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  اردنژب هه یۆاشكپ ...  هستاوئ  هل ر هه ،آوردستان ی هآ هارتپ ردوو هه ییآار لشپ و خروقات

  
 اردنژب هه ی هند هگاپروپ آان هستیل موو هه تب هئ ،و هكینز اردنژب هه ی هواد  هارید ك هو
 یماآان هبن اساوی یپ  هب  هو، تببر رآردنیشھ هت و ناوزراندن ۆب نا هپ ی هو هئ ب  هب ،ن هبك
 و هقوتابخان وۆزانك ك هو یآان هیی هحكوم اگز هد تناب آان هاردنژب هه یبا ینۆسیمۆآ
  هستاوئ  هل ر هه یچ هآ ،ننب آار هب اردنژب هه ی هند هگاپروپ ۆب آان هییشتگ  هگرمان هف
 م هئ ینانآاه هب  هوتن هآ ،ناوڕۆگ  هل انینۆسیمۆآ یاساآانی تدار هس هد یزبیح ردوو هه

 و هتیالف یاندنڕد  هوتن هآ ستان هو هن  هو هش هو هب ها هرو هه،  هانییحكوم اگز هدامود
 ینما ر هس  هوونچ انی، آوردستان ی هكچۆشار شاروو ێند هه  هل رتووگآ هی یآان هر هستۆپ
   .رتووگآ هی یندامان هئ
 !؟اردنژب هه ی هس هموناف  هی هم هئ !؟ن هآ هد ۆب ی هش هگبان  هشیم هه  هآ ییموآراسید  هی هم هئ
  هب  هآ رتووگآ هی ك هو یآۆنین ب یكستیل ر هرامب هب  هل !؟ هاردنژب هه ییتا  هم هئ انی

 ق هح، ی هآ هل هگ ینخو پۆد ك هی  هل  هیین سوور یست هد ستائ تا منژدو و ستۆد یدشاه
 )3( یناو شوپ ی هآ هارنژب هه  هل  هآ  هارتپ دوو و هئ رنگر هو ووژم  هل كرس هد  هیوا
 دوو و هئ یخروقات و یلكارشپ ی هنۆب  هب ، هو هش هڕ یستیل  هووچ آوردستان یاگزارپ
  !ینشك اسای و خروقات  هب  هو هن هبك ست هد  هانیزو هئار ش هجار م هئ  هاریواد م هب ، هو هزبیح
   . هآان هییلكارشپ و خروقات ی هنمون ش هم هئ
 30( یسر هع اشپ ی هو هئ یدوا :وتن هآ یلكارشپ یت هم هره هب شیخمور هم یآان هتیالف -1" 
 یخمور هم یشار یآان هڕبازا و قام هش  هل انیۆخ یآان هتیالف رتووگآ هی ی )561( یستیل )11-
 یینایب انیاوچ آان هاوڕۆد  هس هف هن یلكارشپ یت هم هه م هب ،یواس هه ستدایو هشۆخ
 ش هم هئ ، هیین یدی هق ن هد ش همئ .انیاندڕد و هو هكردل انیموو هه و هش مان هه و هات هن
   .یناساشكی و ی هند هگ یتر یآان هییقوربان یزیڕ  هتچب

 یاوچ و م هد  هب آدار هچ س )12( یگمان یدوو ر هس هل ك هی یو هش :نرما هس  هوونچ- 2" 
 م هب ،الر هآ  هل رتووگآ هی یوادڕ یند هآارم )ن هس هح ئازاد( یما ر هس  هوونچ  هو هستراو هب

   .بوو چووپ  هیما انی هآ هآۆز هن  هو هه بوو هن  هو هما  هل  هختان هخوشب
 یژۆڕ ند هچ هل :) حمان هڕ میر هآ میبراهیئ( آان هاردنژب هه ینۆسیمۆآ یند هآارم - 3" 
 ۆب ی هند هگاپروپ و هراو هگ )ك .ن .ی( ی هتیمۆآ ڵ هگ هل دا الر هآ یشار یآان هڕ هگ  هل ابردووڕ
   . هآردوو ت هس هد یزبیح
 دایت ، هو هت هآردوو وب انیآ هی هوآراوب :ت هس هد یزبیح الر هآ ی ) هرق هس(  هل - 4" 
 موو هه ش همان هئ  هآ رتووگآ هی ی )561( یستیل ۆب  هیدات یریشھ هت روۆز یآ هییت هیاژد
   .نبا ینۆسیمۆآ و اردنژب هه یاساآانی ی هوان هچپ

  هو هرتووگآ هی یناو  هب انیآ هی هوآراوب :رآوك هآ یت هی همۆآ و یریووناآبڕ ی ه همۆآ- 5" 
 چیه  هآ آات هد باس كشت  ه همۆآ و هرتووگ ۆخ  هل یخا )17( دایایت  هآ ، هو هت هآردوو وب
 و هواش هچ ۆب نھا هت ش هو هئ  هو هترگآنا هی رتووداگآ هی ی هزانۆسد وو هانیم یریب ڵ هگ هل

   . هرتووگآ هی ینوخا یستیل یرنكردنیناش
 ر هس هل ك هی یو هش الر هآ  هل :رتووگآ هی ی )561( یستیل ی هتیالف و ستكارتۆپ یاندنڕد - 6" 

 یاندنڕد  هآ  هواندز  هآار و هئ ینجامدان هئ  هب ستاون هه ناسراو یس هآ )5(  هگمان م هئ یدوو
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 ئاشكران انیآان هناو  هاوانڕۆد و هئ ، هبوو رتووگآ هی ی 561 یستیل یآان هتیالف و ستكارتۆپ
  !؟ ....م هب آراون شیئاسا  هب میسل هوت
- 1  هم هنجشپ یژۆڕ باوآاندا ی هو هبوونۆآ یناو رژ  هل سادق دی هس  هل:آان هقوتابخان - 7" 

 ، هو هآرانۆآ ر هگن هس ی هقوتابخان یباوآان )سادق دی هس( ی ) هواند یل هو( یۆه  هل -12
 ۆب  هند هگاپوپ ۆب یڕۆگ انی هآ هو هبوونۆآ یئاقار نآا هییحكوم و یزبیح  هرسپر هب م هب
 و یزارب ش هم هئ ،رتووگآ هی ی )561( یستیل  هب یت هیسوآا رویشھ هت و یمانی هپهاو یستیل

 مو هآ یباس و هو هیستا هه ك هییتهاو ،آرد دروست  هآ هو هبوونۆآ یانیتهاو یال یماندوبوون
 شیبووان هئاماد ،آرد سادق دی هس یتر ینآا هییستیداوپ و ین هم هسووت باو هآار یآان هییڕآو
   .آرد انی هآ هقس یریگشتپ زانڕ  هپ هچ  هب
 :یوت و هو هدان ی هآ هشكاندن سنور یم هو رتووگآ هی یكلق ندام هئ دا هآ هو هبوونۆآ  هل ر هه
 ،ن هآ هد انیزارب تر ی هند هو هئ و دات هن گن هد ر هه  هآ ن هآ هد یك هخ  هل وا  هرۆج و هب  هوئ
 ۆب وان هئ  هآ ،آردن ل انیی هلگ و هو هبوون ستاآانۆمام یووڕ هووبڕ شیباوآان  هل كرۆز
 انیوت شیانیستاۆمام مدا هو  هل ،یزبیح ی هو هبوونۆآ ك هن آراون گبان باوآان ی هو هبوونۆآ
   .نیبوو هن  هم هئ یوانڕ هاوچ ش همئ
  هیناح یر هوبر هب و هتیمۆآ یرسپر هب سادق دی هس یر هوروب هد یكوندگ ند هچ  هل ها هو ر هه
 یاگج  هو هئ  هآ انی هآ هستیل ۆب  هند هگاپروپ ب  هو هن هآ هدۆآ وت هگمز  هل وندگ یك هخ
  !ت هاسیس و زبیح ی هو هبوونۆآ و  هیعاید ك هن  هت هبادیع
  :ن هآ هقوتابخان یر هوبڕ هب - 8" 
 ت هس هد یزبیح یھیوج هت  هب آان هر هوبڕ هب ی هربۆز آاندا هكچۆشاروشار م هرج هس  هل
 یمانی هپهاو یستیل  هب دان گن هد ۆب انیادارآردنگئا و انیقوتاب ی هو هآردنۆآ  هب ستن هد هه
 انچآ یئاراس یند هدواناو  هل ش هنموون ۆب ،رتووگآ هی ی )561( یستیل  هب آردن یت هیسوآا و
   .خت هتیاپ یرول هه  هل انچآ یراچ وارچ و انچآ یووناآڕ و
 رتووگآ هی ی )561( یستیل یآان هر هستۆپ و هتیالف م هرج هس نبتو و ر هشدپ یر هڤ هد  هل
  !؟ هاردنژب هه ییتا  هم هئ انی !؟اردنژب هه ی هس هموناف  هی هم هئ ،ننڕد هد و هو هتآر هدل
 یاسانیقل و سكانیئ یآان هییۆناوخ  هش هب یردان هس یمانسل یوان هشار یآۆر هس ها هرو هه

   .یمانی هپهاو یستیل  هب انیدانگن هد  هب داونپ یشت و یارید ین  هب و هآردوو
 اردنژب هه یخروقات  هب ست هد ،ر هڤ هد ردوو هه  هل انیزانا یتآ هی و وقاف هئ یت هزار هو -9" 
  :ن هآ هد
 رول هه یشار  هل واف هس ی هور هگ یوت هگمز  هل )واف هس( یۆه  هل )12-1(  هم هنجشپ یژۆڕ
 تاسۆمام )200( ی هكینز  هآ ن هآ هد رول هه یشار ینیئا یانیستاۆمام  هب ك هی هو هبوونۆآ

   .بن هد ی هئاماد
  هل داوا رول هه یوقاف هئ یت هزار هو  هل یمانسل یوقاف هئ یر هوبڕ هب )ڵسو هڕ ال هم( تا هر هس
 یڕ  هل و ن هبد یمانی هپهاو یستیل  هب گن هد  هآ آات هد ینیئا یانیستاۆمام م هرج هس

 گن هد ی هو هئ و ن هبد  هستیل م هب گن هد  هآ تبكر یك هخ  هل داوا  هو هشینیئا یانیستاۆمام
  !! .. هنیخائ دات هن
  هآ آات هد انیستاۆمام  هل داوا شیارتپ ی )2( یلق یرسپر هب دا هی هو هبوونۆآ م هل ر هه
   ،ن هبد یمانی هپهاو یستیل  هب گن هد یك هخ ی هو هئ ۆب ننآاربھ هب وت هگمز یر هنبیم
 م هئ یت هرش  هو هیینیئا یآ هیستاۆمام ند هچ ن هیال  هل دا هی هو هبوونۆآ و هل  هباس یانیشا
 یتآ هی و وقاف هئ یت هزار هو یر هننو و )2( یلق یرسپر هب  هل داوا و هو هتدر هد  هنقسا
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 م هئ ۆوتب هگمز یر هنبیم  هآ ،ن هآ هن انیستاۆمام  هل  هشن هچ م هل یداوا  هآ تآر هد انیزانا
   .تب آار  هب  هندان هگاپروپ
 یانیستاۆمما  هل داوا نیند هچ  هو هوقاف هئ یت هزار هو ن هیال  هل  هی هو هنانه ریب  هو یاگج
 وت هگمز یر هنبیم  هآ آان هییسالمیئ  هزبیح و رتووگآ هی یانیزانا یت هبیتا  هب  هآراو ینیئا
  هو هقسان م هئ ی هوان هچپ  هب ستائ انیۆخ م هب ،ننه هن آار  هب یاسیس ی هش هگبان ۆب
   .یمانی هپهاو یستیل ی هش هگبان ۆب ننه هد آار هب آان هنشو موو هه و ت هزار هو و وت هگمز
 كداندراو هی هگاڕ  هل وال هئ یت هحكوم یانیزانا یتآ هی شیانیرم هگ یر هڤ هد  هل ها هرو هه

 یمان هپهاو یستیل ۆب  هش هگبان داینی هه یوتار  هل  هآ  هآردو ینیئا یانیستاۆمام  هل یداوا
  !!ن هبك
 تناب :ت هئ  هآ  هآان هاردنژب هه یبا ینۆسیمۆآ یاساآانی ی هوان هچپ  هشان هگبان  هم هئ
 یستیل م هب ،تب آار هب اردنژب هه ی هش هگبان ۆب یحكوم یآ هیاگز هد داموو چیه

   .آات هد لشپ  هانیاسای م هئ یمانی هپهاو
 


