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  ندند  هههه  ههب  بییباوآباوآ  ... . داندانگگنن  ههدد  ییآانآان  ههسندوقسندوق  وو  ههجارجار  مم  ههئئ  ییاردناردنژژبب  هههه
  
 نیباشتر ،ترگب یموآراسید یانماآ هبن  هل زڕ  هآ كتو ر هه  هل ادنژب هه ی هسۆرپ
  هآ هح هم یگن هس نیباشتر  هییموآراسید  هسۆرپ م هئ  هو ،ت هس هد  هب شتنی هگ ۆب  هزمیكانیم
 نا هپ ی هو هئ ب هب، ست هد  هترگب ت هس هد یآورس تو هیب ر هگ ككخراوڕ و ارتپ ر هه ۆب
 راقع و ردستانآو یشوپ یآان هاردنژب هه، ببات ییآار لشپ و خروقات رویزو هت ۆب
 ك هی هادڕ تا ر هماو هج م هب ،نیآر گن هد رویزو هت ویلكارشپ  هل بوو هن ش هبب یچ ر هگ هئ
  :آارۆه نیند هچ ر هب  هل، شتنۆر هد دان گن هد یآان هسندوق و هر هب  هو هییرم هگد  هب
 ت هحكوم ردوو هه  هآ بوو  هو هئ اردنژب هه ییدوا آورد یكمووتاآ هه یون هخ واویه
  !ترگآب هی
   .پس هچب ستور هد  هل مان هآ هل هگ یآان هماف ی هربۆز
   .ستانیآورد یمر هه ر هس  هو هتڕ هگب رآوك هآ

 زآ هوت  هنخزم خزم و لیرت هب و هتیواس  هل دوور تب دروست اكپست هد آاراو یكت هحكوم
   .یت هیزبایح ی
  
 ،تب یرۆپسپ ن هخاو و یآراتۆنآ هت یما هبن ر هس  هل ت هحكوم یاآانگز هدامود یرسراوپل
  !تب ر هوپ  هتاآ یت هیزبایح یماینتیئ ك هن
   .تب ر هاسادانی رو هزارپ و بدات نجام هئ یۆخ ی هنیق هاستڕ یۆڕ مان هرل هپ
 ردوو هه یآان هداخراو  هوورژ ك هن ،تب مان هرل هپ ع هرج هم نھا هت إهات شپ و هشآ موو هه ۆب
  !تدار هس هد یارتپ
   .تب انیم ههاود و یهاور شیرخ هن كو هب، بن هن  هب ر هه نھا هت مان هرل هپ یندامان هئ
 و هلپ ر هه تریئ،  هو هنیرسپل ۆب بكات شتھگبان ساد هف و ڵ هند هگ یسان هآ إبتوان مان هرل هپ
   .تب هه یزبیح و یحكوم یآ هی هیاپ
  

 یر هرو هپداد و یآسان هی  هب تب اكد هخ ین همۆآ یوژب و ت هخزم یو هه  هل ت هحكوم
 و ن هیال ب یكان هخ و نیژب ت هییفاه هر  هل انیرانگن هیال و ندام هئ و انیۆخ نھا هت ك هن
  !بن هن  هخاآ م هئ یڕآو ك هو تر یآان هزبیح یندامان هئ

 مان هرل هپو ت هحكوم و تبكر ئاشكرا اآانگز هداموود و ت هحكوم ی هنسا یداهات و هبودج
 یداهات و سامان یرگراتیم  هب انیۆخ تدار هس هد یزبیح ردوو هه ك هن ،تب هه ی هماف و هئ
  !بزانن  هل هگ م هئ
 و هگرمان هف ون ینیواس هه دروشم و  هتیالف و كستت  هب نھا هت ك هن تب ر هرو هس اسای

  !اآانگداد
  هو ،آان هییر هماو هج و یی هشیپ  هكخراوڕ موو هه ۆب تچر هد  هران هرو هپداد یآ هیاسای
   .آسان هی یآ هی هوش  هب یماد یت هارمی یدانپ
 ئازادو و تنریبب وا هرپ انییاسای یكماف موو هه م هوارچ یت هس هد ك هو نووسان هنامژۆڕ
 موو هه ی هو هواستنگ و آان هگرمان هف موو هه و ستان هد هآارب یال  هوونچ ۆب بن ۆخ هرب هس

   .یشتگ یاڕ ۆب آان هیوت هچ و ییراست
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 م هئ م هب ،شوپ یآان هدان گن هد ی هییرم هگد و هئ ۆب بوون هه تر یآارۆه نیند هچ و همان هئ
  هآ یكجار ر هماو هج نۆچ تریئ ،آان هاردنژب هه یدوا  هل آردن هادییپ  ههات هن یچیه  هنخا
   ی هند هگاپروپ  هب

 یآان هند هگاپروپ یآات  هل ر هه كداآات هل نۆخ هد ویفر یت هیآوردا و آردن ت هخزم
 انیۆخ یرانگن هیال و ندام هئ نھا هت ر هگ هم انی هجار م هئ . هریب هل انیك هخ اردنژب هه
   . هآردو ت هس هد  هل انیقازانج سودو ی هوان هئ انی ،ن هبكپ آان هسندوق یم هرد هب
  
  هب انیكژاوڕ و رسپ  هن یچ هآ ،بوو یمانی هپهاو یستیل ناو هب شوپ ی هآ هاردنژب هه  هل
 رو هوبر هب رویز هو  هن آرد )شانتك هحم هز - ستیالیسۆس - رتووگآ هی - یشوع( یآان هزبیح

 روخ ك هو كریز هو مابوون هت هب ،غداد هب  هل  هت هزار هو شت هه و هل نیخش هبپ انیكیند هآارم
 وون یكس هآ  هب انییخش هب آان هب هر هع یرتنگراد ر هب هل بوو هو هئ رتووگآ هی  هن هبد  هق هد هس
  !بوو
  هژئاما یتهاو ی هنامژۆر  هل دایآ هی همانید  هل حمود هم یحاج ید هم هموح آاك ك هو
 چ  هب تریئ ی هئ .غداد هب  هل  هداو هن  هآ یآان هزبیح  هب انیك ف هز همو نھا هت  هآ آات هد هو هب
 و تبكر لشپ انیماف كاآات  هل تب زۆریپ یمانی هپهاو یستیل یخالق هئ یكر هوپ اساوی

  هل زر انی ،یاسیس یماینتیئ ر هب هل نھا هت تبكر یندانیز انیرانگن هیوال ندام هئ تبخور
  هآ یآان هزبیح ی هگن هد ها هزار هه و هئ ۆخ ی هئ .تریگ هن انییر هماو هج ییقورسا و گن هس
 !نۆبخ اردنژب هه یوت هستك هد وان هئ ر هه نھا هت تدار هس هد یارتپ ردوو هه ۆب  هیین  هق هد هس
 رتووگآ هی ینیز هداب نھا هت  هب ن هآ هدپ ی هژئاما نرایشنبۆر رو هنووس ندو هناو  هل رۆز ك هو
  هتیبرو انیدئوم یاوچ آوردستان یك هخ  هونكچ ،اردنژب هه  هل  هآان  هگن هد یربوونۆز
 .ید  هننبھ انیآان هئامانج واویه بتوانن وان هئ ی هیوایه و هب ت هس هد ی هو هر هد یكل هگزه
 تب  هستیل و هئ ی هو هر هد  هل كستیل ر هه  هیۆب ، هانی هند هگو ت همحن و هل ن هبك انیارگرز
 رتووگآ هی یستیل  هو ،تب متر هآ ی هو هل آات هد رترۆز آان هگن هد ی هژڕ  هو ،ن هد هئ ۆب یگن هد
 یتر یآان هن هیال ڵ هگ هل  هستو ههاوه  هو و بوون یآوردستان و بوون آورد  هل  هیبر هدان یۆخ
 رآوك هآ یت هبیتا هب  هو ،آان هنووساز هارچ و یت هیوا هت هن  هل هس هم  هل آان هییآوردستان  هارتپ
  هتب هن  هآ یكجار و تز هداب نھا هت هب تو هی هئ نھا هت .آوردستان یایرافگجو سنوورو و
 ییاسای و ییاسیس یماف ش هم هئ  هو ،ت هیموآراسید  هبدات ك هی هوز و ت هس هد یۆاشكپ
  هل ك هو ر هه .آان هییموآراسید  هتو و ھانیج یآان ییاسیس  هزبیح موو هه ك هو یت هیۆخ
 یموآراتید یارتپ ییاسیس یب هآت هم یرسكرت یرانیم لیفاز آاك یكوتن هكپاوچ

 م هب رتووگآ هی ینیز هداب نھا هت هب ر هم  هل )149(  همارژ ر هماو هج ی هنامژۆر  هل آوردستان
   : هو هیدا یمو  هرۆج
  
  هبوون رواب  هم هئ ،نچر هد یش هوول و هو هتمانی هپهاو ون  هنچب هآ ی هو هل ئازادن آان هزبیح
  هو هننبم یتمانی هپهاو  هل وان هئ  هآ شبووۆخ مانپ خت هو شپ  همئ ،ت هیموآراسید  هب
 دشئوم ، هبوو هه انیی هو هت هن یكور هد آاندا هیسالمیئ  هارتپو ن هیال ون  هل رتووگآ هی  هونكچ
   .آوردستان یمانی هپهاو ون  هو هنب اردنژب هه اشپ تآر هد


