
 

 

 ادهمئ یاگهمۆک هل داحلیئ یهرابرهد

 ؟نهکهد یچ یساب ؛نهکهد ییهنشهچهمهھ و یزاوایج یساب یهناوهئ

 میھاربیئ نیدرام

  
 راتو ٢٠٢٣ مەوود ینوناک ی١٢

 

 یناـکهـییمیداـکهـئ هدـنهواـن هـل هوارـــــــساـن یک5دـنهـمریب هـک یوهدهـب ناـمحه)لودـبهـع
 هـب هوهـتۆدرک وIب یکGبGتک اد١٩٤٥ یAاـــــــس هـل ،ادـیپوروهـئ و یبهرهـع یناـھیج
 هل یهکهییگنرگ یاڕهرهــــس هکهبGتک .'ادمالــــسیئ هل هوهداحلیئ یووژGم هل' یوان
 یناکهییجۆلۆیــــــس و یژGبناوهڕ و یبهدهئ هتــــــسکGت یهڤۆرــــــش و یراکنیAۆکGل
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 هیهوهئ نایمهکهی یتفرگ :هتفرگ وود یرگAهھ ؛ادیمالـسیئ یتـساڕهوان یناکهدهـس
 وهـئ یمهدرهـــــــس هـل هـک هووب هواـب هدـید وهـئ یمیلـــــــسهـت کهـیهداڕاـت یوهدهـب هـک
 دیحلوم کهو یهناـــسهک وهئ و هووتـــشڕاد ینییائ یمرهف یراتوگ اد'هنادیحلوم'
 و هواد یجنرهــــس نۆگرهئ دهمهحم هک هکGتفرگ ؛مهوود یتفرگ .هوودرک دهزوان
 یوهدهــب یواــن یهوهــئ aبهــب هوهــتاــکهد aل یتخهــج ادــیکGبGتک یفارگهرهــپ هــل
 نۆگرهئ یتــــــسهبهم هک ننازهد نهناتیهبید وهئ یراداگائ یهناوهئ مcهب ،تGنGھب
 .یمالسیئ یووژGم هل داحلیئ رهسهل هیوهدهب یدید یهوهندرکتهڕ

***** 

-اـن" دـیحلوم هـب ادـمالـــــــسیئ یووژGم هـل یهـناوهـئ ؛مهـکهـی یتفرگ هـب تهراـبهـــــــس
 و نوارژوک ناـیک5دـنهـھ و نوارک ینادـنیز و نوارب واـن "ڕهواـبادوخGب ،ڕهواـبادوخ
 هـباـیاـن یکGبGتک ی)Gگرهو هـک 'عهـفهـقوملونبیئ' هـنوومن ۆب نوارکAوهـک ناـیک5دـنهـھ
 ووکAهـب ،نووبهـن دـیحلوم ناـیچیھ ادـیتـــــــساڕ هـل ،'هـنمید و هـلیلهـک' یبهرهـع ۆب
 هـنوومن ۆب .هویناووڕ یناوهـل قیدـنهز و رفاـک کهو ینید یمرهـف و ڵاز یراـتوگ
 هــل هووبهــھ mــقهــع یAۆڕ و اــناوت هــب یاو)ب یزاڕ یاــیرهــکهز نب دهــمهــحوم
 رادۆکــــش یnقهع ادیناکهنیــــسوون هل ،ناکهقهد و تــــسکGت و ایند یندرکهڤۆرــــش
 و یتــشورــس یتــسناز هب هواد یرۆز یکGخهیاب نایهح یڕوک یرباج ،هوودرک
 یناجنAGهھ و ندرکیر5دواچ هب یتـــشپ ناکهییتـــشورـــس هدراید هل نتـــشیهگGت ۆب
 وهئ ات ادهوهنووبAوق هل یدنواڕ ،هووتــــــسهب هوهناکهدراید یدوخ هل ماجنهئرهد
 اناز وهئ ینیناو)Gت .هووبهھ یحهو و تهووبن هل یناموگ هک هووتـــشیۆڕ هیاگGج
 و یمالــسیئ یهقریف نIف یکهرهــس ینیناوڕ و دید ڵهگهل هگنهڕ هناوهرهکریب و
 ،میلهکهتوم وھیقهف مهئ و ینید یپورگ وهئ ،یمالـــسیئ یمکاح و هفیلهخ راـــسیف
 ،تـGبووب کۆکاـن ناـی هوهـتGبترگهـن یکهـی ێوهـل کـ5ریـــــــسفهـت و هرGل کـGبهـھزهـم
 یندرکرابناوات و تهمۆت هوهئ ووکAهب ،دیحلوم هب تاکنایان هنووبکۆکان وهئ مcهب
 ۆ)مهئ ،نواد یازــس و نامیئ یهوهرهد هتۆدرک یناوهئ هووب یمرهف یتcهــسهد
 .یناکهژوکب هل ننازهد رترادنامیئ هب جالهح سهک رۆز

 هــل نۆگرهــئ دهــمهــحوم هــک هــنۆیـــــــسیدارت و یتGنر5دۆم یتفرگ ؛مهوود یتفرگ
 داـحلیئ هـک هـیاو یGپ نۆگرهـئ .هوودرک aل یتـــــــشرازوگ یAووق هـب ادـکGفارگهرهـپ
 هوهـییتGنر5دۆم هـب یدـنهویهـپ هـکهـیهدراـید ،یڕهواـبادوخGب ،یڕهواـبادوخ-اـن دوخاـی
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 مهھرهب کGڤۆرم هووبهن ادیاناوت هل تـــــساڕهوان یناکهدهـــــس یمیتـــــسبهئ ،هیهھ
 یهوهرهد هــل هووب کــGتهــباــب یڕهواــبادوخ-اــن ،تــGب ڕهواــبادوخ-اــن هــک تــGنGھب
 یناـکهدهـــــــس یڤۆرم هـک یهـناـتـــــــش وهـئ یهوهرهد هـل و یفیرعهـم یهـموزنهـم
 و قهلهق هدرو هدرو هوهـسناـسین5ڕ یاود هل .هوهتهنوودرک aل یریب تـساڕهوان
 نووبتهڕ هب رکیف و تــسناز هوهب ناــشواھ ،تGنهــسهدهرهپ ێون یڤۆرم یناموگ
 نییائ هل هروهگ یزروگ ادیرهگنـشۆڕ یمهدرهـس و یزاـسهـشیپ یـشڕۆـش وانهب
 هک تــسیب یهدهــس و هدزۆن یهدهــس هب تاگهد ات ،نهدهد ینییائ یینیبناھیج و
 هتـــساوخ یۆگمcهو تGناوتان ینییائ یکۆریچ هک تادهدAهھ رهـــس کGڤۆرم رتیئ
 هـک هـکGـــــــسهـک ڕهواـبادوخاـن یڤۆرم .تـGب یناـکهـییدوجو و یراـیژ و یفیرعهـم
 هزاواـیج دـیحلوم یڤۆرم هـتاو ،هـیین زۆریپ یکیزیفاـتیم یک5زGھ ینووب هـب یاو)ب
 ،هییدوجو و یرکیف یکهیهگن5وـش و تـس5وAهھ داحلیئ هکنوچ ،یناملیع یڤۆرم هل
 ت5رکهد یناملیع یکGــسهک هیانام وهب ،هییــسایــس یکGنیرتکۆد تهییناملیع مcهب
 و ڤۆرم یهوهرهــــــــس یکیزیفاـتیم یک5زGھ هـب یاو)ب ،تـGبهـھ اوخ هـب یاو)ب
 و یرووباــئ و اــگAهــمۆک یندربهو5ڕهــب ۆب مcهــب ،تــGبهــھ نوودرهــگ یهوهرهد
 یک5راگدرهورهپ هتاو .تGبهن ینییائ یرهوGپ هب یاو)ب و تGب یناملیع ،تهسایس
 ،هڕهوابادوخ یـــــسهک یکیزیفاتیم و یجۆلۆمزۆک یعهجرهم ،زۆریپ یاناوتهمهھ
 ۆب یهـکهـنیرتکۆد و یـــــــساـیـــــــس هـعهـجرهـم ،سهـک ناـمهـھ رهـھ تـ5رکهد مcهـب
 یهـکهـیینیبناـھیج و توهـکوـــــــسAهـھ یدوخ و تـGبهـن نییاـئ ،اـگAهـمۆک یندربهو5ڕهـب
 هییناملیع هک ناکهراید هدنهمریب هل هکGکهی رهپۆپ لراک .تاکهن یهتـــسارائ نییائ
 و هویناز یحیــسهم هب یــشیۆخ و هیهوارک یاگAهمۆک یتخهــسرهــس یرگنهیال و
 ینایژ هل .هووب یحیــــسهم یرادنامیئ یناــــسنیئ یایجۆلۆمزۆک یهکایجۆلۆمزۆک
 اــگAهــمۆک یندربهو5ڕهــب ۆب شیکGنیرتکۆد کهو و یحیـــــــسهــم ادــیۆخ یتهــبیاــت
 ادهوهـل کهـیهـــــــشGک چیھ هوهـییرۆیت یووڕ هـل هـیۆب .هوارک و یناـملیع یکGڤۆرم
 تاکواھ ،تاکب یهزیتکارپ ادیۆخ یتهبیات ینایژ هل و تGب نامAوسوم ڤۆرم هیین
 یناملیع یکGـسهک رهھ یندرکرۆم .تاکب تهیناملیع هل یرگرهب ادیتـشگ ینایژ هل
 و رهگیف ک5دنهھ هک هتــــسهقنهئتــــسهد یکGجیتارتــــس ڕهوابادوخان و دیحلوم هب
 نایهتــــــسارائ ینید یایجۆلۆیدیائ یتــــــساوخ هک نهبهد ۆب یانهپ ینید یمژوهت
 هــــــــشخهــن یهوهرهد یکGتوهڕ رهــھ هــل هــنادــGل ناــیـــــــشهــکهــجناــماــئ تاــکهد
 ادمالــــسیئ یووژGم هل یهناــــسهک وهئ یرۆز یــــشهب .نایۆخ یهکهییجۆلۆیدیائ
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 ادیتـــــــساڕ هل نوارژوک نایک5دنهھ و نوارد رازائ و نوارنGـــــــسان دیحلوم کهو
 یGnھ ڵهــگهــل هــک نووب کــGنیناو)Gت و دــید یرگAهــھ ووکAهــب ،نووبهــن دــیحلوم
 ادـــــــشیدروک یدـنهواـن هـل .هوهـتۆترگهـن یکهـی ادـناـکهژوکب ینیناوڕ ییکهرهـــــــس
 ،نهـبهد ناـیواـن دـیحلوم هـب ینید یرهـگیف کـ5دـنهـھ ناـی ینید یمژوهـت یهـناوهـئ
 هـناـیینید هـتوهڕ و رهـگیف وهـئ رهـھ راـج کـ5دـنهـھ هوهـئ رهـھ کهـن ،نین دـیحلوم
 و ڕهوابادوخان و نیدGب هب نایۆخ یهکهگناوڕ هب کۆکان یرادنید یرت یناــسهک
 یتــشهگ" ووب یــسوون یکGبGتک یڕوگنهم نیدهمهحوم ازریم .نهبهد وان دیحلوم
 هـب یدـنهویهـپ و ووب یۆخ یدـنهـمهـAوهد یAاـیهـخ یهداز هـک "خیرهـم یهرGتـــــــسهـئ
 یAاــــس ناکالهم مcهب ،ووبهن هوهــــشینییائ هب یدنهویهپ تهنانهت و یڕهوابادوخ

 رهـــــــس هدران نایهنیک و قڕ هب وارک)پ یناـــــــسهک و اد ناھ aل نایکAهخ ١٩٧١
 یک5راـکینکهـت فوورعهـم قیلاـخلودـبهـع .درک ناـیرهدهـبرهد هـیناڕ هـل و یهـکهـAاـم
 یهوهنووبوIب یاود ؛هوهیینییائ ییریبنــــــشۆڕ یک5دنوارگکاب هب ووب راوهدن5وخ
 هوهـناـتـــــــسدروک یناـکهـتوهـگزم هـل "ادـیراوهدروک یAهـمۆک هـل دازیمهداـئ" یهـکهـبGتک
 یهکهندناتووسنائروق و سعهب هل هنخهڕ ووبهن یهوهئ یتهیازائ کهیالهم چیھ هک
 فوئهڕ .درک ناـیرۆریت ١٩٨٦ یAاــــــــس و درک ناـیهواـیپ وهـئ یریفکهـت ،تـ5رگب
 یکGتهـقیرهـت یـــــــساـب هـک "هـقهـت هـنتوهـک هـقهـھ هـل ۆب" یـــــــسوون یکGبGتک یدـھوز
 ینایهبژۆڕ یلیمهج الهم .ارک رۆریت ١٩٩٠ یAاـس هوهناـسید ،درکهد یوارکیراید
 قیفهڕ یناـکهـتـــــــشاداـی و هـماـنفهرهـــــــش ی)Gگرهو ادرت یبGتک ناـیهد ڵاـپ هـل هـک
 هل هن هناوان وهئ .ارک رۆریت  ٢٠٠١ یAاــــــس ،یبهرهع ینامز رهــــــس ۆب  هییملیح
 رهواـبادوخاـن کـ5ژۆڕ ادـناـیرادرک و هـــــــسق و یتهـبیاـت یناـیژ هـل هـن و ادـناـیناـکهـبGتک
  .نووبهن

***** 

 چیھ هـب یاو)ب ؟هڕهواـبادوخاـن هـک دـناـیهـگیاڕ یۆخ هـکهـــــــسهـک رهـگهـئ یهـئ مcهـب
 و ناکادوخ و ادوخ چیھ هب یاو)ب ؟هیین سهدهقوم ییتـشورـس-وورهـس یک5زGھ
 زۆریپ یک5راـکهدـیرهـفاـئ ،سهدهـقوم یکGنووب ناـی کهـییتید ،کـ5رهواـپ میرپوـــــــس
 کهو مالـــسیئ یمcهو هب یدنهویهپ یهوهئ ؟هییچ هکهـــشGک ؟یچ هتاک وهئ ؟هیین
 هیهھ هوهییجۆلۆیدیائ یمژوهت و ینید یتوهڕ کهو مالسیئ و ایجۆلۆیس و نییائ
 ،دهــتروم یناـــــــــسنیئ یمکوح هوهــنهدــب ناــممcهو اــب ناوهــئ ۆب من5د aل زاو
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 هدنGھ ؟هییچ نایرت یناکهییزاــسهواراز وومهھ و نیدGب ،کیرــشوم ،ڕهوابادوخان
 هموزنهم وهئ هوینیبهن منامAوـــــــسوم یک5دیھهتجوم نای کGمژوهت چیھ نم هیهھ
 ،دیحلوم یناــسنیئ هب تهرابهــس تGبدناڕهپGت یتــساڕهوان یناکهدهــس یهیئالۆکــس
 هل هک نهکهد یان5و کهیهوGـش هب و ننازان ڤۆرم هب دیحلوم یڤۆرم نایوومهھ
 یمکوح شاتـــــسGئ اتهھ هوهئ رهھ کهن ،هییقالخهئ یکGگنادوGپ وومهھ یهوهرهد
 زۆریپ یکGنووب هب یڕهواب رتاود و هووب نامAوــــــسوم رتــــــشGپ هک کGناــــــسنیئ
 ،تGبهد رترۆز ت5د ات نایهرامژ هک ادهمهدرهس مهل مcهب .هنتشوک رهھ تGنGمان
 هل ڕهوابادوخان یناـــــسهک یهرامژ کیان ریکاز ینانادGپناد هب ؟هییچ رهـــــسهراچ
 .هیادهوهنووبزرهب هل رهتهق و تارامیئ و تیهوک و هیدوعس

***** 

 یخهـیاـب aج و هـییدـج یکGـــــــسرپ یڕهواـبادوخاـن و ادوخ هـب نووباو)ب یـــــــسرپ
 هتهبیات هیهفهــسلهف یکهرهــس یکGقل هک اکیزیفاتیم .هییتــسناز یقل و راوب نادنهچ
 ،یهکهنووب ،ادوخ یهرابرهد یراکتنGموگرهئ و هڤۆرش و رایسرپ یندنcووج هب
 یتـسناز ییکهرهـس یکGـشهب یـسانادوخ و توھال ،یناکهتهفیـس و یهکهییتهییچ
 ۆب یکGـــــــشهـب هـیین اـیند یرهـبهـتعوم یکهـیۆکناز چیھ و هـناـکهـنییاـئ ییراـکدوارهـب
 هــتهــباــب واــنهــل هــک هــیهــکید یکGتـــــــسناز اــیجۆلۆکیاــــــــس .تــGبدرکهــن ناــخرهــت
 هتاکهد نامیئGب یناـسنیئ و رادنامیئ یناـسنیئ یایجۆلۆکیاـس ادیرت یناکهرادخهیاب
 هوهنیژ5وت و رامائ و یۆخ هب ایژۆلۆیــسۆــس .یناکهوهنیAۆکGل و هڤۆرــش یتهباب
 او)بGب و راداو)ب یپوورگ و ینییاـئ یپوورگ و نییاـئ یهدراـید هـل یناـکهـیینادـیهـم
 هـک هواد aپ هـــــــشهـگ هوهـیۆخ تـــــــشینهـت هـل یگنرگ یکGـــــــشهـب و هوهـتAGۆکهد
 هب تهبیات هب ایزیف یتـــــسناز و یتـــــشگ هب تـــــسناز .هنییائ یایژۆلۆیـــــسۆـــــس
 یهAووج هک ک5زGھ هل ندرکـساب رهـس هوهتGچهد یک5رهـس تGب شۆخوهتـساڕان
 یزاب مهتناوک یایزیف ادییاود یهAاـــــس اجنهپ مهل و تاکهد هتـــــسارائ نوودرهگ
 کهیهگ)ب هل و ناکهوGش هل کهیهوGش هب شهناوهئ وومهھ ،هواد یشGکا)جنرهس
 هوهرGل .یڕهواـبادوخ و ادوخ هـل ندرکـــــــساـب رهــــــــس هوهـنچهد ادـناـکهـگ)ب هـل
 ناتــسدروک هل هک کGناــسهک هیهوهئ شیوهئ تادهدAهھ رهــس گنرگ یک5رایــسرپ
 یهنۆب هل ؛نیرهگنــــشۆڕ یدنهوان و رهتنهــــس یندرکتــــسورد یAاقرهــــس نایۆخ
 ادوخ هک ؟نهدهد واـساپ نۆچ هیهـسق مهئ ،'هرووـس یGnھ ادوخ' نAGهد ادزاوایج
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 یراوب و تــــــــسناز وومهــھ وهــئ یگنرگ یتهــباــب ییادوخGب و یڕهواــبادوخ و
 یکهــیهوهــنتووزب نۆچ هــمهــئ ؟هــییچ یاــناــم رووـــــــس یGnھ نب هــناوهــنیژ5وت
 یچ یهئ ؟تGنازب رووــــــس یGnھ هب رهبمهغGپ و نائروق و ادوخ هییرهگنــــــشۆڕ
 نۆچ هوهرووــس هGnھ وومهھ وهب یرهگنــشۆڕ یهوهنتووزب ؟هیین رووــس یGnھ
 ؟تاکب ێڕ تGناوتهد

***** 

 ،تـــGبهـــھ هوارک یاـــگAهـــمۆک و ییهرف هـــب یاو)ب هـــک یناـــملیع یڤۆرم ۆب 
 ادتهیناملیع و یــسارکومید هل .هییــسهک یکGــسرپ یڕهوابادوخان و یڕهوابادوخ
 هل نایناکهییزاوایج هل نیـــــــشۆپواچهب نناـــــــسکهی ییتcوواھ ناکهڤۆرم وومهھ
 سهک ،یڕهوابادوخ .ادوخ هب تهرابهـس ناینیناو)Gت و دید ییزاوایج ادنایـشیوان
 هـک5رهوGپ پارخ و کاـچ یقالخهـئ یرهوGپ ،پارخ ناـی کاـچ یکGڤۆرم هـب تاـکاـن
 هـکاـچ و یقالخهـئ یرهوGپ یهـناوهـئ .یڕهواـبادوخاـن و یڕهواـبادوخ یهوهرهد هـل
 هک نهناـــــسهک وهئ ادۆیرانیـــــس نیرتـــــشاب هل هوهییڕهوابادوخ هب هوهنتـــــسهبهد
 وهـئ ادــــــــشیخۆد نیرتپارخ هـل و هـیین ێون یقالخهـئ یهـفهــــــــسلهـف هـل ناـیاـگاـئ
 هل یهوهئ .هیهھ نایکانــسرت یارهگنوومژهھ یکهیادنGجهئ هک نهناتــسیجۆلۆیدیائ
 ناـیداـحلیئ یهـــــــشو زاوخگناـب و الهـم کـ5دـنهـھ و تـ5رهزوگهد ادـیدروک یدـنهواـن
 یناکهییراکهپارخ وومهھ هب نهکهد ناسکهی دیحلوم یناسنیئ و وGنج هب هوودرک
 یهوهئ یرهگهئ و تGب تــساڕ یهکهناوهچGپ ک5ڕ ت5رکهد ادکGتاک هل ،نوودرهگ
 یزۆــــــسAد و تهمالهــــــس و یقالخهئ و رایــــــسرپرهب یکGناــــــسنیئ کGناــــــسنیئ
 یخۆد هــل کهو هرتاــیز رۆز ادــیڕهواــباــن یخۆد هــل ،تــGب یهــکهرهــبوروهد
 .نین مهـک هوهـنهـکهد هـییتـــــــساڕ مهـل تـخهـج یهـناراـماـئ وهـئ و ادـیڕهواـبادوخ
 یهوGـــــــش ناـمهـھ هـب ،هـییجۆلۆتنۆئ و یرکیف یکهـیهـگن5وـــــــش یڕهواـبادوخاـن
 یدروخرهب و توهکوــسAهھ یزاوGــش هب کGــسهک یپارخ و یکاچ ،یڕهوابادوخ
 هــنیناو)Gت هــب کهــن تــ5روGپهد ادهــکید یناــــــــسهــک و یتـــــــشگ یازهــف ڵهــگهــل
 یکGـسهک هب یۆخ هیین یفام ڕهوابادوخ یکGڤۆرم چیھ هوهرGل .یهکهییجۆلۆتنۆئ
 ۆب هرهوGپ وهـــئ .ڕهواـــبادوخاـــن یکGڤۆرم هـــل تـــGنازب رتیقالخهـــئ و رتـــــــشاـــب
 تGب رتایز یڕهوابادوخان یڤۆرم یهژ5ڕ هک کهیاگAهمۆک ،هتـساڕ شیناکاگAهمۆک
 یهـکهـناوهـچGپ ادـخۆد رۆز هـل ،تـGب یقالخهـئ رتمهـک هـیین جرهـم ڕهواـبادوخ هـل
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 تـسهھ رتایز ناـسنیئ هرترۆز دیحلوم یڤۆرم یهژ5ڕ هک مادرتـسمهئ هل ،هتـساڕ
 هـک نیپیلف یتخهـتیاـپ یالGناـم و ناراـت و زاـیڕ هـل تاـکهد ناـمهـئ و یتهـمالهـــــــس هـب
 و هرتمهــک یراــکناواــت یهژ5ڕ ،هــیادــGت رتاــیز یڕهواــبادوخ و رادــناــمیئ یڤۆرم
 .هوارز5راپ رتایز ڤۆرم یتهمارهک

***** 

 یـس هل یناتـسدروک یاگAهمۆک یرۆتکارتـس هک هیهوهئ شیوهئ هیهھ کهییتـساڕ
 رت یکهیاگAهمۆک رهھ کهو .هوینیب هوۆخهب یرۆز یراکناڕۆگ ادوودربار یAاـــس
 ناـییزاڕ تـGناوتاـن ینید یاـیجۆلۆمزۆک و ینییاـئ یکۆریچ هـک کـGلهـگڤۆرم یهژ5ڕ
 داـیز هـل هوهـتادـب ناـیناـکهـییجۆلۆتنۆئ و یرکیف هـیینارهـگین یمcهو تـGناوتاـن ،تاـکب
 ینیرتکۆد وکهو نیناـملیع هـک هـیین هـناـڤۆرم وهـئ متـــــــسهـبهـم نم هراـید .هـیادـنووب
 ادناییتهبیات ینایژ هل یهناڤۆرم هرۆج وهئ هکنوچ ،نڕهوابادوخ مcهب یـــسایـــس
 ،نووبهھ هــــشیمهھ تاکان هتــــسارائ نایراتفهڕ ینییائ یگنادوGپ مcهب ،نراداو)ب
 هل یهنcاــس وهل .ڕهوابادوخان یڤۆرم ،هتــسیهتائ یناــسنیئ متــسهبهم نم ووکAهب
 هل نایــــشهکهژ5ڕ و نووب ڕهوابادوخان هک هوینیب مکGناــــسهک مووب ناتــــسدروک
 .هیادنووبدایز هل ادرادروونس یکGتسائ

 ؟نهـکب ناـیۆخ هـل تـــــــشرازوگ نناوتاـن ۆب ؟هـیین ناـیگنهد ۆب ؟نین راـید ۆب مcهـب
 هـمGئ یاـگAهـمۆک اـیاـئ .هوهواـن هـت5د ییهـنـــــــشهـچهـمهـھ و یزاواـیج یـــــــسرپ ادهرGل
 ؟هوودرک ڵوبق ییهنشهچهمهھ و یزاوایج

 هب رهگهئ همGئ یاگAهمۆک ییرووتلهک و ینییائ یییهنـــــشهچهمهھ هب تهرابهـــــس
 ک5رۆج ینهواخ ،هوهرۆز یکهییتروکومهک هب ؛تیهکب یریهـس کیـسالک یرهوGپ
 هل ییهنـــشهچهمهھ و ییهرف نر5دۆم یرهوGپ هب مcهب ،هووب ییهنـــشهچهمهھ هل
 نارازهھ و نادهــس هل .هیین یتــساڕ هدنGھ ؛هکGمــشورد یهدنGھ ادهمGئ یاگAهمۆک
 یکGپورگ دنهچ ادناتـــــــسدروک هل ناکهییرووـــــــسائ و ینادلک و ینهمرهئ یدنوگ
 یک5دـنهـھ و هواـکنهـع و هـتۆمرهـھ و هوIقهــــــــش هـل ،هوهـتهـنواـم ناـیهزاوهـترهـپ
-هژد یلۆپهـــش و لیئارـــسیئ یتهAوهد ینووبتـــسورد یاود ناکهووج .ینامGلـــس
 ناکهییدیزGئ .تـشGھGج نایهکهتcو نایوومهھ ادـشیناتـسدروک و قارGع هل یماـس
 ڵهـگهـل ،نوودـنیز اـتـــــــشGھ و ادـناـیۆخ یناـکهـکچۆراـــــــش و دـنوگ هـل هوهـتهـنواـم
 ناکهیینـــــساد یژد نارۆـــــس یریم یدهمهحمریم یژوکۆک و شرGھ ادـــــشهوهئ
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 شعاد یهــنادــنڕد یراــمالهــپ .هوهــتGچب ریب هرتگناــبواــنهــب هوهــل هــک5وادووڕ
 ینامAوسوم شیوارکیرایدهب و کGنامAوسوم چیھ ،اد یووڕ ادنامۆخ یواچرهبهل
 هییقالخهئ هییت5رایــسرپرهب وهل یۆخ یناــش تGناوتان دروک یوارکیجۆلۆیدیائ هب
 و دــنوگ هــل و نوودــنیز ناــکهــییدــیزGئ .یرهـــــــــس هــت5وهــکهد هــک تــGنGکهــتب
 هوهییاــــــسای یووڕ هل و نووتــــــشیناد یزکرهــــــس هب نایۆخ یناکهیینهتــــــشین
 زیگرهھ ادیتــشگ یازهف وانهل و یتــشگ ییتیAاتنGم هل مcهب ،نناــسکهی ییتcوواھ
 الهم یهنانیریـشان هتو و هـسق وهئ .هیین نایکGنامAوـسوم یتهفرهد و فام نامهھ
 هــل تــGناوتاــن کهــییدــیزGئ چیھ نهــکیهد ناــکهــییدــیزGئ یژد ینید یزاوخگناــب و
 نهھ ناکهییتـشهدرهز .هوهتاکب aل یریب ناکهنامAوـسوم یژد ادیـشیۆخ یهکهAام
 یگنهدوواـــن هـــب ینۆیزیڤهـــلهـــت هـــل مcهـــب ،هزاوهـــترهـــپ یرهـــگیف و پورگ هـــب
 رهــــسهل نایاو یراکندناوGــــش و هــــسق دروک یراید رۆز یالهم هوهناتــــسدروک
 اوهئ تnGیب ناکهنامAوـــــسوم یژد ناتـــــسدروک هل کهییتـــــشهدرهز رهگهئ تAGهد
 هقریف و هتــــسهد و پوورگ وهئ .هوهنGنانیاد و نرگهدAهھ یوهز ناکهییمالــــسیئ
 ،نرتمهــک ناوهــئ هــک نب لــیاــق و ننازب تــGبهد مcهــب نوودــنیز ،نهــھ هــناــیینید
 .نوودنیز نب نوونمهم و نشیناد لوولهم

 هراید هکهخۆدوراب هیهھ هوهییــــسایــــس یییهنــــشهچهمهھ هب یدنهویهپ یهوهئ 
 aل رۆز نایهـــــــسق دروک یناریبنـــــــشۆڕ هکنوچ مهکان aل یهـــــــسق نم و هنۆچ
 کـیرهـخ هوهـیۆخ هـب یناوهـئ یکـــــــشGم کهـیهزادـنهـئ هـب هـتهـباـب وهـئ و هوودرک
 یزاوایج و ییهنــــشهچهمهھ ۆب هناریبنــــشۆڕ وهئ ینادAایهخ وومهھ هک هوودرک
 و تـGبهـھ هـجبهـAهـھ هـل یتراـپ یکGقل تـGب هوهـئ ناـییتـــــــسهـبهـم تـ5ڕهـپاـنGت هوهـل
 و ییهـنـــــــشهـچهـمهـھ رهـــــــسهـل هـکهـتهـباـب کـGتاـک .ۆخاز هـل یتGکهـی یکهـیهـتیمۆک
 ناییرگرهب رهھ کهن دروک یناریبنــــشۆڕ هوهووب رتدرو ندرووبکGل و یزاوایج
 ریبنــشۆڕ ک5دنهھ رهدنGج یتهباب رهــسهل هنوومن ۆب ووکAهب ،درکهن یزاوایج هل
 .اووڕهد aل یخاــش زاوخیدازائ یناــسنیئ نایهوهندن5وخ هب هک درک نایاو یهــسق
 یلۆپهــــش وهئ ،هییراکندناوGــــش وومهھ وهئ ،ارک هییتــــسنازان هــــسق وومهھ وهئ
 یراـمالهـپ و اد ناـیاـگAهـمۆک یراـمالهـپ هز5راـپهـنۆک وومهـھ وهـئ ،هـیاـیبۆفۆمۆھ
 نای نووب گنهدGب نای ناریبنـــــشۆڕ اد نایهناڤۆرم و نر5دۆم یکهیاھهب وومهھ
 رهدـنGج یتهـباـب هـل ناوهـئ هـک نووب هـممیز تهـئارهـب و یزاوختهرهزعهـم یکیرهـخ
 رتـــشGپ هک یهنامناخ وهئ تهنانهت .هیین تـــش راـــسیف و تـــش نIف نایتـــسهبهم
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 یناکۆکناز هل رهدنGج یناکهرهتنGــــس یهکۆریب ییت5رادنهواخ رهــــسهل نایڕهــــش
 نووب گنهدGب و هوهAام هنووچ هیهماگنهھ و cهھ وومهھ وهل ،درکهد ناتسدروک
 .درک ڵۆچ ناـیهـناـڤۆرم یتهـمارهـک و ڤۆرم هـل ندرکیرگرهـب یناـکهرهـگنهـــــــس و
 یهـئ ؟ییهـنـــــــشهـچهـمهـھ هـل ندرکیرگرهـب یهـئ ؟یزاواـیج هـل ندرکیرگرهـب یهـئ
 بـیاـغ یوومهـھ ؟ڤۆرم یناـکهـفاـم هـل ندرکیرگرهـب یهـئ ؟یدازاـئ هـل ندرکیرگرهـب
  .ووب

***** 

 یناــــــــسنیئ اوهـئ ،هـیهـھ هوهـنادژیو و هدـیقهـع ییزاواـیج هـب یدـنهویهـپ یچرهـھ
 هـل یچ ،هـیادـتcهـــــــسهد و زGھ یهـگن5وـــــــش هـل یواوهـت هـب ڕهواـبادوخ و رادـناـمیئ
 هـل  ،هوهـییتهـیcهـمۆک و ینییاـئ و یرووتلوک یووڕ هـل یچ ،یـــــــساـیـــــــس یووڕ
 هکGــسهک هرگب ،هیهتــسهدر5ژ رهھ کهن هکGــسهک ڕهوابادوخان یــسهک ادرهبمارهب
 هل وارAاماد و وارکیناتیهــشهب ،وارکز5وارهپ ،واریگهنGل5وگ ،وارزGب ،ت5رنیبب تGبان
 الهــم و فیتهــل الهــم هووب aل م5وگ کــ5راــج هــل داــیز .کــGخرن و اــھهــب وومهــھ
 یڤۆرم ڵاـپ هـتهـناـیواد هـیهـیاـیند مهـئ یپارخ یتهـفیـــــــس یچرهـھ یجنزرهـب دهـمحهـئ
 میرهــک یکهــیۆیدــیڤ کــ5راــج ووکAهــب هــناــیالهــم وهــئ رهــھ کهــن ،ڕهواــبادوخاــن
 ڕهواـبادوخاـن یناـــــــسنیئ" تـAGهد هـبهـھزهـمزیعاو یکهـیارباـک هـک ینیب میناـتهـچهرهـق
 یرهـن5رزهـماد یگرGبرهـکوز کراـم هـتاو ؟هـتیدـج هـب هوهـئ  !"هـیین واوهـت یnقهـع
 یفیرهــــش رهموع یهئ ؟تیهکب یرهــــسهراچ ۆت یال ۆب نینGب تهکهکووبــــسیهف
 و رهلیم رهــسرائ و ۆکیئ ۆترهبمۆئ و یدــشور ناملهــس ؟نیهکب aل یچ رهتکهئ
 یکواــب هــک نیهــکب aل یچ دــیۆرف دــنۆمگیـــــــس ؟نیرهــب ێوک ۆب یاوگنهــمهــھ
 هـب تـیهـکیب تال ۆب نینGھیب ،تـیووبهـن رGف هوGل یچیھ ۆت و هـیاـیجۆلۆکیاــــــــس
 یزنیکواد دراچیڕ ؟ناچک یاتناج یــــــشیتفهت یتامهکاحوم یــــــسیلجهم یمادنهئ
 ؟کGخGـــــش یچ یال ۆب نیهبب ایزیف یاناز یزنیکواھ نڤیتـــــس و تـــــسیجۆلۆیاب
 یهژۆرپ  هک هروهگ یکGسانقالخهئ' ر�گنیس رهتیپ ،مویھ دیڤیهد ،mسهڕ دنارترGب
 تراویتــس نۆج ،هــشتین ،'هیهھ هوهنcهژائ یفام هب یدنهویهپ یهکهییــسانقالخهئ
 ،تمۆک تـــسهگۆئ ،خابAۆھ ،کهژیژ ،هوهکهیهب سnگنهئ و سکرام ،رهتراـــس ،mیم
 نیهکب aل یچ ڕهوابادوخ-ان یهکید یرهــسوون و فووــسهلیهف و اناز نارازهھ
 یهدنیائ تGبهد !نامۆخ راـــسهکاخ ؟رازهم و سخهـــش ماک رهـــس ۆب نیهبنایب و
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 نۆچ تـیnGب ناـیGپ هوهـنۆیزیڤ�ل�ت هـل ۆت تـGب کهـتون و کـیراـت دـنهـچ کـGتهـلیم
  ؟نهکب هدرهورهپ نایناکهAادنم

 هب رهگهئ ؛هڕهوابادوخان تGنهیهگبیاڕ کGـــــــسهک یهوهئ رهھ ادناتـــــــسدروک هل  
 یکGــــسناچ و تهفرهد وومهھ یهوهئ ۆب هــــسهب  ،تاکبرهد یرهــــس ییوودنیز
 ،هفیزهو و راک و شیئ هل هوهــشGپهنووچ یتهفرهد ،ۆکــش ینتــساراپ ،ندرکــشیئ
 هک هیهکهراکۆھ شهوهئ .تادب تـــــــسهد هل یتهیcهمۆک یرابیتعیئ و ز5ڕ و هگGپ
 .نهکهد ارکـشائ نایۆخ ناتـسدروک یهوهرهد هل رتایز ناکهڕهوابادوخان نینیبهد
 هل نهکهد ادهمGئ یاگAهمۆک هل ییهنــشهچهمهھ و یزاوایج یــساب یهناوهئ هیۆب
 ووکAهـب تـGبهـھ هـیین هوهـئ رهـھ یزاواـیج ؟نهـکهد یچ یـــــــساـب منازاـن ادـیتـــــــساڕ
 و هـگGپ ،تـ5رتـــــــسیبب ،تـ5رنیبب ،تـGب راـید ،تـGبهـھ هوهـتهـمارهـک و فاـم هـب تـGبهد
 هل تــــــشرازوگ تGبهھ یفام ،تGب وارز5راپ ناــــــسکهی یڤۆرم ووکهو یرابیتعیئ
 نووبرادهکهل یۆھ هتGبهن هندرکتــــشرازوگ وهئ و تاکب یهکهیینیبناھیج و یۆخ
 .ینتوهکرهس و نتشیهگGپ یسناچ یناتوهف و

 هـمGئ هـیهوهـئ یاـناـم ،ییهداـــــــس هـب سنارGلۆت و ییهـنـــــــشهـچهـمهـھ و یزاواـیج
 نهواـخ ،نیب ناـــــــسکهـی ناـمهـکهـنووبڤۆرم رهـبهـل اـینهـت ،ڤۆرم کهو ناـموومهـھ
 تشرازوگ تGبهھ نامۆب کهی ووکهو ،ت5ردب aپ نامناسکهی یتهفرهد ،نیب فام
 هـب ادـفاـم و کرهـئ هـل نیب ناــــــــسکهـی .نیهـکب ناـمناـکهـیینیبناـھیج و اـیدـیاـئ هـل
 ،نامیئGب نای نیرادنامیئ ،نامAوــــسوم-ان نای نینامAوــــسوم یهوهل نیــــشۆپواچ
 اینAد و هرادناموگ هک کGــسهک" کیتــسۆنگهئ نای ڕهوابادوخان نای نیڕهوابادوخ
 نناوتاــن ناــیکهــیال چیھ هــیاو یGپ و ڕهواــبادوخاــن ناــی تــGب ڕهواــبادوخ هــیین
 یهوهل نیـــشۆپواچ هب نیب ناـــسکهی ،"هرتتـــساڕ نایماک یهگن5وـــش ننGملهـــسیب
 ،زهگهڕدنهوان نای وایپ نای نینژ ،هییچ نامرهدنGج ،هییچ نامیتیلاوـسکGـس یلیهم
 یهوهل نیشۆپواچ هب اجنیئ ،هییچ نامیتهیcهمۆک و یرووتلوک و ینتیئ یامیتنیئ
 و ییهـنـــــــشهـچهـمهـھ هـل ندرکـــــــساـب .هـییچ ناـمیپوورگ و یـــــــساـیـــــــس یاـمیتنیئ
 هـل هـییتیرب اوهـئ ؛تـGب هوهـل رتمهـک رهـگهـئ ،ندرکAوبقرتکهـی و یزاواـیج ،ندرووبکGل
 و ندــناوونۆخ ،یعاــمهــج یندــناــتهــAهــخAهــھۆخ و ییووڕوود ،ۆرد و فیهز
 .هتخاس یکهییزاناش ۆب نا)Gگگنهھائ

 


