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 دا  ایحیە تەهج ەب رىەهون ەل

 تاحە: ئاراس فینی نووس

 ٢٠١٥ نىیهاو 

 ۆیب داۆیخ ەیوەرەد ەلـ ییەن  کێشـت کدایموز ە لـ  هـاڕە. ـنەیبگ  ەهابوونـڕە مەلـ  نۆچـ مڵاەبـ ،ەـیهاڕە ـکیموز

 .یتـۆیەخ ـکیموز ینـاو خـود ەیـییکەناو ەخـۆ د وەئـ قەـڵموت کـووەڵب ـن،ین یبەید نـداییئا ەلـ کـووەو ـن،ەڕێیبگ 

 ـدا ڵقوو یکـییەنگ ەدێب نـاوەل ـککاریموز ـانی نەکـژیموز ەکـ ـت،ێبەد ەسـتەرجەب ـکێکات  ـکیموز  یهابوونـڕە

 ـا یحیە تەهجـە ب رىە. هونـەخشـەبییشۆو خ ژانڕپـ ـکڵێمندا یکبوونـیداەل ەینـدێه ەکـ ،ەوەتـێ زۆدەد ـکێنۆت

 مە. ئــتێب ـکێقڵەموت یکـەڕۆگ ـدایا یت ـتێتوانەد ـکێخۆد ،ەوەهابوونـڕە Tonalität یتـێت ینالۆنـاو ت ەمانباتـەد

 ـشیندانەرمەهون ۆو بـ ەشـقەع  ـدارانڵد یال ،ەک یت ێسـتیئ رانیشـنبڕۆ ۆبـ ،ەحـڕۆ کانەمانـدارێئ ی ال ەکـەڕۆگ

 یـێل ـکێرمۆف ەبـ مـان ەکیەرەه کاتەد ێوامـان لـ ەتـ ەهجەب رىەهونـ ەیـی هاڕە ەخـ ۆد مەئـ  رە. هـەـییجوان

 ێ لــ یــژێچ کێشــنەچ ەب مــانەکیەرەه کاتەوا د  ە کــ ،ەــیداێت یــینۆهارم یکێمەســتیس یچونکــ ــن،ەیبگ ێت

 یی تێ تیڤی کتیەسـوب یپسـتراتکبوونەئەب یکـێرمۆف ت،ەهجـەب یکـی. موزەوەناومانـ ەتـێب ـکێرمۆف ەو بـ ـنینی بب

)Subjektivität ) ـت ێنکرۆ ک یک ێشـت ،ۆیخـ ەیوەرەد ەنـاکات لـ کێشـت ەلـ  ـریعبەت ؛ەـەیکەندەرمە هون یخـود 

ــ  ــریعبە ت ەکــەرەهون کــووەڵبــکات، ب ۆبــ نامــانێو ەــیین  ــکێهانیو ج تێشــێبک  ۆبــ مــانەینێو ەــیین   یخــود ەل

ــ ەمەئ  رە. هــکاتەد ۆیخــ ایحیە تەهجەب ــ ەب یکــیموز کاتەوا د ەش ــ  تەهج   یشــێروەد ــتێتوانەکاتــدا د  کەــ ی ەل

 و  ــتێب

 ــت،ێب بــوونەرەو ت یــینهاەت ــتێتوانەد ەنــدەچ  ــت،ێب( mediativ( ڤــیاتیدیم ــتێتوانەد شەادڕ  مــانەه ەبــ

 ش ەندێه ـت،ێب یرفانـیع یک ێشـقەع ـتێتوانەد ەنـدەچ ـت،ێب نبـوونەتێو ئاو ـدانێگرەوەک ێ پ ـتێتوان ەد شەنـدێه

 ـت، ێنێبه مەرهـەب ۆبـ مـانیمبارەخ ـتێتوانەد  ەنـدەچ تەهجـ ەب رىە. هونــتێب یـیا یدون یک ێشـقەع ـتێتوانەد

 کمـانێخۆد ـت ێتوان ەد شەنـدێه ،ەوەنـەیبک  ـریب کاتەد ێوامـان لـ ەنـدەشـادمان بـکات؛ چ ـتێتوان ەد شەنـدێه

 ت ەهجـەب ی کانـییەدۆلی. مەوەنـەیکەن ـریب رە هـ  ـانی ـن،ین یبب شـبوونۆخام ەلـ ـژێچ ـادایت ەکـ ـت،ێنێ قڵبخو ۆبـ

 .یوجـود یکـێنهابوون ەو ت  انڕو دابـ یکـەناو یکـێامانڕ یخـۆنـاو د ە نـەبمانخ ەـیداێت ـانەیوەئ یـزێه

ــ   یوا ەیکەســاکار رۆز ە مانــا بــاو ەبــ ــکیموز ەــارید  ڕیربــەو د ــتێب حڕۆ یزمانــ ە کــ ــن،ەیگەدێت ێل

 ر ەد کێشـت  ەواتـ ،ەـیین ـریعبەت ـت،ەڵێد رەپنهاو ۆشـ کـووەو دایاسـتڕ  ەلـ ـکیموز مڵاەبـ ـت،ێب کانمانەسـتەه

 یک ێشـت ەلـ  کەنـ  کات،ەد ۆیخـ ەلـ  ـریعبەت نهـاەت ەکـ(، Ontologie( ەـییژۆلۆنت ۆئ یکـێ خۆد کـووەڵب ـت،ڕێناب

 ش ەکردنـڤەاڕ مە ئـ ـن، ەیکەد ـکیموز ەیـڤ اڕ مـانۆخ یخواسـت ەبـ ەکـ ـنیگرێگو ەیمـێئ ەوەئـ  دایاسـتڕ ە. لـ تـر

 ەـییئاخاوتـن ن ـکیموز ە . واتـخـاتەد رەد ۆو زمانمـان بـ ـکیموز ـوانێن ەیـڵو قوو زۆـڵئا ەـییندەوەیپ وەئـ

ــ  ەیگــڕێ ە لــ ــ  ەتــێنەیەگەد کان ەنــۆت ەکــ ،ەــییەیتمڕی ەمەســتیس وەئــ کــووەڵب ،ەوەزمان  زمــان  ەینێشــو  وەئ

ــ ەل ــنیناتوان ەمــێ. ئێگاتــەید ەوەکــیژۆل  ەیگــڕێ ە لــ ــ  یکــێو زمان تەللــیم ە بــ ر ەســ یســانەک ەڵگ  ە تــردا قس

 ن ەکـژیموز ر ەگـ ە . واتـنەبگـێت ـشیکتریە ەو لـ  ـن ێبدو کـدایە ەڵ گـەل توانـنەد کانەـککاریموز م ڵاەبـ ـن،ەیبک 



 ن،ەبکـ ۆگفتوگـ یکـد یە ەڵگـ ەل توانـنەن ەوەزمانـ  ەیگـڕێ ەو لـ ەوەنـەیبک  ۆکـ هـانیج مـووەه یـژێب یرانۆگ و

 .ـنێبدو کتـریە ەڵگـەل ەوەنـۆو ت  تـمڕی ەیگـڕێ ەلـ  توانـنەد  مڵاەبـ

 ، ێگاتـیب ما ەو سـ  ێکـەڕپەڵه یرمـۆف ە لـ ش ەـڵجوو ەیـیکا ـتێتوانەد شـنەی ک یمون ۆک ە لـ  ەئاسـت مەئـ ەـارید

 ما ەسـ کتـریە ەڵ گـەل  ەوەتمـڕی ەیگـڕێ ەلـ  ـنیتوانەد ـن،ێیبدو کتـریە ەڵگـەل ەی وەئـ ێبـ ۆڤمـر ەیمـێئ ەواتـ

 ە . لـ ـنەیبگ  تمـداڕی ەلـ اریپرسـ یونبوونـ ی خـۆد ەلـ  دا،ەـرێل تێشـە. دـنەیدروسـت بک ینـدەوەیو پ ـنەیبک 

  وەئـ ەیوەئـ ێبـ  ـت،ێنڵێمانجووەد ـانی ـنڵێیجووەد یر ەسـەل  ەـەیه ـکێڵێه کـووەڵب ـن،ەیناک اریپرسـ تمـداڕی

 ـر ێژ  ەنـەیناخ ماەسـ ـانی  ێرکـەپەڵه یتمـڕیو  ە ـڵجوو نۆچـ کـووەو رە. هـەوەاریپرسـ ـرێژ ەنـەیبخ  ەـێڵه شقاەع  دواىەب

ــ  ــتێناتوان  ــکیئاوهــاش موز ، ەــیوا ە ــڵەیجوو مەئــ یچــۆب نیو ناپرســ ەوەاریپرســ  ۆی خــ یتمــڕی ەبــاس ل

 ە و لـ  ەوەننـێخو ەد ەوەتـوریپارت ەیگـڕێ ەلـ ەکـییەدۆلیم کانەنـەکژیو موز ەـ ەیه ەکـ ەـەیوەئ کـووەڵب بـکات،

 ی کـێندەرمەهون ۆبـ نۆچـ کـووەو رە. هـ نەبکـ اریپرسـ ەیوەئـ ێبـ نـن،ەژەید ە وەکانـییەک ی موز ەـرێئام ەیگـڕێ

 یکـیموز ەبـاس لـ ەتـەحمەز شیکێسـت ینۆ مپۆک  ۆبـکات، بـ ەیکـییەرەهون ەکار ەبـاس لـ  ەتـەحمەز یلیشـک ەت

 یبوون ەلـ یشـەبوون ڵتاۆت مەئـ  یخـۆد نیترەسـتەرج ەب ، ەـەیه( Total( یـڵتاۆت یکـ ێخۆد ـکیبـکات. موز ۆیخـ

 ر ەد یـێل ـت ێناتوان سەکـ  ەکـ ـکێخۆد ـن،ەیبگ ێ ت ەبوونـڵیتاۆت مەلـ ـنیتوانەد  داەـرێ. ئـا لـنینی بەد داۆتریماسـ

 ـتێچەدێ. پنەکـەد ۆسـتریما یسـتەدارد یماشـاەت نـدا،ینەژ یکاتـ ەلـ  کان،ەنـەکژیموز مـووەه یچونکـ ـت،ێبچ

 ی مــەرهەب  تەاســیس ەیوەرەد  ەلــ یتــێب یتوان نســانیئ ەکــ ــت،ێب رۆکتاتــید ــنیجوانتر ۆســتریما یســەک

 ە ســتەرجەب داۆســتریما ەلــ ەکــ ــکیموز یر ۆکتاتــیو د یاســیس یرۆکتاتــی د ــوان ێنەل یــاوازی. جــتێنێ به

 ( Einheit( ە کـ یە کەـی نـاوەو ل کاتەد کانەتمـ ڕی ۆیکـ ەیاسـتڕئا ۆسـتریما ەکـ ـتێب  ەوەئـ تێشـەد ـت،ێبەد

 ـاواز،یج  یتـەو سـوپران و ئال نەکـژیموز یبوونـ ێ بـەب ەـەیتۆب مەئـ م ڵاەبـ ،ەوەکاتـەد ـانۆیک کـداەیەتۆب و

 ـتێبەد ەکـ ەی مـەرهەب وەبـ ـتێبب  ـتێناتوان   ،ەـ ەیه ـداۆیخ ینێشـو ەلـ  ۆیخـ  ۆییخەربەسـ  ـانەیکیەرەه ەکـ

 ،ەوەکاتـەد ۆکـ  کـداۆیەک نـاوەل کانەنگـەد مـووەه ەوۆسـتریما ەی گـڕێ ەلـ سـتینۆمپۆک ە. واتــتێب ـکیداەل

 و  نـگەد مـووەه یاسـیس یرۆکتاتـید  مڵاەبـ ،ەو ەتڕێبسـ ـانی ـت،ێبکوژ ەنگانـەد  وەلـ  ـکێکیە ـچیه ەیوەئـ ێبـ

 ە لـ ەکـەڵێک ێت ـکی. موزنـگڕە کەـیو  نـگەد کەـی ەبـ  انـکاتیب ەیوەئـ ۆبـ ـت،ێکوژەد ەگـەڵمۆ نـاو ک یکانـەنگ ڕە

 بـکات ێ وامـان لـ ـتێب شەمـەئ رەهـ تێشـە. دکخسـتنڕێو ( Chaos( سۆئـەیک ـوانێن یتـاۆناک  یکـێیەملمالن

 ە واتـ س،ۆلـۆپەو ئ  سۆسـینیۆد یرەکاراکتـ ردووەهـ  ەلـ ەکـەڵێک ێت  ـکیموز ـتەڵێد ـکێکات ـن،ەیبگ  ۆرنـۆدە ئ ەلـ

 ـک یماتمات ـکیموز ـن،ڵێیب ـنیتوانەتـر د یکـیەمانا ە. بـەتـییەوەف ەو ع کخسـتنڕێ ـوانێن یتـاۆناک  یکـێیەملمالن

 .ـتێدابنر ـکیموز ەتـەحمەز  ـش،یک ی ماتمات ێ بـەب مڵاەبـ ،ەـیین

 نــاکات،  ــشیینما ــشیت ێنکر ۆک یکــێخۆنــاکات و د ــانەیب کــراویارید یک ێشــت ــچیه تەهجــەب رىەهونــ

 ەکـ ت،ەـینا ەـیمانا وە بـ ەکـردن)-ۆخەل-ریعبە(ت ەیکـرد م ە. ئـکاتەد ۆیخـ ە لـ ـریعبەت نهـاەت کـووەڵب ایحیە تەهجەب

 نهـاەت

 ــن،ینێ ابمڕنــاکات  ێ وامــان لــ اخــودینــاکات،   مبارمــانەال دروســت نــاکات، خ ســتمانەو ه یژەد ۆیخــۆب

 نهـا ە. تکاتەد  ۆیخـ یـیتیەراەنێ نو نهـاەت کات،ەد ـشیینما ۆیخـ ەیسـاتەچرک  وەلـ ەکـ ەیـیمانا وەبـ کـووەڵب



 ی ـیجوان ەلـ  نۆ چـ ، ەـییعاشـق بـوون چ ،ەنـۆچ مباربـوونەخ ـتەڵێد مـانێپ تەهجـ ەب رى ەهونـ ەکـ  ەـیداێوەل ئـا

 ی نکردنــێلۆو پ  ندکــردنەبە. خانەکــییەغڵباەر ەچ ق  نهابــوونەو ت ەــیداێکوەل  یروونــەد یــیئارام ــن،ین ێابمڕ

 کـووەڵب ،ەـیین یـڵکایموز  یکـێگوناه  نهـاەت ووت،ڕ ییشـێروەد ـان ی یرفانـیع یکـیموز ەبـ تەهجـەب یکـیموز

 .ۆیخـ تەهجـەب یکـیموز یخـود ەلـ ەشـتنەیگ ێدتەب

ــ  مڵا ەبــ ــن،ین یبەید ژکردنــداێنو ە لــ کــووە و ،ەــەیه یکــێ امەیپ ــکیموز  ، ەوەژکردنــێنو ەیوانــەچێپ ەب

ــ  ەــیین ووکــردنڕ ــکیموز ــ  ەکــ ــک،ێقڵەموت  ەل  کــوەڵب ــت،ێکرە د ە ســتەرجەب مانــداۆخ ەیوەرەد  یک ێشــت ەل

ــ ەنســانیئ یخــود یكکردنــیز یتافیمەب ــ  ە. وات  کــوو ەڵب ،ەــییخــودا ن  ینانــێناوه ،ەوەژکردنــێنو ەیوانــەچێپ ەب

 ـتێبەد ەیوەئـ  کـووەو ـت،ەڵێد ێپـ کمانێشـت یدۆلـی”م ـت،ەڵێد ـداەییقاو یبـێکت ەلـ نیتگنشـتا ڤی. یتـێ بانگکردن

 ـان ی ەوشـ  ە مـن بتوانـم بـ ەکـ ـت،ڵێنا ەشـت  وەئـ زانـمەد ەوەئـ یا ەڕرە. ســتەیڵێد ەکـ ەوەنـیزۆبد ەشـت وەئـ

 و ەبـ ەشـەنێو ەو نـ ـتێنەیەگەد کێشـت ەکـ ەیـیمانا وەبـ ەزمانـ ەنـ ـکی.“ موزم ەبکـ ێلـ  یـریعبەت داەنـێو ەلـ

 ۆ بـ ـتێتوانەد مڵ اەبـ ،ەشـانێکەنێو ەو نـ ەزمانـ ەنـ ـشیتەهجەب یکـیبـکات. موز کێشـت ە لـ ـریعبەت ەیـیمانا

ــ  ــتێبتوان مــانەکیەرەه( Medium( ەیمــیۆ دیم وەبــ ــتێبب ەمــێئ ــ  ەوەــەیگ ڕێ ەل  کان ەرمــۆف ە لــ ــکێرمۆف ەب

ــ  ــریعبەت ــ  ــنیبتوان ەیوەئــ ۆ بــکات. بــ ۆیخــ ەل ــ  ێگــو ــتێبەد  ــن،ەیبــوون بگ  ەل  ەچونکــ ــن،یبگر ــکیموز ەل

 ە خـۆد وەئـ شەمـەبـگات. ئ یـێپ  ـتێتوانەد ی لیشـک ەت یرە هونـ ەزمـان و نـ  ەنـ ەکـ ،ەیەنێشـو وەئـ ـکیموز

 .ــتێنەیەبگ  مــانێت ــتێو ەیەد رەپنهاوۆشــ  ەکــ ،ەکــیموز ەیــییکیز یتافیم

 ە کـ  ،ەـەیه یـیژووێم یسـاتەچرک ەلـ ـکێرۆ ج کـداێکولتوور مـووەه  ەلـ ەکـ ـن،ەیبگ ێت ییەاسـتڕ وەلـ ـتێبەد

 ەـۆی. بکری ف یئاسـت رەسـەل ـانی ـتێب رەهونـ یئاسـت رەسـەچ ل کات،ەدروسـت د ۆیخـ یرەنـێداه یـۆڤمر

  .رچاونەب رۆز یکـییەتیەماەک  ەشـیمەه رن،ەنێداه ەیسـانەک وەئـ ەیژمـار کـداێتەللیم مـووەه نـاوەل ـنین یبەد

  رىەهونـ  ەلـ ـنیتوانەن ،یکـورد یکولتـوور ەلـ  شـتنەیگ ێت ێبـەب ەمـێئ ەکـ کاتەوا د ەشـ ەمەئ رە هـ شقاەع  دواىەب

 ت ەهجـەب

 ی رەواوکـەت تەهجـەب یکـیکولتـوور، ئاوهـاش موز ەبـ ەکـراو یزمـان بـارگاو نۆچـ کـووەو رە. هــنەیبگ 

 یکــیموز یــژووێم ە لــ ەتــەبیتا یک ێســاتەچرک ــم،ڵێباشــتر ب ــانی ،ەــەیمێئ ینــاو کولتــوور یکانــەنانێداه

 ی رمـۆف ەبـ مان،ەمەردەسـ مەئـ ینـاو کولتـوور یکانـییەرەو هون یبـەدەو ئ  یکـریف ەـیکا مـووە. هیکـورد

 م ەلـ ەمـێئ ینسـان یو ئ ـتێد تەهجـە. بەکـردوو ەمـێئ یـایدون یشـانەو داو یـ ەیرانێو ەلـ  ـانیریعبەت ـاوازیج

 ى ەکــەرە. هونــنیز ێپاریب ــتێبەو د ەکــراوەن یســتکارەد ەینێشــو وەئــ ۆبــ  ەوەتــێگوازەد ەــ ەیرانێو ەخــۆد

 ە لـ  ێگـو ەجـار کـ رۆ. زکی سـتاتێو ئ یجوانـ  ەلـ ڕەپـ یشـەوەناو ،ەـەیرانێو ەیوەرەد ەکـ ـک،ڵێما ەبـ ـتێبەد

 ەوەرەد ە لـ رە گـ  ـک،ڵێما رچـاو،ەب ەتـێد یتـڵ اەرهۆخ یکـڵێ ما کـووەکوردسـتانم و گـرم،ەد تەهجـەب یـیرانۆگ

 ە کـ  مڵاەبـ  ،ەـەیورەگ یکـەیەالوەک ەیگـێج  ێنـدەه ،ەشـاوەو داو تووڵاەو وشـکه ەرانـێو ـن،ەیبک  یماشـاەت

 یکای سـتاتێئڕپ  ییسـازەخشەو ن ـگاریو ن خـشە ن ەبـ  ەنـراوێازڕ ،ەڕیو تـ نـگڕە ەلـ ڕەپـ ،ەیوەنـاو ەتـیچەد

 ی دوا ،یــایدون یکانــەنگ ەتف ەیقــەو ت ەورەگــ یکــێغاوەغاو نــاوەل  تەهجــەب کانــىییەرانۆ. گی تــڵاەرهۆخ

 .ینگـەدێو ب یـینهاەتەب امـان،ێڕت ۆبـ مـنێه یک ێ نێشـو ەیو ەنـیزۆد ۆبـ ەکـڵێوەه  ـنەڕیاپڕ



 گرنگتـر، شە وەلـ کـووەڵب ـن،ەیبگ ێت یـێل ەیوەئـۆ ب ەـیین ـداێت یک ێشـت نهـاەتەب تـدا، ەهجەب کانـىییەرانۆگ ەلـ

 ە کـ ت،ەـینا ەمانـا بـاو وەبـ ەشـتنەیگ ێت مە. ئــنەیبگ ێت ی ـێل ەیوەئـ ۆبـ ێداتـەد کمانێشـت تەهجـ ەب ەکـ ەـەیوەئ

 ـت،ێد ەـیمانا  وەبـ کـووەڵب گات،ەد یـێت سەکـ مـووەو ه یردوونـەگ یکـێ و زمان حڕۆ ەلـ ەـریعبەت ـکیموز

 ، ەــیین ربردنەســەکاتب ــکی. موزشــتنەیگ ێکتێل ۆبــ ەکــێمیۆ دیم ،ڤــیکاتین ۆمۆک یکــێ زمان کــووەو ــکیموز ەکــ

 مـن، ەک ەمـێ ئ یـایدون ەیانـییرانۆو گ یدۆلـ یم وەئـ ەی. ژمـارنسـانیئ ۆبـ ەکاتـ ی هـاەب ەیوەانـەڕگ کـووەڵب

 ە کـ متـرن،ەک شەانـییدۆلیم وەئـ ەی. ژمـارـن یب نهـاەو ت ـنێیدابن ـانیگرتنێگو ۆبـکات کات بـ ێوامـان لـ ەکـ

 ی خالقــ ی رەزهــەم یال کــووەو ــت،ێبەن نــگەد  ەیســتەو واب ــتێبەه ۆیخــ ۆییخەربە ســ انــدایا یت ــکیموز

 ە لـ  کـووەڵب ،ینگـەد ەلـ  نهـاەت کەنـ ـن،یبگر ێگـو کاتەد رمـانێف ەیکـەک یموز ە بـ ـایحیە تەهجـە. بـنینی بەید

  ـتێب کەیەسـتەو واب ەلـۆیک ،ەوەبکاتـ ڕکات پـ یییشـاۆب ەـیین ەوەئـ ۆبـ نهـاەت ەیکـەک ی. موزیشـەکەک یموز

  ەیوەانـەڕو گ ـژێبیران ۆگ ینگـەد یکردنـی تەیلۆیک  ەلـ ـکیموز یزگارکردنـڕ. ۆیخـ ینگـەد ۆبـ ایحیە تەهجەب

 ۆی خەربەسـ

 .تەهجـەب یکـیموز یکانەتڵەسـەخ  ەلـ ەکـێکیە ،ۆیبـ

ــ  نهــاەت ــکیئاوهــاش موز ،ەــیین نــگڕە یــیگ ۆلۆنیمۆنیف نهــاەت ۆتابلــ ەنــدەچ  یــیگۆ لۆنیمۆنیف ەی گــڕێ ەل

 ی ئاخاوتنـ یشـنەچ ،ەوەنیبناسـ ـکیموز کـووەو ـکیموز کاتەد ێوامـان لـ  ەیوە. ئـەوەتێ ناناسـر ەوەنگـەد

ــ  ــادایت  ــک،ێمیۆدیم بــن، ەد ەکــ ــک،ینۆهارم ە لــ ەک ێمەســتیو س تــم ڕی ،ەکانــەتەئال ینگــەد  ــاواز یج یرمــۆف ەب

 ـانەیوەئ یـزێه  ـانی ،ێنـەگ ینا نـگڕەزمـان و   ەینێشـو وەبـ گاتەد( Tonalität( ەتـێتینالۆت مە. ئــنێنرێدوەد

 ێ لـ یـریعبەت ـانی ـت،ێبگوتر ەـیین  کێشـت یچونکـ هـا،ڕە یکـێخۆد ەتـێبەد ەـۆیب  ـکیموز ی. زمانـێنـەگ ی ب ەـیین

 ەی وەوونکردنـڕ ک،ێشـت ەبـ ـتێنەیەمانگ ەد کـووەڵب ،ەـیین کێشـت یرەنـەیەگ ـشیتەهجەب رىە. هونــتێبکر

 ۆبـ کمانێشـت رەهونـ  ەلـ ەشـنەچ  مە. ئـ ەـەیه  ەیوەئـ کـووەو یتـۆیەخ کـووەڵ ب ،ەـیین ۆیخـ ەیوەرەد یخـۆد

 مانبــاتەد کــووەڵب ــکات،ەید ەوەزمانــ ەیگــڕێ ە لــ کــریف کــووەو ــن،ەیبگ ێت یــ ێل ەیوەئــ ۆبــ ەوەناکاتــ وونڕ

 وون ڕ مـانۆ خ مـانۆخ ـدایایت ەکـ ،یوجـود  یکـێخۆ. دـنیب مـانۆخ مـانۆخ ەکـ ـک،ێنەمەو ز کێ نێشـو ۆبـ

 ـنیژڕێب نـگڕە ـانی ـنەیبک  ەقسـ ەیوەئـ ێبـ ،ەوەنـەیبک 


