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دیاری كردووه
پرسیار  :زۆرتًی ضۆفێري كان ئً َ خێرایً ی كً نً الیًن پۆنیسی
ٌاتَُچۆَي ديستىیطان كرا َي تێیذيپًڕیىه ،تگري ًٌوذێكیطیان
ٌێىذي خێرا ئۆتۆمثیم نێذي خُڕن كً عًداديكًی تً َاَ قً پات
ديكًن ،ئایا ًٌ ر كًسێك تًٌۆی ئًو خێرایً زۆريَي تمرێت تً
تكُژی گیاوی خۆی داديورێت ؟
وهاڵم  :سُپاس تۆ خُای گً َري َمیٍريتانَ ،ي درَد َ صً اڵت
َسي الو نً سًر محمذ انمصطفی َئال َتً یت َیار َیاَي راوی
ًٌتا ًٌتایً .
ضۆفێر درَست وییً تۆی ئً َ خێراییً ی كً پۆنیسی ٌاتُچۆ
دیاری كردََي

تێی پً ڕێىێت ،تگري

َاجثً نًسًریطی كً

پاتًوذی ئً َ خێراییً تێت كً تۆی دیاری كراَي َ ،ي ئیحتیاط

تكات َئاگا داری سً رپێچی كردن تێت،

تێپًڕتَُوی زیاد

نًڕاديی دیاری كراَ ئً َي ًٌر درَست وییً  ،ئً گًر ٌاتَُ
پاتًوذی ڕێىمایً كان وً تَُ َ ڕََداَێكی وً خُازراَ ڕََیذا ئً َ
ضۆفێري ( ضامه ) ی ًٌ مَُ زي ريرَ زیاوێكً َ تً ديستذرێژیكار
داديورێتَ ،ي ًٌقی ئً َيضً كً تًعزیر (سزا) تذرێت نً (
الیًن كارتً ديستی مُسڵماواوً َي ) َ تً جۆرێك نً جۆريكاویص
( تًئذیة ) تكرێت ،چُوكً تًَ كاري ی خۆی َ ئً َ كً ساوًضی
نًگًڵیذان دََچاری مً ترسی دي كاتًَي ،تً ٌیچ ضێُي یًك
درَست وییً ئًگًر تً تًوٍا خۆیطی تێت َ كً سی تریطی
نًگًڵذا وًتێت ،چُوكً نًو حانًتًضذا خۆی دََچاری مًترسی
مًرگ دي كاتًَي ،تۆیً َاجثً نًسًری َاز تٍێىێت نً َ كاري
مًترسیذاري َ َازتٍێىێت نً
ديرچَُن ًٌ ،رَيٌا َاجثً

نێخُریىی زیاد نً

سىَُر

نًسًری پاتً وذی ( ترافیك

الیتًكان) تێت َ نً كاتی سَُر تَُویا وذا تێیان وً پًڕێىێت،
ئًگًر گُماویطی َاتَُ كً ٌیچ ئۆتۆمثهێكی تریطی نێ وییً ،
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چُوكً جاری َاًٌ یً
درَست وییً

گُماوًكًی ڕاست دي رواچێت ،تۆیً

( ترافیك الیتً كان ) تثًزێىێت َ ،خێرایی

سىَُردار تێپً ڕێىێت ،تۆیً

ًٌر ضۆفێرێك پاتً

وذی ئً َ

ڕێىماییاوً وًتێت ضایاوی ئً َيیً كً نً الیً ن كارتً ديست َ
نێپرسراَاوی میریً َي ( تًئذیة ) تكرێت ( تۆ ئً َيی جارێكی
تر دََتاريی وًكاتًَي َ تثێت تً پًوذیص تۆ كًساوی تر )
خُای گًَريش زاواتري .
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