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  . خبوصندرصتةوة وردي بة زؤر نووسينةم ئةم هيوام بة

 دةوروبةري و تاران زانكؤطةيل شاري اين زانسيتوةرطصإأ كاري، ئابووري نيوة ئيشي وةك، ساپة ضةندين
، ديكة دا زانسيت مةبةستطةيل و }ضةكيدة{ هةپكوشراو ، تصز، نووسراوة وةرطصأاين لة، واتة. دةدةم ئةجنام

  يارمةيت،زانست دا لقةكاين لة زوربةي، ئوأأؤثايي زمانطةيل بة و ئوأووثاييةوة زمانطةيل لة
 زمانطةيل بة، زانسيت جؤر بة جؤري بابةيت دانة ضةند حةوتةدا  لة،ضةشنة بةم. خوصندكارةكان دةدةم

  . دةكةم بذاريان و راظة يا وةردةطصأم، ئوأأوثايي جؤري جؤر بة
 زوربةيان. لةسةركردوة كارم و  ديوة،جؤر بة جؤرم بابةيت هةزار ضةند ئصستا تا كة، بپصم بتوامن رةنطة

  باسي،}فةزايي {  بؤشايي زانسيت، ذصنصتيك  زانسيت،يتزانس راظةي، دؤزينةوة، داهصنان بة سةبارةت
 ئابووري و ، دةستكرد،فيزيك،  شيمي،لةرزة بوومة، ئةندازياري، ناسي ئةستصرة، كامثوتصر، ثزيشكي
  . هةية درصذةي هةر كارةكةم ئصتساش و بوون ثصويسنت و طرنط زؤر شتطةيل
، نووسراوانة ئةو تةواوي بةديهصين و راظةطةر ،نووسةر ثصويستة، نووسةري و زانسيت نةرييت و وةك داب

 كامة لة، كوصن خةپكي دةزانني، ناونيشانةكانيشيان دا بة ديارة. بنووسص نووسراوةكة لةسةر خؤي ناوي
يةكصك  دةطمةن ديومة كة  بة،طشتة ساپةدا ئةو ماوةي لة، تا ئصستا  بة داخةوة،بةپام. و شيت وا ئايينن
 ناوة واطنصأ و، جاهن،  جةميس،ثؤل، ثصتصر وةك شيت ناوةكان زوربةي. ببص ئيسالمي ناوي لةوانة

 ناوة وةك، تصداية دووريان رؤذهةپايت  ناوي،تاقل و تؤقل، ديكةن و تازةش ئامريكاييةكاين و ئوأأوثايي
  . ئةواين ديكة كورةييةكان و، ذاثؤنيةكان
 و دةدؤزنةوة زانسيت شيت، و تصكؤشان هةوپ بة ناموسوپمانةكان زانا هةر دةبينني كة، ديكةوة لة اليةكي
  . دةتؤقصنن ثص خةپكي و ثص دةتةقصنن  جيهاين،نا كافر مةأقاوي و زةأقاوي و دادةهصنن

، نني زانا، ناكافرةكان و طشت داهصنةرن و زانا ناموسوپمانةكان تةواوي بپصني نية لةوة مةبةست ديارة
 ناموسوپمانةكان تصكنؤلؤذي و زانست سفرةي ةرلةس ناكافرةكان، بپصني دةتوانني بةپام. وا نية قةت

 سةنعةيت لة، ئةوان ثصشأةفتةي و تصكنؤلؤذي زانست لةكارهصناين بة و }ثاأازيت {  قارضك بوونةتة
  . دةماپن خؤيان مسصپي لة ناموسوپمانان سريي، تصأأؤأيزم دا

 ئاشت و بة بكةن ضارة تةسةقة شتة ئةم، جيهان موسوپمان تةبارطةيل و موسوپمان ثصويستة ئيدي، بةپام
 ضاپةقوويت نصو دةنة حةوا، تصأأوأيزم دزصوي  درجني هةرة،زانست و تصكنؤلؤذي ثةري لةطةپ بوونةوة
 كة، بكةن شانازي خؤهةپكصشانةوة بة بتوانن تا، بكةنةوة قةرةبو زةقةكانيان كةموكووأية و مصذو ثةأي

  . تةبارن موسوپمان يا موسوپمان
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