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 و ەراـمژ T(FGال ۆب چ و FUهـTاـنۆچ یراـB ۆب چ ،تـMNید FJرووـــــــــــــــس:هـم یرهـ9كهـئ FGاـEۆلBاـت س)کر)ه
ـــــــa`اتـــــــس م)ه و ەووب نامڕوـــــــسر)ـــــــس ]Zووت م)ه ،T(FUادنهچ [ Eو ەوودرك یەرا4ەو2ـــــــش م)ئ یرا 
 .ەزاواiج و ەرفرهf BهTەرههB و اناوت FGەواخ هك cGdب ادەو)B ناد ەووب راچان

 wuرهخ ەرۆز Nuنtmاـــس و ەووب كTاد هل هنـــس یراـــش هل یوات)ه ١٣٤٩ lmاـــس یرووـــس:هم ره9كهئ
 �Gانۆق و توەڕ نیدن)چ و ەواــــــــش|ك FJرهنوه و خzنهB یۆلBات رۆز راyجNئ u$رامژ و هwiرا4ەو2ــــــــش
 ێدـــنهـــه ]Zووت cGینوورەد و �ۆڕ یراـــB ەوهـــــــــــــــــش|پ ەوهـــل كهـــTەواـــم هـــل .ەو�wب یزاواـــiج و ادوج
 اتـش|ه ره9كهئ cGیەز و ەرههB شەو)ئ یاڕەر)ـس ،تادان ک$�$ووتو یەر)ق )ل یۆخ ،ەووب ناریهق
 ،یۆخ cUــــــــسەد )FG BاEۆلBات FGدرب وانهل یووناiب ه٢٠٠٥B lmاــــــــس ەژ$ووتو م)ئ .هTەواــــــــشوەرد ر)ه
ــــــــ�|ك رتاود هك ەوارك زاــــــــس اد�i)گ)ل  هل یرا4ەو2ــــــــش و یۆخ FJر)نوه FUوەڕ هل ندركــــــــساB وەرهB ا]

 .نارهن$�خ cUسەدرهB هت$وهكەد ادە��dل ...و ادناتسدروك

 

 راTد یرووـس:)م ر)9ک)ئ ڵاـس دن)چ شا� ەو)خاد )B ،ەوارکزاـس ٢٠٠٥ lmاـس ەژ$ووتو م)ئ :cGیب�ت
 یووڕ )ل مB(tm ،ووب)ن یژ$ووتو FU)قات رۆز ش�تا4و)ئ ر)ه .)ن$�ــــــــشور)ــــــــسF�d ش)تــــــــس|ئ ات و ام)ن

 FJ)نخەڕ u$�$ووتو �Uــــــــــش|پ ��ر)گ اناد ەژ$ووتو م)ئ ۆب FJژ���dن�ئ و تا4 ەو)�iناوارف�د و i(FU$ڕواه
 �cج و ەزاــــت ش)تـــــــــــــــس|ئ اــــت )ک )T)ه یدرو �cن�ب�ت ێدــــن)ه ادە��dل مB(tm ،ەووب ادــــ�i)گ)ل م)کTد
 رووپ �)ع ازەڕ .نجنر)س

 

 ەراE كNــــــــــسهك هگنەڕ ،ەڕهمهــــــــــس و ریهــــــــــس FUهBاB و نامڕوــــــــــسرهــــــــــس FGاT ر)نوه lmdەد ��dلدووب :ازەڕ
 یراـBهـل چ و ەوهـناـEۆلBاـت یراـمژ یراـBهـل چ ،تـ|ب ناـمڕوـــــــــــــــسرهــــــــــــــــس ]Zووت cGdیMب ۆت FGاـEهـwiر)نوه
 نم ۆب مهكiنال FGامڕوــــــــــــسرهــــــــــــس ێدنهه تناEەراE و ۆت هB تەراBهــــــــــــس یەوهئ مtmهB ،ەو)iی¡یلاوک
 یرۆز u$رامژ FGدناتووـــــــــس و ندناڕد و ندرب وانهل وو£�)B ،نان2هاد ر)ه ک)ن ،ەوودركتـــــــــسورد
 ساـB یهـكB تۆخ FJر)نوه FUوەڕ و یراـ4ەو2ـــــــــــــــش ZاـB یەوهـئ ش|پ هـــــــــــــــشۆخ مNپ .هـتوخ یۆلBاـت
�ەد$و )ک هناw¥لBات وهئ ��ۆب یهكB ەوهل�d 4؟نوودرب توانهل ،ن§ووب ش�¦ما 

 ەداwز یۆلBات ێدنهه ادناwiراNu Eمەدر)ـس رهههل ،نا4ەرا4ەو2ـش وومهه یال هك یەوهئ :ره)كهئ
 ۆلBات FGدر§وان هل مtmهB ،ەوو§رهه ª�Gنازەد كەو هك)كNتهBاB نهBهئ یوان هل FJاود هك ت©د هفا��Gئ و
 وهل ناiــــــــــــشۆخ هك هTەوهئ رهBهل راج ێدنهه .هTهه FU)9یات و زاواiج یۆه ک$را4ەو2ــــــــــــش رهه ۆب
 �Uیئ ناـi(Eیكەرهــــــــــــــــس ۆلBاـت FGاــــــــــــــــش|ك یاود هـك نكNل)گحرهـت ش|پ كەو ۆخ اـT ەووتاـههـن هـناـw¥لBاـت

 ۆب نم هـگنەڕ .هـTهـه ی)كTد یۆه هـندرب واـنهـل م)ئ ش¬راـج©دـنهـه مtmهـ2cGd، Bماـن ناـiخهـTاـB ەدـن2ه
 رهBهل ناT ،مناEۆلBات cGتر®اڕ و نتر�هه ۆب مهكB نووب ن$�ــــــــــش F�d و هگNج F�d هل ساB مناوتب مۆخ
uنرگ

¯
 رۆز هك ناEەراE یەرامژ مۆخ )B تەراBهـــس .)T)ه …و یرا4ەو2ـــش و ر)نوه هB هك هكNنادهن 

 هTەوهئ یهكهiی¡ـــــــــــــساڕ .مه9ب ناwوان هل مراچان �Uیئ ،تN±2مان مناi±تر®اڕ cG$�ـــــــــــــش و )گNج ،ت|بەد
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�هTاB نوودرب موان هل نم ی)ناوهئG ر)نوهwiوهئ هك ەووب)ن اهەو ،ەووبهه نا Eاوبەد هناراTوانهل ه 
BاوچTو نته BاTمهه ،ان ،نووبهن رادخه�wiات ناBیۆل BاTنووب رادخه. 

 ش|پ وهــل ێدــنهــه ت)ناــن)ت ،نووب ³ــماــE و واوهــت Nuل)گۆلBاــت ناــwوومهــه ندرب مواــن هــل یهــناوهــئ
 كەو ،ادـــــــــــــــشهـكۆلBاـت �cكەرهـــــــــــــــس یارجiئ هـل ت)ناـنهـت هـك ەووب ³ـماـNu Eم)هرهـB یۆخ شهـناـحرهـت

 )م)هر)B هــكهــحرهــت ش|پ یدوخ راــجرۆز نم ۆب هــw¥ب ،تــNچاــنرەد شاــB هــكهــحر)ت ش|پ یدوخ
 هك هTهه نووبـــساـــسهح و یراi¡ـــسهه ێدنهه ادحرهت ش|پ FGاـــش|ك FUاE هل نوچ ،هTهكهiیكرهـــس
 هTهه گنرگ u©دنههەڕ ادناـــش|ك FUاE هل شەوهل اiج .ت|بهن هم)ئ ادiیاود یەوهناـــش|ك هل هگنەڕ
 تاــــ¶وود هــــك ادەد ووڕ وادووڕ ێدــــنهــــه ادهــــناــــحر)ت ش|پ وهــــئ واــــن هــــل .هــــتو)ک$ڕ و "وادوور" هــــك
 كNل)گ ادۆ·م)ئ FJرا4ەو2ــــــــــــش هل وادووڕ و تو)ک$ڕ هك یەوهئ cGترگ واچ رهBهل هB هم)ئ ،ەو)ت�بان
BاــT(اــت و حرهــت ش|پ ەرۆج م)ئ نم .ەرادــخBل¥wگنرگ ارتوگ كەو .ەوودرب واــنهــل مـــــــــــــــش)ناــ�Uwیۆه ن 
 اــzwف اـــتـــــــــــــــش|ه ت)ناــنهــت .نرۆز راـــyجNئ ناــEەراــFG Eازەد كەو ،)iی±$�ـــــــــــــــش F�d و FJ)گNجF�d ش)م)ئ
 .ەوودرك مiچ منازب ات مهكB مۆخ FGاwi(EراE هتوەڕ و روەد وومهه یریهس یواو)ت هB مووتو)كهن

 

 ؟ەوودرب وانهل تۆلBات دنهچ :ازەڕ

 م)ل یەوهــئ مtmهــB مووب ناــiندر§واــنهــل wuر)خ ماوەدرهــB ەوالمهــB ١٣٧٣ lmاـــــــــــــــــس هــل نم :ر*)ک*ئ
 FGاـT ،هـمووب یزاڕاـن �Nuد و یزاڕ کـ�Nد هـZ[ Bووم)ه .هـw¥لBاـت ٨٠٠ اـت ٧٠٠ نوارب واـنهـل ادهـTەواـم
 او ادهــــTاــــ¿�هــــمۆك مهــــل شەوهــــل اــــiج ،مهــــ9ب ناــــwواــــن هــــل هــــك ەووبهــــن م¾NلTهــــم چیه ناــــiماــــE چیه ۆب

uنرگ مهــكەدــتـــــــــــــــسهــه
¯

 هــB كــ$راــB هــتەووب اــiنهــت و تــ$رداــن هــموودرك هــك یهــناراــE وهــB كــNخ)TاــB و 
 ۆب كNڤiـــشرائ چیه و ت$zگ9ناTاڕ و تا¾B ترۆپاـــس و ی��گتـــش�پ ه�iن سهك و ەو)مۆخ FGاـــشرهـــس
 .ه�iن )نام)هر)B وهئ یەوهندرك ۆك
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 كــ$وادووڕ )B زا�Uعiئ هــB یۆخ یۆلBاــت دــنهــچ ناــT ك)w¥لBاــت كــNـــــــــــــــسهــك ª�Gن�بەد راــج©دــنهــه :ازەڕ
 ی)ندرب واـنهـل ۆلBاـت وهـئ تـــــــــــــــشÂهـل اـTاـئ ،ێرگەدرەو كـiلوبمهـــــــــــــــس Nuت)�اـح رتاـwز هـك 2cGdتووـــــــــــــــسەد
 ؟هTهه وارکwراTد ����w±Nu)هگنەد ەوهشۆت

 .)TادهــكەراــE یدوخ ـــــــــــــــaفهــن هــل ا و هــن����wهــه گــنەد و زا�Uعiئ م)ئ مtmهــB ،هــTهــه ەراــTد :ر*)ک*ئ
 .ەوودرب واـنهـل مراـE ێدـن)ه ەوەووناـiب مهـB و ەوهـT)نۆب مهـB مB¦N هـك هـ�iن اركـــــــــــــــشاـئ و نووڕ ش¬رۆز
 یەوهئ F�d .مه9ب وانهل راE ێدنهه یهماجنهئ وهئ هنهگەد و نرگەدكهT ،نرۆز هناووناiب م)ئ ەراTد
 .ەو)مهـكB ناـiپارخ و كاـچ هـل ��ب و تـ|بهـن كهـw¥لBاـت چ و تـMNب كهـw¥لBاـت چ ەو)ت$zكB شەوهـل ��ب
 هــــB مڕەواــــB نم هــــگنەڕ هــــنوومن ۆب .تــــ|ب مۆخ FGدركراــــE یرۆج و مۆخ هــــB زا�Uعiئ كــــ$رۆج هــــگنەڕ
 وو]��dم هـك یەرۆج وهـB و ادزرهـNu B¡ـــــــــــــــساـئ هـل تـ|بەد دـنهـمرهـنوه یەوهـئ كەو تـ|§ووب كـN¡ـــــــــــــــش
 وهـئ ادـناـwژ �cتـــــــــــــــساڕ FUوەڕ هـل مtmهـB ،تاـ¾B راـE ،اـههـB و خهـTاـB هـB ەووب و ەوارتو و ەووتـــــــــــــــسخwرەد
BاT(رۆز هناخ F�d انامTه§رۆز هناـــسق وهئ و هTه�9تك وان یهـــسق رهه ناEمەد ،هنا Bو ێڕ)گەد مەد ه 
 ش�ـــــــــــــــس)ك ۆب .هــناــخهــTاــB وهــئ ۆب ەووتو)كهــن fهــ� سهــك و هــ�iن ناــiكهــTهــگNج ادــiعiقاو یاــiند)ل

 ە�UــــشاB هك ت|بەدتــــسورد كهiیدNموهان اهەو ەراTد ،ه�iن راiــــسر¶رهB نا2iل ش�ــــسهك و ª�Gن گنرگ
�هـTاـB هـك یهـناـخهـTاـB وهـئ ووكنوچ .ەوهـن±2مهـن رهـه هـناـw¥لBاـت م)ئG نهـت و هـڤۆرمiهـ�9تك واـنهـل اـEادـناـ 

 .ه�iن ناTهگNج ادعiقاو یزر)ئ هل ،ەووتاه
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 ،)تwراـ4ەو2ـــــــــــــــش یزاواـiج FUوەڕ و ەروەد ÇهـهرهـB نوودرب تواـن هـل ی)ناـw¥لBاـت وهـئ ارتو كەو :ازەڕ
 و ەو)ت�wووب ز)گـــــــــــــــشاـ� کـNغاـنۆق یراـE ێدـنهـه هـل ۆت B¦2ª�G هـك هـ�iن هـTاـناـم وهـB هـم)ئ �Uیئ )تاو)ک
ـــــــــ�|ك ەزات هك ش�كهw¥لBات هگنەڕ ،2cGتووـــــــــسەد هناوهئ رهه  هم)ئ ادكNتاE هل ،یه9ب یوانهل ت|ب ا]
 .ن¦Nههن ناw¥خ FJراNu Eتوەڕ یۆلBات ێدنهه نارا4ەو2ش هك هiیاسائ

 ناT ،اBەد ناTال ت©د و ه�iن lmد هB )کەرا4ەو2ـش هك هTهه یراE یەروەد ێدنهه ،هتـساڕ :ره)كهئ
 هــل ێدــنهــه هــنوومن ۆب ،نوودرب مواــن هــل ەوهــئ cGترگ واــچ رهــBهــل F�dهــB نم مtmهــB ،اــBەد ناــwواــن هــل
Bـــــــــــــــشاـ�Uwن EەراـEهـح مـــــــــــــــش¬¥خ هـك نووچ واـنهـل مناـÉتەiهـتـــــــــــــــس�ئ ووكنوچ ،مۆخەد ۆب ناـ Bچیه هـ 

 هـگنەڕ دركەدهـن مەوهـئ �cنیMـــــــــــــــش|پ ادـكNتاـE هـل ش¬وهـئ ،ەوهـمن2هب ناـiم)هرهـB مناوتاـن كهـTەو2ـــــــــــــــش
 مناوتان هتــــــس|ئ ادi¡ــــــساڕ هل ،ەوهمــــــش|كناiب مناوت)ن هك مB كNن�ــــــشۆخهن و كNت)�اح اهەو ]Zووت
 ی)ك)ناوات ه�iن ش�ـــــــسهك و ەووچ ەروهگ Nuم�وز و مهتـــــــس F�dاومNپ ،ەوهمن2هب م)هرهB هناراE وهئ
Bر)گهــئ ،ەوهــتادــ Bـــــــــــــــس)ك هــNهــل ەوارتو ش�كBازەراـــــــــــــــــشاــن رهــFJ، نهــت ،ەووبهــن گــنرگ یۆب ەدــن2هiاــ 

 ی)گNج نzwگB واــچرهــBهــل ی)كهــwiوو]��dم )ن)Tال ر)گهــئ مtmهــB .مۆخ ۆب ەوهــتەواــم ی)كهــتەÉهــح
 هـــــل یهـــــناراـــــE وهـــــئ FGاوتی)ئ و هـــــكN¦ـــــــــــــــس)ن وەرهـــــB یر)ن$�ن هـــــك كـــــNـــــــــــــــسهـــــك Ç)هر)B نوچ هـــــخاد
 ،تاـــخB ش|پ ەو هـــi$�ن ەرهـــB وهـــئ FGاوتی)ئ اـــهەور)ه و تـــ|ب ر)گwراـــE ادـــک)Tەر)FG Bدركەدرەورهـــ�

 .نووبارنهناد اداyناش�پ هل هناراE وهل ك$رۆز ادكNتاE هل ش¬وهئ ،ەوامهن FGاE)شاB ەراE هل ێدنهه

 

 ەواتەرهــــــسهل هTاوبەد هگنەڕ ەراiــــــسرپ م)ئ ،ۆت FJرا4ەو2ــــــش FUوەڕ هª�G Bتــــــش`)گ ادناE)ــــــساB هل :ازەڕ
BادركمTه Bهtmهل مBدناتووــــــس یەوهئ رهFG اتBۆلEهك تنا�Êل و هتــــــس|ئ ،ووب ەژ$ووتو م)ئ یه�ه�dادە� 
 چ و كــــNل)گتوەڕ چ ەوهــــتۆخ ی)گناوڕ هــــل و نهــــناــــماــــE هــــتووب یهــــناــــwiراــــE هــــتوەڕ وهــــئ ؛مـــــــــــــــسرپەد
 ؟ەو�wب تكNل)گغانۆق



 

 6 

 ۆب یواو)ت هــB و ەواــچ ر)Bهــل نم FGاــwi(EراــE هــتوەڕ و غاــنۆق هــك هــTەوهــئ ی)ك)iی¡ـــــــــــــــساڕ :ر*)كهــئ
 مراــE لــT)م و جا��Gم و زهــح هــB ،نم ووکنوچ .نووترگT(E ناــwووم)ه و تــ|بەد الاــتوم و هـــــــــــــــــسارید
 Nuل)گغاـنۆق ادـناـw¥خ واـن)ل ناـiماـEر)ه هـك هـT)ه مiكەرهــــــــــــــــس �Gاـنۆق و ەروەد Zd نم .ەوودرك)ن
 ەوهـ¦¾ـــــــــــــــش هـل نم ؛ووب ەو)iیف)ـــــــــــــــسلهـف Nuتهـiی±یەز هـB رتاـwز ماومNپ ی)توەڕ و)ئ .هـTهـه ناـT)كTد
uنەڕ هB متـــــــــــــش`)گ ەوه�iته� Çرۆف هل و )بان(FUه� Çڕۆف هB متـــــــــــــش`)گ و دركNپ متـــــــــــــسەد

¯
 و FUه� 

uنەڕ و FUهــ� Çرۆف FJاود
¯

 .ادزاـــــــــــــــــس ادــناــiناو2ن هــل مiیگن)هاــئواــه و ەوەدركتـــــــــــــــشاــئ ەو)كNپ مiتهــ� 
 یازهف مناEەراE یەروەد ª�Gیاود FGاFU، Tه� یازهف همتـــــــش`)گ و درك ³$و مناiكوود ر)ه ەوهناـــــــس`د
 ادك)iی¡ــــــــــــس)ه و نووب ادT)� ەرۆج ر)ه هل و ادهئ ووڕ ادتــــــــــــشوÉ هل هك)TەدراTد شهم)ئ .ه�iته�
 و "ەراوتب" هF�d Bهئ و ت$zگهئ مرۆف FJاود و ت$zگهئ مچiب كN¡ــــــــــــــش ەوهكNچiه هل FGاT ،ادهئ ووڕ
 ادازهــف ڵ)گ)ل و یۆخ ی)ك)¦ـــــــــــــــسهــئ )ت�بەد و تــNچەد واــنهــل شهــTەدداــم م)ئ و ەدداــم هــF�d Bهــئ
 كN¡ــــــــــش FGاT مهتوەڕ م)ئ نم ،ووب ەواتەرهــــــــــس هل هك ی)چiه وهB ەو)ت�بەد رتاود و ت|بەد ڵ)كNت
 ناو2ن یادوهــم)ل یواــنهــB ادــك$راــE هــ�)مۆك هــل تهــناــن)ت و او2پ ،چیه هــB ەو)تاــÑەد ەو)چiه هــل هــك
 هل ادتـــــــشوÉ هل كN¡ـــــــش وومهه هك ەواو2پ مهتوەڕ م)ئ نم .ەووتـــــــسخرەد یۆخ هم)ئ ادچiه وود
 .كNكهT هB ت|بەد ادازهف ڵ)گ)ل و چیه هB ەوهتاÑەد و اEەدNپ¡سەد ەوهكNچiه

 

 كەو ووکنوچ ؟ێ�Gیبەد ادـwراـ4ەو2ـــــــــــــــش یوو]��dم هـل هـك هـكNتوەڕ اـTاـئ ،دركتـــــــــــــــساـB ی)توەڕ م)ئ :ازەڕ
 ناE)كB)ــــــس و زاو2ــــــش FUوەڕ رتاwز یرا4ەو2ــــــش هB ن)كەدتــــــسەد ی)نارا4ەو2ــــــش وهل ك$رۆز ª�Gنازەد
 ەوهم��Gــــــس�ــــــسالE هل هTاتوگiب ەو)ت)TاركB هكTد Nuــــــسهك یووڕوەرهB ەراiــــــسرپ م)ئ هگنەڕ ،نو2پەد
 هwiزاو2ــش و Bu)ــس هتوەڕ وهئ اTائ .ە�UــسÓائ هتەووتــش`)گ و ەوودرك ی)Bەرجهت و ەوودركNپ cUــسەد
 ؟اخەدرەد یۆخ نۆچ ەو2ئ FGاEەراE هل



 

 7 

 و مهـ�هـق كەو ،گـنەڕ كەو هـك$زارم)ئ و هـ�iن ركiف زاو2ـــــــــــــــش ،ەزارماـئ ،زاو2ـــــــــــــــش نم یارهـB :رهـ)كهـئ
 )مNئ و ەوودرك ناـiیكNپ و كـ$ڕ و ەوودرك ناـwزاــــــــــــــــس نا�Uید هـك هـiیكiنك)ت u$زارماـئ اـiنهـت ...و مووب
 .نzwگەدرەو �Ô �dهك زارمائ كەو

Bەوادـم�وهـه نم ەو)ن�ناوڕ مهـ Bژ ۆب كـ$ر)9نارهـwباد ناـ±Nژ)ل ی)توەڕ وهـئ ،و مwاـFG هـمواو2پ ادـمۆخ 
 و زاو2ــــــــــــــش م)ئ مچەد نیهBهل نۆچ و مwژەد نۆچ و مووب ادTه� نۆچ FGاT ؛یرا4ەو2ــــــــــــــش هB مهكiب

 نم یارهـB .ەو)ت$رزۆدـB ناـwژ یەرهـBارهـB و)ئ یەوهـئ ۆب هـكهـwووناـiب یووم)ه نم یارهـB هـناـ¾B)ـــــــــــــــس
 هك هTهه fهTهـــــــــــــسان�پ ،كiـــــــــــــسال�2ª�G Eەد كNتاE ،ەوودرك یەراE وهئ ر)ه ش¬را4ەو2ـــــــــــــش یوو]��dم
T(Eهل او ی)سان�پ و)ئ ڵ)گ)ل ەووترگ ÉادتشوTژ هل و هwێركەد نا. 

 ادتــــشوÉ هل او یەرهBارهB وهئ ادiناهیج Nu¡ــــسائ هل و �Fوورگ یەو2ــــش )B هك هTەرۆج وهB زاو2ــــش
 ر)ـــسهل اد�iاـــس ١٠٠ ناT ٥٠ fهTەوام هل نووتاه را4ەو2ـــش ێدنهه هن$و ۆب ،ەو)تەوا]ـــ�|ك هTهه
 شهتــس|ئ .ەوودرك ناwراFU Eه� Çروف رهــسهل هكTد Nuناــس)ك ناT ،ەوودرك ناwراE ەددام و مجهح
 و ³¾ـــــــــش ەرۆج چیه و هTازهف ZاB ر)ـــــــــسهل یرا4ەو2ـــــــــش cUخهج ووم)ه ەوالمهB ١٩٥٠ یاود هل
 وهئ نا4ەرا4ەو2ش ی)تو هB از)ف هB هنووب و نوارك درو هنامرۆف وهئ ووم)ه ،و ەوامهن كNت)iیمروف

 س)ك �Uیئ هTەوهئ .همÕاح و ڵاز هك هTازهف هم)ئ ،ه�iن ەددام �Uیئ ادi¡ــــــــسهه رهــــــــسهB )�از یهتــــــــش
Bف یالهـiچاـن ادرۆگNف نوچ ،تـiهـل ،تـ|بەد شارهـ� شارهـ� و هـ¦¾ـــــــــــــــش ،رۆگ EتاـNن او ازهـف ادـك�iهـ، 
 هــمهــه نم هــك ەوەدــTد مهــB .هــwواو2پ ]Zاــقهــن یوو]��dم هــتوەڕ ناــمهــه ش�نم ی)توەڕ وهــئ هــTەوهــئ

 هنهخTەد و زارمائ هB ن)کەد یرا4ەو2ــــــــش هكTد Z)ك©دنهه مtmهB ،هتــــــــس)Bهم یۆخ یرا4ەو2ــــــــش
 تهـناـنهـت و ناـ�i(Eـــــــــــــــسووڕ ناـT ،ناـEهـiیكÖwكiم هـك كـ$راـE كەو ەوهـتهـ9یاـت fهـTاـwژۆلۆیدـTاـئ FU)مزخ
 .ناTدرك ش�ناEەدروك
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 و دركN×ت¡ــــــــــسەد ەوه�iته� �ر)ت و ³¾ــــــــــش هل هك ی)كB هتوەڕ وهئ ZاB رتدرو ێركەد ر)گهئ :ازەڕ
 ؟درك هBەرج)ت ت)ناغانۆق وهئ ەو)كNن�ناوڕ چ هB اTائ .FUه� یازهف هتی¡ش`)گ FJاود

 ر)ه هTاوی�پ هك مهكB ەدTد و)ل ساB مناوتەد مهكFU Bه� �ر)ت و ³¾ـــــــــــــش هل ساB ر)گهئ :ره)كهئ
 ووم)ه شەوهــل هــگج و هــ�iتهــ� و سلاــخ هــك هــTهــه Nu¦¾ـــــــــــــــش و حرهــت هــTهــه اداــiند هــل كهــTەدراــTد
 هــتـــــــــــــــش و)B نی)گەد اــت نیهــ9بال ناــEهــتـــــــــــــــش وومهــه ª�Gناوتەد و هــiیكەوال و ەداــwز هــكTد FGاــE)تـــــــــــــــش
 هتاه ه�iت)� هحر)ت وهئ هB نادiگنرگ ەوەدTد مهل .)TەرۆتÙا�Uـــــــــــــــس وهئ یرهن2هكNپ هك هiیكەرهـــــــــــــــس
 هـل تــــــــــــــــشوFG ÉاـEەدراـTد وومهـه ووباوناـ�iپ و دربەدال ناـiناـEهـتـــــــــــــــش ی)كTد ادهـن�ناوڕ م)ل ،ەواراـئ
 .هTهفا��Gئ و fەوال ناwوومهه همهل هگج هك ەووب¡سورد ته9یات Nuتەڕ)نب و ³س)ئ

 

uنرگ و ادناEەدراTد FUاز و رههوهج و ر)ن2هکNپ یاـــــسÚڕ ن$�ـــــش هB ناڕ)گەد نارا4ەو2ـــــش FGاT :ازەڕ
¯

 
 ؟نارناد یزەرهع هB ناE)تش یهكTد و ەرههوهج وهB ارد

 ر)گهـئ مtmهـB ،هـڤۆرم ر)ه تـ|بهـن یهـكچ$�گ و واـچ ڤۆرم ر)گهـئ FGاـT ،ووب اور)ه lmdهـB :ر*)ك*ئ
 هـكTد FGاـمادـنهـئ و رهـهو)ج هـB ووبەد كــــــــــــــــش|م ادە��dل هـك هـ�iن ڤۆرم �Uیئ تـ|بهـن uـــــــــــــــش|م هـگنەڕ
 ناiته9ـــــــــــس�ن هل و یدنەو2پ هل هنÜm¾ـــــــــــش م)ئ ننازەد هتـــــــــــس|ئ مtmهB .یزەرهع Nuناتـــــــــــش هB نووبەد
 .نرههوهج ناw¥خ B¦2ª�G هك ه�iن او و نرگەد مچNب هك هTادازهف ڵهگهل

TاـFG ئ هـم)ئNن هـمª�G رەدwهـتـــــــــــــــساراـئ و نیهـخەدـناـTنیهـكەد ناـ Bهـ�Êازهـف هـم)ئ ووTیادوهـم كەو ،هـ 
 وهئ FUوەڕ هل نم .هكه¦¾ـــــــش كهن هگنرگ هÝازهف ادiته� یازهف هل ...و سهك وود ،تـــــــش وود ناو2ن
 ۆخه§¥خ مiن�ب ،ه�iته� از)ف و ش)ک وهئ همتـش`)گ ،دركNپ متـسەد ەوه�iته� Þm¾ـش هل هك ادهT)گ$ڕ
 رهــسهB یۆخ هك هTهتوەڕ وهئ هم)ئ ادi¡ــساڕ هل .ەو)ــش|پ هم$zبەد اوڕەد هك اد)T)گ$ڕ وهئ FUوەڕ هل
uنەڕ هم)ئ FGاT كهTاتاو )2cGd، BپهـــسÓ ادwرهـــسهB یۆخ ڤۆرم كهن ،2cGdپهـــسەد ادڤۆرم

¯
 ناFU، Tه� 

 هـساB م)ئ cGتو و ەوهندركiـش ك©دن)ه ،2cGdپ)ـسەد ادرا4ەو2ـش cGم رهـسهB یۆخ هك ه�iته� Çرۆف
uنەدNب هك یهTهگNج وهئ هتاÑەد ی)كهنووب راi¡سهه F�dاومNپ ،ەراوژد و راد)ش|ك

¯
 Bشا�U اوتەدFGd 

 .ت|ب ی·§رەد
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 ۆت هك 2cGdپ)ــــــــــسەد یۆخ نۆچ هتوەڕ وهئ هك یەوهئ ۆب مرگB رەو كNمtmو ێوهمەد نم مtmهB :ازەڕ
 ؟ت|بهه FUه� یازهف ناT تفاB و گنەڕ هB تاو·ب

 هك هتـــــــــشوÉ هB او·ب و )یژۆلۆتن)ئ(هTهناـــــــــسانی¡ـــــــــس)ه NuتهBاB هم)ئ ێوهكەدرەد كەو :ر*)كهئ
Éنوب هم)ئ ش�تـــــــــــــشوiـــــــــــــس و دا�UهكەرۆتكەT(FU، EتاNـــــــــــــس م)ئ ك�Uـــــــــــــسانب ەرۆتكەª�G یئ�U ووبهقlm 

 هل هك هنامهه رهه نامــــــش¬رۆتكە�Uــــــس و هتــــــشوÉ مهل ª�GكNــــــشهB یەوهئ رهBهل ش)مNئ .نیهكەد
Éهه ادتـــــــــــشوTه، TاFG ئ هلNی�اخ ازهف وهئ نام)ه رهه ادـــــــــــش)مiهناTكهن ەزاـــــــــــســـــــــــسوونەراچ هك ه 
 هـل مtmهـB ،هـگنرگ هـكەواـچ یدوخ ،واـچ �2ª�Gەد كـNتاـE ادـiتهـ� Þm¾ـــــــــــــــشهـل هـمNئ هـن$و ۆب ،ناـE)¦¾ـــــــــــــــش
 وو�ÊهـB هـ�iن گـنرگ واـچ یدوخ �Uیئ .هـگنرگ ª�Gناوڕ و اـiyن و ناـEەواـچ ناو2ن یادوهـم ادـiتهـ� یاز)ف

 .هگنرگ هكهن�ناوڕ یدوخ uمهچ

 

 ت$z$]���هه یۆخ هك ت|ب)ن FGووب كهTەژ§�ــــس و ر)كB ووكەو ڤۆرم هگنەڕ ەو)Tهگناوڕ م)B :ازەڕ
 .ت|پهسەد ادwر)سه�U Bیئ ش�نان2همههرهcG Bشهچ و ه�از ادwر)س هB تشوÉ یربهج و

 ڤۆرم هـك هـ�iن ر)كدـNموهاـن مtmهـB ،هـTهـه ەرب)ج م)ئ مهـTاو·ب وهـئ رهـــــــــــــــسهـل نم هـتـــــــــــــــساڕ :رهـ)كهـئ
B¦Nیئ تـــ�U چیه نم Eه و مەراـــiاـــن تــــــــــــــــــسەدهـــل مچFJd، Bهـــ�Êوونەراـــچ ووZ ڵهـــگهـــل ەربهـــج م)ئ 

 اــــناــــم هــــB كــــNتاــــE .ەربهــــج مهــــل ª�GكNـــــــــــــــشهــــB ناــــمۆخ ش)مNئ و ەوارك یراــــTد اد)مNئ Zوونەراــــچ
 یۆخ هـمNئ cGتاـهید هـB ادـكNتاـE هـل ،تـ©د ش|پ یدـNموهاـن هـل كـ$رۆج ،ربهـج ێرتوەد یهـكەواÉاـن
 ۆب �Uیئ نم یارهـــB ەربهـــج م)ئ ەوە��dل ،ادــــــــــــــــــش�ناـــwژ هـــل نیدازاـــئ و نwژەد ��هـــك هـــك$zبهـــج یوە���dپ
 و نیادەربهــج وهــئ واــنهــل مtmهــB ،هــTهــه ...و ناــمندرا]���)ه و یدازاــئ ßGاــم هــمNئ ،تــ$واــن �cنار)گiن

 ادTهتاE وهل FGاT ،هiیدازائ وهل تادB ش�كNناwز شەوهئ F�dهB ،هTەربهج وهئ یوە���dپ كN¡ـــــــش ووم)ه
 .مB¦N او و مBاو نم lmdەد مNپ هك هTهكەربهج هم)ئ ،مدازائ نم ێرتوەد هك

 

 و ربهج �iuهگــــــــــساB ووم)ه كەو اTائ .ه�iن نووب ەژ§�ــــــــــس و نووب دازائ àهەو �Uیئ هم)ئ اTائ :ازەڕ
 ؟یزاوژد هB تاáان شهم)ئ راiتخNئ

 یربهــــج یوە���dپ هــــمNئ هــــTاومNپ نم كــــNتاــــE ،هــــ�iن fهــــTاــــناــــم مهەو ادە��dل نم یار)B اــــن :رهـــ)كهـــئ
Éتـــــــــــــــشوª�G یئ�U مهەوNووب كـFG ن�iهـگناوڕ مهـل و هـT(ـــــــــــــــش وومهـه ەو¡Nج هـل كـNخ ی)گ¥wاـT(FU و 

 یهـiیدازاـئ م)ئ تــــــــــــــــشوÉ هـك ادـناـEهـتـــــــــــــــش واـن هـل و ناـEهـتـــــــــــــــش ڵهـگهـل نیهـكەد هـTاـE اـiنهـت ش)مNئ
 .ەوادنامNپ

 

 مtmهB ،ەدازائ �ªd�Gەد ەو2ئ ،ت|ب ەربهج و)B ژد ت$وهiب ک$را4ەو2ـــــــــــــش كەو كNـــــــــــــس)ك رهگهئ :ازەڕ
cdل FGووب زا§رەد ی)گ$ڕ هك هك$zبهج ]a¬¥خ شهiیدازائ م)ئ  ؟ه�iن wuژۆلان هم)ئ اTائ ،ەووبهن �
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 هTاد$وهل رهه ،نzwبهج یو���dپ نی)كەد ەوهB تــــسهه همNئ ادT)ن$�ــــش وهل نم یاڕهB ،ان :ره)كهئ
 FGامز FJاناوت)ن و تفرگ رهBهل هگنەڕ ادە��dل .ه�iن ربهج ەوهنامرهــــــــسهB كN¡ــــــــش چیه همNئ ،نیدازائ
ــــــ�|كەد )w¥ب ،ت$رد���ب رەد هتــــــش م)ئ ێركهن  چ ربهج ناT مهەو اTائ هك ،ەوهنامز یهم)گ وان هت$]
 و ڵاـTهـخ �Uیئ هـك نیهـگ�9ت هـمهـل ێركەد �UـــــــــــــــشاـB ادـiگنەدـNب هـل متوگ كەو مtmهـB .هـTهـه fهـTاـناـم
 .تش كهT هB نبەد یدازائ و ربهج و مهەوان و مهەو و تهiیعiقاو

 

 و بwرهتواه ەدنهچ یرووـــــــــــــــس:هم ره9كهئ FGاEەراFU Eوەڕ ،هكTد NuـــــــــــــــساB  رهـــــــــــــــس هنwۆ·ب اB :ازەڕ
 ؟ەوهش|پ هتەووچ یدروك FJرا4ەو2ش FUوەڕ ڵ)گ)ل یزاوهم

cdپ هB نم :ر*)ک*ئ  ادە��dل ناــس`د ،ادi±$�ــش هB نãد كNناــسهك ناموگNب هك مEهTەوهن هل ،منهمهت �
TاـFG Éو ێر$�بەدـ�هـه نم تــــــــــــــــشو Bراـ$u و ش|پ هـتاـخەد نم و مناــــــــــــــــشرهــــــــــــــــس هـتاـخەد رۆز و ەرف 

 هـــل یراـــ4ەو2ـــــــــــــــش یوودرباڕ ڵهـــگهـــل ،هـــiیدـــنەو2پ وهـــئ .ێ��dنەد اـــمن$�ـــــــــــــــش هـــB ش�ـــــــــــــــس)ك ێدـــنهـــه
 و غاـنۆق وود كهـT نم ،ەواركهـن �� و ەوارك �� منازب اـت ،هـTهـه و ەووب كهـTەداڕ اـت ،ادـناـتـــــــــــــــسدروك
 .ەواد ەژ$رد ادمۆخ ش|پ FGارا4ەو2ش یراE یهتسارائ هل مشەروەد

 واB و ڵاز ادناتــــــسدروكهل ک)wiرا4ەو2ــــــش ەرۆج چ یرا4ەو2ــــــش )Tاد ت¡ــــــسەد ۆت هك تاE وهئ :ازەڕ
 ؟ووب

 هل ناڕۆگ ێدنهه ادهتاEوهل نوچ ووب واB هنا���dگــــــــــــــشڕۆــــــــــــــش و �Fالقن�ئ FJرا4ەو2ــــــــــــــش رتاwز :ر*)ک*ئ
 ر)ـــــــــــــــسهــل یرۆز FJر)گwراــE و یڕۆگ FGاــi(Eیدــنەو2پ هــل كــ$رۆز هــك ووب زاــــــــــــــــس ادــنا��dئ FGاــتـــــــــــــــسدروك
 ەوەزاو2ـــــــــــــــش و مرۆف هــB ناــEهــiیدــنەو2پ تاــE وهــئ FGاــEەراــE یهــ§رۆز هــTاومNپ نم .اــناد نادــنهــمرهــنوه
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 ر)گهئ ش�ك�Nو)ه .ووب هنا���dگـــــــشڕۆـــــــش رتاwز شهكۆرەوان م)ئ هك ووب گنرگ كۆرەوان رتاwز ،ووب)ن
 .ووب fۆرەوان رتاwز ووب)ه

 ەرۆج وهــل و هــTازهــف وهــل مۆخ رتاود مtmهــB .ووبهــه ادەراوب وهــل ممهــك ی)Bەرج)ت ێدــنهــه ش�نم
Eزڕ هندركراÑدرك را. Tنا Bا B¦Nت نم ۆب هغانۆق وهئ م�å(ارك ڕ.  

 

 ...و مرۆفwڕ و یزاـــسÝاچ و هـــشڕۆـــش یەوهئ Eàوح هB شڕۆـــش ،ادNپ تەژامائ تـــشۆخ كەو :ازەڕ
cdپ)B و تـــã±Nد ش|پ ادـــناـــEەراوب یهـــ§رۆز هـــل یراـــ¾ناڕۆگ هـــ�iن  یرهـــ§وروەد هـــل تـــتو كەو ش)م)ئ �

 ادناتــــسدروك هل یراEەو2ــــش ،ەوارائ هتاه ادناتــــسدروك هل او ی)ته9یات هخۆد وهئ رهBهل و ادــــشڕۆــــش
Bر)نوه ەرۆج وەره$u گـــــــــشڕۆـــــــــش�dهم)ئ سرپ ،تـــــــــش¬ۆڕ هنا��Tو ی��گوات وهئ یەو)ن¡ـــــــــش�ن یاود ه 
 ؟او2پ یەزات ی)گ$ڕ اTائ ،تش¬ۆڕ ێوك وەرهB ادناتسدروك هل یرا4ەو2ش FUوەڕ ،هwiزۆ�ائ

 ێدـن)ه هـB هـتـــــــــــــــس|ئ ،ەو)Tاـم هـTەو2ـــــــــــــــش وهـB رهـه هـناـــــــــــــــسهـك وهـئ FJراـ4ەو2ـــــــــــــــش نم یارهـB :ر*)ک*ئ
 .ەوهـTاـم ەرۆج وهـB ر)ه ناوهـئ Þmـــــــــــــــس)ن و ەرهـB هـك یەوهـئ ر)Bهـل ش)م)ئ ،ەو)مهـك رۆز FJراـ¾ناڕۆگ
TاFG اواد« كەو رهگهئÕیریهــــس »ندرك)تــــسارائ و ش)کــــش|پ« و »یرا Bهل ،نیهكBر)ه یەوهئ ره 
 هB كÖwن )ك ادــشهتــس|ئ هل .اــش|ك یەژ$رد شهندرك راE ەرۆج وهئ ،ەو)Tام هTازاق)ت و یراÕاواد وهئ

ــــــــــــــa¬وەرب و هTهه یۆخ یرگن)Tال و زاوخاد ،ەر)نوه ەرۆج وهئ اتــــــــــــــش|ه ت$ڕ)�ەدNت ڵاــــــــــــــس ٣٠ [ 
 wi(fژ2�Gئ هB همNئ یەرهB مtmهB ،ەو)ت2±2مB ه�wیناوت اتش|ه ادش�بەد)ئ وان هل هك اهەور)ه ،هT)ه
 ن$�ـــــــــــــــش هـB رتاـwز و نهـكB زاـ§رەد هـندركـــــــــــــــش�ئ ەرۆج وهـل ناـw¥خ ناـ�iناوت كهـTەداڕ اـت .ەوەرتزاواـiج
 و رۆتكە�Uـــــــــــــــس یراــــــBهــــــل .ەو)zwiكiف یراوبهــــــل هــــــم)ئ ،ناڕهــــــگ ادرت��wuل و �Uكi¡ناــــــمۆڕ fهــــــTاــــــiند
 نامiگنرگ رتاwز .هنا�iـــساiـــس ات ،ªUGـــش¬ۆڕ ادwرا4ەو2ـــش یاودهB هنادنهمر)نوه رتاwز ەوهـــش¬راتخاـــس
Bۆرەوان ات ادراتخاــــس و مرۆف هf ــــس و اــــسائ مــــشوردiاZ، ادراتخاــــس و مروف وانهل نامــــش�كۆرەوان 
 .ەوەدرك هسان�پ

 

ــــــــــــــ�aمهك یۆلBات و ت|بدرك یاyناــــــــــــــش�پ FGادرهــــــــــــــس �Uمهك ک$ر)ن�ب ر)گ :ازەڕ  وهB مtmهB ،تMNید ]
 یره§وروەد )ل تتوگ هك ی)ناراEەو2ــــش و  را4ەو2ــــش وهئ ی)ماجنهئ وهB تاBy هگنەڕ ەو)ــــشهمهك
 )كTد یراوب ێدن)ه هل ناwڕوائ ادهنtmاــس مهل ،دركەد هتــسارائ ناTهنا���dگــشڕۆــش Ç)هر)B ادــشڕۆــش
 Nuناــن)Tال و کــNناــم)هر)B رهـــــــــــــــــس هــتهــنواژرهــ� و ەو)تهــنواــمهــن ارهــگ كۆرەواــن ەدــن2ه و ەو)تەواد
 ؟یاڕواه ادهTاڕ م)ئ ڵهگهل اTائ ،ش�كiمرۆف

 كەو مرۆف هـك ووب ەوهـئ رهـBهـل اـiنهـت هـم)ئ نم یاڕهـB مtmهـB ،ێ�Gیبەد هـ�و)ه م)ئ هـتـــــــــــــــساڕ :ر*)ک*ئ
 مرۆف یەوهــئ رهــBهــل ش�م)ئ .هــناــTهــه هــك یهــلاــTدــTاــئ و ركiف و��ب وهــئ FUهــمزخ هــن)خB كــ$زارماــئ
 ەو)تاد29ل یڕوائ ەراچان ،هTهه اد)تــــس|ئ هل او ی)iیكۆرەوان هندركراE ەرۆج وهئ و ە�d�Gههu B$زارمائ
ـــــــــــــــÝ|aاڕ یۆخ یال وەرهـB ر)ن�ب اـت [d. هـندرك ووڕ م)ئ Bهـل مرۆف هـBهـل كهـن ،ەووب ەوهـئ رهـB(یەوهـئ ر 
Bرۆف ن$�ـــــــــــــــش هــنوهــكÇ �(FU نرگ وu

¯
 Bمرۆف هــ Bهــل و هــگنرگ یۆخ مرۆف ووكنوچ نەدــB(یدوخ ر 
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 ۆلBات یه§رۆز ،یرا4ەو2ـــش ڵاـــس ٣٠ شا� ª�Gن�بەد ش)تـــس|ئ .ەووبهن او ان ،FUه� Çرۆف و هك)مرۆف
 هــل ،ن$2�Gكـــــــــــــــشەد كــNت ناــwووم)ه )ناــتب وهــئ ادــكNتاــE هــل .)FJ"Tەراوتب" و هــڤiتارۆگiف ناــiناــEەراــE و
 ڵهگهل و ن$2�GكــــــــــشÓ هنارۆگiف وهئ ووم)ه F�dهئ و هTازهف رهــــــــــسهل یراEەو2ــــــــــش cUخهج اد)تــــــــــس|ئ
 و سلاخ و 2ªGGهب تــــــــــسەدهB ناw¥خ ی)iیكەر)ــــــــــس ەداiنوب و تەڕ)نب وهئ ات كNك)T هª�G Bب ادازهف
 اـهەو هـل .هـTادـNت FJەراوتب و تهـwiرۆتاـتكTد و م��Gـــــــــــــــشاـف هـل كـNگنەڕ نم یاڕهـB رۆگiف .ەوهـنMب FUهـ�

uنرگ نیهــگەدــNت ادــكNتهــ�اــح
¯

 FGوورەد و fەواــن ەوهــناـــــــــــــــــسهــك وهــئ یالهــB ەویناوتیهــن مرۆف هــB ناد
 .ت|ب ادناTهكەركiف و اTدTائ تهمزخهل ەووب ەوهئ ۆب اiنهت ،ەوهتM2ب

 

 )B وو£�)�i( Bن ��GÇـــــــــــــــشاــــف یهــــمارهــــB و گــــنەڕ ر)ه ک)ن ڤiتارۆگiف ێرتوگB ێرÝاــــن اــــTاــــئ :ازەڕ
 ؟ڤۆرم هB هنادiگنرگ ڤiتارۆگiف ك$��بعهت هB و هTادNت ]�aم��Gنامۆیه u©دن)هەڕ ەو)ناو)چNپ

 ڤۆرم ووكنوچ ۆت ه�iن ەوهئ اiنهت cU$ر)گناس±یئ و م��Gنامۆیه نوچ ،ه�iناو نم یاڕهB .ان :ر*)ک*ئ
 ادكNتاE هل هكN¦¾ـــــــــــــش و هكهTامiـــــــــــــس اiنهت رۆگiف ت$zنازەد کەو ،تwزاوخڤۆرم �Uیئ ت�ـــــــــــــش|كەد
 یۆخ ادرۆگiف هــل اــiنهــت هــ�iن هــTاــناــم وهــB و ە�Uیكەواــن و �Uینوورەد Nuت)BاــB كهــTەداڕ اــت م��Gناــمۆیه
 رەدهB یەو2ــشهFGd Bاوتەد و ەوهت�ن�بان ادرۆگiف FGاــش|كهل یۆخ ی)تو)كرەد م��Gنامۆیه .تاخ§رەد
 .تا¾B یۆخهل ��بع)ت رۆگiف هل
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cdپ هB ر)گهئ هتـــــــــــس|ئ :ازەڕ � Bـــــــــــسا(EاFG ۆ·ب تۆخwمەدر)ـــــــــــس ۆت ،ش|پ هنNەرۆج وهئ ك Eاو ی)نارا 
 و كN×ـــسەد كەو تۆخ ۆت اTائ .یاڕ)گ2iل ناـــشا� ،ەوودرك تهBەرجهت تzwگەدNل ی)نخەڕ هتـــس|ئ

 ؟ەو)ت�ن�بەد ادناتسدروك lmاز FJرا4ەو2ش یرۆج و ª�Gناوڕ یرۆجهل ناخڕهچرەو lmاخ

 ك$رۆج هB و متاه هك مووب سهك ª�Gیاود نم ادهTەرهB وهئ وان هل و ەواد مه�و)ه وهئ نم :ر*)ک*ئ
 هــــتوەڕ وهــــئ هــــك دــــناــــTهــــگماڕ مۆخ Ç)هر)B( B نم .دــــناــــTهــــ®اڕ مـــــــــــــــشهــــندركراــــE ەرۆج وهــــئ FJاــــتۆك
 هك شەوهئ .ەو)نwزۆدB هكTد fهTاتەرهــــس و كNكN×ــــسەد F�dەد .یۆخ FJاتۆك و اتهنب هتەووتــــش`هگ
 كNندركNتووڕ FGاT ،هTاوبب وودرباڕ هل و هتـــــــــــــس|ئ )ل زاواiج هTاوبەد ت|ب ەو$�ك هل هTاتەرهـــــــــــــس م)ئ
�ۆد ڵهگهل هنا·چ� وهئ اد م�وهه نم .ەدنیائ وەرهB هTاوببG وهئEزاـس ادوودرباڕ و تا Bد ،مهكTەرا 
 .هTەزات NuكN×سەد و اتەرهس یۆخ متM2توهكرهس رهگهئ

 هل چ مهwiزاواiج وهئ همواـــــــــش|ك ەو»هجBه�)ه« ی)نۆب )B )ک ادكهB¦�wات ه�همۆك هل نم تهنان)ت
Bهـــل چ و ەو)مرۆف یراـــ Bادـــ$وهـــل نم یال هـــل هـــنوومن ۆب .ەوودرك واـــچەڕ ،ەوهـــكۆرەواـــن و اـــناـــم یراـــ 

 ناiجنرهــــــــــــــس ناوهئ ادکNتا4 )ل و تاد§ووڕ ادەدنیائ هل هگنەڕ هك ت$ردەدNپ �cگنرگ كهTهجBه�هه
Bووادوڕ وه Eووباد یووڕ )ك ووباد )تاـسەرا، Bهtmمجنرهـس نم م Bو وادووڕ وه Eهك ووب اد)ناتاـسەرا 
 .هwiراBهwزات )ن)Tال و)ئ ات ،ەووب گنرگ ەوال هB رتاwز مەدن)هەڕ م)ئ نم .اد§ووڕ هTهه ەوهئ یر)گهئ

 ەوهنم یالهB ەو)ـــــش)كTد fهTال هل .ێ�Gیبەد ادهناراE ەرۆج وهئ وان هل یرۆز هB )ک ک)�d��wiگن�ـــــش
 هـــجBهـــ�)ه یدوخ یەوهـــئ یا·$و )تاو .ووب گـــنرگ FGاـــi(E¡$ر)گwراـــE و هـــجB)�هـــه یدوخ یەدـــنیاـــئ
 ـووبهـه راوب ر)گهـئ ـــــــــــــــــــــــــــــــ شەو)ندـنهـــــــــــــــس هـ�ۆت FUهـi±یەز ،تـ$zكهـن ��بهـل هـناـڤۆرماـن u$وادووڕ كەو
 ەراــTد )ک كــNناــــــــــــــــسهــك یدــTد هــل ەرتزاواــiج ەوهــن�ناوڕ و یركiف یراــBهــل هــم)ئ .تــ$zك)ن ەدرەورهــ�
Eراwنۆچ و ەو2ش رهسهل ش�ت$رهگ�iهFU ەداد ش�ناش|كFGd. 

 

 fهiیدنەو2پ ماوەدرهB تاسەراE و ر)نوه FJدنەو2پ مtmهB ،هÖwi$واره� NuساB هم)ئ دنهچرهه :ازەڕ
 ۆـسا¾iپ نۆچ ،ۆلBات كەو یرهنوه Nuم)هر)B و ت)BاB هB یهكB تاـسەراFG Eاوتەد اTائ ۆت ،ەزاوژد
 تــ�ب گــنەدــNب ش¬ر)گهــئ ،هــك$ردهــغ یۆخ هــم)ئ یهــكBاو رهــگهــئ ،هــwوودرك اداــ¾iنۆرگ یۆلBاــت هــل

 ؟FGاوڕەد هساB م)ئ ۆب نۆچ تۆخ ۆت ،تاEەد یاواد ªd�Gقلوخ تاسەراE هك هتش نامهه

 fهTەدرك كەو تاـــــــــــــــسەراE یدوخ یەوهئ رهBهل ،ەزاوژد Nuـــــــــــــــسرپ یۆخ هم)ئ هتـــــــــــــــساڕ :ر*)ک*ئ
�هـ29ج تـ$zکەد ڤۆرم هـB قهـهرەد هـك هـ�iناــــــــــــــــس±یئاـن u$راـE ،ڤۆرم�d تـ|بەد، Bهـtmئ مNكەو هـم 
 مهـــــكiنال ناـــــ2iل نووب راداـــــÑاـــــئ و هـــــناـــــwiزاوژد وهـــــئ cGترگرەو هـــــB نwراـــــچاـــــن دـــــنهـــــمرهـــــنوه و ڤۆرم
 شۆـسا¾iپ هB تەراBهـس .ت|ب)ه ادتاـسەراE ره9م)ه هل نامەوەرهكراiـشوه Nuن�ناوڕ ،نیەد�9و)ه
 ش)م)ئ ر)ه ،ووباد ناTەروەد نارادهمتهساiس هك ووب )ناڕۆهلم وهل كNكهT ش¬وهئ مB¦N مناوتەد
 .ت$رد�d B ناiنووب ه¦تهB یرۆم FG)ک)م)هر)B هل ێدن)ه یەوهئ یۆه ەووب

BـــــــشگهcU هم نمBووب ەوهئ متـــــــسه B¦Nه م(��Úیناوڕ و تـــــــسcG هه رهـــــــسهل هنوومن ۆب نم�(Bو هج 
BاـB(FU دTج ،)کiناــــــــــــــــسهـك ڵهـگهـل ەووب زاواـNu د ،ادـناـتـــــــــــــــسدروك هـل مۆخ ش|پTج م)ئ ەراـiزاواـwiهـ 
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ـــــــa¬¥خ  و ی���dگن�ـــــــش �cتاBهل نم .هكهناـــــــش|ك ۆلBات یرۆج و رۆتكە�Uـــــــس و مرۆف یال )ت�نهT)گەد ]
Fdون هل رهـــــس FGادهنووڕ ۆب ەوەرهكراiـــــشوه Nuن)Tال ات ەواد مەوهئ lmوهه ،یراBهwزات

J Eو تاـــــسەرا 
 .مهكB واچەڕ )کTد ی)جB)�)ه

 

 ەوهــــــشÚوهل ر)ه و ەوهنووب تا¶وود FGاEەرهگهئ FGادناــــــش�ن و ندرك cGیMــــــش|پ ك$رۆجهFG BاT :ازەڕ
 FGاEهw¥خوهتـــــساڕان ەرادـــــشۆه و cGیMـــــش|پ ª�Gناوتەد همNئ ادBەد)ئ هل یەرۆج وهB ،ناد یرادـــــشوه
 .ەوهنwزۆدB وادووڕ ێدنهه هB تەراBهس ا¾فاE كەو Nuسهك

 ا¾فاE هك ت|ب ادەوهل ا¾iنۆرگ یۆـــــــسا¾iپ و ا¾فاFJ Eزاواiج هگنەڕ .هTەرۆج وهB رهه ،lmdهB :ر*)ک*ئ
ـــــــــــــــa¬زهــــح دــــنهــــچر)ه .ەواد ]Zهــــنارادـــــــــــــــــــشوه وهــــئ و ەوودرك یهــــناــــiی±یMـــــــــــــــش|پ وهــــئ  ەوودرك)ن ]
�رهگهئ ،نچB رەد تـــــــــساڕ FGاEهiی±یMـــــــــش|پ� Bق هiم(FU ئ ،ت|ب ەوهئiید B(ا4)م)هرFG پNهگT(ی 
 اEەدãå تـسەد ەو)تاـسەراE یاود هل و)ئ ووب ڕوهلم ۆـسا¾iپ م�Nەد هw¥ب مtmهB .ت|بهن ناiـش)تـس|ئ
 زرهـــB ی)گNپ و گـــناـــ§واـــن یهـــكۆلBاـــت ،یرهـــنوه fهـــw¥لBاـــت هـــB اـــEەد كـــNتاــــــــــــــــــسەراـــE .ەو)ت$زۆقTەد و
 ناw¥خ یدووــــس هB رادهمتهــــساiــــس ێدنهه یەوهئ رهBهل ۆــــسا¾iپ یدوخ متوگ کەو .ێرگەدرەو
 .ەوەدركەد ناwزرهB ش�ناو)ئ رهه رتاود و اش|كەد ]Z)ناw¥لBات ەرۆج وهئ ترگەدرەو2ل نا�Êi)ك

 

 

 



 

 15 

 چ هل ،تۆخ ش|پ یهwiراEەو2ــــش ەرۆج وهل تنا4)م)هر)B یەو)ندرÝاiج ۆخ ۆب هكTد lmاخ :ازەڕ
 ؟ەووتسخ راTدەو یۆخ ادكNناتش

 هTاــــسائ مــــشورد راج©دن)ه و ڕۆپهن اiند وهل مۆخ اد مەوهئ lmوهه نم ادNپ مەژامائ كەو :ر*)ک*ئ
Bند ۆب نتاــه هــiاــTهــf ناــمۆڕ¡iك�U ل و��wیك�U اــئ ەدــن)هەڕ وهــل مۆخ .م���بادTژۆلۆیدــwواــن هــل او ی)ك 
B(ا4ەووـــــــش|پ )م)هرFG باد ووب ادمـــــــش¬¥خ���wال هگنەڕ دنهچرهه .منT(ەڕ و نf

¯
 وانهل كwژۆلۆیدTائ 

Eب ادـــــــــــــــــش�نم یراــMی�G$ەو)ت، Bهــtmز نم مwرتاــ Bناوڕ هــª�G ك و(�Êیفهـــــــــــــــــسل)ف ی)�هــi(ەو Bیووروەرهــ 
 و ماو2پ مۆخ هك یهتوەڕ وهئ شەوهل اiج .ەوهت)مووب مۆخ و یرا4ەو2ــــــــــــش و تــــــــــــشوÉ و ناهیج
Bل مـــساNـــش`)گ ۆب دركªUG Bه� یازهف هFU، ه¦ـــسخ و یدن)مت)9یات ێدن)هFU ۆب Eهك ەوان2ه نم یرا 
 .ەو)تاEەد ماiج ناوهل

 

 ،نووب FJاـــــسائ مـــــشورد هل ەو)نتوهك روود و هiیكi¡نامۆڕ ەدن)هەڕ وهئ هTاومNپ نم ته�9)ه :ازەڕ
 .هموین�ب نم )ك ادw(T¥لBات ەرامژ وهل مهكiنال ،ێ�Gیبەد ادش¬¥ت ش|پ یهTەرهB وهئ FGاEۆلBات وان هل

 ناT ت|ب نم Ç)هر)FU B)9یات اiنهت هك ه�iن كN¡ـــــــش iu¡نامۆڕ یدن)هەڕ و گەڕ هتـــــــساڕ :ر*)ک*ئ
 هل ڕوائ شهنا���dگـــــــــــشڕۆـــــــــــش FJراEەو2ـــــــــــش ەراTد ،ت|ب نم FJراEەو2ـــــــــــش �cكەرهـــــــــــس FUه¦ـــــــــــس)خ هقات
cdپ ێركەد هك )Tهم��Gــــس�تنامۆڕ هل ەرۆج وهئ نم cUــــسهBهم مtmهB .ەو)تادەد م��Gــــس�تنامۆڕ  ێرتوب �
 ادە��dل .ª�Gناو·ب یۆب هــكTد u$رۆج F�dەد تــMNب ادــناوهــئ یراــE واــنهــل رهــگهــئ �Uیئ هــم)ئ .م��Gـــــــــــــــس¬��ل
 ،هـناو·ب .هـناوهـئ Ç)هر)FU B)9یاـت كـ©دـنهـچ هـك هـTهـتهـقiقهـح وهـئ و هـنووب ماوەدرهـB وهـئ )ک)ـــــــــــــــسرپ
B(م)هرNن و کـــiyاـــT(هـــك ک B(هر(Ç ڵو)ه شەدـــن)چ ،تـــ|ب)ن نم ی)نیق)تـــــــــــــــساڕ Bنهـــت مەدـــiاـــ 
 و نم هـFJ Bدـنەو2پ نوچ .ش|پ هـت2چاـن رتاـwز ەوهـل یدـiئ ،مـــــــــــــــش|كB اـهەو fهـw¥لBاـت دـنهـچ مناوتەد

ÉـــــــــــــــشوcU ن ەوهـــنم�iەربهـــج وهـــئ رهـــه هـــم)ئ :هـــTكەو هـــك هـــ BەرهـــT(اوهـــئ یەراـــچ كFG Bكـــ$رۆجهـــ 
 اد$وهل مtmهB .ەوودرب ەو$ڕهB تـــــسورد و شاB ناw¥خ یراE ،ادناw¥خ ی)گNج هل ناوهئ .ەویـــــسوون
 هـTاومNپ .ەوودرك ناـiپارخ ادـ$وهـل هـ�iن ەو)ناوهـFJ Bدـنەو2پ هـك ەوهـكN±$�ـــــــــــــــش هـنۆ·ب ەوادـناـ�iو)ه هـك
 ادان�پ ناiك$زاiتمiئ اiن)ت هن ه�iن ەوهناوهFJ Bدنەو2پ هك هم��Gــــــــس¬��ل ەرۆج وهئ یال وەرهªUG Bــــــــش¬ۆڕ
Bهــ�Êز ووwـــــــــــــــش�ناــiناــ �d ەوهــئ گــنرگ .ادەدTئ هــNج هــمNنازب ادــناــهیج هــل ناــمۆخ ی)گª�G، T(ل ک( 
 .مادـــمۆخ ی)گNج هـــل و مB ادـــمۆخ ی)گNج هـــل هـــمویناز هـــك ەووب ەوهـــئ مۆب ناـــ4)�اـــخ ن�Uwگنzwگ
 �d م¾Nم)تــــــــــس هك ەوودرك متــــــــــس)ه او رهگهئ و ەووچهن �d م¾Nم)تــــــــــس و هT)ه مۆخ ßUهح و فام
 .ت|بدرك مه�)ه هگنەڕ ،ەوارك

 

 یهـــ9ب واـــن FUۆخ ۆب FGاوتب ی)ناـــتو)كـــــــــــــــسەد وهـــئ و ەوودرك تـــiچ ادـــتناـــEۆلBاـــت هـــل هـــTاوت�پ ۆت :ازەڕ
EاناماT؟ه 

 مەژامائ ەواتەر)س هل كەو مtmهB نهكB ناش�ن¡سەد ناE)تو)كسەد هكTد Nuناسهك F�dەد :ر*)ک*ئ
 و یرۆتÙا�Uـــــــــــــــس یراـــB هـــل م)ه و ەوهـــiیكۆرەواـــن یراـــB هـــل مهـــه هـــك ەواد م�و)ه ێدـــن)ه نم ادـــNپ
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 هـك كـ$راـE ن�Uwگنرگ مtmهـB .تاـ¾B یراـTد مناـEۆلBاـت ۆب تو)كـــــــــــــــسەد كـ�N)مۆك هـ�wیناوت ەوهـiیمرۆف
 نم cGیناوڕ و مۆخ cUـشو2c� Éتك ی)ناـش|ك و ەو)ن�ـسوون  و ەو)ندركiـش مهكiب ەواد م�وهه نم
 یرا4ەو2ـــش هB "بNتك" ك�N)مۆك FGدركزاـــس هTاومNپ .ەووب مۆخ و ا¿�)مۆك و ناهیج هB ته9ـــس�ن
 )B ؛یۆخ یەو2ـــــــــــــــشهB سهك رهه F�dەد هك هTهـ�وهه وهئ ه�9تك م)ئ یەڕ)�ال هB ەڕه�ال FGاـــــــــــــــش|ك و
cdج)29ج ...و ر)نوه ،بەدهئ � Bìتا. Bشهم)ئ نم یاڕه Eرا$u ب ۆت رهگهئ هگنرگ�iت Éتـــــــــشو 
 ەو)كۆڕەوان یراB)ل چ تۆخ FU)9یات یەو2شهB و ەو)تیەدNu Bل ،بNتك هB یهكB تۆخ cGیناوڕ و
 .یەدB ناش�ن تۆخ ی)ن�ناوڕ و تشوÉ وهئ ەو)مرۆف یراBهل چ و

 

 ناـiناـEەراـFJ Eدـن)مت)9یاـت ەووتاـه رهـگهـئ ؟ەووتاـه هـكTد fهـTەرهـB تۆخ یاودهـل هـTاوت�پ اـTاـئ :ازەڕ
 ؟ەووترگ رەو ناwiرهگwراE كNناسهك و ازهف چ هل رتاwز و هنۆچ

 ]Zهك)iی¡ـــــــساڕ .ووبهن اد�هگهل مـــــــش�ـــــــس)ك ،مووب مۆخ اiنهت هك مووب ادك)TەرهB هل نم :ر*)ک*ئ
 اعدiئ و )ـــــــــش)گناB كەو مهكهـــــــــسق رهگهئ ت©د هكwرهخ هك هi$�ن ەرهB م)ئ مtmهB .مووب اiنهت رۆز
 .ێوك چیه هنه®ان نڕه�)ن�ت ات ،ت$ڕهåب�ت ەو)نم هل ەراچان ت|بهن

 )ت$zخB ر)گ و کNـس)ك ر)ه FGاـشرهـس هت$zخان هك نم FGاـش رهـس هTارخ كرهئ ێدن)ه متوگ كەو
 Nuناــــــسهك هw¥ب .هTهه ی)ناEرهئ وهئ FGدربەو$ڕهFJ Bاناوت ش�ــــــسهك م)ک ،کNناــــــس)ک FGاــــــش ر)ــــــس
 ر)گهم ت$ڕه�åت ەو)نمهل ەراچان ت|ب ەو)گ$ڕ مهل ێوهiب هك كNــسهك ،ادi±$�ــشهªd�G Bب F�dەد هكTد
 هك هTەرهB م)ئ .تاو·ب ادت)9یات fهTهگ$ڕ هB نم ووكەو و ت$zگ�9)ه �Uسروق u$راB یۆخ یەوهئ

 ادەدرپ م)ئ رهـــــــــسهFU Bهiـــــــــش`دووـــــــــسهB اهەورهه و ەراچان FGdازەد و هTاáائ كهTەداڕات ت©د هكwرهخ
 .تاو·ب

cdل ەواردهن ك�Nو)ه مtmهB ،ەویــــسان ناiنم ی)Tهگ$ڕ م)ئ اiنهت ێراج ،نووتاه هك ەزات Nuناــــسهك � 
 .ەراوژد و م)تس)ئ هT)گ$ڕ م)ئ FGدناڕه�åت هTەوهئ ]Z)ك)iی¡ساڕ ن$ڕ)åب�ت


