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 یەرابەل ەوەنیڵۆکێل یرۆپــسپ ،یــسایــس یکالاچ ،رەــسوون ،رەژێوت باجۆم دازرھەــش

 .ەیۆتنرۆت یۆکناز ەل ێتیرادیلۆس و یناسکەی یەوەنیژێوت یسرپرەب ،)یژۆلۆنژ( نانژ

 و چۆک ،گــنەج یناــکەییرەگیراــک یەراــبەل یرۆجوارۆج یکێلەگەوەنیژێوت و بــێتک

 یەگناوڕ و تەڵوەد ،)رەدنێج(دنەیاز ؛نانژ ینووبرێف و ەدرەورەپ رەــــسەل یژیتودنوت

 رەــــس ەوەتەنواڕێگەو ناـیکێدـنەھ ەک ،ەوەتەنووبوالب و پاـچ یراـکرێف ەل یتــــسینیمێف

 .یدێوس و یسنەڕەف ،ینامڵەئ ،یبەرەع ،یسراف ،یدروک یناکەنامز

 ،مزیــسکرام ؛ەناڕێگــشڕۆــش ینووبرێف( :ەل نیتیرب باجۆم رۆتکد یناکەراک ەل کێــشەب

 ەب )نووبرێف و دـنەیاز ،کەڵەچەڕ :سکراـم ەل نووبرێف( ،٢٠١٧ )تــــسناز و مزینیمێف

 .٢٠١٠ )نووبرێف و یژیتودنوت ،گنەج ،نانژ ( ،٢٠١٢ رتنپراک اراس یراکواھ

 یناـکەماــجنەئ یەوەندرکواڵب .واربواـن یناـکەراـک یناـکەگنرگ ەرەھ ەییدـنەمتەبیاـت ەل

 .رەنوھ یناکەزاوایج ەوێش ەب یتەیناکەوەنیژێوت

 یەراـبەل ەیەوەنیژێوت یراوب یدروک ریەغ یناـکەنەمگەد ەرەژێوت ەل ەک باـجۆم رۆتکد

 ڵووق و ناوارف یکەیەوێـش ەب وودرباڕ یەیەد ێـس ەک ەییمیداکەئ ینژ ەقات و ناتـسدروک

 ،ایکروت ،نارێئ ەل ناتــــسدروک ینانژ ەب ناکەرادیدنەوێپ ەلەــــسەم رەــــسەل یەوەنیژێوت

 ینانژ" یبێتک ادەراوب مەل یناکەمەھرەب ەل .ەواد ماجنەئ ارۆپــــساید و ایروــــس و قارێع

 ینامز ەب ەک ەکێبێتک اینەت اتــسێئ ات ەک ،)٢٠٠١( ە"ناکەدروک :تەڵوەد ێب یکەیەوەتەن

 ،تەــسایــس ،ووژێم یەگنوــس ەل دروک ینانژ یناکەناــشۆکێت و نایژ یەرابەل یزیلگنیئ

 .ناکەییتەڵوەدوێن اسای و نییائ ،نامز ،رووتلوک ،ەگڵەمۆک

 یەوەنیژێوت یتەڵوەدوێن یۆتیتــــسنەئ" یناـکەرەنێرزەماد ەل کـێکەی اـھەورەھ واربواـن

 ۆب کێخۆد یەوەندرک ەب رۆز یتـــسیوێپ یماڵەو ەل ١٩٩٧ یڵاـــس ەل ەک ە"دروک ینانژ

 یەوەندرکزرەب و نانژ یفام یناکەییتەڵوەدوێن ەراوب ەل دروک ینانژ رەــــسەل ەوەنیژێوت

 یتاڵەھژۆڕ و ارۆپــــساـید ەل ،ناـکەییدروک ەگڵەمۆک ەل ی)رەدـنێج(دـنەیاز یگنەــــسواـھ

 .ارزەماد تساڕەوان

 ەوەنیژێوت یۆتیتـسنەئ( یوان ەب ناـسید تروک یکێناڕباد شاپ ڵاـسمەئ ەیەوارزەماد مەئ

 .ەوەدرک ێپ تسەد یۆخ یکالاچ )دروک ینانژ رەسەل
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 رەتیپ( ینەمەپاچ ی)تەــسایــس و ووژێم ،دروک یلەگ( یبێتک ەڵەمۆک یرۆتیدێئ باجۆم

 رێژ ەل ێون یکەیەناو ینترگرەو ۆب ەنانادەمانرەب یڵاقرەــــس و ەووب ۆتــــسەئ ەل )گنیل

 .ۆتنرۆت یۆکناز ەل )رووتلوک و یراگنەرەب ،ووژێم :دروک ینانژ( یوان

 ەک ەکێبێتک یناــــشینوان "یــــسانبێتک و ییووژێم یکەیەوەندنێوخ ،ناتــــسدروک ینانژ"

 ڵاـس تـسیب )رووپ نەــسەح ریمەئ رۆتکد( یەکەرەـسواھ یراکواھ ەب باجۆم

 .ەیادەناخپاچ ەل اتسێئ و ینیسوون ەب ەوودرک نایتسەد رەبوەمەل

 ،دروک یناـنژ یەراـبەل نیناز یناـنێھمەھرەب ەل وەئ یڵۆڕ یەراـبەل باـجۆمرۆتکد ڵەگەل

 یناـکەنووچۆب اـھەورەھ و یۆخ یووتاـھاد و رتــــشێپ یناـکەژۆڕپ یکۆڕەواـن

 نامەیۆگوتفگ مەئ دروک ینانژ یەرابەل ەوەنیژێوت یاتـــسێئ یناکەـــشێک یەرابەل

 .درک

 

 ت)ناکەدروک ،توەڵوەد ێب یکەیەوەتەن ینانژ( یبێتک رەبوەمەل ڵاــــس تــــسیب ەوێئ*

 ەیەراب مەل تۆخ یناکەوەنیڵۆکێل و ەوەنیژێوت اداتـــسێئ ەل و ەوەتەوودرک واڵب

 ەنارەنێھاد و لووق و ناوارف یکەیەوێــــش ەب ناــــشواھ یکێنێتــــسەب دنەچ ەل

 و ؟یەکەد ناـیەب نۆچ ەیەگێڕ مەب نادەژێرد و یماوەدرەب .یەدەد ێپ ەژێرد

 و نیناز یناـنێھمەھرەب ییاـتناپ ەل دروک ینانژ و ناـتــــسدروک ڵەگەل تیدنەوێپ

 ؟ینێگنەسەدڵەھ نۆچ ەفیرعەم

 .ەییسایس یشیرت یەکەشەب و ەتەبیات و یسخەش ەرایسرپ مەئ یماڵەو ەل کێشەب :باجۆم

 ەل یەتاک وەئ و ۆکناز یمەدرەــس ۆب ەوەتێڕەگەد یەکەییــسەک ،یــسخەــش ەــشەب

 ێوەل و ١٩٧٠ یڵاس ەل ۆکناز ینۆساردیفنۆک ەل ،مووب یسایس یکالاچ ادۆکناز

 ینوچۆب ەوەریمەئ نەیال ەل و مووب اــنــــشاــئ )رووپ نەــــسەح ریمەئ( ڵەگەل

 ادەنایاتەرەـس وەل رەھ و یـسان مناتـسدروک یـسایـس یەوەنتووزب و یمزیـسکرام

 ەک کێنژ یەوەنووبووڕەبووڕ ،مووب سراف یکێنژ کەو مۆخ یەگێپ یراداگائ

 نارێئ یرت یناکەوەتەن ەب تەرابەـــس یینارێئ یتـــسیلانۆیـــسان یەوەندرکریب ەب

 و گەڕ ،نم ینامز و یرووتلوک ،ییەوەتەن یرەورەـس یەوەندرکریب .ەوەتێبەد

 یەدرەورەپ یواب یزاوێـش و نم یەنایـسراف یتـسینیڤۆـش یرووتلوک ەل یەـشیڕ

 .ووبەھ ادیوەلھەپ یرادتاڵەسەد یمەدرەس
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 کەو ریمەئ و نم ١٩٧٨ یڵاـس ەل نارێئ یمالـسیئ یـشڕۆـش یکێپتـسەد ەل ڵاـس دنەچ شاپ

 یراوب شەوەئ ،و نارێئ ەوەنیاڕەگ نۆیــــساردـیفنۆک یناـکەراـکدـنێوخ یەبرۆز

 ەب ،مدناـسخەڕ ۆب ەوەییـسایـس یووڕ ەل ناتـسدروک یناکەـسرپ ەب مییانـشائ یرتایز

 ێـشڕۆـش یاتەرەـس ەل یەناـشۆکێت وەئ و ناتـسدروک ییۆخەبرەـس یـسرپ تەبیات

 ادیتـــساڕ ەل و ناکەدروک ەک نینازەد ەوەئ .نووب ادارائ ەل ناتـــسدروک ەل نارێئ

 ،ناـنژ شاـپ ەل ەک نووب ەناـپوورگ وەل نارێئ یەکید یناـکەنیمەک ەوەتەن وومەھ

 ەل نم .نتوەک نارێئ یمالـسیئ یمیژڕ یمازین یـشرێھ و توکرەـس یجنامائ رەب

 یڵاــس ەل دروک ینادۆخرەب یناکەزێھ و نارێئ یمیژڕ ناوێنەل تــسەبرگائ شاپ

 .ەوەموام ێوەل ١٩٧٩ یڵاس ات ناتسدروک ەمووچ١٩٧٨

 ،ەمویـسوون شیرت ینێوـش ەل کەو رەھ ماڵەب ،ناتـسدروک ۆب ووب مرەفەـس نیمەکەی ەمەئ

 تاوائ و نایژ وان ۆب ووب ەوەناڕەگ ێب یکەیاگێڕ یکێپتـسەد نم ۆب ەرەفەـس مەئ

 یناــمز یرێف .ناــتــــسدروک یکڵەخ یرووتلوک و ووژێم ،ناــکەووزەراــئ و

 مییاگائ ،مۆخ یەنایـسراف یمزیلانۆیـسان ەب تەرابەـس و مووب )ینارۆـس(یدروک

 ڵەگەل نووب ازەراــش ،ەوەرت یکەیالەل .مب ڵاز ادیرەــس ەب ادمڵوەھ و درک ادیەپ

 یناـــسکەیان و یرەبارەبان ەب تەرابەـــس یرایـــشوھ و مزینیمێف و مزیـــسکرام

 ناـشاپ .انێھکێپ ینم یتـسناز و یـسایـس ینایژ ەل کێـشەب ەدرو ەدرو ،ییەوەتەن

 یــــسرپ اـتەھ ترگرەو مۆخ یەییەوەنیڵۆکێل و یمیداـکەئ یتاـناـکاـمیئ ەل مکڵەک

 و ەناـیدۆتیم و ناوارف یکەیەوێــــش ەب نارێئ یەکید یناـکەوەتەن ینووبەنیمەک

 نم ەگنەڕ ەوەخاد ەب ەک مێڵب شەوەئ ێبەد .ووڕەمەخب ییەوەنیژێوت -یتــــسناز

 و ەوارخکێڕ ەزاوێــــش وەب ەک مب سراــف یرەژێوت و یمیداــکەئ ینژ اــینەت

 ەگج .مەکەد ەکید یناکەنیمەک ەوەتەن و ناکەدروک یزۆد رەـسەل راک ەماوەدرەب

 و سرپ ڵەگەل ناوارف یکەیەوێــــش ەب تاڵەھژۆڕ یناـکەدروک ەگێڕ ەل شەوەل

 ،)اوائژۆڕ(ایروــس ،)رووکاب(ایکروت رت یەکەچراپ ێــس یناکەدروک یناکەزۆد

 .ەوودرک نایرەسەل مراک و مانشائ )رووشاب(قارێع

 

 ناتیتەیرایــسرپرەب و تــسناز و نیناز ینانێھمەھرەب یراوب ەل ناتناکەییکالاچ یــساب*

 یراکرێف یلوخ اھەورەھ و ەیاد پاچ رێژ ەل ەک ناتەبێتک وەئ و ادەناژۆرپ مەل
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 ناــکەدروک یەراــبەل کەیەوەنیژێوت ەرـیـجنز یرۆـتیدــێئ و ۆـتنروت یۆـکناز

 ناـتجناـماـئ و رەنڵاـپ رتگنرگ یوومەھ ەل و ەناـمەئ یــــشەبواـھ یڵاـخ  .نەکب

 ؟ەییچ

 یتەیینۆچ ەل ەوەنیژێوت اــنەد و ەیەھ ەوەرتکەی ەب ناــیدــنەوێپ ەناــمەئ وومەھ :باــجۆم

 دنەچ ەل نم .ەجنرەــــس یێج رتکەی رەــــسەل ەناراوب مەئ یرەگیراک و یدنەوێپ

 و نیــــسوون ەل نووتاــھکێپ ەک مڵاــقرەــــس ادەفیرعەم یناــنێھمەھرەب یراوب

 ،یرۆتیدێئ ،ییۆکناز یراکرێف یلوخ ییندرکەڵاڵەگ و نتــــسخکێڕ ،ەوەندرکۆک

 ەک ەیادەوەل ەنامەئ یدنەوێپ .دتھ و نادراتوگ ەریجنز یندربەوێڕەب یتـشرەپرەـس

 ،رووتلوک ،ووژێم یناکەراوب ەل نیناز و تسناز ەل کێرۆج یتشگ ەب نایوومەھ

 دروک ینانژ و ناتـــسدروک یدنەیاز و یزەگەڕ یناکەڵۆڕ ،تایبەدەئ ،ینازنامز

 ۆب ێریگبرەو شەنیناز و تـسناز مەل دووـس نیناوتەد .تاکەد ەوەنیڵۆکێل و ساب

 ،و رتاـیز یەوەنیژێوت یندرک ێجەبێج ۆب ێرنێــــسخەرب ەکەتەفرەد و یژێبەناو

 .تاــــکــــب ادەناراوــــب مەل تـــــــسناز یــــندرــــکــــناوارــــف یەدــــیراــــی

 ێبەد )یـسانبێتک و ییووژێم یکەیەوەندنێوخ :ناتـسدروک ینانژ( یبێتک یەرابەل

 ەب درک نامتـــسەد رەبوەمەل ڵاـــس تـــسیب رووپ نیـــسۆح ریمەئ و نم ەک مێڵب

 ینانژ یەرابەل ەوەنینژێوت و ەوەندنیوخ ەدەـس کەی ەبێتک مەئ .ەکەبێتک ینیـسوون

 اـتاو .تـێڕگەد یۆخ ەل یناـمڵەئ ،یــــسنەڕەف ،یزیلگنیئ یناـمز ێــــس ەب دروک

 ەمەھرەب ەک ەیەناــمز دــنەچ )یرـێـنـێـلـپـیــــسیدرـێـتـنـیـئ(یراوـبوـێـن یـکەیەڵەمۆـک

 یـــش یتەباب یەوێـــش ەب و ەوەتەوارکۆک وودرباڕ یەدەـــس کەی یناکەوارکواڵب

 ەوارکناخرەت مەکەی یــشەب ،شەب وود رەــس ەتێبەد شەباد ەبێتک مەئ .ەوەتەودرک

 ییایفارگۆج یەتوەکڵەھ یەچراپکەی و ەنەیالەمەھ ییووژێم یکێندناگنەسڵەھۆب

 وەئ و ەواچرەـس وەئ وومەھ یەوەنووچادێپ مەوود یـشەب .دروک ینانژ یـسایـس و

 ەژاو یەوێــــش ەب و ەوارک نیلۆپ وارکــــساـب یناـمز ێــــس ەب ەک ەیەناـتەباـب

 نیلۆپ ەتەباــب مەئ یارێخ یکەیەوەنووچادــیپ .ەوەتەوارکنووڕ ناــکەییکەرەــــس

 یژیتودـنوت و ناـنژ یندرک توکرەــــس یەراـبەل ەک تاـخەدرەد ەوەئ ەناوارک

 ەک ەواردـماـجنەئ یرۆز یراـک ناـتــــسدروک یەچراـپ راوچ رەھ ەل ناـیرەبمارەب

 یۆخ ەبێتک مەئ ادــتاــک ناــمەھ ەل .ەوەیەراــب مەل ەیەھ رۆز یترۆپاڕ و ەگڵەب

 ۆب رۆز یەواـچرەــــس دروک یناـنژ یەراـبەل ەک ەییتــــساڕ وەئ ۆب ەکەیەگڵەب



 

 6 

 و یزەگەڕ یدـنەوێپ تەبیاـت ەب ناـکەزاواـیج ەراوب ەل تـــــسناز یناـنێھمەھرەب

 مەئ ەک نیێڵب ێرکەد .ەیەھ رۆلکلۆف و تاــیبەدەئ ،ووژێم ،قالخەئ ،یدــنەیاز

 یتاـبەخ و ناـیژ ەب یددـیج یەوەندرکنووڕ ۆب ەگنرگ یکەیەواـچرەــــس ەبێتک

 ینووبەن رەبەل تاـکب ەوەئ ەــــشەگناـب تـێناوتاـن سەک رتیئ ،و ەدروک یناـنژ

 .تاکب ەوەنیڵۆکێل ەوەدروک ینانژ یەرابەل ەویناوتیەن ەواچرەس

 ەک منازەد تــــسیوێپ ەب ەیەوەندرکنووڕ مەئ ،ۆتنێروت یۆکناز یراـکرێف یلوخ یەراـبەل

 رووپ نەسەح ریمەئ یتسناز یراک ینادەژێرد ۆب ێنەداد خەیاب ۆتنرۆت یۆکناز

 .یژۆلۆدرۆک یتسیسکرام یناکەرەژێوت نیرتگنرگ ەل کێکەی کەو وەئ یڵۆڕ و

 ەل ەیۆکناز مەئ ،ریمەئ یتـسناز یەوێـش ینادەژێرد یتـسەبەم ەب وودرباڕ یڵاـس

 راج مەکەی ۆب )تـساڕەوان و کیزن یتاڵەھژۆڕ یناکەتەییناتـسراـش( ینامتراپێد

 یرووتلوک و ناـمز یەراـبەل یەنیواـھ ییەناو یەکەی ،رووکاـب یاـکیرمەئ ەل

 وومەھ ەل رۆز یراکدنێوخ و ارکێل یرۆز یزاوـشێپ ەک درک شەکـشیپ یدروک

 رەفعەج رۆتکد ەیەناو مەئ یاــتــــسۆماــم .درک ادــێت ناــیرادــــــشەب ناــھیج

 مەئ یەژێرد ەل ڵاـــسمەئ .ووب ۆیراتنۆئ نۆتلراک یۆکناز ەل یمالـــسیئلوخێـــش

 یگناـم ەل ێون یەنیواـھ یکەیەناو یەکەی ۆتنرۆت یۆکناز ،ادەییکالاـچ و ەگێڕ

 ەک اداینود ەل ەییەدرەورەپ و یراکرێف یلوخ مەکەی ەمەئ .تاکەد شەکـشێپ رایائ

 میەکەمارگۆرپ نم و ێرکەد شەکـشێپ دروک ینانژ یەرابەل یزیلگنیئ ینامز ەب

 ەوەکەیووڕ ەل ەناــیراــکرێف ەلوخ مەئ ەک نیێڵب نیناوتەد ەیۆب .ەووتــــسخکێڕ

 یکەیووڕ ەل و ریمەئ یناکەییتــسناز ەرووپەلەک ەب ەنانادزێڕ و نینازێپ یماجنەئ

 و رووپەلەک مەئ ینادەژێرد و نتــــساراــپ ۆب ەنم یناــکەڵوەھ یمەھرەب ەوەرت

 .تێب یژۆلۆدروک یندرکەشەگ و تەمزخ  ەل ەک کەیەتسارائ وەرەب ەیەییامنێر

 یناــــشینوان رێژ ەل گنیل رەتیپ ینەمەپاچ یناکەوارکپاچ ەبێتک ەریجنز یەرابەل شەمەئ

 یندرک ناوارف وەرەب نم یڵوەھ .ەتـــساڕ )تەـــسایـــس و ووژێم ،دروک یلەگ(

 مێڵب شەوەئ یبەد .ەدروک ینانژ و ناتسدروک یناکەوەنیژێوت ەل نیناز یناکەراوب

 یرەکـــــشۆـخـێر مەھ و ەیـێوـن یـنـیـناز یـمەھرەب مەھ ەناوەنـیژـێوـت مەئ ەک

 .ەووتاھاد یناکەوەنیلۆکێل
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 یلەگەدنەھەڕ و  ەیەھ یرۆز یخەیاب تساڕەوان یتاڵەھژۆڕ ەل ناکەدروک یناکەناشۆکێت

 یزاوایج یووڕ و نەیال ،ەناواچرەـس و ەوەنیژێوت مەئ .ێرگەد یۆخ ەل زاوایج

 یڵۆڕ :ووڕ ەنەخەد تـــساڕەوان یتاڵەھژۆڕ ەل ناکەییـــسایـــسایـــس ەناـــشۆکێت

 نامجنرەــــس و تادەد ناــــشیپ ەکەچوان یناکەوەتەن یتوکرەــــس ەل ناکەتەڵوەد

 ەناوەنیژێوت مەئ .یژوکرووتلوک و یژوکنامز یناکەمەتـسیـس وەرەب تیـشێکەدار

 و ییەوەتەن ،ینییاــئ ،یرووباــئ ەتوکرەــــس ەک ،ناــنژ یناــکەــــسرپ یزۆڵاــئ

 یـسایـس یتوکرەـس یێوت یندنەـسەرەپ ناموگێب .ووڕ ەتاخەد ،ەیایت یەنایزەگەڕ

 یزاوێــش ەب چ و یرادکەچ یزاوێــش ەب چ ،ناوەئ یژد نانژ یناکەناــشۆکێت و

 ەوێچ ەل ەناتابەخ مەئ .ەیایت ناکەییتــسناز ەوەنیڵۆکێل ۆب یرۆز یەناو ،ەناینەدەم

 ،رۆلکلۆف .تایبەدەئ ،رعیـش ،یرەوەریب ینیـسـسوون ،کەو یەکید یناکەزاوایج

 ێجەبیج ملیف و )... و کیماریـس ،یزاـسرەکیەپ ،یراکەوێـش(ناکەناوج ەرەنوھ

 واـن ەنەیاـن ەیۆب نیاـگاـئ ێب ناـیێل یەوەئ رەبەل ماڵەب نەھ ەناـمەئ وومەھ .تـێرکەد

 .ەوەمێئ یتسناز و نیناز

 

 ۆب زاواـیج یکێدۆتیم ،ەوێئ یناـکەوارەنێھمەھرەب ەواـچرەــــس ەک نیێڵب نیناوتەد اـیاـئ*

 ەل یراــکناڕۆگ ناــی ،تاــکەد شەکــــشیپ دروک یناــنژ یگنەد یەوەنادــگنەڕ

 ؟تاکەد تسورد دروک ینانژ رەسەل ەوەنیژێوت یناکەواب ەگناوڕ

 ،ەیەھ دروک ینانژ رەــــسەل )کـیتۆزگێئ( یدید ەل کێرۆج ،ڵاز یەگناوڕ ەل :باجۆم

 و ەیین نایمالــسیئ یــشۆپووڕ و ابەع دروک ینانژ یەوەئ رەبەل ەک ەیەوێــش وەب

 او ،ەڵەمۆکەب ناــیناــکەکرەپڵەھ ەنوومن ۆب یەوەئ رەبەل ناــی نرترالۆکیــــس

 اتاو ،ەرترۆز ناتـسدروک ەل نانژ یدازائ و ڵاوـشکێـس یدازائ ەک ەوەتێردەدکێل

 یاــمەنب ەک کەیەدــنەگاــپورپ ناــی یــــساــنتاڵەھژۆڕ یەوەناڕێگ ەل کــێرۆج

 ەل کێرۆج ەیۆب .تێنیبان یرالاـــسکواب/وایپ یتاڵەـــسەد یمەھرەب یناـــسکەیان

 و کروت ینانژ ەل دروک ینانژ ەک ەوارکتـسوورد دروک ینانژ یەرابەل ەناـسفەئ

 ییدــنەوێپ .ەییناــیت یتــــساڕ شەمەئ ،نرتدازاــئ و رتەوارک سراــف و بەرەع

 ەمێئ یەناواچرەــــس وەئ .ەژیتودنوت و رۆز ناتــــسدروک ەل یرالاــــسکواب/وایپ

 .ێربب راکەب ەییتساڕ مەئ ینادناشین ۆب ێرناوتەد ەوەتەنوودرکنامۆک
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 یتوکرەس رەبەل .ەیەوەنیژێوت یناکەتسەبرەب ێرکب ساب ێبەد ەک ەکید یگنرگ یکێتەباب

 ەـشیمەھ ناتـسدروک یەگڵەمۆک و دروک ینژ ەب نتـشیەگاڕتـسەد یـسرپ ،یـسایـس

 ەل .ەوودرک تـخەــــس یینادـیەم یەوەنیژێوت ەیۆب ،ەووب یتــــسناز یکەیەــــشێک

 و وود یتـسەد یکێنیناز کێتـسائ اتەھ ەوانێھ نامتـسەد ەب یەنیناز وەئ ادماجنەئ

 اتشێھ ماڵەب ،ەوەتەووب رتمەک کێتسائ اتەھ ەتسەبرەب مەئ نەچرەھ .ەییەوەنادکێل

 ۆب نناـکەوارکەغەدەق ەچواـن ەل ناـکەنیــــشندروک ەچواـن اـتــــشێھ .نواـم رەھ

 .ێرکب ینادیەم یەوەنیژێوت یناـسائ ەب ێرکان تەڵوەد یتەڵۆم ێبەب .ەوەنیژێوت

 ەل ەیین ناـیــــشاـب یناـمز ینیناز ،نارەژێوت یەبرۆز ەک ەیەوەئ ەکید یەــــشێک

 ،نەکب ینادـیەم یەوەنیژێوت ەوەناـنژ یەراـبەل تەبیاـت ەب ێوەتب رەگەئ ادـکێتەڵاـح

 یدروک یناـمز ینیناز .تـێبەد یدروک یناـمز ینیناز ەب ناـتــــسیوێپ نەمتەح

 .ەییتسیوێپ کێرۆج

 یدنەوێپ ەل اـــشاح نیناوتان  ەک ،مەکب ارۆپـــساید یگنرگ یڵۆڕ ەب ەژامائ ێبەد اھەورەھ

 یرەژێوت یناـنژ ەک نینیبەد ۆڕمەئ .نیەکب کـیاد یتاڵو و ارۆپــــساـید ناوێن

 رۆز یەوەنیژێوت یڵاـقرەــــس اـپوروەئ و اـکیرمەئ یناـکۆکناز ەل رۆز یدروک

 و ەوـیـنـیـب ناــیژـیـتودــنوـت و ندرـک توـکرەــــس ناوەئ .نـگـنرـگ و و ەنارەگـێوـن

 ماوەدرەب ماڵەب ،نووب ەراوائ یـــسایـــس یتوکرەـــس و گنەج رەبەل نایەنیرۆز

 .ننایۆخ یدێز یزۆد ینارەگین

 

 ەیەژامائ ایائ ؟نیەکەد کێتــش چ ەل ساب ،دروک ینانژ نای ناتــسدروک نیێڵەد کێتاک*

 ؟ەتەبیات یکەیەتاھکێپ ۆب

 ناـی کەیەڵەمۆک کەو دروک ینژ ناـی ناـتــــسدروک یــــساـب ێرکاـن کــــش ێب :باـجۆم

 ینانژ ەل ەمێئ یتـسەبەم ،کیتەلۆپۆیج یووڕ ەل .ێرکب نـشەچواھ یکەیەڵەمۆک

 "ناتسدروک" ناینارێپابوباب یدێز ەل ەک ەتەڵوەد ێب یکەیەوەتەن ینامادنەئ ،دروک

 ،نارێئ اتاو ێـــسوارد یتاڵو راوچ ناوێنەل ١٩١٨ یڵاـــس ەل ەک کێدێز ،نیژەد

 یەروەگ و کووچب ەڵەمۆک ەوەئ تەبڵەھ .ەووب شەباد ایروــس ،ایکروت ،قارێع

 ەدنەزەم .تێرگەد ۆخ ەل -شەگوارات ،ارۆپـساید ینادروک- اینود ەل یەواڵبوژرپ

 ەل کـێکەی اـتاو تـێب سەک نویلێم یــــس ەل رتاـیز ناـکەدروک یەراـمژ ێرکەد
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 یتاڵەھژۆڕ یەروەگ یەوەتەن نیمەراوچ و ناـکەتەڵوەد یب ەوەتەن نیرتەروەگ

 .ناکەسراف بەرەع ،کروت شاپ ەل تسارەوان

 یکەییزاواـیج ەک نیب ەوەئ یراداـگاـئ ێبەد نیەکەد دروک ینژ یــــساـب کـێتاـک یتــــشگ ەب

 یکێلەگ یزاوایج ،ەیەھ ادناکەزاوایج ەچوان ەل نایناکەخۆدوراب ناوێنەل واچرەب

 ،یدــنەواــن یـتەڵوەد :کەو ۆـجوارۆـج یـکـێـلەگرەتـکاــف ەل ووـترـگەواــچرەــــس

 نیناوتاـن ەیۆب .]تـخەتیاـپ[ یدـنەواـن یمزینێمێف و ]تـخەتیاـپ[ یدـنەواـن یرووتلوک

 ەچواـن .نیەکب دروک ینژ یــــساـب ،نیژەد ادـیاـیت ەک کەیەچواـن یناـنێھواـن ێبەب

 یتەموکح( یدـنەواـن یتەڵوەد یتاڵەــــسەد رێژ ەل ناـتــــسدروک یناـکەزاواـیج

 تەنانەت نای ،یمالـسیئ یرامۆک ،دەـسەئ راـشەب نای ،ناغۆدرەئ یرەگتوکرەـس

 رتکەی ڵەگەل ناــکەرۆز ەزۆڵاــئ ەراــکۆھ ەب)ناــتــــسدروک یمێرەھ یتەموکح

 ناوێن یــشەبواھ یەــشێک نیرتیکەرەــس ەک نیێڵب نیناوتب ەگنەڕ ماڵەب .نزاوایج

 ەتەڵوەد یتوکرەــــس تــــساڕەواـن یتاڵەھژۆڕ یناـکەزاواـیج ەچواـن یناـکەدروک

 ینامز یتوکرەـس ،ێرکەد نایرەبنارەب ەل کەیەوەتەن کەو ەک ەناکەرادتاڵەـسەد

 وومەھ ەل ەندرک توکرەس مەئ یدنوت یەژێڕ تەبڵەھ ،ەییرووتلوک یتوکرەس و

 ،ەکید یکەیەگڵەمۆک رەھ کەو ،ادـــــشەمەئ ڵەگەل .ەیین کەی کەو ناـکەچواـن

 ناوێنەل یزاواــیج ەک نیتەیاــنیچ یکێلەگەگڵەمۆک ناــکەییدروک ەچواــن وومەھ

 کەو ەکەیەگڵەمۆک نارێئ یناتـــسدروک .ەیەھ ینیـــشنزێوارەپ و ینیـــشنراـــش

 ەل کێژێوت یەــشەگ یتەیاــش وودرباڕ یەڵاــس ٤٢ مەل نارێئ یەکید یناکەــشەب

 ەراوب ەل ناـنژ یەناـکالاـچ یرادــــشەب و زرەب یەماـناوڕب ەب ریبنــــشۆر یناـنژ

 کەی کەو یکەیەدراـید دروک یناـنژ ،ادـماـجنەئ ەل .ەووب اـیمیداـکەئ و ناـکەیینەدەم

 ،ەیادـێت ناـییاـیفارگۆج و یراوەدـنێوخ و یدـنەیاز و یتەیاـنیچ یزاواـیج و نین

 -ینییائ-یتـسەرەپەوەتەن  -یرالاـسکواب/وایپ یرۆتکارتـس نایـشەبواھ یڵاخ ماڵەب

 .ەییرادەیامرەس

 

 ایج کەی ەل نۆچ ناکەزاوخیناـسکەی ەوەنتووزب و یتـسەرەپەوەتەن ناوێن یمـسیمانید*

 ؟ەوەنەکەد
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 ەل کـێرۆج ەــــشیمەھ و ەواردـماـجنەئ یرۆز یڕموتــــشم و ساـب ەوەیەراـب مەل :باـجۆم

 ایائ ؛ووکەو یناکەرایــسرپ .ەووبەھ ادمزینیمێف و مزیلانۆیــسان ناوێنەل سکۆداراپ

 ییرالاـــسکواب/وایپ یەـــشێک ەل یمزینیمێف ینتـــشیەگێت ۆب ەیەدیرای مزیلانۆیـــسان

 ەوەئ .ەووب ساب یێج ەــــشیمەھ ،یەگێڕ رەــــسەل ەکێتــــسەبرەب نای ،ییەوەتەن

 ەل ەک ەییتــــساڕ مەئ .نینیبیەد زاوایج یلەگەوێــــش ەب ەک ەگنرگ یکێــــسکۆداراپ

 یتوکرەـس ەل یـشۆپواچ ەگنەڕ نانژ ،ییەوەتەن یتوکرەـس یەوەنووبووڕەبووڕ

 ەرگەنڵەھاـشاح ،نەخب اود ەوەئ ییەوەتەن یدازائ ات نای نەکب یرالاـسکواب/وایپ

 یەلەــــسەم یڵاــقرەــــس ناــنژ ،نم ینووچۆب ەب .ەیادــناــخرەچرەو ەل ماڵەب

 وانێپ ەل نتــــشوک و نانژ رەبنارەب یژیتودنوت یناکەــــشێک ،یرالاــــسکواب/وایپ

 یکالاچ یەوێچراوچ ەل ەـسرپ مەئ نیناوتەد .نتـسەوەداڕ یژد ەل و نبەد فەرەـش

 ینژ یەبرۆز ەک ەیین ۆھ ێب .نینیبب نارێئ یناـتــــسدروک ەل ناـنژ یپوورگ و

 یراـمۆک و نینەدەم یکالاـچ یڵاـقرەــــس ەک ەیەوەئ رەبەل ناد نادـنیز ەل دروک

 ەب یتـــشگ ەب .ەرایتـــسەھ ناکەدروک یکالاچ ەب تەرابەـــس شینارێئ یمالـــسیئ

 کەو یناکازەتو یرایــسرپ رێژ ەنتــسخ و ەوەنووبڵووق و ناماڕێت نم ینووچۆب

 مزیلانۆیسان ناوێن یدنەوێپ نای دروک یمزیلانۆیسان ەل ەمێئ ینتشیەگێت ەک یەوەئ

 ،سراـف یناـنژ ڵەگەل دروک یناـنژ یناـکەییکالاـچ ناوێن یدـنەوێپ ناـی مزینیمێف و

 یرتناوارف یناــکەتەباــب ەل ەوەخادەب ەک ەگنرگ رۆز و روورەز یکێلەگتەباــب

 نیناوتب ەگنەڕ ەیۆب .ەمەک رۆز نای ەیین رادتاڵەــــسەد یەوەتەن یناکەتــــسینیمێف

 ەب ،دروـک یـناــنژ یەوەنـتووزـب ەل شەبواــھ یـکەیـیدــنەمـتەبـیاــت ەک نـیـێـڵـب

 ەریەغ ەتـسینیمێف و ناریبنـشۆڕ و ناکەتـسیلانۆیـسان نەیال ەل ەناینترگەنرەودنەھ

 و ناــکەییدــنەواــن ەتەڵوەد نەیال ەل اــھەورەھ و کەیەچواــن رەھ یناــکەدروک

 یتاـبەخ لەگەل یگنەدواـھ ەک ەموتو راـجرۆز نم .ەناـکەییاواـئژۆر ەتــــسینیمێف

 ێبەد وکڵەب ،ێرگاـن ەواـچرەــــس )ەــــشێک( کەو ناـیندرک ساـب و دروک یناـنژ

 ،گنەج ،ناکەییدنەوان ەتەڵوەد یتوکرەـس رێژ ەل دروک ینانژ ینایژ ەک نیـسرپب

 یراژەھ ،نژ ەژد ینییائ -یتیرەن ینووتانووت یدنەوێپ ،دیاسۆنیج ،نووب ەراوائ

 .تاکەد رێف نامکەیەناو چ ،ەییرادەیامرەس یرووبائ یەکەواچرەس ەک یرووبائ

 و تێنیبب ەییزۆڵائ وومەھ وەئ تێناوتەد یکیتکارپ و یرزھ یکێدۆتیم چ و تـــسناز ماک

 یەنارێوب یرادـــــشەب نم ینووچۆب ەب .ووڕەتاــخب زاوخیراـگزڕ یکەیەژۆرپ
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 یەنارۆتکارتـس وەئ ڵەگەل ەوەنووبووڕەبووڕ ەل دروک ینانژ یـسایـس و یرکیف

 ەنارێگـشڕۆـش یراک و نیناز ەب یتـسیوێپ ەراک مەئ .ەتـسیوێپ رۆز درک مـساب ەک

 یژیتودنوت یەوەنیڕــــس یامەنب رەــــسەل کەییتیرادیڵۆــــس نیناوتب وکەوات ەیەھ

  .ێرنب تاینب یتەیانیچ یەوەناسوەچ و یدنەیاز ،ییەوەتەن

 

 

 ەوارد زاس یسراف ەب "یربژۆھ ەناسفەئ" نەیالەل ەنیڤیەپڤەھ مەئ*

 

 

 

 

 

 


