بةجثهثـشتووة        ياخية شارو كةس و كاري خـؤي بةجثهثـشتووة        ياخية شارو كةس و كاري خـؤي بةجثهثـشتووة        
        ............بووة هةذاجي كردووة وبووة هةذاجي كردووة وبووة هةذاجي كردووة وبووة هةذاجي كردووة و
بةناو هؤصي  بةناو هؤصي  بةناو هؤصي  بةناو هؤصي  . . . . نيگاي هةراساين بةمالوالدا گثذابوو   نيگاي هةراساين بةمالوالدا گثذابوو   نيگاي هةراساين بةمالوالدا گثذابوو   نيگاي هةراساين بةمالوالدا گثذابوو   . . . . ئةفسانة تاسابوو ئةفسانة تاسابوو ئةفسانة تاسابوو ئةفسانة تاسابوو 

مةحكةمةكةدا و، لة چاوي پذ لة پرسـياري دانيـشتوواين مةحكةمةكـةي            مةحكةمةكةدا و، لة چاوي پذ لة پرسـياري دانيـشتوواين مةحكةمةكـةي            مةحكةمةكةدا و، لة چاوي پذ لة پرسـياري دانيـشتوواين مةحكةمةكـةي            مةحكةمةكةدا و، لة چاوي پذ لة پرسـياري دانيـشتوواين مةحكةمةكـةي            
. . . . چـاوي قـازي زةردةخةنةكـةي تارانـدبوو       چـاوي قـازي زةردةخةنةكـةي تارانـدبوو       چـاوي قـازي زةردةخةنةكـةي تارانـدبوو       چـاوي قـازي زةردةخةنةكـةي تارانـدبوو       . . . . لـة چـاوي قـازي     لـة چـاوي قـازي     لـة چـاوي قـازي     لـة چـاوي قـازي     . . . . روانيبووروانيبووروانيبووروانيبوو

... ... ... ...  درؤيـة   درؤيـة   درؤيـة   درؤيـة  ((((((((: : : : ئةفسانة گوتبـووي  ئةفسانة گوتبـووي  ئةفسانة گوتبـووي  ئةفسانة گوتبـووي  . . . . وةك سةهؤصي سارد  وةك سةهؤصي سارد  وةك سةهؤصي سارد  وةك سةهؤصي سارد  . . . . نيگاي سارد بوو  نيگاي سارد بوو  نيگاي سارد بوو  نيگاي سارد بوو  
. . . . بةبث گريـان بةبث گريـان بةبث گريـان بةبث گريـان . . . .  ناسري درثژةي بة قسةكاين دابوو ناسري درثژةي بة قسةكاين دابوو ناسري درثژةي بة قسةكاين دابوو ناسري درثژةي بة قسةكاين دابوو))))))))....ئةو پياوة درؤ دةكا   ئةو پياوة درؤ دةكا   ئةو پياوة درؤ دةكا   ئةو پياوة درؤ دةكا   

ــوورةيي  ــةرم و ش ــةبث ش ــوورةيي ب ــةرم و ش ــةبث ش ــوورةيي ب ــةرم و ش ــةبث ش ــوورةيي ب ــةرم و ش ــةبث ش ــدابوو . . . . ب ــژةي پث ــةوة درث ــة رق و نةفرةت ــدابوو ب ــژةي پث ــةوة درث ــة رق و نةفرةت ــدابوو ب ــژةي پث ــةوة درث ــة رق و نةفرةت ــدابوو ب ــژةي پث ــةوة درث ــة رق و نةفرةت . . . . ب
بووي لةو رؤژةوة تا ئثستا ئةو پياوة ياخية بثپـسانةوة تةلـةفووين             بووي لةو رؤژةوة تا ئثستا ئةو پياوة ياخية بثپـسانةوة تةلـةفووين             بووي لةو رؤژةوة تا ئثستا ئةو پياوة ياخية بثپـسانةوة تةلـةفووين             بووي لةو رؤژةوة تا ئثستا ئةو پياوة ياخية بثپـسانةوة تةلـةفووين             گوتگوتگوتگوت

لــة توركيــا و، پاشــان لــة ئوروپــاوة نامــةي بــؤ لــة توركيــا و، پاشــان لــة ئوروپــاوة نامــةي بــؤ لــة توركيــا و، پاشــان لــة ئوروپــاوة نامــةي بــؤ لــة توركيــا و، پاشــان لــة ئوروپــاوة نامــةي بــؤ . . . . بــؤ ژنةكــةي كــردووةبــؤ ژنةكــةي كــردووةبــؤ ژنةكــةي كــردووةبــؤ ژنةكــةي كــردووة
ويستوويةيت ژنةكةي  ويستوويةيت ژنةكةي  ويستوويةيت ژنةكةي  ويستوويةيت ژنةكةي  . . . . خةصكي ياخي خةصكي ياخي خةصكي ياخي خةصكي ياخي . . . . خةصكي لث راسپاردووة  خةصكي لث راسپاردووة  خةصكي لث راسپاردووة  خةصكي لث راسپاردووة  . . . . نووسيوةنووسيوةنووسيوةنووسيوة

        ............دةست لة ماص و مثردةكةي هةصگرث و، شوثن ئةو بكةوثدةست لة ماص و مثردةكةي هةصگرث و، شوثن ئةو بكةوثدةست لة ماص و مثردةكةي هةصگرث و، شوثن ئةو بكةوثدةست لة ماص و مثردةكةي هةصگرث و، شوثن ئةو بكةوث
وةك مـرؤيف تـووذة و دةمـارگرژ نـا، وةك           وةك مـرؤيف تـووذة و دةمـارگرژ نـا، وةك           وةك مـرؤيف تـووذة و دةمـارگرژ نـا، وةك           وةك مـرؤيف تـووذة و دةمـارگرژ نـا، وةك           . . . . ئةفسانة هةصـچووبوو  ئةفسانة هةصـچووبوو  ئةفسانة هةصـچووبوو  ئةفسانة هةصـچووبوو  

وةك شـثت شـاآلوي بـؤ ناسـري         وةك شـثت شـاآلوي بـؤ ناسـري         وةك شـثت شـاآلوي بـؤ ناسـري         وةك شـثت شـاآلوي بـؤ ناسـري         . . . . ژين بثتاوان كة بوختاين بؤ دةكـرث      ژين بثتاوان كة بوختاين بؤ دةكـرث      ژين بثتاوان كة بوختاين بؤ دةكـرث      ژين بثتاوان كة بوختاين بؤ دةكـرث      
دانيـشتواين مةحكةمةكـة    دانيـشتواين مةحكةمةكـة    دانيـشتواين مةحكةمةكـة    دانيـشتواين مةحكةمةكـة    . . . . بثـدةنگي بكـا   بثـدةنگي بكـا   بثـدةنگي بكـا   بثـدةنگي بكـا   . . . . ويستبووي بيخنكثنث ويستبووي بيخنكثنث ويستبووي بيخنكثنث ويستبووي بيخنكثنث . . . . بردبووبردبووبردبووبردبوو

. . . . قازي تـووذة بووبـوو    قازي تـووذة بووبـوو    قازي تـووذة بووبـوو    قازي تـووذة بووبـوو    . . . . هةذةشةي قازي بةري پثگرتبوو   هةذةشةي قازي بةري پثگرتبوو   هةذةشةي قازي بةري پثگرتبوو   هةذةشةي قازي بةري پثگرتبوو   . . . . نةياثشتبوونةياثشتبوونةياثشتبوونةياثشتبوو
ــدبووي. . . . ئةفــسانة گريــا بــووئةفــسانة گريــا بــووئةفــسانة گريــا بــووئةفــسانة گريــا بــوو ــدبوويقيژان ــدبوويقيژان ــدبوويقيژان ــاوة . . . .  بوختانــة بوختانــة بوختانــة بوختانــة((((((((: : : : گوتبــوويگوتبــوويگوتبــوويگوتبــووي. . . . قيژان ــاوة ئــةو پي ــاوة ئــةو پي ــاوة ئــةو پي ئــةو پي

        ))))))))....بوختامن بؤ دةكابوختامن بؤ دةكابوختامن بؤ دةكابوختامن بؤ دةكا
سث پـةذة كاغـةزي لـة گريفـاين         سث پـةذة كاغـةزي لـة گريفـاين         سث پـةذة كاغـةزي لـة گريفـاين         سث پـةذة كاغـةزي لـة گريفـاين         . . . . ناسري هةروا بةردةوام بووبوو   ناسري هةروا بةردةوام بووبوو   ناسري هةروا بةردةوام بووبوو   ناسري هةروا بةردةوام بووبوو   

گوتبووي ئةو سث نامةي لة جمري ژنةكةيدا، لـة نـاو شـتة             گوتبووي ئةو سث نامةي لة جمري ژنةكةيدا، لـة نـاو شـتة             گوتبووي ئةو سث نامةي لة جمري ژنةكةيدا، لـة نـاو شـتة             گوتبووي ئةو سث نامةي لة جمري ژنةكةيدا، لـة نـاو شـتة             . . . . دةرهثنابوودةرهثنابوودةرهثنابوودةرهثنابوو
گوتبووي ئةوانة نامةي ئةو پيـاوة ياخيـةن    گوتبووي ئةوانة نامةي ئةو پيـاوة ياخيـةن    گوتبووي ئةوانة نامةي ئةو پيـاوة ياخيـةن    گوتبووي ئةوانة نامةي ئةو پيـاوة ياخيـةن    . . . . شةخسيةكانيدا دؤزيوةتةوة شةخسيةكانيدا دؤزيوةتةوة شةخسيةكانيدا دؤزيوةتةوة شةخسيةكانيدا دؤزيوةتةوة 
نامــة نامــة نامــة نامــة . . . . دوو نامــةي كــؤن و نامةيــةكي تــازةدوو نامــةي كــؤن و نامةيــةكي تــازةدوو نامــةي كــؤن و نامةيــةكي تــازةدوو نامــةي كــؤن و نامةيــةكي تــازة. . . . كــة بــؤ ژنةكــةي نــاردووةكــة بــؤ ژنةكــةي نــاردووةكــة بــؤ ژنةكــةي نــاردووةكــة بــؤ ژنةكــةي نــاردووة

        . . . . تازةكةي خوثندبووةوةتازةكةي خوثندبووةوةتازةكةي خوثندبووةوةتازةكةي خوثندبووةوة
        ............دصدارة خؤشةويستةكةمدصدارة خؤشةويستةكةمدصدارة خؤشةويستةكةمدصدارة خؤشةويستةكةم

. . . . بةدةم لـةرزيين لةشـيةوة رووخـابوو      بةدةم لـةرزيين لةشـيةوة رووخـابوو      بةدةم لـةرزيين لةشـيةوة رووخـابوو      بةدةم لـةرزيين لةشـيةوة رووخـابوو      . . . . ئةفسانة هةرةسي هثنابوو  ئةفسانة هةرةسي هثنابوو  ئةفسانة هةرةسي هثنابوو  ئةفسانة هةرةسي هثنابوو  
        ............بةدةم رووخاين جةستةيةوةبةدةم رووخاين جةستةيةوةبةدةم رووخاين جةستةيةوةبةدةم رووخاين جةستةيةوة

ژن دةذووخث، كاتثك بـاري سـزاي تـاواين نـةكراوي قورسـتر لـة               ژن دةذووخث، كاتثك بـاري سـزاي تـاواين نـةكراوي قورسـتر لـة               ژن دةذووخث، كاتثك بـاري سـزاي تـاواين نـةكراوي قورسـتر لـة               ژن دةذووخث، كاتثك بـاري سـزاي تـاواين نـةكراوي قورسـتر لـة               
    دةبث ئةفسانةدةبث ئةفسانةدةبث ئةفسانةدةبث ئةفسانة. . . . نةفرةت لة رؤح و لة لةشي دةكا    نةفرةت لة رؤح و لة لةشي دةكا    نةفرةت لة رؤح و لة لةشي دةكا    نةفرةت لة رؤح و لة لةشي دةكا    . . . . وزةي رؤح و لةشي بث    وزةي رؤح و لةشي بث    وزةي رؤح و لةشي بث    وزةي رؤح و لةشي بث    

دةبـث نـةفرةيت لـة دص و لـة          دةبـث نـةفرةيت لـة دص و لـة          دةبـث نـةفرةيت لـة دص و لـة          دةبـث نـةفرةيت لـة دص و لـة          . . . . نةفرةيت لـة رؤح و لةشـي خـؤي كردبـث          نةفرةيت لـة رؤح و لةشـي خـؤي كردبـث          نةفرةيت لـة رؤح و لةشـي خـؤي كردبـث          نةفرةيت لـة رؤح و لةشـي خـؤي كردبـث          



 

دةبث ئةفـسانة نـةفرةيت     دةبث ئةفـسانة نـةفرةيت     دةبث ئةفـسانة نـةفرةيت     دةبث ئةفـسانة نـةفرةيت     . . . . لة رابوردووي و لة ئثستاي    لة رابوردووي و لة ئثستاي    لة رابوردووي و لة ئثستاي    لة رابوردووي و لة ئثستاي    . . . . جةستةي كردبث جةستةي كردبث جةستةي كردبث جةستةي كردبث 
        ............لةلةلةلة

قوربـانيي چريؤكـي   قوربـانيي چريؤكـي   قوربـانيي چريؤكـي   قوربـانيي چريؤكـي   . . . .  ئةفسانة قوربانيي وةهم بـوو      ئةفسانة قوربانيي وةهم بـوو      ئةفسانة قوربانيي وةهم بـوو      ئةفسانة قوربانيي وةهم بـوو     ((((((((: : : : جةاليل گويت جةاليل گويت جةاليل گويت جةاليل گويت 
ناسري ئةو چريؤكةي لة سـةر بونيـادي وةهـم          ناسري ئةو چريؤكةي لة سـةر بونيـادي وةهـم          ناسري ئةو چريؤكةي لة سـةر بونيـادي وةهـم          ناسري ئةو چريؤكةي لة سـةر بونيـادي وةهـم          . . . . پياوثكي شثت و عاشق   پياوثكي شثت و عاشق   پياوثكي شثت و عاشق   پياوثكي شثت و عاشق   

        ))))))))....ساز كردبووساز كردبووساز كردبووساز كردبوو
        ............ئةو گويتئةو گويتئةو گويتئةو گويت

. . . . ئةو ئيتر نةيدةتواين ئةو سـاتانة وثنـا بكاتـةوة         ئةو ئيتر نةيدةتواين ئةو سـاتانة وثنـا بكاتـةوة         ئةو ئيتر نةيدةتواين ئةو سـاتانة وثنـا بكاتـةوة         ئةو ئيتر نةيدةتواين ئةو سـاتانة وثنـا بكاتـةوة         . . . . ئةو هيچي نةگوت  ئةو هيچي نةگوت  ئةو هيچي نةگوت  ئةو هيچي نةگوت  
        بريي ئةو بريي ئةو بريي ئةو بريي ئةو 

        

رؤژة رةشة و، رؤژاين رةشـي لـةوةدوا، لـة تاقـةيت بـةهرةي خةياصـي                رؤژة رةشة و، رؤژاين رةشـي لـةوةدوا، لـة تاقـةيت بـةهرةي خةياصـي                رؤژة رةشة و، رؤژاين رةشـي لـةوةدوا، لـة تاقـةيت بـةهرةي خةياصـي                رؤژة رةشة و، رؤژاين رةشـي لـةوةدوا، لـة تاقـةيت بـةهرةي خةياصـي                
ــةبوو ــيدا ن ــةبووتاص ــيدا ن ــةبووتاص ــيدا ن ــةبووتاص ــيدا ن ــةيي. . . . تاص ــةييجــةاليل تثگ ــةييجــةاليل تثگ ــةييجــةاليل تثگ ــشتر هةســتابوو . . . . هةســتاهةســتاهةســتاهةســتا. . . . جــةاليل تثگ ــةو پث ــشتر هةســتابوو ئ ــةو پث ــشتر هةســتابوو ئ ــةو پث ــشتر هةســتابوو ئ ــةو پث ــة . . . . ئ ــة ل ــة ل ــة ل ل

ةهـات و   ةهـات و   ةهـات و   ةهـات و   ژوورةكةدا كة پذ بوو لة ژاري گوتين جةاليل و خةياصي خؤي د           ژوورةكةدا كة پذ بوو لة ژاري گوتين جةاليل و خةياصي خؤي د           ژوورةكةدا كة پذ بوو لة ژاري گوتين جةاليل و خةياصي خؤي د           ژوورةكةدا كة پذ بوو لة ژاري گوتين جةاليل و خةياصي خؤي د           
چريؤكـي ناسـري و     چريؤكـي ناسـري و     چريؤكـي ناسـري و     چريؤكـي ناسـري و     . . . . چريؤكي ناسري هثشتا تـةواو نـةبووبوو      چريؤكي ناسري هثشتا تـةواو نـةبووبوو      چريؤكي ناسري هثشتا تـةواو نـةبووبوو      چريؤكي ناسري هثشتا تـةواو نـةبووبوو      . . . . دةچوودةچوودةچوودةچوو
مـن  مـن  مـن  مـن  . . . . ئـةويش شـوثين كـةوت     ئـةويش شـوثين كـةوت     ئـةويش شـوثين كـةوت     ئـةويش شـوثين كـةوت     . . . . جةاليل لة ژوورةكة چووة دةر    جةاليل لة ژوورةكة چووة دةر    جةاليل لة ژوورةكة چووة دةر    جةاليل لة ژوورةكة چووة دةر    . . . . ئةفسانةئةفسانةئةفسانةئةفسانة

چريؤكـي  چريؤكـي  چريؤكـي  چريؤكـي  . . . . من و چارةنووسـي تاصـي نووسـيي چريؤكةكـةم         من و چارةنووسـي تاصـي نووسـيي چريؤكةكـةم         من و چارةنووسـي تاصـي نووسـيي چريؤكةكـةم         من و چارةنووسـي تاصـي نووسـيي چريؤكةكـةم         . . . . مابوومةوةمابوومةوةمابوومةوةمابوومةوة
چريؤكي هةموو ئةو كةسانة كـة كةسـي چريؤكيـي          چريؤكي هةموو ئةو كةسانة كـة كةسـي چريؤكيـي          چريؤكي هةموو ئةو كةسانة كـة كةسـي چريؤكيـي          چريؤكي هةموو ئةو كةسانة كـة كةسـي چريؤكيـي          . . . . ئةو؟ چريؤكي خؤم  ئةو؟ چريؤكي خؤم  ئةو؟ چريؤكي خؤم  ئةو؟ چريؤكي خؤم  

چريؤكي هةموو ئةو عةشقة دؤذاوانـة كـة عةشـقي دؤذاوي           چريؤكي هةموو ئةو عةشقة دؤذاوانـة كـة عةشـقي دؤذاوي           چريؤكي هةموو ئةو عةشقة دؤذاوانـة كـة عةشـقي دؤذاوي           چريؤكي هةموو ئةو عةشقة دؤذاوانـة كـة عةشـقي دؤذاوي           . . . . خؤم بوون خؤم بوون خؤم بوون خؤم بوون 
چريؤكي پارچة پارچةبووي ئةو ژيانة فةرامؤش بووانـة كـة        چريؤكي پارچة پارچةبووي ئةو ژيانة فةرامؤش بووانـة كـة        چريؤكي پارچة پارچةبووي ئةو ژيانة فةرامؤش بووانـة كـة        چريؤكي پارچة پارچةبووي ئةو ژيانة فةرامؤش بووانـة كـة        . . . . خؤم بوون خؤم بوون خؤم بوون خؤم بوون 

من مابوومةوة و، تةقـةالي خـةمباري       من مابوومةوة و، تةقـةالي خـةمباري       من مابوومةوة و، تةقـةالي خـةمباري       من مابوومةوة و، تةقـةالي خـةمباري       . . . . ژياين فةرامؤشبووي خؤم بوون   ژياين فةرامؤشبووي خؤم بوون   ژياين فةرامؤشبووي خؤم بوون   ژياين فةرامؤشبووي خؤم بوون   
ئةم ئةم ئةم ئةم . . . . جارثكيتريش قسةكةي ئةوم بري كةوتةوة    جارثكيتريش قسةكةي ئةوم بري كةوتةوة    جارثكيتريش قسةكةي ئةوم بري كةوتةوة    جارثكيتريش قسةكةي ئةوم بري كةوتةوة    . . . . نووسيين چريؤكي خؤم  نووسيين چريؤكي خؤم  نووسيين چريؤكي خؤم  نووسيين چريؤكي خؤم  

        چريؤكة چؤن دةخوثندرثتةوة؟چريؤكة چؤن دةخوثندرثتةوة؟چريؤكة چؤن دةخوثندرثتةوة؟چريؤكة چؤن دةخوثندرثتةوة؟
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        



 

        
        

        بيست و يةكبيست و يةكبيست و يةكبيست و يةك
        

        
        

ئةو كاتة كة دةنگي بانگبثژةكان لـة  ئةو كاتة كة دةنگي بانگبثژةكان لـة  ئةو كاتة كة دةنگي بانگبثژةكان لـة  ئةو كاتة كة دةنگي بانگبثژةكان لـة  . . . . دةمةو بةياين گةذايةوة بؤ ماص   دةمةو بةياين گةذايةوة بؤ ماص   دةمةو بةياين گةذايةوة بؤ ماص   دةمةو بةياين گةذايةوة بؤ ماص   
 حـي علـي      حـي علـي      حـي علـي      حـي علـي     ((((((((. . . . بصيندگؤي هةموو مزگةوتةكاين شارةوة بةرز بووبـووةوة      بصيندگؤي هةموو مزگةوتةكاين شارةوة بةرز بووبـووةوة      بصيندگؤي هةموو مزگةوتةكاين شارةوة بةرز بووبـووةوة      بصيندگؤي هةموو مزگةوتةكاين شارةوة بةرز بووبـووةوة      

 دةنگـي بانگبثژةكـان بـة خةصـوةت و تـاريكي             دةنگـي بانگبثژةكـان بـة خةصـوةت و تـاريكي             دةنگـي بانگبثژةكـان بـة خةصـوةت و تـاريكي             دةنگـي بانگبثژةكـان بـة خةصـوةت و تـاريكي            ))))))))............حي علي فـالح   حي علي فـالح   حي علي فـالح   حي علي فـالح   ... ... ... ... ظالةظالةظالةظالة
ــةوةوة       ــةرةتاي ش ــة س ــة ل ــدا، ك ــووة بةفرةكان ــاو كل ــة ن ــاردا و، ب ــةوةوة      ش ــةرةتاي ش ــة س ــة ل ــدا، ك ــووة بةفرةكان ــاو كل ــة ن ــاردا و، ب ــةوةوة      ش ــةرةتاي ش ــة س ــة ل ــدا، ك ــووة بةفرةكان ــاو كل ــة ن ــاردا و، ب ــةوةوة      ش ــةرةتاي ش ــة س ــة ل ــدا، ك ــووة بةفرةكان ــاو كل ــة ن ــاردا و، ب ش
بثراوةســتان دابــاريبوون و پثــدةچوو تــا هــةتا هةتايــة داببــارثن، بــآلو بثراوةســتان دابــاريبوون و پثــدةچوو تــا هــةتا هةتايــة داببــارثن، بــآلو بثراوةســتان دابــاريبوون و پثــدةچوو تــا هــةتا هةتايــة داببــارثن، بــآلو بثراوةســتان دابــاريبوون و پثــدةچوو تــا هــةتا هةتايــة داببــارثن، بــآلو 

بةآلم هةسيت بة ماندوويي بةآلم هةسيت بة ماندوويي بةآلم هةسيت بة ماندوويي بةآلم هةسيت بة ماندوويي . . . . ماندوو هيالك گةذايةوة بؤ ماص   ماندوو هيالك گةذايةوة بؤ ماص   ماندوو هيالك گةذايةوة بؤ ماص   ماندوو هيالك گةذايةوة بؤ ماص   . . . . بووبووةوةبووبووةوةبووبووةوةبووبووةوة
لـة  لـة  لـة  لـة  . . . . هةسيت بـة هـيچ نـةدةكرد      هةسيت بـة هـيچ نـةدةكرد      هةسيت بـة هـيچ نـةدةكرد      هةسيت بـة هـيچ نـةدةكرد      . . . . هةسيت بة سةرماش نةدةكرد   هةسيت بة سةرماش نةدةكرد   هةسيت بة سةرماش نةدةكرد   هةسيت بة سةرماش نةدةكرد   . . . . نةدةكردنةدةكردنةدةكردنةدةكرد

حةســار رچةيــةكي بــاريكي بــةرةو پليكانــةكان كــردةوة و، لــة راذةوي حةســار رچةيــةكي بــاريكي بــةرةو پليكانــةكان كــردةوة و، لــة راذةوي حةســار رچةيــةكي بــاريكي بــةرةو پليكانــةكان كــردةوة و، لــة راذةوي حةســار رچةيــةكي بــاريكي بــةرةو پليكانــةكان كــردةوة و، لــة راذةوي 
جثگةكـةي  جثگةكـةي  جثگةكـةي  جثگةكـةي  . . . . ةرو، سةر شانةكاين تةكاندوو، هاتـة ژوور      ةرو، سةر شانةكاين تةكاندوو، هاتـة ژوور      ةرو، سةر شانةكاين تةكاندوو، هاتـة ژوور      ةرو، سةر شانةكاين تةكاندوو، هاتـة ژوور      ماصةكة بةفري س  ماصةكة بةفري س  ماصةكة بةفري س  ماصةكة بةفري س  

زؤپاكـة  زؤپاكـة  زؤپاكـة  زؤپاكـة  . . . . ژوورةكة سـارد بـوو    ژوورةكة سـارد بـوو    ژوورةكة سـارد بـوو    ژوورةكة سـارد بـوو    . . . . راخست و خزاية ژثر لثفة و پةتوةكةوة      راخست و خزاية ژثر لثفة و پةتوةكةوة      راخست و خزاية ژثر لثفة و پةتوةكةوة      راخست و خزاية ژثر لثفة و پةتوةكةوة      
 ئـاوا خبـةوي لـة سـةرمادا رةق      ئـاوا خبـةوي لـة سـةرمادا رةق      ئـاوا خبـةوي لـة سـةرمادا رةق      ئـاوا خبـةوي لـة سـةرمادا رةق     ((((((((: : : : گـومت گـومت گـومت گـومت . . . . نةويت لثبذابوو، كوژابووةوة  نةويت لثبذابوو، كوژابووةوة  نةويت لثبذابوو، كوژابووةوة  نةويت لثبذابوو، كوژابووةوة  

        ))))))))....هةصدثيهةصدثيهةصدثيهةصدثي
        ............لثفةو پةتوةكةي لة خؤيةوة پثچاولثفةو پةتوةكةي لة خؤيةوة پثچاولثفةو پةتوةكةي لة خؤيةوة پثچاولثفةو پةتوةكةي لة خؤيةوة پثچاو. . . . نةيبيستنةيبيستنةيبيستنةيبيست

        )))))))).... النيكةم هةستة چؤذثك نةوت بكةرة زؤپاكةوة النيكةم هةستة چؤذثك نةوت بكةرة زؤپاكةوة النيكةم هةستة چؤذثك نةوت بكةرة زؤپاكةوة النيكةم هةستة چؤذثك نةوت بكةرة زؤپاكةوة((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت
 نـةخؤش    نـةخؤش    نـةخؤش    نـةخؤش   ((((((((: : : : جةاليل گوتبـووي  جةاليل گوتبـووي  جةاليل گوتبـووي  جةاليل گوتبـووي  . . . . نةخؤش كةوتبوو نةخؤش كةوتبوو نةخؤش كةوتبوو نةخؤش كةوتبوو . . . . نةيتواين هةستث نةيتواين هةستث نةيتواين هةستث نةيتواين هةستث 

ــووي ))))))))....دةكــةويدةكــةويدةكــةويدةكــةوي ــةر گوتب ــد ســةعات لةمةب ــةر گوتبــووي  چةن ــد ســةعات لةمةب ــةر گوتبــووي  چةن ــد ســةعات لةمةب ــةر گوتبــووي  چةن ــد ســةعات لةمةب ــة ژوورةكــة . . . .  چةن ــة ژوورةكــة كاتثــك ل ــة ژوورةكــة كاتثــك ل ــة ژوورةكــة كاتثــك ل كاتثــك ل
ملپثچةكـةي لـة ملـي      ملپثچةكـةي لـة ملـي      ملپثچةكـةي لـة ملـي      ملپثچةكـةي لـة ملـي      . . . . ئةويش پاصتؤكةي لةبةر كردبـوو    ئةويش پاصتؤكةي لةبةر كردبـوو    ئةويش پاصتؤكةي لةبةر كردبـوو    ئةويش پاصتؤكةي لةبةر كردبـوو    . . . . رؤشتبووة دةر رؤشتبووة دةر رؤشتبووة دةر رؤشتبووة دةر 

     تؤ بؤ كـوث؟  تؤ بؤ كـوث؟  تؤ بؤ كـوث؟  تؤ بؤ كـوث؟ ((((((((: : : : جةاليل گوتبوويجةاليل گوتبوويجةاليل گوتبوويجةاليل گوتبووي. . . . ئاآلندبوو، بة شوثنيدا رؤشتبووة دةر    ئاآلندبوو، بة شوثنيدا رؤشتبووة دةر    ئاآلندبوو، بة شوثنيدا رؤشتبووة دةر    ئاآلندبوو، بة شوثنيدا رؤشتبووة دةر    
كاتثـك دةركـةي حةسـارةكةي پثوةدابـوو،        كاتثـك دةركـةي حةسـارةكةي پثوةدابـوو،        كاتثـك دةركـةي حةسـارةكةي پثوةدابـوو،        كاتثـك دةركـةي حةسـارةكةي پثوةدابـوو،        . . . .  بة سةرخؤشي گوتبووي    بة سةرخؤشي گوتبووي    بة سةرخؤشي گوتبووي    بة سةرخؤشي گوتبووي   ))))))))

 بـةم بـةفرو كـذثوة تـؤ بـؤ            بـةم بـةفرو كـذثوة تـؤ بـؤ            بـةم بـةفرو كـذثوة تـؤ بـؤ            بـةم بـةفرو كـذثوة تـؤ بـؤ           ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . بةرةو ئوتومبثلةكةي چووبوو  بةرةو ئوتومبثلةكةي چووبوو  بةرةو ئوتومبثلةكةي چووبوو  بةرةو ئوتومبثلةكةي چووبوو  
خةريكـة  خةريكـة  خةريكـة  خةريكـة  . . . .  هةوايةكي تـازة هةصـدةمژم      هةوايةكي تـازة هةصـدةمژم      هةوايةكي تـازة هةصـدةمژم      هةوايةكي تـازة هةصـدةمژم     ((((((((: : : :  ئةو گوتبووي   ئةو گوتبووي   ئةو گوتبووي   ئةو گوتبووي  ))))))))هاتوويتة دةر؟   هاتوويتة دةر؟   هاتوويتة دةر؟   هاتوويتة دةر؟   

چريؤكـي  چريؤكـي  چريؤكـي  چريؤكـي  ... ... ... ... ژاري چريؤكـي ناسـري    ژاري چريؤكـي ناسـري    ژاري چريؤكـي ناسـري    ژاري چريؤكـي ناسـري    . . . .  خـةريك بـوو دةخنكـا       خـةريك بـوو دةخنكـا       خـةريك بـوو دةخنكـا       خـةريك بـوو دةخنكـا      ))))))))....دةخنكثمدةخنكثمدةخنكثمدةخنكثم
لــة هـــةموو  لــة هـــةموو  لــة هـــةموو  لــة هـــةموو  . . . . لـــة ســيةكانيدا كــؤ بووبـــووةوة  لـــة ســيةكانيدا كــؤ بووبـــووةوة  لـــة ســيةكانيدا كــؤ بووبـــووةوة  لـــة ســيةكانيدا كــؤ بووبـــووةوة  . . . . ناســري و ئةفــسانة  ناســري و ئةفــسانة  ناســري و ئةفــسانة  ناســري و ئةفــسانة  

. . . . جـةاليل بـةفري سـةر شيـشةي ئوتومبثلةكـةي ماصـيبوو           جـةاليل بـةفري سـةر شيـشةي ئوتومبثلةكـةي ماصـيبوو           جـةاليل بـةفري سـةر شيـشةي ئوتومبثلةكـةي ماصـيبوو           جـةاليل بـةفري سـةر شيـشةي ئوتومبثلةكـةي ماصـيبوو           . . . . دةمارةكانيدادةمارةكانيدادةمارةكانيدادةمارةكانيدا
دةورثــك دةورثــك دةورثــك دةورثــك . . . .  تـؤش وةرة سـوار بـة    تـؤش وةرة سـوار بـة    تـؤش وةرة سـوار بـة    تـؤش وةرة سـوار بـة   ((((((((: : : : گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي گوتبـووي . . . . ئةوسـا سـوار بووبـوو   ئةوسـا سـوار بووبـوو   ئةوسـا سـوار بووبـوو   ئةوسـا سـوار بووبـوو   



 

        : : : :  ئةو گوتبووي ئةو گوتبووي ئةو گوتبووي ئةو گوتبووي))))))))............دةگةذثني ودةگةذثني ودةگةذثني ودةگةذثني و
 نـةخؤش   نـةخؤش   نـةخؤش   نـةخؤش  ((((((((: : : :  جـةاليل گوتبـووي   جـةاليل گوتبـووي   جـةاليل گوتبـووي   جـةاليل گوتبـووي  ))))))))............ دةمةوث بة پث بگـةذمث، بـة تـةا       دةمةوث بة پث بگـةذمث، بـة تـةا       دةمةوث بة پث بگـةذمث، بـة تـةا       دةمةوث بة پث بگـةذمث، بـة تـةا      ((((((((

دةسيت ئـاخنيبووة   دةسيت ئـاخنيبووة   دةسيت ئـاخنيبووة   دةسيت ئـاخنيبووة   . . . . ئةويش رث كةوتبوو  ئةويش رث كةوتبوو  ئةويش رث كةوتبوو  ئةويش رث كةوتبوو  . . . .  ئةوسا رؤشتبوو   ئةوسا رؤشتبوو   ئةوسا رؤشتبوو   ئةوسا رؤشتبوو  ))))))))............دةكةويدةكةويدةكةويدةكةوي
گريفاين پاصتؤكةي و، بةسةرةو لثژي شةقامة چؤصةكةدا، لة ژثر بارشـيت           گريفاين پاصتؤكةي و، بةسةرةو لثژي شةقامة چؤصةكةدا، لة ژثر بارشـيت           گريفاين پاصتؤكةي و، بةسةرةو لثژي شةقامة چؤصةكةدا، لة ژثر بارشـيت           گريفاين پاصتؤكةي و، بةسةرةو لثژي شةقامة چؤصةكةدا، لة ژثر بارشـيت           

بـةآلم يةكـةم بـةفري    بـةآلم يةكـةم بـةفري    بـةآلم يةكـةم بـةفري    بـةآلم يةكـةم بـةفري    . . . . يةكةم بةفري سـاص نـةبوو    يةكةم بةفري سـاص نـةبوو    يةكةم بةفري سـاص نـةبوو    يةكةم بةفري سـاص نـةبوو    . . . . بةفرةكةدا، داگةذابوو بةفرةكةدا، داگةذابوو بةفرةكةدا، داگةذابوو بةفرةكةدا، داگةذابوو 
پثـي لـة بـستثك    پثـي لـة بـستثك    پثـي لـة بـستثك    پثـي لـة بـستثك    . . . . تا ئةو كاتة بـستثك زيـاتر بـاريبوو    تا ئةو كاتة بـستثك زيـاتر بـاريبوو    تا ئةو كاتة بـستثك زيـاتر بـاريبوو    تا ئةو كاتة بـستثك زيـاتر بـاريبوو    . . . . قورسي ساص بوو  قورسي ساص بوو  قورسي ساص بوو  قورسي ساص بوو  

شوثن پثي لـة قـةراغ شـةقامةكة،        شوثن پثي لـة قـةراغ شـةقامةكة،        شوثن پثي لـة قـةراغ شـةقامةكة،        شوثن پثي لـة قـةراغ شـةقامةكة،        . . . . زياتر بةفري نةرم و سپي رؤ دةچوو      زياتر بةفري نةرم و سپي رؤ دةچوو      زياتر بةفري نةرم و سپي رؤ دةچوو      زياتر بةفري نةرم و سپي رؤ دةچوو      
هـةنگاوي  هـةنگاوي  هـةنگاوي  هـةنگاوي  . . . . شوثن پثي كةسثك بوو كة ئةهوةند و لةسةر خـؤ رؤشـتبوو           شوثن پثي كةسثك بوو كة ئةهوةند و لةسةر خـؤ رؤشـتبوو           شوثن پثي كةسثك بوو كة ئةهوةند و لةسةر خـؤ رؤشـتبوو           شوثن پثي كةسثك بوو كة ئةهوةند و لةسةر خـؤ رؤشـتبوو           

خةتثكي دوورو درثژ بوو كة لة زؤر جث خةتثكي دوورو درثژ بوو كة لة زؤر جث خةتثكي دوورو درثژ بوو كة لة زؤر جث خةتثكي دوورو درثژ بوو كة لة زؤر جث . . . . سووك و نزيكي هةصثنابووةوةسووك و نزيكي هةصثنابووةوةسووك و نزيكي هةصثنابووةوةسووك و نزيكي هةصثنابووةوة
شوثين سـمت و ئانيشكي لـة      شوثين سـمت و ئانيشكي لـة      شوثين سـمت و ئانيشكي لـة      شوثين سـمت و ئانيشكي لـة      . . . . لة چةند جث خزابوو   لة چةند جث خزابوو   لة چةند جث خزابوو   لة چةند جث خزابوو   . . . . بةمالو الدا الدرابوو  بةمالو الدا الدرابوو  بةمالو الدا الدرابوو  بةمالو الدا الدرابوو  

بة سةر فةذشـي سـپي و،       بة سةر فةذشـي سـپي و،       بة سةر فةذشـي سـپي و،       بة سةر فةذشـي سـپي و،       . . . . روا رؤشتبوو روا رؤشتبوو روا رؤشتبوو روا رؤشتبوو ئةو هة ئةو هة ئةو هة ئةو هة . . . . سةر بةفرةكة ديار بوو   سةر بةفرةكة ديار بوو   سةر بةفرةكة ديار بوو   سةر بةفرةكة ديار بوو   
ــووة وردو     ــاو كول ــة ن ــةقامةكة و، ب ــك و رووين ش ــوةيت تاري ــة خةص ــووة وردو    ل ــاو كول ــة ن ــةقامةكة و، ب ــك و رووين ش ــوةيت تاري ــة خةص ــووة وردو    ل ــاو كول ــة ن ــةقامةكة و، ب ــك و رووين ش ــوةيت تاري ــة خةص ــووة وردو    ل ــاو كول ــة ن ــةقامةكة و، ب ــك و رووين ش ــوةيت تاري ــة خةص ل

. . . . جارثك ئوتومبثلثك لة شةقامةكةوة تثپـةذيبوو     جارثك ئوتومبثلثك لة شةقامةكةوة تثپـةذيبوو     جارثك ئوتومبثلثك لة شةقامةكةوة تثپـةذيبوو     جارثك ئوتومبثلثك لة شةقامةكةوة تثپـةذيبوو     . . . . درةشتةكاندا رؤشتبوو درةشتةكاندا رؤشتبوو درةشتةكاندا رؤشتبوو درةشتةكاندا رؤشتبوو 
زوو پذ نةبووبوونـةوة، بـةآلم   زوو پذ نةبووبوونـةوة، بـةآلم   زوو پذ نةبووبوونـةوة، بـةآلم   زوو پذ نةبووبوونـةوة، بـةآلم   . . . . شوثن تةگةرةكاين جؤگةي باريك بوون    شوثن تةگةرةكاين جؤگةي باريك بوون    شوثن تةگةرةكاين جؤگةي باريك بوون    شوثن تةگةرةكاين جؤگةي باريك بوون    

سيگناصـي  سيگناصـي  سيگناصـي  سيگناصـي  . . . . جارثكيش تاكسيةك لثي نزيك بووبووةوةجارثكيش تاكسيةك لثي نزيك بووبووةوةجارثكيش تاكسيةك لثي نزيك بووبووةوةجارثكيش تاكسيةك لثي نزيك بووبووةوة. . . . زوو ون بووبوون زوو ون بووبوون زوو ون بووبوون زوو ون بووبوون 
نةيبيستبوو يان دصـي نـةهاتبوو ال       نةيبيستبوو يان دصـي نـةهاتبوو ال       نةيبيستبوو يان دصـي نـةهاتبوو ال       نةيبيستبوو يان دصـي نـةهاتبوو ال       . . . . ئةو الي لث نةكردبووةوة   ئةو الي لث نةكردبووةوة   ئةو الي لث نةكردبووةوة   ئةو الي لث نةكردبووةوة   . . . . بؤ لثدابوو بؤ لثدابوو بؤ لثدابوو بؤ لثدابوو 

ــپية      ــووة س ــة ســةماي كول ــؤي، ل ــةري خ ــة بةرامب ــةروا ل ــةوة؟ ه ــپية     بكات ــووة س ــة ســةماي كول ــؤي، ل ــةري خ ــة بةرامب ــةروا ل ــةوة؟ ه ــپية     بكات ــووة س ــة ســةماي كول ــؤي، ل ــةري خ ــة بةرامب ــةروا ل ــةوة؟ ه ــپية     بكات ــووة س ــة ســةماي كول ــؤي، ل ــةري خ ــة بةرامب ــةروا ل ــةوة؟ ه بكات
كولووةكان وردو درشت، بـة كؤمـةص لـة دصـي           كولووةكان وردو درشت، بـة كؤمـةص لـة دصـي           كولووةكان وردو درشت، بـة كؤمـةص لـة دصـي           كولووةكان وردو درشت، بـة كؤمـةص لـة دصـي           . . . . سووكةصةكاين روانيبوو سووكةصةكاين روانيبوو سووكةصةكاين روانيبوو سووكةصةكاين روانيبوو 

دا دا دا دا لـة بـةر رؤشـنايي گلـؤپي دارتثلةكانـ         لـة بـةر رؤشـنايي گلـؤپي دارتثلةكانـ         لـة بـةر رؤشـنايي گلـؤپي دارتثلةكانـ         لـة بـةر رؤشـنايي گلـؤپي دارتثلةكانـ         . . . . رةشي ئاسـمانةوة داباريبوون  رةشي ئاسـمانةوة داباريبوون  رةشي ئاسـمانةوة داباريبوون  رةشي ئاسـمانةوة داباريبوون  
لة سةر باين دووكان و ماصـةكان، لـة         لة سةر باين دووكان و ماصـةكان، لـة         لة سةر باين دووكان و ماصـةكان، لـة         لة سةر باين دووكان و ماصـةكان، لـة         . . . . سةمايان كردبوو، هاتبوونة خوار   سةمايان كردبوو، هاتبوونة خوار   سةمايان كردبوو، هاتبوونة خوار   سةمايان كردبوو، هاتبوونة خوار   

سةر لقي درةختةكاين ئةمبةراوبةري شـةقام و، لـة سـةر ئـةو، لةسـةر               سةر لقي درةختةكاين ئةمبةراوبةري شـةقام و، لـة سـةر ئـةو، لةسـةر               سةر لقي درةختةكاين ئةمبةراوبةري شـةقام و، لـة سـةر ئـةو، لةسـةر               سةر لقي درةختةكاين ئةمبةراوبةري شـةقام و، لـة سـةر ئـةو، لةسـةر               
ئـةو هـةروا نـةرم و       ئـةو هـةروا نـةرم و       ئـةو هـةروا نـةرم و       ئـةو هـةروا نـةرم و       . . . . سةرو شاين، تةنانةت بـرؤ و سـمثـصي نيـشتبوون         سةرو شاين، تةنانةت بـرؤ و سـمثـصي نيـشتبوون         سةرو شاين، تةنانةت بـرؤ و سـمثـصي نيـشتبوون         سةرو شاين، تةنانةت بـرؤ و سـمثـصي نيـشتبوون         

ئةهوةند، بة سةر بةفرةكةدا كة توث توث بـةرز بووبـووةوة، هـةنگاوي             ئةهوةند، بة سةر بةفرةكةدا كة توث توث بـةرز بووبـووةوة، هـةنگاوي             ئةهوةند، بة سةر بةفرةكةدا كة توث توث بـةرز بووبـووةوة، هـةنگاوي             ئةهوةند، بة سةر بةفرةكةدا كة توث توث بـةرز بووبـووةوة، هـةنگاوي             
لـةو  لـةو  لـةو  لـةو  ... ... ... ... بؤ كوث؟ لةو شةقامةوة بؤ شـةقامثكيتر و       بؤ كوث؟ لةو شةقامةوة بؤ شـةقامثكيتر و       بؤ كوث؟ لةو شةقامةوة بؤ شـةقامثكيتر و       بؤ كوث؟ لةو شةقامةوة بؤ شـةقامثكيتر و       . . . . هةصثنابوو، رؤشتبوو هةصثنابوو، رؤشتبوو هةصثنابوو، رؤشتبوو هةصثنابوو، رؤشتبوو 

شـةوانثك كـة    شـةوانثك كـة    شـةوانثك كـة    شـةوانثك كـة    . . . . شةوانثكيتري ساآلنثك لةمةبةر  شةوانثكيتري ساآلنثك لةمةبةر  شةوانثكيتري ساآلنثك لةمةبةر  شةوانثكيتري ساآلنثك لةمةبةر  . . . . شةوةوة بؤ شةوانثكيتر  شةوةوة بؤ شةوانثكيتر  شةوةوة بؤ شةوانثكيتر  شةوةوة بؤ شةوانثكيتر  
بـةآلم سـثبةري    بـةآلم سـثبةري    بـةآلم سـثبةري    بـةآلم سـثبةري    . . . . لةم شارة و، لةم وآلتـة نـةبووبوو       لةم شارة و، لةم وآلتـة نـةبووبوو       لةم شارة و، لةم وآلتـة نـةبووبوو       لةم شارة و، لةم وآلتـة نـةبووبوو       . . . . ئةو لثرة نةبووبوو  ئةو لثرة نةبووبوو  ئةو لثرة نةبووبوو  ئةو لثرة نةبووبوو  

سـثبةري  سـثبةري  سـثبةري  سـثبةري  . . . . رةشي لة ماصي ئةفسانة، ژياين ئةفسانةو ناسري شـثواندبوو         رةشي لة ماصي ئةفسانة، ژياين ئةفسانةو ناسري شـثواندبوو         رةشي لة ماصي ئةفسانة، ژياين ئةفسانةو ناسري شـثواندبوو         رةشي لة ماصي ئةفسانة، ژياين ئةفسانةو ناسري شـثواندبوو         
        ............لةبةر پثيةوة بؤلةبةر پثيةوة بؤلةبةر پثيةوة بؤلةبةر پثيةوة بؤ. . . . يت بةفرةكةدا راكشابوويت بةفرةكةدا راكشابوويت بةفرةكةدا راكشابوويت بةفرةكةدا راكشابوورةشي بةسةر سپيةرةشي بةسةر سپيةرةشي بةسةر سپيةرةشي بةسةر سپية

ــتابوو  ــةو راوةس ــتابوو ئ ــةو راوةس ــتابوو ئ ــةو راوةس ــتابوو ئ ــةو راوةس ــبذيبوو . . . . ئ ــةري هةص ــبذيبوو س ــةري هةص ــبذيبوو س ــةري هةص ــبذيبوو س ــةري هةص ــاين  . . . . س ــةر برؤك ــةي س ــاين  كليل ــةر برؤك ــةي س ــاين  كليل ــةر برؤك ــةي س ــاين  كليل ــةر برؤك ــةي س كليل
لـةمالو الي   لـةمالو الي   لـةمالو الي   لـةمالو الي   . . . . بةفري سةر پثصوو، مژؤصةكاين رژابوو    بةفري سةر پثصوو، مژؤصةكاين رژابوو    بةفري سةر پثصوو، مژؤصةكاين رژابوو    بةفري سةر پثصوو، مژؤصةكاين رژابوو    . . . . هةرةسيان هثنابوو هةرةسيان هثنابوو هةرةسيان هثنابوو هةرةسيان هثنابوو 



 

. . . . كـؤآلنثكي ئاشـنا   كـؤآلنثكي ئاشـنا   كـؤآلنثكي ئاشـنا   كـؤآلنثكي ئاشـنا   . . . . لة كؤآلنثكي تةنگةبـةردا بـوو     لة كؤآلنثكي تةنگةبـةردا بـوو     لة كؤآلنثكي تةنگةبـةردا بـوو     لة كؤآلنثكي تةنگةبـةردا بـوو     . . . . خؤي ورد بووبووةوة  خؤي ورد بووبووةوة  خؤي ورد بووبووةوة  خؤي ورد بووبووةوة  
ئاشنا؟ لة ئةمبةراوبةريةوة چةند گلؤپثك بة ژوور دةركةي هةنـدثك لـة            ئاشنا؟ لة ئةمبةراوبةريةوة چةند گلؤپثك بة ژوور دةركةي هةنـدثك لـة            ئاشنا؟ لة ئةمبةراوبةريةوة چةند گلؤپثك بة ژوور دةركةي هةنـدثك لـة            ئاشنا؟ لة ئةمبةراوبةريةوة چةند گلؤپثك بة ژوور دةركةي هةنـدثك لـة            
ــاك      ــةفرةكانيان روون ــووة ب ــةماي كل ــةزمي س ــةوة ب ــةكاين كؤآلن ــاك     ماص ــةفرةكانيان روون ــووة ب ــةماي كل ــةزمي س ــةوة ب ــةكاين كؤآلن ــاك     ماص ــةفرةكانيان روون ــووة ب ــةماي كل ــةزمي س ــةوة ب ــةكاين كؤآلن ــاك     ماص ــةفرةكانيان روون ــووة ب ــةماي كل ــةزمي س ــةوة ب ــةكاين كؤآلن ماص

لـة گـةمارؤي رووناكـايي      لـة گـةمارؤي رووناكـايي      لـة گـةمارؤي رووناكـايي      لـة گـةمارؤي رووناكـايي      . . . . ئةو لة گةمارؤي گلؤپةكاندا بوو    ئةو لة گةمارؤي گلؤپةكاندا بوو    ئةو لة گةمارؤي گلؤپةكاندا بوو    ئةو لة گةمارؤي گلؤپةكاندا بوو    . . . . كردبووةوةكردبووةوةكردبووةوةكردبووةوة
لـة گـةمارؤي سـثبةرةكانيخؤيدا      لـة گـةمارؤي سـثبةرةكانيخؤيدا      لـة گـةمارؤي سـثبةرةكانيخؤيدا      لـة گـةمارؤي سـثبةرةكانيخؤيدا      . . . . كزي سةر دةركةي داخراوي ماصةكان    كزي سةر دةركةي داخراوي ماصةكان    كزي سةر دةركةي داخراوي ماصةكان    كزي سةر دةركةي داخراوي ماصةكان    

        ............كؤمةصثك سثبةري رةش، لثص و لثصتر لةبةر پثيةوة بؤكؤمةصثك سثبةري رةش، لثص و لثصتر لةبةر پثيةوة بؤكؤمةصثك سثبةري رةش، لثص و لثصتر لةبةر پثيةوة بؤكؤمةصثك سثبةري رةش، لثص و لثصتر لةبةر پثيةوة بؤ. . . . بووبووبووبوو
. . . . ســثبةرةكان بــة دةوريــدا ســووذابوونةوةســثبةرةكان بــة دةوريــدا ســووذابوونةوةســثبةرةكان بــة دةوريــدا ســووذابوونةوةســثبةرةكان بــة دةوريــدا ســووذابوونةوة. . . . ئــةو رث كــةوتبووةوةئــةو رث كــةوتبووةوةئــةو رث كــةوتبووةوةئــةو رث كــةوتبووةوة

وةك سـةما و هةصـپةذكثي دةســتةيةك جنؤكـة لــة خةصـوةيت شــةوانةي     وةك سـةما و هةصـپةذكثي دةســتةيةك جنؤكـة لــة خةصـوةيت شــةوانةي     وةك سـةما و هةصـپةذكثي دةســتةيةك جنؤكـة لــة خةصـوةيت شــةوانةي     وةك سـةما و هةصـپةذكثي دةســتةيةك جنؤكـة لــة خةصـوةيت شــةوانةي     
. . . . سثبةرةكان ئةمبةراوبةر بة ديواري ماصـةكاندا هةصـگةذابوون       سثبةرةكان ئةمبةراوبةر بة ديواري ماصـةكاندا هةصـگةذابوون       سثبةرةكان ئةمبةراوبةر بة ديواري ماصـةكاندا هةصـگةذابوون       سثبةرةكان ئةمبةراوبةر بة ديواري ماصـةكاندا هةصـگةذابوون       . . . . كؤآلنثكداكؤآلنثكداكؤآلنثكداكؤآلنثكدا

سةرةتاتكةيان بؤ ئـةو ديـو      سةرةتاتكةيان بؤ ئـةو ديـو      سةرةتاتكةيان بؤ ئـةو ديـو      سةرةتاتكةيان بؤ ئـةو ديـو      . . . . بة دةركةو پةجنةرةي گاصةدراوي ماصةكاندا    بة دةركةو پةجنةرةي گاصةدراوي ماصةكاندا    بة دةركةو پةجنةرةي گاصةدراوي ماصةكاندا    بة دةركةو پةجنةرةي گاصةدراوي ماصةكاندا    
حةمتـةن زؤر كـةس لـةو       حةمتـةن زؤر كـةس لـةو       حةمتـةن زؤر كـةس لـةو       حةمتـةن زؤر كـةس لـةو       . . . . بـؤ ژوورة تاريكـةكان    بـؤ ژوورة تاريكـةكان    بـؤ ژوورة تاريكـةكان    بـؤ ژوورة تاريكـةكان    . . . . پةجنةرةكان كردبوو پةجنةرةكان كردبوو پةجنةرةكان كردبوو پةجنةرةكان كردبوو 

كةسـيان  كةسـيان  كةسـيان  كةسـيان  . . . . كةسيان ئاگايان لة ئـةو نـةبوو      كةسيان ئاگايان لة ئـةو نـةبوو      كةسيان ئاگايان لة ئـةو نـةبوو      كةسيان ئاگايان لة ئـةو نـةبوو      . . . . ژوورة تاريكانةدا خةوتبوون  ژوورة تاريكانةدا خةوتبوون  ژوورة تاريكانةدا خةوتبوون  ژوورة تاريكانةدا خةوتبوون  
ئـةو هـةروا ئةهوةنـد و ئـارام بـة كؤآلنةكـةدا             ئـةو هـةروا ئةهوةنـد و ئـارام بـة كؤآلنةكـةدا             ئـةو هـةروا ئةهوةنـد و ئـارام بـة كؤآلنةكـةدا             ئـةو هـةروا ئةهوةنـد و ئـارام بـة كؤآلنةكـةدا             . . . . چاوةذواين ئةو نةبوون  چاوةذواين ئةو نةبوون  چاوةذواين ئةو نةبوون  چاوةذواين ئةو نةبوون  

لــة كؤتــايي كؤآلنةكــة رووناكــايي ژوورثــك ســةرجني      لــة كؤتــايي كؤآلنةكــة رووناكــايي ژوورثــك ســةرجني      لــة كؤتــايي كؤآلنةكــة رووناكــايي ژوورثــك ســةرجني      لــة كؤتــايي كؤآلنةكــة رووناكــايي ژوورثــك ســةرجني      . . . . رؤشــتبوورؤشــتبوورؤشــتبوورؤشــتبوو
وةها كة ساآلنثك رؤشـن  وةها كة ساآلنثك رؤشـن  وةها كة ساآلنثك رؤشـن  وةها كة ساآلنثك رؤشـن  . . . .  بوو بوو بوو بووئةو ديو پةجنةرةيةك رؤشن ئةو ديو پةجنةرةيةك رؤشن ئةو ديو پةجنةرةيةك رؤشن ئةو ديو پةجنةرةيةك رؤشن . . . . راكثشابووراكثشابووراكثشابووراكثشابوو

بووبث و، ئةو بة هيوا بوو سـثبةرثك، سـثبةري كةسـثك بكةوثتـة سـةر            بووبث و، ئةو بة هيوا بوو سـثبةرثك، سـثبةري كةسـثك بكةوثتـة سـةر            بووبث و، ئةو بة هيوا بوو سـثبةرثك، سـثبةري كةسـثك بكةوثتـة سـةر            بووبث و، ئةو بة هيوا بوو سـثبةرثك، سـثبةري كةسـثك بكةوثتـة سـةر            
ســثبةري كــث؟ ســاآلنثك لةوةبــةر ســثبةري كــث؟ ســاآلنثك لةوةبــةر ســثبةري كــث؟ ســاآلنثك لةوةبــةر ســثبةري كــث؟ ســاآلنثك لةوةبــةر . . . . پــةردة و پــشت پــةردةي دادراوةيپــةردة و پــشت پــةردةي دادراوةيپــةردة و پــشت پــةردةي دادراوةيپــةردة و پــشت پــةردةي دادراوةي

سثبةري ئةفسانة بوو كةوتبووة سةر پةردة و پشت پـةردةي دادراوةي           سثبةري ئةفسانة بوو كةوتبووة سةر پةردة و پشت پـةردةي دادراوةي           سثبةري ئةفسانة بوو كةوتبووة سةر پةردة و پشت پـةردةي دادراوةي           سثبةري ئةفسانة بوو كةوتبووة سةر پةردة و پشت پـةردةي دادراوةي           
. . . . ئةو زانيبووي ئةو زانيبووي ئةو زانيبووي ئةو زانيبووي . . . . ئةفسانة كراسثكي تةخت شيين لةبةردا بوو     ئةفسانة كراسثكي تةخت شيين لةبةردا بوو     ئةفسانة كراسثكي تةخت شيين لةبةردا بوو     ئةفسانة كراسثكي تةخت شيين لةبةردا بوو     . . . . پةجنةرةكةپةجنةرةكةپةجنةرةكةپةجنةرةكة

ــةردابووةوة  ــآلوي بةســةر شــانيدا ب ــژي پــةخش و ب ــةردابووةوة ق ــآلوي بةســةر شــانيدا ب ــژي پــةخش و ب ــةردابووةوة ق ــآلوي بةســةر شــانيدا ب ــژي پــةخش و ب ــةردابووةوة ق ــآلوي بةســةر شــانيدا ب ــژي پــةخش و ب ــووي. . . . ق ــةو ديب ــوويئ ــةو ديب ــوويئ ــةو ديب ــوويئ ــةو ديب . . . . ئ
سثبةري ئةفسانة لة پشتثن بـةرةو ژوور، گـةورة و          سثبةري ئةفسانة لة پشتثن بـةرةو ژوور، گـةورة و          سثبةري ئةفسانة لة پشتثن بـةرةو ژوور، گـةورة و          سثبةري ئةفسانة لة پشتثن بـةرةو ژوور، گـةورة و          . . . . سثبةرةكةي ديبوو سثبةرةكةي ديبوو سثبةرةكةي ديبوو سثبةرةكةي ديبوو 

تـا گةيـشتبووة    تـا گةيـشتبووة    تـا گةيـشتبووة    تـا گةيـشتبووة    . . . . وردة وردة بچـووك و خةسـتتر بووبـووةوة        وردة وردة بچـووك و خةسـتتر بووبـووةوة        وردة وردة بچـووك و خةسـتتر بووبـووةوة        وردة وردة بچـووك و خةسـتتر بووبـووةوة        . . . . لثص بوو لثص بوو لثص بوو لثص بوو 
بــاآلي و، ئةوســا دةســتثك، دةســتثكي ســپي و ناســك لؤيــةكي پــةردة  بــاآلي و، ئةوســا دةســتثك، دةســتثكي ســپي و ناســك لؤيــةكي پــةردة  بــاآلي و، ئةوســا دةســتثك، دةســتثكي ســپي و ناســك لؤيــةكي پــةردة  بــاآلي و، ئةوســا دةســتثك، دةســتثكي ســپي و ناســك لؤيــةكي پــةردة  

        . . . . ووةوةووةوةووةوةووةوةدادراوةكةي هةصدابدادراوةكةي هةصدابدادراوةكةي هةصدابدادراوةكةي هةصداب
 شثتة بةو نيوةشةوة، لةبةر ئةو بةفرو سةرماية لـة كـؤآلين              شثتة بةو نيوةشةوة، لةبةر ئةو بةفرو سةرماية لـة كـؤآلين              شثتة بةو نيوةشةوة، لةبةر ئةو بةفرو سةرماية لـة كـؤآلين              شثتة بةو نيوةشةوة، لةبةر ئةو بةفرو سةرماية لـة كـؤآلين             ((((((((

        ))))))))ئثمة چيت دةكرد؟ئثمة چيت دةكرد؟ئثمة چيت دةكرد؟ئثمة چيت دةكرد؟
رؤژاين دوا ئـةو    رؤژاين دوا ئـةو    رؤژاين دوا ئـةو    رؤژاين دوا ئـةو    . . . . سـاآلنثك لةوةبـةر گوتبـووي     سـاآلنثك لةوةبـةر گوتبـووي     سـاآلنثك لةوةبـةر گوتبـووي     سـاآلنثك لةوةبـةر گوتبـووي     . . . . ئةفسانة گوتبووي ئةفسانة گوتبووي ئةفسانة گوتبووي ئةفسانة گوتبووي 

. . . . شةوانة كة ئةو تا دةمةو بةياين چةند جار بة كؤآلنةكةيانـدا تثپـةذيبوو            شةوانة كة ئةو تا دةمةو بةياين چةند جار بة كؤآلنةكةيانـدا تثپـةذيبوو            شةوانة كة ئةو تا دةمةو بةياين چةند جار بة كؤآلنةكةيانـدا تثپـةذيبوو            شةوانة كة ئةو تا دةمةو بةياين چةند جار بة كؤآلنةكةيانـدا تثپـةذيبوو            
بةرامبــةر پةجنــةرةي ژوورةكــةي ئةفــسانة، لةبــةر نــواي گوثــسپانةي  بةرامبــةر پةجنــةرةي ژوورةكــةي ئةفــسانة، لةبــةر نــواي گوثــسپانةي  بةرامبــةر پةجنــةرةي ژوورةكــةي ئةفــسانة، لةبــةر نــواي گوثــسپانةي  بةرامبــةر پةجنــةرةي ژوورةكــةي ئةفــسانة، لةبــةر نــواي گوثــسپانةي  

دةزاين چةنـد  دةزاين چةنـد  دةزاين چةنـد  دةزاين چةنـد  . . . .  تاسـةم كردبـووي    تاسـةم كردبـووي    تاسـةم كردبـووي    تاسـةم كردبـووي   ((((((((: : : : ئةو گوتبووي ئةو گوتبووي ئةو گوتبووي ئةو گوتبووي . . . . ماصثكدا راوةستابوو ماصثكدا راوةستابوو ماصثكدا راوةستابوو ماصثكدا راوةستابوو 



 

ــةديوة؟   ــةكترمان ن ــة ي ــةديوة؟  رؤژة ئثم ــةكترمان ن ــة ي ــةديوة؟  رؤژة ئثم ــةكترمان ن ــة ي ــةديوة؟  رؤژة ئثم ــةكترمان ن ــة ي ــوو  ))))))))!!!!رؤژة ئثم ــةي كردب ــسانة زةردةخةن ــوو   ئةف ــةي كردب ــسانة زةردةخةن ــوو   ئةف ــةي كردب ــسانة زةردةخةن ــوو   ئةف ــةي كردب ــسانة زةردةخةن . . . .  ئةف
    ((((((((: : : :  ئةو گوتبـووي  ئةو گوتبـووي  ئةو گوتبـووي  ئةو گوتبـووي )))))))) بؤ قةرارة هةموو رؤژثك يةكتر ببينني؟    بؤ قةرارة هةموو رؤژثك يةكتر ببينني؟    بؤ قةرارة هةموو رؤژثك يةكتر ببينني؟    بؤ قةرارة هةموو رؤژثك يةكتر ببينني؟   ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي

. . . .  ئةفـسانة پثكـةنيبوو   ئةفـسانة پثكـةنيبوو   ئةفـسانة پثكـةنيبوو   ئةفـسانة پثكـةنيبوو  ))))))))....بـة مـن بـث، هـةموو سـاتثك       بـة مـن بـث، هـةموو سـاتثك       بـة مـن بـث، هـةموو سـاتثك       بـة مـن بـث، هـةموو سـاتثك       . . . . هةموو سـةعاتثك  هةموو سـةعاتثك  هةموو سـةعاتثك  هةموو سـةعاتثك  
 مادام واية بؤچي نابيتة دراوسثمان؟ بـؤ         مادام واية بؤچي نابيتة دراوسثمان؟ بـؤ         مادام واية بؤچي نابيتة دراوسثمان؟ بـؤ         مادام واية بؤچي نابيتة دراوسثمان؟ بـؤ        ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . ةنينثكي خؤش ةنينثكي خؤش ةنينثكي خؤش ةنينثكي خؤش پثكپثكپثكپثك

ماصةكةي بةرامبةرمان بةكرث ناگري؟ ماصي ئةو پريثژنـة كـة پةجنـةرةي            ماصةكةي بةرامبةرمان بةكرث ناگري؟ ماصي ئةو پريثژنـة كـة پةجنـةرةي            ماصةكةي بةرامبةرمان بةكرث ناگري؟ ماصي ئةو پريثژنـة كـة پةجنـةرةي            ماصةكةي بةرامبةرمان بةكرث ناگري؟ ماصي ئةو پريثژنـة كـة پةجنـةرةي            
 ئةفـسانة بـة     ئةفـسانة بـة     ئةفـسانة بـة     ئةفـسانة بـة    ))))))))............ژوورةكةي بةرامبةر بة پةجنـةرةي ژوورةكـةي منـةو        ژوورةكةي بةرامبةر بة پةجنـةرةي ژوورةكـةي منـةو        ژوورةكةي بةرامبةر بة پةجنـةرةي ژوورةكـةي منـةو        ژوورةكةي بةرامبةر بة پةجنـةرةي ژوورةكـةي منـةو        

        ....گاصتةو شؤخيةوة گوتبوويگاصتةو شؤخيةوة گوتبوويگاصتةو شؤخيةوة گوتبوويگاصتةو شؤخيةوة گوتبووي
        ))))))))............ وةك فةرهاد وةك فةرهاد وةك فةرهاد وةك فةرهاد((((((((: : : : ئةو گويتئةو گويتئةو گويتئةو گويت

         ... ... ... ...((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
لةوةيت گةذابووةوة، لـةوةيت خزابـووة ژثـر لثفـةو       لةوةيت گةذابووةوة، لـةوةيت خزابـووة ژثـر لثفـةو       لةوةيت گةذابووةوة، لـةوةيت خزابـووة ژثـر لثفـةو       لةوةيت گةذابووةوة، لـةوةيت خزابـووة ژثـر لثفـةو       . . . . ئةو دةيذاواند ئةو دةيذاواند ئةو دةيذاواند ئةو دةيذاواند 

ــد ــةوة دةيذاوان ــدپةتوةكةي ــةوة دةيذاوان ــدپةتوةكةي ــةوة دةيذاوان ــدپةتوةكةي ــةوة دةيذاوان ــة خــةوين دةدي. . . . پةتوةكةي ــة خــةوين دةديرةنگ ــة خــةوين دةديرةنگ ــة خــةوين دةديرةنگ ــسانة. . . . رةنگ ــسانةخــةوين ئةف ــسانةخــةوين ئةف ــسانةخــةوين ئةف ... ... ... ... خــةوين ئةف
. . . . من لة ژوور سـةريةوة دانيـشتبووم و، سـةيرم دةكـرد           من لة ژوور سـةريةوة دانيـشتبووم و، سـةيرم دةكـرد           من لة ژوور سـةريةوة دانيـشتبووم و، سـةيرم دةكـرد           من لة ژوور سـةريةوة دانيـشتبووم و، سـةيرم دةكـرد           ... ... ... ... خةوين كاصث خةوين كاصث خةوين كاصث خةوين كاصث 

وةك برثـشكةي سـةر سـاج       وةك برثـشكةي سـةر سـاج       وةك برثـشكةي سـةر سـاج       وةك برثـشكةي سـةر سـاج       . . . . ئةو دةيذاواند و بة دةميةوة هةصـدةلةرزي      ئةو دةيذاواند و بة دةميةوة هةصـدةلةرزي      ئةو دةيذاواند و بة دةميةوة هةصـدةلةرزي      ئةو دةيذاواند و بة دةميةوة هةصـدةلةرزي      
        : : : : گومتگومتگومتگومت. . . . روون دةبووةوةروون دةبووةوةروون دةبووةوةروون دةبووةوةهةوا وردة وردة هةوا وردة وردة هةوا وردة وردة هةوا وردة وردة . . . . هةصدةچؤقيهةصدةچؤقيهةصدةچؤقيهةصدةچؤقي

        ))))))))....روون بووةتةوةروون بووةتةوةروون بووةتةوةروون بووةتةوة. . . .  بةيانية بةيانية بةيانية بةيانية((((((((
بـة حاسـتةم سـةري لـة بـن لثفـةو پةتوةكـةي              بـة حاسـتةم سـةري لـة بـن لثفـةو پةتوةكـةي              بـة حاسـتةم سـةري لـة بـن لثفـةو پةتوةكـةي              بـة حاسـتةم سـةري لـة بـن لثفـةو پةتوةكـةي              . . . . بة ئاگـام كـردةوة    بة ئاگـام كـردةوة    بة ئاگـام كـردةوة    بة ئاگـام كـردةوة    

پثصووة بثهثزةكاين وةك پةردةي رةش و چصكين پةجنـةرةي         پثصووة بثهثزةكاين وةك پةردةي رةش و چصكين پةجنـةرةي         پثصووة بثهثزةكاين وةك پةردةي رةش و چصكين پةجنـةرةي         پثصووة بثهثزةكاين وةك پةردةي رةش و چصكين پةجنـةرةي         . . . . دةركثشادةركثشادةركثشادةركثشا
        ....سةيري كردمسةيري كردمسةيري كردمسةيري كردم. . . . ژوورثكي مژگرتوو هةصدرانةوةژوورثكي مژگرتوو هةصدرانةوةژوورثكي مژگرتوو هةصدرانةوةژوورثكي مژگرتوو هةصدرانةوة

        )))))))) دةتواين هةسيت؟  دةتواين هةسيت؟  دةتواين هةسيت؟  دةتواين هةسيت؟ ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت
رؤشـنايي  رؤشـنايي  رؤشـنايي  رؤشـنايي  . . . . هةروا بثهثز چاوي بـة ژوورةكـةدا گثـذا        هةروا بثهثز چاوي بـة ژوورةكـةدا گثـذا        هةروا بثهثز چاوي بـة ژوورةكـةدا گثـذا        هةروا بثهثز چاوي بـة ژوورةكـةدا گثـذا        . . . . هيچي نةگوت هيچي نةگوت هيچي نةگوت هيچي نةگوت 

گـةش  گـةش  گـةش  گـةش  . . . . دةرةوة لة پشت پةجنةرةو پةردة چيندارةكانةوة هاتبووة ژوور       دةرةوة لة پشت پةجنةرةو پةردة چيندارةكانةوة هاتبووة ژوور       دةرةوة لة پشت پةجنةرةو پةردة چيندارةكانةوة هاتبووة ژوور       دةرةوة لة پشت پةجنةرةو پةردة چيندارةكانةوة هاتبووة ژوور       
هةناسـة لةبـةر    هةناسـة لةبـةر    هةناسـة لةبـةر    هةناسـة لةبـةر    . . . . ژوورةكـة سـارد بـوو     ژوورةكـة سـارد بـوو     ژوورةكـة سـارد بـوو     ژوورةكـة سـارد بـوو     . . . . بة ژوورةكةدا بآلو بووبووةوة   بة ژوورةكةدا بآلو بووبووةوة   بة ژوورةكةدا بآلو بووبووةوة   بة ژوورةكةدا بآلو بووبووةوة   

        ....دةميدا دةيبةستدةميدا دةيبةستدةميدا دةيبةستدةميدا دةيبةست
        ))))))))............هةستة وهةستة وهةستة وهةستة و. . . .  ئةگةر دةتواين هةستة ئةگةر دةتواين هةستة ئةگةر دةتواين هةستة ئةگةر دةتواين هةستة((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

ــةكرد  ــةواو ن ــسةكةم ت ــةكرد ق ــةواو ن ــسةكةم ت ــةكرد ق ــةواو ن ــسةكةم ت ــةكرد ق ــةواو ن ــسةكةم ت ــدةتواين. . . . ق ــدةتوايننةي ــدةتوايننةي ــدةتوايننةي ــسان چــاوي لثك. . . . نةي ــسان چــاوي لثكدي ــسان چــاوي لثكدي ــسان چــاوي لثكدي ــةوةدي ــةوةناي ــةوةناي ــةوةناي . . . . ناي
دلؤپـةي عارةقـة وةك     دلؤپـةي عارةقـة وةك     دلؤپـةي عارةقـة وةك     دلؤپـةي عارةقـة وةك     . . . . ناوچاوانيـشي تـةذ بـوو     ناوچاوانيـشي تـةذ بـوو     ناوچاوانيـشي تـةذ بـوو     ناوچاوانيـشي تـةذ بـوو     . . . . پثصووةكاين تةذ بوون  پثصووةكاين تةذ بوون  پثصووةكاين تةذ بوون  پثصووةكاين تةذ بوون  

        شةومن، روون و زوآلص شةومن، روون و زوآلص شةومن، روون و زوآلص شةومن، روون و زوآلص 
        

        . . . . سةري بؤ ژثر لثفةو پةتووةكةي بردةوةسةري بؤ ژثر لثفةو پةتووةكةي بردةوةسةري بؤ ژثر لثفةو پةتووةكةي بردةوةسةري بؤ ژثر لثفةو پةتووةكةي بردةوة. . . . نيشتبووة سةر روومةيتنيشتبووة سةر روومةيتنيشتبووة سةر روومةيتنيشتبووة سةر روومةيت
 ئةگةر ماصي ئةو پريثژنـة بـةكرث بگـري، ئيتـر             ئةگةر ماصي ئةو پريثژنـة بـةكرث بگـري، ئيتـر             ئةگةر ماصي ئةو پريثژنـة بـةكرث بگـري، ئيتـر             ئةگةر ماصي ئةو پريثژنـة بـةكرث بگـري، ئيتـر            ((((((((: : : : ئةفسانة گوتبووي ئةفسانة گوتبووي ئةفسانة گوتبووي ئةفسانة گوتبووي 

تـؤ  تـؤ  تـؤ  تـؤ  . . . . دةتوانني هةموو رؤژثك و، تةنانةت هةموو سةعاتثك يةكتر ببيـنني         دةتوانني هةموو رؤژثك و، تةنانةت هةموو سةعاتثك يةكتر ببيـنني         دةتوانني هةموو رؤژثك و، تةنانةت هةموو سةعاتثك يةكتر ببيـنني         دةتوانني هةموو رؤژثك و، تةنانةت هةموو سةعاتثك يةكتر ببيـنني         



 

 ئةو   ئةو   ئةو   ئةو  ))))))))............لة ناو پةجنةرةي ژوورةكةت و من لةبةر پةجنةرةي ژوورةكةم        لة ناو پةجنةرةي ژوورةكةت و من لةبةر پةجنةرةي ژوورةكةم        لة ناو پةجنةرةي ژوورةكةت و من لةبةر پةجنةرةي ژوورةكةم        لة ناو پةجنةرةي ژوورةكةت و من لةبةر پةجنةرةي ژوورةكةم        
 رؤژثكيش كة كةستان لة مـاص نـةبث بـة دزيـةوة بثيتـة الم                 رؤژثكيش كة كةستان لة مـاص نـةبث بـة دزيـةوة بثيتـة الم                 رؤژثكيش كة كةستان لة مـاص نـةبث بـة دزيـةوة بثيتـة الم                 رؤژثكيش كة كةستان لة مـاص نـةبث بـة دزيـةوة بثيتـة الم                ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي

 ئةوسا پثكةوة لة ژوورثـك، دوور لـة چـاوو            ئةوسا پثكةوة لة ژوورثـك، دوور لـة چـاوو            ئةوسا پثكةوة لة ژوورثـك، دوور لـة چـاوو            ئةوسا پثكةوة لة ژوورثـك، دوور لـة چـاوو           ((((((((: : : :  ئةفسانة گوتبووي   ئةفسانة گوتبووي   ئةفسانة گوتبووي   ئةفسانة گوتبووي  ))))))))............وووو
آلنثك لةوةبةر  آلنثك لةوةبةر  آلنثك لةوةبةر  آلنثك لةوةبةر   ئةفسانة سا   ئةفسانة سا   ئةفسانة سا   ئةفسانة سا  ))))))))............گوثي خةصك تثر دصي خؤمان قسة بكةين و       گوثي خةصك تثر دصي خؤمان قسة بكةين و       گوثي خةصك تثر دصي خؤمان قسة بكةين و       گوثي خةصك تثر دصي خؤمان قسة بكةين و       

لـةو رؤژةوة لثـرة رؤشـتبوو، لـة         لـةو رؤژةوة لثـرة رؤشـتبوو، لـة         لـةو رؤژةوة لثـرة رؤشـتبوو، لـة         لـةو رؤژةوة لثـرة رؤشـتبوو، لـة         . . . . ئةو لـة برييچووبـووةوة    ئةو لـة برييچووبـووةوة    ئةو لـة برييچووبـووةوة    ئةو لـة برييچووبـووةوة    . . . . گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي
هةموو ساآلين غوربةت و ئاوارةيي، لةو رؤژةوة گةذابووةوة، تةنانـةت     هةموو ساآلين غوربةت و ئاوارةيي، لةو رؤژةوة گةذابووةوة، تةنانـةت     هةموو ساآلين غوربةت و ئاوارةيي، لةو رؤژةوة گةذابووةوة، تةنانـةت     هةموو ساآلين غوربةت و ئاوارةيي، لةو رؤژةوة گةذابووةوة، تةنانـةت     
. . . . ئةو كاتةش كـة چريؤكـي فـةرهادي دةنووسـي، بـريي نةكـةوتبووةوة             ئةو كاتةش كـة چريؤكـي فـةرهادي دةنووسـي، بـريي نةكـةوتبووةوة             ئةو كاتةش كـة چريؤكـي فـةرهادي دةنووسـي، بـريي نةكـةوتبووةوة             ئةو كاتةش كـة چريؤكـي فـةرهادي دةنووسـي، بـريي نةكـةوتبووةوة             

نةيدةزاين ئةو بةشة لة چريؤكي فةرهاد و كاصث، بةشثك لة    نةيدةزاين ئةو بةشة لة چريؤكي فةرهاد و كاصث، بةشثك لة    نةيدةزاين ئةو بةشة لة چريؤكي فةرهاد و كاصث، بةشثك لة    نةيدةزاين ئةو بةشة لة چريؤكي فةرهاد و كاصث، بةشثك لة    ... ... ... ... نةيزانيبوونةيزانيبوونةيزانيبوونةيزانيبوو
خــةون و خةياصــثكي خؤشــي خــؤي و خــةون و خةياصــثكي خؤشــي خــؤي و خــةون و خةياصــثكي خؤشــي خــؤي و خــةون و خةياصــثكي خؤشــي خــؤي و . . . . خــةونثكي خؤشــي خــؤي بــووةخــةونثكي خؤشــي خــؤي بــووةخــةونثكي خؤشــي خــؤي بــووةخــةونثكي خؤشــي خــؤي بــووة

        . . . . ئةفسانة، كة ساآلنثك لةوةبةر فةرامؤشي كردووةئةفسانة، كة ساآلنثك لةوةبةر فةرامؤشي كردووةئةفسانة، كة ساآلنثك لةوةبةر فةرامؤشي كردووةئةفسانة، كة ساآلنثك لةوةبةر فةرامؤشي كردووة
        ............خؤزگة ئةو دةستة سپي و ناسكةخؤزگة ئةو دةستة سپي و ناسكةخؤزگة ئةو دةستة سپي و ناسكةخؤزگة ئةو دةستة سپي و ناسكة... ... ... ...  ئةفسانة ئةفسانة ئةفسانة ئةفسانة((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

وةك نةخؤشي بة گيانـةآلوة بـانگي ئـازيزي         وةك نةخؤشي بة گيانـةآلوة بـانگي ئـازيزي         وةك نةخؤشي بة گيانـةآلوة بـانگي ئـازيزي         وةك نةخؤشي بة گيانـةآلوة بـانگي ئـازيزي         . . . . ئةو ديسان دةيذاواند  ئةو ديسان دةيذاواند  ئةو ديسان دةيذاواند  ئةو ديسان دةيذاواند  
        ....دةكرددةكرددةكرددةكرد

        ))))))))............ كاصث كاصث كاصث كاصث((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
ــن ترســابووم ــن ترســابوومم ــن ترســابوومم ــن ترســابوومم ــ. . . . م ــةران ب ــنيگ ــةران ب ــنيگ ــةران ب ــنيگ ــةران ب ــةم . . . . ووموومووموومنيگ ــث چــي بك ــدةزاين دةب ــةم نةم ــث چــي بك ــدةزاين دةب ــةم نةم ــث چــي بك ــدةزاين دةب ــةم نةم ــث چــي بك ــدةزاين دةب . . . . نةم

ــدةم   ــةيت بـ ــؤن يارمـ ــث چـ ــدةزاين دةبـ ــدةم  نةمـ ــةيت بـ ــؤن يارمـ ــث چـ ــدةزاين دةبـ ــدةم  نةمـ ــةيت بـ ــؤن يارمـ ــث چـ ــدةزاين دةبـ ــدةم  نةمـ ــةيت بـ ــؤن يارمـ ــث چـ ــدةزاين دةبـ ــةروو  . . . . نةمـ ــتام و سـ ــةروو  هةسـ ــتام و سـ ــةروو  هةسـ ــتام و سـ ــةروو  هةسـ ــتام و سـ هةسـ
چوومة بـةر پةجنةرةكـةو لؤيـةكي پةردةكـةم         چوومة بـةر پةجنةرةكـةو لؤيـةكي پةردةكـةم         چوومة بـةر پةجنةرةكـةو لؤيـةكي پةردةكـةم         چوومة بـةر پةجنةرةكـةو لؤيـةكي پةردةكـةم         . . . . خوارثكيژوورةكةم كرد خوارثكيژوورةكةم كرد خوارثكيژوورةكةم كرد خوارثكيژوورةكةم كرد 

. . . . ئاسـمان تاوو ساو بووئاسـمان تاوو ساو بووئاسـمان تاوو ساو بووئاسـمان تاوو ساو بوو. . . . بارشتةكة نةمابووبارشتةكة نةمابووبارشتةكة نةمابووبارشتةكة نةمابوو. . . . چثشتةنگاو بووچثشتةنگاو بووچثشتةنگاو بووچثشتةنگاو بوو. . . . هةصدايةوةهةصدايةوةهةصدايةوةهةصدايةوة
حةسار پذ لـة بـةفرو، پـةيل درةختـةكان لـة ژثـر قورسـايي بةفرةكـةدا           حةسار پذ لـة بـةفرو، پـةيل درةختـةكان لـة ژثـر قورسـايي بةفرةكـةدا           حةسار پذ لـة بـةفرو، پـةيل درةختـةكان لـة ژثـر قورسـايي بةفرةكـةدا           حةسار پذ لـة بـةفرو، پـةيل درةختـةكان لـة ژثـر قورسـايي بةفرةكـةدا           

تيـشكي خـؤر لـة سـةر روومـةيت سـپي            تيـشكي خـؤر لـة سـةر روومـةيت سـپي            تيـشكي خـؤر لـة سـةر روومـةيت سـپي            تيـشكي خـؤر لـة سـةر روومـةيت سـپي            . . . . دنيا سپي بـوو   دنيا سپي بـوو   دنيا سپي بـوو   دنيا سپي بـوو   . . . . نةويبوونةوةنةويبوونةوةنةويبوونةوةنةويبوونةوة
        . . . . پةردةكةم دادايةوةپةردةكةم دادايةوةپةردةكةم دادايةوةپةردةكةم دادايةوة. . . . چاوي ئازار دةداچاوي ئازار دةداچاوي ئازار دةداچاوي ئازار دةدا. . . . بةفرةكة دةدرةوشايةوةبةفرةكة دةدرةوشايةوةبةفرةكة دةدرةوشايةوةبةفرةكة دةدرةوشايةوة

        ))))))))............ كاصث گيان كاصث گيان كاصث گيان كاصث گيان((((((((
خؤزگة دةمتواين بذؤم بة شوثن كةسثكدا،      خؤزگة دةمتواين بذؤم بة شوثن كةسثكدا،      خؤزگة دةمتواين بذؤم بة شوثن كةسثكدا،      خؤزگة دةمتواين بذؤم بة شوثن كةسثكدا،      . . . . خؤزگة كةسثك دةهات  خؤزگة كةسثك دةهات  خؤزگة كةسثك دةهات  خؤزگة كةسثك دةهات  

ــةم  ــؤ كةســثك بك ــةفوون ب ــان تةل ــةم ي ــؤ كةســثك بك ــةفوون ب ــان تةل ــةم ي ــؤ كةســثك بك ــةفوون ب ــان تةل ــةم ي ــؤ كةســثك بك ــةفوون ب ــان تةل ــواين  . . . . ي ــووس دةيت ــة چريؤكن ــواين  خؤزگ ــووس دةيت ــة چريؤكن ــواين  خؤزگ ــووس دةيت ــة چريؤكن ــواين  خؤزگ ــووس دةيت ــة چريؤكن خؤزگ
        ناتوانث؟ناتوانث؟ناتوانث؟ناتوانث؟. . . . ؤ كةسثكي چريؤكةكةي بكا و بيخوازثؤ كةسثكي چريؤكةكةي بكا و بيخوازثؤ كةسثكي چريؤكةكةي بكا و بيخوازثؤ كةسثكي چريؤكةكةي بكا و بيخوازثتةلةفوون بتةلةفوون بتةلةفوون بتةلةفوون ب
        )))))))).... ئثستا يان ساتثكيتر كةسثك دث ئثستا يان ساتثكيتر كةسثك دث ئثستا يان ساتثكيتر كةسثك دث ئثستا يان ساتثكيتر كةسثك دث((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

 دةنگثـك لـة دةرةوة دث، حةمتـةن          دةنگثـك لـة دةرةوة دث، حةمتـةن          دةنگثـك لـة دةرةوة دث، حةمتـةن          دةنگثـك لـة دةرةوة دث، حةمتـةن         ((((((((: : : : گـومت گـومت گـومت گـومت . . . . لةبةر خؤمةوة گـومت   لةبةر خؤمةوة گـومت   لةبةر خؤمةوة گـومت   لةبةر خؤمةوة گـومت   
        ))))))))....مونريةيةمونريةيةمونريةيةمونريةية

دةركةي حةساري كردبـووةوة و، بـة نـاو بةفرةكـةدا           دةركةي حةساري كردبـووةوة و، بـة نـاو بةفرةكـةدا           دةركةي حةساري كردبـووةوة و، بـة نـاو بةفرةكـةدا           دةركةي حةساري كردبـووةوة و، بـة نـاو بةفرةكـةدا           . . . . مونرية بوو مونرية بوو مونرية بوو مونرية بوو 
لة سةر پليكانةكان، لة راذةوةكة، لـة پـشت دةركـةي ژوورةكـة           لة سةر پليكانةكان، لة راذةوةكة، لـة پـشت دةركـةي ژوورةكـة           لة سةر پليكانةكان، لة راذةوةكة، لـة پـشت دةركـةي ژوورةكـة           لة سةر پليكانةكان، لة راذةوةكة، لـة پـشت دةركـةي ژوورةكـة           . . . . هاتبووهاتبووهاتبووهاتبوو



 

. . . . دةركـةي ژوورةكـةي كـردةوة     دةركـةي ژوورةكـةي كـردةوة     دةركـةي ژوورةكـةي كـردةوة     دةركـةي ژوورةكـةي كـردةوة     . . . . پثي بـة زةويـدا كوتـاو خـؤي تةكانـد          پثي بـة زةويـدا كوتـاو خـؤي تةكانـد          پثي بـة زةويـدا كوتـاو خـؤي تةكانـد          پثي بـة زةويـدا كوتـاو خـؤي تةكانـد          
        )))))))).... ماشةآل چ بةفرثك باريوة ماشةآل چ بةفرثك باريوة ماشةآل چ بةفرثك باريوة ماشةآل چ بةفرثك باريوة((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . داوثين تا سةر ئةژنؤ تةذ بووداوثين تا سةر ئةژنؤ تةذ بووداوثين تا سةر ئةژنؤ تةذ بووداوثين تا سةر ئةژنؤ تةذ بوو

سـفرةي  سـفرةي  سـفرةي  سـفرةي  . . . . مونرية لة نـاو دةركةكـةوة چـاوي بـة ژوورةكـةدا گثـذا             مونرية لة نـاو دةركةكـةوة چـاوي بـة ژوورةكـةدا گثـذا             مونرية لة نـاو دةركةكـةوة چـاوي بـة ژوورةكـةدا گثـذا             مونرية لة نـاو دةركةكـةوة چـاوي بـة ژوورةكـةدا گثـذا             
سـةيري  سـةيري  سـةيري  سـةيري  . . . . ئةو هثشتا لةناو جثگةكةيدا بوو    ئةو هثشتا لةناو جثگةكةيدا بوو    ئةو هثشتا لةناو جثگةكةيدا بوو    ئةو هثشتا لةناو جثگةكةيدا بوو    . . . . دوثشةو هثشتا هةصنةگريابوو  دوثشةو هثشتا هةصنةگريابوو  دوثشةو هثشتا هةصنةگريابوو  دوثشةو هثشتا هةصنةگريابوو  

ــث ــثهات ــثهات ــثهات ــوةدا ....هات ــةي پث ــةي ژوورةك ــوةدا  دةرك ــةي پث ــةي ژوورةك ــوةدا  دةرك ــةي پث ــةي ژوورةك ــوةدا  دةرك ــةي پث ــةي ژوورةك ــةم ژوورة((((((((. . . .  دةرك ــة ئ ــةم ژوورة بذوان ــة ئ ــةم ژوورة بذوان ــة ئ ــةم ژوورة بذوان ــة ئ ــةر ))))))))!!!! بذوان ــةر  لةب ــةر  لةب ــةر  لةب  لةب
. . . . ژوورةكة تةا پيس و شـپرزة نـةبوو، سـارديش بـوو           ژوورةكة تةا پيس و شـپرزة نـةبوو، سـارديش بـوو           ژوورةكة تةا پيس و شـپرزة نـةبوو، سـارديش بـوو           ژوورةكة تةا پيس و شـپرزة نـةبوو، سـارديش بـوو           . . . . خؤيةوة گويت خؤيةوة گويت خؤيةوة گويت خؤيةوة گويت 

ــوو  ــة چ ــةرةو زؤپاك ــوو ب ــة چ ــةرةو زؤپاك ــوو ب ــة چ ــةرةو زؤپاك ــوو ب ــة چ ــةرةو زؤپاك ــووةوة . . . . ب ــة كوژاب ــووةوة زؤپاك ــة كوژاب ــووةوة زؤپاك ــة كوژاب ــووةوة زؤپاك ــة كوژاب ــة  . . . . زؤپاك ــوو دةمثكةي ــار ب ــة  دي ــوو دةمثكةي ــار ب ــة  دي ــوو دةمثكةي ــار ب ــة  دي ــوو دةمثكةي ــار ب دي
        ))))))))............ ئةم زؤپاية ئةم زؤپاية ئةم زؤپاية ئةم زؤپاية((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . ترساترساترساترسا. . . . مونرية داچصةكيمونرية داچصةكيمونرية داچصةكيمونرية داچصةكي. . . . كووژاوةتةوةكووژاوةتةوةكووژاوةتةوةكووژاوةتةوة

ئـةو لـة ژثـر لثفـةو پةتوةكـةي          ئـةو لـة ژثـر لثفـةو پةتوةكـةي          ئـةو لـة ژثـر لثفـةو پةتوةكـةي          ئـةو لـة ژثـر لثفـةو پةتوةكـةي          . . . . بة ترسةوة لة ئةو نزيـك بـووةوة       بة ترسةوة لة ئةو نزيـك بـووةوة       بة ترسةوة لة ئةو نزيـك بـووةوة       بة ترسةوة لة ئةو نزيـك بـووةوة       
وةها كة مـردووي ديـيب،      وةها كة مـردووي ديـيب،      وةها كة مـردووي ديـيب،      وةها كة مـردووي ديـيب،      . . . . لثفةكةي لة سةر روومةيت الدا    لثفةكةي لة سةر روومةيت الدا    لثفةكةي لة سةر روومةيت الدا    لثفةكةي لة سةر روومةيت الدا    . . . . هةصدةلةرزيهةصدةلةرزيهةصدةلةرزيهةصدةلةرزي

        . . . . ئان و سات رةنگي پةذي و، بة سنگي خؤيدا كثشائان و سات رةنگي پةذي و، بة سنگي خؤيدا كثشائان و سات رةنگي پةذي و، بة سنگي خؤيدا كثشائان و سات رةنگي پةذي و، بة سنگي خؤيدا كثشا
تــةپ و كــويت پثــي مــونرية و، جيــذةي  تــةپ و كــويت پثــي مــونرية و، جيــذةي  تــةپ و كــويت پثــي مــونرية و، جيــذةي  تــةپ و كــويت پثــي مــونرية و، جيــذةي  . . . . ئــةو بــةئاگا بووبــووةوةئــةو بــةئاگا بووبــووةوةئــةو بــةئاگا بووبــووةوةئــةو بــةئاگا بووبــووةوة

            )))))))).... سةرمامة سةرمامة سةرمامة سةرمامة((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . كرانةوةي دةركةكة بةئاگاي كردبووةوةكرانةوةي دةركةكة بةئاگاي كردبووةوةكرانةوةي دةركةكة بةئاگاي كردبووةوةكرانةوةي دةركةكة بةئاگاي كردبووةوة
دةسيت بة روومةتيـدا  دةسيت بة روومةتيـدا  دةسيت بة روومةتيـدا  دةسيت بة روومةتيـدا  . . . . باوةشي بة سةريدا كرد باوةشي بة سةريدا كرد باوةشي بة سةريدا كرد باوةشي بة سةريدا كرد . . . .  بوو  بوو  بوو  بوو مونرية خةجآل مونرية خةجآل مونرية خةجآل مونرية خةجآل 

        ....روومةيت هةصمي لث هةصدةستاروومةيت هةصمي لث هةصدةستاروومةيت هةصمي لث هةصدةستاروومةيت هةصمي لث هةصدةستا. . . . سةري شةآلصي عارةق بووسةري شةآلصي عارةق بووسةري شةآلصي عارةق بووسةري شةآلصي عارةق بوو. . . . هثناهثناهثناهثنا
        ))))))))چيت بةسةر هاتووة؟ چيت بةسةر هاتووة؟ چيت بةسةر هاتووة؟ چيت بةسةر هاتووة؟ ... ... ... ...  خوشكت كوثر بث خوشكت كوثر بث خوشكت كوثر بث خوشكت كوثر بث((((((((

. . . . زةردةخةنةيةكي كزو بثتني  زةردةخةنةيةكي كزو بثتني  زةردةخةنةيةكي كزو بثتني  زةردةخةنةيةكي كزو بثتني  . . . . مونرية گرياو، ئةو زةردةخةنةي كرد    مونرية گرياو، ئةو زةردةخةنةي كرد    مونرية گرياو، ئةو زةردةخةنةي كرد    مونرية گرياو، ئةو زةردةخةنةي كرد    
        ))))))))............سةرمامةسةرمامةسةرمامةسةرمامة... ... ... ... نةخؤشمنةخؤشمنةخؤشمنةخؤشم... ... ... ...  هيچ نية هيچ نية هيچ نية هيچ نية((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . بؤ ئةوة ئارامي بكاتةوةبؤ ئةوة ئارامي بكاتةوةبؤ ئةوة ئارامي بكاتةوةبؤ ئةوة ئارامي بكاتةوة

مـونرية هةسـتاو سةراسـيمة لـة        مـونرية هةسـتاو سةراسـيمة لـة        مـونرية هةسـتاو سةراسـيمة لـة        مـونرية هةسـتاو سةراسـيمة لـة        . . . . بة حاسـتةم دةنگـي دةر دةهـات       بة حاسـتةم دةنگـي دةر دةهـات       بة حاسـتةم دةنگـي دةر دةهـات       بة حاسـتةم دةنگـي دةر دةهـات       
. . . . ديـسان هاتـةوة  ديـسان هاتـةوة  ديـسان هاتـةوة  ديـسان هاتـةوة  . . . . نةويت هثناو، زؤپاكةي هةصـكرد نةويت هثناو، زؤپاكةي هةصـكرد نةويت هثناو، زؤپاكةي هةصـكرد نةويت هثناو، زؤپاكةي هةصـكرد . . . . ژوورةكة چووة دةر ژوورةكة چووة دةر ژوورةكة چووة دةر ژوورةكة چووة دةر 

        ....باوةشي بة سةريدا كردةوة و، دةسيت بة روومةتيدا هثنايةوةباوةشي بة سةريدا كردةوة و، دةسيت بة روومةتيدا هثنايةوةباوةشي بة سةريدا كردةوة و، دةسيت بة روومةتيدا هثنايةوةباوةشي بة سةريدا كردةوة و، دةسيت بة روومةتيدا هثنايةوة
        ))))))))............نةمثنمنةمثنمنةمثنمنةمثنم... ... ... ...  كوثر مب كوثر مب كوثر مب كوثر مب((((((((

اصةكة شـريي   اصةكة شـريي   اصةكة شـريي   اصةكة شـريي   يةخچيةخچيةخچيةخچ. . . . مونرية چوو بؤ ئاشپةزخانة   مونرية چوو بؤ ئاشپةزخانة   مونرية چوو بؤ ئاشپةزخانة   مونرية چوو بؤ ئاشپةزخانة   . . . . ئةو هيچي نةگوت  ئةو هيچي نةگوت  ئةو هيچي نةگوت  ئةو هيچي نةگوت  
ئـةو بـة گـران تؤزثـك     ئـةو بـة گـران تؤزثـك     ئـةو بـة گـران تؤزثـك     ئـةو بـة گـران تؤزثـك     . . . . بة پةلة گةرمي كـردةوة و، بـؤي هثنـا         بة پةلة گةرمي كـردةوة و، بـؤي هثنـا         بة پةلة گةرمي كـردةوة و، بـؤي هثنـا         بة پةلة گةرمي كـردةوة و، بـؤي هثنـا         . . . . تثدا بوو تثدا بوو تثدا بوو تثدا بوو 
. . . . نيوة پةرداخثك لـة شـريةكةي هةصـقوذاند       نيوة پةرداخثك لـة شـريةكةي هةصـقوذاند       نيوة پةرداخثك لـة شـريةكةي هةصـقوذاند       نيوة پةرداخثك لـة شـريةكةي هةصـقوذاند       . . . . بة يارمةيت مونرية  بة يارمةيت مونرية  بة يارمةيت مونرية  بة يارمةيت مونرية  . . . . هةصخزاهةصخزاهةصخزاهةصخزا

... ... ... ... گـةرماي زؤپاكـةش   گـةرماي زؤپاكـةش   گـةرماي زؤپاكـةش   گـةرماي زؤپاكـةش   . . . . گةرماي شريةكة سةهؤصـي دةرووين توانـدةوة      گةرماي شريةكة سةهؤصـي دةرووين توانـدةوة      گةرماي شريةكة سةهؤصـي دةرووين توانـدةوة      گةرماي شريةكة سةهؤصـي دةرووين توانـدةوة      
مونرية وةك دايكثك منداصةكةي نةخؤش كةوتبث دةگريا و، خؤي كـةذ و       مونرية وةك دايكثك منداصةكةي نةخؤش كةوتبث دةگريا و، خؤي كـةذ و       مونرية وةك دايكثك منداصةكةي نةخؤش كةوتبث دةگريا و، خؤي كـةذ و       مونرية وةك دايكثك منداصةكةي نةخؤش كةوتبث دةگريا و، خؤي كـةذ و       

        ....پاشـماوةي شرية گةرمةكةشي دةرخوارد دةداپاشـماوةي شرية گةرمةكةشي دةرخوارد دةداپاشـماوةي شرية گةرمةكةشي دةرخوارد دةداپاشـماوةي شرية گةرمةكةشي دةرخوارد دةدا. . . . كوثر دةكردكوثر دةكردكوثر دةكردكوثر دةكرد
وةها كة كةسثك پثي گوتبثتم، لة خؤركةوتين       وةها كة كةسثك پثي گوتبثتم، لة خؤركةوتين       وةها كة كةسثك پثي گوتبثتم، لة خؤركةوتين       وةها كة كةسثك پثي گوتبثتم، لة خؤركةوتين       . . . .  دةمزاين نةخؤشي   دةمزاين نةخؤشي   دةمزاين نةخؤشي   دةمزاين نةخؤشي  ((((((((

        ))))))))....بةيانيةوة سةد جار تةلةفوومن بؤ كردي و هةصت نةگرتبةيانيةوة سةد جار تةلةفوومن بؤ كردي و هةصت نةگرتبةيانيةوة سةد جار تةلةفوومن بؤ كردي و هةصت نةگرتبةيانيةوة سةد جار تةلةفوومن بؤ كردي و هةصت نةگرت



 

لثي دايةوة و، تةلةفووين    لثي دايةوة و، تةلةفووين    لثي دايةوة و، تةلةفووين    لثي دايةوة و، تةلةفووين    . . . . قرتابووقرتابووقرتابووقرتابوو. . . . ئةوسا بةرةو تةلةفوونةكة چوو   ئةوسا بةرةو تةلةفوونةكة چوو   ئةوسا بةرةو تةلةفوونةكة چوو   ئةوسا بةرةو تةلةفوونةكة چوو   
        . . . . بؤ باراميش كردبؤ باراميش كردبؤ باراميش كردبؤ باراميش كردپاشان تةلةفووين پاشان تةلةفووين پاشان تةلةفووين پاشان تةلةفووين . . . . بؤ مثردةكةي كردبؤ مثردةكةي كردبؤ مثردةكةي كردبؤ مثردةكةي كرد

        ))))))))............دةبثدةبثدةبثدةبث. . . .  دةبث بة پةلة بتگةيةنينة الي دوكتؤر دةبث بة پةلة بتگةيةنينة الي دوكتؤر دةبث بة پةلة بتگةيةنينة الي دوكتؤر دةبث بة پةلة بتگةيةنينة الي دوكتؤر((((((((
دةنگــي خؤشــي بــة ژوورةكــةدا بــآلو دةنگــي خؤشــي بــة ژوورةكــةدا بــآلو دةنگــي خؤشــي بــة ژوورةكــةدا بــآلو دةنگــي خؤشــي بــة ژوورةكــةدا بــآلو . . . . زؤپاكــة نثــصة نــثص دةئايــسازؤپاكــة نثــصة نــثص دةئايــسازؤپاكــة نثــصة نــثص دةئايــسازؤپاكــة نثــصة نــثص دةئايــسا

مـونرية  مـونرية  مـونرية  مـونرية  . . . . لةرزةكـةي رةويبـووةوة   لةرزةكـةي رةويبـووةوة   لةرزةكـةي رةويبـووةوة   لةرزةكـةي رةويبـووةوة   . . . . ئةو تينثكـي هاتبوويـة    ئةو تينثكـي هاتبوويـة    ئةو تينثكـي هاتبوويـة    ئةو تينثكـي هاتبوويـة    . . . . بووبووةوةبووبووةوةبووبووةوةبووبووةوة
        . . . . فرمثسكي سذيبووفرمثسكي سذيبووفرمثسكي سذيبووفرمثسكي سذيبوو. . . . چاوي وشك كردبووةوةچاوي وشك كردبووةوةچاوي وشك كردبووةوةچاوي وشك كردبووةوة

        ))))))))....بريا بةياين زوو امتايةبريا بةياين زوو امتايةبريا بةياين زوو امتايةبريا بةياين زوو امتاية. . . .  خوشكت مبرث خوشكت مبرث خوشكت مبرث خوشكت مبرث((((((((
. . . . ئـةو كؤصـنجثكي سـةيري كردبـوو       ئـةو كؤصـنجثكي سـةيري كردبـوو       ئـةو كؤصـنجثكي سـةيري كردبـوو       ئـةو كؤصـنجثكي سـةيري كردبـوو       . . . . مونرية دةسيت بة شثالين كرد    مونرية دةسيت بة شثالين كرد    مونرية دةسيت بة شثالين كرد    مونرية دةسيت بة شثالين كرد    

لة ژثر بةرة دةستيدا    لة ژثر بةرة دةستيدا    لة ژثر بةرة دةستيدا    لة ژثر بةرة دةستيدا    . . . . دةمارةكاين ناو پشت و پشتةملي روو كةوتبوون      دةمارةكاين ناو پشت و پشتةملي روو كةوتبوون      دةمارةكاين ناو پشت و پشتةملي روو كةوتبوون      دةمارةكاين ناو پشت و پشتةملي روو كةوتبوون      
ژوورةكــة بــة ژوورةكــة بــة ژوورةكــة بــة ژوورةكــة بــة ... ... ... ... ســةرةگثژةســةرةگثژةســةرةگثژةســةرةگثژة. . . . ئــةو خــؤي پثنــةگريائــةو خــؤي پثنــةگريائــةو خــؤي پثنــةگريائــةو خــؤي پثنــةگريا. . . . وةك مــار دةخــزانوةك مــار دةخــزانوةك مــار دةخــزانوةك مــار دةخــزان
ئةو ناچار درثژ   ئةو ناچار درثژ   ئةو ناچار درثژ   ئةو ناچار درثژ   ... ... ... ... مونريةشمونريةشمونريةشمونريةش... ... ... ... كةلووپةيل ژوورةكة كةلووپةيل ژوورةكة كةلووپةيل ژوورةكة كةلووپةيل ژوورةكة . . . . دةوريدا خواليةوة دةوريدا خواليةوة دةوريدا خواليةوة دةوريدا خواليةوة 

ئـةو بـة جلـوو    ئـةو بـة جلـوو    ئـةو بـة جلـوو    ئـةو بـة جلـوو    . . . . ة ويسيت لثفةو پةتووةكةي پثدا بداتـةوة     ة ويسيت لثفةو پةتووةكةي پثدا بداتـةوة     ة ويسيت لثفةو پةتووةكةي پثدا بداتـةوة     ة ويسيت لثفةو پةتووةكةي پثدا بداتـةوة     مونريمونريمونريمونري. . . . بووةوةبووةوةبووةوةبووةوة
دةرةلنگـي شةذواصـةكةي هثـشتا      دةرةلنگـي شةذواصـةكةي هثـشتا      دةرةلنگـي شةذواصـةكةي هثـشتا      دةرةلنگـي شةذواصـةكةي هثـشتا      . . . . مونرية دي مونرية دي مونرية دي مونرية دي . . . . بةرگي دةرةوة خةوتبوو  بةرگي دةرةوة خةوتبوو  بةرگي دةرةوة خةوتبوو  بةرگي دةرةوة خةوتبوو  

        )))))))) نةكا دوثشةو لة دةرةوة بووبثيت؟  نةكا دوثشةو لة دةرةوة بووبثيت؟  نةكا دوثشةو لة دةرةوة بووبثيت؟  نةكا دوثشةو لة دةرةوة بووبثيت؟ ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . مونرية تؤقامونرية تؤقامونرية تؤقامونرية تؤقا. . . . تةذ بووتةذ بووتةذ بووتةذ بوو
        ....ديسان بة ران و سةرسنگي خؤيدا كثشاديسان بة ران و سةرسنگي خؤيدا كثشاديسان بة ران و سةرسنگي خؤيدا كثشاديسان بة ران و سةرسنگي خؤيدا كثشا

        ))))))))؟ ؟ ؟ ؟ ............بة سةرخؤشيبة سةرخؤشيبة سةرخؤشيبة سةرخؤشي... ... ... ...  بةو بةفر و كذثوة بةو بةفر و كذثوة بةو بةفر و كذثوة بةو بةفر و كذثوة((((((((
مونرية هةسـتاو دةسـتثك     مونرية هةسـتاو دةسـتثك     مونرية هةسـتاو دةسـتثك     مونرية هةسـتاو دةسـتثك     . . . . كؤكةيةكي وشك و بةدةوام   كؤكةيةكي وشك و بةدةوام   كؤكةيةكي وشك و بةدةوام   كؤكةيةكي وشك و بةدةوام   . . . . ئةو كؤكي ئةو كؤكي ئةو كؤكي ئةو كؤكي 

 ئةم هةموو ساصة لة غوربةت چؤن ژياوي؟         ئةم هةموو ساصة لة غوربةت چؤن ژياوي؟         ئةم هةموو ساصة لة غوربةت چؤن ژياوي؟         ئةم هةموو ساصة لة غوربةت چؤن ژياوي؟        ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . جلي وشكي بؤ هثنا   جلي وشكي بؤ هثنا   جلي وشكي بؤ هثنا   جلي وشكي بؤ هثنا   
((((((((        

ئةو تةرمثك بـوو لةبـةر      ئةو تةرمثك بـوو لةبـةر      ئةو تةرمثك بـوو لةبـةر      ئةو تةرمثك بـوو لةبـةر      . . . . جلووبةرگي بؤ گؤذي  جلووبةرگي بؤ گؤذي  جلووبةرگي بؤ گؤذي  جلووبةرگي بؤ گؤذي  . . . . بة گريانةوة گويت  بة گريانةوة گويت  بة گريانةوة گويت  بة گريانةوة گويت  
. . . . مـونرية لثفـةو پةتووةكـةي پثـدا دايـةوة         مـونرية لثفـةو پةتووةكـةي پثـدا دايـةوة         مـونرية لثفـةو پةتووةكـةي پثـدا دايـةوة         مـونرية لثفـةو پةتووةكـةي پثـدا دايـةوة         ... ... ... ... تـةرمي پيـاوثكي   تـةرمي پيـاوثكي   تـةرمي پيـاوثكي   تـةرمي پيـاوثكي   . . . . دةستيدادةستيدادةستيدادةستيدا
هـةروا  هـةروا  هـةروا  هـةروا  . . . . چـؤن رؤشـتبووي هـةروا گةذاويتـةوة       چـؤن رؤشـتبووي هـةروا گةذاويتـةوة       چـؤن رؤشـتبووي هـةروا گةذاويتـةوة       چـؤن رؤشـتبووي هـةروا گةذاويتـةوة       . . . .  تؤ نةگؤذاوي   تؤ نةگؤذاوي   تؤ نةگؤذاوي   تؤ نةگؤذاوي  ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

ئةم هةموو ساصـة    ئةم هةموو ساصـة    ئةم هةموو ساصـة    ئةم هةموو ساصـة    . . . . كزو ماتتر كزو ماتتر كزو ماتتر كزو ماتتر . . . . لةذو الوازتر بووي  لةذو الوازتر بووي  لةذو الوازتر بووي  لةذو الوازتر بووي  ... ... ... ... شپرزة و بثمةباالت  شپرزة و بثمةباالت  شپرزة و بثمةباالت  شپرزة و بثمةباالت  
وةك هـةموو كةسـيتر بـة خـؤت و بـة            وةك هـةموو كةسـيتر بـة خـؤت و بـة            وةك هـةموو كةسـيتر بـة خـؤت و بـة            وةك هـةموو كةسـيتر بـة خـؤت و بـة            . . . . لة خؤوة پثموابووة تؤ گؤذاوي    لة خؤوة پثموابووة تؤ گؤذاوي    لة خؤوة پثموابووة تؤ گؤذاوي    لة خؤوة پثموابووة تؤ گؤذاوي    

        ))))))))............ژيانتدا راگةيشتوويژيانتدا راگةيشتوويژيانتدا راگةيشتوويژيانتدا راگةيشتووي
تـؤ هثـشتا    تـؤ هثـشتا    تـؤ هثـشتا    تـؤ هثـشتا    . . . .  ئثستا دةزامن ئةم هةموو ساصة بة هةصة چـووم          ئثستا دةزامن ئةم هةموو ساصة بة هةصة چـووم          ئثستا دةزامن ئةم هةموو ساصة بة هةصة چـووم          ئثستا دةزامن ئةم هةموو ساصة بة هةصة چـووم         ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

ــةبووي  ــةورة ن ــةجني، گ ــةبووي گ ــةورة ن ــةجني، گ ــةبووي گ ــةورة ن ــةجني، گ ــةبووي گ ــةورة ن ــةجني، گ ــةموو نووســني و  . . . . گ ــةو ه ــةها، دوا ئ ــةموو نووســني و  دوا ساص ــةو ه ــةها، دوا ئ ــةموو نووســني و  دوا ساص ــةو ه ــةها، دوا ئ ــةموو نووســني و  دوا ساص ــةو ه ــةها، دوا ئ دوا ساص
بـة  بـة  بـة  بـة  . . . . دوا چـل، پـةجنا سـاص تةمـةن، هثـشتا گـةورة نـةبووي              دوا چـل، پـةجنا سـاص تةمـةن، هثـشتا گـةورة نـةبووي              دوا چـل، پـةجنا سـاص تةمـةن، هثـشتا گـةورة نـةبووي              دوا چـل، پـةجنا سـاص تةمـةن، هثـشتا گـةورة نـةبووي              ... ... ... ... خوثندنةخوثندنةخوثندنةخوثندنة

        ))))))))............بة پثچةوانةي خةصكيتر كةبة پثچةوانةي خةصكيتر كةبة پثچةوانةي خةصكيتر كةبة پثچةوانةي خةصكيتر كة. . . . پثچةوانةي خةصكيتر كة گةورة بوونپثچةوانةي خةصكيتر كة گةورة بوونپثچةوانةي خةصكيتر كة گةورة بوونپثچةوانةي خةصكيتر كة گةورة بوون
مونرية تةقـةي   مونرية تةقـةي   مونرية تةقـةي   مونرية تةقـةي   . . . . مونرية پثي وابوو ئةو دةيبيستث، بةآلم نةيدةبيست      مونرية پثي وابوو ئةو دةيبيستث، بةآلم نةيدةبيست      مونرية پثي وابوو ئةو دةيبيستث، بةآلم نةيدةبيست      مونرية پثي وابوو ئةو دةيبيستث، بةآلم نةيدةبيست      

. . . . بـة پةلـة لـة ژوورةكـة چـووة دةر          بـة پةلـة لـة ژوورةكـة چـووة دةر          بـة پةلـة لـة ژوورةكـة چـووة دةر          بـة پةلـة لـة ژوورةكـة چـووة دةر          . . . . دةركة ئاسنيةكةي حاساري بيست   دةركة ئاسنيةكةي حاساري بيست   دةركة ئاسنيةكةي حاساري بيست   دةركة ئاسنيةكةي حاساري بيست   



 

    ((((((((: : : : دوكتـؤر گـويت   دوكتـؤر گـويت   دوكتـؤر گـويت   دوكتـؤر گـويت   . . . . دوكتـؤرثكي ناسـياو   دوكتـؤرثكي ناسـياو   دوكتـؤرثكي ناسـياو   دوكتـؤرثكي ناسـياو   . . . . مثردةكةي دوكتؤري هثنابوو  مثردةكةي دوكتؤري هثنابوو  مثردةكةي دوكتؤري هثنابوو  مثردةكةي دوكتؤري هثنابوو  
        ))))))))دوا ساآلنثك گةذاويتةوة لثرة نةخؤش بكةوي؟ دوا ساآلنثك گةذاويتةوة لثرة نةخؤش بكةوي؟ دوا ساآلنثك گةذاويتةوة لثرة نةخؤش بكةوي؟ دوا ساآلنثك گةذاويتةوة لثرة نةخؤش بكةوي؟ ... ... ... ... چية پياوچية پياوچية پياوچية پياو

ئـةو  ئـةو  ئـةو  ئـةو  . . . . ئةوسا لثفةو پةتوةكةي لةسةر هةصدايةوة ئةوسا لثفةو پةتوةكةي لةسةر هةصدايةوة ئةوسا لثفةو پةتوةكةي لةسةر هةصدايةوة ئةوسا لثفةو پةتوةكةي لةسةر هةصدايةوة . . . . بة شؤخيةوة گويت  بة شؤخيةوة گويت  بة شؤخيةوة گويت  بة شؤخيةوة گويت  
. . . . هـةموو لةشـي سـةر ئـارةق نيـشتبوو         هـةموو لةشـي سـةر ئـارةق نيـشتبوو         هـةموو لةشـي سـةر ئـارةق نيـشتبوو         هـةموو لةشـي سـةر ئـارةق نيـشتبوو         . . . . الوازتر لة هةميـشة راكـشابوو     الوازتر لة هةميـشة راكـشابوو     الوازتر لة هةميـشة راكـشابوو     الوازتر لة هةميـشة راكـشابوو     

ــةوة ــسان كؤكي ــةوةدي ــسان كؤكي ــةوةدي ــسان كؤكي ــةوةدي ــسان كؤكي ــةدةوام . . . . دي ــةكي وشــك و ب ــةدةوام كؤكةي ــةكي وشــك و ب ــةدةوام كؤكةي ــةكي وشــك و ب ــةدةوام كؤكةي ــةكي وشــك و ب ــويت. . . . كؤكةي ــؤر گ ــويتدوكت ــؤر گ ــويتدوكت ــؤر گ ــويتدوكت ــؤر گ     ((((((((: : : : دوكت
        ))))))))....سيةكاين ئاوساونسيةكاين ئاوساونسيةكاين ئاوساونسيةكاين ئاوساون

. . . .  دةبـث بيگةيةنينـة نةخؤشـخانة       دةبـث بيگةيةنينـة نةخؤشـخانة       دةبـث بيگةيةنينـة نةخؤشـخانة       دةبـث بيگةيةنينـة نةخؤشـخانة      ((((((((: : : : دةرزيةكي لثـداو پاشـان گـويت      دةرزيةكي لثـداو پاشـان گـويت      دةرزيةكي لثـداو پاشـان گـويت      دةرزيةكي لثـداو پاشـان گـويت      
        ))))))))............دةبثدةبثدةبثدةبث

گـورج بـة   گـورج بـة   گـورج بـة   گـورج بـة   . . . . دوكتؤر قسةكاين تـةواو نـةكردبوو كـة بـاراميش هـات           دوكتؤر قسةكاين تـةواو نـةكردبوو كـة بـاراميش هـات           دوكتؤر قسةكاين تـةواو نـةكردبوو كـة بـاراميش هـات           دوكتؤر قسةكاين تـةواو نـةكردبوو كـة بـاراميش هـات           
        ............لة حةسارةكةشلة حةسارةكةشلة حةسارةكةشلة حةسارةكةش. . . . كؤصيدا داو، لة ژوورةكة بردية دةركؤصيدا داو، لة ژوورةكة بردية دةركؤصيدا داو، لة ژوورةكة بردية دةركؤصيدا داو، لة ژوورةكة بردية دةر

        
        

        
        

        بيست و دووبيست و دووبيست و دووبيست و دوو
        
        
        

        ))))))))....دةذؤمةوة بؤ ماصي خؤمدةذؤمةوة بؤ ماصي خؤمدةذؤمةوة بؤ ماصي خؤمدةذؤمةوة بؤ ماصي خؤم. . . .  دةذؤمةوة بؤ ماصي خؤمان دةذؤمةوة بؤ ماصي خؤمان دةذؤمةوة بؤ ماصي خؤمان دةذؤمةوة بؤ ماصي خؤمان((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
ئةو ديسان لة بريي چووبووةوة بؤ ئاخرجار لـةو مـاص و حةسـارة              ئةو ديسان لة بريي چووبووةوة بؤ ئاخرجار لـةو مـاص و حةسـارة              ئةو ديسان لة بريي چووبووةوة بؤ ئاخرجار لـةو مـاص و حةسـارة              ئةو ديسان لة بريي چووبووةوة بؤ ئاخرجار لـةو مـاص و حةسـارة              

لة بريي چووبووةوة؟ لةو رؤژةوة لة ماص و حةسـارةكة      لة بريي چووبووةوة؟ لةو رؤژةوة لة ماص و حةسـارةكة      لة بريي چووبووةوة؟ لةو رؤژةوة لة ماص و حةسـارةكة      لة بريي چووبووةوة؟ لةو رؤژةوة لة ماص و حةسـارةكة      . . . . هاتووةتة دةر هاتووةتة دةر هاتووةتة دةر هاتووةتة دةر 
سـث حةفتـة    سـث حةفتـة    سـث حةفتـة    سـث حةفتـة    ... ... ... ... بردبوويانة دةر، لةو رؤژةوة بردبوويان بؤ نةخؤشخانة      بردبوويانة دةر، لةو رؤژةوة بردبوويان بؤ نةخؤشخانة      بردبوويانة دةر، لةو رؤژةوة بردبوويان بؤ نةخؤشخانة      بردبوويانة دةر، لةو رؤژةوة بردبوويان بؤ نةخؤشخانة      

دوكتؤر دوكتؤر دوكتؤر دوكتؤر . . . . بوو لة نةخؤشخانة كةوتبوو، ئيمذؤ مؤصةيت رؤشتنةوةيان دةدا  بوو لة نةخؤشخانة كةوتبوو، ئيمذؤ مؤصةيت رؤشتنةوةيان دةدا  بوو لة نةخؤشخانة كةوتبوو، ئيمذؤ مؤصةيت رؤشتنةوةيان دةدا  بوو لة نةخؤشخانة كةوتبوو، ئيمذؤ مؤصةيت رؤشتنةوةيان دةدا  
        )))))))).... ئيتر دةتوانن بيبةنةوة ئيتر دةتوانن بيبةنةوة ئيتر دةتوانن بيبةنةوة ئيتر دةتوانن بيبةنةوة((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

        )))))))) بيبةينةوة؟  بيبةينةوة؟  بيبةينةوة؟  بيبةينةوة؟ ((((((((: : : : بارام گويتبارام گويتبارام گويتبارام گويت
        ))))))))............ بةآلم دوكتؤر، ئةو هثشتا بةآلم دوكتؤر، ئةو هثشتا بةآلم دوكتؤر، ئةو هثشتا بةآلم دوكتؤر، ئةو هثشتا((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . بة سةرسووذمانةوة گويتبة سةرسووذمانةوة گويتبة سةرسووذمانةوة گويتبة سةرسووذمانةوة گويت

        ))))))))............ ئةو هثشتا چي؟ ئةو هثشتا چي؟ ئةو هثشتا چي؟ ئةو هثشتا چي؟((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . مونرية تووذة بوومونرية تووذة بوومونرية تووذة بوومونرية تووذة بوو
لةم لةم لةم لةم . . . . هثشتا كز و خةمؤك بوو    هثشتا كز و خةمؤك بوو    هثشتا كز و خةمؤك بوو    هثشتا كز و خةمؤك بوو    . . . . ووةوةووةوةووةوةووةوةئةو هثشتا تةواو چاك نةبووب    ئةو هثشتا تةواو چاك نةبووب    ئةو هثشتا تةواو چاك نةبووب    ئةو هثشتا تةواو چاك نةبووب    

. . . . ماوةدا دوكتؤر و پةرستارةكان وةك كةسي خؤيان خزمةتيان كردبـوو         ماوةدا دوكتؤر و پةرستارةكان وةك كةسي خؤيان خزمةتيان كردبـوو         ماوةدا دوكتؤر و پةرستارةكان وةك كةسي خؤيان خزمةتيان كردبـوو         ماوةدا دوكتؤر و پةرستارةكان وةك كةسي خؤيان خزمةتيان كردبـوو         
ــةكانيتر  ــةوةك نةخؤشـ ــةكانيتر نـ ــةوةك نةخؤشـ ــةكانيتر نـ ــةوةك نةخؤشـ ــةكانيتر نـ ــةوةك نةخؤشـ ــةرة . . . . نـ ــستبوويان نووسـ ــةرة بيـ ــستبوويان نووسـ ــةرة بيـ ــستبوويان نووسـ ــةرة بيـ ــستبوويان نووسـ ــاريةكي . . . . بيـ ــاريةكي هاوشـ ــاريةكي هاوشـ ــاريةكي هاوشـ هاوشـ

چريؤكنــووس كــة دوا ســاآلنثك غوربــةت و دووري گةذاوةتــةوة و،     چريؤكنــووس كــة دوا ســاآلنثك غوربــةت و دووري گةذاوةتــةوة و،     چريؤكنــووس كــة دوا ســاآلنثك غوربــةت و دووري گةذاوةتــةوة و،     چريؤكنــووس كــة دوا ســاآلنثك غوربــةت و دووري گةذاوةتــةوة و،     



 

ئاوسـاين  ئاوسـاين  ئاوسـاين  ئاوسـاين  . . . . ئةو تا حةفتةيةك تـاو لةرزةكـةي مـابوو        ئةو تا حةفتةيةك تـاو لةرزةكـةي مـابوو        ئةو تا حةفتةيةك تـاو لةرزةكـةي مـابوو        ئةو تا حةفتةيةك تـاو لةرزةكـةي مـابوو        . . . . نةخؤش كةوتووة نةخؤش كةوتووة نةخؤش كةوتووة نةخؤش كةوتووة 
دوو حةفتةي خاياندبوو تـا دوكتـؤر لـة سـيةكاين و، لـة              دوو حةفتةي خاياندبوو تـا دوكتـؤر لـة سـيةكاين و، لـة              دوو حةفتةي خاياندبوو تـا دوكتـؤر لـة سـيةكاين و، لـة              دوو حةفتةي خاياندبوو تـا دوكتـؤر لـة سـيةكاين و، لـة              ... ... ... ... سيةكانيشيسيةكانيشيسيةكانيشيسيةكانيشي

بـؤ سةرئثـشة و     بـؤ سةرئثـشة و     بـؤ سةرئثـشة و     بـؤ سةرئثـشة و     . . . . هةندثك مةترسيتر كة پثشبيين كردبوو، دصنيا بووبـوو       هةندثك مةترسيتر كة پثشبيين كردبوو، دصنيا بووبـوو       هةندثك مةترسيتر كة پثشبيين كردبوو، دصنيا بووبـوو       هةندثك مةترسيتر كة پثشبيين كردبوو، دصنيا بووبـوو       
 سةرئثـشةو سـةرةگثژةكةي      سةرئثـشةو سـةرةگثژةكةي      سةرئثـشةو سـةرةگثژةكةي      سةرئثـشةو سـةرةگثژةكةي     ((((((((: : : : دوكتـؤر گوتبـووي   دوكتـؤر گوتبـووي   دوكتـؤر گوتبـووي   دوكتـؤر گوتبـووي   ... ... ... ... سةرةگثژةكةشيسةرةگثژةكةشيسةرةگثژةكةشيسةرةگثژةكةشي

        ))))))))....پةيوةنديان بة ئةعسابيةوة هةيةپةيوةنديان بة ئةعسابيةوة هةيةپةيوةنديان بة ئةعسابيةوة هةيةپةيوةنديان بة ئةعسابيةوة هةية
ة كـة جاروبـار     ة كـة جاروبـار     ة كـة جاروبـار     ة كـة جاروبـار      ئـةي ئـةو كـز و ماتيـة؟ ئـةي ئـةو              ئـةي ئـةو كـز و ماتيـة؟ ئـةي ئـةو              ئـةي ئـةو كـز و ماتيـة؟ ئـةي ئـةو              ئـةي ئـةو كـز و ماتيـة؟ ئـةي ئـةو             ((((((((: : : : مونرية گويت مونرية گويت مونرية گويت مونرية گويت 

        ))))))))............هةندثك شيت لة بري دةچثتةوة وهةندثك شيت لة بري دةچثتةوة وهةندثك شيت لة بري دةچثتةوة وهةندثك شيت لة بري دةچثتةوة و
        )))))))) پثشتر وانةبووة؟  پثشتر وانةبووة؟  پثشتر وانةبووة؟  پثشتر وانةبووة؟ ((((((((: : : : دوكتؤر گويتدوكتؤر گويتدوكتؤر گويتدوكتؤر گويت

سـةيري  سـةيري  سـةيري  سـةيري  . . . . سةيرميثردةكةي كرد سةيرميثردةكةي كرد سةيرميثردةكةي كرد سةيرميثردةكةي كرد . . . . پثشتر وابووة؟ مونرية نةيدةزاين   پثشتر وابووة؟ مونرية نةيدةزاين   پثشتر وابووة؟ مونرية نةيدةزاين   پثشتر وابووة؟ مونرية نةيدةزاين   
ئـةو سـاآلنثك لثيـان دابـذابوو، ئـةم          ئـةو سـاآلنثك لثيـان دابـذابوو، ئـةم          ئـةو سـاآلنثك لثيـان دابـذابوو، ئـةم          ئـةو سـاآلنثك لثيـان دابـذابوو، ئـةم          . . . . هيچيان نةياندةزاين هيچيان نةياندةزاين هيچيان نةياندةزاين هيچيان نةياندةزاين . . . . بارامي براي بارامي براي بارامي براي بارامي براي 

 الواز   الواز   الواز   الواز  ((((((((: : : : دوكتؤر گويت دوكتؤر گويت دوكتؤر گويت دوكتؤر گويت . . . . ماوةش كة گةذابووةوة، لة گةص ئةوان نةژيابوو      ماوةش كة گةذابووةوة، لة گةص ئةوان نةژيابوو      ماوةش كة گةذابووةوة، لة گةص ئةوان نةژيابوو      ماوةش كة گةذابووةوة، لة گةص ئةوان نةژيابوو      
بـؤ كـزي و   بـؤ كـزي و   بـؤ كـزي و   بـؤ كـزي و   . . . . خـواردين باشـي بـدةنث   خـواردين باشـي بـدةنث   خـواردين باشـي بـدةنث   خـواردين باشـي بـدةنث   . . . . زياتر پثي رابگـةن   زياتر پثي رابگـةن   زياتر پثي رابگـةن   زياتر پثي رابگـةن   . . . . و كةم خوثنة  و كةم خوثنة  و كةم خوثنة  و كةم خوثنة  

ــةن   ــؤص مةك ــي، دةوري چ ــةن  خةمؤكيةكةش ــؤص مةك ــي، دةوري چ ــةن  خةمؤكيةكةش ــؤص مةك ــي، دةوري چ ــةن  خةمؤكيةكةش ــؤص مةك ــي، دةوري چ ــةن  . . . . خةمؤكيةكةش ــؤ بك ــي ب ــسةي خؤش ــةن  ق ــؤ بك ــي ب ــسةي خؤش ــةن  ق ــؤ بك ــي ب ــسةي خؤش ــةن  ق ــؤ بك ــي ب ــسةي خؤش . . . . ق
. . . . لثـرة ئثمـة هيچيترمـان پـث نـاكرث         لثـرة ئثمـة هيچيترمـان پـث نـاكرث         لثـرة ئثمـة هيچيترمـان پـث نـاكرث         لثـرة ئثمـة هيچيترمـان پـث نـاكرث         ... ... ... ... بريةوةري خؤشي بري ثننـةوة    بريةوةري خؤشي بري ثننـةوة    بريةوةري خؤشي بري ثننـةوة    بريةوةري خؤشي بري ثننـةوة    

        ))))))))............بةصكو خؤتان لة ماصةوةبةصكو خؤتان لة ماصةوةبةصكو خؤتان لة ماصةوةبةصكو خؤتان لة ماصةوة
پــثم گــوتن، پــثم گــوتن، پــثم گــوتن، پــثم گــوتن، ئــةو رؤژةش ئــةو رؤژةش ئــةو رؤژةش ئــةو رؤژةش . . . .  بريــا ماصــةكةتان نةفرؤشــتاية بريــا ماصــةكةتان نةفرؤشــتاية بريــا ماصــةكةتان نةفرؤشــتاية بريــا ماصــةكةتان نةفرؤشــتاية((((((((: : : : گــويتگــويتگــويتگــويت

        ))))))))............فرؤشتين ئةو ماص و حةسارةفرؤشتين ئةو ماص و حةسارةفرؤشتين ئةو ماص و حةسارةفرؤشتين ئةو ماص و حةسارة
حةفتةيةك دوا ئةوة كة نةخؤش كةوتبوو، قةباصةي فرؤشتين ماصةكة         حةفتةيةك دوا ئةوة كة نةخؤش كةوتبوو، قةباصةي فرؤشتين ماصةكة         حةفتةيةك دوا ئةوة كة نةخؤش كةوتبوو، قةباصةي فرؤشتين ماصةكة         حةفتةيةك دوا ئةوة كة نةخؤش كةوتبوو، قةباصةي فرؤشتين ماصةكة         

ئيمـــزاي ئيمـــزاي ئيمـــزاي ئيمـــزاي . . . . تـــةا ئيمـــزاي فرؤشـــيارةكاين مـــابووتـــةا ئيمـــزاي فرؤشـــيارةكاين مـــابووتـــةا ئيمـــزاي فرؤشـــيارةكاين مـــابووتـــةا ئيمـــزاي فرؤشـــيارةكاين مـــابوو. . . . ئامـــادة بووبـــووئامـــادة بووبـــووئامـــادة بووبـــووئامـــادة بووبـــوو
كـثچ  كـثچ  كـثچ  كـثچ  . . . . فرؤشيارةكان و، دوو سةدو چل ملوثن متةن كة بانك نةخت دةيدا         فرؤشيارةكان و، دوو سةدو چل ملوثن متةن كة بانك نةخت دةيدا         فرؤشيارةكان و، دوو سةدو چل ملوثن متةن كة بانك نةخت دةيدا         فرؤشيارةكان و، دوو سةدو چل ملوثن متةن كة بانك نةخت دةيدا         

پثيةكي لة بانك و پثيةكيتري لة نةخؤشخانة،       پثيةكي لة بانك و پثيةكيتري لة نةخؤشخانة،       پثيةكي لة بانك و پثيةكيتري لة نةخؤشخانة،       پثيةكي لة بانك و پثيةكيتري لة نةخؤشخانة،       . . . . كةوتبووة كةوصي بارامةوة  كةوتبووة كةوصي بارامةوة  كةوتبووة كةوصي بارامةوة  كةوتبووة كةوصي بارامةوة  
. . . . روونــاكيش بــؤ ســةرداين ئــةو هــاتبووةوة    روونــاكيش بــؤ ســةرداين ئــةو هــاتبووةوة    روونــاكيش بــؤ ســةرداين ئــةو هــاتبووةوة    روونــاكيش بــؤ ســةرداين ئــةو هــاتبووةوة    ... ... ... ... لــة ماصــي مــونرية  لــة ماصــي مــونرية  لــة ماصــي مــونرية  لــة ماصــي مــونرية  

مثـردي مـونرية و مثـردي    مثـردي مـونرية و مثـردي    مثـردي مـونرية و مثـردي    مثـردي مـونرية و مثـردي    . . . . ئيتـر بـارام بـة تـةا نـةبوو     ئيتـر بـارام بـة تـةا نـةبوو     ئيتـر بـارام بـة تـةا نـةبوو     ئيتـر بـارام بـة تـةا نـةبوو     . . . . مثردةكةشـي مثردةكةشـي مثردةكةشـي مثردةكةشـي 
. . . . شـةوثك هـةموويان لـة ماصـي مـونرية كـؤ بووبوونـةوة             شـةوثك هـةموويان لـة ماصـي مـونرية كـؤ بووبوونـةوة             شـةوثك هـةموويان لـة ماصـي مـونرية كـؤ بووبوونـةوة             شـةوثك هـةموويان لـة ماصـي مـونرية كـؤ بووبوونـةوة             ... ... ... ... رووناكيشرووناكيشرووناكيشرووناكيش

 ئثـستا كـة هـةموومان كـؤ      ئثـستا كـة هـةموومان كـؤ      ئثـستا كـة هـةموومان كـؤ      ئثـستا كـة هـةموومان كـؤ     ((((((((: : : : بـارام گوتبـووي  بـارام گوتبـووي  بـارام گوتبـووي  بـارام گوتبـووي  . . . . هةموويان جگة لـة ئـةو   هةموويان جگة لـة ئـةو   هةموويان جگة لـة ئـةو   هةموويان جگة لـة ئـةو   
ئـةم  ئـةم  ئـةم  ئـةم  . . . . ووينةتةوة، وا چاكة كثشةي فرؤشتين ماصةكة بـة اليةكـدا خبـةين           ووينةتةوة، وا چاكة كثشةي فرؤشتين ماصةكة بـة اليةكـدا خبـةين           ووينةتةوة، وا چاكة كثشةي فرؤشتين ماصةكة بـة اليةكـدا خبـةين           ووينةتةوة، وا چاكة كثشةي فرؤشتين ماصةكة بـة اليةكـدا خبـةين           بببب

يةك، دوو رؤژة قةباصةكة ئيمزا نةكةين، دةكةوثتةوة ساصثكيتر و، رةجني          يةك، دوو رؤژة قةباصةكة ئيمزا نةكةين، دةكةوثتةوة ساصثكيتر و، رةجني          يةك، دوو رؤژة قةباصةكة ئيمزا نةكةين، دةكةوثتةوة ساصثكيتر و، رةجني          يةك، دوو رؤژة قةباصةكة ئيمزا نةكةين، دةكةوثتةوة ساصثكيتر و، رةجني          
 خـودا دةزانـث، رةنگـة تـا ئـةو            خـودا دةزانـث، رةنگـة تـا ئـةو            خـودا دةزانـث، رةنگـة تـا ئـةو            خـودا دةزانـث، رةنگـة تـا ئـةو           ((((((((: : : :  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي ))))))))....ئةم ماوةمان بة با دةچث    ئةم ماوةمان بة با دةچث    ئةم ماوةمان بة با دةچث    ئةم ماوةمان بة با دةچث    

        ))))))))............ماوة بانك لثمان ژثوان ببثتةوة وماوة بانك لثمان ژثوان ببثتةوة وماوة بانك لثمان ژثوان ببثتةوة وماوة بانك لثمان ژثوان ببثتةوة و



 

 براكــةمان خوشــكي مبــرث، لــة نةخؤشــخانة  براكــةمان خوشــكي مبــرث، لــة نةخؤشــخانة  براكــةمان خوشــكي مبــرث، لــة نةخؤشــخانة  براكــةمان خوشــكي مبــرث، لــة نةخؤشــخانة ((((((((: : : : مــونرية گوتبــوويمــونرية گوتبــوويمــونرية گوتبــوويمــونرية گوتبــووي
مـن سـةد    مـن سـةد    مـن سـةد    مـن سـةد    ! ! ! ! كةوتووة و، تؤ باسي فرؤشتين ماص و حةسـارةكة دةكـةي؟          كةوتووة و، تؤ باسي فرؤشتين ماص و حةسـارةكة دةكـةي؟          كةوتووة و، تؤ باسي فرؤشتين ماص و حةسـارةكة دةكـةي؟          كةوتووة و، تؤ باسي فرؤشتين ماص و حةسـارةكة دةكـةي؟          

جار گوتوومة تا براكةم چاك نةبثتةوة، تا لة نةخؤشـخانة نةيةتـة دةرو،             جار گوتوومة تا براكةم چاك نةبثتةوة، تا لة نةخؤشـخانة نةيةتـة دةرو،             جار گوتوومة تا براكةم چاك نةبثتةوة، تا لة نةخؤشـخانة نةيةتـة دةرو،             جار گوتوومة تا براكةم چاك نةبثتةوة، تا لة نةخؤشـخانة نةيةتـة دةرو،             
لةو مـاص و حةسـارةدا زةماوةنـدي بـؤ نةگثـذم، تـا وةسـيةيت دايـك و             لةو مـاص و حةسـارةدا زةماوةنـدي بـؤ نةگثـذم، تـا وةسـيةيت دايـك و             لةو مـاص و حةسـارةدا زةماوةنـدي بـؤ نةگثـذم، تـا وةسـيةيت دايـك و             لةو مـاص و حةسـارةدا زةماوةنـدي بـؤ نةگثـذم، تـا وةسـيةيت دايـك و             

رووناكيش رووناكيش رووناكيش رووناكيش . . . . رابوورابوورابوورابوو مونرية لة بةر گريان قسةكةي پث تةواو نةك         مونرية لة بةر گريان قسةكةي پث تةواو نةك         مونرية لة بةر گريان قسةكةي پث تةواو نةك         مونرية لة بةر گريان قسةكةي پث تةواو نةك        ))))))))............باوكمباوكمباوكمباوكم
تا حةفتةيـةكيتر لـة     تا حةفتةيـةكيتر لـة     تا حةفتةيـةكيتر لـة     تا حةفتةيـةكيتر لـة     . . . .  براكةمان شوكور چاكة    براكةمان شوكور چاكة    براكةمان شوكور چاكة    براكةمان شوكور چاكة   ((((((((: : : : بارام گوتبووي بارام گوتبووي بارام گوتبووي بارام گوتبووي . . . . گريابووگريابووگريابووگريابوو

 لـة نةخؤشـخانة بيهثنمـة دةر،         لـة نةخؤشـخانة بيهثنمـة دةر،         لـة نةخؤشـخانة بيهثنمـة دةر،         لـة نةخؤشـخانة بيهثنمـة دةر،        ((((((((: : : :  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي  گوتبووي ))))))))....نةخؤشخانة دةيهثنمة دةر  نةخؤشخانة دةيهثنمة دةر  نةخؤشخانة دةيهثنمة دةر  نةخؤشخانة دةيهثنمة دةر  
 مثردةكةي   مثردةكةي   مثردةكةي   مثردةكةي   )) )) )) ))............هةرگيز ناهثصم بة تةا لةو ماص و حةسارة چؤص و كاولة          هةرگيز ناهثصم بة تةا لةو ماص و حةسارة چؤص و كاولة          هةرگيز ناهثصم بة تةا لةو ماص و حةسارة چؤص و كاولة          هةرگيز ناهثصم بة تةا لةو ماص و حةسارة چؤص و كاولة          

 ئةم ماوةش نةدةبوو مباثشتاية بة تةا لةو مـاص           ئةم ماوةش نةدةبوو مباثشتاية بة تةا لةو مـاص           ئةم ماوةش نةدةبوو مباثشتاية بة تةا لةو مـاص           ئةم ماوةش نةدةبوو مباثشتاية بة تةا لةو مـاص          ((((((((: : : : مونرية گوتبووي مونرية گوتبووي مونرية گوتبووي مونرية گوتبووي 
    ((((((((: : : :  مثردةكـةي روونـاكيش هةصـيدابووية    مثردةكـةي روونـاكيش هةصـيدابووية    مثردةكـةي روونـاكيش هةصـيدابووية    مثردةكـةي روونـاكيش هةصـيدابووية   ))))))))....و حةسارة چؤص و كاولة بژي   و حةسارة چؤص و كاولة بژي   و حةسارة چؤص و كاولة بژي   و حةسارة چؤص و كاولة بژي   

ئةگةر ئةم ماوة لةو ماص و حةسارة نةبواية، ئةگةر لة ماصي بارام، يان لـة      ئةگةر ئةم ماوة لةو ماص و حةسارة نةبواية، ئةگةر لة ماصي بارام، يان لـة      ئةگةر ئةم ماوة لةو ماص و حةسارة نةبواية، ئةگةر لة ماصي بارام، يان لـة      ئةگةر ئةم ماوة لةو ماص و حةسارة نةبواية، ئةگةر لة ماصي بارام، يان لـة      
ماصي ئثوة بواية، هةرگيز نةتاندةهثشت نيوةشةو لة ماص بچثتة دةرو، تـا            ماصي ئثوة بواية، هةرگيز نةتاندةهثشت نيوةشةو لة ماص بچثتة دةرو، تـا            ماصي ئثوة بواية، هةرگيز نةتاندةهثشت نيوةشةو لة ماص بچثتة دةرو، تـا            ماصي ئثوة بواية، هةرگيز نةتاندةهثشت نيوةشةو لة ماص بچثتة دةرو، تـا            

 بـة قـسةي مـن        بـة قـسةي مـن        بـة قـسةي مـن        بـة قـسةي مـن       ((((((((: : : :  گوتبـووي   گوتبـووي   گوتبـووي   گوتبـووي  ))))))))....ةةةةبةياين لة ناو بةفرو كذثوةدا مبثنثتـةو      بةياين لة ناو بةفرو كذثوةدا مبثنثتـةو      بةياين لة ناو بةفرو كذثوةدا مبثنثتـةو      بةياين لة ناو بةفرو كذثوةدا مبثنثتـةو      
بـا كـة    بـا كـة    بـا كـة    بـا كـة    . . . . دةكةن تا ئـةو لـة نةخؤشـخانةية، مـاص و حةسـارةكة بفرؤشـن              دةكةن تا ئـةو لـة نةخؤشـخانةية، مـاص و حةسـارةكة بفرؤشـن              دةكةن تا ئـةو لـة نةخؤشـخانةية، مـاص و حةسـارةكة بفرؤشـن              دةكةن تا ئـةو لـة نةخؤشـخانةية، مـاص و حةسـارةكة بفرؤشـن              

 ئـةي زةماوةندةكـةي؟ ئـةي     ئـةي زةماوةندةكـةي؟ ئـةي     ئـةي زةماوةندةكـةي؟ ئـةي     ئـةي زةماوةندةكـةي؟ ئـةي    ((((((((: : : :  مـونرية گوتبـووي    مـونرية گوتبـووي    مـونرية گوتبـووي    مـونرية گوتبـووي   ))))))))............ئينشاآل هاتة دةر  ئينشاآل هاتة دةر  ئينشاآل هاتة دةر  ئينشاآل هاتة دةر  
        ))))))))وةسيةيت دايك و باوكم؟ وةسيةيت دايك و باوكم؟ وةسيةيت دايك و باوكم؟ وةسيةيت دايك و باوكم؟ 

بةياين ئةو شةوة بـارام و مـونرية و روونـاك قةباصـةي فرؤشـتين               بةياين ئةو شةوة بـارام و مـونرية و روونـاك قةباصـةي فرؤشـتين               بةياين ئةو شةوة بـارام و مـونرية و روونـاك قةباصـةي فرؤشـتين               بةياين ئةو شةوة بـارام و مـونرية و روونـاك قةباصـةي فرؤشـتين               
چةند رؤژ دواتر قةباصةكةيان بؤ چةند رؤژ دواتر قةباصةكةيان بؤ چةند رؤژ دواتر قةباصةكةيان بؤ چةند رؤژ دواتر قةباصةكةيان بؤ . . . . مابووةوة ئةومابووةوة ئةومابووةوة ئةومابووةوة ئةو. . . . ماصةكةيان ئيمزا كردبوو  ماصةكةيان ئيمزا كردبوو  ماصةكةيان ئيمزا كردبوو  ماصةكةيان ئيمزا كردبوو  

        ....ئةويش بردبووة نةخؤشخانة و، داوايان لثكردبوو ئميزاي بكائةويش بردبووة نةخؤشخانة و، داوايان لثكردبوو ئميزاي بكائةويش بردبووة نةخؤشخانة و، داوايان لثكردبوو ئميزاي بكائةويش بردبووة نةخؤشخانة و، داوايان لثكردبوو ئميزاي بكا
نةيگوتبوو ئيمزاي نةيگوتبوو ئيمزاي نةيگوتبوو ئيمزاي نةيگوتبوو ئيمزاي . . . .  ئةو پرسيبووي  ئةو پرسيبووي  ئةو پرسيبووي  ئةو پرسيبووي )))))))) قةباصةي فرؤشتين ماصةكةية؟      قةباصةي فرؤشتين ماصةكةية؟      قةباصةي فرؤشتين ماصةكةية؟      قةباصةي فرؤشتين ماصةكةية؟     ((((((((
 بـارام    بـارام    بـارام    بـارام   )))))))).... من شةوو رؤژثك لـةو ماصـةدا كـارم مـاوة            من شةوو رؤژثك لـةو ماصـةدا كـارم مـاوة            من شةوو رؤژثك لـةو ماصـةدا كـارم مـاوة            من شةوو رؤژثك لـةو ماصـةدا كـارم مـاوة           ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . ناكةمناكةمناكةمناكةم

. . . . يتريش كليلي ماصةكة بة خؤمـان دةبـث       يتريش كليلي ماصةكة بة خؤمـان دةبـث       يتريش كليلي ماصةكة بة خؤمـان دةبـث       يتريش كليلي ماصةكة بة خؤمـان دةبـث        تا مانگثك   تا مانگثك   تا مانگثك   تا مانگثك  ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . پثكةنيبووپثكةنيبووپثكةنيبووپثكةنيبوو
... ... ... ... ديسان سةرةگثژة ديسان سةرةگثژة ديسان سةرةگثژة ديسان سةرةگثژة . . . .  ئةو ئيمزاي كردبوو    ئةو ئيمزاي كردبوو    ئةو ئيمزاي كردبوو    ئةو ئيمزاي كردبوو   ))))))))............ئينشاآل كة چاك بوويتةوة   ئينشاآل كة چاك بوويتةوة   ئينشاآل كة چاك بوويتةوة   ئينشاآل كة چاك بوويتةوة   

لةو ديو پةجنةرةي   لةو ديو پةجنةرةي   لةو ديو پةجنةرةي   لةو ديو پةجنةرةي   . . . . لة دةرةوةي روانيبوو  لة دةرةوةي روانيبوو  لة دةرةوةي روانيبوو  لة دةرةوةي روانيبوو  . . . . رووي لة ئةوان وةرگثذابوو   رووي لة ئةوان وةرگثذابوو   رووي لة ئةوان وةرگثذابوو   رووي لة ئةوان وةرگثذابوو   
لةو بةفرة كـة دنيـاي      لةو بةفرة كـة دنيـاي      لةو بةفرة كـة دنيـاي      لةو بةفرة كـة دنيـاي      . . . . ژوورةكة، لة حةساري نةخؤشخانةكةي روانيبوو    ژوورةكة، لة حةساري نةخؤشخانةكةي روانيبوو    ژوورةكة، لة حةساري نةخؤشخانةكةي روانيبوو    ژوورةكة، لة حةساري نةخؤشخانةكةي روانيبوو    

        ....سپيپؤش كردبووسپيپؤش كردبووسپيپؤش كردبووسپيپؤش كردبوو
ئةوةندةلـةو  ئةوةندةلـةو  ئةوةندةلـةو  ئةوةندةلـةو  . . . .  كةمثك چـاو لثـك نـث و، خبـةوة       كةمثك چـاو لثـك نـث و، خبـةوة       كةمثك چـاو لثـك نـث و، خبـةوة       كةمثك چـاو لثـك نـث و، خبـةوة      ((((((((: : : : مونرية گوتبووي مونرية گوتبووي مونرية گوتبووي مونرية گوتبووي 

ــة ــةبــةفرة ســپية رامةمثن ــةبــةفرة ســپية رامةمثن ــةبــةفرة ســپية رامةمثن ــةو ((((((((: : : :  مثردةكــةي گوتبــووي مثردةكــةي گوتبــووي مثردةكــةي گوتبــووي مثردةكــةي گوتبــووي))))))))....بــةفرة ســپية رامةمثن ــةو  تــؤ لــة پــشت ئ ــةو  تــؤ لــة پــشت ئ ــةو  تــؤ لــة پــشت ئ  تــؤ لــة پــشت ئ
بـارام  بـارام  بـارام  بـارام  ... ... ... ...  بـاراميش   بـاراميش   بـاراميش   بـاراميش  ))))))))پةجنةرة، لة ناو ئـةو بـةفرةدا لـة چـي دةگـةذثي؟              پةجنةرة، لة ناو ئـةو بـةفرةدا لـة چـي دةگـةذثي؟              پةجنةرة، لة ناو ئـةو بـةفرةدا لـة چـي دةگـةذثي؟              پةجنةرة، لة ناو ئـةو بـةفرةدا لـة چـي دةگـةذثي؟              

بانك دوا ئـةوةي    بانك دوا ئـةوةي    بانك دوا ئـةوةي    بانك دوا ئـةوةي    . . . .  مببوورة نةمتواين وةعدةكةم سةر بةرم      مببوورة نةمتواين وةعدةكةم سةر بةرم      مببوورة نةمتواين وةعدةكةم سةر بةرم      مببوورة نةمتواين وةعدةكةم سةر بةرم     ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي



 

روازةي حةسـار و، كليلـي هـةموو        روازةي حةسـار و، كليلـي هـةموو        روازةي حةسـار و، كليلـي هـةموو        روازةي حةسـار و، كليلـي هـةموو        پارةكةي پثـداين، كليلـي دةركـةو دة       پارةكةي پثـداين، كليلـي دةركـةو دة       پارةكةي پثـداين، كليلـي دةركـةو دة       پارةكةي پثـداين، كليلـي دةركـةو دة       
 دوثنـث هـةموو كةلووپـةيل        دوثنـث هـةموو كةلووپـةيل        دوثنـث هـةموو كةلووپـةيل        دوثنـث هـةموو كةلووپـةيل       ((((((((: : : :  گوتبـووي   گوتبـووي   گوتبـووي   گوتبـووي  ))))))))....ژوورةكاين لـث وةرگـرتني    ژوورةكاين لـث وةرگـرتني    ژوورةكاين لـث وةرگـرتني    ژوورةكاين لـث وةرگـرتني    

        ))))))))....ماصةكةمان پثچايةوة و، بؤ ماصي مونريةمان گوثزايةوةماصةكةمان پثچايةوة و، بؤ ماصي مونريةمان گوثزايةوةماصةكةمان پثچايةوة و، بؤ ماصي مونريةمان گوثزايةوةماصةكةمان پثچايةوة و، بؤ ماصي مونريةمان گوثزايةوة
ژوورثكـي  ژوورثكـي  ژوورثكـي  ژوورثكـي  . . . . لة ماصـي مـونرية، لـة ميواخنانـة جثگـةيان بـؤ راخـست              لة ماصـي مـونرية، لـة ميواخنانـة جثگـةيان بـؤ راخـست              لة ماصـي مـونرية، لـة ميواخنانـة جثگـةيان بـؤ راخـست              لة ماصـي مـونرية، لـة ميواخنانـة جثگـةيان بـؤ راخـست              

ميوانـةكان جگـة لـة خـزم و         ميوانـةكان جگـة لـة خـزم و         ميوانـةكان جگـة لـة خـزم و         ميوانـةكان جگـة لـة خـزم و         . . . . گةورة كة جاروبار پـذ دةبـوو لـة ميـوان          گةورة كة جاروبار پـذ دةبـوو لـة ميـوان          گةورة كة جاروبار پـذ دةبـوو لـة ميـوان          گةورة كة جاروبار پـذ دةبـوو لـة ميـوان          
ــوون     ــد ب ــةر و هونةرمةن ــاعري و نووس ــةيان ش ــاين، زؤرب ــوون    برادةرةك ــد ب ــةر و هونةرمةن ــاعري و نووس ــةيان ش ــاين، زؤرب ــوون    برادةرةك ــد ب ــةر و هونةرمةن ــاعري و نووس ــةيان ش ــاين، زؤرب ــوون    برادةرةك ــد ب ــةر و هونةرمةن ــاعري و نووس ــةيان ش ــاين، زؤرب . . . . برادةرةك

تا لة نةخؤشخانة بـوو بـة       تا لة نةخؤشخانة بـوو بـة       تا لة نةخؤشخانة بـوو بـة       تا لة نةخؤشخانة بـوو بـة       . . . . لةيالش سةري لثدةدا  لةيالش سةري لثدةدا  لةيالش سةري لثدةدا  لةيالش سةري لثدةدا  . . . . زؤربةيان گةنج بوون  زؤربةيان گةنج بوون  زؤربةيان گةنج بوون  زؤربةيان گةنج بوون  
        ............ئثستاش لة ماصي مونريةئثستاش لة ماصي مونريةئثستاش لة ماصي مونريةئثستاش لة ماصي مونرية. . . . دوو، سث رؤژ جارثك سةري لثدابوودوو، سث رؤژ جارثك سةري لثدابوودوو، سث رؤژ جارثك سةري لثدابوودوو، سث رؤژ جارثك سةري لثدابوو

ــد  ــةكاين دةدوان ــة كــةمي ميوان ــةو ب ــد ئ ــةكاين دةدوان ــة كــةمي ميوان ــةو ب ــد ئ ــةكاين دةدوان ــة كــةمي ميوان ــةو ب ــد ئ ــةكاين دةدوان ــة كــةمي ميوان ــةو ب ــي  . . . . ئ ــةوة وةآلم ــةر خؤي ــة ب ــي  ل ــةوة وةآلم ــةر خؤي ــة ب ــي  ل ــةوة وةآلم ــةر خؤي ــة ب ــي  ل ــةوة وةآلم ــةر خؤي ــة ب ل
ــةوة و، ئةوســا  ــةوة و، ئةوســا هةواصپرســياين دةداي ــةوة و، ئةوســا هةواصپرســياين دةداي ــةوة و، ئةوســا هةواصپرســياين دةداي ــووهةواصپرســياين دةداي ــدةنگ دةب ــوو بث ــدةنگ دةب ــوو بث ــدةنگ دةب ــوو بث ــدةنگ دةب ــةكان . . . .  بث ــة ميوان ــةكان ك ــة ميوان ــةكان ك ــة ميوان ــةكان ك ــة ميوان ك

. . . . دةچــووة ژوورثكيتــردةچــووة ژوورثكيتــردةچــووة ژوورثكيتــردةچــووة ژوورثكيتــر. . . . دةذؤشــنت و ماصــةكة چــؤص دةبــوو، هةصدةســتادةذؤشــنت و ماصــةكة چــؤص دةبــوو، هةصدةســتادةذؤشــنت و ماصــةكة چــؤص دةبــوو، هةصدةســتادةذؤشــنت و ماصــةكة چــؤص دةبــوو، هةصدةســتا
. . . . ژوورثكي بچووكي الپةذ كـة تاقـة پةجنةرةكـةي روو لـة حةسـار بـوو              ژوورثكي بچووكي الپةذ كـة تاقـة پةجنةرةكـةي روو لـة حةسـار بـوو              ژوورثكي بچووكي الپةذ كـة تاقـة پةجنةرةكـةي روو لـة حةسـار بـوو              ژوورثكي بچووكي الپةذ كـة تاقـة پةجنةرةكـةي روو لـة حةسـار بـوو              

بـةفري  بـةفري  بـةفري  بـةفري  . . . . لةوثش لة بةر پةجنةرةكة دادةنيـشت و لـة دةرةوةي دةذواين          لةوثش لة بةر پةجنةرةكة دادةنيـشت و لـة دةرةوةي دةذواين          لةوثش لة بةر پةجنةرةكة دادةنيـشت و لـة دةرةوةي دةذواين          لةوثش لة بةر پةجنةرةكة دادةنيـشت و لـة دةرةوةي دةذواين          
بـريي  بـريي  بـريي  بـريي  . . . . لة توانةوةي بةفرةكةي دةذواين   لة توانةوةي بةفرةكةي دةذواين   لة توانةوةي بةفرةكةي دةذواين   لة توانةوةي بةفرةكةي دةذواين   . . . . حةسار وردة وردة دةتوايةوة   حةسار وردة وردة دةتوايةوة   حةسار وردة وردة دةتوايةوة   حةسار وردة وردة دةتوايةوة   

بـــريي ئةفـــسانة، بـــريي ئـــةو رؤژانـــة كـــة ئةفـــسانةي بـــريي ئةفـــسانة، بـــريي ئـــةو رؤژانـــة كـــة ئةفـــسانةي بـــريي ئةفـــسانة، بـــريي ئـــةو رؤژانـــة كـــة ئةفـــسانةي بـــريي ئةفـــسانة، بـــريي ئـــةو رؤژانـــة كـــة ئةفـــسانةي . . . . دةكـــردةوةدةكـــردةوةدةكـــردةوةدةكـــردةوة
هثشتا نةيدةزاين ئةفسانة چؤن و بؤچي    هثشتا نةيدةزاين ئةفسانة چؤن و بؤچي    هثشتا نةيدةزاين ئةفسانة چؤن و بؤچي    هثشتا نةيدةزاين ئةفسانة چؤن و بؤچي    . . . . ئةو رؤژة تاآلنة  ئةو رؤژة تاآلنة  ئةو رؤژة تاآلنة  ئةو رؤژة تاآلنة  . . . . بةجثهثشتبووبةجثهثشتبووبةجثهثشتبووبةجثهثشتبوو

        ............هثشتا نةيدةزاين كاصث دواي رؤشتين فةرهادهثشتا نةيدةزاين كاصث دواي رؤشتين فةرهادهثشتا نةيدةزاين كاصث دواي رؤشتين فةرهادهثشتا نةيدةزاين كاصث دواي رؤشتين فةرهاد. . . . مردبوومردبوومردبوومردبوو
        ))))))))....دةبث بذؤم بؤ الي فةرهاددةبث بذؤم بؤ الي فةرهاددةبث بذؤم بؤ الي فةرهاددةبث بذؤم بؤ الي فةرهاد. . . .  دةبث بذؤم دةبث بذؤم دةبث بذؤم دةبث بذؤم((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

        ....رسووذمانةوة سةيري كردرسووذمانةوة سةيري كردرسووذمانةوة سةيري كردرسووذمانةوة سةيري كردبؤ الي فةرهاد؟ مونرية بة ترس و سةبؤ الي فةرهاد؟ مونرية بة ترس و سةبؤ الي فةرهاد؟ مونرية بة ترس و سةبؤ الي فةرهاد؟ مونرية بة ترس و سة
        )))))))).... دةبث بذؤم چريؤكةكةم تةواو بكةم دةبث بذؤم چريؤكةكةم تةواو بكةم دةبث بذؤم چريؤكةكةم تةواو بكةم دةبث بذؤم چريؤكةكةم تةواو بكةم((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

چـةپكثك كاغـةز و قةصـةمي    چـةپكثك كاغـةز و قةصـةمي    چـةپكثك كاغـةز و قةصـةمي    چـةپكثك كاغـةز و قةصـةمي    . . . . مونرية بة پةلة لة ژوورةكة چووة دةر  مونرية بة پةلة لة ژوورةكة چووة دةر  مونرية بة پةلة لة ژوورةكة چووة دةر  مونرية بة پةلة لة ژوورةكة چووة دةر  
دانيـشة  دانيـشة  دانيـشة  دانيـشة  . . . .  ئةمة قةصـةم و كاغـةز       ئةمة قةصـةم و كاغـةز       ئةمة قةصـةم و كاغـةز       ئةمة قةصـةم و كاغـةز      ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . بؤ هثنا و، لة بةر دةستيدا داينا      بؤ هثنا و، لة بةر دةستيدا داينا      بؤ هثنا و، لة بةر دةستيدا داينا      بؤ هثنا و، لة بةر دةستيدا داينا      

        ))))))))............چريؤكةكةتچريؤكةكةتچريؤكةكةتچريؤكةكةت
ئــةو قةصــةمةكةي هةصــگرت و ســةري بــة ســةر كاغةزةكانــدا شــؤذ ئــةو قةصــةمةكةي هةصــگرت و ســةري بــة ســةر كاغةزةكانــدا شــؤذ ئــةو قةصــةمةكةي هةصــگرت و ســةري بــة ســةر كاغةزةكانــدا شــؤذ ئــةو قةصــةمةكةي هةصــگرت و ســةري بــة ســةر كاغةزةكانــدا شــؤذ 

هةموو رؤژثك سةري بة سـةر پـةذة        هةموو رؤژثك سةري بة سـةر پـةذة        هةموو رؤژثك سةري بة سـةر پـةذة        هةموو رؤژثك سةري بة سـةر پـةذة        . . . . بة سةر پةذة سپيةكاندا   بة سةر پةذة سپيةكاندا   بة سةر پةذة سپيةكاندا   بة سةر پةذة سپيةكاندا   . . . . كردةوةكردةوةكردةوةكردةوة
        سپيةكاندا شؤذ سپيةكاندا شؤذ سپيةكاندا شؤذ سپيةكاندا شؤذ 

ــؤ نةدةنووســرا. . . . دةكــردةوة و، هيچــي نةدةنووســيدةكــردةوة و، هيچــي نةدةنووســيدةكــردةوة و، هيچــي نةدةنووســيدةكــردةوة و، هيچــي نةدةنووســي ــؤ نةدةنووســراهيچــي ب ــؤ نةدةنووســراهيچــي ب ــؤ نةدةنووســراهيچــي ب مــونرية مــونرية مــونرية مــونرية . . . . هيچــي ب
        : : : : دةيگوتدةيگوتدةيگوتدةيگوت

 تؤ كة هيچ نانووسي، بؤ ئةوةندة لةم ژوورة چؤصـة دادةنيـشي و، لـةو            تؤ كة هيچ نانووسي، بؤ ئةوةندة لةم ژوورة چؤصـة دادةنيـشي و، لـةو            تؤ كة هيچ نانووسي، بؤ ئةوةندة لةم ژوورة چؤصـة دادةنيـشي و، لـةو            تؤ كة هيچ نانووسي، بؤ ئةوةندة لةم ژوورة چؤصـة دادةنيـشي و، لـةو           ((((((((
ــةوة؟   ــپية ورد دةبيت ــةزة س ــةوة؟  كاغ ــپية ورد دةبيت ــةزة س ــةوة؟  كاغ ــپية ورد دةبيت ــةزة س ــةوة؟  كاغ ــپية ورد دةبيت ــةزة س ــوت))))))))كاغ ــوت دةيگ ــوت دةيگ ــوت دةيگ ــشتا ن ((((((((: : : :  دةيگ ــؤ هث ــشتا ن  ت ــؤ هث ــشتا ن  ت ــؤ هث ــشتا ن  ت ــؤ هث ــي ت ــيةخؤش ــيةخؤش ــيةخؤش . . . . ةخؤش



 

پثويـستت بـة   پثويـستت بـة   پثويـستت بـة   پثويـستت بـة   . . . . تؤ كز و خـةمؤكي تؤ كز و خـةمؤكي تؤ كز و خـةمؤكي تؤ كز و خـةمؤكي . . . . پثويستت بة پشوودان و حةسانةوةية  پثويستت بة پشوودان و حةسانةوةية  پثويستت بة پشوودان و حةسانةوةية  پثويستت بة پشوودان و حةسانةوةية  
        ))))))))............ناو قةرةباصغي وناو قةرةباصغي وناو قةرةباصغي وناو قةرةباصغي و

 حةز   حةز   حةز   حةز  ((((((((: : : : دةيگوتدةيگوتدةيگوتدةيگوت. . . . ئةو تاقةيت قةرةباصغي نةبوو   ئةو تاقةيت قةرةباصغي نةبوو   ئةو تاقةيت قةرةباصغي نةبوو   ئةو تاقةيت قةرةباصغي نةبوو   ... ... ... ... ديسان سةرةگثژة ديسان سةرةگثژة ديسان سةرةگثژة ديسان سةرةگثژة 
مونرية مونرية مونرية مونرية . . . .  بة وةذسيةوة دةيگوت    بة وةذسيةوة دةيگوت    بة وةذسيةوة دةيگوت    بة وةذسيةوة دةيگوت   ))))))))....خووم پث گرتووة  خووم پث گرتووة  خووم پث گرتووة  خووم پث گرتووة  . . . . دةكةم بة تةا مب   دةكةم بة تةا مب   دةكةم بة تةا مب   دةكةم بة تةا مب   

        : : : : دةيگوتدةيگوتدةيگوتدةيگوت
ئـةو  ئـةو  ئـةو  ئـةو  . . . .  بـة خةمـةوة دةيگـوت       بـة خةمـةوة دةيگـوت       بـة خةمـةوة دةيگـوت       بـة خةمـةوة دةيگـوت      ))))))))....دةبـث وازي لثبـثين    دةبـث وازي لثبـثين    دةبـث وازي لثبـثين    دةبـث وازي لثبـثين    . . . .  خوويةكي خراپـة    خوويةكي خراپـة    خوويةكي خراپـة    خوويةكي خراپـة   ((((((((

ديـسان بـريي    ديـسان بـريي    ديـسان بـريي    ديـسان بـريي    . . . . ديسان لة كاغةزة سپيةكةي بةر دةسيت ورد دةبووةوة       ديسان لة كاغةزة سپيةكةي بةر دةسيت ورد دةبووةوة       ديسان لة كاغةزة سپيةكةي بةر دةسيت ورد دةبووةوة       ديسان لة كاغةزة سپيةكةي بةر دةسيت ورد دةبووةوة       
        ............بريي كاصثبريي كاصثبريي كاصثبريي كاصث. . . . ئةفسانة دةكةوتةوةئةفسانة دةكةوتةوةئةفسانة دةكةوتةوةئةفسانة دةكةوتةوة

بـؤالي نةشــميل و   بـؤالي نةشــميل و   بـؤالي نةشــميل و   بـؤالي نةشــميل و   . . . . مونرية بة دصپذيةوة لة ژوورةكة دةچـووة دةر   مونرية بة دصپذيةوة لة ژوورةكة دةچـووة دةر   مونرية بة دصپذيةوة لة ژوورةكة دةچـووة دةر   مونرية بة دصپذيةوة لة ژوورةكة دةچـووة دةر   
 نةيـدةگوت، ئـاوا      نةيـدةگوت، ئـاوا      نةيـدةگوت، ئـاوا      نةيـدةگوت، ئـاوا     ))))))))............ ئاوا بذواتة پـثش     ئاوا بذواتة پـثش     ئاوا بذواتة پـثش     ئاوا بذواتة پـثش    ((((((((: : : : دةگريا و دةيگوت  دةگريا و دةيگوت  دةگريا و دةيگوت  دةگريا و دةيگوت  . . . . مثردةكةيمثردةكةيمثردةكةيمثردةكةي

ــي د   ــثش چ ــة پ ــي د  بذوات ــثش چ ــة پ ــي د  بذوات ــثش چ ــة پ ــي د  بذوات ــثش چ ــة پ ــثبذوات ــثةب ــثةب ــثةب ــوت . . . . ةب ــةي دةيگ ــوت مثردةك ــةي دةيگ ــوت مثردةك ــةي دةيگ ــوت مثردةك ــةي دةيگ ــة((((((((: : : : مثردةك ــة مةترس ــة مةترس ــة مةترس ــة . . . .  مةترس ــة ئثم ــة ئثم ــة ئثم ئثم
. . . .  دصخؤشـي دةدايـةوة     دصخؤشـي دةدايـةوة     دصخؤشـي دةدايـةوة     دصخؤشـي دةدايـةوة    ))))))))............هةميـشة هةميـشة هةميـشة هةميـشة . . . . ئةو هةميـشة وابـووة    ئةو هةميـشة وابـووة    ئةو هةميـشة وابـووة    ئةو هةميـشة وابـووة    . . . . نةمانناسيوةنةمانناسيوةنةمانناسيوةنةمانناسيوة

    ))))))))............ئةگـةر ژن بثنـث    ئةگـةر ژن بثنـث    ئةگـةر ژن بثنـث    ئةگـةر ژن بثنـث    . . . .  ئةو پثويسيت بة گؤذانثكـة لـة ژيانيـدا          ئةو پثويسيت بة گؤذانثكـة لـة ژيانيـدا          ئةو پثويسيت بة گؤذانثكـة لـة ژيانيـدا          ئةو پثويسيت بة گؤذانثكـة لـة ژيانيـدا         ((((((((: : : : دةيگوتدةيگوتدةيگوتدةيگوت
. . . . ژن دةرماين هـةموو دةردثكـة     ژن دةرماين هـةموو دةردثكـة     ژن دةرماين هـةموو دةردثكـة     ژن دةرماين هـةموو دةردثكـة     . . . .  ئةگةر ژن بثنث چاك دةبث      ئةگةر ژن بثنث چاك دةبث      ئةگةر ژن بثنث چاك دةبث      ئةگةر ژن بثنث چاك دةبث     ((((((((: : : : دةيگوتدةيگوتدةيگوتدةيگوت

. . . .  بــة پثكةنينـةوة دةيگــوت  بــة پثكةنينـةوة دةيگــوت  بــة پثكةنينـةوة دةيگــوت  بــة پثكةنينـةوة دةيگــوت ))))))))............فةرامؤشـي فةرامؤشـي فةرامؤشـي فةرامؤشـي ... ... ... ... خــةمؤكيخــةمؤكيخــةمؤكيخــةمؤكي... ... ... ... كـزي و مـايت  كـزي و مـايت  كـزي و مـايت  كـزي و مـايت  
ــوت ــوتنةشـــميل دةيگ ــوتنةشـــميل دةيگ ــوتنةشـــميل دةيگ ــي   ((((((((: : : : نةشـــميل دةيگ ــك هةواص ــةموو رؤژث ــووعي ه ــةيالخامني تل ــي    ل ــك هةواص ــةموو رؤژث ــووعي ه ــةيالخامني تل ــي    ل ــك هةواص ــةموو رؤژث ــووعي ه ــةيالخامني تل ــي    ل ــك هةواص ــةموو رؤژث ــووعي ه ــةيالخامني تل  ل

        ))))))))............دةپرسث ودةپرسث ودةپرسث ودةپرسث و
لةيال لةيال لةيال لةيال . . . . لةيال كچثكي فيداكار و لة خؤ بوردووةلةيال كچثكي فيداكار و لة خؤ بوردووةلةيال كچثكي فيداكار و لة خؤ بوردووةلةيال كچثكي فيداكار و لة خؤ بوردووة. . . . مونرية بريي كردةوة مونرية بريي كردةوة مونرية بريي كردةوة مونرية بريي كردةوة 

ئةوي خؤش دةوث و تةا خؤشةويـسيت كچثكـي وةك لـةيال دةتوانـث              ئةوي خؤش دةوث و تةا خؤشةويـسيت كچثكـي وةك لـةيال دةتوانـث              ئةوي خؤش دةوث و تةا خؤشةويـسيت كچثكـي وةك لـةيال دةتوانـث              ئةوي خؤش دةوث و تةا خؤشةويـسيت كچثكـي وةك لـةيال دةتوانـث              
دةبوو زووتر خوازبثين   دةبوو زووتر خوازبثين   دةبوو زووتر خوازبثين   دةبوو زووتر خوازبثين   . . . . ال بكا ال بكا ال بكا ال بكا دةبث خوازبثين لة لةي   دةبث خوازبثين لة لةي   دةبث خوازبثين لة لةي   دةبث خوازبثين لة لةي   . . . . ژياين ئةو بگؤذث  ژياين ئةو بگؤذث  ژياين ئةو بگؤذث  ژياين ئةو بگؤذث  

        : : : : گويتگويتگويتگويت. . . . لث بكردايةلث بكردايةلث بكردايةلث بكرداية
دةبـث تـا درةنگتـر نـةبووة        دةبـث تـا درةنگتـر نـةبووة        دةبـث تـا درةنگتـر نـةبووة        دةبـث تـا درةنگتـر نـةبووة        . . . .  ئةم ماوة لة خؤوة خاوة خاوم كـردووة         ئةم ماوة لة خؤوة خاوة خاوم كـردووة         ئةم ماوة لة خؤوة خاوة خاوم كـردووة         ئةم ماوة لة خؤوة خاوة خاوم كـردووة        ((((((((
        ))))))))............وووو

 ئةگـةر    ئةگـةر    ئةگـةر    ئةگـةر   ((((((((: : : : گـويت گـويت گـويت گـويت . . . . بة زةردةخةنـةوة  بة زةردةخةنـةوة  بة زةردةخةنـةوة  بة زةردةخةنـةوة  . . . . مونرية لة بةر خؤيةوة گويت    مونرية لة بةر خؤيةوة گويت    مونرية لة بةر خؤيةوة گويت    مونرية لة بةر خؤيةوة گويت    
        ))))))))............لةيال ئةجمارة بثلةيال ئةجمارة بثلةيال ئةجمارة بثلةيال ئةجمارة بث
وةك هةميـشة ميهرةبـان     وةك هةميـشة ميهرةبـان     وةك هةميـشة ميهرةبـان     وةك هةميـشة ميهرةبـان     . . . . مونرية دةركةي لث كـردةوة    مونرية دةركةي لث كـردةوة    مونرية دةركةي لث كـردةوة    مونرية دةركةي لث كـردةوة    . . . . لةيال هات لةيال هات لةيال هات لةيال هات 

نةيپرسي نةيپرسي نةيپرسي نةيپرسي . . . . لةيال سةيري نةهاتثلةيال سةيري نةهاتثلةيال سةيري نةهاتثلةيال سةيري نةهاتث. . . . باوةشي پثدا كرد و ئةمالو الي ماچ كردباوةشي پثدا كرد و ئةمالو الي ماچ كردباوةشي پثدا كرد و ئةمالو الي ماچ كردباوةشي پثدا كرد و ئةمالو الي ماچ كرد
        )))))))) كثي لثية؟  كثي لثية؟  كثي لثية؟  كثي لثية؟ ((((((((: : : : چي روويداوة؟ گويتچي روويداوة؟ گويتچي روويداوة؟ گويتچي روويداوة؟ گويت
. . . . جگة لة مونرية و، ئةو لة ژوورة بچووكةكـة بـوو    جگة لة مونرية و، ئةو لة ژوورة بچووكةكـة بـوو    جگة لة مونرية و، ئةو لة ژوورة بچووكةكـة بـوو    جگة لة مونرية و، ئةو لة ژوورة بچووكةكـة بـوو    . . . . كةسي لث نةبوو  كةسي لث نةبوو  كةسي لث نةبوو  كةسي لث نةبوو  

            )))))))) ئثستا چؤنة؟  ئثستا چؤنة؟  ئثستا چؤنة؟  ئثستا چؤنة؟ ((((((((: : : : لةيال گويتلةيال گويتلةيال گويتلةيال گويت



 

لةو ژوورة بچووكة   لةو ژوورة بچووكة   لةو ژوورة بچووكة   لةو ژوورة بچووكة   . . . . خةوتووةخةوتووةخةوتووةخةوتووة. . . .  شوكور زؤر چاكة    شوكور زؤر چاكة    شوكور زؤر چاكة    شوكور زؤر چاكة   ((((((((: : : : مونرية گويت مونرية گويت مونرية گويت مونرية گويت 
        ))))))))....خةوتووةخةوتووةخةوتووةخةوتووة

        ....ئةوسا دةسيت خستة سةر شاين لةيال و پثش خؤي دائةوسا دةسيت خستة سةر شاين لةيال و پثش خؤي دائةوسا دةسيت خستة سةر شاين لةيال و پثش خؤي دائةوسا دةسيت خستة سةر شاين لةيال و پثش خؤي دا
        ))))))))............هامت بةسةر پثوة هةواصثكي بپرسم وهامت بةسةر پثوة هةواصثكي بپرسم وهامت بةسةر پثوة هةواصثكي بپرسم وهامت بةسةر پثوة هةواصثكي بپرسم و. . . .  نامةوثبةئاگاي بكةمةوة نامةوثبةئاگاي بكةمةوة نامةوثبةئاگاي بكةمةوة نامةوثبةئاگاي بكةمةوة((((((((

دةبث پثكـةوة قـسة     دةبث پثكـةوة قـسة     دةبث پثكـةوة قـسة     دةبث پثكـةوة قـسة     . . . . كارم پثتة كارم پثتة كارم پثتة كارم پثتة . . . .  بةئاگاي ناكةينةوة   بةئاگاي ناكةينةوة   بةئاگاي ناكةينةوة   بةئاگاي ناكةينةوة  ((((((((: : : : مونرية گويت مونرية گويت مونرية گويت مونرية گويت 
        ))))))))....دوو بة دوودوو بة دوودوو بة دوودوو بة دوو. . . . بكةينبكةينبكةينبكةين

دةمثكة بـوو   دةمثكة بـوو   دةمثكة بـوو   دةمثكة بـوو   . . . . پثدةكةينپثدةكةينپثدةكةينپثدةكةين. . . . مونرية خؤشحاص بوو  مونرية خؤشحاص بوو  مونرية خؤشحاص بوو  مونرية خؤشحاص بوو  . . . . لةيال سةيري هاتث  لةيال سةيري هاتث  لةيال سةيري هاتث  لةيال سةيري هاتث  
حةمتـةن  حةمتـةن  حةمتـةن  حةمتـةن  . . . . لةوةيت ئةو نةخؤش كةوتبوو  لةوةيت ئةو نةخؤش كةوتبوو  لةوةيت ئةو نةخؤش كةوتبوو  لةوةيت ئةو نةخؤش كةوتبوو  . . . . پثكةنيين بة مونريةوة نةديبوو   پثكةنيين بة مونريةوة نةديبوو   پثكةنيين بة مونريةوة نةديبوو   پثكةنيين بة مونريةوة نةديبوو   

بـريي كـردةوة، مـونرية چ       بـريي كـردةوة، مـونرية چ       بـريي كـردةوة، مـونرية چ       بـريي كـردةوة، مـونرية چ       . . . . لةيالش خؤشـحاص بـوو    لةيالش خؤشـحاص بـوو    لةيالش خؤشـحاص بـوو    لةيالش خؤشـحاص بـوو    . . . . ئةو زؤر چاك بوو   ئةو زؤر چاك بوو   ئةو زؤر چاك بوو   ئةو زؤر چاك بوو   
نيگا و زةردةخةنةكةي وةك هةميشة     نيگا و زةردةخةنةكةي وةك هةميشة     نيگا و زةردةخةنةكةي وةك هةميشة     نيگا و زةردةخةنةكةي وةك هةميشة     . . . . كارثكي پثيةيت؟ لثي ورد بووةوة    كارثكي پثيةيت؟ لثي ورد بووةوة    كارثكي پثيةيت؟ لثي ورد بووةوة    كارثكي پثيةيت؟ لثي ورد بووةوة    

. . . . وةك هةميشة؟ پثدةچوو ئةجمارة ميهرةبانانـةتر بـث       وةك هةميشة؟ پثدةچوو ئةجمارة ميهرةبانانـةتر بـث       وةك هةميشة؟ پثدةچوو ئةجمارة ميهرةبانانـةتر بـث       وةك هةميشة؟ پثدةچوو ئةجمارة ميهرةبانانـةتر بـث       . . . . ميهرةبانانة بوو ميهرةبانانة بوو ميهرةبانانة بوو ميهرةبانانة بوو 
. . . . داينيــشاند و بــؤ ســاتثك بــةجثي هثــشت داينيــشاند و بــؤ ســاتثك بــةجثي هثــشت داينيــشاند و بــؤ ســاتثك بــةجثي هثــشت داينيــشاند و بــؤ ســاتثك بــةجثي هثــشت . . . . ورثكيتــرورثكيتــرورثكيتــرورثكيتــرمــونرية برديــة ژومــونرية برديــة ژومــونرية برديــة ژومــونرية برديــة ژو

ــوو    ــةوة ب ــواري ژوورةك ــة دي ــةو ب ـــمثكي ئ ــوو   رةس ــةوة ب ــواري ژوورةك ــة دي ــةو ب ـــمثكي ئ ــوو   رةس ــةوة ب ــواري ژوورةك ــة دي ــةو ب ـــمثكي ئ ــوو   رةس ــةوة ب ــواري ژوورةك ــة دي ــةو ب ـــمثكي ئ ــؤن . . . . رةس ـــمثكي ك ــؤن رةس ـــمثكي ك ــؤن رةس ـــمثكي ك ــؤن رةس ـــمثكي ك . . . . رةس
ئـةويش لـة    ئـةويش لـة    ئـةويش لـة    ئـةويش لـة    . . . . لـةيال لـة رةســمةكة ورد بـووةوة        لـةيال لـة رةســمةكة ورد بـووةوة        لـةيال لـة رةســمةكة ورد بـووةوة        لـةيال لـة رةســمةكة ورد بـووةوة        . . . . رةسـميتايف الويـةيت  رةسـميتايف الويـةيت  رةسـميتايف الويـةيت  رةسـميتايف الويـةيت  

نيگـاي ئـةو    نيگـاي ئـةو    نيگـاي ئـةو    نيگـاي ئـةو    . . . . مات؟ نيگايةكي ئاشـنا   مات؟ نيگايةكي ئاشـنا   مات؟ نيگايةكي ئاشـنا   مات؟ نيگايةكي ئاشـنا   ... ... ... ... نيگايةكي مات و  نيگايةكي مات و  نيگايةكي مات و  نيگايةكي مات و  . . . . لةيالي دةذواين لةيالي دةذواين لةيالي دةذواين لةيالي دةذواين 
چاوي چاوي چاوي چاوي . . . . چاوانة كة ساآلنثك بة ديواري ژوورةكةي خؤيةوة هةصواسرابوو       چاوانة كة ساآلنثك بة ديواري ژوورةكةي خؤيةوة هةصواسرابوو       چاوانة كة ساآلنثك بة ديواري ژوورةكةي خؤيةوة هةصواسرابوو       چاوانة كة ساآلنثك بة ديواري ژوورةكةي خؤيةوة هةصواسرابوو       

        . . . . باوكيباوكيباوكيباوكي
: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . هةموو گياين پثدةكةين  هةموو گياين پثدةكةين  هةموو گياين پثدةكةين  هةموو گياين پثدةكةين  . . . . مونرية بة چاو شريينيةوة هاتةوة    مونرية بة چاو شريينيةوة هاتةوة    مونرية بة چاو شريينيةوة هاتةوة    مونرية بة چاو شريينيةوة هاتةوة    

        )))))))) دصنيام لة خؤت دةپرسي بصثي چ كارثكم پثت بث؟  دصنيام لة خؤت دةپرسي بصثي چ كارثكم پثت بث؟  دصنيام لة خؤت دةپرسي بصثي چ كارثكم پثت بث؟  دصنيام لة خؤت دةپرسي بصثي چ كارثكم پثت بث؟ ((((((((
 دةمةوث دةربارةي ئـةو قـسة        دةمةوث دةربارةي ئـةو قـسة        دةمةوث دةربارةي ئـةو قـسة        دةمةوث دةربارةي ئـةو قـسة       ((((((((: : : : مونرية گويت مونرية گويت مونرية گويت مونرية گويت . . . . لةيال هيچي نةگوت  لةيال هيچي نةگوت  لةيال هيچي نةگوت  لةيال هيچي نةگوت  

وورثك وورثك وورثك وورثك ژژژژ. . . . بة چاو ئيشارةيت بؤ ژوورةكةي ئةو كرد      بة چاو ئيشارةيت بؤ ژوورةكةي ئةو كرد      بة چاو ئيشارةيت بؤ ژوورةكةي ئةو كرد      بة چاو ئيشارةيت بؤ ژوورةكةي ئةو كرد      . . . .  نزم گويت   نزم گويت   نزم گويت   نزم گويت  ))))))))....بكةينبكةينبكةينبكةين
        )))))))) دةربارةي ئةو؟  دةربارةي ئةو؟  دةربارةي ئةو؟  دةربارةي ئةو؟ ((((((((. . . . لةيال داچصةكيلةيال داچصةكيلةيال داچصةكيلةيال داچصةكي. . . . كة ئةو دةبوو لثي خةوتبثكة ئةو دةبوو لثي خةوتبثكة ئةو دةبوو لثي خةوتبثكة ئةو دةبوو لثي خةوتبث
        ))))))))............ دةزاين بؤچي نةخؤش كةوت؟ دةزاين بؤچي نةخؤش كةوت؟ دةزاين بؤچي نةخؤش كةوت؟ دةزاين بؤچي نةخؤش كةوت؟((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . مونرية سةري لةقاندمونرية سةري لةقاندمونرية سةري لةقاندمونرية سةري لةقاند

        ))))))))............ شةوي بةفرو كذثوةكة شةوي بةفرو كذثوةكة شةوي بةفرو كذثوةكة شةوي بةفرو كذثوةكة((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . مةجايل وةآلمدانةوةي پثنةدامةجايل وةآلمدانةوةي پثنةدامةجايل وةآلمدانةوةي پثنةدامةجايل وةآلمدانةوةي پثنةدا
مـونرية بـة   مـونرية بـة   مـونرية بـة   مـونرية بـة   . . . . ئةوسا بريي كةوتةوة لةيال دةزانث و، درثژةي پث نةدا    ئةوسا بريي كةوتةوة لةيال دةزانث و، درثژةي پث نةدا    ئةوسا بريي كةوتةوة لةيال دةزانث و، درثژةي پث نةدا    ئةوسا بريي كةوتةوة لةيال دةزانث و، درثژةي پث نةدا    

بةرلـةوة ئـةو   بةرلـةوة ئـةو   بةرلـةوة ئـةو   بةرلـةوة ئـةو   . . . . قسةيةكي لة دصدا بوو كة دةبوو زوو بيـدركثنث    قسةيةكي لة دصدا بوو كة دةبوو زوو بيـدركثنث    قسةيةكي لة دصدا بوو كة دةبوو زوو بيـدركثنث    قسةيةكي لة دصدا بوو كة دةبوو زوو بيـدركثنث    . . . . پةلة بوو پةلة بوو پةلة بوو پةلة بوو 
        ))))))))............ پياو كة بة تةا بژي پياو كة بة تةا بژي پياو كة بة تةا بژي پياو كة بة تةا بژي((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . بةئاگا بثتةوةبةئاگا بثتةوةبةئاگا بثتةوةبةئاگا بثتةوة

لـةيال  لـةيال  لـةيال  لـةيال  . . . . بزةيـةكي كـزي لةسـةر لثـو بـوو         بزةيـةكي كـزي لةسـةر لثـو بـوو         بزةيـةكي كـزي لةسـةر لثـو بـوو         بزةيـةكي كـزي لةسـةر لثـو بـوو         . . . . مونرية ئيتر پثنةدةكـةين   مونرية ئيتر پثنةدةكـةين   مونرية ئيتر پثنةدةكـةين   مونرية ئيتر پثنةدةكـةين   
        ....ئثستا ئيتر دةيزاين مونرية دةيةوث چي بصثئثستا ئيتر دةيزاين مونرية دةيةوث چي بصثئثستا ئيتر دةيزاين مونرية دةيةوث چي بصثئثستا ئيتر دةيزاين مونرية دةيةوث چي بصث. . . . تثگةييتثگةييتثگةييتثگةيي



 

پثموايـة بـزاين    پثموايـة بـزاين    پثموايـة بـزاين    پثموايـة بـزاين    . . . .  ئثمـة دةمثكةيـة يـةكتر دةناسـني         ئثمـة دةمثكةيـة يـةكتر دةناسـني         ئثمـة دةمثكةيـة يـةكتر دةناسـني         ئثمـة دةمثكةيـة يـةكتر دةناسـني        ((((((((: : : : مونرية گويت مونرية گويت مونرية گويت مونرية گويت 
نـةوةك هـةر لـةالمين،      نـةوةك هـةر لـةالمين،      نـةوةك هـةر لـةالمين،      نـةوةك هـةر لـةالمين،      . . . . چةندةم خؤش دةوثي و، چةندة لـةالم بـةذثزي        چةندةم خؤش دةوثي و، چةندة لـةالم بـةذثزي        چةندةم خؤش دةوثي و، چةندة لـةالم بـةذثزي        چةندةم خؤش دةوثي و، چةندة لـةالم بـةذثزي        

لـةالي مثـردو بـراو، تةنانـةت الي روونـاكي           لـةالي مثـردو بـراو، تةنانـةت الي روونـاكي           لـةالي مثـردو بـراو، تةنانـةت الي روونـاكي           لـةالي مثـردو بـراو، تةنانـةت الي روونـاكي           . . . . لةالي هةموو بنةماصـةكةم   لةالي هةموو بنةماصـةكةم   لةالي هةموو بنةماصـةكةم   لةالي هةموو بنةماصـةكةم   
        ))))))))....خوشكم كة تةا جارثك تؤي ديوةخوشكم كة تةا جارثك تؤي ديوةخوشكم كة تةا جارثك تؤي ديوةخوشكم كة تةا جارثك تؤي ديوة

        ....لةيال سوپاسي لثكردلةيال سوپاسي لثكردلةيال سوپاسي لثكردلةيال سوپاسي لثكرد
 بذوام پث بكة بةقةدةر نةشـميل خؤشم دةوثيت و،          بذوام پث بكة بةقةدةر نةشـميل خؤشم دةوثيت و،          بذوام پث بكة بةقةدةر نةشـميل خؤشم دةوثيت و،          بذوام پث بكة بةقةدةر نةشـميل خؤشم دةوثيت و،         ((((((((: : : : مونرية گويت مونرية گويت مونرية گويت مونرية گويت 

ــةوةريتم  ــان و بةخت ــةدةر نةشـــميل دةربةســيت ژي ــةوةريتم بةق ــان و بةخت ــةدةر نةشـــميل دةربةســيت ژي ــةوةريتم بةق ــان و بةخت ــةدةر نةشـــميل دةربةســيت ژي ــةوةريتم بةق ــان و بةخت ــةدةر نةشـــميل دةربةســيت ژي ــؤ خــامنثكي . . . . بةق ــؤ خــامنثكي ت ــؤ خــامنثكي ت ــؤ خــامنثكي ت ت
. . . . نامةوث تاريفت لـث بكـةم     نامةوث تاريفت لـث بكـةم     نامةوث تاريفت لـث بكـةم     نامةوث تاريفت لـث بكـةم     ... ... ... ... خوثندةوار و تثگةيشتوو خاوةن بةهرةيت    خوثندةوار و تثگةيشتوو خاوةن بةهرةيت    خوثندةوار و تثگةيشتوو خاوةن بةهرةيت    خوثندةوار و تثگةيشتوو خاوةن بةهرةيت    

        ))))))))............بةآلم تؤ تثگةيشتووتر لةوةي كةبةآلم تؤ تثگةيشتووتر لةوةي كةبةآلم تؤ تثگةيشتووتر لةوةي كةبةآلم تؤ تثگةيشتووتر لةوةي كة. . . . تاريفي بةرامبةر خؤش نيةتاريفي بةرامبةر خؤش نيةتاريفي بةرامبةر خؤش نيةتاريفي بةرامبةر خؤش نية
زةردةخةنةكة بة لثويةوة وشـك     زةردةخةنةكة بة لثويةوة وشـك     زةردةخةنةكة بة لثويةوة وشـك     زةردةخةنةكة بة لثويةوة وشـك     . . . . مات بوو مات بوو مات بوو مات بوو . . . . لةيال سةري داخستبوو  لةيال سةري داخستبوو  لةيال سةري داخستبوو  لةيال سةري داخستبوو  

        ............گويتگويتگويتگويت. . . . مونرية نةيدةزاين بؤمونرية نةيدةزاين بؤمونرية نةيدةزاين بؤمونرية نةيدةزاين بؤ. . . . بووبووبووبووبووبووبووبوو
مـونرية  مـونرية  مـونرية  مـونرية  . . . . نيگـاي سـارد و جيـدي بـوو    نيگـاي سـارد و جيـدي بـوو    نيگـاي سـارد و جيـدي بـوو    نيگـاي سـارد و جيـدي بـوو    . . . . لةيال سةري بـةرز كـردةوة    لةيال سةري بـةرز كـردةوة    لةيال سةري بـةرز كـردةوة    لةيال سةري بـةرز كـردةوة    

        )))))))) دةتةوث خوازبثنيم لث بكةي؟  دةتةوث خوازبثنيم لث بكةي؟  دةتةوث خوازبثنيم لث بكةي؟  دةتةوث خوازبثنيم لث بكةي؟ ((((((((: : : : لةيال گويتلةيال گويتلةيال گويتلةيال گويت. . . . داچصةكيداچصةكيداچصةكيداچصةكي
لـةيال يةكـةم جـار نـةبوو خـوازبثين          لـةيال يةكـةم جـار نـةبوو خـوازبثين          لـةيال يةكـةم جـار نـةبوو خـوازبثين          لـةيال يةكـةم جـار نـةبوو خـوازبثين          . . . . بة خةمثكي ئاشكراوة گـويت    بة خةمثكي ئاشكراوة گـويت    بة خةمثكي ئاشكراوة گـويت    بة خةمثكي ئاشكراوة گـويت    

. . . . لثدةكرا، بةآلم مونرية يةكةم جـار بـوو خـوازبثين لـة كةسـثك دةكـرد               لثدةكرا، بةآلم مونرية يةكةم جـار بـوو خـوازبثين لـة كةسـثك دةكـرد               لثدةكرا، بةآلم مونرية يةكةم جـار بـوو خـوازبثين لـة كةسـثك دةكـرد               لثدةكرا، بةآلم مونرية يةكةم جـار بـوو خـوازبثين لـة كةسـثك دةكـرد               
        )))))))).... ئةرث ئةرث ئةرث ئةرث((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

نةيدةزاين دةبث لة دةوامـةي ئـةو وشـةدا چيتـر           نةيدةزاين دةبث لة دةوامـةي ئـةو وشـةدا چيتـر           نةيدةزاين دةبث لة دةوامـةي ئـةو وشـةدا چيتـر           نةيدةزاين دةبث لة دةوامـةي ئـةو وشـةدا چيتـر           . . . . هيچيتري نةگوت هيچيتري نةگوت هيچيتري نةگوت هيچيتري نةگوت 
ــصث ــصثب ــصثب ــصثب ــي     . . . . ب ــةويش وةآلم ــوو، ئ ــتةوخؤي لثكردب ــيارثكي راس ــةيال پرس ــي     ل ــةويش وةآلم ــوو، ئ ــتةوخؤي لثكردب ــيارثكي راس ــةيال پرس ــي     ل ــةويش وةآلم ــوو، ئ ــتةوخؤي لثكردب ــيارثكي راس ــةيال پرس ــي     ل ــةويش وةآلم ــوو، ئ ــتةوخؤي لثكردب ــيارثكي راس ــةيال پرس ل

نةيدةزاين ئةجنامي ئةو پرسيار و وةآلمة راسـتةوخؤية چـي         نةيدةزاين ئةجنامي ئةو پرسيار و وةآلمة راسـتةوخؤية چـي         نةيدةزاين ئةجنامي ئةو پرسيار و وةآلمة راسـتةوخؤية چـي         نةيدةزاين ئةجنامي ئةو پرسيار و وةآلمة راسـتةوخؤية چـي         . . . . دابووةوةدابووةوةدابووةوةدابووةوة
مــونرية مــونرية مــونرية مــونرية . . . . ئثــستا ئيتــر تــةواو كــز بــووئثــستا ئيتــر تــةواو كــز بــووئثــستا ئيتــر تــةواو كــز بــووئثــستا ئيتــر تــةواو كــز بــوو. . . . لــةيال ئــاخثكي هةصكثــشالــةيال ئــاخثكي هةصكثــشالــةيال ئــاخثكي هةصكثــشالــةيال ئــاخثكي هةصكثــشا. . . . دةبــثدةبــثدةبــثدةبــث

        : : : : گويتگويتگويتگويت. . . . بةآلم زوو وةخؤي هاتةوةبةآلم زوو وةخؤي هاتةوةبةآلم زوو وةخؤي هاتةوةبةآلم زوو وةخؤي هاتةوة. . . . داچصةكيداچصةكيداچصةكيداچصةكي
        ))))))))............ دةزامن ئةو لة تؤ بة تةمةنترة، بةآلم دةزامن ئةو لة تؤ بة تةمةنترة، بةآلم دةزامن ئةو لة تؤ بة تةمةنترة، بةآلم دةزامن ئةو لة تؤ بة تةمةنترة، بةآلم((((((((

ئةوةندة تاص كة مونرية پثي وابوو      ئةوةندة تاص كة مونرية پثي وابوو      ئةوةندة تاص كة مونرية پثي وابوو      ئةوةندة تاص كة مونرية پثي وابوو      . . . . لةيال زةردةخةنةيةكي تاصي كرد   لةيال زةردةخةنةيةكي تاصي كرد   لةيال زةردةخةنةيةكي تاصي كرد   لةيال زةردةخةنةيةكي تاصي كرد   
ــان دةدا  ــةي گري ــة پذم ــستا ل ــان دةدا ئث ــةي گري ــة پذم ــستا ل ــان دةدا ئث ــةي گري ــة پذم ــستا ل ــان دةدا ئث ــةي گري ــة پذم ــستا ل ــويت. . . . ئث ــةيال گ ــويتل ــةيال گ ــويتل ــةيال گ ــويتل ــةيال گ ــة  ((((((((: : : : ل ــةر ني ــةو ژن هثن ــة   ئ ــةر ني ــةو ژن هثن ــة   ئ ــةر ني ــةو ژن هثن ــة   ئ ــةر ني ــةو ژن هثن  ئ

        ))))))))....ئةو بؤ ژثنان نةگةذاوةتةوةئةو بؤ ژثنان نةگةذاوةتةوةئةو بؤ ژثنان نةگةذاوةتةوةئةو بؤ ژثنان نةگةذاوةتةوة. . . . مونريةخامنمونريةخامنمونريةخامنمونريةخامن
        )))))))).... دصنيام ئاگاي لةم خوازبثنيكردنةي تؤش نية دصنيام ئاگاي لةم خوازبثنيكردنةي تؤش نية دصنيام ئاگاي لةم خوازبثنيكردنةي تؤش نية دصنيام ئاگاي لةم خوازبثنيكردنةي تؤش نية((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

        : : : : گويتگويتگويتگويت. . . . ئةو كچة چي دةگوت؟ چؤين دةزاين؟ مونرية نةيپرسيئةو كچة چي دةگوت؟ چؤين دةزاين؟ مونرية نةيپرسيئةو كچة چي دةگوت؟ چؤين دةزاين؟ مونرية نةيپرسيئةو كچة چي دةگوت؟ چؤين دةزاين؟ مونرية نةيپرسي
لـة هـةموو    لـة هـةموو    لـة هـةموو    لـة هـةموو    . . . . بةآلم ئةو پياوثكي شةرمن و بة حةياية      بةآلم ئةو پياوثكي شةرمن و بة حةياية      بةآلم ئةو پياوثكي شةرمن و بة حةياية      بةآلم ئةو پياوثكي شةرمن و بة حةياية      . . . .  تؤ راست دةكةي    تؤ راست دةكةي    تؤ راست دةكةي    تؤ راست دةكةي   ((((((((

رةنگـة لـة رووي نةيـةت قـسة         رةنگـة لـة رووي نةيـةت قـسة         رةنگـة لـة رووي نةيـةت قـسة         رةنگـة لـة رووي نةيـةت قـسة         . . . . ژيانيدا پياوثكي شةرمن و بة حيا بـووة       ژيانيدا پياوثكي شةرمن و بة حيا بـووة       ژيانيدا پياوثكي شةرمن و بة حيا بـووة       ژيانيدا پياوثكي شةرمن و بة حيا بـووة       
        ))))))))............لة بةر ئةوة لة تؤ بة تةمةنترة، رةنگة لة وةآلمي نا بترسثلة بةر ئةوة لة تؤ بة تةمةنترة، رةنگة لة وةآلمي نا بترسثلة بةر ئةوة لة تؤ بة تةمةنترة، رةنگة لة وةآلمي نا بترسثلة بةر ئةوة لة تؤ بة تةمةنترة، رةنگة لة وةآلمي نا بترسث... ... ... ... بكابكابكابكا



 

 ئةو براي منة، ئةگةرچي ساآلنثك لـة يـةكتر دوور بـووين،             ئةو براي منة، ئةگةرچي ساآلنثك لـة يـةكتر دوور بـووين،             ئةو براي منة، ئةگةرچي ساآلنثك لـة يـةكتر دوور بـووين،             ئةو براي منة، ئةگةرچي ساآلنثك لـة يـةكتر دوور بـووين،            ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
لـة يةكـةم    لـة يةكـةم    لـة يةكـةم    لـة يةكـةم    . . . . من دةزامن من دةزامن من دةزامن من دةزامن . . . . ئةو تؤي خؤش دةوث   ئةو تؤي خؤش دةوث   ئةو تؤي خؤش دةوث   ئةو تؤي خؤش دةوث   . . . . بةآلم زؤر چاك دةيناسم   بةآلم زؤر چاك دةيناسم   بةآلم زؤر چاك دةيناسم   بةآلم زؤر چاك دةيناسم   
        ))))))))............رؤژةوة كة تؤي ديوةرؤژةوة كة تؤي ديوةرؤژةوة كة تؤي ديوةرؤژةوة كة تؤي ديوة

شـريينيةكي خـؤش لـة      شـريينيةكي خـؤش لـة      شـريينيةكي خـؤش لـة      شـريينيةكي خـؤش لـة      . . . . لةيال خؤشحاص بـوو ئـةو قـسةي دةبيـست         لةيال خؤشحاص بـوو ئـةو قـسةي دةبيـست         لةيال خؤشحاص بـوو ئـةو قـسةي دةبيـست         لةيال خؤشحاص بـوو ئـةو قـسةي دةبيـست         
        . . . . گياين گةذاگياين گةذاگياين گةذاگياين گةذا

        

چاوةكاين چاوةكاين چاوةكاين چاوةكاين . . . . هةسيت بةو خؤشية ئان و ساتية كرد      هةسيت بةو خؤشية ئان و ساتية كرد      هةسيت بةو خؤشية ئان و ساتية كرد      هةسيت بةو خؤشية ئان و ساتية كرد      . . . . مونرية هةسيت پثكرد  مونرية هةسيت پثكرد  مونرية هةسيت پثكرد  مونرية هةسيت پثكرد  
لـة يةكـةم    لـة يةكـةم    لـة يةكـةم    لـة يةكـةم    . . . .  منـيش خؤشـم دةوث      منـيش خؤشـم دةوث      منـيش خؤشـم دةوث      منـيش خؤشـم دةوث     ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . لةيال پذ بووبوو لة فرمثسك    لةيال پذ بووبوو لة فرمثسك    لةيال پذ بووبوو لة فرمثسك    لةيال پذ بووبوو لة فرمثسك    

        ))))))))....رؤژةوة كة ديومة، تةنانةت لةوة پثشيش خؤشم ويستووةرؤژةوة كة ديومة، تةنانةت لةوة پثشيش خؤشم ويستووةرؤژةوة كة ديومة، تةنانةت لةوة پثشيش خؤشم ويستووةرؤژةوة كة ديومة، تةنانةت لةوة پثشيش خؤشم ويستووة
گؤناكـاين  گؤناكـاين  گؤناكـاين  گؤناكـاين  . . . . بـة شـةرمةوة گـويت   بـة شـةرمةوة گـويت   بـة شـةرمةوة گـويت   بـة شـةرمةوة گـويت   . . . . دانپيانانثكي سةخت و خؤش بوو    دانپيانانثكي سةخت و خؤش بوو    دانپيانانثكي سةخت و خؤش بوو    دانپيانانثكي سةخت و خؤش بوو    

        ....مونرية گةشايةوةمونرية گةشايةوةمونرية گةشايةوةمونرية گةشايةوة. . . . زةردةخةنة تاصةكةي نةمابووزةردةخةنة تاصةكةي نةمابووزةردةخةنة تاصةكةي نةمابووزةردةخةنة تاصةكةي نةمابوو. . . . سوور هةصگةذانسوور هةصگةذانسوور هةصگةذانسوور هةصگةذان
        ))))))))............ هةردووكتان يةكترتان خؤش دةوث و هةردووكتان يةكترتان خؤش دةوث و هةردووكتان يةكترتان خؤش دةوث و هةردووكتان يةكترتان خؤش دةوث و كةواتة كةواتة كةواتة كةواتة((((((((

. . . . ئةو تـةواو چـاك بووةتـةوة      ئةو تـةواو چـاك بووةتـةوة      ئةو تـةواو چـاك بووةتـةوة      ئةو تـةواو چـاك بووةتـةوة      ... ... ... ...  نةكا لة بةر نةخؤشيةكةي     نةكا لة بةر نةخؤشيةكةي     نةكا لة بةر نةخؤشيةكةي     نةكا لة بةر نةخؤشيةكةي    ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
            ))))))))............ئةوةش كة تؤزثك كز و مات و بثدةنگةئةوةش كة تؤزثك كز و مات و بثدةنگةئةوةش كة تؤزثك كز و مات و بثدةنگةئةوةش كة تؤزثك كز و مات و بثدةنگة

        ....لةيال دووبارةي كردةوةلةيال دووبارةي كردةوةلةيال دووبارةي كردةوةلةيال دووبارةي كردةوة
        )))))))).... ئةو ژثنةر نية مونرية خامن ئةو ژثنةر نية مونرية خامن ئةو ژثنةر نية مونرية خامن ئةو ژثنةر نية مونرية خامن((((((((

مـونرية  مـونرية  مـونرية  مـونرية  . . . . پشت لة ئةو چاوةكـاين سـذي      پشت لة ئةو چاوةكـاين سـذي      پشت لة ئةو چاوةكـاين سـذي      پشت لة ئةو چاوةكـاين سـذي      . . . . ئةوسا رووي لث وةرگثذا   ئةوسا رووي لث وةرگثذا   ئةوسا رووي لث وةرگثذا   ئةوسا رووي لث وةرگثذا   
        : : : : گويتگويتگويتگويت

        ))))))))............من دصنياممن دصنياممن دصنياممن دصنيام... ... ... ...  بؤوا دةصثي؟  بؤوا دةصثي؟  بؤوا دةصثي؟  بؤوا دةصثي؟ ((((((((
لةيال نةيگوت بةرلةوةي مونرية خوازبثين لـث بكـا، ئـةو خـوازبثين             لةيال نةيگوت بةرلةوةي مونرية خوازبثين لـث بكـا، ئـةو خـوازبثين             لةيال نةيگوت بةرلةوةي مونرية خوازبثين لـث بكـا، ئـةو خـوازبثين             لةيال نةيگوت بةرلةوةي مونرية خوازبثين لـث بكـا، ئـةو خـوازبثين             

خوازبثين لثكردبوو؟ كةي و لة كوث؟ رؤژثكلـة        خوازبثين لثكردبوو؟ كةي و لة كوث؟ رؤژثكلـة        خوازبثين لثكردبوو؟ كةي و لة كوث؟ رؤژثكلـة        خوازبثين لثكردبوو؟ كةي و لة كوث؟ رؤژثكلـة        . . . . لثكردووة، لة ميهرةبان  لثكردووة، لة ميهرةبان  لثكردووة، لة ميهرةبان  لثكردووة، لة ميهرةبان  
 دةمةوث كةسي چريؤكة تازةكانـت       دةمةوث كةسي چريؤكة تازةكانـت       دةمةوث كةسي چريؤكة تازةكانـت       دةمةوث كةسي چريؤكة تازةكانـت      ((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي. . . . شوثنثكي بةرز و بصيند   شوثنثكي بةرز و بصيند   شوثنثكي بةرز و بصيند   شوثنثكي بةرز و بصيند   

        . . . . ا بووا بووا بووا بوو هثشتا دةنگي خةمباري ئةوي لة گوثد هثشتا دةنگي خةمباري ئةوي لة گوثد هثشتا دةنگي خةمباري ئةوي لة گوثد هثشتا دةنگي خةمباري ئةوي لة گوثد))))))))....مبمبمبمب
        )))))))).... من دةرفةتثكم بؤ نووسيين چريؤكي تازة نةماوة من دةرفةتثكم بؤ نووسيين چريؤكي تازة نةماوة من دةرفةتثكم بؤ نووسيين چريؤكي تازة نةماوة من دةرفةتثكم بؤ نووسيين چريؤكي تازة نةماوة((((((((

ــويت ــويتگ ــويتگ ــويتگ ــامن   ((((((((: : : : گ ــونرية خ ــنني م ــث بث ــا وازي ل ــامن    ب ــونرية خ ــنني م ــث بث ــا وازي ل ــامن    ب ــونرية خ ــنني م ــث بث ــا وازي ل ــامن    ب ــونرية خ ــنني م ــث بث ــا وازي ل ــنني  . . . .  ب ــا وازي لثبث ــنني  ب ــا وازي لثبث ــنني  ب ــا وازي لثبث ــنني  ب ــا وازي لثبث ب
        ))))))))....چريؤكةكةي تةواو بكاچريؤكةكةي تةواو بكاچريؤكةكةي تةواو بكاچريؤكةكةي تةواو بكا

 ئةو بؤ نووسيين چريؤكةكـةي       ئةو بؤ نووسيين چريؤكةكـةي       ئةو بؤ نووسيين چريؤكةكـةي       ئةو بؤ نووسيين چريؤكةكـةي      ((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت. . . . نةيگوت ئاخر چريؤكةكةي  نةيگوت ئاخر چريؤكةكةي  نةيگوت ئاخر چريؤكةكةي  نةيگوت ئاخر چريؤكةكةي  
        ))))))))....گةذاوةتةوةگةذاوةتةوةگةذاوةتةوةگةذاوةتةوة

ئةوسا ئةوسا ئةوسا ئةوسا . . . . لةيال قسةيةكي كرد كة مونرية دةيان جار لة ئةوي بيستبوو         لةيال قسةيةكي كرد كة مونرية دةيان جار لة ئةوي بيستبوو         لةيال قسةيةكي كرد كة مونرية دةيان جار لة ئةوي بيستبوو         لةيال قسةيةكي كرد كة مونرية دةيان جار لة ئةوي بيستبوو         
. . . . چارشثوةكةي بةسةر خؤيدا دايةوة و، لة ژوورةكة چـووة دةر         چارشثوةكةي بةسةر خؤيدا دايةوة و، لة ژوورةكة چـووة دةر         چارشثوةكةي بةسةر خؤيدا دايةوة و، لة ژوورةكة چـووة دةر         چارشثوةكةي بةسةر خؤيدا دايةوة و، لة ژوورةكة چـووة دةر         . . . . هةستاهةستاهةستاهةستا

هةردووكيان بثدةنگ، وةهـا كـة هـيچ        هةردووكيان بثدةنگ، وةهـا كـة هـيچ        هةردووكيان بثدةنگ، وةهـا كـة هـيچ        هةردووكيان بثدةنگ، وةهـا كـة هـيچ        . . . . مونريةش بة شوثنيدا چووة دةر    مونريةش بة شوثنيدا چووة دةر    مونريةش بة شوثنيدا چووة دةر    مونريةش بة شوثنيدا چووة دةر    
لـةيال كاتثـك لـة      لـةيال كاتثـك لـة      لـةيال كاتثـك لـة      لـةيال كاتثـك لـة      . . . . هـةردووكيان مـات   هـةردووكيان مـات   هـةردووكيان مـات   هـةردووكيان مـات   . . . . قسةيةكيان بؤ كردن پـث نـةمابث      قسةيةكيان بؤ كردن پـث نـةمابث      قسةيةكيان بؤ كردن پـث نـةمابث      قسةيةكيان بؤ كردن پـث نـةمابث      



 

ئــةو لــة ژوورة ئــةو لــة ژوورة ئــةو لــة ژوورة ئــةو لــة ژوورة . . . . هؤصــةكة تثدةپــةذي بــؤ ســاتثك دةنگــي ئــةوي بيــستهؤصــةكة تثدةپــةذي بــؤ ســاتثك دةنگــي ئــةوي بيــستهؤصــةكة تثدةپــةذي بــؤ ســاتثك دةنگــي ئــةوي بيــستهؤصــةكة تثدةپــةذي بــؤ ســاتثك دةنگــي ئــةوي بيــست
        ....دةگريادةگريادةگريادةگريابچووكةكة بچووكةكة بچووكةكة بچووكةكة 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        بيست و سثبيست و سثبيست و سثبيست و سث
        
        
        

. . . . كة سةرم لة سةر مةنگةصـيةكة هةصـبذي، ئـةو لـة ژوورةكـةدا بـوو               كة سةرم لة سةر مةنگةصـيةكة هةصـبذي، ئـةو لـة ژوورةكـةدا بـوو               كة سةرم لة سةر مةنگةصـيةكة هةصـبذي، ئـةو لـة ژوورةكـةدا بـوو               كة سةرم لة سةر مةنگةصـيةكة هةصـبذي، ئـةو لـة ژوورةكـةدا بـوو               
ژووري من يان ژووري فةرهاد؟ ژوورثكي تاريك و پذ لـة دووكـةص كـة               ژووري من يان ژووري فةرهاد؟ ژوورثكي تاريك و پذ لـة دووكـةص كـة               ژووري من يان ژووري فةرهاد؟ ژوورثكي تاريك و پذ لـة دووكـةص كـة               ژووري من يان ژووري فةرهاد؟ ژوورثكي تاريك و پذ لـة دووكـةص كـة               

        لة كةيةوة هاتبوو؟لة كةيةوة هاتبوو؟لة كةيةوة هاتبوو؟لة كةيةوة هاتبوو؟. . . . بؤكؤن و بؤين زبصي سووتاوي لثدةهاتبؤكؤن و بؤين زبصي سووتاوي لثدةهاتبؤكؤن و بؤين زبصي سووتاوي لثدةهاتبؤكؤن و بؤين زبصي سووتاوي لثدةهات
        ))))))))....دةمزاين دثيدةمزاين دثيدةمزاين دثيدةمزاين دثي. . . .  چاوةذوانت بووم چاوةذوانت بووم چاوةذوانت بووم چاوةذوانت بووم((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

لــةو لــةو لــةو لــةو . . . . لــةو رؤژةوة كــة بردبوويـان بــؤ نةخؤشــخانة لــةو رؤژةوة كــة بردبوويـان بــؤ نةخؤشــخانة لــةو رؤژةوة كــة بردبوويـان بــؤ نةخؤشــخانة لــةو رؤژةوة كــة بردبوويـان بــؤ نةخؤشــخانة . . . . دةمـزاين دث دةمـزاين دث دةمـزاين دث دةمـزاين دث 
    ((((((((: : : : هةموو ئـةو مـاوة گوتبـووي   هةموو ئـةو مـاوة گوتبـووي   هةموو ئـةو مـاوة گوتبـووي   هةموو ئـةو مـاوة گوتبـووي   . . . . رؤژةوة كة بردبوويان بؤ ماصي مونرية رؤژةوة كة بردبوويان بؤ ماصي مونرية رؤژةوة كة بردبوويان بؤ ماصي مونرية رؤژةوة كة بردبوويان بؤ ماصي مونرية 

    ))))))))....دةبث بـذؤم چريؤكةكـةم تـةواو بكـةم        دةبث بـذؤم چريؤكةكـةم تـةواو بكـةم        دةبث بـذؤم چريؤكةكـةم تـةواو بكـةم        دةبث بـذؤم چريؤكةكـةم تـةواو بكـةم        . . . . من دةبث بذؤم بؤ الي فةرهاد     من دةبث بذؤم بؤ الي فةرهاد     من دةبث بذؤم بؤ الي فةرهاد     من دةبث بذؤم بؤ الي فةرهاد     
لةبـةر  لةبـةر  لةبـةر  لةبـةر  . . . . لةبـةر رؤشـنايي كـزي پةجنةرةكـةدا دانيـشتبوو         لةبـةر رؤشـنايي كـزي پةجنةرةكـةدا دانيـشتبوو         لةبـةر رؤشـنايي كـزي پةجنةرةكـةدا دانيـشتبوو         لةبـةر رؤشـنايي كـزي پةجنةرةكـةدا دانيـشتبوو         . . . . ئثستا هاتبوو ئثستا هاتبوو ئثستا هاتبوو ئثستا هاتبوو 

دةسـتة  دةسـتة  دةسـتة  دةسـتة  . . . . لة جثي فـةرهاد   لة جثي فـةرهاد   لة جثي فـةرهاد   لة جثي فـةرهاد   . . . . ةي فةرهاد ةي فةرهاد ةي فةرهاد ةي فةرهاد رؤشنايي كزي پةجنةرةي ژوورةك   رؤشنايي كزي پةجنةرةي ژوورةك   رؤشنايي كزي پةجنةرةي ژوورةك   رؤشنايي كزي پةجنةرةي ژوورةك   
سةري بة مليةوة بـؤ  سةري بة مليةوة بـؤ  سةري بة مليةوة بـؤ  سةري بة مليةوة بـؤ  . . . . باريك و ئثسكنةكاين لة دةوري ئةژنؤي ئاآلندبوو   باريك و ئثسكنةكاين لة دةوري ئةژنؤي ئاآلندبوو   باريك و ئثسكنةكاين لة دةوري ئةژنؤي ئاآلندبوو   باريك و ئثسكنةكاين لة دةوري ئةژنؤي ئاآلندبوو   



 

ــووةوة  ــووةوة ســةر شــاين شــؤذ بووب ــووةوة ســةر شــاين شــؤذ بووب ــووةوة ســةر شــاين شــؤذ بووب ــك و  . . . . ســةر شــاين شــؤذ بووب ــة دةســتة باري ــةرهاد ك ــك و  وةك ف ــة دةســتة باري ــةرهاد ك ــك و  وةك ف ــة دةســتة باري ــةرهاد ك ــك و  وةك ف ــة دةســتة باري ــةرهاد ك وةك ف
. . . . چةندة لـة فـةرهاد دةچـوو   چةندة لـة فـةرهاد دةچـوو   چةندة لـة فـةرهاد دةچـوو   چةندة لـة فـةرهاد دةچـوو   ... ... ... ... ئثسكنةكاين لة دةوري ئةژنؤي دةئاآلندو    ئثسكنةكاين لة دةوري ئةژنؤي دةئاآلندو    ئثسكنةكاين لة دةوري ئةژنؤي دةئاآلندو    ئثسكنةكاين لة دةوري ئةژنؤي دةئاآلندو    

روومةيت تثك قوپاوو چاوي بـة قووصـدا   روومةيت تثك قوپاوو چاوي بـة قووصـدا   روومةيت تثك قوپاوو چاوي بـة قووصـدا   روومةيت تثك قوپاوو چاوي بـة قووصـدا   . . . . قژي خؤصةمثشي سةر و ريشي   قژي خؤصةمثشي سةر و ريشي   قژي خؤصةمثشي سةر و ريشي   قژي خؤصةمثشي سةر و ريشي   
يـان فـةرهاد    يـان فـةرهاد    يـان فـةرهاد    يـان فـةرهاد    . . . . دةتگوت لة پشت فةرهادةوة خؤي شاردووةتةوة     دةتگوت لة پشت فةرهادةوة خؤي شاردووةتةوة     دةتگوت لة پشت فةرهادةوة خؤي شاردووةتةوة     دةتگوت لة پشت فةرهادةوة خؤي شاردووةتةوة     . . . . چوويچوويچوويچووي

چريؤكنووس و كةسي چريؤكةكةي ئثستا يـةك كـةس         چريؤكنووس و كةسي چريؤكةكةي ئثستا يـةك كـةس         چريؤكنووس و كةسي چريؤكةكةي ئثستا يـةك كـةس         چريؤكنووس و كةسي چريؤكةكةي ئثستا يـةك كـةس         . . . . لة پشت ئةوةوة  لة پشت ئةوةوة  لة پشت ئةوةوة  لة پشت ئةوةوة  
ــوون ــوونب ــوونب ــوونب ــوو     . . . . ب ــي بووب ــي فةرامؤش ــوو تووش ــاآلنثك ب ــة س ــثك ك ــوو     كةس ــي بووب ــي فةرامؤش ــوو تووش ــاآلنثك ب ــة س ــثك ك ــوو     كةس ــي بووب ــي فةرامؤش ــوو تووش ــاآلنثك ب ــة س ــثك ك ــوو     كةس ــي بووب ــي فةرامؤش ــوو تووش ــاآلنثك ب ــة س ــثك ك . . . . كةس

فةرامؤشي؟ كةسثك كة ساآلنثك بوو لة خؤي و، لة ژيان و رابـوردووي             فةرامؤشي؟ كةسثك كة ساآلنثك بوو لة خؤي و، لة ژيان و رابـوردووي             فةرامؤشي؟ كةسثك كة ساآلنثك بوو لة خؤي و، لة ژيان و رابـوردووي             فةرامؤشي؟ كةسثك كة ساآلنثك بوو لة خؤي و، لة ژيان و رابـوردووي             
ــة دايــك. . . . دابــذابوودابــذابوودابــذابوودابــذابوو ــة دايــكل ــة دايــكل ــة دايــكل ــاوك ول ــاوك و و ب ــاوك و و ب ــاوك و و ب ــة خؤشةويــستةكةي دابــذابوو... ... ... ...  و ب ــة خؤشةويــستةكةي دابــذابوول ــة خؤشةويــستةكةي دابــذابوول ــة خؤشةويــستةكةي دابــذابوول ــة . . . . ل ــة ل ــة ل ــة ل ل
        ....ئةفسانة؟ لة كاصثئةفسانة؟ لة كاصثئةفسانة؟ لة كاصثئةفسانة؟ لة كاصث. . . . ئةفسانةئةفسانةئةفسانةئةفسانة

 من نامـةوث نةخـشي كاصـث لـة رووي ئةفـسانةوة              من نامـةوث نةخـشي كاصـث لـة رووي ئةفـسانةوة              من نامـةوث نةخـشي كاصـث لـة رووي ئةفـسانةوة              من نامـةوث نةخـشي كاصـث لـة رووي ئةفـسانةوة             ((((((((: : : : ئةو گوتبووي ئةو گوتبووي ئةو گوتبووي ئةو گوتبووي 
    ))))))))....يـان لـة ئةفـسانة بچـث       يـان لـة ئةفـسانة بچـث       يـان لـة ئةفـسانة بچـث       يـان لـة ئةفـسانة بچـث       . . . . نامةوث كاصث هةمان ئةفسانة بـث     نامةوث كاصث هةمان ئةفسانة بـث     نامةوث كاصث هةمان ئةفسانة بـث     نامةوث كاصث هةمان ئةفسانة بـث     . . . . بكثشمةوةبكثشمةوةبكثشمةوةبكثشمةوة

ــووي    ــوو، گوتب ــة كردب ــة نووســيين چريؤكةك ــة دةســيت ب ــووي   ســةرةتا ك ــوو، گوتب ــة كردب ــة نووســيين چريؤكةك ــة دةســيت ب ــووي   ســةرةتا ك ــوو، گوتب ــة كردب ــة نووســيين چريؤكةك ــة دةســيت ب ــووي   ســةرةتا ك ــوو، گوتب ــة كردب ــة نووســيين چريؤكةك ــة دةســيت ب . . . . ســةرةتا ك
        ))))))))............ من نامةوث چريؤكي فةرهاد و كاصث، چريؤكي خؤم و من نامةوث چريؤكي فةرهاد و كاصث، چريؤكي خؤم و من نامةوث چريؤكي فةرهاد و كاصث، چريؤكي خؤم و من نامةوث چريؤكي فةرهاد و كاصث، چريؤكي خؤم و((((((((: : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي

. . . . چريؤكي فـةرهاد و كاصـث  چريؤكي فـةرهاد و كاصـث  چريؤكي فـةرهاد و كاصـث  چريؤكي فـةرهاد و كاصـث  . . . . ئةو هثشتا چريؤكةكةي تةواو نةكردبوو    ئةو هثشتا چريؤكةكةي تةواو نةكردبوو    ئةو هثشتا چريؤكةكةي تةواو نةكردبوو    ئةو هثشتا چريؤكةكةي تةواو نةكردبوو    
بة تايبةت ئةم ماوة كـة لـة ماصـي مـونرية       بة تايبةت ئةم ماوة كـة لـة ماصـي مـونرية       بة تايبةت ئةم ماوة كـة لـة ماصـي مـونرية       بة تايبةت ئةم ماوة كـة لـة ماصـي مـونرية       . . . . زؤري هةوصدابوو تةواوي بكا   زؤري هةوصدابوو تةواوي بكا   زؤري هةوصدابوو تةواوي بكا   زؤري هةوصدابوو تةواوي بكا   

لــة ژوورثكــي بچــووك و الپــةذ، دانيــشتبوو، لــة ســپيةيت تــؤخ و لــة ژوورثكــي بچــووك و الپــةذ، دانيــشتبوو، لــة ســپيةيت تــؤخ و لــة ژوورثكــي بچــووك و الپــةذ، دانيــشتبوو، لــة ســپيةيت تــؤخ و لــة ژوورثكــي بچــووك و الپــةذ، دانيــشتبوو، لــة ســپيةيت تــؤخ و . . . . بــووبــووبــووبــوو
وةك فـةرهاد كـة سـاآلنثك       وةك فـةرهاد كـة سـاآلنثك       وةك فـةرهاد كـة سـاآلنثك       وةك فـةرهاد كـة سـاآلنثك       . . . . وةوةوةوةقريسيچمةي كاغـةزةكان ورد بووبـووة     قريسيچمةي كاغـةزةكان ورد بووبـووة     قريسيچمةي كاغـةزةكان ورد بووبـووة     قريسيچمةي كاغـةزةكان ورد بووبـووة     

فـةرهاديش تابلؤكـةي   فـةرهاديش تابلؤكـةي   فـةرهاديش تابلؤكـةي   فـةرهاديش تابلؤكـةي   . . . . لةمةبةر لة سـپيةيت تابلؤكـةي ورد بووبـووةوة    لةمةبةر لة سـپيةيت تابلؤكـةي ورد بووبـووةوة    لةمةبةر لة سـپيةيت تابلؤكـةي ورد بووبـووةوة    لةمةبةر لة سـپيةيت تابلؤكـةي ورد بووبـووةوة    
        ....دواهةم تابلؤكةيدواهةم تابلؤكةيدواهةم تابلؤكةيدواهةم تابلؤكةي. . . . تةواو نةكردبووتةواو نةكردبووتةواو نةكردبووتةواو نةكردبوو

. . . . چريؤكـي ميهرةبـان  چريؤكـي ميهرةبـان  چريؤكـي ميهرةبـان  چريؤكـي ميهرةبـان  . . . .  بةآلم من چريؤكةكةم تـةواو دةكـةم      بةآلم من چريؤكةكةم تـةواو دةكـةم      بةآلم من چريؤكةكةم تـةواو دةكـةم      بةآلم من چريؤكةكةم تـةواو دةكـةم     ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت
چريؤكــي پيــاوثكي چريؤكنــووس كــة دوا ســاآلنثك غوربــةت و دووري چريؤكــي پيــاوثكي چريؤكنــووس كــة دوا ســاآلنثك غوربــةت و دووري چريؤكــي پيــاوثكي چريؤكنــووس كــة دوا ســاآلنثك غوربــةت و دووري چريؤكــي پيــاوثكي چريؤكنــووس كــة دوا ســاآلنثك غوربــةت و دووري 

        ))))))))....گةذاوةتةوة دواهةم چريؤكةكةي بنووسثگةذاوةتةوة دواهةم چريؤكةكةي بنووسثگةذاوةتةوة دواهةم چريؤكةكةي بنووسثگةذاوةتةوة دواهةم چريؤكةكةي بنووسث
. . . . بة دةم هةستانةوة لة ئـةوم رواين      بة دةم هةستانةوة لة ئـةوم رواين      بة دةم هةستانةوة لة ئـةوم رواين      بة دةم هةستانةوة لة ئـةوم رواين      . . . . دواهةم چريؤكةكةي؟ هةستام  دواهةم چريؤكةكةي؟ هةستام  دواهةم چريؤكةكةي؟ هةستام  دواهةم چريؤكةكةي؟ هةستام  

هــةورثك دووكــةص بــة ژوور هــةورثك دووكــةص بــة ژوور هــةورثك دووكــةص بــة ژوور هــةورثك دووكــةص بــة ژوور . . . . ئــةو هــةروا دةســتةو ئــةژنؤ دانيــشتبووئــةو هــةروا دةســتةو ئــةژنؤ دانيــشتبووئــةو هــةروا دةســتةو ئــةژنؤ دانيــشتبووئــةو هــةروا دةســتةو ئــةژنؤ دانيــشتبوو
لةبـةر پةجنـةرةي    لةبـةر پةجنـةرةي    لةبـةر پةجنـةرةي    لةبـةر پةجنـةرةي    . . . . لثـي نزيـك بوومـةوة     لثـي نزيـك بوومـةوة     لثـي نزيـك بوومـةوة     لثـي نزيـك بوومـةوة     . . . . سةريةوة لةنگـةري گرتبـوو    سةريةوة لةنگـةري گرتبـوو    سةريةوة لةنگـةري گرتبـوو    سةريةوة لةنگـةري گرتبـوو    

ــتام ــة راوةس ــتامژوورةك ــة راوةس ــتامژوورةك ــة راوةس ــتامژوورةك ــة راوةس ــة   . . . . ژوورةك ــةر پةجنــةرةي ژوورةك ــة ب ــة ل ــةو ك ــة   وةك ئ ــةر پةجنــةرةي ژوورةك ــة ب ــة ل ــةو ك ــة   وةك ئ ــةر پةجنــةرةي ژوورةك ــة ب ــة ل ــةو ك ــة   وةك ئ ــةر پةجنــةرةي ژوورةك ــة ب ــة ل ــةو ك وةك ئ
رةدةسـت توثخثـك دوودة و دووكةصـي چاوةيـةكي     رةدةسـت توثخثـك دوودة و دووكةصـي چاوةيـةكي     رةدةسـت توثخثـك دوودة و دووكةصـي چاوةيـةكي     رةدةسـت توثخثـك دوودة و دووكةصـي چاوةيـةكي     رادةوةستا و، بـة بة    رادةوةستا و، بـة بة    رادةوةستا و، بـة بة    رادةوةستا و، بـة بة    

. . . . لةو ديو پةجنةرةكـةم رواين    لةو ديو پةجنةرةكـةم رواين    لةو ديو پةجنةرةكـةم رواين    لةو ديو پةجنةرةكـةم رواين    . . . . بچووكي پةجنةرةكةي خاوثن دةكردةوة   بچووكي پةجنةرةكةي خاوثن دةكردةوة   بچووكي پةجنةرةكةي خاوثن دةكردةوة   بچووكي پةجنةرةكةي خاوثن دةكردةوة   
. . . . لــة درةختــةكان كــة لــة بنكــةوة بذدرابوونــةوةلــة درةختــةكان كــة لــة بنكــةوة بذدرابوونــةوةلــة درةختــةكان كــة لــة بنكــةوة بذدرابوونــةوةلــة درةختــةكان كــة لــة بنكــةوة بذدرابوونــةوة. . . . لــة حةســارثكي كــاوللــة حةســارثكي كــاوللــة حةســارثكي كــاوللــة حةســارثكي كــاول

حةسـارةكةيان  حةسـارةكةيان  حةسـارةكةيان  حةسـارةكةيان  . . . . درةختةكان بة لقوو پةيل رووتيانةوة كةوتبوونة زةوي      درةختةكان بة لقوو پةيل رووتيانةوة كةوتبوونة زةوي      درةختةكان بة لقوو پةيل رووتيانةوة كةوتبوونة زةوي      درةختةكان بة لقوو پةيل رووتيانةوة كةوتبوونة زةوي      



 

ــةكي گــةورة رووخــابوو . . . . داپؤشــيبووداپؤشــيبووداپؤشــيبووداپؤشــيبوو ــةر حةسارةكةشــةوة بيناي ــةكي گــةورة رووخــابوو لةوب ــةر حةسارةكةشــةوة بيناي ــةكي گــةورة رووخــابوو لةوب ــةر حةسارةكةشــةوة بيناي ــةكي گــةورة رووخــابوو لةوب ــةر حةسارةكةشــةوة بيناي . . . . لةوب
. . . . بـــان و هةيوانةكـــةي تـــةپيبووبـــان و هةيوانةكـــةي تـــةپيبووبـــان و هةيوانةكـــةي تـــةپيبووبـــان و هةيوانةكـــةي تـــةپيبوو. . . . كؤصـــةكةكاين هةرةســـيان هثنـــابووكؤصـــةكةكاين هةرةســـيان هثنـــابووكؤصـــةكةكاين هةرةســـيان هثنـــابووكؤصـــةكةكاين هةرةســـيان هثنـــابوو

. . . . باصندةيةكي رةش و گـةورةش لةسـةر ترؤپكـي كةالوةكـة هةصنيـشتبوو      باصندةيةكي رةش و گـةورةش لةسـةر ترؤپكـي كةالوةكـة هةصنيـشتبوو      باصندةيةكي رةش و گـةورةش لةسـةر ترؤپكـي كةالوةكـة هةصنيـشتبوو      باصندةيةكي رةش و گـةورةش لةسـةر ترؤپكـي كةالوةكـة هةصنيـشتبوو      
. . . . ترسـناك؟ دميـةنثكي خـةمبار و دصـتةزثن بـوو         ترسـناك؟ دميـةنثكي خـةمبار و دصـتةزثن بـوو         ترسـناك؟ دميـةنثكي خـةمبار و دصـتةزثن بـوو         ترسـناك؟ دميـةنثكي خـةمبار و دصـتةزثن بـوو         . . . . دميةنثكي ترسناك بوو  دميةنثكي ترسناك بوو  دميةنثكي ترسناك بوو  دميةنثكي ترسناك بوو  

. . . .  هةستة  هةستة  هةستة  هةستة ((((((((: : : :  رووم لة پةجنةرةكة وةرگثذا و، گومت       رووم لة پةجنةرةكة وةرگثذا و، گومت       رووم لة پةجنةرةكة وةرگثذا و، گومت       رووم لة پةجنةرةكة وةرگثذا و، گومت      ....رووم لث وةرگثذا  رووم لث وةرگثذا  رووم لث وةرگثذا  رووم لث وةرگثذا  
        ))))))))....بث بذؤينة دةربث بذؤينة دةربث بذؤينة دةربث بذؤينة دةردةدةدةدة

        ....بؤ كوث؟ ئةو نةيپرسيبؤ كوث؟ ئةو نةيپرسيبؤ كوث؟ ئةو نةيپرسيبؤ كوث؟ ئةو نةيپرسي
 دةبــث بــذؤين بــؤ ئــةو كؤآلنــة تةنگةبــةر و داخــراوة كــة   دةبــث بــذؤين بــؤ ئــةو كؤآلنــة تةنگةبــةر و داخــراوة كــة   دةبــث بــذؤين بــؤ ئــةو كؤآلنــة تةنگةبــةر و داخــراوة كــة   دةبــث بــذؤين بــؤ ئــةو كؤآلنــة تةنگةبــةر و داخــراوة كــة  ((((((((: : : : گــومتگــومتگــومتگــومت

        ))))))))............فةرهادفةرهادفةرهادفةرهاد
ــؤآلن و       ــكي ك ــة خةص ــة ل ــثك ني ــةرهاد هةواص ــتين ف ــي رؤش ــؤآلن و      هةواص ــكي ك ــة خةص ــة ل ــثك ني ــةرهاد هةواص ــتين ف ــي رؤش ــؤآلن و      هةواص ــكي ك ــة خةص ــة ل ــثك ني ــةرهاد هةواص ــتين ف ــي رؤش ــؤآلن و      هةواص ــكي ك ــة خةص ــة ل ــثك ني ــةرهاد هةواص ــتين ف ــي رؤش هةواص

پيـاوان كـة يـةكتر      پيـاوان كـة يـةكتر      پيـاوان كـة يـةكتر      پيـاوان كـة يـةكتر      . . . . سؤراخي لة يةكتر دةگرن   سؤراخي لة يةكتر دةگرن   سؤراخي لة يةكتر دةگرن   سؤراخي لة يةكتر دةگرن   . . . . گةذةك شاردراوة بثت  گةذةك شاردراوة بثت  گةذةك شاردراوة بثت  گةذةك شاردراوة بثت  
ــةكتر       ــة ي ــةري ل ــةر شــوثنثكيتر، خةب ــة ه ــان ل ــة ي ــة چاخيان ــنن، ل ــةكتر      دةبي ــة ي ــةري ل ــةر شــوثنثكيتر، خةب ــة ه ــان ل ــة ي ــة چاخيان ــنن، ل ــةكتر      دةبي ــة ي ــةري ل ــةر شــوثنثكيتر، خةب ــة ه ــان ل ــة ي ــة چاخيان ــنن، ل ــةكتر      دةبي ــة ي ــةري ل ــةر شــوثنثكيتر، خةب ــة ه ــان ل ــة ي ــة چاخيان ــنن، ل دةبي

        ....دةپرسندةپرسندةپرسندةپرسن
         بيستووتة فةرهاد رؤشتووة؟ بيستووتة فةرهاد رؤشتووة؟ بيستووتة فةرهاد رؤشتووة؟ بيستووتة فةرهاد رؤشتووة؟((((((((

        نازاين بؤ كوث چووة؟نازاين بؤ كوث چووة؟نازاين بؤ كوث چووة؟نازاين بؤ كوث چووة؟
        ))))))))............پثتوانيةپثتوانيةپثتوانيةپثتوانية

ــادةن  ــژةي پثن ــادةن درث ــژةي پثن ــادةن درث ــژةي پثن ــادةن درث ــژةي پثن ــان . . . . درث ــن پياوةك ــان دةترس ــن پياوةك ــان دةترس ــن پياوةك ــان دةترس ــن پياوةك ــن  . . . . دةترس ــةكتر دةترس ــة ي ــن  ل ــةكتر دةترس ــة ي ــن  ل ــةكتر دةترس ــة ي ــن  ل ــةكتر دةترس ــة ي ــة . . . . ل ــة ل ــة ل ــة ل ل
بـةآلم  بـةآلم  بـةآلم  بـةآلم  . . . . شؤفاريك كة رةنگة لة ناخي يةكثكياندا خؤي حةشـار دابثـت      شؤفاريك كة رةنگة لة ناخي يةكثكياندا خؤي حةشـار دابثـت      شؤفاريك كة رةنگة لة ناخي يةكثكياندا خؤي حةشـار دابثـت      شؤفاريك كة رةنگة لة ناخي يةكثكياندا خؤي حةشـار دابثـت      

لـة  لـة  لـة  لـة  نيگـةرانتر دةبـن كاتثـك       نيگـةرانتر دةبـن كاتثـك       نيگـةرانتر دةبـن كاتثـك       نيگـةرانتر دةبـن كاتثـك       . . . . نيگةرانن ژنـاين كـؤآلن    نيگةرانن ژنـاين كـؤآلن    نيگةرانن ژنـاين كـؤآلن    نيگةرانن ژنـاين كـؤآلن    . . . . ژنةكان ناترسن ژنةكان ناترسن ژنةكان ناترسن ژنةكان ناترسن 
لـةو  لـةو  لـةو  لـةو  . . . . چاوةذوان نني چاوة تةذةكاين كاصـث چاوةذوان نني چاوة تةذةكاين كاصـث چاوةذوان نني چاوة تةذةكاين كاصـث چاوةذوان نني چاوة تةذةكاين كاصـث . . . . چاوي كاصث ورد دةبنةوة  چاوي كاصث ورد دةبنةوة  چاوي كاصث ورد دةبنةوة  چاوي كاصث ورد دةبنةوة  

ــةرهاديان      ــةي فـ ــةي ژوورةكـ ــةذپؤش دةركـ ــاوي تـ ــث پيـ ــةرهاديان     رؤژةوة سـ ــةي فـ ــةي ژوورةكـ ــةذپؤش دةركـ ــاوي تـ ــث پيـ ــةرهاديان     رؤژةوة سـ ــةي فـ ــةي ژوورةكـ ــةذپؤش دةركـ ــاوي تـ ــث پيـ ــةرهاديان     رؤژةوة سـ ــةي فـ ــةي ژوورةكـ ــةذپؤش دةركـ ــاوي تـ ــث پيـ رؤژةوة سـ
شــكاندووة و، كــةلووكوين ژوورةكانيــان پــشكنيوة، پرســياريان لــث      شــكاندووة و، كــةلووكوين ژوورةكانيــان پــشكنيوة، پرســياريان لــث      شــكاندووة و، كــةلووكوين ژوورةكانيــان پــشكنيوة، پرســياريان لــث      شــكاندووة و، كــةلووكوين ژوورةكانيــان پــشكنيوة، پرســياريان لــث      

. . . . هةنگاوةكانيشي لة تـةكان كـةوتوون    هةنگاوةكانيشي لة تـةكان كـةوتوون    هةنگاوةكانيشي لة تـةكان كـةوتوون    هةنگاوةكانيشي لة تـةكان كـةوتوون    . . . . تؤراوة نيگاي تازيةباري كاصث   تؤراوة نيگاي تازيةباري كاصث   تؤراوة نيگاي تازيةباري كاصث   تؤراوة نيگاي تازيةباري كاصث   
بـؤ  بـؤ  بـؤ  بـؤ  . . . . بـة كـةمي لـة كؤآلنـةوة تثدةپـةذثت     بـة كـةمي لـة كؤآلنـةوة تثدةپـةذثت     بـة كـةمي لـة كؤآلنـةوة تثدةپـةذثت     بـة كـةمي لـة كؤآلنـةوة تثدةپـةذثت     . . . . بة كةمي لة ماص دةچثتة دةر    بة كةمي لة ماص دةچثتة دةر    بة كةمي لة ماص دةچثتة دةر    بة كةمي لة ماص دةچثتة دةر    

بــة پــري تــةپ و كــويت تــةوين كچــة      بــة پــري تــةپ و كــويت تــةوين كچــة      بــة پــري تــةپ و كــويت تــةوين كچــة      بــة پــري تــةپ و كــويت تــةوين كچــة      . . . . هــيچ ماصــثك ناچثــت كاصــث   هــيچ ماصــثك ناچثــت كاصــث   هــيچ ماصــثك ناچثــت كاصــث   هــيچ ماصــثك ناچثــت كاصــث   
ــت ــشةوة ناچث ــتتةونكةرةكاني ــشةوة ناچث ــتتةونكةرةكاني ــشةوة ناچث ــتتةونكةرةكاني ــشةوة ناچث ــك و . . . . كــزن كچــة تةونكــةرةكان كــزن كچــة تةونكــةرةكان كــزن كچــة تةونكــةرةكان كــزن كچــة تةونكــةرةكان . . . . تةونكةرةكاني ــة داي ــك و ل ــة داي ــك و ل ــة داي ــك و ل ــة داي ل

هةواصي گرياين فةرهاديان لـة     هةواصي گرياين فةرهاديان لـة     هةواصي گرياين فةرهاديان لـة     هةواصي گرياين فةرهاديان لـة     . . . . لة براكانيشيان كزترن  لة براكانيشيان كزترن  لة براكانيشيان كزترن  لة براكانيشيان كزترن  . . . . باوكيان كزترن باوكيان كزترن باوكيان كزترن باوكيان كزترن 
بـؤ كاصـث   بـؤ كاصـث   بـؤ كاصـث   بـؤ كاصـث   . . . . وةوةوةوةگرياون كاتثك زانيويانة فةرهاد گريا   گرياون كاتثك زانيويانة فةرهاد گريا   گرياون كاتثك زانيويانة فةرهاد گريا   گرياون كاتثك زانيويانة فةرهاد گريا   . . . . براكانيان بيستووة براكانيان بيستووة براكانيان بيستووة براكانيان بيستووة 

خةونةكاين كاصـث خـةوين خؤشـي       خةونةكاين كاصـث خـةوين خؤشـي       خةونةكاين كاصـث خـةوين خؤشـي       خةونةكاين كاصـث خـةوين خؤشـي       . . . . بؤ هةرةسي خةونةكاين  بؤ هةرةسي خةونةكاين  بؤ هةرةسي خةونةكاين  بؤ هةرةسي خةونةكاين  . . . . گرياونگرياونگرياونگرياون
ــووة  ــان ب ــووة خؤي ــان ب ــووة خؤي ــان ب ــووة خؤي ــان ب ــرين   . . . . خؤي ــان دةگ ــةكاين خؤي ــي خةون ــؤ هةرةس ــرين   ب ــان دةگ ــةكاين خؤي ــي خةون ــؤ هةرةس ــرين   ب ــان دةگ ــةكاين خؤي ــي خةون ــؤ هةرةس ــرين   ب ــان دةگ ــةكاين خؤي ــي خةون ــؤ هةرةس ــة  . . . . ب ــان ل ــة  م ــان ل ــة  م ــان ل ــة  م ــان ل م



 

مان لةو گوصة سوورانة دةگرن كة بة دةم جووصةي         مان لةو گوصة سوورانة دةگرن كة بة دةم جووصةي         مان لةو گوصة سوورانة دةگرن كة بة دةم جووصةي         مان لةو گوصة سوورانة دةگرن كة بة دةم جووصةي         . . . . تةونكردن دةگرن تةونكردن دةگرن تةونكردن دةگرن تةونكردن دةگرن 
ــة . . . . پةجنــةو ترپــةي دصــيانةوة لــة تــةخيت شــيين قاصــي دةذوثــن  پةجنــةو ترپــةي دصــيانةوة لــة تــةخيت شــيين قاصــي دةذوثــن  پةجنــةو ترپــةي دصــيانةوة لــة تــةخيت شــيين قاصــي دةذوثــن  پةجنــةو ترپــةي دصــيانةوة لــة تــةخيت شــيين قاصــي دةذوثــن   ــة مــان ل ــة مــان ل ــة مــان ل مــان ل

لة ئاوازي بة كؤمةصـيان كـة لـة         لة ئاوازي بة كؤمةصـيان كـة لـة         لة ئاوازي بة كؤمةصـيان كـة لـة         لة ئاوازي بة كؤمةصـيان كـة لـة         . . . . بةرتةونانة دةگرن كچة تةونكةرةكان   بةرتةونانة دةگرن كچة تةونكةرةكان   بةرتةونانة دةگرن كچة تةونكةرةكان   بةرتةونانة دةگرن كچة تةونكةرةكان   
. . . . درزي دةركة و پةجنةرةي ژثرخانةكانةوة بة كؤآلندا بـآلو دةبـووةوة   درزي دةركة و پةجنةرةي ژثرخانةكانةوة بة كؤآلندا بـآلو دةبـووةوة   درزي دةركة و پةجنةرةي ژثرخانةكانةوة بة كؤآلندا بـآلو دةبـووةوة   درزي دةركة و پةجنةرةي ژثرخانةكانةوة بة كؤآلندا بـآلو دةبـووةوة   

تثپـةذبووين لـة   تثپـةذبووين لـة   تثپـةذبووين لـة   تثپـةذبووين لـة   . . . . پثـي بـة رثبـواران شـل دةكـرد ئـاوازي بةرتةونانـةيان       پثـي بـة رثبـواران شـل دةكـرد ئـاوازي بةرتةونانـةيان       پثـي بـة رثبـواران شـل دةكـرد ئـاوازي بةرتةونانـةيان       پثـي بـة رثبـواران شـل دةكـرد ئـاوازي بةرتةونانـةيان       
ــةوة  ــةنگاويان دةدزيـ ــةوة هـ ــةنگاويان دةدزيـ ــةوة هـ ــةنگاويان دةدزيـ ــةوة هـ ــةنگاويان دةدزيـ ــرد  . . . . هـ ــل دةكـ ــقان شـ ــة عاشـ ــي بـ ــرد  پثـ ــل دةكـ ــقان شـ ــة عاشـ ــي بـ ــرد  پثـ ــل دةكـ ــقان شـ ــة عاشـ ــي بـ ــرد  پثـ ــل دةكـ ــقان شـ ــة عاشـ ــي بـ ــة  . . . . پثـ ــان لـ ــة  مـ ــان لـ ــة  مـ ــان لـ ــة  مـ ــان لـ مـ

هةذةشةي بـاوك و بـرا   هةذةشةي بـاوك و بـرا   هةذةشةي بـاوك و بـرا   هةذةشةي بـاوك و بـرا   بةبث بةبث بةبث بةبث . . . . عاشقةكانيان دةگرن كچة تةونكةرةكان  عاشقةكانيان دةگرن كچة تةونكةرةكان  عاشقةكانيان دةگرن كچة تةونكةرةكان  عاشقةكانيان دةگرن كچة تةونكةرةكان  
ــي    ــشت داري قاص ــة پ ــةكانيان نارؤن ــاي دايك ــةبث تك ــي   و، ب ــشت داري قاص ــة پ ــةكانيان نارؤن ــاي دايك ــةبث تك ــي   و، ب ــشت داري قاص ــة پ ــةكانيان نارؤن ــاي دايك ــةبث تك ــي   و، ب ــشت داري قاص ــة پ ــةكانيان نارؤن ــاي دايك ــةبث تك ــسك . . . . و، ب ــسك بثفرمث ــسك بثفرمث ــسك بثفرمث بثفرمث

فةذشثك گوصةكاين زةرد   فةذشثك گوصةكاين زةرد   فةذشثك گوصةكاين زةرد   فةذشثك گوصةكاين زةرد   . . . . قاصي رمثين نابثت ئيمساص   قاصي رمثين نابثت ئيمساص   قاصي رمثين نابثت ئيمساص   قاصي رمثين نابثت ئيمساص   . . . . پةجنة نابزثون پةجنة نابزثون پةجنة نابزثون پةجنة نابزثون 
        ... ... ... ... بن نافرؤشرثتبن نافرؤشرثتبن نافرؤشرثتبن نافرؤشرثت

ــةذي    ــةوة تثپ ــة بازاذةك ــة تاريك ــةو ل ــةذي   ئ ــةوة تثپ ــة بازاذةك ــة تاريك ــةو ل ــةذي   ئ ــةوة تثپ ــة بازاذةك ــة تاريك ــةو ل ــةذي   ئ ــةوة تثپ ــة بازاذةك ــة تاريك ــةو ل ــةوة . . . . ئ ــةر دووكانةكان ــةوة لةب ــةر دووكانةكان ــةوة لةب ــةر دووكانةكان ــةوة لةب ــةر دووكانةكان . . . . لةب
ــي   ــي، عةترفرؤش ــةرگ فرؤش ــي، جلووب ــي  قاصيفرؤش ــي، عةترفرؤش ــةرگ فرؤش ــي، جلووب ــي  قاصيفرؤش ــي، عةترفرؤش ــةرگ فرؤش ــي، جلووب ــي  قاصيفرؤش ــي، عةترفرؤش ــةرگ فرؤش ــي، جلووب ــاين  ... ... ... ... قاصيفرؤش ــةر دووك ــاين  لةب ــةر دووك ــاين  لةب ــةر دووك ــاين  لةب ــةر دووك لةب

خةصـك لـة    خةصـك لـة    خةصـك لـة    خةصـك لـة    . . . . هةوا سارد بوو  هةوا سارد بوو  هةوا سارد بوو  هةوا سارد بوو  . . . . ناو بازاذ قةرةباصغ نةبوو   ناو بازاذ قةرةباصغ نةبوو   ناو بازاذ قةرةباصغ نةبوو   ناو بازاذ قةرةباصغ نةبوو   . . . . زثذينگةرةكانةوةزثذينگةرةكانةوةزثذينگةرةكانةوةزثذينگةرةكانةوة
        ....ماصةكانيان نةهاتبوونة دةرماصةكانيان نةهاتبوونة دةرماصةكانيان نةهاتبوونة دةرماصةكانيان نةهاتبوونة دةر

 ئثـستا دةبـث بـة        ئثـستا دةبـث بـة        ئثـستا دةبـث بـة        ئثـستا دةبـث بـة       ((((((((: : : : من لة چةقي چوار رثيانثك راوةسـتام و گـومت         من لة چةقي چوار رثيانثك راوةسـتام و گـومت         من لة چةقي چوار رثيانثك راوةسـتام و گـومت         من لة چةقي چوار رثيانثك راوةسـتام و گـومت         
        ))))))))كامة كؤآلندا بذؤين؟ كامة كؤآلندا بذؤين؟ كامة كؤآلندا بذؤين؟ كامة كؤآلندا بذؤين؟ 
فـةرهاد  فـةرهاد  فـةرهاد  فـةرهاد  . . . . جارةكاين پثشوو فةرهادمان لة گـةص بـوو       جارةكاين پثشوو فةرهادمان لة گـةص بـوو       جارةكاين پثشوو فةرهادمان لة گـةص بـوو       جارةكاين پثشوو فةرهادمان لة گـةص بـوو       . . . . دوو دص بووم  دوو دص بووم  دوو دص بووم  دوو دص بووم  
بة شوثن ئـةودا خـؤم بـة كـؤآلنثكي          بة شوثن ئـةودا خـؤم بـة كـؤآلنثكي          بة شوثن ئـةودا خـؤم بـة كـؤآلنثكي          بة شوثن ئـةودا خـؤم بـة كـؤآلنثكي          ... ... ... ... م ئةجمارة م ئةجمارة م ئةجمارة م ئةجمارة بةآلبةآلبةآلبةآل. . . . پثشمان كةوتبوو پثشمان كةوتبوو پثشمان كةوتبوو پثشمان كةوتبوو 
 ئـةم كؤآلنـة      ئـةم كؤآلنـة      ئـةم كؤآلنـة      ئـةم كؤآلنـة     ((((((((: : : : گـومت گـومت گـومت گـومت . . . . پثم هةصگرت بةصكو پثي بگةمةوة    پثم هةصگرت بةصكو پثي بگةمةوة    پثم هةصگرت بةصكو پثي بگةمةوة    پثم هةصگرت بةصكو پثي بگةمةوة    . . . . تةنگةبةردا كرد تةنگةبةردا كرد تةنگةبةردا كرد تةنگةبةردا كرد 

        ))))))))............وريا بةوريا بةوريا بةوريا بة. . . . تةنگةبةرانة زؤر لة يةكتر دةچنتةنگةبةرانة زؤر لة يةكتر دةچنتةنگةبةرانة زؤر لة يةكتر دةچنتةنگةبةرانة زؤر لة يةكتر دةچن
ئةو دةسيت ئاخنيبووة ناو گريفاين پاصتؤكةي و گورج و بة پةلـة بـة      ئةو دةسيت ئاخنيبووة ناو گريفاين پاصتؤكةي و گورج و بة پةلـة بـة      ئةو دةسيت ئاخنيبووة ناو گريفاين پاصتؤكةي و گورج و بة پةلـة بـة      ئةو دةسيت ئاخنيبووة ناو گريفاين پاصتؤكةي و گورج و بة پةلـة بـة      

وةك ئـةو يةكـةم     وةك ئـةو يةكـةم     وةك ئـةو يةكـةم     وةك ئـةو يةكـةم     . . . . وةك فـةرهاد  وةك فـةرهاد  وةك فـةرهاد  وةك فـةرهاد  . . . . پثچاو پلووچي كؤآلنةكـةدا تثدةپـةذي     پثچاو پلووچي كؤآلنةكـةدا تثدةپـةذي     پثچاو پلووچي كؤآلنةكـةدا تثدةپـةذي     پثچاو پلووچي كؤآلنةكـةدا تثدةپـةذي     
        ....كؤآلن چؤص بووكؤآلن چؤص بووكؤآلن چؤص بووكؤآلن چؤص بوو... ... ... ... گةنج بووبووة وگةنج بووبووة وگةنج بووبووة وگةنج بووبووة و. . . . جارة كة زيندوو بووبووةوةجارة كة زيندوو بووبووةوةجارة كة زيندوو بووبووةوةجارة كة زيندوو بووبووةوة

دةصثي خؤصي گؤذستاين بة سـةردا      دةصثي خؤصي گؤذستاين بة سـةردا      دةصثي خؤصي گؤذستاين بة سـةردا      دةصثي خؤصي گؤذستاين بة سـةردا      . . . . چؤص و خةمبار  چؤص و خةمبار  چؤص و خةمبار  چؤص و خةمبار  . . . . چؤصة كؤآلن چؤصة كؤآلن چؤصة كؤآلن چؤصة كؤآلن 
بـــة ســـةر بـــان و گوثـــسپانةي ســـةرو مـــل شـــؤذ و داتـــةپيوي بـــة ســـةر بـــان و گوثـــسپانةي ســـةرو مـــل شـــؤذ و داتـــةپيوي بـــة ســـةر بـــان و گوثـــسپانةي ســـةرو مـــل شـــؤذ و داتـــةپيوي بـــة ســـةر بـــان و گوثـــسپانةي ســـةرو مـــل شـــؤذ و داتـــةپيوي . . . . رژاوةرژاوةرژاوةرژاوة

هثـشتا  هثـشتا  هثـشتا  هثـشتا  ... ... ... ... بةسـةر پةجنـةرة و    بةسـةر پةجنـةرة و    بةسـةر پةجنـةرة و    بةسـةر پةجنـةرة و    . . . . بة سـةر ديـوارة كاگـصةكاندا      بة سـةر ديـوارة كاگـصةكاندا      بة سـةر ديـوارة كاگـصةكاندا      بة سـةر ديـوارة كاگـصةكاندا      . . . . ماصةكانداماصةكانداماصةكانداماصةكاندا
. . . . تاكانيــان قـامي پثــوة دراوة تاكانيــان قـامي پثــوة دراوة تاكانيــان قـامي پثــوة دراوة تاكانيــان قـامي پثــوة دراوة . . . . شــني؟ خؤصةمثـشني شــني؟ خؤصةمثـشني شــني؟ خؤصةمثـشني شــني؟ خؤصةمثـشني . . . . ةرةكانةرةكانةرةكانةرةكانشـينن پةجنـ  شـينن پةجنـ  شـينن پةجنـ  شـينن پةجنـ  

ــة كاغــةز و ســريش شــاردراوةتةوة  ــة كاغــةز و ســريش شــاردراوةتةوة درزو برينــةكانيان ب ــة كاغــةز و ســريش شــاردراوةتةوة درزو برينــةكانيان ب ــة كاغــةز و ســريش شــاردراوةتةوة درزو برينــةكانيان ب ــةناو . . . . درزو برينــةكانيان ب ــةناو كــةس ل ــةناو كــةس ل ــةناو كــةس ل كــةس ل
پــةردة و پــشت  پــةردة و پــشت  پــةردة و پــشت  پــةردة و پــشت  . . . . تةنانــةت كچــة عازةبــةكانيش  تةنانــةت كچــة عازةبــةكانيش  تةنانــةت كچــة عازةبــةكانيش  تةنانــةت كچــة عازةبــةكانيش  . . . . پةجنةرةكانــدا نيــة پةجنةرةكانــدا نيــة پةجنةرةكانــدا نيــة پةجنةرةكانــدا نيــة 

لــة ترســي ســةرما و، دةركــة و دةروازةي    لــة ترســي ســةرما و، دةركــة و دةروازةي    لــة ترســي ســةرما و، دةركــة و دةروازةي    لــة ترســي ســةرما و، دةركــة و دةروازةي    . . . . پــةردةكان دادراونةتــةوة پــةردةكان دادراونةتــةوة پــةردةكان دادراونةتــةوة پــةردةكان دادراونةتــةوة 
تـةا بايـة   تـةا بايـة   تـةا بايـة   تـةا بايـة   . . . . لـة ترسـي بـا    لـة ترسـي بـا    لـة ترسـي بـا    لـة ترسـي بـا    . . . . چثوي و تةنةكةي ماصـةكانيش پثـوة دراون       چثوي و تةنةكةي ماصـةكانيش پثـوة دراون       چثوي و تةنةكةي ماصـةكانيش پثـوة دراون       چثوي و تةنةكةي ماصـةكانيش پثـوة دراون       



 

لـةم سـةري كؤآلنـةوة      لـةم سـةري كؤآلنـةوة      لـةم سـةري كؤآلنـةوة      لـةم سـةري كؤآلنـةوة      . . . . تووذة و قريسيچمة بة كؤآلنةكةدا تثدةپـةذثت      تووذة و قريسيچمة بة كؤآلنةكةدا تثدةپـةذثت      تووذة و قريسيچمة بة كؤآلنةكةدا تثدةپـةذثت      تووذة و قريسيچمة بة كؤآلنةكةدا تثدةپـةذثت      
دةركةي چثوي ماصـي    دةركةي چثوي ماصـي    دةركةي چثوي ماصـي    دةركةي چثوي ماصـي    . . . . ئةو سةري كؤآلن داخراوة   ئةو سةري كؤآلن داخراوة   ئةو سةري كؤآلن داخراوة   ئةو سةري كؤآلن داخراوة   ... ... ... ... بؤ ئةو سةري و   بؤ ئةو سةري و   بؤ ئةو سةري و   بؤ ئةو سةري و   

ــراوة  ــژنيش داخـ ــراوة پريثـ ــژنيش داخـ ــراوة پريثـ ــژنيش داخـ ــراوة پريثـ ــژنيش داخـ ــثش . . . . پريثـ ــةي ماصيكاصـ ــةي تةنةكـ ــثش دةركـ ــةي ماصيكاصـ ــةي تةنةكـ ــثش دةركـ ــةي ماصيكاصـ ــةي تةنةكـ ــثش دةركـ ــةي ماصيكاصـ ــةي تةنةكـ ــةيت . . . . دةركـ ــةيت دةرفـ ــةيت دةرفـ ــةيت دةرفـ دةرفـ
ــا  ــة بـ ــازبووين نيـ ــا دةربـ ــة بـ ــازبووين نيـ ــا دةربـ ــة بـ ــازبووين نيـ ــا دةربـ ــة بـ ــازبووين نيـ ــدا   . . . . دةربـ ــة ديوارةكانـ ــؤي بـ ــچوو خـ ــووذة و هةصـ ــدا   تـ ــة ديوارةكانـ ــؤي بـ ــچوو خـ ــووذة و هةصـ ــدا   تـ ــة ديوارةكانـ ــؤي بـ ــچوو خـ ــووذة و هةصـ ــدا   تـ ــة ديوارةكانـ ــؤي بـ ــچوو خـ ــووذة و هةصـ تـ

. . . . خــؤي بــة دةركــة و پةجنــةرةي ماصــةكاندا دةپةلؤســثتخــؤي بــة دةركــة و پةجنــةرةي ماصــةكاندا دةپةلؤســثتخــؤي بــة دةركــة و پةجنــةرةي ماصــةكاندا دةپةلؤســثتخــؤي بــة دةركــة و پةجنــةرةي ماصــةكاندا دةپةلؤســثت. . . . دةپةلؤســثتدةپةلؤســثتدةپةلؤســثتدةپةلؤســثت
لةسةر بـاين ماصـي   لةسةر بـاين ماصـي   لةسةر بـاين ماصـي   لةسةر بـاين ماصـي   . . . . هةصدةكشثتهةصدةكشثتهةصدةكشثتهةصدةكشثت. . . . خؤي بة گوثسپانةكاندا دةپةلؤسثت خؤي بة گوثسپانةكاندا دةپةلؤسثت خؤي بة گوثسپانةكاندا دةپةلؤسثت خؤي بة گوثسپانةكاندا دةپةلؤسثت 

كؤترةكـان دةسـتةيةكي    كؤترةكـان دةسـتةيةكي    كؤترةكـان دةسـتةيةكي    كؤترةكـان دةسـتةيةكي    . . . . كاصث كؤترةكاين رةحيم پثش خـؤي دةدات      كاصث كؤترةكاين رةحيم پثش خـؤي دةدات      كاصث كؤترةكاين رةحيم پثش خـؤي دةدات      كاصث كؤترةكاين رةحيم پثش خـؤي دةدات      
بةدةم باوة، لة ئاسـماين كؤآلن و گـةذةك لـة يـةكتر     بةدةم باوة، لة ئاسـماين كؤآلن و گـةذةك لـة يـةكتر     بةدةم باوة، لة ئاسـماين كؤآلن و گـةذةك لـة يـةكتر     بةدةم باوة، لة ئاسـماين كؤآلن و گـةذةك لـة يـةكتر     . . . . ماندوو، ترساون ماندوو، ترساون ماندوو، ترساون ماندوو، ترساون 

        ... ... ... ... جووتةكان لة يةكتر هةصدةبذثنجووتةكان لة يةكتر هةصدةبذثنجووتةكان لة يةكتر هةصدةبذثنجووتةكان لة يةكتر هةصدةبذثن. . . . هةصدةبذثنهةصدةبذثنهةصدةبذثنهةصدةبذثن
كاتثـك  كاتثـك  كاتثـك  كاتثـك  . . . .  لة بريت نةچثتةوة رةحيم كؤترةكـاين فرؤشـتبوو         لة بريت نةچثتةوة رةحيم كؤترةكـاين فرؤشـتبوو         لة بريت نةچثتةوة رةحيم كؤترةكـاين فرؤشـتبوو         لة بريت نةچثتةوة رةحيم كؤترةكـاين فرؤشـتبوو        ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

        ))))))))............فةرهاد كاري بؤ دؤزيبووةوةفةرهاد كاري بؤ دؤزيبووةوةفةرهاد كاري بؤ دؤزيبووةوةفةرهاد كاري بؤ دؤزيبووةوة
بةرامبةر بة ماصـي كاصـث پاصـي بـة دةركـةي چثـوي ماصـي                بةرامبةر بة ماصـي كاصـث پاصـي بـة دةركـةي چثـوي ماصـي                بةرامبةر بة ماصـي كاصـث پاصـي بـة دةركـةي چثـوي ماصـي                بةرامبةر بة ماصـي كاصـث پاصـي بـة دةركـةي چثـوي ماصـي                . . . . راوةستاراوةستاراوةستاراوةستا
ديار بوو مانـدووة و، ئةگـةر دةركـة ئـاوةآل           ديار بوو مانـدووة و، ئةگـةر دةركـة ئـاوةآل           ديار بوو مانـدووة و، ئةگـةر دةركـة ئـاوةآل           ديار بوو مانـدووة و، ئةگـةر دةركـة ئـاوةآل           . . . . ماندوو بوو ماندوو بوو ماندوو بوو ماندوو بوو . . . . پريثژنةوة دا پريثژنةوة دا پريثژنةوة دا پريثژنةوة دا 

بؤ بؤ بؤ بؤ . . . . ةكةو، بة پليكانةكاندا هةصدةگةذاةكةو، بة پليكانةكاندا هةصدةگةذاةكةو، بة پليكانةكاندا هةصدةگةذاةكةو، بة پليكانةكاندا هةصدةگةذابؤ داآلنة تاريكبؤ داآلنة تاريكبؤ داآلنة تاريكبؤ داآلنة تاريك. . . . بواية، دةچووة ژوور  بواية، دةچووة ژوور  بواية، دةچووة ژوور  بواية، دةچووة ژوور  
ئـةو نةيـدةزاين ژوورةكـةي فـةرهاد چـي بةسـةر            ئـةو نةيـدةزاين ژوورةكـةي فـةرهاد چـي بةسـةر            ئـةو نةيـدةزاين ژوورةكـةي فـةرهاد چـي بةسـةر            ئـةو نةيـدةزاين ژوورةكـةي فـةرهاد چـي بةسـةر            . . . . ژوورةكةي فةرهاد ژوورةكةي فةرهاد ژوورةكةي فةرهاد ژوورةكةي فةرهاد 

لةو شةوةوة كـة ئـةو سـث پيـاوة پؤليـسة بثـدةنگ و بثچرپـة                  لةو شةوةوة كـة ئـةو سـث پيـاوة پؤليـسة بثـدةنگ و بثچرپـة                  لةو شةوةوة كـة ئـةو سـث پيـاوة پؤليـسة بثـدةنگ و بثچرپـة                  لةو شةوةوة كـة ئـةو سـث پيـاوة پؤليـسة بثـدةنگ و بثچرپـة                  . . . . هاتووةهاتووةهاتووةهاتووة
خؤيــان بــة ماصــي پريثژنــدا كردبــوو، دةركــةي ژوورةكــاين فــةرهاديان خؤيــان بــة ماصــي پريثژنــدا كردبــوو، دةركــةي ژوورةكــاين فــةرهاديان خؤيــان بــة ماصــي پريثژنــدا كردبــوو، دةركــةي ژوورةكــاين فــةرهاديان خؤيــان بــة ماصــي پريثژنــدا كردبــوو، دةركــةي ژوورةكــاين فــةرهاديان 

دةبـث كـةلووكونيان سـنگ و سـووژن       دةبـث كـةلووكونيان سـنگ و سـووژن       دةبـث كـةلووكونيان سـنگ و سـووژن       دةبـث كـةلووكونيان سـنگ و سـووژن       ... ... ... ... شكاندبوو، رؤشـتبوونة ژوور   شكاندبوو، رؤشـتبوونة ژوور   شكاندبوو، رؤشـتبوونة ژوور   شكاندبوو، رؤشـتبوونة ژوور   
چيــان لــة گــةص خؤيــان چيــان لــة گــةص خؤيــان چيــان لــة گــةص خؤيــان چيــان لــة گــةص خؤيــان . . . . كــةلوو پــةيل ژوورةكانيــان هةصذشــتبثكــةلوو پــةيل ژوورةكانيــان هةصذشــتبثكــةلوو پــةيل ژوورةكانيــان هةصذشــتبثكــةلوو پــةيل ژوورةكانيــان هةصذشــتبث. . . . دابــثدابــثدابــثدابــث

        بردووة؟بردووة؟بردووة؟بردووة؟
ماصـي  ماصـي  ماصـي  ماصـي  . . . .  ناهثصم هيچ شـتثك لـةم ماصـة ببةنـة دةر      ناهثصم هيچ شـتثك لـةم ماصـة ببةنـة دةر      ناهثصم هيچ شـتثك لـةم ماصـة ببةنـة دةر      ناهثصم هيچ شـتثك لـةم ماصـة ببةنـة دةر     ((((((((: : : : پريثژن گوتبووي پريثژن گوتبووي پريثژن گوتبووي پريثژن گوتبووي 

    ((((((((: : : :  گوتبوويـــان گوتبوويـــان گوتبوويـــان گوتبوويـــان))))))))....نامـــةوث روو زةردي خاوةنةكـــةي مب نامـــةوث روو زةردي خاوةنةكـــةي مب نامـــةوث روو زةردي خاوةنةكـــةي مب نامـــةوث روو زةردي خاوةنةكـــةي مب . . . . ئةمانةتـــةئةمانةتـــةئةمانةتـــةئةمانةتـــة
            ))))))))....خاوةنةكةي خرابكارةخاوةنةكةي خرابكارةخاوةنةكةي خرابكارةخاوةنةكةي خرابكارة

ئثوةن كـة بـة زؤر دةركـةي    ئثوةن كـة بـة زؤر دةركـةي    ئثوةن كـة بـة زؤر دةركـةي    ئثوةن كـة بـة زؤر دةركـةي     خرابكار  خرابكار  خرابكار  خرابكار ((((((((: : : :  پريثژن گوتبووي   پريثژن گوتبووي   پريثژن گوتبووي   پريثژن گوتبووي  ))))))))!!!! خرابكار؟  خرابكار؟  خرابكار؟  خرابكار؟ ((((((((
يةكيان پاصي پثوة نـابوو     يةكيان پاصي پثوة نـابوو     يةكيان پاصي پثوة نـابوو     يةكيان پاصي پثوة نـابوو     . . . .  پياوةكان لثي راسابوون    پياوةكان لثي راسابوون    پياوةكان لثي راسابوون    پياوةكان لثي راسابوون   ))))))))............ماآلن دةشكثنن و  ماآلن دةشكثنن و  ماآلن دةشكثنن و  ماآلن دةشكثنن و  

سثهةمينيشيان كة بة تةمـةنتر بـوو،       سثهةمينيشيان كة بة تةمـةنتر بـوو،       سثهةمينيشيان كة بة تةمـةنتر بـوو،       سثهةمينيشيان كة بة تةمـةنتر بـوو،       . . . . يةكيان جنثوي پثدابوو  يةكيان جنثوي پثدابوو  يةكيان جنثوي پثدابوو  يةكيان جنثوي پثدابوو  . . . . خستبوويخستبوويخستبوويخستبووي
        : : : : گوتبوويگوتبوويگوتبوويگوتبووي

خاوةين ئةو ژوورانـة گـةجنثكي   خاوةين ئةو ژوورانـة گـةجنثكي   خاوةين ئةو ژوورانـة گـةجنثكي   خاوةين ئةو ژوورانـة گـةجنثكي   . . . . تثناگةيتثناگةيتثناگةيتثناگةي. . . .  تؤ پريثژنثكي گثل و كلؤصي     تؤ پريثژنثكي گثل و كلؤصي     تؤ پريثژنثكي گثل و كلؤصي     تؤ پريثژنثكي گثل و كلؤصي    ((((((((
ئثمة ئثمة ئثمة ئثمة . . . . پياوي بثگانةية پياوي بثگانةية پياوي بثگانةية پياوي بثگانةية . . . . جاسووسةجاسووسةجاسووسةجاسووسة. . . . لة زانكؤ هةآلتووة  لة زانكؤ هةآلتووة  لة زانكؤ هةآلتووة  لة زانكؤ هةآلتووة  . . . . نةفامي خوثندكارة نةفامي خوثندكارة نةفامي خوثندكارة نةفامي خوثندكارة 

. . . . دصنيا بة هةرگيز نايبينيةوة كة روو زةردي بيب       دصنيا بة هةرگيز نايبينيةوة كة روو زةردي بيب       دصنيا بة هةرگيز نايبينيةوة كة روو زةردي بيب       دصنيا بة هةرگيز نايبينيةوة كة روو زةردي بيب       . . . . گرتوومانةو دةيكوژين گرتوومانةو دةيكوژين گرتوومانةو دةيكوژين گرتوومانةو دةيكوژين 



 

بةدةم گريان و ناآلندنةوة    بةدةم گريان و ناآلندنةوة    بةدةم گريان و ناآلندنةوة    بةدةم گريان و ناآلندنةوة    . . . .  پريثژن باقي قسةكةي نةبيستبوو     پريثژن باقي قسةكةي نةبيستبوو     پريثژن باقي قسةكةي نةبيستبوو     پريثژن باقي قسةكةي نةبيستبوو    ))))))))............دصنيا بة دصنيا بة دصنيا بة دصنيا بة 
ــة . . . . لــة ژوورةكــة چووبــووة دةر و، بــة پليكانةكانــدا داگــةذابوو لــة ژوورةكــة چووبــووة دةر و، بــة پليكانةكانــدا داگــةذابوو لــة ژوورةكــة چووبــووة دةر و، بــة پليكانةكانــدا داگــةذابوو لــة ژوورةكــة چووبــووة دةر و، بــة پليكانةكانــدا داگــةذابوو  ــة كاصــث ل ــة كاصــث ل ــة كاصــث ل كاصــث ل

وةك شةپـصة لثـدراو     وةك شةپـصة لثـدراو     وةك شةپـصة لثـدراو     وةك شةپـصة لثـدراو     . . . . ة حةساري ماصي پريثـژن    ة حةساري ماصي پريثـژن    ة حةساري ماصي پريثـژن    ة حةساري ماصي پريثـژن    لللل. . . . حةساري ماصةكةي بوو  حةساري ماصةكةي بوو  حةساري ماصةكةي بوو  حةساري ماصةكةي بوو  
كـة پريثـژين ديبـوو، گريـا        كـة پريثـژين ديبـوو، گريـا        كـة پريثـژين ديبـوو، گريـا        كـة پريثـژين ديبـوو، گريـا        . . . . ئةويش قسةكانياين بيستبوو  ئةويش قسةكانياين بيستبوو  ئةويش قسةكانياين بيستبوو  ئةويش قسةكانياين بيستبوو  . . . . هةصلةرزيبووهةصلةرزيبووهةصلةرزيبووهةصلةرزيبوو

. . . . پريثـژن لـة ترسـا بــة پةلـة پـثش خـؤي دابـوو، بردبوويــة ژوور       پريثـژن لـة ترسـا بــة پةلـة پـثش خـؤي دابـوو، بردبوويــة ژوور       پريثـژن لـة ترسـا بــة پةلـة پـثش خـؤي دابـوو، بردبوويــة ژوور       پريثـژن لـة ترسـا بــة پةلـة پـثش خـؤي دابـوو، بردبوويــة ژوور       . . . . بـوو بـوو بـوو بـوو 
    ))))))))....دةزامن دةيكــوژندةزامن دةيكــوژندةزامن دةيكــوژندةزامن دةيكــوژن. . . .  دةيكــوژن دةيكــوژن دةيكــوژن دةيكــوژن((((((((: : : : كاصــث گوتبــوويكاصــث گوتبــوويكاصــث گوتبــوويكاصــث گوتبــووي. . . . ژوورةكــةي خــؤيژوورةكــةي خــؤيژوورةكــةي خــؤيژوورةكــةي خــؤي

جوانـة  جوانـة  جوانـة  جوانـة  . . . . بـؤ فـةرهاد   بـؤ فـةرهاد   بـؤ فـةرهاد   بـؤ فـةرهاد   . . . . پريثـژنيش گريـا بـوو     پريثـژنيش گريـا بـوو     پريثـژنيش گريـا بـوو     پريثـژنيش گريـا بـوو     . . . . بةدةم گريانةوة گوتبـووي   بةدةم گريانةوة گوتبـووي   بةدةم گريانةوة گوتبـووي   بةدةم گريانةوة گوتبـووي   
        ............كلؤص كاصثكلؤص كاصثكلؤص كاصثكلؤص كاصث. . . . بؤ كاصثبؤ كاصثبؤ كاصثبؤ كاصث. . . . مةرگ فةرهادمةرگ فةرهادمةرگ فةرهادمةرگ فةرهاد

رةحيم و سث، چوار كةسيتر     رةحيم و سث، چوار كةسيتر     رةحيم و سث، چوار كةسيتر     رةحيم و سث، چوار كةسيتر     . . . . دةركةي تةنةكةي ماصي كاصث كرايةوة    دةركةي تةنةكةي ماصي كاصث كرايةوة    دةركةي تةنةكةي ماصي كاصث كرايةوة    دةركةي تةنةكةي ماصي كاصث كرايةوة    
لة سةر قومـار هةسـتابوون؟ ئـةويان        لة سةر قومـار هةسـتابوون؟ ئـةويان        لة سةر قومـار هةسـتابوون؟ ئـةويان        لة سةر قومـار هةسـتابوون؟ ئـةويان        . . . . هاوذثكاين بوون هاوذثكاين بوون هاوذثكاين بوون هاوذثكاين بوون . . . . لثي هاتنة دةر  لثي هاتنة دةر  لثي هاتنة دةر  لثي هاتنة دةر  

        سةرخؤش بوون؟سةرخؤش بوون؟سةرخؤش بوون؟سةرخؤش بوون؟. . . . قاقايان دةكثشاقاقايان دةكثشاقاقايان دةكثشاقاقايان دةكثشا. . . . پثدةكةننيپثدةكةننيپثدةكةننيپثدةكةنني. . . . نةدةبوو بيبينننةدةبوو بيبينننةدةبوو بيبينننةدةبوو بيبينن. . . . نةدينةدينةدينةدي
رةحيم وازي لة كارةكةي هثنـاوة و، گةذاوةتـةوة   رةحيم وازي لة كارةكةي هثنـاوة و، گةذاوةتـةوة   رةحيم وازي لة كارةكةي هثنـاوة و، گةذاوةتـةوة   رةحيم وازي لة كارةكةي هثنـاوة و، گةذاوةتـةوة    وا ديارة   وا ديارة   وا ديارة   وا ديارة  ((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

        ))))))))....سةر دؤخي پثشوويسةر دؤخي پثشوويسةر دؤخي پثشوويسةر دؤخي پثشووي
كـة زانيبـووي فـةرهاد رؤشـتووة، كـة          كـة زانيبـووي فـةرهاد رؤشـتووة، كـة          كـة زانيبـووي فـةرهاد رؤشـتووة، كـة          كـة زانيبـووي فـةرهاد رؤشـتووة، كـة          . . . . وازي لة كارةكةي هثنابوو   وازي لة كارةكةي هثنابوو   وازي لة كارةكةي هثنابوو   وازي لة كارةكةي هثنابوو   

كاصـث  كاصـث  كاصـث  كاصـث  . . . . زانيبووي گرياوة، وازي لة كارةكةي هثنابوو گةذابووةوة بؤ ماص        زانيبووي گرياوة، وازي لة كارةكةي هثنابوو گةذابووةوة بؤ ماص        زانيبووي گرياوة، وازي لة كارةكةي هثنابوو گةذابووةوة بؤ ماص        زانيبووي گرياوة، وازي لة كارةكةي هثنابوو گةذابووةوة بؤ ماص        
 كـث   كـث   كـث   كـث  ((((((((: : : : رةحـيم گوتبـووي  رةحـيم گوتبـووي  رةحـيم گوتبـووي  رةحـيم گوتبـووي  . . . . نةيپرسيبوو بؤ؟ لة گةصي بـة شـةذ نـةهاتبوو       نةيپرسيبوو بؤ؟ لة گةصي بـة شـةذ نـةهاتبوو       نةيپرسيبوو بؤ؟ لة گةصي بـة شـةذ نـةهاتبوو       نةيپرسيبوو بؤ؟ لة گةصي بـة شـةذ نـةهاتبوو       

كاصـث لـة    كاصـث لـة    كاصـث لـة    كاصـث لـة    . . . .  بة ترسةوة گوتبووي    بة ترسةوة گوتبووي    بة ترسةوة گوتبووي    بة ترسةوة گوتبووي   ))))))))دةيزاين ئةو كوذة نةقاشة خرابكارة؟      دةيزاين ئةو كوذة نةقاشة خرابكارة؟      دةيزاين ئةو كوذة نةقاشة خرابكارة؟      دةيزاين ئةو كوذة نةقاشة خرابكارة؟      
سةري خستبووة ناو كاسةي لةپة دةسـتةكانيةوة       سةري خستبووة ناو كاسةي لةپة دةسـتةكانيةوة       سةري خستبووة ناو كاسةي لةپة دةسـتةكانيةوة       سةري خستبووة ناو كاسةي لةپة دةسـتةكانيةوة       . . . . سووچثك دانيشتبوو سووچثك دانيشتبوو سووچثك دانيشتبوو سووچثك دانيشتبوو 

كـوذة كوثرةكـانيش شـان بـة شـاين يـةكتر         كـوذة كوثرةكـانيش شـان بـة شـاين يـةكتر         كـوذة كوثرةكـانيش شـان بـة شـاين يـةكتر         كـوذة كوثرةكـانيش شـان بـة شـاين يـةكتر         . . . . و، لة شـوثنثك رامـا بـوو       و، لة شـوثنثك رامـا بـوو       و، لة شـوثنثك رامـا بـوو       و، لة شـوثنثك رامـا بـوو       
ــشتبوون ــشتبوونداني ــشتبوونداني ــشتبوونداني ــووي. . . . داني ــوويرةحــيم گوتب ــوويرةحــيم گوتب ــوويرةحــيم گوتب ــةيت خــاوةن كارةكةشــم برادةريــةيت((((((((: : : : رةحــيم گوتب ــةيت خــاوةن كارةكةشــم برادةري ــةيت خــاوةن كارةكةشــم برادةري . . . .  خــاوةن كارةكةشــم برادةري

 كاصـث    كاصـث    كاصـث    كاصـث   )))))))).... بـثن و ئـةويش بگـرن        بـثن و ئـةويش بگـرن        بـثن و ئـةويش بگـرن        بـثن و ئـةويش بگـرن       دةترسـم دةترسـم دةترسـم دةترسـم . . . . دةترسم ئةويش خرابكـار بـث     دةترسم ئةويش خرابكـار بـث     دةترسم ئةويش خرابكـار بـث     دةترسم ئةويش خرابكـار بـث     
كــوذة كوثرةكــانيش هيچيــان كــوذة كوثرةكــانيش هيچيــان كــوذة كوثرةكــانيش هيچيــان كــوذة كوثرةكــانيش هيچيــان . . . . هيچــي نــةگوتبووهيچــي نــةگوتبووهيچــي نــةگوتبووهيچــي نــةگوتبوو. . . . ســةري هةصــنةبذيبووســةري هةصــنةبذيبووســةري هةصــنةبذيبووســةري هةصــنةبذيبوو

 خــؤ بــراي باوكمــان  خــؤ بــراي باوكمــان  خــؤ بــراي باوكمــان  خــؤ بــراي باوكمــان ((((((((: : : : گوتبــوويگوتبــوويگوتبــوويگوتبــووي. . . . رةحــيم تــووذة بووبــوورةحــيم تــووذة بووبــوورةحــيم تــووذة بووبــوورةحــيم تــووذة بووبــوو. . . . نــةگوتبوونــةگوتبوونــةگوتبوونــةگوتبوو
لـة  لـة  لـة  لـة  . . . .  ئةوسا هةستابوو رؤشتبوو    ئةوسا هةستابوو رؤشتبوو    ئةوسا هةستابوو رؤشتبوو    ئةوسا هةستابوو رؤشتبوو   ))))))))............بؤ چي ئاوا دةستةوئةژنؤ   بؤ چي ئاوا دةستةوئةژنؤ   بؤ چي ئاوا دةستةوئةژنؤ   بؤ چي ئاوا دةستةوئةژنؤ   . . . . نةگرياوةنةگرياوةنةگرياوةنةگرياوة

كاصـث  كاصـث  كاصـث  كاصـث  ... ... ... ... بةياين ئةو رؤژةوة چووبوو بة شـوثن هاوذثكـاين جارانيـداو          بةياين ئةو رؤژةوة چووبوو بة شـوثن هاوذثكـاين جارانيـداو          بةياين ئةو رؤژةوة چووبوو بة شـوثن هاوذثكـاين جارانيـداو          بةياين ئةو رؤژةوة چووبوو بة شـوثن هاوذثكـاين جارانيـداو          
    ((((((((: : : : لة كـوث؟ رةحـيم گوتبـووي      لة كـوث؟ رةحـيم گوتبـووي      لة كـوث؟ رةحـيم گوتبـووي      لة كـوث؟ رةحـيم گوتبـووي      . . . . هةروا كزو بثدةنگ لة شوثنثك رامابوو     هةروا كزو بثدةنگ لة شوثنثك رامابوو     هةروا كزو بثدةنگ لة شوثنثك رامابوو     هةروا كزو بثدةنگ لة شوثنثك رامابوو     

هةسـتة  هةسـتة  هةسـتة  هةسـتة  . . . . تاكةي ئاوا تازيةبار دادةنيشي؟ ئـةو كوذانـة بـؤ پرسـة نايـةن             تاكةي ئاوا تازيةبار دادةنيشي؟ ئـةو كوذانـة بـؤ پرسـة نايـةن             تاكةي ئاوا تازيةبار دادةنيشي؟ ئـةو كوذانـة بـؤ پرسـة نايـةن             تاكةي ئاوا تازيةبار دادةنيشي؟ ئـةو كوذانـة بـؤ پرسـة نايـةن             
        : : : :  نةذاندبووي نةذاندبووي نةذاندبووي نةذاندبووي))))))))....دةستثك بة خؤتدا بثنةو، وةك جاران ميوانداريان بكةدةستثك بة خؤتدا بثنةو، وةك جاران ميوانداريان بكةدةستثك بة خؤتدا بثنةو، وةك جاران ميوانداريان بكةدةستثك بة خؤتدا بثنةو، وةك جاران ميوانداريان بكة

نةكا تؤش لة گةص ئةو هةتيوة نةقاشـة هاودةسـت بـوويب؟ نـةكا            نةكا تؤش لة گةص ئةو هةتيوة نةقاشـة هاودةسـت بـوويب؟ نـةكا            نةكا تؤش لة گةص ئةو هةتيوة نةقاشـة هاودةسـت بـوويب؟ نـةكا            نةكا تؤش لة گةص ئةو هةتيوة نةقاشـة هاودةسـت بـوويب؟ نـةكا            (( (( (( (( 
        ))))))))تؤش خرابكار يب؟تؤش خرابكار يب؟تؤش خرابكار يب؟تؤش خرابكار يب؟



 

ئـةو بثچرپـة لثـي چـووة        ئـةو بثچرپـة لثـي چـووة        ئـةو بثچرپـة لثـي چـووة        ئـةو بثچرپـة لثـي چـووة        . . . . دةركةي تةنةكـة هثـشتا ئـاوةآلبوو      دةركةي تةنةكـة هثـشتا ئـاوةآلبوو      دةركةي تةنةكـة هثـشتا ئـاوةآلبوو      دةركةي تةنةكـة هثـشتا ئـاوةآلبوو      
        ............ماصي كاصثماصي كاصثماصي كاصثماصي كاصث. . . . ژوورژوورژوورژوور

رةحـيم رؤشـتووة و كـوذة كوثرةكـانيش لـة        رةحـيم رؤشـتووة و كـوذة كوثرةكـانيش لـة        رةحـيم رؤشـتووة و كـوذة كوثرةكـانيش لـة        رةحـيم رؤشـتووة و كـوذة كوثرةكـانيش لـة        . . . . چؤصة ماصـي كاصـثش    چؤصة ماصـي كاصـثش    چؤصة ماصـي كاصـثش    چؤصة ماصـي كاصـثش    
لةو رؤژةوة فةرهاد رؤشتووة، لةو     لةو رؤژةوة فةرهاد رؤشتووة، لةو     لةو رؤژةوة فةرهاد رؤشتووة، لةو     لةو رؤژةوة فةرهاد رؤشتووة، لةو     . . . . دةترسثتدةترسثتدةترسثتدةترسثت. . . . تةاية كاصث تةاية كاصث تةاية كاصث تةاية كاصث . . . . ماص نني ماص نني ماص نني ماص نني 

رؤژةوة مات و خةمبار لة سووچثكي ژوورة بچووكةكـةي دانيـشتووة           رؤژةوة مات و خةمبار لة سووچثكي ژوورة بچووكةكـةي دانيـشتووة           رؤژةوة مات و خةمبار لة سووچثكي ژوورة بچووكةكـةي دانيـشتووة           رؤژةوة مات و خةمبار لة سووچثكي ژوورة بچووكةكـةي دانيـشتووة           
. . . . نازانثت لة چـي نازانثت لة چـي نازانثت لة چـي نازانثت لة چـي . . . . و، سةري لة كاسةي بةرة دةستيدا داناوة، دةترسثت  و، سةري لة كاسةي بةرة دةستيدا داناوة، دةترسثت  و، سةري لة كاسةي بةرة دةستيدا داناوة، دةترسثت  و، سةري لة كاسةي بةرة دةستيدا داناوة، دةترسثت  

نازانثــت؟  نازانثــت؟  نازانثــت؟  نازانثــت؟  . . . . نازانثــت بــؤچي  نازانثــت بــؤچي  نازانثــت بــؤچي  نازانثــت بــؤچي  . . . . ترســثكي غــةريب لــة گيــاين نيــشتووة    ترســثكي غــةريب لــة گيــاين نيــشتووة    ترســثكي غــةريب لــة گيــاين نيــشتووة    ترســثكي غــةريب لــة گيــاين نيــشتووة    
. . . . دةسـتثك بـة ديوارةكـة دةگرثـت و هةصدةسـتثت      دةسـتثك بـة ديوارةكـة دةگرثـت و هةصدةسـتثت      دةسـتثك بـة ديوارةكـة دةگرثـت و هةصدةسـتثت      دةسـتثك بـة ديوارةكـة دةگرثـت و هةصدةسـتثت      . . . . هةصدةستثت كاصـث  هةصدةستثت كاصـث  هةصدةستثت كاصـث  هةصدةستثت كاصـث  

. . . . لـــةو ژوورةوة بـــؤ ژوورةكـــةيتر و، نـــامؤيي لـــث دةكـــةن ژوورةكـــانلـــةو ژوورةوة بـــؤ ژوورةكـــةيتر و، نـــامؤيي لـــث دةكـــةن ژوورةكـــانلـــةو ژوورةوة بـــؤ ژوورةكـــةيتر و، نـــامؤيي لـــث دةكـــةن ژوورةكـــانلـــةو ژوورةوة بـــؤ ژوورةكـــةيتر و، نـــامؤيي لـــث دةكـــةن ژوورةكـــان
رةســمي سـةر سـنگي ديوارةكـان،        رةســمي سـةر سـنگي ديوارةكـان،        رةســمي سـةر سـنگي ديوارةكـان،        رةســمي سـةر سـنگي ديوارةكـان،        . . . . كةنكةنكةنكةنكةلووپةلةكانيش نامؤيي لثدة  كةلووپةلةكانيش نامؤيي لثدة  كةلووپةلةكانيش نامؤيي لثدة  كةلووپةلةكانيش نامؤيي لثدة  

ــةرةكان،       ــاو پةجن ــداين ن ــةكان، گوص ــةر تاق ــتچين س ــةو دةس ــةرةكان،      چــل تيك ــاو پةجن ــداين ن ــةكان، گوص ــةر تاق ــتچين س ــةو دةس ــةرةكان،      چــل تيك ــاو پةجن ــداين ن ــةكان، گوص ــةر تاق ــتچين س ــةو دةس ــةرةكان،      چــل تيك ــاو پةجن ــداين ن ــةكان، گوص ــةر تاق ــتچين س ــةو دةس چــل تيك
چـي ئاوثنـةي گـةورة و       چـي ئاوثنـةي گـةورة و       چـي ئاوثنـةي گـةورة و       چـي ئاوثنـةي گـةورة و       . . . . بـريي دةكةوثتـةوة   بـريي دةكةوثتـةوة   بـريي دةكةوثتـةوة   بـريي دةكةوثتـةوة   ... ... ... ... تةنانةت ئاوثنةكانيش تةنانةت ئاوثنةكانيش تةنانةت ئاوثنةكانيش تةنانةت ئاوثنةكانيش 

لة ژوورة بچووكةكةي خـؤي،     لة ژوورة بچووكةكةي خـؤي،     لة ژوورة بچووكةكةي خـؤي،     لة ژوورة بچووكةكةي خـؤي،     . . . . بچووكي ناو ماصةكةية كؤي دةكاتةوة    بچووكي ناو ماصةكةية كؤي دةكاتةوة    بچووكي ناو ماصةكةية كؤي دةكاتةوة    بچووكي ناو ماصةكةية كؤي دةكاتةوة    
ــثت  ــرثت، هةصيدةواســـ ــث هةصواســـ ــةوةي دةبـــ ــثت ئـــ ــرثت، هةصيدةواســـ ــث هةصواســـ ــةوةي دةبـــ ــثت ئـــ ــرثت، هةصيدةواســـ ــث هةصواســـ ــةوةي دةبـــ ــثت ئـــ ــرثت، هةصيدةواســـ ــث هةصواســـ ــةوةي دةبـــ ــث . . . . ئـــ ــةوةي دةبـــ ــث ئـــ ــةوةي دةبـــ ــث ئـــ ــةوةي دةبـــ ــث ئـــ ــةوةي دةبـــ ئـــ

ــةش   . . . . هةصپةســثردرثت، هةصيدةپةســةرثت هةصپةســثردرثت، هةصيدةپةســةرثت هةصپةســثردرثت، هةصيدةپةســةرثت هةصپةســثردرثت، هةصيدةپةســةرثت  ــةي ژوورةك ــة چــوار قوذن ــةش   ل ــةي ژوورةك ــة چــوار قوذن ــةش   ل ــةي ژوورةك ــة چــوار قوذن ــةش   ل ــةي ژوورةك ــة چــوار قوذن ل
ــاآلنوثن دادةنثــت  ــاآلنوثن دادةنثــت چــوار ئاوثنــةي ب ــاآلنوثن دادةنثــت چــوار ئاوثنــةي ب ــاآلنوثن دادةنثــت چــوار ئاوثنــةي ب پثــشتريش پثــشتريش پثــشتريش پثــشتريش . . . . گةمــة دةكــات كاصــثگةمــة دةكــات كاصــثگةمــة دةكــات كاصــثگةمــة دةكــات كاصــث. . . . چــوار ئاوثنــةي ب

ــة ــةوةيت خــؤي ناســيوة . . . . كردوويــةكردوويــةكردوويــةكردووي ــةوةيت خــؤي ناســيوة ســةدان جــار، ل ــةوةيت خــؤي ناســيوة ســةدان جــار، ل ــةوةيت خــؤي ناســيوة ســةدان جــار، ل ــةو  . . . . ســةدان جــار، ل ــة قةرةباصــغي ئ ــةو  ل ــة قةرةباصــغي ئ ــةو  ل ــة قةرةباصــغي ئ ــةو  ل ــة قةرةباصــغي ئ ل
لة گةمارؤي ئةو وثنانةدا كة هةموويان      لة گةمارؤي ئةو وثنانةدا كة هةموويان      لة گةمارؤي ئةو وثنانةدا كة هةموويان      لة گةمارؤي ئةو وثنانةدا كة هةموويان      . . . . ئاوثنانةدا خؤي ناسيوة كاصث   ئاوثنانةدا خؤي ناسيوة كاصث   ئاوثنانةدا خؤي ناسيوة كاصث   ئاوثنانةدا خؤي ناسيوة كاصث   

. . . . لةشـــي لـــة چـــوارالوةلةشـــي لـــة چـــوارالوةلةشـــي لـــة چـــوارالوةلةشـــي لـــة چـــوارالوةوثنـــةي ئةندامـــةكاين وثنـــةي ئةندامـــةكاين وثنـــةي ئةندامـــةكاين وثنـــةي ئةندامـــةكاين . . . . وثنـــةي خـــؤي بـــوونوثنـــةي خـــؤي بـــوونوثنـــةي خـــؤي بـــوونوثنـــةي خـــؤي بـــوون
ــة  ــةكي منداآلنةي ــة گةمةي ــةكي منداآلنةي ــة گةمةي ــةكي منداآلنةي ــة گةمةي ــةكي منداآلنةي ــة . . . . گةمةي ــشتريش گوتووي ــة پث ــشتريش گوتووي ــة پث ــشتريش گوتووي ــة پث ــشتريش گوتووي ــةموو   . . . . پث ــار، ه ــةدان ج ــةموو   س ــار، ه ــةدان ج ــةموو   س ــار، ه ــةدان ج ــةموو   س ــار، ه ــةدان ج س

واز لة كـذيين ئاوثنـة و، وازي   واز لة كـذيين ئاوثنـة و، وازي   واز لة كـذيين ئاوثنـة و، وازي   واز لة كـذيين ئاوثنـة و، وازي   . . . . جارثك بذياري داوة وازي لث ثنثت جارثك بذياري داوة وازي لث ثنثت جارثك بذياري داوة وازي لث ثنثت جارثك بذياري داوة وازي لث ثنثت 
ــث  ــةهثناوة كاص ــث ن ــةهثناوة كاص ــث ن ــةهثناوة كاص ــث ن ــةهثناوة كاص ــةهثناوة  . . . . ن ــووة وازي ن ــةورةش ب ــة گ ــةت ك ــةهثناوة  تةنان ــووة وازي ن ــةورةش ب ــة گ ــةت ك ــةهثناوة  تةنان ــووة وازي ن ــةورةش ب ــة گ ــةت ك ــةهثناوة  تةنان ــووة وازي ن ــةورةش ب ــة گ ــةت ك ــة . . . . تةنان ــة ك ــة ك ــة ك ك

ــة ئاوثنــة  ... ... ... ... فةرهاديــشي ناســيوةفةرهاديــشي ناســيوةفةرهاديــشي ناســيوةفةرهاديــشي ناســيوة ــة ئاوثنــة  يةكــةم جــار لــة ماصــي فــةرهاد كــة ل ــة ئاوثنــة  يةكــةم جــار لــة ماصــي فــةرهاد كــة ل ــة ئاوثنــة  يةكــةم جــار لــة ماصــي فــةرهاد كــة ل يةكــةم جــار لــة ماصــي فــةرهاد كــة ل
        ....دةگةذثت و لثي نية دادةچصةكثتدةگةذثت و لثي نية دادةچصةكثتدةگةذثت و لثي نية دادةچصةكثتدةگةذثت و لثي نية دادةچصةكثت

        )))))))) چؤن دةتواين بةبث ئاوثنة بژي؟  چؤن دةتواين بةبث ئاوثنة بژي؟  چؤن دةتواين بةبث ئاوثنة بژي؟  چؤن دةتواين بةبث ئاوثنة بژي؟ ((((((((
        ))))))))!!!! بةبث ئاوثنة؟ بةبث ئاوثنة؟ بةبث ئاوثنة؟ بةبث ئاوثنة؟((((((((
        )))))))) چؤن دةتواين لة خؤت و لة ئةندامةكاين لةشت غافص بيت؟  چؤن دةتواين لة خؤت و لة ئةندامةكاين لةشت غافص بيت؟  چؤن دةتواين لة خؤت و لة ئةندامةكاين لةشت غافص بيت؟  چؤن دةتواين لة خؤت و لة ئةندامةكاين لةشت غافص بيت؟ ((((((((

لة ناوةذاسيت ژوورةكة و، لة ناوةذاسيت ژوورةكة و، لة ناوةذاسيت ژوورةكة و، لة ناوةذاسيت ژوورةكة و، . . . . لة ئاوثنةكاندالة ئاوثنةكاندالة ئاوثنةكاندالة ئاوثنةكاندا. . . . لة ناوياندا رادةوةستثت  لة ناوياندا رادةوةستثت  لة ناوياندا رادةوةستثت  لة ناوياندا رادةوةستثت  
سـةدان جـار، هـةموو جارثـك پـةردةي          سـةدان جـار، هـةموو جارثـك پـةردةي          سـةدان جـار، هـةموو جارثـك پـةردةي          سـةدان جـار، هـةموو جارثـك پـةردةي          . . . . پثشتريش راوةسـتاوة كاصـث    پثشتريش راوةسـتاوة كاصـث    پثشتريش راوةسـتاوة كاصـث    پثشتريش راوةسـتاوة كاصـث    

گلؤپةكــةي گلؤپةكــةي گلؤپةكــةي گلؤپةكــةي . . . . ئاصــقةي دةركــةي هةصــپثكاوة  ئاصــقةي دةركــةي هةصــپثكاوة  ئاصــقةي دةركــةي هةصــپثكاوة  ئاصــقةي دةركــةي هةصــپثكاوة  . . . . ةرةي داداوةتــةوةةرةي داداوةتــةوةةرةي داداوةتــةوةةرةي داداوةتــةوةپةجنــپةجنــپةجنــپةجنــ



 

لـــة بـــةر چـــاوي خؤيـــدا رووت    لـــة بـــةر چـــاوي خؤيـــدا رووت    لـــة بـــةر چـــاوي خؤيـــدا رووت    لـــة بـــةر چـــاوي خؤيـــدا رووت    . . . . هةصـــكردووة و رووت بووةتـــةوة هةصـــكردووة و رووت بووةتـــةوة هةصـــكردووة و رووت بووةتـــةوة هةصـــكردووة و رووت بووةتـــةوة 
لــة بــةر شــاآلوي نيگــاي تؤقاويــدا، لــة هــةموو ئاوثنةكانــدا  لــة بــةر شــاآلوي نيگــاي تؤقاويــدا، لــة هــةموو ئاوثنةكانــدا  لــة بــةر شــاآلوي نيگــاي تؤقاويــدا، لــة هــةموو ئاوثنةكانــدا  لــة بــةر شــاآلوي نيگــاي تؤقاويــدا، لــة هــةموو ئاوثنةكانــدا  . . . . بووةتــةوةبووةتــةوةبووةتــةوةبووةتــةوة

يةكـةم جـار    يةكـةم جـار    يةكـةم جـار    يةكـةم جـار    . . . . لة هةموو ئاوثنةكاندا لة خؤي روانيوة     لة هةموو ئاوثنةكاندا لة خؤي روانيوة     لة هةموو ئاوثنةكاندا لة خؤي روانيوة     لة هةموو ئاوثنةكاندا لة خؤي روانيوة     . . . . رووت بووةتةوة رووت بووةتةوة رووت بووةتةوة رووت بووةتةوة 
بـة سـةير و سةرسـووذمانةوة       بـة سـةير و سةرسـووذمانةوة       بـة سـةير و سةرسـووذمانةوة       بـة سـةير و سةرسـووذمانةوة       . . . . كة بؤ فةرهاد دةگثذثتـةوة، پثدةكـةنثت      كة بؤ فةرهاد دةگثذثتـةوة، پثدةكـةنثت      كة بؤ فةرهاد دةگثذثتـةوة، پثدةكـةنثت      كة بؤ فةرهاد دةگثذثتـةوة، پثدةكـةنثت      

        ....پثدةكةنثت فةرهادپثدةكةنثت فةرهادپثدةكةنثت فةرهادپثدةكةنثت فةرهاد
        )))))))) تؤ لةو ئاوثنانةدا لة چي دةگةذثي؟  تؤ لةو ئاوثنانةدا لة چي دةگةذثي؟  تؤ لةو ئاوثنانةدا لة چي دةگةذثي؟  تؤ لةو ئاوثنانةدا لة چي دةگةذثي؟ ((((((((
        ))))))))....دةترسم لثم ون بنبدةترسم لثم ون بنبدةترسم لثم ون بنبدةترسم لثم ون بنب. . . . لة ئةندامةكاين لةشملة ئةندامةكاين لةشملة ئةندامةكاين لةشملة ئةندامةكاين لةشم. . . .  لة خؤم لة خؤم لة خؤم لة خؤم((((((((
        )))))))) لثت ون بنب؟  لثت ون بنب؟  لثت ون بنب؟  لثت ون بنب؟ ((((((((

        ....ئيتر هيچي لث ناپرسثتئيتر هيچي لث ناپرسثتئيتر هيچي لث ناپرسثتئيتر هيچي لث ناپرسثت. . . . سةيري دثتثسةيري دثتثسةيري دثتثسةيري دثتث. . . . دادةچصةكثت فةرهاددادةچصةكثت فةرهاددادةچصةكثت فةرهاددادةچصةكثت فةرهاد
ئاصــقةي ئاصــقةي ئاصــقةي ئاصــقةي . . . . پةردةكـة دادةداتـةوة  پةردةكـة دادةداتـةوة  پةردةكـة دادةداتـةوة  پةردةكـة دادةداتـةوة  . . . . بـةرةو پةجنةرةكـة دةذوات كاصــث  بـةرةو پةجنةرةكـة دةذوات كاصــث  بـةرةو پةجنةرةكـة دةذوات كاصــث  بـةرةو پةجنةرةكـة دةذوات كاصــث  

        ... ... ... ... دةركةش هةصدةپثكثتدةركةش هةصدةپثكثتدةركةش هةصدةپثكثتدةركةش هةصدةپثكثت
         ئةو كچة دةيةوث چي بكا؟ ئةو كچة دةيةوث چي بكا؟ ئةو كچة دةيةوث چي بكا؟ ئةو كچة دةيةوث چي بكا؟((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

        

        بيست و چواربيست و چواربيست و چواربيست و چوار
        
        

        
قيـژةي  قيـژةي  قيـژةي  قيـژةي  . . . . ئةم بةيانيةش قيژةيةكي تيژو ترسناك لـة خـةو رايپةذانـد          ئةم بةيانيةش قيژةيةكي تيژو ترسناك لـة خـةو رايپةذانـد          ئةم بةيانيةش قيژةيةكي تيژو ترسناك لـة خـةو رايپةذانـد          ئةم بةيانيةش قيژةيةكي تيژو ترسناك لـة خـةو رايپةذانـد          

        ............وشك و جةرگبذيوشك و جةرگبذيوشك و جةرگبذيوشك و جةرگبذي
        ))))))))............ ئةفسانة ئةفسانة ئةفسانة ئةفسانة((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت

چاوي بـة   چاوي بـة   چاوي بـة   چاوي بـة   . . . . بة وةحشةتةوة بة وةحشةتةوة بة وةحشةتةوة بة وةحشةتةوة . . . . بة ترسةوة هةصخزا  بة ترسةوة هةصخزا  بة ترسةوة هةصخزا  بة ترسةوة هةصخزا  . . . . بة هاوارةوة گويت  بة هاوارةوة گويت  بة هاوارةوة گويت  بة هاوارةوة گويت  
. . . . بــة نــاو ژوورة تاريــك و دووكةآلويةكــةدابــة نــاو ژوورة تاريــك و دووكةآلويةكــةدابــة نــاو ژوورة تاريــك و دووكةآلويةكــةدابــة نــاو ژوورة تاريــك و دووكةآلويةكــةدا. . . . چـوار دةوري خؤيــدا گثــذا چـوار دةوري خؤيــدا گثــذا چـوار دةوري خؤيــدا گثــذا چـوار دةوري خؤيــدا گثــذا 

ــةدةبوو    ــد ن ــةوة بةن ــة هيچ ــاوي ب ــالن و تؤق ــاي وةي ــةدةبوو   نيگ ــد ن ــةوة بةن ــة هيچ ــاوي ب ــالن و تؤق ــاي وةي ــةدةبوو   نيگ ــد ن ــةوة بةن ــة هيچ ــاوي ب ــالن و تؤق ــاي وةي ــةدةبوو   نيگ ــد ن ــةوة بةن ــة هيچ ــاوي ب ــالن و تؤق ــاي وةي ــوارة  . . . . نيگ ــة دي ــوارة  ب ــة دي ــوارة  ب ــة دي ــوارة  ب ــة دي ب
بة قاپي رةسم و ئاوثنـةي شـكاوي سـةر تاقةكانـةوة كـة              بة قاپي رةسم و ئاوثنـةي شـكاوي سـةر تاقةكانـةوة كـة              بة قاپي رةسم و ئاوثنـةي شـكاوي سـةر تاقةكانـةوة كـة              بة قاپي رةسم و ئاوثنـةي شـكاوي سـةر تاقةكانـةوة كـة              . . . . رةشةكانةوةرةشةكانةوةرةشةكانةوةرةشةكانةوة

سـةعاتة لـة   سـةعاتة لـة   سـةعاتة لـة   سـةعاتة لـة   . . . . رةش و تاريكي كردبـوون    رةش و تاريكي كردبـوون    رةش و تاريكي كردبـوون    رةش و تاريكي كردبـوون    . . . . دوودةو دووكةص دايپؤشيبوون  دوودةو دووكةص دايپؤشيبوون  دوودةو دووكةص دايپؤشيبوون  دوودةو دووكةص دايپؤشيبوون  
ــ    ــةش رةش و تاري ــنگي ديوارةك ــةر س ــةي س ــار كةوتووةك ــ   ك ــةش رةش و تاري ــنگي ديوارةك ــةر س ــةي س ــار كةوتووةك ــ   ك ــةش رةش و تاري ــنگي ديوارةك ــةر س ــةي س ــار كةوتووةك ــ   ك ــةش رةش و تاري ــنگي ديوارةك ــةر س ــةي س ــار كةوتووةك ــووك ــووك ب ــووك ب ــووك ب . . . . ك ب

رؤشـناييةكي كـز و     رؤشـناييةكي كـز و     رؤشـناييةكي كـز و     رؤشـناييةكي كـز و     . . . . دةرةوة تـازة روون بووبـووةوة     دةرةوة تـازة روون بووبـووةوة     دةرةوة تـازة روون بووبـووةوة     دةرةوة تـازة روون بووبـووةوة     ... ... ... ... پةجنةرةكةشپةجنةرةكةشپةجنةرةكةشپةجنةرةكةش
رؤشـناييةكة هثـشتا    رؤشـناييةكة هثـشتا    رؤشـناييةكة هثـشتا    رؤشـناييةكة هثـشتا    . . . . الواز تازة لة چاوة بچووكةكانةوة هـاتبووة ژوور       الواز تازة لة چاوة بچووكةكانةوة هـاتبووة ژوور       الواز تازة لة چاوة بچووكةكانةوة هـاتبووة ژوور       الواز تازة لة چاوة بچووكةكانةوة هـاتبووة ژوور       

. . . . سـةرما و تـاريكي شـةوثكي درثـژ        سـةرما و تـاريكي شـةوثكي درثـژ        سـةرما و تـاريكي شـةوثكي درثـژ        سـةرما و تـاريكي شـةوثكي درثـژ        . . . . ژةنگي سةرما و تاريكي پثوة بـوو      ژةنگي سةرما و تاريكي پثوة بـوو      ژةنگي سةرما و تاريكي پثوة بـوو      ژةنگي سةرما و تاريكي پثوة بـوو      
        ....پاييز و زستانثكي درثژپاييز و زستانثكي درثژپاييز و زستانثكي درثژپاييز و زستانثكي درثژ

        ))))))))............ ئةرث ئةفسانة بوو ئةرث ئةفسانة بوو ئةرث ئةفسانة بوو ئةرث ئةفسانة بوو((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت



 

وةك كةســثك لــة گوتنةكــةي دصــنيا نــةبث، چةنــد جــار دووبــارةي  وةك كةســثك لــة گوتنةكــةي دصــنيا نــةبث، چةنــد جــار دووبــارةي  وةك كةســثك لــة گوتنةكــةي دصــنيا نــةبث، چةنــد جــار دووبــارةي  وةك كةســثك لــة گوتنةكــةي دصــنيا نــةبث، چةنــد جــار دووبــارةي  
        ....كردةوةكردةوةكردةوةكردةوة

. . . . وةك هةميـشة لـة پـاص مةنگةصـيةكةدا        وةك هةميـشة لـة پـاص مةنگةصـيةكةدا        وةك هةميـشة لـة پـاص مةنگةصـيةكةدا        وةك هةميـشة لـة پـاص مةنگةصـيةكةدا        . . . . من لةو اليةوة دانيـشتبووم    من لةو اليةوة دانيـشتبووم    من لةو اليةوة دانيـشتبووم    من لةو اليةوة دانيـشتبووم    
        ....پشكؤكان دامركابوون و، بووبوونة خؤصةمثشپشكؤكان دامركابوون و، بووبوونة خؤصةمثشپشكؤكان دامركابوون و، بووبوونة خؤصةمثشپشكؤكان دامركابوون و، بووبوونة خؤصةمثش. . . . مةنگةصي تيين نةمابوومةنگةصي تيين نةمابوومةنگةصي تيين نةمابوومةنگةصي تيين نةمابوو

        ))))))))............هةموو ئةم ماوةهةموو ئةم ماوةهةموو ئةم ماوةهةموو ئةم ماوة. . . .  قيژةي ئةفسانة بوو قيژةي ئةفسانة بوو قيژةي ئةفسانة بوو قيژةي ئةفسانة بوو((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
ــةرزي  ــي دةل ــةرزي دةنگ ــي دةل ــةرزي دةنگ ــي دةل ــةرزي دةنگ ــي دةل ــرا  . . . . دةنگ ــسةيبؤ دةك ــران ق ــة گ ــرا  ب ــسةيبؤ دةك ــران ق ــة گ ــرا  ب ــسةيبؤ دةك ــران ق ــة گ ــرا  ب ــسةيبؤ دةك ــران ق ــة گ ــن دةر. . . . ب ــن دةرم ــن دةرم ــن دةرم ــيت م ــيت بةس ــيت بةس ــيت بةس بةس

لـة ئثـوارةوة    لـة ئثـوارةوة    لـة ئثـوارةوة    لـة ئثـوارةوة    . . . . دوثشةو نةخـةوتبووم  دوثشةو نةخـةوتبووم  دوثشةو نةخـةوتبووم  دوثشةو نةخـةوتبووم  . . . . ماندوو بووم ماندوو بووم ماندوو بووم ماندوو بووم . . . . قسةكردين نةبووم قسةكردين نةبووم قسةكردين نةبووم قسةكردين نةبووم 
كـة لــة ماصـي كاصــث هاتبووينــةوة، لـةو كاتــةوة كــة ئـةو خــةوتبوو، مــن     كـة لــة ماصـي كاصــث هاتبووينــةوة، لـةو كاتــةوة كــة ئـةو خــةوتبوو، مــن     كـة لــة ماصـي كاصــث هاتبووينــةوة، لـةو كاتــةوة كــة ئـةو خــةوتبوو، مــن     كـة لــة ماصـي كاصــث هاتبووينــةوة، لـةو كاتــةوة كــة ئـةو خــةوتبوو، مــن     

چريؤكـي  چريؤكـي  چريؤكـي  چريؤكـي  . . . . دانيشتبووم و دةستم بة خوثندنةوةي چريؤكةكـةي كردبـوو        دانيشتبووم و دةستم بة خوثندنةوةي چريؤكةكـةي كردبـوو        دانيشتبووم و دةستم بة خوثندنةوةي چريؤكةكـةي كردبـوو        دانيشتبووم و دةستم بة خوثندنةوةي چريؤكةكـةي كردبـوو        
        ....فةرهادفةرهادفةرهادفةرهاد

        )))))))).... من هةموو ئةم ماوة خةوين ئةفسانةم ديوة من هةموو ئةم ماوة خةوين ئةفسانةم ديوة من هةموو ئةم ماوة خةوين ئةفسانةم ديوة من هةموو ئةم ماوة خةوين ئةفسانةم ديوة((((((((: : : : گويتگويتگويتگويت
. . . . لـة دواهـةم بةشـي چريؤكةكةيـدا       لـة دواهـةم بةشـي چريؤكةكةيـدا       لـة دواهـةم بةشـي چريؤكةكةيـدا       لـة دواهـةم بةشـي چريؤكةكةيـدا       . . . . فةرهاديش خةوين كاصثي ديبوو   فةرهاديش خةوين كاصثي ديبوو   فةرهاديش خةوين كاصثي ديبوو   فةرهاديش خةوين كاصثي ديبوو   

ئــةو كــةي دواهــةم بةشــي چريؤكةكــةي نووســيبوو؟ دواهــةم خــةوين ئــةو كــةي دواهــةم بةشــي چريؤكةكــةي نووســيبوو؟ دواهــةم خــةوين ئــةو كــةي دواهــةم بةشــي چريؤكةكــةي نووســيبوو؟ دواهــةم خــةوين ئــةو كــةي دواهــةم بةشــي چريؤكةكــةي نووســيبوو؟ دواهــةم خــةوين 
        ... ... ... ... دواهةم خةوين پياوثكي نةقاش كةدواهةم خةوين پياوثكي نةقاش كةدواهةم خةوين پياوثكي نةقاش كةدواهةم خةوين پياوثكي نةقاش كة. . . . فةرهادفةرهادفةرهادفةرهاد

لة سپيةيت  لة سپيةيت  لة سپيةيت  لة سپيةيت  . . . . هةروا بةرامبةر تابلؤو سث پايةكةي دانيشتووة نةقاش      هةروا بةرامبةر تابلؤو سث پايةكةي دانيشتووة نةقاش      هةروا بةرامبةر تابلؤو سث پايةكةي دانيشتووة نةقاش      هةروا بةرامبةر تابلؤو سث پايةكةي دانيشتووة نةقاش      
لةو چةند هثـصة خـوارو   لةو چةند هثـصة خـوارو   لةو چةند هثـصة خـوارو   لةو چةند هثـصة خـوارو   . . . . زةق و قريسيچمةي قوماشةكة ورد بووةتةوة زةق و قريسيچمةي قوماشةكة ورد بووةتةوة زةق و قريسيچمةي قوماشةكة ورد بووةتةوة زةق و قريسيچمةي قوماشةكة ورد بووةتةوة 

لــة لــة لــة لــة . . . . هــةروا بــة شــوثن هثــصةكانةوةية نــةقاشهــةروا بــة شــوثن هثــصةكانةوةية نــةقاشهــةروا بــة شــوثن هثــصةكانةوةية نــةقاشهــةروا بــة شــوثن هثــصةكانةوةية نــةقاش. . . . خــثچ و رةش و باريكــةخــثچ و رةش و باريكــةخــثچ و رةش و باريكــةخــثچ و رةش و باريكــة
        ....دةوامةي هثصةكاندا لة كاصث دةگةذثت فةرهاددةوامةي هثصةكاندا لة كاصث دةگةذثت فةرهاددةوامةي هثصةكاندا لة كاصث دةگةذثت فةرهاددةوامةي هثصةكاندا لة كاصث دةگةذثت فةرهاد

لـة پثنـاوي ئـةم    لـة پثنـاوي ئـةم    لـة پثنـاوي ئـةم    لـة پثنـاوي ئـةم    . . . .  لة كوثي كاصث؟ من هةموو ئازارةكامن كثـشاوة       لة كوثي كاصث؟ من هةموو ئازارةكامن كثـشاوة       لة كوثي كاصث؟ من هةموو ئازارةكامن كثـشاوة       لة كوثي كاصث؟ من هةموو ئازارةكامن كثـشاوة      ((((((((
ــووكايةتيةكم      ــةموو سـ ــؤ، هـ ــة تـ ــشتنةوة بـ ــاوي گةيـ ــة پثنـ ــاتةدا، لـ ــووكايةتيةكم     سـ ــةموو سـ ــؤ، هـ ــة تـ ــشتنةوة بـ ــاوي گةيـ ــة پثنـ ــاتةدا، لـ ــووكايةتيةكم     سـ ــةموو سـ ــؤ، هـ ــة تـ ــشتنةوة بـ ــاوي گةيـ ــة پثنـ ــاتةدا، لـ ــووكايةتيةكم     سـ ــةموو سـ ــؤ، هـ ــة تـ ــشتنةوة بـ ــاوي گةيـ ــة پثنـ ــاتةدا، لـ سـ

        ))))))))............پثكراوةپثكراوةپثكراوةپثكراوة
 بـؤچي خـؤمت نيـشان نـادةي؟ بـؤ خـؤمت لـث         بـؤچي خـؤمت نيـشان نـادةي؟ بـؤ خـؤمت لـث         بـؤچي خـؤمت نيـشان نـادةي؟ بـؤ خـؤمت لـث         بـؤچي خـؤمت نيـشان نـادةي؟ بـؤ خـؤمت لـث        ((((((((: : : : دةنگ هةصدةبذثت دةنگ هةصدةبذثت دةنگ هةصدةبذثت دةنگ هةصدةبذثت 

        ))))))))دةشاريةوة؟ دةشاريةوة؟ دةشاريةوة؟ دةشاريةوة؟ 
تةزوويـةك  تةزوويـةك  تةزوويـةك  تةزوويـةك  ... ... ... ... سـةرةگثژة و سـةرةگثژة و سـةرةگثژة و سـةرةگثژة و . . . . سپيةيت تابلؤكة چاوي ئـازار دةدات   سپيةيت تابلؤكة چاوي ئـازار دةدات   سپيةيت تابلؤكة چاوي ئـازار دةدات   سپيةيت تابلؤكة چاوي ئـازار دةدات   

        ....وةك تري بة الجانگيدا تثدةپةذثتوةك تري بة الجانگيدا تثدةپةذثتوةك تري بة الجانگيدا تثدةپةذثتوةك تري بة الجانگيدا تثدةپةذثت
        )))))))) بؤ لة پشت ئةم هثآلنةوة دةرناكةويت؟  بؤ لة پشت ئةم هثآلنةوة دةرناكةويت؟  بؤ لة پشت ئةم هثآلنةوة دةرناكةويت؟  بؤ لة پشت ئةم هثآلنةوة دةرناكةويت؟ ((((((((

ــةرهاد  ــت فـ ــل دةبثـ ــيت شـ ــةرهاد دةسـ ــت فـ ــل دةبثـ ــيت شـ ــةرهاد دةسـ ــت فـ ــل دةبثـ ــيت شـ ــةرهاد دةسـ ــت فـ ــل دةبثـ ــيت شـ ــتةكاين  . . . . دةسـ ــوان ئةنگوسـ ــصچةي نثـ ــتةكاين  فـ ــوان ئةنگوسـ ــصچةي نثـ ــتةكاين  فـ ــوان ئةنگوسـ ــصچةي نثـ ــتةكاين  فـ ــوان ئةنگوسـ ــصچةي نثـ فـ
 سثپايةكة بـة ژوور      سثپايةكة بـة ژوور      سثپايةكة بـة ژوور      سثپايةكة بـة ژوور     تابلؤوتابلؤوتابلؤوتابلؤو... ... ... ... سةرةگثژة و سةرةگثژة و سةرةگثژة و سةرةگثژة و . . . . دةكةوثتة زةوي دةكةوثتة زةوي دةكةوثتة زةوي دةكةوثتة زةوي . . . . دةخزثتدةخزثتدةخزثتدةخزثت

هةرةس دثنثت و تـةخيت     هةرةس دثنثت و تـةخيت     هةرةس دثنثت و تـةخيت     هةرةس دثنثت و تـةخيت     . . . . دةرووخثت فةرهاد دةرووخثت فةرهاد دةرووخثت فةرهاد دةرووخثت فةرهاد . . . . سةريةوة دةخولثنةوة سةريةوة دةخولثنةوة سةريةوة دةخولثنةوة سةريةوة دةخولثنةوة 
تـةا  تـةا  تـةا  تـةا  . . . . تابلؤكـةي لـث ون دةبثـت      تابلؤكـةي لـث ون دةبثـت      تابلؤكـةي لـث ون دةبثـت      تابلؤكـةي لـث ون دةبثـت      . . . . پثصووةكاين دةنيـشن  پثصووةكاين دةنيـشن  پثصووةكاين دةنيـشن  پثصووةكاين دةنيـشن  . . . . زةوي دةبثت زةوي دةبثت زةوي دةبثت زةوي دةبثت 



 

لـة خـةوو    لـة خـةوو    لـة خـةوو    لـة خـةوو    . . . . وازي لث ناهثنن دةنگـة مووزيـةكان      وازي لث ناهثنن دةنگـة مووزيـةكان      وازي لث ناهثنن دةنگـة مووزيـةكان      وازي لث ناهثنن دةنگـة مووزيـةكان      . . . . دةنگةكان دةبيستثت دةنگةكان دةبيستثت دةنگةكان دةبيستثت دةنگةكان دةبيستثت 
ــةن   ــؤ دةب ــاهثنن و شــاآلوي ب ــشدا واز ن ــةن  بثهؤشي ــؤ دةب ــاهثنن و شــاآلوي ب ــشدا واز ن ــةن  بثهؤشي ــؤ دةب ــاهثنن و شــاآلوي ب ــشدا واز ن ــةن  بثهؤشي ــؤ دةب ــاهثنن و شــاآلوي ب ــشدا واز ن ــث  . . . . بثهؤشي ــةكيان ل ــث  هــةموو الي ــةكيان ل ــث  هــةموو الي ــةكيان ل ــث  هــةموو الي ــةكيان ل هــةموو الي

        ....ناهثصن دةنگي كاصثي بگاتثناهثصن دةنگي كاصثي بگاتثناهثصن دةنگي كاصثي بگاتثناهثصن دةنگي كاصثي بگاتث. . . . تةنيوة دةنگة وةمهيةكانتةنيوة دةنگة وةمهيةكانتةنيوة دةنگة وةمهيةكانتةنيوة دةنگة وةمهيةكان
. . . . لــةو زوصــمةتة وةرة دةر، خــؤت بنوثنــةلــةو زوصــمةتة وةرة دةر، خــؤت بنوثنــةلــةو زوصــمةتة وةرة دةر، خــؤت بنوثنــةلــةو زوصــمةتة وةرة دةر، خــؤت بنوثنــة. . . .  دةنــگ هةصــبذة كاصــث دةنــگ هةصــبذة كاصــث دةنــگ هةصــبذة كاصــث دةنــگ هةصــبذة كاصــث((((((((

دةمــةوث بــزامن ئــةم هــةموو ساصــة چيــت بةســةر       دةمــةوث بــزامن ئــةم هــةموو ساصــة چيــت بةســةر       دةمــةوث بــزامن ئــةم هــةموو ساصــة چيــت بةســةر       دةمــةوث بــزامن ئــةم هــةموو ساصــة چيــت بةســةر       . . . . دةمــةوث بتبيــنم دةمــةوث بتبيــنم دةمــةوث بتبيــنم دةمــةوث بتبيــنم 
روخـسار و ئةنـدامي نيانـت       روخـسار و ئةنـدامي نيانـت       روخـسار و ئةنـدامي نيانـت       روخـسار و ئةنـدامي نيانـت       ... ... ... ... دةمـةوث بتكثـشمةوة كاصـث     دةمـةوث بتكثـشمةوة كاصـث     دةمـةوث بتكثـشمةوة كاصـث     دةمـةوث بتكثـشمةوة كاصـث     ... ... ... ... هاتووةهاتووةهاتووةهاتووة

 ئـاوي رووين     ئـاوي رووين     ئـاوي رووين     ئـاوي رووين    نـةوةك لـة نـاو     نـةوةك لـة نـاو     نـةوةك لـة نـاو     نـةوةك لـة نـاو     ... ... ... ... وةك ئةو جـارة كاصـث     وةك ئةو جـارة كاصـث     وةك ئةو جـارة كاصـث     وةك ئةو جـارة كاصـث     ... ... ... ... بكثشمةوةبكثشمةوةبكثشمةوةبكثشمةوة
        ))))))))............حةوزو ئةستثرثكدا، دةمةوث ئةجمارة لةناوحةوزو ئةستثرثكدا، دةمةوث ئةجمارة لةناوحةوزو ئةستثرثكدا، دةمةوث ئةجمارة لةناوحةوزو ئةستثرثكدا، دةمةوث ئةجمارة لةناو

لةوة زياتر خؤي پثناگريثـت   لةوة زياتر خؤي پثناگريثـت   لةوة زياتر خؤي پثناگريثـت   لةوة زياتر خؤي پثناگريثـت   . . . . خةوتووة و دةگري  خةوتووة و دةگري  خةوتووة و دةگري  خةوتووة و دةگري  . . . . دةگري فةرهاد دةگري فةرهاد دةگري فةرهاد دةگري فةرهاد 
نــةوةك لــة پــشت هثــصةكاين دوا تابلؤكــةي     نــةوةك لــة پــشت هثــصةكاين دوا تابلؤكــةي     نــةوةك لــة پــشت هثــصةكاين دوا تابلؤكــةي     نــةوةك لــة پــشت هثــصةكاين دوا تابلؤكــةي     . . . . دةردةكــةوثتدةردةكــةوثتدةردةكــةوثتدةردةكــةوثت. . . . كاصــثكاصــثكاصــثكاصــث

        ....فةرهاد، لة خةونيدا، لة دوا خةونيدا دةر دةكةوثتفةرهاد، لة خةونيدا، لة دوا خةونيدا دةر دةكةوثتفةرهاد، لة خةونيدا، لة دوا خةونيدا دةر دةكةوثتفةرهاد، لة خةونيدا، لة دوا خةونيدا دةر دةكةوثت
        ))))))))............ئازيزئازيزئازيزئازيز... ... ... ...  كاصث كاصث كاصث كاصث((((((((

دةنگـي پياوثـك كـة لـة دواهـةم          دةنگـي پياوثـك كـة لـة دواهـةم          دةنگـي پياوثـك كـة لـة دواهـةم          دةنگـي پياوثـك كـة لـة دواهـةم          . . . . دةنگي فـةرهاد نابيـستثت كاصـث      دةنگي فـةرهاد نابيـستثت كاصـث      دةنگي فـةرهاد نابيـستثت كاصـث      دةنگي فـةرهاد نابيـستثت كاصـث      
لـة  لـة  لـة  لـة  . . . . راوةسـتاوة راوةسـتاوة راوةسـتاوة راوةسـتاوة . . . . هيچ دةنگثك نابيستثت كاصـث    هيچ دةنگثك نابيستثت كاصـث    هيچ دةنگثك نابيستثت كاصـث    هيچ دةنگثك نابيستثت كاصـث    . . . . خةونيدا دةركةوتووة خةونيدا دةركةوتووة خةونيدا دةركةوتووة خةونيدا دةركةوتووة 

بـة گوصـي وردي     بـة گوصـي وردي     بـة گوصـي وردي     بـة گوصـي وردي     . . . . ژوورثكي بچووكدا كراسثكي تةختـشيين لةبةردايـة      ژوورثكي بچووكدا كراسثكي تةختـشيين لةبةردايـة      ژوورثكي بچووكدا كراسثكي تةختـشيين لةبةردايـة      ژوورثكي بچووكدا كراسثكي تةختـشيين لةبةردايـة      
لة نـاو   لة نـاو   لة نـاو   لة نـاو   . . . . سوورةوة، لة ناو دةيان ئاوثنةي گةورة و بچووكدا راوةستاوة        سوورةوة، لة ناو دةيان ئاوثنةي گةورة و بچووكدا راوةستاوة        سوورةوة، لة ناو دةيان ئاوثنةي گةورة و بچووكدا راوةستاوة        سوورةوة، لة ناو دةيان ئاوثنةي گةورة و بچووكدا راوةستاوة        

        ....دةيان تابلؤي گةورة و بچووكدا بةش بووةدةيان تابلؤي گةورة و بچووكدا بةش بووةدةيان تابلؤي گةورة و بچووكدا بةش بووةدةيان تابلؤي گةورة و بچووكدا بةش بووة
        ))))))))............نازدارةكةمنازدارةكةمنازدارةكةمنازدارةكةم    ((((((((

        ....خؤشحاصةخؤشحاصةخؤشحاصةخؤشحاصة. . . . پثدةكةنثت فةرهادپثدةكةنثت فةرهادپثدةكةنثت فةرهادپثدةكةنثت فةرهاد
ــةر چــووة (((((((( ــي دووري بةس ــةر چــووة  رؤژاين تاص ــي دووري بةس ــةر چــووة  رؤژاين تاص ــي دووري بةس ــةر چــووة  رؤژاين تاص ــي دووري بةس ــةت  . . . .  رؤژاين تاص ــزاين دةرةق ــن دةم ــةت  م ــزاين دةرةق ــن دةم ــةت  م ــزاين دةرةق ــن دةم ــةت  م ــزاين دةرةق ــن دةم م
        ))))))))....دثييدثييدثييدثيي

. . . . ئـةو پيـاوة نابينثـت كـة لـة خةونيـدا دةركـةوتووة            ئـةو پيـاوة نابينثـت كـة لـة خةونيـدا دةركـةوتووة            ئـةو پيـاوة نابينثـت كـة لـة خةونيـدا دةركـةوتووة            ئـةو پيـاوة نابينثـت كـة لـة خةونيـدا دةركـةوتووة            . . . . نايبينثت كاصث نايبينثت كاصث نايبينثت كاصث نايبينثت كاصث 
. . . . جگة لة ئةندامي لةشـي مانـدووي      جگة لة ئةندامي لةشـي مانـدووي      جگة لة ئةندامي لةشـي مانـدووي      جگة لة ئةندامي لةشـي مانـدووي      . . . . هيچ كةس نابينثت جگة لة خؤي     هيچ كةس نابينثت جگة لة خؤي     هيچ كةس نابينثت جگة لة خؤي     هيچ كةس نابينثت جگة لة خؤي     
دةست و پث و سك و ناوپـشت و،    دةست و پث و سك و ناوپـشت و،    دةست و پث و سك و ناوپـشت و،    دةست و پث و سك و ناوپـشت و،    . . . . نامؤيي دةكةن ئةندامةكاين لةشي   نامؤيي دةكةن ئةندامةكاين لةشي   نامؤيي دةكةن ئةندامةكاين لةشي   نامؤيي دةكةن ئةندامةكاين لةشي   

. . . . بة ئـةمري نـابزوثن    بة ئـةمري نـابزوثن    بة ئـةمري نـابزوثن    بة ئـةمري نـابزوثن    . . . . تةنانةت سةرو روخساريشي غةرييب لث دةكةن     تةنانةت سةرو روخساريشي غةرييب لث دةكةن     تةنانةت سةرو روخساريشي غةرييب لث دةكةن     تةنانةت سةرو روخساريشي غةرييب لث دةكةن     
ــةوة ــةوةرووت نابن ــةوةرووت نابن ــةوةرووت نابن ــاذوانن . . . . ســةما ناكــةنســةما ناكــةنســةما ناكــةنســةما ناكــةن. . . . رووت نابن ــةمري ن ــة ئ ــاذوانن چاوةكانيــشي ب ــةمري ن ــة ئ ــاذوانن چاوةكانيــشي ب ــةمري ن ــة ئ ــاذوانن چاوةكانيــشي ب ــةمري ن ــة ئ ــة . . . . چاوةكانيــشي ب ــة ل ــة ل ــة ل ل

لـة ئـاگري زؤپاكـة      لـة ئـاگري زؤپاكـة      لـة ئـاگري زؤپاكـة      لـة ئـاگري زؤپاكـة      . . . . لة وثنـة نامؤكـان ورد نابنـةوة       لة وثنـة نامؤكـان ورد نابنـةوة       لة وثنـة نامؤكـان ورد نابنـةوة       لة وثنـة نامؤكـان ورد نابنـةوة       . . . . ئاوثنةكان ناذوانن ئاوثنةكان ناذوانن ئاوثنةكان ناذوانن ئاوثنةكان ناذوانن 
        . . . . لة سةماي بصثسةكان رادةمثننلة سةماي بصثسةكان رادةمثننلة سةماي بصثسةكان رادةمثننلة سةماي بصثسةكان رادةمثنن. . . . ورد دةبنةوة چاوةكاينورد دةبنةوة چاوةكاينورد دةبنةوة چاوةكاينورد دةبنةوة چاوةكاين

ــث  و و و و(((((((( ــث ةرزي ســةرما بةســةر چــوو كاص ــث ةرزي ســةرما بةســةر چــوو كاص ــث ةرزي ســةرما بةســةر چــوو كاص ــة . . . . ةرزي ســةرما بةســةر چــوو كاص ــاگر ني ــة ئ ــة پثويــستمان ب ــاگر ني ــة ئ ــة پثويــستمان ب ــاگر ني ــة ئ ــة پثويــستمان ب ــاگر ني ــة ئ . . . . پثويــستمان ب
        ))))))))....پثكةوةبوومنان نةك هةر خؤمان، شارةكة گةرم دةكاتةوةپثكةوةبوومنان نةك هةر خؤمان، شارةكة گةرم دةكاتةوةپثكةوةبوومنان نةك هةر خؤمان، شارةكة گةرم دةكاتةوةپثكةوةبوومنان نةك هةر خؤمان، شارةكة گةرم دةكاتةوة



 

ــث   ــث كاص ــوثي نادات ــث  گ ــث كاص ــوثي نادات ــث  گ ــث كاص ــوثي نادات ــث  گ ــث كاص ــوثي نادات ــدا     . . . . گ ــة خةوني ــة ل ــادات ك ــاوة ن ــةو پي ــوث ب ــدا     گ ــة خةوني ــة ل ــادات ك ــاوة ن ــةو پي ــوث ب ــدا     گ ــة خةوني ــة ل ــادات ك ــاوة ن ــةو پي ــوث ب ــدا     گ ــة خةوني ــة ل ــادات ك ــاوة ن ــةو پي ــوث ب گ
ــةويت    . . . . دةركــةوتووةدةركــةوتووةدةركــةوتووةدةركــةوتووة ــة ن ــذ ل ــوويت پ ــة پ ــادات جگــة ل ــة هــيچ ن ــةويت    گــوث ب ــة ن ــذ ل ــوويت پ ــة پ ــادات جگــة ل ــة هــيچ ن ــةويت    گــوث ب ــة ن ــذ ل ــوويت پ ــة پ ــادات جگــة ل ــة هــيچ ن ــةويت    گــوث ب ــة ن ــذ ل ــوويت پ ــة پ ــادات جگــة ل ــة هــيچ ن گــوث ب

دةسيت بؤ پووتـة نةوتةكـة درثـژ        دةسيت بؤ پووتـة نةوتةكـة درثـژ        دةسيت بؤ پووتـة نةوتةكـة درثـژ        دةسيت بؤ پووتـة نةوتةكـة درثـژ        . . . . پثي بةرةو زؤپاكةي دةبةن   پثي بةرةو زؤپاكةي دةبةن   پثي بةرةو زؤپاكةي دةبةن   پثي بةرةو زؤپاكةي دةبةن   . . . . زؤپاكةزؤپاكةزؤپاكةزؤپاكة
ــت ــتدةبث ــتدةبث ــتدةبث ــدةدةنةوة  . . . . دةبث ــة هةص ــةري پووتةك ــةكاين س ــدةدةنةوة  قامك ــة هةص ــةري پووتةك ــةكاين س ــدةدةنةوة  قامك ــة هةص ــةري پووتةك ــةكاين س ــدةدةنةوة  قامك ــة هةص ــةري پووتةك ــةكاين س ــةكي . . . . قامك ــةكي دةربيجةي ــةكي دةربيجةي ــةكي دةربيجةي دةربيجةي

لــة نــةويت نــاو پووتةكــة لــة نــةويت نــاو پووتةكــة لــة نــةويت نــاو پووتةكــة لــة نــةويت نــاو پووتةكــة . . . . دةنةوثتــةوة كاصــثدةنةوثتــةوة كاصــثدةنةوثتــةوة كاصــثدةنةوثتــةوة كاصــث. . . . بچــووك دةر دةكــةوثتبچــووك دةر دةكــةوثتبچــووك دةر دةكــةوثتبچــووك دةر دةكــةوثت
. . . . لة جةغزي دةربيجةكةوة خؤي لة ناو نةوتةكةدا دةبينثتلة جةغزي دةربيجةكةوة خؤي لة ناو نةوتةكةدا دةبينثتلة جةغزي دةربيجةكةوة خؤي لة ناو نةوتةكةدا دةبينثتلة جةغزي دةربيجةكةوة خؤي لة ناو نةوتةكةدا دةبينثت. . . . رادةمثنثترادةمثنثترادةمثنثترادةمثنثت

پووتةكـة بـةرز    پووتةكـة بـةرز    پووتةكـة بـةرز    پووتةكـة بـةرز    . . . . روخساري خـؤي، لـة رةشـايي ئاويلكـةي نةوتةكـةدا          روخساري خـؤي، لـة رةشـايي ئاويلكـةي نةوتةكـةدا          روخساري خـؤي، لـة رةشـايي ئاويلكـةي نةوتةكـةدا          روخساري خـؤي، لـة رةشـايي ئاويلكـةي نةوتةكـةدا          
        ....دةكاتةوةدةكاتةوةدةكاتةوةدةكاتةوة

        ))))))))!!!! چي دةكةي كاصث؟ چي دةكةي كاصث؟ چي دةكةي كاصث؟ چي دةكةي كاصث؟((((((((
ــت   ــة ژوور ســةريةوة لةنگــةر دةگرث ــت  پووتةكــة ب ــة ژوور ســةريةوة لةنگــةر دةگرث ــت  پووتةكــة ب ــة ژوور ســةريةوة لةنگــةر دةگرث ــت  پووتةكــة ب ــة ژوور ســةريةوة لةنگــةر دةگرث ــة ژوور ســةري . . . . پووتةكــة ب ــة ژوور ســةري ب ــة ژوور ســةري ب ــة ژوور ســةري ب ب

پووت الر دةبثتةوة و نةوتةكـة      پووت الر دةبثتةوة و نةوتةكـة      پووت الر دةبثتةوة و نةوتةكـة      پووت الر دةبثتةوة و نةوتةكـة      . . . . دةسيت چةپي هثزي نامثنثت   دةسيت چةپي هثزي نامثنثت   دةسيت چةپي هثزي نامثنثت   دةسيت چةپي هثزي نامثنثت   . . . . كاصثوةكاصثوةكاصثوةكاصثوة
ــت ــتدةذژث ــتدةذژث ــتدةذژث ــت . . . . دةذژث ــثدا دةرژث ــت بةســةر كاص ــثدا دةرژث ــت بةســةر كاص ــثدا دةرژث ــت بةســةر كاص ــثدا دةرژث ــدا . . . . بةســةر كاص ــسكي خــاوو ئالؤزي ــدا بةســةر ب ــسكي خــاوو ئالؤزي ــدا بةســةر ب ــسكي خــاوو ئالؤزي ــدا بةســةر ب ــسكي خــاوو ئالؤزي . . . . بةســةر ب

نةوتةكـة سـاردة،   نةوتةكـة سـاردة،   نةوتةكـة سـاردة،   نةوتةكـة سـاردة،   . . . . بة هـةموو لةشـيدا  بة هـةموو لةشـيدا  بة هـةموو لةشـيدا  بة هـةموو لةشـيدا  . . . . بةسةر شان و سنگ و بةرؤكيدا بةسةر شان و سنگ و بةرؤكيدا بةسةر شان و سنگ و بةرؤكيدا بةسةر شان و سنگ و بةرؤكيدا 
        ....موچذكةي بة لةشدا دثنثتموچذكةي بة لةشدا دثنثتموچذكةي بة لةشدا دثنثتموچذكةي بة لةشدا دثنثت

        ))))))))............ كاصث كاصث كاصث كاصث((((((((
بسكي بـة گـةردن و      بسكي بـة گـةردن و      بسكي بـة گـةردن و      بسكي بـة گـةردن و      . . . . هةموو لةشي تةذة كاصث   هةموو لةشي تةذة كاصث   هةموو لةشي تةذة كاصث   هةموو لةشي تةذة كاصث   . . . . دةقيژثنثت فةرهاد دةقيژثنثت فةرهاد دةقيژثنثت فةرهاد دةقيژثنثت فةرهاد 

. . . . كراسة تةختشينةكةي بة لةشيةوة نووسـاوة     كراسة تةختشينةكةي بة لةشيةوة نووسـاوة     كراسة تةختشينةكةي بة لةشيةوة نووسـاوة     كراسة تةختشينةكةي بة لةشيةوة نووسـاوة     . . . . سةرشانيدا تصيساوةتةوة سةرشانيدا تصيساوةتةوة سةرشانيدا تصيساوةتةوة سةرشانيدا تصيساوةتةوة 
لةشـي  لةشـي  لةشـي  لةشـي  . . . . لة هةموو ئاوثنةكاندا رووت بووةتةوة  لة هةموو ئاوثنةكاندا رووت بووةتةوة  لة هةموو ئاوثنةكاندا رووت بووةتةوة  لة هةموو ئاوثنةكاندا رووت بووةتةوة  . . . . رووت بووةتةوة كاصث  رووت بووةتةوة كاصث  رووت بووةتةوة كاصث  رووت بووةتةوة كاصث  

 مــات و  مــات و  مــات و  مــات و روومـةيت روومـةيت روومـةيت روومـةيت . . . . سـارد و تـةذي لــة هـةموو ئاوثنةكانـدا بــةش بـووة     سـارد و تـةذي لــة هـةموو ئاوثنةكانـدا بــةش بـووة     سـارد و تـةذي لــة هـةموو ئاوثنةكانـدا بــةش بـووة     سـارد و تـةذي لــة هـةموو ئاوثنةكانـدا بــةش بـووة     
ئةو هةموو روخـسارة نامؤيـة كـة لـة          ئةو هةموو روخـسارة نامؤيـة كـة لـة          ئةو هةموو روخـسارة نامؤيـة كـة لـة          ئةو هةموو روخـسارة نامؤيـة كـة لـة          ... ... ... ... چاوة بثتينةكاين، گؤناو لثو و    چاوة بثتينةكاين، گؤناو لثو و    چاوة بثتينةكاين، گؤناو لثو و    چاوة بثتينةكاين، گؤناو لثو و    

يةكتر رامـاون، لـة سـنگ و بـةرؤك و مـةمكي تـورت و قـويت يـةكتر                    يةكتر رامـاون، لـة سـنگ و بـةرؤك و مـةمكي تـورت و قـويت يـةكتر                    يةكتر رامـاون، لـة سـنگ و بـةرؤك و مـةمكي تـورت و قـويت يـةكتر                    يةكتر رامـاون، لـة سـنگ و بـةرؤك و مـةمكي تـورت و قـويت يـةكتر                    
ــسيت شــني و      ــة پث ــاون، ل ــةكتر رام ــشت و ســـميت ي ــاو پ ــة ن ــاون، ل ــسيت شــني و     رام ــة پث ــاون، ل ــةكتر رام ــشت و ســـميت ي ــاو پ ــة ن ــاون، ل ــسيت شــني و     رام ــة پث ــاون، ل ــةكتر رام ــشت و ســـميت ي ــاو پ ــة ن ــاون، ل ــسيت شــني و     رام ــة پث ــاون، ل ــةكتر رام ــشت و ســـميت ي ــاو پ ــة ن ــاون، ل رام

ــاون و     ــوور رام ــي وردي س ــة گوص ــذ ل ــامؤي پ ــاخثكي ن ــاون و    ب ــوور رام ــي وردي س ــة گوص ــذ ل ــامؤي پ ــاخثكي ن ــاون و    ب ــوور رام ــي وردي س ــة گوص ــذ ل ــامؤي پ ــاخثكي ن ــاون و    ب ــوور رام ــي وردي س ــة گوص ــذ ل ــامؤي پ ــاخثكي ن ــن... ... ... ... ب ــنناترس ــنناترس ــنناترس . . . . ناترس
هيچ هةستثكيان لة خؤياندا هةصنةگرتووة چاوة بثتينـةكاين        هيچ هةستثكيان لة خؤياندا هةصنةگرتووة چاوة بثتينـةكاين        هيچ هةستثكيان لة خؤياندا هةصنةگرتووة چاوة بثتينـةكاين        هيچ هةستثكيان لة خؤياندا هةصنةگرتووة چاوة بثتينـةكاين        . . . . نةتؤقاوننةتؤقاوننةتؤقاوننةتؤقاون

        ....كاصثكاصثكاصثكاصث
        ))))))))............كاصثكاصثكاصثكاصث((((((((

نازانثت لة كوثية و، نازانثـت چـؤن دةبـث بـةر بـةو              نازانثت لة كوثية و، نازانثـت چـؤن دةبـث بـةر بـةو              نازانثت لة كوثية و، نازانثـت چـؤن دةبـث بـةر بـةو              نازانثت لة كوثية و، نازانثـت چـؤن دةبـث بـةر بـةو              . . . . داماوة فةرهاد داماوة فةرهاد داماوة فةرهاد داماوة فةرهاد 
ــاتثكيتر روو دةدات  ــا سـ ــة تـ ــاتة بگرثـــت كـ ــاتثكيتر روو دةدات مةرگةسـ ــا سـ ــة تـ ــاتة بگرثـــت كـ ــاتثكيتر روو دةدات مةرگةسـ ــا سـ ــة تـ ــاتة بگرثـــت كـ ــاتثكيتر روو دةدات مةرگةسـ ــا سـ ــة تـ ــاتة بگرثـــت كـ ــة . . . . مةرگةسـ ــة شـــةمچةي بـ ــة شـــةمچةي بـ ــة شـــةمچةي بـ شـــةمچةي بـ

        ............چصثكي لث دةردةهثنثت وچصثكي لث دةردةهثنثت وچصثكي لث دةردةهثنثت وچصثكي لث دةردةهثنثت و. . . . دةستةوةية كاصثدةستةوةية كاصثدةستةوةية كاصثدةستةوةية كاصث
        ))))))))............نةكةي كاصثنةكةي كاصثنةكةي كاصثنةكةي كاصث((((((((



 

. . . . گـذ بـة داوثنيـدا هةصـدةگةذثت     گـذ بـة داوثنيـدا هةصـدةگةذثت     گـذ بـة داوثنيـدا هةصـدةگةذثت     گـذ بـة داوثنيـدا هةصـدةگةذثت     . . . . داوثين كراسـةكةي گـذ دةگرثـت      داوثين كراسـةكةي گـذ دةگرثـت      داوثين كراسـةكةي گـذ دةگرثـت      داوثين كراسـةكةي گـذ دةگرثـت      
روخــساري مــايت دةگةشــثتةوة، وةك روخــساري مــايت دةگةشــثتةوة، وةك روخــساري مــايت دةگةشــثتةوة، وةك روخــساري مــايت دةگةشــثتةوة، وةك . . . . چــاوة بثتينــةكاين دةردةتــؤقنچــاوة بثتينــةكاين دةردةتــؤقنچــاوة بثتينــةكاين دةردةتــؤقنچــاوة بثتينــةكاين دةردةتــؤقن

        ....دةستةكاين بةرز دةبنةوة و، سةر سةما دةكةوثت كاصثدةستةكاين بةرز دةبنةوة و، سةر سةما دةكةوثت كاصثدةستةكاين بةرز دةبنةوة و، سةر سةما دةكةوثت كاصثدةستةكاين بةرز دةبنةوة و، سةر سةما دةكةوثت كاصث. . . . پشكؤپشكؤپشكؤپشكؤ
        ))))))))............كاصثكاصثكاصثكاصث((((((((

كاصث گلؤصة گذثكة و، لـة نـاو دةيـان ئاوثنـةي گـةورة و بچووكـدا               كاصث گلؤصة گذثكة و، لـة نـاو دةيـان ئاوثنـةي گـةورة و بچووكـدا               كاصث گلؤصة گذثكة و، لـة نـاو دةيـان ئاوثنـةي گـةورة و بچووكـدا               كاصث گلؤصة گذثكة و، لـة نـاو دةيـان ئاوثنـةي گـةورة و بچووكـدا               
. . . . ئاوثنــــةكان مةيــــدانثكي تةنگةبــــةر و تةســــكن   ئاوثنــــةكان مةيــــدانثكي تةنگةبــــةر و تةســــكن   ئاوثنــــةكان مةيــــدانثكي تةنگةبــــةر و تةســــكن   ئاوثنــــةكان مةيــــدانثكي تةنگةبــــةر و تةســــكن   . . . . ســــةما دةكــــات ســــةما دةكــــات ســــةما دةكــــات ســــةما دةكــــات 

گلؤصة گـذثك خـؤي بـة دارو      گلؤصة گـذثك خـؤي بـة دارو      گلؤصة گـذثك خـؤي بـة دارو      گلؤصة گـذثك خـؤي بـة دارو      . . . . لة ژوورةكة دةردةپةذثت  لة ژوورةكة دةردةپةذثت  لة ژوورةكة دةردةپةذثت  لة ژوورةكة دةردةپةذثت  . . . . ژوورةكةشژوورةكةشژوورةكةشژوورةكةش
ــة دةركــةي تةنةكــةو . . . . ديــواري حةســاردا دةكوتثــتديــواري حةســاردا دةكوتثــتديــواري حةســاردا دةكوتثــتديــواري حةســاردا دةكوتثــت ــة دةركــةي تةنةكــةو خــؤي ب ــة دةركــةي تةنةكــةو خــؤي ب ــة دةركــةي تةنةكــةو خــؤي ب كاصــث كاصــث كاصــث كاصــث ... ... ... ... خــؤي ب

بـة  بـة  بـة  بـة  . . . . گلؤصة گرثكةو، خـؤي بـة سـةرما و خةصـوةيت كـؤآلن دةسـپثرثت            گلؤصة گرثكةو، خـؤي بـة سـةرما و خةصـوةيت كـؤآلن دةسـپثرثت            گلؤصة گرثكةو، خـؤي بـة سـةرما و خةصـوةيت كـؤآلن دةسـپثرثت            گلؤصة گرثكةو، خـؤي بـة سـةرما و خةصـوةيت كـؤآلن دةسـپثرثت            
ــا ــاباوةشــي تامــةزرؤي ب ــاباوةشــي تامــةزرؤي ب ــاباوةشــي تامــةزرؤي ب ــاوة هةصــدةچن . . . . باوةشــي تامــةزرؤي ب ــاوة هةصــدةچن بصثــسةكان بــةدةم ب ــاوة هةصــدةچن بصثــسةكان بــةدةم ب ــاوة هةصــدةچن بصثــسةكان بــةدةم ب دووكــةص دووكــةص دووكــةص دووكــةص . . . . بصثــسةكان بــةدةم ب

 كاصث، بة دوا قيژةي تيژ و ترسناكي         كاصث، بة دوا قيژةي تيژ و ترسناكي         كاصث، بة دوا قيژةي تيژ و ترسناكي         كاصث، بة دوا قيژةي تيژ و ترسناكي        كؤآلنةكة دةتةنثتةوة و، بة قيژةي    كؤآلنةكة دةتةنثتةوة و، بة قيژةي    كؤآلنةكة دةتةنثتةوة و، بة قيژةي    كؤآلنةكة دةتةنثتةوة و، بة قيژةي    
        . . . . كاصث، لة خةو رادةپةذثت فةرهادكاصث، لة خةو رادةپةذثت فةرهادكاصث، لة خةو رادةپةذثت فةرهادكاصث، لة خةو رادةپةذثت فةرهاد

چريؤكي چريؤكي چريؤكي چريؤكي . . . . هةروا كة پثشبينيم دةكرد ئةو چريؤكةكةي تةواو كردبوو       هةروا كة پثشبينيم دةكرد ئةو چريؤكةكةي تةواو كردبوو       هةروا كة پثشبينيم دةكرد ئةو چريؤكةكةي تةواو كردبوو       هةروا كة پثشبينيم دةكرد ئةو چريؤكةكةي تةواو كردبوو       
دوارؤژةكاين زسـتاين   دوارؤژةكاين زسـتاين   دوارؤژةكاين زسـتاين   دوارؤژةكاين زسـتاين   . . . . فةرهاد لة دوارؤژةكاين زستاندا تةواو بووبوو     فةرهاد لة دوارؤژةكاين زستاندا تةواو بووبوو     فةرهاد لة دوارؤژةكاين زستاندا تةواو بووبوو     فةرهاد لة دوارؤژةكاين زستاندا تةواو بووبوو     

        چ ساصثك؟چ ساصثك؟چ ساصثك؟چ ساصثك؟
        ))))))))....چريؤكي ميهرةبانچريؤكي ميهرةبانچريؤكي ميهرةبانچريؤكي ميهرةبان. . . .  منيش چريؤكةكةم تةواو دةكةم منيش چريؤكةكةم تةواو دةكةم منيش چريؤكةكةم تةواو دةكةم منيش چريؤكةكةم تةواو دةكةم((((((((: : : : گومتگومتگومتگومت

مـن تـةا    مـن تـةا    مـن تـةا    مـن تـةا    . . . . ئةو لة ژوورةكـةدا نـةبوو     ئةو لة ژوورةكـةدا نـةبوو     ئةو لة ژوورةكـةدا نـةبوو     ئةو لة ژوورةكـةدا نـةبوو     . . . . ئةوسا سةرم بةرز كردةوة   ئةوسا سةرم بةرز كردةوة   ئةوسا سةرم بةرز كردةوة   ئةوسا سةرم بةرز كردةوة   
تةا لة بةر رؤشنايي كـزي پةجنةرةكـة دانيـشتبووم و، دةسـتة             تةا لة بةر رؤشنايي كـزي پةجنةرةكـة دانيـشتبووم و، دةسـتة             تةا لة بةر رؤشنايي كـزي پةجنةرةكـة دانيـشتبووم و، دةسـتة             تةا لة بةر رؤشنايي كـزي پةجنةرةكـة دانيـشتبووم و، دةسـتة             . . . . بوومبوومبوومبووم

        ....باريك و ئثسكنةكامن لة دةوري ئةژنؤم ئاآلندبووباريك و ئثسكنةكامن لة دةوري ئةژنؤم ئاآلندبووباريك و ئثسكنةكامن لة دةوري ئةژنؤم ئاآلندبووباريك و ئثسكنةكامن لة دةوري ئةژنؤم ئاآلندبوو
        تةواوتةواوتةواوتةواو

١٣٨٠١٣٨٠١٣٨٠١٣٨٠////١١١١////٦٦٦٦            
 

        


