
 .ختەس یکەیەوان.. ژێدر یکیەگاێر ابانی ۆب ەوەرالندیئا ەل

 
 عەبدولسەمەدقادر : یکردنەئاماد

 

 ایکۆن یایمپانۆک ەڵگەل ەفتەھ ێس ەل اتریز ەیماو ۆب ،یژەئ( نتێک - نۆلکستۆف) ەل یەتانیرەب یکیەتاڵھاو نیسوا مارک
و  رەنوس ینڤیچ ەیستگێو ەک ەیکەیەلتوورەک ەانی ەل (ختەس ەیوان ..ژێدر یگاڕێ) یبێکت یرەنوس ،ەکردوو یکار( رێولەھ)ەل
بووم،  رسامەس ێیپ رۆز یاستەڕکردم ب ۆب ەیکەبێکت ینینوس یکانەکارۆھ یباس یناس کترمانیە اتریز ەرانیشنبڕۆو  ندەرمەونھ
 .مەبک داەڵگەل ەییەیمانید مەدام ئ یھان ەیکەبێکت ینینوس یکۆریو چ رھاتەسەب

 

 بوو؟ یچ ینینوس  یکارۆھ تڵێب مێپ یتوانەئ ن،ەبێکت وەئ یرەنوس زتانەڕێب داێپ مەئاماژ ەوەرەسەل کەو: اریپرس

 یکردنێپ ستەد ەل رەب کەیەکارم کردبوو، ماو دایوانەژنامڕۆو  نینوس یرەھون یبوار  ەل ەبێکت وەئ ینینوس شێپ: مەاڵو
و  نڕیو ک ەوەندنێخو یبوار ەل ەیوانەئ انیناسراون،  یسانەک بداەدەئ یندەوێن ەل مڕێھاو کێندەھ مداەکڕەکو ەڵگەل مەکەشتەگ

 یتەبیتاەب تانەکەرەفەس یزموونەئ ۆیک ەیبارەبنوسن د کێبێکت کاتەئ ستیوێپ وتمو انێیپ زمووننەئ ەب بداێکت یشتنۆفر
 ەتاک ەتێبب ەیوەئ ۆب وانمانێن یندەوەیپ یکانیەرەگیو کار کارۆھ رەسەل یوورد ەب( مەکڕەباوک و کو)یمن وانێن یندەوەیپ
 ەب مانۆخ یکانیەنیبێو ت رنجەس ژڕۆ ەب ژڕۆ ایجەب کیەرەھ نیوتەکڕێ مداەکڕەکو ەڵگەل م،ەکەبێکت یتەباب ۆدروست ب ەیرچاوەس
 رەسەل ەنۆچ کانمانەچوونۆب یاوازیبدات ج یشانین استڕ ەیەیگەڵب کەو ەنانینوس وەئ مانەکەشتەگ ییتاۆتا ک نیبنوس ینێنھ
 ەیوەکاردان یگومان ێب نیدوور یکیەگاڕێ یکێشتەگ ەل نیاوازیج ەیوەدوو ن ەک ەمێئ گامان،ڕێ رەس ەنێد ەیووداوانڕ وەئ
و باوک و  کیدا مەرجەس ۆب تێب رەدیتەارمی یکێزموونەئ ەک ەیەوەئ وامانیھ کانەووداوڕو  ەشێک ۆیک ۆب تێبەئ اوازمانیج

 ەمێئ کەو یکییەشەرکەس انی کێشتەبتوانن گ ژانڕۆ ەل کێژڕۆ ەک تێب کێرەو ھاند انیکانەشێک یرکردنەسەچار ەل انیکانڵەمنا
 .نەبک



 

 بوو؟ ندەچ ەیکەنینوس ەیبزانم ماو مەکەئ زەح تەکەبێکت یتەو باب ەرچاوەس ەتاک ەبوو تانەکەشتەگ: اریپرس

 ێپ کمانڵێسا ڕیب ترمانەمۆلیک زارەھ٦١ مانداەکەشتەگ ەل مەاڵب اند،یخا یواوەت یکڵێسا یو پاکنوس کردن نینوس: مەاڵو
 .چووەن

 نەبک کێشتەگ کاتەئ زەو باوک ح ڕکو کەو یکرد ێل یدوا تەکڕەجار کو مەکیە ەبوو ک نۆچ زتانەڕێب ەیوەکاردان: اریپرس
 ؟ەوەکەیەب

بوو  ڵسا ٦٢ ینەمەت مڕکو ی(سام) ەکات وەئ نیبوو( یرێربەکانت) ەل ٠٢٢٢ ڵیسا یسمسێکر شێپ کەیەفتەجار ھ مەکیە: مەاڵو
 زەح یووت ژ،ڕۆ ٦٢ ەیکینز ەویەدا ممەاڵو بمەئ ەوڵەماەل ژڕۆ ندەچ داڵسا یرەو س سمسیکر یکانەادی ەکردم ل ێل یاریپرس

کرد  یداگرێپ وەئ مەاڵب رماەباران و س رەبەل یەگونجاو ن ەیکەکات ستاداێئ ەووتم ل ل؟یپاسک ەب نەیکورت بک یکێشتەگ ەیکەئ
 ٠٢ انیوانێن یدوور( نۆلکستۆف ۆب یرێکانترب) ەل کردێپ یستەد مانەکەشتەگ سمسێکر شێپ کێژڕۆ ندەچ شکاندەن مڵد شیمن
( بی ئێم ئێکس) یرۆج یبچووک یکێلیپاسک( سام) بووەسارد ن رۆبوو ز شۆخ یکێتاوەھ ەژڕۆ وەئ بووەھ ختمانەبوو ب ترەمۆلیک
 کمانەیەمێخ ایرەد نارەک کینز یکێدارستان ەنانمان خوارد ل کێانڕستوڕێ ەل( نۆلکستۆف) ەنیشتەیگ ەژڕۆ وەئ ەڕۆیویبوو دوان ێپ
تا  نیوەبخ یماتوانەن رماناەسەبوو ل ڵسا یوەش نیخترەسارد بوو س رۆز ەندەرچەھ کردەڕێب داەمێخ رێژەل مانەوەش وەئ داەڵھ
 ەب مەبک کتیدا ۆب نۆفەلەت یچ ەڵێیکرد ئ( سام) ەزوقم بوو داوام ل یمووەھ ەکەمێرخەس مانینیب وتەرکەدەب یانەیب یرۆخ
 ەبووم ل رسامەس رۆز ەداو ارمانڕیوا ب ەمێئ ەوەنەڕێئاواش بگ ێبەئ نیھاتوو نۆچ یووت بووەن یازڕ ەوڵەما ەوەبمانبات لێمبۆتۆئ

 :ووتمێپ ەوەالم ەھات( سام) ەوڵەما ەوەنیاەڕگ وەش ۆب ....ەوۆبەن مانیشەپ ەیکەاریبر

 ؟ەوورەگ یلیپاسک ەب نەیبک کێشتەگ ەیکەئ زەبووم ح ەوورەگ رەگەئ ەباوک: سام

 ن؟یبچ ەیکەئ زەح ێکو ۆب..ەڵێب: مارک

 ابانی ۆب: سام

 ەترەمۆلیک ٦١٠٢٢٢ ؟ەدوور ندەچ ابانی یزانەئ مووتێتوند بوو پ مەناسەھ: مارک



 ێنەدەپشووت ئ کڵێسا ۆزانک ەتیبچ ەیوەئ شێپ ەییئاماد یناغۆق یکردن واوەت یدوا ەباوک ،یەن ەشێک یدوور ییەئاسا: سام
 .ەرەفەس وەئ ۆب ەرباشۆز یکێکات

 

 ەندەچ ترەمۆلیک ٦١٠٢٢٢ یدوور تێبوو نازان ڵسا ٦٢ ینەمەت ەندەرچەھ( سام) ەیکیەرێو بو یتیەئازا ەبووم ب رسامەس ەدووبار
 .ھاندایج ناوەب ڵیەسا کیە یژێدوور و در یکێرەفەس ەل یزەح تێناترس ەک ەوونڕالم  مەاڵب

 مداەاڵو ەباس کرد ل ۆب ممەکڕەمن و کو یوانێن ۆیەیگفتوگ وەئ ۆیک ناڵمنا یروونناسەد یبوار ەل ەندەتمەبیتا رمەھاوس یناۆل
قورس  ەوەانیالەباوکان ب ەیربۆز ت،ێبەھ انیندروستەت یکیەندەوەیناتوانن پ ،ەیەھ کانەیەشێک کانڕەباوک و کو ەیربۆز یووت

 ۆب ەوەکەیەوەن ەخراپ ل یرەگیکار ەتێبەو ئ نەخەئ یشێپشت گو رەھ ەبگر نەبک اندایکانڕەکو ەڵگەل کێکار یشەھاوبەب ەو گران
 تێربگرەس رەفەس مەئ ەیوەئ ۆب مەکیب تێبەتوانامدا ھ ەل یرچەھ ێبەئ ارمداڕیب مەکەرەھاوس ەیقسان مەئ یتر، دوا یکەیەوەن
 .تێنێمەن ەیرەفەس مەئ یزەح( سام)تر  ڵیسا ٨ یدوا ەیەوانەل بووەھ شمەگومان وەئ ھاەروەھ

 

وا  یکێوداوڕ تەیکەئ ستەھ تیبوو ەوورەگ یباوک ێب ەکرد ب ییداو یچۆبوون باوکت ک داڵیسا ٦١ ینەمەتەل زتانەڕێب: اریپرس
 ت؟ێب بووەھ تانەکەشتەگ یکردن ندەسەپ رەسەل یرەگیکار



 مبارەغ رۆز شیوەبووم ئ ەشێکەربەمن س بوو،ەھ رمانۆز ڵێیقاەمەباوکمدا د ەڵگەل بووەھ میو نائاسا زۆئال یکیەندەوەیپ: مەاڵو
بوو  بوونیاخیو  یشەرکەسەل زمەح شیمن یتیەکردوو وەئ ەک ەوەمەکەن ەنەاڵھ وەمن ئ کردەئ یزەمن بوو، ح یرانەگیو ن

 ناکاوەل داڵیسا ٧٣ ینەمەت ەل ەوەداخەب ن،یچووەئ کتریە یدووژمن ەمن و باوکم ل م،ەبک مۆخ یگاڕێ ەب کێشت مووەھ ستیموەئ
و  ێجەب یکار توانمەن تریئ ەک نمیبەئ یوا ەوەکات وەل ەمن کوشتووم کردەئ ستمەھ ەشیمەکرد ھ ییدوا یچۆک ڵد ەیدەڵج ەب

 استڕ کانتەڵەھ یتوانەئ ووتمێپ یکانەجوان یەژگارۆئام ەب مەکەرەھاوس ،ەبووەڵەھ یمووەھ ەکردوو ەیوەئ مەدروست بک
  .تەیبک وتەسوکەڵھ مانەکۆڕەک ەڵگەل نێدرۆدروست و م یکەیەوێشەب ەوەتەیبک

 بوو؟ ەوەکێنێچ شو ەکرد و ل ێپ یستەد ەیک تانەکەشتەگ ینگاوەھ نیمەکیە: اریپرس

 ەک (-Dingleڵنگید) ەیچکۆشار ەل کردێپ یستەد مانەکەشتەگ ینگاوەھ نیمەکیە ٠٢٢٨ ڵیسا یمووزەت یمانگ ٠٧ ەل: مەاڵو
 کەیەوێش رەھەب کێپ ستەد ڵیخا ۆب بژاردەڵھ ەیەیچکۆشار وەئ( سام) رالند،یئا یژئاواڕۆ ینارەک ەیدوورگ ەمچین ەنێوەکەد

 یزانێخ یکورت و پشوودان یرەفەس ۆجار ب رۆز مان،ەکەشتەگ یگاڕێ رەس ەخست یادیز یترەمۆلیک ٨٢٢ندەرچەکردم ھ یازڕبوو 
 یرمەگەو ب نیکرد ێل انیاویجوان و ش یکیەشوازێپ ەیکەشتوانیدان مان،ۆوا بوو ب مانەدوو ڵیما کەو ەیەچکۆشار وەئ ەنیچووەئ
 .خشکراەپ کردمانیستپەد یسات ەنداو رالیئا ینیۆزیفەلەت یکانڵەناەک ەل نیکرد ێل انیئاواڵما

 

 ن؟ەبک لیپاسک ەب ەژێدر ەشتەگ وەکرد ئ یزەح( سام) یچۆب: اریپرس

 ەب المانیپاسک ردووکمانەھ داییتاۆک ەل تێب رۆمات انی انەڤرەک ەکرد ب ارمیشنێکرد پ رمانۆز ۆیگفتگ ەتەباب وەئ رەسەل: مەاڵو
 .تێبەن ڵەیو جو ێشیدابن ەوەشتمینەت ەل کێنیرنشەس کەو کردەئەن یزەح( سام) یتەبیتاەب یباش زان

 تان؟ەکەشتەگ ییتاۆک ڵیدوا خا ەبوو ختەتیپا یوێکۆو ت ابان؟ی یچۆب ادایدن یتاناڵو وانێن ەل: اریپرس

 یکات باس ەیربۆز نیبوو یزینگلیئ یزمان یستاۆمام ێوەل ردووکمانەھ ٦٨٨٠ ڵیسا یناس( وێکۆت) ەل رمەھاوس یناۆل: مەاڵو
بکات  ێوام ل یکیەدوا کێژڕۆ رەگەئ ابووینڵبوو د ەباسان وەئ یستیبێگو یوامەردەبەسام ب( ابانی) ەل کردەئ انمانیژ یکانیەشۆخ
 .ەڵێب مەڵێئ ڵیدوود ێب ابانی ۆب نیبچ لیپاسک ەب

 



 

 بوو؟ یچ تانەکەشتەگ مەردەب یستەربەو ب ەشێک: اریپرس

 ەڵگەل یپشوو یکڵێدابوو سا یارڕیب وەبوو ئ کینز مانەکەشتەگ یکردنێپ ستەد یکات ڵسا ٦٨ ینەمەت ەشتەیگ( سام: )مەاڵو
 ەتەباب وەئ رەسەل ژمانێدوور و در ۆیگۆگفت کێجار ندەچ تێب دایکانڕێھاو ەڵگەل کردەئ یزەح ەندەرچەھ تێرەب رەسەب دایباوک

 .ەوەتێبب مانیشەپ ەیکەارڕیب ەل ەیەوانەل بووەوام ھ یکێستەکرد ھ

 گاداڕێ وەب تێناب ەک نیکرد یئاگادار گامانڕێ رەس ەھات سیلۆپ نیشتەڕۆیئ سکداەو ت کیبار یکیەگاڕێ ەب ایمانڕۆ یتاڵو ەل
 کینز یکەیەچکڕۆشا ۆب رەفەنەمەش ەب یناچار ەبوو، ب ەوورەگ یگرەڵبارھ ینێماش ۆب نھاەت ەک ەگاکڕێ یرەبەنگەت رەبەل نڕۆیب

( سام) شتێھێجەب ەیکەستگێو و اڵجو ەکەرەفەنەمەش وتمەدوا ک کێمەمن ک ەوەخوار ەچوو ووسام ز ندایزەداب یکات ەل نیشتڕۆی
 یسیلۆپ امەڕگ ۆب یرۆز مابووەن ێوەل ەکەستگێو ۆب ەوەامەڕگ رۆز یکیەوانەڕپاش چاو ستاەو رێکاتژم ٠ یدوا ەویەما اینەت ەب
 ەل یووت ەوەتیماوەن ەکەستگێو ەل یچۆب یپرس مێل ەوەمیزۆد کێووبارڕ کینز ەل وەش ەیوین یدوا ەوەئاگادار کرد مەشار وەئ

 .دابوونەناو وەل ەیشانۆرخەس وەئ یترس

کرد  مانەزیف یدوا ەوەکمڕێیەھاو ۆیھەب رانێئ ەیزخانێوڵبا ەل نەندەل ەل مانەکەشتەگ شێپ..بووەھ رانێئ ەل مانەزیف ەیشێک
 ەئاسان رۆز ەرێل انیکرد ووت رانمانێئ ەیزیف یباس ەوەنیمابوو ێل ەیەیوانخانیم وەل ایتورک ەشتنەیگ ەک کرد،ەن انڵیقبو

 .نیبوو شۆخڵد رۆز نیداێپ انەیکەزیف یوانەڕچاو ەفتەھ ودو یکرد دوا مانەزیف یدوا ەوەسانید

 



 بوو؟ نۆچ وتانەبزانم خواردن و خ مەکەئ زەح: اریپرس

دا ( ئاب)یمانگ ەل ایمانەڵئ وەرەب (نیاڕ) یووبارڕ نارەک ەب نساەرەف ەنیشتەیگ شتێھێج ەب رالندمانیئا ەیوەئ یدواەل: مەاڵو
 شتنڕۆی ەنان خواردن ل یدوا یانەیب ٣ ۆب نیوتەخەئ وەش ٦٢ رێکاتژم ەل ەوەنیماەئ داەمێخ ەکات ل ەیربۆبوو ز رمەگ رۆز نیبوو

زوو  یانەیب ەیرجەم وەب نیببر ترەمۆلیک٦٢٢ ەژانڕۆ ەک نیوتەکڕێوا ( سام) ەڵگەل داەکات مەل ەڕۆوین ٦٠:٧٢تا  نیبوو وامەردەب
 شتنڕۆی ەل ەوۆبەئ نکێف ەک نیوتەخەئ رێدوو کاتژم ۆب ختداەدار ودر رێژەل یەبوا رمەگ رۆز رەگەئ ،ەڕۆویتا ن نیبەئاماد

 شتمانڕۆی یاڕکیت نیبوست ەوارێتا ئ ەوەڕۆوین ەل نیکرد یناچار ەژانڕۆ یرمەگ ایتورک ەل و،ەش ینگانەتا در نیبووەئ وامەردەب
 .ترەمۆلیک ٨١ ۆب ەوۆمبەک

 وەل ەڕۆوێن یتا دوا یدەن سمانەبوو ک ماەن ێبوو نان و ئاومان پ یوانۆڵەچ رەھ نیشتڕۆی رۆز یکەیەماو ۆب رانێئ ەل
 نیشانداین ەیگاکڕێ ،ڵێب ێپ کمانیەگاێج اندەیمانگێبوو ت کێنۆرچەبوو ھ ەوەکێژێدرێگو سوارەب ینیب کمانیەکابرا دایەوانۆڵەچ

 سەدووک کەیەماو یکرد دوا یکێنۆفەلەت کێکیەنان و ئاومان کرد  یداوا نیپشکن یکڵێخا ەنیشتەیگ کێرێکاتژم ندەچ یدوا
 انی ینید یندگاێبوو وابزانم خو ێل ەیوورەگ یخانوو کیە نھاەت کێنێشو ەنیشتەیگ انۆیخ ەڵگەبرد ل انەیمێھاتن ئ

کرد  یدوا کانەاویپ ەل کێکیە بوو ەوەستەدەب انیقورئان انیمووەھ انیژەئ ێوەکچ و ژن ل ەل رۆز یکەیەبوو ژمار ەنخانیندەب
 گرتەرنەو انەیپار نیکرد انیشەشکێپ یارید ەب نداینگوەھ ەڵگەل نیکرد ۆب انیرۆز( یرەربەب) ژێدر ینان نەبک ۆنانمان ب

 .نەیکەئ انیبوون سوپاس رباشۆز یسانەک یاستەڕب نینەکێپ انیمووەھ ابانی ۆب نیچەئ لیپاسک ەووتن ب مانێپەک

 

 ک؟ەیەفتەھ انی کێژڕۆ ۆب ەپشووتان داو تانداەکەشتەگ یماوەل: اریپرس

 مداەکیە ەیفتەھ ەل نەیپشوو بد ژڕۆ ٠ داەکەشتەگەل نیب وامەردەب ژڕۆ ١کداەیەفتەھ ەل ەوا دانابوو ک مانەکەرنامەب: مەاڵو
 یکەیەرنامەپشوو، ب ەب کردەئ ژمانڕۆ ٠ یەنایبوو کیەگاێج رەھەمانگدا ل ییتاۆک ەل ژ،ڕۆ ٦ ەکردمان ەرۆز ژڕۆ ٠ وتەرکەد مانۆب

 .ەبوو ەیەوێش وەب رەھ مانەکەشتەگ ییتاۆباش بوو تا ک

ھندستان   ۆالمان ب ۆھاتن ب( سام) یکانڕێھاو ەل کێندەو ھ مەکەبچووک ەکچ ەڵگەل رەھاوس یناۆل ٠٢٢٨ ڵیسا یسمسێکر ەل
 .پشوومان دا ەفتەھ ێکرد س ەوەکێپ مانڵسا یرەو س سمسیکر یکانەنگەئاھ



 نەکەئ زەح نجانەگ ەیربۆز کەو( سام) مەژانڕۆ یکار ۆب بمەئاماد وەخەل ستمەزوو ھ انیانەیب مەکەئ زەح ەک مەسانەک وەل من
 ێل یبوونڕەو تو ڵێقاەمەجار د کێندەھ کردمەئ یزارێب رۆز ەمن ەیوانەجێپ ەمەئ بنەئاماد ۆرخەسەل وەخەل ستنەھ نگەدر
 .بکات یکانەو کار تێستەزوو ھ ەباشتر کێلەو گ ەندەسوودم ندەچ ەک وتەرکەد ۆیب کەیەپاش ماو. ەوەوتەکەئ

 تان؟ەکەشتەگ ییتاۆک ڵیخا ەشتنەیگ ەبوو ک نۆچ ستتەھ: اریپرس

 اتریز ەوەل مەاڵب نەیبک ەکار وەئ مانیتوان نەیمێئ ەوەئ مانووتەئ کردەئ کترمانیە یرەیس بووەن مۆخ یال ستمەو ھ شۆھ: مەاڵو
 ەک داەفتەدوا ھ یژانڕۆ ەل ،یەن یتاەرەس یژێتام و چ مانەکەشتەگ کردەئ ستمانەھ داییتاۆک ەیفتەدوا ھ ەل نیبوو نگەتڵد
 یدیھات ئ ییتاۆوا زوو ک مانەشتەگ مەئ نۆچ) مانووتەئ کردەئ کترمانیە یرەیس ەوەکردەئ رمانیب نیشتەڕۆیئ (ۆیکۆت) وەرەب
 نیب ەمێئ ەوەئ کردەن مانەڕباو نیستاەو نگەدێدووکمان ب رەھ دایتاۆک ڵیدوا خا ەل( مانۆخ ییئاسا یانیژ ۆب ەوەنڕێبگ ێبەئ
 .٠٢٢٨-١-٦١ ۆب ٠٢٢٨-٣-٠٧ ەل اندیخا یمانگ٦٢ یرزەوچوار  یکێشتەگ ەکردوو لیپاسک ەب مانەژێدوور و در ەشتەگ وەئ

 

 ەکەختەس ەبزانم وان مەکەئ زەح یەچ ەکەژێدر گاڕێ میزان ستاێئ( ختەس یکەیەوان..ژێدر یکیەگاڕێ)  یناو تەکەبێکت: اریپرس
 زتان؟ێرەب یال ەنۆچ

من  مەبک ڵقبوو ەوەئ ەستیوێکرد، پ رمانەگووز داەختەس ەوان وەب( سام)قورس و گران بوو من و  رۆز ەکەختەس ەوان: مەاڵو
 واتڕب ەیەوێش وەب شیکانیەاستڕ تەنانەت  ت،ێمن ب ڵیدەب ت،ێداب مۆخ یتاڵسەد رێژ ەل کێمووشتەھ کردەئ زمەبووم ح کێسەک
 یەگاڕێ ەوەئ ەیوەئ ۆب دابووەن مەکڕەکو یتەارمی کێکات چیھ ،ەمن یئاکار ەوەئ یزانەمئەن ەکەرەفەس شێپ ەل تێوەمەمن ئ ەک
 ڕەییجار تو کێندەھ تێب داۆیخ یستەد ەل ارڕیب کاتەن زەح وەئ ەک یەنەوەئ یمانا شەمەئ تێوەیەئ ۆیخ ەک تێرێبژەڵھ

 ربوومێف ەوەرێبوو، ل زڵۆو ئا شۆوا ناخ ۆمن و باوکم ب یندەوەیپ یکارۆھ ربوومێف ەوەمەکڕەکو ەل ھاەروەھ ،ینیبەئ نمیناخا
 .بناسم مۆخ یخود شیاتریز مەبگێت ەکڕەکو ەباشتر ل



 کرد؟ ەیکڕەکو ۆب ەیەیناواز ەکار وەئ کێباوک کەو تەیبک ەوەتۆخ ەب یشاناز ت،یب شۆخڵو د ەئاسوود ەتۆخ یماف: اریپرس

 رەگەئ ھاەروەھ ەوتەکەستەد وەئ ۆب مەکەئ ەوەمەکڕەکو ەب یشاناز رترۆو ز اتریز مەاڵب مەکەئ ەوەمۆخ ەب یشاناز ەڵێب: مەاڵو
 .میروونەد ەیشێک ێندەھ یرکردنەسەچار ۆدا ب یمن یتەارمی مانەکەشتەگ تربمۆاستگڕ

 وەئ ننەگمەکرد د تەکڕەکو ۆب ەیجوان ەکار ۆب مەکەئ ەوێپ تیشاناز ھاەروەھ یناس زتانمەڕێب مڵشحاۆخ رۆمن ز: اریپرس
 ن؟ەبک ۆت ەیەیوێش وەل یکار ەیباوکان

 یمانگ ٦٢ ەب میقوربان تێرگرەو ێل یزموونەسوود و ئ( سام) ەیوەئ ۆب کخستڕێ مەکەشتەگ م،ەکەسوپاست ئ شیمن: مەاڵو
 یستەد رێژ ەل کێمووشتەھ تێناب ربوومێف داەشتەگ وەل  ،ەبووەھ وتمەستکەد نیرترۆمن ز ەوۆب وونڕ مۆب دایتاۆک ەدا ل مەکەشیئ

 ەب انیکار و ژ یرازووەت یتا ربوومێف ھاەروەھ م،ەبگێکردووشم ت چۆک یو باوک مەکڕەوک ەل اتریباشتر و ز ربوومێف ت،ێمندا ب
 یشیباوکم ئ ەیکەمردن یکارۆھ بمەنەڵەھ رەگەئ بوومەو ماندوو ئ الکیھ رۆز کردەئ رمۆز یشیئ ەکەشتەگ شێپ ابگرم،ڕ یکسانیە
 یرۆز م،ەبەئ رەسەب انیژ یمنێو ھ یئارام ەب اوازیج یکێوازێشەب مەاڵب ەوڵەما ەوەامەڕگ ەکەشتەگ یدوا...بووەک یو پشوودان رۆز
 مەکڕەکو مەڵێئ کێکات مووەھ ،ەوەوتنەک رمیب داەکەبێکت ینینوس یکات ەل نھاەت ەوەبرد مۆخ ریبەل کانمەقورس و گران ەشێک
 وەئ تێرەبەوەڕێب ەوڵەما یکار وبار یتوان و  ەکەشتەگ ۆکردم ب یازڕ ەک شمەکەرەھاوس ھاەروەپاراست ھ یمن یو مان انیژ

 (ارمیختەب یکێسەمن ک)مەڵێئ ەویەاینڵد ەب ستاێبووم ئ ەوەرەد ەمن ل ەیەیماو

 ت؟ەیبک ەیەوێش وەل یتر یکێشەگ داەندیئا ەل ەیکەئ زەح: اریپرس

 ٦٨ ینەمەت ەشتەیگ ەیکڵەمنا کێکات رەبکات ھ یریرگەھاوس( سام) وانمەڕچاو ەداناو ۆب شمانیپالن ەویەاینڵدەب ەڵێب: مەاڵو
 بمەئ رەوەختەب( زاڕەو کو ڕو کو ریباپ)کێزانێخ یاوازیج ەیوەن ێس یکێشتەگ ەتێبەئ ،ەوەنەیکەئ ەدووبار ەشتەگ وەئ ڵیسا
 .ەوەمەبک ەدووبار ەشتەگ وەئ نمێبم اندایژەو ل گرڕێ ەتێبەن نەمەت رەگەئ

 عەبدولسەمەد قادر ماڵپەڕی
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