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   شاه محمد شاه محمدهابهاب  وهوه ...  ... زمزمییبرالبرالیی و ل و لییوووو   توندره توندرهییژاووژاوو گ گوانواننن   له لهننییئائا
 
 ی وانه  ئهانی بن کان ئاسمانیچ، کنإموو ئ  ههیرپابوون  بهیتا ره  سه  لهر هه

 ۆ بانینی ئاینانکاره  بهیو  بوون ههکسان  که شهیم هه، ۆی خکان هۆڤ مریدرووستکراوو
   له  پرهیت هیاۆڤ مریژووم.  ناوهکار ه  بهانۆی خیکانت هی مهۆ و کیت هیسا  کهیند وه رژه به

   بهشتنی  گهۆ ب ناوهکاره  بهانینیإ ئکاننان هی الانی کسان  که  کهنز ته دیسات کاره
 .   بووهکاننی ئا فه لسه موو فه  هه  دوور و دژ بهرۆ زدای راست  له که، کاناسی س ئامانجه

، کسان ر که  رامبه  نادات بهیوو  توندرهینانکاره  به  بهگا رکاناسمان ئ نهی ئا  کام لهچیه
،  ناگونج نانهیو ئا  ئهڵ گه  لهانینی ئایر  باوهانی، انیچوونۆرووبی ب  کهکنان هی الانی
.  انهیسمان ئا نهیو ئا  بهک وه اچوونهی پ  لهێو که رچاوده  بهی ئاشکراو روون  بهرۆش ز مه ئه
   بهرۆز،   ناسراوهکان نهیموو ئا  ههیر واوکه  و تهی ئاسمانینی دووا ئا  به  کهالمسی ئینیإئ

 ئازادن کان که  خه کات که  ده وه  و باس لهێگر  تر دهیکان نهی ئایر رووباوهی ب  لهز ریروون
 .  انهی  ههی نهی ئا ره و باوه  ئهیبژاردن  هه له

 سالمی ئینی ئا  بهنانره  باوهش پ کات که  دهانمانموو موس  هه  داوا لهسالمی ئینیإئ 
 یانی کرستینیک ئا وه، تب  تر ههیکان ئاسمان نهیإ ئ  بهانیر  باوهب  دهو ستهیوپ
 و نیو ئا  باس لهرۆ زینیب  ده شه وه رئه به له، )  که جووله (ی جووینیإ ئانی) یحیس مه(
   بهسالمی ئینیئا. مانان موسینات ال  دادهۆ بیت بهی تایکزکات و ر  ده نانهۆ ک ره مبه غهپ
  که، ن به  ناو دهی که ره  و باوهسالمی ئیر نهون ن  بهانۆی خۆمر  ئهی سانه و که  ئهی وانه چهپ

 یهاوکار و یت ارمهی یداوا، ن ده نجام ده  ئه وه نهیو ئا  ئهیناو وا به  نارهیکموو کار هه
ک ڤ وسالمیئ.  نگانه  تهی کات کات له  دهمان موس رهی  غهی تری سانه و که موو ئه  ههیکردن
ر  رامبه وا به  و نارهیق  ناههیکموو کوشتار  هه  دژ بهی توند  بهرۆ زی ئاسمانیکنیئا
 وناه گنییتر وره  گه  بهش رهۆو ج  لهی کار وه، کات  دهیت هی و دژاست وه  تر دهیسان که
 . بات ناو ده ی که ره  و باوهسالمیر ئ رامبه به
 سالمی ئیر ونه ن  به  کردووهانۆی خ ن که  ههکنان هی الانی کسان  که وه داخه  بهرۆز، ۆمر ئه

 ی کوشتن و سزادان  بهشیو  ئهیوو ر زه  سه  لهننیب  خواش دهۆی رشی جاررۆز، ی که ره و باوه
 انیزادان و سک  خهیتنکوش.  ناگونج نانه هیو ال  ئهڵ گه  لهانیچوونۆرووبی ب  کهککان خه
 بکات ۆی و خنی بب هۆو ر  ئه هی نی وه  ئهی مافشی تریس که، یت هۆی خوا خینھا کار ته
   بهڵ پا شهیم  تر ههیکان ئاسمان نهیک ئا روه  ههسالمی ئینیئا.  و کاره  ئهین خاوه به
   کهی وه ک ئه  نهترک هی  لهشتنی گه و تکتر هی  له وه  بوونهکی نزۆ بن  ده وه کانه سه که
 . ن که ده وه لی باس وانه  توندره نه هیوال ئه
  هی بووا رهۆو ج  بهانیو خواره  هاتنهی کات  تر لهیکان ئاسمان نهی و ئاسالمی ئینیإ ئر گه ئه
 مان موس س نابوو به  کهچیوا ه ئه، ن که ده وه لی باس وانه  و توندرهرورستی ت و گرووپه  ئه که
 . ستا وه  ده نانهیو ئت  دژ بهشیک موو خه هه، انی کرستانی
نجام   ئهیت هیاۆڤ مرۆ بیرۆ زی انهیڤت زهۆ پی کارڵ مهۆ کیکخستن ریک فه لسه ک فه  وهنیئا

ر  رامبه  بهانیم و زویق  ناهه  کهی سانه و که  ئهۆ ب  بووهر شاندهپ رش شهیم هه،  داوه
 .   کردووهیانیسوای رشی توند  بهرۆز،  ناوهکاره  تر بهیسان که
 و سالمی ئی ناو  بهک  خهین مهۆسان و ک ر که رامبه ق به واو ناهه  نارهی کاررۆ زۆمر ئه

موو  ر هه رامبه  بهداکردنی  پهیترس  مهۆێ ه ته ش بووه م کارانه ئه، ێدر نجام ده  ئهی که ره باوه
 انیسالمی ئی ک ناسنامه  وهی وانه  ئهانی، ن هک  دهسالمی ئیو رهی  پهی وانه  ئهیچ، مانانموس
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  گومان و بیک چاو  بهسالمی ئ رهی  غهیھانی جیتان ورۆ ز  لهسالمی ئ بوون به.  هی هه
  ره  باوهی سانه  و کهن هیو ال  ئهۆ ب وه تهر گه  دهیش که هۆیه، ێکر ده لی چاو وه هیر باوه

 ی راست  له که، رنگ دهر  وهانیکانت هیسا  و کهیاسی س هیند وه رژه  بهی ره گو  بهانی کهسالمیئ
 . ن که  ده وه لیوان باس  ئهی و شتانه  له  دوورهرۆدا ز
، ن  بکهسالمی ئی فه لسه  فهیکان راست  باس له  چاالکانهیاسی ناسیسالمی ئیای زانا ستهیوپ
واو   نارهی کار ستن که وه را سانه و که موو ئه  هه  دژ بهی توند  بهرۆمان کات ز  هه له

 ڵ گه ه ل انهیو زانا  ئه ستهیوپ. ن ده نجام ده  ئهی که ره  و باوهسالمی ئی ناو  بهیوو توندره
واو  رده  بهیمناری سیگا ر  لهکاناسی وسیت هی مهۆ ک  بواره  لهت بهی تایانیزا شاره

،  وه نه  ئاگادارکهکانت هی مهۆ ک هیند وهی  و پهکان ژانهۆ ر  رووداوه  لهیک  خه وه اکانهیدیم
 . ێدر ووئه ریکانروورستی ت  کاره  به وه تهستراب  بهانیکاننھا کاروو چاالک ک ته نه
، ۆمر  ئهیای دنڵ گه  له گونجاوب که، ێنرکاربھ  بهنی ئایندن خویت بهی تایواز ش ستهیوپ

ک  نه، کان بدات کلتوره و نی ئای ووه  کردنهکی نزۆ بڵو  هه  که بکندنخو
   لهزگرتن و رشتنی گه ت  به ببنی ئایندن خویوازز ش ستهیوپ. ک هی  لهانی وه دوورخستنه

  ستهیوپ. مان موسیسان  کهی د  له نهی رق و قیک درووست کردن نه،  تریکان ره وه و بانیئا
  رهی  و غهی ئسمان نهی ئاکو به، تب  نهسالمی ئینیر ئا سه نھا له  تهنی ئایندنخو

 . مان موسیک  خهی فراوان الی زانستیکت  بابه  به ببی وه  ئهۆب،  وه ته بگرشیکانئاسمان
  تهن دککان نھا خه  تر تهیکان نهیر ئا رامبه و به  توندرهیرکردن فیواز و شیزا ناشاره

 انیچوونۆرووبی بی وانه  ئهموو ر هه رامبه  بهب  ههانینی ئایسک  تهیکری ب م که رهه به
 تر ترس و گومان یکان ره  و باوهنیر ئا رامبه  بهیزا  شارهیبوون نه. گونج وان نه  ئهڵ گه له
 . کات دادهی  پهمان موسیندکار خویال
  نهیر ئا سه  لهت بهی تایت بابه، کاننۆلکتر  ئهانی  ب ژنامهۆ ریچ، اکانید م ستهیوپ

  وه انهیگاو ر  له چوونکه، ن  بکهر نه خوروو نهی ب  بهش شکه پکانسمان ئا رهی  و غهیئاسمان
 . مانان موسیک  خهی الێو ست که ده  سوود وه  بهیککردن کارتێکر ده
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