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 یفارس یلمان سه یراكان ماجه له نن وشو مه زه یوبوون كهت
  

  سی روهید پ مه محه ئاوات
 

 ینجام ئه  وه انهگ  وه نهینووس یكان وهش نیوا جوانتر ئه ، وه نهیبنووس ژووم تو مانه ده ككات
 یك كار رووداو وه ی وه انهگ  ، واته وه كانه و رووداوه یركا ناو ورده  تهچ ده ی وه رئه به دات، له ده
 وان هك پا كان و وه رووداوه یزراو په  وه نه كه ده ی وانه ئه كو به ، وه تهناگ وان هپا
پشت  اتریز كه كمانۆر ی وه ندنهخو ۆب یك ره سه یك هیما بنه  بنه ده  مانه موو ئه ون، ھه رناكه ده
موو  ھه ی وه ژكردنهدر كو كراو نا، به یارید یك هیژووم م به ت،ست به ده ژووم یكان توخمه به
 ژووم ی انهگ له  هیین یتیبر نید زهیع وسفی ی مانهۆم ر قدا، وات ئه ده ك هیناو  له  كانه ژووهم

م  ن له مه زه كو به ت،نكار بھ به كاندا هییر وه ادهیناو  له  وه انهگ یمك و چه ك هیك رابردوو وه
  واته كات، كه ده ۆدووردا ھاتوچ یو رابدوو و رابردوو ستائ وانن له ، هیین ریگج دا مانهۆر

 دات ی كه كهۆریچ یكان رووداوه ی و تافه ئه ژوو،ك م مان بكات نه زه یاریپرس تو هی ر ئه نوسه
 ۆیك خ واقع وه ی وه انهگ له  وه رهل هك ت،چن ده یكان رووداوه شیر وه ادهی ی وه دات و ئه رووده

 یارید كان هیژووم  و رووداوه كاتی ن ده مه زه ی هی هو جو ئه  هی وهم ش به ، وه نهیو كه دوور ده
 ك هییو كهت دا مانهۆم ر ن له مه زه كه ژوو،م یاریك پرس كات نه ن ده مه زه یارین پرس كه ده
تا  وه ، ئه بووه و كهت یكتر هی واو به ته كو به ، هیین كراویارین د مه زه ت،نیب ده  وه هۆییخ به

 ت،چ ده یفارس یلمان سه نیم دواھه ین مه زه و هر به  وه مه كه هی یفارس یلمان سه ین مه زه ر له نووسه
 انی  ستاوهئ ین مه زه له ،یزانۆس نیم دواھه یمردن ۆب  وه كه جوانه  هییزانۆس نیم كه هی یھاتن له

 یو انهگ كه اد،یز ڕیكو یقیتار ین مه زه ۆب  وه ستهیب ی ده سه یشتاكان ھه ین مه زه له  باشتره
موو  ھه  ووهڕی په كه یرچ به له ، هی ھه  وه كدانهل به یستیوپ ادیز ڕیكو یتارق ی كه رهی سه  كهۆریچ
 یكان موو فتوحاته ھه درووست بكات له  ێنو یك هیژووم ی وه رئه به له ایسووتاند، ئا یكان هیشت كه
  ێنو یكرستن په ۆب كنشو داو و له نناشو یخاك ۆب تبچ ستیوی ئه انی ت،دابب یتر
 ۆب  وه نهڕ گه دووجار ده رجارۆز كو به  هیین نشو ك هی دا مانهۆم ر له نھا شو روه ھه ؟ وه تهزۆبد
  ر خاكه سه ۆب  وهو تورك و له یو زه ۆب نیچ ده  وه هییب ره عه یو زه تا له وه ئه ن،مان شو ھه
  كهۆریچ ۆب  وه نهڕی گه لووس و ده نده ئه ۆب  وه چنه ده كان نهموو شو دواجار ھه ،یمانسل
 ییر وه ادهی به ی وه نه سته و به  نه مه موو زه م ھه ئه یكردن ئاماده اد،یز ڕیكو یقیتار ی كه رهی سه
 یك ره سه یك توخم وه  وه ره هكات و گ ده ی ر ئاماده نووسه ی هییر وه ادهیو  هئ ، وه كانه هۆڤمر
 ی وه كدانهل  ن، واته ده ن و بوون رووده مه زه یپ به كان هییأنكارۆڕگ ت،ب ده ڕ پهت اندایموو ھه به

 ، وه انهگ تر له یكرۆج ی وه نهیزۆد یتا ره سه  تهب ده  مهئ یژووم  ن، واته مه زه یپ به  بوونه
 مانًڵ گه له  ێنو رله مان روودا سه وھه تبووب لوونمان ھه  مهموو تافاكاندا ئ ھه له تكر ده كه

 ، اوهیج ین مه زه به  سته وهی په  كه هی كرده ی نده وه ئه نفال، كه ئه ی له سه مه ك ، وه وه رووبداته
  هییكان ن نه مه نھا زه ته  وه ئه دامان پ ك ئاماژه ھا، وه هرو ھه ، وه نهشو به  هیین ست وهی په  نده وه ئه
 شیو ئه ست، به مه ك هی ۆب انیمووش بوون، ھه و كهت شیكان نهشو كو ، به بووه و كهت

  .تكر ده  ج بهج ستائ كه كن مه زه یت فره نه  واته ژوودا،ناو م له  تره یو ئه یكوشتن
ر  نووسه كه ، هیمانسل یشار یناو  كهنشو  كه هییو زه كه  ارهید كننھا شو ته دا مانهۆر م له
 لس،نامی  ناوه ی، ناو كردووه درووستل ینو یكنیشو  وه كانه تهیپ ی وه انهگ ھه ی گهڕ له

  كهنشو  تاكه  شاره م ئه ، هیین یتر یك هیمایس چیھ ی وه رئه به چن، له ھم ده وه تر له یكان ،هێشو
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و  تخت بكر ته دایو زه ڵ گه له  هی وه ئه ۆكان ب خشه موو نه ھه  هی وه رئه به ، له وه ماوته یت واوه ته به
  ھاتووه دا مانهۆم ر ك له وه ۆیخ یكات نۆك چ وه ت،ش خاپوور بكر م شاره ئه یكان هییر وه ادهی

دوا  داو و له  وه هۆچ یكشار  چوو چووه كه م هبكرد،  یمان كار ھه یقانونو یمانسل تانسو
 یال نشو یوكردن كهواو كرد، ت ته یكان موو شته وندا ھه خه و له  وه كردهیتاق ۆیخ یت گبه نه
 ۆب كان وه ركردنهیموو ب ھه ، هی ھه دای وه ركردنهیب له كو به ، هییوندا ن خه ا له نید زهیع وسفینه  ته
ر  ت و سه عنه له یو ون و زه خه یو ك زه وه ت،بووب ھه ایر وه ادهی له شترپ  كهنشو  وه نهیزۆد

كات  ده  كشه پاشه دایحریس ین مه ر زه رامبه به له ییژووم ین مه زه  وه رهل كه كان، هییزانۆس ینیم زه
 ، هی ھه انینبوو یراست به  م دووانه ئه یئا كات، دهدا ل چركه ك هی له نمانكات و شو یاریو پرس

  كه مانهۆر یراپا سه كه ، هی ھه رانكردنو به یستیوپ كنشو ی وه نهیزۆد ۆب  كهدانو ھه انی
 یكاولكردن له ریب  ێو ئه یكان هۆڤمر  ژووهم یانی ربه به له نۆكات، چ كارده  هخا می ر ئه سه له

  . وه نه كه ده یمانسل یخاك
 دا كه مانهۆر  یتا ره سه له ن،ی كه ده ۆب ی وه كدانهل ، هی ھه  كه مانهۆناو ر ی ئاماژه كند ھه دا رهل

 یسووتاندن له یست به مه ادیز ڕیكو یقیتار نۆدات، چ ده كشت به  ئاماژه یفارس یلمان سه
نگن  بجه ر نهھڕرسو سه یك هی وهش بكات به انیناچار  بووه نه  وه له یست به نھا مه ته( كان هییشت كه

 یك هیداھاتوو یو روو ره به ، وه تهبس انیرابردوو  بووه یست به مه كو ون، به بكهر و سه
و  له كرۆز  م رستانه ئه) ننبھ یست ده توانن به ده انۆینھا خ ته ، كه وه بكاته انیزانراو نه
 یر فه سه م كه هی  مه ئه كه ، وه كاته روونده ۆب مان هی ركرده و سه ئه ی كه فره پشت سه ی تانه الله ده
ر  ھه كان، هییفسووناو ئه  ره فه سه له  كهك هی كو به ت،ب دایروو ژوودام له  هیین یفسوناو ئه
وتوو بوون،  ركه ر سه وان ھه ئه  انهیبكوژرا انیمووش ر ھه ر ھه گه ئه ت لمان ده سه  هی وه رئه به له
 ، وه نه بكهل یریتاب  هیین انیك هیرابردوو ، هو نهڕ بگه ۆیب  هیین كنمان شو ئه ی وه رئه به له
 انیژ ۆب داۆیخ یداو به ۆڤمر كه ی ه كهپ و كهت  ته هو حا ئه  تهب رابردوو ده  هی وه رهل

  .تشك راده
  وه و كاته له نۆكات، چ بكوژ ده ی ركرده سه انیالد  جه یربوونیشاع تردا باس له یكنشو له
شكست  یدوا واقعدا شكست له له م به ت،و كه رده ون سه خه كات و به ده ڕ ون شه خه نھا به ته
موو  ھه عریش  ته وهخوتان دا زتانڕ به ی ته وه له ت دهیپ ی كه سته رده تا به وه ئه ت،د دایر سه به

  شهند ئه یر ئاست سه واقع و ص له یر ئاست سه چ له مانۆم ر ئه  واته كه ، كچووهتكانتان ل شته
 ، وه تهبگر كنموو شو ھه تب ده كه ،یكاولكار انی  رگه مه شیو ئه ؟، هی ھه یك ره سه ی نهو ك هی

باس  انیردووك ھه ،یخواردن راز و نه به یدنخوار وانن له كان هییژۆلۆدیئا  هییاوازیھا ج روه ھه
  تهب ده ۆیخ ۆش ب مه ئه كه ، ێرخوا  ته ھاتووه ۆب انی كه نامه  وه نده خواوه ك هی ن له كه ده  وه له
  .یژۆلۆدیئا یتر یكر شه یرسانیگ ھه ۆیھ
رتا،  سه یرتا سه ۆب  وه انهڕ گه له  هیتیبر تو كه رچاو ده دا به قه م ده له ی گرنگانه  و خاله له كك هی

  بووه  ردوون وشه تا گه ره سه  ، واته بووه  و قسه  وشه كموو شت كان ھه بووه ھه یبوون ھه شپ كه
،  وه نه وه كه ده  مه له غت جهكان  فسانه و ئه نییموو ئا درووست بوون، ھه  ته و دواتر ھاتووه

 تناو ناچ له دا هیایم دن له كنھا شت دواجار ته( ت ده  وه كهر نگاوه جه یر زار سه تا له وه ئه
  انگرتووهیر وه  وه ارانهیناد  نگه و ده زانن له ده ت هیكایح نیرترۆز ی وانه ھا ئه روه ، ھه نگه ده
  ،واته وه نه مه ونازه نناشو  تهو كه ده ۆخ بهۆنگ خ ده كه ن، هك ده ۆردووندا ھاتوچ موو گه ھه به كه
و  ئه یپ به ن،ی بكه ۆب ی وه كدانهل ك هی وهش چیھ به تو ناكر  وه هییرا به یت هیید رمه سه  تهو كه ده
 ۆب  قسه انینگ  ده یھابوون ره  وه رهل ، هی ھه یتاۆك تا و نه ره سه نگ نه ده  نانهۆك  شتنهی گهت

 شیكان هییزانست  وه كدانهل یپ ، به بووه دای نگ په ده رتا له ردوون سه گه كه ، وه تهڕ گه ده  وه ئه
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 ی گهڕ له كان ته هیكا حه یستنیب  واته ، كه ردوونه گه یدرووستبوون یتا ره سه  وره گه ی وه نهیق ته
 كان، ارهیپرس یم وه له  وه نهیدزۆخ ۆب ۆڤمر  شهیم ھه نۆچ ، وه داته كدهل ۆمان ب وه ئه  وه نگه ده
و  ئه انینیم دواھه ، وه تهب ده  دووباره  وه هیكان سوالله ی گهڕ له یفارس یلمان سه نۆك چ وه
كار  كوردان به له  وه ندنه سه هۆت ۆب ۆیخ یموو رق و ھه تو كه رده ده كشۆفرۆك خ وه  هی سه كه
 انۆیخ كات، كه ده  ومه و قه له  وه ندنه سه هۆت یداوا شیم ھه  هی ھه دا مانهۆم ر له كینگ ده ت،نھ ده
ناسراوون،  یق نده ك زه وه  شهیم ھه كوم قه له ش هۆن، ت به ناو ده  كه زهۆریپ مای په یگر ھه به
 ڵ گه له  نگه مان ده ھه كه ، وه تهب ده  مدا دووباره وته حه یلمان سه یران دوا ماجه له  نگه و ده ئه
م  رده به له  مه، ئ وه كاته ده  دووباره انۆیب ی كه امهی و په  كردووه ی قسه مدا كه هی یلمان سه
  . هی ستاكهم ئه شین هم و زه  نوقمه ژوودام له نیكداق ده
 ، كسهس یمك ، چه ر كردووه سه له یدا كار قه م ده له نید زهیع وسفی ی مكانه و چه له كك هی

 ، وه ندنه سه هۆك ت وه كجار ژك چ وه كجار ، ناوهھ یكار به رۆج مه ھه یك هی وهش به كه
 ۆب كشكست بكات، جار یتووش تانسو ی وه ئه ۆیھ  تهب ده ك جادوو، كه وه كجار

 مانیش په یرزوو ل بكات و ھه  وره گه یك هۆیو در تیب كداۆچ به ی وه ئه ۆب تانسو یكردنناچار
 ی ه مامه یزۆریپ له كرۆك ج تا وه ره سه ت، هیزانۆو س ییئاسا یكك كار وه كجار ، وه تهب

رزگار   یكسات كاره یف ره شه ی وه ك ئه وه  وه تهد  وه دووره له ك هییزانۆس كات، كه ده دا گه له
م  توانرا له نه كه ، هی ھه ت بهیتا ی وه كدانهل به یستیوپ كسس ی مكنه م چه موو ئه ھه ت،كردب

 تب ئه كر شت ھه ر له به  قه م ده ئه كه مب  ماوه  ندهھ ، وه تهبكریش  مانه موو ئه ھه دا نهینووس
 ،یژووم یكرووداو ی وه انهگ ك ك وه نه تبكر یماشا ته ك هی شهند ئه انی كمانۆك ر وه

  .تی بكه یارید كان هییپانتا انی  وه تهی ابكهیدا ج قه م ده و كات له نشو تیبتوان  مه سته ئه  چونكه
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