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  ند هه هب یباوآ ..یت هیۆخ ییاسای و یاسیس یكماف ۆخ هرب هس یستیل  هب رتووگآ هی ینیز هداب
  
 ارتپ ر هه  هو،  هكخراوور ارتپ یی هفر یبوون یموآراسید یماآان هبن اساوی  هل كآ هی
 ئازادو یاردنژب هه ،یآتر هی ڵ هگ هل  هی هه یاوازیج ییایدیئا فكرو و هرنام هب ككخراوور

   .خات هرد هد ر هماو هج ۆب آان هارتپ ییقورسا و گن هس خوروقات ورویزو هت  هل دوور
 یی هفر آوا تریئ ،بن دا هتۆب ك هی هل آان هارتپ موو هه اردنژب هه یوآات ن هم هز و تب ر هگ هئ
 یآان هدرووشم و هرنام هب  هی هآام !؟ هانییاسیس ییآبآ و هس هموناف  هیآو  هل آوا !؟یزبیح
 یكنفراسۆآ ۆب تریئ جا!؟ هو هببنۆآ ستیل ك هی یناو هه  هل انیموو هه ر هگ هئ آان هزبیح
  !؟ارتپ ك هی  هب ببن و ستن هب هن یشتگ
 ت هس هد یرسراوانپل  هل ێند هه  هآ، ناخوات وویفر  هندان هگاپوپ و هب تریئ ر هماو هج
 م هل یانوویب ها هرۆج و  هرتووگ هن یپ شتاه و هیساوا مان هآ هزموون هئ :ن هد  هشیم هه
 ی هو هئ یدوا !؟ترگ هد پ ی هآ تریئ ی هئ ،تب ساوا ڵسا  هواردچ كزموون هئ،  هی هوش
  مان هرل هپ یآۆر هس یرگج و رانیز هو كۆر هس یرگج و تب آورد مارۆآ كۆر هس
 م هئ یدوا ،ناخوات  هاساوانپ م هئ تریئ ، هی هه مانر هه یآۆر هس  هت هو هئ انی ،نیب مانۆخ 
   . هناسك ی هآ هزع هو ی هآ تریئ  هقورسان  هزن هو و سقل موو هه
 باش شیزبیح ردوو هه یندامان هئ ت هنان هت و آان هریشنبۆڕ و یاسیس  هنوخب  هل ێند هه 
 ڵقبو انڕۆد انیس هآ  هی هو هئ ینجام هئ یمانی هپهاو یستیل یبوون دروست یۆه ،زانن هد

 ر هگ هئ ،نابن اردنژب هه ینجام هئ یند هابپ انیآ هیال چیه  هو ك هی هب ر هرامب هب ن هناآ
  هینو یكوازش ش هم هئ  هو ،ن هت هحا م هئ یر هدپ  هژدر ر هه  هیۆب ،بوو  هنیرۆز انیكآ هی
 دوو روو هه  هییمانی هپهاو یستیل م هئ یوت هستك هد  هونكچ !شووپ ی هآ هی )یففت  هب یففت(  هل
 نیوآترچب تا هه یمحكو ی هلپ نیتر هور هگ  هل .نۆخی هود ن هآ هد یش هب ك هی ك هو ن هیال

   .ند هآارم
 ،آوردستان یموآراتید یت هی هو هت هت یتآ هی ،آوردستان یسالمیئ یرتووگآ هی( آات

 و هارتپ ر هه ، هو هآشان یمانی هپهاو یستیل  هل )نیهر هلن تی هب یارتپ ،ارانیجوت ی هو هبزوتن
 یئاست ر هس  هل،  هستیل و هل انی هو هآشان  هل  هبوو هه یۆخ یت هبیتا یآارۆه و هو هكردنیش

 یرم هگ  هب آان هاتیس اوگز هد رۆز  هو ،آرا دات یرۆز یكباس و هقس  هو هر هد و آوردستان
   ،داپ انی هژئاما
  هب زوۆسد یریشنبۆڕرو هنوس  هل رۆز ،آرد هد ۆب ی هو هكدانل و هڤاڕ ك هیوش هب و هآ هیر هه  هو
 و یجوان  هب رۆز ،انیرتووگآ هی یستیل ی هبوون ۆخ هرب هس و نھا هت هب م هئ یلمان هع یدانژیو
   هآ، ت هس هد هب كینز یر هنووس ێند هه ی هوان هچپ  هب ،آرد سف هو یجابیئ  هب

   .نووسن هد یاستڕ  هل دوور ی هو هكدانول نینووس
 دوو و هكبان ستائ یچ هآ، ن هآ هد رتووگآ هی یسف هو یجابیئ  هب  هسا ند هچ  هیچ یۆه ایئا 
  هشیم هه ك هو !ونیزڕ هن و ن هماو آان هفیرش هئ  هل تان هسفان هو م هئ شتاه ۆخ، وا هه
  هو هیت هیوا هت هن ی هل هس هم هل رتووگآ هی( انی )نیخت هدر ك هی یلق رتووگآ هی و همئ( :تانووت هد
 انی یمانی هپهاو ناو  هنچب ی هو هل ئازادن آان هزبیح( 1") و همئ  هل  هكترینز س هآ موو هه  هل
  هارتپ و ن هیال ون  هل رتووگآ هی، یموآراسید  هب  هبوون بروا  هم هئ ،نچر هد یش هول
 یسا ند هچ  هل یت هیویتوان رتووگآ هی (2)  هبوو هه انیت هیوا هت هن یكور هد آاندا هییسالمیئ
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 یت هنی هم موو هه هل  هت هللیم یوزارگت هخزم  هو رو هماو هج ید ناو  هتن هی هگب یۆخ ابردووداڕ
   3) ك هی
 ها هزار هه  هیوا هڕ كق هح یچ  هب ایئا !ێآو  هل ستائ یآان هدوانل و ێآو  هل  هقسان م هئ
 شوپ ی هآ هاردنژب هه  هل ك هو ، هن هیال دوو و هئ یرفانیگ ون  هتچب رتووگآ هی یگن هد
 تب هد زۆریپ نۆچ یمانی هپهاو تریئ !ینیب هن وا هڕ پ ندتان هآارم ك هی ت هنان هت وت هرآ هد
  هآ یآان هبزیح تب هد ر هه ت هامیق تا  هخوراو هن ندسو ۆخ ،تبكر لشپ انیماف كاآات  هل
  هل! !ن هد ك هو یموآراسید ی هش هگبان  هی هم هئ ،یمانی هپهاو یستیل  هل بن وۆاشكپ ر هه

 ی هووش انی هد بكات اردنژب هه یشدار هب ۆخ هرب هس ئازادو  هب كارتپ  هن هناد ماف كاآات
 اساوی موو هه ی هوان هچپ  هآ هتد ...رو هكدت و ت هانیخ ك هو ن هآ هد دروست ۆب یوا هڕنا
 وا،  هشیآان هاردنژب هه یبا ینۆسیمۆآ یاساآانی ت هنان هت و هینسانیوئ ینیئا یآ هیساڕ
  هو هخیر هم ی هرست هئ  هل و هین آورد تریئ تب  هستیل و هئ ی هرو هد  هل كستیل ر هه زانن هد

   ! ههاتوو
  هدوور  هم هئ  هند هچر هه ، هستیل و هل  هو هیآشا  هیۆب  هبوو یآورس ر هب هل رتووگآ هی :ن هد انی
 وا! !؟ هو هرنگنا ك هی  هآ هداریئ دوو وا  هیین یآورس ر هس هل  هوئ ی هئ م هب ، هو هعیقوا  هل
 آوردتان  هب آورد یڕ هش ی هئ . هبوو هن دروست ت هحكوم ستائ تا هات ش هآ یكاردنژب هه
  !؟بوو هن  هماد و یآورس ر هس  هل
  هآ نلم هسی هد اوازیج یكگنِ هر و گن هد  هب وۆخ هرب هس یكستیل  هب رتووگآ هی  هجار م هئ
  هل سازش زیگر هه  هو ،راقع یمان هرل هپ ون  هل یت هی هآ هت هللیم یوا هڕ ی هشآ یشتپاپ  هآ
  هل  هآ  هآان هریزو و هڕتو  هگن هد ی هو هر هآۆآ  هو .ناآات ی هآ هل هگ یشروع هم یماف نیوآترچب
 یگن هد یربوونۆز یۆه  هتیب هئ ش هم هئ،  هآانۆوت هآ هرن هس  هییاسیس  هاوگن هه ینجام هرئ هد
   .غدا هب  هل وردآ
  ، ب هه انینینووس یب هد هئ كزقاۆت نووسن هد آات من هق یهل هئ ی هوان هئ وادارمیه
 رتنگ  هخن هڕ  هو  هو هتناب یج نینووس یگن هره هف  هل ) .......ج هناب ی هووش ێند هه  هونكچ
 رتووگآ هی یبوون ۆخ هرب هس  هب با  هو، اندنڕناوز  هل تب دوور م هب  هكس هآ موو هه یماف

 یماآان هبن  هل  هكآ هی  هآ، رنگب آان  هییاسیس  هییئازاد  هل زڕ  هو، بن هن كۆش یتووش
 و یئازاد  هل زڕ  هو هفراوان یكگسن  هب  هستیوپ جا، ڤۆمر یآان هماف یردون هگ ی هنامڕجا

 یسنوور  هین شیس هآ ۆب  هو ،یاوازیج ب  هب ،تریگب كارتپ موو هه ی هس همومار
   .تنز هبب كن هیال چیه یآان هیئازاد

  
  
  : هاوچر هس
   بات هخ ی هنامژۆڕ ،یرانیم ڵفاز آاك"
  149 همارژ، ر هماو هج ی هنامژۆڕ ،یرانیم ڵفاز آاك"
   1996رتووگآ هی 79  همارژ ،یارتپ یند هناو ی هتیمۆآ یندام هئ، یلگ نید هزامین آاك"
.  


