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  قیفۆت  هم هح یهم هف ...)كدید( یت هیۆخ یماف رتووشگآ هی
  
  !؟نیژ هد دات ی همئ  هكت هآ همل هم چ  هو هئ
 ،دات هن تر یسان هآ  هب  هگڕ  هكیر هخ و هقس ین هخاو  هت هبوو آورد  هكم هرد هس چ  هو هئ
 ر هس هل رآ هبآ و یر هآابڕ دایت  هكآات نشو چ انی !؟ هی هه یگن هڕ و گن هد  هند هو هئ
 ،نینر هوزگ هد انیژ كداارگژۆڕ چ  هل !؟نی هآ هد انیژ هو هكپ و یئاشت و ت هییموآراسید

  !؟ هرتووگ اوتروآانمانچ  هل یر آانمان هوازوع هت و ت هخزم یووناآڕ و شیت كآات
 یری هغ و بدات تربا یو هه  هشیم هه  هآراو شۆگ وا  هل هگ م هئ  هونكچ ، هیین شیری هس م هب
 ر هه .وان هئ ۆب شیكژۆڕ و هی همئ ۆب كژۆڕ و ن هه شیوان هئ نینازان ۆخ ،بكات سفر یۆخ
 امانگر ر هس هل ارنچنا و نی هه ن هد تب مانیریگشتپ و مان هگ  هل كوونچۆب و كس هآ
 هاوآارمان ش هو هئ ، هو هنیناه س هآ ۆب ێر  هقس  هب ، همانۆخ یانیشا ر هه  هو هئ .ن هد هالن
 مدا هآ یكنسا  هل ش هیۆب ر هه ،الوازبوونمان  هل  هبوو كش هب و هبوو مانژد م هرد هه تب هن
 یچ هآ ،آرد  هت هنی هم ش هب  هآورد م هل یووڕ یش هوورڕ و یشۆناخ وڕ هش ووب آوشت انی هد
 پ انیآ هیكایند هس و هكخراور  هن كت هزار هو  هن ..تدر هد ال هق هوت ڵو هه  هرۆز یكنسا
 ۆب ) هب( تردا یو هئ ر هرامب هب  هل ن هناد انیۆخ  هب  هگر  هونكچ ش هو هئ ، هو هتناخر كر
  هل ناتوانن ش هیۆب ر هه ،بن نزمتر رزو هب انیتر یو هل انیشیس هآ تناب و ن هبك یآد هی
 ی هستانۆپ و هلپ و هئ موو هه ۆب ش هو هئ ،ر هب  هرنگب تر یآ هی هكچر وافوق هت یری هغ

  هتب هد ،شپ  هتد ر هرامب هب ب یآ هییت هیآاۆر هس كآات رنا هگ هئ ، هی هه انیهاوشان
 ، هنراو باش یاوگن هه ،بوون وتوو هرآ هس آان هو هبوونۆآ( نب  هشیم هه تب هد و یآۆناآ
  ) هتد ...تا نیب هد وام هرد هب
   .ن هبك یك هخ یاوچ  هل ڵۆخ ر هگ هم و زانن هد  هآ هست هج ینیبر ك هیال موو هه كداآات  هل
 و هرتووگ ی هارژ هه  هل هگ م هئ ی هست هج یردن هگ ی هتان هف هخ و م هغ ئازارو و هل  هكش هب  هو هئ

   .تب وام هرد هب انی هپ هچ و  هب ی هآ تا نازانن
 یی هفر ناوو ۆب ر هگ هئ  هو هدیه هش و بات هخ یناو  هب  هكنسا تدار هس هد یزبیح ردوو هه
 شیدانیه هش ینخو و بات هخ هل زڕ ناشتوانن ،تب هه ن هناد تر یس هآ هب  هگڕ ..تب هن
 یتآ هی و هر هب  هاونانگن هه  هآ ،ید  هننبھ شیكدیه هش  هزانخ یئاوات و رنگب
 نازول هت و نیزان هور هگ هبۆخ یآان هفیر هناش برآآ یانیگ  هل  هبوون دوور و یی هچارپآ هیو
 یشت رۆز ترو یو هئ یو هه و هاآچ هل اوداخستنچ داویشتگ یناوپ  هل آتر هی یماف  هل آردن هن
 یرتووگآ هی(  هآ مدو هد  هاوگن هه و هئ یآارۆه  هل و هآ هباس ناو  همد آاتدا مان هه هل، شیتر
 رتووشگآ هی ۆخ ، هو هاآردیج آوردستان یمانی هپهاو یستیل  هل ی )آوردستان یسالمیئ

 یبوون ینكاریئ و هدستانآور یانپ هرۆگ ون یاوچر هب ییر هماو هج یآ هی هگپ ین هخاو
   .تناآر

 ر هه یڕ هاوچ و بوون ت هتاق ب انحكوم یسروشت  هل ش هوان هئ رتووگآ هی ی هر هماو هج و هئ
 و هخوازنئ هد و هآوردستان یك هخ و هل فراوانن یكش هب ،ێڕۆگ  هتب ن هآ هد كنۆزسۆپۆئ

   .نب انیۆخ یرا و ن هبد انیۆخ یگن هد انیۆخ ید هب  هآ  هو هتب دروست  هعیواق
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 ڵ هگ هل و ید  هتنب ی هر هماو هج روگن هیوال ندام هئ و هئ ییداخواز یت هیۆخ یماف رتووشگآ هی
 یرا هب  هآ  هو هتنق هبش یموآراسید یبرآآ ی هآ هگن هم  هخۆد داینیبت یتر یخا نیند هچ
   .آات هد  هآ هعیواق  هب اوچر هب یكت هخزم شیرانیشنبۆر ی هربۆز
 ، هو هم هآ هد یش یاسیس یب هآت هم ی هاننامی هب  هن )رتوومگآ هی( یژب هتو  هن دا هرل  هند هب
 ۆب ت هس هد یزبیح یارید یكرسانپر هب  هو هداخ هب  هآ ..اوچ شپ  هم هخ هد ك هییاستڕ م هب
  هن و هآردوو یباس یۆخ  هن )یسالمیئ یرتووگآ هی( ، هو هن هآ هد یووژ هئاو تر یست هب هم
 یمانی هپهاو یستیل  هل یآورس یدانپ یم هآ ر هب هل  هآ ووڕ  هت هخراو شیارید یآ هی هگ هب

 یریفس هت و هاوچر هب و وونڕ رتووشگآ هی ی هآ هاریبر یست هب هم ، هو هتبووب ایج آوردستان
 یتآ هی و یارتپ یخود  هسا نیند هچ كداآات هل، ن هبك تاوانبار یپ تا تناو یتر

 یشۆستخ هد :مب مۆخ یاڕ رتووگآ هی یكندام هئ ك هو من ر هگ هئ !ن هآ هد یآورس یملمالن
   .تبووب شیاتریز یآورس ر هب هل ر هگ هئ م هآ هد  هستو هه و هل واو هت
 )یفتیف یفتیف(  هبوو هن یآورس یڕ هش ر هه  هو )92( ی هآ همان هرل هپ یتا هر هس هل یچۆب

  !؟نی هد هد ی هآ هباج نیتاماو  هآ ناه آوردستاندا ر هس هب ی هزع هو و هئ آردو دروست
 ك هی  هآ هداریئ دوو ناتوانن  هزبیح دوو و هئ ستاشئ تا  هیین یآورس یڕ هش ر هه یچۆب

  هل تب متر هآ تر یو هل یكگن هد تو هانینا انیس هآ  هیین یآورس یملمالن ر هه !؟ هو هن هبخ
  !؟شدایتر یآان هشت و هنژیل كاویند هس ت هنان هت و ت هزار هو و مان هرل هپ
 یمان هرل هپ  هل بوون هن  هئاماد یچۆب ن هآ هد دروست ر هماو هج ۆب یآورس یومانگ ر هگ هئ
  هل بوون هن  هئاماد یچۆب! ؟تب تانۆخ یری هغ ۆب  همان هرل هپ و هئ یكستۆپ دانو
 اربوویبر  هو بوو یۆخ یماف  هآ ن هبد رتووگآ هی ی هآ هت هزار هو غدا هب یآان هت هزار هو
 :م هد  هیۆب !؟بوو هد گن هالس وانتانن یرازوو هت  هت هزار هو و هئ یدانپ  هب انی !؟تدریب
 یت هیرا هننو تبزان واتر هڕ  هب یۆخ  هآ یت هیۆخ یاسیس و ییاسای یماف رتووشگآ هی
 تر یراست یكگن هد ،راقع یمان هرل هپ  هتچب یاتریز یر هننو تا و بكات ی هآ هر هماو هج
  هل تما  هآ( . هو هترگ هد ی هآ هر هماو هج ۆب اتریز یكدئوم و آات هد ادیز دا هدانی هم و هل

  )  هآ هم ردباران هب یك هخ یما بوو  هشووش
 انی ،رنگرب هو  هآ هت هحا یئاسان  هب داو هنیق هاستڕ یكت هیموآراسید  هب ننان دان یچۆب
 یاساوپ تا ر هب  هرنگ هد اویش هن یآ هی هگڕ موو هه  هآردوو دروست ومانتانگ و ترس  هند هو هئ
  ؟ن هآ هب دانگن هد یآان هند هب هم م هرد هب ی هییۆچ و هئ
 دار هآ هل  هكیر هخ ن هد هد دایبا  هب و من هج یر هس هل ك هیال موو هه ی هت هیموآراسید و هئ
  هب بوون هرن هباو و ف و فرت  هل  هگڕ ، هو هبكات یسالحیئ تو هی هد رتووگآ هی و تب هد
   .ترگب تر یشت نیند هچ رویزو هت و بوون هز هموعار  هو هنیس رو هرامب هب
 و تب هه شیتر یاڕ با یآردن هادیپ  هل نیرتووگزر و ومانگب ك هیال موو هه ر هگ هئ
  هگزۆخ ،نی هبك مانۆخ ینفوز اوڕ  هل وزارشتگ  هو هدروست و استڕ یكگن هد  هب موومان هه
 آام ۆب گن هد  هیبایزانی هن كتاآ ر هه  هآ بوو هد رۆز  هت هللیم م هئ یتكار هخزم  هند هو هئ
 س هرآ هه یچ نب م هب ، هیبكرا نمووا هه  هل یشۆستخ هد  هو هڕوگ  هب و بدات باشتر یستیل
 یۆخ ی هلگ و هازندگ و هیدای هست هج  هل ئازار  هو هآ هیال هل یندو هد و تی هآ هد باس كنشو و
  هل آان هن هیال موو هه تا ،تر هنیق هاستڕ یت هیموآراسید و یئاشت ویریگقام هس یهوا  هب .آات هد
 و دام اوگ همۆآ ییسازاآچ و  هت هللیم ییوزارگت هخزم و یت هیستاۆد و یی هفر ی هسفر یور هد
 و یئازاد ۆب ) هب( وۆت ۆب ) هب( :ن هد روو هگ هب پ آات و هئ ، هو هبوون هد ۆآ اآانداگز هد
  .شی هآ هت هیموآراسید


