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؟ ك المان گرنگهتا چ ئاست وشت هه هڕا یئا  
تا چ  ا ههیوه آه ئا ارهیم پرس  ئهیووڕ  وومان بووه بهڕن جار یند چه  مه ئ ك لهآ هیموو  گومان ههب

ش المان ین و چیزان وشت ئه هڕ   بهیچ  مها ئیئا  ت؟ وهب  ههیوشت المان گرنگ هڕ تب ك دهئاست
ر له  ده به   ترهیكستو ان ههیووه وشت ئاب هڕا یان  ئای  مان؟ وه پخش به  ئهیوشت ه بیمانا
ست و  هه یكآۆڕ و ناوه  انهیۆ مریكاتینوشت له ب هڕ  بگره  هییو نووشت ئاب هڕگومان وو؟ بئاب
ان به یستیوت پیانگری وه ده انهیكمك ر چه ان به ههی ژیآان وته سوآه موو هه ، هه ئاراوه  تهوه د زهۆس
 یۆخ  هڤۆو مر  ئهی قهیل ر سه سه  تهۆوت دا آه رهش ل مه ئه  هی ان ههیۆ خیت بهی تایوشت هڕ ینیخش به
ژانه ۆڕ یشتنی دان وسان كات؟ ههی  دهی هو آار  جوان بدات بهیكوشت هڕ توان ك ئهتا چ ئاست هه
دا و  مهۆزاندا و له آ آردن له خۆگۆ گفتیتنۆآه چ ره  گهیوشت هڕت ردا ب  گوزهیكنر شو هه له
وز  نه  وهیان چاویانی  بهی وه وآاته  لهڤۆ مر، آه ره  گهیوشت هڕگومان ردا ب روبه ر آار و ده سه له
  وه هیۆ خیوشت ه ڕ وت به سوآه ن ههۆت چت بزانب  دهیژ دا دهیت   آهی زانهو خ ت و لهن ئه هه
 ڤۆ، مر هڤۆ مری ژانهۆڕ یانی ژیآان وته سوآه  ههیچوون وهڕ  بهی آه هۆوشت آ هڕ  واته آات، آه ده
  چونكه. ت ناناسیشۆ خیت هیاڤۆ و مریۆ خیتس  آهی بوونیت ماناناس وشت نه هڕر  گه ئه
ان ی ژیآۆڕ آات، ناوه آان دروست ده هییند وهی آه په  هی هییر گهیآار  مهتسیو س وشت ئه هڕ
 یھانی له جڤۆ مری و سنوروشت ه هڕوه،  هڤۆ بوون و مری آه هییزۆریمانا پ  خات به رده ده وه
و  ره ت بهژانه بتوانۆڕن ۆآات چ ده  هی آهۆریم ب  ئهیر ابهڕش ۆش هیو وه، آه ئه آاته ادهی جڵ ئاژه
 ی بوونڤۆ به مریآان كدا پلهڤۆر مر ند له هه مه هو  دهیكوشت هڕ یت هیت، بوونر  بهیوتن كهشپ
 ۆمی ئڤۆمر  هییسانا ن  هیۆب. یلآتو رئه نتهی ئیكئاست   بهیاندنی بات، تا گه ر ده و سه ره  بهیۆخ

وه  تهیزۆك بدكان هوشت بن، خ هڕ به   وشهیمانا  وه آه به تهك بیوه نز كهكان ت له خهبتوان
 ییووڕ و دووۆو در  نهیق و آڕ یآان الوه ت دوور له آهرزدا ب  بهی انهڤۆ مریكان له ئاستیوشت هڕ
وو له  ئابی وشه. دایفا ت وه  ك لهاوی آانیبوون اردا و  نهی له بیژدانی و و بیستو  هه بو
 ی گانه بیآان ك آلتور له آلتوره م وه به  هییآورد  آه  آه ه وشیك خود دا وهیوار  آوردهی مهۆآ
ما  ش بنهیو ئه  گرتووه، آهیر وه  وه فه ره ش له شهیوه آه آورد  آوردهیل ناو گه  تهۆهات  وه به ره عه
 ی ئازادیرگا  دهی داخستن،وه آانه هییززبا گه هڕ  فتاره هڕ وه به تهستر به  ئهیآان هیی وه كدانهل
 یر زار سه  بهیوام رده ووش به ئابی ت وشهب آدا هه هی وه ته ل و نه ر گه ناو هه  لهیزباز گه هڕ
 ی  وشهیند وهن  تهرفراوان بخر  بهیآ هییاوازیج  ستهیودا پ رهل  واته ت، آهگر رده وه وه هییآان كه خه
ست و   ههیآ هیما نهوشت ب هڕم  به  هی  ههی انهییزباز گه هڕ یكشتنڕوو داوشتا، ئاب هڕ ڵ گه وو لهئاب
 ی تووشڤۆر جار مرۆن، زی آه ده  وه پیفتار هڕ  ژانهۆڕكمان آ هیموو  آه هه  هی  ههی انهڤۆز و مرۆس
 ۆوان ب وه چونكه ئه آاته ان دهیت ه ڕآان  هییت هی مهۆ و آینیاسا ئای ی به پڵ مهۆت آه آب ك دهكان خه
ن  انهڤۆك مرل  گهیكوشت هڕ ین ت خاوهی آه ماشا ده  آه تهم ن، بهبر وو ناو ده ئابب   بهڵ مهۆآ
وو،  ئابن ب ان دهی پڵ مهۆ آیآان انهیرست په نهۆاسا آیآه   هی وه نھا ئه ته  وانه  ئهیدا تاوان رهل
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وشتترن له  هڕ ك بهل گه  آردووه، بگره ان ون نهیۆ خی انهڤۆ مریزۆست و س وان هه  ئهیچ آه
دا  رهمن ل. نداران استمهیشگا و سی دانیآان ارهندآستا و خوۆخ و مامال و ش ك مه  وهیككان خه

وشت  هڕوو وان ئاب نیاوازیزانن ج ستا نهتا ئ ت ههچ ئهم آه پ آه ده  سانه و آه  ئهۆشه ب بانگه
  زانه نه  هینا وا جار له زاێند خابن هه م مه رزن به ر بهۆ زیكوشت هڕ ین خاوه  هیان وایشپ  ، وه هییچ

 یوشت هڕ یرا فت ره سه  هی وه ئه  سانه و آه  ئهۆگا بڕن ی، باشتر هیر زاناۆآه ز  هیش وایزان و له نه
  ت له قسهچ ئهپ  ن چونكه آه نه  تا قسه وه ان ئهیوه،  نه ن پاآبكهی ناشری ان له وشهی بن زمانۆگفتووگ

 یم رده  سهۆمیئ  ر بن آهبا ف. ن آه ده  آه قسهی وه ك له وهت ك جوانتر بل ان گهیر اندا هونهیآردن نه
 دروست یت هیڕوشت هاو هڕت، ب ندتر دهر ب ت ههتا ب وشت هه هڕ یم با ر چووه به سه وو بهئاب
.هییزۆس دیو  پتهیگ هڕوشت  هڕت، نكد پیفادار وشت وه هڕآات  ده  
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