
 

 

 ایبۆفۆمۆھ

 ڵارۆم و *قهع هب کۆکان

 میھاربیئ نیدرام

 راتو ٢٠٢٢ م(ک(ی ینوناک ی٨

     
 
 ،ینیائ ،یــــسایــــس ،یرووتلوک ،ت5ب ک3راتوگ رهھ اج ،نبهد ڵاز هک ناکهراتوگ 
 یهـتـــــــسهـباو هـیین جرهـم ناـیهـکهـنووبGاز ،شیکیتاـتـــــــسیئ و یرهـنوھ تهـناـنهـت ناـی
 هـگ3ڕ تـ5بهد ،تـ5بهـھ ناـینووباوهڕ یمهـک ینهـیال یهوهـئ ۆب ،تـ5ب ناـیهـکهـنووباوهڕ
 شیامن نایۆخ نایناکهژد هراتوگ یهوهب ت3رکب یزاـــــسهنیمهز و ت3رکب شۆخ
 هـل تـ5بهد تـ3رگبرهو یتهـیاوهڕ کـ3راـتوگ یهوهـئ ۆب ادـ3ون یمهدرهـــــــس هـل .نهـکب



 2 

 یژ3ووتو و تن5موگرهئ یرهتلیف هب ،ت5بارک رهــــــسهل یتیهبید ادیتــــــشگ یازهف
 نووچۆب ناکهنهیال وومهھ هک ت5بتـشیۆڕ ادهنارهورهپداد و گنهـسواھ یین]قهع
 .ووڕ هت5بتـسخ ادناـسکهی یک5تهفرهد وانهل نایناکهتن5موگرهئهژد و تن5موگرهئ و
 هک  -رهبمارهب یزهگهڕ ۆب یتیلاوـــسک5ـــس یلیهم -یتیلاوـــسک5ـــسۆرت5ھ یراتوگ
 هـل هوارکیراـید یک3رۆج یتـــــــس5فیناـم یهـکهـنووبGاز ،هووب ڵاز هـGاـــــــس نارازهـھ
 هـیین هوهـئ یاـناـم زیگرهـھ یهـکهـنووبGاز هـیۆب ،تbهـــــــسهد و ز5ھ یناـکهـییدـنهویهـپ
 یتیلاوـسک5ـسۆیاب و یتیلاوـسک5ـسۆمۆھ و هتـسار و نهـسهڕ یتیGاوـسک5ـسۆرت5ھ
 ڵهـگهـل' راوهدـن3وخ باـــــــسیح هـب کـ3دـنهـھ یناـمز هـب ناـی و هـGهـھ و نهـــــــسهڕاـن
 و هووب ڵاز وایپ رۆز یک5نbاـس هک یهوهئ .'هکۆکان ڤۆرم یتهرتیف و تـشورـس
 و ز5ھ ییدـنهویهـپ هـل کـ3رۆج یهوهـنادـگنهڕ هوودرک یراـید یناـکاـھهـب و مرۆن
 هل ییاوائرۆخ یپـس یڤۆرم هک یهوهئ ،یتـشورـس یک5تـش کهن هووب تbهـسهد
 و هوودرـک هزـیـنۆـلۆـک یرـت یـناــــتهــــلـیـم و تbو ادــــیـلاــــیـنۆـGۆـک یـتهــــمـGهــــھ
 یراکۆھ کهن هووبهھ هوهتbهـــــسهد و ز5ھ هب یدنهویهپ هوهتهیینوودناـــــسوهچ
 یاوهڕان و واپهــــس یتbهــــسهد یادهحهت مزینیم5ف ک5تاک هیۆب ،زهگهڕ و ن3وخ
 ینووچتـــــسهدهل یـــــسرتهم هب تـــــسهھ رۆز یک5ناـــــسهک ناموگ5ب تاکهد وایپ
 وهئ ووکات نـــــشاتهداد یرۆیت یهـــــسق و وونایب نادنهچ ،نهکهد هکهتbهـــــسهد
 مزیلاـینۆGۆک تـG5هد و تـ3ڕهـپهداڕ وارکهزیلاـینۆGۆک کـ5تاـک ،نهـکب خرن5ب هـیادهـحهـت
 ت3د ناموگ5ب ،تیهکهد تــــساڕ تG5ان رهــــسکهی هکهتــــسیلاینۆGۆک ۆخ ،هیین اوهڕ
 ووکات تاکهد زیڕ ۆب تیــــسانGهمۆک و یجۆلۆیاب و یــــسایــــس ییرۆیت کهیایند
 .هیاو رهھ شیتیلاوــسک5ــسۆرت5ھ هب تهرابهــس .تادب هــس5ــسۆرپ وهب یتهیاوهڕ
 یۆخ ویک یت یب یج 5nئ یناکهپورگ یهمانــــسان و فام هب یرایــــشۆھ ک5تاک
 ،نهبهد و نن5ھهد هـــــسق و هوهنبهد تـــــساڕ بۆفۆمۆھ نارازهھ ،تاکهد شیامن
 ،راک هنهخهد اــسای و تیرهن و نیائ ،نهکهد ڤۆرم یتــشورــس و تهرتیف یــساب
 و تـ3وهـناـیاـن ادـیتـــــــساڕ هـل ،نچبرهد هـییتیرهـن هـخازۆق وهـل تـ3وهـناـیاـن هـکنوچ
 نهکهد تbهـسهد و ز5ھ یهییدنهویهپ وهئ یهوهنتـشڕاد ێونهلرهـس یتـسGهھرهب
 .هوودرک گنهد5ب یرت یناوهئ و هوودرک ڵاز یناکهGاوسک5سۆرت5ھ هک

***** 
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 یک5ملیف ییامهنیـــس یرهن5ھرهد ی"مهدلیت نیترۆم" هدراوچ و رازهھ وود یGاـــس
 یگنهـج هـل هـک نهـلاـئ .درکهد ی"نیر5ت نهـلاـئ" یناـیژ یـــــــساـب هـک درک تـــــــسورد
 و گنهج هل ادایناتیرهب ینتوهکرهــس هل ووبهھ یگنرگ یکG5ۆڕ ادمهوود ییناھیج
 .درکهد فـــشهک ایناتیرهب یاپوـــس ۆب ینامGهئ ییزان یاپوـــس یناکهمایهپ یدۆک
 هک رهتویپمۆک یهتـسناز وهئ ،ووب رهتویپمۆک یاناز  و نازکیتامتام نیر5ت نهلائ
 یک5ـشهب نین5ھهد یراکهب یهمـسیرۆگلهئ یمتـسیـس وهئ و نینازیهد اتـس5ئ هم5ئ
 یلیهـم نیر5ت نهـلاـئ مbهـب .هـنیر5ت نهـلاـئ یییووتاـھ5ل و اـناوت یرازرهـق یرۆز
 ییزاواـیج و اـیبۆفۆمۆھ یرووتلوک یربهـج ر3ژ هـل ،ووبهـھ یزاووخزهـگهڕواـھ
 "ندرکیپۆک یهـمهـگ' ،هـکهـملیف .تـــــــشوک یۆخ ادـیناـتیرهـب یتاـکوهـئ یرهـکهـنGوبق
 ،یناکهراک ۆب ووب ز3ڕ و نیناز5پ و نیر5ت ۆب ووب ۆکــــــش و رابیتعیئ یهوهنا5rگ
 .ارک ی5ل یهمGوز وهئ ۆب ووب شیک5ندروب5ل یاواد اھهورهھ

 دراودـ5ئ" یرهـکیهـپ ڵۆتـــــــسیرب یراـــــــش هـل اد ٢٠٢٠ یGاـــــــس هـل ناـکهـییناـتیرهـب
 نتـسGۆک دراود5ئ .vپ ر3ژ هنایتـسخ و هوهراوخ هیادنایr3ف و تـسخ نای"نتـسGۆک
 ادهدژهھ یهدهـــس یاتهرهـــس و هدڤهح یهدهـــس یناکهیییاتۆک هل ،هووب ک3وایپ
 یندناخووڕ .هوارـــسان یناکهییزاوخر5خ هراک هب و هووب هلیۆک یناگرزاب ،هوایژ
 ینایاـــــــش هک ک3وایپ هل ووب ک3رابیتعیئ یهوهنترگرهو ؛یندربال و یهکهرهکیهپ
 ،هووب هـلیۆک یناـگرزاـب وهـئ مbهـب ،تـ5بدرک یـــــــشیزاوخر5خ یراـک اـب ،ووبهـن
 .ناکهیینابروق هل و ناکهلیۆک هل ووب شیک5ندروب5ل یاواد اھهورهھ

***** 

 یووــش5پ یناکهGهھ هک هتــساڕ یکهیهگ3ڕ رهــسهل اتــس5ئ اوائرۆخ یت5ناتــسراــش
 و رهـتکهـئ ی"سر5ن5گید ن5ل5ئ" هـل یزاوـــــــش5پ اـماـبۆئ .هوهـتاـکهد تـــــــساڕ یۆخ
 ی"زنۆج نت5yئ" هب ت5ـشخهبهد 'ر5ـس' یهلپ ایناتیرهب ینژاـش ،تاکهد راکایدیمۆک
 .نGهوسک5سۆمۆھ ارکشائ هب هوان  وود وهئ ادک5تاک هل ،ژ5بینارۆگ

***** 

 رهژ3وت نارازهـھ اـیند یناـکۆکناز هـل ،هـیهزاـت ،هزۆGاـئ یک5تهـباـب رهدـن5ج یتهـباـب
 یتـــــــسناز تهـبیاـتهـب و تـــــــسناز ادـی5ت هـک3راوب ،یهراـبرهد نهوهـنیژ3وت یکیرهـخ
 ناکهییرووتلوک هوهنیژ3وت و تهـــسایـــس و هفهـــسلهف ،یژۆلۆکیاـــس و یژۆلۆیاب
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 و یتیلاوـــــــسک5ـــــــسۆمۆھ ،نهـکهد ادـیناـکهـتیهـبید هـل یرادـــــــشهـب و نrبهد رتکهـی
 یک5ـشهب یتیلاوـسک5ـس یهمانـسان ینیناز و ندرکهـسان5پ و نیـسان هل نتـشیهگ5ت
 تروک ادـیتیلاوـــــــسک5ـــــــسۆمۆھ هـل رهدـن5ج یتهـباـب وومهـھ یهـناوهـئ ،هـیهراوب وهـئ
 یهناووتوهکاود یکهیادن5جهئ نایــشهکهرهنGاپ ،نهکهد او تــسهقنهئ هب هوهنهكهد
 مbهـب ،هـڤۆرم یناـکهـفاـم یتهـیاژد ناـیهـکهرهـنGاـپ اداـمهـنب هـل و هـییتـــــــسرهـپرووتلوک
 و هـــناـــیرهـــبرهـــب یک5کیرۆتیڕ و نیrبرهد یمرۆف نیرتنیریـــــــشاـــن ۆب اـــنهـــپ
 یجۆلۆنیمریت نامهھ هک نایهکهـــــشر5ھ ینادواـــــساپ ۆب نهبهد کهییجۆلۆنیمریت
 هل زاوایج ،واب یلیهم هل زاوایج یGاوــــسک5ــــس یلیهم هک یهوهئ .هک3دنوگ ی5قهف
 یناد و ت3رکهد ڵوبق ادرت یناتbو هل ک5ــشهب و اپوروهئ هل یتیلاوــسک5ــسۆرت5ھ
 و هوهنیژ3وت و تــــــسناز کهیایند ووکGهب هیین یکهمهڕهھ یک5تهباب ت3رنهد اد5پ
 هل نادنهمریب و نن5ملهــسهد یهکهییتــساڕ گنرگ یۆکناز یگنرگ یــشهب و ب5تک
 هل ناوکالاچ و رهـــسوون نارازهھ و هوودرک رهـــسهل ناییتهبید ادیتـــشگ یازهف
 یهگ3ڕ اسای هب و هوارن اد5پ یناد ناشاپ هوودرک ۆب نایتابهخ هوهدزۆن یهدهس
 وومهھ و ت3رکب vپ ناییتهیاکووس هواریگ هوهل هگ3ڕ شاسای هب رهھ و هوارد5پ
 .ت3رکب خاسای یتیلاوسک5س یامهنب وهئ رهسهل ک5ندراوbهھ هرۆج

***** 

 و ڵهوـــــــسک5ـــــــسۆمۆھ یهژ3ڕ ووکاـت هـیین ادـتـــــــسهد رهـبهـل ناـمک3راـماـئ چیھ
 هکهتهباب هکنوچ هیین گنرگ چیھ هکهژ3ڕ ،نینازب ناتـسدروک هل ناکهGهوـسک5ـسیاب
 و ک3راتوگ هتۆبهن یزاوخزهگهڕواھ ادناتـــسدروک هل ،هیهھ هوهفام هب یدنهویهپ
 نهکب هــسان5پ زاوخزهگهڕواھ ووکهو نایۆخ ارکــشائ هب ک5پورگ نای ک5ناــسهک
 یلیهم -ینـــــــشیهتن3رۆئ ڵاوـــــــسک5ـــــــس و یرهدن5ج یهمانـــــــسان هل یرگرهب و
 یناـکالهـم وومهـھ یهوهـئ یهر3وگ هـب مbهـب ،نهـکب ناـیۆخ  -یتیلاوـــــــسک5ـــــــس
 ،وام5جهب ایند هل و ووتوهکاود یتیلیئ وومهھ ،ناکهزاوخگناب وومهھ ،ناتـسدروک
 ناـیهـنادـنڕد و هروهـگ یک3ڕهـــــــش راوهدـن3وخهـچمین یریبنـــــــشۆڕ هـکیرهـف وومهـھ
 رهھ .ت3رکب vل یهـسق ت5ب تـسیو5پ ت5ب ک5تهباب ت5چهد5پ ،هوودنایهگاڕ نایژد
 هنۆچ ایائ هییتهیbهمۆک-ۆکیاـــس و یفهـــسلهف یگنرگ یک3رایـــسرپ شیتـــساڕ هب
 هل نایهکهییـــسک5ـــس هلیهم هک ت5بدنایهگیاڕ ارکـــشائ هب هیین نامک5پورگ اتـــش5ھ
 vل نایرهگنهــــس هنمژود وومهھ وهئ اوائ ،هواب یتیلاوــــسک5ــــس یلیهم یهوهرهد
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 هـل هـتـــــــشرازوگ هـک هدـنrب یک5ناـمز هـب نکهـچrپ هـک هـنمژود وومهـھ وهـئ ؟هووترگ
 و ژیتودـنوت یکهـییزاـــــــسهواراز و کـیرۆتیڕ هـب نکهـچrپ ،هدـنڕد یکهـییتیGاـتن5م
 یکهچ ،یجهمهھ و یو5ک یک5تهییyقهع هل هتــــشرازوگ هک رهکنار3و و رهن5خووڕ
 نایاگGهمۆک یGاز یرووتلوک یراتوگ یکهچ ،هی5پ نایاــــسای یکهچ ،هی5پ نایینیائ
 هوهکهچ وومهھ وهب ،هی5پ نایهنایـــــــشحهو یyبیهل و رالپ و هـتکون کهیاـیند ،هـی5پ
 هل هگنهڕ  .نادـــشر5ھ و راـــشوگ ر3ژهل نهکهد تـــسهھ و نـــسهفهنهگنهت اتـــش5ھ
 ننازب ت5بهھ ک5تـــــسهھ ادنایاگائدوخان یهوهر3ژ یناکهنیچ هل ،ادناینوب ییbووق
 .هتهلادهع شیوهئ ،هییتهیاوهڕ شیوهئ هیین vپ نایتش کهی اینهت هک

 و ندرککاـچژق یل3دۆم ،هوهـت5بب و]ب هـیین کهـیهدراـید )ویک یت یب یج nـ5ئ(  
 هل هک5مرۆف ووکGهب ،تاکب دایز گنیت5کرام و مالکیڕ هب هیین گرهبولج یزاو5ـــش
 ینووب ووکGهـب ییۆرم ینووب رهـھ کهـن ،هووبهـھ هـــــــشیمهـھ هـک ییۆرم ینووب
 ساـب ادـنوتالفهـئ یناـکهـگۆلاـید هـل  ،هوارک ساـب )nـبیهـب( زۆریپ یب5تک هـل ،شیGهژاـئ
 رهـھ نژ نۆچ ووکهو ،ناـیناـکهـفاـم رهـبمارهـب هـییراـیـــــــشۆھ هـیهزاـت یهوهـئ ،هوارک
 و ییۆرم ینووب یهراـبرهد یراـیـــــــشۆھ و ناـیناـکهـفاـم هـب ناـنناد مbهـب هووبهـھ
 ووکهو رتاود و هیاوائژۆر ییسایس یهفهسلهف یماجنهئرهب و هیهزات ناییسایس
 ڵاـــــس رازهھ وود نامیرگ مbهب .هوهتۆب و]ب ادکیرات یناھیج هب کهیییانـــــشۆڕ
 ت5بهد هوهنم یالهب ؟ت5بان ؟هیهھ اتـــــس5ئ و هووبهن هیهدراید وهئ اتـــــس5ئ ش5پ
 هب مکهیاوrب هرۆج چیھ و هیهھ مرهن و لــــــش یهمانــــــسان هب ماوrب نم هکنوچ
 یهمانــــسان یدوخ هب هیین ییاتهھاتهھ و ڕۆگهن و ریگ5ج یهمانــــسان و تهرتیف
 هل ناکاگGهمۆک و ڤۆرم ت3رکهد ،هوهــــشیرهدن5ج و یزهگهڕ و یتیلاوــــسک5ــــس
 و کارۆخ یمتــــسیــــس و هگنیژ ییرهگیراک ر3ژهل ادوودرباڕ یGاــــس رازهھ وود
 ییراکناڕۆگ رۆز و نبتــشیۆڕ ادــشاو5ھ ینــشیلویڤیئ یکهیهــسۆرپ وانهب نامرهد
 .ادڤۆرم هل ت5بدرک تسورد نایجۆلۆیزیف

***** 

 ناتهکاگGهمۆک ،هوهت5ـــشهوهدGهھ ناتناکهناز5خ یهوهب هییچ هناغوف و نیـــش وهئ
 ناـتناـکهـناز5خ ؟هـناـتنمژود اـیند و تـ5چهد نیهـب هـل ناـتهـکهـنیاـئ ؟تـ5بهد نار3و
 یرووتلوک ییراکمهتس رهسهل ؟ییووڕود و مھهو رهسهل ؟هوارنداینب مل رهسهل
 تنمژود سهک هباینGد .هوهت5ــــشهوGهھ اب ؟هوارنداینب یرهدن5ج یگنهــــسواھان و
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 و رووتلوک هب یدوــــــسهح سهک ،تاکب نار3و تهکاگGهمۆک ت3وهیان سهک ،هیین
 ینازهـن یڕوق هـل هـیاـتهـھاـتهـھ تاـکهد vل او تهـکاـگGهـمۆک یهوهـئ ،تاـباـن تهـکهـنیاـئ
 و ادیمافهن یمل وانهب هوودرک ترهس هک تیتۆخ رهھ ت5قهچب ادییووتوهکشاپ و
 هک هتهواو5ش هوهندرکریب وهئ هتنمژود یهوهئ ،ت5نیبان تGهشاپ ایند تینازهد او
 کــ3دــنهــھ هــک هــیاو تــ5پ .تــیهــکهد تۆخ یاــگGهــمۆک یناــکهــییتـــــــساڕ یراــکنیئ
 ویک یت یب یج ل5ئ نای یتیلاوــسک5ــسۆمۆھ تتوگ هک  و درک زیڕ تهرۆتانووان
 ؟هوودرک رهــــــسهراچ تهکهــــــش5ک رهــــــسکهی ت5جنوگان هم5ئ یرووتلوک ڵهگهل
 وانهل هک تیهکهد هناسهک وهئ ڵهگهل هGهمام اوائ ؟ت5ن5مان هکهدراید تسهدومهد
 م5ل ؟تـیهـکهد ناـینووب یراـکنیئ ؟نوارک ن5لۆپ اد)ویک یت یب یج nـ5ئ( یپورگ
 ناـیرهـتکاراـک تـناـکهـنوهز5ق هژاوهـتـــــــسهد و هـتکون هـب ؟داژهـن یدهـمحهـئ هـتیووب
 هک هوهناـسهک وهئ یرهگنهـس هتیهخهد تۆخ ناـسائ و کووـس اوائ ؟هوهتیrـسهد
 ناینیر5ت نهلائ هک تیرگهد هناــسهک وهئ یتــشپ ؟درک ینادنیز نایدyیاو راکــسۆئ
 یتــــس3وGهھ ڵهگهل هییچ یزاوایج تهتــــس3وGهھ وهئ ؟ت3ژوکب یۆخ درک راچان
 یژد تیرگهد ناکهرادهلیۆک یتـشپ ۆت ؟درک هوهناکهلیۆک هب نایناگرزاب یهناوهئ
 ڵهـگهـل هـییچ یزاواـیج تهـتـــــــس3وGهـھ وهـئ ؟هـلیۆک هـتهـنوارک یهـناـــــــسهـک وهـئ
 تیهدهد یتهیاوهڕ ؟ناکهکهلووج یژد ناکهییزان تـــشپ هتیچهد ؟مزیتیمـــسیتنهئ
 هیاتیایژب رووــــشاب یاقیرهفهئ هل ۆت رهگهئ هتاوهک ؟ناکهکنارف نائ ینتــــشوک هب
 ۆب تهلهھلهھ و تیووبهد ال3دنام یژد ؟درکهد دیاتراپائ یمتــسیــس هل تیرگرهب
 منازهد ؟یتـسرهپزهگهڕ هل هک3رۆج ایبۆفۆمۆھ تینازهد ؟ادهد vل یتـسرهپزهگهر
 هـل یرگرهـب ۆب تـ5بهـن ۆمۆھ یۆخ کـ5ـــــــسهـک اـجنیئ تـیy5ب هوودرک هداـماـئ تۆخ
 هـــگنادو5پ هوهـــئ رهـــھ مbهـــب ،تـــناـــکهـــتهـــمۆت هـــل مکاـــب5ب ؟تاـــکهد ناـــکۆمۆھ
 ؟هـییGاڕۆم یندرکیرهواد یرهو5پ یرۆج نیرتمزن هوهـئ تـینازهد ؟هـتناـکهـییقالخهـئ
 هکنوچ تیهکب یچکـــــش5ب لیعامـــــسیئ هب یتهیاکووـــــس هیاو هوهئ کهو تینازهد
 هـل ندرکیرگرهـب واـن5پهـل ادـنادـنیز هـل یۆخ یجنهـگ ینbاـــــــس وومهـھ و هـیین دروک
 یریهـــــــس مزن یواـچ هـب هـیاو هوهـئ کهو هوهـئ تـینازهد ؟تاـکهد ناـخرهـت دروک
 ؟تیــــسانهد یوامهــــس مزاک یدج هب رهھ ؟تیهکب ریعاــــش ی"یوامهــــس مزاک"
 درک یتهیــسهو و درم یهکهتbو یهوهرهد هل و  ووب هوامهــس یکGهخ تینازهد
 هپورگ رهھ هیاو ت5پ ؟هیینام5لـس هل یهکهڕۆگ تینازهد ؟ت3رژ5نب ناتـسدروک هل



 7 

 هو5پ ینوهـخ ۆت هـک هـیهـناـھیج وهـئ هوهـئ ؟تاـکب یۆخ هـل یرگرهـب تـ5بهد اـینهـت و
 ؟تینیبهد

***** 

 و ینتیئ یهمانـــــــسان ینترگواچرهبهل vبهب ناکهڤۆرم ناو5نهل یناـــــــسکهی یفام
 شیناـــــــشاـپ یتهـیbهـمۆک و یرووتلوک یدـنوارگکاـب و ڕهواـب و زهـگهڕ و ینیاـئ
 یکهیاھهب ؛ناییتیلاوــسک5ــس یهمانــسان ینترگواچرهبهل vبهب اوائرۆخ هل اتــس5ئ
 یکهیاھهب وکهو و هیاوائرۆخ ییرهگنـــشۆڕ یهفهـــسلهف یGادنم ،هیهنارهگنـــشۆڕ
 هـب هووب و هووترگ ناـیرهو رت یناـکاـگGهـمۆک و هوودـناـملهـــــــس یۆخ ینوودرهـگ
 یدوخ وانهل ،هوهتۆبهن و]ب یناــــسائ هب او رهھ ۆخ مbهب ،ڵاــــسر5ڤینوی یاھهب
 ۆب ناــیرهــپمهــل و نووب یژد  مژوهــت و توهڕ و سهــک نادــنهــچ اداواــئرۆخ
 ڵاز یک5مرۆن هـب هووب ووکاـت و هوهـتهـنووب یراـگنهرهـب و هوودرک تــــــــسورد
 و دنهمریب و ریبنــــــشۆڕ و فووــــــسهلیهف نادنهچ و هوارد ۆب ینابروق نادنهچ
 .هویوس ۆقهچ هل ادیوان5پهل نایۆخ یلم پورگ و سهک

***** 

 ،تـ5بهد ناوارف و هوهـت5بهد هزاـت ماوهدرهـب ،هوارکهـنواوهـت یکهـیهژۆرپ یدازاـئ
 یفاـم هـک هوودرک یاـتاوrپ یکهـیهـGووج ادوودرباڕ یهـیهد دـنهـچ هـل هـیهژۆرپ وهـئ
 شهــنی3rزهــکلهــپ یپورگ یناــکهــفاــم هــک تــ3رکب ناوارف کهــیهزادــنهــئ هــب ڤۆرم
 وهــئ یگنرگ و ییوودــنیز یهــناـــــــــشین اواــئرۆخ یهــنادزاــب وهــئ ،هوهــت3رگب
 ،تهکهکیرات هییتیلاتن5م و گنهت هیینیبناھیج یۆھهب هک ۆت مbهب ،هیهییت5ناتـسراـش
 یناـکهـفاـم هـب تـنووبهـناوrب یۆھهـب ،یدازاـئ ۆب تهـکهـتروکومهـک هـنیناو5rت یۆھهـب
 ،تــیبۆفۆمۆھ یک5ـــــــسهــک تۆخ و تــیهــگهدــ5ت ناــی ،تــیهــگاــن5ت هوهــل ،ڤۆرم
 تـینازهد ؛هوهـمن5ھب تریب تـ3وهـمهد ناـــــــسید ،تـیرازهـغهد و تـــــــسرهـپزهـگهڕ
 اـیبۆفۆمۆھ تـینازهد ؟یتـــــــسرهـپزهـگهڕ رهــــــــس هوهـت5چهد یک5گهڕ اـیبۆفۆمۆھ
 هوهئ ییاب تهکهکیرات و کـــسهت هییریبنـــشۆڕ ؟ناـــسنیئ یندراوbهھ هل هک3رۆج
 یکهیهمانـــــسان یتیلاوـــــسک5ـــــس یهمانـــــسان تینازهد ؟تیهگب5ت هتـــــش وهل هیهھ
 تینازهد ؟هووتاھهن ک5پ ناکهGاوــــسک5ــــسۆرت5ھ هل رهھ ایند تینازهد ؟هگنهڕهرف
 یرۆــسیفۆrپ و نکالاچ و نڤۆرم و نهھ شیGهوــسک5ــسیاب و ڵهوــسک5ــسۆمۆھ
 و نن3د مهـھرهـب گـنرگ یبهدهـئ و گـناـم رهــــــــس ۆب نچهد و ناـناز و نۆکناز
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 یناـــسنیئ تهنانهت و نڤۆرم یناکهفام یراکیرگرهب و ندنهمهرھهب یدنهمرهنوھ
 هل نترگرهودووــسهب و هناتــسرهپلهھ شۆت ؟نتهGوهد یکۆرهــس ؟نرادهلپ ینیائ
 هک تیهبهد کهییژ5بناوهڕ و نامز ۆب انهپ تهکاگGهمۆک ییرایـشۆھ ینخیل یمۆگ
 هنیمهز و ناتیهـــش هب تیهکب vپ یهپورگ وهئ ووکات یزمهڕ ییژیتودنوت هل هrپ
 تـیر3واـن تـیکۆنـــــــسرت Gvهـب ،تـیر3واـن ناـی ،تـیهـکب شۆخ ناـیندرکۆچbهـق ۆب
 یکهیهژۆرپ چیھ هکنوچ ،ۆمۆھ نy5ب ت5پ تیسرتهد هکنوچ ،تیهکب vل ناییرگرهب
 راـــــسیف و ێدهراـــــش ن]ف یکGهخ تیـــــسرتهد ،تهکاگGهمۆک ۆب هیین تییهدنیائ
 رهـگهـئ .هروهـگ یریبنـــــــشۆڕ و بـیدهـئ نG5هـن تـ5پ رتیئ و نبب زیز تـ5ل  کهڕهـگ
 و یـــــسایـــــس یۆھ ،ت5ب کهیۆھ رهھ هب یـــــسایـــــس یتیلیئ و ناراکتهـــــسایـــــس
 نر3واــن ،تــ5ب اــیبۆفۆمۆھ ،تــ5ب یکیتاــمگارپ یراــکۆھ ،تــ5ب هــنازاوخدــنهوهژرهــب
 هـییزاـــــــسهواراز و ناـمز وهـئ رهـبمارهـب ،هـنووبیڤۆھ وهـئ رهـبمارهـب نrبGهـھگنهد
 تهقیقهح یگنهد ووبهن رایrب ۆت ؟تیــسرتهد یچ هل ریبنــشۆڕ یۆت اوهئ ،هییو5ک
 ناـییـــــــسرتهـم و هـــــــشهڕهـھ هـک تـیهـکب هـناـپورگ وهـل یرگرهـب ووبهـن راـیrب ؟تـیب
 هGهمۆک و هتــــسهد وهئ ۆب ناغGهق هتیهکب تۆخ یگنــــس ووبهن رایrب ؟هرهــــسهل
 یندرکینادنیز و نترگ یچۆب ؟رامالهپ و شر5ھ رهب هنوهكهد یهناـسهک و کGهخ
 منازهد ؟ڤهژۆڕ هتیهکهد یـــسایـــس یتـــسیڤیتکهئ راـــسیف و سوونهمانژۆڕ ن]ف
 یوایـــش هگنرگ یک5تهباب یـــسایـــس یتـــسیڤیتکهئ و سوونهمانژۆڕ یندرکینادنیز
 ناکهفام ک3رهو5پ یچ هب ۆت مbهب ،هناد5پخهیاب و نیــــسوون و جنرهــــس و ساب
 یفاــم ؟ینهدهــم یک5فاــم هــل تۆب هرتگنرگ یـــــــساــیـــــــس یک5فاــم ؟تــیو5پهد
 ت5پ ؟منیبتان هیاو ت5پ ؟ک3زاوخزهگهڕواھ یفام هل هرتگنرگ ک5ــــــسوونهمانژۆڕ
 نایۆمیئ یجنهگ تهـــــس یهکهییـــــشحهو هز5ھ و ردهـــــس هک هیین vل ماگائ هیاو
 ۆت یتـــــشوک یهکارب کۆھد یهکهجنهگ ؟درکهن تهـــــسق ۆت درک یژوکهـــــشهڕ
 یجنهگ کG5همۆک بهGهج ووکهو ینام5لــس یــشیاــسائ ؟اوزبهن ترهــس یکهیووم
 ندرکل5ـش5پ ووکهو تهوهئ ۆت هوهنادنیز هیینتـسخ و اد یۆخ ش5پ رانچرهـس هل
 یک5ناـمهـلرهـپ مادـنهـئ دـنهـچ هرگب ؛هوهـئ رهـھ کهـن ،ینیبهـن فاـم یندرکGاـمهـیاـپ و
 هل نایـــشۆختـــسهد کهیۆکـــش و یدنهمتهفارهـــش وومهھ هل یGاخ ؛هنۆک و هزات
 هوهــئ ؟تــیهــکهد یدازاــئ و فاــم هــل یرگرهــب اواــئ یدــج هــب .درک شیاــــــــساــئ
 یت یب یج nـ5ئ یپورگ اـگGهـمۆک وومهـھ هـک اـجنیئ ؟یرهورهـپداد ۆب هـتهـکهـنیناوڕ
 وهئ هوودرک هدامائ تۆخ ؟هییچ ۆب یۆت ییرگرهب هتاک وهئ درک دنهــسهپ یویک
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 ،نڤۆرم شیناوهئ یy5ب هتاک وهئ هوودرک هدامائ تۆخ ؟یرزاح رهـــس هتی5ب هتاک
 ؟هیهھ نایفام

***** 

 هل ڵاز یک3راتوگ هکانـــسرت یک5مزیناکیم نتـــسخڤۆرمهل دوخای نرکهزینامویھید
 ناــسائ ک5پورگ یندربوانهل و نتــشوک ووکات تاکیهد ادوارکیراید یک5مهدرهــس
 هب ناکهـشهڕ یهوهئ ۆب .هوارـسان همر5ت وهئ ادلاینۆGۆکتـسۆپ یتاـسارید هل .ت5ب
 ووب تـــسیو5پ رهگهئ اجنیئ و ن3رـــشۆرفب و ن3ردrکب ،ن3رکب هلیۆک هب یناـــسائ
 و رهنوھ و بهدهئ و نامز هب هک ادـشاو5ھ یک5ـس5ـسۆرپ هل راجمهكهی ،ن3رژوکب
 ،ن3رکهد اھهب5ب و کووـس تاوڕهد ادیرووتلوک یمرۆن کG5همۆک و نیائ و هتکون
 و زتیۆــــــشائ یهوهئ ۆب ،هوهت3ریگهدرهو vل ناینووبڤۆرم یک5تهyــــــسهخ وومهھ
 یزاـسهنیمهز ینامGهئ یرکیف و اـسy5ک و بهدهئ و نامز تادب ووڕ تـسۆکۆGۆھ
 یدوخ ،تادهد ووڕ هکهتاـــسهراک ک5تاک هیۆب ،تاکهد ناـــسائ هکهگ3ڕ و تاکهد
 یهوهـئ هـکنوچ ،تاـکاـن تـــــــسورد کۆـــــــش ؛تادهد ووڕ هـکهـندربواـنهـل یهدرک
 ووکGهب ،هیین هکهلووج یک5ڤۆرم ،هک5ـشهڕ ووکGهب ،هیین شهڕ یک5ڤۆرم هوارژوک
 ،هوارخ نووبڤۆرمهـل رتـــــــش5پ هـک هـک5تـــــــش ووکGهـب هـیین کـ5ڤۆرم ،هـکهـیهـکهـلووج
 یک5تـــــــسهـھ چیھ یهـکهـندربواـنهـل ،یهـکهـنتـــــــشوک هـیۆب ،هوارک ڵوهـک ،هوارGاـماد
 هـکنوچ ،تاـکاـن تـــــــسورد ناـکهژوکب یال نادژیو یبازهـع و یت3راـیـــــــسرپرهـب
 ادـناـکهرالپ و سوهـت و هـتکون و کـیرۆتیڕ و ناـمز واـن�ل رتـــــــش5پ هـکهرهـتکاراـک
 .هوهتهواریگرهو vل یهكهنووبڤۆرم یهمانسان

 ،ندروک یناکهرهکاــسۆمۆھ ادناتــسدروک یاتــس5ئ هل ویک یت یب یج ل5ئ یپورگ
 هــناژۆڕ .تــ3ر3وبهد ناــیندرک5لیرگرهــب هــل یۆخ دروک یڤۆرم نیرتزاووخیدازاــئ
 هل هوافال وومهھ وهئ ،ت3رکهد نایرهـــــس هل یهرهبورهـــــس5ب هـــــسق وومهھ وهئ
 هناوکالاچ و رهکتyفهتyف هرهــــسوون وومهھ وهئ ،یGاڕۆمان و یتــــسنازان یهــــسق
 ناـیۆخ یبۆفۆمۆھ یyقهـع هـب و ناـیۆخ یووزهراـئ هـب هـناـمیاـقووڕ و زاـبهـنهـچ
 رهــسهل نایهزات یو5نج و هــشو و نهدهد vل نایرۆم و نــشاتهداد ۆب نایهرۆیت
 vل ناــیناــمز ،ننو ناــیۆخ ناــکهو)ویک یت یب یج nــ5ئ( مbهــب ،نن3د مهــھرهــب
 ،هیین نایندرکهــــــسق یفام ،vتهواردهن ناینامز ادتهڕهنب هل رهھ ،هوهتهوارنهــــــس
 و الهـم ،نراـید ناـکهرهـب شر5ھ هـک5گنهـج ،نوارک رۆریت ادـیتـــــــشگ یازهـف واـنهـل
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 ،ووبهنارابهل چیھ ینازتــشهبۆخ یناوکالاچ و ووتوهکاود یرهــسوون و زاوخگناب
 وومهـھ و هـتکون و رهـنوھ و بهدهـئ و تـیرهـن و تهـــــــساـیـــــــس و روتلک و نیاـئ
 راید هیهوهئ ۆب هکهتهمGهھ هکنوچ ،نین راید ناکهوارکۆبـــــــشر5ھ مbهب ،نهناوهئ
 .نبهن

 


