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   یلمیحالح  هسوان یر هم... داح اصحمود  هممال  هآستا ۆمام ی ) هرز هبم ر هس( یعریش هل یی هرد هرو هپ یستو هه
  

زوو  هئاراو یآو خول هو ییستاۆمام ی هشیپ  هآ ی هس هو آ هئ
 ینآا هیی هد هرور هپ  ه ئامانج هلت توان هوا د هئ ،ترژب هد هه
 یۆخ یستو هه  وانیژ ه بكات ل هست هرج هب و  هو هتبك ینز
  هرآ هئ  و ماف هآ ی هی هو هو ن هئش یهاوآاتك و  هیال هل
  .رشان هس  هخات هد یده یآان هیی هرد هرو هپ

  
 یكس ه آ هآ ی هو هل  هگج آوردستاندا  هلستا ۆمام
 یر هسو  هستو هه هب یكڤۆمرش یهاوآات ، هیی هرد هرو هپ
 ڵ هگ هل  هانژۆ ر هآ ی هرآان هو ئ هئر  هرامب هب  هرز هب

و ستا  ئۆب ینو یآ هی هو هنآات و  ه دییرادا یآان هندآارخو
  .تن هی هگ هدپ  هندیئا

  
و  هرد هرو هپ و ییستاۆمام ی هشیپستا ئآو  ه تاو هآن ی هبكش ۆرام هف  هیو راست هئت ناب
ز راو هپم  هئ ، هراویگ هرن هوند  هه هو ب  هرتووگ هن یۆخ یدا ج آوردستان  هلرآردن ف

 یووڕ هوبڕ و یوتر ه ئیپ یستاۆ مام هآ  ه آراو هس هو آ هو ل  هكدر هغوام  هرد هبش  هخستن
خش و  هب یاریزان یكس هآو آ هوستا ۆمامشدا  هو ه ئڵ هگ هم ل هب ، هو هتب هئ ینو یآ هی هو هن
 یرشان هس یآان هرآ هو ئ ی نوی هو هن هب بدات یۆ خیآان هیاریزان  هی هئاماد یی هرد هرو هپ
  هو هآان هآ هی یدوا هك ل هی  هت هحكومن  هیال هلخستن ز راو هپ ی هان دو هوات هآ ، بكاتیج هبج
  هرآ هئر  هس هستا لۆمام یسوربوونش یهاوآاتان و یستاۆو مام  هرد هرو هپر  هرامب هب
مال  هستا آۆمام یال  هنیوارچ ینو ه ه هتۆ ب هآ هی ه بژد  هئاراستم دوو  هئ ،یآان هیی هرد هرو هپ
  :آات هد ی هست هرج هب  هی هوم ش هبدا  هعریم ش هل ،حاحمود  هم
  
  م هوئ هل  وآوردم ی هۆرو  هرز هرم ب هس-1
  م هوش  وگن هر یالواز  هواننڕ هم-2
  می ن هیاپو هلپ یایخولو   هزمهنووس پ-3
  م هوپ هستا و بۆمامآان  هو ه نۆب-4
  
مال  هآ ،تشك هك دتندآار و خوستا ۆمام ،وانن یكیآالس یاوپ هداس یواریددا  هعریشم  هل
ستا ۆ مام هآ  هو هندآارانخو و یك هخ یشكم  هبخات  هیتو راس هئت و هی هئحمود  هم
 یوقو ههكو  هب ، هوویز هب هدان  هو ه ئاسمان هندآارو لخو هب  هی ی نۆنامب و یر هغ یكنیئاآ
ن و ۆآ یواریدت و هی هئ و  هویب یآان هلپناغ ۆ ق هبناغ ۆقو  هی هت هللیم  وو خاك هئ

 یبوون ه من بیبوونم و یا نیمن ج  هوات ،م هوئ هلت بندآار خو هبو ت نوخبت  هیكیآالس
   .ست ه د هترگ هد  هتم و هئ ی هندیئا ینی ه سب هآ  هی هو نوی هآ هی هو هن
مدا  هآ هی ید هل  هرد هرو هپآورد و  ی هۆو ر یت هیآوردا و یرز هر ب هس ی هكچ آویس

ستا ۆماممدا  هدوو یرد هم ل هب ، هیستۆاندیژآردن و ت  هخزمو  یزۆسد یجوان یآ هی هژئاما
ت  هئندآاران و خوك  هخ هو ب  هو هتۆدر آچدا دك  هی هل یستاۆمام یانیژ یعیواقمال  هآ
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ت رگ هد  هت هس هدو  هلتوند  یآ هی هخن هش رۆخو  هاستڕنا ،م هوش  وگن هر یالواز  هواننڕ هم
 یكعیواق ی هنئاوحمود  هممال  هآ ی هرم د هئ ، هرد آردوو هز گن هرالوازو  یستاۆ مام هآ

 ،ییۆر هادیتووش و زڕ  هل  هدور  ه آراو هست هرج هبدا یب هد هئ یكد یرمۆف هلو  هی هنیق هراست
و  هرد هرو هپ یعیق دا وایستۆاندیژو  یزۆسدب و  هد هئ ی ه لوتك هل هو هوان هچپ هبكو  هب

وان ن هلن یز هحن و ز هتد یكراورد ه بۆوخ هاستڕناش یهاوآات و  هو هتۆند خویستاۆمام
ر یب هب  هیو راست هئ ،آات هدآوردستاندا  یانیستاۆمامآان و  هوتوو هشكپ  هتو یستاۆمام
 ی هوش هب و  هو هت هحكومت و  هس هد یعالمیئ یڕ هلان یستاۆمامن ۆچ  هآ  هو هتندك  هخ

ماندوو  یق هحو اندا یۆخ یت هبیتا یانیژ  هلن  ه دواو هلر ۆم ز هبن و گن هشپق یبرباق و 
   .یت هدراو هن یرشان هس ینآا هگرنگ  هرآ هئبوون و 

ن یرترۆز )ندآارانخو یدوا هل(  هو هییتند هچو  همارژ یووڕ هلان یستاۆمامشدا  هو ه ئڵ هگ هل
 پ هقو  هپ ههآردوون و  هر نآو یاوچ  هیاپو  هلپشدا یكاتمان هه هلم  ه بن همۆآ ینیچ
  هآن یو هعن هم یكزه ین هخاوكو  هو ب  هیی تردا نیآان هنیچ ڵ هگ هلراورد  ه ب هبان یرتنگ
 ین هخاو ، هیاپو هلپك  هن  هنوسپ ین هخاوستا ۆمام  هوات ،تخش هبی هدنووس پش یو هئ
  هآ  هییو هعن هم یزه ین هخاو ،یڕۆرش هس و یدزت و  هانیك خ هن ، هییرز هرب هسست و و هه

ك آات  هوات هآ ، هو هتنم هئ یمر هن هب دا ی نوی هو هندآاران و نخو یدانژیو هلدواجار 
 ۆب ی هژئامام دا  هوارچ ید هلمال  هستا آۆمامآو  هو ،تست هو ه د هوپ هبآان  هو هنۆبستا ۆمام

  هدوبار ڵسا ه بڵو سا گمان ه بگو مان ژۆر ه بژۆ ر هآ  هیوام هرد هب  هستان هو و هئ ، هآردوو
   .تكردن هخزم  هل  هییتیبر  هو هتب هد
  هلستان  هو ،نیزانرآردن و ف یت هرب هش ی هراویگ  هل  هییتیبر ، هرد هرو هپ یآۆ آر هل  هییتیبر
ش یهاوآاتن و یزانوك چب ه بۆخ ی هژئامان یتر هور هگو ن یجوانتر دا ینو یآ هی هو هنر  هرامب هب
  هقوتابخان یر آورس هس هان لیی هور هگستادا  ئ ه ل ه آ هی  هی هو هو ن هئ ینیزان  هور هگ هب
ت و ی آاروباری هو ه ئۆب  هو هستن هد ههن و  هگ هدپشدا  هندیئا هلت و ریگ هرد هوند  هه هب
  هو هئم  هب ،ز خرابمراو هپبا  ،ت با الوازبمبت و هی هئمال  هآستا ۆمام  هوات ،ۆست ه ئ هنرگب

 ،خالق ه ئ هل  هییتیدا بر هردان ل هنۆآ ،م هناد ڵۆآو  م هوپ هبآان  هو ه نیتكردن ه خزمۆبمنم 
مال  هآ یزمان هلستا ۆ مام هآ ی هعیواقو  هب درك آردن  هل  هییتیبر ،ییریژ  هل  هییتیبر
 یستو ه ه هل  هییتیبر ،ب هد هئن یرزتر ه ب هل  هییتیبر ، هشتووی هگیت  هو هحمود هم
   .یی هرد هرو هپ
 


