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 ين ياته زووحه
  

 )1988(1367 –) 1922(1301) یئاگر(ژێ�و گه یل دوكتور عه
 

ــه    كثــك بــوو يــهكثــك بــوو يــهكثــك بــوو يــهكثــك بــوو يــه    يــهيــهيــهيــه         بــوو، لــه رؤژگــاري زووبــوو، لــه رؤژگــاري زووبــوو، لــه رؤژگــاري زووبــوو، لــه رؤژگــاري زوو    كثــك نــهكثــك نــهكثــك نــهكثــك ن

ــوو   ــك بــ ــه چؤمثــ ــثكا تاقــ ــاو دؤصــ ــه نــ ــوو  لــ ــك بــ ــه چؤمثــ ــثكا تاقــ ــاو دؤصــ ــه نــ ــوو  لــ ــك بــ ــه چؤمثــ ــثكا تاقــ ــاو دؤصــ ــه نــ ــوو  لــ ــك بــ ــه چؤمثــ ــثكا تاقــ ــاو دؤصــ ــه نــ         لــ

        حـــراحـــراحـــراحـــرا    ري لـــه كثـــوان، بـــين لـــه بـــه    ري لـــه كثـــوان، بـــين لـــه بـــه    ري لـــه كثـــوان، بـــين لـــه بـــه    ري لـــه كثـــوان، بـــين لـــه بـــه        ســـهســـهســـهســـه

        فــــرافــــرافــــرافــــرا    ري لــــه بــــهري لــــه بــــهري لــــه بــــهري لــــه بــــه    ئــــاوا و ســــهئــــاوا و ســــهئــــاوا و ســــهئــــاوا و ســــه    لــــهلــــهلــــهلــــهبــــين بــــين بــــين بــــين 

        هــــات ئــــاوثهــــات ئــــاوثهــــات ئــــاوثهــــات ئــــاوث    ر شــــيواوث تثــــي دهر شــــيواوث تثــــي دهر شــــيواوث تثــــي دهر شــــيواوث تثــــي ده    لــــه هــــهلــــه هــــهلــــه هــــهلــــه هــــه

        راوثراوثراوثراوث    ر دهر دهر دهر ده    گــــرت لــــه هـــــه  گــــرت لــــه هـــــه  گــــرت لــــه هـــــه  گــــرت لــــه هـــــه      ردهردهردهرده    شــــي وه شــــي وه شــــي وه شــــي وه     بــــه بــــه بــــه بــــه 

        عبـــاي ئـــاوي عبـــاي ئـــاوي عبـــاي ئـــاوي عبـــاي ئـــاوي     كـــه پـــذ بـــوو لـــه ده   كـــه پـــذ بـــوو لـــه ده   كـــه پـــذ بـــوو لـــه ده   كـــه پـــذ بـــوو لـــه ده       چؤمـــهچؤمـــهچؤمـــهچؤمـــه

ــراوي    ــدث مــ ــوون، هثنــ ــي بــ ــدث ماســ ــراوي   هثنــ ــدث مــ ــوون، هثنــ ــي بــ ــدث ماســ ــراوي   هثنــ ــدث مــ ــوون، هثنــ ــي بــ ــدث ماســ ــراوي   هثنــ ــدث مــ ــوون، هثنــ ــي بــ ــدث ماســ         هثنــ

ــرژاص    هثنــــــدثكي ذههثنــــــدثكي ذههثنــــــدثكي ذههثنــــــدثكي ذه ــه و هثنــــــدثكي قــــ ــرژاصقــــ ــه و هثنــــــدثكي قــــ ــرژاصقــــ ــه و هثنــــــدثكي قــــ ــرژاصقــــ ــه و هثنــــــدثكي قــــ         قــــ

ــه ــهبـ ــهبـ ــهبـ ــه      بـ ــوون لـ ــار بـ ــزثكيش مـ ــه  عـ ــوون لـ ــار بـ ــزثكيش مـ ــه  عـ ــوون لـ ــار بـ ــزثكيش مـ ــه  عـ ــوون لـ ــار بـ ــزثكيش مـ ــاص    عـ ــاصواين خوثنتـ ــاصواين خوثنتـ ــاصواين خوثنتـ         واين خوثنتـ

ــه ذ ــك لـ ــه ذذؤژثـ ــك لـ ــه ذذؤژثـ ــك لـ ــه ذذؤژثـ ــك لـ ــهذؤژثـ ــهؤژان جـ ــهؤژان جـ ــهؤژان جـ ــه    ؤژان جـ ــهنگـ ــهنگـ ــهنگـ ــه    نگـ ــهي نـ ــهي نـ ــهي نـ ــهوووو    ي نـ ــهبـ ــهبـ ــهبـ ــار    بـ ــارهـ ــارهـ ــارهـ         هـ

ــه ــهلـ ــهلـ ــهلـ ــه    لـ ــهسـ ــهسـ ــهسـ ــه    سـ ــؤگان هـ ــهر ئاسـ ــؤگان هـ ــهر ئاسـ ــؤگان هـ ــهر ئاسـ ــؤگان هـ ــه    ر ئاسـ ــهورث كـ ــهورث كـ ــهورث كـ ــار    ورث كـ ــه ديـ ــاروتـ ــه ديـ ــاروتـ ــه ديـ ــاروتـ ــه ديـ         وتـ

ــه ــهبايـــ ــهبايـــ ــهبايـــ ــه    بايـــ ــهك هـــ ــهك هـــ ــهك هـــ ــه    ك هـــ ــا دالـــ ــيكرد، دنيـــ ــهصـــ ــا دالـــ ــيكرد، دنيـــ ــهصـــ ــا دالـــ ــيكرد، دنيـــ ــهصـــ ــا دالـــ ــيكرد، دنيـــ         رزيرزيرزيرزي    صـــ

ــه ــهمــ ــهمــ ــهمــ ــه    مــ ــهچــ ــهچــ ــهچــ ــان     چــ ــان كيــ ــان كيــ ــان كيــ ــان وكيــ ــا ئامســ ــان وپثكــ ــا ئامســ ــان وپثكــ ــا ئامســ ــان وپثكــ ــا ئامســ ــه    پثكــ ــهعــ ــهعــ ــهعــ         رزيرزيرزيرزي    عــ

ــكه، هـــــه  ــكه، هـــــه برووســـ ــكه، هـــــه برووســـ ــكه، هـــــه برووســـ         ر تازيانـــــهر تازيانـــــهر تازيانـــــهر تازيانـــــه    وري دا بـــــهوري دا بـــــهوري دا بـــــهوري دا بـــــه    برووســـ

        ردوون بـــــاري بارانـــــهردوون بـــــاري بارانـــــهردوون بـــــاري بارانـــــهردوون بـــــاري بارانـــــه    ي گـــــهي گـــــهي گـــــهي گـــــه    لـــــه ديـــــدهلـــــه ديـــــدهلـــــه ديـــــدهلـــــه ديـــــده
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ــه ــه لووتكـــ ــثوه لـــ ــهدايـــــدا شصـــ ــه لووتكـــ ــثوه لـــ ــهدايـــــدا شصـــ ــه لووتكـــ ــثوه لـــ ــهدايـــــدا شصـــ ــه لووتكـــ ــثوه لـــ ــوان    دايـــــدا شصـــ ــواني كثـــ ــواني كثـــ ــواني كثـــ         ي كثـــ

ــه ــهبــ ــهبــ ــهبــ ــه    بــ ــران تاوانــ ــهفــ ــران تاوانــ ــهفــ ــران تاوانــ ــهفــ ــران تاوانــ ــثوان     فــ ــانگي شــ ــا بــ ــثوان و تــ ــانگي شــ ــا بــ ــثوان و تــ ــانگي شــ ــا بــ ــثوان و تــ ــانگي شــ ــا بــ         و تــ

ــه ــك هــ ــهتؤفانثــ ــك هــ ــهتؤفانثــ ــك هــ ــهتؤفانثــ ــك هــ ــه     تؤفانثــ ــه بــ ــاي گرتــ ــتا دنيــ ــه ســ ــه بــ ــاي گرتــ ــتا دنيــ ــه ســ ــه بــ ــاي گرتــ ــتا دنيــ ــه ســ ــه بــ ــاي گرتــ ــتا دنيــ         رررر    ســ

ــه   ــرد و كـ ــادي كـ ــؤم زيـ ــه  چـ ــرد و كـ ــادي كـ ــؤم زيـ ــه  چـ ــرد و كـ ــادي كـ ــؤم زيـ ــه  چـ ــرد و كـ ــادي كـ ــؤم زيـ ــه ده    چـ ــه دهوتـ ــه دهوتـ ــه دهوتـ ــت و ده    وتـ ــت و دهشـ ــت و دهشـ ــت و دهشـ         رررر    شـ

        رچـــوو، هاتـــه ذاســـتايي  رچـــوو، هاتـــه ذاســـتايي  رچـــوو، هاتـــه ذاســـتايي  رچـــوو، هاتـــه ذاســـتايي      ســـتثن دهســـتثن دهســـتثن دهســـتثن ده    لـــه بـــه لـــه بـــه لـــه بـــه لـــه بـــه 

        ووصــــاييووصــــاييووصــــاييووصــــاييرچــــوو قرچــــوو قرچــــوو قرچــــوو ق    لــــه باصــــاي وشــــتر ده  لــــه باصــــاي وشــــتر ده  لــــه باصــــاي وشــــتر ده  لــــه باصــــاي وشــــتر ده  

        ذ بــووذ بــووذ بــووذ بــوو    ردوون كــهردوون كــهردوون كــهردوون كــه    ي سثصــاو گــوثي گــه  ي سثصــاو گــوثي گــه  ي سثصــاو گــوثي گــه  ي سثصــاو گــوثي گــه      لــه هــاذه لــه هــاذه لــه هــاذه لــه هــاذه 

ــه   ــايت عـ ــه قـ ــه  لـ ــايت عـ ــه قـ ــه  لـ ــايت عـ ــه قـ ــه  لـ ــايت عـ ــه قـ ــاذه    لـ ــاذهرزا گـ ــاذهرزا گـ ــاذهرزا گـ ــه     رزا گـ ــيش تـ ــه شـ ــيش تـ ــه شـ ــيش تـ ــه شـ ــيش تـ ــوو    شـ ــووذ بـ ــووذ بـ ــووذ بـ         ذ بـ

ــه ــهچـ ــهچـ ــهچـ ــات      چـ ــي هـ ــان دوايـ ــورد، تؤفـ ــد ذؤژث ذابـ ــات  نـ ــي هـ ــان دوايـ ــورد، تؤفـ ــد ذؤژث ذابـ ــات  نـ ــي هـ ــان دوايـ ــورد، تؤفـ ــد ذؤژث ذابـ ــات  نـ ــي هـ ــان دوايـ ــورد، تؤفـ ــد ذؤژث ذابـ         نـ

ــه  ــاو تـ ــه سثصـ ــاو تـ ــه سثصـ ــاو تـ ــه سثصـ ــاو تـ ــاو ويشـــ     سثصـ ــوو و ئـ ــاو ويشـــ واو بـ ــوو و ئـ ــاو ويشـــ واو بـ ــوو و ئـ ــاو ويشـــ واو بـ ــوو و ئـ ــاتواو بـ ــاتكايي هـ ــاتكايي هـ ــاتكايي هـ         كايي هـ

ــه ــهكــ ــهكــ ــهكــ ــه    كــ ــهم كــ ــهم كــ ــهم كــ ــه     م كــ ــؤمي كــ ــا چــ ــه م دامركــ ــؤمي كــ ــا چــ ــه م دامركــ ــؤمي كــ ــا چــ ــه م دامركــ ــؤمي كــ ــا چــ ــذثنفففف    م دامركــ ــذثنچــ ــذثنچــ ــذثنچــ         چــ

ــه    دهدهدهده ــيت بـ ــهشـ ــيت بـ ــهشـ ــيت بـ ــهشـ ــيت بـ ــه    شـ ــت هاتـ ــهجثهثشـ ــت هاتـ ــهجثهثشـ ــت هاتـ ــهجثهثشـ ــت هاتـ ــه    جثهثشـ ــؤ بـ ــهو بـ ــؤ بـ ــهو بـ ــؤ بـ ــهو بـ ــؤ بـ ــتثن    و بـ ــتثنسـ ــتثنسـ ــتثنسـ         سـ

ــه ــؤي گرتــ ــاليب خــ ــهقــ ــؤي گرتــ ــاليب خــ ــهقــ ــؤي گرتــ ــاليب خــ ــهقــ ــؤي گرتــ ــاليب خــ ــاران    و وهو وهو وهو وه    قــ ــاري جــ ــارانك جــ ــاري جــ ــارانك جــ ــاري جــ ــارانك جــ ــاري جــ         ك جــ

ــاژه ــه هـ ــاژهنـ ــه هـ ــاژهنـ ــه هـ ــاژهنـ ــه هـ ــه     نـ ــه گرمـ ــا و نـ ــاو مـ ــه ي ئـ ــه گرمـ ــا و نـ ــاو مـ ــه ي ئـ ــه گرمـ ــا و نـ ــاو مـ ــه ي ئـ ــه گرمـ ــا و نـ ــاو مـ ــان    ي ئـ ــاني تؤفـ ــاني تؤفـ ــاني تؤفـ         ي تؤفـ

        ي ديـــاريي ديـــاريي ديـــاريي ديـــاري    ه تؤفـــان بـــه وثنـــه  ه تؤفـــان بـــه وثنـــه  ه تؤفـــان بـــه وثنـــه  ه تؤفـــان بـــه وثنـــه  لـــلـــلـــلـــصـــام صـــام صـــام صـــام     بـــهبـــهبـــهبـــه

        يثـــك مـــا بـــه يادگـــاري   يثـــك مـــا بـــه يادگـــاري   يثـــك مـــا بـــه يادگـــاري   يثـــك مـــا بـــه يادگـــاري       نـــد نيشـــانه نـــد نيشـــانه نـــد نيشـــانه نـــد نيشـــانه     چـــهچـــهچـــهچـــه

ــه ــهيـ ــهيـ ــهيـ ــه    يـ ــك لـ ــهكثـ ــك لـ ــهكثـ ــك لـ ــهكثـ ــك لـ ــه    كثـ ــه چـ ــهمانـ ــه چـ ــهمانـ ــه چـ ــهمانـ ــه چـ ــوو     مانـ ــك بـ ــد گؤالوثـ ــوو نـ ــك بـ ــد گؤالوثـ ــوو نـ ــك بـ ــد گؤالوثـ ــوو نـ ــك بـ ــد گؤالوثـ         نـ

        ك و دوو دووك و دوو دووك و دوو دووك و دوو دوو    ك يــــهك يــــهك يــــهك يــــه    شــــتا مــــابوون يــــهشــــتا مــــابوون يــــهشــــتا مــــابوون يــــهشــــتا مــــابوون يــــه    لــــه دهلــــه دهلــــه دهلــــه ده

ــه ــهچــ ــهچــ ــهچــ ــؤالوثكي     چــ ــد گــ ــؤالوثكي نــ ــد گــ ــؤالوثكي نــ ــد گــ ــؤالوثكي نــ ــد گــ ــاواز و دوور     نــ ــك جيــ ــاواز و دوور لثــ ــك جيــ ــاواز و دوور لثــ ــك جيــ ــاواز و دوور لثــ ــك جيــ         لثــ

ــه  ــه هـ ــه لـ ــه هـ ــه لـ ــه هـ ــه لـ ــه هـ ــه    لـ ــهر يـ ــهر يـ ــهر يـ ــوور      ر يـ ــاوي سـ ــدث ئـ ــا هثنـ ــوور  كيانـ ــاوي سـ ــدث ئـ ــا هثنـ ــوور  كيانـ ــاوي سـ ــدث ئـ ــا هثنـ ــوور  كيانـ ــاوي سـ ــدث ئـ ــا هثنـ         كيانـ
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ــه ــهب ــهب ــهب ــه     ب ــام ئ ــه ص ــام ئ ــه ص ــام ئ ــه ص ــام ئ ــه    ص ــهمان ــهمان ــهمان ــكه    مان ــكهش وش ــكهش وش ــكهش وش ـ     ش وش ــوون يـ ـ و ب ــوون يـ ـ و ب ــوون يـ ـ و ب ــوون يـ ــ    ههههو ب ــك ي ــك ي ــك ي         كككك    ههههك ي

ــه      ذهذهذهذه ــاين وي لــ ــزي مــ ــه  مــ ــاين وي لــ ــزي مــ ــه  مــ ــاين وي لــ ــزي مــ ــه  مــ ــاين وي لــ ــزي مــ ــه    مــ ــهم بــ ــهم بــ ــهم بــ ــوو        ردهردهردهرده    م بــ ــوودا بــ ــوودا بــ ــوودا بــ         ::::دا بــ

ــه      وهوهوهوه ــان ســ ــه بــ ــادر لــ ــه  ك چــ ــان ســ ــه بــ ــادر لــ ــه  ك چــ ــان ســ ــه بــ ــادر لــ ــه  ك چــ ــان ســ ــه بــ ــادر لــ ــتابوو    ري وهري وهري وهري وه    ك چــ ــتابووســ ــتابووســ ــتابووســ         ســ

        ذؤي تثبــــثذؤي تثبــــثذؤي تثبــــثذؤي تثبــــث    هثشــــت خــــؤري نيــــوههثشــــت خــــؤري نيــــوههثشــــت خــــؤري نيــــوههثشــــت خــــؤري نيــــوه    يــــدهيــــدهيــــدهيــــده    نــــهنــــهنــــهنــــه

ــه  ــه هـ ــث بـ ــه ببـ ــه هـ ــث بـ ــه ببـ ــه هـ ــث بـ ــه ببـ ــه هـ ــث بـ ــه     ببـ ــان هـ ــؤ ئامسـ ــم و بـ ــه صـ ــان هـ ــؤ ئامسـ ــم و بـ ــه صـ ــان هـ ــؤ ئامسـ ــم و بـ ــه صـ ــان هـ ــؤ ئامسـ ــم و بـ ــچث    صـ ــچثصـ ــچثصـ ــچثصـ         صـ

ــريش ذه     ذهذهذهذه ــي تــــ ــريش ذه مزثكــــ ــي تــــ ــريش ذه مزثكــــ ــي تــــ ــريش ذه مزثكــــ ــي تــــ ــثين     مزثكــــ ــيت ــــ ــثين بــــ ــيت ــــ ــثين بــــ ــيت ــــ ــثين بــــ ــيت ــــ         بــــ

ــه    ــر بـ ــه ژثـ ــوو لـ ــؤم بـ ــؤالو و چـ ــه   گـ ــر بـ ــه ژثـ ــوو لـ ــؤم بـ ــؤالو و چـ ــه   گـ ــر بـ ــه ژثـ ــوو لـ ــؤم بـ ــؤالو و چـ ــه   گـ ــر بـ ــه ژثـ ــوو لـ ــؤم بـ ــؤالو و چـ ــتثين    گـ ــتثينسـ ــتثينسـ ــتثينسـ         ::::سـ

        رز گـؤل لـه چـؤم جيـا بـوو     رز گـؤل لـه چـؤم جيـا بـوو     رز گـؤل لـه چـؤم جيـا بـوو     رز گـؤل لـه چـؤم جيـا بـوو         ر عـه ر عـه ر عـه ر عـه     سـه سـه سـه سـه     نـد لـه  نـد لـه  نـد لـه  نـد لـه      رچـه رچـه رچـه رچـه     هههههههه

        و نووســــابووو نووســــابووو نووســــابووو نووســــابوو    وهوهوهوه    و بــــهو بــــهو بــــهو بــــه    لــــه بــــن زخيانــــه  لــــه بــــن زخيانــــه  لــــه بــــن زخيانــــه  لــــه بــــن زخيانــــه  

ــه ــههـــ ــههـــ ــههـــ ــه     هـــ ــه چؤمـــ ــه ر لـــ ــه چؤمـــ ــه ر لـــ ــه چؤمـــ ــه ر لـــ ــه چؤمـــ ــده     ر لـــ ــاوي تثـــ ــده وه ئـــ ــاوي تثـــ ــده وه ئـــ ــاوي تثـــ ــده وه ئـــ ــاوي تثـــ         زازازازا    وه ئـــ

ــث ده  ــي بـ ــث ده لثـ ــي بـ ــث ده لثـ ــي بـ ــث ده لثـ ــي بـ ــته    لثـ ــتهسـ ــتهسـ ــتهسـ ــه     سـ ــات قـ ــه صـ ــات قـ ــه صـ ــات قـ ــه صـ ــات قـ ــه    دهدهدهده    صـ ــهر هـ ــهر هـ ــهر هـ ــه    ر هـ ــهم قـ ــهم قـ ــهم قـ         زازازازا    م قـ

        مممم    م بـــــه دهم بـــــه دهم بـــــه دهم بـــــه ده    ينثكـــــيش ذابـــــرد ئيتـــــر دهينثكـــــيش ذابـــــرد ئيتـــــر دهينثكـــــيش ذابـــــرد ئيتـــــر دهينثكـــــيش ذابـــــرد ئيتـــــر ده    بـــــهبـــــهبـــــهبـــــه

ــه ــهلثصـ ــهلثصـ ــهلثصـ ــه    لثصـ ــهي ئـ ــهي ئـ ــهي ئـ ــه    ي ئـ ــهم گؤلـ ــهم گؤلـ ــهم گؤلـ ــته    م گؤلـ ــتهش نيشـ ــتهش نيشـ ــتهش نيشـ ــه    ش نيشـ ــهوه كـ ــهوه كـ ــهوه كـ ــه    وه كـ ــهم كـ ــهم كـ ــهم كـ         مممم    م كـ

ــاوي وه  ــؤوه ئــ ــاوي وه ذوون بــ ــؤوه ئــ ــاوي وه ذوون بــ ــؤوه ئــ ــاوي وه ذوون بــ ــؤوه ئــ ــه    ذوون بــ ــهك شووشــ ــهك شووشــ ــهك شووشــ ــوور    ك شووشــ ــووري بلــ ــووري بلــ ــووري بلــ         ي بلــ

ــه ــهنـ ــهنـ ــهنـ ــؤر و ســـوور        نـ ــوذي بـ ــه نثويـــا قـ ــا لـ ــؤر و ســـوور    مـ ــوذي بـ ــه نثويـــا قـ ــا لـ ــؤر و ســـوور    مـ ــوذي بـ ــه نثويـــا قـ ــا لـ ــؤر و ســـوور    مـ ــوذي بـ ــه نثويـــا قـ ــا لـ         مـ

        وهوهوهوهم نثــــو گــــؤالم نثــــو گــــؤالم نثــــو گــــؤالم نثــــو گــــؤال    وت لـــه وت لـــه وت لـــه وت لـــه     ر كــــهر كــــهر كــــهر كــــه    دهدهدهده    جمــــا وهجمــــا وهجمــــا وهجمــــا وه    ئـــه ئـــه ئـــه ئـــه 

ــته    دهدهدهده ــتهســ ــتهســ ــتهســ ــه    ســ ــهيــ ــهيــ ــهيــ ــاوه      يــ ــثك مــ ــي و قرژاصــ ــاوه  ك ماســ ــثك مــ ــي و قرژاصــ ــاوه  ك ماســ ــثك مــ ــي و قرژاصــ ــاوه  ك ماســ ــثك مــ ــي و قرژاصــ         ك ماســ

        كــــه چــــؤم نيشــــتبؤوه واي لــــث ذوو دابــــوونكــــه چــــؤم نيشــــتبؤوه واي لــــث ذوو دابــــوونكــــه چــــؤم نيشــــتبؤوه واي لــــث ذوو دابــــوونكــــه چــــؤم نيشــــتبؤوه واي لــــث ذوو دابــــوون

        م گــــؤالوه دا لــــه چــــؤم جــــث مــــابوونم گــــؤالوه دا لــــه چــــؤم جــــث مــــابوونم گــــؤالوه دا لــــه چــــؤم جــــث مــــابوونم گــــؤالوه دا لــــه چــــؤم جــــث مــــابوون    لــــهلــــهلــــهلــــه

        !!!!ريــــادريــــادريــــادريــــاد    ســــتت فــــهســــتت فــــهســــتت فــــهســــتت فــــه    لــــه دهلــــه دهلــــه دهلــــه ده! ! ! ! ي دووري دادي دووري دادي دووري دادي دووري داد    داد هــــهداد هــــهداد هــــهداد هــــه

ــايت ــاخ دووروصــ ــايتئــ ــاخ دووروصــ ــايتئــ ــاخ دووروصــ ــايتئــ ــاخ دووروصــ ــه    ي ذهي ذهي ذهي ذه    وهوهوهوه! ! ! ! ئــ ــي بــ ــهجنــ ــي بــ ــهجنــ ــي بــ ــهجنــ ــي بــ ــاد    جنــ ــادربــ ــادربــ ــادربــ         !!!!ربــ
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ــارث     چــــهچــــهچــــهچــــه ــارث نــــد ذؤژث ذابــــرد، ئيتــــر بــــه جــ ــارث نــــد ذؤژث ذابــــرد، ئيتــــر بــــه جــ ــارث نــــد ذؤژث ذابــــرد، ئيتــــر بــــه جــ         نــــد ذؤژث ذابــــرد، ئيتــــر بــــه جــ

        بـــارثبـــارثبـــارثبـــارث    ذوونـــاك بـــوو كـــه تـــا بـــاران نـــه     ذوونـــاك بـــوو كـــه تـــا بـــاران نـــه     ذوونـــاك بـــوو كـــه تـــا بـــاران نـــه     ذوونـــاك بـــوو كـــه تـــا بـــاران نـــه     

        ص چـــؤمص چـــؤمص چـــؤمص چـــؤم    گـــهگـــهگـــهگـــه    الو لـــهالو لـــهالو لـــهالو لـــهصـــاو نابـــث گـــؤ  صـــاو نابـــث گـــؤ  صـــاو نابـــث گـــؤ  صـــاو نابـــث گـــؤ      تثكـــهتثكـــهتثكـــهتثكـــه

        وه نـــــاو گـــــؤموه نـــــاو گـــــؤموه نـــــاو گـــــؤموه نـــــاو گـــــؤم    قـــــرژاص و ماســـــي ناچنـــــهقـــــرژاص و ماســـــي ناچنـــــهقـــــرژاص و ماســـــي ناچنـــــهقـــــرژاص و ماســـــي ناچنـــــه

ــان ده  ــاخري ذؤژثكيــ ــان ده ئــ ــاخري ذؤژثكيــ ــان ده ئــ ــاخري ذؤژثكيــ ــان ده ئــ ــاخري ذؤژثكيــ ــؤالو     ئــ ــو گــ ــاي نثــ ــؤالو عبــ ــو گــ ــاي نثــ ــؤالو عبــ ــو گــ ــاي نثــ ــؤالو عبــ ــو گــ ــاي نثــ         عبــ

ــه   ــثكي كـ ــه دصـ ــه  بـ ــثكي كـ ــه دصـ ــه  بـ ــثكي كـ ــه دصـ ــه  بـ ــثكي كـ ــه دصـ ــه     بـ ــل و هـ ــه يـ ــل و هـ ــه يـ ــل و هـ ــه يـ ــل و هـ ــووتاو     يـ ــاوي سـ ــووتاو نـ ــاوي سـ ــووتاو نـ ــاوي سـ ــووتاو نـ ــاوي سـ         نـ

        وووو    و پثكـــهو پثكـــهو پثكـــهو پثكـــه    ت كؤبوونـــهت كؤبوونـــهت كؤبوونـــهت كؤبوونـــه    حـــهحـــهحـــهحـــه    سصـــهسصـــهسصـــهسصـــه    بـــؤ ذا و مـــه بـــؤ ذا و مـــه بـــؤ ذا و مـــه بـــؤ ذا و مـــه 

        وووو    تـــا شـــه تـــا شـــه تـــا شـــه تـــا شـــه     گوتيـــان و گوتيـــان ذؤژثـــك هـــه   گوتيـــان و گوتيـــان ذؤژثـــك هـــه   گوتيـــان و گوتيـــان ذؤژثـــك هـــه   گوتيـــان و گوتيـــان ذؤژثـــك هـــه   

        ::::ت تثكــذا ســوثنديان خــوارد، گوتيــان    ت تثكــذا ســوثنديان خــوارد، گوتيــان    ت تثكــذا ســوثنديان خــوارد، گوتيــان    ت تثكــذا ســوثنديان خــوارد، گوتيــان        هايــه هايــه هايــه هايــه     نــهنــهنــهنــه

ــه«««« ــهقـ ــهقـ ــهقـ ــته    قـ ــتهسـ ــتهسـ ــتهسـ ــه     سـ ــاژه و گرمـ ــه هـ ــه م بـ ــاژه و گرمـ ــه هـ ــه م بـ ــاژه و گرمـ ــه هـ ــه م بـ ــاژه و گرمـ ــه هـ ــه    م بـ ــهي هـ ــهي هـ ــهي هـ ــدثرا    ي هـ ــدثراصـ ــدثراصـ ــدثراصـ         ننننصـ

ــه ــهقــ ــهقــ ــهقــ ــته    قــ ــتهســ ــتهســ ــتهســ ــه    ســ ــهم بــ ــهم بــ ــهم بــ ــه    م بــ ــاوي وثنــ ــهو ئــ ــاوي وثنــ ــهو ئــ ــاوي وثنــ ــهو ئــ ــاوي وثنــ ــووره    و ئــ ــوورهي بلــ ــوورهي بلــ ــوورهي بلــ         ي بلــ

ــه ــهقــ ــهقــ ــهقــ ــته    قــ ــتهســ ــتهســ ــتهســ ــه    ســ ــهم بــ ــهم بــ ــهم بــ ــه    م بــ ــهو چؤمــ ــهو چؤمــ ــهو چؤمــ ــان دووره    و چؤمــ ــان دوورهي وا لثمــ ــان دوورهي وا لثمــ ــان دوورهي وا لثمــ         ي وا لثمــ

        ي ئـــاوهي ئـــاوهي ئـــاوهي ئـــاوه    رچـــاوهرچـــاوهرچـــاوهرچـــاوه    ي ســـهي ســـهي ســـهي ســـه    و كانييـــهو كانييـــهو كانييـــهو كانييـــه    م بـــهم بـــهم بـــهم بـــه    ســـتهســـتهســـتهســـته    قـــهقـــهقـــهقـــه

ــه ــهقـ ــهقـ ــهقـ ــته    قـ ــتهسـ ــتهسـ ــتهسـ ــه    سـ ــهم بـ ــهم بـ ــهم بـ ــه    م بـ ــهو گؤمـ ــهو گؤمـ ــهو گؤمـ ــووتاوه     و گؤمـ ــؤي سـ ــووتاوه ي دص بـ ــؤي سـ ــووتاوه ي دص بـ ــؤي سـ ــووتاوه ي دص بـ ــؤي سـ         ي دص بـ

ــه ــهقـ ــهقـ ــهقـ ــته    قـ ــتهسـ ــتهسـ ــتهسـ ــه     سـ ــي ئـ ــه زخيـ ــه م بـ ــي ئـ ــه زخيـ ــه م بـ ــي ئـ ــه زخيـ ــه م بـ ــي ئـ ــه زخيـ ــؤرين     م بـ ــي خـ ــؤرين صماسـ ــي خـ ــؤرين صماسـ ــي خـ ــؤرين صماسـ ــي خـ         صماسـ

        فچــــذينفچــــذينفچــــذينفچــــذين    ي تؤفــــان، چــــؤمي كــــهي تؤفــــان، چــــؤمي كــــهي تؤفــــان، چــــؤمي كــــهي تؤفــــان، چــــؤمي كــــه    بــــه هــــاذهبــــه هــــاذهبــــه هــــاذهبــــه هــــاذه

        يــــنيــــنيــــنيــــن    و ئــــاوه تــــا هــــهو ئــــاوه تــــا هــــهو ئــــاوه تــــا هــــهو ئــــاوه تــــا هــــه    رناگثــــذين لــــهرناگثــــذين لــــهرناگثــــذين لــــهرناگثــــذين لــــه    ذوو وهذوو وهذوو وهذوو وه

ــه ــادي ئــ ــهيــ ــادي ئــ ــهيــ ــادي ئــ ــهيــ ــادي ئــ ــه دص دهو چؤو چؤو چؤو چؤ    يــ ــه لــ ــه دص دهمــ ــه لــ ــه دص دهمــ ــه لــ ــه دص دهمــ ــه لــ ــه    مــ ــهرناكــ ــهرناكــ ــهرناكــ ــن    رناكــ ــنيــ ــنيــ ــنيــ         يــ

        سصــــنيسصــــنيسصــــنيسصــــني    ذثــــي وهذثــــي وهذثــــي وهذثــــي وه    تــــا ذؤژي تؤفــــان چــــاوه  تــــا ذؤژي تؤفــــان چــــاوه  تــــا ذؤژي تؤفــــان چــــاوه  تــــا ذؤژي تؤفــــان چــــاوه  

ــه ــه فــ ــهئثمــ ــه فــ ــهئثمــ ــه فــ ــهئثمــ ــه فــ ــه     ئثمــ ــاين ئــ ــني و قوربــ ــه رعــ ــاين ئــ ــني و قوربــ ــه رعــ ــاين ئــ ــني و قوربــ ــه رعــ ــاين ئــ ــني و قوربــ ــني    رعــ ــنيسصــ ــنيسصــ ــنيسصــ         سصــ
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        وووو    د تاســــه و ئاواتــــهد تاســــه و ئاواتــــهد تاســــه و ئاواتــــهد تاســــه و ئاواتــــه    مــــرين بــــه ســــهمــــرين بــــه ســــهمــــرين بــــه ســــهمــــرين بــــه ســــه    يــــا دهيــــا دهيــــا دهيــــا ده

        وووو    خاتــــهخاتــــهخاتــــهخاتــــه    يــــا تؤفــــان لــــه نثــــو چؤممــــان دهيــــا تؤفــــان لــــه نثــــو چؤممــــان دهيــــا تؤفــــان لــــه نثــــو چؤممــــان دهيــــا تؤفــــان لــــه نثــــو چؤممــــان ده

        بــــاريبــــاريبــــاريبــــاري    هــــار ذابــــرد و بــــاران نــــه   هــــار ذابــــرد و بــــاران نــــه   هــــار ذابــــرد و بــــاران نــــه   هــــار ذابــــرد و بــــاران نــــه       بــــهبــــهبــــهبــــه

        هـــاوين هــــات و خــــؤر بـــه تيشــــكي كــــاري  هـــاوين هــــات و خــــؤر بـــه تيشــــكي كــــاري  هـــاوين هــــات و خــــؤر بـــه تيشــــكي كــــاري  هـــاوين هــــات و خــــؤر بـــه تيشــــكي كــــاري  

ــه ــههـ ــههـ ــههـ ــه     هـ ــاوي عـ ــه نـ ــاوي عـ ــه نـ ــاوي عـ ــه نـ ــاوي عـ ــده    نـ ــدهرزي هثنـ ــدهرزي هثنـ ــدهرزي هثنـ ــووتاند     رزي هثنـ ــر سـ ــووتاند ي تـ ــر سـ ــووتاند ي تـ ــر سـ ــووتاند ي تـ ــر سـ         ي تـ

ــاي و ــژ و گيــ ــاي وگــ ــژ و گيــ ــاي وگــ ــژ و گيــ ــاي وگــ ــژ و گيــ ــكاند، دهگــ ــكاند، دهشــ ــكاند، دهشــ ــكاند، دهشــ ــد    شــ ــيت پذووزانــ ــدشــ ــيت پذووزانــ ــدشــ ــيت پذووزانــ ــدشــ ــيت پذووزانــ         شــ

ــه  ــاوي چؤمــ ــه ئــ ــاوي چؤمــ ــه ئــ ــاوي چؤمــ ــه ئــ ــاوي چؤمــ ــكه     ئــ ــر وشــ ــه پتــ ــكه كــ ــر وشــ ــه پتــ ــكه كــ ــر وشــ ــه پتــ ــكه كــ ــر وشــ ــه پتــ ــوو    كــ ــووو بــ ــووو بــ ــووو بــ         و بــ

        ي تــــر داچــــووي تــــر داچــــووي تــــر داچــــووي تــــر داچــــوو    ش هثنــــدهش هثنــــدهش هثنــــدهش هثنــــده    كــــهكــــهكــــهكــــه    ئــــاوي گؤلــــهئــــاوي گؤلــــهئــــاوي گؤلــــهئــــاوي گؤلــــه

ــؤ ده     ذؤژي ذهذؤژي ذهذؤژي ذهذؤژي ذه ــات بــ ــتر هــ ــؤ ده شــ ــات بــ ــتر هــ ــؤ ده شــ ــات بــ ــتر هــ ــؤ ده شــ ــات بــ ــتر هــ ــؤالو     شــ ــاي گــ ــؤالو عبــ ــاي گــ ــؤالو عبــ ــاي گــ ــؤالو عبــ ــاي گــ         عبــ

ــه  ــه جــ ــوث درا لــ ــي نــ ــه داغــ ــه جــ ــوث درا لــ ــي نــ ــه داغــ ــه جــ ــوث درا لــ ــي نــ ــه داغــ ــه جــ ــوث درا لــ ــي نــ ــووتاو     داغــ ــي ســ ــووتاو رگــ ــي ســ ــووتاو رگــ ــي ســ ــووتاو رگــ ــي ســ         رگــ

        واو بــــووواو بــــووواو بــــووواو بــــوو    كــــه پــــاييز هــــات و هــــاوين تــــه كــــه پــــاييز هــــات و هــــاوين تــــه كــــه پــــاييز هــــات و هــــاوين تــــه كــــه پــــاييز هــــات و هــــاوين تــــه 

ــابوو  ــاو مــ ــت ئــ ــؤالوا دوو بســ ــن گــ ــه بــ ــابوو لــ ــاو مــ ــت ئــ ــؤالوا دوو بســ ــن گــ ــه بــ ــابوو لــ ــاو مــ ــت ئــ ــؤالوا دوو بســ ــن گــ ــه بــ ــابوو لــ ــاو مــ ــت ئــ ــؤالوا دوو بســ ــن گــ ــه بــ         لــ

ــثش   ــه پــ ــتان هاتــ ــي و زســ ــاييزيش ذؤيــ ــثش  پــ ــه پــ ــتان هاتــ ــي و زســ ــاييزيش ذؤيــ ــثش  پــ ــه پــ ــتان هاتــ ــي و زســ ــاييزيش ذؤيــ ــثش  پــ ــه پــ ــتان هاتــ ــي و زســ ــاييزيش ذؤيــ         پــ

ــؤال     دهدهدهده ــو گـ ــاي نثـ ــؤال عبـ ــو گـ ــاي نثـ ــؤال عبـ ــو گـ ــاي نثـ ــؤال عبـ ــو گـ ــاي نثـ ــهعبـ ــهو كـ ــهو كـ ــهو كـ ــه     و كـ ــه ئـ ــه وتنـ ــه ئـ ــه وتنـ ــه ئـ ــه وتنـ ــه ئـ ــدثش    وتنـ ــدثشنـ ــدثشنـ ــدثشنـ         نـ

ــذثوه ــذثوهكـــ ــذثوهكـــ ــذثوهكـــ ــه    كـــ ــهي دادا بـــ ــهي دادا بـــ ــهي دادا بـــ ــه     ي دادا بـــ ــري بـــ ــه فـــ ــري بـــ ــه فـــ ــري بـــ ــه فـــ ــري بـــ ــار    فـــ ــارفرانبـــ ــارفرانبـــ ــارفرانبـــ         فرانبـــ

ــرگ و ده ــو و مثـــ ــي كثـــ ــرگ و دهدايپؤشـــ ــو و مثـــ ــي كثـــ ــرگ و دهدايپؤشـــ ــو و مثـــ ــي كثـــ ــرگ و دهدايپؤشـــ ــو و مثـــ ــي كثـــ ــت و دار    دايپؤشـــ ــت و دارشـــ ــت و دارشـــ ــت و دارشـــ         شـــ

ــه     دهدهدهده ــؤالو ذؤژثــــك بــ ــو گــ ــه عبــــاي نثــ ــؤالو ذؤژثــــك بــ ــو گــ ــه عبــــاي نثــ ــؤالو ذؤژثــــك بــ ــو گــ ــه عبــــاي نثــ ــؤالو ذؤژثــــك بــ ــو گــ ــاين    عبــــاي نثــ ــاينيــ ــاينيــ ــاينيــ         يــ

ــه  ــه خـ ــه لـ ــه خـ ــه لـ ــه خـ ــه لـ ــه خـ ــته    لـ ــتهو ذاسـ ــتهو ذاسـ ــتهو ذاسـ ــه     و ذاسـ ــه پـ ــوون بـ ــه و بـ ــه پـ ــوون بـ ــه و بـ ــه پـ ــوون بـ ــه و بـ ــه پـ ــوون بـ ــاين    و بـ ــاينرثشـ ــاينرثشـ ــاينرثشـ         رثشـ

ــه ــان گؤلــ ــهديتيــ ــان گؤلــ ــهديتيــ ــان گؤلــ ــهديتيــ ــان گؤلــ ــه    ديتيــ ــه هــ ــه لــ ــهكــ ــه هــ ــه لــ ــهكــ ــه هــ ــه لــ ــهكــ ــه هــ ــه لــ ــوار الوه    كــ ــوار الوهر چــ ــوار الوهر چــ ــوار الوهر چــ         ر چــ

        وره دراوهوره دراوهوره دراوهوره دراوه    هــــــؤص دههــــــؤص دههــــــؤص دههــــــؤص ده    بــــــه توثژثــــــك ســــــهبــــــه توثژثــــــك ســــــهبــــــه توثژثــــــك ســــــهبــــــه توثژثــــــك ســــــه
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        هـــؤص پـــانتر بـــوو  هـــؤص پـــانتر بـــوو  هـــؤص پـــانتر بـــوو  هـــؤص پـــانتر بـــوو      ذؤژثكـــيش ذابـــرد، ســـه  ذؤژثكـــيش ذابـــرد، ســـه  ذؤژثكـــيش ذابـــرد، ســـه  ذؤژثكـــيش ذابـــرد، ســـه  

ــايه ــايهسـ ــايهسـ ــايهسـ ــه     سـ ــه و سـ ــه قـ ــه و سـ ــه قـ ــه و سـ ــه قـ ــه و سـ ــث     قـ ــا بـ ــث رمـ ــا بـ ــث رمـ ــا بـ ــث رمـ ــا بـ ــه    رمـ ــهئـ ــهئـ ــهئـ ــوو     ئـ ــانتر بـ ــوو مـ ــانتر بـ ــوو مـ ــانتر بـ ــوو مـ ــانتر بـ         مـ

ــربث     دهدهدهده ــان دوو ذؤژ ذابـــــ ــان ديتيـــــ ــربث عباكـــــ ــان دوو ذؤژ ذابـــــ ــان ديتيـــــ ــربث عباكـــــ ــان دوو ذؤژ ذابـــــ ــان ديتيـــــ ــربث عباكـــــ ــان دوو ذؤژ ذابـــــ ــان ديتيـــــ         عباكـــــ

ــه ــهســ ــهســ ــهســ ــؤالو داده     ســ ــارث گــ ــه جــ ــؤص بــ ــؤالو داده هــ ــارث گــ ــه جــ ــؤص بــ ــؤالو داده هــ ــارث گــ ــه جــ ــؤص بــ ــؤالو داده هــ ــارث گــ ــه جــ ــؤص بــ ــرث    هــ ــرثگــ ــرثگــ ــرثگــ         گــ

ــه ــههـ ــههـ ــههـ ــه     هـ ــا بـ ــه صصـ ــا بـ ــه صصـ ــا بـ ــه صصـ ــا بـ ــرژاص     رزهرزهرزهرزه    صصـ ــي و قـ ــه ماسـ ــوو لـ ــرژاص و بـ ــي و قـ ــه ماسـ ــوو لـ ــرژاص و بـ ــي و قـ ــه ماسـ ــوو لـ ــرژاص و بـ ــي و قـ ــه ماسـ ــوو لـ         و بـ

        تـــاصتـــاصتـــاصتـــاص    بـــث بـــه بـــث بـــه بـــث بـــه بـــث بـــه     س نـــهس نـــهس نـــهس نـــه    يـــاخودا ئـــاوايت كـــه  يـــاخودا ئـــاوايت كـــه  يـــاخودا ئـــاوايت كـــه  يـــاخودا ئـــاوايت كـــه  

        صــــبذانصــــبذانصــــبذانصــــبذان    ي لــــه چــــؤم هــــهي لــــه چــــؤم هــــهي لــــه چــــؤم هــــهي لــــه چــــؤم هــــه    و ذؤژهو ذؤژهو ذؤژهو ذؤژه    وان ئــــهوان ئــــهوان ئــــهوان ئــــه    ئــــهئــــهئــــهئــــه

ــه ــه تـ ــهوا بـ ــه تـ ــهوا بـ ــه تـ ــهوا بـ ــه تـ ــان     وا بـ ــك جثامـ ــاش ذؤژثـ ــوون پـ ــا بـ ــان مـ ــك جثامـ ــاش ذؤژثـ ــوون پـ ــا بـ ــان مـ ــك جثامـ ــاش ذؤژثـ ــوون پـ ــا بـ ــان مـ ــك جثامـ ــاش ذؤژثـ ــوون پـ ــا بـ         مـ

        وووو    داتـــهداتـــهداتـــهداتـــه    صـــدهصـــدهصـــدهصـــده    ر هـــهر هـــهر هـــهر هـــه    ر لـــه نـــوث تؤفـــان ســـهر لـــه نـــوث تؤفـــان ســـهر لـــه نـــوث تؤفـــان ســـهر لـــه نـــوث تؤفـــان ســـه    ســـهســـهســـهســـه

ــه ــهلـ ــهلـ ــهلـ ــه    لـ ــهگـ ــهگـ ــهگـ ــه     گـ ــؤم يـ ــؤم و گـ ــه ص چـ ــؤم يـ ــؤم و گـ ــه ص چـ ــؤم يـ ــؤم و گـ ــه ص چـ ــؤم يـ ــؤم و گـ ــان ده    ص چـ ــان دهكثكيـ ــان دهكثكيـ ــان دهكثكيـ ــه    كثكيـ ــهخاتـ ــهخاتـ ــهخاتـ         و و و و     خاتـ

        هــــاتهــــاتهــــاتهــــات    صــــام ئاواتيــــان وا زوو پثــــك نــــهصــــام ئاواتيــــان وا زوو پثــــك نــــهصــــام ئاواتيــــان وا زوو پثــــك نــــهصــــام ئاواتيــــان وا زوو پثــــك نــــه    بــــهبــــهبــــهبــــه

        !!!!يهــاتيهــاتيهــاتيهــات    يشــت، زســتان هــات هــهيشــت، زســتان هــات هــهيشــت، زســتان هــات هــهيشــت، زســتان هــات هــه    ر گــهر گــهر گــهر گــه    و ســهو ســهو ســهو ســه    ســاص بــهســاص بــهســاص بــهســاص بــه

ــه ــههـ ــههـ ــههـ ــانن        هـ ــه ئامسـ ــاو لـ ــؤال چـ ــو گـ ــه نثـ ــانن    ر لـ ــه ئامسـ ــاو لـ ــؤال چـ ــو گـ ــه نثـ ــانن    ر لـ ــه ئامسـ ــاو لـ ــؤال چـ ــو گـ ــه نثـ ــانن    ر لـ ــه ئامسـ ــاو لـ ــؤال چـ ــو گـ ــه نثـ         ر لـ

        ي هيجـــــرانني هيجـــــرانني هيجـــــرانني هيجـــــرانن    دص پـــــذ ئـــــاوات و ســـــووته  دص پـــــذ ئـــــاوات و ســـــووته  دص پـــــذ ئـــــاوات و ســـــووته  دص پـــــذ ئـــــاوات و ســـــووته  

ــه  ــان سـ ــه بانيـ ــان سـ ــه بانيـ ــان سـ ــه بانيـ ــان سـ ــوور      بانيـ ــوذي سـ ــان قـ ــه و ژثريـ ــوور  هؤصـ ــوذي سـ ــان قـ ــه و ژثريـ ــوور  هؤصـ ــوذي سـ ــان قـ ــه و ژثريـ ــوور  هؤصـ ــوذي سـ ــان قـ ــه و ژثريـ         هؤصـ

ــاوه ــاوهچاويــــــان چــــ ــاوهچاويــــــان چــــ ــاوهچاويــــــان چــــ ــثكي زؤر دوور    ذوان وهذوان وهذوان وهذوان وه    چاويــــــان چــــ ــثكي زؤر دوورسصــــ ــثكي زؤر دوورسصــــ ــثكي زؤر دوورسصــــ         سصــــ

ــه ــهبـ ــهبـ ــهبـ ــام ماســـ     بـ ــام ماســـ صـ ــام ماســـ صـ ــام ماســـ صـ ــه      ييهييهييهييهصـ ــان هـ ــان جثيـ ــه  كـ ــان هـ ــان جثيـ ــه  كـ ــان هـ ــان جثيـ ــه  كـ ــان هـ ــان جثيـ ــاوه    كـ ــاوهر ئـ ــاوهر ئـ ــاوهر ئـ         ر ئـ

ــه  ــا ببنــ ــاو جيــ ــه ئــ ــه لــ ــا ببنــ ــاو جيــ ــه ئــ ــه لــ ــا ببنــ ــاو جيــ ــه ئــ ــه لــ ــا ببنــ ــاو جيــ ــه ئــ ــه    لــ ــان تــ ــهو كاريــ ــان تــ ــهو كاريــ ــان تــ ــهو كاريــ ــان تــ         واوهواوهواوهواوه    و كاريــ

ــينانه  ــه پثشــ ــينانه لــ ــه پثشــ ــينانه لــ ــه پثشــ ــينانه لــ ــه پثشــ ــه    لــ ــهو ئــ ــهو ئــ ــهو ئــ ــه    و ئــ ــهم پــ ــهم پــ ــهم پــ ــاوه     م پــ ــده مــ ــاوه نــ ــده مــ ــاوه نــ ــده مــ ــاوه نــ ــده مــ         ::::نــ

ــه«««« ــي لــ ــهماســ ــي لــ ــهماســ ــي لــ ــهماســ ــي لــ ــه    ماســ ــهگــ ــهگــ ــهگــ ــاره    گــ ــاو مــ ــارهص ئــ ــاو مــ ــارهص ئــ ــاو مــ ــارهص ئــ ــاو مــ ــذاوه    ص ئــ ــذاوهي بــ ــذاوهي بــ ــذاوهي بــ         »»»»ي بــ
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ــه ــهبـ ــهبـ ــهبـ ــت ذه      بـ ــي پثسـ ــام قرژاصـ ــت ذه  صـ ــي پثسـ ــام قرژاصـ ــت ذه  صـ ــي پثسـ ــام قرژاصـ ــت ذه  صـ ــي پثسـ ــام قرژاصـ ــه     صـ ــي بـ ــه قـ ــي بـ ــه قـ ــي بـ ــه قـ ــي بـ ــن    قـ ــنرديـ ــنرديـ ــنرديـ         رديـ

        ذا لـــه ديـــن ذا لـــه ديـــن ذا لـــه ديـــن ذا لـــه ديـــن     رگـــهرگـــهرگـــهرگـــه    ي دي وهي دي وهي دي وهي دي وه    زعـــهزعـــهزعـــهزعـــه    م وهم وهم وهم وه    كـــه ئـــه كـــه ئـــه كـــه ئـــه كـــه ئـــه 

ــه ــههــ ــههــ ــههــ ــي ذه    هــ ــي ذهزار خاصــ ــي ذهزار خاصــ ــي ذهزار خاصــ ــه    زار خاصــ ــهش كــ ــهش كــ ــهش كــ ــه    ش كــ ــه خــ ــهوتــ ــه خــ ــهوتــ ــه خــ ــهوتــ ــه خــ ــي    وتــ ــيياصــ ــيياصــ ــيياصــ         ياصــ

        ويســـــيت شـــــكاندي باصـــــيويســـــيت شـــــكاندي باصـــــيويســـــيت شـــــكاندي باصـــــيويســـــيت شـــــكاندي باصـــــي    خـــــؤ خؤشـــــهخـــــؤ خؤشـــــهخـــــؤ خؤشـــــهخـــــؤ خؤشـــــه

        يشــــت ئــــاخري ذؤژثكيــــانيشــــت ئــــاخري ذؤژثكيــــانيشــــت ئــــاخري ذؤژثكيــــانيشــــت ئــــاخري ذؤژثكيــــان    كــــره گــــهكــــره گــــهكــــره گــــهكــــره گــــهم فم فم فم ف    بــــهبــــهبــــهبــــه

        !!!!ويـــاي تؤفـــان؟ ويـــاي تؤفـــان؟ ويـــاي تؤفـــان؟ ويـــاي تؤفـــان؟     ي دانيشـــم بـــه هـــه  ي دانيشـــم بـــه هـــه  ي دانيشـــم بـــه هـــه  ي دانيشـــم بـــه هـــه      تاكـــهتاكـــهتاكـــهتاكـــه««««

ــه وه ــه وهبابــ ــه وهبابــ ــه وهبابــ ــه    بابــ ــاهي نــ ــهصصــ ــاهي نــ ــهصصــ ــاهي نــ ــهصصــ ــاهي نــ ــه    صصــ ــزاين كــ ــهمــ ــزاين كــ ــهمــ ــزاين كــ ــهمــ ــزاين كــ ــووم    مــ ــوومر بــ ــوومر بــ ــوومر بــ         ر بــ

ــووچ وا ده   ــاوايت پــ ــه ئــ ــووچ وا ده  بــ ــاوايت پــ ــه ئــ ــووچ وا ده  بــ ــاوايت پــ ــه ئــ ــووچ وا ده  بــ ــاوايت پــ ــه ئــ ــه    بــ ــهربــ ــهربــ ــهربــ ــووم    دهدهدهده    ربــ ــوومر بــ ــوومر بــ ــوومر بــ         ر بــ

ــه ــهئـ ــهئـ ــهئـ ــه    ئـ ــهم ئـ ــهم ئـ ــهم ئـ ــه    م ئـ ــهقصـ ــهقصـ ــهقصـ ــه     قصـ ــتام گـ ــه ي ئثسـ ــتام گـ ــه ي ئثسـ ــتام گـ ــه ي ئثسـ ــتام گـ ــه     ي ئثسـ ــاران بايـ ــه ر جـ ــاران بايـ ــه ر جـ ــاران بايـ ــه ر جـ ــاران بايـ         ر جـ

ــه ــهئـــ ــهئـــ ــهئـــ ــه    ئـــ ــهگـــ ــهگـــ ــهگـــ ــه     گـــ ــاوري گرتايـــ ــا ئـــ ــه ر دوو دنيـــ ــاوري گرتايـــ ــا ئـــ ــه ر دوو دنيـــ ــاوري گرتايـــ ــا ئـــ ــه ر دوو دنيـــ ــاوري گرتايـــ ــا ئـــ         ر دوو دنيـــ

ــه ــهقـــ ــهقـــ ــهقـــ ــه    قـــ ــهت هاواصـــ ــهت هاواصـــ ــهت هاواصـــ ــه    ت هاواصـــ ــيم نـــ ــهيت ماســـ ــيم نـــ ــهيت ماســـ ــيم نـــ ــهيت ماســـ ــيم نـــ ــرد    دهدهدهده    يت ماســـ ــردكـــ ــردكـــ ــردكـــ         كـــ

ــه ــهسـ ــهسـ ــهسـ ــده    سـ ــدهجـ ــدهجـ ــدهجـ ــه      جـ ــاو نـ ــؤ ئـ ــؤذاييم بـ ــه  ي خـ ــاو نـ ــؤ ئـ ــؤذاييم بـ ــه  ي خـ ــاو نـ ــؤ ئـ ــؤذاييم بـ ــه  ي خـ ــاو نـ ــؤ ئـ ــؤذاييم بـ ــرد    دهدهدهده    ي خـ ــردبـ ــردبـ ــردبـ         بـ

ــه؟       ــاو كثي ــثم، ئ ــن ك ــي؟ م ــي چ ــي و ماس ــن چ ــه؟      م ــاو كثي ــثم، ئ ــن ك ــي؟ م ــي چ ــي و ماس ــن چ ــه؟      م ــاو كثي ــثم، ئ ــن ك ــي؟ م ــي چ ــي و ماس ــن چ ــه؟      م ــاو كثي ــثم، ئ ــن ك ــي؟ م ــي چ ــي و ماس ــن چ         م

ــه  ــؤ بــ ــه خــ ــؤ بــ ــه خــ ــؤ بــ ــه خــ ــؤ بــ ــه    خــ ــهوان بــ ــهوان بــ ــهوان بــ ــه     وان بــ ــاري بثجثيــ ــنت كــ ــه ســ ــاري بثجثيــ ــنت كــ ــه ســ ــاري بثجثيــ ــنت كــ ــه ســ ــاري بثجثيــ ــنت كــ         ســ

        نگـــــهنگـــــهنگـــــهنگـــــه    م گؤلـــــه تـــــهم گؤلـــــه تـــــهم گؤلـــــه تـــــهم گؤلـــــه تـــــه    ردم لـــــهردم لـــــهردم لـــــهردم لـــــه    صصـــــاهي دهصصـــــاهي دهصصـــــاهي دهصصـــــاهي ده    وهوهوهوه

ــه ــره قـ ــهلثـ ــره قـ ــهلثـ ــره قـ ــهلثـ ــره قـ ــه     لثـ ــرژاص نـ ــؤ قـ ــوون بـ ــيس بـ ــه تـ ــرژاص نـ ــؤ قـ ــوون بـ ــيس بـ ــه تـ ــرژاص نـ ــؤ قـ ــوون بـ ــيس بـ ــه تـ ــرژاص نـ ــؤ قـ ــوون بـ ــيس بـ ــه    تـ ــهنگـ ــهنگـ ــهنگـ         نگـ

ــري ده ــه بـ ــري دهلـ ــه بـ ــري دهلـ ــه بـ ــري دهلـ ــه بـ ــه    ردهردهردهرده    لـ ــهكـ ــهكـ ــهكـ ــه    كـ ــهم هـ ــهم هـ ــهم هـ ــاو    م هـ ــاوم ئـ ــاوم ئـ ــاوم ئـ ــه    م ئـ ــههـ ــههـ ــههـ ــي    هـ ــيم ماسـ ــيم ماسـ ــيم ماسـ         م ماسـ

        »»»»!!!!ت لـــه خـــراپ و خاســـيت لـــه خـــراپ و خاســـيت لـــه خـــراپ و خاســـيت لـــه خـــراپ و خاســـي    عنـــهعنـــهعنـــهعنـــه    زار جـــار لـــهزار جـــار لـــهزار جـــار لـــهزار جـــار لـــه    هـــههـــههـــههـــه

        ي گــــوت ذووي كــــرده ذثگــــاي گــــوت ذووي كــــرده ذثگــــاي گــــوت ذووي كــــرده ذثگــــاي گــــوت ذووي كــــرده ذثگــــا    مــــهمــــهمــــهمــــه    قــــرژاص ئــــهقــــرژاص ئــــهقــــرژاص ئــــهقــــرژاص ئــــه

ــه ــهبـ ــهبـ ــهبـ ــييه    بـ ــام ماسـ ــييهصـ ــام ماسـ ــييهصـ ــام ماسـ ــييهصـ ــام ماسـ ــؤل ده     صـ ــه پـ ــان بـ ــؤل ده كـ ــه پـ ــان بـ ــؤل ده كـ ــه پـ ــان بـ ــؤل ده كـ ــه پـ ــان بـ ــان دا    كـ ــان داوريـ ــان داوريـ ــان داوريـ         وريـ
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        رگثـــــذاوهرگثـــــذاوهرگثـــــذاوهرگثـــــذاوه    زانيـــــان كـــــه قـــــرژاص ذووي وه  زانيـــــان كـــــه قـــــرژاص ذووي وه  زانيـــــان كـــــه قـــــرژاص ذووي وه  زانيـــــان كـــــه قـــــرژاص ذووي وه  

        داوهداوهداوهداوه    ونثـــك دصخؤشـــي ونثـــك دصخؤشـــي ونثـــك دصخؤشـــي ونثـــك دصخؤشـــي     ك بـــه لـــه ك بـــه لـــه ك بـــه لـــه ك بـــه لـــه     ر يـــهر يـــهر يـــهر يـــه    هـــههـــههـــههـــه

        وووو    تيــــان كــــرد دوو ذؤژ و دوو شــــهتيــــان كــــرد دوو ذؤژ و دوو شــــهتيــــان كــــرد دوو ذؤژ و دوو شــــهتيــــان كــــرد دوو ذؤژ و دوو شــــه    ســــيحهســــيحهســــيحهســــيحه    نــــهنــــهنــــهنــــه

ــه    ــرد ه ــاص ك ــان ت ــه خؤي ــه   ل ــرد ه ــاص ك ــان ت ــه خؤي ــه   ل ــرد ه ــاص ك ــان ت ــه خؤي ــه   ل ــرد ه ــاص ك ــان ت ــه خؤي ــه     ل ــؤراك ه ــه م خ ــؤراك ه ــه م خ ــؤراك ه ــه م خ ــؤراك ه ــه    م خ ــهم خ ــهم خ ــهم خ         وووو    م خ

        فــــاي پــــذ كــــنيفــــاي پــــذ كــــنيفــــاي پــــذ كــــنيفــــاي پــــذ كــــني    وهوهوهوه    صــــام قرژاصــــي بــــثصــــام قرژاصــــي بــــثصــــام قرژاصــــي بــــثصــــام قرژاصــــي بــــث    بــــهبــــهبــــهبــــه

ــن      وهوهوهوه ــان و ديـــ ــه ئيمـــ ــدابوو لـــ ــا اليـــ ــن  هـــ ــان و ديـــ ــه ئيمـــ ــدابوو لـــ ــا اليـــ ــن  هـــ ــان و ديـــ ــه ئيمـــ ــدابوو لـــ ــا اليـــ ــن  هـــ ــان و ديـــ ــه ئيمـــ ــدابوو لـــ ــا اليـــ         هـــ

        ك بـــــا وابـــــووك بـــــا وابـــــووك بـــــا وابـــــووك بـــــا وابـــــوو    ي ال وهي ال وهي ال وهي ال وه    م قســـــانهم قســـــانهم قســـــانهم قســـــانه    كـــــه ئـــــهكـــــه ئـــــهكـــــه ئـــــهكـــــه ئـــــه

ــه ــهلـ ــهلـ ــهلـ ــه    لـ ــهسـ ــهسـ ــهسـ ــه    سـ ــهر قسـ ــهر قسـ ــهر قسـ ــتابوو     ر قسـ ــا وثسـ ــك پـ ــؤي يثـ ــتابوو ي خـ ــا وثسـ ــك پـ ــؤي يثـ ــتابوو ي خـ ــا وثسـ ــك پـ ــؤي يثـ ــتابوو ي خـ ــا وثسـ ــك پـ ــؤي يثـ         ي خـ

        نـــگ هـــاتن لثـــي  نـــگ هـــاتن لثـــي  نـــگ هـــاتن لثـــي  نـــگ هـــاتن لثـــي      دهدهدهده    كـــان ديســـانوه كـــان ديســـانوه كـــان ديســـانوه كـــان ديســـانوه     ماســـييهماســـييهماســـييهماســـييه

        ::::يانــــد پثــــي يانــــد پثــــي يانــــد پثــــي يانــــد پثــــي     ي ئاخريــــان وا ذاگــــه ي ئاخريــــان وا ذاگــــه ي ئاخريــــان وا ذاگــــه ي ئاخريــــان وا ذاگــــه     قســــهقســــهقســــهقســــه

        !!!!يتـــان كـــهيتـــان كـــهيتـــان كـــهيتـــان كـــه    ي قـــرژاص تـــف لـــه شـــهي قـــرژاص تـــف لـــه شـــهي قـــرژاص تـــف لـــه شـــهي قـــرژاص تـــف لـــه شـــه    قـــرژاص ئـــهقـــرژاص ئـــهقـــرژاص ئـــهقـــرژاص ئـــه««««

ــه     ــان كـ ــه تؤفـ ــكايي و ذوو لـ ــه وشـ ــت لـ ــه    پشـ ــان كـ ــه تؤفـ ــكايي و ذوو لـ ــه وشـ ــت لـ ــه    پشـ ــان كـ ــه تؤفـ ــكايي و ذوو لـ ــه وشـ ــت لـ ــه    پشـ ــان كـ ــه تؤفـ ــكايي و ذوو لـ ــه وشـ ــت لـ         !!!!پشـ

ــووين    ــانيي بـ ــيت گيـ ــؤ دؤسـ ــه و تـ ــاخر ئثمـ ــووين   ئـ ــانيي بـ ــيت گيـ ــؤ دؤسـ ــه و تـ ــاخر ئثمـ ــووين   ئـ ــانيي بـ ــيت گيـ ــؤ دؤسـ ــه و تـ ــاخر ئثمـ ــووين   ئـ ــانيي بـ ــيت گيـ ــؤ دؤسـ ــه و تـ ــاخر ئثمـ         ئـ

        تـــاكوو زينـــدووينتـــاكوو زينـــدووينتـــاكوو زينـــدووينتـــاكوو زينـــدووين    وملـــان دا يثـــك بـــني هـــهوملـــان دا يثـــك بـــني هـــهوملـــان دا يثـــك بـــني هـــهوملـــان دا يثـــك بـــني هـــه    قـــهقـــهقـــهقـــه

ــه ــهشــ ــهشــ ــهشــ ــاوه    شــ ــاوهريت پيــ ــاوهريت پيــ ــاوهريت پيــ ــؤن دهيتيتيتيت    ريت پيــ ــؤن ده چــ ــؤن ده چــ ــؤن ده چــ ــث؟      چــ ــث وا بــ ــث؟ بــ ــث وا بــ ــث؟ بــ ــث وا بــ ــث؟ بــ ــث وا بــ         بــ

        صــــا بــــثصــــا بــــثصــــا بــــثصــــا بــــث    بــــث دؤســــيت ذؤژي بــــهبــــث دؤســــيت ذؤژي بــــهبــــث دؤســــيت ذؤژي بــــهبــــث دؤســــيت ذؤژي بــــه    دؤســــت دهدؤســــت دهدؤســــت دهدؤســــت ده

ــه ــهلـ ــهلـ ــهلـ ــه    لـ ــهم ذؤژه سـ ــهم ذؤژه سـ ــهم ذؤژه سـ ــه     م ذؤژه سـ ــت مـ ــه پشـ ــه ختـ ــت مـ ــه پشـ ــه ختـ ــت مـ ــه پشـ ــه ختـ ــت مـ ــه پشـ ــان     ختـ ــه لثمـ ــان كـ ــه لثمـ ــان كـ ــه لثمـ ــان كـ ــه لثمـ         كـ

ــه  ــي پــ ــه ذثــ ــه لــ ــي پــ ــه ذثــ ــه لــ ــي پــ ــه ذثــ ــه لــ ــي پــ ــه ذثــ ــان     لــ ــه پثمــ ــاين وا داوتــ ــان ميــ ــه پثمــ ــاين وا داوتــ ــان ميــ ــه پثمــ ــاين وا داوتــ ــان ميــ ــه پثمــ ــاين وا داوتــ         ميــ

ــان    ــن پؤشـــ ــؤ كفـــ ــه بـــ ــازر بـــ ــان   دامي حـــ ــن پؤشـــ ــؤ كفـــ ــه بـــ ــازر بـــ ــان   دامي حـــ ــن پؤشـــ ــؤ كفـــ ــه بـــ ــازر بـــ ــان   دامي حـــ ــن پؤشـــ ــؤ كفـــ ــه بـــ ــازر بـــ         دامي حـــ

        »»»»بـــه ذيـــزي نـــامووس فرؤشـــان   بـــه ذيـــزي نـــامووس فرؤشـــان   بـــه ذيـــزي نـــامووس فرؤشـــان   بـــه ذيـــزي نـــامووس فرؤشـــان       خـــؤت مـــه خـــؤت مـــه خـــؤت مـــه خـــؤت مـــه 
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        ر يثــكر يثــكر يثــكر يثــك    ي بيســت چــاوي نــا ســه   ي بيســت چــاوي نــا ســه   ي بيســت چــاوي نــا ســه   ي بيســت چــاوي نــا ســه       مــهمــهمــهمــه    قــرژاص ئــه قــرژاص ئــه قــرژاص ئــه قــرژاص ئــه 

        ردثـــكردثـــكردثـــكردثـــك    بـــهبـــهبـــهبـــه    رررر    ســـهســـهســـهســـه    ذيـــهذيـــهذيـــهذيـــه    ين و پـــهين و پـــهين و پـــهين و پـــه    ســـووكثك ذاچـــهســـووكثك ذاچـــهســـووكثك ذاچـــهســـووكثك ذاچـــه

        رداردارداردا    اند ئــــــــاخثكي دهاند ئــــــــاخثكي دهاند ئــــــــاخثكي دهاند ئــــــــاخثكي دهشــــــــشــــــــشــــــــشــــــــ    ري ذاوهري ذاوهري ذاوهري ذاوه    ســــــــهســــــــهســــــــهســــــــه

        رداردارداردا    ل، مــــــردم لــــــه دهل، مــــــردم لــــــه دهل، مــــــردم لــــــه دهل، مــــــردم لــــــه ده    ماســــــيگهماســــــيگهماســــــيگهماســــــيگه««««::::گــــــويتگــــــويتگــــــويتگــــــويت

ــه ــهتاكـ ــهتاكـ ــهتاكـ ــه    تاكـ ــهي خـ ــهي خـ ــهي خـ ــانه      ي خـ ــه شـ ــوثن بـ ــواردن خـ ــانه  م خـ ــه شـ ــوثن بـ ــواردن خـ ــانه  م خـ ــه شـ ــوثن بـ ــواردن خـ ــانه  م خـ ــه شـ ــوثن بـ ــواردن خـ         وهوهوهوه    م خـ

ــه ــهتاكـــ ــهتاكـــ ــهتاكـــ ــه    تاكـــ ــهي خـــ ــهي خـــ ــهي خـــ ــه    ي خـــ ــه تؤفانـــ ــنني بـــ ــهوبيـــ ــه تؤفانـــ ــنني بـــ ــهوبيـــ ــه تؤفانـــ ــنني بـــ ــهوبيـــ ــه تؤفانـــ ــنني بـــ         وه؟وه؟وه؟وه؟    وبيـــ

        !!!!صصــــــا درؤيــــــه صصــــــا درؤيــــــه صصــــــا درؤيــــــه صصــــــا درؤيــــــه     تؤفــــــان درؤيــــــه، وه تؤفــــــان درؤيــــــه، وه تؤفــــــان درؤيــــــه، وه تؤفــــــان درؤيــــــه، وه 

ــه   ــيلال درؤيــــ ــووحيش بــــ ــاين نــــ ــه  تؤفــــ ــيلال درؤيــــ ــووحيش بــــ ــاين نــــ ــه  تؤفــــ ــيلال درؤيــــ ــووحيش بــــ ــاين نــــ ــه  تؤفــــ ــيلال درؤيــــ ــووحيش بــــ ــاين نــــ         !!!!تؤفــــ

        ختيــي مــه ختيــي مــه ختيــي مــه ختيــي مــه     دبــهدبــهدبــهدبــه    ش جارثــك بــوو بــؤ بــه   ش جارثــك بــوو بــؤ بــه   ش جارثــك بــوو بــؤ بــه   ش جارثــك بــوو بــؤ بــه       وهوهوهوه    ئــهئــهئــهئــه

ــه  ــات ئثمـ ــان هـ ــه تؤفـ ــات ئثمـ ــان هـ ــه تؤفـ ــات ئثمـ ــان هـ ــه تؤفـ ــات ئثمـ ــان هـ ــه     تؤفـ ــته ئـ ــه ي خسـ ــته ئـ ــه ي خسـ ــته ئـ ــه ي خسـ ــته ئـ ــه    ي خسـ ــهم خـ ــهم خـ ــهم خـ ــه    م خـ ــهمـ ــهمـ ــهمـ         مـ

ــه ــه قــ ــنم لــ ــهمبثــ ــه قــ ــنم لــ ــهمبثــ ــه قــ ــنم لــ ــهمبثــ ــه قــ ــنم لــ ــه    مبثــ ــد عــ ــهيــ ــد عــ ــهيــ ــد عــ ــهيــ ــد عــ ــه    يــ ــد و قــ ــههــ ــد و قــ ــههــ ــد و قــ ــههــ ــد و قــ         رارارارارارارارا    هــ

ــوثر ده  ــاوم كـــ ــوثر ده چـــ ــاوم كـــ ــوثر ده چـــ ــاوم كـــ ــوثر ده چـــ ــاوم كـــ ــزارا     چـــ ــه ئينتيـــ ــث لـــ ــزارا بـــ ــه ئينتيـــ ــث لـــ ــزارا بـــ ــه ئينتيـــ ــث لـــ ــزارا بـــ ــه ئينتيـــ ــث لـــ         بـــ

ــه ــهئـــ ــهئـــ ــهئـــ ــث     ئـــ ــي وازم لـــ ــؤيل ماســـ ــث ي پـــ ــي وازم لـــ ــؤيل ماســـ ــث ي پـــ ــي وازم لـــ ــؤيل ماســـ ــث ي پـــ ــي وازم لـــ ــؤيل ماســـ ــنن    ي پـــ ــننبثـــ ــننبثـــ ــننبثـــ         بثـــ

        خمنكثــــنن؟خمنكثــــنن؟خمنكثــــنن؟خمنكثــــنن؟    مــــن لــــه ئثــــوه نــــيم، بــــؤچ دهمــــن لــــه ئثــــوه نــــيم، بــــؤچ دهمــــن لــــه ئثــــوه نــــيم، بــــؤچ دهمــــن لــــه ئثــــوه نــــيم، بــــؤچ ده

ــه  ــا و سـ ــه حاشـ ــا و سـ ــه حاشـ ــا و سـ ــه حاشـ ــا و سـ ــا    حاشـ ــاد حاشـ ــاد حاشـ ــاد حاشـ ــه    دهدهدهده! ! ! ! د حاشـ ــهذؤم بـ ــهذؤم بـ ــهذؤم بـ ــامب     ذؤم بـ ــد نـ ــامب نـ ــد نـ ــامب نـ ــد نـ ــامب نـ ــد نـ         !!!!نـ

        ص ئثــــوه هاوتــــا مب؟ص ئثــــوه هاوتــــا مب؟ص ئثــــوه هاوتــــا مب؟ص ئثــــوه هاوتــــا مب؟    گــــهگــــهگــــهگــــه    شــــث لــــهشــــث لــــهشــــث لــــهشــــث لــــه    چــــؤن دهچــــؤن دهچــــؤن دهچــــؤن ده

ــه ــهئــ ــهئــ ــهئــ ــيم؟      ئــ ــه چــ ــان وايــ ــم، پثتــ ــن قرژاصــ ــيم؟  مــ ــه چــ ــان وايــ ــم، پثتــ ــن قرژاصــ ــيم؟  مــ ــه چــ ــان وايــ ــم، پثتــ ــن قرژاصــ ــيم؟  مــ ــه چــ ــان وايــ ــم، پثتــ ــن قرژاصــ         مــ

ــه  ــؤ م ــه خ ــؤ م ــه خ ــؤ م ــه خ ــؤ م ــه     خ ــه م ــووم ب ــه حك ــه م ــووم ب ــه حك ــه م ــووم ب ــه حك ــه م ــووم ب ــه    حك ــهرگ ل ــهرگ ل ــهرگ ل ــه    رگ ل ــهگ ــهگ ــهگ ــيم     گ ــوه ن ــيم ص ئث ــوه ن ــيم ص ئث ــوه ن ــيم ص ئث ــوه ن         !!!!ص ئث

ــؤميش،   ــه چـ ــا لـ ــؤميش،  حاشـ ــه چـ ــا لـ ــؤميش،  حاشـ ــه چـ ــا لـ ــؤميش،  حاشـ ــه چـ ــا لـ ــاويش حاشـ ــه ئـ ــا لـ ــاويش حاشـ ــه ئـ ــا لـ ــاويش حاشـ ــه ئـ ــا لـ ــاويش حاشـ ــه ئـ ــا لـ         !!!!!!!!حاشـ

ــكايي و ده     دهدهدهده ــه وشــ ــكايي و ده ــ ــه وشــ ــكايي و ده ــ ــه وشــ ــكايي و ده ــ ــه وشــ ــه     ــ ــث خــ ــه بــ ــه ژمي بــ ــث خــ ــه بــ ــه ژمي بــ ــث خــ ــه بــ ــه ژمي بــ ــث خــ ــه بــ         مممم    ژمي بــ

ــه   ــان و فرتثنـ ــي و تؤفـ ــن چـ ــه  مـ ــان و فرتثنـ ــي و تؤفـ ــن چـ ــه  مـ ــان و فرتثنـ ــي و تؤفـ ــن چـ ــه  مـ ــان و فرتثنـ ــي و تؤفـ ــن چـ ــه     مـ ــاو چـ ــه ي نـ ــاو چـ ــه ي نـ ــاو چـ ــه ي نـ ــاو چـ         »»»»!!!!م؟م؟م؟م؟    ي نـ
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ــه ــرژاص كــ ــهقــ ــرژاص كــ ــهقــ ــرژاص كــ ــهقــ ــرژاص كــ ــه ده     قــ ــؤل بثتــ ــه گــ ــه ذث لــ ــه ده وتــ ــؤل بثتــ ــه گــ ــه ذث لــ ــه ده وتــ ــؤل بثتــ ــه گــ ــه ذث لــ ــه ده وتــ ــؤل بثتــ ــه گــ ــه ذث لــ         رررر    وتــ

ــه ــهبـ ــهبـ ــهبـ ــه    ردهردهردهرده    بـ ــهكـ ــهكـ ــهكـ ــؤل ده    كـ ــان گـ ــؤل دهي بـ ــان گـ ــؤل دهي بـ ــان گـ ــؤل دهي بـ ــان گـ ــه     ي بـ ــا بـ ــيت هثنـ ــه سـ ــا بـ ــيت هثنـ ــه سـ ــا بـ ــيت هثنـ ــه سـ ــا بـ ــيت هثنـ         رررر    سـ

ــرژاص خــــه    ئــــهئــــهئــــهئــــه« « « « ::::گــــويتگــــويتگــــويتگــــويت ــرژاص خــــهي قــ ــرژاص خــــهي قــ ــرژاص خــــهي قــ ــاوه    ي قــ ــاوهياصــــت خــ ــاوهياصــــت خــ ــاوهياصــــت خــ         ياصــــت خــ

        شــــي بــــذاوهشــــي بــــذاوهشــــي بــــذاوهشــــي بــــذاوه    نــــه چــــؤم لــــه تؤفــــان بــــهنــــه چــــؤم لــــه تؤفــــان بــــهنــــه چــــؤم لــــه تؤفــــان بــــهنــــه چــــؤم لــــه تؤفــــان بــــه

ــه  ــه ئــــ ــه نــــ ــه ئــــ ــه نــــ ــه ئــــ ــه نــــ ــه ئــــ ــتانه    نــــ ــتانهم زســــ ــتانهم زســــ ــتانهم زســــ ــث    ش دامي دهش دامي دهش دامي دهش دامي ده    م زســــ ــثمثنــــ ــثمثنــــ ــثمثنــــ         مثنــــ

ــه  ــه ئـ ــه نـ ــه ئـ ــه نـ ــه ئـ ــه نـ ــه ئـ ــه    نـ ــهم سـ ــهم سـ ــهم سـ ــه    م سـ ــههؤصـ ــههؤصـ ــههؤصـ ــه    هؤصـ ــهش بـ ــهش بـ ــهش بـ ــه ده    ش بـ ــه دهرگـ ــه دهرگـ ــه دهرگـ ــث    رگـ ــثهثنـ ــثهثنـ ــثهثنـ         هثنـ

ــه  ــتان فـــ ــي زســـ ــه واريســـ ــتان فـــ ــي زســـ ــه واريســـ ــتان فـــ ــي زســـ ــه واريســـ ــتان فـــ ــي زســـ ــانه    واريســـ ــي گوصـــ ــانهسصـــ ــي گوصـــ ــانهسصـــ ــي گوصـــ ــانهسصـــ ــي گوصـــ         سصـــ

        ي تؤفانــــهي تؤفانــــهي تؤفانــــهي تؤفانــــه    نــــدان نــــؤرهنــــدان نــــؤرهنــــدان نــــؤرهنــــدان نــــؤره    هؤصــــبههؤصــــبههؤصــــبههؤصــــبه    پــــاش ســــهپــــاش ســــهپــــاش ســــهپــــاش ســــه

ــه ــهئــ ــهئــ ــهئــ ــه    ئــ ــرژاص ئــ ــهي قــ ــرژاص ئــ ــهي قــ ــرژاص ئــ ــهي قــ ــرژاص ئــ ــوه     ي قــ ــام زؤر ديــ ــن دنيــ ــوه مــ ــام زؤر ديــ ــن دنيــ ــوه مــ ــام زؤر ديــ ــن دنيــ ــوه مــ ــام زؤر ديــ ــن دنيــ         مــ

        قيـــوهقيـــوهقيـــوهقيـــوه    وان لـــه دصـــم چـــه  وان لـــه دصـــم چـــه  وان لـــه دصـــم چـــه  وان لـــه دصـــم چـــه      د كـــهد كـــهد كـــهد كـــه    تـــريي ســـه تـــريي ســـه تـــريي ســـه تـــريي ســـه 

ـ  ــووك مــ ـ وا سـ ــووك مــ ـ وا سـ ــووك مــ ـ وا سـ ــووك مــ ــه     ههههوا سـ ــه لـ ــه ذوانـ ــه لـ ــه ذوانـ ــه لـ ــه ذوانـ ــه لـ ــه     م دهم دهم دهم ده    ذوانـ ــت و دؤصـ ــه شـ ــت و دؤصـ ــه شـ ــت و دؤصـ ــه شـ ــت و دؤصـ         شـ

ــري ــريزاهــــ ــريزاهــــ ــريزاهــــ ــه     دهدهدهده    زاهــــ ــه چؤصــــ ــيين و پثتوايــــ ــه بــــ ــه چؤصــــ ــيين و پثتوايــــ ــه بــــ ــه چؤصــــ ــيين و پثتوايــــ ــه بــــ ــه چؤصــــ ــيين و پثتوايــــ         بــــ

        شـــته پانـــه شـــته پانـــه شـــته پانـــه شـــته پانـــه     م دهم دهم دهم ده    صـــام چـــؤص نييـــه ئـــه   صـــام چـــؤص نييـــه ئـــه   صـــام چـــؤص نييـــه ئـــه   صـــام چـــؤص نييـــه ئـــه       بـــهبـــهبـــهبـــه

ــه ــهئـــ ــهئـــ ــهئـــ ــه الن    ئـــ ــه النم دؤصـــ ــه النم دؤصـــ ــه النم دؤصـــ ــهم دؤصـــ ــهكـــ ــهكـــ ــهكـــ ــه    كـــ ــهي هـــ ــهي هـــ ــهي هـــ ــه    ي هـــ ــهزار تؤفانـــ ــهزار تؤفانـــ ــهزار تؤفانـــ         زار تؤفانـــ

ــه  ــتاين ئـ ــه زسـ ــتاين ئـ ــه زسـ ــتاين ئـ ــه زسـ ــتاين ئـ ــه      زسـ ــارد و بـ ــاص زؤر سـ ــه  مسـ ــارد و بـ ــاص زؤر سـ ــه  مسـ ــارد و بـ ــاص زؤر سـ ــه  مسـ ــارد و بـ ــاص زؤر سـ ــوو    مسـ ــوود بـ ــوود بـ ــوود بـ         د بـ

        د بـــوود بـــوود بـــوود بـــوو    حـــهحـــهحـــهحـــه    فريشـــي قـــورس و بـــثفريشـــي قـــورس و بـــثفريشـــي قـــورس و بـــثفريشـــي قـــورس و بـــث    صـــام بـــهصـــام بـــهصـــام بـــهصـــام بـــه    بـــهبـــهبـــهبـــه

ــه ــهئـ ــهئـ ــهئـ ــه    ئـ ــهگـ ــهگـ ــهگـ ــاوت ده     گـ ــت و چـ ــوثر نيـ ــاوت ده ر كـ ــت و چـ ــوثر نيـ ــاوت ده ر كـ ــت و چـ ــوثر نيـ ــاوت ده ر كـ ــت و چـ ــوثر نيـ ــار     ر كـ ــا كـ ــار كـ ــا كـ ــار كـ ــا كـ ــار كـ ــا كـ         كـ

ــه ــهســ ــهســ ــهســ ــه    ســ ــك هــ ــهرثــ ــك هــ ــهرثــ ــك هــ ــهرثــ ــك هــ ــار     رثــ ــه كؤســ ــثنه و بذوانــ ــار صــ ــه كؤســ ــثنه و بذوانــ ــار صــ ــه كؤســ ــثنه و بذوانــ ــار صــ ــه كؤســ ــثنه و بذوانــ         صــ

ــه ــه نووچكــ ــهبذوانــ ــه نووچكــ ــهبذوانــ ــه نووچكــ ــهبذوانــ ــه نووچكــ ــه    بذوانــ ــتاين بــ ــهي كوثســ ــتاين بــ ــهي كوثســ ــتاين بــ ــهي كوثســ ــتاين بــ ــرين    ي كوثســ ــرينفــ ــرينفــ ــرينفــ         فــ

ــده ــدهوا دايــ ــدهوا دايــ ــدهوا دايــ ــه     وا دايــ ــث هــ ــه پؤشــ ــث هــ ــه پؤشــ ــث هــ ــه پؤشــ ــث هــ ــني     پؤشــ ــذ قــ ــي پــ ــني ورثكــ ــذ قــ ــي پــ ــني ورثكــ ــذ قــ ــي پــ ــني ورثكــ ــذ قــ ــي پــ         ورثكــ
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        وري كوثســــتاينوري كوثســــتاينوري كوثســــتاينوري كوثســــتاين    كــــه تــــيين كثشــــا هــــه   كــــه تــــيين كثشــــا هــــه   كــــه تــــيين كثشــــا هــــه   كــــه تــــيين كثشــــا هــــه   

        بــــث تؤفــــاين بــــث تؤفــــاين بــــث تؤفــــاين بــــث تؤفــــاين     فــــراو دهفــــراو دهفــــراو دهفــــراو ده    دنيــــا بــــه بــــه  دنيــــا بــــه بــــه  دنيــــا بــــه بــــه  دنيــــا بــــه بــــه  

        قــــرژاص جــــا ئثســــتا خــــؤت و وجيــــدانت    قــــرژاص جــــا ئثســــتا خــــؤت و وجيــــدانت    قــــرژاص جــــا ئثســــتا خــــؤت و وجيــــدانت    قــــرژاص جــــا ئثســــتا خــــؤت و وجيــــدانت    

        ر بـــــه ئيمـــــاين، خـــــؤت و ئيمانـــــتر بـــــه ئيمـــــاين، خـــــؤت و ئيمانـــــتر بـــــه ئيمـــــاين، خـــــؤت و ئيمانـــــتر بـــــه ئيمـــــاين، خـــــؤت و ئيمانـــــت    گـــــهگـــــهگـــــهگـــــه

        !!!!ك پيـــــاوك پيـــــاوك پيـــــاوك پيـــــاو    مـــــثين مبثنـــــه وهمـــــثين مبثنـــــه وهمـــــثين مبثنـــــه وهمـــــثين مبثنـــــه وه    ر دهر دهر دهر ده    گـــــهگـــــهگـــــهگـــــه    ئـــــهئـــــهئـــــهئـــــه

ــه  ــؤ ئ ــه خ ــؤ ئ ــه خ ــؤ ئ ــه خ ــؤ ئ ــه    خ ــهگ ــهگ ــهگ ــه    ذؤي كــهذؤي كــهذؤي كــهذؤي كــه    ر دهر دهر دهر ده    گ ــهوش ــهوش ــهوش ــه    وش ــهك ــهك ــهك ــان چــاو     ك ــان چــاو ت ب ــان چــاو ت ب ــان چــاو ت ب         »»»»ت ب

        ::::صــــــامي داوهصــــــامي داوهصــــــامي داوهصــــــامي داوه    قــــــرژاص بــــــه ســــــووكثك وهقــــــرژاص بــــــه ســــــووكثك وهقــــــرژاص بــــــه ســــــووكثك وهقــــــرژاص بــــــه ســــــووكثك وه

ــه  «««« ــن مـ ــؤ مـ ــه  بـ ــن مـ ــؤ مـ ــه  بـ ــن مـ ــؤ مـ ــه  بـ ــن مـ ــؤ مـ ــه    بـ ــهنثنـ ــهنثنـ ــهنثنـ ــه    نثنـ ــهو ئـ ــهو ئـ ــهو ئـ ــه    و ئـ ــهم تـ ــهم تـ ــهم تـ ــه و داوه    م تـ ــه و داوهصـ ــه و داوهصـ ــه و داوهصـ         !!!!صـ

ــه ــهلــ ــهلــ ــهلــ ــه    لــ ــهم تارخيــ ــهم تارخيــ ــهم تارخيــ ــن ده    م تارخيــ ــن دهوه مــ ــن دهوه مــ ــن دهوه مــ ــكيم     وه مــ ــاي وشــ ــكيم عبــ ــاي وشــ ــكيم عبــ ــاي وشــ ــكيم عبــ ــاي وشــ         !!!!عبــ

ــه ــهئــ ــهئــ ــهئــ ــن قر    ئــ ــن قرمــ ــن قرمــ ــن قرمــ ــيم؟ مــ ــه چــ ــان وايــ ــم، پثتــ ــيم؟ ژاصــ ــه چــ ــان وايــ ــم، پثتــ ــيم؟ ژاصــ ــه چــ ــان وايــ ــم، پثتــ ــيم؟ ژاصــ ــه چــ ــان وايــ ــم، پثتــ         »»»»!!!!ژاصــ

ــه  ــا ئـ ــاو تـ ــه ئـ ــا ئـ ــاو تـ ــه ئـ ــا ئـ ــاو تـ ــه ئـ ــا ئـ ــاو تـ ــث     ئـ ــه بـ ــث م كاتـ ــه بـ ــث م كاتـ ــه بـ ــث م كاتـ ــه بـ ــگ وه    دهدهدهده    م كاتـ ــگ وهنـ ــگ وهنـ ــگ وهنـ ــتابوو    نـ ــتابووسـ ــتابووسـ ــتابووسـ         سـ

        ري ســــوذ مــــابووري ســــوذ مــــابووري ســــوذ مــــابووري ســــوذ مــــابوو    ي قــــرژاص ســــهي قــــرژاص ســــهي قــــرژاص ســــهي قــــرژاص ســــه    لــــه واتــــهلــــه واتــــهلــــه واتــــهلــــه واتــــه

ــذوا     ــؤال بــ ــه گــ ــيت لــ ــرژاص ويســ ــه قــ ــذوا    كــ ــؤال بــ ــه گــ ــيت لــ ــرژاص ويســ ــه قــ ــذوا    كــ ــؤال بــ ــه گــ ــيت لــ ــرژاص ويســ ــه قــ ــذوا    كــ ــؤال بــ ــه گــ ــيت لــ ــرژاص ويســ ــه قــ         كــ

ــ ــئـ ــئـ ــئـ ــهئـ ــهاو بـ ــهاو بـ ــهاو بـ ــويت     او بـ ــرت، گـ ــي گـ ــويت رؤكـ ــرت، گـ ــي گـ ــويت رؤكـ ــرت، گـ ــي گـ ــويت رؤكـ ــرت، گـ ــي گـ ــث««««::::رؤكـ ــثبـ ــثبـ ــثبـ ــا    وهوهوهوه    بـ ــافـ ــافـ ــافـ         !!!!فـ

        تــــؤ بــــه هثــــزي مــــن بوويــــت و خوصــــقاويتــــؤ بــــه هثــــزي مــــن بوويــــت و خوصــــقاويتــــؤ بــــه هثــــزي مــــن بوويــــت و خوصــــقاويتــــؤ بــــه هثــــزي مــــن بوويــــت و خوصــــقاوي

ــه ــههــ ــههــ ــههــ ــوو ده    هــ ــوو دهمــ ــوو دهمــ ــوو دهمــ ــن وه    مــ ــن وهتناســ ــن وهتناســ ــن وهتناســ ــاوي     ك دهك دهك دهك ده    تناســ ــاي ئــ ــاوي عبــ ــاي ئــ ــاوي عبــ ــاي ئــ ــاوي عبــ ــاي ئــ         عبــ

        رداينرداينرداينرداين    ومــــا ئثســــتا لــــثم ذووگــــهومــــا ئثســــتا لــــثم ذووگــــهومــــا ئثســــتا لــــثم ذووگــــهومــــا ئثســــتا لــــثم ذووگــــه    چــــي قــــهچــــي قــــهچــــي قــــهچــــي قــــه

ــام ل ــام لحاشـ ــام لحاشـ ــام لحاشـ ــدهحاشـ ــدهثـ ــدهثـ ــدهثـ ــه    ثـ ــهكـ ــهكـ ــهكـ ــه    كـ ــهي ئـ ــهي ئـ ــهي ئـ ــاين؟     ي ئـ ــيت گيـ ــاين؟ ي دؤسـ ــيت گيـ ــاين؟ ي دؤسـ ــيت گيـ ــاين؟ ي دؤسـ ــيت گيـ         ي دؤسـ

ــه  ــت ناپاذمثــ ــه لثــ ــت ناپاذمثــ ــه لثــ ــت ناپاذمثــ ــه لثــ ــت ناپاذمثــ ــه     لثــ ــؤش نــ ــه تــ ــه وه چونكــ ــؤش نــ ــه تــ ــه وه چونكــ ــؤش نــ ــه تــ ــه وه چونكــ ــؤش نــ ــه تــ         يبيبيبيب    وه چونكــ

ــه ــهئـ ــهئـ ــهئـ ــه     ئـ ــن هـ ــه مـ ــن هـ ــه مـ ــن هـ ــه مـ ــن هـ ــه      مـ ــاد و كـ ــث زيـ ــاوم بـ ــه  ر ئـ ــاد و كـ ــث زيـ ــاوم بـ ــه  ر ئـ ــاد و كـ ــث زيـ ــاوم بـ ــه  ر ئـ ــاد و كـ ــث زيـ ــاوم بـ ــي    ر ئـ ــيمـ ــيمـ ــيمـ         مـ
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ــه ــهبــ ــهبــ ــهبــ ــه    بــ ــهســ ــهســ ــهســ ــه    ســ ــهر كثوانــ ــهر كثوانــ ــهر كثوانــ ــه    ر كثوانــ ــهو كليلــ ــهو كليلــ ــهو كليلــ ــه    و كليلــ ــهي بــ ــهي بــ ــهي بــ ــرم    ي بــ ــرمفــ ــرمفــ ــرمفــ         فــ

ــه   ــاوم، بــ ــم، چؤمــ ــن ئؤقيانووســ ــه  مــ ــاوم، بــ ــم، چؤمــ ــن ئؤقيانووســ ــه  مــ ــاوم، بــ ــم، چؤمــ ــن ئؤقيانووســ ــه  مــ ــاوم، بــ ــم، چؤمــ ــن ئؤقيانووســ ــرم    مــ ــرمحــ ــرمحــ ــرمحــ         حــ

ــه    دهدهدهده ــه هـــ ــهمب بـــ ــه هـــ ــهمب بـــ ــه هـــ ــهمب بـــ ــه هـــ ــان    مب بـــ ــه ذووي ئامســـ ــانور و دمثـــ ــه ذووي ئامســـ ــانور و دمثـــ ــه ذووي ئامســـ ــانور و دمثـــ ــه ذووي ئامســـ         ور و دمثـــ

        گــــرم ئاســـــؤگان گــــرم ئاســـــؤگان گــــرم ئاســـــؤگان گــــرم ئاســـــؤگان     م دهم دهم دهم ده    ك تـــــهك تـــــهك تـــــهك تـــــه    جارجــــاريش وه جارجــــاريش وه جارجــــاريش وه جارجــــاريش وه 

ــكه ــكهبرووســ ــكهبرووســ ــكهبرووســ ــاوم وه    برووســ ــاوم وهي چــ ــاوم وهي چــ ــاوم وهي چــ ــه    ي چــ ــي ئــ ــهك تيغــ ــي ئــ ــهك تيغــ ــي ئــ ــهك تيغــ ــي ئــ ــماس    ك تيغــ ــماسصــ ــماسصــ ــماسصــ         صــ

ــه ــهگرمــ ــهگرمــ ــهگرمــ ــه     گرمــ ــم گــ ــه ي گؤپاصــ ــم گــ ــه ي گؤپاصــ ــم گــ ــه ي گؤپاصــ ــم گــ ــاس     ردوون دهردوون دهردوون دهردوون ده    ي گؤپاصــ ــا كــ ــاس كــ ــا كــ ــاس كــ ــا كــ ــاس كــ ــا كــ         كــ

ــه     دهدهدهده ــاو كــ ــه سثصــ ــه مب بــ ــاو كــ ــه سثصــ ــه مب بــ ــاو كــ ــه سثصــ ــه مب بــ ــاو كــ ــه سثصــ ــه    مب بــ ــهف هــ ــهف هــ ــهف هــ ــده    ف هــ ــدهصــ ــدهصــ ــدهصــ ــنم    صــ ــنمچثــ ــنمچثــ ــنمچثــ         چثــ

ــه ــههـــ ــههـــ ــههـــ ــن ده    هـــ ــه بـــ ــؤن لـــ ــن دهزار داري كـــ ــه بـــ ــؤن لـــ ــن دهزار داري كـــ ــه بـــ ــؤن لـــ ــن دهزار داري كـــ ــه بـــ ــؤن لـــ ــنم    زار داري كـــ ــنمردثـــ ــنمردثـــ ــنمردثـــ         ردثـــ

ــه ــهلـ ــهلـ ــهلـ ــه    لـ ــهسـ ــهسـ ــهسـ ــه    سـ ــهر گـ ــهر گـ ــهر گـ ــه    ر گـ ــوص قـ ــاي گـ ــهصـ ــوص قـ ــاي گـ ــهصـ ــوص قـ ــاي گـ ــهصـ ــوص قـ ــاي گـ ــره    صـ ــرهتـ ــرهتـ ــرهتـ ــاونگم    تـ ــاونگمي ئـ ــاونگمي ئـ ــاونگمي ئـ         ي ئـ

ــان ده  ــه دذكــ ــوص لــ ــؤ گــ ــان ده بــ ــه دذكــ ــوص لــ ــؤ گــ ــان ده بــ ــه دذكــ ــوص لــ ــؤ گــ ــان ده بــ ــه دذكــ ــوص لــ ــؤ گــ ــنگم     بــ ــاوم ســ ــنگم ســ ــاوم ســ ــنگم ســ ــاوم ســ ــنگم ســ ــاوم ســ         ســ

        ي دصــــداريي دصــــداريي دصــــداريي دصــــداري    س وين كــــرد قيبلــــه س وين كــــرد قيبلــــه س وين كــــرد قيبلــــه س وين كــــرد قيبلــــه     ركــــهركــــهركــــهركــــه    هــــههــــههــــههــــه

ــه  ــؤزي خــ ــث تــ ــي نيشــ ــا لثــ ــه وه يــ ــؤزي خــ ــث تــ ــي نيشــ ــا لثــ ــه وه يــ ــؤزي خــ ــث تــ ــي نيشــ ــا لثــ ــه وه يــ ــؤزي خــ ــث تــ ــي نيشــ ــا لثــ ــاري    وه يــ ــاريمبــ ــاريمبــ ــاريمبــ         مبــ

        مـــي ذازمـــي ذازمـــي ذازمـــي ذاز    حـــذهحـــذهحـــذهحـــذه    ك مـــهك مـــهك مـــهك مـــه    ركـــاين و وهركـــاين و وهركـــاين و وهركـــاين و وه    دثتـــه ســـه دثتـــه ســـه دثتـــه ســـه دثتـــه ســـه 

        خــــــوازث نيــــــازخــــــوازث نيــــــازخــــــوازث نيــــــازخــــــوازث نيــــــاز    صــــــث ذازي و دهصــــــث ذازي و دهصــــــث ذازي و دهصــــــث ذازي و ده    پــــــثم دهپــــــثم دهپــــــثم دهپــــــثم ده

ــه ــهئــ ــهئــ ــهئــ ــه    ئــ ــهگــ ــهگــ ــهگــ ــه     گــ ــن نــ ــه ر مــ ــن نــ ــه ر مــ ــن نــ ــه ر مــ ــن نــ ــاين     مب دهمب دهمب دهمب ده    ر مــ ــكث كــ ــاين وشــ ــكث كــ ــاين وشــ ــكث كــ ــاين وشــ ــكث كــ         وشــ

ــواين     دهدهدهده ــؤخي و جــــ ــا شــــ ــه دنيــــ ــواين ذوا لــــ ــؤخي و جــــ ــا شــــ ــه دنيــــ ــواين ذوا لــــ ــؤخي و جــــ ــا شــــ ــه دنيــــ ــواين ذوا لــــ ــؤخي و جــــ ــا شــــ ــه دنيــــ         ذوا لــــ

        تينووشــــــــكثين ذثبــــــــواري مانــــــــدوومتينووشــــــــكثين ذثبــــــــواري مانــــــــدوومتينووشــــــــكثين ذثبــــــــواري مانــــــــدوومتينووشــــــــكثين ذثبــــــــواري مانــــــــدووم

ــه ــهقــ ــهقــ ــهقــ ــه    قــ ــهت نافــ ــهت نافــ ــهت نافــ ــثم و ده    ت نافــ ــثم و دهوتــ ــثم و دهوتــ ــثم و دهوتــ ــه    وتــ ــهمب و هــ ــهمب و هــ ــهمب و هــ ــووم    مب و هــ ــوومم و بــ ــوومم و بــ ــوومم و بــ         م و بــ

        نــــده ئثســــتا لــــه گــــؤال مــــاومنــــده ئثســــتا لــــه گــــؤال مــــاومنــــده ئثســــتا لــــه گــــؤال مــــاومنــــده ئثســــتا لــــه گــــؤال مــــاوم    رچــــهرچــــهرچــــهرچــــه    هــــههــــههــــههــــه

ــه ــهبــ ــهبــ ــهبــ ــه     بــ ــاوي چؤمــ ــه ئــ ــام بــ ــه صــ ــاوي چؤمــ ــه ئــ ــام بــ ــه صــ ــاوي چؤمــ ــه ئــ ــام بــ ــه صــ ــاوي چؤمــ ــه ئــ ــام بــ ــاوم    صــ ــاومو نووســ ــاومو نووســ ــاومو نووســ         و نووســ
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        دهــــا كــــاين خوصــــقاوهدهــــا كــــاين خوصــــقاوهدهــــا كــــاين خوصــــقاوهدهــــا كــــاين خوصــــقاوه    چــــؤميش لــــه ســــهچــــؤميش لــــه ســــهچــــؤميش لــــه ســــهچــــؤميش لــــه ســــه

        وري پـــذ ئــــاوه وري پـــذ ئــــاوه وري پـــذ ئــــاوه وري پـــذ ئــــاوه     يش هــــهيش هــــهيش هــــهيش هــــهي كـــان ي كـــان ي كـــان ي كـــان     رچــــاوهرچــــاوهرچــــاوهرچــــاوه    ســـه ســـه ســـه ســـه 

ــه ــههـ ــههـ ــههـ ــه      هـ ــه بـ ــش لـ ــه  وريـ ــه بـ ــش لـ ــه  وريـ ــه بـ ــش لـ ــه  وريـ ــه بـ ــش لـ ــره    وريـ ــرهحـ ــرهحـ ــرهحـ ــاوه     حـ ــاوي هثنـ ــاوه و ئـ ــاوي هثنـ ــاوه و ئـ ــاوي هثنـ ــاوه و ئـ ــاوي هثنـ         و ئـ

        بــــث دنيــــا ســــووتاوهبــــث دنيــــا ســــووتاوهبــــث دنيــــا ســــووتاوهبــــث دنيــــا ســــووتاوه    ر ئــــاو نــــهر ئــــاو نــــهر ئــــاو نــــهر ئــــاو نــــه    گــــهگــــهگــــهگــــه    ئــــهئــــهئــــهئــــه

ــه  ــت ناپاذمثــ ــه لثــ ــت ناپاذمثــ ــه لثــ ــت ناپاذمثــ ــه لثــ ــت ناپاذمثــ ــه      لثــ ــؤش نــ ــرژاص تــ ــه  و، قــ ــؤش نــ ــرژاص تــ ــه  و، قــ ــؤش نــ ــرژاص تــ ــه  و، قــ ــؤش نــ ــرژاص تــ         يبيبيبيب    و، قــ

ــه ــهئـ ــهئـ ــهئـ ــه     ئـ ــن هـ ــه مـ ــن هـ ــه مـ ــن هـ ــه مـ ــن هـ ــه      مـ ــاد و كـ ــث زيـ ــاوم بـ ــه  ر ئـ ــاد و كـ ــث زيـ ــاوم بـ ــه  ر ئـ ــاد و كـ ــث زيـ ــاوم بـ ــه  ر ئـ ــاد و كـ ــث زيـ ــاوم بـ ــي    ر ئـ ــيمـ ــيمـ ــيمـ         مـ

ــادم    ــه داد و فريــــ ــاتري تؤيــــ ــؤ خــــ ــادم   بــــ ــه داد و فريــــ ــاتري تؤيــــ ــؤ خــــ ــادم   بــــ ــه داد و فريــــ ــاتري تؤيــــ ــؤ خــــ ــادم   بــــ ــه داد و فريــــ ــاتري تؤيــــ ــؤ خــــ         بــــ

ــه ــهئــ ــهئــ ــهئــ ــه     ئــ ــؤش يــ ــه تــ ــؤش يــ ــه تــ ــؤش يــ ــه تــ ــؤش يــ ــي وه    تــ ــي وهكثكــ ــي وهكثكــ ــي وهكثكــ ــه     كثكــ ــوو ئــ ــه كــ ــوو ئــ ــه كــ ــوو ئــ ــه كــ ــوو ئــ         والدموالدموالدموالدم    كــ

ــه ــهلـ ــهلـ ــهلـ ــه    لـ ــهسـ ــهسـ ــهسـ ــه     سـ ــؤم بـ ــينگي خـ ــه ر سـ ــؤم بـ ــينگي خـ ــه ر سـ ــؤم بـ ــينگي خـ ــه ر سـ ــؤم بـ ــينگي خـ ــردووي    ر سـ ــوم كـ ــردوويخثـ ــوم كـ ــردوويخثـ ــوم كـ ــردوويخثـ ــوم كـ         خثـ

ــووي    يـــت  و بـــهيـــت  و بـــهيـــت  و بـــهيـــت  و بـــهلـــبم بوولـــبم بوولـــبم بوولـــبم بوو    بـــه خـــوثين قـــهبـــه خـــوثين قـــهبـــه خـــوثين قـــهبـــه خـــوثين قـــه ــوويذثچـ ــوويذثچـ ــوويذثچـ         ذثچـ

ــي    تبيــــنم بــــؤ كــــهتبيــــنم بــــؤ كــــهتبيــــنم بــــؤ كــــهتبيــــنم بــــؤ كــــه    ئثســــتا دهئثســــتا دهئثســــتا دهئثســــتا ده ــييــــف و خؤشــ ــييــــف و خؤشــ ــييــــف و خؤشــ         يــــف و خؤشــ

        فرؤشـــيفرؤشـــيفرؤشـــيفرؤشـــي    يشـــي خـــؤت نـــامووس دهيشـــي خـــؤت نـــامووس دهيشـــي خـــؤت نـــامووس دهيشـــي خـــؤت نـــامووس ده    ر عـــهر عـــهر عـــهر عـــه    بـــهبـــهبـــهبـــه    لـــهلـــهلـــهلـــه

        !!!!ي قـــــرژاص لـــــه ذثـــــي ناپيـــــاويي قـــــرژاص لـــــه ذثـــــي ناپيـــــاويي قـــــرژاص لـــــه ذثـــــي ناپيـــــاويي قـــــرژاص لـــــه ذثـــــي ناپيـــــاوي    الده ئـــــهالده ئـــــهالده ئـــــهالده ئـــــه

ــه ــهمــ ــهمــ ــهمــ ــه       مــ ــدان لــ ــيب وجيــ ــه بــ ــه   هثصــ ــدان لــ ــيب وجيــ ــه بــ ــه   هثصــ ــدان لــ ــيب وجيــ ــه بــ ــه   هثصــ ــدان لــ ــيب وجيــ ــه بــ ــاوي    هثصــ ــاويكــ ــاويكــ ــاويكــ         !!!!كــ

ــره وه ــؤال مبـــ ــه گـــ ــره وهلـــ ــؤال مبـــ ــه گـــ ــره وهلـــ ــؤال مبـــ ــه گـــ ــره وهلـــ ــؤال مبـــ ــه گـــ ــي    لـــ ــؤيل ماســـ ــيك پـــ ــؤيل ماســـ ــيك پـــ ــؤيل ماســـ ــيك پـــ ــؤيل ماســـ         ك پـــ

        »»»»!!!!بـــه عاســـيبـــه عاســـيبـــه عاســـيبـــه عاســـي    ت مـــهت مـــهت مـــهت مـــه    صـــام لـــه وجيـــدان قـــهصـــام لـــه وجيـــدان قـــهصـــام لـــه وجيـــدان قـــهصـــام لـــه وجيـــدان قـــه    بـــهبـــهبـــهبـــه

ــه ــه قسـ ــرژاص بـ ــهقـ ــه قسـ ــرژاص بـ ــهقـ ــه قسـ ــرژاص بـ ــهقـ ــه قسـ ــرژاص بـ ــه    قـ ــذثك عـ ــاو بـ ــهي ئـ ــذثك عـ ــاو بـ ــهي ئـ ــذثك عـ ــاو بـ ــهي ئـ ــذثك عـ ــاو بـ ــه    ي ئـ ــهبـ ــهبـ ــهبـ ــا    بـ ــاسـ ــاسـ ــاسـ         سـ

ــرد و ذه     ذهذهذهذه ــي بــــ ــرد و ذه نگثكــــ ــي بــــ ــرد و ذه نگثكــــ ــي بــــ ــرد و ذه نگثكــــ ــي بــــ ــا     نگثكــــ ــي هثنــــ ــا نگثكــــ ــي هثنــــ ــا نگثكــــ ــي هثنــــ ــا نگثكــــ ــي هثنــــ         نگثكــــ

ــه ــهسـ ــهسـ ــهسـ ــه    سـ ــهري هـ ــهري هـ ــهري هـ ــه     ري هـ ــؤ الي سـ ــهثنا بـ ــه صـ ــؤ الي سـ ــهثنا بـ ــه صـ ــؤ الي سـ ــهثنا بـ ــه صـ ــؤ الي سـ ــهثنا بـ ــاو      صـ ــي ئـ ــاو  حتـ ــي ئـ ــاو  حتـ ــي ئـ ــاو  حتـ ــي ئـ         حتـ

ــه ــهدي ئــ ــهدي ئــ ــهدي ئــ ــه    دي ئــ ــهوا ســ ــهوا ســ ــهوا ســ ــده    وا ســ ــؤص دايــ ــدههــ ــؤص دايــ ــدههــ ــؤص دايــ ــدههــ ــؤص دايــ ــه    هــ ــرث تــ ــهگــ ــرث تــ ــهگــ ــرث تــ ــهگــ ــرث تــ         واوواوواوواو    گــ
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ــه ــهتـــ ــهتـــ ــهتـــ ــه      تـــ ــونثكي چكؤصـــ ــا كـــ ــه  نيـــ ــونثكي چكؤصـــ ــا كـــ ــه  نيـــ ــونثكي چكؤصـــ ــا كـــ ــه  نيـــ ــونثكي چكؤصـــ ــا كـــ ــاوه    نيـــ ــاوهي مـــ ــاوهي مـــ ــاوهي مـــ         ي مـــ

ــه ــتا هـــ ــههثشـــ ــتا هـــ ــههثشـــ ــتا هـــ ــههثشـــ ــتا هـــ ــه    هثشـــ ــذي نـــ ــاوه و جـــ ــهر ئـــ ــذي نـــ ــاوه و جـــ ــهر ئـــ ــذي نـــ ــاوه و جـــ ــهر ئـــ ــذي نـــ ــاوه و جـــ         داوهداوهداوهداوه    ر ئـــ

ــه ــه ئـ ــهكـ ــه ئـ ــهكـ ــه ئـ ــهكـ ــه ئـ ــه    كـ ــهم حاصـ ــهم حاصـ ــهم حاصـ ــه     م حاصـ ــؤي دا تـ ــه خـ ــه ي دي لـ ــؤي دا تـ ــه خـ ــه ي دي لـ ــؤي دا تـ ــه خـ ــه ي دي لـ ــؤي دا تـ ــه خـ ــان    ي دي لـ ــانكـ ــانكـ ــانكـ         كـ

        وانوانوانوان    ك تـــري لـــه كـــه  ك تـــري لـــه كـــه  ك تـــري لـــه كـــه  ك تـــري لـــه كـــه      ذي وهذي وهذي وهذي وه    رپـــهرپـــهرپـــهرپـــه    لـــه گـــؤل ده لـــه گـــؤل ده لـــه گـــؤل ده لـــه گـــؤل ده 

ــه ــهپــ ــهپــ ــهپــ ــه    پــ ــه ســ ــهذيــ ــه ســ ــهذيــ ــه ســ ــهذيــ ــه ســ ــه    ذيــ ــهر بــ ــهر بــ ــهر بــ ــاالكي    ر بــ ــه چــ ــاالكيردث زؤر بــ ــه چــ ــاالكيردث زؤر بــ ــه چــ ــاالكيردث زؤر بــ ــه چــ         ردث زؤر بــ

ــه     دهدهدهده ــي هــ ــه نگــ ــي هــ ــه نگــ ــي هــ ــه نگــ ــي هــ ــثنا ز    نگــ ــثنا زصــ ــثنا زصــ ــثنا زصــ ــاكي  صــ ــث بــ ــه بــ ــاكي  ؤر بــ ــث بــ ــه بــ ــاكي  ؤر بــ ــث بــ ــه بــ ــاكي  ؤر بــ ــث بــ ــه بــ         ؤر بــ

        يت خــــؤ مانــــدوو كــــردنيت خــــؤ مانــــدوو كــــردنيت خــــؤ مانــــدوو كــــردنيت خــــؤ مانــــدوو كــــردن    ســــيهســــيهســــيهســــيه    بــــهبــــهبــــهبــــه: : : : گــــويتگــــويتگــــويتگــــويت

ــردن     ــذؤ مــ ــه فيــ ــث بــ ــرژاص نابــ ــؤ قــ ــردن    بــ ــذؤ مــ ــه فيــ ــث بــ ــرژاص نابــ ــؤ قــ ــردن    بــ ــذؤ مــ ــه فيــ ــث بــ ــرژاص نابــ ــؤ قــ ــردن    بــ ــذؤ مــ ــه فيــ ــث بــ ــرژاص نابــ ــؤ قــ         !!!!بــ

ــه  ــن تــ ــي و مــ ــه ماســ ــن تــ ــي و مــ ــه ماســ ــن تــ ــي و مــ ــه ماســ ــن تــ ــي و مــ ــه     ماســ ــان يثكــ ــا خودامــ ــه نيــ ــان يثكــ ــا خودامــ ــه نيــ ــان يثكــ ــا خودامــ ــه نيــ ــان يثكــ ــا خودامــ         نيــ

ــه ــهتثكـــ ــهتثكـــ ــهتثكـــ ــه     تثكـــ ــاري ناذثكـــ ــان كـــ ــاو بوومنـــ ــه صـــ ــاري ناذثكـــ ــان كـــ ــاو بوومنـــ ــه صـــ ــاري ناذثكـــ ــان كـــ ــاو بوومنـــ ــه صـــ ــاري ناذثكـــ ــان كـــ ــاو بوومنـــ         صـــ

ــر   ــي تـ ــه جثـ ــاژي لـ ــاو نـ ــه ئـ ــا لـ ــي جيـ ــر  ماسـ ــي تـ ــه جثـ ــاژي لـ ــاو نـ ــه ئـ ــا لـ ــي جيـ ــر  ماسـ ــي تـ ــه جثـ ــاژي لـ ــاو نـ ــه ئـ ــا لـ ــي جيـ ــر  ماسـ ــي تـ ــه جثـ ــاژي لـ ــاو نـ ــه ئـ ــا لـ ــي جيـ         ماسـ

        گـــا بـــه ئـــاخر  گـــا بـــه ئـــاخر  گـــا بـــه ئـــاخر  گـــا بـــه ئـــاخر      عـــومري بـــه بـــث ئـــاو ده   عـــومري بـــه بـــث ئـــاو ده   عـــومري بـــه بـــث ئـــاو ده   عـــومري بـــه بـــث ئـــاو ده   

ــه ــهئـ ــهئـ ــهئـ ــكيش ده     ئـ ــه ويشـ ــن لـ ــكيش ده مـ ــه ويشـ ــن لـ ــكيش ده مـ ــه ويشـ ــن لـ ــكيش ده مـ ــه ويشـ ــن لـ ــاو     ژمي وهژمي وهژمي وهژمي وه    مـ ــو ئـ ــاو ك نثـ ــو ئـ ــاو ك نثـ ــو ئـ ــاو ك نثـ ــو ئـ         ك نثـ

        واوواوواوواو    ههههم تـــــم تـــــم تـــــم تـــــ    ورث ئامـــــادهورث ئامـــــادهورث ئامـــــادهورث ئامـــــاده    مـــــوو دهمـــــوو دهمـــــوو دهمـــــوو ده    بـــــؤ هـــــهبـــــؤ هـــــهبـــــؤ هـــــهبـــــؤ هـــــه

ــه  ــه تــ ــي بــ ــه ماســ ــه تــ ــي بــ ــه ماســ ــه تــ ــي بــ ــه ماســ ــه تــ ــي بــ ــا ذه    ماســ ــا ذهنيــ ــا ذهنيــ ــا ذهنيــ ــك ده    نيــ ــك دهوتثــ ــك دهوتثــ ــك دهوتثــ ــث    وتثــ ــثزانــ ــثزانــ ــثزانــ         زانــ

ــه ــههـ ــههـ ــههـ ــثش ده     هـ ــؤ پـ ــثش ده ر بـ ــؤ پـ ــثش ده ر بـ ــؤ پـ ــثش ده ر بـ ــؤ پـ ــثش ده     ر بـ ــؤ پـ ــثش ده ذوا و بـ ــؤ پـ ــثش ده ذوا و بـ ــؤ پـ ــثش ده ذوا و بـ ــؤ پـ ــث    ذوا و بـ ــثذوانـ ــثذوانـ ــثذوانـ         ذوانـ

        نـــدثشنـــدثشنـــدثشنـــدثش    ومت، زانـــا و دوورئـــه ومت، زانـــا و دوورئـــه ومت، زانـــا و دوورئـــه ومت، زانـــا و دوورئـــه     خـــؤ مـــن دوو ذه خـــؤ مـــن دوو ذه خـــؤ مـــن دوو ذه خـــؤ مـــن دوو ذه 

ــه  ــه دوو سـ ــه بـ ــه دوو سـ ــه بـ ــه دوو سـ ــه بـ ــه دوو سـ ــثش  : : : : ذؤمذؤمذؤمذؤم    ر دهر دهر دهر ده    بـ ــؤ پـ ــاش و بـ ــؤ پـ ــثش  بـ ــؤ پـ ــاش و بـ ــؤ پـ ــثش  بـ ــؤ پـ ــاش و بـ ــؤ پـ ــثش  بـ ــؤ پـ ــاش و بـ ــؤ پـ         بـ

ــاوه ــنم خــ ــاوهمــ ــنم خــ ــاوهمــ ــنم خــ ــاوهمــ ــنم خــ ــه    مــ ــهين دوو ئــ ــهين دوو ئــ ــهين دوو ئــ ــه    ين دوو ئــ ــص و نــ ــهســ ــص و نــ ــهســ ــص و نــ ــهســ ــص و نــ ــه    ســ ــهســ ــهســ ــهســ         بببب    ســ

        بببب    ذهذهذهذه    ي عــــهي عــــهي عــــهي عــــه    م بــــه واتــــهم بــــه واتــــهم بــــه واتــــهم بــــه واتــــه»»»»يــــنيــــنيــــنيــــن    ياتــــهياتــــهياتــــهياتــــه    زووحــــهزووحــــهزووحــــهزووحــــه««««
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ــه     ــيم قـ ــي نـ ــن ماسـ ــؤ مـ ــه    خـ ــيم قـ ــي نـ ــن ماسـ ــؤ مـ ــه    خـ ــيم قـ ــي نـ ــن ماسـ ــؤ مـ ــه    خـ ــيم قـ ــي نـ ــن ماسـ ــؤ مـ ــاو مب     خـ ــي ئـ ــاو مب تيسـ ــي ئـ ــاو مب تيسـ ــي ئـ ــاو مب تيسـ ــي ئـ         تيسـ

        !!!!ركـــــي گـــــؤالو مب ركـــــي گـــــؤالو مب ركـــــي گـــــؤالو مب ركـــــي گـــــؤالو مب     وي تـــــهوي تـــــهوي تـــــهوي تـــــهدامي دانيشـــــتودامي دانيشـــــتودامي دانيشـــــتودامي دانيشـــــتو

ــه ــهئـ ــهئـ ــهئـ ــه      ئـ ــؤت هـ ــووده خـ ــاو بثهـ ــه  ي ئـ ــؤت هـ ــووده خـ ــاو بثهـ ــه  ي ئـ ــؤت هـ ــووده خـ ــاو بثهـ ــه  ي ئـ ــؤت هـ ــووده خـ ــاو بثهـ ــمه    ي ئـ ــمهصـ ــمهصـ ــمهصـ ــه    صـ ــهكثشـ ــهكثشـ ــهكثشـ         كثشـ

ــارد و ســــه ــارد و ســــهزســــتاين ســ ــارد و ســــهزســــتاين ســ ــارد و ســــهزســــتاين ســ ــه    زســــتاين ســ ــت لــــه پثشــ ــهختــ ــت لــــه پثشــ ــهختــ ــت لــــه پثشــ ــهختــ ــت لــــه پثشــ         ختــ

ــه ــهئــ ــهئــ ــهئــ ــه    ئــ ــهوا ســ ــهوا ســ ــهوا ســ ــه     وا ســ ــي و قــ ــه هؤصــ ــي و قــ ــه هؤصــ ــي و قــ ــه هؤصــ ــي و قــ ــؤالو     هؤصــ ــي گــ ــؤالو تيســ ــي گــ ــؤالو تيســ ــي گــ ــؤالو تيســ ــي گــ         تيســ

ــت ده ــت دهپث ــت دهپث ــت دهپث ــه     پث ــثن س ــه ص ــثن س ــه ص ــثن س ــه ص ــثن س ــه     ص ــؤص، ك ــه ه ــؤص، ك ــه ه ــؤص، ك ــه ه ــؤص، ك ــاو      ه ــث ئ ــت ناص ــاو  س پث ــث ئ ــت ناص ــاو  س پث ــث ئ ــت ناص ــاو  س پث ــث ئ ــت ناص         س پث

        رمــــوو ببــــزوثرمــــوو ببــــزوثرمــــوو ببــــزوثرمــــوو ببــــزوث    ر تــــؤ ئــــاوي فــــهر تــــؤ ئــــاوي فــــهر تــــؤ ئــــاوي فــــهر تــــؤ ئــــاوي فــــه    گــــهگــــهگــــهگــــه    ئــــهئــــهئــــهئــــه

ــه  ــه بـ ــه لـ ــه بـ ــه لـ ــه بـ ــه لـ ــه بـ ــوث؟      لـ ــاوي جـ ــؤ وا مـ ــؤم بـ ــتثين چـ ــوث؟  سـ ــاوي جـ ــؤ وا مـ ــؤم بـ ــتثين چـ ــوث؟  سـ ــاوي جـ ــؤ وا مـ ــؤم بـ ــتثين چـ ــوث؟  سـ ــاوي جـ ــؤ وا مـ ــؤم بـ ــتثين چـ         سـ

ــه   ــه تــ ــاوي لــ ــؤچ وا دامــ ــه  بــ ــه تــ ــاوي لــ ــؤچ وا دامــ ــه  بــ ــه تــ ــاوي لــ ــؤچ وا دامــ ــه  بــ ــه تــ ــاوي لــ ــؤچ وا دامــ ــؤال؟     بــ ــي گــ ــؤال؟ ركــ ــي گــ ــؤال؟ ركــ ــي گــ ــؤال؟ ركــ ــي گــ         ركــ

        شـــت و چـــؤال؟ شـــت و چـــؤال؟ شـــت و چـــؤال؟ شـــت و چـــؤال؟      لـــه ده لـــه ده لـــه ده لـــه دهر و شـــوثينر و شـــوثينر و شـــوثينر و شـــوثين    بـــث ســـه بـــث ســـه بـــث ســـه بـــث ســـه 

ــث   ــت لــ ــت و چــ ــه چيــ ــث  بذوانــ ــت لــ ــت و چــ ــه چيــ ــث  بذوانــ ــت لــ ــت و چــ ــه چيــ ــث  بذوانــ ــت لــ ــت و چــ ــه چيــ ــه    بذوانــ ــهقــ ــهقــ ــهقــ ــاوه    قــ ــاوهومــ ــاوهومــ ــاوهومــ         ومــ

ــه  ــه عــــ ــت بــــ ــه گيانــــ ــه عــــ ــت بــــ ــه گيانــــ ــه عــــ ــت بــــ ــه گيانــــ ــه عــــ ــت بــــ ــذي داوه    رزهرزهرزهرزه    گيانــــ ــذي داوهو وا جــــ ــذي داوهو وا جــــ ــذي داوهو وا جــــ         و وا جــــ

        حاصـــــهحاصـــــهحاصـــــهحاصـــــه    كــــه جــــارثكي تــــر ئيتــــر مــــه     كــــه جــــارثكي تــــر ئيتــــر مــــه     كــــه جــــارثكي تــــر ئيتــــر مــــه     كــــه جــــارثكي تــــر ئيتــــر مــــه     

ــه ــهببيــ ــهببيــ ــهببيــ ــاو     ببيــ ــه ئــ ــاو و بــ ــه ئــ ــاو و بــ ــه ئــ ــاو و بــ ــه ئــ ــه    و دهو دهو دهو دهو بــ ــي لــ ــهرچــ ــي لــ ــهرچــ ــي لــ ــهرچــ ــي لــ ــه    رچــ ــهم حاصــ ــهم حاصــ ــهم حاصــ         م حاصــ

        م حاصــــهم حاصــــهم حاصــــهم حاصــــه    رچــــووم لــــهرچــــووم لــــهرچــــووم لــــهرچــــووم لــــه    وا مــــن ذؤيــــيم دهوا مــــن ذؤيــــيم دهوا مــــن ذؤيــــيم دهوا مــــن ذؤيــــيم ده    ئــــهئــــهئــــهئــــه

ــه ده  ــووم لـ ــار بـ ــه ده ذزگـ ــووم لـ ــار بـ ــه ده ذزگـ ــووم لـ ــار بـ ــه ده ذزگـ ــووم لـ ــار بـ ــه     ذزگـ ــت ئـ ــه سـ ــت ئـ ــه سـ ــت ئـ ــه سـ ــت ئـ ــه     سـ ــه تاصـ ــه م ژينـ ــه تاصـ ــه م ژينـ ــه تاصـ ــه م ژينـ ــه تاصـ         م ژينـ

ــي   ــه ماســ ــث لــ ــاو و حاشــ ــه ئــ ــا لــ ــي  حاشــ ــه ماســ ــث لــ ــاو و حاشــ ــه ئــ ــا لــ ــي  حاشــ ــه ماســ ــث لــ ــاو و حاشــ ــه ئــ ــا لــ ــي  حاشــ ــه ماســ ــث لــ ــاو و حاشــ ــه ئــ ــا لــ         !!!!حاشــ

ــه ــهشـ ــهشـ ــهشـ ــا ده     شـ ــه تـ ــا ده رتـ ــه تـ ــا ده رتـ ــه تـ ــا ده رتـ ــه تـ ــه    رتـ ــهژمي قـ ــهژمي قـ ــهژمي قـ ــ    ژمي قـ ــت نـ ــت نـ ــت نـ ــه    ههههت نـ ــهكـ ــهكـ ــهكـ ــي    كـ ــيم باسـ ــيم باسـ ــيم باسـ         !!!!م باسـ

ــه    دهدهدهده ــهژمي لــــ ــهژمي لــــ ــهژمي لــــ ــه    ژمي لــــ ــهمــــ ــهمــــ ــهمــــ ــه    مــــ ــهوال دوور لــــ ــهوال دوور لــــ ــهوال دوور لــــ ــتانه    وال دوور لــــ ــتانهم شــــ ــتانهم شــــ ــتانهم شــــ         م شــــ

ــه  ــاخري مــ ــا ئــ ــؤ دنيــ ــه خــ ــاخري مــ ــا ئــ ــؤ دنيــ ــه خــ ــاخري مــ ــا ئــ ــؤ دنيــ ــه خــ ــاخري مــ ــا ئــ ــؤ دنيــ ــه    خــ ــهرگ و فــ ــهرگ و فــ ــهرگ و فــ ــه    رگ و فــ ــهوتانــ ــهوتانــ ــهوتانــ         وتانــ
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        كــــه وابــــوو دوو ذؤژ عــــومري كؤتــــاي خــــؤم كــــه وابــــوو دوو ذؤژ عــــومري كؤتــــاي خــــؤم كــــه وابــــوو دوو ذؤژ عــــومري كؤتــــاي خــــؤم كــــه وابــــوو دوو ذؤژ عــــومري كؤتــــاي خــــؤم 

ــه  ــؤچ وا خـ ــه بـ ــؤچ وا خـ ــه بـ ــؤچ وا خـ ــه بـ ــؤچ وا خـ ــه     بـ ــار كـ ــه سـ ــار كـ ــه سـ ــار كـ ــه سـ ــار كـ ــؤم؟     سـ ــاوايت چـ ــه ئـ ــؤم؟ م بـ ــاوايت چـ ــه ئـ ــؤم؟ م بـ ــاوايت چـ ــه ئـ ــؤم؟ م بـ ــاوايت چـ ــه ئـ         م بـ

ــه    دهدهدهده ــهژمي لـــ ــهژمي لـــ ــهژمي لـــ ــه    ژمي لـــ ــهمـــ ــهمـــ ــهمـــ ــه    مـــ ــاو بـــ ــه چؤمـــ ــهوال لـــ ــاو بـــ ــه چؤمـــ ــهوال لـــ ــاو بـــ ــه چؤمـــ ــهوال لـــ ــاو بـــ ــه چؤمـــ         رررر    دهدهدهده    وال لـــ

ــث ده     دهدهدهده ــه بـــ ــووده و بـــ ــث ده ژمي ئاســـ ــه بـــ ــووده و بـــ ــث ده ژمي ئاســـ ــه بـــ ــووده و بـــ ــث ده ژمي ئاســـ ــه بـــ ــووده و بـــ ــه    ژمي ئاســـ ــهردي ســـ ــهردي ســـ ــهردي ســـ         رررر    ردي ســـ

        !!!!ردي تاريــــك ردي تاريــــك ردي تاريــــك ردي تاريــــك     ورگ و بــــن بــــه  ورگ و بــــن بــــه  ورگ و بــــن بــــه  ورگ و بــــن بــــه      بــــژي كــــه  بــــژي كــــه  بــــژي كــــه  بــــژي كــــه  

ــكه ــكهپاصــ ــكهپاصــ ــكهپاصــ ــ    پاصــ ــن لــ ــوتــ ــن لــ ــوتــ ــن لــ ــوتــ ــن لــ ــكوتــ ــونثكي باريــ ــاو كــ ــكه نــ ــونثكي باريــ ــاو كــ ــكه نــ ــونثكي باريــ ــاو كــ ــكه نــ ــونثكي باريــ ــاو كــ         !!!!ه نــ

        وتــــه ذث و پشــــيت كــــرده گــــؤلوتــــه ذث و پشــــيت كــــرده گــــؤلوتــــه ذث و پشــــيت كــــرده گــــؤلوتــــه ذث و پشــــيت كــــرده گــــؤل    قــــرژاص كــــهقــــرژاص كــــهقــــرژاص كــــهقــــرژاص كــــه

ــؤل    ــرده الي چـ ــؤم، ذووي كـ ــه چـ ــرد لـ ــي كـ ــؤل   تفـ ــرده الي چـ ــؤم، ذووي كـ ــه چـ ــرد لـ ــي كـ ــؤل   تفـ ــرده الي چـ ــؤم، ذووي كـ ــه چـ ــرد لـ ــي كـ ــؤل   تفـ ــرده الي چـ ــؤم، ذووي كـ ــه چـ ــرد لـ ــي كـ         تفـ

ــه  ــه بـ ــاي گرتـ ــه ذثگـ ــه بـ ــاي گرتـ ــه ذثگـ ــه بـ ــاي گرتـ ــه ذثگـ ــه بـ ــاي گرتـ ــه    ذثگـ ــي و دوور كـ ــهر، ذؤيـ ــي و دوور كـ ــهر، ذؤيـ ــي و دوور كـ ــهر، ذؤيـ ــي و دوور كـ ــه    ر، ذؤيـ ــهوتـ ــهوتـ ــهوتـ         وووو    وتـ

ــث ــثبـ ــثبـ ــثبـ ــه      بـ ــك هـ ــي، ذؤژثـ ــان ذؤيـ ــه  وچـ ــك هـ ــي، ذؤژثـ ــان ذؤيـ ــه  وچـ ــك هـ ــي، ذؤژثـ ــان ذؤيـ ــه  وچـ ــك هـ ــي، ذؤژثـ ــان ذؤيـ ــه     وچـ ــا شـ ــه تـ ــا شـ ــه تـ ــا شـ ــه تـ ــا شـ         وووو    تـ

        ي بـــؤ كـــردي بـــؤ كـــردي بـــؤ كـــردي بـــؤ كـــرد    يتووتـــهيتووتـــهيتووتـــهيتووتـــه    ردث بـــهردث بـــهردث بـــهردث بـــه    و لـــه بـــن بـــهو لـــه بـــن بـــهو لـــه بـــن بـــهو لـــه بـــن بـــه    شـــهشـــهشـــهشـــه

ــه ــهبــ ــهبــ ــهبــ ــييه    بــ ــام برســ ــييهصــ ــام برســ ــييهصــ ــام برســ ــييهصــ ــام برســ ــرد    صــ ــؤ بــ ــاوي بــ ــرديت شاصــ ــؤ بــ ــاوي بــ ــرديت شاصــ ــؤ بــ ــاوي بــ ــرديت شاصــ ــؤ بــ ــاوي بــ         يت شاصــ

ــي   ــرد هيچـ ــومؤي كـ ــي  زؤر مصـ ــرد هيچـ ــومؤي كـ ــي  زؤر مصـ ــرد هيچـ ــومؤي كـ ــي  زؤر مصـ ــرد هيچـ ــومؤي كـ ــه     دهدهدهدهزؤر مصـ ــت نـ ــه سـ ــت نـ ــه سـ ــت نـ ــه سـ ــت نـ ــه    سـ ــهكـ ــهكـ ــهكـ         تتتتوووو    كـ

        وتوتوتوت    بـــوو زهبـــوو زهبـــوو زهبـــوو زه    نـــهنـــهنـــهنـــه    وصـــي دا خـــؤي پـــثوصـــي دا خـــؤي پـــثوصـــي دا خـــؤي پـــثوصـــي دا خـــؤي پـــث    لـــث هـــهلـــث هـــهلـــث هـــهلـــث هـــه    گـــهگـــهگـــهگـــه

        ندانـــهندانـــهندانـــهندانـــه    هؤصـــبههؤصـــبههؤصـــبههؤصـــبه    فـــر و ســـه فـــر و ســـه فـــر و ســـه فـــر و ســـه     شـــتا بـــه شـــتا بـــه شـــتا بـــه شـــتا بـــه     لـــه دهلـــه دهلـــه دهلـــه ده

ــه   ــا ســ ــه النــ ــه  لــ ــا ســ ــه النــ ــه  لــ ــا ســ ــه النــ ــه  لــ ــا ســ ــه النــ ــه      لــ ــايت و قذانــ ــا و قــ ــه  رمــ ــايت و قذانــ ــا و قــ ــه  رمــ ــايت و قذانــ ــا و قــ ــه  رمــ ــايت و قذانــ ــا و قــ         رمــ

ــه  ــي نـ ــه جؤشـ ــه لـ ــي نـ ــه جؤشـ ــه لـ ــي نـ ــه جؤشـ ــه لـ ــي نـ ــه جؤشـ ــه    لـ ــي شـ ــهوسـ ــي شـ ــهوسـ ــي شـ ــهوسـ ــي شـ ــه    وسـ ــا بـ ــهو تـ ــا بـ ــهو تـ ــا بـ ــهو تـ ــا بـ ــاين    و تـ ــاينيـ ــاينيـ ــاينيـ         يـ

ــه ده   ــه و لـ ــوين هثالنـ ــه كـ ــه ده  لـ ــه و لـ ــوين هثالنـ ــه كـ ــه ده  لـ ــه و لـ ــوين هثالنـ ــه كـ ــه ده  لـ ــه و لـ ــوين هثالنـ ــه كـ ــت ده    لـ ــت دهشـ ــت دهشـ ــت دهشـ ــذواين    شـ ــذواينيـ ــذواينيـ ــذواينيـ         يـ

        يـــاينيـــاينيـــاينيـــاين    ري بـــهري بـــهري بـــهري بـــه    ربـــوو بـــه ربـــوو بـــه ربـــوو بـــه ربـــوو بـــه     كاتثـــك كـــه بـــه  كاتثـــك كـــه بـــه  كاتثـــك كـــه بـــه  كاتثـــك كـــه بـــه  

ــه ــي بــــ ــهقرژاصــــــي برســــ ــي بــــ ــهقرژاصــــــي برســــ ــي بــــ ــهقرژاصــــــي برســــ ــي بــــ ــت الين    قرژاصــــــي برســــ ــت الينجثيهثشــــ ــت الينجثيهثشــــ ــت الينجثيهثشــــ         جثيهثشــــ

 



 )ئاگری( �وێژ لی گه عه  ين ياته زووحه
17

ــه   ــك كــ ــارووه نانثــ ــؤ پــ ــه  بــ ــك كــ ــارووه نانثــ ــؤ پــ ــه  بــ ــك كــ ــارووه نانثــ ــؤ پــ ــه  بــ ــك كــ ــارووه نانثــ ــؤ پــ ــومؤ     بــ ــه مصــ ــومؤ وتــ ــه مصــ ــومؤ وتــ ــه مصــ ــومؤ وتــ ــه مصــ         وتــ

ــه   ــوان بـ ــه نثـ ــه  بـ ــوان بـ ــه نثـ ــه  بـ ــوان بـ ــه نثـ ــه  بـ ــوان بـ ــه نثـ ــرا ده    بـ ــرا دهفـ ــرا دهفـ ــرا دهفـ ــؤ      فـ ــات و چـ ــرد هـ ــؤ  يكـ ــات و چـ ــرد هـ ــؤ  يكـ ــات و چـ ــرد هـ ــؤ  يكـ ــات و چـ ــرد هـ         يكـ

ــه ــهگـ ــهگـ ــهگـ ــه     گـ ــه بـ ــه ييـ ــه بـ ــه ييـ ــه بـ ــه ييـ ــه بـ ــك وه    ييـ ــك وهر كونثـ ــك وهر كونثـ ــك وهر كونثـ ــؤوه      ر كونثـ ــه خـ ــتا لـ ــؤوه  سـ ــه خـ ــتا لـ ــؤوه  سـ ــه خـ ــتا لـ ــؤوه  سـ ــه خـ ــتا لـ         سـ

        پـــــؤوه پـــــؤوه پـــــؤوه پـــــؤوه     هاتـــــه كـــــه  هاتـــــه كـــــه  هاتـــــه كـــــه  هاتـــــه كـــــه  گؤيـــــا بـــــؤنثكي  گؤيـــــا بـــــؤنثكي  گؤيـــــا بـــــؤنثكي  گؤيـــــا بـــــؤنثكي  

ــث  ــه بـ ــث بـ ــه بـ ــث بـ ــه بـ ــث بـ ــه بـ ــرد       بـ ــون ذؤكـ ــه كـ ــؤي لـ ــار خـ ــرد   ئيختيـ ــون ذؤكـ ــه كـ ــؤي لـ ــار خـ ــرد   ئيختيـ ــون ذؤكـ ــه كـ ــؤي لـ ــار خـ ــرد   ئيختيـ ــون ذؤكـ ــه كـ ــؤي لـ ــار خـ         ئيختيـ

ــه ــهكـــ ــهكـــ ــهكـــ ــرد     كـــ ــؤ بـــ ــاوي بـــ ــي دي و شاصـــ ــرد الكثكـــ ــؤ بـــ ــاوي بـــ ــي دي و شاصـــ ــرد الكثكـــ ــؤ بـــ ــاوي بـــ ــي دي و شاصـــ ــرد الكثكـــ ــؤ بـــ ــاوي بـــ ــي دي و شاصـــ         الكثكـــ

        الكــــي مشــــكي تؤپيــــو بــــووالكــــي مشــــكي تؤپيــــو بــــووالكــــي مشــــكي تؤپيــــو بــــووالكــــي مشــــكي تؤپيــــو بــــوو    مــــه كــــهمــــه كــــهمــــه كــــهمــــه كــــه    ئــــهئــــهئــــهئــــه

        قـــرژاص لـــه خؤشـــيان هؤشـــي لـــه خـــؤي چـــووقـــرژاص لـــه خؤشـــيان هؤشـــي لـــه خـــؤي چـــووقـــرژاص لـــه خؤشـــيان هؤشـــي لـــه خـــؤي چـــووقـــرژاص لـــه خؤشـــيان هؤشـــي لـــه خـــؤي چـــوو

ــه  ــي تثچــ ــه چنگــ ــي تثچــ ــه چنگــ ــي تثچــ ــه چنگــ ــي تثچــ ــد، ده    چنگــ ــد، دهقانــ ــد، دهقانــ ــد، دهقانــ ــد     قانــ ــدووكي تثژانــ ــد نــ ــدووكي تثژانــ ــد نــ ــدووكي تثژانــ ــد نــ ــدووكي تثژانــ         نــ

        پــــاص القثكــــي قرتانــــدپــــاص القثكــــي قرتانــــدپــــاص القثكــــي قرتانــــدپــــاص القثكــــي قرتانــــد    قــــهقــــهقــــهقــــه    مممم    كــــهكــــهكــــهكــــه    بــــه يــــهبــــه يــــهبــــه يــــهبــــه يــــه

        بــــژاردبــــژاردبــــژاردبــــژارد    خــــوارد، شــــوكرثكي دهخــــوارد، شــــوكرثكي دهخــــوارد، شــــوكرثكي دهخــــوارد، شــــوكرثكي ده    ختثكــــي دهختثكــــي دهختثكــــي دهختثكــــي ده    نــــهنــــهنــــهنــــه

        ::::زار جنثــــوي بــــؤ ماســــي و ئــــاو نــــاردزار جنثــــوي بــــؤ ماســــي و ئــــاو نــــاردزار جنثــــوي بــــؤ ماســــي و ئــــاو نــــاردزار جنثــــوي بــــؤ ماســــي و ئــــاو نــــارد    هــــههــــههــــههــــه

ــودا ذه«««« ــودا ذهخــ ــودا ذهخــ ــودا ذهخــ ــه    خــ ــرد دوور كــ ــي كــ ــهمحــ ــرد دوور كــ ــي كــ ــهمحــ ــرد دوور كــ ــي كــ ــهمحــ ــرد دوور كــ ــي كــ ــان    محــ ــانومت لثيــ ــانومت لثيــ ــانومت لثيــ         ومت لثيــ

ــه  ــاخودا لـ ــه يـ ــاخودا لـ ــه يـ ــاخودا لـ ــه يـ ــاخودا لـ ــه    يـ ــهعنـ ــهعنـ ــهعنـ ــان      عنـ ــر و مثيـ ــه نثـ ــث لـ ــان  ت بـ ــر و مثيـ ــه نثـ ــث لـ ــان  ت بـ ــر و مثيـ ــه نثـ ــث لـ ــان  ت بـ ــر و مثيـ ــه نثـ ــث لـ         ت بـ

ــه ــهئــ ــهئــ ــهئــ ــام      ئــ ــث هاوتــ ــاق و بــ ــم، تــ ــن قرژاصــ ــام  مــ ــث هاوتــ ــاق و بــ ــم، تــ ــن قرژاصــ ــام  مــ ــث هاوتــ ــاق و بــ ــم، تــ ــن قرژاصــ ــام  مــ ــث هاوتــ ــاق و بــ ــم، تــ ــن قرژاصــ         مــ

ــه ــا بـــ ــهبريـــ ــا بـــ ــهبريـــ ــا بـــ ــهبريـــ ــا بـــ ــام     م ذهم ذهم ذهم ذه    بريـــ ــر زانيبـــ ــزه زووتـــ ــام مـــ ــر زانيبـــ ــزه زووتـــ ــام مـــ ــر زانيبـــ ــزه زووتـــ ــام مـــ ــر زانيبـــ ــزه زووتـــ         مـــ

ــؤم، ده    دهدهدهده ــؤم، دهخــ ــؤم، دهخــ ــؤم، دهخــ ــه    خــ ــهگــ ــهگــ ــهگــ ــؤره     ذمث، دهذمث، دهذمث، دهذمث، ده    گــ ــه نــ ــووم بــ ــؤره نــ ــه نــ ــووم بــ ــؤره نــ ــه نــ ــووم بــ ــؤره نــ ــه نــ ــووم بــ         نــ

        شـــــته زؤرهشـــــته زؤرهشـــــته زؤرهشـــــته زؤره    م دهم دهم دهم ده    مشـــــكي تؤپيـــــويش لـــــه  مشـــــكي تؤپيـــــويش لـــــه  مشـــــكي تؤپيـــــويش لـــــه  مشـــــكي تؤپيـــــويش لـــــه  

ــارم تـــــه    ــامن خؤشـــــه و كـــ ــارم تـــــه   ژيـــ ــامن خؤشـــــه و كـــ ــارم تـــــه   ژيـــ ــامن خؤشـــــه و كـــ ــارم تـــــه   ژيـــ ــامن خؤشـــــه و كـــ         بايـــــهبايـــــهبايـــــهبايـــــه    ژيـــ

        »»»»وري كــــام شــــايه وري كــــام شــــايه وري كــــام شــــايه وري كــــام شــــايه     ن نــــازامن دهن نــــازامن دهن نــــازامن دهن نــــازامن ده    سصــــهسصــــهسصــــهسصــــه    ئــــهئــــهئــــهئــــه
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        صلووشـــــيصلووشـــــيصلووشـــــيصلووشـــــي    واو هـــــهواو هـــــهواو هـــــهواو هـــــه    قـــــرژاص مشـــــكثكي تـــــهقـــــرژاص مشـــــكثكي تـــــهقـــــرژاص مشـــــكثكي تـــــهقـــــرژاص مشـــــكثكي تـــــه

ــي      دهدهدهده ــص پووشــ ــه دوو چــ ــاژين بــ ــدووكي ئــ ــي  نــ ــص پووشــ ــه دوو چــ ــاژين بــ ــدووكي ئــ ــي  نــ ــص پووشــ ــه دوو چــ ــاژين بــ ــدووكي ئــ ــي  نــ ــص پووشــ ــه دوو چــ ــاژين بــ ــدووكي ئــ         نــ

ــه ــداوه و دوو قرپثنــــــ ــي لثــــــ ــهپاصــــــ ــداوه و دوو قرپثنــــــ ــي لثــــــ ــهپاصــــــ ــداوه و دوو قرپثنــــــ ــي لثــــــ ــهپاصــــــ ــداوه و دوو قرپثنــــــ ــي لثــــــ         ي داي داي داي دا    پاصــــــ

ــه ــهكــ ــهكــ ــهكــ ــه    كــ ــهم كــ ــهم كــ ــهم كــ ــه     م كــ ــاوي هــ ــتياي ئــ ــه م ئيشــ ــاوي هــ ــتياي ئــ ــه م ئيشــ ــاوي هــ ــتياي ئــ ــه م ئيشــ ــاوي هــ ــتياي ئــ ــتا    م ئيشــ ــتاصســ ــتاصســ ــتاصســ         صســ

        يت پــــاش نــــان زؤري بــــؤ هثنــــا   يت پــــاش نــــان زؤري بــــؤ هثنــــا   يت پــــاش نــــان زؤري بــــؤ هثنــــا   يت پــــاش نــــان زؤري بــــؤ هثنــــا       ههههتينــــوتينــــوتينــــوتينــــو

ــون ده  ــه كـ ــون ده لـ ــه كـ ــون ده لـ ــه كـ ــون ده لـ ــه كـ ــه    لـ ــهركـ ــهركـ ــهركـ ــه     ركـ ــرده سـ ــه وت و ذووي كـ ــرده سـ ــه وت و ذووي كـ ــرده سـ ــه وت و ذووي كـ ــرده سـ ــرا    وت و ذووي كـ ــراحـ ــراحـ ــراحـ         حـ

        وووو    نــــدووكي كــــردهنــــدووكي كــــردهنــــدووكي كــــردهنــــدووكي كــــرده    فــــر خــــواردن دهفــــر خــــواردن دهفــــر خــــواردن دهفــــر خــــواردن ده    بــــؤ بــــهبــــؤ بــــهبــــؤ بــــهبــــؤ بــــه

        وووو    ر ئــهر ئــهر ئــهر ئــه    بــهبــهبــهبــه    صــهات لــه صــهات لــه صــهات لــه صــهات لــه     كــه هــه كــه هــه كــه هــه كــه هــه     فــرهفــرهفــرهفــره    صــام بــه صــام بــه صــام بــه صــام بــه     بــهبــهبــهبــه

ــه ــههــ ــههــ ــههــ ــه     هــ ــي و بــ ــرژاص ذؤيــ ــه ر قــ ــي و بــ ــرژاص ذؤيــ ــه ر قــ ــي و بــ ــرژاص ذؤيــ ــه ر قــ ــي و بــ ــرژاص ذؤيــ ــاوه     ر قــ ــر كشــ ــاوه فــ ــر كشــ ــاوه فــ ــر كشــ ــاوه فــ ــر كشــ         فــ

        ردان مـــــاوهردان مـــــاوهردان مـــــاوهردان مـــــاوه    رگـــــهرگـــــهرگـــــهرگـــــه    خوالســـــه قـــــرژاص ســـــهخوالســـــه قـــــرژاص ســـــهخوالســـــه قـــــرژاص ســـــهخوالســـــه قـــــرژاص ســـــه

ــارث     ــه جـ ــوو بـ ــژ بـ ــرد گثـ ــريي كـ ــذثك بـ ــارث    بـ ــه جـ ــوو بـ ــژ بـ ــرد گثـ ــريي كـ ــذثك بـ ــارث    بـ ــه جـ ــوو بـ ــژ بـ ــرد گثـ ــريي كـ ــذثك بـ ــارث    بـ ــه جـ ــوو بـ ــژ بـ ــرد گثـ ــريي كـ ــذثك بـ         بـ

ــه ــهگـ ــهگـ ــهگـ ــه      گـ ــي نـ ــا و پثـ ــك تثكؤشـ ــه  لثـ ــي نـ ــا و پثـ ــك تثكؤشـ ــه  لثـ ــي نـ ــا و پثـ ــك تثكؤشـ ــه  لثـ ــي نـ ــا و پثـ ــك تثكؤشـ ــارث     لثـ ــرا كـ ــارث كـ ــرا كـ ــارث كـ ــرا كـ ــارث كـ ــرا كـ         كـ

ــوه  ــاوري تينـ ــوه ئـ ــاوري تينـ ــوه ئـ ــاوري تينـ ــوه ئـ ــاوري تينـ ــه    ئـ ــهيت تـ ــهيت تـ ــهيت تـ ــرد      يت تـ ــد كـ ــث تونـ ــي پـ ــرد  نگـ ــد كـ ــث تونـ ــي پـ ــرد  نگـ ــد كـ ــث تونـ ــي پـ ــرد  نگـ ــد كـ ــث تونـ ــي پـ         نگـ

ــاخري  ــاخري ئــ ــاخري ئــ ــاخري ئــ ــرد   ئــ ــؤمي بــ ــؤ الي چــ ــاج بــ ــرد   ئيحتيــ ــؤمي بــ ــؤ الي چــ ــاج بــ ــرد   ئيحتيــ ــؤمي بــ ــؤ الي چــ ــاج بــ ــرد   ئيحتيــ ــؤمي بــ ــؤ الي چــ ــاج بــ         ئيحتيــ

ــه ــهگـ ــهگـ ــهگـ ــه    گـ ــه سـ ــهييـ ــه سـ ــهييـ ــه سـ ــهييـ ــه سـ ــؤم و ده    ييـ ــؤم و دهر چـ ــؤم و دهر چـ ــؤم و دهر چـ ــرد     ر چـ ــاو بـ ــؤ ئـ ــي بـ ــرد مـ ــاو بـ ــؤ ئـ ــي بـ ــرد مـ ــاو بـ ــؤ ئـ ــي بـ ــرد مـ ــاو بـ ــؤ ئـ ــي بـ         مـ

ــه ــهب ــهب ــهب ــه     ب ــام ه ــه ص ــام ه ــه ص ــام ه ــه ص ــام ه ــه    ص ــهر چ ــهر چ ــهر چ ــده    ر چ ــدهن ــدهن ــدهن ــه     ن ــا و ج ــه ي كؤش ــا و ج ــه ي كؤش ــا و ج ــه ي كؤش ــا و ج ــرد     ي كؤش ــدي ك ــرد ه ــدي ك ــرد ه ــدي ك ــرد ه ــدي ك         ه

        كــــرا بــــه ئــــاواكــــرا بــــه ئــــاواكــــرا بــــه ئــــاواكــــرا بــــه ئــــاوا    ي پــــث نــــهي پــــث نــــهي پــــث نــــهي پــــث نــــه    كــــهكــــهكــــهكــــه    ندووكــــهندووكــــهندووكــــهندووكــــه    دهدهدهده

ــاوه ــه ئــ ــاوهچونكــ ــه ئــ ــاوهچونكــ ــه ئــ ــاوهچونكــ ــه ئــ ــه    چونكــ ــه هــ ــهكــ ــه هــ ــهكــ ــه هــ ــهكــ ــه هــ ــه    كــ ــه نــ ــهر لــ ــه نــ ــهر لــ ــه نــ ــهر لــ ــه نــ ــاوا    ر لــ ــاواكــ ــاواكــ ــاواكــ         كــ

ــه  ــه بــ ــوو بــ ــه ببــ ــه بــ ــوو بــ ــه ببــ ــه بــ ــوو بــ ــه ببــ ــه بــ ــوو بــ ــه    ببــ ــك، بــ ــهردثــ ــك، بــ ــهردثــ ــك، بــ ــهردثــ ــك، بــ ــه    ردثــ ــهردي مساتــ ــهردي مساتــ ــهردي مساتــ         ردي مساتــ

        يــــاين بــــؤ قــــرژاص ئيتــــر ئــــاو قاتــــه     يــــاين بــــؤ قــــرژاص ئيتــــر ئــــاو قاتــــه     يــــاين بــــؤ قــــرژاص ئيتــــر ئــــاو قاتــــه     يــــاين بــــؤ قــــرژاص ئيتــــر ئــــاو قاتــــه     
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ــه ــرژاص ه ــهق ــرژاص ه ــهق ــرژاص ه ــهق ــرژاص ه ــه      ق ــه ب ــوو ب ــؤي ب ــاو ب ــوو ئ ــوث چ ــه  ر ك ــه ب ــوو ب ــؤي ب ــاو ب ــوو ئ ــوث چ ــه  ر ك ــه ب ــوو ب ــؤي ب ــاو ب ــوو ئ ــوث چ ــه  ر ك ــه ب ــوو ب ــؤي ب ــاو ب ــوو ئ ــوث چ         ردردردرد    ر ك

ــه   ــوي خــ ــوو كثــ ــي بــ ــواري كؤصــ ــه  ســ ــوي خــ ــوو كثــ ــي بــ ــواري كؤصــ ــه  ســ ــوي خــ ــوو كثــ ــي بــ ــواري كؤصــ ــه  ســ ــوي خــ ــوو كثــ ــي بــ ــواري كؤصــ         ردردردرد    م و دهم و دهم و دهم و ده    ســ

ــه ــههــ ــههــ ــههــ ــاواره      هــ ــواره ئــ ــا ئثــ ــاواره  تــ ــواره ئــ ــا ئثــ ــاواره  تــ ــواره ئــ ــا ئثــ ــاواره  تــ ــواره ئــ ــا ئثــ ــوو     تــ ــاو بــ ــوو ي ئــ ــاو بــ ــوو ي ئــ ــاو بــ ــوو ي ئــ ــاو بــ         ي ئــ

ــه     ذؤژي دووهذؤژي دووهذؤژي دووهذؤژي دووه ــاوا تــــ ــي ئــــ ــه مــــ ــاوا تــــ ــي ئــــ ــه مــــ ــاوا تــــ ــي ئــــ ــه مــــ ــاوا تــــ ــي ئــــ ــوو    مــــ ــووواو بــــ ــووواو بــــ ــووواو بــــ         واو بــــ

        وووو        يــــربدهيــــربدهيــــربدهيــــربده    ر نــــهر نــــهر نــــهر نــــه    و هــــهو هــــهو هــــهو هــــه    مــــي خــــهمــــي خــــهمــــي خــــهمــــي خــــه    وي دووهوي دووهوي دووهوي دووه    شــــهشــــهشــــهشــــه

ــه ــههــ ــههــ ــههــ         وووو    ردهردهردهرده    كــــهكــــهكــــهكــــه    دهدهدهدهيــــاين بــــريي  يــــاين بــــريي  يــــاين بــــريي  يــــاين بــــريي      تــــا بــــه تــــا بــــه تــــا بــــه تــــا بــــه     هــ

ــه ــهبــ ــهبــ ــهبــ ــون هاتــــه ده       بــ ــاين زؤر زوو لــــه كــ ــون هاتــــه ده   يــ ــاين زؤر زوو لــــه كــ ــون هاتــــه ده   يــ ــاين زؤر زوو لــــه كــ ــون هاتــــه ده   يــ ــاين زؤر زوو لــــه كــ         رررر    يــ

ــه ــههــ ــههــ ــههــ ــه     هــ ــه بــ ــاي گرتــ ــي ذثگــ ــه برســ ــه ر وا بــ ــه بــ ــاي گرتــ ــي ذثگــ ــه برســ ــه ر وا بــ ــه بــ ــاي گرتــ ــي ذثگــ ــه برســ ــه ر وا بــ ــه بــ ــاي گرتــ ــي ذثگــ ــه برســ         رررر    ر وا بــ

ــه ــههاتـ ــههاتـ ــههاتـ ــه    هاتـ ــؤ سـ ــهو بـ ــؤ سـ ــهو بـ ــؤ سـ ــهو بـ ــؤ سـ ــ    و بـ ــؤ تؤزقاصـ ــؤم بـ ــر چـ ــؤ تؤزقاصـ ــؤم بـ ــر چـ ــؤ تؤزقاصـ ــؤم بـ ــر چـ ــؤ تؤزقاصـ ــؤم بـ ــاور چـ ــاوثك ئـ ــاوثك ئـ ــاوثك ئـ         ثك ئـ

        كــــا چــــاوكــــا چــــاوكــــا چــــاوكــــا چــــاو    صــــام كـــه ذواين تــــا بـــذ ده  صــــام كـــه ذواين تــــا بـــذ ده  صــــام كـــه ذواين تــــا بـــذ ده  صــــام كـــه ذواين تــــا بـــذ ده      بـــه بـــه بـــه بـــه 

ــه    ر بــــهر بــــهر بــــهر بــــه    كــــه هــــهكــــه هــــهكــــه هــــهكــــه هــــه    ئــــاوي چؤمــــهئــــاوي چؤمــــهئــــاوي چؤمــــهئــــاوي چؤمــــه ــهرده و بــ ــهرده و بــ ــهرده و بــ         ردهردهردهرده    رده و بــ

        !!!!ردهردهردهرده    ئــــاو زؤر نامــــه  ئــــاو زؤر نامــــه  ئــــاو زؤر نامــــه  ئــــاو زؤر نامــــه  ««««::::لــــه دصــــيا گــــويت   لــــه دصــــيا گــــويت   لــــه دصــــيا گــــويت   لــــه دصــــيا گــــويت   

        !!!!ي ئـــاوي ئـــاوي ئـــاوي ئـــاو    مكـــوژي ئـــه مكـــوژي ئـــه مكـــوژي ئـــه مكـــوژي ئـــه     يت دهيت دهيت دهيت ده    بـــؤچ بـــه تينـــوه  بـــؤچ بـــه تينـــوه  بـــؤچ بـــه تينـــوه  بـــؤچ بـــه تينـــوه  

        »»»»رتكــــردووه نــــاو رتكــــردووه نــــاو رتكــــردووه نــــاو رتكــــردووه نــــاو     خؤتــــؤ بــــه چــــاكي ده  خؤتــــؤ بــــه چــــاكي ده  خؤتــــؤ بــــه چــــاكي ده  خؤتــــؤ بــــه چــــاكي ده  

ــؤم ده ــؤم دهچـــــ ــؤم دهچـــــ ــؤم دهچـــــ ــاوه     چـــــ ــي داوه و دؤص زرينگـــــ ــاوه نگـــــ ــي داوه و دؤص زرينگـــــ ــاوه نگـــــ ــي داوه و دؤص زرينگـــــ ــاوه نگـــــ ــي داوه و دؤص زرينگـــــ         نگـــــ

ــه  ــاخه بــ ــه شــ ــاخه بــ ــه شــ ــاخه بــ ــه شــ ــاخه بــ ــه     رزهرزهرزهرزه    شــ ــان ئــ ــه كــ ــان ئــ ــه كــ ــان ئــ ــه كــ ــان ئــ ــه    م دهم دهم دهم ده    كــ ــهنگــ ــهنگــ ــهنگــ         ::::ي داوهي داوهي داوهي داوه    نگــ

        اوه كـــــــارتاوه كـــــــارتاوه كـــــــارتاوه كـــــــارتوووو    دا تـــــــهدا تـــــــهدا تـــــــهدا تـــــــه    قـــــــرژاص لثـــــــرهقـــــــرژاص لثـــــــرهقـــــــرژاص لثـــــــرهقـــــــرژاص لثـــــــره««««

ــه زارت   ــر ناتكثتــــ ــاو ئيتــــ ــك ئــــ ــه زارت  قومثــــ ــر ناتكثتــــ ــاو ئيتــــ ــك ئــــ ــه زارت  قومثــــ ــر ناتكثتــــ ــاو ئيتــــ ــك ئــــ ــه زارت  قومثــــ ــر ناتكثتــــ ــاو ئيتــــ ــك ئــــ         قومثــــ

ــه  ــانيم، بــ ــؤمم، كــ ــن چــ ــه مــ ــانيم، بــ ــؤمم، كــ ــن چــ ــه مــ ــانيم، بــ ــؤمم، كــ ــن چــ ــه مــ ــانيم، بــ ــؤمم، كــ ــن چــ ــارامن    مــ ــرم، بــ ــارامنفــ ــرم، بــ ــارامنفــ ــرم، بــ ــارامنفــ ــرم، بــ         فــ

ــه  ــم، بــ ــن ئؤقيانووســ ــه مــ ــم، بــ ــن ئؤقيانووســ ــه مــ ــم، بــ ــن ئؤقيانووســ ــه مــ ــم، بــ ــن ئؤقيانووســ ــامن     مــ ــرم، عوممــ ــامن حــ ــرم، عوممــ ــامن حــ ــرم، عوممــ ــامن حــ ــرم، عوممــ         حــ
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ــه ــاونگم، هـــ ــژم، ئـــ ــهمـــ ــاونگم، هـــ ــژم، ئـــ ــهمـــ ــاونگم، هـــ ــژم، ئـــ ــهمـــ ــاونگم، هـــ ــژم، ئـــ ــه    مـــ ــهوري بـــ ــهوري بـــ ــهوري بـــ ــارمي    وري بـــ ــارميهـــ ــارميهـــ ــارميهـــ         هـــ

        نكـــــي مـــــروارمي نكـــــي مـــــروارمي نكـــــي مـــــروارمي نكـــــي مـــــروارمي     ف دا دهف دا دهف دا دهف دا ده    دهدهدهده    م ســـــه م ســـــه م ســـــه م ســـــه     لـــــه دهلـــــه دهلـــــه دهلـــــه ده

ــه ــهمـــ ــهمـــ ــهمـــ ــاره    مـــ ــارهزراي ئـــ ــارهزراي ئـــ ــارهزراي ئـــ ــاراوه     زراي ئـــ ــن پـــ ــه مـــ ــاراوه زوو بـــ ــن پـــ ــه مـــ ــاراوه زوو بـــ ــن پـــ ــه مـــ ــاراوه زوو بـــ ــن پـــ ــه مـــ         زوو بـــ

ــه  ــوار بـ ــا چـ ــه دنيـ ــوار بـ ــا چـ ــه دنيـ ــوار بـ ــا چـ ــه دنيـ ــوار بـ ــا چـ ــه     دنيـ ــث بـ ــان سـ ــه شـ ــث بـ ــان سـ ــه شـ ــث بـ ــان سـ ــه شـ ــث بـ ــان سـ ــاوه    شـ ــي ئـ ــاوهشـ ــي ئـ ــاوهشـ ــي ئـ ــاوهشـ ــي ئـ         شـ

ــه ــهبــ ــهبــ ــهبــ ــه     بــ ــؤ حــ ــؤ تــ ــك بــ ــام تنوكثــ ــه صــ ــؤ حــ ــؤ تــ ــك بــ ــام تنوكثــ ــه صــ ــؤ حــ ــؤ تــ ــك بــ ــام تنوكثــ ــه صــ ــؤ حــ ــؤ تــ ــك بــ ــام تنوكثــ ــه    صــ ــهرامــ ــهرامــ ــهرامــ         رامــ

ــه ــهئــ ــهئــ ــهئــ ــ    ئــ ــمــ ــمــ ــمــ ــه     ههههمــ ــري و مــ ــانووين بــ ــه ش قــ ــري و مــ ــانووين بــ ــه ش قــ ــري و مــ ــانووين بــ ــه ش قــ ــري و مــ ــانووين بــ ــه    ش قــ ــهرامــ ــهرامــ ــهرامــ         رامــ

ــاكه ــاكهحاشــ ــاكهحاشــ ــاكهحاشــ ــه وثوثوثوثي دي دي دي د    حاشــ ــت ئــ ــه نثــ ــت ئــ ــه نثــ ــت ئــ ــه نثــ ــت ئــ ــرژاص     نثــ ــاكي قــ ــرژاص ي كــ ــاكي قــ ــرژاص ي كــ ــاكي قــ ــرژاص ي كــ ــاكي قــ         ي كــ

ــه  ــاي ئـ ــه تكـ ــاي ئـ ــه تكـ ــاي ئـ ــه تكـ ــاي ئـ ــه    تكـ ــهوذؤكـ ــهوذؤكـ ــهوذؤكـ ــه     ت پـــاك دهت پـــاك دهت پـــاك دهت پـــاك ده    وذؤكـ ــا بـ ــه كـ ــا بـ ــه كـ ــا بـ ــه كـ ــا بـ         تـــاصتـــاصتـــاصتـــاص    كـ

ــه  ــايت تـــ ــه كـــ ــايت تـــ ــه كـــ ــايت تـــ ــه كـــ ــايت تـــ ــؤ ده     كـــ ــه تـــ ــؤ ده نگانـــ ــه تـــ ــؤ ده نگانـــ ــه تـــ ــؤ ده نگانـــ ــه تـــ ــي    نگانـــ ــيمفرؤشـــ ــيمفرؤشـــ ــيمفرؤشـــ         مفرؤشـــ

ــه ــتاش تـــ ــهئثســـ ــتاش تـــ ــهئثســـ ــتاش تـــ ــهئثســـ ــتاش تـــ ــي؟    ئثســـ ــاوم بنؤشـــ ــه ئـــ ــي؟ماتـــ ــاوم بنؤشـــ ــه ئـــ ــي؟ماتـــ ــاوم بنؤشـــ ــه ئـــ ــي؟ماتـــ ــاوم بنؤشـــ ــه ئـــ         !!!!ماتـــ

ــذثت ده  ــدام، وا فــــــ ــت فذثــــــ ــذثت ده چؤنــــــ ــدام، وا فــــــ ــت فذثــــــ ــذثت ده چؤنــــــ ــدام، وا فــــــ ــت فذثــــــ ــذثت ده چؤنــــــ ــدام، وا فــــــ ــت فذثــــــ         مممم    دهدهدهده    چؤنــــــ

ــه ــهبـ ــهبـ ــهبـ ــه     و دارهو دارهو دارهو داره    بـ ــت دام، هـ ــه ي لثـ ــت دام، هـ ــه ي لثـ ــت دام، هـ ــه ي لثـ ــت دام، هـ ــه    ي لثـ ــهر بـ ــهر بـ ــهر بـ ــت ده    ر بـ ــت دهو لثـ ــت دهو لثـ ــت دهو لثـ         »»»»!!!!مممم    دهدهدهده    و لثـ

        وصـــيوصـــيوصـــيوصـــي    يـــي بـــث ســـووده هـــه   يـــي بـــث ســـووده هـــه   يـــي بـــث ســـووده هـــه   يـــي بـــث ســـووده هـــه       قـــرژاص تثگـــه قـــرژاص تثگـــه قـــرژاص تثگـــه قـــرژاص تثگـــه 

ــ ــه ترسـ ــلـ ــه ترسـ ــلـ ــه ترسـ ــلـ ــه ترسـ ــهلـ ــثچ كـ ــاين كـ ــهي گيـ ــثچ كـ ــاين كـ ــهي گيـ ــثچ كـ ــاين كـ ــهي گيـ ــثچ كـ ــاين كـ ــه    ي گيـ ــه كـ ــهوتـ ــه كـ ــهوتـ ــه كـ ــهوتـ ــه كـ ــي    وتـ ــيوصـ ــيوصـ ــيوصـ         وصـ

ــه ــوو و پــ ــهتينــ ــوو و پــ ــهتينــ ــوو و پــ ــهتينــ ــوو و پــ ــه     تينــ ــون گــ ــؤ كــ ــان بــ ــه رثشــ ــون گــ ــؤ كــ ــان بــ ــه رثشــ ــون گــ ــؤ كــ ــان بــ ــه رثشــ ــون گــ ــؤ كــ ــان بــ         ذاوهذاوهذاوهذاوه    رثشــ

ــث داوه  ــي لــــ ــدوويي پاصــــ ــه مانــــ ــث داوه زؤر بــــ ــي لــــ ــدوويي پاصــــ ــه مانــــ ــث داوه زؤر بــــ ــي لــــ ــدوويي پاصــــ ــه مانــــ ــث داوه زؤر بــــ ــي لــــ ــدوويي پاصــــ ــه مانــــ         زؤر بــــ

ــه ــهچ ــهچ ــهچ ــه     چ ــد ك ــه ن ــد ك ــه ن ــد ك ــه ن ــد ك ــه     ن ــك ل ــي مش ــه الك ــك ل ــي مش ــه الك ــك ل ــي مش ــه الك ــك ل ــي مش ــه    الك ــهم ب ــهم ب ــهم ب ــه    م ب ــهر، ل ــهر، ل ــهر، ل ــه    ر، ل ــهو ب ــهو ب ــهو ب         ريريريري    و ب

ــه  ــيدي ئــ ــه قاســ ــيدي ئــ ــه قاســ ــيدي ئــ ــه قاســ ــيدي ئــ ــه    قاســ ــهجــ ــهجــ ــهجــ ــه     جــ ــاين ســ ــه بــ ــه ل لــ ــاين ســ ــه بــ ــه ل لــ ــاين ســ ــه بــ ــه ل لــ ــاين ســ ــه بــ         ريريريري    ل لــ

        وث ذابــردوث ذابــردوث ذابــردوث ذابــرد    نــد شــه نــد شــه نــد شــه نــد شــه     نــد ذؤژثــك هــات و چــه   نــد ذؤژثــك هــات و چــه   نــد ذؤژثــك هــات و چــه   نــد ذؤژثــك هــات و چــه       چــهچــهچــهچــه

ــه ــهبـ ــهبـ ــهبـ ــده     بـ ــر هثنـ ــده فـ ــر هثنـ ــده فـ ــر هثنـ ــده فـ ــر هثنـ ــرد      فـ ــذ كـ ــتاين پـ ــر كوثسـ ــرد  ي تـ ــذ كـ ــتاين پـ ــر كوثسـ ــرد  ي تـ ــذ كـ ــتاين پـ ــر كوثسـ ــرد  ي تـ ــذ كـ ــتاين پـ ــر كوثسـ         ي تـ
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ــه ــه ذؤژان بـــ ــك لـــ ــهذؤژثـــ ــه ذؤژان بـــ ــك لـــ ــهذؤژثـــ ــه ذؤژان بـــ ــك لـــ ــهذؤژثـــ ــه ذؤژان بـــ ــك لـــ ــه    ذؤژثـــ ــهري بـــ ــهري بـــ ــهري بـــ ــاين    ري بـــ ــاينيـــ ــاينيـــ ــاينيـــ         يـــ

        ر شـــاينر شـــاينر شـــاينر شـــاين    ســـهســـهســـهســـه    و كـــرد كثـــو لـــه  و كـــرد كثـــو لـــه  و كـــرد كثـــو لـــه  و كـــرد كثـــو لـــه      رزهرزهرزهرزه    ژي بـــهژي بـــهژي بـــهژي بـــهذؤذؤذؤذؤ

        ريـــــر ئامســـــاين ماصـــــيريـــــر ئامســـــاين ماصـــــيريـــــر ئامســـــاين ماصـــــيريـــــر ئامســـــاين ماصـــــي    مهـــــهمهـــــهمهـــــهمهـــــه    خـــــاتوو زهخـــــاتوو زهخـــــاتوو زهخـــــاتوو زه

        ذثـــك بـــوو ذاســـتايي و پـــذ بـــؤوه چاصـــي      ذثـــك بـــوو ذاســـتايي و پـــذ بـــؤوه چاصـــي      ذثـــك بـــوو ذاســـتايي و پـــذ بـــؤوه چاصـــي      ذثـــك بـــوو ذاســـتايي و پـــذ بـــؤوه چاصـــي      

ــه ــهذؤژ گـ ــهذؤژ گـ ــهذؤژ گـ ــه     ذؤژ گـ ــو سـ ــه نثـ ــا لـ ــه شـ ــو سـ ــه نثـ ــا لـ ــه شـ ــو سـ ــه نثـ ــا لـ ــه شـ ــو سـ ــه نثـ ــا لـ ــث    شـ ــاي بـ ــثمـ ــاي بـ ــثمـ ــاي بـ ــثمـ ــاي بـ ــه    مـ ــهگـ ــهگـ ــهگـ         رداردارداردا    گـ

ــاره ــنجدار عــــ ــوي كؤصــــ ــارهكثــــ ــنجدار عــــ ــوي كؤصــــ ــارهكثــــ ــنجدار عــــ ــوي كؤصــــ ــارهكثــــ ــنجدار عــــ ــوي كؤصــــ ــه    كثــــ ــهقــــ ــهقــــ ــهقــــ         رداردارداردا    ي دهي دهي دهي ده    قــــ

ــه ــهلثفـ ــهلثفـ ــهلثفـ ــث      لثفـ ــاوي لـ ــاند و ئـ ــث  ي خووسـ ــاوي لـ ــاند و ئـ ــث  ي خووسـ ــاوي لـ ــاند و ئـ ــث  ي خووسـ ــاوي لـ ــاند و ئـ ــه    ي خووسـ ــههـ ــههـ ــههـ ــت    هـ ــتصنيشـ ــتصنيشـ ــتصنيشـ         صنيشـ

ــه  ــاو ب ــه الف ــاو ب ــه الف ــاو ب ــه الف ــاو ب ــه      رزهرزهرزهرزه    الف ــه ه ــوو ل ــه  و ب ــه ه ــوو ل ــه  و ب ــه ه ــوو ل ــه  و ب ــه ه ــوو ل ــه     و ب ــوار ت ــه ر چ ــوار ت ــه ر چ ــوار ت ــه ر چ ــوار ت ــت    ر چ ــتنيش ــتنيش ــتنيش         نيش

ــكه  ــورزي برووســ ــكه گــ ــورزي برووســ ــكه گــ ــورزي برووســ ــكه گــ ــورزي برووســ ــه    گــ ــهي هــ ــهي هــ ــهي هــ ــه    وريوريوريوري    ي هــ ــهبــ ــهبــ ــهبــ ــاري    بــ ــاريهــ ــاريهــ ــاريهــ         هــ

ــه  ــاجي سـ ــه تـ ــاجي سـ ــه تـ ــاجي سـ ــه تـ ــاجي سـ ــه     تـ ــاي سـ ــي شـ ــه هؤصـ ــاي سـ ــي شـ ــه هؤصـ ــاي سـ ــي شـ ــه هؤصـ ــاي سـ ــي شـ ــاذي     هؤصـ ــاي هـ ــاذي رمـ ــاي هـ ــاذي رمـ ــاي هـ ــاذي رمـ ــاي هـ         رمـ

        رچـــــوو الفـــــاوثرچـــــوو الفـــــاوثرچـــــوو الفـــــاوثرچـــــوو الفـــــاوث    ر شـــــيواوث دهر شـــــيواوث دهر شـــــيواوث دهر شـــــيواوث ده    لـــــه هـــــهلـــــه هـــــهلـــــه هـــــهلـــــه هـــــه

        راوثراوثراوثراوث    ر دهر دهر دهر ده    ســــتا لــــه هــــهســــتا لــــه هــــهســــتا لــــه هــــهســــتا لــــه هــــه    حيوونــــث هــــهحيوونــــث هــــهحيوونــــث هــــهحيوونــــث هــــه    جــــهجــــهجــــهجــــه

ــه ــههــــ ــههــــ ــههــــ ــه    هــــ ــهزاران گابــــ ــهزاران گابــــ ــهزاران گابــــ ــدي     زاران گابــــ ــاو تالنــــ ــدي رد سثصــــ ــاو تالنــــ ــدي رد سثصــــ ــاو تالنــــ ــدي رد سثصــــ ــاو تالنــــ         رد سثصــــ

ــه ــههــــ ــههــــ ــههــــ ــريه    هــــ ــريهزار پــــ ــريهزار پــــ ــريهزار پــــ ــكاندي     زار پــــ ــان شــــ ــكاندي دار تؤفــــ ــان شــــ ــكاندي دار تؤفــــ ــان شــــ ــكاندي دار تؤفــــ ــان شــــ         دار تؤفــــ

        چانـــدچانـــدچانـــدچانـــد    صـــدهصـــدهصـــدهصـــده    يف هـــهيف هـــهيف هـــهيف هـــه    رد و ماســـي و كـــهرد و ماســـي و كـــهرد و ماســـي و كـــهرد و ماســـي و كـــه    چـــؤم هـــهچـــؤم هـــهچـــؤم هـــهچـــؤم هـــه

        يگرمانــــــديگرمانــــــديگرمانــــــديگرمانــــــد    يناصــــــاند و تؤفــــــان دهيناصــــــاند و تؤفــــــان دهيناصــــــاند و تؤفــــــان دهيناصــــــاند و تؤفــــــان ده    بــــــا دهبــــــا دهبــــــا دهبــــــا ده

ــه ــاش شـ ــهپـ ــاش شـ ــهپـ ــاش شـ ــهپـ ــاش شـ ــوو     پـ ــا بـ ــك دنيـ ــوو و و ذؤژثـ ــا بـ ــك دنيـ ــوو و و ذؤژثـ ــا بـ ــك دنيـ ــوو و و ذؤژثـ ــا بـ ــك دنيـ ــاو    و و ذؤژثـ ــه ئـ ــاوبـ ــه ئـ ــاوبـ ــه ئـ ــاوبـ ــه ئـ         بـ

        ر ئــاو بــوو تــا بــذ بكــا چــاو     ر ئــاو بــوو تــا بــذ بكــا چــاو     ر ئــاو بــوو تــا بــذ بكــا چــاو     ر ئــاو بــوو تــا بــذ بكــا چــاو         مــووي هــه مــووي هــه مــووي هــه مــووي هــه     هــههــههــههــه

        ص بـــوو بـــه چـــؤمص بـــوو بـــه چـــؤمص بـــوو بـــه چـــؤمص بـــوو بـــه چـــؤم    ش تثكـــهش تثكـــهش تثكـــهش تثكـــه    وتـــهوتـــهوتـــهوتـــه    گـــؤيل دووركـــهگـــؤيل دووركـــهگـــؤيل دووركـــهگـــؤيل دووركـــه

ــه     دهدهدهده ــاي خ ــه عب ــاي خ ــه عب ــاي خ ــه عب ــاي خ ــه      عب ــؤم چوون ــكي گ ــه  ص ــؤم چوون ــكي گ ــه  ص ــؤم چوون ــكي گ ــه  ص ــؤم چوون ــكي گ ــؤم      ص ــاو گ ــؤ ن ــؤم  و ب ــاو گ ــؤ ن ــؤم  و ب ــاو گ ــؤ ن ــؤم  و ب ــاو گ ــؤ ن         و ب
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ــه ــهئـــ ــهئـــ ــهئـــ ــه     ئـــ ــايي و لؤغانـــ ــا شـــ ــه چؤمـــ ــه وا لـــ ــايي و لؤغانـــ ــا شـــ ــه چؤمـــ ــه وا لـــ ــايي و لؤغانـــ ــا شـــ ــه چؤمـــ ــه وا لـــ ــايي و لؤغانـــ ــا شـــ ــه چؤمـــ         وا لـــ

ــه ــه يـ ــهيـ ــه يـ ــهيـ ــه يـ ــهيـ ــه يـ ــه     يـ ــه يـ ــه و لـ ــاد بوونـ ــه ك شـ ــه يـ ــه و لـ ــاد بوونـ ــه ك شـ ــه يـ ــه و لـ ــاد بوونـ ــه ك شـ ــه يـ ــه و لـ ــاد بوونـ ــانه    ك شـ ــانهك هاصـ ــانهك هاصـ ــانهك هاصـ         ك هاصـ

ــه ــهبــ ــهبــ ــهبــ ــوارده      بــ ــؤالو چــ ــان گــ ــوارده  ردي بــ ــؤالو چــ ــان گــ ــوارده  ردي بــ ــؤالو چــ ــان گــ ــوارده  ردي بــ ــؤالو چــ ــان گــ ــاوه    ردي بــ ــاوهوري ئــ ــاوهوري ئــ ــاوهوري ئــ         وري ئــ

        ســــتاوهســــتاوهســــتاوهســــتاوه    ك كثــــو وهك كثــــو وهك كثــــو وهك كثــــو وه    لــــه نثــــو تؤفانــــا وه  لــــه نثــــو تؤفانــــا وه  لــــه نثــــو تؤفانــــا وه  لــــه نثــــو تؤفانــــا وه  

        يتيتيتيت    مالنيـــــهمالنيـــــهمالنيـــــهمالنيـــــه    ســـــتهســـــتهســـــتهســـــته    پؤلـــــث دهپؤلـــــث دهپؤلـــــث دهپؤلـــــث ده    ههههم شـــــم شـــــم شـــــم شـــــ    ردهردهردهرده    هـــــههـــــههـــــههـــــه

ــه ــههـــ ــههـــ ــههـــ ــه    هـــ ــهر كاتـــ ــهر كاتـــ ــهر كاتـــ ــه    ر كاتـــ ــه ميوانيـــ ــث بـــ ــهي پؤلـــ ــه ميوانيـــ ــث بـــ ــهي پؤلـــ ــه ميوانيـــ ــث بـــ ــهي پؤلـــ ــه ميوانيـــ ــث بـــ         يتيتيتيت    ي پؤلـــ

        يبــــانووي ماصــــييبــــانووي ماصــــييبــــانووي ماصــــييبــــانووي ماصــــي    ي كــــهي كــــهي كــــهي كــــه    تؤفــــان بــــه وثنــــهتؤفــــان بــــه وثنــــهتؤفــــان بــــه وثنــــهتؤفــــان بــــه وثنــــه

ــه ــهگـ ــهگـ ــهگـ ــه     گـ ــكثكي هـ ــه سـ ــكثكي هـ ــه سـ ــكثكي هـ ــه سـ ــكثكي هـ ــه     سـ ــگرت بـ ــه صـ ــگرت بـ ــه صـ ــگرت بـ ــه صـ ــگرت بـ ــي     صـ ــتثين ماصـ ــي سـ ــتثين ماصـ ــي سـ ــتثين ماصـ ــي سـ ــتثين ماصـ         سـ

ــكه ــك و پشــ ــكهئاوماصــ ــك و پشــ ــكهئاوماصــ ــك و پشــ ــكهئاوماصــ ــك و پشــ ــو     ئاوماصــ ــاي ذزيــ ــژ و گيــ ــو ص، گــ ــاي ذزيــ ــژ و گيــ ــو ص، گــ ــاي ذزيــ ــژ و گيــ ــو ص، گــ ــاي ذزيــ ــژ و گيــ         ص، گــ

        وديـــووديـــووديـــووديـــو    پـــاكي ئـــاو بـــردي بـــؤ دنيـــاي ئـــه     پـــاكي ئـــاو بـــردي بـــؤ دنيـــاي ئـــه     پـــاكي ئـــاو بـــردي بـــؤ دنيـــاي ئـــه     پـــاكي ئـــاو بـــردي بـــؤ دنيـــاي ئـــه     

ــه ــهبـ ــهبـ ــهبـ ــه    بـ ــهسـ ــهسـ ــهسـ ــاوه    سـ ــاوهر ئـ ــاوهر ئـ ــاوهر ئـ ــه    ر ئـ ــهوه كـ ــهوه كـ ــهوه كـ ــوو      وه كـ ــار بـ ــك ديـ ــوو  الكثـ ــار بـ ــك ديـ ــوو  الكثـ ــار بـ ــك ديـ ــوو  الكثـ ــار بـ ــك ديـ         الكثـ

ــه ــهئـ ــهئـ ــهئـ ــه    ئـ ــهمـ ــهمـ ــهمـ ــه    مـ ــي پـ ــهش قرژاصـ ــي پـ ــهش قرژاصـ ــي پـ ــهش قرژاصـ ــي پـ ــه    ش قرژاصـ ــيت بـ ــهسـ ــيت بـ ــهسـ ــيت بـ ــهسـ ــيت بـ ــوو    سـ ــار بـ ــوودكـ ــار بـ ــوودكـ ــار بـ ــوودكـ ــار بـ         دكـ

ــوا ــه چـ ــوالـ ــه چـ ــوالـ ــه چـ ــوالـ ــه چـ ــه    ورهورهورهوره    ردهردهردهردهلـ ــهي وي چـ ــهي وي چـ ــهي وي چـ ــو     ي وي چـ ــكي تؤپيـ ــد مشـ ــو نـ ــكي تؤپيـ ــد مشـ ــو نـ ــكي تؤپيـ ــد مشـ ــو نـ ــكي تؤپيـ ــد مشـ         نـ

ــاو ده ــاو دهسثصــ ــاو دهسثصــ ــاو دهسثصــ ــه     سثصــ ــاي ئــ ــؤ دنيــ ــربدن بــ ــه يــ ــاي ئــ ــؤ دنيــ ــربدن بــ ــه يــ ــاي ئــ ــؤ دنيــ ــربدن بــ ــه يــ ــاي ئــ ــؤ دنيــ ــربدن بــ ــو    يــ ــووديــ ــووديــ ــووديــ         وديــ
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  :ر نهوھ ی قسه

  
ــه ــهگــ ــهگــ ــهگــ ــه     گــ ــرژاص نــ ــه ر قــ ــرژاص نــ ــه ر قــ ــرژاص نــ ــه ر قــ ــرژاص نــ ــه     ر قــ ــا قســ ــه بــ ــا قســ ــه بــ ــا قســ ــه بــ ــا قســ ــه    بــ ــهي خؤمانــ ــهي خؤمانــ ــهي خؤمانــ         ي خؤمانــ

        م شـــثعره جوانـــه؟م شـــثعره جوانـــه؟م شـــثعره جوانـــه؟م شـــثعره جوانـــه؟    هـــات ئـــههـــات ئـــههـــات ئـــههـــات ئـــه    لـــه كـــوث بـــؤم دهلـــه كـــوث بـــؤم دهلـــه كـــوث بـــؤم دهلـــه كـــوث بـــؤم ده

        !!!!منـــوونتم قـــرژاصمنـــوونتم قـــرژاصمنـــوونتم قـــرژاصمنـــوونتم قـــرژاص    ش مـــهش مـــهش مـــهش مـــه    مـــهمـــهمـــهمـــه    ر ئـــهر ئـــهر ئـــهر ئـــه    بـــهبـــهبـــهبـــه    ر لـــهر لـــهر لـــهر لـــه    هـــههـــههـــههـــه

ــه ــهبـ ــهبـ ــهبـ ــه    بـ ــام سـ ــهصـ ــام سـ ــهصـ ــام سـ ــهصـ ــام سـ ــتر ده    صـ ــارم خؤشـ ــتر دهد جـ ــارم خؤشـ ــتر دهد جـ ــارم خؤشـ ــتر دهد جـ ــارم خؤشـ ــاص    د جـ ــوو حـ ــاصبـ ــوو حـ ــاصبـ ــوو حـ ــاصبـ ــوو حـ         بـ

ــه ــهگـ ــهگـ ــهگـ ــه     گـ ــؤ يـ ــه ر تـ ــؤ يـ ــه ر تـ ــؤ يـ ــه ر تـ ــؤ يـ ــه    ك ذهك ذهك ذهك ذه    ر تـ ــهوت و يـ ــهوت و يـ ــهوت و يـ ــن ب    وت و يـ ــن بك ژيـ ــن بك ژيـ ــن بك ژيـ ــهك ژيـ ــهبايـ ــهبايـ ــهبايـ         يييي    بايـ

ــه ــا سـ ــهتـ ــا سـ ــهتـ ــا سـ ــهتـ ــا سـ ــه    تـ ــهر لـ ــهر لـ ــهر لـ ــه    ر لـ ــهگـ ــهگـ ــهگـ ــه    گـ ــاو يـ ــهص ئـ ــاو يـ ــهص ئـ ــاو يـ ــهص ئـ ــاو يـ ــه    ص ئـ ــدص مبايـ ــهكـ ــدص مبايـ ــهكـ ــدص مبايـ ــهكـ ــدص مبايـ         يييي    كـ

ــه  ــا ئـ ــه بـ ــا ئـ ــه بـ ــا ئـ ــه بـ ــا ئـ ــثعره    بـ ــثعرهم شـ ــثعرهم شـ ــثعرهم شـ ــه     م شـ ــن هـ ــه ي مـ ــن هـ ــه ي مـ ــن هـ ــه ي مـ ــن هـ ــه    ي مـ ــهر نـ ــهر نـ ــهر نـ ــقايه    ر نـ ــقايهخوصـ ــقايهخوصـ ــقايهخوصـ         خوصـ

ــه  ــؤش بـ ــا تـ ــه بـ ــؤش بـ ــا تـ ــه بـ ــؤش بـ ــا تـ ــه بـ ــؤش بـ ــا تـ ــه««««بـ ــهدوو سـ ــهدوو سـ ــهدوو سـ ــه» » » » رررر    دوو سـ ــوت نـ ــهنثـ ــوت نـ ــهنثـ ــوت نـ ــهنثـ ــوت نـ ــه    نثـ ــهبوايـ ــهبوايـ ــهبوايـ         ....بوايـ
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م ل	ه  و ھه یم له ويشكاي ھه ێتوان كه ده ێگوتر ك دهێر به گيانله
  .یئاودا بژ

  
        

        

        

 


