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 آر هباب نید هالح هس .. .!نیب گن هدب ناب
  
  هو هآرد وب یركاتیآار یآ هی هنو ند هچ یمارآیدان یآ هی هنامژۆڕ ر هوب هم هل كژۆڕ ند هچ
 یدروود( وامان هشپ و ستی هو هشۆخ یر همب هغپ  هب آرابو یت هیسوآا و یزڕ ب دایت  هآ

  هب ستان هه هتد .. ینس هر هف و یجیرو هن ی هنامژۆڕ ێند هه ش هو هئ یدوا )تب ر هس هل یخوا
 ن هیال هل نیرب هد ییزا هڕنا و بوون هڕتو ی هیما  هبوو ش هم هئ ،آان هنو ی هو هوآردنب  هدووبار

 نیرب هد ییزا هڕنا یشاندانیپۆخ نیند هچ و یسالمیئ یتانو ێند هه یر هماو هج  هل كش هب
 و رانیگر هو  هو هیسالمیئ یكتو ند هچ ن هیال هل شیسم هڕ یستو هه ێند هه و دران نجام هئ
 یسم هڕ و یر هماو هج یستئا ر هس  هل نیرب هد ییزا هڕنا ی هبازن ش هراند و هئ ینینووس تا هه

 اتریز ش هم هل  هستیوپ كو هب ،یت هیۆخ یج  هل  هوان هآاردان و هئ موو هه ،تب هد فراوانتر
 اتریز  هم هل رۆز یت هیاڤۆمر یوا هشیپ  هب كردنیت هیسوآا و نواندن یزڕ ب  هونكچ ،ێبكر
  هل یرگر هب  هو هانیما رو هس تواناو زوه مو هه  هب مانانرموسو هس  هل  هستیوپ ،ترگ هد هه
 ك هی هو هت هن و ل هگ و ت هو هد و س هآ چیه ن هد هن  هگڕ و ن هبك انی هواآ هشپ و ر همب هغپ
   .یر هرامب هب نبنو یزڕ ب
 نیرب هادڕ یئازاد و یر هگ هنامژۆڕ ییئازاد ی هرد هپ رژ  هل  هكردنیت هیسوآا م هئ  هو هداخ هب
 آدا هییئازاد ر هه ر هرامب هب هل  هونكچ ، هیین او دایراست  هل هآ ،تدر هد و هدراو نجام هئ
 ب هب )یئازاد(  هونكچ ،تریگب ل یزڕ  هستیوپ  هآ  هی هه ك هییتاریرسپر هب
 یئازاد ب  هب شیتاریرسپر هب ها هرو هه ،یر هرو هس ب و ینوش هرگ  هوات )یتاریرسپر هب(
 یتاریرسپر هب و یئازاد  هوات هآ ،تچ هرد هد ت هیرۆكتاتید و اندنپ هداس  هل یر هس
 ی هو هئ  هو هی هگوانڕ و هل ،خشن هب هد انیژ  هب مانا و جوانن  هو هآ هی هب و آترن هی یر هواوآ هت
 یئازاد و یر هگ هنامژۆڕ یئازاد ڵ هگ هل كرۆج چیه  هب ستاون هه یپ  هنامانژۆڕ و هئ
 و یمد هع یككردنپ یت هیسوآا و نواندن یزڕ ب  هل  هگج ،و هو هترگنا ك هی نیرب هادڕ
 ل انی هو هئ یداوا ،ن هآ هد ۆب ی هش هگبان وان هئ ی هییئازاد و هئ ر هه  هونكچ ، هیین تر چیه
 آ هی چیه  هش هو هئ ر هب هل ر هه ،رنگب ر هرامب هب یسات هد هموق و یزۆریپ  هل زڕ  هآ آات هد
 ینآا هییزۆریپ  هوش وین  هب انی ك هی هنو  هت هل  هب رنناو انی ناتوانن  هنامانژۆڕ و هل
 یتووش تریئ و ت هییسام یكردنیت هیاژد ی هخان  هنخر هد زانن هد  هونكچ ،ننبشك ت هیهود هی
   ، هو هبن هد ییاسای ی هو هنیچپل ك هی زارو هه
 ، هو هانیپ ندن هابپ و كخراونر اسای  هب انیۆخ ۆب اندایۆخ ناو هل آان هییئازاد موو هه  هوات هآ
  هآ ،یسالمیئ یانیزانا یتآ هی  هل  هگج آوردستاندا  هل ، هیین وا انیۆخ یری هغ ۆب م هب
 و ستو هه ،رآرد هد انییزا هڕنا یآ هی هانامی هب  هآ نییشۆستخ هد و اسپسو ی هگج

 یر همب هغپ  هب ر هرامب هب نواندن یزڕ ب ر هس هل  هیین و هبوو هن ۆوت هئ یآ هی هو هآاردان
 و مر هه یت هیآاۆر هس بوو ستیوپ كداآات  هل )تب ر هس هل یخوا یدروود( مان هور هگ

 گن هدب رمان همب هغپ  هب  هآردن یت هیسوآا و هئ ئاست هل شیمان هرل هپ و ت هحكوم
 ، هیاندبای هگ  هتانو و هنامژۆر و هب انیمر هه یت هحكوم ییزا هڕنا یسم هڕ  هب و هیبوونا هن
  هو هی هبار و هل یكستو هه چیه ستائ تا  هو هداخ هب شیراقع یت هحكوم  هی هوش و هب ر هه
  هكردنیت هیسوآا )تب ر هس هل یخوا یدروود( ر همب هغپ  هب كردنیت هیسوآا  هونكچ ، هووب هن
   .مانانموسو م هرج هس هب


