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  باسباسدا بدا بییشه شه   ......  یی به رز به رزییتت و خه  و خه ببۆۆنن
  
 یره کاننه ر؛ له بوا خولقی سه رکه وتوویکشه وانیپ ،زانا و دانا ،مه تینه ر و بلداه 
 هه ر یدانه کانر له هه وۆ زی سه رنه که وتنیوخاو دواڕ ، به توانایکاوی پی کور.اندایژ
ر و یخاوه ن ب ،وبه رشه ساز و به ریپ ،ستۆژه دزانا وو! ..رنۆی به ملی بوون.کژه ۆپر

   .زانکه س و خاوو خ و بیه تیاڤۆ مرییدای شه .. ساکاریکانیچاره نووسساز و ژ
 یگاو بان و دروستکردنڕ ی چاککردنیازیبه ن ، بوو"Dynamite"نه وهی ته قینه ره و داهئ 
 جه نگ و ۆ بیوه رگرتن سوودلیۆ بووه هینانه  ئه و داهیدان په ره پیکه چ ،یناسازیب
؛ ی زانسته که یاندنه وه ڕ گه یه داوان که وته دوا هه ر چه نده به هه .ڤۆ مریکوژۆک

ه یه له وه سیۆ ب.. ده رکردیهه ر به مه ش ناوبانگ!  سوود بوو بیکه ه م هه وبه 
ان ی ده رمانساز یشکی و پزیاو ئاشتیزیاو فیمیک ،یک له بوارهه ر که س:[ی نووسیتنامه 

 به و که یۆ خی پاشمه رگیی دارایکک به ش هه ر سا. بگات ی به رزیژه؛ به لووتکه و
  ].تببه خشرپ ،ه ناودارانهیه تیسا

ه وه له گه ی هه ر له مندال.کبووید له دای سویمۆکۆ له ست21Oct ،1833ل له بۆد نئه لفر 
ه به رز ی پایاری ئه ندازی پله ی توانی باوکێ له و.ا ده چنیووسڕ به ره و یکو باوکی داڵ

" نیم" ینان سه رکه وتن له داهیک توان ماوه ی؛ دوانله حکومه ت به ده ست بھ
 که وته سه ر  له پی که چ.ن چاک به ده ستبیه ی دروستکردندا؛ سه رمای سازشهیوپ

   .ان که وتیش به گه لیبلۆان گرته به رو نیانه وه ڕ گه یگه ڕان یربه ۆز! ی عه لیساج
به تدا هه ی تایله قوتابخانه  ،ک ته واو بکاتۆچ قوتابخانه و زانکی هی ئه وه بل بۆن 
ژه  که وت و له دری باوکیزه کانۆردی بیره کانه دوای ز.دایاندنیگه  پۆربوون و خ فیو
   .نا به ده ستھی به رچاویک سه رکه وتنیدانپ
 یکردن کارپۆرزمانزان بۆ و زیاویمی کیشه  له هاوکییندا شاره زاست سایله ب 

   .که وته وه لیشیستۆ ئه ده ب دی ئابووریی دانایووڕ و له یبازرگان
شاندا و ی نیۆ خییراربه خۆ ز.تدا کرده وهست ووی له بیمپه نۆ ک81 که م یکله ماوه  

   . پشتی خرا سه ر گازۆ بیده رگا ، بوویاریش یبه خت
 به . بداتیشه سازیه کان پی بنچه زانستیه کخستنی یتوانا ،یی و زانایی دانایاڕسه ره  

ان ی ،ه وه گرنگ نه بوویه ده کرده وه و به الیما سه ریکردنه وه ۆ له کیریده گمه ن ب
 ی به خته وه ریره کانکو گریده ۆریاتر گیکو زبه !  زانستیکزۆردی هه ر بینه وه یزۆد
 ی و ئاشتڕ شه ییتاۆ کیوای ه.ه وهی و ئه ده بی فه لسه فیله روو ، بوویه تیاڤ مریانیژ
 له ین ده زانۆچ ،تنامی داینه وه یزۆمان بوو له دیه په شیۆ ب. ده خواستیو گه النن

م په  به .ننده هی جه نگدا به کاری له کاتیه کتری یتان له دژوو ،کدای نزیکداهات
 هه ر به و حه سره ته .ته دواوهش بکی زانسته که یتوانی نه داو نه ی دادیه که یمانیش

   .ه وهی نایش سه ر
   
   . دا1896 ی له سایتا مردن ،ا به سه ربردیتای له ئی ته مه نیژه کانۆدوا  

 بکه نه خه ی سامانه که ی مه رگیھان به وه ده رکرد؛ که له دوای له جی چاکیناوبانگ
سایت انه و پیایزیف ،ایمیک "یکه له بوار ،یه ناودارانه یه تیشکه ش به و که سا، 

   . به ئامانج ده گه نیه تیاڤۆناو خزمه ت مرله پ" ئه ده ب ،یده رمانساز ،یئاشت
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 که له په رله ده رچ لی ئاشتیتته نھا خه  ،بۆ نیتک خه ه هه موو سایۆجا ب
کخراوه  رید به سه رپه رشت تر له سوینا چواره که یرت؛ ئه گیجدا وه رده گی نه رویمان
   .ت په سنده کریھانی جیتن خه ی وه ک به رزتریکه 

  :ته ئه م خه ۆبژا دن بردن و هه شاکی نیتنۆئه مه ش چ 
 ی سه دان زانا و دانا ده کات به ر له وه ینه وه له سه ر ناویلۆکبل لۆ نیته یمۆ ک-1
   .تردر بنۆان بی به شداریرمۆنجا فی؛ ئۆار و گفتوگی پرسییشناۆڕانخاته به ر یب
   .تهیمۆ ناوه کان ده گاته کیستی لیوه ریبر فی1ک له  هه موو سا-2
نجا ده یئ ،سته کهی ناو لیه تی که سایسه نگاندننه وه و هه یلۆک لیته دوایمۆ ک-3
   .ته به ر ده نگدانخر
   .ت له سه ر ده دریاریمبه ر برڤۆبه ر و نۆکتۆ ناوه براوه کان له ئ-4
 یگه نامه د به به  سویپاشا ،تهیمۆ کیرته که به چاودمبه ر خه سی دی.1 له -5

 وه خه .تشکه شده کرپ ،ی شاره وانیشکۆ له کی وه رگرتنی دراو ئاهه نگیکچما و ۆدبل
ده کرۆ بییه وه ئاما ده کارییجی نه رویه ن په رله مانی له الی ئاشتیت ت.   
  :ای جیا و سای جیتا و ووی جیا له بواری جیه تیا وکه سای جینج نمونه ئه مه ش پ 
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