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 فۆتسیرک :یدنهڵۆپ یرهنێهرهد ینیسوون
  یکسوۆکیلراو

  
 رتناسائ ،ۆناش یەتخەت ەل روود ،ۆناش یناكهنیقهتسار اتسۆمام
 ۆناشهب نهدان یگنرگ ناوهئ یتشگ یکەیەوێش ەب ،ەوەنێرزۆدەئ
ههرهب هرابود و تیرەن و باد یەوەندرکەرابدنەچ ۆب كێرێمائ كهو
هپرت یهناواچرهس وهئ یودهل نێڕهگهد وكڵهب ،هشێڵك یهوهنانێهم

 یناكهڵۆه راجرۆز یهناودنیز ەمژوەت وهئ یودهب ،تێدهوێل نای
هب نوامادشۆد هك ,تێنێڕهپهدێت هنایمهدائ وهئ یتاماشهح وشیامن

  .ید یکێناهیج نای کێناهیج یهوهندركیپۆك رهس
 یناكهنوتس هك كێلهگناهیج یندنارفهئ یربهل همێئ

 ،تێتسهبب هوهب تشپ نای نارهنیب ڵهگهل تێب ندركۆگوتفگ
 رهسهل تاكهد تخهج هك ،هوهنیهكهد یپۆك ناهیجهل كهیهنێو هڵهمۆك
 ادشیتسارهل ،نێفکەدڵەه هوهشهكور رێژهل یەنازۆسو تسەه وهئ

 تسهه ینتسخرهد ۆب هیین ۆناش یتسناوت یهوێشواه كێتش چیه
  .ناكهواراش هزۆس و

 مۆخ ژۆر یاود ەل ژۆر ،مەکەئ ناشخەپ ەل وور ینێونێر ۆب راجرۆز
 رەب ڵاس تەس یەکیزن ەک ەنارەسوون وەل ەوەمەکەد ریب ،منیبەد

 ینووباوائ یفسەو ەوەتۆک ەب و اسائرەبمەغێپ اتسێئ ەل
 یەڵێلووب وەئ ،درک نایناکەیپوروەئ ەدنەواوخ

 اتشێه ەک ەوەکەیکیرات وان ەیادێڕف ینامەکەیتێناتسراش



  .ەوەتەویوەڕەن
 لێسرام و نام سامۆت ەل،ەوەمهکهد اکفاک زنارف ەل ریب نم

 وەئ وێن ەل یزتێۆک ڵێوسکام نۆج ۆڕمەئ مناوتەئ .تسورپ
  مەکبرامژەه ەلەگرەبمەغێپ

 هك وبدركهوهب نایكرد نایۆخ یتسورد یكام هب ناوهئ وومهه
 متسهبهم ادهرێل نم ،هین ۆب یهوهناڕهگ و هیهوێڕهب ناهیج ییاتۆك
 یدنهویهپ یلێدۆم ییاتۆك وكڵهب ،هیین یوهز یەراسەه ییاتۆكهل

 ویتهیاڵهمۆك یمتسیس ییاتۆك ،هناكهڤورم ناوێن یواب
 ەل و ەرێل ەمێئ ۆب ەرەگیراک یکێمژوەت ەمەئ ەک ،نادڵەهرەس

  .اداتسێئ
 هك نیهمێئ ،نیژەئ ەناهیج مەئ ییاتۆک یاود ەل ەک یەمێئ ۆب
هل وهژۆڕ رهه هك یەنایێنالملم وناوات وهئ ڵهگهل نیژهد ورهبور

هواڵب وشرهپ هندنایهگار اگزهد هك یهوهل رتارێخ ێون یكێنێوش
 مهئ ناشاپ ،نبهداپرهب هوهنزاوگب ینامۆب نهگباڕێپ اینود یناك
هههل ییاتههۆب هك نبان ریگێج رهكسڕهو یكهیهوێشهب هنابوشائ

  .نبهدنو هوهناڕهگ ێب ادناكهڵاو
هل ،نیهكهد نادهقۆڵبائ وسرت ویناسوهتسهدهب تسهه همێئ

هس هك شهناراویدوهئ ،هوهنیهكبزرهب ناكهرهوات هوامهن ادناماناوت
 كێتش چیههل ،نیهكهد نایتسورد یقهرەلهك هب و هناتخهسر
 و نتساراپ یاواد نایۆخ هوهناوهچێپهب وكڵهب ،نزێراپنامان

 یهزووهل هروهگ یكێشهب ەک نەکەئ ێل نامۆتوەئ یکەیرێدواچ
  .نهبەدراکەب نامنایژ

 یەوەل نیەکب کەیاگین نیەدبڵوەه ەواڕبێل نامەوهئ یزێه رتیچ
  .تێرەزوگەد ەوەناکەراوید و اگرەد ویدوەل

 رەه تێبەد و تێبادارائ ەل ۆناش تێبەد ەک ەیەوەئ رەبەل کێر
  .ەوەتێزۆدب یۆخ یزێه ادشێوەل

  ,ەیەغەدەق ادیایت ندرکریەس یەیاگێج وەئ وان ەتێناوڕب ات
 ەل .ەوەتێرکان نوور ەک ەیەوەئ یەوەندرکنوور یڵێو ەکەناسفەئ"
 ەل تێبەئ ادماکائ ەل ،ەوودناپسەچ اد تەقیقەح ەل یێپ یەوەئرەب
 یناڕۆگەنتاه یفسەو اهەو اکفاک "ەوەتێسریگب ادوارکەنەڤار

  .تاکەئ سۆیتیمۆرپ یەناسفەئ
 ۆناش یفسەو ەناشوو مەئ نامەه تێبەئ مەکەد تسەه یڵووق ەب



 یەگڵزنەم اتۆک ەتەقیقەح یەداز ەک ەیەیۆناش ەرۆج وەئ و نەکب
  .ەوەتێزۆدەئ ادوارکەنەڤار ەل یۆخ

 رەسەل یەناوەئ ،ناراکۆناش وومەه ۆب مزاوخەد شەیۆناش وەئ رەه.
 ەوەمڵد یاگناک ەل و اد نارەنیب وان ەل یەناوەئ و نۆناش یەتخەت

  .مزاوخەد ەوەئ
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