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 میر هآ یل هع ..  .. انڕۆگ ۆب كهاوار تح هف یانڕۆد
  
 ی هو هبزوتن ییووژم یانڕۆد و ماس هح ی هو هبزوتن ی هآ هو هر هآالآ هی  هوتن هرآ هس ییدوا
 م هرد هب  هوتن هآ ،داینیست هل هف یشتمانین ین هنجوم هئ ی هییدوا م هئ ی هآ هاردنژب هه  هل تح هف
 ر هس هل  هكراونو اخودی ،ێنو یاسیس ی هشهاوآ ك همۆآ ۆب  هی هژئاما  هآ ، هونو یكووداوڕ

   .ھانیج و هآ هچناو و نیست هل هف یۆناوخ یئاست
 م هوه ێنو یھانیج ی هاردید ێند هه  هب  هدان یتوام هرد هب م هه  هینو  هعیواق م هئ
   .آاتدا مان هه  هل  هنیرد ی هشهاوآ و رسپ  همۆآ یراندنچپكل
 یآان هییموآراتید و یپس  هییووژم  هوتن هرآ هس ی هو هبوونژدر )ماس هح( ی هوتن هرآ هس م هئ
  هییسالمیئ  هارتپ  هآ نینیب هد ك هرو هه ،استداڕ هناو یت ههژۆڕ  هل  هییسالمیئ یابوونڕ
 ك هرو هه ،ن هآ هد  هانیئاشت یآ هی هوش  هب ت هس هد یست هد  هرتنگ و هر هب وت هڕ وآان هڕ هانیم
  هوزارشتگ ش هم هئ  هآ ،نیست هل هف ۆب ش هجار م هئ و راقع ۆب دواتر ،سریم ۆب  هاویتورآ  هل
 م هئ یالن هگ آان هرۆج راوۆج  هرز هت زوت موو هه یزموونكردن هئ یدوا  هآ ی هییاستڕ و هل

 تبب رمۆفیڕ دوئوم یاگج كزه  هتاآ  هآ ی هڕ هباو و هئ ر هس  هت هونهاتو  هی هچناو
 ن هآ هد یئازاد ی هسۆرپ یت هیاگن هشپ  هآۆم هئ آان هییسالمیئ  هوات ، ، هو هڕ هانیم یسالمیئ
 ی )یارگزڕ(  هآ ن هآ هد واو هت  هگن هالس و ناآام  هییشتمانین  هژۆرپ و هئ انداویاآانگ همۆآ  هل
 یبات هخ یت هیرا هابڕ ابردووداڕ  هل آان هییلمان هع  هارتپ ر هگ هئ  هوات ، . هی )یئازاد( ب
 و ترتبگ یاوچر هب  هكردنیت هیرا هابڕ م هئ دواجار م هب ،تآردب انییشتمانین ییارگزڕ
 ر هس هب الد هج  هبوون انیۆخ كو هب ، هییارگزڕ م هئ یم هدوو یووڕ  هن هبك یئازاد بیانتوانی هن
 یبر هل  هو هییت هیراگرشۆش یت هییرع هش و ییووژم یت هیرع هش یونا  هب  هو هانیآان هل هگ
 ر هس تا  هآ تآردب دروست انیآان همژڕ  ه همۆآ و هئ رندۆم یموآراسید یت هییرع هش
   .بوون ر هنوس هچ و رست هپگر هم سقانئ
 یژیتوندوت  هل دوور و هانییشارستان یآ هی هوش  هب آان هییم هرد هس  هو هڕ همان  هییسالمیئ وا هئ
 ت هس هد یت هییرع هش ،و ن هآ هد  هكاران هند هگ رو هدواخ  هم هستیس و هب ڵتا هئاشب  هكیر هخ
   .یارگزڕ یم هدوو یرشوو  هن هآ هد یئازاد و ك هخ ی هرادیئ ۆب  هو هنگ هد
  هآ ه هآ تشكر هد و تب  هزت و هئ ینجام هر هب تآر هد ،دایووڕ نیست هل هف  هل ی هو هئ

   .آان هینیست هل هف ۆب تب آان هییخت هدب هب یاتریز یكآردن
  هم هستیس و هئ )رمۆز یرنج هس ڵ هگ هل(  هراویگ هه ایتورآ  هل هآ ی هنانوب  هاوگن هه و هئ
  هب دادووسا ی هماو  هل نھا هت  هنموون ۆب  هآ ن هد یادیبون یسالمیئ یكحۆر  هآ ی هرندۆم
 ، هو هترگ هد ت هو هد ی هبودج ۆب الرۆد اریمل )70( ی هكینز آان هییسم هڕ  هئامار یپ
 كردنتا هئاشب یۆخ ۆب  هوتن هرآ هس م هئ  هآ ،دا هآ هچناو  هل  هی هور هگ ییاریژ یكرخان هچر هو

  هژدر یآ هیووژم رۆراوجۆج یشانیناون هب  هآ ی هكاران هند هگ و یدیقل هت  هزه و هب بوو
 شیو هئ  هآ تب ڤۆمر یرآردن هو هخت هب یما هآ تآر هد  هآ ،آات هد رخۆق كانپ هڕۆگ
   . هت هس هد

 ییۆناوخ یآ هر هدووب و ی هند هگ یآان هارید مایس تح هف یت هس هد ن هد آان هییاریزان
 وآردن هرگ و یمن هئ یوش هر یوخانڕدا و یئابوور یبار یمانڕدا و )اڕرویب یاوازیج ك هن(
 ینۆیزسۆپۆئ شدایر هرامب هب  هل ،هات  هو هووآانپ یتووش  هیۆب ،بوو  هو هر هد یآان هآارت ر هس هل
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 یی هكخراوڕ یآار  هل ت هیجدد و یاآپست هد و یزۆسد یآان هییآ هر هس مایس ماس هح یالوان
 ،ستداوو هه  هل ییرتووگآ هی ،تدا هاسیس  هل یساالر ها هب و پینس هرپ ،داویرخوازخ و
 ك هی هرز هل هبوم ك هو  هآ ی هی هگپ و هئ  هتن هی هگی هد ..  هو هناو یآان هآارت ر هس هل وآردن هرگ
   .نژ هبھ ھانیج
 م هئ ،انیدن ی هدیڕ هگ یل هگدوو  هونكچ ،منیآ هح و ك هریز رۆز ل هگ دوو  هآ  هباو وا ادایدن  هل
 ی هوین تا  هو هووژم ییقو  هل انیكآ هی ،بوون خت هشب هر انیردووآ هه ش هل هگ ردوو هه
 یآ هیداهاتوو تا ستاوئ تا  هو هم هستیب ی هد هس ی هوین  هل انیشیتر یو هئ ،م هستیب ی هد هس

 موو هه ڵ هگ هل ێآر هد  هیۆب ،ن )نیست هل هف و لیسرائیئ( یالن هگ شیوان هئ  هآ ،شیدوور
 یال ییئاسا  هب رۆز آان هنجام هر هد وا هآ نینیبب  هیاستڕ و هئ دا هو هر هس ی هوان هئ
 موو هه ش هم هب ،آراو ڵقبو  هو )تح هف( یر هماو هج ت هبیتا  هب و آان هینیست هل هف
   . هو هیدا هه انینو یآ هی هڕ هپال آان هینیست هل هف
 و نیست هل هف ،ینۆیزسۆپۆئ یم هرد هس ی هو هل اوازیج یكوتارگ  هب وردترو ر هگ هئ شیماس هح
 ،آات هد ییووژم یكانڕۆد  هب ارچنا شیستن هل هف موو هه دایۆخ ڵ هگ هل وا هئ ندو هن ھانیج
 ،بكات نیداب نیست هل هف یل هگۆب  هور هگ یك) ندن هس( ووكچب یك) دان(  هب یتوان ر هگ هئ ۆخ
 یالن هگ یدئوم ی هگج  هآ ی هوت هڕ و هئ یآان هر هآت هآار  هل  هكآ هی  هآ نلم هسی هد وا هئ
   .ێنو یآ هیووژم یدروستكردن ۆب ن هی هچناو و هئ


