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  ییسوبحسوبح  بارامبارام   ...  ... ییسالمسالمییئئ  ییرتوورتووگگآآ  یهیه  وو  آوردآورد  کوتووریکوتووری    ههلل  ككشش  ههبب  كك  ههوو  گیگینن  ههددبب  
  

  اندنی گهاڕ -- 
 --)  . .. آرد دروست گین هدب شی نحس دام هس ،آرد دروست ی نحس دام هس گین هدب (
   ییهم هم نعان هآ
  
 كند هه  هل ، یه هه ییلب هس و یجابیئ یوید  هوات ، یهن یهدووال و ۆییهمر یكت هفیس گین هدیب 

  هل گین هدب .یت یه هآ هن هخاو ییرژی ی هشانین و یه همانیآ هح یكآار ی یهما گین هدب آاتدا
 ی هآات و هئ ،تن یه گه هد ت هجورئ یبوون هن و یزھب و انڕۆد ی یهما شدایت هحا كند هه
 تۆخ یبوونیزا هڕنا شیآ یه) نا ( هب یتوان هد ۆت ردا هرامب هب  هل و خوات هد ۆت یماف كس هآ
  هو هئ: (تی هد و یب هرد هد یند هزام هڕ یالشعور  هب ۆت  یه هو هئ یمانا  هو هئ ،یرب هد

 منت یماف ۆت مب م هناآ  هو هئ یت هجورئ  ییهن م هو هئ یت هس هد شیمن و تۆیخ هد آانم هماف
شپگب)  هآردوو لو م هست وا هئ بوو هن شیزا هڕنا گین هد ر گه هئ ومانشپوام هرد هب یلكار 
 و آات هد لشپ تر یوان هئ یماف كنچی ی یهمانا و هب ،تب هد دروست یت یهناچی و تب هد

   .تب مافخوراو تب هد وام هرد هب شیكنچی
  ؟ چییه ماف

 و هئ ..  یهوا مپ من ،تآر هد ماف ۆب  هآ ی هانییزانست و ییاسای  هناسپ و هئ ۆیآ  هل ر هد هب
 یش ههاوب یخا ی هآات و هئ ،اسادای م هرد هب  هل بوو آسان یه كۆر هب تا  هو هآۆر هس  هل ی هآات
 و بوون یزبیح ك هن بوونڤۆمر  هل بوو یتیبر انییشتمانیهاون و انییتهاو وانن
 ی هشانین  هو هئ ، ییهران هوزگشۆخ و انژی یئازاد  هب  هو هئ،  هماف  هو هئ ،تداربوون هس هد
 یرتنگزڕ و كردنقبو یدیو هئ ی یهما  هو هئ ،یت یه هو هآران و كم هسست ییوتوو هرآ هس
 ۆت  هآ  یه هو هئ یمانا ،بوو هه  هو هئ یت یه همۆآ یآ یه هآ یه و نشو ر هه  هل .یتآان ییهزۆرپی
 زڕ و  یه هه تۆب رتنمگوگ یی هئاماد و ڤۆمر آو هو  هقبو یَپ مۆت شیمن و تی هه
  هو هنیڕ پهاڕ یدوا  هل  هآ ی هاردانید و هل كآ یه .رمگ هد آانت ییهند هتم هبیتا م هرج هس هل
  هت هحا و هئ  هآ ھاتل یوا كرۆج  هب ،دایآورد یاتڤج ناو  هل بوو گین هدب ،دا هه یر هس
 یكت هرف هد  هل تآر هد و  یه هه یند هه هڕ ك همۆآ ۆیخ ۆب بوونگدنب .ارداید  هب بوو
 ناو  هل  گییهن هدب م هبك یباس دا هرل  هستم هب هم من ی هو هئ م هب ،م هبك  هول یباس دا هكید

 ی هآ یه ، گه همۆآ  هل  ییهبرت و  هفراوان یكند هناو انیكآ یه  هآ ،دا گه همۆآ ی هآ یه دوو
 و تبر هد ناو نیۆزسۆپۆئ یكارتپ  هب  هآ ، ییهآوردستان یاسیس یكارتپ شیم هدوو
 شیو هئ ،دا هند گه یكم هستیس و نۆآ یآ یه یهآا ناو  هل تآر هد ل ی رمۆفڕ یوانڕ هاوچ
 ،دا هباس م هل ربون هنت هس  هب رتووگآ یه یكردنیارید) آوردستان یسالمیئ یرتووگآ یه(
 ی یهآا ناو  هل  هآ ریشنبۆڕ یس هآ ك همۆآ یبوون ..  هوان هل: ك ۆیهه ند چه ۆب ی هو هتڕ گه هد
 و یاریامڕ یبوار  هل ھاتوول و هآارام یس هآ ك همۆآ یبوون ،ناسراون ردایشنبۆڕ
 یبوون ها هرو هه ، هو هر هد  هدمانبات  هآ هباس یكسنتۆآ  هل انینانه ناو  هآ ،برندا هوڕ هب
 یآان هم هره هب و آان یهنو  همك چه ۆب  هو هرتووگآ یه ناو یكپروگ ن یهال هل رندۆم یآ یهاگدید
 . .. رحال هه هب .سالمیئ یزۆرپی ینیئا ناو یآانبا  هرز هب ها هوب  هتیرندۆم یم هرد هس
 و شاندانۆپیخ ند چه إو هل و هرل ابوردوداڕ ی هماو  هل ند چهر هه ، هآ هباس ر هس  هو هنیر گهب

 اگ همۆآ یتیندویز یمانا ش هم هئ م هب ، هوینیب مانییزا هڕنا ینیرب هد یت هحا
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 ین هخاو انیرۆز یآ یه همارژ  هآ ،دا هآ چهناو یتانو  هب كانگاوچ  هب  هونكچ ،تن یه گهنا
 یآ یهال هل! نیدوا  هل  هند چه  همئ  هآ تو هآ هرد هد مانۆب ،بوون یتاریتالۆت یكم هستیس
  هارتپ ی هو هر هد یآان پهرووگ و هخراوڕ ن یهال هل  هآ ی هشاندانانۆپیخ و هئ ی هربۆز  هو هكید
 یآ یه هوش  هب  هوان هئ  هآ  هو هتب هد وونڕ مانۆب ، هدراو نجام هئ  هو هآوردستان یآان ییهاسیس
  هآ  هآراو  هارتانپ و هئ یهاندان و شتدانپ  هل ست هد  هب كو هب ،دراون هن نجام هئ ۆخ هرب هس
  هب انیونچ هه ی هوش اتریز  هبوونان هن گین هدب و هل ش هكید یكند هه ،ن هب هد انی هوڕ هب
   .بوون) یانفعال ( هوات  هوینیب  هوۆخ
 روۆناج ی هنو ك همۆآ یتوان یآورد یت هس هد  هو) 1991 (یهار  هب ینیڕ پهڕ یدوا  هل 

 یبونگن هدب ،ناھج  هب یشینامورا ی هآرد ك همۆآ اه هرو هه ،نتنبھ م هره هب یكیجۆنال
 ترو هور گه ۆب تنبس  هر په  هوان هآرد و هئ آرد یوا یزدارۆس یبار یبونزا ر هماو هج
 ،زمون هئ ییساوا ( هوان هل اساوپ ك همۆآ  هب شیآان ییهاسیس  هارتپ گیدنب .وامبون هرد هب
  هكید یكرۆج  هب)  .. عس هب یترس ،ر هوروب هد و منژدو ینآا هش هر هه ، هانگب ینیباوتچ
 مانۆب،  هو هآرد یش شمان هران گه هئ و هئ هاتوو ر گه هئ ، هآاران و هئ یوامبون هرد هب ۆیه  هبوو
  و نین هكپ ی یهما و ن هساد رۆز كمان همۆآ تو هآ هرد هد
 و آات ك یه هب نھا هت منژدو یآان ییهترس هم نیبزان وا  گییهن هب هد  هو هئ  هونكچ ،نیڕجا هتاگ
 تتوان هد وام هرد هب ت هس هد  هآ  یه هاریناد  هزه و هئ منژدو ، یه هه مدا هرد هوس ناغۆق
 آو هو  هونكچ ،یآان همنژدو یآردنچۆ هق و یآان هآار یرعاندن هش ۆب نتنبھ یآار هب
، بن هد باش آان هشت موو هه تداد كۆژڕ ت هد مانپ  یهوایه  هو هئ: (ت هد) رتۆڤ(
  ) بن هد باش آان هشت موو هه ۆم هئ ت هد مانپ  ههم هو ش هو هئ
 یكندام هئ ،آرا رگیست هد ك یهال هم ،آران رگیست هد رتووگآ یه یكرسپر هوب ندام هئ ند چه (
  هو ۆیهآ یشیئاسا ن یهال هل رتووگآ یه یكندام هئ ند چه، آرا رگیست هد  یهآ هت  هل رتووگآ یه
   .یتهاوو -) آران رگیست هد
   .ۆئاس -) آران رگیست هد  هبج ه هه  هل دانپ هش گه یخراوڕ یندام هئ دوو (
  هل خراوڕ مان هه یندام هئ دوو و خات هداد دانپ هش گه یخراوڕ یاگ هبار  ۆیهآ یشیئاسا (
  .رالبیل یندنخو -) آران رگیست هد  هبج ه هه
  .ل همۆآ -) آران سل هف یمانسل یاندنی گه و هستپۆ یآان گهرمان هف  هل رتووگآ یه یندام هئ 20 (
 ی هنامۆژڕ  هل رامنی په یتیسا -) آران رگیست هد ق هقت هت هل رتووگآ یه یندام هئ ك یه همارژ (
  . هو هت هوس هرقوئ هش
 یآ یه همارژ و هو هتۆآرد انیوب آوردستان یایدیم  هآ من هآ رۆز یآ یه هنمون  همان هئ
 م هئ . هآردوو ل انگین هدب رتووگآ یه یاندنی گهاڕ یاآانگز هد - انیشیموو هه  هرگب -انیشیرۆز

 و ندامان هئ رسراوپل  هب رتووگآ یه ر هرامب هب  هنچۆ یآورد یت هس هد ن هد مانپ  هنمونان
 ، هآاران و هب  هند هزام هڕ  یهوا یمانا .. تب گن هدب  هم هل رتووگآ یه ی هآات و هئ ، هو یهرانیآاد
 انی) ؟تی هآ هد وا ۆب: (تیب ر هرامب هب  هب تناتوان ..  هت هس هد إب  هند هو هئ رتووگآ یه اخودی
 و هئ تا ،یقوربان  هب  هآردوو یزبیح ی هو هخوار یآان هنچی رتووگآ یه یت یهرآردا هس تا هو هئ

 و یی ژهڕ یآ یه هوش  هب -  هشیت هحم هز  هند چهر هه - یت یهرآردا هس  هاتگ هن  هآ هرگئا ی هآات
 ی هرد په رژ  هل ر هه  هزه م هئ وا هئ ، هحا ید یهشا عیواق آوردستان  هل وانكراوڕ هاوچ
 گین هدب .. واتب وا آار، و هرناآ هت هخ یكگزن ۆیخ ۆب  هم هئ .تنر هوزگ هد انژی داگین هدب
 ،نآر هد رتووگآ یه هل هآ ی هدانئوم و یوانڕ هاوچ و هئ م هرج هس و رتووگآ یه یشوناس  هتب هد
 تب هد دانو یناغۆق  هل  ۆیهب .عیواق  هنابن زگیر هه ش هونان هخ و هوئ نچ هرد هد چووپ  یهما
 یدچیو ستیرمۆفڕ و نۆزسۆپۆئ یكزه  هتبب یاستڕ هب و ر هماو هج یزمان  هتبب رتووگآ یه
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 ناو  هل تب هد - یو هآات هد ل یس یآورد یتیرۆتۆئ ی هوان هئ - آان هزپ هب و آان هجوان  هوش
 ۆیخ رتووگآ یه تب هد .ن هبك شینما انۆیخ عیواق ر هس هل و هو هر هد  هنب آان گهن هره هف
 اخودی ، گهرنگ  هالو هب یندامان هئ یانگی ایئا : هوان هل ، هو هووڕ نیند چه هل  هو هبكات یآال یه
  هآردار ۆیآ  هب ن هس هد یرگن یهال  هتبب تو یه هد ؟چووپ  یهما ییاسیس یالت هموجام كند هه
 یوئابور ت هس هد یرخكردنۆق ۆب كزه  هتبب تو هی هد؟  هو هآان هییراۆنام و یكیجۆنال
  هبخات رخ هن یگن هد و إ هب تب  هو هییكیارگیلۆئ یس هآ ك همۆآ ن هیال هل  هفیعر هم
 یكارتپ  هتبب تو هی هد ایئا ؟بكات یفیرش هئ آاندا هستو هه ی هخان هزۆم  هل و هو هزراو په
 ون هخ  هبكات  هوان هئ نھا هت اخودی ،یعلیف  هب آان هاری هن ئازادو  گهن هد یۆآ هس و یر هماو هج

 ؟آوردستاندا ییاسیس ی هسۆرپ  هل  هیدایانكارڕگۆ ل گه هل ایئا ؟ودروشم
 دانی هم  هتب  هو هانیم هرد هس  هآردوو هش گه یستو هه و إنو یكدید  هب رتووگآ هی تب هد  هیۆب 

 ،رتووگآ هی ۆب انیمابوونینتیئ یۆه  هب ستائ تا  هآ ،تنبھ ید هب  هس هآ زاران هه و هئ یون هوخ
 تا هو هئ انی ،نآر هد نروشو هس إب تدا هس هد ییزار هرم هش یڕگۆ  هل انیآان هئاوات و  گهزۆخ
 یریشنبۆڕ یند هناو ن هیال هل  هآ ی هشوناس و هئ م هرج هس تب هد اخودی ،گن هد  هتب تب هد

 رتووگآ هی ۆب  هو هند هه هڕ یپروگ ی هرانیشنبۆڕ و هل كند هه یت هبیتا  هب  هو هییآورد
 كڕ یۆب  هكید یكجار بكات بات هخ ش هكید یسا انی هد  پهروگ و هئ تچ هدپ ، هوتوو هك هه
  هب ،تد ست هد  هب سال دوو  هب ی هو هئ جار كند هه: (ت هد) یلیڤایماآ (آو هو ، هو هتو هآ هن
 ) ت هینا ست هد  هب  هكید یسا د هس
 استرڕ اخودی ،آوردستان یابردووڕ یسا ند چه ی هاوم  هل :مب  هو هئ تو هم هد دایتاۆآ  هل 
 انیۆخ ینیز یت هرف هد یآورد یزه ك هی همارژ  هو هم هستیب ی هد هس یتا هر هس  هل نیب
 نننا هد  هو هرفتانگ و هب ستاشئ ،سال نجا په  هل اتریز وتن هدواآ كرۆج  هب ، هداو ست هد هل

 یس هآ ك هی همارژ داپ م ژهئاما آو هو .انیۆخ ییئاسا یبار  هو هنر گهب  هكید یكجار وناتوانن
 ندو په و هئ ردوام هب م هآ هد ل انیداوا دا هرل ،ن هه دا رتووگآ هی ناو  هل زموون هئ هب
 یرفتگ مان هه ،رتووگآ هی یگن هدب نازانم یدوور  هب  هونكچ ،تب اوچر هب هل انی هزموونان هئ
  . هو هتو هبك ل


