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  یداود شوان ..یموآراتید ی هرسپ
 
 ی هی هند هگ و نخو  هل پ  هزموون هئ ی هآ هآۆڕ هناو ب  هییموآراتید  هب  هند هو هئ ئاوسا رمان هس

 ێند هه نی هآ هد یموآراتید یزموون هئ یباس  هسا  هازدپ .مانۆب ن هد هه دایماۆخ یحكوم
  همئ ی هزمون هئ و هئ نی هآ هد  هو هئ یداوا ،نی هآ هد ژرد پ اتریز مانۆخ ی هآ هڕ هب  هل جار
  هل یی هنمون یكت هو هد  هتبكر پ یراقع ی هو هئ ۆب راقع یتر یآان هچناو ۆب  هو هتوازرگب

  ...دا هآ هچناو
 دیه هش ت هیموآراتید  هو هت هیموآراتید یناو  هب مانداۆخ ی هت هآ هر هب روخ پ  هزموون هئ م هل
 دا هنج هشك هئ رژ  هل ڤۆمر آاندا هندانیز  هل  هو هڤۆمر یماف  هل رتنگزڕ یناو  هب ،ێآر هد
 ،ێآر هد یندانیز نووس هنامژۆر ،ێخر هداد  هنامژۆڕ  هو هنیربر هادڕ یئازاد یناو هب ،ێرژآو هد
 ،  هو هوپ رژ  هتخر هد اسای ، هاساوی یر هرو هس یناو هب
  .نیب یموآراتید یرف ێو هنامان  هو هداخ هب
 ر هه ۆب آردن هش هگبان  هل  هی هه یۆخ یواو هت یماف كن هیال و س هآ موو هه دا هیموآراتید هل
  هل دوور اساوی ی هوچ وارچ  هل و تب دایت هیاڤۆمر یآردن هش هگ ت هخزم  هل  هآ ك هیرورایب

  .یژیت توندو
  .یت هی هه  هآ ی هو هب تب شۆخد  هی هه ی هو هئ یماف كس هآ موو هه
 شیمن ،بكات شمملمالن و هو هاردنژب هه  هواتب من هل ایج یت هیۆخ یماف یسالمیئ یرتووگآ هی

 ،دا هن رتووگآ هی ۆب گن هد ك هخ ی هو هئ ۆب ر هب هرمگب یشارستان یآ هیاگڕ موو هه  همۆخ یماف
 یۆخ یدید یت هیۆخ یماف رتووشگآ هی ، هندیئا ۆب ب هه مۆخ یت هبیتا یدید  همۆخ یماف من
  .ب هه
 ۆب نمیب هد وا هر هب مۆخ ۆب یاسیس یكماف چ ن هی هگ هد  هو هئ یموآراتید یآورت هب و یآورد  هب
  .تب شیسالمیئ یرتووگآ هی  هر هرآاب و هئ ر هگ هئ بزانم یوا هر هب شمیر هآابڕ ین هیال
 -  هوق هش( و )ش هر هرد هب - ێئاآر - یدئام - ۆزاخ - كۆده( یآان هشار  هل ی هرووداوان و هئ
 ۆب  هیزار هرم هش یاگج دایروو رتووگآ هی یاآانگ هبار ر هرامب هب )هتد و ....ریر هه - فانیل هخ
  .یآورد یت هیموآراتید

 یستیل یت هیرا هرآاب ستیل (280) تا هو هئ ، هین انی همئ یزموون هئ آ هارچ راقع یخوارو
  .ێنربسوت كستیل یاگ هبار ستیمانب هن ،ن هآ هد تالفیئ
 یترس هم ینیشبپ  هبوو  هست هرج هب دایآورد یموآراتید  هل ی هتا  هزموون هئ و هئ
 ر هس ۆب آان هین هد هم و یموآراتید  هوت هستك هد ر هس ۆب ێآر هد ل ی هور هگ ی هران هرآوتك هس

  .ناونه یست هد  هب نخو  هب آوردستان یك هخ  هآ آان هیئازاد
 یت هیموآراتید یفات هو ی هگ هب یسالمیئ یرتووگآ هی یاآانگ هبار یسووتاندن

 م هئۆب  هیوا ق هح وتم ناه آار هب م هو هر هس ی هی هژوا هست هد و هئ كآات ، همان هآ هزموون هئ
 یآ هی هرسپ خوا هب :وتم ی پ آم هیهاور ،نیدان  هرسپ یمكراتید یگر هم یرسپ  هوات  هرسپ
 یحایفات یت هسور ی هو هئ ۆب بن هد  هئاماد ادایت آان هرۆكتاتید موو هه  هونكچ تب هد غبا هر هق
  .ننبخو ر هس  هل

  هالفاتح


