
 

 

 هوهتاكهد ێون رعیش یهتش وهئ
 ییایئۆڕ &%ودهی

 دوومحهم ڵزاف :یناگرهو

 راتو ٢٠٢٢ لوولی%ئ ی١٦

 

 روونس ت@ركان شهوه8مه%هق مهل و هرعیش یوه8مه%هق هب تهرابهس مناكهسق
 ێون رعیش كIتش چ هك یهوهئ .ت@رنباد ۆب یIJھ و هتساڕ ت@ركان ،ت@ركب یراید
 ندركهسق .هیین نزهم یJقهع هب یتسیوIپ یشینتشیهگIت ،هیین ڵهتهم ،هوهتاكهد
 یرعیش ننازهد ناوومهھ .هناسائ یۆخ هكهتهباب ووكهورهھ هتهباب مهئ رهسهل
 ادیۆخ یته%اوڕ هل ێون یرعیش هكنوچ ،هوهییته%اوڕ یووڕهل مهك ینال ،هییچ ێون
 .نۆك یرعیش رهس هوهتIچهد یهشیڕ و گهڕ
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 ^بهب یناوتهدیهن ،نۆك یرعیش هب ینادهوIپ%اپ هل ووب یتیرب یناكهته%اوڕ نیمهكهی
 یاتهرهس هل رهھ ێون یرعیش ،تاخبرهد یۆخ ادنۆك رعیش هل یهشیڕ و گهڕ
 یهوهئ ۆب ،هووتشIھهن ^جهب یناریپابواب كهیهوIش چیھ هب هوهیینووبكیاد هل
 چ .یروود ^ل ]یۆخ یلج[ و یڕداد یناریپابواب ینۆك یسارك هل ،هوهتIبب ێون
 هیهھ ادنۆك یرعیش هل كI%هگرهوIپ نای رهوIپ هچ .هوهتاكهد ێون رعیش كIتش
 هوهنۆك یرعیش ی@وك هل رعیش یهوهندرك@ون یناكهرهوIپ ؟تادب هوIپ ی%اپ هك
 یهنارهوIپ مهئ ؟هیهھ یشهبواھ ادنایناوIن هل و ۆ8مهئ یرعیش هتهووتشیهگ
 ییشهبواھ ینایژ ،همIئ ینۆك یرعیش ۆب نكIسانوش ،ادتاك نامهھ هل ،هوهندرك@ون
 تIبهن هناشهبواھ هرهوIپ مهئ ینهواخ رهگهئ ێون یرعیش ،هنایالوودرهھ
 هب نای ؟هییچ ادنارIئ ی@ون یرعیش هل هناشهبواھ هدنهھهڕ مهئ .تIبهد همانسانIب
 یرعیش نینازهد شاب هكنوچ( یسراف ی@ون یرعیش هل مJIب رتشاب یكهیهوIش
 هب تIبان تسهویهپ اینهت یهكهییفارگوج هروونس ،ادیسراف ینامز هل ێون
 یكهیارۆپساید هل و ناتسكاپ ،ناتسكیجات ،ناتسناغفهئ هل نامز ینایژ ،هوهنارIئ
 راج رۆز ادنارIئ هل همIئ هك هیهھ یرۆز یكI%وكوفهك و ینایژ ،اداینود هل ناوارف
  .)نهیه%وكوفهك وهئ یرازرهق

  رعیش یهتاھكIپ هل ناھیج و ڤۆرم ینادرهوIتسهد

 هوودرك ناینادرهوIتسهد ادهمIئ ی@ون و نۆك یرعیش هل شهبواھ یراكۆھ ^س
 ^س مهئ رهھ ادتاك نامهھ هل ،نهكهد تسورد همIئ یرعیش ییدنهمه%وهد و
 ك@رعیش چیھ نم یاو8ب هب هكنوچ .نهكهد دنهمه%وهد اینود یرعیش شهراكۆھ
 .ناھیج و ڤۆرم ،نامز :هراكۆھ ^س مهل یۆخ یشهب هل تIب یرهبIب تIناوتان
 .هووترگ%هھ هنامهل یكIكIپ یۆخ یهقیلهس یIپهب شیك@ریعاش رهھ و

 ینامز یكIنانIھراكهب نای ینامز یك@راك .1

 گنال كهن و )langage( ژاگنال ت@رتوهد یIپ اوائژۆر هل هرIل هك یهوهئ
)langue(، مهكهد ناییزاوایج یساب و هناوود مهئ رهس هم@د ووبهھ تاك رهگهئ. 
 هل نامۆخ یتpهسهد نیناوتان هیینامز ینانIھراكهب نای و هیینامز یراك مهل همIئ
 و ینامز یراك هب نیهكب تسهویهپ رعیش اینهت هب نیناوتان .نیهدب تسهد
 یتیرب اینهت هب رعیش هك كهیهوIش هب ،نامز یناكهرهدهبهداڕهل رۆز هنانIھراكهب
 هك یهنایاتاو وهئ هك كIلهگهشو هب نامز ی)رووزوح(ییەدامائ هل تIب
 ادكIن@وش هل هكهرعیش هچراپ و تIبتشIھ یIجهب رعیش یهوهرهد هل یتهیرگ%هھ
 ڵهگهل كهییدنهویهپ چیھ ^ب ناكهشو ییدام و یكیزیف یك@رووزوح ۆب اینهت تIب
 یرگ%هھ و راكۆھ هنبب ادهكهرعیش هچراپ وIنهل هك یهوهئ ^ب ادهوهرهد یاینود
 یندركهزی%اكیداڕ .تIبهھ ندركهسق ۆب نایكهیهناشین نای و كهییدنهویهپ



 3 

 ماوهدرهب ادهوهندرك@ون یناكه%وهھ یووژIم هل ،ادرعیش هل نامز یرووزوح
 هك دركهدهن ییۆڕهدایز هل نایی%ۆكن هك هوهناكهتسیئاداد هل ،هوانIھ یتسكش
 هدنهھهڕ یهوهئ یراكۆھ هتIبهد ،]ادرعیش[ یندناون و ووڕهنتسخ هل ییۆڕهدایز
 یندركساب هل هك هیین ینووب كIسابوهسق چیھ و تIب زاوال رعیش یناكهییدیج
 یهوهئ نای ،تIنب هوالهب رعیش یووژIم یناكهت%اگ ادرعیش یدیج یتاھرهسهب
 و یكیتامۆتۆئ ینیسوون یتسIفینام یووڕهنتسخ هب ناكهتسیلایروس هك
 ،نهكب شۆخ%د تسهد یه%ووج هب تسیونایهد اینهت ،ادنیسوون هل یكیتامۆتۆئ
 یهیهنوومن وهئ هك ،vقهع ی%ۆرتنۆك ^بهب تسهد یه%ووج هب نیسوون هتاو
 تسهدهب ینتوهكرهس یهوهئ كهن یناك@ڕواھ و نۆتۆرب ێردنائ یناكهشیئ
 هییگنهدIب وهب و یگنهدIب هب ناوهئ هك شهوهئ یراكۆھ هووب ووك%هب ،انIھهن
 یراك یناكهمانرهب و تسIفینام هل یكیتامۆتۆئ ینیسوون ،نایۆخ ]یهتهبیات[
 تIناوتان ادناكهژاوهتسهد وIنهل نایژ و نامز نایینیب هكنوچ ،هوهن8سب ادنایۆخ
 هك هیین كIتسهد چیھ .تاخبرهد یۆخ هتسهج ینایژ و هتسهج ی%ۆرتنۆك ^بهب
 یرت یناكهییگنهھائواھ یواوهت ڵهگهل و هتسهج وومهھ یناكهییگنهھائواھ وIنهل
  .تاكهن راك ادهتسهج

 رهس هتاخب ادهتسهج یرت یناكهنادرهوIتسهد یهوهرهدهل هشو ،"تسهد" ت@ركان
 تIب ادیدنهویهپ هل هیهشو مهئ هك یهوهئ اج چ ،اینهت هب هشو همهئ ،ڕهپووڕ
 اینهت و ،ادرت یناكهشو ڵهگهل تIبهھ یشیدنهویهپ و هتسڕ یانیب ڵهگهل
 هك رهھ .ڕهپووڕ رهس هتاخیب ینامز@ڕ یكهیهتاھكIپ هل و ادهناوهئ تشینهتهل
 ،لم و اگین ،مهد یزاوIش ،ناكه%ۆخیڕ ،توول ،گڕوق ،نامز ،ڕهپووڕ رهس هتاخیب
 ادگنهھائواھ یه%همۆك كهی هل ،هتسهج یرت یناكهوارنیبهن هشهب و ،ندركریهس و
 ^ل یهنووبكیتامۆتۆئ مهئ یلهھ و تسهد یه%ووج رهس هب نبهد ڵاز
 وIن همهخب مۆخ ت@وهمان نم هك هییژۆلۆیزیف یكهییراكیش همهئ .هوهنرگهدرهو
 هتش مهئ رهسهل هیهھ نایهوهئ یتهیوایش و نازهراش هك شهناوهئ ،هوهساب مهئ
 نووڕ هدنIھ هتش مهئ .هوودناملهس نایشهتش مهئ و هووتو نایرۆز ،نهكب هسق
 هوهئ ۆب نایۆخ تهنانهت ناكهتسیلایروس هك یتهیۆخ هتنIمۆگرهئ ینهواخ و
 واساپ ادرت یكIندنایهگاڕ هل و یمرهف یكهیهوIش هب ووكهوات هوهتهمحهز هتسخهن
 شاپ شیكیتامۆتۆئ ینیسوون و دراژب%هھ ناییگنهدIب هیۆب ،هوهنIنIھب هتش مهئ ۆب
 یۆخ ۆب ادناكهتسیلایروس یناكهقهد هل یدهمرهس یكIن@وش یناوتیهن رتیچ همهئ
 هل و همIئ هل ،ووچهد نووبیدهمرهس وهرهب هك یهمزیلایروس وهئ ،هوهت@زۆدب
 .ادشووژIم

 



 4 

  !ینامز ^ب كهن رعیش ینامز

 اس@ر و رهبهت@رگب هگ@ڕ یلم ،یهكهریعاش هل ایج ،ادرعیش هل تIناوتان نامز
 قهد هل ت@واھب لم ۆخ وانIپ هل اینهت ادقهد هل هك یهنامز وهئ .ت@رگهنرهو
 ینامز هب .تIبهد راسهخ ،ت@ڕهپهدIت روونس هل .هوهرهد هتIچهد و ت@زارتهد
 ینوورهد ووك%هب ،وهئ ینم كهن هیادیۆخ ڵهگهل وهئ ینم ،هریعاش "ڤۆرم" رعیش
 هب .تاوڕهد ادوهئ ڵهگهل هك یهیهتو وهئ ڵهگهل و وهئ ڵهگهل ،هیادوهئ ڵهگهل نم
 یوانIج ،هیهھ ییاتۆك 1ی"م" .هیهھ یتهیینهئ ای و هیهھ یتیئانهئ جالهح ینووچۆب
   هیهھ ی I .هرت یوهئ هك ،هیهھ ی je ۆبماڕ روترائ یهتو هب نای .نم یواكل

Icheنامز وومهھ هل ،و هیهھ یوهئ و سانوش ،هیهھ ینم رعیش ینامز  هیهھIك 
 هل هتاو ،نم نامهھ هل .ت@رگهدرهو ه"وهئ" وهل رهھ یناكهییكهرهد هوهناڕهگ
 هك كIتكIبوس هل مهھ .ت@رگهدرهو هوهتكIبوس هل یۆخ یتكIبوس ،تكIبوس
 یهمهئ یساب هك .هیهوهرهد یناھیج هك شهتكIبوس وهل مهھ و هریعاش یدوخ
 هوهنامز هل تIبهد همIئ ت@رتوهد هك هییكهوال رۆز یكهیهسق همهئ .نیهكهد شیرت
 هل ووب كهیهسق همهئ ،نامز یدوخ هنیهگهد ات نامز هنیهگهد ات نیرگبرهو اتاو
 هتهنامووترگ شهمIئ اتسیئ هك ووب راز ر}س}ل ادگنهج وود رهھ ناوIن ینpاس
 یناكهتسیشرانائ هتاگهد ووكهوات هرگیب هوهناكهرهسهبڕوق هتسیلامرۆف هل ،مهد
 هل كهن ،هنامز یدوخ یهتسهج وIنهل نامز ت@رتوهد هك یهوهئ ،گنهج شاپ
 ر@ژ یهزIھهب هكلوسام وهئ یناڕووس هل هتاو هتسهج وIنهل یندرك%ۆرتنۆك
 یمهھرهب ووشpهم ر@ژ یهزIھهب هكلووسام وهئ یناڕووس یهوهئ ^ب .ووشpهم
 هك یهتش وهئ یاینۆمراھ و هتسهج ینایژ وIنهل تIب كهیهتو یمهھرهب و هتو
 .نینازهد هتسهج یناوج یایژۆلۆیزیف هل كهیهتاھكIپ هب هوهئ

 همهئ ،هتسهج وومهھ هل ،ت@رگهد هواچرهس هوهتسهج هل نیسوون ،^%هب
 ،تادهد نامرف هك ،تIنIقلوخهد یگنهھائواھ هك هیهتسهج ییناوج یایژۆلۆیزیف
 .تاكهد ندنارفائ

 تابهد هو@ڕهب مزینر@دۆم "2یدنهویهپ" .2

 ییارIخ هب رۆز نم ادنایشهمهل ،هتكIبوس هك ،هڤۆرم :شهبواھ یراكۆھ مهوود
 هییاود مهب مpهب ،هیین ێون یكIساب تكIبۆئ و تكIبوس یساب هكنوچ مڕهپهدIت
 هوIل یساب هوهمIئ ینارگهنخهر و نادنهمریب یناكهسق و نیسوون رۆز هل

 
 ینووب هك هیهوهئ شیاتۆك ی"م" هل تسهبهم ،"قحلا انا" : ت":هد هك جالهح یهگنابوان هب هتسر وهئ ۆب هیهژامائ ادهر"ل1
 ، "م" ووكهو واكل یوان"ج یهو"ش هب نای ، "je , I , Ich ،انا ،نم" :ووكهو تKد ۆخهبرهس یوان"ج یهو"ش هل نای ریعاش
  .یۆخ ۆب هوهتKڕهگهد ییاتۆك "م" وهئ ، مرازائ ت"Pب كKر"عاش نۆچ ووكهو
2communication 
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 یهمIئ یهسق هك :ادمناكهسق هل كIمهك شIپ ،درك ساب اتسIئ مهمهئ .ت@ركهد
 ینال .تIبهھ یۆخ ینایژ ادریعاش یهمIئ یبایغ هل ت@ركان زهغاك رهسهل ریعاش
 ریعاش رهگهئ هتاوهك .نیشخهبب یIپ هنامووتسیو همIئ هك یهنایژ وهئ مهك
 ،نم و .هیهھ یرووزوح رهھ اوهئ ،تاخبرهد یۆخ ادیهكهرعیش هل ت@وهیشیهن
 :ۆبماڕ ڵاپ هنهدیهد هك یهیهسق وهئ ،هرت یوهئ

 »3«Je est un autreپن@وش هكIرسۆھ یرزھ هل رتاود نامهمهئ ی@v و 
 و یزیربهت یسمهش یال شهوهئ شIپ تهب%هھ درك یدهب ادشیرهگیدیاھ
 .ووبدرك نامیدهب نامشیۆخ یدرهوهرھوس

 

 اد ریعاش یسانوش هل رت یوهئ

 هریعاش وومهھ ،ت@ركهد تسورد هوهرت یوهئ نهیالهل رعیش یهكهروهگ هوید
 یناسهك هب نووب تسهویهپ و نووبكیادهل نایۆخ یهداریئ هل اینود یناكهروهگ
 یرعیش و نایۆخ هب نووتشیهگ رت یناسهك یاینود هب نووبتسهویهپ هل و .هوهرت
 هكنوچ ،هوهتهوی8سهن ادیۆخ یهكهرعیش هل ی"رت یوهئ" ك@ریعاش چیھ .نایۆخ
 همهئ ،هیهناڤۆرم شهتش مهئ و هوودرك یدهب ی"رت یوهئ" ادیۆخ ینم هل
 تهنانهت نووب رت یوهئ هل هگج هیین چیھ نووبۆخ و ،هیهناڤۆرم یكهیهدرهورهپ
 هل نتpهھ و ـ یتسیلامرۆف ـ مرۆف یهوهتشپ هل نایۆخ هك شهناریعاش وهئ یال
 یهیهوIش وهب نایۆخ و نووب ادنامز ینیمهك هل اینهت و هوهتهوودراش عیقاو
 ت@ركهد هكنوچ ،هوادهن ناشیپ ،تIبادهن ناشیپ هنایوتو و هنایووتسیو رت یناسهك
 هب هك ت@ركهن هوهل ناموگ ،رت یناسهك هل یز@رهپهروود ۆب رعیش یزهح هل
 ییاشۆب ،ناكهیینامزان هندركانیب و ندركتسورد هب و ینامز ییراكلواك
 ریعاش هل هن هك كهیهوIش هب .تIبان تسورد انامIب و چووپ یتش و ندركتسورد
 یكهیهوIش هب ،هوهتIن@وخان رعیش زیگرهھ هك شهسهك وهل هن و رهن@وخ هل هن و
 !تIبهن ینووب ك@راوهسائ چیھ یووتاھاد هل و وودرباڕ هل ،ڤۆرم هل یتشگ
 و هنامز یدهس هل دهس رعیش هك یهوهئ رهسهب نیهدهد كIJIھ ادشهریل هتاوهك
 نیبهن شیرهبمهغIپ رهگهئ ،"نامز یهكهییته%اوڕ هزاوIش" هنامز یكیزیف نای
 هل اوهئ ،تIبب ریگهشۆگ رعیش ینامز رهگهئ  نیهگبIت هوهل نیناوتهد
 هییدنهویهپ و .هوهت@وهكهد روود یدنهویهپ هل ،اتاو هل و ڤۆرم هل یز@رهپهروود
 ینتشیهگكهیهب هل هییتیرب ییاشۆب ادكIتاك هل ،كهی هب نهگان تاك چیھ ناكهوا8چپ

 
 هتش مهئ یسنهرف یریعاش ینیمۆد لۆپ هب اد 1871 ی:اس هل ادكهیهمان هل هك یناكهگنابوان هتو هل هك"كهی "هرت یوهئ نم"3
 یۆخ ۆب هك ت"بهھ ادهتش وهئ رهسهب ی:ۆرتنۆك ت"ناوتان ریعاش هك یرهنوھ ی:ووق یك"ندنارفائ ۆب هیهژامائ هك ،ت":هد
  .ت"سوونهد رعیش ادبایغ هل كKرۆج هل و تK\بهدیرهد
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 وهئ ۆب یهكهتهروورهز و تاگهدIت همهل شاب رۆز ك@دنهمرهنوھ ،ناكهییدنهویهپ
 .هنتشیهگIت یهیام رتشاب

 رهگهئ ،رعیش هل شینامز ییكیزیف اینهت .تابهد هو@ڕهب مزینر@دۆم یدنهویهپ
 .تادهد تسهدهل یهكهكیزیف نامز ،تابهن یهو@ڕهب یدنهویهپ

 هرعیش یمرۆف رعیش یاتاو

 مهوهئ ادك@رامائ هل .نهكهد هسق نامز رازهھ شهش هب ۆ8مهئ یاینود یناك%هخ
 ی%اس 25 ووكهوات ناینامز رازهھ ^س اینهت ت@ركهد هوهئ ینیبشIپ هك هوهدن@وخ
 یكیرهخ و هوودرك نایهوهنیژ@وت هراوب مهل هك یهناوهئ .هوهننIمهد ووتاھاد
 شهش مهل نامز رازهھ ^س رهھ رت ی%اس 25 ات هیاو نایاو8ب ننترگرهو رامائ
 ادهناوIن مهل ناریعاش یرعیش ینامز دنهچ  هوIئ ینووچۆب هب .هوهتIنIمهد هرازهھ
 هل ییهچراپكهی و یرووتلوك یمزیلارولپ ینادوانهل وهرهب همIئ ؟تIچهد وIنهل
 ێوهئ وهرهب او ێوهنامهن و ێوهنامب .نیچهد هوهشIپ وهرهب ادرووتلوك كهی
 ینووچوانهل وهرهب هك نیوودنایهگاI8پ یهوهئ زرهب یگنهد هب ۆكسنۆی ،نیچهد
 همIئ ییتهڕهنب یكIپیسنهرپ و اینود یییهچراپكهی وهرهب ،نیچهد یرووتلوكهرف
 ینووبهن و نووب نامز هك اتسیئ ـ ینامز ینادنهمرهنوھ و ناریعاش هك هیهوهئ
 ،نینیبیان هك نIنباد ۆ8مهئ یعیقاو هل كهیهشۆگ هل نایۆخ ـ تاكهد تسورد همIئ
 یهكهوارنیبهن هدنهھهر هك هیهوهئ هیهسق مهئ یاتاو .نینیبیهد یهبس مpهب
 یفشهك هنامهھ نامز ڵهگهل هك یهنایژ وهل ،وارنیبهن یدوخ ،ۆ8مهئ یعیقاو
 و یمرهف یك@وارخك@ڕ امچ هیهوهئ تIب كهییچرهھ هیهشو مهئ یانام .نیهكهد
 واچرهبهل مهك یكهیهژ@ڕ هب ینامز یرهنوھ هل یڤۆرم یرووزوح ، ر@دواچ
  .هوودرك هییناسقون مهل یهكهییسرتهم هب یتسهھ نای و هووترگ

 هل ندركهسق .ووب تسار یهكهناوهچIپ اتسIئ شIپ ڵاس تسیب هك یهتش وهئ
 ،شهوهئ شIپ و اتسIئ شIپ ڵاس تسیب ڤۆرم یسوونهراچ هل و ڤۆرم
 ینامز یراك هك یهن@وش وهئ ات .ناكهییبهدهئ هندنارفائ وومهھ یتهباب هووبووب
 لیهم .مزیسكرام یفIكڕ ر@ژهل ،ووب ادفIكڕ ر@ژهل ،ووب ادرعیش یفIكڕ ر@ژهل
 و یتهیرایسرپرهب :تساوخهد یاو هغانۆق وهئ ی%از یریب و تهیسكرام وهرهب
 ڤۆرم هل ندركهسق هل ووب ییتیرب قهد یهكه%از هدنهھهڕ .ڤۆرم هل یراگز@ڕاپ
 و دنوت یهنخهر رۆز ادناكهتسهش ی%اس هل ،همهدرهس وهئ ،یهكهسوونهراچ و
 ،مب ادفاق یوIك یهكتوول هك ینازهد ك@ریعاش هب ناینم ..اریگ نم هل هنامحهI8ب
 همهدرهس وهئ هك كIنم .ینازهد نامز هب ندركیرای یریعاش ،رازائ ^ب یك@ریعاش
 ادرعیش هل ڤۆرم یندركریبهل و یسكرام یریب یهوهنووب%اك ۆ8مهئ ،مووب اھهو
 .هیادیسرتهم مهدرهب هل رعیش مهكهد هوهب تسهھ و منازهد یناسقون هب
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 ،نوهكهد ژۆڕ یل@دۆم یاود هیهوهئ همIئ ینارگهنخهر یناكهپارخ هنهیال هل كIكهی
 ادیزیلگنیئ یرعیش هل هنوومن ۆب ۆ8مهئ هك یهتش وهئ هك هوهنهكان هوهل ریب رتیئ
 .هیین راگزاس ادیسراف یرعیش هل نامز یتشورس ڵهگهل اوهئ ،ل@دۆم هب هووب
 و همIئ ی}گوارات یناریبنشۆر هك هنباخهم یاگIج و یتخهبدهب هوهئ ادهرIل
 ، یزیلگنیئ یرعیش هل هنوومن ۆب نینیبهد كIتاك نامناكهوارخروود هرگهنخهر
 ناسید گنهج شاپ ینpاس یهوIشواھ ،ینام%هئ نای یسنهرف ،یكیرمهئ
 اب هتاوهك ،هنر@دۆم تسۆپ همهئ نهكهد تسهھ ،ل@دۆم هتهووب نامز یندركنار@و
 ^جهب مزیدراگناڤائ یهJفاق هل ووكهوات نیهدب كIت نامز ینامز@ڕ نیIب شهمIئ
 هیهم نادوخرهب یزیڕ هل !تسۆد ڤۆرم یریعاش ۆھ مI%هد نایIپ نم .نینIمهن
 وIنج ۆ8مهئ ،ادهدهن موIنج یچۆب هك ادهد نم هب توIنج ك@ژۆڕ ۆت ،هوهرهد
 یتاب هل هوهئ و یهكهد ر@وك نامز یچۆب .^مهدان یوIنج نم هك یهدهئ هوهب
 ،هوهتینۆھب ینامز دنهچ و یتهلالهد دنهچ یرعیش ت@وهتهد ؟یIنهداد ڤۆرم
 یڤۆرم نهیالهل كIنامز یناكهییدنهویهپ ؟ینامز یناكهییدنهویهپ ^ب ینامز دنهچ
 تIناوتان ینامز یك@رهنوھ ووكهو شیرعیش و ت@ركهد تسورد هوهنامز وهئ
  .تIنIقلوخب یهكهنهواخ ^بهب نامز

 ڤۆرم هك یهنایاتاو وهئ تIناوتان رعیش هك هیهوهئ ادهرIل نم یناكهسق یماجنهئ
 ۆب هوهناڕهگ هب هوهناوهچIپ هب ووك%هب ،هوهت@رگرهو یIل هوویشخهب ینامز هب
 و .تادهد ـ نامز هب ـ وهئ هب هزات یكIن@وش ،یهوهندنارفائ ێونهلرهس و هوهئ
 رهگهئ هوهنهكهد توور رعیش هل ناكهشو ،هوهناڕهگ هل نتووڕ هك یهنارعیش وهئ
 و هندركهسانIپ رعیش هكنوچ .ك@رعیش هچراپ وIنهل ێون یكهیهوهناڕهگ هنهگهن
 ماوهدرهب شهوهناڕهگ و هوهناڕهگ ۆب هكهیهسانIپ ماوهدرهب شهسانIپ
 نیرگهد هشو یناكهییكرهد هوهناڕهگ هب رهب همIئ .هشو یفروع ۆب یكهیهوهناڕهگ
 ینیهز .نیشخهبIپ ی@ون یهوهناڕهگ ،یۆب نامهرابوود یهوهناڕهگ یتاك هل ات
 .تاكهد تسورد تكIبوس ینووبهدامائ و رووزوح ،تاكهد هراك مهئ شیڤۆرم
  .هرعیش یمرۆف ،رعیش یاتاو ،هوهنیرگرهو رعیش هل اتاو نیناوتان همIئ

 ادرعیش وIنهل ناھیج یشهب .3

 وهئ نامهھ همهئ ادرعیش هل ناھیج یشهب ،هناھیج یرووزوح مهیIس یراكۆھ
 یك@ریبعهت هب .هرت یكهیهلهسهم نایهمهئ هك متو .درك مساب رتشIپ هك هیهتش
 و ریعاش وهئ"نۆسبوكای یال ینامز "سنارف@رۆتۆئ" یرۆیت ۆب ه%هھ
 ننازب شهوهئ تIبهد ،هوهنامز هب هوهنتسبهد اینهت رعیش هك یهنانارگهنخهڕ
 كهیهوهناڕهگ هك هووب هوهئ رهبهل هووترگ%هھ "تش" هل نامتسهد همIئ رهگهئ
 یكهیهوIش هب و سوائ همIئ رعیش هل هشو هتش مهئ رهھ مpهب ،هشو ۆب هووب
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 و مرۆف یمهرهك هل و وهوIش یاگ@ڕ هل شیوهئ .تاكهد یراداتاو مJIب رتتروك
 ،رعیش وIن ینامز هك نهكب ڵووبق شهوهئ تIبهد هتاوهك .مرۆف ییسانیناوج
 ڵهگهل ادك@رعیش هچراپ وIنهل نامز ینایژ هتاو ،هیین رعیش یهوهرهد ینامز
 هیۆب رهھ .هزاوایج ادك@رعیش هچراپ یهوهرهد هل "ندركنایژ" نای نایژ ینامز
 یهوهنی8س اینهت هب كهن ،نامز )یهوهناڕهگۆخ( ،نامز ی"سنارف@ڕرتۆئ" هل هناوهئ
 یشووت !هوودرك یدهب ناییشینامز@ڕ و اتاو یهوهنی8س ووك%هب تش
 ڵهگهل ،تIنازهد نر@دۆم تسۆپ هب یۆخ هك یهوهئ .نهیهم نامڕووسرهس
 یهییواركهنهسانIپ مهئ ادماجنهئ هل ،یۆب هیین یكهیهسانIپ هك یهوهئ ینوووبهھ
  !تIنازیان هك تIنازهد هتش وهئ ۆب كهیهسانIپ هب

 یخان یرووزوح ،ریعاش یرووزوح هتاو تش یهوهنی8س ،تش یهوهنی8س هتاو
 هJسهئ ۆب هزات یكهیهوهناڕهگ ،اتاو هل یۆخ یهوهنی8س هل تش و ،ریعاش
 هنوورهد و خان ۆب ێون یكهیهوهناڕهگ یهوهئ نای و تاكهد یۆخ یهكهنۆك
 هتش وهئ و هیهوهناڕهگ وهئ و هخان وهئ .تادهد ناشیپ ریعاش یهكهواراش
 یانیب اده%ووجومج مهل شیرعیش یمرۆف و هیهھ نایهزات یكI%ووجومج ماوهدرهب
 هتاگهد ادهفشهك مهل شیتش و فشهك هب تاگهد ریعاش .تاكهد تسورد یۆخ
 هیین هتش وهئ رتیچ هووتشیهگ جنامائ هب یتش مهئ .یۆخ یجنامائ ،یۆخ یییاتۆك
 یهكهیینامیرگ هواچرهس و هوهیووبی8س و ووبان یالهو ریعاش هك
  .هوهووبترگرهوIل

 

 رعیش ینامز ^ب ،نامز یرعیش

 .هیین هوهناھیج هب نامییدنهویهپ ادشیمرۆف یندنارفائ هل همIئ  هك نیب راداگائ
 یاینود ڵهگهل هنامز ییدنهویهپ ادهوهرهد یناھیج ڵهگهل همIئ ییدنهویهپ
 رهنوھ ^%هب .هتشورس یهوهندركییاسال رهنوھ ،^%هب .ادیۆخ یرهوهدراوچ
 همIئ ادكهی وIنهل هناود مهئ ینووبهدامائ مpهب ،هیین تشورس یهوهندركییاسال
 یهن@وش وهئ ات تاكهد نایرت یوهئ یهوهندركتهڕ و مهئ یهوهندركتهڕ هب راچان
 یهوهندركییاسال تشورس" هك هوهمهكهد دJیاو راكسۆئ یهیهسق مهل ریب هك
 :ووبینهكIپ هوهب ادیناكهناژۆڕ هتشاددای هل شیدیژ ێردنائ ؟ننهكهدIپ ."هرهنوھ
 رۆز كهن یكIندناگنهس%هھ هل ـ دJیاو راكسۆئ ـ یوهئ یناكهرعیش كIتاك
 یباوج وود و كهی ^ب شیوهئ ،ووبیناز "دنهوانمام" یك@رعیش هب ،شهنالیداع
 یهرھهب و تشورس هب اد ماناوت هك ووب هوهئ نم یه%هھ رخائ" : هك و هوهووباد
  ."رعیش هب ییشخهب مۆخ
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  :هواچرهس
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