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 م هئ ناو  هل ستاشئ ،تكرد هل ی هداریئ ناوه م هراه هف یۆناوخ یڕ هش ی هلتور هآ و ت هییق هئ و هئ
  لیل هخ ئامانج :ئا  ..." هی هه یبوون دا هی هوتننام هكڕ
 
 و هو هتنبم ییۆخ هرب هس  هب راقداع یمان هرل هپ  هل  هازین  هب آوردستان یسالمیئ یرتووگآ هی
 ی هت هزار هو و هئ نیازڕنا رتووگآ هی یرسانپر هب هاوآات ، هو هآ هییتمانی هپهاو چیه  هتچ هن
  هزبیح و هئ یرسانپر هب كداآات  هل  هم هئ ، هدراو انیپ آوردستاندا ینو یت هحكوم  هل  هآ

   .ن هآ هد ت هزار هو یاتریز یآ هی همار هژ یداوا
 یاسیس یب هآت هم ن هیال  هل رول هه و یمانسل ی هداریئ ی هو هآخستن هی یاردانیب یدوا  هل
 یرتووگآ هی  هب درا ت هزار هو ك هی نھا هت ،آان هت هزار هو یشكردن هداب و یارتپ و یتآ هی
   . هییانگبازر یت هزار هو شیو هئ  هآ یسالمیئ
 یسالمیئ یرتووگآ هی یآ هی یند هب هم یرسراوپل و یت هیرآردا هس یندام هئ میل هس ریم هس

 ی هو هآخستن هی ر هس  هخات هد یووناآڕ ،یتهاو ڵ هگ  هل تدا هبیتا یآ هی همانید  هل آوردستان
   .دا هی هداریئ و هل یسالمیئ یرتووگآ هی ی هآارنام و هآ هداریئ دوو
  ؟ هآ هداریئ دوو ی هو هآخستن هی  هتوانڕ هد نۆچ یسالمیئ یرتووگآ هی :یتهاو
 موو هه و ك هیمووال هه  هآ ، هی هداریئ دوو م هئ ی هو هرتنگآ هی  هند هچر هه :میل هس ریم هس

 یمان هرل هپ ر هوب هم هل كسا  هیبوا هد  هو هداخ هب م هب ، هشكردووۆخد یآ هییتهاو
 ستاتائ  هآ تنلم هس هئ  هو هئ ش هم هئ ، هو هآبخات هی  هی هداریئ ی همكار هئ آوردستان

 یآوم هح هت زبیح ستائ تا ییآورد یزموون هئ اوگز هدامود و ییآورد ییاسیس ی هخش هن
  هل ستائ تا دا همئ ی هگ همۆآ ناو  هل انیژ هو هكپ و ییموآراسید یانیژ ،آات هد ردا هس هب
 آان هییاسیس  هووداوڕ ی هئاراست توانن هئ تداران هست هد ستائ تا  هونكچ ، هیزداراو هپ
 یگن ههاوس ستائ تا ،بكانیارید یۆخ ینووس هارچ ت هللیم تنلم هس هد  هو هئ ش هم هئ ،ن هبك
 دئوم م هب ،مان هآ هل هگ ی هرادیئ ك هن ،ن هخ هكدڕ آانمان هزموون هئ ،آان هییاسیس ،آان هزه
 و یت هیرا هب هوڕ هب یكزموون هئ ینان هو هكپ ۆب تب ك هیتا هر هس  هم هئ  هآ نی هآ هد
  هتب هن ت هحكوم آان هاری هن  هزه یوتن هككڕ ك هن ،آوردستاندا  هل یتیتدار هست هد

   .آان هزه وانن ییاوازیج یقوربان
  ؟ هی هه  هی هو هآخستن هی م هب تان همتمان ند هچتا :یتهاو
  هآ ، هكردوویوا غداد هب یت هباب یرج هلوم هه  هو هئ ، همتمان ی هل هس هم ۆب :میل هس ریم هس
 یڕ هش یآان هوار هنشو شتاه م هب ،ن هدروستبك رتنگآ هی یستیو  هآ اربنچنا آان هزه

 ، هو هرنگآب هی ییت هواو هت  هب تله هن  هكردوویوا یآورد یآان هزه یت هیهن هز ر هس هل ۆناوخ
 یكرفتگ و ك هی ه هه ند هچ  هآ هوتن هككر .بات هد  هئاراست و هب آان هووداوڕ ی هئاراست م هب
 غداد هب  هل ر هگ هئ ۆخ ، هاتنراویبن غداد هب یآان هستۆپ ر هس  هل  هآ هوتن هككڕ  هونكچ ، هیایت

  هتو هآ هد  هآ هوتننام هككڕ وا هئ ،تنستبھ هد  هب ییمارۆآ كۆر هس یستۆپ یتوانی هن آورد
   . هو هشاند هو هه و هو هوونچایپ یت هحم هڕ رژ
 یلیشك هت ر هگ هئ  هآ  هی هو هئ ،یارتپ و یتآ هی وانن ی هی هوتنام هككڕ م هئ یتر یكشكالیئ

  هشاو هو هه  هب وا هئ ، هآ هت هحكوم  هل آرد انیآش هاشپ انیآ هیال آردو انیشیت هحكوم
 ، هزبیح دوو م هئ یووژم ی هو هرآردنیب ییاوازیج ر هب  هتو هآ هد ش هم هئ ،تدر هئ م ه هق هل
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 ناو هل ستاشئ ،تكرد هل ی هداریئ ناوراهمھ هف یۆناوخ یڕ هش  هآ ی هلتور هآ و تق هئ و هئ
   . هی هئاماد دا هی هوتننام هككڕ م هئ

 و هب نیازڕ ایئا ؟ هنۆچ آان هت هزار هو یشكردن هداب ر هس هل  هوئ یستو هه :یتهاو
  ؟ هتاندراوپ  هآ ی هت هزار هو
 یتآ هی وانن  هل  هیبوا هن آسان هی یكشكردن هابد  هیبوا هئ ،نیزاڕنا رۆز  هب :میل هرسیم هس
 ، هیكردایب مان هرل هپ  هآ هشكردن هداب یت هییرع هش بوو هد ،آان هت هزار هو یرتنگر هو ۆب یارتپ و
 ڵ هگ هل  ه همام نۆچ یخابینتیئ یستحقاقاتیئ یپ  هب  هآ ی هو هل  هف هل هموآ مان هرل هپ
 انی هوتن هككڕ م هئ شیارتپ و یتآ هی ۆب بوو یی هور هگ ،آات هد  هآ هزموون هئ و آان هزه

  هب لالیب دو هش هئ نجایئ و وتون هككڕ انیۆخ ك هن ، هو همان هرل هپ ناو  هت هیبخستا
 ی هلیشك هت  هب  هو هستن هبب آوردستاندا  هل ت هزار هو ی هلیشك هت بوو هد هن ،ن هبك  هآ همان هرل هپ
 یآ هی همارژ وك هب ، هت هزار هو و هئ ر هس هل نین ییازڕ ر هه ك هن  همئ ، هغدادو هب  هب ت هزار هو
 و هئ ن هس هئ  همئ  هونكچ ،تو هرآ هب تمان هزار هو س  همانۆخ یق هه  هآ تو هد اترمانیز
 رسمانپ و تبل امانگئا ی هو هئ ب  هب ،نیداناو انیۆب  هآ  هیین باشپ ر هه شمان هت هزار هو
   .ن هبكپ

  هی هو هآخستن هی م هل تبزانر باش هب  هو هییسالمیئ یرتووگآ هی یال هب  هآ ی هو هئ :یتهاو
  ؟ هییچ
 غداد هب یت هحكوم یلكردنیشك هت شپ  هونكچ ، هی هآ هرتنگآ هی یآات نھا هت :میل هس ریم هس
  هآ ،ست هد  هند آان هآار ئاسانتر ،آورد ۆب تب هد یاتریز ییقورسا ش هم هئ  هآ ،وت هآ
   . هییجابیئ یكخا ش هم هئ

 ستادائ  هل ، هناوستھ هد هب تانیآورس نجپ راقع یمان هرل هپ  هل  هوئ كداآات  هل :یتهاو
 ؟دان هانیۆگفتوگ و هئ ناو هل یسالمیئ یرتووگآ هی ایئا ، هكردووپ یست هد آان هن هیال یۆگفتوگ
  ؟ هستوو هب آتان هییتمانی هپهاو چیه
 رۆز و هو هر هآالآ هی یآ هی همارژ  همئ یآان هییآورس ی همارژ  هآ ی هیپ و هب :میل هس ریم هس
 یر هگ هئ  هآ راقداع یمان هرل هپ ناو  هل یراقع یكن هیال چیه ،ییارز هو ی هلیشك هت ۆب  هیین
 ر هه انی ،یمانی هپهاو یستیل انی ،تب تالفیئ ،بكات ت هحكوم ی هلیشك هت تبكرل ی هو هئ
 ناو هل  همئ ی هگنشو م هب ، همئ یآان هییآورس ی همارژ ییم هآ ر هب هل ، هكید یكستیل
  هآ نی هآ هد ك هی هو هت هن یت هیرا هننو  همئ انیم هآ هی ، هی هه مانزه هب ی هگپ دوو راقداع

 یب هزه هم ر هس  هل و هییسالمیئ  هآ نی هآ هد ك هیایژۆلۆدیئا یت هیرا هننو م هدوو ، هآورد
   .نبكر شۆرام هف تناتوانر  هو هئ ر هب هل ، هشیسونن

 ییاسیس ی هژۆرپ  هب سوود و تب ماندا هآ هت هللیم یوا هڕ یزۆد یت هخزم  هل كشت ر هه  همئ
  هآوتل آو هو م هب ،تب كدان هیال ر هه  هل نی هآ هدل یوانیشتپ  همئ ،بكات آورد

 نیكترینز ، هو هنینم هد راقداع ین هنجوم هئ یت هیرا هننو ناو  هل ییۆخ هرب هس هب
   . هآوردستان یمانی هپهاو یستیل آبوون هی  هو هم هد هب و كردنیهاوآار ۆب شیآ هی هآوتل
 چ ؟ هی هه دا 1993 یسا ی هآ هداریئ ڵ هگ هل یآ هییاوازیج چ  هرتووگآ هی  هداریئ م هئ :یتهاو
  ؟ هیدات انیونچكل و ش ههاوب یكشت
 ینجا هپ  هب نجا هپ یزموون هئ ی هو هآردن هدووبار  هو هداخ هب رۆز :میل هس ریم هس

  هم هئ  هند هچر هه ،ناه یۆناوخ یڕ هش دایۆخ یداو هب  هآ ، ه 1992 یسا یشكستخواردوو
 و هاوڕۆگ رۆز آان هییاسسیس  هرج هلوم هه  هونكچ ، هو هتنه هئ ۆناوخ یڕ هش  هیین  هو هئ یمانا
  هآ ی هرفتانگ و هل  هكآ هی و هئ ، هین یئاشت یی هرادیئ م هب ، هو هتۆشته هن یڕ هش یبوار
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 یه انی تب مانۆخ یزموون هئ جا ، هو هنی هآ هئ ین هب هت آان هشكستخواردوو  هزموون هئ
  هل یاگئا ك هخ  هآ  هیین دایارتپ و یتآ هی ی هرنام هب  هل تاشستائ .مانۆخ ی هو هر هد
  هی هه انیآردن هآ هموشار ی هزم هئ انیۆخ ستاشئ تا وان هئ ،تب آان هییاسیس  هلیسائ هم
  هآ  هانی هو هئ یڕ هش یارتپو یتآ هی  هسا انی هد ،مدار هه ییاسیس ی هژۆرپ و ت هس هد هل
 ،بوو هد تووش مانۆناوخ یڕ هش  هن ، هیبوا هه انی هو هئ یی هئاماد ر هگ هئ ،ن هناآ شدار هب آتر هی
   .بوو هئ  هرۆمج هب ییاسیس ی هتیر هخ ش هند هو هئ  هن

 ینانكھپۆب آرا هن فیآل هت ت هحكوم یآۆر هس ماندا هرل هپ ی هو هبوونۆآ  هل یچۆب :یتهاو
  ؟ت هحكوم

   .نوتوو هآ هكنڕ ت هحكوم یآۆر هس یرگج ر هس هل ستائ تا یارتپ و یتآ هی :میل هس ریم هس
  258  همارژ" یتهاو


