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  مال مال   لی آهلی آه  ند عهند عه  رمهرمه  هونههونه... ...  آاریدا  آاریدا   ری شوهری شوه   هونه هونه  پاندنی جوان آاری لهپاندنی جوان آاری له  سهسه  گری آردن لهگری آردن لهرر  بهبه
  

دات  ر ئهَخكی زو  آار بایه ندی شوه ر مه  هونه گا دایه مهَشنبیری گشتی آوَی ڕو  چوار چوه آانی له  آار چاالآیه ندی شوه ر مه هونه
ر َراو جوَ شوازكی جو دا به یدا دیاری ئه ركه  هونه مه رهه  به  له  جوان آاركانیدا آه وه  تاقی آردنه ری گشتی له دی چژی هونه هنانهَبو

آی  یه  شوه بینری به سرووشتا ئه  له  آان بكات آه  بینراوه ته ڕان آاری بابهَگوَتوانی   ئه  هزی آه  و به هره به  به وه آریته ند جیا ئه ر مه هونه
آاری الی  ری شوه ربگری هونه ڤ بتوانی سوودی لی وهَمرو توانی وای دایژی آه  ئه ك آه یه شوه ردا به به آات به ی زینی ئه ڕژهداهنان و

    ند تاآه ر مه هونه
آاری َ هو بی به گا ئه مهَندو آو هر م ر ناخی هونه  سه  له یه ری هه  آاری گه  وه  آانیه  ته موو بابه  هه آان به یهَ مرو م روداوه آان به پی آراوه

آی جوان  یه شوه بی به دایك ئه آی داڕژاو له یه  شوه به  تانه م بابه گا ئه مهَندو آو ر مه نوان هونه ز و درك آردن لهَست وسو یاندنی هه گه
   له یه وانه ر جاریش لهَ زو وه  وانه  پچه بگونجن یا بهرجار َزو یه وانه ر لهَی زو آهَوی بیرو ینهَی لكوَ هو بته ئه م آه ر هه  به بن به ئه
    وه وانه  پچه وی یان به مانه تدا نه ڕه بنه
یدا بوو  دا زانستی جوانی په ژده ی هه ده سه مان له وه ری بیر آردنهَمان وجو گاآه مهَریتی آو ڵ دابونه  گه گونجابت له م نه تی دووه  بابه واته
  بی پویسته تی تر ئه وی بابه ر جار تكهَ زو یه م زاراوه آان ئه  بینراوه ته  بابه  به عریفیه تكی مه  بابه واته) ئستاتیكا(  پی وتراوه آه

توانین  ب ی آه وه ی ئهَ هو ستكن به  هه مانه  ئه و زانست آه خنهِ رو ره  نوانی هونه  له سته ر به و به ی یان ئه و سنووره  ئه ینه بتوانین بگه
قی درك پكراو  ر همكی عه وتری به  پی ئه  جوانیه رهَم جو  خشی ئه ی جوانی ببه ین یان پك بنین تاآو شوه آی لی دروست بكه یه شوه

خشی  به ك ئه نایه ما و آاره  ئه  آه تكی جوانه  ئتوانری پی بوتری بابه آی گشتی آه یه شوه  ڕوو به خاته آان ئه  گشتیه ته ی بابه وه شیكردنه
.  یه ی ههَآی جوان دای ڕژی همای جوانی خو یه  شوه و به وه توای بیگوازته ر مند ئه  هونه  آه یه ك هه  سروشتدا ڕاستیه ی هما له شوه به
سروشت . ند رمه ر هونه سه  له یه ههی َری خو و آاری گه  بی سنووره م جوانیه  ئهَند بجونی  ر مه توانی هونه  ئه  آه یه ك هه سرووشتا جوانیه له
ر چژكی  ی بینه وه ئهَت دا دای ڕژی بو سنووركی تایبه  له و جوانیه ند تابتوانی ئه ر مه  هونه توانی سروش بدا به  ئه زنه آی مه یه ر چاوه سه

و  ی جوانی ئه  ڕژه  له ش نیه  بی به  چونكه یه وه ینهَ آاری دا بی بگومان قابیلی لكو ر بواركی شوه هه ری له آاری هونه. ر بگری لی وه
  ی جوانی آه ی ڕژه وه  بی شی آردنه  آه نده ر مه ستی هونه می هه ر هه به. تكی تر بی ر بابه ر گیرابی یان هه  وه وه  سرووشته چ له مه ر هه به
 بابتكی   به  داڕژراوه مانه  بی ئه وه روو نیه  ڕوانگای ده فی له لسه  فه آی یه بی یان قوتابخانه ریوه آی هونه یه ر قوتابخانه هه ندی به یوه په
  ڤ خوی لهَیشتنی مرو وی تگه آه ر ئه  ده  آه نده ر مه لردا توانای هونه. رونی وی جوانی و ده  شیكردنه  له ر نیه ده  به مانه  آاری ئه شوه
ندكی  ر مه هونهَ بو وه ندكه رمه  هونه ها له ر وه مكی تر هه ر ده  سهَ بو وه  مكه ر ده  سه ز لهم جیاوا  به آه ر بینی جوانیه قی ده یدا چهَخو

  وه ینهَلكو  به وه ره  مژووی هونه  به یه وی هه آی پته ندیه یوه ی جوانی په زانستی ڕژه... آی تری گایه مهَ آوَ بو وه آه گایه مهَ آو  له تر وه
  ته  تایبه م ڕبازه ڤ ئهَیشتنی مرو آاری تگهَ هو بته  ئه ست نیشان بكات آه ر ده ری بی هزوو توانای هونه توا نی ده  ئه  آه آان یه خنه ڕه
  ه نوان زانستی پزیشكی و آار  له ی آه ندیه یوه و په ك ئه ی جوانی وه ڕژه. ر و زانستی نوان هونه ركان له  هونه ی زانسته وه ینهَلكو به

  .. ش ندامی له ئهَآانی آو
  شی له به بی به  ئه نیه م بی الیه رای ئهِ  ره  سه یه ی ههَندی خو تمه ن تایبه ال یهَتكی ب ك بابه  ی جوانی وه  زانستی و ڕژه واته آه
  ره ر سه ی مژووی هونه وه ینهَآانی لكو ی پداوستیهمار آردنَتوَ ڕبازی بو بته  ئه خنه ڕه.  وه زانینه فه لسه ی فه ڕوانگه ری له ی هونه وه ینهَلكو

ر  به دات له ی جوانی ئه وه ینهَ لكو خ به  بایه آانی آه ته م بابه دات به ری ئه چژی هونه خ به ی جوانی بایه ری ڕیژهَشكی زو  به مانه رای ئه
آی  ندیه یوه په  آه  دیاره  وه م ڕوه ر گرتن له  گشتكان چژ وه ندیه یوه انی وپهی جو نوان ڕژه ك له ندیه یوه بونی په ركاندا و به  هونه مه هه
تی چژی  موو بابه ههَی بو وه آی جوانی و شیكردنه  مایه ر بنه سه  له آه ته یاندنی جوانی بابه ری وگه  نوان جوان آاری هونه  له یه زن هه مه

  مه ر ده و سه وی له آه ر ئه  یاساآانی جوان آاریدا ده  له  آه  چژه رهَو جو مارآاری ئهََََََََََبی تو  ئه  آه یه هو  ئه خنه ی ڕهَ م ڕو  به یه تی هه تایبه
  ن جوانه م ئه بی جیاوازی به ی جوانی به ی ڕژه وه  جیاآردنهَ هزی بو بته ئه ركاندا آه  هونه مه رهه جوانی به  له ستووركه  ده دا واته

   نیه  ساده رهَم جو  به خنه م ڕه بت به  ون ئه ین و قزه آه ك ئه یهَستو  پاپه ست به هه ی آه وه آاری ئهَ هو بته  ئه  آه سكردنه و هه ی ئهپ به
   یان ناشرین  ی جوانه وه  ئاسانی بیین ئه ك به پی یاسایه به آه
  .  كی باوه ی خه ربهَالی زو ك له  وه
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  آان  رییه  هونه مه رهه م وآوڕی به  ڕووی آه خستنهَ بو خنه ه آانی ڕ ره پوه
     آه ته ی زانستی و راستی با به  وه ینهَ قی لكو  چه  له  آكه یه ی جوانی آه آانی ڕژه  ڕووی ڕاستیه خستنه\1
   له مه ر هه و به ئهَند یان بو زامهِ یشتنی و ره گه پی ت ركان به  هونه مه ر هه  بهَگا دا بو مهَ آو س له  آه رگرتنی تاآه  پی چژوه به\2

آی جوان آاری   یه  شوه م به ر هه داهنان وبهَتی بو یه ند هه ر مه هونه  آه ییهَ خو ر به و سه ڕای ئه ره بی سه وه سه  آه ی تاآه آهَڕوانگای بیرو
    وه گره  ی ڕخنه  ڕوانگه  له  دووره نگاندنه سه م هه ئه
  . ی جوانی پی زانستی ڕژه نری به ركاندا داده  هونه مه ر هه  به ی جوانی له خاڵ ڕژه سی  به
 ك ڕبازی   وه آه  نده ر مه  هونه آات آه ری ئه ست نیشانی ڕبازی هونه  ده ر گرنگهَآی زو یه  بگه  آه\ری دا  می هونه ر هه به ت له بابه -1
    ركه  هونه مه ر هه داڕشتنی بهَر بو  به یگرته ئه
  ی لی پك بی ركه  هونه مه ر هه به ی آه ته و بابه ئه -2
   رییكه آاری ڕبازی هونه ی آار آردن و ورده شوه -3
 شی  آه ته توانی بابه  ئاسانی ئه  گر به  ڕخنه  وه یه م ڕوانگه بی له  واوی تیاهه زایی ته  شاره آه نده ر مه  هونه  آه م س خاه ی ئه ڕوانگه له

 نمایش  نگاندن له سه ك هه ری وه مكی هونه رهه ند به ر چه گه  ئه  یه مه رهه و به ی ئه ئاسانی شایسته رآات به ی جوانی ده  ڕژه وه بكا ته
 دا   لره  وه ایان آاته جی  آه گره خنه و ڕه پی ئه توانی به گر ئه  ڕخنه  آه دا پویسته م آاته له. بی  هه  وه  جیا آردنه پویستی به آردنكا آه

ی  وه  بی ئه م به پی دانانی خاڵ به ری به ی هونهَتی تابلو  تایبه  به وه آان جیا بكرتهَند خای بتوانری تابلو پی چه توانرت به ده
 آاندا  نده ر مه ر هونه سه ی زاڵ بكات بهَندی خو ت مه گر تایبه ڕخنه

  . رنج ڕاآش ی سهتك  ك بابه ری وه می هونه رهه به -1
  .   سته ره ك آه آاری دنی وه  به آه نده ر مه  هونه ی آه ته و بابه آار هنانی ئه به -2
 ری   آی هونه یه ر قوتابخانه  ههَی بو وه رانه ی آارآردن گه آار هنانی شوه به -3
 . یدا ركه نه هو مه رهه  به آاری له آی ورده یه  شوه ركان به  هونه داڕشتنی پكھاته -4
 . ژیی هَلوَپی سایكو  آار هنانی ه و داڕشتنی ه به ری بهَجو -5
 . آار هنان آنیكی به  ته ی واتهَك ڕبازی خو گ وه  آار هنانی ڕه ری بهَ آان وگونجاندنی جو نگه ی دانانی ڕه شوه -6
 .  آی زانستی یه  شوه  ش آردنی به نتی دابهِ داو چو  آه ره  ڕوو به شایی لهَآار هنانی بو به -7
 . و داڕشتن آهَری بیروَركاندا جو  هونه مه ر هه  به ت له هزی و ب هزی بابه ت و به ری بابهَجو -8
شك  به  بن به  ئهَی تابلو و چوارچوه. ت ژی دروست آردنی بابهَآات و ڕو. ری آاری هونهَ ت بو بژاردنی بابه  ت و هه ری بینینی بابهَجو -9
 .   آهَ تابلو له
   گره خنه ك ڕه  الیه موی به  هه  مانه ئه.  آه مه رهه  به ڵ بونی به  وتكه  آه نده ر مه روونی هونه ی دهَری ڕو  آاری گه  باسكراوه ی آه خاهَو نو ئه
  ی آاكردنهَ هو  بته  باسمان آردوون ئه ی آه  خانهو  دا ئه  لره مانه رهه و به ئهَنگاندنی بو سه روونی وهه ندی ده ت مه و بوونی تایبه آه
وی  وڕوی ئهَ بدری   آه نده ر مه  هونه  خ به  بایه دا پویسته م لره به.  آاریان دنین ڵ بژاردن به ههَ بو م چار نیه  به  آه  ته ی با به وه

 . اید  آه بواره باتكی آار آردن له  آی خه  زاییه ك شاره تیابی وه
   مه هره و به ست ناسكه  هه ڤهَو مرو ئه((.  ند ر مه  هونه ی آهَك الی خو یه ك پناسه ؟ وه  و آیه  ند چیه ر مه هونهَ گر بزانی  خنه  ڕه پویسته

   دا ده و جوان آاریه شون ئه به ئستا   گره و ڕخنه  ئه  جوان آاری داهنان آه  له  په  آه  وه  آایه ته ی هناوه  مانه ر هه و به  ئه  آه یه نده
  . َش آری َرامو  گر فه  نابی الی ڕخنه مانه ڕی ئه گه
  ر دا آه  هونه بی له شنبیری ههَ باآگراوندكی ڕو ر آه ر بینه  سه  له پویسته. ر ر گرتن الی بینه ری چژ وه  ندوو آاری گه ر مه ی هونهَڕو

ی جوان آاری   ڕژه  به  درآی آردووه  آه نده ر مه و هونه  ك ئه ر وه هه.  جوانی سروشت  ر بگری له ی وهی جوان  ڕژه زن له آی مه یه بتوانی پله
 ڕوو   له  یه  تكی گوزراوه  با به  آه  ن آه  دیمه ست آردن به  پی هه  ڕژی به  آی جوودا دای ده  یه  شوه ر به م الی بینه  به  آه  ته با به
ی  و ڕژه  زنه ند مه ر مه  الی هونه  باسمان آردوه ی آه تانه م بابه ئه.  بستراآت ئه. سریالی.  آی آال سیكی  یه  شوه  به تووه ركا دای ڕش به

 بو ڕیبازی  وه تهڕ گه ند ئه رمه  هونه  آه یه م هۆآاره ر ئه آانی البدات هه نه ی ال یه ر وازه  ده ی له وه  بی ئه  به  آه نده ر مه  الی هونه رهَجوانی زو
 رووی  آاری خستنهَ هو بیته  ده ستیاری جوانكاری آه آی ڕووحی هه یه  شوه  سروشتدا به ق له ی ده وه  گواستنه  له وه تهِوێ آه دوور ئه) یی ڕووته(

  بته  ده ستیاره م هه  ئه واته یدا آه آه ره  هونه ی لهَ تواناآانی خو  له ری گرتووه  وه ستپكراوی آه و هزی هه آهَو بیرو آه نده رمه توانای هونه
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 ڕز لنانی  شك له  به بته  ده مانه  ئه وت آه آه رده  ده آه نده رمه ستی هونه دا تواناو هه ی لره رآه رامبه رگرتنی به  چژوه آاری آارآردن لهَهو
  .  آه ریه  هونه آاره

آاندا  ریه  هونه ته  بابه  له  آه و جوانیه ی به آه وره شداری آردنی چوارده بی به واو نابی به تهیدا َری خو  بواری هونه ند له رمه آارآردنی هونه
  .  ك نووسراو بو دآرتوه ن یان وهَدو ردگرن و لده گا چژی لوه مهَ گرو آو خنهٍِ ر بتوه دهَردوو آو دا هه  لره وه  آایه دته
نجامدا   ئه تی له چشتوویه ی آه و ماندوو بوونه و ئه آه نده رمه زنی هونه آاری مهَ هو بته بژری ئه ده ی هه آه مه رهه  به ندی آه رمه ر هونه گه ئه
  . ی آه وه ته  نهَری بو  هزكی هونه بته ده
   

  ند علی آمال   رمه  هونه
 


