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1. Micheal Bess 



 ٢ 

 ١٩٨٠ یرهبمهڤۆن ی"س

 .تیارهگقالخهئ هك تتو رهبوهمهل ك"مهك :رایسرپ

 م"پ نوچ ،مارهگقLخهئ ؛م٢ارهگقالخهئ كهی نم ،انام كهی هب :ۆکوف ل"شیم

 ٣ییۆرم ینووب یناكانام هل ك"كهی و ییۆرم ینووب یناكهكرهئ هل ك"كهی هیاو

 كهو ك"تش چیھ زیگرهھ هك هیهمهئ -هییۆرم ییدازائ یهواچرهس هك ك"تش -

 دنهسهپ واپسهچ ای نووڕ ،واردهن"لتسهد ،[براك ،تسیوهنهگ]هب-دوخ یك"سرپ

 یتشوورس یكهیاسای هك تاكب راچان هم"ئ ت"بان یعیقاو یك"سرپ چیھ .تاكهن

 یژد ت"بهد یهوهئ هك نینیبب نیناوتهد هرهو"پ هرۆج مهب .نی"نباد ییۆرمان و

 یانام هل اھنهت كهن تhهسهد مhهب ،هتhهسهد یناكهمرۆف وومهھ ،نیڕهپاڕ

 كهی یتhهسهد ای تهمووكح یتhهسهد كjرۆج هتاو ،ادهشو یكسهترهب

 وانهل هك"مخوت اھنهت همهئ -ادرت یك"پوورگ رهسهب یتهیhهمۆك یپوورگ

 هك م"نهد وان »تhهسهد« هب هتش وهئ یواوهت نم .ادرت یمخوت كهیهرامژ

 شاب و هنیقهتساڕ ،یعیقاو یسرپ كهو هك یهناتش وهئ تjوهیهد ادیتساڕهل

  .هوهت"m"ھنایب واردهن"لتسهد و واپسهچ یك"لهگتش كهو ،هم"ئ مهدرهب هنjرخهد

 یكهیهو"ش هب رهگهئ تهنانهت ،نین"پسهچب ناكهتش ت"بان ایائ مhهب :رایسرپ

 ؟ت"ب یتاك

 اھنهت هك هیین هیانام مهب متو هك یهوهئ .هوهییاین]د هب ،هوهییاین]د هب :ۆکوف .م

 هك]هب .نیهكب نایژ ادوارنازهن ینا[باد ای یگهتسهویهپان كهی هل ت"بهد

 یناكهتنپ وومهھ ت"بهد هك ت"ب واچرهبهل نامهمهئ ت"بهد هك هیهمهئ متسهبهم

 كهی هل ای كیتكات كهی هل ك"لهگمخوت كهو نhووجهن و ندناپسهچ

 یهوهندناڕهگ ۆب ڵوهھ كهی یشهب كهو هتاو -نjركب رامژهھ ادیژیتارتس

 
2. moraliste/moralist 
3. Human existence 



 ٣ 

 ك"مهك .ناكهتش ییهوارك و ناڕۆگ ،هوهندرككاچ یرهگهئ ،یتهڕهنب یه]ووج

 ،]مهكهی[ :هل نیتیرب نم یقالخهئ یمخوت rس هك تو مهو"ئ هب اتس"ئ هل رهب

-دوخ ای ییاتهرهس یسرپ كهو هك یهتش وهئ یندركدنهسهپ یهوهندركتهڕ

 و ندركراكیش یتهروورهز ،مهوود ؛تjركهد راینش"پ هم"ئ ۆب٤تسیوهنهگ]هب

 ماجنهئ ك"تش چیھ ٥هفیرعهم rبهب و ناما["ت rبهب نیناوتان هم"ئ نوچ ،نیناز

 ،نان"ھاد یپیسنهرپ ،مهی"س و ؛هی٦یواكجنوك یپیسنهرپ همهئ ،هتاوهك -نیهدب

 هل كjدنهھ هل و ،نیرگهنرهو لjدۆم هتخهوش"پ یكهیهمانرهب چیھ هل هتاو

 نیjڕهگب ادهتش وهئ یاودهب ،ادنامندركراك یزاو"ش هل و ناما["ت یناكهمخوت

 :هتاوهك .دتھ و هوارن"سانهن ،هواركهن انjو ،هوهتهواركهن rل یریب زیگرهھ هك

 .نان"ھاد ،یواكجنوك ،هوهندركتهڕ

 rس مهئ یواوهت هژوس ینرjدۆم ییزاسكمهچ هك تjوهكهدرهد او :رایسرپ

 یك"نی[برهد هب .تjرگهد ۆخهل نان"ھاد و یواكجنوك ،هوهندركتهڕ یهپیسنهرپ

 تهڕ ت"ناوتهد هژوس هك هیهمهئ یدروهب هژبۆئ و هژوس ناو"ن ییزاوایج ،رت

 ٧هژوس یهیهنامیرگ مهئ تjوهتهد ادتهكهراك هل ایائ هتاوهك .ت"ن"ھباد و هوهتاكب

 ؟تین"پسهچب هوهرایسرپ رjژ هتیهخیهد هك

 چ هل مهكهراك هك ووب همهئ م"mب یهو"ئ هب اد م]وهھ هك یهوهئ :ۆکوف .م

 ای ارهگچووپ كهی ایائ یسرپ ناتنم هل .هوهمهكهد rج ادناكاھهب یك"مjرهھ

 هل اھهورهھ !ر"خهن :م"]هد نم .هوهتاكهد تهڕ ٩تاییقالخهئ هك مین ٨تسیلیھین

 یماجنهئ هك یهوهئ« :هیاوهڕ یتهواوهت هب هرایسرپ مهئ و یسرپ ناتنم

 
4. self-evident 
5. connaissance/knowledge 
6. curiosity 
7. notion of the subject 
8. nihiliste/nihilist 
9. la morale/the morality 



 ٤ 

 هنامهئ« :هوهمهدهد مhهو نم و »؟تیهدهد یماجنهئ یچۆب ادیتساڕ هل تیهدهد

 ،ك"نی[برهد هب ،هژوس ینرjدۆم ییرۆیت هك هیاو م"پ ١٠».ننم یناكاھهب

 ۆب دتھ و نان"ھاد یییاناوت ت"ناوتهد یتهواوهت هب ،هژوس ینرjدۆم یهفهسلهف

 هژوس ۆب هییاناوت مهئ اد١١یكیترۆیت یتسائ هل ،ادیتساڕ هل مhهب ،ت"نباد هژوس

 هنازاوایج اھهب مهئ ت"ناوتان هییرۆیت مهئ ،ادیتساڕ هل ،هتاوهك .ت"نهداد

 ،ادمهكهراك هل مهدهد ڵوهھ نم هك ك"لهگاھهب ،هدرك و كیتكا[پ ۆب تj["گبرهو

 .مهكب رهسهل نایراك ،ادهژوس ییرۆیت هل كهن و

 ادیۆخ هل تhهسهد ای ؟ت"بهھ ینووب هوارك یك"تhهسهد تjركهد ایائ :رایسرپ

 ؟هرهكتوكرهس ادیرهھوهج هل و

 كهی كهو تhهسهد یلjدۆم و ناكهییدنهویهپ ت"بان هك هیاو م"پ :ۆکوف .م

 تjد هوهرهس هل هك ك"تش كهو هتاو ،تjركب كرهد رهكتوكرهس یمهتسیس

 هغهدهق ناكهكات ۆب تش راسیف ای نLف و ناكهكات رهس هتابهد شر"ھ و

 یندركهدایپ .هناكهییدنهویهپ یه]همۆك كهی تhهسهد ،نم یڕهواب هب .تاكهد

 یوهز رهس ۆب ینادj[ف و هرامۆت یتیرش مهئ ینترگ]هھ ؟هییچ تhهسهد

 یرهگهئ -هیهھ متhهسهد یندركهدایپ یرهگهئ نم .هیین تhهسهد یندركهدایپ

 یووڕهل ،هوهییهتسهج یووڕهل ،هوهییدام یووڕهل تhهسهد یندركهدایپ

 ...مهكب هراك مهئ مناوتهد نم -هوهییشزرهو

 تهراك مهئ یووزهرائ ۆت هگنهڕ ،هوهشیتسیو یووڕهل تهنانهت :رایسرپ

 ؟ت"بهھ

 ]یوهز رهس ۆب ینادj[ف و رامۆت یتیرش ینترگ]هھ[ هراك مهب نم :ۆکوف .م

 هل مhهب .مهكب هدایپ تhهسهد هراك مهب تjوهمان نم ؛مهكان هدایپ تhهسهد

 
 ».مهكهد نایراینش-پ هك نهنایاھهب وهئ همهئ« .١٠

11. theoretical level 



 ٥ 

 یهوهئ ۆب یوهز رهس همهخیهد و مرگهد]هھ هتیرش مهئ رهگهئ ،ادرهبمارهب

 هوهنهكب هرابوود هتش وهئ نناوتهن هو"ئ هك یهوهئ ۆب ای ،مهكب زڕهو هو"ئ هك

 وهب ای هزاو"ش مهب هك هو"ئ رهس همهخب راشوگ هك یهوهئ ۆب ای ،همووتو هك

 و رادرك و راتفهڕ یزاو"ش یرگjڕ همبب و ،نهكب راتفهڕ هزاو"ش

 مهدهد ڵوهھ هك ك"تاك هتاو ،من"قۆتب هو"ئ هك یهوهئ ۆب ای ،ناترادركهچرهپ

 هدرك ای ناتراتفهڕ رهس همهخب ییرهگیراك هوهتسهرهك كهیهرامژ یهگjڕ هل

 هب .مهدهد ماجنهئ تhهسهد یندركهدایپ هتاك وهئ ،من"پهسب ادناتراتفهڕ رهسهب

 مهئ ؛ادسهك وود ناو"نهل ییدنهویهپ كهی هل هییتیرب تhهسهد ،ك"نی[برهد

 هل دووس نب راچان رهگهئ تهنانهت ،هیین ١٢نترگیدنهویهپ یرۆج هل هییدنهویهپ

 هو"ئ هب هك هیین هتش وهئ كهو همهئ .نرگبرهو نترگیدنهویهپ یناكهتسهرهك

 ».مووب كیادهل ادژۆڕ نLف هل نم« م"mب هو"ئ هب ای ».هشۆخ اوهھ و وائ« :م"mب

 یراتفهڕ رهسهب هدرك نم ،مهكهد هدایپ ادهو"ئ رهسهب تhهسهد كهی نم

 مهدهد ڵوهھ ای ،ناتراتفهڕ رهس همهخهد یرهگیراك و من"پهسهد ادهو"ئ

 مهكب ییامنjڕ هو"ئ یراتفهڕ تjوهمهد و .ناتراتفهڕ رهسهل م"نباد یرهگیراك

 هك هیهمهئ ،هوهییاین]د هب ،هراك مهئ ۆب هتسهرهك نیرتهداس .مهبب هوjڕهب و

 هك م"mب مناوتهد .نۆ[ب ێوهئ ۆب ای هر"ئ ۆب مهكب ناتراچان و مرگب ناتتسهد

 یمرۆف و ؛تhهسهد یرفس یهلپ ناكهرۆج هل كjرۆج هب هراك هرۆج مهئ

 تhهسهد هك هیادهتاس مهئ نامهھ هل ،ادیتساڕ هل و .]هتhهسهد[ یرادروونس

 هل .ییهتسهج یراشوگ و مهتس ۆب تjڕۆگهد اھنهت و تjوهكهد تhهسهد هل

 ،میتهیhهمۆك یهگ"پ هل ،مرگهدرهو منهمهت هل دووس هك ك"تاك ،هوهرت یكهیال

 یهوهئ ۆب ،ت"بمهھ تش راسیف ای نLف یهرابرهد مناوتهد هك مناكهفیرعهم هل

 
12. communication 



 ٦ 

 ك"تش چیھ هب راچان هو"ئ هك ك"تاك هتاو -مهكب ییامنjڕ كهیهو"ش هب هو"ئ هك

 هك هیادهتاس مهئ نامهھ هل هتاوهك -هوهمm"ھناتب دازائ یتهواوهت هب و مهكهن

 كهی كهو تhهسهد هك هنووڕ .مهكهد تhهسهد یندركهدایپ هب تسهد

 ناكهكات ،تاكهد توكرهس ناكهكات هك تjركان هسان"پ رهكراچان ییژیتودنوت

 هك یهوهئ یرگjڕ هت"بهد ادتاك نامهھ هل و نهكب ك"تش هك تاكهد راچان

 كهی هك نیهكب هسان"پ تhهسهد نیناوتهد ك"تاك هك]هب ؛نهكهن رت یك"تش

 ادهییدنهویهپ مهل و ،هیهھ ینووب اددازائ یهژوس وود ناو"نهل ییدنهویهپ

 هتاخب یرهگیراك ت"ناوتهد ك"كهی هك كهیهزادنهئ هب هیهھ كهییگنهسواھان

 هب هگjڕ رت یوهئ ای ،مهكهی رهس هتاخب یرهگیراك رت یوهئ و ،رت یوهئ رهس

 مریب ...هیامهنب مهئ ی"پهب ،هتاوهك .تاكب دنهسهپ »یرهگیراك« هك تادب یۆخ

 هشیمهھ تhهسهد ایائ ،r]هب ـھائ .ووب یچ هكهرایسرپ یك"پتسهد ت}یان

 نیناوتهد مhهب .هیین رهكتوكرهس هشیمهھ تhهسهد ،ر"خهن ؟هرهكتوكرهس

 یك"تش ،ادشهمهئ ڵهگهل و ؛نیرگب واچرهبهل ]تhهسهد یـ مرۆف كهیهرامژ

 .نب هوارك هك ت"بهھ ناینووب تhهسهد یناكهییدنهویهپ هك هواسخهڕ

 ؟زارهتواھ هتاو :رایسرپ

 ك"تhهسهد هك هوهتاس وهل نوچ ،هیین ینووب یزارهتواھ زیگرهھ :ۆکوف .م

 ای هنهیالوود یمهتسیس نناوتهد مhهب .١٣هیهھ یزارهتواھان ،هیهھ ینووب

 هل هك نرگب واچرهبهل هتش وهئ ،هنوومن ۆب .ت"بهھ ناتتhهسهد یـ١٤هواركپmق

 ١٦هناقشاع ییدنهویهپ رهسهل هسق -تادهد ووڕ اد١٥یكیتۆریئ ییدنهویهپ كهی

 هك ننازهد شاب هو"ئ .مjودهد یكیتۆریئ ییدنهویهپ یهرابرهد اھنهت و ؛مهكان

 
 .]هییگنهسواھان كهی ت<هسهد ییدنهویهپ نوچ ،هیین ینووب یگنهسواھ زیگرهھ[ .١٣

14. réversible/reversible 
15. Erotic relationship 
16. Love relationship 



 ٧ 

 ای ییهتسهج یاناوت ادهیهمهگ مهل و ،هتhهسهد یهمهگ كهی هییدنهویهپ مهئ

 رهبمارهب هل ك"كهی اب .هیین مخوت نیرتگنرگ تسیو"پ ی"پهب ییهتسهج یز"ھ

 نانادیرهگیراك یواركیراید یكهیهگjڕ همهئ ،نیرگب واچرهبهل ادرت یوهئ

 یوهئ رهگهئ تهنانهت ،هیهراتفهڕ مهئ یندركیراید و رت یوهئ یراتفهڕ رهسهل

 ١٧هوهناوهچ"پهب تسورد رتاود ات تاخب راكهب هیهگjڕ مهئ یدروهب رت

 واوهت یتhهسهد یمرۆف ادهر"ل ،ننیبهد كهو .تاكب یراید هو"ئ یراتفهڕ

 ینووب -رادروونس یتhهسهد ]١٨متسهبهم[ -هواركپmق هتهب]هئ و ییهچوان

 یناكهمرۆف دوخ یدوخ هب تhهسهد یناكهییدنهویهپ مhهب .هیهھ

 هل هك هیهمهئ تادهد ووڕ هك یهتش وهئ هك]هب .هیین ندركتوكرهس

 ،ادناكهگ]همۆك ]وومهھ[ هل هگنهڕ و ادناكهگ]همۆك یهبرۆز هل ،ادناكهگ]همۆك

 هك یهوهئ ۆب نjرنjرزهمهداد هك هیهھ ناینووب وارخكjڕ ك"]همۆك

 ]هك یهوهئ ۆب[ ،نهكب ووتسهبقهچ ای نن"پسهچب تhهسهد یناكهییدنهویهپ

 ،یرووبائ ،یتهیhهمۆك ییتاكواھان یخۆد كهی هل تhهسهد یناكهییدنهویهپ

 واركیراید یسهك كهیهرامژ یدووس هب اددتھ و ییهوارزهماد ،یسایس

 و .هوهتjوهكهد rل یخۆد ینووبووتسهبقهچ یتهواوهت هب همهئ و ؛نزjراپب

 یوان ادهشو یدرو یانام هل هك هیهتش وهئ نامهھ یتشگ یكهیهو"ش هب همهئ

 یناكهییدنهویهپ یتهبیات یرۆج كهی همهئ ،ادیتساڕ هل .»تhهسهد« م"نهد

 یدووس هب ،هوhووجهن و وارن"پسهچ ،واركییهوارزهمادهب یتhهسهد

 .رت یناوهئ ینایز هب و سهك كهیهرامژ

 
 وهئ ؛تOد واركهناوهچ-پ و واركووژهوارهب ،هواركپJق یانام هب هك ت-ن-ھهد راكهب vis-à-vis یهشو ۆكوف ادهر-ل .١٧
 و هواركپJق ییدنهویهپ هكTهب ،هیین ینووب گنهسواھ و واپسهچ یت<هسهد ادیكیتۆریئ ییدنهویهپ هل ت-Jب تOوهیهد
 یرتكهی یراتفهڕ یزاو-ش ای نهكب هدایپ ادیرتكهی رهسهب ت<هسهد نناوتهد هكهنهیال وود رهھ ،هتاو .هیهھ هنهیالوود
   .نهكب یراید

 .رایدان یكهیهشو دنهچ ؛هوهناموگ هب .١٨



 ٨ 

 ؟نهناییدنهویهپ مهئ یینابروق نایكوودرهھ مhهب و :رایسرپ

 هك ینابروق نی"mب هناسهك وهب رهگهئ !!كهیهو"ش چیھ هب ـھائ :ۆکوف .م

 ووڕ هتهب]هئ .هشهكووڕ رهدهبهداڕ هل هیهتو مهئ اوهئ ،نهكهد هدایپ تhهسهد

 یندركهدایپ یواد ،هوهواد هنوهكهد ادیتساڕ هل هناسهك مهئ هك تادهد

 تۆخ ۆب تیهكهد زهح .نین ینابروق رۆز رت یناوهئ كهو مhهب .تhهسهد

 .)نینهك"پ( تینیبیهد تاكوهئ ...هدب ڵوهھ

 ،هوهییاین]د هب ،ۆت ؟نهكب ۆت یهنخهڕ نناوتهد نۆچ ناكهتسیسكرام :رایسرپ

 هل ادناكهتسیسكرام یتهباب ڵهگهل تjوهكهدرهد او مhهب ،تین سكۆدۆترۆئ

 .تیرگهد rج ادm"ھ كهی

 هل .هییچ مزیسكرام منازان نم .منازان ؟مرگهد rج ادm"ھ كهی هل :ۆکوف .م

 ،تسهھرهد یك"تش كهو ،ت"بهھ ینووب هتش هرۆج مهئ هك هییناو م"پ ادیتساڕ

 سكرام -ییتخهبشۆخ ای-ییتخهبدهب ادیتساڕ هل .یۆخ ۆب هن و ادیۆخ هل هن

 هوهناكهییسایس هوارخكjڕ نهیالهل هشیمهھ یهكهنیرتكۆد هك هووب همهئ

 هب و ییووژ"م ییرۆیت هكات هنیرتكۆد مهئ ،ادشهمهئ ڵهگهل و .هوارب ادjڕالهب

 ییاود یهدهس كهی ییاژjرد هب یهكهییماوهدرهب هك هییفهسلهف هوهمهك ینهیال

 ز"ھهب راگج"ئ هییسایس-یتهیhهمۆك هوارخكjڕ ینووب هب هوارد ێرگ هشیمهھ

 یناكاگزهد هب هوارد ێرگ تهنانهت -هوهناكهزاوخگنهج راگج"ئ و

 ڵهگهل ك"سهك هك ك"تاك ،هیهو"ش مهب .تهییڤۆس ییت"كهی هل هوهـ١٩ته]وهد

 ؟مزیسكرام ماك :م"]هد نم ،تاكهد هسق مزیسكرام یهرابرهد ادنم

 ای ،هوهن"mیهد هناو كهو اداینام]هئ یكیتاركومید یرامۆك هل هك ك"مزیسكرام

 و گهڕوود ،نووڕان هكمهچ ه["پ وهل تسهبهم ایائ ؟٢٠مزینینیل-مزیسكرام

 
19. apparatus of state 
20. Marxism-leninism 



 ٩ 

 تسهبهم ای ؟ت"ن"ھهد نایراكهب ٢١هشرام جرۆج كهو یك"سهك هك هیهناواو"ش

 ناكهییزیلگنیئ هسوونووژ"م هل كjدنهھ ۆب هك هیهنیرتكۆد وهئ یپیسنهرپ هل

 منازان مۆخ ۆب نم هك م"]هد ت"پ ،راجاود ؟تjرخهد راكهب هوهناڕهگ یتنپ كهو

 هجنهپوتسهد مندركراكیش یناكهژبۆئ ڵهگهل مهدهد ڵوهھ .هییچ مزیسكرام

 ادك"تسیسكرام یركیف هل ای سكرام یركیف هل ك"كمهچ هك ك"تاك و ،مهكب مرهن

 هكمهچ مهئ نم ،هدووسهب و واجنوگ تjوهكهدرهد او هك ك"كمهچ ،هیهھ ینووب

 زیگرهھ نم و .هك"تش وومهھ نم ۆب یتهواوهت هب همهئ مhهب .من"ھهد راكهب

 ای نووبقهدواھ هك هوهتهوودرك تهڕ مهمهئ هشیمهھ و هووتسیومهن

 ۆب تjرنباد زاوایج یكjرهو"پ كهو مزیسكرام ڵهگهل نووبقهدواھان

 ،هیین گنرگ مۆب زیگرهھ .م"mیهد هك یهتش وهئ یهوهندركتهڕ ای ندركدنهسهپ

 تهڕ واركیراید یتش كهیهرامژ ناكهتسیسكرام هك ك"تاك اھهورهھ .زیگرهھ

 مهناتش مهئ نوچ مسانهد هناتش وهئ یتهواوهت هب نم هك ك"لهگتش ،هوهنهكهد

 دنهچ یهرابرهد ناكهتسیسكرام هك ك"تاك ،]22…[ هوهتهویزۆد سكرام یال

 وهئ ڵهگهل میكیزن نیرترۆز یدروهب نم هك نرگهد نم هل هنخهڕ ك"]اخ

 هوهب ڕهواب رت یكjراج ،نینهك"پ هموهكهد ،یتهیووتو سكرام هك هیهھ ادهتش

 rج ادهناسهك وهئ یمهكهی یزیڕ هل ناكهتسیسكرام ت"بهد هك مهكهد

 ه["گتابهخ تهبیات هب .سهب و همهئ رهھ .نسانان سكرام هك هوهنیهكب

 یكهیهو"ش هب زیگرهھ ،هوهییاین]د هب ،ناكهییسایس هرایهعواوهت

 شهكش"پ هتش وهئ تسوورد و وارك"پڕهواب ،هنایۆگتساڕ ،هنادنهمتهفارهش

 زیگرهھ هك م]اپ هنهخهد ك"لهگتش هنامهئ ،هوارتوگهن زیگرهھ هك نهكان

 
21. Georges Marchais 

 .رایدان یكهیهشو دنهچ .22



 ١٠ 

 همچب نم ت"بهد یچۆب منازان ،دتھ و نهكهد یوهڕهدایز ك"]همۆك و هووتومهن

 .هوهنا[موتشم مهئ و"ن

 ۆب هك هیهھ تhهسهد یناكهمهتسیس یایدیائ كهی هك هیاو ت"پ ایائ :رایسرپ

 یرهكتوكرهس یمرۆف ناكهڤۆرم ینتسخكjڕ و ینا[مكوح ای ٢٣ندربهوjڕهب

 ؟ت"بهن تhهسهد

 rس ت"شهد اھنهت تhهسهد ۆب ك"مارگۆ[پ یندركشهكش"پ ننازهد :ۆکوف .م

 ،واسخهڕ یمرۆف نیرتشاب هب تjرناوتهد نۆچ :هوهكهیال هل .ت"بهھ یمرۆف

 یتشگهب هتاو همهئ و ،تjركب هدایپ تhهسهد ،واسخهڕ یمرۆف نیرتاراك هتاو

 هل ؟تjركب وارتوكادگهڕ و ز"ھهب تhهسهد یندركهدایپ تjرناوتهد نۆچ

 ،هوهتjركب پmق تhهسهد تjرناوتهد نۆچ :هناوهچ"پ یخۆد كهی ،هوهرت یكهیال

 هییدنهویهپ راسیف ای نLف ووكهوات ك"تنپ چ رهس هتjركب شر"ھ تjرناوتهد

 یخۆد كهی ،مهی"س و ؟هوهرایسرپ رjژ هنjرخب تhهسهد یناكهواپسهچ

 وایش یراسهخ نیرتمهك هب تhهسهد یناكهییدنهویهپ تjرناوتهد نۆچ :یناو"ن

 ك"پ ادهگ]همۆك هل هناییدنهویهپ مهئ هك كهیهو"ش هب ،نjركب رادروونس

 ؟نjرخباد ناشاپ و نjرن"ھب

 یرتشاب یندركهدایپ ۆب ك"مارگۆ[پ یندركشهكش"پ -مهكهی یخۆد ،هشاب

 ش"كا[جنرهس هب خۆد نیمهوود .هیین ش"كا[جنرهس نم ۆب -تhهسهد

 ی"پهب هتاو ،یناكهجنامائ ی"پهب ادهنیچنب هل ت"بهد مhهب ،مواچرهب هتjوهكهد

 همهئ و .تjریگب واچرهبهل نjرخب rپرهس ت"بهد هك ناكهتسهھرهب rنالملم

 یهرابرهد .نیهكهن تسورد٢٤رتش"پهل یكهییرۆیت هك هیهوهب یتسیو"پ یدروهب

 م"]هد نم ؟هیهماك تhهسهد یناكهواركدنهسهپ هجرهمولهھ -یناو"ن یخۆد

 
23. governance 
24. priori theory 
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 كهی كهو تjرناوتان تhهسهد یندركهدایپ یهناواركدنهسهپ هجرهمولهھ مهئ

 یماجنهئ هل هگج هناجرهمولهھ مهئ ؛تjركب هسان"پ رتش"پهل یسرپ

 ووڕ ،ادخۆد كjدنهھ هل و .نین چیھ ادهگ]همۆك كهی هل ز"ھ یناكهییدنهویهپ

 نهیالهل ادتhهسهد یناكهییدنهویهپ هل واركیراید یكهییگنهسواھان هك تادهد

 واركیراید یكهیهوام ۆب هك ك"ناسهك هتاو ،تjریگهد هگرهب هوهییناكهیینابروق

 نامهھ هخۆد مهئ نی"]هد تاكوهئ .نهبهد رهسهب نایژ ادخۆد نیرتراومهھان هل

 راج كjدنهھ هشیمهھ ادیتساڕ هل و ،ار"خ رۆز ناشاپ !هواركدنهسهپ یخۆد

 ،كهیهدهس دنهچ ای ك"]اس دنهچ شاپ رادكjدنهھ هیهناوهل و ك"گنام دنهچ شاپ

 راك رتیئ هییناو"ن هروونس مهئ و ،نهكهد یراگنهرهب یك]هخ هك نیهگهد"ت

 یندركهدایپ ۆب [براك یهلویمرۆف كهی و همانراكjڕ ت"بان ،هی"پ مهب .تاكان

 .نیهكب شهكش"پ تhهسهد یزاوخ]د

 ادناكهڤۆرم ناو"ن یناكهییدنهویهپ هل ك"تش هك هیهمهئ تتسهبهم :رایسرپ

 ؟٢٥واریگهنهگرهب یك"تش هت"بهد كهیهوام شاپ و ووتسهبقهچ هت"بهد

 .هتش هرۆج مهئ هت"بهد rجهبتسهد راج كjدنهھ ماجنهرهس و ،r]هب :ۆکوف .م

 یكهیهگ]همۆك هل هك یهرۆج وهب ،تhهسهد یناكهییدنهویهپ و تhهسهد

 چیھ و .هز"ھ یناكهییدنهویهپ یندناپسهچ اھنهت ،هیهھ ناینووب ادواركیراید

 یناكهییدنهویهپ یهندناپسهچ مهئ ت"بهد و تjرناوتب هك هیین ینووب كjراكۆھ

 یكهیهگ]همۆك هل تhهسهد یناكهییدنهویهپ ی]ایدیائ یكهییرۆیت كهو ز"ھ

 كهی هن مارهگداینوب كهی هن نم انام كهی هب .نیهكب هلویمرۆف ادواركیراید

 كهی هك هیهوهئ كهو كj[ب همهئ ،ادشهمهئ ڵهگهل ،یچ و یچ هن ساننامز

 ای یزیلگنیئ ینامز ،ت"ب هنشهچ مهب ت"بهد نامز ،هشاب« :ت"mب ساننامزjڕ

 
25. intolerable 
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 تjرناوتهد !ر"خهن مhهب ».تjركب rپ یهسق هنشهچ مهب ت"بهد یسنهڕهف

 چ ،نیهكهد هسق نامز كهی هب نۆچ ،ادواركیراید یك"تاس هل هك تjرتوگب

 تهبیاتهب و .هـ٢٧واركهنكرهد و واركهندنهسهپ ك"تش چ و هـ٢٦وارككرهد ك"تش

 ،ادشهمهئ ڵهگهل .م"mیب نامز یهرابرهد مناوتهد هك هیهتش وهئ وومهھ همهئ

 چیھ هب هگjڕ نامز رهسهل هندركراك هرۆج مهئ هك هیین هیانام وهب هیهتو مهئ

 .تادان ك"نان"ھاد

 هك یهوهئ رهگهم ،هوهتیهكهد تهڕ ادینjرهئ یكهیهو"چ هل ندركهسق :رایسرپ

 .ت"ب اتس"ئ یتاس ۆب

 ،درك كرهد ناكهییدنهویهپ یكهیه]همۆك كهو نامتhهسهد هك ك"تاك :ۆکوف .م

 رتیئ ،هز"ھ یناكهییدنهویهپ هك ناكهییدنهویهپ یه]همۆك كهی كهو هتاو

 شهكش"پ ناكهز"ھ یوارزاوخ یخۆد یاسائ مارگۆ[پ یكهیهسان"پ نیناوتان

 ووزهرائ« :نی"mب هك نیهكب هراك مهئ نیناوتهد ادك"ته]اح هل اھنهت ای ؛نیهكب

 هوهتسهد هب تhهسهدكاپ و ییایرائ و یپس یداژهن ،هنوومن ۆب ،هك مهكهد

 تhهسهد ایراتیلۆرپ تjوهمهد« :نی"mب ای ».تاكب هدایپ ]تhهسهد[ و تjرگب

 ».]28…[ تاكب هدایپ �ماك یكهیهو"ش هب تhهسهد تjوهمهد و تاكب هدایپ

 ینان"ھك"پ ۆب ك"مارگۆ[پ :هوارد كهی همهئ هواودهب هتاس مهل ،هتاوهك

 .تhهسهد

 هك هناكهڤۆرم یـ٢٩نووب ییرهھوهج و یكهوان یدنهھهڕ همهئ ایائ :رایسرپ

 ؟هوهتjوهكهد rل یتhهسهد یهناراكتوكرهس یمرۆف كهی ناینتسخكjڕ

 
26. comprehensible 
27. uncomprehensible 
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29. existence 
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 یمهتسیس هل نایۆخ ناكهكات هك هوهتاس وهل .هوهییاین]د هب ؛r]هب :ۆکوف .م

 هنهخب یرهگیراك نناوتهد هك یهدنهوهئ ،هوهننیبهد ادتhهسهد یناكهییدنهویهپ

 ییامنjڕ رت یناوهئ یراتفهڕو نن"پهسب ادرتكهی رهسهب هدرك ای رتكهی رهس

 ی"پهب ،ادماكائ هل .هیین دازائ یتهواوهت هب رت یناوهئ یراتفهڕ رتیئ ،نهكب

 هرۆج مهئ ،ناكهواڕۆگ یmماك یكهیه]همۆك ی"پهب ،٣٠ندروب"ل یناكهك"پتسهد

 هب زیگرهھ مhهب ،هیهواركتهڕ رۆز ات مهك ،هواركدنهسهپ رۆز ات مهك هخۆد

 ٣١یش"كرهس ای ینامرهفان ك"]همۆك هشیمهھ و .تjركان دنهسهپ یتهواوهت

 هشیمهھ ،نهكب دنهسهپ تjوهنایان هك نهھ ك"لهگڤۆرم هشیمهھ ،هیهھ ینووب

 .نهكهد یراگنهرهب و نهكهد شڕۆش ادی"ت ناكهڤۆرم هك هیهھ ك"لهگتنپ

 ایج رتكهی هل ٣٢هنایاگائان یتسیو و هنایاگائ یتسیو ت"بان ایائ :رایسرپ

 یدنهسهپ و مهكب ك"تhهسهد هل ی]هیا[jوگ هك مهدب رای[ب مناوتهد ؟هوهنیهكب

 مناوتهد اھهورهھ ؟نیهكب یتسهدhاب رهسهل هسق نیناوتهد ادهته]اح مهل :مهكب

 ۆت ۆب هرای[ب مهئ ،ادهن تهرای[ب هرۆج مهئ رهگهئ تهنانهت« :م"mب مۆخ هب

 هل ».منازهد همهئ نم و تیهدب هرای[ب مهئ تjوهتهد ،ادیتساڕ هل ۆت و ،هشاب

 ؟نیهكب یتسهدhاب رهسهل هسق نیناوتهد ادك"ته]اح چ

 یهتش وهئ تسیو یهژوس .هییچ اگائان یتسیو كهی منازان ،هشاب :ۆکوف .م

 وان هتیهبهد هییهچراپوود مهئ هك هوهتاس وهل و ،تjوهیهد هك تjوههد

 چ هك م"]هد ۆت هب نم و ؛تjوهد تك"تش چ هك تینازان ۆت« :هك هوهژوس

 یندركهدایپ یناكهییتهڕهنب هگjڕ هل هك"كهی همهئ هك هنووڕ ،»تjوهد تك"تش

 .تhهسهد

 
30. tolerance 
31. recalcitrant 
32. conscious and unconscious will 
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 ك"تhهسهد هك نهكب دنهسهپ هوهئ ناكهكات هك ادك"ته]اح هل مhهب :رایسرپ

 ؟نیهكب یتسهدhاب رهسهل هسق نیناوتهد ایائ ،تjركهد هدایپ ادناوهئ رهسهب

 رهھ ،نب ادیتسهدhاب رjژهل هك نهكهد یدنهسهپ هو"ئ ،r]هب هشاب :ۆکوف .م

 .سهب و همهئ

 ؟هیین یتسهدhاب كهی همهئ ناكهكات ۆب مhهب :رایسرپ

 ناینا[مكوح ای نjردربب هوjڕهب هك نهكهد ڵووبهق هوهئ ناوهئ ،یچۆب :ۆکوف .م

 .نjركب ییامنjڕ هك نهكهد ی]ووبهق ،تjركب ادرهسهب

 كهیهراچهگjڕ چ ناوات ینادماجنهئ یتفرگ ۆب :تسهھرهب یكjرایسرپ :رایسرپ

 ینم ۆب سۆفیارد رۆسیفۆ[پ هك رتزاوایج یكهیهنوومن ای ؟تیهكهد راینش"پ

 راوید رهسهل یتهیووتسیو یهكه]ادنم هك تو ینم هب سۆفیارد :هوهیان"ھ

 .هیهناراكتوكرهس یكهیهدرك هراك مهل ندركیرگjڕ ،ۆت یڕهواب هب و .ت"سوونب

 ؟»!هسهب رتیئ« نی"mب ت"بهد ای نیهدب یهگjڕ ت"بهد ایائ

 رهسهل یتهیووتسیو یهكه]ادنم هك یهمهئ یهرابرهد نم ،ر"خهن :ۆکوف .م

 هراك مهل ندركیرگjڕ هك توهن مسۆفیارد رۆسیفۆ[پ هب ت"سوونب راوید

 یكواب ای هوودركهن میریگرهسواھ نم هك یهوهئ رهبهل […] هندركتوكرهس

 وهئ رهگهئ .هناتش هرۆج مهئ ینتو هل مرگهد روودهب مۆخ ،مین ناز"خ

 مهئ ،نم ڵاپ هنهخیهد تاك یهبرۆز هك هوودناق]وخ متhهسهد یهیایدیائ

 یك"تش ،یتروك هب و ،هرهكتوكرهس و رهن"قۆت یك"تش تhهسهد هك یهیایدیائ

 هك هنووڕ ،هكات یندركتوكرهس یهكهدركراك هك هكانسرت و رهن"قۆت

 یمهتس كjرۆج ت"سوونب راوید رهسهل ك"تش هك یهوهب ڵادنم هل ندركیرگjڕ

 هك م"]هد نم .م"mیهد نم هك هیین هتش وهئ همهئ مhهب .ت"ب ٣٣واریگهنهگرهب

 
33. unbearable tyranny 
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 رت یناوهئ یراتفهڕ هوهیهگjڕ هل هك كهییدنهویهپ ؛هییدنهویهپ كهی تhهسهد

 یزاو"ش ]هتاو[ ،هییامنjڕ مهئ هك هیین ینووب كjراكۆھ چیھ و .نیهكهد ییامنjڕ

 ،ینjرهئ ییرهگیراك ك"]همۆك راجاود ،رت یناوهئ یراتفهڕ یندركییامنjڕ

 هو"ئ هب من"]هب ،هیاووبهھ مك"]ادنم رهگهئ .ت"بهن یش"كا[جنرهس و راداھهب

 یهناوهچ"پ هب ،هیادركب یهراك مهئ رهگهئ -ت"سوونهن راوید رهسهل هك ادهد

 .ووبهد نم یتسیو

 هشیمهھ ،نیهكب هوهنیژjوت هشیمهھ ت"بهد هتاوهك ...هزاستفرگ یك"تش :رایسرپ

 .نیهكب رایسرپ

 یندركهدایپ :تی"mیهد ۆت هك هیهرۆج مهب یتهواوهت هب !r]هب ،r]هب :ۆکوف .م

 هك هیین هرۆج مهب .هیین تسیوهن}گ]هب و نووڕ یك"تش زیگرهھ تhهسهد

 هب .نهدب ناتهكه]ادنم هل هك هیهھ ناتفام نكواب هو"ئ هك یهوهئ رهبهل

 تهنانهت -ناتهكه]ادنم یراتفهڕ رهس هنهخهد یرهگیراك هك ك"تاك ،ك"نی[برهد

 یزاو"ش كهی شهمهئ هك ناتهكه]ادنم یندركهن rبمهت هب تاك یهبرۆز

 هییدنهویهپ یك"مهتسیس وان هنچهد هو"ئ -وهئ یراتفهڕ رهسهل هنانادیرهگیراك

 ك"تاك و .هرهدهباتۆكهل یناما["ت هب یتسیو"پ ادیتساڕ هل هك هوهناكهزۆ]ائ رۆز

 همهتسیس یهوهنیژjوت هل هك نیرگهد واچرهبهل هیینیبدرو و جنرهس وهئ هك

 اھهب هك نینیبب ات نین"ھهد یراكهب نامهكهگ]همۆك یـ٣٤ناكهییسانهناشین

 ادهر"ل هك نی"mب نیناوتهد ،هییچ سرپ كهیهرامژ یهرابرهد ٣٥ناكهرهگتهلالهد

 نوچ ،هووتسخ ێوگتشپ كهیهداڕ ات نامتhهسهد یندركهدایپ یناكهمهتسیس

 و ڵهیاڕ ك"]همۆك یناكهزۆ]ائ هتاھشاپ هل نامتسیو"پ یجنرهس هگنهڕ

 .نjرن"ھهد مهھرهب هیامهنب مهئ ی"پهب هك ت"بادهن نتاھكهیاودهبكهی

 
34. Semiotic systems 
35. Signifying value/valeur signifiante 



 ١٦ 

 هك هك"تش تهباب و ؛تjد]هھ ٣٦یزاسرۆیت هل یماوهدرهب هب ۆت یتهباب :رایسرپ

 .هوهنیهكب یانیب ێونهلرهس ادك"تاس رهھ هل ت"بهد

 هرابوود و هرابوود ت"بهد ادك"تاس رهھ هل هك هك"تش تهباب ،r]هب :ۆکوف .م

 یهگjڕ كهیتهباب ؛هی٣٧یكیترۆیت یرادرك كهی تهباب .هوهنیهكب یانیب

 هل كهیهو"ش هب هك ك"تاك هیاو م"پ .یرۆیت كهی كهن هرادرك ییزاسرۆیت

 مهدهد ڵوهھ هكوونهھ هك ،نیهكهد راكیش تhهسهد یناكهییدنهویهپ ناكهو"ش

 .هیین یژدك"ل م"mیهد هك یهوهئ ،مهكب هراك هرۆج مهئ

 ...دركهد مانjو هك یهتش وهل هزاوایج رۆز ۆت یتهباب :رایسرپ

 نووڕ تسیو"پ یهزادنهئ هب مهكهتهباب هك یهوهئ رهبهل ،راج كjدنهھ :ۆکوف .م

 هك نهكهد تسورد ڵاكیداڕ یتسیشرانهئ رۆج كهی نم هل یك]هخ ،هیین

 ڵوهھ نم !ر"خهن .هیهھ تhهسهد هل یچ و یچ و اھهڕ یتهرفهن كjرۆج

 مهئ یهرابرهد واسخهڕ یراكjڕ نیرتهوارك"لریب و نیرتوارن"گنهس]هھ مهدهد

 یهدراید هتاو ،من"ھب راكهب ادهگ]همۆك هل هراوژد و گنرگ رهدهبهداڕ هل هدراید

 هل هتاو ،هوهندركراكیش یهگناوڕ هل وارن"گنهس]هھ ؛تhهسهد یندركهدایپ

 هل هك ك"لهگهنامیرگش"پ ،هوهناكهواسخهڕ ٣٨هنامیرگش"پ یهگناوڕ هل ،ادیتساڕ

 مhهب .هییچ تفرگ ]40هك نینازب ت"بهد[ :ن٣٩یقالخهئ و یكیترۆیت ادتاك نامهھ

 هب تhهسهد یناكهییدنهویهپ یندركرایسرپ هب و هوهندنjوخ ،هوهنیژjوت

 رهھ هل و ،هوهواسخهڕ یینیبدرو نیرترۆز هب و هسهوسهو نیرترۆز

 یانام هب ،نjركهد هدایپ تhهسهد یهناییدنهویهپ مهئ هك ادی"ت هك ادكهییاتناپ

 
36. theorization 
37. theoretical practice 
38. postulate 
39. moral 

 .وارتسیبهن یكهیهشو دنهچ ؛هوهناموگ هب .40
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 ۆب ینان"ھك"پ یانام هب ،هیین ٤١تhهسهد ییسانهرووتسوئ كjرۆج ینان"ھك"پ

  .هیین ٤٢هفهشاكوم یب"تك هنوومن

 هك یهمهئ یهرابرهد نهھ ینjرهئ یك"لهگهگ"ت ادۆت یراك هل ایائ :رایسرپ

 هیهھ ادۆت یراك هل یقالخهئ یك"لهگمخوت چ ،ادرادرك هل ؟هییچ هكاچ یكمهچ

 هك نیچ هناپیسنهرپ وهئ ،یتروك هب ای؟رت یناوهئ یراتفهڕ یندركییامنjڕ ۆب

 ؟تاكهد ینjونjڕ رت یناوهئ یهتساڕائ هب ۆت یهدرك

 .نان"ھاد و یواكجنوك ،هوهندركتهڕ :تو مهو"ئ هب رتش"پ :ۆکوف .م

 ؟نین ینjرهن نایوومهھ هنامهئ ایائ :رایسرپ

 ت"ناوتب ڤۆرم هك ك٤٣jقالخهئ هكات هك ننازهد شاب هو"ئ مhهب :ۆکوف .م

 نم،هتاوهك .هرت یناوهئ ییدازائ ،ت"بیهھ تhهسهد یندركهدایپ یهرابرهد

 اب !نشخهبب قشیع هزاو"ش مهب« :م"]ان رتیناوهئ هب و ،مهكان راچان رت یناوهئ

 »!نهكب راك !ت"بهھ نات]ادنم

 واو"ش"لرهس ك"مهك مۆخ ،نترگرهو هتساڕائ rبهب هك م"نهد اد"پ یناد :رایسرپ

 ...هیهھ ناینووب ییهوارك یك"]همۆك ای رۆز یك"لهگهزاورهد نوچ ،منیبهد

 رهبمایهپ كهی نم !هراوژد هدنهچ ...نرگب ێوگ ،نرگب ێوگ مhهب :ۆکوف .م

 هك م"mب یك]هخ هب تjوهمان نم ؛مین زاسمارگۆ[پ ای ژjڕهمانرهب كهی نم ؛مین

 ؛هو"ئ ۆب هكاچ همهئ« :م"mب یك]هخ هب هیین رای[ب و ؛نهكب كjراك چ هتسیو"پ

 هك مهكب راكیش یعیقاو یخۆد كهی مهدهد ڵوهھ نم »!هو"ئ ۆب هپارخ همهئ

 وومهھ هل ك"خۆد ای ت"ب رۆجوارۆج یjرگ نیدنهچ ینهواخ ت"شهد

 مهھ یندناسخهڕ هندركراكیش مهئ یكرهئ و دركراك و ،ادیناكهییزۆ]ائ

 
41. mythology of power 
42. apocalypse 
43. ethics 
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 هك تاكان تسیو"پ .[…] هتاوهك .هنان"ھاد مهھ یواكجنوك مهھ هوهندركتهڕ

 ».هشاب هو"ئ ۆب تش هنLف« :م"mب یك]هخ هب نم

 ؟یچ تۆخ ییسهك ینایژ یهرابرهد و :رایسرپ

 ڵهگهل .تادان ك"سهك چیھ هل جنرهس هندركراكیش یراك مهئ :ۆکوف .م

 یهرابرهد نتشیهگ"تدهب كهی ادهراك مهئ یقهچ هل هك هیاو م"پ ،ادشهمهئ

 :هیهھ ینووب هفیرعهم یدركراك و ریبنشۆڕ یدركراك ،هفهسلهف یدركراك

 هب تهفیرعهم ای ریبنشۆڕ ای هیادهفهسلهف یۆتسهئ هل ای هك ی"mب كهو

 مهب !ر"خهن ،ر"خهن ،ر"خهن .هكاچ ك"تش چ ت"mب هم"ئ هب هك یتشگ یكهیهو"ش

 و هفهسلهف .هیین هفیرعهم و ریبنشۆڕ ،هفهسلهف ی]ۆڕ همهئ .هیین هرۆج

 وود .هیه]ۆڕ مهئ ینا["گ هل نایزهح هزادنهئ هل دایز اھنهت هفیرعهم و ریبنشۆڕ

 یك"لهگتاھشاپ ڵهگهل ،هكاچ ك"تش چ هك ن"]هد نام"پ هنامهئ ه]اس رازهھ

 كهی هك نراداگائ ،هتاوهك .نن"ھیهد ادنایۆخ ڵهگهل هناتو مهئ هك ادرابتاسهراك

 هیهوهل نایزهح ]44…[ ناریبنشۆڕ هك واد كهی ،هكانسرت هك هیهھ ینووب همهگ

 هب هك یهمهئ ،نتش كهی یرایزاوخ اھنهت یك]هخ و ،هكاچ ك"تش چ ن"mب هك

 نهكب تسهد تjرتوگب نای"پ هك یهمهئ كهن ،هكاچ ك"تش چ تjرتوگب ناوهئ

 ریب اب و !نیڕۆگب هیهمهگ مهئ رتیئ اب ،هشاب »!هپارخ هدنهچ« :ندرك راواھ هب

 هل هراك مهئ .هكاچ ك"تش چ هك ن"mب ناریبنشۆڕ هیین رای[ب رتیئ هك هوهنیهكب

 تسائ هل نایناكهییرهواد ینان"ھراكهب هب هك هییك]هخ یدوخ یۆتسهئ

 هب ای نهكب راك ،ناكهتهییعیقاو یهرابرهد ناكهواركراینش"پ هییراكیش

 هتش وهئ نایۆخ یدوخ هك كهیهو"ش هب ،نهكب راتفهڕ واوزبدوخ یك"نشهچ

 […] .هشاب ناوهئ ۆب هك نهكب هسان"پ

 
 .رایدان یكهیهشو دنهچ .44



 ١٩ 

 و یدهمرهس یك"نامسائ هل هكاچ .تjرن"ھهداد هك هك"تش ؟هییچ هكاچ

 و نهكاچ ینانازتخهب ی"mب كهو هك ك"ناسهك ڵهگهل ،هیین ینووب ادتاكهرهد

 هكاچ ،تjركهد هسان"پ هكاچ .هیهماك یرهوهتخهب و تخهب هك ن"mب نناوتهد

 یۆتسهئ هل اھنهت كهن هكjراك همهئ مhهب .تjرن"ھهداد هكاچ ،تjرخهد راكهب

 ؟هرتنووڕ اتس"ئ .یعمهجهتسهد هكjراك ]هك]هب[ ،سهك كهی

 


