
  گرثكالند وپاصةوانةكاينخواكان                              
وثنةكان ئثضا ئثدث /نوسيين ئثريك ئثريكسؤن  

تةها ئةمني هةصةدين/لة سويديةوة وةرگثذاين   
.ذةووف حاجي حمةمةد كاكةئةوصا)جةوهةر(پثشكةشة بة شةهيدي گةل   

 پثشةكي
ي $وردية،ميلياردةها  كذةسةنةكةي ئةم ناميلكةو كةرةستة ي سةرچاوة گةرچ

پةيكةرةكانيةوة تا لة ئيتر هةر بةريشي بةدةست هثناوة،اتثچوةو دةبةر
.پةذتووكوو فليمو دؤكومةثنت  

تا دةگاتة . هةزارةها فليمي ذووت و جؤرةكانيترةيةيتي سةرچاوةئةم ناميلكة
.فيلمي كارتؤين منداصان  

پةذتووكي شيعرو  ثين سةدةها ذؤمان ووهةروةها ئةم ناميلكة كورتكاراوةي هة
.مثژوناسانة  

 يبةت، بةتا گرنگي زؤر دةدةن بة ناوةذؤكي ئةم ناميلكةكةناصة سويديةكان
،كة 1000 كة خؤذايي نني وةك تثضي تر،جگة لة كةناصةكاني1،2،3،4،5كةناصي 
.هتد...... فليم لثدةدةن3 تا 2هةفتانة كةم اليةين   

ةتة ةربارةي ئةم  بابصپةذ د ماان سةري هةصداوة سةدلةو ذؤژةشةوة ئينتةرنثة
  گةذؤكةكاندا،ا ووشةي ئةپؤلؤ بنوسرث لة ماتؤذةدروستكراوة،بؤ منونة تةهن

.هتد دةها منونةت دةداتث..........وة ك ياهؤ،گؤگلة،ئثم ئثس ئثن  
 كتثبة تا كاين ئةمشةدي زانستيوو ئةنيواژةهةروةها زؤربةي هةرةزؤري 

ةكان ي بؤمنونة ناوة زانستدةخوثندرثگاكاين جيهاندا ئيستاش لة زؤربةي دانش
 چية نة ي  واژةيةكتةنيا تاكة. سةرجةم گرثكني،هيچيان نة عةرةيب نة توركني

.وركيدا نة لة عةرةبيدا نابيندرثلة ت  
تورك نةك هةر بةشداري بيناي شارستانيان نةكردوة،بةصكوو عةرةب و عةرةب 

 ناوچةكة وهةتا بةمششثري ئيسالمي ،توركيش بةمششثري برسيةيت گةشتةنة
.توانيان شارستانيةكانيان لةناوبرد  

 زايين وةك تاصانكةر،تورك 901زايين ،توركيش 637بؤيةكةجمار عةرةب لة 
.وةك كلتورةكةيان  



 لة 79پشتبةسنت بة ئايةي قورئاين ئةنفايل و عةرةبيش بة ذةزامةندي خوا 
وتانيان، ياندا دي تاصانيانكرد و سپثش خؤكايت هاتيناندا هةرچيةكيان لة

.خاكةكةشيان داگري كردو خؤيان كردة خاوةمناص  
 بوون ،ئةو ناوچانةي كة تثيدا نيشتةجث سةر كلتورو زمانةكةشيان سةپاندة 

ان زمانوو كلتووري خؤيان سةپاندة ةكتوگاليهةروةك چؤن ئيسپانيةكان ،پؤر
.ئةمةريكاي التيينگةالين سةر   

،بؤ ةكانيان لة كوردي وةرگرياوةندثكيان ناوثكي هة ئيالهةكان گر ياخواكاين
منونة ئةو ناوانة كة بذاوة بةسةر فةيلةفسوفةلكاندا وةك دثوژةن يا هةر ناوي 

.خواكان خؤيان وةك سورياش  
 زؤربةي ئةو: ئةصثزمانةواين دا  لثكؤصينةوةيمامؤستا جةمال ذةشيد لة كثيب

يت هاتين ،كابوون ناوي خوابوون لة شاري ذةواندز 150خوايانة كة زياتر لة 
وةرگرتوة،هةروةها هةندثك پاشتر ذؤميةكان ئةوناوانةيان لةثوة گرثكيةكان وة 

 كة تا ذةواندوز فةرمانذةواييان كردوة لةوناوانة لةسةردةمي ئةورارتويةكاندا
.ستوتةوة يا ناوةكانيان وةرگرتوةائةو خواگةليانة لةوث گو  

ةمثك يؤنان لة ژثر ئا بةو شثوة چؤتة گرثكالندةوة،هةروةها دةزانني سةرد
حوكمي حةخامة نشينةكاندا بوون،لة چةرخي داريوشي گةورةدا 

فةيلةسوفةكانيان هاتونةتة ئثران هةروةها سةربازةكانيشيان لة سوپاي ئثراند 
.بوون،بةو شثوةش تثكةصاوي دروست بوة لةنثوانياندا  

 مينةهةواسي لة چةرخي :ةر لةو پةذتووكةدا ئةصثمامؤستا جةمال ذةشيد ه
. خواگةلة لة ذةواندوزدا مابووو لة150توةكاندا هثشتا رپاشاي ئةورا  

پثش سوكرات لة ئثران ئايين زةردةشيت يا مةزداي سةريهةصداوة ئةو بوة هؤي 
شاي وشي گةورة يشارستاين گةالين ئثران،پاش ذوخاندين مادةكان دار

 سةربازي  لة خةصكي ئةوث كردةكث وة زؤرحاخامةنشي تواين گرثكالند داگري بكا
. درووست بووةكاند تثكةصاوي لة نثوان گرثكيوو ئثراني شةوةخؤي،لةوثوة  

وة بةشثوة بؤ يةكةجمار ئةوروپاييةكان لةگةص مةدةنيةيت ذؤژهةصاتيدا 
.ئاشناييان پةيدا كرد  

ئثستاش تا داريوش بؤ يةكةجمار لة مثژوودا سث كار شارستانيةيت كردوة كة 
 مرؤض دةرثژةيان پثدةدا،

.ةزراندين پؤست،كة پثيان گوتوة چاپاريدام.1  



.شا گوث،، يا دائريةي ئةمن و ئاسايش كة پثيان ووتوة،چاو پاراسنتبينانان.1  
كة اودثري شاو كؤشةكاين شايان كردوة دامةزراندين لةشكرثكي دامةزراو كة چ.3

). نةمر وهةرگيز لة شكان نةهاتووواتة لةشكري(پثيان ووتوة سوپاي جاويدان  
وانيوية جؤرة شارستانيةتثكي سةرةتايي دامةزثنث لةو ووصاتانة كة داريوش ت

.لةژثر درةسةصاتيدا بوون،بؤمنونة گرثك النديش  
.هةصبةت داريوشيش هةوثنةكةي لة مادةكانةوة پثگةشتوة  

 ئثرانيان وةرگرت،وة هثواش هثواش  شارستانيةيت يؤنانيةكان بةم شثوةش 
. بؤ خؤيان دروست كرديةيانو ئةكامي وانةخانةپةرةيان پثدا لةوثوة  

ئةوبةشةي لة ئايين زةردةشت يا كتثيب ئاوثستا ،كةلةگةص دابوونةريت 
 پؤشاكي و كرديان بةوانةگةالبؤچونياندا سازگار بوو وةريانگرتوو لة وانةخانة

ذيشةي :كة ئثستا پثي ئةصثن شارستانيةيت گرثكي واتة.يان بةبةردا كردكگرث
.تا لةوثوة سةرچاوةي گرتوةشارستانيةيت ئةوروپايي سةرة  

.بؤ ئةم باسة بذوانة ئةم پةذتووكانةي خوارةوة  
.اريخ ئثراين كؤن بة فارسي حسن پرينيات.1  
.تاريخ ئثران پثش ئيسالم عبدول حسثن زةذين كوب.2  
.تاريخ ئثران زةمني دكتؤر جواد مةشكوور.3  

.هةروةها مثژووناسانيتريش  
 دةناسرث لة كوردوستاين باكور خودي هثرؤدؤت كة بة باوكي مثژوونووس
 پثش زاين،پاشان چؤتة 420-486لةدايك بوة لة شاري هاري كاري ناس لة 

.بة فارسي2273 الپةذة 6فةرهةنگي معني بةرگي(گرثكالند  
هةروةها مامؤستاي زانكؤيةكي ئةمةريكي پةذتوكثكي نوسيوةو جةخت دةكا كة 

 وةرگرياوة،ئاگاداري نةوةسةرجةم خواكاين گرثكي سةرچاوةي لة كوردوستا
من ئةم (. كة لةوذوةوة تثبكؤشن بؤ ذوونكردنةوةيش دةكاذؤشنبرياين كورد

).پةذتووكةي نةخوثندؤتةوة،بةبيسنت ناوةذؤكةكةمي بيستوة  
Mythology of the Babylonian peopel  By Donald A. Mackenzie 

 
  

ذؤژهةاليت هةرچي ئةو زانستوو هونةري كة هةمانة لة :خودي سوكرات ئةصث
.ناوةذاستةوة وةلة الي ئثرانيةكانيةكانةوة بة ئثمة گةشتوة  



نوسراوي  ئةوروپادا لة زانست ي پثشةكي كتثيب ذثذةوي بؤ ئةم باسة تةماشا
.غيوفةيلةسويف بةناوبانگي ئثراين حةمة عةيل فر  

  
 
 
 
 

.سةردةمثكي دوور پثش ئثستا لة گرثكالندا  
كي  دورگةية هةبوون،دةكراندا كؤمةصث مرينشيينةمذؤ لة گرثكالدووهةزارساصثك پثش ئ

. ئيمارةتث بثبچووك  
تاكة شارثك يا ناوچةية توانيوية ئيمارةتثك بث،هةميشةش ئيمارةتةكان پاشايةك 

.بةذثوةي بردوة  
.هةندث لةشارةكاين گرثكالند گةورةو بةهثز بوون  
.ئاتثن و سپارتا دووشاري ناوداري گرثكالندبوون  

گران ة يةكبةرتةنة بوة لة نثوان پادشاكاندا،بةصام گرثكيةكان توانيويانهةندث جار شةذو ف
.لةكاتثكدا كة لةدةرةوة هثرشيان بؤ كرابث  

. بوة لة شانؤو منايش هونةريان حةزن زؤرگرثكيةكا  
.لة گرثك الند كؤمةصثكي زؤر نوسةري ناوداري گةورة دةژيا  

. ساص2000ئةوة پثش زياتر لة   
 
 
 

.يش دةكرثناراين گرثكالند تا ئةمذؤش منةنووسشانؤنامةكاين   
.لةگرثكالندا هونةرمةدي بةهرةداريش دةژيا  

.پةيكةرتاشةكانيان تا بصثي ناودار بوون  
.پةيكةرة گرثكيةكؤنةكان تا ئثستاش جثي سةرجني خةصكي جيهانن  

.گرثكيةكان زاناو داناي زؤريان هةبوو  
.بونزاناياين گرثكي باشتريين زانايين سةردةمي خؤيان   

.وةرگرتكؤن تةواوي جيهانيان سودثكي زؤريان لة زاناياين گرثكي   
. ژمارةكي زؤر لة فةيلةسوفة ناودارةكان دةژياندا كؤنيهةروةها لة گرثكالند  

.فةيلةسوفةكان دةيانويست كة خةصك فثر بكةن كة چؤن بژين ،چؤن بري بكةنةوة  
.ئةوان هةميشة بريي نوثيان دادةهثنا،كة خةصك چؤن بژي  



سؤكرات و پالتؤن دوو لةو فةيلسوفا ناودارانةي گرثكي كؤنن،كة لة هةموويان 
كة هثشتا مرؤض بةرهةمةكانيان دةخوثننةوة، كة چؤن سؤكرات بريي .ناسراوترينن

.دةكردةوة، كة چؤن پالتؤن دةينووسي  
.لة گرثكالندا خةصك باوةذيان بة كؤمةصة خوا بوة  

.بووندا هةروشت سخواكان لة هةموو شوثنثكي  
.هةندث  جار خواكان منداصيشيان دروست كردوة لة گةص مرؤضي ئاسايدا  

.ئةو منداصانةي لةگةص مرؤضي ئاسايدا دروستكراون نيمچة خواو نيمچة پاصةوان بوون  
.ست دةكردورتيان بؤ خواكانيان د)مزگةوتپةرستگا،(صيانگرثكيةكان تثمپ  

.و لة خوا دةپاذانةوةلة مزگةوتةكاندا مرؤضيان دةكردة قورباين خواكان   
.هثشتا پامشاوةي تثمپصةكان ماون تا ئثستاش  

. ذوخانو خاپور بوونهةندثكي زؤر لة پةرستاگاكان  
.هةرچي ئثستا ماوة تةهنا پايةكانة  

 
. گرثكيةكان گرنگو بةهثز بوونساص مرينشينة2000پثش زياتر لة   

.تةهنا گرثكيةكان خاوةن بذياري هةرةگةورة بوون لةناوچةكة  
.ة تةواوي ئةو وصاتانةي دةوربةرل  

.بةصام كاتث ئيمارةتثكي تازة سةري هةصدةداو گةورةو خاوةن دةسةصات بوو ذؤمةكان  
.بة سةر گريكالندا سةركةوتنذؤمةكان   

.ذؤمةكان ذثزو پايةيان بؤ خواكاين گرثك دانا  
.خواكاين گرثك بوون بةخاوةن ناوي ذؤمي  

.ناويان هةيةتا ئثستاش زؤربةي خواكاين گرثكي دوو   
. هثشتا ناوةكؤنةكاين خواكاين گرثكي ماوةلةبةر هةندث هؤ  

.ئةستثرةكاين ئامسان ناوي خواكانة  
زؤربةي ووشة و پةند كة تا ئثستاش بةكاري دةهثنني،لة ناوي خواكاين گرثك و 

.پاصةوانةكانيةوة هاتوة  
 
 

. جيهان دروست بوةي خوارةوةبة باوةذي گةرثكيةكان  بةم شثوة  
.و ئاو، هةوا خؤص بةناو يةكدا دةهاتنو دةچوون تا هيچ ذثكوو پثكيةك نةبوة،ئامسانسةرة  

.،تاريكيو ذوناكيو شةو هيچ جياوازيةك نةبوو لة نثوان ذؤژو  
.تةنةكان هةموو تثكةصوو پثكةص بوون  

 
.ةشيان دةگوت بةرةصاييبةو  



  باوةذي كرثكيةكاين گرثكالند بةو شثوة بوو،:بةصث
.صپثش دوو هةزار سا  

 
.بةصام لة پذ شتثك ذوويدا  

.ذثنمايةك كارةكاين ذثكخست  
.ئافةرثنةر دةسيت بةكار كرد  

.ئثستا دايكثكي گةورةي ذثنماية  
.سةركاروان خاوةن كؤشث منداصة و هةروةها كؤشث كوذو كوذةزازا  

 
 

.ئةوان بوون بة خواكاين كرثكالند  
 ،) يكة گشتيةكة زيؤسةبةسويدي نوسراوةزثضس بةصام فؤنةت(گرنگترين خواكان زيؤس

.هاديس و پؤسيدؤن  
.ئةوان سث بران ،جيهانيان لةنثوان خؤياندا دابةشكردوة  

. زيؤس ئامساين بةركةوت  
.پؤديسؤن دةرياكاين بةركةوت  

. بةركةوت دؤزةخي هاديس  
 

.زيؤس بوو بةيةكةمني خوا  
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

ن                                               ماصي خواكا  
.بةرزترين چياي گرثكالند سثهةزار مةرتر بةرزة  

.لووتكةي چياكان بة هةور دةورةدراوة  
.گرثكيةكان باوةذيان وابوة كة خواكان لةوث دةژين  

.يان دةووت ئؤلؤمپيماصي خواكاين گرثكالندبة   
.خواي ئامسان زيؤس دةسةصاتداري ئؤلؤمپية  

 



.ةزيؤس خاوةنبذياري تةواوي مرؤضةكانو خواكانيتريش  
.زيؤس بة شثوةية لة شثوةكاين خواسيت خؤي دةخستة بةردةم مرؤضةكان  

.كاتث بروسكة لة شوثنثكي دةداو دةيشرخياند،ئةوة زيؤسة قسةدةكا  
.هةندث جاريش هةورةكاين كؤدةكردةوة بؤ باو بؤران  

.يان هةندث جار خواي ئامسان زيؤس باصندةيةكي دةنارد لة جثگاي پةيامنثر  
.ندثك هةبوون،كة شارةزايي باشيان بوة لة شثوةفذيين پةلةوةرةكانلة ناوخةصكيدا هة  

كة ئةوانيش توانيويانة لة داواي خوا تثبگةن و بةخةصكانيتري ذابگةيةنن كة خوا دواي 
.چيدةكا  

. زيؤس ژين هثناوة،ئةو خوشكةكةي خؤي مارة كردوة،هثرا،كة ئةويش هةر خواية  
.خواية كؤشث منداصيان بووئةو خوشكوو برا   

.هثرا ژنثكي بة تايبةت داوثن پيس بوو  
.ژنوو مثردايةيت هثرا لةگةص زيؤس هةميشة كثشةو شةذ بوو  

.زيؤيسش بة هةمان شثوة داوثن پيس بوو  
.واكاين تر دةكردو لة گةصياندا ذايدةبواردزيؤس حةزي لة ژنة خ  

.ةنووستدةكردو لةگةصياندا د)كة خوا نةبوون مرؤض(هةروةها زيؤس حةزي لةژين ئاسايش   
.زيؤس كة دةچوة الي ژين خةصك خؤي لث دةگؤذين بة يةكثكي كة،بؤئةوةي نةناسرثتةوة  

 
.زي لة ژنثك مرؤض كرد كة ناوي ليدا بووحةجارثكيان زيؤس   

.ليدا لة ذوبارثكدا مةلةي دةكرد  
.زيؤس چوةالي و خؤي گؤذي بة قازيك  
.زيؤسي بة قاز بوو فذية باوةشي ليداوة  

 

 
 

 
.ژنثك لة باوةشگريدرا بة هةورجارثكيتريش   

.زيؤس بووخوا ئةو هةورة   
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

.وي ئةوروپا بووابؤ جارثكيكة زيؤس حةزي لة كچثك كرد كة ن  
.زيؤس خؤي گؤذي بة گايةك  

.ئةو هةميشة وةك هةصؤ دةفذي بؤ باوةشي كچان  
.وةوبزؤرةصةو كةموكوذيان زيؤس و خواكانيتر ه  

.رتةنةيان بوو،جار جار دذندةبوونخواكان لةناو يةكدا شةذو فة  
.جارجاريش پياو چاكوو عةشقي ئةفسوناويان دةنواند  

 
 و خؤيان تثكةص بة خواكان هةموو شتثكيان دةربارةي هةموو مرؤضة ئاساييةكان دةزاين

.كاري تايبةيت مرؤضةكانةوة دةكرد  
.بايةخواكان شيت هةصبژارةدةي خؤيان هةبوو كة حةزيان لثدةكرد،يا حةزيان لثنة  

.جار جار لةناويةكدا ناكؤك بون  
.چونكة ذثدةكةوت يةكثكيان حةزي مرؤضثكي ئاسايي  بواية ئةوتريان ذقي لثباية  

.كانةچونكة خواكان بؤچوين جياوازيان هةبوو دةربارةي مرؤض  
 

.خواكاين ئؤلؤمپيا دةسةصاتثكي گةورةيان هةبوو  
.هةرچةند ذةنگة لة مرؤضي ئاسايش بچووناية  



ياكانخواي دةر  
.يةكثك لة براكاين زيؤس پؤسيدؤن،خواي دةرياكان لة ئؤلؤمپيادا نةدةژيا  

.پؤسيدؤن لة قوصايي دةراياكندا دةژيا  
.ئةو دةسةصايت لةسةر دةرياكان و ذووبارةكان گؤمةكان هةبوو  

.پؤسيدؤن ذمثكي سث سةري بةدةسةتةوةية هةميشة  
.نو پؤديسؤن ذادةكثش دؤلفيين بةدةستةوةيةهةندث جاريش  

 
.ذوثدةكةوت كة لة گرثكالندا بومةلةرزة ذوبدا  

.ئةوة پؤسديدؤنة بة خؤيوو ذمة سثسةرةكةيةوة لةژثر دةرياوة سةري دةرهثناوة  
.ئةو لةناو دةرياوة دؤصةكان وداروودرةختةكاين دةشكان،ولة ژثر دةرياوة سةردةردةهثنا  

.زةوي دةلةرزي و خانوةكان دةذووخان تةخت دةبوون  
.ي دةريا هثزي خؤي نيشان دةدابةو شثوة خوا  

.دةرياش هةميشة گوثذايةصي پؤسيدؤن بوو  
.وين زريان هةصسثنث،هةركات بيويستايةوائةو دةيت  

.ئةو دةسةالتيشي هةبوو كاتث بيويستاية زيريان هثوركاتةوة  
.و نقةي لةخؤي دةبذيبة شثوةية يةكسةر دةبريسكايةوة  

.سةر شةپؤلةكاندا دةسوذايةوةهةندث جاريش پؤسيدؤن بة سواري ذةوذةوةك بة  
.يش سث ئةسپي بة ذةونةق ذاياندةكثشانذةوذةوةكا  

.پؤسيدؤن ميهةرةبان بوو لةگةص ئةسپةكاندا  
.پؤسيدؤن خواي ئةسپةكانيش بوو  

 



 
 

 
 

.پؤسديؤن ئةمفيترييت مارة بذيوة  
.ش خواي دةريا بوةباوكي ئةمفيتريتي  

. نةبوةبةصام باوكي ئةمفيترييت وةك پؤسيدؤس دةسةصايت  
.ئثستا ئةمفيترييت شازادةي دةرياية  

.ئةوان لة كؤشكثكي شاهانةدا دةژيان لة ناو قوصايي دةريادا  
 

 
 

.پؤسيدؤن لةگةص ئةمفرتييت كوذيكيان هةية ناوي تريتؤنة  



.ئةو كوذة نيوةي ماسيةو نيوةكةيتري مرؤضة  
.تريتؤن دؤسيت هةرة نزيكي دؤلفينةكانة  

. پشيت دؤلفينةكان دةبووتريتؤن بة دصخؤشيةوة سواري  
.تريتؤن فوي دةكرد بة شاخة بةرانثكداو دةبوو بةمؤزيكا  

.ئةگةر شةپؤلةكان نيگةرانبوونياية بةدةنگي شاخةبةرانةكةي تريتؤن هثمن دةبوونةوة  
.پؤديسؤن منداصي لة كؤمةصث ژن هةبوو  

.لةو ذوةوة لة زيؤس دةچث  
.يةك لةكوذةكاين پؤسيديؤ ناوي پؤليفثمؤسة  

. وةك دثوثك گةورة بووفثمؤسپؤلي  
.بوو) ناوةذاسيت نثوچةوان(نثوان توثصيدائةو تةهنا چاوثكي هةبوو كة لة  

.گرثكيةكان پةرستگاي زؤريان هةبوو،كة لةوثدا لة پؤسيديؤن دةپاذانةوة  
 

.زؤربةي جاران پةرستگاكان نزيك دةريا بوون  
.سؤنيؤن: ئةو پةرستگاية باشووريانة دروستكراوة واتة  

.ؤن ذؤژهةصاتية دووري ئاتيين پايتةختةنيسؤ  
 

. ذؤژهةصايت بوة بة كةالوةيئةمذؤ سؤنيؤين چةپةذث  
.ئثستا تةهنا چةند پايةيةكي وةك ئاسةوار ماوة  

ايةكاين ئةگةر مرؤض بة بةلةم بةوث بگوزةري پ
. وةك كةالوة ماوندةبينث ذوولة ئامسان   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لة كؤشكي دؤزةخدا
.ةسثك دةمرد،لة ئيمارةيت دؤزةخدا خؤي دةبينيةوةكاتثك ك  



.دثس هةخوا اة لةوث خواي مةرگ دةسةصاتدر  
.دثس براي زثوس وپؤسةديثؤنةهة  

.ةوة يةدثسةرگةكةش هةر بةناوي هةمرينشيين م  
.ناوي خواكةو مرينشينةكةش هةر يةكثك بوة  

.لة مرينشيين مةرگا تاريكيوو غةمگيين باصي بةسةردا كثشاوة  
.مةرگ ژنثكي هةية كة ناوي پثرسيفؤنةخواي   

 
.يةكةجمار كة مرؤضثك دةمرد دةبوو بچثتة ذوبارث لةبةردةم مرينشيين مةرگا  

.ذوبارةكة ناوي ستيكسة  
. لةوث لة بةلةمثكي بچووكدا چاوةذثي مردوةكةيان دةكرد  

.كارون بة سةوصلثدان مردوةكةي دةگوثزايةوة لة ذووباري ستيكسة  
.دةوث تا مردوةكة بگوثزثتةوةرةي ون پاربةصام كا  

.بؤية دةبو مردوةكان پارةيان پثبواية  
.بؤية كاتث كةسثكي گريكي دةمرد ،پارةياندةخستة دةمي مردوةكةوة  

 
.بةوشثوة مردوةكةيان دةيتواين بچثتة مرينشيين مةرگةوة  

.لةوث كثربثرؤس پاسةوانة  
.كثربثرؤ باسةوانثكي سةگة،سةگثكي تابصثي ترسناكة  

.سث سةري هةيةكثبثرؤس   
.هةرسث سةرةكة پثكةوة دةوةذن  

.كلكي سةگةپاسةوانةكة سةري ئةژديهايةكي پثوةية  
.پاشان مردوةكان دادوةرخؤيان لةوث دةدي  

.دادوةرةكان خاوةن بذيارن كة چي لة مردوةكة بكةن  
.چارةنووسي هةندث لة مردوةكان باش نةدةبوو  

.،دةنثردران بؤ دورگة دصشاديةكانبوودةدوةكان چارةنووسي باشيان ام هةندث لة مربةص  
.دورگة دصشاديةكان شوثنثكي باشة لةوث هةموو خواكان دةژين  

 
.ثردران بؤ دؤزةخي ژثر زةوي،كة ذةشترين چاصةنكةچي هةندث لةمردوةكان دة  

.ئةوان لةوث دةمثننةوة هةتاهةتاية  
.ئةوان لةوث ئةشكةجنةش دةدران بة شثوازي جيا جيا  

 
.ةدراوان ناوي سيسفؤسةيةكثك لة ئةشكةجن  

.سيسفؤس گابةردثكي گةورة سةردةخاتة سةركثوثكي زؤر لثژ  



كاتثكيش ئةشكةجنةدراوان بة بةردةكةوة دةگةنة لووتكة چيا لثژةكة دةبث ،بةبةردةكةدوة 
.خلؤر بثتة خوارةوة  
. دووبارة بكاتةوة بث هةتاهةتاية دةبوو دووبارةو دةبارة ئةوة كارةپاشان سيسفؤنس  

.خؤ بپارثزن لة ئةشكةجنةبؤيان نةبووة ،سزادراوان بة ئةشكةجنة  سهةرگيز  
. ئةشكةجنةي سيسفؤين:بؤية ئثستاش بةكاري گران ئةصثن  
.ئةوة ماناي كارةكةي زؤر سةختة  

.چونكة هةرگيز تةواو نابث  
 

 

 
 
 
 

.ئاوابوو مرينشيين دؤزةخ  
.هثديس خاوةن بذياري هةموو شتثكة لة دؤزةخ  

.)ژثر زةوي(ةةيزاين چي لة دؤزةخدايوشتةكاين دؤزةخة،ئةو دهثديس شارةزاي هةم  
.سيلضةر هةيةو ئةو دةيزاين لةكوثي ژثرزةميندا زثذة   

.ئةو تةهنا خاوةن دةسةصات نةبوو،بةصكوو بثسنوور سامانداريش بوو  



 
 
 
 
 
 

 خواي ذؤژ
.هثليؤس خواي ذؤژة  

.هثليؤس هةموو ذؤژ ،ذؤژي لثدةخوذي بة ئامساندا  
.يةكي ذوناكةذؤژ ذةوذةوة  

.كة چوار ئةسپي سپي ذايان دةكثشث  
 

.ذةوذةوةي ذؤژلثدةخوذدرا لة ذؤژهةصاتةوة بؤ ذؤژ ئاوا  
.بةصام تةهنا هثليوس دةيتواين ذةوذةوةي ذؤژ لثخوذث  

.يكاتةوة تؤزث ذةوذةوةي ذؤژ لثخووذثكةچي كوذي هثيلوسيش دةيةوث تاق  
.ذةوذةوةي ذؤژ لثخووذث،تةهنا جارثبؤية كوذةكةي هثليوس داواي لة باوكيكرد كة كةمث   

.هثليوس ناهثصث،بةصام لة كؤتايدا وويت باشة  
.ئثستا كوذي هثليوس دةيةوث ذةوذةوةي ذؤژ لثخووذث  

.سةرةتا باش بوو  
.ذةكة ناتوانث باش باژوث، كة كوبةصام لةپذ ئةسپةكان هةستيان كرد  

.ئةسپةكان هةريةكة بةاليكدا تثيان تةقاند  



.ثنةرانة گةرمةذةوذةوةي ذؤژ سوت  
.ئثستا ذؤژ زؤر نزيك بؤتةوة لة زةوي  
.دارستانةكان دةستيان كرد بةسوتان  

.دةرياكان و گؤمةكان دةستيان كرد بةكوصان  
.خةصكو گيانلةبةرةكان خةريك بوو بسوتثن  

.بؤية زيؤس پةالماريدا  
.زيؤس بروسكةيةكي گرتة كوذةكة  

.كوذةكة بة بروسكةكة مرد  
.ةي ماصيان دؤزيةوةئةسپةكانيش خؤيان ذثگ  
.ري مةرگي كوذةكةيةيتاببةصام هيليؤس ئثستا خةم  

.هيليؤس ئيترنايةوث ذةوذةوةي ذؤژ لثخوذث  
.خواكانيتر بةوة دصگراننن  

.بةصام لة كؤتايدا خواكانيتر توانيان هيليؤس ذازيكةن كة جارثكيكة ذةوذةوي ذؤژ لثخوذث  
.جاراين لثهاتةوةدوايش هةموو شتةكان گةذانةوة جثگةي خؤيان و وةك   

.گثكي گوثذايةل يارمةيت هثليويسيداةئيتر س  
.ئةوةش وايكرد كة ئامسان ذؤشن بثتةوة  

.ئثوارانيش هثليؤس ئةسپةكاين سواري كةشتيةك دةكرد  
.كايت ذؤژئاواش سةوصيان لثدةدا بةرةو ذؤژئاوا  

.كايت بةيانيانيش دووبارة كايت گةشتثكيكةي بوو بؤ ئامسان  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

واكان و خؤشةويسيتخ  
.ئةفرؤديتا خواي خؤشةويستية  

 ئةو لة كةيف دةريا لةدايك بوةو
.چوة دورگةيةكي ووشكايي  



.بةصام پاشتر ئةفرؤديتاش چوة ئؤلؤمپياوة  
.ئةفرؤديتا لة هةموو خواكان جوانتر بوو  

.بؤية خواكانيتر ئثرةييان پثدةبرد  
.ئةفرؤديتا كؤترثكي هةية  

.ئةوة باصندةي ئةفرؤديتاية  
.انيش هاودةنگي ئافرديتةن گوصةكانو ميوةك  

.زيؤس هةميشة بةدواي ژين جواندا دةگةذا  
.ئةو بة دصشاديةوة بةداوي ئةفرؤديتاي جوانةوة بوو  

.بةصام ئةفرؤديتا زيؤسي ناوث  
.بؤية زيؤس ئافرؤديتاي سزادا  

.ناشريينشةيل ثكي وا زيؤس ئةفرؤديتا بوو بة هاوسةري پيبة سسزاي  
.اوي هثفايتؤسةئةو پياوة ن  

 
.هثفاستيتؤسيش خواية  

.ئةو ئاسنگةرة  
.هثفايستؤس بة مارةكردين ئةفرؤديتا دصشاد نةبوو  

.چونكة ئةفرؤديتاش عاشقي زؤري هةبوو  
.عاشقةكاين ئةفرؤديتا هةندثكيان خوا بوون،هةندةكةيتريان مرؤض بوون  

.ئةدؤنيس ناوي كوذثكي گةجنة كة ئةفرؤديتا شةيداي بوو  
.واو بةرةو كارةسات دةذواخةرةيكة تة  

.چونكة خواي شةذيش ئاريس حةزي لة ئافرؤديتاية  
.ئاريس لةسةر ئافرؤديتا ئادؤنيسي كوشت  

.لة هةمان كاتيشدا خواي مةرگ پثرسثفؤنسيش شةيداي ئافرؤديتاية  
.بةصام ئافرؤديتا نايةوث واز لة ئاديؤنس هبثنث  

.بؤية زيؤس خؤيتثهةصقورتاند  
ا كة ئافرؤديتا وپثرسثفؤنس ئاديؤنس بةشكةن لة نثوان خؤياندا لثرةدا زيؤس بذياريد

.ؤنسيان دةوثدچونكة هةردووخواي ژن ئة  
.الي پثرسثفؤنس يؤنس لة مرينشيين دؤزةخدا بژي،نيدبث جارثك ئاد  

.مپيا بژي لة گةص ئافرؤديتالؤؤدةبث جارثكيش لة ئ  
.ئةوة بذياري خوا گةورةكةية ،بؤية دةبث وابث  

ؤنيس چؤن حةز دةكا، كة هةميشة ئةمبةرو بةربكا لة نثوان دؤزةخ و ئةي خودي ئاد
 بةهةشتدا؟



يتر هثندةيان لةسةرة نئةو هيچ مافثكي نية لة بذيارداندا چونكة زيؤس واي بذيارداوة،ئةوا
.گوثذايص بن و هيچيتر  

 

 
 
 

 
.ئةفرؤديتا كؤشي منداصي بوو  

.يةكثك لةكوذةكاين ناوي ئثرؤسة  
.خؤشةويستيةؤس خوا بچكؤلةي ئثر  

.يةميشة لة شاندائةو تريو كةوانثكي هة  
.ثتة دصي مرؤضؤس جار جار تريثكي دةگرئثر  

.ئةو مرؤضة پاش ئةو تريةهةر كةسي بديتاية شةيداي دةبوو  
ئةگةر جواين كچثك ختوكةي داي يا دصي كچثك بؤ كوذثك كةتة تةپتةپ دةتواين هاوار بؤ (

).ئثرؤس بةرث   
.كةمني كةس پاش پثكاين تريةكة كة ديتباي شةيداي دةبووگرنگ نية هةركةسث بث ية  

.كةس نةيدةزاين ئثرؤس سةرگةرمي چية و چيدةدؤزثتةوة  
.لة پذ تريثكي دةهاويشتئةو   
.بةو شثوة دةبوو كة دةبث ببثئثتر   

.رثكية كؤنةكانةشتيتاية شةيداي چؤن بوو لة الي گسةخت بوو تثبگ  
.ةيبيننيكة دئثستاش بةو شثوةيةية   

 
 



 
 
 

 



 
 
 

 ئريؤس و پيسكة
.) كوردي نية نازناويمةبةست لةپيسسكةي(پيسكة ناوي شازادةيةكة،ناوةكةي واية پيسكة  

.زؤرينةي خةصك باسي پيسكة دةكةن  
. دةيان ووت كة پيسكة جوانترين كيژةهةموو  

.وة بوو و بةو هةواصة كثچ چوة كةوصيئافرؤديتاش گوثي لة  
.رين و سةرنج ذاكثشترين بث،ئةو دةيةوث خؤي جوانتئافرؤديتة   

.بؤية ئافرؤديتة داواي يارمةيت لة كوذةكةيكةيكرد، بؤ ئةو كثشة  
يسكةوة بنث تا شةيداي ئثرؤس بذياريدا كة چارةيةكي كثشةي دايكي بكاو تريثك بة پ

. و ناشريين بثكةسثكي دصذةق  
)بؤ خؤم وادةكةم باوكة شثخ(.ئثرؤس خؤي ئامادةكرد  
.كردو چوو تريثكي نا بة پيسكةوةتريو كةوانةكةي ئامادة  

.بةصام ئثرؤس خؤي شةيداي ئةو شازادة جوانةبوو  
. شةماص پيسكة بةرثتة كؤشكثكةوةئثرؤس ذثيدا   

.پيسكة تواين لةوث بژي  
.پيسكة لةوث دةيتواين خواردن و باشترين جؤري شةراب دةست كةوث  

.،هةرچي ويسيتئةو گةشت بة هةموو داخوازيةكاين  
. پيسكةؤي دةخزاندة سةر مةمكؤصاينةوان كةسثك خش  

.بةصام شةوةو تاريكة  
.پيسكة نةيزاين كة كةثية دثتة الي  

. بةرةو شةوي وةنةوشةي دةبراپيسكة ماچ دةكرا،مةمكؤصةكاين هةصدةگصؤفرا  
 

.ئةوة ئثرؤس بوو،كة چوةالي پيسكة  
.بةصام پيسكة نةيتواين بپرسث كة كثية  

.ندو زاين كة ئةوة ئثرؤسة لةسةر جثگةكةيشةوثكيان لةپذ پيسكة چرايةكي داگيسا  
.گووم كردلةوث  خؤي بروسكة ئاسائثرؤس بةپةلة   

.پيسكة بة خؤ گومكردين ئثرؤس دصتةنگ بوو  
.بؤية پيسكة كةوتة گةذان بةدواي ئثرؤسدا  

.هةموو شوثنثك گةذا بةدواي ئثرؤسدا  
)ئاخر تامي كردوة(.فرؤديتاش برد كة يارمةتيبداةئةو پةناي بؤ ئ  

. ئةفرؤديتا شيت واناكاةرچةنده  



.ةتاندة لة كوذةكةي،چونكة دايكي خؤي خةصئةفرؤديتا توذةي  
.ؤديتا ئةيةوث تؤصة لة پيسكة بكاتةوةئثستا ئةفر  

.ئةفرؤديتا پيسكةي خستة ژثر كؤمةصث تاقيكردنةوةي سةختةوة  
.يكردنةوة هةرة سةختةكةيان سةفةرثك بوو بؤ دؤزةختاق  

.ةخ قوتويةك هبثنث كة شيلةي جواين تثدايةدةبوو پيسكة بچث لة دؤز  
. بؤ دؤزةخپيسكة بةذثكةوت  

.پيسكة لة دؤزةخ قوتوة شيلة جوانيةكةي دؤزيةوة  
.بةصام لة ذث پيسكة قوتوةكةي كردةوة  

.پيسكة تؤزثك لة خةستةي جوانكردين لةخؤيدا  
.ذ خةوي لثكةوتكةچي پيسكة لةپ  

.پيسكة خةصةتثندرا  
 

بةصكوو خؤشاوي خةولثخسنت .دا بوو خؤشاوي جوانكردن نةبووئةو خؤشاوةي لة قوتوةكة
.بوو  

. پيسكةي دؤزيةوة،بةصام ئثرؤس خؤشةويستةكةي خؤي  
لثوة قةيتانية صگصؤيف اوةش گرت،مةمكؤصاين هة لة بكةيئثرؤس هةتا تواين پيس

.تا بثداري كردوةناسكةكاين مژي   
.كاتث زيؤس ئةو ذوداوةي دي  

.واز لة پيسكة هبثنث  هثنا كةزؤري بؤ ئةفرؤديتا  
.ردكةي مارةكئثرؤس پيس  

.هةردوكيان بوون بة دانيشتووي ئؤلؤمپيا،ماصي خواكان  
.ئةوان كچثكيان بوو  

.خثزانثكي  سةركةوتوببون تا هةتاهةتاية  

  
  
 
 
 
 
 



 خواي شةذ
.رثسةيةكثك لة كوذةكاين زيؤس ناوي ئة  

.رثس يةكثك لة خوثناويترين وبةرةصاترين خواكاين شةذةئة  
رثس داو يةكتريان پارچةپارچة دةكرد،ئةكاتث شةذكةرة دذندةكان پةالماري يةكتريان دة

.لةوث بوو هةميشة  
.رثس دصشاد دةبووي دةبةست ئةكاتث خوثنذشنت جؤگةلة  

. شةذةكاين دصتةنگ دةبووننيتر بة ذةفتاري ئةرثسخواكا  
.يةكثكي تريش هةبوو بةذثوةبةرثيت شةذةكاين دةكرد  

.ووئةويش ئةتثناب  
.ئةتثنا خوايةكي ژين شةذ بوو  

.ئةتثنا خاوةن بذياري شةذة بة پريسيپةكانبوو  
.كاتثك شةذثك باش بيالين بؤ دادةذثژرا،ئةتثنا لةوث بوو  

. ئةتثنا كچي زيؤسة  
.ئةتثنا لةسةر باوكيةوة لةدايك بوة  

:ئةوةش بةم شثوة بوة  
.جارثكيان زيؤس تووشي سةريةشةكي سةخت ببوو  

.ي بةدواي هثفاسيتؤدساي ئاسنگةردابؤية زيؤس نارد  
. تةورةكةت بة كذنووش بردنةوةانكةرةوة بة ـسةرمپ  

.رث،دةبث خثرا فةرماين جثبةجثكرثةس كذنووش بكاتث زيؤ  
.رثكي كثشا بةسةري زيؤسداوهثفاسيتؤس تة  

.سةري زيؤس شةقي برد  
.لةشةقربدين سةري زيؤسدا،ئةتثنا دةرپةذية دةرةوة  

.دا بوورثكي بةدةستةوةو جلثكي بريسكةداري چوارگؤشاوي لةبةئةتثنا كة دةرپةذي ذم  
  
 



 
 
 
 
 

.ئةتثنا بوو بةخؤشةويسترين كچي زيؤس  
.ئةتثنا دةيتواين بروسكةكان لة باوكي وةگرث ئةگةر بيويستاية  

.ئةوةش تةهنا بؤ ئةتثنا بوو ،كةسيتر بؤي نةبوو بروسكةي بدرثتة دةست  
.وئةتثنا هةميشة ذمثكي بة دةستةوة بو  

.ذم زوو دةوةشثنث: واتةئةوانيتر بة ئةتثناشيان دةووت  پةالس ئةتثنا  
.لةگةص ئةوةشدا شةذكردن گرنگترين كاري ئةتثنا نةبوو  

.ئةو كاري چنينو كشتوكاصيشي دةپاراست  
.ئةتثنا بوو كةرةسةي چنيين دؤزيةوةو تةشي ذثسانيشي داهثنا  

.ة خواكانيترئةتثناش ديياريتةهنا   
  



 
 
 

 
.ةبوويةك هةميشة لةدةوري ئةتثنايةكونة ب  

.كونة بةبوةكة باصندةي ئةتثناية  
.كارةكاين سةرشاين ئةتثنا زؤرن  
. شاري ئةتثنئةو يةكثكة لة خوا بةرچاوةكاين  

. مةترسيةكايتر ئةتثن،ئةتثناي پايتةخيت دةپاراست لة شةذووخواي كچشازادةي   
.ئةكرؤپؤليس:ةصثن پثي ئهةيةلة ناوةذاسيت ئةتثنةدا گردؤصكةيةكي بةرز   

.وةاگا هثشتا متلة ئةكرؤپؤليس كةالوةكاين پةرس  
.گةورةترين پةرسگايان ناوي پةرتثنسؤن  

. بؤ ئةتثنا دروستكرا2400 پثش نتثنسؤنرپة  
 

.ئةتثنا هةميشة هاوذثيةكي خواي لةگةصدا بوو،ئةويش هةر خوا بوو  
.ئةو خوايةش ناوي  نيكية  
.نيكي خواي سةركةوتنة  

ةوث لةشةذدا سةركةوث يا لة پثشبذكثي ياريدا ئةوا دةبث هاوار بؤ  نيكي كاتث مرؤض بي
.بةرث و لة نيكي بپاذثتةوة  

.ئةتثناو نيكي دوو خواي كچي بةهثزن،ئةگةر ئةوانة پثكةوةبن كةس نايان بةزثنث  
.خوايةكي كةي كچ كة ئةويش بةهثزة ناوي نثمثسيسة  

.نثمثسيس خواي تؤصةو سسزاو ذةواية  
بةدكاري زياتر پثي لة بةذةكةي خؤي ذاكثشاية،يا كارثكي سةرنج ذاكثشي ئةگةر كةسث 

.بكرداية  



.ئةوسا نثمثسيس سسزاي دةدا  
.صام دادوةريشةنثمثنسيس ذةق بوو،ب  

 
 

 
 

 
 كوذة جوانةكي خوا لة گةص كةماندا

.ةكوذةكاين زيؤس ناوي ئةپؤلؤييةكثك لة  
. هةرة خؤشةويسترين كوذي زيؤسةئةپؤلؤ  

.ثي جوانيشةئةپؤلؤ تا بص  
.خةكليش باوةذيان وابوو كة ئةپؤلؤ جوانترينة  

.ئةپؤلؤ خواي ذوناهية  
.ةتاريكيشزستانان ئةپؤلؤ دوور دةذؤا، بؤية ساردة و   



واتة هةصسو كةويت ئةو . لةگةص بةهاردا دةهاتةوة تةواو دةبوو،ئةپؤلؤكة زستان ناپاش
.ةكةي دروست دةكاچوار وةرز  

.گةشتةكةي دةكرد كة قاز ذايدةكثشائةپؤلؤ بةسواري ذةوذةوةيةك   
 

.ؤلؤ خواي شيعرو هونةريش بووپئة  
.ئةو كةماين لثدةدا كة تاردارة  

.ردا كةلة چةپكة گةصا دروست كرابوةئةپؤلؤ تاجثكي لةسة  
.گةصاي تاجةكةي ئةپؤلؤ لة گةصاي داربوو  

. دةزانني هيچيان لةبارةي دواذؤژةوة نةدةزاينكمرؤضةكان وة  
. خةياصيان دةكردبؤچووينئةوان تةهنا بة   

.ئةگةر بيانويستاية شتثك بزانن لة ئةپؤلؤيان دةپرسي  
.ئةو هةموو شتثكي دةزانيو دةيتواين پثشبينيش بكا  

.لة شاري دثلفيا پةرستگايةك هةية كة بؤ ئةپؤلؤ دروستكراوة  
.لة پةرسگاكةدا مةاليةكي ژن هةية  

.ئةو دانيشتوة لةسةر كورسيةكي سثپا  
.ةوة دوكةص دةيدوكةصاندة دةرةوةلةدرزثكي زةوي  

 مرؤضةكان دةيان پرسي كة دواذؤژ چؤن دةبث؟
.ژنة مةالكة وةصامي دةدانةوة  
.)جادووگةرانةفالچي ،خوثندنةوةي دةست،(وةصامةكان وةك مةتةص بوون  
. لة دثلفي يةپةرستگاكةش ناوي ئوراكلثل  

.ئؤراكثلةلة ن كةس ئثستاش ئةصثن فصا  
.ةگرثتةوةالي فاصچيةكان فاصد،لة فاصخانةيةين ناو براو لةوة مةبةستيانة كة فصا  

. دةيان تواين وةصامي زؤربةي هةرةزؤري پرسيارةكاين مرؤض بدةنةوةفاصچيةكان  
.ژين نةهثنابووئةپؤلؤ  

.ئةپؤلؤ حةزي لة كوذثكي گةجنيش دةكرد، واتة نثرباز بوة  
.ئةو ناوي هةياسينتؤنة  

.دةهاوثژث ) ورسي يارية دةهاوژرثپارچة ئاسنثكي ق(ذؤژث ئةپؤلؤ ديسكؤنسث  
.ديسكؤنسةكة بةر سةري هياسينتؤس دةكةوث و ئةو دةمرث  

.زةوي تةواو خوثناوي بو بة خوثين هياسينتؤس  
.ئةپؤلؤ زؤر گريا بؤ دؤستة نثربازةكةي  

.بةصام لةو شوثنة خوثين هياسيتؤس ذژا ،گوصث لةوث پةيدا بوو  
.گوصةكة ناونرا هياسينت  

 



 
 
 
 
 

  ذاوكچة خواي
.ئةپؤلؤ جوتث خوشكي جوتةشي هةبوو  

.كة يةكثكيان ناوي ئةرتثميسة  
.ئةرتثميس خواي ذاوة،ئةو سروشيت دةپاراست  

.ئةرتثميس بةچكة ئاژةصةكانيش دةپارثزث  
.هةروةها ئةرتثميس يارمةيت ژناين دوو گيانيش دةدا لةكايت منداص بووندا  

.ةيشئةو هاوذثي منداصة وورديلةكان  
.ذثشدةكةوت كة تريي بگرتاية مرؤض. دصذةقبوايةذثشدةكةوت ئةو  

.تا بصثي مةترسيدارة ئةگةر لةگةص ئةرتثميسدا ذثكنةبوويتاية  
.ئةرتثميس هةميشة كؤمةصث كيژؤصةي بةدواوة بوو  

.)پةري(ئةوان پثيان دةوترا نيمفثر  
.نيمفثرةكان لةناودارستان و دؤصو چياكاندا دةژيان  

.ا دةژا دةگوترا نةيةدثربة دؤصةكاين كة نيفريمةكاين تثد  
.ووبوة ناو دارستانةوة بؤ ذاوجارثكيان كوذثكي گةنج چ  

.ئةو نيفثرمةكان و ئةرمثيس دي كة مةلةيان دةكردذثكةوت   
 

.بؤية ئةرتثميس كوذةكةي كرد بةكةص  
. كةوتنة دواي ذاوكةررةكةسةگةكاين خودي ذاوكة  

 
 
 



 
 
 



 
 
 

.سةگةكان خاوةنةكةي خؤيان نةناسيةوة  
.ةنةكةي خؤيان كةوصكرد خاو  

 
 

. شووي نةكردوةئةرتثميس  
.ئةو جار جار دةچاوة ژوانةوة لةگةص  پياودا  

.بةصام ئةو شةيداي شوانثك بوو  



.تةماشاي دةكردةچوة كن شوانةكةوة كاتث دةنووست ئةرتثميس د  
.لةوش زياتر شتيتر ذوينةدا  

.نيمفثرنةكانيش پياويان نةدةدي  
.بووجارثكيان نيمفثرمثك سكيپذ   

.بةوة ئةرتثميس توذةبوو  
.بؤية ئةرتثميس نيفثنةكةي كرد بة وورچثك  

.ئةرتثميس هةميشة لةناو دارستانةكاندا ذاوي دةكرد  
.چةكي ئةو تريكةوانة  

.ئةرتثميس دصشاد دةبوودةدرةوشايةوة  بة ئامسانةوة كة مانگكاتث   
.ئةرتثميس بةتةهنا يا لةگةص كيژؤصةكاند دةبوو  

. بووئةو لة پياو بةشك  
 

.پةيامبةري خواكان  
.مثسةريةكثك لةكوذةكاين زيؤس ناوي هث  

.ئةو لةگةص خواكانيتردا لة ئؤلؤمپيا دةژيا  
 

 ئةو كاتث منداصثكي بچووك بوو
.سةيروو سةمةرةي پةيدا دةكرد شيت  

.هثرمثس ئامثرثكي دروستكرد  
.ئةو پشتة كيسةصثكي دؤزيةوة  

.ستو سازثكي دروست كردلة ناوةوةي پشتة كيسةصةكة داوي قاميي لثبة  
.ش يةكةمني ساز بووةئةو  

.هثرميس سازةكةي دا بةبراكةي ئةپلؤ  
.ئةپؤلؤش دةيةوث شتثك بدا بة براكةي ديارة  

.ئةو ذمثكي زثذي دا هثرمثس  
.پاشتر هثرمثس هةميشة ذمة زثذينةكةي بةدةستةوة بوو  

.ذمة زثذينةكة دوومار لةسةرةي بازنةيان كردوة  
 
 

.ةيامبةر خواكانهثرمثس بوو بة پ  
 كاتث خواكان ويستبثتيان باسي شتثك بكةن

.ئةوا هثرمثسيان ذةوانة دةكرد  
.ئةوةش بة خثرايي بةذثوة دةچوو  



 پثصاوةكاين هثرمثس باصدار بوون،         
.ئةو كلثتةكةشي باصدار بوو  

 

 
؟ئةي عةباسي فذناس چؤن يةكةمني بريي فذيين داهثنا  

 
.وو دةرياكانداهثرمثس دةفذي بةسةر ووشاكي  

.پةيامبةري خواكان وةك ذةشةبا خثراية  
.ئةو خوايةك بوو دةيتواين گةصثك شت بكا  

.ئةو پارثزةري شوانةكان بوو  
.هةر ئةويش بوو يارمةيت بازرگاناين دةدا  

.هةر كةس بيويستاية گةشتثك بكا ،داواي يارمةيت لة هثرمثس دةكرا  
.هثرمثس لة هةموو جثيةك دةدؤزرايةوة  

.ثصبازبوو دةيتواين خبصةتثنثئةو ف  
.بؤية بة خواي دزةكان ناسرابوو  

. دةداياريكةرانيشئةو يارمةيت   
.ئةو كاري زؤري لة ئةستؤدا بوو  

.خواكانيش ئةويان بة هةموواليةكدا ذةوانة دةكرد  
.ئةويش فرياي زؤربةيان دةكةوت  

.جارثكيان هثرمثس ذثكةويت نيفثكي كرد  



. منداصثكيان بوولةو نيفثمة  
.منداصةكةشاين ناونا  پان  

 
 
 

 خواي شوانةكان
.كاتث پان لةدايك بوو،دايكي نيگةرانبوو  

.ئةو منداصة بچكؤلة ئاسايي نةبوو  
.ن دوشاخي بچكؤلةي لة نثوچةواندا بووپة  

.ئةو مسي بزين هةبوو  
.هةروةها گيانيش تا بصثي تووكن  

. پةين لة پثسيت بزنثكدا دةشاردةوة،دايكي پةن  
.ذةكةي بةو شثوة برد بؤ ئؤلؤمپيادايكي پةن كو  

.كرد لة پةنگرثكيةكان حةزيان دة  
.بؤية بة دصشاديةوة بوين پةنيان لة ئؤلؤپياندا پةژراند  
.بةصام پةن حةزي دةكرد لةدةرةوة لةناو دارستاندا بژي  

.ين مششاصةةزي لةسةما و ژةنيئةو ح  
.وانةكانئةو بوو بة خواي ش  

.پةن ئاژةصي شوانةكاين دةپاراست  
.جا بةرخؤلةكان،بزنةكان،مانگاكان  

 
.پةن مششاصثكي تايبةيت بچوكي دروستكرد  

.حةوت پارچة قاميشي لةيةك بةست بةريزئةو   
.پةن مششاص بةكارهثنا  

.شوانةكان لة پةنةوة فثري مششاص بوون  
.بؤية ئةمذؤش ئةصثن پةنفليؤت  

.زؤربةي كاتةكان پةن هثمن و دصشاد بوو  
. بة تووندي دة قيژاند.بةصام جار جار ئارامي لثدةبذا  

.كاتث پةن دةقژاند،مرؤض لثي دةتؤقي  
.ردةكان هةريةك بةاليةكدا ذايان دةكلةكايت قيژاندين پةندا مرؤضةكان گياندار  

.تث پةن دةيقيژاندكارةسات ذوويدةدا كا  
 
 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 خواي شةراب
.بووزيؤس هةميشة شةيداي ژين جوان   

.ثكيان ذثكةوت لة شازادةيةجار  
.كة لة جوانيدا وثنةي نةبوو  

.زيؤس كوذثكي لثي بوو  
.بةصام شازادةكة مرد  

.هةندث لة نيمفثنةكان كوذةكةيان گرتة خؤيان  
.نيفثمةكان هةنگوين و شرييان دةداية كؤرپةكة  

.كوذةكة ناوي ديؤنيسؤسة  
.ئةو تازة لةشري بذاوةتةوة  

. شةرابكرد،لة جيايت شريديؤنيسؤس دةسيت بة خواردنةوةي  
.ئةو بوو بةخواي شةراب  

).خوا خثري بنوسث،وةرگثذ. (خواردنةوةي شةراب كردفثري ئةو خةصكي   
.هةر ئةويش بووكة خةصكي فريي چاندين دار مثوو كرد  

 
 

. لةگةشتو گوزار بوو لة ناو سروشتداي كاتديؤيسؤس زؤربة  
.دابووبچووكي كلكدارو شاخئةو لةگةص كؤمةصث پريةمثردي   

. هاوبريانيدا بووةوة لةگةصگؤزةي شةراببة   
ئةو هةميشةش كؤمةصث پةري چكؤالنةي ناسكيشي لةگةصدابوو،دةيان خواردةوة و 

.پثدةكةنني ،ذايان دةبوارد  
.زؤربةيان مةست بوونئةوان   

.هةموويان شةرابيان دةنؤشي  
.خةصكي لة كايت ئاهةنگثذاندا سوپاسي ديؤنيسؤس دةكةن  

. شوثنثكي گرثكالندا شني بووري مثوو لة هةموودالةوة پاش   
.خةصكةكة فرثربوون كة باشترين شةراب دروست بكةن  

.يسؤس يةكثكة لة خوا گرنكوو خؤشةويستةكاننديؤن   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خواي ئاگر
.زيؤس منداصي لة كؤمةصث ژن هةبوو  

.لةگةص ئةوةشدا لةژنةكةي خؤشي هثرا منداصي هةبوو  
.وو ناويان نا هثفةيستؤسئةوان منداصثكيان ب  

.لةسةرةتاوة بة خراپ دةسيت پثكرد  
.هةركة لة دايك بوو،دايكي هثرا هةستيكرد كة كوذةكةي ناشريينة  

.يتؤسي لة ئؤلپمپيا فذثداية دةرةوةسدايكي هثرا هثفة  
.تؤس كةوتة ناو دةرياوةسئةو كوذة بچكؤلة هثفة  

.بةصام هةندث گيانداري دةريا ئةويان ذزگار كرد  
.تؤس گةورة بوو ،بووبة ئاسنگةرسفةهث  

. بة خواي ئاسنگةرانئةو بوو  
. هثرا بكاتةوة،تؤس دةيةوث تؤصة لة دايكيسذؤژگار هاتوو هثفة  

.هثفةسيتؤس كورسيةكي جواين بؤ دايكي دروست كرد  
.صام كاتث هثراي دايكي هثفةسيتؤس لةسةر كورسيةكة دانيشت،نووسا بة كورسيةكةوةةب  

. ذزگار بكا لة كورسيةكةهثرا نةيتواين خؤي  
.واين هثرا ذزگار بكا لة كورسيةكةتةهنا هثفةسيتؤس دةيت  



. لة كورسيةكةهثفةسيتؤس نايةوث دايكي ذزگار بكاكةچي   
.يان نارد ديؤنيسؤس ةرابشئيتر بؤية خواكان خواي   

.ديؤنيسؤس شةرايب پثشكةش بة هثفةيستؤس كرد  
.هثفةيسؤس تةواو مةست بوو  

.هثفةيستؤسي لة گةص خؤي برد بؤئؤلةمپياپاشان ديؤنيسؤس   
.ثش هثشتا هثرا ذزگاري نةبوة لةكورسيةكةولة  

.ئثستا هثفةيستؤس لثرةوة دايكي لة كورسيةكة ذزگار كرد  
.هثفةيسيتؤس ئافرؤديتةي مارة كرد  

. خواي جوانيةوئة  
.ئةفرؤديتة جوانترين خواي ژنانةية  

.هثفةيستؤس ناشريينيشو شةليش بوو  
.ةيت ئةوان خؤشگوزةراين تثدا نةبووژنوومثرداي  

.ئةفرؤديتا دةچوة ژواين كؤمةصث پياوي ترةوة  
.هثفةيستؤس هةميشة سةرگةرمي ئاسنگةري خؤي بوو  

.لة دروستكردنداية ئةو وةستايةكي كارامة   
.اين دروست دةكردئةو خشصي جو  

.م دةهثنائةو ئامثريشي بةرهة  
 
 

 
 
 
 



 
.ثشت لثناين دؤزيةوةئةو بوو بؤ يةكةجمارقاپووقاچاخي چ  

.كاتثكيش زيثؤس پثويسيت بة بروسكةي تازةبواية ،داواي يةرمةيت لة هثفةيستؤس دةكرد  
.ئةوة هثفةيستؤس بوو ،بروسكةكاين ذثكوو پثك دةكرد بؤ زيؤس  

.هةر هثفةيستؤسيش بوو كة ذمي سثسةرةي بؤ پؤسثيدؤس دروست دةكرد  
. هثفةيستؤدا ئاگر هةبوويةكةيگةرلة ئاسن  

.پاراستي حةزي لة ئاگر بوو و دةئةو  
.ئةو خواي ئاگر بوو  

.خةصكةكةش پثويسيت بة ئاگر بوو  
.وث ئاگرةكة بدةن بة خةصكةةصام خواكان نايانب  

.شتثك ذويدا  
 
 

.كاتث خةصك توانيان ئاگر وةگرن لة خواكان  
.خةصك ناچار بوون كة قورباين بدةن بة خواكان  

.ئةوة بذياري خواكان بوو  
.ژةصيان سةردةبذي و پارچة پارچةيان دةكردمرؤضةكان ئا  

.رچة گؤشتيان دةوثخواكان باشترين پا  
.ئاژةصةكاين هي مرؤضةكان بوو  

.دالة نثوان خواكان و مرؤضةكان ذويبؤية شةذ   
.بؤية پرؤمثتثض يارمةيت مرؤضةكاين دةدا  

. كة چؤن خواكان خبةصةتثنن،ئةو مرؤضةكاين فثردةكرد  
.پارچة پارچة بيخؤنبة ؤشيت ئثسكدار وةگرن و لةسةرخؤ ئثستا خواكان ذازين كة گ  

.ةنخواكان ئثستا زؤر توذ  
 

.پرؤمثتثضس جارثكيكةش يارمةيت مرؤضةكان دةدا  
.ئةو كةمث ئاگري هثنا الي خواكان  

.خةصك ئثستا دةتوانن  خؤيان گةرمكةنةوةو خواردين گةرميش خبؤن  
. شثوة مرؤض تواين ئاگر پةيدا بكاوبة  

.بصثي توذةنخواكان تا   
.خواكان دةيانةوث كة مرؤضةكان نةتوانن خؤيان خؤيان بةخثوكةن  

.پرؤمثتثضس دانابؤ  قورسي  ربؤية زيؤس سسزايةكي ئثجگا  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

.پرؤمثتثضس لةسةر لثژاييةك زيندان كرا  
.دةستوو پثي ئةويان بةدةستبةن بةند كرد  

.هةموو ذؤژثكيش هةصؤيةك دةهات كووين دةكردة زگيةوة  
. خواردشان هةصؤكة گةشتة جگةريوو جگةريپا  

 
 

.كة جگةري پرؤمثتثضس ذواوةتةوة،ذؤژي داهاتوو هةصؤكة هاتةوةو دي   
.هةصؤكة بة دةنووك بةربوة جگةري ئةجمارةش جگةري پرؤمثتثضس خوارد  

.سوث بووةئازاري پرؤمثتثضس تا بصثي ب  
 



.ئةمكارةش ساص دواي ساص درثژ دةبؤوة  
.بةوثدا تثپةذي)هةرقل(س لة پذ ذؤژي هثرةكلث  

.ئةو يةكثكة لة كوذةكاين زيؤس  
.هثرةكلثس بة تريثك هةصؤكةي كوشت و پرؤمثتثضسي ئازاد كرد  

.صام هثشتا خواكان مرؤضةكان شةذيانةةب  
 
 
 

 قوتوةكةي پةندؤرا
.ن ذؤژانةي خؤيان دةبرد بةذثةوة،ئاگر يارمةيت باشيدايمرؤضةكان كار  

.مةيت خواكان مائةوان كةمتر پثويستان بة يار  
.ئةو ذةوشةش خواسيت خواكان نية  

.زيؤس بذياريدا كة سسزاي مرؤضةكان بدا  
.زيؤس داواي يارمةيت لة زيرةكترين ئاسنگةر هثفةيستؤس كرد  

.هثفةيستؤس ژنثكي لة قوذ و ئاو دروست كرد  
.ژنةكةيان ناو نا پةندؤر   

.پةندؤر تابصثي جوانو زيرةك بوو  
.مرؤضةكانزيؤس پةندؤري ناردةالي   

.پةندؤر لة گةص خؤيدا قوتويوكي برد  
.بةصام پةندؤر بؤي نةبوو قوتوةكة بكاتةوة  

.كاتث پةندؤر گةشتة الي خةصكةكة تووشي پياوثك هات  
.پياوةكة ذثگةيدا كة پةندؤر بچثتة ماصةكةي  

.ئةو كابرا سةرسامي جواين پةندؤر بوو  



 
 

.ئةو دةيةوث پةندؤر مارةكا  
.ةي كردةوةئثتر پةندؤر قوتوةك  

.قوتوةكة پذكرابوو لةكارةسات،نةخؤشي و ئازار  
.هةموو بةجارث دةرپةذينة دةرةوة بؤ ناو خةصكةكة  
.تةهنا شتثك لة قوتوةكةدا مايةوة ئةوش هيوا بوو  

.ئةوةتا تا ئثساش نةخؤشي و هةژاري هةموو چوارالي گةردووين گرتؤتةوة  
.هيواكةش برييت بوو كة خةصك وازهبثنن  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ثزة هثرةكلثسةهئةو پاصةوانة ب  
.ذثگاي كاكثشان  

.لةناو منداصةكاين خواكاندا گةلثك پاصةوان هةبوون  
.لة هةموويان زيرةكرةو ئازاتر هثرةكلثسة  

.ئةويش كوذي زيؤسة  
.بةصام هثرة دايكي ئةو هثرةكلثس نية  

. زؤر لة ژنانةوةوةك دةزانني زيؤس  چؤتة ژواين  
.ةهثرا حةزي لة هثرةكلثس ني  

.زيؤس داواي يارمةيت لة هثمثس خواست كة هثرةكلثس لةدايك بوو  
.هثرمثس ئةو كؤرپة بچكؤلةي برد  

.كاتث هثمثس لةگةص هثرةكلثسدا هات،هثرة نوستبوو  
. كوذةكةي الي مةمكي هثرةدا داناهثرمثس  

.هثرةكلثس دةست بةجث مةمكي هثرةي مژي  
.هثرةكلثس بةهثزبوو هةرچةند منداصيش بوو  

.ذة هةرچي هثزي هثرة بوو هةمووي هةصمژيئةو كو  
.رة بثداربوةوةثئينجا ه  

.هثرة كوذةكةي دوورتوذدا لة خؤي  
.شريةكي پذژا بة ئامساندا  

.بةو شثوة ذثگةي كاكثشان و ئةستثرةكان دروست بوو  
)بةسويدي نوسراوة زستانة ذث(  

.واتة ذثگة شرياويةكة) كي وةيميص(ئينگلزيش پثي دةوترث بة   
.دةوام ذقي لة هثرةكلثسةهثرة بةر  

.بةصام هثرةكلثس ذزگاري بوو  
.بوو بة پياوثكي گةنج،ئةو گةورة بوو   



 
 
 
 

 هثرةكلثس شثت دةبث
.هثرةكلثس شازادةيةكي مارةكرد  

.ئةوان پثكةوة بةخؤشيو هثمين ژيان  
.هثرةكلثس و شازادةكة  پثكةوة دوو كوذيان بوو  

.وة بةرامبةر هثرةكلثسةهاتة خوارةبةصام هثرة ژنة خوا ذقوكينةي ن  
.هثرة سةرشثتثكي نارد بؤالي هثرةكلثس  

.هثرةكلثس ووشياري لة دةستدا  
.ئةو هةردوو كوذة بچكؤلةكةي خؤي كوشت  

 
.ژنةكةي وازيلثهثناو ذؤيكاتث بثداربوةوةو زاين جيكردوة وةخت بوو شثت بث،  

.ئثستا چيبكا تا بووردن بةدست هبثنث  
.ئةو پرسياري لة فاصچيةكان كرد لة دثلفي  

.فالچيةكان زانيان كة ئةو چيبكا  
.فاصچيةكان پثيان باشبوو بچثتة الي پاشايةكي دصذةقو ذةزيل كار بكا  

.ئةو نايةوث ئةو كارة بكا بةصام چارةيتري نية  
.سيت بةكاركردن كردشاو دةائةو چوةالي پ  

.بةصام پاشا لة هثرةكلثس دةترسا  
.بؤية پاشا واي كرد كة هثرةكلثس كاري مةترسيدار بكا  

.است كة هثرةكلثس مبرثو شثوة شا ئاوايت دةخةو ب  



.پاشا دوانزةكاري كردة مةرج كة دةبث هثرةكلثس بيكا  
 

.نيةكان بوونكارةكاين كة پاش بؤ هثرةكلثسي دةست نيشان كرد لة هةرگيز نةكردة  
.بةصام هثرةكلثس يارمةيت بؤهات لة خوا ئةتثنةوة  

 
.ئثستا هثرةكلثس هةر دوانزة كارة هةرگيز نةكراوةكاين ئةجنامدا  

 
 
 

.گياندارة دذندة نؤ سةرةكة  
.ئةو پاشا دصذةقة ذةزيلة شةذانية هثرةكلثس دةنثرث  

.ئثستا دةبث دةست بةكاربث بؤيةكةم كاري سةخت  
. بدؤزثتةوةكةرةةذث ئةژديها دذندة نؤ سئةو دةبث بچث بگة  

.ئةو گياندارة دذندة ناوي هيدرة  
.هيدرة لةناو زةنگاوثكي گةورةدا دژي  

.هثدرة دةتواين بة ناوبؤشايي ئامساندا بفذث  
.ئةو دذندة دةتواين ژةهر بگرثتة ذةقيبةكةي  



 
.يش بوو دورةهرةكةي مرؤضثكي كوشت ،هةرچةند زؤرژبة   

 
.درةي دؤزيةوةهثرةكلثس هث  

.هثردة يةكةمني سةري خؤي بةرز كردةوة  
.هثرةكلثس خثرا بة مششثرةكةي سةري هثدرةي پةذاند  

.هثدرة سةري دوةم دةرهثنا  
.هثرةكلثس ئةويشي پةذاند  

.شتثكي سةير ذويدابةصام   
.لةو شوثنانة كة هثرةكلثس دووسةري پةذاند ،دوو سةر تر ذوان  

.تر سةوز دةبوو كاين دةبذين بةصام لةجثگايان سةريةئةو سةر  
.ئيتر هثرةكلثس ئاگرثكي كردوة  

 



 
 
 
 
 

.داري ئاگراوي گرت بةدةستةوة ئةو چصث  
.جثسةرةكةي داخ دةكردهةر سةرثكي كة دةيپةذاند،خثرا بة چزليكي دارة گذاويةكة   

.بةو شثوة ئيتر سةري نوث پةيدا نةدةبوونةوة  
.ئثستا سةرةكاين هةمو پةذاندن  

.هيدرة مرد  
.هثرةكلثس تريةكاين ژةندة نثو خوثين هثدرةوة  

.بةو شثوة سةرة تريةكاين ژةهراوي بوون  
.بةو شثوةش هثرةكلثس چةكثكي نوثي پةيدا كرد  

.سةخيت سةركةوتووةيةكةمني كاري ئثستا هثرةكلثس لة   
 
 

 گةوذة پيسةكة
.ئةو پاشا ذةزيلة شةذانية،هثشتا ذازي نية  

. سةختة بؤ هثرةكلثسي دةدؤزيةوةي ررچي كاةئةو دةگةذا ه  
.يسترين كاري بؤ دؤزرايةوةذؤژثكيان هثرةكلثس سةخترين پ  

.ئةو دةبث گةوذةكةي ئةوگياس پاككاتةوة  
.ئةوگياس دنياية مانگاو ئةسپي هةية  

.ر هةموو ووصاخةكاين لة يةك گةوذدا كؤدةكردةوةجار جا  



.ئةو گةوذةش هةرگيز پاكنةكراوةتةوة  
.سةقول وةك تةپؤصكةية لة وثرتةپاصةو تة  

.بة چةند مةتر كؤمةصة تةرس پيسايي كؤمةص بوون  
 

!ژثوبؤگةن مرؤض دةك  
.ئثستا دةبث هثرةكلثس ئةو گةوذة پاككاتةوة  

.ؤژثك پاكيكاتةوةئةو مةرجي لةگةص كراوة كة دةبث بة ذ  
.ئةوةش هةرگيز نةكردةنية  

.چةمثك لة نزيك گةوذةكةوةية  
.هثرةكلثس جؤگةيةكي قوصي هةصبةست  

. بؤ گةوذةكةي ذاكثشاكة لة چةمةكةوة ئاو  
.ئةو هةموو چةمةكةي ذاكثشاية گةوذةكةوة  

.خةنةقةكة لة ئاوةكة پانترة كة شتةكاين پثش خؤي ذادةماصي  
.رسةقول و پيسايي بوو،ئاوةكة هةمووي ذاماصية دةرثهةرچي گردؤصكة تةپاصةو تة  

.پذ كردوةپاشان هثرةكلثس خةنةقةكةي   
. كؤنةكةي خؤيجؤگةسةر  ئاوةكةي گةذاندةوة   

.گةوذةكة پاك بؤيةو جوانيش كرا  
.ئةجمارةش هثرةكلثس لة كارة هةگيز نةكراوةكةي سةركةوت  

.گةوذةكةي ئةگيةس) سستاصئةوگية: (ئثستاش خةصكي ئةصثن  
.سيت پيس،پذ بةواتاي ووشة پيسةاواتة بةذ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 سةگة مةتريدارةكةي دؤزةخ
.سةختر كارةكان بوون كة دةبو هثرةكلثس ئةجناميبداو سةخت   



.بةصام ئةو هةميشة كارةكاين بة باشي ئةجنامدةدا  
.لة كؤتايدا تةهنا كارثكي سةخت ماوة كة هثرةكلثس ئةجنامي بدا  

.ةموويان سةخترةبةصام ئةم كارةيان لة ه  
.هثرةكلثس دةبث بچثتة دؤزةخ  

.بؤ مرينشيين مةرگ  
.هثرةكلثس دةبث بچث كثربثؤس بثنثتة دةرةوة  
.كثربثرؤس سةگي پاسةواين مرينشيين مةرگة  

 
 
 
 

.سةگة سثسةرةكة كة لةهةموو گيندارةكايتر مةتسيدارترةكثربثرؤس   
.تائثستا هيچكةس نةيوثراوة خؤي لةقةرةي بدا  

كلثس چؤن بتوانث چارةي بكا؟ئةي هثرة  
.خواكان يارمةيت دةدةن  

.گةص هثرةكلثسدا چوو بؤ دؤزةخةهثرمثس ل  
.لةوث لة خوارة لة دؤزةخ خواي مةرگ هةدثس چاوةذثي دةكرد  
.هةدثس وويت كة هثرةكلثس دةتوانث كثربثرس لگةص خؤيدا ببا  

. نابث هيچ جؤرة چةكثك بةكارهبثنثبةصام هثرةكلثس  
.زةهثرةكلثس بةهث  

 بصثي هثزي ئةو بةش بكا؟
.هثرةكلثس هةرسث  ملي كثربثرؤسي گرت  



.بةصام كثربثرؤس كلكثكي هةية كة سةرة ئةژديهاية  
. لة هثرةكلثس بةتونديكلكة سةرةئةژديهاكة قةپثكي گرت لة  

.قةپاصةكة ئازارثكي جةرگ بذي گةياندة هثرةكلثس  
.م هثرةكلثس ملةكاين بةرنةدان و وازينةهثناابةص  
.ةكلثس بة چنگة هبثزةكاين تا تواين ملةكاين گوشيهثر  

.ئيتر كثربثرؤس وازي هثنا  
.ئةو سةگة ترسناكة دواي هثرةكلثس كةوت بؤ سةرةوةي دؤزةخ  

.انية پيسكةكة دائةو سةگة ترسناكةكةي نيشان پاشا شةذ  
.صام ئثستا پاشا تةواو ترسي لثنيشتوة بة دميةنة ترسناكةكةي كثبثرؤسةب  

.يةوث ئةو سةگة ترسناكة ببينثئةو زياتر نا  
.بؤية كثربثرؤس تواين بگةذثتةوة مرينشيين مةرگ دؤزةخ  

.ئةوةش داونزةهةمني كارةسةختة گرنگةكاين هثرةكلثس بوو  
.ئثستا ئةو هةموو كارةكاين ئةجنامدا كة دةبوو بيكا  

. بةجثبهثصثكؤشكي پاشا دةتوانث ،هثرةكلثس ئثستا ئازادة  
.پاصةوان و شةذكةر بةردةوام بژيئةو ئثستا دةتوانث وةك   

.ئةو بةردةوام دژي دوژمنان و گياندارة دذندةكان كاري دةكرد  
.كاتث ئةو مرد تواين بچثتة ئؤلؤمپيا ماصي خواكان  

. هثبث،لةوث هثرةكلثس خواي گةجناين مارةكرد  
 
 

 ئؤرفثضس و ثضريديكث
.گؤرانيبثژثكي ناودار هةبوو ناوي ئؤريديكثية  

.يةدايكي ئةويش خوا  
. لثدةداگؤراين ئةصثو سسازئؤرفثضس   

.ئةو سسازةكةي لة خواي موزيكةوة پثگةشت بة دياري لة ئةپلؤوة  
.گرت ئةو سسازي لثدةدا هةمو گوؤيان لثدةكاتث  

.گؤرانيةكاين تا بصثي دصگري بوو  
.يش لة ذؤشنت دةوةستان و گوثيان دةگرتنذوبارةكا  

.دةبونةوةگياندارة دذندةكانيش لة دةوري ئؤرفثضس كؤ   
.اين دةگرتيچياكانيش كؤدةبوونةوةو گوث  

.ئؤرثضس حةزي لة كچثك بوو ناوي ثضريديكث ية  
.بةصام خؤشگوزةراين ئةوان كورت بوو  

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

.مارثك پثي ثضريديكثي گةست  
.ئةو مرد و ذةوانةكي كؤشكي مةرگ كرا  

 
.ئؤرفثضس بةو كارة مةئيووس بوو  



؟كا ئةو پاش مةرگي خؤشةويستةكةي چيب  
.ئؤرفثضس چوة خوارث بؤ جةهةنةم  

.لةوث سسازي لثدةداو گؤراين دةوت  
. خواي مةرگ هةدثس زؤري حةز لة گؤرانيةكاين كرد  

.ي لةخؤي بذيوةو گوثي گرتوة سةگة دذندة سامناكة كثربثؤس چركةئةو  
.سةرجةم تاريكاي كؤشكةكةش گوثيان گرتوة  

.وةو گوث دةگرنسةرجةم ئةشكةجنةدراوانيش نقةيان لة خؤيان بذي  
 خواي مةرگ لة ئؤرفثضسي پرسي كة چي دةوث؟

.خؤشةويستةكةم بگةذثتةوة الم:ئةو وويت  
.ثهثناخواي مةرگ داخوازي ئؤرفثضسي بةج  

.بةصام بة مةرج  
تواين بذوائؤرفثضس دة  

ضريديكثش دواي كةوثپاشان ئث  
.بةصام نابث ئؤرفثضس ئاوذ وةداو تةماشاي خؤشةويستةكةي بكا  

.ةي دةگةنة سةر زةويو لة دؤزةخ دةچنة دةرةوةتا ئةوكات  
.ئؤرفثضس مةرجةكةي پةژراند  

.ة تاريكةكاين دؤزةخةوةسيت بة گةذانةوة كرد بؤ سةرزةوي لة كؤصانئةو دة  
. خؤشةويستةكةيةوة دةذؤيئثضريديكثش يةك ذاست لةپشت  

.بةصام ئؤرفثضس لة شتثك دصنيا نةبوو  
ي خؤمة لة دوامةوة دةذاو؟لةخؤي دةپرسي، ئايا ئةوة خؤشةويستةكة  

 كاتث تؤزثك مابوو بگةنة سةرث بؤ سةر زةوي
.ئؤرفثضس ئاوذي دايةوة  

.ئةو تةماشاي ثضريديكثي كرد  
.خؤي كرد) خؤشةويستةكةي(ئةويش تةماشاي كوذةكةي  

. بةصان ئثستا دةبث دووبارة جيابنةوة  
.ئؤرفثضس تةماشاي ثضريدكثي كرد  

.بةصان نةي تواين بيبينث  
.ث دةبث وةگةذث بؤ دؤزةخثضريديك  

.ث بؤ دؤزةخئؤرفثضس ويسيت دواي كةو  
.بةصام ئيتر ذثگة گريا بؤ ئةو  

.ئةو خؤشةويستةكةي لةكيس چوو  
.ئةو هةردةم لة ژانوو پةژارةدا خويالي يارةكةيةيت،بةصام بث ئةجنام  

.ئؤرفثضس ديسان تةهنا مةيةوة  



.هةموو ژياين لة غةموو پةژارةدا تثپةذاند  
.سيت چةند گياندارثكي دذندة كوژراةا بة دلة كؤتايد  

.گياين ئةويان پارچة پارچة كرد  
.سةري پةذثنراوي ئةو كةوتة دةرياوة  

.كاتث سةري ئؤرفثضس خلؤر دةبوة بؤ دةريا،بةدةم خلؤر بوونةوة هاراي ثضريديكثي دةكرد  
. ئؤفثضس مردةصام ئثساب  

.ئةو ئثستا گةذايةوة كؤشكي مةرگ  
.تةي ببينثتةوة خؤشةويسيناولةوث ت  

 
 

 
 

 تثسثضس و ئةريةدنث
.لةشاري ئةتثن زؤربةي جاران پثشبذكثي وةرزش دةكرا  

.لة هةموو كونوو قوژبنثكةوة گةجنان دةهاتن بؤ پثش بذكث  
.جارثكيان كوذثك هات لة دورگة گةورةكةوة كرثتة  

.بةصام كوذةكة مرد لة بؤذبؤذكثكةدا  
.باوكي ئةو كوذة پاشاي كرثتةية  

.ي مينؤسةپاشا ناو  
.پاشا لة غةموو پةژارةي كوذةكةي ذقي لة ئةتثن هةستا  

. كؤشثكي گةورةي هةبوو لة كرثتة داسپاشا مينؤ  
.هةبووندةروازةي زؤري ،لة كؤشكةكةيدا ذثذةوي گةورة گةورة   
.دةروازةكان هةريةك بةاليةكدا دةچوون  

.هيچ كةس نةيدةتواين دةروازةي چوونة ژورةوة بدؤزثتةوة  
.سةرسوذهثنةرة كةس سةري لةبةر دةرناكاكؤشكةكة   

.لةسةرةذثي جةجناصيةكاندا گيانلةبةرثكي دذندة هةبوو  
.گيندارةدذندةكة ناوي مينؤتةورؤسة  

.مينؤتةورؤس هةركةسي پثبگةشتاية دةيكوشت  
.ئثساتا پاشا ئةيةوث تؤصة لة خةصكي ئةتثن بكاتةوة  

.پاشا مينؤس داوايكرد  
.نثرنة كرثتةكة خةصكي ئةتثن گةجنةكانيان ب  



.ئةو حةوت كچ و حةوت كوذي دةوث  
.دةبث گةجناين ئةتثن ناچار كرثن  

.تا بچن بؤ مينؤتةورؤس  
.پاشا مينؤ دةسةصاتدارة  

.ئةتثنيةكانيش دةبث خواسيت بةجثگةيةنن  
.حةوت كوذ حةوت كچيان نارد بؤ دةروازة جةجناصةكاين  كؤشكي مينؤس  

.سيت مينؤتةورؤسةهةموويان كوژران بةد  
.ند ساصثكي پثچوو،دووبارة پاشا مينؤس سةريهةصدايةوةچة  

.سورؤندارة دذندةكةي مينؤتةاكرد بؤ گي تري ئةو داواي گةجني  
.هةموو ئةتثنيةكان دةيازاين كة گةجنةكان چيان لثدث  

هةوثين ئةم باسة لة زوحاكةوة (.بثناكةس لة بةرةنگار بونةوةي مينؤتةرؤس ذزگار 
)وةرگرياوة  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

.ثكي گةنج هةبوو لة ئةتثندا ناوي تثضثسةكوذ  
.باوكي ئةو پاشاي ئةتثنة  

.ئثستا دةبث تثضثس بچث بؤ كرثتة  
.ورؤس بثتةوةئةو ئةيةوث ذوبةذوي مينؤتة  

:كاتث تثضثس سوار بوو بة باوكي گووت  



.كاتث كةشتةيةكةم هاتةوة،تةماشاي كةشتيةكةم بكة  
.ن نةماومئةگةر پةرچةمي كةشتيةكة ذةش بوو،ئةوة بزانة م  

.ا من لة ژيانداموچةمةكة سپي بو ،ئةرئةگةريش پة  
. كةوتة ذثابةو شثوة تثضثس لةگةص گةجنةكاند  

.ئةوان بةدةريادا كةوتنة سةوصلثدا بةرةو كرثتة  
 

.پاشاي كرثتة مينؤس كچثكي جواين هةية  
.كچةكةي ناوي ئةرثةدنث ية  

. شةيداي تثضثس بوو و يارمةيت تثضثسيدانثئةريةد  
.دنث مششثرثكي جادووي داية تثضثسئةرية  

.كچي پاشا گصؤصةية داودوزوشي داية تثضثس  
 

.تثضثس چوة ژورةوة  
.لةدةروازةكةدا  سةرثكي گصؤصة داوةكةي بةستة دةروازةكة  

.ثرةكةشي بةدةستةوةيةژورةوةو مششئةو بةوشثوة چوة   
.كة ئةو دةچوة پثشثكاتث تثضثس داوةكةي بةدواي خؤيدا بةرةصا دةكرد   

.ة ناوةوة تاريكة تابصثي بؤگةنيش پياو دةكوژثل  
.ن كةوتوة لةسةر زةويوخوراكة لةسةر زةوي ئثسكو پروكي گةجنةكاين   

.لةپذ مينؤتةورؤس هات  
.بةصام تثضثس مششثرة جادوةكةي بةدةستةوةية  

.شةذثكي كورت بوو  
.تثضثس سةري مينؤتةورؤسي بة هةموو هثزي پةذاند  

.بةو شثوة تثضثس هاتة دةرةوة  
.گةذانةوةش گرنگي خؤي هةية ،ئةو بة يارمةيت داوةكة هاتة دةروة  

.لةدةرةوش ئةريةدنث و گةجنةكانيتري ئةتثين چاوةذثن  
.هةموو دصشاد بوون بةسةركةوتين تثضثس،چونكة هةموو دةتوانن بگةذثنةوة بؤ ئةتثن  

.ئةريةدنث لةگةص تثضثس سواري كةشتيةكة بوو و گةذانةوة بؤ ئةتثن  
. دورگةيةكدا الياندا بؤ پشوولةذثگة لة  

.ئةريةدنث لة دوورگةكةدا خةوي لثكةوت  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

.تثضثسو هاوذثكاين بةسةوصلثدان گةذانةوة بؤ ئةتثن  
.ئةريةدنث لة دوورگةكةدا مايةوة  
.تثضثس ئةريةدنثي پشتگوث خست  
.كةشتيةك نزيك ئةتثن بويةوة  

.وكي تثضثس چاوةذثبووالة لثوار دةريا ب  
.ثس لةبريي چوو كة بةيداخي سپي هةصكابةصام تثض  

.باوكي تثضثس دييت كة بةيداخي كةشتيةك ذةشة  
.باوكةكة نائومثد بوو وخؤي خستو دةرياكةوة  

.باوكي تثضثس خؤي خنكاند  
.بةصام ئةريةدنث شانسي بوو  

.چونكة زيؤس بةزةيي پثدا هاتةوة  
.ادا بژي كرايةوةو ،زيؤس ذثگةيدا كة لة ئؤلؤمپيبؤية ئةريةدنث بةخيت  

.تثضثس بوو بة پاشاي ئةتثن  
.ئةو چةند جارث ژين هثنا  

.يةكثك لةژنةكاين تثضثس خوشكي ئةريةدنث ية  
.ئةو هةميشة لة گةشت بوو،كةمتر ذثي دةكةوتة ماصةكةي  

.ئةو هةميشة لةگةشت و تثكؤشان بوو  
.دژي گياندارة دذندةكان  

.تثضثس پاصةوانةگةورةي ئةتثن بوو  
 
 



 
 
 
 

س فذيكاتث ئيكةرؤ  
.پاشاي كرثتة پياوثك دةژيلة نزيك   

.ؤسةكة ناوي دةيدةل  
.دةيدةلؤس بوو كؤشةكة سةرسوذهثنةورةكةي پاشاي دروست كرد  

.دةيدةلؤس كوذثكي هةية ناوي ئيكةرؤسة  
.دةيدةرؤس خةصكي ئةتثناية و ئثستا بريي ماص دةكات  

.ئةو زيندانة الي مينؤس  
.دةيدةلؤس تثگةشت كة دةبث ذابكا  

.ثكي دؤزيةوةئةوبري  
.ئةو پةذي باصندةي كؤكردةوة  

.ئةو پةذةمةلةكاين بة پيوو لةيةك دةدا  
.ئةو بةو شثوة دوو باصي بؤخؤي دروست كرد  

.كوذةكةي ئيكةرؤس،ئةويش ئةيةوث هةوصثك بدا  



.دةيدةلؤس پيشاين كوذةكةيدةدا كة چؤن باص بؤ خؤي دروست بكاو چيبكا  
.ي بكةشتثك كة زؤر گرنگة،دةبث گوثدارمي  

.نابث بةرز بفذي،باوكي وويت-  
.بةصث، ئةگةر بةرز بفذي ونزيك ذؤژ بيتةوة،مثوةكة دةتوثتةوة-  
.من تثگةشتم،وةصامي دايةوة كوذةكةي+  
.ئةگةر مثوةكة بتوثتةوة پةذةباصندةكان لةيةك بةردةبن-  
.من هةوصدةدةم ئةوةم لةبريبث،كوذةكةي وةصامي دايةوة+  
 

.انئةوان پثكةوة فذين و تثيانتةق  
.ئةوان دةرباز بوون لة پاشا مينؤس  

.كؤمةصث خةصك لة لثوار دةريان  
.ئةوان تةماشاي ئامسانيان كردو سةرسامبوون  

.لة ئامسان ئيكةرؤس و دةيدةلؤس   دةفذن  
.ئةوان وايان زاين كة ئةوانة دوو خوان دةفذن  

.الي ئيكةرؤس  زؤرخؤش بوو كة دةفذي  
.ئيكةرؤس لة شاديدا گةشكةي كرد  

.لةبريي چوو كة باوكي چي پثوتئةو   
.ئةو بةزتر بةرزتر دةفذي  

.تانزيك خؤر بوةوة  
.مؤمةكا توايةوة  

.باصةكاين سةرپشيت هةصوةرين  
.باوكي دةيدةلؤس گوثي لةهاوارثكي جةرگ بذ بوو  

.ئيكةرؤس كةوتة دةرياوةو مرد  
.دةيدةلؤس بةدواي كوذةكةيدا گةذا  

.ئةو لة دورگةيةكدا نيشتةوة  
.ةرمي كوذةكةي بةرثتة ووشكاينئةو نزيكة ت  

.دةيدةلؤس كوذةكةي خؤي لة دوورگةكةدا ناشت  
.دوورگةكة ناونرا ئيكةرية  

.يسكةئيكةردةرياي دةرياكةش لة دةوري دوورگةكة ناو نرا   
 
 
 

 شةذي گرثكيةكان دژي ترؤية



.شازادة پاريس سثوثك  
.جارثكيان خواكاين ئؤملپيا بانگكران بؤ زةماوةن  

.ژن بانگ نةكرابةصام خوايةكي   
.ئةو خوا ژنة بة گؤبةنة ناوي ئثريس ة  

.ئثريس دةيتواين خةصك لةيةك بكا بةدوژمن  
.ماوةن بةباشي دةچوو بةذثوة،هةموو شاد بوونةز  

. شتثك ذوويدابةصام لةپذ  
.يةكثك سثوثكي فذثداية ناو ميوانةكانةوة  

.ئةوة ئثريس بوو سثوةكةي هاويشت  
:لةسةر سثوةكة نوسرابوو  

.انترينبؤ جو  
.سث خواي ژن ذابوون  

.ين زيؤس هثرائةوانةش ژ  
.هةروةها ئةتثنة  

.پاشان ئةفرؤديتة خواي خؤشةويسيت  
.هةمويان سثوةكةيان دةوث  

.هةركام لةوان خؤي بةجوارترين دةزاين  
.هةرسث خوا ژنةكان دواي يارمةتيان لةزيؤس كرد  

.زيؤس دةتوانث بصث كاميان لة هةموو جوانترة  
.ةوكارة ناكابةصام زيؤس ئ  

.زيؤس بةو شثوة بذيار نادا كة ئةوان دةيانةوث  
.چونكة دةزانث ئةگةر يةكثك هةصبژثرث ،دوانةكيتر زيز دةبن  

.ئةوةش دةبثتة هؤي توذةبونيان لة زيؤس  
.ئةو نايةوث دووژن كة خوان نثوانيان تثك بچث  

.بؤية زيؤس بذياريدا كة يةكثكي كة جوانترينيان هةصبژثرث  
.ة پاريسي هةصبژارد كة خةصكي شاري ترؤية يةزيؤس شازاد  

.شازادة پاريس هةصبژثردرا بؤ دةست نيشان كردين جوانترينيان  
.كة سثوةكةي بداتث  

.هثرة وويت بة پاريس  
.ئةگةر سثوةكةم بدةيتث ،دةبيتة پاشاي هةموو جيهان  

:ئةتثنا وويت  
.ئةگةر سثوةكة بدةي بةمن تؤ لةهةموو شةذةكاندا سةردةكةوي  

.ئةگةر سثوةكة بدةي بةمن دةبية خاوةن جاونترين كيژي جيهان:رؤديتة وويتئةف  



.پاريس سثوةكةي داية ئةفرؤديتة  
.هانةپاريس عةوداصي جوانترين كيژي جي  

 ئايا ئةو كيژة كثية؟

   
 
 
 
 
 
 

 ئةو هثلثنة جوانة
.زيؤس كچثكيش هةبوو ناوي هثلثن ة  

.وكاتث هثلثن تازة پشكووتووبوو بث سنور جوان بو  
.زؤرينةي گةجنان دةيان ويست مارةي بكةن  

.هثلثن شووي بة پاشا مثنثلةؤس كرد پاشاي سپارتة  
.هثلثن بوو شاژين سپارتا  

.هةموو باسي جواين هثلثنيان دةكرد  
.هيچ ژنث وةك ئةو جوان نةبوو  



.انيي پثكةوة دةژنو مثنثلةؤس بة شاد هثلث  
.بووواين هثلثن جبةصام لةپذ شازادة پاريس گوثي لة   

.پاريس بة سةوصلثدان لة ترؤيةوة كةوتة ذث بؤ سپارتا  
. بةخثرهاتين كرد وةك دؤستثپاشا مثنثلةؤس  

.بةصام هثلثن و شازادة پاريس شةيداي يةك بوون  
.مثنثلةؤس بةگةشتثكي چوو  

.ي كةشتيةكةي كردرئيتر پاريس هثلثنةي لةگةص خؤي سوا  
.ئةوان بةكةشيت بةرةو ترؤية كةوتنة ذث  

.ثلثنةؤس هاتةوةو دي چي ذويداوةكاتث م  
.يداسةندنةوةري تؤصةياكارةي پاريس توذة بوو،بذوئةو بة  

.ئةوة كاري خواكان بوو،كة مؤرؤضةكانيان تووشي كاري وادةكرد  
.ئةفرؤديتث يارمةيت پاريسيدا  

.ئةتثن وهثرا يارمةيت مثنثلةؤسيان دا  
.بةو شثوة شةذي نثوان گرثكيةكان ترؤية دةسيت پثكرد  

 
 

ةكيلثسي پاصةوانئ  
.پاشا مثنثلؤس سةربازةكاين خؤي كؤكردةوة  

.ئةو ئثستا دةيةوث پةالماري ترؤية بدا  
.بةصام مثلثنؤس پثويسيت بةسةربازو كةشتيترة  

.ئةو داواي لةخواكان و پاصةوانةكةين گرثكالند كرد كة يارمةتيبدةن  
 

.يةكث لة پاصةوانةكان ئةكيلثس ة  
.ريايةئةكيلثس كوذي خوايةكي ژين دة  
.ئةو بةذاسيت بةهثزو پثگةشتوة  

.دةيتواين شةذ بكا ،ئةو ناودارة ئةكيلثس   
.دايكي ئةكيلثس واي لةكوذةكةي كردوة كة بريندا نابث  

. نةدةكردرتريو شريو مششثر ئةويان بريندا  
.كاتئ ئةكيلثس لةدايك بوو  

.دايكي بردية مرينشيين مةرگ دؤزةخ  
. ستيكسةوةلةوث ژةندةية چةميمةرگ  

.هةموو گياين ئةويان ژةندة ئاوةكةوة  
.بةو شثوة ئةو گوللةنةبذ كرا  



.بةصام چونكة دايكي لنگثكي گرتبوو كة دةيژةندة ئاوةكةوة ،پثيةكي نةژةنراية ئاوةكة  
.بؤية بة تةواوي نةژةنراية ئاوةكةوة تا گولةنةبذي بكا  
.بؤية دةتوانرا لةقولكة قاپةي بةرةوخوار بريندار بكرث  

. تةهنا جثيةكة كة دةتوانرث زةفةري پثبربثقولةقاپةشي  
.تا ئثستاش باسي قولةقاپةي مرؤض، ئةكيلثس دةكرث  

.خاصي الوازي مرؤض: ئةوةش واتة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.كاتث ئةكيلثس گةورة بوو  
.بةزووي ناوي دةركرد لة ناو لةشكرةكةيدا  

.بةصام دايكي دةويست ئةو بپارثزث  
.ةدايكي ئةوي لة جلي ژنانةدا دةشاردةو  

.هةموو واياندةزاين ئةكيلثس كچة  
.يةوث لةگةص كچثكدا  بچثتة شةذةوةكةسيش نا  

 
.ئثساتش كايت جةنگة دژي ترؤية  



.هثشتاش ئةكيلثس لة جلي كچانةوة دةسوذثتةوة  
 
 

.كيلثس ئاشكرا بووئثستا كاري ئة  
. پاشا مثنثلةؤس كة يارمةتيانبدائةكيلثس بةصثنيداية  

  لةگةصاكؤمةصثكي زؤر پاصةوان و پاش
.مثنثلةؤس چوون بؤ ترؤية  

.لةناو پاصةوانةكاندا پثگةشتووترين فثصبازترينان ؤديسضثسة  
.گرثكالندي بةرث زؤر گةورة بوو  

. بذيار بنيان ويست خاوةنزؤربةيان دة  
. ذثك نةدةكةوتنبؤية وا  

 
 

 شةذةكاين ترؤية
.شةذي ترؤية دةساصي خاياند  

.خةصكثكي زؤر كوژرا  
.پارثزگاريان لةشارةكةي خؤيان دةكردسةربازة ترؤيةكان   

 
.گرثكيةكان نةيانتواين شارةكةيان بگرن  

.دةوري شارةكة بة قةصاگرياوة  
.قةصاكة بةرزو قامية  

.جارجار لةدةوري قةصا شةذي گةورة دةقةوما  
.ئةكيلثس باشترين شةذكةري كرثكيةكانة  

.پاصةوانةگةورةي ترؤيةكان ناوي هثكتؤر ة  
.انة ذووبةذووي يةك ببنةوةزؤري پثچوو تا ئةو دو  

.سةيت هثكتؤر كوژراةباشترين هاوذثي ئةكيلثس بةد  
.بؤية ئةكيلثس دةيةوث تؤصةي دؤستةكةي بكاتةوة  

.ئثستا شةذة لة نثوان هثكتؤر و ئةكيلثس  
.ئةكيلثس بةهثزترة،هثكتؤر كوشت  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

.تةرمي هثكتؤريان بة ئةسپةوة بةست و بةدةوري قةصا ذايان دةكثشا  
.باوكو دايكة پريةكةي هثكتؤر لة سةر قةصاي ترؤية بوون  

.ئةوان كوذةكةي خؤيان دي كة كوژرا  
.بةصام ئةكيلثسيش كوژرا  
.پاريس تريثكي تثگرت  

.تريةكة قولةقاپةي پثكا  
 دوپاصةوانةكة هثكتؤر و ئةكيلثس كوژران

.بةصام شةذ هةر درثژةي هةية  
 
 

 ئةسپة تةختةكة
.اي بةو شةذة هثنالة كؤتاييدا  كؤت ئؤدثسثضس  

. ئؤدثسثضس پالنثكي فثصاوي دانا  
.گرثكيةكان ئةسپثكي گةورةيان لة تةختة دروست كرد  



.ئةسپة تةختةكة ناوةكةي بؤش بوو  
.لةناوةوة جثگةي سي سةرباز دةبؤوة  

 
 
 

.ئةسپة گةورةكةيان لةبةردةم قةصاكةدا وةستان  
دةبث ئةوة چي بئ؟.ترؤيةكان لة خؤيان دةپرسي   

.ةكان لة شار دووركةوتنةوةگرثكثكي  
.هةموويان سواري كةشتيةكةيان بوون  

.ترؤيةكان وايانزاين كة گرثكيةكن هيالك بوون  
.بةصام گرثكيةكان بة جووتة بةدةورياندا دةسوذانوة  

. لةدةوري ترؤيةنةوةو خؤيان شاردةوةائةوان گةذ  
.ترؤييةكان ئةسپة سةرجنذاكثشةكةيان دةوث  

.ة ناوةوةي قةصاكةچؤن ئةوان ئةسپةكة بةرن  

 
.دةروازةي قةصاكة تةنگة ئةسپة تةختةكةي پثوةي ناچث  

.ئةوان دةروازةكةيان گةورةكرد، بة تاشني تا گةورةتربث  
.پاشان ئةسپةكةيان ذاكثشاية ژورةي شارةكة  
.شةو كاتث هةموو نووستبوون،چتثك ذويدا  

.كاين كة خؤيان لة ناو ئةپةكةدا شاردبوةگرثكيةسةربازة   



. بةدزيةوة هاتنة دةرةوةئثستا  
 سةربازةكانيتريش كة خؤيان شاردبؤوة،

.بةرةو ژوور خؤيان كوتا  
ئةوان لة كونةوة كة كريانة ديواري قةصاكة بؤ ئةوي ئةسپكةي پثدا بچثتة ژوورةوة خؤيان 

.كر بة ژووردا  
.ترؤييةكان فرياي ئةوة نةكةوتن پارثزگاري لةشارةكةيان بكةن  

.گرتوو شارةكةيان وثرانكرد يانگرثكيةكان ترؤييةكان  
.ئةوان بةذاسيت شةذةكةيان بردةوة  

 
 

.گةشتة دوورةكةي ئؤديسضثس  
.دةرةوةيان بونةوةدةساصةي  شةذي سةربازة گرثكيةكان لة  

. بؤ ماصةوةنن بگةذثنةوةاوبةذاسيت دةتئثساتا   
.بةصام بؤ ئؤدثيسضثس درثژتري كثشا  

. گةشتة دوورگةيةكي بچووكوئة  
.ئيتاكة ية دوورگةكة ناوي  
.شتيةكةوةو هةندث لةپياوةكاين سةوصيان لثدةداةئؤديسضثس بةك  

.ئةوان تووشي كاري سةيروو مةترسيدا هاتن  
.ئةو هةموو تواناي خؤي خستة كار تا پياوةكاين بپارثزث  

.بةصام ئةو سةركةوتوو نةبوو  
.هةموو لةذث مردن  

.ئةو تةهنا مايةوةو تةهنا گةذايةوة  
.وو تا بگاتة ئيتاكةئةو دةساص بةذثوة ب  

.گةشتةكةي تا بصثي ناودارة  
 زؤر لة گرثكيةكان باسي گةشتة سةرسامةكةي ئؤديسضثس دةكةن

. بؤ يةكتر  
.نووسةرثك باسي ذوداوةكاين گةشتةكةي ئؤديسض دةكا  

.ئةو نووسةرة ناوي هؤمثرؤس ة  
.باسةكةش ناوي ئؤديسسثن ة  

.ئؤديسثن باسثكي دصگرية  
.رةي هؤمثرؤسئثمة زؤر نازانني دةربا  

. پثش ئةمذؤ ژياباية2700ذةنگة ئةو   
.هؤمثرؤس كاري زؤري فثركرودين  



.دةربارةي گرثكيةكان خواكانيان  
. هةية تا ئثستاراينئؤديسثن بةرزترين ژمارةي خثندةوا  

 
 

.خواكان لة گرثكيدا و لة ذؤمةكاندا  
.زؤربةي زؤري خواكاين گرثك ،ناسراون الي ذؤميةكان  

.ميبةصام بةناوي ذؤ  
.بةصام الي ذؤمةكان ناويتريشان هةبوة  

 
 
 

 ناوي خواكان بة گرثكي                                        ناوي خواكان بة ذؤمي
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