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 ۆخ"بر"س ىك6م"تسيس كەو ىساندروك

 "ب "ك ،"ي"ييتــــشگ "ــــسان-پ و"ئ ،ىناك"ييدن"مت"بيات و ت">ــــس"خ ىندركيرايد و دروك "ل نتــــشي"گ-ت  
 اديايت "ك "ي"يەو-چراوچ و"ئ "م"ئ نين"ي"گەدياڕ و ەو"ني"كەد Jل ىريب "ىـــساندروك" ىكم"چ ىنتـــسيب
 "پورگ ۆب ناــم"Representation – ندــناون" ىMوتوود "ل و ني"گباڕ اددروك ر"ـــــــس"ب نيناوتەد
 تروك اوائ ىك-نتــشي"گ-ت مR"ب .نين->م"خب ناي"گ-پ ناكەوادووڕ ىتوەڕ ۆب نامەو"نادك-ل و ناك"ييۆرم
 ێزاوخەد "ك ،ۆخ"بر"س و ىت"پ ىك"يەو"نيژMوت-ل و ەو"ندنMوخ "ل "ييتيرب اين"ت Jباونام-پ ر"گ"ئ ،JنMد
 و اديۆخ"ل دروك ىنينيب "ل "ــــــشييتيرب ووكX"ب .تاكب ۆب نامدروك ىفــــــسەو ەو"ك"ندركيرايد ى"گMڕ"ل
 و"ئ وكX"ب ،نيرگبرەو دن"ھ"ب "نينيب و"ئ ىتــــسورد و ىتــــساڕ ىــــسرپ اين"ت ىەو"ئ Jب ،ادناھيج و-ن"ل
 ىناكەزر"م ىناشينتسەد و ێرژMڕەداد دروك ۆب ەو"نينيب ى"سۆرپ ىۆھ"ب "ك "گنرگ "م-ئ ۆب "يەراو"ق
   .تاكەد كMدناون ت"نان"ت و ك-ندركيرايد و ك-نتشي"گ-ت ووم"ھ

 ،ەو"ني"كب "ىـــساندروك" ى"ـــسان-پ رت ىكMراج ەو"ييريگتـــشگ و"ئ ىادو"م "ب ^پ نيزاوخب ر"گ"ئ "يۆب 
 ت"ناـن"ت و اـنMو و نيناو^-ت و نووچۆب ،ىيۆرم ىك"يەدراـيد كەو دروك "ك Jب ريب"ل ناـمەو"ئ Jبەد
 ىناـمز ىت"لالەد و ەژاو"تـــــــسەد و كـم"چ نيدـن"چ "ب ،ەووتاـھم"ھر"ب ەوەراـب"ل ىنـــــــش"چەرف ىXاـي"خ
 و ەووب "RX"گ ۆخ"بر"ـس ىك-م"تـسيـس كەو "نيـساندروك" "نام"ئ ووم"ھ ىۆك "ب .ەوارك-ل ىتـشرازوگ
 م"ئ ىندرك-چ و نتــشڕاد "ل .ێركەد Jپ ىراك اد"يەدرايد م"ئ ڵ"گ"ل ندركيرەدەر"ــس"ل ادناھيج و-ن"ل
 ى"كەز-ت ر"گ"ئ – ىدروك ىX"مۆك و نووب رادـــــش"ب "رتيناو"ئ" م"ھ و دروك م"ھ ادـــــش"م"تـــــسيـــــس
 ىۆخ "ناـــيXاـــي"خ – نين-ھبراـــك"ب "Cornelius Castoriadis - سيداـــيرۆتـــــــساـــك س"يل"نروك"
 Jبەد دن"ب ەو"Xاي"خ م"ب "ك"نيـــــسان "ك كMرۆج "ب ،ەو"تەوان-ھنايم"ھر"ب شيرتيناو"ئ و ەوان-ھم"ھر"ب
 تــشورــس و نبەد رتك"ي "ب ڵ"ك-ت ناك"ييزمەڕ "تاھك-پ ڵ"گ"ل ناك"ييت"يR"مۆك و ىيووژ-م "يۆكوان و
 و "نووبدروك" ەو"نايۆھ"ب ات ،ن"كەد ى"تــــساڕائ و ن"كەد تفەزر"ب "ك"م"تــــسيــــس ىناك"تو"كرەد و
 .Jبارشخ"ب-پ ىت"ياوەڕ و Jب"ھ ىۆخ ىانام ،نادي-ت ى"تخ"تووڕ و"ل ،"نووب و"ئ ۆب ناك"كات ىاميتنيئ

 ناي نيڕۆگيب ىياناـــس "ب نيناوتب و ت-ب راكاـــس نيـــساندروك ى"م"تـــسيـــس و"ئ Jب"نەو ،ڵاحر"ھ"ب 
 ىيەداـماـئ و ىيووژ-م ىت-ماوەدر"ب ىمكوح"ب ووكX"ب ،ني"كب ىناـك"تو"كرەد ىراـكتـــــــسەد نيەدـبXو"ھ
 ىراـيداـن و راـيد ىدـن"ھەڕ و ەووترگرەو ىڕۆگ"ن ىت">ـــــــس"خ كـ-X"مۆك ،"كەدراـيد ى"ناـيي"کوون"ھ
 و Jن-مباڕ "كەدرايد "ل ىت-بتـــسيو ەوودرك دن"بروونـــس ىكMرزھ ووم"ھ "ك ،ەووبتـــسورد ۆب ىۆتو"ئ
 ىر"ن-ــسان و ەو"ت-بەد شر"پ "نادن"ھەڕ و"ئ و-ن"ل ەو"ندركريب ىديئ ،نو"كەدرەد ڕۆگ"ن ىــشيناكەز-ت
 – "نوومن ۆب – كـ-تاـك ،ەويـــــــساـن ىدروك واو"ت "ياو ى-پ راـجكMدـن"ھ ؛ەو"تاـكبۆك ىۆخ Jناوتاـن دروك
 ،"ناييراكدروار"ب ىدۆتيم ۆب ەو"ناڕ"گ "ب و ىناـسائ "ب و تاكەد ناي"ناييت"يR"مۆك ىتـشورـس "ل ساب
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 ناي"ك"مانـــسان ى"تـــس"جر"ب رايد ىك-م"تـــسيـــس كەو و JنMووچەد نايەو-ـــشواھ ىل"گتـــشورـــس "ب
 ۆتو"ئ ىنا^باد و رايدان ىز"گەڕ "ل ىت"ي^پ "نادروك ىسانوش تاكەد تس"ھ او شيراجكMدن"ھ .تاكەد
 ىتــــــسورد ىك-نتــــــشي"گ-ت ەو"نيژMوت و ەو"ندركريب ىناكەوارــــــسان ەدۆتيم "ب "ك ر"بووروەد ڵ"گ"ل
 ادـ-ت ىۆتو"ئ ىز"گەڕ و ەو"ت-Xۆكەد ىدروك یینيياـئ ى"ياـك "ل كـ-تاـك ت"بياـت"ب ،Jباـن Jچ ەوەراـب"ل
 "ل "ك ن"ھ ىنييائ ىۆتو"ئ ىڕەواب ىرووتلوك ىم"تسيس و-ن"ل ناي ،ناتواھ م"ك و ن"مگەد "ك Jنيبەد
 "یينييائ ەڕەواب ىنيبناھيج ىزاوايج واو"ت ىك"يەو"نتــشڕاد ت"نان"ت شيناي ،"يين نايك-خارۆــس اداتــس-ئ
 .نناكەوارسان و واب

 ووم"ھ ،ەوادMرگ ەو"ك"ي "ب ناي"ك"م"تــسيــس ىناك"ك"ي ى"ناژاو"تــسەد و كم"چ و"ئ ،ەوەرت ىك"يال"ل 
 ەو"نژMڕەدياد او اد"ك"م"تــسيــس و-ن"ل و نرگەدۆخ"ل نــش"چ"م"ھ و زاوايج ىك-ناما^-ت و ەو"ندركريب
 ىنتــش-ھ"ن و نانالەو ۆب راك "نايير-مائ ش"م"ب .دروك ى"كەريگ"م"ھ "نيــسان "ت-يــشخ"بب ىت"ياوەڕ "ك
 ى"تـساڕائ وود ىھ ر"گ"ئ ت"نان"ت ،ناكەو"ندركريب ىندركەو-ـشواھ و ناما^-ت و نووچۆب "ل ىت"ياژد
 ىت">ـــــــس"خ اد"م"تـــــــسيـــــــس و"ئ و-ن"ل :"نوومن ۆب .ن"كەد ،نب دروك ىندـــناون ى"ناو"چ-پ واو"ت
 كMدن-ھ ىال"ل ،نايـسانوـش ىك-ـش"ب "تۆب ى"ييۆخو-ن اناوت و"ئ و دروك ىت-ـس"ك "ل ەو"نووبووڕ"بووڕ
 و )ادــنۆك "ل( ىيەدر"ج و ىرگMڕ ،نووبيخاــي كەو – دروك ىنووب "ب راــي"ن ىرتيناو"ئ ت"بياــت"ب –
 ىال"ل مR"ب ،ەو"تMرنMوخەد دتھ...و )"مەدر"ـــس م"ل( ىعر"ـــش ىتR"ـــسەد "ل نووچرەد و ت"يـــشران"ئ
 وان-پ"ل اوەڕ ىXو"ھ و ى^-گـشڕۆـش ىحۆڕ "ل "ييتيرب – ىناتـسۆد و ىۆخ دروك رتايز – رت ىناـس"ك
  .دتھ...و ىنانداينوب و ىيەو"ت"ن ىەراو"ق ر"س"ل ىەو"ندركتخ"ج و ىيۆخ"بر"س

 ىكۆرك "ل - نو"كەدرەد دروك ىزاوايج واو"ت ىنيــسان وود كەو ادــش"كووڕ "ل "ك - ەز-ت وود م"ئ 
 نزاوخەد و ىدروك ىاگX"مۆك ىتــــشورــــس ن-Xەد ى-پ ىەو"ئ ۆب ن"ڤاڕ ك"ي اين"ت ،اد"ك"م"تــــسيــــس
 و-ن"ل "ك"ييۆرم ەدرايد ىانMو "ت-ـــشخ"بب ىت"ياوەڕ اديX"گ"ل "ك ن"كب "تـــشورـــس م"ئ ۆب ك"ي"ڤۆرـــش
 ك"ي و-ن"ل "ك ،"ي"ھ ناييرايدان ىماكائ نام"ھ "كەز-ت وود "يۆب ،ادر"ن-ـــــــسان ىويپـــــــس"چ ىرەوەداي
 دروك ى"نMو ادراب وود ر"ھ"ل اتەو"ئ ،ێو"كەدرەد ادندركت"لالەد ىم"تـــــسيـــــس ك"ي و ىنامز ىۆكوان
 ۆخ"بر"ــــس ىراتوگ "نبەد "ك ز-ت وودر"ھ ش"م"ب ."قەڕر"ــــس و مارائان و ژيتودنوت ىك-ڤۆرم ى"نMو
 "ناكەراتوگ متس"ب"م ەرايد – ناينووبدن"باپ ر"ب"ل و نن-پ"سەد "مانسان ىڕۆگ"ن كەو "نات">س"خ م"ئ
 ى"گلوخ "ل شينيــسان ى"ــسۆرپ .ك"ي "ب نبەد ،ەوەدروك ى"كەڕۆگ"ن "نيــسان ىندرك"تــس"جر"ب "ب –
 نايماوەدر"ب ناك"نش"چ"م"ھ ەرووتلوك و-ن"ل و ن"مەز ىوور"س "نچەد ناكانMو و ەو"ت-لوخەد اديۆخ
 "پورگ و ت"لليم و كروت و ىــــسراف و ىبەر"ع و ىنايرــــس و ىن"مر"ئ "قەد ىاــــشام"ت ۆت ،ێردەد-پ
 ىزاوايج "ب و نام"مەدر"ــس م"ئ ات ەو"تــساڕەوان ىناكەد"ــس "ل ر"ھ ،"كب ر"بوروەد ىرت ىناك"يينتيئ
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 ىك-ت"ياك"ح "تۆب رگMڕ كەو دروك ،ەووب"ھ ناينتو"كك"ير"ب اددروك ڵ"گ"ل ى"ناپورگ و تR"سەد و"ئ
 ىۆخ ىتـــــــسورد ىانام نيـــــــساندروك ،ادناكەوارـــــــسوون "قەد و-ن"ل ىەو"ندرك-ج Jب "ب "ك ،ىلەز"ئ
 ییزاوخيراگزڕ ىەوا^چپ"ن ىەو"نتوزب" و دروك ىت"يازائ "ب ندرك ىزاناش ەو-ش نام"ھ"ب .ێرگانرەو
 شيم"ھ و قەد ىرۆج م"ھ ادــياــيت "ك ك"ي"ماــنـــــــساــن "تۆب و "ييدروك ىقەد ى^Mدر"ـــــــس "ىدروك
 "ب ناد و ىيووژ-م ىت"يXوقام ىوور"ـــس "تۆچ ادراب كMدن"ھ "ل و ەوودرك دن"بروونـــس ى"ك"ييۆكوان
 ىتو"كـــــــش"ئ ىڤۆرم تــMد Jل ىاو اــت ،تــ-ناــن ىناــك"تو"كرەد و ىدــن"مت"بياــت و ىيووژ-م ىن"مەز
 !!"نام"ھ اتس-ئ "ك ەووب"ھ ى"ناتسMوX"ھ و نيناو^-ت و"ئ نام"ھ شيرەد"ناش

 ىناك"تـشرازوگ و انام ىەو"نركدرو و "ي"مكۆت "م"تـسيـس و"ئ ر"ـس"ل "ناييدۆتيم ىندركـشيئ ناموگ-ب 
 "ن و ىۆخ دروك "ن راج ى"برۆز ؛"م"تـــس"ئ ەرف ىكMراك ،ندناـــسان ىناكەژاو"تـــسەد و كم"چ تـــشپ
 ىم"تــسيــس ىەو"ندناــشەوX"ھ ر"ھ ك"ن "م"ئ Jبەداوناي-پ ،ن"كان "ــشيئ ەرۆج م"ئ ىXوب"ق شيرتيناو"ئ
 ،ێركەد ىرايد Jپ ادناھيج و-ن"ل ىدروك ىنووب "ك "ـــشيك-ـــسانوـــش ىندناخووڕ وكX"ب ،"نيـــساندروك
 و ننMدـك-پ "ك"م"تـــــــسيـــــــس ىناـك"ييتەڕ"نب "گموج ى"ناـت"ياـك"ح و"ئ ى"تۆب و-ن "تەوارخ "ك كـ-نووب
 نادروك ۆب "نات"ياك"ح و"ئ ىەو"نا^-گ "ك ك-تــسائ ات ،ەوارژMڕاد Jپ ى"كەو"نيــسان ىرگرەو ىت-ــس"ك
 و نووڕ نايناكەوادووڕ و ىياتۆك و ك-پتــــــسەد ."ــــــشخ"بەدوــــــسائ و واركXوب"ق شيرت ىناو"ئ ۆب و
 ك"ييرايـــــشۆھ ىندرك تـــــسورد ۆب ك"ن مR"ب ،ەو"نMرد^-گەد ماوەدر"ب "ـــــشەو"ئ ر"ب"ل ،ناركـــــشائ
 اددروك ىنيـسان "ب ر"بمار"ب "ل ى"نووبتم ىت"Xاح و"ل رگMوگ ىەو"نتـش-ھ ۆب وكX"ب ،ەوەدروك ىەراب"ل
 ىكMرۆج "ب رتيناو"ئ و كMرۆج "ب دروك "ك ەرايد ."ك"نيسان ىم"تسيس "ل ندرك یراگزMراپ و ىت"ي"ھ
 ،ندركاـگاـئ-ب و ندـناو"خ ىزارماـئ "ت"نووب "ك ەو"تەوا^-گ ناـيەدـنەو"ئ ناـيووم"ھ مR"ب ،ەو"ن^-گيەد رت
 سراف ناي بەر"ع ناي Jب دروك ى"كەوەرە^-گ اج ،ناك"ت"ياك"ح تــــشپ ىتــــس"ب"م تاكەداو ش"م"ئ
 "ك"م"تسيس او"ئ ەو"نن-مب نايۆخ كەو دروك ىندناسان ىناك"ت"ياك"ح ش"تاكو"ئ ات .ىد"ت-ب ،دتھ...ناي
 ،ىيووتـس"بق"چ "ب ناكەوادووڕ ىتوەڕ ىەو"نتـش-ھ ر"ـس"ب Jبەد ىر"گيراك و ەو"ت-ن-مەد ىۆخ كەو
 "ل Jبەد ىتيرب ەوەدروك "ب ر"بوروەد ىناــــكەو"ت"ن ىنادــــMرگ ىدــــنەوي"پ "ل – "نوومن ۆب – "ك
 "تـــــــشپ"ل ى"ناـناـھ"ب و ووناـيب و"ئ ناـم"ھ "ك كـيـــــــسالك ىك"يەو"نووبووڕ"بووڕ ؛ەو"نووبووڕ"بووڕ
 ىەو"نادـX"ھر"ـــــــس ىر"گ"ئ ەو"ت-ن-مب ىۆخ كەو دروك ىەو"نا^-گ ى"تاـكو"ئ اـت و ەووب"ھ رتـــــــش-پ
 ناــك"يينتيئ "پورگ ىەو"نووبووڕ"بووڕ ادــنرMدۆم ىناــھيج "ل ى"ياــناــم و"ل ەروود "كنوچ ،Jن-مەد
 ،ىناك"ماكائ ،ى"ك"كۆڕەوان ،ى"ك"ك-پتــــــسەد "ل ،"يەو"نا^-گ م"ل ك"ييراكناڕۆگ ر"ھ "يۆب ر"ھ .ىت"ي"ھ
 ناكەووتو"خ ەرگMوگ ۆخو"تــــساڕ ،دتھ...و Jن-ھەد ىم"ھر"ب ى"ت"ــــسام"ح و"ئ و ىناك"ناو"Xاپ ىانMو
 ىك-ت"ياـك"ح ىناوت"ن اـت "يۆب .تاـكەد ناـييو"خ-ب ەدرەد ىراـچوود و تاـكەد ناـيراز-ب ،ەو"تاـكەد رادـ-ب
 "ك"Xانيگرۆئ "ت"ياك"ح و-ن ىناك"ناڕۆگ Jبەد م"تـــــس"ئ ،Jن-ـــــسانب دروك رت ىكMرۆج "ب و ىژM^باد رت
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 ىك-ن"مەز ،"يين ناــسائ ىكMراك ندناــسان و نيــسان ىتــس"ب"م "ب ت"ياك"ح ىنتــشڕاد ۆخ .ێركب ڵوب"ق
 ىەو"ني^ــــس رتگنرگ ش"م"ل ،"تــــسيو-پ ىووب"ك"X"ك ىك-نادXاي"خ ىەو"ندناــــشەوX"ھ و ژMرد و روود
 ىدـيئ ،ەوارك"ن اـتـــــــس-ئاـت "م"ئ "ك ."تـــــــسيو-پ ىناـكەژاو"تـــــــسەد و كـم"چ ىەو"نركدرو و ناـكاـنMو
 "نيمەز "ب ىدنەوي"پ ىەريجنز و ەو"تۆتـــش-ھ ىۆخ ەو"ناكەواب "تـــساڕائ ىەو-چراوچ "ل ىـــساندروك
  .ەوودناسپ"ن ناك"ييت"يR"مۆك

 "نووب كRاچ اديساندروك ىراوب"ل اتس-ئ ات ى"ناتساڕائ و"ئ ني-Xەد ىتەڕ"نب ىت"باب ۆب ىەو"ناڕ"گ "ب 
 "ـــــش"ب و "ييۆخو-ن "ك"م"ھر"ب ىم"ك ىك-ـــــش"ب ،"ي"ھ نايزاوايج ىناخـــــشاپ و ەواچر"ـــــس و نرۆز
 "ييدنەوي"پ اديو-ن"ل و ىژەد اد-ت ىدروك ى"ييرووتلوك – ىيۆرم ايفارگوج و"ب "تـــــسەوي"پ ى"كەرۆز
 Jنەداد ووتو"كـــش-پ "ب ىۆخ "ك كMر"تن"ـــس ناو-ن ىدنەوي"پ ت"بيات"ب ،ناك"نـــش"چ"م"ھ و واژ^چك-ت
 ىرتك"ي ىندــناون و ندركاــنMو ى"ـــــــسۆرپ ،ەووتو"كرەد ريگ-جاــن ىك-ن"ت كەو "ك كــMراــن"ك ڵ"گ"ل
 ەو"ب كرد ،ەو"نيبەد درو دروك ر"ـــــــس"ل ووتاــھم"ھر"ب ىرووتلوك ىواو"ت"ل "ك مR"ب .ەودركناوارف
 نايك-ك"ي ،ەو"تMركب ناي"گ-ج اديتــــشگ رۆز ىدۆتيم وود و-ن"ل ناك"نووچۆب و ز-ت Jــــشەد "ك ني"كەد
 "ك ،"يار"گنوومژ"ھ ىتMدروك ادي-ت ى"ي"نزاب و"ئ ناي اددروك و-ن"ل دروك ر"ـــــــس"ل ەووب ندرك"ـــــــسق
 ۆب ر"ن-ــسان ىاميتنيئ ىۆھ"ب ت"نان"ت و ىX"گ"ل نايژ و "ييۆرم ەدرايد م"ئ ىنينيب ى"نايم"ل ێزاوخەد
 ىندركەزيرۆيت ىXو"ھ "ب ش"م"ئ ،ەو"ت-نMوخيب ،ەو"تاكنMوــش و-ن"ل ىتوازب ىندرك ىنيب-ت و نووبدروك
 ەو"نووبدروك ىەوەرەد "ل - ادەدناــــشين ىاو ناي - ىت"يوتــــسيو رت ى"ك"تــــساڕائ .ني"بەد وان دروك
 دروك تاخەدرەد ىۆخاو "يۆب ،Jنازب نايت"قيق"ح ىت"يتــــس"ب"م و تاكب "ييۆرم ەدرايد و"ئ ىرMدواچ
 ."يەو"نان-ھم"ھر"ب و ەو"ندرك-لريب ى"گ-ج ،رت ىك-ت"باب ر"ھ كەو ،"ك-ت"باب اين"ت ادو"ئ ىال"ل

 

 دروك ىندركەزيرۆيت

 و ندرك"ڤۆرـــــــش ىXو"ھ "ك ،اڕوريب ىواژ^چك-ت و وارخكMڕ ىكMڕۆت "ل تـــ-ب ىتيرب رۆيت ر"گ"ئ  
 ىنتـــشڕاد "ل ىۆخ دروك ىندركەزيرۆيت ناموگ-ب او"ئ ،ادەد ت"قيق"ح ىندركانMو ت"نان"ت و ندرك"ڤاڕ
 ىەراــب"ل ناــكەزاواــيج "نووچۆب و ز-ت ىنادــMرگ ى"ناــيم "ل ادەدــXو"ھ "ك ،ەو"ت-نيبەد اواــئ ىكMڕۆت
 "ب .ەو"تـMزۆدــــب ادــــيۆـخ"ل "يـيـنـتـيـئ "پورـگ م"ئ ىـت"قـيـق"ح "ب ك"ياــــناــــم ،ەو"ك"ي"ب دروـك ىـت"يـھاــــم
 ەو"ناـــيۆھ "ب "ك ،Jبەد "نار"ن-ھك-پ ەز"گەڕ و"ئ ىەو"نيزۆد ندركەزيرۆيت ،رت ىك"يەژاو"تـــــــسەد
 و"ئ ىنادـMرگەو"ك"ي"ب و ەو"ندـنMوخ "ل "ك"ـــــــسۆرپ و Jـــــــشخ"بەد اـناـم ىزاواـيج كەو نووبدروك
 ىتـشورـس ،ادووژ-م و-ن"ل نووب ،نامز ىتـسائ "ل – "نوومن ۆب – كەو ،ىناك"ييدن"مت"بيات و "یيزاوايج
 ىراك"ڤاڕ كەو ىيۆخو-ن ى-نالملم ،ىتMرادتR"ـــسەد "ل نتـــشي"گ-ت ،"ناييڕەواب ى"تو"كرەد ،"ناييك">-خ
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 ك-ت"قيق"ح "ب مەدر"ب"ل ش"م"ب .ێو"كەدرەد ،دتھ...و ادينش"چ ك"ي "ل ىنش"چەرف ،ناييووژ-م ىتوەڕ
 ناــي ،دروك ۆب رتيناو"ئ ىندركيت"يار"نMون ىۆھ"ب ،ادــتاــك ى"برۆز "ل رتـــــــش-پ "ك ەو"نينيبەد ناــمۆخ
 ەوار"گنوومژ"ھ ىكMراتوگ ىەو-چراوچ"ل – نايەو"نتــــــساوگ ىۆھ"ب ىناك"تو"كرەد ىنووبنو ت"نان"ت
 نادــن"چ ۆب دروك ىتMزMوار"پ ر"ـــــــس"ل ەو"ندركتخ"ج ى"گMڕ"ل ش"م"ئ ،ەوارك"ن-لريب ىياــتناــپ ۆب –
  .ەووب ەواردراش و ناھن"پ ،ەوەرت ىنتيئ و ىتR"سەد ىر"تن"س

 ەر"بوروەد و"ل "يين ناـيني^باد ناـمتـــــــس"ب"م ،دروك ىەو"ندركMوج و ىزاواـيج ني-Xەد "ك ناـموگ-ب 
 ناـيواژ^چك-ت ىدـنەوي"پ كـMڕۆت ادرتيناو"ئ ڵ"گ"ل و "يادـ-ت ىناو"ئ ى"ييۆرم – ىرووتلوك – ىفارگوج
 "ك ،ناـينووبزاواـيج ىراـيداـن و راـيد اـناـم "ب "ي"كX"خ و"ئ ىندرك كرد ناـمتـــــــس"ب"م ىەدـنەو"ئ ،ەوينچ
 رتيو"ئ و نيـسانۆخ "ب نب تـسەوي"پ نايـشيكMدن"ھ و ت-ب "ناتـسر"پز"گەڕ "نايانام و"ل كMدن-ھ Jـشەد
 "ل Jبان ىتيرب دروك ىندركەزيرۆيت – "م-ئ ىنووچۆب "ب – ەوەر-ل ىديئ .نايناو-ن ىدنەوي"پ و نيـــسان
 ىەدـنەو"ئ ،ىدروك ىنووب ىناـكەر"ن-ھك-پ ەز"گەڕ ىياـتواـھ-ب و ىزاواـيج ىناـكەروونـــــــس ىندركيراـيد
 ىەو-چراوچ "ل نايياراك ىندركناـشينتـسەد ڵ"گ"ل ،ادناھيج و-ن"ل Jبەد "يينتيئ "پورگ م"ئ ىەو"ندناـسان
  .اد"ناڤۆرم ىت-ماوەدر"ب

 نايراك "نايــش"كووڕ ى"ناو"ل كMدن-ھ ىال"ل ت"نان"ت و زۆXائ وكX"ب ،"يين اناــس ىكMراك "م"ئ ناموگ-ب 
 ىرايژ و ت"يناتـــسراـــش نادن"چ ىندركدروك "ب كەو ،ەو"تۆتو"ك-ل ىكانماـــس ىماكائ ەودرك ر"ـــس"ل
 ەرووتلوك ناو-ن"ل ىزاواـيج Jب و رتيناو"ئ ىنوومز"ئ "ل نيناو^-ت "ب ،شيتـــــــشگ"ب ۆخ !نۆك ىناـھيج
 و ىتـــــــسر"پز"گەڕ وەر"ب اواــئ ىەو"ندــنMوخ ێو"كەدرەد ،ەو"ناــك"ييكيناــكيم ەرووتلوك و كــيماــنيد
 مR"ب .ىي"چوان ناي ىيز"گەڕ ىريگر"تن"ـس ىتـسائ ات ،اوڕەد ووتاھم"ھر"ب ىراتوگ ىنووبيژۆلۆديائ"ب
 ەراو"ق و ندركرايد "گ-پ شيم"ھ و ت"قيق"ح ىەو"نيــــسان م"ھ ندركەزيرۆيت "ل تــــس"ب"م ى"تاكو"ئ
 مR"ب ريگ-ج ىك"يەو"ندنMوخ ۆب Jــــــسخەڕەد راوب او"ئ ،Jب ناك"ييزاوايج ىندركت"باب"ب و نيــــــشخ"ب
 .ار"گنوومژ"ھان مR"ب ريگ"م"ھ ىكMراتوگ ،"ناييژۆلۆديائان مR"ب رزھ ىن-ھم"ھر"ب ،"نارگ"نخەڕ

 

 "ي"ھ ىك"ييووژ-م وكX"ب ،"يين ێون ىك"يەژۆرپ ىنيـسان وان-پ"ل دروك ىندركەزيرۆيت ،ت-ب ك-نۆچر"ھ 
 ەوەدزۆن ىەد"ــس ىناك"يياتۆك "ل ىدروك یىريبنــشۆڕ - ىــسايــس ىMون ىراتوگ ىنادX"ھر"ــس "ل و
 نينيبەد ك-ل"گتــش ،ادنيــسانۆخ ى"نوومز"ئ و"ئ ىەو"ندنMوخ"ل مR"ب ؛ەواركر"ــس"ل ىــشيئ رۆز ات م"ك
 ىەوەرەد "ل ادــتاــك ى"برۆز "ل ،ارژMڕەداد ىناــك"ييتەڕ"نب ">-ھ ر"گ"ئ اواــئ ىەژۆرپ ن"خەدــيرەد "ك
 ناي "مانــسان "ب نيــشخ"ب ىت"ياوەڕ ۆب نادXو"ھ كەو ،ەووب ەو"يیدروك ى"ياك ىتــسورد ىەو"ندنMوخ
 مR"ب .)نووبيتــــشەدرەز ،نووب ىپورو"ئۆدنيھ ،نووب ىرائ ( ادريگ"م"ھ ى"مانــــسان و-ن"ل ەو"ندرك-ج
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 – ىتــسنازان و ىتــسناز – ندركيكۆكاد شيو"ئ ،"ي"نيــش-پ ىكMراي^ب ،ناكەژۆرپ ناو-ن ىــش"بواھ ى>-ھ
 ىك"ييرەدەر"ــس "ك Jــسواھ ىكMرتيو"ئ ت"بيات"ب ،"نووب"نرتيو"ئ" "ل "ييتيرب "نووبدروك" او"ك ىەو"ل
 ىژMرگنەڕ و"ئ ىنيــــــسانۆخ ىەژۆرپ ڵ"گ"ل Jنالملم رتپ و "ي"ھ ادX"گ"ل ناميرووتلوك و ىــــــسايــــــس
 "ل ك"ي ر"ھ ىەژۆرپ ناـمتـــــــس"ب"م "ك ەراـيد ،ەوودرك ىناـمنرMدۆم ىووژ-م ىناـك"يياراـك و "تو"كرەد
 "قەد و-ن"ل ،نووب"ن رتيو"ئ "ل نيـــــــساــن ىەو"ندرك^چ و"ئ ناــم"برۆز ."بەر"ع و سراــف و كروت
 "ك ىكەز نيم"ئ د"م"حم ى"ك"قەد ت"بيات"ب ،ەوينيب ەو"ييك-پــسەد "ل تــسيب ىەد"ــس ىناكەوارــسوون
 ىناـك"تـــــــساڕاـئ و دۆتيم رۆز ىك"يەداڕاـت و ىدروك ىخر"چواـھ ىاـيفارگۆيرۆتـــــــسيھ ىگن"ـــــــس "تۆب
 ىزف"ل ،)ىناـمثوع( ىيموومع ىريبع"ت ى"گ-ج"ل "ك (( :XJەد كـ-تاـك ،ەودرك ىراـيد ىيـــــــسوونووژ-م
 وان"ل شينم ،رت ىناك"ت"لليم ىدارف"ئ كەو ،ت"عيب"ط "ب ،دن"ــس ىواب ادايكروت "ل ،)ىنارۆت( و )كروت(
 ووم"ھ "ل "ك مدرك ىروبج"م ىمو"ق ىروورغ ەو ،درك سيح رتكاــچ مۆخ ىتەريغ اد"X"مۆك و"ئ
 مچيھ م"ك"مو"ق ىخيرئ"ت و �ــص"ئ "ب ق"حرەد مR"ب .م"كب راھظيئ مۆخ ى"ــســسيح م"ئ ادك-ت"ــصرف
 ىتەڕو^ـــــض ادـــــشيياود"ل "ن ،و"يووبارد ناماو ىكMركف ادبتاك"م "ل "ن "تقەو و"ئ ات "كنوچ ،ىناز"ئ "ن
 ى"ييمو"ق ىباـــــــــصع"ئ ،)ىلناـــمثوع( ى"عيماـــج ى"ميل"ك ەو ،ووبىد ناـــمدروك ىخيرئ"ت ىقيقد"ت
 ىناـــــــسوونووژ-م ىمەوود ىكواـب ى"قەد م"ئ ناـموگ-ب .))ەوەووبدركواـخ ك"ي"جەرەد اـت ىناـمووم"ھ
 "ك ني-Xەد ەدنەو"ئ اين"ت ەر-ل ،ىر"ـس ەو"نيچب ادرت ى"نۆب "ل Jـشەد "ك ،ێرگەدX"ھ رۆز ى"ـسق دروك
 و نيM^باد "نارتيو"ئ و"ل نيناوتب "م-ئ "ك Jبەد ىنووب ىيــــساندروك "تاك و"ئ J>ب ێزاوخەد ر"ــــسوون
 ىريگ"م"ھ ۆب "گMڕ "م"ئ ناموگ-ب .ناير"ــس ەو"نيMڕ"گب "ناو"چ-پ ى"مانــسان ىاود"ب ناڕ"گ "ب ەوMو"ل
 ر"ـس"ب دروك ىنتـشي"گاڕ ىانام"ب وكX"ب ،ىدروك ییز"گەڕ ىندركريگ"م"ھ ىانام"ب ك"ن ،تاكەدـشۆخ
 "ناڕۆگ "ب ناد و ێرگەدرەو ىلەز"ئ ىت">ـــــــس"خ "ك كــ-نMوـــــــش ؛ەوەزاواــيج ىك-تاــك و نMوـــــــش
 ڵ"گ"ل ،)ناتــسدروك ( ت-نان )وارتــسيو"ن ناي وارتــسيو ىفارگۆميد ىناڕۆگ "نوومن ۆب( ناك"ييتــشورــس
 ىناكەراـسخوڕ ،دتھ...و رتيو"ئ یی"ـشيم"ھ ىراكم"تـس و ناكەز"گەڕ ىڕۆگ"ن و ىدن"مۆكـش "ك ك-تاك
  .)دروك ىووژ-م ( ن"كەد ىرايد

 ىتR"ـسەد "ك ،JنMدك-پ "ييكيـسالك "یيريبنـشۆڕ ەراتوگ و"ئ ىك-ـش"ب "ياگديد م"ئ شاتـس-ئات اديتـساڕ"ل 
 ادتـشپ"ل ىۆخ - "ك"ييتMرادتR"ـسەد ىرۆج و تـسائ و ىناك"تـساڕائ ناو-ن"ل ىزاوايج Jب"ب – ىـسايـس
 ۆب "مانــــــسان ىندركناي"ب "ب ىتــــــسيو-پ ى"تاكو"ئ - ىناك"ييۆخو-ن ەو"نووبووڕ"بووڕ "ل و ەودركنو
 ىXۆڕ ێزاوخەد "ك "ناييتR"سەد ىك"ي"نيمەز "ب "تسەوي"پ "م"ئ .ىر"س ەو"تMڕ"گەد - "ي"ھ ىنارگX"ھ
 ر"ــس ۆب راــشف ىكMز-ھ كەو ىەو"ئ ۆب ،Jب"ھ اديت"يR"مۆك ىXاي"خ ىندرك"تــساڕائ "ل ىەوەر"كالك"ي
 ندناـــــــسانۆخ "ل "نتـــــــشي"گ-ت م"ئ "يۆب .ێرن-ھبراك"ب راك-نالملم ىرتيناو"ئ و "ك"ييت"يR"مۆك ەدنەوان
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 ت"نان"ت ،تادەد نيـــــسان ىناكەر"ن-ھك-پ ">كMوت ىەو"ندناـــــشەوX"ھ و ەو"نووچادۆخ"ب "ب "گMڕ رتم"ك
  .تادەد نيڕۆگ ى"تسائ و"ب "گMڕ ناي ێڕۆگەد ىەوەرەد ىشۆپووڕ اين"ت Jبب راچان ر"گ"ئ

 رتيو"ئ ر"ــس"ل ەو"ندركتخ"ج ،XJەدنام-پ "يەژۆرپ و"ئ ى"نايي-پر"ــس ىكMدناگن"ــسX"ھ ادك-تاك"ل "م"ئ  
 كروت ىانMو "ناو^ب( نيوودناـــسان-پ ىرتيو"ئ ىەدنەو"ئ دروك ىەو"نيـــسان "ل ەووب"ن راكواھ نووب"ن
 و "نارادرك"چر"پ ىك-نيـــــــساـن ادـتاـك ى"برۆز "ل "ك ،)"ك"ييت"يR"مۆك "Xاـي"خ و-ن"ل بەر"ع و سراـف و
 ش"م"ب .دوخ ر"ــــــس"ل ندرك"ــــــسق ۆب رەو-پ "تەووب مR"ب ،ەرايد ەو-پ ى>ق"ع ىX"بم"ت و "Xاك و چرك
 رتيو"ئ ىەوەرەد"ل ێزاوخب "ك ،"ناــييدۆتيم ىك"يەو"ندــنMوخ مەدر"ب"ل ەووب ناــھن"پ دروك ىت"يھاــم
 .ەو"تMزۆدب ەدوخ م"ئ ىنووب"ك"X"ك ىناك"ييراكەدرو و ێودب ناكەز"گەڕ "ل نووب"ن

 

 نايندركت"باب "ب ناي دروك ى"ناييكرەد ىنيسان

 رMژ "تاخب وارن-ــسان ىناكەرايدان و رايد ەز"گەڕ ڕ ێزاوخب ر"گ"ئ ،نيــسان ىك"يەژۆرپ ر"ھ ناموگ-ب 
 اديو-ن"ل "ك ەو"تMزۆدب ۆب ى"ييدۆتيم "نزاب و"ئ م"ك"ي ىواگن"ھ "ل Jبەد ەو"ب ىتــسيو-پ ،ىۆخ ىف-كڕ
 "ك"ي و ز"گەڕ ەرۆج وود ر"ھ ات ،ەو"تاكب لـــــش ىۆخ ى"ك"مكۆت "م"تـــــسيـــــس وارن-ـــــسان Jـــــشەد
 ك"يادو"م "ك Jبەد "تاك و"ئ ش"م"ئ ،نەدب ەو"تــــــسەد"ب نايۆخ ىناك"تــــــسورد انام نايناكەر"ن-ھك-پ
 ،تاكەدــــشۆخ ەو"نيژMوت-ل ى"ــــسۆرپ "ل ىيار"گت"باب ۆب "گMڕ و Jب"ھ وارن-ــــسان و ر"ن-ــــسان ناو-ن"ل
 ى"سان-پ  ى"نيناز ىتسيو و"ب "تسەوي"پ ر"Xۆك-ل "ب ىدنەوي"پ ى"ت"باب و"ئ "ت-بەد وارن-سان شيرتاود
 .ەواد-پ یرایXۆک-ل

 ادناييووژ-م ىنووب ڵ"گ"ل "كنوچ "نۆك ؛"يMون ىنۆك ىك"يەدرك ،ىەو"نيـــــسان ۆب دروك ىندركت"باب "ب 
 ىناخــشاپ "ب ەووب تــسەوي"پ و واو"تان ىك"ي"ــسۆرپ ادتاك و راب ى"برۆز "ل مR"ب ،ەودرك-پ ىتــسەد
 و وا^باد نينيبەد "يۆب ،"ك"نيـــــسان ىنار"ن-ھم"ھر"ب ىنتـــــشي"گ-پ و نتـــــشي"گ-ت ىتـــــسائ و ىرووتلوك
 ىياتناپ ڵ"گ"ل نتو"كك"ير"ب ىتاـــس "ل ت"بيات"ب – شيراج كMدن-ھ ،"نو واو"ت راج كMدن-ھ ،ە^چپ^چپ
 .تاكەد ناك"ناھن"پ و اركشائ "تسMوX"ھ "ل تشرازوگ و ەو"تMو"كەدرەد – ىدروك

 و  - ڤيتەزۆپ ناــي ڤيت"گ-ن – دروك ى"ناــياراــك ىيەداــماــئ ىمكوح "ب ،ێون ىمەدر"ـــــــس"ل مR"ب  
 "يياتناپ و"ل ،"دروك ىزۆد" ىوان"ب خر"چواھ و ێون ىــــسايــــس ىراتوگ و-ن"ل ك-ت"باب ىنووبتــــسورد
 ۆب نرMدۆم ىاوائژۆڕ ىنتــشي"گ-ت و-ن"ل ىەو"ندرك-ج ىمكوح "ب اھەور"ھ ،"ياد-ت ىناو"ئ ى"ييفارگوج
 "ل كMرۆج دروك ر"ــــس"ل ندرك"ــــسق و ەووب ادي"پ ۆب ىنــــش"چ ەرف ىياروود ،كيــــسالك ىتR"ھژۆڕ
 "ب "ك ،ت-ب ىيار"گت"باب ىزر"ب ىك-تــسائ "ب نتــشي"گ ىانام"ب "م"ئ ىەو"ئ Jب ،ەرايد ەو-پ ىيموادر"ب
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 ناك"ييMون و نۆك "ييرووتلوك "ناخـشاپ و ناك"نيـش-پ ەراي^ب "ل ىت-بيناوت نرMدۆم ىـساندروك ەو"يۆھ
 "ب ى"ــسۆرپ ر"ــس"ب نايت"قات واو"ت ناك"ييت"ياڤۆرم "تــسناز ىراوب ىناك"خر"چواھ ەدۆتيم و ێ^بباد
 .Jباكش اد"ك"ندركت"باب

 ىقەد چ ،وارــسوون ىقەد ىەوەرەد "ل دروك ىەو"نام ۆب ەو"تMڕ"گب "ييت"يام"ك و"ئ ىك-ــش"ب Jبگنەڕ 
 اـت ى"ييژۆلۆليف ەدۆتيم و"ب "تـــــــسەوي"پ ى"تاـك و"ئ اـت ،شيندركت"باـب "ب .رتيناو"ئ ىھ ناـي Jب ىXاـمۆخ
 "قەد ڵ"گ"ل ىرەدەر"س ،ەودرك اديتR"ھژۆڕ ىياتناپ ىەو"ندنMوخ ر"س"ب ىنوومژ"ھ اوائژۆڕ "ل اتس-ئ
 ىقەد نيرتم"ك شيدروك "ك .ەو"ت-ــــــسانەد ناك"ت"قيق"ح ادقەد و-ن"ل اين"ت و تاكەد ادناكەوارــــــسوون
 ى"كەر"بوروەد ڵ"گ"ل دروار"ب "ب – اديسانتR"ھژۆڕ ىراتوگ و-ن"ل ىنتو"كرەد او"ئ ،Jب"ھ ىوارسوون
 "ياك و"ئ تاكەداو ش"م"ئ ،"ي"ناييەديڕ"گ ىنينيب و جنر"ــــس رتپ "ي"ھ "ك ىەو"ئ ،Jبەد رادروونــــس –
 كەو ى"ناـييداـينوب "ناري"ق و"ئ ووم"ھ "ب ،Jب اـيژۆلۆپۆرثن"ئ و اـيفارگۆنت"ئ ،Jبەد ڵاز ى"ييتـــــــسناز
  .ەووترگ نايۆخ"ل ۆخ"بر"س ىتساز

 ادـ-ت ىناـي"ك"ماـنـــــــساـن ىتەڕ"نب ىك-ـــــــش"ب و ىت"ي"ھ دروك "ك ىەدـن"م"Xوەد "ييكەراز ەرووتلوك و"ئ 
 ادــــــشينMوــــــش ێدن"ھ "ل و ەوان-ھك-پ ىنايرەوەداي و ەوارزMراپ ادينار"ن-ھم"ھر"ب ىال"ل و ەووب ريگ-ج
 .ەوارنيب Jل ىدووـــــس دروك ى"ناييت"باب ىەو"نيـــــسان "ل م"كرۆز ،نواركزۆريپ و ىنييائ ىقەد "تەووب
 ەراـتوگ م"ئ ىندركـــــــشيئ ىاد"م و ەوارناز خ"ياـب-ب "ب ادـيدروك ییريبنـــــــشۆڕ ىراـتوگ و-ن"ل ت"ناـن"ت
 ،تاـكەد دروك ىندركت"باـب "ب ى"ـــــــش"گناـب ەراـتوگ م"ئ كـ-تاـك "كنوچ .ەو"تەوارك ۆب ى"گ-ج نيرتم"ك
 ،"ك"ييكەراز "ييرەوەداي ر"ــس ەو"تMڕ"گان و "ناك"يياتــس-ئ ەدرايد ىي-پر"ــس ىندركينيب-ت رتپ ى"كەراك
 ەراتوگ م"ئ ىكەر"ـس ىت">ـس"خ "يۆب .ش"كەوارـسوون ەرووتلوك ر"ـس ەو"تMڕ"گان راجكMدن"ھ ت"نان"ت
 ىووناـيب "ب مR"ب ،)ىيار"گدوخ( نيـــــــساـنۆخ ىXو"ھ "ل Jبەد ىتيرب و Jبەد "ناـييتاز ىك-ت"ـــــــساـم"ح
 رزھ رتم"ك ،ت-ب ەو"ندنMوخ تـــشپ "ل اوائ ىك-ت"ـــسام"ح ش"تاكو"ئ ات .)ىيار"گت"باب( ەو"ييـــساندروك
 ىناك"تـسMوX"ھ و ز-ت نينيبەد "يۆب ر"ھ .ێرگەد ۆخ"ل وارن-ھم"ھر"ب ىراتوگ ىت"پ ىك-م"تـسيـس كەو
 ىياگائ-ب و ىياگائ "ب – ەو"نايۆخ ن"يال"ل – ىناي"ب "گنەڕ و "یی"کوون"ھ نيـــسان "ل ەرMژب"تـــسەد م"ئ
 ىناك"تــــسەر"ك ىزاوال ىۆھ"ب ووكX"ب ىەو"نتــــشڕاد ەرابوود ۆب ك"ن ،ەو"نن-ــــشەوبX"ھ ى"كەداينوب
 مR"ب ،رەوام"ج ،ايديم ،ىــــسايــــس ىراتوگ "ت-بەد ىناــــسائ "ب ەراتوگ م"ئ نينيبەد "يۆب ،ناي"كەداينوب
 و Jبان ىك-نووب"ك"X"ك ادەدنەوان و"ل نيـــــــساندروك ش"م"ب .ێركان تـــــــسورد Jپ ىميداك"ئ ىراتوگ
 Jبەد انر"گ"ئ ،تاكب ەو"نيــسان "ب تــسەد ەوەرفــس ىXاخ "ل Jبەد تادبX"ھر"ــس ێون ىكMراتوگ ر"گ"ئ
 و ەو"ت-ن-ھبم"ھر"ب شەژاو"تــــسەد و كم"چ نام"ھ و ەو"ت-لوخب "ناييت"ــــسام"ح ى"نزاب نام"ھ و-ن"ل
  .ەو"ييساندروك ر"س "تاخب ێون ىك"ي"گناوڕ ێركان-ل ىەو"ئ ىMڕەواچ
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 ىميداـك"ئ ىكMراـتوگ ىەو-چراوچ"ل ێركەد Jل ىەو"ئ ىMڕەواـچ ادۆخو-ن"ل ى"نMوـــــــش و"ئ ناـموگ-ب  
 نووڕ ىكMدۆتيم و ەو"ت-Xۆكب دروك "ل "ناكيتام"تــــــسيــــــس ؛تاكب اديــــــساندروك ڵ"گ"ل ىرەدەر"ــــــس
 ىدروك ىميداـك"ئ ىاـگزەد ێرتوگەد ى-پ "ك "يەو"ئ ،تاـكب "تـــــــساڕاـئ ىناـك"ناـما^-ت و ىەو"ندركريب
 )دتھ...و ىتسناز ىەو"نيژMوت ىر"تن"س ،ايميداك"ئ ،اگنامي"پ ،ۆكناز(

 ەرووتلوك و"ب نتــــس"بتــــشپ "ب و ادەدX"ھر"ــــس اديدروك ى"نيمەز "ل ىميداك"ئ ىندنMوخ ى"تاك و"ئ  
 تـــسەد ،ەو"تMرژMڕەداد – زاوايج ىك-نتـــشي"گ-ت "ب – اديتR"ھژۆڕ ىياتناپ "ل ى"يياوائژۆڕ "ييميداك"ئ
 "ناخــــــشاپ و"ب تــــــشپ ،ادناك"ييت"ياڤۆرم "تــــــسناز ىراوب "ل ت"بيات"ب ،تاكەد ىيەو"نيژMوت ىراك "ب
 ىدۆتيم و"ئ نام"ھ نامتــــس"ب"م ەرايد .ووب واب اد"يەو"نتــــساوگ ىغانۆق و"ل "ك ،Jتــــس"بەد "ييدۆتيم
 ىەو"نيژMوت و قەد ر"ـــس"ل "ندركراك ىتەڕ"نب ى"گ"Xۆك و درك ۆب نامەژامائ رتـــش-پ "ك "ي"ييژۆلۆليف
 .ىت"ينووبريگەو-ش و نتاھك-پ ىت"يينۆچ

 ىوە^ي"پ – ەو"ييڕوك و م"ك كـ-X"مۆك "ب – ەدۆتيم م"ئ ەو"ك"يووز "ل ،اد"م-ئ ىميداـك"ئ ى"ياـك "ل 
 "ب ووب تـسەوي"پ و "ناييـس"ك"كات ىراك رتپ ك-ناگنەرد ات و ادينادX"ھر"ـس ىغانۆق "ل مR"ب ،ەوارك Jل
 ىناخـــــشاپ و نووب ىت"ييڤۆـــــس ى"ناخباتوق ىووچرەد ناي"برۆز ىچر"گ"ئ "ك ،ەوەرەژMوت ك-X"مۆك
 "ب نووبڕەواـب ىەو-چراوچ"ل ،ار"گەو"ت"ن ىك-تاـــــــس"م"ح ك"يەداڕاـت و "ي"ناـخباـتوق م"ئ ىژۆلۆدـياـئ
 مR"ب ،ەوەدركەدۆك ەو"ك"ي"ب ىناي"برۆز ،"تـــــسەدرMژ ىنال"گ ىزاوخيراگزڕ ىەو"نتووزب ىمـــــشورد
 ر"گ"ئ – ىرۆز ەر"ھ ىـــــش"ب "ك"ناخـــــشاپ و ەو"ندركەد"ن ىۆك ىميداك"ئ ىۆخ"بر"ـــــس ىك"ياگزەد
 كMدروك "ل نايــــساب "ك كMرۆج "ب ،ووبدرك ناھن"پ ناي"برۆز "ل ىدروك ىت"قيق"ح – ىواو"ت ني-X"ن
 "ناخـــشاپ م"ئ ى"تاك و"ئ "يۆب ر"ھ .ووب"ھ ىانام و ەو"تMرـــسانەد اد"ناخـــشاپ و"ئ و-ن"ل اين"ت ،دركەد
 "ب ى"ت"قيق"ح و"ئ ،ام"ن ىناراج ىق"نوەڕ "ناــــــس"ك و"ل كMدن-ھ  ۆب ناي ووب زاوال ىۆخ "یيژۆلۆديائ
 ىناكانام ،"ناييتــــــسناز ىم"خ ىــــــساندروك اتــــــس-ئ ات "ك Jب"ن نايك-ــــــس"ك دن"چ ىال ،ووب ارد دروك
 .ام"ن ىووش-پ

 "ك ،"تـسيو-پ ىرتXووق "م"ل رۆز ىەو"ندنMوخ ىـساندروك ۆب ىت"ييڤۆـس ى"ناخباتوق ،ت-ب ك-نۆچر"ھ
 م"ل ،ناكەدەو"ن "ل ،ىدروك ىميداك"ئ ىم"تـــــسيـــــس ك-تاك "ك ،ني-Xەد ەدنەو"ئ .ني"يان ىت"قەرەد ەر-ل
 ىكMدر"ب "نبەد و ەو"ت-بەد ناي"گ-ج اديو-ن"ل ووز "ناــــس"ك م"ئ ،Jن"ــــسەدوەرب ناتــــسدروك ى"ــــش"ب
 م"ئ ىدۆتيم و رزھ ىناـــشينتـــسەد رۆز ىك"يەداڕات و ىدروك ییميداك"ئ ىـــساندروك ى"ياك ىتەڕ"نب
 ،دروك ر"ـــــــس"ل ندركراـك ىراوب"ل ر"ھ ،"ناوارز"ماد ەزاـت اـگزەد و"ئ و-ن"ل مR"ب .ەوودرك ناـي"ياـك
 ىكMراتوگ "ت-بب ێزاوخەد "ك ىــسايــس ىكMراتوگ "ب Jبەد روتــس"ئ تــشپ رتايز "ك"ييتــشگ "ناخــشاپ
 ۆب - ەو"ت"ن "ل نتــشي"گ-ت ىتــساڕان و ىتــساڕ "ل رەد"ب – ار"گەو"ت"ن ىك-ت"ــسام"ح و ار"گنوومژ"ھ
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 ەراوب ىناـــك"نـــــــش"چ"م"ھ "ياـــك ىەو-چراوچ "ل ناـــي"تو"كرەد و ن"مەز و-ن"ل دروك ىەو"نيزۆد
 ،اــيژۆلۆپۆرثن"ئ ،اــيژۆلۆيـــــــسۆـــــــس ،اـــــــــساــي ،اــيفارگوج ،ووژ-م ،بەد"ئ ،ناــمز( ناــك"ييت"ياــڤۆرم
 ەدۆتيم ر"ب ەدرب ناياناھ "ناياگزەد و"ب ر"ــــس ىنارەژMوت ت"ــــسام"ح نام"ھ"ب .)دتھ...وايژۆلۆكياــــس
 ،ێرگبرەو ىميداـك"ئ ىمرۆف ناـيناـك"ييـــــــساـندروك "Xو"ھ ەو"ييكينك"ت ىووڕ "ل اـت ،)ىژۆلۆليف( "كەواـب
 ى-پ"ب ،ىدروك ىـسانوـش ىەو"ندنارز"ماد ى"ـسۆرپ و-ن"ل ك"ييريگ-ج نناوتب ەو"ـشيكۆڕەوان ىووڕ"ل
 ىەراو"ق ىەو"نيزۆد ش"م"ل نامتس"ب"م ەرايد .ەو"نزۆدب ،"ك"ت"سام"ح و راتوگ "ب دن"باپ ىنتشي"گ-ت
 مR"ب .نان-ھ ناموان ى"نايتـــــسناز "ياك و"ب تـــــسەوي"پ ىناك"قەد ىندرك"ڤۆرـــــش ىMوتوود "ل ەدروك
 تــــــشپ ى""نيق"تــــــساڕ ىانام "كات" ىەو"نيزۆد ۆب اين"ت ر"ھ تــــــسەدر"ب ىناك"قەد ىندرك"ڤۆرــــــش
 ىك-تـــــــس"ب"م وكX"ب ،JنMدـك-پ "كەدۆتيم ىكۆ^ك و ەواـب ادـيژۆلۆليف ىدۆتيم "ل كەو ،"يين ناـيناـكە^Mد
 "ل و Jپـــــس"چب وارن-ـــــسان ى"ك"ييووژ-م "نووب ات ؛"ناك"قەد ىندرك ىXامۆخ شيو"ئ ،"ي"ھ نايـــــشيرت
 ىەو"ب ،"كەدۆتيم "ب "نووبدـن"باـپ ر"ھ ش"م"ئ ىماـكاـئ ناـموگ-ب .Jب"ھ ىت"ياوەڕ ادـيتـــــــشگ ىۆكواـن
 "ب نتــس"ب تــشپ "ب ،ەو"تاكەد ناك"ييۆرم "يۆرگ و رووتلوك ىياتواھ-ب و ىرەور"ــس ر"ــس"ل تخ"ج
 .ادقەد و-ن"ل ناينتو"كرەد

 

 ىساندروك ىراك ىك-تس"بر"ب كەو ىميداك"ئ ىاگزەد ى"تاھك-پ

 دۆتيم ىت"يژيتارتس "يين س"ب ەدنەو"ئ ر"ھ ،ىميداك"ئ ىاگزەد ىساندروك ىم"ھر"ب "ل نتشي"گ-ت ۆب  
 ىندركتسورد ىكينك"ت ،Jبەد نامشاب رۆز ىكMراكواھ ىەو"ئ وكX"ب ،ەو"نينMوخب "ك"نيسان ىنتشڕاد "ل
 ن"ناكينك"ت و"ئ نام"ھ – نينيبەد رت ىك-م"ك كەو – "كنوچ ،ەو"ناو"ئ ن"يال"ل "ــــــساندروك ىرەژMوت
 ىتــــــشرازوگ  ىــــــشۆخ ىەوەرەد ۆب ت"نان"ت ،تاكەد Jل نايوە^ي"پ "كاگزەد "ك"ييــــــساندروك ۆب "ك
 .تاكەد Jپ ى"ك"نيسان ىناك"ت">س"خ

 ەو"يۆخ ىناك"ييدنەوي"پ ىم"تسيس ىراب رMژ "تاخەد رەژMوت ،ەو"ك-پتسەد "ل ر"ھ ،ىميداك"ئ ىاگزەد 
 ىناكامگۆد ام"نب و رەژMوت ،رايتـــشر"پر"ـــس و رەژMوت ،ڕۆپـــسپ ىژ-ب"ناو و رەژMوت ،اگزەد و رەژMوت(
 ،ێو"كەدرەد ادندناگن"ـــسX"ھ نيرتەداـــس "ل ،ش"ناييدنەوي"پ و"ئ "ك ،)واركوە^ي"پ ىەو"نيXۆك-ل ىزابMڕ
 "ك نين-ــــــسانب ىيار"گكات ى"مرۆف و"ئ او ر"گ"ئ ،تادان "ىميداك"ئ ىيار"گكات" ىنادX"ھر"ــــــس "ب "گMڕ
 "ك ،"ي"نارگ"نخەڕ ىەو"ندركريب و ىتـــسناز ىنان-ھاد ىیميداك"ئ ىرەژMوت ىندركتـــسورد "ل تـــس"ب"م
 "ل زاوايج ێركب Jل ىەو"ئ ىMڕەواچ و Jب"ھ ىۆخ"بر"ــس ىیتــسناز ىیت-ــس"ك ەرەژMوت م"ئ تاكەداو
 و"ل ىەو"ئ ىچ"ك .ێژM^باد ىناكەرايــسرپ و ميت و ێودب ى"ك"ييڕۆپــسپ ىت"باب "ل ىناك"ييڕۆپــسپواھ
 ەراوب "ل نارەژMوت "ىميداك"ئ ىنووبەو-ــــــشواھ" ر"ــــــس"ل "يەو"ندركتخ"ج ێركەد ىنيب-ت اد"ناياگزەد
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 ىاو ات ،تاكەد روتـس"ئ تـشپ ەز-ت م"ئ واركوە^ي"پ ىدۆتيم "ك شيت"بيات "ب ،ادناكەو-ـشواھ "ييڕۆپـسپ
 و"ئ ىندناگن"ــسX"ھ ىناكەرەو-پ "كنوچ ،Jب اد"ييەو-ــشواھ و"ل ناكەو"نيژMوت ىتــسناز ىاھ"ب تMد Jل
 و ماـكاـئ و"ئ ،تاـكەداو "ي"م"ئ ر"ھ .نوودرك ىXۆ^تنۆك اـگزەد ىیميداـك"ئ ىت"ي>ق"ع و نڕۆگ"ن "ناراـك
 رتك"ي"ل رۆز ،ن"گەد ى-پ ادناك"نــش"چ"م"ھ "ياك "ل ىــساندروك ىراوب ىناكەو"نيژMوت ى"ناماجن"ئرەد
  .ێرك"ن نايناكەرەژMوت ىت-س"ك ىزاوايج "ب تس"ھ Jب"ن ن"مگەد "ب و نچب

 ىەو"ندركريب "ك ،"ك"ييميداـك"ئ "م"تـــــــسيـــــــس ىەڕەواـب و"ئ ۆب ەو"تMڕ"گەد "نووچك-ل م"ئ ناـموگ-ب 
 و نووبدـن"باـپ وكX"ب ،"يين ى"كەر"بوروەد "ب رەژMوت ىناـك"ييدـنەوي"پ ىكەر"ـــــــس ىـــــــسرپ "نار"ن-ھاد
 و"ئ ىرەدـيھاو"گ Jبەد ەو"ندركريب ىدـيئ ،"ييتەڕ"نب "ـــــــسرپ ناـك"ييدـنەوي"پ ىەو-چراوچ ىنتـــــــساراـپ
 .ت-ب "ييدن"باپ

 – مR"ب ،ەراـيد ەو-پ ىنووب"ك"X"ك "ل كـMرۆج – ادـماـكاـئ "ل – ناـكەرەژMوت ىم"ھر"ب ،تـ-ب كـ-نۆچر"ھ 
 ەوەدروك ىەراـب"ل ىراـيناز ىنووب"ك"X"ك "ل "ييتيرب – ادەد "گMڕ واركوە^ي"پ ىدۆتيم ى"يەداڕ و"ئ اـت
 ىXاو"ھ( "نادروك ىXاو"ھ ى"ناـييدۆتيم ىەو"نا^-گ ىاـناـم "ب شيراـيناز ىەو"ندركۆك .ناـينيـــــــساـن ك"ن
 رتپ ەو"نيژMوت ىەواركدن"ـس"پ ەرۆج م"ئ "كنوچ ،)دتھ...و ىبەد"ئ ،ىژۆلۆيـسۆـس ،ىيووژ-م ،ىفارگوج
 "ك ،ۆتو"ئ ىك"يۆكوان ر"ــــــس "نMرخب ىەو"ئ ۆب ،ناك"ييرايناز ىندركدن"بمرۆف و ندركن-لۆپ "ل "ييتيرب
 "يەو"ئ ر"ب"ل ر"ھ .درك نامـــساب رتـــش-پ "ك ەدروك ى"ندركت"ياك"ح ى"ـــسۆرپ و"ئ نام"ھ ىر"كواو"ت
 ێرگانرەو ۆخ"بر"ـس ىەراو"ق و "ناھن"پ ت"باب ىكۆ^ك اد"نەواركن-لۆپ "ييرايناز و"ئ تـشپ "ل راجرۆز
 اب ،Jبەد رەژMوت ىناك"ييدۆتيم و ى>ق"ع ىاناوت ىەوەرەد "ل ەوارXۆك-ل ىەدرايد ىنيـــسان ى"ـــسۆرپ و
 "نيـسان و"ئ ر"ـس"ل ندركراك ۆخ .Jبووب "ىتـسناز ىەو"نيXۆك-ل ىزابMڕ ىناكاـسMڕ" ىدن"باپ شيـشاب "ب
 "يۆب ر"ھ .ەو"تـــــــساـئ م"ئ "ت-چب تاـكاـن Jل ىاواد رادـيدـنەوي"پ ىاـگزەد و ەوارناز"ن و"ئ ىكر"ئ "ب
 ىراكوە^ي"پ و رگ"نخەڕ ىرەژMوت ك"ن ،"ييرايناز "ل ^پ "ك "نايەو"ئ ىتـــــسناز و شاب ەر"ھ ىرەژMوت
 )دروك( ەوارXۆك-ل ىت"باب تادەد ىۆخ"ب "گMڕ و "ي"ھ ىۆخ ىف"ـسل"ف ى"گناوڕ "ك ،ۆخ"بر"ـس ىدۆتيم
 نايندركXۆرتنۆك ىXو"ھ – ەو"كاگزەد ن"يال "ل – ووز ىياود ى"ناس"ك م"ئ .تاكب ىەزيرۆيت و Jسانب
 ەڕۆت و"ئ و-ن"ل شيناي ،نMركەد رابت"مۆت "ىميداك"ئ ىفروع" "ل ووچرەد و رەدال ێڕ"ل "ب ناي ؛ێردەد
 ى"ك"ييدن"باپ "ب "ك "نايەو"ئ ،تسوردن"ت ىرەژMوت ىديئ .نبەدنو ،"تسەوي"پ ەو"ي-پ "كاگزەد ى"نيتۆڕ
 "X"مۆك و"ب ش"م"ئ ،"ك"ييتــسناز "ياك ىميداك"ئ ىڕۆپــسپ "ت-بەد ات ێ^بەد ىرەژMوت ىناك"لپ ەو"يۆخ
 .نرگەد ۆخ"ل دروك ىەراب"ل ێون ىرايناز نيرترۆز "ك Jبەد "يەو"نيژMوت

 نيەدب ەو"ب ەژامائ Jبەد – ني"كب واو"ت ىميداك"ئ ىــساندروك ر"ــس"ل نام"ــسق ىەو"ل ر"ب – ادەر-ل 
 ىر"نXاپ نيناز ىتـــــــسيو ناك"ييميداك"ئ اگزەد و-ن"ل "ك ،ني"كەد "نارەژMوت و"ئ ر"ـــــــس"ل "ـــــــسق "م-ئ
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 نزاوخەد و نەو"نيژMوت ىكير"خ ،ەواـــــــسخەڕ ەو"ندركريب ۆب ى"م"ك "تخ"تووڕ و"ب و "ناـيندركراـك
 ىگن"ـــــــس - ناـي"ييت-ـــــــس"ك و"ب "م-ئ ىنووب"نيزاڕ ناـي نووبيزاڕ "ل رەد"ب – ناـيميداـك"ئ ىت-ـــــــس"ك
 ىكMراب "ت"نووب و "نيووب كياد"ل ىواو-ـش "ب ەو"ناكاگزەد ىمحەڕ "ل ى"ناو"ئ ك"ن ،ت-ب نايناك"Xو"ھ
 "ب نايدنەوي"پ كيزن و روود !نايناكەو"نيژMوت ەراك و ىدروك ىیايميداك"ئ ىناـــشر"ـــس ىـــسروق رۆز
 ڵ"گ"ل و نXاـك و چرك و ىی-پر"ـــــــس ىك"ييراـيناز "م"ك ىر"براـك"ب ىەدـنەو"ئ ،"يين ەو"ييـــــــساـندروك
 "نايناك"فيلئ"ت" راج ێدن"ھ ىچر"گ"ئ ،نين انــشائ ناي"ك"ييڕۆپــسپ ىتــسناز ىدۆتيم ىام"نب نيرتەداــس
 – اديــسايــس و ىميداك"ئ ىدنەوان "ل "تخاــس ىزمەڕ ىك"ي"يامر"ــس و "نايمھەو ى"گ-پ ىمكوح "ب –
 زر"ب" و "!ەو"نيXۆك-ل و ساب ر"ب "نMرخەد " و ێركەد ۆب ناي"ــش"گناب ەزاوان و ەرو"گ ىم"ھر"ب كەو
 و"ئ ،واركیراـيد ىك"ييدـنەوەژر"ب ۆب "ي"ياـمر"ـــــــس و"ئ كەو ىناـن-ھراـك"ب ىاود مR"ب ،"!نMرن-خرنەد
 و ز-ت ك"ن "ي"ناـــــــس"ك م"ئ ى"ناژۆڕ ىتـــــــسMوX"ھ ەو"ت-ن-مەد ىەو"ئ و نبەدـنو ووز "نا"راـكاـــــــش"
 "ناياگزەد و"ل كMرۆز ىتـسناز ىـسوونەراچ ،"ـسروق ەراب م"ئ ىەو"نام "ب ىديئ .نايناك"نووچۆبوريب
 شيـــــــساــندروك ىرووتلوك و ەو"ت-ن-مەد ىراــيداــن "ب ادــيناــھيج و ىي"چواــن ىميداــك"ئ ىدــنەواــن "ل
 .Jبان دايز و تاكەدم"ك

 ناك"ييرايناز ىندركن-لۆپ و ەو"ندركۆك ىكر"ئ و قەد "ب ىميداك"ئ ىرەژMوت ىدن"باپ ر"ــــس ەو"نيMد  
 "ل ەو"ـــــــش-پ ىزيڕ ىنارەژMوت "ل كـM^ب ۆب ىميداـك"ئاـن ىرورغ "ل كـMرۆج ەدۆتيم و"ئ "ك ني-Xەد و
 ىرايناز ەو"ت-بب ^چ ادەو"ل ناييتـسناز ىزاناـش نوودرك Jل ىاو و ەوودركتـسورد ،ىـساندروك ىراوب
 ،ەووتاھ ۆب نايەزاوان ىك"ي"مان"گX"ب دوخاي ،"ي"ھ ناي"قــــــسناد ىك-ب-تك ناي ،ەووتو"كتــــــسەد نايەزات
 "ييت-ــــــس"ك ىكەر"ــــــس ى"تو"كرەد "ت-بەد ش"م"ئ "ك ،!ەوينيب نايوارنيب"ن ىك-ــــــسوونتــــــسەد شيناي
 – ىتـسناز ى"يامر"ـس "نبەد "ناييرايناز و ب-تك و "مان"گX"ب و سوونتـسەد و"ئ ىديئ ،ى"ك"ييميداك"ئ
 ،نەدان ى"كەراوب ىرت ىناڕۆپــسپ و رەژMوت "ب نينيبەد راجرۆز ت"نان"ت ( اد"كەدنەوان "ل و"ئ ىزمەڕ
 رتپ ،ەو"ت-نيبەد ادنايو-ن"ل ىۆخ ىنووب "ك ،)!Jبەد اركـــشائ نايتMڕۆپـــسپ ىزاڕ "م"ب Jباو ناي-پ "گنەڕ
 ى"ندركخرۆق م"ئ ناموگ-ب .تاكب "ڤۆرش ناك"قەد ىناك"نش"چ"م"ھ ەدن"ھەڕ ىت"يويناوت ەدن"چ ىەو"ل
 ىندركخرۆق ۆب ىت"ي"ك"ييميداـك"ئ اـگزەد ەو"ـــــــشيو"ئ تــــــــشپ "ل و رەژMوت ىەو"ندركتخ"ج شيقەد
 ."ت"قيق"ح م"ئ ىەو"ندراش اي نتسخرەد ۆب Jن-قلوخيەد ى"يياتناپ و"ئ و ت"قيق"ح

 "ب س"ك ووم"ھ و ێ^بەداد ناــك"ييراــيناز و قەد ر"ب "ب ىزۆريپ "ل كــMرۆج ،اداواــئ ىت"Xاــح "ل 
 ىديئ .تاكب )نووبدروك ىناك"تو"كرەد( ادنايو-ن ىناك"ت"باب ر"ــــس"ل "ــــسق ێرنازان ەو"ئ ى"تــــسياــــش
 ىانMو رتپ "گنەڕ "ك ،Jـــشاتەداد ادييميداك"ئ ىنادXاي"خ "ل نادروك ۆب ك-نۆكيائ ،ىياـــسائان ىكM"ڕەواب"
 وە^ي"پ ت"قيق"ح ادMو"ل ندرك تــــشرازوگ "ل ى"ت"يژيتارتــــس و"ئ ى-پ"ب ى"ك"ت"قيق"ح ك"ن Jب دروك
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 ،نيـــــسان ى"كەواركیيـــــسايـــــس"ب "ييلليم "تـــــسائ "ت-چەد ك-تاك و ەزۆريپ ىك-نۆكيائ ش"م"ئ .ێركەد
 نيرتم"ك )ىندناونۆخ ىت"يينۆچ و ت"يھام "ل ندركرايــــــسرپ ىنووب"غەد"ق ىانام"ب( و ێرتــــــسر"پەد
 "نبەد ناك"قەد "كنوچ ،JنMژوروەد "ك"ييلليم "ت"ــسام"ح دروك ىرت ىك-نيــسان ۆب ىياــسائان ىۆگوتفگ
 شيزاوايج ىنيــسان ،و ێرن-ــساناد اد-ت ىدروك "ك ەو"نــشخ"بەد "م"تــسيــس و"ب ىياوەڕ و رەديھاو"گ
 .ێركب Jل ىواچ "رفوك" و ىزۆريپ ىندناكشك-ت كەو Jشەد

 "ك "يادەو"ل ،ەر-ئ ىناـك"ييميداـك"ئ اـگزەد و-ن ىنارەژMوت ۆب ،ەدۆتيم و"ئ ى"ـــــــش-ك ،ەوەرت ىك"يال"ل 
 "ل ىەو"ئ ى"ناريگ"م"ھ ىنينيب "ب "گMڕ – ادراوب ێدـــن"ھ "ل ناـــينووب"ن ت"ناـــن"ت – قەد ىم"ك
 ناــــسيد – ىدروك ىەراو"ق ىاتــــس-ئ "ك ،ادان "ار"گنتو"كــــش-پ ىت-ماوەدر"ب" ێرتوگەدي-پ اد"كەدۆتيم
 – ناكەزاوايج "ييتــسناز "ياك ىر"ن-ھك-پ ىم"تــسيــس ىەو-چراوچ "ل ىنووب"تــس"جر"ب ى-پ "ب ني-Xەد
 م"ئ "كەدۆتيم "ب ىنووبدن"باپ ىۆھ"ب ێزاوخەد و ێد رەژMوت ر"گ"ئ مR"ب .ەو"تMزۆدەد ادي-نMود و-ن"ل
 نيرتم"ك و ەراـــيداـــن ىناـــك"ييتەڕ"نب ەر"ھ "گموج "ي-نMود م"ئ Jنيبەد ،)!تاـــكيەد ناـــي(تاـــكب ەراـــك
 "ل و تاـكەدـنو ىۆخ اد"كەدۆتيم ىواژ-گ "ل وكX"ب Jبەد دـ-موئاـن ر"ھ ك"ن ،"ي"ھ ى"ناـقەد ى"تو"كرەد
 ر"ــــــس "تاخەد رت ىك-مھەو ەرۆج تاكب Jپ ىكرد ىەو"ئ-ب ،ت-ب Jچ Jل ىك-ــــــساندروك ىەو"ئ ىرب
 ."ك"نيسان ىناك"مھەو

 ،"ييـساندروك ىراوب ىرەژMوت ىندركراك ىرەدناھ "ناييـسايـس ىك"ي"گناوڕ و ت"ـسام"ح ىەو"ئ ر"ب"ل 
 ادنايواركXوب"ق ىك-فــسەو ىاود"ب ادرتيناو"ئ ىناك"قەد "ل ،"يين ادتــسەدر"ب"ل ىXامۆخ ىقەد ر"گ"ئ "يۆب
 و ىت"يR"مۆك و ىــسايــس "نيمەز و ىرووتلوك "ناخــشاپ و "نيــش-پ ەراي^ب و"ئ ووم"ھ "ب ،ێڕ"گەداد
 م"ئ ى"ڤۆرـــــــش رەژMوت راـجم"ك ادەر-ل .ەوودرك دروك ۆب ىە"رتيو"ئ" م"ئ ىاـنMو ىXۆ^تنۆك ى"ييرزھ
 "ك ،ێرMژبX"ھ ناـيەو"ئ اـت ،Jبەد ناـك"ييراـيناز ىنركدرMوR"ھ ىكير"خ ىەدـنەو"ئ ،تاـكەد "ناـخـــــــشاـپ
 ادــك-تاــك"ل ،تاــكەد ناــيار"گنتو"كـــــــش-پ ىماوەدر"ب ىتنەر"گ و Jن-ـــــــشخ"نەد دروك ىناوج ى"نMو
 ىناكەرووتلوك "ل دروك ىندركXاي"خ ىناكاناوت و رتيو"ئ ىنيەز "ل نتـشي"گ-ت "ب "گMڕ اوائ ىك"ي"ـسۆرپ
 ىمكوح "ب ەو"ندركريب ىريگ-جاــن و "نارادرك"چر"پ ىت"Xاــح "تاــخەد رەژMوت اــھەور"ھ ،تاداــن رت
 رتيناو"ئ ىــــــساب ڵ"گ"ل "ي"ھ ىدروك ۆب و"ئ ى"يانMو و"ئ ى - اھەڕ ىنووب ژد وكX"ب - ەو"نتاھ"نكMڕ
 .نايۆب

 و"ل دروك ر"ـــس"ل رتيناو"ئ ىندرك"نراك ناي ناي"ك"ييڕۆپـــسپ ر"ب"ل ،نارەژMوت "ل ێدن"ھ رت ىك"يال"ل 
 ىندركدن"مت"بيات ىكينك"ت ر"ب "ندرباناھ ى"گMڕ"ل ش"م"ئ ،ن"كەد تـــــسورد قەد نايۆخ نMد ،ادەراوب
 ،ناك"ييژۆلۆكياــس ،ىژۆلۆيــسۆــس ،ىناو"نامز ،ىبەد"ئ ەرۆيت ىندركدن"مت"بيات "نوومن ۆب ؛ەوەريگتــشگ
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 "ت-ــشخ"بب ىت"ياوەڕ و ت"يXوقام م"ك ىن"يال ناي ،Jجنوگب اد"ك"ييدروك ەراو"ق ڵ"گ"ل كMڕ ىەو"ئ ۆب
 ."يەراو"ق م"ئ ىەو"ندنMوخ

 نوگر"ئ د"م"حم ناـڤرزھ كەو ،"یين ىندركاـھ"ب-ب ىاـناـم"ب ىژۆلۆليف ىدۆتيم "ل نترگ"نخەڕ ناـموگ-ب 
 "نـيـچ ىـنـيـنـيـب و ەو"نـيزۆد ۆـب "تـــــــسيوـ-ـپ ىـكـMدۆـتـيـم "م"ئ "ك نـيـنازـب Jـبەد وـكـX"ب ،Jـن"ي"گەدــــياڕ
 رۆز "ل دروك ىنووب ى"تاكو"ئ ات "كنوچ ،ىدروك ىەراو"ق ان ناموان ىەو"ئ ر"ــــــس ىناكەووب"ك"X"ك
 ىك-نۆيــسيدارت ىەو-چراوچ"ل و تــسورد ر"گ"ئ – "كەدۆتيم او"ئ ،ەرايدان ادن"مەز و-ن"ل ەو"ييدن"ھەڕ
 و ر"ن-ھك-پ "ك"ي "ل كMدن-ھ ىنينيب "ل Jبەد نامــشاب ىكMراكواھ – ێرن-ھبراك"ب ەو"ييميداك"ئ ى"مكۆت
 ىناـك"غاـنۆق ىناـك"م"ھر"ب "ل "ك تاـكەد فـــــــش"ك ۆب ناـمۆتو"ئ ىدـن"ھەڕ ؛"نووب م"ئ ىناـك"ييتەڕ"نب
 "ل "ك ەووب"ن ەوەراتوگ و"ئ ىنتـشڕاد ر"ـس"ب نايـشير"گيراك و نووب وارنيب"ن اديـساندروك ىرتووـش-پ
 – ناـمينيب كەو – ىەو"ئ ىراـبر"ـــــــس "م"ئ .اركەد Jپ ىراـك و ارن-ھەدـم"ھر"ب اد"ك"نيـــــــساـن ىماـكاـئ
 ك-م"ك رەژMوت ر"گ"ئ و ووڕ"نيتــسخ ۆب ەوەرتيناو"ئ ىناك"قەد و-ن"ل ىدروك ىندركنيــشن-ج "كەدۆتيم
 او"ئ ،)قەد ىكەواـن و ىكەرەد ى"نخەڕ( Jن-ـــــــسخە^يەد "كەدۆتيم ى"يي"نخەڕ از"ف و"ب Jبەد دـن"باـپ
 و ناك"نيــــش-پ ەراي^ب ىناك"يير"گيراك ىرMدواچ و Jنيبب "ندركنيــــشن-ج م"ئ ىناك"ييراكەدرو Jــــشەد
 ناي ەو"نتــــــش-ھ و ندركانMو "ل ناك"ييروتلوك "ناخــــــشاپ ى"ناكيتام"تــــــسيــــــس ىندركراك ىت"يينۆچ
 .تاكب ادوارسوون و ىعم"ج"تسەد ىرەوەداي و-ن"ل سانوش ىناكەز"گەڕ ىەو"نتش-ھ"ن

 

   ىساندروك ىراك ۆب ێون ییميداك"ئ ىاگزەد ىندنارز"ماد ىر"گ"ئ مەدر"ب"ل

 ىم"تـسيـس ىەو"ندناـشەوX"ھ د"ق"ب ىدروك ىميداك"ئ ى"م"تـسيـس و"ئ ىەو"ندناـشەوX"ھ اداتـس-ئ "ل 
 وودرباڕ ى"Xاــس دن"چ ىنوومز"ئ ؛"ت"محەز ىــشيەو"نتــشڕاد ەو-ــش نام"ھ"ب ،"م"تــس"ئ ىــساندروك
 "ك ،ەووتــشڕاد ىۆخۆب ىك"يانام و ىژەد اديۆخو-ن"ل و "ي"مكۆت دنەو"ئ "ي"م"تــسيــس و"ئ تــسخيرەد
 ادـير"ـــــــس"ب – ەو"يـــــــشۆخ ىوور"ـــــــس "ل ر"گ"ئ – ىكرەد ىك-نووچۆبوريب ت"ناـن"ت و ەژۆ^پ ر"ھ
 "ل ىەو"ئ ىاود مR"ب ،Jن-جنوگيەد ادـيۆخ ى"ي"تاـھك-پ و"ئ ڵ"گ"ل و تاـكەد ىXاـم ووز ،ێرن-پ"ـــــــسب
 ىۆخ "ك تاـكەد ى"تـــــــساڕاـئ او و كۆڕەواـن Jب ىك-مرۆف "تاـكيەد و ەو"تاـكەد ىXاـت"ب ى"ك"كۆڕەواـن
 كەو شيكەرەد ىرMدواچ ۆب وكX"ب ،"ك"م"تسيس و-ن ىنامادن"ئ ۆب ر"ھ ك"ن "ك ك"يەداڕات ،ێزاوخيەد
 .ێرنازەد دايز "ب ىندركەدايپ و نMرنيبەد اھ"ب Jب ىنووچۆبوريب و ەژۆرپ

 كەو( "كاگزەد ىسان-پ ىەو-چراوچ"ل و ىكينك"ت ىتسائ "ل "ندركۆمان رتاود و "نترگۆخ"ل م"ئ ر"گ"ئ 
 ىيەو"نيژMوت ىكMراك و "نان-ھم"ھر"ب و"ئ ىرادرك ىتـسائ "ل او"ئ ،"ياوائ )تـسناز ىن-ھم"ھر"ب ىنMوـش
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 ەو"ندركريب ىدۆتيم "ل م"ھ – نيڕۆگ ىندركXوب"ق و ێو"كەدرەد رتقەز رۆز ،اديــساندروك كەو ىت"پ
 و رتايز ىەو"نووبراگنر"ب ادMون ىXو"ھ مەدر"ب"ل و رتم"تــــس"ئ – ندركــــشيئ ىزاو-ــــش "ل شيم"ھ و
 ێو"ناــيەد و "ي"ھ ناــيك-تـــــــس"ب"م ەرەژMوت ەزر"ت م"ئ ىەو"ئ كەو( JنMونەد ژيتودــنوت راــجكM^ب
 .)!نەدب ىيەو"ت"ن ىدنەوەژر"ب"ل

 و-ن"ل ك"ي"ياك كەو و ێركب ىـساندروك ىراك "ب ەو"نووچاد-پ Jبەدر"ھ ،اد"گتـسMو اود "ل ۆخ مR"ب 
 ەدۆتيم ىنيڕۆگ "ب "گMڕ اديايت "ك ،ىتـــــسناز ىك-م"تـــــسيـــــس ىەو-چراوچ "تMرخب اديميداك"ئ ىاگزەد
 اوائ ىك-تــش "ب تــسەد ێو"نامب ر"گ"ئ .ێركبــشۆخ واجنوگ و ێون ىدۆتيم ىندركنوومز"ئ و "كەواب
 ىۆتو"ئ ىر"تن"ــس ىەراب"ل تن-موگر"ئ ؛ەو"ني"كب اتــس-ئ ىناكاگزەد ىك"يەوەرگ-ج "ل ريب Jبەد ني"كب
 "ب .تاـكەد راـك ادەراوب م"ل كـMرەو-پ چ "ب و نۆچ Jنازب اـت ،ووڕ"ني"خب "ناـييـــــــساـندروك ىەو"نيXۆك-ل
 ت"ناــن"ت و ىفيرع"م و ىكينك"ت ىك-نا^باد "ك Jبەد ىماــكاــئ "تاــكو"ئ اواــئ ىەژۆرپ "م-ئ ىنووچۆب
 و داينوب ەوەزاوايج ىكينك"ت و زاوايج ىنتـــشي"گ-ت "ب و Jب"ھ ادووـــش-پ ىم"تـــسيـــس ڵ"گ"ل ىدوجو
 ىندركتـسورد ىناك"ييكيـسالك ام"نب "ب نووبدن"باپ ادـش"تاك و"ل مR"ب .ێرژM^باد ى"ك"ييرزھ "ناخـشاپ
 ىەوەرەد "ل "ك شي"ناو"ئ ىت-ـــــــس"ك ت"ناـن"ت ،)ەواـب اـتـــــــس-ئ كەو( ساـندروك و رەژMوت ىت-ـــــــس"ك
 و"ئ ى"ييدۆتيم "ييريگ-جاـن ووم"ھ و"ب ،نيدروك ییريبنـــــــشۆڕ ىواـب ىاز"ف ىەداز مR"ب ،نناـكاـگزەد
 ەزاــت ىاــگزەد ىم"ھر"ب او"ئ ،ىناــكەواــباــن و واــب "توەڕ ناو-ن ىزاواــيج Jب ەووترگ ىۆخ"ل "ياز"ف
 رت ىناـكەژۆرپ و اـگزەد "ك Jبەد ناـيماـكاـئ ناـم"ھ شيناـك"ييـــــــس"ك"كاـت ەژۆرپ ت"ناـن"ت و وارز"ماد
 .ەووبناي"ھ

 و ز-ت و دۆتيم ىنيڕۆگ ى"ــــش"گناب ادي-ت "ك رادق"نوەڕ ىك"ي"مانر"ب و ك"يەژۆرپ ووم"ھ"ل ر"ب "يۆب 
 "يياتناپ ىوارز-ب ىك-ن"ت كەو و واچر"ب "ت"ي"ن ۆمان "كەراك ات ،ى"كب دروك ىنيسان ىەراب"ل نووچۆب
 .Jبەد ىناكانام و ىميداك"ئ ىت-ـس"ك ىەو"نتـشڕاد "ب تتـسيو-پ ،ێرك"ن ادX"گ"ل ىرەدەر"ـس "ك"ييتـشگ
 وارن-ھم"ھر"ب ى"فيرع"م "ب نتــــــس"ب تــــــشپ "ب ووز "ييت-ــــــس"ك م"ئ ىناك"نۆك "مرۆف كەو انر"گ"ئ
 و نەدب رت ىك-بلاق"ل ىـــــساندروك رت ىكMراج نەدب نايۆخ"ب "گMڕ ،ن"كەد ادي"پ ۆتو"ئ ىك-تR"ـــــسەد
 رتپ نينيبەد كەو ،ننMونب "ك"نيــــــسان ىوارد-پ"گMڕ ىن"يال "كات كەو نايۆخ و ن"كب ىووتــــــس"بق"چ
 ەدۆتيم "ب ناــي"ناــيار"گيراــيناز ىك"ييراداــگاــئ ىمكوح "ب ،ىريبنـــــــشۆڕ ىرMژب"تـــــــسەد "ل كــMدــن"ھ
 ر"ـــــس"ل نايناي"ك"ييزمەڕ "يامر"ـــــس شيناو"ئ و ەو"ن"كەد ر"ـــــس"ل ىتخ"ج ماوەدر"ب ناك"خر"چواھ
 و"ئ ى"نانيــــش-پ ەراي^ب و"ئ و ىۆخ ىنووبدروك Jناوتب Jبەد "يMون "ييت-ــــس"ك و"ئ وكX"ب .ەوانداينوب
 "ت-بب و Jنيبيبب ك"يەدرايد كەو و اديۆخ "ل دروك ىەورەد "ل ،Jن-پ"ـــــسەد ادير"ـــــس"ب نووب ى"مۆف
 ىياگزەد ىكMراتوگ ووم"ھ ىوور"ـــس"ل ،ىناكەو"نيژMوت ىەژۆرپ و ىت"پ ىك"يەو"ندركريب ۆب ك-ت"باب
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 شيدروك ر"گ"ئ ،ت-ب "فيرع"م ىنان-ھم"ھر"ب ىتــسيو نووب رەژMوت ىرەو-پ "كات اتاو .ەو"ييــسايــس –
 ت"ناــن"ت و ندركت"باــب"ب ىواــيـــــــش ادو"ئ ىال"ل او"ئ ،ێرن-ھبم"ھر"ب ر"ـــــــس"ل ى"فيرع"م Jـــــــشەد
  .Jبەد ندركەزيرۆيت

 "ت-بب و تاــگب-ت دروك "ل ێون ىك-م"تـــــــسيـــــــس "ب ێزاوخەد ىميداــك"ئ ىاــگزەد ر"گ"ئ "تاــكو"ئ  
 ر"ـــس"ب Jبەد او"ئ ،"نتـــشي"گ-ت و"ل نبەد نامراكواھ ى"ناژاو"تـــسەد و كم"چ و"ئ ۆب ك"يەواچر"ـــس
 ت"بيات"ب ،ەوادنايووڕ ادناھيج"ل ،ىناكەو-ــــشواھ اگزەد "ل "ك Jبەوارك اد"ييدۆتيم "ندن"ــــس"ــــش"گ و"ئ
 نارەژMوت ۆب ندركەزيرۆيت ى"گMڕ "م"ب اــت ،ادــناــك"ييت"ياــڤۆرم "ياــك "ل دۆتيم ىناــك"ماوەدر"ب "ناڕۆگ
 ىەو-چراوچ "ل Jب دروك ىەو"ندرك-ج ىميداك"ئ ىـــــــس"ك ىـــــــشيئ ى"تاكو"ئ ات انر"گ"ئ .Jببـــــــشۆخ
 ى"نوني"ك و ەو"ت-ن-مەد ىيووتس"بق"چ "ب ىساندروك او"ئ ،ەو"ييتسناز ىەو"ندركريب ىواب ىم"تسيس
 ەو"يۆھ"ب "ك ني"گاــن "ييدــنەوي"پ ەڕۆت و"ل و ەو"ت-باــن ىددــيج ىراــيـــــــسرپ ىووڕ"بووڕ ىدروك
 "تاكو"ئ ندركراك ىدۆتيم .Jــشخ"بەد ناھيج"ب و ىۆخ"ب انام )ادX"مۆك و كات ىتــسائ "ل( نووبدروك
 ىت"ينۆچ و ىدروك ىت"يي>ق"ع ىناــكەراــيداــن و راــيد "يياروود تاــكب Jل ناــماو Jناوتب "ك "ياراــك
 و ىرەوەداــي "ل ك"ير"ھ "ب "ت"يي>ق"ع و"ئ ىناــك"ييدــنەوي"پ ى"ناــيم"ل ش"م"ئ ،نينيبب ىندركـــــــشيئ
 و نەداـماـئ "ناـيار"گنوومژ"ھ ادـيدروك ىوارـــــــسوون و ىكەراز ىرووتلوك وودر"ھ "ل "ك ندركXاـي"خ
 "تـس"جر"ب رۆز ات م"ك – "ك"ييكالاچ ىتخ"تووڕ و "ياك "ل رەد "ب – ى>ق"ع ىك"ييكRاچ ووم"ھ و-ن"ل
 ىەدنەو"ئ ،دروك ىەو"ندنMوخ ۆب "یين ێون ىدۆتيم ىنان-ھاد ىانام "م"ئ .ن"كەد ى"تـــــــساڕائ و نبەد
 ،ني"كباو ر"گ"ئ .ىدروك ىناخـــشاپ ڵ"گ"ل "نايندناجنوگ و نايناك"ناخـــشاپ "ل "ناكەواب ەدۆتيم ىني^باد
 و م"ئ ى"نيــــش-پ ىكMراي^ب و انMو ووم"ھ ىوور"ــــس"ل و نينيبەد ىدروك ىــــسانوــــش رت ىكMرۆج"ب
 .ەو"تMرسانەد "ييۆرم ەدرايد م"ئ ەوەو"ئ

 


