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 ی قادریدین، له دیڕ اپهڕ ی دوایآان ره رانكهی سه  آورده
                         وه هی ییاسیل ئه

ز بورهان ڕ  بهۆدا بیكم  له وهن دوییاسیل  ئهیز آاك قادرڕ  آورد بهینگ زو  دهیند رمه هونه
ن ۆ چی وه  آردم، بهیرسام واو سه  تهییی خنه هڕ ی  وشهێند  ههینیرب هند به د رمه  هونهیدیج مه

ز ڕ به. بات دا دهڕ به الیۆ خیاآانڕروی بی وه كدانهه لی وهوش  بهیزڕ ك به  وهیكند رمه هونه
  هی ییت هی مهۆآ  اتهیت له بنگر  دهیی آوردییانۆ و گییقیسۆ میر له هونه  خنه هڕد یج بورهان مه

. ستداوه ده ان لهی ییرانۆ و گییقیسۆ میر  هونهیت هی آه بوونی وه وروپاوه، به  ئهیآان هی ییردآو
ك به م آه  وتووانه رآه ده  تازه  و الوه  ئهی وه  ئهۆدروسته ب  خنه هڕ یك آار ش وه مه ئه  ارهید

و  گ به م نه به. وه هیننه آا بیی آوردیقایسۆ مۆبارتر ب  لهیكو داهات  وه اندا بچنهی آه ره هونه
 له ی وه ت بهب ند نه سه ان ال پهیوروپا  ئهیوتوو كه هه   تازهیكژ بییرانۆموو گ  ههی هی وهش
  هی وهو ش خابن من به  مه.وه هی یی آوردییرانۆو گن  ته ناوهان هی ییر گه ك تازهم اندا آهیآان پهیآل
  ت و بهزان ن ده سه هڕوروپا به نا  ئهی و الوانه  ئهینگ  دهییاسیل  ئهیز آاك قادرڕ  آه بهیزان مده نه

ن  سه هڕ نای  وشهی له برییاسیل  ئهیآرا آاك قادر ، دهییوار  آوردهیتیر وه له دابونه آاته اندهیدوور
 یی آوردیآه زمان  هیمواه، پیل بكردای دیۆدا خ م آونجه گ له  چووبا نهی دیآ هی  وشهیدوو وه
 تردا آاك یكله خا. ن سه هڕ نای  وشهیبر  هی بخرای دیآ هی توانرا وشه و ده  نده مه هو  دهیكزمان
ان ی آوردیلیشم  نهیكژی آی وه  ئهیتازانه له بر  ژه بییرانۆو گ ت، ئهژ هی  دهییاسیل  ئهیقادر

له    دووره  چوونهۆم ب خابن آه ئه مه. ان هاوردووهیآ هی وه چوون آووتكه انهیآان پهیآل  هیبخستا
ر  به نھا له ه بكات تهیژب ته   به آووتكهیۆ خی آه ره رانبه  بهڤۆوه،آه مر هی ییت هیاڤۆ مریكتیر نه موو هه
 یكل مه گهاسته ئڕ. هی  ههی تریكو زمان  هی  ههی تریآ هی وهه و شی  ههی تریكنگ هڕ ی وه ئه
. ماشا بكات ز ته ب و ناحهیق هڕ یچاو   بهی آه نھا دوژمنه ت تهش  دهڤۆم مر ن بهی سته ردهژ
قا و یسۆو زمان و م انه ئهیشیویوه و زان پهیو آل ئه  نه دیچۆب  انهیویموو زان ژانه ههیو آ ئه  هیمواپ
ان یت ر بووب رانبه ر به به گه شدار بوون، جا ئه شدا هاتوون به وه  ئهڵ گه  آوردن، لهیه  انهی ییرانۆگ

به   انهی ییوروپ ژه ئهیو آ وات و ئهڕ  دهیر سه  لهییاسیل  ئهیز قادرڕ سان بهی د.یییۆ خیكستیبه و
نم له ی ناشرییوروپ  ئهیكژیستا آتا ئ م ههۆ خیحا شبه بات، به گانه ناوده بڵپاین و سیناشر
 و ش جوانیكموو آورد ك و هه هی ییوروپ موو ئه ه ههییرج ن ش مهی، پاشانوهید دا نهیی آوردیكپیآل
 یڤۆر مر رانبه  بهییاسیل  ئهیز آاك قادرڕ  بهی انهیستیاسڕچوونه ۆم ب شدا ئه وه  ئهڵ گه له. تخ بۆش
 یكت ویر ساباتژ ك لهر نابه ك په  وهیۆت خب چ نهی نادروسته چونكه هیك آارییوروپ ئه
ن و یناشر  ژهیو آ  ئهیت آه خاآنبھ دا هه وه قا به  بهیكسته چاویوت، پر گوزه دا دهییناف نده سكه ئه
له . وهیخش  بهییاسیل  ئهیان به آاك قادر ییو ئازاد  وه وانه  حهیكنیم زه  بسته  گانانه بڵایسپ
 یآات آه له دوا وه ده و آوردانه  بهیت هی سووآاییاسیل  ئهی تردا آاك قادری كهی دیكخا
م  به ن شك ده گمه ده. بات ان ناودهیر رانكهی  و به سهران نده ته ههۆانكردیووڕوه  نهیڕ اپهڕ ی روازه ده
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ش ۆخر و دران آه تی  سهۆت بچ ك دهس ر بن، چونكه آه رانكهی ندا سهیڕ اپهڕ ی دوایآان له آورده
ران و  نده هه  ته  هاتوونهییرگ مه ن به آولهیڕ اپهڕ ی دوای و آوردانه  ئهی نهیرۆم ز به. تب

ان یش وانه وتوون، ئه و پاسدار آه  ندرمه  ژهی ر گولله به ان وهیوه  ته قبوونه هڕ گاداڕان له یشیدان سه
زگار ڕ یت برسیرگ  مهی شه هڕ ان له ههیۆ خیسوآار انه چ آهیوویران توان نده    هه  ته شتوونهی آه گه
ان له ی تهو و  ئهننیر اپهڕ ی دوای و آوردانه ر ئه هه. ن و بكه  آاولكراو پتهیكت ویر خانن چ ژ بكه

 یست دان ده نن سهیڕ اپهڕ ی دوایآان  آوردهی ماندووبوونینج هڕر  زگارآردووه، ههڕمردن 
 ی وه ئه. ژآردووه آوردستان دریی ئابووریت و بار هو  دهیزگا ن دامودهیند  چهۆان بییت ارمهی

 بووه، له یۆ خی آه اوه خاك و ئیزۆسكدا د له بواریۆ خیحا شبه ت بهبووب ش نهیدن رمه هونه
 یرآردنیستگ  دهیوروپا دا، آات  ئهیر رتاسه  سهیآان شاندانهیپۆنفال دا له خ و ئه    بجه ه  ههیآان نهۆب

 یآان وره گه  شاندانهیپۆ، خ آوردستانیرخاآ  سهۆا بی تورآیرش هیله آات. ج ئاالنۆ ئبدو عه
 ی دوای و آوردانه  ئهی نهیند ش چه وه  ئهیاڕ ره سه. هتد...  و یانكفورت و سدننسا ف هڕ  فهلبروآس

شدا  وه  ئهڵ گه ن له به ر ده سه به  وه ر به آارآردنهآاتژم"  ده "ۆشت ب ژانه ههۆڕ ی وه  ئهین دوایڕ اپهڕ
ندا ی و نووسییریووناآبڕ یت چاالآترن له بوار وی وه  ناوهیآان شتا له آوردهم هتوانم ب ده

 و ییریووناآبڕن و ی نووسیوه به آار تهنم ان دهیۆ خیانی ژۆ بی آورته  هو ماو ئه  چونكه
 ییی نده ناهه  پهی رانه نده و هه ران دا ئه نده  ههیر ساباتژ ن له به  دهیر سه وه به هی ییی وه ته  نهییزۆسد

 .نی به ناوده  كهان به آووتیآان هۆڕش  مهموومان داوه و ئ  و به ههییاسیل  ئهیبه من و به آاك قادر
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