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  د گوپی  مه دآتور فایق محه... ؟ ن هبد 779 یتسی ل هبگ ن هد م هآ هد ر هماو هج  هل داواۆچی ب
  
 ۆب یزیعو هت یستیل و یمان سلیاگزارپ یسنوور  هل، 779 یستیل یم هآ یه یس هآ من 
  گهنرگ  هو هالم  هب  یه هه میند هتم هبیتا یند هه، راقع یران هننو ین هنجوم هئ یاردنژب هه
 م هه  هو هئ یانیشا ۆئاخ ن هبد اریب تا زاننیب ت هبیتا  هب ران هدگن هد و یشتگ  هب ر هماو هج
  . انیر هننو  هببم ڵسا 4 ی هماو ۆب راق عیمان هرل په  هل

  هب بووم، دا مۆخ یشكیزپ یران هوزگشۆخ و یتنج گه یانژی  هب میقوربان  1982یسا
یل گه یت هخزم دایاشسیس و یندرووست هت یبوار  هل ر هرامب هب یب  هب نڕی پهاَر تا،  گهر هشمپ 

 ی هئاماد من  هآ ینلم هسی هد  هوونكچ تزانیب ر هماو هج  گهرنگ  هم هئ. آرد آوردم
 من  هآ تو هآ هرد هد دا هبوار م هل، مدا هآ هل گه یوا ڕه ی هشآ ناوپ  هل دانمیقوربان

 ر هماو هج و  گهر هشمپ یندرووست هت یبار یقوربان  هب ممۆخ یشكیزپ یزانست یآ یه یهرما هس
 یووڕ  هل  هآ نینیب هد م هبك آانمدا هلپۆهاو  هشكیزپ ڵ گه  هل مۆخ یراورد هب ر گه هئ.  هآردوو
 یتكردن هخزم ی گهر  هل م هب بووم ند هرم هر ه ز هو هرز هب ی ههاد هش یسخستن هد و یماد

  هل ی هو هئ یاڕ هر هس من  هآ نینیب هد  یه هوش م هب ی هب. م هو هشترپ  هل وان هل آوردستاندا
 یت هخزم ناوپ  هل شیكتاآ ك هو،  یه هه دمیه هش رۆز یآ یه همارژ آوردا یل گه یشۆڕش
  .  هداو میقوربان مدا هآ هل گه
 یمان هرل په  هآ ی هبار و هئ یحوآم  هب، آوردستان یمان هرل په یندام هئ  ه بووم 1992یسا
 یآان هشخانۆخ هن  هل، نمپچب یشكیزپ ی هشپی ڵ گه  هل مۆخ یند هوپ یمتوان هن، اژی هد دات

 میمان هرل په ندام هئ ی چهموو نھا هت. دا یشكیزپ یآار  هب م ژهدر ر هرامب هب یب  هب یمانسل
. رتگ هرد هو ر هه م یه چهومو و هئ  یهآردا هن انی  یهبكردا میشكیزپ یآار ر گه هئ، رتگ هرد هو

 من، ووچ هد مانڕدا و هر هب آوردستان یك هخ یران هوزگ یبار ك آات 2002-2003یسا
 یآان هدآتور  یه هوش م هب، نای د15 ۆب  هو هآرد م هآ  هو هناری د25  هل ممۆخ ی هآ هادی هع ینرخ
  . ناری د20  هن هبك  هادی هع ینرخ  هآ آردن ارمچنا و فشار رژ  هخست ترم
  هل واز  یهدات میآار هئاماد  هآ بزانن ران هدگن هد تا ووڕ  هخست  هو هئ ر هب  هل م همان هئ
  . دایشتگ یند هو ژهر هب یناوپ  هل نمبھ ت هبیتا یند هو ژهر هب
ی، ب هر هعی، آورد:زمان یس 3  هب توانم هد من  هآ بزانن ران هدگن هد  گهرنگ  هو هتر یآ یهال  هل
 دآور یكمان هرل په ندام هئ ۆب  هنیزمانزان م هئ، بنووسم و  هو هنمبخو و م هبك  هقس یزیلگنیئ
  هبخات یآ هو هت هن یآان هكھاتپ یستیوپ و ماف یبتوان تا،  هستیوپ دا هتم آا  هل راقداع  هل
 آورد یآان هر هب هآڕ و ستۆد ی ۆژهرپ  هل و ینلم هبس ر هرامب هب  هب یآان پۆژه یبتوان تا، ووڕ
  . اتگبت
  هل توانم هد، شتوومی پگه  هو هارژ هه یكزانخ و دیه هش یآ یهما هبن  هل من  هو هتر یآ یهال  هل
  هونك، چبم دانیه هش یما هبن و ارانژ هه یآان هماف یر هكیداآوآ كدانشو و آات موو هه
  . م گه هدت انیآان هئازار و شئ  هل مۆخ
 یی هو هت هن یت هبیتا یكگن هد ین هخاو آوردستان بووم یمان هرل په یندام هئ من ی هنسا و هئ
 آوردستان یمان هرل په  هل  ۆیهب، واند هن هئ هدان آان هودز  هاردید ۆب ملم، بووم یاخی و

  .  هو هانخستمیدوور
 و ندان هآارم، بووم یمانسل یشار یندرووست هت یآۆر هس گمان 8 ی هماو ۆ ب 2001یسا
 ند ، چهبووم وتوو هرآ هس و زۆسد  هند چه  هآ منن یآان هآار یدیشاه آان هشكیزپ و شۆخ هن
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 یآ یه هوش  هب و رنا هد هو آارآردن  هل انیمن ڵ هند گه ی هر هب م هب، شامۆآ هدت ی هند گه ژید
  . آرد انۆیخ یوتن هرآ هس یعالنیئ یآات
 ی  ڕۆه ندان چه ڵ گه  هل آورد یل گه یتكردن هخزم اتریز و ی هند گه ی هو هوونچاگژ  هب ۆب
  هآ شدا هو هئ ڵ گه هل، زراند هدام آوردستانمان یموآراتید یر هس هارچ یارت، پآوردا یزۆسد
  هب ستن هشتبپ  هب م  هبی، اسیس یندانیز  هب  هآردوو  همئ ۆب انیآوردستان  هو ڕژه و هل
 یووڕ  هل مانیارتپ ڕۆژ یدوا  هل ڕۆژ وام هرد هب یبات هخ یمك چه و ل گه یئازاد ی هرادیئ

  .  یهآردندا هش گه  هل  هو یهت یهناچۆ و یت یهندا چه
، ناسم هن ماندوو  هروو هد هنۆآ یكس هآ من  هآ بزانن ران هدگدن تا باسكرد  ۆیهب ترم ی همان هئ
 ی هئاماد وم هآ هرن هس انی وم هرآ هس اردنژب هه  هل، مدا هآ هل گه یت هخزم یناوپ  هل
 تو و ل گه یتكردن هخز ی هادڕ نیرترۆز تا وامم هرد هب یبات هخ یمك چه یدنكرج هبج
   مۆخ ۆیست هئ  هم هبخ
 یموآراتید یر هس هارچ یارتپ ۆیخ هرب هس یستیل ی هرنام هب  هب  ژهئاما  هستیوپ داییتۆآ  هل

 و مك چه ك همۆآ  هآ، راقع یران هننو ین هنجوم هئ یآان هاردنژب هه ۆب م هبك آوردستان
 و یئابوور و یاسیس یووڕ  هل نیتوان هد  هو یه ڕگه  هل،  هآردوو ۆیخ  هل گیرنگ یما هبن
 یل گه یر هماو هج  هب باش یكت هخزم  هو یهدوآرات همید یتوورآ و  هرد هرو په و یت یه همۆآ

  . نی هبك آورد ی هو هت هن و آورد
   

   پیوگ د هم همح قیفا دآتور 
  . آوردستان یموآراتید یر هس هارچ یارتپ 779 یستیل یوراواپ 


