
 
 

 !توهآهد ێڕهب جهح وهرهب لیكساپهب كهییناچیچ
 یتهروس قيمع Şجف لآ نم نيتأي رماض لآ ىلعو ćالاجر كوتأي جحلاب سانلا يف نذأو :ێومرهفهئهروهگ یاوخ
 یتخهتیاپ یووراوخهتوهآهد ،ه(ناترام سوردا )یدنوگ یكهخ وهاس ٦٢ ینهمهت نیدلاءاھب یلع دمحم ،جحلا
 هوهی (ینزۆرگ)ناچیچ

 

 اتسئ وهروهگ یاوخ یام یندرآ جهح یاویه هبهووتوهآ ێڕهب لیكساپهبهوهیۆخ یهآهدنوگهلهوایپ مهئ
 وایجرۆج و ناجیابرهزائ یناآهتوهب وهویب لیكساپهب یرتهمۆلیآ رازهه ١١ و تخهتیاپ یناممهعهتۆتشیهگ
 یهآهتشهگهیدوعس ـ ندروئ یروونسهب ینتشیهگهب مهب .هویڕهپت ادایآروت واینیمرهئ و نارئ
 یهوهئ یاویههبهیڕهواچ ادینودروئ یآاخهل اتسئ ،هیدوعس یآاخهنووچۆبهیهههزیڤهب یتسیوپهكنوچهواتسهو
 وهوینیب ادوهخهلهوودرآ یتافهوهآ یۆخ یكیاد دمحم .یتاوائهب نتشیهگ ۆب نهدب یتهمرای ناآهوارسرپلهنهیال
 یۆخ یتاوائ یندنایهگ ماجنهئهب ۆب شیوهئ ،تبووچ شیلیكساپهب رهگهئ جهحهتچب یهآهڕوآهووبهوهئ یاننهمهت
 یرۆز یتهحهڕان ادهنارگ وژردوروودهتشهگ مهل دمحم .هووتوهآ ێڕهب لیكساپهب یتروآ تسهد رهبهل یكیاد و
 یاوخ یمحهر مهب ،هووبهن پ یرت یچیه وائهلهگج وهوهتهوام ندراوخ بهب ژۆر س یهوامۆب ،ێرهتۆتاه
 كتاآ :هئ دمحم ،هوهتۆب یج ادمهئ یمهدهل و ێراوخهتۆتوهآ كهیهدناب یمهدهل زوگ كنهد وهناوارفهروهگ
،موودرآهن یرتهدنهوهئ كندراوخ چیه شیزیگرهه ووبدراوخهن مشۆخ او یندراوخ ادمنایژهل مدراوخ
 سهآهل یهراپ یتهمرای دمحم مهبهوودرآ ناییآهمۆآ نووتشیهگ یپ ادیهآهتشهگهل یهناسهآ وهئهدنهچرهه
 گروگ وود ادایآروت یناآهخاشهل كآهیهل اههورهه .نھب تسهدهبهروهگ یاوخ یدنهمازهر اتهووترگهنرهو
 تاآهن یمورحهم جهحهلهآهروهگ یاوخهل یهوهناڕاپ و یمارائ و یزههب یهداریئهب مهب ،هوانه ۆب نایشره
 شیكتاآ رهه .هووب رتتهحهڕان یهآهتشهگ یناآهوادور وومهههلهآهووب ڵاز ادشهتفرگ مهئ رهسهب
 پ ىشیامرهبهدنهچرهه .هیادرمبهتهیین وهئ رهسهل درم رهگهئ اتهه توهخهد جهح یتهیینهبهلبیق وهووڕهیاتوهخب
 یاتسۆمام وهنیشنهناخ دمحم .هواناد كاپهب یوهزهكنوچهوودرآ یژونهیاووب ادآهیاگج رهههل مهبهووب
 پ یكنائروق ادیشهتشهگ مهلهوهتنوخب نازهد یبهرهعهب نائروقهووب نایۆخ یهآهدنوگ یمالسیئ یتهعیرهش
 یناچیچ یكوارسرپل كتاآ :هئ دمحم ىشهتشهگ مهئ یناآهشۆخهتآونهل .هوادپ یتهمیزهع ماوهدرهبهووب
 مھج یۆب ێوهل و مرهب یجهح ۆب مۆخ ڵهگهل ات مانهۆب ىۆخ یآواب یآهیهنو یناز یمهآهتشهگهب
 یس نیمهئ (ونیب داشر ) .تاگب یهتاوائ وهبهویناوتىهن وهوودرآ یتافهو مهبهووب جهح یامهتهب یآوابهكنوچ
 جهح وهیهزاوان رۆز یآهیهبورجهتهمهئ دمحم ینهمهت یندرآواچهرهب :هئ ناچیچ یرامۆآ ینایڕواه یههمۆآ
 یهوهئ یاویههب وهنهمگهد شهمهئهآ ێوهد ییهنوومن یددهحهت و مارائ وهداریئهیاگڕ مهب ندرآ
  .نهكب ناسائ ۆب یراآهوامهوهتسهدهب یهمهآهتاآ مهل ناآهوارسرپلهنهیال

 
 


