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  میبراهیئ بدولخالق هع ...آان هییتاریرسپر هب ارویرسپ .. هو هرتنگآ هی یدوا
  
  هل نی هبك  هول یباس دا هت هاسیس و هل  هستیوپ  هآ ی هماناتان هز و هل كآ هی  هو هداخ هب
 یت هیژیسترات یقوربان  هت هبوو و هڤیاسپ دایاسیس ی هگ همۆآ و یآوردستان ییاسیس یانپ هڕۆگ

 یكربوون هوه هج یحساب ر هس هل ر هگ هئ ك هیووژم ناوو  هل یارگزارپ و زبیح ی هو همان
   .تب ش هنیق هاستڕ
  هل  هوزارشتگ و یاسیس یت هحا  هل  هكش هب آوردستان  هل یزبیح و یاسیس یی هفر ر هگ هئ
 یر هگیآار و ڵۆڕ یباسكردن ر هس  هنید آات ل هو ،ی هآ هییجابیئ و وستندر هت و ش هگ  هووڕ
 و هل آرا هد و نی هآ هد یتدار هحكوم  هآ هی هی هد  هل اتریز  همئ  هآ شیت هبیتا  هب و هیی هفر و هئ

 یزه هب یآ هی هر هب یبوون  هب ت هبار هس  هو هآتر هی ر هس هب نی هبك  هآ ه هآ كآلتور  هو هسات
 دایاسیس یانیژ  هل  هۆڕ و هئ یاسیس یكن هیال انی ،یسایس ینۆیزسۆپۆئ ستكارو هره هب
   .نیبب
 ت هحكوم یآان هآاروبار ر هرامب هب هل یر هگیآار خودان آاراو یاسیس یكنۆیزسۆپۆئ یبوون هن
  هخات هد یزبیح  هفر و یاسیس یزمیرالۆلپ ،ك هیی هند هگ و رخكردنۆق ر هه  هل رتنگ هگڕ و
 یزبیح انی هد یبوون یاساوپ شیو هئ ، هور هگ یكاریرسپ م هرد هب  همانخات هد ارویرسپ رژ

 اویدیم وتاروگ و یاسیس ینۆیزسۆپۆئ ی هبازن  هل ر هگ هئ  هییچ ت هس هد ی هو هر هد هل یآورد
  ، ناآات فیوز هت بن شیسنوردار الوازو ند هچر هه یآان هیاالآچ
 یآان هوش  هل ك هی هوش تداو هس هد ر هس  هب  هرتووگ یست هد یشتمانین یزبیح سریم  هل
 ن هه یاسیس ی ه همۆآ و زبیح ك هی همارژ م هب ،آات هد و هی هپ یتاریتالۆت یم هستیس
  هقس یشتمانین یزبیح و ت هحكوم یكبار موو هه ر هس هل انیتواناآان ییسنوردار ڵ هگ هل
 یچ ر هگ هئ ،دایشتگ یاڕ و یسریم یقام هش ر هس هب  هی هه انییر هگیآار و لۆڕ و ن هآ هد
 و یاسیس و یخالق هئ ی هفیز هو ی هگوانڕ  هل م هب ،ێریگنا ۆب انیوگ  هو هت هس هد ن هیال هل
 انیۆخ ییتاریرسپر هب  هل دروست و استڕ یآ هی هوش  هب  هنان هیال و هئ یاسیس ینۆیزسۆپۆئ
 نی هناآ ییۆڕ هادیز  هآ ،ت هس هد ی هو هر هد یآان هییآورد  هزبیح ی هوان هچپ  هب ،شتوون هگ
 یشكردنیئارا و آردن هنیپ و یاسیس یانپ هڕۆگ ر هس ی هشوش  هبوآ  هت هبوون نب ر هگ هئ
  هتب ێآر هد ێڕ هاوچ تدا هحا ك هی هل نھا هت ،آوردستان  هل یموآراسید و یاسیس ی هسۆرپ

 و ستۆپ  هل انیشكردن هبب یآات  هل شیو هئ ،ییزا هڕنا یآ هی هاننامی هب یرآردن هد و هقس
   .مان هرل هپ و ت هحكوم یآان هت همین هغ
 یآان هفیز هو و رك هئ ئاست هل و ێرگب  هخن هڕ بكات  هو هئ یت هجورئ شیكزبیح ر هگ هئ ۆخ
 و زخستنراو هپ  هل دا هزبیح و هئ یووڕ  هب  هی هآراو كر هگ هئ موو هه وا هئ ،بكات  هجو یۆخ
 شمانیآدار هچ ی هو هبزوتن و یآورد یزبیح یووژم!! !یوشككردن و الدان و هسومع یواندنش
  !!! هو هشتپ  هل شاندن هو ر هخنج ترویو هئ ر هس هب یزبیح یتا هآود  هل یت هیپ
 م هرد هب  هخات هد ت هس هد ی هو هر هد یآان هزبیح موو هه  هآ هداریئ دوو ی هو هرتنگآ هی
  هب  هآ یسالمیئ یرتووگآ هی  هو هانیموش هه شپ  هل ، هو هر هگ یشتمانین یآ هییتاریرسپر هب
  هل یشدار هب یلی هم  هنده و ن هبك فتار هڕ  هو هرتنگآ هی یدوا یآان هشترهاو هد ی هروگ

 ر هد هق  هب ،تب هن یارتپ و یتآ هی ینجا هپ  هب نجا هپ یت هحكوم یآردن هنیپ و ت هومحك
 زداه هب ییاسیس یكنۆیزسۆپۆئ ی هوچوارچ  هل و ت هس هد ی هو هر هد  هل هآ ی هو هئ
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 ترس و رم هش و هل هموجام ب و بكات آوردستان یك هخ ی هگزۆخ و خواست یت هیرا هننو
  هب تب  هكید یكراودچ و دابن  هندیئا یت هكومح یآان هزیت هگین  هن هیال  هل ست هد
   . هو هیر هس
 ۆب یت هی هو هشپ  هل شیرفراوان هب یكر هماو هج و م هیس یزه ك هو یسالمیئ یرتووگآ هی
 نۆیزسۆپۆئ ی هر هب  هل ی هو همان )١٢-١٥( یاردنژب هه  هل یآان هدروشم  هب تدان هیسداقیم
 یشتمانین و یاسیس  هرآ هئ و هل  هییتیبر شدایاتآ مان هه  هل و دایم هرد هب  هل  هآ هی هگڕ نھا هت
 یاساوپ  هب و هرآ هئ و هل اآردنڕ ۆب  هیین كاساوپ چیه و هیدایۆست هئ  هل ی هیی هو هت هن و

 یت هحا  هل  هیین شیدوور ،بكات آان هت همین هغ و ت هحكوم  هل یشدار هب یكیالست و یعیناواق
 )١٢-١٥(  هل هآ بدات تس هد هل  هوان هل كرۆز ی همتمان دا هت هحكوم و هل یكردنیشدار هب
 ك هن  هیی هند هگ  هب ژد رتووگآ هی یستو هه  هب دانگن هد نمیب هد یوا من  هآ ،داپ انیگن هد
   .رتووگآ هی یخود  هب
 ی هو هئ ر هب هل م هب ،م هبك ین هد هم ی هگ هآوم یآان هكخراوڕ یۆڕ  هل باس دا هرل ستیمو هد
 و بن ین هد هم ی هگ همۆآ یكخراوڕ یآان هزمیكانیم رو هوه هج  هل  هیین كمانشت دایاستڕ  هل

 ر هه ب هد  هیوا مپ ،ین هد هم یاگ همۆآ  هب بب  هماو یرۆز شیآورد ی هگ همۆآ و آوردستان
  هكخراوانڕ و هئ ییتاریرسپر هب و ڵۆڕ  هل یباس ) هواباش( و )آات هد ستیوپ( ی هباریع  هب
 انیكامچیه ، هو هانیسر هب یژۆلۆدیئا و یبزیح یموونژ هه یۆه  هب م هناآ واب  هآ ،نی هبك
   .نیرگ هد هه ل یست هد  هو هرل  هیۆب ، هییتاریرسپر هب و هئ ۆب و بن وراواپ


