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  كڤی هپند  چه
  شتوومی هگ یمن ت  هآ نچۆك  هالن و ژهئا یال هق

 ی هو هر هشانكیست ن هد  هشیم هن ه هس هڕ یكرآۆآو م هو یب هد هئ ینانداه      
، اران داگۆژڕ یت هبیتا یكنآات و شو  هل  یه هنیق هاستڕ یكووداوڕ یبوون

، تدا ب یت یهامـرۆڤ یآ یهاگ همۆر آ هه  هك لووداوڕموو  هه چیر هگ هئ
 ی هزه هب هاوچر هسو هئ یوتن هشكپ یئاست  هب ۆیو خ هستاڕ یآ یهند هوی هپ
  . یه هه  یت ۆیهل خ همۆك آ هش ب  هنان آلدان و داه هره هس

و  هئ ۆوخ هاستڕ  هآ  هزپ  هب یكنانداه ی هش نمونیالن ژهئا یال هق    
 خات هر د هد هل و همۆآ یآان هنچیموو  هوان هن ی هانیایرۆراو ه هان و هژچكت

ش  هو هوا ئ هآ آات هد یو ئاشكرا مال هل د هك دا هوداوڕ یووڕ  هل  هرد هپو 
وا  هآ  یه هو هئۆش ب هو هئ، و ییهئاسا یآ یه هست هر هند آ چه  یاردنژلب هه یڕ هل
ر  هب  هستو ب هئ،  هو هست هد  هبدات ییئاسا  یكست هب هم ی هو هوون آردنڕ
 یرم هگ یآان هزولك هد یر هو س هآان هشآ یق چه  هر بخات آ هد هو  هست هه
 ی هست هر هآ  هآ  یه هو هئ  هوونڕو  هاریر دۆز  هآ ی هو هئ،  هندراولك  هوپ یانژی
ر  هه  هونكچ،   یه هآ هل هس هم ی هور هگ یكش هب یشان دانین ی هنمون یی ژهو

  هت آب هد  تب هو هست هب هم یشان آردنیست ن هد یووڕ  هل یب هد هئ یكنینوس
  هآ  هش ۆیهر ب هه، ننیادا ببیان تۆیخ یت هبیتا ی هخش هن یآان هست هر هآ

ل  هك دا هر هو هبوون  هنچی  هل ۆیخ یآان هست هر هآ  همانۆڕم  هئ یر هنوس
ر ژ یانژیو   هو هست هد  هبدات  هست هب هو م هئ  هد هم یر هو ب هرگیب هآ ێرژب هد
 یی هو ئازورد یت یهناچی ی هشوآ هرمیگو  یی هوساو چه و یت ههام هو ن یی هس هد

و  یكڕون آردن و نا ڕێماناو  ب ی هو هات بوونپآان و دوو هنج و ئازار هڕو 
 ۆش ب هو هئ،  هو هترگ هآتر د یهل  هگ  هوتن ل هآ هك نڕو  یتآ یه یبوون هن
  .دا مـرۆڤ یروون هد  هل یت یهل ژهئا یگ هڕ ی هو هندوو بوونیز

ناو   هخات هد یووتڕ  هر ئاوا ب هه ی یه هست هر هآ  هرۆم ج هر ئ هنوس ۆئاخ    
 یت یهامـرۆڤو ۆیینام یووداوڕ  هل پو  گرنگ یوان و باس هئ یماآان هبن
 یڕۆآ  هونكچ، نا  هت هلب هه ؟نتاکد هد یه هشو آ همرگو هئ ینمڕ هوه

ادا یت ی یه هر هگ هو ت هدا ئاران گۆژڕ ل هگ  هن و لر شوۆز  هل یت یهامـرۆڤ
 ۆم آ هرج هادا سیت یمـرۆڤ یواو هنات یآان هت هس هوا خ هآ تئاخنر هد
  هآ ی هانیخال و ج هانیـییشاۆو ب هر ئ هس هتچ هش دیر هنوس  هكۆیب،  هو هتب هد

  هر هات هس هب یڕ  هت لو یه هد  هشیم هه،  هآان هوو داوڕ ی هرد هو ب هرگب  یق چه
 یر هنوس، تخش هبب  هو همـرۆڤ  هب یوونڕاو چر هبو ینیش ب هگ  هو هآان هنیز هتدل
آردن و   هادیپ یت یهنچۆ  هل  هوتوو هرآ هر س هك ه هن  هشانم آ هو ئ هومانڕم  هئ
  هآ یت یهویاك توانچر ۆلكو ز هب،   هو هستان هر هو آ هئ ینانآار ه  هب
ون بوو    هفر ی هست هر هآ  هشم لآ هشمون و آچل هك هت یانیگن یتر هور هگ
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  هو هش بیمـرۆڤ یستیو و هو هش بكات هگ پ ینینوس ی هڕگو  نرسیگداب
  . هو یهآا  هتنیدا بت ینیڕ هپاڕ یستب  هار بكات آی هت

  هر ل هنخو  هآ  هرتووگان ینجام هئ شن چه  هآان ب هور هد یش آردن هداب     
 یر هو س تب هد  هو همانڕسو  هل پ یر هآان داس هر هب هل هآون و آ یواو هت
 یال هق یمانۆڕ  هوات هآ، ترگ هرد هو ل یرۆز یكت و تامنو هن هوازش دا د هن
 ،و یت یهامـرۆڤ یآان هل هس هم ۆیخو هاستڕنا ینیرب هد یب هد هئ ی هالن نمون ژهئا
و  یارگزڕ یاڕرو یب یلدان هره هوس مـرۆڤ ی هو هوساندن چه یرخستن هد هو
  همانۆڕو  هئ یاگر هد  هل ۆمر  هآ  هتاو هر هس  هر ل هه،  یهوتنخواز هشكپ یست هه
 ییدوا یآان هڕ هپال ی هو هلدان هه  هست شل بكات ل هد م هآ  هگن هڕو   دات هد
ووداو و ڕ  هك لل هگ  هت هلب هه  هو هم آار هر ئ هس  هتژڕ هلد هه ێزۆت  هالم آ هب، دا
ات پدو  هز ل هح  هآات آ هد ل یوا  همانۆڕم  هئ یآان هر هشاآڕرنج  هس  هلخا

  .بكاتن ی هو هآردن
رم ۆر زۆز یكآرد تام  همانۆڕم  هئ ی هو هندنخو  هستم ب هد  هم آۆخ ۆمن ب    
  هر زمان هس  همگب یر هوا و هدام آ یش بوو هان هو هر ئ هه  هآ ،  تچژ ل
 یر هنج نوسپم ینیب  هش آ هو هل  هگج،   یهآورد یزمان  هم آۆخ ی هآ هنیریش

  هآ  هان آردوویپاچو  یفارس یر زمان هس  هت هاوگر هان وی همانۆڕم  هفارس ئ
رج ۆج ی هزن هم  همانۆڕم  هر ئ هس  هتخش هب هدك ۆر هاتر ناویش ز هم هئ
نم و یب ج  هب  هم آار هئ  هآ ی هو هئۆببوون من  یر هاتر هاندیو ز  هو هلیروۆئ
  هآ ی هو هم ئ هبك یوار هآورد ی هبخانآت  هب  هالنۆكچب یكت هخزم ب هن یچه

 یھانیج یآان هزمان ی هربۆز  هب) الن ژهئا یال هق(ی همانۆڕم  هـزانم ئیمن ب
ل  هگ  هو ل هو هتۆندش خویلمان هئ یزمان  هم ب همانۆڕم  هو من ئ یهدراگر هو
 یر شاهیم هئ یاستڕ هب  هوت آ هرآ هم دۆب  هو هتۆآرد راوردم هش دا بیو هئ
ر جوان و ۆز یكآار یفارس یر زمان هس ۆالن ب ژهئا یال هق یمانۆڕ یگر هو
  هدا آ یه هور هگ  هو آار هل یت یهویتوان ۆیخ یستپ  هب پو  هنجام داو هئ یوختپ

كم ت هتم خزمبیوانت  هوام آیه  هش بیمن، توتوو ب هرآ هس  هانگر هو یاریزان
 یالن  هب  هآ وام آردب یكآورد و آار یل هگ ی هبخانآت  هت باندبی هگ
  هآ ی هو هئ  یهشم واپ، نیڕۆگ یتاساو یڕۆر آ هس  هك بخاتشۆج  هو هم هآ
 زانت هار دیرسپر هب ۆیخ  هتاو هر هس  هل  هت هلب هوا ه یكآار  هدات هست د هد
ك ت یت یهنچۆش دا یمان آات هه هت و لزارپب  هآ هنینوس یانیگوا  هآ
 یكوورپ هل هك آ هرو هآات و ه هش نۆرام هف ۆیخ ی هآ هزمان یشانلك هه
  .تزارپیب ۆیخ یت هبیتا ین شت هخاو یت یهوا هت هن

  یشت هد د هحم هئ
15/9/1982  
  .رانئ- رانیپ یشار
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  .ك دارند د چه  هل لیروۆرج ئۆج
م  هئـ ینـاو  ه)ریك بلیریئ(یاستڕ هب یناو)لیوڕۆرج ئۆج(                            

 یسـال  هلـ)لـوڕۆرج ئۆجـ(  ه )ANIMALFARIM ( ی هآـ یهزیلگنیئ   هش ب همـانۆڕ
ـــ 1903 ـــۆهات  هو هندوســـتانیه  هدا ل ـــیج  هت ـــ،  هو هھان ـــه هماو ۆب ـــ ی ـــ یآ ـــ هآ   هم ل
 یانژیـنسـا دا  هر هفـ یالتـ هو  هش لـیدوو ساالن ی هكیز هن،   هاوژیدا )رماۆب(یشار
  هماموســتا و لــ  هتــ هبــو ێو هلــ  هو هلســتانگنیئ  هتــ هوچــاشــان پ،  ر هســ  هتــۆبرد

  هك لــآ یه  هل یشیشۆرتوك فر هپ یآار،   هو هت وتووگ یرس هك داد یه هقوتابخان
  . هآردوو  هو هلستانگنیئ یآان هتوآخانڕ هپ

  هك لــآ یـه  هلـ،   هاوژیـتان لسـگنیئ  هدا لـ یھـانیح یم هدوو یڕ هش یآات  هل    
  هدا لـ 1943 یسـال  هلـ،   هآـردوو یدا آـار  همانـ هرد هو س هئ یآانیۆادڕ ی هگزئ
  هارڤـۆگو  هلـ یتـ هبـیتا یآ یه هڕ هپو ال  هآردوو یآار) نۆبیتر( یناو  هك بارڤۆگ

 ی هیـــ ی هڕ هپـــو ال هئـــ یاســـیو س یبـــ هد هئـــ یوتـــار  هو بـــ هراوـرخـــان آـــ هتـــ ۆدا بـــ
  . هبردوو ی هوڕ  هو ب  هو هتۆازاندڕ
  هبــ  ها دا بــوویــلمان هنســا و ئــ هر هفــ یالتــ هو  هك لــ یــه هماو ۆدا بــ  همــ هئــ یدوا  هلــ
  .رام نی هپ

تـا  ههـ ۆو بـ آـات هد یـیدوا ۆچین آـ هنـد هل یشار  هدا  ل 1950 یسال  هل        
  .آات هھان دا دیج  هل ییو مال ئاوا ن هك دت یاوچ  یهتا هه

ر و  هسـ  هتـۆبرد یر آـورتۆز یكـن همـ هتـ  هآـ  هنـد چـهر  هل هـیـروۆرج ئۆج        
م  هدائـ ینـ همـ هتـ ی هآورتـ  یـه هو ماو هلـ یتـ یهویالم توان هب  هاوژیسال  48ا ین هت
  :تلھب ج  هدا ب ۆیخ یدوا  هل  هو هخوار ی همان هره هب

  .س دایارپن و  هند هل  هاس لپئاس و   - 1
  .ماڕۆب یارانگۆژڕ  - 2
  .الن ژهئا یال هق  - 3
  .نگیو ی هل هسك هو ئ هر هك بابانیخ  - 4
  .  1984  یسال  - 5

   ،هوورآـرد هد  یرۆز یكگنـاو بـان) ن ژهئـا ی هقـ( یمـانۆڕ ی هو هو بوونـبـ  هب
ــ ــۆڕ م هئــ  هآ ــۆنــد مل چــه  هزنــ همــ  همان ــراۆفر لــ  یبــن آتی  ی هربــۆز  هبــ ، ش

  هبـ،  هو هتـ هو بالو بو هردراوگر هو  هنھاـــیم ج هئ یتان هللیمزیندووی  یآان هزمان
  هل  لـیـروۆرج ئۆآرد  ج یپاچدا  1948 یسال  هل  هش آی1984 یبیآت ینینوس
  .رآرد هد یگاتر ناو بانیھان دا زیج

  گر هو
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  م آه شی یه به

رم  هگر هس  هند هو هئ)  مانر( ی هگلآ ین هخاو ینزۆج  هخواج               
  هالگ  ی هآ هلیو هشكان و تیمر یتیلۆآ یاگر هد  هآ آات  هرواست بوبوو ئ هوم
و  ش دا بخات هآ هلۆه ی هو هر هس ی آه  هآوالن  هآ  هوچۆاد ی  هل ی هو هدا ئ هد
  هو یه هآ هرتپ  هرتپ  هب  هفانوس یناآۆڕل  هگ هل گن هل هگن هل هب، تست هبیب
  هب هوساآ هئ، یشكنپ یواو هت  هب  یموو هه اوڕ هگ ی هآ هوش هح یر هرتاس هس
 پ  هل  هو یه هآ همالژووری  یاگر هد ی هو هشتپ  هل  ۆیخ ی هآ هالوپ  هو ییهایند

  هو ب یواشه  هآرد و ب پدا  هآ هشتتخانچ ی هابڕ هق  هل یالزگو دوا هو هآرد
 یڕۆرخ و هپ  هل ێر هندو هنز لۆخانم ج  هآ ۆیخ ینوستن یوورژو  هر هب یئارام

  .وادابوو خزا هخ
ل  ۆنزدا جـم و جـۆجـ  ی هآـ هوورژ ینوسـتن یراچـ ی هو هانـژل آو هگـ  هر لـ هه      

  هسـ  هوتبوو هآ ها ،وهو هو هبالو ببو  هو هش دا ئ هانۆژڕو  هل،  هو هزراآ هناو م  هوت هآ
ــ ــ  هو هزاران ــ  هرــن یڕ هجــم  هآ ــ هســ یراز هب ــ هرآ ــ هبــرد  هوتــوو ل  یاداشــپ ی هو هن

ــا یاگشــانیپ ــدو،  الن دا ژهئ ــ یكــون هخــ ێو هشــ ن ــ پ ــ هرو ســی هســ  هل  ی هر هم
  هنز لـۆجـ  هخواجـ یوا ترس هك دا آل هه  هل ی هون هو خ هئ  هت آو یه هو د هوینیب

  هلـ  هار بـوو آـیش وا ب هو هئ،  هو هتگیتر ب یالن ژهئا  یواو هت ۆب، ما هئارادا ن
راز  هبـ  هریـپ یر هجـو م هو هببنـ ۆآـو  شـه  بـهآـان  هلـ ژهدا ئـا هآـ هور هگـ  همبـار هع

  . هو هتگبۆان بی هون هو خ هئ  یر هندو هلببت و   ئاماده
، آـــرا هد گبانـــ  هو هو نـــاو هبـــ  هشـــیم ههـــ  هش  آـــیـــراز هبـــ  هریـــپ یر هجـــم        

ادا گشـانیپ  هلـ یشـدار هبـ) دنگـنیلیو(ی هآـ هشـۆخ  هنـاو  هو بـ هئـ  هآـ  هنـد چهر هه
ش  هریــپ  هر هجــم، بــردرا هنــاو د  هو هریــپ یر هجــم ینــاو  هر بــ هم هــال هآردبــوو بــ

 یالنـ ژهئـا یواو هوا تـ هنـدرا آـ هد لـ  هو هن هآان هل ژهن ئا یهال  هل ی هزڕ  هند هو هئ
 یو هخـ یآـات  هواو لـ هت یكعات هوا س هبوو آ هان هی هو هئ ی هئاماد  یهزرا هو م هئ
  هریـپ  هڕ هجـم یآـان هقسـ  هرتن لـگـ ێوگـ ۆن بـ هبكـ یرخـان هن و تان دا ببۆیخ
  . وه هراز هب

 یناآۆڕر ژ  هل ۆآ هآو س هو یكنشو  هل،   هو هآ هر فر هب هلیو هت یآ یهال  هل   
ر  هس  هل  هریپ  هڕ هجم،  لواسرا بوو هه  هو هآ هتیپسا  هب  هآ ی هسۆو فان هئ

ر  هس  هب  یشیق هب هڕ یسال  هو دوازد هئ، وتبوو هرآ هو  هو هووشپ یآ یه هپش
 لتر بووبووۆك توند و تم هدا آ هانییو دوا هل ڕ هجم،  بوو بوو ڕ هپادا تین هم هت

  هو بۆرخ هس  هر لۆوتبوون و ز هآ هن یآان هلف هشتان شش دا ه هو هل ئ هگ  هل، 
تر  ینال ژهئا  هورد هورد  هوو آچ هن پ ی هند هتر هیئ،  ت بوویالك وز هتۆپرو  هس
  هل  هو ۆیهخ یت هبیتا یآ یه هوش  هش ب هآ یهر  ههاتن و ه هواش دواش هه
ناویان   هآان آ هآۆآس رس هه مجار هآ یه ۆب، رتگ هد ۆیخ ی هگك دا جنشو
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 یدوا  هل، رتگان ۆیخ ی هگبوون  هاتن و ج )ر چهنپ(و )یسیج(و  )بل ۆبل(
 ی هگج  هو هریپ یڕ هجك میز هن  هرل ههتر هاتن و  یآان هراز هب  هو هشیوان هئ
 یوارر ل هس  هش هاتن و لیآان همامر ،  زران هو دام  هو هآرد  هو هشپ  هان لۆیخ
 ڵبا  هش بیآان هترۆآ، شتنین هرت و هگان ۆیخ ی هگج  هو هآان هر هنج هپ

شتن ین هدا ه یچبن م یآان هتیو آار هقر هر ش هس  هو ل هو هوورژ  ههاتن  هو هآوتان
ل ۆم  هو هآان هراز هب یر هشت سپ  هش لیاآانگو مان ڕ هم، زران هدام یواو هت هو ب

 )ر هاآسب(ان یناو  هآ ی هآ هپس هردو ئ هه، آردن ژآاو  هان آرد بیست هبوون و د
و  هو هوورژ  ههاتن  هو ۆییهر خ هس  هل  بهو  یئارام  هر بۆز  هو هآ یه  هبوو ب )رۆآل(و

ر  هس  یهنا هداد یواشه  هر بۆو ز ئارامی  هان بیآان یهو توآناو هور هگ  هسم
،  هو هتان دا بتلیاپر ژ  هل  هالنۆكچب یكل ژهئا  هخواست هخوان آو هو هن یو هز
و   هكانیاد یبار  هش دا آ هو هل ئ هگ  هوو بوو لچساال   هب یكنیما  هش آیرۆآل
و  ۆرخ هس  هر ل هشتان هالم ه هب، بوونا ا هیدون هو  ینیما  هن جوانیم هوارچ
  یكپك و ڕ   هبوو آ هار نید وه  ی بندیهت هالف هد و  ق هق  هب، ز بووۆت و قیق

  هت وب هالف هق  هب یكپس هئ  هش آی)ر هباآس(تست داب هد  هل خۆی یجاران
  هداڕ  هل یآ یهزو تواناه، بوو هواو د هت یست هد  هدژ هه یینداب، بوو  هوۆخ
  هلو ه هئ، بوو هد ییئاسا یپس هد دوو ئ هق  هب  یز و تواناه، بوو هه یر هد هب
، دا هشان دین یو هئ ی هرانۆل هگ یآ یه هاردیبوو د هو یهزۆر لمژ  هل  هآ ی یهپس
  هالم ب هب، بوو هم دا ن هآ یه ی هلپ یالن ژهئا یزڕ  هل )ر هباآس(ش دا یاستڕ  هل
ز ڕ ی هگآار آردن دا ج  هل یت یهر هگیو آار یو توانازرتن و هگاڕ ۆخ ۆیه
، ستیو هش دۆخ یان )ر هباآس(الن  ژهئا یواو هت، بوو وه  هآ یهال  ووم هه یرتنگ
 یپس  هبزن ی)لیرۆم( دا   )آلۆر( و  )ر سهکبا( یتنـــــشی هگ یدوا  هر ل هه
 یكر هآ  هزد ی)نیامیبن(  هو هوورژ  ههاتن  هو هآ یه  هب  هزد  هر هآ ی)نیامیبن(و
 یواو هت  هل  یه هزد  هر هو آ هئ یوشت هڕخوو و  ، وو بووچساال   هن و ب  هم هت  هب
 یشیآ یه هر قس هگ هئ، بووم دوو هر آۆز، تر بووپخرا  یه هگلو آ هئ یالن ژهئا

 من  هب یخوا آلك :وتگی هد  هنو ۆب، الر بوو هپوس و  هت  هل پوا  هئ  یهبكردابا
  هن  یهست من بوا هد  هر ب هگ هالم ئ هب، م هاس  بكپ  پ  ی هشولوا م هآ  هداو

وان ن  هل  هك بوو آل ژها ئاین هت )نیامیبن( آردن هشم دروست دیشم  هآلك و ن
ان یوش هئ ۆیر ه هگ هئ ،  ین هآ هد هنپز یگر هدا ه  هگلآ یتر یالن ژهموو ئا هه
 :وتگی هرام دا د هو  هش لیو هوا  ئ ه؟ ئ ین هت ناخ هق ۆچوا ب هآ  یهبایرسپب ل
  هآ ی هو هئ ب هب)نیامیبن(تنب  هند هخ ی هگوا ج هم آ هناآ ید هك وشت یچه
و  )ر هباآس(بوو ) ر هباآس( ی هنیق هاستڕزو ۆدلس یكستۆد تبب یر هد
  هدا ل همم هشآ یه یانۆژڕموو  هه  هل  هو هآ یه  هان بیردوآ هه  هشیم هه) نیامیبن(
 ب هدا ب  وه هالن ژهئا یال هق ی هآ هگلآ ی هآ چهباخ ی هو هشتپ ی هاآڕگ هو هل
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ن بدو یآتر یهل  هگ  هن و ل هبك  هو هآ یه  هش بیآ یه هقس  هتاآ این هت  هآ ی هو هئ
  .انڕ هو هل هبوون د هد پرو وا تا ت هئ

وا  هرتبــوو آــگدا  هآــ هلــیو هتــ  هان لــۆیــخ ی هگــج  هتــاز )رۆآلــ(و  )ر هباآســ(      
  هك لـ یه  هو هجووق  هجووق  هك و باو بیدا ب یآان یهمراو  هل هجوج  هك لل همۆآ

ان ۆیـــخ ۆك بـــنان تـــا شـــوڕ هگـــوال  هال ئـــم هئـــ،  هو هوورژ  هك دا هاتنـــ یـــه یدوا
 یآــان هڕۆپــان و پــ هردو ســم ههــ  هبــ)رۆآلــ( هو هانــیپر ــژ  هونــ هآــ هو نــ هو هزنــۆبد
 وتن هدا خیش تیآان یهمراو  هل هدروست آردن و جووج ۆب یكنژیر هپ ی هو هشپ
 ی)نزۆجـ(ی هآـ هسـكیالگ یر هشـاآڕ ی آه پیهسـ  هنـیما) یمـال( دوا سات دا  هل ، 

زۆر  بـوو و  هو هزار  هبـ یآـر هك شـ ۆیـهآل آـهك دا ـآات  هل) مانر( ی هگلن آ هخاو
نـازو   هر بـۆز ،  شـتۆكری هنـاو ده ده   آه آره آلۆ شـه هلـ یخرم  هخرمئارامی   به
 مـ هآ یكنشو  هل ،   هو هوورژ  ههات  هو هرۆز یكبوون یازڕۆخ  هل هو ب ش  هزویف
 یپســـ یمـــوو یكـــیر هش خـــ هوورد  هو وورد وت هال آـــپـــ یـــدا ل هو هشـــپ  هلـــ
  هشـمڕو  هئـ یال ۆتـر بـیوان هئـ یرنجـ هوا سـ هآـ  هو هازیـو ن هبـ، بـوو  هو یـهن هرد هگ

مـوان  ههـ یدوا  هلـ .تشـا بكڕلواسـرا بـوو  ههـ  هو یـهن هرد هگـ  هوا بـ هآـ ی هسوور
 یدوا  هلـــ  هشـــیم هك هـــ هرو هو هـــ هو هوورژ  ههاتـــ  هو هاویـــم  هاویـــم  هش  بـــ هلیشـــپ

ــ(وان ــن  هاو تــا لــڕ هگــ هرم دا د هگــ یكنشــو  ۆیخــ ی هگــدا ج)ر هباآســ(و)رۆآل
وت  هخـ یـل یی هو ئاسـود ییایـدلن  هو بـ  هو هو هخ یڕۆرخ و هپ  هوت هو آ  هو هآرد
 ی)زۆمـ(  هلـ  هگـج، بـوو هش نـ هریـپ  ه)ر هجـم( یآـ یه هقسـ  هلـ یوگـت  هنان هت ،و
  هلـ،  دا آـه  هگـلآ ی هآـ هوشـ هحـ ی هآـ هختـ هر در هسـ  هلـ  هآـ یو هآـ ی هش هڕ  هل هق
ن هـاتن و ایـموو هتـر هـ یآـان هلـ ژهئـا یواو هتـ،  وتبـوو هخـ یل  هو هاآگر هشت دپ

  .بوون هئاماد
آــان  هلــ ژهمــوو ئــا هوا هــ هآــ یش  زانــیــراز هبــ هرــن  هریــپ ی)ر هجــم(  هرآــ ههــ    
 ی هو هئـ یدوا  هآرد و ل  هئاماد ۆیش خیو هئ،  ن هو ئاماد  هرتووگان ۆیخ ی هگج
قسـان و   هآرد بـ یست هدبوو  واوی ئاماده ته  بهو  هو هن آردخاو ۆیخ یڕگقو  هآ
  :یوتگ

 ێو هشـ نـمـن دو  هآـ ی هونـ هو خ هئ ی هربار هآتان د یهموو ال هان هیڕهاو      
 م هآـ هد ۆتان ب هاشان قسپ  هو هون هو خ هئ ی هبار  همن ل،  هستویبشتكتان   هومید
 ۆشـتان بـیوان هئـ  هآ  یه هه گرنگ یشت ێند هه  هزانم آ هد یستیوپ  هب  هونكچ، 

م ژـدوورو در یكـن همـ همـن تـ  هزانن آ هد  هوئ، نم یه هگا بڕتان پم و  هباس بك
و  نیو زانـ هو هر آردنـیـب ۆرم بـۆز یآـ یه هماو، ر هس  هتۆرازان دا برد هب یلۆه  هل

 یكــل ژهر ئــا ههــ ی هنــداز هئــ  همــن بــ  هم آــبلــ  هو هتــوانم ئــ هد،  هبــوو ههــ زانیــاری
  هآـ ۆیـهب ، زانـم هدم و  هگـ هد  هھانـیم ج هئـ یســتائ یانژیـ یت یهنچۆ  هندوو لیز
زانم یـ همـن د  هآـ ی هو هم و ئـ هبكـ ۆباسـتان بـ  هو هو هئـ ی هربار هوا د هت آو هم هد
  .و فر بن زاننیش ب هوم تا ئتان بلپنم و  یه هگا بڕتان پتا ماوم   هه
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 ۆبـ ؟ هنـچۆو  هآـ یه هوشـ چ  هان بـژیـ یتـ یهنچۆ  هم آبل ێو هم هان دیڕهاو      
  هلـ،  هر آورتـۆالن ز ژهئـا ی همئ یانژی  هن آیبزان  هو هت ئب هش د هم هئ یرام هو
ــ ــ هگ ــ  هپــش دا  هو هل ئ ــاو  هجــ  هل ــازارو  هڕف و  یر هو هرآــوتی و  هامــه نهنــج و ئ

  هلـ  هگـوا ج هئـبـ  دایك ده  ل له هر ئاژ هه  هآ  هو هو آات هر ل هه،  وه هیی هئازورد
  هش لـ هو هلـ  هگـو ج  یـهن یتـر یكشـت یچهـاتر یـزخـۆی  ژی هو نـ یمـر هن یوژیب
تــا  هت هــــب هوا د هئــ  یــه هان هیــآــار آردن یزــوا ه هآــ ی هوانــ هدا ئــ  همــوان ئــن

تا مــردن  هــه بــ هت و دردرپبســ پــان یــان آاریــانژی ی هناســ همــردن و دوا هــ
،  ن هبن و ناتوانن آـار بكـ هد  هوت هك آ هپ  هش آ هو هو آات هل، ن هش بكیر آار هه
  هبـ بـ  لـ هگـ  و یـیوا هڕو نـا یردارۆر و زۆز یست هد هوب یقوربان  هبن هوا د هئ
  هلسـتان دالـگنیئ  هك لــل ژهئـا یچهـ، ن هآـ هل دا د هگـ  هفتارمان لـ هڕ  هو هانیی هز
،  تـژچنا ۆیخ یانژی یر هو هخت هو ب یشۆخ یتام  هوالو هب یآسال یه ین هم هت
 ،  یــهن هــا و ڕه ســت هربــ هارو ســگــزڕدا ئــازادو   هانتــــلسگنیم ئ هك لــــل ژهئــا یچهــ
ش  همـ هئـتی  آۆیلـهو  یی هوسـاو چـهو  یارژ هه  هل  یهتیالن بر ژهئا یواو هت یانژی
م  ها ئـیـئا،  تـبكر  هوـل یلۆت  نكـز ناتوانـدریـگر هوا ه هآ  هآ یهاستڕ ۆیخ ۆب
ر ئـاوا  ههـ ب هد و  یهسروشت یآ یهستیوپدا  یاستڕ  هالن ل ژهئا ی همئ ی هانژی
  هآـ  هارژ ههـ  هنـد هو هئـ  هنـیم هر ز هم سـ هئـ  هآـ  یـه هو هئ ی هگل هب  هم ها ئیئا ت؟ب

 ۆبــ یر هو هختــ هو بــ یو شــاد یرانــ هآامــ  هلــ پــش و ۆخــ یكانژیــت ــناتوان
د جــاران  هر ســــخ هم نــلــ همــن د، انیــڕر بكــات؟ هاو هگۆمســ ۆیخــ یشــتوانیدان
ت و یـپ  هبـ یكخـاآ یتا بل هلستان هگنیئ یخاآ،  یهانز ویگر هه  هم هئ، رخ هن
  یـه هه ی هو هئـ یتوانـا  هآـ  یـه هه یبـار هش و لـۆخـ  هنـد هو هئـ یوا هئاوو ه،  هڕ هف
ك ـل هگـ  همـ هرهـ هم بـ هوا ئ هآ، م هره هب  هتنر بۆآجار ز یه یككیراك و ئالۆخ
ر  ههـ ، نژیـ هادا دیـت  هآ ی هنال ژهو ئا هئ یواو هت یل هس هرو تت یش هب  هل  هاتریز
  هآـ  هاتریـز  هو هلـــ لـ هگـ یتوانـا، نژیـ هرا د هسـ  هلـ ی همـئ  هآـ ی یه هگلم آ هئ

ان یـانژیت و ـر هبـ  هوڕـ هبـ ڕ هر مـ ههاسـ هد ها و سـگست مانیب و ــپس هئ  هدوازد
ش ۆرو شـاد و خـ هو هختـ هادا بـیـان تیـموو ههـ  هك  آـ یه هوش  هب ،ر بكاتن هگۆمس
مان  نـهالن  ژهئـا ی همـئ  هسـتاآتـا ئ هه  هآ ی یهشۆو خ یو شاد هئ، ران بن هوزگ

 یاوچـ  هز بیگر هو ه  هو هنی هبك ل یشیریب  هآ نیدوور  هو هو  یهك لل هگو   دیوه
  هو لــ ۆچو بــ  چیــه ۆیهــ  هن آــیبــزان  هو هئــ بــ هالم د هبــ ، هویــمــان د همــان نــۆخ
 ، نیشـ هبـ دا بـ یـهخت هش بـۆو خ هالن ل ژهئا ی همن و ئیدوور ییئاوا ل چیر هب
نـج و  هڕمـوو  ههـ  هن آـیزانیـمـوو ب ههـ بـ هو د یهوون و ئاشكراڕش  هو هئ یرام هو

 یمـ هرهـ هبـ ین و خـواردنیدزموو  و هه الن ژهئا ی همئ یآان یهر هو هرئازارو آو
  هبـ یمـوو هوا هـ هآـ  یـه هو همــرۆڤن  یهال  ها  لین هاو تین هت، آانمان هنج و ئازار هڕ

رو یگو  هموو ئ هه یرام هان ویڕهاو ل هب ،  هان آردوویوت هت  و زبردر هتاالن د
 ۆك خـال دا آـ یـه  هالن لـ ژهئـا ی همـئ یی  وساوه چه یانژی ی هالن هس هرفت و مگ
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 یآـ هر هسـ یمنـژدو  ه)مـرۆڤ(ا ین ها و تین هت  ه)مـرۆڤ( ی هش  وشیو هئ  هو هتب هد
 ،  هو هنــوات و دوور بخرنــاو بــ  هلــبــ  ده مـــرۆڤ ، همـــرۆڤ همــئ ی هنــیق هاســتڕو 
نـاو   هلـ  هشـیم ههـ ۆبـ یردارۆو ز هو سـوخر یكارو ب یت یهبرس ی هشیڕ  هوساآ هئ
آـاتن  هف د هسـر هوا مـ هآـ  هكر هو هبوون  هتاآ ۆیخ ۆب مـرۆڤ، تنیت و نامچ هد
ش  هو هلـ ل  گـه ، آـاتن هد  هلكـه هو نـ داتـن هر دیشـ هن مـرۆڤ،  هم هره هب ب هوب
ز یـگر ههـ یشـییرات و خشـا بكڕن  آـ ۆك باسنگت بتوان  هآ  هز تره ب
  هلـ ، تنرگـاآـردن بڕ  هش بـیكشـكرو هت آــبتوان  هآـ  هو هنـداز هو ئ هئ  هاتـگنا
الن  ژهاوا ئـ هآـ  هشیمــرۆڤر  هو هـ هالنـ ژهئـا ی هو هر هنوسـ چهشدا ئاغاو  هو هل ئ هگ
 پـان  ی هند هو ها ئین هان تیآان هر و بووم هنج و ب هڕ یواو هت  هخات و ل هآار د هو
ر  هســ  هســت بــ هن و د هبكــ ۆان بــیــن و بتــوانن آارژیبــ پــمــرن و  هنــ  هن آــ هد هد
ر  هن و هـیلـآ هد یو هوا ز هن آـیلـ ژهئـا ی همـر ئ ههـ، رنگـ هتر دا دیوان هموو ئ هه
اد یــز پــ یآــان هرو بوومــ هو بــ ییایــمیآ یزبــر  هتــب هد هآــ  یــه همئ  ینی هپــ هبــ
ن یتـر نـ یكشـت یچهـ ین همان خاوۆخ یستپ  هل  هگش جیل ژهئا ی همئ، تب هد

 ی هو هشـپ  هوان لـ هآـ ی هانـیاگو مان هئ ی هئ  هوئ.كموو شت هه  هن لیش هب و ب
،  هشـراوۆد تان لـریشـ  هشكۆزارب هند ه چهابوردوو دا ڕ یسال  هارن لیمن دان د

،  یهرابایگر هو ل یآانتان سود هلكۆگ یز آردنه هب ۆب  یهبوا هد  هآ ی هریو ش هئ
ــ چــیو  یآــوان ــ ر هــات؟ هســ  هب ــ هه ــ یكپۆر دل ــ  هل ــانژدو یروو هگ  ی همــئ یمن
  هلـ، آـان همـامر ی هئـ  هوئ،  وان هئ یوژیب  هت هو بوو هو هخوار  هت هووچ  هو هالن ژهئا
و  هش لــیآــ یــه هنــد دان چــها یــن هتــ ؟هتــان آــردو هلكــنــد ه چــهوو دا ابــوردڕ یســا
ـــه ـــ هلكان ـــان ن ـــ هدراو هت ـــ ت ـــ هو ن ـــ هبوون ـــ  هت ـــ هجووج ـــانۆخ ی هل  یواو هتـــ، ت
  هتـ هتـر بـوو یسـان هنز و آـۆجـ یسـوود ۆبـ یانگـبازر  هلـ یمـوو هآانتان ه هلكه
ا یــدون هوت یــنــد جوان چــهســتا تــا ئ)رۆآلــ( ی هئــ ۆتــ، وان هئــ یانژیــ یلۆپــو  هارپــ
 ی هئـ،  بـان  هو هتیریپ یاپۆگ  هست ب هد  هستاآئ  هآ ی هو هئ یاتیج  هل،  هناوه

 ینـ همـ هت  هان لیمو هر ه هه ۆخ ن؟آو  هل  هستاآیرهات و ئ هس هان وچیو  آوان
  هوار جوانـچـ یتـا  هلـ ،  هو هتـینیان بیز نایگر هش هۆشراون و تۆدا فر یآسا یه
نـاو   هت لـیـی هشـیم ههـ  ی هانـیر هو هرو آـو انهازارـــنـج و ئ هڕموو  هو ه هن و ئیما
و  هبـ  هلـیو هتـ یآـ یه هشۆگت و  هانۆژڕ یوژیب  هل  هگدا ج هسكیالگر ژ  هزراو ل هم
  ؟چی ین هو خاو یه هترت هچیئاخر  ،  هالو

 ك لـــ یه هوشـــ یچهـــ  هبـــ  هتـــاز  هر بـــاش بـــزانن آـــۆز  هو هان ئـــیـــڕهاو         
 ی هربــار همــن د،  هو ۆیــهخ یسروشــت یئاســت  هاتــگب  هانــژیم  هوا ئــ هن آــڕــ هگــنا
ش ۆران و خـ هر آامـۆمـن ز  هونكـچ،  یـهكم نتـ یهو شـكا یی هلـگ یچم هۆخ یانژی
ق  هبـ هڕ یسـا  هدوازد  همـن آـ،  اومژیـانم دا بـاش ژیـ ی همـاو  هل  همیخت بوو هب
 ۆخـ،  هنـاوا هیـدون هزم ورا هبـ  هد توولـ هوارسـچ  هاتر لـیـر و ز هسـ  هتۆانم بردژی
  هلـ  هآـ  یـهك نـل ژهئا یچالم ه هب،  یهر ئاوا هش هیكراز هر ب هه یسروشت یانژی
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  هوان لــ هآــ ی هرازانــ هو بــ هئــ ی هئــ  هوــئ، تنــبب یارگــزڕدا  ۆقــ چــه یمــ هر د هبــ
ـــن دا و ی هو هشـــپ ـــ هم ـــوون هرآ ـــ، وت ـــاو  هل ـــســـال ی هم ـــۆر آ هســـ  هك دا ل  ی هلك

  یـهال هم بـ هئـ،  هو هرشـ هع  هتچ هتان دگر هتاو م  هاتان لیرۆو هرا هادا هگآوشتار
 ی ۆژهڕو  هئـ)ر هباآسـ(ی هئـ ۆتـ، تنـآـان د هراز هبـ ی همـئ یآ یهموو ال هر ه هس هو
  ه)نزۆجـ(ر هوا هـ هـــئ ، آـار آـردن ۆبـ  تنیت و توانات نامیو هآ هز ده  هوا ل هآ
  هب یب هو د هو هن هآ ها دینت ج هت  هل رت ها ســوس هت و ئشۆفر هات دگآوشتار  هب
وا  هبـن ئـ هر دیـپون و  هآـ هز دـه  هش لیآان هگ هس  هآ آات،  آان هگ هس یراآۆخ
 ی هجـا ئـ، نان خنكی هآات و د همل د  هانن لیگن هس یكرد هب  هآ  ه)نزۆج(ر هه

 یواو هتـ  هآـ  یـهارنیتـان دوون لڕ ۆژیڕك  هو  هوـئ  هك لـ یـهر ها هیان ئایڕهاو
 ی هانـیت ههامـ هو نـ هانـــنج هفاو ئازارو شك هردو ج هو د هو هوساندن چهموو  هم ه هئ
نـاو   هل مـرۆڤ  هوات هجا آ ؟ همـرۆڤا ین ها و تین هت یآان هاوچر هس یمووو هه  همئ
تـان ۆخ ی یـهر هو هرآـو  هلـ پ  همووآار هو ه هئ یم هره هب ین هتان خاوۆرن وخ هب

وا ئـازاد و  هتـوانن آـ هد  هو هڕگـو  هو لـ  هو هڤـۆرۆم ینـاو بردنـ  هلـ  ها بـیـن هت، بن
وا   هن آـی هبكـ چـی بـ هش د هست هب هو م هئ ۆجا ب، ند ببن هم هول هر و د هو هخت هب

شـان دابـن و ۆكول وت ههـ  هلـ ۆژڕو و  هت شـب هد  هآ  یه هر سادۆش ز هو ه؟ ئ هباش
بزاف و   هل  هو هڕگم  هل  هاالآانچر ۆو ز ون هسر هز نیگر هه مـرۆڤ یشتنه هن ۆب
و  هئـو  یامـه پهو  یـهاپو  هان ئـیـڕهاو،  بـندا ی زیاترشانۆكول و ت هبات و ه هخ
  آـهنـم  یـه هگ هادڕ یتـانپم و  هآـ هد  هوـل یباس و هناوم ه هوئ ۆمن ب  هآ ی هشت

  هتـد  هو هآـرد  هبـ هشڕۆم ش هئ ی هجا من نازانم آ )شڕۆش،  هشڕۆش(  هو هئبزانن 
م  هتـر ئـ یكسـال یدوا  هان لـیـك دا  یـه هفت ههـ ی همـاو  هل  هآ یه هوان هل،  هو یهآا
  هم وا لـ یـهایگم  هن ئـچـۆك  هرو هم مـن هـ هبـ، وو بـداتڕت و ـا بپـر هب  هشڕۆش
 گنـــ هان دریـــزوو   هزانـــم  آـــ هو د یـــهم واڕ هنم ئـــاواش بـــاویـــبی هو د یـــه هو هرـــژ

 ید هو و  هكـیز هنـ دا  هتانـ هحنـیموو م هو ه هار بوون لگزڕو  یاستڕ  یر هرو هپداد
  .تد

 ن  آـه بیـری نه  و لـه تـاد بیـ  هتـان لـ هو هك دا بـا ئـموو آات هه  هان لیڕهاو   
  هوـل یم و باسـلـی همـن د  هآـ ی همـ هت ئــب هد  هآـ  یـه هو هتـر ئـگرنگش  هو هل  هآ
 پـ  هو هوـئ یدوا  هوا لـ هن آبل  هسان هو آ هموو ئ هه هو ب هو هن هبك یم بالو هآ هد
و  یزۆریـپ ۆژیڕتـا  همـان هـ هنـد یـهئا یآان هو هن ی هو هئ ۆب، و هو هھانیج  هن هخ هد
  .نبشان دا ۆكت  هل  هست هب هو م هئ ۆبات ب هول و خ هه  هوتن ل هرآ هس

و دلتـان دا نـا  هت لـز نابیگر هه  هت آچ هاد نی  هشتان ل هو هئ:انیڕهاو        
و  هاوگـن هوهـ هلـ  هڕگـ هت  آــش نابیآ یه هگل هب یچت و هب هومان هگو  یدوو د

ك دا نآات و شـو یچه  هل،  التان بداتن  هو یه هڕگو  هت و لرگب  هو هبازڕو  هئ
ــاب ــ ن ــاو  هآ ــ ڕ هب ـــرۆڤ  هب ــ م ــ هبك ــ هن و ئ ــ   هو قس ــ ب ــك و  هآ ــ چــهووپل و   هالن
ن و یشــ هســود و قــازانج دا هاوبــ  هآــان لــ هلــ ژهئــا ی همــن ئلــ هد  هآــ ی هانــۆیدر
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تـر یو هئـ یوتنـ هشـكپوتـن و  هرآـ هسـ  هبـ آـ یه یوتن هرآ هوتن وس هشكپاخود ی
مووی  هـهو  و ب سودن چوپو ـپ ی هقس یموو هه  همان هئ ،و وانیه هو هت هستراو هب

ك و  یــه هنچیبن یچت و هــــبكر پــ یڕ هبــاو  هآــ نــاب ت  یه قــه ســه له درۆ ده
 یو قازانج یند هو ژهر هب  هر لیز بیگر هه مـرۆڤ،   یهن  انهڤی و په بۆ ئه ك یهاستڕ
  هستیوپشان دا ۆكبات و ت هخ  هل  آه  آه بۆیه ، هو هتر ناآات یكر هو هبوون یچه
ن و یرگـك ب یـهن و یبـ یآتـر یـه یسـتۆمـوو د ههـ  همـوو لـ هالن هـ ژهئـا ی همـئ  هآ

آگرتوو بـن و  یـهالن  ژهئـا یواو هتـ ت وب هن دا ناومان  هل آ هر هو دووب یآۆناآ
مــان  هنــیق هاســتڕ یمنــژدو  هآــ  یــهن كمـــرۆڤ چیهــ ، آتــربن یــه یســتۆهاوآــارو د

  هبـوو بـ ، ودابـو  هم قسـان هراز لـ هبـ  هرـن  هریـپ ه)ر هجم( هدا آ هو آات هل، تب هن
  هلـ یابـانیب یمشـك  هواردانـچ دا و آاتـه له  هونكچ ،  ایرۆراو ه هغلب و ه  هغلب

 یرمـ هگـر هسـ  هو همانڕر سـو هسـ  هو بـ هو هر هد  ههاتبوونـ  هو هانۆیخ یآان هناو آون
  هان بــیــاوچآــان  هگــ هناآــاو ســ  هبــوون ولــ)ر هجــم( یآــان هقســ  هرتن لــگــاڕ ێوگــ

ا ڕ یشآــان  جورجــهن و  هد هان دیــالمار هر پــ هــــآس یهت و ــو هآــ هآــان د  جورجــه
ــــ هد ــــ ن و هآ ــــ هســــ  هب ــــ هالم ــــ یت ــــن و خچــــ هرد هد ۆیب ــــ هان دۆی ــــاو   هو هآوتن ن

وس  ی هشـانین  هش ب هریپ  ه)ر هجم( بوو هد هان نیارگزڕنا یگ هئ  هو یهانیآان هآون
دا   هرـل بـ هان دیـڕهاو :یوتگـو   هو هرز آـرد هب یآان هست هد یگن هد بوون وب

آـو مشـك و  هش ویوآ یآان هل ژهئا  ها آیئا،  هو هم هوون بكڕ یتانۆم و ببل  هو هئ
ش  هســت هبــ هم مــ هئــ ۆبــ منــان؟ژان دویــســتانن ۆد یزڕــ  هشــك لــرو هآــجــورج و 

ــب هد  پت وــ  هســتیو ــریگیر هو یشــتگ یاڕ  هآ م(تــ )ر هجــ ار یشــنپمــن  :یوتگ
ــ هد ــ هآ ــ  هم آ ــبخر  هو هئ ــ هد  هت ــ گن ــئا،  هو هدان ــی ــ  ها مشــكان ل ســتانن؟ۆد یزڕ 
آـان  هگـن هد ی هربـۆز  هرا بـیگر هو یشتگ یاڕ ، و هو هدان گن هد  یهخرا ۆو خ هاستڕ
 ژد یگن هوار دچا ین هت ، ستاننۆد یزڕ   وانیش له ئه  هدرا آ هو هر ئ هس  هار لیب
اشــان پ، ك یه هلیشــپو  گ هســ ســ یگــن هد  هبــوون لــ یتــیش بریــو هئــ  هبــوو آــ ههــ
ـــ ـــڕش  هو هئ ـــ  هوۆوون ب ـــپ  هآ ـــ یاڕ  هلیش ـــ ۆب ـــم(  هردو ال داو هه ـــ )ر هج ـــ هل ر  هس
 ۆتـان بـ هو ها ئین هت،  هماو هاترم ال نیز ی هتر من قسیئ :یوتگو  ۆییڕ یآان هباس

  هلـ  هو هز ئـیـگر هت  هــب هد  هآـ  هو هنمـ یه هگ ها دڕ یتانپو   هو هم هآ هد  هدوو بار
 یمنـژوا دو هت آـستتان ب هادو هیناو   هل  هشیم هبزانن و ه ین و باش هآ هر نیب
ــ هر هســ ــیق هاســتڕو  یآ ــان  هن ـــرۆڤ(ت ــ) هم ــ هو هو ئ ــ هرد هش ه ر  هســ یســتیوپ  هم ب

 مــرۆڤ یآـان هو هفتـارو هاآـارو آـرد هڕمـوو  ههـ ژید  هشیم هه هبزانن آ یشانتان
  .ن هبك مـرۆڤ یت یهمناژن دو هتا ه هبن و ه

و  واتان دا بـیـپر دوو  هسـ  هك لـسـ هرآـ ههـ  هآـ  یه همئ یش دروشم هم هئ    
ان یـاوت و ان بـیـاپوار چـر  هسـ  هلـ  هآـ شرآـ هو هـ همنـژوا دو هئـ تـب هن یالب

ت ـز نابیـگر ههـ هش بزانن آـ هو هت ئب هد،  هالن ژهئا یتــسۆد  هو هت ئب هه یبال
 یآــــات  هت لــــ هنانــــ هتــــ ، نی هوان بكــــ هك ئــــ هو و  هو هتــــبكر مـــــرۆڤ ییالســــا
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 یچهـ،  زنارپـتـان بۆخ مــرۆڤ یآـان یـهڕم و آو هآـ  هت لب هش دا دیوتن هرآ هس
هـیچ ت ـناب، تب ج  هشتین یا ت وژیناو خانوو دا ب  هل  هآ  یهن ۆیك بل ژهئا

  یهن ۆیك بل ژهئا یچه، تو هخت دا بخ هر ت هس  هك ل یه هوش یچه  هبلك  ئاژه
 یمـاف، تشـبك  هر هگـو ج هو هق بخواتـ هر بكـات و ئـار هبـ  هلـ گر هوا جل و بـ هآ
نـاو آـارو   هتـچبیـا وول بكـات و پـو  هارپــــــ  هبـ  هلـ همامـ  هآـ  یهك نل ژهائ یچه

  آـه  هسـتیوپ  یـه هه  چووپـو پـ  یكوشت هڕخوو و  چیر هه ،  هو یهانگبازر یبار
تـر گرنگ  هوانـ همـوو ئـ ههـ  هلـ،  هو هونـ هآـ هنـ یكـیز هدوور بن و ن  هب یالن  ل ژهئا
، تی هفتـار بكـ هڕ  هردارانـۆت زۆخـ یز هگـ هڕهـاو یژز دیـگر هت هناب  هآ  یه هو هئ
ل  هگـ  هآسـانن و لـ یهموو  هه  هموو ل هه، ل هم هان تیك  هریز، زه هان بیز ه ب
، تـژتـر بكو یكـل ژهئـا  هآـ  یـهن ی هو هئ یك مافل ژهئا یچـــه، دا بران یآتر یه
جـا :انیـڕهاو، تـب ههنابت ك  یه هوش یچه  هالن دا ب ژهوان ئان  هل یاوازیج
،  هومـید ێو هشـ نـوا دو هآـ ی هونـ هو خـ هئـ یآۆچی یر باس هس  همد  هستاآئ
ك  هو یواو هتـ  هم و ب هبك  هڤاڕ ۆتان ب هون هو خ هئ یواو هت  هناتوانم ب  هند چهر هه
تـــان ۆب  هادمـــی  هلـــ  هآـــ ی هو هم ئـــ هبـــ،  هو همـــگب یتـــانۆب  هومـــید  هآـــ ۆیخـــ
ــ،  هو همــگ هد ــارانگۆژڕم دا  هو هو خــ هل ــوو آــ ـــرۆڤ  هك ب ــ م ـــیم ج هل ــ هھانـ   هداب
ادم یـ  هو یـهناه  یشـ هانیر هو هریوب هشم ئ هون هو خ هئ ،وو بوونچناو   هل یواو هت
و  همـ  هك لـنـد سـا چـهبوو  هو هش ئـیو هئ،  هوۆووبچادم ی  هبوو ل ڵسا ژم  هل  هآ
آـان دا  هراز هبـ  هلـل د هگ  هكم لیدا، وومب هك نراز هب  هل هآود  هاتر لیز  هآ ر هب
و  هئـ یمـ هآـ یـه ی هوشـ ئـاواز و سـ  هلـ  هگج  هآ یچ هان دینۆر آۆز یكرودـــس

م  هو ئــاواز هئــ  هویمنــدال  هر لــ همــن هــ، مــابوو هادا نــیــ  هانم لــیــتر یچــیه  هســرود
ــ هد ــ، بــوو بــووم یرــو ف یزان ــ هب  ێو هشــ نــدو چی هآــ،  هوۆووبــچرم یــب  هالم ل

ش  هو هاد و لــیــ  هو ههاتــ  هو هالــی هون و خ هخــ یھــانیج  هم لــ هو ســروود هئــ یئــاواز
، ریـب  هو ههاتـ یواو هتـ  هم بـ هآـ هسـروود یآـان هوشـ یواو هتـ  هآ  یه هو هر تر ئی هس
ن  یــهال  هر زوو دا لــۆز یكارانگــۆژڕ  هلــ  یــهم واڕ هبــاو  هآــ  ی هو وشــان هئــ لــ هبــ
  هرۆز یكـم هرد هسـ  هآـ،   هبـوو یشاناز یوسروود  هو هت هندراوخو  هو هآان هل ژهئا
  . هو هت هووچاد ی  هو ل هش آراوۆرام هف  هم سرود هئ

،   هو همـچ هتـان دۆو ب هو همـ هد ۆتـان بـ هو سـرود هئ  هستاآر ئ هان من هیڕهاو
  هو همـلی هم د هبـ  هنوسـاو یواو هتـ  هم بـپشـن هو د همیر بوویپمن  هآ  هند چهر هه

و  هو ئـ هو هنـبل یاآترو باشـترچـتـوانن  هوسـا د هببن و ئـ  هآ هئاواز یرف  هوتا ئ
  . ه)ستانگنیئ یالن ژهئا یسروود(ش هم سرود هئ یناو ،  هو هنچب  هسرود

،  هو هاك آــردپــ ۆیخــ یگراز ســن هبــ  هریــن یریــپ ی)ر هجــم(  هآــ ی هو هئــ یدوا  هلــ
م گـن هد  هآـ یوتبـووگ  هند چهر هه،  هآ هرودس ی هو هندنخو  هآرد ب یست هوسا د هئ

بـوو  پـ  هانـد آـچ ی هآـ هسـرود  هوتوان هرآ هش دا س هو هئ ڵ هگ  هم ل هب  هنوساو
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ــ ــ یشــ هآــ هئــاواز،  هو هشــۆش و خرۆون و جــچــل ههــ  هل ـــن  هل  ( و) نیآلمــانت(وان ـ
  : یه هآ هسرود یق هش د هم هئ،  بوو ) اچآاراۆالآ

  لستانگنیئ   یالن ژهئا  یسرود
  سـتان ــــــــــــلگنیئ یالن ژهئـا
  ھانیت جــــــــــشگ یالن ژهئـا
  انیگ بهو ڵد  هرن بگم لـوگ
  انژی یادــش بۆ  هی هدژمـو  که

  
  ـاكچرۆواز هآ ێۆژڕ ۆبـ یوا

  خـاك هلـ ۆرــــم ــنـابـود بب
  اكپ بن مووی ههن ۆروهام هد
  نمنـاك یو هز مان بۆخ یه

  
   هو هـــتمالن بـكر  هــــر لـــــین
   هو هــتـــو بزمـوك بب هلقـ هئ
  ل ژهئا ی همئ یر شـان هس هو
   هو هتــــــــلغاو بس و هختـ هز

  
  ۆجـ پــاوان واو ـــــیگو هنجـو
  ۆـام و بـــــت هب یر هنـد هو هـــچ
  نبر هرد هخاك س هل چیر هه
  ووی بـۆ خۆـــم مان ههوژیب ۆب

  
  نیگن هڕووز هــسا چیشت و هد

  شـیرین و اكپوبار ڕو یآان
  نك بفر  ههوان آ ی روهس
  نیـم هز یخاآ وزب  سهر هه

  
  الن ژهاـئ و  خ هرز هبـو ر هآ
  ـانژی یادـــــش  همـاو هر نـۆز
  ھانیناو ج هت لـو هرآ هد وه
  الن ژهشت  ئاگـار ببـن گزڕ
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  تانــــــلسگنیئ یالن ژهئاهۆ 
  ھانیج ـتشگ یالن ژهئا ی ئه
  یامی ژیان  بگرن په گوێ   له
  الن ئاژه گشت شادی ی هدژمـو

*  
 پشادو ر دۆالن ز ژهئا ی هم سروود هئ ی هو هندنخو  هآان ب هل ژهئا یواو هت      

 یواو هت  هب ی هآ هسروود)ڕ هجم(  هریپشتان  ه  هش بووبوون آۆش و خرۆج  هل
ت  هنان هرت و تگاد یان ی هم سروود هآان ئ هل ژهئا  ی هربۆز  هبوو آ یچ هن
، ربووبوونف ی هآ هو ئاواز هو سرود هئ یآ یه هند وش چهان ینشیل تر هم هت
م دا  هر آۆز یآ یه هماو  هآان ل هآ هریز  هل ژهآان و ئا هگ هآان وس هراز هب
  ییاكت  هش بیكند جار چه یآردن هراوپ یدوا ، ر آرد هب  هان لیموو هه
و  ڕۆب  هڕۆب  هآان ب یهاگ، ان آردیر هب  هر بوون و لف  هآ هسرود یواو هتالن  ژهئا
ل و یح هلیح  هآان ب هپس هباع و ئ هباع  هآان ب هڕ هلوورو م  هلوور  هآان ب هگ هس

ك رۆج  هآان ب هل ژهئا،  هو هندخو هان دیسـرود  هو هجووق  هجوق  هآان ب یهمراو
ان ی هم سرود هنج جاران ئپ  هو هآ یه هان بیموو هه  هآ  هو هونچل هه  هوتبوون هآ
ر  هه یانی هتا ب هوا ه هئ  یهدابا هن یووڕك شت یچر ه هگ هئ ۆخ،  هو یهچ هد

سرود   هالن ل ژهئا یرۆز یآ یهدا هرو س هس ۆیه  هب، یچ هان دیسرود
  هاندو لڕ هپاڕان یو هخ  هناو لا هگوا  یان هآ هگلن آ هخاو ی)نزۆج(،  هو هندنخو
،  هو یه هآ هگلناو آ  هتۆهات یوڕ  هآ ییزان یوا  هو هخوار  ههات ی هآ هخت هر ت هس
 ی هدا ه یخو ی هآ هوورژ  هل  هشیم هه  هدا آ ۆیخ ی هآ هگن هتف یالمار هپ
  هداو ل ی هكگن هتف ی هخماخ چه هو ل ێر هب  هشتیهاو یكآ هشیف، یواس هد

 یواریر د هب  هآ هلپول یآان همچقاند و  سا هت یآ یه هلپولدا  هو هشو  ئه یكیتار
موو  هدا ه هو آات هل،  هو هببونۆادا آیآان ت هل ژهوا ئا هوت آ هآ  هوو خانو هئ
  هوچۆ  هآ یهر  هالتن و ه هنز هۆج ی هآ هگن هتف ی هق هر ت هب  هآان ل هل ژهئا
  هو هشتنیلن هآان ه هخت هدر یر لق هس  هل یشآان هندو با ۆیخ ینوستن ی هگج
 یواو هت  به یگن هد و ب یتر ئارامیو ئ هو هان آردۆیخ ی هگش جیتر یوان هو ئ
 ئارامنگ و  دێ ده و بآش و مات    هو ناو هو ئ هو هرتگدا ی)مانر( ی هزراآ هم
  . هوۆب

*  
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  م شی دووه به
  هوات ، چوونر هس  هواو ب هت یو هش س  م روداوه گرنگه ئه یدوا  هل               

  هراز ب هب  هرن ی هریپ  ه)ر هجم( دا هو سا هئ یندان هبڕ یگمان یتا هر هس  هل
مائاوایی   هشیم هه ۆك ناو بت خۆی یآان هاوچو   هو یهنا یر هس  هو یهئارام

 ی هآ هباغ  یخواروو  هر ل هان هیش هآ هرم هت ، شته ج هب یھانیجآرد و 
  .اردپخاك س  هدا ب ن ئاژهی  ی قهجات هوم

ر  هسـ  هدا بـ هریـپ  ه)ڕ هجـم( یمـان هر نـ هس  هب گمان س  هآ ی هو هئ یدوا        
  یـرهپ یآـان هتنـۆگ یواو هتـ ، ئارا دابـوو  هر لۆز یكل و آارو بارۆجم و ج، ووچ
،  هو هآانــ هلــ ژهئــا یروونــ هنــاو دل و د  هخســبوو یرۆز یكواو ئــاواتییــه  )ر هجــم(
ــ ــ هئ ــیوان ــ هان دی هش ن ــ یزان ــ  هآ ــ یگــن هآ ــآات چ  هو ل ــ ــ ی هشــڕۆو ش هك دا ئ   هآ
 یچهـــ ،    هو یـــهآا  هتـــاتن و دگـــ هد پـــ ،آردبـــوو هوـــل ینـــیش بپـــ) ر هجـــم(
 یمـ هرهـ هبـ  هآـ ی هو ها بن لـیبزانن و دلن  هبوو آ هار نید  هوان لیشیآ یه هاردید
ت ـب هد  هآـ یزانـ هان دیـ هو هئـ یووا هتـ  هم بـ هبـ ، راخیـنن یـب هد  هشـڕۆو ش هئ
  هلـ یان  زنـه مه هشـڕۆو ش هئـ ینـانه ید هو ۆن و بـ هبك  هئاماد ۆان بۆیخوان  ئه
آــارو  یواو هش تــ هســت هبــ هو مــ هئــ ۆبــ ، ســتن وه نهو  بــن شــان داۆكبــات و ت هخــ
 ۆیسـت هئـ  هوتـ هآ  هشڕۆو ش هئ  یآردن یت یهرآردا هبردن و س  هوڕ هآان و ب هبار
ــ ــ هراز هب ــ ، هو هآان ــ هئ ــ هم ــ  هش ب ــ ۆیه ــ  هو هو هئ ــوو آ ــ  هب ــ هراز هب ــ  هآــان ل  یوا هت
  هرــو دوو ن هئــ .توانــا تربــوون  ههــاتوو تــر و بــ آتــر و لــ هریــتــر ز یآــان هلــ ژهئــا
شـتن ۆفر ۆبـ  هو هنزۆن جـ یـهال  هبوو ل)نیۆلپنا(و )وبال هسن(ان یناو  هش آ هراز هب

و الك  هتـۆپرو  هسـ  هلالح و ب هب هز تا بلی یكی هآان یه)نیۆلپنا( سترابوون هداب
آـردن  هقسـ  هل ، بوو  هندڕهارو ددڕ وش یآ یه هادڕتا  ،  بووو قی و و تك چه ه قه
 یكـراز هبـ ، ا هـاتبوویـدون وه  هو  ه)ر یهرآشایب(  هل ۆیخۆب ، ووــوان ب هڕر ۆدا ز
 یآـان هقس یواو هت  هوو آناسراب  هو هب ، ل بووۆر توندو تۆق و ز هش هلل هآ یتابل
  هآــــــ ی هو هر ئــــــ هســــــ  هلــــــ  هشیورــــــــــآــــــات و س هد  هو ۆیــــــهخ ی هگــــــج  هلــــــ
ش یـو هئـ،  ر بـوو هنـون و داهوچ هه  هل پ یآ یه هآان یهش ی)وبال هسن(تنلی هد
ــدو تــۆز ــوویــل وزۆر تون ــ ، ت ب ــا(ك  هالم و هب ــ)نیۆلپن ــاهووشــان و   هب ــ ب ــوو هن ، ب
 هنـ اراز هبـو  ئـهو  نـا هل ، بوون  هست هداب تكایی  به راز هم یآان هراز هب یواو هت

وان  ڕهگوتن دا ڤی لــه پــهبــوو و  گنــاو بانــ  هبــ  هبــوو  آــ  هــهان یــتر یكــآ یــهدا 
پـ و  هل هقزۆر ن و پو خر یق چهك ت یكراز هب  هبوو آ)ر هلیئۆسك(یو ناو ئهبوو،
تــابلی ویش  ئــه ، بــوو ههــ یدار هســكۆتر یتــیز یكاوچــو پــ یكشــ هبــ هتــ، بــوو
آـردن و   قسـه یآات  له ،زان بوو و هوان و قس هڕر ۆز ، ل بووۆووك و توند و تپاچ
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 ی هربـار هد آـات، بـوو یازڕ ۆخـ  هلزۆر ر ۆهات و ز هد یآلك ی هورشرۆیستن دا 
 یوآلكـ  هو یـهز هبـ هد ڵ هوالدا ه همالو ئ هب  دآر هد ی هقس  هو هزۆئال یآ یه هل هس هم
 یال ۆبـ یر هورو بـ هد یواو هت یرنج هشاندو س هو هد یاڕداو  هبا د یتوند  هب ۆیخ
  هآــــ :وتگانیــــ هد ، دوا هد  هآــــ هباســــ ی هربــــار هوســــا د هئــــ، شــــاآ ها دڕ ۆیخــــ

 ش بلـیشـ هڕ  هش و بـ هڕت ـماسـت بل  هبـ  هآـ  یـه هه ی هو هئ یتوانا)ر هلیئۆسك(
ـــ، یپســـ ـــ رســـ هو هـــ هئ ـــ  هراز هب ـــا( هوات ـــال هســـن(و  )نیۆلپن ) ر هلیئۆســـك(و )وب
 ، آردبـوو  هئاماد یل ژهئا یریب یآ یهاگز هآو د هان وی هریپ  ه)ر هجم( ی هآ هامی هپ
و  هو هبوونـ هد ۆآـ  هآ همبار هع  هنز لۆج یوتن هخ یدوا  هك لجار ی هفت هموو ه هه
 یالنـ ژهئـا ۆبـ  هو هامـی هپو  هئـ یتـ یهشناۆڕر  هس  هان لیت یهل ژهئا یریب یت یهنچۆ
و  یگـرنگو یتـ یهل ژهم هگ  هب،  هو هو آار هئ یتا هر هـــس  هل ، هو هآرد هد ش شییتر
 یفـادار هو یآـان باسـ هلـ ژهجاران ئا ل هگ،  هو هوو بوونڕ هوو بڕالن  ژهئا یدان ان

ان یـآان یهناو داواآار هان دادیانۆیخ ی هور هگ  هآردو ب هد )نزۆج( ۆان بیزۆو دلس
ـــــج(ن  یــــهال هلــــ  هآــــ  ،آــــردو هد لــــوهان یباســــ  هآــــراو جــــ هبــــ جــــ  هو ه)نزۆـ
ــــ هد ــــنز ئالۆجــــ:وتگانی ــــی ــــئ  هك ب ــــ هد  هم ــــان دخ  هدات و ب ــــات هوم  ۆخــــ، آ
آـان  هلـ ژهئـا  هلـ ێنـد ههـ،  نیمـر هبرسـان د  هلـ   همـوائ هت ئــب هن)نزۆج(ر هگ هئ
 چـیمـان گر همـ یدوا  هل  هآ چی  همئ  هب :وتگانی هآردو د هان دی هو هئ یاریرسپ
 یشـانۆكول و ت هت  هــش ببیشـڕۆر ش هگـ هئـ :وتگـان یـ هان دی هو ، دات هد ووڕ
ش یآـان هر هابڕ   هراز ه؟ ب تب هد  هو هشڕۆو ش هر ئ هس  هب یككردنآار ت چ  همئ
  هرۆم جـ هوا ئـ هن آـبلـ پان ی هو هنن و ئی هگب آان ت هل ژهست ئایان وی هد  هآ

رو یـگ لـ هگـ  هان بـیتوشـ  یـهت یـهل ژهئـا یسـاای ی هوانـ چـهپ  هبـ یموو هه  هقسان
ـــرفگ ــوو هت دــ ــ ، ب ــ هگ ــر هوجان ــ رایرســپن یت ــال(ن یــهال  هل ــیما)یم ــ یهپســ  هن  ی هآ
  هلـــ)یمـــال(یاریرســـپن یمـــ هآـــ یـــه ، آـــرا هد  هو ه)نزۆجـــ( ی هســـكیالگ یر هشـــاآڕ
نـد  هقـ یآـر هش شـیشـڕۆش یدوا  ها لـیـئا: وتگـی هد  هبـوو آـ هو هئـ  هو ه)وبـال هسن(
 یتونـد  هر بـۆز  هاریرسـپو  هئـ ی هو هرام دانـ هو  هش لـیـ)وبـال هسـن( ؟نیم هدر هه
نــد دروســت  هقــ یآــر هشــ یلــ هپــل و  هآــ  یــهزرا هم مــ هلــ  هونكــچر ــخ هنــ :وتگــی هد

 ێو هبتانـــ ینـــد چـــهر هر هــــــــت یكـیـــو ئال  هنجـــو و ۆم جـــ هبـــ ، یـــهآردمـــان ن
  هسـتن بـ هبـ  هشـمڕ  همـن لـ ایـئا :وتگـی هو د  هو هآـرد هد یاریرسـپ) یمـال( یه هه
و  هئـ ڕێهـاو :وتگی هد)وبال هسن(رام دا  هو  هل ش ئازادم؟ هو ساآ هئ  هو هنم هرد هگ
ــپ  هنــد هو هئــ ۆوا تــ هآــ ی یه هشــمڕیــه هل دا ه هگــ  هت وا لــینــد هوی هپــو  هت جوانــ  
اتر یـز  هو هلـ لـ هگـ یئازاد ینرخ  هت آ یهت ناڕ هباو،  یهت هلۆیآ ی هشانین  هو هئ

اربوو یــــد؟  شــــاییت پیــــه  نــــده وه تــــۆ ئه  ی آــــه یه هشــــمڕم  هلــــ  هو باشــــتر
  .بوو هن یازڕ  هو قسان هل یواو هت  هالم ب هآردبوو ب یڕ هباو)یمال( هآ

 ۆدر  هش بـیـو هئـ  هبـوو آـ  هو هشـپ  هان لـیـخـت تر هس یكآان آار هراز هب        
ــ هخسســت ــ  ی)زۆمــ(ی هو هن ــ هق زۆر  ۆیوا در هآــ ، نز بــووۆجــ یڕخویســ ی هشــ هڕ  هل
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  هشـ هڕ  هلـ هقـ ی)زۆمـ(  هو هآـرد هو دب یرۆز یآ یه هند هگاپو پآردن و  هد یزلزل
بـۆ جـۆنز  آـردن دا یڕخویسـ  هل  هگج ،آرا بوو و  هرد هرو هپ  هو ه)نزۆج(ن  یهال  هل

 ۆآــ یآــان هو باســ گنــ هد  میشــه هه  یه هشــ لــه ڕه و قه ئــه، آرد ده آــاركی تــری نــه
ك و  هریــز یــتــا بل ههــ  یه هشــ هڕ  هلــ هو قــ هئــ ، بــرد هد ی)نزۆجــ( ۆو بــ هو هآردنــ هد
دا  هردوونــ هگــم  هلــ :وتگــی هد  هشــیم ههــ ، االك بــووچــوســت و چا یــووك و ورپــــاچ
 یكنشـو یـتـا بل  هآـ )نیوگـن هرو هـیشـ یو هرز هسـ(ینـاو  هبـ  یـه هك هنوــــش
 یدوا  هك لــــل ژهمــوو ئــا هدا هــ یــیادو ینجــام هئــ  هلــ ،  یــهفا هســ  هلــ پــش و ۆخــ

ــ  هنو شــو هئــ :وتگــی هو د هئــ ، ێر هنــدو  هتــچ هد  هو یــهمردن و   یــه هو هئاســمان  هل
 یواو هن دا تــیوگــن هرو هــیشــ یر خــاآ هســ  هلــ،  هرز تــر هوران بــ ههــ  هك لــــم هآــ
 ر و هنـد هو چـهدا   هو خاآـ هر ئـ هسـ  هلـ،  همـوو هآشـ یـهمووی  هـه  هفتـ هه یآان ۆژهڕ

و  هر ئـ هس یآان هخت هدر ،  هرۆو  ز  یه هــمش  هل یموو هرو هچو  هنجاو ویگجوو و 
  . هبات هنوقل و ن یر هب یموو هه  هخاآ

  هونكـچآـرد  هد  هشـ هڕ  هلـ هقـ ی)زۆمـ(  هان لـیـت هفـر هزرا نـ هم یالن ژهئا ی زۆربه  
 یو دووزمـان رتگـ ها دڕو  هم و ئـ هئ ی هقس  هل ۆیخگوی آرد و  هد یڕخویو س هئ
ك ـنیر زم هوا سـ هآردبـوو آـ ڕ هان بـاویـ هو هآـان ئـ هل ژهئا  هك لند هه ، آردن هد
وا  یكآـان آـار هراز هبـ ی هو هئ ۆجا ب، نیوگن هرو هیش یو هرز هس یناو  هب  یه هه
  هشـ هڕ  هل هق ی)زۆم(ی هقس  هن  آ هالن بك ژهئا یواو هت  هوا بتوانن آار ل هن آ هبك

رو یشـ یخـاآ ینـاو  هآـ  یـهئـاوا ن  یكنك شـو یه هوش یچه  هو ب ۆیهدرو   پوچه
  یزانـ هباش د  هان بیواآان  له راز و ئاژه بهش  هست هب هو م هئ ۆب ، تن بیوگن هه
آـان  هل ژهموو ئا هه  هبتوانن وا ل  آهو  هو هو بار هل  هو هنیلۆكباس و ل  هون هبك  هآ
  هلـ هقـ ی)زۆمـ(  هبـ ڕ هك بـاو یه هوشـ یچه  هب  هآن ینب پان یڕ هو باو نن ی هگب
ــ هڕ ــجــۆنز  ســیخوڕی ی هش ــ هن ــه قه  چونكــه ، ن هآ ــا   شــه ڕه  ل ــل ژهئ زن و ۆدر یك
  . تكاره خیانهوڕخویس

و دوو  هئــ یال  هبــوون بــ)رۆآلــ(و )ر هباآســ(آــان هراز هبــ ین دوســتیاآترچــ      
 ،  ی تدایـهزۆلـپزو ۆك ئـالـل هگـ  هرفتـگرو یـگم  هئـ یر آردنـ هسـ  هارچـ  هو هپس هئ
ان ۆیـخ یاسـتڕو هد هان بـیـآان هراز هوا بـ هآـ  هو هو آاتـ هر لـ هان هیردوآ هالم ه هب
   هآـ ۆیـهب ، بـوول آردبـوو هان قـۆیـخ یسـتاۆر و مام هابـڕ  هان بـیـوان هو ئ یزان هد
ان یـو هیـپو  ی یـهاڕ ێوگ یواو هت  هوا ب هئ  یهوتباگان یوان ب هئ  هآ یآ چیهر هه
ا ڕان یشــیتر یآــان هلــ ژهئــا  هبــ  هو هر ســادۆز یآــ یه هوشــ  هبــ  هو ، آــردن هد  هوــل
  هو هبوونـۆآ یبـوون هئامـاد  هان لـیـم هرخـ هم تـ هك دا آــآات یچه  هاند و لی هگ هد
) انیلسـتانگنیئ یالنـ ژهئا یسرود( یرشت هپر هوان س هئ، آرد هد هان نیآان یهننھ
ــ هد ــرد و ب ــ هوڕ  هآ ــرد  هان دی ــب ــ  هل ــوو آ هه ــۆم ــان هو هبوون ــیآ  یســروود  هش دا ب
  .نایه هان دییتاۆلستان  آگنیئ یالن ژهئا
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  هوـل یوانـڕ هاوچوا  هآ ی هو هر زووتر لۆن زیڕ هپاڕش و ڕۆش ، ووداوڕ یپ  هب    
 ر بــۆز  هگــلن آ هخــاوی )نزۆجــ(وا هاســت بــوو آــڕ  هو هئــ ، هو یــهآا  هآــرا هاتــ هد
  هلـ پـو  هآارامـ یكاریـابـوردوو دا جوتڕ ینـد سـا چـه  هالم لـ هبـ ، دان بـوویژو

بـار  هنال یانۆژڕرفت و گرو یگ ل هگ  هب یش دا توش هانییو دوا هل ، بوو  هو هآرد
  .هاتبوو یخت هدب هو ب
رو  هر هز ، ك هـاتبووـآردن ییاگـداد یرفتارگ یتوش  هآ   هآ ی هو هئ یدوا  هل    
 یـل  هآ ییدارا ی هانیرو ز هر هم ز هداخ ئ  هلوا  هآ ، وتبوو هآ ل یرۆز یكانیز
  هلـ  هوارـتـا ئ ههـ یانی هبـ  هجـاران لـ ل هگتام و ب یآ یهلكول هئ  هوتبوو ببو هآ

و  هو هنـدخو هد ی هنامـۆژڕدار دا  یآـ یهر آورس هس  هدا ل هآ هشتخانچ یكآونج
 یآـ یـه هكیش ت هآشاو جارو بار ها دڕ یل یشۆخ  هك ب یهآرد و  هدا د پ ی هریب

، دا هد ۆیخـ ی هآـ هخوریسـ  ه)زۆمـ( یرخـوارد هنـاو ده هل د هه ی هآ هریب  هل ینان
 یواو هتـ ، وا بووبـوویـه ر دلسـاردو بـۆز ۆیخـ ۆبـ)نزۆجـ(وا هدابوو آ هو آاتان هل
 لـ یوا  هزراآ هم ، ل بووبوون هز هو هل و ت هم هآارآردن دا ت  هل یشیآان هكاریآر

 ، خــش هان بــیــلــك و ز هآــ بــ یلۆگــاو یــگارو ژبــ  هووبــوو لــب پــ  ههــاتبوو آــ
ك چـا بوو هه  هو هاك آردنچو   هو هآردن ێنو  هان بیستیوپ  هزراآ هم یآان هخانو
آــران و  هد هك نــیــر ئالــبــوون و ت یآــان برســ هلــ ژهئــا یواو هتــ،  وه آرانــه ده  نــه

  . هوۆم بب هان آیخواردن
رو  هبـ ینـانسـت ه هد هو  ی هرمـ هگـ  هوو آـبـ  هو سـا هئـ یردانـ هزۆجـ یگمان     
 مـوو دا هـــش ۆژیڕ  هك لو هش ، بوو هنجو ی هندرو یت هڕ هه ، زرا بوو هم یبووم

دا  )ســوور یرشــ(ی هخانــی هم  هلــ ێو هو لــ )نكــدنیلیو( یزرا همــ ۆوو بــچــ) نزۆجــ(
 ڕو  وژگـ وای  تـه به ، ست آرد بوو هم زۆر زۆر  ۆیخ  آهو  هوبۆخوارد ی هند هو هئ

 ، ۆیخ ی هزراآ هم  هو یهاڕ هگ هن  همم هآش یه ۆژیڕ ی هوارتا ئ هه  هآ ۆیهب ، بووبوو
  هلــ ژهئــا ینیشــۆد یدوا  هزوو لــ یانی هبــ  هر لــ هش ســیــ)نزۆجــ(یآــان هكــارآر
ــ ــان هر هردیش ــ ، آ ــ هب ــ ب ــ ی هو هئ ــ  هآ ــ  هب ــئال یادی ــی ــن هولســات یك دان ــان ب  ، آ
 ی هزراآـ هم ۆب ی هو هانڕ هگ یدوا  هش لی)نزۆج(وونچشك رو هآ  هاوڕ ۆستان ب هه
دا  ی هآــ هوانخانــم یوورژ ی هآــ هختــ هر تــ هســ  هوو لــچــوون  چــنــد و  چــه بــ هبــ
 یاوان داداو لچر  هس  هھان بیج  یآان هوال هه یآان هنامۆژڕ  هل یآ یه هنامۆژڕ
  . هو هو ی خهڕۆرخ و هپ  هوت هوت و آ هخ

 ، هو هراك مانـۆك و خـیـئال بـ هبـ  هوارـتـا ئ ههـ  ژهۆڕو  هش ئـیآـان هل ژهئا        
ــ یهبرســ ــ یت ــ هشــ یواو هت ــ گن ــ هو تاق ــ یت ــ ژهئــا  هل   هك لــــآ یــه ، بــوویآــان ب هل
 یال ۆوو بــچــ ۆو خــ هاســتڕراو یــگ هانــڕ ۆبــ ۆیدا خــ یتــ یهتــاو برســ  هاآــان لــگمان
  هسـمیڕ  هلـ ی هآـ همبـار هعـ یاگـر هد  هو یـهآان هزل  هشاخ  هو ب هآ هقۆئاز یمبار هع

و  هآـ همبـار هنـاو عـ  هان آـردیرشـه  هو هآ یه  هآان ب هل ژهئا یواو هوسا ت هبرد و ئ
  هدا آـ هم هو د هل ، آرد دهان یناو لرف داآراو دا ی هقۆئاز یر خواردن هب  هان لیمل
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ا گـوا) نزۆج( انخواردی هآان بوون و د هقۆئاز یردنــواو آ هت یكیر هآان خ هل ژهئا
 ، هو هسـت هد  هبـ  هخوترمـ یر هگوار آارچو  ۆیخ  هب، ووچ هن پ یش هند ههات و ه

آـار   هان بـیآان هان داو خوترمیآان هل ژهئا یالمار هپو   هو هآ همبار هناو ع  هوونچ
  هآـ ۆیـهب ، آان بـوو یهبرس هل ژهئا یرتنگاڕ ۆتواناو خ یروو هس  هش ل هم هئ ،ناه
 یـانآراو  هئامـاد یآـ یه هخشـ هنـ  یچهـ  هآـ  هنـد چـهر ههـ ، ورایگ ها نڕ پان ۆیخ
ش یآـان هلـ ژهئا  هآ ۆیهب ، تژڕ هد یبوو ل پ  هآ  هالم آاس هب ، آرابوو هن یارید
ــ  هو هآــ یــه  هبــشــتیان پ و   هو هان آــردیســت هد  وه آــه یه  مویان بــه هــهو   هو هســت هب
ــ ههــ ، انیــآان هر دارۆز  همنــژدو یالآــگر و  هســ  هوتنــ هآــ و )نزۆجــ(داناآــاو  هر ل
ر  هبـ  هوتنـ هدا آـ  هآـ همبـار هعـ یاگـر هر د هبـ  هآان ل هست هد  هب  هخوترم  هر هگآار
تــر یئ ، هو هآانــ هلــ ژهئــا یزــه  هبــ ی هو جووتــ هققــ هشــاخ و لــ یرشــالمــارو ه هپــ
  هرۆو جــ هش بــوو ئــیمجــار هآــ یــه ۆوا بــ همــا آــ هان نــیــآ یــه هارچ یچش هــیوانــ هئــ
و )نزۆجــــ(  هآــــ ی هالنــــ ژهو ئــــا هئــــ، ید هد هو هالنــــ ژهئــــا و  هان لــــی هفتارانــــ هڕ

ان ژیـسـتاش وا دآردن و ئ هان دا دیل هگ  هل  یهسبایان وچیر هان هیآان هر هگآار
ــاڕ ــڕ هپ ــون و ی ــالمار هپ ــ هد هان دی ــ ، هو هن ــار هئ ــ  هم آ ــت یرۆز یكترس ــاو   هخس ن
  هلـ ، ا بـوور بـ هبـ  هان لـیـ هو هر آردنـیـب ی هوز  هآ  هو هآان هر هگو آار)نزۆج(یدل
آـــان   هر هگـــو آار)نزۆجـــ(نـــاوه یرگـــر هبـــ  هان لـــیـــم واز هآـــ یآـــ یـــه هماو یدوا
ر  هك دا هـ یـه هقیق هنـد د چـه یدوا  هلـ ، یباشـتر زانـ  هبـ  هو همانـ  هان لـیـالتن هه
 یقـام هشـ  هبـ  هدا آـ  هآـۆڕ  هسـكیالگ ی  آه آیه ره سـه هڕگـ  هلـ  هآـ هر هف هنج نپ
ان یـان و تیانـدچقو  هووانـچق  هنـد هو ز  هلـ هپـ  هر بـۆزهـات  هد یـیدوا یآ هر هس
  هان نـان و لـیـاوڕوتـن و  هان آـیـدوا هو  هوتوانـ هرآـ هش سـیآـان هلـ ژهئـا ، قانـد هت
  .اندنڕ هپان یر هد  هزراآ هم

 ، بـوو او لـچـ ی هووداوڕم  هئ  هو یه هآ همال ی هر هنج هپ  هل) نزۆج( ی هآ هنژ       
دا  ێفـ  هو هاآـگر هد  هلـ ۆیخـ یلـ هپـل و  هآ ێند هه  هو هل هپ هل هپ  هر بۆش زیو هئ
  هش لـ هشـ هڕ هلـ هقـ ی)زۆمـ(ووچـر هد ۆیبـ  هو هتـر یآـ یه هڕگ  هل یدز  هو ب هو هر هد
) نزۆجـ(یخـانم یدوا  هو بـ یبـوو فـ ی هن النـشـو  هآـ ی هختـ هو در هئ یر لق هس
آـان  هلـ ژهئـا شـته جـ  هبـ یـر هنـدو هئـ  هو هبـال آوتانـ  هش بـیـو هوت و ئـ هآ
، وتـن هان آـیـدوا هاو نـاو وڕ یآ هر هس یقام هتا ش هان هیآان هر هگو آار)نزۆج( هآ
  هان بـییشرنج شومشپ ی هآ هر همت هق یاگر هو د هو هانڕ هگ  هوتوان هرآ هاشان سپ
م  یــهئــا    .یان دا گالــهســت و  هان بــیر داخســتن و تونــد هســ  هلــ  هاویــرۆراو ه ههــ
ا بوو پر  هان بیشڕۆن ش هبك پ یست هآان  ه هل ژهوا ئا هآ ی هو هئ ب هب  یه هوش

ــ هو ســ ــ هرآ ــد هو  هوتوان ــه انی ــ) نزۆجــ(این ــگلآ  هل ــهدوور خرا  هاآ ــ هو ی ــوو  هو ه م
  .ی مانر ی کلگهزرا هن م هخاو  هو بوون هو یهآان ما هل ژهئا ۆب  هزراآ هم

ــ ژهئــا       ــ هل ان یســت هد هو  هآــ ی یــهران هوآامــ یشــۆخو  هئــ  ،هتــاو هر هســ  هآــان ل
  هوا بــ هبــوو آــ  هو هان ئــیــاوگن هن هــیمــ هآــ یــه، آــرد هد هنــ پــان یــڕ هنــابوو بــاوه
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  هك لـمــرۆڤ یچهـ  هآـ ی هو  هان لـیـا بوونیـدلن ۆب،  آان هل ژهئا یواو هت ییاكت
و ور هوار جـاران دچـ  هو هتۆشـارد هان نـۆیـك خنشـو یچهـ  هو لـ همـاو هزرادا ن هم
 یواو هتـ  هان بـیـآان هبنـژموو آون وقو هه یباش  هر بۆان و زڕ هگ  هآ هگلآ یر هب
 چـــیر هزرا داهـــاتن و هـــ همـــ یآـــان هخـــانو  بـــه یواو هتـــ  هاشـــان  بـــپ، یشـــكنپ

ــ یاآســازپان یــمو هبــوو هــ ۆڤو مــر)نزۆجــ( یوار هنشــو  یاگــر هوســا د هآــرد و ئ
ا یـت چـیر هو هـ هو هوورژ  هوونـچ ان شـكاند و لـیشـ هآ هلـیو هت یشتپ ی هآ هخانو

و  هگـن هان و تـپـۆرمـل و آ هرو بـیو ن هاسڕ هوسارو ق هو ه چیو قام هخت هز هدابوو ل
و  یــی هز هبــ بــ یآــان یــژهت  هكاردیردو ســــولغــاو وآ هشــمڕوآورتــان و  هخوترمــ

 ۆان آـیـموو هبـوو هـ  هو هو بـار هلـ یلـ هپـل و  هآـ چـیر هو هـ گۆشتفرۆشـان یلكۆآ
 یســت هبــ همــ ۆدا بــ هآــ هوشــ هحــ ینــد هنــاو  هوا لــ هآــ ی هرگو ئــا هئــنــاو  هو لــ هو هآــرد

  هآ آات، انیا خست و سوتاندیان تیمو هه ،  هوۆآراب  هو ئامرازان هئ یسوتاندن
  هالنـ هپـل و  هو آـ هئـ یواو هو تـ چیو قـام هختـ هز یسوتان  هان بیاوچآان  هل ژهئا
  هلــ)وبــال هســن( هو هرانی هو ســزم  هبــ  هوتنــ هآــ هان دادیشــۆو خ یشــاد  هوت لــ هآــ هد

 یآـان هپسـ هئـ  یآـان هر هپـۆرمل و آ هو آورتان و ب گنیپولو  هشمڕ هك دا آآات
آــو جــل و  هو یمــوو ههــ  هالنــ هپــل و  هم آــ هئــ :وتگــی هد  هو هآــ هرگنــاو ئــا  هخســت هد
مــوو  ههــ  هت دوور بــن لــــب هالن د ژهئــا یواو هتــ،  همـــرۆڤ ی هشــانیو ن  یــهوا گر هبــ
ســـــتا  ههـــــ  هو قســـــان هئـــــ یســـــتنیب  هبـــــ)ر هباآســـــ(مــــــرۆڤ یآـــــان هانــــــــشین

و  س هگـ هش و مـمـ  هل ۆیخ یاراستنپ ۆناندا بیهاو  هوا ل هآ ی هآ هریس هح هآالو
 یآـ یه هماو  هل  .یو سوتاند  هو هآ هرگناو ئا  یهشتیناو هاوه هد یآار  هب رما  گه
ان یـموو ههات هـ هد  هول ی)نزۆج( ینۆب  هآ یكر شت هآان ه هل ژهم دا ئا هر آۆز

 یآـان هل ژهئا یواو هت)نیۆلپنا(واو بوون هت  هاشان آپ، ان بردنیناو  هسوتاند و ل
آ یهر هه  هو ب هلیو هت  هو یهاگپـ  یراآۆر خ هراب هدوو ب  هالن ژهو ئا هك ل دان ،
  هان آــرد بــیســت هآــان د هلــ ژهئــا، دانــا یتــر یتیســكوپك دوو گــ هرســ ههــ ۆبــ
 ییا تـــادواڕر  هســ  هوت جــاران لــ هحــ)لســتانگنیئ یالنــ ژهئــا یســرود(ینــیچ

، وتـن هشـوودان و خـپو   هو هسـان هحـ ۆوون بـچـوسـا  هو ئـ هو هنـدان خوی هآـ هسرود
  هلــ  کــه بــوو ید هان نــیــش دا ئاوایونــ هخــ  هز لــیــگر هزاو هــیــگر ههــ  هآــ یكــو هخــ

  هو هان هاتـیشـوپ یو هشـ ی هآـ ۆیهشك  هل پ  وه شه    وکاته ،ئههداو یووڕناآاودا 
و  هئـ ی هو هخـوار  هلـ  کـه ،  هو هاآـڕگ هو هلـ ۆوون بـچـان آردو یاڕ  هو هآ یه  هب ، ادی
 ی هزراآـ همـ یواو هر تـ هسـ  هب هآ، بوو هبلند ه م هآ یآ ییهرزا هدا ب   یهاڕگ هو هل
 هانـی هب  هر هو بـ هبـ ، هو هیـرزا هوبـ هر ئـ هسـ  هوونچ  هل هپ  هان بیموو هه، یوانڕ هد

  هلـ پـش و ۆدلخـ یجـار  هبـ یوانـڕ هان دی یه هگلو آ هئ یر هورو ب هد هل  آه زووه
 یهـ  یـهزرا همـوو مـ هو هـ هئـ  هو هآـرد هان دیـریب  هآـ ، بـوون هد ییاین ڵو د یشاد
 یشـاد  هلـ پـان یـو دل  ن هنـ هزنـ همـ  هگـلم آ هئـ ین هخاو  هان تاآۆیو خ هانۆیخ
 یانژیـ یاآپـئازادو  یوا هه  هل ، لۆجم و ج  هوتن هوسا آ هئ ، بوو هد یشحالۆوخ
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نـاو  هل ، مشت هل د هان هیر هو هخت هو ب یئازاد  ی هناس هه پر و ان دا تیارگزڕ
او یــگ ،ن ویــوز هگــ هآــان دا د هرنــو هآــان و ز چــهاوان و باخپــل و یرســ هوقــ گرــم
ان  ۆیخ یفی هآ  هان بۆیخ ، آرد هدا د هوناو هان لیمبازڕآرد و  هل  دۆكپان  یلۆگ
ورو  هد ینیشـكنپ یست هب هم  هوسا ب هئ ، خۆ بوون  به ر و سه بوون هل د هس هرو تت
  هر بــۆز ،  هو یهشــكنپدیســان مویان  هــهان و ڕ هگــ یباشــ  هر بــۆز  هزراو همــ یر هبــ

 یواو هتـ ، آـار آـردن بـوون  هسـت بـ هد  هو ۆییـهرخ هسـ  هو لـ یگـن هد وب یئارام
و  هآـ هلـۆكچب  هلـ هگـن هئـاوو جـ یوز هوحـ هنجـجات و و هوم یآان و باغ هنژیر هپ
و آـ هو ر هو  ه  هو هآرد هاك دچاك و پز  هو هر هه  هان بیآان هخرابوو  هنموو شو هه
آـرد  هد هنـ  هو هانـۆیخ  هان بـیـڕ هبوو بـاوید هن  هوۆخ  هر ب هوب هم هان لی هم شتان هئ
و  هئـ ینـ هان خـاوۆیو خــ هانـۆیخ یهـ  هانیـاگـن و جمووشـت وشـو هم ه هوا ئ هآ
  .ن یهزرا هم

و  هر هبـ یـیاكت  هالآـان بـ ژهموو ئـا هه ، هات)نزۆج( یآان هخانو ی هرۆجا ن     
ان یری هسـ  هسـتان و آـ هاوڕ مـ هآ  هو هاآگر هر د هب هل ، وونچ)نزۆج( یآان هخانو

  هر بـۆز، بـوون هو شـادتر د هو یهشا هگ هان دیو دل هانۆیخ یر ه هش ه هم هآرد ئ هد
 یاگــر هد) نیۆلپنــا(و)وبــال هســن( هو هشــپ  هوونــچ هد  هو هو ترســ یوئــارام یمنــه

  هك لـ یـهآـان  هلـ ژهوسـا ئـا هو ئـ  هو هان آـردیشـان یزـه  هبـ)انیـنزۆج(ی هآـ همال
  هر بـۆز ، هو هوورژ هوونـچ  هو ییـهایور  هلـ پـرزو  هر بـۆز یآ یه هور  هك ب یه یدوا
  هو هوورژ  هلـ  هو هانـیآان هسـم یو نـوآ هنجـ هپـر  هسـ  هو ل یواشه  هب و یراداگئا
و  هلـ، تنـچك بتن و تبب پخرا  هو هانیانیپر ژ  هك لك شت هو هشتن  نۆیڕ هد
ان ی هقسـ  هو ۆییـهر خ هسـ  هلـ  هو بـ یشـكنپان یـ هان و دڕ هگـ هوور دژو  هئ ۆوور بژ
  یآـان هجوانـ هلـ هپـــل و  هآـ یواو هت یری هس،  هو هآرد هد هرز ن هان بیگن هآردو د هد
قـوو  یتـووآ یآـان هرمـ هن  هآ هشۆوو و د هخ یآان هخت هت  هل، آرد هان دیآان هوورژ

  هنـــو و) آســـلۆب(یســـتكرد هد یآـــان هنـــیگن هڕ  یچـــهو قال یو آورســـ هنـــو ئاو
ـــنچی یآــان هجوانــ   یوورژ  ی هباآۆســ ی هو هر هســ هلــ هآــ) ایــرۆكتیڤ(ینژشــا یراوــ

 ڕان مـوویـل  هو همانیمان و واقڕر سو هس هك بل هگ، لواسرابوون هه دا یشوازپ
  هوونــچ هد  هو هخــوار یآــان هكانــیلپپ  هلــ  هتــاز، آــردن هان دیری هو ســ  هو هبوونــ هد
ان دا یـل هگـ  هلـ)یمـال(ان آـرد  وا یری هس  هآ)نزۆج( یخانم  ینوستن ی هآ هوورژ
و  ه)نزۆج( یخانم ینوستن یوورژ  هل)یمال( وا ان یتید  هو هوورژ  هوونچ  هآ ،  یهن
ــــــر م هســــــ  هلــــــ ینــــــیگن هڕن ویشــــــ یآــــــ یه هشــــــمڕی هآــــــ یــــــهت هبــــــیتا  هز 

ا ۆیـخ یر شـان هسـ  هلـ  هالنـ ژهمـ هگر ۆز یآ یه هوش  هو ب هرتووگل هه)نزۆج(یخانم
 ۆیخـ  هآـاتن و بـ هد ۆیخـ یری هو سـ هسـتاو هاوڕ  هآ هنر ئاو هرامب هب هو ل  هناویدا

 یتونـد  هر بـۆوت  ز هآـ  هو هان بـیـاوچ  هش آـیتـر یآـان هلـ ژهئا ، تل هل د هدا ه
  هآـ ی هو هئـ یدوا  هلـ،  هو هر هد  هاشـان هاتنـپ، ان آردینش هرز هو س)یمال( ی همۆل
زان دا ئـاو هآـ هشـتخانچ ی هآ هزر م هس  هل  هان آیآراو ێخو یكشتۆگ  چهارپ
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ل نــــاو  گــــر ــــژ  هان لــــی هشــــتۆگو  هئــــ،  هو هر هد  هانــــیناهدیتیــــان، آرابــــوو و 
ــ هرو ههــ،  هو هانیشــارد ــه هریب  هشــكۆو ب ههــا ئ ــ ی ی ــ  هآ ــ هشــتخانچ  هل ــوو  هآ دا ب

اتر یــز  هو هلــ،  هو هر هد  یــهدرا ێو فــ دشــكان یكــت  هققــ هلــ  هبــ) ر هباآســ(شیــو هئــ
آـان  هخـانو یواو هتـ  هان وابـوو آـیـاڕان یـموو ههـ، دا هتـر نـ یكشت  هان لیست هد
 یـیاكت  هبـ، تـدر هنـ ان لـیسـت هن و دیزرارپـب یر هو هریـب ی هزۆآو مـ هرو هه
دا  هو خـانو هك سـوود لــل ژهئـا یچت هــناب  هدا آـ هو هر ئ هس  هان لیاریب گن هد
  .تبب ج هشتیادا نیت و ترگرب هو

 هو هبوونـــــــــ  هشـــــــــتخانچ یخـــــــــواردن  هلـــــــــ  هآـــــــــ  ۆژهڕو  هئـــــــــ             
 :یوتگــ)وبــال هســن( هو هآــرد ۆان آــــــــیآان هلــ ژهئــا یواو هتــ)نیۆلپنــا(و)وبــال هســن( 

دوور و  یكـۆژڕ ،هانـی هب  هر لـ هسـ یویـش و ن هر شمژآات  ستاآیان ئیڕهاو
رم  هگـر همـان سـۆخ  وه  هنجـو ی هنـدرو  هبـ  هآـۆمیبـا ئ،  یهش داپ  همان لژدر
  هلـ  هو شـت هئـ  هسـتیوپ هآ  یه هك هتالم ش هب، نیآارو بار ب  هست ب هن و دی هبك
دا  هو آاتــ هلــ، نیآــار بــ  هســت بــ هد یواو هتــ  هوســا بــ هن و ئــی هك بخــڕــشــان پ
ــ ــ هراز هب ــ هو هآــان ئ ــیــوتگان  ئاشــكرا آــرد و ی ــ ی همــاو  هان ل  ی هگــمان م ســ هئ
ر  هسـ  هو لـ  هبـوو) نزۆجـ(یآـان همنالـ یه  هآ ی هو آتابان هان لیابوردوو دا سودڕ
ن یو نوسـ یوار هنـدخو یرـف  پـان ۆیخ  هو هت هزراونۆزرادا  د هم یآان هآ هوفگ

نن و ــش ب هڕو  یپســ یاغۆیــب  یدوو قــووت  هدا آــ یرمــان هفــ)نیۆلپنــا(  هآــردوو
  هو هآــ هرینج شومشــــپ  هر همتــ هقــ  یآــ هر هســ ی هرواز هد یال ۆن بــچــان بیــموو ههــ
ــ ــ هآ ــ هســ  هل ــ یقــام هر ش ــهآ هر هس ــا،   هو هر هد  هتــچ هد  هو یی ــان بــ هلــ ژهئ و  هر هآ
 یاك تـرچـموان باشـترو  هه  هل  هآ  هو هو هئ ۆیه  هب)وبال هسن(وونچ  هآ هر همت هق
دا  یسـت هد یوان سـمـن  هلـ یی هشـیڕ یكنوسـپ، شتر بـووۆت خ هو خ ینوسی هد
 یشـ هڕ)مـانر یال هقـ(ینـاو  هش نوسـرابوو بـپـو  همـ  هلـ  هآـ ی هنیو نوس هرت وئگ

 ینـاو  هو ۆژهڕو  هو لـ)الن ژهئـا یال هقـ(یدا نوسـ هنیو نوسـ هئ ی هگج  هو ل  هو هآرد
  هو هانـڕ هگـان یـموو ههـ یـیاكت  هوسـا بـ هئ)الن ژهئا یال هق( هبوو ب  یهزرا هو م هئ
ــا(و)وبــال هســن(و  هو هگــلآ ــنارد)نیۆلپن ــ هان آــی ــ ی یــه یژه هپو  هئ ــ هآ  یواریــد  هب
ــ ــ هان و ئامادیــانلواســرابوو ه ههــ  هو هآــ هلــیو هت ــ هئــ، ان آــردی آــان  هراز هوســا ب
  ها بـوردوو دا لـڕ ی هگـمان و سـ هلـ  هآـ  هو هوون آـردڕآـان  هلـ ژهئـا ۆان بـیـ هو هئ

 ۆك بـــــــرامگۆپ هآــــ  هانـــیویر توانۆز یآـــ یــــه هو هنـــژیو تو  هو هنـــیلۆكل یدوا
و  هئـ، نژـبیو دا  هو هن هرمان دا  آورت بك هوت ف هح  هل یت یهل ژهئا یت یهنچیبن
وار یـر د هــــس  هالن لـ ژهاـــئ یواو هتـ ینـیو زان یادارگـئا ۆش بـ هرمانـ هفـت فـ هح
ت ـب هو د  )الن ژهئـا یال هقـ(یاوپسـ چـه یاسای  بته دهش  هم هت و ئواسر هل د هه
 یچهـ  هبـلـك  هـیچ ئاژهت ـبكـاتن و ناب  یهاسایم  هئ یو هی هپك ل ژهموو ئا هه
  .ال بدات یك  ل یه هوش
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ــ هحمــ هش زیــرۆز  هآــ  هنــد چــهر ههــ      ــ  هت ــ هب ت ســت هاوڕ  هو یژه هپــر  هســ  هراز ل
  هبـ ۆیخـ ، وت هآـ  هو هآـ یژه هپـر  هسـ  هبـ یلـ هعـ یزار نار هه  هب)وبال هسن(م هب
  هلــ ی هآــ هاغــۆیب  یــهقوت )لریئۆســك(  هك دا آــــآات  هلــ، ســتا هاوڕرت و گــ یواو هتــ

  هواریـو د هر ئـ هسـ هش لـیـو هرتبـوو ئـگاڕ)وبـال هسـن(ۆخـوارتر بـ یآـ یـه هلپنـد  چه
تـر  همـ سـ ی همـاو  هلـ  هآـ   هور هگـش و ۆخـ یكـت هخـ  هدا بـ هو یـهالو هدوآ  هش هڕ
  : هو یهنوس ی یه هوم ش هب ی هو هخوار ی هرمان هوت ف هم ح هئ  هو یهندرایخو هد
  . همنژدو  هو هئ واتان بیپر دوو  هس  هل  هآ ی هو هئ -1
  . هستۆد  هو هئ  یه ها بالندیو  یهپوار چ ی هو هئ -2
  .ر بكات هب  هل گر هجل و ب  هآ  یهن ۆیك بل ژهئا یچه -3
  .تو هخت بخ هر ت هس  هت لك نابل ژهئا یچه -4
  . هو هق بخوات هئار  هآ  یهن ۆیك بل ژهئا یچه -5
  .تژك بكول ژهئا  هآ  یهن ی هو هئ یك مافل ژهئا یچه -6
  . یهان دانیوانن  هل یاوازین و جیآتر یه یستۆالن د ژهئا یواو هت -7

بـــار   هو لـــ یكـــپك و ڕـــ  هر بـــۆز  هو هر هســـ ی هرمانـــ هوت فـــ هو حـــ هئـــ          
)  تیـدو(  هبـ  هسـت بـوو آـۆد ی هش وشـیـو هئـ  هك آـی هلـ ههـ  هلـ  هگج ، هو یهنوسرا
 ۆبـ)وبـال هسـن(بـوو هادا نـیت یتر یآ یه هل هه یچاتر هیز  یه هل هم ه هل  هوۆنوسراب

 یكــگن هد  هبــ ی هرمانــ هوت فــ هو حــ هر ئــ هالن هــ ژهئــا یرتنــگر هو اتر ســود لــیــز
 ینــد هزامــ هڕ  هو هانــیقاندن هرلــ هــــــس  هآــان بــ هلــ ژهئــا یواو هتــ،  هو هنــدرز خو هبــ
 یر آردنـ هبـ  هلـ یكـیر هخـ ۆو خـ هاسـتڕش یآـان هآـ هریـز  هل ژهئا، یرب هان دۆیخ
 :یوتگـ  هو ههاوار  هداو ب ێف ی هآ هخوشنوس  هم هل هق)وبال هسن(آان بوون هاریب

 ۆخـ  هو هكـپمـو  هرن بـا هـ هو، زارا هنجـو آـارو و هر هبـ  هو هشـپ ۆان جا بیڕهاو
 یلۆگـورج  و گـ  هر بـۆمان  ز هزراآ هم یآان هرو بووم هب یواو هن و تی هبك  هئاماد

 ۆآان آـ هن و داهاتینست ب هد هآانمان و هم هره هب  هو هنزۆج یمان هز  هو زووتر ل
شـرا بـوون و  ۆد هك بـوو نـ یـه هماو  هآـ  آـه هرچوار چر هـهدا  هو آاتـ هل . هو هنی هبك
، ڕۆبــ  هڕۆبــ  هان آــرد بــیسـت هد  هو هانینیشــۆد هنــ ۆیهــ  هبــوو بـ هان  ئــازار هــیـرۆز

  هآــ ۆیــهب  هوۆان مــابیــآان هوانــگ  هر لــیشــ  هوار ســعات بــوو آــچــســت و یئــاخر ب
ر یـب مـ هآـ یدوا  هآـان لـ هراز هبـ، ان ئاوسـا بـوویـآان هوانـگبـوو و  هان هـیئازار
ان یـاآانگمان  هوتوانـ هرآـ هنـاو سـان هینیشـۆر دیشـ یلـ هنجـ هند مـ چه  هو هآردن

 یرۆز، لـوا هد  هو آـار هئـ ۆبـ یواو هتـ  هآان بـ هراز هب یآان هلۆكچب  هست هد، یشۆد
، ر آــردیشــ  هلــ پــان یــ هور هگــ یر ۆچــهآ یلــ هنجــ همــ  هنج دانــــپ  هوو آــچ هنــ پــ
، آـرد هان دیری هو سـ هو هببوون ڕموو  هو آار هل  هو یهشۆدلخ  هآان ب هل ژهئا یواو هت
  هلـ)نزۆجـ(یوتگـك ـن؟مامر هآـ هد  هریو شـ هلـ چـی :یوتگـآـان  هلـ ژهئـا  هل آ یه
ــ ۆیخــ یآــات داو  هد ی همــئ  هو بــ ینآــرد هدروســت د ۆبــ ی هرۆپــپ  هریو شــ هدا ب
ر یشـ  هان لـیـڕهاو :یوتگـو  هو هشـپ  ههاتـ ،  نیۆلپدا نا هوآات هل، مان خوارد هد



  شتى هد د هحم هئ: يرگر هو         رويل ۆرج ئۆج      ن    ژهای ئ قه 

  

  هآــ ی هو هئــ، نی هآــ هد یر هســ  هارچــن و ی هآــ هر د هســ  هلــ ی هاشــان قســپ، نڕــ هگــ
ش پــ  هبــ)وبــال هســن(ڕێبــا هــاو،  هآانــ همــ هرهــ هبــ ی هو هآردنــ ۆآــ  هگــنیرگ ۆمــیئ
وا ،  هو هشـپ ۆان بـیڕهاو ، متر د یكی هقیق هند د چه یدوا  هش لیمن ت وو هبك
  هان آـردیـوڕ  هو هآـ یـه  هر بـ هآسـ یـهآـان  هلـ ژهئـا،  هوانمانڕ هاوچ  هنجو یزرا هم
سـت  هان دی هنجـو ی هنـدرو، آـار آـردن بـوون  هست ب هد ێو هل  هو هآ هزار هنجو
شـاو ر آۆان زیـت هحمـ هز ان آار آرد ویرۆو داهات ز هتا ش هه  ۆژهڕو  هآرد ئ پ
  لـه نجه مه چهـیوا  هان آـینیان آرد و بیری هس  هآان آ هل ژهئا،   هو هانڕ هگاشان پ
  . یهندیارو   هماو هن   هناوو  لهو    ئارا دا نیه هل ێریش

*  
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  م شی سیه به
شت  تا ڕق  هان ئاریكل هگشاو آ یر هو هرنج و ئازارو آو هڕان یرۆز      
ان یآان دا همبار هع  هل  هو هزاران بدوورن هنجزراو و هم یرو بوم هان بینتوا
ان آردو یان آاریتا توان هن و ه هن بكیان دابۆیخ یوژیب ی هقۆرن و ئازگب

نا ه هد ی هو هان ئی هت و ماندوو بوون هحم هموو ز هو ه هئ،  رتگان دای هقۆئاز
 آرا هد ل یوانڕ هاوچ  هآ ی هو هل وتوتر بوو هرآ هان سیآان هآار یئاآام  هونكچ
 ی هو هر ئ هب هل،  وار بووژك دل هگوان  هئ ۆآارآردن ب  هش دا آ هو هل ئ هگ  هل، 
دروست  آرابوو  مـرۆڤ ۆان بوو بیست هر د هب  هل  هآ ی هو ئامرازان هموو ئ هه  هآ
  هستانر هو  آ هآار ب  هآ یتوان هد ی هك نولسات یچه،  الن ژهئا ۆك ب هو هن

وان  هئ ۆش ب هم هئ  یه هه   هو هستان هاوڕ پر دوو  هس  هل  هب یستییوپ  هبكاتن آ
 یول هه،   هو هآرد هد ر لیان بیرۆز،  زن بوو هم یكرفتگرو یگ
و   ییدا ئاشنا  هگلآ  یآارو بار  هوا ل هآان آ هپس هئ،  دا هان دیرآردن هس هارچ

و  یزان هد ان لیاآترچ  یاآان هر هگنزو آارۆج  هبوو و ل هان هیترپ ییزا هشار
رتن و گل هرمان ه هباآردن و خ هن هو ش هرگو  هغر هو ش ین ب هم چه یآار  هل
 آرد هر ماندو دۆان زۆیزان تر بوون و خنان لم ه هره هب هو یآان هآار یواو هت

 یت یهرا هابڕو  یرشت هپر ها سین هآرد ت هد هان نیان آارۆیخ  هآان ب هراز هب، 
و  یآ هریز  هآ ی هو هر ئ هب هبوو ل ییئاسا یكش شت هم هئ،  آرد هان دیآان هآار
وا  هبوو آ هان هی هو هئ ین یهآان شا هراز هب یاریو زان هو هر آردنیو ب یهاتوو ل
،  ن هان بكیآان هآارو بار یآردن یرد هاوچو  یت یهرآردا هس
خ یو زڕ هنج هو ج هندرو یآان هرئام  هان بۆیش  خی)رۆآل(و)ر هباآس(
و  هشمڕش دا  لغاو و  هانۆژڕو  هل هت هلب هئ،  ك آردبوویر هباش خ  هو هشانآ
جارو ،  بوو  هدواو  هان بیشیكراز هك دا بآات  هل،  مابوو هئارادا ن هل  هزیق هن

 یواو هت،  آردن هد ان لی)هه(انی)ۆهۆه(وتگی هآرد و د هد یش هاوار هبار
و  هنو درو هنجو ینانم ه هره هب ۆان بیشیآان هزه ت ب هنان هآان ت هل هژئا
 یآ یهموو ال هه  هآرد و ل هد هان نیم هرخ همت هآان آ هآارو بار یواو هت
  هموو ل هان  هیآان هآار یوا هشت و تیهاو هان دیباش باش یاوگن هه  هو هآ هگلآ
  یشوو آردن  هآان ل هآان و مامر یهومرا،  دا هنجام د هئ یاآچ  هر بۆموو ز هه
آرد و  هماندو د ۆان خیكل هگدا ۆژڕ یرما هگر ژ  هدا ل هلیو هو دان هنجو
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ان ۆیآ  هدان هب  هان دانیآان هدنوآ  هوا ب هئ  هوۆب هوا بالو د هآ چیر هه
  .آرد هان ماندوو دۆیشاو خآ هنج د هڕان یرۆو ز هو هآرد هد

) نزۆج( یارانگۆژڕ  هزووتر ل ۆژڕرمان دوو  هخ یرتنگل هه یآان هآارو بار        
آـان  هرو بوومـ هبـ یوتـ هسـتك هد  هش دا آ هو هل ئ هگ  هل،  واو بوو هت یكانڕو هاو

ر  همـوو بـ هو هـ هئ  یهزرا هو م هئ  هو آات هتا ئ،  ت تر بوو هآ هر هب  هاترو بیز ل هگ
ســار  هخــ  هبــ یشــیكنك ها دیــن هتــ  هونكــچبــوو ید هنــ  هو ۆیــهخ  هبــ ی هرۆز  هو بوومــ

مـوو دنـك و  ههـ  هو هانـیآان یـژهت  هاوچـ  هآـان بـ یـهآـان و مراو همـامر ،  ووچ هد هن
بـوو  هك نــل ژهئـا یچهـ،  آـردن هان دیو وشو  هو هآرد هد ۆان آیشیآان هلۆكچب هلچ
و  هئــ یر هرتاســ هســ.ت بكــاتن هانــیش خیآــ یــهرز هد یر هســ ی هنــداز هئــ  هوا بــ هآــ

 یـوو و تـا بلچـ هد  هوڕـ هر بـمژك آـات هرو ههـ  هآ هگلآ یآان هآارو بار  هنیهاو
پك و ڕران بـوون هش و آامـۆآان شـادو دلخـ هل ژهموو ئا هه،  بار بوو  هك و ل  ،
  هز بــیــگر هبــووو هــ ید هنــ  هو ۆیــهخ  هان بــیــان دا ئاوایــانژی ی همــاو  هز لــیــگر ههــ
 یآــ ۆیــهان تــام و بیــراآۆخ یآــ یــه هوقمر ل ههــ  هلــ،  هــاتبوو  هان دانــیشــیالی هخ
،  ان بــووۆیــخ یان هــی هزراآــ همــ ی هقــۆو و ئازژیــمــوو ب هآــردو هــ هان دیشــترۆخ
و ۆخــ هربــ هبــوون و ئــازاد و ســ  یی هوســاو چــهو  یســت هر دــژ  هان  دووریــموو ههــ

ان بــوون و دوور ۆیــخ یكمــوو شــت ههــ ین و خــودان هان خــاوۆیــخ،  دلشــاد بــوون
ش  هدابــ ۆان بــیــراآۆوا خ هان  آــیــآان هآــچۆئاغــا قر ی هو هوســاندن چــه  هبــوون لــ

  . هو هننوس چهان ین و ب هبك
 یككیخــواردن و ئــال،  آــان هرۆخــ هك و مشــۆنــچاو چــ  همـــرۆڤ یمــان هل نــ هگــ  هلــ
  هان لـیرۆپسـپو  یـیزا هآان شـار هل ژهئا  هش  دا آ هو هل ئ هگ  هل،  بوو هان هیرۆز
 ۆبـ،  شپـ  ههاتـ هان دیـرۆز یكـرفتگرو یـگوو و بـ هآـان دا نـ هآـارو بـار یواو هت
ر ۆز یآـ یه هوشـ  هرمـان بـ هخـ یآشـت و آـال و دانـان ی هو هآردنـ ۆاش آـپ  هنو
دا  هآــ هگــلنــاو آ  هلــ  هونكــچ،  آــرد هان دیــبا هنــ هو شــ یڕهــا هان دیــنیخۆن جۆآــ
و  هئـ یواو هالم تـ هبـ،  ان بـووی هوت و نـ هآـ هد هسـت نـ هرمان آوتـان د هخ یرئام

  هلـ یز و توانـاـو ه   هو هآانـ هراز هب ییایو ور یآ هریز ۆیه  هان بی هآارو باران
وو و چـ هد  هو هشـپو  هر هبـ  هشـیم هآان دا ه هش و آاریئ  هل)ر هباآس(یر هد هب هادڕ

ـــــ ـــــگ یواو هت ـــــگرو ی ـــــآان هرفت ـــــی ـــــا ۆخـــــ،  آـــــرد هن دیان داب ـــــ یتوان   هادڕ  هل
  هستاش بوا ئ هآ،  موان بوو هه یند هزام هڕو  یشاناز ی هگج)ر هباآس(یر هد هب
ش دا ۆژیـڕ یدوا  هلـ ۆژڕآـرد و  هد یآـار)ر هباآسـ(واو هتـ یپسـ هئـ س ی هنداز هئ

  هشـیم هش هـیـو هئـ  هو ه)ر هباآسـ(ۆیسـت هئ  هوت هآ هاتر دیزرا ز هم یآان هآارو بار
ك ــل هگــآــرد و  هد هنــ یآــ یــهم هرخــ هم تــ هآــ یچو هــ یــدا هد یان ملــچــو بــ هبــ
  هلـ)ر هباآسـ(وت هسـر هد هداو نـ هنجـام د هئ  یآان هآارو بار یووا هت هوتوان هرآ هس
وسـعات یك دا نانی هموو بـ هه  هل  هار دابوو آیب یردا  واش هل هآ  هل جووج هگ
ر ۆوا ز هآــ یكرآــار ههــ،  تننســیل ها هــیــو هخــ  هآــان لــ هلــ ژهئــا یواو هش تــپــ
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دوا  بـ هانـدو بـڕ گـه هد یاڕ  هزانۆر دلسـۆز) ر هباآسـ(وا هن بوو ئیگن هخت وس هس
  هو هئـ  هو هڕۆگـ  ههاتـ هك دباسـ  هك دا آـموو آات هه  هل،  دا هد ینجام هوتن ئ هآ
 یش دروشــم همــ هئــ،  م هآــ هاتر آــار دیــز  هشــیم همــن هــ:وتگــی هبــوو د)ر هباآســ(
و آــرد  هد یآــار ۆیخــ یتوانــا یــپ  هك بــــل ژهر ئــا ههــ،  و بــوو هئــ یی هشــیم ههــ
ــ یــهشــك و مراویمر،  آــرد هد هان نــیــغان دریچیــه ــ  هلــو هآــان دان رت وبــالو  هپ

ك یـئال  هآـردو لـ هد هنـ یك دزـل ژهئـا یچه،   هو هآرد هد ۆآ  هدان هان دانیآان هبوو
ــ یازڕان نــای هانــۆژڕ یوژیــوب ــ هئــ،  بــوون هن ــ  هآــ ی هو آاران  یال  هابــوردو لــڕ  هل
رتن و گازپـشـان و  هو  هققـ هآـو لـ ههـاتبوو و لـ ییئاسا یكك شت هو  هو هالن ژهئا

آـارو   هلـ ۆیالن  خـ ژهئـا  هك لــآ یـه یچهـ،  مـا بـوو هان نـیشتن باویهاو  هجووت
  هبـوو آـ)یمـال(ا یـن هتـ،  آـرد هد هان نـیـم هرخـ هم تـ هو آ  هو هشارد هد هآان  ن هبار
هــا  هرو هل بــوو و هــ همــ هر آــار تــ هســ  هوونــچلســان و  هو هــ هخــ  هلــ ۆان بــیانی هبــ
  هآـ ی هو هئـ یانوویـب  هتـر بـ یالنـ ژهئـا یواو هتـ  هعات  زووتر ل هو سین  هشیم هه
 حـ  هبـ ی هآ هآار  هو یهآان هسم ینل هناو آ  هت هووچ یووڕردو  د هب  هخ و وردیز
ان یسـت هآـان هـ هلـ ژهئـا،  ر بـووی هك سـ یه هادڕش تا  هلیشپ ی هو هآرد،  شته هد
 یدوا  ها لـیـن هو تـ هو هتدز هد ۆیآان دا خ هآاروبار  هل  هلیشپوا  هآردبوو آ  هو هب

  هبـ  هشـیم ههـ،  داتـن هشان دین ۆیو خ ب هدا دی هپ ی هلل هرو آ هآارو خواردن س
،   هداو هنـ یووڕك شـت یچهـ  هدا آـ هشـان دین یوا  هو ۆیهخ یت هبیتا یرخپ هرخپ
ــۆز ــۆدل  هر ب ــۆو خ یانپ ــتیو هش ــ  هو یهس ــ ۆب ــ ی هو هئ ــ هآ ــ هوا آ دوو دل  یــك لس
نـاآرد و  ێشـلو ۆیخـ یچه  هو هتبشار یواو هت  هب ۆیخ یاآپنا یازیتن و نب هن
ش و ڕۆشـ یدوا  هش لـ هزـد ی)نیامیـبن( هبارانـ هو  نـ یـهبا هن  یك بل هرو هه  هآ
  هلـــ ۆیك خـــ هرو ههـــات و هـــ هر نـــ هســـ  هبـــ یآـــ یـــهانكارڕۆگ یچن دا هـــیـــڕ هپـــاڕ
  هر بــۆز یآــان هو آــارو بــار هو هتــ هرئــاوا مــاو هوو هــن بــچــۆدا  )نزۆجــ(یارانگــۆژڕ

آـــان  هآـــار  هلـــ ۆیز خـــیـــگر هالم هـــ هبـــ،  دا هنجـــام د هئـــ یواشـــو ه یسســـت
ك  یه هوشـ یچهـ  هبـ،  آـرد هد هنـ یشـیادیز یت آـار هق  هشیم هو ه  هو هشارد هد هن
،  نــاآرد یو باســ یبــ هد هرنــ هد ۆیخــ یاڕ یآــان هنجامــ هش و ئــڕۆشــ ی هبــار  هلــ
  هسـتا لـا ئیـئا  یـهتباۆگان یـو ب  یـهآردبا ان لـیشـیاریرسپ  هو هو بـار هرل هگ هئ
ر  هآـ(وتگـی هرام دا د هو  هلـ  هزـد  هر هآـ  هش واتـیـو ه؟ئـ یهشترنۆخ)نزۆج(یمان هز
مردوتـان  یر هآـ  هسـتا آـتـا ئ  هوـئ  هك لــآ یـه یچهـ  یـه هه ژیـدر یكن هم هت
 یازڕ  هوســ هتــ هلــ پــ  هرامــ هم و هان بــۆیــخ یارچــنا  هش بــیآــان هلــ ژهئــا)  هویــد هنــ
  .آرد هد

دا  هانـۆژڕو  هلـ،  شـودان بـووپ ۆژیڕآراو  هد هدا آار ن  همم هآش یه یانۆژڕ  هل     
ــ یكیئــال ــ،  خــورا هتــر دگك درانــعات هان ســیانی هب ــ ژه یدوا  هو ل ــ یم ان یانی هب

ان یـالن ژهئـا یال هقـ یمجار ئـاال هآ یه،  آرد هد پ یست هد  هفتان هه ی هو هآوبوون
  هآـ هتفاقخانـ  هلـ)وبـال هسـن(  هآـ ی هفـ چـهر چـهو  هش لـ هئاالآـ،   هو هآـرد هرز د هب
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 ی هنـو،  بـوو ههـ یوز هسـ یكـگن هڕ  هبـوو آـ)نزۆجـ(یخانم یو ه  هو یهبوو یزۆد
 یئـاال  هانـیآردبوو،  شـابوور آ هسـ  هلـ یپسـ یگـن هڕ  هان بـیشیكك و شاخسم
نـاو   هو لـ هو هآـرد هرز د هان بی یهو ئاال هشودان دا ئپ یانۆژڕ  هلالن و  ژهئا یال هق
ئاالمــان  یوز هســ یگــن هڕ:وتگــی هد)وبــال هســن( هو یــهآا هشــ هان دا دی هزراآــ همــ
ش یسـم و شـاخ ی هنـو،   هلسـتانگنیئ یزراآـان همـ یانژیـو  یـیوزا هس ی هشانین
  . هو یهآا  هتد مـرۆڤ یمان هن یدوا  هش ل هو هئ  هآ،   هالن ژهئا یمارۆآ ی هشانین

  هو هبوونــۆآ یشــدار هآــان بــ هلــ ژهئــا یواو هئــاال تــ ی هو هرز آردنــ هبــ یدوا  هلــ     
ان یـ هو هبونـۆو آ هبـ،  درا هنجـام د هدا ئـ  هآـ هلـیو هتـ  هلـ  هآرد آ هان دیآان یهشتگ
 ی هفتـ ههـ یآـان هار هآـارو بـ یواو هدا تـ یـه هو هبوونـ و خـ هلـ  هآ)گنیتیم(وتگ هد
ــ  هنــد یــهئا ــ ۆگــفــت و گ یدوا  هل ك ڕــآــان  هآــار ینجامــدان هو ئــ  هور شــ هســ  هل
ــ هد ــ هخــراو ن ــ ی هخش ــ یاریشــراوبآ هد ۆب ــ  هل ــان د هشــیدرا و ئ هر د هس ــآ  یاری
ر  هسـ  هان لـیـاریرت و بگ هرد هان ویآان هاریشنپآان  هراز هب  هشیم هه،  آران هد
ر ـف  هو هالم ئ هب،  ن هار بدیب  هآ یتوان هد انی هتر ن یآان هل ژهئا  هونكچ،  دا هد

آـان ۆگفـت و گ  هلـ)نیۆلپنـا(و)وبال هسن(ن هر بد هس  هان لۆیخ یاڕوا  هبووبوون آ
م  هئـ  هآـرا آـ هش د هو هسـت بـ ههـ،  آتـر بـوون هریـتر ز یآان هل ژهموو ئا هه  هدا ل
  هن و لـیك نـ یـهآـو  هان دا ویـآان هوونچ ۆاو بڕ  هك دا لآات یچه  هل  هراز هدوو ب

  هراز هو دوو بـ هك لــآ یـه  هشـیم ههـ،  انیـآتـر ج یهل  هگ  هان لیآان هونۆچرو بیب
ـــ ـــهبكردبا یكاریشـــنپ  هآ ـــ  ی ـــ هئ ـــتریو هوا ئ ـــوو ژیان دی ـــ،  ب ـــ هت ـــ هنان و  هت ل
،  آـرد هد هنـ ۆگـفـت و گ  هبـ یسـتیوپبوو و  ۆیخ ی هگج  هوا ل هش آ هارانیشنپ
وان ـن  هار آرابوو لـیشنپآان  هریپ  هل ژهئا ۆب  هآ ی هآ یهو هز ی هبار  هل  هنو ۆب
،  ر بـــاس آـــرد هســـ  هان لـــیـــرۆر آـــراو زۆز یكـــدا مشـــت و م هراز هو دوو بـــ هئـــ
ــۆیآ  هشــیم ههــ ــیتیم(ی هو هوون ــ)گن ــا یســرود  هب ــ ژهئ ــ یلســتان دواگنیئ یالن  پ
  یآـات ۆبـوو بـ رخان آرا هموو ت هآش یه ۆژیڕ یانۆیڕ هویموو دوا ن هه،  ندراه هد

  . هو هسان هرتن و حگ یشاد
ش ـو هر لـ هو هـ یی هرمانـد هفـ ی هگـج  هان آردبـووی هآان تفاقخان هراز هب        

نـابوو و ان هیـ)نزۆج( ی هآ همال  هل  هآرد آ هان دی هبانو آت هئ یموتاال  هوان هش
تـــــر  یســـــاز  هشـــــیپ ێنـــــد هو هـــــ یو دارتاشـــــ یر هگـــــن هئاســـــ یرـــــادا فیـــــت
 ی هتـیمۆآ(ینـاو  هك بـوو بـ یـه هتیمۆآ ینانكھپ یرم هگر هس) وبال هسن(نبوو هد
 آـرد همانـدو دۆخ یرۆآـردوز هد هن یغز دریگر هش ه هست هب هو م هئ ۆب  هآ)ل ژهئا
ا ڕ ی هو هآردنـ  هتـاز ی هتـیمۆآ(و)نـان ر ه هبـ هو  هلكـه ی هتیمۆآ(آان همامر ۆب، 
،  تـر یوانـ هشـك و مشـك و جـورج و ئـور هك آ هو)یوآ یالن ژهئا یام آردنڕ ۆب
ش  هوانـ هل ئـ هگـ هلـ،  نا بـوو ك هپان ی)ریو ش یخور ی هتیمۆآ(شیآان هڕ هم ۆب

م  هالم ئـــ هبـــ،  آرابـــوو یاریـــد یشـــتگ یوار هنـــدخو یر بـــوونیـــف یتـــ یـــهونچدا 
 ی هتـیمۆآ( هنـو ۆبـ،  بـوون هوتـوو نـ هرآـ هسـ یواو هتـ  هب  هوان هرآردنیآاروبارو ب
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آـان  یـهوآ هل ژهوا ئا هآ ی هو هئ ۆیه  هل آرا ب هح) آان یهویآ  هل ژهئا یام آردنڕ
  هك آــآـرد و آات هد هان نـیـادی  هبوو بوون لـ یرف  هآ ی هوشتان هڕفتار و  هڕو هئ
ان یـپخرا یو آـار یزان هان دیل هه  هآرد ب هان دیفتار هڕتر  یآان هل ژهل ئا هگ  هل
 یفتــار هڕ یو آــار هوچـۆ هد هاد نــیــ  هان لـیــارانج یوشــت هڕداو خـوو و  هنجــام د هئـ

و  هك بوو لـندام هئ ۆیخ ۆب  هآ  هلیشپ،   هوچۆ هاد دی  همتر ل هان آۆیخ یسروشت
وا  هان ئـیتید یكانڕآرد هاو هد یآار  هاالآانچر ۆز  هك دا آآات  هدا ل یه هنژل
آـان  هلـ ژهموو ئـا هه  هستاآت  ئل هآاتن و د هقسان د  هآ هلچۆل  هگ  هل  هكیر هخ
شـن و یل ن همـن هـ یآـان هنجـ هپـر  هسـ  هنـتوانن ب هش د هون و ئیآتر یه یستۆد
  هآـ هلیشـپ  هلـ مـ هك آـ هرو ههـ،  آـرد هد هان نـیڕ هآان باو هآ هلچۆالم  هب!و هنبف

  . هو هوتن هآ هاتر دوور دیدووربوون ئاواش ز
 ۆوتــوو بــوو بــ هرآــ هر ســۆو و زوچــ هد  هوڕــ  هر بــاش بــۆز یوار هنــدخو یلۆپــ      

مـوو  هك هـ یـه هادڕدا تـا   هو سـال هز ئـییاپ یرز هو هل،  یوار هندخو هن یشتنه هن
 یزانـ هان دیكمـوو شـت هش هـیآـان هگـ هسـ،  بـوون یوار هنـدخو یرآان ف هل ژهئا

  هان لـــیـــز هحـــ  هوالو هبـــ  هآـــ هرمانـــ هوت فـــ هحـــ  هلـــ  هگـــوان ج هئـــ،   هو هننـــبخو
آــان   هگــ هســ  هاآتر لــچــ یپســ  هبزنــ ی)لیــرۆم(آــرد هد هتــر نــ یشــت ی هو هندنــخو
  هآـ ی یـه هنامۆژڕ  چـهارپو  هش ئـ هجارو بـار،  ووچ هرد هد یوار هندخو  هل یر هس
  هر هآـ ی)نیامیـبن( هو هنـدخوی هوا د هوت ئـ هآـ هد یگـنچ   هو هآانـ هآـ هوفگر  هس  هل
ـــد ـــ هز ـــ هرو هش ه ـــ هراز هك ب ـــوو ل ـــان ب ـــدخو  هآ ـــ یوار هن ـــ یالم ســـود هدا ب  ل
  هو هندنـزانـم خو هد  هو هادارم ئـگـئا  هآـ ی هنـد هو هتـا ئـ(وتگی هرت و دگ هد هرن هو

ــ  یــهئــاوا ن یكشــت ــ).(تنــب ههــ یســودو قــازانج ی هگــج  هآ ــ)رۆآل مــوو  هش هــی
ش یآـ یه هت وشـ هنان هت  هبوو آ هدا ن یتوانا  هالم ل هب،  آرد هر د هب  هل یآان هتیپ
 لـ یتـر یچـیه  هوالو هدال دابـ یتـیپ یر بـوونف  هش لی)ر هباآس(تبن  هو هكپ
  هبـ ی)ێد،  سـ،  بـ،  ئـا(یتـیپ  هآـ  هنـد چـهر ههـ،  بـوو هر نـف  ل یواو هت  هب

و   هو هآـرد هد ڕۆشـ یآـان هكـچوگو  هشـاوآ هل دا دۆر خـ هسـ  هلـ  هو یهآان هزل  هسم
 یولـ ههـ  هو یـهآ یـهمـوو توانا هه  هداو ب هآان د هت ۆب یر هو س  هوۆب هد ڕان موویل
نـد جـار  چـه،  سود بوو الم ب هاد بی  هو هتنب ییدوا ی هآ هتیپ  هدا آ هد ی هو هئ
ــ ــیپو  هئ ــرد هور د هد ی هتان ــان هتــیپو   هو هآ ــا(یآ ــ،  بــ،  ئ ــ ی)ێد،  س اد یــ  هل
و  هو بـ نبھتر  یآان هتیپ  هواز ل یواو هت هب  ههاتبوو آ ل یتر وایئ،   هوچۆ هد
 ێۆژڕمـــو  ههـــ،  تنـــب یازڕ  هبـــوو یرـــل جـــار ف هو ههـــ  هلـــ  هآـــ ی هتانـــیپوار چـــ

  هلــ یزار یواو هتــ  هبــ  هآــ ی هو هئــ ۆبــ  هو هآــرد هور د هد ی هتانــیپو  هش ئــیكجــار
  ۆیخـ ینـاو یتـیپوار چـ  هلـ  هگـش جیـ)یمـال.(تـا بڕ  هو هتـیپوار چـو  هئ یتنۆگ
نـد  چـه  هو بـ ینوسـ هد   هو هكـدار  هل هكچی  هب یش هتانیپو  هئ،  بوو هر ناتر فیز

ــڕ هد یشــیكپول ــ هو هازاندن ــ  هو ب ــ هب ــ هب ــ  ه ههب ــگ ــ هور هد  هوتن ل ــهخوال ها دی ،   هو ی
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 یرـآـردو ف هنـ ان بیتر یكتیپا ین هت)لف هئ(یتیپ  هل  هگش جیتر یآان هل ژهئا
  .بوون هن

ك  هآـان و هلـ هنبـ هت  هل ژهوا ئا هوت آ هرآ هد  هو هش ئ هو هآردن یتاق یدوا هل       
ان ی هآـ هرمانـ هوت  ف هر ح هه یر آردن هب هل یآان توانا هڕ هو م یشك و مراویمر
و  هتــوانن ئــ هد:یوتگــو  هو هرآردنــیك ب یــه هماو یدوا  هلــ)وبــال هســن(اشــانپ،   یــهن
  هلــبـبن و  یرـو ئـاوا ف هو هنـ هدا آــورت ببكـ هآورتـ  هسـتڕم  هلـ  هرمانـ هوت فـ هحـ
م  هو ئـ) هپـا خراپـو دو ها باشـپـوار چـ( هآـ  یه یه هوم شـ هش بـ هو هئ،  ن هبك یر هب
 یو دروشــم هو هتــرگ هد یتــ یــهال ژهئــا یتــ یــهنچیبن یآــان هخالــ یواو هتــ  یه هســتڕ
لـس و  ههـ  هوا لـ هتن ئــر ب هبـ  هلـ ی یه هسـتڕم   هئـ  هك آـل ژهر ئا هه،   هالن ژهئا
م  هان لـی هخنـ هڕآـان  هدا بالنـد هرـل،  تنزرارپ هد ۆڤمـر یآان هفتار هڕوت و هآ
ــــــ  هونكــــــچ ،  رتگــــــ یه هســــــتڕ ــــــ هئ ــــــڕ  هوان ب ــــــ هوال ــــــر دوو  هســــــ  هت ل ا پ
 یر هگـیآار یكنـدام هآـان ئـ هبالنـد یآان هان بالیڕهاو یوتگ)وبال هسن(نۆڕ هد

 ،  هســود  هان بــژیــ ۆو بــ یــهتــر وا یاپــك  دوو  هو و  یــه هبالند ینــیو ف هو هجوالنــ
  هب یتووش مـرۆڤ  هآ  یه هو هشیست هد ۆیه  هر ب هو ه همـرۆڤ ی هشانین  هست  آ هد
آـان  هبالنـد  هنـد چـهر ههـ،  تنـب هآـان د هبار هآان و نال هنیناشر  هو هآرد یواو هت

 یواو هتــ،  بــوون یازڕالم  هوت بــ هآــ هر نــیــگ هو)وبــال هســن( یتنۆگــ  هان لــیكشــت
 یتــ یــهل ژهئــا یی هنــچیو بن هآورتــ  هو دروشــم هئــ یر آردنــ هبــ  هلــ ۆآــان بــ هلــ ژهئــا
  هو دروشـم هش دا ئـیـیدوا  هلـ،  بـوون  هئامـاد) هپـا خراپـو دوو  ها باشـپوار چ( هآ

درشـت و جـوانتر  یكـت هخـ  هبـ  هآـ هرمان هوت ف هح یروو هس  هان لی هآورت آراو
بــوون و   یــه هآــورت آراو  هو دروشــم هئــ یرــآــان ف هلــ ژهئــا  هآــ آــات،   هو یهنوســ
ش یشـودانپ یآـات  هآـان لـ هڕ همـ یتـ هبیتا  هش بوو بۆو خ هانیال هر بۆان زینیچ

ــد جار چــهدا  ــ ــ  هك ب ــ  هباع ــ  هو هباع ــه هآــورت آراو  هو دروشــم هئ ــار ی   هان دووب
  . هو هآرد هد

دا  هد هنــــ  هتانــــیمۆو آ هبــــ یوگــــك  یه هوشــــ یچهــــ  هبــــ)نیۆلپنــــا(           
راش  هه یالن ژهئا یاندنی هگپ:وتگی هو د هئ،  آردبوون یدروست)وبال  هسن(وا هآ

سـت یوپتـرو گرنگك موشـت ههـ  هآـان لـ هور هگـ ۆشـتو بـی هگ پ  هتاز یآان هو الو
  هلـردو د هدا هـ هنـدرو یواو بـوون هتـ یدوا  هم لـ هآ یآ یه هوت ماو هكڕ  هب. هتر
ر  ههـ،  ناا هیدون هن  وای هل هكژی یگ هس  هتول  هدان ۆن)بلوبل(و)یجس(آان هگ هس
و  هاسـتڕ)نیۆلپنـا(وا هئـ هو هان آرانـیكیدا یریش  هآان ل هگ هس  هتول  هآ  هو آات هئ
  هتولـ ۆر نـ ههـ،  م هآـ هان دیـ هرد هرو هپـوو خ  همن ب  هانگ هس  هو تول هئ یوتگ ۆخ
 ی هوورژو  هئـ  یـهر بردن هآسـ یـه) نیۆلپنـا( هو ها آـردیان جیكیدا  هان لیآان هگ هس
  هو هآـ هتفاقخانـ  هلـ  هو یژه هپـ  هبـ  یـهبوا هش دیو هبوو ئ هه یآ یه هگر ها دین هت  هآ
 یدانـان ودوور یلۆل و هـچـۆ یآـ یه هشـۆگ  هلـ ێو هلـ،   هو هآـ هوورژ  چیهب ۆیا بڕ

  . هوچۆاد ی  هان لیآان هگ هس  هتول ییزوو  هر بۆآان ز هل ژهئا ،   هو هخستن
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  هك لــۆژڕمـوو  هآـراو هـ جـ هبـ جـ ییزوو  هر بۆز شیاآانگمان یریش         
  هدار،  آــرد هان دیــآــان لرف هراز هآــراو بــ هالو د هكــآــان ت هراز هبــ یراآۆل خــ هگــ
،  ان دابـوویـرۆآجـار ز یه یكرو بووم هب،  شتنی هگ پان داو یر هش بیآان هوس

  هوســـ  هآـــان آـــ هلـــ ژهئـــا،  را ودا هلـــو ههـــ یوســـ  هبـــوو بـــوو لـــ پـــ  هآـــ هباغـــ
  هآسـان لـ یـه یآـ یه هوشـ  هبـ  هآـ یزانـ هان دیوا  هو هآرد هدۆان آیآان هویر هلو هه
ت ـب هد  هوو آـچـر هرمـان د هناآـاوا فـ  هالم لـ هبـ،  تنآـر هش د هان دا دابـیوانن
دا  هآـــ هقــۆئاز یوورژ  هآــان لــ هراز هبــ ۆو بــ  هو هنــبكر ۆآــان آــ هوســ یواو هتــ

 یازڕآـان  هلـ ژهئـا  هلـ ێنـد ههـ،   هرمانـ هو فـ هئ یونوچر هد یدوا  هل،  تندابندر
،  بــــــوو هنــــــ یكســــــود یچالم هــــــ هبــــــ،  آــــــرد هان دۆیــــــقمۆبــــــوون و قم هنــــــ
،  بـوو هان نـیـآۆبـوون و ناآ  هو هكـپدا   هاریـو ب هلـ)نیۆلپنـا(و)وبال هسن( هونكچ
و  هر ئـ هسـ  هدوان لــو ل  هو هآردنـ شـ ۆبـ  هرخـان آردبـوو آـ هان تـی)ر هلیئۆسك(
ـــــبا ـــــدو  هس ـــــب ـــــ ۆتن و ب ـــــا یواو هت ـــــ ژهئ ـــــ هل ـــــان ئ ـــــ هآ ـــــ هم ف وون ڕ   هرمان

 یكــــگن هد  هآــــان بــــ هلــــ ژهئــــا ی هو هآردنــــ ۆآــــ یدوا)ر هلیئۆســــك( هو هبكاتــــ
م  هئـ  هآـ  هو هآاتـ هر نـیـك وا بـل ژهئـا یچهـ  هوام آـیـه  هبـ:وتگ یوان هب هو هرز هب
  هبـ ۆان خـیـو   هو هیسند هپ ۆخ یووڕ  هآان ل هوس ی هو هآردن ۆآ ۆمان ب هرمان هف

ر و یشـ یلی هك مــجۆآل یچهـ  هبـ  همـئ  هر لـۆز،   هنجاممان داو هن ئیباشتر زان
و ر و سـیشـ  هز لـ هحـ  هآـ ی هوان هكم لآ یهم ۆخ ۆمن ب! یهر ن هوخواردنمان هس
 یتـ هالمـ هو سـر و سیش یخواردن  هآ  یه هو هدا ئ هو آار ها ئامانج لین هت،  م هناآ
و ر و سـیشـ  هآـ  هزانـدراو  هو یهزانسـت ی هڕگـ  هش ل هم هئ،   یهایت یندروست هو ت
 ی همـئ،  انیـڕهاو،   هسـتیوپر ۆآـان ز هراز هبـ ۆبـ  هآـ  یهایت ینیتامیپ یند هه
  هو آارانـ همـوو ئـ ههـ  هآـ،   یـهدا ۆسـت هئـ  هرمان لۆز  یكش و آاریآان ئ هراز هب
 الن ژهئـا یال هقـ یآارو بـار یواو هت،   هی هر هۆز یآ یه هو هر آردنیب  هب یستیوپ
ــ ینــد هوی هپــ،  ــ ۆژڕو و  هشــ  هتن آــــب هد،   یــه هه  هو همــئ  هب ــ ۆب نــاو بــردن و   هل
بـاش   هو هجـا ئـ،   هو هنـی هر بكیـب،  آـان یـهبار هآان و نال هرفتگرو یگ یشتنه هن

،  نۆیخـی ها دو  همئ  هآ  یه هوئ یر خاتر هب  هو لر و سیش یوا خواردن هبزانن آ
 یـپن و یبـ هك نـیـر هخـ  هو همانـۆخ یآـان هآـارو بـار  هبـ  همـر ئ هگـ هزانن ئ هئاد
ــــ ههــــ ــــ ،  نیســــت هلن ــــ هوو دڕ چــــیوســــا  هئ ــــ هداتن؟ب ــــ ل ــــ هئ  )نزۆجــــ(  هو آات
دا و  هد  یو بـا هـات هد ی هورشـ یآلك  هك دا آآات  هل) ر هلیئۆسك( هو هتڕ هگ هد
بــــوو  یخنكــــ  هو خنكــــ هو یــــهز هبــــ هل د ههــــ و یوانــــڕ هدا د یمــــال هوال و ئــــ هبــــ
ت ــو هناتانــ  هوــئ  هك لــــآ یــه یچهــ  هآــ  هاریــد یكش شــت همــ هئــ:وتگــی هود
ــ یآــار)ر هلیئۆســك( ی هم قســان هئــ،  مــان هزراآــ همــ  هو هتــڕ هگــب)نزۆجــ(وا هآــ   هل
 ی هو هانـڕ هگـ  هان لـیـز هآان ح هل ژهئا  هك لآ یه یچه ۆخ،  آرد هآان دا د هراز هب

آــردن  ۆبــ ی هو قســان هئــ)ر هلیئۆســك(ك داــآات  هبــوو لــ هنــ) نزۆجــ( یاگــز هو د دام
ــیئ ــر ه ــ هت ــوو قس ــ هم ــ هو قس ــا یآۆل ــ ژهئ ــان هل ــ یآ ــ یب ــان هولســات یواو هو ت ،  آ
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ش بـوو  ۆیـهر ب ههـ،  بـوو گرنـگ  هالو هان بـیـآان هراز هب یت هالم هو س یندروست هت
ت  ـآـان ب هراز هبـ ۆآـان بـ هویـر هوسـاغ و   هورو سـیوا ش هآ ی هاردانیو  ب هب  هآ
  .بوون  هد گن هد هات و ب  هد هن  هوان لی هبوون و ورت یازڕ

*  



  شتى هد د هحم هئ: يرگر هو         رويل ۆرج ئۆج      ن    ژهای ئ قه 

  

  
  
  
  

  م هوارچ یش هب
*  

 یال هقـ یآـان هوو داوڕ و و بـاس گنـ هدا د هو سـا هئـ ینیهاو ییتاۆآ  هل          
ــــــــا ــــــــن هالن د ژهئ ــــــــهدا یگ ــــــــ هو ی ــــــــ  هو ل ــــــــ یواو هت ــــــــاو هئ ــــــــ هو ن و دا ب

ان یـ هارد و دپسـ ها دڕان یـآان هترۆك آــۆژڕمـوو  هه)نیۆلپنا(و)وبال هنس( هو هۆوب
وبـاس و  گنـ هان دا دیكانهاوسـ ی هانـیزرا هو مـ هتا لـ هتر ه یزراآان هم  هناردن

 ۆش بـڕۆشـ یو داسـتان هو هنـ هو بكتر ب یوان هئ ۆالن ب ژهئا یال هق یآان هووداوڕ
ــ ژهئــا ــ ی هو هر هد یآــان ه ــا ی هق ــ ن شــ ژهئ ــ هبك نــن و  یــه هگیاڕان یــپو  هو هن

ش  هانـۆژڕو  هلـ.ن هان بكـیـرو ف هو هننـبخو ۆان بـیلسـتانگنیئ یالنـ ژهئـا یسرود
مـوو  ههـ ۆب،  دا ببووی هپ ی هلل هرو آ هدا س)سووور یرش( ی هخانی هم  هل)نزۆج(دا
 ی هو هئـ یوا باسـ هئـ،   یـهبوا)نزۆجـ( هان لیرتنگاڕ ێوگ ی هل هوس هح  هآ ی هوان هئ
  هان لـیـو هئـ  هخانـ یـهبا ر بۆالن ز ژهئا  هل ل همۆآ،  نچۆوا  هآ  هو هانگ هد ۆب
و  هآــردوو ان لــیــن زولمچــۆو  هانــدووڕ هپــر هد  ه)مــانر( یزرا همــ  هآــ ی هزراآــ همــ
 یواو هتـ،  آـرد هد یالنـ ژهئـا یال هقـ یشـڕۆش یباسـ  هو هبوونـ یازڕنـا  هك بـل هگ

و  یبـ هرد هد)نزۆجـ(ۆان بـۆیـخ یش بـوونۆنـاخ پـو  یازڕتر هاو یآان هاریجوت
 یچهـــــــ  هو هل جـــــــار هو ههـــــــ  هالم لـــــــ هبـــــــ،  شـــــــاآ هل د هر هـــــــۆان زۆیـــــــخ
ان یــموو ههــ،  تنــبــاس آــردن ب ینــ یهوا شــا هدا آــ هان نــیــ)نزۆجــ(یآــ یــهت هارمــی
   هو ه)نزۆجـ( هلـۆم آل هلـ یك بتـوان یه هوشـ چ  هوا بـ هآـ  هو هآرد هش د هو هان لیریب
ك ــرن و قازانجگــرب هو   هو هر هاتــ هســ هم بــ هك لــو بتــوانن ســود ببــان یــارگزڕ
 یآۆنـاآ  هشیم هه  هختان هشبۆدا خ یه هوناو هئ یزراآان هن م هناو خاو  هل،  ن هبك

 یهاوســـ  هآـــ)فـــاآس وود( ی هآـــ هزرا فراوانـــ همـــ،  بـــوو هر هـــۆز یآـــ یـــهكڕو نا
ــ ــ هم ــوو خــاو)مــانر(ی هزراآ ــ هب ــ هن ــاو یشــ هآ ــهبووآابرا)تنگــنیلكیپ(ین ــ ی ر ۆز یآ
ك  هرو ههـ ی هآـ هگـلآ،  آـردن هد یآـار یمـ هآـ  هر بـۆز،  ل بـوو هم هل و ت هز هو هت
ــ یــبل ــ یواو هتــ،  ر آرابــوویــب  هل ــ هڕگــن و ســابات و ژیــر هپ ك ــت یآــان هو بان
 یایـگ  هلـ پـ یآـان هو زار یو همـوو ز ههـ،   هالو هآ  هببون ب یآان هخانو،  ووبووچ
،   یــهزرا هو مــ هئــ ینــ هخــاو ی)تنگــنیلكیپ(ســود بووبــوون بــ یك و دارڕارو دژبــ
آـارو   هب ێوگ یرۆرو ز هس  هبرد هد یماس  هاوڕ  هب ۆیخ یآان هآات یرۆز ی هربۆز

 ینـاو  هبـوو  آـ ههـ  هو نـاو هش لـیتـر یآـ یه هگلآ،  دا هد هن ی هزراآ هم یآان هبار
  هلـۆكچب  یهزرا هو م هئ،  بوو)كیدریفر(یناو یش هآ هن هو خاو) لدینجفپ(ی هگلآ

 یآـ یـهآابرا  یـه هگلو آ هئ ین هخاو ی)كیریدیفر(آراو هد یت هتر بوو باشتر خزم
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و  هئـ،  ش بـوویآـ هریـارو زیر هوشـۆش دا  ز هو هل  ئ هگ  هل،  سن بووۆو ت هڕر توۆز
 ی هلـ همامـ ۆیهـ  هبـوو بـ یآـار هم هحك هو م هم هحك هم یكیر هخ  هشیم هه  یهآابرا
  یـه هگلن آ هم دوو خـاو هئـ،  و دا هم و ئـ هل ئـ هگـ  هلـ یكانج هناب  هآار و پخرا
 یآـــان هر هربـــ هك بـــوون و بـــ یـــه ژید  هشـــیم ههـــ) كیدریـــفر(و)تنگـــنیلكیپ( هواتـــ
 یزرا هم یالن ژهئا یآردن یرگر هب  هل  هش آ هو هل ئ هگ هل،  آرد هر دۆان زیآتر یه
و  هئـ  هبـوون آـ هو هئـ یایـور  هشـیم ههـ،  بووبوون  هڕراسان و توو هر هۆدا ز)مانر(
 یوونچـر هو د هنـد هگـاپو پموو  هه ژیو د هو هتب هالن بالو ن ژهئا یال هق ی هشڕۆش
و  گنـ هو د هئـ ی هو هبالو بوونـ   هان لی هڕگالن بوون و  ژهئا ی هرشۆو ش هئ  یناو

  هشـیم ههـ  هو هو بـار هل،   هو هتب هتر بالو ن یالن ژهناو  ئا  هل  هرت  آگ هد  هباسان
 ی هگـــج یاســـتڕ هبـــ:وتگانیـــ هد  هو یـــهباز  هر هســـخ هن و مـــینـــ هكـــپ یقاقـــا  هبـــ
ــــآ  هری همان و ســـڕرســـو هســـ ـــ ژهئـــا)مـــانر(ی هگـــلوا آ هـ ـــ  هالن ب ـــ ی هوڕ ،  ن هبب
نـاو   هلـ  هشـڕۆم ش هئ،  تنرناپر  هاتر سیك ز یه هفت هه  هل  هارـــم آ هئ:وتگانی هد
 یال هقـ  هبـ) مـانر( ی هگـلوا آ ههـات آـ هد هوو نـڕ  هان لـیـ هو هئ  وان هئ،  تنچ هد
ان یــناو  هو ه)مــانر( یزرا همــ ی هآــ هنــۆآ  هنــاو  هبــ  هشــیم هن و هــ هالن نــاو ببــ ژهئــا
 یآــــــان هلــــــ ژهئــــــا یواو هتــــــ  هتــــــان آــــــینیهاآــــــا ب: وتگانیــــــ هبــــــرد و د هد
الم  هبـ،  مـرن هن دبرسا  هان لیمووش هو ه یآتر یه یانیگ  هون هآ هد)مانر(یزرا هم
  یـهوت وانگانیـ هد ی هو هئـ  هآ  هو هآرد  هو هان لیریب،  ووچر  هس  هب یآ یه هماو  هآ
و  یڕۆگـان یـآان هفتـار هڕو  هقسـ ی هوشـ)تنگـنیلكیپ( و )كیدریـفر(  هوان واتـ هئ، 
و   هو هآـــــرد هالن بـــــالو د ژهئـــــا یال هقـــــ ژیان دیـــــتر یآـــــ یـــــه هند هگـــــاپو پـــــ
الن  ژهئـا یال هنـاو قـ  هل ۆییخ هب ۆخ ینیساد و آوشتن وب هفو  هپخرا:وتگانی هد

س  هن و آـۆخـ هد یآتـر یـهكـن یر هو وا خ  هندوو هس هر هپ یرۆو ز هو هت هدا بالو بوو
  هر بووۆآجار ز یهناو دا   هان لی هنج هآتر ئازاردان و شك یهو   یهس ن هآ یستۆد
 یواو هتـ  هآـ:وتگانیـ هشن ود ها هاوبآان د هریناو ن  هآان ل یهم هل ژهئا یواو هت، 
  .آان یهسروشت  یهاسای  هل  هآردن چیپر هس ینجام هر هس  هوو داوانڕو  هئ

،  بـوو هواآـردن نـب ی هگج یواو هت  هر بۆالن ز ژهئا یال هق ی هم داستان هئ       
ن و او بنـڕدا )مـانر(ی هگـلآ  هلـ مــرۆڤوا هالن بكـارن آـ ژهئـا  یه هوو ش هوا ب هآ
راو ۆجـــ ی هور شـــۆز  هالن بـــ ژهئـــا یال هقـــ ی هو داســـتان هئـــ،  ننڕـــ هپـــان یـــر هد
 یكبـوون یاخیو  هو هانڕ هگل هه  هدابوو آ  هو ساالن هر ل هه.آرا هد  هول یرباسۆج
ام بـوون ڕ  هشیم هه  هآ ی هانیاگو  هئ،   هو هرتگ یالن ژهئا یال هق یر هورو ب هر دۆز
ان یـكالو تشـ هان دیـآان هنـژیر هپـآـان  هڕ همـ،  آـرد هان دیفتار هڕ  هانیووا آ هئ
زانـد  هبـ هان دیـآان هبوون وتخوب و سـنور هرد هآان و هلیرس هاوان و قپ   هب،  دا هد

ان یـآان هریشـ  هزیـد  هققـ هلـ  هش بـیآـان هشـامگآان و  هلچ،  وونچ هرد هد یو ل
ر  هســ  هآــرد و بــ هان دی هماو آــردن دا ســاتڕ یآــات  هآــان لــ هپســ هئــ،  اگــ هرد هو
  هلـ،  النـدگ هان دیـآان هن وسـواریـزر هغـ هنـاو د هد هان نـیآان مل هر هگ هو ت پسۆآ
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ــ ــ هه ــوو ئ ــ هم ــگرنگ  هوان ــر ئ ــ هو هت ــوو آ ــرود هب ــا(یوا س ــ ژهئ ــتانگنیئ یالن ــ)لس   هب
الن  ژهئــا یال هقــ ی هر هورو بــ هو د هئــ یواو هتــ  هلــ  هو هر هنهڕرســو هســ یآــ یه هوشــ

 یزانـ هان دیـ)لسـتانگنیئ یالنـ ژهئـا(یسرود یآان هان وشیمو هه،   هو هبودابالو ب
و  هر هسـخ همـ یكشـت  همـ هئـ  هدا آـ هشـان دیان نیـآـان وا همــرۆڤ  هآـ  هنـد چهر هه
وا  هآـ یتـوان هد هان نـیـ هو هآـان ئـ همــرۆڤالم  هبـ،   هنرخـ ر بۆو ز هكراوپ  هالتگ
ن چــۆ  هآــ:وتگانیــ هن و د هد هـــــن پــ یوگــبــن و  گنــ هد دا بــ هو هت ئـــــــاسڕ هلــ
،  نچـب  هنرخـ بـ  هم سرود هئ  هو هئاواز  هبن و ب  هآان ئاماد یهاپ رواچتن ب هد
  هبـ پـرو ـوا ت هتن  ئـریـگب  هم سـرود هئـ ی هو هندنـخو یآـات  هك لـل ژهر ئا هه

ــ ــ هخوترم ــر هو م ــ هق د هت ــ ،   ان آــوتنی ــ  هل ــ ڵ هگ ــا( یش دا ســرود هو هئ  ینــ ژهئ
 ،    هو یـهآرا هد هنـ گنـ هد بـآراو  ده پشـگیری لـ نـهو  هو یـهاب هد هن)لستانگنیئ
  هویـجر  هآـان بـ هنـژیر هپـ یوارـر دارو ل هسـ  هآـان لـ هبالند،   هو هبو هو در ب هه
  هو هانـــیمگ  همـــگ  هآـــان بـــ هترۆآـــ،  یچـــ هان دیســـرود  هو هجوآـــ  هو و جوآـــیـــجر

 یگــن هز یگــن هد  هلــ)لســتانگنیئ یالنــ ژهئــا( یدوســر یئــاواز،  یچــ هان دیســرود
  هو بـ هو یـهدا هد یگـن هڕو گنـ هآـان و د هرگئاسـن چیآـو چـهل  هگـ  هآـان ولـ هسیآل
الن  ژهئـا یال هقـ یآـان هوالـ هو هـ هو ئـاواز هئـ یتنسـیب،  ووچ هد  هو هئاسمان یتاخ
ر ۆز یآـ یـه هند یـهآـان ئا همــرۆڤ،   هو هكـ هخـ یـنـاو د  هخسـتبوو یرۆز یكترس
  .آرد هد ید هادا ویان تیو شوم پخرا

دانـــاش و   هآـــ،  دا  هو ســـا هئـــ یر هبـــۆآتۆئ یگمـــان یتـــا هر هســـ  هلـــ              
و  آــرا بــوون  هرگــش یآــان هرمانــ هخــ  هك لــــل هگــو ن آرابــوو   هنــدرو  هــو هدانــ

  هر بـۆز داو ان لـیـكرخ چه  هواو هح  هآان ل هترۆآ  هك ل یه هست هد،  آوترا بوون
  هان بـیـوا هو هـ هو هشـتنیندا الن  ژهئا یال هق ی هوش هح  هل  هو یهآاوۆش هپو   هل هپ
  . هناوان هیرشمنان هژدو وا  یان آه ڕا گهالن  ژهئا

و )فـاآس وود(یزرا همـ  هر بـ هسـ  هتـر آـ یس هش آ هل ش هگ  هل)نزۆج(              
  هتــ هدا هاتوونــ ن  الی ئــاژه ی قــه  هآــ هر همتــ هقــ ی هرواز هد  هــــبــوون ل)لــدینجفپ(
 شپـ هو و هدارگـن هتفـ  هآـ)نزۆــــج( هلـ  هگـج،  نـد  هو هشـپو  هر هوا ب ،    هو هوورژ

 ن و هو هسـت هد  هال بـپـۆگو  هان خوترمـیموو هش هیتر یوان هو ئ هوتوو هآ موان  هه
و   هو هالن ژهئا یال هق ر  بۆ سه  آردنهرش  ه نیازیانو  هپان خرایازین  دیارن آه

  هت آــــــب هنـــ هش و هو هئـــ ،    هو هنـــ هر بكـــیـــگالن دا ژهئـــا یال هقـــ  هآـــ ێو هانـــی هد
 یرگـر هبـ ی هارو ئامادیان وشیموو هآان ه هل ژهئا ،   تآراب هن  هول یوانڕ هاوچ

) وبـال هسـن(بوون  هو همـرۆڤ یكرشموو ه هه  هب ژان دیآان هوت هستك هد  هآردن ل
و  هوۆنـدبخو  هو هآانـ هنۆآ   هرتوآ هپ  هل  وه ه)زارس لژۆ(یآان هگن هج ی هبارر هد  هآ
  هر آـ هآسـ یه،  منان بووبووژدو یآان هرشه یآات  هآردن ل یرگر هب یرف  هو هل
 ی همـاو  هلـ ،   رآـرد هد یستیوپ یرمان هف،  ستیب یآان همـرۆڤ یرشه یوا هه
آـــــــردن  یرگـــــــر هبـــــــ ی هن ئامـــــــادال ژهئـــــــا یواو هك دا تـــــــ یـــــــه هق یـــــــهق هد
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 یان سـیـ همارژ  هآان آـ هترۆآ ،   آرد پست  هد یرشم ه هآ یه)وبال هسن(بوون
 پـسـت  هان دیـآان هاری هنـ  همــرۆڤ یباران  هجقن  هواو هح  هبوو ل هتر دۆنج آپو 

آـان  یـهمراو،  بـوون  یـهرفتارگو  هئـ یناو بردنـ  هل یكیر هآان خ همـرۆڤتا ،  آرد
 و قـاچ و قـولی  اپـو هگـجوم یالمـار هپـن ویـڕ هپـاڕان یـل  هو هآانـ هنـژیر هپناو   هل

 دنــوك لــ دانیــان و هز هگــ  هبــ  هو هــــنیو ق یی هڕتــو  هر بــۆداو ز هان دیــآان همـــرۆڤ
 ر لــ هســ ۆك بــوو بــ یــه هو هآردنــ یا تــاقیــن هتــ  یــهرگر هم بــ هئــ،  رتنگــ هان دیــدا
ـــ ــــرۆڤ،  واندنش ـــ   هم ـــان هاری هن ـــتوان آ ـــان ی ـــ  هآ ـــان  هب ـــ یئاس ـــ  هب و  هخوترم
 یرشــم ه هدو)وبــال هســن( همجــار هئــ،  ناو بنــڕآــان  یــهمراو  هو هانــیآان هالــپۆگ
  هبـ  ش هزـد هر هآـ ی)نیامیـبن(دارو  ۆچق یپس  هبزن ی)لیرۆم( هو هآرد پست  هد
رش و ـره هبـ  یـهان دایـآان همـرۆڤ  هو هآ یهموو ال هه  هل  هو هانیزو تواناموو ه هه
  هآـ یكـت هزوتاقـه  چـیر ههـ  هو هانیشاندن هو  هق هو ل ۆچق  هب،   هو هماردان هل هپ
 یآـــان هبزمـــار دار  هالوپـــو  هم خوترمـــ هبـــ،  نـــانان هیـــآار  هان بـــوو بـــی ههـــ
ــ هپــمر ــ ژهئــا یرتنــگاڕ ۆخــ  هآــان ل ــ هبــ ،  ربــوو هد هآــان بــ ه هل ــ هعــر هو ن   هآــ ی هت
  هآـان لـ هلـ ژهئـا یواو هتـ،   هو دواو هر هبـ  هو هآشـان ی هشـانین  هبـ یدا)وبـال هسن(

هآـ،  ان آردیوتن هرآ هس یآان هاوار ۆیهمر ،    هو هآشان  هو دواو هر هب  هآ هو هڕ  
و  یكڕنـا  هر بـۆزآان  همــرۆڤ ،    التـن هوا هـ راو ناو  یه هوو ش هان بیآان همنژدو
 یكـیآت هتـ همـ هئ  زانی آه یان ده نه ،   انـــآ هل  ژهئا یدوا  هوتن هآ یم هرخ همت هآ
نـاو   هنـچاتر بیـآـان ز همــرۆڤ  هان واتیآان همنژست دویو یه هد  هبوو آ)وبال هسن(

و  هلــ ،   ننشــ هان بــوــــــۆیخ یواو هتــ یســت هآــان د هلــ ژهوســا ئــا هئــ ،    هو ییــهقوال
،  شتنۆیڕ هد  هو آه  هلیو هو ت هر هب  هآ هر هب هگن هت  هالنۆآ  هآان ب همـرۆڤ  هدا آ هآات
ن دا یمـ هآـ  هبـوون و لـیرگ ان لـیـر هگـن هسـ ێو هلـ  هآ ی هرازان هرو بچ وس هئ

 ان لـی هڕگـان داو یآان همـرۆڤ یالمار هپست و هد  هان هاتنیناآاو ل  هل،  بوون
داو  یالنـ ژهئـا یواو هتـ یرشـه یرمـان هف  هو هشانین  هب)وبال هسن(وجا هئ،  رتنگ
ش )ینزۆجــ(و  دا یالمــار هپــو )نزۆجــ(ر هســ  هآــرد یرشــه ۆوخــ هاســتڕ یشــۆخ ۆبــ
و  هئـ یآـ یه همچآردو سا یخا ل یكآ هشیف آردو)وبال هسن( هل یووڕر  هآس یه
وسـا  هئـ ،   آوشـت یشـیكڕ هك زامـدار آـردو مـم هآ ی)وبال هسن(یشتپ یه هلپول

ــ)وبــال هســن( ــی ــ  هش ب ــ،  وونچــنــد و  چــه ب ــ  هســت هو جــ هب  ۆیخــ هو ۆیــهخ ی هزل
  هانـدڕ هپـ  هو هسـت هد  هلـ ی هآـ هگـن ها داداو تفـیـو هز  هو ب هو ه)نزۆج(ر هس  هشتیهاو
 ان وییاشـپر  هسـ  هوۆستاب هه)ر هباآس( هبوو آ هو هش سامناآتر ئ هو هل ،    هوالو هئ
شــاند و  هو هدی اڕ   هو ۆیــهخ یآــان هنالــدار هور هگــ  هســم یزو توانــاــمــوو ه ههــ  هبــ
 یر هسـ هللـ هآـ  هب یزه  هب یآۆپ چهم  هآ یهآوتاو  هد یآان هۆڤمـر یالآگرو  هس
ر  هســـ یهخسـت یـو هلـ جـ هبـ دادا و ج ی)فاآس وود(یآان هكارآر  هك لآ یه
ــ یــهك   یــهك مردو هو   هآــ هر هگــو آار هو یــهو هز ــ ،   شــااآڕخــۆی  یو هز  هك ب م  هئ
ان یكنـد هر هـ هآسـ یـه ،   ر ترسـناك بـووۆتـر ز یآـان ۆیـهمر یواو هت ۆب  هن همید
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ــ ــیــآان هخوترم ــ ێان ف ــ ،   وونچــر هد ۆیداو ب ــ هل ــ هو آات ان یكنــد ههــ  هش دا آ
 یواو هتـ  هش بـیآان هل ژهئا ،   رتنگ یر داۆز یكش ترسیتر یوان هئ ،   التن هه
  هبـ ،   ان دانیـالمار هپـ  هو هآـ هوشـ هحـ یر هورو بـ هد هو لـ هو هسـت هد  هان هاتنـیل
ــ ــ ۆچق ــ هو ل ــو   هقق ــ هز هگ ــ  هو هو جووت ــیمشــك هآون ـــرۆڤ  هان ل ــ هم ــ  هو هآان ــرد ب   هآ
  هلــ آــ یــهر  هســ  هلــ  هو هناآــاو  هش لــ هلیشــپ ،   ان آــردنیــ هرزپ هو شــ یر هســی هق

 ژیـت ینـوآچآان و  هاوانپ  هل یآ یه یر شان هس  یهدا ێف ۆیخ  هو هآان هخانو
 یهـاوار ۆیخـ  هك بـ یـه یشاوانگو رت گاوان دا گ  ین هرد هگ  هل یتوند  هب ۆیخ
  هآــ ی هو هل ئــ هگــ  هر لــ ههــ ،  و قوچانــدی  آــرد یاڕ  لــه زۆر بــه په ســتاو ههــ لــ
  هلـ ،  و  ان آـردیـاڕ  هو هپـ  هپ  هخسا ب هڕ ۆان بیل هه ،   آان همـرۆڤ  هر هرشكه
  نـاوه و و لـه التـن هقانـدو هـ هان تـیـت  هو هالنـ ژهئـا یال هقـ یآ هر هس ی هآ هقام هش
ــ ،  مان  نــه ــ هت ــپت  هنان ــیق هنج د ــ هق ــ هرشــه  یدوا  هش ل ــان ۆیــخ  هو هآ ا ڕ پ
آـان  هلـ ژهئـا ،   هـاتن هل د هآـان هـ ۆیـهمر  هآـ آـات  هلـ ،   ك شكانراو تیگ هن
 چیو قـا هگـجوم  هو یـژهق  یـژهجـوق و ق  هجووق  هآان  ب یهوتن و مراو هان آیدوا هو

ان یـاوڕانـدن و ڕ هپـان یـر هالن د ژهئـا یال هقـ  هتـا لـرتن و گ هاز دگان یآان همـرۆڤ
ــ  هگــان قوتــار بــوون جیــموو هآــان هــ ۆیــهمر ،   نــان ــ  هآــ  هان آــیــكآ یــه  هل   هب
ــ ـــقق هل ــ) ر هباآســ(ی هـ ــوتبوو هآ ــ یو هر ز هســ  هن ــل  گر ز هســ  هو ل ــ ی ــوو هآ  نوتب
شــت و پ ر هســ  هتــگب یر هو یآــان هور هگــ  هســم  هبــ  هســت آــیو یــه هد) ر هباآســ(

ــ  همــاو بزانــ ــ ،    هان مــردووی ــ هب ــ ی هالم آــابرا نقق ــ ل ــ)ر هباآســ(ا بــووب ش ی
  هم لـ هو هئـ ،   م هبكـ  هم آـار هسـت ئـیو هم د همـن نـ:یوتگ   هت مردووید یئاوا هآ
م  هئـ  یآوشـتن یكسـت هبـ همـ یچهـ ،    هم ئاسـن هآـ هسم یوا نال هوو بوو آچاد ی

آوشــتنم  یســت هبــ هوا مــن مــ هآــاتن آــ هد ڕ هبــاو الم آــ هبــ ،  بــوو  هم نــ یــهآابرا
آـردو  هد ی هقـڕدا باز یآـان هنـیبر  هن لـشتان خوه  هش آی)وبال هسن(؟  هبوو هن
ر  ههـ ڕ هشـ ،   ست ناآاتیوپ یزۆز و دلسۆس)ر هباآس( ڕێهاو:یوتگو  یاندڕ هن
ــ ،    هڕ هشــ ــ)ر هباآســ( هباشــ یآــ ۆیــهمــردوو مر یكمـــرۆڤا یــن هت ك ــآات  هش لــی
ــد ــیســر هائ ــ  هن ل ــان هاوچ ــولن هز یآ ــولن هز پ ــ هد پ ــار ،    هو هخــوار  ههات  ی هدووب
 یانیـگ  همـ هسـت بخـ هم و د هبكـ  هم آار هست ئیو هم د همن ن:وتگی هو د هو هآرد هد
  هك لــــــآ یـــهدا  هو آاتـــ هلـــ. شیمــــرۆڤ یانیـــگاین هتـــ ،    هو هكـــر هو هبوونـــ یچهـــ
 چـی بـ ه؟د یـهار نیـو د هئـ ۆخـ)یمـال(یان آـوانیـڕهاو ی هئـ:یوتگـآـان  هلـ ژهئا
  هترسـان آـ هد  هو هلـ ،   شـتین ان لـیـرۆز یكك ترسـ یه هماو تن؟ر هاتب هس هو
ان ڕان و ســوڕ هگــ یدوا  هلــ،  تنانــدبی هگ)یمــال(  هان بــیــكانیآــان ز همنــژدو
ـــرآ هد ــ هـ ــال( هوت آ ــ)یم ــاخو یال  هل ــ هڕئ ــهخ ی هآ ــهزراۆد  هو ۆی ــ  هو ی ــ هآ  یر هوا س

    دیـان آـهوو چ هنـ پـ ی هنـده،   هو هتۆشـارد ۆیخ ێو هو ل هو هنجر وژ  هتۆبرد
 و ئــه ش بووبــوو وۆهــ بــ  هدا آــ یو هر ز هســ هوتــوو و هان و آــیــگ بــ یآــابرا

،   هوتـوو هرآـ هسـ  هنـ همـیو د هئـ،  اتآ ها دڕ وا و ۆیش خۆه  هو  ۆتهمردبووو هات هن
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شـحال بـوون  ۆران و خ هآامـ هند هو هآردو ئ هش دۆشاد و دلخ یآان هل ژهئا یواو هت
وتـن  هرآـ هس  هل پ یآردو داستان هان دیاوارـــه  هو هانۆیخ یگن هد  هك ب یهوا  هآ

،  آـرد هد  هپـاڕان یـآتر یـه ۆو بـ هو یـهاگ هدا د  هگـن هو ج هان لۆیخ یرز هرب هو س
 یگـن هان سـاز آـرد و ئاهـیـوتن هرآـ هسـ ینژ هك جــآردن  هئامـاد ۆخـ یچه ب هب
ــ( یســرود،   هو یــهرز آرا هئــاال بــ،  اآردپــر هان بــیــوتن هرآــ هســ  ینــ ژهئــا یال هق
وسـا  هئـ،  انیانـدچو   هو هنـدك خو یـه یدوا  هك لــنـد جار چـهان ی)لستانگنیئ
  هان لـیـپول  هكـپ چـهان ناشـت و ی هآ هڕ هم یرم هت  هو یهرز هرب هو س یكڕ  هر بۆز
  هآـ هراوژآـو  هڕ همـ یزار هر مـ هسـ  هل) وبال هنس(وسا هداناو ئ  هآ هڕ هم یڕۆگر  هس

 ینــاوپ  هان لــۆیــالن خ ژهئــا یواو هتن تــــب هد:یوتگــو  هو هنــدخو یكدا وتــار
بن تا دوا  هو ئاماد یقوربان  هن هان بكۆیخ یانژین و  هخت بك هالن دا ب ژهالئا هق
 ی هم قسـان هئـ)وبـال هسـن(ن  هالن بكـ ژهئـا یال هقـ  هلـ یرگر هان بیانژی ی هناس هه

 یایدالیـم  هان دا آـیـاریب یـیاكت  هآـان بـ هلـ ژهوسا ئا هئ،   هو هآرن هد  هدوبار
تـرس و  هنـ یالنـ ژهئـا یواو هتـ ۆت  بــبكر یاریخت آردن د هان بیگو  یت یهئازا

ش  همــ هئــ،  نننــو هد  یتــ یــهك دا ئازاــانۆژڕئــاوا   هلــ  هبــوردو آــ ۆخــ  هئــازاو لــ
و  هئــیــش )ر هباآســ(و)وبــال هســن( هم درا بــ هآــ یــه ی هلــپ یایدالیــنــد آــراو م هســ هپــ
 ه وو  هوۆزرا بـۆآـان د هن و آورتانـیـز  هلـدا آانـ هپسـ هئـ یوورژ  هل ی آه یهایدالیم
  همــوان لــ هآشــ یــه یانــۆژڕ  هاردرا آــیــواش ب،  بــوو ههــ یابیــردو نا هز یكــگن هڕ

ــات ــ یآ ــان هح ــیدالیدا م هو هس ــ  هاآ ــن هب ــ  هو هانیگس ــم،  لواســن هه  ی هلــپ یایدالی
  هان بـی ژهدر   هاریم ب هاش ئپ،   هآ هراوژآو هڕ هم  یهآرا و درا یاریش دیم هدوو
ان یـوتن هرآـ هو سـ  هآـ هڕ هشـ یواو هتـ یدا باس یه هو هبوونۆو آ هداو ل هآ هو هبوونۆآ
و  هئـ ۆك بـوا ناو هآ  هو هآرد  هو هان لیریب،  آرد  آان دا همـرۆڤ یرشیر ه هس  هب
 ببــ  هڕ هو شــ هئــ ینــاو  هان دا آــیــاریب  یــیاكت  هبــ،  ت ــبكر یاریــد  هڕ هشــ
،  آرابـوو پـ یسـت هرش دـه  هاوگلۆم  هل  هوات  هوو هل  هونكچ)اگلۆم( یگن هج هب

 یواو هل تـــ هگـــ  هوتبوولـــ هدا آـــ یو هرز هســـ هلـــ  هش آـــیـــ)ینزۆجـــ(ی هآـــ هگـــن هتفـــ
  هت و لــزرارپب گرنـگ یكشـت ك هو  هاردرا آـیـو ب هو یـهرایگل هآان ه هآ هشیف

  هش دا دووجـاران لـیكسال  هت و للبواسر هالن دا ه ژهئا یال هق یئاال یخواروو
ـــۆئوآت ی هدوازد ۆژیڕ ـــ  هو هر هب ـــاو  هو ل ـــتڕ هن ـــاو یرز هو یاس ـــیه ـــ  هن دا ب ادو ی
دا  هڕ هو شـ هالن لـ ژهئـا یوتنـ هرآـ هو سـ) اگـلۆم(یگن هج  هوتن ل هرآ هس یر هو هریب
 یال هقـ  یشـڕۆش یا بـوونپـر هالن و بـ ژهئـا یال هقـ یرز هربـ هان و سـمـرۆڤر  هس هو
  .بگیرت آی پ بكرت و هه یه قه تهالن  ژهئا

*  
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  م هنجیپ یش هب
*  

ش ی)یمال( هوۆب هكتر دیز ههات ن هفرو بووران تا د هزستان و ب یساردو س       
 ی ههان هب  هب یك مالۆژڕموو  هه ،  بوون هرتر دۆز یآان هرفتگرو یگ ۆژڕ هب ۆژڕ
  ههات هد گن هستاو  در هل د هو ه هخ  هتر ل یالن ژهئا  هترلگن هدر   هو هرۆز
  ل یآ یهال هب یچخواردن دا ه  هل) یمال(  هآ  هند چهر هه ،   هو هرآارآردن هس
 دا هشان دیوا ن ۆیخ  هشیم هالم ه هب،  خوارد هد یخواردن یباش هربۆبوو و ز هن
 یرۆز،  تنشآ هد  هوگ ینج هڕ ل هگو  یه هه  یاریناد یآ یهشۆخ هو ن هئ  هآ
 ج هب یآار  ههان  هن بیوآترچب  هب،  و  ۆه یهزۆد هد ۆیخ ۆب یانوویوبب
  ی هنو  یهوانی هد  هوجان هگ  هر بۆز ێو هو ل هآ هماوۆگر  هس  هوچۆ هشت و ده هد
و  هند  پاگه پرو ل هگ،   هو یهدا هد یگن هڕ هآ هناو ئاو  هل  هآ ۆیخ
  هل) یمال(انیكۆژڕ،  آرا هد یمال ی هدواو  هل ۆاست و درڕ  هش  بیآۆل هوقس هقس
 ی هآ هڕۆش  هواش آلكواش هآرد و ه هد ی هاسگیالن  ژهئا یال هق ی هآ هوش هح
  هآرد گبان یو هئ) رۆآل(دا هوآات هخواردو ل هد ی هنجشاند و و هو هادڕ ۆیخ
نم و ی هگا بڕت گ ێو هم هد  هآ  یه هه گرنگ یكشت:وتگ) یمال( هو ب  هوالو هئ

 یال  هم لۆمن ت یانی هب هآۆمیئ هآ  یه هو هش ئیو هئ،  م هكی ۆباست ب
  هآردو ل هنت دژیر گه یویود هئ یری هو س هوید  هو هآ هنژیر گه
  هو هویود هل  یهزرا هو م هئ یآانۆمر  هك لآ یه،   هو یهبووب ڕۆم)فاآسوود(یزرا هم
  یهو آابرا هتت ب هوخسڕ ۆالم ت هب،  تانمن دوور بووم ل  هند چهر هه،  ستابوو هو

ل دا  هگ  هتن و قسانت لنا دابۆیت یرو لموز هس  هست ب هد  هدابوو آ  همـرۆڤ
ش ی)یمال(؟ یه هه  هاریرسگو  هئ ۆكت برام هو چ ۆ؟تچی یانی  هم هئ،  بكاتن
  هقق هشتن و لیهاو  هجووت  هوسا ب هو ئ یوانڕ یوال هوال ئ هئ  هآ ی هو هئ یدوا

و   هناوه همن دان یر لموز هس هب یست هو د یهوا ن یوتگآرد و یهاوار  هو هآوتان
و )یمال(  هآرد یووڕ) رۆآل( ۆیهدر  هم هو ئ هآردوو هم ن هم آار هز من ئیگر هه
و   هآردوو هت ن هم آار هئ ۆت  هآ بل ۆند بخو سو  همن بك یاوچ یری هس یوتگ
آرد  هد یند چهر هه)یمال( هناوه هن  هوۆت یزۆر لم هس  هب یست هد  یهو آابرا هئ
ر  هسان هیالم د هب،  ند بخواتنبكاتن و سو)رۆآل(یماشا هت  هآ یتوان هدی هن
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و شت ۆیڕ) یمال( هو ۆژهڕو  هتر لیئ،   ۆیهدر  هم هوت ئگی هآردو د هد ل یحاشا
  .ووچر هد ۆیماو ب هن ێو هشت و له ج هب یالن ژهئا یال هق

 ی هآ هڕئاخو یال  هووچت س بل هآ  هب شت یچه  هآ ی هو هئ ب هب) رۆآل(    
 ی هڕو ئاخو هناو ئ ی هآ هنجموو آاو و هه یآان هور هگ  هسم  هب ێو هل) یمال(
او گن هڕ یآ یه هشمڕ آرو هش ۆند آل چها تا ڕ هگ هد یورد  هرو بن آردو ب هس
،   هو یهزۆد  هوۆشاردراب  هدا آ)یمال(ی هآ هڕناو ئاخو یایگو  هنر وژ  هل یگن هڕ
ان یوال هآان ه هر هوال د هه  هترۆدا آ)یمال(یون بوون  هك ل یه هفت هه یدوا  هل
 یاگر هد پش  هل  هو ه)دنگلنیو(یزرا هم یر هوب هان لی)یمال(وا هنا آه
 ی هسور یكمـرۆڤبوو و   هدواو  هب گیسورو س یآ یه هسكیالگ  هآ  هو هآ هخانی هم

دا   هو)یمال(یزۆر لم هس  هب یست هوو دچ هآان د هكارآر  هل  هن آگوگن و گخر
 خواردی هشت و دۆكری هش دیو هئ)یمال(  یهدا هد یآر هش ۆآل  هورد  هناو ورده هد
،  آرابوو  هش هبوو ق هن ژم  هل)  یمال(  هوت آ هآ هرد هوت وا دگانی هآان د هترۆآ، 
آان  هترۆآ،  بوو یلواس هه  هو یه هلل هر و آ هس  هان بیوش هبن یآ یه هشمڕ
و  هتر لیئ،  بوو یازڕ  هو ۆیهخ یزع هو  هر لۆز  هاربوو آیوا د)یمال(وتگانی هد

  . هو هان بردۆیخ هریب  هآرد و ل هد هن) انیمال( یالن باس ژهئا هو هآات
 یواو هت  هب  هو زستان هئ یرۆز یكلۆرماو س هندان هات و س هبڕ یگمان        
 ،  بوو خت و ساردو س هس یتا بل یكندان هل بۆه هو س هخت هناو شرش هه
 ستا بوو هاوڕ یموو هوتبوو و ه هآ یآ گهالن   ژهئا یال هق یآان هآارو بار یواو هت

آان  هراز هب،  دا هنجام د هان ئیآان هناریوسم  هو هبونۆآان زوو زوو آ هل ژهئا، 
 یواو هت،  داهاتوو بوون یآان هشان و آارو بارآ هخش هن یرم هگر هس
ر  هاترن وهیك و ر هریآان ز هراز هوا ب هدانا بوو آ  هو هان بیآان دان هل ژهئا
الن  ژهئا یال هق یآان هآان و آارو بار هالنگیو  هخش هتوانن ن هد  هشن آیوان هئ

الم  هب،  تآر هآان د هراز هب هر ب هه  هو آاروباران هئ،  ن  هبك یارین و دژداب
ر  هگ هئ،  تنر ب هس  هل یموان هه یاڕش یكالنگیو  هخش هموو ن هت هب هد
 ی هگج  هآان ل هآارو بار یواو هوا ت هرتوبان  ئگآ یه)وبال هسن(و )نیۆلناپ(
  ،  وونچ هد  هوڕ هاندا بۆیخ
آتـر  یـه  هب ژد  هشیم هآان دا ه هآارو بار یواو هت  هل  هراز هب  هرو دوو ن هئ الم هب

ــ ــوون ب ــو ۆب ــ  هن ــ هئ ــهر  هگ ــ ی ــهوتباگیب آ ــ ی ش  هڕ ۆیمســال جــیئ  هوا باشــتر هآ
 ۆیمسـال جـیئ  هآـ  هر وا باشـترـخ هوت  نگی هو د هوۆب هت دیتر قیو هت ئندرچیب
 یانـدنچ ۆبـ یو هز  هفالنـ  یـهوتباگیب ر هگـ هان ئـیكآ یهان  ی،  تنندرچیب گیس
ــ هآــ ــ  یــهو هو ز هر ئــــخ هوت نــگــی هآــرد و د هد یتــ یــهاژتــر دیو هئــ،   هم باشــ هل  ۆب
ردو  هو هـ هئـ  یه هوو شـ هئـا بـ،   هبـارتر  هو لـ هباشـتر لـ هگـر  هنـد هو چه یاندنچ
،  یآتـر یـهل  هگـ  هان بـوو لـیـمشـت و م  هشـیم هآتـر بـوون و هـ یه  هب ژد  هراز هب
و  یوانـ هڕ ۆیهـ  هبـ،  بـوو هان هـۆیـخ یرگـن یـهال  هرازانـ هو بـ هش لـیكـآ یـهر  هه
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 یگـن هآـان دا د هلـ هسـ همـ یواو هتـ  هل  هشیم هه)وبال هسن(یوختڕوخت و گ ی هقس
 ی هو هر هد هلــــ،  بــــوون هر هــــیــــتگ یرگــــن یــــهنــــاو اله هد)نیۆلنــــاپ( هلــــ یاتریــــز
  هلـ یتـ هبـیتا  هبـ،  وتـووتر بـوو هرآـ هسـ)وبال هسن(م  هرد هش دا هیآان هو هبوونۆآ

ر ــآــان ف هڕ هدا مــ  یییــهو دوا هلــ،  بــوو ههــ یاتریــز یرگــن یــهآــان دا ال هڕ هنــاو مــ
 گـو دوو  هباشـ گوارچـ(یمـ هاریـب ی هآـ هگـب  هو هباعـ  هباعـ  هبـ  هآ،  بووبون

 انـدوچان یـ هو د  هو هوتـگ هد  هو هباعـ هباعـ  هدا بـ جـ و بـ جـ  هان لی) گهخرا
و  هلـ یتـ هبـیتا  هدا بـ هك دـان  لی هآ هو هبوونۆان آوی هباع  هو باع هر جاران بۆز

 ی هبـار  هلـ یكتـوآڕ گهند  چه)وبال هسن(،   یهآردبا ی هقس)وبال هسن(  هدا آ هآات
و  هئـــ یووڕ  هلـــ  هوآـــۆندبو آـــردن  خوـــخ  هو مـــاالت بـــ یدارڕ هو مـــ یاریـــجوت
  هلـ،  ر بـوو بـووزرا ف هو م یرجوت یآان هارآارو ب ی هخش هك نل هگدا  هبانآت
ك ل هگو  یپی گه هد  هزانانر لۆخستن دا زڕو  ییایمیآ ینی گهارو یجوت ی هبار
ـــ ـــ هن ـــگ ی هخش ـــو  گرن ـــ یوختگ ـــا ۆب ـــارو ب ـــان آ هآ ـــآ ـــوو آ ـــ  هشـــا ب ـــی  هب پ 
ــ ــ هن ــان هخش ــال هســن(یآ ــا)وب ــ ژهئ ــ هل ــان ه ــوو  هآ ــی گهم ــآان هن ــی  یكنشــو  هان ل
ر  هسـ  هلـ  هر بـۆازین هت،  بوو هن یآ یه هخش هن یچه)نیۆلناپ(،  نا هدارآراودا داید
ابوو یـد،  اتنناپك نجام هئ یچه  هب) وبال هسن(یآان هخش هوت نگی هد  هو ۆیییهخ
با دروست آـردن  یئاش ی هربار هد،  باربوو هل یكل هه یما هت  هب)  نیۆلناپ(  هآ

 مـ  همـ  یه هوو شـ هتـر ئـا بـ یكارآارو بـ یچه ۆب  هآ،  ر آراۆز یكمشت و م
  هوخــــت و لــــگر ۆز یآــــ یــــه هو هآردنــــ شــــ یدوا  هلــــ)وبــــال هســــن(آرابــــوو هنــــ
الن دروسـت  ژهئـا یزرا همـ ی هرز هبـ  هنو شـو هلـ)با یئاش(  هآ   پویسته:یوتگبار
  هر باشـۆز یآ یه هگبارو ج  هل یكردگو  هآان دوور هخانو  هل م هآ  هتن آبكر
 یال هقـ یواو هتـ یبـا هآـار) بـا یئاشـ( هت بـتوانـدر هد ێو هلـ،   هسـت هب هو م هئ ۆب
 یال هقـ یآـان هو بانـ هڕگآان  هڕموو ئاخو هه  هوساآ هئ ،  تنن بكریالن داب ژهئا
ــا ــ ژهئ ــار هالن ب ــهبا هو آ ــاك دڕ  ی ــب هون ــ هو هت ــامراز یواو هو ت ــان  پویســته  هئ  یآ
  هنجـرمـان آوتـان و و هخـ یناشـو م ییبـا هآـار یك مشـار هزرا و هم یكیكانیم

  هتـر بـ یآـان هرازئـام یواو هن و تـیشـۆر دیشـ ینو ماشـ ییبا هآار یورد آردن
م  هسـتا ئـتـا ئ  هش آـیآـان هلـ ژهئـا،  تنآـر هن دیداب یبا یئاش یبا هآار ۆیه
 یواو هتــ  هونكچسـتبوویب هان نـیشـیت ناو هنانـ هبـوو و تـید هان نـی هالنـ گـهل و  هآـ
  هش بوو آ ۆیهر ب هه ،  ن بوون ۆو آ ییتا هر هالن س ژهئا یال هق یآانال گهل و  هآ
ل و  هو آـ هئـ یباسـ  هآردو آـ هشل د)وبال هسن( ۆان بیوگ هو همانڕرسو هس  هر بۆز
آـارآردن و  ی هوشـ)وبـال هسـن(آـرد هالغ د هان قـۆیـخ یوگـآردن  هد ۆب ی هالن گه

و و  هو هآـرد هون دڕآـان  هلـ ژهئـا ۆبـ ی هرانـۆراو جۆجـ  هرو ئـام هرتن لـگـر هسود و
 یاڕگـ هو هنـدن و لـخو  هكانـینت هعـ  هرو ئـام هئـ  هوت آگی هد،  آردن هد ۆب یباس
م  هالن لـ ژهئـا یواو هباتن و تـ هد  هو هپشو  هر هاتر بیان زی هو هرآردنیالن و ب ژهئا
ــه هگلآ ــ  ی ــ  هل ــوو  هه ــهوڕم ــ ی ــدلن  هو هآ ــ هاتر دی ــال هســن( هو هبن ــ)وب ــ هه ــارو م وو آ
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  هك  بــمـوو آار ههـۆب ،  شـا بـووچآ هخشـ هنـ یواو هت  هب ییبا یئاش یآان هبار
وبـال  هسـن،   هن باشـ هبكـ چـیوا  هكخسـتبوو آـڕ  یواو هت  هو هبار  هل یآ یه هوش
 ی هبخانـآت یآـان هتوآـڕ گـه  هلـ ی هنانـیو زان یـیزا هو شـار هخشـ همـوو نـ هو ه هئ

ــ یســود  هو هنزۆجــ یمــال ــ ههــ،  رتبــووگر هو  ل  یر هو  هآــ ی هانــیاریو زان همــوو ئ
  :ر بووبووف  هبانآت م س هرتبوو لگ
  .مالۆسـود ب  هب یزار آار هه-1
  .ارینداز هئ  هتوانن ببن ب هموو د هه-2
  .آاران  هتاز ۆبا ب هآار یربوونف-3
ا د هنجـام د هادا ئـیـت یشـانآ هخشـ هنـ یآان هآارو بار)وبال هسن(  هآ ی ۆژهڕو  هئ
ــ هبــوو آــ  ۆژهڕو  هئــ   هنو شــو هئــ،  آــان بــوو هجوجــ ینــیربر هســ یوورژو پشــ  هل
نـد  چـه ێۆژڕ) وبـال هسـن(  هآـ ۆیـهب،   هسـت هبـ هو مـ هئـ ۆبار بـوو بـ  هل یآ یه هگج

 ینجـام دانـ هشـان و ئـآ هخشـ هنـ یدانـان یكیر هو خ هوورژو  هئ  هووچ هك دجار
ك ـنـد جار چـهك ـۆژڕمـوو  ههـ،  بـوو هد الن ژهئـا یال هقـ یآـان هآارو بار یواو هت
دروسـت  یكـیر هخـ ێو هداو ل هد  هالگا ۆیر خ هس  هل یاگر هو د هوورژو  هئ  هووچ هد

ــ ــ یآردن ــان هخشــ هن ــار یآ ــوو هآــان د هآــارو ب ــآت،  ب ــان هب ــ هو هآــرد هد یآ و  هو ئ
 آردن هد یناو موتاال هر داد هس  هل یكرد هب  هل گهوا  هئ  یهبا یست هب هم ی هنشو
  هلـ گـه  هر بـۆرت و زگـ هد یآـان هردو سـم هوان هن  هل یكیبار یكچ هگ  چهارگ، 
نـا ه هدا د  هنانو شـو هر ئـ هسـ  هبـ یلـوو و هچـ ههـات و د هوال د همالو ئ هل ب گه
 یئاشـ ی هآ هخش هن،  بوو یزیو  هزیر و هش  هیانیشۆخ  هل،   یهبوا یست هب هم  هآ
 ینــدلیك ه هو یدار هو ددانـ  چو هقـو الت چخـوارو خــ یتـ هك  خــ هو یبـا هدیـئ

 ۆبـ ی یه هخشـ هم نـ هئـ،  اوانچـر  هب  ههات هر آردبوون و ئاوا دیگك ل لئوتوموب
و  هر ئـ هسـ  هوونـچ هد  هرآات آـ هآان ه هل ژه؟ئا چیهوا  هبوو آ هوون نڕآان  هل ژهئا
 ڕۆآـــان مـــ هآـــۆت هتخـــ هخـــ  هلـــ  هو ییـــهایور  هو بـــ هو هبوونـــ هوشـــت د  یه هخشـــ هنـــ
ــ هد ــوگو  هو هبوون ــوت دی ــرد هان ق ــ،   هو هآ ــ  هآ ــوو  هه ــۆژڕم ــك جارــ هك د   ههاتن

آــان و  همــامر،  آــرد هان دی هخشــ هو نــ هئــ یماشــا هتــ)وبــال هســن( ی هآــ هنشــو
ان یـاوگن هو هـ هو هبوونـ هورد د ییایـور  هر بـۆز  هو هوورژ  ههاتنـ هد  هآان آ یهمراو
ن و آـان بنـ هخشـ هنـ یآـان هلـه  هلـ گـبـادا  هنـ  هآـ ی هو هر ئـ هب هشت لیهاو هد
  هنــــاو گــــه  هخســــت هد ۆیخــــ  هآــــ ی هالنــــ ژهو ئــــا ها ئــــیــــن هتــــ،   هو هتــــش بب هڕ
م  هرت و لـگـ هك دیـر هالتـ ۆیخـ  هشـیم ههـ  هراز بـوو آـ هبـ  هرن ی)ینیۆلناپ( هو هئ

  هرد بــآــ ۆیناآــاو خــ  هان لــیــكۆژڕتــا  ههــ،  یبــ هرد هد  ۆیخــ یــیزا هڕنــا  هآــار
  هو هنـۆژیاتر تیـز ۆو بـ هوۆورد بـ)وبـال هسـن( ی هآ هخش هن  هل یقول  هر بۆووراو زژ
ــ ــ هل ــ یه هخشــ هو ن ــ هدا ب ــ یمــال هوالو ئ ر  هســ  هر بــۆو ز هو یهاڕســو هدا د هآــ هخشــ هن
و  هر لـ هو هـ هو هآـرد هد ل یریآرد و ب هد ی هخشانن هو ن هئ یماشا هت  هو همانڕسو
 لـ ی هسـخ  هو هكـاوچال هسـتاو بـ هاوڕ  هآـ هخشـ هن یآ یهال هس  هل م هدا آ هآات
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  ههـات و تـا لـ هد هنـ  هول یشیآ یه هو ورت یوانڕ هد یت هو یهڕۆم  هر بۆآرد و ز هد
  . هو هر هڕد  هووچوسا  هست و ئیم ی هآ هخش هن  هبلند آرد و ل ۆیخ یاگ گ

) یبـا هدیـئ یئاش( یت آردندروس ی هربار هالن د ژهئا یال هق یلك هخ یواو هت    
 یوا دروست آردنـ هآرد آ هد هن  هو هو هل یلۆنك)وبال هسن(،   هو هش هدوو ب  هببون ب

 ۆیخـ  هبـ  هآ هخش هن  هونكچ،  تنو هد یرۆز یو آار هخت هوارو سژد)یبا یئاش(
ردو  هبـ  هبـ یسـتیوگ  هو ئاشـ هئـ یواریـد یدروسـت آردنـ  هآـ یزانی هنابوو دیدا
 یالحـ هبـ هز یآـ یه هروان گه  هتكب هش د هو هئ یدوا،   یه هر هۆز یكخیزل و گ چه
نـام و  ید  هبـ یستیوگش  هوان هل  هگج هآ هرداش هب یانڕسو ۆتن بدروست بكر ۆب
  هالنـ گـهل و  هو آـ هئ یدا آردنی گه ۆب)وبال هسن(  هآ یه هستور ه هستور ئ هئ یل هت
ــ ــ  هشــیم هه ــل یگــن هد ب ــ یباســآــرد و  هد  هو ــ،  آــرد هد هن ــ  هل ــ هگ ش دا   هو هل ئ
) یبـا یئاشـ( یآـان هآـارو بـار یواو هش تـیكسـال ی همـاو ۆبـ  هوابوو آ یڕ هباو
و  هو یهشــۆخ  هونـ هآـ هتــر دیئ،   هوآـار هئـ یواو بـوون هتــ یدوا  هتن و لــب هواو د هتـ

ا یـن هك دا تـ یـه هفت ههـ  هتن لد ل یوا  هآ  هو هتب هم د هآ  هند هو هان ئیآان هآار
  .ن هآ هان آار دۆژڕ س
  هدـز  هبـ یسـتیوگ،  تـربن هور هگـ  هآـ:وت گـی هد)ن یۆلنـاپ(  هو هتـر یآ یهال  هل   

ر ۆز یكپبـات هت  خــب هش د هو هئـ ۆبـ،   یـه هانۆژڕ یراآۆخـ یرو بـووم هبـ یآردن
دروسـت  ۆان بـۆیـخ یآـات یواو هالن تـ ژهر ئـا هگ هئ ۆخ،  تنول بدر هت و هبكر
 یآـ یـهرانگمـرن و  هبرسـان د هموو ل هوا ه هن ئ هبد ۆیف  هب) یبا یئاش( یردنآ
 ۆیهـ هبـ،   هو هشـ هدوو بـ  هالن ببون ب ژهش ئا هست هب هو م هئ ۆجا ب.تنواو  داد هت
ــ ۆبــ،  آتــر یــه هل)نیۆلنــاپ(و )وبــال هســن( یایــج یاڕ ــ هئ ــ هو م ــ هســت هب   یواو هش ت
،   هو هدانــ گنــ هد  یــهخرا  همــ هئــ  هآــ آــات،   هو هشــ هدوو بــ  هآــان ببــون بــ هلــ ژهئــا
ــ ــد هه ــگن هك دن ــهان دای ــال هســن( ی ــ)وب ــ ۆو ب ــ ۆژڕ س ــارآردن ه ان  یشــیكند هآ
 یچهـ  هبـ یگـن هد  هآـ ی هو ها ئـیـن هتـ،  اتریز یراآۆخ ۆب) نیۆلناپ( یهان دایگن هد
ان یـال یچهـ یونـد ژهر هبـ ۆبـ  هبوو آـ  هزد  هر هآ ی)نیامیبن( هو هدا ئ هن  هو هآ یهال
 یئاشـ(  هو نـ بـ هاد دیـراك زۆخـ  هنـ  هوابـوو آـ یڕ هبـاو  هونكـچ،  دا هن  یگن هد

ـــا ـــب هش  د)یب ـــ  هت ـــ ۆیه ـــ هآ ـــار  ی هو هم آردن ـــب(آ ـــی هد) نیامی  یئاشـــ: (وتگ
 ید هك وـانڕۆگ یچو هـ یتـ ۆیـهك خ هر و هالن هـ ژهئا یانژی ب هو ن ب هه)یبا
  . هو هنتم هد چیوگ پرو  هروا ب هه  یه هه ی هو هت و ئ یهنا
  هوـل یوا باسـ هبـوو آـ هتر هـگرنگ یكشت) یبا یئاش( یدروست آردن  هل  هگج

آـان  همــرۆڤنـد  چـهر ههـ،  الن بـوو ژهئا یال هق  هآردن ل یرگر  هش بیو هتن ئبكر
الم  هندرابوون بـك شـكـالن ت ژهئـا یال هر قـ هسـ  هانـیآردبو  هان آـییكرشه  هل

ـــ همجـــار هنن و ئـــآـــان واز نـــاه همــــرۆڤ  هار بـــوو آـــیـــدوون و ڕ یكشـــت   هش ب
الن  ژهئـا یال هقـ یالمـار گـهسـان یاآتر دچـ یكبـوون هباشـتر و ئامـاد یآ یه هوش
الن   ژهئـــا یال هقـــ ی هو هرآردنـــیگك شـــكاندن و داـــت یوایـــه  هو بـــ  هو هنـــ هد هد
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دا  هوآاتـ هلـ یت هبیتا  هب،   هو هن هآ هد)  نزۆج( یو هانڕ هگ ۆز تر به هب یكرشه
و  گنـ هو د یـه هگلم آ هلـ)نزۆجـ( یانـدنڕ گـهاڕالن و  ژهئـا یال هقـ یوتن هرآ هس  هآ

 ۆمقــ ۆو مقــ هوۆدابــ یگــن هدا د یــهزرا هم مــ هش لــڕۆشــ یوتنــ هر آــ هســ یآــان هباســ
  هشـڕۆو ش هالن و بـاس لـ ژهئـا یال هقـ یر هورو بـ هد یتر یزراآان هناو م  هوتبو هآ
  هان لـچیـگر هبـ  هو نـاو هتـر لـ یزراآان هم یآان هولسات ی هربۆزآرا  هد یرۆز  هب
لـس و  هم هـ هئ،  آرد هد مـرۆڤ یآان هرمان هآان و ف هآارو بار یآردن ج هب ج
ــ هآــ ــا ی هوت ــ ژهئ ــ  هالن ل ــ یواو هت ــ ۆژڕزراآــان دا  هم  ی هر گــهاتر یــز ۆژڕ یدوا  هل
 ۆزووتـر بـ یكرشه  هان لیریاتر بیآان ز همـرۆڤ  هش بوو آ ۆیهر ب هه،  ند هس هد
  .آرد هد  هئاماد  هست هب هو م هئ ۆان بۆیو خ هو هآرد هالن د ژهئا یال هر ق هس
 یاڕ،  آتــــر بــــوون یــــه ژیر د ههــــ  هو هشــــ هو بــــار هلــــ)نیۆلنــــاپ(و )وبــــال هســــن(
دا یــ گهآــردن  ۆخــ  هلــ یرگــر هبــ ۆردار بــگئــا یآــ چــهت ــب هد  هوابــوو آــ)نیۆلنــاپ(

،  تنبـدر ۆبـ یباشـ یكـول هنـان هـآـار ه  هبـ یتـ یـهنچۆ  هبـ یگـرنگتن و بكر
اتر یـآـان ز همــرۆڤ یز آردنــه بـ ۆتن بــب هد  هوابـوو آـ پـی)وبـال هسن(الم هب
 یكتن و آـارردرـالن بن ژهئـا یال هقـ ی هو هر هد ۆش بـڕۆوا شـ هتن آـول بـدر هه
ر  هتن و ســب ید هالن و ژهئـا یال هقـ ی هو هر هد  هلـ  هشڕۆو ش هتن تا ئش بكریرۆز
ـــب ـــ،  تنرگ ـــ هو هئ ـــ  هش ب ـــه ۆیه ـــد  پروپاگ ـــاردنۆز ی هن ـــ یر و ن ـــ هترۆآ ـــان ب  ۆآ
 ژید  هن آـــیر بكـــرـــن و فادر بكـــرگـــالن ئا ژهئـــا یواو هتـــ،  تـــر یزراآـــان همـــ

وتـوو بـن  هرآـ هسـ  هم آـار هت و لـر ب هگ هئ،  ن هش بكڕۆن و شڕ گهاڕان یئاغاآان
رش و ـه یریـبـن و ب هز دـه اتر بـیون و ز هآ هد گۆل و  گه  هآان ل همـرۆڤوا  هئ

الم  هبـ،  ون هآـ هز دـت و ه هتاقـ  هتن و لـنیالن نـام ژهئـا یال هقـ ۆان بـیـالمار گه
ان یـرگر هبـ یزـه،  انی هزراآـ همـ یالنـ ژهت و ئـاـر ب هگـ هوابـوو ئـ پـین یۆلناپ
،  ون  هآـ هرد هالن سـ ژهئا یال هر ق هس ۆرش آردن به  هآان ل همـرۆڤوا  هت ئب هن
تـر  یزراآـان همـ  هوو بـداتن لـڕش ڕۆر شـ هگـ هئـ  هوا بوو آ پی) وبال هسن(الم  هب
  هرش آــردن لــــه یآــان توانــا همـــرۆڤ  هونكــچ  یــهن یرگــر هبــ  هبــ یســتیوگوا  هئــ
  .ن هد هست د هد

ــا     ــ ژهئ ــوگآــان  هل ــی ــاپ(  هان ل ــ هادڕ) وبــال هســن(و)ونیلن ــ،  رتگ ــ هب ان ی هالم ن
  هلـ،   هاست تـرڕ ی هآ هونچ ۆان بین آام هبك  هو هئ یشانیست ن هد وا هآ یتوان هد
  هقسـ یو سـات هالن لـ ژهوا ئـا هئـ  یـهان  آردبای هقسـ  هآ هم دوان هل  هداآام یاستڕ

بووبـو   هواو و ئامـاد هتـ)وبـال هسـن(یآـان هخش هن،  آرد هد ڕ هان باویو هآردن دا ب
نجـام درا بـوو  همـوو ئـ هشـ ۆژیڕ  هلـ  هآـدا  یـیدوا ی هو هبونۆآ  هل  هار وابو آیب
اآــان ڕر و یــمــوو ب ههــ یرتنــگر هو ۆبــ)یبــا یئاشــ(یدروســت آردنــ  ی هلــ هســ همــ

  . هو هنیلۆكباس و ل یووڕ  هتبخر
ر  هسـ  هسـتاو ههـ)وبـال هسـن( هو هبوونـۆآ  هلیو هت  هالن ل ژهئا یواو هت  هآ آات     
  هر بـۆز  هست آیو یه هآان آرد و د هل ژهئا  هل یووڕ  هو ۆییهرخ هس هل  هر بۆو ز گ
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الم  هبـ،   هو هبكاتـ یشـ یواو هتـ  هو بـ هو هوون بكاتـڕ  هگـرنگ  هل هس هو م هئ یاآچ
 یآـان هقسـ)وبـال هسـن(الم هبـ،   ینشـو  هرگـ ۆیهـ  هبـوو هآان د هڕ هم یباع هباع
و  هلــ  هآــ یكر شـت هداو هــ هد ۆیخـ یآــان هوتـ  هبــ ی هر گـهر  هوهــ یبـ هد هنــ ۆیخـ

ــــــار ــــــی هد  هو هب ــــــ یزان ــــــ یهــــــات باســــــ هداد یالی هخــــــ  هو ب ــــــردن هد ۆب ،  آ
) یبایئاشــ(انیــڕهاو:یوتگــ  هو یــهئارام  هر بــۆو ز هو یهســتا ههــ)نیۆلنــاپ(پاشــان

و  هئـ یدروسـت آردنـ ۆبـ سـ هآـ یچهـ  هاند آی هگا ڕ ی هو هئ،   چهوگ پرو یكشت
انـد یخا هاتر نـیـز ی یهانسـ سـ  هآـ ی هم قسـان هئـ یداتـن و دوا هنـ گنـ هد  هئاش

  یـهدا هد هنـ یآـ یهگرنگ یچه  هار بوو آیوا د،   هو هشتیوونڕ ۆو خ هاستڕ) نیۆلناپ(
 یی هڕتــو  هبــ  همجــار هئــ  هو یهســتا هســان هــید)وبــال هســن(یآــان هقســ یكردنآــارت
  هو هباعــ  هباعــ  هوان بــ هســان ئــید  هونكــچ،   هو هآــان ســور آــرد هڕ همــ  هلــ یاوچــ
،  نببــ)وبــال هســن( یآــان هســت وتــیان ویــ هو د ینشــو  هرگــ  هبــ ان آــردیســت هد
 یهـاتن ید هو ی هربار هد،  یوختڕوخت و گو  یوان هڕو  یرم هگ  هر بۆز  همجار هئ
  هوان بـوو آـ هڕوخـت و گ  هنـد هو هئـ یآـان هقس،  آر هد یدوا و باس هد) یبایئاش(
تـام و   هل گ یآ یه هوش  هب  هونكچ،  الرش هك وت یآان هل ژهئا یاڕ یگن هارسگ
  هوـل یشـاو باسـآ هد  هنو یر هو هخت هب ی هانۆژڕو  هئ یمایس  هو هبار  هو ل  هوۆب
آـردن و  یـیوا هڕو نـا یآـار گـهك خرا یه هوشـ یچهـ  هدا بـ  ۆژهڕو  هلـ  هآردن آ هد
رمـان آوتـان و  هخـ یرئـام  هلـ ێش و آاریموو ئ هه،  تننینام یردارۆلم و زۆز
و  هو یـهآا  هتـران دجـوت یتـر یآـان یهكیكانیا مگز هد یواو هت،  م ورد آردنلش
ت ـتوان هبـا د هآـار یزو توانـاـه  هآـ:وتگـیو د هئـ،  تنچ هد  هوڕ  هر باشتر بۆز
و آـوزر   هو هاك آردنـگـن یخۆجـ ینماشـ،  ربكاتن هس هارچ یآ یهستیوگموو  هه

و و ۆشـ یاست آردنـڕالن و آ یو هز یآان هرئام یواو هآار بخات و ت هآوتان  و
 یمـوو هآان هـ هلیو هو ت ڕئاخو،  نجام بداتن هآان ئ هو زار یو هموو ز هردو و ه هو
 یآــان یهســتیوگ یواو هتن  تــــب هر دۆار زگســاردو ســاز یئــاو،   هو هونــاك بكاتــڕ
 تـریئ،   یـهان باشـتر نژی ۆبا ب هآار  هآاتن و ل هر د هس هارچارانمان گاۆژڕ یانژی
تـر یو هئ یال هآام ال ب یتا  هما آ هدا ن  هو هومان لگ)وبال هسن( یآان هوت یدوا  هل

 یككاوچـــ  هلـــیت  هو بـــ هو یهســـتا ههـــ)نیۆلنـــاپ(دا  هو آاتـــ هلـــ،   هو هتـــ هالر بـــوو
و  هتـا ئـ  هانـد آـم یـل  هو هری هر سـۆز یكـگن هد  هآردو ب)یوبال هسن( یكری هس
 یدوا  هلـ ۆو خـ هاسـتڕ،  سـتبوویب  هن  هو) هنیۆلناپ(  هل انی هگن هد  هرۆو ج هئ  هآات
 ینو شـو هر هبـ  هو هر هد  هر و ترسناك لـۆز یكگ هح گه هح)نیۆلناپ( ی هگن هو د هئ
ــۆآ ــ هو هبون ــ،  هــات هد  هآ ــ  هل ــاو ن ــ ۆناآ ــ  هدان ــ هس ــ هز یگ ــالح آ ــ  هبل ــموو هه ان ی
ر  هآسـ یـهووراو ژ  هان آـرد بـیۆخ  هو هآ همار هع  هبوو ل هو هن هرد هگ  هان بیرینج هز
وا  هئـ  یهبوا هاالك نچوست و چوبال  هر سن هگ هئ ۆخ،  دا)انیوبال هسن( یالمار گه
 یاڕو  هر هو د هر هبـ)وبـال هسـن(تـریئ،  آـرد هان دی چـهارگ  چـهارگ ێر هندو هر ل هه

و  یرسـام هسـ  هر بـۆش زیتـر یآـان هلـ ژهوتـن و ئـا هآـ یدوا هش ویآـان هگـ هآرد س
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  هسـا بـوون  و لـ گـه هح یواو هتـ  هرا بـوو و بـیـگان یـان زمانیـموو هه  هآ  هو هترس
نـاو   هبـ) وبـال هسـن(آـرد هان دیـ)وبال هسن(آان و  هگ هس یری هس  هو هاآگر هد پش

ــرم ــ هگ ــا ه  هو هآان ــت ــ یز ــ  هل ــوو ز هب ــۆر ب ــد  هر ب ــ یتون ــ هر هب ــ هو ئ ــ هو  ش   هقام
) وبـال هسـن(آـرد هد یاڕهـات  هد یـیدوا  هو هآـزرا همـ ی هو هر هد  هب  هآ ی یهآ هر هس
،  ا بكـاتنڕ  هوهالـ هت ئــتوان هك دـراز ها بـیـن هتـ  ههات  آ هلد هك ه یه هوش  هب
ان یبـوون وشـاالو  هو ه)وبـال هسـن( یاشـقولگ یدوا  هلـ ۆو خـ هاسـتڕش یآـان هگـ هس
ان یـن واال ژهئـا یواو هتـ،  وت هبرد و آ یكسكیوبال خل هناآاو سن  هل،  برد هدۆب

زوو )وبـال هسـن(الم  هبـ،  ن هآـ هد ی چـهارگ  چـهارگرن و گی هآان د هگ هس  هآ یزان
بـوون   هو یـهدوا  هآـان بـ هگ هسان سید،   هو هآرد یاڕتوندتر   هر بۆو ز هو یهستا هه

 یالمــــار گــــهآــــان  هگــــ هســــ  هك لــــــــآ یــــهو   هو هك ببوونــــیــــز هنــــ لــــ یرۆو ز
  هر بـۆو ز ۆیخـ  یـهدا یآـان هتـ) وبـال هسـن(م ال هب،  یرتگداو  ی)وبال هسن(یآلك
 یرۆز  هدا آــ هو آاتــ هلــ،   هو هار آــردگــزڕ  هو هآــ هگــ هســ یمــ هد  هلــ یآلكــ  هو هزــه
نـاو  هو لـ ۆیخـ یهدا یزه هب یتر یكآان هت)وبال هسن(ن هگآان  ب هگ همابوو س هن

تـــر یئ راویـــگ هوو و نـــچـــر هد ۆیبـــوو بـــ هو هآـــ هنـــژیر گـــهر ـــژ  هلـــ  هآـــ  هو هكـــآون
 یاوچـ  هان بـی هترسـناآ  هنـ همـیو د هئـ  هش آـیآـان هل ژهئا یواو هت،   هو یهتراید هن
،  خـزان  هآـ هلـیو هو تـ هر هان بـیـمو هبوون و ه گن هد ر بۆترزیت ئید  هو هانۆیخ
،   هو هدا بوونـیـ گه  هو گـه هڕ گـه هڕو  مـ همـ  هآان بـ هگ هس  هوو آچ هن گ ی هند هه
ــ یــه هاش ماوگــ ــ ژهئــا ۆك ب ــ  هوۆوون بــڕآــان  هل ــ  هآ ــ ههــ  هانــگ هو ســ هئ   همــان تول
ا یــان جیــانیكیدا یآــان هگــ هســ  هلــد  هلــ)نیۆلنــاپ(ۆیخــ یآــات  هآــانن آــ هگــ هســ
  هشـتان بـه  هش آـ هو هل ئـ هگـ  هلـ،  آـردن  هرد هرو گـه یئـاوا ۆیخـ ۆو بـ  هو هآرد
آـان وا  هگـ هسـ  هولـت  هدانـ ۆر ن هالم ه هشتبوون بی هگ هان نۆیخ ییئاسا ین هم هت
 یر هورو بـ هد  هآـان لـ هگـ همـوو سـ ههـ،  وونچـ هد گورگـ  هر لـ ههـ  هسكا بـوون آـڕ
ر ۆآـان ز هلـ ژهئـا،  آـر هد)نیۆلناپ( ۆان بیق هل  هستا بوون و آلك هدا و) نیۆلناپ(
 یآــان هگــ هوا ســ هآــرن آــ هان دیری هو ســ هو هببونــ ڕآــان مــوو هگــ هســ  هلــ یورد  هبــ

ان یــفتار هڕ)نزۆجــ(  هر بــ هرامبــ هن بــچــۆو پشــ ی هگــلن آ هوخــا ی)نزۆجــ( هخواجــ
ن  هآــــ هفتــــار د هڕر ئــــاوا  هش هــــ هانــــگ هو ســــ هئــــ  هآــــ ینــــیان بیــــ هآــــرد د هد
  .آرد هان دی هنق هل  هنوسك و آلك  هنوسك  هومان ش هه  هو ب)نیۆلناپ(ر هرامب هب

  هقـۆان ئابلیـور هدورا  هآـان د هگـ هسـ یواو هتـ  هك دا آــآات  هل)نیۆلناپ(         
راز  هبــ  هرــن یرگیــ یر هجــم  هآــ ی هآــۆآ همــان ســ هر هــ هســ  هش لــیــو هئــ،  دابــوو

انــد ی هگاڕ یالنــ ژهئــا  هبــ) نیۆلنـاپ(ســتا بــوو هو  هو یــهاگ ێو هلـ ۆبــ ی هآــ هونــ هخـ
سـت یوگت و سـتر همـوو نابـ هآشـ یـه یانۆژڕ یآان هو هبوونۆا آڕ ۆڕم  هل: یوتگو

 ی هو آارو باران هموو ئ هو دوا ه هم  هل،  نی هبد ۆیف  هان بمۆخ یآات  هناآاتن آ
 یتـ هبـیتا یآـان هو هبوونـۆآ  هوا لـ هت ئب هه  هو هالن ژهئا یال هق  هب یند هیو په  هآ

و  همـ  هآانمـان لـ هو هبوونـۆمـوو آ ههـ،   هو هنیلۆآ هان دین و لی هد هد ینجام هدا ئ
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  هلـ یاریـب  هانـیت هبـیتا  هو هبوونۆو آ هآان ل هاریب یوا هبن و ت هد یت هبیدوا تا
موتـان  ههـ یادارگـست بوو ئایوگ  هآ ی هارانیو ب هش ئیپاشانتن و در هر د هس
ــ همــوو دا ســ هآشــ یــه یآــان ۆژهڕ یواو هتــ  هلــ،   هو هتــآر هد  ۆزوو آــ یانی هبــ  هر ل
 یالنـ ژهئـا(یدسـرو یانـدنچالن و  ژهئـا یال هقـ یئـاال  هرتن لگز ڕ ۆب  هو هنیب هد
 یواو هش تــــیپاشــــانت و ــــوترگ هد یاكــــت  هش بــــ هم ســــرود هئــــ)لســــتانگنیئ
ر آـردن و  هسـ  هلـ ۆگـفت و گ  یدوا  هت ولندر یه هگ ها دڕ یی هفت هه یآان هاریب

  .تندر هنجام د هان ئیآردن  هش هموناق
ــ     ــا  هآــ ی هرز هو تــرس و لــ هئ ــ  هآــان بــ هلــ ژهئ  یاو نــانڕانــدن و ڕ گــهاڕ ۆیه

ك نـزم ـل هگـان یـ هر مـابوو و ور هشتان هه  هو هانیر هس  هوتبو هآ  هو ه)وبال هسن(
ــ ژهئــا  هان لــیــرۆز،  بووبــوو  یآــ یــه هڕگو   یــهبووا هان هــیــر توانا هگــ هآــان ئــ هل

و   هبـــار هنالـــ  هو هو آـــرد هئـــ ژیان دۆیـــخ یگـــن هوا د هئـــ  یـــهان بوایلســـت هرهـــ هبـــ
ـــ ی هترســـناآ ـــ  هآ ـــ هب ـــ هســـن(ر  هرامب ـــ)الوب ـــ هئ ـــر هئاشـــكرا د  هنجـــام درا ب ان ی

نا ه هد ها نۆیر خ هس  هوا ب هآ یآ یه هوش  هب  یه هو هو آرد هش لی)ر هباآس(یب هد
 یر هو سـ هو هآـرد همـوت د ۆیخـ یآـان هكـچوگ  هشـیم ههـ ،  ر نا ئـارام بووبـووۆز
  هلـ چـیر هوا ه هآرد آ هد  هو ۆیهخ  هل یرۆو ز  هو هآرد هد یریداو ب هآان د هت ۆیخ
الم  هبـ،  تنببـ یر هتن و دـبـارو بـاش بل  هلـ یكو شـت هو هبكات ۆیآ  یهدا یدل
 یدلـ  یـهازڕوا نا هار بـوو آـیـد  هو یـه هوپ)ر هباآسـ(آـرا هد هنـ ۆیسود بوو بـ ب هب

  یــهنجـام درا هئـ  هم آـار هئـ)وبـال هسـن(ژید  هش بـوو آـۆنـاخ  هو یـهال هو بـ  هشـكاو
ــ ــ  یالم ترســ هب ــ  یبــوون هن ــ هب ــ یــهاژد ی هڕگــ ینــیرب هد یوا هت ــ یت ــ یآردن  ل
  .بوویب

  هو هشـپ  هلـ  هآـان آـ هراز هناو بـ  هل  هست هداب یراز هب  هوار دانچناآاو   هل       
  هو هسـتان هرت و هـگ)نیۆلناپ( ی هو آار هان لی هخن هڕان كلتوتكا بوون  و هدا ه
 یر هورو بـــ هد  هآـــ یآـــان هگـــ هناآـــاو ســـ  هالم لـــ هبـــ،  ان آـــردیو باســـ گـــر هســـ

  هو هشـ هڕوگـو  هشـ ههـ  هاند وبـان می هرازان هو ب هدابوو ل  هقۆان  ئابلی)نیۆلناپ(
ش دا  هو آاتــ هلــ،   هو هشــاندنیان نیــان داۆیــخ ی هگــج  هان آــردن و لــیــگن هد بــ
وار چـ( یرمـان هفـ  یوتنگـ  هبـاع و بـ  هباع  هان آردیست هود هو هستان هآان ه هڕ هم
  هان بـییـتاۆان آیـخا یكسـعات  هگـ هارچـ ی هكـیز هن  هآ) گها خراگو دوو هاشا بگ
) لریئۆسـك(شیپاشان،  ناه  هو هو بار هوان آراو لڕ هاوچ یكموو باس و خواس هه
،  ان بـاس بكـاتنۆیـو ب ینی هگـا بڕالن  ژهئا  هب  هتاز یكخستنڕ  هردرا آگاسڕ
ــ  هآــ  یــهم واڕ هاوان مــن بــیــڕهاو:یوتگــانــد و ی هگاڕ یو وا هئــ الن  ژهئــا یواو هت
  هســـتاآو ئ هئـــ  هآـــ) نیۆلنـــاپ(ڕێهـــاو ۆبـــ  یـــه هان هیـــزڕو  یســـتیو هشـــۆخ
  هبـ ی ژهـدر،  یتـ یـه هو  ه  هرتـووگ  هو ۆیـهخ ۆیسـت هئـ  هبـ یاتریز یت هرسراوگل

و  یتــ یــهرا هابــڕ  هآــ  هو هنــ هآــ هر مــیــواب،  انیــڕهاو:یوتگــداو  ۆیخــ یآــان هقســ
م  هئـ  هو هوانـ چـهگ  هبـ،   یهشـۆو دلخ یو شـادمان یرانـ هآامـ ۆیه یت هرسراوگل
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  هبـ  هآـ  یـهك نسـ هآـ،   هو هنیرسـگل یآـار هو ورد یشـر ئ هسـ  هل یت یهگ  هآار
و  هئــ ،  تنــب هالن هــ ژهئــا یآســان یــه  هبــ یڕ هبــاو)نیۆلنــاپ( ڕێهــاو ی هنــداز هئــ
ســت  هو د هان بداتــتــۆخ ینوســ هارچــ  هبــوو آــ هشــحال دۆر خۆز  هآــ  یه هســ هآــ
بـازدا ال ڕ  هآردن بـبن و لـ  هل هه یتوش  هوئ  هخواست هالم خوا ن هب،   هو هتانۆخ

 ی هبـــــــار  هلـــــــ  هوـــــــر ئ هگـــــــ هئـــــــ،  ن هبـــــــد  هلـــــــ ههـــــــ یاریـــــــن و ب هبـــــــد
  هن لــیزانــ هد  همــســتا ئتــا ئ  هآــ ی ه)وبــال هســن(و  هئــ)وبــال هســن(یآــان هوونــۆچب

 یئاشـــ( ر هرامبـــ  هبـــ گاســـت   خـــراڕنا یكاریـــو ب  یـــهتاوانبـــاران دا یزڕـــ
  هلـ)وبـال هسـن(یوتگـ  هسـتاو هك هآ یهدا  هو آات هداتن؟ ل هوو دڕ چین  هبد)یبا
  هبـ یكآـرد وآـار یرۆز یآـ یـهرگر هاو بـگـن هجـ  هانـیر ئازاۆدا ز) اگلۆم( یڕ هش
ــژدو ــرد ن ــان آ ــب همن ــك( هو هت ــرام دا  هو  هلــ) لریئۆس ــ:یوتگ ــن هت ــها ئازای و  یتــ ی
مـوو  ههـ  هآـردن لـ یلـ یـهاڕ ێوگـ ییهـاتوو و لـ یآـارزان،   یهس ن هسان بتر هن

) اگـلۆم( یگـن هجـ ی هربـار هتن دـك دـۆژڕ  هآ  یهم واڕ همن باو،   هترگرنگك شت
 یآـان هخشـ هو نـ) وبـال هسـن( ی هربـار هوا د هآـ  هو هتـب هوون دڕ ۆك شتتان بل هگ
 ی)نیلیگسـید،  نیلیگسـید(انیـڕاوه،   هر آـرازوۆز یآـ ۆییـهگ گـدا   هڕ هو شـ هل

م  هو و آــ هلــ ههــ یشــتنیاو هاوگــن هك هــ یــه،   یــه همئ ۆیمــیئ ین دروشــمیئاســن
  هان بــیــوتن هرآــ همنانمــان و ســژدو ی هو ههاتنــ ۆیهــ  هتــب هآــردن د یمــ هرخــ هتــ
 یداخـــواز  هوـــئ  هك لــــــآ یـــه یچهـــ  هآـــ  هاریـــوون و دڕ یكشـــت،  رمـــان دا هســـ
 بــ یآــان هلــ ژهئــا)نزۆجــ( ی هو هانــڕ هگــ ی هم باســ هئــ،  نینــ) نزۆجــ( ی هو هانــڕ هگــ
بكـاتن ) نزۆجـ( ی هو هانـڕ هگـ  هز بـ هحـ  هبوو آـ هن ل ژهئا یچه  هونكچآرد  گن هد

 ان تـیـآار  هآـ یك تـوان یـه هادڕتـا ) لریئۆسـك(و بكـاتن هئـ ی ههـر چـه  هز ل هوح
  هاآتر بـوو لـچـر ۆمـوو ز هآشـ یـه یوآـان هو هبوونـۆآ یدانـ هنجـام نـ هئـ ۆبكاتن خ

  ) نزۆج( ی هو هانڕ هگ
آـرد  هد ۆیخـ  هلـ یشـیرۆو ز هو هآـرد هر دیـب یرۆك بـوو ز یـه هماو)ر هباآس(        

ر  هگـ هئـ:یوتگـو  هستاو هه،  ێربب هك دو شت هو هبكاتۆآ ۆیخ یاڕ آوبتوان هتاو
وا  هئـ وتبگـ یوا)نیۆلنـاپ(ڕێآـردت هـاو)لریئۆسـك( هواتـ ۆیتـ  هآـ ی هو قسـان هئ
ر  ههـ) ر هباآسـ( یدا دروشـم  ۆژهڕو  هتـر لـیئ،   یـهو ئاوا هاستڕ  هآ  هوونڕ یكتش
  هآـ ۆیخـ ی هآـ یـهت هبـیتا  هدروشـم  هشـیم هو هـ ه)نیۆلناپ(  هق ب هه  هبوو آ  هو هئ
  . هو هآرد هد یاتگو دو  هو هوتگی هد) م هآ هاتر آار دیمن ز(
واش ـواش هیـه،  شـكا همـاو د هنـ  هورد  هورد  هو سـال هئـ یزسـتان یلۆرماو سـ هس
 گـ یوا ههـات و هـ هد  هو هآـ یه هشـویموو ناز و ع هه  هن و جوان  بیگن هڕ یهار هب
 یسـت ههـار د هبـ یرز هو یآردنـ ۆاندن و تـچ،   هو هك بوویز هن یشۆو خ یشاد  هل
شـرا بـوو ادا آیـت ی)یبـا یئاشـ( یخشـ هنـ  هآـ ی هوورژو  هئ یاگر هد،  آرد گ
  هبــ) وبــال هســن(یآــان هخشــ هنــ یواو هتــ  همــان آرابــوو آــیرگوا  ،  درا بــوو  هالــگ
آـان  هلـ ژهمـوو ئـا هآشـ یـه یانۆژڕموو  هه،   هو هت هاك بووگ یو هر ز هس  هل یواو هت
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ـــ ـــات  هل ـــ ی هد10 یرمژآ ـــ هس ـــ  هرل ـــ یانی هب ـــگر هوۆب ـــ یرتن ـــ هف ـــ هرمان ـــان آ  ۆآ
 یانــ هســكا هیــن هتــ  هراز آــ هبــ هریــن  هرگیــ ی)ر هجــم( یر هســ  هللــ هآــ. هو هبونــ هد

  هلـ  هو هالنـ ژهئـا یال هقـ یئـاال یال  هلـ،  نرا بووره هباغ د ی هآ هوارید  هل  هوۆماب
 ی هو هرز آردنـ هب یدوا  هل  هوو آیار درا یوا ب،  لواسرا بوو هه   هآ هگن هك تف هت

ر و  هجـم هرتن لـگـز زڕـ ۆب  هو هآ هنبار هناو ع  هنچب  هآ ی هو هئ پشان  ی هئاالآ
و  هآـان لـ هلـ ژهئـا.نۆبـ  هو ژهڕـ  هدا بـ هر هسـ  هللـ هو آـ هئـ پش  هول هئ یر هو هریب
مــابوون  هك جــاران نــ ها بــوو وڕۆگــان یوشــت هڕفتــارو  هڕدا  هارانــگۆژڕم و  هرد هســ
  هراز هو بـ هئـ  هبوو آـ)ماس ینیم(یناو  هترآ یكراز  هو ب) لریئۆسك(و ) نیۆلناپ(
ك و  هریـز یـتا بل ،  بوو هه یباال یكست هد  هو هنینۆعر هیو ش یسازگن هئاه  هل
ــوو هڕ ــ،  وان ب ــ هئ ــ هوان ه ــیكر س ــه  هان ب ــ ی ــ  هو هآ ــ  هل ــ هس ــهآ هر س ــ ۆی وو ڕ  هو هآ
داو  هان دیـوان هئـ ی هقـۆش ئابلیآـان هلالحـ هبـ هز  هگـ هسـ  هدان ۆر ن هه،  شتنین هد
ان ۆیخ ی هگج  هو هوان هشت ئگ  هش لیتر یآان هراز هب یواو هت ،  آرد هان دیاسگ
ــ هد ــا،  رتگ ــ ژهئ ــان هل ــر یآ ــیت ــاو  هش ل ــد هن ــ ین ــار هع ــ هنب ــ  هو هآ ــ  هل ــ هر د هب  یم
 یكـگن هد  هبـ) نیۆلنـاپ(رتگـ هان دیـانۆیخ ی هگـو ج،  بـوون هل دۆآان م هراز هب
و   هو هنـدخو هآـان د هلـ ژهئا ۆب یی هفت هه یآان هستور هد ،   هو یژهش و تۆر ناخۆز

ان یـ هوسا بالو هو ئ هو یهندراخو هد ییاكت  هب)الن ژهئا یال هق(یش سرودیپاشان
  .آرد هد ل

آـان  هلـ ژهاونرائـاڕ)وبـال هسـن( هآـ ی هو هئ یموو دا دوا هآش یه ۆژیڕم  یهس  هل   
ــ هو هری همان و ســڕر ســو هســ  هر بــۆز ــ)نیۆلنــاپ( هل  یبــا یوا ئاشــ هســت آــیان بی

 دا هشـان نـین ۆیخـ یاڕرو یب ینیڕۆگ ۆب یشیآ یه هگل هب یچه،  تنآر هدروست د
 یوتبـووگ پـشو  همـ  هل  هآ  هند چهر هه،  آرد هن  هول یك باس یه هوش یچه  هب، 
م  هآــ ۆیهــ  هتــب هو د چــهوگ پــرور ۆز یكآــار)یبــا یئاشــ( یدروســت آردنــ  هآــ

  هلـ  هآـ انـدی هگاڕ یالنـ ژهئـا  هبـ)نیۆلنـاپ(الن ژهئـا ی هقۆراك و ئازۆخ ی هو هبوون
 ی هتـیمۆن آ یـهال  هآـان لـ هآـارو بـار یواو هابـووردوو دا تـڕ ی هفتـ هه س ی هماو
دووســاالن دا  ی همــاو  هلــ  هن آــیوایــه  هبــ،   هكخــراوڕ  هو هآانــ هراز هبــ یتــ هبــیتا

 ۆیڕ هویـاش نگـ. تنبكر  هتن و ئامادواو ب هتر ت یوان هو ئ) یبایئاش( یخانوو
انـــد ی هگا ڕ یالنـــ ژهئـــا  هبـــ یتـــ هبـــیتا یآـــ یه هوشـــ  هبـــ)لریئۆســـك(ش ۆژهڕو هئـــ
ل  هو هه  هلكو ل هب هبوو هن)یبا یئاش(یدروست آردن ژیز دیگر هه)نیۆلناپ(وا هآ
) وبـال هسن( هآ ی یه هخش هو ن هئ،   هبوو  هو ئاش هئ یدروست آردن ین یهال  هو ۆژهڕ
ل و  هنــاو آــ  هوو لــبــ)نیۆلنــاپ( ی هخشــ هنــ  هو هئــ ،   هشــا بــوووداآ  هآــ هوورژ  هلــ
،  ن بـوویـۆلگدا یخـود یهـ)یبـا یئاشـ( ینـانداه:یوتگـدزرا بوو  هو هآان هل گه
وا )نیۆلنــاپ(ۆچیبــ ی هان ئــیــوتگآــرا و   هاریرســگم  هئــ)لریئۆســك( هوســا لــ هئــ
  هلـ یكاوچـ)لریئۆسـك(دا هو آات هآرد؟ل هد ییبا)یئاش( یت یهاژد  هختان هرس هس
ــز ــ هری ــ یآ ــا هئ ــ ژهو ئ ــ  هل ــرد آ ــ  هآ ــ ی هاریرســگو  هئ ــرد و ئ ــ هآ رام دا  هو  هوســا ل
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ــ ــ:یوتگ ــ هئ ــ هش هــ هم ــ همــیبل  هر ل ــ یــهآا هریــو ز یت ــ ،  بــوو) نیۆلنــاپ( یت ا یــن هت
  یــه هو آار هبــ ژشــان بــداتن دیوا ن  هدا بــوو آــ هو هلــ)نیۆلنــاپ(ڕێهــاو یســت هبــ همــ

و لــك بــو هآــ ر نــاك و بــ هتــ هر خــۆز  هآــ)وبــال هســن(یلــ چــهگو ڕ هشــ  هآــو لــ هتــاو
 و بـ هرناآـ هتـ هو خـ هئـ یلقوتـان ههـ تـ ۆخـ  هآـ  هسـتاآالم ئ هب،  بب یارگزڕ

ــــ ــــ هآ ــــ  هلك ــــن  هل ــــ ــــاو هوان دا ن ــــدر هد  هم ــــا یئاشــــ(ت توان ــــ) یب ــــ بب   هب
وا  هآـ  یه هو شـت هش ئـ همـ هئـ:یوتگـو  ۆییڕ  هو قسان هر ئ هس  هل)لریئۆسك( هو هآرد
مـال  ههات و ب هد ی هداو ورش هان دآ هت یك دا آلكآات  هل ،  كین تاآتل هد پی
) كیـــتاآت(لـــ هبـــ:وتگـــی هو د  هو هآـــرد هد یاتگـــوودووچ ههـــات و د هوال داد هو ئـــ
ـــ ژهئـــا) كیـــتاآت(ان یـــڕهاو ـــ یواو هتـــ  هش بـــیآـــان هل ـــ یمانـــا  هل   یه هو قســـ هئ
ــ ــتاآت( هوات ــ)كی ــی هگ هد هن ــ هان دی هشــتن و ن ــا یزان ــه یمان ــ ،   چی ــآات  هل  ك دا
و تونـدو  هل ئـ هگـ  هش لـیآان هگ هئاخافت و س هد یژیتوندو ت  هب رۆز)لریئۆسك( هآ
  هش بـیآـان هلـ ژهتر ئایآردن ئ  هش هڕ هو ه م  هم  هآرد هان دیست هو د هئ ی یژیهت
  . رتگ هان نیتر ی هخن هڕبوون و  یازڕوتن گوون چند و  چه ب هو ب یارچنا



  شتى هد د هحم هئ: يرگر هو         رويل ۆرج ئۆج      ن    ژهای ئ قه 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  م شه شی شه به
*  

ان یــك آار یــه هلۆیك آ هرو هالن هــ ژهدا ئــا هو ســال هئــ یتــا هر هســ  هلــ               
 یآان هآارو بار  هاش بوون لیبوون و دلن یازڕ  هش دا آ هو هل ئ هگ  هل،  آرد و هد
آـار آـردن   هان لۆیك خ یه هوش یچه  هان دا بیشانۆكول و ت هه  هل،   هو هانۆیخ
 یباشــ  هر بــۆان زیــ هو هئــ  هونكــچ،  آــرد هد هان نــیــم هرخــ همتــ هو آــ هو هشــارد هد هنــ
دوا  یآــان هو هان و نــۆیــخ ۆا بــیــن هان تــیــول دان هوا آــار آــردن و هــ هآــ یزانــ هد
  .ل هم هماع ودزو ت هت  هب یمـرۆڤك  یه هست هد ۆب ۆك ب هو ن هانۆژیڕ

سـعات  60ك  یـه هفت هر هـ ههـ  هن دا لـیهارو هـاو  هب یرز هو یر هرتاس هس  هل     
  هوســال هئــ یرمانــان هخــ یگمــان  هلــ،  شــتڕ هق د هان ئــاریــرۆز آــرد و هان دیــآار
 یانــۆژڕ یانۆیــڕ هویاشــنگ یآــات  هلــ هانــد آــی هگاڕ یالنــ ژهئــا  هبــ)نیۆلنــاپ(دا
  هو بـ یـهن یبزۆتـ  هش بـ هم آـار هئ  هت هلب هئ،  تنآار بكر ب همووش دا د هآش یه
ــ هحــ ــ ز ل ــ  هبوون ــ ی هو هئ ــهب  هآ ــ ێو ی ــ ی هو هآــار بكــات و ئ ــ ێو یهشــ هن  یفی هآ
 یكیوا ئـال هر آـاردا ئـ هسـ  هك لل ژهئا یبوون هار نید یآات  هالم ل هب،  یت ۆیهخ
 ۆیهـ  هش بـوو بـ هنـیرب هد  هوم شـ هئـ،   هو هتـآر هم د هآـ ل ی هوین  هل ژهو ئا هئ
رتن گـل هرمـان آوتـان و هـ هخـ  هنـو ۆبـ،   هزراو هم یآارو بار یخستن ێوگشت گ
ش پـو  همـ هلـ  هآـ ی یهو هز  چهارپو دوو  هئ،  ووچ هد هن  هوڕ  هب شوپ یآو سال هو
دا   هو سـال هان لـیـآردن هرد نـ هوو وۆشـ ی هگل هب  هندران بچ هو د هآران شكارت هد
 ینیشــبپواش ،  آرابــوو هان نــیــآردن ۆانــدن و تــچ ی هدا ئامــاد ۆیخــ یآــات  هلــ
  هل پو  یخت و سارد و س هآجار س یه یكداهاتوو زستان یوا زستان هآرا آ هد
وان ڕ هاوچــ یرفتــگرو یــگ لــ هگــ  هبــ یتوشــ)یبــا یئاشــ(،  تنــفــرو بــوران ب هبــ
 ێنـد ههـ،  بـوو هدا دیـ هپ چ هگـالن دا  ژهئا یال هئ ق هگلناو آ  هل،  آراو هاتبوو هن
ــز ــ چــهخ و ی ــ هم ــ ۆینت ــینۆآ ــ یــه  هش ل ــ آ ــ یآــان هوشــ هحــ  هل ــیو هت ــ هل ــ هآ   هدا ل
ت آربــــاو   هت لــــ هلــــ یــــهبوا هســــت دیوپ یرد هالم بــــ هبــــ،  ســــتان بــــوو هرد هبــــ
 یواو هتـۆآـانو ب هلـ ژهئـا ۆخـت بـوو بـ هسـ یكـ هش آـار همـ هئ  هآ،   یهندرابابشك
ــا ــ یكالن آــار ژهئ ــوو هوا ئاســان ن ــ،  ب ــ ۆب ــ یهســتیوپش  هم آــار هئ   هر بــۆز  یآ
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و  هئـ یواو هتـ،  بوو هتر ه یل گهل و  هآ ێند هن و هیگن هس یئاسن یو آوتك یهبار
  هو هانـیپر دوو هسـ  هسـتان لـ هو  هبـ یستیوپرد شكاندن  هب ۆش ب هالن گهل و  هآ

نـد  چـه یدوا  هالم لـ هبـ،  بـوو هنـ  هو هكـل ژهئـا یچهـ یتوانـا  هش ل هم هئ  هآ،  بوو
 یزــه  هســود لــ  هآــ  هو هآــرد  هو هلــ یریــآــان ب هلــ ژهئــا  هلــ آــ یــهك دا  یــه هفت ههــ
آـان  هرد هبـ ی هور هد  هلـ  ژی هو آـ ڕس و آندیورگوا  هرن آگر هاسن وگ یشاناآڕ
ــ یزــه  هن و بــــگر هو ش دا یســتیوپ یآــات  هشــن و لــبكیاڕالن  ژهئــا یواو هت

و  هر هن و بـ هآـان دا بكـ هزلـ  هرد هبـ یشاناآڕ هل یش هاوآاریآان هراز هب  یخود
و خـوار  هر هآان ب هور هگ  هرد هب  هاشگ  هو ییهرزا هو ب هوسا ل هن و ئ هان ببیوراز هه
  هآـان آـ هشـكاو  هرد هبـ یرفتـگرو یـگتن و ـآو وردو خاش بب هتاو  هو هن هر بكۆغل
ئاسـان )یبـا یئاشـ( ینشـو ۆان  بـیـ هو هشـانت و آب هد  چهارپ  چهارپوسا  هئ
  هآـان بـ هپسـ هوسـا ئـ هئـ،  نجـام دا هئـ  هوتوان هرآ هر سۆان زی هو آار هئ،  تنب هد

ــیآان هداشــق ــو مل هان ــی ــ  هان ل ــ  هرد هب ــ هآ ــوو هرت آ ــان د هت ب ــ هآ ــاو ب ــ هد ۆن ان ی
  هبزنـ ی)لیـرۆم(و )نیامیـبن(ت  هنانـ هتـ،  )یبا یئاش( ی هآ هنشوۆب  هو هشانآ
و  هان لـی هرانـ هگـیآار یكشـدار بـوون هسـتاو بـ هبـ هد ۆخ  هان لی هبان هش عاریپس

 ۆســت آــیوپ یرد هبــ ێنــد هدا هــ  هوســال هئــ یخرۆئــاخرو ئــ  هلــ،  آــرد هدا د هآــار
 یدروســـت آردنـــ  یـــهســـت آرا هآـــان د هراز هبـــ یرـــد هاوچـــر ـــژ  هو لـــ هو یـــهآرا
ــ)یبــا یئاشــ(یواریــد ــ هالم آــارو بــار هب ــ یواشــه  هآــان ب ــ  هب وونچــ هد  هوڕ  ،
  هو هر هســ ۆك بــــرد هســت بــیان ویــ هد  هآــ ۆیــیڕ هد  هو هان بــیــآان هآاتــ ی هربــۆز
  هش آــیجــاران لــ هگــ،   هو هنــ هبكــ یرۆغلــ  هو هر هوســ هلــشــكان  ۆشــن وتــا بــابكڕ
مــوو مانــدوو  هو هــ هئــ یدوا  هلــ  هو هآــرد هان دیــو تل هو هر هســ  هبــرد هان دیــكرد هبــ

ك ـآـارو بار یچهـ،  ،  بوون هسار د هخ  هنج ب هڕشكاو  هد هن  هآ هرد هان بی  هبوون
ــ هبــ ــ( ب ــ)ر هباآس ــ هد هن ــراو ب ــ هآ ــ  هوزڕ ــ هد هن ــوچ،  ووچ ــه  هنك ــا ــ یزو توان   هل
  هلـ،  بـوو  هو هآانـ هلـ ژهئـا یواو هتـ یزو توانـاـر ه هرابـ هبـ)ر هباآس(یر هد هب هادڕ

 ۆیـیڕ هن دیو خـز هر هالو بـ هآـ هداد لـ یآـان هك آنـدررد هب  هدا آ  هك دا آآات
،   هو هئاسـمان  هووچـ هان دیـسـتاو هاوار هل د هه ل ان لی یژهآان ق هل ژهوا ئا هئ
رت گـ ها دڕ ی هآـ هرد هو ب گن هارسپ هآرد هد ۆیخ  هبوو آ)ر هباآس(ر  هه  هوساآ هئ

ــ یقــ چــه هد ۆیخــ یــج  هو لــ   هآــ هرد هك بــــجۆآل یچهــ  هبــ  ها آــڕ هگــ هد هنــ ول
 ی هو هنیرسـپل  هسـت آـردن بـ ههـ یانیـگدان و  یقوربـان،  و خـوار هر هتن ببخز
  هوراز هو هـ هئـ ینـیب  هلـ)ر هباآسـ(ی هنـج و ماندووبوونـ هڕول و  همـوو هـ هو هـ هئ
و بـاس آـردن و  یستیو هشۆاتر خیز ۆیو ه هو همانڕرسو هس ی هگج  هببو  هخت هس
 یر هباآســ  هبــ  هشــیم ههــ)رۆآلــ(،   هو هالنــ ژهئــا ینــاو دلــ  هو لــ هئــ یوتنگــل ها هــیــپ
 ییدوا  هنك چه  هد هت م یهز هئ  هوند هت ئۆوخ هآ هت ماندوو مۆخ  هند هو هئ:وتگ هد

داو  هد هنــ  هو قســان هبــ یوگــ)ر هباآســ(الم هبــ،  بــ هر دۆو ئــازارت ز یبــ هتــوش د
م  هئـ،   ه)نیۆلنـاپ( هم بـ هش هـردیقـ هم و هـ هآ هاتر آار دیمن ز:وتگی هد  هشیم هه
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و  هو هآـرد هد ی هدووبـار  هشیم هرتبوون و هگ یل هبوو ه ژم  هل  هآ ی هدوو دروشم
  . هكرفتگرو یگموو  هه یرام هو  هو دوو دروشم هئ ینیرب هد  هآ یزان هد یوا
اروابوو یـب  هك هـاتبوون آــپش دا وا ی)رش هل هآ  هجووج(ل  هگ  هل)ر هباآس(   
  هسـعات وا بكـتن آـ  هگـ هارچـ عات س هو سین یاتیج  هانان دا لی هموو ب هه  هل

ر  هسـ  هتـچبمـوان  ههـ  هزووتـر لـ) ر هباآسـ(ك و  هتـاو لبسـت هو ه هخ  هزووتر ل
  هبـ  یـهوتبا هلكـ ههـ ۆبـ یكـل ههـ  هش دا آـ هو هل ئـ هگـ  هلـ)ر هباآسـ( هو هآار آردنـ

ــ ــ یال  هووچــ هد ییایــن هت ــ  هو هآــ هلكــۆپ هت  ۆآــ یآــان هرت بــوو هرت آــ هآــ  هرد هو ب
  هناسـ ههـ  هبـ،   هو هآـار آردنـ ینشـو  هو یهشـاكی هد  هو هآـ هداشق  هو ب هو هآرد هد

زو ــمــوو ه ههــ  هآــرد وبــ هر دیــگ یو هز  هلــ یآــان هور هگــان و پــ  هو ســم هو یهســوار
او ڕ هگـ هل د هن هـیش و شـ هڕ  هقـ هئـار  هلـ  هآـ،  نـاه هآـار د  هبـ ۆیخ یآ یهتوانا
،  خســت هرد هســ   هو هآــ هداشــق  هبــ یآــان هرد هآــو بــ هآــرد تــاو هر مانــدو دۆز ۆیخــ
و  هبــ ی)ر هباآســ(  هآــ آــر ههــ،  آــرد هد یآــار  هو یهزۆدلســ یڕ هپــو هبــ) ر هباآســ(
ل  ههـ پـان  یـرۆمـاو ز هودا  د هئـ یزو توانـاـه  هل  ڕسو یر هت سید هد  یه هوش
  .آرد هان دیشیووت و ستاگ هد

 یوا آـــار آردنـــ هش دا آـــ هو هل ئـــ هگـــ  هلـــ  هوســـال هئـــ ینیهـــاو یـــیاژدر  هبـــ    
،  ووچـ هد  هوڕـ هبـ یباشـ  هش بـوو و بـۆنـاخ یـخـت و تـا بل هر سـۆآـان ز هل ژهئا
ش  هان بـیشـیمتر هالم آـ هبوو ب هتر نپان یكیدا ئال)نزۆج( یمان هز  هل چیر  هگ هئ
ن یار نـچـوان نا هوا ئـ هآ یزان هان دیباش یكشت  هآان ب هل ژهئا یواو هت،  بوو هن
 یشــان ینجــ هڕن و  هر آــار ناآــۆخــ هســت بــالوو مشــ هد یكمـــرۆڤنــد  چــه ۆبــ  هآــ
م و  هآـ ی هربـۆز  هآـ،  بـوو گرنـگر ۆز یكشـت  همـ هئـ  هآـ،  ن هوان نـاد هان بۆیخ
اآتر چـآـان دا  هر آارو بارۆز  هل،  یشۆپ هدا د یالن ژهئا یآان یهبار هو نال یڕآو
 ۆبـ،   هوۆبـ همتـر د هان آـیشـیشیوو و ئچـ هد  هوڕـ  هان بـیـآان هآـان آـار همـرۆڤ  هل

 ۆز مـریگر هه  هوو آچ هد  هوڕ هب یباش  هب  هند هو هل ئۆگاو یگ یندن هلك هه  هنمون
،  آــرد هد هنــ یك دزــل ژهئــا یچهــ،  بووبــوون هنــ یریــآــراو ئــاوا ف هد هنــ ۆان بــیــوا
ــــیســــتیوپ ــــان  هان ب ــــیشــــان و جوارآیتخــــوب و د یدان ــــ ی هو هاآردن اوان و پ
  ها بـوون لـیـاراسـتن و ورپش بـوو  ۆیهرب هه،  بوو هن  هو هزار یو هاآان و زڕگ هو هل
  .بوو هن یآ یهستیوپ یچشت دا ه ێند هه

 یڕم و آـو هآـ ێنـد هدا هـ  هو سـال هئـ ینیهاو یرز هو یوننچر  هس  هل ب هگ  هل    
رو یــگو  هئــ یر آردنــ هســ  هارچــالن  ژهئــا ۆبــ  هآــ،  وتــن هرآــ هآــراو د هوان نــڕ هاوچــ
،   هو هزنـۆبد ۆبـ ی هارچـ  یه هوشـ چ  هبـ  هآ یزان هان دی هن،  خت بوو هس  هرفتانگ
وون و ۆچـر و بیـب  هآـردن آـ یادارگـئا)نیۆلنـاپ(مـوو دا هآشـ یه یناۆژڕ  هل ێۆژڕ
،   هر دراو هسـ  هلـ یاریـو ب هاو آـراوچ هڕو  یهئارا دا  هل ێو نو  هتاز یكت هاسیس
ـــ  هآـــ  یـــه هو هش ئـــیـــو هئـــ ـــ  همـــو دوائ همـــ  هل ـــ)الن ژهئـــا یال هقـــ(  هوات ل  هگـــ  هل

آــارو بــارو  یڕۆگــئــال و  ۆش بــ همــ هن ئــیســت هبــ هد ینــد هوی هپــكانمان دا دراوســ
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 ۆلكــو بــ هآــردن دا بــ یانگــبازر ینــاوپ  هك لــ هش نــ همــ هئــ،   هآانمانــ یهســتیوپ
 یئاشـ( یوتگـ)نیۆلنـاپ(الن ژهئـا یال هقـ یسـتیوپ یآان هرئام ینانست ه هد هو
،  تنبكــر ۆبــ یت و آــارــب هو هكمــوو شــت ههــ پــش  هت لــــب هو د   پویســته)یبــا
،  نیشـۆفر هد  هوانـ هئـ  هسـتان هرد هبـ  هلـ  هنجـو و ۆو جـ نـم هگـ ێند هه  هستا آئ
فرشـتن   هلكـه  هوا بـ هت ئــب هاتر هـیـز یپـولو   پاره  هترمان ب یستیوپر  هگ هئ
و  هئـــ ۆت بــــــبی هد ،   یـــه هه یواجـــ هڕ  هشـــیم ههـــ  هلكـــه  هن آـــی هآـــ هد یواو هتـــ
 ۆشـن بـۆبك و تـ ن هان مانـدوو بكـۆیـاتر خیـز) آـان  همـامر( یواو هت   هست هب هم
،  ن هآــ هنــ یمــ هرخــ هم تــ هك آــ یه هوشــ یچهــ  هو بــ)یبــا یئاشــ( یواو آردنــ هتــ
ان ۆیـخ یـیزا هڕنـا یننھ یآ یه هوش  هب)نیۆلناپ(یآان هقس یدوا  هآان ل هل ژهئا
 ینـد هیو پـهر  هگـ هوت مـگانیـ هو د  هو هآـرد هد  هو هان لیریو ب یر ب هد  هو هو بار هل

و  مــرۆڤل  هگـ  هآـردن لـ یرـو ئـال و و  پـاره ی هلـ هو مامـ ـرۆڤمـل  هگـ  هآردن ل
وتــن  هرآــ هســ ی هو هبوونــۆم آ هآــ یــه  هنــان لــآــار ه  هبــ   پــارهآــردن و  یانگــبازر

 ان لـیریاد مابوو و بی  هان لی هارانیو ب هالن ئ ژهئا یواو هآرابوو؟ت هن  هغ هد هق
ـــرد هد ـــ  هو هآ ـــیكشـــت  هآ ـــو ب هان ل ـــد  هو هاری ـــ  هو هت ـــ پاشـــان،  ادی وار چـــر هه
ـــ  هآـــ ی هآـــ هراز هبـــ مـــوان   هشـــ ی هآـــ ییـــهآارژاوڕ ی هو هبوونـــۆآ یآردنـــ هنـــ  هل
  هاوانـگن هو هـ هئـ یشـتنیهاو  هش بـ همجـار هئـ ،  رتبـووگ) نیۆلناپ( هان لی هخن هڕ
و  هشـ هڕ ههـ  هسـان بـیالم ئ هبـ،  یربـ هان دۆیـخ یـیزا هڕو نـا هو هرتـگان  ی هخن هڕ
و وان  قــ  هان لــیــو هســورآردن او لــچــان و یــم هآــان و مــ هگــ هســ ی هشــ هڕوگــ
ســان ید،   هو هآرنــ هان دیــمكوت هبــردن و د هان دیــق هنــد هآــردن و ز هد گــان گی هقــ
ــخ ییك ئاســا هرو ههــ ــۆی ــ  هان ب ــ هباع ــیســت هد  هو هباع ــرد ب ــیخو  هان آ  ی هو هندن

و  هان لـیـآان هلـ ژهئـا ینائـارام یم هآ  هآ)  گهاخراگو دوو  هاباشگوارچ( یدروشم
ــ) نــاپلیۆن( پاشــان،   هو هآــرد همتــر د هدا آــ هآاتــ  گآــ ۆ یگــن هدــب ی هشــانین ۆب
مـوو  ههـ:یوتگش یپاشانو  هو هرز آرد هب ۆیخ ی ۆه هپش چیآان قا هل ژهئا یآردن
ــ و جــ یــها آراڕ هوو بــڕك شــت ــوو جــ هب ــ  هو هســت بــیوگتــر یئ  هب   هناآــاتن آ
ــ ژهئــا ــ هل ــ ینــد هیو پــهآــان دا  همـــرۆڤل  هگــ  هآــان ل ــ  هآــ،  ســتن هبب ــ همــ هئ   هش ب
  هشـ ۆیـهر ب ههـ،   یهك نآ یه یچه یست و داخوازیاست و دروست وڕ یآ یه هوش
  هك آــناو)ر ویمپه(ۆیخ ۆیست هئ  هخات هد یموو هه  هو آارو باران هئ یواو هت  هآ
 ینـد هیو پـه ۆبـ  ه)دنگـلنیو(یزرا هم یشتوانیدان  هو ل یهر هرو گهماف   یآارژاوڕ
مـوان دا  هآشــ یـه یانـۆژڕ  هلـ  هآـ هبوول آـراو هق  هو هر هو د)الن ژهئا یال هق(وان ن
،  تن ـد)الن ژهئـا یال هقـ( ۆآان بـ  پویسته  هاریب یرتنگر هو ۆب یانی هب  هر ل هس
 یالنــــ ژهئــــا یال هقــــ(ژیبــــ یهــــاوار  هبــــ  هشــــیم هك هــــ هرو ههــــ)نیۆلنــــاپ(تــــریئ
 یانـدنچ یدوا  هش لـیآـان هلـ ژهنـاو ئـاه  یه هو هبوونۆآ و هب ییتاۆآ)لستانگنیئ

  .آرد ان لی هتر بالویئ  هآ هسرود
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ــ یكشــت هگــ)لریئۆســك(  هآــ ی هو هاش ئــگــ     ــ( ی هور هد  هل آــردو )الن ژهئــا یال هق
  هلـ همامـ ی هربـا هك دـاریب یچسـتا هـتـا ئ  هآـ ی هو هلـ  هو ها آردیدلن یالن ژهئا

  هوــل یشــیت باس هنانــ هو تــ هدراو هنــان نــآــار ه  هبــ   پــارهو  یڕۆگآــردن و ئــالو
ش  هو هئــ،   یــهن  هو یهاســتڕر  هســ  هبــ یو فــ  هكــالی ها خیــن هتــ  همــ هئــ،   هآــراو هنــ
آــردو  هنـ ڕ هان بــاوی همـ هآــان ئـ هلـ ژهالم ئــا هبـ)وبـال هســن( یآـانۆدر  هلــ  هكـآ یـه
ــ  هدا مــا بــوو آــ هو هان لــیــومانگشــتان ه ،   یــه ها داهڕئــا  هك لــشــت  هو هوبــار هل
  هو ها لـیـان ئایـڕهاو:وتگـیو د یپرسـ ده یوانـ هلـ  هآان هریر زۆز)لریئۆسك(الم هب

و  هگـل هبـ یچهـ  هآـ ی هو هر ئـ هبـ ه؟ جـا لـ هویـد هونتـان نـ هخـ  هوـئ  هآـ  هان آـیدلن
 ی هقسـ  هان بـیـڕ هباو م هآان آ هل ژهئا   هآ ۆیهبوو ب هن  هو هست هد  هك بآ هدر هم
  . هنیووچدا  هل هه  هوا ب ههات آ) لر یئۆسك(

وو پشـ یاریـب پـی  هنـاو بـراو بـ ی)ر ویمپـه(مـوان هدووشـ یانۆژڕموو  هه       
  هوۆخـ  هبـ مـ هو آـ هلیخر یآ یهناوبراو آابرا،   هو ه)الن ژهئا یال هق(ناو   ههات هد

 ی هو هپشــ  هلــ،  ا بــوویــر ورۆوك ز هریــز یكــر هرو گــهرو ماف هآــژاوڕ،  بــوو بــوو
ــ ــ هه ــوو آ ــ هم ــب  هو هكس ــ یری ــ هو هل ــ  هوۆآردب ــ(  هآ ــا یال هق ــ پویســتی)الن ژهئ   هب
،  تنــب هد یر هشــاآڕرنــج  هســ یكش ســود هو آــار هو ئــ یــه هآــردن ه ینــد هیو پــه
الن  ژهئـا یال هقـ(چـۆیهات و )ر ویمپه( هران بوو بوون آ هگر نۆز  هو هآان ل هل ژهئا
ــ)آــاتن هد ــا ئ ــ ی هنــد هو هت ــبــوو خ هان هــیــتوانا  هآ ــۆی و   هو هآــرد هدوور د  هو هان ل
 ی)نیۆلنــاپ(تیــد هان دیــ هو هئــ  هآــان آــ هلــ ژهالم ئــا هبــ،  آــرد هو  د هان لــی هســخ
 یغـروور  یه هوو شـ هبـ  هم آـار هئ،  داتن هد پادوو  ی)ر ویمپه( هرمان ب هف اپوارچ
،   هوۆبــ همتــر د هان آــیــانآ یــهران هگــك ن یــه هادڕتــا ،   هو هجوالنــد هد یآــان هلــ ژهئــا
 مــرۆڤ ینـیت و ق هفـر هالم نـ هب،  بوو هك جاران ن هو مـرۆڤالن و  ژهئا یند هیو په
  هبـوو آـ ههـ  هو هب یڕ هباو مـرۆڤ،  ك جاران بوو هرو هالن ه ژهئا یال هر ق هرامب هب

  هو هتـب هوو دڕ هوو بـڕوون چنـاو  هست و ل هشك  هب) الن ژهئا یال هق( گن هادریزوو 
ــر هد ،  ــا یئاشــ( ی هاری ــ هد)یب ــ  هوت آــگــان ی ــ هب ــ یچه ــاناپ ــ ژهات و ئ   هو هالن ل
ــ هســ ــابن هرآ ــوو ن ـــرۆڤ،  وت ــ هم ــ  هآــان آ ــی هم  هل ــ  هو هخان ــ هد ۆآ بــاس و   هو هبوون

ــ(یخواســ ــا یئاش ــ)یب ــاو هان دی ــرد و ب ــڕ هآ ــی ــ  هان وابووآ ــار هئ ــ  هم آ ــ  هب  یچه
ت نـاتوانن چ هش نـیكـر ت هگـ هئـ  هو،  تنچیـ هك دـتن و ترنـاپر  هك س یه هوش
 ی هوانــ چــهگ  هبــ  هنــد چــهر هآــان هــ همـــرۆڤ،  رنگــرب هو لــ یســت ســودیوگك  هو
آـار   هآـ  یـه هان هیـآان توانا هل ژهئا  هنا بوو آه  هو هان بیڕ هان باوۆیخ یلی هم

 ۆو بــ هئــ یآــان هاردیــد  هك لــــآ یــه،  رن هبــ  هوڕــ  هان بــۆیــخ ین و آاروبــار هبكــ
بـردو  هنـاو د)الن ژهئـا یال هقـ(  هان بی)مانر(ی هگلآ یناو  هبوو آ  هو هان ئی هونچ
 ی هآــ هگــلآ ی هو هانــڕ هگــ  هبــ یكــڕ هبــاو یچهــ)مــانر( ی هگــلن آ هخــاو ی)جــونز(
الم  هبـ،   هو هآـرد هتـر د یكتـر و شـت یكشـ هبـ  هلـ یریـب)نزۆج(مابوو هن  هو ۆیهخ
  .آرد هد هن  هول یرگن یهو ال پیشتیوانیك س هآ یچه
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تـر  یكسـ هآـ یچدا هـ  هو هر هالن و د ژهئـا یال هوان قـن  هل)ر ویمپه( هل  هگج       
  یـه هند  پاگـه پـروو  هالم ئـ هبـ،  آـرد هد هنـ  هو ه)الن ژهئـا یال هقـ(ل هگ  هل یند هیو په
 ی)پیلکینگـتن(ل  هگـ  هلـ  هآـ  هداو ی هو هئ یاریب) نیۆلناپ( یهواگ  هرباو بوو آۆز
آـردن   هل همام ییمان په)لدفپینج( ی هگلآ ین هو خاو)دۆفاآس(ی هگلآ ین هوخا
ل  هگــ  هلــ  هو هآــ یــه هك دا بــآات  یچهــ  هش لــ هآردنــ  هلــ هم مامــ هئــ،  تنســت هببــ

ــ هخــاو ــ ین ــ  هو هكــی  ها بــگــلو آ هئ ان یــآتر یــه   وه پکــهال  رســ ههــ،  نآــرا هد هن
  . هو هو بار هبوو ل هآتر ن یه  هان لیاگو ئا ید هد هن
ــ ــ هش دابــوو آــ هم و آاتانــ هرد هو ســ هل ان ۆیــخ ی هگــآــان ج هراز هناآــاو دا بــ  هل
ان و ۆیـخ ی هبنكـ هان آرد بـیر هندو هو ئ  هو هزراآ هم یكیناو خانوو  هو هواستگ
  هلـ  هآـ  هو هر هاتـیـب هان ویـ هو هآـان ئـ هر هسـان داوید،  بوون ج هشتین  هو ێو هل
نـاو خـانوودا   هان  لـژیـشتن و یونڕ  هدرابوو آ  هو هو بار هك لاریل جار ب هو هه
نـا ه  هو هآان هل ژهئا  هب یڕ هباو) لریئۆسك(سانیالم د هب،   یه هغ هد هالن ق ژهئا ۆب
ــ ژهئــا  هوان واتــ هئــ  هآــ  هبــوو هنــ  یه هوو شــ هبــ یاســتڕ هبــ  هآــ ــ یریــآــان ب هل  ل
ن )الن ژهئـا یال هقـ( ی هو هرآردنـیب یشـكمآان  هراز هب:یوتگ)لریئۆسك( هو هن هآ هد
وان  هئـ  هآـ  یـه هل هچـۆئـارام و  یآـ یـه هگن و جشـو  هان بیستیوگش  هو هئ ۆب

و  هو هنـ هر بكیبار ب  هباش و ل یآ یه هوش  هب یواو هت  هآان بتوانن ب هراز هب  هوات
و  هوا ئـ هپشـو  هرآـرد هسـ ۆش دا خـ هو هل ئـ هگـ  هلـ،  ن هبد  هوتوان هرآ هس یاریب

  هانــــیییو دوا دوا هلــــ،  تنــــب ههــــ یباشــــ یكنوا شــــو هآــــ  یــــه هه ی همافــــ
ت ـناب ۆخـ:یوتگـو  هئ،  برد هوا ناو د هپش  هر ب هه ی)نیۆلناپ(یناو)لریئۆسك(دا
ــ  هآــ ــ هپش ــ ینشــو  هوا ل ــ هشــتیرازان  ن هب ــب ج ــب هتن و د ــی  یكنشــو  هت آ
  هلــ ێنــد ههــ)لریئۆســك( یآــان هقســ یوونواو بــ هل تــ هگــ  هلــ،  تنــب ههــ یتــ هبــیتا
نھـــا  هتـــ  هآـــان نـــ هراز هوا بـــ هآـــ ی هواالنـــ هو هـــ هئـــ یســـتنیب  هآـــان بـــ هلـــ ژهئـــا
 ێو هان و لـۆیـخ یوتـ هلـس و آـ هخـواردن و هـ ینشـو  هتۆان آردی هآ هشتخانچ

ون و  هخـ هش دیختـ هر تـ هسـ  هسـتا لـلكـو ئ هن بـ هآ هد  هان ئامادۆیخ ۆخواردن ب
 یرانــــ هگــــو ن یگــــن هبــــوون و دلتــــ یازڕنــــا ۆیهــــ  هببــــو یمــــوو ههــــ  همانــــ هئــــ
ق  ههــ  هشــیم ههــ  یدروشــ یوتنگــ  هك جــاران بــ هو و هشــیم ههــ)ر هباآســ(الن ژهئــا
ــ ــاپ( هب ــ  ه)نیۆلن ــان هئ ــاس و خواس ــهب هد ی هو ب ــ،   هو ی ــ(الم هب ــب)رۆآل ــ یری   هو هل
خــت  هر تــ هســ  هالن لــ ژهتن ئــاوا نــاب هآــ  یــه هه  هاریــو ب ها ئــیــئا  هآــ  هو هآــرد هد

  هآــ ی هآــ هرمانــ هفــت فــ ههــ یال ۆوو بــچــســتاو  ههــ ێو هلــ هآــ ۆیــهر؟باخیون  هبخــ
آـــان  هرمانـــ هفـــ  هآـــ یتوانی هر نـــۆز یكـــول دان ههـــ یلواســـرا بـــوون و دوا ههـــ
  هونكــچ،  بكــاتن یلــ هو حــ هو هرام بداتــ هو ۆیخــ ی هایرســگو  هئــ   هو هتــنبخو

  هبـ یر هو سـ  هو هآـرد هك د یـه  هلـ مـ هآـ یایـا جیـج یتـگی ێند ها هین هت)رۆآل(
ر  هو:وتگـ گیسـ  هبزنـ ی)لیـرۆم( هتـا بـ،  ووچـ هد هر نـ هد  هو هندنـخو  هلـ یواو هت
و  هرمانانـ هو فـ هم لـ هوارچـ ینـد هبـ  هو بزانـ هو هنـبخو ۆبـ یواو هت  هآانم ب هند هب
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  هوهالـ هئـ  هآـ هو هنـدخو ۆبـ یمـ هوارچ یند هش بی)لیرۆم(؟ێژئ چیدا  هارانیب
ر ی هسـ)ون هودا بخـ هخـ یختـ هر تـ هس  هف ل چهر چه  هالن ب ژهت ئاناب( نوسرابوو

ئـاوا   هند هو ب هئ  هآرد آ هد هن یشیڕ هو باو یادی  هو ههات هد هن)رۆآل( هبوو آ  هو هئ
  هآـ ی هو هر ئـ هبـ  هالم لـ هبـ،  تنا نوسـرابیـت یف چهر چه ی هتن و وشنوسرابووب

وا بـوو   هو هت ئــب هلواسـرا بـوو د ههـ  هآـ هواریر د هس  هادا بوو لیت ی یه هم وش هئ
  . هاستڕ  هم هئ  هآ  هاریت و دب

  هو هآانـ هآـراو  هرد هرو گـه هگ هسـ ر سـ هو هـ ۆیخـ  هبـ)لریئۆسك(دا  هو آات هل     
  هآان لـ هراز هب ی همئ  هآ  هوتانیزان،  انیڕهاو:یوتگن و  یڕ گه هد دا ت ێو هب
  هشـتان  بـ هو هن؟ ئـیـو هخـ هخـت نـ هر تـ هس  هل ۆب ی هن؟ ئیو هخ هخت دا د هر ت هس
 یوتنـ هخـ هخت نـ هر ت هس  هل یاریتن  بب هك هیاسای یچه  هتن  آال دانی هخ
  هسـاد یآـ یه هوشـ  هخـت بـ هر تـ هسـ  هوتن ل هخ،  تنآردب یامڕ هت و حادا بیت

خـت و  هتـ  هلـ  هكـرۆر ج هش هـ هلیو هت یاآ ۆخ،  ون هخ هد یر هس هل  هآ  هكنشو
  هخــت بــ هر تــ هســ هلــ یوتنــ ها خــیــن هاســا تــی،  ون هخــ هد یر هســ  هش لــیالنــ ژهئــا
 ێآانمان ف هنك هت  هف چهر چه یواو هت  همئ،   هآردوو  هغ هد هنك ق هت یف چهر چه
  هخــت بــ هتــ،  نیــازڕ هآــان د هختــ هر تــ هســ  هتــوو لــ گــه  هو بــ  هالمــان نــاو هو و هداو
  هنـد هو هئـ  همئ  هآ  هو هنداز هو ئ هك ب هالم ن هب  هنوستن  باش ۆو ب هئارام یواو هت
بار ترو   هل ینشو  همان بیستیوگ  همئ یاستڕ هب  هونكچ،   هو هنی هبك ل یریب

ن ینـ یـهاگو  هلـ  هوـئ  هآ  یهوون و ئاشكراڕ یكشت:انیڕهاو،   یه هش هیئارامتر
تــان گرن و گــب مــان لــ هو هســان هو حــ یش و ئــارامیئاســا  ی هگــڕ ێو هبتانــ هآــ
   هآـ  یـهدا ن  هوـناو ئ  هك لس هآ یچه هونكچ،  نینا ئارام ب  همیئ  هت آش بۆخ
  هوڕـ  هآـان بـ هآـارو بـار  هن آـیتـوان هن و نـیمانـدوو بـ  هشـیم ههـ  همـت ئو یهب
 یداخـواز  هوـئ  هك لــآ هیـ یچهـ  هآ  هاریوون و دڕ یكش شت هم هئ ۆخ،  نی هبب
 یدوا  هلـــــ،  تنـــــب ههـــــ  هو ه)الن ژهئـــــا یال هقـــــ( ۆبـــــ ی)جـــــونز(ی هو هانـــــڕ هگـــــ
و دوا  همـ  هلـ  هآـ  هو ها آـردیـان دلنیـآان هراز هآـان بـ هلـ ژهئا) لریئۆسك(یآان هقس
 یدوا  هلــ،  ن هآــ هخــت نوســتن نــ هر تــ هســ  هبــاس و خــواس لــ  هواتــ  هو هو بــار هلــ
ــ ــه هگا ڕش  هو هئ ــد ی ــن ــ  هرا آ ــ هراز هب ــان ل ــ  هآ ــ هم ــعات هو دوا س ــگك دران ــر ل   هت
ــ ژهئــا ــ هل ــ هل د هو  هــ هخــ  هآــان ل ــ هڕش یكســ هســتن و آ ــ ی هخن ــ  هو هل ــ هن رت و گ
  .بوون  گن هد ان بیموو هه

ر مانـــدوو ۆآـــان ز هلـــ ژهئـــا یواو هدا تـــ  هو ســـال هئـــ یزیاگـــ یرز هو  هلـــ           
خـت و  هس یكسال،  ش و شادان بوونۆدلخ یوش دا تا بل هل ئ هگ هل،  بووبوون

و   هنجـو یشـتنۆفر یدوا  هرل هس  هان بردیرۆز یكو ماندوو بون یشۆناخ  هل گ
ر ۆنـدان ز چـهان یشـ هو سـال هئ ی هقۆك و ئازئال،  انیتر یروبووم هو ب هلو هدان
 گـآـان  یـهڕم و آو همـوو آـ هه) یبا یئاش(  هبوون آ  هڕ هو باو هالم ل هب،  بوو هن
 یرتنـگل ههـ یدوا  هلـ،  بـاتن هنـاو د  هك ل یه هم هل چهو  گن هموو ت هو ه هو هآات هد
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و ئاسـمان  گنـیوا وشـك و بر ههـ ،  انیـآشـت و آار ی هو هآردنـ ۆرمانان و آـ هخ
 ی هبناغــ ینــانره هد  هآــ  هو هآــرد هد  هو هان لــیــریآــان ب هلــ ژهئــا،  وون بووبــووڕ

ــا یئاشــ ــ یب ــد آردن ــ یو بلن ــ هت ــز دڕــك  یــهت  هنان ــ یواری ــ  هو ئاشــ هئ   ینرخ
 نـه هد  هنـد هو هئـ ،   یه هه یانیوان هئ یآان یهر هو هرنج و ئازارو آو هڕ یواو هت
ش بـوو  ۆیـهر ب هه ،  ن هبد یواو آردن هت یول هه  هو هانیزو تواناموو ه هه  هب  هآ
مانــدوو  گــان ۆیــخشــاو آ هت د هحمــ هنــج و ز هڕان یــرۆز  هســت هبــ هو مــ هئــ ۆبــ  هآــ
وان دا  هشـ هگـمان یناآۆڕر ژ  هرآارو ل هس  هووچ هش د هوان هش)ر هباآس(،  آرد هد
ان یـتال هبـ یآات  هش لیتر یآان هوار هد یواو هت،  آرد هد یعات آار هك دوو س یه
ان ی هآـ هواریـد یر هبـ هلـ هو آـون و آـ هو هانڕسـو هد یبا یئاش یر هورو ب هد  هدا ل
 یوانـڕ هان دۆیـخ ی هگـرنگ  هو آار هل  هوان آ هئ،  خست هان دیكڕو  هو هآرد هد گ
،  بـــوو هشـــاد د گـــر ۆان زیـــمـــاو دل هد ڕان ســـوی هو آارانـــ هان لـــیـــر هتـــر ســـیئ
 یآـ یهشـۆدلخ یچهـ یبا یئاش یدروست آردن  هل  هزد  هر هآ ی)نیامیبن(این هت
ــین ــ هد هشــان ن ــ  هدا ب ــ یه هوش ــ یآ ــ گ ــ  هل ــ هرو ســی هس ــی هد  هو هر هم ــ:وتگ ران  هآ
  . یه هان هژیدر یكن هم هت

و  یژر تونـــدوتۆز یكانیـــز هـــات و بـــاوو بـــووران و  زر هرمـــاو هســـ یگمـــان      
آجـار  یـه یآـ یهو توشڕ هت هبوو ب،  نادا ه ۆیل خ هگ  هل یخت هر سۆز یكزستان

  هآـ توانـدرا هد  هنـ  هونكـچسـتان  هآار و ۆیه  هش بوو ب هو هئ،  شۆخت و ناخ هس
ناآــاو   هك لــــو هشــ،  ن هواو بكــ هتــ گــآــان  هواریــنن تــا دــآــار ب  هبــ ۆنتــ همــ چـه
) یالنـ ژهئـا یال هقـ( یآـان هخـانو ی هربـۆز  هز هات  آه هر توند و بۆز یكانیزر
ك شـكاندو ـت ی هو خانوانـ هئـ یآـان هربانـ هن و سۆل هم هج یواو هآاند و ت هلت هه
  هلـ  هو هیـق  هیـق  هو بـ یآاوۆشـ گـه  هر بـۆان زآـ هشـكیمر،   هو هخـوار  یهدا یف
  هو هئـ  هبـوو ان لـیـوگ  هآـ ی هگـن هو د هوا ئـ هآـ یان زانـیـن و وایـڕ گهاڕودا  هخ
و  هخـ  هآـان لـ هلـ ژهئـا  هآـ یانی هبـ،   یهشترایا هاوڕ  هو هر هد  هو ل هگن هتف یگن هد
ان ی هئاالآ  هوت آ هآ  هو هان بیاوچ،  وتن هر آ هد هان وۆیخ ینشو  هستان و ل هه
  هوآـ هرهـاتوو هد  هو هتكـۆبـن و ب  هوو لڕ هدار ب ی هور هگر ۆز یكخت هو در هوتوو هآ
  هو هانـیروون هد ینـاخ  هلـ یدـنـا ئوم  هر بـۆوت ز هآـ یبـا یئاشـ  هان بیشیاوچ

،   هوگی هآــادا تــ یــهر  هســ  هو بــ  هران بــووــش ویبــا یهــا ئاشــ هان آــرد ئــیــهاوار
 ینشــو  هوونــچان آــرد و یــاڕ  هآــ هئاشــ ینو شــو هر هبــ یــیاكت  هان بــیــموو ههــ
الم  هبـ،  شـتۆیڕ هد  هو ۆییـهرخ هسـ هلـ  هر بـۆز  هشیم هه  هآ)نیۆلناپ(،   هآ هووداوڕ
) یبـا یئاشـ( ینو شـو هر ها آـردن بـڕ هآان ب هل ژهئا یواو هت پش  هل  همجار هئ
ــ ــیــاوچ  هآــ،  ووچــر هد ۆیب ــا یئاشــ( هان ب ــ)یب ــ  هان آــییــوت د هآ مــوو  هو هــ هئ
 ۆیـف  هبـ یمـوو ههـ  هانیشـاوآ پـشو همـ  هلـ  هآـ ی هنج و ئازارانـ هڕت و  هحم هز
و  هوگی هآا دا ت یهر  هس هان آردبوو بیدروست  هآ ی هواریو د هموو ئ هه،   هشتووۆیڕ
و  یر هو هرمـوو آـو هو هـ هبـ  هآـ ی هردانـ هو بـ هئ،   هآسان بوو یهل خاك دا  هگ  هل
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رت و بـالو  گـه یمـوو ههـ  هنو شـو هئـ  هو هانیشابووان آردبوو و آیورد  هو هنج هڕ
و  هان بیاوچ  هآان آ هل ژهئا یواو هت،   هداو ێآا ف یهال هب ی هرد هر ب هو با ه هبوو
تـان  هسـ هداخ و حـ  هان لـیـموو هت هـیان ئاوا دی) یبا یئاش( وت و هآ  هن همید

رش  گـه  هرد هو بـ هان لـیـموو ههـ،  مبـار بووبـوون هات و خـم یتاسابوون و تا بل
 ڕان سـویـر هسـ،   هو هببونـ ڕمـوو  هو هوتبون هدوور آ  هآ هالو هآ  هل  هآ  یآان هوبالو
،  ووچــ ههــات و د هد  هو یــهآلك یورشــ  هورشــ  هدا بــ هو نــاو هش لــیــ)نیۆلنــاپ(مــابوو

آـان  هتـ یآلكـ  هو هآردنـر یـر بۆز ی هگـل هبـ  هآـرد و بـ هن دۆبـ یو هجارو بـارش ز
 گـ  هو لـ هشـتووی هگ ئاآـام  هوا بـ هدا آـ هشـان دین یو وا هو هآـرد هد یتیداو ق هد
مـو  ههـ یاریرسـگر هبـ  هزانـن آـ هان دیڕهاو:یوتگالن و  ژهئا  هآرد یووڕستاو  هو
ودا  هشـ یكیتـار  هو لـ یدز  هبـ  هآـ ی همنـژو دو ها ئـیـ؟ئا یـهآ  هانـیكارگو خرا هئ

ـــۆهات ـــئ  هت ـــا یئاشـــ(  هر ـــ ی)یب ـــا ب ـــت  هوو شـــ هئ ـــك و لناســـن ی هد  هك داو
 یكـگن هد  هو بـ هو هآـرد یسـان هـاواریتـر دیو ئ  ه)وبـال هسـن(یخـود  هو هر؟ئاخی
ــ ــ  هآــ)وبــال هســن(  ه)وبــال هســن(یوتگــ  هو هرز هب ــ ی هم آــار هئ ــ هنجــام داو هئ و  هو ئ

  هو همـئ یآـان هخشـ هنـ یووا هتـ یك دانوتن و ت هآ هرن هس یادی  هرب هه  هنیخائ
 ی هآـ یـهزار هرمـ هشـ  هلـ گـ  هرآردنـ هد یداو هڕو  هئـ ی هلۆت ی هو هندن هس ۆب،  بوو
و  هو ئـ  هو هـاتوو هرتـووگر هو و هشـ ییكـایتار  هلـ یدا سود هو ه)الن ژهئا یال هق(  هل
 یـئـاوا ل  هشـاوامانك دا آسـال یدوا  هلـ  همـئ  هآ ی هت هحم هنج و ز هڕموو  هه
 یدانـ  هدارسـ  هلـ یرمـان هفـ  هو هنم شـو هسـتا لـر ئ ههـ  هآ ۆیهن بیداو ۆیف  هب
 یوسـ ۆلـیو آیـم و ن هدوو ی هلـگ یاداشـگم لـ هن ودیـ هد هن دیخـائ ی)وبـال هسن(
ــیــز ــا ههــ  هاد ب ــ هد هش دیكــل ژهر ئ ــی ــ یر هرو گــهداد  هن آ ــ هســ  هب ــیو خائ هر ئ   هن

ش یوسـ ۆلیك آ یه،  نی هگب ۆیخ یزا هج  هبكاتن و ب  هادگیدا )وبال هسن( هوات
،  بكاتن یریگست هتن و درگب یندوویز  هب)وبال هسن(  هآ  هكل ژهر ئا هه یاداشگ
آـــان  هلـــ ژهر ئـــا هســـ  هآـــرد یآـــار یـــتـــا بل)نیۆلنـــاپ(ی هانـــپی گهم  هئـــ یواو هتـــ
  هالن بـ هژئـا یواو هتـ،   هبـار هو نالـ چووگـ پـرو  یه هنداز هو ئ هتا ئ)وبال هسن(وا هآ
ن چـۆوا  هدابـوون آـ  هو هادیـو  هان لـیـموو هه،  بوون گن هنا ئارام و دلت ییاكت

ن  هبكـ یریگسـت هان دی  ۆیخ یسزا  هداب)وبال هسن( ی هو هانڕ هگ یآات  هبتوانن ل
ان یــهاوار یــیاكت  هش بــ هســت هبــ هو مــ هئــ ۆبــ،  ن هبكــ یر هدادو  هم بــیســل هو تــ
دا  هآـ هندوو شـو  هبـ،   هو یـهزۆان دیـكراز هبـ یاگـن شو  هو ناو هتر لیئ،  آرد هد
ن شـــو  هو هئـــ:وتگـــی هآـــرد و د هن دۆبـــ ی یـــهاگو  هئـــ ینشـــو) نیۆلنـــاپ(وتـــن هآـــ

ــ هســن(پــی ــ) هوبال ــه هوان هل ــ  ی ــلآ یال  هل ــر یئ،  تنا هــاتبڕ هو ه)فاآســود( ی هگ ت
 یال هقـ ی هو هر هد  هوۆووبـچ  هو هآـ یـه هآوالن  هشتن تـا لـۆیڕ  هو هاآگن شو یدوا هو
،  وتــن ناآــاتن هدوا آــ هو  هســت بــیوگتــر یئ:یوتگــ) نیۆلنــاپ( پاشــان،  الن ژهئــا
اك چــو  هو هآردنــ  هتــاز  هســت بــ هد  هاوڕ ۆڕم  هلــ  هن آــی هبــد  هو هئــ یولــ ههــ بــ هد

وا  هآـ ی هانـۆژڕو  هئـ یواو هدا تـ هم زستان هل،   هو هنی هبك)یبا یئاش( ی هو هآردن
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ــ ــار هل ــاران ن هشــۆو خ هب ــووران و ب ــاو ب ــ،   یــهو ب ــب هد  شــ هآــار آــردن د ۆب  تن
ــول ههــ ــد یك ــاش ب ــاو،  نی هب ــار هت ــارو ب ــوو آ ــان هآ ــ( یآ ــا یئاش ــڕ)یب ا ڕ هوو ب
و   هئـ  هآـ:نیبل  هنیو خائ هآو ب هتاو،  نیست هو هز نیگر هه  هو هو بار هو ل هو هنی هبك
 یبـداتن و آـار  همـئ  هل بـۆآـ یسانئا  هتن ئاوا بوا بتوان هآ  یهن ی یهوتوانا هئ
ــ  همــئ ــ  هل ــاو ب ــر هن هاو،  تنــب هد: انیــڕ ــ  هت آــ ــ هو هئ ــ  هتــان ل ــاد بی هتن آــ  
م  هئـ بـ هد،  تنا نـابیـو ت یـها دا نیـت یآـ یـهانكارڕۆگ یچهـ  همـئ یآان هخش هن

  هو هپشـ ۆان بـیـڕهاو،  تنواو بكـر هتـ  هوتوانـ هرآ هدا س ۆیخ یآات  هش ل هآار
رزو  هربـ هوتـوو و سـ هرآـ هر سـ هو هـ)یبـا یئاشـ( ژیر ب هوتن و ه هرآ هو س هر  هب

  ).الن ژهئا یال هق(تن ران ب هآام
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  م هوت هح یش هب
*  

و  هختـ هشـ،  فرو بووران بـوو هب  هل گو ساردو س یتا بل هه یكزستان          
  هبـ یـتـا بل هفرانبار ه هب یگمان،  دابوو  یژیتوندو ت یڕ گهو هل  هوان و آیزر
آـان  همـوو ولسـات ههـ،  نـابووه یدا ی هوساردو آ یوا هو ه یشۆو ناخ یزۆئال
،  سـتان هو هشـش دا نـۆول و آـار و آ هه  هبوو ل هان  هیتوانا  هآ ی یه هادڕو  هتا ئ
،  آـرد هد هان نـیم هرخ هم ت هك آشت یچه  هل)یبا یئاش( ی هو هدروست آردن ۆب
ــا  هونكــچ ــ ژهئ ــ هل ــ( ی هو هر هد یآــان هووداوڕ  هآــان ل ــا یال هق ــ)الن ژهئ ــ  هب  یواو هت
و  هان لــیــوتن هآــ هرنــ هســ  هآــ یزانــ هد یباشــ  هر بــۆان زیــ هو هئــ،  ادار بــوونگــئا
الن  ژهئا یال هق  هب ژد یلكاران هه گاران و ی هن یشۆدلخ ۆیه  هتب هان دی هآار
  .ن هال ناآ هق یوتن هرآ هس  هز ب هح  هآ ی هوان هموو ئ هو ه

 یوخـانڕ ۆیوت هـگانیـ هد  هبـوو آـ  هو هان ئمـرۆڤ یواو هت ی هند  پاگه پرو          
هـا  هرو ههـ،  آـان دا هآـارو بـار  هلـ یـیزا هن وشـاریزان هن ۆیا هین هت یبا یئاش
   هواریـو د هئـ یوخـانڕ ۆیهـ  هتـ هبـوو)یبا یئاش( یوارید یك دروست آردنیبار
آـرد  هد هنـ ڕ هان بـاوی هندانـ  پروپاگهو  هآان ئ هل ژهئا  هند چهر هه) وبال هسن(ك  هن
  هلـ یآـ یـه هبناغ  هبـ) یبـا یئاشـ(ی هآـ هواریـد  هان دا آیاریب  همجار هالم ئ هب

  هم بـ هآـ یـه یجـار  هش لـیم تـریستوترو قـا هئ یكوارین و دبارترو باشتر دابن
  هآــ  هوونــڕو  هاریــد یكتش شــ همــ هئــ،  ن هنج  دروســت بكــیــئ  هدژ ههــ ییانتــاگ
ل و  هردو آـ هبـ ی هو همانـ،  ن هاتر آاربكـین و ز هاتر ماندوو بكیان زۆیتن خب هد
ان یشـیآان هآارو بـار  هآ ی هو هئ ۆیه  هفر دا ببو هر بژ  هآار آردن ل یآان هل گه
ش كرآـات ههـ  هل،  ستن هآارآردن بوو  هر لۆز یآ یه هماو ۆتن و بچ هن  هوڕ  هب
 مــ هآــ یوت و ســاردو ســ هآــ هر د هد هتــاو و هرۆمــا و خــ هد هر نــــورو ه ههــ  ها آــد
و آـــارو  هو هبوونـــ هآـــار د  هســـت بـــ هآـــرد و د هل د ههـــ ان لـــۆیـــوا خ هشـــكا ئـــ هد

  هلـ گـان یـل آردنۆوا شـ هآـ  هنـد چـهر ههـ،  ،  بـرد هد  هو هپشو  هر هان بیآان هبار
 یرمـا آـار هسـ،   هو همتـر ببـو هان آیشیرانجا ی هواو ئاواتیو ه هئ،  ت بوو هحم هز

ا یـــــن هتـــــ،  نینـــــچ هل د ههـــــ گـــــ یگـــــن هش تـــــیتـــــ یهبرســـــ،  آـــــرن هد تـــــ
  هدابــوو هان نـۆیــدابـوو و خ هر نــ هان بـیـ هشــتان وره  هبــوون آـ)رۆآلـ(و)ر هباآسـ(
راو ۆو جـڕگـۆان و گـ ی هقسـ لـ هگـ)لریئۆسـك(،   هو هوخانـڕو  یدـنـا ئوم یست هد
ــ یرۆجــ دواو  هر دۆول دان  ز هشــش و هــۆآــارو آ ی هربــار هآــردو د هالن د ژهئــا ۆب
 یبــات و مانــدوو بــوون هول و خــ ههــ: وتگــی هدان و ود ههــان د  هفــر یآــان هلــ ژهئــا
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  هشـیم ههـ،  تناد نـاآریـ  هز لـیـگر هتن وهآر هد  هول یباس  هشیم هه  هآ یهر هه
ول و مانـدوو  ههـ: وتگـی هآـار آـردن و د ۆدان بـ هد یوانـ هئـ ی هخـیخ تیت یاتریز

مانـدوتر  ۆیخـ  هآـ آـ یـهر  هه ۆب  یهشاناز ی هگج  هشیم هآار آردن ه  هبوون ل
آـار آـردن و  ۆبـ)ر هباآسـ(یزۆزو توانـاو دلســه  هش لـیالنـ ژهموو ئـا هه،  بكاتن
) م هآـ هات آـار دیـم ز هرد همـن هـ(وتگـی هد  هآ یی هاوب هو ن یی هشیم هه یهاوار

و ) لریئۆســك(یآــان هقســ  هآــردن بــ ڕ هاتر بــاویــو ز هــان دان ۆیهــ  هش ببــو هو هئــ
  .انیآار آردن ۆب  هوۆب هرز د هان بی هو ور هو هبوون هرمتر د هگ   هو هالن ب ژهئا

متـر  هالن آـ ژهئـا یكیو ئـال هقـۆدا ئاز  هوسال هئ یز هرماو هس یگمان  هل            
ــ ژها هئــ یادارگــئا،  مــابوو هك جــاران نــ هراك وۆو خــ هلــو هدانــ،   هو ۆهببــ آــان  هل
ــ  هآــ  هو یــهآرا ــ هآــ یاتیــج  هل ــ یكیئــال ی هو هم بوون ك  ــل ژهر ئــا هدا هــ هوســال هئ
  هتاتـ گـه یری هسـ  هآـ ی هو هاش ئـگـ،  تنـدر هد گـ یاتریـز ی هتاتـ گـهك  یه هدان
بـوون و  هنـ ا لـگـاك ئاچـ ۆیهـ  هوا بـ هان آـیـنیان آـرد بیشـیآان همبار آـراو هع

و  هاوڕ هگـل هش هـ هڕو  هویـزڕ ی هربـۆمبـار آـردن دا ز هعـ یاتآ  هآرن ل هت ن هخزم
،   هو همابوونـ یمـ هآـ  هبـ هآـ  هتاتـ گـه ێنـد ههـ  هلـ  هگـج،   هنـاول ههـ ی هفیآ هڕ هآ
ــ ــ ی هو هئ ــ  هآ ــ هه ــوو ه ــ یمــوو هش ب ــ هن ــوو بوون ــگن هڕو   هو هرم ب آــاو ڕلبز هان هــی
و  هر هش بـیوانـ ههـات ئـ هر دآـا  هبـ مـ هآـ  هآـ  هو هئ ،  نابوول هان هی هفیآ هڕ هآ

ان یچیـه  هوارتا ئ یانی هب  هان لۆژڕ ێند هآان ه هولسات،  وونچ هبوون د گخرا
ل مـابوو ۆگـاو یگ م هرو آ هند هو چهو  هنجو ێند ها هین هت،  نۆخب  هبوو آ هد هن
  یقــات وقــ یرانــگان و و بــ یبــوون هو نــ هر هدابــ)الن ژهئــا یال هقــ(  هش لــیــو هئــ
  .ووچ هد

ــ ی هو هشــاردن        ــ یواو هت ــ هو د هئ ــ( ی هو باســان گن  یســتیوگ)الن ژهئــا یال هق
ــ ــ هس ــان هر شــان و ف ــ یكرم ــووژی ــ،  ان ب ــوون گرا هخ ــ یب ــا یئاش ــ یب  یواو هت

 ۆان بـیـ هزل و تاز ۆیدر لـ هگـ،  شتر آردبـووۆروا تر و دلخ گه  ب یآان همـرۆڤ
بـــالو )الن ژهئـــا یال هقـــ(ژیان دیـــرۆز ی هنـــد  پروپاگـــه،  ســـتابوو هلبـــ هالن هـــ ژهئـــا
 ی هر گـه)الن ژهئا یال هق(ر هرامب هب مـرۆڤ یآان هس هل هو د ۆموو در هه،   هو هآرد هد
و  یرانـگ ۆیهـ  هآـان بـ هوار همـوو د هوا هـ هآـ  هوۆان آردبـیـبالو  هتـاز،  ندبوو هس

  هتـ هربوونـ هن و بـۆخـ هد یآتـر یـه یبرسـان منـداالن  هكـن لـیر هوا خـ یقات و قـ
  . هانیڕۆو ش ڕ هش  هشیم هو ه یآتر یه یانیگ

 ی هو هم بوونـ هو آـ یبـار هآـان و نالـ هنجامـ هر هسـ یاآچـ  هر بـۆز)نیۆلناپ(       
  هو همــرۆڤ ی)ر ویمپـه( هلـ  هدا آـ یاریـب  هآـ ۆیـهب،  آردبـوو گست  هه ی هقۆئاز

تن آـر هالن د ژهئـا یال هق  هب ژد  هآ ی هاندانگاگ پروموو  هو ه هئ،  تنرگر هسودو
  هلـ ینـد هیو پـه  هو آات هتا ئ هه،  ان بداتنیناو بردن  هل یول هه  هو هت هو بالو بوو

  هك آــل ژهنـد ئـا چـهدا  همانـ هرد هو س هل،  ك بووجار ی هفت هدا ه)ر ویمپه(ل  هگ
ــۆز ــی هرب ــ ڕ هان م ــوون ه ــ هب ــژلب ــ  هاردران  آ ــ  هب ــ یه هوش ــڕ یآ ــ هك ــ  هوتووان   هب
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اد یـدا ز)الن ژهئـا یال هقـ(  هالن لـ ژهئـا یكیئال  هنن آی هگا بڕ مـرۆڤ ی)ر ویمپه(
  هوـن یآـان هوالـ هج یواو هت  هدا آ یرمان هف)نیۆلناپ( هو هش هو آات هر ل هه،   هبوو
  هآـان  بـ هو چـهخ و یـز  هش واتـ هآ هر هردو س هخ و بیز  هن ل هبك گموو  هه یخال
ن و  هر بكـ هسـ  هلـ ی هقـۆآـان  ئاز هوالـ هجـ ی هو هر هسـ یوارشن تا لگۆك دابیئال
تن شـرگۆك دا بیئال  هب  هو هر هس یكم هتن و آو ب چهخ و یز  هرلگان  یش هو هبن

  هلـ  یه هوو شـ هبـ،   هلـو هدانـ  هل  هگ یموو هه  هواالن هو ج هئ هتن آار بیو  وا د
،  نجـام دا هان ئـیـ هوآار هئـ،  ن ان بنـیـدا  ییروارا هس  هز بڕ  هآان ب همبار هع
م  هبـ،   هقۆئاز یآان همبار هع ینینیب ۆان برد بی)ر ویمپه(ش دایباش یكل هه  هل
ر  هوو سـ چـهخ و یـآان بـن ز هوال هج یواو هخافل آرا ت مـرۆڤ ی)ر ویمپه( یه هوش
او گـــئا بـــ  هو آـــار هش لـــیـــ)ر ویمپـــه(شـــان دران ین) ر ویمپـــه(  هآـــان بـــ هقــۆئاز
 یآــ یــهڕم و آو هآــ یچالن هــ ژهئــا  هآــ: وتگــی هو د هو هر هد  هبــرد هد یآــان هوالــ ههــ
ان ی هقــۆوال ئاز ههــا جــ هو د یــه هقۆئاز ژی هان تــیــآان همبــار هوعــ یــهان نی هقــۆئاز
  . هرتووگدا

   پویسـته  هنـدرا آـلم هس  هو هفرانباران  دا  ئ هب یگمان ییتاۆآ  هل               
) الن ژهئـــا یال هقـــ( ی هو هر هد  هلـــ هقـــۆئاز یدا آردنـــیـــ گه یولـــ هتن هــــــب هو د
م  هرد ههـ،  وت هآـ هر د هد هن  و همگ هد  هر بۆدا ز  هانۆژڕو  هش لی)نیۆلناپ(تنبدر
آــرد  هد ان لــیــوان هاســگآــان  هگــ هســ  هدا آــ هآــ هگــلنــاو آ ی هآــ هنــاو خــانوو  هلــ
ش  هو هر هد  ههاتـ هد  هآـ ی هو آاتـ هلـ،   هرو هد  ههاتـ هد  یمـ هآـ  هر بۆو ز هو یهما هد
ر ۆز یآـ یـهوان هاسـگدداو  ۆمار هگان یوار الچر هه  هو هم  هم  هآان ب هگ هوا س هئ
ان یـوا  ل هئـ  هو یـهك ببوایـز هنـ)نیۆلنـاپ(  هلـ رآـ هآـردو هـ هد ان لـیتونـد  هبـ
و  هلــــــ،   هو هآــــــرد هســــــور د ان لــــــیــــــاوچن و گی هحــــــ هد پــــــیانــــــد و م هد
قـان و قـوون   هبـ یـدا تـا بل ی هو هر هد  ههاتنـ یآـات  هلـ )نیۆلناپ(دا همان هرد هس

 یمووشــ هشــ یانــۆژڕ یآــان هو هبوونــۆآ یشــدار هدا بــ  هو آاتانــ هو لــ هئــ،  بووبــوو
رمـان  هآان ف هراز هب  هر هابڕ  هل آ یه ۆیه  هب،  بوو هد هن  هئاماد ێو هآردول هد هن

 ی)لریئۆسـك( هشـیم هش هـ هست هب هو م هئ ۆب،  اندی هگ ها دڕ ۆیخ یآان هاردگاسڕو 
ارو یـنـارد تـا ب هد ی)لریئۆسـك(آـان هرمانـ هفـ یواو هتـ ۆبـ) نیۆلنـاپ(ر بـوو هننو
  .تنن یه هگا بڕآان  هرمان هف

ـــ) لریئۆســـك(           هانـــد آـــی هگ یاڕمـــوو دا  هشـــ ۆژیڕ یآـــ یـــه هو هبوونـــۆآ  هل
ن  هبكـ  هآـان ئامـاد هلكـتن  هـب هش د هو هئـ ۆب،  هاتوون  هلكه  هآان ب هشكیمر
  هآـ  هسـتاو هبـ یكیمان په  هو ه)ر ویمپه( ی هڕگ  هل)نیۆلناپ( هونكچ،  رتنگر هو ۆب
ر  ههـــ یتن و نرخـــبكـــر  هئامـــاد  هلكـــد ه هوارســـچك دا  یـــه هفت ههـــ  هلـــ بـــ هد
،   یه هگلآ یالن ژهئا یراآۆك و خیئال ی هانۆژڕ یوژیو ب هلو هش دانیآ یه هلكه

ر تـر  هگۆزاق مسـڕ هتن وئــد ید هاآتر وچـباشـتر و  یكـزع هو و تنـن دیتا هاو
قرت   هبوون و قرت یازڕنا  هوتن هست آیان بی هو هآان ئ همامر  هآ آات،  تنب هد
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ــ،   هو هر ســامناآۆز  یكــآردن ــ  هو هپشــ  هو هل ــ هو هئ ــی ــ  هان ب ــ ێوگ ــ هآ ــوو آ   هوتب
ئـا  یآردنـ  هادگیـالم  هب،  تنبست بیوگ  یه هوان هو ل هپش  هل  هوهال هئ یكآار
 ۆان بـۆیـآـان خ  هشـكیمـوو مر ههـ،  تنـب ید هو  هآـرا آـ هد هنـ ڕ هبـاو  یه هووش هب
  هسـت بـ هد  هوو شـ هداهاتوودا آـورك بـبن و بـ یهار هب  هل  هآرد آ  هئاماد  هو هئ

 یدوا  هلـــ،  یزانـــ هد  هور هگـــ یكونـــاهگ  هان بـــیـــآان هلكـــه یرتنـــگردا  هســـ
  چـهمین  هآـ  همجـار هآـ یـه ۆبـ  هو هئـ   هو ه)الن ژهئـا یال هقـ( هلـ)نزۆجـ( یدنانڕ گهاڕ
 یمــامر ســ یتــ یــهرا هابــڕ  هآــان بــ هوا مــامر هتن  آــــب ها دگــر هك بــشــڕۆش
  هش لـ ۆیـهر ب ههـ،  ن هآـ هدا د)نیۆلناپ(یآان هرمان هف  هل چیگر هب ییایانگس هئ

 ان لــیآــرد تــا ســود هان دی هلكــآــان ه هشــكیو خــوار دا مر هر هو ســ ژــل ینشــو
ـــــیـــــآان هلكـــــتن و هریـــــگ هرنـــــ هو  ۆیـــــف  هن و بـــــو بشـــــك هو هر ببنـــــۆان غل
و  یبـ یآـان همامر ی هقۆئاز  هانیی هز هب ر بۆز  هو آار هب ژش دی)نیۆلناپ(نۆب
شـكان یمر  هبـدات بـ  هلـو هدانـ  هك دانـ یـهك ـل ژهر ئـا ههـ  هرآرد آـ هد یرمان هف
 جـ ۆان بـۆیـش خیـ)نیۆلنـاپ(یآـان هوانـ هاسـگ  هگـ هس،   هاندار د  هل یوا سزا هئ
  .آردبوو  هئاماد) نیۆلناپ( یآان هرمان هف یواو هت یآرن ج هب

  هالم ل هب،  رنگا بڕان ۆیان خۆژڕ پینج ی هماو ۆب  هان آیآان توان هشكیمر       
ان یــ هارو آ هبــ  هر گــه یان تــوانی هرداو نــ هان بــیــ هتــر وریئ  ۆژهڕج گــو  هئــ یدوا
  هو هانــڕ هگــان یــموو ههــ،  ن هبــد  هو هســت هد  هان بــۆیــخ  هار مــان آــچــن و نا هبــد
و  هلـ،  آـرد هد  ی هلكـیه  یجـارن ی هآـ هاوآـڕن  شو  هل  هآ یهر هان هیآان هتیلۆآ

دا  هوـم ینـاو بـاغ  هان و لـیـكانڕهاو یقوربـان  همـامر بوونـ  هدان ۆدا ن  یه هماو
  هلكگیسـ هقنـیج یشـۆخ هنـ ۆیهـ  هب  هشكانیو مر هئ  هآ  هو یهوا بالو آرا،  رانژن

 یآــات  هلــ،  ســتبوویب ی هو نــ یزانــ هد هنــ  هو هو بــار هلــ یكشــت) ر ویمپــه(مــردوون
  هبـ  هشـیم هو هـ هئـ ،  رتگر هو یآراو  هئاماد یآان هلكه یواو هآراو دا ت یارید

 ی هلكـو ه) الن ژهئـا یال هقـ(  ههاتـ هك دجار ی هفت هه یققال هب ی هآ هلئوتوموب
  .برد هد ۆیخ
  هزاندرا آ هش د هو هئ،  بوو هن  هو ه)وبال هسن(  هك لوال هه یچش دا ه یه هو ماو هل

  هواتــــــ)الن ژهئــــــا یال هقــــــ(یدراوســــــ یزراآــــــان همــــــ  هك لــــــــــــآ یــــــه  هلــــــ
  . هو هتۆشارد ۆیو خ هبزر)وبال هسن(دا)فاآس وود(انی)لدینجفگی(یزرا هم

جــاران   هكان لــدراوســ  یآــان هاریــل جوت هگــ  هلــ)نیۆلنــاپ( ینآــا یــهند هیو پــه   
دا  هآـ همبـار هعـ  هبـوو لـ هسـال د هد ی همـاو  هآـ ی هدارانـ  هخت هو ت هئ،  اآتر بووچ

  هدارانـ هختـ هوت هئ،  ا بوونڕ هگل هن بوو بوون و وشك هۆآ یواو هت  هب  هو همابوون
ــ ــوو هه ــ یم ــ  هل ــڕ هدار ب ــوون و ت ــ هوو ب ــاش و ۆز یدار هخت ــر ب ــ گ ــار   هســودو ل ب

شـن و ۆبفر  هدارانـ  هختـ هو تـ هئ  هآرد آ یارینپش ی)ونیلناپ( ۆب) ر ویمپه(بوون
و  هئـــــ  یاریـــــان آیـــــردوآ هش هـــــیـــــ)كیریدریـــــفر(و )تنگـــــنیلكگی(یوتگـــــ
  هبـ  هدارانـ  هختـ هو تـ هئـ  هدا دوو دل بـوو آـ  هو آـار هش لـیـ)نیۆلنـاپ(ن هختان هت
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آـرد وا  هدا د)كیدریـفر(ل  هگـ  هل ی هل همام  هك آاتر آ هه،  تنشۆان بفری هآام
،   هو هتۆشـارد ۆیو خـ یهدا) فاآس وود(یزرا هم  هل)وبال هسن(  هآ  هو یهآرا هبالو د

ــ ــ هآ ــ همام ــ  ی هل ــ  هل ــتن(ل  هگ ــرد د هدا د)پیلکینگ ــ هآ ــگانی ــال هســن( هوت آ ــ)وب   هل
  . هو هتۆشارد ۆیو خ یهدا) لدیف پینج(یزرا هم

ــــ          ــــا هر هســــ  هل ــــ یرز هو یت ــــ یهــــار هب ــــالو آرا هو ســــال هئ ــــهدا وا ب   هو ی
 یر آـارۆآـاتن و ز هد)الن ژهئـا یال هقـ( چۆیهـاتو یدز  هبـ  هوانـ هشـ)وبال هسن( هآ

ــرو ــ پ ــو  چوگ ــ هگ ــ ژهم ــ  هالن ــام د هئ ــن هنج ــ،  دات ــروم  هئ ــهو پ ــه هند  پاگ ــ  ی  یواو هت
وا ،  وت هآـ هد هان نـیـاوچ  هولـ ههـاتبوو خـ ان لـیـوا ،  واندبووشـ یآـان هل ژهئا
و  یو دز)الن ژهئــا یال هقــ(نــاو   هتــودا د هشــ یكیتــار  هلــ)وبــال هســن( هزاندراآــ هد
 یآـــان هلكـــیو ه هاوگـــر هو یریشـــ یلـــ هنجـــ همـــ  هآـــاتن و هـــاتوو هد یـــی هرد هجـــ

 یآـان هویـم  هدار یآـان هدارو موتربـ  هلـ هوزچـو   هویـدز یغل و دان هو د هشكاندوو
تـر یو ئ  هالوشـ یمـوو ههـ  هرد هناویشـ چـیر هو هـ هل و شكارتیرس هو  ق هقرتاندوو

 یال هقـ  هلـ یرۆآجـار ز یه یكانیرو ز هر هو ز هشتووه هن یاتارگر  هس  هل یئاتار
ال گـــ هوا و ههـــات ئـــ هد پـــش  هآـــ گخـــرا یكمـــو آـــار هو هـــ هداو  هو هالنـــ ژهئـــا

 یر هاخود بــیــ،  شــكا هك دیــ هر هنجــ گــه ی هر شوشــ هگــ هئــ،  دا هان دیــ)وبــال هســن(
  هلــ  ه)وبــال هســن(  هو هوت ئــگانیــ هد ۆو خــ هاســتڕوا  هرا ئــیــگ هئــاو د یآــ یــه هگۆج

 یلــیآل رآــات ههــ،   هنجــام داو هئــ  ی هو آارانــ هئــ  هدا هــاتوو  هوانــ هشــ یكیتــار
وا  هدابـــوون آـــ  هڕ هو بـــاو هالن لـــ ژهئـــا یواو هوا تـــ هبـــوو ئـــ هآـــان ون د هنبـــار هئـــ

 یـــرینـــاو ب  هو لـــ هویـــدز یآـــان هنبـــار هئـــ یلـــیآل  ههـــاتوو  ه)وبـــال هســـن(یخـــود
ك ون ـوورژ یلـیآل  هآ بوو آات  هو هر تر ئی هس یموو هه  هل ل هب،   هشتوویهاو
ــوو و  هد ــ پاشــانب ــژ  هل ــ یه هســیر آ ــۆئاز یآ ــدراو  د هدا د هق ــهزراۆد هن ــر  یئ  هو ی ت

ــا ــ ژهئ ــ هل ــان ه ــ هآ ــاو هر ل ــ  هڕ هو ب ــوون آ ــن  هداب ــال دز هس ــهویوب ــ ی ــ،  یت ــوو  هه م
  هو دا بـ هشـ یكیتار  هل)وبال هسن( هدابوون آ  هڕ هو باو هل یواو هت  هآان ب هولسات

ان یـموو هاآـان دا هـگمان یو هخـ یآـات  هو لـ) الن ژهئـا یال هقـ(ناو   هتد  هو یهدز
  همشـــك  هتـــا بـــوو آـــ گـــهوا ،  تنـــدز هخـــواو د هان دیـــآان هریتن و شـــشـــۆد هد
 ۆرفـت بـگرو یـگئـازارو  ۆیهـ  هتـ هزسـتان دابوونـ  هلـ رابكـار  هخـ یآـان یهابانیب
  گـهو خرا هالو آـردوو هكـدا ت)وبـال هسـن(ل هگـ  هان لـیسـت هان دیموو هالن و ه ژهئا

ــ،  ن هآــ هد یآــار ــ  هو ه)نیۆلنــاپ(ن  یــهال  هل ــ  هدرا آــ  هاریــو ب هئ ــ هب ــ هرامب و  هر ئ
   پویسـتهتن و  ـدر هم دنجـا هئـ  هو ه)وبـال هسن(ن یهال  هل  هآ ی یهكارگموو خرا هه
  هك دا آــــآات  هلــ،  تننجــام بــدر هوئــ  هو هتــزرۆبــاش بد یآــ یــهر هســ هارچــ
  هرتن لـگـز ڕـ ۆآان ب هل ژهئا یواو هدابوو و ت ان لی هور هد)نیۆلناپ(یآان هگ هس
مـوو آـون و  ههـ  هو هت هققیو د یورد  هر بۆوا ز هئ،  شتنۆیڕ هد  هدواو  هل) نیۆلناپ(
ر  هل هـ هگـ  هلـ)نیۆلنـاپ(یشـكنگ هد یاآچ  هر بۆان زی)الن ژهئا یال هق( یكبنژقو
 ۆش بـ همـ هآردو ئ هن دۆب یو هز  هران هشاآڕرنج  هشت سۆیڕ هد  هداآ یكاوگن هه
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و  هلـیو هتـ یواو هتـ ،  تنرگـلب هو هـ هو هزتـۆبد)وبال هسن( یاگنشو هبوو آ ی هو هئ
  هآانـدا بـ یـهو هو ز گرـاوان و مگـ مـوو هآان و ه چهشكان و ناو باخیمر یتیلۆآ
ــ ــ یواو هت ــ) نیۆلنــاپ(ان وڕ هگ ــ ههــ  هل ــال هســ یاگندا شــو هنانوشــو همــوو ئ  ینوب
 یشــوگ  هو هســارد یآــ یه هناســ ههــ  هنــاو بــه هخــاك دا د  هبــ یزۆو لمــ هو یــهزۆد هد

  هو هترســــــ  هلــــــ گــــــر ســــــامناك و ۆز یكــــــگن هد  هشــــــاو بــــــآ هلــــــد ههــــــ
وبـال  هسـن ینۆاو بـگـ ینو شـو هبـوو  هنانم شو هل  هرل) وبال هسن(وا هآ:وتگی هد
  هآـر بـ هان دیسـت هآـان د هگـ هتـر سـیهـات ئ هد) وبال هسن( یناو  هآ،   هو هناسم هد
انـد ان میـ هداو د هشـان دیان نیـآان ژهو دریژت  هلب هو آ  هو گه هح گه هن و حیڕ هو
ــ ــد هو هئ ــ  هن ــوون ب ــ  هترســناك ب ــ یه هوش ــ  هو هآ ــنخو  هآ ــی ــ  هان ل ــ هل دا   هســت هج
ان یــوا  هونكــچشــتبوو ین ان لــیترســ یواو هتــ  هش بــیآــان هلــ ژهئــا،  ســتاند هو هد
مـوو ئاسـمان و  هو هـ هنـراویب هن یكر هو هبوون) وبال هسن(  هآردبوو آ  هست هرج هب
 ان لـــی هشـــ هڕ هك هـــ یه همـــوو شـــو ههـــ  هو بـــ هو هتـــۆرتگ یوانـــ هئـــ یر هورو بـــ هد
  هلـ،   هو هآـرد ۆآـ یآـان هلـ ژهئـا یواو هتـ)لریئۆسـك(و هات و هش  ۆژهڕو  هئ.آاتن هد

 یكشـت: یوتگـ  هوۆرتبگدا ی هو ناو هئ یرئاسمانۆز یكترس و سام هك دا آآات
و مـ  هبـ،  نـم یـه هگا بڕ یتـانگ ێو همـ هو د هباس آردنـ یانیشا  هآ یه هه گنیرگ
  هبـ ۆیخـ یواو هتـ  هبـ)بـال هسـن:(یوتگـ  هو هتامب یآ ژیهرگوو ڕر و ۆز یآ ۆچیهم
رش ه  هآ  یهان وایشیازیو ن هشتووۆفر) هو هلدیف پینج(یزرا هن م هخاو یكیدریفر
رش ــــه یآــــات  هلــــ  هآــــ  هانــــیاریو واش ب)الن ژهئــــا یال هقــــ(ر  هســــ  هنــــ هبكــــ
 ۆیخـ یآـان هر قسـ هسـ  هلـ،  تنـب)كیدریفر(یر هشاندین ڕێ) وبال هسن(انینانه
  همـئ  هآـ  یـه هو هش ئـیـو هئـ  یـه هتـر هگنیرگ  هو هلـ یباس و خواسـ:یوتگو  ۆییڕ

بـوون  ییبـا ۆخـ  هلـ) وبال هسن(ی هو هانڕ هگل هه ی هگل هب  هآ  هو هآرد هر دیوامان ب
،  نیووبـووچدا   هلـ ههـ  هبـ  هو هان لـیـڕالم هاو هبـ،  یت ۆیهخ یرست گه یو آورس

ــ نــازانن) وبــال هســن( ی هو هانــڕ هگــل ههــ یآــ هر هســ ۆیر هــ هگــ هئــ ا ڕتــان گوا  هئ
،  بوون یمان پهدا هاو)نزۆج(ل هگ  هل   هو هلجار هو هه  هل) وبال هسن( هنم آ یه هگ هد
م دوا  هو لـ همـاوج هبـ  هو هو هلـ  هآـ  یـه هه ۆز ی هنامـ  هگـل هش بـ هسـت هب هو م هئ ۆب

ــ هزراوۆدا د ییــهدوا ــ)لریئۆســك( هو هت ــ:یوتگ ــاو  هب ــ یڕ هب    هم بــاس و خواســ همــن ئ
  هلـیو هتـ یگـن هج  هل  هادتان آی  هو هت یهر نا هگ هم،   هو هآات هوون دڕشت   كل هگ

دا  هڕ هو شـ هلـ) الن ژهئـا یال هقـ(  هواتـ  همـئ  هول دا آـ ههـ ینـد چـه) وبال هسن(دا 
  هبـ  همـوت و ئ هآـ هرنـ هدا سـ  هولـ هو هـ هلـ  هختانـ هشـبۆالم خ هبـ،  نیو هآ هرن هس
بــوو بــوون و  ڕآــان آــاس و و هلــ ژهئــا یواو هتــ،  نیاران دا زال بــووی هر نــ هســ
 لــ هگــ)بــاب یئاشــ( یداســتان  یســات هآــار هلــ  همــ هئــ،  وا بــووشــ ان لــیــر هســ
بـوون و  یحـال)لریئۆسـك(یآـان هقسـ  هك لـی هقـ یـهق هند د چه یدوا  هتر بوو لگخرا
 یگـن هجـ  هلـ) وبـال هسـن(وا  هآـ  هو هآـرد  هو هان لـیـریو ب ۆرخ هس  هو هوسا هاتن هئ
ــ ــیو هت ــ  هل ــ  هدا ل ــ ی هو هپش ــوان  هه ــا هد یرشــن هچــۆم ــرد و ئ ــ ژهب ــه  هل رت و  گ
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ــالو ــان هب ــچــۆ یآ ــرد هد ۆن آ ــ ی هن ورچــۆو  هو هآ ــ هرز د هب ــ یو هــان هو هآردن  ڕ هش
 ی هآـ هگـن هتفـ یآان همچسا  هآ ی هو آات هداو تا ئ هد ی هو همنانژدو  هب ژد یآردن
ـــ هو هـــ هزامـــدار آـــرد ئـــ ی)وبـــال هســـن( یشـــتگنز ۆجـــ  ژیالمـــار دان د گـــه  هر ل
مـوو  هو هـ هئـ  هتن آـبكـر ڕ هبـاو  هو هئـ  هسـتاآن ئچـۆ،  نز دابـووۆج یرانگن یهال

،   یــــه هو ه)نزۆجــــ( هآــــردن لــــ یتــــ یــــهراگن یــــهال) وبــــال هســــن(ی یــــه هوان هآــــرد
شـت یوونڕ)ر هباآسـ(ر بـووی هسـ  هالو هبـ یرۆآـرد ز هنـ ۆیخـ یاریرسـگ)ر هباآس(تا
 یآـان هاوچـردو  هو هـ ۆیخـ ی هو هرژ  هخست ۆیخ ی هو هپش ینآا چهردوو قا هوه

  هو همـن ئـ:یوتگـك خسـت و ڕـ ۆیخـ یاآـانڕرو یب  هو هرۆز یكول هه  هنوقاندو ب
م  هو هم ئـۆخـ یاوانچـردو  هه  همن ب  هونكچ،  تناست بڕ  هم هئ  هم آ هناآ ڕ هباو
  هزانۆو دلسـ هانـیند ئازا چهدا   هلیو هت یڕ هش ی هرم هگ  هل) وبال هسن(وا هآ ینیب

مــان  هڕ هو شــ هلــ یتــ یــهئازا ی هلــگش  هســت هبــ هو مــ هئــ ۆر بــ هگــ همــ،  اگــن هجــ
  خشرا؟ هب هن)وبال هسن( هب

ــ) لریئۆســك(        ــ  همــئ ڕێهــاو: یوتگــرام دا  هو  هل ــ ههــ  هب  ،  نیووبــووچدا   هل
  هو هتـ هزراوۆد ینـنھ  هب  هآ یآان هنام  هگل هب  هم لل همن د  هآ ی هو هئ  هستاآئ
  هآـ یتـ یهسـتوویو و هئـ  هن بـوویخـائ)وبـال هسـن(  هآ  هو هت هوون بووڕ ۆمان ب هو هئ

دا  هڕ هو شـ هلـ)وبـال هسـن(ئـاخر  یوتگـ) ر هباآسـ(،  دا ون بكـاتن   همـئ  هل  هڕگ
 ینـیبر  هن لـن خـوچـۆ  همـان آـید  هو همانـۆخ یاوچـ  هموومان بـ هه،  ندابوویبر
ك شـ هبـ  همـ هئ: یوتگآرد و  یهاوار)لریئۆسك( هو هخوار  ههات هودا د هئ ی هست هج

ر  هگـ هئ،  ناه ید هو یسوآ یكنیا برین هت) نزۆج( ی هلپول،  انی هخش هن  هبوو ل
 یت آردنـ هانـیخ یآـان هنامـ  هگـل هموو بـ هوا ه هئ  یهبوا هتان هیوار هندخو  هوئ
وان  هئـ ی هخشـ هم نـتان بلگ،   هو هننان خویتان بۆخ  هآ دان هم د)وبال هسن(
بـداتن  ڕ هشـ  هل  هو هآشان ی هشانیناسك دا ن یكل هه  هل) وبال هسن( هبوو آ هو هئ

و  هش لـــیآـــ یـــه هادڕتـــا ،   هو همنـــان بكاتـــژدو  هم بـــیســـل هتـــ)الن ژهئـــا یال هقـــ(و 
و )نزۆجــ(  هت آــیــدتــان د هتــان نــۆخ  هر بــ هگــ همــ،  وت هرآــ هدا ســ یه هخشــ هنــ
ـــ ـــان هر هاوی ـــ یآ ـــهوورژ   ههاتن ـــ( ی هو ی ـــا یال هق ـــال هســـن(و)الن ژهئ ـــ) وب   چـــه  هب
 یدوا هش ویآــان هلــ ژهئــا  هلــ ێنــد هالت و هــ هآــرد و هــ یاڕن چــۆو   هو هآــ یه هوشــ
  هاریـــد:وتگـــی هد  هو هنـــیز هلبـــ ههـــ   هبـــ هك دا آــــــآات  هلـــ) لریئۆســـك(وتـــن؟ هآـــ
زانـدرا  هسـا بـوون و وا د گـه هحمووتـان  ههـ  هآـ  هو هتـ هوچـر یب  هتان  ل هوشتان هئ
و  ه؟ ئالــ هو هتــ هراویــگ) الن ژهئــا یال هقــ(و   هووچــســت  هد  هك لــمــوو شــت هوا هــ هآــ

ن چــۆ مـــرۆڤ ۆمــردن بــ یهــاوار  هســت و بــ هد  ههاتــ) نیۆلنــاپ(ڕێهــاو هدا آــ هآاتــ
و )نزۆجـ(یو قـول چن  قاچۆ  هو یهآان ژهت  هددان  هبرد و ب یشاالو  هو هپشو  هر هب

والو  هك دا بــآات  هلـ) لریئۆسـك(دان ـارلگم هو قـ هز هگـر  هب  یهدا هد  یكانڕهاو
  هو هتـ هماسـ هحـ  هلـ گـر بلنـدو ۆق و زیـز یكـگن هد  هو بـ هو یهز هب هلد همالدا ه هئ
  !. هماو هرتان  نیب  هو ل هو هت هووچاد ی هل یموو هتان ه هوان هئ  هآ  هارید:وتگی هد
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وخـت ڕوخت و گر ۆز یآ یه هوش  هب یآان هشت یواو هت  هآ آات)لریئۆسك(        
او چـر هبـ هان هاتـیـآـان وا هلـ ژهئـا  هبـاس آـردن  آـ ۆبـ یشاو واآ  هنبار و هو ل
ـــ ـــ هآ ـــموو هوا ه ـــی ـــب هان ل ـــاوی ـــ ۆخـــ،   هر م ـــ هل ـــ هو آات ـــ  هو هدا هات ـــاوچر هب ان ی
  هو هب یڕ هباو چیه)ر هباآس(الم هب،  آرد یاڕدا   هلیو هت یگن هج  هل)وبال هسن( هآ
  هو هبـ ڕ هز بـاویـگر همـن هـ:وتگـی هو د،  آردبـ یتـ هانیخ)وبال هسن( هآرد آ هد هن

 یگــن هجــ  هو لــ هتن و ئــــن بــوو بیخــائ  هو هلجــار هو ههــ  هلــ)وبــال هســن(  هم آــ هناآــ
دا  یــیدوا  هلـ  هآــ ی هو هئـ،  تـرس بــوو هئـازاو نــ لــ هگـ یآــ یـهڕدا هاو) هلــیو هتـ(

  . هتر یكشت  هو هئ یت یهآردوو
 ی هو هئـ  ه)نیۆلناپ(  همئ یر هابڕان یڕهاو:یوتگآردو  یهاوار)لریئۆسك(        

 پـش  هلـ  هو هزوو  هر لـ ههـ) وبـال هسن( هآ  هاندووی هگاڕ یو دروست یاستڕ  هر بۆز
 ێآـــر هتن بــــــال دابی هخـــ هش بـــڕۆوشـــ هو هتـــش بكرڕۆشـــ  هر لـــیـــب  هآـــ ی هو هئـــ
  هآـ هلـ هسـ همـ  هواتـ هآـ  هباش:یوتگ)ر هباآس(،  ن بوویئو خا هبوو)نزۆج(یكراویگ

ر ۆز  هو هت ئــــــبل  هو هئـــ)نیۆلنـــاپ(ڕێر هـــاو هگـــ هئـــ  هتـــ هلبـــ هئـــ،   هتـــر یكشـــت
  هسـتاآئ:یوتگـ  هو هق و بلنـد هڕق و  هز یكـگن هد  هب)لریئۆسك( هآ هسانید. هاستڕ
ـــ یاســـتڕ ـــ هســـ هم ـــان د هل ـــب هآ ـــ،  ننی ـــ یكی هســـوســـا خ هئ ـــ)ر هباآســـ( هب ردو آ
 یواو هتـ  هبـ  هنم  آـی هگـ هادڕتـان گم و  هآـ هالن د ژهئـا یواو هت یادارگئا:یوتگ
آـان  هگـل همـوو بـ هه  هونكچ  هو هن هبك یباش  هتان بۆخ  یاوچتان بن وۆخ یایور

ــــ هآــــ هرد هوا د ــــ  هون آ ــــاو ئ  هل ــــ همــــن ــــا ل ــــ هدا ئ ــــ هم آات ــــیگآر هدا ب  یراوان
  هوارـوا ئ هآـ  هدا آـ یرمـان هف) نیۆلناپ(اان دۆژڕوار چاش گ  هل.ن هه)وبال هسن(
ـــ ـــ ۆدا آـــ هآـــ هوشـــ هحـــ  هل ـــ،   هو هببن ـــ  ۆژهڕو  هئ ـــا یوا هت ـــ ی هالن ئامـــاد ژهئ و  هئ
 ی هنـد هآـرد هـ هان دیـ)نیۆلنـاپ( ڕێهاو یهاتن یوانڕ هاوچبوون و   یه هو هبوونۆآ
ــ گــ ــ  هو هرۆز یكنــاز و قــان و قــون  هر بــۆز)نیۆلنــاپ(  هوو آــچ هن دا ك ــآات  هل
آردبـوو و   هوۆخـ  هبـ یتـ یـهل ژهئـا  یم هم و دوو هآ یه ی هلگ یآان هشانیردوو ن هه
و  هر هرتبــــوو بــــگان یــــمال هوالو ئــــ هئــــ یشــــیآان هنــــدڕد  هگــــ هســــ  هدانــــۆر ن ههــــ
ــۆآ ــ ه هو هبوون ــ ههــات وســ  هآ ــ هگ ــ  هآــان ب ــ  هم ــگــو ددان م   هســیو خ  هو هر آردن

ورو  هووبـوون  دچق  هنـد هز  هویـالن ن هژئـا یواو هتـ  هآـان  آـ هلـ ژهئـا  هان لـیآردن
  هآـ یـهر ههـ یآـش و مـات  هش بـیآان هل ژهئا،  دابوو ۆمار هگان ین)نیۆلناپ( یر هب
ان ۆیـخ یر هو سـ یرز هلـ هترسـان د  هان لـیـانیگ یواو هتـ  هدا آـ ۆیخ ی هگج  هل
ن تـدر هتـرس د  هلـ گـسامناك و  یكرمان هزانن ف هد  هوت آگت هو د هو هآرد ڕۆش
  .،  بوون گن هد آرد و ب ان آۆیخ ێو هل یگن هد ب هو ب

آـان  هبـوو  هئامـاد  هبـ یكاوچـ  هو ژهرگتال و  یتا بل یكیوڕ  هب) نیۆلناپ(     
ــ ژهئــا یری هســ  هو هرۆز یآــ یــهڕۆو م چمــ  هاو بــگــدا  ــ هد یانــ هل ناآــاو   هآــردو ل
ــ یكڕهــات و ئــاو  هوــل یترســناآ یكی یــهم ــ هگــ هســ  هل  پاشــانو  هو یــهدا  هآــ هل
  هواردانـچ ی هكـچوگناآـاو   هآـان و لـ هلـ ژهنـاو ئـا  یـهان آوتاۆیـخ  هآـ هلـ هگـ هس
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  هنــان لــآــان خو هراز هبــ  هك دا آــــآات  هبــ هو هقــیز  هقــیز  هرت و بــگــان یــراز هبــ
  هل بـ هگـ هسـ   هو ه)نیۆلنـاپ( پـش  هشـانان آیاڕ یڕ گه هرد هان دا دیآان هكچوگ
 ســ   هو هشــیمانڕر سو هســ  هر بــۆز،  آــان هــارتر بووبــوون هراز هبــ ینخــو ینۆبــ
و  هلـ)ر هباآسـ(الم  هبـ،  ان دایشـیو هئـ  یالمـار گـهو )ر هباآسـ( یـهان دایتاو گ هس
  هبـ  هو یهستا هست و ه هد  ههات  هانین و ئازا هد هد یالمار گهوا  یزان  هدا آ  هآات
ر  هر بـ هآسـ یـهآان و  هگ هس  هشاند هاوڕ یكی هقق  هل  هو یهآان هزه  هب  هور هگ  هسم
ر  هسـ  هوتـ هآـ  هو هواقـ  هواقـ  هآـرد و بـ یانیـگ  هوـوت و ن هآان آ هگ هس  هل آ یه
نــاو   هو هان خســتیــراوآلكیگ هنــ گــان ۆیــش خیتــر ی هآــ هگــ هردوو ســ هو هــ یو هز
 ۆیتـا بـ)نیۆلنـاپ( هآـرد یكاوچـ)ر هباآسـ(التـن هقانـدن و هـ هان تـیـان و تیل هگ
  هو بــ هور هگــ  هاو ســمگــر ژ هان لــیــهــا بكــاتن   هڕ  هآــ هگــ هســ  هآــ  هو هتــوون ببڕ
و  ژرگـر ۆز یكیووڕ  هب)نیۆلناپ(بكاتن یآسان یهدا  یو هل ز هگ  هادا لیآان هزه
 یر بلنــد آردنــ هگــ  هلــ،  تنــنب لــ یواز  هآــرد آــ)ر هباآســ(  هلــ یداوا  هو یــهتال
  .الت هآردو ه یاڕك وك دز  هو هلوور هلوور  هو بندار بویبر یگ هر س هباآس یسم

  هلـ هووآژك م هك دا وآات  هل  هآ هراز هوار بچر هه،   هوۆم ب هدا آ هرو س هس      
  هو یـهندراخو هد یوناهكارگ ی هشانیان دا نیاوچم و  هد  هن و لیرز هل هترسان  د

دان   هآردن آـ ل یداوا)نیۆلناپ(رمان بوون هف یوانڕ هاوچ یآز و داماو  هر بۆز
  .نان بنیآان هتاوان  هب
ــ  هراز هوار بــچــر  هو هــ هئــ ــ هو بــ هئ ــ  هبــوون آــ  هرازان  یآــان هو هبوونــۆآ یآــات  هل
وار چـر  هو ه هئ،  رتبووگان لی هخن هڕو  هو هبوون هد)نیۆلناپ(یووڕ هووبڕابووردو ڕ
  هوان بـ هئـ  هالتـوو هه)وبال هنس( هآ  هو هو آات هل  هنا آ  هو هان بیدان ێو هل  هراز هب

ـــ یه هوشـــ ـــننھ یآ ـــ  هوی ـــ  هل ـــ هگ ـــهو دا  هل ئ ـــد هیو پ ـــوو هان هـــین ـــ هب ـــت  هو ل  ك
ك ــگش  هو هر ئــ هســ  هو لــ هان آــردوویــ)وبــال هســن( یدا هاوآــار)یبایئاشــ(یدانــ

شــتن و ۆیڕر  هســ  هلــ یرۆئــا ز) كیدریــفر( هن بــ هالن بــد ژهئــا یال هقــ  ههــاتوون آــ
  هو هبـ یدانـ  هو هوانـ هئـ یال  هلـ یتـ هبـیتا یآـ یه هوش  هب)وبال هن هس(  هآ:انیوتگ

دان  یداو  هتــر لــیئ،   هبــوو)نزۆجــ(یراویــگآر هر بــ هش هــیپشــو همــ  هلــ  هآــ  هنــاو
ل  هگـ هسـ،  الن ژهئـا یواو هتـ یاوچـر هبـ  هان لـیـآان هوناهـگ  هآـان بـ هراز هب ینان

وار چــر  هوون هــچــنــد و  چــه بــ هآــان بــرد و بــ هتاوانبــار  هراز هبــ ۆان بــیشــاالو
  هش بـیـ)نیۆلنـاپ(ان بـردنیـناو  هآـرد و لـ  چـهارگ  چـهارگ ێو هان لیآان هرازڕ هب
تـر  یكـل ژها ئایئا:یوتگالن آرد و  ژهئا یواو هت  هل یووڕ  هو هسامناآ یكم هم
 یشـكیمر دا سـ  هو آات هل،  تنبن  هوگ یتن و دانب هه یتر یكشت  هآ  یه هه
 پـشو  همـ هلـ  هآان بوون آ هشكیمر ی هو هانڕ هگل هه یرسراوگل  هآ ییایانگس هئ
ــ یووڕ ــوو ل ــار  هداب ــ  هلكــه ی هب ــ،   هو هآردن ــو دان هو هپشــ  ههاتن ــی ــاو  هو هان ب ن
تــاآو   هخافالنــدوو یوانــ هو ئــ هان دا هــاتووینوســتن یآــات  هلــ)وبــال هســن(انیــوتگ
 جـ هبـ ج)نیۆلناپ( یآان هرمان هفو  هو هن همان بك هآردن  هلكو ه هل چیگر هس
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ر  هنـدو هل ج هب ر ج هان  هیآان هوناهگ  هداننان ب  هش بیوان هر ئیئ،  ن هآ هن
 یآـات  هلـ: یوتگـنـاو   هو هبـ  یك هـات و دانــقاز  هو هوانـ هئـ یدوا  هلـ،  رانژآو
 ێدز  هوان بـ هو شـ  هبـردوو ینمـ هگـ  هكـیر هفـ  هلـچ رمانان دا سـ هخ یرتنگل هه

  هو هبـ یش دانـیو هو ئ  هو هپش  هش هاتیكڕ هم  هآ هقاز یدوا  هل ،  یت یهخواردو
 یو هانــدان هقســ  هرش بــ هو آــار هئــ،   هزتــوویدا م لۆگــ ێنــاو ئــاو  هلــ:یوتگــنــاو 

نـاو   هو هان بـیـش دانیوانـ هو ئ هو هپش  هش هاتنیتر یڕ هدوو م،   هبوو)وبال هسن(
 گـان یـنغارغار  هنـد هو هخ آـردن دا ئـۆآـ هخـۆآ یآـات  هان لیكران هب:انیوتگ

  هنانـ گـو دان  هئـ یدوا،   هو مـردوو هسـاوگوسا  هو ئ هرماندوو بووۆو تا ز هآردوو
ــ هتــر ئــیئ ــ هش هــیوان ــ هنــدو هر ل ــ  هر ل ــا یاوچــر  هب  یاریــان بیــموو هالن هــ ژهئ
  .ل آران گهل  گهوو و چر هد ۆان بیگر هم

  هل  هو ناو هئ  هشا آآ  ژهدر ی هند هو هن ئیشت وبنان و آوگدان   هرۆو ج هئا ب
ئـاوا ترسـناك  یشـت  هو ه)نزۆجـ( یالتنـ ههـ یدوا  هلـ  هبـوو آـگراوان ژآـو ی هالش
  .ندرابوویب هن

  هو هر هو د هر هآـان بـ هلـ ژهمـوو ئـا هتـر هـیواو بـوو ئ هآوشـت و آوشـتار تـ هآـ آات
آـان  هوار هد یواو هتـ،   هو هر مانـ هنـدو هآـان لـ هگ هآان و س هراز ها بین هخزان و ت

  هو هنـ ها بكـیـك جـل  هو هئـ یزانـ هان دی هن،  شان بوو بوونر گهراسان و  هر هۆز
و  هاخود ئـیـ  هتـر هور هگـوبـال  هل سـن هگـ  هآان لـ هل ژهئا یآردن یا هاوآاریئا  هآ
ــ  هلــۆت ــ ب ــ  هآــ ی هانــیی هز هب ــ  هان آــیــتیان دۆیــخ یاوچــ  هبــ ۆمــ هئ ــ هب ر  هرامب

ر ۆان زی هنانـ همـید  هرۆم جـ هش ئـ هو هنۆآ  هل ۆنجام درا؟خ هان ئۆیخ یكانڕهاو
ان ۆیـنـاو خ هوا لـ ی هووداوڕو  هئـ  هدابوون آـ  هڕ هو باو هان لیموو هالم ه هبوو بید
سـامناآترو )جونز(یارانگۆژڕ  هل  هوو واتپش  یآان هووداوڕ  هل ل هگ  هداو یووڕ
او ڕ  هگــلآ  هلــ)نزۆجــ(و  هش آــراوڕۆشــ  هآــ  هو هشــ ۆژهڕو  هلــ،   هتــر هانــیی هز هبــ بــ

ـــراو ـــهر هو د هن ـــدراوڕ گ ـــب هن ـــا چو ه ـــل ژهئ وار هك دـــ ـــر یك ـــاو یت ـــ یڕه  ۆیخ
ان یــموو هآــان هــ هلــ ژهتــر ئــایئ،   هراوژآــو هش نــیكت مشــك هنانــ هو تــ هآوشــتوو هنــ
ــــه هب ــــ  هو هآــــ ی ــــا یئاشــــ(و  هر هب ــــ ی)یب ــــ هنات ــــ ڕێ  هواو ب ــــن  هآ ــــ(وت و )رۆآل
  هو واتــ)آــان همــامر(و)آــان هقــاز(و)آــان هڕ همــ(و)اآــانگمان(و )نیامیــبن(و)لیــرۆم(
 یآتــر یــه یرمــا هگــ  هان بــیســتیوگك  هرو ههــ  هو هآــ یــهك  یــز هنــ  هان  لــیــموو ههــ
دا  هآـ هو هبوونـۆآ یآـات  هلـ  هآ) هلیشگ(  هل  هگج  هم هئ،  ل بوونۆم ێو هتن لب هه
 یآــان هلــ ژهئــا یگــن هد و بــ یك ئــارام یــه همــاو،  بــوو هار نــیــو د هوۆشــاردب ۆیخــ
 یر هســتابووو ســ هو  هو یــهگن هو دلتــ ینائــارام  هر بــۆز) ر هباآســ(ایــن هتــ،  رتگــدا
 یآـان هشـتین هتـ یمـال هوالو ئـ هبـ یشـ هآـ هڕۆشـ  هقانـدو آلكـ هلـ هوالدا د هوالو بـ هب
  هو یهمانڕر ســو هســ  هلــ گــآــورت و  یآــ یــه هلیش ح هداوجــارو بــار هدا د  هو ۆیــهخ
  هڕ هو باو هز لیگر هت و هچرنا هدا د هم آار هرم ل هس:یوتگ پاشانهات و  هد  هول

مــان دا  یــهال هم قــ هنــاو ئــ  هلــ:یوتگــ،   هو یــهآا  هتــد  هم آارانــ هئــ  هبــووم آــ هدا نــ
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ــ ــ هه ــیڕم و آــو همــوو آ ــن هك ت ــی ــ  ها ل ــ،   یــه هو همانــۆخ ۆیســت هئ ــن هت ــا ی  ی هڕگ
ا ڕ  هو هڕگـم  هلـ،   هاتر آـار آردنـیز  هرفتانگرو یگو  هموو ئ هه یر آردن هرس هاچ

  هر آـار آـردن بـ هسـ  همـسـتم و د هلـد ههـ پـشك ك سـعات یـهانی همـوو ب همن هـ
 یكـرد هب پاشانشت و ۆیڕآان  هزل  هرد هو ب هر هب  هو یهرانگن و یگن هس یاوگن هه
 ۆیخـ یشـوگوسـا  هبـرد و ئـ ی)یبایئاشـ(ی هآ هوارید یال ۆرت و بگل هه ی هور هگ
  .دا

ان ۆیـان دابـووو خی)رۆآل( ی هور هن د هك بكق همرت ی هو هئ ب هآان ب هل ژهئا     
  هآــ  هو هشــ هلكــگۆ هو ت هر ئــ هســ هلــ،  ابــووب ان لــی هاندبووو نققــگســ چــه  هو هو هبــ
آـان و  هنـ هاوگـل و یرسـ هارو قـڕگـ هو همـوو لـ هو هـ هو هزراآـ همـ یواو هتـ  یهوانی هد
،  لـدرابووآ یمـوو هشتن  هۆیڕ هد یآ هر هس یقام هتا ش  هآان آ هرنو هز و گرم
ان دا یـاوچر  هبـ  هلـ یموو هو هۆنم و ج هگ ی هو شكارت هنجو  هآرا بوو ب یواو هت
ــ هڕ  یهروانشــ،   هو هونــچ هوز د هســ   هزراآــان آــ همــ یآــان هخــانو یآــان هســور گن
ر  هبـ  هان لـی هنانـ همـیو د همـوو ئـ ههـ  هوۆبـ هرز د هبـ ر بانـان لـ هسـ هان لیل هدوآ
،  بـوو یهـار هبـ یوا هش و هـۆخـ یكـۆژڕ  ۆژهڕو  هئـ،  تنیـان دیـ هاوان بوو و دچ
 یتـاو هرۆخـ یشـكیت  هخـاك بـ ینـیگن هڕوزو  هسـ یزراآان هو زارو م یو هموو ز هه
،  نواند هان دین تریخش هن یتا بل هرو هیگدل ین همیتر بووبو و د هازاوڕ ینیز
ر  هبـ  هان لـی یـهنیگن هڕو  یمـوو جـوان هو هـ هئـ  هآ  هو ییهرزا هو ب هش لیآان هل ژهائ
 ۆبـ هو جوانـ هت هآ هر هرو بخ گ  یهو هو ز هئ  هآ  هو هادیو  هئ  هوتن هآ هاوان بوو دچ
 یو همـوو ز هو هـ هئـ ینـ هان خـاوۆیـو خ هانۆیخ یبست  ه  هبست ب یموو هان هژی
ان ی هو نــ  هبــوو هر نــیــگان دلیــاوچر  هبــ  هز ئــاوا لــیــگر هســتا هــتــا ئ  هآــ،  ن هزار
واش ـــواش هـــه،   هو هآـــ هلكـــۆردگ یر هورو بـــ هد  یـــهوانی هد  هآـــ) رۆآلـــ( هویـــد
ر  هد ۆیخـ یاڕو  یـهبا ههـ یر توانـا هگ هئ،   هو هخوار  ههات هاوان دچ  هل ینیسر هئ
 یال هقـ یزرا همـ  هآـان لـۆمر یرآردنـ هاو نـان و دڕ:وتگیومان دگ ب هب  یهبایب
  هش لـڕۆشـ یانـدنی هگاڕ  هواتـ،  تنـب لـ یئـاوا  هبـوو آـ هن  هو هئ ۆالن دا ب ژهئا
ــ ی)ڕ هجــم(ن یــهال ــ   هو هرگی ــ  هآ ــ هل ــ  هانــدووی هگ یوان ــ ۆب مــوو آوشــت و  هو هــ هئ

اوان و چـر  هبـ  یـهنـا باه ی هنـد یـهئا  ۆیخـ  هبـ) رۆآل(ر هگ هئ،   هبوو هن  هآوشتار
و  گنـ هبـرو ز هو ز یر هو هرمـوو ئـازارو آـو ههـ  هشادو دوور ل یآ یه هند یهوا ئا هئ

 ۆیخـ یرونـ هسـت و د ههـ  هلـ یشـ هو هبوو و ئ یالن ژهئا یاگل همۆآ یآان یهشۆناخ
،  بــوو یو شــاد یآســان یــه یمــوو هوا هــ هآــرد آــ هد  هســت هرجــ هبــ  هنــد یــهئا ۆدا بــ
اراسـت و گ هد یزـه ز بــه  هآـرد و بـ هد یآار ۆیخ یتوانا پی  هس ب هرآ هه
 یو هشــ  هلــ ۆیخــ  هن بــچــۆك  هرو ههــ،  بــوو هان دپــۆوك دلچــر ب هرامبــ هبــ  هور هگــ

ن چـۆ  هو آـ هو هآـان آـرد یـهمراو  هلـ هجووجـ ۆب ی هگج  هرگی  ه)ر هجم(ی هآ هوتار
نـد  چـهر ههـ)رۆآلـ(بـوو هئاوا د  هشیم هبو و  ه  هو هانیل یاوچاراست  و گ یوان هئ
 یچوا هــ هآــ  ههــاتوو لــ یئــاوا ۆچیبــ  هآــ یزانــ هد هنــ ی هو هئــ  هو هیــدا هد یكــل
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بكـاتن و   هنقـ آـان نـاتوان هگـ هسـ یتـ یـهو هار یتـ یـهنداڕد  یترسـ  هك لــآ یه
  هبـ  هآـ یان دیـان دۆیـخ یاوچـ  هبـ،   همـاو هش نـینیربـ ها دڕ یت توانـا هنان هت
ــهردارۆز یرۆز ــن دانچــۆ  هو ی ــی ــارگ هان ب ــانڕهاو  یوناهب ــخ یك ــاوان هۆی و   هن

الم  هو و بـ هبـو هشـك دا نـم  هلـ یردارۆز یریـز بیـگر هوا هـ هآـ،  ان آوشـتنینچۆ
م  هئـ  هآـ یزانـ هباش د یوش هئ)رۆآل(ش دا هو هل ئ هگ  هل،   ههاتوو ل یستا وائ
  هآـردن لـ یرگـر هن آـار بـیتـرگنیرگ،   هاآترچـ) نزۆجـ(یمان هز  هان لی هارانگۆژڕ
ــ ــ  همـــرۆڤ ی هو هانــڕ هگ ــ هد یشــ هو هئــ،  انی هآــ هگــلنــاو آ ۆب ــ یزان تن ــب هوا د هآ

ـــــادار بم هو  هشـــــیم ههـــــ ـــــف ـــــو ز هو هنن ـــــی ـــــار بك ـــــد هن و هـــــ هاتر آ ن و  هول ب
 ،  ن هان بكــیــج هبــ جــ یواو هتــ  هن و بــ هبــوول بكــ هقــ) نیۆلنــاپ(یآــان هرمانــ هفــ
و  هانیشـاون آال ژهئـا یواو هتـ  هآـ ی هنج و ئازاران هڕموو  هو ه هئ  هآ  هند چهر هه
،   هبـوو هنـ  هوهال هئ یكۆژڕ یهاتن ید هو یناوگ  هل  هو هئ  هآردوو ۆان بیبات هخ

ول و  هموو هـ هو ه هو ئ)نزۆج(ی هلپولر  هب  هدان ۆو خ یبا یئاش یدروست آردن
  هتـئـاوا ب هبـوو آـ ههـا نـ هو یكـۆژڕ یهـاتن ید هو ۆان بیدان یبات و قوربان هخ
 یمـوو ههـ  همانـ هئ،   هالن بوو ژهئا یواو هت یر هو هخت هو ب یسانآ یه ۆلكو ب هب ید
م  هئـ هبوو آـ هن ی هو هئ یو توانا هند ئ چهر هه،  بوو)رۆآل(یواو هت یونۆچروبیب  هل
 یریـب  هآـ ۆیهب،  تنلییتن و ربب هد یواو هت  هب ۆیخ یآان هوونۆچاو بڕموو  هه
رو یــمــوو ب هو هــ هتــاآو ئــ ههــ  هو هآــرد)الن ژهئــا یال هقــ(یســروود یانــدنچ  هلــ
  هآـ ۆیهب،   هو هبكات یگبوو   هان نینیرب هد یتوانا  هآ ۆیخ یاستڕ ی هونانۆچب
ش یتـر یآـان هلـ ژهئـا یواو هتـر تـیالن آـردو ئ ژهئـا یسروود یاتدنچ  هب یست هد
 یچـان یسرود  هو هآ یه  هو دا ب هل ئ هگ  هل  هو هببونۆآ)رۆآل( یر هورو ب هد  هل  هآ

 یكئـاوز  هك بـ یـه یدوا  هان لـی هو سـرود هك ئ یهر  هس  هجاران ل تاآو س هو ه
 یجــوان  هان ئــاوا بــی هو ســرود هز ئــیــگر ههــ  هانــد آــچ  هو هزۆو ســ یشــاد  هلــ گــ
 یگـ هل دوو سـ هگـ  هلـ) لریئۆسـك(واو بـوو هان تـیـم هھسـ یجـار  هآـ،  بوو یچ هن
 گنــیرگ یكشــت یانــدنی هگاڕ ۆبــ  هآــ،  ندا بــوویــ گه ێو هلــ  هنــدڕلــالح و د هبــ هز

ــ) لریئۆســك(هــاتبوون ــ: یوتگ ــ) نیۆلنــاپ(یرمــان هارو فــیــب پــی  هب ــ  هل و دوا  هم
ـــدنچ ـــرود یان ـــ یس ـــا یال هق ـــ ژهئ ـــه هغ هد هالن ق ـــچی  ی ـــر ئ ـــرود هت  نـــاب  هم س

  . هو هتندربخو
ـــا ـــ ژهئ ـــتیب  هالن ل ـــ یس ـــ هئ ـــ هم ف ـــواق  هرمان ـــ ڕان وی ـــاو ل ـــج  هم ـــخ ی هگ ان ۆی
 یكــــــــگن هد  هراو بــــــــیــــــــگ هنــــــــ گــــــــ ۆیخــــــــ) لیــــــــرۆم(ســــــــان گــــــــه هح

  هبـ:یوتگـو  هو یـهدا یرامـ هو  هانـیوا هڕرمـان  هفـ) لریئۆسـك(؟ۆچیبـ:یوتگ هو هبلند
ش ڕۆســتاش شــئ ۆخــ،  ش بــووڕۆشــ یســرود  هم ســرود هئــ  هآــ ی هو هئــ ی هگــل هبــ
شـتن و ی هگان ۆیـخ یسـزا  هنان بیموو خائ هه ،   هشتووی هگئامانج   هو ب  هماو هن
ـــ  چمنـــان ژدو ـــ چو   هو هنـــاو  هل مـــاون و  هو نـــ هنـــیفـــرو تونـــا بوو هتـــ  هو هر هد  هل
 یكــۆژڕ یوایــه  هبــ  هو یــهندراخو هد  هو ســرود هئــ  هآــ،   هان خــواردوویســت هشــك
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ــ  هســتاآئ ۆخــ،  نیاآتر بــووچــ ــ  هب ــ یكانژیــن و یشــتووی هگ  هو هو ئاوات ــ گ   هل
مــــان  هانــــژیو  هســــتاش ئــــو ئر هســــ  هنــــی هب هد یر هو هختــــ هو بــــ یرانــــ هآامــــ

  ). هماو هن یآ یهمانا یچه   هم سروود هئ یاندنچو یه هه
ان یـرتنگ  هخنـ هڕ یازیـان نیكنـد هالم هـ هآـان ترسـا بـوون بـ هلـ ژهنـد ئـا چهر هه
 ی همـاو) گـها خراگـو دوو ها باشگوار چ یباع  هباع(  هآان ب هڕ هم چی هآ،  بوو هه
  هو ۆژهڕو  هلســــتان لــــگئن یالنــــ ژهئــــا یتــــر ســــرودیئ.یان بــــیــــرتنگ  هخنــــ هڕ
  هدانــاو لــ ی هو هخــوار  ی هم ســرود هر ئــیشــاع ی)مــوس ینــیم(،   هو یــهندراخو هنــ
  هو یــهندراخو هد  هو یـهزدآرا هبـ یال هقـ یئـاال  همـوودا آـ هآشـ یـه یانـۆژڕمـوو  ههـ
 بـوو هدل نـ  هوو بـپشـ یك سـرود هان وی هم سـرود هالن ئـ ژهئا یواو هت  هند چهر هه
  هاریـب  هو هبـوو ئـ هان نـیـ هارچالم  هشـتر بـوو بـۆر خۆاندن ال زچ ۆان بیتریو هئ
  .نچان بی هتاز  هم سرود هئ ب هد  هآ
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  م هشت هه یش هب
*  

و  هآوشــت و آوشــتارو ئــ یترســ ی هو هانــك و بــۆژڕنــد  چــه یدوا  هلــ             
 ی همـاد هلـ  هآـان آـ هلـ ژهئا یریب  هو ههات  هو هئ،  شتبوویالن ن ژهئا  هل  هآ ی هسام
  هآـ  یـهن ۆیك بــل ژهئـا یچهـ(  هآ  هوتراوگ  هو هدا ئ هآ هرمان هوت ف هح یم هش هش
  یـه هاریو ب هآان ئـ هاریب  هك لآ یه  هش دا آ هو هل ئ هگ  هل)بكاتن ژیل آو ژهئا
ــ ــ  هك بــــل ژهئــا یچالم هــ هب ــ یادی ــ  هو هو هئ ــ  هبــوو آــ هن ــ یــهال  هل آــان و  هراز هن ب
آـرد  هد  هو هان بـیسـت هآـان هـ هلـ ژهئـا  هنـد چهر هه،  بكاتن  هباس  هو هآان ئ هگ هس
ـــیوا آوشـــتن و ب هآـــ ـــا ین ـــ ژهئ ـــهال  هالن ل ـــا ی ـــ ژهن ئ ـــ  هو هالن ـــ چـــهگ  هب  ی هوان
آـرد و  هد  هزـد  هر هآـ ی)نیامیـبن( هلـ یداوا)رۆآلـ( هالن ژهئا یال هق یآان هرمان هف
  هبـ) نیامیـبن(الم  هبـ  هو هنتـبخو ۆبـ یم هش هش یند هب  هآ  هو یهاڕاگ هد یر هب  هل
  هووچـش یـ)رۆآلـ( هو هو بـاس و خواسـان هناو ئـ  همچب ێو همن نام:وتگ هد)یرۆآل(
 یمــــ هشــــ هشــــ ینــــد هبــــ ی هو هندنــــخو یو داوا  هو گیهســــ  هبزنــــ ی)لیــــرۆم(یال
 ینـد هبـ  هو هانـآ هرمانـ هفـ  هك بـاو خشانچ  هش بیو هو آرد و ئ هل یآان هرمان هف
 ۆیبـ ۆهـ بـ هك بــل ژهئـا یچه(ئاوا نوسرابوو  هآ  هو هندخو)رۆآل( ۆب یم هش هش
و )بــ هبــ( ی هردوو وشــ ههــ  هوو شــ هآـان بــ هلــ ژهئــا)بكــاتن ژیل آــو ژهئــا  هآــ  یـهن

الن  ژهر حــال ئــا ههــ  هبــ،  مــابوو هر نــیــب  هشــكا دا لــنــاو م  هان لــیــ)ۆهــ( ی هوشــ
الن  ژهئـا یال هقـ یآـان هرمان هف ی هوان چهگ  هب  هارید  هآ  هوۆوون بڕ ۆان بی هو هئ
و  هئـ ینـیآوشـتن و ب  هوت آـ هرآـ هد ۆبـ یواو هتـ  هان بـی هو هئ،   هآراو هفتار ن هڕ

  هآـ ۆیـهو ه هگـل هبـ  هو هئـ  هان آـردوویهاوآار)وبال هسن(ل هگ  هوا ل هآ ی هنانیخائ
  . هنانیو خائ هئ یسزادان ینجام دان هئ ۆب
،  ابـوردوو آـار آـردڕ یسـال  هان لـیـاتریآـان ز هلـ ژهمـوو ئـا هدا هـ هوسال هل       
دوو   هبـ  هآـ هواریـد یسـتور تـر آردنـ هئ یت هبیتا  هب) یبا یئاش(یو هآردن  هتاز
 یواو هتـ یآردنـ جـ هبآراو دا و ج یارید یآات  هل یواوآردن هو ت  هو هر هراب هب

ـــا بل  هگـــلآ ییئاســـا یآـــان هآـــار ـــت ـــد هآوشـــ ی ـــووگـــو   هن ان ۆژڕر ۆز،  ران ب
اتر یـز) نزۆحـ( یمـان هز  هك لند سعات چه  هآرد آ هد  هو هان بیست هآان ه هل ژهئا
ان یـــل هســـ هرو تــــــبـــاش و ت یش دا خـــواردن هو هل ئـــ هگـــ  هلـــ،   هان آـــردوویـــآار
 یكــز هآاغــ  چــهارگ)لریئۆســك(مــوودا هآشــ یــه یانی هبــ یانــۆژڕ  هلــ،  تــ هدراو هنــ
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 ۆرت وبــگــ هد  هو یــهآان هو ســم ی هو هپشــ یآــان چــهقا  هلــ آــ یــه   هبــ ژیــدر
  هراك لـۆخـ یرۆراو جـۆجـ یآـان همـ هرهـ هبـ:وتگـی هو د هو هنـدخو هد یآـان هل ژهئا
  هتـ هووچـش یـد هسـپینجدا  هسـ  هتـا لـ هدو ه هوارسچد و  هس د و س هدا دووس هس
ــ ــا،   هو هر هس ــ ژهئ ــان هل ــیآ ــاو ۆش ب ــ ڕ هب ــ هن ــ یآرن ــ)لریئۆســك(ی هنم قســا هئ  یچه
  هان  لـیـابوردوڕ یبـار یآـان هرجـ هم  هآ یت هبیتا  هب،  ینیب هد هان نیآ یه هگل هب
  هو هان بـیـز هان و حـیـادی  هو ههاتـ هآان د هل ژهان ئاۆژڕ ێند هه،  مابوو هر دا نیب
  .ن دابن پش  هان لیاتریز یكیئال ێند هه  هشۆان خپیوا  هآرد آ هد

تـر  یكـراز هان بـی  هو ه)لریئۆسك( ۆیه  هآان ب هرمان هموو ف ها هد  هانۆژڕو  هل   
آـان  هنـ هنجومـ هئ یآان هو هبوونۆآ  هش لیكا جارین هت)نیۆلناپ(،  ندرا یه هگ هادڕ
آـان  هگ ها سین هوت ت هآ هرد هد هو  هآ)نیۆلناپ(دا   هانییو دوا دوا هل،  ندرایب هد هن
 یكرشـ هلـ هآـ  هدا جووجـ همانـ هرد هو سـ هلكـو لـ هب،  بوون هن  هو یهر هورو ب هد  هل
دا )نیۆلنـــاپ( ی هو هپشـــ  هدانـــدرابوو لـــ چیوریگ هشـــ ی هگـــج  هلـــ  هش آـــیشـــ هڕ
ــــۆیڕ هد ــــات  هشــــت و ل ــــوتارخو یآ ــــاپ(ی هو هندن ــــ)نیۆلن ــــی   هوا جوجــــ هش دا ئ
  .قوقاندی هد  هآ هرش هل هآ

تــــردا  یوانــــ ها لــــیــــو ج یتــــ هبــــیتا یكخــــانو  هلــــ)نیۆلنــــاپ(وتگانیــــ هد    
  هلـ  هدا آـ ینـچی یاغچـو قا پناو قـا  هل یشیراك و خواردنۆخ)نیۆلناپ(تژی هد
ن و  هو یـهال هبـ  هشـیم ههـ پـش هدووسـ،  خوارد هبوو د هدا ه)نزۆج(ی هآ هشتخانچ

ك یــــدا  هلــــ یو هشــــ  هلــــ  هار وابــــوو آــــیــــب،  ن هآــــ هد) نیۆلنــــاپ( یتــــ هخزمــــ
ر ۆز یآـ یـه هق هو تـپشـ یدوو سـاالن ینر بوو گهآوو ت هرو هدا  ه)نیۆلناپ(یبوون

  .تریگن بژ هتن و جبكر  هو هادیو  هب
ــیئ    ــر ب ــاپ( هرۆو جــ هت ــ هو) نیۆلن ــاو هك جــاران ب ــ  هو ن ــ گبان ــرا هد هن ــاو،  آ  ین
و  هو بـ)نیۆلنـاپ ڕێرمـان هـاو هابـڕ( هبووبـوو بـ یسـم هڕ یآـ یه هوش  هب)نیۆلناپ(

  هن بــیۆلنــاپ ڕێت هــاوــب هد  هآــ:وتگنایــ هآــان د هراز هبــ،  بــرد هان دیــناو  هنــاو
ـــاوآ( ـــا یب ـــژالن و دو ژهئ ــــرۆڤ یمن ـــو  م ـــ یر هزارگ ـــان و  هڕ هم ـــگزڕآ  یر هارآ

تن و بكـر یاریـد)نیۆلنـاپ( ۆبـ هناوانـ  هرۆم ج هل) تر یكند ناو چهآان و  هبالند
ل یت هبیتا یزڕ ریگبت.  

ــ)لریئۆســك(     ــات  هل ــ یآ ــان هقس ــكدا فرم یآ ــ یس ــار هد شــتن وڕ هل د هه  ی هرب
آـان  هلـ ژهر ئـا هرامبـ هدا بـ)نیۆلنـاپ( یاآگـو  یزۆو دلسـ ییهـاتوو و لـ ییزانا
ورو  هد یآــان هشــ هبــ بــ  هلــ ژهئــا  یبــاس و خواســ هو لــ هئــ،   هو هنــدخو هد یوتــار

  هآـ،  آرد هال د هق یآان هل ژهئاۆب یدواو باس هد  هشیم هه  هو هالن ژهئا یال هق یر هب
  هآـان بـ هوتـو هرآـ هسـ  هآار یواو هت  ههاتبوو آ ل یتر وایئ،  غدوورن هم  هند چه
ر جـاران ۆز،  بوو هواو د هت  هو هو هئ یناو  هدراو ب هم د هل هق  هل  هو ه)نیۆلناپ(یناو
و )نیۆلنـاپ(یر هسـ ی یهسا  هوت لگانی هآرد د هاتر دیان زی هلكآان ه هشكیمر  هآ
ان ی هلكـه)پیـنج(   هآـ یـهر  هان دا هـۆژڕش  هشـ ی هماو  هل  هآ  هو هئ یت یهرا هابڕ
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ـــردوو ـــ،   هآ ـــگان مانی ـــان آ ـــ  هاآ ـــماوۆگ  هل ـــئاو  هو هك ـــ  هو هخـــوارد هان دی وا  هئ
  هآــ  ه)نیۆلنــاپ(ڕێهــاو ییهــاتوو و لــ یرژیــ یتــ یــهرا هابــڕ ۆیهــ  هبــ:وتگانیــ هد

دح و  همـ  هلـ  هر آـیشـاع ی)مـاسینیم( ی هعریو شـ هئ،   هرد هگ وون و بڕش یئاو
 یواو هتـ  هبـ یال هقـ یالنـ ژهئـا یواو هت یست هه  هو یهبووینۆدا ه)نیۆلناپ( ینا هس

  :بوو هم هش ئ هآ هعریش  هبزواند بوو آ

  نیۆلپنا ڕهاور
  نیۆلناپ ڕێهاو

  نیۆلناپ ڕێهـاو 
  رۆخ یآو نوور هاوانت وچ یشكیت
  رۆزاران ج هه   هب  هوونڕـھان یجۆب

  وجودم  ههات  ۆت یاگین  هونكچ
  م دروودمژـت و ئازاد ئس هرب هس
  یانژی یشۆو خ یشاد  ی یهما ۆت

  یران هآام ۆب یزن هم یر هابڕ
  یسـان هآ شت بگارو ژ هه یاری
  ینانژ یم حامیت یه یرۆمخ هخ

  ن یۆلناپ ڕێهاو
  نییۆلناپ ڕێهـاو

  نیر بت گز  همو ئ هو شـۆژڕ  هر ب هگ
  نیر بژب یشاد  هلیو هت  هـان لی
  ھانیج  هن لژی هد  ۆیهت ی یهسـا  هل
  منانژدو  هن دوور لینوو هردوان ت هش

  ن  یۆلناپ ڕێهـاو
  نیۆلناپ ڕێهـاو

   هوڕ  هم بۆاتر بیش ز هو هر ل هگ
   هـوم ن هم لژی هد  ۆیهت ی یهسا  هل
   هوو ن گن هڕم  هئ  ۆیهر ت هب  هر ل هه

   هوڕ  هنچنا یب همـان نۆر ت هگ
  ن  یۆلناپ ڕێهـاو
  نیۆلناپ ڕێهـاو

  ز و ئاوازمو ه گن هش م ب هر ه هگ
  رازم هب  هم دا توولگر خـودا  هگ

  رزت هب یناو  هم ب ه هد یكچفر
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  رزت هئ ۆو بۆت ۆب وزار بگت  هخزم
  ن  ۆـیلناپ ڕێهاو
  نیۆلناپ ڕێهـاو

  ادمیناو   هتوا ب هآ ست هره هه
  ادمیفر ۆیر ت هم  هلی هد  هآ چیر هه

  ب داتیانم فیگم ژـب هر د همن ه
  ب ۆت یانم قوربانژی یشت آاتگ

  ن یۆلناپ ڕێهـاو
  نیۆلناپ ڕێهـاو 

  یانیوا هن س وب هكب ی هور هـگ
  یانژی یو ئازاد یارگزڕ ی هـیما
   یهتا هتاه همان هۆب ژیر ب هه
   یهمانا ب هانمان بژی ۆت ب هب

*  
 یرمـان هفـ  هآـ ۆیهب،  دل بوو  هب  یرۆند آرد وز هس گه ی هعریم ش هئ)نیۆلناپ(    
ــ ــ  هدا آ ــ  هعریم شــ هئ ــ ی هگــج  هل ــ هه ــ هفــت ف ــ هرمان ــ  هآ ــر د هســ  هدا ل ــ هواری   هآ

 یتراشـیدا)لریئۆسـك(  هآـ ۆیخـ ی هر هكـی گهو  هئـ یشـ هو هر هسـ  هت و للبواسر هه
دا  هشــاد دین ی)نیۆلنــاپ( یآــ یــهآرابــوو و ال گنــ هڕ پشســ یكــگن هڕ  هبــ  هبووآــ

  .تنلبواسر ههت و دا بندر هعریو ش هر ئ هس هل
  هبـ  هبـوو آـ  یـه هل هو مامـ هئـ یكـیر هخـ  یرمـ هگـ  هب)نیۆلناپ(دا یه هو ماو هل      

،   هو یـهآا  هدا هـاتبو)تنگـنیلكیپ(و  )كیدریفر(ل  هگ  هل  هو هڤۆمر ی)ر هپمیو(ۆیه
 یكـالم نرخ هب،  بوو  هو هآان هدار  هخت هت ینیآ یدوا هاتر ویز) كیدریفر(یخود
و )كیدریـفر(  هآـ  هو هروا بـالو ببـو هشـتان هـه،  آـرد هد هار نـینپش ی هران هدادو
و   هو هالنـ ژهئـا یال هر قـ هســ  هرش آرنــه ۆانن بـگـالنگی یكیر هتر خ یسان هآ
  هلـ  هآـ ۆیـهبـرد ب هد  هو هالن ژهئا یال هق  هان بیی هروا ئ هآ) باب یئاش( یكدانت
  .دان هسۆب  هل هو ه)لدیفنجپ(یزرا هم  هان دان و لگالن گی

 ڕدا ســو  هو هان لــیــر هآــان ســ هلــ ژهدا ئــا هوســال هئــ ینیهــاو یاســتڕ هنــاو  هلــ       
  هو ه)وبـال هسـن(یهانـدان  هبـ  هدانابوو آـ هو هان بیمامر دان  هدان وا س همابوو آ

وتـن  هدوا آ ب  هب  هشكیمر و س هئ  هآ ،ا بووگان ی)نیۆلناپ(یآوشتن یالنیپ
اتر یـز یوانـ هاسـپ) نیۆلنـاپ( یانیـگ یاراسـتنپاتر یـز ۆجا بـ،  دران  هدارس  هل
 یوار الچــر هلــالح هــ هبــ هز یگــ هســ  هوار دانــچــ  هوانــ همــوو شــ ههــ،  ناو آــراچــ هڕ
ش  یـالو  هتـاز یكـراز هدبـ،آر هد ان لـیاسـدارپرت و گـ هد انیـ)نیۆلناپ( یخت هت
 یآـان هخواردنـ  هشـیم ههـ ی هو هئـ ۆآـرا بـوو بـ یاریـبـوو د)الیـتنگنیپ( ینـاو  هآ
 ۆبـ  یموو هه همان هئ،  تآراب یهراو ژه  هآ هبادا خواردن هن ،تام بكات)نیۆلناپ(
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تـا  هپـشـدا وا  هم و آاتانـ هرد هو سـ هل،  بوو  هو ه)نیۆلناپ(یانیگ یاتریز یاراستن
 جـ یمـوو ههـ ،و هشـتووۆفر)تنگـنیلكیپ(  هبـ یآـان هدار  هختـ هتـ)نیۆلنـاپ( هبوو آ

دا  )فــاآس ود(ل هگــ  هتــر لــ یڕۆگــو ئــالو  هلــ هو دواش مامــ همــ  هلــ،  هآــراو جــ هبــ
  هدا لـ) تنگـنیلكیپ(ل  هگـ  هلـ) نیۆلنـاپ(یآردن  هل همام هآ  هند چهر هه،  تنآر هد

آـان  هلـ ژهئـا،  بـوو  هانیو ئاشنا هستانۆك د یه هادڕتا   هبوو آ  هو)ر هپمیو( ی هڕگ
ش یـو هئـ  هبـوو آـ  هو هو هئـ ۆیهـ  هش بـ هو هبوو ئـ هن  هو ه)تنگنیلكیپ(  هان بیڕ هباو
 ،باشــتر بــوو پــ  هو ه)كیدریــفر( هان لــیــو هوش دا ئــ هل ئــ هگــ  هالم لــ هبــ،   هڤــۆمر
  .آرد هو د هاتر لیان زیت هفر هراسان بوون و ن هه)كیدریفر( هل  هشیم هه  هونكچ

و  هلـ،  ووچـ هبوون دواو  هو ت هر هب)یبا یئاش(ابردڕ  هوسال هئ ینیهاو یرز هو    
 یال هقـ یارانی هنـان و نـیخائ یرش آردنـیـه ی هند هگاپو پ  هشیم هش دا ه هآات
 یسـ هسـت آـیو ب ۆیخـ  هب)كیدریفر( هآ :وتگ هان دی هو هئ،  بوو هاتر دیالن ز ژهئا
ر  ههــ  هآــ  هادرا آــردووگــئا یشــیسیلۆپو  یقــاز یال  هتــ هووچــ  هو هآــدار چــه یتــر
داواو  یچت و هــــــنســـت ب هد هو)الن ژهئـــا یال هقـــ(یتـــ یـــهن هو خـــاو ۆپك تـــاـــآات

ـــ یـــهداواآار ـــ یـــهردارۆزولـــم و ز  هوترا آـــگـــ هش د هو هئـــ،   هو یـــهآا  هتـــن یت  یت
  هوا بـاو بـوو آـ،   هبار هر نالۆز)لدینجفپ(یزرا هم یالن ژهر ئا هرامب هب)كیدریفر(
ــ  ،یــهواگ ــ یكپســ هئ  ی هناســ ههــ تــا دوا ههــ )لــدینجفپ(یزرا همــ یووچــســاال   هب

ل و ـچ  هآـ :وتگانیـ هد،   یـهئارادا  هرلـۆز یكـگن هبرو ز هو ز هآراو یك آار هآوت
  ،هو یـهاوچ ینـدوویز  هان بـیشیكگ هو س هو آردووژیك و بیئال ان بیشیاآنگمان

 یرانی هابــــواردن و ســــڕ ۆبــــ  یــــهواگهــــا  هرو ههــــ،   هو هنــــوور هنــــاو تــــ  هتۆخســــت
سـتوون و  هان بـیـپ  هلـ ژیـت یغـیو ت هنـاوه یآـان هرشـ هلـ هآـ)كیدریفر(یدۆخ
ان یوتراو باسـگـ هتـر د یآۆلـ هو قسـ هقسـ لـ هگـتـر یئ،  ناونه یڕ هش  هوسا ب هئ
  .بوو ر بووۆآجار ز یه  هند هگاپوپآردو  هد  هول

ل  ههـ  هانـیوا هڕنـا  هو آار هب)كیدریفر(وا  هآ  هواالن هه  هرۆم ج هآان ل هل ژهئا     
ان یـشا و ددانۆج هان دینخو آات هفتار د هڕان ئاوا یكانڕهاو  هب ژت و دست هد
آـردو  هد  هوآردارانـ هان لـیـت هفر هن  هو هادیهاوارو فر  هماندو بق هد)كیدریفر(  هل
و )لــدینحفپ(یزرا هر مــ هســ  هنــ هرش بكــــســت هیو هانــی هد  ههــاتبوو آــ ان لــیــوا
ـــ هڤـــۆمر یواو هتـــ   یـــهڕن و هاون بنـــایـــاوڕو ن  هر بكـــ هد  یـــهزرا هو مـــ هآـــان ل
آـرد و  هد یارگـۆژئام یوان هئ)لریئۆسك(الم هب،  ن هار بكگزڕوی  لهان یآان هل ژهئا

نــدراو دا گن هســ هل نــ هو هــ هزانــۆبز یكمــوو آــار ههــ  هلــ هآــردن آــ هد لــ یداوا
،  سـتن هببـ  هو ه)نیۆلنـاپ(ڕێهـاو ییو زانـا یاریهوش  هشت بپزن و ارپان بۆیخ
ــ ــ  هل ــ هگ ــ هو هل ئ ــ  هش دا آ ــ هب ــفر(یلســتكار هره ــ)كیدری ــ ی هر هپ ــ هس ــدبوو ه ر  هن
  هآـ همبـار هعـ  هلـ)نیۆلنـاپ(زوو یكـۆژڕ یانی هبـ  هر ل هس،  بوو هاتر دیشھات ز هد

ــ هئــ  هآــ یر بــ هد ی هو هبــوو و ئــ هئامــاد   هو هو هئــ یادیــ  هك دا بــــآات یچهــ  هو ل
ل  هگـ  هآـردن لـ  هلـ همامـ:یوتگتن و شۆبفر) كیدریفر( هآان ب هخت هت  هآ  هبوو هن
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  نـیب هدوور د  هب  هو ۆیهخ یشان و باهو  هدا ل پو خرا چوپو  یچئاوا ه یكآ یه
  هلـ،  ردرانـن هد  هو هر هد ۆش بـڕۆشـ ی هو هبالو آردنـ ۆشتان به  هآان آ هترۆآ، 
 یاتیــج  ههــا لــ هرو ههــ،  آــرا بــوون  هغــ هد هقــ  هو ه)فاآســوود(یزرا همــ ۆان بــیــونچ
رز  هبــ  هو دروشــم هك دانــدرابوو وئــیدریــفر ۆر بــ همــ ڤۆمــر ۆبــ گر همــ یوشــمدر
) وبـال هسـن(یتـر یكـالنیپدا   هو سـال هئـ ینیهـاو یرخۆئـاخرو ئـ  هل. هو یهآرا هد
  ههـاتوو  هوانـ هشـ)وبـال هسـن( یـهواگ هبـوو آـ  هو هش ئـ هالنـیپو  هئ،   هو یهوون آراڕ

نـم و  هگـ یرو بـووم هو و بـ هالو آردوو هكپالو  هكیت  ی هقۆو ئاز هلو هك و دانیئال
نجـام  هئـ یآـار  هپـو خرا هپـخرا لـ هگـو  هرزن آـردو ههـ ی هلو هدان  هل پ  ۆیج
ـــ،   هداو ـــ ید یهشـــا ۆب ـــش ن هو هئ ـــقاز  هر ـــك ئا ـــ یاگ ـــیپو  هل ـــوو  هالن ـــ  هب   هو ل
  هبـ ۆیش خـیو هئ ،  هئاشكرا بوو  ۆیهوب  هو ه هدا ناو هو هو هب یدان) لریئۆسك(ن یهال

  هآـ  هو هآـرد هر دیـان بیـوا هآـ ی هالنـ ژهو ئا هوسا ئ هئ،   هآوشتو یهراو ژه یگآوار
سـتا ئ  هرتـووگر هو یتـ یـهل ژهئـا یمـ هآ یه ی هلپدا   هلیو هت یگن هج  هل)وبال هسن(

 ۆیخـ ۆب)بال هسن( ۆیهو در ییه هفسان هئ یكشت  هم هئ  هآ   ههاتوو  هو هان بیڕ هباو
 یتـ یـهئازا یایـدال هك مـ هنـ  هم هئ،   هآردوو یو ساز هستوو هلب هه ی هانۆیم در هئ

نـش و  هرز هس ل هگ  هو ییههاتوو هن و ل یت یهآاۆترسن ۆیه  هلكو ب  هب ت هدراو
 یسـتنیب  هآـان لـ هل ژهئا یواو هت،   هآراو پ ی هالتگو  هو هت هندراودا شك ۆخ  هب
نـان ه پـ یڕ هش بـاو همجـار هئـ)لریئۆكسـ(بـوون هتر آش و مـات دیئ  هو شتان هئ
ان یشــۆرام هو فــ هو هتـ یــهانر ناییــب هو و هو هتـ هووچــر یــب  هان لـیالن شــت ژهوا  ئــا هآـ

  . هآردوو
مانـدوو  ل هگش  هو سال هئ یزیاپ  هو هرۆز یآ یهر هو هرنج و ئازارو آو هڕ  هب     

 یئاشــ( یآــان هرتن و آــارو بــارگــل هان هــیــرمان هان آــار آــردو خــیــرۆبــوون و ز
مـابوو  یبـا یئاشـ ینیڕن هـاماشـ یل هپل و  ها آین هت،  واو آردو هت)انیشیبا
ار بـوو یـش وا ب هو هئـ،   هو هڕ هگـ  هتـو هبكـ  هو ئاشـ هتر ئین و ئ هبك ی هئاماد  هآ
 یآـان یهسـتیوپو  یبـا یئاشـ ین ئـاالتماش یآان هئامراز یواو هت)ر هپمیو( هآ
 مــوو بــ هو هــ هل ئــ هگــ  هلــ ۆخــ.تنان بكــۆیــبكــاتن و ب جــ هبــ جــ  هو ئاشــ هئــ
الن داو  ژهئا یال هناو ق  هآار ل یآان هئامراز یبوون هآار آردن و ن  هل یزموون هئ
آـان  هلـ ژهئـا)وبـال هسـن(ی هانـیآار هانیت و خ هانیالن و خیپموو  هو ه هل ئ هگ  هل
 لــ هگــ  هش آــ هنــد چــهر هن هــ هواو بكــ هتــ)بــا یئاشــ(  هان آــیــتوان  هوتوانــ هرآــ هســ

 یئاشـ یدروسـت آردنـ  هنـج و ئـازار لـ هڕان یـرۆت بووبـوون و ز هآـ هماندوو و ش
  هو ئاشـ هئـ یخانوو  هان آیآرد و توان هد  هوۆخ  هان بیالم شاناز هب،  شاآ یبا
ر ۆز  هو هان بـیـو دل هو هانڕسـو هد  هآـ هخـانوو ی هور هد  هلـ  هشـیم هن و هـ هواو بك هت
 یكواریـاآترو دچـ یآـ یه هوشـ  هان بۆیخ ی هو شاآار هوا ئ هبوو آ هش دیشترۆخ
  هلــ  هگــج  همجــار هوا ئــ هبووآــ هرمتــر د هگــ پــان یــو دل هواو آــردوو هســتورتر تــ هئــ
 یآــان هواریــو د هم ئاشــ هئــ یبتــوان  هآــ  یــهتــر ن یكشــت  هو هنــیق هتــ یواد همــ
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 یآـ یـهوا هش و هـ هآـ چ  هلـ یئـا:وتگانیو د  هو هآرد هد  هو هان لیریب،  نوخۆب
رفــت و گرو یــگمــوو  هر هــ هســ  هن بــچــۆو  هان آــردوویــخــت دا آار همــوارو ســ هناهــ
  هو آـــار هئـــ  هوتوانـــ هرآـــ هر ســـۆان زال بـــوون و زیـــارانگۆژڕ یآـــان یـــهبار هنالـــ
  هتـو هآـ هد  هو ئاشـ هئـ  هدا آـ ی هو آاتـ هلـ:وتگانیـ هد،   هواو آردوو هان تی هگرنگ

و  هئـ یدروسـت آردنـ ۆب  هآ یآ یهر هو هرنج و ئازارو آو هڕموو  هتر هیو ئ هو هآار
ــ یكــانۆژڕو  هو هتــچ هر دیــب  هان لــیــموو ههــ  هشــاوان آی هئاشــ ــ پ و  یشــاد  هل
و  هئــ یر هورو بـ هد هر بــ هان هـیشــۆخ  هتــر لـیو ئ هو یـهآا  هتــد ۆان بـیــر هو هختـ هبـ

  . هو هنیز هب هل د هان هیشۆخ  هو ل هو هخوالن هدا د  هخانوو
ن و یوانـڕ ۆبـ  هو یـه هآ هرشـ هلـ هآـ  هو جووج ی هآ هل هگ هل س هگ  هل)نیۆلناپ(      

مـووان  هه  هل یرم هگ یآ ییهزباۆریپر و  هندو  ههات)یبا یئاش( یوتن هكپاو چ
نـاو   هو هش هوناو هر ب هت و هندر هد ل ی)نیۆلناپ(یناو یبا یئاش:یوتگآردو 

  .تبردر هد
 ۆالن بــ ژهئــا یواو هتــر تــیئ یبــا یئاشــ ۆبــ)نیۆلنــاپ( ی هآــ هردانــ هســ یادو  هلــ 
ـــ ـــ   هآـــ هلـــیو هت ـــۆآ ۆآـــران بـــ گبان ـــا یآـــ یـــه هو هبوون و  هلـــ،  انۆیـــخ ییئاس
،   هشـراوۆفر)كیدریـفر(  هآـان بـ هدار  هختـ هوا ت هادار آران آگدا ئا یه هو هبوونۆآ
 یواو هو تـــ هالو هقـــ نـــاو  هتـــد) كیدریـــفر( یرگـــل هبـــار هـــ یرۆدا لـــ هانـــۆژڕم  هلـــ
 ڕدا و هوآـار هان لـیـآـان واق هل ژهئا،  ن هبی هن و د هآ هشراو بار دۆفر یآان هخت هت

فــت و گ یآـات  هلـ)نیۆلنــاپ( هبـوو آـ  هو هبــوو ئـ یاسـتڕ ی هو هئـ،  ســان هپـ همـاو حـ
 یكــیر هش خــیــ)كیدریــفر(ل هگــ  هلــ  هو هرــژ  هدا لــ)تنگــنیلكیپ(ل هگــ  هلــ یآــانۆگ

  هدا بــ)فاآســود(ل  هگــ  هلــ ۆیخــ یآــان یــهند هوی هپــ  هآــ،  وبــووآــردن بو  هلــ همامــ
 ین و دروشـمیریناشـ یوـجن،   هو یـهآرا  هوانـ چـهپتر آار یئ،  بوو یب یواو هت
  هآـ  هو هادار آرانـگـآان ئا هترۆآ،  وتراگ هو د هو یهرز آرا هب)تنگنیلكیپ( یت یهاژد
  همـاو هنـ)لـدینجفپ(یزرا هم هآردن ب یت یهمناژو دو)كیدریفر( هو دان بتر جنیئ
  هلـ) هو هلـدیف پیـنج(یزرا هم هنچ هو د هو ه)فاآسود(یزرا هم ۆان بیونچ یاتیج  هل، 
،   هو هتـآر هرز د هبـ) تنگنیلكگی( ۆب گر هم)كیدریفر( ۆب گر هم یدروشم یاتیج
 یال هر قـ هسـ ۆرش آـردن بــه یاسـتڕ هبـ ها آرد آـیدلن  هو هان لیآان هل ژهتر ئایئ
 ی یـه هآۆل هو قسـ هموو قس هو ه هئ،   هو دروست آراو بوو هفسان هئ یكالن شت ژهئا
  هو ه)لـدیفپینج( یزرا همـ یالنـ ژهئـا ی هربـار هو د هوتراوگ) كیدریفر(ر هرامب هب  هآ
 پـروو  هئـ یواو هتـ،   ها آـراویـت ی هغـ هو موبالـ هبـوو هنـ ۆب یاستڕ یچیه  هوتراوگ

،   هدروسـت آـراو  هو یـهآان هسـت هو دارو د)وبـال هسـن(ین خـود یـهال  هلـ  هندان  پاگه
و  هئـ  هتۆخسـت هنـ پـیت  هو قـ هبوو هدان)لدیجفگی(زراس هم  هز لیگر هه)وبال هسن(
و  یشــاد یڕ گــهو هبــ)وبــال هســن( هآــ  هبــوو  هو هوانــ چــهگ  هبــ  همــ هئــ،   هو یــهزرا همــ
و  یشــــاد یڕ گـــهو هربـــ هنـــدو  هو لـــ هبـــوو  هو ه)فاآســـود(یزرا همـــ  هلـــ  هو یهشـــۆخ
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ــ  هو یهشــۆخ ــ،   هاوژی ــب یاســتڕ ی هو هئ ــال هســن(ت ــهها هســال)وب ــ چــه  ی  یرۆالو خ
  . هبوو)تن گیلكگی(

  هآ یت یهویتوان)نیۆلناپ(وا هر شاد بوون آۆز  هو هو هآان ب هراز هب یواو هت         
 یباشـ  هئاوا بـ)الن ژهئا یال هق(یآان هآارو بار یواو هت  هآان هریو ز هوتوان هرآ هس
 یزرا هل مــ هگــ  هلــ یآردنــ یتــ یهســتاۆد یشــان دانــین ۆیهــ  هبــ،  ببــاتن  هوڕــ هبــ
آـان  هخت هموو ت هو ه هو هرز بكات هآان ب هدار  هخت هت یداو ئاوا  نرخ) نگنیلكگی(
 یـی هور هگـ:وتگـی هد) لریئۆسـك(تنشـۆبفر)كیدریـفر(  هرانتر بگ  هریل  هدوازد   هب
  هو هكسـ هآـ یچهـ  هبـ یڕ هباو  هآ  یهدا  هو همان ل هر هباڕو  هئ یآ هریو ز)نیۆلناپ(
ــــ یشــــ یــــهڕ هبــــاو م بــــ هئــــ،   یــــهن شــــان یش نیــــ)كیدریــــفر(ر هرامبــــ هبــــ  هل

ز بـداتن  هك و آاغـ چـه  هآان ب هدار  هخت هت ینرخ  هست آیو یه هد)كیدریفر( هداو
مـوو  ههـ ی  پـارهت ـب هد  هآـ یتـ یـهوتووگآـرد  هبـوول نـ هقـ ی هو هئـ)نیۆلناپ(الم هب
تن ش بدریآان هخت هت یبار آردن پش  هت و لب یی هریل پینجآان  هدار  هخت هت
  هداو ی هآـ  پـارهمـوو  هه ۆو خ هاستڕش ی)كیدریفر(تنآان بار بكر هخت هوسا ت هئ

ــــ ــــ  هآ ــــارهو  هئ ــــه  پ ــــ ی ــــیآ یشــــ هش ب ــــ ین ــــامراز یواو هت ــــان و ماشــــ هئ ن آ
  .آاتن هد یبا)یئاش(یئاالت
ر ۆآـان ز هختـ هت یواو هدا ت یهو ماو هئ ییاژدر  هداو ب  هرجان هم ل و هو ه هل     
آــــان  هدار  هختــــ هتـــ یبردنــــ یدوا  هلــــ،  آـــران هبــــار د  هو هلــــ گـــه  هلــــ گــــه  هبـــ
آـان  هلـ ژهئـا  هآـ ی هو هئـ ۆنجـام درا بـ هئ  هآ هلیو هت  هت ل هبیتا یآ یه هو هبوونۆآ
ك دا ـآات  هلـ)نیۆلنـاپ( هراویگر هو)كیدریفر( هل  هت آو هبك  یه  پارهو  هان بیاوچ
  هو لـ هـات هد ی هنـ هخـ  هرد هز،   هوۆازانـدبڕ  هو یـهآان یهدال ههردو م  هب ۆیخ  هآ
نـاو   هلـ  هو یهشـتین هتـ  هلـ یشـ هآـ  پـارهوتبـووو  هرآـ هو ،   هو هكیایگ  هت همۆر ق هس
نـاو   هلـ  هآـ  پاره یواو هت یكگك و ڕ هر بۆداندرا بوو و ز  هوینچی یآ یهخفور هف
ر ۆك دا ز یـه یدوا  هك لـ یـهآـان  هلـ ژهئـا ،  ز آرابووڕ  هو یهنچی  یهخفور هو ف هئ
ــ یئــارام  هبــ ــ  هو ب ــ  هو ۆییــهر خ هســ هل ــ یال  هب ــ هت د هڕ  یــه  پــارهو  هئ   هبــوون و ب
  هو لــ یــه  پـارهو  هئــ  یــهوانڕانوی هآـرد و د هان قــوالغ دیــوگ  هو هرۆز یآـ یــه هقیل هسـ

و  هئـ  هو هپشـ  هووچـآـان   پـاره  هلـ)ر هباآس(نیڕ گه هد ت  هو ه)نیۆلناپ( ی هو هپش
  هلــ.هــات هد  هوــل یڕۆو هــ گخشــ  هآــ  پــارهآردو هن دۆبــ ی هناســك و جوانانــ   پــاره
 یگـن هڕك دا آات  هل)ر ویمپه(ا بووگر هر بۆز یآ یهایرۆراو ه هان هۆژڕ س یدوا
 یال هقــ(نــاو   ههاتــ  هو هرخــ چــهدوو  یســوار  هل بــ گــه  هلــ گــه  هبــ،  لبزرآــا بــوو ههــ
نــاو   هووچــ ۆو خــ هاســتڕ،  دانــا  هآــ هوشــ هحــ  هلــ ی هآــ هرخــ چــهدوو   هو ه) الن ژهئــا

مشـت   هبـ  هم بـوو هآـ یآـ یـه هماو یدوا  هلـ،  بـوو لـ ی)نیۆلنـاپ( هآ یآان هخانو
ك  هو  هووداوڕم  هئـــ،   هو هر هد  ههاتـــ هد  هآـــ هنـــاو خـــانوو  هلـــ  هآـــ،  رۆز یكـــوم
 ی یــــــه  پــــــارهو  هئــــــ  هو یــــــهق هالن دا تــــــ ژهئــــــا یال هنــــــاو قــــــ  هك لــــــــــــمبۆب
و  یقولالب ی  پاره یموو هه  هداران  هخت هو ت هئ ینیآ ۆب یت یهداو)كیدریفر(( هآ
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 یآـان هدار  هختـ هتـ یواو هتـ)كیدریـفر( هآ  هو یهدا یگن هد  هو هن ئ هو ساخت گل هق
 یكـگن هد  هبـ ،   هو هآـرد ۆآ یآان هل ژهائ)نیۆلناپ( هوتوو هست آ هد هو ییاڕۆخ  هب

رآـرد و  هد) كیدریـفر(یدانـ  هدارسـ  هلـ یرمـان هفـ  هو یـهغروور  هل گسامناك و 
رم  هگــ ینــاو ئــاو  هلــ یینــدوویز  هبـ) كیدریــفر(یر آردنــیگســت هد یدوا  هلــ:یوتگـ
،  بـنا یـر ورۆتن زـب هد  هآـ  هو هادار آـردگـئا یآان هل ژهئا یواو هت،  نینكولی هد
رش و ـو ه هئـ،  وو بـداتنڕو  هو یـهآا  هتشر بیتگر خراۆز یشت  یه هوان هل  هونكچ

ــ گــه ــ ی هالمــار دان ــ  هآ ــفر(ن  یــهال  هل ــ) كیدری ــر  یســان هو آ آــرا  هوان دڕ هاوچــت
  هو آـار هوائـ هت ئــو هانـیب  هدا آـ یكر آـات ههـ هتن  لـنجـام بـدر هئـ  یـه هوان هل

ــــ ــــیئ،  ن هد هنجــــام د هئ ــــر ل ــــ  هت ــــ یواو هت ــــ هڕگ ــــ هو بان ــــان هآان ــــ( یآ  یال هق
ان یــرام نی گــه یترۆوار آــچــ  هو هشــ هو آاتــ هلــ،  وان دانــدران هاســگ) هو هالنــ ژهئــا

ـــارد ـــ  هن ـــ  هو ه)فاآســـود(یزرا هم ـــو ۆب ـــ ێن ـــ یهســـتاۆد ی هو هآردن ـــ یت ـــردن ل   هآ
  .دا)تنگنیلكگی(ل هگ
 آـرد گ یست هن دال ژهئا یال هر ق هس ۆرش بدا ه ییدوا ۆژیڕ یانی هب  هر هب  هل
ــ،  ــ هل ــا هو آات ــ ژهش دا ئ ــیر هالن خ ــواردن یك ــ ژه یخ ــ یم ــوون یانی هب ــد،  ب   هدی
سـت ۆل د هگ  هل) كیدریفر( هنا آان هیوال هل ه گه  هل گه  هوان ب هاسگ یآان هبان
ان یرشــو ه هو هوورژ  هتــ ههاتوونــ  هو هآــ هر همتــ هقــ یاگــر هد  هوا لــ ۆیخــ یارانیــو 
ان یرشـه  هو هرۆز یآـ یـهارگۆژئام یدوا  هوتن و لـ هآۆخ  هآان ب هل ژهئا،   هناوه
ك  هو  همجـار هالم ئـ هبـ،  ان دانیـالمار گـهآان آـردو  هر هرش آه  همـرۆڤر  هس ۆب
  هازدگـا یـن هآـان تـ همــرۆڤ،  نـاه هسـت نـ هد هان ویـوتن هرآـ هسـ  هلـیو هتـ یگـن هج
  هان بـیـگن هآدرا بوون و تفـ چه  هر هف هن  هازدگو  هان لیس هش آ هش،  ر بوون هف هن
  هآـان لـ هلـ ژهئـا  یكـیتر هنجـا مـ گـه ی هو هك بوونـیـز هل نـ هگـ  هل،  بوو  هو هست هد
،  آـان آـرا هلـ ژهئـا  هلـ ژیڕـسـت  هد  هو هآانـ همــرۆڤن  یـهال  هتر لیئ  هو هآان هپمر
 یدوا  هراو لـیـگ ها نڕ گ  هو هآان همـرۆڤ ی هلپول  هر ب هرامب هان بۆیآان خ هل ژهئا
ـــوونیبر ـــدار ب ـــ ین ـــد هه ـــ ێن ـــا  هل ـــ ژهئ ـــان ئ هل ـــیآ ـــر ب  ،   هو هآشـــان  هو دواو هر هت
  هو هنآشـ هآـان نـ هلـ ژهئـا  هول دا آـ هان هـیـرۆز)ر هباآسـ(و)نیۆلنـاپ( هنـد چهر هه
ــ ژهرو ئــا هســ  هووچ هنــ ۆان بــی ه هالم ئــ هبــ   هر بــۆو ز هو هآانــ هوورژ  هوونــچآــان  هل
آـان  هنـاو خـانو یآـان هبنژن و قول هآ  هان لۆیخ  هو هبوون ۆخ  ها لگو ئا ییایور

ــ،   هو هدا شــارد ــ یواو هت ــا یال هق ــا یئاشــ( یالن و خــانو ژهئ ــ)یب ــو هآ ــژ  هوتب  ر
 یزانـ هد ی هنـ،  وابووشـ لـ یر هسـ)نیۆلناپ(دا  هو آات هل،   هو همنانژدو یست هد
 ڕۆشــ یآلكــ،  وویــا بــ لــ یقــ هوو و مرتــچــ ههــات و د هر د ههــ ،  بكــاتن چــی  هآــ

  هبـوویق ب هز یاوچـ،   هو یـهز هبـ هل د هو ه یوانڕ هدا د یمال هوالو ئ هو ب هوۆآردب
  هبــــ یانیــــڕو هاو)تنگــــنیلكگی(ر  هگــــ هوت ئــــگــــی هو د هو  ه) هفاآســــود(یزرا همــــ

  هترۆوار آـچـدا  هو آاتـ هلـ،   هر هگۆشتان مسوتن ه هرآ هوا س هن ئب  هو هانیهانا
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  هب  هبوو آ گ یكز هآاغ  چهارگآان  هترۆآ  هل آ یه،   هو هن هاتنآا هرامنی گه
  )تر باوت آوچتا (نوسرابوو  یر هس  هم ل هل هق

 ،  ســتا بــوون هو)یبــا یئاشــ( یر هورو بــ هد  هلــ یالالنپــ هك و هــیدریــفر       
 دا بـووی گهر ۆز یكورت و ترس  هدا ورت  هو آات هل ،   هو هآان هل ژهئا  یهوانانی هد
  هلـ  هو هسـت هد  هبـ  هڕ همـگنـاس و  هخاآـ یمــرۆڤوا دوو  هبـوو آـ  هو هش ئـیـو هئ ، 
و   هو هبوونــــــ هك دیــــــز هنــــــ یآردنــــــ گخــــــرا ۆبــــــ) یبــــــا یئاشــــــ( یواریـــــد
  هم آــار هئــ،  تنــرز ب هو بــ هان وریــڕهاو:یوتگــآــردو  یهــاوار)نیۆلنــاپ(وســا هئــ
  هآـ  هز تـره  هب  هو هر لۆز) یاب یئاش( یوارید  هونكچ ،  ترناپر  هز سیگر هه
  هنـــد هو هئـــ  هآـــ هورایـــد  هونكـــچ،  تنبكـــر گخـــرا  هو هڕ همـــگنـــاس و  هخاآـــ  هبـــ
) نیامیـنیب(الم هبـ،  تنبكر گت تا خراو هد یواو هت یآ یه هفت هه  هآ  هستوور هئ
ــ ــ  هآ ــ هه ــوو ه ــن هم ــان هاوگ ـــرۆڤ یآ ــان هم ــۆز یآ ــ  هر ب ــ یباش ــژ  هل  ــچر   هو هاوان
  هكن لـالچـ یندن هلك هه یكیر هوا خ هآ ید هد ی هو هن و ئ هآ هد چیوا  هرتبووآگ

بــاداو  ۆیخـ یزۆلمــ  هآـ ۆیـهدا ب)یبــا یئاشـ( یخــانوو یآـ هر هسـ ی هگــ هلـۆبـن آ
 ۆبـ یمـن وا:یوتگـداو  هباد  هو هآردن گ  هالتگ یآ یه هوش  هب یآان ژهدر  یهوگ
 ی هو هنـیق هتـ یواد همـ  هلـ گـوا  هنن ئـ هآ هد یل هه ێو هوا ل هآ ی هالچو  هم ئچ هد
ـــ هد ـــ،  ن  هآ ـــاب ی هئ ـــین ـــ هنن آ ـــیوان  هوا ئ ـــ هد چ ـــا هآ ـــ ژهن؟ئ ـــان ز هل ـــۆآ   هر ب
 یوان توانــا هئــ ،  داتــن هوو دڕ چــیتــا بــزانن ،  وان بــوونڕ هاوچــ  هو یهراســان ههــ
ان یـتیك د یـه هقیق هنـد د چـه یدوا  هلـ،  ما بوو هان نیالمار دان گهرش آردن و ه
،  ان مـات داۆیـو خ هو هان شـاردۆیـخ  هو هكنشـو  هلـ  هآـ یـهر  هآـان هـ همـرۆڤ  هآ
تـرس   هلـ گـبارووت و  ی هو هنیق هت یساماناآ یكگن هد  هوو آچ هن گ ی هند هه

ر  هسـ  هان بـۆیـآـان خ هلـ ژهئـا یواو هن و تیلف هآان ه هترۆدا آ هو آات ههات  و ل
 یكـل هدوآـ  هچـ  هان آـیـتید  هو هسـتان هه پاشان،  ان مات آردۆیداداو خ یو هز
و  هبـادا بـ ی هل شـن هگـ  هو لـ هو هبو هرز د هدا ب)یبا یئاش( یر هورو ب هد  هش ل هڕ

،  وا بـوو بـووب هك نـ هرو ههـ)  یبایئاشـ( یتـر خـانوویئ،  بـوو هرت د گهدا  هناو
وا آـرد یـه بـ رۆز  یالنـ ژهئا  هتال  هن همیو د هئ،  ما هن یاتارگر  هس  هل یئاسار
ــیرشــۆز یكو ترســ ــ  هان ل ــوو همــار دۆال دا تی هخــ ی هخان ــر بیئ،  ب ــت ــۆت یری   هل

 یاو هـانگسـ چـه هان دا دیـدل  هلـ  یهوا هڕنا  هو آار هآان ب همـرۆڤ  هش ل هو هندن هس
ــ هد ــ  هدان آ ــ هب ــ ب ــ ی هو هئ ــڕ هاوچــ  هآ ــ یوان ــ هف ــارو ه گــهن  هرمــان بك ــالم  رش
راو یـگ هنـ گـان ۆیـش هـات و خۆج هان وینتر خویئ،  آان همـرۆڤر  هس  هو هن هبك
 یریـب،   هو هآـان بـرد همــرۆڤر  هسـ ۆان بـیرشـه یاكـت  هان بیموو هه  همجار هئ
 ی هبارانـ  هلـپول ی هنـژڕمـوو  هو هـ هترسـان لـ  هانمــرۆڤو  هان لی هو هندن هس  هلۆت

وارو ژد یكـڕ هشـ،  نووچـ  هو هپشـو  هر هبـ ،  بـوو هنـ یچهـ  هالو هان بـیـآان همـرۆڤ
تـر یئ،   هو هلـپولر  هبـ  یـهان دایآان هل ژهان ئایآان تا توان همـرۆڤ،  بوو یژتوندو ت

ان و یـآان هزـه  هبـ   پـارهم هو قـ هققـ هو لـ ۆچقـ  هآـان بـ هلـ ژهك ئـا یـهنـاو   هوتن هآ
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ك  هآوت  هش بیآان همـرۆڤ،   هو هآان بوون همـرۆڤ یارگن هر هب  هو هانیژیت ینووآچ
 ك و ســ یــهاگ،   هو هآانــ هلــ ژهئــا  یانیــگ  هر بوونــ هبــ  هو هانیســت هد ی هو خوتورمــ

ت  هنانـ هتـ،  نـدار بـوونیان بریـرۆش زیتـر یآان هل ژهئا،  رانژو دوو قاز آو ڕ هم
  هوڕـ هبـ یگـن هجـ یآـان یـهاالآچ،  بـوو  هو هآـ هبھـ هجـ ی هو هشتگ  هل  هآ)نیۆلناپ(
،  آلكـل قرتـا بـوو یر هسـ  هو هآانـ همـرۆڤ ی هووللگ یآ یه همچسا ۆیه  هب،  برد هد

 ی هر لوشـك هب هان ویس هآ س،  بوون هش ن هب ان بیرو ز هر هز  هش لیآان همـرۆڤ
شـكا   هوگییـخرا  هر بـۆان زی هللـ هرو آـ هوتبـوون و سـ هآـ  هو هر هباآس یزه  هل گ

ر  هبـ هش ویكـآ یـهوتبـوو  هك آـ یـهاگ یدانـل ۆچر قـ هبـ هان ویـكآ یه یگور،  بوو
  هلـ ،  بووبـوو  چـهارگ  چـهارگ ی هآـ هروالـ هوتبـوو شـ هآـ)بلوبـل (و ) یجس( ۆچیق

 ینـا گـه  هلـ) نیۆلنـاپ( یوانـ هاسـگ یآـان هلالحـ هبـ هز  هگسـۆر ن ههـ  هك دا آـآات
 یكــ همــ هو مــ گ هحــ  گــه هح  هتــر بــیو ئ  هوۆان دانــابی هســۆب  هو هآانــ هنــژیر گــه

ان یـاوچ  هآـان آـ همــرۆڤ،  دا  هقـۆان ئابلیـآان همــرۆڤ یالوار چر  هه  هو هترسناآ
ان یـتید  هآـ،  ووچـان یـق هنـد هشـت و زین ان لـیـرۆز یكتر ترسـیوت ئ هآ  هو هب
 یهــاوار) كیدریــفر( هرۆز یآــ یهترســ همــ ی هگــش ج هو هو ئــ هراویــگان یــ هور هد
،   هو هنـ هربخـدوو  هڕ هوشـ هان لـۆیـخ  هآردو آـ ۆیخ یآان هر هف هن  هب ی هآش هاشگ
  هش بـیآـان هلـ ژهتـر ئـایان آـرد و ئیـاڕ  هآانۆر ترسـنۆم ز هآ یآ یه هماو یدوا  هل

و  هققـ هلـ  هبـ ،   هو هدر نانـ هان ویـالن ژهئـا یال هق ی هگلآ  هو بوون تاآو ل هانیدوا
  هنــژیر گــهنــاو   هان لــیمـــرۆڤدوا   هو هانــیآان ۆچــهو ق هز هگــنــوو ك و چارو گــم هقــ
،   هو هر هد  هان آردنـیـر هان نان و دیاوڕاندو ڕ گهر  هد گ  هگ  هب  هو هنآا یهآاوڕد
ان یزو ه گن هبوون و ش هابڕ هگل  هندا سور هۆیخ  هآان ل هل ژهئا  هآ  هند چهر هه
و  هر هبـ  هو هالآـ هالآـ  هش دا بـ هڕ هو شـ هلـ  هوتوانـ هرآـ هالم سـ هب،  ا بوور ب هب  هل

بـن    هان لـیـآان یـهان و قوربانیـ هڕ هو شـ هئـ ینـ همـید،   هو هانـڕ هگان ۆیخ ینشو
  هو هانیرگ  یهناه هد یآان هل ژهئا  هل ل هگ  هار بووآیوالدا د همالوئ هن و ئژیر گه
  هرانـو ی)یبایئاش( ی هالو هآ یال  هل  هو یهگن هدلت  هرو بۆو ز یآ یه هارژ گه  هب، 

،  مــابوو هنــ یاتــارگر  هســ  هلــ یئاتــار  هآــ هئاشــ یخــانوو،  ســتا بــوون هاوڕآــراو 
  هآـ هوارـد یآـان هرد هبـ  هسـود لـ  هآـ یتوان هان دی هو نپش یك جار هو  همجار هئ
 یآـان هسـتون هآـان و ئـ یـهاگ یواو هتـ  هآـ  هوۆندرابق هك ت یه هوش  هب،  رنگرب هو

،  بـوونآسـان آـرا  یـهخـاك   هو بـ هو یـهو هز  هووبوونـچوو ڕ یواو هت  هب  هآ هخانوو
 ینشـو  هتـر لـ ههـا مـ هآان د هوارید یرد هب هز بوو آه  هب  هند هو هئ  هآ هو هنیق هت

ر  ههـ)یبـا یئاشـ(وت گـت هد  هك بوو آـ یه هوش  هب،   هوۆدوور آردب  ی هآ هخانوو
بـوون  هآـ هئاشـ ی هآـ هنشـو یر هورو ب هد  هآان ل هل ژهئا  هدا آ هو آات هل،   هبوو هن
دا  هآـ هڕ هشـ یواو هتـ  هلـ  هگـل هبـ ب هو ب هئ،  دا بووی گه ی هلل هرو آ هس)لریئۆسك(
ن و یـز هلبـ هن و هـیـڕ گـهل ههـ  هبـ،   هوۆشاردب ۆیبوو و خ هار نید نشو یچه  هل

و  هلــ ،   هو هآانــ هلــ ژهئــا یال  ههاتــ  هانــیازڕ ۆخــ  هو لــ هنــ هخــ هرد هو ز هققــ هلــ  هآلكــ
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آان  هن خانو یهال  هل  هستراآیك بۆگت ی هو هنیق هت یزه  هب یكیگن هشدا د هآات
آـرد  یهـاوار) لریئۆسـك(ن؟ـداو ۆگتـ ۆبـ  هو هئـ:یوتگو یرسگ)ر هباآس(شترایهاو
ن ۆیخـ  هك دا آــآات  هلـ)ر هباآس(نیرگ هد یزۆرگیوتن و  هرآ هس ینژ هج: یوتگو
ــ ــ  هل ــهاڕچۆ هد یآانۆنژ هئ ــ یشــیكو نال هو ی ــهقا  هل ــ  هو چی ــوو و ســم هآ ــان هتب  یآ
  هو هخــوار  هو هووبوونـچ یآــان چـهقا  هواو لـ هتــ ی همچسـا  هبــوون و دوازد یلشـ هقـ
  چـه یـل هن  دچـۆ ڕێهـاو:یوتگـ)لریئۆسك(رام دا هو هك؟ لوتن هرآ هس  چه:یووتگ
او ڕ  هو هالنـ ژهئـا یال هقـ  همان لـۆخ یارانی هن  هآ  یهن  هو هر ئ هگ هك؟موتن هرآ هس
ان ئـاوا ی همـئ ی)یبـا یئاشـ( منـانژدو  هنـد چـهر ههاندوون؟ڕ گهرمان  هو د هناو
واو  هتـ یدوو سـال  هآـ ینـج و ئـازار هڕموو  هو ه هو ئ  هاندووگ هآا دا ت یهر  هس  هب
ــآ ــاوا ب ــ یــهگرنگ  چــه،  نیوور آــردگان خــاییان داو ئاشــۆیــیف  هشــاومان ئ  یآ
بـار تـرو   هلـ یآـ یه هوش  هب  هو همانۆخ یشانۆكول و ت هه  هتر ب یك؟جار یه هه
 ۆت ۆب ڕێهاو:یوتگو  ۆییڕ یر هس  هل)لریئۆسك( هو هنیساز هد)یبا یئاش(اآتر چ

 یسـت هه  هنجاممان داو هئ  هآ ی هوتن هرآ هو س یی هور هگموو  هو ه هئ  هآ یناتوان
ــ هآــ ی یــهو همــوو ز هم هــ هئــ،  تی هبكــ گــ  یگــنچر ژ هن و لــیســتاو هو یر هســ  هل
ار گـزڕموومان  هه  هو ه)نیۆلناپ( یر هس ی یهر ساژ  هل  هستاآئ  همنان دابووژدو
 یان هـپشـ  هل  هآ ی هوشت هئ  یانیها  هئ:یوتگ) ر هباآس.( همانۆخ یو ه هو هآرد
وتـن  هرآـ هسـ یمانا یل هب:یوتگ) لریئۆسك.( هو هند همنانمان سژدو  همان بوو لۆخ
،   هو هانـی هآ هلـیو هتـ ی هوشـ هحـ  هو هوونـچ  هو هالآـ  هالآـ  هآـان بـ هل ژهئا،   یه هو هئ

 پـش  هو لـ هئـ،  دا هئـازار د یرۆز)ر هباآسـ( ی هسـت هجـ یسـتگر ژ یآان همچسا
 یئاشــ( ی هو هســان ســاز آردنــید یادیــ  هبــ  هو هو آاتــ هر لــ ههــ  هو هكمــوو شــت ههــ
رو یــســت وب ههــ  هبــ،  بــوو  هو هنــج و ئــازارو ماندووبوونــ هڕمــوو  هو هــ هو ئــ)یبــا
 ی هو همجـار ئـ هآـ یـه ۆالم بـ هبـ،   هو هآـرد هآار آردن د ی هئاماد ۆیخ  هو یهالی هخ

ــ ــ  هو ههات ــ یســال  هازدیــوا  هآــ یادی ــ هت ــ هســ  هواو ب ،  واتــنڕ هدا د  هو یــهن همــ هر ت
  . هماو هن یجاران یزو ه گن هش  هآ  یهسروشت یكش شت هو هئ

ت و یـد یی هآـاو هشـ  هان بـۆیـخ یوز هسـ یتـر ئـاال یكجـار  هآـان آـ هلـ ژهئا     
 ۆواو بـ هتـ ی هلپولفت  هه  هآ  هو هستیب  هآ هسانیان دی هآ ۆگهت یشتنیهاو یگن هد
ول و  ههـ  هبـ  هآـ  هوۆبـ)نیۆلنـاپ( یآـان هووتـ  هان لـیـوگوتن هاوبشـترا و  هرآ هس
ــارۆكت ــان هشــان و آ ــ یآ ــهوان هئ ــ  هو ی ــ هل د هه ــاۆرگیوت و گ ــ ییزب ــ هل ــوو  هو ه م
وا  هاوان آـچـر  هبـ  ههاتـ هان دیـ هو هش ئـیوانـ هئـ،  آـردن هد لـ ی هوتنانـ هرآـ هسـ
وسـا  هئ،  بوو هان شاد دیدل  هناوست ه هد هان وی هور هگ یكوتن هرآ هس یاستڕ هب
  هبـ  هو هتـ همڕزو حوڕ  هر بۆان زی هوتوو هرآ هس هڕ هو ش هئ یقوربان یآان هدیه هش

 یشـاوخودآ ها دڕان ی هدانـیه هو شـ هئـ یرم هت)ر هباآس(و)رۆآل(،  اردگس هخاك د
  .شداربوو هدا  ب هاردنگخاك س  هو ب هئ یاسمڕ هم  هل ۆیخ  یی هور هگ هب)نیۆلناپ(
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،  رتگــاوگان یــآان هوتنــ هرآــ هســ ۆان بــیین و شــادژ هواو جــ هتــ ۆژیدوور        
وتــارو  لــ هگــ،   هوۆرتبــگ ی هو نــاو هئــ یواو هزم و تــ هو بــ یرانۆگــســرودو  یئــاواز
 یادیــ  هآــان بــ ۆگــهت،  اگــنــد  هوۆگــزم و هان بــیــرۆوت و زگــان یباســو  هقســ
د  هك سـ یـه هر بالند هك و هـوك ســل ژهر ئـا هه ۆب،  شترانیهاو  هو هوتن هرآ هس
و  هئــ،  ش آــران هكپشــت ســكوگ  هدانــ ك ســگــ هر ســ ههــ ۆو بــ هلــو هرام دانــگــ
 یآـ یه هشـانین)نۆیلنـاپ( ینـاب هوجـ)یبـا یئاشـ(یگـن هنا جـ ان ناو لی هگن هج
ناونـا و    یوز هسـ یئـاال ی هشـانین ینـاو  هدروسـت آـردو بـ یوتنـ هرآـ هس ی هتاز
و  هســاخت  هناســ هســك هئــ یبــاس و خواســ،  آــرد  هو ۆیــهخ  هش بــ هكپشــ یشــیو هئــ

اد یـ  هو لـ هوچـۆر یـب هدا لـ هڕ هو شـ هالن لـ ژهئـا یوتن هرآ هس ۆیه  هآان ب یهقولالب
  .آرا

ك نــدوق هآــان ســ هراز هبــ،   هووداوڕو  هاش ئــگــك ــۆژڕنــد  چــه یدوا  هلــ       
ــ  هو یــهزۆان دیســكیو ــ  هآ ــ  هل ــ  هو هك ئاالآــیــز هن ــ  هل و   هوۆر خــاك دا شــاردرابژی
 یآـان هخـانو  هلـ یك و شادیزۆم یو ئاواز گن هد ۆژڕمان  هه یو هش،   هو هانیزۆد
 یسـرود یو ئـاواز هشـو ینـد ههـ  هدا بـوو آـ هو هر لـی هسـ،   هوۆرز بـ هرازان دا بـ هب
  هالو بووبـووو بـ هكـدا ت  هزمـ هراو بـ هو هـ هل ئ هگ  هلستان لگنیئ یالن ژهئا یال هق

ــ یباشــ دا  هو هو شــ هئــ ۆینــ یرمژآــات یر هورو بــ هد  هلــ،  ســترایب هد  هو هدوور  هل
  هلـ)نیۆلنـاپ(  هآـ:وتگانیـ هو د یربـ هان دیـ هو هئـ ییئاشكرا  هالن ب ژهئا یواو هت

ان ی هآ هخانو یاگر هد  هر نابوو ل هس  هل ی)نزۆج( ی هآ هآالو هنۆوا آ هدا آك آات
 یانی هبـ ۆبـ،  انی هآـ هنـاو خـانو  هو یـهاڕ هگـ ها آـردن دڕ  هو بـ هآـ هوش هح  ههات هد

شـت یكراز هت بـ هنان هت،   هوۆرتبگدا  ی هو ناو هواو ئ هت یآ یهگن هد و ب یئارام
  هبـوو آـ یانی هبـ ۆیعـات نـ هسـ ی هكـیز هنـ،  تنـابل دۆجـم و جـ  هل  هآ ید هد هن
 یآـان هاوچـشـت و ۆیڕ هد  یواشه  هر بۆز ،  دا بووی گه) لریئۆسك(ی هلل هرو آ هس
 یواو هتـ هبـ،   هوۆآردبـ ڕۆشـ  هو یهالن هگناو ناو   هل یآز بووبوو و آلك یواو هت  هب
ش ۆنـاخ یكـوال هه  یتوگالن و ژهئا یال  ههات،   هشۆخ هن  هار بوو آید  هوگ یوا

وا  هآــــ   یــــه هو هش ئــــیــــو هئــــ،  م هآــــ هادارتــــان دگو  ئا  هپیــــنم ــــز هو دل تــــ
  . یهدا گر هم  هر هس  هو ل هساغ هر نۆو ز هوتوو هش آۆخ هن)نیۆلناپ(ڕێهاو

 ی هو هشـتگ  هلـ،  رۆز یآـ یـهدا هرو سـ هسـ ۆیهـ  هبـوو  هنـز هدلت  هوال هم ه هئ      
و ئـارام   هو هانیسـكاوفرم یاوچـ  هالن بـ ژهئـا یواو هت ،  شتڕان  یاآان آاگر هد

و  یپرســـ دهان یـــآتر یـــه  هشـــتن و لـــۆیڕ هد  هو هانـــیآان هنجـــ گـــهر  هســـ  هئـــارام لـــ
ر  هسـ هو ڕقـو  چه نیم هتن و نرمان بمر هابڕ  هخواست هر خوا ن هگ هوت  ئگانی هد
 ۆیخـ یآـار یتـوان) وبـال هسـن(  هآ  هو یهوا بالو آرا  هند  پاگه پرون؟ی همان بكۆخ

ر مژآــات یر هورو بــ هد  هلــ،  بكــاتن یهــراو ژه)نیۆلنــاپ(ینــ همــ هبكــاتن و خــوارد
 یكـوال ههـ  همجـار هالن و ئـ ژهئـا یال  هو هش هاتـیتر یكجار) لریئۆسك(دا هازدی
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 یانژیـــ یدوا آـــار  هلـــ)نیۆلنـــاپ(وا هبـــوو آـــ  هو هش ئـــیـــو هئـــ،  نـــانه ۆبـــ یتـــر
  . هگر هدان و م  هدارس  هل  هو هق خواردن هئار ی هلۆت  هآ  هداو یرمان هداف
ر  هسـ  هو هباشـتر بـوو و هاتـ مـ هآـ یحـال) نیۆلناپ(دا ۆژڕمان  هه یو هش  هل    
 ی هو هاك بوونـچـ ی هدژمـو) لریئۆسـك(دا یـیدوا ۆژیڕمـان  ههـ یانی هب  هل،  ۆیخ
) نیۆلنـاپ(دا ی هآـ یهشـۆخ هنـ یـیدوا یو هشـ  هلـ یوتگـالن دا و  ژهئا  هب)نیۆلناپ(
) نیۆلنـاپ(وا هآـ  هو هوون بـوڕ  هو هدا ئـ یـیدوا ۆژیڕ  هلـ،   هو هتـۆآـار ب  هست بـ هد
اب و ڕ هشــ ی هربــار هد ی هو آتابانــ هئــ  هآــ  هداو مـــرۆڤ ی)ر ویمپــه(  هبــ یرمــان هفــ
  هلـ،  تنان آـیـب)نیۆلنـاپ( ۆن بـ ههـ)دنگلیو(یزرا هم  هدروست آردنن و ل ی هم

  چـهارگو  هئـ  هدا آـ یرمـان هفـ)نیۆلنـاپ( هوو داوڕو  هاش ئـگـ شیآ یه هفت هه یدوا
 یالنـ ژهئـا یاڕگـ هو هل  هت بار وا بووبكریب  هجات آ هوم یشت باغگ  ی یهو هز
و  هئـ  یزـه ر بـ هبـ  هان لـیـوتبوگم دا  هآـ یه یجار ۆب  هآ،  رگیو   هوت هك آ گه
 پاشــان  هالم لــ هبــ،   هو هتــبكررد  هو وۆشــ  هو دووبــار هو هتــلدرت بكــب هد  یــهو هز
  هبـ ۆجـ یانـدنچ ۆبـ  یـهو هو ز هت ئـب هد  ه)نیۆلناپ(یرمان هف  هوت آ هرآ هد  هو هئ

 ســ هآــ  هدا آــ یووڕر ی هســ یكهــات پــشش دا  هانــۆژڕو  هلــ،  تننــدرآــار بھ
  هو دا آـ هشـ ی هسـعات دوازد  هلـ  هبوو آـ  هو هش ئیو هئ،  ووچ هد هرن هد ل یر هس
ر  هبــ  هك هاتــشــت یك شــكاندنــت یگــن هد گــ  هلــ،  و بــوو هشــ  هگــمان یكــو هشــ
  هلـ  هان آـییـنیآـان ب هلـ ژهئـا،  انـدڕ گـهاڕو  هخـ  هلـ یآـان هل ژهئا  هو آ هو هانیوگ

  هوۆر نوسـرا بـ هسـ  هلـ ی هآـ هرمانـ هفـت فـ ههـ  هآـ ی یه هلیو هو ت هئ  یوارید یدوا
   هو هآـ یژه گـه یال  هلـ ێو هلـ)لریئۆسـك(یو هزر  هسـ  هتـ هوتـوو هشكاو آـ یآ یه یژه گه
 یآـ یه هشـیڕ  هو هآـ یژه گـه یال هل  هر ل هه،   هووچ  هو ۆیهخ  هو ل  هو هخوار  هتۆوت هآ

دا  هو آاتـ هر ل هش هیل هگ هس،   هوتوو هآ ێو هش لگییس یگن هڕ یكفر هن و دینوس
ــ)لریئۆســك(یور هد ــ  هآــ،  رتبــووگان ی ــ  هو ۆیــهخ  هب ــ  هو ههات  یچهــ،  ان بــردیــو هئ
  هآـ  هزـد  هر هآـ ی)نیامیـبن(  هلـ  هگـج یب هد هرن هد  هو هو آار هل یر هك سل ژهئا

و  هلـ یكار بـوو شـتیـوا د  هدا آـ هآان د هت یر هآرد و س هوا د هح  هل ۆیخ یلموز
 یر هدرآانــد و د هد  هنــ چــیالم  ه هبــ،  آردبــوو گــ یســت هو هــ یزانــ هد  هو هبــار
 ی هآــ هرمانــ هوت فــ هحــ گیســ  هبزنــ ی)لیــرۆم(  هآــ ی هو هئــ یدوا  هلــ،  یبــ هد هنــ
  هبـ  هآـ هرمان هوت ف هح  هك لآ یهسان یوا د هوت آ هرآ هد ۆب ی هو هئ،   هو هندخو
 یواو هتـ،  شـتبوونی هگ ت یل  هل هه  هآان ب هل ژهئا  هآ  هو هت هك نوسراو یه هوش
 یچهـ(تـل هد  هآـ هرمانـ هوت فـ هح  هل پینج ی هماد  هآ  هآ یزان هان دیالن وا ژهئا
ــا ــل ژهئ ــ ــ  یــهن ۆیك ب ــ هئــار  هآ ــ) هو هق بخوات ــ  هاریــســتا وا دالم ئ هب نــد  چــه  هآ
ك ـل ژهئـا  یچهـ(تـل هئـاوا د  هآـ هرمان هف  هونكچ  هو هت هووچر یب  هان لیآ یه هوش
  !). هو هق بخوات هر ئار هد  هب  هنداز هئ  هل   هآ  یهن ۆیب
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  م ۆیهن یش هب
و  یرـد  هاوچـر ـژ  هك بـوو لـ یه هماو) ر هباآس(یآان هویلش هق  هسم ینیزام و بر

 ی هو هو ســاز آردنــ هو هآردنــ گــســت  هد،  آــردن دا بــوو یر هســ هارچــتــوان و  ههــ
 ینژ هجــ  ۆژیڕم  هآــ یــه  یرتنــگ یدوا  هش لــیــ)یبــا یئاشــ( یتــر یكجــار
شـو دان گ یتـ هوخسڕش یكۆژڕت  هنان هت) ر هباآس( هو یهآرا گ یست هد یزۆرگی
ك ـآ یـه یچهـ  هسـت آـیو هد ی هش ن هو هل ئ هگ  هل ،  دا هد هن ۆیخ ی هو هسان هو ح
ت  هبـیتا  هك بــو هتا شـ هه،  اتنگب یآان هنیبر یشاننجك هڕردو  هموو د هو ه هل
  هو هبـ یشیآردو دان ۆیخ یآان هنیبر یآان هان و ئازارژ یدا باس)رۆآل(ل  هگ  هل

نـج و ئـازاران  هڕ یـتـا بل  یآـان هویلشـ هقـ  هو سـم هنانـیو بر هئـ ۆیهـ  هبـ  هنا آ
 یرمـان هد ێنـد هآـان دا هـ هرۆراو جـۆجـ  هكـیئال  هلـ)شیرۆآل(وسا هئ،  تنشآ هد
 ی)ر هباآسـ( یآـان هویلشـ هقـ  هر سـم هسـ  هدروسـت آـرد و لـ ۆبـ یرآردنـ هسـ هارچ

  هآــ:وتگانیــ هو د  هو هر ئــ هســ  هســور بــوون لــان یــردوآ ههــ)نیامیــبن(و)رۆآلــ(دانــا
 یندروسـت هتـا تـ هتـا هـ ههـ پشسـ هئـ  هونكـچمتر آـار بكـاتن  هآ)ر هباآس(تب هد

م  هئــ) ر هباآســ(الم  هبــ،  تننیش نــامیجــاران ی هڕوگــزو ــو ه هت و ئــــبــاش ناب
كـاتن ر آـار بۆز  هبوو آ  هو هئ یآ یهزوو هموو ئار هه،   هووگ  هووچ هد  هن ی هقسان
  هبـ  یـی هواو آراو هتـ  هب)یبا یئاش(دا  ۆیخ یمان هوتن و ن هك آ گه پش  هو ل
  .تن نیبب  هو ۆیهخ یاوچ

 یاسـای،  ر درا هسـ  هلـ یاریـالن ب ژهئـا یال هقـ یاسـاآانی  همجار آـ هآ یه        
ك ــراز هان بــیــك گســ هر ئــ ههــ:بــوو  هرۆمجــ هالن بــ ژهئــا یوتنــ هآكــ گــه ینــ همــ هتــ
ــ ــ هت ــ هم ــتبای هگب ین ــ 14  یهش ــ هســاالن ئ ــاف  هو آات ــه یم ــ گ ــ هآك ــه هه یی هوت  ،   ی
  هوتـ هآكـ گـه  هآـ  یـه هان هیـ هو هئـ یان دا مـافیـن هم هت یسال ۆن  هش لیآان هگ هس
 یی هوتــ هآكــ گــه ۆســال بــ پیــنجش یآــان یــهشــك و قــاز و مراویمر ۆبــ،  نردرــمژب
 دانـدرابوو یی هوتـ هآك گه ۆب ن هم هوت سال ت هش حیآان هڕ هم ۆب،  آرابوو یارید
او آرابـوو چـ هڕآـان  هوتـوو هآـ لـ یوژیـك و بیـئال یواو هش ت هست هب هو م هئ ۆب، 
،  آـرا بـوو هن نـینشـ  هك خانــل ژهئـا یچش هـ یـه هو ماو هتـا ئـ،  تـان دریب  هآ
آـراو  هد  هو هوبـار هبـاس و خـواس لـ  هشـیم هداه  هانییم دوا دوا هل  هآ  هند چهر هه

ــان لیباســ ــاز،  آــرد هد  هو ــ  هت ــاز  هب ــ هت ــ هش ئ ــهاڕگ هو هو ل  ی چــهباخ یشــتگ ی ی
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،  آرابـوو یاریـد  پـش  هو هلـ  هوتـ هآكـ گـه یالنـ ژهئـا یانـڕ هو هل ۆب  هجات آ هوم
 یتـ هبـیتا ۆیجـ ی هشـكارت  هت بت و بكرلدربك  هدرا بوو آ ۆب ی هو هئ یاریب

  هتـب هتن و دآـر هن دژیـر گـه  یـهاڕگ هو هو لـ هك لـ یه هشۆگا ین هت  هآ:وتگانی هو د
 ۆلـآ هد  هانـۆژڕن  ینشـ  هخانـ یكگسـ هر ئـ ههـ،   هوت هآك گه یالن ژهئا یاڕگ هو هل
 ۆبـ یكـر هزگـو  هنجـو ۆلـیك آ یـهش دا یزسـتان یرز هو  هل،  تندر هد گ ۆیج
شــو گ یآــات  هر توانــدرا لــ هگــ هئــ،  تــان دریــ هو د هآــراو یاریــد  هانــۆژڕ یوژیــب

 یك بـــوونیـــدا  هلـــ ۆژیڕ یر هو هریـــب،  ن هد هد گـــان یكووا ســـ هش دا ئـــیدانـــ
 یسـال 12  هوا دوازد هبووآ  هو سال هئ ینیهاو یرز هو  یدوا  هدروست ل)ر هباآس(
  .یڕ گه هد دا ت ین هم هر ت هس  هب یق هب هڕ

 یانژیـدا  یـه هو ماو هلـ،  خت بوو هتوش و س یكزستان یتا بل  هو سال هئ        
ــ ــا یواو هت ــ ژهئ ــ گــآــان  هل ــ  هل ــ هت ــ چــهو  گن ــ هل ــ،  بــوو یشــۆو ناخ هم ــ هت ت  هنان
  هگـآان ج هل ژهئا ی هانۆژڕ یوژیب،  مابوو ها بووردوو نڕ یآو سال هان ویش هقۆئاز
ل  هگـ  هلـ،   هو همتـر ببـو هآـ یمـوو هآان هـ هگ هآان و س هراز هب ی هانۆژڕ یوژیب  هل
ــ یكــرفتگرو یــگ یچهــ  هشــیم هك هــ هو)لریئۆســك(ش دا  هو هئــ ــ هن ــوو ل ــار  هب  ی هب
الم  هبـ،   یـهان نیآ یهڕم و آو هآ یچوا ه هآ نلم هآان بس هل ژهئا  هب  هآ  هو هو هئ

ـــــــت دیوگوا  ـــــــ هس ـــــــاتن آ ـــــــهانكارڕۆگ  هآ ـــــــ ی ـــــــب  هك ل ـــــــا یوژی الن دا  ژهئ
 یرانكـاڕۆگ ی هوشـ ،   هو هم آردن هآ ی هوش یاتیج  هل  هشیم هه)لریئۆسك(تنبكر
ك مـوو شـت هدا هـ)نزۆج(یارانگۆژڕ یرآردن هراب هل ب هگ  هل ۆخ،  ناه هآار د  هب

باشــتر  یدواو باســ هل د گــه  هلــ گــه  هر بــۆك دا زــآات  هلــ) لریئۆســك(باشــتر بــوو
لم و شـ  هنجـوا و هآـرد آـ هباس  د  هو ه)نزۆج( یآات  هل ی هارانگۆژڕو  هئ یبوون

و   همتــر لــ هك آــهــا ســعات هرو هو هــ هاتر بــوویــتــر ز یوژبــ لــ هگــر و  هنــد هو چــهو 
اآتر گـ  هو هنزۆج یارانگۆژڕ  هش ل هو هخواردن ین و ئاو هآ هدا آار د  همان هرد هس
اآتر چـان یـآان هوچـب،   هو هتـ هتر بو ژان درین هم هالن ت ژهئا یواو هو ت  هو هت هبو
ــیو هن و باشــترن و تــآــر هد  هرد هرو گــه ــ ۆاو جــنترن و آــآــان خــاو هل  یواو هو ت
،   هو هتـ هم بـو هرآـۆس ز هگـ هش ومـمـ یئـازار،   هاتر بـوویستا زئ  هانۆژڕ یوژیب
نز ۆجـ  یارانگـۆژڕ  هونكچ،  آرد هد ڕ هان باوی)لریئۆسك(ی هو قسان هآان ئ هل ژهئا
و  گنــ هو تــ یتــ ههامــ هئــازارو نــ  هلــ گــ یكمــان هرد هتــر بــووو ســگخرا  هو هلــ
  .بوو یی هم هل چه
 یــســتاش تئ  هآــ ی هارانــگۆژڕو  هئــ  هآــ یزانــ هان دیــ هو هآــان ئــ هلــ ژهئــا       
  هگـن و جۆش ناخیرن و تیبرس  هشیم هو ه  هشۆخت و ناخ هس یوتوون تا بل هآ
بـوو  هدا نـ  هو هان لـیشـیومانگالم  هبـ،  ن هآـ هآـار د  هشیم هان هیوتن هخ یآات  هل
  هلـۆیوان آ هئـ پـش  هو هلـ  هونكـچ،   هتـر بـووگخرا سـتاآئ  هان لیا بوردوڕ  هآ

ن یش باشــتر همــ هئــ،  ن هآــ هان آــار دۆیــخ ۆئــازادن و بــ  هســتاآالم ئ هبــ  هنــیبوو
) نزۆجــ(یارانگــۆژڕ  هان لــی همــ هرد هم ســ هئــ  هبــوو آــ  هو هئــ ی هگــل هن بــیاســتترڕو
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  هوـل یو باسـ هو هآرد هات دگدو ی یه هنم و هئ  هشیم هش هی)لریئۆسك( ،   هباشتر
  .آرد هد

الن  ژهئـا،  آـرا هد  هقـۆراك و ئازۆخـ یرـد هاوچـدا باشـتر   همانـ هرد هو سـ هل      
  هو هآــ یــه  هراز بــ هبــ  هلــوار دچــدا   هو ســال هئــ یزیاگــ یرز هو  هلــ،  بــوون یبرســ
  هآـ،  نـا بـووا هیـدون  هان بـیراز هب  هك تول یهو  یس31 ی هكینز،  بوون یآ هتر
  هل،  وونچ هد)نیۆلناپ(  هك بوون و ل هل هآان ب هراز هب  هتول  هك دان یهو یر س هه
الن بـوو  ژهئـا یال هنـاو قـ یراز هبـ  هرـا نیـن هتـ)نیۆلنـاپ(یخـود  هش آـ هو هر ئـ هب
ان یـآ هلـ چـه هڕو  یڕـان یـموو ههـ  هت آـت و بزانـدروترگب  هو هئ  هتواندرا آ هد
  هانــدرا آــی هگا ڕ  هو هئــ،  آــان هزرا هبــ ینــیآ هتــر یدوا  هلــ،  ر آــ هســ  هو هتــچ هد

خــانوو دروســت  یتــر یســتیوگ یلــ گــهل و  هو ئاســن و آــ چوگــر هآــ ینــیآ یدوا
نـاو بـاغ   هل  هار دراویش ب هو هئ  هآ ،  تنآر هك دروست د یه هقوتابخان،  آردن
ر ـژ  هدان و لـ  هآـ هشـتخانچ  هآـان لـ هراز هبـ  هلـ هسـتا آـودئ،  تناز بدرــدا س
ش دا  هآــ چــهنــاو باخ  هن و لــآــر هد  هرد هرو گــهدا )نیۆلنــاپ(یخــود یرــد  هاوچــ
ل  هگـ  هآـان لـ هراز هبـ  هتولـ یآردن یاریتن و آر هد گان یرزش هو ێۆژڕموو  هه
دا وا بـاو  همانـ هر د هو سـ هلـ،  آرابـوو  هغـ هد هالن قـ ژهئـا یتر یآان هوچموو ب هه

  هان لـۆیـوا خ هبـوو ئـ هآـان د هراز هبـ  هان بـیآـان توشـ هلـ ژهئـا  هآـ رآات هبوو ه
،  ت بـبن هڕت و ـب هنـ گن هان تی هڕگآان  هراز هتا ب  هو هآرد هك دیر هالت  هو هڕگ
آـان  هلـ ژهئـا  یهبوا هد  هو هآان هر هب  هگن هت  هالنۆو آ چهآو  هل یت هبیتا  هش ب هو هئ
 یكشــت  هش دا ببــو هو هل ئــ هگــ  هلــ،  ت بــبن هڕآــان  هراز هن تــا بــ هان ال بــدۆیــخ

 یكتانی هقــ  هو ه)ازیــمتیئ(ینــاو  هآــان بــ هلــ ژهئــا یواو هتــ  هت آــ هو عــاد ییئاســا
الن  ژهئــا یال هك قــ یــه هادڕتــا   هو ســال هئــ،  ســتا هبــ هد  هو هانــیآلك  هان بــیــوز هســ
الم  هب،   هو همتر ببو هآ پولو   پاره  هندآ چهر هنان بوو هست ه هد هو یوتن هرآ هس
 یواریـد ۆسـت بـیوگ ۆینتـ همـچیو و ئاسـن و  چـهخ و یـو ز چوگـر هآ  هآ  یهبوا هد

 ینیآۆتن بـوت بكـر هآ هاشگش یپولو   پارهتن و در بك  هآ هقوتابخان یخانوو
ر ۆز  هش آــیآــر هوت و شــ هم و نــۆمــ ینــیش و آ)بابیئاشــ( یآــان هلــ گــهل و  هآــ
  .تنبكر  هست بوون ئامادیوگ

 آردبـوو  هغ هد هر ق هآ هندو ش هق یخواردن  هل یآان هراز هبموو  هه)نیۆلناپ(       
 یال هقـ،   هو بوونـ هلـ هقـ ۆیهـ  هانـین همـ هرنییو شـ هئـ یوت خـواردنگی هد  هونكچ، 
ــا ــرۆالن ز ژهئ ــیوگان ی ــارو د  هســت ب   هو هئاســن  هم و وردیوو و ســژ هڕزوو و  هبزم
،  تندرآـان بكـ هگـ هسـ ۆت بـیسـكوگ  هآ  یهبوا هش دا د همان هل ئ هگ  هل،  بوو هه
 یسـت هب هم ۆر ب هه،  فرشران  هتات گهو   هنجو  هك لش هش ب هستان هب هو م هئ ۆب

آـدا  یـه هفت ههـ  هآان لـ همامر ی هلكه  هار درا بوو آیاتر وا بیز یآردن  هل همام
،  تنشـرۆبفر یمـوو هش هـیوانـ هواو و ئـ هتـ ی هلكه  هد دان هش س هش600  هاتگب
 ی همـارژو  هوۆم بـ هآـ  هلـ هجوجـ  هآـ ۆیـهب،  بوو یی هجوجك ب یكسال  هو سال هئ
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الن  ژهئـا یكیش ئـالیآ یه هادڕتا ،  آرد هن یادیو ز هماو ۆیك خ هرو هآان ه همامر
 یكش دا جار هم هش هڕ یگمان  هها ل هرو هه،   هو یهم آرا هدا آ  هدوازد یگمان  هل
ا ڕ  هو هش دا ئـ همان هو آات و د هر ل هه،   هو یهرامتر آ هالن آ ژهئا یراآۆش خیتر
ش  هو هئـ،   یـه هغ هد هقـ  ینـاآۆڕ ۆش بـیراو فانوسـچـ یلكردنـ هوا ه هندرا آ یه هگ
ــا بتوانــدر  یــه هو هئــۆب ــ هاشــگاتر یــتن زت ــ هـت و مــــوت بكر هآ متــر  هســروفات آ
،  وبـــووشـــتر بوۆر خۆز  هار بـــوو آـــیـــآـــان د هراز هبـــ یواو هتـــ یانژیـــ،   هو هتـــبب
 یگمـان یآـ یـهڕ هویـن یدوا  هلـ،  ن بووبوونگوو خر هل هق  هست هك داب هان ویمو هه
 آـرد هد  هو هكانـیز هو نـ هان لیشۆخ یكنۆب ییاكت  هآان ب هل ژهئا،  دا  هم هش هڕ
ان ۆیـب  هبـاو ی هشن  هوا ب هآ چیه  هشۆخ  هنۆم ب هوا ئ هآ یزان هان دی هش ن هو هئ، 
 یارانگـۆژڕ ی هآـ هشـتخانچ یشـتگ ی هآـ هسـاز هریـب یال  هش لـ هنـۆو ب هئـ،  تد
رك آـرا  هتـ  هو ه)نزۆجـ( یمـان هنـ یدوا  هل  هنو شو هالم ئ هب،  هات هد  هو ه)نزۆج(

ر ۆآـان ز هل ژهئا،   هآوالو ۆیج ینۆب  هنۆم ب هئ: یوتگآان  هل ژهئا  هل آ یه،  بوو
 ۆمـ هئـ هآـ یزانـ هان دیـوا،  آـرد هدان ی هنـۆو ب هو ئـ ژیلمـ هان هـیوا هه یقول  هب
و  هلـ والـ هز هـیـگر هالم هـ هبـ،   یـه هان هیشۆرم و خ هرم و ن هگ یكم ژه   هوارئ
 یمـوو هآشـ یـه ۆژیڕ  هلـ،  بوو هن  هو هآرد هد ان لیریب  هآ ی ۆیهتام و ب  هب  هم ژه
 ۆا بـیـن هتـ ۆجـ یرو بـووم هبـ یواو هتـ،  و دوا همـ  هلـ  هادار آـران آـگـدا ئا ییدوا
 ،   هو یـهآرا ۆتـ ۆجـ  هو هآـ هباخ یشتگ ی هگلآ  هل،  تنآر هرخان د هآان ت هراز هب
 یشـ هو ب یه هریتر بیو لیك نراز هر ب هه یش هب  هآ  هو یهش بالو آرایزوو  هر ب هه
ــ)نیۆلنــاپ(ینــاب هجــ ــی ــ  هش ب ــ  یــه هریتــر بیوار لچــ 4 ییایــن هت ــ  هآ ــ هئ ــ هم  ۆش ب
  . هو هخواتیتن تا بآر هآان د یهت هبیتا  یهنچی  هاخرد هناو ب  هل)نیۆلناپ(

  هآـ ی هانـیر هو هرنـج و ئـازارو آـو هڕو  یختـ هو سـ یشـۆمـوو ناخ هو ه هئ         
و  هئـ یانژیـ یوتن هرآ هد هل هاتن و و هگ  هرتبوو لگا ڕر  هب  هان لۆیآان خ هل ژهئا
و وتــار  ژهڕــســرودو  یئــاواز هآــ ی همانــ هرد هو ســ هئــ،   هو یــهدراڕۆگ هان دی هانــۆژڕ

  هلــ  هدا بــوو آــ ی هو هئــ یرمــان هفــ)نیۆلنــاپ(نــدبوو هســ ی هر گــهاتر یــز  هو هندنــخو
ـــه هفت همـــوو هـــ ههـــ ـــپشـــۆك خـــك دا جار ی ـــ ۆاندان ب ـــز ڕ ـــگ  ینژ هجـــ  هرتن ل
،  تننجـام بـدر هئـ  یـه هوداوڕو  هئـ یز آردنـۆرگیـالن و  ژهئـا یال هق یوتن هرآ هس
سـتان و  هو هآـار آـردن د  هآـراودا لـ یارید یآات  هل ییاكت  هالن ب ژهموو ئا هه
 ۆان بـیـ ژهڕسـتاو  هبـ هان دیزڕرباز  هآو س هدا و هآ هوش هح ی هور هواردچر هه  هل

ـــ ـــ یزۆرگی ـــا یال هق ـــ ژهئ ـــ،  دا هنجـــام د هالن  ئ ـــ ی هو هپشـــ  هل ـــوان جوجـــ هه   هم
ــ هآــ ــ ۆیــیڕ هن د هور زیگ هشــ ی)نیۆلنــاپ( ی هآــ هرشــ هل ــ هو ئ آــان و  گهســ هوســا ئ
وار چـر ههـ  هلـ)نیۆلنـاپ( یآان هگ هس  هآان آ هآان و بالند هڕ هوجا م هاآان ئگمان
ل  هان هــیــوز هســ یآــ یــهش ئاالیــ)رۆآلــ(و)ر هباآســ(شــتن وۆیڕ هد  هآــ ژهڕــ یور هد
  هبـ  هشـرا بـوو آـآ  همـ چـهر گـهو  هر ئـ هس  هان لیسم و شاخ ی هنو  هرت   آگ هد
رت و گـ هان دیـل هر نوسـرابوو هـ هس  هل ی)نیۆلناپ(ڕێهاو ژیش بیجوان یكت هخ
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عرو بـاس یو شـ همـوو ئـ هشتن و هۆیڕ هد  هوڕ هن بیۆلناپ ڕێهاو ژیب یدروشم  هب
و  هو هآرانـــ هرز د هنوســـرابوو بـــ  هو ه)نیۆلنـــاپ( یشـــیستا  هلـــ  هآـــ ی هو وتارانـــ

  هتـر لـیو ئ ۆانر شـ هس  ههات هش دیو جانباز ۆگپب گه ی)لریئۆسك( هو هندرانخو هد
 ی یهشــۆو خ یمــوو شــاد هو هــ هدواو ئــ هالن د ژهئــا یال هقــ یوتنــ هكپشــ ی هبــار
  هآــــردو بــــ هد  هوــــل یباســــ ژیــــدوورو در  هو بــــ هو هآــــرد هد شــــ یالنــــ ژهئــــا
  هوۆبـ هد  هو هندنـوتـار خو  هلـ  هش آـیپاشانوت و گ هل د هدا ه ی)نیۆلناپ(ڕێهاو
  .ندراق هت هد  هو هنۆو ب هك بی هلپول  هشیم هتر هیئ

و  ژهڕـــو  هان بـــینـــد هیو پـــهاتر یـــآـــان ز هلـــ ژهئـــا یواو هتـــ  هآـــان لـــ هڕ همـــ        
آـان  هراز هبـ  هدا آـ هو آاتـ هآـان لـ هلـ ژهئا  هش لیكند هه،  بوو هه  هو یهبالغ هل هق
  هوت آـگانیـ هو د یبـ هرد هان دۆیـخ یاڕوا  هئـ،  بـوو هد هار نیان دیالآوگرو  هس
و   یـهن یكـم هرهـ هسـودو بـ یچتن هــدر هد ینجـام هوا ئ هآ ی هموو آاران هم ه هئ
  هش بـیآـان هڕ همـ،   یـه ههود و بـ یگـ هرمـا خـورد هدان و سـ ۆیف  ها آات بین هت
  هو هانـۆیخ  هت ب هبینا یباع  هباع  هب  هو یهند هزام هڕبوون و  یازڕ  هل گ یكدل

و دوو  هاشـگوار چـ( هآـ  هو هآرد هد  هند بار چهان ی هشمۆم در هآرد و ئ هان دیهاوار
  هبــ،  آــرد هد گنــ هد ان بــیــآان هلــ ژهمــوو ئــا ههــ  هو دروشــم هتــر بــیئ) گــها خراگــ
ــ ژهئــا یشــتگ یآــ یه هوشــ ــ هل ش ۆو دلخــ یازڕدا   هرتنــگن ژ هجــ  هرۆم جــ هآــان ل
ن  یـه هگـلو آ هئ ین هان خاوۆیا خین هت  هآ  هان وا بوو آیڕ هباو  هونكچ،  بوون هن

ن و  هگـلن آ هان خاوۆیان خین هو ت هانۆیخ یخود ۆن ب هكی هوا د هآ ی هو آار هو ئ
ــ ،  س هبــ ــ هم هــ هئ ــ ی همــوو آاران ــ  هآ ــ هد هد ینجــام هئ ــ ۆخــ،   هانــۆیخ ۆن ب م  هئ
ن ژ هو جـ ژهڕـاندان و پشـ ۆم خـ هوا ئـ هآ  یه هو هر آردنیب یانیش شا یه هل هس هم
ر و شـ هلـ هآ  هجوج ییق  هیو ق گن هتف یشتیاوو ه) لریئۆسك(ۆیرآمژرتن و گ
 ۆبـ  هو همـ هآـ یال هبـ  هر بردنانـ هسـ  همـوو آـات بـ هو هـ هئـاالو ئـ ی هو هرز آردن هب

اد یـ  هان لـیـت یهو برسـ ینـوتكش تنـد سـات چهو  نخافل هالن د ژهك ئا یه هماو
  . هو هبات هد

 ۆنـدراو بـ یـه هگا ڕالن   ژهائـ یمـارۆآ یمـژڕدا  هوسـال هئ یسانین یگمان  هل     
ش  هو آـار هئ ۆب،  تنردرژل ب همار هۆر آ هس  هست بوو آیوگش  هست هب هو م هئ
  هبـ یشـتگ یاڕ هو بـ هئـ  ۆیـهب،  بوو هتر ن یكردراوژلب هه ۆخ) نیۆلناپ( هل  هگج
و  هر لـ هه،  الن ژهئا یال هق یمارۆآ یآۆر هس  هردراو بوو بژلب همار هۆك آۆر هس
ان یـــ هتاز یآـــ هدر هو مـــ هگـــل هوا بـــ هانـــد آـــی هگان یـــاڕدا  هو هاردنـــژلب ههـــ ی ۆژهڕ
وو پشـ ی هگـلن آ هخـاو ی)نزۆجـ(  هل خواج هگ هل) وبال هسن(یهاوآار ی هربار هد
  هلـ)وبـال هسـن(وا هآـ هو هتـ هوون بوڕ  هو هئ یواو هت  هب  هتاز  هآ ،   هناوست ه هد هو
و  هآـردوو یارانی هنـ یواو هتـ یهاوآار  هو همنانژدو یسود  هدا ب هآ هلیو هت یڕ هش
 ژیوون دچـنـد و  چـه بـ هو بـ هر داوۆز یالنـ ژهئـا یال هقـ یوتنـ هآ هرن هس یول هه
 یآـان همــرۆڤ یتـ یـهرآردا هسـ ۆیخـ  هب) وبال هسن(دا یاستڕ  هل،   هاوگن هج  همئ
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  هبـ ژد یڕ هشـ  هاالآانـچر ۆز مــرۆڤ ژیبـ یدروشـم  هدا و بـ  هرشو ه هل  هآردوو
  هلـ  هآـ ی هنـیو بر هئـ،   هش بـووینـداریدا بر هڕ هو شـ هو لـ هآردوو یالن ژهئا یال هق
  . هبوو)نیۆلناپ(یخود یارگم هق ی هگج  هو هئ  هدا بوو)وبال هسن( یشتگ

ن سـاالن ون ینـد چـه یدوا  هدا لـ  هو سـال هئـ ینیهـاو یرز هو یاستڕ هناو  هل      
  ی هللــ هرو آــ هســ،  دا)نزۆجــ( یمــان هز  هلــ یو هآــ ی هشــ هڕ  هلــ هقــ ی)زۆمــ(  یبــوون
ك  هر و ههـاتبوو و هـ هنـ  هو یه هش هڕ  هل هو ق هر ئ هس هب  انڕۆگ یچه،   هوۆدا بی گه
 ینـیم هرز هسـ یباسـ یجـاران ی هومـان ئـاوازو شـ ههـ  هسـان بـید،   هوۆماب ۆیخ
مـان  هر هـ هسـ ها لـیـن هتـ،  آـردن هد هنـ یشیكآار یچآرد و ه هد ینیوگن هرو هیش
ش رآـ هل هـ هگـ  هداو لـ هك دـل یآـان هشـت و بالـین هل د هووهپشـ یخت هدر یلق
 ۆبــ ینیوگــن هرو هــیشــ یو هرز هســ یدواو باســ هوا د هخســا بــا ئــ هڕ ۆبــ یلــ ههــ
آـرد  هئاسـمانان د ۆبـ یماه  هو یه هآ هزل  هندوآ هد  هو ب  هو یهاگ هد ۆیآردوب هد

ــ:وتگــی هو د ــ هل ــ  هو ییــهارز هو ب ــ ۆو خــ هاســتڕ،   هو هدوور دوور  هو هر هو  ســ هئال   هل
و  هئـ)نیوگـن هرو هـیشـ(یو هز ینـاو  هبـ  یـه هك ه یـهو هز ،   هو هورانـ هو ه هئ یشتگ

ت  هبـگین  هل گر و  هنجب هڕ یالن ژهئا ی هموا ئ هو آ هكشت هه  هب ۆیخ ۆب  هنشو
مـوو  هو هـ هو لـ هو هنیسـ هحـ هد  هشیم هه ۆب ێر هندو ها لین هخت ت هدب هو ئازارو ب

تـر یتن و ئـب همان دیارگزڕان دا  ژی ی هانیشۆو ناخ یر هو هرو آو هو هوساندن چه
 یكـرواز گـه  هلـ: وتگـی هد  هآـ هشـ هڕ  هلـ هقـ،  نژیـ ههـا د هڕو  هئاسود  هشیم هه ۆب

و  یشــاد مــوو هم هــ هئــ،   هداو ینجــام هدا ئــ  ییــهرزا هو بــ هلــ  هدا آــ ژــدوور و در
  هنیم هر ز هو س هئ یآان هگلآ یواو هوا ت هآ  هوید  هو ۆیهخ یاوچ  هب ی یهران هآام
،   هنــیوگن هرو هــیراك و شــۆو خــڕ هو هرو لــنــو هز  هلــ گــو   هوز هر ســ ههــ  هشــیم ههــ
 یواو هر تــ هسـ  هتن و لــینـا یــیز دوایـگر هن هــ یـهم هرز هو ســ هئـ یراآۆو خــ هنجـو

ن یریشـ یبـات هندو ن هو ق یچهك و آولآان دا آ هو دارو بارزراآان  هن و مژیر گه
 ڕ هبـاو یواو هتـ  هان بـی هشـ هڕ  هلـ هقـ ی هم قسان هآان ئ هم ژهئا  هل ل هگ،   هوواوڕ

  یـهتیرگان یسـتائ یانژی: وتگانی هد هبوو آ هو هئ  هو هئ ۆان بیش هگل هب،  آرد بوو
 یكھـانیج  هلـ  هآـ بـ هد  هآـ ۆیـهب،  یت ههام هو ن یر هو هرنج و ئازارو آو هڕ  هل
مـوو  هم هـ هتن و دوور بـن لــب هر هـ ههـ یختـ هش بـۆو خـ هو هسان هئاوا دا ح یتر
 ۆبـن و بـ  هئـاوادا ئاسـود یكنشـو  هان لـیـمـوو  ههـ  هآـ ،  انی هنج و ئازارانـ هڕ
ــ ــت  هشــیم هه ــی ــ هادا بح ــ  هو هنس ــادمان و ب ــ هو ش ــبن هو هخت ــ،  ر ب ــ هئ ــ ی هوان   هآ
 یخـود  هو هآـر ئـ هد گان ی هالتگآرد و  هد هن  هآ هش هڕ  هل هق ی هقس  هان بیڕ هباو
ان ۆیـدر  هو بـ هو یـهدا هان دی هش هڕ  هل هق چیگر هب  هشیم هه  هآان بوون آ هراز هب
 یال هقـ یزرا همـ  هلـ  هان دابـوو آـیـو هئـ یت هلۆش دا م هو هل ئ هگ  هل،   هو هخست هد
  .آردبوو یارید  هش هڕ  هل هق ۆان بیش هانۆژڕو  هو هنتالن دا بم ژهئا

  هر لـۆتـر زیو ئ هوۆا ببـچ یآان هست هد یلش هش قی)ر هباآس(دا   هو آاتان هل       
  هلـ ۆژڕوو  هو شـ هو هآار آـردن آـرد  هب یست هتر د  هزانۆتوانا ترو دلس  هجاران ب
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تـر یآـرد و ئ هان دیـآار  هلـۆیك آ هر و هآـان هـ هلـ ژهئـا یواو هتـ،  ستا هو هد هآار ن
ل  هن هـیش و شـ هڕ ی هقـ هآار آـردن و ئـار ۆشان د بۆكول و ت هه  هان لیستان هو
  همـ هئـ،  آـرد هان دیآار  هو هبوردن ۆخ  هل یڕ گهو  هآردو و ب هد هان نیعشتن درڕ
  ی هو هدروسـت آرنـ یآـارو بـار،  زرا هنـاو مـ یسـتیوگ یآـان هآـارو بـار  هل  هگج

 یتــا هر هســ  هآــان لــ هراز هبــ  هلــ هآــود ۆبــ  هقوتابخانــ یو ســاختمان یبــا یئاشــ
و  هئــ یدوا  هر جــاران لــۆز،  آرابــوو گــ یســت هدا د  هو ســال هئــ یئــازار یگمــان
  هآ  هو همان هراك دۆخ ب هك بند سات چهالن  ژهئا ی هختان هس  هموو آارو بار هه
 یتـ یهتاو برسـ  هآار آردن  ل  هل  یه هوو ش هرتنان بگاڕۆخ  هالن  ژهئا ۆش ب هم هئ

آـار   هز لـیـگر هه  هبوو آ)ر هباآس(ا ین هت،  ش بووۆر ناخۆراك دازۆخ یبوون هو ن
داو  هد ینجـام هآـرد و ئـ یشـ هد  هآـ چـیر هآردو ه هد هن یم هرخ هم ت هآردن دا آ

ن ك جـارا هو و هو هتـ هم بوو هو آ هئ یزو تواناه  هنا آه هد هن ۆیر خ هس هت  و هق
مـابوو  هبـار نـ  هك لـگك و ڕك جاران  هو یآ پۆتهرو  هس  هند چهر هه،   هماو هن
) ر هباآس(هاردا هب یرز هل و هگ  هل:وتگانی هتر د یالن ژهئا،  آز بووبو یواو هت  هب
ش هــات  هو ســال هئــ یهــار هالم بــ هبــ،   هو هتــب هو د هلــ هو قــ ۆرخــ هســ  هو هتــد
ك جـاران ـل هگـو   هو هبـو هتر د ڕ هر ل هو ه هو ههات هن ل یك جاران هو) ر هباآس(و
  هو یــهزو تواناــه یواو هتــ  هوا بــ هوت ئــ هآــ هرد هخــت ســ هســ یكــوراز ههــ  هلــ  هآــ
رو ۆز یكمانــدوو بــون  هدا و بــ هد ۆیخــ ی هآــ هنــیگن هســ  هبــار یشــاناآڕ یولــ ههــ
  هو هئـ  هوت آ هآ هرد هد  هو یهوسا ل هئ ،  خست هر د هس ی هآ هبار  هوآب  هناس هه
  هو لـ همـاو هبوو وا نـی ههـ  هآـ ی یهزو تواناو ه هو ئ یهجاران ن یجار ی)ر هباآس(
ر  هبـ  هلـ ۆیو وا خـ یتـ یـهو ماو هئـ  هآـ ی یـهزو تواناـو ه ها ئـیـن هو ت هوچست  هد
 ر بـۆنا زیگ هئ،   هو هآار آرن ی هبار  هل یت یهاوڕۆگ هن و نیت  هب ی هور  هرتووگاڕ
اتر یـمن ز(وتگی هد  هشیم هه  هآ ۆیخ ی هآ هدروشم یتنۆگ یآات  هل،  زبووبووه

ك جـاران  هو و هز بـووـه بـ  هار بـوو آـیـد  هو هپیـ  هو یـهآان هول  هب)م هآ هآار د
ر ۆز  هآـ  هو هآـرد هان دیـ)ر هباآسـ(یادارگئا  هآ هسانید) نیامیبن(و )رۆآل( هماو هن
 یسـال  هدوازد،  دا هد هن  هو هب یوگو  هئ چی هآ ، تن ب ۆیخ یندروست هت یایور
ك شـت یچهـ،   هوۆب هك دیز هدا ن)ر هباآس( یك بوونیدا  هل ۆژیڕر  هس  هق ب هب هڕ
 یرد هبــ یوتنــ هآــ لــ پــش  هلــ  هآــ ی هو هلــ  هگــبــوو ج هنــ گنــیرگو  هو هئــ یال  هبــ
  .تنبكر  هو ئاماد  هو هتبكر ۆآ یواو هت  هآان ب هوارید

  هو هئـ یو باسـ گن هك دا دو هش یگن هدر  هل،  دا  هو سال هئ ینیهاو  هل           
و  هر شـ هباآسـ  هدا آ  هو آات هل،   هر هاتوو هس هب یكشت)ر هباآس(  هآ  هو هبالو بو

 یئاشـ ۆبـ یرد هبـ ییایـن هتـ  هرآـارو بـ هسـ  هوو بـووچـسـتا بـوو  هه  هو هگن هدر  هب
 ۆو خــ هاســتڕدا یــ هآ هنــیگن هســ  هبــار یرتنــگل ههــ یاتآــ  هلــ،   هو یهشــاآ هد یبــا
و  هلـ،   هو هتـاسـت بڕ ناتوان ۆیخ ی هگج  هل  هو هخوار  هتب هرد هت و بو هآ هد
نن و ی هگـ ها دڕ  هوالـ هو ه هنن و ئیب هد)ر  هباآس(نچیر هب هخ یآان هترۆدا آ هم هد
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ــ ــ  هل ــ هد یالن دا بــالو ژهئــا یال هق ــ هآ ــ)ر هاآســب(وا  هآــ  هو هن ــ هســ  هل ــ هر ال ت ش ین
 ی هربـۆز  هوالـ هو هـ هئ ینیزان  هب،   هو هتست هه یو ناتوان هو هت هربو هو ب هوتوو هآ
  هلـ)ر هباآسـ(وا  هنن آـیـب هد،   هآـ هوو داوڕ ینشو  هن هآ هوو دڕآان  هل ژهئا یرۆز
  هو یـه هآ هشـانردآ هب ی هآ هو داشق  هانژم یوان دارین  هو ل هوتو هر خاك دا آ هس

ر بلنــد  هســ یت توانــا هنانــ هو تــ هو هتســت ههــ و نــاتوان هربــوویگو  هو هتــ همــاو
رو  هسـ یواو هو تـ هآـز بـوو یواو هتـ  هبـ یشـیآان هدار  هقیبر  هاوچو  یهن یشیآردن
ا یـم هد  هلـ  هبازرقـ  هن بـخـو،   هاوڕ هگـل هن هـیش و شـ هڕ ی هق هئار  هل یآ پۆته

ــ( هو هخــوار  هتــد ــ ۆو خــ هاســتڕ) رۆآل ــ  هل   هلــ،   هو یــهدا هداد یآچــۆ  هو یهشــتین هت
 یرامـ هو  هو یـهنائارام  هر بـۆش زیـو ه؟ئـینچۆ)ر هباآسـ(یوتگو  یرسگ یر هباآس
 یچالم هــ هبــ،   هرۆو ئــازارم ز شــآــانم د یهم و ســیر بــاش نــۆز یوتگــ  هو یــهدا
ش یمنـ ب  هب یبا یئاش یآان هآارو بار  هآ  هو هم هآ هر دیمن وا ب،   یهن گرنگ
ك ـرۆر ج ههـ  هب،   هو هت هآراو ۆواو آ هت ی هنداز هئ  هرد ب هب،  تنب هواو د هر ت هه
  هك بـوو مـن لـ یه هت ماوب یاستڕ ی هو هئ،  م هآ هتر آار د یكگتن من تا مانب
ك  هش ویـ)نیامیـبن(  هآـ  هو هآـرد هر دیـوام ب،  بـووم  هو همۆخ یوتن هك آ گه یریب

ر ۆز:یوتگـش یـ)رۆآلـ(مـم ههـاو د  هتـب هو د  یـهل من دا هگ  هو ل هووچساال   همن ب
ت ـچك بـآ یـهسـتا ر ئ ههـ،  نیـو هبكـ)ر هباآسـ( یایـفر  هلـ گـه  هبـ  هآـ   پویسته

 یزعـ هو  هن آـ هبكـ یادارگئا  هو ه)ر هباآس( ی هبار هببات و ل)لریئۆسك( ۆوال ب هه
ا یـن هوون تـچـ)لریئۆسـك(یال ۆان آـرد بـیـاڕ یـیاكت  هآـان بـ هلـ ژهئا،   یهباش ن

  هت بــبل یچه  هآ  هو هئ ب هب)نیامیبن( هو همان) ر هباآس( یال)نیامیبن(و )رۆآل(
ــ ــ یشــم  هو یــه هآ ژهدر  هآلك ــ)لریئۆســك(آــرد هد پــاس ۆیخــ  هل ــی ــ هش ل دا  هو آات
 ۆیخـ یرانـ هگـن  هو یـهرد هو هـاو د هارژ هپم و  هخ  هل پ یآ یهایر هد  هب،  شتی هگ
  هو هرۆز یكـآردن آـار تـ  هبـ) نیۆلنـاپ(ڕێهـاو:یوتگـو  یب هرد هد)ر هباآس( ۆب
ن  یفـاتر هو  هن و بیتر  هن و آارامیزترۆدلس ۆب  هآ ی هو هب  همبار هخ  هو هو دوور هل

ك  یـه هارچ  هكـیر هوا خـ،   هادارگـئا  هو هشـپ  هتـۆالن هات ژهئا یال هق یتكار هخزم
 یآـان هلـ ژهئـا  هوالـ هم ه هئ،  )دنگلنیو(ی هشخانۆخ هن  هتیربن)ر هباآس(و  بكات

و  )یمــال(  هلــ  هگــش ج هو آاتــ هتــا ئــ،  آــردن یتــ هحــڕواند و نــا شــ مــ هآــ
 یواو هتـ،  شـتبووه هنـ جـ هان بـیـالن ژهئـا یال هتر ق یكل ژهئا یچه )وبال هسن(
  هتـو هان بكـیسـتیو هشـۆز و خۆدلسـ ڕێهـاو  هبوون آـ  هو هئ  هب ژش دیآان هل ژهئا
 یآــان هشــكیزپ ی هو هر ئــ هبــ  هلــ :یوتگــ)لریئۆســك(الم هبــ،  هو همـــرۆڤ یســت هر دــژ

 یر هســـــــ هارچـــــــتـــــــوانن  هاآتر دچـــــــ) دنگـــــــلنیو(یزرا همـــــــ  هالن لـــــــ ژهئـــــــا
  هآو ب هن تاوی هآ هد یر هندو هئ ی هوان هڕ  هآ ۆیهن ب هبك)ر هباآس(ی هآ یهشۆخ هن
و  هنـاو لـآـان ه هل ژهئا  هب یڕ هباو ی هو قسان هب)لریئۆسك( هو هتاك ببچ یواو هت

دا  ۆیخـ ی هگـج  هوا لـ هآ یو توان ۆیر خ هس  هو ههات م هآ)ر هباآس(ش دا هآات
،  هو هڕگـ  هتـو هبكـ  هآـ هلـیو هو تـ هر هب  هو هالآ  هالآ  هان و بیپر  هس  هو هتست هه
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ــ ــ  هب ــ  هو هشــتی هگر حــال  هه ــیو هت ــ هل ــ هآ ــ ی هنو شــو هو ل ــ( هآ ــبن(و )رۆآل  )نیامی
 مـ هآـ  هآـ یاخستبوو و تـوانڕۆراش و آا ب هپوش و پ  هان لیت هبیتا یآ یه هگج
  .بكات ت هسراحیشو بداتن و ئپدا  هآ هلیو هت ی هنو شو هل

 ی هزلـــ هو شوشـــ هئـــ ،   هو یـــهما  هنو شـــو هواو لـــ هتـــ یانـــۆژڕدوو ) ر هباآســـ(     
 ۆبـوو بـ همـام  دا هـ هحـ ی هآـ هداروخانـ یوقنـدو هسـ  هلـ  هآـ ی هآـ هسـور  هرمان هد
ك دوو  یـه)رۆآلـ(نـاوان هیـ)ر هباآسـ( ی هسـت هجـ یتـوان آردنـ همار آردن و هـیت

 یو هخـ)ر هباآس(ش تاآو  هوان هناو شه آار   هر ب هباآس ۆب ی هرمان هود هجاران ئ
 لــــ یرــــد هاوچــــو   هو یــــهما هدا د)ر هباآســــ( یال  هوا لــــ هوت ئــــ هآــــ هد لــــ
ــ)نیامیــبن(وآــرد هد ــ ی هشــولر م هش هــی ــ)ر هباآســ( هل ــ هاس دپ  ی هور هد  هآــردو ل
  .آرد هد یت هخزم  هزانۆدلس و هو یهاڕسو هد

 یچه  هو ش هاتپ هی و هل  هدا نا آ هو هب یدان  هو هوان هئ یال هل )ر هباآس(         
تـر  یلسـا سـ یتـوان هوا د هئـ  هو هتـاك بچـر  هگـ هئـ  هونكـچ،   یهن یآ یهران هگن
  هلـ  هانـۆژڕ  هسـتاوئ  هر لـ ههـ  هآـ  هو هآـرد هد  هو هلـ یریـب،  ر هس  هتر هن ب هم هت

ش  همــ هئــ، ر ببــات هســ  هان بــژیــ  ۆیخــ ۆو بــ ێراببــوڕ  هو هاآــڕگ هو هلــ یكآــونج
وا  هآـ :وتگـی هبوو و د هه ی هو هر آردنیب ی هماو)ر هباآس(وا هن جار بوو آیم هآ یه
 ی هو هئـ ۆبـ ول بـدات هر هـۆمانـدو بكـات و ز ۆیخـ  هآـ ی هو هئر  هس  هل  هر سورۆز
  .تر ببف  هتكلف و ب هئ یتیپ س  هآ

ان یـ هان دا دی هانـۆژڕ یآـار یواو بـوون هتـ یآـات  ها لـیـن هت)نیامیبن(و )رۆآل(   
ورو  هد  هلــ  ۆژهڕو  هئــ،  ن هبــد لــ یر هو ســ هو هننــبم)ر هباآســ( یال هلــ  هآــ یتــوان
ــ ــدا بارآ ۆڕ هویــن یر هب ــ  هور هگــ یكش ــی(یبردنــ ۆب ــاو قــ  ههاتــ) ر هاآس  یال هن
  هو هكراز هب یرد  هاوچر ژ  هآان ل هل ژهئا یواو هت  هدا آ هو آات هل،   هو هالن ژهئا
ــ یكــیر هخــ ــژب ــوون ل ــاو ز  هار آــردن ب ــوون هو زار یو هن ــ،  آــان دا ب ــاودا   هل ناآ
 ما ڕان ویسان و واق هپھح)نیامیبن( یزه  هب یڕ هز  هڕ هز  هآان ل هل ژهئا یواو هت
  هڕ هز  هبـ  هرۆو ج هو ب یه هوو ش هئا ب)نیامیبن( هن جار بوو آیم هآ یه ۆب  هونكچ، 
و  هبـ  هو یـهرز هبـ یگـن هد  هئـاوا  بـ  کـهت نـدریوبب  هو هاآردنـڕن و یز هلب هو ه ڕ هز
 یكنشـو ۆبـ) ر هآسـبا(رن وا هو  هلـ هپـ  هن  بـ هزووآـ و بل هاوار بكات  یه هوش
رت  هوخسـڕ بـ  هآان بـ هل ژهئا یواو هت  هوال هو ه هئ یستنیب  هب،  ن هب هار دیناد
ــهرتن گــر هو ــ  ل ــر آار هس ــه  کــهان ی ــه ب ــویان  رازک بوو،ئ ــ  هب ــه ج  ۆشــت و ب
دا )ر هباآسـ(ی هآـ هوشـ هحـ  هوا لـ هان آینیب،  شتنۆیڕ  هو ها آردنڕ هب)ر هباآس(یال

  هو هآـ هداشـق یردوال ههـ  هو لـ هستاو هاوڕ یپس هدوو ئ یرانگو  هور هگ یآ یه هداشق
  هبــ گنــ هڕاو گــن هڕ یتــیآــالو ق یقــ هاوزچــ یآــ یــهآابرا،   هك نوســراونــد شــت چــه
وو ڕ  هآـــــ هداشـــــق ی هو هر هســـــ  هلـــــ  هو یهتانی هشـــــ یكآ پۆتـــــه  بـــــهرو  هســـــ
  هآــان لــ هلــ ژهائــ یواو هتــ،   همــاو هدا نــ ۆیخــ ی هگــج  هش لــیــ)ر هباآســ( هشــتووین
خـوات )ر هباآسـ(انیـوتگ  هو هآـ یه  هموو ب هه،   هو هبوون ۆآ  هآ هداشق یر هورو ب هد
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آردن و  هد یلۆسمك  هو یهنا ئارام  هر بۆز)نیامیبن(تچیر بخ  هت و بل ب هگ  هل
 :وتگـب هآـردو د هآان د هل ژهئا  هل یووڕو  شتیهاو هد ی هر دا لوشك هتاو باآس  هل
 ؟ هنوسـراو چـی  یه هو داشـق هئ یشتین هت  هل هن آینیناب  هوما ئچ  هنیجو هگ ی هه
 گنــ هد مــات و بــ یآــان هلــ ژهمــوو ئــا ههــ)نیامیــبن(ی هونــچل ههــ  هرۆم جــ هئــ
ـــ هو یهاڕســـو  هآـــ هداشـــق  هلـــ یپســـ  هبزنـــ ی)لیـــرۆم(آـــرد هد  ی هآـــ هنینوســـ  هو ل
و  هو هندنــخوی هدو  هو هآــرد هد  هحجــ یآــان هتــیپو  هو هورد بــو ی هآــ هرداشــق هســ

ـــبن( ـــ)نیامی ـــرۆم( یال ۆب ـــچـــ)لی ـــاو د هو یو هوو ئ ـــ یســـت هال ن ـــخو  هب  ی هو هندن
شـت ۆگ  یندۆمیر س هلف هئ(ئاوا نوسرابوو  هآ هر داشق هس  هوا ل هآرد آ  هآ هنینوس
 یشـــــۆن فری هپـــــســـــت و یپســـــك و ســـــازو  ئ  هشـــــمش و سراآگـــــش و ۆفـــــر
  هلــ )انگـ هسـ یشــۆراك فرۆو خـ گ هسـ یتیلۆآـ یو سـاز آردنــ) دنگـلیو(یزرا همـ
 :یوتگــ)نیامیــبن( هآــ هبانــ هر عــار هســ یآــان هنینوســ یواو هتــ ی هو هندنــخو یدوا
و  هلـ،   هسـابخان هقـ ۆن بـ هبـ هر د هوا باآسـ ؟چی یانی  هم هنازانن ئ  هور ئ هگ هم

وســا  هســتاو ئــ هآــان دا هــ هلــ ژهئــا یروو هگــ  هر ســامناك لــۆز یكدا هــاوار هآاتــ
و  هو هڕگــ  هوتنــ هداو آــ  هآــ هداشــق یآــان هپســ هئــ  هلــ یآــ چیــهقام  هآــ چیه هداشــق
و  یگـن هدلتـ  هر بۆش زیآان هل ژهئا،  شتنۆیڕ  هآ هوش هح یاگر هو د هر هر ب هآس یه

زو ـمـوو ه ههـ  هبـ)رۆآلـ(شتنۆیڕاآرند ڕ  هب  هو هآ هداشق یدوا  هل  هو ههاوار آردن
 یاآردنــڕ یــیراش خچی هداشــق،   هو هدآــر  هو هشــپو  هر هبــ ی هڕگــ  هو یــهمژو هتــ
،  وت هدوا آـ هالم و هبـ ،   هو هآـ هداشق  هاتگدا ب هد ی هو هئ یول هه)رۆآل(اتر آردیز
م  هر ئـ هباآسـ  هار بوو آـید )ر هباآس،  ر هباآس(یوتگ  هو هر بلندۆز یكهاوار  هب

  هلــ یزۆلمــر  هســ ی هآــ یهپســ  هلــه  هآــ ۆیــهســتبوو بیب ی هو هر هد ی ههــات و هــاوار
ســان یداو د یمــژپ  هلــ) رۆآلــ(دا هو آاتــ هلــ،  شــان داین  هو هآــ هداشــق یكــنل هآــ

آوشــتنت  ۆبــ ێو هانــی هد  هو هر هد  هر هو :یوتگــو  )ر باکســه ر هباآســ(آــرد یهــاوار
بــوو  هوون نــڕش  هو هئــ،  آــرد هاتر دیــر ز ههــ یــیراخ  هآــ هشــتــر بارآیئ،  ن هببــ
الم  هبـ،  راخیـ  هبـوو)رۆآلـ(یآـان هو قسـ هو هـاوارو هـات  هلـ یوگـ)ر هباآس(ایئا

 یگـن هد،   هو هر هد  یـهناه  هآـ هر هنجـ هپـ  هلـ یر هسـ)ر هباآسـ( همـ هاش ئـپك سات
  هوت آـ هآـ هرد هوا د،  سـترایب هد  هآ هبان هعار  هل) ر هباآس( یسم ی هق هو ت هقق هل
و  هلــ ی هو هر هد  ههاتنــ ۆك بــ یــه هڕگو  نبشــك  هآــ هدا داشــق هد ی هو هئــ یولــ ههــ

ز بـوو ـه  هبـ  هنـد هو هر ئـ هوبـ هم هل) ر هباآس( یزو تواناه،   هو هدا بكات یه هداشق
  هالم بـ هبـ،  نشـكیك ـت  یه هو داشـق هك ئـ یـه هقق  هنـد لـ چـه  هبـ یتـوانی هد  هآ

 ی یـهزو تواناـو ه هئـ  هو هنـ همـ هو تـ یریـپ ۆهـ  هدا بـ ییـهوا دواو د هلـ  هآ  هو هداخ
و ســم  هققــ هلــ یگــن هك دــنــد آات چــه یدوا  هلــ،  مــابوو هك جــاران نــ هو)ر هباآســ(
 یآـان هپسـ هئـ  هان آـردیـووڕآـان  هلـ ژهدا ئـا هو آاتـ هلـ،  اب)ر هباآس( یشاندن هو
و  هر هتـان بـۆخ یبـرا  هوان وا ئیڕان هاویڕهاو :انیوتگو  هآ هداشق یر هشاآڕ
زانتـر  هنـ  هو هلـ  هشـبارآ  هپسـ هو دوو ئـ هم ئـال هبـ،  شـنآ ها دڕمـان  هو ن گر هم
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  هلـ  هآـ یزانـ هان دیـ هو ها ئـیـن هن و تـ هگـب  یه هل هس هو م هئ یاستڕ  هوا ل هبوون آ
راتــر ن و خ هبكــ ڕۆان شــیــوگ  چیه هداشــق  همـــرۆڤو  هئــ چیقــام یشــاندن هر وــژ
،   هو هوتـ هآ هرن هد  هو هآ هر هنج هپ یشتپ  هر ل هباآس یش هب هماو تیتر سیئ،  نۆب

آـار ترازابـوو   هآـار لـ  هآـ  هو هآـ هداشـق یوونچـر هد یدوا  هآـان لـ هلـ ژهئا پاشان
  هر همتـ هقـ یاگـر هك دموو شت هه پش  یهبوا هد  هآ  هو هآرد  هو هان لیریوسا  ب هئ
  هر بـۆوو و زچـر هد ۆیبـ  هآـ هتـر داشـقیئ،  ن هبد  هالگالن  ژهئا یال هق ی هآ هور هگ
 ۆیـیڕ  هشـیم ههـ ۆان بردو بی)ر هباآس(و هو هر هد  هووچر هد  هو هاآگر هد  هل ییراخ
  . هو یهنیان بی هو ن
 یآـ یـهال هقـ هول و تـ هه یدوا  هل هندرا آ یه هگا ڕواودا   هت ۆژیڕ س یدوا  هل    
ـــ)ر هباآســـ(شـــكان  یزپ یرۆز ـــ  هل ـــلنیو( ی هشـــخانۆخ هن ـــردوو)دنگ ـــ،   هدا م و  هئ
تـا دوا  هم هـۆخـ ۆمـن بـ:یوتگـنـدراو  یـه هگاڕ هو ه)لریئۆسـك(ن  یـهال  هش لـ هوالـ هه

ــــ ــــ)ر هباآســــ(ی هناســــ هه ــــ یر هر ســــ هســــ  هل ــــووم هئ ــــ،  و ب ــــآات  هل ــــ   هك داآ
دا  هو هاوانــچال   هبــ یســكو ئــارام ئــارام فرم هوۆرز آردبــ هبــ یآــ یــهاپ)لریئۆســك(
بـوو   هن همیو د هئ  هو همن یال هن ب همین دیرتر هگیآار :وتگی هو د هو هخوار  ههات هد
  هو هر آــز و ماتــۆز یكــگن هد  هو بــ  هو همنــ یوگــنــا بنــا ه یر هســ)ر هباآســ(  هآــ
  هبـــ) یبـــا یئاشـــ( یم تـــوان هنـــ  هآـــ  یـــه هو همـــن ئـــ یمـــ ها خـــیـــن هتـــ :وتگـــی هد
م ۆخــ یاوچــ  هبــ  هو ئاشــ هئــ  هآــ ،هــات هنــ ید هنم و ئــاواتم ویــبب یــی هواوآراو هتــ
و  هئـ یال  هر لـ ههـ)ر هباآسـ( ی هناسـ هتا دوا ه هخر من هئا، کات وا کار ده نمیبب
  هبوو آـ  هو هئ) ر هباآس( ی هدوا وت :وتگی هو د ۆییڕ یر هس  هل) لریئۆسك( هو همام
و  یتـ یـهل ژهئـا ی هفـ هلسـ هفـ ژیبـ،   هو هشڕۆش یناو  هب  هو هشپ ۆب ڕێهاو :یوتگ
  . ه)نیۆلناپ( هب ر هق ه هه  هشیم هوا ه هآ) نیۆلناپ( ڕێهاو ژیر ب هه

او ڕۆگـ یووڕ ۆو خـ هاسـتڕ)لریئۆسـك(یآـان هقسـ یواو بـوون هتـ یدوا  هتر لـیئ      
 یاوچـ  هو یـهومانگ  هلـ پـ یآـان هتـیز  هاوچـ  هآـردو بـ هد یوال همـالو ئـ هئ یری هس
 یشــتنۆیڕ یدوا  هلــ  هآــ  هوا زانــدراو :یوتگــوســا  هاو ئــگــ همــال دا د هوالو ئــ هبــ
  هآـ ی هآـ هشـبارآ  یـهواگ  هآـ  هآـراو هوجانـ هگـرۆز یآـ یـه هند  پاگـه پـرو)ر هباآس(

 ۆبــ  ی)ر هباآســ(و  هش بــووبــارآ ی)ر هندۆمیســ(ی هو داشــق هئــ  هبــردوو یر هباآســ
 ی هگـج،   یـهتـر ن یكو بوختـان شـتۆدر  هلـ  هگـج  همـ هئـ،   هبـردوو  هسـابخاآ هق

 پـروم  هئـ  هآـ تـت بسـ ههـ زان و بـ هنـ  هنـد هو هك ئــل ژهئـا  هآـ  یـهش نیڕ هباو
بـا  ۆیخـ یدا آلكـ ی هو هنـیز هلبـ هل هـ هگـ  هلـ)لریئۆسـك( بكـات ڕ هباو  یه هند  پاگه

آــردو  یهــاوار  هو هنــیو ق یی هڕۆتــ  هر بــۆو ز یوانــڕ هدا د یمــال هوالو ئــ هداو بــ هد
وون ڕم  هئـ،  تبیناسـ هتـان بـاش نـۆخ یر هابڕستا تا ئ  هت آب هد  هوئ :یوتگ

  هر بـ هشـان سـپ  هشـبارآ  هتاری هو بـ هئـ  هآ،   هو ئاسان یه هر سادۆز  یه هو هآردن
 ی هنانیو نوس هشتان ئالم ه هب،  یت یهویآ)نیۆلناپ( ڕێهاو،   هبوو  هسابخان هق
،   هو هتـ هآراو هش ن هڕو  هو هت هر ماو هه  هنوسراو  هآ هر داشق هس  هر ل هوب هم  هل  هآ
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  هو هوون آردنــڕم  هبــ،   هو هوجــ هگــ  هالــی هم خ هئــ ۆیهــ  هتــ هبــو  هآــ  هشــ هو هر ئــ ههــ
بـوون و  او لچ یت یهنچۆ) لریئۆسك( هآ آات،  بوون  هئاسود م هآان آ هل ژهئا
دوا  بـ هب)نیۆلناپ(ڕێهاو ین خودچۆوا  هآ  هو هآردن ش ۆب ی)ر هباآس(یزع هو
رمـــان  هد و یر هســـ هارچـــ ۆبـــ  هآـــ ی هانیســـتیوپو  هرمانانـــ هو د هوتـــن ئـــ هآـــ

ك و  هتـر شـیئ  هویـدا آ ۆیخـ یتـ هخـاو هسـ  هلـ پ ی هسیآ  هل ی)ر هباآس(یآردن
و  هئـ ۆیهـ  هبـ)ر هباآس(تب هن یچه  هوون آچ هد ۆیو وا ب یب یالن ژهئا یومانگ
  . هر بوو هو هخت هشخال و بۆدا خ یگر هدوا م  هل  هبوون او لچ

 ۆیخـ یمـوو دا خـود هآشـ یـه ی هو هبوونۆآ  هل)نیۆلناپ(  هوداوڕو  هئ یدوا          
و   هو هنــدخو)ر هباآســ( هآــردن بــ یشــاناز ۆبــ  یآــورت یكوتــار،  بــوو هئامــاد

الم  هبـ،  بـوو هتوانـا دا نـ  هلـ)ر هباآسـ(یرمـ هتـ ی هو هنانـه  هآـ  هو هداخ  هب:یوتگ
 یال هقـ یایـگو  پول  هن و جوان لیگن هڕ یكپول  هست هد  هآ  هدراو  هو هئ یرمان هف

هـــا  هرو ههـــ،  تـــببردر)ر هباآســـ(یڕۆگـــر  هســـ ۆت و بــــــبكر  هالن ئامـــاد ژهئائـــا
) ر هباآسـ( یر هو هریـب ۆر باش بۆز  یآ یهواندارم  هآ  هان داویاریآان ب هراز هب
  هآـ)ر هباآسـ( یآـان ییه هشـیم ههـ  هدروشم ی هو هآردن  هدووبار  هب)نیۆلناپ(ن هبك
  هبـ یـیدوا) هنـیۆلناپ( هم بـ هرد هق ه هم و ه هآ هاتر آاردیز  هشیم همن ه(وتگی هد

م  هئـ بـت دهك ـل ژهر ئا هه  هآ یت ۆیهخ ی هگج  هل:یوتگناو ه ۆیخ یآان هقس
  . هو هتلیب یر هو هریب ۆب  هشیم هت و هرگب ێوگ  هلر  باکسه ی هدوو دروشم

  هو هالنــ ژهئــا یال هنــاو قــ  ههاتــ )دنگــلنیو( یتــار هو عــ یبــار ینك ماشــــۆژڕ    
 یكو ئـاواز گنـ هدا د هو هو شـ هلـ،  شـته یـج  هدا ناو ب ی هور هگ یكندوق هس
كــدان ان و لژچــكت  هلــ  هر آــۆز یآــ یــهدا هرو ســ هســ پاشــان،   هو هرز بــو هر بــۆز
ــ هد  هش آــییــدوا،  هــات هوو دچــ هد  یگــن هو بــوو د هشــ ی هازدیــســعات  یر هورو ب

و  هبــ  هو هو شــ هئــ،   هو هرز بــو هآــان بــ هاخــرد هپــالس و گــ یدادانــ پــکشــكاندن و 
ك ـلۆجـم و ج یچهـ یـیدوا ۆژیڕ ۆیڕ هوتا ن هه یانی هب،  ووچر  هس  هب  یه هوش
  هان بـیـ هارپ ێنـد هار دا هـیـناد یكنشـو  هآـان لـ هراز هب  هوا زاندرا آ،  بوو هن

  .یسكیو یتر یكندوق هس ینیآ ۆب  هوتوو هآ گن چه
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  م یه هد یش هب
*  

،  شـــتنۆیڕآـــان هـــاتن و  ییـــهتا هر هســـ  هرز هوون و وچـــر  هســـ هســـاالن و          
ـــ ـــ هت ـــ هم ـــورت ین ـــا یآ ـــ ژهئ ـــرد هادڕش یالن ـــارگۆژڕ،  ب ـــ ـــات آ ـــج  هك ه ـــ هگ   هل
ــ( ــبن(و)رۆآل ــ(و)نیامی ــ ی)زۆم ــ هق ــ هڕ هل ــ چــهو  هش ــد ب ــراز هن ــرك ــ  ی ت ــ هرد هس  یم
ــیشــڕۆش ــ  هان ل ــی ــابوو هاد ن ــرۆم( م ــ( و)لی ــبلوب(و)یجس ــ)ر چــهنپ(و )لی ــی  ۆش ب
  هش لـی)نزۆج( هخواج،  مابوون هش نیوان هشتبوو ئه ج  هن بیاایدون  هشیم هه
 ییمـال ئـاوا  هو هلكول هئ یرۆز ی هو هخواردن ۆیه  هآاندا ب همارستانیب  هل آ یه
ــــــ ــــــیج  هل ــــــوو  هو هھان ــــــال هســــــن(آردب ــــــ ههــــــ)وب ــــــ  هر ب ــــــ یواو هت ــــــ  هل اد ی
ان یـ هد  هو هزوو  هر لـ ههـ  هان آـیكنـد ههـ  یادیـ  ها لـیـن هت)شیر هباآس( هوۆووبچ

ووبـوو چسـاال   هرو بـیـپ یواو هتـ  هش بـیپسـ  هنـیما ی)رۆآلـ(ر ما بـوویب  هل یناس
  هبـ یریـپ یورانـ هد،  بووبـوو ڕ هپـت یوتن هك آ هپر   هس  هب یشیكند سال چه هآ
خـرا  هنـ ل كل ژهئا یچش ه هو آات هدا تا ئ یاستڕ  هل ،  ار بووید  هوپ یواو هت

  هلـ آـ یـه  هك لـ یه هشـۆگوا  هآرا آ هد  هو هئ یباس و خواس  هبوو آ ژم  هل،  بوو
 ینشـو  هن بـ هكـیو ب تتـبكر یاریـآـان د هوتو هآك هپ  هل ژهئا ۆاآان دا بڕگ هو هل
و  ۆلـیآ)135( هببـو ینـیگن هو بـوو بـوو سـ هلـ هقـ  هنـد هو هئ)نیۆلناپ(انی هو هسان هح
  هبـ یآـان هتـیز  هاوچـان یـو هلـ هقـ  هلـ  هآ ،ران بو بووگ یواو هت  هب) شیلریئۆسك(

ش   هزد هر هآ ی)نیامیبن(بوو هتر د هگنیهات خ هتا د هو ه هو یهتروسكا هم د هحاست
 یمردنـ یدوا  ها  لـین هت ،هاتبوو هن  هو یهآ پۆتهرو  هر س هس هان بڕۆگ ی هند هو هئ
ــ  هو ه)ر هباآســ( ــ هآ ــ م ــوو هع ــوو ب ــ  ،بــوس  ب ــ ههــا د هرو هه   یشــیزۆلم یر هورو ب
و  هو همـابو ۆیك خـ هرو ههـ) نیامیـبن(یمایرو س هنا سیگ هئ ،  ز بوو بووۆب ێند هه
  .ا بووڕۆگ هر نۆز

ل  هگــ  هلــ ،  اتر بــوو بــوونیــجــاران ز  هالن لــ ژهئــا یال هقــ یخلوقــات همــ           
  هتــاز  هآــ ی هالنــ ژهاو ئــ هئــبــۆ ،  بــوو هر نــۆز ێآــو جــاران زاوو ز هو  هش آــ هو هئــ

،  بـوو یی هفسـان هئـ یكك شت هوان و هئ ۆالن ب ژهئا یال هق،   هو هھانیج  ههاتبوون
زار  هشـت و زار بـپ  هشـت بـپ  هبـوو آـ هو هئـ یانزانیـ هوان د هئـ  هآـ ی هو ها ئـیـن هت
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ز یگر هه  هالو هناو ق  ههاتبوون  هتاز  هآ یالن ژهئا یواو هت،  ندرابوو یه هگاڕان یپ
ــڕۆشــ یداســتان ــ هش و ئ ــی هفســان هو ئ ــ هد هان ن ــ ،و یزان ــ هق ،  ســتبوویان بی هت ن

  همانـ هرد هو س هل  هآ یشیتر یپس هئ س) رۆآل(  هل  هگالن ج ژهئا یال هق یزرا هم
 یڕر بــوون و هــاو هن و آارآــ هســ هڕب و یــج هنــ یپســ هش  ئــیوانــ هبــوون ئــ ێو هلــ
 یوار هنـدخو ۆبـ،  بـوونل و ه ژهم هگ م هالم آ هب،  ز و باش بوونۆدلس ل هگ

  هو)ایـ( یتـیپ  هان لـیـربوونا فیـن هتـ ، ل بـوون مـه و ته بوون هر بوون باش نو ف
ان یشـڕۆالن و ش ژهئـا یال هق یابوردووڕ ی هربار هان دیكرشت هه،  یڕ هپ هد هن ت
  هدا آـش  هو هل ئـ هگـ  هلـ ،  آـرد هان دیـڕ هبـاو ۆو خـ هاسـتڕوا  هآردن ئ هباس د ۆب
ـــیـــوا یكوان شـــت هئـــ  هاربوو  آـــیـــد  یـــو ت هبـــوو هر نـــیگســـت هد  هو هوبـــار هان ل
  .شتوونی هگ هن

 ینـیآ  هبـ،  كتـر بووبـووپك و ڕجاران باشترو   هالن ل ژهئا یال هق یزرا هم    
تـرو  هور هگـالن  ژهئـا یال هدرابـوو قـآ)تنگـیلكیپ(  هل  هآ ی یهو هز  چهارپو دوو  هئ

   هوتوانـ هرآـ هدا سـ  هخرانـۆو ئـاخرو ئ هلـ  هش آـ)یبـا یئاش(بووبووتر  ڕۆپان و 
ـــ آـــردن و     هنـــالن ودروآـــ یو هك ز هو یآـــان هرمـــوو ئـــام ههـــ، واو آرابـــوو  هت
بـوو  هالن دا ه ژهئا یال هق  هل یموو هه  هن آیب  هنجرمان و آوزر آوتان  و و هخ

 یئاشـ ،  یپسـ هك ئـ هت یآ یه هسكیالگ ین هخاو  هببو)ر هپمیو(آار بوون ی هئاماد
ــ یبــا ــ یآــ یــهبا هآــار یچهــات و هــ هآــار د  هن بــیڕئــارد هــا ۆا بــیــن هت ر  هو ل
 یكخـانو یدروست آردنـ یكیر هخ یگرنگ  هر بۆالن  ز ژهئا یواو هت،  رایگ هد هن
دا  هو ئاشـ هئـ یواو بـوون هل تـ هگـ  هلـ  هار وابـوو آـیـب،  بـوون)یبـا یئاش( یتر
  .تخربآار  هو ب تدا بكری هپبا  هآار ۆیم هلید

آـرد و  هد  هوـل یباسـ)وبال هسن(كارگۆژڕ  هآ ی یه هند  پاگه پروموو  هو ه هئ      
 یونـاك و ئـاوڕ ی هلـیو هباو تـ هو آار یران هو آام یشاد  هل پ یكانژیوت گی هد

  هلـ ژی هتـ یكانژیآار آردن و  ۆژڕ ا سین هك دا ت یه هفت هه  هرم و ل هگساردو 
  ههـــاتبووو هبـــوو و نـــ هنـــ  هوـــل یكبـــاس و خواســـ یچهـــ یرانـــ هو آامـــ یشـــۆخ
  همـوو بـ ههـ  هانـژی  هرۆو جـ هو ئـ هقسـان  هرۆم جـ هئـ  هآ یوتبووگ)نیۆلناپ( هو یهآا
 یو آـار آردنـ هسـاد یانژیـ  هالن لـ ژهئـا یختـ هشبۆخ،  و یهت یهل ژهئا ی هوان چهپ
  هآـ ،بـوو  هتـاز  هو هنیلۆآ ل یپ  هالن ب ژهئا یال هق،   یه هو ژهدر ین هم هر و تۆز

و  هئـ هآـ یزانـ هد هان نـیـ هو هتر  ئ یآان هل ژهئا،  د تر بوو بوو هن هم هول هباشترو د
آـان و  هراز هبـ ی همـارژ  هآـ  یـه هو هر ئـ هبـ  هر لـ هالن هـ ژهئـا یال هقـ ی یهانكارڕۆگ
رازو  هبـ  هآـ  هبـوو هنـ  هرۆو ج هب  هو هئ  هت هلب هئ،   هاتر بوویجاران ز  هآان ل هگ هس
ان ۆیــخ یت آــار هوالــڕ  هر بــ هن و هــ هآــ هآــار نــ یآجــار یــه  هربــ هآــان هــ هگــ هســ
وون ڕ یباشـ  هبـ ی هو هئـ،  بـوو هد هز مانـدو نـیـگر ههـ  هآـ)لریئۆسـك(ن هنجام بد هئ

الن  ژهئــا یال هقــ یآــان هآــارو بــار یبردنــ  هوڕــ هو بــ یرــد هاوچــ ۆبــ  هآــ  هو هآــرد
 یآـــان هآـــارو بـــار ی هوشـــ،   یـــه هه  هو هرۆز یكبـــوونمانـــدوو   هان بـــیســـتیوپ
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ـــ ـــ هئ ـــرۆش جیوان ـــ ـــوو آ ـــا  هك ب ـــ ژهئ ـــاز هســـاد یالن ـــ  هو ت ـــشـــتوو تی هگ پ ی 
  یـیاكت  هآـان بـ هراز هت بـب هد:وتگ هد یآان هل ژهئا  هب)لریئۆسك(شتنی هگ هد هن
ش پـو  هند هرو هپ(  هآ تندر هی هگ هادڕان یپ  هآ ی هموزانڕ هم  هو آارو بار هئ ۆب

ش  هسـت هبـ هو مـ هئـ ۆب)ن هبخ یكڕن و  هبك  هآان  ئاماد ییه هنچیبن  هنوس و نام
آـان  هراز هبـ،  تـا بكریـان تیـآار  هشـیم هن و هـ هان ماندوو بكـۆیر خۆت زب هد
 یآـ یـه هو هبوونـ ڕمـو امان و لـڕ ت  هان بیآان هور هگ  هز هآاغ  چهارپ   هشیم هه
ـــــــــرد هش د هڕ  هو هرۆز ـــــــــ هو د هو هآ ـــــــــی ـــــــــ هو یهان نوس ـــــــــا د هو ئ ـــــــــ هوس ان ی

 یزرا همـ یآـان هآـارو بـار یاآتر آردنـچ ۆب  هم آار هئ:وتگی هد)لریئۆسك(سوتاند
  هار بـوو آـیـش د هو هئـ  هنـد چـهر ههـ،   یه هه یرۆآجار ز یه یآ یهگرنگو  هالن ژهئا
 بـوو هتـر در ز هان هـیش هارمژآردو  هد هان نیكآار یچآان ه هراز هآان و ب هگ هس
ــــ،  ــــالود یچه ــــ هئ ــــ یگ ــــیڕم و آو هو آ ــــیش ــــوو هان ن ــــتھایئ،  ب ــــ یش اردن و ۆخ

آـان  هراز هآـان و بـ هگـ هس  هوان  وات هئ،  بار بوو  هر باش و لۆان زیش هو هخواردن
  .رگج یرۆنانخ  هببون
ا آـار یـن هت  هو هئ تان بیادی  هل  هآ ی هو آات هتا ئ هتر ه یآان هل ژهئا یانژی    

  هشـیم ههـدا ش  هو هل ئـ هگـ  هو لـ،ر بـوۆز یكشان و ماندووبووننج آ هڕآردن و 
 یئــاو،  بــوو  هآــاو ر مشــت هســ ها لــیــن هان تــیــوتن هخــ ینو بــوون و شــو یبرســ

ر ـژ  هلـ،  آـان بـوو هرآان و سـت هماوۆگ یه یموو هبوو ه هان باش نی هو هخواردن
ر  هن دا هـیهـاو یبـ هناسـ هه یرما هگن و زستا یفر هل و بۆرماو س هس یشۆناخ
ـــآار ـــرد و  هان دی ـــو هڕآ ـــج و آ ـــر هو هرن ـــاآ هردۆان زی ـــا، ش ـــ ژهئ ـــپ  هل ـــی   هر و ب
ا یــئا هآــ  هو هتــان بیــریب هو  ،هآــرد آــ هد  هو هانــۆیخ  هان لــیــرۆش زیآــان هوچســاال

 یال هقـ  هلـ)نزۆجـ( یانـدنڕ هپـر هان و دیـنیڕ هپـاڕش و ڕۆشـ  یتا هر هس یارانگۆژڕ
ــ ــ ژهائ ــ هالن دا ل ــ هو آات ــ هش ئ ــاوا بوو هوان ه ــیر ئ ــاوا    هن ــج و ئازار هڕو ئ ــن ان ی
ان یچیــه  هآــ  هو هداخــ  هالم بــ هبــ ؟باشــتر بــوونان ی هآــۆم هئــ  هان لــیــشــاو آ هد
  هبـوو آـ هالن  هو هست هب هو م هئ ۆان بیشیآ یه هوانپ یچو ه  هو ههات هد هان نیریب هو
ا یـن هتـ،  هو هنـ هراورد بكـ هان  بی هو آات هئ یانژیل  هگ  هان  لۆیم هئ یانژیا یئا
بـوو )لریئۆسك(یآان هڕۆپان و پ  هوقس هان بوو ئۆیر آمژان بوو و ی هه  هآ ی هو هئ
  هآـ :وتگـی هو د هو هآـرد هد الن ش ژهئا ۆب ی هو هاست ئڕك و ڕ یآ یه هوش  هب  هآ
 تـب هاآتر دچـباشـتر و  ینانیرنش هالن و س ژهئا یال هق یانژی ۆژڕ یدوا  هل ۆژڕ
ــ،  ــژیو  هئ ــ ی هان ــ هئ ــ هرد هم س ــا ی همان ــ ژهئ ــ هالن ب ــ ب ــ هارچ ــوو یر هس ــ،  ب  یچه
ر یــب یلـ هت هـ هنانـ هآـان تـ هلــ ژهئـا یواو هتـ،   هو یـهآا  ههاتـ هد هك نـ یـهانكارڕوگ

 یواو هتـ :وتگـی هد   هشـیم ههـ  هبـوو آـ) نیامیـبن(ایـن هتـ، مـابوو هان نیش هو هآردن
 یرۆجـ  هت آــزان هش بـاش د هو هئ،  هاد ماوی  هل یابوردووڕ ژیرو دردوو یانژی
، ت یـهر نا هسـ هو یآـ یـهانكارڕۆگ یچت و هــب هروا د ههـ ،تـك بونچر  هان هژی
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نــــج و ئــــازارو  هڕو  یتــــ یهبرســــ،  تــــرپخرا  هت و نــــــــب هاآتر دچــــ  هان نــــژیــــ
  .اراننگۆژڕ یاوڕۆگ هن یاسایش یانژی یآان یهر هو هرآو
آـات و  یچهـ  هآـان لـ هلـ ژهدا ئا هانیر هو هرت و آو هحم هموو ز هو ه هل ئ هگ  هل   

ــ هك دا ورســات ــی ــ ،ووخــاوڕ هد هان ن ــاوات و ه ب ــئ ــی ــوون هد هوا ن ــ،  ب   هشــیم هه
 یچهـ  هاد مـابوو آـیـ  هر لـ هان هـی هو هآرد و ئ هد  هو هالن ژهئا یال هق  هان بیشاناز

  هانن آـۆیـخ  هوان بـ هر ئـ هانن و هـۆیـخ ینال ژهئا یال هق ین هان خاوۆیت خب هن
  هو هئـ،   یـه هه  هو هانـۆیخ هربـ هسـ ی یـهال هو قـ هئـ  هو هلستانگنیئ یر هرتا س هس  هل
ش  هوا تــاز هآــ ی هوانــ هت ئــ هنانــ هتــ،  ال بــوو هقــ یالنــ ژهمــوو ئــا ههــ یڕ هرو بــاویــب

ــ  ههاتبوونــ ــ ههــ  هالو هنــاو ق ــ،  بــوو هان هــی هونــۆچرو بیــو ب هر ئ ــ هل ــ هو آات   هدا آ
 یواو هوا تـ هئـ  هو یـهآرا هرز د هال بـ هقـ یوز هس یهات و ئاال هد  هآ هگ هتف ی هقق هت

ــ ژهئــا ــ هل ــ  هآــان بــوون آ ــ یارانگــۆژڕجــوالو  هان دیســت ههــ  هو یهشــاناز هب ــ پ   هل
ر  ههــ یو دانــان  هو یــهزرا هو مــ هلــ)نزۆجــ(یرآردنــ هان و دیــنیڕ هپــاڕو  یتــ یــهئازا
  هو ههاتـ هد یـیاكت  هبـ  هو هانمــرۆڤر  هس  هان بیوتن هرآ هو س هآ هرمان هوت ف هح
ز یگر هوا ه هآ،  ان بووی هو هآردنیاد یان وۆخ  هب ڕ هو باو یشاناز ی هگج ،اد وی

ــ یووڕنــزم  ی هو ور یدــنــا ئوم ــ ت  یاالتی هون و خــ هشــتان خــآــردن و ه هد هن
  یـانهرد هرو هپـ و هندوویر ز هه روون دا هست و د هناو ه  هان لیبووردوواڕ یانۆژڕ
 یواو هتن و تــــك دــۆژڕتاش ســوا ئ هان وا بــوو آــیــڕ هان بــاویــمو ههــ،  آــرد هد

 یالنـ ژهئـا ی هنـد یـهئا یانژیـ ی هبـار  هراز لـ هبـ  هرـن  هریـپ ی)ر هجـم(یآان هقس
 تـك بیـز هر نـۆز  هآ  یه هوان هان لیش ۆژهڕو  هو ئ تد ید هر و هه  هو هلستانگنیئ

 ین هم هندوو تیز یستائ یكل ژهئا یچه   هآ تب هش د هو هئ  هند چهر هه،  انلی
الم  هبـ ،   تنیبی هن ریانه وه خته و به ئه  هو ۆیهخ یاوچ  هبو   هو ۆژهڕو  هئ  هاتگ هن
شـــــتان ه، تـــــد ید هر و ههـــــ گنـــــ ها دریـــــزوو   چـــــهئـــــاواش جـــــا  یكـــــۆژڕ

 یال هقـ یآـان هنـار هو آـ هشـۆگ ی هربـۆز  هل یدز  هب) لستانگنیئ یالن ژهئا(یسرود
ــا ــ ژهئ ــ هنــدراو بــچ هد  هو هالن ــ هالم جورئ ــ یت ــیــو هئ ــ هان ن ــوو آ ــ  هب ئاشــكراو   هب

ــ  هئازادانــ ــ هان هــیــگن هن و دچــب  هو ســروود هئ ــا یوا هتــ، نل بب ــ ژهئ ــ یالن و  هئ
ن ال ژهئـا یانژیـ  هآـ  هاستڕ، ان بوویر هب  هو ل یزان هان دی هو سرود هئ  هارانگۆژڕ
الم  هب ،  شتبوونی هگ هان نیشیآان هزوو هموو ئار هه  هب  هآ، بار بوو هخت و نال هس
،   هنــیتــر ن یزراآــان همــ یالنــ ژهك ئــا هرو هوا هــ هآــ یزانــ هاك دچــر ۆان زیــ هو هئــ
و  هئـ بـ هنـ یچت هب هان هیشینج و ئازار هڕو  یر هو هرش بن و آویر برس هگ هئ
 ۆخـ،   هو هنوسـ چـهنا مــرۆڤ یسـت هد  هو ب یهن  هو هڤمـرۆ یگنچر ژ  هان لی هانژی
 یچس و هـــ هو بـــ هانـــۆیخ یخـــود ۆر بـــ هوا هـــ هن ئـــ هش بكـــ هدـــز یر آـــار هگـــ هئـــ

 یئاغـا سـ هو آـ واتا بـپـر دوو  هسـ  هوا لـ هآـ  یـهل دا ن هگـ  هان لیكر هو هبوون
دا  یـهال هق م هان لیموو هو ه س ناآات هآ یگباب بانڕ هئ  هس  ب هو آ  یهتر نیو هئ
  .انپوار چ
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  هدا آـ یرمـان هفـ) لریئۆسـك(بوو همان هرد هو س هئ ینیهاو یتا هر هس یكۆژڕ      
  هلـ مـ هآـ  هآ ی  رینه بهان و پ  یهو هز چهارپو  هناو ئ ۆن بچا بیل هگ  هآان ل هڕ هم
 یزانـ هر وات د ههـ، یبـ  هدار یتل هش  هبوو بوو ل پ  یهو هو ز هئ، دوور بوو  هالو هق
و  هدا لـ ۆژڕ یواو هتـ  هل)لریئۆسك( یرد هاوچر ژ  هآان ل هڕ هم،   هاوان آراوپ  هآ
وا  ههـ  هش آـ هو هر ئـ هبـ  هالو لـ هقـ هو یـهاڕ هگ )لریئۆسك(و  هش،  انڕ هو هدا ل  یهو هز
دا  یـهو هو ز هو لـ هوان شـ هئـ  هوت آـگـ یآـان هڕ همـ  هبـ،  رم بوو بـوو هگ یواو هت  هب
دا  یـه هو ماو هلـ،  هو همانـ  هنو شـو هواو لـ هتـ یآـ یـه هفت هآـان هـ هڕ همـ،   هو هننبم
 یاتریـش زیـ)لریئۆسـك(، بـوو هنـ  هو هآانـ هڕ همـ  هان لـیـكوال هتـر هـ یآـان هلـ ژهئا
  یـه هو هئـ یكـیر هخـ  هآـ :وتگـی هبـردو د هد  هوڕ  هب  هو هوان هل ئ هگ  هل ۆیخ یآات

ل و چـــۆ ی هگـــج  هبـــ یســـتیوپش  هآــارم  هئـــ، ر بكـــاتـــان فیـــ هتاز یكســرود
  .تنجام بدر هئ یباش  هب  هآ،  یه هه  هو هئارام
  هتـاز، بـوو ههـ یریـگش و دلۆنـك و خـف یآـ یهوا هه  هان آگن هدر یكو هش       

  هو هانــۆژڕ یآــار  هان لــیســت هش دیتــر یآــان هلــ ژهئــا یواو هتــ،  هو هابوونــڕ هگــ
،  آـان هـات هپسـ هئ  هل آ یه  یر سامناآۆز یكنژناآاو دا آور  هل، رتبووگل هه
 راسـان و بـ هر هـۆآـان ز هلـ ژهئـا  هسـامناآ  یـهدا هو سـ هنـژڕو آو هئـ یستنیب  هب
مـان  ههـ  هبـ)رۆآلـ(ش یتـر یكجـار، بـوو)رۆآلـ(یگـن هد  هنژڕو آو هئ، بوون گن هد
نـاو   هدان بـریرشـه  هو یـیاكت  هبـ  همجار هآان ئ هل ژهئا،  هو یهالندیح  هو هوش
ــ هحــ ــ هوش ــ،  هآ ــ ی هو شــت هئ ــ( هآ ــ)رۆآل ــید  هب ــدبوویح یتن ــا یالن ــ ژهئ ــان هل ش یآ
و  هئـ، واتان بـیـپر دوو  هسـ  هسـت لـیو یـه هك دـراز هوا بـ هان آـیـان دیـموو هه
دا یــ هپدا   هم آــار هلــ یــیزا هشــتان شــاره  هآــ،  بــوو) لریئۆســك(یش خــود هراز هبــ
ر  هسـ  هلـ ۆیخ  هو ۆیهخ یاتیو هل هو ق یرسموو قو هو ه هت بتا بتوان،  آردبوو هن

  هڤــۆپ یكــیر هدا خــ هآــ هوشــ هحــ  هلــ  هو یه هوو شــ هر بــ ههــ، تــرگا بڕان یــپدوو 
  هوو آـچـ  هنـ پـ ی هند هه، بوو  هو هشتنۆیڕا پر دوو  هس  هنان لا هڕ ۆآردن و خ

  هو هانـــیپر دوو  هســـ  هان لـــیـــموو ههـــ  هآـــان آـــ هراز هبـــ یواو هتـــ ژیـــدر یزڕـــ
ان یكنـد هه  هان لیكند هه،  هو هر هد  ههاتن هد  هو هآ هناو ساختمان  هشتن لۆیڕ هد

رن و گـابڕان یـپر دوو  هسـ  هان لـۆیـخ  هآ یان توانی هاآتر دچ ،شتنیڕ هباشتر د
و  هئـ یتـوان هان دی هواو نـ هتـ ی هنـداز هئـ  هان بـیكیك دوو یه  هار بوو آید، نۆب

  هو هالـپۆگسـت و  هد  هان بـیسـتیوپ یـك بل هر و ههـ، ن هنجـام بـد هبـاش ئـ  هآار
ــ ــوو هه ــ، ب ــ  هل ــام دا ه ــ هئاآ ــوو ب ــ هراز هم ــار هآــان ل ــ  هو آ ــ  هوات ــ  هل ــر دوو هس  پ
نـد  چـه یدوا  هل،  هو هخوالن هدا د  هآ هوش هح  هر بوون و لف یباش  هب  هو هشتنۆیڕ

ان آـ هن هورزپی هش  هرش هل هآ یقووق  هر ترسناك و قووقۆز یكپ هح هپ هك حسات
 یواو هك دا تــــآان  هلــ  هو هقــان و قوونــ  هر بــۆز)نیۆلنــاپ(  هار بــوو آــیــد،  هــات  

و  هوۆان مــووت آردبــیــآان هكــچوگان یــمو هان دابــوو و هــیــ هور هآــان د هگــ هســ
ــ هد  هترســناآان ــ هانــدو دان می ــ، وتــن هرآ ــ ژهئــا یواو هت ــ هل ــ یتنــید  هآــان ب و  هئ
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ــ همــید ــت  هن ك قــ  یره و ســه  هانــژ ــ هد ب ــوون و گن ــۆز ،ب ــ  هر ب   هو هرز هتــرس و ل
 یشــتنۆیڕا پــر دوو هســ  هلــ ژیــدر یزڕــ  هلــ، آــرد هان دی هنــ همــیو د هئــ یری هســ
  بـــه  هو هخوالنـــ هآـــردو د هان دی هاســـیپ  هو هآـــ هوشـــ هحـــ  هلـــ  هان آـــیـــآان هراز هبـــ

ـــه نگه ـــ هد  وه رانی ـــڕان ی ـــ، یوان ـــ هل ـــ هو آات ـــا یواو هدا ت ـــ ژهئ ـــان هل ـــ هو آ و  هك ئ
ان یـو واق  هو هك ببونیز هك ن یه  هوا بوون و ل وور بوبژو  هر هس ان لی یهایدون
 مـ هو آـ  هو هشـتین ان لـیرز هترس و ل م هآ  هآ ی هو هئ یدوا  هل،  مابوو و ڕو

، بـوو هرهـ هان هـی هآـ هلـ هگـ هسـ یوان ترسـ هئـ  هآـ  هنـد چهر هه،  ۆرخ هس  هو ههاتن
آان  هل ژهئا  هل ێند هالم ه هب، رنگب  هخن هڕان ین و  هك بكشت  هرا آو هان دی هن
  هخنـ هڕ  هان لـیـریب  هو هشـ هرز هو تـرس و لـ هل ئ هگ  هبوو بوو  ل پر ۆان زیدل  هآ
ــ هد یــیزا هڕرتن و نــاگــ آــان  هراز هبــ ی ییهاســاینــا   هو آــار هر ئــ هرامبــ هن بــیرب
ــ،   هو هآــرد هد ــ هل ــ هو آات ــ هبــیتا یبــاع هباعــ  هان آــرد بــیســت هآــان د هڕ هدا م  یت
مـــوو  هانـــد و هـــچ هان دیـــ)ا باشـــترپــدو  ها باشـــپـــوار چـــ(یو دروشـــم هو هانــۆیخ
 یچهـ ی هرت و مـاوگ هالن د ژهئا  هل  هو هباع  هو باع هان بیرتنگ  هخن هڕ یآان هگیڕ
، انیـآان هوورژ  هو هانـڕ هگـان یموو هآان ه هراز هب،  دا هد هان نیكرتنگ ل  هخن هڕ
شـان  هو یكـل ژهئا یوا لمووز هآرد آ هد  هو هب یست هه)نیامیبن(ش دا یه هو ماو هل
وت و گـن هو ه هل ی هو لموز هئ  هبوو آ)رۆآل(  هو هئ یتید هو یهدا یڕئاو  هوت و آ هآ
  هبـ یتـ یهریپ یگن هڕو   هر آز و ماتۆز یآان هاوچ  هآ ینیب ،آرد)یرۆآل( یری هس
 ی)نیبنـام(تبل یچه  هآ ی هو هئ ب هب،  هنا بوویم ب هرآۆز و  هارید  هوپ یواو هت
 ی هنو شـو هئـ،  هآ هور هگ  هلیو هت ۆب یدا برد ۆیل خ هگ  هشاو لاآڕا ۆیخ یال ۆب
ر  هنــدو  هلــ  هقــیق هك دوو د یــه، لواســرا بــوو ههــ لــ ی هآــ هرمانــ هت فــفــ ههــ  هآــ
و   هو هبوونـ ڕآان دا موو یهپس گن هڕ  هنیو نوس هآ یهالو هدوآ  هوارید  هل ، ستان هو
و  هتا ئ،  هم بوو هان آیینایآانم ب هاوچ :یوتگدوان و  ههات)رۆآل(كم هآ یدوا  هل
ــ  هآــ  یمتــوان هالو بــووم د  هآــ ی هارانــگۆژڕ ،   هو هنمــآــان بخو هنوســراو یواو هت
و  همـــاو هك جـــاران نـــ هو   هآـــ هواریـــد  هاوان آـــچـــر  هبـــ  هتـــســـتا وام دالم ئ هبـــ
  هآـ هرمانـ هفـت فـ ههـ  هبزانم آـ م بلپ)نیامیبن( یوتگو  یه هه یتر یآ یهمایس
 ی هو هئـ ی هئامـاد)نیامیـبن( هش بـوو آـین جـاریمـ هآـ یـه ۆب ر؟ا خی  هك جاران هو

ــ ــوو آ ــ  هب ــ  هل ــ یاســایر  هس ــ یانژی ــب ۆیخ ــ،  هو هخــوار  هت ــ ی هو هئ ــ  هآ ــ  هل ر  هس
بـوو  هو همـابوو ئـ  هآ ی هو هو ئ هو یهندخورز  هب یكگن هد  هنوسرا بوو ب  هآ هوارید
ان یكنـد ههـ  هان لـیكنـد هالم هـ هآسـانن بـ یـهالن  ژهئـا یواو هتـ(نوسرا بـوو   هآ
  .مابوو هن   هآ هواریر د هس  هتر لچیاتر یز  هرمان هو ف هل  هگج )آسانترن یه

رو ی هك سـشـت یچهـ  هو هآانـ هلـ ژهئـا ی هگـوانڕ  هلـ  ههاتبوو آ ل یتر وایئ       
  هان بــیــالپۆگآــان  هرــاو دچــ  هراز هان بــیــد  هآــ یانی هبــ ۆبــ، بــوو هنــ  هر همــ هســ
و   هو هننـخو هد  هنامـۆژڕن و  هآـ هن دیـۆزیف هلـ هت یری هان سۆیخۆو ب  یه هو هست هد
  هو هآـــ هوشـــ هحـــ  هوا لـــ هت آـــیـــان دیـــ)نیۆلنـــاپ(ن وۆڕ هان دیـــاپر دوو  هســـ  هلـــ
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 واتڕ هان دا دیـپر دوو  هسـ  هش لـیـو هو ئ  یه هو هوانالل  هب ییپاپ یآ یه هلیب هس
ــات هد  هاســیپو  ــ ،آ ــ هراز هب ــان آ ــل و  هآ ــ هپ ــ( یل ــ)نزۆج ــی ــۆد  هان ل ــ هالب   هو هآان
ش و  هڕ یكـت هاآـچ) نیۆلنـاپ(ین و خـودوور آـرد هبـ  هان لـیـموو هه و هناوره هد
ش یـ)نیۆلاپنـ( ی  هآـ هك و جوانـیشـ ه)سۆمـال(ر آردبـوو هبـ  هلـ یرم چه یكالوپ
ــ هپــل و  همــوو آــ ههــ  یانــۆژڕ ۆو بــ هئــ  هآــ  ی)نزۆجــ(یخــانم یآــان هشــمیئاور  هل
  هو لـ ینـا بـووه  هو هآـ هسـین هآـ  هووچـ هد پـآـرد و  هد یر هبـ  هموو دا لـ هآش یه
آـان  یـهر هفـ هك نـ هت  هسكیالگ  هو هووداوانڕو  هاش ئپك  یه هفت هه،  آردبوو یر هب
  هك لــل همـۆآ،  بـوو هاتر دیـهـات ز هر د هالن دا هـ ژهئـا یال هنـاو قـ  هان لی همارژ

ـــجوت ـــ  هاری ـــ یكانهاوس ـــا یال هق ـــ ژهئ ـــوون و ده گالن بان ـــ هشـــتن آراب   ههاتن
  هالن بـــ ژهئـــا یزرا همـــ یآـــان هنشـــو یواو هتـــ،  هو هالنـــ ژهئـــا یال هقـــ یردانـــ هســـ
 یآـان هتشـ یواو هتـ  هوان  لـم یكانهاوس  هوان وات هئ، شان درانیآان ن هوانم
 ش لـیان سـتایـرۆز  هآـ)یبـا یئاشـ( یت هبیتا  هبوون و ب یازڕالن  ژهئا یال هق

ر  هســ  هال بــ هقــ یالنــ ژهئــا یواو هتــ، وتنگــ هل د هان هــیــپان بــوو و یــدل  هآــردو بــ
ك یـر هوا خـ، ار آـردن بـوونژبـ یكیر هخ   هو هآ هلمش ی هگلناو آ  هل  هو یهرم هگ

  هلـ ۆئـاخ یزان هد هان نی هو هئ،  هو هآرد هد هرز ن هان بیشیر هت س هنان هت  هبوون آ
 یقاقـا  هو هو شـ هئـ، راسـانن هاتر هـیـز  هو هآانـ همــرۆڤ یخـود هان لـیـآان  هراز هب
ر  هه  هو هآان هراز هب یآان هناو خانو  ها لیرۆراو ه هك و هزۆم ین وئاوازین هكپ
 یسـت ها هـیـرۆراو ه هو هـ مـ  همـ یگـن هناآاو د  هل ،   هوۆب هرز تر د ههات و ب هد
وا  هبـزانن  آـ  هسـت آـیو هان دیـ هو هآـان ئـ هلـ ژهئـا، اندژ هشل یآان هل ژهئا یایور

 یرجـ همـ  ها بـیـشـتوون ئایونڕ  هو هآـ یـه  هبـ  همجـار هآـ یـه ۆبـ  هل آ ژهو ئا مـرۆڤ
 ؟ هداو یووڕ چـیبزانن   هست آیو هانی هد ر؟اخیك دان  یهك  هت  هل  هو یهآسان یه
و  هر هبـ  هوۆر خـ هسـ  هو لـ یئـارام  هر بـۆو ز هوخشـك  هنیس  هآان ب هل ژهموو ئا هه

  هلـ  هو هرز هترس و ل  هر بۆز ، وونچآان  هراز هب یو خانوو هر هخشان و ب  هآ هباغ
راو یـگ هنـ پـ ۆیخ یآرد یند هه)رۆآل( هو همان ێو هستان و ل هو  هو هاآگر هش دپ
 ی هو هئـ ۆبـ ،وو وچـ  هو هآـ هر هنجـ هپ یال ۆب  هو ۆییهر خ هس  هل  هر بۆز یواشه  هب

  هلـــ  هو یهواشـــه  هر بـــۆش زیتـــر یآـــان هلـــ ژهئـــا، ن هآـــ هد چـــیوان  هئـــ بزانـــ
  هو هآـ هر هنجـ هپ  هشتنی هگ هد بلند بوون و د هق  هآ ی هوان هئ، شتنۆیڕ) رۆآل(یدوا
راز و  هبــ یرمــ هگــ یڕۆآــ  هآــردو لــ هان دیــآان هراز هبــ یوورژ یری ها ســڕوــو د هلــ

وا  هت آــیــان دیــ هو هان ئــۆیــخ یآــان هاوچــردو  ههــ  هبــ،  یوانــڕ هان دیــآان همـــرۆڤ
ر  هســ  هان لــۆیــخ یردگــزم  هو هكــپن و یشــتیوو نڕ  هو هآــ یــه  هراز بــ هو بــ مـــرۆڤ

لـالح  هبـ هز یراز هش بـ هو شـ مــرۆڤش  هش  هبوون ل یتیبر  هآ  هو هرۆ هگ یكزم
  هلـ)نیۆلنـاپ(شـتبوونیوو نڕآـان  یهر آورسـ هسـ  هان دابوو و لـی هآ هزم  ی هور هد
ــ ی هو هر هســ ــو م هئ ــ هو هز ــوو و ت ــ یواو هب ــۆآــان ز هراز هب ــ یهاســان  هر ب ر  هســ  هل

، رتبـووگا ڕآان   یهر آورس هس  هل یباش هر بۆان  زۆیخ .شتبوون ویوو نڕ یآورس
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   هو هآــ یــه  یــه  هان بــیــموو هقومــار بــوون و هــ یز هآاغــ یكــیر هخــ  هار بــوو آــیــد
قومـار آـردن   هان لـیسـت هد  هار بوو آـید یآات یآ یه هوش  هب ، آرد هان دیقومار

ان یـآ یـه  پیالـهنـد  چـهدان  آردو  ل و ف هو هخواردن  هان بیست هو د هو یه هیشاآ
  هابــڕ هش قــیتــر یكتــال آــردو جــار  هان بــیــآ یــه هریب  هابــڕ هش آــرد و قــۆنــ
 ی هو ئامـاد هو هآرانـ پـآان  هریب  هالسگش  همجار هو ئ هو یهآرا ژی هان تی هآ هریب
و  هئـ یالنـ ژهئـا یآ پۆتـهرو  هسـ  هلـ یاگـئا سـ هآـ،  هو هلـدان آرانـ هن و هیشۆن
 آـات  هلـ)فـاآس وود(ی هگلن آ هخاو ی)تنگنیلكلیپ(بوو هن  هو هآ هر هنج هپ یوید
 :یوتگـو  پـر  هسـ  هو یهسـتا هبـوو هـ  هو هسـت هد  هب  هآ هریب  هل یپ یكوانیل  هآ
 یسـتیوپ  هنم بـقـولیل هم و هـ هش بكـۆنـ  یـه هریم ب هئـ  هآ ی هو هش ئپ ێو هم هد
م تـــان بلـــپم و ر بـــ هم  دۆخـــ یاڕدا  هرـــل   هزانـــم آـــ هد یمۆخـــ یر شـــان هســـ
 یفــ هڕ هشــ  هآــ ی هوانــ همــوو ئــ ههــ  هو هومانــگك و  هشــ  بــ  هبــ  هو همنــ یال هبــ: هآــ
ر و یـش بیوانـ هن ئـ هئامـاد  هو هرـو ل یـه هدا ه یـه هو هبونـۆم آ هان لـیدار بوونش هب
 یارانگــۆژڕن ینــیب هن و دیــدا یشــحالۆخ یڕ هپــو  هوا لــ هآــ  یــهر وا هان هــیــونۆچب
ش و تـال ۆنـاخ یووداوڕك یل هگ ،آبوون یه  هب یڕ هباو و ب هنیق و آڕو  یی هڕتو

 یڕ هرو بـاویـك بـل هگـبـردو  یشـیرۆز یآ یه هناو ماوه ید هو یگن هو تفت و دلت
وت  چـه یو آـار یاسـتڕر ناۆز،   هو هشـپ  هن هاتـیـز هش  و دل تـۆاست و ناخڕنا
ببــات و  ی  هوڕــ  هراز بــ هبــ یآــ یــه هگلوا آ هآــ  هو یــهآرا هر دیــوا ب، نجــام درا هئــ

ت ـچ هك دان تژی یآان هنچیبن یواو هوا ت هئ تالت ب هس هرمان و د هف ین هخاو
 یبــوون هو نــ تــد ید هر وۆز یآــ یــهو نــا ئارام  هو یــهآا  هتــد یزۆو بلــ یزۆو ئــال
ـــا ـــڕش یئاس ـــ  هوو ل ـــ همـــوو د هه ـــات هكان درو دراوس ـــ آ  یكـــارانآر یواو هو ت
ن  هآـ هالن د ژهئا یال هق  هاو لچو  هو هنڕ هگ هل د هان هیآان هن هخاو  هكان لهاوس
نـم و  یـه هگ هد یاڕدا مـن  هرسـتالئ ، تنچ هك دت یواو هت  هان بژی یت هڕ هو بن
  هش لـ هسـتاآو و ئ هاست بووڕنا یموو هه  هونانۆچر و بیموو ب هو ه هئ  هم آل هد
او چـــردان و  هم ســـ هئـــا ئــ،  هآـــراو بـــن بــ یمــوو هو هـــ  همـــاو هو نــ هووچـــن ی هبــ
و  هئــ  هو هالنــ ژهئــا یال هقــ  هآانمــان لــ هســتۆو د همــئ ی هو دانشــتنان هوتنانــ هكــپ
 بـ هش ب یهال هم ق هناو ئ یانژی یت یهنچۆ یو بار نلم هس هد  هانیاستڕموو  هه
ر  هســ  هلــ)تنگــنیلكیپ( هو هتــر یزراآــان همــوو مــ ههــ یشــق هر مــ هســ  هتــب هومــان دگ

ــ هباســ ــیڕ ی هآ ــو  ۆی ــ :یوتگ ــن ل ــر دلنۆز  هو هم ــ هام و دی ــوانم ئ ــ  هو هت ــبل   هم آ
اتر یـتـر ز یزراآـان همـ یواو هتـ  هالن ل ژهئا ی هگلآ یخواروو ی هلپ یآان هل ژهئا

  هداو  هو یـهال هم قـ هان لـیـر هسـ  هآ ی هوان هموو ئ هه، نۆخ همتر د هن و آ هآ هآار د
الن  ژهئـا یال هقـ یآـان هو هفتارو آرد هڕ یواو هت  هزانن آ هر باش دۆز  یهاستڕم  هئ

ــــ ــــ ۆب ــــ هد  هو هئ ــــش ــــبب  هت آ ــــ  هت ــــ هس ــــق هر م ــــرد یش ــــان هو هآ ــــ یآ  یواو هت
ــ ــ هخــاو ی)تنگــنیلكیپ(زراآــان هم ــ ین ــ) فــاآس وود(یزرا هم ــآات  هل  پك دایكــ 
  هتــر بــیئ :یوتگــدا و  ی هآــ هباســ  هبــ ی ژهـبــوو در  هو هســت هد  هر بــ ههــ ی هآــ هریـب
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 ی هنـۆب  هن و بـی همان بكۆو خ هوئ  هل ییز باۆریپت ب هوا د هزانم آ هد یستیوپ
ك  یـهل  هگـ  همـان لـ هانـیند هوی هپـو   هوئ یت یهستاۆدو  هوتنان هرآ هموو س هم ه هئ

ــ ــ یهســتاۆم د هداو ئ ــیو هاوآار یت ــ هان ــان ل ــ  هم ــ هگ ــا یال هل ق ــ ژهئ  یواو هالن و ت
ش  هو هتـوانم ئـ هد، تـن هبسـ  هر هپـش یاتریـت و زـب یی هشـیم هستانمان دا هـۆد
آتـر  یـه  هبـ ژد ڤمــرۆراز و  هبـ یآـان یـهند هو ژهر هز بیگر هو دوا ه هم  هل  هم آبل

ــ یــهاوازیج یچو هــ هكــآ یــهان یشــانۆكول و ت هنــابن و هــ ــــن  هك ل راز و  هوان ب
  هم آــتــوانم بلــ هك وان و د یــهك  هآــان و هرفتــگرو یــگ یواو هو تــ  یــهدا ن مـــرۆڤ

 ید هئـ، نننـو هان دۆیـك  خ یـهك  هو و یـهكاران داآارو آر  ی هشآ  هل یموو هه
ــ هگــآار ی هشــآ ــ  هران ل ــوو شــو هه ــ هرد هوا د ؟ یــهك ن یــهك  هك ونم ــ هآ   هوت آ
ش پـو  همـ  هلـ  هآـ ی یـه هو نكت هئـ  هآـ  بوو،شحال و شادۆخ  هوند هئ)  تنگنیلكیپ(

ــوو باســ ی هئامــاد ــل یآردب یو ب بكــات  هوــ  هو هتــگ ــوان ی هن ــ یت ــلیب  هآ و  ت
ش ئـاوا سـور  هآـ ۆیـهر بـوو بـوو بیـگرودا  هگـ  هلـ ی یـه هو نكت هئ یآان هموو وش هه
و  هو هاك آـردپـ ۆیخـ یڕگك قـوـنـد جار چـه  هآـ ی هو هئـ یدوا  هلـ،  ا بـوڕ هگـل هه
 ینـچی یالنـ ژهل ئا هگ  هآانتان ل یهر هس  هرد هرفت و دگرو یگ  هور ئ هگ هئ :یوتگ

و  هخـواروو بـ یآـان هنـچیل  هگـ  هر ئـاوا لـ هش  هیمـرۆڤ ی همئ ۆخ،  یه هخوارو ه
ــــــگ ــــــگرو ی ــــــان خــــــواردووریگ  هو هرفتان ــــــ هم ــــــ هو ه ــــــ،  همان ــــــه هم نكت هئ  ی ی
 :یوتگـدا یـیدوا  هلـ  هاویـرۆراو ه هو ه هبز  یهناه ی هآ هڕۆآ یواو هت)تنگنیلكیپ(
 یوژیـب  هانـیویوا  توان هم آـبـ هرد هآان د هراز هب ۆم بۆخ یاسپو سو ییز باۆریپ
 یارگـو ب هوخرسـ  هالن بـ ژهن و ئـا هاتر بكیان زیشیو آار  هو هن هم بك هالن آ ژهئا
مـوو  ههـ  هسـاش داوام لـئ :یوتگ) تنگنیلكیپ(دا  یآان هقس ییتاۆآ  هل، ننا بڕ

  همـوو لـ هو هـ هو هنـ هبكـ پـان یـآان هكـپسـتن و  هابـوڕ  هآـ  یـه هو هبـوان ئـ  هئاماد
ان یـآان هكـپ هلـ الن فـ ژهئـا یال هقـ یرز هربـ هوتـن و سـ هرآـ هسـ یادیـ  هموو ب هه
  هداداو بــ یو هز هان بــیــبــوان الق  هئامــاد یواو هوســا تــ هئــ   ،ن هآــ یشــۆن و ن هبــد
  هنــد هو هئــ  هو قســان هبــ)نیۆلنــاپ(و   یشــۆلن هان هــیــآان هالســگ  هو هزانــڕ  هلــپ چــه
ــوو آــۆخ ــ  هشــحال بووب ــ  هو ۆیــهخ ی هگــج  هل ــو  هو یهســتا هه ــ هب ــ هرداخ ــ ی هآ   هل
ــ ــنیلكیپ( یرداخــ هب ــ آــات، دا)تنگ ــرۆراو ه ههــ  هآ ــپ چــهاو ی  یــیزان دواڕــ  هل

ــات نــد  چــهش یــو هئــ  هآــ یبــ یر هد،   هو ها مــابوپــر  هســ  هر لــ ههــ)نیۆلنــاپ(ه
 ێمـوو جـار هك هـ هو)نیۆلنـاپ(آـات هد یشـ هشـكپو   یـه هوتن هگـ ۆبـ یآ یه هنوآت
ــ ــ همجــار هئ ــورت  هش ب ــ یآ ــ هڕ  هو ب ــو  یوان ــ یی هاراوپ ــ :یوتگ ــیمن ــهال  هش ل ن  ی
و  یڕ هبــاو و بــ هپــخرا یمــ هرد هســ  هآــ ی هو هرم بــ هو هختــ هر شــادو بــۆز  هو همــۆخ
  هسـتا بـو ئ هماو هكانمان نو دراوس همئ یت یهمناژك آردن و دو یه  هل یسیپدل
آـرد  هد  هو هالنـ ژهئـا یال هقـ ژیان دی هند  پروپاگه  هآ ی هزان هو ناح هئ،  هووچر  هس
ن هــان یــر هپــاڕش و ڕۆشــ  هتــر بــ یآــان هگــلآال، قه یالنــ ژهئــا ی همــئ  یــهواگ  هآــ
وون ڕ یواو هت  هب  هستاآن ئی هآ هكانمان ساز ددراوس ۆرفت بگرو یگن و ی هد هد



  شتى هد د هحم هئ: يرگر هو         رويل ۆرج ئۆج      ن    ژهای ئ قه 

  

ش و پـو  همـ  هلـ،  هبوو  هس هل هو دۆبوون و در هاست نڕ  هم قسان هوا ئ هآ  هو هت هبو
،  هبـوو یو ئاشـت یمنـش و هیا ئاسـاین هت  هآمان هر هگ  همئ  هآ ی هو هستاش ئئ
كانمان دا دراوسـ یواو هوان تــن  هل یئاشت  هشیم هه  هآ  هآردوو  هو هزمان ب هح
  یآـ یـه ۆژهپ  هلـ  هگـم ج هآ هد یت یهرا هابڕم ۆخ  هآ  همئ ی یهال هم ق هئ، تنب هه
  هر بـۆز  هسـتاآش دا  ئ هوانـ همـوو ئـ هل هـ هگـ  هلـ،  یهتر ن یكشت یچرازان ه هب

  هبـ ڕ هك و بـاو یـهآار  هپـو خرا هپـت و خرارفـگرو یـگ یچهـ  هم آل هد  هو ییهایدلن
  هلـ یمـوو هو هـ همـاو هو نـ یـهوان دا نن  هآتر آردن ل یه یت یهاژآردن و د هك ن یه

 یال هقـ یآردنـ یتـ یـهرا هابـڕ ی هودا شـ ییـهم دوا هلـ: یوتگـ) نیۆلنـاپ( هووچـناو 
المـان  هقـ یوخـوارو ی هلـپ یآـان هلـ ژهدا ئـا  هانۆژڕم  هل  هونكچ،   هاوڕۆگالن  ژهئا
،  لســاون ههــ یــپو   هشــان داویان نچیــوپ پــروو   هوجانــ هگــ یفتــار هڕوشــت و  هڕ
سـتا الم ئ هبـ،  آـرد هد گبانـ ڕێهـاو یناو  هان بیآتر یهالن  ژهئا  هآۆمیتا ئ هه
 ێۆژڕمــوو  هش هـپـو  همـ  هلـ،  همـاو هنــ  یه هوو شـ هو بـ هراوییـگ لـ ی هڕگـ  هو هئـ
ت  هڕ   ژهڕـ  هبـ ، هرـن یكـراز هبـ یر هسـ  هللـ هش آـپـ  هالن لـ ژهموان ئـا هآش یه
   هراویـگاڕش  هم آـار هو ئـ همـاو هنـ  هو هئـ  هسـتاآئ، رتگـ هد ان لـیزڕبوون و  هد
 :یوتگــو  ۆیــیڕ یر هســ  هلــ)نیۆلنــاپ( هنــراو ڕۆگــ  هش لــ هآــ هراز هبــ یر هســ  هللــ هآــ
دا  هآــ هر بانــ هســ  هلــ  هآــ ی هوز هســ  یــهو ئاال هئــ  یــه هوان هز لــڕــ هبــ یوانــانم
ــ هد ــآ هش ــ  هو هت ــ هس ــن و لاآڕ یرنج ــا ب ــش ــیورد بوو ی ــ هو هن ــو  هآ ســم و  ی هن

،  هو المــان داو همــاو هش نــ هو هئــ  هســتاآالم ئ هبــ،   هشــراونــاو دا آ  هلــ یكشــاخ
) نیۆلنـاپ(تـنیم هوز د هر سـ هالن هـ ژهئـا یال هقـ یئاال یگن هڕ  هآ  یهش وایاریب
شـات و یرما همـوو فـ هو هـ هئـ یپاسـك سوـل هگـ:یوتگـآردو )تنگنیكلیپ(  هل یووڕ
و  یتــ یهســتاۆد ی هربــار هان دی هآــ هوتــار  هوا لــ هم آــ هآــ هد)تنگــنیلكیپ(ی هانــڤی هپ

  یــه هم ه هالنــۆكچب یآــ یــه هخن هڕا یــن هتــ، انیــرمو هفــ یتــآ یــهآــرن و  یهاوآــار
  هتـ هلبـ ههـ، بـرد)الن ژهئـا یال هقـ(  هبـ ی همـئ ی هگـلآ ینـاو  هآ  یه هو هش ئیو هئ
آو جـاران  هت و ودر ڕۆگ هد)الن ژهئا یال هق( یناو  هآ یزان هد هان نی هو هوان ئ هئ
ر  هســ  هلــ)الن ژهئــا یال هقــ( یو نــاو تــبردر هنــاو د  هو ه)مــانر(ی هگــلآ ینــاو  هبــ
 ییتــــاۆآ  هلــــ)مــــانر ی هگــــلآ( هو هتــــب هد یو نــــاو هو هتــــآر هش د هڕ  هخشــــ هنــــ
ـــی هپ ـــ هڤ ـــاپ(یانآ ـــ) نیۆلن ـــ هالســـگ :یوتگ ـــان مشـــت بك ـــ هآانت ـــ هو هن ك  هرو هو ه
  هن و بـ هل بـد هآانتـان هـ هالسـگ  هم آـ کـه همـوان د ههـ  هلداواش یمن)تنگنیلكیپ(
نن و قــورت یلــ ههــ  هو ه)مــانر ی هگــلآ( یرز هربــ هوتــن و ســ هشــكو  یتــ هالمــ هســ
 یآجـار یـه  هدان بـدا یو هز  هبـ چك دان و قـاـالس لگـ  هش بـ همجار هئ، شنۆنیب
  .دا ان لیف  هو هانیو خوارد یشۆان نیل هه

و  یشـاد  هبـ،  بوو ڕوگرم و  هگ یتا بل هان هۆڤرازان و مر هب یڕۆتر آیئ         
ــ یهشــۆخ ــ هآتــر د یــه یووڕ هوو بــڕ  هو هرۆز یآ آــردو  هان دیشــۆو ن هو هان  خــواردی
م  هو ئــ یــه هنم و هئــ، وبــوونرم بو هگــر هســ یواو هتــ  هداو بــ هك دــان لیــآان هالســگ
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 یویـو د هئـ یآـان هلـ ژهن ئـا یـهال  هل  هووداوانڕم  هو ئ  یه هر هم هرو سی هس  هن همید
ان ی هزمــ هڕزم و  هاو بــیــرۆراو ه همــوو هــ هو هــ هئــ یماشــا هتــ  هآــ  هو هآــ هر هنجــ هپــ
ن ایسـت هو هـ هوۆدا مـوت آردبـ هراز هو بـ مـرۆڤ  هڕۆو آ هان لیآان هكچوگآردو  هد
 آات هوان دڕ هاوچان یترس هم  هل پر سامناك و ۆز یآ یهداهاتوو هآرد آ هد  هو هب

ان یـــ هو هدا ئـــ  هو آاتـــ هلـــ،  تـــاددر هســـ  هبـــســـاتیان  زۆر کارهو  هانیشـــپ  هو لـــ
  هآـان بـ هراز هبـ یآ پۆتـهرو  هسـ  یه هوم شـ هن ئـاوا بـچـۆ  هآ  هو هادی  هو ههات هد
م  هآــــز و آــــ  هاوچــــ  هبــــ)رۆآلــــ(مــــاون؟ هران نــــآــــو جــــا هو و هاوڕۆگــــ یواو هتــــ
آــان مــووت  هراز هبــ ی هنــماو ویســ  هو لــ یوانــڕ هد یوال همــالو ئــ هئــ هو یــهناآانیب
ان یكنـد ههـ  هآـ ینـیبی هآـردو د هد ی هڕۆراز مـ هم بـ هئـ ۆب  هراز هو ب هل و هو هبو هد

ــ پیــنج ــ هب ــ هرغ ــ هباب ــد هن و ه ــچــان یكن ــ هوار ب ــ هرغ ــ هباب ــد هن و ه  ســان یكن
ــ ــ هرغــ هب ــ(ن و هباب ــ هن )رۆآل ــ هدی ــ  ها لــیــئا  هداو یووڕ چــی  هآــ یزان آــان  هراز هب
  هو یـهآ یـهول و توانا همـوو هـ ههـ  هبـ،  هاوڕۆگـ ۆید خـۆاخی  هداو یووڕ یانكارڕۆگ
  هان لــیچیــوا ه هآــرا آــ هد هنــ ۆیبــ چی هآــ یوانــڕ هد یوانــ هو لــ هو هآــرد هد یریــب
آـان  همــرۆڤرازو  هب یڕۆآ یایرۆراو ه هان و هزڕ  هلپ چه،  هو ها بكاتیان جیچیه
  . هو هشتنیوونڕ  هو هقومار یزر م هس  هو ل هو هئارامتر بو م هآ

ر  هسـ  هو لـ یو ئـارام یمنـه  هر بـۆز  هو هآـ هر هنجـ هپو یو د هش لیآان هل ژهئا    
ان یــكاوگن هنــد هــ چــهشــتان ه،   هو هو دوا آشــان هر هواش بــــواش هــو ه ۆییخــ
ــ  هو آــ هوۆا بلنــد بــیــرۆراو ه هو هــیشــ  هیشــ یگــن هد  هشــتبوو آــیهاو هنــ  یال  هل
و  هو هانـڕ هگـ  هو هآـ هر هنجـ هپـ یال ۆسـان بـیش دیآـان هلـ ژهئـا، هـات هد  هو هآـ هڕۆآ
ان ۆیـان آـرد بیری هسـ  هآ،  هداو یووڕ چی  هتاآو بزانن آ  هو یهوانڕان ی هآ هوورژ
قومـار  یزـر م هسـ  هآتـر لـ یـه  هلـ هو هف آردنـیگ ۆو خ ق هت هم هد  هآ  هوۆوون بڕ
ومـان گان یـم هئـ، دات هز دم  هل یتر مستیو هاندو ئڕ هنی هد آ یه،  هدا بووی هپدا
ن  هآـ هك دـل  هسـیان وا خیموو هو ه هو هخات هد ۆدر  هم ب هان ئیو هآات و ئ هو د هل

و یــو د هئــ یآــان هلــ ژهئــا ۆبــ پاشــان،  هاندووژ هشــل یواو هتــ  هان بــی هآــ هڕۆو آــ
ر تـآ یـه  هان لـیـلآـان  ف همـرۆڤرازو  هردو ال ب هه  هآ  هو هوون بوڕ  هو هآ هر هنج هپ

  هان لـیـ همـوو مشـت و م هو ه هو ئ  هویان زانیآتر یه یلف  هردووال ب هو ه هآردوو
وا  هآـ  هوۆرز بـ هبـ .و ترسـناك یی هڕتـوو  هلـ پـ یگن هد  هدوازد. هبوو ێند هر ه هس
 یـتـا بل ههـ، وونچـ هك د یـه  هآسان بوون و بـ یهان یآان هو هاوار  گن هموو د هه
ان یچیـه  هان لـیچیـه،  ك وابـوون یـهك  هر و هان هیموو هه،  بوو هر هم هرو سی هس
 ڕان ویـواق  هو هآـ هر هنجـ هپـ یویـو د هآـان لـ هلـ ژهئـا یواو هو تـ  هو هآران هد ها نیج

ــ ــابوو س ــ هو هوورژ یری هم ــ هن دای ــرد ن ــوان هان دی هآ ــ یت ــ  هآ ــ  هب ــ یچه ك   یه هوش
آـو  هك وابـوون و و یـهك  هان ویـموو هه  هونكچ،  هو هن ها بكیك جل مـرۆڤرازو  هب

ش  هو آامــ همـــرۆڤ  هبــزانن آامــ  هآــرا آــ هز نــیــگر هتــر هــیئ، هــاتبوو ان لــیــآ یــه
  .ران شاریپ 1982.9.1شتی د ده حمه ئه   واو هت                       . هراز هب
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   هدواو  هك لیرنج هك و سئاور

دلمان ، نیبوو  هخان یشار  هران لئ  هبوو  ل 1982 یسال  هآ هوسال هئ        
ناو   هئاوار  هب  هند چهر هه، نیمانۆخ یشتمانیوم و ن هناو ق  هل  هش بوو آۆر خۆز
 یچن هیآوردستان  بوو یتال ڕۆژهه  هل  هدا آ یاستڕ  هالم ل هن بیبرا هد
  هل  هگج ،ینیب هد  هن  هو هخان یمان و شارۆخ ی هآ هوان شارن  هآمان ل یهاوازیج
ر  هس  هر جاران بۆز  هآ  وه هر هرآیگدا یمنانژدو یاآناپ یر هگیآار یست هه
ندار یبر  هجارو بار، بوو هزال د  وه زانه و نه شتووی هگ هن پو  هلكیساو یلك هخ
، نیآرد هان دیری هس  هل هه  هر بۆو ز  هو هاستڕنا یكاوچ  هزان ب هن و ناحیآرا هد
ر  هو پان یم هخ، بوو ییوا هڕو نا یاستڕو ناژق  هل پان یدل  هآ ی هوان هئ
ر ۆز  هآ  هنیق هاستڕ یران هرو هپزان و خاآۆدلس یاآپ یست هالم ه هب، نیآرد هد
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 یستانۆد، نیآرد هشاد د  هشیم هه یدا دل یاستڕر نا هس  هبزال بوو 
، و هتچادمان نای  هز لیگر هرانشار هیپ یشار ی هردان هردو م هست و میو هشۆخ
ست و دل و  هاوو هچ  هشیم هه  همان هقار  هو شار هئ ی هو براو خوشك و خزمان هئ
 یو سالو یستیو هشۆزو خڕ  هو هستانیو هشۆو خ هموو ئ هه یادی هب، رونمانن هد
و باس و  هش و نكتۆخ ی هقس، م هآ هموان د هه  هش ب هشكپ  میشه ههنم ایاپ ب

  هخان یشار  هرانشار واتیپ یردان هرو مدل  هلۆڕ یاست و دروستڕ یخواس
  ڤال ئازیزم کاکه و ههمن   مانه رده و سه ئه،  هو هتچادمان نای  هز لیگر هه

 آ یه  هل ێو هلوی بوو، شت براشم له ریم ده بوین و که  وه که یه بار حاجی به جه
ا ماموستبار  جه  من و کاکهدا  هو شار هئ یآان ییهما هاهنڕ  هقوتابخان  هل

  هل  هآ  یی پیرانسار مامۆستا بوو،ئمه ی ئاماده قوتبخانه  ریمیش له که،ینبوو
 ی هآ هو هت هناو خاك و ن  هل، هو هنیاڕ هگ ۆییها نام هسال یدوا  هو هران هند هماز
دا انم هزانیست و ئازۆو د هل ئ هگ  هل ،ینش بووۆدلخ یتا بل هو ه انمۆخ
م  رده ،ههمر هن یبار حاج هج کاکهمن و ،  زانی ده نامۆ نه  به انرگیز خۆم هه
 ل یمن  هآ ی هو قوتابخان هبوو لر ماموستا  هش هیو هئ و بووین  وه که یه به

ماموستا   هب یو هسان ی هقوتابخان  هل  ،بوو ێو هش لیشت هم دیر هآ، بووم
 کرد، ده  کانی خانه ئازیزه  ڕۆله  تمان به گیان خزمه  دڵ و به  به، زرا بوو هدام

 ژم  هل  ،نیا هاتبووڕ یر هد هرب هد  هل  همئ، بوو هاد در شۆز  هو هآ یه  هدلمان ب
  هران بوو بوو و لئ ی هئاوار  هو یهمال و منداالن  هش بیشت هم دیر هآ  هبوو آ هن

ند  چهن  ی هول بد هه هارمان دا آیكمان برس هه،  هوۆرسابیگ  هخان یشار
مان  هم آار هداهاتوودا ئ  هو ل یآورد ینیریش یر زمان هس  هنییگرب هك وبآت
  هب  هتووآڕ هپ یانگر هو ی هور هگ یآ یهاگز هد  هن بی هكین و بی هش بخپ

  هك بت هن خزمیمان بتوان هم آار هو ب یآورد ینیریش یر زمان هس ۆآان ب هنرخ
موو  هه  هل  هآ ی هخاننر  هب  هتووآڕ هپ  همك هو ح هئ ،نی هبك یآورد ی هبخانآت
کانی  موو زمانه هه  لهو  تو هآ هست د هد یفارس یزمان  هب  هو هكت هباب

ن و ینیب ل یخوا یش ناو همئ  ،یفارس یر زمان هس  هت هدراون یگر هو  دونیاوه
 یول همان دانابووو و هگرنگر ۆز یكشت  هب  هن آی هبك  هزن هم  هت هو خزم هئ
وابوو ، ن ی هبد ینجام هئ یاستڕ  هب هآ دا هد  هو هو بار هن لماۆخ یوتن هرآ هس
و ) لیروۆرج ئۆج یالن ژهئا یال هق( ی همانۆڕم  همن ئ، آرد  هو آار هستمان ب هد
  هاردن آژلب هم  ه)ۆر آاملب هئ ۆینام(و ) یس آازازانكۆكین ژیبرا آو( یمانۆڕ
م یر هاردو آژلب هه) یس آازازانكۆكین یرباۆز( یر حاجبا هم و جگان بیر هو
ارد و ژلب هه ی)ن هند هجاآل یحش هو یو ئاوا)سۆكین یگر هامی یئازاد(ش یشت هد
ر الم  هه واوم آرد و هتالنم  الی ئاژه قهر زوو  همن ه  ینیڕۆگ  هستمان آرد ب هد

  هآ،  هوۆمن ماب یال ی هو ساالن هتا ئ  هآردو آ یواو هش تیشت هم دیر هآ،  هوۆماب
 پاچ ی هنرخ  هب  هبو آت هئ  هوام آیه  هب  هو هم بردۆآوردستان ب  هو هامڕ هگ
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ك ل  هآ ییشل آرد بوو دوا ل یست هد یبار حاج هالم  ج هب، تآردب
و  هش بوو بۆر خۆمان زر حال د هه  هب .راخیآرد  یواو هن جا نازانم تیالب هه

 یانژیاو پوڕو هئ  هوتم همن آ،  هو هنیوت هك دوور آ یه  هوا بوو ل،  هگرنگ  هآار
  هآ ی هو هو ئ هن م مردتوانم بل هو د  نهم یانژین یخت تر هس  هالتان آ هو  هدوور

ش  هب ب موو شت هه  هل ،تمر هد  هو همن یال هب  هو هوت هدوورآ ۆیخ یت هو  هل
 اوم ناوگن هه گر هو م هر هووم بچ ۆییو نام هر هب  هزانم آ هروا د همن ه، تب هد
م  له  هآ،  هو هوتم هشان دوور آۆكبات و ت هخ یڕۆز و آیئاز یارانیست و ۆد  هل

 دازن هم یلولی هئ یشڕۆش یساالن  هر زوو ل ها هیم برل هر جار دۆزدا   نامۆییه
  هل پ  هانژیم  هم ئ هب م،ردبام  وه هآوردستان یمنانژدو یالمپر ناژ  هل
ز یگر هن هیگن هڕرن و یش یخاآ یدوور  همان ل هانیت ههام هو ن یر هو هرآو
 ی هو هالم ئ هب،   هو هنیوتبا هآ همان دوور نۆخ یزانیاران و ئازی  هت ل هق ،باید هن
واو یموو  ه هتر هیئ . هو هتڕ هگناز یگر هو ه هسود ب  هتاز  یهایاو بریزۆخ هآ

م ۆازم بوو و خیها سال ن هم بوو و سال هه  هو هانیگو دل   هب هآ یكازیئاوات و ن
م دا ل ۆییت ونام هغورب  هل یموو هم  ه هازانیو ئاوات و ن هئ یقوربان  هآرد هد

 یش آوردستانیت هو ق همیبوو هن نیش ب هڕز یگر هه  هآ  هند چهر هه، ون بوون
  هل  هم هه  هآ ی  انهازیو ئاوت و ن هو ئ هو هتچر نایب  هم لۆخ یزیئاز

نم و یش ب هگر  هانم هژی ی هناس هم و تا دوا ه هآ هد ۆب یبات هخ  هو هشیت هغورب
بت و  خۆ ده  هرب ر ڕزگار و سه آوردو آوردستان هه  آه و پشم وایه نمیب هباش د

ندان  آانی خۆی شاد و خه هئاوات  النی جھان به ـوو گه مك هھ آوردیش وه
وم و  خاک و قه  له  وه دوور بوونه  که  پم وایه من  که  نده رچه هه. بت ده
  ی له رگیز ئۆخه و مرۆڤ هه  همان هو ن گر هم ییدا ئاواره  سان و ژیان له که

دوای   م توانی له من نه  که  وه زۆر بر داخه .نامۆیی دا ناکات  ژاینی خۆی له
ڕگای   دا له م نهر کۆ م هه ینم،به چاپی بگه  الن به الی ئاژه واو کردنی گه ته
یشتن  گه بۆ نه  بوونیش هۆکارکه  ئاواره  که  ، پم وایه وه زنه مه  ته م خزمه ئه
 نمی هگب یپاچ  هبالن  الی ئاژه ه یم توان هن  ش بوو که بۆیه،  وه کانه زوه ئاره  به
 یت هئازاد و حكوم یكآوردستان یر هس ی یهسا  هل  هوام آیه  هستاش بوا ئ، 
 ی هانگرنگ  هوت هسك هموو د هو ه هئ ی یهسا  هل،  هو هآوردستان یمر هه

  هوپم ۆستا ختا ئ  هآ ی همان هره هو ب هئ  هتوانم آب   هو هزمیئاز یآوردستان
 ی هبخانآت  هتو هآوردو بك یزانیئاز یست هر د هب  هم هخیو ب هماندوو آردوو

م  هئ  هآ، م هان بكیپاچو  هو هوسمان نیو ب هو هم هان بكی هئاماد  هویوار هآورد
بتوانن   هست هب هو م هئ ۆب  هآ  هی هه وتوو هرآ هس یئاراس یاگز هد  هشم ل یهداوا
اس و پسو ی هگش ج هم هئ  هآ ،ن هبك پاچ ۆآانم ب هم هره هن و ب هم بدیت هارمی
هآ ین هم هپاچ ی هانیوزارگت هموو خزم هو ه هر ئ هرامب هب  همانیستیو هشۆزو خڕ  
  هشیم ههنی  مه زگاکانی تری چاپه واوی ده و ته  یهاگز هو د هم  ئ هو هئاوات  هب
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، تببار گزڕو ئازدو ۆخ هرب هر س هش هینیگن هڕ یو آوردستان نو هش بكپر  هه
 ی هبوو و ن گر هم  هجوان ییزوو  هر بۆز  هآ یبار حاج همر ج هن ۆشم بیداخ
 یآوردستان  هشان لۆكبات وت هو خ یی هرموو سال ئاوا هو ه هئ یدوا یتوان
آوردو   هب یخش هب یاآپ یانیگ ییزوو  هر بۆو ز  هو هتس هر بحار آراو تگزڕ

ل و  رد بوو بۆ گه تگوزارو پاک وبگه نیرو خزمه کی ڕۆشه یه ڕۆله  ،کهیآوردستان
توانا و لی هاتوو  تا بیی به یآ یه هلۆڕ یبار حاج هج،  وه نیشتمانی خۆیه

بات و  هخ یزۆدلس یڕ هپو هب،  بووتگوزار خزمهرو  هرو هپشتمانیز و نۆلسد
رو ین ب هآردو خاو هد  هو هآوردو آوردستانڕزگاری ناو پ  هل یشانۆكت

، مربوو هن یبارزان یبازڕ یزۆدلس یآ یه هگر هشمپ، بوو  هنیق هاستڕ یكڕ هباو
  هان لیواآان هڕاست و ناڕنا  هوونۆچب  هب  هآ ی هسان هو آ هل ل هگل  هگ هل
هات  هد  هو هسان هآ  هرۆو ج هن توشمان بیبوو  هخان  هل  هآ ی هو ساالن هئ یواو هت
ردانی کورد  مه  وره گه  تیان به و سوکایهر  هس  هنهیآرد هان دیرشه  هآ
  وان جۆره ل ئه گه  له  هو هرۆز یكمشت و م  هتوشمان ب  که کرد،بۆیه ده
و بوختان و وایی  و نا ڕه رپچی ئه به  میشه هه  ،کههات ده  وه سانه که

رو یب  هرگریمان ل ،به وه هیرز هرب هو س یشاناز  هبزۆر  هآ  وه دایه مان ده گوتنانه
  هبازڕو  هل یرگر هش بیتا مردن هستاش و هئکرد،  ده  هو همانۆخ یوونۆچب
وتنی  رکه کانی سه هۆکاره  و به نیمان نیش هپ یز لیگر هن و هی هآ هد    هزن هم

موو  هه یاآپ یانیگ  هزاران سالو ل هه، زانین کوردو کوردستانی ده
  ته بوونه  وه ڕگای نیشتمانه  له  کهآوردو آوردستان  ی هدانیه هش ئه

  هشیم همرو ه هن ی هرآرد هس یاآپ یانیگزاران سالو  ها هه روه قوربانی،هه
موو  هو ه گر هم هجوان یسیدریو آاك ئ مر هن یفا بارزان هندوومان مستیز
 آوردو آوردستان ی رگه پشمهو  هو هنچادمان  نای  هز لیگر هه  هآ ی هوان هئ

  .آوردستان ژیآورد ب ژیب ، بوونه
  2002رلین  به یشت هد د هحم هئ
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