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، هةتاو سةماي جةذين ثصي بپصني ئينطليس وپايت لة دةتوانني  كة،هاوين وةرزي سةرةتاي رؤذصكي

، لةندةن  لة شاري،}ئيألسكةوأت {  شةقامي  روبةأوي،}كيرتينطتؤن  هاي ستريت{شةقامي  لة
 هؤلةندةوة ناوي وپايت بة دةبص، وابو ثصم لة هةوةپةوة. كةوت} ثارك هؤلةند{ تابلؤي بة ضاوم

بةوصدا  برسي كرابوةوة و هةر كةس دةمي وةك، ثاركةكة يةكجار طةورةي دةروازةي. ناويان نابص
 نصو كصشرامة  كة،من يةكصك لةوانة بووم. ورةوةذو بة هةأةمة هةپي دةلووشية، رةت دةبو

  . ثاركةكة
 ي) شارةوان ( شاردار،}سيأ هؤلةند{ باغي بنةماپةي ثاركة  ئةم،نووسرابو زلة صكي) لةوح (لة بان تةتةپة

 دروودصكي ، بةبص سص و دو،هةر لةوص دا. لةندةن خةپكي داويةيت بة  كة،شاري لةندةن بوة زوي سةردةمي
شيت  سيأ هؤلةند  كةضي،خةپك دةكةنة وشتر  شيت،بةرثرسان لة هصندصك ” رد بؤ سيأ هؤلةند ومتنا خؤماپيانةم

  . ”خؤي داوة بة خةپك 
تةنطي   شيوي،خونضيالنة ثإأي بو لة تةثؤپكةي. سروشيت وا بو ثصكةوتوي جةنطةپصكي وةك ثاركة شةنطة ئةم

 ذن هصرؤ، و  طوپةباغ،بصين وةنةوشة. لصأةواري هةست بزوصين طوپ و بنضك طةيل و دار و تةسك  دةراوي،ضكؤلة
  . دةكرد مةست ي) ثياو(

 و تاووس دةطاتة  هةتا،خينضيلةوة بطرة  لة ضؤلةكةي، كة ثأي بو لة ثةلةوةر،بو مةلدانصكي لص ثاركة ئةم
، تص دا بو  هؤز و تريةي،كوريت لة طشت رةطةز بة. هاتبوون جيهانةوة هةر كاميان لة قؤأنةيةكي. وشترمر
   :هؤنراوة

  بو سةفايةك و سوپح عةجةب، مةلداين هؤلةند ثارك نصو لة
  بو بةقايةك قأأةي هيض  نة،نة هيض كينة و هيض بوغز نة

  جيا بو طةيل و هؤز  هةمو،بو تصدا لةوين هةزاران
  بو رؤمةپخةزايةك هصض نة، دوذمين يةك بو هيضي نة
  ميلة ثشت لة دةكرد قنةي، خشثيلة ض كؤتر و كةو
  بو و سةمايةك لةجنة  عةجةب،ئةدأا ثةضةي نةختص خؤر كة
  ئاواز و بةستة ئةياخنوصند، قاز و و قةنارة قومري و قةل

  بو هةوايةك و نةغمة عةجةب. بة بص ئؤأكصسري سةمفؤنيك
  بو عةسكةر نة و سةرباز نة، ئةفسةر بو نة و ثؤليس نة
  بو قالوبةاليةك هيض  نة،تؤقني هيض نة و هيض تةققة نة
  بو وان راطري تةبيعة، دةرمان بو نة، تور بودوك نة

  بو ثةتايةك نة هيض ضشنة و ئصش هيض نة و ذان نة هيض
  بني دان لصك و كوشتار دذي، ئصمةش وةكو وان بني ئةطةر

  بو بةپايةك و دةرد هيض نة، سؤران دةبو وا ذينت نة
 قوقلي قوقو  حةقت نية،ةشصرص نةدةوتبؤقلة بة كةپ تةنانةت قةت، دةيان خوصند خؤيان زماين بة ثاكي مةلةكان

  . عيسا بة ديين خؤي و مووسا بة ديين خؤي –بكةي 
  . ضاوأةش و كوويف مااتان بورج نشيناين سةرجني جصطةي
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