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وان حاميد و موهاناد  لهجياتی گوتهی کۆتايی: ئاڵ و گۆڕی نامهی ن
  

  حاميدی خۆشهويست،

ينهوە     کۆ فۆڕم که ئيمه چهند مانگه لهسهريان باس و ل زەکانی ڕ ت
ئۆری  دەکهين و به نووسراوە تۆمارمان کردووە، ڕەنگه به وەی ت ش

کردن  ی قهبوو دەنگدانهوەيهکی باش و جوانيان بووب و کهم يا زۆر ج
ننهوە ئهگهر له اليهن باوەڕدارانی   ئۆری دەم م ئهوانه تهنيا وەك ت بن، به
زەکانی  ی واجب بوونی ت وە نهچن. ديارە به پ ئيسالمييهوە به کردەوە بهڕ

 . ی هيناب فۆڕم دەب مرۆڤيش باوەڕيان پ ك ڕ فۆڕم تهنيا ئهو کاته پ ڕ
وە بچن.   دێ، که له اليهن باوەڕپيکراوانهوە بهڕ

کم که له سهرەوە دەست پ بکا، ههروەها دژ     فۆرم من خۆم دژ به ڕ
مان بگوترێ چلۆن دەب له ئايينهکهی ت بگا، ههر بهو   بهوەم به موسو

ك ينهوانهی کردمان به هاندان كۆ دەبينم  هۆيهشهوە تهواوی ئهو باس و ل
ك بکا. سهرەڕای   که مرۆڤ به چاوی ڕەخنهوە سهيری ههر تهوەر
فۆڕمانه  ئهوەش ئيمه دەب سهرنجی باوەڕدارانی ئايينهکه بۆ ئهو ڕ
نان و  گای ئهنيستيتۆکانی ڕاه شين. به بڕوای من تهنيا له ڕ ڕاک
فۆڕمی  ڕوونکردنهوەی ئهو مرۆڤانهوە دەتوانين سهرنجيان بۆ الی ڕ

ته ئيسالمييهکان و ڕۆژئاوا ئايينی ڕابک نهی ئيسالم له و شين. و
نهوە تا  بهستراوەتهوە به چهشنی ڕاهينانی مرۆڤ له باغچهی منا

کخراوە ئايينييهکان و ههروەها مزگهوتهکانيش.    قوتابخانه و ڕ

ك ههيه که      نان فۆڕمی ڕاه ويستی گرنگمان به ڕ مه پ به واتايهکيتر: ئ
و تهوەرەکه و به گشتی ئايينی ئيسالم بکاتهوە. بيری جيددی لهسهر ههمو

نهی ناحهز له   نی ئايينی ئيسالم لهمرۆدا تهنيا نيشاندانی و کاسايهتی نهر
نهيهكه که له ڕاستيدا له زۆربهی  کوو و دياکانهوە نييه، به اليهن م
ئهنستيتۆ ئيسالمييهکان و مامۆستايانی ڕاهينهری ئايينهکه سهرچاوە 

رە .دەگرێ. تهواو ل ك ب فۆڕم پ   دا دەبی ڕ
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ردراوە مامۆستايانی ئايينی بۆ     مان ئهو ئهرکهم پ ئهسپ رە له ئا من ل
کهريم لهسهر   گايهوە کارت ته پهروەردە بکهم. لهو ڕ داهاتووی ئهم و
رە و تا ڕادەيهکيش لهسهر ئورووپا ههيه.   نهی ئايينی ئيسالم ل چۆنيهتی و

ته هۆی دروستک  ژوودا ديارە ئهو کارە دەب م له م ردنی دژبهريش، به
وەيهکيتر  ک دوژمنی بۆ دروست نهکراوە، کات بۆ مرۆڤ به ش

ستا بيستوويه؟   ڕوونکاری بکرێ لهوەی تا ئ

ته ئيسالمييهکان ههستی پ بکرێ     فۆڕم له و کهری ڕ بۆ ئهوەی کارت
تهکان  مه دەب ئهو ديالۆگ و باسه به هاوکاريی سياسهتوانانی و ئ

ته ئيسالمييهکان بهستراوەتهوە بهو وەبهرين، چونکه بهڕ فۆڕم له و ڕ
فۆرمهکان دياری دەکهن و به   کخراوە فهرمييانهوە که ناوەڕۆکی ڕ ڕ
ته ئيسالمييهکهن وەزارەتخانهی ئايينی ههن که   قوتابيانی دەدەن. له و
بريارە سياسييهکان له پهيوەندی لهگهڵ ئاييندا دەدەن. ئهوان قوتابيان، 

اهينانی ئايينی له قوتابخانهکان و ههروەها له مزگهوتهکان کونتڕۆڵ ڕ
کی  ، ديارە تهنيا پرسيار ك ب فۆڕم پ گايهوە دەکرێ ڕ دەکهن. لهو ڕ
نانی ئايينی ئيسالم بڕيار دەدا و   سياسييه که حکوومهت خۆی بۆ کام ڕاه
گری   تا چ ڕادەيهك سياسهتی ڕژيم خۆڕاگريی ئهوەی ههيه که بتوان هه

فۆڕم ههيه که  ڕ ك له حکوومهتهکان ترسيان له ڕ . تاقم فۆرمهکان ب
زە سياسييهکهيانی پ الواز   ن و ه نهکا باوەڕدارنی ئايينيان ل هان بدر
فۆڕمهکان پرۆسهيهکن که جاری وايه چهندين   بکرێ.  بهو مانايه، ڕ

 . ن ش تا بتوانرێ مرۆڤ به مهبهست بگه ژە دەک   وەچه در

سهنگاندن لهگهڵ زۆربهی له ئورووپا     تا ڕادەيهك بارودۆخهکه به هه
مانان ئازادی زياتريان له   ته ئيسالمييهکان لهبارترە، چونکه موسو و
ڕوانگهی نووسين، ئاخافتن و بيرکردنهوەدا ههيه. زۆر گرنگه ئايينی 
کی ئاکاديميک له زانستگاکان پهرە پ بدرێ   ئيسالم له ئورووپا وەك باس

زانستييهوە گاڕانتی بکرێ. ههروەها بۆ پهرەسهندنی و له ڕوانگهی 
ته ئيسالمييهکان  ئايينی ئهو سهرمايهدارانهی له زۆربهی و
ڕن.   ك بڕياردەر دەگ کی گه سهرمايهگوزارييان کردووە، نهخش
سهرەڕای ئهوانهش بۆ من ڕوونه، ههر دەنگ يا بيرۆکهيهك جا له اليهن  
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ته ئيسالمييهکان ئيسالمی يا غهيری ئيسالمی له ڕۆژئاوا وە بۆ و
ردرێ، به چاوی ڕەخنهوە سهير دەکرێ و به مانای تووناکردنی  بن
وەبردنی ئهو کارە پيويستی به چاالکی سياسی ههيه   ئايينهکه دادەنرێ. بهڕ
ته ئيسالمييهکان لهگهڵ ڕۆژئاوا ئاشت بکاتهوە بۆ  بۆئهوەی بتوان و

کدانهوە سهير و سهمهڕانه له ناو بهرن و ببنه هۆی  ئهوەی ئهو چهشنه ل
ته ئيسالمييهکان که ههر ڕەخنهيهك به پيالنی  گهييشتنی مرۆڤ له و ت

ن.    سياسی دانهن

کی     شهيهکيتر ئهوەيه زۆربهی اليهنگرانی ئيسالم له بارودۆخ ک
بی قوڕئان   ندەواريدان. چهند مرۆڤی ئيسالمی له ڕاستيدا کت نهخو

ی ننهوە؟ چهند لهو مرۆڤانه ل ت دەگهن و دەتوانن لهگهڵ   دەخو
کستی ميژووييهکهی گرێ بدەن؟ چهند لهو باوەڕپيکراوانه خۆيان به  کۆنت
ناوەڕۆك و دەنگدانهوەی ئايينهکهيانهوە خهريك دەکهن؟ له زۆربهی 
وەيه گوتراوە،  هتهکاندا تهنيا سهردانهواندنه، چونکه بهردەوام بهو ش حا

. پهرتووکی قوڕئان له زۆربهی  چونکه ئهم يا ئهو ياسا خۆی داسهپاندووە
سووڕەکاندا مرۆڤ ئاگادار دەکاتهوە ئايين ههر وا به ساکاری وەر نهگرن  
ی، تهنانهت بۆ  گاشدا مرۆڤ بۆ بيرکردنهوە هان دەدات، به و له زۆر ج
ی لهو  م سهرەڕای ئهوەش بهردەوام مرۆڤ گو ڕەخنهگرتنيش. به

  ههر واشم بيستووە." ئارگۆمينتهيه: "من باوەڕم بهوە ههيه، چونکه 

م ک دەتوان ڕوخساری ڕاستهقينهی قوڕئان دياری بکا؟ له     به
ی ئهو کارە دەدن، خۆيان ئهو  ڕاستيدا زۆربهی ئهو مرۆڤانهی ههو
وەبهرن. چونکه ئهو کارە  کهرەسه و توانايهيان نييه بتوانن کارەکه بهڕ

نگه بتوانن پيويستی به سهرچاوەکه واته قوڕئان ههيه و زۆربهيان ڕە
ی ت بگهن و بتوانن  كدا نين به تهواوی ل م له بارودۆخ ننهوە، به بيخو
نن.  ژووييهکانيهوە مرۆڤيتريشی پ ڕاب کسته م به پهيوەند دان به کۆنت
مان جا چ به   ته هۆی مانيپوليرە کردنی مرۆڤی موسو ئهو کارە دەب

گا ويستهوە ب ياخود لهڕووی نائاگاييهوە. ههر بهو هۆيه ک ۆمه
ڕاگهيشتن به  کی باشتر بۆ دەستپ ويستی گرنگيان به اليهن ئيسالمييهکان پ

  سهرچاوەی ئايينهکهيان ههيه.  
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وەی     کی خۆش بوو بۆ من لهگهڵ ئ حاميدی خۆشهويست، زۆر کات
رشی کهسايهتی  ز باس لهسهر تهوەری ئيسالم بکهم، به ب ئهوەی ه بهڕ

مخۆشه ئهو باس ك بکهينه سهر يهکتر. پ هی وا له ڕوانگهی خۆمهوە گهل
ك کۆتايی پ بينم: ئايا له ڕاستيدا باوەڕتان  پڕ سوودی دەبينم به پرسيار
فۆڕم بهسهرداهينانی ئايينی ئيسالم ههنگاو  بهوە ههيه که بتوانن بۆ ڕ

شهکه خودی ئيسالمه؟   ن ک ننهوە، سهرەڕای ئهوەی بهردەوام دە   هه

فۆر    شه" ناتوانرێ بههۆی ڕ کوو مرۆڤ "ک مهوە چارە بکرێ، به
وە  ك دێ که ئ دا پ ی خۆی الدەبا. جاری وايه ئهو ههستهم ت لهسهر ڕ
گهييشتووييهکی تايبهتيی  کوو تهنيا ت ن، به ناتانهوێ ئايينی ئيسالم وەال ن
وە که بهردەوام دووپاتی دەکهنهوە، ڕووحانی  تان مهبهسته، ههروەها ئ

نانی بوونی ئايينی ئيسالم و به پهر تووکی قوڕئانيش، ههروەها ڕاه
وە دەتانهوێ، ئهگهر   نيك سهير دەکهن. ئ يهتی ئيسالمی وەك ههو کۆمه
کوو له   گهيشتبم، نهك ئهوەی ئايينی ئيسالم وەالنين، به من باشی ل ت
ژ  کی وا دوور و در نن. ههر بهو هۆيهشهوە باس کردەوەدا ڕايوەست

وە دە مانيکی وەك من بهڕ   بهن. لهگهڵ موسو

ك دێ      ماناندا ئهو ههسته پ وان موسو ك، بهتايبهت له ن م الی تاقم به
وە به ب   دەچ ئ وە له ڕاستيدا دژ به ئايينی ئيسالمن، چونکه و که ئ
شهکان بکهن تهنيا ڕەخنه دەگرن.  ك بۆ چارەکردنی ک شنيار ئهوەی پ

: ئايينی ئيسالم خۆی له ن وەيه دەنو وە بهو ش خۆيدا  پهيامهکهی ئ
تهوە.  ن شهکهيه، و ههر واش دەم   ک

ستا بههۆی مردنی     ش ئ ك پ الی کهم لهو دەمهوە واته ساڵ و نيو
دا   ندەوە، که لهو وەم لهسهر فهيس بووك خو باوکتان نووسراوەيهکی ئ
نووسيبووتان، ئهو کهسانهی دەتوانن دۆعا بۆ باوکتان بکهن ، با دۆعا  

وە خۆتان ناتوان ن ئهو کارە بکهن. سهرەڕای ئهوەی به بکهن، چونکه ئ
زی ڕۆحانی  کی بهه وەدا مرۆڤ مهيلهوە دۆعاتان بۆ دەکرد. له دەروونی ئ
کهری لهسهر دڵ و   دەبينم. چونکه ئهو پهيامه که له دەروونمهوە کارت
سکی خستۆته چاوانمهوە، الی من وەك   ڕۆحم دادەن و تهنانهت فرم
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ۆڤان و بهخشهند ەيه که زۆر يهك له ئاتئيستهکانيش هاوار بۆ خودايهکی د
ڕەنگه دوعايهکی ئهوتۆيان کردبايه، سهرەڕای ئهوەی خودايان نهناسيوە، 

  چونکه بهرپرسانی ئايينهکه ئهو ههستهيان ل زەوت کردوون. 

ۆڤان و خۆشهويست     له زۆر بهشی ئهو باسهماندا بهردەوام له خودای د
مه دەتوان وەی "وەحی"دا ئ و کهينهوە، دواوم، که له ش ين قسهکانی ب

چونکه ئهو خۆی وەحی کردووە و گوتوويه يهك له ئهرکهکانی مرۆڤی 
وەيهکی ڕاستهقينه له   بهرپرسی ئايينييه له وەحيهکان ت بگهن و به ش
نن. زۆربهی بهرپرسانی ئايينی ئهو خودا   باوەڕدارانی ت بگه

ۆڤانهيان ل سهندووينهوە و من زۆر هيوادا رم زۆرينهی خۆشهويست و د
مانان ئهو خودايه بدۆزنهوە.    موسو

تی عهڕەبستانی     من خۆم ئهو ئهزموونهم کردووە، چونکه له و
گهييشتوويی زۆر کهم و بهخهياڵ پشتيوانی  ك به ت ت سهعوودی وەك و
نهی چهواشهکراويان له خودا   له خودا و ئيسالم، زۆر زوو له و

م من شانسم هيناوە بن گهييشتم. به تی لوبنان ژيانی ت هی من له و هما
کی  ناکردن ك لهوەی ميوانيان بووم. لهوێ و کردووە و ههموو هاوين
ك جياواز لهسهر خودا و ئايينی ئيسالم ههيه. لهوێ بههۆی   گهل
هکهمهوە، به تايبهت بههۆی دايکه گهورەمهوە خودايهکی  بنهما

تی عهەبستان و  ۆڤانم ناسی که نه له و نه له  خۆشهويست و د
نهی خودايهکی ئهوتۆم بينيوە. ئهمڕۆ زۆر  قوتابخانهکانی ئايينيدا و
مانی  منهتباری ههموو ئهو نووسراوانهم که له اليهن گهنجانی موسو
ينن که بههۆی   م دەگهن و سپاسی خۆيانم پ دەگه دەرەوە و ناوەوە پ

بهکانم و ئاخافتنهکانمهوە دەرگايهکم بۆ ناسينی ئهو خودا خۆشهويس ت و کت
ۆڤانه بۆ کردوونهتهوە. ئهوان ههست دەکهن که ئيسالمی ڕۆشن بير  د
ڕنهوە  بۆته هۆی ڕزگاری و سهربهخۆييان. زۆريان بۆم دەنووسن و دەگ
ك گرم وگوڕتر ههست پ دەکهن و ئهو   پهيوەنديان لهگهڵ خودا گهل
ت.  کی ئيشکی ئايينی ب پهيوەندييه زۆر لهوە زياترە لهوەی تهنيا ئهرک

نی هانم دەدەن و هيوادارم  نووسر وەی ئهر دايه که به ش اوەی وای ت
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کهری بهرچاو لهسهر وەچهی داهاتوو   دەکهن بهو باسهی کردوومانه کارت
ين.    دادەن

کی گهرم و دۆستانه و   لهگهڵ س

وە   مۆهانادی ئ

  

  موهانادی خۆشهويست،

وە بکهم.     ك زۆر بوو باس لهگهڵ ئ ييهکی گهل بۆ منيش خۆشحا
ئهرخهيانم که من ئارگۆمينتی خۆمم بووە و جار و بار ڕەنگه به 
تهدا   وەی گا وازی ڕەخنه يا له چوارچ ك توند و ياخود به ش وەيهکی بڕ ش
ك نهمويستووە بارودۆخی  واز م به هيچ ش هيرشم کردبيتيه سهرتان به

وە الواز ك هانتان بدەم تهوەرەکه له   ئ کوو ويستوومه بر بکهم، به
کدا  ڕوانگهيهکيترەوە سهير بکهن. سهرەنجام ههردووکمان له ناو بهلهم

کی وەك يهکمان ههيه.     دانيشتووين و ئامانج

فۆڕم بۆ ئايينی ئيسالم وەك     کهاتنی ڕ باوەکوو من باوەڕم به پ
ك نييه، پشتيوانی له زەحمهتهکانت ان دەکهم و ئاواتی سيستهم

وە دا   نيم به ئ سهرکهوتووييتان بۆ دەخوازم. نيزيکهی سا لهمهوەبهر به
وان مرۆڤی   ۆڤانی ن ته هۆی د وە لهسهر ئايين بب پتهی ئ ئهگهر ئهو کۆنس

کی ڕەخنهگرانه لهسهر ئايينی ئيسالم نهنووسم! ب مان، ئيتر هيچ کت   موسو

گايهدا گيانم له  من بۆ ڕابواردن ئهوکارە ناکهم و پ    شم خۆش نييه لهو ڕ
کوو من ئهو کارە له ڕووی خهمخوارييهوە بۆ ڕاگرتنی  دەست دەم، به
فهرههنگمان دەکهم و بههۆی خۆشهويستيم بۆ ئازادی ئهو کارە 
ی گومان نييه که من نامهوێ ئيسالم وەك  وەدەبهم. ديارە و ج بهڕ

چهوانه  گا البهرم. به پ کی مانايی لهسهر ڕ ز کی ه زە به شت من ئهو ه
وە دايکه گهورەيهکی  م. منيش وەك ئ مانانی دادەن خاوەن بههرە بۆ موسو
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ژی دەکرد و   نج جار نو ك باوەڕدار و به ئيمانم ههبوو که له ڕۆژدا پ گهل
ك نهدەهات  دا پ تهنيا   –هيچکات ڕق و کينهی لهههنبهر مرۆڤ ت

. ئهو لهگهڵ ئيسال ك دەژيا و هيواداريی و  بۆئهوەی ئايينيکيتريان بووب م
وە نهدەهات. ئهو بهختهوەرانه  ئاسايشی ل وەردەگرت که بۆنی سياسی ل
ك ناتوان و ناب دژ به   نا. هيچ مرۆڤ ئهرکی ئايينی خۆی بهج د

کی ئهوتۆ دژەبهرايهتی بکا.    ئيسالم

من له بهری مرۆڤهکاندا ڕاوەستاوم و پشتيوانی له تهواوی ئهو کارانه     
ته هۆی بهختهوەربوونيان، ههروەها ڕەخنه له ههموو ئهو دەکهم ک ه بب

گای بهختهوەربوونيان وەستاوە. ههر بهو   کارانه دەگرم که لهسهر ڕ
فۆرم   گهييشتوويی من له ڕ هۆيهوە ئهو کارە دەکهم که دەب بيکهم! ت
گايهم دەبات که سياسهت له مانای ئايينهکه جيا بکهمهوە. له   بهرەو ئهو ڕ

بهشماندا تهنيا ئهو تهواوی ک زەکانی ئهم کت بهکانمدا و ههروەها له ت ت
  ئامانجهم گرتووە. 

ی     ستا ئيمه به دووقۆ زمان داڕشت،   ٩٥موهانادی خۆشهويست، ئ ت
واسين؟ ههروەها   زانه بکهين؟ لهسهر کام دەرگايان هه م چ دەب لهو ت به

س و کهوتيان له ههنبهردا دەکات؟ ڕەنگه  بۆ ئهو مرۆڤ چلۆن هه
مان پ  کارەمان ئهم يا ئهو ڕۆشنبيری ڕۆژئاوايی ئافهرين و بارەکه
ل و ساويلکه و چهواشهکهری ڕاستييهکان تاوانبارمان  ك به گ ن. تاقم ب
ش ئهوەی  زەکانمان ڕەد دەکهنهوە، پ کخراوە ئيسالمييهکان ت دەکهن. ڕ

مه قاو بۆ ئيسالمی ڕا ن، هيچکام له ئ تيانهوە و دە ندب ستهقينه نادەين،  خو
  ئهو شتهی لهڕاستيسدا ههر واشه!

ن دانی ئهم و ئهو، سهرمان له      گوتن يا جو مه بۆ بهسهرداهه م ئ به
مانان  ك له موسو واند. ئيمه ويستمان دەنگی خۆمان به تاقم خۆمان نهش
ستا: ئايا دەتوانين  نين. ئ ينين و گۆران بهسهر بير و بۆچوونياندا ب بگه

م انانه بگهين؟ ئايا باشتر وا نييه ئهو نووسراوەيه به زمانی بهو موسو
رن  عهرەبيش بنووسين؟ ئايا ناتانهوێ دەقه عهڕەبييهکهی بۆ ئهلئهزههر بن

زە  ٩٥و داوی بۆچوونی خۆيانيان ل بکهن؟ ئايا دەتانهوێ لهسهر ئهو  ت
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ته باس بکهن و   له سيمينارەکانتاندا بۆ ئيمامانی داهاتووی ئهم و
ش چاوی ديالۆگ خهن؟ ئايا دەتوانن له پ وانياندا وەڕ سۆزانه له ن کی د

کی  ت زانهمان له و ت که بتوانين ئهو ت ک ب نای بکهن کات خۆتان و
کی   کی؟ نهك ههر لهبهر چاوی خه ئيسالمی بخهينه بهر چاوی خه
کی  ی نهتوانين الی کهم له مزگهوت مانی؟ ياخود ب مانی و به زمانی ئا ئا

ماند ينهوە بکهين؟ من تهنيا ئهو کات ئا کۆ زانه باس و ل ا لهسهر ئهو ت
ڕين.   ڕازی دەبم که بتوانين ئهو پرسيارانه بهڕاست وەرگ

وازی      رەدا بۆ متمانهکردنتان و ش مخۆشه ل سهرەڕای ئهوانهش پ
وە  گيری باسکردنهکانتان سپاستان بکهم. ههروەها سپاستان دەکهم که ئ د

ان به ئازادی من و چهشنی ڕەخنهگرتنم له ئايينهکه نهك ههر گرنگايهتيت
گاچارەيهك بۆ گهيشتن به   کوو ئهو ڕەخنانهی منتان وەك ڕ داوە به

  نۆژەنکردنهوەی ئايينهکه سهير کردووە. 

! ئهو پالنه     موهانادی خۆشهويست، تکايه به باشی ئاگاتان له خۆتان ب
ك بهرزەفڕانهيه و د کی گهل وە کار فۆڕمانهی ئ دەرۆيانی ڕ وژمنايهتی ز

نهی ئايينهکه  بهدوادا دێ که دەيانهوێ ههموو ئهو داب و نهريته هه
زگاريی ل بکهن. تهنانهت هاوکاريتان لهگهڵ منيش ڕەنگه  ڕاگرن و پار
بازنهی دوژمنانتان ل گهورە بکاتهوە. ههروەك گوتم، ئيمه ههردووکمان 

کدا دانيشتووين و به ههموو هيزما دانی  لهناو بهلهم ی سهو نهوە ههو
، هيوادارم   ۆڤان ب ، که له ڕاستيدا د دەدەين. ئهگهر خودايهك بوونی ههب
کردنی بای پيرۆزی  ! ياخود الی کهم ههوڵ بدا له هه له بهری ئيمهدا ب

  دژ به ئيمه چاوپۆشی بکا! 

وە، ی ئ   ههڤا

  حاميد
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مان لهسهر ئايينی ئيسال تی ئا رکيل سهدری ئهعزەمی و م خانمی م
 :   دە

کهوە نيزيکهی  تانی هيند و چين پ مليارد مرۆڤ شاروەنديان  ٢،٥"و
بۆچوونی جياوازيان ههيه و سهرەڕای ئهوەش  ٨٠٠خودا و  ١٥٠ههيه، 

مانان يهك خودا، يهك   م موسو له ئاشتيدا لهگهڵ يهکتر ژيان دەکهن. به
م شهقامهکاني غهمبهر، يهك ئايين و يهك پهرتووکيان ههيه. به ان بههۆی  پ

گهڕاوە. بکوژ و کوژراوەکه ههردووکيان  ەوەکوشتنی يهکتر سوور هه
ه وئهکبهر" دەکهن! مردووەکانی ههردوو اليهن به شههيد   هاواری "ئه

کی گرانه که نهزانين ئهم ئايينه چييه؟"  ن! دەرد  ناودەنر

  

  

  

  تهواو

 


