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  وتةيةكى ثيَويست 
 :خويَنةري خؤشةويست

مان لة زمانى فارسييةوة كرد بة كوردى و ساَلي  -(نج وانة لة دةروونشيكاري سيطمؤند فرؤيدثيَ)ثةرتووكى ( 3002) ساَلي
خانةى ضاث و باَلوكردنةوةى ئاويَر لة هةوليَر ضاث كردنى ئةم ثةرتووكةى طرتة ئةستؤي خؤي،بةالم نزيك بة ساَليَك ( 3002)

كتيَبةكةى ضاث كرد،دواى ماوةيةك كتيَبةكة لة ( 3000)ي رِاطرت و ساَلي (فرؤيد)ضاث كردنى ئةم ثةرتووكة طرينطةى 
بازاردا نةما و بةريَوةبةري خانةى ضاث و باَلوكردنةوةى ئاويَر داواى كرد ضاثي دووةمى كتيَبةكة خباتة بازارِ و ئيَمة رِةمتان 

   (و باَلوكردنةوةى ئاويَرخانةى ضاث ) -سالَ لة ضاثي يةكةمى ئةم كتيَبة، بينيومانة كة هةمان دةزطا( 9)، دواى ...كردةوة
( 3002)كردؤتةوة و ساَلي  دا ضاثئاطاداري ئيَمة لة بةرطيَكى نويَ بة بيَ ثرس و (نة لة دةروونشيكاريثيَنج وا)ى ثةرتووك

وةى ، نابةرثرسيارانة و دوور لة مؤرِاَلي ضاث و تايث كردنةلةم ضاثة نويَيةدا كة بة بيَ ئاطاداري ئيَمة كراوة ،...لةسةر نوسيوة
كتيَب دةسكاري وةرطيَرِانةكةى ئيَمة كراوة و بة شيَوةيةك تةواوى كتيَبةكة بة دةستى ئةنقةست شيَويَنراوة و ليَي زياد و كةم 

كة بة هيض شيَوةيةك ئاطاداري ئةم ضاثة ،خويَنةرانى خؤشةويستى ئةم كتيَبة ئاطادار دةكةينةوةو رِايدةطةيَنني ليَرةوة...كراوة
خانةى ضاث و  شيَويَنراوةكةى ئةمة ويَنةى بةرطى ضاثة.و رِةتى دةكةينةوةكاري كراوةى ئةم ثةرتووكة نني شيَويَنراو و دةس

 :ئيَمة ليَي بةرثرسيارنني،كة  ى هةيةئةم بةرطةو  نوسيوة لةسةر ( 3002)كة ساَلي  ةباَلوكردنةوةى ئاويَر
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ئةمة و ضاثي كردووة  (بة ئاطاداري ئيَمة)طاى ضاثي ئاويَردةز (3000)ية كة ساَليان ويَنةى بةرطى ئةم كتيَبةتري ئةمةي
 .                                                       ةكةيةتىبةرط

 مةالعةوالصباحى 

 
. 
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 ثيَشةكى
وكة هةنبةستيَنةكانى ذياندا،تةكنةلؤذياى مؤديَرن لة تةواوى وثةرةسةندنى ثيشةسازى هةَلكشانى داهيَنانة زانستيةكان و 

ة بةالم هاوشانى كايبينيوة،يةطمةن شتى واى بةخؤيةوة بينيوة يان هةر نةدشكؤيةكى بة ذيان بةخشيوة كة مرؤظايةتى بة 
كةَلةكة دةبن و  ر دةروون تاكو ديَنجؤربةجؤرةكانى لةسةثؤزةتيظةكانى بوارة نيَطةتيظةكانيشي فةرامؤش ناكريَن كة كاريطةرية 

واتة مؤديَرنيَتة كة فرة رِةجنى لة كؤلَ  دةردةكةون، داو لة نيَو مرؤظةكان ياجياكان و لة ذيانى رِؤذانةج كاردانةوةكانى لة فؤرمة
بةردةوام لة رِشتةكانى زانستة مرؤظايةتيةكان  خؤشبةختى ية.دوضارى تةنطذةطةلي دةروونيشي كردووةمرؤظايةتى كردؤتةوة،

يةكيَكيش لةوان دةروونناسي  كة مرؤظة ةسةرمايةى طةردوونةوةتاكو زياتر دةست بطرن ب دانو داهيَنان بةدواداضوون
بةالم ثيَشهاتةكاندا كة هةميشة  بةرةو رِوون ئاستةنطة،ووونيةكانى مرؤظ لةطةلَ طؤرِانكاري كردنى حاَلةتة دةر،هاوسةنط ية

دةروونيةكان دا كة  و شَلةذانةتيَكضوون لةكاتى بؤ ئةمة مرؤظايةتى هةردةم كؤشاوة تاكو ئارامى دةسةبةربكات، نةكردةنى ية،
هةرضةندة فرؤيد لة رِيَبةرانى بةالم تاكو سةدةى رِابردوو بة سيستةماتيككردنى هةوَلي نةزؤك بوون،تووشي مرؤظ دةهات،

قؤرخ كردنى كاري  دا نةياري خؤي لةمةرِالم لة دوو تويَي ئةم ثةرتووكةبةونناسي هةذمار دةكريَت،ودةركردنى  بةسيستةماتيك
هةربةوةندةشةوة ناوةسيتَ و دةكةويَتة خؤ امةى ئةو رِشتةيةوة نيشان دةدات،نهةَلطرانى برِواوونناسي لة اليةن ثزيشكان ودةر

ى كؤمةَلةى دةروونناسي ظيةنابووة لةكاتى كة ئةندامى بةرضاوى ناثزيشك (يكتئودور رِ)و داكؤكي كردنيش لةتيَهةَلقورتاندن 
رِةت بوون بة فلتةري دةروونشيكاري دور لة  نزيكة رِاثةرِاندنى ثرِؤسةى.ضارةسةرى نةخؤشداتؤمةتباركردنى بة ياسادةرضوو لة 

رِؤَلي ئةكتيظ و كو ئيَستا ةرضةندة دةروونناسة فةرميةكان تاثةشيَوى بنيَتةوة،ه نةك ئةكادميى لةالى ئيَمةيشخويَندنى فةرمى 
 خؤهةَلنيَنةوة، نرِةنطة بة بةهانةى بة رِامياري بوونى شتةكا !نةبووة خؤوالتيدامرؤظي لةكاية جياجياكانى ذيانى كارايان 

كة تةنيا ئةمة لة نابيَت فةرامؤشي ئةوة بكةين ! ةي يان نيكاري كردةسياسي دةروونناسي واتة  ،ةستيَنةشدائةطةرضي لةو ب
ن خاوةن برِوانامةى ضةندية و يبوارة دةروونناسيةكةدا فةرامؤش نابيَت،هةموو رِشتةكاى تر حاَليان لةمة ضاكرتني

ثيَويستى بةالًََم تةنطذة هةمة ضةشنةكان كة زادةى ذيانى مؤديَرنن،هةرطيز لةطةلَ ياساشكيَنيدا نني،.!نةخويَندةوارمان هةن
 .كة نابيَت فةرامؤش بكريَن و ضارةسةركاري دةخوازن فراوانكردنى بازنةكانى فيَركاريكرانةوة و 

 .ئةوي تريان طفتوطؤيةكى فرؤيدة و ة لة دةروونشيكارينيةكيَكيان ثيَج وايَك هاتووة،ئةم كتيَبةى بةردةستان لة دوو بةش ث
ة ك ندةى ئةوة دةكريَتمةز.و و ذيرانة ثنتةكان دياري دةكاتبريوبؤضوونةكانى خؤي دةخاتةرِوفرؤيد رِاشكاوانة ضارةسةر و 

كسيةكان و يةكانى لةسةر ثاَلنةرة سيَةميشيوة هومى جةخت كردنةفرؤيد بة حك.فرؤيد لةم كتيَبةدا ضرِكرابنةوة كانىديدطا
يةكان تة دةروونرِةنطدانةوةى حاَلةبةالم ثةى بردن بة ثاَلنةر لةكاتى  !هاوواتاى سيَكسبؤتة  تيَركردنيان لة زهنى خويَنةردا

ياتر دةكةنةوة و ز ضةلَثووؤيد ئةو تؤمةتة كتيَب و باَلوكراوةكانى فر.تاوانباركردن شايستةى ستايش كردنةلةسةر مرؤظ لة بري 
كتيَب و باَلوكراوةكانى ئةو زانا و دةروونشيكارة قؤَليان لة  مامةى خؤشبةختية كة هاوزمانةكامنان.مةزنى ئةو دةردةخةن

لة زانياريةكانى تاكو زؤرينةى خويَنةري كورديش بيَ بةش نةبن،بويَرانة دةيان خةنة سةر زمانى خؤماَليمان،طةورة هةَلماَليوة و 
 .بةم وةرطيَرِانةشةوة كة لة بةردةستان داية سووديش بة كؤمةَلطاكةمان بطةيَننمرؤظة بااَلية و ئةو 

 بةرهةمى زياتري بؤ دةخوازمهيواى ساغ و سةالمةتى و تةمةن دريَذي و دةست خؤشانة لةوةرطيَرِ  دةكةم و 
 دَلشادى مةالعةوال                                                                                           
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 ثيَشةكى وةرطيَرِى فارسي
بة رِواَلةت  هةرضةندة َلةم دةدريَ وناسينى حاَلةتة دةروونيةكان بة يةكيَك لة طرينطرتين رِشتةكانى زانستة مرؤظايةتيةكان لةقة

طومان زانستى مرؤظةكان دةربارةى ئةم رِشتةية بؤ ئةم ناسينة هيَندة لةميَذنية فؤرمةلة بووة و هيَشتا هةر تازةية، بةالم بيَ
ؤمانيةكانى هينديةكان، يؤنانيةكان و رِ ئةنديَشةكانى طةليَك لةناو بابةتطةرِيَتةوة، بؤ منوونة دةتوانني ساالنيَكى زؤر دوور دة

رِوانطةيةكى نستةدا و هيض كةسيَك لةم زا شيَوةى طرتبووئةم ناسينة بة شيَوةيةكى ناتةواو  ةندةرضهة.كؤن بدؤزينةوة
لة فةلسةفة دامةزراو  تيَروتةسةل و كامَلى نةبوو،لةم سةدةيةى دوايدابوو كة دةروونناسي وةكو زانستيَكى سةربةخؤ و جياواز

سةرقالَ و تاقيكردنةوة تويَذينةوة ئةزموون و بؤ ثةى بردن بة نةهيَنى و رِازة شاراوةكانى دةروونى مرؤظ خؤيان بة  تويَذةران
 .كرد

ةكيَك لةو ثيَشةنطانةى كة زانستى دةروونناسي سيستةماتيك كرد، سيطمؤند فرؤيد بوو،طومانى تيَدانية كة فرؤيد بة يةكيَك ي
و  كراونةتةوة، بةالم زؤرينةى تيؤرلة بليمةتةكانى سةردةمى ئيَمة دةذميَردريَ و هةرضةندة هةنديَك لة تيؤريةكانى رِةت 

دةردةكةون  ذمارةيةكلة هةموو سةردةميَكدا .ن و تؤكمةييةكى ناوازةيان هةيةقبوولَ بكريَ طرميانةكانى ئةو شايةنى ئةوةن كة
دا ضةند كانى رِابردووسةردةمةى دةكةن، لة بةرةو ثيَشةوة رِيَنويَن كانبريورِاكة جيهان لة بيَدةنطى رِزطار دةكةن و 

شتاين، رِاسل و ثةيدابوون و لة سةردةمى ئيَمةشدا ئةنفةيلةسوفيَكى وةكو سوكرات، ئةفالتوون، ئةرستؤ، كؤثةرنيك، طاليلؤ، 
 . اوى لة جيَطاى خؤيدا مبيَنيَتةوةوة و نةيان هيَشت زانست بة وةستةتة طؤرِةثانـةفرؤيد هاتوون

 اوة مرؤظ بةوى زانستةكانى ديكة هةوَلي ددةروونناسي هاوزةمان لةطةلَ تةوابة بيَ دةمارطريي و زيَدةرِؤيةوة،  ،بيَ طومان
ظايةتى ة لةو زانستانةى كة زؤر بة خيَرايي مرؤكيةكيَبةتايبةتى و  بةرةو ثيَشةوة بةريَو باال مةبةست طةلي بةرز  قاريئا

تووشي بةباشي ئاطام لةوةية كة لة وةرطيَرِانى ئةم ثةرتووكةدا، رِووبةرِووى هةَلةو لة وةرطيَرِانى وشةكاندا .بةرةو ثيَشةوة دةبات
 ةبؤ دؤزينةوةى زاراوةطةلي بةرابةر و دروست تووشي طرفت بووم، لةم بارةوة ناضاربووم هةنديَك جاربةتى بة تاي،نارِةحةتى بووم

 .كة لة باتى وشةى هاومانا طوزارشتيَك بةكاربيَنم كة ئةو وشةيةى رِوون كردؤتةوة
فرؤيد دةربارةى دةروونناسي لة نةية كة وانادةربارةى ئةو كؤنفرِانس و  ئةم ثةرتووكة لة دوو بةش ثيَكهاتووة، بةشي يةكةم

 .ا زياتر تيؤريةكانى خؤي دةربرِيوةوانةدئةو ثيَنج  تويَيلةتا رِادةيةك فرؤيد .زانكؤي ئينطليس ثيَشكةشي كردوون
لةبارةى طفتووطؤي كةسيَكى بيَ اليةنة لةطةلَ فرؤيد و لةم بةشةدا قسة لةسةر ئةوةية كة ئايا  ثةرتووكةئةم بةشي دووةمى 

 طةىلدةروونيةكان دةبيَت لة اليةن  ثزيشكةوة ئةجنام بدريَن ياخود كةسانى ئاسايي و نا ثزيشك كة ليَكؤَلينةوةضارةسةرة 
 .دةروونشيكارى و دةروونناسيان هةية مؤَلةتىفراوانيان لةو بوارةدا هةبيَت 

و لةطةلَ كانى رِةوان دةخاتةرِوو ى زانستى دةروونناسي و ثرسةليَكؤَلينةوة داةوةى ئةم ثرسيارةوةالم دانلة تويَي فرؤيد 
 .دةكةويَتة وتوويَذةوةي بيَ اليةندا ايةتكةس
تةواوى زانستى فرؤيد دةربارةى دةروون نيشان  ،باسي كردوونكان و ئةو طرميانانةى كة فرؤيد لة تويَى ئةم ثيَنج وانةدا ةتيؤري

 .بة دةوَلةمةند خؤي دةنوييَنَكة زانستيَك  ،دةدات
سةرنج انى فرؤيد رِيَطايةكى تازة لةبةردةم خويَنةردا دةبيَتةوة و خويَنةر لةكاتى خويَندنةوةى ئةم تيؤريانةدا تيؤريةك ناسينىبة

 .كة الوازيةكانى مرؤظ لة كويَ و لة ض ضاوط و رِيشةيةكةوة سةرضاوة دةطرن دةدات
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نة دةروونيةكان تيَك ضووتةواوى  اغةىثاية و بنسةرجنى فرؤيد زياتر لةسةر منداَلي مرؤظةكان ضرِدةبيَتةوة و ئةو برِواى واية كة 
 .هيَدمةيةك بةهيَزة جؤرةلة قؤناغى منداَليدا دادةرِيَذريَن، ئةو كاتةى كة ئيطؤ الوازة و ئامادةطى بؤ قبوولَ كردنى هةر

ة دةروونيةكان ئازارة ـندا و ثيَيواية كة زؤريَك لسيَكسيةكان لة منداال مةسةلةويَرِاى ئةوة فرؤيد سةرجنى تايبةتي دةخاتة سةر
 .ارةزووة سيَكسيةكانى قؤناغى منداَلي يةـةبوونى ئـدةرةجنامى تيَرنةبوون و قايل ن

 مةسةلةفرؤيد لةطةلَ ئةوةى كة خوازيارى تيَركردنى ئارةزووة سيَكسيةكانى مرؤظة، بةالم لةطةلَ بةرةاَليي تةواوى 
 .سيَكسيةكاندا نةياري خؤي نيشان دةدات

 ى ليَووانمنارِاستةوخؤ هةةين كة ئةو بة جؤريَكى دةدلةو هؤشيارية  سةرنجةى بةرهةمةكانى فرؤيد نةوبة خويَند
 .و بة وردبينيةوة مندالَ ثةروةردة بكةين بةئاطابني بنةماكانى ثةروةردةكردندا  دةكاتةوة كة ثيَويستة لةئاطادار

ةكانى  قؤناغى تيَك ضوونة دةروونيةكان بة دةرةجنامى رضونكة هةروةك كة لةسةرةوة ئاماذةمان ثيَدا، فرؤيد تةواوى ئازا
 .زانىَمنداَلي دة

 .ى منداَلةكانى خؤمان دابنيبريزياترلة  ،كانى فرؤيدمةوةى بةرهةبةو هيوايةى بة خويَندنة
 مهدى افشار                                                                                                         
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 ثيَشةكى
كة هةنديَك لةو تيؤريانة اليةنى هونةريان ، سةرايةبر دايةكؤريوكردنةوةى ضةند دؤزينةوة و تلة ثيَناوى باَلفرؤيد هةموو ذيانى 

يةكانى تةمةنى يسانايانة لة كؤتا ثةرتووكةزياتر لة نيوةى ئةم ،ا ثسثؤرِيش دةتوانن تيَيان بطةني و نينية و كةسانى ئاسا
ئةم دوو منوونةدا ماوةيةكى  انويَنلة .والنةى فرؤيد دةطريَتة خؤيئةم ثةرتووكةش دوو منوونةى ئةم جؤرة هة.فرؤيدا ضاث كراون

يان لة كؤتاييةكانى نةوةكانى فرؤيد و ئةوى ترذييَتويَتةوة بؤ قؤناغى يةكةمى رِدةطةوان نى زؤر هةية، ضونكة يةكيَك لةزةمة
 .ؤيد واتة نزيكةى بيست سالَ دواتر نوسراوةتةمةنى فر

دةروونناسيدا زانستى كة ضةند دةالقةيةكى فراوان بةرِووى  ،ويَرِاى ئةوةى ،خويَندنةوةى ئةم دوو بابةتة،بةالم هةرضؤنيَك بيَ
 .ة رِوونى نيشان دةداتــةم زانستةش بــــضوونى ئ ثيَشةوة ةرةوـــدةكاتةوة، رِةوتى ب
نةدا دةركةوتن كة لة ماوةى جةنطى جيهانى يةكةمدا لة زانكؤى وانانفرِانس و لة تويَي ئةو كؤ ،كانى فرؤيدطرينطرتين هةوَلة

 .لة ئينطليستان باَلوكرانةوة (دةروازةيةك بةرِووى دةروونناسيدا)نة لة ذيَر ناوى نااوننا ثيَش كةشي كردوون و ئةم ةيظ
دا فرؤيد (0909)كى كورت كة لة ساَليةيوانة ضةند.نة دةطريَتةوةواناةم ثةرتووكةدا، هةنديَك ل بةرهةمى يةكةمى فرؤيد لةم

كاتيَك كة  ى قيةننا و زورخيدا دةيان ناسي،بةالم ثيَش ئةو كاتة فرؤيد ناوبانطيَكى ئةوتؤي نةبوو و تةنيا لة ضوارضيَوة،وتونيةوة
يَتةوة، ئةمة بة تةواوى تووشي سةرسورِمانى تا ضةند وانةيةك بَل ،دا بؤ ئةمةريكا داوةت كرا(0901)لة ديسامبةرى ساَلي

. وردرابولة وورسرت ماساضوست وة نيَ –طةورةترين زانكؤي كالرك  و ،كرد، ضونكة ئةو داوةت نامةية لة اليةن ئةستانلي هال
ني سالَ رِؤذي ناسرابوو، وانةكانى فرؤيديش لةطةلَ بيستةم يةكانينةوة دةروونتويَذكارامة بؤ ئةكادمييايةكى  ئةو زانكؤية بة

 .دامةزراندنى زانكؤدا هاوكات بوو
بوو دروست ةش وا خةونالم دروست بوو كة ضاوةرِيَم نةدةكرد و ئةو لة يَك خةونكاتيَك كة ضوومة ثشت مينبةر، فرؤيد دةَليَت 

. هادار لةقةَلةم دةدرابةواقيعيَكى كة لةو كاتة بة دواوة دةروونناسي ضيرت وةك بابةتيَك بةرهةمى خةيالَ نةبوو، بةَلكو وةكو 
ئةويش لةويَدا دوو وانةى  ،سةفةرى كردبووئةودا بؤ ووسرت  لةطةلَو ياريدةدةر و قؤتابي فرؤيد بوو  كاتةدايؤنط كة لةو 

 .ى زؤري بةدةست هيَناد و وةكو فرؤيد ناوبانط و سةنططرينطى ثيَش كةش كر
بريل و ئا. ئاماذة بة ناوى ئرينست جؤنز و ئادةتوانني،ناكة ناوبانطى زؤريان بةدةست هيَ ،لة قوتابيةكانى ترى فرؤيد

ةك بَليَمةوة بةرةو بيناى لةو بةيانيةدا كة دةبوو ثاش نيوةرِؤكةى وانةي: انة دةَليَتوانفرؤيد دةربارةى ئةم .كةينساندورفرنسزى ب
ضةند ساتيَك دواتر .ةبكةمقس كمةسةلةيةخشيَت تا دةربارةى ض ةثيَ ببكة ضووم و لة بيناكةم دةخواست ئيلهامم زانكؤ

تاكؤتايي ئةو ساَلة باَلونةكرانةوة و لة ، ئةو وانانةى كة فرؤيد لة زانكؤ بة زمانى ئةَلمانى دةيوتنةوة.بووموانة وتنةوة ئامادةى 
ئةوةى كة بةبةراورد لةطةلَ  داضاث كردنى ئةم وانانةلة بؤ ظيةننا ئةو وانانةى ثاكنوس كرد و بة وتةى ئرينست جؤنز  ىطةرِانةوة

 .تيَدا نةكرا وازيجيائةوةندة  ،لة ناوةرِؤكى ئةواندا هاتبوو
لة طؤظارى دةروونناسي   (ضيس. و. اض )اليةن رِدرانة سةر زمانى ئينطليزى لة بؤ يةكةمني جار كة ئةم وانانة وةرطيَ

لة ساالنى .باَلوكرايةوةليزيةكة ماوةيةك دواتر ثاش دةقة ئينط، يو دةقة ئةَلمانيةكة انضاث كر (0900)ئةمةريكى لة ساَلى 
دران و ئةمة دا ئةو وانانةى فرؤيد ضوارضيَوةيةكى فراوانرتى لة خؤطرت و بؤ زؤربةى زمانة جؤراوجؤرةكانى دوونيا وةرطيَرِدواتر

 .ى زانستى بوو كة اليةنى نيودةوَلةتى ثةيداكردبابةتيةكةمني 
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سانى سةردةمةكةيةوة دادوةرى لةبارةوة دةكرا و هةروةك كة مامؤستايانى لة اليةن كة ،كة فرؤيد دةرى دةبرِي انةىباوةرِئةو 
ئةوتؤي دةربارةى ئاسايي كة زانياريةكى  خويَنةريَكى: فةرمى زانكؤي كةنةدا لةوبارةوة وتويَذيان كرد و رِايان طةياند كة

 بيَ بةندوبارييد ثاريَزةرى تيَركردنى لةوانةية بة خويَندنةوةى ئةم وانانة بطاتة ئةو دةرةجنامةى كة فرؤدةروونناسي نية،
ئارةزووة سيَكسيةكان و لةناوبردنى تةواوى سنورة سيَكسيةكانة،لةبةرئةوة خويَنةريَكى ئاسايي بيَطومان بة بيسنت يان 

دة خويَندنةوةى ئةم وانانةى فرؤيد تووشي سةرسورِمان دةبيَت، ضونكة ئةو زؤر شتى تازة لةو وانانةدا دةدؤزيَتةوة، هةرضةن
دؤزينةوةى لةطةلَ ئةوةى لةطةلَ ئةوةى كة لةساَلةكانى دوايي و ثاش مردنى فرؤيد زؤر ثةراويَز بؤ نوسينةكانى ئةو زيادكرا و 

ازةى بةرِووى ئةم زانستةدا ـئةم ثيَنض وانةيةى فرؤيد ضةند دةالقةيةكى تويَرِاى ئةمانةش زؤر لةم زانستةدا هاتؤتة ئاراوة، بةالم 
 .ئاوةال كردووة

واتة وةختيَك كة  ،ئةم بابةتة دواتر.اري يةكدةروونشيكردن و بةش بةش دةربارةى ثرِؤسةى دووةمني بابةتى ئةم ثةرتووكة 
بةم ثيَية فرؤيد لة هةموو .بةدةست هيَنابوو، باَلوكرايةوة  زياترى دةربارةى دةروونناسيطةىلفرؤيد ليَكؤَلينةوة و دؤزينةوة

، دةروونشيكارى لة هةموو جيَطايةك ثةرةى سةندبووكة كةمرت لةوىَ  ،جطة لة ظيةننا انةيةلةوشويَنيَك ناوى باَلوبؤوة و
لة ثراكتيكدا .و و سةرقاَلي دةروونشيكاري بووندةخويَنرا و دةروونشيكاران لةهةموو ثنتةكانى دوونيادا خؤيان رِيَك خستبو

و ثيَش ئةمة وةكو فيكر و ئايديايةك ناسرابوو، لة باوةرِيَك  ئةوةى كة ئيَمة لة بةشي دووةمى ئةم ثةرتووكةدا ليَي دةكؤَلينةوة
 .زياتر شتيَكى تر نةبوو

ئةجنام درا كة ئةنداميَكى بةرضاوى ناثزيشكى كؤمةَلةى  (تئودوريك)ضةند كاريَك دذى  (0932) لة كؤتايي بةهارى ساَلي
 .بوو و رِيَزى زؤري بؤ دادةناكى تايبةتى هةئارةزوويةدةروونناسي ظيةننابوو، فرؤيد سةبارةت بةم كةسة 

اوة و ة ئةجنام ديةوكارشيدةروون كة ضارةسةركردنى كةسيَكى لة رِيَطةى بةش بةش كردن و ،تئودور بةوة تؤمةت باركرابوو
كة برِوانامةى و بة ثيَي ئةو ياسايةى كة لة ئارادابوو كةسيَك   ،ركردبووؤمةت بات فريودةرو ساختةكارئةوانيش ئةويان بة 

فرؤيد زوو دةخالةتى لةو مةسةلةدا كرد و بة .يينَ و ضارةسةرى بؤ ئةجنام بداتنةيدةتوانى نةخؤش ببى نةبووباية ثزيشك
تارِادةيةك هةمان ئةو بابةتةية كة لة بةشي دووةمى ئةم ئةو و بةرطريةكةى  ،كردربةرطري لة تئودو توند شيَوةيةكى

 .ثةرتووكةدا بةدى دةكةين
ةهؤى دةست تيَوةردانى ـبدا،ةقةَلةم ـة ناضيزةيان لـهةنديَكى تريان ببةرطريةيان قبوولَ كرد وةم ـهةنديَك بةَلطةكانى ئ

 .اتـه ييانة تئودور ثووضةلَ بوونةوة و كؤتاــردةوانةى دذ بـةم كـئ ،فرؤيدةوة
بةالم ،ن رِيَ ثيَدراوةتةنيا بؤ ثزيشكاطرينطى ئةم وتارة تايبةتة بةو والتانةى كة ضارةسةرناسي و ضارةسةركردنى نةخؤشةكان 

ضونكة لة ئينطليستاندا هةموو كةسيَك دةتوانيَت بة هةر رِيَطةيةك بيةويَت ضارةسةر بؤ ةوة،ئةم وتارة ئينطليستان ناطريَت
 .هةبيَت ىدكتؤرنية ضارةسةركار ثزيشك بيَ و برِوانامةى  ثيَويستنةخؤش ئةجنام بدات و 

وابوو  برِواياننديَك نةيارى فرؤيد بوون و جؤراوجؤري وروذاند و هةباسي و  ندا وتوويَذبةالم ئةم وتارة لة كؤمةَلةى دةروونناسا
يةوة شكاردةروون رِؤسةى بةش بةش كردن ويان هةية و دةتوانن نةخؤش لة رِيَطةى ثمايف ئةوةئةمة كاريَكة كة تةنيا ثزيشكان 

دذى ة هةنديَك لة وياليةتةكانى ئةمةريكادا ياسايةك لة تةنيا لة ئةمةريكا ئةم دذايةتية توندتربوو، ضونكة ل،ضارةسةربكةن
 .يان بةكاردةهيَناساختةكارة لة ضارةسةركردنى نةخؤشدا كلة ئارادا نةبوو  داثزيشكانة و سئةو كة
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نةبوو،  ياندكتؤركؤمةَلةى دةروون ثزيشكانى ئةمةريكا ئةو كةسانةى وةك ئةندامى فةرمى وةرنةدةطرت كة برِوانامةى 
دا رِيَطا بؤ كةسانى ى دةروونناسانى بةرِيتانياكؤمةَلة، لةبةرئةوةى لة كى لةم جؤرة لة ئينطليستان بوونى نيةبارودؤخيَ

ةم ــــةجنام دةدةن، دةتوانن لناثزيشكيش كراوةية و كةسانيَك كة لة ذيَر ضاوةديَرى ثزيشكيَكدا كارة دةروونناسيةكان ئ
 .يةدا بة ئةندام وةربطرييَنةـؤمةَلــك

م ئةم باسة ثسثؤرِى و تايبةتيانة بؤ خويَنةر سةرنج رِكيَش نني و هيض يةكيَك لةم باسانة رِيَنويَنى و دةليليَك بؤ ناسينى بةال
 .كارةكانى فرؤيد ثيَش كةش ناكةن

. ناية ئاراوةبؤ دةروونناسي هيَليَكدانةوةى نةدا باشرتين وةرِااكان وةرطرت و لة كؤي ئةو بةرِاوةوبوونةوةى بفرؤيد سوودى لة باَل
ئاسان دةرك دةكريَت، بةَلكو زؤر سةرنج رِاكيَشة و لة فؤرمى ليَكؤَلينةوة داية و نيشان ة و ية نةك تةنيا رِوونليَكدانةوةئةم 

لةطةلَ ئةوةشدا ئةم نوسينانة تيؤرية جؤراوجؤرةكانى فرؤيديان لة دوايني .نة بةَلطةدارو تؤكمةكانى فرؤيدةدةرى نوسي
 .ةوتندا دةربرِيوة كة لةم وتارةدا دةيدؤزينةوةقؤناغةكانى ثيَشك

، وتارى يةكةم ثيَنج وانةى لة زؤر خاَلى فيَركةرى تيَداية (ارى يةكةم و دووةمى ئةم ثةرتووكةوت)  ةم دوو وتارةكردنى ئبةراورد 
هةروةها ياساى جةبر يةك لة طرميانةكانى قؤناغةكانى فيكرى سروشتى ديناميك و نةخشةخؤطرتووة و لةم وانانةدا دةتوانني 

ئةم وانانة سةرجنيان خستؤتة سةر ديارى كردنى رِووداوةكانى نيَوان خودئاطا و ناخودئاطا لة لةطةلَ ئةوةشدا بناسينةوة و 
 .فيكردا و ضةند تيؤريةكيان لةبارةى ضةمكة دذ بةيةكةكان و خؤالدان خستؤتةرِوو

كة دةرةجنامى ئةو ليَكؤَلينةوةية ،دةربارةى مةسةلةكانى ناخودئاطا ببينني،ؤيدلةم ثيَنج وانةدا دةتوانني شيَوازى ليَكؤَلينةوةى فر
لة بةشي يةكةمدا سةرجنى  ،هةموو ئةو مةسةالنةى كة فرؤيد.كؤتايي دىَ سيَكسيةكانى مندالَ و طريَي ئؤديث ويَناكردنةبة

ةم ليَكؤَلينةوة سانةوية زؤر فراوانرت و قووَلرت كة ئ ،و بةالم بةم جياوازيةى جيَطاى سةرنج بوونليَداون، لة بةشي دووةميشدا 
 .شيَوةى طرتووة ئةجنام دراوة و بة تيَرِوانيَكى تريوتةسةلرتةوة

وةك ئةوةى كة شايستةى ئةم بابةتة ئاَلؤزةية  ،لةم بةشةدا دياري كردنى هؤكارى نةخؤشية دةماريةكان بة وردةكارى زياترةوة
ان و ثرِؤسةى ـزةكةطةلَ ئةميشدا غةريـو ل طوناهكارى خرؤشانةكان و هةست كردن بة باسي ليَوة كراوة و ويَرِاى ئةوةش هؤ

 .تاووتويَ كراوة وةرطرتن و بنةما رِاستةقينةكانيانةزةت لـ
فيكريةكانى فرؤيد ضرِدةبيَتةوة، ضونكة لةبةشي دووةمدا دةتوانني  ثرِةنسيبة لةسةر ،جياوازى سةرةكى لة نيَوان ئةم دوو بةشةدا

 تيَ بطةين وثؤَليَن كردنة فيكريةش  و ئةو ،تيَبطةين سةردةمى ئةويطةرى دواين دؤزينةوة و ئةزموونةكانى فرؤيد و كارلة 
 .لةم بةشةدا ئةجنامى داوة (منى باال)و  (من)لة نيَوان دابةشكردنة عةقَلية بناسينةوة كة ئةو ئةو 

لة كؤتايدا .ي و ض لة ثراكتيكدا نةهيَنى طةليَكى تازة بدؤزريَنةوةة هؤي ئةوةى كة ض بة شيَوةيةكى تيؤرازة تازةية بووئةم شيَو
وة و بة كردليَكؤَلينةوةى ثيَويستة بَليَني كة فرؤيد لة بةشي دووةمدا بة وردةكارى و كاتيَكى زياترةوة وةك لةبةشي يةكةم 

 . اريةوةدةروونشيك بةش بةش كردن وؤسةى ثرِة رِيَطةى ل رِوانيوةميكانيزمى قؤناغةكانى ضارةسةرناسي لة شيَوةيةكى فراوانرت 
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 سيطمؤند فرؤيد
 كانىةرِةوباضاو ثيَداخشانيَك بة ذيان و

ؤتريش دا بةشيَك بووة لة ئكاتةلة فرايبؤرط كة شارؤضكةيةكة لة موراويادا لةو  (0122)ساَليمةى  (2)سيطمؤند فرؤيد لة
بةسةر ئةودا نةهات و  ططرينرِووداويَكى كة  يهانى خاكيَكدا ذيالة ج لة ماوةى هةشتا ساَلدائةو .ومةجةرِستان لة دايك بووة

خاوةنى ميَذوويةكى كورت بوو، ئةو لة خانةوادةيةكى ضينى مام ناوةندى بة رِةضةَلةك فرؤيد لة رِاستيدا ذيانى تارِادةيةك زؤرى 
  .جوولةكةدا هاتة دوونياوة و طةورةترين منداَلي هاوسةرى دووةمى باوكى بوو

زرِبراى  لة هاوسةرى يةكةمى باوكى بوون و رؤيد لةم خانةوادةدا، كةميَك نا ئاسايي بوو، ضونكة دوو كورِي طةورةتر كةذيانى ف
ئةم دوو براية نزيكةى بيست سالَ لة فرؤيد طةورةتربوون و يةكيان ثيَش ئةوةى كة فرؤيد لة .رؤيد بوون لةطةلَ ئةو دا دةذيانف

 .اوةنى كؤرِيَك بوو و لة رِاستيدا فرؤيد بة مام لة دايك ببووو خزةماوةندى كردبوو دايك ببيَت 
برازاكةى لة ذيانى منداَلي فرؤيدا رِؤَليَكى طرينطى لة ئةستؤ طرت، ضونكة ئةو بؤ فرؤيد وةكو هاوةلَ دةمايةوة، هةرضةندة برا 

سةر ئةو ي رِاستةقينةى خؤيان لةكة ذمارةيان دةطةيشتة حةوت كةس رِؤَل (بضووكرت لة فرؤيد)كانى فرؤيدرتةخوشكة بضووك و
طرفتطةلي بازرطانى  رِووبةرِووى ،بوو و لةطةلَ لة دايك بوونى فرؤيد (ثةشم) باوكى فرؤيد بازرطانى خورى.بةرجةستة كردبوو

يا هيََليَ و كاتيَك كة فرؤيد تةنبفرايبؤرط بةجيَ  بووناضارلة ئاكامى ئةو طرفتانةى كة بؤ باوكى دروست بوون .فراوان بؤوة
زرِبراكةى و منداَلةكانيان لةبري دوو بةالم ،نووبو لةويَ نيشتةجيَ بؤ ظيةننا  ى كردخانةوادةكةيان كؤض تةمةنى سيَ ساالن بوو

 قؤناغى زؤرجار فرؤيد برِياري دا كة بطةرِيَتةوة بؤ ئينطلستان بؤ الى برازاكةى و دؤستى.كةوتنة رِىَ مضسرت ةرةوظيةننا ب
 . وو جاريَك ئةم برِيارة سةرى نةدةطرت و تا تةمةنى هةشتا ساَلي ئةم دةرفةتة بؤ فرؤيد مةيسةر نةبوومنداَلي، بةالم هةم

 . لة ظيةننا لةبارودؤخى هةذارى دارايي تونددا تةواوبووهةموو قؤناغى منداَلى فرؤيد 
و ثالَ ثشتيَكى باش بوو، ضونكة فرؤيد  ثشت ثيَ بةسنتفرؤيد بؤ باوكى سةرضاوةى  ،نارِةحةتيانةبةالم لةطةلَ بوونى هةموو ئةو 

سةركةوتنى بة دةست بريتيذبوو و بوو و تةنانةت لة وانةكانى قوتاخبانةشدا بة شيَوةيةكى نائاسايي  زيرةكزؤر هةوَلى دةدا و 
ئةو  كدا كةلة قوتاخبانة بؤ خؤي رِيَطايةكى كردةوة و لة كاتيَكؤششةكانى فرؤيد ئةوةبوو كة ئةو دةرةجنامى ضاالكى و.دةهيَنا

و فرؤيد شةش ساَلي دواى دةورةي حةوت ساَلةيي لة قوتاخبانة بة جؤريَكى شةوانة  ،نؤسالَ زياتر نةبوو لةو كاتةدا تةمةنى لة
  .رِؤذي و بة ثارة بةسةر برد

قؤناغى َليدا لة حةظدة ساكاتيَك كة .بووقوتابيةكى بذاردةى ثؤلةكةى  وةك دةَليَنئةو بةردةوام لةو ماوةدا ثيَشةنط بوو و 
بةالم ئامادةيي فرؤيد بؤ وةرطرتنى لة هةر زانكؤيةك بؤ ،ويَندنى داهاتووى ئةو نادياربووئامادةيي تةواو كرد بارودؤخى خ

 .هةمووان ئاشكرابوو، ضونكة بةو زانيارية بةرفراوانةى كة ئةو ثيَي بوو دةرطاى هةموو زانكؤكانى بة رِوودا كراوة بوو
ئارةزووةكانى خؤي لة زانكؤ و ئةو رِشتةيةى كة ئارةزووى دةكرد لة طومان دا بوو و بة سةرجنيَكى زؤرةوة  فرؤيد لة هةَلبذاردنى

بوونى هةبوو كة  بينانةلة مندا هةستيَكى ورد): خودى فرؤيد لةو بارةوة دةَليَت.هةَلبذاردو دواجار رِشتةى ثزيشكى كؤَليةوة 
 .(زياتر ئارةزووى ناسينى سروشت بوومنى بةرة و مرؤظ كيَش دةكرد و ئةو وردبينية 

 : لة جيَطايةكى تردا دةَليَت
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منداَليدا ئةو ئارةزووة لة  قؤناغىمن هيض زانياريةكم دةربارةى ناسينى ضارةسةركردنى ئازارة مرؤييةكان نةبوو و بةردةوام لة )
لوغزة جيهانيةكان كة تيَيدا زيندةطى  ناسينى ثاَلنةرىطةجنيمدا  قؤناغىلة .مندا هةبوو كة ئازارى مرؤظةكان كةم بكةمةوة

لة  خؤي كاتيَك كة دةربارةى ليَكؤَلينةوة كؤمةَلناسيةكانى ،لة جيَطايةكى تر.طاضارةكانيان لة مندا خوَلقانددةكةين و رِيَ
و  كىثزيشةوةى زانستة سروشتيةكان، ثةيوةندى من ثاش ماوةيةكى زؤر لة ليَكؤَلين: دةَليَت ،كؤتايي تةمةنيدا قسة دةكات

لة سةرةتاوة منى بةرةو الى خؤي كيَش ئةو مةسةالنةى كة هةر ،لتووريةكانضارةسةرى دةروونيةوة، وةرطؤرِاية سةر مةسةلة ك
ؤ طوجنا بثةرِذيَمة ـةوةم بـةمرت دةرفةتى ئـبووم كى ترلةسةرقاَلي مةسةزؤر دةكرد، بةالم بة هؤكارى ئةوةى كة لة طةجنيمدا 

 .(نةوة لةو مةسةلةيةبريكردليَكؤَلينةوة وسةر 
: بذيَريَت دةَليَت كة خودى فرؤيد لةمةرِ ئةوةى كة ض هؤكاريَك واى ليَكردووة تا بة جؤريَكى لةناكاو رِشتةى زانستى هةَل

كة بة هةَلة دةيان طوت بةرهةمى طؤتةية، و  ستايشي سروشتى دةكردو يَكى قةشةنط هةبوخبانةدا دةققوتا ثةرتووكةكانىلة
 .طة منى بةرةو سروشت و رِازة ناوةكيةكانى كيَشكردئةم دةقة قةشةن

دا كؤتاييان دةهات منيش بةرةو الى زانستى ثزيشكى  ثزيشكىلة جيَطايةوةى كة زانستة سروشتيةكان بة تايبةتى  وبةالم لة
ذى يدا لة كؤليَلة تةمةنى حةظدة ساَل (0102)دواجار فرؤيد لة ثايزى ساَلي.يَم هونةرى ثزيشكى كيَش كرابووميان باشرت بَل

 ،بيَنةكرد يرؤدكتلؤم و ثنانى ديكة فرؤيد هيض ثةلةيةكى بؤ بة دةست هيَ دةضيَلةوة .ثزيشكى ناوى خؤي تؤماركرد
كرا، بةالم ثةيتا واز تةرخان دةاينةوةى بابةتطةليَكى جيليَكؤَلكؤششي فرؤيد بؤ زياتركؤليذدا  لة وةى لة ساَلي يةكةمىلةبةرئة
 .ئةو لةسةر بيؤلؤذيا و ثاشان فيزيؤلؤذيا ضرِبوونةوة نىكابريكردنةوةثةيتا 

فرؤيد لة ساَلي يةكةمى لة زانكؤ فؤرمةلةبوو، كاتيَك كة فرؤيد وةكو ياريدةدةرى مامؤستاى وانةى جدى يةكةمني تويَذينةوةى 
ةم ليَكؤَلينةوةدا فرؤيد ـلةجنام طةياند و ـة ئـبةشةكانى شيتةَلكارى مارماسي بليَكؤَلينةوةى بة  يَكىشيتةَلكارى بةراورد

 .ردضوارسةد مارماسي ك ـة شيكاركردنىدةستى ب
دةستى بةكار كرد و بؤ ماوةى شةش سالَ بة جدى و هةوَلدانى  (بروك)لة دواى ئةو ئةزموونةوة فرؤيد لة تاقيطةى فيزيؤلؤذي 

 يداينةوةى طشتى لة زانستى دةروونناسيَكؤَلل ماوةدالةو  فرؤيد يَك نية كةطومان.نةوة و تاقيكارى بووتويَذيةرقاَلي سزؤرةوة 
 .كردووة

ناوةندى كرد و خؤي بؤ ى دةمارلة ماوةى ئةو شةش ساَلةدا فرؤيد بة شيَوةيةكى سةربةخؤ دةستى بة شيتةَلكارى كؤئةندامى 
ةستةبةركردنى بذيَوى ضةند نوسينيَك لةو بارةوة ئامادةكرد، بةالم رِؤشنة كة ذيان لة خانةوادةيةكى قةرةباَلغى لةم جؤرة و د

دا بة  (0110)بة دةست بيَينَ و لة ساَلي يدكتؤروو، بةم ثيَة فرؤيد ناضاربوو كة زووتر ديبلؤم و بةطرفت ب كاريَكىيان، ذيانيان
كؤئةندامى دةمارى ناوةندى هةيبوو، ئةوى بة ناتةواوى بة جيَهيَشت و وازى لة ليَكؤَلينةوةى هةموو ئةو تامةزرؤيةوة كة بؤ 

 .يطةى بروك هيَنا و لة نةخؤشخانةى طشتى ظيةننا دةستى بةكاركردتاق
بايةخ سالَ وةوةى فرؤيد دوبووة هؤي ئ لة ذيانى فرؤيدا كاريطةرى زؤرى داناوة و ئةو كاريطةريةش بوو كةخانةوادة، 

 دةسطريانةكةى. ابني بكاتد ئيزديواجوةسيلةكانى د لة هةوَلدان دابوو تا و لةو كاتة بةدواوة فرؤي ادب ئيزديواجمةسةلةى بة
ناضاربوو ئةويَ  ،بةالم لةو كاتةدا كة لة ظيةننا دةذيا ،جولةكةبوو لة هامبؤرط خؤش ناوىيةكى لة خانةوادة (مارتابرنايز)

 .جيَبهيََليَ و بؤ شويَنيَكى دوورة دةست دووركةويَتةوة كة باكورى ئةَلمانيابوو
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تى بينينى يةكرتيان بؤ ةكرتى بردةسةر و لةم ماوةدا تةنيا يةك دووجار دةرفةئةم دوو دَلدارة ماوةى ضوارساَليان دوور لةي
 ى زؤري ثةيداخؤشةويستى ثزيشكيدا ناوبانط وهةنوكة لة دوونيا فرؤيد .نامةيان بؤ يةكرت دةنوسي و تةنيا،دروست بوو

 .كردبوو
بةالم خيَرا هةموو ئةو ،كانةوة خةريك بووسةركردنى نةخؤشةئةو لة نةخؤشخانة جياوازةكان و رِشتةطةلي جياوازدا بة ضارة

ى نةخؤشية دةماريةكان و ضارةسةر ئةعسابهةوَلي خؤي لةسةر شيتةَلكارى  و ريكردنةوةبكارانةى بةالوةنا و هةموو 
 لةلةو وةختةدابوو كة ئةو دةرةجنامى يةكةمني تويَذينةوةكانى خؤي لةذيَر ناوى ئةطةرى سوود وةرطرتن لة كؤكاين .ضرِكردةوة

ئةو زوو دوو .ثيَشنياركرد بابةتىى كةر باَلوكردةوة و كؤكاينى وةكو دةرمانيَكى بيَهؤش داضارةسةرى نةخؤشية دةماريةكان
 : ئاماجنى خيَراى بؤ خؤي لةبةرضاوطرت

 .ستانبيَذيَك نةبيَت لة زانكؤى ئينطلانةهاوشيَوةى و رِابردووثيَضةوانةى  كة واتة ثلةيةك، ثلةيةكى بةرزدانانى بة  – 0 
 .لة ثاريسدا بذي ماوةيةككة بتوانيَت بؤبةردةوام  - 3 

 طةليبةهرة و بةرذةوةند ئةوكاتة بة زؤرية جيَ بةجيَبووناية و فرؤيد بةو دوو ئاماجنةى بطةيشتاية، نةخشةئةطةرئةم دوو 
 .يشتطة ولَ طةليَكى زؤر بةو دوو ئاماجنةدا ثاش هة(0112)لة ساَلي دواجار وشاد دةبوو،  بيَشوومار

بةدريَذايي ئةو ماوةى كة فرؤيد لة نةخؤشخانةى بةناوبانطى ثاريس لةسةر نةخؤشية دةماريةكان سةرقاَلى تويَذينةوة بوو، 
، لةو جيَطةوةى كة ليَكؤَلينةوةكانى فرؤيد بة ثةرثاكردلة ذياني ئةودا شؤرِشيَكى طؤرِانيَكى تازة لة ذيانيدا رِوويدا و 

  .لة ثاريسيشدا خةريكى ليَكؤَلينةوةى خانةناسي ميَشك بوو ،وشتيةكان دةوةستاتة سرشيَوةيةكى قوولَ لةسةر زانس
تةرخان  هيثنؤتيزمو  هيسرتياخؤي بؤ كاركردن لةسةر  يششاركؤت لةو سةردةمةدا سةرؤكى ثزيشكانى ثاريس بوو، زياتر

بوو، بةالم فرؤيد  كؤَلينةوةابةتيَك شياوى ليَوةكو ب هيثنؤتيزم ،هةرضةندة لةو ذينطةيةى كة فرؤيد تيَيدا لة دايك بوو.كردبوو
ةوة وةكو يةكيَك لة لقةكانى هيثنؤتيزما و لةو جيَطايةوة كة شاركؤت ثةيوةندى خؤي بة كركيَش ئةم بابةتةبةرةوبةتوندى 

ثةيرِةوى لة ى ميَشكى لةويَدا دةست ثيَكرد و انـكينةوةليَكؤَلةمني ــةكــةكان ئةبينى، فرؤيد يضارةسةرى نةخؤشية دةماري
 .شاركؤت كرد

لة نةخؤشية دةماريةكان بكؤَليَتةوة و بةهؤى سةرقالَ بوونى بةم  برِياريدا بة شيَوةيةكى سةربةخؤ فرؤيد لة طةرِانةوةى بؤ ظيةننا
ية ئةو بةتةواوى هةموو كارةكانى لةبارةى ناساندنى نةخؤش ،بةالم هةرضؤنيَك بيَ،دواكةوت ىشزةماوةندةكة كارةيةوة ثرِؤسةى

 ينةوة بوو دةربارةى فةلةجى ميَشكى مندااَلن و لةوكؤَليَلةو ساالنيَكى زؤر سةرقاَلى دةماريةكان ثشت طويَ نةخست، ضونكة ئ
 (ى و الَلي ميَشككةرِ )كى تيَروتةسةلي دةربارةى ئافازىلةو قؤناغةشدا ئةو نوسينيَ.بووكردئةزموونيَكى زؤري ثةيدا وةبارة

 .باَلوكردةوة
 يشماوةيةك كة يةلةودةكرد و ثاش  (عوساب يان نريؤسيةت)دةماريةكانى تيَك ضوونةضارةسةى  ثيَشووزياتر لة  بةالم ئةو
سووديان  كة ئةم ئةزموونانة سةرجنيدا ،ثيةوة(ئةلكرتيستةضارةسةر بةهؤي )لة رِيَطةى ئةلكرتؤترا بوو ضارةسةركردن   سةرقاَلى

دليبيلت  برنهايمدا سةفةرى بؤ نانسي كرد تا لةويَ لة ذيَر ضاوةديَرى دكتؤر (0111)و لة ساَلي هيثنؤتيزمنية و طرينطيدا بة 
بةرةو رِيَطةيةكى تر  لةبةرئةوةى كة كايف و رِازى كةر نية و سةملاند ئةم شيَوازة.خبويَينَ هيثنؤتيزمفيَربوونى شيَوازةكانى 

 .هةنطاوى نا
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 .ى بووايكيَكى رِاويَذكارى ظيةننثزيش كة، فرؤيد دؤستيَكى بة ناوى دكتؤر برؤيةر دةناسي
فرؤيد دكتؤر هةنوكة ببوو، هيسرتياثيَش كضيَكى نةخؤشي بة شيَوازطةلي تازة ضارةسةركردبوو كة توشي  دةسالَ لةمةو برؤيةر

شيَوازة فيَربوو و ضةندين جارنةخؤشي تووشبوو بة  وشووى خؤي ثةيرِةو بكا و خؤشي ئةبرؤيةرى هاندةدا كة شيَوازى ثيَ
 .ياي بؤ سةالمةتى تةواوى خؤي طةرِاندةوةسرتيه

سرتى ئةو ليَدانةى يسرتيا دةرةجنامى ليَدانيَكى جةستةيية و نةخؤشي هيئةم شيَوازة لةسةر ئةو طرميانةية ثتةو دةكرا كة ه
فرؤيد .ةوةننةيادكراوة بة برينةخؤش دةهيَةوة ماناى ئةوةية كة ئةو ليَدانة لهيثنؤتيزملةريَطةى  كردنلةيادكردووة و ضارةسةر

هيَناية ضةند طؤرِانيَكى دا هيثنؤتيزم ىيَوةيةكى تيؤري و ض لة ثراكتيكلةم شيَوازةى كؤَليةوة و دواى ماوةيةكى زؤر ض بة ش
انةوة بؤضوونى جياواز لةنيَوان برؤيةر و فرؤيدا دروست بوو، بةالم ئاكامى ئةم طؤرِان هيَنانة ئاراىئاراوة و هةرضةندة بةهؤي 

 .زانستى دةروونشيكارى بوو هيَنانة ئاراىنة هةمان ئةو هةوال
ئةو دؤزينةوانة قسة بكةين و هيسرتياكةميَك دةربارةى  ثيَويستةبةالم  ،لة باس كردنى ذيانى فرؤيد دةوةستني هةرضةندةليَرةدا 

 .كة فرؤيد دةربارةى ئةو نةخؤشية بةدةستى هيَناوة
 فيَركردنانةىئةوكة  سةرجنيدابةالم زؤر زوو ،دةناساند ئةعسابكى ثسثؤرِى فرؤيد لةسةرةتاى كارةكةيدا، خؤي وةك ثزيشكيَ

، ضونكة ئةم نةخؤشانة ى ثيَبكريَتشؤنةخ، دةتوانريَت ضارةسةرى زؤر ىوونى ببب يةكاندةمار يةئةو لة ثاريس دةربارةى نةخؤش
ى دةماريان نةبوو، بةالم ةحةترِنام يان و هيض كاميان كةم ئةندابوون كةسايةتطةلي جؤراوجؤر تةنانةت حاَلةت وضؤنيةتى و

وة سةردانى ثزيشكيَكى تريان دةكرد و تا ئةو رِؤذة هيض ئةعسابةاوبوو لة ثزيشكيَكى ثسثؤرِى ضونكة نةخؤشي ئةوان نةناسر
 .  ضارةسةر بكةن ئةوان كان نةيان توانيبوو نةخؤشييةكيَك لة ثزيش

 ئةو بةثيَي ئةو.ريَتنى ئةم جؤرة كةسانة دةبيَت شيَوازى تايبةتى بةكاربهيَنكة بؤ ضارةسةركرد باوةرِى لةسةر ئةوةبووفرؤيد 
 ىكة لة ض بةشيَك نيدةضةمايةوة و ليَى دةثرس يداى خؤان، لةسةر نةخؤشةكيوونى بببكة لة دكتؤر شاركؤتةوة  فيَركردنانةى

دةتوانى وةالمى ببوون نةيان  هيسرتياووشي ت نةخؤشةكان كة زؤربةيانبةالم ،  هةست بة ئازار يان نارِةحةتى دةكةن شتاندالة
سادةية مومكني نية  وشةةو رِ شيَواز  سرتى تةنيا بةميبةالم فرؤيد برِواى وابوو كة ضارةسةركردنى نةخؤشي ه،ثيَويست بدةنةوة

طرتةبةر و مةبةستى  بة زانياري طةليَكى تازةوة رِيَطاى ثاريسي دووبارة، و ضةند تاقيكردنةوةى جياوازو دواى ليَكؤَلينةوة 
 كانىرِةخنةبكات، بةالم هاوكارانى ئةو لةطةلَ طفتوطؤئةوةبوو كة دةربارةى هةريةك لةبةشة جياوازةكان لةطةلَ دكتؤر شاركؤدا 

بابةتةكةى خؤيدا  ةتويَىيشكانى ظيةننا هةنطاوى نا لنةبوون و يةكةمني جاريَك كة فرؤيد بةرةو سةنديكاى ثزهاودةنط فرؤيددا 
 : تدةيطو

، لة رِاثؤرتيَكى تيَرو تةسةلدا بةدةست هيَنابووزانياريم  هيسرتياياوةرةكانى دةربارةى  و من لةمةرِ ئةوةى كة شاركؤت)
ثؤستى كة ثيَشكةشم كرد، بةالم ئةوان ئامادة نةبوون بايةخ بة قسةكانى من بدةن و لةسةروى ئةوانيشةوة دكتؤر بامربك 

من ثشت رِاست بكاتةوة و تةنانةت هةنديَك لةوان نةيان دةويست  باوةرِةكانى ئامادة نةبوو سةرؤكايةتى ئةويَي لة ئةستؤ بوو،
و وتى كة ضؤن  رِةخنةى طرت توورِةيي بة ،دواجاربووبةساالضوو طويَ لةوةبطرن كة من دةيَليَم و يةكيَكيان كة جةرِاحيَكى

كةسي تةندروست كة بة ثيَى وتةى خؤتان لةطةلَ ئيَوةدا  و ضؤن مومكينة رِوحي بيَ تيَك ضوونىبة واتاى  هيسرتيامومكينة 
 .بيَت هيسرتياتووشي  ثرسيارو وةالم ئةجنام دةدات
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ئةوةية كة ئةم نةخؤشية باوةرِم وة جةختم لةوة دةكردةوة كة مةبةستى من ديارى كردنى نةخؤشي نية، بةَلكو ةمن لةم بار
 انةبة رِيَكةوت هةر لةو نةخؤشخانةدا يةكيَكم لةو نةخؤش.ضارةسةربكريَ ناتوانريَت بةو شيَوازةى كة لةبةردةستى ئيَوةداية

 .نيشان داثزيشكان  سةنديكاىى توند بوو و ئةوم وةكو منوونةيةك بؤ هيسرتياى تكة تووشي  حاَلة دؤزيةوة
و بة جؤريَكى طشتى  ةوةنبكةثشت رِاست من  باوةرِى نةيان ويست دووبارة ثيَشوازى ليَكرا، بةالم قسةكامن هةرضةندةئةم جارة 

دةروونيةكان زادةى تيَك ضوون و الدانة دةماريةكانة و لةطةلَ  نارِةحةتيةوةكو تةواوى  هيسرتيائةوان برِوايان وابوو نةخؤشي 
  سةنديكاى ى فرؤيد لةطةلَبةيةكنةيتوانى ثةيوةندى دذ هةرضةندة، ئةم رِاثؤرتة دةروونى مرؤظدا ثةيوةنديةكى نية كؤئةندامى

بةالم زؤربةى ثزيشكان بةهايان بؤ قسةكانى ئةو دا نةدةنا و لةوانةية هةنديَك ئةويان بة ، بثضرِيَنىَيشكانى ظيةننا ثز
خؤي سوربوو، و ناضاربووكة تةنيا بة تويَذينةوةكانى خؤيةوة  باوةرِىبةالم فرؤيد لةسةر ،شيَتيش لةقةَلةم دابيَت ناهاوسةنط 

فرؤيد تةنيا وةسيلةيةك .و تيؤريةكانى خؤي بسةمليَنيَت كانى خؤي دةرةجنامى ثؤزةتيف وةربطريَسةرقالَ بيَت تا لة تويَذينةوة
ضونكة دةيوست لةم  ،انةبوو كة سةردانى ئةويان دةكردكة لةبةردةستى دابوو هةمان ثةرستارى و ضارةسةركردنى ئةو نةخؤش

دريَذة ثيَبدا، فرؤيد خؤي لةم بارةوة  ةسةركردنى نةخؤشةكانى خؤي بؤ ضارهةمان شيَوازى ثيَشووورِيَطةيةوة ذيان بةسةرببات ، 
 : دةَليَت

وازى ئةلكرتوتراثي و لةبةردةست دابوو يةكيان شيَ شيَوازمسرتيا ببوون دوو يمن بؤ ضارةسةركردنى ئةو كةسانةى تووشي ه)
كة ضارةسةربة ليَدانة ئةلكرتيكيةكان  دةرةجنامةىبةالم زؤرجار طةيشتبوومة ئةو ، (هيثنؤتيزم)خةواندنى نةخؤش، ئةوي تريان 

 وروذاندنىتووشي  ئةعساببيَتة هؤي ئةوةى كة ي نية، لةبةرئةوةى ضارةسةرة ئةلكرتوتراثيةكان دةظهيض ئاكاميَكى ثؤزةتي
يَك لة يةك يَك كةثةرتووكامى برِاوة بةدةست بهيَنن و توند ببيَتةوة و دواتر ثزيشكان تيَطةيشنت كة لةم رِيَطايةوة ناتوانن دةرةجن

ضونكة ثزيشكة نوسةرةكةى ئةو ثةرتووكة خؤي دانى بةوةدا  ،بووى لةطةلَ حةقيقةتدا ناتةبابوو ثزيشكة دةمارناسةكان نوسي
 .(وبرِاوةى بةدةست نةهيَناوة ظزةتيكة لةم لةرِيَطايةوة دةرةجنامى ثؤبوونا
كرد،  (هيثنؤتيزم)ى خةوة موطناتيسيةكانةوة خةريك ةميَذووة، خؤي بةضارةسةركردن لة رِيَط وفرؤيد دواى ئة م اليةنةوةلة

 رنةبوو، لةبةرئةوةى خؤي ضةندين جابةرابةربةالم ئةم شيَوازةش لةطةلَ ئةو رِيَطةيةى كة لة ثيساكاناليزدا خوَلقاندبووى 
ثاريس بة ضاوى و لةطةلَ ئةوةى كة خؤي لة  ساختةكارىجؤريَكة لة هيثنؤتيزمكة كارى ،كردبووئاماذةى بةو خاَلة سةرةكية

وةردةطريَت، بةالم  خةواندنى موطناتيسيسوود لة  يةكانى جوَلة و طرذخؤي بينيبووى كة دكتؤر شاركؤت بؤ دروست كردن
 ىهيثنؤتيزمي هةمان شيَوازى واتة ، دواتر وةكو ئاماذةمان ثيَدا خؤدةزانىساختةكارى لةطةلَ ئةوةشدا ئةم كارةى بة 

 .نوا ببوهيسرتي كرد كة تووشي انةىنةخؤش ى ئةوضارةسةر خودتةَلقني بة ثةرةثيَدةدا و بة 
هةَلطرت و  هيثنؤتيزمفرؤيد بة دؤزينةوةى ئةم شيَوازة تازةية، تا رِادةيةك دةستى لة ضارةسةركردنى نةخؤشةكان لة رِيَطةى 

  (وردىك ةرطيَرِيو –بةرطريةكان الوازكردنى ئيطؤ و تيَكشكاندنى ) تةَلقني بة خوديدا بة ضارةسةركردن لة رِيَطةى سةرجنتةنيا 
 : نى لة نامةيةكدا بؤ فليس دةنوسيَتازةى ضارةسةركرد و لةبارةى ئةم رِيَطة

ات ـنى لة رِيَطةى ترةوة بة فريِؤدانى كةكايو ضارةسةر هيسرتياليَكؤَلينةوةى  ،كةسانى ديكةوة ويَناكردنىبة ثيَضةوانةى )
 .(اوةى بة دواوة بووـ درةوشطةىلرةجنامةم شيَوازة دةـ، ضونكة ضارةسةركردن بنةبوو
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 كة شيَوازى ئةويان بة هةَلة ةىكةسانئةو  ةستى هيَنابوو، تيَطةيشت لةوةىفرؤيد بةو ئةزموونانةى كة لةبارةوة بة د
ة ل هيسرتياتا  ادةد يانو تةنانةت ئةو كةسانةى كة هةوَل نوقووم بوونى فيكريدا ضةق بةستوويهةمان ، هيَشتا لة ويَنادةكرد

ضونكة بةرطرى تاكةكان ،اوةهيَنةبةدةست ن يانظرةجنامى ثؤزةتيضارةسةربكةن، دة (هيثنؤتيزم) ةوةخةواندنى موطناتيسيرِيَطةى 
ةوة و دواجار خةواندنى موطناتيسيدؤخى نة ووضةدةو ن هيَزبوونو هةنديَك بة ةبووةكةر يةكسان نهيثنؤتيزم لة بةرامبةر

وونى زياترةوة دريَذةى بثايةدارفرؤيد ئةم جارة بة باوةرِو .ةبووةوة كاريطةرى نةشموطناتيسيخةواندنى ضارةسةركردن لة رِيَطةى 
بةم ثيَية بؤ كاملَ كردن .ي بة دةست هيَناظينةوانةدا دةرةجنامى  ثؤزةتيتويَذنى خؤيدا، لةبةرئةوةى لةم ينةوةكاتويَذبة 

 .بارةبكاتةوةا لةويَ تاقيكردنةوةكانى خؤي دووـت (نانسي)ازةتر ضوو بؤ ـــــطةلي تــوبةدةست هيَنانى ئةزموون
واتة كةسانيَك كة  ،ببوون هيسرتيالةوة دَلنيا ببوو كة ئةو كةسانةى تووشي  ،كة الى شاركؤت كارى دةكرد دافرؤيد لةو كاتةوة

ئةندامةكانى  كةسانيَكن كة تةواوى بةشةكانى (لةوانة دةست يان ثيَ) اري كراويان تووشي ئيفليجى دةبيَئةنداميَكى دي
 .ئيفليج بوون نابيَتووشي  جةستةيان

 :فرؤيد لةو بارةوة دةنوسيَت
برد كة  (نانسي)بة دةست بهيَنم يةكيَك لةو نةخؤشانةم لةطةلَ خؤمدا بؤ  هيسرتيابؤ ئةوةى زانيارى ثيَويست دةربارةى 

ةى لة ضارةسةركردنى ئةودا نائوميَدببوون، يةكى توندببوو و لةبةرئةوهيسرتياببوو، ئةو تووشي  هيسرتيادَلنيابووم تووشسي 
  .نابوويان دامن و لةئيختياريسثاردبوو  يانبة منئةويان 

ضارةسةريَكى كاتى بوو و ئةو  ضاك بوونةوة ئةوم بةرةو باشي برد، بةالم ئةمدؤخى نةخؤشي  خةواندنى موطناتيسيبةالم من بة 
م باش خةواندنى موطناتيسيضونكة لةو كاتةدا  ،سةرلةنويَ سةردامن بكاتوو ضدة تيَكحاَلي  هةمديساضاربوو لةو كاتةدا كة ن

 . ى قووَلةوةورد نةبووة و نةخؤش نةضؤتة خةوى موطناتسيدا اندندةكرد كة شيَوازى من لة خةو ويَنامنةدةناسي، 
ةوة، بةالم ئةويش نةيتوانى خةوى قووَل بردةجار نةخؤشي  ينضةند برنهايمتؤر ككرد، د برنهايملةو بارةوة داواى يارمةتيم لة 

ى موطناتسيدا ضارةسةرى اندنخؤي دانانى بةوةدانا كة تا ئيَستا لة خةو برنهايمدةرةجنامى ثيَويست بة دةست بيَنىَ و تةنانةت 
دنى لة ثيَشوو دَلنيا دةبوو كة رِيَطةى ضارةسةركر ترزيا دان ثيَدانانةيد دواى بينينى ئةم تةواوى بةدةست نةهيَناوة و ، فرؤ

 ياسرتيهتووشبوو بةسرتيا جطة لةوةى كة تا ئيَستا ئةجنام دراوة دةتوانريَت بوونى هةبيَت و بة رِوونى دةيبينى كة كةسانى يه
 .ثؤرِةيةك لة بريةوةرية تاَلةكان ويذدانيان ئازاردةداتاجياوازيان نية و جطة لةوةى كة ئ لةطةلَ كةسانى تردا

كةسي ئاطاى خودئاطا و ناخودكة بريةوةرية ئازاربةخشةكانى رِابردوو كة لة ويذدانى   امن نةماطوم لةم بينينانةوة: فرؤيد دةَليَت
دةبنة هؤي  انةكى ئةم نةخؤشية ثيَك دةهييَنَ و لة رِاستيدا ملمالنيَ دةروونيضينةدا كةَلةكة بووة بناهيسرتي تووشبوو بة

 . هيسرتيادروست بوونى 
وةكان، سؤزةكان و هؤكارطةليَكى تر هةميشة لة حاَلةتى ملمالنيَ و كيَشمةكيَشمدا خؤ لةدةروونى مرؤظدا غةريزةكان، ئارةزو

مرؤظ زؤرجار لة .لة ملمالنيَدا بةدةست دةهيَنيَتدةبيننةوة، هةنديَك جار يةكيَكيان و وةختيَك ئةوى تريان سةركةوتن 
يزةى ئازايةتى ئيَمة هان دةدات جةرائةمتان هةبيَت بؤ منوونة  غةر.يزة جياوازةكانى خؤي بة ئاطانيةغةرنيَوان كيَشمةكيَشمى 

 .نط بنيدةبةالم غةريزةى ترس ئيَمة ناضار دةكات بيَ ،ةوة نمبةر ئيهانةى كةسانى تردا بوةستيكة لةبةرا فةرمان دةداتو
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هةَلبذاردنى  بةرهؤكارى جةنطى غةريزةكان لةو  ى رِؤشنةةكان لةبةر يةك ئامانج و هؤكارهةنديَك جار كيَشمةكيَشمة دةرووني
 . ئاماذةمان ثيَدا ئاماجنةكان جياوازن ش هةرةوةك كة لةسةرةوةيجارهةنديَك و  ى رِؤشنبؤ ئاماجنيَك ةةبةسترِيَطاى م

ملمالنيَ و ثاَلنةرة دةروونيةكان كاريَكة كة لة دةروونى هةموو مرؤظيَكدا دةردةكةويَت، بةالم خودى ئةو ملمالنييانة اليةنى 
بؤمنوونة .يَكى تريان درةنط كؤتاييان ديَتيَ دةروونيانة زوو تةواو دةبن و هةندن هةية و هةنديَك لةو ملمالنياتوندو الواز

تووشي ملمالنيَي دةروونى  ، بةالمكاتيَك كةسيَك دةيةويَت سةفةر بكات بة ئارةزووى خؤي دةتوانيَت بة ض رِيَطايةكدا برِوات
هةنديَك لة .بةالم كاتيَك ثيَي ناية يةكيَك لةو رِيَطايانةوة ئةو ملمالنيَ دةروونية ناميَنيَتدةبيَ و نازانيَت كاميان هةَلبذيَريَت، 

ضةندين مانط و سالَ دريَذة دةكيَشن، لةم قؤناغة داية كة  هةنديَك جارملمالنيَ دةروونيةكان تؤكمة و قووَلن و كيَشمةكيَشم و 
 .ةتى دةروونى تيَك دةضيَتمرؤظ دووضارى بةرش و باَلوى فيكرى دةبيَت و سةالم

ست دريَذى بكةين بؤ ئةو ةلةو ملمالنيَ قوولَ و دريَذخايةنانة دةتوانني باس لة ئارةزووةكانى ئةمانةت دارى و ئارةزووةكانى د
 شتةى كة مرؤظ موَلكى خؤي نية، هةروةها دةتوانني ئاماذة بة ملمالنيَى ئارةزووة سيَكسيةكان و خؤثاريَزى و داويَنثاكى يان

 .ئارةزوو بؤ تويَذينةوة و ليَكؤَلينةوة بكةينو ملمالنيَ لة نيَوان ئارةزوو بؤ شادوومانى 
من ئارةزووى ئةوة ): كانى خؤي دةَليَتويليام جيمس دةروونناسي بةناوبانط دةربارةى كيَشمة كيَشم و ملمالنيَ دةروونية

ئارةزووم ببمة دةوَلةمةند، فةيلةسوف و زانا و هةروةها  دةكةم كة ثياويَكى طةورة و بةناوبانط مب، ئارةزووى ئةوة دةكةم
الم كؤبوونةوةى هةموو ئةم بة،ةدار و شةرِوان و كةسيَكى بةهيَزكة لةطةلَ هةموو ذنيَكدا رِابويَرم، ببمة سياسةمت لةوةية
لَ ئةويرتدا جياوازة و لة ةـانة لةطوةر يةكيَك لةــة هــحاَلة و طةيشنت بتانة لة كةسيَكدا مومكني نية و كاريَكى مةسيفة

 .(رِاستيدا ثيَكةوة نةيارن
ئةطةر كةسيَك بة دواى زانست و ليَكؤَلينةوةدا بطةرِيَ و بيةويَت كة ببيَت بة زانا ناتوانيَت عاشق و دَلداريَكى باش بيَ و 

كيَشمةكيَشمى ليَدةكةويَتةوة تا  ئةو ئارةزووانة دذايةتىلةبةرئةوة .سيَكسيةكان وةربطريَت لةزةتةاتوانيَت سوود لة زؤريَك لة ن
 .و ئةم كيَشمة كيَشمانة هةموو ساتيَك ئةو ئازار دةدات هةَلبذيَريَتتاك يةكيَك لةو ئارةزووانة 

لة ئاكامى ئةوةى كة لةسةرةوة ومتان دةتوانني ئةوة بزانني كة هةموو مرؤظةكان بةردةوام لة كيَشمة كيَشمى دةروونيدا ذيان 
ئةم ملمالنيَ دةروونيانة بةدى .ملمالنيَ دةروونيانة خاَلي بيَتةية كةمرت بتوانني كةسيَك بدؤزينةوة كة لةو بةسةر دةبةن و لةوان

 .ناكريَن، بةالم  ئاستى مةترسيةكانيان لة نةخؤشية فيزيكى و جةستةييةكان زياترة
 .دةربكةون يداو نوراستن هيسرتياةوان لةشيَوةى بةالم ضؤن دةتوانني رِووبةرِووى ئةم ملمالنيَيانة ببينةوة و رِيَطة نةدةين كة ئ

ضونكة كاتيَك كة ئةم ،كردنى ئةم جؤرة نةخؤشيانةى نةبووتواناى ضارةسةر خةواندنى موطناتيسيحةقيقةت ئةوةبوو كة 
 ،نةخؤشية فرؤيد بؤ ضارةسةركردنى ئةم.كاريَكى ئاسان نية ناوبردنيانةل ،نة لة دةروونى مرؤظدا بةردةوام بملمالنيَ دةروونيان

ى ديداريَكدا كة لة نيَوان فرؤيد و تويَدا لة (0113)ة سثتامبةرى ساَلي، لدةكا ردووى خؤيبكانى رِاينينةئةزموون و ب سةيري
 زؤرى طةىلسةركةوتن بووناسرتييه كة تووشىى ةاننةخؤشئةو ةَليَت كة لة ضارةسةركردنى برؤيةر د ،برؤيةردا دروست بوو

فرؤيديش شيَوازى .سرتيايةكى توند بوويانيويةتى كضيَك بة تةواوةتى ضاك بكاتةوة كة تووشي هتو لةوانة.بةدةست هيَناوة
نوسيبووى فرؤيد بةوردى خويَنديةوة و لةوبارةوة دكتؤر برؤيةر ثؤرتةى ارِ ئةو.نا و ئةو شيَوازةى ثةيرِةوكردبرؤيةرى بةكارهيَ

وةرطرت، فرؤيد دةيزانى كة ئةو تى سوودى لة شيَوازى ئةلكرتوتراثي و بة تايبة ،ة وةرطرتاندواتر سوودى لة بةشيَك لةم شيَواز
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هةنديَك لة ش هةميشة بايةخى نية، ضونكة خةواندنى موطناتيسيشيَوازى ئةلكرتؤتراثي لة هةموو شويَنيَكدا سوودى نية و 
بوو كة تةَلقني بة خودوة، بةهيَزبوون و نةدةخةوتن و تةنيا ئةوةى دةماية داخةواندنى موطناتيسي نةخؤشةكان لةبةرامبةر

 .سرتيادا كاريطةربيَتيدةيتوانى لة ضارةسةركردنى ه
يَطايةوة بة ضارةسةر بة ى ثةيرِوكرد و ضارةسةركردنى لةم رِشيَواز هةمانبةست و تةَلقني بة خود بؤية فرؤيد ثشتى بة ريَطةى 

 .ى ناوديَركرد (دوان بةيةكةوة)شيَوازى 
 .(ئانا)كضيَك بوو بة ناوى ،ى ئةوانى بة تةواوةتى ضارةسةركردياسرتيه ،ةيةكةوةكة شيَوازى دوان ب ىلةو كةسانة

هةمان وة تةمةنى بيست ويةك سالَ بوو، كضيَكى جوان و سةرنج رِاكيَش بوو و لةرةئانا كاتيَك خراية ذيَر ضارةسةركردنى برؤية
برؤيةر . ؤكةكةليَكى بةردةوام بوو كة ئةويان ئازاردةدائانا بؤ الى دكتؤر برؤيةر ك سةردانىتيذ و زيرةك بوو، هؤكارى بري كاتدا

ثةى بةوة برد كة ئةم كؤكانة دةرةجنامى هؤكاريَكى دةمارية كة بة رِواَلةت ثاش مةرطى باوكى لة ئانادا دةركةوتوون و بة 
ويَرِاى ئةمة ئةو كضة .ببووتايةكانى تةمةنيدا كؤيَريش دةست و ثيَى باوكى ئيفليج ببوون و لة كؤ رِايدةطةياندجؤريَك كة ئانا 

بوو و تةنيا دةيتوانى بة زمانى ئينطليزى قسةبكات و تةنانةت لة زمانى كردنى كة زمانى دايكى بوو لة ياد زمانى ئةَلما
 .ثةيداكردبووتايبةتى  توانايةكىئينطليزيدا 

بوو و هةر دةنطيَك نيطةران ؤر غةمطني و كة تيَيدا ئةو كضة ز لة ئيَوارةيةكدا رِوويدا (ئانا)ديدارى يةكةمى برؤيةر لةطةلَ 
 .ئةوى ئازاردةدا و نارِةحةتى دةكرد

 برؤيةر ئةوى خود كضةكة باسي لة حاَلةتةكانى خرؤشان و ترسانى خؤي بؤ برؤيةر كرد و بة تةَلقني بة دالة ديدارةكانى دواتر
ةَلدانى نارِةحةتيةكانى ئةو كضة و برؤيةريش لة يَك بؤتة مايةى سةرههؤكار كة ضبووى تةمومذفرؤيد بةردةوام ال.هيَورِكردةوة
و دزةى كردة ناو خستة ذيَر سةرنج بةالم دواتر كة فرؤيد ذيانى ئةم كضةى ،ةبوو ئةم تةمومذة برِةويَنيَتةوةتواناى دا ن

د هؤيةك ئةوانى ى ياداشتةكانى خؤيدا كة بة ضةنتويَفرؤيد لة . دؤزيةوة كانى خؤيةيتةمومذوةالمى  ،نيةكانى ذيانيةوةنةهيَ
وةنديةكى تايبةتى ثةي (كضة الوةكة)كة برؤيةر لةطةلَ نةخؤشةكةى خؤيدا  دةضيَلةوة : نوسيَتر دةشاردةوة دةلة كةسانى ت
دكتؤر )خؤي ةىضارةسةركةرةكثزيشكة ئةم ثةيوةنديةش شتيَك نةبوو جطة لة خؤشةويستى كضة الوةكة بؤ يَ، بةرقةرار كردب

كار لة كضةكة بكا و ويذدانى  برؤيةر لةم رِيَطايةوة تواني، ئةوانى لة يةكرت نزيك دةكردةوة و ئةم خؤشةويستية (برؤيةر
واستنةوةى دوو اليةنة ناسراوة و هةر طناسيدا بة اغ نقؤلة خؤيةوة و ئةمة بابةتيَكة كة  هةذموونىذيَرناخودئاطاى ئةو خباتة 

 . شيَوة دةطريَةسةر كردن خيَراتر ضار ،بووكاتيَك لة نيَوان نةخؤش و ثزيشكدا ئةم ثةيوةندية دروست 
ى برؤيةر يئةم ثةيوةنديةى نيَوان برؤيةر و كضة الوةكة بة رِادةيةك قوولَ و طاريطةربوو، كة تةنانةت نزيك بوو ذيانى خانةوادة

ةكشةى ليَبكا و بةهؤي نةبوو ثاش كة تواناى ئةوةى خباتة مةترسيةوة، بةالم برؤيةر ئةوةندة لة قواليي ئةم بابةتة رِؤضوو بوو
كة ثةيوةندى خؤي لةطةلَ نةخؤشدا بثضرِيَينَ و وازلة  ياريداوبرِويستى كضةكة بؤ خؤي بة ئاطابوو يَكةوة برؤيةر لة خؤشةديدار

 ،بووة دذوارترزؤر  ،دةست ثيَكردنى ضارةسةر بؤيثيَش حاَلى نةخؤشةكة لة رِؤذي  تيَبينى كرد كة، بةالم ضارةسةركردنى بهيَينَ
 رض قسةيةكى واى نةدركاند كة ئاماذة بة خؤشةويستى خؤي بؤ برؤيةبةالم كضةكة هي،رةسةرى خؤيدادريَذةى بة ضا

دا كضةكةى خةواند و كضةكة هةموو ئةو شتانةى وت كة ثيَشرت خؤي ليَ خةواندنى موطناتيسيحاَلةتى دواجار برؤيةر لة .بكات
 .رِزطاري بوو و بة تةواوى ضاك بؤوة يَك ضوونةى تحاَلةت دواى لةو ماوةية كضةكة لةو الدةدا و
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كضةكة ضارةسةركرابوو، بةالم لة دةروونيدا ئاطرى خؤشةويستيةك بؤ برؤيةر بَليَسةى دةدا كة ئارامى ليرَبِى و ئةو  هةرضةندة
 .خؤي لة ئيزديواج الداكؤتايي تةمةنيش  و تا ئيزديواجى ئةو دةطرت و  ةى لةؤشةويستيةش رِيَطخ

دةست ثيَبكا و دريَذة بة ليَكؤَلينةوةكانى  هيسرتياينةوةيةك دةربارةى تويَذضةند برؤيةر ثاَلنةريَك بوو تا ردنى ئانا بؤ ضارةسةرك
تةَلقني بة تةنيا دةتوانريَ لة رِيَطةى  هيسرتيابوون لةوةدا كة وهاوثةميان  باوةرِهاو لةم بارةوة خؤي بدات، دواتر فرؤيد و برؤيةر

 هيسرتيافرؤيد وبرؤيةر بة هاوكارى يةكرتى ثةرتووكيَكيان دةربارةى  دواتر.كريَضارةسةرب ةوةناتيسيخةواندنى موطوخود 
 .لةقةَلةم بدةين زةورةى ثسيكاناليةمني بةرهةمى طـكة ئةم ثةرتووكة بة يةك شايستةية باَلوكردةوة و لة رِاستيدا

م هةميشة ئةو شيَوازة بة كايف نازانيَ و برِواى واية كة دةكات، بةال هيثنؤتيزمفرؤيد لةم ثةرتووكةدا بةرطرى لة شيَوازى 
ة، فرؤيد دةَليَت كة لة ذيانى خودهةمان شيَوازى تةَلقني بة ياهيسرتتووشبوو بةباشرتين رِيَطة بؤ ضارةسةركردنى نةخؤشي 

. لةسةرشان بووة طرينطى يَكىلة مةسةلة مةزهةبيةكانيشدا رِؤَلكاريطةرى زؤرى هةية و تةنانةت  تةَلقني بة خودئاسايشدا 
 ،دةكات  دةروونىكة ثزيشكيَك بؤ نةخؤش ئةجنامى دةدات لةطةلَ ئةو تةَلقينةى كة مةزهةب ئاراستةى تةَلقني بة خودبةالم 

ئاطايانةية، لة كاتيَكدا ئةو خودكة لةاليةن ثزيشكةوة بؤ نةخؤش ئةجنام دةدريَت نا خودجياوازى زؤري هةية، ضونكة تةَلقني بة
 .ئاطايانةيةخودزةى كة مةزهةب بةكارى دةهيَنيَت شيَوا

لة ، ضونكة لةم ثرِؤسةدا ئيطؤي نةخؤش دةخةويَنن و لة كؤتايدا دةسةالتى خؤالدان وايةتةَلقني بة خود وةكو  يشهيثنؤتيزم
ئةودا كةَلةكة  ئاطاىخودثزيشك ويذدانى نةخؤش كؤنرتِؤلَ دةكا و ئةوةى كة لة ويذدانى نا ،قسةكردن لة نةخؤش زةوت دةكةن 

ي ظ ثؤزةتيطةىليد لةم تاقيكردنةوةدا دةرةجنامفرؤ. يَنيَتةدةر و ئةوةى كة خؤي ئارةزووى دةكات دةخياتة ناويةوةةيهبووة د
ئاطاى خوداو ويذدانى ناــة خؤي ئارةزووى دةكرد دةخستة نـك بريكردنةوانةىة بةهؤي ئةم شيَوازةوة ئةو ضونك،بةدةست هيَنا

 . نةخؤشةوة 
وة بةم جؤرةبوو كة فرؤيد نةخؤشي بة ئاسوودةيي لةسةر قةرةويََلةيةك ةخودى تةَلقني بةازى ضارةسةركردنى نةخؤش لةرِيَطةشيَو

و نيطةرانيةكانى خؤي  دَلةرِاوكيَدةخةواند و لةوكاتةوةى كة نةخؤش ضاوةكانى ليَك دةنا بة فةرمانى فرؤيد هةوَلي دةدا تا
فرؤيد ئةوةندة جةختى لةوة دةكردةوة تا نةخؤش هةموو ئةو شتانة  ،كارةكانيان بطةرِيَ خؤيدا بؤ هؤ ضرِكاتةوة و لة فيكرى

دواى لة  زؤرجاربيَنيَتة سةر زمان كة بة بةرضاويدا دةطوزةريَن، هةَلبةتة ئةم دةربرِينة لة قؤناغى يةكةمدا مومكني نية و 
ة بيَ طريَ و طؤلَ دةري ريداية بيادةوةت ئةوةى كة لة دةبيَضةندين جار جةخت كردنةوة لة اليةن ثزيشكةوة نةخؤش وابةستة 

يةكانى ترى نةخؤش  رِووبةرِووى لةياد كردن بؤتةوة و دةربرِينى هةنديَك لة قسةكانى بريةوةر كة سةرجنيدافرؤيد  ،بربِيَت
ةم رِيَطةية هةموو ئةو و فرؤيد بة دريَذةدان بيةكانى ترةنطاوة بؤ بةدةست هيَنانى زانيارئةم كارة يةكةمني ه.بريدةخاتةوة

 .ى قسةكانى نةخؤشدا بةدةستى دةهيَناتويَارةزووى دةكرد بيانزانيَت لة شتانةى كة ئ
خؤشةويستى  رِووداوىهةية و  سرتيادايسيَكسيةكان و ه مةسةلة لة نيَوان شاراوةطةيشتبوو كة ثةيوةنديةكى تيَ هةروةها فرؤيد

 مةسةلةلةسةرةتادا برِوام وانةبوو كة )فرؤيد دةَليَت.ثةيوةندية ةسةر ئةملبوو كضة الوةكة و برؤيةر بةَلطةيةكى زيندوو
لةطةلَ فرؤيددا  لةم بارةوةبرؤيةر و شاركؤت  تةنانةت.(جيَبهيََليَت هيسرتيانيَت كاريطةرى لةسةر نةخؤشي سيَكسيةكان بتوا

كاريطةرى ثيَداطرتنى فرؤيد دةربارةى كاريطةرى بةهؤي .خؤيان الدةداباوةرِةكانى فرؤيددانةبوون و لة قبوولَ كردنى  اوةرِهاوب
رتى دروست بوو و ئةوان لةيةك ى بؤضوونجياواز وان ئةم دوو تويَذةرةداسيَكسيةكان و رِةت كردنةوةى برؤيةر لة نيَ مةسةلة
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دةستى بةكاركردةوة، ، ضونكة فرؤيد تا ئةو ماوةيةى كة دووبارة لةطةلَ برؤيةر بووة قازاجنى فرؤيد لئةم جيابوونةوة .جيابوونةوة
كة ضون ،بووخؤي سورتر سةر باوةرِىدا و لةهيسرتياــة ل ةريةكانى ئارةزووة سيَكسيةكاندؤزينةوةى كاريطلة طةرِان دابوو بؤ 

 .زياترى بةدةست هيَنا و دةليلي بةَلطة
وى سةند و ثةيتا ثةيتا بةهؤي سرتيادا لة هةموو جيَطايةك برةيدواتر تيؤرى فرؤيد دةربارةى كاريطةرى ئارةزووى سيَكسي لة ه

و ثةرةسةندنى ئةم دوو شيَوازة لة  هيثنؤتيزمو  خودشيَوازى تةَلقني بة ،وةةانكنةفرؤيد لة هةموو الية ليَكؤَلينةوةىكاريطةرى 
 .سرتيا بةم جؤرةيةيةربارةى هثوختةى تيؤري فرؤيد د. دارَيَذراثسيكانيليزم 

ليَي بكؤَلريَتةوة و ئةطةر كةسيَك دةبيَت لة مةسةلة دةمارى و سيَكسيةكانةوة  يةكانسرتيه يةيشةى نةخؤشثيَويستة بَليَن كة رِ
سيَكسيةكان كاريطةرترين هؤكارة لة  مةسةلةكة ا ددة سةرنج سةرجنةوة،يَكى زؤرةوة خباتة ذيَرديقةبة  ياسرتينةخؤشي ه

 .داهيسرتيادروست بوونى 
ةكى واتة ذيانى ة بابةتى سةربدا كؤتايي ثيَدةهيَنني و اسرتيية نةخؤشي هليَرةدا باسةكةمان لةبارةى دؤزينةوةكانى فرؤيد ل

  . ةوة سةرقالَ دةبنيفرؤيد
كى يان ذوورى رِاويَذكردن لةطةلَ كلين و لة ظيةننا ذوور.تةواو بوو ذيانى فرؤيد بةبيَ هيض جؤرة رِووداويَكى طرينط لة ظيةننا

سالَ ئةم شيَوازة بةم جؤرة بةردةوام بوو و تةنيا كاتيَك كة فرؤيد بؤ  نةخؤش لة يةك جيَطادا هةبوو و ماوةى ضل و حةوت
و فرؤيد لةطةلَ خؤشبةختى هاورِيَ بوو،  ئيزديواجى.دا ئةم دؤخة طؤرِانى بةسةردا هات(0190)ئينطلستان نيَردرا واتة لة ساَلي

انةوادة بؤ فرؤيد وةكو هاوسةنطى رِاطر و و ئةم خ (ئةو سيَ كض و سيَ كورِي هةبوو)د خانةوادةيةكى باشي ثةروةردةكردفرؤي
خةستة كة يةخةى دةطرت و فرؤيد هةر كاتيَك كة لةكار بةرطرى دةكرد  انةداشارة ثيشةييطو ئةو ةرامبةرثةناطةيةك بوو كة لةب

نةوةكانى ئةمة تةنيا لةبةر سروشتى دؤزي.ةستى بة ئاسايش و ئؤقرةيي دةكردثةناى دةبردة بةر خانةوادةكةى و لةويَ ه دةبوو 
، بةَلكو ئةوة بة هؤي ئةو دةمارطريية ئاينى و نةذاديةوة بوو كة لة فةزاى بيَزاربووفرؤيد نةبوو كة ئةولة كارة ثزيشكيةكان 

. دةكردئةويان  ايةتىدوذمن هةموو ،كة فرؤيد بة رِةضةَلةك جوولةكة بوو ىطيانى بةبةردا دةكرا و لةبةرئةوةثزيشكانى ظيةننادا 
 .مامؤستاى زانكؤى ظيةننا بةردةوام لةطةلَ طرفتة سياسي، نةذادى و مةزهةبيةكان هاورِيَ بوو انى بةنبؤية دا

كة  (ويلهم فليس)لةو ساالنةدا فرؤيد لةطةلَ كةسيَكدا بة ناوى .دةتوانني منوونةيةكى رِؤشن لة كارةكانى فرؤيد باس بكةين
 ،بوو زانستيةى كة هةي توانا، بةالم فليس بةو هةموو راندبوودامةز رِاستةقينةى ثسثؤرِي قورِط و طويَ بوو دؤستايةتيةكى

و هةروةها  يييَوةيةكى فراوان لةسةر ذيانى مرؤدا سةرجنى فليس بة شكاتةلةو ، بووهاوسةنط هيَشتا ثيَاويَكى كاَلفام و نا
 .لةدواى يةكةكانى قؤناغةكانى ذيان ضرِببؤوة يةكدياردة 

ى نامةكانيدا دواين تويَلة فرؤيد  يان بؤ يةكرتى دةنوسي ونامةلةطةلَ فليسدا (  0903 تا 0110) فرؤيد بؤماوةى ثازدة سال
 .دةيناردو خؤي بؤ ئةو دةنوسي  اوةرِةكانىشكةوتنة فيكريةكان و بثيَ

طرينطرتين نامةيةك كة فرؤيد بؤ فليسي دةنوسيَت نامةيةكة كة لة ضل هةزار وشة ثيَك هاتووة و ئةم نامةية بة ناوى 
كانى فرؤيد و نيشان وةةريكردنبباَلودةكريَتةوة و ثوختةى دا (0192)ئةم وتارة لة ساَلي ،فليس دةنيَريَ نناسي زانستى بؤدةروو

ئةم .سيكؤلؤذي و نورولؤذي دةخاتةرِوودةرى طواستنةوةى ئةو لة ثزيشكيةوة بؤ دةروون ثزيشكى و ضةند رِاستيةك دةربارةى ث
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يَشكيَكى رِؤشنى خستة سةر ئةم نامانة ت.خؤشبةختانة نةفةوتاون و ماون ،يسي نوسيبوونامة و نامةكانى تر كة فرؤيد بؤ فل
 .كانى ئةولة ثسيكاناليزدا كاريطةرى هةبووةؤضوونةكة  تا ض رِادةيةكى قوولَ بكانى فرؤيد و نيشانى دا بريكردنةوة

و وةك  بةستبووميَكيش ثشتى بة ئةو كة،فرؤيد ويَرِاى ئةوةى كة لةطةلَ فليسدا ثةيوةندى هةبوو و نامةى بؤ دةنوسي
ذمارةيةك كةسي لة دةورى فرؤيد كؤكردةوة، بةالم بايةخ دان و بةختى ئةم  بةثرِوثاطةندةكانى، فليس دادةناثشتيوانيَك بؤ خؤي 

ى دا كة ذمارةيةك لة دةروونشيكاران(0902)بوو، واتة لة ساَليمةك و هةوَلةكانى فرؤيد دةستةبةركةسانة ثاش دةسالَ كؤ
يان بلولةر مةزنرت لةهةمووانةدا ووئة لةنيَوان.و تيؤريةكانى ئةويان قبوولَ كرد فرؤيد يان خستةسةر باوةرِةكانىسةرجنسويسرِى 

ةرةى كانى فرؤيدى كرد و ثاوةرِةبستان وى يؤنط كة ثشتطريي ئاي وبوو كة سةرؤكايةتى نةخؤشخانةى زورخيى لة ئةستؤبوو 
ى زانستى دةروونشيكاري نى فرؤيد لةاليةن ئةم كةسانةوة بؤ هؤي ئةوةى كة يةكةمني شكؤفةكانكااوةرِةقبوولَ كردنى ب.ثيَدا

دةروونناسان لة سالزبؤرط  كؤبوونةوةىلة ةى كؤنفرانسة نيَودةوَلةتيةكاندا دوو دةور(0900 --0901)لة ساَلةكانى .بثشكويَت
نوسني و وانةكانى .رى بكةن و وانةطةليَك بَليَنةوةسة بةشداتا لةم كؤنفرِابؤ ئةمةريكا بةسرتا و فرؤيد و يؤنط داوةت كران 
تيؤريةكانى فرؤيديان  وثة بةئةزموونةكانى دةروونناسانطرجؤراوجؤرةكانى دوونيا و فرؤيد وةرطيَرِدراية سةر زؤربةى زمانة

ةى كة لة دةروونى و ئةو رِةوتبةالم ثيَشكةوتنى كارى دةروونناسي ليَرةدا نةوةستا ،ثيَدا ثةرةنسةرى جيهان طشتاند و لةسةرا
يةكيَك لة قوتابية ( 0900)لة ساَلى.لة اليةن هةمووانةوة قبوولَ كراخيَرايي و دةسةالتى زياترى ثةيداكرد و  ة،مرؤظى كؤَليبؤو

سالَ  لة فرؤيد جيابؤوة و دوو يان سيَ طةليَكبؤضوون جياوازىئالفرد ئةدلةر بة هؤي  ثسثؤرِةكانى قوتاخبانةى فرؤيد بة ناوى
لةم دواى ماوةيةك  تارِادةيةكبةم ثيَية .بؤوةابة ناوى يؤنط لة فرؤيد جيكةى لة ثةيرِةوانى قوتاخبانة دواتر يةكيَكى تر

ئةوانى  بوونةوةىهةموو دةروونناسةكانى لة يةكرتى دابرِى و كؤ ئةم جةنطة جةنطى يةكةمى جيهانى رِوويدا و جيابوونةوة
ويش مردنى كضي فرؤيد بوو، ئةم كضة رِووداويَكى ناخؤشي تر لة بؤسةدا بوو و ئة دابرِانة ويَران كرد و لة ثاش ئةم ليَك

لة دواى ئةوانةشةوة، نةخؤشيةكى هيَواش .بووطةورةتر و خؤشةويسرتئةوي فرؤيد بوو و لة هةموو منداَلةكان منداَلىدَلبةندترين 
 . بةردةوام بوو و ئازارى دةدائةو ةنى تا كؤتايي تةم ةوات ،ماوةى ضواردة سالَ كةيةخةى فرؤيدى طرت و

خؤي ينةوةكانى ليَكؤَلو تويَذينةوة   طرفتانة نةبووة هؤى ئةوةى كة فرؤيد لةطريؤدةيي وشدا هيض يةكيَك لةم ةمةئلةطةلَ 
ةندنة بةخؤوة بينى و تةنيا لة بوارى كؤمةَلناسيدا ئةم ثةرةسزياترى ثةرةسةندنى  ثتةوبوون وكانى اوةرِةب و ،ساردبكاتةوة

 جيهان ناسرا و ئةو شانازيةش لةوة مةزنرت نةبوو كة ئةو لة ساَليو وةكو طةورةترين كةسي تويَذةرى ئة وولرت بوو، دواترق
 يةتىثاشادةروونناساندا وةكو ئةندامى ثةيوةندى كؤمةَلةى  كؤمةَلةىرِؤذى دامةزراندنى  لة هةذدةمني سَالَواتة ( 0922)

ينةوة زانستيةكانى تويَذيوهيَنابوو قةرزدارى هةولَ  بةدةستى ىو ئةم ناوبانطة دانانكة فرؤيد ئةم  نةبوو يَكطومان.هةَلبذيَردرا
بؤ سةر  و طوشارى ناسيؤناليست سؤسياليستةكانبؤ سةر ئؤتريش ( 0921)وتراوة لة كاتى هيَرشي هيتلةر لة ساَلي.خؤي بووة

ة و لباتةدةردةلة ظيةننا ئةو ئةم طوشارانة بةرطرى لة فرؤيد كرد و  رِؤفلت لةبةرامبةر ،لةوانةش بؤ سةر فرؤيدو خةَلكى جولةكة
ننا سةفةريَكى بؤ لةندةن كرد و ةيي لة ظدةرضوون فرؤيد دواى.بردةدةرى لة ظيةننا شمانطى ذوئى هةمان ساَليشدا خانةوادةكة

 (32)ى ئةم سةفةرة لة سَاليَك دوا ،بوو خؤيبينينى برِازاكةى هةمان بة ئارةزووة ديَرينةكةى خؤي طةيشت كة 
 .ة ماتةمى نةبوونى خؤيدا نوقم كردــنياى ثسيكانايزى لوؤضي دواى كرد و دوك(0929)ى

***                                      *** 
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و دةبيَت  يةكاننويَ يةشؤرِشطيَرِ بؤضوونةنةرانى ديةكيَكة لة بونيا فرؤيد:  دةربارةى فرؤيد دةَليَ رِؤنامةنوسيَك بة ناوى كليضة
نةى كة ئةو ئاماذةى ثيَداون خةَلكى تيَطةيشنت لةو بابةت و خااللة ناوى ئةو لة تةك ناوى ئةنشتاين بهيَنني، بةالم بؤ زؤريَك 

 . طرفتة جيَطةى
 : دؤزينةوةكانى فرؤيد دةشيَت لة ذيَر سيَ ناونيشاندا كؤبكةينةوة

لة رِيَطةى ئامراز و هؤكارةكانةوة بةدةست هاتوون و طرميانة تيؤريةكان كة ينةوة ئامرازيةكان، واتة ئةو دؤزينةوانةى كة تويَذي
ان ثؤَليَن تويَذةران دؤزينةوةكانى فرؤيدي هةرضةندة.ةم طرميانانةى هيَناوةتة بوونلة دؤزينةوةكانى خؤي هةَليهيَنجاون و ئ

جنامى ئةو هةولَ و كؤششانةوة كة فرؤيد ئة وديولة.نيَطريدةهةموويان ثةيوةنديان بةيةكةوة هةية و لةيةكرتى وةر بةالمكردووة،
ينةوة، لةوانةية ئةم باوةرِة لةو كاتةوةى كة تاقيطاى دؤزب (دترمينيزم)ة ياساى جةبر يانباوةرِى ئةو ببةردةوام دةتوانني  ،دةدا

 كة لةست بووبيَ ودا دروة لةلةو كاتةو ئةو باوةرِة لةوانةيشةو  بوو دروست بووبيَو ليَكؤَلينةوة بروك سةرقاَلى تويَذينةوة 
نةوة و لة ئةجنامى ئةو يَك خستة بوارى دياردة فيكريةكاطؤرِانةى بة بيَ هيض جؤرة فرؤيد ئةم باوةرِ.قوتاخبانةى هلمهولز بوو

لة ذيَر كاريطةرى  روونناس و بةجؤريَكى نارِاستةوخؤى دة (نرت مى)وانةية لة ذيَر كاريطةرى مامؤستاكةى واتةكارةدا لة
 .ى بووةيى زانستى فيكرى مرؤدنةوةرزةرةوةى يةكةمني ميكانيزمى تاقيكفرؤيد دؤ.هربارت دا بووبيَسةفةى فةل

بوو، بةالم هيض كاتيَك شيَوازيَكى بةدةست هيَنافيكريةكان  زانايان ثيَش فرؤيد ثيَشكةوتنيَكى زؤريان لةبارةى ناسينى قؤناغة
 . بوونى نةبوو و فرؤيد يةكةمني زانايةك بوو كة ئةم شيَوازةى داهيَنابارةوة  لةمسيستةماتيك بؤ تويَذينةوة و ليَكؤَلينةوة 

لَ كرد و ثاش و ثيَشكةوتنةكانى ميَشك داهيَنا وكام ةكاننةوةى قؤناغيبؤ ليَكؤَل ضةند ميكانيزميَكى فرؤيد ثةيتا ثةيتا
رِيَطايةكى فةرامؤش كراو كة دكتؤر .ورِيَيان بووةم تويَذينةوانة هاانةبوو طرفتطةليَكى خستةرِووكة ئميكانيزمداهيَنانى ئةم 

تنة ثيَشةوة اخؤشكةرى زؤريَك لةو طرفتانةى كة دوتر ه ثيَشنيارى كردبوو بؤ رِيَطا ياسرتيى نةخؤشي هكردنبرؤيةر بؤ ضارةسةر
 .  ابيَنيشان د كانى ميَشكئةم رِيَطةية ضارةسةرى بنضينةيرتين رِيَطةى بؤ ناسينى نةخؤشية لةوانةية و

هةية كة دةست طةيشتنى تويَذةريَك بةو بةشانة وابةسانايي  ة لة ميَشكدا ضةند بةشيَكى ضاالكضونكة لةم رِيَطايةوة زانيان ك
 .شاراوةنات ئةم بةشانة ناديار و مومكني نية، تةنانةت بؤ ئةو كةسةى كة تويَذينةوةى بؤ ئةجنام دةد

وة و ئةو كردشرِؤظة وشيكارو ئةفسانة ميتافيزيكيةكان بؤ ليَكؤَلينةوة  ثةنابردن ى بة بيَميَشك ىفرؤيد ئةم بةشة ضاالكانة
 .بةشانةشي بة بةشي ناخود ئاطاى ميَشك دانا

 هيثنؤتيزمسرتى بة رِيَطةى يبوونى ئةم بةشة ضاالكة نةناسراوانة كة هةمان ناخودئاطابوو، لة دواى ثيَشنياركردنى ضارةسةرى ه
 .ئاشكرابوو

 داكارطةليَك ئةجنام دةدات كة لة كاتطةليَكى ثيَشووتاك ة كة لة ميَشكدا بةم رِيَطاية دؤزرايةوبوونى بةشي ناخودئاطا 
ة ويذدانى ــضؤتوةكو دةَليَن و  ،وةلةيادكرد طشتىةم فةرمان و ثيَشنيارانةى بةفةرمانى جيَبةجيَكردني ئةوكارانةى ثيَدراوة و ئ

 .ش كراوانة ئةجنام دةداتةو ثيَشنيارة فةرامؤـئتاك ناخودئاطايةوة، بةالم 
ة ـوةى كةـةر ئـمةط ،يةك لةسةر ميَشك ئةجنام بدريَدنةوةرن كة ناتوانريَت هيض جؤرة تاقيكبةشيَوةيةكى طشتى دةتوانني بَليَ

 .ناسرااخودئاطا ـةشةى نـةم بـبةالم ضؤن ئ ،ئةم خاَلة لةبةرضاوبطرين
 ةوةك بوو كة لة اليةن برؤيةريَميكانيزمؤنؤتيزم ثبوو و هي يزمهيثنؤتزى ائةوةية كة لة رِيَطةى شيَو ئاشكراحةقيقةتى 

 .برد بةرةوثيَشةوةئةم شيَوازى  بةكاردةهيَنرا و دواتر فرؤيد
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 رِيَطةيةهيَنا و لةبرى ئةم  رِيَطةيةدواتر بةتةواوى وازى لةم  و،ى بة ناتةواو لةقةَلةم دايةةرِيَطفرؤيد دواى ماوةيةك ئةم 
جؤرةبوو كة  شيَوازى ثةيوةندى ئازاد بةم.زاددانا كة خؤي ناوى نابوو ثةيوةندى يان طواستنةوةى ئارِيَطةيةكى ترى لةجيَ 

ضي ربوو تا هةؤراوجؤري ليَدةكرد و نةخؤش ئازاددريَذدةبوو و فرؤيد ثرسيارى ج احةتدارِِنةخؤش لة جيَطةيةكى ئارام و ِِ
ةم وةاَلمانة وةردةطرت و ـفرؤيد سوودى ل.دةبيَت باسي بكات ةترِِِِِِِِِِِميَشكيدا دةيةويَت لة وةالمدا بيَليَت و ئةوةى كة بة 

 . ِناخودئاطاى نةخؤشي دةناسي
طةليَكى شاراوةى  نةهيَنىقؤناغةكانى سةرةتادا  هةمان  درةوشاوةى بةدواوةبوو، تةنانةت لةطةىلةجنامدةرِِاوة برِئةم شيَوازة 

ط يان زوو ةنبةالم در ،رِ ديَنة سةرزمانضرِثضوتةكان تةمومذاوى و ث دالة سةرةتا هةرضةندةبؤ فرؤيد ئاشكراكرد، لةم شيَوازةدا 
 .دةنـريَ داةكانسةرةكي ةكان تةواو دةبيَ و دان بة بابةتتةمومذاويةالفاوى وشة 

نيشان  انةبوونى ئةء هيَز ،ةةى كة نةخؤش رِيَطرى دةكات لةوةى باسي بكات، ياخود تواناى دةبرِينى ئةوانى نةبووانبابةت ئةو
. دةطرنناخودئاطا بؤ خودئاطا ةناوةوةى بابةتةكانىلة ضوون ةى دةكةن و رِيَطئاطايي ميَشكدا بةرطرخودكة لةبةرامبةر دةدات 

ئةم ناسينى بةشي ناخودئاطا لة ميَشكدا بؤ هؤى ئةوةى كة ثةردة لةسةر زؤريَك لة شتة شاراوةكان البدريَت، بؤ منوونة 
فيكرى و ميَشكيةكان كة  هيَزةشكى وةكو هؤكاريَكى ديناميك بةهيَزكرد، لةطةلَ ئةوةشدا تيؤري ميَ ىطرميانة يةدؤزينةوة

هيَزطةليَك كة هةنديَك جار لةتةك يةكرتى و جارى واية .ئاطايةنةن ثتةوتركردخودئاطايانة و هةنديَكيان ناخودهةنديَكيان 
 .ثيَضةوانةى يةكرت كاردةكةن

كؤَلرايةوة و بةشي ليَيان  داةمانةوة ناسرابوون، بةالم هةموويان لة نةخؤشية دةماريةكانئةم هؤكارانة لة ديَرز هةرضةندة
تن بةسةر حاَلةتى بةرطرى كردن و وسةركةضؤنيةتى ى ساَلةكانى يةكةمى فرؤيد ثةيوةست بوو بة كانينةوةتويَذطةورةى 

لةو ساالنةدا زياتر كؤشش و .هةيةت ئةو وتانةوة ئةوةى كة لة ثشئاشكراكردنى خؤالدانى نةخؤش لة دةربرِينى رِاستيةكان و 
فرؤيد توانى زؤريَك  كورت دةبؤوة و  تةنيا لةم رِيَطةوةبوو كة شيكاريداواتة لةخود  ،تويَذينةوةكانى فرؤيد لةسةر خودى خؤي

 (خودشيكارى)ة ـداوة باتةدا فرؤيد ئةجنامى ـة لةو كـةوةى كـئ.ةكان ئاشكرابكانةهيَنيلة ضارةسةربكا و زؤريَك  لة طرفتةكان
 .دادةنرا

تويَي نامة بؤ  خؤشبةختانة نوسخةى يةكةمى كارةكانى فرؤيد لةبةردةستداية و ئةم نوسخة هةمان ئةو بابةتةية كة فرؤيد لة
تواناى ئةوةى  (selfanalise -خودشيكارى )فرؤيد لةو نامانةدا باس لةوة دةكات كة ضؤن.يةتىنوسيو بؤ فليس يةكرت نوسني

خشيووة تا قؤناغةكانى سروشتى ناخودئاطايي بثشكينَ و ئةوة ئاشكرابكات كة بؤضي ناخودئاطا لةبةرامبةر خودئاطادا ثيَ بة
فرؤيد لة رِيَطةى .ئاطاييةوةخودئاطاييةكان بضنة ناواخودبابةتة ن دةطريَ لةوة ةرِيَطو  ،قوت دةبيَتةوة و بةرطرى دةكات

كة بونيادنراوة ئةو بابةتانة ينىبرِِردةرى نةخؤش بدؤزيَتةوة كة لةسةر خوالدان لة خودشيكاريةوة توانى شيَوازى شكاندنى بةرط
 .كةوتوونةتة ناو ناخودئاطاييةوة

و ناسينى قؤناغةكانى سروشتى ناخودئاطايي و بةرطرى لةبةرامبةر خودئاطايي )نى بابةتيَك لةسةر ئةم سيَ خاَلةباس كرد
اى سةرةكى دؤزينةوةكانى فرؤيد ثيَك دةهيَنىَ و نيونكة لة رِاستيدا ئةم سيَ خاَلة بض ،ثيَويستة (دواجار شكاندنى ئةم بةرطرية

 .زانيارى ثيَويست دةربارةى ئةنديَشة و فيكر دةخاتة بةردةستى ئيَمة
 (زووةكانلةوانة حةزةكان يان ئارة)ئارةزووة ئرياديةكان ئةو بابةتانةى كة لة ناخودئاطادا كةَلةكة دةكريَن بريتية لةكؤمةَليةك لة

كة تيَركردنى  يَككاتئةم ئارةزوو و حةزانة .زة سروشتيةكانةوة سةرضاوة دةطريَكة ووزة و دةسةالتى ئةوان رِاستةوخؤ لة غةري
نةتة ميَشكةوة و ونةوة كة كةوتئاطاياخود رةزووةئائةو ئةو وةختة زوو دةضةثيَنريَن تا بضنة تةك  ،خيَرايان بؤ مةيسةر نةبيَت

هةموو ساتيَك دةكؤشيَت تا دةرفةتى تيَركردنيان بؤ بدؤزيَتةوة و ئةو كاتة ئةو ئارةزووانة خؤيان  ميَشككة  ليَكطة ئارةزوو
زووانة زياتر اليةنى ةئةم ئارترسيةك دووربكةنةوة، لةبةرئةوةى لةطةلَ واقيعدا دةطوجنيَنن و هةولَ دةدةن تا لة هةرجؤرة مة

بة ةلَ بةرذةوةنديةكانى كؤمةَلطا دةكةونة دذايةتيةوة، بةم ثيَة ئةم ئارةزووانة هةية و دواجار لةط ويَران كةريانسيَكسي و 



ww.dengekan.comw Page 24 
 

تويَذينةوةكانى فرؤيد دةربارةى ئةم ئارةزووانةى ناخودئاطا زياتر بة دؤزينةوةى  ،دريَنةوةشاردة كانطةمارؤى هيَزة فيكرية
ئارةزووانة كةمرت بة شيَوةى سةرةكى خؤيان لة ويذدانى  بةالم ئةم،كؤتايي هاتووة يثئؤدئارةزووة سيَكسيةكانى مندالَ و طريَي 

ة خةون و لدا سةرجني، فرؤيد لة قؤناغى دووةمى خودشيكاريدا.زؤرجار رِواَلةتى خؤيان دةطؤرِنناخوئاطادا كةَلةكة دةبن و 
، ضونكة خةون كيةكاننةونةكان لة نيشانة نريؤتيئةو لة ليَكؤَلينةوةى خةونةكاندا سةرجنى لةم كارةدا كة خ.كانىناوةرِؤكة

بة بةش .ى سانةوي يةيدةرةجنامى بةريةككةوتن و رِيَككةوتنى نيَوان ثاَلنةرةكانى يةكةمى ناخودئاطا و ثاَلنةرةكانى خودئاطا
. بةش كردن و شيكردنةوةى خةون بؤ تومخة يةكةمةكانى لةوانةية بتوانريَت ناوةرِؤكة ناخودئاطايية شاراوةكانيان بدؤزريَنةوة

بؤ هةموو كةسيَك رِيَدةكةويَت، بؤية ليَكدانةوةى يةكيَكة لة رِيَطا  خةون دياردةيةكى ئاسايي و باوة طايةوة كةلةو جيَ
 .نريؤسيةكان كةسةسووبةخشةكان بؤ شكاندنى رِيَطرى بةرطرى 

ةى كة لة نيَوان دةربارةى خةون، توانى لة رِيَطةى ئةو جياوازيان ةكانىجؤراوجؤر دنةوةفرؤيد دواى تويَذينةوة و تاقيكر
ى كة لة نيَوان بةشي ناخودئاطا و انةئةو رِووداو رِيَطةىقؤناغةكانى فيكرى يةكةم و دووةم بوونى هةبوو و هةروةها لة 

و هةماهةنطيةك بةدى  رِيَككةوتندا هثض جؤرة ميَشك لة بةشي ناخودئاطاى.بكات ضني ضنيخةونةكان  ترِوودةدا داخودئاطا
ة نتيَربوون و بة بيَ ئةوةى كة بضبؤ  ايةكدا دةطةرِيَخؤ بة دواى رِيَطةببؤ خؤي و بة شيَوةيةكى سةر كثاَلنةريَهةموو . ناكريَ

ئاليَرةدا كؤبوونةوةى دذةكان لة ئاراداية و دوو ئارةزوو و .ؤيان بؤ تيَربوون هةنطاو دةنيَنذيَر كاريطةرى ثاَلنةرةكانى ترةوة و خ
هةروةها لة بةشي ناخودئاطادا باوةرِ و ئايديا طةليَك .يةكرتةوة نيشتدةكةونة تة ةتيداندذايثاَلنةر كة بةيةكةوة بةتةواوى لة 

ويَرِاى ئةوة ئةو بابةتانةى كة ئارةزووة ئرياديةكان وابةستةن .بةرضاو ثيَكةوة كؤدةبنةوة كة لة رِووى لؤذيكيةوة بةدروست نايةنة
يَتةوة و يان ئارةزوويةك جيَطةى ئارةزوويةكى ديكة دةطر.شياوى طؤرِانندانى ناخودئاطادا اسايي لة ويذئيانةوة بة جؤريَكى ناثيَ

 . لؤذيكى بوونى هةبيَت بنضينةيةكىو  ثرِةنسيبةى هيض جؤرة خؤي دةطؤرِيَ بة بيَ ئةو ماهيةتى زوويةكةئار
نية  ستثةيوةوة ئاطاخود كانىوةنةبريكرد ، تةنيا بةميكانيزمىدافيكرفرؤيد تيَطةيشت كة رِؤضوون بة ويذدانى ناخودئاطاى 

بة بةَلكو هةموو رِووداوة فيكريةكان  ي و فةرديةوة،تايبةتاغةكانى يةكةمةوة لة رِووى بة قؤن يةستةابةبةخةونةوة كة دروست و
كانى خةون نية كة لة ويَذدانى بريكردنةوةتةنيا دةطريَتة خؤي، بةمانايةكى ديكة ئةوة  يشخؤشةكانةئاسايي و ن بريكردنةوة

خؤشةكانيش دةتوانن بضنة قؤناغى ةئاسايي و ن ريكردنةوةةَلكو تةواوى بئاطاى تاكةوة، بخودوة دةضنة ويذدانى ئاطاخودنا
د تيؤريةكانى فرؤي.خؤي لةسةر ئةم باوةرِة ثتةوكرد زيَدةرِؤيي نية ئةطةر بَليَن كة فرؤيد هةموو كارةكانى دواترى.ئاطاييةوةخود

ارى ديكةى وةكو ودةروونيةكان و ثيسكؤزةكان بةكارنةهيَنرا، بةَلكو لة زؤر ب -ماري  دة تيَك ضوونةتةنيا بؤ رِوون بوونةوةى 
 .ارهيَنراكبة ان، بابةتة سياسي و مةزهةبيةكانتةتةَلةكانى زمان، طاَلةتةكان، داهيَنانة هونةريةك

كانى وةكو شويَنةوارناسي، مرؤظ طةليَكى درةوشاوةى نويَ خبةنة سةر زانستة جياوازة تيشك (تيؤريةكانى فرؤيد) ئةوان توانيان
. كردووةضارةسةركردن لة رِيَطةى دةروونناسيةوة ثيَشكةش  تيؤريانة كؤمةكى شايستةيان بؤنناسي و هةروةها ئةم اناسي و تاو

ى ى ئةم تيؤريانة، ضةند بابةتيَكى ديكةى زيادكرد و زانستيَكى تازةى دامةزراند كة ئةم زانستةثرِةنسيبدواجار فرؤيد لةسةر 
 .ناونا ميتاثسيكؤلؤذيا

ناليز، ضونكة ثسيكاناليز تةنيا لةتاك دةكؤَليَتةوة و ميتاثسيكاناليز ارى هةية وةك ثسيكئةم زانستة اليةنيَكى طشتى ت
 .ناوضةيةك و طروثيَك تاو و تويَدةكات و فرؤيد بةردةوام ئارةزوو دةكات دةروونشيكارى بؤ طروث ئةجنام بدات

ة هةست و ئةو بابةتانةى ثةيوةسنت ثيَيةو (ييناخودئاطا)ا خوليا و ثاَلنةريَكى توندى بةرةو بةشي دالويفرؤيد لة سةردةمى 
 (id) ئةوكانى بة دذبةيةكةدارِشت بةو واتايةى كة ئارةزووة غةريزية نةطوجناو و فيكركى تازةى بؤ يةةنيضئةو دواتر بن.ثيَدةكرد

 . ةي (super ego)منى باالة و بةشة رِةخنةطرو مؤرِاَليةكةى ئةو  (ego) من ناونا كة بةشة سيستةماتيك و واقيعيةكةى ئةو
دةربارةى رِووداوة نازانستيةكانى ذيانى فرؤيد و هةروةها ئاماذةيةكيش بة  بةشيَوةيةكى كورتبابةتيَكة ضةند ئةم ثةرتووكة 

 .دؤزينةوةكانى ئةو دةكات
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فرؤيددا  ي ذيانىيةكانثةرتووكة هةبيَت؟ لةوانة بيةويَت كة بة قوواَليئايا خويَنةرمايف ئةوةى هةية كة ضاوةرِوانى زياترى لةم 
ى وةهاى بووة و ضؤن ذياوة؟ بةالم زؤرجار خويَنةر نابيَت ضاوةرِوانهة ىكى ضؤنةيايةتكة ئةو كةس طةرِيَرِؤضيَتة خوار و ب

ذيانى رِاستةقينةى  شيكاريخويَنةرلة ئةطةر.ثياوانى طةورة تيَربوونى بؤ نيةى مرؤظةكان دةربارةى ينضونكة وردب،هةبيَت
و جوان ةو بة بابةتى نارِاستةقينة رِةنط رِيَذـو ذيانى ئ ئةفسانة ثةنا دةباتة بةر  ،و دلَ خؤش نةبيَت قايلثاَلةوانى بةرضاوى 

 .دةكات
ذيانى اى ـثاتولؤذيؤـبة ناوةكانى ليَكدانةوةى خةونةكان و ثسيكيدا،انى فرؤيد لة دوو ثةرتووكى يةكةمشيكردنةوةى طرميانةك

 .ةنديَك تؤمةتى نائاسايي خبريَتة ثاَليـةوةى كة هـؤ هؤى ئـبرؤِذانة 
لة ناو خةَلكدا  خراثةئةوةبوو كة ئةو داوادةكات تا فةسادى و  ،كة دةربارةى فرؤيد لة سةر زمانان بوودةنطؤيانةى يةكيَك لةو 

رؤيد بؤ ئةوةى كة خؤى لةم جؤرة تؤمةتانة دوورخباتةوة و ئةم ف.كسي بكاتة شتيَكى باو و ئاساييبرةو ثيَبدا و ئازادى سيَ
بةالم دواتر فانتازى طةلي  ،نى ذيانى تايبةتى خؤى ئاشكرابكاتتايبةمتةنديةكاهةنديَك لة ناضار بوو كة  ،تةمومذة برِةويَنيَتةوة

ةيان طوت فرؤيد ئةوةبوو كة د لةو تؤمةتانة.بوو ثيَضةوانةدذ و رو كة بةتةواوى لةطةلَ تؤمةتةكانى يةكةم جا ،تريان داية ثاَلى
 ةبيَ ئيحساسو كتاتؤريارطةىل وشكة و ثياويَكى دو تؤمةتيَكى تر ئةوةبوو كة ئةو خوازيارى برِي سةختة طةىلثابةندى رِةوشت

ت و تةنانةت ئةطةر ئةم بؤ كةسيَك كة لةطةلَ فرؤيددا ئاشنابووبيَ.اويَكى دلَ رِةق و بيَ رِةوشتةةكةنيَ و لةبنةرِةتدا ثيَدكةم ثيَو 
 .سيفةتةكانى فرؤيد لةقةَلةم دةدات ثيَضةوانةىبة بيَ مانا و تؤمةتانةئاشنايةتية زؤر كةم و سنورداريش بووبيَت ئةم 

ة ئةو لة لةوانةية هؤكارى ئةوتؤمةتانةى كة دووةم جار داويانةتة ثالَ فرؤيد و ئاماذةمان ثيَدا لةبةر ئةو ئازارة بيَت ك
نةخؤش بيَت ناتوانيَت زؤرباش  كة كةسيَك لة رِاستيداضةشت و  دةي بة دةست نةخؤشيةكةوة يدا،تايي تةمةنساَلةكانى كؤ

 . انستيانةكانيشةوة سةرقالَ بووبيَينةوة زتويَذكة بة  لةسةروى ئةوانةشةوةو  بكا و مهرةبان خؤ بنويَينَدبةرخور
فرؤيدةوة هةبووبيَت كة ذمارةيةكى زؤر لةو ويَنانة لةبةردةستى خةَلكي ثةيوةندى بة ويَنةكانى  ويَناكردن و تؤمةتانةرِةنطة ئةم 

 ىدابوو، ئةو لة ويَنةطرتن و ويَنةطرى ثيشةيي بيَزاربوو و هةميشة دةتوانني ئةو بيَزاريةى لةو ويَنانةدا بدؤزينةوة كة بؤ
خبةنةرِوو،  ترسيَنةردارؤيد لة رِوخساريَكى تورِة وتا ف بيَكة هةوَليان دا لةوة دةضيَطيَرابوون ، ضونكة ويَنةطران و هونةرمةندان 

بة تةواوةتى ئةو بة  نةيةكى ئةو لةبةردةست داية كةبةالم خؤشبةختانة ويَرِاى ئةو تؤمةتانةى كة دةيدةنة ثالَ فرؤيد ضةند ويَ
ئةو لةطةلَ خانةوادةكةيدا  دةتوانني ئاماذة بؤ ئةو ويَنانة بكةين كة لةو جؤرة ويَنانة ،مهرةبان و خؤش خوَلق نيشان دةدات

 .طرتوويةتى
فرؤيد .يةوتةياد بةَلطةى ئةم  كة رِوخسارى باوكى ديَنيَتةوة مارتني فرؤيدفرؤيد  ترين كورِىطةورة ا رِوخسارى مهرةبانىهةروةه

 ردوو طةىلوة سةرنج رِاكيَش تةرخان دةكرد تا لةبةرامبةر ليَكؤَلينةطةىل هةنديَك جار وةختى خؤي بؤ خويَندنةوةى ثةرتووك
 .تا رِادةيةك رِوحيةتى فرؤيد ئاشكرا دةكات ثةرتووكانةشبةرقةراربكا و ئةو  سيستةميَكهاوسةنطى و  دا،ئةو ىوشك

يَكى تةواو و تارِادةيةك رِوخساريَكى ثياويدا الوهةنديَك لةو ويَنانةى فرؤيد كة لةبةردةست داية نيشانى دةدات كة ئةو لة 
. بووةجوانى هةي يَكرِوخسار ثيَش ئةوةش كة تووشي نةخؤشي بيبَجيهانى يةكةم و تةنانةت  جوانى هةبووة و دواى جةنطى
باوةكان دةطرت، بةالم كة لة هةنديَك  عادةتةبوو بةرامبةر بة نةريتةكان و رِيَزى لة دَلنةوافرؤيد ثياويَكى جدى، بةالم 

اويَكى ةتوانني لةوة تيَبطةين كة ئةو ثية ئاسانى ددةردةخست ب (ثيَكةنني) خؤش سةليقةهةلومةرجدا خؤي بة قسةخؤش و 
 .ثةيوةنديةكى زؤري بة خانةوادةكةى خؤيةوة هةبووةو بةئةزموون بووة 

طةرِان لةكيَو، ثةيك نيك، سةفةركردن بؤ دةرةوةى شار و دةرةوةى والت : فرؤيد خؤي بةسةرطةرمى جؤراوجؤرةوة سةرقالَ دةكرد
 . هةبوو داى لةطةلَ شويَنةوارناسي و و ئةدةبياتبوون و ثةيوةنديةكى تايبةتكةرةخؤشدَل بؤ ئةوبةتايبةتى كة ئةمانة 

ئةو لة ئةدةبياتدا تةنيا بة زمانى ئةَلمانى قةناعةتى نةدةكرد، بةَلكوشاكارةكانى ئةدةبياتى زمانةكانى فةرِةنسي و ئينطليزى 
شايةنى باسة .يدا هةبووئيتاَلي و ئيسثان ىزمانر بةسة تةواوى هةذموونىدةخويَندةوة، ويَرِاى ئةوة  سانايي بة رِةوانى و

زياتر خؤي بة بابةتة زانستيةكانةوة ماندوو دةكرد، بةالم هيض كاتيَك خويَندنةوةى بوارةكانى ديكةى  فرؤيد هةرضةندة
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لة بؤ يةكيَك فةلسةفةوة خةريك دةكرد، لةو نامةدا كة ئةو لة حةظدة ساَليدا  جار خؤي بة هةنديَك فةرامؤش نةدةكرد و 
لةو سةركةوتنانةى خؤي كردووة كة لة تاقيكردنةوةكاندا  ىباسهيَشتا لةبةردةست داية، و نوسيووة هاوثؤلةكانى خؤي 

ةو ناوبانطةى كة لة ئينطلستان و تةواوى شويَنةكانى تردا بةدةستى هيَناوة لوة، ثوختةى وتة ئةوةية كة فرؤيد بةدةستى هيَنا
. ى ئيَمة جياوازى زؤرى هةيةديدئةدةبيات و هونةر لةطةلَ  بةرزترى هةبووة، سةليقةى ئةو دةربارةى مةزنرتبووة و ثلةوثايةكى

يَك دةبينني ثياو ئيَمة لة فرؤيددا.بوونةويَثيَش ئةو بيَ لة ضاو ي بة ضةشنيَك بوو كة يباوةرِى فرؤيد دةربارةى ئازادى و سةربةخؤ
 .ةرانى قبوولَ كردووةـوة و ئازارو كارةساتةكانى بةبيَ بضووكرتين نيطكة سةرتاسةرى ذيانى هةمووى ضاالكى و كؤشش بو

حةقيقةتيَكى تازة و  جؤرةبةجؤريَك كة هةرلة غرورى بيَجيَ خاَلى بوو و كردار دروست و يَكى كاردروست وثياوفرؤيد 
ئةو لة كؤكردنةوةى ئةوان لةطةلَ .رِانةدةطيَرطةلي تازة وة فرؤيد رِووى لة حةقيقةت.بؤ بةيان بكرداية قبوولَ كرابوونائاساييان 

 .بةرهةم دةهيَنا ةوى تازةى ليةكينةوةؤزازةى بوونياد دةنا و دئةزموونةكانى رِابردوو بينايةكى ت
ثياويَكى ضاو و طويَ داخراوبوو و هةنديَك جار بةهؤي هةمان نازامن  كة هةيبوو، بةالم ويَرِاى ئةو هةموو زيرةكى و وشياريةى

 رؤظكانى ديكة، بةالم بة سيفةت ودةبيَت بَليَن كة ئةويش مرؤظيَك بوو وةكو تةواوى م.شي خليسكان دةهاتةكان توويكار
 و دؤزيةوةو فيكرى مرؤظى  ميَشكئاَلؤزةكانى  حةقيقةتةضونكة ئةو يةكةمني كةسيَك بوو كة زؤريَك لة  ،ةوةترباال تايبةمتةندى

ةروةها فرؤيدبوو كة باسي ئارةزووة سيَكسيةكانى منداَلي هيَناية كدايةوة و هليَئةو بوو كة بؤ يةكةمني جار خةونةكانى هةر
فرؤيد بوو كة جياوازى  هةر و دواجار هيَناية ئارادا و طرينطى لةطةىلو دؤزينةوة بوونبيَ دةنط دةربارةىطؤرِيَ كة تا ئةو كاتة 

طايي ناخودئا سةملاندىيةكةمني كةسيَك بوو  نيَوان قؤناغةكانى يةكةمى فيكر و سانةوى فيكرى دةست نيشان كرد و ئةو
 .حةقيقةتيَكة كة بوونى هةية

بؤ ناسينى زياترى فرؤيد لة كؤتايي ئةم ثةرتووكةدا بابةتيَك دةربارةى ذيانى ئةو لة نوسينى ئرنست جؤنز هاتووة تا خويَنةران 
 .زياتر فرؤيد بناسن
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 بةشي يةكةم
 كاريدادةروونشيوانة لة جثيَن
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 وانةى يةكةم
ال درووست بووة،  ليَرةدا كة دةمةويَت وانةيةك بؤ ئيَوة ثيَش كةش بكةم هةستيَكى سةيرو تازةم هةنوكة ،خوشكان و برايان

ة دةيزامن ــتةنيا ئةوةى ك ،ؤشحالَ ومةغرورم خ ةستةو دوونيايةكى تازةدا هةست ثيَدةكةم و لةم هضونكة خؤم لة نيَوان ئيَوة 
 . وى زانستة تازةكانننيطويَطرامن  ذمارةيةك تويَذةر و ت

 .ية خؤي بؤ من مايةى شانازى وونشيكاريدا هاورِيَ بووة و ئةمةنية كة ناوى من بةردةوام لةطةلَ دةر يَكطومان
ثسيكاناليز بدةم و  دةقىبؤ ئيَوة باس بكةم و ثاش ئةوة سةرنج لة  ثوختةيةك لة ميَذووى ثسيكاناليز يكورت بة تام هةولَ دةدة

ى خؤمتان بؤ باس بكةم و ئةطةر برِيار لةسةر ئةوةبيَت كة من بة ةكانتاقيكردنةوةكان، ئةزموونةكان و رِيَطةى ضارةسةركردن
كانى ضينةو بن نيادنانم دان بةوةدا دةنيَم كة شايستةى ئةو ناوة نيم، ضونكة من لة بومن خؤ ،باوكى ثسيكاناليز لةقةَلةم بدةن

ى ئاينى بة ناوى دكتؤر برؤيةر من لة تاقيطةى زانايةك،لة دايك بيَلةو كاتةدا كة دةبوو ثسيكاناليز .نةبووة بةشمئةودا 
 .ابي بوومـتقو

وة ئازارى دةضةشت هيسرتياضارةسةركردنى كضيَك كة بة هؤي  بؤ (0113و0100)يدكتؤر ذوزف برؤيةر لة نيَوان ساَلةكان
 .شيَوازيَكى داهيَنا

 .لةو شيَوازة بكؤَلمةوة لة هةمان دةستثيَكةوةرِوخسةت دةخوازم كة لةسةرةتاوة دةست ثيَبكةم و 
برؤيةوة ضاث كراوة دةتوانن كة لة اليةن من و  ياسرتيثرِؤسةى ئةم رِووداوة، بة شيَوةيةكى تيَروتةسةلرت لة ليَكؤَلينةوةكانى ه

 .(ئةم ثةرتووكةدا باس كرا ثيَشةكىلة  هيسرتياى كردنثرِؤسةى ضارةسةر)  نكةبتيَبينى 
 ،بيَثيَويست بة تةواوةتى بؤ ئةو بابةتة  كة سةرجنى خودى من دةضيَ و لةوة ابةتيَك شايةنى ئةوةية باس بكريَليَرةدا ب

 .ثيشةيي نني انىة ئامادةن لة ئةندامانى ثزيشكى كنية كة زؤربةى ئةو طويَطرانة يَكطومان
ؤ ى هةية و هةولَ دةدةم ئةوةى كة دةري دةبرِم بنةى مندا كةمرت بابةتى ثسثؤرِلة وا ضونكة،وة نابيَت لةو بابةتة نيطةران بنئيَ

بة شيكارى و  ،ثيَكراى هةستى ةتى  باس كردنى بابةتى ثسثؤرِلة هةلومةرجيَكدا ئةطةر زةرورهةمووان شياوى تيَطةيشنت بيَ و
 .لة زةينى هةمووان نزيك بكةمةوةهةولَ دةدةم ئةو  كةبابةتة لة ى تيَروتةسةلليَدوان
تر شيكاربكريَ و لة ي و ثيشةي بة رِيَطةى ثسثؤرِي و ثزيشكانكؤبوونةوةى  بة ئامادةيية دةبيَت انية كة ئةم بابةتنيَك طومان

 .تؤر برؤيةر و ثزيشكانى ديكة ئةم بابةتة تاووتويَ دةكةميةكةمني دةرفةت كة بيَتة ثيَشةوة لة تةك دك
وو سالَ نةخؤشيةكةى ئةو د.دةيةكى سةيري خودادادى تيَدابووئاماو  دكتؤر برؤيةر كضيَكى بيست و يةك سالَ بووةكةى نةخؤش

نارِةحةتية لة اليةكى ترةوة لة  وة دةينااَلند وةلةم ماوةدا ئةو لة اليةكةوة بة دةست نارِةحةتى ئةندامةكانى لةشيبةردةوام بوو و
ةوة ئازارى فةلةجيَكى توندبة هؤي ئةو نةخؤشة .تان بؤ بكةمنةتياةنارِةحباسي ئةو  ثيَويستةدةروونيةكاندا دةتاليةوة كة 

 لةشيةوةبوو، لةطةلَ ئةوةشدا هيَزى هةستى ئةو دووضارى تيَك ضوونى زؤر ببوو، تةنيا ئةم بيَ هةستيةى لة الى رِاستى هة
تووشي ئازاريَك دةبوو وةكو ئةو ئازارةى كة لة الى رِاستى لةشيدا بة  لةشيهةروةها جارناجاريَك الى ضةثي .ندتر بووتو

. شيَوةيةكى بةردةوام هةستى ثيَدةكرد، جوَلةى ضاوةكانى هيَواش بوو و بينينى ضاوةكانيشي تا رِادةيةكى زؤر لةكةمي دابوو
بؤ ثيَشةوة و  خؤي لة حاَلةتى ئاساييدا رِابطريَ و هةميشة بؤ الى ضةث و رِاست ياندةيتوانى سةرى طرفت ويَرِاى ئةوة بة 

ئةو لة نان خواردن سةركيَشي دةكرد .بووبعةسةبي  ىو ئةمانةشدا تووشي كؤكةيةكى توندلةطةلَ هةمو.دواوة الر دةبؤوة
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و ضةند هةفتةيةك  ،ةهةمبةريان نيشان دةداوكاتيَك كةسانى تر ثيَيان دادةطرت كة دةبيَت نان خبوات دذة كردةوةى توندى ل
تواناى قسة كردنى كةم .بةردةوام ئاويان دةرخوارد دةدا و ،بوو، كة ويَرِاى تينوويةتيةكى زؤر تواناى ئةوةى نةبوو ئاو خبواتةوة

و هةنديَ جار ورِيَنة بوو و دواجار تووشي بريضوونةوة هاتبوو هةست ثيَكراوترزمانى دايكى ئةم الوازية ببؤوة و تةنيا دةربارةى 
نى ئيَمةى كانى بووطةردةئةو حاَلتيَكى واى هةبوو كة هةموو  ،بةالم هةرضؤنيَك بيَت،ى دةردةبرِىشو قسةطةلي تةمومذاو

دةكةن  طرميانةئةم كةسة بة ئاسوودةيي  يةكانىؤشئيَوة كة ثزيشكيَك نني بة ذماردنى نيشانةكانى نةخبؤالى خؤي كيَش دةكرد،
ت تووشي تيَك ضوونةكانى ميَشك بووبيَ و ئةم ئةطةرة ديَنيَتة ثيَش كة نةخؤش رِووبةرِووى مةرطى لة ناكاو كة ئةو دةبيَ

 .ببيَتةوة
 ا،انةى كة ئاماذةيان ثيَدرنارِةحةتيةموو ثزيشكيَك دةربارةى ئةو دةبيَت ئةم مةسةلةية قبوولَ بكةن كة ه بةرِيَزطويَطرانى 

ئةطةر كضيَك يان ذنيَك ئازارى دةروونى بضيَذىَ و .تةوةديَةطةلَ سروشتى خودى ئةودات كة لبؤضوونيَك بة دةستةوة دةدا
ثزيشك دةَليَت كة . خؤي دةنويَنىئةم نةخؤشية بة سروشتى  (دلَ يان طورضيلةكانى كضةكة)تووشي نةخؤشي بووبنئةندامةكانى 

لةبةرئةوة  –ةكانى ئةم بؤضوونة ثشت رِاست بكاتةوة تةنيا ئةوةية كة نيشانة جياواز –نةخؤش رِووبةرِووى طومانى توندبؤتةوة 
دةكات كة نةخؤشي ئةو كةسة ثةيوةندى بة تيَكضوونةكانى ميَشكةوة  زيشك دياريدكتؤر بابةتةكة زؤر بة جدى وةرناطريَ و ث

 .نية
رِاكيَشا كة لة  نةهيَنية سةركارى بؤ ئةم حاَلةتةبةالم نيشانةكانى نةخؤشي كضةكة بة رِيَطةيةكى تربوو و سةرجنى ثزيشكى ضارة

ية كة تةواوى ئةم تيَكضوونانة لة كضةكةدا دروست دةكات و ناتوانني هيسرتيايان دادةنا و تةنيا يا هيسرتؤنانى كؤندا بة ي
 .ةقةَلةم بدةينـل مةترسيبيَ بة نةخؤشيةكى  هيسرتيا
مةحاَلة ى حةمتى نية، تا رِادةيةك يشةسةركردنمةترسي مةرطى خيَرايي نية، بةالم ضار هيسرتياكة نةخؤشي  داسةرجنيثزيشك 

 .و النى كةم سةالمةتى نةخؤش ناضيَتةوة حاَلةتى ئاسايي خؤي
 .كاريَكى بة طرفتة ة ئةنداميانةيةكيَك لةم نارِةحةتية توند وةك هيسرتيازؤرجار ديارى كردنى 

دياري ضةندين لةم نارِةحةتية جؤراوجؤرانةدا  ةوانةيةلهةية، ضونكة  تاض رِادةيةك ئةطةرى هةَلة ليَرةدا ثيَويست نية بَليَن كة
بوو كة هيض تيَدا ضةند تايبةمتةنديةكى نةخؤشةكةى دكتؤر برؤيةر، تةنيا ئةوةندة بةسة كة بَليَن كردنى جياواز بةدةست بهيَنريَت

بكةن و هيضيان  يارينى بوو نةخؤشيةكةى ئةو دنةخؤشةيان بيين بوو نةيان تواكضة كام لةو ثزيشكانةى كة ثيَشرت ئةو 
شايانى باسة لةو كاتةوةى كة كضةكة .دةطةرِيَتةوة هيسرتياسةرجنيان لةوة نةدابوو كة هةموو ئةو تيَكضوونانةى ئةو بؤ 

. الواز و دواتر بةهيَز و توندتر دةبيَت شاراوة وثةرستارى باوكة نةخؤشةكةى دةطريَتة ئةستؤ، هةَلبةتة لة سةرةتاوة بة شيَوةى 
ةزرؤبووة تا ئةو كاتةى كة باوكى زيندووة ثةرستارى ئةو بكات، بةالم بةهؤي نةخؤشيةكةى خؤيةوة ناضار دةبيَت كضةكة تام

 .  ة دةست لة ثةرستارى باوكى بكيَشيَتةوةـك
بوون لةم مةسةلةية كؤمةكيَكى كاريطةربوو بؤ ديارى كردنى نةخؤشيةكة لة اليةن ثزيشكةوة، بةالم خودى ديارى بةئاطا
ثةرستارى لة نةخؤشيَك ببيَتة هؤي ديارى  كة بكةنطرميانة كاريَكى ئاسان نةبوو، هةروةك كة ئيَوةش ناتوانن  شكةكردنة

ة ـية لة شيَوةى تيَكضوونهيسرتيابووة و ئةم  هيسرتياكردنى نةخؤشي لة اليةن ثزيشكيَكةوة كة نةخؤشةكةى تووشي 
 .توندةكانى كؤئةندامى ميَشكدا دةركةوتووة
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هةنووكة لة بةرامبةر نةخؤشية توندةكانى ميَشك هةست بة بيَ توانايي دةكةن و هيض ثزيشكيَك  توانابة ثزيشكانى 
وة سةرضاوة دةطريَ ناتوانيَت هيض كاريَك بكا و زؤرجار ثزيشك دواى طةيشنت بةم هيسرتيالةبةرامبةر ئةو تيَكضوونانةى كة لة 

 .يَ واز ليَدةهيَينَقؤناغة نةخؤش بة نةخؤشيةكى شاراوة كة ضارةسةرناكر
جياوازيةكى كةمى هةية، بةالم ئةم ناسينة بؤ ثزيشك تةواو جياوازة و شايانى  لة نةخؤشدا هيسرتياهةروةها ناسينى نةخؤشي 

تيَكضوونى ضةند بوون تةواو بة رِيَطةيةكى تر لةو نةخؤشة ئةنداميانةى كة  هيسرتياسةرنج دانة كة ئةو نةخؤشانةى كة تووشي 
ن لةطةلَ نارِةحةتى بووهيسرتياتووشي ن هةية ئازار دةضيَذن، بةو واتايةى كة نارِةحةتى ئةندامى ئةو نةخؤشانةى كة ئةندامييا

دةكةن  هةستى ثيَ اهيسرتي انى تووشبوو بةكة نةخؤش نارِةحةتيةىتةواو جياوازى هةية و ئةو ئةندامى نةخؤشانى ئاسايي 
وة دروست دةبيَت هيسرتياضونكة ئةو ئازارةى كة لة ،ييةكان هةيانةكة نةخؤشة جةستة نارِةحةتيانةىجياوازة لةو 

 .هةية نارِةحةتيانةدالةم  و جطة لةمةش هؤكاريَكى ديكة ي خؤي دةنوييَنَئةندامكو نةخؤشي نارِاستةقينةية، بةالم وة
. دةبيَت ىفيَر ةوةكةسانى ئاساييلة رِيَطةى  و زؤر لةم بابةتانة بابةتطةليَكى زؤر فيَر دةبيَ خويَندنةوةثزيشك لة رِيَطةى 

 .وة فؤرمةلة بكاتلة رِيَطةى هؤكارى نةخؤشيةخؤي ةكةى توانيَت تيؤريةكةى دةربارةى جؤري نةخؤشي نةخؤشةثزيشك د
ثزيشك لة رِيَطةى هؤكارةكان و ئةو فاكتةرانةى كة  ،ى كةمايةسي ميَشك ئازار دةضيَذيَبة سةكتةكة كةسيَك  بؤ منوونة

 .دات ديارى كردنى خؤي تةواو دةكاتنةخؤش ئازار دة
دةبيَتة هؤكارى دواكةوتوويي و  (ناسي ىزانيارى ثزيشك دةربارةى شيكارى، فيزيؤلؤذى، و نةخؤش)بةالم زانستى ثزيشك 

لةطةلَ دياردةكانى نةخؤشيةكانى تر جياوازى هةية و لةو  هيسرتياضونكة دياردةى ،وةنةكردنى ثزيشك لةبارةى نةخؤشية ديارى
ثزيشك .دنى رِاستةقينة دووردةكةويَتةوةئةنداميةكان دةدات لة ديارى كر ئازارةلة جايةوة كة ثزيشك بةردةوام سةرنطجيَ

بؤ ئةو كةسةى  هةلومةرجيَكى وةهاضونكة ئةو لةوبارةوة وةكو مرؤظيَكى ئاسايي و ناثيشةيي واية،  ،ديارى ناكات هيسرتيا
ميَشكيدا رِيَطةى جياوازى ضارةسةرى نةخؤشيةكان فيَربووة  عةمباريية و لة زانيارى زؤرى لة مةسةلة ثزيشكيةكاندا هة كة

واية، بةالم  يةكانئةندام ئازارةكانى نارِةحةتيةي هةية وةك هيسرتياى ئةو كةسةى كة نارِةحةتدلَ خؤش كةرنية، لةبةرئةوةى 
 . رِيَطةى ضارةسةركردنى جياوازة
ياساكانى ثزيشكى خستؤتة ذيَرثيَوة، ثزيشك هةموو جؤرة طويَ ثيَنةدانيَك  سةيردةكات كة كثزيشك ئةم نةخؤشة وةك كةسيَ

 دةدةن و دواجار بة رِةضاو فريوثزيشك بة هةَلةدادةبةن و  يةكرتدةداتة ثالَ ئةم نةخؤشة و ئةوان بةوة تؤمةتباردةكات كة 
 .نةكردنيان نةخؤشي بيَضارة ئاطادار دةكاتةوة

لةطةلَ شيَوازى تةواوى ثزيشكان جياوازبوو و ،رؤيةر لةبةرامبةر حاَلةتيَكى وةهادا طرتيةبةربةالم ئةو رِيَطةيةى كة دكتؤر ب
برؤيةر ثةيوةندى و هاوخةمى خؤي ئاراستةى كضةكة كرد و لةطةلَ ئةوةى كة نةيدةزانى لة كويَوة وضؤن يارمةتى كضةكة 

 .دةستى بة ضارةسةركردنى ئةو كرد ،بدات
و يارمةتى دكتؤر برؤيةرى  هؤشي نائاسايي نةخؤش يارمةتيةكى زؤري ضارةسةركردنى ئةوى دابيَكة  واخؤي بنويَنىَلةوانةية 

دا تا دةستى بة زؤريَك لة رِازة شاراوةكانى ئةم نةخؤشية رِابطا و دواجار دَلسؤزى و سةرجنى لة رِادةبةدةرى برؤيةر بؤ هؤكارى 
 .بناسريَئةوةى كة يةكةمني رِيَطاكانى ضارةسةركردنى ئةم نةخؤشية 
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ئةويشدا ئيلهام  ئةم فةرامؤشية بة شيَوةى طؤرِانى كةسايةتى لةطةلَ)كضةكة لة حاَلةتى فةرامؤشي داية تيبَينى كرا كاتيَك كة
 ىة بابةتيَك فيكرى ئةوـك كارةية بةردةوام وشةطةليَكى دةردةبرِى كة ئةم وشانة رِوون كةرةوةى ئةم(وسةرسورِمان بوو

 .و دةردةكةويَ وونى فيكرى ئةويش بةو جؤرة خؤدةنويَينَداطريكردووة و سةرقالَ ب
و سيستةماتيك ئامادة دةكرد و كاتيَك كة كضةكةى  ،ثزيشك دواى وةرطرتنى هةموو ئةو وشانة ئةوانى بة جؤريَكى تةواو

ةركردنى ئةو، نةخؤش ئةو وشانةى بة ئةو تةَلقني دةكرد و ئةم رِيَطةية سةرةتايةك بوو بؤ ضارةس ،ةوةهيثنؤتيزمدةبردة حاَلةتى 
دووبارة سةرلةنويَ ئةو بابةتانةى  بؤ ئةجنام دانى ئةم نةخشةيةبرؤيةرى ئةجنام دةدا و نةخشةىئةم كارةى جيَبةجيَ دةكرد و ئةو 

و برؤيةر بوونة سةرةكيةكانى ئةم وشانةى لة دووثات كردنةوةى  ،فةرامؤشيدا داطريدةكرد كاتىدةكردةوة كة فيكرى ئةويان لة
 .ي ئةواندا دةدؤزيةوةبةش بةش

هةنديَك لةو وشانة  (ثيَي دةَليَن خةونةكانى رِؤذانة ئةوةى كة)يَوةيةكى قوولَ ماليخؤليايي بووندةتوانني بَليَن ئةم وشانة بة ش
 .خؤي بوونةخؤشي يةكى شاعريانةيان هةبوو و بنةماكانيان هةمان بابةتى كضيَك بوو كة تيماركةرى باوكى جوان

كضةكة  ر بة تةَلقني ئةو وشةطةل و فةنتازيانةى بةيةكرتةوة طريَدا و ضةمكة سةرةكيةكانى بة كضةكة تةَلقني كردكاتيَك كة برؤية
 .لة هةموو سةرقالَ بوونة فيكريةكانى رِزطارى بوو و طةرِايةوة بؤ حاَلةتى يةكةمى خؤي و لة نةخؤشي رِزطارى بوو

تيَك بةردةوام بوو و سبةى ئةو رِؤذة جاريَكى ديكة تووشي فةرامؤشي ضاكبوونةوةى ئةو هةَلبةتة كاتى بوو و بؤ ضةند سةعا
 .بؤوة، بةالم ئةم فةرامؤشيةش بة تةَلقينيَكى تر ضارةسةركرا

ضونكة ثاَلنةرةكانيان ةتى و فةرامؤشيةكةى خؤي رِابكا، انى كةسايكضةكة بتوانيَت لة دةرةجنامى طؤرِئةمة مومكني نةبوو كة 
ة بة توندى ئةويان دةوروذاند و نةخؤش خؤي لةطةلَ ئةوةى كة ئةَلمانى زمان بوو، بةالم تةنيا بة زمانى فةنتازى طةليَك بوون ك

ى ئةم جؤرة ضارةسةرةى بة ضارةسةر لة رِيَطةى قسةكردنةوة ناوديَركرد يان بة ؤخ.دةيتوانى قسةبكات و تيَبطاتئينطليزى 
ئةو ماوةيةى كة ووكةَلة لة لولةى سؤثا، بةزوويي ة وةكو ثاكردنةوةى دتوانا و نوكتةوة دةيطوت كة ئةم جؤرة ضارةسةرة تازةي

  .ضارةسةركردن دريَذتربووبةم رِيَطاية كضةكة لة دؤخى ئاسايدا دةذيا 
ئةو هؤكارة  يايةيتوانبةوة برؤيةر هيثنؤتيزمكانى كضةكة دةربكةوتاية و لة رِيَطةى نارِةحةتيةسةرةكى ئةطةر رِةطورِيشةى 

دةسرِانةوة و ئةو كاتة تةواوى نيشانةكانى نةخؤشي ئةو كردوة، لة ميَشكى كضةكةدا دروست  ئةم نارِةحةتيانةىة بدؤزيَتةوة ك
 .ون دةبوون

بةالم لةناكاو كضةكة تيَطةيشت كة ويَرِاى تينوويةتيةكى  ،ةوا بة شيَوةيةكى توند طةرم بوودا هاوين بوو و كةش و هكاتةلةو 
 . دنةوةى ئاوى نيةزؤر و ئازاربةخش تواناى خوار
بةالم  و، ليَوةكانى خؤي نزيك دةكردةوة ةلكة ضاوةرِوانى خواردنةوةى دةكرد و بةدةستةوة طرت كضة بيَضارةكة ليَوانيَك ئاوى 

لةثاش ئةم .نة ئاوةكةى لة خؤي دووردةخستةوةليَوا (hydrophobia)وةكو ئةو كةسةى كة تووشي فؤبيابووبيَت لة ئاو
 .وشي فةرامؤشي بؤوة و هةمان نيشانةكانى لةودا دةرخستةوةحاَلةتةوة كضةكة تو

ئةو ئازارو نارِةحةتيةى سووك ردنى ميوةبوو ووتى و هاوشيَوةكانى و تةنيا خوابؤ منوونة ش ،ى دةخواردوةكضةكة تةنيا مي
 .دةكرد كة لة تينوويةتيةوة سةرضاوةى دةطرت و ئةم حاَلةتة بؤ ماوةى شةش هةفتة بةردةوام بوو
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بةر ليَوةوة هاوارى كرد و وتى كة دؤستة ئينطليزيةكةى هيض كاتيَك ضاوةديَرى ئةو ناكا و بة دا لةهيثنؤتيزم تويَيك لة رِؤذيَ
و خاتوونة ئينطليزية لةو سةطى ئة، يةوة دريَذةى بة قسةكانى دا كة رِؤذيَك كة لة ذوورى دؤستة ئينطليزيةكةى بووةاربيَز

دواى وتنى ضةند .ارام بؤوةواى ليَكرد كة بة ئةدةب بيَت، ئارِشاوةتةوة، برؤيةر دو بووة  كة لةويَخواردؤتةوة ئاوى  ليَوانة
كرد و بيَ هيض جؤرة طرفتيَك برِيَكى زؤر ئاوى خواردةوة و كاتيَك  داواى ئاوى هيثنؤتيزمن حاَلةتى ى توورِة ئاميَز لة هةماوشة

وةكة لةسةر ليَوى بوو و لةو وةختة بةدواوة ئةم نارِةحةتية ون بوو و هيَشتا ليَوانة ئا، ى موطناتيسى رِاست بؤوةاندنكة لةخةو
 .ضيرت دةرنةكةوتةوة

 كاتيَك يضثيَش ئةمة ه.ةوةمدةكؤَل ةم بابةتةلبة حةوسةَلة و سةرجنيَكى زياتر  رِوخسةت لة طويَطرانى خؤشةويست دةخوازم كة
كة لة رِيَطةى وو و ئةم كضة يةكةمني كةسيَك بوونةكرابلةم رِيَطايةوة ضارةسةر،ببوو ياكةسيَك كة تووشي نةخؤشي هيسرت

ةوة ضارةسةر دةكرا، بيَطومان ئةطةر ئةم رِيَطةية دةربارةى كةسانى تر كة هيسرتيان هةبوو ثةيرِةو بكراباية، ئةطةر هيثنؤتيزم
 .ي دةبووظيان ئاكامى ثؤزةتيزؤربة نةبووباية، النيكةم لةسةرلةسةر هةموويان كاريطةرى 

و  وازليَهيَنا دانيمان كرد، كؤششي خؤي لةم بوارةبرؤيةر بة تةواوكردنى ضارةسةرى ئةو كضةى كة باسي ضارةسةركردبةالم 
 .سةرجنى لةسةر نيشانةكانى ترى نةخؤشيةكانى ديكة ضرِكردةوة

راون، بةم ثيَية لةم و ناونوةكو نيشانةطةىل جيَما ،بوواتةى كة بةم رِيَطةية بةدةست هتارِادةيةك تةواوى ئةو شويَنةوار و نيشانان
لةطةلَ هيَدمانة  كاتيَك كة ثةيوةندى سةرةكى ئةم.نجةستييةكان لةقةَلةم دراهيَدمة دواتر ئةم نيشانانة بة  ةوةئةزموونان

 .و وون دةبوون سرِانةوةسةرضاوةى سةرةكى يان هؤكارى سةرةكى دةناسرا هةموو ئةو نيشانانة دة
و  و شويَنةوارئةو خاَلة ئةوةية كة ئةوةى لة دواى ئة.بدةين او هةية كة دةبيَت سةرجنى ليَليَرةدا خاَليَكى ضاوةرِوان نةكر

بةردةوام دةرةجنامى كؤبوونةوةى ضةندين  ةهيَدمانم دةما هةميشة ئاكامى ئةزموونيَكى ثةتى نية، بةَلكو ئة نيشانانةوة بةجيَ
 .وةى ئةو ديَنةكايةوةهاوشيَ هيَدمةىو زؤرجار بةدووثات بوونةوةى ضةندين  ئةزموونن

و  هيَدمة لة سةرةتاوة دةست ثيَبكةين و هةموو ئةوو هةرةمى دةبيَت بة شيَوةيةكى هرياركى  هيَدمانةئةم  سرِينةوةىبؤ 
و يان بة ثيَضةوانةوة  ،تا بطةينة كؤتاييهاتؤتة ثيَش  تووشبوو بةهيسرتياكة بؤ كةسي  ئاراستة و رِوون بكةينةوةنارِةحةتيانة 

دةست  هيَدمانةو تا دةستمان نةطاتة سةرةتايي ترين ئةم  دراوة دةست ثيَبكةين كة لة كةسي نةخؤش هيَدمةيةوةين ئةولة دوا
يةك ضارةسةركردنى نةخؤش لةرِيَطةى دةست طةيشنت بة هةنديَك نيشانة و رِةهاكردنى ةداِو تا ر ،هةَلنةطرين وَلةةهلةم 

 .خؤي دةنويَنىَمومكني ناهةنديَكيان 
كة دةربارةى  ىيةمنوونة وويَرِاى ئة ،كى ديكة بهيَنمةوةنية كة ئيَوةش ئيَستا داوا لةمن دةكةن منوونةطةليَك يَطومان

نى هيسرتى لة تاكدا دروست كرد و باس لة هؤكاريَكى ديكة بكةم كة نيشانةكا يَوان لةاليةن سةطةوة باسمخواردنةوةى ئاوى ل
 هيَدمةو لة كؤبوونةوةى  هيَدمةيةئاكامى ضةندين  ياةدا كة نةخؤشي هيسرتئاماذةم بةو لةبةرئةوةى من لةسةرةوة.دةكات

 .ة ئاراوةتطةليَكى جؤراوجؤردا ديَ
دةبيَت قسةى خؤم سنوردار و كورت كةمةوة و  ،كة بؤ وانةكةى من لةبةرضاوة طرياوة سنوردارةىبةالم بة سةرنج دان لةو كاتة 

ليَرةدا لةطةلَ ئةمةشدا منوونةيةكى تر .يةى ئةوةى قسةكامن دريَذبكةمةوةة دةبنة مالة منوونة هيَنانةوةى جؤراوجؤر خؤ البدةم ك
 .دا كاريطةرى داناوةكضةئةوباس دةكةم كة لة نةخؤشي 
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 .برؤيةر دةَليَت كة ضؤن هةنديَك رِووداو لة ذيانى ئةم كضةدا بؤتة هؤى سةرهةَلدانى نةخؤشي
لة كضةكةى دةثرسيَ كة باوكى ةرى دةكردة سةر سةرينى باوكى لةناكاو لةوانة كاتيَك كة كضةكة بةضاوى بة طريانةوة س

  سةعات ضةندة؟
ناضارة كة سةعاتةكةى دةستى خؤي لة لةدةم وضاوى ، لةو جيَطايةوة كة ثةردةيةك لة فرميَسك ضاوى كضةكةى داثؤشي بوو

سةيري سةعاتةكة دةكا و  يوةكراوةوةضاويَكى نو كضةكة بة  خؤي دةنويَنىَنزيك بكاتةوة، بةالم رِووى سةعاتةكة زؤر طةورةتر 
. مبار نةبيَهةروةها كضةكة هةولَ دةدات تا فرميَسكةكانى نةيةنةخوار تا باوكة نةخؤشةكةى بة بينينى فرميَسكةكانى ئةوخة

ى لةوكاتةوة رِيشة دادةكوتن كة كضةكة بة ثةرستار ،دروست كردوةشي نةخؤ ريانةى كةكاريطةريةئةو تةواوى هةروةها 
ادةبةدةرى لةشي باوكى زؤرلة تاليَهاتن و طةرمى لة رِ نيطةرانىشةوانيش كضةكة بة ترس و  يةبؤ .باوكيةوة سةرقالَ دةبيَ

ثةرِيَ و بةردةوام هةست بة نيطةرانى دةكات كة نةوةك باوكى لةدةست بدات و يان نيطةرانى ئةوةية كة بؤضي دةلةخةو رِا
 .ى باوكى ئامادة نةبووةجةراحى ظيةننى هيَشتا بؤ كارى جةراح

و دةستى رِاستى  تووةت كورسي باوكى دانيشلة حاَلةتيَكدا كاتيَك كة دايكى لة تةك ئةو دانيشت بوو و كضةكة لة تةنيش
زؤر خةوةدا خةونيَكى كورسيةكة تا ضاوةديَرى ئةو بكات، بةالم ئةو دةضيَتة خةويَكى رِووكةشةوة و لةم  دةسكىة سةر وتتسخ

 .ينَترسناك دةبيَ
هؤكارى خةونى مار بة )تا بة باوكة نةخؤشةكةيةوة بدات كة ماريَك لة ديوارةكةوة خزية خواريَ لة خةونةكةدا دةبيينَ

مارانة كضةيان لةو شيمانةى زؤر ئةوة بووة كة لة ئةو كيََلطةيةى ثشت ماَلى ئةوانةوة ثيشرتالنةى مار هةبووة و بةردةوام ئةو 
كضةكة هةولَ دةدات كة  (ونى ماربة شيَوةى ناخودئاطايي  لة ويذدانى ئةودا بة شاراوةيي مابؤوةة و هيَشتا ترس لة بوترساندو

 .مارةكة لةو جيَطاية دوورخباتةوة، بةالم هةست دةكات فةلةج بووة و تواناى ئةجنام دانى بضووكرتين جوَلةى نةماوة
 .خةوةوةضؤتة حاَلةتى  وةكو دةَليَنةماوة و هةنوكة هةستى ن، ى كورسيةكةى دانابووسكةددةستى رِاستى كة لةسةر 

بةم ثيَية بيَ هةستى و فةلةج بوونى دةستى رِاستى كضةكة ئاكامى هةمان خةيالَ و وةهمى مارة، لةبةرئةوةى ثةيوةندى ئةو 
بة  ماركاتيَك كة .ى واتة ترس لةمار سةروكارى هةيةلةطةلَ هؤكارى سةرةك( بيَ هةستى دةستى رِاست) ئةندامية دمةهيَ

كضةكة دةكؤشيَت تا دوعابكات بةالم زمانى تةتةَلة دةكات، ئةو تواناى ئةوةى نية وشةيةك بَليَ و  جؤريَكى خةياَلى ون دةبيَ
كة تةوة نيَبريديَثةخشانيَكى ئينطليزى  هيض جؤرة زمانيَك نادؤزيَتةوة تا قسةى ثيَ بكات تا دواجار بة هةولَ دانيَكى زؤر

  .بةو زمانة دوعابكات هةست دةكا كة دةتوانىَادى كردبوو و ـلةي نداَلىقؤناغى مة ـوةختى خؤي ل
دةكاتةوة و برؤيةر بة ليَكدان و تةواوكردنيان سةرلةنويَ ئةو  دا تةواوى ئةو رِوداوانة شيهيثنؤتيزم تويَيلة كاتيَك كة نةخؤش

لةسةرةتاى نةخؤشيةكةيةوة لةطةَليدا هاورِيَ كة ناميَينَ نةخؤشةكة رِاستى وشانة بة ئةو دووثات دةكاتةوة، فةلةجى دةستى 
  .بوو

 ابةكارهيَنو هةمان شيَوازم لةسةر نةخؤشةكانى خؤم  ضوومدا ةكانى برؤيةرتويَذينةو من بةدواىلةساَلةكانى دواتر كاتيَك كة
 . هةمان ئةزموونةكانى برؤيةرم بةدةست هيَنا

ئازارى  رِوخساريةوة ماسولكةي (ناخودئاطايانةى)ت لةرزينى نيَكى ضل ساَلةبوو، بةدةسخاتويةكيَك لة نةخؤشةكامن كة 
 ةي ةَلبةتة ئةم لةرزينة ماسولكةيو ه ى دةكردنارِةحةت ،دةكرد ىكة دروست و لةطةلَ ئةويشدا دةنطيَكى ناخؤشدةضةشت 
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ر بةبيَ ئةوةى كة بةردةوام نةبوو و كاتيَك كة ئةو تووشي خرؤشان دةبوو، ئةم حاَلةتة لة ئةودا دةردةكةوت و هةنديَك جا
 .اَلةتة ثةيدا دةبووـةم حـبوونى هةبيَت ئ يَكخرؤشان

 نةخؤشكة ئةزموونى يةكةميان ئةوةبوو.ووى خؤي بووة ئاكامى دوو ئةزموونى رِابردذنارِةحةتى ئةم نسةرةكى هؤكارى 
طي ية بة هةمان نة ئةم بيَ دةزوويةكى تر دواى ليَدةكرد كةدا ئارئةمة تويَيكة لة بيَ دةنطى دا بذى و لةئارةزووى دةكرد 

 .دةنطى ناخؤش بشكيَينَ
ة منداَلةكانى ئةو نةخؤش ئةوةبوو كة يةكيَك ل ،هؤكاريَك كة بووة هؤي ئةوةى كة ئةم نةخؤشة ئارةزووى بيَ دةنطى بكات

ةواو ـــبيَ دةنطييةكى تدةبيَت ة ــــدةَليَت ك داخؤي طةلَلة كة بة هةوَليَكى زؤر منداَلةكةى دةخةوييَنَ ىدةكةويَ و ثاش ئةوة
 .تنةخؤشةكةم لةخةو هةَلنةستيَ ةا منداَلـــت ،بيبَ بةرقةرار

ئةزموونى دووةمى ئةو ذنة ئةوةبوو كة كاتيَك ئةو لةطةلَ دوو منداَلةكةيدا لة كةش و هةوايةكى ناخؤش و تؤفاناوى كة هةور 
 تريشقةوةن و بةهؤي ليَدانى هةورة ةيةدا ئةسث رِادةكةينَ لةو جاددةبي و ميَكدا دةرِوااةلَ دابووة بة شةقو بروسكةى لةط

لة ثيَويست لةم دميةنة نةترسن هاوارى خؤي لة  دةكة بؤ ئةوةى كة منداَلةكانى زيادايك.هةلَ دةئاوسيَندةتؤقن و ئةسثةكان 
 ةوةهابوون ييةكةخؤشــنةوتنى ــدةركرى اـهؤكدةروونى خؤيدا خةفة دةكات و دةم ناكاتةوة، بةم ثيَية دوو هؤكارى دذبةيةك 

 .داةم ذنةل
 بوومى و رِووةبةرضارةسةركردنى كةسانى هيسرتيدا  تويَىوونة جؤراوجؤرانة كرد كة لة هةَلبتة ليَرةدا من باسم لة يةكيَك لةو من

 .رِووبةرِووبوومةتةوةك بةمة زؤر ــان نزيـــهاوشيَوةى ئةمة و يديكةى و لةطةلَ منوونةطةلي 
نةخؤشانى تووشبوو بة ئةوةى كة هةنوكة دةربارةى  ئارةزووم دةكرد، ثيَ بدارابايةطشتاندمن  رِيَطةىةرمن خوشكان و برايان ئةط

بوون بةهؤي بريةوةريةكانى  ياهيسرتانةى كة تووشي نةخؤشئةو )ثوختةى بكةم و بيطشتيَنم لةم فؤرمةلةدا،فيَري بووم ياهيسرت
 . (نةوة ئازاردةضيَذنرِابردوويا
ئةطةر ئةو .زموونة تاَلةكانى رِابردوونيشانةكانى ئة يان بريتني لة ،ثاشكؤ ونيشتةنىزارةكانى ئةو كةسانة كان و ئاةنةخؤشي

 دانيشانة و يادةكانى نةخؤشةكانى ديكةلةطةلَ  ،نيشانةطةل وسيمبوالنةى كة كةسي هيسرتى لة يادةوةرى خؤيدا ثاراستوويةتى
يادةوةريةكان و ئةو يادانةى كة ئارايشت بةخشي شارة .انة بة دةست دةهيَننيلةو نيشان تيَطةيشتنيَكى قووَلرت ،بةراوردبكةين

 .طةورةكانن زؤرجار هةمان سيمبوول و نيشانةطةلي زةينني
مةندةفةر ستوونيَكى طةورة طةكانى كؤتايي شةت، لةبةرامبةر يةكيَك لة ويَسنئةطةر لة دةوروبةرى شارى لةندةن ثياسةيةك بكة

 .اضيَكى لةسةر كيَشراوةكة ويَنةى خ دؤزنةوةدة
هةَلبطرييَ و  (ويست منسرت)ا جةستةى شاذنة خؤشةويستةكةى بة يةكيَك لة ثاشاكانى سةدةى سيَزدةهةم فةرمانى دةركرد ت

خاضيَكى طةورة وقةشةنط دروست بكةن تا نيشانةى  ،لةسةرباالى ئةو تابووتةى كة شاذن ثشووى هةتاهةتايي تيَدا دةدا
 .طةورة نيشان بدات ثيَشوازى جةنازةيةكى

ليَك دةبينن بورجيَكى طةورة دةدؤزنةوة و لةطةلَ ئةويشدا ستوونطة ،لةندةنةوةلة جيَطايةكى تر و لةم شارةدا كةميَك دوورلة 
 دا(0222) لة ساَلي ئةمةى تريان نيشانة و يادطارى ئاطركةوتنةوةيةكى طةورةية كة.ى ماوةتةوةيادطار كة وةكو شويَنةواري

 .هةموو شتيَكى لةناوبرد و بةشيَكى طةورةى لةشار ويَران كرد ،ة بَليَسة ئاطرينةكانى خؤيرِوويدا و ب
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 .ئةم شويَنةوار و يادطاريانة نيشانةطةليَكى هيسرتين لة زةينى خوَلقيَنةرةكانياندا
وةكو خاضي شاذنى  يخؤلياييَكى مالشويَنةوارلةبةرامبةر  كةكة ئةمرِؤ بري لةضيدةكةنةوةبةالم دةربارةى هاوالتيةكى لةندةنى 

وةك ئةوةى كة  ،لة بري ئةوةى كة بة ثةلة بضيَتة سةر كارةكةى خؤي و ،بريدةكاتةوةثاشاى سةدةى سيَزدةهةم دةوةسيتَ و 
ندةنى سةيردةكات ؟ يان دةربارةى هاوالتيةكى ترى لة ،خيَرا دوور بكةويَتةوة ، ويةكةثيَويستى شارستانيةت و بازرطانى ئةمرِؤ

و لة باتى ئةوةى كة بؤ شويَنى ئاخ هةلَ دةكيَشيَ دةكةنةوة كاتيَك كة لةبةرامبةر شارى نيوة سوتاودا دةطرى و ضيبريلة 
 خةم دةخوا؟  كارةكةى خؤي برِوات

ئةم دوو .دةدؤزنةوةتية لةندةنية ناضاالكة هاوشيَوةى ئةم دوو هاوالًَ نيشانةطةليَك لة هيسرتى ونريؤتيكلة هةموو جيَطايةكدا 
ة ثةيوةنديان بة رِابردووة هةية، ــة نةك تةنيا ئةو بريةوةرية تاالنة بريخؤيان دةهيَننةوة و سةرلةنويَ زيندوويا دةكةنةوة، ككةس

 .بةَلكو زؤر بة توندى بةو بريوةريانةوة لكاون
 . دةبنهةذان وازى و تووشى ال خيَرادةربارةى كارةكانى ئايندة هةر  بةهةمان شيَوةئةوان ناتوانن لة رِابردوو رِابكةن، 

 .كةسانى نريؤتيكى كانىتايبةمتةنديةلة نيشانة بةرضاو و  ةةكانى رِابردوو، يةكيَكهيَدمبة  زةينيةئةم ثةيوةندية 
جطة لة  و ئةم بابةتةتا دةربارةى بابةتيَك داوةرى بكةم كة لةوانةية ئيَوة بتانةويَت دةربارةى ثرسياربكةن  ةمن ئيَستا ئامادةم

 . ى دكتؤر برؤيةر شتيَكى تر نيةةكةؤشنةخذيانى رِابردووى ةزموونةكانى ميَذوو و ئ
كة ئةو بة  لةو كاتةوة سةرضاوة دةطريَ ي برؤيةرةكةنةخؤشةكانى هيَدمة تةواوةتى رِاستة كة هةموو ئةم مةسةلةية ب

لة بوارى تةنيا نى نةخؤش اـنيشانة هيسرتيةك و لةم سؤنطةيةوة دةبيَ ،سةرقالَ بووثةرستارى باوكة نةخؤشةكةى خؤيةوة 
 .اوكيدا خبةينة ذيَرليَكؤَلينةوةـنةخؤشي و مةرطى ب
بةدى  نةخؤشي نيشانةيةكىتةوة و هيض جؤرة ليَدةكةو ئاشكراى يثةذارةحاَلةتى ودةروونيانة ماتةم  هيَدمةلةطةلَ ئةوةشدا ئةم 

ةم ماتةم و ـايي باوكى و بة ثيَضةوانةوة ئمردنى كةسيَكةوة هةبيَت دواى لة كؤضي دو بريةوةرىناكريَ كة ثةيوةندى بة
 .واندـاسايي خؤي دةنـاريَكى ئـة كـةذارةية بـث

هةست  هيَدمةكانيدالة  رِؤشن هيض جؤرة مةسةلةيةكى ي برؤيةرةكةنةخؤشكة دةربارةى  اوةرِممن لةطةلَ ئيَوةدا هاوب
ةوة دةيناالند و من خؤم رِوخساري ماسولكةكاني كة بة دةست طرذي بارةى نةخؤشانى تر وةكو ئةو ذنةىبةالم لة،ثيَناكةين

كةوتبوو، ثةيوةندى بة دة تا ثازدة سالَ ثيَش ئيَستاوة هةبوو بةرى كة  ىهيَدمةليَدان وو رِووداوى ئةو ،ضارةسةرم بؤ ئةجنامدا
 .ثةيوةنديةكى نائاسايي بة رِابردوةوة بةتةواوةتى ئاشكرابوو نةخشةىلةو حاَلةتةدا   –

هةنطاو هةَليَينَ و ئةطةر ئةو  داو هةمان شيَواز نةخشةهةمان  لةدةيويست كة  ي برؤيةرةكةنةخؤشكة  ة بضيَةية لةولةوان
تيَيدا  وون و نيشانةكانى نةخؤشي قولرتــــوندتر دةبــت ي برؤيةرةكةنةخؤشكانى هيَدمة ،نةكراية ة كاريطةر و خيَراانضارةسةر

 .نتوةكةدةرد
 .نيشانة هيسرتيةكانى نةخؤشيَك و ئةو رِووداوانةى كة لة ذيانيدا رِوويان داوة قسةبكةموةندى ثةيليَرةدا دةتوامن دةربارةى 

دةبينريَت كة ئةم دوو هؤكارة دةرفةتى ئةوة بة ئيَمة دةبةخشيَت تا  ى رِؤشننةوةكانى برؤيةردا دوو هؤكارلة تيَبينى و ليَكؤَلي
 .بدؤزينةوةو تيَبطةين و ئة ضؤنايةتى نةخؤش بوون و تووش بوونى نةخؤش بة هيسرتيا
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لة هةموو قؤناغةكانى دروست برؤيةر دكتؤر نةخؤشةكةى لة قؤناغى يةكةمدا دةبيَت ئةم بابةتة ثشت رِاست بكريَتةوة كة 
و لةبرى ئةوةى كة بتوانيَت ئةم نيطةرانية  ،بوونى نةخؤشيةكةيدا ناضاربووة كة نيطةرانى و خرؤشانيَكى بةهيَز و توند خبواتةوة

كة ئةم نيطةرانية لة دةروونى خؤيدا  ناضاربوو ،ن و ضارةسةر نةهيََليَتواتة قسةكرد ،رِيَطةى ئاسايي و دروستى خؤيةوةلة 
 .خةفةبكات

يدا ؤةخؤشةكة ئةو بيَزارية زؤرةى لة خن ،ةوة كة ثيَشرتئاماذةم ثيَدابرؤيةردكتؤر نةخؤشةكةى دؤستى لةبارةى رِووداوى سةطى 
بةرجةستةببوو و لة كاتيَكدا ئةو خؤخواردنةوةية دةكةويَتة دةرةوةى حاَلةت و بارودؤخى هةستةكانى كوشت كة لة دةروونيدا 

 .ذنانةوة
ضاوةديَرى وثةرستارى باوكة نةخؤشةكةى دةكرد، بةالم بةردةوام طويَي بةهيَز و وشياربوو و  ي برؤيةرةكةنةخؤشلةوكاتةدا كة 

 .لةبةر نةخؤشيةكةى ئةو لة نيطةرانى و دَلة رِاوكيَدا دةذىكة كضةكةى  نةدات جسةرنتا باوكة نةخؤشةكةى 
باس  (برؤيةر) بؤ ثزشكةكةى خؤيى ةنناضةثاند و نيطةرانيخؤخواردنةوة و ئةم كضة نةخؤشةكة  ،وةختيَك دواى ئةم ماوة زؤرة

ة هيَنايةدةركة بؤ ماوةيةكى زؤر ضونكة ئةو نارِةحةتيانةى لة رِةطةو ،كرد، ئةم باس كردنةى بة شيَوةيةكى توورِة ئاميَز دةربرِي
 .لة دةروونى خؤيدا كةَلةكةى كردبوو

خؤيان  طرفتدازؤرترين لوتكة و لة ، يانةى كة لةم نارِةحةتى و خؤخواردنةوانةدا بةجيَ مابووهيَماتةواوى ئةو نيشانة و 
و خؤخواردنةوانةبوون كة بامسان دا كة هةمان ئةةو نارِةحةتيانةى بة كضةكة نيشانو كاتيَك كة برؤيةر هؤكارى ئ ،دةرخست
نةى كة لةم جؤرة نارِةحةتيانةوة دروست ببوون نيشانازؤربةى ئةو  تارِادةيةكو  ون نةما نارِةحةتيةكانهةموو  ،ليَوةكرد
 .سرِانةوة

طةرى دروست نةوةية كارييَنارِابردووةوة، ئةطةر ئةم بريهنةوةى هةستى كة ثةيوةستة بة يَناكة بريه دؤزرايةوةيةكى ترةوة لةال
 .كات دةرةجناميَكى بة دواوة نابيَنة

طةريانة لةبةرئةوةى ئةم كاري.كيَنسةربارى ئةمة دةتوانني ئةو كاريطةريانة وةكو وزةيةكى طةورة سةيربكةين كة شياوى جيَطؤرِ
ريَك بؤ لة و هؤكا ميكانيزمردنى نةخؤش و ض وةك و كاريطةرن ض وةكو طؤرِةثانيَك بؤ رِاك حةمتىخاوةنى دوو هؤكارى 

 .ناوبردنيان
كة كاريطةريةكان و ئةو نارِةحةتيانةى كة لة ثرِؤسةى  لةبةر ئةم مةسةلةية دروست دةبيَ كة نةخؤشي دةكةنويَنا  ذمارةيةك

تواناى ضوونة  كانن و كاريطةريةطردةطاى دةرضوونى ئاسايي خؤيان رِيَ ،طوزةرطا وديَنة ئاراوةدروست بوونى نةخؤشيدا 
و هؤكارى سةرةكى نةخؤشي لة ثشت ئةم حةقيقةتةوة شاراوةتةوة كة ئةم كاريطةريانة  ،دةروونى نةخؤشدا نيةدةرةوةيان لة 

كاريطةرية توندةكان دةبنة هؤي يدا بةكار دةهيَنريَن ولة حاَلةتى نائاسا ئةو كاتة، ووى سةركوت بوونةتةوةخةفةكراون و رِووبةرِ
 .سةرهةَلدانى نةخؤشي لة مرؤظدا

زيادة لةسةر فيكرى  وةكو باريَكى قورسي ،دَلةرِاوكىَيان دةطةرِيَتةوة بؤ نيطةرانى و كة سةرضاوةانة كاريطةريبةشيَك لةم 
و بةشيَكى ترى ئةم كاريطةريانة لة شيَوةى سيما  ،ةكى بةردةوام بؤ نيطةرانيةكانى ئةوكؤمةَلةي، و دةبنة ةسنتونةخؤش دة

ئةو بةشةوة، بؤ منوونة دةبيَتة  (اعساب) بةشيَك لة جةستة لةاليةن ناوةندىطؤرِين دةردةكةون كة دةبنة هؤكارى تيَكدانى 
كة نيشانةكانى هؤكارى  يةن ئةو ناشريين بوونة ئةنداميانةو ناشريين كردنى و هةما رِوخسارفاكتةرى فةلةج بوونى بةشيَك لة 
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ةيةكى تةواو جودا لةم كاريطةريانةى كة بامسان ة كة دةتوانني نةخؤشي بناسني، بة شيَويانةوةنةخؤشني و لة رِيَطةى ئةو نيشان
جةستةييمانةوة  (اعساب )كردن بةشيَكى طةورة لة خرؤشانة فيكريةكانى ئيَمة بة جؤريَكى ئاسايي لة رِيَطةى ناوةندى 

و جؤرةى كة بة)شدا بة شيَوةى جةستةيي دةردةكةونو بةو واتايةى كة خرؤشانةكان لة دؤخي نؤرمالَ و ئاساي ،رِيَنويَنى دةكريَن
ةوتة جةستةييانةوةية كة ـو لة رِيَطةى ئةو دةرك (و ياخود لةشي دةكةويَتة لةرزين مرؤظ لة حاَلةتى خرؤشاندا رِةنطى دةثةرِيَ

 .دةتوانني نيطةرانيةكان بناسينةوة
بة رِيَطةيةك كة  زؤر توندترن و ،بوون ياوة هةية كة تووشي هيسرتبةالم دةركةوتة خرؤشانةكان كة ثةيوةنديان بةو كةسانة

 .اوسةنطى فيكرى تيَك بضيَـهة ـوةى كةـهؤكاريَكى خرؤشان دةبيَتة هؤي ئ
 .و خرؤشانةكان ثيَ دةخةنة رِيَطةيةكى تازةوة دةردةكةونتوند  نيشانةطةليطيةدا ةم ناهاوسةنـلةطةلَ ئ

 ،ثةريَك دةبيَتةوةموبةرِووى لةةو دوو لقانة رِوكاتيَك كة رِةوتى رِووباريَك دابةش دةبيَت بةسةر دوو لقةوة، وةختيَك كة يةكيَك ل
 .ةوةى ئاودةكةويَتة ذيَر طوشار تركةى تر بة شيَوةيةكى توندلقة

خرؤشانةكانى خؤي لة رِيَطةى  ناتوانىَ تاككاتيَك كة  ،دؤخةكة هةر بةم جؤرةيةش ياهيسرت ى تووشبوو بةى كةسدةربارة
 .هيسرتيةكان دةردةكةون نيطةرانيةتردةطرنبةر و لة شيَوةى انةكان  رِيَطةى ، خرؤشةوة خاَلي بكاتةوة و دةري بربِيَئاسايي

سانةويةكانى  تيَبينية.لة دةوروونناسيدا نزيك بووينةوةهةروةك كةتيَبينى دةكةن ئيَمة هةنوكة لة قوللةى تيؤري هيسرتى 
م بابةتة هةمان ئةو كةسايةتيانةن كة هؤكار و ئة ،برؤيةر لةسةر نةخؤش ئيَمةى ناضاركرد، تا لة بابةتيَكى طرينط بكؤَلينةوة

و رِووداوطةليَكى يةك لة دواى يةكيان لة ذياندا هةية كة دةبنة هؤي سةرهةَلدانى نةخؤشي و لة رِاستيدا ويذدانى نةخؤش 
 .نيشان دةدات

شي، ئاَلؤزى و طؤرِانى امؤفةر: هةبوو لةوانة نائاساييلة تةك حاَلةتيَكى ئاسايدا ضةند حاَلةتيَكى فيكرى  ي برؤيةرةكةنةخؤش
لة حاَلةتى ئاسايدا نةخؤش لة هيض يةكيَك لة لةم حاَلةتانة بة ئاطانةبوو و هيضيشي لةثةيوةندى ئةم حاَلةتانة بة .كةسايةتى
هةموو ئةو رِوودا و حاَلةتانةى فةرامؤش دةكرد كة لة دؤخى نةخؤشيدا لة  ي برؤيةرةكةنةخؤش ،نيانةوة نةدةزانىنيشانةكا
ةخؤشي ئةودا ثةيوةندى ـيةك لةطةلَ تيَكضوونةكانى نرِيَطةة بة ـكةبريدةكردـى لو تةواوى ئةو رِووداوانة ،ان دةداشخؤي ني
 .هةبوو

ةوة، دواى ماوةيةكى زؤر كات بةخةرج دان و ثاش هةوَليَكى زؤر ئةم دةرفةتة هيثنؤتيزمئةو كاتيَك كة خراية ذيَر شيَوازى 
 نيشانانةكراوةكان لة ميَشكى نةخؤشدا بهيَنريَنةوة يادى و لة رِيَطةى ئةو بريخستنةوةيةوة ئةو هاتة ئاراوة تا رِووداوة فةرامؤ

 .نةمان كة سةرضاوةكةيان ئةوبوو
كاريَكى ئاكام بةخش نةبوو، ضونكة  ي برؤيةرةكةنةخؤش ىيابارةى ضارةسةركردنى نةخؤشي هيسرتليَكؤَلينةوة و سةرنج دان لة

 .دا بةتةواوةتى نةناسرابووكاتةلةو  هيثنؤتيزمو  ئةجنام درا ةوةيثنؤتيزمهئةم ضارةسةرة لة رِيَطةى 
كة دةربارةيان لة بةدةست بهيَنني هةنديَك بابةت دةربارةى  يايدَلنيةوة بؤ هؤي ئةوةى كة هيثنؤتيزمضارةسةركردن لة رِيَطةى 

 .طومان دابووين



ww.dengekan.comw Page 38 
 

ة تةواوى مرؤظدا طروث طةليَكى فيكرى بوونيان هةية كة بطا، لةبةرئةوةى لة ميَشكى ئاخودلةوانة دةربارةى ويذدانى نا
ةم طروثة فيكريانة لة ـلةطةلَ ئةوةشدا بةشةكانى ئ.ةتدا ئاطايان لة يةكرتى نةبيَتو لةوانةية كة لة بنةرِ ،نلةيةكرتى سةربةخؤ

 .ئاطاوة بة جؤريَكى رِيزبةند وةستاونويذدانى  ثشت
 double)كريةكان زؤر بةفراوانى بةدى دةكريَ و نيشانةطةليَكن لة ويذدانىجؤرة وةستانةى طروثة فيبة رِيَكةوت ئةم 

conscience)  دروست بيبَ ى وةهائةودا ليَكرتازانيَك دا لة نيَوان طروثة فيكريةكانىتاك، ئةطةر لة كةسايةتى بةرابةردوو 
 :ى ئةو لةم حاَلةتانةى خوارةوة ثيَك ديَيئاطا

 .ئاطاية ئاطا كة هةمان ويذدانى حاَلةتى 
 ،ئاطاى خؤي طواستؤتةوةدا ئةوةى كة نةخؤش بؤ ويذدانى ناهيثنؤتيزم كارىحاَلةتى نائاطا كة هةمان ويذدانى نائاطاية و لة 

 .ناميَنن نيشانةكانئاطا و دواجار تةواوى يهيَنيَتةوة ويذدانى ةد
 ئاطا و ويَرِاى ئةوة دةتوانريَويذدانى  تية سةرئاطا خستوويةخودليَرةدا دةتوانريَت ئةو كاريطةرية بناسريَتةوة كة ويذدانى نا

 .هيسرتيا لة فيكردا خبوَلقيَنريَ يةكى طشتى لة دياردةىنةخشة
 نفيكرى تايبةتدا دةردةكةولة حاَلةتطةلي  يانيشانةكانى هيسرت وابوو برِواى انبرؤيةر ضةند طرميانةيةكى داهيَنا كة بة ثيَي ئةو

 .ى نيوةتاريك ناونايان حاَلةت نؤئيدهيثبةكة  ئةوانى 
بؤ نةخؤشي  دةبن بة سانايي دةتوانن زةمينةتاك كة لة حاَلةتى نيوة تاريكدا ئةو خرؤشانانةى كة تووشي  دةَليَتبرؤيةر 

بة جؤريَك دةردةكةون كة دةرفةت و ئامادةييان بؤ خاَلي  جةستةحاَلةتةكانى  وةهادا ضونكة لة هةلومةرجيَكىبرِةخسيَنن،
و هةموو خرؤشانةكان كةَلةكة دةبن، لة كؤتايدا خرؤشانةكان بةرهةمى نا  ،ان بة رِيَطةى ئاسايي نيةكردنةوةى خرؤشانةك

 .كانى نةخؤشنينيشانةكة هةمان  ئاساييان ليَدةكةويَتةوة
دةرةكى رِيَطةى خؤي دةدؤزيَتةوة و حاَلةتى ئاسايي بوون بة حاَلتى نةخؤشي  جةستةيةكىئةم بةرهةمة نائاساييانة وةكو 

 .دروست دةبيَ ئيدحاَلةتى هيثنوطؤرِيَ و دروست بوونى حاَلةتى نةخؤشي بة يارمةتى هةمان دة
واتة ليَكرتازانيَك  ،دةبيَ بوونىنيشانةطةليَك لة فةرامؤشيش  ،بدؤزريَتةوة ياكة نيشانةيةك لة نةخؤشي هيسرتدايَكحاَلةتلة هةر

 لة ويذدانى ناخودئاطاداية نةشئةو بريةوةريا يانةى كة لة ميَشكدا ماون وديَتة ئاراوة و لة نيَوان ئةو بريةوةر دالة بريةوةريةكان
نيشانةكانى خاوةنى دةكةن كة بة شيَوةى نيوةتاريك بوون و  ىداطري بريكردنةوانةبؤشايةك دروست دةبيَ كة ئةم بؤشاية ئةو 

 .نةخؤشني
طويَطرانى .ى بكةمبارةيان بة باشي و بةرِوونى داوةرناتوامن دةر( نةكانيوة تاريك بريكردنةوة)كة باسم كرد ئةم بةشةى دوايي

 ةئةوةتان ال قبوولَ بيَت كة ئيَمة لةكاتى ليَكؤَلينةوةى فيكر لةطةلَ مةسةلة و طرفتطةليَكى تةواو نويَ ئاشنابووين بةرِيَز دةبيَ
 .ةو هةوَليَكى لةرِدةبةدةركة ناسينى هةموويان دةروةستةى كاتيَكى زؤر 

هةنديَك مةسةلةى هةرِةشةكةرو  دةطةرِيَتةوة بؤحاَلةتى نيوة تاريك، (يدئهيثنو)اَلةتةكانىيةر دةربارةى حهةروةها تيؤري برؤ
حاَلةتى )يدئكة لة ثشت ثةردةى هيثنو انةىقؤناغئةو دةربارةى  يَوة النيكةم ئةو باس و ئاماذانة دةدؤزنةوة، دواتر ئناثيَويست

ة باشي ـب يايورِى هةية و دياردةى هيسرتـكةم وكارةوة زؤر ـي برؤيةر لةم بهةية و سةرنج دةدةن كة تيؤر ةوة(نيوة تاريك
 .نيشان نةداوة
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 ،هيض كاتيَك لة ئامسانةوة نايةنة خواريَ و هةر تيؤريةك كة ثةيوةندى بة بابةتيَكةوة هةبيَ كافيةكانو  كاملَبةالم تيؤرية 
ةكى لةم جؤرةش ةواوةتى تاقيكرايةوة طومانى ليَناكريَ و تيؤريكاتيَك كة بةت و ،طومانى ليَ دةكريَبيَطومان لة سةرةتادا 

 .بيَةطةليَكى تاقيكراوحةقيقةت يَت بةرهةمى و ناتوان ى ليَكؤَلينةوةيةك بيَتةنيا دةتوانيَت بةر
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 وانةى دووةم
 لة رِيَطةى طفتوطؤوة لةطةلَ نةخؤش ةى كة دكتؤر برؤيةرة و ضارةسةرانزةمان لةطةلَ ئةو تويَذينةووها،خوشكان و برايان

كى دةست ثييَكردبوو كة ئةوى بة يَطةلنةخؤشخانةى سالثيرتيرى ثاريس تويَذينةوة دكتؤر شاركؤى طةورة لةئةجنامى دةدا،
 .هاندةداانةى تووشي هيسرتيابوون نةخؤشى تازةوة لة ضارةسةركردنى ئةو تيَطةيشتنيَك
برؤيةر و من لة قؤناغى يةكةمى  ةى كة دكتؤرمئة نةوةكانى شاركؤ بوونى نةبوو، تابؤ ناسينى دؤزي يَكئةطةرلة ظيةننا 

اردةى ميكانيزمى دةروونى دي)رد بة نوسينى ثةرتووكيَك بةناوى دةستمان ك (0192)ثةيوةندى و دؤستايةتيمان لة ساَلي 
ئةو كؤمةكانةى ئةو كرد كة لة ناسينى ئةو نةخؤشيةدا بة  و لةم ثةرتووكةدابوو كة بامسان لة كؤششةكانى شاركؤ و (ياهيسرت

 .وةطرتة ىسةرتاثاى ئؤتريش ئيَمةى بةخشي و ناوبانطى شاركؤ
طةليَكى دةروونيان هةية  هيَدمةبينني كة ضاوديَرمياندا ئاراميان دةطرت وةكو ئةو كةسانةمان ئة ئيَمة ئةو نةخؤشانةى كة لةذيَر

جةستةييةكان دةزانى كة بة وتةى شاركؤ كاريطةريان دةخستة  هيَدمة ة هاوشيَوة و بةرابةرىمان بدةروونييانة هيَدمةو ئةم 
 .سةر ئةو فةلةجانةى كة لة هيسرتياوة سةرضاوةيان دةطرت

لةذيَر هيَزى بةخودى خود كاريَكى طرينط نةبوو، بةالم كاتيَك كة شاركؤ توانى  يدئنؤثى برؤيةر دةربارةى حاَلةتى هيطرميانة
طرميانةكةى  ،دةروونيانة خبوَلقيَينَ هيَدمةهاوشيَوةى هةمان ئةو بة جؤريَكى دةسكرد لة نةخؤشدا  دادنى موطناتيسيخةوان

  .برؤيةر دةسةالتى زياترى ثةيداكرد
دا بة يةكيَك لة قوتابيةكانى دةذميَردرام، لة (0112 -0112)شاركؤ ئةو تويَذةرة طةورة فةرِةنسيةى كة من خؤم لةساَلةكانى

بوو كة بؤ يةكةمني جار بةرةو دةروونناسي  (ثريذانة)ي نةبوو، و ئةمة قوتابيةكةى ئةو ى لةسةر دةروونناسيةكةرةتادا ئارةزووس
 ئةو ورةبة ئارةزوومانو لةوكاتةدا شاركؤ و هةموو قوتابيةكانى لةوانة من  كيَش كرا واتة هيسرتيا ،و بابةتة تايبةتةكانى

 .ضوو زانستة
دا ويَلَ بوو، ئيَمة هةموومان اواتة هيسرتي ،يدالة دةروونناسبةدواى بابةتيَك بة تايبةتى  (ثريذانة)يةوةى كة بةالم لةو جيَطا

 .ابةتى سةرةكى ليَكؤَلينةوةكامنانـمان كرد بة بارد و هيسرتيـة ئةو كـثةيرِةوميان ل
اريس  ناوبانط و خؤشةويستيةكى زؤرى لة ث ئةعساب خؤي وةك ثزيشكيَكى ثسثؤرِى شايانى باسة كة ثيَش ئةو كاتة شاركؤ

 .ثةيداكردبوو
 .نةوةكامنان داناتويَذيكامنان بة تةوةرى سةرةكى نة فيكريةتيَك ضوواندنى فيكر و ليَكرتازاندنى كاتة ئيَمة ليَكرتازئةو

يس دارِيَذراوة كة لةم خاوةنى تيؤري خؤيةتى، كة بةشة طةورةكةى ئةم تيؤرية لة ثار يا بَليَن ثريذانة دةربارةى هيسرتدةتواتني
 .و بؤماوةيي رِؤَليَكى طرينطيان لةسةرشانة فؤرمتيؤريةدا هؤكارةكانى شيتةَلكارى و طؤرِانى 

كؤئةندامى دةمار كة خؤي بة شيَوةى الوازى غةريزةيي لة تواناى شيبوونةوةى جؤريَكة لة  يابة ثيَي تيؤري ثريذانة هيسرت
بة شيَوةيةكى نةذادى و  وونب هيسرتياتووشي بةبرِواى ثريذانة ئةو نةخؤشانةى  و ،نيشان دةدات بريكردنةوةخوَلقاندنى 

و ثةريَشانى  ة فيكرى ئةوان رِووبةرِووىبؤماوةيي تواناى كؤكردنةوة وضرِكردنةوةى هيَزى فيكرى خؤيان نية و لةو رِووةوةية ك
 .دةبيَتةوة
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دةبيَت نةخؤشةكةى ثريذانة بة ذنيَكى ،ثريذانة بكيَشم ييايسرته تووش بوو بة ويَنةيةكى رِوون لة نةخؤشيمن ئةطةر مبةويَت 
ة كؤشيةوة، ئةم ذنة بةهؤي الوازى تؤخست دراوىت كرِين و ضةند كيسةيةكى كرِالواز ويَنةبكةم كة ضؤتة دوكانيَك بؤ ش

تا ئةو ئةم ذنة الوازة و  ناتوانيَت كيسةكان لةدةستى خؤيدا بثاريَزىَ و بةم ثيَية كيسةى يةكةمى لةدةست دةكةويَتة سةرزةوى
 .كيسةية هةلَ دةطريَتةوة كيسةيةكى تر دةكةويَتةخوار

ة كؤمةَلة و يان هةنوكة ئةطةردةستةكانى ذنةكة بة بؤشايي ميَشك بيَنينة بةرضاوى خؤمان كيسةكان و ناوةرِؤكةكةشيان ب
ة و تواناى ضرِكردنةو ياهيسرتتووش بوو بة كة ميَشكى نةخؤشي سةرنج دةدةينئةو كاتة  ،بةراوردبكةين ى بؤضوونةكانئاثؤرِة

 .كانى خؤي نيةبريكردنةوةتواناى ثاراستنى تةواوى 
ثيَشنيارى دةكرد، ثشتطريي ليَنةكرا و تةنيا ئةوةى  ياهيسرتنةخؤشانى تووش بوو بةئةم الوازية فيكريةى كة ثريذانة دةربارةى 

لة  و منوونةطةليَك كانوازى و كةم بوونةوةى تواناى فيكرى نيشانةالبريتى بوو لة  دا،كة تيَبينى كرا لة تةك ئةم دياردةية
و ئةم زيادبوونى ئامادةيية وةك هؤكاريَك قةرةبووى كةم  ،زيادبوونى ئامادةيي، بةالم بةشيَوةيةكى جوزئي بةدى دةكريَ

 .بوونةوةى تواناى فيكرى دةكاتةوة
كة دةيزانني جطة لة زمانى ئينطليزى فةرامؤش كردبوو،  ىمانانةماك و هةموو ئةو ززمانى زط ي برؤيةرةكةنةخؤشدا ةكات ولة

تيَطةيشتنى ئةو لة زمانى ئيطليزى بة رِادةيةك بوو كة كاتيَك ثةرتووكيَكى ئةَلمانيان دةداية دةستى ئةو بة بيَ ئةوةى كة لة 
انة ـةو زمـنى ئينطليزى و بخويَندنةوةيدا هةَلوةستةيةك بكات بة جؤريَكى ئاسان و رِةوان وةرى دةطيَرِاية سةر زما

 .دةخيويَندةوة
وونيَكى ديكة لةبارةى نةوة لةو بوارةدا، زؤر زوو لةطةلَ بؤضتويَذيكاتيَك كة دواتر من خؤم لةطةلَ برؤيةردا دةستم كرد بة 

ئةو  (ية فيكريةكانئاطاييةكان و زانيارلة  ليَكرتازان)ئاكامى هيسرتى بوونرِووبةرِووبوومةوة كة  ية فيكريةكانثةريَشانبنةماى 
زانراويَك ةر ـهار و ـة دةربارةى هةر كـفيكرى بوو ك جيابوونةوةيةكى ليَك ،تريةتريةبوونى كة من سةرجنم ليَدا وثرِةنسيبة

 .دةبوو حةمتى
ئةزموونةكانى من ئاماجنى  ،ينةوةكانى خؤي لة تاقيطةدا دةست ثيَكرد، بة ثيَضةوانةى ئةوتويَذلةو جيَطايةى كة ثريذانة 

 .بؤية دةرةجنامةكان بة دوو شيَواز بةدةست هاتبوون ،ضارةسةر و ضارةسةركردنى نةخؤش بوو
ةهيَنا، ضونكة را و كاريطةر كة برؤيةر بةكاري دهةروةها هؤكارطةليَكى خيَ.ى هؤكارة كردارية زةرورةكامن دامن سةرجنى تةواو

 خةواندنى موطناتيسيحاَلةتى بربيَتة نةخؤش ويستة ثيَ ياى هيسرتكردنمانى دةكرد كة بؤ ضارةسةروئةو لة سةرةتادا ط
 .قووَلةوة

كة لة  ،نةخؤشي كةرىدروست  داية كة نةخؤش دةتونيَت هؤكارةكانى خةواندنى موطناتيسيتةنيا لةهةلومةرجى   لةبةرئةوةى
ن لة ياد و بريةوةرى و فةرامؤش دةكريَ ليَى دووردةكةونةوةو لة حاَلةتى ئاسايي  ،لة خؤي نيشان دةدات يداحاَلةتى نةخؤش

 .نةخؤش دا زيندوو بكريَنةوة
كاريَكى كاتى بوو و بةردةوام  خةواندنى موطناتيسيهيَنا، ضونكة ثرِؤسةى  هيثنؤتيزمم لة ضارةسةرى بةالم من زؤر زوو واز

 .بزانني رى بة هاوشيَوة و ليَكضووئةم شيَوازة لةطةلَ جادووطةتارِادةيةك نةبوو و لةطةلَ ئةوةشدا دةتوانريَت 
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لة ذمارةيةك لة نةخؤشةكان كة بةشيَكى بضووكيان ليَ ثيَك  ترهةموو هةوَلةكامنان ناتوانني زياكاتيَك كة تيَطةيشتم ويَرِاى 
و شيَوازيَكى كاريطةرى ديكة  وازليَبهيَنميان بؤ ئةجنام بدةين، ئةوكاتة برِيارم دا كة ئةم شيَوازة هيثنؤتيزمدةهيَنن ثرِؤسةى 

 .بطرمةبةر
برِيارم لةسةر ئةوةدا  ،رِمةو جيَطايةوةى كة من نةمتوانيوة بة شيَوةيةكى نةستيانة حاَلةتى فيكرى زؤربةى نةخؤشةكامن بطؤل

  .كة لة دؤخى ئاسايدا دةذين يَككاتخؤم بة ليَكؤَلينةوةى ئةوانةوة سةرقالَ بكةم 
ضونكة دذوارى ،اكام خؤي دةنواندـائوميَدانة و بيَ ئلةسةرةتادا دةبيَت بَليَم كة ئةم هةوَلة تةنانةت لة ديدى منةوة بة ن

نة من دةم زانى و  خؤم لة جيَطايةكةوة دةست ثيَبكةم كة ىو تويَذينةوة بوو كة مةبةستم بوو ليَكؤَلينةوةكارةكةى من لةويَوة 
 .بةئاطابوو نة نةخؤش ليَي

دؤزيَتةوة؟ بةالم بريوةريةكى رِابردوو كة ثةيوةستة بةو واى هةبيَت كة ئةم شتة ناديارانة دةرخبا و بضؤن كةسيَك دةتوانيَت هي
هاتة هانام وئةم بريةوةرية زؤر  ،ثيَكةوة سةرقاَلي تويَذينةوة بووين(0119)لةساَلىلة نانسي  برنهايمةى كة لةطةلَ  كاتةو

 .ةربووفيَركطرينط و 
ةن و كةسانيَك كة لة كاتى كدةو يان كار  ،يَدا دةرِؤندةضنة خةوةوة بة رِ ئةو كةسانةىكة ،دابووئةوةى بة ئيَمة نيشان  برنهايم

خةوتن دا كارطةليَكى جياواز ئةجنام دةدةن لة كاتى بيَداريدا زانياريان لة ئةجنام دانى ئةو كارانة هةية و ئةو ئةطةرة لة 
دا لة بريةوةرى ئةواندا زيندوو ئارادابوو تا ئةو كارانةى كة ئةوان لة كاتى خةودا ئةجناميان داوة لة حاَلةتى ئاسايي و بيَداري

 .بكريَتةوة
 ،ثرسيارى دةربارةى ئةو كارانة لةوان دةكرد كة لة كاتى خةودا ئةجنام يان دابوو برنهايمبووكة كاتيَك  حةمتىئةم حةقيقةتة 

رى بؤ دةهيَنان و ئةوان هيض جؤرة ئاطاييةكيان لةو كارانة نةبوو، بةالم كاتيَك كة ئةو زياتر لةوبارةوة ثيَي دادةطرت و فشا
 هةموو ئةوةى كة ئةجنام درابوو لة بريةوةرى ئةواندا زيندوو، داواى ليَ دةكردن كة باسي ئةوةبكةن كة لةخةودا ئةجناميان داوة

 .دةبؤوة
كاتيَك كة دةطةيشتمة ئةو قؤناغةى كةئةوان دةيان طوت كة هيض .ارةى نةخؤشةكانى خؤم ثةيرِةوكرددةرب ممنيش هةمان شيَواز

تن كة بةجؤريَكى رِوون يادةكرد و ثيَم دةونك دةربارةى ئةو كارانة نازانن كة لةخةودا ئةجناميان داوة، من ئةوامن دَلشتيَ
و بؤ ئةوةى كة جةرائةت بة نةخؤشةكان ببخشةم  ،هةموو ئةو كارانة بهيَننةوة ياد كة لة كاتى خةودا ئةجنامتان داوة دةتوانريَ

خؤش دةدةنا و ئةوامن ناضار دةكرد تا باسي ئةو بريةوةرى و كارانة بكةن كة لةخةودا ئةجناميان ثةجنةى خؤم لةسةر ناوضةوانى نة
 ،وةربطرم ئةوةى كة ثيَويستم ثيَي بوو خةواندنى موطناتيسيداوة، بةم رِيَطةية دةم توانى بيَ ئةوةى كة سوود لة دةسةالتى 

كة لةو  نيشانانةىشي كة كاتى ئاسايي فةرامؤش كرابوو و ئةوواتة ثةيوةندى نيَوان حاَلةتةكانى نةخؤ بةدةستى بهيَنم،
 .حاَلةتانة دةمايةوة

زؤربوو، بةم ثيَية شايستةنةبووكة ئةم شيَوازة وةكو  سةختىبةالم ئةم كارة زؤر دذواربوو و دةروةستةى سةرف كردنى كات و 
 .شيَوازيَكى بةردةوام بةكاربهيَنني

 .واز ليَ نةهيَنادَلنياكةر طةيشتم تؤكمة و طةىلكة بة دةرةجنامثيَش ئةو كاتةى من ئةو شيَوازةم تا 
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بةَلكو ئةو بريةوةريانة الى نةخؤش دةميَننةوة و  ،رية فةرامؤش كراوةكان لةناوناضنبووكة بريةوةحةمتى  حةقيقةتة مبؤ من ئة
ئاطا خودريةوةريانةى كة لة ويذدانى ناتا ئةو ب كة رِيَطة لةم كارة دةطريَهةية بةالم هيَزيَك ،ةركةوتنةوةئامادة دةبن بؤ د

 .وةهيََليَتةئاطادا دةخودئاطاوة و ئةوان لة ويذدانى ناخودويذدانى  بيَنة كةَلةكةبوون
 . ويَنابكريَبوونى ئةو هيَزة طرميانة و  دةتوانريَ طومان و بيَ بةدَلنيايي

ةية، ئةطةر ئةم كؤششة بةئاراستةى دذايةتى ئةم هيَزة كاتيَك كة كةسيَك لةو كؤششة بةئاطاديَتةوة كة ثةيوةندى بةو هيَزةوة ه
ئةو هيَزةى كة .ئاطاى نةخؤش بطوازيَتةوةخودئاطا بؤ ويذدانى خوجبوَليَتةوة، ئةو كةسة هةوَلي داوة تا بريةوةريةكانى ويذدانى نا

ناوةوةى بريةوةريةكانى ويذدانى كة رِيَطة لة ضوونة ،ئاراوة لةشيَوةى هيَزيَكى بةرطرى ديَتة هيََليَتةوةدة حاَلةتى نةخؤشي
 .ـريَئاطا دةطخودويذدانى ئاطا بؤ خودنا

اوة دةروونيةكانى هيسرتيا تيؤري من دةربارةى رِوود ،ى ئةم تيؤريةكانضينةو تيؤري بةرطرى بوو كة لةسةر بنلة رِيَطةى باوةرِ 
 . بوودروست 

هةنطاونان و دةست كردن بة ضارةسةرى .طرية تيَك بشكيَنريَةم هيَزى بةربؤ ضارةسةركردنى هيسرتيا سةمليَنراوة كة دةبيَت ئ
ى كة يةمانا بةو.ى نةخؤشي دةبةسنتثرِةنسيبتةنيا لةرِيَطةى ئةو تيؤريانةوة ئيمكانى هةية كة ثشت بة هةنوكة هيسرتيا 

كة جيَطاى  ةبةدةست هاتوو تيؤري طةليَكى ضارةسةركردن (رطرىبة) واتة يةوةطةى ناسينى هؤكارى سةرةكى نةخؤشلةرِيَ
بةئاراستةى نةيارى كردنى بابةتة  ى نةخؤش دروست دةبن و ئةو هيَزةوةكو هةمان ئةو هيَزة بةرطريانةى كة ال دَلنيياين، لةوانة

بةشة رِووناكةكةى  دةضنةطوشارى ئةم هيَزانة، بريةوةرية فةرامؤش كراوةكان  لةدةرةجنامىفةرامؤش كراوةكان كاردةكات،
 .زةينةوة

و هةروةها  ،كة بريةوةرية فةرامؤش كراوةكان رِاكيَشيَتة بةشة رِووناكةكةى زةينةوة ة ناوةوةدةبيَت بة رِيَطةيةك ببيَتئةم هيَزة 
 .بكاتةوة ئاطاى نةخؤشدا زيندووخودلة ويذدانى  ،هؤي دروست بوونى نةخؤشي بوونةتةدةبيَت ئةو ئةزموونانة كة 

ئةم قؤناغة كرد كة  متيَبينيو  (repression) يان (ضةثاندن)ات ناونايةم كة نةخؤش بةرطرى دةكمن ئةم قؤناغة طرميان
  .دةسةمليَنريَ يةكى حاشاهةَلنةطربةهؤكارى بوونى بةرطر

ى ئةوانةوة دةتوانني كة لة رِيَطة سةركوتكردنضني وهؤكارةكانى  وو ئةوةبوو كة ئةم هيَزانةخرايةرِرسياريَك كة لةم قؤناغةدا ث
 ؟دةبيَت ضينب ،هيسرتيا ديارى بكةين ى دروست بوونىميكانيزم

وةى ئةم وةالم دانة ئةطةرىلةبارةى هةلومةرج و حاَلةتةكانى دروست بوونى نةخؤشي  ليَكؤَلينةوةيةكى بةراوردكارى
  .ثرسيارةمان ثيَ دةبةخشيَ

تةوة كة ئةم ئارةزووانة هةموو ئةو رِوودا و ئةزموونانةى كة دةبنة هؤكارى دروست بوونى نةخؤشي مةيل و ئارةزوويةك دةطريَ
و لةطةلَ ئةوةشدا سةمليَنراوة كة ئةم ئارةزووانة بةشيَوةيةكى توند  ،دا هةيةتاك ديان لةطةلَ ئارةزوةكانى ترىدذايةتيةكى تون

 .ننيهةماهةنط و  هاودةنطةكاندا ظلةطةلَ ثيَوةرة ئاكاريةكان و خةياَلة ثؤزةتي
لةبةرامبةر ئةو ملمالنيَ و .يَكى بؤ ماوة كورت دروست دةبيَتيةكدا بةريةككةوتنلةم قؤناغةدا لة نيَوان دوو ئارةزووى دذ بة

، مةبةست لةو ئارةزووةية كة لة دةوةستىَئاطادا خودكيَشمةكيَشمة دةروونيةدا باوةرِ و بؤضوونيَك لةبةرامبةر ويذدانى 
و ضةثاندن هةلَ دةطريَ و دةيكاتة قوربانى  ناكريَرتيَوةكو ماتؤرِيَك واية كة ئةو ئارةزووةى كة جاريَ  ،ملمالنيَدا سةردةكةويَت
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ئاطادا دةكريَتة دةرو لةطةلَ تةواوى ئةو بريةوةريانةى كة ثةيوةنديان لةطةلَ خودخؤالدان، ئةو كاتة ئةو ئارةزووة لة ويذدانى 
 . راوةكانى تردا دةوةسيتَـفةرامؤش كئاطاوة و لةتةك بريةوةرية خودئةودا هةية دةضيَتة ويذدانى نا

ية، هةماهةنط نو لةطةلَ ثيَوةرةكانى ئةودا  ،نايةتةوة تاكدا كانىتايبةتة لةطةلَ ستانداردة هةروةها ويَرِاى ئةو ئارةزووةى كة
ئاطا، ثيَوةرةكانى وةكو ئاكار، و خودخؤي دةبيَتة هيَزيَكى جوَليَنةر بؤ دةركردنى ئةو ئارةزووة بؤ ويذدانى نا هةماهةنطىنا

 .رِيَطة لة تيَربوونى ئةم ئارةزووة دةطرىَثيَك دةهيَنن و  ضةثاندنهيَزةكانى  ،وشيَوةكانىة هاتةواوى  ثيَوةر
حاَلةتيَكى دةبيَتة هؤكارى دوو ئارةزوو و دوو مةيل  ةوةى ملمالنيَى نيَوانكردندريَذ قبوولَ كردنى ئارةزوويةكى ناتةبا و ياخود

نةبيَتةوة و دةبيَتة  ضةثاندنرِووبةرِووى هةماهةنط ؤي ئةوةى ئارةزووى نادةبيَتة ه و ئةم نارِةحةتية ،توندناخؤش و نارِةحةتى 
 .يةكيَك لة بنةماكانى تاك و لةكةسايةتى فيكرى ئةودا دةميَنيَتةوة

هؤكار و منوونةدا لةوبارةوة دةتوامن منوونةطةليَكى جؤراوجؤر خبةمةرِوو، بةالم من منوونةيةك لةوانة باس دةكةم كة لةم 
 .ئاشكرادةبيَتارِادةيةكى ثيَويست ةثاندن ضسوودةكانى 

رينطى طرينط و ناط بابةتىدةبيَت بةكورتى ئاماذة بة منوونةكة بدةم و ناضار ثيَويستة هةنديَك  دووبارةبؤ باسكردنى ئةم بابةتة 
 .رمةبرِووداوى ذيانى نةخؤش ال

دةست دةدات، ئةم نةخؤشة ماوةيةك لة لة  ةكةىخؤشةويست ةبوو كة باوك ى نةخؤشئةو منوونةى كة باسي دةكةم كضيَك
 .ى هةبووي برؤيةرةكةنةخؤشو بارودؤخيَكى هاوشيَوةى  ،ثةرستارى باوكة نةخؤشةكةيدا شةريك و بةشداربوو

كى خؤشةويستى ميَردة نويَكةى خوشكةكةى لةودا هةستيَ ،دةكاتئيزديواج ثاش ماوةيةكى كورت خوشكة طةورةكةى 
. و فؤرمى هاوخةمى بةخؤيةوة دةطريَلةثشت كاريطةريةكانى خيَزانةوة سيماى خؤي دةطؤرِيَ  ، ئةم هةستةتايبةت دةوروذيَينَ

 . يَتة سةرجيَطة و ثاش ئةوة دةمريَدواى ماوةيةكى كورت خوشكة شووكردووةكةى نةخؤش دةكةويَ و دةكةو
نةخؤشةكةى .نةكةيةوة دووربووةوة و لة خيَزامةرط كاتيَك بؤ خوشكى نةخؤشةكةى من رِوودةدات كة ئةو الى ميَردةكةي بو

كاتيَك كة  ،من هيض جؤرة زانياريةكى لةم رِووداوة غةمطينة نةبووة و لةناكاو ئةوبؤ ماَلى خوشكةكةى بانط هيَشت دةكريَت
و لةطةلَ بينينى جةستةى ساردوسرِى  تةى بيَطيانى خوشكةكةيدا دةكةويَكضةكة دةضيَتة ماَلى خوشكةكةى بةسةر جةس

 : )ةتوانريَت بةم جؤرة دةربرِدريَتبؤ ماوةيةكى كورت الى سةرهةَلدةدا كة ئةم باوةرِة د تايبةتىةرِيَكى باو ،خوشكةكةى

بكةين  طرميانة، ئيَمة دةتوانني بة دَلنياييةوة (بكات ئيزديواجميَردى خوشكةكةم ئازادة و دةتوانيَت لةطةلَ من  ئيرت هةنوكة
ئةم  و بؤ خوشكى ميَردةكةى بووةئةوتوندى خؤشةويستى  ىو دةرةجنام ،خؤيةوةضنطى ويذدانى ئةوى خستؤتة كة ئةو باوةرِة 

 .دروست كردووة شَلةذانيَكىلة هةستةكانى ئةودا  ىو رِيَطرى كردن دةبيَت، لةبةرئةوة ضةثاندنزؤر زوو تةسليمى ئارةزووة 
 .توند تيَيدا ئاشكرابوو اييةك كة نيشانةطةليَكى هيسرتو دةكةويَتة سةرجيَطة ، نةخؤشي كضةكة نةخؤش دةكةويَ

ئةو )ى خوشكةكةى و ثاَلنةرى خودثةرستىديَرى و ضارةسةرى منةوة ئةودميةنى مةرطةكاتيَك كة ئةو نةخؤشة خراية ذيَر ضاو
و تةواوى بريوةريةكان و ئة ،لة دريَذةى ثرِؤسةكانى ضارةسةردا.فةرامؤش كردبوو طشتىبة (باوةرِةى الى ئةو دروست ببوو

 وةئةم بريةوةريانةبةيادهيَنانةوةى و بةهؤى  ،ةوةييَنادةه بةياد وشكةكانيةوةوست بوونى نةخؤشي بة نيشانة ى درساتةوةخت
 .ضارةسةركرا و نيعمةتى تةندروستى بة نسيب بوو
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سةرنج و بة  ،ى بة بةرطريةوة بهيَنمةوةيةكانئيجبار يةو ثةيوةند ضةثاندنبتوامن ضةند منوونةيةكى زيندووتر دةربارةى  لةوانةية
 .نيةبةطرفت يةى كة ئيَمة لةم جيَطةيةدا هةمانة هيَنانةوةى منوونةيةكى تر كاريَكى فيعل ةو ثيَطةل دان

كانى كةسانى بةئةدةب و ليَكؤَلةرى زانسنت و من نةوةدا كة هةموو طويَطرةبوارم ثيَبدةن كة وا فةرزبكةين لةم ذوورى وانةوت
رينطى دانةيان بةزانست، لةطةلَ ئةوةشدا كةسيَك لةو ذوورةدا هةبيَت كة لة رِووى بيَتوانام لة باسكردنى ئةم خؤشةويستى و ط

ةلي بيَ سوود و ثيَ و لةم هؤَلةدا بة ثيَكةنينى دووبارة و قسةط ،بيَ و رِةفتارى نارِةحةت بنويَينَئاسادةروونيةوة نةخؤش 
البدا و رِيَطة لة  ،اسثيَردراوة لةبارةيةوة قسةبكةملةو بابةتة سةرةكى و طرينطةى كة ثيَم رِ منسةرجنى  ،يداكيَشان بةزةو

 . دريَذةى وتنةوةى وانةكة بطريَ
بدةم و ئةو كاتة سيَ يان ضوار كةس لةوانةى كة لةم هؤَلةدا  ناتوامن دريَذة بة وانةكةكة دةكةم  من بةناضارى دةَليَم داواى ثؤزش

 . دةرةوة ة لة هؤَلةكة دةكةنةو كةسو هةموويان كةسانى بةهيَزن بةكةميَك ملمالنيَ ئة ئامادةن
و يان  ذوور ةهاتن مؤَلةتى بؤتةوة و قةدةغةكردنبةم ثيَية ئةو كةسةى كراوةتة دةرةوةى هؤَلةكةوة كةسيَكة كة رِووبةرِووى 

تةوة، و ئةو دووبارة نةبيَ ئازاردانئةوةى كة  ة مةبةستى بةالم ب ،بة وانةكةى خؤم دةدةم و من دريَذة ،هؤَلى كؤنفرِانسةكةى نية
رةيان ئازاردةبةرِيَزانةى كة ئةو كةسة ثياوة كةسةى كة كردويانةتة دةرىَ جاريَكى تر نةتوانيَت بيَتة ذوورةوة، ئةو كاتة ئةو 

 قةدةغةواتة لة ثشت  ،وورةوةبيَتة ذ جاريَكى تر كردة دةرةوة كورسيةكانى خؤيان لة ثشت دةرطا دادةنيَن و رِيَطةنادةن
يةكييان داناوة، هةنوكة ئةطةر ئةم منوونة سادة بؤ هؤكارة دةروونيةكان بطؤرِن كة بامسان ليَوةكرد ويَنيةكى بةرطر كردنيشةوة

 .دةبينن ضةثاندن تةواو لة ثرِؤسةى قةدةغة كردن يان
ة بة ثيَضةوانةى ئيَم تيَبينى دةكةن ،طويَطرانى بةرِيَز ئةو جياوازية دةبينن كة لة نيَوان بؤضوونى من و ثريذانةدا هةية هةنوكة

واتة  زةين ميكانيزمةكانىبيَ توانايي سروشتى و زاتى لة ثيَكهاتةى بةشي  زادةىبة ي ثريذانةوة ليَكرتازانى دةروونىتيؤر
بة دةرةجنامى بةريةككةوتنى بةرابةرانةى هيَزة  يشئةووبةَلكو ئةم ليَكرتازانة بة ديناميك دةزانني  ،ئاطا نازاننيخودويذدانى نا
دةروونى ـة بة زادةى مشتومرِيَكى  نيَوان دوو طروثي و هةروةها ئةم ليَكرتازان ،ةينية ثيَكةوة نةيارةكان دةناسنيفيكرى وز

واتة بةريةككةوتنى نيَوان دوو طروثي  ،حاَلةتةكانى بةريةككةوتنى زةينى.دذبةيةك دةزانني كة دةكةونـة بةرامبةر يةكرتةوة
يان من رِوودةدا و كاريَكى ئاسايشة و تيَبينى كراوة كة ئةو ملمالنيَيانةى كة بةهؤى  كة بة جؤريَكى فراوانروونى كاريَكة دة

نريَت ناتوا.امةكةيان ليَكرتازانى زةينى نيةو بةردةوام دةرةجن ،بريةوةرية ئازاربةخشةكانةوة دروست دةبن بة تةواوةتى ئاساين
 داى ضةند هؤكاريَكى تريش لة بةريةككةوتنى طروثة دةروونيةكانكة بؤ دروست بوونى ليَكرتازانى زةين بكريَ بابةتةنكوَلي لةم 

 .دةبيَت بةشدارى هةبيَت
و  ؤريةكى دةروونناسيةوة بةدةست ديَكة تيؤري قةدةغةكردن لة سةرةتاى تينيشان بدةم ئيَوةى  ةمن دةمةويَت ب هةروةهات

و ثشت ئةةوة بضني و زانست و زانياريةكانى خؤمان لةئيَمة تةنيا دةتوانني هةنطاو بة هةنطاو بةرةوثيَش.داةكةينةك لة كؤتاي
 . كة ئةجنام دةدريَن بةدةست بهيَنني وةةكؤشش و تويَذينةوان

لة طؤشةنيطاى قةدةغةكردن و  برؤيةردكتؤر نةخؤشةكةى حاَلةتى بة هيض شيَوةيةك ثيَويست و طوجناو نية كة هةولَ بدةين تا 
هةروةها و  ،بةرابةر نية نكة لةوبارةوة ذيانى نةخؤش لةطةلَ ئةم مةبةست و ئاماجنةداضو ،خبةينة ذيَر ليَكؤَلينةوة ضةثاندنةوة

 . بوو هيثنؤتيزمة بةدةست هاتبوو لة رِيَطةى وئةوة ئةو دؤزينةوانةى كة لة نةخؤشيةكةى
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و هةروةها  ةثاندنانةضئةو بةرطرى و  ئةوكاتة دةتوانن ،نربةاللة ضارةسةرى هيسرتيدا  خةواندنى موطناتيسيئيَوة  تةنيا ئةطةر
بةرطرى دةشاريَتةوة  هيثنؤتيزم، ضونكة سةرهةَلدانى نةخؤشي كة بؤتة هؤي تيَبينى بكةن كةسايةتى طوجناوى ئةو باوةرِةو فؤرم

ديوارى  بةالم لةبةرامبةر ئةو حاَلةتةى كة دةخياتة بةردةستمان،مانلة فيكر دةخاتة بةردةست ى تايبةتو تةنيا ناوضةيةك
 .ناتوانني دةستمان ثيَي بطات ،ادةكات كة ئةوةى لةثشت ئةم ديوارةوة دةوةستيَتبةرطرى بين

بةنرخرتين ئةزموونيَك كة لة تيَبينى و دؤزينةوةكانى برؤيةرةوة فيَري دةبني هةمان سةملاندنى بوونى ثةيوةندى نيَوان 
مةبةست لة )دةروونيةكانة انةليَد كان وهيَدمةيان  ،نيشانةكانى نةخؤشي و ئةزموونةكانى دروست كةرى نةخؤشي

و ئيَمة نابيَت  (كة دةبنة هؤي دروست بوونى نةخؤشيئةزموونةكانى دروست كةرى نةخؤشي ئةو رِةفتار و بةريةككةوتنانةية 
  . ضةثاندنةوةيةلةبةرئةوةى كة ئةم دؤزينةوانة لة رِوانطةى تيؤري ضاوثؤشيان ليَبكةين و  ،ئةم دؤزينةوانة ثشت طويَ خبةين

نى نةخؤشيمان كانيشانة فؤرمةلةبوونى ضةثاندنةوةلةرِيَطةى  كة بتوانريَ مةحاَلة ،ئةوةى رِاستى بيَ ،دايةكةم ضوونىبؤلة
لةبري ئةوةى كة اليةنيَكى ئاَلؤزى تيؤري ليَرةدا خبةمةرِوو، جاريَكى ديكة بؤ ئةو شرِؤظةكردنة دةطةرِيَمةوة كة ،دةست بكةويَت

 .و نيشانةكانى نةخؤشي ئاشكراببيَت ضةثاندنتا ثةيوةندى نيَوان  خستمةرِوو ضةثاندنثرِؤسةى دةربارةى لة ثيَشوودا 
و دؤخى ئةو  وانةكةمكة رِووداوى ئازاردةر و ئةو كةسة نارِةحةت كةرةى كة دةبؤ هؤكارى ثضرِاندنى  بريبكةنةوة بؤ منوونة ئيَوة

بيَتة هؤي ب دووبارةرةى كة لة ذوورةوة كراوةتةدةر ئازاردة و ئةو ،ثاسةوانانةى كة لة ثشت دةرطا وةستابوون كؤتايي نةهاتووة
  .كاتبارِةحةتى زياتر بؤ ئيَمة دروست نارِةحةتى و بيَرِيَزى و ن

دةنطة بيَ ماناكانى ئةو  لةناو ئيَمةدا نية وئيَمة لة بوونى ئةو خاَلني و لة ثيَكةنني و ئيرتكة ئةو  حةقيقةتة ةمةديارة ئ
يَك حاَلةتدا دروست كردنى قةدةغةكردن هيَشتا كايف نية، ضونكة ئةم كةسة نارِةحةت كةرة لة ثشت بةالم لة هةند،ئازادين

وو ة زياتر لة ثيَشـو بة كوتان و ثيَ بةدةرطا كيَشان بارودؤخةك ،نارِةحةتى زياتر دروست دةكا زؤرى ة دةنطدةرطاشةوة بة دةنط
 .يَةطرد وانةكةرِيَطة لة وتنةوةى دةشيَويَينَ و بةطشتى 

ضاوطرتنى ئةو رِؤَليَكى مام ناوةندى لة مةسةلةكةدا بطيَرِيَ و بة لةبةر (استانلي هال)دا لةوانةية دكتؤر وةهالة حاَلةتيَكى 
تة دةرةوةى هؤَلةكة و لةطةلَ ئةو يَضدة (استانلي هال)و دكتؤر  ،ت كةينةوةئيَمة ناتوانني داواكةى ئةو رِة، رِيَزةى كة هةيةتى
و خودى دكتؤر هال ثةميان  ،هاتنة ذوورةوةى سةرلةنويَى ئةو كةسة وةردةطريَ مؤَلةتى ا قسةدةكات و ثاشانكةسة نارِةحةتةد

ةدةين كة لةبةر رِيَزى دكتؤر هال برِيار د شو ئيَمة ،دةدات كة رِةفتارى ئاسايي و نارِةحةتى كةسة نارِةحةتةكة مسؤطةربكا
ئةم .هؤَلي كؤنفرانسةكة دةتةنيَتةوةسةرلةنوىَ ن و ئةو كاتة ئاشتى و ئارامى واتة كورسيةكان لة ثشت دةرطا هةلَ بطري ،رِيَطر

لة دةروونشيكاريدا كة  اريةكانىتيَك ضوونة دةم كاريطةرى و كارى ثزيشكانة لة ضارةسةركردنىمنايشكةرى منوونةى سةرةوة 
 . هةية يانظرِاستيدا كاريطةريةكى ثؤزةتي

 ،وتةواوى نةخؤشة نريؤتيكيةكان ياهيسرت نةخؤشانى تووشبوو بة ينةوة دةربارةىتويَذ.وةدةكؤَلمةبابةتةكة  لةئيَستا خيَراتر 
كة شايةنى تةحةموول كردن نني و  ناهةماهةنطانةى ئيَمة بؤ ئةم دةرةجنامة رِيَنويَنى دةكات كة ئةو مةيل و ئارةزووة

 .ةبووةان هكةمايةسيةكي، بةردةوام عةيب و هةية ضةثاندنةوةبة طريَي ثةيوةنديان 
اتة دةرىَ و ئاطاى خؤي لة بريةوةريةكانى خؤي دةكخودئةمة واقيعيَكة كة نةخؤش ئةم جؤرة ئارةزووة قةيراناويانةى ويذدانى نا

 .رِزطار دةكات ةكانزؤر يةخؤي لة ضنط نارِةحةت
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ةو ئارةزووة لة ئ ماجنىئابة  ئاطادا ئامادةية و هيَشتا مةيلى طةيشنتخودبةالم ئارةزووى قةدةغةكراو لة ناو ويذدانى نا
ئةم ئارةزووة هةميشة بةئاطا وئامادةى دةرفةتة تا بة جؤريَكى ضاالك دةركةويَتةوة و كاتيَك كة ئةم .ئاطادا بوونى هةيةخودنا

و  كة ناناسريَتةوة يَتة رِيَ و بةجؤريَك دةردةكةويَئارةزووى قةيراناوى لةناخودئاطاوة بةرةو خودئاطا دةكةو ،دةرفةتة دروست بوو
ئةم و كاتيَك كة  ة بة سيمايةكى ديكةوة دةردةكةويَ، بةم ثيَيرابووضةثيَنشيَوةى خؤي طؤرِيووة، ضونكة ئةم ئارةزووة ثيَشرت 

نةمابوون سةرلةنويَ  ضةثاندنةوةئاطاوة لةطةَليدا هةمان ئةو نارِةحةتيانةى ثيَشوو كة بةهؤي خودئارةزووة هاتة ناو ويذدانى 
 .دةردةكةونةوة

ةرِ و ئارةزووة شويَن طرياوةية، لة شيَوةى نيشانةى نةخؤشيدا دةردةكةويَت كة لةبةرامبةر هيَرشة بةرطري كةرةكانى ئةم باو
 .ندا نارِةحةتى و نةخؤشي سةرهةَلدةداتمت لة نيَوان ئةم ئارةزووة و ندا بةرطرى زياتر دةكات و ثاش بةريةككةوتنيَكى كورم

بؤ ئيَمة شويَن ثيَي ئةو هؤكارانة بدؤزينةوة كة بةجؤريَكى نارِاستةوخؤ نيشانة وتوانني دة ئيَمةلة تةك نيشانةكانى نةخؤشيدا 
دةبيَت  دةروونناسي كانىضارةسةرةئةمةدا لة تويَي .ووبب ضةثاندن تووشي ئارةزووى سةرةكى رِيَنويَنى دةكات كة لة سةرةتادا

بؤ ئةوةى كة ئةو  ،دةردةكةويَ داى ئارةزووى جيَطرياوةشيَوة كة ئارةزووى قةدةغةكراو برِيويةتى و لةتةواوبكا  ئةو رِيَطةية
تا  سةرةكية بدؤزريَتةوة، ثيَويستة جاريَكى ديكة بة ئاراستةى دذايةتى ئارةزووى جيَطرياوةدا جبووَليَتةوة كراوةئارزووة قةدةغة

 ئةطةر ئةوةى دؤزراوةتةوة ةهةنوك.يَتةوةستيدا هؤكارى سةرةكى نةخؤشي بدؤزلة رِاو ،ئارةزووى سةرةكى دةست بكةويَ
ئاطا بهيَنينةدةر و لةبةرامبةر ضاالكى زةينى ويذدانى خودلة ويذدانى نا، بووراضةثيَنو ثيَشوو  (هؤكارى سةرةكى نةخؤشي)

دواجار بةريةككةوتنى دةروونى كة .بةرطرى تيَك شكيَنراوةرِيَطرى  ئةوةية كة ويَنا دةكريَئاطا دايبنيَني كاريَك كة لةودا خود
بة بسرِيَتةوة ةوةرية نارِةحةتكةرة و هةوَلي دةدا كة ئةم بري ،هةيبوو ناهةماهةنطدانةخؤش لة ثيَشوودا لةطةلَ بريةوةرى 

ديَرى دةروونناسي باشرت لةناودةضيَ و لةو قةدةغةيةى كة نةخؤش لة زةينى خؤيدا ئةجنامى دابوو ئاكامى باشرت بةدةست ةضاو
 .دةهيَينَ

و  كة خؤشبةختانة مةترسيان نةبووة هةيةبوونى  داناهةماهةنطةكانلةطةلَ بريةوةرية  نمككةوتنانةى تى زؤر لةو بةريةحاَلة
 .ـي خؤيةتى ئاسايو نةخؤش دةطةرِيَتةوة حاَل  لةناو دةضنةكان ـثاش ماوةيةك نارِةحةتي

ةند خاَليَكى دروست و كةسايةتى نةخؤش بشيَت رِازى بيَت كة ئةم ئارةزووةى دروست كةرى نةخؤشي خاوةنى ض لةوانةية
و  ،قبوولَ بكا ة بةشيَك و يان هةموو ئةو ئارةزووةلةوانةية كو  ؤي البداخ بة مردوو لةقةَلةم دانىو لة  ،شايةنى قبوولَ كردنة

ي دةَليَن ئاماجنيَكى نامادى كة لةم دؤخةدا ئةم طؤرِانةى ئارةزوو ثيَ ،تر بطؤرِيَ باالة بؤ ئاماجنيَكى ئارةزوو مياخود لةوانةية ئة
بنةما فيكرى و باالكان  لةذيَر داوةرى لةقةَلةم دراوة ئةم ئارةزووة بة مردوو لةوانةية شداة و لةطةلَ ئةوةن ثاككردنةوباَلابوون يا

ئاطا خودواتة ويذدانى  ،بنويَينَى بااليةدا لة فرؤمى ئارةزوويةكى مرؤييدا خؤ بريكردنةوةو لة ذيَر تيشكى ئةم  بوةسيتَ
 .قةيراناويةكة كؤنرتِؤلَ بكا و لة دةستةكانى خؤيدا بيهيََلتةوة ئارةزووة

و  ثثرِةنسيبةخشن لةمةى كة نةمتوانى منوونةطةليَكى باشرت دةربارةى ئةم كارة خبةمةرِووكة لة رِاستيدا ب من كةهيوام واية 
تةنيا لةبةر بوونى تازةيي و نويَ بوونى ئةم ئةو طرفتانةى كة بوونيان هةية  و ،سةربوو لة رِيَطةى دةروونناسيةوةدارِيَذةرى ضارة

 .زانستة نية
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لة شيَوةى هؤكاريَكى  داوةهاية كة ويَرِاى قةدةغةكردنى بوونيان لة ويذدانى ناخودئاطا ناهةماهةنطةكانسروشتى ئارةزووة 
و قةدةغة لةسةر   ،يَكبشكيَينَبةهيَز عةمبار دةكريَن و ئةم ئارةزووة قةيراناوية دةبيَت ثيَش ئةوةى كة بتوانيَت بةرطريةكان ت

 .دةركةويَ لةناوبربيَ يداة فؤرمى نيشانةطةلي نةخؤشرِيَطةى خؤي نةهيََليَ و ل
 .لةبارةى هةموو ئةو بابةتانةوة لة وانةكانى دواتردا ضةند ئاماذةيةك دةخةمةرِوو
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 ةميوانةى سيَ
كة قسةكانى خؤي  كاتيَك كةسيَك ناضار دةبيَ بةتايبةتى ،نية دةربرِينى حةقيةقةت هةميشة كاريَكى سادة ،خوشكان و برايان

 .ـوومةمةوة كة لة دواين وانةمدا كردبرِاست بك كهةَلةية تو ئةمرِؤ من دةمةويَ ،كورت بكاتةوة
هيَناوة و بة جةخت كردنةوة لة نةخؤشةكان ويستوومة تا قسةم بؤ بكةن  خةواندنى موطناتيسيمن بة ئيَوةم وت كة وازم لة 

و ئةوامن دَلنيا دةكرد كة هةموو ئةو  ،كة بؤتة هؤكارى دةركةوتنى نةخؤشي تيَياندا اوطةليَك بةسةرياندا تيَثةرِيوةة ض رِوودك
ئةو باوةرِةى كة اليان درووست  هةروةها، كة نةخؤشي ئةوانى ليَكةوتؤتةوةوون و لة ويذدانياندا ثاريَزراوة ضنة لةناورِووداوانة 

ئاطاى ئةواندا هةر ماوة و بؤ ئيَوةم باس كرد يةكةمني باوةرِيَك كة خودلة ويذدانى ناسةركوتكردوة وةرِةيان بووة و ئةوان ئةو با
بريةوةرية فةرامؤش  بة شيَوةىو طيَرِاوة يان و وةر خةياَليان كردوةوةك حةقيقةت  ،دا دروست دةبيَةكانينى نةخؤشةلة ز

 .طؤرِيوة يانكراوةكان
بابةتةكةم زؤر و من بؤ ئةوةى كة قسةكامن كورت بكةمةوة  ،بةردةوام رِوونادا و طشتى نية باس كرائةو بابةتةى كة  هةرضةندة

طادابوو و فةرامؤش خودئائةو بابةتةى كة لة ويذدانى نا بةكردةوة تةنيا لة ضةند حاَلةتى يةكةمدا بوو كة.بة سانايي باسكرد
 .ئاطاوةخودهاتة ويذدانى ى من ئاشكرابوو و بة ثيَداطرتن و جةخت كردنةوة، كرابوو

لة ويذدانى كة ئةو باوةرِانةى  ،جةختى زياترم لة نةخؤشةكان كردلةوبارةوة كاتيَك كة ئةم شيَوازة دريَذةى كيَشا و من 
تةنانةت ئةو باوةرِة  ، نارِاستةقينةبوونطةىلنةخؤشي نةبوون و باوةرِدروست كةرى ئاطا دةضوونةدةر، هةمان باوةرِطةلي خودنا

بؤ خودى نةخؤشةكانيش سووديان نةبوو، لةطةلَ ئةوةشدا  ئاطاى نةخؤشدا دةضوونة دةرةوةخوددانةى كة لة ويذدانى نابيَسوو
بؤ باس كردنى بريةوةرية فةرامؤش كراوةكان نةيتوانى كؤمةكيَكى كاريطةربيَت، بةم  جةختكردنةوة لةسةر نةخؤش و  ثيَداطرتن

 .رِامةوة كة لة ثيَشوودا وازم ليَهيَنابووطة هيثنؤتيزمثيَية بة ناضارى بؤ شيَوازى 
 ،كة لة رِوانطةى زانستيةوة سةمليَنرابوو، ضونكة لة ساالنى ثيَشوو برد بؤ ئةو باوةرِةثةنام بينى  يَدكاتيَك كة خؤم بة نائوم

و بابةتة لة باوةرِيَك يَم كة ئةثيَويستة بَل.وريخ ئةو باوةرِةيان سةملاندبوويةكيَك لة هاورِيَكامن بة ناوى يؤنط و قوتابيةكانى لة ز
كةم ة قبوولَ بباوةرِئةو  مةحاَلةبةرفراوامن كرد و طةيشتمة ئةو ئاكامةى كة  بةتوندىمن ئةو باوةرِةم ثةرةثيَدا و زؤر  ،زياتربوو

دة هةر كاتيَك كة ئةو ئازا (ئاطاوةخودة ويذدانى يَتوة دةضى ئةوةئاطاخودلة ويذدانى نا)كة لةالي نةخؤش دروست دةبيَت
وةرِدا بةدةطمةن خؤيدا نيشانى بدات و بةم ثيَية وةختيَك كة نةخؤش ئازادة لة هةَلبذاردنى با فيكريباوةرِيَك كة دةيةويَت لة 

ئةوةية كة هةر دوو شيَوازى  مةسةلة ىحةقيقةت.بةدوايدا دةطةرِيَني ئيَمة لة ويذدانى ئةو بهيَنينةدةر كة رِيَكدةتوانريَت باوة
بكةن و تواناى شيكاردةروونى  مةسةلةىنةيان توانى بة شيَوةيةكى تةواو و تةَلقني بة نةخؤش  هيثنؤتيزمواتة  ،ضارةسةركردن

 .يان نةبوومةسةلةضارةسةركردنى ئةم 
 : لةو نةخؤشةدا كة لة ذيَر ضارةسةرى دةرووني داية دوو هيَزى دذبةيةك دةكةونة ضاالكيةوة

 وةئاطاخوددةدات تا ئةو باوةرِة فةرامؤش كراوة بكاتة دةرةوة و بيهيَنيَتة ويذدانى  ئاطاى ئةو هةولَخودلة اليةكةوة ويذدانى 
رِيَطة لة ضوونة  سني دةكؤشيَئاطاداية و لة اليةكى ديكةوة هؤكارى بةرطرى كة هةنوكة بة باشي دةيناخودكة لة ويذدانى نا

 .ئاطا بطريَخودئاطا بؤ ويذدانى خودناوةوةى بريةوةريةكانى نا
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ئةوكاتة بريةوةرية فةرامؤش كراوةكان لة زةيندا زيندوو دةبنةوة، بيَ  ،ئةم بةرطرية كةم بيَتةوة و يان ببيَت بةسفر برِي ئةطةر
 .يبَدروست ب نائارامىئةوةى كة لةطةَليدا نارِةحةتى و 

وةرِةدا زياتربيَت كة دةمانةويَت ة كة هةرضةند دةسةالتى بةرطرى لةبةرامبةر ئةو باةنى قبوولَ كردن و رِاستبؤية ئةم طرميانة شاي
باوةرِيَك كة لةكاتى ثشكنيندا دروست .دروست دةبيَت رِيَذةكةى زياترة كة ىفيكرية نائاراميةو ثةشيَوىبيهيَنينةدةر، ئةو 

 : ةى نةخؤشي دةضيَدةبيَت خؤي لة بنةرِةتدا لة نيشان
لةو  ،ئاطاى نةخؤشدا دةردةكةويَخودلة ويذدانى  ينةخؤشى دروست كةرئةو باوةرِ و بريةوةريةى كة لةبةردةم بريةوةرى سةرةكى 

فيكريةى كة  ةو قةيران ثةشيَوى ئةورِووحي داية، بةو واتايةى كة ثلةى  ثةشيَوى كة لة ثلةى  بريةوةرية سةرةكية ناضيَ
ئةو بريةوةرية جيَنشني بةالم خودى  ،بريةوةرية جيَنشني كراوةكة ضاونةخؤشي لةطةَلي داية، زياترة لةدروست كةرى بريةوةرى 

 يدانةخؤشدروست كةرى هةنديَك سيفةتى ليَكضووى لةطةلَ بريةوةرى سةرةكى  ،كراوة بة هؤكارى سروشتة نةخؤشينةكةى
  . هةية

بةم ثيَية ئةطةر ئةو بةرطرية كةم بيَت كة رِووبةرِووى ئةم بريةوةرية جيَنشينكراوة دةبيَتةوة، بةرطرى بريةوةرى سةرةكيش  زياد 
بةرطرى بريةوةريةك كةم بيَت  ، بؤية ئةطةريكريش زياتردةبيَف ثةشيَوى  ةوةى كة هةرضةند بةرطرى زياتربيَو لةو جيَطاي ،يَناب

 .كة لةوةوة سةرضاوة دةطريَ يكريةش كةم دةبيَف ثةشيَوية ئةو
 ،بدا ةثيَنراوضة بريةوةرةى سةرةكى دةبيَت هاوشيَوة و ئاماذة ب دةردةكةويَ دالة زةينى نةخؤشباوةرِيَك كة لة كاتى ضارةسةردا 

 .نارِاستةوخؤي ئةو بريةوةرية بيَ بريةوةرى سةرةكى بيَ و دةربرِينىمنايشكةرى و لة رِاستيدا ئةو بريةوةرية جيَنشينكراوة دةبيَت 
لةو حاَلةتانةوة  بريةوةرى نةخؤشي ية و ئةو دةرةجنامانةى كةوةكو فيكرى ئاسايدا ضةند حاَلةتيَك دةناسني كة  بوارىئيَمة لة 

 .دةتوانني ناوى ذوكةكان يان نوكتةكان بهيَنني لةوانة ،دةضيَ راوضةثيَنلة خودى بريةوةرى  ديَتة ئاراوة 
لةوبارةوة ، تويَذينةوة بكةمشيَوازى نوكتةسازى دةربارةى من ناضار دةكات تا  ،و طرفتة تةكنيكيةكانى دةروونناسي مةسةلة

دةتوانن  ةيةكى ئينطليزية و لةم نوكتةيةداكةوت ئةو نوكتةيةى كة دةمةويَت باسي بكةم نوكتبة رِيَ.منوونةيةك دةهيَنمةوة
 .لةطةلَ نوكتةيةك بة باشي بناسنةوة راوضةثيَنليَكضوونى نيَوان بريةوةريةكى 

يان ضنط زؤر سامانيَكىو خستنة مةترسي سةرمايةوة  سةركيَشيو وةسواسيش نةبوون، بةهؤي  ذدكة كةسانى رِ زرطاندوو با
دواى ،بةالم هةرضؤنيَك بيَلَ دابووة،و فيََليشي لةطة ساختةكة بازرطانى ئةوان  ثيَويستة بطوتريَدةكةويَت، هةَلبةتة 

دةوَلةمةندبوونيان برِيار لةسةر ئةوة دةدةن كة لةناو كؤمةَليشدا جيَطاى خؤيان بكةنةوة و ناوبانط و ثلةوثايةش بةدةست 
 .بهيَنن

ن و طرانرتين برِيار دةدةن كة ويَنةيان لةسةر دوو تابلؤ لة اليةن بةناوبانطرتي ،نيان ثيَكةوة دادةرِيَذنكافيكرةثاش ئةوةى 
يوانةكاندا يةكيَك لة ئةوكاتة لة ميوانداريةكى عةسرانةدا ئةو دوو تابلؤية بةديواردا هةَلبواسن و لةناو م،شيَوةكاران بكيَشن

ى يَكن تاوةكو دةربارةى تابلؤكان بريورِاى خؤي بَليَ و لةم رِيَطايةوة بتوانن ناوبانطرِةخنةطري هونةرى داوةت دةكة ناودارترين
 .زياتر بةدةست بهيَنن

كةواية  وةى نيَوان ئةو دوو تابلؤية دةكا و دةَليَة ئاماذة بة مايدوو تابلؤئةم رِةخنةطةرة هونةريةكة دواى ليَكؤَلينةوةى وردى 
 تان ليَرةدا هةَلنةواسيووة؟ مويَ ية و بؤضي ويَنةى ئةؤية لةكثاداش وةرطرى ئةم دوو تابل
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هةنوكة رِوخسةت دةخوازم كة ليَي بكؤَلمةوة و لةوة تيَبطةين كة .كيَشي كردوونمن دةبينم كة هةمووتان ئةو نوكتةية 
كة ئيَوةى خاوةنى  يَثيَيان بَلمةبةستى ئةوةية : ؟مةبةستى رِاستةقينةى رِةخنةطرة هونةريةكة لة دةربرِينى ئةم وشةية ضي بووة

ئةو دوو دزة ناسراون و ثاداش وةرطريَك  هةنوكةو  ،نوبةدوو دةكةو وةكو دزةكان  ساختةكارنو  ذددوو مرؤظى رِدوو ويَنةكة 
 ية لة كويَ ية؟ةكة ثاداش وةرطرى ئةو دوو ويَن رِةخنةطرة هونةرية ثرسيار دةكائةو دةستطريي كردوون و 

، بةَلكو لةبري ئةو رِستةيةكى تري بةكارهيَناوة كة وشةى دز بؤ ئةوان بةكارناهيَينَهونةرية انة كارزورِةخنةطرة ئةو بةالم 
ئةم رِستة جيَنشينكراوة سةرةتا .ريَتةوةجيَطاى رِستةى سةرةكى دةط و ئةو رِستةية ،ى سةرةكى ئةو دةدائاماذة بة مةبةست

ةكريَت، ضونكة ئةو رِستة جيَنشينكراوة مةبةستى سةرةكى رِوون ، بةالم دواى ساتيَك دةرك دخؤ دةنويَينَ نادروستنامؤ و 
كة رِةخنةطرةكة لة ميَشكى دابووة و ئةو رِستة  تيَبطا يةئةنديَشة فيكرو وانيَت ئةودةكاتةوة، لةبةرئةوة بيسةر دةت

وة دوو كةسي دزو ئيَ خنةطرةكة لة باتى ئةوةى كة بَليَرِة ،جيَطةى رِستةى سةرةكى طرتؤتةوة جيَنشينكراوة دةرك بكات كة
 .بةكاردةهيَنىَ رِستةى جيَنشينكراو ساختةكارن

ئاطاى خودهةولَ دةدرا تا باوةرِى نةخؤشي كة لة ويذدانى نا هيسرتيادةربارةى ضارةسةركردنى  هةروةك كة تيَبينيتان كرد
باوةرِيَك دةربكيَشني،نةخؤشي  ىباوةرِئاطايةوة و هةنديَك جار لةبري ئةوةى خودبهيَنينة ويذدانى  ،ا شاراوةتةوةنةخؤشد

فيكر و  دةست ثيَكىنوكتةكانيش بة هةمان شيَوازن و لة رِاستيدا ، دةسثيَكى باوةرِى سةرةكى بوو لةرِاستيدادةردةكةوت كة 
رمالَ ؤاسايي و نـة ئـمرؤظةكاندا ب فيكري لة (نوكتةكان)ةى كة ئةم جؤرة باوةرِانةجياوازي لةطةلَ ئةم ،باوةرِى سةرةكني

 .ةردةكةوند
ى ةكانباوةرِبدؤزينةوة كة دةدريَنة ثالَ  تايبةمتةنديانةبكةين كة لة نوكتةكاندا هةموو ئةو  بةتة ئيَمة ناتوانني ضاوةرِوانىهةَل

اوشيَوةى باوةرِى و بةردةوام ه ،بة مانايةكى ديكة هةموو ئةو نوكتانة جيَطةى فيكرى سةرةكى ناطرنةوة ،نةخؤشي
ئةو باوةرِة جيَنشينكراوة  دروست بوونىئيَمة دةبيَت هؤكارى دروست بوونى نوكتة و هؤكارى  بةالم،نني جيَنشينكراو

 . بناسينةوة
بةكارنةهيَنا كة مةبةستى دةربرِينى ئةوانى هةبوو؟ لةبةرئةوةى  ساختةكاريو ذدوشةى رِ رِةخنةطرة هونةريةئةو بؤضي 

كة  نةداوةباالبووة و ئةم ثاَلنةرة دةروونيانة رِيَطةى ئةوةيان يَطةيةك دذبةيةكة دةروونيةكانى ئةو بة رِبةريةككةوتنى ثاَلنةرة 
 ئارةزووى نةكردوة رِةخنةطرةكة.خنةطرة هونةريةكة لةبةرامبةر خاوةنى دوو ويَنةكة ئارةزوو و فيكرى سةرةكى خؤي دةربربِيَتةرِ

وشةيةكى  ة،نى ئةو ميواندارية دؤستانةبوونو لة بةردةم ذمارةيةك ميوان كة دوويان خاوة ،بوونى خؤي خباتة مةترسيةوة
 .ناشريين بةكاربهيَينَ

و قةدةغةكردن بوو، سةرنج لةم بابةتة دةدةن كة بؤضي  ضةثاندنئةطةر بطةرِيَنةوة بؤ دواين وانةى من كة دةربارةى  هةنوكة
 ةب ةبةكارهيَناوة كة ئاماذةيةك هةنديَك وشةى ترىلةبري ئةو و ،بةكارنةهيَنا بضووككردنةوةى رِةخنةطرةكة رِاستةوخؤ وشةى

كة  دةردةبرِنمةبةستى سةرةكى ئةو، ئةمة دةربارةى نةخؤشةكانيشمان رِاستة كة ئةوان لةبري باوةرِى فةرامؤش كراو باوةرِيَك 
 .ضةثيَنراوةى كة دةيشارنةوةيان  و ،هاوشيَوة و ئاماذةيةكة بؤ ئةو باوةرِة سةركوتكراو
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ئةم قوتاخبانةية لةو ،بكؤَلينةوة (يؤنط و هاوشيَوةكانيان  ،بلولر)قوتاخبانةى زوريخ لة طوجناوة كة خوشكان و برايان ليَرةدا زؤر 
وةكو  و كاريطةريةكةيان ،كؤمةَليَك لةو باوةرِانةى كردووة كة ثةيوةسنت بةيةكرتيةوةتيَبينى رِوانطةوة طرينطى هةية كة 

 .ةكاريطةرى طريَيةك
زؤرجار لة دواين ئةو بريةوةريانةوة  ،دالة يةكيَك لة نةخؤشةكامنان راوضةثيَنكر و يان باوةرِيَكى بؤ في لة طةرِان داين  كاتيَك كة

و  ،دةكات باس زؤر لةو باوةرِانةتارِادةيةك دةست ثيَدةكةين كة نةخؤش لة زةينيدا ثاراستوويةتى و نةخؤش ذمارةيةكى 
 .يةوةهيَشتوون ة زةينيداـئازادانة ل ةكدةخياتة بةردةستى ئيَمة 

تا ئةوةى كة دةيةويَت باسي بكات، بةالم هيض  ئةوة بة نةخؤش دةدريَت مؤَلةتىو  ئةطةرى ضارةسةركردندا تويَلةبنةرِةتدا لة 
نية بةو بريةوةريةوة كة  ندىثةيوة ،كام لةو بريةوةريانةى كة لة زةينى نةخؤش دا هةية و بة رِيَطةى ئازاد باس دةكريَت

رى نةخؤشي و دروستكةئةم شيَوازة بة شيَوازيَكى ئاَلوز ناوبنينَي كة دؤزةرةوةى بريةوةريةكانى  ئةطةر.رى نةخؤشيةدروستكة
لةطةلَ ئةمةشدا دةبيَت ئيَوةى طويَطرانى خوَشةويست دَلنيابكةم كة ئةم شيَوازة تةنيا شيَوازى ثراكتيكية بؤ  ةكانةسةركوتكراو

 . انةى تووشي هيسرتيابووننةخؤشدنى ئةو رى نةخؤشي و ضارةسةركردروست كةدؤزينةوةى بريةوةرى 
، ئازاد لة زةينى نةخؤشدا هةية تةواودةبن كة بة شيَوةيةكى كؤتاييان دىَ و ئةو بريةوةريانة بةالم كاتيَك كة ئةم وتانة

دةَليَت اكا و دةوةسيتَ و قسةنرِانةخؤش  زؤرجارضونكة لةم قؤناغةدا  ،ئيَمة رِووبةرِووى طرفتيَكى ديكة دةبينةوة لةدةرةجنامدا
  .و هيض شتيَكى لةيادةوةريدا بؤ وتن برينايةتةوة ،نية كة شتيَكى تري بؤ وتن

وشةيةك خباتة سةر قسةكانى ثيَشووى خؤي، ئةوكاتة كارى ئيَمة بيَ  نةتوانيَضيرت بيَ و لةرِاستيدا نةخؤش جؤرة ئةطةر بةم
وةستانيَكى لةم جؤرة لة ثرِؤسةى دةربرِينى رِان داوة كة بيَدةنطى و ئاكام بووة، بةالم تيَبينى و تويَذينةوة وردترةكان نيشانيا

 . نايةتةدى هيض كاتيَكدا بة جؤريَكى رِاستةقينة ةكانباوةرِ و ريكردنةوةب
ئةو باوةرِانة بةهؤي ئةوةى كة  و ئةو باوةرِانة خؤالدةدات دةربرِينىوةستانة بة شيَوةيةكى كاتي ية، ضونكة نةخؤش لة رِائةم 
كاريطةرى بةرطري طةليَكى جؤراوجؤرةوة نةخؤش ليَيان بةئاطاية و ئةم بةرطريانة سيماى خؤيان دةطؤرِن و بؤ  ذيَروونةتة كةوت

ئاطاى نةخؤشدا خوددةكات كة مةبةستيةتى لة ويذدانى داوةرى ئةوباوةرِة بةهاى فؤرمى داوةرى دةطؤرِيَن كة دةربارةى 
ـى بضيَتةناو ويذدانليَدةطرن طةى بةرطريـةكان، رِيَ ،ليَبطرييَ يـنةى تونددا رِةخـدوةريةداو ئةطةر ئةم باوةرِة لةو  ،دةردةكةويَ

 . ئاطاوةخود
 دادوةرىاداردةكةينةوة كة دةرفةتى رِيَطايةى كة نةخؤش ئاط مبة ين ،رةالببةرطريةكان و  دةتوانني رِيَطة لةم كارة بطرين بةالم 

كة ئيَمة بة نةخؤش دةَليَن .خنانة نةداتةو بة هيض شيَوةيةك سةرنج لةو رِ ،دةركةويَ و رِةخنة بةو باوةرِة نةدات كة دةيةويَت
مةبةستيةتى امبةر ئةو باوةرِةدا دروست دةبيَ كة بة جؤريَكى تةواو ضاوثؤشي لة هةر جؤرة رِةخنةيةك بكا كة لةبةر دةبيَ

اوةرِة خباتةرِوو، بة بيَ هةَلسةنطاندنى ئةو ب كردنةو ئةو باس ،ة بكات كة لة فيكريدا دةردةكةويَباسي ئةوهةر و  دةركةويَ
 رِواىو تةنانةت ئةطةر ئةو باوةرِةى كة لة زةينى نةخؤشدا دةركةوتووة بة ب بةنرخة ةيةك بؤ دةروونناسقسضونكة هةموو 

 .رِيَطة لة دةربرِينى نةطريَ دووبارة ئةو نابةجيَ و نادروست بيَ خودى
ى كة رِيَطةى ئارةزووة ةنو بريكردنةواو باوةرِئة ةخؤش دةست دةكات بة باس كردنىخؤش درا نبة نة فةرمانانةئةكاتةى كة ئةو 

 . سةركوتكراوةكانى بة ئيَمة نيشان دةدات
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دا نية، و لة ذيَر كاريطةرى رى ثزيشكباوةرِانةى كة لة زةينى نةخؤشدا بةشدارى دةكةن، وةختيَك كة نةخؤش لة ذيَر ضاوديَ مئة
وةيان يَنانةلة بريهيان ئاطايةوة خودجؤريَكى لةخؤباييانة رِيَطة نادا ئةو باوةرِانة بيَنة ويذدانى ش بة نةخؤ ،بةرطرى داية
 .خؤالدةدات

دةروونناس وةكو كانضيةكى  بةالم كاتيَك ئةم باوةرِانة كة لة زةينى نةخؤش دا هةية دةكةويَتة بةردةستى دةروونناسيَكةوة،
 ةكةنى بةرهةمبةش بةش كردن و ثيَكهاتة سادةكانى بةشةكا دواىخستؤتة ناو دةست و  ىةانكةستةكى باوةرِكة ئةم  ليَديَ

 .يَنيَتةدةردكةستةكة ئةوان دةهيَنيَتة دةر و فلزيَكى طران بةها لةو 
يَ مةبةستان بيَت كة بة ب و سةركوتكراوةكانى نةخؤشيَك هةبيَ كة زانيارى خيَراتان لةبارةى ئارةزووة تامةزرؤبنئةطةر ئيَوة 

دةتوانن سوود لةو شيَوازة وةربطرن كة يؤنط و  ،ئةو زانيارية بضيَتة رِيزبةندى فيكرى نةخؤشةوة بةدةست بهيَنن ئةوةى
 .دايان هيَنا( 0902)قوتابيةكانى لة ساَلي

 ئةو شيَوازة بة دةروونناس دةَليَت كة هةمان ئةو رِيَطةيةى كة كيميازانيَك بؤ بةش بةش كردن و شيكارى تومخةكان
 .سةرقالَ بيَ ةوةكارى فيكرر ئةويش بة بةش بةش كردن و شيدةيطريَتةبة
كارى طريَ زةينيةكان و كردارية، بةالم دةربارةى شي كة نريؤتيكيان هةية نةخؤشانةى شيَوازة دةربارةى ئةو مهةَلبةتة ئة

يخ بكةين كة سةركةوتنى زؤريان بةدةست لةوبارةوة دةبيَت ثةيرِةوى لة قوتاخبانةى زورو لةبارةى ثيسكؤزةكان كاريطةرى نية، 
 .هيَناوة

و  وةزيفةتةنيا  ةئاطاوخودئةوان بهيَنينة ويذدانى  تائاطاداية خودكاركردن و هةولَ دان لةسةر ئةو باوةرِانةى كة لة ويذدانى نا
ضونكة بؤ دةست ،نية ئاطاخودو تةنيا رِيَطةى دةست طةيشنت بة ويذدانى نا ،رِؤَليَك نية كة خراوةتة سةرشانى دةروونناس

ليَكدانةوةى خةونةكانى  – 0: تريش لةبةردست داية ميكانيزمىئاطا دوو شيَواز و يان دوو خودطةيشنت بة ويذدانى نا
 .ـانعةيبةكان و كارة رِيَكةوتةكانيسوود وةرطرتن لة  – 3. نةخؤشةكان

 كة ئايا لةباتى ئةوةى بابةتطةليَكىان دابووم بكةم كة بؤ ماوةيةكى دريَذخايةن لة طومى ثةسند خوشكان و برايان دةبيَت
بؤ  تانهةنديَك لة ليَكدانةوةى خةونة جؤراوجؤرةكان ،ثوختة و طشتطري لة تويَذينةوةكانى دةروونناسي خبةمة بةردةستى ئيَوة

 .باس بكةم
انى دةروونناسي خستة ذيَر من بة دوو هؤكار وازم لة ليَكدانةوةى خةون هيَنا و لةبةردةم ئةودا كورتةيةكم لة تويَذينةوةك

 .و هؤكارى يةكةم بة تةواوةتى بابةتى و هؤكارى دووةم ثاَلنةريَكى سانةوى بوو ،ليَكؤَلينةوة
كانى خةَلو والتةدا كة ئةنديَشةكانى هؤكارة بابةتيةكة ئةوةبوو كة بينيم بة هيض جؤريَك شايستة و ثيَويست نية كة من لة

كة بتوانن طرينطى تةوة وةكو ليَكدةرةوةيةكى خةون ناودةربكةم، ضونكة ئيَوة بةر لةوةى لةسةر ئاماجنطةلي ثراكتيكى ضرِبؤ
 .ى ثيَ دةكةنتةطاَلو  ثووضةلَ دةكةنةوةخةون بة دةروونى مرؤظةوة دةرك بكةن خةون  وابةستةييخةون و 

خةون دَلنياترين .ناخودئاطاييةكانخؤية بؤ ناسينى و رِيَطةيةكى سةربة دَلخوازلة رِاستيدا ليَكدانةوةى خةون شيَوازيَكى 
لةم دةروونناسية و هةر كةسيَك دةيةويَت كة لة بوارى دةروونناسيدا خةريكى خويَندنى زانست بيَت ناضارة كة  ثرِةنسييب
كة لة  ئةوة وةالمى دةدةمةوة ،كة ضؤن كةسيَك دةتوانيَت ببيَتة دةروونناس ئةطةر ثرسيارم ليَبكريَ.ا هةنطاو بهاويَذيَرِيَطايةد

و يان ليَكدانةوةى  ،رِيَطةى ليَكؤَلينةوة لة يةكيَك لة خةونةكامنان، هةر ئةو كةسةى كة نةيارى دةرووناسية و دذايةتى دةكات
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بكةن كة رِيَطاضارةى  ىدةبيَت زؤر رِووكةشانة لة خةون برِوانيَت، ئةطةر ئيَوة بة ثيَضةوانةوة قبووَل،لةقةَلةم دةدات ثووضخةون بة
 .ضارةسةردةبيَ ئيَوة ى دةروونناسي بؤدةرووناسي لة رِيَطةى خةونةوة مومكينة ئةو كاتة زؤريَك لة طرفتةكان لوغزةكانى

كضوونى خؤتان قبووَلى بكةن كة ئةو خةونانةى كة شةوانة لة خةودا دةيان بينني لةاليةكةوة زؤرترين ليَ ميَشكىئيَوة دةبيَت لة 
بريكردنةوانةدا لةطةلَ ئةو ولة اليةكى ترةوة  ،ةلَ داهيَنانة شيَت ئاميَزةكاندا هةيةناوةكى لةط وابةستةييدةرةكى و زؤرترين 

 : هيض ئاَلؤزيةك لةم دةربرِينةدا نية.هةيةتى تةواودا مرؤظ لةكاتى بيَدارى و سةالمةتيكة  هةماهةنطةبةرابةر و
ى ئةوةى رلة ب ،ي يةيكة كاريَكى ئاسا ،كانيانخةونةكان و سيماطةلي فريودةر و طؤرِانى كةسايةتيةدةربارةى انةى كة كةسئةو 

تةماشاى دةكةن، بيَنرخرتين و  رسورِمانةوةسةبةكة وةك كاريَك ليَيربِوانن كة شياوى تيَطةيشتنة، وةكو بابةتيَكى بيَسوود و 
رِيزى مرؤظة لةبيَت دة ةوانـى نةخؤشي و ئكةرفيكرية نائاساييةكانى دروست  ثرِةنسيبةرتين بؤضوونيان هةية دةربارةى ناماقوَل

ةوامانة ـةو مرؤظة عـثسثؤرِانى نةخؤشي دةماغيش دةبيَت لة تةك ئ يَكطومان هيضو بةبيَ ، بدةين دا لةقةَلةمعةوامةكان
 .دابنيَني
بيَدارين وةكو دياردةيةكى  كاتيَك كة ئيَمة.بوارى خةون بكةينبؤ ئيَوة داوةت دةكةم تا لةطةلَ من سةفةريَكى كورت  هةنوكة

ئةو نةخؤشانةى كة دةروونناس داوايان ليَدةكات  هاوشيَوةى وود و هيض سةيري خةونةكانى خؤمان دةكةين، دروست بيَس
 .ى نةخؤشةيةكانيان بكةنكةربةديديَكى كةم تةرخةمةوة سةيري هؤكارةكانى دروست 

 .ى زؤرةوة فةرامؤش دةكةينين بة جؤريَكى تةواو و بة خيَراهةروةها ئيَمة خةونةكامنا
سةير  ثرِةنسيبيَكىخؤيان هةية لةسةر  واتايتةنانةت ئةو خةونانةش كة مانايان هةية و  ئيَمة دةربارةى خةون  ةرِى ثووضىباو
ى بيَرِةوشتى كانو نيشانة خراثرِةتكردنةوة و فةرامؤش كردنى خةونةكامنان بة هؤكارى بوونى هةنديَك نيشانةطةلي ،اوةدانر

يَكى خراثي وةهايان اوةرِراوة كة خةَلكى دوونياى كؤن ببة باشي ناس.خةونةكاندا هةيةلة هةنديَك لة  كةقةدةغة نةكراوة 
اى خةون ة بةهـاى ئيَمة طومانيان لمةَلطاى ئيَستـضينى طشتى كؤ هاوشيَوةىو هيض كاميَكيان  ،دةربارةى خةون نةبووة

 .   نةبووة
من دان بةوةدا دةنيَم كة هيض كاتيَك بؤ .وويان بؤ ئاشكرابكاترد تا داهاتخةَلكى دوونياى كؤن ضاوةرِيَي ئةوةيان لة خةون دةك

كة لة ناسينى  كةمةوةشيَواندنة ضاك بئةوةى كة بةهاى خةون لةناو خةَلكى ئاسايي و عامى ئةمرِؤدا بةرزبكةمةوة و ئةو 
اوان و بةنرخ بوونيان فر طةليَكى مةسةلة، ضونكة لة خةوندا ةليَكى جادوويي نادةمة ثالَ خةونهيض سيفةتط ،خةوندا هةية

 . ـت سةرسورِهيَنةرةهةية كة تا رِادةى ثيَويس
قؤناغى يةكةم ئةوةية كة هيض يةكيَك لة خةونةكان بة بينةرى خةون نامؤ نية وهةموو ئةوةى كة تاك لة خةوندا دةيبينيَت 

 .بناَلؤزو ئ بيَ ماناتةنانةت ئةطةر ئةو خةونانة ،ثةيوةندى بة خؤيةوة هةية و ثيَوةى وابةستةية
ة انكة ئةو خةونـ سةرنج دةدةنرِوودةدةن  بؤ سةرةوة نةوة كة لة تةمةنى هةذدة مانطئةطةر ئيَوة لة خةونةكانى منداالن بكؤَل
 .بكريَن شيكارـاسة و زؤر سـادة و سانان و شيـاوى ئةوةن ثيَن

بةالم ئةو ن كة لة رِؤذي ثيَشوودا هةيان بووة، منداالن بة شيَوةيةكى طشتى لةخةونةكانياندا تيَربوونى ئةو ئارةزووانة دةبين
 .بة مانايةكى ديكة مندالَ ئارةزووى تيَرنةكراوى خؤي لة خةوندا بة تيَركراوى دةبينيَتةوة.ئارةزووة نةهاتؤتةدى
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رِؤذى ؤ كارةكانى ، بةَلكو تةنيا بة طةرِانةوة ببة هونةرى ليَكدانةوةى خةون نية بؤ ليَكدانةوةى خةونى منداالن ئيَوة ثيَويستان
 .دةتوانن ئةو خةونة تةفسريبكةن و ليَكى بدةنةوة ،رِابردوويان و ئةو ئارةزووانةى كة رِؤذي ثيَشرت هةيان بووة

رِيَطاضارةى لوغزى خةونى ثيَطةيشتووان و طةورةكان وةكو خةونةكانى منداالن واية، واتة تيَربوونى ئةو ئارةزووانةى  بيَ طومان
 . خؤيدا هةيةتىكة تاك لة ذيانى 

، ئةوكاتة ةوةئةطةر سةيري خةونةكانى كةسيَكى طةورة بكةين بةو ديدةى كة هةر خةونيَك ثةيوةستة بة ئارةزوويةكى تيَرنةكراو
 و بةو مةرجةى كة خةونةكان بة واقيعبينيةكى زياتر بةش بةش و شيكار ،دةتوانني خةون تةفسريبكةين و ليَكى بدةينةوة

ئةم خةونانة لة .ئةو ئارةزووةية كة تيَرنةكراوة كى ترين بابةتيَك كة لة خةونى طةورةكاندا بوونى هةيةيةكةمني و سةرة.بكةين
ةتدا بة شيَوةيةكى طةورةكاندا زؤرجار رِواَلةتى خؤيان دةطؤرِن و بابةتى سةرةكى خةون كة هةمان ئارةزووى تيَرنةكراوة لة بنةرِ

ن كاتيَك كة بةيانى لةخةو رِادةبن لة بريةوةريتاندا زيندووبكةنةوة و ئةوان لةبةر ئيَوة دةبيَت بابةتى طشتى خةو.تر دةردةكةيَ
 .ةئامادةبوون ئيَوةدااى ئاطـخودبكةن كة لة ويذدانى نا طرميانةشاراوةكانى خةون ريكردنةوة و ب ،خؤتانةوة باس بكةن

دةربارةى  دا،تويَذينةوةكانى خؤمان تويَيلة  هةنوكةبابةتى خةون لة رِاستيدا هةمان ئةو قؤناغةية كة ئيَمة  رِواَلةتىطؤرِانى 
رِوون خةون هيَزطةليَكى بةرابةر  رِواَلةتةىئةم طؤرِانى .ةئاشنابووين يدالةطةَل يات بوونى نيشانةكانى نةخؤشي هيسرتدروس

نى نى نيشانةكاكرديَزة بةرابةرانةى كة لة دروست ئةو ه هاوشيَوةى ،كة لة دروست بوونى خةوندا كاريطةرى هةية دةكاتةوة
 .كاريطةرى دادةنيَ يدانةخؤش

و ئارةزووة دةطريَتةوة كة لة ويذدانى  ريكردنةوةبابةتى خةون هةمان بابةتى طؤرِانى ئةو رِواَلةتةية كة جيَطةى ئةو ب
دا كاريطةرى هةمان تيلة رِاس ،و دةركةوتنةوةى لة خةوندا بة حاَلةتيَكى ديكة ،ى ئارةزووةو ئةم طؤرِانى رِواَلةت يةئاطاداخودنا

 .يان هيَزة بةرطرى كةرةكانةو كان رةةيَزرهيَزة ثا
ئةم هيَزة بةرطرى كةرانة رِيَطةى ئةوة دةطرن كة ئارةزووى تيَرنةكراو و حةزى سةركوتكراو لة ويذدانى ،لةكاتى بيَداريدا

بطرن ئةم  توانايان نية كة رِيَطةى ئةوة بةالم لة كاتى خةودا ئةو هيَزانة ئةوةندة،ئاطا بضنخودئاطاوة بةرةو ويذدانى خودنا
ئاطاوة و تةنيا كاريَك كة ئةم هيَزة بةرطرى كةرانة دةتوانن ئةجنامى بدةن ئةوةية كة دةمامكيَك خودحةزانة بضنة ويذدانى 

م ، لةشيَم ئارةزووة سةركوتكراوة دةبةخئةم دةمامكة شيَوةيةكى ديكة بةو  ،دةكةنة سةر رِووى ئةو ئارةزووة سةركوتكراوانة
تواناى تيَطةيشتنى  ياهيسرتتووشبوو بةناتوانيَت بابةتى سةرةكى خةون تيَبطات، هةروةك كة نةخؤشي ، بينةربارةوة خةون 

  .و نيشانةكانى نةخؤشي نية ياهيسرت دروست كةرىثةيوةندى نيَوان هؤكارى 
ى خةون و بابةتى رِووكةشي شاراوةكان ةريكردنةونيَوان بكة لة  ىثةيوةنديةئةو ويَنةى  ،بةم كارةئيَوة دةتوانن خؤتان رِازى بكةن 

ئيَوة . رى نةخؤشيدا باوةدروست كة نةخؤشي و هؤكارى سةرةكىى نةكة لة نيَوان نيشا شةيوةنديةخةوندا هةية و لةطةلَ ئةو ث
بةش بةش كردن و  يتويَلة وةكو ئةوةى كة دةروونشيكار ،ئةم ثةيوةندية بناسنةوة ،ليَكدانةوةى خةوندا تويَيدةتوانن لة 

 .رى نةخؤشي دةدؤزيَتةوةةـــدروست كثةيوةندى نيَوان نيشانةكانى نةخؤشي و هؤكارى سةرةكى  داشيكارى دةروونى نةخؤش
دةكةن كة لة نيَوان بابةتى ئاشكراى خةون و كؤمةَليَك لةو  ةموباالتةوة سةيري ئةو ثةيوةنديئيَوة زؤربةتان بة ديديَكى بيَ

 ريكردنةوةبةالم لة رِيَطةى هةمان ثةيوةندية كة ئيَوة دةتوانن دةستان بطاتة ب،كة هؤكارى دروست كةرى خةونن هةيةباوةرِانةدا 
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ئةوةى كة دةروونناس دةتوانيَت لة رِيَطةى ئةو ثةيوةنديةى كة لة نيَوان نيشانةكانى دروست هاوشيَوةى ،شاراوةكانى خةون
 .ريَ شاراوةكانى دا هةية دةستى بةم طريَية رِابطاتنةخؤشي و بريةوةريةكانى رِابردووى نةخؤش و ط

زؤر زوو نيشامنان دةدةن كة تا ض رِادةيةك خةونى  ،رِيَطةيةوة دةتوانني دةستمان ثيَي بطات مشاراوةكانى خةون كة لة بريكردنةوة
ارةزوويةكة لة رِؤذي ثيَشوودا طةورةكان لة خةونى منداالن دةضيَ و هةروةك كة باسي ليَوةكرا هؤكارى خةون بينينى منداالن ئ

شاراوةكانى خةون هةمان ئةو ئارةزووةية كة لة كاتةكانى رِابردوودا  ريكردنةوةلة طةورةكانيشدا ب ،يندا تيَرنةكراوةلة خةون بين
 .نةكراوةتيَر

طةى بابةتى خةونيان جيَ هةنوكةشاراوانةي كة بؤ ئيَمة ئاشكرابوون و ريكردنةوة واتة هةمان ئةو ب ،ماناى رِاستةقينةى خةون
ماناى رِاستةقينةى خةون ثةيوةندى رِاستةوخؤي لةطةلَ ئةزموونةكانى رِؤذى ،تةواوةتى بؤ ئيَمة دةرك دةكريَنو بة ،طرتؤتةوة

 .رِابردووى ئيَمةدا هةية و بابةتى خةون لة رِاستيدا هاتنةدى ئارةزوويةكة لة جيهانى واقيعدا تيَرنةكراوة
ئةو خةونةى كة بينيوتانة ئةوتان لةبريماوة ولة رِاستيدا دةربرِي هاتنةدى ئارةزووة خةون وةسنت بابةتى كاتيَك كة لة خةو هةلَ د

 .ديكة دةردةكةون ىيةكبةسيما اوانة لة خةوندا بة شيَوة ورضةثيَنوةكانة، بةالم ئةم ئارةزووة راضةثيَن
ؤرِيَ و بؤ ئةو وونة شاراوةكانى خةون رِواَلةتى خؤي تيَدا دةطكة بؤض داقؤناغيَك ةكى ترةوة لةهةروةها ئيَوة دةتوانن لة رِيَطةي

ستيدا الة رِ( كارى خةون)، ئيَمة ئةو قؤناغة ناودةنيَني ضةند بؤضوونيَك بةدةست بهيَنن،كة لة خةودا دةيبينني تنة دةطؤرِيَخةو
 .ودا دةردةكةونى تر لة خةيةكشاراوةكانى خةون بة شيَوة ريكردنةوةخةون قؤناغيَكة كة تيَيدا بكارى 

ضونكة ئةطةرى ئةوة بة ئيَمة دةبةخشيَت تا دةربارةى خةون  ،تيؤري لةخؤبطريَئةم قؤناغة شايةنى ئةوةية بةبةرهةمرتين 
 بيَطومان ئةو قؤناغة.ئةم ئةطةرة بةدى ناكريَتردا مةسةلةيةكى دةست بكةين بة ليَكؤَلينةوة، لة كاتيَكدا لة هيض قؤناغ و 

 وردترو يان ئةطةر بةجؤريَكى تر  ،ئاطادا رِوودةداخودلة ويذدانى نا (اوةكان بؤ بابةتى خةونرضةثيَنشاراوة  ةبريكردنةوطؤرِانى )
ئاطا خودئاطا و ويذدانى ناخودويذدانى   ويَنةى ،يةكجودا لة دةروونى ئةم قؤناغة لة نيَوان دوو سيستةمى  بربِيندةري 

و قؤناغةكانى ديكة وى جيَطؤرِكيَ لة هةمــغو قؤنا تيَ هةَلكيَشانةدا قؤناغى ناسراوانلةنيَوان ئةو قؤناغة تازة .رِوودةدات
 .اى سةرنـج دانةزياترجيَط

كؤبوونةوةى ضةندين فيكر و دةركةوتنةوةيانة لة خةودا بة شيَوةى سيمبووليَك كة هةمان  تيَ هةَلكيَشانمةبةست لة قؤناغى 
و يان بةش بةش و  ،ةكانة و ئةطةر ئةم سيمبوولة تةفسري و رِاظةكيَشراوتيَ هةَلئةم سيمبوولة نيشان دةرى تةواوى بؤضوونة 

 . ئاشكرادةبن كة ثةيوةنديان لةطةلَ ئةودا هةية ريكردنةوانةتةواوى ئةو ب ،شيكاربكةين
ةون واتة كارى خ ،ان دوو طروثي فيكرى دروست دةبيَتقؤناغيَكى تايبةتة كة لة دةرةجنامى بةريةككةوتنى نيَو (كارى خةون )

 بريكردنةوة شيَوةىكة ئةم قؤناغة كاريطةرترين هؤكارى طؤرِانى  لةوة دةضيَفيكرى و دةرووني ية و  ليَكرتازانى دةرةجنامى
بة  ،بؤ نيشانةكانى نةخؤشي دةطؤرِيَن راوةكانضةثيَنشاراوةكانى خةون بيَت بؤ خةونى رِواَلةتى كة لة ماوةى ئةم قؤناغةدا طريَ 

بة شيَوةيةكى تةواو  رجةى كة طريَراوةكان لة شيَوةى نيشانةطةلي نةخؤشيدا دةردةكةون بةو مةيَنضةثمانايةكى تر طريَ 
 .نةبووبيَ دنضةثانتووشي 
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و يان بةش بةش كردن و شيكارى خةوندا رِيَطة دةدؤزنةوة كة  ،ليَكدانةوةلة تةفسري و ةوة سةرسورِمانى زؤر بةئيَوة  هةروةها
منداَليدا هةمان بووة و  قؤناغىكة لة  وة هةيةبةو ئةزموون و كاريطةريانةةيوةندى ونةكامنان ثبيَطومان بةشيَكى طةورة لة خة

 .بؤ خةونةكانى خؤتان بطةرِيَنةوة باشرت دةرك بكةن طةر ةم حةقيقةتةدةتوانن ئ
يَتةوة بةو جؤرةى كة خؤي دةبرِيَ و بؤ رِابردووى خؤي دةطةرِ قؤناغى منداَلىمرؤظ  ،لةو ذيانةدا كة مرؤظ لة خةوندا هةيةتى

 .بووة هةبووة و هةموو ئةو ئارةزوو و سيفةتانة زيندوو دةكاتةوة كة لة رِابردوو هةي
ضاالكيةكان، : هيَزيَكى بةرطرى كةر بوونى نية تا رِيَطة لة دةركةوتنى هةنديَك لة مةسةلة لةوانة (جيهانى خةون)لةم جيهانةدا

كة هةمان خةونى منداَلة  داةم خةونةى مرؤظلو  ،بطريَ وةى فؤرمةلةبووة كردةدذكراو و باال  طةىل، ئارةزووكانضةثاندنة
 يَكى وةهامنداَلمنداَليَكى ديكة طةشة دةكات كة لة هةرجؤرة طريَيةك و ئارةزوويةكى ضةثيَنراو خاَلي ية و ئيَمة  هاوشيَوةى
نةكردووة و  نارِةحةتىمرؤظيَك كة شارستانيةت  ،لةقةَلةم دةدةين ىى ئاسايي و تةندروستطريَيةكى نية بة مرؤظجؤرة كة هيض 

 .و دروست طةشةى كردووة ذيارنةبؤتة قوربانى سانا يان بة مانايةكى 
نيشانةطةليَكى تايبةتى دروست زؤرجار هةروةها من دةمةويَت بؤ ئيَوةى باس بكةم كة ويذدانى ناخودئاطا لةبابةتى خةوندا 

ئةم نيشانانة لة كةسيَكةوة بؤ كةسيَكى ديكة ضةند .نةوةى طريَ سيَكسيةكانننيشاندا دةكات كة ئةم نيشانانة تةنيا بؤ
 .جياوازيةكى جوزئيان هةية

 ناضيَلةوة ، هةية ةشةكانةوةكدَل ان بة ئةفسانة كؤنةكان و ضريؤكة بةالم بةشيَك لةم نيشانانة اليةنى سيَكسيان نية و ثةيوةندي
 شيكارخةونةوة رِوون بكريَنةوة و  ليَكدانةوةىلة رِيَطةى تةفسري و بشيَ ،يةكة بةرهةمى فيكرى عاميانةكة ئةم خةياالنة 

 .بكريَن
ةكان خةوة ترسناك ويَنا بكةندواجار ئيَوة ئاطادار دةكةمةوة كة بة هيض شيَوةيةك مؤَلةتيَكى لةم جؤرة بة خؤتان نةدةن كة

 . كة لة جيهانى بيَداريدا تيَرنةكراونايةتى هةية دذ داواتة تيَرنةبوونى ئةو ئارةزووانة ،لةطةلَ هؤكارى سةرةكى خةون
بوونيان هاوشيَوةى و هؤكارى دروست  وايةخةونةكانى تر كةكان وةكوكة خةونة ترسنا ة حةقيقةتيَكة ضاوثؤشي ليَناكريَئةم

 .يَكبدةينةوةلرِاظة و، بةم ثيَية بةرلةوةى كة دةربارةى ئةم جؤرة خةونانة داوةري بكةين، دةبيَت ئةوان خةونةكانى ترة
 ،بكاويَناى كى سانا كة هةموو كةسيَك ، بةرِيَطةيةةى كة لة خةونيَكى ترسناكدا هةيةكة ئةو خرؤشان و ترس ثيَويستة بطوتريَ

 ،كة لة نيَوان ترس و خةونى ترسناكدا هةية وابةستةيةىنية بة بابةتى خةونةوة، بةَلكو زةرورةتى قبَوولَ كردنى ئةو  وابةستة
 .ى زانيارى ثيَويستة دةربارةى خرؤشانة نريؤتيكيةكانبوونهةهةمان 

كة خةريكة دةسةالت  ةوةضةثيَنراون تا لة رِيَطةى خرؤشانى ئارةزووطةليَكى مكانى وةةكرددذةخرؤشان و ترس يةكيَكة لة 
 بكريَ شيكار و ترس لة خةوندا بة سانايي دةشيَ ثشيَوىو دةركةوتنى  ،و خامؤش بكا بكاتةوةرِةت ،دةست وخراث بن دةطرنة

 .لة خةونةكان برِوانني ةوةتيَركردنى ئارةزووةكانى بةو مةرجةى كة لة رِوانطة
بةر ى خستة ةكزانياري ةيةبةخش بوو، ضونكة ئةم تويَذينةوينةوة لة خةون كاريَكى زؤر سوود تويَذكرد تان تيَبينهةروةك كة 

 .دةست دةكةوت طرفتى تر بة ة بة ليَكؤَلينةوة لة مةسةلةكاندةستى ئيَمة كة ئةم زانياري
كةسانى دةروونى بةالم لة رِاستيدا بة ليَكؤَلينةوةى خةون بؤ بابةتيَك رِيَنويَنى كراين كة ثةيوةست بوو بة ضارةسةركردنى 

 . نريؤتيكةوة
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تى زؤر بة ئاسانى تيَي دةطةن بةو مةرجةى كة بةرطريةكانى نةخؤش طرف دةرم برِيوةئةوةى كة تا هةنوكة دةربارةى خةون 
 .دروست نةكات

هةروةها و  ،نةخؤشةكان راوةكانىضةثيَنوى ئيَمة دةربارةى خةون ئيَمة بةرةو ناسينى ئارةزووة شاراوة كانبةم ثيَية ليَكؤَلينةوة
 .ة لــة دةروونى ئةواندا كةَلةكةبووة كـ ى دةكاترِيَنويَن ةناسينى ئةو طريَيانـ

كان دةدةين كة سةرنج لة سيَيةمني دياردةى طروثة فيكرية،ى نوكتة و خةوندواى تاووتويَكردن و ليَكؤَلينةوة ئيَستا 
 .وردةكانى دةروونناسي ئامرازةان و ية يةكيَكة لة ميكانيزمةكـةوةى ئةم دياردةليَكؤَلينـ

سياييةكان ئةم دياردةية هةمان ئةو هةَلة بضووكانةن كة لة هةموو مرؤظيَكةوة دةردةكةون و لة اليةن هةر دوو طروثي مرؤظة ئا
واية و  ةك كة ئةم دياردةية وةكو ياسايةكى طشتىرِيَطةيبة  ،هةية ئةجنام دةدريَتيَك ضوونى دةماريان و ئةو مرؤظانةى كة 

 .بةشيَك لةم دياردةية فةرامؤش كردنى شتةكانة ،زؤرجار طرينطى ثيَنادريَ
يَك جار ئةوةى فةرامؤش كراوة بريديَتةوة، بؤ منوونة دياردةى فةرامؤش كردن كاريَكة كة ئةطةرى بة بريهاتنةوةى هةية و هةند

ويَرِاى ئةوانةش لة هةَلة بضووكةكانى .تووشي طرفت دةبني نةوةى ناوى دروستى كةسةكان و يان شتةكانتهةنديَك جار لة بريها
، كةم تةرخةمى و سيستى تةتةَلةكردنى زمان لة قسةكردن، هةَلةكردن لة نوسني، هةَلة لة خويَندنةوةبة ديكة دةتوانني ئاماذة 

 . لةكارةكان، ون كردن و يان شكاندنى شتةكان بكةين
لة رِوانطةى نةبيَ ثيَويست  كة لةوة دةضيَئاسايي و سروشتى خؤ دةنويَنن و  طةليكار بة ا،لةسةرةوة باس كرةى هةموو ئةو

 .دريَ ى ئاساين سةرجنيان ليَ نايَكة كارئةم حاَلةتانة بةهؤي ئةوةى كو زؤرجار  ،لةم كارانة بكؤَلريَتةوة دةروونناسيةوة
كار و رِةفتار طةليَك هةن كة خةَلك بة بيَ ئةوةى كةطرينطيان ثيَ بدةن ئةجناميان دةدةن، و  ،ويَرِاى ئةم حاَلةتانةى كة باس كرا
هةَلة بضووكانة لة رِوانطةى دةروونناسيةوة سةيري ئةم بة هيض شيَوةيةك ثيَويست نية كة لة رِوانطةى كةسانى ئاساييةوة 

 .بكريَ
و لة ذيَر ليَوةوة ورتةورت بريتية لة ئاواز خويَندن و ليَدان لة شتةكان  ،بةشيَكى ترى ئةم دياردةية كة بة ئاسايي خؤي دةنويَينَ

 .ةربيَ دةنطى دةبةنةسو بةردةوام ئةو رِةفتارانة بة  ،ئةم كار و هةَلة بضووكانة لة رِوانطةى خةَلكيةوة بايةخيان نية.كردن
هؤكارى دروست و  نةوةيَليَك بدرئةم رِةفتارانة بة دَلنيايي و ئاسانى  ريَبةردةوام مانايان هةية و دةتوانبةالم ئةم رِةفتارانة 

 .يَربوونيان ديارى بك
ئةم  و ياخود ،هةية يانئاطادا بوونخودئةم رِةفتارانة جاريَكى ديكة دةربرِي ئةو ثاَلنةر و مةبةستانةية كة لة ويذدانى نا

دروست ة وةك طريَيانـئارةزوو و  مئة هةنوكةكة ئيَمة  نطريَيانةو كراوضةثيَن ئارةزووةهةمان ئةو رِةفتارانة رِاستةوخؤ زادةى 
 .ـني ةكان دةناسنةخؤشي و دروست كةرى خةونــةرى نيشانةكانى ك

خةون ببيَتة  هاوشيَوةىلةوانةية  ،ة بكؤَلينةوةئةم رِةفتارانة وةكو نيشانةكانى نةخؤشي ثلةى خؤيان هةية و ئةطةر لةم رِةفتاران
لةوانةيشة لة رِيَطةى ليَكؤَلينةوةى ئةم رِةفتارانةوة بتوانريَت ،ازة شاراوةكانى فيكر ئاشكراببيَتهؤي ئةوةى كة هةنديَك لة رِ

 .طرينطرتين رِازة فيكريةكان بناسريَنةوة
انى ة لة سةرجةمدا ثاَلنةرةكــبةَلطةى ئةوةية ك ،سانايي ئةجنام بدريَن ئةطةر ئةم رِةفتارانة لة مرؤظى تةندروستدا جارجار و بة

 .كردووة ضةثاندن ةوى بة جؤريَكى سةركةوتوانة تووشيئــ ،ئاطاخودويذدانى نا
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 .طوزاربيَتس سةركةوتوانةية سوثا دنةضةثانئةم كةسة دةبيَت لةبةر ئةم 
و  ضةثاندنضونكة ئةوان دةيسةمليَنن كة  ،ؤريةكى بةنرخ دةخةنةرِووكة رِةفتارطةليَكى ئةوتؤ ئةجنام دةدةن تي ئةم كةسانةى

 .مةتيشدا رِوودةداتة لة دؤخي سةالثرِؤسةيــةكـ ،دنى جيَطؤرِكيَخوَلقانـ
ضوارضيَوةيةكى  كةوتوونةتةى كردنى ذيانى فيكرى و دةروونى دةرووناسان بؤ ديار، هةنوكة تيَبينيتان كردوةهةروةك كة تا 

 .وةرِؤشنة
 مةسةلةيةكداةروونناس هيض كاريَك بضووك نية، هيض شتيَك ئيختيارى و رِيَكةوت نية، ئةوان لة هةرجوَلة و لة هةر بؤ د

 .ندا دةطةرِيَنفيةكاكابةدواى ثاَلنةرة 
برِواى  كة بة طةليَكى جياواز بدؤزنةوة و ئةوةىحاَلةتيَكى تايبةتى دةروونى ثاَلنةرةروونناسان هةولَ دةدةن تا بؤ لة رِاستيدا د

 .دا بةرابةربيَك لة هؤكارة دةروونيةكاندةبيَت لةطةلَ يةكيَ،خؤي دةنويَنىَئةو وةكو هؤكاريَكى غةريزى 
 ،ضةثيَنراوةئيَستا ئةطةر ئيَوة هةموو ئةو حاَلةتانة كة بؤ دؤزينةوةى ئةوةى كة شاراوةتةوة يان فةرامؤش كراوة يان  

ثةيوةندى ئازاد و هةروةها لة رِيَطةى  تويَيو باوةرِانةية كة نةخؤش لة مةبةست لة تةواوى حاَلةتةكان، ئة)كؤبكةنةوة
بؤ ئةو حاَلةتانة زيادبكةين كة لة كاتى تؤكمة و ئةطةر دةرةجناميَكى  (َلة و كةموكورِيانةى نيشان داوةخةونةكانةوة، ئةو هة

 ،ةينخبرِيَك ةتانة لة زةينى خؤماندا و هةموو ئةو حاَل وةبةدةست هاتوو ضارةسةرى نةخؤشدا  ،بةش بةش كردن و شيكارى
ى ثيَويست بة رِادة ،طرينط و كارة دذوارة ؤ هاتنةدى ئةم ئاماجنةــب شيَوازانة مئة داسةرجةمكة لة  باوةرِلةطةلَ من دةبنة هاو

 .طوجناوبووة
اطاى ئيَمةداية و ئةم ئخودى نةخؤشي كة لة ويذدانى ناكةرة هؤكارة دةروونيةكانى دروست ضونكة ئاماجنى ئيَمة ئةوةبوو ك

 وةئاطاخودويذدانى  نةن هيَنيبياو  ،ئاطادا بهيَنينةدةرخودلة ويذدانى نا ةلة شيَوةى نيشانةكانى نةخؤشي دةركةوتوون هؤكارانة
 .يَانى ئةو هؤكارانة رِزطارمان بتا لة نارِةحةتى و نارِيَكيةك

 ،ؤمان لةبوارى دةروونى مرؤظةكانؤشةكان داومانة زانياريةكانى خئيَستا ئةطةر ويَرِاى ئةو هةوَلانةى كة بؤ ضارةسةركردنى نةخ
 .رةوة كاريَكى نائاسايش ئةجنام دراوةبواو ئةو كاتة لة ،ةوة ثةرةثيَ بدةيندروست و نةخؤشةكانتةنبة مرؤظة 

 ،ـان طرتووةلةبةرضاوم م كارة طرينطةلةوانةية لة زةينى ئيَوةدا ئةم باوةرِة دروست ببيَت كة ئةو شيَواز و تةكنيكةى كة بؤ ئة
 .ـةطرفتة، بـةالم زؤر ئاَلؤز و بو دَلنياكةرة تؤكمةكى شيَوازيَ هةرضةندة

 .نيضدةدا كة ئيَمة بة دواي بةرابةرةةتى اوبة تةوةدا انبةتمن ئةو شيَوازة لةطةلَ ئةو با باوةرِىبة
و  ،يندا دروست بيبَةؤماتيكى لة زبة شيَوةيةكى ئؤتاو ئاشكراية كة ئةم رِيَطةية وةك ئةو رِةوتة نية كة وةك شيعر وبةالم تة

 .ثيَويستى بة فيَربوون هةية خانة ناسيهونةرى جةراحى و  هاوشيَوةىبةَلكو  ،ئيلهام بيَت يان
يةكى زؤر لةبارةى دةروونناسي لةاليةن خةَلكةوة كراوة، ردادوة ثاوكة لة ئةور لةو بابةتة سةرتان بسورِميَ لةوانةيةئيَوة 

و هيض كاتيَك زانستى دةروونناسيان  ،يَك كة زؤربةيان هيض زانياريةكيان دةربارةى تةكنيك و هونةرى دةروونناسي نيةخةَلكان
 .ليَرةدا بيسةمليَنم كة دؤزينةوةكانى من دةربارةى دةرووناسي دروست و كردارية مةبةستمةبةكارنةهيَناوة، من 

بووة، بؤية ئةوان دذايةتيةكى تونديان هةكة بؤضوونى زانستيان  ةهةبوون يشدا كةسانيَكنةيارانى دةروونناسي اولة ن
بةم بةَلطةية ئةم  ،ةكى ميكروسكؤثيك بةدةست دةهيَينَبؤ منوونة كةسيَك كة دةرةجناميَك لة تاقيكردنةوةي،نةدةبرِىردة
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ة كة بة ميكرؤسكؤثيك ةوئةو تواناى ئةوةى نية ئةوة رِةتكات.ة كة بة ضاوى الوازةوة نايةتةدىدةرةجنامة رِةت ناكاتةو
 لةبةرئةوةى بابةتةكانى دةروونناسي تا ئةم رِادةية بابةتى و ئاسان دةستطريةربارةى دةروووناسي بةم جؤرةنية،بةالم د،دةيبينيَت

 .كانةوة هةيةبةوَثشت عةدةسةكانى ميكرؤسكلة يعةى كة و بةرِواَلةت واقيعى ئةوان كةمرتة لةو واق ،نابن
هةر كةسيَك كة  ،ئاطاوةخودو ضؤتة ويذدانى ناراوة ضةثيَنئاطا كة خودت تا ئةوة بطةرِيَنيَتةوة بؤ ويذدانى دةروونناس هةولَ دةدا

ى ئاشكرانةكراو بة و دةيةويَت ئةوان ،بؤتةوة ضةثاندندةربارةى دةرووناسي داوةرى دةكات حةمتةن رِووبةرِووى ثرِؤسةطةليَكى 
بةم  (ئاطايةوةخودئاطايداية بيهيَنيَتة ويذدانى خوديةويَت ئةوةى كة لة ويذدانى نانةخؤش ناكة دروست وةكو ئةوةى )بهيََليَتةوة

 .ثيَية ئةم ئارةزووة بة شيَوةيةكى ديكة دةردةكةويَت و دةروونناسي رِةت دةكاتةوة
بة  ةدى دةكةين،كة لة نةخؤشةكانى خؤماندا دةيبينني لة نةيارةكانيشماندا ب نانةىضةثاندنيشانة و ئةو  جار هةمانئيَمة زؤربة

 .دةوةسيتَ دنانةضةثانئةو هةمان لة ذيَر ثاَلنةر و كيَشكردنى  ،دةسةالتى داوةرى ئةوان تا رِادةى طرينطى دان هةمان شيَوة
يةكى توند و ئيهانةبؤ منوونة رِةت كردنةوةى خةونةكان بة)ة رِادةبةدةرى ويذدانى ناخودئاطانابةجيَ و خؤبةطةورةزانى ل فيزى

اوةكان بؤ دةروونى خؤمان و رضةثيَن بريكردنةوةةكيَكة لة طرينطرتين هؤكارةكان بؤ ثيَشطرتن لة ضوونى طريَيةكان وي (ئةوتؤوة
 .طريَاوةكان بؤ ناو خؤي دةرضةثيَنخودئاطاية كة رِيَطة لة ضوونةناوةوةى بؤضوونة لة رِاستيدا ئةوة فيزى ويذدانى 

شة كة يفيز هةمانة هؤي ئةوةى تا خةَلك واقيع سةخت و درةنط قبوولَ بكةن و ئةم فيزة يةكيَكة لةو هؤكارانةى كة كة دةبيَت
و لةبري ئةو بابةتطةليَكى تازة جيَطاى  ،ئاطادا كةَلةكةبووة بيَتةدةرخودتاوةكو ئةوةى لة ويذدانى نا رِيَطة لةوة دةطريَ

 .ةنبكخةَلك دةروونناسي قبوولَ  ات ةكابطريَتةوة كة لةطةلَ فيكرى تاكدا دذنية و دواجار ئةو فيزةية رِيَطرى لةوة د
 



ww.dengekan.comw Page 61 
 

 وانةى ضوارةم
دةروونناسي، تا ئةوةى كة ئيَمة بة يارمةتى شيَوازةكانى  نية كة ئيَوة هةنوكة دةتانةويَ يَكخوشكان و برايان طومان

 .اوةكان دؤزيومانةتةوة، بؤتانى باس بكةمرضةثيَرى نةخؤشي و ئارةزووة كةدروست طريَيةكانى لة
 : لة بابةتيَك بدويَني ئةويش ئةوةية كةثيَويستة و ثيَش هةموو شتيَك  لةسةرةتا

ى بةردةوام كة لة رِاستيدا بة شيَوة دةطةرِيَن دانيشانة نةخؤشيةكانى ئةو نةخؤشانة بةدواىتويَذينةوةكانى دةروونناسي 
اوةكان رضةثيَنرى نةخؤشي و كة دروستئةم بابةتة دةري دةخات كة ئارةزووةكانى .بةسةرةوةية كاريطةرى ذيانى سيَكسيان
و هةروةها ئةو بابةتة ئيَمة ناضار دةكات تا طومان بكةين كة لة نيَوان  ،غةريزيان هةية سيَكسيسروشت و ناوةندةطةليَكى 

م هؤكارى سيَكسي دةكةويَتة ثيَشةوةى هؤكارةكانى ديكةوة و ئة ،دةبنة مايةى دروست بوونى نةخؤشي ئةو هؤكارانةى كة 
 .كاريطةرترينيانة داذن و ثياو ىة هةر دوو رِةطةزهؤكارة ل

ليَكؤَلينةوة  ئارةزوو دةكةنتةنانةت ئةو كةسانةى كة ،ة رِووى ئارةزووة قبَوولَ ناكريَل كرددةزامن ئةوةى كة باسم 
، رِؤيم كردووةرة سيَكسيةكان زيَدةكةن كة من دةربارةى رِؤلَ و كاريطةرى هؤكاويَنا دة تاووتوىَ بكةن، دةروونناسيةكانى من

و ضةثاندن ئةوان بةم ثرسيارة رِووبةرِووى من دةبنةوة كة بؤضي خرؤشانة دةروونيةكانى ديكة ناتوانن ئةوةى كة من  بةناوى 
 دياردةى جيَطؤرِكيَ باسم كرد دروست بكات؟

تا ئةم ئاستة نية،  دنيانضةثانى دروست كردنى ابدةمةوة كة نازامن بؤضى هؤكارة دةروونيةكانى تر توان من تةنيا دةتوامن وةالم
 دنضةثانبةالم ئةزموون نيشانى دةدات كة تةواوى هؤكارة دةروونيةكان جطة لة هؤكارى سيَكسي ئةو تواناييةى نية كة 

 . دروست بكات
طةلَ واتة كاتيَك كة لة ،، لةسةرةتادادنضةثانهؤكارى سيَكسي يان كاريطةرترين ئةو هؤكارةى كة دةبيَتة هؤي دروست بوونى 

وةكو  متةنيا ئةو ،لةاليةن خؤمشةوة جيَطاى قبوولَ كردن نةبوو (0192)برؤيةر بة نوسينى ثةرتووكيَكةوة سةرقالَ بووم 
ينةوةبووم، رِووبةرِووى منوونةطةليَكى جواروجؤربوومةوة و هةموو تويَذدا بوو، بةالم كاتيَك كة خةريكى طرميانةيةك لة ميَشك

 .ضةثاندنكة هؤكارى سيَكسي كاريطةرترين هؤكارة بؤ دروست كردنى ئةو منوونانة سةَلمانديان 
لةنيَوان ئيَوةدا طويَطرانى خؤشةويست ضةند كةسيَك لة نزيكرتين هاوةالن و ثةيرِةوانى منيش بةدى دةكريَن كة لةطةلَ من بؤ 

 : لةوان تويَذينةوة و ثرسياربكةن، وةالم دةبيستنةوة كة ،،ةهاتوون ورسرتئيَرة واتة 
سيَكسي كاريطةرترين هؤكارى يان نةبوو كة هؤكارى ةرِوانةكانى منيان رِةت كردؤتةوة و بدةربرِيئةوانيش لةسةرةتادا تةواوى 

و ئةوكاتة تاقيكردنةوةكانيان ئةوانى ناضاركرد تا وتةكانى من  ،نة تا ئةو كاتةى كة خؤيان دةستيان كرد بة تاقيكردنةوةدضةثان
 .قبوولَ بكةن
، ضونكة نةخؤشةكان لةبري ةفتارى نةخؤشةكانةوة ئاشكرانابيَبة شيَوةيةكى ورد و سانا لة رِ روستى ئةو تيؤريةسةملاندنى د

سيَكسيةكانى خؤيان خبةنةرِوو، بة دةسةالتى هةرضي زياترةوة  مةسةلةئةوةى كة بة ويستى خؤيان ضةند زانياريةك دةربارةى 
 .ننيو رِاشكاو سيَكسيةكان رِاستطؤ مةسةلةة بنةرِةتدا دةربارةى نة بشارنةوة، خةَلكى لمةسةالهةولَ دةدةن ئةو 

 .بةَلكو ئةوان دةشارنةوة ،ئةوان ويَرِاى ئةوةى كة ثةيوةندية سيَكسيةكان وبابةتة سيَكسيةكانى خؤيان ئازادانة باس ناكةن
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ةكةن و طواية ئاوو و هةواى دوونياي سيَكسيةكاندا ثؤشاك و شارةوةيةكى طةورة لةبةرد مةسةلةلة بنةرِةتدا خةَلك لةبةرامبةر 
ضونكة لة رِاستيدا خؤر و رِةوتى هةواى دوونياى سيَكس لة كةنارى شارستانيةتى  ،سيَكس تؤفانيَكى توندة، ئةوان هةَلة ناكةن

ة كة ئازادانة ئارةزووان نيةـاى ئةوةمض يةكيَك لة ئيَمة توانـو هيئةمرِؤي دوونياى ئيَمة ئةوةندة يارمةتى دةر نية 
 .خبةينةرِووسيَكسيةكانى خؤمان 

بةالم كاتيَك كة نةخؤشةكانى ئيَوة تيَدةطةن تا ئةو كاتةى كة لةذيَر ضارةسةرى ئيَوةدان ئازادن لة باس كردنى ئارةزووة 
الدةدةن و دةرفةت بة ئيَوة دةدةن تا  خؤيان و ئارةزووة سيَكسيةكاني كانضاالكية سةرسيَكسيةكانيان، ئةوكاتة ثةردة لة

 .نى باس كردنة و طرينطة داوةرى بكةكة شايةن ،ةربارةى ئةم مةسةلةيةد
و لةطةلَ ئةوانى ديكة  طريؤدةن داو شةرمة نيثؤشكؤت و بةندى ئةم جيَطةى داخة دةروون ثزيشكان و دةروونناسانى ئيَمةش لة 

نى خؤيان بكةن و لة خستنةرِووى ئةم دةكةن كة لةوبارةوة ثرسيار لة نةخؤشةكا ان نية، ضونكة زؤربةيان شةرمهيَندة جياوازي
 .رِادةكةنمةسةلةية 

 .ئةجنام دراوةكة لة اليةن خؤمةوة  وة بكاريَمـةةوة و تويَذينةواندؤزين بةوئيَستا رِوخسةت دةخوازم 
ى كة تةواوى نيشانةكانى نةخؤشي زادة سةرجنمدا ،لة تويَذينةوةكانى دواتردا كة خؤم دةربارةى نةخؤشةكان ئةجنامم دابوو

 .ةرِوحية بةراييةكان بوو هيَدمةئةزمووونة هةنوكةييةكان نني، بةَلكو سةرضاوةى هةنديَك لة نارِةحةتى و نيشانةكانى نةخؤشي، 
كة هؤكارى دروست كةرى نةخؤشي  ويَنام دةكرد، ضونكة من طةياندؤزينةوةكانى ثيَشووى من د ةب زيانىئةم دؤزينةوة تازةية 

بةش بةشكردن و  تويَيلة نةخؤش داوة، دواتر لة هيَدمةى تى دةركةوتنى نةخؤشيهةمان ئةو هؤكارةية كة لةكا
تةنيا هؤكارى  ،دةركةوتنى نةخؤشيدا بةدى دةكريَ كة هؤكارى نةخؤشي كة لةكاتى سةرجنمدا ،دةروونشيكارى نةخؤشةكاندا

كاتى منداَلي و كاتى لة رى نةخؤشي نية، بةَلكو بؤ دروست بوونى نةخؤشي ضةند هؤكاريَكى نةخؤشي تريشدروست كة
دةبيَتة هؤي ئةوةى كة هؤكارةكانى  ،رِووحية تازةية دروست دةبيَ هيَدمةو كاتيَك كة ئةم  ،كاريطةريان هةية يداثيَطةيشتووي

 .ةوة نةخؤشي دروست بكةنـببنةوة و بةيةك بيَدارترى نةخؤشي كة ثيَشرت بوونيان هةبووة 
و تةنيا لة رِيَطةى  تيذدةكاتةوةكانى دواتر ةهيَدمكة بة شيَوةيةكى يارمةتيدةر تةنيا ئةزموونةكانى قؤناغى منداَلي ية 

 .بيبَئةزموونة فةرامؤش كراوةكانى رِابردووية كة دةتوانريَت دةسةالتيَك بةدةست بهيَنني تا لة ضنطاَلي نةخؤشي رِزطارمان 
 .ةربارةى خةون بةدةستمان هيَنابوود دانكةمانةوةذييَتوطةيشتينة ئةو دةرةجنامةى كة لة  دووبارةليَرةدا 

رجةمدا بناغةى نةخؤشي لةسة ،قؤناغى منداَلىراوةكان و ئارةزووة تيَرنةكراوةكانى ضةثيَنهؤكارة لةناونةضووةكان، هؤكارة 
كة لة قؤناغي  دمانةىهيَ، زؤربةى ئةو داَلى لة كةسيَكدا بوونيان نةبيَكانى قؤناغى منةهيَدمبةالم ئةطةر دادةرِيَذن،

 .و نةخؤشي دروست ناكات دةبيَحاَلةتى ئاسايي  ،دةبيَتةوةئةو ثيَطةيشتوويدا رِووبةرِووى 
ئاوارتة سةرضاوةى  اوةكانى قؤناغى منداَلى بة بيَرضةثيَنئةوةية كة تا رِادةيةك تةواوى ئارةزووة  ثيَويستة باس كردنىئةوةى 

 .موو نةخؤشية دةروونيةكان بؤ ئةم هؤكارة سيَكسيانة دةطةرِيَتةوةبةم ثيَية دةتوانني بَليَني كة سةرضاوةى هة،سيَكسيان هةية
، ئيَوة بيَطومان دةثرسن كة ئايا لة رِاستيدا شتيَك بةناوى يَسورِمتان بسةر كردووةناضارهةنوكة تةواو دَلنيام كة ئيَوةم 

 ئارةزووطةلي سيَكسي منداالنة بوونى هةية؟
 ؟دةبرِدريَبيَ غةريزةى سيَكسي و كة كة بة نةبوون يان بة ثيَضةوانةوة قؤناغى منداَلى كاتيَ
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و بة  ،سيَكسي لة منداَلدا دروست دةبيَ نا بةرِيَزان بة تةواوى جةرائةتةوة دةَليَم ئةوة تةنيا لة كاتى ثيَطةيشنت نية كة غةريزةى
سةرةتاى لةدايك بوونى مندالَ بةَلكو غةريزةى سيَكسي لة  (شةيتان دةضيَتة لةشي بةرازةوة)( ئينجيل)ثريؤز ثةرتووكىوتةى 

 (ثيَطيشنت)و ئةم غةريزةية دواى تةواوكردنى قؤناغيَكى طرينط  ،غةريزةى سيَكسيةوة لة دايك دةبيَلةودا هةية و مندالَ بة 
كية دةتوانني ضاال دذواريةكتةنانةت بيَ هيض جؤرة طرفت و  ،بؤ ئةو ئارةزووة سيَكسية ئاسايية دةطؤرِيَ كة لة طةورةكاندا هةية

 .تيَبينى بكةينسيَكسيةكان لة منداَلاندا 
 :كانى خؤم بهيَنمةوةدةبرِينةخؤش بةختانة من لة دؤخيَكدام كة دةتوامن شايةتيَكى طوجناو بؤ 

نوسراوة، ئةم وتارة لة رِؤذنامةى ئةمةريكى  (بلسانفؤرد)وتاريَكم لةبةردةست داية كة بة قةَلةمى دكتؤر  هةنوكة ليَرةدامن 
 .، دكتؤر سانفورد يةكيَك بوو لة قوتابيةكامن لة زانكؤى كالركضاث كراوةدا (0903)لة ساَلي دةروونناسي

ليَكؤَلينةوةى يةكيَك لة تويَذينةوةكانى ،يةكيَك لةو هؤكارانةى كة بؤتة هؤي ئةوةى كة ئيَمة ثيَكةوة ليَرةدا كؤبينةوة
 .واتة ئةو وتارةى كة لةبةردةستى من داية ،سانفوردة
داية و سيَ سالَ ثيَش ئةوةى كة سيَ وتارةكةى  (ستى خؤشةويستى نيَوان دوو رِةطةزليَكؤَلينةوة لة هة)ى لة ذيَر ناو ئةم وتارة

دكتؤر سانفورد هةموو ئةو وتانةى لة وتارةكةيدا .باَلوببيَتةوة ضاث كرابوو(0902)واتة لةساَلي ،من دةربارةى تيؤري سيَكسي
 : ةو دةَليَتةم ، ئـباسي دةكـ هةنوكةباس كردووة كة من 

دكتؤر .قؤناغى ثيَطةيشتندا دةرناكةويَتيةكةمني نيشانةكانى ئارةزووة سيَكسيةكان لة  تدةكريَ ويَنابة ثيَضةوانةى ئةوةى كة 
مندالَ و ئةم ليَكؤَلينةوةية بة رِيَطةيةك ( 3200)خؤي دةستى كرد بة ليَكؤَلينةوة لةسةر  دةربرِينةكانى سانفورد بؤ سةملاندنى

 (100) داة ساَلى خاياند و لة ناو ئةم ذمارةيةدزو نزيكةى ثا ،دةنيَنيى ناو (شيَوازى ئةمةريكى)ووكة ئيَمةلة ئةوروثا بة ب
. و سةمليَنرا كة منداالن ئارةزووى سيَكسيان هةية ،ةوةيؤَلينةوةكانى دكتؤر سانفورد داليَك ةيان بظكةس وةالمى ثؤزةتي

 :سانفورد لةوبارةوة دةنوسيَ
ئارةزووة سيَكسيةكان لة منداالندا فةرامؤش  ثرِةنسييبوةديَرى كردنى ضاوديَريَكى بيَ اليةن لةسةر سةدةها مندالَ ناتوانيَت ضا

كة  دةبيينَ و بينينانة ك كة ئةم هةموو بةَلطانةكاتيَ انةبريكردنةوترين وبة ديقةترين ئةو ورد.بكا و ئةم غةريزةية رِةتبكاتةوة
 .بوونى ئةم غةريزةية لة منداالندا قبوولَ دةكةن  ،سي لة منداالندا دةسةمليَينَبوونى غةريزةى سيَك

كانى من دةربارةى ثاَلنةرة سيَكسيةكان لة ينةدةربرِتا  ئارةزوو ناكةن دووبارةبةالم بؤ ذمارةيةك لة ئيَوة كة هيَشتاش 
نيشانةكانى  ،ةى كة لة ذيَر ليَكؤَلينةوةى سانفورد دابوونلةو منداالن ذمارةيةكدةبيَت بَليَم كة لة  ،منداالندا قبوولَ بكةن

 .واتة لةنيَوان سيَ يان ضوار تا ثيَنض ساَلي دا دةركةوت بوو ،ى زؤر كةمخؤشةويستى دوو اليةنة لة تةمةندةركةوتنى 
ةبةست م)باوةرِبكةنتان ئةم بابةتة من تووشي سةرسورِمان ناكات كة ئيَوة بة بةَلطةكانى يةكيَك لة نزيكرتين هاوةالكانى خؤ

تةواو لة غةريزة سيَكسيةكانى  ويَنةيةكىزؤر خؤشحاَلم، ضونكة دواجار توانيومة  بةتايبةتىمن  (بةَلطةكانى دكتؤر سانفوردة
بة ليَكؤَلينةوة و بةش بةش كردن و دةروونشيكارى منداَليَكى كورِى ثيَنض ساَلة  ضونكةويَنة بكيَشم،  خؤمدا زةينىلة مندالَ 

 .نيم ويَنةيةكى رِؤشن لة لة ئارةزووة سيَكسيةكانى ئةو بةدةست بهيَنماتو نارِةحةت بوو،خرؤشانةوة و بةهؤي نيطةرانىكة 
كانى خؤي بؤ ينينةيةكيَك لةبشيكارى ثيَش لةم هؤَلى وانة وتنةوةدا دؤستى خؤشةويستم بةرِيَز يؤنط لةمةو ضةند سةعاتيَك 

دةهيَننة  نك بؤ ضارةسةركردةيؤَلةدكتؤر يؤنط رِايطةياند كة كض.تان بؤ دةخةمةرِوونةبينيئةو  هةنوكة ئيَوة باس كرد و مين
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دواى ليَكؤَلينةوة دةركةوت كة لة دايك بوونى منداَليَكى  ،ة بضووكة ضةند نيشانةيةكى تايبةتى تيَدابووؤَلالى ئةو و ئةم كض
 .ان دروست دةكاتن و طريَيةكدنةكاضةثانتر لة خيَزاندا هةمان خرؤشانة هةستيةكان، 

هةنوكة لة سيماى ئيَوةدا دةبينم كة هةستةكانى منتان دةربارةى غةريزةى سيَكسي منداالنة قبوولَ كردووة و ئةوةى كة من 
ئيَستا ضيرت شويَنةواريَك لةم  ،سةرسورِمانى دروست كردبوو و تا رِادةيةكى زؤر الى ئيَوة ،بؤ ئيَوةم باس كرد دالةسةرةتا

 .ماوةسةرسورِمانة نة
 ضةند ساَليَك لةمةو (بلولر)بؤ ئيَوةى باس بكةم  كة يةكيَك لة دةروونناسانى طةورةى زوريخ بة ناوى دكتؤر  ئارةزوو دةكةممن 

ثيَش لةبةرامبةر ذمارةيةكى زؤر كةسدا رِايطةياندبوو كة نةيتوانيووة تيؤري من دةربارةى غةريزةى سيَكسي منداالنة قبوولَ 
 . فراوانى لةوبوارةدا ئةجنامدا خؤي ناضاربوو قسةكانى من قبوولَ بكاتطةىلكة ليَكؤَلينةوةتربكات، بةاَلم دوا

ر يَك لةسةئامادةنني بابةت (تويَذةرن ائةوانةى كة لةم بوارةدتةنانةت ثزيشاكان و )ة كة بَليَم بؤضي ئاثؤرِةى خةَلكزؤر ساناي
ئةمرِؤدا ضاالكية سيَكسية شارستانيةتى لة ذيَر فشارى حةقيقةت ئةوةية كة ئةوان .ذيانى سيَكسي منداالن ببيسنت

ئةوةى  ئارةزوو ناكةن ئةوان ، بؤيةيةنةوةدضةثان، هةَلبةتة ئةم فةرامؤش كردنة بةهؤي وةنداالنةكانى خؤيان فةرامؤش كردوم
بةش كردن و شيتةَلكارى  ئةوان ئةطةر بة تويَذينةوة و بةش.زيندووى بكةنةوةسةرلةنوىَ لة بريةوةرى خؤياندا  ةثيَنراوةضكة 

 .نوهةموو ئةو قسانةى من قبوولَ دةكةن كة دةرم برِي ،بريةوةريةكانى منداَلى خؤيانةوة سةرقالَ بنب
 نةالوة ولةطةَلمدا مبيَننةوة تا ثيَكةوة ئارةزووة سيَكسيةكانى مندالَ لة سةرةتايرتين قؤناغى لة دايكةطومان و دوو دَلي خب

ضونكة ئةم  ،ونةوةى هؤكارطةليَكى ضةنديَيت يةغةريزةى سيَكسي مندالَ ئاكامى كؤبو.بكةينبوونى منداَلةوة تاووتويَ
ئةو بةشانةى كة هةر يةكيَكيان لة سةرضاوةيةكى سةربةخؤوة دروست .ؤ بةشطةلي جؤراوجؤر دابةش ببيَتغةريزةية دةتوانيَت ب

. اتةم هؤكارة خؤي خزمةتى زاوزيَ دةكوزيَوة، بةالم دواتر ئترة كة سةربةخؤن لة بنةضةى زاباال دةبيَ و لةهةموو ئةو هؤكارانة
 . لةزةت و هةستى لةزةت خوازى ية نىبةدةست هيَنائةم هؤكارة هةمان 

شةكانى جةستةى مندالَ كة بة توندى ةبستةية بة خرؤشانةكانى هةنديَك سةرضاوةى سةرةكى لةزةتى سيَكسي منداالنة وابة
ة بة و هةروةها دةتوانني ئاماذ ثيَك ديَ ،ضووكو  كؤملة دةم،  (كض يان كورِ)ئةندامى زاوزيَ دةوروذيَن، ئةم بةشانة جطة لة

 .ةشةكانى جةستة بكةينـرة رِووكياثيَست و تةواوى ناوضة هةست
يان  جةستةيةكت ديَت نةك لة لةو جيَطايةوةى كة يةكةمني قؤناغى تيَربوونى سيَكسي لة منداَلدا لة خودى منداَلةوة بةدةس

اندا بة خةم ساردى سيَكسيةك مةسةلةمندالَ سةبارةت بة كةسةكان و يان جةستة دةرةكيةكان لة لةبةرئةوة كةسيَكى دةرةكى، 
و ئةو (  autoerotism)ى خودنوةروذاندبة  (هارلوك اليس)لة  ثةيرِةوى كردنئةم قؤناغة بة وةكو دةَليَن ئيَمة .دةميَنيَتةوة

 سيَكسيةكانوروذيَنة  نةرىيََلجو ىبة ناوضة دةذميَردريَن طرينطبة نانى لةزةتةوة ناوضانةى كة لة رِووى بةدةست هيَ
(erotogenic) َالنى تازة لة مندا (ينى هةريةكيَك لة بةشةكانى جةستةزووى مذةئار)لةدةمدا ثةجنة طةورةمذينى .نيناودةني

ضونكة لةم رِيَطةيةوة ،تيَربوون لة رِيَطةى خودةوةو  وروذاندنى بةرضاو و نيشانةيةكى تةواوة لةبارةى لةدايك بوو، بةَلطة
 .تيَر دةكريَ (يةثةجنة طةورةليَرةدا )سيَكسي ثاَلنةرى وروذاندنىناوضةى 

ثزيشكيَكى  ،لة منداالندا سةرقاَلى ليَكؤَلينةوة بوو طةورةدةربارةى مذينى ثةجنة  زانستى رِيَطةيةكىيةكةمني كةسيَك كة بة 
ليَكدانةوةى دروستى ئةم مذينى  ثةجنةية هةمان تيَركردنى .ةوة(لندنر)بة ناوى  (0109)لة ساَلى مةجةرِى بوو لة ثوداثست
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. بة شيَوةى طوجناوى سيَكسي خؤي نيشان دةدات و ،يَكى ديكة دةردةكةويَمؤرفةم ئارةزووة دواتر بة ئارةزووى سيَكسية و ئ
كة تا ماوةيةكى زؤر  كردناندنى ئةندامى سيَكسي، واتة دةسثةرِجؤريَكى ترى تيَربوونى سيَكسي لةم قؤناغةدا بريتية لة وروذ

 .ى بؤ نيةياهيض كات كؤت ذمارةيةكداةت لة و  تةنان دةبينريَ َلدا دةمييَنَ و لةهةنديَكياندا تا دواى لة ثيَطةيشنتلة مندا
ة شيَوةيةى غةريزى بةدةى بااَلندا لةبةراييةكانى تةمةن لةمند طةليَكى سيَكسي تر هؤكار ،داانةندناوروذلةتةك ئةم ضاالكية 

لةو هؤكارانة دةتوانني باسي كةسي دةرةكى بكةين كة مندالَ كةسيَكى تر جطة  (بنيَنيوانباشرت واية بة ليبيدؤي  كة)دةكةين 
ئةم هؤكارة لة هةر دوو رِةطةزدا بةدى دةكريَت ض بة شيَوةرى بكةر و ض .شتيَكى سيَكسي هةلَ دةبذيَريَت لة خؤي وةك

  .كارليَكراوكووة
ئارةزووى ئازاردانى كةسيَكى ديكة ساديزم و  ،رة باسي بكةم ئارةزووى ئازاردانةهؤكا موامن لةطرينطرتين نيشانةيةك كة دةت

 .ئازاردانى خود ثيَي دةَليَن ماسؤشيزم
دةرةكى  تيَيدا كةسي ثاَلنةريَك كة.بكةين (هةَلبذاردنى شت)كسيةكانى مندالَ دةتوانني باسي يةكيَكى تر لة ضاالكية سيَ
واتة تاك يان ئةو كةسةى دةبيَتة هؤي ئةوةى تةواوى ئارةزووة سيَكسيةكانى ،هؤكارى وروذاندنيةتىمةبةستى سةرةكى مندالَ و

كةسي دةرةكى طرينطى بؤ  رِةطةزىبةالم لةوبارةوة و لةطةلَ ئةو تةمةنةى كة مندالَ هةيةتى  ،تئةو بوروذيَ لةسةرمندالَ 
بةم ثيَية لةم هةلومةرجةدا ئةطةر داوةريةكى عاديالنة دةربارةى مندالَ نةكريَت، دةتوانن تارِدةيةك ثةيوةنديةكى مندالَ نية، 

 .هاورِةطةزخوازى بدةنة ثالَ هةرمنداَليَك 
النةوة، سيَكسي لة هةموو مندااَلندا دةبينريَت، بةالم ثةيوةست نية بة ذيانى سيَكسي مندا كارليَكراوىهةَلبذاردنى  ثرِؤسةى

كيان سةربةخؤ كاردةكات و وةرطرتندا دةطةرِيَن و هةريةكيَلةزةت ن سةربةخؤ بة دواى ضونكة هةريةك لة غةريزةكان خؤيا
سةرةكى ثيَك دةهيَنن، ئةوكاتة دواى قؤناغى ثيَطةيشنت كةسايةتى  اليةنىو دوو  ،ى غةريزةكان ثيَكةوة كؤدةبنةوةوتةوا انثاش

 :سةرةكية بريتني لة اليةنةئةم دوو . سيَكسي تاك دادةمةزريَت
دةكةن بة رِيَطةيةك كة  (ئةندامى زاوزيَ)زاوزىَدا لةيةكرت ثةيرِةوى لةناوةندى تةواوى غةريزةكان بةشيَوةيةكى جواليةكةوة لة

جؤريَكى و تيَربوونى تةواوى غةريزةكان بة ،تةواوى ضاالكية سيَكسيةكانى تاك دةكةويَتة خزمةتى بةرهةم هيَنانى منداَلةوة
 .سةربةخؤ كاتيَك ديَتةدى كة ميكانيزمةكانى كاري سيَكسي بة جؤريَكى دروست و تةواو ئامادة كرابيَت

و زالَ دةبيَ ش بةدواى خؤيدا ئةويؤي و ثاشكؤي خدةكاتة  ى خودوروذاندنئارةزووى يةكى ترةوة، ثرِؤسةى هةَلبذاردنى شت اللة 
 . يَن لة كةسي هةَلبذيَردراودةطةرِ دالةزةت وةةرطرتناستةوخؤ بة دواى رِى تاك يَطةيةك كة تةواوى غةريزة سيَكسيةكانبة رِ
 .دامبةزريَننخؤيان  سيَكسييَكخراوى كؤتايي تا رِكة هيض كاميان بةيةكةوة كؤنابنةوة غةريزانة بة شيَوةيةك كار دةكةن  ئةم

شةرم و ، رِةوشتةكان، ذيارنفوز و كيَش كردنى طةرى لة ذيَر كاريغةريزة سيَكسيةكانى مندالَ كة  ثيَطةيشنت ثيَش ىلة قؤناغ
بةالم كاتيَك كة مندالَ طةيشتة قؤناغى ثيَطةيشتويي و ضةثاندن دةبيَت، غةريزة سيَكسيةكانى مندالَ تووشي  ،بيَزارى داية

يَطةى ئةوة دةطرن ى رِرِةوشتةكان، شةرم، بيَزار، ذيارهةمان ئةو هؤكارانة واتة ووة سيَكسيةكانى طةيشتة لوتكةى خؤي، زئارة
ةوت و ئةوان لة رِو  ،دةوةسنت دائةم ئارةزووانةرِةوتى توندى بةرامبةر  ةيَطريَك لوةكو رِئارةزووة سيَكسيةكان خبرؤشيَن و كة 

 .كةناَلى سةرةكى خؤيان دوور دةخاتةوة
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ضةند طةيشنت لة اليةك و قؤناغى ثيَى ئارةزووى سيَكسي ى توندثرِؤسة ،رى دوو هيَزى بةرابةرداطوشالة دةرةجنامى 
ى سيَكسي رِةوتى سةرةكى خؤي ئارةزوو ، دةبينني لة اليةكى ترةوة كةربيَزار ذياريةوشتةكان، شةرم، رِمةسةلةيةكى وةكو 

ــة هؤكارة يةكيَكة ل دارةوة،ةسي مةبةستـكبةالم ئارةزووكردن بؤ وابةستةبوون بة دووضارى ضةثاندن نابيَت، ىَ و دةبرِ
 .ضةثاندنى ئارةزووة سيَكسيةكانطرينطةكانى 

هيَما و نيشانةطةليَط لة لةطةلَ خؤيدا هةر قؤناغيَكى ثيَشكةوتن دةَليَت كة تيؤريةك هةية دا طشتي ة نةخؤشي ناسيبةرِيَزان ل
رتى بة كةموكوو يان  لةوانةية بوةسيتَ يان دوابكةوىَشكةوتن كة قؤناغى ثيَ رِيَطةيةكوست دةكا بة حاَلتيَكى نةخؤشيدا در

 .مبيَنيَتةوة
 .رِاستة سيَكسي ثيَشكةوتنىةنسييب ئاَلؤزى هةمان كاريش دةربارةى ثرِ

شكةوتنى ثشت ثيَ لةكة لةوانةية نايي و ئاسوودةيي فؤرمةلة نابيَ و ابة سثيَشكةوتنى قؤناغة سيَكسيةكان لة هةر تاكيَكدا 
 شي كة دواتر دةبيَتة هؤكارى دروست بوونى نةخؤشيحاَلةتى ثيَش نةخؤو  ،حاَلةت طةلي نائاساييسيَكسي هةر كةسيَكدا 

 .دروست بيبَ (رِةوتى طةرِانةوة)
هةموو بةشةكانى غةريزة سيَكسيةكان بيَتة ئاراوة كة  شيَوة حاَلةتى نةخؤشي لةوانةية بةملة قؤناغى ثيَشكةوتنى سيَكسيشدا 

ةيرِةوى لة ناوضةى ثبة سةربةخؤيي مبيَنيَتةوة و  هةرواية غةريزةيةك لةوانة.نةكةن (ئةندامى زاوزىَ)يرِةوى لة ناوضةى زاوزىَ ةث
رِةنطة ئةم غةريزةيةى كة و  ،لة قةَلةم دةدةن( perversion -الدانى سيَكسي)حاَلةتيَكى لةم جؤرة بة .زاوزىَ نةكات

مبيَنيَتةوة و ثةيرِةوى بة سةربةخؤيي ى مذين ووزبؤ منوونة ئارة ،سيَكسي بطريَتةوة جيَطةى ئاماجنى ئاساييسةربةخؤ ماوةتةوة 
تةنيا لةزةت لة مذين ئةو كاتةش تاك لة برى ئةوةى كة لة كارى ئاسايي سيَكسي لةزةت وةربطريَت لة ناوضةى زاوزىَ نةكات، 

 .وةربطريَ
سةركةوتنى تةواو بةدةست  ى خودوروذاندنلةوانةية ى بةدى دةكريَ و زؤر بة فراوانشوو باسم كرد ئةم كارة هةروةكو كة ثيَ

 . كة لة كةسي هةمة جؤردا بينيوتانةسيَكسيةكانة ياوازة ج نةخؤشيةو  كاننارِةحةتيةة هةمان بةَلطةى ئةم وتةينةهيَنىَ و 
لة نيَر و ميَدا  اتةو ةطةز،لة هةر دوو رِهةموو غةريزة سيَكسيةكان لة ناوضةى زاوزىَ ئةم حاَلةتة واتة ثةيرِةوى نةكردنى 

ئارةزووى مندالَ لة قؤناغى ثيَطةيشتندا  ة دةبيَتة هؤي ئةوةى كة دى ئةو كارخوو  ،يةكسانةكاريطةريةكانى دروست دةبيَ و 
الَ بة تةواوةتى دةبيَتة دمنتوندى زياتر ثةيدا دةكا و لة هةنديَك هةلومةرجدا ئةم حاَلةتة و  ،هاورِةطةزبازى ال دروست بيبَ

 .هاورِةطةزباز
ئةو لةمثةرانةية كة لة بةردةم رِيَطةى ضةثاندنةكان و ايشكةر ونيشان دةرى منرِةحةتيانة و نةخؤشية سيَكسيةكان،ئةم نا

لة ذيانى سيَكسي  هاوشيَوةكانياننالدانة سيَكسيةكان و لة خؤطرتووى كة  ئةم لةمثةرانة ،ثيَشكةوتنى سيَكسيدا دةوةسنت
 .منداَلدا بة فراوانى دةبينرىَ

بة كامايةسي مانةوةى خراث بوون و كة دةبنة هؤكارى كسيةكان الدانةكانى غةريزة سيَنةخؤشي و  حاَلةتةكانى ثيَش
الدانة )كة وابةستةية بة تيَك ضوونة دةماريانةى ئةو .بة شيَوةيةكى تازة دةردةكةويَت لة هةر تاكيَكداشكةوتنى سيَكسي ثيَ

مذينى ثةجنة وةكو غةريزةى ) نةمان بةشة غةريزيةكاه ، يان هةبيَظ و يان نةطةتيظى ثؤزةتيلةوانةية اليةن ةوة،(سيَكسيةكان
يزانة وةكو ئةم غةر و يان بكؤَلريَتةوةكانيشدا شياوى ئةوةن كة ليَتيَك ضوونة دةماريةلة : كة دةبيَتة هؤي الدان (طةورة
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 ناخودئاطاداويذدانى و لة كؤتايدا ئةم غةريزانة لة  كانى نةخؤشيةكة خوَلقيَنةرى طريَيةكان و نيشانة هيَزيَكى جوَلنةر وان
  .بة تؤكمةيي مبيَننةوة داويذدانى ناخودئاطالة دةتوانن كة ضةثيَنراون و ريزانة لةطةلَ ئةوةشدا ئةم غة.دةكةونة ضاالكيةوة

 قؤناغىلةدةسةالت ثةيداكردنى ئةو غةريزانةى كة تووشي الدان دةبن : وون كردؤتةوة كة دةروونناسي ئةم مةسةلةى رِ
لة بنضينةى ذيانى م حاَلةتةدا ضةند خاَليَكى الوازدةرةجنامى ئةكة لة بوون مل دةنيَن  بةرةو حاَلةتيَكى متيةكةمى ذياندا 

 .دةردةكةوىَسيَكسي منداَلدا 
ى ثيَشكةوتنى دريَذايبة ضةثاندن كة  ،دروست بيبَ زيانيَكلةمثةر وطةشةى ئاسايي سيَكسيدا طةيشنت و ئةطةر لة كاتى ثيَ

 انةالواز و خالَمةبةست لة)ئاماذةمان ثيَدا ر ئةو خاَلة الوازانةدا دةوةسنت كة ةرامبةكاتيَك لة ب سيَكسي دروست دةبيَطةشةى 
لة بةرامبةر  بة جؤريَكى ورد ئةم ضةثاندنة (نةكردووةلة ناوضةى زاوزىَ  ةويانوون و ثةيرِتووشي الدان بئارةزووانةن ئةو هةمان 

 .دةبيَبةسةرةوة اَلة الوازانةدا كاريطةرى هةمان ئةو خ
، من هةميشة عادةمت وابووة كة اليةنى سيَكسي نيةكة هةموو ئةوةى باس كرا بَليَن و  رِةخنة بطرنم لةوانةية ليَرةدا بةال

 . ة ئيَوة عادةتتان ثيَوة طرتووةـار بهيَنم كـوشةكان بة مانايةكى فراوانرت لةوة بةك
 زياتر ئيَوةنني ةئةوةية كة ئايا ئةميَك كة ليَرةدا دروست دةبيَ رسيارم ثبةال ئيَوة قبوولَ بكةم، رِةخنةىةم ئاماد شدووبارةبةالم 

وشةى هةست  زؤرجاروة هاوشيَوةى ئةوةى كة ئيَسنوردارى هةية زؤر وشةيةك دةخةنة فةزايةكى فراوانةوة كة مانايةكى 
 .زاوزيَوة لةدايك بوون و دةخةنة فةزاى فراوانى

تيَك ضوونة  الدانةكان يانة نيَوان ئةو ثةيوةنديةى كة لو سيَكسي  الدانى ضةمك و ماناىئيَوة ئةم وتةية ماناى ئةمةية كة 
 .ـة قوربانىةم وشانة دةكـةنئـماناى ةن و ـكتيَكةالو دة ،اساييةكاندا هةيةـاَلةتة سيَكسية ئـو ح دةماريةكان

 ،هةرضؤنيَك بيَت.ةست دةضيَتلة دئارةزووة سيَكسية دةروونى و جةستييةكانى منداالن  ناسينى ئةطةرىلةطةلَ ئةم كارة 
هةموو هةستةكانى لةكة دةروونناسان دةبيَت قبووَلى بكةن لة ماناى سنوردارى خؤيدا بةكاربهيَنن، بةالم لةوانةية كة وشةكان 

 .منداالنداى ضاالكية سيَكسيةكانلةوانة لة هةمان  ،ت ى هةبيَكدا كة بوونةتيَلة هةر حاَلتيَدةطةن سيَكسيةكان  مةسةلة
كةميَك ت بَليَم كة ئيَمة دةبيَ.تاووتوىَ بكةم بابةتى ثيَشكةوتنى سيَكسي منداالنليَكؤَلينةوةى ةخوازم ةنوكة رِوخسةت ده

حاَلةتة بووة تا حاَلةتة جةستةييةكان دةربارةى زياتر  دةربارةى مةسةلة سيَكسيةكان، ضونكة سةرجنى ئيَمة يمان كردوةدريَغ
 .دةروونيةكان

زياتر  ،رمةتى و كؤمةكدةى ثيَويستى مندالَ بيَت بة ياكة زاكةسيَك لة ياخود  و جةستةيةكردنى مندالَ لةيةكةمني هةَلبذا
بةالم زؤر زوو  ،طريَام دةئةم هةَلبذاردنة رِاستةوخؤ هةر شتيَك دةطريَتةوة كة لة بةرامبةر منداَلدا ئار ،شيَسةرجنى ئيَمة رِادةكيَ

لةسةر منداالًَن نيشانى و تيَبينيةكانى ئيَمة  هةر وةكو كة ئةزموون.مندالَ دةبةخشيَ ىئةم شتة جيَطةى خؤي بةباوك و دايك
 ،الَ باوك دايك و يان تةنيا يةكيَك لةواندنم.ثةيوةنديةكى حةمتى سيَكسي يةثةيوةندى منداالن بة باوك و دايكيانةوة  ،داوة

هةنديَك لة تايبةمتةنديةكانى بة دواى دةطةرِيَت َلبذاردنة مندالَ بؤ ئةم هةزؤرجار .راوى خؤشةويستى هةلَ دةبذيَريَتوةكو كارليَك
. كسيةكانى ئةم ثةيوةندية ضةثيَنراوةئاماجنة سيَ هةرضةندةى سيَكسيان هةية،كة ئةم تايبةتةمةنديانة تةواو اليةنباوك و دايك 
ئةمة لةبارةى دايكيشةوة  بة باشرت دةزانيَتةكةى لة كورِهةروةها باوك كضةكةى  داَلى كض ثةيوةستة بة باوكيةوة وبؤ منوونة من

 .بة باشرت دةزانيَلةكضةكةى هةر واية كة كورِةكةى 
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ك ثلةوثايةى داي ئارةزوو دةكاى مندالَ ةكو ئةوةى كة كضو ،كة جيَي باوك داطريبكات ئارةزوو دةكا لةم قؤناغةدا كورِ
 .باوك بة دةست بهيَنىَلةبةرامبةر 

لة نيَوان براكان و لة نيَوان كة  و هةروةها ئةو هةستةى دروست دةبيَ دايكدا و باوكةدا لة نيَوان ثةيوةندي ةى كة لةوئةو هةست
خاوةنى هةست طةلي وانطةوة بةَلكو لةم ثةيوةندية و لةم رِخؤشةويستى نية، ى زادةو  ظ ثؤزةتيهةسيت ،خوشكةكاندا هةية

ضةثاندنى قؤناغى هةمان دةرةجنامى  ،دروست دةبنيَطةيةوة رِئةو طريَيانةى كة لةم .نةيارن لةطةلَ يةكرتيدادذبةيةك و 
بؤ بة طةشةكردنى ئةم طريَية ت كة يَطومان دةكر.تى زؤرةوة دةميَننةوةويذانى ناخودئاطادا بة دةسةالئةم طريَيانة لة .يةكةمن

ئيَمة دةبيَت و  ة دةماريةكانةتيَك ضوونزؤريَك لة ى ة بنضينةكبطؤرِيَ  (nuclear coaplex)طريَي  ناوةندىي دايك يان طريَ
  .ةم طريَية ضاالكرت نةدؤزينةوةا هيض طريَيةك لبوارى دةروونيدلة ضاوةرِوانى بكةين كة 

ى خؤي مارة دةكات، بة كةميَك دايك دةكوذيَ وئةفسانةى ئؤديث ثاشا، كة لةم ئةفسانة كؤنةدا ئؤديث باوكى خؤي 
بة و ناسراو مةحرةمةكان  طةلَةسيَكس كردن لاَلانةية كة دواتر ئةم كارة وةكو نيشان دةرى هةمان ئارةزووى مند انكاريةوةطؤرِ

ى نيشان دةرى طريَو  ةتةكةم و زؤر لة هةمان حاَلضريؤكى هامليَتى شكسثري .، و دذايةتى كراشيَوةيةكى توند رِةت كرايةوة
 .وةيةكى زياترةوةبة شاردنةيَطةيةكى باشرت و بةالم بة رِ ،لةطةلَ مةحرةمةكاندا كردنة سيَكس

سةرنج لة ئارةزووة مندالَ  بةشي سةرةكى ضاالكي هؤشي ،ضةثيَنراون اتةى كة ئارةزووة سيَكسيةكانى مندالَبة دريَذايي ئةو ك
. و ضؤن لة دايك دةبيَ لة كويَوة ديَتةدةر يَ كة مندالَدةثرسينةوة و لةوكاتةدا دةست دةكا بة تويَذ مندالَ.سيَكسيةكان دةدات

ينةوة تةنيا كاتيَك دةست ثيَ تويَذدةكات، ئةم  طرميانةاستيةكان زياتر رِداية ى ةى ضةند بةَلطةيةكةوة كة لة ئيختيارطلة رِيَ
كو رِةقيبيَك وةتازةية ةكات، ضونكة مندالَ هةست دةكات كة ئةم منداَلة بوونى منداَليَكى تازةى تر هةرِةشة لةو ددةكات كة 

 .بؤ ئةو دةذميَردريَ
 مندالَ لة سةريَكةوة تيؤرية ،ةواو ضاالك دةبنكاتةدا ت لةم وشوو باس كران يطةرى ئةو غةريزانةى كة ثيَر كارلةذيَ

ويَنا تة ثالَ هةر دوو رِةطةزى نيَر و مىَ و ئةندامى سيَكسي نيَرانة دةخالةوانة مندالَ : بةرهةم ديَنى سيَكسيةكانى مندالَ
ئةو ة كدةكات  ويَنا و ياخود ئةوةى كة مندالَ ،هاوشيَوةى يةكيان هةية ةىئةنداميَكى نيَران  دةكات كة هةر دوو رِةطةز

لةطةلَ ئةوةشدا بة ديَتةدةر و ئةو كاتة لة كؤتايي رِخيؤَلةكانةوة كةوة دروست دةبيَ و لة رِيَطةى خواردنى شتيَ (مندالَ)
 .دةكاتكارى سيَكسي سةيري  ديدةيةكى بيَزاركةرةوة

يَطايةوةى ج و لةوكورتى هةية سيَكسيةكان كةمو مةسةلة دةربارةىينةوةى ئةو تويَذكانى ةرِةنسيثثحوكمى ئةوةى كة بةالم بة 
رِووبةرِووى ، بؤية مندالَ لة تويَذينةوةكانى خؤيدا نةهيَنى ية لة رِاستيداو  شاراوةكسيةكان كاريَكى سيَ مةسةلةكة سروشتى 

ى خؤي ئةوكاتة مندالَ ناضار دةبيَ تويَذينةوة، ليَكرتازانة تيَبثةرِبيَ مةلى نية كة تواناى ئةوةرتازانيَكى قوولَ دةبيَتةوة ليَك
 .وازليَبهيَنىَ

كؤَلينةوة بة ليَثيَية  ، بةملة هةر منداَليَكدا جياوازى هةية لةو جيَطايةوةى كة ليَكؤَلينةوة وتويَذينةوةكانى سيَكسي منداالنة 
نى داهاتووى كةسايةتى مندالَ و نةخؤشية نريؤتيكيةكا دةتوانريَ ،ى دةداتامكة هةر منداَليَك ئةجنلةسةر ئةو تويَذينةوانةى 

 . ئةو ثيَش بينى بكريَ
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تى هةلَ يةكةمني كارليَكراوى خؤشةويسدايكى خؤي وةكو  كة مندالَ باوك وزؤر ئاسايي ية  و كةمحةمتى و  كاريَكىئةم بابةتة 
تر مندالَ دوا.ة شيَوةيةكى جيَطري مبيَنيَتةوةلةسةر باوك دايك ب بيَنا كسيةسيَزووى خؤشةويستى و ةبةالم ئةم ئار،دةبذيَريَ

كةسانى تر وةكو ثيَوةرةكانى ئةم مؤديلة  لةطةلَلة رِيَطةى ئةم مؤديلة و مؤديليَك هةَلبذيَرىَ و يكى وةكو دةبيَت باوك و دا
مندالَ بة دواين هةَلبذاردنى كارليَكراوى كاتةى كة هةَلبذاردنة دريَذةى هةية تا ئةوئةم و  ،كارليَكراوى خؤشةويستى هةَلبذيَرىَ

ةو ـئةطةر ذينطةى كؤمةالتى ئرفتة و كاريَكى زؤر بة طندالَ لة باوك و دايكى جيابوونةوةى م.طاتخؤشةويستى خؤي دة
 .ة الى باوك و دايكى دةمايةوةةو هةميشـئ بداباية ة مندالَـب ىمؤَلةتة

ردنى سةرقاَلى هةَلبذاخؤيداية سةبارةت بة باوك و دايكى،دؤخى ضةثاندنى ئارةزووةكانى ريَذايي ئةوكاتةى كة مندالَ لة بة د
لةسةر  ىدايكودةسةالتى باوكى مندالَ دةيةويَت هةذموون و ماوةيةك دواى ئةوة بةشةكانى غةريزةكانى خؤيةتى و يةكيَك لة 

ضوون بؤ قوتاخبانة مةسةلةى وانة خويَندن و  كاتةدا لةم نة ودمندالَ ثيَويستى بة وزةيةكى زؤر هةية بؤ ئةم ضةثان.خؤي الببات
 .كى ئةوةندة لةو مةسةلةية نادريَسةرجنيَ هةرطيز كةكة ئةمرِؤطرفتيَكى تازة بؤ مندالَ دروست دةكات 

وة لة ليَكؤَلينةسيَكسيةكانى منداالن و  مةسةلة كؤَلينةوة دةربارةىبة ليَبكةن كة  يَناو، ئيَوة نابيَت خوشكان و برايان
تيَك مةسةلةى ضارةسةركردنى ئةو نةخؤشانةى دةروونى لةواندا، زؤر لة مةسةلةكانى دةروونناسي و كسي ثيَشكةوتنى سيَ
ضارةسةركردن لة دةبيَت قبووَلى بكةن كة بكةن و ويَناتووينةوة، ئةطةر ئارةزوو بكةن، دةتوانن هةية دووركةو ضوونى دةماريان

 .ةبؤ دةست رِاطةيشنت بة ئةنديَشةكانى منداالنلة ليَكؤَلينةوةى بةردةوام ية زياتر شتيَك ن دةروونناسيةوةيَطةى رِ
طرينط  لةكاتى طةورةيي ئةودا رِؤَليَكى وةرى دةطريَريطةريانةى كة مندالَ ئةو كاك لة سةرةتادا منداَلة و ضونكة هةر تاكيَ
 . بةرجةستة دةكات
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 وانةى ثيَنجةم
كة  طةليَكلةطةلَ تويَذينةوةنةوانةى كة لةبارةى ئارةزووة سيَكسيةكانى منداالن بة دةست هات و ؤزيخوشكان و برايان ئةو د

 هةنديَك لةدان سةرنج بة بنضينةى ،درا امئارةزووة سيَكسية غةريزيةكان لةسةر نيشانة نريؤتيكيةكان ئةجن كاريطةرى دةربارةى
 .مةبةستةكانى نةخؤشي نريؤتيكةوة هةيةثةيوةنديان بة سروشت و ةالنة و ئةم فؤرمن نيَدةدا ضاوةرِوان نةكراو طةىلفؤرمةلة

يان ئةوةى كة وةستىَ و يَطةى دةروونى ئةو بلةسةر رِكى دةرةكى لةمثةريَكة مة دةبينني كاتيَك كةسيَك نةخؤش دةكةويَت ئيَ
ان بة رنةكراو مبيَنيَتةوة، يتيَبة كام و بيَ ئااك ـكسيةكانى ت، واتة تيَركردنى ثيَويستية سيَداتبلة دةست كى ناوةكى هؤكاريَ

 .ةو تيَرنةكريَكسيةكانى ئثيَويستية سيَايةكى تر مان
ئةوةى كاتةوة و بثرِ جيَطةى خاَلىت ضونكة لةو رِيَطايةوة دةيةويَخؤشي هةنطاو دةنىَ،و نةبةرةةتةدا دةبينريَت كة تاك لةم حاَل

     .ماوةتةوة تيَربكات ىتيَرنةكراو بةئاكام و بيَكة 
ئةم و هةنديَك جار دةبينني ة سيكهةمان ليَكؤَلينةوةى ضاالكى سيَ ،لةليَكؤَلينةوةكانى نةخؤشي ناسي ئيَمة دةبينني كة بةشيَك

 .تدادة سيَكسيةكان بابةتةلة سةرنج ليَكؤَلينةوانة 
 مةسةلة زيان لة بوارى بةالم زؤرترينسيَكسيةكان نني، مةسةلةهؤكارى سةرةكى نةخؤشي  ةندةرضئيَمة تيَدةطةين كة هة

 .سيَكسيةكانةوة سةرضاوة دةطريَ
 ،ى نةخؤشيهؤي دروست كةرئةو بريةوةريانةى كة دةبنة نى بةرطرى نةخؤشةكان لة باس كردكة  طرميانة بكريَ دةتوانريَ

 .يةك لة ضةندين ثاَلنةر دةطريَتةوةثيَكهاتةبةَلكو  ،كاريَكى زؤر سادة نية
تنيان بوونةتة مايةى نةخؤش كةوباس كردنى ئةو هؤكارانةى كة ةرامبةر دان ثيَدانان و نى نةخؤشةكان لةبنةك تةنيا م

كة جيَطةى غةريزة سيَكسية لة نيشان دانى ئةو هؤكارانةى ، بةَلكو خودى غةريزة سيَكسيةكانيش ى دةكاتضسةرثيَ
ة ـكلةو هؤكارانة باشرتة طةيان ةضيَتة جيَئةوةى دكة دَلنيابيَت  ئةوةى كةمةطةر خؤي الدةدات،طرتؤتةوة  انىئاساييةكانى ئةو

  .طةيانضؤتة جيَبةهؤى تيَرنةبوونى ئارةزووةكانةوة 
لة رِيَطةى طةشةى ، ئيَستا ئةطةر هةيةئارةزووطةليَكى جؤراوجؤر تيَربوونى بة دةكا ثيَويستى ةست هندا دتاك لةكاتى طةشةكر

 ،لةسةر رِيَطةى ئةو دةوةسنتليَكرتازانيَك وةك ئةم ئارةزووانة  ،بكاتي تيَر تنةتوانيَ بيَتةوة كةك رِووبةرِووى ئارةزووطةليَخؤيدا 
زيانة بة نةخؤشي  مة ئةمئيَو  وانطةى بيلؤذيكيةكانةوة بيَ زيان نيةانة لة رِجوَلئةم ، جبوَليَنة ئةو ليَكرتازا ينىبؤ برِتاك ناضارة 

 ئةوةى كة تيَرنةكراوةواتة تاك بؤ تيَركردنى  (شي نةخؤش نابيَتتوونةخؤشي بة بيَ لةزةتى خيَرا  هةرضةندة).دةيندةةم لة قةَل
بةالم ئةو  ،ةيةش هةمان لةزةتى تيَربوون لةخؤ دةطريَو ئةو رِيَط تةبةردةطريَكة هةمان رِيَطةى نةخؤشي ية ،رِيَطةيةكى تر

ئةم رِةوتة ضةند ؤزدا دروست دةبيَت، و نةخؤشي لة رِةوتيَكى ئاَل ،يةن نيةخادريَذارةوةيةك زياتر نية و لةزةتة لة ئارام كة
يدا تاك كة تيَطةرِانةوة بؤ ئةو قؤناغةى و  قؤناغى منداَلىطةرِانةوة بؤ ذيانى سيَكسي ،رِةوتى طةرِانةوةوةكو هؤكاريَكى 

 :بة دوو شيَوة دةردةكةويَ رِةوتى طةرِانةوة.تيَرنةكراوة دةطريَتةوة
كانى يةكةم دؤخةهةلومةرج و ويستية سيَكسيةكان، ثةيرِةوى و طويَرِايةَلى لة حاَلةتيَكى كاتى كة تيَيدا ليبيدؤ، ثيَ – 0 

 .دةكةن
يستية تيَرنةكراوة رةتاى ثيَوسةنيشانة سةرةكيةكان و حاَلةتةدا  و لةم خستنةرِوويةحاَلةتى دووةم كة حاَلةتيَكى  -3 

 .دةروونيةكان دةردةكةون
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قؤناغى سيَكسي  دؤخى ية بؤطةرِانةوةو  قؤناغى منداَلىبيَت طةرِانةوةية بؤ هةر ضؤنيَك  رِةوتى طةرِانةوةهةر دوو حاَلةتى 
 .منداَلى

و  تيَك ضوونة دةماريةكانلة نيَوان  ينةوةى قوَلرت ئةجنام دةدةين تويَذنةخؤشية دةماريةكان، اسي كاتيَك كة دةربارةى نةخؤشي ن
 .ةيوةنديةكى ئاشكراتر دةدؤزينةوةثكة بةهاى زؤرى هةية مرؤظايةتى تةواوى دةسكةوتة فيكريةكانى 

هيض  طوشارى ضةثاندنة دةروونيةكاندالةذيَر  وةوةطةزاف ذيارة بةهؤي ئةمى مرؤظةكان دةزانن كة ئيَمة وةئيَوة لةم ليَكؤَلينةوة
 .ةواوةتى ناطةينـكاتيَك بة تيَربوونى ت

  . بكةينةوةثرِ ىَلطةى خةياَلةوة جيَطةى خاا لة رِيَدةست دةكةين بة خةيالَ كردنةوة ت ةتى ناضاربؤ تيَربوونى تةواو
ضةند و  ،ثاَلنةرة ضةثيَنراوةكان و يان تيَرنةكراوةكانةوة هةية ثةيوةنديان بة ئارةزووةكان وكردنةوانة  ئةم فةنتازى و خةيالَ

كانى وةةكردنةياَلو خ كة بتوانيَت فةنتازية كةسيَككةسيَكى ضاالك و بةهيَز .لة كةسايةتى تاك دةخةنةرِوو رِاستى طةليَك
 .بكات بة رِاستى

لةمثةرة دةرةكيةكانةوةبيَ جا ئةم شكستة بةهؤي كاتيَك كة ئةم تاكة لة تويَى هةوَلةكانيدا رِووبةرِووى شكست بيَتةوة  ئيَستا
َلةتى حاكانى ئةو وةةكردنخةياَلكرؤكى يان دةروونى تاكةوة، ئةوكاتة بة الوازى جةستةيي و  ثةيوةست بيَت يان ئةوةى كةو 

 .تاك تووشي نةخؤشي دةكاتي بة خؤيةوة دةطرىَ و شفؤرمى نيشانةطةلي نةخؤو  دةطؤرِيَ خؤي
    . استىكات بة رِبة رِيَطةى تر بكانى خؤي وةةكردنخةياَل ، ئةم ئةطةرة هةية كة تاكدالة هةنديَك حاَلةت و هةلومةرجى طوجناو

بة  يَسةردةمى منداَليدا بطةرِو بة دواى ئارةزووةكانى يَتةوة خؤي بطةرِ قؤناغى منداَلىئةوةى كة بؤ لةبرى  لةم دؤخةدا مرؤظ
 .الَ كردنةوانة دور دةكةويَتةوةلـةم خةيشيَوةيةكى بةردةوام 

وانطةى دةروونناسيةوة وةكو نةهيَنيةك هيَشتا لة رِزةوقي هونةرى كاريَكة كة )كةسيَك زةوقيَكى هونةرى هةبيَتئيَستا ئةطةر 
لة فؤرمى نيشان بدات وةى نيشانةكانى نةخؤشي لةبرى ئةوةى كة لة شيَةكانى كردنةوةسة دةتوانيَت خةياَلئةم ك (ماوةتةوة

 .هيَنانة هونةريةكان دةرى دةبرِيَدا
ئةم رِيَطةية لةطةلَ واقيع تةواوبكا و ابكا و ةحةتية دةماريةكان رِِوونى بة نارِلة مةحكوم بطةية ئةم كةسة دةتوانيَت بةم رِيَ
 .بيَتةوة رتلةو نزيكزياتر 
يان ئةوةى كة لةناوبضيَ و  ،ملمالنيَ دةكا كة دذى دوونياى واقيعى و ناكاميةكانى (زةوقي هونةرى) هرةيةئةطةر ئةم بة ئيَستا

 رِةوتى طةرِانةوةفةنتازيةكانة  دنةوة وخةيالَ كر تةواوىكة سةرضاوةى يان هيَزى سيَكسي  ئةوكاتة ليبيدؤ ،ثيَويست نةبيَت
 .كؤتايدا دةبيَتة هؤي تيَك ضوونة دةروونيةكان لةو  ،دةكاتةوةو تازة  زيندوو سةرلةنوىَ قؤناغى منداَلىئارةزووةكانى و  دةبرِىَ

دةربارةى طرميانةيةك تة هؤي دروست بوونى كة بؤطرينطرتين تويَذينةوةكانى خؤم خوشكان و برايان من هةنوكة دةربارةى 
 .ؤَليَكى كاريطةريان هةيةروونيةكاندا رِنةكردوة ، ضونكة ئةم هيَزانة لة تيَك ضوونة دة غةريزية سيَكسيةكان قسةمهيَزةكانى 

 وودةبنيرِووبةرِ (ترانسفر)لةطةلَ دياردةيةكى نامؤ بةناوى  ،يَطةى دةروونناسيةوةةسةركردنى نةخؤشانى نريؤتيك لة رِرالةض
 قؤناغى و تةنيا لة انى ترخؤيدا سةبارةت بة ئةوى ناخودئاطاى يَك لة ويذدانكة هةر تاكيَكة طةل بريكردنةوةهةست و : ترانسفر

 قؤناغى منداَلىى يانةودئاطاهةستة ناخئةو و مرؤظةكان لة رِيَطةى هةمان  ،هةيةتى خؤي منداَليدا سةبارةت بة باوك و دايكى
 .ثةيوةندى دروست دةكةن كة دواتر لةطةلَ ئةوانى ترية 
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دا ثةيوةندى دروست دةكات و ئةم ثةيوةندية ى خؤيرةسةركارلةطةلَ ثزيشكى ضانةخؤش  بةهؤكارى هةمان دياردةى ترانسفرةوة
ي ظهةنديَك جار اليةنى نةطةتيعةشقانة داية و تةنانةت و  ،لة فؤرمى خؤشةويستانةي هةية و ظهةنديَك جار اليةنى ثؤزةتي

 .دةكةوىَربيَزاربوون لةو دةو لة شيَوةى رِاكردن لة ثزيشك هةية و 
كة سةرضاوةى تاك  قؤناغى منداَلىى نكان و ئارةزووةكاوةةكردنثةيوةستة بة خةياَلك بيَت جؤرى ئةو ثةيوةندية هةرضؤنيَ

هةنوكة لة بريةوةرى و دابووة  نى لةطةلَكة خرؤشانةكاهةروةها بةشيَك لة ذيانى نةخؤش  لة ويذدانى ناخودئاطاداية، هةموويان
ةركارى لةسةر ثزيشكى ضارةسنة انةخؤش دووبارة ئةو خرؤشان ،نايةتةوة بريي نةخؤش وةكو دةَليَن و ،نابيَتةوة نةخؤشدا زيندو

يَطةى دووبارةكردنةوةى تةنيا لة رِو  ،لة رِاستيدا هاوشيَوةى هةمان ئةو خرؤشانانة دووبارة دةكاتةوةبةكاردةهيَنىَ و  خؤي
  .دةهيَنىَ زى ثاَلنةرة سيَكسيةكانى ويذدانى ناخودئاطاة هيَبكة دةرووناس باوةرِ ابردووية ى رٍِِكانانةئةزموونو  هةمان خرؤشان

ئةطةر ئةم ، جيادةبنةوةنةوة كة لة شيكراوةكاهةمان ئةو شلةمةنيانةن زانستى كيميا نيشانةكانى نةخؤشي بة بةراورد لةطةلَ 
ئةو ى خؤشةويستيةوة بؤ ةى كة لة فةزايةكئةو ئةزموونان بةراورد بكةين، قؤناغى منداَلىئةزموونةكانى  لةطةلَشيكراوانة 

 بة دةتوانني(سيَكسيةكان مةسةلةواتة تةواوى مةبةست لة وشةى خؤشةويستى بةماناى بةرفراوانى وشة )بةدةست هاتووة
ي توندى دووبارةبوونةوةى ئةو انتةنيا لة خرؤش و نيبنيَدا ىشلةمةنيةكانى ئةم ئةزموونانةبةهةمان نيشانةكانى نةخؤشي 

 .دةروونيةكانى نةخؤش كةم دةبيَتةوة تيَكضوونةةوة رِيَطةى دياردةى ترانسفةرلة ئةزموونانةوةية كة 
 ،وة بة ئةمانةت وةربطرمةئةطةر بتوامن وشةيةكى طوجناو لة زمانى فةرِةنسي، (ترانسفر )ثزيشك لةبةرامبةر ئةم دياردةيةدارِؤَلى 

اجار ـجار نو نيشان بداتخرؤشانةكانى خؤي ، ئةو ةسةر كة نةخؤش ل ،خرؤشيَنةر بيَدةبيَت لة شيَوةى ئةنداميَكى جوَليَنةر و 
 .ةرِةو رِووى خؤي دةبيَتةوةـبنةخؤش كاريطةريةكانى 

ضونكة لةم رِيَطةيةوة  ،هيثنؤتيزمتيَطةيشنت لة تيؤريةى دةبيَتة رِيَنويَنيةك بؤ دياردةى ترانسفر،  ىهةروةها ليَكؤَلينةوة دةربارة
 .اخودئاطاى نةخؤشةكانى خؤمان دةكؤَلينةوةلة ويذدانى نبة شيَوازيَكى هونةرى 

كة تووشي نةخؤشي  ناسرابووئةو نةخؤشانة بؤ ضارةسةركردنى كؤمةك و يارمةتى دةريَك وةكو  هيثنؤتيزميَوازى لةوكاتةدا ش
 .دةزانراةليَكى زانستى بؤ تيَطةيشنت لة ضةمك طك طرييَيَلةمثةر و ث، بةالم لةبةرامبةردا وةكو دةروونى ببوون

ة دروست يَكى طةوررديواو لةبةردةم سرِينةوةى ئةم بةرطريانةدا لة هةنديَك ناوضةدا دةسرِيَتةوة بةرطريةكان  هيثنؤتيزمنكة ضو
 (بدةمدةربارةى ئةو ثيَ ك زانياريتاندةتوامن كةميَ كةكة بة داخةوة ئةمرِؤ)كة دياردةى ترانسفر ويَنا بكةن، ئيَوة نابيَت دةكات

لة بة جؤريَكى بةردةوام و هةميشة ردةية بةَلكو بة ثيَضةوانةوة ئةم ديا ،ى دةروونناسيةوة بةرهةم ديَشكردنو كيَ بةهؤي نفوز
ثزيشكةكةى خؤيدا  ئةو ثةيوةنديةى كة نةخؤش لةطةلَهاوشيَوةى دروست  ،ثةيوةنديةكانى هةموو مرؤظةكاندا دةردةكةويَ

 .هةيةتى
هةبيَ ئةم دياردةية  مان دةكريَكةمرتين كاريَك كة طوضارةسةركردنة و  حةقيقياستةقينة وئةم دياردةية خاوةنى هيَزيَكى رِ

 .هةمان ئةو دةسةالتة نائاسايية كة بةكارى دةهيَنىَ
خودئاطاى تاك ، بةَلكو ئةم دياردةية لة ويذدانى ناخودئاطاوة بؤ ويذدانى نناسي ئةم دياردةية ناخوَلقيَينَبةم ثيَية دةروو
 .ى خؤي بيَنيَتةدىةكانو ئاماجن مةبةستئةم دياردةوة كؤنرتِؤَلى تا لة رِيَطةى ئةو دةطريَتة دةست  ؤَلىكؤنرتِدةطوازيَتةوة و 

ئةطةر جةخت لةو حةقيقةتة نةكةمةوة كة دياردةى ناتوامن واز لة باس كردنى دياردةى ترانسفر بهيَنم هةر ضؤنيَك بيَت من 
و ، بة باوةرِاسي نيةنئةو ثزيشكانةى كة برِوايان بة دةروون كردنى قايل، ضونكة بؤ طرينطى لة ئةستؤية رِؤَليَكىترانسفةر 
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اتى ضارةسةركردنى خؤيان لةككاتيَك باوةرِ بة دروستى قسةكانى من دةهيَنن كة ةكانى من ةويةقينةوة دةزامن كة هةموو ثةيرِ
 .ةرِووى دياردةى ترانسفر ببنةوةرِووب ،كة تووشي نةخؤشي  دةرووني بوونئةو نةخؤشانةدا
ضارةسةرى ئةو كة هةر يةكيَك لة ئيَوة بةتةنيا كاتيَك بةدةست ديَت دَلنيايكةر  وامن تيَبطةم كة دادوةريةكى وامن بة باشي دةت

 .ى بطةنان لة دياردةى ترانسفر و رِؤَلةكانو خؤت تووشي نةخؤشي دةرووني بوونانة بكةن كة نةخؤش
دوو لةمثةرى  دافيكر ثةروةردةكردنىى دةروونناسي و كاريطةريةكانى لة رِؤَلبؤ تيَطةيشنت لة  ويَنا دةكةميان اخوشكان و بر
 .تايبةت هةية

مينيزم بؤ يان دترجةبريةكانى كات و شويَن  ياسابة طرفت دةتوانن يان و  ،دةتيان نةطرتووةعالةمثةرى يةكةم ئةوةيةكة خةَلك 
 .يان بة جةبر بؤ ئةو نيةابرِوو  ،بة ئازاد دةذميَرندةروونناسان  وةك دةَليَنبكةن و فيكر قبوولَ 

كة بؤ خةَلك )انى ناخودئاطا لة ويذدانى ةمتةنديانة فةرامؤش دةكةن كة ويذتايب ئةوكة خةَلك لةمثةرى دووةم ئةوةية 
 . خودئاطا جيادةكاتةوة(ناسراوة

، ئةم نناسي دروست دةكاتزؤرترين طرفت بؤ دةروو ،ارثيَد ثةرى دووةم كة لةسةرةوة ئاماذةىلةملةناو ئةو دوو لةمثةرةدا، 
 . ن كةسانى نةخؤشةوة دروست دةبيَكةسانى تةندروست و ض لة اليةطرفتة ض لة اليةن 

لة كة  تةنيا برِوايان بة ويذدانى خودئاطا هةيةلة بنةرِةتدا برِوايان بة ويذدانى ناخودئاطا نية و ضونكة كةسانى تةندروست 
لة ويذدانى ناخودئاطادا بكةنةدةر و ئامادةنني بريةوةرية ضةثيَنراوةكانيان يش و كةسانى نةخؤشناسراوة  ةوة ئةوانرِوانطةى 

لة بنةرِةتدا دةترسن لةوةى كة غةريزة ضةثيَنراوة و  ،سةردانى دةروونناس بكةنةتدا ترسيان لةوة هةية كة خةَلك لة بنةرِ
 .بؤ ويذدانى ناخودئاطا بطوازنةوةسيَكسيةكانى خؤيان 

بة رِةوشت و زيان يان بؤ ويذدانى خودئاطاويذدانى ناخودئاطايان  ريكردنةوةكانى بطواستنةوةى ا دةكةن كة ويَن ئةوان بة ترسةوة
 . كلتورى ئةوان دةطةيَنىَ

كة دةكةن  ويَناو  م خؤيانى ليَ بةركةنار دةكةنبةال ،هةية هيَدمة ىيَكشويَنةوارضةند لة دةروونى نةخؤشدا ةطةن كة دخةَلك تيَ
 .ئازاردانى نةخؤشزياتر ى دةبيَتة هؤكار هيَدمانةنزيك بوونةوة لةم دةست ليَدان و 
 :كة  جةراحدا بكةين بةم رِيَطةيةلة نيَوان دةروونشيكار و بةراورد ئيَمة دةتوانني 

بة تةنيا كاريَك كة دةتوانن ئةوةية كة نزيك نابنةوة و  يةكانيهيَدمة شويَنةوارةلة هيض كاتيَك بيَطومان كةسانى ئاسايي 
ةوتى رِدةست بة تيَك شكاندنى جةراحيَك بة ثيَضةوانةى كةسيَكى ئاساييةوة بةالم ،نارِةحةتيةوة ئازار كيَشانى نةخؤش ببينن

نةخؤش ئازار دةكا و  نارِةحةتىنةخؤش تووشي  تيَكشكاندنةئةم  هةرضةندة، دةدؤزيَتةوة كيَم و زوخناوةندى تا  دةكا هيَدمة
 .ةرطةطرتنى ئةم ئازارةدا سةالمةتى هةميشةيي بة دةست دةهيَينَب، بةالم لة بةردةم دةكيَشيَ

ئةطةر ثزيشك لةبرى ئةوةى كة ، ، ثزيشكى جةراح سةرزةنشت بكاتشانى نةخؤشبةر ئازار كيَلة كةكةسيَك شايستة نية 
عةفونةت لةوانةية كة  ارةسةرة كاتى دةبيَ وــةم ضـئبةرِووكةش كارةكة ضاك بكاتةوة،و  كيَم و زوخ هيَرش بكاتة سةر ناوةندى

  .نةخؤشي دذوارتر بيبَو  توندتربيبَ
 .جةراحيَك دةضيَكارى  لةكاريَك كة دةروونناس ئةجنامى دةدات ئةم حاَلةتة دةربارةى دةروونناسانيش رِاستة و 

وارى جةراحيةوة لةبنةخؤش خبرؤشيَنىَ و بةبةراورد بةو ئازارةى كة دةروونناس بة دريَذايي كاتى ضارةسةركردن لةوانةية كة 
 .دةيكيَشيَ، هةست بة ئازارى توندتر بكا
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ضونكة لةطةلَ  نابوودبوونى ةرة،دلَ تةنط ك سةختيَطةى دةروونناسيةوة كؤتايي ضارةسةركردن لة رِ دةرةجنامىلة اليةكى ترةوة 
ويذدانى  نراوةكان كة لةكة غةريزة ضةثيَ، ضوننى ئةودا هاوتةريبةو رِةوشتةكاكلتور  لةوانةك لةثيَوةرةكانى نةخؤش زؤريَ
شرت ضةثيَنراوة ئارةزوويةك كة ثيَ ،ئةوةى كة  ويَرِاى ،يَوةرةكان لةبةريةك دةترازيَينَبيناى تةواوى ث ،ةوةدةر دةكريَنةودئاطاداناخ
كة  (ىو ض دةسةالتى دةروونض دةسةالتى جةستةيي )خاوةنى دةسةالتيَكةو ضؤتة ويذدانى خودئاطاوة  ،هةنوكة ئازاد كراوةو 

دةضيَتة ضونكة ئةوكاتةى كة ئارةزوويةك لة ويذدانى ناخودئاطادا شرت لة ويذدانى ناخودئاطادا بووة، زياترة لةو كاتةى كة ثيَ
 .بيَتةوةدةكة بيَدار خةوتووةلة رِاستيدا وةكو ئارزوويةكى  ،دةرةوة

لة كاتيَكدا كة  ةوة كيَش ناكريَتئارةزووةكانى تربووة لة اليةن  نراو كة لة ويذدانى ناخودئاطادا سةربةخؤضةثيَ ئارةزوويةكى
 كة لة ويذدانى خودئاطادا وةى ديكةئارةزووطةلي دذبةيةكلةوانةية كة بة هؤكارى بوونى هةنديَك ئارةزووى ويذدانى خودئاطا 

 .و بة ناكامى مبيَنيَتةوة قةدةغة بكرىَية هة
 .ين ثيَوةرة كلتوريةكان وةستاوةبةرزترلةسةر بةنرخ ترين و وة كارى دةرووناسان لة اليةكة

كة لة  ثرِى دةكاتةوةيَك باوةرِ ،نى ناخودئاطادا كراوةتةدةرويذدا ةهةنوكة لكة باوةرِيَكى ضةثيَنراو ضونكة كاتيَك كة جيَطةى 
 .بة نرخرتين بنةماكان دةطريَتة خؤيرِوانطةى كلتوريةوة 

   ؟ذدانى ناخودئاطادا كراوةتة دةرىَلة اليةن دةرةوونناسةوة لة وي هةنوكةكة بةالم ضي بةسةر ئةو باوةرِ و ئارةزووةدا دىَ 
 ؟ؤش رِووبةرِووى مةترسي نةبيَتةوةيان ئةو ئارزووة ئازاد كراوة بيَ مةترسي دةكةين تا ذيانى نةخيَطةيةوة ئةم باوةرِة لة ض رِ

 .يةيَطة لةبةر دةست داضةندين رِ ،ئةو ئارةزووة ئازاد كراوةكردنى مةترسي  بيَبؤ 
، دةروونناس دةبيَت لة كاتيَكدا كة دةروونناس بة ضارةسةركردنى نةخؤشةوة سةرقالَ دةبيَ،طشتى ترين رِيَطة ئةوةية

لة ئارةزووى ئازادكراودا دذايةتى هةبيَ و لةطةلَ طةليَك دانيَتةوة كة ئارةزوو و ثاَلنةرلةبةرامبةر ئةو ئارةزووة ئازاد كراوةنةدا 
يَطةيةوة نةخؤش ضةثاندنةكان لةم رِو  ،تربيَلة ئارةزووى ئازاد كراو بااليةوة ئةم ئارزووة جيَنشني كراوة رِووى نةريتى و عةقاَلن

 .مةحكوم بكات
شكةوتنى وروذاندنى ثيَبةرفراواندا دةرةجنامى  ةئةندازةيةكىلزطار دةبني ئةوةى كة ئيَمة ليَي رِضونكة  ،ئةم كارة مومكينة

 .نةميةكةمى  قؤناغى
وة بة ئارةزووةكانى رِابردووة ثةيوةسنت ئةو ئارةزووانةى كة ضةثيَنراونواتة  ،شةوة دةضيَلة رِابردوودا بةرةو ثيَ ستائيَ  شنةخؤ
فيكريةكانى  ثرِةنسيبةمرؤظيَكى الوازبووة و ، كة ئةم ئارةزوو و غةريزانةى دةضةثاند، ضونكة نةخؤش لةوكاتةدا تيَرنةكراونكة 

ى نةخؤش دةبيَتة خاوةنو  (ة رِيَطةى دةروونناسةوة دةهيََلريَتةوةل يارمةتى دانةئةم )ةهيَز دةبيَهةنوكة كة ب رِيَك نةخرابوو،
. ضاوديَرى ئةو شتانة بكات كة نةفرةتى ليَ دةكات تةواوة خؤشحاَلىبة  لةوانةيةئةوكاتة  نى فيكرى و دةسةالت ،ثيَطةيشت

 .ردووى خؤيدا سةردةكةويَكانى رِاببـة سةر الوازيةبةم ثيَية نةخؤش لة ئيَستادا 
ويذدانى ووة ضةثيَنراوانةى كة هةنوكة لة ئارةزكة ئةو  ئةوةية ،كى تر كة لة كؤششي دةروونناسيةوة بة دةست ديَتدةرةجناميَ

لة كؤششةكانى بةو مةرجةى كة  سووديان ليَ وةربطرينبة شيَوةيةكى باشرت سيمايان بطؤرِين و  ،خودئاطادا كراوةنتة دةرىَ
بؤ .ئارةزووة ضةثيَنراوةكان واز لة نةخؤش نةهيَنىَ غةريزة و ةرِ وباولةطةلَ هيَنانةدةرى  سدةرووننانةوةستني و اسيدا دةروونن

بؤ و  ووةسيلةيةكى باشرت نية تا كةمالي داواكرا ،قؤناغى منداَلىسيَكسيةكانى قةدةغةكردنى ئارةزووة رِيشةكيَش كردن و 
 .جيَطةى ئةوان بطريَتةوة كاملَي يَكامانج طةلدةبيَت ئةثاندنانة نةهيَشتنى ئةم ض
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ى ئةو وزةدةكةنة قوربانى، خؤيان وةكانى وزةى فيكرى ازؤريَك لة سةرضك بؤ ضةثاندنى هةنديَك ئارةزووةكان يكةسانى نريؤت
ئيَمة . يَدنى كةسايةتى ضاالكى تاكدا هةبدروست كرشايستةى لة  يةكىبةهالةوانةية  ،فيكريةى كة ئةطةر بة هةدةر نةدريَت

هةنديَك لة تاكةكان كة  كرا ةطةر لة بريتان بيَت باسئ ة(بااَلبوون)كة ناوى لة جيَطؤرِكيَ دةناسني  شكةوتووترقؤناغيَكى ثيَ
ئةو رِيَطةيةش ثيَي دةَليَن  دةخةنةطةرِيَطةيةكى تر و باشرت ة رِبـ ى خؤيانريزة سيَكسيةكانو لةوانيش غةغةريزةكانى خؤيان 

 .بااَلبوون
لةوانةية كة ئةم غةريزةية دةطؤرِيَ و ى ئةو  بؤيَنويَنى دةكا و بةرة و هونةر رِخؤي منوونة كةسيَك غةريزة سيَكسيةكانى  بؤ

 .دةطريَحاَلةتى نامادى بةخؤيةوة ضيرت اليةنى سيَكسي نةبيَ و 
ؤ ـايبةتيان بو توانايةكى ت ئامادةييغةريزة سيَكسيةكان ديَتة ئاراوة وزؤرجار بؤ غةريزةى سيَكسي بااَلبوون دياردةى 

 .كؤمةاليةتى تايبةتى هةيةبـةهايةكى االكراو ـةريزةى بـغو  ،ااَلبوون هةيةـثاكسازى و ب
قةرزدارى ئةم غةريزة بة زؤريَك لة دؤزينةوة زانستيةكان شاكارة هونةريةكان و هةروةها كة ئيَمة زؤريَك لة  بطوتريَدةبيَت 

 .نيدةزان باالكراوانة
هؤكارةكانى ضةثاندن و  لةناو دةضيَ ئةطةرى باالبوونى غةريزةكان دةرِةخسيَنىَ، كاتيَك كة ضةثاندن ش وةختى ثيَنضةثاند
 .جاريَكى تر رِيَطة بؤ باالبوون دةبيَتةوةيَنةوة دةسرِ

ك لة ثاَلنةرة بةشيَ ،بةدةست ديَت فةرامؤش بكةينئيَمة نابيَت سيَيةمني دةرةجناميَك كة لة كؤششةكانى دةروونناسانةوة 
 .داواى تيَربوون دةكةن و دةبيَت تيَربكريَنسيَكسية ضةثيَنراوةكان كاتيَك كة ئازاد دةبن 

بةهؤي ئةم دذايةتيةوة و  ،دا دذايةتى هةيةؤى ئيَمةئةمرِذياري لَ ثيَوةرةكانى لةطةكسيةكان تيَركردنى زؤريَك لة ئارةزووة سيَ
 دةبيَتة هؤي ئةوةى كة تاك ،كاندا نةيارةسيَكسية ئارةزووةثيَوةرانة كة لةطةلَ بوونى ئةم .دةكات طرفت طةليَكى زؤر دروست

رِؤشنبريي زياتر بة دةست ئةوةى كة  بة بيَسيَكسيةكانى تووشي ضةثاندن بيبَ، ئارةزووةمل بنىَ و نةخؤشية دةماريةكان بةرةو 
 .بهيَينَ

ان و سروشتية ئاذةَليةكانى خؤمان غةريزةككة توانيومانة  ىهؤيةبةو ئارةزووة سيَكسيةكانى خؤمان كة  يئيَمة نابيَت لةوة
    .خؤشحالَ بني ،بسرِينةوةةوان ـان بة شيَوةيةكى طشتى ئـيو  ،سةر زةنش بكةين

و زؤرجار  بةرابةر نية ذياردانى لةطةلَ ثيَوةرةكاتاكى ئيَمة  ،بةردةوام شاديةكانى تاكبكةين كة  ىهةروةها نابيَت فةرامؤش
ان و ـارةزووةكـؤ تيَركردنى ئـبةمثةريَك ـيَطر و لوةكو رِو  ،دا دذايةتى دةكاةكانلةطةلَ ئارةزووةكانى مرؤظؤ ئةمرِ ذياري

 .قوت دةبيَتةوة ةكانؤظغةريزة سروشتيةكانى مر
شت و يشان دةرى من دةردةكةويَتباالبوونى ئارةزووة سيَكسيةكان انة لة شيَوةى ئةم طؤرِ كة ،طؤرِينى ئارةزووة سيَكسيةكان

، سيَكسيةكانةزووة ةبااَلبوون نيشانةى تيَربوونى ئارو  ،ئةمرِؤدا هةيةتى ذياريمرِيَكى توندة كة غةريزة سيَكسيةكان لةطةلَ 
 ذياريتيَرنةبوونى ئارةزووة سيَكسيةكان و قبوولَ كردنى باالبوون، نيشانةى لة رِاستيدا لة اليةكةوة .بةالم بة رِةوتيَكى تردا

 .ئةمرِؤية
بةرهةمى سوودبةخش  بؤ وزةى خؤيكة تةواوى ين رِوانى لة ئامرازى جةستةمان ناكةضاوةم لةو جيَطايةوةى كة ئيَمة بةال

 ئةم ئارةزووانةداى تيَربوونثاَلنةرة سيَكسيةكان و بةدواى تةواوى غةريزة سيَكسيةكان نابيَت ضاوةرِوانى ئةوةبكةين كة  بطؤرِيَ،
 .بطةرِيَن
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تةواو و كة ئةطةر تةنيا غةريزةى سيَكسي سةرةكى خؤيدا رِيَنويَنى بكةين،ةوتى لة رِواوى غةريزةكان ئيَمة دةتوانني كة تة
 (شهوتران)هاورِةطةزبازئةوكاتة ئةو مرؤظة وةكو ميَردزمةيةكى  ،سيَكسيةكان بطؤرِيَ مةسةلةبؤ وزةى ئةم غةريزةيةهةموو 

 .دةردةكةويَ
 ،دروست دةبيَتان رِةتكردنةوةيسةر تةواوى ضاالكية سيَكسيةكان و لةريةتةى كة بةالم لةبةرامبةر دروست كردنى ئةو سنوردا

وتى يَركردنى تةواوى ضاالكيةكان لة رِةمةترسي دارتر و دذوارترة لة تخؤي ةوة كة هةر ئضةند نيشانةيةك دروست دةكا 
بةالم كان و ئاطاداركردنةوةكانى من بكةن، طوتةسةيري دةرِؤ وةكو شتيَكى زيَى خؤتان لةوانةية كة ئيَوة بةش بةحاَلسيَكسيدا،

بة شيَوةيةكى  منوونةيةك دةهيَنمةوة كة ،غةريزةكاندنى كانى خةفةكردةرةجنامةوون بوونةوةى بابةت و نيشان دانى بؤ رِ
 .استية نيشان دةداتنارِاستةوخؤ ئةم رِ

كة ناوى ثةيوةندى بة شاريَكى بضووكةوة هةية ة و ئةم منوونةية ضريؤكيَكى كؤنة كة لة ئةدةبياتى ئةَلمانيدا زؤر باَلوبؤتةو
 .ناويان دةركردوة دانيشتوانى ئةم شارة بة زيرةكى ،شليداية

بةم  شانازيان يَية زؤرفةحتيَكةوة كةوتؤتة دةستيان، بةم ثئةم ئةسثة لة دةرةجنامى دانيشتوانى ئةم شارة ئةسثيَكيان هةية كة 
ؤذيَك ئةو ئةسثة عادةتى وابووة ئةوةش ئةمةبووة كة هةموو رِكى طةورةشي هةبووة و ، بةالم ئةم ئةسثة عةيبيَدةكردئةسثةوة 

هةموو رِؤذيَك  و بؤ ئةم كارة ،، ئةوان برِيار دةدةن كة ئةم عادةتة هيَدى هيَدى لةم ئةسثة دوورخبةنةوةئاليكيَكى زؤر خبواتكة 
ةيةكى كورت بارودؤخ ماوو  دةدريَ ة ئاليكيَكى كةم بةم ئةسثةك تا ئةوةى كة ئةو رِؤذة ديَتكةم دةكةنةوة  يَك ئاليكى ئةوبرِ

بة بيَضارة  ئةم ئاذةَلةرِؤذيَك ديَت كة ارهيَنراوة و كةواز بترين شيَدانيشتوانى شارةوة باالوانطةى لة رِ،دةضيَ يَوةبةم جؤرة بةرِ
 بة مردوويي دؤزيةوة وئاذةَلى بيَضارةيان شارة نى ئةو اوؤذى دواتر دانيشتبةيانى رِ.كار دةكاتى خواردبيَت بيَ ئةوةى كة ئاليك

 .خةَلكى شليدا نةيان توانى هؤكارى مردنى ئةو ئةسثة تيَبطةن
ئاذةَليَك  ى بكريَضاوةرِوان نابيَو  ةوةنةك بةهؤي كاركردن،ئةسث لة برسيةتى مردوةويَنابكةين كة  ئارةزوو دةكةينة زياتر ئيَم

 .زيندوو مبيَنىَبة خواردنى كةم  ة خواردنى زؤرةوة طرتووةـكة عادةتى ب
 سةرجنةى كة ئاراستةى وانةكةمتانلةبةر ئةو ئةجنامدا و سوثاستان دةكةم بةهؤي ئةو داوةتةى كة بؤ منتان زؤر لة كؤتايدا 

  .كرد
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 كارىدةروونشيبةش بةش كردن و  ىثرِؤسة
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 ثيَشةكى
 ناونيشانىواتة لة قؤناغى يةكةمدا  دام ناوة لة سةرةتادا ئةوةندة دةرك ناكريَ، وتارةدائةو بابةتةى كة لةم  ناونيشانيَك بؤ

 . دة لة زةينةوة نزيك نيةئةوةن (ئاساييكارى لة اليةن كةسانى دةروونشيثرِؤسةى بةش بةش كردن و )
 :شيكاربكةمضارم كة ئةم ناونيشانة بةم ثيَية نا

 ئايا كةسانى ئاسايي دةتواننليَرةدا ئةوةية كة  ثزيشك نني و مةسةلةكة وشةى كةسانى ئاسايي مةبةست لةو كةسانةية 
 ان نا ؟يكــارى تاكةكـانيان هةبيَت يدةروونشمؤَلةتى بةش بةش كردن و ثزيشكان  هاوشيَوةى

 .ويَنى هةيةئةم مةسةلةية سنورطةليَكى كاتى و ش
استيدا خةَلك لة رِو  ،ثرِؤسةى بةش بةش كردن و دةروونشيكارى نيةكةسيَك ئارةزووى لة لةكاتدا لةو طؤشةنيطايةوة كة 

لة بنةرِةتدا يان يةكة ئةوةية كة باوةرِتةنيا كاريَك كة زؤربةى خةَلكى لةسةرى بابةتة دةدةن و  سةرجنيَكى كةم لةم كةئةمرِؤ
 .ى خؤيان و ئةوانى ترةوة نيةدةروونشيكاربة بةش بةش كردن و  ثةيوةنديةكيانئةوان 

ئارةزووةكانى خةَلك ةدةن و نةدانى خةَلك بةو بابةتة نيشان دكة هةموويان بايةخ لةو بوارةدا هةية َلطةيةكى جؤراوجؤر ضةند بة
سةرجنيَكى كةمى دؤستانةى خةَلك  ،ز و بةش بةش كردن و دةروونشيكاريان هةيةلينائا مؤَلةتىكة تةنيا ثزيشكان  لةو بوارةوة

 .بؤ دةروونناسي نيشان دةدات
 زادةى حاَلةتيَكىدا ةباوةرِانة كةمة لة ئةم طؤرِ ،ى كردبيَتةوةبة دةروونناسي كةم ئةطةر كةميَك بةدطومانى خةَلك سةبارةت

 .يةثيَش ئةوكاتانة
لة  نة، هةَلبةتة ئةم ضارةسةراهاتووة و ئاكامى هةبووةهةلومةرجدا بة دةست لة هةنديَك كاتيَك كة ضارةسةرة دةروونناسيةكان 

خؤي بابةتيَكة شايةنى  (يان هةيةكردنتةنيا ثزيشكان مايف ضارةسةر)ة بةَلطةى ئةم سنور.م درابوواليةن ثزيشكانةوة ئةجنا
 .ليَي بكؤَلريَتةوة يةئةوة
لة هةموو بةهايةك كة بؤ ئةم زانستةيان داناوة و  ،ى نيةبرةوئةم بابةتة لة هةموو والتاندا لة شويَندا لةو رِوانطةوةى كة  سنور

 .نية يةكسانوالتاندا 
ضارةسةرى ضونكة لةم والتانةدا هةر نةخؤشيَك دةتوانيَت  ،زياتر نية لة باسيَكى زانكؤييلة ئةَلمانيا و ئةمةريكا ئةم زانستة 

طفتوطؤ نةخؤش ةو ثزيشكةية كة بة مةبةست ئ)زارةكى هةَلبذيَريَ و هةموو كةسيَك دةتوانيَت ثزيشكيَكىخؤي بكا و 
 .خؤي دةبيَتة بةرثرسيارى خؤي (نةك بة دةرمان و مةبةست ليَى دةروونناسةضارةسةربكا و 

بةالم لة ئؤتريش كة ، مةطةر لةو حاَلةتةدا زيان بة نةخؤش بكةويَت، ياسا لةو والتانةدا دةست ناخاتة مةسةلة ثزيشكيانةوة
 مؤَلةتىوالتةدا كةسيَك ئةوةية كة لةو : لةوانة ، ضةند سنور و قةدةغةيةكى داناوةوتارةم نوسيوة ياسامن لةو والتةدا ئةم 

 .وانامةى ثزيشكى بةدةست هيَنابيَكة برِمةطةر ئةوةى  ،كارى ثزيشكى نية
ةروونشيكاريان هةية، د مؤَلةتى (ئةو كةسانةى ثزيشك نني) ئايا كةسانى ئاساييثرسياركرا لةم بارةوة ةم ثيَية كاتيَك كة ب

 .نةبووة شهيَندة ثرسياريَكى بيَ مانا
 :مةسةلةى بةم جؤرة ئاراستة كرد كةسةرجنى لةكاريَكى تردا و لةناكاو ياسا  لةبةرئةمة
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ةتية س كةسيَكة هةولَ دةدات تا نارِةح، دةروونناكةسانى ئاسايي ثزيشك نني دةضنة رِيزى كةسانى نةخؤشةوة،كةسانى نريؤتيك 
بةم ثيَية  ،راوةاوى ضارةسةرةكان بة ثزيشكان سثيَردكة تةو لةو جيَطايةوةىيان ئةوان سارِيَذ بكا و و  ،كان كةم بكاتةوةدةمارية

 .دةروونشيكاريان هةية مؤَلةتىتةنيا ثزيشكان 
 .ةدةروونشيكاريان ني مؤَلةتىكةسانى ئاسايي و نا ثزيشك بامسان كرد ماناى ئةوةية كة لةسةرةوة ةى انئةم بابةت

، بةم ويستة سزا بدريَتثيَياسا ثيَشيَل بكات و هةر كةسيَك كة  ،بةشيَكن لة ياسا جيانابنةوةلةو جيَطايةوةى كة سزادانةكان 
 .لة رِوانطةى ياساوة تاوانبارة و سزا دةدريَتى نا ثزيشك كة ثرِؤسةى دةروونشيكارى ئةجنام بدات ثيَية هةر كةسيَك

 و ئاَلؤزيةكان طرفتلة خؤي نةخستؤتة زةمحةتةوة تا دةرةبارةى هةنديَك ى كردوة، بةالم ياسا بة رِاشكاوى لةوبارةوة قسة
 :رِوون دةبيَتةوة كةميَك مةسةلةية مئةكة هةنوكة باسي دةكةم بابةتةى بةو و  ،ينةوةى زياتر بكاتويَذ

ةموويان لة بابةتة دةروونيةكان هيي هةروةكو كة كةسانى ئاسا ،نةخؤشةكان لة يةكرتى ناضن ، دةروونيةكان نةخؤشيةدةربارةى 
، بةم ثيَية تةنيا ثيَوةرى ثزيشك يةمةسةلة دةروونيةكاندا ن هةذموونيان بةسةر وةكو ئةوةى كة هةموو ثزيشكانخاَلى نني و 

 كة ياسا لةوبارةوة سةرنج دةدةينئةطةر ئةم بابةتة بسةمليَنريَت .بةس نيةبؤ ضارةسةركردنى نةخؤشية دةروونيةكان بوون 
 .داوةرى نةكردوةدادثةروةرانة بة وة و دانةسةرجنى ثيَويستى 
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 بةشي يةكةم
 ضارةسةرتا تايبةمتةنديةكانى  نية يَكيان لةسةركة هيض ئيجبارثةيوةندى بة خةَلكانيَكةوة دةبيَت ئايا ثرِؤسةى دةروونشيكارى 

 ؟فيَربنبكردنى دةروونى 
 شيَوةيةخبةينة بةردةست كةسانى ئاسايي، ضونكة جطة لةم وة ةلةوبارطةليَك زانيارى كة ئةمة دةبيَت ثيشة و كارى ئيَمة بيَت 

  .بدةنة ثالَ ئيَمةثرِؤسةدا  ئةجنام دانى ئةولةو كةم تةرخةمى  دريَخى كردنسيفةتى كاتيَك ديَت كة 
دنى ئةم جؤرة نةخؤشيةيان بؤ رطةى ضارةسةركرِيَو  ،تا خةَلك كؤبكةينةوةكة دةرفةت و ئةطةريَك نية مايةى نيطةرانى ية زؤر

 بةهاطةليَكىهةروةها بةشة جياوازةكانى ئةم بابةتة .ثيَويستى بة كةسي سيَيةم نيةبةالم ضارةسةرة دةروونيةكان ،ةوةينشي بكة
 .جياوازى هةية

لةوانةية هيض  ،دةروونناس و نةخؤش دةطريَتكاتيَك طويَ لة طفتوطؤيةكى نيَوان دةروونيةكان  بابةتةبيسةريَكى نائاشنا بة 
 ،ض مةبةست بطةيَينَ و ض نةيطةينىَئةو مةسةلةية .لةم طفتوطؤية نارِةحةت ببيَت ةلةوانةيو  ،شتيَك لةم طفتوطؤية تيَنةطا

لةوانةية لةم كة دةبيَت خؤي بةم وتة كورتة رِازى بكات ،نةخؤش دةطريَتيَوان دةروونناس و بيسةريَك كة طويَ لة قسةكانى ن
 .ك لة دةروونناسي بةدةستةوة بدريَيَضةمكليَرةدا هةولَ دراوة تا ضةمكيَك لة دةروونناسي تيَبطا و  ضةندرِيَطةيةوة 

ئازار بكيَشيَ و بتوانيَت ئةم طومانة كؤنرتِؤلَ بكا  ىكارةكانهةموو نةخؤشيَك لةوانةية بةهؤي طومان و دوودَلي لة ئةجنام دانى 
ناتوانيَت كةوة نية و يض باريَتواناى ئةجنام دانى هيض كاريَكى لة ه كة ويَنابكا و ،لةوانةية تووشي نائوميَدى بيبَهةروةها و 

ة لة ـكهةست بة ئازار و نارِةحةتى بكات  بةهؤيى ئةمةوة يانبدا و  و كاملَ ئةجنام ،شيَوةيةكى دروستوةزيفةيةك بة هيض 
 .دةشَلةذيَيَكى نامؤدا دةستة ثاضة و كؤمةَلنيَوان 

لة ثيشةكةيدا بةهؤي ، بؤية ئةو بةردةوام نادؤزيَتةوة نيانهؤكارةكابةالم نارِةحةتيانة تيَ دةطات،موو ئةو ش لة هةؤنةخ
لةوانةية ئةم طومانة ئةوةندة لة بوارة جؤراوجؤرةكان نابيَ،دانى يارى برِايان توان،يَتةوةرِووبةرِووى ضةند طرفتيَك دةبطومانةوة 

يَطةى ماَلةكةى تووشي طرفت رِهةنديَك حاَلةتى زؤر بضووكى وةكو هةَلبذاردنى ةنديَك جار لة كة ه ؤش بهيَنىَخطوشار بؤ نة
يَطاكة هةر دوو رِ واز لةة و لةوانةي يان بة ثيادة رِيَطا بربِيَ بة شةمةندةفةر بضيَتةوة مالَ ،طومان بكا كة  بؤ منوونةبيبَ و 

 .بة ئؤتؤبؤس بضيَتةوة مالَبهيَنىَ و 
بؤ ئةو ديارى رِةوتيَكى ديارى كراو ناتوانيَت كانى خؤي نية و وةنةتواناى رِيَبةرايةتى كردنى بريكردنةخؤش  لة هةنديَك حاَلةتدا

 .بكات
بةالم لةطةلَ  ةبيَ،ن بنةرِةتدا ثةيوةندى بة خودى ئةوةوةكة لة كدا برِوات طةليَبة دواى بابةتيَكانى نةخؤش وةنةريكردة بلةوانةي

 .ى رِزطاربكاتخؤبيَ سوودانة  ريكردنةوةب ضنط ئةو ى ئةوةى نية لةاتواننةخؤش ئةمةشدا 
ةمحةتيَكى زؤرةوة يان بة زنة لة نةخؤش دةردةكةويَت، لةوانة ثةجنةرةى ماَلةكان دةذميَريَ و هةنديَك جار كارطةلي طاَلتة جارِا

زؤر كاريَكى  كاتيَك كةو  ي دةكايى خؤتواناطومان لة جار  ةنديَكه. تيَثةرِبيبَةخشة بة رِووباريَكى ئاودا هةولَ دةدات لةسةر ن
بؤ ساتيَك لة طومان دا دةميَنيَتةوة  بة ئةو دةسثيَردريَ،كردنةوةى دةرطايةك بة كليل ثؤست كردنى نامةيةك و بضووكى وةكو 

 .ى ئةجنام دانى ئةو كارةى هةية يان نااكة ئايا لة رِاستيدا توان
 .ةبيَردنى خودى نةخؤش شتيَكى تر نـو نارِةحةت كلة ئازردان جطة ئةم ويَناكردن و طومانانة لةوانةية 



ww.dengekan.comw Page 81 
 

كردنى نية لةبةرامبةر ئةو  ى بةرطرىاتوانكة لة ناكاو تيَ دةطات تةحةموول ناكريَت بةالم ئةم خاَلةتانة كاتيَك بؤ نةخؤش 
ئةو  ى كةلةوانة ئةوة كا،يَكى تازة بة ميَشكيدا طوزةر دةطةل ريكردنةوةهةنديَك جار بو  ،هيَرشي دةكةنة سةرىانةى كة باوةرِ

خباتة ناو  لةسةر ثردةكةوة ةيان ئةو كةسو  ،يشت ئةو بة ثيَ بة رِيَدا دةرِوالة تةنكة ؤبيلةوة تايةكانى ئؤتؤم خباتةذيَرمنداَلة 
و راوة ف كذى ئةو تاوانةى كة ئةمرِؤ كةشوكة ئايا بك هةنديَك جار لة خؤي دةثرسيَو  ،ووبارةكةوة كة بة الى ئةودا تيَدةثةرِىَرِ

يان هةرطيز ئازارى بة كةسيَك نةطةياندوة و لة كاتيَكدا خودى ئةو دةزانيَت كة .دواى بكؤذةكةدا دةطةرِيَ من نيمثؤليس بة
بةالم بة رِيَطةيةكى تر ئازار  - نةخؤشة طرميانةيية بة ذنيَك ويَنابكةين كة ئةم رِيَطةم ثيَ بدةن -لةبارةى نةخؤشيَكى تر 

 .ةيةكى تردا نارِةحةتى فيكرى هةيةلة زةميندةكيَشيَ و 
ناتوانيَت ثيانؤ بوونى ماسولكةكانى ثةجنةكانى بووة رِةق بةالم هةست دةكات بةهؤي ئةوةى كة تووشي  ،ئةو ثيانؤ ذةنيَكة

 .بذةنيَت
كة دةكات  اويَنو  دةدابابةتيَك سةرنج لة كة داوةت كراوة لة ناكاو ك ت بؤ كؤرِيَدةبيَت بضيَيان كاتيَك كة هةست دةكات 

ئةو بةردةوام لة ضوون بة ميوانى بؤ شانؤ، لةطةلَ ئةوةشدا  ،زيان بة ثةيوةندى كؤمةالتى ئةو دةطةينىَ ضوونى ئةو بؤ ئةم كؤرِة
 .خؤي الدةدات كؤنسيَرتيان و  ،سينةما

 .ةى ئةو دةبيَى هاوشيَوئازارطةليَكتووشي سةرهيَشةيةكى توند و يان ئةو كاتيَك كة دةضيَتة ئةم كؤبوونةوانةوة 
لةو بةرؤكى دةطريَ و لة ذيانيدا كة ةحةتيةكى نية اى بةرطةطرتنى هةموو نارِئةو توانئةمة حةقيقةتيَكى ئازار بةخشة كة 

لةطةلَ طرذبوونى زؤرجار ئةم الوازية ، وبةتوندى ئةو نارِةحةتية الوازى دةكا،اَلةتانةدا كة تووشي نارِةحةتى دةبيَتح
 . توندةكانى ئةو نيشان دةدات ةينةخؤش حاَلةتةهاوتةريبة كة  سوولكةكانى جةستةيداما

خرؤشانةكانيان لةسةر جةستةيان بةتايبةتى بة دةست ضةند نارِيَكو ثيَكيةكةوة ئازار دةضيَذن و هةروةها نةخؤشةكانى تر، 
 .ضرِدةبيَتةوة

لة  ،ةلَ رِةطةزى بةرامبةردانية لةطيان سيَكس تواناى ئةجنام دانى ثةيوةندىئةطةر ئةو نةخؤشانة ثياوبن هةست دةكةن كة 
 .بة ئارةزووى خؤيان دذةكردةوةى توند نيشان بدةنلةوانةية  بةباشي دةزانن،مرت ةكة كك مةسةلة هةنديَبةرامبةر كدا لة كاتيَ

بةو و ةن لةبةر ئةمة سةردانى ثزيشك دةك كة نةخؤشن ةوةدةكةن رِوونى ،وونبئةم نيطةرانيانة  كة تووشي هةموو ئةو كةسانةى
 .ةناو بضنل ان هةيةـة اليةنى دةماريـنيطةرانيانة ك هيوايةى كة ئةم

بؤ هةر يةكيَك  ثةرتووكة ثزيشكيةكانانةوة بؤ بة طةرِو  ،ةحةتيةكانى نةخؤشةكةى خؤي دةكيَشيَثزيشكيش نةخشةيةك لة نارِ
 : ى وةكولةم نيطةرانيانة ضةند ناويَك

 .تيَك ضوونة دةماريةكان و وةسوةسة دةدؤزيَتةوةو هيسرتيا نوراستنى، فؤبيا، ثسيكاستنى، 
كة نيشانةكانى نةخؤشي تيَياندا  بةشة جياوازةكانى جةستةى نةخؤشةوة دةكاريَ بينينىتاقيكردنةوة و بة  ئةو كاتة ثزيشك

،  تةواو سةالمةتنتيَ دةطا كة ئةوان و  ريَدةكا خيؤَلة، ئةندامى زاوزيَوةرِبينينى دلَ، مةعيددة، بة لةوانة  ،دةردةكةويَت
لةكاتى شنيار دةكات بؤ منوونة ثزيشك ثيَيَك لة بارودؤخى ذيانى خؤيدا بكا و طةل كة طؤرِان رِيَطة بة نةخؤش دةدات  ثزيشك

 روةها ، هةكة ئاو و هةواكةى خؤش بيَت بضيَتة جيَطايةك بؤ ثشوودانو  ،يان ماوةيةك مؤَلةت وةربطريَ ثشوودا بطةرِىَ و
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تارِادةيةك هةست بة سةالمةتى وةوة نةخؤش ولةم رِو  ،هيَزكردن دةرخواردى نةخؤش دةدابة كوليَرةىةربةت و يَك شثزيشك برِ
 .يَاب، بةاَلم ئةم سةالمةتية كاتى دةبيَ و بةردةوام ندةكات

ؤسةى بةش بةش كردن و لة رِيَطةى ثرِنيطةرانيانة جؤرة  ذمارةيةك هةن ئةمكة بيستيَت بة رِيَكةوت نةخؤش دة
 .روونشيكاريةوة ضارةسةر دةكةندة

لةم ثزيشكةوة سةردانى ئةو ثزيشكة دةكا و بةدةرةجنام ناطات، نيدا دةذى ابة دريَذايي ئةوكاتةى كة نةخؤش لة حاَلةتى نيطةر
دى يةا شاتةنيئةو كةسةية كة نة ثزيشكة و نة نةخؤش و هةمان مةبةست )كردويَنا كة بوونيمان ئةو كةسة بيَ اليةنةى

باسي ئةوة بؤ نةخؤش دةكات و  ،ئارامى لة دةست دةدا (ثزيشكانى هةمة جؤرةةكانى كردنضارةسةرشانى نةخؤش و ئازاركيَ
ضؤن يارمةتى ئةوان دةدةن تا لة ضنط ضؤن رِةفتار لةطةلَ نةخؤش دةكةن و وةزيفةيةكيان لةسةرشانة و ض كة دةروونناسان 
هيض م رِيَطةيةى ضارةسةركردنةوة لة: كةسي بيَ اليةن تيَ دةطات كة بيبَ،سوودةكان رِزطاريان  بيَ بريكردنةوةنيطةرانيةكان و 

  .رِوونادات، مةطةر وشة و تةنيا ئةو دووانة بةيةكةوة قسة دةكةندا ثزيشك و نةخؤش  لة نيَوان شتيَك 
دةست دا نية لة  كىميكانيزميَتةنانةت بؤ بينينى نةخؤشيش  ،يَك وةرناطريَتئامرازو  ميكانيزمدةروونشيكار سوود لة هيض 

ئازاد نةخؤش لةو شويَنةدا  دةروونناس تةنانةت ئةطةر بكريَ، دةرمانيَك بة نةخؤش ناداتهيض جؤرة شتيَك نانوسيَ و و 
زؤرجار طة هةميشة زةرورى نية، هةَلبةتة طؤرِينى ذينش ثيَش نيار ناكات، ذينطةطؤرِانى و  ،كة تيَيدا دةذيدةكات 

لة رِؤذطةلي ديارى كراو و لة يار دةدات كة دةروونناس لةطةلَ نةخؤشدا برِ.طةش ثراكتيكى يةذين ينىدن بةبيَ طؤرِرضارةسةرك
كةن و بةنؤبة بة نؤبة قسة دةتةواودا ثيَكةوة قسةبكةن و ى لة بيَ دةنطى و ئارامو  ،كاتذميَرى ديارى كراودا يةكرتى ببينن

 .طويَ لة قسةكانى يةكرتى بطرن
تةنيا كة تيطةيشتني  ،نيشانيداةكانى دةروونناس كردنكة كةسي بيَ اليةن لة ضارةسةر ةوةهؤي ئةو نةخشةيليَرةدا بة

 ةكانةحةتيزؤريَك لة نارِةو قسانة بة هةمان ئتةنيا دةزانني كة ضؤن .قسةية و قسةية و قسةيةان ميكانيزمى كارى  دةروونناس
 .لةناو دةضن

 ،دةيسرِنةوةكانتان فةرامؤش دةكةن و ئازارةة دةَليَت ئيَوقسة دةكا و  كة دةروونناسكةواية ئةمة خؤي جؤريَكة لة جادووطةرى 
، ضونكة يةكيَك لةو جادووطةرى لةقةَلةم بدريَرةسةركردن بة ايَطةيةى ضئةم رِ دةتوانريَ ،خيَراتر فؤرمةلة بيبَئةم كارة ئةطةر 

بةالم ،ئةجنام دراكارى بةجؤريَكى لةناكاو كة  لةوانةية بطوتريَو  ،خيَرايي كارةنة ثالَ جادووطةران ةسيفةتانةى دةخي
لةبةر ئةمة ضيرت و  ،دريَذة دةكيَشيَ هةنديَك جار ضةند سالَضةندين مانط و ضارةسةركردن لة رِيَطةى دةروونشيكاريةوة 

 ،ةم نةدةنةَليَ لةققسة بة نابةجية هيض كاتيَك بةم ثيَ ،سيفةتى جادووطةرانة بدريَتة ثالَ كارةكانى دةروونشيكارىناتوانريَت 
لة هةستةكانى خؤمان بؤ يةكرتى دةطوازينةوة و كة ة لة رِيَطةى هةمان قسةوةي.بةهيَزة يَكىميكانيزمئامرازو ضونكة قسة 

 .ئةوانى تر دةخةينة ذيَر كاريطةرى خؤمانةوةرِيَطةى هةمان قسةوةية كة 
 .ةنـبكتووشي دةروونى مرؤظ توند  طةلي هيَدمةتوندى ئازاربةخش بن و بةهةروةها قسةكان دةتوانن كة 

سةرةتا مرؤيدا  ذياريشكةوتنى لة ثيَئةم طوزارشتة نيشانى دةدات كة و دواتر قسة هات و  ،ومان لة سةرةتادا كاربووبيَط
 .بوونى مرؤظةكانة ذيارقسة بةَلطةى بة و  ،تة ئاراوةقسة هاضاالكيان دةكرد و ثاشان كانى سةرةتايية مرؤظة
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هيَشتاش قسةكردن دةسةالتى جادوويي خؤي بة كاريَكى جادوويي دةذميَردرا و كردن ةو سةردةمةدا قسةللة بنةرِةتدا بةالم 
 .ثاراستووة

تيَطةيشنت لة ضارةسةرة  ى زؤري بؤن كة نةخؤش ئامادةيطةر ويَنابكةي: دةَليَتسي بيَ اليةن دووبارة قسة دةكا وكة
ئةوةى كة ضؤن  جادووييان هةية يانقسةكان كاريطةرى بكةيت كة تؤ دةتةويَت نةخؤش رِازى  ئةوكاتةدةروونيةكان نية، 

 ؟كريَئازار رِزطاربنارِةحةتيةكانى ئةو نةهيََلريَن و ئةو لة طةيَنيت كة لة رِيَطةى طفتوطؤوة دةتوانريَت دةتوانيت نةخؤش تيَ
ضارةسةرة دةروونيةكان شيَوازى ةين تا بك و نةخؤش ئامادةلة نةخؤش بطةيَنني  ةيَطةيةكى ئاسان هةية كة ئةم بابةتهةَلبةتة رِ

هةر شتيَك و  ،هيض شتيَك لة ميَشكيدا نةهيََليَتةوةبيَ و سةبارةت بة دةروونشيكار رِاستطؤ كة نيدةَليَبة نةخؤش .قبوولَ بكات
ثاريَزراوى  بةليَرةدا تانةى كة باسي دةكات تةواوى ئةو بابةةكةينةوة كة ثاشان نةخؤش دَلنيا د.بيَليَت كة بةبرييدا ديَت

 .نةخؤش بة دةست دةهيَنني لة رِاستيدا تيَرِاديتنىو  دةميَننةوة
تا ئةوكاتةى كة ازى نابيَت تا باسيان بكا و خؤش رِنةتيَك هةية كة بريةوةريةكان و ضةند بابةدةزانني لة دةروونى هةر كةسيَكدا 

 .اتاكن باسوان ئة،تة ئةو شتانةى ئاشكرا ناكريَةوةى كتاك دَلنيا نةبيَت ل
لة بوونى ئةوان بة  ةندةرضهة، بكات يانكة ئامادة نية لة دةروونى خؤيدا قبووَلدا شتطةليَك هةية هةروةها لة دةروونى ئةو

 .نيشانةى ثيَشكةوتنى طةورةية لة دةروونناسيدا  ئةم بة ئاطابوونة.ئاطاية
كانى خؤي دةيان كاتة وةةنريكردلة بشاريَتةوة  بيان خؤيدالة تانةى كة نةخؤش هةولَ دةدات نكوَليان ليَ بكات و بابة ئةو

واتة ئةو  ةطريَ،سةرضاوة د وةةانةوندكان لةو بريكردةروونية زؤرترين طرفتةلةوانةية خودى نةخؤش تيَ بطات كة و  ،دةرةوة
 .خؤيدا بيان شاريَتةوةـة لكة نةخؤش هةولَ دةدات  بريكردنةوانةى

ضونكة لة دةروونى  ،كة ئيرت ئةو كةسةى ثيَشوو نيةتيَ دةطات  ةخؤشيدروست كةرى ننةخؤش بة ناسينى هؤكارةكانى 
 .بوةستيَتةوة بريكردنةوانةـةو كة دةتوانيَت رِووبةرِووى ئدروست كردوة ةودا دةسةالتيَكى ــئ

نيدا هةية و لة نيَوان خؤي و حاَلةتة دةروونيةكا ايةتيةكذكة دؤز تيَ دةطات ونناس بة شيَوةيةكى ئاَلونةخؤش بة يارمةتى دةر
بة  ثشتكيَش دةبيَ و اس نبة شيَوةيةكى ئؤتؤماتيكى بةرةو دةروون ،كاتيَك كة نةخؤش لةو ثيَشكةوتنانة تيَطةيشت ئيَستا
 ثشت ثيَ بةستنةىئةو  ثيَيهةروةها بة.يةةو باسي هةموو ئةو شتانة بؤ دةرووناس دةكات كة لة دةروونيدا ه ،بةسيتَئةو دة

لة و  ،كانى بة ثيَي ئارةزووى دةروونناس دةطؤرِيَوةةريكردنبى ئةو بة زوويي وةردةطريَ و تةَلقينةكانناس هةيةتى نكة بة دةروو
 .بةدةست دةهيَنىَ ى تايبةتطةىل مان هةلومةرجدا دةرةجنامذيَر هة

ي باوةرِى ئيَوةى بةم ثيَية بة ثيَ.  ةةرونناسبؤضوونى دتيَطةيشتم كة مةبةستى من لة هةموو ئةوة  ):كةسي بيَ اليةن دةَليَت 
هةمان و  ملمالنيَيان لةطةلَ دةكابريةوةرى طةليَكى هةية كة و  ،ريكردنةوةلة دةروونى خؤيدا بهةموو نةخؤشيَك  اسانندةروون

وة و نةةريانة لة زةينى نةخؤشدا زيندوبكئةم بريةوةوةى دةروونناسان ئةوةية كة كارى ئيَستا ئيَ ،دةدةن ىةو بريةوةريانة ئازارئ
ئةوكاتة نةخؤش و  ،نئاسوودة دةكةمةترسيةوة ئةو لةبوارى ئةو ن كة مةترسيةك هةرِةشة لة ئةو ناكا و يَ دةطةيَنئةو ت

هةمان مةراسيمى دان ثيَدانانة لة كَليَساكانى وشيَوةى يَية كارى ئيَوةى دةروونناسان هابةم ث  - ئاسوودة دةبيَ و ضاك دةبيَتةوة
 .(ئاسوودةبيَ طشيت رِاىتورِةيي ى خؤيدا دةنىَ تا لة طوناحان بة بار د طوناحة تيَيدا ـككاسؤليكدا 
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دا يكاريانان رِؤَليَكى طرينطى لة دةروونشيَدبيَطومان دان ث.هةم بةَلىَ و هةم نةخيَر: وةالم بدةينةوةدةبيَت (دةروونناسان)ئيَمةى 
 ،دةروونناسيدا بةرجةستة دةكات ؤَليَكى طرينط لةنان رِكة دان ثيَدابؤ ئاشنابوون بة دياردةى دان ثيَدانان دةبيَت بَليَني .هةية

ى بار ئةوة طوناحدةنيَت  ةكانيداطوناحدان بة دا ار لةبةرامبةر كةشيشطوناح بكاتيَك كة دةروونناسي نية،  بنضينةىبةالم 
خؤش ناضارة ويَرِاى ضونكة نة ،ةتةواو جياواز دةرووننشيكاردامبةر ، بةالم دان ثيَدانان لةبةرادةيزانيَت بؤ كةشيشي باس دةكات

ي وةهادةسةالتيَكى دان ثيَدانان هيض يةك لة ئيَمة نةمان بيستووة كة  ،باسي بكاتنايزانيَت  ئةوةش كةت و يزانيَةئةوةى د
 .نةخؤش لة ضنط نيشانةكانى نةخؤشي رِزطار بكات كة دةتوانيَة هةي

واية كة  بةالم من برِوام (ة دةيزانيَت باسي دةكات ضي ية ؟كزياتر لةوةى : كة يناى ئةوةام:)اليةن دةَليَت كةسي بيَ
  .يطةرى لةسةر دان ثيَدانةر دابينَكارزياتر دةتوانيَت هةية و دةسةالتى زياترى لة باوكى ثريؤز دةروونشيكاريَك 

تر ثةيوةندى لةطةلَ دةروونشيكار ماوةيةكى زؤرة باوكى ثريؤز ئةوةية كة لسةالتى دةروونشيكار ترى دةهؤكارى سةرةكى زيا
لةطةلَ يةكرتى طفتوطؤ دةكةن و بةتةنيا بؤ ماوةيةكى زؤر زؤرجار و  ،ئةوان دؤستانةتر هةَلسوكةوت دةكةننةخؤشدا هةية و 

نةخؤش بةدةستةوة  بريكردنةوةكانى رِشتةى ،تةواوى خؤي لةسةر نةخؤش بةدةست هيَنا دةسةالتى روونشيكار كة دة هةر
 .و جودا دةكاتةوةراكنةخؤشي ثارضة بريكردنةوةطةلي لة  ئةم رِشتةيةدةطريَ و 

هةنديَك  بتوانريَ (نةخؤش نفوزكردن لة) بة ميكانيزميَكى وةها كة دةبيننيمايةى سةرسورِمان تة ئةمة دةبيَ بيَ طومان
ةم كارة مومكينة، بةالم من دةزامن كة ئ ،يَؤلَ بكر، سك ضوون و طرذبوون كؤنرتِرِشانةوةوةكو  طةلي جةستةيي نةخؤشدياردة

، بكريَن جةستةييةكان كؤنرتِؤلَ دياردةزؤريَك لة  دةتوانريَ ،لة دةروونى نةخؤش دةكريَنفوزكة  داهيثنؤتيزملةكاتى ضونكة 
نفوز لة  كاتيَك كة دةروونشيكارةيةتى، واتة بةالم هاوشيَو ،جياوازى هةية دادياردةى نفوز لةطةلَ هيثنؤتيزمدياردةى هةَلبةتة 
 .بةرقةرار دةكات داى لةطةلَ نةخؤشهيثنؤتيزميةكى ثةيوةنداستيدا لة رِ ،  ترس و نيطةرانى ئةو ناهيََلىَدةكا و نةخؤش 

و  خيَراتر لة ثرِؤسةى بةش بةش كردنةوة هيثنؤتيزميَطةى ضارةسةركردن لة رِبةالم تاكو ئةو جيَطةيةى كة من دةزامن 
لةوانةية  نشيكاريةوة،يَطةى دةرووضارةسةركردن لة رِشوودا باسم كرد ة لة ثيَة دةبيَ، ضونكة هةروةكو كدةروونشيكارى فؤرمةل

كاريطةرى نابيَت، بةالم  هيثنؤتيزمكة زؤرجار لةوةداية  بةالم جياوازي ،شيَساالنيَكى زؤر دريَذة بكيَ رِةنطة ،انطكة ضةندين م
 .سةركردن لة رِيَطةى ئاناليزةوة حةمتى يةضارة

لة ئيختيارى ئيَمةدا ضةند ياسايةك هةية لة ئارادا نية و  ئاَلؤزيةكمة دةربارةى دةروونشيكارى ئيرت ئيَ ىبؤ كةسي بيَ اليةن
دةروونشيكارى باشرت ي سوود وةربطريَ و شؤختا لة زانياريةكانى رِابردووي نيشانى دةدات كةسي بيَ اليةن هةولَ دةدات 

 .بناسيَ
بةجؤريَك كة  ،ناسي كاريَكى تايبةت و ئارامةنونيشان بدات دةرو ىسي بيَ اليةنكة بةكة يةليَرةوة روونناسكارى بة طرفتى دة

 بةالم كةسي بيَ اليةن نناسي دةرك بكريَت،ضةمكى دةرووى ورد دةتوانريَت تيَرِوانيندروست و تةنيا بة يارمةتى رِوانطةيةكى 
 : سيارة كة رشتا بة دواى وةالميَكى تردا دادةطةرِيَ بؤ ئةم ثهيَ

 .؟لة دةروونشيكاريدا ضي دةَليَيت شةخسيى تايبةتى كردنةربارةى نفوزتؤ د
لة دا هةية كة نفوزةجياوازى لةطةلَ ئةو نفوزة بةالم ئةم ؤَليَكى طرينطى لةسةرشانة، دا رِكاريينفوزة لة دةروونش ئةمضونكة 

 .ود لةرِيَطةيةكى تر وةردةطريدريَسو نةخؤشكردن لة بؤ نفوزدا هيثنؤتيزمضونكة لةكاتى ،دا كاريطةرى جيَ دةهيََليَهيثنؤتيزم
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، ضونكة لة ةواو جياوازةتو ئاناليز  هيثنؤتيزمواتة  دا،لةم دوو حاَلةتةلة نةخؤش  كردننفوزكة سوود وةرطرتن لة  نيبَليَدةبيَت 
نةكانى نةخؤشي وةردةطرين كة بة هؤي ئةوةوة نيشاكردن يَطةية سوود لة دياردةى نفوزئيَمة بةم رِدا هيثنؤتيزمحاَلةتى 

، ي لةناو نابةين، ضونكة هؤكارةكانى نةخؤشى يةكاريَكى كات هيثنؤتيزميَطةى لةبةرئةمةية كة ضارةسةركردن لة رِ)دةوةستيَنني 
دياردةى  وةةطةى ئاناليزةسةركردن لة رِيَلة كاتيَكدا كة لة ضار( مت بوونةوة دةيان بةينة دؤخىني و بةَلكو ئةوان دةوةستيَ

بة ئاستيَكى  كردننفوز و كاتيَك كة  ىنةخؤشدروست كةرى كانى وةنةريكردرِووبةرِووبوونةوة لةطةلَ ببوو بؤ ك كاريَهؤ كردنوزنف
كة لةبةرئةمةية.سارِيَذ دةبيَئةوكاتة نةخؤشيش  ،كانى نةخؤشي بسرِيَنةوةوةنةبريكرد بةهؤيةوة كة بتوانريَثيَويست بوو
 .تى بة كاتيَكى زؤر هةيةثيَويسيَطةى ئاناليزةوة لة رِ ضارةسةركردن

و ئة كانى نةخؤشي لةوةنةريكردبلة نةخؤش و قسةكردن لةطةَليدا  كردنضؤن بة نفوزنيشان بدةم كة  تؤيت بة دةمةويَمن  ئيَستا
دةكات و  طوناحهةست بة يَكى طةورة و يان تاوانيَك طوناحكة نةخؤش بةهؤي ئةجنام دانى با وا فةرزبكةين .دوور دةخةينةوة

 .دةدات ىتة توند ئازارئةو هةس
 ، ضونكةكانى بيَموباالت بيَتهةروةها سةبارةت بة هةستة كة سةبارةت بةوةى كة كردوويةتى نيرةوة نابيَت بة نةخؤش بَليَلةوبا

 .تا بة بيَموباالت مبيَنيَتةوةئةو نائوميَدانة هةوَلى داوة 
لةسةر  دةبيَ، دةرئازارو  وةهاهةستيَكى بةهيَزى ةين كة خدةرى خؤشبؤ نةبدةين ئةوةية ئةوةى كة ئيَمة دةبيَت ئةجنامى  بةالم

 .، واقيعيَك كة دةبيَت بدؤزريَتةوةبيَتؤكمةواقيعيَك 
كة بةجةخت كردنةوةى ئةطةر ئةو دةتوانيَت ي سةرسورِمان دةكات شكةسي بيَ اليةن دةَليَت كة وتةى دةروونناس من توو

 ؟ـارة ئةجنام ناداتةم كـؤضى ئــب سووك بكالةودا  طوناحى هةست ،ى نةخؤشطوناه
 ؟ ةبةستى تؤ لة دةروونشيكارى ضي يةبةالم م

 ؟ت ضي لةطةلَ نةخؤشي خؤتدا بكةيتو دةتةويَ
 
 
 



ww.dengekan.comw Page 86 
 

 بةشي دووةم
 ىرؤكة دةربارةى تي يَكم نيةطومان ،ةيشنت و دةرككردن بؤ تؤ باس بكةمبابةتيَكى شياوى تيَطئةطةر لة من داوابكريَت كة 

 .يدا دةناسريَبوارى دةروونشكاريا لة تةنيان و  ،وى ماوةتةوةهيَشتا بةنةناسرا بؤ دةكةم كةقسةت  دةروونناسي
ضؤن ئةوةى كة دةمانةويَت بة و  ن دةويَاكة ئيَمة ضيمان لة نةخؤشةكامنبة ئاسانى دةتوانريَت لةو تيؤريةوة هةَلهيَنجريَت 

 .دةستى دةهيَنني
لة بنضينةيرتين هؤكارةكانى ضونكة ئةم تيؤرية تيؤريةكى كاملَ و يةكيَكة  ،س دةكةمبؤ تؤ با برِاوةؤرية بة جؤريَكى من ئةم تي

 .دةروونشيكارى
كاريَكى بضووك تاقي كردةوة هةر لةسةر  مانبةَلكو ئةم تيؤريةلةناكاو كاملَ كردوة، ويَنامةكة كة ئيَمة ئةم تيؤريةمان  بةالم

و  ،كردةوةئةومان تاقين دةطؤرِى و امبة شيَوةى بةردةوام سيماى ئةوو  ،يَدائةم تيؤريةمان زؤر لةسةرخؤ و بة ديقةتةوة ثةرةثو 
، ووة كة بة شيَوةى تيؤريةك خبريَتةرِتةى ئةوةيشايس ئةوكاتةى كة تيَطةيشتمتا ى زؤرة تويَذينةوةمان لةسةرى كرد بة ديقةتيَك

 .ئةم تيؤرية بوو بة ثايةى زانستى دةروونناسي
 .بكةم و بة شيَوةيةكى تر بيخةمة رِوو يَككة ئةم تيؤرية ثراكتيكناضاربووم  منضةند ساَليَك لةمةوثيَش 

 .سيماى ئةو بطؤرِيَ ةوة، بةَلكو لةوانةية كة دووبارةرية بؤ هةميشة بةم شيَوةية مبيَنيَتة طرةنتى ئةوة ناكةم كة ئةم تيؤهةَلبةت
 بةدةكريَت كة  موو كاتيَك ضاوةرِوانهةو  ،ةش طيَرِانةيان هاتوو و شؤرِرِزانست بابةتيَكى لة طؤضونكة هةروةكو كة دةزانيت 

 .وةايَتة ئارة نةدؤزراوةكانى تردا بشؤرِشيَك ل ،كةشف كردنى مةسةلةيةكى تازة
تيَ ثةرِناكا زياتر سةدةيةك لة تةمةنى و نستيَكى تازةية كة زانستى دةروونناسي زا ة ميَشكى تؤدا ئةم ويَناية بكريَتئةطةر ل

ئةو ئةوكاتة سةرنج دةدةيت  ،كؤَليوةتةوةليَي ى كة ةانيَكة لة بةطرفت ترين ئةو بابةتيةككة بابةتى دةروونناسي  ويَنا بكةىو 
 .تا ض رِادةيةك بة نرخةشكةوتندا بةدةستمان هيَناوة مة لة ثيَكة ئيَ رِادةيةى

تامن رِوون  من بربِيت قسةى ،بوويتةوة هةر كاتيَك رِووبةرِووى طرفتيَك بة دواى قسةكانى مندا بضيت وبةالم تؤ دةتوانيت 
 .بدةمئةو ر دةربارةى كردنةوةى زيات

 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت
بةالم ،ن قسة بكةيتسي، زانساتيَكى مؤديَرن لةطةلَ مدةربارةى دةروونناستة تؤ وتت مةبةدةبرِم  ثيَ من هةنوكة قسةت)

 .دةبيَت بَليَم كة دةروونناسي زانستيَكى تازة نية
 . رووندا ئاشنابووم و دةروونناسانيَكى زؤرم بينيووةلةطةلَ دةوم بوليذكؤة ئةوكاتةى كة لة ضونك

دةست هاتوون شتم زؤر يَطةى ئةو زانستةوة بة ئةو ضارةسةرانةى كة لة رِهةروةها دةربارةى هةوَلةكانى دةروونناسي و 
 (بيستووة

 .بدويَمرةوة ابومن مةبةستم نية لة
 ضني ضني دةتوانيت كة هةوَلةكانى دةروونناسي،تدةروونناسي بكةي بابةتىسةيري قةتيَكى زؤرترةوة بةالم ئةطةر تؤ بة دي

كة بدة  ىدامة هةستيةكان لةقةَلةملة رِيزى دةروونناسي ئةن ،دا تيَبينيت كردوةليذكؤكة تؤ لة ضني ضني كردنةىئةم بكةيت و 
ضونكة لةبةرامبةريدا ةلة فيكريةكان تواناى طةشةكردنى نية، تيؤري مةس.بةشيَكى بضووكو ئةويش  ،بةشيَكة لة دةرووناسي
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ةواويان دةربارةى ـزانيارى طشتى و تويَنا دةكةن  هةَلةية ئةوةية كة هةمووان  ةمئ ،هةية يةكهةَلةريَكى طةورة لة رِيَط
 .دةروونناسي هةية

 ؟ةوةيَك دةطريَتم تيؤرية ض بابةتطةلئة
كة دةربارةى  اوثؤشني لةو دؤزينةوة بة نرخانةىبة ض ،خويَندووتة ليذداكؤكة تؤ لةية ئةم بابةتانة هةمان ئةو مةسةالنة

ليَكؤَلينةوةكانى طشتى وانةى كة راضني ضينكقؤناغة فيكرية واتة طروثيَك لةو هةستى بةدةست هاتووة،  ئةعسابيفيزيؤلؤذى 
 .سةلة فيكريةكان كةمرت بايةخيان ثيَدراوةقي مةابةالم بى لةوبارةوة هةية، زانيارهةر كةسيَك كة خويَندبيَتى ية و 

كاتيَك كة هةوَليان ميَذوونوسان و نوسةرانى خةياَلى  بريةوةرى نوسان، ،كة هةموو فةيلةسوفانئايا تا هةنوكة سةرجنت داوة 
 ةرقةرار بكةن كةمبلة نيَوان هةوَلةكان و ئاماجنةكانى خؤياندا و ثةيوةنديةك خؤيان قسة بكةن  بريكردنةوةكانىدةربارةى تا داوة

 ؟ةيي بووناو زؤر تووشي بيَ توان
لةم  ئةم كةسانة و  ،ةربووو سنوردراناتةواو زؤر كة زانياريةكانى ئةوان لة بوارى دةروونناسيدا هؤكارةية ئةو ئةم كارة بةهؤي 

 .ثيَويستيان نية تواناىثسثؤرِى و بارةوة 
كة زانيارى دةربارةى دةروونناسي هةية و نا دةكات ويَكةسيَك  وومهة ية، بؤةضوارضيَوةى طؤرِةثانى دةروونناسي زؤر بةرفراوان

ةالم ، بلينط دةداتانى دةروونناسيدا طؤرِةث قسة لة ئةسثي سةركةشيقسة لةبارةى دةروونناسي دةكريَت  كاتيَك كة
ربارةى ئةم زانستانة نةبيَت زانيارى دةئةطةر كةسيَك ضونكة ،فيزيا و كيمايةزانستةكانى  ،دةروونناسيى زانستى ثيَضةوانةوة

 .ناكات يةكدةم ناكاتةوة و قسةضونكة طؤرِةثانيَك نية بؤ بازبازيَن  ،كاتيَك كة قسة دةربارةى ئةم زانستانة دةكريَت
ببيستيت،  لة هةر بيسةريَك  و رِاظة ليَكدانةوة يةك جؤر تؤ دةبيَت ئامادةبيت  ،بةالم ئةطةر مةسةلةيةكى دةروونى خبةيتةرِوو

 .زؤربةيان دذايةتيان هةية ،وةريةكان و ئةو ليَكدانةوانةى كة هةموو ثيَكةوة جياوازندا
سيَك خاوةنى يةك جؤرة هةموو كةهةستى ثيَناكريَ و لةو جيَطايةوةى كة سثؤرِي ثلةم زةمينةدا ثيَويستى بؤ زانستيَكى 

ئةم ئةم ئةنديَشة زؤر نارِةواية و  و ،اوةرِيَك دةدةبرِيَتبو  ،، بةم ثيَية هةموو كةسيَك خؤي دةروونناسيَك دةدؤزيَتةوةئةنديَشةية
، ئةو بكات ديَرى و ثةرستارى منداَلةكةىةضاوتا دةطةرِا  بة دواى ثةرستاريَكداكة كةسيَك بابةتة بريخةرةوةى ضريؤكيَكة 

و بةئةمة  ،مندالَ دةزانيَتانى ةمسى بارهيَنرِيَورِو  دالَ بكامن ديَرىةضاودةيطوت كة دةتوانيَت دةضووة الى هةر كةسيَك 
 .بووة كة كاتى خؤي ئةو مندالَ َلطةية دةتوانيَت رِازى كةربيَئايا ئةم بة .ندالَ بووةةو مبةَلطةيةى كة كاتى خؤي ئــ

دةروونناس نةخؤشي ضةندين جار بينيوتانة كة ةروونناستان بينيوة و ضةندين جار دى كة وةبارةئيدعاى تؤ لةوبةم ثيَية 
 ؟بيَ ى زانستى ئاَلؤزى دةروونناسي بةسبؤ فيَربوون ، دةتوانيَاضارةسةر دةك

ئةو  هةرضةندة ،رةى دةروونناسي هةتةكة تؤ دةرباانة كةم ناكاتةوةئةو زانيارين لة بةهاى كاتازة سةرضاوةى دؤزينةوة
 .و سنوردارن ناتةواوزانياريانةى تؤ زؤر 

 :وةشناسي دةهيَنمةكؤرثةلة رةى ةربامنوونةيةك د ويَنةبؤ 
نديَك لة منداالن بة كة بؤضى هةرة بداتةوة تةواو بؤ ئةم ثرسيا نيَت وةالميَكىشناسي ئةطةر نةتوا كؤرثةلةليَكؤَلينةوةكانى 

 .ى زانستيان بدريَتىَسيفةتيَ و ثشت بةو ليَكؤَلينةوانة ببةسرتئةو كاتة ناتوانريَت  ،لة دايك دةبن ناتةواوى
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خؤيان نية  بريكردنةوةكانىى كؤكردنةوة و ضرِكردنةوةى اكة توانكةسانيَك هةن  بامسكردشرت ثيَ.دةربارةى دةروونناسيش هةرواية
 ريكردنةوة تيَكةاَلوانةئةو ب،نةرِةتدا ثةيوةندى بةوانةوة نيةكة لة ببايةخ بة ضةند مةسةلةيةك دةدةن ر بريكردنةوةكانيان زؤرجاو 
وةالمى ئةو تيَك  دةتوانيَ دا هةتبووةليذكؤنةوةكانى دةروونناسي كة لةَليليَكؤ ئايا ن،بيَتة هؤكارى نارِةحةتى زؤر بؤيادة

 ؟نانة بداتةوةضوو
فؤرمةلة دةبن و  ئةم بريكردنةوانة، طةليَك لة ميَشكى تؤدا دروست دةبيَ بريكردنةوة ،كاتيَك كة ضوويتة خةوةوة لة شةودا

كة ة سةرسورِمانةوة دةكةومحاَلةتانة دةرك ناكةين و زؤرجار ى هيض يةكيَك لةم امانئيَمة .َلةتى واقيعى بة خؤيانةوة دةطرنحا
 .ضي بووة (مةبةست خةونة)وةى كة لة خةودا بينيم مةبةست لة

طومان دةكةن كة خةون دةتوانيَت ثيَشبينى ذيانى مرؤظةكان خةَلكى ئاسايي زؤربةيان دةربارةى خةون ويَناطةليَكيان هةية و 
هيض كاتيَك زانيارى دةربارةى خةون ناخاتة بةر دةستى  ،بةالم دةروونناسي زانستىنيَن، ةداطةلي جياواز بؤ خةون د بةهابكا و 

يان تيَك ن و خةو قسة لة ئةطةر هةوَليشي دابيَ و ،دا هيض قسةيةك دةربارةى خةون ناكادةرووناسي زانستى لة بنةرِةتئيَمة و 
كانى ميَشكى و زيانة ،ميَشكاترَلكو زيو بة روونيةكان نةداوةبة مةسةلة دة ىبة هيض شيَوةيةك بايةخ ،بكا فيكريةكان ضوونة

 .بةسةركردؤتةوة ئةندامىو لة رِاستيدا هؤكارطةليَكى ثشتةوة 
هةروةها تواناى دةرككردن و ية لوغزى خةون ضارةسةر بكا و ى دا نالة توانبَليَن كة زانستى دةروونناسي  شايستةيةبةم ثيَية 
 .مرؤظى نيةدةروونيةكانى  بابةتةناسينى 

 كؤرثةلةنستى كة زاوةكو  ، هةرناتوانريَت سيفةتى زانستنى بدريَتة ثالَبكريَ و  بةم ثيَة ناتوانريَت ئةوة بة دةروونناسي ناوزةد
 .بدريَتة ثالَزانستى  ناتوانريَت سيفةتى ،ةر بكاتن ضارةسلة دايك بوونى منداالبةناتةواوى لوغزى كة نةتوانيَت  شناسي

 :ةن دةَليَتكةسي بيَ الي
، رِؤَليَكى طرينطى لةسةرشانة دةرووناسيدابوارى لة ، ئةمة حةقيقةتيَكة كة خةون ة سةر خاَليَكى هةستيارؤتهيَرشت كردتؤ )

و مرؤظ ئةوانى كة بةسةر مرؤظدا تيَثةرِيون  بةدواى بريةوةريةكان و ئةو رِووداوانةدا بطةرِيَني كة لة رِيَطةى خةونةوة دةتوانريَضون
 .ؤش كردوةفةرام

سان هةوَليان نابةردةوام دةروونى هؤش و ئارةزووى ئيَوةى دةروونناسان بووة و زادةبةالم من بيستوومة كة ليَكدانةوةى خةون 
 .يَك بة دةست بهيَننطةل دةرةجنام ،ئةوليَكؤَلينةوة دةربارةى كة لة رِيَطةى ليَكدانةوةى خةون و داوة 

 (نستى بة باشرت بزانيتزالة دةروونناسي بةشيَوةيةكى نائاسايي  جؤرةى دةروونناسي مئة ابيَتة تؤ نيئةطةر واية بةم ثيَ
 .ادةيةك رِاستةهةَلبةتة ئةوةى تؤ دةيَليت تا رِ

واتة هةنديَك جار  ،بةهاطةليَكى جياوازى هةيةض بة شيَوةى تيؤري و ض لة ثراكتيكدا كة ليَكدانةوةى خةون  حةقيقةتيَكةئةمة 
 .بةهايان بؤ دانةناوة هةنديَك جاراناوة و يان بؤ دبةهاى زؤر
 .لة بةرطرىو لة رِاستيدا هيَرش جؤريَكة  ئةوةية كة بةرطريم لة خؤم كردوة حةقيقةتكة من هيَرشم كردوة،  ضيَدة ئةطةر لةوة

ةى خةون ليَكدانةون و ودةكةمةوة كة هةنديَك لة دةروونناسان لة خة سوود وةرطرتنانةخراث بةالم كاتيَك كة بري لةو 
بة ياد دةخةمةوة كة  (ذان نسرتوى)وتةى و  تيَدةطةمناسي  –هؤكارى رِةشبينى خةَلك سةبارةت بة دةروون  ،كردوويانة
 :دةيطوت



ww.dengekan.comw Page 89 
 

 .دذوارى كار ضارةسةركردوةيوةى لة ن ،بةرةو ثيَشةوة دةنريَنطاويَك كة بؤ ئةجنام دانى كاريَك هةر هة
 .نراوة ئامانجبةرةو لةطةلَ ئةمةشدا خؤي هةنطاويَك  ،بيَتكرا يشسوود وةرطرتنراث خ ليَكدانةوةى خةوندا بةم ثيَية ئةطةر لة

 .؟واز ليَبهيَنىَ ينةوة بةو هؤكارةى كة بة طرفتةئةم تويَذينةوةيةك دةست ثيَبكا و بينوتة كة مرؤظ تويَذتا هةنوكة 
بيَ طومان بةالم نةوة، يَرزى زؤريَك لة خةونةكان بدؤزرِا دةتوانريَقوولَ بوونةوة لة خود بةم ثيَية بة يارمةتى كةميَك ديقةت و 

يودانى كةسانى ترم رمةبةستى فوود وةرطرتن نية و خراث سنةوةى خةون ن لة ليَكداكة مةبةستى متا هةنوكة سةرجنت داوة
 .نية

 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت
 .(زة باس بكةيتكانى دةروونناسي تاثرِةنسيبة ئةوةية كةمةبةستى تؤ ، م بة دروستى دةرك كردبيَمةبةستى تؤبةَلىَ ئةطةر)

كة لة بة تؤي نيشان بدةم  بةَلكو مةبةستمة ،تازة بؤ تؤ باس بكةمنية كة دةروونناسي  ةمبةالم مةبةستى من لة سةرةتادا ئة
 .وةمنان بةكارهيَناى كام يةك لة ميكانيزمة فيكريةكاكانةثثرِةنسيقؤناغةكانى دةروونشيكاريدا، 

 :يةن دةَليَتال كةسي بيَ
 (؟ض ساختوومانيَكى هةية انةثثرِةنسي ئةم؟ و ميكانيزمة فيكريةكان كامةيةةكانى ثثرِةنسيمةبةستى تؤ لة )

ى يةكةمى كة دةربارةى مادةبكةم ليَ بةالم دةبيَت داواتكة ميكانيزمة فيكريةكان ضي ية، بةزوويي بؤت باس دةكةم 
 .ةم بابةتة ثةيوةندى بة دةروونناسيةوة نيةـــضونكة ئساختوومانى ئةو ثرسيار نةكةيت،

لة ئةستيَرةناسيَك ضونكة ئةمة هاوشيَوةى ئةوةية كة دةروونناسي بايةخ بة مادةى يةكةمى ميكانيزمة فيكريةكان نادات، 
كريةكان ئيَمة دةبيَت ضؤنيةتى مادةى يةكةمى ميكانيزمة في.لة فلزة يان لة تةختةكة ديوارةكانى تةلسكؤثيَك ت ثرسيار بكريَ
 .واز ليَبهيَنني

لة ميكانيزمة فيكريةكان دةرِوانني ك طةليَميكانيزم ، ضونكة ئيَمة بة ضاوى واز ليَ ناهيَننيبةالم خودى ميكانيزمة فيكريةكان 
 (هاوشيَوةى نويَنةرةكانى فيكرن ئةم بةشة)بةش طةليَكى جياواز بينا دةكةنلة خزمةتى ضاالكية فيكريةكان دةكةونةطةرِ و كة 

لةطةلَ يةكرتيدا ثةيوةنديان دةرك كراوة كة ئةم بةشانة لة فةزادا و  لةسةرشانة ةزيفةيةكى تايبةتيانهةر يةكيَك لةم بةشانة و
بةدواى يةك مةبةستى من ئةوةبوو كة لة سةرةتادا .وة بةرةو قوالييةةلة دةرو  ،لة ثيَشةوة بؤ دواوةئةم ثةيوةندية هةية و 

 ؟يان نا ةةم بةشانة نيشان بدةم، نازامن ئايا لةم مةبةستة سةركوتووبوومتةماتيكى ئداهاتنيَكى سيس
 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت

 شيكردليَرةدا ،نيَك بيَتبةالم هةرضؤمةبةستى تؤ باشرت دةرك بكةم،ى دواتردا ةكانلة تويَي بابةتلةوانةية بتوامن كةميَك،)
 (.بةها و بوونى نيةبةتيَك كة ئيرت بؤ زانايان بانةوةيةكى سةير لةبارةى مةسةلة دةروونيةكان هةية، 

 ؟ندا ضاوةرِوانى ضي دةكةيتلة شيكردنةوةى مةسةلة دةروونيةكاتؤ 
 .كة لة زانستة جياوازةكاندا هةيةتيؤريةكة هاوشيَوةى هةموو ئةو تيؤريانةى  يششيكردنةوةى مةسةلة دةروونيةكان

 ئةم حاَلةتة دةتوانريَ ،ووبةرِووى دةبنةوةةوة خةَلكى رِبةتوندوتيذياضيَ و تازة بة ئاسانى قوت نبابةتيَكى لة سةرةتادا هةموو 
 .دابنريَ كانبة طةرِانةوة بؤ بنضينة
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ى ثيَويست ضونكة ئةم بابةتة بة رِادة ،رةى بةش بةش كردنى دةروون قسةبكةيننازامن كة دةربا يةتيَكزةروربة من ليَرةدا 
 .ناسراوة

 .ك بةهؤي ئةوةوة بة دةست بهيَنريَض بةرذةوةندى طةليَ وةية كة دةتوانريَئة ،ةزةرورئةوةى كة باس كردنى 
 .زانستى رِؤذانةوةثرِؤسةى خؤمان خبةينة  باشرت واية بابةتبةالم بؤ تيطةيشتنى زياترى 

لة اليةك  نجةستةييةكا دةركةهةستةكان و  دةركةكة دةكةويَتة نيَوانى تايبةتى دةدؤزينةوة  ىميَشكيَكى لة مرؤظدا رِيَكخراو
ناوبذيوانيَك لة نيَوان  وةكورِؤشن ميَشك بؤ مةبةست طةلي ى بةشةو ئةم  ،لة اليةكى ترةوة (motoracts) رِةنطدانةوةكارى و 

ظ ثيَك كةسايةتى مرؤوةندى منى  بة ئاطا بةشي نا.يان منى بة ئاطا ناو دةنيَني خود( ego)بةئةم بةشة و ، ئةواندا كار دةكا
 .ةوةهيَزةكان و هؤكارة كؤمةاليةتيةكانذيَر كاريطةرى  كةويَتةةاستةوخؤ دنارِو  ،واقيعدا ثةيوةندى هةية لةطةلَدةهيَنىَ و 

 كردنة طرميانةبؤ ئةم بكةين و طرميانة بة ئاطا  ىهةر يةكيَك لة ئيَمة دةتوانني بوونى منبابةتيَكى تازة نةبوو و  ئةوةى باس كرا
 .وف بوون نيةفةيلةسيان ثيَويستمان بة فةلسةفة و 

 .كة بة قسةكردن دةربارةى من دريَذدادرِى بكةم نامةوىَبةالم ليَرةدا مةبةست من نية و 
ميَشك  ناوضةى ئةمكاريطةرى زياترى هةية، تر دةدؤزينةوة كة زؤر بةرفراوانة و  ناوضةيةكىيان منى بةئاطا  ،بةالم ويَرِاى ئيطؤ

ثةيوةندى نيَوان ئةم دوو ليَرةدا مةبةستى بؤضوونى ئيَمة  ،ناودةنيَني ئةو يان (id)ئةو بة ئاطا ئاَلؤزترة و خودلة ويذدانى 
 .ئةويان ئيطؤ و ،منهؤكارةية واتة 

لة كاتيَكدا بة  بة زمانى يؤنانى دةربرِيوة م ، – (ئةو)يان و  (من)وةكو بؤضى دوو وشةى يت كة رِةخنة بطر تؤ لةوانةية
 .تريَنبطوئاسانى دةشيَت 

باشرت كةسانى ناثسثؤرِ بتوانن  لةطةلَ خةَلكانى ئاسايي بيَ و ثةيوةندميانكة ئارةزوو دةكةين مة لة دةروونناسيدا ئيَ هةرضةندة
دةرك بكريَن تا رِةت ةكانى دةروونناسي زانستيضةمكة  كة بة باشي دةزانني هةرضةندةو  ،ك بكةنكانى دةروونناسي دةربابةتة

و  ،تيَي بطةنو نةخؤشةكان شايستة نية كة هةموو تيؤريةكامنان كةسانى ناثسثؤرِ بةالم لةطةلَ ئةم حاَلةشدا بكريَنةوة،
 .بةالم بةردةوام كةسانى بارهيَنراو نني ،ةسانى زيرةكنكن منازؤربةى نةخؤشةكا هةرضةندة

 .طةر نابيَلةسةريان كاري ضارةسةركردنلةم حاَلةتةدا  بناسن،هةموو تيؤريةكانى دةروونناسي نابيَت هةروةها نةخؤشةكان 
ة لة دةروونى ـن دةَليَن كضونكة زؤربةى تاكةكا، ت ناسي بيَ (ئةو)و  (من)دةكةم كة تؤ تا رِادةيةك ضةمكى  ويَنابةم ثيَية 

 .كة منى كردوة بة ثاشكؤي خؤي و لة من بةهيَزترةمندا كةسيَك حكومةت دةكات 
بة شيَوةى جياواز سوود لة ثيَوةر وازةكان شي دةكةنةوة و مةسةلة جيا، لة بنةرِةتدا بة يارمةتى ثيَوةر ،لة دةروونناسيدا

 .يَدرريوةردةط
بؤ ئةوةى  ،ةوةئةم دوو توخةمة باشرت دةناسين بةراوردةوة ة رِيَطةى ئةملدةكةين و دا (ئةو)و  (من)بةم ثيَية بةراورد لة نيَوان 

دا (ئةو)بةسةرفةرمان كة بكةيت  ةيري ئيطؤسيَطةية بةو رِ بكةم كةةبيَت داوات ليَد ،باشرت بناسني (ئةو)و  (من)كة 
يان وةكو ى بينا و ةئيطؤ وةكو بةشي دةرةوئيَوة  ،داية (ئيطؤ لة ذيَر حكومةتى ئةوكة  ثيَشرت طوتراضونكة )دةدات

 .دوايي ببستني ويَناندنةىئيَمة دةتوانني ثشت بةم  ،يان لة شيَوةى رِوويةكى ثيَست ويَنادةكةنو  ،جةستةيةكى دةرةكى
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حاَلةتى  خؤي لةبةرامبةر كاريطةرى مادةطةلي دةرةكيدا و  تايبةتيان هةية رِووةكانى ثيَستى ئيَمة خةسَلةتى كة اننيدةز
 هاوشيَوةى ئيطؤ دةكةين كة  طرميانة هةروةها ئيَمة.شتةكانى دةوروبةرماندانيَوان ئيَمة و  لة هؤيةكةئةم رِووة وةكو و  دةطؤرِىَ

 .ى خؤي دةطؤرِيَحاَلةتدوونياى دةرةكيدا كان و جةستةكة لةبةرامبةر  ثيَستيَكة لة بةشةكانى ميَشك
 .جدى سةيري دوونياى دةرةكى دةكريَئةم بابةتة بة تؤي نيشان دةدات كةلة دةروونناسيدا تا ض رِادةيةك بة 

 .تومخيَكى قووَلرتة (ئةو)لة كاتيَكدا كة  و يةوةكو شتيَكى رِووكةشبؤ ئيَمة ئيطؤ 
 .وةة(ئةو )واقيع و نيَوان ةئيطؤ دةكةويَتةو

 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت
 .ضؤن دؤزراوةتةوةباس كرا كة هةموو ئةوةى بكةم من نامةويَ ثرسيار)

و ض ؟ ض مةبةستيَكت هةية ،واتة ئيطؤ و ئةو ،دوو بةشي جياواز لة ميَشكدا رِوون كردنةوةىكة لة ثيَم بَلىَ  بةالم لة سةرةتادا
 (؟ئةم جياوازية بكةي كة شتيَك بؤتة هؤي ئةوةى

ضونكة  ،ثيَي بطةمبةرةو ئاماجنيَك رِيَنويَنى دةكات كة من دةمةويَت  كة من بة وردىيارى تؤ بة رِيَطةيةكة ؤش بةختانة ثرسخ
لة ئةو ياسايانةى كة هؤكارةكانى ميَشك . ض جياوازيةك هةيةدا ئةوةية كة لة نيَوان ئيطؤ و ئةوزؤر طرينطة زانينى ئةوةى كة 

 . رِؤَلى جياوازيان هةيةدوو دا لة ئيطؤ و ئةودةرى دةكةن  نةوةخؤيا
باس طةليَكى زؤر لةوبارةوة بابةت  دةتوانريَ،دةكؤَليَتةوة و ليَي ر دةهيَنىَبةكاطةلي تر يطؤ مةبةست طةليَكى تر بة شيَوازئ

 .منوونةيةك دةهيَنمةوة ثاشانو  بةرم ثةنا بؤ ثيَوةريَكباشرت واية بؤ رِوون بوونةوةى بابةت ، بةاَلم ريَبك
لة ثيَشةوةى و ئيمكاناتيَك هةية كة  دةسةالت لة ثشت بةرةوة ،ضةند جياوازيةك هةيةبةرةى جةنطدا اليةنى هيََلى  لة دوو

يَية ،بةم ث ئةجنام بدريَن ة دواى بةرةوة ناتوانريَكة ليَشةوةى بةرةدا دةبيَت ضةند كاريَك ئةجنام بدريَن هةروةها لة ثبةرةدا نية و 
هيََلى  ضوونة ناو.بةتى هةيةي تاييَكوةزيفة و كارطةلاليةنى هيََلى بةرةدا سورِمان نية كاتيَك كة دةبينم لة دوو مايةى سةر

 .واتة نزيك بوونةوة لة دوذمن ،ثيَشةوةى بةرة
وشتى و شتة نة كاتيَك ذينطةى سرضونكة ثةيوةندى لةطةلَ دوونياى دةرةوة، واتة ،نزيكىو  دةربارةى ميَشكيش هةرواية

 .بوون رِؤشنةكان ةضةمك ذمارةىو نةفرةت لة ناسراوةكان
 :هةنوكة ئةو منوونةية دةهيَنمةوة كة ثيَشرت بةَليَنم ثيَدابوويت

لةطةلَ بة بيَ ئةوةى كة بةردةوام دةبن ئاشتى و سازش بةلة تةك يةكرتيةوة و ئةنتى تيَزةكان  ناكؤكيةكاندا دذةكان، لة ئةو
 .بكةن و يان دذايةتى دروست ،ندىثةيوة يةكرتيدا،
هةر دةضرِن و ئارةزووةكانى تر ئاوازى ترو  دةذةنىَئاوازيَك ئارةزووةكان  هةر يةكيَك لةو بارةى ئيطؤ بةم جؤرة نية بةالم دةر

 . ئارةزووانة هةولَ دةدةن خؤيان سةربةخؤ تيَربكةن هةر يةكيَك لةميةكيَكيان ئارةزوويةكى هةية و 
لة  بةم ثيَية ،ى تردا هةيةةكاندذايةتى لةطةلَ ئارةزووئارةزووانة  يةكيَك لةم بة ئاوات طةيشتنىكة تيَربوون و  لةو جيَطايةوةى

ئارةزووانة هةلَ  شيَواوى دةبيَ كة كام يةكيَك لةممن تووشي سةرليَنيَوان ئارةزووة جياوازةكاندا مشتومرِ دروست دةبيَ و 
 .بذيَريَ
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هةر يةكيَك لة شتى و ئاراميدا دةذى و لة ئا رِاستيدا دةتوانني بَليَن كة ئةو لةو  ،دا نيةلة ئةو كراباس  ئةم تايبةمتةنديانةى كة
ستى بةمةئامانج وهةولَ دةدات بة  ،يَطريَك بؤ ئارةزووى تر بذميَردريَوةكو رِدا بة بيَ ئةوةى كة ئةووةكان لة ئارةزووة شارا

 .خؤي بطات
دةقى ئةو مةسةلة ئةوةبوو كة  ،ووخرايةرِ كة لة رِابردوودابدةين  مةسةلةيةكسةرنج لة  دةكا وا ليَئيَمة  جاريَكى تر ةئةم بابةت

 .ناطريَتة خؤي ئةو ناوضةى بوارى دةروونناسي تةنيا ئيطؤ دةطريَتةوة و
 ىان و لة ئيطؤكة تةواوى كارةكانى ميَشك بؤ ئيَمة ئاشكربةو واتايةى ،بةالم لؤذيكى نيةئةم سنورة بة ثةسند خؤي دةنويَينَ، 

كة ر كاريَك لة ميَشكدا فؤرمةلةبيبَ ئةطةو  انيَشكيةكان بة ئاطابوونة لةوم عةمةلياتة بنضينةىو  ،ندائيَمة
 .دةروونناسيةوة نيةثةيوةندى بة ، بةم ثيَية ئةم كارة ةكانى ميَشكدا دابنيَنيلة رِيزى كاركة ئةو كارة  شايستة نية،بيَناخودئاطا

 :يَتكةسي بيَ اليةن دةَل
 (ة لؤذيكى و ثةسند خؤي دةنويَنىَبئةوةى كة تؤ دةيَليَت )

اقيعى ناوثؤض بوون و  ، لةطةلَ ئةمةشدا دةتوانريَتة هةنديَك لة دةروونناسان هةيانةك يةةويَناي بةَلىَ ئةم ئةنديَشة هةمان ئةو
 .يةضينةة تةواو بيَ بنضونكة ئـةم تيؤري، نيشان بدريَت ئةم باوةرِةبوونى 
ثيَشوو و  ادةييئام توانريَنالة ميَشكى ئيَمةدا ديَنة ئاراوة كة  طةليَكباوةرِقووَلةكان لة خود نيشانيان داوة  يةتيَبين

 .بيَثيَشينةيان نة
 هةرضةندة ،لة ويذدانى خودئاطاوة نايةنكة دةبنة مايةى دروست بوونى باوةرِةكان رانةى ابةالم هيض يةكيَك لةو ثيَشينة و هؤك

 .ثرِؤسة سروشتيةكانى ميَشك دةذميَردريَن رِيزى ةــانة لشينةييَئةم هؤكارة ث
كانى تايبةتة ، ثةيوةندى بة ئةزموونةلة ويذدانى ناخودئاطا جيَ دةهيََليَت كة كاريطةرىثيَشينةكان  ريكردنةوةبنضينةى ب

 بريكردنةوةكانى ،ان دروست دةكةنهؤكارة ثيَشينانة نةدات كة باوةرِةك و،لةوانةية ئةطةر كةسيَك بايةخ بةابردووةوة هةيةرِ
 .بنتيَكةلَ ئاَلؤزا و

، لة ة(ثشت طويَ خسنت)باوةرِةكان دروست دةكةن بةو هؤكارانةى كة سةرنج نةدان يان بايةخ نةدان يةكيَك لة نيشانةكانى 
نزيك تيدا لة اسلة رِو  ميَشكى خؤي بدا كانىسروتية يقةتى كارةقسةرنج لة حةتاك ناتوانيَت  ثشت طويَ خستندا طرفيت

 .و تيَكةَلى دةبيَت ئاَلؤزان تووشي  ريكردنةوةكانىزؤربةى جار بو  ،بوونةوة لة حةقيقةت رِادةكا
ة ـتاك بة شيَكى طةورة يان بضووك لة ويذدانى ناخودئاطا قبوولَ ناكا و لةم حاَلةتةدا ويذدانى خودئاطا هيض شتيَك ل

 .يَشكى بة كاريَكى ميَشكى دةناسيَنا مكة كاريَكى ةم كارة دةطؤرِيَ ـؤ ئـبهةستةكانى 
 :كةسي بيَاليةن دةَليَت

 (؟ضي ية كة تاك كاريَكى ناميَشكى بة كاريَكى ميَشكى دةناسيَلةم باسة مةبةستى تؤ )
لةسةر ئةو كةسة بة شيَوةيةكى حاشاهةَلنةطر ناميَشكى و نائاطايانة  بريكردنةوةبوونى ئةم تيكدا لة ئةزموونةكانى هيثنؤ

 ،دةكات هيثنؤتيزمدةضن كة ردةلة اليةن ئةو كةسةوة  هةرضةندةفةرمانةكان و  ،يةدا هيثنؤتيزملة ذيَر كة ين ةى دةكتيَبين
 .نكراوانانة لة اليةن ميَشكيةوة دةرويَنا دةكات كة ئةم فةرمبةالم تاك 

 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت 
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، ميَشكم قبووَلةم دابةش كردنةى قبوولَ دةكةم و ئة ئةوو  ربارةى ئيطؤباسةكةى تؤ دة ة ووناتوامن قسةى تؤ رِةت بكةمة)
 ؟نيشاندا هةستى نيوة تاريك و يان ،(ئةو) (id)و  (من) (ego)بةدوو ناوى ثيَضةوانة ميَشكت  ناوضةىبةالم بؤضى ئةم دوو 

لةبري ئةوةى كة .بةكارهيَنراوة ان بؤ ئةوةى تر ئةوةندة سوودى ليَوةرنةطرياوة كةانئةو ناوضةوانةى يةكرتى نني و ثيَ دوو ناوة ئةم
 . ةوة بكارىئةدةبياتبة كة دةربارةى مةسةلة زانستيةكان قسة بكةيت هةولَ مةدة 

جوطرافياى لة رِووى ئةو كةسة ئايا مةبةستى نازامن  ،قسة بكات ئةويان  هةستى نيوة تاريك ئةطةر كةسيَك دةربارةى
 قيعى رِؤشنو وارِووى ضؤنيةتى يان لة و  ،ويذدانى خودئاطاوة ناوضةىة ذيَردةكةويَتميَشكةوة هةمان بةشيَكة لة فيكردا كة 

 ؟انى خودئاطا كة كاريَكى شاراوةيةجؤريَكى ترة لة ويذد ،كةرةوة
 رِووكةش يان ميَشكىو يان  هةستى نيوة تاريك جياوازى نيَواننى خودئاطا نية و بةرِوَشنى ديارة كة ويذدا هةستى نيوة تاريك

 .ئاطايي سانةويةخودئاطايي يةكةم و دخونا ،رِؤشن
 .رِاست نية (ego)و  (id)دةربارةى  ى كة باس كرابةالم دةبيَت بطوتريَت كة ئةم جياوازية

 بةالم ئةم ئةو كاتة طرفتيَكى دروست نةدةكرد، كاريَكى وةهاي سادة باية (ego)و  ( id)هةَلبةتة ئةطةر جياوازى نيَوان 
بة شيَوةى ناخودئاطا دا رِوودةدةن ئةوةقيقةتيَكة كة تةواوى ئةو رِووداوانةى كة لة ئةمة ح ،نية مةسةلةية بةم سانايية

نية تةواوى ئةو رِووداوانةى بةالم ثيَويست  ،ئاطايانةبنخود دةتوانيَ رِوودةدةنى كة لة ئيطؤدا ئةو رِووداوانةدةميَننةوة، بةالم 
ةو رِووداوانةى كة لة بةشيَكى طةورة لجار زؤرئاطايانة نابيَ و خودجاريش ئاطايانةبيَ و زؤرخودة ئيطؤدا بة دةست ديَن كة ل

 .بة شيَوةيةكى بةردةوام بة شيَوةى ناخودئاطا دةميَننةوةئيطؤدا رِوودةدةن 
 . ثيَويستى بة قؤناغيَكى ئاَلؤز هةية ،ميَشكىئاطايانة بوونى كاريَكى خودبوون و بة ايانة ودئاطبة شيَوةى خ

ؤ ويذدانى ناخودئاطاوة بلة تويَى ئةواندا فيكريَك يان كاريَك لة بكةم كة  ثرِؤسانةباسي ئةو، كة جاريَكى تر نية يةكثيَويست
لة ئيَمة برِوامان واية كة  ئيَستا ة،ئةورِووي دةرةكى بيَت ثيَشرت ومت كة ئيطؤ ، ئةطةر لة بريت ويذدانى خودئاطا دةطوازريَتةوة

ئةم هؤكارة .بة فةزاى دةرةكيةوة هةية ةندىثةيواستةوخؤ هةية كة رِ رِؤشنيَكى هؤكاردا رِووكةشي ئيطؤ ناوضةىدةرةكى ترين 
كة بة دياردةيةك بةرهةم ديَت  دةوروذيَنريَدةرةكيةوة  ذينطةىكاتيَك كة لةسيستةميَك داية يان  يَككة لة شيَوةى ئةندام

 .زةد كراوةويذدانى خودئاطاوة ناو ضوونة ناو
ديَت كة لة فةزاى دةرةكيةوة  وروذاندنانةىهةروةها ئةو و  دةوروذيَنريَي لة فةزاى دةرةكيةوة ة بة باشئةم سيستةم يان ئةندام

بة   ونيشوى دةرةوة ئاطايى لة فةزاكانهةستي ئةعسابة هةروةها بة كؤمةكىو  ،ئةندامة هةستيةكان وةرى دةطريَ بة يارمةتى
بة دةست دةهيَنىَ  ى دةربارةى ئةو قؤناغانةيثاشان ئاطاطاداردةبيَتةوة و ئا (ئةو)مة سةرةتا لة هةستىئةندائةم .دةست دةهيَينَ

 .ـة ئيطؤدا دةطوزةريَتكة ل
  :كةسي بيَ اليةن دةَليَت

 .بة طرفت دةتوامن ئةو هةَلةية ئاراستة بكةمةهيَنم و بةدةست دلةم بابةتة دةرةحنام ةية و هةَلة، بةالم من كةميَك ئةمة هةَل))
ئةو كةسانةى كة )كة ئايا كةسانى ئاسايي  تا دةربارةى ئةم مةسةلةية قسة بكريَتئيَرة داوةت كردوة ضونكة تؤ منت بؤ 

ئةوةيان  مؤَلةتىئايا ئةوان يان نا و و  ،هةيةو ئةجنام نةدانى ئةويان  بةش بةش كردن و دةروونشيكاري مؤَلةتى (ثزيشك نني
 ؟نةروونى بوود ئةو كةسانة بكةن كة تووشي نةخؤشيهةية كة ضارةسةرى 
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ئايا ئةم تيؤريانة ؟ ئاَلؤز و تةمومذاويانةت خستةروو يةئةم تيؤركة  هةبووض مةبةستيَكت باسة ضي بوو و  ئاماجنى تؤ لةم
ن نا ةجنام بدةن ياكةئايا كةسانى ئاسايي دةتوانن ثرِؤسةى دةروونشيكارى ئئيَمة  دةتوانيَت مةسةلةى سةرةكى باسةكةى

 (ضارةسةر بكا
ثيَية رِازى كردنى تؤ لة  بةم ،نية شانى منسةردةزامن كة ئةم كارة لة كة تواناى ئةوةم نية قةناعةت بة تؤ بكةم و من دةزامن 
 .مةبةست و ئاماجنى من دايةدةرةوةى 

كة تا ض سةرنج بدةين  با لة سيماى ئةواندةرووناسي قسة بؤ قوتابيةكامنان دةكةين تيؤريةكانى بارةى كة دةر بةالم كاتيَك
 .وة سةيري ئةم زانستة دةكةنةتيَ دةطةين كة ئةوان  بة ساردي، بةالم ئةم زانستة كاريطةرى لةسةر داناون ادةيةك رِ

ئةو رِةها نية  بابةتة مبةالم بة هؤي ئةوةى كة تيَطةيشتنيَكيان لة ،هةولَ دةدةن خؤيان رِازى بكةنلة خويَنكاران  ذمارةيةك
 بوونى ،دةبيَتبؤ ئةوانى تر ئةجنام بدات  دةيةويَت دةروونشيكارىدةكةين كة هةر كةسيَك  بةالم ئيَمة داوا لة خةَلكدةكةن، 

 .خؤي بؤ ثرِؤسةيةكى دةروونشيكارى تةسليم بكات
 كةئةمرِؤ ود دةروونشيكارى دروست نية وهةَلبةتة زاراوةى خ)يَوةى خود دةروونشيكارى بيَئةم دةروونشيكارية دةتوانيَت بة ش

خؤيان دةخةنة بةر ثرِؤسةى بةش بةش كردن و بةكردةوة كاتيَك كة ئةوان  (روونشيكارى ناوزةد دةكريَردنى دةبة فيَرك
ئةوكاتة ئةم  ،بةش بةش كردن و شيكاريةوة ثرِؤسةى بةردةمدةخةنة ئةم كةسانة فيكريان  نييان باشرت بَليَ ،دةروونشيكاريةوة

ة بكؤَلنةوة و اندةروونشيكاران لةم دةرةجنامروونشيكارانى تر تا دةخةنة بةر دةست دة شيكاريبةش بةش كردن و دةرةجنامةى 
 .دةربارةى خبةنةرِوو بؤضوونى خؤيان

 ضاوةرِوانى بكةم كة تؤ مناوتدةربارةى دةرووناسي نية، ضؤن دة اريةكتزانيجؤرة اليةنيت و هيض  كة كةسيَكى بيَتؤ  ئيَستا
 ؟و تيؤريةكانى خؤمت ثيَ بسةمليَنمرِازى بكةم و هةمو

ان دةربارةى ئةزموون طةليَكتستى دةروونناسي بؤ تؤ باس بكةم بة بيَ ئةوةى كة تؤ خؤتان ضؤن دةتوامن كورتةيةك دةربارةى زان
 ؟ئةو هةبيَ

بضووكرتين بةهاى بؤ من نية، دةقي ريَك كة لةم دةقةدا خرايةرِوو ثرسيامن ليَرةدا بة دواى ئاماجنيَكى تردا دةطةرِيَم و 
 :ووثرسيارةكة وةهاب
 ؟ونناسي دروسنت يان هةَلةى طةورةنةروئايا طرميانةكانى د ،ةبيَ سوود تيَكىماناى هةية يان بابةئايا دةروونناسي 

بة .نةكانى من زؤرترين بةهايان هةيةكة طرميامن تةنيا تيؤريةكانى خؤم لةبةرامبةر تؤ دةخةمةرِوو تا تؤ تيَ بطةيت 
ثرِؤسةى بةش  مؤَلةتىةمومذة كة ئايا كةسانى ئاسايي يَك دةخريَتة سةر ئةم تتيشك تارِادةيةك ليَكؤَلينةوةى طرميانةكانى من

 .دةروونشيكاريان هةية يان نابةش كردن 
 .تا كةميَك حبةسيَمةوة رِوخسةت دةخوازم كة تةنيامب  ئيَستا، بةالم ئاسانرت و باشرت دةرك دةكريَ بابةتانةى كة دواتر ديَنئةو 
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 بةشي سيَيةم
 :يَ اليةن دةَليَتكةسي ب

 .(اريةكان شي بكةيتةوةك ضوونة دةمثرِةنسيثي نةخؤشيةكانى تيَ لةسةر بنضينةى تيؤرية دةروونيةكان،من ضاوةرِوامن كة تؤ )
لة ئيطؤ و  ،ى ترةوةيةكدةبيَت لة طؤشةنيطابةالم بؤ طةيشنت بةم ئاماجنة بتوامن ضاوةرِوانى تؤ بهيَنمةدى، من هةولَ دةدةم كة

 .، ئةم طؤشةنيطاية هةمان ديناميكةَلينةوةبكؤ ئةو
لةم .دا دةكةونة ضاالكيةوةناوضةيةلة نيَوان ئةم دوو دا بةكارديَن و ئةوكة لة ئيطؤ و  لةو هيَزانة دةكؤَلينةوة لةم رِوانطةوة

 .بة شيكردنةوةى ميكانيزمةكانى فيكر هةيةبارةوة ثيَويستمان 
 .تؤ نةتوانيت تيَيان بطةيتومذاوى بيَ و تةم ترسي من لةوةية كة وتةكانى من دووبارة

 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت
 (ؤرة نةبيَجهيوادارم كة بةم )

ةندامة جةستةييةكانةوة لة ئنة ضاالكيةوة وار دةكةن بكةانةى كة ميكانيزمة فيكريةكان ناضدةكةين ئةو هيَز باشة، ويَنا
ئةندامة جةستةييةكان ورةتى بوونى واتة زةر ،ةكان شيكار دةكةنجةستةييئةم هيَزانة ثيَويستية بة جؤريَك كة  ،ندروست دةب

 .بوونى هةمان ئةو هيَزانةية
 :تكةسي بيَ اليةن دةَليَ

 :عريَكى شاعريي طةورة شيلةرم بة بريديَنيَتةوة كة دةيطوتئةم قسةيةى تؤ شي))
 (.ؤشةويستى دوونيا دةخةنة جووَلةوةخو برسيةتى ) 

. يَكى بة دةسةالتنطةليَكى ترسناك و ض هيَزطةلض هيَزئةمانة دةزانى  (برسيةتى خؤشةويستى و)بة رِيَكةوت ئةم دوو هيَزة 
ان ـة ضاالكية فيكريةكـجووَلة بزةروورةتى ئةم هيَزانة تا رِادةيةكة ئيَمة ئةم دةسةالتانة بة زةروورةتى جةستة دةزانني و 

 .ت غةريزةفيكر دةخةنةطةرِ، ئةم هيَزانة ثيَيان دةطوتريَدةبةخشن و 
لةم غةريزانةوة سةرضاوة  ،بوونيان هةية ((id))دا ئةوزانةى كة لة تةواوى ئةو ودا كةَلةكة دةكريَن و ئةوئةم غةريزانة لة 

ةوة  -( ئةو)ضونكة تةواوى ووزةكانى ئيطؤ لة  ،ى تريان نيةيةكسةرضاوةئيطؤدا هةية هيض يةكيَك لةو وزانةى كة لة .دةطرن
 .دةستةبةر دةكريَ

 .بة ئاكام طةيشنتغةريزانة ضيان دةويَت ؟ تيَربوون و ئةم 
 . خامؤش بيَت و دامركيَتةوةبتوانيَت دؤخى ثيَويستية جةستةييةكان واتة دروست بوونى حاَلةتيَك كة تيَيدا 

زياتر جةستةييةكان  ئارةزووةهةر ضةند و  لةزةتى زياتر بة دةست دةهيَنريَ ،جةستةييةكان كةم بيَتةوة ئارةزووة ضةندهةر
 .لةزةتى جةستةيش كةم دةبيَتةوةتوندبنب، 

ضاالكى تةواوى ميكانيزمة فيكريةكان  كةم بوونةوةيان بة دةست ديَ،زيادبوونى لةزةتةكان و كة لة نيَوان  وضؤيةىهاتوو لة
 ة جةستةدال (حكومةتى ثرِةنسيثي لةزةت)ة ثيَي هةمان ئةو ثةيوةنديةية كة ئيَمة قسة لة و ب ،سيستةماتيك دةكةنخؤيان 
 .دةكةين

 .هةلومةرج و حاَلةت طةلي تةحةموول نةكراو ديَتة ئاراوة ،دا هةيةئةولة كة تيَرنةكريَن ئةطةر ئارةزووة غةريزيةكان 
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 ذينطةىتةنيا بة يارمةتى  ،دا كؤبوونةتةوةئةوكة لة كة سةركةوتن بؤ تيَركردنى ئةو غةريزانةى ئةزموون نيشانى دةدات 
دةست  (مةبةست ئيطؤية)دةرةكى هةية  ذينطةىثةيوةندى لةطةلَ استةوخؤ كة رِ ئةواتةدا بةشيَك لة لةم س.دةرةكى مومكينة
 .بة ضاالكى دةكات

لة ئيطؤوة هيَزى رِيَطر نةيةتة و  ،ةوة سةرضاوة بطرن(ئةو)لة  ،هيَزانةى كة بؤ تيَربوون كؤدةبنةوةئةو هةنوكة ئةطةر هةموو 
بكةونة بةر طوشارى خيَراوة و  (ئةو)لةوانةية كة غةريزةكانى و  ،ئاكام بة فيَرِؤ دةضنيَ ببة  ئةوئةوكاتة هيَزةكانى  ،ئاراوة

 .رِووبةرِووى زيانى زؤر ببنةوة
 .دا هةية(ئةو)ديَرى ئةو غةريزانة بكات كة لة ةضاوش بة ثةشيَويةكى وةها بطرىَ و ثيَوةزيفةى ئيطؤية كة  ةئةم

ماجنى او ئ ،دةرةكيدا هةن لة ذينطةىو ئةو شتانةى كة  (ئةو) ئارةزووةكانىلة نيَوان  رِؤَلى ئيطؤ بةم جؤرةية كة ،لةم قؤناغةدا
 .دةطوازيَتةوة اليةنبؤ دوووةكو ناوبذيوانيَك دةردةكةويَت، ئيطؤ ضاالكى خؤي  ،طةيشنت بةو شتانةية

ذيَر كؤنرتِؤَلةوة تا لةم خاتة دة ئةعسابئيطؤ فةزاى دةرةكى بة يارمةتى ئةندامة هةستيةكان و سيستةمى لة اليةكةوة 
 .بداتبة ئةوئةطةرى تيَركردنيان نة تووشي زيان بنب بة بيَ ئةوةى كة ئةم غةريزاو  ،يةوة ساتى طوجناو بة دةست بهيَنىَيَطةرِ

 تا تيَركردنى ئةواندةخاتة ذيَر كاريطةرى خؤيةوة و ئارةزووةكان و حةزة سيَكسيةكانى جَلةو دةكا و  (ئةو)لة اليةكى ترةوة 
ةى كة لة يان ئةويَ و ئاماجنى ئةم غةريزانة بطؤرِا ئةطةر زةرورةتيَك بيَتة ئاراوة لة رِاستيد،يان ئةوان دوا خباو  ،بوةستيَنىَ

ماجنى سةرةكى خؤي ائارةزووى سةرةكى و ئواز لة  غةريزةتا ئةو  نى ئةم غةريزانة قةرةبووبكاتةوةرِيَطةى ترةوة خواستةكا
 :رِوون ببيَتةوة منوونةيةك دةهيَنمةوةبؤ ئةوةى باشرت .بهيَينَ

طةوهةرةكان لة ثشت و  ،ةكاد كةسةيري ناوةوةى فرؤشطادةوةسيتَ و  كةسيَك لة ثشت شووشةكانى دووكانى طةوهةر فرؤشيَك
 (ئةو)ثيَويستيةكى زؤري بة ثارة هةية، دةست كورتة، ئةو كةسة.درةوشانةوةيةكى فريودةريان هةيةوة كةشووشةى دووكانة

 .ــةوهةرةكــان بدزيَطبشكيَنىَ و  ةكةن دةدات كة شووشةى دوكانفةرما
دةضيتة و  دةبي طرفتارئةم كارة بكةيت نةهى دةكا كة ئةطةر دا دةوةستيَتةوة و انةبةالم ئيطؤ لةبةرامبةر ئةم ئارةزوو

 .دةكات (ئةو)ئيطؤ ثاريَزطارى لة بةم جؤرة  زيندانةوة،
شوودا سيثي لةزةت دةسرِيَتةوة كة لة ثيَثرِةنهةنديَك جار ئيطؤ  ،ى لةسةر شانةئةوردنى بةم رِيَطةية ئيطؤ وةزيفةى دةستةمؤك

 .ىثرِةنسيثي واقيع دةخاتة جيَطابامسان كرد و 
خؤي لة مةسةلة واقيعيةكانة كة ئةم ئاماجنة بة دوا ئاماجنيَكدا دةطةرِيَن  ئةولة ثرِةنسيثي واقيعدا ئارةزووةكان و غةريزةكانى 

 .ئاراميان طرتووةاى دةرةكى لة ئيطؤدا لة دوونيو 
رِيَطةيةكى  ى دةرةكيدا،و غةريزةكان لةطةلَ دوونيا واى طوجناندنى ئارةزوويَرِ ،كة بؤ تيَركردنى تةندروستدواتر ئيطؤ فيَردةبيَت 

 .تريش لة ئاراداية
كة لة ذيَر ذينطة بة جؤريَك ليَبكا و  ،يَلة بةرذةوةندى غةريزة بطؤرِو دوونياى دةرةكى  ذينطةيَطةية كة ئةم تيَركردنة بةم رِ
 .بيَنيَتةدىركردنى غةريزة ئةطةرى تيَئةو هةلومةرجةدا 

ضونكة ئةو هةولَ و كؤششةى كة ئيطؤ لةو بوارةدا ثيَش كةشي  ن ضاالكى ئيطؤ لة قةَلةم دةدريَت،ئةم هةولَ دانة بة طةورةتري
بةرامبةر ئةطةرى طؤرِانى غةريزةكان لةو ،بة دةستةوة دةدات ئةوانى طوجناوترين رِيَطة بؤ كؤنرتِؤلَ كردنى غةريزةكدةكات 
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ئةوكاتة دةستةكانى غةريزةكان بةهيَزتر دةبن  ،دا زياتربووواقيعكاتيَك كة طؤرِانى غةريزةكان لةبةرامبةر دا زياتر دةكا و واقيع
 .فةلسةفةى دارِشتووةنياى هةوَليَكى وةهاية كة بنضينةى دوو. لةبةرامبةر دوونياى دةرةكيدا دةوةستنةوةو 

 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت
دروست ئةطةر لة مةبةستى تؤ ؟ ئيطؤدايةكومةتى بةتةواوةتى لة ذيَر دةسةالتى ح (ئةو)ئايا مةبةستى تؤ ئةمةية كة )

 (؟ؤ دةبيَت دةسةالتى زياترى هةبيَتيَطةيشتبم ، بةم ثيَية ئيط
تة دةتوانيَت ئةوكا ،ا رِابطاتد(ئةو)دةستى بةتةواوى كةليَنةكانى و  اى ثيَويست بيَى دةسةالت و توانخاوةنبةَلىَ، ئةطةر ئيطؤ 

يةتيةك لة دذاهيض جؤرة بة شيَوةيةكى سروشتى دا (ئةو)ئيطؤ و كة لة نيَوان  ويَرِاى ئةوةي.دابينَ (ئةو)لةسةر كاريطةرى 
 .لة يةكرتى جيابكريَنةوة دا بة كردةوة ناتوانريَرجى ئاسايلة هةلومةو  هةية بة يةكرتةوةثةيوةنديان ن ئةوا.ئارادا نية

 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت
ةم تيَبطةم لـكة بةالم بؤ من طرفتة  ،نزيكيان بةيةكةوة هةيةزؤر  ثةيوةندى (ئةو)مايةى خؤش حاَلية كة ئيطؤ و زؤر ئةمة )

 (وة؟ةميَنيَتةى دانى نـةخؤشجيَطايةك بؤ نيشانةكضؤن  داو ئيطؤ (ئةو)فةزا بضووكةى نيَوان 
هيض جؤرة نيشانةيةكى  دا(ئةو)لة ثةيوةندى نيَوان ئيطؤ و  ،ى ئاسايي و طوجناودارجحةق بة تؤية بة جؤريَك كة لة هةلومة

ة ثةيوةندى نيَوان ئيطؤ و ل دةردةكةويَكاتيَك كة نةخؤشي .ك ضوونة دةماريةكان بةدى ناكريَنةخؤشي و شويَنةواريَك لة تيَ
تؤلؤذى طشتى ك بة ثائةطةر كةسيَضاوةرِوان نةكراو دةبيَ و ضاوةرِوان كراو و ئةم حاَلةتة  ،يَك دروست دةبيَدا ليَكرتازان(ئةو)

ا د(ئةو)لة غةريزةكانى كة طرينطرتين ثرِةنسيثة كاتيَك كة تيَ دةطات ثرِةنسيثي لةزةت دةكةويَتة سةرسورِمانةوة  ئاشنانةبيَ
 .لةطةلَ دايةى لة حاَلةتى نةخؤشي كنيشانةطةليَهةنوكة سيماى خؤي طؤرِيوة و 

 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت 
 (لةوة تيَبطةم كة باست كردتؤ لةوبارةوة زؤر ثسثؤرِانة قسةت كرد و من تواناى ئةوةم نية )

  ؟نيةكى بيَ توانا و بيَضارةية وابوونيَبوونيَكى زيندووى بضووك لة رِاستيدا . بطةرِيَمةوة بؤ دواوةزياتر يَت كةميَك من دةب
يةك كة سةرتاثاي كاريطةردانةر و دوونيا ،طةورةدا بةراوردكراوةطةلَ دوونياى بةهيَز و لةئةم بوونة طيان دارة بضووكة  ئيَستا

 .دوونيا طةورةدايةو ئةو ئةم بوونة زيندووة لةناشويَنةوار دانةرة و 
جياوازةكان  ليَدانةو ة هيَدممةترسي  بةردةملة زؤر بضووكة بةردةوامو  ،جةستةشي طةشةى نةكردوة رِيَكخراوى ئةم بوونة كة

و زؤرجار  ذىةدبة بيَ تيَركردنى تةواوةتى ئارةزووة غةريزيةكانى خؤي يي و بضووكى خؤيةوة هةميشة بةهؤي بيَ تواناو  ،داية
 .ةكةيةوة هياَلك دةبيَبةهؤي كاريطةرى ذينطة فراوان
هةولَ دةدات كة بوونى خؤي بثاريَزيَت، و  خودن ثاريَزطارى كردنة لة هةما ،سةر شانى ئيطؤيةهةوَليَك كة لةم قؤناغةدا لة

بةهؤي كاريطةرى ئةو بة شيَوةيةكى رِيَكةوت دريَذة بة ذيانى خؤي بدات و ئةطةر ئةم بوونة بضووكة زيندووة توانى  ئيَستا
رةو طةوئةوكاتة  ،رِووبةرِووى دةبنةوة كة بةرطرى بكات هيَدمانةلةبةرامبةر ئةو بتوانيَ ،كة بةدةستى دةهيَينَ وةئةزموونانة

رِووبةرِووى دوونياى دةرةكى بيَتةوة بؤ بةرطرى  تا بتوانيَتئةوةندة دةسةالت بة دةست دةهيَنيَت و  ،طةورةتر و بةهيَز دةبيَ
 .لة بوونى خؤي كردن

  :كةسي بيَ اليةن دةَليَت
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 (بؤ من باسي بكةيتوو ةطةلَ ئةوةدا جياوازة كة برِياربل ةى باست كردهةموو ئةو)
 .ةوةمبةستدةةوة مم بة يةكرتؤسةرةكى خ بابةتىئةم وتانة وضؤن كة من تؤ سةرنج نادةيت طواية 

لة ئيطؤ زؤر الوازة و  رِيَكخراوىهيَشتا  ،بةهيَزبووزيندووةى كة دواتر طةشةى كرد و بضووكة تةنانةت دةربارةى ئةو بوونةوةرة 
ى زؤر ةجياكةرةو شيَوةىلةم ساالنةدا هةية و  دائيطؤو (ئةو)جياوازيةكى كةم لة نيَوان  ،منداَليدا قؤناغىنى يةكةمى ساَلةكا

 .دا نية(ئةو)لة نيَوان ئيطؤ و 
ضونكة ،نةيارة لةطةلَ تيَركردنى ئةم غةريزةدا يطؤئ.تيَربكاتو غةريزةيةك  وئارةزودةيةويَت ، (ئةو)بكة كة  ويَناة هةنوك

 .نية ةم غةريزةية بوونىــئارةزووى ئى بوونتيَر ة ئةطةرىككة هةلومةرج و دؤخ بة رِيَطةية
لةو جيَطايةوةى كة الوازة و دةسةالتى ثيَويستى نية بةالم ئارةزووةدا بةرطرى بكات، ئيطؤ هةولَ دةدات كة لة بةرامبةر ئةم 

و غةريزةدا كاردةكات  ئارةزوو ئةولةطةلَ ئيطؤ وةكو جةستةيةكى دةرةكى لة حاَلةتيَكى وةهادا .كؤنرتِؤلَ بكات( ئةو) ناتوانيَ
 . وةستاوةكة لة بةرامبةريدا 

 جواَلندن بةم ثيَية بؤ خؤ.كة ئةم غةريزةية دروستى كردوة جبوَليَليَكرتازانةدا تا لةبةرامبةر ئةو ات و دةكؤشيَت ئيطؤ هةولَ دةد
كةئةم  تيَثةرِدةبيَ ئةولةم بةشةى دةطةرِيَتةوة و بؤية بؤ دواوة ، ثيَويستى بة دووركةوتنةوة هةية دالةبةرامبةر ئةم ليَكرتازانة

كة دةتوانيَت بؤ  دةهيَينَ ى ئةو  كؤمةكانةتةواوواز لة لة دةرةجنامدا  ،ئةم غةريزةية ئازاد دةكات و  ،زووة لة خؤدةطريَةئار
 .و غةريزةية ثيَش كةشي بكات ثاَلنةرئةم 

ئةم مةترسية نةهيََلىَ تا لةم رِيَطةيةوة  ،تثاندن دروست دةكازةيةدا ضةثاَلنةرةكانى ئةم غةريلةبةرامبةر  ،ئيطؤ لةم قؤناغةدا
 .دروست دةبيَةم غةريزةوة لة تيَربوونى ثاَلنةرى ئكة 

 .ترِابكابيَ سزا بؤى بشيَويَنىَ و دةروونى خؤي دةرةكى و  ذينطةى كةسيَك ناتوانيَياساي سروشت  بنضينةىبةالم لة سةر 
 . خؤي رِابكاية كة لة هيض كةسيَك تواناى ئةوةى ن
لةو جيَطايةوةى كة ئةم غةريزةية يَ و بة دواى ثرِةنسيثي لةزةتدا دةطةرِهيَشتا ئةم غةريزةية  ،لةطةلَ بوونى ضةثاندنى ئيطؤ

واشي بةالم زؤر بة هيَ ،بةم ثيَية بةشيَوةيةكى بةردةوام.هةولَ دةدات تؤَلة لة ئيطؤ بكاتةوةو  بكاتةوةتؤَلة دةيةويَ ،تيَرنةكراوة
لة و دواجار  (ئةو)ثاشان غةريزةى ضةثيَنراو لة دروست دةكا و  دا بؤشايي(ئةو)و لة نيَوان ئيطؤ و دةضيَتة فةزاى ئيطؤوة 

ةرةو تيَربوون ـــــبكاريطةرى ئيطؤدا ناميَنىَ و تيشكى ة ذيَر ـل كؤنرتِؤَلى ئيطؤ دةضيَتة دةرةوة ،ذيَر لة ئيطؤ جيادةبيَتةوة و 
 .دةنيَهةنطاو

ثاندنة لةناوبةرىَ و تواناى ئةوةى نية كة ئةم ضة دووبارة ،شيَوةيةكى سروشتى بةهيَزدةبيَكة ئيطؤ بة  تةىكائةو ةنانةت دواتر ت
و ئيطؤ دةستى بةو بةشة  ،دروست ببوو هؤي ئةو ثاَلنةرةوة بةو ئيطؤدا دةميَنيَتةوة كة  (ئةو)نة لة نيَوان ئةو ليَكرتازا

 .دا رِاناطائةوتايبةتةى 
روشتى خؤي البدا و يَطةى سة رِئةو دةزانيَت كة ضؤن ل ،ناميَنيَتةوة و بيَ فةرمان ةم غةريزةيةى لة ئيطؤ جيابؤتةوة بة بيَكارئ

  .يَطةيةكى ترةوة خؤي تيَربكاتلة رِ
ثةيوةندى  م رِيَطةيةوةتا لة ر دةبةستيَتةوةطةلي تي دةروونى  تايبةت دروست دةكا و خؤي بة قؤناغلةمثةرطةل غةريزةيةئةم 

 نارِيَكىخودئاطادا لة ويذدانى دواجار رِايةَلةى ثةيوةندى خؤي لةطةلَ ئيطؤ دةثضرِيَنىَ و و  ،ئيطؤ كةم بكاتةوة خؤي لةطةلَ
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حاَلةتة زوو كاريطةرى .ئاشكرا دةبنكانى نةخؤشي لة دةرةجنامدا نيشانة ،ةكات كة بؤ خودى مرؤظ نةناسراوةطةليَك دروست د
 .دةكةونيَمةدا دةرة ئـتيكةكان لوَرين

دةبيَت هةولَ بدات تا ثيَش بة  ،دا كاريطةرى نية(ئةو)تايبةتةى  لةم بةشةو  ى هيَناوةئيطؤ لةم رِووداوةدا شكست وةلة اليةكة
دروست  ثيَش بةلة ذيَر دةسةالتى ئيطؤ بضنة دةرةوة و  (ئةو)كانى ترى كة بةشة رِيَطة لةوة بطريَشكستيَكى تر بطرىَ و 

 .ندنى تازة بطريَبوونى ضةثا
 .بة فريِؤ دةضىَوة لةطةلَ نيشانةكانى نةخؤشي بؤ رِووبةرِوونةطةورة لة ووزةى ئيطؤ  يَكىبةش رِوةوةلةم 

، لة بةرذةوةنديةكانى تاكةكةس بداتبة بيَ ئةوةى كة سةرنج كة سةرةرِؤيي كردبوو  ئةوئةو غةريزةى لة اليةكى ترةوة 
زياتر  نى ية و دا نةهيَ(ئةو)قوالييةكانى تةنيا ثةيرِةوى لةو ياساية دةكات كة لة و  ،سةربةخؤ بة دواى تيَربووندا دةطةرِيَ

 .اليةنى ناعةقاَلنى هةية
ةيةكى سادةدا ليَيان لة فؤرمةليةكان دروست بنب تا تيَك ضوونة دةمارمة هةموو ئةو ثرِؤسانةى كة دةبرِدريَن ئةطةر ئيَ

 :دةربربِدريَ ةم رِيَطةيةفؤرمةلةية ب ئةم دةتوانريَ بكؤَلينةوة ،
غةريزةكانيان لَ بكا وكؤنرتِؤ (ئةو)هةنديَك لة بةشةكانى نةطوجناو و ناثيَويست ئيطؤ هةولَ دةدات تا بة شيَوازيَكى 

جنامى ئةم دةرةدةيةويَت تؤَلة بكاتةوة و  (ئةو)ووبةرِووى شكست دةبيَتةوة و ئةوكاتة ئةم هةوَلة رِبةالم مركيَنيَتةوة،دا
 .حاَلةتى تيَك ضوونة دةماريةكانةدةركةوتنى نيشانةكانى نةخؤشي و دنةوةية تؤَلةكر

 .ة(ئةو)تيَك ضوونة دةماريةكان دةرةجنامى بةريةككةوتنى نيَوان ئيطؤ و هةروةها 
 ابةريةكبةريةكيَتى و  و دوونياى دةرةكيدالة نيَوان غةريزةى سةرةرِؤ ت ة كة ئيطؤ هةولَ دةداتويَذينةوة وردةكان نيشانيان داو

سروشت لةو جيَطايةوة كة ئيطؤ سةبارةت بة و  هاودةنط نيةلةطةلَ دوونياى دةرةكيدا  لة بنةرِةتدا نكة ئةوبةرقةراربكات، ضو
لة دةرةجنامدا لة نيَوان .ا بوةستيَتةوةناهةماهةنطةدهةولَ دةدات لةبةرامبةر ئةو غةريزة وةفادار دةبيَت، و دوونياى واقيعى 

 .ايةتى و بةريةككةوتن دروست دةبيَا دذد(ئةو)ئيطؤ و 
ئيطؤ و دةرةجنامى بةريةككةوتنى نيَوان  ،ئةوةى كة دةبيَتة هؤي دروست بوونى نةخؤشي ،بةالم تكاية بة ديقةتةوة سةرنح بدة

وان ئةم لة نيَئةوةية كة ئيطؤ  ىوةزيفةى بةطرفتحةمتى و هةميشةيية و  (ئةو)واقيع و  ك نةكةوتنى نيَوانضونكة رِيَ)نية (ئةو)
هؤكارةكةى ئةوةية كة  ،تيَكدا كة نةخؤشي دروست دةبيََلةابةالم لة ح (رِيَككةوتن دروست بكات (ئةو)واتة واقيع و  دا،دووانة

 .نابيَتةوة ئةورِووبةرِووى  ةكانثيَويستة و ئامراز بة ميكانيزمبة تايبةتى ئيطؤ  ،لةو حاَلةتةدا
ئةوةية كة ئيطؤ لةوكاتةدا طةشةى نةكردوة و  ،نابيَتةوة (ئةو)رِووبةرِووى  ةكانستثيَوي بة ميكانيزمةهؤكارى ئةوةى كة ئيطؤ 

ضةثاندنةكان لة سةرةتاى لةبةرئةمةية كة نةخشةى تةواوى نةطةيشتؤتة تةمةنى طةشة و ضونكة تاك هيَشتا بيَ تواناية،
 . قؤناغى منداَليةوة دادةرِيَذريَ

 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت
 ،وة هةرطيز رِةخنة بطرمةبارةم ل مةبةستم نيةنى تؤدا دةضم و ، من بة دواى وتةكابة نرخ خؤي دةنويَنىَ دةروونناسي ضةند)

تيَك  بنضينةكان وثرِةنسييب ض تيؤريةكى دةربارةى كة دةروونناسي ئةوةية كة تؤ دةتةويَت بة منى نيشان بدةيت  ئةوةي تةنيا
ضونكة من بة تامةزرؤيي زؤرةوة طويَ لة ى خؤت بدةيت، بة باسريَذة يَية تؤ دةتوانيت دبةم ث.هةيةن ضوونة دةماريةكا
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دواى كؤتايي باسةكة ليَ  ةو ثرسيارانةتـبةالم هةنديَك ل دروست بووة،كى زؤرم الثرسياريَهةَلبةتة  ،قسةكانى تؤ دةطرم
 (.دةثرسم

خاَليَك ئاراستة بؤ الى زياتر  كانتوةنةريكردمةبةستمة كة بلةم ساالنةدا تووشي وةس وةسة بووم و خؤم من بةالم لةم ساتةدا 
 .ثةيوةستة بة تيؤريةكةى خؤدى منةوةو  برِوام ثيَيةتىكة خؤم بكةم 

ضوونة هةروةها هؤكارى تيَك ةية و دا ه(ئةو)ئيطؤ و نيَوان دوونياى دةرةكى، ستووة كة لة بيئةو ثةيوةنديةت  تؤ ليَكدانةوةى
تا لة بةرامبةر هةولَ دةدات ، كة ئيطؤ لة ثةيوةندى لةطةلَ دوونياى دةرةكيدانيووة ةنديةوة زادةماريةكانت لة هةمان ثةيو

 .دا بوةستيَتةوة(ئةو)
بةم شيَوةية كة لة ، دروست بيبَ بابةتةرةدا ديَتة ئاراوة ئةوةية كة مومكينة حاَلةتى ثيَضةوانةى ئةم ثرسياريَك كة ليَ
لةطةلَ دوونياى بوةسيتَ و  داواقيعينةيارى كردنى دوونياى  لةبةرةىؤ ئايا دةكريَ كة ئيطو ئيطؤدا (ئةو)بةريةككةوتنى 

 ؟ض رِووداويَك رِوودةدات ئةطةر ئـــةمة وةها بيَ؟ رِيَككةوتنى نةبيَواقيعيدا 
 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت

رة ؤيةكيَك بيَت لةم ج دةبيَ ،هؤكارى نارِةحةتية دةروونيةكان و شيَتى ،كة كةسيَكى ئاسايملة رِوانطة و بؤضوونى منةوة )
دةتوانيَت  يشقيعلة واى ئيطؤ ئارةزوو نةكردن و دووركةوتنةوة. رِوودةداتكة لة هةنديَك بةشةكانى ئيطؤدا بةريةككةوتنانة 

 .(نارِيَكية دةروونيةكان بيَسةرةكى شيَتى و ارى ـهؤك
 .ارةوة دةزامنـةوبـيةكان لةخؤشية دةروونــةطةرى نـئم و لةوبارةوة لةطةلَ تؤدا هاوباوةرِ بةَلىَ منيش

كة  ا ببينريَت زؤري ثيَويستة كاتيَكىليَكؤَلينةوةى ورد و  ،ى ئيَمةيةباس جيَطةىكة  ئةو بابةتةبؤ سةملاندنى هةمان  هةرضةندة
 .نزيكيان لةطةلَ يةكرتيدا هةية ثةيوةنديةكىثيسيكؤزةكان و تيَك ضوونة دةماريةكان 

واتة  ،هةر دووكيانهؤكارى  ،هةرضؤنيَك بيَت.جياوازيان لة نيَوان دا هةبيَت لة ضةند خاَليَكةوة بيَتم حاَلةشدا دةبةالم لةطةلَ ئة
دا لة هةر دوو حالًَةت (ئةو)هةمان بةريةككةوتنى ئيطؤية لةطةلَ دوونياى دةرةكى و ، تيَك ضوونة دةماريةكانو  ثسيكؤز

 . كةسايةتيةكى لة طؤرِان نةهاتووى هةية
 ضدةربارةى نةخؤشي تيَك ضوونة دةماريةكان ري تؤ بةالم بَليَ كة تيؤثيَ بدة،  دريَذةى  زؤر باشة،): يَتكةسي بيَ اليةن دةَل

 .(شنياريَك دةخاتةرِوو؟ثيَ
لةم تيؤريةدا هةولَ دةدةين كة ثاريَزطارى لة ئيطؤ ، بدؤزريَتةوةبة ئاسانى دةتوانريَت ئاماجنى ضارةسةركردن لةم تيؤريةدا 

هةروةها ئيطؤ لة ذيَر فةرمانى هةنديَك لة بةشةكانى و، كة مومكينة بؤي دروست بيبَ رِةهابكةينة و سنورانطؤ لةبكةين و ئي
بؤ هةمان ئامانج و هةمان مةبةستى  تةنيا ، ثيَويستة بطوتريَت كةثاندنى ثيَش وةخت بووةكة خاوةنى ضةرِزطاربكةين  (ئةو)

هةموو شيَوازةكانى يَوازى بةش بةش كردن و دةروونشيكارى بةكاردةهيَنني و كة ش، (ئةو)لة  واتة رِةهايي ئيطؤية ،ديارى كراو
 .ئيَمة هةَلوةستة لةسةر هةمان ئامانج دةكات

قؤناغى لةطةلَ ضةثاندنةكانى ئيطؤ بة رِيَطةييةكى تر بةش بةش كردن و دةروونشيكارى ئةوةية كة  شيَوازىمةبةست لة 
لة بري ئةوةى كة  و، رِووبةرِووى ئةوان ببيَتةوةدةروونناسي بة رِيَطةيةكى باشرت  تىيارمةبة  ملمالنىَ بكا ودا (ئةو) منداَلى



ww.dengekan.comw Page 111 
 

رِووبةرِووى  ،ئةو ضةثاندنة دروستى كردوةخؤي لةو ليَكرتازانة رِاثسكيَنىَ كة و ئيطؤ لة بةرامبةر ضةثاندندا بكشيَتةوة دواوة 
 .ئةوان ببيَتةوة

 قؤناغةبؤ ئةو  لةسةريةتىبةم ثيَية دةروونناس  ،منداَليةوة هةية قؤناغىبة ثةيوةندى جيَطايةوةى كة ضةثاندن زؤرجار لةو
 . وةدروست بو بطةرِيَتةوة كة ضةثاندن تيَيدا

زؤرترين هؤكارى دروست بوونى نةخؤشي لة بريكردوة، بةم ثيَية بةالم هؤكارى ضةثاندن زؤرجار فةرامؤش دةكريَ و نةخؤش 
و  ،لة رِيَطةى نيشانةكانى نةخؤشي و خةونةكانتة هؤي دروست بوونى نةخؤشي نةكة بؤ ىئةو بريةوةريانةدةروونناس ناضارة 

  .يَنيَتةوةهنةخؤش ب ىيادبة ئةوان بكاتةوة و  لة بريوةرى نةخؤشدا زيندوويان لة رِيَطةى طفتوطؤوة 
ة بؤتة هؤي دروست بوونى كووكرايةوة دلة بريةوةرى نةخؤشدا زينئةو بريةوةرية كاتيَك كة هؤكارى نةخؤشي دؤزرايةوة و 

خؤي  حاَلةتىدا هؤكارى نةخؤشي ئةو كاريطةرىرية رِاظة و ليَكبداتةوة، ضونكة لة ذيَر ةوةريدةبيَت دةروونناس ئةو ب نةخؤشي،
 وخسارى ئةو بريةوةريةى ثيَضاوة تالة رِ (ئةو)دةبيَت ئةو ماسكة البدريَت كة دةردةكةويَتةوة و  بةشيَوةى سةيرى تردةطؤرِيَ و 

 .واوةتى بناسريَهؤكارى سةرةكى نةخؤشي بة تة
بة كة نةخؤش تواناى ئةوةى نية باسيان بكات ئةو بريةوةريانةى كة ، هةبيَت ويَناكردنةىهةموو دةروونناسيَك دةبيَت ئةو 

طرينطى كة بة هاندانى نةخؤش بؤ ئةم كارةى و  ،هةية ثةيوةندى دائةوو يان نةخؤشي انةى زؤر لةطةلَ هؤكارى نةخؤشي شيم
نةخؤش لة باس كردنى بريةوةرية فةرامؤش كراوةكانى رِيَنويَنى دةبيَ ، كة ديَنة سةر رِيَطةى قسةكانىت بةو لةمثةرانة نةدا

 .بكات
 .ئةوان لةناو بةريَكان لة بري خؤرِاثسكاندن لة ضةثاندنةئيطؤى نةخؤش فيَر دةكةين تا 

فةزاى  دةستى بةبة باشي توانى بيَتى  (دةروونناس )ا ارى نةخؤشدئةطةر لة كؤتايي ثرِؤسةى بةش بةش كردن و دةروونشيك
 .ئةو كاتة شايستةى ثاداشتة ،رِابطا رى نةخؤشيدروستكةبريةوةريةكانى بريةوةريةكانى رِابردوو و 

وة ندى بةوةثةيوةئارةزووى دةكات  كة نةخؤش ئةو كارانةدا هةيةنيَوان تةمةنى نةخؤش و ى كة لة ةانهؤكارى ئةو جياوازي
 . ثيَشكةوتنى بة دةست نةهيَناوة ةئةوةند ىيقؤناغى منداَلكة ئيطؤى نةخؤش سةبارةت بة  هةية
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 بةشي ضوارةم
 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت

 .ةيةكى توند نامؤ و تةمومذاوى بيَلةوة دةضيَ كة بة شيَو زؤر.خؤي دةنويَنىلة دةروونناسي وتت زؤر دوور هةموو ئةوةى )
 .واقيعةوةناتوانيَت دووربيَت لة و  ثشتى ثيَ ببسرتيَايةنةى ئةوةية شدا وتةكانى تؤ شم حاَلةبةالم لةطةلَ ئة

رةوة طةيشتؤتة باواتة واتةواتيَك كة لةم بةالم  زؤر سنوردارة،دةربارةى دةروونناسي تؤ دةيزامن  نية ئةوةى كة من يَكطومان
حةقيةقةت ئةوةية كة تؤ بة و  ثشتى ثيَ ببسرتيَ بتوانريَنية كة  ىيةكعائيدطويَي من ئةوةية كة دةروونناسي لة بنةرِةتدا 

 .ونةوة ليَيان خؤت الدةدةيتلة نزيك بوو  ،تةوةلة هةنديَك مةسةلة دووردةكةوي كارامة رِيَطةيةكى 
تيَك رد باست ككة مانة رِةت ببم ، ضونكة هةر وةكو نية لةو طو كة توانام مانيَكى تريش دروست دةكابؤ من دةروونناسي طو

 .دةرةجنامى نيطةرانية فيكريةكاننضوونة دةماريةكان 
ى تيَك ان لة دروست بوونكيبةشيَئايدياكان رِةوشتةكان، ويذدان، وةكو طرينطى ئةطةرة هةية كة هؤكارطةليَكى بةالم ئايا ئةم 

 ؟ضوونة دةماريةكاندا نةبيَ
ئةوةى كةمرتين ئةوةى طرينطرتين و  ةوة،دةماريةكانى تيَك ضوونة دروست كةر لةبارةىهةست دةكةيت كة بةم ثيَية تؤ

 ؟ بةهاى نةماوةكاريطةرى هةية 
تةواوى ئةو حاَلةتانة ى ثيَويست دةربارةى مةسةلة فيكريةكان قسة نةكراوة و تا هةنوكة بةرِادةكارى ئةم كارة ئةوةية كة هؤ

 .كة لة مةسةلة فيكريةكاندا ثؤشراون ليَيان نةكؤَلراوةتةوة
  .هةَلوةستةيةك بكةمنى خومدا كاوتة تويَيلة و  قسةكردنةكةمان ثضرِيَنمةخوازم كة د رِوخسةت ليَرةدا ستائيَبةالم 

طشتيت دةربارةى  ىطةليَككة زانياربةستى بؤضوونى من ئةوةبوو زؤرم قسة بؤ تؤ كردوة، ضونكة مة من دةربارةى دةروونناسي
 دةروونشيكاريداثرِؤسةى بةش بةش كردن و وةى ضوارضيَوةى ةلة دةرسي باسم كرد كة ناسينى دةرووننائةم زانستة هةبيَت و 

 .مومكني نية
 .فيَرببيَتتا دةروونناسي ثرِؤسةى بةش بةش كردن و دةروونشيكارى بزانيَت دةروونشيكاربيَ و ةبيَت لة سةرةتادا كةسيَك د

دةبيَت وةكو هةنديَك  ،ةد بكريَتاخودئاطا ناوزوونناسي ويذدانى ندةردةروونشيكارى دةتوانريَت بة دةرووناسي قوولَ و يان 
 .يارمةتى ئيَمة دةدةنة دواتر ـسةيري دةروونشيكارى بكةين ك ثرِةنسيب

 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت
 (؟كت لة باس كردنى ئةم بابةتة هةبووض مةبةستيَ لة ئيَستادابةالم )

مةسةلة  كة دةربارةى قسة دةكريَت بابةتيَكطرينطرتين دا،كة لة زانستى دةروونشيكاريئةم وتةية زؤر بةرباَلوة  ،زؤرباشة
 .سيَكسيةكانة

هةيان لةوبارةوة باس بكةم كة دةروونشيكارانى تر  ليَكؤَلينةوانةتةواوى ئةو هةَلبةتة من ناتوامن كة لةم كاتة سنوردارةدا 
سيَكسيةكاندا  مةسةلةلة واتة  ،مان بواردالة هةلة دةروونشيكاريدا  ليَكؤَلينةوةبةالم دةبيَت بَليَم كة طرينطرتين ،بووة

 .دةخوليَتةوة
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وةزيفةية بة  بةم ثيَية دةبيَت ئةمكاريَكى ئاَلؤز و بة طرفتة، سيَكسيةكان  مةسةلة دةربارةى ليَكؤَلينةوة وةكو كة دةزانيتهةر
 .كاريةوة بؤ ثزيشكان تةرخان بكريَضارةسةركردن لة رِيَطةى دةروونشيو  ثزيشكان بسثيَردريَ

طومان لة رِوانطة و بريكردنةوةى باشي ئةوان دةكةين و ضؤن دةتوانريَت وةزيفةيةكى دذوارى وةها بة خةَلكانيَك بسثيَردريَت كة 
ةم دةريارةى ئةوان النيكدةزانني كة لة كاتيَكدا دةربارةى ثزيشكان دةسةالتة مةعنةويةكانى ئةوان نية، ثيَوةريَكمان بؤ ناسينى 

ك دةتوانني ض طرةنتيةئاسايي  بارةى مرؤظة ناثزيشكةكان و كةسانىبةالم دةر،خؤيان هةية رِوانطةى مةسةلة ثزيشكيةكان
 ؟بكةين

ئةوةيان هةية كة  مؤَلةتىسيَكسيةكان هةية، ئةوان  مةسةلة ارةى زياتريان دةربطةىليزانياركة ثزيشكان  ئةمة حةقيقةتيَكة
 .انى تر خبةنة ذيَر ليَكؤَلينةوةةسـكجةستةى زاوزيَى  كؤئةندامىئةندامى سيَكسي و 

زانيت كة هةَلبةتة تؤ دة، طروثيَك دذايةتى ئةم كارةيان كردوةيان بة ثزيشكان نةداوة و ئيزنةلة خؤرهةالتدا ئةم  هةرضةندة
 .(ة تؤَلؤستؤي و ثةيرِةوةكانى بووةبيَ طومان مةبةستى فرؤيد لةو طروث)مةبةستى من ض كةسانيَكة

 يان هةية ى زاوزىَ طرينطيانةكانواتة كؤئةندام ،ئةم مةسةلةيةلة دةروونشيكاريدا  ؤ دةتةويَت بيزانيتكة ت بيَ طومان ئةوةي
 .زؤر طرينطةسةر كؤئةندامةكانى زاوزىَ بةَليَ ليَكؤَلينةوة لةوةالم ئةوةية كة  ؟بؤضى نا و ئةطةر طرينطن

خةوشة و دةبيَت ناثاكى وبيَ و  ،رِاشكاو ثيشةيةكى تةواودا بةو بةَلطةيةى كة دةروونشيكارى لة بنةرِةتدةبيَت طرينطيش بيَت، 
 .سةيري ئةم زانستة بكريَ ةوةرِووتى فراوان و يَكبة ضاو

 .ثيَويستة كة دةربارةى واقيع بني بني ،و هاوشيَوةى دةروونناسيهةية  هةمان تايبةمتةندي داراييةكانيش مةسةلة
 :اليةن دةَليَت كةسي بيَ

كة زانستى دةروونناسي خةريك دةكةم ثشت رِاست كردنةوةى قسةكانى تؤوة زؤر خؤم بة قسةناكةم و وة ةبارمن ضيرت لةم )
  (واقيع بينانة ليَي بكؤَلريَتةوة دةبيَت

ئةوةية كة هؤكارى سةرةكى تيَك ضوونة  ،بةَلطةى دووةم بؤ ئةوةى كة دةبيَت دةروونناسي بة بيَ ثةردة ليَي بكؤَلريَتةوة
ننةوة، بةم ةرة سيَكسيةكان بة شاراوةيي مبيَهةولَ دةدريَت ثاَلنة سيَكسيةكانن و بةردةوام لة كؤمةَلطادا ثاَلنةردةماريةكان 

رى دروست كةكة  ئةم ثاَلنةرانة بكريَسةيري  وةدةبيَت بة ضاوى واقيع بينانة ،ضةوانةى رِوانطةى كؤمةَلطاوةبة ثيَثيَية 
 .نةخؤشني

و جطة لة نزيك بوونةوة رى نةخؤشية سةبارةت بةم هؤكارةى كة دروست كة بةرجةستة بكا كى تردةروونناسي دةتوانيَت ض رِؤَليَ
 ؟ضارةيةكى تر بكاتةوةدةتوانيَت بري لة ض  ،نةخؤشي رىدروست كةة هؤكارى ـل

خؤ رِاستةو داضارةسةركردنقؤناغى يةكةمى لة خؤي فريوبدا و سيَكسيةكان نةخؤشةكةى  مةسةلة دةروونشيكار نابيَت دةربارةى
ت بة ئاسانى كة دةيةويَرِيَطة بة نةخؤش بدات تا هةرضى ات، بةَلكو دةروونشيكار دةبيَت سيَكسيةكان بد مةسةلة سةرنج لة 
دى لةطةلَ هؤكارى ثةيوةنن بدات و سيَكسيةكا مةسةلةواش سةرنج لةتا ئةوةى كة خودى نةخؤش هيَواش هيَيَت دةرى بربِ

 :ةكانى خؤم ئاطادار دةكةمةوة كة من هةميشة قوتابي.بكاتسيَكسيدا ثةيدا
 .كدا بة بةشدار دةزانني كة هيض رِؤَليَكى لةودا نيةلة مةسةلةطةليَارة سيَكسيةكان ـئيَمة زؤرجار هؤك
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دروست نزيك بيَتةوة كة هؤكار و  رِيَطة بدةن كة خودى نةخؤش لة ثاَلنةرة سيَكسيةكانى خؤم دةَليَم قوتابيةكان بةم ثيَية بة
 . ن رِيَنويَنى بكةينرةو ثاَلنةرة سيَكسيةكانةك ئةوةى كة نةخؤش بة ،كةى ئةو بووةنةخؤشية كةرى

رِاستةوخؤ سةرنج ئةوةية كة  ،ض قبووَلي بكةن و ض قبووَلى نةكةن –دةزامن هؤكارى سةرةكى بيَزارى خةَلك لة دةروونشيكارى 
بيَت بة  ثشت بةسنتشتنى توانيَت هؤكارى نةهيَئةم بيَزارية دة بةالم ئايانةرة سيَكسيةكانى ئةوان دةدريَت،لة ثاَل

 ؟رىدةروونشيكا
 ذياريلةسةر ئةو نةخؤشيانةى كة زادةى تيَك ضوونة دةماريةكانن ةك دةدات كة تا ض رِادةيئةم بابةتة تةنيا بة ئيَمةى نيشان 
وةندة جياوازى لةطةلَ مرؤظة ئةبة رِادةيةك كة رِةفتارى مرؤظة بة رِووكةش ئاساييةكان ئةمرِؤي ئيَمة كاريطةرى داناوة 

 . نية ةكاننريؤتيك
يةكيَك .ضرِكردبؤوةى رِؤشنبري و زانست خوازى ئةَلمانيا كؤرِو كؤمةَلة خؤي لةسةرتايبةتى  رِوانطةىلةوكاتةدا كة دةرووناسي 
، ضونكة ئةو تايبةتة نى دةسةالت و توانايةكىرِايطةياند كة خاوة كؤرِو كؤمةالنة قسةى دةكردجؤرة لة قسةكةران كة بؤ ئةم 

نةخؤشي  دروست كةرىو ئةوانى هان دةدا كة دةربارةى هؤكارةكانى كة قسةى بؤ بكةن رِيَطةى بة نةخؤشةكانى خؤي دةدا 
 .سيَكسيةكانى خؤي قسة بكات دةمى دةبةستم مةسةلةةر نةخؤش دةربارةى ئةط دريَذةى ثيَدائةو قسة بكةن، بةالم 

 ؟يَوة دةربارةى ئةم شيَوازة ضي يةئ رِوانطةىكةاند ثاشان بؤ ئامادةبووانى رِاطةي
دا يانستايش كرد و هانئةويان  دا،كارهيَنانى ئةم شيَوازةرِيَطة لة قسة كةر بطرن لة بةبةالم ئاثؤرِةى طويَطران لةبري ئةوةى كة 

 .تا دريَذة بةم شيَوازة بدات
سةرجنيان دا كة رِؤَلى دواى ساالنيَكى زؤر ةيرِةوانى من بوون كة ث ذمارةيةكتةنيا .ةبوويَطةيساالنيَكى زؤر شيَواز بةم رِ

 كةى كؤمةلَ لةو تةوق و هةذموونة ى كةو ئةوكاتةتا ض رِادةيةك بةهيَزة لة مةسةلة دةروونيةكاندا ووة سيَكسيةكان ئارةز
 باوةرِى خؤيان دةربارةى ئةوان، كةميَك ئازاد بوو ،نادروستة سيَكسيةكان لة طةردنى ئةوانى شةوكةت دابوو بريكردنةوة

 .سيَكسيةكان رِاطةياند مةسةلة
 :كة لة قوتابيةكانى من رِايطةياندبووكاتةدا يةكيَك لةو

بابةتيَكى  ،كى ترةن، بةَلكو بابةتيَب ئارةزووة سيَكسيةكانسيَكسيةكانةوة ماناى ئةوة نية كة  مةسةلةئةوةى كة ثةيوةستة بة 
 .داة ثاَلنةريَك لـــةطةلَ ئارةزوول ةراوانرتبةرفكة  بـابةتيَك ،رِةها و سيحراوى

 :باسي ئةوةى كردبوو كة  لة كؤرِيَكدا لة ميانى وانةكةيدايةكيَكى تر لة قوتابيةكانى من 
كة بؤ بة دةست االكى و كؤشش بكةن و ئةوان ناضار دةكات ضيةكان ناضار دةكات بوونةوةرة مرؤيتةنيا ذيانى سيَكسي ية كة 

بة ستايش كردنى زؤري قسانة  نى ئةملةوكاتةدا دةربرِي.بكةونة جووَلةوة هةذموون خوازىبة دةست هيَنانى و هيَنانى دةسةالت
 .خةَلك رِووبةرِووبوو

 .ئةم مةسةلةية رِةها ناكةموة قسة دةكةم و ةبارم ديسانةوة لةمن جةرائةتة بة خؤم دةدةم و 
بةَلكو لة كان نية، زيندووة بوونةوةرة سروشتى يةكةمىكسيةكان زووة سيَةئةم ئةنديَشةية من ناضار دةكات تا بَليَم كة ئار

 .شيكارى شتيَكى ترداية
 .كة لة هةموو طيان لةبةرةكاندا هةيةدةتوانني بَليَن كة ثيَويستية
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 .ئةم ثيَويستية لة هةموو بوونةوةرة زيندووةكاندا هةية و هيض جياوازيةك لةوةدا نية
هؤكارى  هؤيبة طةورة لة تيَك ضوونة دةماريةكان  ةشيَكىى خؤتةوة ثةسندى بكةيت كة بالمن دان بةودا دةنيَم تؤ ناتةويَت 

ونيةكاندا باس دةكةم كة كةسيَكى ئاسايت و ئةوةندةت زانيارى لة مةسةلة دةرو ىهةروةها بؤ تؤئارةزووة سيَكسيةكانةوةية و 
 يانندا كاريطةروست كردنى تيَك ضوونة دةماريةكادرو ئارةزووة سيَكسيةكان لةرِادةيةك  ناتوانيت قبووَلي بكةيت تا ض نية،
 .هةية

 ؟جيَبهيََلىَداوةرى تؤ دةربارةى دةروونناسي  سةرلةكاريطةرى كة ئةم بيَزارى و ئةم بيَ باوةرِية ئايا تؤ الت وانية 
 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت

ةر واية ئةط بووة، هةذانتووشي من  بةتؤ  ستنىطواية ثشت بة .وةهات دةربارةى من هةية ويَنايةكىلةوةى تؤ  داخدارممن )
 (؟ةن هةَلنابذيَريتكةسيَكى تر وةكو كةسي بيَ الي بؤضى

لة سةرةتادا ئةو كةسة بيَ ئةطةرئةوانى تريش وةكو تؤ بريدةكةنةوة و ئةوةية كة  ،هؤكارى ئةوةى كة كةسيَكى تر هةَلنابذيَرم
 رِةخنةيان دةطرتتة هةمووان ئةوكا ،ردايةتيَك ضوونة دةماريةكاندا قبوولَ بكلة  ىى رِؤَلى ئارةزووة سيَكسيةكانخش بايةاليةنة

و بيَ بارةوة بيَ اليةن نةبووة ةو لةم دةكةن كـة ئ و ويَنا ،بة بيَ ثيَشةكى قبوولَ بكات بابةتةئةم  كة ضؤن دةكريَت كةسيَك
 .رةكانى مناليةنطة لبووة يةكيَك طومان 

  :كةسي بيَ اليةن دةَليَت
 لة ذيَر كاريطةرىو هيض كاتيَكيش ناتوامن باوةرِيَك قبوولَ بكةم  ى ثيَويستبة بيَ دةليل و بةَلطةمن هيض كاتيَك  ،يَرنةخ)

بة لؤذيكى  بةالم، ئةطةر تيؤريةك ثيَضةوانةى باوةرِى من بيَتبة تايبةتى و بابةتيَك لة قبوولَ كردنى  ةتؤدا نةبووم هةذموونى
 (.تيؤرية قبوولَ دةكةمئةوكاتة ئةو خؤي بنويَنىَ،

ى يَكناتوانيَت رِؤَلقبوولَ كردن يان قبوولَ نةكردنى تؤ  ،ج دان لة زانستى دةروونناسي كة ئيَمة هةنوكة ليَي دةكؤَلينةوةبة سةرن
ة كبة تؤي نيشان بدةم  باسة ئةوةية مةبةستى من لةميا ةن، تئبَمة دريَذة بة رِةوشتى خؤمان دةدةينو  ،لةم زانستةدا هةبيَ

 .مةسةلة و طرفت طةليَك بةرةورِوويةدةروونناسي بة كردةوة لةطةلَ ض 
من تامةزرؤم و خؤشحالَ دةمب كة ئةطةر قبووَلي بكةيت، ، سيَكسيةكان ئارةزووة مةسةلةى لة رةدا بة سةرنج دان بةالم ليَ

دةروونشيكار رِاستةوخؤ زانستة ئةوةية كة قبوولَ نةكردن و رِةت كردنةوةى ئةم بةهيَزترين ثاَلنةرى ئيَوةى كةسانى ئاسايي بؤ 
 .هيَرش بةرةو ثاَلنةرة سيَكس يةكان و ئارةزووة سيَكسيةكانى ئيَوة دةكات

ضونكة قبوولَ ئةوةندة بؤ من طرينط نية،  ،ئةطةر ضيرت باسةكانى من قبوولَ نةكةيت بابةتةكردنى ئةم بةالم دواى قبوولَ 
ك كة لة بة جؤريَدةكةيت دةرك باشرت كانى تربابةتة بابةتةبة قبوولَ كردنى ئةم ية و وا ثرِةنسيبيَكوةكو  بابةتةكردنى ئةم 

 .ةم بنةمايةت قبوولَ كردوةـبيَتةوة تؤ ئبةَلطةكانةوة رِوون دة
 كة ليَي نةخوازراو نيةو  ناثةسندكى بابةتيَسيَكسيةكان  مةسةلة، دريَذة بة كؤتايي باسةكةم بدةمزؤرباشة، بةم ثيَية دةتوامن 

 .، بةَلكو مةسةلةيةكى جدى زانستى يةدووربكةوينةوة
 .نبكريَ هةية كة دةبيَت شيكارتازة  زؤر شتىكة دةبيَت ليَيان بكؤَلريَتةوة و تازةى تر ثؤشراون  بابةتىزؤر لةم مةسةلةيةدا 
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 قؤناغى منداَلىواتة  بؤ ساَلةكانى ثيَشوو،بؤ ضارةسةركردنى نةخؤش ناضارة كة دةبيَت دةروونشيكار  ىكرد باسي ئةوةم بؤ
 .و بيَ توانابووة ئيطؤ الواز تةوة دارِيَذراوة، لةوكاتةدا كةن لةوكااضونكة نةخشةى ضةثاندنةك وة،نةخؤش بطةرِيَتة

 ؟بؤ مندالَ بوونى نية هيض جؤرة زةمينةيةكى سيَكسي َلنياييةوة لة قؤناغى منداَليدابةالم بة د
 ؟ةودا دةست ثيَ دةكاتثيَطةيشتنى ئ يَكسي مندالَ لة قؤناغى ذيانى سنيئايا جيَطةى طومانة كة بَليَ

غةريزة دا كة مندالَ لة دايك دةبيَت كاتة ولةلةطةلَ منداَلدا لة دايك دةبن و بيَت ومت غةريزة سيَكسيةكان بةالم ئةطةر بريت 
 .سيَكسيةكانيش لةطةلَ خؤي دةهيَنىَ

منداَليدا تووشي  قؤناغىلةئيطؤ كة  يةلةطةلَ هةمان ئةو غةريزانة ونةوةووبةرِووببؤ رِ شيَوةيةكى وردبة هةروةها وترا كة 
 .ضةثاندن لةوكاتةوة دادةرِيَذريَ ثايةىهيَدمة دةبيَ و 

 ؟وانية ،ننيلةطةلَ يةكرتيدا بةرابةربةالم تيَبينى دةكةيت كة ئةم دوو وتةية 
كة قسةكةرى كؤمةَلطاى خويَندةوارةكان هةروةكو ،ى كردبيَتئارةزووة سيَكسيةكاندا بةرطردةسةالتى مندالَ دةبيَت لةبةرامبةر 

ستانةوة و ةواندا وةلة بةرامبةر ئ وةبةالم ثةيرِةوةكانى من بة هيَزةبوو، كرد دادةسةالتى ئارةزووة سيَكسيةكان طةلَلةملمالنيَى 
 .دادريَذةيان بة شيَوازى خؤياندذايةتى ئارةزووة سيَكسيةكانيان نةكرد و 

 (؟رِاطةيَنرا ضي بوودةربارةى ئارةزووة سيَكسيةكان ة كتيؤريةك )
بةالم لةم ، ئةمرِؤن ذياريان بيناكةرى ئةوةبوو كة ئارةزووة سيَكسيةككاملَ ترين رِوون كردنةوةيةك كة لةوبارةوة رِاطةيَنرا 

 :ةوةى كة وترا دةتوانريَت بطوتريَبارةوة زياتر ل
ضونكة  دامان بطريَ، شةرم دةبيَتة مايةى ئةوةىكة  مةسةالنةىندا يةكيَكة لةو ئارةزووة سيَكسيةكان لة منداال دؤزينةوةى

، بةَلكو ئارةزووى سيَكسي لة ةوةدواى ئةوثةيوةست نية بة قؤناغى ثيَطةيشنت و هةمووان بة ئاطان كة ئارةزووة سيَكسيةكان 
 .زار كةرةةبؤي زؤر شةرم دؤزينةوةدانانى ناوى كة  بابةتةيةبةهؤي رِؤشن بوونى ئةم و  ،منداَلي تازة لة دايك بووشدا هةية

كة لة ثةرستاران  هةنديَكلة ثزيشكان و  ذمارةيةك ،بة دةست بهيَنريَ دؤزينةوةلةوةى كة ئةم طواية ماوةيةكى زؤر ثيَش 
 .ةبة ئاطابوون بابةتةنى منداالنى بضووكيان لةسةر شانة لةم بارهيَنا

 بابةتةة رِووبةرِووى ئةم بة ئاوازيَكى سةرزةنش كةران ،ونناسانى منداالن لةقةَلةم دةداكة خؤيان بة دةرو انةىزيرةك ئةو ثياوة
هةستةكانى هةروةها بة سةزةنش كردن لةو كةسانة نزيك دةبنةوة كة ين و لة هةستة سيَكسيةكان خاَلى نةوة كة منداالن دةب

 .دةكةن بة بضووكى سةيرمندااَلن 
 .سيَكسيةكانى طةورةكان زؤر جياوازى هةية حاَلةتةبة بةراورد لةطةلَ ةكان لة منداالندا سيَكسي تةحاَلةنية كة طومانيَك 
. فؤرميَك كة بؤ ئيَمة تةواو ئاشكرايةهةمان سةرةتاوة فؤرميَكى ديارى كراوى هةية، سيَكسيةكان لة منداالندا لة  ثرِةنسيبة

 .داية فةردىثيَشكةوتنى ةند قؤناغيَكى ئاَلؤزى لة ذيَر طوشارى ضضونكة ئارةزووة سيَكسيةكان لة منداالندا 
ئامانج طةلي طةشة دةكةن كة هةر يةكيَك لةو غةريزانة لةطةلَ غةريزةطةلي جؤراوجؤري تر ئارةزووة سيَكسيةكان هاوتةريب 

 .ةى زاوزيَوةثرِؤستا ئةوةى دواجار دةضيَتة خزمةتى  ريزةية بة قؤناغ طةلي جؤراوجؤردا طوزةر دةكات، ئةم غةيان هةيةرِؤشن
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هةموويان يان باشرت بَلينَي  ،نية بةرهةم هيَنانيانئاماجنى كةن طةشة دة سيَكسيدا غةريزةىهةموو ئةو غةريزانةى كة لة دةقي 
دةبيَت بةشيَك لةوان خؤيان دةطؤرِن و  حاَلةتىو  ،ئةم غةريزانة لة يةكرتى جيادةبنةوة، ناضنة خزمةت ثرِؤسةى زاوزيَوة

 .بضةثيَنريَ
 .وةهاى ئاَلؤز نابرِيَقؤناغ طةليَكى بينني و هيَدمة هيَدمة  ة بيَـبغةريزةى سيَكسي  طومانبيَ 

سيَكسي  ثاَلنةرىثيَشكةوتنى  ،دايةكانايسةرةت ناغةلة هةنديَك قؤو  ،تووشي ضةثاندن دةبنلةوانة ئارةزووة سيَكسيةكان 
كة لةسةر رِيَطةى ثيَشكةوتنى دريَذةيان كيَشا و وون نةبثةرانة كاتى ئةطةر ئةو لةم.ضارى وةستان و كةموكورتى دةبيَتدوو

ئةوكاتة هيَزى  (يدؤيةليبهةمان مةبةست لة هيَزى سيَكسي )سيَكسي بةرطرى دةكات هيَزىئةوكاتة  ،سيَكسي ديَنة ئاراوة
 .دةدؤزيَتةوة رِةوتى طةرِانةوةبرِينى ئامادةيي بؤ طةرِانةوة و سيَكسي 

دروستى لة رِةوتى ثيَطةيشتندا  ةم ئارةزووانةئ ةى كةانووة سيَكسيةكانى منداالن و ئةو طؤرِانئارةز ليَكؤَلينةوة دةربارةى
هؤكارى بيَزارى لةم رِيَطةيةوة بتوانريَت و لةوانةية  ،بؤ ناسينى ثاَلنةرة سيَكسيةكان طوجناوةى يَككليل و رِيَنويَنى كةر ،دةكات

 .ى هةرطيز نةناسراوةكةة هؤكارةبيَزاريةك ك ،تيَبطةينخةَلك لة شيكارى سيَكسي 
 رِادةيةبةالم بؤ مةبةستى ئيَمة ئةو ى نائاسايي سةرنج رِاكيَشة، بة شيَوةكة جيَطةى باسةكةى ئيَمةية  بابةتةىئةو  وةالمى

 .كة ليَى كؤَلرايةوة بةسة
كة  ،بكؤَلريَتةوةليَي فيزيؤلؤذيةوة لة رِوانطةى ى زاوزىَ بكريَ و ةكانبؤ ليَكؤَلينةوةى زياتر دةبيَت دةست بة شيكارى ئةندام
 . شيكارى بؤ بكةنلةوانةية دواتر ثةى بة طرينطى ئةو بةرن و و  ،بةداخةوة ئةم شيَوازة لة قوتاخبانة ثزيشكيةكاندا باونية

  .ثيَويستة بارةوة باس كراوةكة لةم  ئةفسانة كؤنةكانو  ذيارميَذووى بةالم ئاشنابوون بة 
 .بؤ تؤ بةرجةستة بكةمسيَكسيةكانى مندااَلن  مةسةلة جطة لةوةى كة باس كرا دةربارةىويَنايةكى تر  ةهةروةها من توانام ني

  .رِةهابكةم بابةتةمن ناتوامن بةسانايي ئةم  هةرضؤنيَك بيَتاوتوىَ دةكةم،  زياترةوة بةقووَلبوونةوةيةكى بابةتةكة ئيَستا
لة هةمان كةوتنى قؤناغى سيَكسي لة منداالندا شثيَكة زياتر  ةرى خبةينددةربارةى ئارةزووة سيَكسيةكانى منداالن دةبيَت 

بة ثيَشكةوتنى قؤناغى سيَكسي  ،لة ثيَنض ساَليةوة تا قؤناغي ثيَطةيشنتنداَلدا دةست ثيَ دةكا و ساَلى يةكةمى ذيانى مثيَنض 
 .شيَوةى شاراوة دةبيَت

ت ثيَ ثيَشكةوتنى ئارةزووة سيَكسيةكان زؤر هةس ،قؤناغى ثيَطةيشنت هاتنىوة تا ةساَلي لة ثيَنجواتة بة دريَذايي ئةم ماوةية، 
فةرامؤش دةكات كة تيَيان  لةو بابةتانةمندالَ زؤر و  ،هيَزى سيَكسي دةسةالتى خؤي لة دةست دةداتنةكراوة و هةروةها 

 .ا و دةيان ناسيَدةط
ضونكة ، بوون ناوزةد بكريَ ثةنهانبة قؤناغى وانريَت ئةم قؤناغة دةت ان ثيَنض ساَلى و ثيَطةيشنت داية،كة لة نيَو ىيةماوةئةو 

كة ئةم ياسايانة  هةنديَك ياساي ئاكارى تر دةبيَتحاَلةتى وةك شةرم، بيَزارى و مندالَ لةو قؤناغةداية تووشي هةنديَك 
ى تر زيندوو و بيَدار ةـة رِيَطيةكـان بو حةزة سيَكسئارةزوويشتندا بةرطرى دةكةن و خرؤشانةكانى قؤناغى ثيَطةلةبةرامبةر 

 .دةكاتةوة
 .لةطةلَ هؤكارةكانى تيَك ضوونة دةماريةكان هةيةى نزيكيان يةكثةيوةند ،ئةم حاَلةتانة كة لة منداَلدا رِوودةدةن

 .وى طيان لـةبةرةكاندا بةدى ناكريَلة تةوادةركةويَ و ى مرؤظدا جؤرتةنيا لةانة نالةوة دةضيَ كة ئةم نيش
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 ،بةراندا نابينريَلة مرؤظدا دةردةكةويَت، بةالم لة طيان لة داوونة دةماريةكانكيَك لةو هؤكارانةى كة لة تيَك ضية لةوانةية
 .بيَنةوةناانيش بةهؤي بوونى هةمان ئةو

ثيَدراوة و بة سانايي  ، ذيانى سيَكسي بايةخىى زانستى دةروونناسي دامبةزريَى زؤر ثيَش ئةوةيةكماوة ديَتةبةرضاووا 
واتة تويَذينةوة لة رِوانطةى دةروونناسي و  ،كة ض ثةيوةنديةكى نزيك لة نيَوان ئةو دوو تويَذينةوةدا طرميانة بكريَ وانريَدةت

 .هةية ثيَش ميَذوو قؤناغىة تويَذينةوة ل
مة بة رِادةيةكة كة ، بةالم ضاوةرِوانيةكانى ئيَبطوتريَ قؤناغةكانى ثيَش ميَذوو تازة دةربارةى ىشتزؤر  لةم بارةوة دةتوانريَ
نى كة مرؤظةكاكة تؤ بة بيستنى ئةم وتةيةى  نية ، لةوانة طومانيَكمدنى ئةو شتانة لة ئيَمة دةطريَئةطةرى قبوولَ كر

و هةروةها زياتر  ،، تووشي سةرسورِمان دةبيترِؤذيَك باوكةكانيان ئةوان دةخؤنكة بةردةوام ترساون  قؤناغةكانى ثيَش ميَذوو
 .داناوة توندى ىيةككاريطةرئةم ترسة لة ذيانى سيَكسي ئةواندا كاتيَك كة ببيستيت نىَ سةرت سورِ دةميَ

كة ضؤن كرونوس كانى قوتاخبانةدا باسي دةكرا كة ثيَشرت لة ثةرتووكةئةفسانةكان باس دةكةم ضريؤكة ليَرةدا ضريؤكيَك لة 
 .منداَلةكةى خؤي قوتدا

 .!خؤي دةنويَنىَ دةيةك بة سةيربريكردنةوة لةم فيكرةية تا ض راِئةم ترسة و 
يَك لة اليةن كة منداَلةوة تبريلةمة ناكايض كةسيَك لة هيض يةك لة ئيَمةدا ترسيَكى وةها بوونى نية، تةنانةت ه كةبةالم ئةمرِؤ

 .باوكيةوة قوت بدريَ
طؤرِيوة ماى خؤي كة تيَياندا باوك سي رِووبةرِووى ضريؤكى زؤر دةبينةوةكؤنةكان و ضريؤكة بةالم ئةطةر بطةرِيَينةوة بؤ ئةفسانة 

 ليَرةدا دةرفةتيَكة تا بؤ تؤى ئاشكراكة بؤ خواردنى منداَلةكانى خؤي هيَرشى كردؤتة سةر ماَلةكةى خؤي، و بووة بة طورطيَك 
رِمان نية ، بؤ تؤ مايةى سةرسونداالن هةيةمئارةزووة سيَكسيةكانى ناسينى ثيَويستى بة كة تيَطةيشنت لةو ئةفسانانة بكةم 

 .سيان لة اليةن باوكيانةوة بدزريَلةوةى كة ئةندامى سيَكدةترسن بضووكةكان كاتيَك دةبيستيت كورِة 
كة لة ذيانى سيَكسي منداَلدا يةكيَكة لةو ثاَلنةرانةى ورِة بضووكةكاندا كئةندامى سيَكسي لة هةروةها ترس لة برِينى 

ئةم ترسة . ضةنديَتى دةبيَتةوةطةىلةسةر بنةماى ئةم ترسة رِووبةرِووى طؤرِانكةسايةتى مندالَ لو  ،هةية توندىى يةككاريطةر
ضريؤكة ة جاريَكى تر ـبينيت كبدؤزريَتةوة و  داةتوانريَت لة ئةفسانة كؤنةكانكسي بة شيَوةى جياواز دةندامى سيَلة برِينى ئ

 .دةروونناسي قبوولَ بكةينةكان ئيَمة ناضار دةكةن ةييئةفسان
 ؤي ئورانوسى خةساند، بةالم كورِيَكى ترىئةو باوكى خكة  طيَرِدراوةتةوة وت دا،منداَلةكةى قونوس كة باس كرا دةربارةى كر

باوكى خؤي خةساندبوو و زئوس بةهؤي دايكة زيرةكةكةى خؤيةوة لة  ،اوة طةورةىبؤ تؤَلةكردنةوةى ب (زئوس)كرونوس واتة 
 .دةست باوكى رِزطارى بوو
كة دروست كراو و بابةتيَكة ى منداالن ئارةزووة سيَكسيةكان بابةتىكة ويَنابكةيت كةيت ئارةزوو دةئةطةر تؤ جاريَكى تر 

ئةم كة قبووَلى بكةيت ئةفسانة كؤنةكان ناضار دةبيت ضريؤك و بة سةرنج دان لة ى دةروونناسانة، ويَناكردنةكان بةرهةمى
لة مرؤظة سةرةتاييةكانيشدا  ويَناكردنانةئةم ناسان نية، بةَلكو كانى دةروونريكردنةوةدةرةجنامى ب نةك تةنياويَناكردنانة 

 .ئةطةرى بوونى هةيةزؤر  شيمانةىبة  كاريَكى خودى ية كة لة هةر مرؤظيَكداهةبووة و 
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دةشيَت لةهةمان ضاوطةوة سةرضاوةي طرتيبَ ولة هةمان  ،بةدى دةكرىَجار لة نيَوان باوكان و كورِان جارةى كةانئةو دوذمنايةتي
  .ةمرِؤوة رِةنطيَكى ترى بةخؤيةوة طرتووةئذياري كاريطةرى بةالم بة هؤي  ى طرتيبَ، رِيشة فيكرى كؤنةوة

 كؤرثةلةلة كاتى كورتردا وةكو ضؤن كة ميَذووى رِابردووى خؤي دووبارة دةكاتةوة، بةالم ، مندالَ لة تويَي ثيَشكةوتنى فيكريدا
 .دةكات طةليَك ثرِةنسيبض تاكةكان ثةيرِةوى لة  ةالفةتىقكة هؤكارى طؤرِانى  دوويةتىناسانشناسي 

ى كة ئةندانلة قؤناغى يةكةمى منداَليدا ئةوةية تةنيا نداالن نديةكانى ئارةزووة سيَكسيةكانى مةكى تر لة تايبةمتيةكيَ
 ذنان نادات و ندامة سيَكسيةىم ئةلة بنةرِةتدا مندالَ بايةخ بةو  ،رِؤَلى لة ئارةزووة سيَكسيةكانى ئةواندا نية ،سيَكسي مىَ

 .دؤزيَتةوةينا
كة ئايا ئةم  دةطؤرِيَئةم كارة  بؤرِاستةوخؤ سةرجنى دةبيَتةوة و ضرِندالَ لةسةرئةندامى سيَكسي ثياو مسةرجنى سةرةكى 

 .ى هةية يان نائةندامة بوون
 مةسةلة بةالم ناسينى ئيَمة دةربارةىو  ،كان لة بةردةست دايةمنداَلةزانيارميان دةربارةى ذيانى سيَكسي كضة  ئيَمة كةميَك

 .بةهيَزترة ة منداَلةكانسيَكسيةكانى كورِ
بؤشايي دروست منداَلةكاندا كان و كضة منداَلةلة ناسينى خؤماندا لة نيَوان كورِة كة  ة نابيَت شةرم لةوة دامان بطريَئيَم

خؤمان دةكةين  ى دةروونىتويَذينةوة شكضانى ثيَطةيشتووةكانى كاتيَك دةربارةى ئارةزووة سيَكسيكة ني يبةالم دةبيَت بَلَ،بووة
 .لة فةزايةكى تاريكدا دةبينينةوة

وةكو  لةوةى كة ئةندامى سيَكسيدةكةن توند  كىميةكةهةست بة  لة بوونى خؤياندادةربارةى كضان دةزانني كة ئةوان 
  .ثياوانيان نية

كة دةكةن  ويَنادةبةن، ضونكة ثياوان و ئريةيي بة ئةندامى سيَكسي  دةبينن بضووكرتخؤيان لة ثياوان بة ئةوان لةو رِوانطةوة 
 .رِةطةزى ميَ وروذاندنى  ثاَلنةرى سةرةكية بؤئةندامى سيَكسي ثياوانة 

 ئةم لةزةتةو  ،وةردةطرن( ثيسايي و ميز)دةرهاويشتنىلةزةت لة هةروةها لة تايبةمتةنديةكانى سيَكسي منداالن ئةوةية كة 
 .ريَلة رِيزى لةزةتة سيَكسيةكان ناوزةد بكت دةتوانريَ

تا مندالَ  يَضماوةيةكى زؤري ثيَدةو  خؤي نانويَنىَشريين  بةالم حةقيقةتيَكة كة، نويَنىَدةهةَلبةتة ئةم وتةية بة ثرِوثوض خؤي 
 .بيَزاربوون بطؤرِيَ ئةم لةزةتة بةيبَ و دروست بالدةرهاويشتنى لة  بيَزارى ستىهة

كة تويَذينةوة دةربارةى خوي دةنويَنىَ،قورس ئةوةندة  (ميز و ثيسايي )دةرهاويشنتمندالَ لة  ىواتة لةزةت وةرطرتن ،بابةتةئةم 
 .، بة بيَ سوود ديَتةبةرضاومندااَلن هةيةبريكردنةوةكانى يان دةربارةى ؤشنرِكة فيكريَكى تةنانةت لةطةلَ ئةو كةسانةدا 

 .يَتطرينطرتببابةتيَك لة هةرى ئارةزووة سيَكسيةكانى مندااَلن رةدةربا بابةتةلةوانةية سةرنج دان لةم 
نزيكرتين وابةستةكانى ة ـئاراستةى يةكيَك لى بةردةوام ئارةزووة سيَكسيةكانى خؤيان مندااَلن بة شيَوةيةكة ئةوةية  بابةتة ئةم

 .اوشيَوةكانيان دةكةنـهو  ثورباوك، دايك، مام ووةكو خؤيان 
 .براكان و خوشكةكان دةداتباوك يان دايك و دواتر سةرنج ئارةزووى سيَكسي مندالَ ةكةمدا هةَلبةتة لة قؤناغى ي

راوى خؤشةويستى هةلَ يةكةمني كارليَكك وةكو يانة و لة كضاندا باودايكدةربارةى كورِةكان يةكةمني كارليَكراوى خؤشةويستى 
 .دةبذيَردريَ
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ضةوانة ئةم ئارةزووانة ثيَ ،يان بة شيَوةيةكى زاتى هاورِةطةزبازة، يةرِةطةزكة مندالَ دوو  بةتة لة حاَلةتى ئاوارتةيداهةَل)
 .(هةلَ دةبذيَريَسيَكسي كارليَكراوى دايكى وةكو  و منداَلى كضواتة منداَلى كورِ باوكى وةكو كارليَكراوى سيَكسي دةبنةوة، 

تريان وةكو رِةقةيب  ئةوى يَكسي هةلَ دةبذيَريَ،شةويستى و سكاتيَك مندالَ يةكيَك لة باوك و دايكى وةكو كارليَكراوى خؤ
 .دةردةكةويَ

كة ى دةدات لةوةمندالَ ئازاربةردةوام باوكى وةكو رِةقيبيَك دةزانيَت كة  ،اَلى كورِ دايكى هةلَ دةبذيَريَتبؤ منوونة كاتيَك مند
  .ةكاتدهةست بة بيَزاريةكى زؤر لة دايكى نزيك دةبيَتةوة، لةبةرئةمة سةبارةت بة باوكى 

 وةكو كارليَكراوى خؤشةويستى ئةوةست لة دةبرِينى ئةم هةَلبذاردنة كة مةبةتؤ دةبيَت مةبةستى من بة تةواوةتى تيَبطةيت 
 ئةم  بيَت، بةَلكويان دايك مندالَ  مندالَثةيوةندي باوك نا و اخوازراوى ثةيوةنديةكى سمندالَ و باوك نيَوان كة ثةيوةندى نية 

 .ثةيوةنديةكى خؤشةويستى و سيَكسي ية جؤرة  ي يةثةيوةند
مندالَ بة باوك و دايكيةوة ثةيوةندى  ثشتكة لةبيَ هيض طومانيَك دواى هةر كاريَكى دةروونشيكارى دةسةمليَنريَت 

 لة بريلةوة ناكاتةوةدا هيض كاتيَك سيَكسيةم ئارةزووة مندالَ لةكة هةَلبةتة ئةم حةقيقةتيَكة .ئارةزوويةكى سيَكسيش هةية
باوكى يان دايكى كة  ،ةو ثيَوةرانةى كة بؤ لةزةت بردن هةيةتىبةالم مندالَ ئ ،باوك يان دايكيدا بكايَكس لةطةلَ س

 .دةخاتة جيَطةى ئةو ثيَوةرانة ،مةبةستيةتى
اوزىَ ز لةثرِةنسييب سةرنجلة هةنديَك حاَلةتدا و  سك ثرِىاتة كى سةرةكى ومةسةلةيةلة  سةرنجزؤرجار ئارةزووةكانى مندالَ 

 .دةنـايةخ بـة دؤخى سك ثرِى دةب ،انيشلةطةلَ ئةوةشدا كورِو ،دةدا
ى يةكيَك لة ناوى كورِيؤناندا  كة ئؤديث لة ضريؤكةكانىة بة طريَي ئؤديث ناودةنيَني انفيكري ثرِةنسيبةئيَمة ئةم جؤرة فيكر و 

 .كة باوكى خؤي دةكوذيَ و دايكى مارة دةكاتكؤنة يؤنانى ثاشاكانى 
ئارةزووةكانى مندالَ ، مندالَ زؤرجار بة شيَوةيةكى سروشتى رِةها دةكا و داقؤناغى سيَكسي منداالنةئؤديث لة كؤتايي طريَي 

. ضارةنووسي داهاتووى مندالَ لةو زةمينةدا ديارى دةكات امى ئةم طؤرِانة،دةرةجنو  ،بؤ يةكيَك لة باوك يان دايكى دةطؤرِيَ
قؤناغى ضونكة  ،انايي مومكني نيةبة س ئةوةندة ئازادانة ونى منداَلدا ديَتة ئاراوة كارةنةَلبةتة ئةم طؤرِانة كة لة ثاَلهة

 .بةدةست دةهيَنريَ جديش طةىلطريَية كة لةطةلَ ثيَطةيشتندا دةرةجنامئةم بؤ دةذميَردريَ  ى طةورةةقيبيَكخؤي بة رِ،ثيَطةيشنت
 :رِوو لة كةسي بيَ اليةن

 دةتوانيَمرؤظ ندا بة دةطمةن لة بةرامبةر قسةكانى مضونكة يت،بيَ دةنطة بؤضي تؤ هيَشتا كمن كةوتوومةتة سةرسورِمانةوة 
 .بيَدةنط بيَ

يان بة زيناكردن زاراوةيةكى تايبةت هةية كة زينا  ،كة باس كرادةربارةى هةَلبذاردنى يةكةمني كارليَكراوة خؤشةويستيةكان 
 ،زيانى بة ثريؤزترين هةستة مرؤييةكانوننشيكارى بيَ طومان جاريَكى تر زانستى دةرو.لة قةَلةم دةدريَ لةطةلَ مةحرةمةكان

 .منداالن بؤ باوك و دايك طةياندوةهةستى خؤشةويستى باوك و دايك بؤ مندااَلن و واتة 
لة يةكيَك لة توورِةيي خةَلكةوة، ضونكة زيامن بكةويَتة بةر  كة باسم كردو بوونى ئةم ثةيوةنديةى بةم ثيَية لةوانةية ئةم وتةية 

 .بؤضي بة بيَ دةنطى دانيشتوويت و قسةناكةيت ثرسمة تؤ دةلةبةرئةمةية كة لداوة و مرؤييةكان  طةورةترين هةستة
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دووة، بة ت زيانى بةم ثةيوةندية نةطةيانضارةنووسي بةشةرى ديارى دةكاكة طريَي ئؤديث  ويَناكردنةىزياتر لةم هيض شتيَك 
، بةالم زؤربةى خةَلك كة ئةم سيَكس كردن لةطةلَ مةحرةمةكان دةطةيَنىَواتة  ،ان ماناهةم نةرييَرِيَكةوت ئةم ئةفسانة د

كة يةكى زاتى سيفةتيَكى لةئيَمةدا داناوة رِيَطةبة كة بريبكةنةوة سروشت ن بزانن يان نةزانن ئارةزوو دةكةئةفسانة دةخويَننةوة 
ةحرةمةكاندا هةست بة لة سيَكس كردن لةطةلَ مدووربطرين و خؤمان لة ئةطةرى سيَكسي كردن لةطةلَ مةحرةمةكاندا بة 

 .بيَزارى بكةين
 .اوة يان نارلةئيَمةدا دان سيفةتيَكبكةين بة شايةت تا ئاشكراى بكةين كة ئايا رم ثيَبدة كة لة سةرةتادا ميَذوو ابةالم بو

نةى كة زوو لة ئةو شاذ)جوانى ئةو والتةبؤوةذنى طةنج و كيلؤثاترا شارةوة، رِووبةرِووى كاتيَك كة ذوليويس سزار ضؤ ميص
 .(ردا رِؤَليَكى طرينطى طرتة ئةستؤذيانى سزا

 .كردوة ئيزديواجى (ثتوملى)لةطةلَ برابضووكرتةكةى اترا كيلؤثكة  سةرجنى داسزار 
وميةكان كة بة رِةطةز ي تيَدانةبوو، ضونكة ثتولكاريَكى نائاساي هيضى خؤي دةنواند و زؤر بة ئاساي ئيزديواجةلة ميصردا ئةم 

 فريعةونةكانى ميصر بؤ ماوةى ثيَنض هةزار سالَ ،خؤيان بةسةر ميصريةكاندا سةثاندكاتيَك داب و نةريتةكانى ن يؤنانى بوو
 .يان دةكردئيزديواجندا دريَذةدا براكان لةطةلَ خوشكةكا لةم ماوة دوور و ،يان طوزةراندبةم شيَوازة ذيان

 .دةكةينةوة ىو بة شيَوةيةكى توند رِةتوةكو زينا لةطةلَ مةحرةمةكاندا دةيناسني  كةرِؤكة ئيَمة ئةمئيزديواجيَك 
 .يَينةوةواتة ميتولؤذى و ضريؤكةكان بطةرِ ،سةرةكى خؤمانى بورارم ثيَبدة كة بؤ شايةت

كورِان و و تةنانةت باوكان و كضةكان و  نو خوشةكةكا ئةفسانة كؤنةكان شايةتى ئةوةن كة خؤشةويستى زؤر لة نيَوان براكان
بةَلطةى زؤر لةسةر كانى سوَلتانةكانةوة دةست كةوتووة نةذادةنامانةى كة لة خوداكان و رِةطةزلةو  تةنيا،دا هةبووةدايكان

 .ةلَ مةحرةمةكان بةدى دةكريَتكس كردن لـةطسيَ
 ؟ي يةوة ئةم ئةفسانانة دروست بوونتؤ الت واية بةهؤي ض

 ؟داركردنى خوداكان و ثاشاكان بووةبؤ لكةنة ئايا دروست كردنى ئةم ئةفسانا
كة هيَشتا  ييةكانئارةزووة سيَكسية مرؤيةكيَكة لة كؤنرتين  دا،ننكة سيَكس كردن لةطةلَ مةحرةمةكاضو ،نةخيَر بيَ طومان

ئةم كارةى كة بؤ ئةوةى  ،ثاش ئةوة كانىمرؤظة ئاساييةكانى قؤناغةتواناى رِةت كردنةوةى ئةوى نية و  بة شيَوةى تةواو مرؤظ 
 .واتة ثاشاكان ،ئةم كارةيان دةداية ثالَ خوداكان و كةسانى هةَلبذيَردراوى خؤيان ،بةدروست نيشان بدةنخؤيان 

لَ ةكس كردن لةطاستيدا ئارةزووى سيَتيَ دةطةين كة لة رِ (ئةفسانة كؤنةكان و ضريؤكةكان)متؤلؤذياودواى ليَكؤَلينةوةى ميَذوو 
 .االنى بضووكدا بةدى دةكريَلة مندئةم ئارةزووة ووة و هيَشتاش دا بوونى هةبمةحرةمةكان

نداالن كردوة، تؤم م ىئارةزووة سيَكسيةكانكة تا ئةم رِادةية قسةم لة ى لةمةلةوانةية شيَوازيَكى خراثم بةكارهيَنابيَ و 
وةندى ئةم ئارةزووة بة خةَلكى ك كة ثةيكاتيَ بةتايبةتى بةالم ئةم مةسةلةية طرينطى زؤري بؤ من هةية ،خةستة كردبيَ

 .دةدؤزينةوة ةوةى ثيَش ميَذووقؤناغ
ترسم لةوة ة قسةم دةكرد قؤناغةكانى ثيَش ميَذووبة خةَلكانى منداالن  ىكسيةكاندةربارةى ثةيوةندى ئارةزووة سيَ كاتيَك كة

بةالم هةنوكة تيَ دةطةم كة  ،بربِمردة بة تيَرو تةسةلينةتوامن مةبةستى خؤم هةبوو لة مةبةستى سةرةكى خؤم دووربكةومةوة و 
 .ئةوةندةش لة مةبةستى سةرةكى خؤم دوورنةكةوتوومةتةوة
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 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت
 ؟جيَطةيةى دَلنيايي و يةقينةدةربارةى ذيانى سيَكسي مندااَلن  ،دةروونناسي تؤادةيةك تا ض رِبة من بَليَ  ئيَستا)

 (؟تؤلؤذى و ميَذوو تؤكمة كراوةم بنضينةىئايا تيؤري تؤ تةنيا لةسةر 
تيَبيين و ليَكؤَلينةوة جؤراوجؤرةكان بارةوة لةسةر ميان تؤكمة نةكراوة، تيؤري من لةم لةسةر هيض كا ،بةداخةوة، نةخيَر

 .ئةوةى ليَكؤَلينةوةكان نيشانيان داوة بةم جؤرة بووة كةباس كرا ،تؤكمة كراوة
واتة لة  ثيَطةيشتووانةوة هةلَ دةهيَنجني،لة بةش بةش كردن و دةروونشيكارى  ئيَمة ناوةرِؤكى ئارةزووى سيَكسي منداالن

ثاشان لةسةر خودى  ،دا دةكةينقؤناغى منداَلى ئةوان بةرخورد لةطةلَتويَى بةش بةش كردن و دةروونشيكارى ثيَطةيشتوواندا 
 .يش دةست دةكةين بة ليَكؤَلينةوةمنداالن

ثيَشرت دةمان توانى  ،كؤَلينةوةوة بة دةست هيَنراوةئةوةى كة لة رِيَطةى ئةم ليَدةطةين تيَ سةركةوتنيَكى بضووك نية كاتيَك
 ةماوةىكة لئةو ثيَطةيشتووانةى  ،تووانشرةى ثيَطةيليَكؤَلينةوةبوو دةربادةرةجنامى  طرميانةئةم هةَلبةتة .بكةينطرميانةى 

 .قؤناغى منداَليدا هةيان بووة لةسيماى ئةوةيان طؤرِيووة كة ثيَطةيشتندا و نيَوان منداَلى 
 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت

ةمرت لةشةش سالَ منداالنى ك ؟يتئةجنام دةدة دةروونشيكارى بؤ منداَلانى بضووك ؤسةى بةش بةش كردن وتؤ ثرِ؟ ضيت وت)
 ؟كةيتدةروونشيكارى دة

 (نية؟ مةترسيداربؤ ئةوان  دةروونشيكاريةئايا ئةم ؟ و كاريَكى وةها مومكينة
يان كة باوةرِبكةيت ض بةسةر منداالنى ضوار بؤ تؤ طرفتة  رة بة باشي شيَوة دةطريَت،ئةم كاتؤوة  ويَناكردنىبة ثيَضةوانةى 

قؤناغى  ،قؤناغى سيَكسي يةكةمى ئةوانتةمةنةدا ميَشكيَكى زؤر ضاالكيان هةية و منداالن لةم  ثيَنض ساالندا دةطوزةريَت،
 .دنى خؤي دةبرِيَةكرفشكؤ

كةم مندالَ زؤر كاَلفام تر و  ،مندالَ هةولَ دةدات ئارةزووة سيَكسيةكانى خؤي بشاريَتةوةالم كاتيَك كة قؤناغى شةرم ديَ و ةب
 .خؤي لة دةست دةدات كيَشكردنىو لة هةمان قؤناغ داية كة مندالَ خؤي لة تةمةنى ضوار يان ثيَنض ساَلى  عةقَلرت دةبيَ
وةرية بكةم كة بيست سالَ برية اسي ئةمدةبيَت بشيكارى منداالن مةترسي دارة دةروونةى ئةوةى كة وتت بةالم دةربار

دواتر ئةوم لة شيكارى كرد،ئةوم دةروونو  ،بؤ منداَليَك ئةجنامداثرِؤسةى بةش بةش كردن و دةروونشيكاريم بؤ ش لةمةوثيَ
وونى ببةبيَ  كؤتايي و ةنارِةحةتيةك طةياندهيض جؤرة  ةيشتنى بة بيَطثيَ ئةم منداَلة قؤناغى ،ديَريةوةةدوورةوة خستة ذيَر ضاو

 .طةجنان طريؤدةن ثيَيةوةربةى دةروونيةكان طةشةى كرد كة زؤ هيَدمةزؤريَك لة 
هيض جؤرة رِووداويَكى  ،شيكاريان بؤ ئةجنام دةدريَتة ثرِؤسةى بةش بةش كردن و دةروونالنةى كبيَ طومان ئةو مندا

 .بةهايان هةيةى ئةم دةروونشيكاريانة ةكانبةالم تا ض رِادةيةك دةرةجنام نةطوجناويان بؤ رِوونادات،
 .مةسةلةيةك دةخةينةرِوودةربارةى بةهاى ئةم دةرةجنامانة 

دةخةنة بةردةستى طةلي رِؤشن  ىزانيار ،ئةو منداالنةى كة ثرِؤسةى بةش بةش كردن و دةرووناشيكاريان بؤ ئةجنام دةدريَت
ر رِيَنويَنى دةكةن و هةروةها دةروونشيكا  ،طةليَك كة ثيَطةيشتووان تواناى ضارةسةركردنى ئةوانيان نيةمةسةلة دةربارةى ئيَمة

 .هةَلةى زؤر بيَتووشي ة دةطرن و رِيَطة لةو
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روست لةتاكيَكدا د يانؤكارانةى تيَك ضوونة دةماريةكاندةروونشيكار كاتيَك دةست دةكات بة تويَذينةوة دةربارةى ئةو ه
 .نةخؤشيان دروست كردوة كانةيةك لة هؤكارلةوانةية طيَذبيبَ كة كام  ة تووشي تيَكضوونى دةماري بووة،كردووة ك

بةالم كاتيَك ، ثيَوةرطةلي وردتر بةكاربهيَنريَ دةربارةى منداالن دةبيَت هةرضةندةرة نية،ؤبةالم دةربارةى منداالن بةم ج
ة قؤناغ بـة تويَي طةشةكردندا ـى ئيَمة لكة ذمارةيةكى زؤر لة منداالن ى دةكةينتيَبين ،دةروونشيكارى بؤ ئةوان ئةجنام دةدةين

 .رى نةخؤشي جؤراوجؤردا تيَ ثةرِدةبندروستكةطةلي 
بؤ  كة حاَلةتةكانى تيَك ضوونة دةماريةكان نيدةتوانني بَليَةر منداالن زؤر وردن،سبينيةكانى ئيَمة لةلةوجيَطايةوةى كة تيَ

هةر لةم دوونيا شارستانيةدا كة مندالَ ك ، بة جؤريَبةَلكو حاَلةتيَكى ئاسايي و طشتى ية، ئاوارتة نية منداالن كاريَكى
ندالَ دا مةكانلومةرجبةالم لة زؤريَك هةانى تيَك ضوونة دةماريةكان ببيَت،ئيمكانى ئةوة هةية كة تووشي يةكيَك لة حاَلةتةك

 .ست كةرى نةخؤشنييي دةبرِيَت كة دروئةم قؤناغانة بة سةركةوتوو
 ؟ةكاتى ثيَطةيشتندا بةجيَ ناميَننلبةالم ئايا كاريطةريةكانى تيَثةرِين لةم قؤناغانةى دروست كةرى نةخؤشي 

ي قؤناغدةبينني كة لة نيَوان حاَلةتى نةخؤشي و  ،ا كة تووشى تيَك ضوونة دةماريةكان دةبنلةو كةسانةد،اليةكى ترةوةلة
 .شياوى ناسني نيةئةم ثةيوةندية زؤر رِوون و  ، هةرضةندةهةيةثةيوةنديةك منداَلى ئةواندا 

 .لة زانستى ثزيشكيدا بةراورد بكريَت بة حاَلةتى سيلدةتوانريَت  ،تيَثةرِين لة حاَلةتةكانى تيَك ضوونة دةماريةكان
وش ئةطةرى توثةرِ دةبيَ و بة حاَلةتيَكى سيلدا تيَ ،دايخؤ ثزيشكان برِوايان واية كة هةموو كةسيَك لة قؤناغةكانى منداَلي

م بؤ تيَك ضوونة ، بةالثاريَزطارى ثةيدابكاتبةالم مرؤظ لةبةرامبةر سيلدا لةوانةية  ة سيل لة هةموو منداَليَكدا هةية،بوون ب
 و يان قبوولَتةنيا هؤكارى ئامادةباشي بؤ قبوولَ كردنى تيَك ضوونة دةماريةكان و  ،ك بوونى نيةةثاريَزطاريدةماريةكان 

 .لة ئارادايةنةكردنى 
ئيَمة .دةروونشيكارى منداالن دَلنيايتلة دةرةجنامةكانى ةوة كة ثرسي بووت تا ض رِادةيةك بؤ ثرسيارةكةى تؤ دةطةرِيَين ئيَستا

هةية  ةنشيكاريدةروو بةو انبرِوامو  ،كة بؤ منداالمنان ئةجنام داوةهةية  دةرةجنامةكانى دةروونشيكارىبة برِوامان بة تةواوةتى 
 .لةطةلَ قؤناغى منداَلي ئةواندا بةرخوردمان كردوةلة تويَي ئةمةدا  و ،ةكة بؤ طةورةكان كراو

بيناى هةنديَك  ،دةكةويَتة دةست ئيَمةدا لةقؤناغى منداَلي اننةخؤشةكهةنديَك لة ة لة تويَي دةروونشيكارى ك بابةتانةىئةو 
، ؤش كردوةودى نةخؤش ئةو رِووداوانةى فةرامئةواندا تيَثةرِيوة، هةرضةندة خبةسةر نة بؤ ئيَمة ئاشكرا دةكات كة لةو رِووداوا

 .ئةوان بة رِيَطةيةكى تر باس دةكات بةالم لة تويَي دةروونشيكاريدا
منداَلى نى قؤناغى رِووداوةكادةربارةى و  ،باوك و دايكى نةخؤش ديَتة ئاراوةثةرستاران و يان بينينى هةنديَك جار كة ئةطةرى 

و تووشي سةرِسورِمان رِووداويَكى وةها بةسةر نةخؤشدا تيَثةرِيوة  بةَلىَ لة ناكاو ئةوان دةَليَن كة ،دةكريَت ؤشةكان قسةنةخ
 .دا هةيةخؤي بريةوةريلة رِووداوةى ةى كة نةخؤشةكةى ئةوان ئةو ن لةمدةب

نةدابيَت، بةالم لةوانةية كة باس كردنى ئةو باسي دةكات لة رِاستيدا ليَي رِووكة نةخؤش  بريةوةريةك هةنديَك جار لةوانةية
ئةو  بريهاتنةوةى، ثيَويستة بطوتريَت كة دةرةجنامى رِووداويَكى تربيَت كة كة بةسةر ئةودا تيَثةرِيوةخةياَلية بريةوةرية 

ؤناغى منداَليدا رِووداوطةليَك كة لة ق، بؤ ضارةسةركردنى ئةو زؤر كاريطةرى هةية ،بريةوةريانةى كة نةخؤش فةرامؤشي كردوة
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و لةطةلَ ئةمةشدا طرينطى زؤري هةية هةرضةندة لة لة يادةوةرى ئةودا فةرامؤش كراون، بةالم  ،بةسةر نةخؤش دا هاتوون
 .نةخؤش رِووبةرِووى هيَدمة بكةنةوة توانيويانةكة ئيطؤ الوازبوة و ئةم رِووداوانة لةوكاتةدا طرينط بوون 
 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت

 (ةتوانيَت ئةوان بناسيَئايا دةروونناس دض رِووداوطةليَكة لةو رِووداوانةى كة باسي دةكةيت  مةبةست)
 ،كة كاريطةرى خيَرا دةخاتة سةر مندالَئةم رِووداوانة شيَوةى جؤراوجؤريان هةية، بةالم لة هةمووان طرينطرت ئةو رِووداوانةن 

مندالَ خؤي بةدةستى ئةو ئةزموونة سيَكسيةى كة  يانو  ،تووبينينى كارى سيَكسي نيَوان دوو كةسي ثيَطةيشلةوانة 
يان لةطةلَ مندالَ، و طةيشتوويةك يان ثةيوةندى ثيَ ى تروثةيوةندى لةطةلَ منداَليَك رىبؤ منوونة بةهؤي كاريطة ،دةهيَنيَت
 .ةوةتضاوى ئةوانى تر بشاريَ مندالَ دةزانيَت دةبيَت ئةوان لةكة هاوشيَوةى ئةوانة  ةليرِووداوط

ئةمانة  ،كاريداؤسةيةكى بةش بةش كردن و دةروونشيلة ثرِئةو رِووداوانةى كة باس كران طرينطيةكى تايبةتيان هةية 
 .زؤريَك لة ئازارة دةروونيةكانةدارِيَذةرى نيَت فةرامؤشي بكات و نةخؤش دةتوارِووداوطةليَكن كة 

 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت
 :ةية كةئةم ئةو ثرسيارةتا ثرسياريَك بكةم كةماوةيةكى زؤرة دةمةويَت بيكةم و ةخشيم رفةتى ئةوةى ثيَ بئةو وتانة دة)

كة لة  ىسروشتى ئةو ضاالكيانةلةطةلَ و ،ية يض و لة سةرةتاى تةمةنى ئةوان ،سروشتى ئةم ضاالكية سيَكسيانة لة منداالندا
 (كراون؟ فةرامؤش و شيَوةيان طرتووة ذةكانى ثيَش ثرِؤسةى دةروونشيكاريدارِؤ

، دةوةرى منداَلدا فةرامؤش دةكريَتلة يا ،لة ضاالكيةكى سيَكسيكة بةشة سةرةكيةكان ئةم مةسةلةية بابةتيَكى نامؤية 
ضونكة بةشة سةرةكيةكانى ضاالكيةكى هةرضةندة ئةوةندةش بة نامؤ خؤي نانويَنىَ، كة دواتر نةخؤشي ئيَمةية،  منداَليَك

 .سيَكسي كاريَكة فةرامؤش ناكريَ
واتة مندالَ بة دةست ثيَداهيَنان و  رةزووى من دةزانيَ،بة ئارِةوتى سةرةكى تيَربوونى خؤي ئارةزووة سيَكسيةكانى منداالن 

 .لةمس كردنى ئةندامى سيَكسي خؤي هةست بة لةزةت دةكات
، وةمنداالندا باَلة لةناو هةموو هةرضةندة ئةم كار ،ةزانند كاريَكى زؤر ناشريين و ناثةسندبة منداالن  ىثيَطةيشتوان ئةم كارة

 .ة شايستةى سةرزةنش كردن و سزادانةكن رة بة طوناهيَكى طةورة دةزانئةو كاةطةلَ ئةوةشدا ثيَطةيشتووان ل
ئةندامى سيَكسي  ىدةست ثيَداهيَنانلة كة  رةكان ئةو كارةى منداالنطةوليَم نةثرسيت كة ضؤن  بةالم ليَرةدا داوا لة تؤ دةكةم

 .بةرابةر دةكةنني سيَكسيةكان خاَل لة ئارةزووةكة مندااَلن تيؤري خؤيان  لةطةلَ ،ةردةطرنلةزةت وخؤيان 
كة ئةم لوغرة داوا بكةى  (ن هةية سيَكسياطةىلمنداالن ئارةزووكة بة ثيَي ئةم تيؤرية )منتيؤري تؤ نابيَت لة نةيارانى 

 .ضارةسةربكةن
و  تيَرِواننيشيَوازى و ئةو مةسةلةية ئةمةية كة كة لةم مةسةلةية طرينطرتة  ستاوةلةبةردةم ئيَمةدا وة ليَرةدا طرفتيَكى تر

 ؟سيةكانى منداالن دةبيَت ضؤن بيَبةريةككةوتنى ئيَمة لةطةلَ ضاالكية سيَك
ئةو  لة هةنديَك دةرةجنامة دذوارةكانىجؤرة لة ضاالكية سيَكسيةكانى منداالن بطرين  رِيَطة لةمئيَمة دةزانني كة ئةطةر 

 .بةرثرسيارين
 .سنورداربكةين يانبة بيَ ئةوةى كة ئةم جؤرة ضاالكيانةهةروةها ناتوانني كة مندالَ ئازاد بكةين 
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دةضىَ  لةوة نية، ادئازادة و بؤ ئةو سنوريَك لة ئاراضاالكية سيَكسيةكانى مندااَلن  ،داكؤمةَلطا هةنديَكلةناو هةنديَك نةذاد و 
هةرضةندة ئةم ئازادية .كاتضوونة دةماريةكاندا دروست ب زؤريَك لة تيَكبةرامبةر تةو لةبةهيَز و ثدية رِيَطريَكى كة ئةم ئازا

ا و ثيَضةوانةى كؤمةَلطئايا ئةم ئازادية تة ئاراوة و ئايا زيان طةليَك ناهيَنيَبةالم  ،ثيَش بة تيَك ضوونةدةماريةكان دةطريَت
 ؟ئةمرؤ نيةذياري 
 .ووينبةرةورِ داينططرتازة ولَ مةسةلةيةكى سةرنج دةدةيت كة لةطة ئيَستا

بة كاريَكى دروست خؤي بؤ ئارةزووى سيَكسي خؤي بيكات  بةالم ئايا ئازادكردنى مندالَ بؤ ئةجنام دانى ئةوةى كة دةيةويَت
دةخةمة ة بةتبادادوةرى دةربارةى ئةم .يةكاريَكى لؤذيكى  داوةها سيَكسيئايا ئازادكردنى مندالَ لة فةزايةكى دةنويَنىَ و 

 .سةرشانى خودى خؤت
 :كةسي بيَ اليةن

زانستيَك كة .روونشيكارى ثيَويستةتايبةتى بؤ دةزانستيَكى يَنيت تؤ مةبةستة بيسةمل. لة مةبةستى تؤ تيَطةيشتبمويَنا دةكةم 
ة ـكومان بكةم ـية دةتوامن طبةم ثيَ.ئازارة جةستةييةكان جيابكةينةوةئةوان لة ئازارةكان بناسني و لة رِيَطةى ئةوةوة دةتوانريَت 

 .دةروونشيكاريان هةية مؤَلةتىةنيا ثزيشكان ـت
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 بةشي ثيَنجةم
 :دةَليَت كةسي بيَ اليةن

ضي ية و دةروونناس ثيَويستى بة ض زانستيَكى نيشانى بدةيت كة دةروونناسي ا تؤ لة ماوةى ضوار بةشي رِابردوودا هةوَلتدا ت)
 .ثيَويستةورد  رِوانطةيةكىبارةوة وتت كة لةم و  بطارِاى بة ضارةسةرة دةروونيةكان دةست بتوانىَتايبةتى هةية تا

من لةسةر رِوون  نازامن دادوةرى بةالمنية،  يَكى تيَداةتزةمح بيستنى قسةكانى تؤ بؤ منطويَ طرتن لة تؤ و  ،زؤرباشة
 .هةبيَ ىض رِؤَليَكت دةتوانيَتؤ  كردنةوةكانى 

ى تردا ياوازيةكى لةطةلَ ئةوانجهيض كة يَكم بينى كة تووشي تيَك ضوونة دةماريةكان ببوو خؤمدا نةخؤش من لةبةرامبةر
تةنيا و نةخؤشي لة رِؤشنن دةماريةكان منوونيةكى ونة ةزامن كة تيَك ضود.لةم كةسةدا هيض كاريَكى نائاسايي نةدةبينراو  ،نةبوو

ة لة ـيةكيَكدةروونشيكارى ة و ـكردنى كةسانى نريؤتيكى دةروونشيكارهةمان رِيَطةى ضارةسةركردنى ئةم جؤرة نةخؤشيانة 
 .زانستى ثزيشكىكانى بةشة

تةنيا بةدةست بةس نية و  خودى رِشتة تةواوكردنى كة لة رِشتة ثزيشكيةكانداليَهاتووة ياسايةكى طشتى  لةشيَوةى ئةم كارة
 .بؤ ضارةسةركردنى نةخؤشةكان بةس نية يدكتؤرهيَنانى ديثلؤم و 

ئةو  كة ية بؤ ئةوةيئاماذةكة بةس نية  يدكتؤرتةنيا هةبوونى ديثلؤم و  ،بؤ منوونة كةسيَك كة رِشتةى جةراحى تةواوكردوة
يان كؤرِ و كؤمةلةيةكى لة كلينكيَكى جةراحى و ة كة بؤ ماوةيةك ةراح ناضارثزيشكى ج ،تةواو كردوةرِشتةى جةراحى  كةسة
ضارةسةر لة شاريَكى طةورةدا  بةالم ئةطةر ئةم ثزيشكة بيةويَت وةربطريَ،ثسثؤرِيةتى وةك دةَليَن و  ،هةوَلبدا ئةو  وةىهاوشيَ

 .ثسثؤرِية زياتر هةستى ثيَ دةكريَزةرورةتى ئةم ئةجنام بدات 
هةست دةكات تامةزرؤية كة كاتيَك دواى تةواوكردنى قؤناغى ثزيشكى ثزيشك  ،نية وون ثزيشى بةم جؤرةبةالم دةربارةى دةر

ؤرِ و كؤمةَلة دةروون كهةست دةكات كة دةست دةكا بة ليَكؤَلينةوةو  رِشتةيةدالةم ،خبويَنىَلة رِشتةى دةروون ثزيشكيدا 
ة ـارةى مةسةلـةلي زياتر دةربـئةزموون طناتوانيَت ة ـزار دةدات كئةو ئاكؤمةالنة كؤرِ ونةبوونى ئةم وثزيشكيةكان خاَلني 

 .دةروونيةكان بةدةست بهيَنىَ
ى ض جيَطايةك بؤ خويَندنى زياتر دةبيَت سةردانكة ئةم ثزيشكة دةكةم لة تؤ ثرسيار  لة ثلةى كةسيَكى ئاسايدامن  ئيَستا

 (.بكا
ى و ئيَمة ،ى ئيَمةى دةروون ثزيشكانةوةرِبيَتة كؤدةتوانيَت  ،بكاريَثزيشكيَك كة بيةويَت بة خويَندنى دةروون ثزيشكيةوة 

 .رِيَزى ليَ دةطرين ثيَشةنط
بةالم ، نؤنيَك بيَت بة ثزيشك دةذميَردريَ، هةرضةوة خةريك بوونةبة دةروونناسين سةر ثيَنجى ئةو كةسانةى كة الى مضوار لة

ضؤن دروست بووة و دية ضؤن نيشانى بدةم كة ئةم ثةيوةن و رِوون بكةمةوة شيكان و دةرووناسانبوارم ثيَبدة ثةيوةندى نيَوان ثز
 .دريَذةى كيَشاوة

زيانيان ويَرِاى ئةوة تا ئةو جيَطايةى كة توانيويانة و  ،شيكارى نيةان دةربارةى دةروونميَذوويي ئيدعايةكيثزيشكان هيض جؤرة 
طةورانةى كة ئةوان داويانةتة ثالَ ئةم زانستة  ةو تؤمةتتا ئة رةزانستة تازةية طةياندووة، لة كينايةطةلي بضووكةوة بط بةم

 .وةنويَية
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  .ثيَبدةيندةخالةت لة داهاتوودا نابيَت ئةوان ديان بة رِابردووة هةية و يَيت كة ئةمانة هةموويان ثةيوةنتؤ دةَل بيَ طومان
 .بةهاى لة قةَلةم بدةنبة بيَ ئةم زانستة بكةن و  ة هةمان ديدةوة سةيريبدا ثزيشكان شبةالم ترسي من لةوةية كة لة داهاتوو

 .سانابؤ ثالَ دةرووننادريان ساختةكالة سةرةتادا وشةى .بكةم شيكاربؤ تؤ ( ساختةكار)بوارم ثيَبدة كة وشةى 
  . ضارةسةرى نةخؤشان بكات يدكتؤربة بيَ ديبلؤم و  كة كةاختةكار لةرِوانطةى ياساوة كةسيَس

 :ر بة رِيَطةيةكى تر ئاراستة بكةمساختةكادةبيَت بةس نية و بةالم ئةم ثيَناسةية 
لة بنةرِةتدا و يان  ،زانستيَكى دةربارةى ئةو نةخؤشيةدةطريَتة ئةستؤ بة بيَ ئةوةى كة  يَككةسيَكة كة ضارةسةركردن ساختةكار

 .نةخؤشي هةبيَتواناى ضارةسةركردنى 
ثزيشكان دةربارةى  -ينةك تةنيا لة والتانى ئةوروثاي -َليَم كة بة ثشت بةسنت بةم ثيَناسةية من جةسارةت دةكةم و دة

بيَ ةخؤشية دةروونيةكان ــضارةسةركردنى نبة ضونكة ئةوان زؤرجار دةست دةكةن  ،رانة دةكةنساختةكاكارى دةروونشيكارى 
 .بارةوة خويَندبيَةم ــى تايبةتيان لة زانستيَكئةوةى ك

كارانة ئةجنام دةدةن،  جؤرةضونكة هةنديَك لةم ثزيشكانة ئةم  ،م تؤمةتة ثاك بكةينةوةسوودى نية كة مبانةويَت ثزيشكان لة
تةواوى ئازارةكان دةناسيَ و بةَلطةى ئةوة نية كة تةنيا  يدكتؤربةالم ثزيشكيَك دةبيَ بزانيَت كة تةنيا هةبوونى ديثلؤم و 

 .موو جؤرة نةخؤشيةكان ضارةسةر بكادةتوانيَت هة
 .ثةيوةنديةكى باشيان لةطةلَ دةروونناساندا نية ثزيشكان ،تؤوةويَناكردنى كة بة ثيَضةوانةى حةقيقةت وةهاية 

ن ضؤن رِةفتاريَك لةطةلَ ثزيشكا كةو نيشانى بدةم  ،بؤ تؤ رِوون بكةمةوةمن هةولَ دةدةم تا ثةيوةندى نيَوان ئةو دوو طروثة 
 .ثزيشكدا هةيةدةروونناس و وان ة نيَــل وداييةكض جؤرة جو  ندا ئةجنام دةدةنساادةروونن

كة كةم و زؤر نةيارى ئةوةية كة ثزيشكيَك ضةند فيَركاريةك دةبينىَ ثزيشكيةكاندا  لة قوتاخبانةيةكةمني تيَبينيةكان ئةوةية كة 
 .ثيَويستيةتى

ئةندامةكانى شيكردنةوةى وةكو  ،ديارى كراوةحةقيقةتى هةنديَك سةرجنى ثزيشك لةماوةى فيَركارى ثزيشكيدا ئاراستةى 
 .ئةوةى كـة وابةستةية بة ضارةسةرة ثزيشكيةكانةوةو كيميايي ذيانى جةستة و 

كةينةوة كة ببريدةتوانريَت يَت،طةيةكى تر دةبرِثزيشكي رِيَو ة، دةروونناسى شيَوازيَكى ترى بؤ ضارةسةركردنةكان هةي
وةك ئةوةى كة ثزيشكى تةنيا  ،ةسةلة دةروونيةكان دةداتة مل سةرنج، واتة تةنيا رِيَطةيةكى تاك اليةنة دةبرِيَتوونناسي دةر

 .شياوى سةرزةنش كردنةتاك اليةنةبوونى ئةم زانستانة  سةرجنىبةم ثيَية  ،ة جةستة دةداتسةرنج ل
 ئةو سنورانة بة بضووك بذميَردريَن، ضونكةدةتوانريَت  ئايا، بةالم يَكى هةيةطةلانستيَك سنورثيَويستة بطوتريَت كة هةموو ز

 .دةهيَنىَيَوازطةلي تايبةتى بةكارشخاوةنى بابةتيَكى تايبةتة و هةموو زانستيَك 
ة بئةوان نة بةرامبةر يةكرتى و كة زانستة جياوازةكان خبةيست نية كة بة هيَض شيَوةيةك دروئةوةية  نى ليَ ناكريَطومائةوةى 
 .ر خبةمَليَنني و هةلَ بسةنطيَننيانستيَكى تز ثيَوةرى

، ان لة لةويرتيان بةنرخرتةناتوانريَت بطوتريَت كاميزيا بة كيميا بةراورد بكريَ و ة هيض شيَوةيةك ناتوانريَت فيمنوونة ببؤ 
. وةكو كة كيميا تواناى ئةجنام دانى ئةم كارةى نية، هةرفيزيا ناتوانيَت جيَطةى زانستى كيميا داطريبكات كاتيَكهةروةها هيض 

 .ةوة دةكاريَمةسةلبة دةروونيةكان بةتيَكى تاك اليةنة و تةنيا زانسزانستى دةروونناسي بيَ طومان 
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ستى بةهؤي تاك اليةنةبوونى زانهةروةها ناتوانريَت  ،زانستةكان تاك اليةنةن كة باس بكريَ بؤضيبةَلطةيةك نيةنيَك بيَ،هةرضؤ
 .ةو زانستة بكريَبة بضووكى سةيري ئ ثزيشكيةوة

ة بة شيَوةى ضارةسةركردنو  شيَوازى ضارةسةركردن بةَلكو ،زانست نية بابةتىتةنيا  ئةوةى كة ئيَمة دةبيَت بة دوايدا بضني
 .ثراكتيكى لة رِيَطةى ئةم زانستةوة

كة بة نيشان دةرى مةسةلة دةروونيةكانة بوونى نةخؤشي لة نةخؤشدا .ى ئؤرطانيزميَكى ئاَلؤزى هةيةنةخؤشيَكى دةروون
 .يان بة بيَ بةها بذميَردريَنتابلؤي ذيانى نةخؤشدا بسرِدريَتةوة ت لة ئةم مةسةالنة نابيَو  شياوى ناسينن قسةيةك

رِوانطةى كؤمةَلطا و ض لة ؤر ض لة رِوانطةى ياسا ،طرفتى ز ،بوونان ةكو نريؤتكي دةرووني تووشي نةخؤشيةئةو كةسانةى 
 .نةوة دروست دةكةنسيستةمى وةزيفة و هاوشيَوةكانيا
هةية، بةالم زانستى  ةوخؤي لةطةلَ زانستى ثزيشكيداى رِاستيةكثةيوةندوونى هةية و ةرهةموومان دةزانني كة نةخؤشي د

رِيَطةى ضارةسةركردنى  ناسينىتةنانةت بؤ تيَطةيشتنى جؤري نةخؤشي و هاويَذيَ و ثزيشكى بةكردةوة هيض هةنطاويَك نا
 .هةوَليََك نادات

دةتوانريَت رِؤذيَك ةية، ه دةروونيةكانة سيَكسيةكان و مةسةلة مةسةلبة سةرنج دان لةو ثةيوةندية سةرةكيةى كة لة نيَوان 
دياردة دةروونيةكان  خزمةت بةكة بيولؤذى ئةندامى و كيمياي ذيانى (َلبةتة بة هيوام كة ئةم رِؤذةبيَهة)ى بكريَتثيَش بين

 .بكةن
 ةـدةستيان ب ،ى و نريؤتيكى بوونووندةر ى تووشي نةخؤشيةانكةسئةو ئةمرِؤش ةوة دوورة و ؤذة ماوةيةكى زؤر لة ئيَمئةو رِ
 .دووركةوتوونةتةوة اسينى ئيَمةوة لة ئيَمةــاريطةرى نةنـى كؤبةه رِاناطا وئيَمة 

نةرِةتدا لة بكة دةروونناسي لة بنةضةوة رِةهابكةن و تا رِادةيةك باش دةبوو ئةطةر زانستى ثزيشكى ثزيشكانى فيَربكرداية 
ئةو .ثووض لةقةَلةم دةدةنبيَسوود و رةنية، ثزيشكان دةروونناسي بة بابةتيَكى ؤبةم جبةالم  ،كاريان بةسةريةوة نةبيَ

ى بةبابةتيَكى نا زانستلةرِيزى دةروونناسي طاَلتة بةم زانستة دةكةن و ةكان نةداوة،ثزيشكانةى كة بايةخيان بة مةسةلة دةرووني
 .كةنوزةد دةنا

لةسةر شانى  ى كة لة رِاستيدا وةزيفةى ئةوانةئةوة ،مةسةلة طرينطة نةداوة ةمثزيشكانة بايةخيان بجؤرة ئةمةية كة ئةم لةبةر
 .ة لةسةريان فةرزكراوةـزيان بة وةزيفةيةكى حةساس دةطةيَنن كالدةبةن و 

 زيانيَكى رِيَطةيةبةم جؤريَكة لة فريودان و نا ثزيشك دةَليَن كة دةروونناسيي بة كةسانى ئاسايي و  هةروةها ئةو ثزيشكانة
 .دةطةيَنن تازةية تر بةم زانستةزيا

طةوةى كة دةبيَت ضارةسةربكريَن و لةو جيَ دةماريةكان بوون و نريؤتيكيةكانضوونة ومان ئةو كةسانةى كة تووشى تيَك بيَ ط
جؤريَك لةطةلَ نةخؤشي هةموو بة بيَ موو ثزيشكيَك دةبيَت ئامادةيي هةدةبيَت بة ثزيشك ضارةسةربكريَن و هة،ئةوان نةخؤشن

سةلة دةروونيةكان بة دةست دةربارةى مة ثزيشكيدا كةميَك زانست لة تويَى فيَركارى قؤناغى ك، ثزيشرِووبةرِووبيَتةوة ازةدات
 ؟ئةم زانستة كةمة بةسة م ض كةسيَك دةتوانيَت بَليَت، بةالدةهيَينَ
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يان لةبارةى مةسةلة كاف و زانستيَكىبريدةكةنةوة كة ناسني كة دةروونناسي بة ثووض دةذميَرن زياتر ئةم جؤرة ثزيشاكانة 
رِادةيةك  ضبرِوايان واية كة تا كارة دةرِوانن و  رِوانطةيةكى زياترةوة لةمبة لة ثزيشكان  ذمارةيةكتةنيا و  ،هةية دةروونيةكان
 .و كةماسي دارة كايفنائةم ناسينة 

و دةروونشيكار ان ثسثؤرِانى بةراوردت لة نيَوى من بةرلةوةى كة بضينة ناو باسةوة، دةبيَت بَليَم كة تؤ بؤ سةرنج رِاكيَشان
 .و قبوولَ ناكريَ نيةبـةراوردكردنة شياوى قبوولَ كرد ةمئـ ،ثسثؤرِانى رِشتةكانى ترى ثزيشكيدا كرد

قوتاخبانة ثزيشكيةكان خؤيان دامةزراوةطةليَكيان هةية كة ،هاوشيَوةكانيانرِشتة  ثزيشكى ضاو وةراحى، جرِشتةكانى  بؤ
زانستى دةروونشيكارى بةالم دةربارةى دةروونشيكارى بةم جؤرة نية، ضونكة ،كاردةداتدبة خويَن ى خويَندنى زياترئةطةر

 .يَردئةم زانستة خبويَن انة زؤر كةمة كة تيَيدا بتوانريَهةروةها ذمارةى ئةو دامةزراوو  ،كةم تةمةنةزؤرزانستيَكى تازة و 
 .بة فةرمى ناناسن و زؤرجار بايةخى ثيَ نادةن (راوةكانى دةروونشيكارىزدامة)اوانةئةم جؤرة دامةزر قوتاخبانة ثزيشكيةكان

ئةم ثزيشكانة كة لة  ،يَكيان نيةدةربارةى ناسينكؤن  ثزيشكانىو  ،دةزانيت كة دةروونناسي زانستيَكى تازة و كةم تةمةنة
ثزيشكيَكى طةنج كة تازة نستة تازةية ناكةن،ربارةى ئةم زاقسةيةك دةن،دنخويَنسةرقاَلى وانة قوتاخبانة ثزيشكيةكاندا 

، ثيَ نادا ئةوا طرينطيةكى ،بكاردئةطةر بة شيَوةيةكى رِيَكةوتيش لةطةلَ دةروونناسي بةرخو ،ثزيشكى تةواوكردوة قوتاخبانةى
 .مامؤستا سةرنج لةم زانستة ناداتوى مامؤستاية و ةضونكة ئةو ثةيرِ

 .ويَنا بكا يَك رساختةكادةروونناس وةكو  بؤ ثزيشك ضةند بةَلطةيةكى تريش هةية كة
نةبيَت  كايفو يان ئةزموونى  ،ةكانئةطةر ميكانيزمئاوى سثي ضارةسةر بكا بيةويَت  منوونة ئةطةر ثزيشكيَكى ضاوضونكة بؤ 

الم ئةطةر ةبا نةخؤشانى تر سةردانى ئةو ناكةن،لة كؤتايدضارةسةر بكات،  ئةطةرى ئةوة هةية كة نةتوانيَت نةخؤش
بؤ كةسيَك ئةم بيَ توانايية لة ضارةسةركردندا بةدى  ،لة ضارةسةركردنى نةخؤشيدا رِووبةرِووى شكست ببيَتةوةةروونشيكاريَك د

عا بكا كة كاتى يدئناس دةتوانيَت ن دةرووضونكة ضارةسةركردنى نةخؤشية دةروونيةكان ثيَويستى بةكات هةية و ،ناكريَت
 .ضارةسةركردن نةهاتووة

نةخؤشيَك كة تووشي تيَك بةالم بؤ ضارةسةركردنى نى ثزيشك دواى ماوةيةكى كورت ئاشكرا دةبيَت، هةوَلةكادةرةجنامى 
 .ثيَويستة طوجناوهةلومةرجى كاتى زؤر و ، ماريةكان هاتووةضوونة دة

ةسةركردنى دةروونشيكار بؤ ضار ،كاتيَك ذنيَك سةردانى دةروونشيكار دةكات كة تووشي تيَك ضوونة دةماريةكان هاتووة
بكا،  ئيزديواجنيار دةكات نةخؤش ثيَش و يان  ،مومكني نابيَ ضاكبوونةوةىنائوميَدى نةيةت تا كاتى كة دةَليَت  يثيَنةخؤش 
يان دواجار دةروونشيكار بة بة برِواى دةروونشيكار زةماوةند رِؤَليَكى طرينط لة ضاكبوونةوةى نةخؤشدا دةطيَرِيَ و ضونكة 

ازارى نةخؤشي ـة كؤتايدا مةرط نةخؤش لة دةست ئلتا نةخؤش ضاك ببيَتةوة وت قؤناغى نائوميَدى بيَت دةبيَنةخؤش دةَليَت 
 .رِزطار دةكات

ة دووبار ،ئةطةر دةرةجنامى سوودبةخشي بةدواوة نةبيَت ،ةلَ نةخؤشةكان ئةجنامى دةدةنبةم جؤرة ئةوةى كة دةروونشيكاران لةط
 .سةرزةنش ناكريَنئةوةندة 
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ضونكة ئةو هةولَ دةدات تا لةطةلَ  يشي طةرةك نية،دةرمان روونشيكار ثيَويستى بة ميكانيزمة ثزيشكيةكان نية وهةروةها دة
و  خؤش ناكاتووشي نةهيَدمةيةك يَطةوة لةم رِ بيَطومان.ة رِيَنويَنى بكات كة دةيةويَتئةو بةرةو ئةو ئاماجننةخؤش قسة بكا و 

 .اتؤ نةخؤش دروست ناكمةترسييةك ب
تا هيَدمة تووشي نةخؤش ناكا ئةوةندة ى بيَ ئةزموون هةوَلى دةروونشيكاريَكت كة قبووَلى بكةم ي من ناضار دةكايطؤرِاست

 .توانا جةراحيَكى بيَ
زؤر سنوردارة، ضونكة ئةو لةوانةية  وة سةرضاوة دةطريَدةروونشيكاريَكى بيَ ئةزموونة ئةو مةترسية شيمانةييةى كة لة

لة دةرةجنامدا النى زؤر ئةو و  ،نةخؤش دةوةسنت ثرِؤسةى فيكرى ى يَطةرِلةسةر  نة تيَك بشكيَنىَ كةئةو بةرطريا نةتوانيَت
 .ةروونشيكاري يةةهاى زانستى دةية كةم كردنةوةى بـمةترسيةى كة ه

كى شيكاريَزياترة لةو مةترسيةى كة دةروون ،ةويَتةوةموون دةككى ناشارةزا و بيَ ئةزجةراحيَ ضةقؤيمةترسيةك كة لة ةالمب
 نبةراوردكردبة ئةوةندة طرينط نية كى دةروونى توندتركردنى كاتى نةخؤشي نةخؤشيَ واى من ناشارةزا دروستى دةكات، بة برِ

 .ةتيَكى هةميشةي يةةراحدروستى دةكات و جةراحيَك ك كة جلةطةلَ جةراحةتيَ
يَ ، بةالم تةوة و رِيَطةيةكى تر هةلَ بذيَربطةرِيَدةتوانيَت  ،كة شيَوازيَكى نادروست بةكار دةهيَنىَ دةروونشيكار كاتيَك تيَدةطات

 .بيَنا مومكني بةستنةوةي ،بةشيَك لة جةستةى نةخؤش برِدراكاتيَك  و بةم جؤرة نية دةربارةى جةراح
وة قبوولَ نةكةن ئةئةزمون بن و ى خؤياندا بةدةبيَت لةكارض دةروونشيكار و ض ثزيشك  لة هةر دوو حاَلةتدا ضؤنيَك بيَبةالم هةر

 .شايستةيي ئةجنام دانيان نيةكة 
 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت

مةسةلة لة ةى ئةو ثزيشكانةى كة دةربارتؤطرت  سةرجنى دا هةَلوةستةيةك بكةم طويَم لةقسةكانتكة لةةى بيَ ئةو)
كة  ئاشكرا دةبيَتؤ ئةوة قسةكانى  ماناى لةبةاَلم ،كة ئةزموونيان هةبيَتبيَ ئةوةى  دةروونيةكاندا دةخالةت دةكةن

  :بةالم منيش دةمةويَت بابةتيَك بؤ تؤ رِوون بكةمةوة ،ي لةو بيَزارييدةَلنية و ثيشةيي دةربارةى ثزيشكى بؤضوونيَكى باشت 
بةالم  وة،دا فيَركاريان بينيكارةكة لةم  ئةجنام بدريَدةبيَت لة اليةن كةسانيَكةوة  ،بيَت دةروونشيكارى ئةجنام بدريَتئةطةر برِيار

و بتوانن  بة دريَذايي كات دةروونشيكارى فيَربنب، ةنئةو ثزيشكانةى كة دةخالةت لة مةسةلة دةروونيةكاندا دةك الت وانيةئايا 
 (؟ارة ئةجنام بدةنـى دروست ئةم كيةككة بة رِيَطة

ى يةكثةيوةندثزيشكيةكاندا دةيَليَنةوة  لة قوتاخبانةونكة تا ئةو جيَطةيةى كة دةزامن ئةوةى كة هةنوكة ض بتوانن، الم وانيةمن 
 ى زؤريشدواى ماوةك ،كة ثزيشكان بايةخ بة دةروونشيكارى نادةن ىمةسةلةيةلةم  بة سةرنج دانو  ،بة دةروونشيكاريةوة نية

لة ئةوان دةروونشيكارى بة ثووض  ،ضونكة وةكو كة باس كرا ،و ثزيشك دةروونشيكارى فيَرنةبووةبارودؤخ وةكو يةكةم جارة 
 .قةَلةم دةدةن

 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت
لة ، ئةطةرر دةكةويتةوةودو قسةى لةبارةوة بكريَكة دةبيَت  و مةسةلةى سةرةكيةىلةلةوة دةضيَ كة تؤ بة شيَوةى بةردةوام )

 يان نا؟ ةدةروونشيكاريان هةي مؤَلةتىثزيشك ئايا كةسانى نامةسةلة ئةوةبوو كة  بريت بيَ
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 بكةيت، و كارةكانيان سيستةماتيك ،ديَري ثزيشكان بكريَةضاوبتوانريَت ةية كة مومكني نية ئةمم دةكة طرميانةىئةوةى 
دةروونشيكارى  مؤَلةتىباشرت واية كة بؤ تؤَلة كردنةوة لةم جؤرة ثزيشكانة ةم جؤرة ضارةسةرانة و رِةخنةطرتن للةبةرئةمة بؤ 

 .(بةش بكةين لةم كارة طرينطة بيَ ثزيشكانبة كةسانى ئاسايي بدةين و 
كة طةي باشرت خبةمةرِوو لةوانةية دواتر بتوامن كة بةَل.كردوة طرميانةبارةوة دروست يَم كة تؤ ثاَلنةرى منت لةم من ناتوامن بَل

 .طشتيَنريَئاماذة بؤ ئةوة دةكةن ئةم كارة ب
بارةوة بةدةست كايف لةم ئةزمووني مةطةر ئةوةى كة  ،يةن دةروونشيكارى مؤَلةتىكة كةسيَك خت دةكةمةوة ووبارة جةبةالم د

 .ئةوةندة طرينط نية ثزيشك و يان ناثزيشك بيَ، جا ئةو كةسة فيَركارى طةلي زةرورى بينييبَهيَنابيَ و 
 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت

 (ليَكت بؤ دةروونشيكاريَك هةية ؟ةش نيارطض ثيَ)
كة زياتر ئارةزووم لةم كارةيةنةخشة و ثيَشنياريَك نةدةم و  لةوانةية هةرطيزو  ،بارةوة بريم نةكردؤتةوةلةم  ئيَستامن تا 

 .ئةو بابةتةية كة من حةزيَكى تايبةتيم بؤي هةيةئةوةش هةمان تؤ قسة بكةم و   دةربارةى مةسةلةيةكى تر لةطةلَ
، بكاتقةدةغة دةروونشيكارى لة اليةن كةسانى ئاساييةوةوتراوة ثزيشكى ثيشةيةكة ضةند دةسةالتيَكى هةية كة لةوانةية 

 كة ثزيشك نني، بةالم بةركةناربنبهةنديَك لة ئةندامانى كؤمةَلةى دةروونناسان كردنيَكى وةها دةبيَتة هؤي ئةوةى كة  قةدةغة
 .يان لة مةسةلة دةروونيةكان و دةروونشيكاريدا هةية كاف تواناى

دَلنياين كة برِوامان بة كارةكانيان هةية و مة كةس كة ئيَ ذمارةيةكئةوكاتة كردنيَكى وةها دابنريَت  قةدةغةئةطةر 
دةبيَتةوة كة لةوانةية ررِيَطة بؤ طروثيَكى تبةردةوام  لةبري ئةمةلة دةست دةدةين و  بة توانانرِشتةدا  كى ثيَويست لةميةةبةرِاد

و  نةبيَ مةترسي دارةوة م رِشتةبة انةكيرِةتدا ثةيوةندينةية لة بنة، طروثيَك لةوابارةوة نةبيَلةم  زانياريانى بةهيَز بة شيمانة
 .دةبيَسايةكى وةها ناداثةروةرانةيا بيَ طومان. دةربارةى ئةوان طرةنتيةك نية

لةكاتى كةس هةن كة ذمارةيةك ليَرةدا تةنيا .بوونى نية كة ضارةسةر نةكريَزؤر طرينطة، بةالم طرفتيَك  بابةتةهةرضةندة ئةم 
بؤ ئةَلمانيا كؤض بكةن و بؤ ضارةسةركردنى ئةم طرفتة ئةم كةسانة دةتوانن .دةبنةوةرِووبةرِووى طرفت  دادانانى ئةم ياساية

 وةو ئةوان بة خةياَلى ئاسوودة كى دانةناوةةيةغقةدةذةى كارى ئةوان ياسا بؤ دريَو  ،ةها بوونى نيةجيَطايةك كة سنوريَكى و
  .ارى خؤيان بدةنـــة كـدةتوانن دريَذة ب
ئةطةر و  ،ثرِؤسةى دةروونشيكارى ئةجنام بدةنيَت ؤ ئةو كةسانة دابنيَت كة دةيانةوب ى دياري كراويَكطةلثيَوةر ياسا دةتوانيَت

بؤ منوونة لة والتى ثاشايةتى ئؤتريشدا ئةو كةسانة  ،بة دةروونشيكاريةوة خةريك بيَكةسيَك خاوةنى هةلومةرجى ثيَويست بوو 
مامؤستايانى هونةر  ذمارةيةكديَري ةؤناغ و تاقي كردنةوة لة ذيَر ضاوهةنديَك ق مؤَلةتى دةروونشيكاريان هةية كة بتوانن

 ةم كارةداـضونكة ئةوكاتة تواناى ئةوان ل ،بكاريَنكة بة دةروونشيكاريةوة يان ثيَ دةدريَت رِيَطةكةوتنياندا لة سةرتةواوبكةن و
 .طومانى ليَ ناكريَ

بة  ةكة دانيشتوانى كةم انةىشويَن ئةوت ماوةيةك لة الديَكان ودةبيَ بكاريَ،بة دةروونشيكاريةوة  مةبةستيةتىكةسيَك كة 
لة  ىكردنكار مؤَلةتىئةوكاتة  طريي ليَكرا،دواى ئةوةى كةشيَوازى ضارةسةركردنى ئةو ثشتو  ،سةرقالَ بيَ ةوةضارةسةركردن

 .ثيَ دةدريَ شارة طةورةكاندا
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 مؤَلةتى ناثزيشكضونكة لةم والتةدا كةسانى ،رةوة ثيادة دةكريَتوندى زيات بةةها لة والتيَكى وةكو ئؤتريشدا شيَوازيَكى و
، هةروةها جيَطةيان هةبيَلة كؤمةَلةى ثزيشكاندا دةروونشيكارى بكةن كة تةنيا ئةو كةسانة دةتوانن دةروونشيكاريان نية و 

كة  طرتووةنراوة و رِيَطةى ئةوةى ادرِيَطريَك لةبةرامبةر ضاالكية زانستيةكان ( ئؤتريش)جاريَكى تر لة والتةكةى ئيَمةدا 
 .دةخالةت لةم كارةدا بكةنكة ثزيشك نني  بةتوانا كةسانى

ة مةودةكةلةمةبةالم من زياتر بري ،كردبيَبارةوةلةم  وةرىددروستى دالةوةى كة ياسا بة دةكةم طومان من دواين كةسيَكم كة 
ياسا طوجناودا نية و  ة دؤخيَكىدانانى ئةم ياسايانة لو  ،بيَئةوةندة كاريطةرى نا ساختةكارىةخت كردنةوةى ياسا لةسةر كة ج

بة هيض  ،ئةم ياساية دانرااتيَك كة ك ةوةيةية بةهؤي ئةم هؤكار، ئةم هةَلةهةَلة ثيادة دةكا يَكىدةربارةى دةروونناسي شيَواز
 .لة بنةرِةتدا دةروونناسيان نةدةناسينةبوو و دةروونناسي ناويَكى جؤريَك 

 :طرينطرت خؤ دةنويَنىَبة لة بؤضوومندا دةمةويَت دةربارةى قسة بكةم و  ةسةلةيةكدا بةرةو رِووبوومةوة كةلَ ملةطة ئيَستا
و  ،و يان ياساوة دةخالةتى تيَدا بكريَ ،لة اليةن دةوَلةت و بةرثرسة فةرميةكانكة دةبيَت  بابةتيَكةئايا كارى دةروونشيكارى، 

تا  ئةو زانستة ئازاد بكريَ  بيَدة يان ئةوةى كةكة دةخالةتى ياسا تيَيدا ثيَويستة ؟  تيَكةبابة ئايا لة رِاستيدا دةروونشيكارى
 .ثيَش بكةويَرِةوتى ئاسايي خؤي بربِيَ و 
تةنيا نةخشةى ثرسيارم خستة بؤضون دةربربِم و  كة ةو من ليَرةدا ئامادة نةبوومبارةوة زؤر بة طرفتة بيَ طومان دةنط دان لةم 

 .ةوةئةو بناسيتاشرت بتا  ةمتبةرد
ى مةسةلة قةدةغةكردن ، تةنياي ياسايي بوونى هةبووةقةدةغةزؤر ى دوورةوة نلة سةردةما (ئؤتريش)دالة والتى ئيَمة

بةرهةمى ةزانني كة هةموومان دو  تا خةَلك لة ضوارضيَوةى ضةند سنوريَكدا كؤت بكةنهةميشة حةزيَك بووة كة سيَكسيةكان 
رِووى نةداوة و زؤر جياوازى ئةوةندة لةوة دةضيَ لة كؤمارى تازةى ئؤتريشيشدا .ك سووديان نةبووةهيض كاتيَئةم سنورانة 

 .رِابردووة هاوشيَوةىارودؤخ ـب
لةطةلَ ئةم من  هاوشيَوةىيةكى طرينطت بؤ وتن هةية، نازامن ئايا تؤش سي قسةدةكةم كة تؤ دةربارةى دةرووننا من ويَنا

 ؟نةياريت يان نا دايارة دذوارانةئةم برِسيستةمة بؤرؤكراسية و 
بة باوةرِى من .ةوة لة ميَشكم دايةبارتؤ بشارمةوة كة لةم طةليَك لة بريكردنةوةواتة لة توانام دانية  ،ناتوامن ،هةرضؤنيَك بيَت

مرؤظ  بيبَ،زياتر كان قةدةغةكردنةو  سنور هةرضةنديَكبة واتايةى كة دةدةن، كانزيان لة ياسابرِيارةكان  و قةدةغةةى زؤرب
و  و ياساكانة ثيَضةوانةى برِيار، ئةوكاتة دةست دةكا بة ئةجنام دانى كاريَك كة ناو طوشاردا دةبينيَتةوةزياتر خؤي لة 

مرؤظةكان رِيَز لةم فؤرمةلة دةبن و ةوكاتة بة سةرجنى زياتر كارةكان ئ و ياساكان سنورداربيَ، برِيار ذمارةىئةطةر لةكاتيَكدا 
 . دةطرن يانةاياس ذمارة

و ثيَشيَل كردنى برِيارةكان  ياسا شكيَنيةكانثيَش بة زؤريَك لة  دةتوانريَدذوارةكان  قةدةغةو  بةم ثيَية بة البردنى برِيار
ئارةزوو بؤ ياخى بوون لةودا  ،و سنور ببيَتةوة قةدةغةرِووبةرِووى هةرضةندة مرؤظ  زياتر لة سةر رِيَطةى خؤي ضونكة  بطرييَ،

 .ةستيَنىَزياتر ثةرة د
هةروةها و  ،ن هةيةخوداييا رِيشة و ثرِةنسييبو برِيارانة كة ئةم ياسا تيَيان بطةيَنني و روةها نابيَت خةَلك تةَلقني بدةينهة

رتى لة قةَلةم دةدات كة وئةو برِيار و ياسانة بة كةموكة ثالَ ئةو كةسةى كة تيَبدرو ياساشكيَن سيفةتى ئانارشيست  اتوانريَن
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بةهؤي هؤكاريَكى واية و ياسايانة  يان انةكة دانانى ئةم برِيار بةَلكو بة ثيَضةوانةوة ئةطةر بة خةَلك بناسيَندريَ ،ونمرؤظ داينا
ية بؤ رِيَزطرتن لةم ياسابةتايبةتى ئةوكاتة حةزى خةَلك  ،ناميَنىَبوونيان ئةم ياسايةش بة البردن و يان لةناوضوونى ئةم هؤكارة 

 ،و زيانةكانى ناناسن ئةو ياساية بن كة بةرذةوةندي بةشيَوةى كويَرانة طويَرِايةَلىبرِياربيَ كة خةَلك  طةربةالم ئة ،زياتر دةبيَ
  .ياساشكيَنى زياتر بةدى دةكريَو  طةرىئةوكاتة ياخى 

كة جيَبةجىَ كردن  بنيَتبرِيارطةليَك دا كة رِيَزطرتن لة ياسا بة ثاريَزراوى مبيَنيَتةوة، نابيَتئارةزوو دةكاكةسيَك هةروةها ئةطةر 
كة طرفتةكانى ياسايانة دةبيَتة هؤي جؤرة ى ئةم نضونكة دانا بؤ خةَلك طرفتى زؤر دروست بكات، نةكردنيان يان جيَبةجيَى

جؤرة دواجار ئةوكةسانةى كة ئةم زياتر دةبيَ و ئةو ياساية  ثيَشيَل كردنىخةَلك زياترببيَت، لة دةرةجنامدا رِةضاونةكردن و 
 . دةننا يشبةهؤي دووبارةبوونةوةيان بايةخ بة بةياساكان يان برِيارةكانى تر ،ثيَشيَل كردوةيان ياساية

بةدةستى  ،لة دةروونشيكاريدا دةبيَت ئةجنامى بدةنزياتر ئةوةى كة ثزيشكان  ،دةربارةى دةروونشيكاريش بةم جؤرةية
 .ى بطرنرِيَطة لة ضاالكيةكة مةبةستيانةو برِيارةكان ياسا كة  ،يَت، كةسيَكى ئاساييدربكةسيَكى ئاسايش دةتوانريَت ئةجنام 

ضونكة لةم ضارةسةركردنةدا دةرمان و  ،ضارةسةركردن لة رِيَطةى دةروونشيكاريةوة لة ئاستيَكى زؤردا نامادى دةبيَت
يَطةى لة رِ.و قسة بةكار دةهيَنريَقسةية كة  ،ى ضارةسةركردندايةتةنيا لةم رِيَطةو  ،ميكانيزمة ثزيشكيةكان ثيَويست نية

ناسينى ئةم  ،ى ضارةسةركردندايةلةم رِيَطة.كانى ئةو دةطؤرِينوةنةريكردباوةرِةكان و بكة  داية لةطةلَ نةخؤشخودى طفتوطؤ
ة رِيَطةى ضارةسةركردنى نةخؤشيَكةوة و تةنيا ل ،رفت خؤ دةنويَنىَكاريَكة بة ط ،يان ناتواناية كارةى كة دةروونناس بة 

بة دةستى ثزيشكان ئةم شيَوازة تةنيا نية كة  يةكبةم ثيَية ثيَويست.يَةى بة سنور و دةسةالتى دةروونناس بربثدةتوانريَت 
 .يةشكان تواناى ئةجنام دانى ئةويان هةضونكة ئةوان هةر ئةوة دةكةن كةنا ثزي ،بسثيَرين

 .باَلوبؤتةوة و ثةرةى سةندووةى ئاينى مةسيحى لة هةموو شويَنيَكدا ةكانئينطليزى زماندا زانست لة والتانى
بة طفتوطؤكردن و  ،ةخراثيةكان دةكةن و رِةتى دةكةنةونكوَلى لة ةكانى ئاينى مةسيح ثثرِةنسي بنضينةىلةم شيَوازةدا لةسةر 

ن ، مرؤظةكارِوحى يَتة هؤي طومرِاكردنى نية كة ئةم شيَوازة دةب يَكمطومان.دوور دةخةنةوة ةربارةى خراثيةكان ئةوان لة ذياند
كريَ، بةالم ض كةسيَك لة بليَنكوَلى ناتوانريَت هيض كاتيَك خراثة هةر دووكيان بوونيان هةية و  ةو ضاكة ضونكة لة ذياندا خراث

   ؟ دةكاتةوة ىنكوَلى لةم شيَوازة دةكا و رِةتئينطلستان يان لة ئةمةريكا 
دروست  يَطةيةكىبؤ رِ دزةى كردؤتة ميَشكيانةوة، كردنةوانةريئةم بساالنيَكى زؤر دوور كة  سانيَككةئايا ئةطةرى ئةوة هةية 

 .ايدياليستيانةيةـو تةنيا ئ ريكردنةوانة درؤنـتيَبطةيَنريَن كة ئةم برِيَنويَنى بكريَن و 
 يَنويَنىرِ ي ترسناكيَكطةلخليسطةبةرةو لةوانةية  ،خراثة بوونى نيةدةكةن  ويَناكة ئازادبكةين  ئةو خةَلكانةهةمان ئةطةر 
 .بكريَن

ربارةى ئةم زانستة دةى كةميان يةكمرؤظةكانى ئةم دوونياية زانيارو كاريَكى تازةيةدةروونناسي لةم دوونيا دواكةوتووةدا 
من ثيَشكةوتنى ئةم زانستة  رِواىبة ب.زؤر جؤراوجؤرةتازةية هةية، ديدطاى زانستةكانى تر دةربارةى ئةم زانستة تازةية 

  .كة دةربارةى دادةنريَ بةو ياسايانةوةوابةستةية 
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سةوة هةية و شيمانةيي دةرووننابيَ ئةزموونى بةهؤى كة  بطرن ئةو زيانةبةرطةى بدة كة نةخؤشةكان  بواردةمةويَت بَليَم 
ن يا ى نةخؤشية دةروونيةكانزيشكنةخؤشية دةروونيةكان دةبيَت سةردانى ث ىتا تيَبطةن كة بؤ ضارةسةركردن دةرفةتيان ثيَ بدة

 .س بكريَدةرووننا
 كادةيةتا ض رِبة جةخت كردنةوة مبانةويَت تيَبطةن كة دةروونناسي بطرين و دان ثيَ لةسةر تيَطةياندنى نةخؤشةكا ئةطةر ئيَمة

تا دةروونناسي بناسيَ دةرفةت بة نةخؤش بدريَت  دةبيَتى دذبةيةك دةطرنةبةر، بة بؤضوونى من يَكئةوان شيَواز ،سوودى هةية
وى كارةبا يان وستوون طةليَك بؤ طواستنةوةى تةزيَطاى سةرةكى ضوون بؤ ئيتاَليا لة رِ.دةرك بكاتو بةرذةوةنديةكانى 

دةقي انى نوسراوة كة وةرطيَرِ نوسينيَك انةلةسةر ئةم عةمود ،ضةقيَنراونبؤ سيمةكانى تةلةطراف و يان تةلةفؤن  طةليَكعةمود
كة بةم جادةدا ك هةر رِيَبواري( انة بةرىَ دةمريَتست بؤ ئةم عةمودك دةهةر كةسيَ)لة زمانى ئيتاَليةوة بةم جؤرةية نوسينةئةم 

 .واتة مةرط عةمودةنيَت كة بؤ ئةم دةرِوات دةزا
ن ئةويازيَدةرِةوى كراوة و  بابةتةدا، بةالم لةم بابةتيان لةسةر نوسراوةكة هةمان  هةية عةمودانةئةم لة ئةَلمانياشدا 

 :ةَلمانيةكة بةم جؤرةيةستة ئدريَذكردوة، وةرطيَرِانى رِ
لةم بارةوة نزيك بوونةوة لةوان ة و مةترسي زؤري بؤ سةر ذيان هةيى كارةبا وى طواستنةوةى تةزوكانعةمودةدةست بردن بؤ )

 ،، ئةطةر كةسيَك طيانى خؤي خؤش بويَبةكارهيَنراوة قةدةغةكردنلة بنةرِةتدا بؤضى وشةى ، قةدةغةيةبؤضى  (ةقةدةغةي
بةدواوةية، مةترسي مةرطى  عةمودانةضونكة ئةو خؤي دةزانيَت كة ئةم  ،يَك بؤ ئةو دابنيَنيقةدةغةكردنكة نية  يةكثيَويست

رِيَطة لة دةروونشيكارى كةسانى ئاسايي كة لةسةر بنةماى ئةم بةَلطانة ياسا بةالم لةبةرامبةردا ضةند بةَلطةيةكيش هةية 
 هيثنؤتيزمى كةس كةناوة و نةيارى ئةم كارةية يَكى داطةلبرِيار هيثنؤتيزمياسا بؤ لةونةيارية ئةوةية كة مةبةستم دةطريَت، 

برِيارانة  بة ثيَي ئةم و و بةم دوايانةش ضةند برِياريَك دانراوة كةسيَكى ناثزيشك بيَ (م دةداتائةجن هيثنؤتيزمئةو كةسةى )كةر
 .دةكات قةدةغة اليةنطرانى دةروون طةىلكؤمةَلةدامةزراندنى  مؤَلةتى

بة شكاندنى دووةم  ،ستايش دةكةمئةو جؤرة ياسايانة  دانةرانىو هاودةنطم يارانةدا كة لةطةلَ دانانى ئةو برِبَليَم ناتوامن من 
زيان بة ئازادى ئةنديَشةى  شكاندنة ياسائةم دَلطريم، ضونكة  لةم شكاندنةنةيارم و لة فةزاى مةسةلة عةقَليةكاندا  ياسا

 .زانستى دةطةيَنىَ
 نةدؤزراوىئةوةى كة بة هةموو  ، يانراوةكان ناوزةد دةكريَدؤزنةئةوةى وةكو مةسةلة هةموو كة  كارةية بةم من باوةرِم

دةبيَتة هؤي  ،ناسينانة دروست دةبن كة لةسةر رِيَطةى ئةم نةاثةرجؤرة نةياري و لةمئةم ، بةالم بناسريَبيَ ةةوة ددةميَنيَت
ة رِازة وونيا ثرِ لناسينى ئةم دبةهؤي هةمان ئةو نةياريانةوة و  ،البدانةناسراوةكان لةم بوارةى دياردة ئةوةى كة سةرجنى خةَلك 

 .دوابكةويَ
 بةرِووى كةسانى ئاسايداكة دةروازةكانى زانست ، بةم جؤرةى بيَنيَتة ئاراوة يشري تيَكزيان طةلهةروةها ئةو ياسايانة لةوانةية 

يارانة ئةم جؤرة ياسا و برِ.بكوذيَ هةروةها هةستى وردبينى لةوانداو  ،بطريَ خويَندنى ئةوانيَطة لة تويَذينةوة و رِداخبا و 
 .زانستيةكان بةدواوةبيَدؤزينةوة  بؤ يانلةوانةية كة مةترسي طةلي تريش

تويَذينةوة  بةالم لة هةموو والتاندا بؤ ليَكؤَلينةوة و ،جيَبةجيَ دةكريَنياسا و برِيارانة لة ئؤتريشدا  بةالم لةطةلَ ئةمةشدا ئةم
 .رِيَطرى ياسايي نيةدةروونيةكان 



ww.dengekan.comw Page 125 
 

لة  وكردنةوةى حاَلةتيَكى نائاساييدواتة زين هيثنؤتيزم.دا جياوازى هةيةةكانى تردةرووني لةطةلَ شيَوازة هيثنؤتيزموازى شيَ
ايشيَك لة رِيَطةى ضةند منو  ،هيَننتة دةروونيةكان ئةوان بةكار دةدةسةال زؤرجار كةسانى ئاسايي بؤ نيشان دانىفيكردا و 
لة  يش ئةمرِؤكةهيثنؤتيزمئةوكاتة  ،يةكيَشابةوة دةريَذةى هيثنؤتيزمئةطةر ضارةسةركردن لة رِيَطةى .نيشان دةدةن هيثنؤتيزم

 هيثنؤتيزمةى ن دياردرِيَذةرى زانستى دةروونناسي هةما كة دانيبةالم دةبيَت بَليَ بوو،رِيزى مةسةلةكانى دةروونشيكاريدا دة
 .بة شيَوازيَكى تر بةكار دةهيَنرايةكى تر و ال ، بةالم لةي بوورادةروونشيك ثيَشةكيةكى هيثنؤتيزم وة وبو

ثزيشكان بةتوندى هريَشيان كردة سةر كارى  ،وانةم وتبؤوةطةجنيدا لة كؤنفرِاسيَكدا دةربارةى دةمارناسي  قؤناغىكاتيَك كة لة
برِوايان وابوو كة بةكارهيَنانى ئةم شيَوازة مةترسي دارة و رانة لةقةَلةمدا و كاساختةئةويان بة كاريَكى فريودةر و و  هيثنؤتيزم

 . دذوارى بؤ نةخؤش بةدواوةيةطةىل دةرةجنام
وةردةطرن و  هيثنؤتيزمى ضارةسةركردن سوود لة انكيةكيَك لة شيَوازةوةكو ثزيشكان واتة  ،ةبةرِيَزانئةو هةمان  كةئةمرِؤ

يَطةى ك جار ئةم شيَوازة وةكو تةنيا رِهةنديَو  ،ئةو سةالحيةت و نةبوونى مةترسيلة ية نان يكمانيَشيَوازيَك كة طو
زمةكانى ين ميكانييةكيَك لة باشرتهيَشتا وةكو  هيثنؤتيزم ئةعساببؤ هةنديَك لة ثسثؤرِانى و  ،دةزاننضارةسةركردن 

 .ضارةسةركردن دةذميَردريَ
بؤ دذايةتى دةروونشيكارى ة خنةبطرم كةرِدذى ئةو برِيارانة  مةبةستم نيةوةيةك م كة بة هيض شيَيَبةالم هةنوكة بة تؤ دةَل

كة دةبيَت مةسةلةيةكة  كة ئةمةدةزامن و  بةدروست دابنيَميارانة ئةو برِ مةبةستم نيةهةروةها و  ،دانراوة كةسانى ئاسايي
ةسةر شانى كةسانيَكة كة ئارةزووى زياتريان بؤ وةالمى ئةو مةسةلةية لو  ،و زانايان وةالمى بدةنةوةكؤمةَلطا  ئاثؤرِةى

 . بارةوة هةيةم طفتوطؤكردن لة
يَ ليَطةرِ (laisset faia)بة شيَوةى روونناسي دانراوة يار و ياسايانةى كة لةبارةى دةوازى من دةربارةى ئةو برِكة شيَةنوتا ه

ة كبَليَم دةبيَت  ،بدريَن -ياسا لة دةروونناسي زى دةخالةتىبونيادنراو لةسةر شيَوا -ي تريَكبةالم ئةطةر برِيارطةل ،بيكةن بووة
مى ةبةرهكة هيَزى فيكرى كةسانى ناثزيشك لةوة دةطرن  يَطةدةبن، ضونكة بةم كارة رِ ومحانةئةم برِيارانة بيَ جيَ و بيَ رِ

كةسيَك تا هةر ناسي ئازاد بكريَت ئةطةر دةروون: يَنيوردتر دةتوانني لةم بارةوة بَل سةرجنيَكىبة  ،سوودبةخشي ليَبكةويَتةوة
ئةطةرة  ، ئةوكاتة ئةمهةمووان سوود لةم زانستة وةربطرنليَكؤَلينةوة دةست ثيَ بكا و تويَذينةوة و بارةوة ئارةزوو دةكا لةم كة

ى ةكانثيَويستيتيَبطةن كة .لةطةَليدا ئاشنابنو  ،كة هةموو خةَلك بة ثزيشك و ناثزيشكةوة دةروونناسي بناسن دةبيَت
  .و بؤ فيَربوونى ئةم زانستة دةبيَت ض رِيَطةيةك بربِدريَض ئيمكان و تواناطةليَكى هةية دةروونناسي ضي ية و 

 نابيَ ،دةروونناسي و ض دةربارةى تةواوى زانستةكانض دةربارةى  ،هةرضؤنيَك بيَطفتوطؤيةدا دةبيَت بَليَم كة  لة كؤتايي ئةم
، بةَلكو دةبيَت بة هةمواركردنى رِيَطةى زانست ئةطةرى زانستة بطريَ ريَذةى ثيَشكةوتنى ئةودرِيَطة لة ياساطةليَك دابنريَن كة 

 .ثيَشكةوتنى ئةو زياتر بكريَ
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 بةشي شةشةم
 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت

تؤ هيَشتا .ةينـتا دةربارةى بابةتى سةرةكى خؤمان قسة بك كة تؤ ناضاربكةم منتوامن نا !ثزيشكان، ثزيشكان  ، بةالمبةَليَ))
 .خؤت دةربارةى ئةم مةسةلةية دووردةكةويتةوة باوةرِى لة دةربرِينى

كة دةروونناسي بكةنة مةسةلةيةك كة زيشكان بدةين ئايا ئيَمة نابيَت مؤَلةت بة ثةسةلة ئةوةبوو كة لة بريت بيَت مئةطةر
 .ان لةم رِوانطةوة لة ناثزيشكان هةيةهةلومةرجى باشرتيتا ئةو جيَطةيةى دةزامن ثزيشكان  ،تايبةت بةخؤيان بيَت

وةكو كة خودى خؤشت هةران دةربارةى دةروونشيكارى كردوة و كييَطةلزؤرينةيان تويَذينةوةنني و ساختةكارزؤربةى ثزيشكان 
 .زؤربةى قوتابيةكانى تؤ ثزيشك بوونة ،باست كرد

روونشيكارى تؤ دةربارةى ثرِؤسةى دة ،باوةرِىبوونة قوتابي و ثةيرِةوى تؤ ئةو ثزيشكانةى كةة تا ئةو جيَطةيةى كة بيستووم
  .بةشيان نية دالةم باوةرِةدا لةطةلَ تؤلةاليةن كةسانى ئاسايي قبوولَ ناكةن و 

تةواوى مةسةلة دةروونيةكان بة باشي دةربارةى ئةم كارةى كة دةرووناس دةبيَت نى تؤ كم نية كة ثةيرِةوان و قوتابياطومانيَ
نةيارن، ضونكة  ةوةكةسانى ئاساييدانى دةروونشيكارى لة اليةن بة دريَذةة بةرئةملةو  هاودةنطنتؤدا ةرِى باوبناسيَت،لةطةلَ 

 .ببيننبريدةكةنةوة كة ئةوان ناتونن تةواوى اليةنةكانى مةسةلة دةروونيةكان 
 ؟ئةوان ئاراستة دةكةيت باوةرِىضؤن وانية ؟ و ئةطةر واية 

 .هةرواية كة باست كردَليَ بة. تةواوة بارةوةدةبينم كة زانياريتان لةم 
زؤربةيان و  باوةرِننيلةم بارةوة بة تايبةتى لةطةلَ مندا هاوو هاوكارانى من  هاو رِيَبازهةنديَك لة.وةيةكى تةواو وانيةبةالم بةشيَ

اية برِوايان وان نية و كيفيَئةوانى تر لةوةدا ما دةبيَت بة ثزيشكان بسثيَردريَ،بةتايبةتى ثيشةيةكة بريدةكةنةوة كة دةرووناسي 
 .كة دةبيَت ضارةسةرة دةروونيةكان تايبةت بيَت بة ثزيشكان

يةتيةى كة لة ائةو دذ بةالم هةرضؤنيَك بيَ، لة نيَوان ثزيشكاندا هةية،ي ئاشكرا دةكات كة ئةو جياوازية بة باش بابةتةةم ئ
 .ةوةكةم بكات بابةتةةتايبةتى بؤ ئةم تيَطةيشتنى ئيَمة ب كة نابيَتة هؤي ئةوةى ،هةية لةم بارةوة بريكردنةوةماندانيَوان 

 ؟ئاراستة بكةم قوتابيةكانى خؤم بؤ تؤ باوةرِىنازامن ضؤن 
 .كة هةمانة بيَوةثيشةية ئةو هةستةبةهؤي قوتابيةكامن  باوةرِىلة ئاراستةكردنى  لةوانةية ئةم بيَ توانايية ،انيمدَلني

ئةطةر ئةوان لة بيَطومان هةستى نارِةحةتى هةستى نارِةحةتى .ا زؤر جياواز بووةةطةلَ مندلشكةوتنى فيكرى ئةوان قؤناغى ثيَ
 .انيان جودابكةينةوةرِيَبازهاو

بؤ بة دةست بةدةست بهيَنن و حقووقي تةواوى خؤيان  ةثيَويستياني ثيشةكةيان بكريَ و ثشطريئةوان ثيَويستيان بةوةية كة 
، بيَي ترةوة يَكة بةهؤي ثاَلنةرطةللةوانةشة كو  ،يَطايةدا بكةنة قوربانىلةم رِطروثيَك كة  قبووَلي دةكةنئةم حقووقة  نانىهيَ
ةم ياسايانة ـو دانانى ئ رِةخنانةكارى ئةم هؤئةوان ئارةزوو ناكةن رِةقيب بؤ خؤيان دابتاشن و كة  وةبيَةنةية بةهؤي ئةمالةو

 .ةوانةـزادةى كورت بينى ئ
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كة  رِوانطةى ئةوانةوة بايةخى نية لةبيَننة بوارى ضارةسةرة دةروونيةكانةوة و تا ثزيشكانى تر  ئةوان بةردةوام ئامادةبوونة
ميكانيزمة ثزيشكيةكانى يَطةى دةرمان و لة رِ يان و  ،ضارةسةربكةنلة رِيَطةى دةروونشيكاريةوة نةخؤشة دةروونيةكان 

 .ترةوة
لة ذيَر كاريطةرى هةنديَك ئةويش ئةوةية كة قوتابيةكانى من  و ةوةئةوان لة كةسانى ئاسايي جيادةكات كةبةالم بابةتيَكة 

ئةم ، لةكاري دةوروونشيكاريدالة كةسانى ئاسايي ئةوان  تربوونىباال دةبيَتة هؤيئةم هؤكارانة بيَطومان كة هؤكاردان 
  .دةروونشيكارى هةية تواناى ئةجنام دانى ثرِؤسةىهؤكارانة مسؤطةرى دةكا كة ثزيشكيَك باشرت لة كةسيَكى ئاسايي 

 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت
 ؟ثزيشكان بؤ ئةم كارة لة ثيَشرتن كةدواجار تؤ قبووَلت كرد ض مسؤطةريةك؟)

 .(دروست بوونى ضةند ثرسياريَك ئةم بابةتة خؤي دةبيَتة هؤي
من بة بيَ بةَلطة تؤ  ويَناى ، ئةم بابةتة لةوانةية نيشانى بدات كة ثيَضةوانةىبؤ من طرفت نيةة كردنى ئةم بابةتقبوولَ 

 .بكةمة حاكمبةسةر عةقَلمدا لة بنةرِةتدا من مرؤظيَك نيم كة هةستةكامن حةزم لةكاريَك نابيَ و هةستيانة  شيَوةىبة
 .ك ديَنيَتة ئاراوةليَةط جاريَكى تر ضةند تيَبيينثزيشك و كةسي ئاسايي قسةكردن دةربارةى من ئةم بابةتةم باس كرد، ضونكة 

 :بيَ اليةن دةَليَتكةسي 
 (؟ةكةيتةوةد تؤ هةنوكة بريلةضي)

كاتيَك كةسيَك نةخؤشة و بؤ .ا مةسةلة ديارى كردنى نةخؤشي يةلةسةرةتاد.وةبريدةكةمة انةتيَبينيئةم دةربارةى 
تيَك  ةدةستئةم نةخؤشة بدَلنيابيَت كة دةروونشيكار بةرلة هةر شتيَك دةبيَت ،ى بؤ الى دةروونشيكار دةنيَردريَدةروونشيكار

و  ،ضارةسةرة دةروونيةكان لةسةر نةخؤش ئةجنام بدا ،دواى دَلنيابوون لةم كارةو  ئازار دةكيَشيَكى دةروونيةوة ضوونطةليَ
 .بارةوة كة دَلنيابيَت لةمىَ تةنيا كاتيَك ثةنا بؤ شيَوازى دةروونشيكارى بةردةبيَ دةروونشيكار 

 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت
ةخؤش نهيَماطةلي نةخؤشيةوة شياوى ناسينة كة لة رِيَطةى هةنديَك نيشانة و كة ئةم ديارى كردنة  مةوةدةبيَ بريبكةمن )

 (بةدةستيةوة ئازار دةكيَشيَ
كة  اتونريَت بة دَلنياييةوة بطوتريَبةردةوام نهةنديَك جار خؤي طرفت طةليَك دروست دةكا، ضونكة بةالم ئةم بابةتة  ،بةَليَ

 .خؤشي جةستةيي بيَةرضاوةى دةروونى هةية و لةوانةية كة سةرضاوةى ننارِةحةتى نةخؤش سة
لة اليةنيَكى لة رِاستيدا نةخؤشي نيشان دةرى نةخؤشيةكى دةروونى بيَت، بةالم ئةطةر هةية كة تةواوى نيشانةكانى نةخؤشي 

 سةرةتاىميَشكى و يان نةهاتووى نةخؤش دةرةجنامى نةخؤشيةكى لة ضارةسةر ، بؤ منوونة لةوانةية نارِةحةتى ترةوة بووبيَ
 .ةنديَك لة بةشةكانى ميَشك بووبيَنةوةى هثوكا

بة طرفت خؤي  دائاسان نية، ضونكة جياوازى كردن لة نيَوان ئةم دوو حاَلةتةكاريَكى ديارى كردنى نةخؤشي  لةم قؤناغةدا
 .ئاسان نيةهةنديَك قؤناغةكاندا  لةن ري كردنياياتةنانةت ددةنويَنىَ و 

نية كة ئةم ديارى كردنة خبريَتة  ناضاريةكئاسايي بيَ و  كردنة ناتوانريَت لةسةر شانى كةسيَكىرسياريةتى ئةم ديارى رثبة
دةبيَت بيَ طومان و  ،ديارى كردنى جؤري نةخؤشي كاريَكى سادة نية سةرشانى ثزيشكيَك، ضونكة هةروةك كة باس كرا



ww.dengekan.comw Page 128 
 

نيشانةكانى دةرنةكةون، ى زؤر خؤي دةرنةخا و انةية كة نةخؤشي بؤ ماوةيةكلةو دياري كردنة لة ئةستؤ بطريَ،ثزيشكيَك ئةم 
 .خؤي نيشان بدات هةَلتؤقيوى كةسايةتىبةالم لةناكاو 
 .ترسة لة شيَت بوون ،هةموو نةخؤشة دةماريةكان ئازار دةداتى بةردةوام ةكيَك لةو ترسانةى كة بة شيَوةلة رِاستيدا ي

و يان بؤ ماوةيةك جؤري نةخؤشي ديارى  تووشي هةَلة بيَدةربارةى ئةو جؤرة ديارى كردنانة ك ئةطةر ثزيشكيَ هةرضؤنيَك بيَ،
 هيَدمةيةكى ئةوتؤ رِيَطةى دةروونشيكاريةوة و لة ،زيانيَك بةر نةخؤش ناكةويَمةترسيةك هةرِةشة لة نةخؤش ناكا و  ،نةكات

 .تووشي نةخؤش نابيَ
ها ذمارةيةكى بةرضاو و هةروة ،نويَنىَةروونشيكارى بة بيَ سوود خؤي دةدى هةنديَكةوة لةبةرئةمةية كة لة رِوانطة

ش بةو ثيَ هةولَ بدريَدةبيَ  ،، هةرضؤنيَك بيَدةروونشيكارى سةرزةنش دةكةن بةو هؤكارةى كة دةرةجنامةكانى مايةى طومانة
 .دريَريطرة ديارى كردنة هةالنة بجؤ

 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت
كدا كاريَرِيشةكانى تيَك ضوونة دةماريةكان لة هةر ةكو كة وتت ضونكة هةرو ،دانة خؤي دةنويَنىَائوميَنبةالم ئةم كؤششة )

 (ةوةدةتوانريَت بدؤزريَت
تووشي تيَك ضوونة ةى است دةكاتةوة كة ئةو كةسانثشت رِتةنيا ئةم حةقيقةتة  ةبةَلكو ئةم بابةتجؤرة نية، ز بةمنا هةرطي

و ئةم نيطةرانية  ،هةبيَو ثةريَشان دةبن كة ثةيوةندى بةوانةوة  كاريَك نيطةرانم لة هةر ردةوابة ،دةماريةكان هاتوون
   .تةوةيَيش دةطر - دةروونيشكار

ي تر ئاراستة يَككة ئةو زانياريانةى لةسةرةوة خستمة بةردةستى تؤ بة زاراوةطةلكاتيَك  نةميَنىَزيةى تؤ ؤئةم ئاَل يةلةوانة
لة رِاستيدا ضةند تيَك ضوونيَكى ووبووبينةتةوة ئةو حاَلةتانةى كة لةطةَلياندا بةرةو رِئةطةر بطوتريَ لةوانةية دروسرتبيَ  ،بكةم

زؤرجار لةبارى كو جةستةين، بةمانايةكى تر ، بةَلئةم نةخؤشيانة اليةنى دةروونيان نية بةالم زؤرجار ،دةمارى ثيَش كةوتوون
 ؟طةيشتبيت، ئايا تيَطةيشتيتبة ئؤميَدم تيَ ئيَستا، بةَلكو سةرضاوةكةيان مادى ية،  فيكريةوة نني

 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت
لة قؤناغى كاريَكى  خؤشية كة بة وتةى تؤ جةستةيية،بةالم نازامن ثةيوةندى ئةم نة، بةَلىَ، تيَطةيشتم،ةوةخبةدا))

 (بةرقةراربكةم داةندوا مناتوامن هاوسةنطيةك لة نيَوان ئةضي ية و  دةروونناسيدا
 .بكةين هاوسةنطذيان لة ميَشكى خؤماندا بةو مةرجةى ئاَلؤزيةكانى ةم هاوسةنطية كردةيية ئ

 ؟تيَك ضوونة دةماريةكان بدؤزينةوةهؤكارة سةرةكيةكانى كدا دةتوانني لة ض شتيَ
ةريةكانى دوونياى دةكةويَتة ذيَر كاريطك كةكخراويَيَرِ)باالى ميكانيزمة فيكريةكانرِيَكخراوى لة رِاستيدا لة ئيطؤ، واتة 

لة ناتوانيَ بة وةزيفةى خؤي هةسيتَ و  رِيَكخراوةهةنديَك جار ئةم ( كيدا دةوةستىَدوونياي دةرة دةسةالتىذيَر لة و  دةرةكيةوة 
امى لة دةرةجن ،ئيطؤوةيةالوازى ئةم بيَ توانايية بةهؤي و  ،كةوىَيدا لة شيَوةى ناوبذيوانيَك دةرو واقيعى كؤمةاليةت ئةونيَوان 

يان خوالنةوة  بةهؤي ئةم دووكةوتنةوةدووربكةويَتةوة و  ئةوانى غةريزةك كة لة هةنديَك بةشةكانىئيطؤ ناضارة  الوازيةدا، ئةم
 .نديَك هيَما و نيشانةطةلي نةخؤشي دةدةكةونهةدةوةسيتَ،  ةرِيَطرةى كة لةسةر رِيَطةى ئيطؤ وبة دةورى ئة
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ى يةكةمى ندا دةبينريَ و لةبةرئةمةية كة ئةزموونةكانى ضةند ساَلتاكةكااَلى هةموو الوازى ئيطؤ كاريَكة كة لة قؤناغى مند
  .رِؤَليَكى طرينط لة ذيانى دواترى هةموو مرؤظيَكدا دةطيَرِيَ ذيان 

يَك كات:واتايةى كة  ، بةمكة رِةطةزى مرؤظ برِيويةتىدةبرِيَ قؤناغ طةليَكى عةقَلى هةموو مرؤظيَك بة دريَذايي تةمةنى خؤي 
هةرضةند تةمةنى بةرةو  ،ستةوة وةكو مرؤظة سةرةتاييةكانةةى هلة رِوو كة مرؤظ قؤناغةكانى يةكةمى تةمةنى خؤي دةبرِيَ

 .بةرابةردةبيَتا لةطةلَ شارستانيةتى ئةمرِؤدا  هيَزى ميَشك و فيكريشي ثيَش دةكةويَ ،ذوور بضيَ
واتة  ،ةيةكى كورتدا، ضونكة لة ماوةسةرشان لةسةرقورسي  ةتيةكىكؤلَ و بةرثرسياريئيطؤي منداَليش تا قؤناغى ثيَطةيشنت 

ضارة ئيطؤ نا.هةية رؤظةكانى ئةمرِؤيدادين و ممرؤظةكانى ضاخى بةرماوةيةكى زؤر دةبرِيَت كة لة نيَوان  ،تةنيا ضةند ساَليَك
  .وةكانةذيانى مرؤظةى يةكةمقوت بيَتةوة كة ثةيوةست بووة بة قؤناغةكانى كة لةبةرامبةر غةريزة سيَكسيةكاندا 

دةماريةكانى و رِيَطة بؤ تيَك ضوونة ئيطؤ تووشي هةنديَك ضةثاندن دةبيَت  ،طوشار و بةرثرسياريةتة توندةدا لة ذيَر ئةم
زؤريَك لة نةخؤشيةكان ثايةى لةكاتى ثيَطةيشتندا واتة  ،دواترهةمان ئةو تيَك ضوونة دةماريانةية كة  ،منداالنة دةكاتةوة

 .ذيَدادةرِيَ
كاريطةريةك لةسةر و ض  دةكوذىَضارةنووس ض رِؤَليَك هةموو شتيَك ثةيوةندى بةوةوة هةية كة  ،لةم قؤناغةدا واتة ثيَطةيشنت

 .ئةندامةكانى مرؤظ جيَ دةهيََليَ
 ؤرببيَتةوة ئةطةر تيَربوونى ئارةزووةكان رِووبةورِووى طرفتى زئةطةر ذيان لة قؤناغى ثيَطةيشتندا بة دذوارى تيَثةرِبيبَ و 

ئةوكاتة ئيطؤ جاريَكى تر تووشي شكست دةبيَ و  ،بيَتة ئاراوة دائارةزووةكان و تيَربوونيانقوولَ لة نيَون  ليَكرتازانيَكىو
ئيطؤ  دةسةالتىلة ذيَر غةريزةكان ثةيوةنديةكانى خؤيان بة ئيطؤوة دةثضرِن و  ،دةبيَتةوةنوىَ دووبارة قؤناغى ضةثاندن سةرلة 

ى تر يةكئارةزووةكانى ئةوان شيَوة ،بة رِيَطةى سةرةكى خؤيان تيَرناكريَن وةكانغةريزة جيابو لةو جيَطايةوةى كة دةردةضن و 
 .ئيطؤي بيَضارة تووشي تيَك ضوونى دةمارى دةبيَبةخؤيةوة دةطريَ و 

هةموو هةلومةرجيَكدا  لة ضةثاندنةكانناوةندى طريَيةكان و بنضينةى تةواوى : ثشت بةم بابةتةى دوايي دةبةستني تةنيا
لة  ،هؤكارى نةخؤشينى خؤمان دةربارةى ة بة ئاسانى دةتوانني زانياريةكائيَم.ةمان دةسةالتى رِيَذةيي ئيطؤوةثةيوةستة بة ه

 بةهؤكارىلةبةرئةمةية كة زؤرترين هؤكارى نةخؤشيةكانى تيَك ضوونة دةماريةكان  ناوةندةوة كاملَ بكةين، ئةو هةمانطةى يَرِ
تيَيدا ثةروةردة دةبيَ و  ذينطةيةىنى ئيطؤ لةطةلَ ئةو ةوتبةريةكك لةطةلَ ئةوةشداو ، ئيطؤ دةزانني لة قؤناغى منداَليدا الوازى

سةر ئةم ئيطؤ الوازة لةكاريطةرى  ،هةموو ئةو ئةزموونانة ،ووى سيَكسيةوة بةدةستى دةهيَنىَئةو ئةزموونانةى كة لة رِ
 .يَذيَثايةكانى نةخؤشي دادةرِدادةنيَن و 

تر دةتوانيَت نةخؤشي  ةكانىئايا ثيَش ئةوةى كة قؤناغى منداَلى دةست ثيَ بكا و مندالَ لة دايك بيبَ، كاريطةرى هؤكار
و يان الوازى ؟ طةليَك بيَنيَتة ئاراوة دذواريئيطؤ داية دةتوانيَت بؤ  (ئةو)كة لة بؤ منوونة دةسةالتى غةريزةيةك دروست بكا ؟ 

 ؟دةتوانيَت ببيَتة هؤكارى نةخؤشي ةَلطةطةلي نةزانراوبة بئيطؤ  نائاسايي
لةو رِؤَليَكى طرينطى هةبيَ، تةنانةت ئةم هؤكارانة لة هةنديَك رِوانطةوة دةتوانيَت لة نةخؤشيدا ئةم هؤكارانة بيَ طومان 

ئةطةر دادةنينَي و  (ئةو)دةسةالتى غةريزى هؤكارى نةخؤشي بةهؤى ئيَمة بةردةوام .كارانةى تر طرينطرتن كة باس كرانهؤ
  .ئةطةرى ضارةسةركردن كةم دةبيَتةوة ،ا زياد بيبَد(ئةو)دةسةالتى ئةم غةريزةية لة 
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كة لة ئيطؤدا دروست دةبيَ،  تةرخةميانةى و ئةو كةم وةستانةكان ة دةربارةى ةميَك زانيارميان لةبةر دةست دايئيَمة هيَشتا ك
 .تيَك ضوونة دةماريةكانن ثرِةنسييبترين  نةبنضي وةستانانةةم ـئة ـدةزانني كهةرضةندة 

ي تيَك نةخؤشبة دةطمةن  ،و هةنديَك هؤكارى سةرةكى ةكانبؤ ماوةيي قؤناغة كة بة بيَ بوونىدةبيَت بطوتريَت  هةرضؤنيَك بيَ،
 .ضوونى دةمارى دروست دةبيَ

ك ضوونة دةمارية ةم تيَ، دةبيَت دواى ئدةمارى بيَ وونىدروست كردنى تيَك ضئيطؤ الوازى م ئةطةر دةرةجنامى حةمتى بةال
لة دةرةجنامدا رِيَطة  و ،نى ئيطؤدا كاريطةرى دةبيَازكردكة ئةم نةخؤشيةش خؤي لة الونةخؤشية جةستيةييةكانيش دةربكةون 

 .بؤ توندبوونى تيَك ضوونى دةمارى هةموار دةكات
ى يغةريززيادبوونى دةسةالتى ، لةدةرةجنامى ةهيَزى بكاتو بتيذبكاتةوة  ئةوى يوانيَت دةسةالتى غةريزنةخؤشيةكى وةها دةت

 .بةكاربهيَنىَ ثيَويستةا بةوجؤرةى كة د(ئةو)ةسةالتى خؤي بةسةر كة د ئيطؤ ناتوانيَ دا،(ئةو)
ةبوون و نائوميَدي ثيَش وةختدا لَ نمندالة شيَوةى ضةند تيَك ضوونيَك لة  ،حاَلةتى ئاسايي قؤناغ طةليَكى وةها لة ذناندا

 .دةردةكةوىَ
ئةم تيَك كاريطةرى بةهؤي ، دةمارى ناوةنديةتيَك ضوونةكانى استيدا زادةى كة لة رِ ،حةتية طشتية جةستةييةكانةهةروةها نارِ

ةتدا يان لة بنةرِو  ،كة ضاالكى خؤي كةم بكاتةوةئةو ناضار دةكات نى ميَشك و هيَرش دةكريَتة سةر ميكانيزمةكا ضوونانةية
 .وازتر دةبيَلة دةرةجنامى ئةم تيَك ضوونانةدا ئيطؤ الواز و ال ن بوةستيَنىَ ،ميَشكيةكا ضاالكى ميكانيزمة

يَك ضوونة دةماريةكان ت.ضوونة دةماريةكان دةردةكةويَتهةمان حاَلةتةكانى تيَك ةدا تا رِادةيةك لة هةموو ئةو هةلومةرجان
رِيَطةى  جياواز دروست دةبن و طةىلبة هؤكار يين كرابتيَكة  هةروةكوبةردةوام خاوةنى هةمان ميكانيزمى دةروونني و 

 .ضارةسةركردنيان زؤر ئاَلؤزة
 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت

 .ى كردزثيَويستة  بَليَم باشرت منت رِاواتة  ،ى كردزتؤ منت رِا)
ة ـكقبوولَ بكةم  رِة باوةمنت ناضار كرد ئةم و  ثزيشكيَك دةربارةى تيَك ضوونة دةماريةكان قسةت كرد هاوشيَوةى تؤ هةنوكة

 (.نيان هةبيَمؤَلةتى ضارةسةركردنى تيَك ضوونة دةماريةكا دةبيَة ـــــن كتةنيا ثزيشكان
ئةوةى كة ثةيوةندى بةشيَك بوو لة نةخؤشي ناسي و ئةوةى كة ئيَمة دةربارةى دواين ، كة تؤ ئاماجنت نةثيَكاوة برِوام وايةمن 

 .سةركردنةبة دةروونشيكاريةوة هةية شيَوازى ضارة
و بناسريَ كة ئةم نةخؤشي  بطريَ شيَوةديارى كردن لة دةروونناسيدا دةبيَت سةرةتا ئةوةبوو كة  باسة باوةرِى من دةربارةى ئةم

. دةبيَت ئةم كارة بة ثزيشك بسثيَردريَت كردن، ئاَلؤزى ديارى نةك جةستةيي و بة سةرنج دان لةية لة رِاستيدا دةروونية و 
ك كة قؤناغى يةكةم بة ثزيشزةرورةديارى كردنة و  لة دةروونناسيدا قؤناغى يةكةمكردنةوةوة دةَليَم  دووبارة بة جةخت

 .بسثيَردريَ
نةخؤشي ئةوان زادةى هؤكارة نى ئيَمة دةكةن و يان لةطةَلياندا بةرخورد دةكةين نة زياتر ئةو نةخؤشانةى كة سةرداخؤشبةختا

بةم ثيَية .كردنى تيَك ضوونة دةماريةكان بنروست هؤكارى دكة  ستةيي دةبينريَطمةن هؤكارطةلي جةبة دةو  ،دةروونيةكانة
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ةخؤش بةدةست ـــئةوكاتة دةتوانريَت ن وةية،كة نةخؤشي بة هؤي كاريطةرى هؤكارة دةروونيةكانةهةر كاتيَك دياري كرا 
 .ى ناثزيشك بسثيَردريَةروونناسد

نةخؤش  ،هةميشة دواى دياري كردنى جؤري نةخؤشي لة اليةن ثزيشكةوةو لة كؤمةَلة دةرووناسيةكاندا بارودؤخ بةم جؤرةية 
دؤستانةيان و  ثاك وةنديةكى وةهاىناثزيشك كة ثةيدةروونناسانى كان و سوثاس بؤ ثزيشاثزيشك دةسثيَردريَ، بة دةرووناسي ن

 .وثة لة يةكرتى دووربكةونةوةئةطةر ئةم دوو طر هةَلةيةكى طةورةية نيلةبةرامبةردا دةبيَت بَليَلة نيَواندا هةية و 
يستيان بة يارمةتى دةيسةمليَنيَت كة بؤضى دةروونناسان ثيَوو  ،اسان هةيةنكى تريش بؤ نزيكى ثزيشكان و دةروونطةليَبةَلطة

، دةردةكةونيةكانيش جةستةي زؤرجار نيشانةلةوانة لةكاتى ضارةسةركردنى نةخؤشية دةروونيةكاندا  ،ثزيشكان هةية
كة ئةم نيشانة رِاستةقينانة زانياري نية لة طومان داية تةنيا دةروونناسي دةزانىَ و لةمةسةلة ثزيشكيةكاندا  دةروونناس كة

اس ثيَويستى بةوةية كة بؤ دياري نندةرووبارةوة يةكانن، لةم يان دةرةجنامى تيَك ضوونة دةروونسةرضاوةى جةستةييان هةية و 
 .بارةوة جاريَكى تر لةسةر شانى ثزيشك دةبيَلةم  دانى ثزيشك بدا و برِياريشاننةخؤشيةكى وةها ن ،كردنى جؤري نةخؤشي
 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت

ثرِؤسةى دةروونشيكاريَكى ناثزيشك بة بيَ بوونى ثزيشكيَك ناتوانيَت بةم ثيَية بة سةرنج دان لةوةى كة باست كرد )
 .(دةست ثيَ كردوة ــاسيَكى تازةتبةم قسةيةى خؤت بدةروونشيكارى ئةجنام بدا و 

وناسانى ناثزيشك ةروحيةتى دبرِيار نادةم كة دةربارةى سةالليَرةدا باسيَك دةست ثيَ بكةم و  نية من مةبةستمهةرطيز، هةرطيز 
 .ثزيشك كار دةكات هاوشيَوةىدا دةرووناس طةليَكى وةها حاَلةت ة لةكنطومان بكةم ، ضو

 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت
 (ةستى تؤ تيَنةطيشتملة مةب دروستىبة )

 رِووبةرِوو دالةطةلَ نيشانةطةليَكى وةهاى نةخؤشي طومان ليَكراو ،كاتيَك كة دةروونشيكارى لة تويَي ضارةسةرةكانى خؤيدا
نةخؤش ضارةسةر ناكا، بةَلكو نةخؤش بؤ دياري كردنى جؤري نةخؤشي وةرى خؤي دئةو بة ثيَي دان ئةوةية كة يَورِيَووش ،بؤوة

 .دةربارةى جؤري نةخؤشي لةطةلَ ثزيشكدا رِاويَذ دةكات وةكو دةَليَن شان دةدات وبة ثزيشك ني
 .نيشان بدات ،تةنانةت ئةطةر دةروونشيكار خؤي ثزيشك بيَت ديسان دةبيَت نةخؤش بة ثزيشكيَكى تر كة دةروونناس نةبيَت

 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت
 (يَكى وةها ئيجباري ية ؟يَ، ئايا بوونى رِيَو وشويَناو دةطريبةالم بؤضى رِيَوشويَنيَكى وةها لةبةرض)

 .بؤ ئةم كارة ضةند بةَلطةيةك هةيةرِيَوشويَنيَكى وةها ئيجباري نية، هةَلبةتة 
، واتة تةنيا كةسيَك لة يةك كاتدا بةدوو كارةوة سةرقالَ بيَت ئةوةية نابيَكة بة هيض شيَوةيةك طوجناو نية  لة سةرةتادا ئةوةي

 .رى نيشانة جةستةييةكان و هةم ضارةسةرى تيَك ضوونة دةروونيةكان بكاهةم  ضارةسة
كة ئةطةر لة بريت بيَت وترا ) ببينىَكة نةخؤش لةرِووى جةستةيشةوة دةروونناس ناتوانيَت  ةوة،دووةم بةهؤي ثةيوةندى ترانسفر

 .(ةيوةنديةكى مةعنةوى و نامادى يةثتة ئاراوة و دةروونناسدا ديَثةيوةندى ترانسفر ثةيوةنديةكة لة نيَوان نةخؤش و 
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تةواوى هؤكارةكانى دروست كةرى نةخؤشي سيَيةم لةو جيَطايةوةى كة دةرووناس زياتر لة رِوانطةى دةروونيةوة سةير دةكا و 
هؤكارة جةستةيةكانيش دةتوانن ت كة ى بكايَت قبووَللةبةرئةمة بة طرفت دةتوان ،بة زادةى نيشانة دةروونيةكان دةزانيَت

 .خؤشي دروست بكةننة
 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت

تؤ وةهاية كة دةروونناسي ناثزيشك  اوةرِيب م لةبارةى دةروونناسانى ناثزيشك،تؤم تيَ طةيشتب باوةرِيدةكةم لة  ئيَستا ويَنا)
زى ض ئةوانة لة رِيتؤ  ،نية طرينطة يان بؤ ئةجنام دانى ئةم كارةي ئةوةى كة شايستةيي كافبةالم بةهؤ ،دةبيَت بوونى هةبيَت

 .تة مةترسيةوةكةويَبارةوة بوونى ئةوان نةتا لةم  ،تى قورس ناخةيتة سةر شانى ئةوانبةرثرسياريةو  ،كةسانيَك دةذميَرى
وةكو  ئةوان ،كةسانة دواى ماوةيةكى زؤر كؤشش و ضاالكى ئةم ،بةالم نازامن بؤضى دةبيَت دةروونناسي ناثزيشك بوونى هةبيَت

 .ى ثلة دوو دةناسنيضارةسةركةريَك
ناوبانط و ئيعتيباريان ( واتة دةروونناسانى ناثزيشك)دةرووناسان  تةنيا ذمارةيةك كةس لةم دةستة لةى دةزامن تا ئةو جيَطة

ض بةَلطةيةك  بةم ثيَية هيض كاتيَك ئيعتيباريان بةدةست نةهيَناوة،تن ى ئةوان كةوباقي ئةوانةى كة شيَويَنبةدةست هيَناوة و 
سنورداربكريَ و  ثيَش كةشي بكةن،ئةطةر هةموو ئةو خزمةتةى كة ئةم جؤرة دةرووناسانة دةتوانن  (؟ى ئةوان هةيةبؤ كار

ئةو خزمةتةى  ، بةالم دةتوانريَئةوامن ى كارىداندريَذةنةيارى و هاودةنطم تؤدا  باوةرِىئةوكاتة لةطةلَ تةوة ضاوى ثيَداخبشيَنريَ
 :بةسةر سيَ طروثدا دابةش بكريَ ةشي دةكةنثيَش كجؤرة دةروونناسانة كة ئةم 

 خزمةت كردن بة نةخؤش – 0 
 خزمةت كردن بة ثزيشكان – 3 
 خزمةت كردن بة زانست – 2 

كة لةم  ئارةزوو دةكةيتداهاتووى ئةوان باشرت دابني دةكات، ئايا ن هةية و خؤشام خاَلةى دوايي ، سوودى زؤرى بؤ نةكة ئة
 :بكؤَلينةوة اليةنةسيَ 

يان دةروونناسي و ثزيشك ئةو ضارةسةر بكا لةم طؤشةنيطايةوة بؤ نةخؤش جياوازى نية كة : خزمةت كردن بةنةخؤش – 0 
هةنديَك نارِةحةتيةكانى لة تويَي ضارةسةكردنى نةخؤشدا ئةم مةترسية هةية كة ناثزيشك، بةالم بؤ دةروونناسي ناثزيشك 

 .ةحةتيانة بكانارِ وانطةى دةروونيةوة سةيري ئةملة رِو بكات كة اليةنى جةستةييان هةية بة هةَلة دةرك نةخؤش 
ثشت ثيَ  ئةم رِاكيَشانىبؤ و  ثشت بة ئةو ببستىَيةكى بةرضاو بؤ دةروونناس هةية كة نةخؤش لةرِووى ضارةسةركردنةوة طرينط

 .ةت و تايبةمتةندى هةيةسيفدةروونناس ثيَويستى بة هةنديَك  بةستنة
ت تا بتوانيَت بة تةنيا طرفتةكانى نةخؤش ضارةسةر بكا و ئةم ئةجنام بدا قوولَ طةىليَت ليَكؤَلينةوةلةبةرئةمة دةرووناس دةب
 .كارة طرينطة ئةجنام بدات

ناتوانيَت بة بيَ ئةطةر نةخؤش تيَبطا كة دةروونناسةكةى ئةو ثزيشكيَك نية و  ،زيان بة دةرووناس بكةوىَ ضيَلةوة بلةوانةية 
هةَلبةتة ئيَمة هيض كاتيَك ئةم بابةتة .هةنديَك ضارةسةر ئةجنام بداتلة هةنديَك مةسةلة بكؤَليَتةوة و بةثزيشكيَك  ثشت بةسنت

 نادات كة ئةم ى ئةمةيَطةدواجار ويذدانى ثيشةيي رِ.بة نةخؤش نادةين ةزانينى ئةم بابةت ىئةطةرو  ،بؤ نةخؤش باس ناكةين
 .بابةتة باس بكةين
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لةو .تكةوة شيَوة دةطريََلة ض رِيَطةيةئةم ضارةسةركردنة بؤ ئةو جياوازى نية كة سةربكريَ و ضارة ئارةزوو دةكاضونكة نةخؤش 
ضونكة  ،بةم ثيَية دةبيَت ئةم بابةتة بؤ نةخؤش ئاشكرا نةكريَ ،ضارةسةركردنى نةخؤشة هةموومانجيَطايةوةى كة ئاماجنى 

 .كاريطةرى نابيَ سضارةسةرةكانى دةروونا و بةستىَبة دةروونناس نا ضيرت ثشتنةخؤش لةكاتى ئاشكراكردنيدا 
و تا بة ثيَي ئةكؤببنةوة و رِيَكخراويَك دروست بكةن بؤ هيض كام لة دةروونناسانى ناثزيشك ئةم ئةطةرة نةهاتؤتة ئاراوة كة 

 .ةوةبكةنوك بضورِيَطةى ئةوة بطرن تا بة سةركوت كردنى يةكرتى ثيشةى خؤيان  ون ثتةو بكةن رِيَكخراوة ثةيوةنديةكانى خؤيا
ن ضارةسةر ئةم كؤمةالنةوة طرفتةكانى خؤيا لة رِيَطةىلة كاتيَكدا طروثة زانستيةكانى تر هةموويان بةيةكةوة كؤدةبنةوة و 

راوةى دةرووناسي فيَري ئةوانى دةكات ئةوةية ةلَ دةبذيَردريَن ئةوةى كة دامةزاسي هنى دةروونكة بؤ فيَربووندةكةن، كةسانيَك 
 .بةتةنيا كار بكةنةن و بةكارخب يانشى شةخسي خؤيدا ئامادةى دةرووناسييَركردنلة تويَى فكة 

 ة هاوكارى دةرووناسي لةطةلَ ثزيشكيداك يَطرميانة بكر يَرئةوان دةتوان باوةرِىكان و بةسةرنج دان لة ئيَستا دةربارةى ثزيش
نى تاقي كردنةوةكان ئةم قؤناغة شةش سالَ بة ئةجنام داثيَنج ساَلة و ثزيشكى مومكني نية، ضونكة قؤناغى خويَندنى 

كردنى اودواى تةوزؤر هةية و  بابةت طةليَكىزؤر و فيَربوونى  خويَندنىثيَويستى بة دا ى ئةو قؤناغةماوةثزيشك لة،دةخايَنىَ
ية ية، بةم ثيَلة هيض يةكيَك لةواندا ثسثؤرِ نخويَندوة و بةشيَوةيةكى طشتى  بابةتيَكى ضةند كة ئةو دةزانيَت  شئةم قؤناغة

 خويَندنةهةروةها ئةم قوَلرت تةرخان بكا و  خويَندنىبطريَ ناضارة ماوةيةكى زؤر لةكاتى خؤي بؤئةطةر بيةويَت ثسثؤرِيةتى وةر
  .ثسثؤرِيةتى وةربطريَكاتيَك كة ثزيشك بيةويَت دةربارةى مةسةلة دةروونيةكان  دةبيَزةرور ياتر ز

كارةكانى ثشتيوانى ية كة دةروونناسي ثزيشك ئامادة دةبيَت ئاساييانة نا ةتةمحزةو  هةمان ئةو كؤشش ضينةىلةسةر بن
شايستة نية كة ئةو و  طةيشتووة يةبة بيَ هةوَلدان بةم ثيَطةضونكة ئةو برِواى واية دةروونناس  ،كاتنةدةروونناسي ناثزيشك 

 .انني ليَي رِابكةينتوكة نا ئةم بابةتة حةقيقةتيَكة هةرضؤنيَك بيَ.زى ثزيشكانةوةخبةينة رِي
لةم قؤناغةداية كة دةبيَت و  ،وةواتة دةخالةمتان لة ضينة زانستيةكاندا كرد ، ئيَمة ليَرةدا بة قؤناغيَكى تايبةت طةيشتني

 .جيَطةى هةر يةكيَكيان دياري بكريَ
خبةيتة  زؤريان داوة، و هةوَليَكىة وثزيشكيان تةواو كردقؤناغى دريَذى كة بةالم لةوانةية تؤ قبووَلى نةكةيت ئةو خويَنكارانةى 

اسانى بؤ ئةوةى دةروونن ،تؤ ئةوة بيَت باوةرِىلةوانةية  دةروونناس، ةوونةتبكورتيان بينيوة و  دةورةيةكىرِيزى كةسانيَكةوة كة
 زيشكىدةبيَت قؤناغى ث ،ت بة دةروونناسببيَاوة هةر كةسيَك كة دةيةويَت وكة لةمة بةد، باشرت ئةوةيةكارامةمان هةبيَ

  .يَبطرتةواوبكا و لةم رِشتةدا ثسثؤرِيةتى وةر
ئةوكاتة ئةو  ،ى شايستةيَكتا كةسيَك ببيَتة ثزيشك و ثاشان دةرووناستؤ بَليَيت ئةو ماوةيةى كة سةرف دةكريَت  لةوانةية

ةوانةية لشكى تر نةبيَ،ثيَويستى بة ثزيضارةسةر ئةجنام بدا و  وةكة بتوانيَت بة دَلنيايي تةواوةثزيشكة بةهاى ئةوةى هةية 
ببيَتة دةروونناسيَكى  ،ةوة بةدةستى دةهيَنىَيَطايبتوانيَ بةو ئةزموونانةى كة لةو رِسالَ كةمرتة  طةجنيَك كة تةمةنى لة سي

 .تر ضارةسةربكات زيشكيَكىو نةخؤشةكةى خؤي بةبيَ يارمةتى ث توانابة
لةكاتيَكدا دةروونناسيَكى .ى نيةى طوجناورةفتاخؤي ئةوةندة رِ رةت بة نةخؤشةكانىثزيشكيَكى طةنج سةبات يلةوانةية بَليَ

اكيَشانى نةخؤش لة ثيَويستيةكانى كارى ، ضونكة سةرنج رِ نةخؤش بؤ الى خؤي رِابكيَشيَسةرجنى وا رِةفتار دةكات كة طةنج 
 .دةروونناسي ية
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ةم كاتيَك كة ل ،بةهةدةر دةدةيت تانو خؤ ى منةت كاتى بة نرخرِةخنانبةالم ئةوةى ديَتة بةرديدةى من ئةوةية كة تؤ بةم 
 .ؤدا بةهاى زؤري هةيةئةمرِ ذيارةىلةم قؤناغة و 

 .ئةو ناطريَتة خؤي ثزيشكىبةالم هةرطيز زانستى  ،ثزيشكيةوة زانستى زةمينةى ثيَ دةخاتةنشيكارى هةرضةندة زانستى دةروو
م كةسيَك كة قؤناغى بةالم دةبيَت بَليَ ،ناواقيعى خؤي بنويَنىَبة لةوانةية  كة ويَنايةك ولةوانةية ئةم وتةيةى من ئةمرِؤ

زانياري زؤرترى بةدةست  ،تةواوكردوة ثزيشكىقؤناغى د بةو كةسةى كة ربةبةراوبةشيمانةى زؤر كردوة،دةروونناسي تةواو 
 .هيَناوة

تا بطرة طةليَكى زؤر لة بيؤلؤذياوة ت بابةدةروونناس ناضارة كة  ،ؤضينةخوارك كة بة قوواَليي دةروونناسيدا رِضونكة كاتيَ
 .تةوةئةوان بة وردى بناسيَئاشنابيبَ و  مةسةلة سيَكسيةكان فيَربيبَ و هةروةها بة حاَلةتة وةزعيةكانى مرؤظ 

طةليَكة لة زانستةكان كة ثزيشكان هيض كاتيَك فيَركاريةك بابةت و  لةاليةكى ترةوة زانستى دةرووناسي خاوةنى اليةنةكان
نةية لة كؤي ئةو مةسةالزانستة ئةدةبيةكان ، ميتؤلؤذى، دةروونناسي ئاينةكان و ذياربؤ منوونة ميَذووى  نن،نابيةى ئةو دةربار

 .كة دةروونناس دةبيَت فيَريان بيبَ
دةست بةرذةوةندى زؤريان ليَ بة و بةكاربهيَنىَ دةروونشيكاريدالة دةتوانيَت هةموويان دةروونناس بة فيَربوونى ئةو رِشتانة 

 .هيض كاتيَك بةكارى ئةو نةيةن دا، لةكاتيَكدا لةوانةية فيَركارى زؤر لةمةسةلة ثزيشكيةكانبهيَنىَ
دةربارةى كاربؤهيَدراتةكانى  خويَندن طويَزينط و يانيان شيكارى ئيَسقانةكانى ى ميَشك و خويَندن دةربارةى ئيَسقانبؤ منوونة 

 .دةروونناسيَك ناية هيض كاتيَك بةكارى ،شيَوةكانيانهاوجةستة و هةروةها بةرهةمى بةكرتياكان و 
 .ان نيةكيزؤريان هةية، بةالم لة دةروونناسيدا سووديَلة جيَطةى خؤياندا بةهاى  ةئةوان هةرضةندة هةموو

نيان هيض هةبووطرىَ و ةسةالنة نني كة دةروونشيكار سووديان ليَوةر بتر هاوشيَوةى ئةو م بابةتىرِشتة و زؤر  بنةرِةتدا ئةملة
 .كااـن ثيَش كةشان ـة دةماريةكـارةسةركردنى تيَك ضوونــض ارمةتيةك بؤــكاتيَك ي

 .م رِيَطةيةةبدةربارةى ثزيشكيش بارودؤخ 
و  ددانثزيشكيَك دةربارةى خويَندنى لةوانة  ،زيشكانةوة نيةبة ث ثةيوةنديةكيانشتةكانى ثزيشكى ى كة هةنديَك رِواتاية بةم

 .نابينىَفيَركاريانة ى زؤر لةم يَكسووددةتوانني بَليَن كة ثزيشك ةتى ثزيشك نادا و يارم –ئةوةندة  ،ةكانددانناسينى 
ناسينى زياتريان دةربارةى مرؤظ ثزيشك و يان دةروونناس كة هةرضةند  بكريَلةوة نكوَلى بةالم لةطةلَ ئةوةشدا ناتوانريَت 

 .دةدات يارمةتيانر ئةم زانياريانة زيات ،هةبيَ
 .نةيةتيش ددانثزيشكى  يان ثزيشك و تةنانةت و انة ناسينى سوتانى جةستة كاريَك نية كة بةكارى دةروونناسلةو

لةطةلَ دياردةطةليَكى و  يةلةفةزايةكى ترةوة ،بةالم لةطةلَ ئةوةشدا ئةو ئةزموونانةى كة دةروونناسيَك دةبيَت بةدةستى بهيَنىَ
 .تر و ياساطةليَكى تردا

زؤر زؤربةى زانايان جياوازيةكى  ،لة نيَوان زانستى دةروونناسي و ثزيشكيدا هةيةكة  جودايانةىو شيَوازة لةطةلَ هةموو ئة
و ضارةسةركردن خيَراتر  نريَبناستا زياتر زياتر هةولَ بدريَت  ةزانستدوو ئةم بؤ كة ثيَويستة ئةم دوو زانستة دانانيَن و لةنيَوان 

  .شيَوة بطريَ
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بكا و لة نةخؤشي طةليَكى وةكو ئازادمةبةستيةنى ئةوانى تر لة ئازار كة كةسيَك ست و نادادثةروةرانةية اثيَويئةمة كاريَكى ن
 .ناضار بكةين تا قؤناغى ثزيشكى تةواو بكا ربكا،رِزطاو يان نارِةحةتى فيكر (phobia) ترسي نابةجيَ

 .ةستاندنى تةواوى دةروونشيكارى يةو هةمانبةرهةمى ئةم هةوَلة ة و بيَ دةرةجنام َليَكى وةهاهةو بيَطومان 
 .ةم شويَنة دوو رِيَطا هةيةنيَكى دوورةوة، بؤ طةيشنت بـجوان كةوتؤتة شويَذينطةيةكى  ةبكـ ويَنا

 .ثيَضاو ثيَض و خوارةزؤر ئةوى تريان دريَذ، ناهةموار، يَطةيةكى كورت و سةربةخؤ و ةكيَك لةم دوو رِيَطاية رِي
رِيَطايةدا ميانى ئةو ضونكة لة  ،كردنى رِيَطاكةت تيَدا نوسيوة قةدةغةةدا تابلؤيةكت هةَلواسيوة و ةتاى رِيَطا كورتةكتؤ لةسةر

 .ثان كردنةوةى ئةو طوالنة دةخوازىَثةرِين بةم رِيَطايةدا كة تيَو  ،ضةند باغضةيةكى طوَلى جؤراوجؤر هةية
مةترسي داربيَ كورتةكة ناهةموار و  يَطارِكة ة رِيَزى ليَ دةنريَ كردنى رِيَطاكةى تيَدا نوسراو قةدةغةكة لةكاتيَكدا ئةم تابلؤية 

ئيَستا ئةطةر بارودؤخ جطة لةو  يَنويَنى بكريَ،رِاَلى مةبةست خ بةرةو بة شيويَكى طوجناويَطا دريَذةكةدا و لةبةرامبةر رِ
 ناطريَ كة ى تؤوكاتة كةسيَك رِيَز لةو تابلؤيةئة رِيَطا دريَذةكة ناهةمواربيَ،يَطا كورتةكة هةموار و واتة رِ، كة وترا  جؤرةبيَ
 قةدةغةنيت بةهاى اهةنوكة تؤ دةتورن و ذيَدةب يَطا كورتةكة هةلَو تا رِادةيةك هةمووان رِنوسراوة تيَيدا  ىيَطاكردنى رِ قةدةغة
 . بزانىباغضةكان  كانىطوَلةضارةنوسي كردن و 

منيش  ،ببنة دةروونناس ِناضاربكةيت قؤناغى ثزيشكى تةواو بكةن يي كة دةيانةويَتئةطةر توانيت كةسانى ئاسا ئيَستا
 . ثزيشكان ناضاربكةم دةروونناسي خبويَننوامنتدة

ئاسانكارى بة باش دةزانى كة تا ض رِادةيةك سروشتى مرؤظةكان دةناسيت و خودى مةسةلةيةى كة تؤ  بةم بة سةرنج دان
 .دةزانن

 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت
ن لة رِيَطةى دضارةسةركرو تى هةية طةلي تايبة ىثيَويستى بة فيَركارواية كة دةروونشيكارى  انبارةوة برِواتةم ل ئةطةر ئيَوة)

كة وانة تايبةتةكانى  لة قؤناغى ثزيشكيدا كةواية.مومكني نيةطةلي ثيَويست ى تيَثةرِاندنى فيَركاردةروونشيكاريةوة بة بيَ 
اسي و دةروونشيكاري دةروونن دةستيان بةثزيشكن ئةوان كة تةنيا  نريَت قبوولَ بكريَضؤن دةتوا، دانةنراوةدةروونناسي تيَدا 

 (؟رِابطا
هةية كة  بابةتبارةوة دوو يةكى بة منةوة نية، بةالم لةم ثةيوةندة نةم طرفتاوةالم دانةوةى ئدةبيَت بَليَم كة خستنةرِوو و 

كة  ئةوةيةباشرت ، بؤ تؤ دروست كردوةزؤر زةمحةتى تيَكة كة دةَليَى دةروونناسي زانس :يةكةم ئةوةية كة . دةبيَت باسي بكةم
 ،يان دوَستة نزيكةكانيانكة خؤيان و دووةم كةسانيَك بةهاى دةروونناسي تيَ دةطةن ، فةرامؤش بكةيت دةروونناسيبوونى 

 .بةهاى ئةو دةزاننووناسيَكةوة ديَرى ضارةسةركردنى دةرةخرانة ذيَر ضاوكة ، ئةوكاتة نبتووشي هةنديَك نيشانةى دةروونى ب
 :كةسي بيَ اليةن دةَليَت

 (؟ يش هةية كـة شايةنى باس كردنةبارةوة ضةند بابةتى ترة لةم ـيان ئةوةى ك ،وتةى دوايي تؤ هةرئةوةية)
 .ىَ دةمةويَت سيَيةمني خزمةتى دةروونناسي كةسانى ئاسايي شيكاربكةم، واتة خزمةت بة زانستبةَل

كة دةروونناسي بةراورد بة دوو خزمةتةكةى تر  بةالم بة، م باس كرد ئةوةندة ثةيوةندى بة تؤوة نةبووة بؤ تؤبارئةوةى كة لةم 
 .زؤرترين سوودى هةيةتةى سيَيةميان ئةم خزمة ،ثيَشكةشي دةكةنكةسانى ئاسايي 
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لة و  ،بووةخؤي سةربةخؤو ة قوت نةدراو ثزيشكيةوةلةاليةن كة لةبةرضاو دةطرييَ بارةوة  ئةم بةشة لة دةروونناسي لةم 
 لة ذيَر ضةند ناونيشانيَكىخويَندندا، زانستى دةروونناسي  ثةرتووكةكانىبؤ منوونة لة، زانستيَكى تردا جيَطةى نية منداَلدانى

 كة نيتوانني بَليَلةم بارةوة دة.دةدؤزينةوة بريكردنةوة لةخودلة رِيَطةى رِازى كردن و ضارةسةرى دةروونى و  هيثنؤتيزموةكو 
 .ى هةيةكجيَطة و ثلةوثايةووى زانستيةوة دةروونناسي لة رِ

دةربارةى ويذدانى كة هةروةك دةروونناسي قوولَ ،ضارةنووسي باشرت ثةيدا بكا لةوانةية دةروونناسي لة رِووى زانستيةوة 
بؤ خويَندنى ضةند زانستيَكى  ةكة خويَندنى ثاية و بنضينةيةكزانستيةكان  بابةتةبووة بة يةكيَك لة  ،ناخودئاطا قسة دةكا

  .هونةر، مةزهةب و رِةفتارة كؤمةاَليةتيةكانهةنديَك ناوةندة طةورة كؤمةاليةتيةكانى وةكو مرؤيي و  ذياري: وةكو
  .زؤريَك لة طرفتةكانى زانستةكانى تر ضارةسةربكريَدةتوانريَت لة رِوانطةى دةروونناسيةوة  من باوةرِيبة 

، بة بةراورد تثيَش كةشي  بكادةتوانيَ  كانى ئةو زانستانةداة دةروونناسي لة ضارةسةركردنى طرفتةبةالم ئةو يارمةتيةى ك
بيَ بةها  بة ،بيخةنةرِووةتوانن د ذيارميَذوونوسانى ميَذووى كة فةيلةسوفان، دةروونناسانى ئاينى و بةو يارمةتيةى 

لة  ثةنا بردن بؤي دةتوانريَتبة كة واية  يزميَكى كاريطةردةروونناسي وةكو ميكان ،ئةو كةسانةبةوتةى خودى .دةذميَردريَ
 .ضارةسةر بكريَزؤر  طرفتطةليَكى

كة ئةم زانستة دةتوانيَت  انةىلةو سوود ةيةكيَكسوود وةرطرتن لة دةروونناسي بؤ ضارةسةركردنى تيَك ضوونة دةماريةكان 
 .ثيَشكةشي بكات

ضونكة  بةس نية،بؤ ضارةسةركردنى تيَك ضوونة دةماريةكان  رووناسيدة لةتن وةرطر سوودتةنيا كة  ئاشكرا دةبيَلة داهاتوودا 
 .طاكانى تر سوود لةو زانستة وةربطريَلة رِيَببيَتة قوربانى ئةم ئاماجنة و دةبيَتة هؤي ئةوةى كة دةروونناس 

ثيَويستيان ة عةقَلية جياوازةكان لةوانة كة زانست، سةرزةنش بكريَباس كردنيان نابيَت كة طةليَكى تريش هةية بابةت ليَرةدا 
 بابةتةيةكيَك لةبةس نية كة وةكو لة شيَوازةكانى خؤياندا سوود لةو زانستة وةردةطرن، بةم ثيَية و  ،بة دةروونناسي هةية

 .بةَلكو ئةوان ثيَويستة دةروونناسي لة هةموو اليةنةكانةوة سةيربكةنبكؤَلنةوة، لة دةروونناسيئةدةبيةكان 
سوود ة ، لةكاتيَكدا تيَك ضوونة دةماريةكان ضارةسةركردنىتةنيا بؤم ثايةية كة دةروونناسي سةر ئةةى خةَلك لةطومانى زؤرب

لة ثلةى دووةمى طرينطى داية و ئةو كةسانةى تووشي تيَك ضوونة دةماريةكان بوون وةرطرتن لة دةروونناسي بؤضارةسةركردنى 
 .زانستةكانى تر بةكاردةهيَنريَنى رِيَطاكائةم زانستة زياتر بؤ هةمواركردنى 

ةوانةية ئةم كة لذمارةيةك دةروونشيكار ثيَويستة  ،بؤ دةروونشيكارى ئةو كةسانةى كة تووشي تيَك ضوونة دةماريةكان بوون
، ، بةالم هةمان ئةو طروثة كة لة رِوانطةى ثزيشكانةوة بةهايان نيةثزيشكانةوة ئةوةندة بةهاى نةبيَت ذمارةية لة رِوانطةى

 .قوولَ و ورديان هةية طةىلليَكؤَلينةوة
لةو جيَطايةوةى و  ئةجنام بدريَ ثراكتيكى طةىلليَكؤَلينةوةبارةوة لةم  ثيَويستة كة ،ئةطةر رِيَطة لة طةشةى دةروونناسي نةطرن

يان بيَت ليَدةنريؤتيك كةسانى بةم ثيَية  وردبينيان نية بارةوة و لةم ،ئامادةى دةروونشيكارى ننيدروست نكة كةسانى تة
 .ئةم زانستة تازةية طةشةى ثيَ بدريَ ئةوانةوة لة رِيَطةىو  بكؤَلريَتةوة

، بضووك بيَكة هةرضةند هةر سنوريَك يَش كةوتنى دةروونناسي ثيَويستى بة ئازادى تةواو هةية و هةموو ئةو كؤششانة بؤ ث
 .زيان لةو زانستة دةدات



ww.dengekan.comw Page 137 
 

بؤت بارةوة بدة كة لةم ثيَ ، بةالم بوارم ثشتيان ثيَ نةبستىؤريةكانى دةرووناسي و لةوانةية تؤ اليةنى زانستى نةدةيتة ثالَ تي
ثةيان بةدةطمةن ثزيشكان ناذميَردريَ و  ساختةكارىكة لة رِوانطةى ياساوة بة  نيَكى تريشي هةيةدةروونناسي الية باس بكةم

 .وةى بردبةسوود
تووشي ةى عةقَلى طةشكا و كارى نةطوجناو بئةطةر منداَليَك  االنة،مند ىدياري كردنبارهيَنان و  مةبةستى من لةم اليةنة

تةنانةت ئةطةر نيشانةكانى ثزيشك ناتوانيَت كاريَكى بؤ بكا و  ،، ئةطةر بووبيَتة كةسيَكى الدةر و مةزاجىكةمايةسي بووبيَ
ديسانةوة  ،بيَ خةوىو ها، رِشانةوةوة تورِةيي، لة دةست ضوونى ئيشتي :وةكو  ،دةماريةكان لة منداَلدا دةركةويَتيَك ضوونة 
  .مندالَ نيةبؤ ضارةسةركردنى  ةالتيَكىثزيشك دةس

لَ دوونياى منداالنةى ئةواندا ئاشنايي لةطةاسيَ و كة رِوحى ئةوان بنثيَويستيان بة كةسانيَكة منداالنة جؤرة ية ئةم ليَرةدا
 .نةوةنيااةكنمنداَلاكردنةوة برياو ـبكريَتة ن ةدزة ضؤن دةتوانريَت ــبزانن كةبيَ و ه

، تووشي نةخؤشي طةلي توند بكا لَاوةية و لةوانةية كة منداودذوارى بةد دةرةجنامى ئةم نيشانانة كة لة منداَلدا دةردةكةويَت
 . و بيَ طومان ئةو رِيَطاية هةمان دةروونشيكارى يةبةالم ليَرةدا رِيَطايةك بؤ ضارةسةركردنى ئةم جؤرة منداالنة هةية 

ضونكة  ناكةم، ؟ وا ويَناثيَشكةوتنى ئةو دةطرنرِيَطة لة دريَذةى  روونشيكاريداسوودةكانى دةلةطةلَ ناسينى  دووبارةنازامن ئايا 
 .شةريةت كردوة ئةطةر كةسيَك نةياريةكى وةها ئةجنام بدا خيانةتى لة دوونياى بة

ضونكة هيَشتا لةم  ووشي تيَك ضوونة دةماريةكان بوون،تمةسةلةى ضارةسةركردنى طةورةكان دةدةين كة هةروةها سةرنج لة 
 .ةباسة ماندوو نةبووين

ئةمرِؤ طوشارى بةرطةنةطر دةخاتة سةرشانى هةر يةكيَك لة كةسانى ثيَطةيشتووى ئةم كؤمةَلطاية و داوا لة ئيَمة دةكا  ذياري
 .ن ثيَيانةوة سةخت و دذوار خؤي دةنويَنىَرجار ثابةندبووا كاربكةين، ئةو ياسايانةى كة زؤياساكانى كؤمةَلكبة ثيَي 

ئةم زانستة خودى ـة بؤ ةى كنويَرِاى ئةو طرفتاكة وانى لة زانستى دةروونناسي بكةين ضاوةرِئايا زؤر بة منوونةيي خؤي دةنويَنىَ 
  ؟كؤمةَلطا ثةسندى دةكات ا كةك رِيَنويَنى بكـبة رِيَطةية ةسةكان، بتوانيَ كـهةية

 داوايانى كؤمةاَليةتى بدا و دراو بة طروثيَك خيَرخوازمةبلةغيَكى بيَ بةها ةسيَكى ئةمةريكى ئامادةبيَت ك كلةوانةية كاتيَ
 ذيارينويَنى بكةن كةيَئةوان بة رِيَطةيةك رِخةَلك و يارمةتى دانى  بؤنى زانستى دةروونناسي ثةلة بكةن لة فيَربووليَبكا كة 

 .ؤ خوازياريةتىئةمرِ
 :يَتكةسي بيَ اليةن دةَل

 !(زطاركةرى تازةئاخ، بؤ سوثايةكى رِ)
 كة بؤ فيَربوونى دةروونناسي تامةزرؤييةىالفاوى ئةو .كانى ئيَمةيةويَنابةردةوام شويَنكةوتةى ئيَمة نةخشةكانى ؟ بؤضي نا

كة لةسةر طرانةى كان و ئةو رِيَقةدةغةكردنةليَرةدا بةهؤي هةنوكة كاتيَك دىَ ظيةنناش دةطريَتةوة، ضونكة ، ئةوروثاى طرتؤتةوة
 .مةترسي لةناوضوونى ئةم زانستة لة ئاراداية ،رِيَطةى ثيَشكةوتنى ئةم زانستة دانراوة

، ى من نيةيةبرِوات بةم قسةبةاَلم النيكةم دةزامن كة تؤ  ،يَبدةمت لةبةر ئةوة ناَليَم كة رِيشوة ؟ من ئةم وتةيةتؤ ثيَدةكةنيت
نية ض برِياريَك  يةكىبةالم لة شتيَك دَلنيام بة هيض شيَوةيةك طرينطم نية،ى خؤم بةَلطةيةكبةالم بؤ سةملاندنى قسة

بةالم ئةوةى طرينطة  ،َليةلؤكا بابةتيَكىيارة ضونكة ئةم برِبدريَ،  يةن كةسانى ئاساييةوةمةسةلةى دةروونشيكارى لة السةرلة
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ت لة رِيَطةى ثيَشكةوتنى خؤي هةنطاو دةهاويَذىَ و كة دادةنريَئةوةية كة دةروونناسي ويَرِاى نةياريةكان و ئةو ياسايانةى 
                                             . بطريَتةوةكاتيَك دىَ هةموو جيَطايةك 

 كؤتايي                                                                                                     
 صباحى مةالعةوال                                                                                                 

 3002هاوينى                                                                                                   
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 امةى ذيانى فرؤيدساَلن
نى فيكرى فرؤيد و ئةو رِووداوة طرينطانة دةكات كة ئةو ثيَش كةوتدنةوةى خوارةوة بة كورتى باس لة قؤناغةكانى شيكرئةم 

 .ةطةَلياندا بةرةو رِووبووـل ،لة سةرةتاى لة دايك بوونيةوة تا ساتةوةختى مردنى
 .ولة فرايبؤرط موراويا لة دايك بو(0122)ى مةى ساَلى (2) 

 .ة ظيةننا و لةوىَ نيشتة جيَ بوونخانةوادةكةى ضوَت(0120)لة ساَلى
 .ناوةندىقوتاخبانةى  ضؤتة(0122)لة ساَلى

 .ثزيشكى ظيةننا زانكؤيضؤتة (0102)لةو ساَلى
 .وولة تاقيطةى بروك سةرقاَلى كاركردن بوو و دةربارةى فيزيؤلؤذيا خةريكى تويَذينةوةب(0113 – 0102)لة نيَوان ساَلةكانى

 .لةبارةى شيكارى و فيزيؤلؤذيا باَلوكردةوة راوةى ئةو بةناوى ضةند ياداشتيَكيةكةمني باَلوك(0110)لة ساَلى
 .كؤليذى ثزيشكى تةواوكرد(0110)لة ساَلى
 .لة مارتابرنايز دةستى بةكار كرد(0113)لة ساَلى

ثسثؤرِيةتى ئةو لةسةر ى كاركردن بوو و لة نةخؤشخانةى طشتى ظيةننا سةرقاَل (0112 – 0113 )كانىلة نيَوان ساَلة
  .شيكارى ميَشك بوو و ضةندين جار ضاث كرايةوة

 .سةرقاَلى تويَذينةوةبوو دةربارةى كؤكائني و كاريطةريةكانى(0110 – 0111 )لة نيَوان ساَلةكانى
 .زانكؤلة بوو بة وتاربيَذى نةخؤشية دةماريةكان (0112)ساَلى

دةستى بةكاركرد و لةهةمان  (ة نةخؤشخانةى نةخؤشية دةماريةكانل)سةرثةرشتى شاركؤت لة ذيَر(0112)ئؤكتؤبةرى ساَلى
 .ساَلدابوو كة بة طرميانةكانى هيسرتيا ئاشنابوو

لَ مارتابرنايز و دةست كردن بة ليَكؤَلينةوة لةبارةى نةخؤشية دةماريةكان بة شيَوةى فةردى و لةطة ئيزديواج(0112)ساَلى
 .تايبةتى
باَلوكردنةوةى نداالن و ة ليَكؤَلينةوةى فةلةجى ميَشكى مكارى بةردةوام لةسةر دةمارناسي لةوان (0192 – 0112)ساَلى 

 .رة بةرةيي ئةو لة دةمارناسيةوة بؤ نةخؤشية دةروونيةكانثةيوةندى بة جؤراوجؤر لةطةَليدا و
 .لة دايك بوونى يةكةمني كضى فرؤيد(0110)ساَلى
 .لةطةلَ ويلهلم فليس كة لة بةرلني دةذيا بؤ يةكرتنوسني ى و ثةيوةندى نامةدؤستايةت (0903 – 0110 )ساَلى
 .هيثنؤتيزمدةست ثيَكردنى شيَوازى (0110)ساَلى
وةكو هؤكارى لةناوبردنى هيسرتيا و دواتر دانانى  ،هيثنؤتيزمثةيرِةوى كردن لة برؤيةر و سوود وةرطرتن لة (0111)ساَلى
 .زمهيثنؤتيندى ئازاد لةجيَطاى ثةيوة
  .فيَربوونى شيَوازة تايبةتةكةىلة نانسي و  برنهايمبينى  0119
 .ى فرؤيدلة دايك بوونى يةكةمني كورِ 0119
 .ى كة ناوى اوليوربوولة دايك بوونى دووةمني كورِ 0190
 .يك بوونى طةنج ترين و دواين كورِى فرؤيد كة ناوى ارنست بوولةدا 0193
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 .نوسيبوويان دةنطىهاو بةو برؤيةر  كة فرؤيد باَلوكردنةوةى باَلوكراوةيةك 0192
 .نيطةرانيةكانفيكريةكان و  قالَ بوونةسةرى هيسرتيا، ةرباك دةرتويَذينةوةطةليَ 0192 0192
 .شينةكان و ئةو ئةزموونانةى كة فرؤيد بةدةستى هيَنابوويَطةى ثيَهاوكارى لةطةلَ برؤيةر لةسةر هيسرتيا لة رِ 0192
بوونةوة خاَلى فرؤيد ضةند ضةميَكى دةربارةى . لة نيَوان فرؤيد و برؤيةر باوةرِجياوازى روست بوونى دبةرة بةرة  0192 0192

 .و هيَزى سيَكسي بوو (من)وتنى نيَوان ةبةريةكك دةرةجنامىباس دةكرد كة تيَك ضوونة دةماريةكان  و قةدةغةكردن و
 كة فرؤيد بؤ فليسي نوسي بوو ىةية لة تويَي ئةو نامانةنةخش ئةم.خشةيةك بؤ دةروونناسي زانستىثيَشنياركردنى نة 0192

ئةم نةخشةية هةوَليَكى بيَ ئاكام بوو تا دةروونناسى لة : ضاث كرا(0920)شرت فؤرمةلةكرابوو و يةكةمني جار لة ساَلىثيَ
 .بةكاربهيَنريَدةمارناسيدا 

 (ئانا)لة دايك بوونى دواين كضى فرؤيد *  
 .ناساندنى دةروونناسي 0192 
 .مردنى باوكى فرؤيد لة تةمةنى هةشتا ساَلى* 

يَطةيةوة ئارةزووة لةم رِو (تيؤري نريؤتيك)هيَدمةوازهيَنان لة تيؤري  كؤتايي هيَنا بةكة شيكارى فرؤيدخود  0190
 .لة طريَي ئؤديثي كؤَليةوةسيَكسيةكانى منداالنى ناسي و 

دةربارةى تيؤري زيادكردنى بةشيَك لة كؤتايي ثةرتووكة و  باَلوكردنةوةى ثةرتووكى ليَكدانةوةى خةونةكان بة 0900
 .ديناميكى قؤناغةكانى فيكرى ناخودئاطا

 ،شرت ضاث كرابووخةون كة ثيَثةرتووكيَك دةربارةى  (ؤذانةلؤذياي ذيانى رِثاتويسيكؤ)باَلوكردنةوةى ثةرتووكيَك بةناوى  0900
 .مرؤظة ئاساييةكانيش دةطريَتةوة فيكريشي ناطريَتة خؤي، بةَلكو ذيانى كانى نةخؤوةنةريكردتةنيا بنيشانيدا كة تيؤري فرؤيد 

 .فرؤيد دةبيَت بةمامؤستاى زانكؤ 0903
لة كاريطةريةكانى ئارةزووة سيَكسيةكانى كؤَليوةتةوة لة فرؤيد لةم سيَ وتارةدا : سيَ وتار دةربارةى تيؤري سيَكسي 0902

 .لة مرؤظدا لة منداَليةوة تا ثيَطةيشنت تاووتوىَ كردوةو غةريزة سيَكسيةكانى  داقؤناغةكانيةكةمني 
 .ى دةروونناسييؤنط دةبيَتة اليةنطري 0902
 ط و ديدارى دةروونناسان لة سالزبورطنيتييةكةمني م 0901
مني بابةتى وانة دةربارةى ميَذووى يةكة. فرؤيد و يؤنط بؤ وتنةوةى ضةند وانةيةك بؤ والتة يةكطرتووةكان داوةت كران 0909

 ةكانى ترىبابةتو  ،تةمةنى لة ثيَنج سالَ زياتر نةبوبةش بةش كردن و دةروونشيكارى منداَليَك بوو بةناوى هانز كة ئةو 
 .ثياوةتىينى ئةندامى طريَي ئؤديث و طريَي برِو  دا،ى سيَكسي لة منداالنئارةزوو بريتى بوولةوانةكانى فرؤيد 

 .ي نارسيزمكانى دةركةوتنى تيؤريةكةمني بةَلطة0900
 .جيابوونةوةى ئةدلةر لة فرؤيد 0900
 .دةخالةتى دةروونناسي لة بابةتةكانى مرؤظ ناسيدا - تةوتةم و تابؤ  تيؤري 0902– 0903
 .جيابوونةوةى يؤنط لة فرؤيد 0901

 .يؤنط و ئةدلةرى لة خؤطرتبوو لةطةلَ فرؤيد طفتوطؤيميَذووى بزوتنةوةكانى دةروونناسي كة*  
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كة لةو  ،لة زةمينةى ثرسيارطةلي تيؤريدا يكؤلؤذياسميتاثبابةتيَكى دوازدة وتارى لةبارةى دنةوةى تةواوى باَلوكر 0902
 .دوازدة وتارة تةنيا ثيَنجيان ماون

تيؤريةكانى فرؤيد تا سةرةتاى نيَكى طشتى لةخؤطرتبوو دةربارةى كة باوةرِ:يةكرت ناسيضةند وانةيةكى  0900– 0902
 .جةنطى يةكةمى جيهانى

 .ثيَشنياري تيؤري نارسيزم دةربارةى جةنطى تيَك ضوونة دةماريةكان 0909
 .مردنى كضى دووةمى فرؤيد 0930
 (من)كؤَلينةوةيةكى سيستةماتيك لةسةر سةرةتاى ليَدةروونناسي كؤطةلي  0930
 .و منى باال ئةومن  :ليَكؤَلينةوةيةكى قوولَ لةسةر فيكر و دابةش كردنى بةسةر( ئةو)و ( من) 0932
 .يةكةمني هيَرشي شيَرثةجنة بؤ سةر فرؤيد 0932
 .لة مةسةلة سيَكسيةكانى ذنانلةسةر سةرجنيَك  0932
 .ى نةخؤشي، خرؤشانةكان، سةرجنيَك لةسةر مةسةلة خرؤشانقةدةغةكردنةكان، نيشانةكانثةرتووكيَك دةربارةى  0932
فرؤيد لة ساَلةكانى ( نافةردى)كارة كؤمةاليةتيةكان ليَكؤَلينةوةيةك لة مةزهةب و يةكةمني: داهاتووى وةهميَك 0930
 .سةرةتا
راوانى لة ليَكؤَلينةوةيةكى بةرفيةكةمني ئةم ثةرتووكة ى، و نيطةرانيةكان ذيارو باَلوكردنةوةى ثةرتووكيَك دةربارةى 0920

 .ى ويَرانكارى بةسةرنج دان لة غةريزةى مةرطكاندةربارةى غةريزة خؤطرتووة
 .ساَلي (92)فرؤيد لة تةمةنىمردنى دايكى *  

 .سوتيَنران طشتيةكانى فرؤيد لة بةرلني ثةرتووكةهيتلةر لة ئةَلمانيا دةسةالت دةطريَتة دةست،  0922
 .موسا و يةكتاثةرستى و باَلوكردنةوةى دواين بةرهةمى فرؤيد تا كؤتايي تةمةنىثةرتووكى  0921
  .ثةيوةندى كؤمةَلةى ثاشايةتىدامى نئةهةَلبذاردنى فرؤيد وةكو و كؤمةَلةى دةروونناسان ساَلرِؤذى هةذدةهةمني  0922
 .فرؤيد ئؤتريش بةمةبةستى لةندةن جيَ دةهيََلىَ.هيَرشي هيتلةر بؤ سةر ئؤتريش 0921

 .قوولَ بوو دةربارةى دةروونناسي بابةتيَكىكة بةناتةواوى مايةوة، بةالم يةك دةربارةى دةروونناسي كورتة*  
 .لةندةن كؤضى دوايي دةكاتفرؤيد (0929)ى سثتامبةرى ساَلى(32)ىلة رِؤذ – 0929
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 ويَنةكان
ويَنة لة دوو  ذيَر، نوسراوى كة تةنيا بة كؤثيكراوى لةبةردةستم دابووئةم ثةرتووكةوة ى كةبةهؤي خراثي نوسخة فارسية

 .ةمست دةكو لةم سؤنطةيةوة داواى ثؤزش لة خويَنةرى خؤشةوي بؤ نةخويَدنرايةوة كامنبَنةو
 

 
 0110فرؤيد لةطةلَ دةستطريانةكةى مارتانابرنايز ساَلى 

 

 
 ساَلى 12فرؤيد لةطةلَ دكتؤر ويلهلم فليس لةتةمةنى 
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 ذووري رِاويَذكردن يا كلينكى فرؤيد
 

 
 ساَلي لةطةلَ باوكى( 1)سيطمؤند فرؤيد لةتةمةنى 

  (0121)ذاكوب فرؤيد، ساَلى

 
  (0909)ورسرت سثتامبةرى فرؤيد لةئةمةريكا، ماسضوست

 فرنسزى،بريل، ارنست جونز، ساندور. ا. ا :وةستاوةكان لةضةثةوة
 يونط. فرؤيد، استانلي هال، سي، جى: دانيشتووةكان لةضةثةوة

 
 

 
 ساَليدا( 00)فرؤيد لة
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 ئةم ويَنة لةناو ئةو ئؤتؤمؤبيلةدا) كؤضى فرؤيد بؤ لةندةن

  (0921)وئنىذ(2)( طرياوة كة فرؤيدى لةناودا بووة
 

 
 (فرؤيد) 
 
 

 
 دا ئةو لةطةلَ فرؤيدساَلي (22)لة (0190)ذوزف برؤيةر لةساَلى
 ليَكؤَلينةوةيةك دةربارةى هيسرتياباَلوكردةوةثةرتووكيَك بةناوى 
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 ساَليدا لةطةلَ دايكى ئامالي ناتانسون( 02)فرؤيد لة

  (0103)ساَلى فرؤيد

 
 :وةكان لةضةثةوةوةستا(0933)ساَلى -كؤميتةى بةرلني  

 اوتورنط، كارلَ ئابراهام، ماركس ايتينطون، ارنست جؤنز،
 :دانيشتووةكان لةضةثةوة

 فرؤيد ساندرفرنسزى، هانس خانس
 

 
 طةورةكةى استفان طابريل ، بةرلني فرؤيد لةطةلَ كورِة

  (0933)ساَلى
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 ذوورى ليَكؤَلينةوةى فرؤيد لة ظيةننا
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 :ة كراوةتة كوردىئةم ثةرتووكة لةم سةرضاوةيةو
 روانشناسي

 زيطموند فرويد
 مهدى افشار /ترمجة

  ضاث اول/ انتيشارات كاويان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


