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  یجات روست هن  ...آان ۆییه ناوخ هنا ه آ هل  آاتیكردنر هو ب یی هرنام هبب

Darbiz11@hotmail. com 
آان  یهاآڤ ج هانژی و هو همووماناآان هه  هب ۆڤمر یی ئازادی بونڵ گه هل
 ی فراوان بوونۆیه هبی، ر داد هس ه بیانكارگۆڕ اوگن ه ه هاو بگن هه

، ن هآ ه دآان وا هاداخراوگر هاتر دیش زی همۆ آیۆن یآان هتاآ. هزر
  هو هآرد هب، نیر په رای دوای سا هانزی سی هماو هش ل هرانگۆموو هم ه هئ
 یاسی سیارتپ ینانكھپ هر ل ه داهاتوو هی آوردیر تاآ هس هب
. یآان هماجوانیس  هك لآ ، یههتد یرخواز وخیی هشپی یكخراوور
 ینا هن آیند چه یبوون، نازن ه دی هوپی آورد یرانیشنبۆر
 یآان هرنام هك بگن هر هك وبئاواز هان بی هآ یهر هه هآ،  هاندنی گهرا
ش یآان یهاسیس هارتی، پوفراوانبون، موآراتی دی بونڵ گه ه ل هارید. ن هآ ه د هان ئاراستۆیخ
 ۆیه ه ب هو هتۆآردان بالوۆیخ یاۆژیالیدیروئای ب هو هانیآان هاندنی گهرا هنا ه آیاگر هل

  هو هن هبكۆان آی هآ هارتپ یآار هرنام ه بیور هد هر ل هماو ه ج هانیویتوان، ایدی ماس میر یگهآار
م  هب،  یه هه  هو هرد هف یآراتومید ه ب هان بیر هآان باو ییهن هد ه م هزراو هدام،  هند چهر هه
 یاندنی گه رایآان هنا هآ هك ل هل و همۆ ناوآینی ناشریك رو هتب ه د هت یهراتآومیود هرجار ئۆز

 یرۆر ز هب هل. یرگآان ب ۆیهناوخیۆادڕ ه لیوگ هانۆژ ریدور هر ب گه هئی، آر هدید ه بۆناوخ
شوو پ یاو آاتگ ر هالم ل هت برگآان بیۆراد هل یوگ  هموو آات هه  هل ی ناتوانیۆی رادینال هآ
 و یل هز هه  هد هن هو ه ئی هرنام هب همان لگۆر جار ۆ ز هو هنی هآ هآان د هویمان راد هربۆز هو هما هل
 یر ژهن وبۆ آیت ه بابی هو هنی وجو هالن هموو ه هو ه هن ئیت نازانب هوا د همستب
 یاندنی گه ئاست را هت لب هر دۆ زیكنیشب ه ری توشۆڤن مر بلچین یوانازان همستب

آان  هر ژه بی هل هه هند هو هآان ئ هیۆیخناو هنیۆفز هل ه تی هر شاش هب هش لیوان هش .یآورد
 یك خانم هوان ه شم هل، ن هآ هتام دیت وب هز ه لیآان ب هرنام هبن  هآ هبوردن دل ینن وداوایب هد
 ی هو هدن خوڵ گه هل، آرد هش د هشكپ ۆیوخ هراست یآ یه هرنام هر ب ژهب
ناو  هرمون هن بفی هآ هد وانانیم هل  داوایوت، بویان نوسۆیاربووبید هآ هآ هنامر هبیتا هر هس

ان یاگربوون جۆز هند هو هبوون ئیۆدۆناو س هان لیموو هآانش ه هوانیمیۆ، دۆناوست
  هاریودیدۆناو ست هل مانن گه هوانان لیم یووت هو ه راستكردی هآ هلدواتر ها، شنیبوودابن هن
  ه تر لیكخانم، ست هد هت هان داوی هآ هنی نوسیكستت هآ هنام ه بیدنشكر هشكپ یآات هل
 فارق یوت فارق شرع (ت بلیاتی ج ها لیسور هبارت ب هك سوال ه ه ه ل هآان ل ییهرآ هس هوال هه
  .  هو چهوآڕآو هآان ب هر ژهر ب هس هك لخروار هكبوولمشت  هم هئ) یشاویف
ت ب هان هیكقینس ه تیچ هی هو هئ یب هآانشب هنیۆفز هل هت یوان ه شیمیفل
  یه هو ه هر شۆ زیب هر هان عین  هد ه ئشانین یانیب یمیان فلیموو هكدا هو هش هل هو هآ یه هب
شان ین یژیو توندوتۆڕروش هش شیآان همی فلی هربۆز، ترآ هد، خش په ڵنا ه آیس هم لیك فل یه
 یست ه هی هو هبالوآردن ه ل یه ه هیرسلبۆ زیكلۆر ه آڵ همۆ آینۆفز هل هت یت هبیتا هب. ن هد هئ

 ینیۆفز هل هك دا ت یه هفت هه هل. لَرد منا ومڵ منایال ه لیت هبیتا هب ژیرگمار ه دیژیتوندوت
 یر هنره هر د گه ه ئینوش هوا ئ هش ئیآان هفلم، آات هخشد پهوها  ه ئیمی فلش هشناوبراو 

  یه هن هژ یلۆ رچیر هه هونكچ هو هت ناناسی هآ هبكات فلم یری هت سیب یمانسل هل هآ هفلم
 ی سین وماو هدیشانی نی هندیكمیرفل گه ه ئ هو هلنك ناه یه مانایچن ه هب ه دیال هآ هفلم هل

  . آات ه دچی یت باسیبزان هو ه ئیب هت ب دییتاۆآ هقیق هنج دپل وچماو هت لر بمژآات
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 یند هآان ه هنیۆفز هل هش تیرجارۆز.  یه هدا هان تیلۆن رژ ه آی هرتانگو  ه ئی البردنۆیه هب
موومان  هه گهن هن ر هآ هن دۆآ ی شتیباس هند هو هدات ئ هشان ئی نیوام هرد هب هس ب هآ
  هباشوا، وهان ه ئی هناالن هوآ ه ئیتا هر ه سیاگندن خویآان هآو سرود هت ورآردب هب هل
  .  یه هرنام هب ی وبب هرباشتر لۆن ز هان داخیآان هنال هآ
ك  یه ه لی هاوچر ه سین بونیبنی هت ودب همان لدَبیوگ هوان هش ه آی هانینیب ت ه تر لیكآ یه
  هاوچر هك س یه هآان ل یۆهن ورادیۆفز هل ه تیآان هنا ه آی هربۆآان ز هوا ه هیت هبیتا هب هووچ
  ه آن هآ هر د هنیب هل آات وا ه دی هم هرج هك ترۆج هان بیش هآ یهر هرن هگ هرد هو هآ هوا هه
 ی هو هئ. تب هدل ێوگ یای جی هو هدنندخو چهو هو هاچر هك س یه هونكچك بكات  یه هستلو هه
 یآ یه هنامۆژند ر چه ی بونی آوردیاندنی گهوراین هت لآر هد هوپ ی وشاناز هدی ئومیاگج هآ
وان ین هن ل هآ هوازن د ه تیاوچ را هونكچ نیش نیستیوپآو ه و هند چهر هه،  ییههل هئ
  هندیئا هام لین د یه هه ه آی هو هالم ئ هب، باب هآ ه نیشبسوتیش هلن ن و ناهیمانروسلول هه
بن  ه دا آان واگر هاتر دیو ز هنیوق ه راستیهل ه ئی هنامۆژ ریدروست بوون ینو هه هتب هئ

 . ن هد هان تاودی خوپیس هئ هدانی ه وم هش لی تریلك هوخ
 


