


 و طوفاندن سونرا نوح 350
.سنە زيادە ياشەدي

 طوفاندن اول� إک� سبب  وار
 ک�  إنسانلر دها چوخ
.ياشەديلر
 بیرنج� سبب، اونلرسالفده
 ک� یراتلن إنسانلره ادم و
.حوایه  یاخندیلر

 إکنج� سبب بو ک�، طوفاندن اول� دونیا
 بیر گوزال یر کمیدي. سانک� دونیایه زرر
 گلمام� إچون بیر جلد کم�  اونون
  اوستنە چ�یلمشدي. بو إچون هر ش�
.بوتون یشیلل�لره و حیوانلره گوزالدي

 طوفاندن سونرا دونیا چوخ فارقل� بیر یر اولدي.
 بوتون جغرافیا دایشدي إما یرده تخوم اکمخ دها
.مم�ندي

ن اوغوللري اللهن بوتون امرلرنە  نوح�
 اطاعت اتدیلر و یریوزونده چوخالدیلر و
.اونلرن اوغولري و قزلري اولدي
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ن صویوندن و  نمرود نوح�
 بیر اللهه قارش� چخان
 بیریسیدي. او دونیانن ائن
.بویوک صواشجیسيدي

 او زمانلرده بوتون إنسانلر تک بیر
لده قونوشیودیلر .دِ

 إما اللهن امرلرینە اطاعت اتمادیلر و یریوزونده
 داغلدیلر و بیر ویریمل� تورپاخده یعن� شنعار و
.یا بابلده قالدیلر

ن گندیمز إچون بیر شهر  گل�
 یاپخ و سمایه اوالشان بیر
 بورج یاپخ. او زمان
.دونیاده داغلمیجاز

 بویوک نمرود بزه
.حاکم اولج�

 بو شهري یاپمخ
 إچون بزده هر ش�
.وار

 گلن بیراز سماندن
زک یاپخ و اونلردن  ت�
بو إیش� بیترخ

 بز بو شهري یاپمخ
 إچون طاشن یرینە
 خوفن و چمنتونون
یرینە قطران قویخ

.

.
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 ارتخ بیر ح�م ادن
ن مز نوح� دِ  اللهه و دِ
 اس�� قانونلرنە
.محتاج دیلخ

 بو بویوک شهر دونیانن
 اورتاس� اولج� و
 بوتون إنسانلر تاپمخ
.إچون گلجیلر

 نمرود بزه
حاکم اولج� .

 او بزم بویوک حاکم
.و کاهنمز اولج�

بویوک نمرود
. او بير ال�ه

.

 و إنسانلر تاپمخ إچون بیر
.ین�  یر یاپمغه باشلدیلر  اونلر جننته قدر اوزانن

 بیر بورج یاپميه
.باشالدیلر

 سانک� اونلر بو بورجو یاپمخدن سونرا یلدزلره و
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 و ال�ه إنسانلرن یاپدغ�
 بورجو و شهري گورم�
.إچون أشاغ� گلدي
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 اگر إنسانلر بونو
 یاپدیسەلر ارتخ هر
.ش� یاپەبليولر

للرن�  گلن اونلرن دِ
 قارشترخ ک� برابرن�
.أنالميجيلر

 من له ک� ب�لس
سن له ک� اخل�

)
(.

 ناهو بوره
ابیت

)
؟)

 انالم� سن
نای کاپی

)
(!

 یتر ارتخ بترن بو بوش
 قونوشمخلري. چ�یلن
!بوردن

 ناي اولیو بورده؟
 سن نيى بن�
؟أنالمیون

لده قونوشان إنسانلر  بس ین� دِ
.برابرن� أنلیودیلر

 بو إچون إنسانلر بورجو
 یاپەمادیلر و اللهن إستگ� کم�
.دونیانن هر یرینە داغلدیلر
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