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ــة ضــاثي ضــوارةم    ــؤ زمــاين كــوردي، ثــشتمان ب ــأاين كــةثيتالَ ب ــؤ وةرطي  ب

ــةن   ــة الي ــة ل ــتووة ك ــةنطلس(بةس ــالَي)ئ ــةوةو س ــاري ١٨٩٠ةوة خويندراوةت ــة ش ل
.  بــة دةقــة ئينطليزييةكــةي بــةراوردمان كــردووةبؤرط بةضــاثي طةيانــدووةوهــام

وة، لةطــةل  بــؤ ئــةوةي تــا ثيمــان بكــري بــة ثــوخيت بــآلوي بكةينــة هــةروةها
ــدا ــةأيزيش .  بــةراوردي دةكــةينوةرطيأانــة عةرةبييةكةي ــوةي ب ئوميــدةوارين، ئي

يــشنيار و ة طــرنط و ثــأ بايةخــة، بــة ثكــبــة ضــاويكي أةخنةطرانــةوة، لــةم ئةر
  تيبيين بةشدارميان بكةن
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 كــة شــيوازي بةرهــةمهيناين ســةرمايةداري    يســاماين ئــةو كؤمةلطايانــة  
دةردةكــةوي و ) كةلَةكــةكردين يب ســنووري كــاآل  (، وةك يايانــدا باآلدةســتة ت

ــة ســةرةتاييةكةي  ــةكيش، وةك فؤرم ــةمان . هــةر كاآلي ــةوة ليكؤلَينةوةك ــةم هؤي ب
  .بة شيكردنةوةي كاآل دةستثيدةكات

ــا  ــةرةتا، ك ــةهؤي تايبةمتةنديةكان س ــتيكة، ب ــة   آل ش ــيوةيةك ل ــةوة بةش ي
سرووشــــيت ئــــةم . شــــيوةكان، ثيداويــــستييةكاين مــــرؤظ ثأدةكاتــــةوة

 يـــان ،ضـــةندايةتييةكةي)بـــؤ منوونـــة (يـــت بثيداويـــستييانة هةرضـــييةك
 ــاطؤأي ــة بابةتةكــة ن ــةي، هــيض ل ــدي .  فةنتازييةك ــرةدا، مةســةلةكة ثةيوةن لي

ــتةوخؤيي     ــة أاس ــرؤظ ب ــستييةكاين م ــتةكة، ثيداوي ــؤن ش ــة ض ــةوةي ك ــة ب  نيي
، ئةطــةر شــتةكة خــؤراك بيــت، واتــة وةك بابــةيت ضــيذليوةرطرتن، ثأدةكاتــةوة

  .اميري بةرهةمهينانيان، بةناأاستةخؤ، وةك ئ
هتـد، دةكـري بـة دوواليةنـة        ...هةر شتيكي سـوودبةخش، وةك ئاسـن و كاغـةز         

يــةكيك لــةو هــةر . ســةرةجني بــدةين، واتــة اليــةين ضــةندايةيت و ضــؤنايةيت
ـ  تايبةمتةنـدي جياواز   شتانة،  كؤمةلَيكن   ، بؤيـة دةتـوانري بـة شـيوةي          هةيـة  اني

ــت ؤزينــةوةي ئــةم فرةاليةنييــةو، فرةاليــةين د. جؤراوجــؤر ســووديان يلَ وةربطريي
ــذووة    ــاري مي ــةكارهينانيان، ك ــيوازي ب ــوةرة    . ش ــةوةي ثي ــيوةي دؤزين ــةوة ش ئ



                                                                         óîbàŠó    @QQ@                                                óîbàŠó   QR  

 

 

جيـــاوازي . انكؤمةآليةتييةكانـــة بـــؤ ضـــةندايةيت شـــتة سوودبةخـــشةك    
ــةم كاآل ــاين ئ ــةثيوةرةك ــةو  ،يان ــاوازي ئ ــديكيان سرووشــيت جي ــاوةي هةن  سةرض

تريـــــان،  سةرضـــــاوةي هةنـــــديكيشـــــتانةية كـــــة دةيب بثيـــــورين و 
  .ة)أيكةوتن(كؤنظؤتسيونة

سوودوةرطرتن لـة شـتيك، دةيكـات بـة بـةهاي بةكارهـصنانةكةي، بـةآلم ئـةم                 
ــة  ــةكراو نيي ــان ديارين ــةم ســوودوةرطرتنة . ســوودوةرطرتنة، شــتيكي ناأؤشــن ي ئ

كــة مةبةســت لــة تايبةمتةندييــةكاين جةســتةي كاآلكانــة، قــةت نــاتواين بــة 
 ــةبي ــةو هـ ــةمن و    . تيب ئـ ــان طـ ــن يـ ــتةية، وةك ئاسـ ــةم جةسـ ــودي ئـ خـ

ــةلَماس ــد...ئ ــة-هت ــت   -وات ــةوةوة ثةيوةس ــة وب ــةكارهينانيان كاآلي ــةهاي ب ب
نييــة، داخــؤ مــرؤظ، بــؤ مولَكايــةيت تايبةمتةنــدي بةكارهينانةكــةي، كــةم يــا  

ـ       .  ؟ زياد، كاري بـؤ كـردووة      ، يةكـسةر   دالـةكايت سـةرجنداين بـةهاي بةكارهينان
ــةندايةتييةكةي د ــةتريك   ض ــةعات، م ــتةيةك س ــة، دةس ــؤ منوون ــةين، ب ياريدةك

  هتد...كوتالَ يان تؤنيك ئاسن 
ــان     ــةعريفي خؤمي ــسثليين م ــةتريالَي دي ــان، م ــةكارهيناين كاآلك ــةهاي ب ب

بـةهاي بـةكارهينان تــةا لـة بـةكاربردن يـان بةكارهينانــدا      . بةدةسـتةوة دةدا 
ــا   ــةجي دةك ــؤي جيب ــامان هةرضــ  . خ ــةيت س ــؤرمي كؤمةآلي ــةهاي ف ؤنيك يب، ب

  و لــةم كؤمةلَطةيــةدا كــة دةمانــةوي ينكــدةهينانــةكاين، ماددةكــاين ثيبةكارهي
 كؤلَةكــة ماددييــةكاين بــةهاي ،ليكؤلَينــةوةي لةســةر بكــةين، لةهــةمان كاتــدا 

  .طؤأينةوةية
  ــةوي ــةندايةيت دةردةك ــدي ض ــةوة وةك ثةيوةن ــةهاي طؤأين ــةرةتادا، ب  و تلةس

ــصيدا بــ     ــة ت ــة ك ــةو أيذةي ــتيك لــ  ئ ــةكارهيناين ش ــةلَةهاي ب ــةهاي ة ط  ب
ــتيكي  ــةكارهيناين ش ــة     ب ــة ك ــؤرة ثةيوةندييةك ــة ج ــري؛ ئةم ــالَوطؤر دةك تر ئ

دا، ئــا ليــرة. ت ئــالَوطؤأي بةســةردا ديــ،بــةردةوام بــةثيي طــؤأاين كــات و شوصــن
بــةهاي ئــالَؤطؤأ نــةخيت وةك أيكــةوت و رصــذةي ثــةيت دةردةكــةويت كــة لــةناو  

ــودي كاآلكة ــةداخ ــيك،  .ي ــةي كالس ــووين قوتاخبان ــة بؤض ــةه ب ــاوةكي  ب اي ن

ــةوة ــةكي  طؤأين ــأين و ماناي ــة دةرب ــةك ل ــاوةذوو، وةك ناكؤكيي ــةويتئ . ، دةردةك
  :ةسةلةكة لة نزيكةوة سةرةنج بدةيندةبا م

او، بـــا بلَـــيني مـــةتريكي بـــؤ منوونـــة، كاآليـــةكي تايبـــةت و ديـــاريكر 
ــة ــةلَضوارسوض ــةمن لةط ــنفييي ط ــذةكي س ــة أي ــةوة، تر ب ــؤر دةطؤأدريت ي جؤراوج

ــةوة و    ــة وةك خــؤي دةمينيت ــةهاي طؤأينةوةك ــأين، ب ــؤنيك دةريبب ــةر ض ــةآلم ه ب
ــ ــةناطؤأيـ ــان) ي(ت، بـ ــانئا) ن(أؤن يـ ــشم يـ ــد)م(وريـ ــالَتون وهتـ دةيب ... ئـ

  .  داناوةأؤكيكي تايبةيت هةيب لةو دةربأينة جياوازانة
 ،من و نــةختيك ئاســنتر وةربطــرين، بــؤ منوونــة نــةختيك طــةبــا دوو كــاآلي

ــ كتثةيوةنــدي طؤأينــةوةيان هةرضــييةك بيــشيبــة هاوكي بــؤ ، هةميــشة دةكــري 
بأين، هةنديكي دياريكراو لـة طـةمن، يةكـسانة بـة هةنـديك لـة ئاسـن، بـؤ                   دةر

ــؤ ئاســنبة=منوونــة، مــةتريكي ضوارسووضــةي طــةمن  ــةم . ئةوةنــدة كيل ئايــا ئ
  هاوكيشةية ماناي ضيية؟

يـة، شــتيكي هاوبـةش بةهــةمان طـةورةيي لــةناو دوو شــيت    ئةمـة واتــاي ئةوة 
ي طــةمن و ةيجيــاوازدا هةيــة؛ شــتيكي هاوبــةش لــةناو يــةك مــةتري ضوارسووضــ

كةواتـة، هـةردوو شـتةكة يةكـسانن بـة          . هةيـة دا  لة ضـةند كيلـوطراميكي ئاسـن      
دةيب هـةر شـتيكيان،     . شتيكي سيهةم، نـة لـةناو ئـةم و نـة لـةناو ئـةودا هةيـة                

ــةو ما ــيهةم،    ب ــتيكي س ــؤ ش ــة ب ــةتوانادا هةي ــة، ل ــةهاي طؤأينةوةي ــة ب ــة ك ناي
تبةدوور لة يةكتري، بطؤأدأي .  

 كـة دةتـواينَ ئـةم مةسـةلةية بـؤ           ،منوونةيةكي ئةنـدازةيي سـةرةتايي هةيـة      
  أاســت بثيــوين و لةطــةلَبــؤ ئــةوةي هــةموو فيطــوريكي هيــلَ. ئــصمة أؤشــن بكــات

خـودي سـي طؤشـةكة      . ةيي دابةشـدةكرين  يةكتر بةراورديان بكـةين، بـؤ سـي طؤشـ         
ــة أةوالَةتــة    ــة فيطــؤرة بينراوةكــةي كــة زؤر ل ــةكيك ل ــؤ ئاســيت ي ــت ب نريدةهي

 بـــؤ نيـــوةي دةرئـــةجنامي بنةماكـــةي كـــة بـــة  ،بينراوةكةيـــةوة، جيـــاوازة
دةدريتــة ا بــةهاي طــؤأيين كاآلكــة  هــةروةها ،تــةوةبةرزييةكــةي لينريدةهي 
  .دياريدةكات كةم، نيوةكةي  زياد يانئاسيت هاوبةشييةك كة
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نــاكري ئــةم شــتة هاوبةشــة، تايبةمتةنديــةكي جيومــةتري، فيزيكــي،       
ــايي ــةكيمي ــان ه ــيت ي ــةكي سرووش ــاآلر تايبةمتةندي ــت ك ــة .  بي تايبةمتةندي

 لــة قــازانج و  ،ةخــشينةكةي تــةا بةئةنــدازةي ضــةندايةيت ب  جةســتةيية
أاســـتةوخؤ، ترةوة، بـــةآلم لـــة اليـــةكي. اي بـــةكارهينانكـــردين بـــة بـــةه

ــستكراكت ــيونة ئةب ــد(س ــان   ة)جتري ــةكارهيناين كاآلك ــةهاي ب ــة ب ــايتَ ، ل  ك
 ــدةكري ــان ثيـ ــة   .ئالَوطؤأيـ ــستة كـ ــةلةيةكي بةلَطةنةويـ ــةوة مةسـ ــةر ئـ  هـ

ــة   ــينةي تيداي ــةو ضاوثؤش ــدي ئ ــالَوطؤأكردن، تايبةمتةن ــةكي ئ ــة . ثةيوةنديي ل
ــوودمةندي  ــةهاي س ــدا، ب ــةي ئالَوطؤأكردن ــ ،ثأؤس ــسانة ب ــاودةق يةك ــأي  دةق ة ب

ــساين ــةرجيك، يةك ــة م ــر، ب ــةكي ت ــةر بةهاي ــان   ه ــن، ي ــةكي طوجنــاو ب  أيذةي
ــاريون(وةك ــي )ب ــرد دةلَ ــة،   : (ي ثريةمي ــر باش ــاين ت ــةك وةك كاآلك ــؤرة كاآلي ج

 ــةوةيان دةيب ــةهاي طؤأين ــةك ب ــايتَ ي ــاوازي و ضــاك و خراثــي . ك ــةهــيض جي   ل
ــرةل١٠٠ -شــتةكان نيــة كــة هــةمان بــةهايان هةيــة  ئاســن،  لــة  ئةســتةرلييني

  ). ئالَتون و زيوي هةيةليرة١٠٠هةمان بةهاي 
ــ    ــيش ه ــةكارهينانن، ث ــةهاي ب ــة ب ــة ك ــةو ماناي ــان ب ــتيكيكاآلك تر، ةموو ش

، تـةا   ةي بـةها  ؤأينـةو ط  بـة مانـاي    نـاكري بـنب    و،   ضؤنايةيت جياوازيان هةيـة   
ناين. وةك ضـــةندايةيت جيـــاواز نـــةيبكةواتـــة كاآلكـــان بـــةهاي بـــةكارهي 

  .  ننيورديلةيي
ــيفةت    ــةك س ــة لةي ــيني، بيجط ــان وةالبن ــةكارهيناين كاآلك ــةهاي ب ــةر ب  ئةط

تــةوة، ئــةوةش بةرهــةمي كاركردنــةنــةيبنيبــةآلم بةرهــةمي . ، هيــضيان يلَ نامي
ــزانني    ــي ب ــةوةي ثي ــةيب ئ ــاركردن ب ــاتووة  ،ك ــةر ه ــاري بةس ــةر .  طؤأانك ئةط

ــا    ــةموو تومخــة م ــةوا ه ــةين، ئ ــةكارهيناين بك ــةهاي ب ــة ب ــي ل ددي و ضاوثؤش
ــةجاريك نامينيــ      ــي داوة، ب ــة ثي ــةو بةهاي ــة ئ ــةكاين ك ــضيش تأةوالَةت ، هي

 هـةر   نميزيـك، يـان خانوويـةك يـا       )بـؤ منوونـة   ( ناميين، تـةا   دالةبةردةستمان
ــوودبةخش  ــتيكي س ــةروةها. ش ــك،   ه كي ميكانيكيــاري ــةمي كريك ــة بةره ــيض ل  ه
ــة  ــان ه ــازي ي ــةريبيناس ــاريكي بةرهةمهين ــر ر ك ــت نيــةلَ. ت نامي ــةماين لةط  ن

، لةهــةمان كاتــدا،  داهــةمي كاركردنــ تايبةمتةندييــة سوودبةخــشةكاين بةر 
 و شــيوة دان كــة لــة نــاو بةرهةمةكــة   ، سوودبةخــشي ئــةو كارانــة  مــؤركي

ــتثيكراوة جؤ ــة كــاريكي    هةس تر جــوي دةكاتــةوة،  ربــةجؤرةكان كــة كاريــك ل
 ئــةو كارانــة بةشــيوكةواتــة هــيض شــتيك نــاميين، تــةا مــؤركي ها. تنامينيــ

نةيب كة هةموويان بؤ خـودي كـاري مرؤيـي دةطةأينـةوة، بـؤ خـةرجكردين هيـزي                  
ــة   ــيوة تايبةتيي ــةو ش ــة ضاوثؤشــي ل ــي، ب ــاري مرؤي ــدا  داك ــزة تي ــةو هي ــة ئ  ك

  .بةكارهينراوة
ــاركردن    ــةكاين ك ــةي بةرهةم ــة كاكلَ ــستا بأوانين ــا ئي ــةكيكيان  :دةب ــةر ي  ه

ــتةوة  ــريبةدةس ــا تراين، زؤر لــةونبط ــيانتين دةضــي  يةكي أاســتي و هةمووش
وةمهييان هةيـة، واتـة خـةرجكردين هيـزي كـاري مرؤيـي، بـةيب بايةخـدان بـة            
ــدا كةلَةكــةي كــردووة و وةك كريــستالَي   كــي مرؤيــي تيزيفؤرمةكــةيان، واتــة هي

  .ة هاوبةشةكةيان، بة بةهاي كاآل دادةنرييماددة كؤمةآليةتي
 يـان   ،ييـةكاين طؤأينـةوةي كاآلكانـدا     ئةو شـتة هاوبةشـة كـة لـةناو ثةيوةند         

 بــةهاي ، ســةرئةجنام، بةهاكةيــةيت وتوييان دةردةكــةوةلــةناو بــةهاي طؤأينــة
ــيض  ــة     ه ــةا ب ــة، ت ــةهاي نيي ــنفةكان ب ــة س ــنفيك ل ــان س ــةكارهينانيك ي ب

  .  كة تيدا خةرجكراوة،ت نةبيئةندازةي ئةو كارة مرؤيية
ــة ضـــ     ــوين؟ بـ ــةي بثيـ ــوةري بةهاكـ ــؤن ثيـ ــستا ضـ ــةو ئيـ ةندايةيت ئـ

  واتـة كـار و خـودي ضـةندايةيت كـار؛           كـة تيدايـة،   ) يخولَقينةري بـةها  (ماددةية
ـ       ـ  دابة ماوةكـةي لـة زةمةن وريـوةري خـؤ     ت دةثيي هةيـة، لـة   ي و كـايت كـاريش ثي

  .هتد...بةشةكاين كاتيكي دياريكراودا، وةك كاتذمير، أؤذ 
ةيت ئـةو كـارة كـة       أةنطة وادةربكةويت، ئةطـةر بـةهاي كاآليـةك بـة ضـةنداي           

و كـة تةمـةلَتر    هةرضـةند ثياوة    و،  خـةرجكراوة، ديـاري بكريـت      ،بؤ بةرهـةميناين  
نــةر يبضــونكةكــةمتر داهي ،بــؤ درووســتكردين، بــةهاي كاآلكــةي زيــاتر دةيب  ،

ينــذتر بــةكاردةهي كي دريبــةآلم ئــةو كــارة كــة مــاددةي بــةهاي كاآلكــة  . كــاتي
ينــدةهي ــارة مرؤييةك ثيك ــةمان ك ــة، ه ــةكارهيناين  ،ةي ــةمان ب ــاري  ه ــزي ك هي
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اكاين جيهـاين كـاآلدا     هـةموو هيـزي كـاري كؤمةلَطـة كـة لـة كـؤي بـةه               . مرؤيية
تدةردةكةوي،             كـديئـةذمار ثي ـزي تـاكي يبـزي       ن طةرضـي لـة هيهـةر هـةمان هي ،

ــزي كــاري تا. كــاري مرؤييــة ك لــة هيــزي كــاري هــةر يــةكي كــةكان، هــةمان هي
بــةو هــةر ؤركي هيزيكــي كؤمةآليــةيت ناوةنــدي هةيــة و تــرة، مــادام مــ تــاكيكي

واتـة، لـة بةرهـةمهيناين كاآليةكـدا، تـةا كـايت كـاري              . شيوةيةش كاردةكـات  
  .يترمامنيوةندي ثيويست، يان كايت كؤمةآليةيت ثيويست، بةكاردةهين

كــايت كؤمةآليــةيت ثيويــست بــؤ بةرهــةمهيناين كاآلكــان، ئــةو كاتةيــة كــة  
اريك بـة ثلةيـةكي مامناوةنـد لـة ليـزاين و هيـز و لـة مةرجيطـةليكي                    كريهةر ك 

  . بةرهةمدةهينيت،ت ذينطةي كؤمةآليةيت دياريكراوةوةئاساييدا بة نيسبة
لةثاش ئةوةي لة ئةنطلتـةرة، ضـنني بـة مةكينـةي هـةلَم بـةكارهينرا، مـاوةي                 

 بـة    بـوو  ،نتـةو كاركردن بؤ طـؤأيين ضـةندايةتييةكي تايبـةت لـة ثةتـةوة بـؤ               
بــةآلم ضــنني ســازي . نيــوةي مــاوةي كــاركردن كــة لــة أابــردوودا ثيويــسيت بــوو

 هةميــشة ثيويــسيت بــة هــةمان مــاوةبــؤ ئةجنامــداين ئــةو طؤأانــة، ئينطليــزي 
 بةرهـةمي خولـةكيكي كـاريكي تاكـأةو، تـةا نيـو خولـةكي               ،كاتـةوة ، لةو   بوو

يــو بــةهاي يةكةمةكــةي  ثيكــدةهينا و تــةا نرخــي ن، كــاركردينكؤمةآليــةيت
  .دةدا

ــاركردن   ــةندايةيت ك ــةا ض ــة، ت ــست   ،كةوات ــايت ثيوي ــاوةي ك ــان م ــؤ  ي ب
، ضــةندايةيت بــةها بةرهــةمهيناين هــةر ســنفيك لــة كؤمةلَطةيــةكي ديــاريكراودا

ــشيت و   ــيوةيةكي ط ــةت، بةش ــةكي تايب ــةر كاآلي ــدةكات و ه ــةك كؤثيدياري ةكي ي
يريـت   بةرهـةم ماوةيـةكي يةكـسان     ، يـان دةكـري لـة        داناوةندة لة جؤرةكةي  مام

ــ    ــساين دةبي ــةكي يةك ــاندا، بةهاي ــة ثاش ــة   . تو ل ــةك، ب ــةر كاآلي ــةهاي ه ب
 ة، منوونــةي هــةمان أيــذةي كــاري ثيويــستةوةنيــسبةت بــةهاي هــةر كاآليــةكيتر

  .بؤ بةرهيناين ئةمة بؤ كايت ثيويست بؤ بةرهةميناين ئةويتر
ن، بــة نــةطؤأي دةمينيتــةوة، ضــةندايةيت بــةهاي هــةر كاآليــةك لــة كاآلكــا 

بــةآلم ئــةم . ئةطــةر كــايت ثيويــست بــؤ بةرهــةمهيناين بــة نــةطؤأي مبينيتــةوة

كاتة دةطؤأي لةكايت كؤأيين هيـزي كـاري بةرهةمهينـةر كـة لـةالي خؤيـةوة بـة                  
ــة، ل  ــدراوة، لةوان ــاوازةوة طري ــارودؤخي جي ــاران، ب ــدي كريك ــاتوويي مامناوةن  يه

ــست ــةندين زانـ ــطةشةسـ ــةلؤذيا،، ثلـ ــةجيكردين تةكنـ ــة ةي جيبـ  ثةيوةندييـ
ــةكاين ثأؤســـةي بةرهـــةمهينان، بـــةرفراواين،   كؤمةآل  كـــارتيكردين يةتييـ

بـــؤ منوونـــة، .  ئامرازةكـــاين بةرهـــةمهينان و ثةيوةندييـــة سرووشـــتييةكان
 ئةطـةر وةرزةكـة طوجنـاو يب        ،طـةمن كيلـؤ   ٨ضةندايةيت خودي كاركردن، لـة نـاو        

يةيت خـــودي كـــاركردن ضـــةندا. ، ثيكـــديتةبيتطوجناونـــكيلـــؤ ئةطـــةر ٤، و
  نـاو  كانطـة دةولَةمةنـدةكان زيـاتر لـة كانطـا هـةذارةكان               ي كانزا بةستةلةيةكي

ــات ــشكةش دةك ــد...ثي ــةرةوةي  . هت ــذي س ــة توي ــةن ل ــةلَماس، بةدةطم ثارضــة ئ
 ثيويــسيت بــة ،زةمــني دةردةكــةوي، بؤيــة، بــة أيذةيــةكي ناوةنــد، ثةيــداكردين

ــذماوةيــةكي د ريوةيةك، كــة كــاريكي زؤر لــة قةوارةيــةكي بــضوك  هةيــة، بةشــي
طومـاين هةيـة لـةوةي كـة ئـالَتون، أؤذيـك لـة أؤذان، نرخـي                  ) ياكوث. (ثيكديت

   ـــدرايبا ئةمـــة لـــة بـــارةي   هـــةروةهاةها. بـــةهاي تـــةواوي خـــؤي ثي
ــ ــةلَماس(ةرطةوه ــتترة) ئ ــووين .دروس ــة بؤض ــشظيطة( ب ــشيت  )ئي ــةمي ط ، بةره

ــةر   ــاين طةوه ــة بــ كانطاك ــالَ   رازيل ةل ــتا س ــاوةي هةش ــة م ــا  دال  ،١٨٢٣، ت
ــةمهينان لــة         ــويكي بةره ــدي ســالَ وني ــذةي ناوةن ــة نيــوةي أي ــشت ب نةطةي

و ضـي كـاريكي زؤر زؤرتـر      ، طةر داكر يـان قـاوة لـة هـةمان وةآلتـ          كصلطةكاين شـة  
ــدةهينا   ــاتري ثيك ــةكي زي ــاندا بةهاي ــدا،   . لةثاش ــا دةولَةمةنترةكان ــة كانط ل

ــة ــةمان ض ــه ــاتر ندايةيت ك ــةريك زي ــة طةوه ــؤي  ار، ل ــدخ ــةي و،  دةنوان بةهاك
 بـؤ   بـةكاريكي كـةمتر، خـةلَوزي بطؤأيايـة        طـةر مـرؤظ ثيـي بكرايـة       . دادةبةزاند

  . طةوهةر، ئةوا بةهاكةي دةبوو بة كةمتر لة بةهاي خشت
بةطـــشيت، هةرضـــةند هيـــزي كـــاري بةرهةمهينـــةر طـــةورةتر يب، كـــايت 

دايةيت ئــةو كــارةي ، كــورتتر دةيب و ضــةنثيويــست بــؤ بةرهــةمهيناين ســنفيك
ــبةهاكةيــشي نزمتــر   وتيدايــة، كــةمتر ضةوانةيــشةوة، هةرضــةند. تدةبيبــة ثي 

ــضووك  ــار، ب ــةري ك ــزي بةرهةمهين ــهي ــةمهيناين  تر يب، ك ــؤ بةره ــست ب ايت ثيوي
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ــاتر ــنفيك، زي ــةرزترس ــشي، ب ــةنداية.  دةيب و بةهاكةي ــة، ض ــةهاي كةوات يت ب
ــتة  ــةك، أاسـ ــةر كاآليـ ــاواز دةيبهـ ــةنداوخؤ جيـ ــة ، وةك ضـ ــار و بـ يةيت كـ

  .ثيضةوانةشةوة، لةطةل هيزي كاري بةرهةمهينةري ناو كارةكة
ــ  ــة كاكلَــ ــستا لــ ــشتنيئيــ ــةها تيطةيــ ــاركردن: ةي بــ ــصواين كــ  و ثــ

  . ماوةي كاركردنة: ضةندايةتييةكةي
               ،ناين هـةيبك لـة شـتةكان، بـةهاي بـةكارهيهةر شـتي ئـةوةي   بـة دةكري يب

ئــةوةي    ســوودي  بــؤ مــرؤظ   ة،ة بةســ بــؤ ئــةو .بــةها يب بــةيب ،هــةيب
ــةكيلَأاو    ــيت نـ ــا و دةشـ ــةي يب، وةك بـ ــةرئةجنامي كارةكـ ــةوزةآلين  وسـ  سـ

، هــةروةها دةكــري شــتيك لــة شــتةكان. هتــد... وسرووشــيت يــان  دارســتانةكان
ــوودمةند ــاال يب   س ــةوةي ك ــة يب ئ ــرؤظ يب، ب ــاري م ــةمي ك ــةر .  يب و بةره ه

ة، يطاي بةرهةمةكةيــةوة ثيداويــستةكاين خــؤي ثــأ بكاتــةو    كةســيك، بــةأ 
بـؤ ئـةوةي كاآليـةك بـة        . دةهيين، نـةك كـاآل    ، بة بةرهةمـ   يشبةهاي بةكارهينان 

ــةم    ــةكارهينان بةره ــةهاي ب ــةا ب ــةك ت ــري، دةيب ن ــةم ين ــري، بةره  ين
اي ، واتـة بـةه    ينـديت   بـة بةرهـةم    بةهاي بةكارهينان بـؤ كةسـاين تـر       بةلَكو  

  .بةكارهيناين كؤمةآليةيت
ئةطــةر .  طــةر ســوودمةند نــةيب،ايب بــة بــةهانــ، لــة دواييــدا، هــيض شــتيك

ســوودمةند نــةبوو، ئــةوا ئــةو كــارةي تيدايــة، بــة خــؤأايي تيــدا خــةرجكراوة و 
  .لةثاشاندا نايب بة خولَقينةري بةها
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ــة  ــةرةتاوة، ل ــةوت س ــتيكي دوو أوو دةرك ــاآل وةك ش ــةكارهينان و .ك ــةهاي ب  ب
 لةثاشـاندا بينيمـان، كـةوا كـار، تـا ئـةو أادةيـة، خـؤي وةك                  .بةهاي طؤأينـةوة  

 ،تــة خــاوةين هــةمان ئــةو دياردانــةكــة بــةها دةردةبــأيكــة خــؤي يضــيتر نابي 

  ــدةطري ــةكارهينان وةري ــةهاي ب ــةري ب ــم  . وةك خولَقين ــةم كةس ــن يةك ــة م ، ك
ــيوةيةكي      ــويين، بةش ــؤي دةن ــاآلدا خ ــةناو ك ــة ل ــار ك ــةي ك ــيت دواليةن سرووش

ــنأةخ ــة بسةمل ــالَي تةق . صنمةطران ــة، خ ــةم خالَ ــايتَ ئ ــدا  يك ــة دةوري ــةو ب نةوةي
  .تيطةيشنت لة ئابووري سياسي دةسووأيتةوة، دةيب ليرةدا أؤشنتر بكريتةوة

   يةكةمةكــةيان . تر كــةتانك و دة مــةدةبــا دوو كــاآل وةربطــرين، كراســي
تر مةكــةيان، بةشــيوةيةك، ئةطــةر دة مــةبــةهاي دووبةرابــةري هةيــة لــة دووهة

  .ة=W٢، كراسةكة و=Wكةتانةكة
ــؤ ث  ــة ب ــةهاي بةكارهينان ــةكة ب ــةت كراس ــستييةكي تايب ــةوةي ثيداوي  أكردن

ــةر ، و ــة ضــاالكي بةرهةمهين ــة ل ــة مةبةســت، ،ســةرئةجنامي جــؤريكي تايبةت  ك
ــةرئةجنامي ك ــيواز و س ــاريكراوةش ــةي دي ــةو . اركردنةك ــة، ئ ــة  ئيم ــة ل ــارة ك ك

ــدا ــةمي بةكارهينانيــ   يةكانةكاني ــةهاي بةره ــة ب ــان ل ــةوي،دا ي ــة  دةردةك  ب
لــةم بؤضــوونةوةوة، بــؤ كاريطــةري . ئاســاين نــاوي دةنــيني، كــاريكي ســوودبةخش

  .سوودةكاين دةأوانني
بـــةهاي دوو  ضـــؤنايةيت ،هـــةر وةك ضـــؤن  كـــراس و ثارضـــة كةتانةكـــة

رهيناين جيــاوازن، بةهــةمان شــيوةش، ضــؤنايةيت كــاري بةرطــدووري      بــةكا
ــاري ض  ــة ك ــاوازة ل ــراس، جي ــةك ــسازي كةتانةك ــةر ات. نين ــةئةط ــةم دوواي  ، ئ
، نةبونايــة،  و دوو ضــؤنايةيت كــاري ســوودبةخششــتة، دوو بــةهاي بــةكارهينان

ــةكتر    ــيت ي ــة ئاس ــدةتواين ل ــةرطيز نةيان ــنت ،ه ــاآل أاوةس ــراس .  وةك دوو ك ك
ــة ــضوو،    لَلةط ــةكارهيناين لةيةك ــةهاي ب ــةوة؛ دوو ب ــراس ناطؤأدريت ــةمان ك  ه
  . ناطؤأدريتةوةدا يةكترلةطةلَ

،  و يــان جةســتةي كــاآلدا فرةضةشــنةكاين بــةهاي بةكارهينانــلــة نــاو طــشت
 ، فرةضةشــنة طــويرةي أةطــةز، شــيواز، خيــزان و بــ،بةطــشيت، شبةهــةمان شــيوة
ئــــةو-يت كــــاركردندابةشــــكردين كؤمةلَةاليــــة-دةردةكــــةوي ة،بــــة يب 

ــاآل ــةمهيناين ك ــايب  بةره ــارادا ن ــة ئ ــةمهيناين  . ل ــووين بةره ــةرجي ب ــةوة م ئ
كاآليــة، بــةآلم بةرهــةمهيناين كــاآل، مــةرجي بــووين دابةشــكردين كــاري        
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ــة ــةيت نيي ــيوةيةكي    . كؤمةآلي ــار بةش ــدا، ك ــدي ديأين ــةي هين ــاو كؤمةلَط ــة ن ل
ــةوةي ب  ــةيب ئ ــكرابوو، ب ــةيت دابةش ــاآل كؤمةآلي ــة ك ــنب ب ــةكان ب ــا . ةرهةم دةب

ــة        ــار ب ــدا، ك ــةر كارطةيةك ــة ه ــةوة، ل ــاو ينين ــةكي بةرض ــرةدا منوونةي لي
ــةوةوة    ــكردنة لـ ــةم دابةشـ ــةآلم ئـ ــكراوة، بـ ــي دابةشـ ــيوةيةكي أيكخراوةيـ شـ
 ســةرئةجنامي نــةطرتووة كــة كريكــاران وةك تــاك بةرهةمــةكانيان لةطــةلَ      

ــةكتر ــةوةداي ــةربةخؤ .  دةطؤأن ــة س ــةا بةرهةم ــتراوةكاين  ت ــةك نةبةس ــة ي  ب
  . دةردةكةون، بؤ طؤأينةوةوةك كاآليةكلة ئاسيت يةكتردا،  ،كاري تايبةت

، كـــاريكي دالـــةناو بـــةهاي بـــةكارهيناين هـــةر كاآليةكـــ: وةك بينيمـــان
كــة هةيــة  يــان ضــاالكييةكي بةرهةمهينــةر    هةيــة،ســوودمةندي تايبــةت 

ــ ــتيكي تايبةهـ ــةاوجوويت مةبةسـ ــةهاي بةكارهينانـــ . تـ ــاتوانن بـ ةكان نـ
 وةك كــاآل أاوةســنت، تــةا ئةطــةر لةهةناويانــدا كــاريكي دالةبةرامبــةر يــةكتر

سوودمةندي جياواز هةيب      .  
ــرن،      ــاآل وةردةط ــيوةي ك ــشيت، ش ــةكان بةط ــة بةرهةم ــةدا ك ــةو كؤمةلطايان ل

ــدا   ــة كؤمةلَطةيةك ــة ل ــيار،    ،وات ــة فرؤش ــيب ب ــةريك دةيب ب ــةر بةرهةمهين  ه
ــةناو جــ   ــاوازي ل ــشةكان  جي ــارة سوودبةخ ــاين ك ــةجي  داؤرة جياوازةك ــة جيب  ك

دةكـــرين، بةشـــيوةيةكي ســـةريةخؤ لةيـــةكتر، بـــؤ بازرطـــاين تايبـــةت بـــة 
ــةدةكةن   ــان، طةش ــةرة ئازادةك ــؤ     . بةرهةمهين ــة ب ــةم جياوازييان ــيم ئ ــن دةلَ م

ثــةلوثؤدار طةشــةدةكةن، واتــة بــؤ دابةشــكردين كؤمةآليــةيت   سيــستيميكي فــرة
  . كاركردن

 ،هــيض جياوازييــةك بــؤ كراســةكة نييــة، بةرطدوورةكــة لةبــةري بكــا، ثاشــان
ــةكارهينان   ــةهاي ب ــةدا، وةك ب ــاري بةرطدوورةكــة، لةهــةردوو حالَةتةك ــان كأي ي

ــ  وة، ثةيوةنــدي لــة نيكردين هةيــة و بةهــةمان شــيــةو كــارتي وان كراســةكة و ئ
ــاطؤأي، ضــونكة درووســتكردين ثيــشةيةكي تايب كــارةي بةرهةميــ ةتــة دةهيين، ن

 ،لةبـةركردن مرؤظـي ناضـاركرد خـؤي بثؤشــي      لـةو أؤذةوة كـة ثيويـسيت بـةرط    و
ــووة ــةكاين   ب ــة بازن ــةك ل ــة بازنةي ــاركردن   ب ــةيت ك ــكردين كؤمةآلي .  دابةش

ــةر     ــةوةي ه ــةيب ئ ــتكردووة، ب ــؤي درووس ــؤ خ ــي ب ــرؤظ كراس ــالَة، م ــةزاران س ه
،  يـان  راسبـةآلم ض كـةتان يـان كـ        . مرؤظيك، لةو ثينـاوةدا، بـيب بـة بةرطـدوور         

ــة تومخــةكاين  ــك ل ــةكان،هــةر تومخي ــةن سرووشــتةوة،  ســةروةتة مادديي  لةالي
مــان نــةدرايبنــةري تايبــةتكــاري، هةميــشة ثيوهــؤي بــووين بــووة ، بةرهةمهي 

ــاجني ــداريئام ــاددة مولَك ــةو م ــة  ئ ــووة ك ــتييانة ب ــةلَ   سرووش ــستثيلةط ة يوي
  . تطوجنيدةتايبةتييةكاين مرؤظ 

ــكــار، وةك بةرهةمهينــة ــةهاي ب ، بةشــيوةيةكي ةكارهينان و سوودبةخــشنري ب
ظـة و    مرؤ  مـةرجي ذيـاين    سةربةخؤ لـة هـةر فؤرميـك لـة فؤرمـةكاين  كؤمةلَطـة،             

ظ و ؤ مــاددة طؤأينـةوة لـة نيـوان مــر    بـؤ ثيداويـستيكي سرووشـيت هةتاهةتاييـة   
  . ، واتة ثةيوةندي درووسكةري ذياين مرؤظايةتييةداسرووشت

هتــد، واتــة جةســتةي كــاآل، ...كــراس وةك كــةتان و ،بــةها بةكارهينــةرةكان
 ئةطـةر    و كـار،   اددةي سرووشـيت  مـ : وخم ثيكهـاتوون  ةيوةنديطةليكن، لـة دوو تـ     ث
ــنني ــراس و    ،ي ــةناو ك ــة ل ــةوة ك ــةم بكةين ــشةكان ك ــارة سوودبةخ ــةرجةم ك  س

ئــةويش  مــاددي دةمينيتــةوة، ئــةوا هةميــشة ثامشاوةيــةكيكةتانةكــةدا هةيــة، 
  .و بةهيض شتيك قةرزاري مرؤظ نييةبة ئيمةي داوةشت  كة سرووةشتيك

ــدا،     ــة بةرهةمهينانةكةي ــواينَ ل ــرؤظ دةت ــةا م ــت،  ت ــودي سرووش وةك خ
ــ ، لــة كــايت هــةروةها، اتــة تــةا فــؤرمي ماددةكــان بطــؤأي وة بكــات، ومامةلَ

ــةكاناد ــتييةكانةوة،    افؤرمثيدانـ ــزة سرووشـ ــودي هيـ ــةن خـ ــشة لةاليـ ، هةميـ
ــشت ــيثي ــاوةي  . تواين دةكري ــة سةرض ــار، تاق ــة ك ــةمهيناين كةوات ــةهاي بةره ب

ــةكارهيناين ــةكانب ــت)وةلييــةم ثــييت( و وةك نييــة ســةروةتة ماديي ــار :( دةلَي ك
  . ية) و زةمني دايكيباوكي

ــاآل،  ــة ك ــستا ل ــا ئي ــؤ   دةب ــةوة ب ــوودمةند، بطةِريني ــتيكي س ــةريني وةك ش  ط
  .بةهاكةي

اسـةكة، دوو بةرابـةري بـةهاي       ئيمة طرميانـةي ئـةوةمان كـرد كـة بـةهاي كر            
 زييـةكي ضـةندايةتيية و هيـشتا       تـةا جياوا   ثارضة كةتانةكةيـة، بـةآلم ئةمـة      
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ــةو ــةي ئ ــةطرنطيي ــةبريمان .  نيي ــرةدا ب ــةهاي    لي ــةر ب ــةوا ئةط ــةوة ك دةهينين
ــيك ــة  كراس ــةري دة م ــة دووبةراب ــسان يب ب ــست   يةك ــةوا بي ــة، ئ تري كةتانةك

 ئةطـةر وةك بـةها      .زي بـةهاي هةيـة     وةك كراسـةكة هـةمان بـةر       ،تري كـةتان  ةم
ســةيري كــراس و كةتانةكــة بكــةين، ئــةوا هــةردووكيان هــةمان جةوهــةرن و دوو 

ــأيين ــنن دةرب ــاريكي هاوضةش ــةي ك ــاري   بةر. بابةتييان ــنني دوو ك ــدووري و ض ط
 جاريــك بــةآلم هةنــدي بــارودؤخي كؤمةآليــةيت هةيــة، هــةمان مــرؤظ جيــاوازن،

ئةمــة جــؤرة بــارودؤخيكي كؤمةآليةتييــة، . ةســاز بةرطــدوورة و جــاريكيتر ضــنني
كـة، نـةك                  يتيا طؤأانكـاري سـاكاري كـاري تاكيكـاري  دا ئةم جؤرة كارانـة، تـة

ــان،   ــة جياجياك ــري تاك ــةروةهاجيط ــةه ــةو كراس ــأؤ  ي ئ ــة ئيم ــة بةرطدوورةك  ك
ةأةنطــي دةكــات، تــةا فر لَــةي ســبةي درووســيتدرووســيت دةكــات و ئــةو ثانتؤ

 كـار لـة كؤمةلَطـة       ةبيـنني،  لةيةكـةم تيأوانينـدا، د     ثاشـان . كارة تاكييةكةيـةيت  
ــ    ــار، دةطؤأي ــةر ك ــوازي لةس ــي داخ ــة ثي ــةرمايةدارييةكةماندا، ب ــوازي تس ؛ داخ

ــي   ــاري مرؤي ــة ك ــاريكراو ل ــيكي دي ــةر بةش ــلةس وةي  ت دةكريــي ــة ش ــك ب جاري ،
ــيوةي   ــك بةش ــة و، جاري ــتكردين كراس ــةم   درووس ــا ئ ــةتان، ج ــتكردين ك  درووس

نة هـةر طؤأنكارييـةك لـة شـيوةي كـار بكـا، لـة هـةموو حالَةتيكـدا                بةيةكطةيشت
  .تهةر أوودةدا

ــنني   ــابكةين، دةبي ــةوردي تةماش ــةر ب ــةر،  ئةط ــاالكييةكي بةرهةمهين ــةر ض  ه
ــةر بةخةرجــداين هيزيكــي    ــؤركي سوودبةخــشييةكانيان، ه ــة م ــدان ب طوي ــةيب ب

ــة ــاوازن    . مرؤيي ــةتان جي ــراس و ك ــتكردين ك ــةوةي درووس ــةرةأاي ئ ــةآلم،س   ب
ــةردووكييان ثيكةوة ــداني،ه ــةي كيخةرج ــار و   بةرهةمهينةران ــازوو، دةم ــشك، ب مي

ــرؤظن  ــيت م ــةردووكيان، ؛ دةس ــةم أووةوة، ه ــان ل ــي هاوت ــاري مرؤي ــةو . دوو ك  ئ
ــةرة         ــاالكيية بةرهةمهين ــة ض ــزاوتين ل ــيوةي ب ــة ش ــة ك ــاري مرؤيي ــزي ك هي

 تجياوازةكاندا دةطؤأي        طةيـشتبيزياد يـا كـةم ثي اكو بتـواينَ لـةم يـا       ، تـ  ت، دةيب
، كــاري  بةشــيوةيةكي ســادة بــةآل بــةهاي كاآلكــان.ت خــةرجي بكــاةو شــيوةيةلــ

ــرؤظ بةرجةســتةدةكات، واتــة، بةطــشيت خــةرجكردين هيزيكــي مرؤيــي   هــةر. م

ـ      وةك ضؤن ذةنةأالَ يـان خـاوةن بانـك          ، أؤلَيكـي طـرنط    دا لـة كؤمةلَطـةي بؤرذوازي
ئــةم ، هــةمان تظ أؤلَيكــي زؤر بــضوك دةطيأيــيانــدا، مــرؤامبةربةردةطيــأي و لــة 

ـ  دا لة طـةلَ كـاري مرؤييـ       ةشت ـزة سـادةية        كـار، . ت دةكريية خـةرجكردين ئـةو هي 
 لـة   تكي تايبـةيت هـةبي    مولَكايةتييـة ئـةوةي    بـةيب    .كة هةر مرؤظيـك هةيـةيت     

ــةكردنيكي ــتةييةكةيداطةش ــة جةس ــتة  . ئؤرطان ــديأاس ــذةي مامناوةن ــادةي أي  س
ــار  ــة وخــودي ك ــ آلت ول ــةي دةطؤأي ــدا كارةكتةرةك ــةرخة جياجياكان ــةآلم ت ض ، ب
ــشة، ــةهةمي ــةكي ديــاركراودا ناو ل ــنوورداركراوة كؤمةلَطةي ــاري. ، س  ئــالَؤز، ك

لة هيزيـك لـة هيزةكـاين كـاري سـادة، بـة دةربـأينيكيتر،               هيضيتر نيية، بيجطة    
ــةنداين ــدة(دووض ــةندايةتييةكي  )دووئةوةن ــة ض ــيوةيةك ك ــادةية، بةش ــاري س   ك

. دا ضـةندايةتييةكي طـةورةي كـاري سـادة         هاويةكـة لةطـةلَ    ،كةم لة كـاري ئـالَؤز     
ــةردةوام   ــة ب ــة ب ــةم طؤأانكاريي ــة ئ ــشامناندةدةن ك ــةكان ثي .  أوودةدةنيئةزموون

ــ   ــالَؤز بي ــاري ئ ــةمي ك ــةك بةره ــا كاآلي ــةآلم بتب ــةكي  ، ب ــة أيذةي ــةي، ب ةهاك
أيذانـة كـة كـارة      ئـةو    .بـة هاوتـاي بةرهـةمي كـاريكي سـادة         ، دةيكـا    دياريكراو
ـ      جؤربة ـ      ، بـةو مانايـة    تجؤرةكان بؤ كاري سـادة دةطؤأي ، بـة   يةي كـة يةكـةي ثيوان

ــ ــاي ثأؤســةي كؤمةلَط ــ أيط طري دةبيــي ــةوة، ج ــسةري بةرهةمهينةران  و تة و لةثشت
، دةيب داكردنةوةي بــةها لــةكايت شــي، بؤيــة،تبــاو دةردةكــةويوةك زاراوةيــةكي 

ار، بـةوةي هيـزي كـاري سـادةية، ضارةسـةر            هيـزي كـ    ينهةر جؤريك لـة جؤرةكـا     
  .بكةين

 بــةهاي ، لــةداةهاي كــةتان و كراســةكة بــ جيــاوازي لــة وةك ضــؤنكةواتــة،
ردوو ، جيــاوازي لــةنيوان هــةش، بةهــةمان شــيوةكراوةتــةوةبــةكارهينانيان بةتالَ
ــشة ــكلَة سوودبةخ ــدةكريتداكةيانش ــنني ، بةتالَ ــدووري و ض ــة بةرط ــازي ، وات . س

،  دا ثارضــة كــةتان و كراســةكة بــةهاي بـةكارهيناين كيان لــةوووةك ضـؤن هــةرد 
، )جـــؤخ(تيكـــةلَن لـــة ضـــاالكي بةرهـــةمهيناين تايبـــةت و لةطـــةل ثـــةت و

ــيوةي   ــةمان ش ــدي و ه ــة، ثةيوةن ــان هةي ــاشكاركردني ــوين  ئاوةه ــارة ش ــةو ك  ئ
تةوانةي ناو ئـةم بةهايانـة، ضـيتر ثةوةيندييـةكي بةرهةمهينةرانـة بـة ثـةت                ث



                                                                         óîbàŠó    @RS@                                                óîbàŠó   RT  

 

 

ــؤخ(و ــة)ج ــةلَكو  ةك ــة، ب ــؤي وة نيي ــةا خ ــةرجكردينوةك ت ــي  خ ــزي مرؤي هي 
تدةردةبأي.  

ــبةرطــدووري ، كــراس و ثارضــةي كــةتان درووســتدةكةن، ضــونكة  سازي و ضنين
ــؤ        ــةهايان ب ــةآلم دوو ب ــة، ب ــان هةي ــيفةيت جياوازي ــوأةواين، دوو س ــة أيك ب

ة ، بـةوةي كـ    تةتة هاوبةشـةكةيان نـةبي    درووست ناكةن، تةا بـة أيطـاي خةسـلَ        
   .دوو هيزي كاري مرؤيني

كـراس و ثارضـة كةتانةكـة بةطـشيت تــةا بـةها نـني، بـةلَكو هــةردووكيان        
ميانةكـــةمان، بةهايــةكي خــاوةن ثيــوةريكي ديـــاريكراون و بــة طــويرةي طر     

ــ ــةريكراسـ ــة ١٠ ةكة دووبةرابـ ــةتري كةتانةكةيـ ــة . مـ ــة لـ ــةم جياوازييـ  ئـ
ةوةوة هــاتووة كــة ثارضــة ئــةم جياوازييــة، لــ طويــوة هــاتووة؟ بــةهاكانيان، لــة

ــزي كــاري نــا  ا نيــوةي هيوةيةك، كةتانةكــة تــةدايــة، بةشــيو كراســةكةي تي
ــ ــةمهيناينتدةبيـ ــؤ بةرهـ ــار بـ ــةري هيـــزي كـ ــةرجكراوي، دووبةرابـ ــؤ  خـ  بـ

  .تبكري تييدا خةرج ،يدرووستكردين ثارضة كةتانةكة
ــارةي وا  ــةر ئـــةو كـ ــة، بةهاكـــةي  كةواتـــة، ئةطـ ــةناو كاآلكـــةدا هةيـ  لـ

ــةث ــةوةي ث-،يوريتنـ ــةوة ئـ ــةهاي بةكارهينةكةيـ ــة بـ ــدي بـ ــةةيوةنـ  - هةيـ
 ين بـةهاي يةكـةميان، تـةا       ثيـوا  بةوةنةبيت كـة ثؤليكـة، ئـةوا بـة نيـسبةت          

كةمـــدا، مةســـةلةكة  لـــة حالَـــةيت ية.ريـــتوةك ضـــةندايةيت نـــةيب، ناثيو
ةمدهينـدريت   ضـؤن كـار دةكـري و ضـي بةره          ين ئـةوةوة هةيـة    ثةيوةندي بة زانـي   

.  هةيــةوةنــدي بــة ضــةندايةيت مــاوةي كارةكــةوةيلــة حالَــةيت دووهةمــدا، ثةو 
بةهاي هـةر كاآليـةك، تـةا ضـةندايةيت ئـةو كـارةي تيـدا               لةبةر ئةوةي زؤري    

ــةرجكراوة،  ــة خـ ــتةكـ ــات وبةرجةسـ ــة أي دةكـ ــان بـ ــةكي  دةيب كاآلكـ يذةيـ
  .، بةهايةكي يةكسانيان هةيبدياريكراو

ــة    ــةر ل ــزي بةرهةمهين ــةر هي ــشانة  ئةط ــارة سوودبةخ ــةو ك ــةموو ئ ــة داه  ك
، بـــة نـــةطؤأي مبينيتـــةوة، ئـــةوا تدرووســـتكردين يـــةك كـــراس دةخيوازيـــ

ــةند ــةكة ض ــةهاي كراس ــةلَايةيت ب ــ  لةط ــادبووين ذمارةكةي ــا دا زي ــاد دةك . ، زي

 ٢(، ئـةوا دوو كـراس      بةرجةسـتة بكـا    داأؤذي كـار  يـةك   لـة   )X( يةك كراس ئةطةر  
X( ــتةدةكا و ــيوةية بةرجةس ــةم ش ــةر ب ــة  .. .ه ــةو طرميان ــان ئ ــةم جارةي ــا ئ  ب

تكردين كراسـيك بـة دوو بةرابـةر يب يـان           بكةين، كة كـاري ثيويـست بـؤ درووسـ         
ــةم  ــك ــؤ ني ــردو . وةييب ب ــدا، وةك أاب ــةيت يةكةم ــة حالَ ــةهاي و، ل ــةكةب  كراس

 لــة حالَــةيت دووهةميــشدا، دوو   كةوي بــةهاي كراســة ابــةردةيب بــة دووبةر
 داةرضـي كراسـةكة لـة هـةردوو حالَةتةكـة         كراس، بةهاي يـةك كراسـي هةيـة، ط        

       ،هــةمان خزمــةتطوزاري دةكــةن و ئــةو كــارة ســوومةندةي يلَ ئةجنامــدةطري
هةمان جـؤري هةيـة، بـةآلم ضـةندايةيت ئـةو كـارةي تيـدا خـةرجكراوة، وةك                  كة

  . خؤي نةمايةوة
ــةكارهينان،     ةبةلَطةن ــةهاي بـ ــة بـ ــر لـ ــةندايةتييةكي زؤرتـ ــستة، ضـ ويـ

؛ بـة دوو كـراس، دةتـوانني دوو         تتر بـؤ خـؤي ثيكـدةهيني      سةروةتيكي مـاددي زيـا    
   ا يــةك ثياومــان ثــيــةرطثؤش بكــةين، بــةآلم بــة يــةك كــراس، تــة ثيــاو ب

  ...بةركثؤشدةكري و هتد
لـة هـةمان كاتـدا     -زيـادبووين ضـةندايةيت سـةروةيت مـاددي        دةكري-   بـيب ،

ــووين بةها   ــؤي نزمب ــة ه ــكب ــةم . ةوةةي ــةوةبزئ ــةووتن ــؤركي ، ناكؤك ــة م   ل
ــارةوة سةرضــاوة ــة  كــة  .ي طرتــووةدوواليةنــةي ك ضــاالكي كــاري ســوودبةخش، ل

ــاريكر ــةنيكي دي ــاري   ودا، ازةم ــة ك ــةوة، وات ــزة بةرهةمهينةرةكةي ــة هي ــة ب أةهن
ــويرةي      ــة ط ــتةوخؤ، ب ــيوةيةكي أاس ــة ش ــدا، ب ــةكي فرةيي ــة ثلةي ــوودمةند، ل س

. هةمـةكان دةبيـت بـة سةرضـاوةي بةر      ون يـان كـةمبووين هيـزي كارةكـةي،          زيادبو
ــةر  ــاري بةرامب ــة، طؤأانك ــةم هبةم ــةرةدال ــزة بةرهةمهين ــةرطيزي ــيوةي  ه ــة ش  ب
ـ   كار أاستةوخؤ، كردين نابيلـةناو بـةهادا بةرجةسـتة        بةسـةر ئـةو كـارةي وا       تتي 

ــووة ــاتي. ب ــولَكي   ك ــةمهينان، م ــزي بةره ــؤرمي كيش هي ــثيكراو و  ف ــاري هةس ك
، تــا ةوة بةســةر كــارتهــةبينــةتواينَ كــارتيكردين كــة  ئاســايية ســوودمةندة،

ــشةكةي  ــة سوودبةخ ــة فؤرم ــةي وا ل ــةو كات ــؤرة  دائ ــةر ج ــةوة و ه ــةم دةكريت ، ك
  هةميـشة  يتة سةر هيـزي كـار كـة لـة هـةمان كاتـدا أوودةدا،              بش ب يةكيطؤرانكاري
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ــخــودي بةهاكــةلــةناو  ئةطــةر اد بــةآلم لــة هــةمان كاتــ.تدا بةرجةســتة دةبي ،
  . كارهيناين زياترمان دةدايتَهاي بة بة ئةواهيزي كارةكةي كةم بكاتةوة

ــةر طؤأانكار ــة   ه ــدا، ل ــزي كاركردن ــة هي ــةك ل ــةِريي ــاو  يف ــاد دةك ــار زي  ك
ــةكاره  ــةهاي ب ــدايتَلةثاشــاندا، ضــةندايةيت ب ــارةي دةمان ــةو ك ــاد يناين ئ ، زي

 دةكــا و بــةهاي ئــةو ضــةندايةتيية كــة بــةو جــؤرة زيــاد دةكــا، كــةم دةبيتــةوة 
 ئةطــةر بةرهــةمهيناين كــةم ببيتــةوةو   بــؤ ئةطــةر كــؤي كــايت ثيويــست   

  . ت، هةمان ئةم شتة أوودةدابكةينةوةمةسةلةكةمان ثيضةوانة 
ا هيــزي كــاري مرؤييــة بــة مانــ ، لــة اليةكــةوة، خــةرجكردينهــةموو كاريــك

، هــةمان كــاري مــرؤظ يــان كــاري دةروونييةكــةي و لــةناو ئــةم تايبةمتةنديــةدا
تــرةوة، هــةر  لةاليــةكي. ســتدةكاتمرؤظــي تةجريــدكراو، بــةهاي كاآلكــان دروو

ــك ــتكاري ــزي مرؤيب كي د، خــةرجكردين هيــاجني ــؤرمي ئام ــةناو ف ــاريكراوداو  ل ي
  و ســوودبةخش، بــة شــيوةيةكي كــؤنكرييت، كــاريلــةناو ئــةم تايبةمتةنديةشــدا

نينان يان سوودمةند بة بةرهةمدةهيتبةهاي بةكارهي.  
           كـاآل سـوودمةند يب ك، دةيبش هةموو شـتيبـة بـةها، بةهـةمان          ثي تـا بـيب

 تـا ثـأ بـة       ر شـتيك، دةيب سـوودمةند يب       هـة  شيوةش، ثيش ئةوةي كار بـيب بـة       
ز و كاري مرؤيي دابنريسيت ووشةكة، بة خةرجكردين هيتثي. 
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ــن،      ــاآليي وةك ئاس ــتةي ك ــان جةس ــةكارهينان ي ــةهاي ب ــيوةي ب ــاآل، بةش ك
 ئةمانـة . انة سرووشـتييةكةي  ئـةوة فؤرمـة   . دةبـن  هتـد لـةدايك   ...طـةمن و  كةتان  

ــونكة  ــاآلن، ض ــة ك ــةكارهينانن  جووت ــيت ب ــةمان كات و ش ــشلةه ــةلَطري دا ي ه
هــةر بؤيــة دةتــوانن تــةا وةك كــاآل دةربكــةون يــان تــةا بــنب بــة  . بــةهان

فـؤرمي  سرووشـيت     : خاوةين فؤرمي كاآل، كـايتَ دةبـن بـة خـاوةين جووتـة فـؤرم              
  ١. بةهاي فؤرمو

ظيتيــب (لــة كــة بــةهاي كاآلكــان هةيانــة، لــةوةدا خؤيــان يانةيئــةو أاســتي
  . ٢ت، كة مرؤظ نازاينَ لة كوي ثةيدا دةبيةوةجودادةكةن)هورتيك

، دا جةســتةي كــاآلبــة طــويرةي نــاكؤكي لةطــةل هةســتياري زةقــي ماددييــةيت
–. ةي مــاددةي سرووشــيت نــاتواينَ بــضيتة نــاو بةهاكــ     هــيض ورديلةيــةكي 

 كاآليــةك بةدةسـتةوة بطــرين و بــة ئــارةزووي خؤمــان  تــةا دةتــوانني -كةواتـة 
ــةروخوار ــ يس ــتيكي ، وةك ةوةبكةين ــةها ش ــاوةن ب ــة ، خ ــشنت  ب ــة تيطةي دوور ل
ــةوة ــةبريمان ي .دةمينيت ــةر ب ــةوة،ئةط ــاددةي   نين ــاوةن م ــةا خ ــان، ت  كاآلك
اري مرؤييــة، ةي كؤمةآليةتييــة، واتــة، كــ دةربــأيين هــةمان يةكــ هــةربــةهان،

دةبيتــة مةســةلةيةكي بةلَطةنةويــست كــة ئــةو كــارة مرؤييــة تــةا لــة        
لـة أاسـتيدا،    . ت دةردةكـةوي  دا كـاآل  ثةيوةنديية كؤمةآليةتييـةكاين كـاآل لةطـةلَ      

 يــان لــة ثةيوةنــدي طؤأينــةوة لــةنيو كاآلكانــدا،  ،ؤأينــةوةطئيمــة بــة بــةهاي 
ئيمــة .  نــاوي بدؤزينــةوةثيكرد، تــا شــوين ثةجنــةي بــةها شــاراوةكةيمادةســت

  .ينةوةص بطةأدةيب ئيستا بؤ ئةو فؤرمة دةركةووتووةي بةها
ــةك  ــةر مرؤي ــةزان بيــ  ه ــةند ن ــاآل  ت، ض ــةوا ك ــةهاي  ، دةزاينَ ك ــؤرمي ب ف

ــة و لــ   ــدي هةي ــةأي ناكؤكي ةوتايبةمتةن ــةث ــةلَداي ــتيية   لةط ــيوة سرووش  ش
ــ ــتماندافرةأةنطةكانيـ ــيوةي دراوة: ، مةبةسـ ــةلة. شـ ــستامةسـ ــة كة ئيـ  ئةوةيـ

ــةوةي   ــتني ب ــي     هةس ــةرطيز ثي ــؤرذوازي ه ــابووري ب ــسيت ئ ــستا زان ــا ئي ــة ت ك

                                                 
ئةو ئابووري ناسة دةطمةنانةي كة ويستويانة وةك بايلي شيكاري شيوةي بةها بكةن، نةيانتوانيوة /  ١

ئةوةي هةميشة بةها و شيوةكةيان تيكةلَ كـردووة؛        يةكةم، لةبةر   : بطةن بة بة هيض ئةجنامطريييةك    
دووهةم، ضونكة، لة ذير كارتيكردين ضاالكي ثراكتيكي شأانةي بؤرذوازيدا، هةر لة سةرةتاوة تةا             

قودرةمتةنـدي بـة هـةبووين ضـةندايةيت، بـةها       .((بايلي دةلَـي  . ي. بايةخيان بة ضةندايةيت داوة   
   P١١,١٨٣٧ ,Money and its vicissitudes. London)). ثيكدةهينيت

  .٦٢، نومايشيز٣، بةشي يةكةم، أستةي ))ثاشا هاينريشي ضوارةم(( شكسثري/  ٢
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ــتاوة ــةوة :هةلَنةس ــوونبةلَطةهينان ــ و بةدواض ــاتين ف ــةر ثيكه ــةهاي  لةس ؤرمي ب
 يين بــةهاي نــاو ثةيوةنــدي كاآلكــانثةأةســةندين دةربــأي دراو، واتــة، شــرؤظة

ـ             دراودا بةرجةسـتة     كـة لـة    ةوةبكةين لـة دةسـتثيكة سـادة و كـةم دةركةوتووةكةي
 بــةم شــيوةية، لةهــةمان كاتــدا، مةتــةلَي .فؤرمــة كويركةرةكــةي دراوبــووة تــا 

  .دراو دةدؤزريتةوة
ــ   ــةهاي كاآليةك ــدي ب ــاآل، ثةيوةن ــدي ك ــاكارترين ثةيوةن ــشيت، س ــةةبةط   ك

 .طــرنط نييــة ض كاآليــةكئيتــر ،  دايــةتــر يــةكيكاآلتاقــة  فرةأةنطــي لةطــةلَ
ــان ثة  ــةها ي ــدي ب ــدييوةثةيوةن ــن ــاآل ةوة طؤأين ــةنيو دوو ك ــاكارترين دا ل ، س

  .دةكا ثيشكةشةكاين بةهاي كاآليةكي دياريكراومان دةربأين لة دةربأين
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X كاآليA = y كاآلB يان ، :x كاآليA =بةهاي كاآلي B  هةيةي .
  )كةتان، يةكسانة بة بةهاي كراسيك مةتر٢٠،  يان كراسيك=مةتري كةتان٢٠(واتة
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ñóØòŽïèìbè  
يــة،  دا بــةها ســاكارة لــةناو ئــةم فؤرمــة،فؤرمــةكاين بــةهاــيين هــةموو 

  .لة أاظةكردنيدا سةخيت دةبيننيبؤية 
ــةت     ــةيةكي ك ــردووة، ثارض ــان ك ــةي ديارمي ــةو منوونةي ــويرةي ئ ــة ط ان و ب

ــاوازن ــأ و) ب(و) ا(كراســيك، دوو كــاآلي جي ــاواز دةطي ــي جي ــة أووين دوو أؤلَ . ن ب
ــ ثارضــة ؤي دةردةبــأي، ئةمــةش دةبيتــة  كةتانةكــة، لــة كراســةكةدا، بــةهاي خ

ــةم دةربأ  ــؤ ئ ــةك ب ــةماددةي ــةرييت  . ين ــي ئ ــة، أؤلَ ــاآل يةكةمةك ــايب(ك و )اجي
وةك ةكـــةميان  بـــةهاي ي.دةبيـــنن )ســـليب(دووهةمةكـــةش، أؤلَيكـــي نـــةرييت

  ذةيي دةردةكةويذةييـ            تبةهايةكي أيـ  دا يـان خـؤي لـة فـؤرمي بـةهاي أي ت دةبيني. 
ــة ــاآل دووهةمةك ــاوكيش  وةكشك ــشدا   ه ــؤرمي هاوكي ــة ف ــؤي ل ــان خ ــا ي  كاردةك

تدةبيني.   
ــاوكيش    ــيوةي هــ ــذةيي و شــ ــيوةي أيــ ــتراو و ، دوو شــ أووي بةيةكبةســ

ن، واتــة، دوو جةمــسةري يــشةكتر ي بــةآلم لةهــةمان كاتــدا، دذياون،نــةترازليك
خؤيــان بةســةر ئــةو كــاآل  هــةمان دةربــأينن بــؤ بــةها؛ هــةردووكيان، هةميــشة 

 ثةيوةنـــدي  دابةشـــدةكةن كـــة ئـــةم دةربأينـــة لةنيويانـــداداجؤربةجؤرانـــة
 بــة ثارضــة يكانبــؤ منوونــة، مــن نــاتوامن بـةهاي ثارضــة كــةت . تدةمـةزريني دا

 . نييـة  بـةها دةربـأيين ةتر كـةتان،  مـ ٢٠=مـةتر كـةتان  ٢٠ .، دةرببـأم يككـةتان 
ــان دةلَي ــشةكة ثيم ــضةوانةوة، هاوكي ــتبةثي ــة،  ٢٠: ت ــضيتر نيي ــةتان هي ــةتر ك م
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ــة ــ٢٠جطةل ــةندايةيت م ــة، ض ــةتان، وات ــة  ةتري ك ــةكارهيناين ثارض ــاددةي ب  م
ــةكةتانةكة ــذةيي  .ي وةيةكي أيا بةشــيتــة ــري ــة دةك ــةهاي ثارضــة كةتانةك  ب

ـ  لةطـةلَ بأيت، واتة   ربدة ةيةكـة بـؤ ئـةوةي كـة ئـةم          طرميانئةمـة   . ترداةكي كاآلي
 لةاليـةكي .  هةيـة  داشـيوةي هاوكيـشي    لة  وةك داتـر   كاآليـةكي  لةبةرامبـةر كاآلية  

تــرةوة، كاآلكــةيتر كــة وةك هاوكيــشيك، أاوةســتاوة، نــاتواينَ لةهــةمان كاتــدا، 
ذةييــدا هــةبيئــةو كاآليــة نــاتواينَ دةربــأي بةهاكــةي . تلــة فــؤرمي بــةهاي أي

،ا ماددةي دةربأينيبت لة بةهاي كاآل يةكةمةكة دةكا بةلَكو تة.  
ــةتري كــةتان٢٠ : دةربــأيين ــان =م ــةتان، كراســ٢٠كراســيك، ي ــةتر ك يكة، م

مـةتر كـةتان،    ٢٠=كراسـيك :  يـةكتريان تيدايـة    لةأاستيدا دةربـأيين بةرامبـةري    
ين  بـؤ دةربـأي    ئةوسـا،  بـةآلم مـن دةيب    . مـةتر كةتانـة   ٢٠يان، بةهاي كراسـيك،     

ــش   ــةكة،  هاوكي ــةهاي كراس ــةر ب ــذةيي لةس ــارة   أي ــةم ك ــةر ب ــأم و ه ةكة وةطي
خـودي خـؤي    كـاآل بؤ  . ي دةبيـت بـة هاوكيـشةكةي      م، ثارضة كةتانةكة لـةبر    هةست

 لـة هـةردوو     داهـةمان كاتيـش   وة لة ،  داناتواينَ لـة نـاو هـةمان دةأبـريين بـةها          
  .ي دذ بةيةكنئةم دوو فؤرمة، زياتر دوو جةمسةر. ت، دةربكةويدافؤرمةكة
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ــةوةي ــؤ ئ ــأيينلة ب ــؤنييت دةرب ــةك ض ــةهاي كاآلي ــادةي ب ــد س ــة ثةيوةن  ي ل
ــاآلدا،   ــةهاي دوو كـ ــةوة، دةيب بـ ــة بدؤزينـ ــةجمار، بـ ــة  يةكـ ــي لـ  ضاوثؤشـ

ــةندايةتييةك ــةرجن، انيانض ــدةيانيس ــشيت   .ن ب ــةكان بةط ــةآلم ئابووريناس  ،ب
، داثةيوةنـدي بـةها   ، بـةوةي كـة لـةناو        ئةجنامـدةدةن بـة ثيـضةوانةوة      كارة   ئةو

يةتييةكي ديـاريكراو لـة دوو      دا ضـةن   كـة  دةثـشكنن، ئـةو بةشـة     تةا أيذةكـةي    
ئةوانـة لـةبريي دةكـةن، كـة ثـاش      . يةكـسانن  ي يـةكتر ، بـة دا كاآلجياوازيثؤيل  

دةةتـوانني  ، ئةوسـا    وةةاوازةكـان دةهينرينـة هـةمان يةكـ        شـتة جي   طةورةييئةوةي  

ان دةبـن و    وةك دةربأينطـةليكي هـةمان يةكـة، يةكـس        تـةا    .نييان بكـة  راوردبة
   .دةكري بثيورين
ــةر ــةتان ٢٠ئةط ــةتر ك ــيك م ــان كراس ــا، ي ــان٢٠= بك ــx، ي ــة بيتكراس ، وات
ــةندايةتي ــاري ض ــةكي دي ــةتان و ذمارةي ــة ك ــاريكراو ل ــراس، ييةكي دي ــة ك كراو ل

كــراس و ثارضــة كــة  ،هــاوكيش بكريــت يــك جؤرةبــ و هــةمان بــةهايان هــةبيت
ــة، وةك ــةها و كةتانةك ــةي ب ــة   ثيوان ــةمان يةك ــأيين ه ــيت  دوو دةرب  و دوو ش

  .  بنسرووشتهاو
  . بناغةي هاوكيشةكةيةكراس=كةتانئةوا

. نننــاتوانن هــةمان أؤلَ ببيــ، آلبــة يةكــسانكردين ضــؤنايةيت دوو كــابــةآلم 
ــ ــة دةردةبأيــ  ت ــةهاي كةتانةك ــ. تةا ب ــةلَ  ؤن؟  ض ــةي لةط ــة ثةيوةنديةك  ب

ــشي يــان لةطةليــدا دةطؤأدريتــةوةداكراســةكة لــةم ثةيوةندييــةدا، . ، وةك هاوكي
ــت بــة خــاوةن فــؤرمي بــووين بــةها و كر كي بــةهاداراســةكة دةبيضــونكة  شــتي ،

ــةا ــة، دةيب بةهــةمان شــت   بــةو جــؤرة،  ت لةاليــةكيترةوة، . وةك كةتانةك
ــ  ــان تا دةردةكــةويدنــأينيكي تايبةمتةبــةهاي تايبــةيت كةتانةكــة لــة دةرب ، ي

 وةك بــةها يــانلــة ثيويــست بــةوةي  تــةا ،ت وةردةطريــدةربــأينيكي ســةربةخؤ
ة، هــةردووكيان ) ثأؤثيــلماتيــايترفؤ(و ) تيــزاب ( ئــةوة وةك.يتــةوةطؤأي دةخــؤ

ــةردو    ــةآلم ه ــاوازن، ب ــتةي جي ــايي و    دوو جةس ــاددةي كيمي ــةك م ــة ي وكيان ل
و لــةناو هةردووكيانــدا، -اربؤن، هيــدرؤجني و ئؤكــسجني مــاددةي كــ-ثيكهــاتوون

ــذةيان  ــةمان أيــ ــةهــ ــة  هةيــ ــريتني لــ ــة بــ ــستا . C٤H٨O٢كــ ئيــ
لــة هاوكيــشةيةكدا دابنـيني يــان لةطــةل  )فؤرماتيــايت ثأؤثيـل (و)تيــزاب(ئةطـةر 

ــةم ثةيوةند  ــةوا ل ــةراورديان بكــةين، ئ ــةكتر ب ــي ــل(ةدا، ي ، )فؤرماتيــايت ثأؤثي
ــةا وةك   ــة، ت ــت نيي ــةمان ش ــتنيكيه ــؤ   داأش ــةيب ب ــر ن ــة C٤H٨O٢ت ، وات

 لـةم جـؤرة، مانـاي ئةوةيـة،         يهاوكيـشةيةك . هةمان مـاددةي هاوبةشـي نيوانيـان      
   . ماددة كيمياييةكان بة جيا لة فؤرمة جةستةييةكةيان خؤيان نيشاندةدةن
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 ك     : نيئةطــةر بلَــيا لــة كــاريي مرؤيــي هــةموو كاآلكــان، بــةهان، تــة
كردنةوةكةماندا، كاآلكامنــان بــؤ بــةهاي موجــةرةد، يثيكهــاتوون، ئــةوا، لــة شــ

دةطةأينينةوة، بةآلم هـيض شـيوةيةكي بـةهاي جيـاواز بـة شـيوة سرووشـتييةكاين                
ــةلَ      ــة ط ــةك ل ــةهاي كاآلي ــدي ب ــضةوانةي ثةيوةن ــادا، بةثي ــةكيترن . دا كاآلي

 داأةوشــتةكةي بــة أيطــاي ثةيوةندييةكانييــةوة لةطــةل كاآلكــاين تــر      وخو
تدةردةكةوي.  

ــةلَ    ــةهادار، لةط ــتيكي ب ــةكة وةك ش ــايتَ كراس ــة، ك ــؤ منوون ــةب  دا كةتانةك
ــ تيةكــسان دةكريئــةوا، كــارة شــاراوةكةي نــاو هــةردووكيان، يةكــسان دةكــري ، .

ــشكردين بــة   أاســتة بةرطــدووري و ضنينــسازي دوو كــاري جيــاوازن، بــةآلم هاوكي
ــةكةيان، و    ــةرة هاوبةش ــيت كارةكت ــؤ ئاس ــةوة ب ــسازي، دةيهينيت ــؤ  ضنين ــة ب ات

  . ئةوةي كة هةردووكيان مؤركي كاريكي مرؤييان هةية
       ،طا ناأاسـتةوخؤية، دةطـوتريهـيض     هـةر كـة ضنينـسازي،     بةم أي ،بةهادةضـين 

. مرؤظــةثــةيت  ، واتــة كــاريتووري نامينيــ بةرطــدنيــشانةيةكي جيــاواز لةطــةلَ
ــةرة    ــاآل جؤربـــةجؤرةكان، كارةكتـ ــؤ كـ ــاوهيزي بـ ــة دةربـــأيين هـ تـــةا بـ

، بــةآلم ئـةوة بــةس  تكاين كـاري بةرهــةمهيناين بةهاكـةيان، دةردةخـا   تايبةتـة 
ــة       ــة كةتانةك ــةهاي ثارض ــة ب ــار ك ــؤنايةيت ك ــؤركي ض ــأيين م ــؤ دةرب ــة ب ني

نيكــدةهيكي مرؤيــي      بــةلَكو . تثيبــؤ ئــةوةي بــةهاي كةتانةكــة وةك كــاري
ــ" ماددةيــةك"دةرببــأين، دةيب شــيوةي وةية، ئــةو مةرجانــة. توةربطرييبــةم شــي 

دا، وا دةيب لةبةردةســتددا بــن، بــؤ دةربــأين لــة بــةهاي ثارضــة كةتانةكــة كــة 
ــي لة  وةك بلَي ــةوي ــةلَدةردةك ــةلَ   ط ــدا، لةط ــةمان كات ــة و لةه ــدا ناكؤك   خؤي

  .وةتةوةائةم مةسةلةية ثيشتر شيكر.  هاوبةشةكاآليةكي تردا
ــشة و ، كراســةكة وةك ضــؤنايةيت، هادالــة ثةيوةنــدي بــةهاي كةتانةكــة وكي

جةسـتةي  (بـةآلم كراسـةكة   .  هةيـة، ضـونكة بةهايـة       هـةمان سرووشـيت    وةك شت، 
ــةكة ــودي كراس ــة ) خ ــةيت نيي ــةكارهيناين ث ــةهاي ب ــةا ب ــةكة، وةك . ت كراس

ــة      ــةك نيي ــيض بةهاي ــأيين ه ــة، دةرب ــة كةتانةك ــيوةية،  . ثارض ــةم ش ــة ب ل

، مانايـةكي زيـاتري هةيـة لـة ماناكــةي     ثةيوةنـدي بـةهاي ثارضـة كةتانةكـةدا    
ــةم ث ــةدةرةوةي ئ ــةروةها، داةيوةنديي ــيك  ه ــةناو كراس ــرنط ل ــايةتييةكي ط  كةس

ـ      ـ   ،ؤ ثلةيـةكي بـةرز و يب كـةلَك       خاوةن مةرجطةليك، نيـشانةية ب ةو  كـة ئةطـةر ب
يدا نةبيتمةرجانةي تي.  

ــةكة   ــةمهيناين كراس ــة بةره ــةيت   دال ــيوةيةكي تايب ــي بةش ــي مرؤي ، هيزيك
لــةم . ةكــةي كــردووة كةواتــة، هيزيكــي مرؤيــي تييــدا كةلَ   . بــةكارهاتووة

تيأوانينةوة دةبيـنني كراسـةكة هـةلَطري بةهايـة، طةرضـي بوارمـان ثينـادا، لـة                 
 بــضينة نــاو ئــةو   ناســكةكانييةوة، طــةر زؤر شــأيش بــن،   دووتــؤي ثةتــة  

ــد   ــة ثةيوةن ــتيةوة؛ و ل ــةوة،    يتايبةمتةندص ــة كةتانةكةش ــةهاي ثارض ــة ب  ب
، ثارضــة كةتانةكــة، ةيســةرةأاي دميةنــة أازاوة دةرةكييةكــ. مانايــةكيتري نييــة
ئةمــة اليــةين .  ثةيــداكرددا بــرادةرة أووحييــة ثــأ بةهاكةيــناســياوي لةطــةلَ

ــةلةكةية ــة  . ئيفالتـــؤين مةسـ ــاتواينَ لـ ــةرطيز نـ ــةكة هـ ــتيدا، كراسـ لةأاسـ
ثةيوةنديية دةرةكييةكانيدا نوينةرايـةيت بـةها بكـات، بـةيب ئـةوةي بـةها لـة                

ــات    ــادة بك ــةكة ئام ــدا، كراس ــةمان كات ــي . ه ــةم ش ــاكيب ــاتواينَ )A(وية، ت ن
ــةوةي  ةوة)B(بةنيــسبةت تــاكي ــسوكةوت بكــات، بــةيب ئ  وةك خــاوةن شــكؤ هةلَ

ــؤ ــةن  )A(ب ــتةكةي لةالي ــيت و جةس ــرةوة   )B(شكؤدارص و لي ــدةكري ــةوة قبوولَ ي
  .يتطؤأيان دة، جاريك باوكي طةل تر كة هةر سيما و ثرض و شتةكاين

ــ   ــةكة هاورص ــدا، كراس ــة تيي ــةهادا، ك ــدي ب ــة ثةيوةن ــةلَل  ثارضــة ذةيي لةط
ي كةتانةكــة، درووســت دةكــات،  شــيوةي كراســةكة طةشــةدةكات بــؤ شــيوةي بــةها

ـ           ةكارهيناين كراسـةكة، ثارضـة كةتانةكـة       ثارضة كةتانةكـة، يـان بـة بـةهاي ب
ــ كي     تدةردةبأيــتي ــة، ش ــةهاي بةكارهينان ــة ب ــةوةي ك ــة ب ــة كةتانةك  و ثارض

بةهايـة، شـتيكي يةكـسانة بـة        هةستثيكراوي جياوازة لـة كراسـةكة؛ بـةوةي كـة           
كراسةكة و هـةمان أووخـساري هةيـة، وةك ثيـشتر بـة أووين هاورصـذةيي كـراس                  

بــووين بةهاكــةي لــة يةكــسانبووين لةطــةل  . و ثارضــة كةتانةكــةمان ســةملاند
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 ــةوي ــةكة دةردةك ــسيحييةكانة    تكراس ــةي م ــيت كاوأيان ــساين سرووش ، وةك يةك
  . لةطةل مةأي خودا

كردنةوةي بـةهاي كـاآل ثيـي طـووتني ثيـشتر، خـودي             شـي وةك دةبينني، ئةوةي    
ــةكي      ــيت كاآلي ــة ئاس ــؤي ل ــةوة خ ــةو كات ــي، ل ــان دةلَ ــة ثيم ــة كةتانةك ثارض

ــ)كــراس(تــر ا بــةو زمانــة  تةكــة دةبينيبريوبــاوةأي خــؤي تــة ئــةوة نــةيب ،
ــأ ــاآل،  دةردةب ــاين ك ــة زم ــزاينَ، وات ــة دةي ــةناو    ي ك ــار ل ــي ك ــةوةي بلَ ــؤ ئ ب
ــتايبةمتة ــاري دين ــ ك ــةةث ــ  ويت مرؤظ ــي،   ب ــتدةكات، دةلَ ــؤي درووس ةهاي خ

كراسةكة يةكـسانة بـة مـن، كةواتـة بةهايـة و لـة هـةمان كـار ثيكهـاتووة كـة                      
بؤ ئـةوةي بلَـي، حةقيقـةيت شـكؤداري بةهاكـةم جيـاوازة لـة               . خؤيشي ثيكهيناوة 

            بـةها لـة كراسـةكة دةضـي  ،بؤيـة لـةخؤي   تجةستة جوانة أيـشالَييةكةم، دةلَـي ،
لكةيــةكيدةضــيلكةيــةك لــة هيكي بــةهادار، وةك ضــؤن هيوةك شــتي  تــر دةضــي .

لة البةالي   ئةوانةوة، بـا تيـبين ئـةوةش بكـةين كـة زمـاين كـاآل، بيجطـة لـة                       
ــاين ع ــزم ــريش دةزاينَ   ي ــيت ت ــةم، زؤر زاراوةي درووس ــان ك ــاد ي ــؤ . ربي، زي ب

ر ي ئــةلَماين، بــة وينةيــةكي مانــاي كــالَت    )Wertsein(منوونــة، ووشــةي 
، بةشــيوةيةك )valere, valer, valoir(دةدةبــأي لــة ووشــةي كــايت أؤمــاين

ــاآلي   ــسانكردين ك ــة يةك ــاآلي Bك ــةل ك ــة   Aي لةط ــة ب ــأينيكي تايبةت ، دةرب
  .  Aبةهاي كاآلي

، شـيوةي بـةهاي     )B(بة طـويرةي ثةيوةنـدي بـةها، شـيوةي سرووشـيت كـاآلي            
ــاآلي ــوة)A(ك ــاآلي تدةطري ــتةي ك ــان جةس ــة ئ، )B(، ي ــؤ  دةبيت ــةها ب ــةي ب اوين
وةك جةســتةي ةوة )B(خــؤي بــة كــاآلي)A(بــةو شــيوةية كــة كــاآلي. ٣)A(كــاآلي

                                                 
، ضـونكة بـةأيطاي   آلبةتيأوانينيكي دياريكراودا، مةسةلةكة بؤ مرؤظ هةمان شـتة وةك بـؤ كـا   /   ٣

ظ يةكةجمار وصنةي خؤي لـة      من منم، مرؤ  : ئاوينةوة لةدايك دةيب، نة بةشيوة فةلسةفييةكةي فيختة      
  كي تر دةبيينطاي ثةيوةندي لةطةلَ   . مرؤظيكي تر  يةكةجمار بةأيبـةم  .  وةك لةخؤضوويةك  ةوة مرؤظي

شيوةية، واي ديتةثيشضاو كة مرؤظةكةي تر كة لة طؤشت و خوينـة، شـيوةي هةسـتثيكراوي أةطـةزي                  
  . مرؤظة

ــتيتةوةو وةك  ــةها دةبةس ــةترياتوري(ب ــةكارهيناين   )م ــةهاي ب ــي، ب ــاري مرؤي ك
بـةو  )A(بـةهاي كـاآلي   . مـةترياتوري دةربـأيين بـةهاي خـؤي       (دةكا بـة  )B(كاآلي

ن، دةيب بــةخاوةين دةرببــأي) B(شــيوةية بــة بــةهاي بــةكارهيناين كــاآلي    
  . فؤرمي  أيذةيي بةها
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، ئــةوة ضــةندايةيت شــتيكي تخــؤي بةهاكــةي دةرببأيــدةيب هــةر كاآليــةك بؤ
ــة،  ــؤ منوون ــوودمةندة، ب ــ١٥س ــةمن، ؤكيل ــد١٠٠ ط ــاوة و هت ــد ق ــأة ...فون ــةم ب ئ

ــاري مرؤ  ــة ك ــاريكراو ل ــةندايةتييةكي دي ــة، ض ــة كاآلي ــدا هةي ــة هةناوي ــي ل . ي
ــةكي        ــةلَكو بةهاي ــة، ب ــةها نيي ــةا ب ــشيت، ت ــةها، بةط ــيوةي ب ــة ش كةوات

دياريكراو يان ضةندايةتييةك لة بةها، دةدةبأي.  
، واتــة ثارضــة  دا)B(يآل كــالةطــةلَ)A(لــة ثةيوةنــدي بــةهاي كــاآلي   

ــةلَ  ــة لةطــ ــةكةكةتانةكــ ــؤنايةيت   دا كراســ ــشةيي ضــ ــةا هاوكيــ ، تــ
ــاآلي ــةلَ)B(ك ــالةط ــةدا،   دا )A(يآل ك ــةم ثةيوةنديي ــةلَكو ل ــدووة، ب أانةطةيان

ــةني ــةوةش أادةطةيـ ــة ئـ ــاريكراو لـ ــةندايةتييةكي ديـ ــة ضـ ــةلَ) B(ن كـ  لةطـ
  .هاوكيشن) A(ضةندايةتييةكي دياريكراو لة

مــةتر ٢٠=كــراس١كراســيك، يــان بــةهاي =مــةتري كــةتان٢٠:يةكــسانكردين
ــةتان ــةوة ط. ك ــا ئ ــة  ب ــة ه ــة ب ــةردوو كاآلك ــة ه ــةين ك ــةي بك ــات رميان مان ك

ــد     ــة ثةيوةن ــة ل ــةم كات ــةآلم ئ ــدةهينريت، ب ــةوة،  يبةرهةم ــة هةردووكيان  ب
دةبـا ئيـستا    . دةطؤأيت، بـة طـؤأيين ئـةو هيـزي كـارة كـة بةرهـةميان دةهينيـت                

ــذةيي ثيوانــدين بــأي    ــةو جــؤرة طؤأينانــة لةســةر دةربــأيين أي كــارتيكردين ئ
  .بةها لة نزيكةوة، تاوتوي بكةين

انةكـــة، بطؤأدريـــت، و ضـــةندايةيت ديـــاريكراوي ئةطـــةر بـــةهاي كةت -١
ــةمهيناين       ــؤ بةره ــست ب ــايت ثيوي ــةوة و ك ــةجيطري ماي ــةكة، ب ــةهاي كراس ب

ــووة ــةر ب ــةي   وةدووبةراب ــةو زةمين ــةباري ئ ــةموكوري نال ــةهؤي ك ــة ب ــؤ منوون ، ب
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ــةتاين يلَ أوواوة ــةوك ــ   ئ ــاد دةبي ــةي زي ــة بةهاك ــةو كات ــةوةي . ت، ئ ــةبري ئ ل
 دوو كـراس  =مـةتري كـةتان   ٢٠،  ةكراسـيك، ئـةو كاتـ       بيـت بـة    =مةتري كةتان ٢٠

ــت دةبي ــي ــستا كراس ــونكة ئي ــاري تييدا ، ض ــةندايةيت ك ــوةي ض ــةك ني ــةآلم . ي ب
ئةطــةر كــايت ثيويــست بــؤ بةرهــةمهيناين ثارضــة كةتانةكــة، كــةم بــووةوة بــؤ 

ــاراين  ــةندايةتييةكةي جـ ــوةي ضـ ــةبارودؤخي  نيـ ــتربوونيك لـ ــةهؤي باشـ ، بـ
ــةي  ــةوا بةهاك ــة، ئ ــةوة كةتانةك ــةوة، كةمدةبيت ــسبةت خؤي ــة، .  بةني ــةو كات ئ

ــةهاي دراوي      ٢٠ ــاندا، ب ــة ثاش ــراس و ل ــو ك ــة ني ــسانة ب ــةتان يةك ــةتري ك م
ــويرةي ) B(كــاآلي ــة ط ــةوة، ب ــةرز و نزمدةبيت ــةكي أاســتةوخؤ_ب ــة وينةي ــؤ -ب ب

  .بة نةطؤأي مايةوة )B(، ئةطةر بةهاي كاآلي)A(بةهاي كاآلي
طؤأي مايــةوة، بــةهاي   بــة نــة ،كــايتَ بــةهاي ثارضــة كةتانةكــة    -٢

وةختيـــك، لـــةم بارودؤخـــةدا، كـــايت ثيويـــست بـــؤ  . تكراســـةكة، دةطؤأيـــ
ــي     ــةهؤي خراث ــة ب ــؤ منوون ــةوة، ب ــةر دةبيت ــةكة دووبةراب ــةمهيناين كراس بةره

 مــةتر كــةتان، بــة كراســيك ٢٠، ئةوســا، لــةبري ئــةوةي ةوةوةرزي بــأيين خوريــ
ــ   ــسان دةبي ــراس يةك ــو ك ــة ني ــسان يب، ب ــة ثي. تيةك ــةر ب ــشةوة، ئةط ضةوانةي

مـةتر لـة كـةتان،      ٢٠بةهاي كراسـةكة بـؤ نيـوةي كـةم بـووةوة، ئةوسـا، بـةهاي                
بــة نــةطؤأي  )A(كــايتَ بــةهاي كــاآلي  . دا كراســ٢ هــاوكيش دةيب لةطــةلَ 

دا دةريــدةبأيB( ، ،( كــة لــة كــاآليينيتــةوة، دةبيــنني ئــةو بــةها أيذةييــةيدةم
ــؤ      ــضةوانةيةوة ب ــة بةثص ــزم دةيب، ب ــةرز و ن ــةهاي ب ــؤأاين ب ــةر ). B(ط ئةط

، داردوو كاآلكــةةبــةراورديك بكــةين لــةنيوان حالَةتــة جؤربــةجؤرةكاين هــ     
ــ     ــةهاي أيذةيي ــة ب ــة ل ــودي طؤأنطارييةك ــة خ ــنني ك ــةأووين دةبي ــري ةوةب  دةك

 ــةجنامطر يب ــةوة ئ ــة يةك ــةيل دذ ب ــشي . بةهؤط وةية، هاوكيــي ــةو ش ــةتر ٢٠: ب م
 كـةتان دةكاتـة دوو كـراس، ئـةوةش          مـةتر ٢٠كةتان دةكاتة كراسـيك، دةيب بـة          

ــةر    ــةر بــووة، يــان لةب لةبــةر ئــةوةي يــان بــةهاي ثارضــة كةتانةكــة دووبةراب
مـةتر كـةتان يةكـسانة بـة        ٢٠ئةوةي بةهاي كراسةكة بـؤ نيـوةي كةمبووةتـةوة و           

ــةم     ــوةي ك ــؤ ني ــة ب ــة كةتانةك ــةهاي ثارض ــةوةي ب ــةر ئ ــان لةب ــراس، ي ــو ك ني
 . دوو بةرابةردةبيتةوة، و بةهاي كراسةكة دةيب بة

ئةطـةر ضـةندايةيت كـاري ثيويـست بـؤ بةرهـةمهيناين ثارضـة كـةتان          -٣
و كراسةكة، بة هةمان ئاراستة و لـة هـةمان كـات و بةهـةمان أيـذة طـؤأان، لـةم                     

ــ   ــة بةهاكةيان ــةكيش ل ــةر طؤأانكاريي ــةر ه ــةدا، ط ــةوا وةك داحالَةت ــدا، ئ  أووب
 ئيمـــة ئـــةم .مـــةتر كـــةتان هـــةر يةكـــسان دةيب بـــة كراســـيك٢٠جـــاران، 

 كــة دا كاآليــةكي ســيهةمطؤأانكارييانــة لــة بــةراوردكردن لــةنيوان ئــةم لةطــةلَ 
ئةطـةر بـةهاي هـةموو كاآلكـان        . بةهاكةي بـة نـةطؤأي دةمينيتـةوة، دةدؤزينـةوة        

لة هةمان كـات و بةهـةمان أيـذة زيـاد و كـةم بكـةن، ئـةوا هـيض طؤأانكارييـةك                      
اتوودا، زيــاتر ئاشــنا دةبــني بــة لــة داهــ.  نايــةتدابةســةر بــةها أيذةييةكةيــ

أاســتةقينةي بــةهاكاين لــةوةي كــة، لــة هــةمان مــاوةي كــايت         طــؤأيين
 .تكاركردندا، لةجاران زياتر ضةندايةتييةكي زياترمان ثيدةدا

لةوانةيــة، كــايت ثيويــست بــؤ بةرهــةمهيناين ثارضــة كــةتان و        -٤
ـ كراسةكة و بةهاكةيان، لـة يـةك كـات و بـة هـةمان ئاراسـتةدا، بطؤأ                 بـةآلم   تي ،

كــارتيكردين . هتــد...بــة ثلةيــةكي جيــاواز يــان بــة دوو ئاراســتةي دذ بةيــةك 
ــةم    ــؤ ئ ــةبار ب ــاتيكي ل ــةر ثيكه ــة     ،ه ــاآل، ب ــذةيي ك ــةهاي أي ــة ب ــؤرة ل  ج

 .ت دةذميردري٣و ٢و ١بةكارهيناين ساكارانةي حالَةيت 
ــةها   ــصواين ب ــة ث ــةكان ل ــة واقيعيي ــنني، طؤأانكاريي ــة أووين و ،وةك دةببي  ب

بـةهاي  . داتـةوة ربأينـة أيذةييةكةيـدا، بةرثـةرض نة      بة وينةيـةكي تـةواو لـة دة       
ــ   ــرص بطؤأي ــةك دةك ــةر كاآلي ــذةيي ه ــةطؤأاويش   تأي ــة ن ــةي ب ــي بةهاك ، طةرض

ــة    ــؤأا و ل ــةي ط ــةر بةهاك ــةوة، ط ــةطؤأاويش مبينيت ــة ن ــري ب ــةوة؛ و دةك مبينيت
  ــدي ــة هةن ــدا، أةنط ــةهادا   دوايي ــةندايةيت ب ــة ض ــاري ل ــببطؤأانك ــة تي ، و ل

وةك دةربأينـة أيذةييةكـةي، لـة هـةمان كاتــدا بكـري، بـةيب ئـةوةي دةقــاودةق        
  .    بنيةك
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ــشتر بينيمــان ــة كــاآلي: وةك ثي ــةوةي ك ، واتــة كةتانةكــة، بةهاكــةي )A(ل

، واتـة كراسـكة دةردةبـأي، بـةوةي،          يـة )B(بة بـةهاي بـةكارهيناين جؤراوجـؤري      
 بةشــيوةيةكي تايبــةيت بــةها، دةكيــشي و . دووهةمةكةيــداوصــنةكةي لــة بــةهاي

ثارضـــة كراســةكة، مؤركـــة  . ئــةوة بةهاكةيــةيت، بـــةوةي هاوكيــشةكةيةيت   
تــر،  تايبةتييةكــةي خــؤي لــة بــةهادا بــة أيــذةي هاوكيــشبوون، لــة كاآليــةكي

كةواتـــة، . دةردةبـــأي، واتـــة كراســـةكة وةك خـــؤي، بةشـــيوة جةســـتييةكةي
 كــة وة دةردةبــأي، بــةو هؤيــةدا شــتيكي تــري خــؤي لةطــةلَكةتانةكــة، هاوكيــش

هــةموو كاآلكــان، . ةكــة، أاســتةوخؤ لةطةليــدا دةطــؤأدري)كــراس(كاآليــةكي تــر
 كــة بــةهان، دةربــأيين يةكــسانن بــؤ خــودي يةكةيــةك، ئــةوةش  يبــةو مانايــة

 ئالوطؤريـان ثـصبكرصت، كةواتـة هـةر لـةو           دا يـةكتر  كاري مرؤييةو دةكري لةطـةلَ    
ــ  ــةوة ك ــةلَ   كات ــري لةط ــشانيدةدا و دةك ــةها ثي ــري، وةك ب ــيوةيةك وةردةط  ة ش

  .تر بطؤأدرينةوةي كاآليةك
ــشي جــؤرة كاآليــةكي تــر،ئةطــةر جــؤرة كاآليــةك وةك كــراس وةك  هاوكي يب 

ةكــسةر لــة كــري ي و، طــرن يــةكتر وةربةتة تايبةمتةندييــةكاين خةســلَكــةتان،
ــذةي طؤأ  لةطةلَ ــأي أي ــةوا ب ــةوة، ئ ــدا بطؤأدريت ــةيانينةوةي ــاري  ك ــةرطيز دي ، ه
ــاكري ــاريكردين. ن ــةندايةيتدي ــةكة، ض ــة كراس ــةندايةيت    ثارض ــة ض ــدة ب بةن

ــةوة ــةكة،  بةهاكةي ــايتَ كراس ــشيك،، ك ــوةك هاوكي ــةهاي  لة ثةيوةن ــة ب دي ب
ــذةيي، يــان نــةطؤأةوة، هاوضةشــن دةيب و ثارضــة كةتانةكــة وةك بةهايــةكي أي ،

 خـــؤي ، وةك طؤأينةوةكـــةييذةوةرطيأينـــةوة، ئـــةوا أيـــمةســـةلةكة ئةطـــةر 
يــان بــة ، و ثيوانت بــة هــةردوو كاآلكــة تايبــةضــةندايةيت بــةهاي. دةمينيتــةوة

 بـــة مـــاوةي ثيويـــست بـــؤ بةرهـــةمهينيان، دةقـــاودةق، أادة يانبـــةراوردكردن
  .دياريكردنيكي سةربةخؤية لة شيوةي بةها

ــةر مــةتري كــةتان يةكــسانة بــة ضــي؟ بــة دوو كــراس، لة ٤٠: بــؤ منوونــة ب
ــةكاهيناين    ــةهاي ب ــأي و ب ــي يةكــسان دةطي ــرةدا، جــؤري كاآلكــة أؤلَ ــةوةي لي ئ

كراســــةكة لــــة ئاســــتيدا، وةك جةســــتةي بــــةها دادةنريــــت، ليــــرةدا  
ـ           ؤ ئـةوةي ضـةندايةيت بـةهاي       ضةندايةتييةكي ديـاريكراو لـة كراسـةكة بةسـة ب

  . ، دةرببأينناو ثارضة كةتانةكة
مــةتر كــةتانيان ٤٠ طــةورةيي بــةهاي لةبــةر ئــةو هؤيــة، دوو كــراس دةتــوانن

ــةبي ــةيان   ته ــةآلم طــةورةيي بةهاك ــةرطيز ناتوايــت ، ب ــةورةيي بــةهاي  ه  ط
كـة يةكـساين    كـةين   دةتيبـيين أووكةشـييانةي ئـةو أاسـتيية         . كراسةكة دةرببأن 

ــؤرمي ضــةندايةتييةكي ســادةي شــتيكةوة،    ــةهادا، تــةا لــة ف ــشي ب لــة هاوكي
   ــةكارهي ــةهاي ب ــاوةن ب ــة خ ــت ب ــة نان، دةبي ــا   ك ــةو زان ــايلي و ئ ــرد، ب وايك

ــةهادا،    ــأيين ب ــة دةرب ــة ل ــاتوون، ك ــيش و ثاشــييةوة ه ــة ث ئابووريناســانةي ل
، ضــونكة فــؤرمي ةتييةكةيان بينيــوة، بةهةلَةدابــضنتــةا ثةيوةنديــة ضــةنداي

شي كاآليةك، هيض ضؤنايةتييةكي بةهاكةي، دةرنابأيهاوكي.  
ــةرةجنداين فــ    ــة س ــة ل ــدي ك ــةم تايبةمتةن ــاو  يةك ــشدا بةرض ؤرمي هاوكي

  : دةكةويت، ئةمةية
ــة،    ــةي، وات ــتةكردين دذةك ــؤرمي بةرجةس ــة ف ــت  ب نان دةبيــةكارهي ــةهاي ب ب

ــةها ــةآلم       يب ــةيان، ب ــؤرمي بةهاك ــة ف ــن ب ــان دةب ــيت كاآلك ــيوةي سرووش  ش
لــــة ةوة)B( بةنيــــسبةت كاآليــــةك،تيبينيكــــردين بةهةلَــــة تيطةيــــشنت

 سـنووري ثةيوةنـدي كـاآلدا أوودةدا،        ، تـةا لـة    )كـراس، طـةمن، ئاسـن     (كاآلكان
ــريش  ــاآلي ت ــة ك ــةتان(Aك ــد...ك ــةم    )هت ــةناو ئ ــةا ل ــةو ت ــةناودا هةي  ل

ــةدا ــة   ،ثةيوةنديي ــشي، بؤي ــة خــؤي، خــؤي ناكي ــد ب ــة ثةيوةن  هــيض كاآليــةك ل
ــةكي   ــة كاآلي ــد ب ــة ثةيوةن ــي    دةيب، ل ــان رووكةش ــشةكةي ي ــرةوة وةك هاوكي ت

  .اي خؤيتر، بكا بة فؤرمي بةه سرووشيت كاآليةكي
جيبـةجي بكـري، بـةو       كـة    ئيمة منوونةيةك دةهينينةوة بـؤ ثيـواين كاآلكـان        

 كة مـاددةن، واتـة بـةوةي بـةهاي بـةكارهينانن، تـا أاسـتةوخؤ، هـةموو                  يماناية
ــةران   ــة بةرضــاوي خوين ــردوون، بياخنةين ــان ثيك ــتانةي ئاماذةم ــةو ش ــةر . ئ لةب

ــد ــةوةي  قةن ــةكر (ئ ــ )ش ــتيكة، قورس ــتةية،  ش ــةر  ، جةس ــةر لةب ــة، ه ايي هةي
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ــشة،  ــشيئةوةي ــة كي ــان   ك ــيين ي ــشةكةي بب ــاتواينَ كي ــرؤظ ن ــةآلم م ــة، ب  هةي
ئةطـةر  . ي جيـاواز وةردةطـرين    ئيـستا ثارضـةي ئاسـن بـة كيـش         . تهةسيت ثي بكا  

تةماشــاي شــيوةي سرووشــيت خــودي ئاســنةكان بكــةين، دةبيــنني وةك قةندةكــة، 
وةي قورسـاييةكةي بــزانني، لــة  بـؤ ئــة . كـةمتر فــؤرمي قورسـاييةكةي دةردةخــات  

ــدةنيني  ــنةكة داي ــةر ئاس ــشاندا لةبةرامب ــةكي كي ــةدا، . ثةوةندي ــةم ثةيوةنديي ل
ــايي  ــتةيةكة وةك قورس ــةا جةس ــنةكة ت ــؤ  . ئاس ــة ب ــنةكة ك ــةندايةيت ئاس ض

ــةا وةك       ــتيدا، ت ــة ئاس ــةكارهينراوة، ل ــةكرةكة ب ــايي ش ــشاين قورس هةلَكي
ــةك  ــتةي شـ ــةيت جةسـ ــاييةك، نوينةرايـ ــاقورسـ ــؤرمي ترةكة دةكـ ــة فـ ، واتـ

ئاســنةكة تــةا لــةناو ئــةم ثةيوةندييــةدا، كــة تييــدا . دةرخــستين قورســايي
تـــر،  دةمانـــةوةي قورســـايي شـــةكرةكة يـــان قورســـايي هـــةر جةســـتةيةكي

ــةين ــةك    . دةرخب ــؤرة ثةيوةنديي ــيض ج ــةبوون، ه ــورس ن ــةردووكيان ق ــةر ه ئةط
ـ     ئـةوا   لةنيوانياندا درووسـت نـايب و        اتواينَ بـيب بـة دةربـأي       هـيض يـةكيكيان ن

دةبــا هــةردووكيان خبةينــة ســةر تةرازوويــةك،     . قورســايي بةرامبةرةكــةي 
دةبينني، بةأاسـيت هـةردووكيان هـةمان قورسـاييان هةيـة، بؤيـة بـة أيذةيـةكي                 

ــة  ــشيان هةي ــةك كي ــاريكراو، ي ــةر. دي ــوه ــنةكة، وةك   وةك ــتةي ئاس ــؤن جةس  ض
ــ  ــشان لــة ئاســيت شــةكرةكة تــةا قورس ــوةري كي وةيةش، لــة ثيايية، بــةو شــي

، تـةا وةك    دادةربأينمان بـؤ بـةها، جةسـتةي كراسـةكة لـة ئاسـيت كةتانةكـة              
  . تبةها، نوينةرايةيت دةكا

لـــة دةربـــأيين كيـــشي شـــةكرةكة، . ليـــرةدا شـــواندنةكةمان أادةطـــرين
ــو    ــة ني ــةش ل ــيت هاوب ــيفةتيكي سرووش ــنةكة، س ــتةكة انئاس ــةردوو جةس  دا ه

ةكةيانة، لــة كاتيكــدا، كراســةكة لــة دةربــأيين بــةهاي ي كــة قورســاييردةبينــ
ــا،     ــةيت دةك ــتةكة نوينةراي ــةردوو ش ــسرووشيت ه ــيفةتيكي بان ــةدا،  س كةتانةك

  .ئةوةش بةهاكةيانة كة شتيكي كؤمةآليةيت ثةتيية
لـةبارةي ثارضـة    ) بـؤ منوونـة   (لةو كاتـةي فـؤرمي بـةهاي أيـذةيي كاآليـةك،          

  ــتي ــةي وةك ش ــووين بةهاك ــة، ب ــلَ  كةتانةك ــتةكةي و، خةس ــة جةس ةتةكةي ك ل

 كراســةكةية، ئــةوا وةك شــتيكي هــاوأةنطي)بــؤ منوونــة(بةشــيوةيةكي جؤراوجــؤر،
ــي كــة وا ثةيوةندييــةكي كؤمةآليــةيت لــةناو ئــةو دةربأينــة بؤ خــؤي ثيمــان دةلَ
ــاردؤتةوة ــدا ش ــضةوانةوة أوودةدةن . خؤي ــة ثي ــساندا، ب ــيوةي يةك ــة ش ــةناو . ل ل

تةي كاآليةكـة وةك كراسـةكة، بةهاكـةي دةردةبـأي          خودي خؤيدا هةيـة كـة جةسـ       
ــة  ــةهاي هةي ــؤرمي ب ــة سرووشــتةوة، ف ــة ثاشــاندا، ل ــةناو . و ل ــة تــةا ل ئةم

ــةهادا درووســتة، واتــة لــة ثةيوةنــدي ثارضــة كةتانةكــة لةطــةلَ    ثةيوةنــدي ب
ــشي يــةكترداكراســةكة ك، نــةك . ٤ة وةك هاوكيبــةآلم تايبةمتةندييــةكاين شــتي

تــر سةرضــاوة   شــتةكاينطــةلَةكييــةكاين لةةندييــة دةرهــةر تــةا  لــة ثةيو
،  بـــةلَكو لــةم ثةيوةندييـــةدا، زيــاتر خـــؤي دووثــات دةكاتـــةوة،    تناطريــ 

ــةكاين    ــةوي، تايبةمتةندييـ ــسانييةكةي دةردةكـ ــؤرمي يةكـ ــةكة، وةك فـ كراسـ
ــةرمي      ــة ط ــان ب ــييةكةي ي ــةكاين قورس ــاتر وةك تايبةمتةنديي ــةوةي زي طؤأين

ــتةوة وةري  ــة سرووشـ ــرتن لـ ــووةأاطـ ــؤرمي  . طرتـ ــةين فـ ــيين اليـ ــة ـ ئةمـ
هاوكصــشةكةية كــة ئــةو كاتــة لــة تيــأوانيين ئــابووري سياســيي خــاوي بــؤرذوا، 

. ئـةم فؤرمــة لـة ئاســتيدا بـة تــةواوةيت وةك دراو دةردةكــةوي   كــة ، كـايتَ  تدةدا
و بــةوة كتــةرة ســيحراوييةكةي ئــالَتون و زيــثاشــان دةطــةأي بــةدواي ئــةوةي كارة

رييةكـةوة، كاآليـةكي كـةمتر لـة ثـيش ضـاو، دةبرسـكيتةوة؛              الببات و بـة أيياكا    
بــة خؤشــطوزةرانييةكي بــةردةوام، كةتــةلؤكي هــةموو ئــةو كاآلنــة دةهــيين كــة  

ــشيان دةبــيين كــايت ــي هاوكي ــؤ.  خــؤي أؤلَ ــة ســاكارترين  ب ــازاينَ ك ــشي ن  خؤي
كراســيك، ــيين فــؤرمي هاوكيــشةكان، =مــةتر كــةتان٢٠دةربــأيين بــةها، وةك 

  .تردةكاضارةسة
  
 

                                                 
 ثاشاية، ضونكة خةلَكيتر يؤ منوونة، ئةو ثياوة، بتئةمة لة أةوتيكي تري هزريشدا، أوودةدا/  ٤

خؤيان وةك أةشووأووت لةتةكيدا هةلَسووكةوت دةكةن و بة ثيضةوانةشةوة، لةو بأوايةدان كة 
  .أةشووأووتن، ضونكة ئةو ثاشاية
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ــة،    ــةي، وات ــتةكردين ناكؤكييةك ــيوةي بةرجةس ــة ش ــتيار، دةيب ب ــاري هةس ك
  .كاري مرؤيي ثةيت

ــشان دةكــا  هةميــشة وةك تجةســتةي هــةر كاآليــةك كــة خزمــةت بــة هاوكي ،
ــا     ــةيت دةك ــي ث ــاري مرؤي ــةيت ك ــشك نوينةراي ــةمي  تهاوكي ــشة بةره  و هةمي

ــارة هةســتثيكراوة، دةيب .  هةســتثيكراو و ســوودمةندة وايبــةتكــاريكي ت ــةم ك ئ
ــةيت  ــي ثـ ــاري مرؤيـ ــأي كـ ــة دةربـ ــة. (بـ ــؤ منوونـ ــةكة، )بـ ــايتَ كراسـ ، كـ

ــاوي،   ــةوا كــاري بةرطدوورةكــة بةرجةســتةبووةكةي ن بةرجةســتةيةكي ســادةية، ئ
ــادةكةية    ــيوة س ــةمان ش ــةر ه ــةيت   يته ــاري ث ــتةكردين ك ــؤ بةرجةس ــة ، ب  ل

 ســوودمةندي . بــة كراســةكة دةردةبــأي دايــة كــةةتانةكــة،دةربــأيين بــةهاي ك
ــةكان    ــدةهيين، وةك ئةلَمان ــةرط بةرهةم ــة ب ــة ك ــةوةدا نيي ــدووري ل ــاري بةرط ك

ــين ــتدةكات(دةلَ ــرؤظ درووس ــتةيةك درووســت )م ــة، جةس ــةلَكو لةوةي ــات،  ،، ب دةك
لةبةرضــاوة، بـــةهاي هةيـــة و منوونةيـــةكي جيــاواز نييـــة لـــة كـــارة بـــة   

ــ ــةي نـ ــة ئةجنامدراوةكـ ــة كةتانةكـ ــةهاي ثارضـ ــاري  . او بـ ــةوةي كـ ــؤ ئـ بـ
 ئاوينــةي بــةها درووســتبكات، دةيب بةرطدوورةكــة وينــةي خــؤي  ،بةرطدووريةكــة

لــة ئاوينةكــةدا بةرثــةرض نةداتــةوة، بــةلَكو تايبةمتةندييــة موجةرةدةكــةي كــة 
  .، بةرثةرض بداتةوةبووين كاريكي مرؤيية

 و درووســـتكردين بـــةرط،  وةك ضـــنني، شـــيوةي ضـــاالكي بةرهةمهينةرانـــة
ــزي كــاري مرؤييــة و    ثيوكيان تايبةمتةنــدي هــةروةهاةها ويــستييان بــة هي

 كـة بريتييـة لـة كـاري مرؤيـي و لةهةنـدي حالَةتـدا،                ،هاوبةشي نيوانيان هةية  
ــؤ منوونــة ( ــةهادا، دةيب تــةا بــةم تيأوانينــة،      ) ب لــة بةرهــةمهيناين ب

ــ ــرةدا. تأةضــاويان بكري كي ،ليشــاراوة نييــة، بــةآلم لــة دةربــأيين   هــيض شــتي
ــضةوانةوةية  بــةهاي كــاآلدا، مةســةلةكة بــة ثي . بــؤ منوونــة، ئةطــةر مبانــةوي

ــة        ــة تايبةمتةنديي ــةلَكو ل ــا، ب ــةي ن ــيوة كؤنكريتييةك ــة ش ــنني ل ــيني، ض بلَ
طشتييةكاين وةك كـاريكي مرؤيـي كـة بـةهاي ثارضـة كةتانةكـة درووسـتدةكات،                

ــدووريي   ــدا، بةرط ــة بةرامبةري ــة   ل ــشي ثارض ــة و هاوكي ــاريكي كؤنكريتيي ــة ك ك
ــي    ــاري مرؤيـ ــدا كـ ــةردة، تييـ ــؤرميكي موجـ ــدةهيين و فـ ــة بةرهةمـ كةتانةكـ

تبةرجةستةبووةو لة بةرامبةريدا دادةنري.  
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ــأينيكي       ــةا دةرب ــدةهيين، ت ــاوكيش بةرهةم ــة ه ــةدووريي ك ــاري بةرط  ك
 دا ئـةو كارانـة  ري مرؤيـي و خـاوةن فـؤرميكي يةكـسانة لةطـةلَ       يةكطرتووة بـؤ كـا    

كــة لــةناو كةتانةكــةدا شــاردراوةتةوة، بؤيــة، طــةر كــاري تايبــةتيش يب، وةك  
هةر كـاريكي بةرهةمهينةرانـةي كـاآل، كاريكـة، شـيوةي أاسـتةوخؤي كؤمةآليـةيت               

ةكــسةر  و دةكــري يتلةبــةر ئــةم هؤيــة، لــة بةرهةميكــدا جيبــةجي دةبيــ. هةيــة
  .، بطؤأدريتةوةداتر  كاآليةكيلةطةلَ

ــدا     ــة كؤتاييـ ــة لـ ــاوكيش، كـ ــيوةي هـ ــةكاين شـ ــةردوو تايبةمتةندييـ هـ
ــةو       ــيت ئ ــة ئاس ــةين ب ــةر بط ــانتردةبن، ئةط ــشنت ئاس ــؤ تيطةي ــشكينراوة، ب ث
ــيكردووةتةوة، و     ــةهاي ش ــيوةي ب ــووة، ش ــةس ب ــةم ك ــة يةك ــة ك ــدة مةزن بريمةن

ك فـؤرمي بريكردنـةوة، فـؤرمي كؤمـةلَطا و          شيكاريي زؤر شـيت تريـشي كـردووة، وة        
  .مةبةستمان لةو بريمةندة، ئةرستؤية. فؤرمي سرووشت

ــ  ــةأووين دةلَيـ ــتؤ بـ ــذةي  تئةرسـ ــةا دريـ ــاآل، تـ ــؤرمي دراوي كـ ــة فـ  كـ
ثةأةســةندين شــيوةي بــةهاي ســادةية، واتــة، دةربــأيين بــةهاي كاآليــةك لــة   

ــاريكراو   ــةكيتري دي ــةر كاآلي ــونكة دةلَيــ داه ــشةيهاو: ((ت، ض خةوطــة ٥ كي= 
  )) ئةوةندة و ئةوةند دراو=خةوطة٥ نيية لة هاوكيشةي يخانوو، جياواز١

 ، كـة دةربـأيين بـةهاي تييدايـة، بـؤ          ثيـي وايـة، ثةيوةنـدي بـةها       هةروةها  
ــةلَ   ــة لةط ــة، خانووةك ــةي هةي ــةو مةرج ــؤي ئ ــخ ــؤنايةيت دا خةوطةكان ، وةك ض

، بـــةيب ئـــةوةي يةكـــسان دةكـــرين و ئـــةم شـــتة هةســـتثيكراوو جياوازانـــة
ــةلَ   ــاكري لةطـ ــندايةتييةك نـ ــسان يب، وةك ضـ ــةيان يةكـ ــةكتركاكلَةكـ  دا يـ

ــورين ــةروةها. بثي ــ ا بؤه ــؤي دةلَي ــاكري، و   : (تخ ــساين ن ــةيب يةك ــةوة ب طؤأين
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ــذةيي هاوأي تناســب-يةكــساين بــة يب-ــرةدا ســلًَدةكاتةوة و ). نــاكري بــةآلم لي
ــ  و دةلَي كردنةوةي بــةها دةطــةأيــواين  : ((تلــة شــي لــة أاســتيدا، ئةســتةمة، ثي

ــةندايةتييةكةيان      ــة ض ــرين، وات ــذ بك ــاواز، هاوأي ــدة ليكجي ــتطةليكي ئةوةن ش
ــسان يب ــةلَ   . يةكـ ــاكؤك لةطـ ــة نـ ــسانبوونيان دةيب بـ ــاتكردين يةكـ  دووثـ

ــتةكان  ــتةقينةي ش ــيت راس ــةيل،   داسرووش ــستييةكي عةم ــةر ثيداوي ــة، لةب ، وات
ثةناي بؤ دةبري    ((  
ــتؤ بؤ ــؤي ئةرس ــ خ ــان دةلَي ــيكردنةوةكاين  تثيم ــذةي  ش ــة دري ــي ل  ، لةبةرض

ــ ــةرنةكةوتووةداتري ــةها  ،، س ــة ب ــشتين ل ــةموكوأي تيطةي ــة ك ــتة . دا ل ــةو ش ئ
ــسبةت     ــة ني ــة ب ــة خانووةك ــة ك ــة هاوبةش ــةو كاكلَ ــة، ئ ــيية ، وات ــسانة ض يةك

ــؤي دةنوينيــ      ــدا خ ــةهاي خةوطةكان ــأيين  ب ــة دةرب ــةكان ل ــتؤ تخةوط ؟ ئةرس
بؤضـي؟ خانووةكـة لـة بةرامبـةر        )). ا، شـيت وا بـووين نييـة       لـة واقيعـد   :((تدةلَي

، شــتيكي يةكــسان و ديــاريكراو دةنــويين، بــةوةي، شــتيك لــة نــاو  داخةوطةكانــ
  .بةآلم ئةو شتة ضيية؟ ئةوة كاري مرؤيية. هةردووكياندا هةية

سـتؤ نـةيتواين ئـةوةي لـةناو خـودي فـؤرمي بـةهاي كـاآلي هـةموو                  بةآلم ئةر 
ــ  ــة ك ــدا هةي ــونكة   كارةكان ــةوة، ض ــة، خبوينيت ــان  تيداي ــاري مرؤيي ــةمان ك ة ه

ــة       ــةزرابوو و بناغـ ــةيت دامـ ــاري كؤياليـ ــةر كـ ــاين، لةسـ ــةلَطاي يونـ كؤمـ
ــان   ــزي كاركردني و خــةلَك و هيــةني ــوو ل ــيين . سرووشــتييةكةي نايةكــساين ب

ـ               ضـونكة كـاري     دا،دةربأيين بـةها، يةكـساين و هـاوهيزي لـةنيو هـةموو كارةكان
بةر ئةوةي كـاري مـرؤيني، نـاكري ليـي تيبطـةين، تـةا ئـةو كاتـة                  مرؤيني و لة  

ـ                 ـشوةخت، لةاليـةن خةلَكـةوة ثتـةو دةبيكة بريي يةكـساين مرؤيـي، ثي ،تنةيب .
 شـيوةي كـاآل دةيب      ،تييـدا كـة   ،  ت أوودةدا دابةآلم ئةمـة تـةا لـة كؤمةلَطايةكـ        

ثةيوةنــدي بــة شــيوةي طــشيت بــؤ بةرهةمــةكاين كــار، واتــة ئــةو كاتــةي كــة  
 وةك خـاوةن كـاآل، دةيب بـة ثةيوةنـدي كؤمةآليـةيت             دا يـةكتر  مرؤظةكان لةطـةلَ  

ــت ــأيين    . باآلدةس ــة دةرب ــةو ل ــة ئ ــةوة، ك ــةوةدا رةنطدةدات ــتؤ ل ــةيت ئةرس بليم
ــذوويي   ا بــارودؤخي ميبــةهاي كــاآلدا، ثةيوةنــدي يةكــساين دؤزيوةتــةوةو تــة

يــةيت يةكــساين ئــةو   ئــةو كؤمةلَطايــةي تيــدا ذيــاوة، نةيهيــشتووة، ماهي    
  .ثةيوةنديية، بدؤزيتةوة
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ــةهاي كا  ــادةي ب ــيوةي س ــة ش ــدي بةهاكةيداي ــةناو ثةيوةن ــةك، ل ــةلَآلي   لةط
 .دا هـةر كاآليـةكي تـر   كاآلي جؤراوجؤر يان لـةناو ثةيوةنـدي طؤأينـةوة لةطـةلَ    

ــاآلي ــةهاي ك ــا ،وةك ضــؤنايةتييةكAب ــةوةي ك ــاي طؤأين ــة أيط آلي  أاســتةوخؤ ب
Bَــةل ــاآليلةطـ ــةندايةتييةكي   A كـ ــةوةي ضـ ــةأيطاي طؤأينـ ــأي و، بـ دةردةبـ

ــاآلي ــاريكراوي كـ ــةلBَديـ ــاآليلةطـ ــةندايةتييةكي كـ ــةي، ي بةراA ضـ مبةرةكـ
ــأي ــيوةيةكي . دةردةب ــأينيكي ســةربةخؤية  : تــربةش ــةك دةرب ــةهاي هــةر كاآلي ب

 ئةطــةر لــة دةســتثيكي ئــةم. دةنــويين"بــةهاي طؤأينــةوة"بــةوةي كــة خــؤي وةك
ــان   ــاو طومت ــيوةيةكي ب ــة بةش ــاآل: بةش ــةكارهينان وطؤأينةوة ،ك ــةهاي ب ــة ب ، ي

. طـرين، دةبيـنني هةلَةيـة     و بؤضـوونة دةقـاودةق وةك خـؤي  وةرب         بةآلم ئةطـةر ئـة    
ــة ــةوةش بةهايــة و أاســيت  ،كــاآل بــةهاي بةكارهينان ــان شــتيكي بةســوودة، ئ  ي

ــة   ــةوة بةهاك ــةو كات ــشاندةدا و ل ــة ثي ــتيكي دوواليةن ــؤي وةك ش ــة خ ــة فؤرم  ل
ــة و       ــةهاي طؤأينةوةي ــة ب ــاواز ك ــؤرمي جي ــةخاوةن ف ــتييةكةيدا دةيب ب سرووش

ــةخاوةين  ــايب ب ــةرطيز ن ــاي   ه ــاك تةماش ــةا وةك ت ــةر ت ــيوةية، ئةط ــةم ش  ئ
ــةين ــتةواذة       . بك ــة دةس ــةدطوماين ل ــةوا ب ــزانني، ئ ــة ب ــةكجار بةم ــةر ي ئةط

كؤنةكةمان  ناميت و بؤ كورتكردنةوة خزمةمتان دةكاين.  
نةوةكةمان ئــةوةمان بــؤ دةســةمليين كــة فــؤرمي بــةها يــان دةربــأيين  شــيكرد

بةها لـة سرووشـتةكةيةوة سةرضـاوةي وةرطرتـووة، نـةك بـة ثيـضةوانةوة، واتـة                 
دةربــأيين بــةها و طةورةييةكــةي لــة شــيوةي دةربــأيين وةك بــةهاي طؤأينــةوة،  

بازرطانـة   لـة نيـو       كـة   ئةمـة ئـةو هةلَـة بآلوةيـة        هةروةها. سةرضاوةي وةرطرتووة 
ــةكانيان وةك  ــة مؤديأن ــة دلَطةرم ــستةكان و قوتابيي ــر(تيئؤري ــة(و) فريي و ) كانيل

ــةوانيتر ــةو بازرطانــة طةشــتيارانة ...ئ ــةلَي ئ ــةو دذةكانيــان لــة كؤم  كــة دا هةي
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. و شـــةريكةكاين) باســـتيات(داواي طؤأينــةوةي ئـــازاد دةكـــةن لــة منوونـــةي  
ــ  ــة اليــةين ضــةندايةيت دةرب ــادةأؤيي ب ــةكان زي ــةن و بازرطان ــةهاوة دةك أيين ب

ــشي كــاآلوة كــة لةبةرضــاومانة وةك شــيوةي دراو  وةي هاوكيلةثاشــاندا بــة شــي، 
ــازاد، كــة   ــضةوانةوة، بازرطانــة مؤديأنــةكان، ثالَةوانــةكاين بازرطــاين ئ بــة ثي

ــةوي ــةين    تدةيان ــةا الي ــان يب، ت ــان رزطاري ــة كاآلكاني ــك ل ــةموو نرخي  بةه
ــذةيي كــ    وةي أيــي ــة ش ــةندايةيت ل ــةوةض ــسبةت  .اآل زةقدةكةن ــة، بةني  كةوات

ــان        ــة دةرةوةي دةربأيني ــة ل ــةها هةي ــوةري ب ــة ثي ــةها و ن ــة ب ــةوة، ن ئةوان
ــةوة  ــدي طؤأين ــة ثةيوةن ــةبارةت ب ــة   . س ــة ثارض ــةا ب ــة، ت ــةو هؤي ــةر ئ لةب

ــةن    ــاو مامةلَةدةك ــةي ب ــي أؤذان ــةزي نرخ ــاككليود.(كاغ ــة  )م ــكؤتلةندي، ل ي س
ــة  ــةو ئةرك ــشةكةيدا، ئ ــاريك يئي ــؤي دي ــؤ خ ــري،    ب ــي بك ــا ثي ــة ت ردووة،  ك

 خـاوةن بانكـةكان لـة       سـترييت -تيأوانينة خةيالَييـةكان لـة شـةقامي لؤمبـارت        
ــدةن ــةو   -لةنـ ــو ئـ ــة نيـ ــةركةوتوانة لـ ــةوةنانيكي سـ ــةوة و ثيكـ ، ثاكذكاتـ

ــة   ــةو بازرطانان ــسانةية و ئ ــة ئةف ــان ب ــةي بأواي ــؤ  يبازرطانان ــةواز ب ــة بانط  ك
  .تطؤأينةوةي ئازاد دةكةن، بكا

، )B(وة ســةرجنداين ئــةوةي ضــؤن لــةناو ثةيوةنــدي بــةهاي كــاآليلةنزيكــة
ــاآلي ــةهاي كـ ــةم   دا)A(بـ ــةمان ئـ ــةناو هـ ــة لـ ــشانيداين كـ ــأي، ثيـ  دةدةبـ

ــاآلي   ــيت كـ ــؤرمي سرووشـ ــةدا، فـ ــةهاي  )A(ثةيوةندييـ ــيوةي بـ ــةا شـ ،تـ
ــاآلي  ــةهاي ك ــة و سرووشــيت ب ــةهاي كاآل)B(بةكارهينان ــيوةي ب ــة، تــةا ش . ي

ــاآلدا خــ    ــةناو ك ــة ل ــةوةي ك ــاوخؤيني،  ئ ــةري ن ــاردؤتةوة و دذب ــةهاي ؤي ش  ب
وخـساري دذبـةري دةرةكـي خؤيـان دةنـوينن، واتــة،       كـة أ ،بـةكارهينان و بةهايـة  

ــة ــدي ل ــةأيطاي ثةيوةن ــاآل ب ــوان دوو ك ا وةنيكيان تــةــةكي ــةي ، دةيب ي بةهاك
ــتةوخؤ ــدةردة  أاســ ــةكارهيناين ثيــ ــةهاي بــ ــشيان بوةك بــ بأي و ئةويتريــ

 تييــدا بةهاكــةي ثيــدةرببأي، أاســتةخؤ تــةا بــة       دةيبةريــدا،لةبةرامب
ــ  ــةوة دادةنري ــةهاي طؤأين ــيوةي   . تب ــةك، ش ــةر كاآلي ــادةي ه ــةهاي س ــيوةي ب ش

ــة    ــة، واتـ ــدا هةيـ ــة كـــة لةناويانـ ــةو ناكؤكييانةيـ ــةوتين ئـ ــادةي دةركـ سـ
  .ناكؤكييةكاين بةهاي بةكارهينان و بةها

ــدا     ــة كؤمةآليةتييةكانـ ــةموو بارودؤخـ ــة هـ ــار لـ ــةمي كـ ــيت بةرهـ ، شـ
، بةآلم تـةا لـة يـةك ضـةرخي ميـذوويي ديـاريكراودا هةيـة، كـة                  ةسوودبةخشن

ـ         دوابـةدواي ئةمـة، لـة هـةمان كاتـدا،          . تبةطشيت بةرهةمي كار بـؤ كـاال دةطؤأي
واتــة، دا، فــؤرمي ســادةي كــاآل، كــة كــاري خــةرجكراوة لــة فــؤرمي ســادةي كــاآل 

ــةلَ   ــاآل لةط ــؤرمي ك ــةندين ف ــةه ثةأةس ــؤرمي ب ــةندين ف ــاوجووت ا ثةرةس دا، ه
  .دةبيت

ينــدا، كــةموكوأي شــيوةي بــةهاي ســادة، دةيب ئــةم فــؤرمي لــة يةكــةم تيأوان
ــؤوةي ــرخ   ،ت ــؤرمي ن ــؤ ف ــةوةي ب ــيش ئ ــصثةراندبص، ث ــةكي ت  زجنــرية طؤأانكاريي

  .طةشةبكات
ــأيين  ــة دةرب ــةكل ــةر كاآلي ــةي   دا)B(ه ــةهاي بةكارهينانةك ــة ب ــةا ب  ت

 كـاآل    لـة طـةلَ    ةوةدا جيبـةجيي دةبيـت    يوةنـدي طؤأينـ   جيـاوازةو لـة ثة    )A(كاآلي
ــانيتر ــةندايةيت   دا،جياوازةكـ ــساين ضـ ــؤنايةيت يةكـ ــةوةي ضـ ــري ئـ ــة بـ  لـ

ــشكردين لةطــةلَ ــدادا بــةهاكاين تــرهاوكي ــذةيي .  ثيــشان ب وةي بــةهاي أيشــي
ــةلَ   ــةك، لةط ــادةي كاآلي ــةكيتر  س ــشي كاآلي ــؤرمي هاوكي ــوجنيدا ف ــةم .  دةط ب

ــذةيي كةتانةكــةشــيوةية كراســةكة، لــة دةربــأيين بــةها ا فــؤرمي داي أيتــة ،
 بــة تاكــة شــيوةي يهاوكيــشي يــان فــؤرمي طؤأينــةوةي أاســتةوخؤ لــة ثةيوةنــد

   .ت دةردةبرصداكاآلي كةتان
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فونــد قــاوة  ٤٠= يــان،فونــد ضــا ١٠=كــراس، يــان  ١=مــةتر كــةتان ٢٠
  هتد...= ياننيو تؤن ئاسن=مسقالَ ئالَتون يان٢=يان

@@
QMñòíŽï’@ñìì†‹Ø@ó’ó Š@ñbèói@ðîò‰ŽîZ@@

بــةهاي هــةر كاآليــةك، بــؤ منوونــة، بــةهاي ثارضــة كــةتان، ئيــستا لــةناو  
تـر دةبيــت   تـومخي زؤرو زةبـةن لـة جيهــاين كـاآلدا و جةسـتةي هــةر كاآليـةكي      

ــة   ــةهاي كةتانةك ــةي ب ــة ئاوين ــة . ب ــةم بةهاي ــؤ ،ئ ــة   ب ــةجمار ب ــؤي يةك خ
ــتةقينة ــيوةيةكي راسـ ــاري مرؤيـــي  ، وةك جـــةالتيينشـ ــاوازي كـ  بـــة يب جيـ

ــةوي ــةزراوة،  دةربــأيين تــةا   تدةردةك ــدا دام ــارةي تي ــةو ك ــةوةي ئ ، ضــونكة ئ
، يةكـسانة،   داتـر   هـةر كـاريكي مرؤيـي      وةك كاري مرؤيـي دةنـويين، كـة لةطـةلَ         

بةيب طويدان بـةوةي لـةناو كامـة فـؤرمي سرووشـتيية يـان خـؤي لـةناو كـراس،                    
ـ  طةمن يان ئا  لةبـةر ئـةم هؤيـة، ئيـستا     .  خـؤي بةرجةسـتةكردووة  داسـن و ئالَتون

ــةكي     ــة ثةيوةنديي ــةا ل ــةوة، ت ــؤرمي بةهاكةي ــاي ف ــة أيط ــة ب ــر كةتانةك ئيت
 ـ          كؤمةآليةيت أاناوةسيت ، بـةلَكو لـة ئاسـيت       دا لـة ئاسـيت بـةهاي تاكـة كاآلكان

ــاآل ــاين ك ــةك، هاوو. داجيه ــة وةك كاآلي ــةم جيهانةي ــةكي ئ ــةمان . آلتيي ــة ه ل
ي هةيـة كـة     اتدا، لةناو زجنـريةي يب كؤتـايي دةربأينةكانيـدا ئـةو نيـشانةية            ك

، واتــة لــةو دابةرامبــةر فــؤرمي تايبــةيت بــةهاي بةكارهينانــبــةهاي كاآلكــان 
  . شوينةي تيدا دةردةكةوي، وةك يةكة

ةكي يكـــراس، دةتـــواينَ راســـتي١=مـــةتر كـــةتان٢٠: لـــة شـــيوةي يةكـــةم
 ــة يب ــةم دوو كاآليـ ــةويت ئـ ــةندايةتييةكي  بةأيكـ ــدي ضـ ــة ثةيوةنـ ــة لـ  كـ

ــةوة  ــاريكراودا، بطؤأين ــيوةي . دي ــة ش ــةو    دول ــضةوانةي ئ ــسةر ثي ــدا، يةك وهةم
 ثاشـــكؤكةي ة، جياوازييـــةكي كاكلَـــةيي دةبيـــنني كـــة بةأيكةوتيـــأوالَـــةيت،

بــةهاي كةتانةكــة وةك خــؤي بةهــةمان شــيوة دةمينيتــةوة ئةطــةر  . دياريــدةكات
بـــأين، بـــةأيطاي كاآليـــةكي يب يبربـــة كـــراس يـــان قـــاوة يـــان ئاســـن دة

ثةيوةنـــدي بةأيكـــةويت .  ئةذمارةوةكـــة كـــة خـــاوةين جؤراوجؤريـــان هةيـــة
ــذةيي  ــاآلي رصـ ــاوةين دوو كـ ــة   .  دةيبةوةخـ ــةوي كـ ــؤ دةردةكـ ــةوةمشان بـ ئـ

ــضةوانةوة،      ــة ثيـ ــةلَكو بـ ــةوة، بـ ــة ناطؤأدريتـ ــةهاي كاآلكـ ــةندايةيت بـ ضـ
  .  أيكدةخاتضةندايةيت بةهاي كاآلكة، ثةيوةندي طؤأينةوةكة

٢Mpójîbm@ð“ŽïØìbè@ñòíŽï’@@
 د، وةك هاوكيـشيك، جةسـتةي بـةها       هتـ ...هةر كاآليـةك، ضـا، طـةمن، ئاسـن        

ــأن  ــة دةردةب ــةهاي كةتانةك ــةم    . و ب ــةك ل ــةر ي ــيت ه ــيوةي سرووش ــستا ش ئي
ــة   ــشي تايبةتـ ــؤرميكي هاوكيـ ــةليكي زؤر، فـ ــاين فؤرمطـ ــة، شانبةشـ . كاآليانـ

ــةروةها ــةموو ه ــيوة،  ه ــةمان ش ــوودبةخش و  ا بةه ــاريكراو، س ــاريكي دي ــؤرة ك  ج
ــ وة   كؤنكريــي ــة، بةهــةمان ش ــدا هةي ــاآل جؤربةجؤرةكان ــةناو جةســتةي ك ت كــة ل

 ثـــةيت و  فؤرمـــة جؤربـــةجؤرةكاين كـــاري مرؤييـــييةكـــسانة بـــة ذمـــارةي
  .بةرجةستةكاين ناويان

٣MŠíØíàóØî@@@@@çbî@“ @ñbèói@ñòíŽï’@ðäbØóï
ìì†‹Øó’ó Z 

يـذةيي بـةها، تـةواو نييـة، ضـونكة زجنـريةي            ي يةكـةم، دةربـأيين أ     كةموكؤر
زجنريةكــان كــة هــةموو بــةراورديكي . دةربأينــةكاين هــةرطيز كؤتاييــان نايــةت

 دةتـواينَ بـة ئـارةزووي خـؤي، دريـذة بـة بازنـةكاين بـدا                  كـة  بةهايان تيداية، 
ــ  ــةكي نوي ــيوة بةهاي ــةر ش ــدا داولةطــةل ه ــي ب ــان ث ــأيين نويم ــاددةي دةرب . ، م

بكـةين  )تعمـيم (، هـةر وةك دةيب أوو بـدا، ئةطـةر ئـةم شـيوةية             سةرباري ئـةوةش  
ــاآل    ــاين ك ــةموو جؤرةك ــةر ه ــةين، داو بةس ــادةي بك ــةوا ثي ــدا   ئ ــة كؤتايي  ل

ــتد    ــةهامان دةس ــأيين ب ــة دةرب ــايي ل ــاواز و يب كؤت ــةكي جي ةكةويت و زجنريةي
ــةد  ــة ق ــاين دةيب ب ــتمان ذمارةك ــاين بةردةس ــارةي كاآلك ــت ذم ــةموكوري .  بي ك
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 كـــة داوهـــةمي بـــةهاي أيـــذةيي لـــة شـــيوةي ئـــةو هاوكيـــشةكةشـــيوةي دو
ــةوة  ــةرض دةدات ــةيت، بةرث ــةر   . هاوجوتيي ــيت ه ــيوةي سرووش ــؤن ش ــةر وةك ض ه

ــةت  دةردةبأيــ      ــشي تايب وةيةكي  هاوكيــي ــاآل، ش ــاين ك ــة جؤرةك ــك ل تجؤري ،
ـ    بةطـشيت هـيض شـتيكي    .ةكي يب كؤتـايي لـة شـيوةكاين تـري    شانبةشاين ذمارةي

  كيان نـةيف ئـةوي                  تر نيية تةكـة هـةر يـةكي ش و ورديلـة نـةيبوةي هاوكيا شي
بةهــةمان شــيوة، جــؤري كــاري ســوودبةخش و هةســتياري نــاو  . تيــان دةكاتــةوة

ــ    ــؤي دةردةبأيـ ــةيت خـ ــيوةي تايبـ ــةا شـ ــشيك، تـ ــةر هاوكيـ ــة تهـ ، واتـ
ــي  ــاري مرؤي ــةواوي ك ــتةكردين نات ــيوةي  . بةرجةس ــاوةن ش ــارة خ ــةم ك ــتة ئ أاس

، بـةآلم   داية لـة بةرجةسـتةكردن لـة هـةموو شـيوة تايبةتييةكانيـ            تةواو و طشتي  
  . خاوةن هيض دةركةوتين فؤرميكي يةكطرتوو نيية

 تــةا لــةناو كؤمــةلَي دةربــأيين ، بــةهاشــيوةي طــشيت يــان طةشــةكردووي
  :أيذةيي سادةدا، هةية، يان لةناو هاوكيشة شيوة يةكةمةكةدا وةك

  كراس١=مةتري كةتان٢٠
  فوند ضا١٠=ةتانمةتر ك٢٠

  :و هةر هاوكصشةيةكيان، لةبةرامبةردا، هةمان ئةم هاوكصشةيةي تييداية
  مةتر كةتان٢٠ =كراس١
  مةتر كةتان٢٠=فوند ضا١٠

ــتيدا ــةلَ : لـــة أاسـ ــيك كةتانةكـــةي لةطـ ــايتَ كةسـ ــركـ  دا زؤر كـــاآلي تـ
 دةردةبــأي، بــةم شــيوةية، دا كــاآلي تــرأيتــةوة، بةهاكــةي لــة زجنريةيــةكدةطؤ

ــان    وةك ثي ــوانن كاآلكاني ــر، دةت ــةكاين ت ــاآل زؤر و زةوةن ــاوةن ك ــستييةك، خ وي
 بطؤأنــةوة، بؤيــة، بــةهاي كــاآل جؤربــةجؤرةكانيان  دا ثارضــة كةتانةكــةلةطــةلَ

ــيهةم   ــاآلي س ــةمان ك ــة ه ــة (ب ــة كةتانةك ــأندةدةر) ثارض ــةر  . ب ــة ئةط كةوات
كــراس، يــان دةكــا ١=مــةتر كــةتان٢٠:  يــةكتر بكةينــةوةيزجنريةكــة أووبــةأوو

 ئةطــةر شــيوةي بةرامبــةركي بةزجنريةيةيــةك   هتــد، واتــة  ...فونــد ضــا  ١٠
تدةرببأين، ئةوا ئةمةي خوارةوةمان دةستدةكةوي:  

  
  

pM“ @ñòíŽï’@bèói@@@
 =كراس              

   =فوند شةكر    ١٠
             =فوند قاوة     ٤٠ 
 مةتر كةتان٢٠            =مسقالَ ئالَتون  ٢

 =نيو تؤن ئاسن    
 =  ) A( لة كاآلي

   =           هتد ...
 

١M@àŠü @óØŠüðäbØòìa@ñòíŽï’@bèói@@
ــستا كاآلكــان بــةهاي ــان دةردةبــأن ئي يةكــةم، بــة شــيوةيةكي ســادة،  :  خؤي

         بـة يـةكطرتوويي، ضـونكة      : دووهـةم . ضونكة خؤي بة يةك جـؤري كـاآل دةردةبـأي
اوبةشــة، بؤيــة فــؤرمي بةهاكــةي ســادة و ه.   خــؤي دةردةبــأيدالةهــةمان كــاآل

  . طشتيشة
ــ نــاتوانن ٢و١هــةردوو شــيوةي  ــ ة بطةن ، دا بــة دةربــأين لــة بــةهاي كاآليةك

 دوو شـيت جيـاوازن  لـة بـةهاي تايبـةيت بـةكارهينانيان يـان                  كـة  تةا بةوةي 
  . دالة ماهييةيت تايبةتي

ــتةوة د     ــشةيةمان بةدةسـ ــؤرة هاوكيـ ــةم جـ ــةم ئـ ــيوةي يةكـ : ن، وةكةداشـ
 .     هتد...ن ئاسننيو تة=لرية ضا١٠. مةتر كةتان٢٠=كراس١

ــ  ــةكة وةك هاوكيـ ــةهاي كراسـ ــاي بـ ــةهاي ضـ ــة و بـ ةكة وةك يشي كةتانةكـ
ــشي ئاســنةكة بــةآلم ئــةم دةربأينانــة لــة بــةهاي كــراس و ضــايةكة،  . يةهاوكي

. خؤشــيان لــة يــةكتري جيــاوازندا، بؤ ئاســنةكةوةك جيــاوازي كةتانةكــة لةطــةلَ
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ــاالكي ثراكتيكيــ     ــة ض ــة ل ــةم فؤرم ــ دةدائ ــةا ترناكةوص ــةردةمي  ، ت ــة س ل
 بةرهةمـةكاين كـاردن بـةأيطاي أيكـةوت وبـة           نةبيت كـة ئـةو كاتـة       سةرةتاييدا

  .هةيل طؤأينةوة، بؤ كاآل دةطؤأا
ــ     ــة دةق ــة ل ــكرا نيي ــرة رون و ئاش ــةند دص ــةم ض ــةدائ ــةم  وةُ ئينطليزيةك  ب

يـاوازي دةكـات لـة نـصوان      ج،كـؤكتر لـة يةكةمةكـة   B فؤرمي دووةمـي :  شصوةيةية
ـ  يــةك و بـةهاي بةكارهــصناين خؤيـدا، ئصــستا بـةهاي كراســةكة دذوار    ةهاي كاآلب

ةكاين خؤيـــدا، لـــة تـــةواوي يديـــارة لةبةرامبـــةر هـــةموو شـــصوة سرووشـــتي
ــ ــةدادةربرينةكاني ــايي  ك ــةتان و ض ــةل ك ــصوةية لةط ــنةكة هاوش ــةكوريت ، ئاس  ب

 ة دةربرينـصكي  لةاليـةكي تـرةوة هـةرجؤر     .  بـصجطة لـة خـؤي      دا هةموو شتصك  لةطةلَ
وة، ضـونكة    كـرد   بـة شـصوةيةكي راسـتةوخؤ مـةحالَ        ييـةك طشيت بـةهاي هـةر كاآل     

كــاين تــر تــةا لــة شــصوةيةكي  لــة دةربــريين بــةهاي كاآليــةك، هــةموو كاآل 
بـةم شـصوةية فـؤرمي بـةهاي طةشـةكردوو، لـةو            . يةكسان لـة بـةهادا دةردةكـةون      

    ــدةكري ــالَوطؤأي ثي ــك ئ ــةمي كاري ــة بةره ــةوي ك ــةوة دةردةك ــة ، بؤمنتكات وون
ــةآلواردن،       ــةأيطاي ه ــةك ب ــاواز، ن ــةكيتري جي ــةر كاآلي ــةأوماآلت، لةبةرامب م

  .بةلَكو وةك عادةت
وةك تاقـــة ، بـــةهاي كاآليـــةك دةردةبـــأن، ض ي أابـــردووهـــةردوو شـــيوة

ــان ض وةك ــةكي فرةضةشــن ي ــاآلي تــر كاآلي ــة ك ــةكي زؤر ل مةســةلةكة .  زجنريةي
يةكي تايبةتــة بــؤ هــةر هــةر جاريــك، طــةر بــة درووســيت دةريببــأين، مةســةلة

ئـةم مةسـةلةية لـة يـةك كاتـدا، هةلَدةسـيت بـةوةي              . كاآليةك بـةتاقي تـةا    
ــيوةي  ــاآل، ش ــة ب ك ــةم ئةجنام ــريَ و، ب ــةها وةربط ــتيوةرداين ب ــة يب دةس ــات ب ط
) ســـةليب(لةبةرامبـــةر ئـــةم يارييـــةدا، أؤلَيكـــي ثاســـيظي. كاآلكـــاين تـــر

ــشيية ــ . هاوكي ــةها، ت ــدا، فــؤرمي طــشيت ب ــة دذي ــاريكي هاوبةشــي ل ةا وةك ك
  ،و ئــةو كاتــة دةربــأيين طــشيت بــةها وةردةطــري جيهــاين كــاآل درووســت دةيب
ضونكة كاآلكاين تـر، لةهـةمان كاتـدا بـةهاكاين خؤيـان لةهـةمان هاوكيـشةدا                
دةردةبــأن و هــةر جــؤرة كاآليــةكي نــوي، خــؤي ثيــشانبدا، دةيب بةهــةمان كــار  

ا ئــةوةمشان بةرضــاهــةروةها. هةســيتــأوانيين تو دةكــةوي كــة كاآلكــان لــة تي ،
ئــةم ســيفةتة بــةهاوة، شــيت كؤمةآليــةيت ثــةتني، نــاتواينَ بــيب بــة دةربــأي  

لةهــةموو ثةيوةندييــةكاين كــة ةأيطاي زجنريةيةكــةوة كؤمةآليةتييــة، تــةا لــ
طؤأينــةوة ثيكهــاتيب و دةيب فــؤرمي كــاآل وةك فــؤرميكي كؤمةآليــةيت داين      

  .ثيابنرصت
رووشيت بـةها، كـة دةيب بـة هاوكيـشي هاوبةشـي كةتانةكـة، بـووة                شيوةي س 

 نــةك دابـةم شـيوةية كاآلكـان لــة ئاسـيت يـةكتر     . بـة شـيوةي أةمسـي بــةهاكان   
ــةلَكو   ــؤنايةتييان دةردةخـــةن، بـ ــاوازي هـــةروةهاتـــةا هاوكيـــشي ضـ ا جيـ

ــةها  ــة ب ــشيان ل ــةنداضةندايةتي ــةي  .   دةردةخ ــةو بةهايان ــةندايةيت ئ ــة ض ك
نـةدا دةر        كـة   لـةوة دةضـن    نثيشاندةدريو  كـةون كـة كةتانةكةيـة     ب لـة يـةك ئاوي 

ــان بةرثــ    ــةوي تري ــةكيكيان ئ ــةر ي ــةوةدا ةرضه ــة،  وةت ــؤ منوون ــد ١٠، ب فون
 مـةتر كـةتان،     ٢٠ = فونـد قـاوة    ٤٠فونـد قـاوة،  يـان        ٤٠مـةتر كـةتان و      ٢٠=ضا

فونـد قـاوة، تـةا يـةك لةسـةر          ١يـان لـة     . فونـد قـاوة   ٤٠=فوند ضا ١٠كةواتة،  
  .  هةيةداةكةيفوند ضاي١ماددةي بةهاي كاري تيداية لةوةي كة لةناو ضواري 

ليـي  كـة   شيوةي طشيت بـةهاي أيـذةيي جيهـاين كـاآل، لـةو كـاآل هاوكيـشةي                 
ــةوة،  ــة (دوورخراوةت ــة كةتانةك ــرص  )ثارض ــشيت وةردةط ــشي ط ــؤركي هاوكي . ، م

ــةلَ   ــتبةجي لةط ــة دةس ــوانني كةتانةك ــستا دةت ــرئي ــاين ت ــةدا كاآلك وة،  بطؤأين
ــة    ــيوة كؤمةآليةتييةكةي ــدا ش ــةمان كات ــتييةكةي لةه ــيوة سرووش ــونكة ش . يتض

ــة كةتا   ــة ثارض ــة ك ــةو كارةي ــسازي، ئ ــاري ضنين ــةم  ك ــتدةكات و ب ــة درووس نةك
تــر،   بــة كاآلكــاينطرييانيــةكوة، مــؤركي كــاري كؤمةآليــةيت و شــيوةي أيطايــة

ــدادةكا ــيوةي طــشيت   . تثةي ــة ش ــة ل ــة ك ــشة يب ئةذماران ــةو  هاوكص ــئ  دابةهاي
ــاتووة ــة   ثيكهـ ــة كةتانةكـ ــةناو ثارضـ ــارةي لـ ــةو كـ ــةنيوان ئـ ــةطرتن لـ ، يـ

ــةرجكراون و داتـــر جيبـــةجيكراوة و ئـــةو كارانـــةي وا لـــةناو كاآلكـــاين   خـ
ــة    ــاو ثرؤســةي ثارضــة كةتانةك ــاري ن ــرين و ك ــةراورد دةك ــةكتر ب ــةدواي ي دواب

بــةم  .كــاري مرؤيــي بةرجةســتةبووةية كــة تييــدا ةيدةكــةن، ئــةو شــيوة طــشتي
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 تـةا نـايب بـة دةربـأيكي     ،وي نـاو بـةهاي كاآلكـان     ارشيوةية، كـاري ئةجنامـد    
ــاريك  ــةوةي ك ــةليب ب ــتيارييةكة س ــيوة هةس ــةرةدة و ش ــة ي موج  و تايبةمتةنديي

يب، ضــونكة سرووشــتة دا بــسوودبةخــشييةكاين كــاري أاســتةقينة لــةناويان وونــ
ــةوة   ــاواخين دووثاتدةكات ــة أووين  ن ــةي ب ــيو. ئيجابييةك ــةها،  ش ــشيت ب ةي ط

ــؤ مؤركــة ه  ــة ب ــارة واقعييةكان ــةوةي هــةموو ك ــاري هةلَطةأان ــة ك اوبةشــةكةي ك
  .خةرجكردين خودي هيزي كاري مرؤيشة مرؤيية و

 ت دةدا  خـودي ثيكهاتةكانييـةوة ثيـشامنان      فؤرمي بـةهاي طـشيت بـة طـويرةي        
 كـة لـةناو     تكة دةربأي كؤمةاليةتية بؤ جيهـاين كـاآل و ئـةوةمشان بـؤ دةردةخـا              

ــؤركي كؤمةآليـــةيت    ــار، مـ ــي كـ ــةري طـــشيت مرؤيـ ــةدا، كارةكتـ ــةم جيهانـ ئـ
نيكدةهيتتايبةمتةندي ثي . 

  

RM @@óÜ@ç†‹Øó’ó @ñ‡äòíîóq@@@@ñòíŽï’@çaíŽïä@Š@ñbèói@@ðîò‰Žî
“ŽïØìbè@ñòíŽï’@ìa‡@@

 ثلــةي شــيوةي بــةهاي أيــذةيي هاوجووتــة لةطــةلَ    ثلــةي طةشــةكردين  
ــيوةي  ــةكردين ش ــةوةم  داطةش ــةآلم دةيب ئ ــاوكيش، ب ــة    ه ــيت ك ــةبري نةض ان ل

ــةندين     ــةرئةجنامي طةشةس ــأ و س ــةا دةرب ــاوكيش ت ــيوةي ه ــةندين ش طةشةس
ــة  ــةهاي أيذةيي ــيوةي ب ــاك  . ش ــةهاي ت ــذةيي ب وةي أيــي ــةر  ،ش ــادةي ه ــان س  ي

شـيوةي بـةرفراواين بـةهاي      . ت تاكانـة دةكـا    ،تـر  كاآليةك، هاوكيشي كاآلكـاين   
تر، مـؤركي شـيوةي      كاآلكـاني   كاآليةكـة لـة هـةموو      أيذةيي كـة دةربـأيين بـةهاي      

ــدةدا  ــةتيان ثي ــشي تايب وةي   . تهاوكيــي ــؤنايةيت، ش ــةكي ض ــدا كاآلي ــة دوايي ل
تـر، دةيكـةن بـة مـاددةي         هاوكيشي طشيت وةردةطريـت، ضـونكة هـةموو كاآلكـاين         

  .يةكطرتوو و طشيت شيوةي بةهاكةيان
ي بةآلم لةهـةمان ئـةو ثلةيـةدا كـة تيـدا فـؤرمي بـةها طةشـةدةكات، نـاكؤك                  

 دا)فـــؤرمي أيـــذةيي بـــةها و فـــؤرمي هـــاوكيش(لـــةنيوان هـــةر دوو ســـةريدا
ئـةم ناكؤكييـةي تيدايـة،      ) كـراس ١=مـةتر كـةتان   ٢٠(فؤرمي يةكـةم  . طةشةدةكات

ــا   ــيطريي ناك ــةآلم ج ــة    . تب ــة كةتانةكةي ــةريكي ثارض ــشةدا، س ــةم هاوكي  ،ل
ـ                   وةي هاوكيـذةيي و كراسـةكةش سـةرةكةي تـرة  لـة شـيوةي بـةهاي أيشدابةشي .

ــنني ثارضــة    ــةوة، دةبي ــضةوانةوة خبوينين ــة ثي ــشة ب ــةم هاوكي ــةر ئ ــستا ئةط ئي
كةتانةكــة و كراســةكة، تــةا أؤلَــي خؤيــان دةطؤأنــةوة، بــةآلم شــيوةي        
ــةكاين    ــة ناكؤكيي ــيوةية زةمحةت ــةم ش ــةوة و ب ــؤي دةمينيت ــو خ ــشةكة وةك هاوكي

  . نيوانيان جيطري بكرين
دةتــواينَ بــة شــيوةيةكي تــةواو طةشــة بــة لــة شــيوةي دووهةمــدا، كاآليــةك 

ــدا  ــةي ب ــةها أيذةييةك ــذةيي،   تب ــةهاي أي ــشيت ب ــيوةي ط ــةخاوةن  ش ــيب ب  و ب
ئيـستا  .  لـة ئاسـتيدا وةك شـيوةي هـاوكيش هـةن           ،تـر  ضونكة هـةموو كاآلكـاين    

ــة     ــةها ل ــشي ب ــةري هاوكي ــاتوانني دووس ــيتر ن ــةتان ٢٠(ض ــةتر ك ــراس ١=م ك
ــان ــان١٠=ي ــؤ طــةمن١=فونــد ضــا، ي ــ) هتــد...كيل ــةيب ةوةســةرةوذوور بكةين ، ب

ئةوةي هـةموو تايبةمتةندييـةكاين نـةطؤأي و لـة شـيوةي بـةهاي طـشتييةوة بـؤ                 
وةي طشيت بةها بطؤأيتشي .  

لة دوا فؤرمـدا، فـؤرمي سـيهةم، فـؤرمي بـةهاي أيـذةيي طـشتيي بـة جيهـاين                    
 كـاآل،  ، ضونكة لةبـةر ئـةوةي لـة شـيوةي هاوكيـشدا، بـةدةر لـة يـةك            تكاآل دةدا 

ــا  ــان دةك ــةموو كاآلك ــةيف ه ــؤر  . تن ــة، ف ــة كةتانةكةي ــة ثارض ــةك، ك مي  كاآلي
، يــان لــة فــؤرمي داتــر  هــةموو كاآلكــاينطــةلَطؤأينــةوةي أاســتةوخؤي هةيــة لة

ــتةوخؤ  ــةيت أاس ــاين داكؤمةآلي ــونكة كاآلك ــر ية، ض ــةم    ،ت ــاو ئ ــة ن ــان ل  خؤي
  . شيوةيةدا ناببيننةوة

هاوكيـشي طـشيت هـةيب، لـةدةرةوةي        بة ثيـضةوانةوة، هـةر كاآليـةك شـيوةي          
ــاين كاآل     ــاو جيه ــةكطرتووي ن ــشيت و ي ــذةيي ط ــةهاي أي ــؤرمي ب ــةداف ــة. ي و ل

خــؤي بتــواينَ بــيب بــة هاوكيــشي خــؤي، ئــةو ثينــاوةدا، دةيب ئــةو كاآليــة بــؤ 
       مـةتر كـةتان   ٢٠=مـةتر كـةتان   ٢٠: (تكاتة ئيتر ئـةم هاوكصـشانة دةسـتدةكةوي (

ــةمان داأ  ــةوةي هـ ــة دووبارةكردنـ ــة  كـ ــة و نـ ــأي بةهايـ ــة دةربـ ــتنة و نـ اشـ
ــشي طــشيت لةطــةل  . ضــةندايةتييةكةي ــذةيي هاوكي بــةهاي أي ئةطــةر مبانــةوي
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. تــر دةرببــأين، دةيب شــيوة ســيهةمةكة بــة ثيــضةوانةوة خبوينينــةوة كاآلكــاين
 نييـة،   داتـر   كاآلكـاين   لةطـةلَ  يئةم شـيوةية هـيض شـيوةيةكي أيـذةيي هاوبةشـ          

      ـذةيي خـؤي لـة زجنرية       بةآلم بةهاكـةي بـة شـيكؤتـايي لـة      يـة وةيةكي أي كي يب
ــ   بــةهاي أيــذةيي يــان شــيوةي شــيوةي طةشـةكردووي . دا دةردةبــأيهـةموو كاآلكان

 وةك شـــيوةي ضـــؤنايةيت فـــؤرمي بـــةهاي أيـــذةيي بـــؤ كـــاآلي هاوبـــةش  ٢
تدةردةكةوي.  

  

٣MìaŠ†@ñòíŽï’@üi@òìbèói@“ @ñòíŽï’@óÜ@òìóånaí Z 
ــ بةطــشيت، شــيوةي ها وةي بةهايــة و دةتــواينَ ببيــشي طــشيت، شــي بــة توكي 

ــةك   ــةموو كاآلي ــاوةين ه ــةم     . خ ــاتواينَ ل ــةك ن ــيض كاآلي ــةكيترةوة، ه لةالي
 ، ضـونكة وةك هـاوكيش، لةاليـةن هـةموو كاآلكـاين           )٣شـيوةي (صت بـة  بشيوةيةدا ب 

دوورخــستنةوةية بــؤ دواجــار  لــةم ضــركةيةوة، كــة ئــةم .تــرةوة دووردةخريتــةوة
ــؤرة كا  ــة ج ــةكي تايبةتــ ل ــا دالَةي ــنووردار دةك ــةهاي   ت س ــذةيي ب ــؤمي أي ، ف

ــاآل  ــاين ك ــةكطرتووي جيه ــي  ،ي ــيطري دةيب و أةواج ــة ج ــيوةيةكي بابةتييان  بةش
  . كؤمةآليةيت طشيت وةردةطريت

 شـيوة سرووشـتييةكةي، فـؤرمي هاوكيـشة         ئةو جؤرة كاآل تايبةتـة كـة لةطـةلَ        
ــ ــ داكؤمةآليةتييةكةيـ ــة كـ ــةدةكات، دةيب بـ ــان وةك دراو، ،اآلي دراو، طةشـ  يـ

 و دوابـــةدواي ئـــةوةش، ،ئةركـــة كؤمةآليةتييـــة ضـــؤنايةتييةكةي. كاردةكـــات
 لـــةناو جيهـــاين كـــاآلدا، أؤلَـــي هاوكيـــشي  ،مؤنؤثؤلَـــة كؤمةآليةتييةكـــةي

دا هةيــة، ٢لــةنيو ئــةو كاآليانــةي لــةناو شــيوةي . دةكــات يــاريدهةمةاليةنــة، 
ــةيت  ــشطةليكي تايب ــة لةوةك هاوكي ــةكةتان ك ــة  داةك ــووة و ل ــيوةيان وةرطرت  ش

ــيوةي ــة ٣ش ــةناو كةتانةك ــةوة ل ــة  دا، ثيك ــأن ك ــذةيي دةردةب ــةهاي أي ــة دا ب  ل
كةواتــة، بــا لــة   . ميــذوودا، ئــالَتوون، ئــةم تايبةمتةندييــةي وةرطرتــووة    

دا، كــاآلي ئــالَتوون لــةبري كــاآلي كــةتان دابنــيني، ئــةوا ئــةم         ٣شــيوةي 
دةستةكةوتةمان دةيب: 

  

†@HaŠ†@ðàŠüÐì@@
  
   =       مةتر كةتان٢٠
          =   كراس        ١
 =    فوند ضا   ١٠
                     دوو مسقالَ ئالَتون  =     فوند قاوة٤٠

 =  نيو تةن ئاسن 
 =                     كاآل
     =           هتد ...

) ٣(وةيبـؤ شـي  )٢(و لـة شـيوةي   )٢(بـؤ شـيوةي  )١(لةكايت طواستنةوة لة شـيوةي 
ــضةوانةوة) ٤(بــةآلم شــيوةي . ، طؤأانكارييــةكي بنــةأةيت أوويــدادا بــةهيض بةثي ،

جيـاواز نييـة، تـةا لـةوةدا نـةيب كـة ئـالَتون لـةبري                ) ٣ (شيوةيةك لة شيوةي  
ــشكةوتن تــةا .  شــيوةي هاوكيــشي طــشيتكــةتان، بــووة بــةخاوةين ــرةدا ثيلي

تةوخؤي طـشيت طؤأينـةوة يـان فـؤرمي         لةوةدا بةديهاتووة كـة ئيـستا فـؤرمي أاسـ         
ــةناو أاهــاتين كؤمةآليةتيــدا  ــؤرمي  بةتــةواوةيت لةطــةلَ،طــشيت هــاوكيش، ل  ف

  .      تايبةيت يةكانطريبووةيسرووشيت كاآلي دراو
، ضــونكة ثيــشتر ت أادةوةســتيداتــر ئــالَتون، وةك كــاآل لــة ئاســيت كاآلكــاين

دا، وةك هاوكيـــشيش لــة ئاســتياندا وةك كــاآل أاوةســـتاوة و لةهــةمان كاتــ     
، جـــا وةك هاوكيـــشيكي تاكانـــة لـــة كـــردةوةي طؤأينـــةوة يـــان  تكاردةكـــا

ــشةكاين   ــاآل هاوكي ــاين ك ــةيت يب شانبةش ــشيكي تايب ــر هاوكي ــةدواي . ت دوا ب
 وةك هاوكيــشيكي طــشيت دائــةوةش، ئــالَتون، لــة بازنــةي تةســك و بــةرفراوانتر

 لــة يةيــة دةربــأيين بــةهاهــةر لــةو كاتــةوة، مؤنؤثــؤيل ئــةم ثيط. كاردةكــات
ــاآليي  ــاين ك ــوو  داجيه ــووة، ب ــة    ة وةرطرت ــركةوة ك ــةم ض ــاآلي دراو و ل ــة ك  ب
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ــؤرمي      ــاآلي دراو، ف ــة ك ــووة ب ــوينيكدا ب ــةر ش ــة ه ــالَتوون، ل ــؤرمي  )٤(ئ ــة ف ل
  . يان فؤرمي طشيت كاآل بؤ فؤرمي دراو، طؤأاوة،جيادةكاتةوة)٣(

ــ   ــةك، وةك ثارض ــادةي كاآلي ــذةيي س ــةهاي أي ــأيين ب ــة دةرب ــة، ل ة كةتانةك
ــة    ــؤ منوون ــات، ب ــة وةك دراو كاردةك ــدا ك ــالَتون(كاآليةك ــيوةي)ئ ــة(، ش ، )نرخ

  مسقالَ ئالَتون٢ =مةتر كةتان٢٠. كةواتة نرخي كةتانةكة
ــةر  ــان ئةط ــرية٢ي ــؤ   ئل ــن ب ــاوي دراوي ــستةرليين دوو ن ــ٢ي ــالَتونم : سقالَ ئ

  .ةي ئةستةرليينلري٢=مةتر كةتان٢٠
ــةكاين ــتدذواريي ــة  ة دةس ــيوةي دراو،  ل ــشتين واذةي ش ــاش تيطةي ــيوةي ب  ش

سـيهةم لـة    . ة شـيوةي سـيهةم    ية، واتة شيوةي بـةهاي طـشيت، كـة        هاوكيشي طشتي 
، تــومخي ١ضارةســةردةكري و فــؤرمي  ) ٢شــيوةي (شــيوةي بــةهاي ثةأةســتين  

ــةتان٢٠. ثيكهينانيــةيت ــةتر ك ــان ١=م ــراس، ي ــاآلي  xك ــاآلي A = yك  . B  ك
  يانة، شيوةي بةهاي ساكار، تؤوي فؤرمي دراوةلةبةر ئةم هؤ

    

T@– @ìí‚@ì@Š’ìòłbØ@Šóq´ðäbØóïïåŽïéä@ì@Z@@
ــةم تيأوانينمانــ   ــة يةك ــاكار و أوون ديتــة     دال ــتيكي س ــاآل، وةك ش ــؤ ك  ب

ــضةمانبةرضــاو كي  ثيــشانيدا،وانةوة، شــيكردنةوةكةمان، بــةآلم بــة ثيكــة شــتي 
كـاآل، وةكـو بـةهاي      . يزيكي و خـةيالَي ئـايين     زؤر ئالَؤزو ثأة لة فرةبيـذي ميتـاف       

ــرؤظ     ــستييةكاين مــ ــأكردين ثيداويــ ــة ثــ ــةكارهينان، ض لــ ــان ،بــ  يــ
ــ  ين تيــي كيدا تايبةمتةندييــةكاين وةك بةرهــةمي كــاري مرؤيــي، هــيض شــتي

ـ        . نيية ة أيطـاي ضـاالكييةكانيةوة، فـؤرمي ماددةكـاين         زؤر ئاشـكراية كـة مـرؤظ ل
ــووديان يلَ  ــا س ــؤأي ت ــت دةط ــسرووش ــة. ت وةربطري ــؤ منوون ــة(ب ــيوةي تةخت ، )ش

ــ كــي يلَ درووســت بكــا كــايتَ تدةطؤأيزيمي زكــة هــةر تمــرؤظ بيــةويبــةآلم مي ،
ــة؛تةختة ــتيكي ئي ــتثيكراوة ش ــاآل   .اســايي و هةس ــة خــؤي وةك ك ــةر ك ــةآلم ه ب

ميزةكـة، تـةا بـة      . ثيشاندا، خؤي دةطـؤأي بـؤ شـتيكي هةسـتيار و ناهةسـتيار            
ــ  ــوار قاض ــةر ض ــة  ه ــةلَكو ل ــيت، ب ــة أاناوةس ــةر عةرزةك ــةر  ةكةيةوة لةس بةرامب

ــاين ــةموو كاآلك ــةرة    ه ــة س ــيت و ل ــةي أادةوةس ــةرة تةختةيينةك ــةر س ــر لةس ت
ــاري سةرســووأهينةرانة دةدا  ــة زؤر ي ــشيةوة طةشــة ب ــي تتةختةيينةكةي وةك بلَي ،

   ٥.تبةشة ئازادةكانييدا، دةست بة هةلَثةأكي دةكا لة
ــيت  ــاري كخووأةوشـ ــةو    ناديـ ــةكارهينانيان و لـ ــةهاي بـ ــة بـ ــان لـ اآلكـ

ــةه  ــة ب ــةي ك ــةطرتووة، تايبةمتةندييان ــاوةي ن ــةن، سةرض ــونكة،  ا دياريدةك ض
ــةم ــن  : يةكـ ــن بـ ــةندة فرةضةشـ ــوودمةندةكان ضـ ــارة سـ ــاالكي  ،كـ ــان ضـ  يـ

 كاريطـةري  ، بـةآلم أاسـتييةكي فيزؤلـؤذين كـة    بةرهةمهينـةرةكان هةرضـييةك بـن   
ــةئةندامــة مرؤييــةكانن وهــةر كاريطةرييــة ــةو ئةندامان ــاوةأؤك  و، كي تــري ئ ن

ـ     و ماسـولكة    ميـشك و ئةنـدام       ، وةك كاكلَـة، أةجنـي     نيوشيوةكةيان هةرضـييةك ب
  .، مرؤظنهتد...و هةسيت

يــان  أةجنــدانلــة ديــاريكردين ضــةندايةيت بــةها، واتــة مــاوةي :  دووهــةم
.  كــار جيــاوازة لــة ضــؤنايةتييةكةيضــةندايةيت كــار، بــة أووين، ضــةندايةيت

موو بــارودؤخ و لــة هــةموو ثلــة جياوازةكــاين طةشةســةندا، طةرضــي بــة لــة هــة
ــؤ ب      ــست ب ــايت ثيوي ــي ك ــةيب، نرخ ــيوةش ن ــةك ش ــؤراك،  ي ــةمهيناين خ ةره

ــشاوةيســةرجني مرؤظــ وةيةك لــة  .  أاكيلــة دواييــدا، لــةو كاتــةوة كــة بــة شــي
 شـيوةيةكي كؤمةآليـةيت     ،شيوةكان، خـةلَك بـؤ يـةكتري كـار دةكـةن، كارةكـةيان            

  .ؤوة وةرطرتووةبةخ
 شــيوةي ي كــة لــةو كاتــةوة، بةرهــةمي كــاركردنئايــا مؤركــة ناديارييةكــةي

؟ ئاشـكراية، هـةر لـة خـودي         ةردةطـري، لـة كويـوةوة سةرضـاوة وةرطرتـووة         كاآل و 
  .ئةم فؤرمةوة

ــة    ــةهاي بةرهةم ــيوةي ب ــي، ش ــاري مرؤي ــساين ك ــؤركي يةك ــاركردن م كاين ك
ـ يوانـة  ثن بـة ماوةكـةي    كـاري تاكـةكا  وةردةطـري و  وةي  ، بـةم جـؤرة  تدةكريشـي ،

    ــواين بــةهاي بةرهةمــةكاين كــار وةردةطــريلــة دواييــدا، ثةيوةنــدي   . ثي

                                                 
مرؤظ، بةبريي ديتةوة، كة وةآليت ضني و ميزةكان دةستيان بة هةلَثةأكي كردووة، لةو كاتةوة كة /  ٥
  .  هاتووة كة هةموو جيهان نابزويداان بة خيالَواي
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ــةوة،    ــان دووثاتدةكةن ــةيت كارةكاني ــدي كؤمةآلي ــة تايبةمتةن ــةران ك بةرهةمهين
   .ت وةردةطري،يةيت بةرهةمةكاين كارشيوةي ثةيوةندي كؤمةآل

ــ ــ  ب ــةر ماس ــتيك بةس ــنايي ش ــيوةية، أؤش ــةم ش ــات، داوولكةي بينايي  كاردةك
ــؤرمي      ــةلَكو وةك ف ــنني، ب ــوولكةي بي ــودي ماس ــدةريكي خ ــةك وةك هان ــةآلم ن ب

ــتيك   ــاددي ش ــة م ــة ل ــشاندةدا ك ــؤي ثي ــاو خ ــدا،  . دةرةوةي ض ــة بينين ــةآلم ل ب
بةأاسـيت أؤشـنايي شـتيكي دةرةكيــي بةسـةر شـتيكي تــردا كـة ضـاوة، بةرثــةرض        

ــةوة ــ . دةدات ــة ني ــة ل ــدي فيزيكيي ــةوة ثةيوةن ــةآلم ئ ــي، ب وان شــتطةليكي فيزيك
 هــيض ثةيويوةنديــةكيان داشــيوةو ثةيوةنــدي بــةها لــةنيوان بةرهةمــةكاين كــار

ــاريكراوي      ــةكي دي ــةا ثةيوةنديي ــة و ت ــةوة نيي ــتة فيزيكةكانيان ــة سرووش ب
خــودي مرؤظةكانــة، كــة لةبةرضــاوياندا، شــيوةي خــةيالَي لــة ثةيوةنــدي        

ةيـة بدؤزينـةوة، دةيب بـؤ       دوةي ئـةم ديار   بـؤ ئـةوةي هاوشـي     .  وةردةطـرن  داشتةكان
  . شوينة تةماوييةكاين جيهاين ئايين هةلَبيني

ــةربةخؤ   ــةوةري س ــةي بوون ــرؤظ، وين ــشكي م ــةكاين مي ــرةدا، بةرهةم ــة ،لي  ك
ــ  ــة مرؤظ ــديان ب ــة و ثةيوةن ــةتييان هةي ــوان جةســتةي تايب ــة ني ــة و ل ةوة هةي

اآلدا،  جيهــاين كــ لــةةوئةمــة لــة بةرهةمــةكاين دةســيت مرؤظــ. مرؤظــدا هــةن
كـة بـة بةرهـةمي كاركردنـةوة لكـاوة،           دةنـيم ثةرةسـنت   من ئةمة ناوي    . أوودةدةن

لةو كاتـةوة خـؤي وةك كـاآل بةرهـةم دةهينريـت و لةبـةر ئـةم هؤيةيـة كـة لـة                       
  . بةرهةمهيناين كاآلكاندا جياناكريتةوة

ك لــــة ليتؤذينةوةكــــةمان  جيهــــاين كــــاآل وةكارةكتــــةري ثةرســــتين
ــشامناند ــاوةي   ةداتني ــارةوة سةرض ــةيت ك ــةيت كؤمةآلي ــةري مولَكاي ــة كارةكت ، ل

ينطرتووة كة كاآل بة بةرهةمدةهي.  
ــاآل    ــة ك ــن ب ــشةكان دةب ــتة سووبةخ ــشيت، ش ــة ط ــةوةي  ،ب ــةر ئ ــةا لةب  ت

ــة  ــةجيكراوي ل ــةيت جيب ــةمي تايب ــةربةخؤن بةره ــةكتر س ــارة  . ي ــةم ك ــؤي ئ ك
نيَكــدةهيا كــايتَ. تتايبةتانــة، كــاري كؤمةآليــةيت ثينــةرةكان، تــةبةرهةمهي 

ــةوةي كاآلكانيا ــاي طؤأينـ ــة أيطـ ــدي  بـ ــاو ثةيوةنـ ــنة نـ ــةيب، ناضـ ــةوة نـ نـ

ــة      ــةم طؤأينةوةي ــنووري ئ ــة س ــةا ل ــةوا ت ــةوة، ئ ــايت وةكؤمةآليةتيي  دووث
ــةكانيان دةكةنـــةوة  ــارة تايبةتـ لـــة . تايبةمتةنديـــة كؤمةآليةتييـــةكاين كـ

ــارة تايبةتــةكان وةك دابةشــكردين كــاري   كؤمةآليــةيت دةرناكــةون، أاســتيدا، ك
تـــةا بـــةأيطاي ئـــةو ثةيوةندييانـــةوة نـــةيب كـــة طؤأينـــةوة لـــة نيـــو  

دا  لـــةنيو بةرهةمهينةرةكانـــ، و بـــة وينةيـــةكي ناأاســـتةوخؤدابةرهةمةكانـــ
ئيمـة دةتـوانني بةنيـسيةت ئةوانـةوة      ةش،سـةرئةجنامي ئةمـ  . درووسـيت دةكـةن  

بةتييــةكانيان وةكــو خؤيــان بــةو ئةجامطريييــة بطــةين كــة ثةيوةنــدي كــارة تاي
ــودي      ــة خ ــةكان ب ــتةوخؤي كةس ــةيت أاس ــدي كؤمةآلي ــة ثةيوةن ــةوة، وات دةمينن
ــو     ــة ني ــةآليت ل ــدي كؤم ــتتر، ثةويوةن ــأينيكي درووس ــة دةرب ــةوة و ب كارةكانيان

  .  داشتةكان
ــوونيكي    ــالَوطؤأدا، ب ــةناو ئ ــةها ل ــةجمار وةك ب ــاركردن يةك ــةكاين ك بةرهةم

  ــي ــاوأةنط و ش ــةيت ه ــة    كؤمةآلي ــة بوون ــاوازن ل ــرن و جي ــة وةردةط وةي تاكان
ــيوةكةيان ــة فرةش ــوودمةند و   . مادديي ــيت س ــؤ ش ــار ب ــةمي ك ــكردين بةره دابةش

شيت بة بةها تةا لـة ثراكتيكيـدا ضـاالك دةيب، لـةو كاتـةوة كـة طؤأينـةوة،                    
ـ            ـست لـة بـةرفراواين و بايـةخ وةردةطريكي ثأثيتـا شـتة سوودبةخـشةكان       تبأي 

 و تايبةمتةنـدي بـةهاي شـتةكان هـةر لـة كـايت               ينريـت  ةمبؤ طؤأينةوة بةرهـ   
ــاوبكري ــدا، أةضـ ــةكاين  . بةرهةمهينانيانـ ــارة تايبةتييـ ــركةيةوة، كـ ــةم ضـ لـ

لةاليــةك، . بةرهــةمهينان بةأاســيت مــؤركي كؤمةآليــةيت دوواليةنانــة وةردةطــرن 
ــةكان و   ــستيية كؤمةآليةتيي ــةوةي ثيداوي ــؤ ثأكردن ــن ب ــاري ســوودمةند ب دةيب ك

ـ            كـ وة، وةك بةشـيكي تةوا    بةم ةوة، بـؤ   ةر بـؤ كـاري طـشيت خؤيـان دووثـات دةكةن
سيستيميكي كؤمةآليةيت كـار كـة لـة خـؤوة ثيكـديت؛ لةاليـةكي تـرةوة، تـةا                  

ــةجؤرةكاين  ــستيية جؤرب ــ ثيداوي ــةرةكاين ثأدةكةن ــودي بةرهةمهين ــةر خ  ةوةو ه
، داتــر شي هــةر شــيوة كــاريكي سوودبةخــطــةلَكــاريكي سوودبةخــشي تايبــةت لة

ــشييان  ــة هاوكي ــرين، وات ــالَوطؤأ دةك ــان  . ئ ــارة جياوازةك ــةنيوان ك ــساين ل يةك
 تــةا لــة تةجريــدكرنيان لــة نايةكــساين أاســتةقينةياندا  دا، يــةكترلةطــةلَ
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ــة     ــؤ تايبةمتةندييــ ــةموويان بــ ــةوةي هــ ــة طةأاندنــ ــةا بــ دةيب و تــ
ــةكةيان ــزي مرؤي ةهاوبةش ــةرجكردين هي ــة، خ ــزي  ، وات ــاوةن هي ــة، خ ــي ي مرؤي

  . ة)دجمر(ئةبستراكت 
ــةكان    ــارة تايبةتيي ــةكاين ك ــة دوواليةن ــة كؤمةآليةتيي ــةو  ،مؤرك ــةا ئ  ت

ــ  ــشكي بةرهةمهينةران ــة مي ــة ل ــزاويت   داكات ــة ب ــايتَ ل ــةوة، ك ــةرض دةدةن  بةرث
 كارةكتــةري سوودبةخــشي  -كــةونةرب، دداثراكتيكــي ئــالَوطؤأي بةرهةمةكانــ  

 كــة بةرهــةمي كــار بــؤ ي فؤرمــةكؤمةآليــةيت كــارة تايبةتييــةكان، هةركــة لــةو
ــاين ــوودبةخش دةيب  كةس ــر س ــارة    -ت ــساين ك ــةيت يةك ــةري كؤمةآلي  كارةكت

جؤربةجؤرةكانــة لـــة فــؤرمي كارةكتـــةري بــةهاي هاوبةشـــي مــاددةي شـــتة     
كـــايتَ بةرهةمهينـــةران،  . ، واتـــة لـــة بةرهـــةمي كـــاردا   داجياوازةكانـــ

هؤيــةوة نييــة كــة ن، بــةو ةك بــةها أووبــةأووي يــةكتر دادةنــيبةرهةمــةكانيان و
تةوة، لةناويانــدا تــةا بــةرطيك دةبيــنن و كــاري مرؤيــي هاوضةشــين شــاردراو 

ــضةوانةوةية   ــة ثي ــك ب ــةلَكو أي ــ. ب ــة   ب ــان ل ــة جياوازةكاني ــة بةرهةم ةوةي ك
ئــالَوطؤأدا وةك هــاوكيش دادةنــين، كــارة جؤراوجؤرةكانيــشيان وةك كــاري مرؤيــي 

لةبــةر ئــةو . ٦، بــةآلم وا دةكــةنئةوانــة بــةوة نــازانن. بــة يةكــساين دادةنــين
 بـةها نــاوي خـؤي لـة نيوضــةوانيدا نةنووسـيوة، بـة ثيــضةوانةوة،       كـة هؤيةيـة، 

ــاتر   ــةها زي ــؤ      لةب ــؤأي ب ــاركردن دةط ــةكاين ك ــة بةرهةم ــةميك ل ــةر بةره ه
ــدةدا   ــاندا هةولَ ــة ثاش ــرؤظ ل ــةيت و م ــةكي كؤمةآلي ــةو تهريؤطلؤفيي ــاي ئ ، وات

ـ  تيبطـات، ئـةو كاتـة هةو      هريؤطلؤفيية   ضيتة نـاو ينييـةكاين كـاري    لَـدةدات أؤب
، ضــونكة طــؤأيين شــتة تدا بةشــداري دةكــاةوة كــة بــؤ خــؤي تيايــكؤمةآليةتيــ

  . سوودمةندةكان بؤ بةها، وةك زمان، بةرهةمي كؤمةلَطاية
 هـات كـة بةرهـةمي       كـة لةدوايـدا هاتـة ثيـشةوة كـة         ئةو دؤزينةوة زانستيية    

 ثـةيت و سـادةية لـةبارةي ئـةو كـارة            ، بةو مانايـة كـة بةهايـة، دةربـأيين         ةكار

                                                 
٦ /وان دوو ك(:  طالياين دةلَييةا، دةبواية ئةمةي بؤ زياد بكرد)ةسبةها، ثةيوةندييةكة لةني :
)داي شتةكانر بةرطثةيوةندييةكي شاراوةية لة ذي.(  

 كـة لـة بةرهةمهينانيـدا بـةكار هـاتووة، ئامـاذة بـة سـةردةميكي بــاآل         يمرؤييـة 
لة طةشةسةندين ميـذووي مرؤظايـةيت دةكـات، بـةآلم ئـةو وةمهانـة كـة مـؤركي                  
ــودي    ــتةكان و خـ ــؤركي شـ ــي مـ ــشان دةدةن وةك بلَيـ ــار وا ثيـ ــةيت كـ كؤمةآليـ

ــةن   ــةين ناب ــة، لةب ــةمي    . بةرهةمةكان ــؤرمي بةره ــةبارةي ف ــةا ل ــةوةي ت ئ
تايبةتــةوة،  واتــة، بةرهــةمهيناين كــاآل كــة مــؤركي كؤمةآليــةيت كــاري        
ــاتوون و    ــي ثيكه ــاري مرؤي ــسانياندا وةك ك ــة يةك ــةربةخؤكانن، ل ــة س تايبةتيي

ــةويت   ــار دةردةك ــةمي ك ــةهاي بةره ــؤركي ب ــيوةي م ــة  . بةش ــتيية وةك ل ــةم أاس ئ
 كـة لـة ثةيوةنـدي بةرهـةمهيناين كـاآلدا           داثيش و لة ثـاش هـةر دؤزينةوةيةكـ        

ــتيي     ــدي سرووش ــةمان تايبةمتةن ــصطريبوون و ه ــة ج ــةوا   دال ــازي ه ــيوةي ط  ش
ــ   ــيوةي تومخــة فيزيكييةكاني ــةوةي ش ــةثاش دؤزين ــة ل ــةيت ك ــةر وةك داهةي ، ه

  .  خؤي ماوةتةوة
ــيوةيةكي     ــةوة بةشـ ــالَوطؤري بةرهةمةكانـ ــةالي ئـ ــةرةتادا بـ ــةوةي لةسـ ئـ

ضــةندة بةرهــةمي تريــان دةســت : يــة، ئــةو ثرســيارةيةثراكتيكــي بايــةخي هة
، واتـــة، بةرهةمـــةكان بـــة ض دادةكـــةوي لةبةرامبـــةر بةرهةمةكـــةي خؤيانـــ

ــة،         ــةم أيذةي ــة ئ ــةوة ك ــةو كات ــةر ل ــةن؟ ه ــالَوطؤأ دةك ــان ئ ــةك خؤي أيذةي
ــ  ــاريكراو وةردةطري ــايي و دي ــةكي ئاس ــاويان، وةك  تجيطرييي ــشي ض ــة ثي ، وا ديت

ــ  ــة سرووشــيت خ ــي ل ــةريهةلَد بلَي ــارةوة س ــةكاين ك ــيوةيةك ودي بةرهةم اوة، بةش
ــة ــة(ك ــؤ منوون ــةن)ب ــن وت ــة،   ٢يك ئاس ــةهايان هةي ــةمان ب ــالَتون ه ــسقالَ ئ م
 سـةرةأاي ثيكهاتـة فيزيكـي و كيمياييـة          ،فوند ئاسـن و يـةك فونـد ئـالَتون         ١وةك

لــة أاســتيدا، مــؤركي كــاآلي    . جياوازةكانيــان، هــةمان قوورســاييان هةيــة   
ــار  ــةكاين ك ــةندايةيت   ،بةرهةم ــاالكيةكانيانةوة وةك ض ــةأيطاي ض ــةجمار ب  يةك
طري دةبيتبةها، جي.  

ــةردةوام  ــة بـ ــان بـ ــةوةي دواييـ ــشبي ئـ ــست و ثيـ ــة ويـ ــةربةخؤ لـ ين  و سـ
   ــي ــةيان، شــ ــةوة كؤمةآليةتييةكــ ــؤأي و بزووتنــ ــاين، دةطــ وةي ئالَوطؤأةكــ

ــرن،   ــتةكان وةردةط ــةوةي ش ــةك بزووتن ــة ، بزووتنةوةي ــا ك ــان دةك ، تكؤنتأؤلَي
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ــةبر ــأؤلَي بكــةن ل ــان كؤنت ــةوةي خؤي ــةواوةيت  . ي ئ ــة ت ــاآل ب دةيب بةرهــةمي ك
طةشـةبكات، ثـيش ئــةوةي لـة خــودي ئةزموونةكةيـةوة ئــةم تيأوانينـة زانــسيية      

ــةجيكر     ــةربةخؤ و جيب ــةكتر س ــة ي ــة ل ــارة تايبةتيي ــة ك ــةوي، ك اوةكان، دةربك
ــةك ــة  طةرضــي لةي ــستيمي كؤمةآلي ــة سي ــةليكن ل ــة ث ــةوةي ك ــاآلون ب يت تر تيكئ

ــة  ــار، ب ــكردين ك ــوةرة أيذة  دابةش ــؤ ثي ــةردةوام ب ــةكانيان  ب ــة كؤمةآليةتيي يي
ــ ــدي ئالوطؤري دةطةأين ــة ثةيوةن ــونكة ل ــداةوة، ض ــالَ ان ــان ئ ــةال و ، ي وطوأي الب

، ان كــة كــايت كــاري كؤمةآليــةيت ثيويــست بــؤ بةرهــةمهيناني ،هةميــشة بطــؤأدا
   ــري ــةيأةو دةك ــر ث ــة زةب ــةر، ب ــيت أيكخ ــايةكي سرووش ــةروةها، وةك ياس ةك ه

ياساي قورسـايي، هـةموو كةسـيك هةسـيت ثيـدةكات، كـايتَ مالَةكـةي بـة سـةر                   
سةريدا دةأوخي.  

ــر         ــة ذي ــة ل ــار، ينييةك ــاوةي ك ــة م ــةها ب ــةندايةيت ب ــاريكردين ض دي
ــذةيي كاآلكانــ    ــةهاي أي ــةوةكاين ب ــةي بزووتن ــةآلم  دادةركةوت ــاراوةتةوة، ب  ش

 كـــة ضـــةندايةيت بـــةهاي تدةدازينـــةوةي، ســـةرةأاي ئـــةوةي ثيـــشامنان دؤ
 ،كــةوت ديــاري نــاكريوةيةك فؤرمــة كةضــيبةرهــةمي كــار بــة أيبــة هــيض شــي 

  .بابةتييةكةي دةرناخات
بريكردنــةوة لــةبارةي شــيوةكاين ذيــاين مرؤيــي و لــة ثاشــاندا شــيكردنةوةي 

ــستيا ــةواوةيتزان ــةر نةي، بةت ــع دةطريتةب ــةوةي واقي ــؤ بزووتن ــةكي دذ ب .  أيطاي
ــا  ــيوةية، ث ــةو ش ــةنيك ئ ــووين زةم ــةجنامطري  ،ش بةسةرض ــة ئ ــتدةكات ب  دةس

 بةرهةمـةكاين   شـقلَي كـاآل بـة      كـة    يئـةو شـيوانة   . تةواوي ثرؤسةي طةشةسةندن  
 لـة هـةمان كاتـدا، خـاوةن جـيطريي           ، دةكـةن و ئاراسـتةي سـووأاندين       دةدةن   كار

ــةلَك   ــةوةي خ ــيش ئ ــة، ث ــاين كؤمةآليةتيي ــتييةكاين ذي ــيوةي سرووش ــةولَ يش  ه
تـةا لـةبارةي مـؤركي ميـذوويي ئـةو شـيوانة ئاطـادار بـن كـة بـة                    بدةن نـةك    

ــشي     ــا ناوةكييةكةي ــةبارةي مان ــةلَكو، ل ــضاويان، ب ــتة ثصش ــةطؤأ دص ــيطري و ن  ج
ــةوة ــيوةية،   . ي ــةم ش ــةا ب ــاآل  لةت ــي ك ــيكردنةوةي نرخ ــةش ــةرةو دا، ئيم  ب

بـةآلم ئـةم شـيوة ثةيـداكراوة و         . تةوةي دةبـا  دياريكردين مـؤركي بةهاكـةي نـاو      

ــةوةي      ــةبري ئـ ــةي، لـ ــيوة دراوييةكـ ــة شـ ــاآل، واتـ ــاين كـ ــيطريةي جيهـ جـ
ــة     ــةكان و ثةيوةندييـ ــارة تايبةتييـ ــةكاين كـ ــة كؤمةآليةتييـ تايبةمتةندييـ
كؤمةآليةتييـــةكاين نيـــو بةرهةمهينـــةران بدؤزيتـــةوة، هةلَدةســـيت بـــة      

ــيم، طــةمن، كــراس يــان ثــيآلو بــؤ ثارضــة كةتانةكــة  . شــاردنةوةيان كــايتَ دةلَ
ــةو مانايةدةطةأي ــةوة، ب ــةن ــاري   ي ــشيت ك ــتةكردين ط ــة، بةرجةس ــة كةتانةك  ك

                 مرؤيي ثةتييـة، ئـةوا هةلَـة و سـةيري ئـةم دةربأينـة يةكـسةر بةرضـاودةكةوي ،
ــة       ــؤ ثارض ــةكانيان ب ــة، بةرهةم ــةو كاآليان ــةراين ئ ــايتَ بةرهةمهين ــةآلم ك ب
 كةتانةكــة يــان ئــالَتون يــان زيــوو دةطةأيننــةوة، مانــاي هــةمان شــتة، ضــونكة 

نيــوان كــارة تايبةتييــةكانيان  هاوكيــشي طــشتيية و ثةيوةنــدي كؤمةآليــةيت لــة
ــ  ــارة كؤمةآليةتييةكان ــؤي ك ــة   داو ك ــووأهينةرة ديت ــيوة سةرس ــةو ش ــة وردي ل  ب

  .بةرضاويان
ةواجـي كؤمةآليـةتيان    ئةو جـؤرة شـيوانة، طوتةطـةيل ئـابووري بـؤرذوازيني و أ            

ؤ ثةيوةنــدي بةرهــةمهيناين ئــةم ، كةواتــة، شــيوةي بــريي بابةتييانــةن بــهةيــة
 كــة شــيوازي بةرهــةمهيناين كؤمةآليــةيت    ،ســةردةمة ميذووييــة ديــاريكراوة  

ــة ــة      . كاآلي ــاآل، ك ــاين ك ــةكاين جيه ــادوو و جنؤك ــةكان و ج ــةموو نادياريي ه
ــةن،       ــةماوي دةك ــاآل، ت ــةمهيناين ك ــةماي بةره ــةر بن ــار لةس ــةكاين ك بةرهةم

  .ي بةرهةمهيناين تر دةبةينيةكسةر وون دةبن، كايتَ ثةنا بؤ فؤرم
دةكـةن، ئـةوا ئيمـة    ) أؤبنـسؤن كـرؤزؤ  (ةبةر ئةوةي ئابووري سياسـي حـةز لـة       ل

ــةي    ــة دوورطةك ــسؤن ل ــةرداين أؤبن ــؤ س ــن ب ــيكي  . دةأؤي ــةوةي كةس ــةرةأاي ئ س
                  ثأيـان بكاتـةوة، بؤيـة دةيب داويـسيت هةيـة و دةيبقانعة، بـةآلم ضـةندين ثي

ــةجنام     ــؤر ئ ــشي جؤراوج ــاري سوودبةخ ــداك ــاينتب ــل  ، ئامرازةك ــارو مؤبي  ك
ــةخيوبكات و ماســيطري و أاو  ــةبارةي .  بكــاتهتــد... و درووســت بكــات، مــةأ ب ل

 هـيض نـالَني، ضـونكة أؤبنـسون لـةزةيت يلَ            ،سةلَةوات و تأوهاتـة هاوضةشـنةكان     
ــا ــدةأواينَ  تدةب ك تيــشووداني ــؤرة ث ــاالكيية وةك ج ــؤرة ض ــةو ج ــةرةأاي .  و ئ س

ةجؤرةكاين، بـــاش دةزاينَ كـــة ئةوانـــة ضـــاالكي كـــارة بةرهةمهينـــةرة جؤربـــ
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. جؤراوجؤري خودي أؤبنـسون خؤيـةيت، واتـة ئـامرازي جؤراوجـؤري كـاري مـرؤيني               
ــا   ــاري دةك ــسون ناض ــسيت أؤبن ــودي ثيداوي ــة ، تخ ــارة  ك ــو ك ــة ني ــةي ل كاتةك

ــ ــان   داجؤربةجؤرةكاني ــاتر ي ــوينيكي زي ــار ش ــدي ك ــةر هةن ــةش بكــات و ئةط  داب
ةوة يـ ييةكةي بطـري، ئـةوا، ثةيوةنـدي بـةو ثلـة دذوارةي           كةمتر لة ضاالكيية طـشت    

بــؤ دةستخــستين سةرئةجنامــصكي ســوودبةخشتــةوةهةيــة كــة أووبــةأووي دةبي  .
ةكــةمان كــة ســةعات، دةفتــةري )أؤينــسؤن(ئةزموونــةكان ئــةوةيان فيركــردووة، و

ــةأ  ــاري، ثـ ــةدا   يذميريـ ــووين ثاثؤأةكـ ــة أووداوي نوقمبـ ــةي لـ ، مةرةكةبةكـ
ــ ــاركرد، وةك ئ ــا  أزط ــك دةك بيــيين كتي ــة نووس ــت ب ــاش دةس ــةةنطليزيكي ب  ت ك

 و ئــةو شــيوازة تلــةبارةي خــؤي و بــة وردي باســي شــتة سوودبةخــشةكاين دةكــا
ــة ــةو   يجؤربةجؤران ــشدا، ئ ــة دوايي ــووةو ل ــست ب ــةمهينانيان ثيوي ــؤ بةره ــة ب  ك

كاتة ثيويستة كـة بـؤ ضـةندايةتييةكي ديـاريكراو بـؤ بةرهةمـة جؤربـةجؤرةكان                
ــة أيذة ــةرجكراوة   ل ــدا خ ــد، تييان ــةكي مامناوةن ــةكاين  . ي ــةموو ثةيوةنديي ه

وون و سـةروةتةكةي    خـؤي درووسـيت كـرد     دا كـة بـؤ       ئـةو شـتانة    أؤبنسؤن لةطـةلَ  
ــؤ  ــدةهينن، ب ــةأيز  ثيك ــة ب ــن ك ــاكار و أوون ــة س ــةو أادةي ــا ئ ــان، ت  .M(خؤي

Wirth( ،كي هــزري تايبــةت هــةيبويــسيت بــة مانــدووبوونيئــةوةي ثي بــة يب ،
ســـةرةأاي ئةوانـــةش، هـــةموو دةستنيـــشانكردنة . واينَ لييـــان تيبطـــاتدةتـــ

  . هةيةكاكلَةييةكاين بةهايان لةناودا
ــستا لــة درووطــة ثــأ أؤشــناييةكةي  بــؤ تاريكــستاين ةوة)أؤينــسون(دةبــا ئي 

  :روثا بأؤينضةرخي ناوأاسيت ئةو
كؤيلــة و خــاوةن زةمــني، -لــةبري مرؤظــي ســةربةخؤ، مرؤظــي ملكــةض دةبيــنني

ــاواين كلَيــ    دةرة ــةوام و ثي ــةكان و ع ــرية دةرةبةط ــةط و م ــكؤيا. ساب يت يةثاش
كةســةكان، لةيــةك كاتــدا، تايبةمتةنــدي ثةيوةندييــة كؤمةآليةتييــةكاين      

  . تبةرهةمهيناين ماددي و هةموو بوارةكاين تري ذيان نيشاندةدا
ــكؤيا  ــةكاين ثاشـ ــةوةي ثةيوةندييـ ــةر ئـ ــضينة ية لةبـ ــةكان، بنـ يت كةسـ

ــةكاين ــة   كؤمةآليةتيي ــةلَطا ل ــةوةي كؤم ــةر ئ ــدةهينن، لةب ــة ثيك ــةو كؤمةلَطاي  ئ

يت تاكــة كةســي دامــةزراوة، هــةموو ثةيوةندييــةكاين ناويــشي يةســةر ثاشــكؤيا
ــةكان    ــو كةس ــة ني ــدي ل ــةويداوةك ثةيوةن ــار و بةرت دةردةك ــشي ، ك هةمةكاني

ــة  ــةوة ين ي ــستيان ب ــة ، ثيوي ــؤر   ك ــةنتازياي جؤراوج ــيوةي ف ــتييةكاين، ش أاس
ــت يــش وةك )بــاج(وةرطــرتن دةردةكــةون و  بــاجيهــةردووكيان وةك كــار. وةربطري

شــيوةي سرووشــيت كــار و تايبةمتةنديــة طــشتييةكةي، نــةك . تمــةتريالَ دةدريــ
 بـةلَكو شـيوة     وةك لة سـةر بنـضينةي بةرهـةمهيناين كاآلييـدا، بةهـةمان شـيوة،             

يـــش، هـــةر وةكـــو )ســـخرة(كـــاري بيطـــاري.  كؤمةآليةتييةكةيـــةأاســـتةوخؤ
هةمهيناين كـاآل، بـة مـاوةي كـات، دةثيوريـت، بـةآلم هـةر بيطاريـك زؤر بـة                    بةر

 خــؤي ، شةخــسييةتييةكي ديــاريكراو لــة هيــزي كــاريباشــي دةزاينَ كــة ضــةندا
ـ %١٠ئـةو   .  بـةكاردةهيين  دالة خزمةيت سـةردارةكةي    بـة   بيـدات  كـة دةبوايـة      ةي

  هـةر ضـؤنيك    ، بـة  مـرؤظ . ، روونتر بـوو لـةالي لـة بةرةكـةيت قةشـةكة           قةشةكة
ــدا  ــة ب ــةو دةمامكان ــةر ئ ــار لةس ــاو  تبأي ــة ن ــة خــةلَك ل ــة ك ــةم كؤمةلَطاي  دائ

ان لــةنيو خــةلَك لــة ؤتةوة، ثةيوةندييــة كؤمةآليةتييــةكأووخــساريان ثــي شــارد
وةي ثةيوةنـــدي ةوة، بـــةدةبيتـــ كـــارة تايبةتييةكـــةيان بـــة أووين دووثـــات

ييــةكان ة كؤمةآليةت، بــةيب ئــةوةي خؤيــان لــة ثةيوةندييــكةســايةيت تايبــةتني
  .  بشارنةوةداو لة نيو بةرهةمةكان

بــؤ ئــةوةي كــاري هابــةش ديــاري بكــةين، مةبةســت كــاري هــةرةوةزي         
 بـــؤ شـــيوة سرووشـــتيية   تكؤمةآليـــةيت أاســـتةوخؤية، ثيويـــست ناكـــا   

ةلــة طســةرةتاييةكةي بطةأيينــةوة كــة لــة ســةرهةلَداين ميــذووي هــةموو       
ــان دةردة ــتانييةكاندا بؤمـ ــةويشارسـ ــ . تكـ ــان هةيـ ــةي نزيكيمـ ــة منوونـ ة لـ

 كــة بــؤ  دا و باوكــساالري ئــةو خيزانــة جووتيارييانــة   يثيــشةسازي الدييــ 
، كــــةتان و ثيويــــستيية تايبةتييــــةكاين خؤيــــان، مــــةأوماآلت، طــــةمن

ئـةو شـتانة خؤيـان وةك بةرهـةمي جؤراوجـؤر           . دةهينا بةرهةمـ  هتد يـان  ...كراس
ــشاندةدا  ــة ثي ــة خيزانةك ــان،  تب ــاري خؤي ــؤ  ، وةك ك ــةليك ب ــةك وةك كاآلط ن

ــةيل  ط ــةل كاآلطـ ــديكيان لةطـ ــةوةي هةنـ ــر ؤأينـ ــارة  . داتـ ــةو كـ ــةموو ئـ هـ
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ن يلَ وةردةطـــرت، هـــةر لـــة جؤربةجؤرانـــةي وا ئـــةم بةرهةمانـــة سةرضـــاوةيا
ــشتوكالَ ــةخيوكردك ــشةسازي ثؤ ، ب ــةتان، ثي ــةأوماآلت، ك ــاك وين م ــد، ...ش هت
ــةجم ــةبووة  يةك ــةتيان ه ــاري كؤمةآلي ــيوةي ك ــار ار ش ــونكة ك ــة و ، ض ي خيزانيك

ــةمهيناين    ــاري بةرهـ ــكردين كـ ــك وةك دابةشـ ــان أيـ ــكردين كارةكانيـ دابةشـ
 ،رةي وةرزةكــان دةطــؤأيثيــشةسازيية و مةرجــة سرووشــتيية طؤأاوةكــاين بــة طــوي

 بــة طــويرةي تةمــةن و رةطــةز، لــةناو خيزانةكــةدا دابةشــكردين كــار و هــةروةها
 ثيــواين خــةرجكردين هيــزي .نيــسبةت هــةر تاكيكيــان أيكــدةخراماوةكــةي بــة 

تاكةكان بـة مـاوةي كارةكـةيان، أاسـتةوخؤ مـؤركي كؤمةآليـةيت هـةمان كاريـان                 
ــزي كــاري تاكــةكان، تــةا وةك ئةنــدامي هيزيكــي   بــؤ دةردةخــات، ضــونكة هي

  .هاوبةشي ناو خيزانةكة كار دةكةن
ــة  ــا كؤمةلَ ــدا، ب ــة دوايي ــة   ل ــة ب ــضاومان ك ــة ثيش ــازاد ينين ــةلَكيكي ئ  خ

ــةمهيناين ها  ــامرازي بةره ــة هؤ  ئ ــةكاين ب ــةن و تاك ــةش كاردةك ــيارييةوة وب ش
ئــةوةي لــة   .  دةكــات هيــزي كاريــان وةك هيــزي كــاري كؤمةآليــةيت كــار     

ــارةي ــسون(ب ــيوةيةكي   )أؤبن ــةا بةش ــةوة، ت ــؤذةن دةبيت ــرةدا ن ةوة طومتــان، لي
سؤن، بةرهــةمي تاكيــك هــةموو بةرهةمــةكاين أؤبــ. نــةك شةخــسيكؤمةآليــةيت، 

سـةرجةمي طـشيت    .  خـؤي   بـةكارهيناين أاسـتةوخؤ لـة      بوون و شتطةليك بوون بـؤ     
   ــةرلةنوي ــيكي س ــة و بةش ــةميكي كؤمةآليةتيي ــة، بةره ــةمي كؤمةلَةك  وةك ،بةره
بــةآلم . ئــامرازيكي بةرهــةمهينان بــةكاردةهينريت و بــة كؤمةآليــةيت دةمينيتــةوة

 ،  بــةكاردةبريت وةكــةوة وةك خــؤراك لةاليــةن ئةنــداماين كؤمةلَ،بةشــةكةي تــر
ــت ةيب بةد ــةش بكري ــدا داب ــةر هةمووان ــةلَ . س ــكردن لةط ــيوازي دابةش ــؤري ش  ج

ــةيت ئ ــةيت تايبـ ــةمهيناين كؤمةآليـ ــاين بةرهـ ــةندين ؤرطـ ــةي طةشةسـ  و ثلـ
ــ  ــذوويي بةرهةمينةران داميــؤأي ــة    . ، دةط ــتةكان ب ــشوةخت ش ا ثيــة ــةر ت ئةط

نــيني، دةبيــنني بةشــي خــؤراكي  دابداتــةرييب لــة شــان بةرهــةمهيناين كاآلكانــ
ــذةي كــايت كاردنةكةيــة ك ئةوةنــدةي أينــةريكةواتــة مــاوةي . يتهــةر بةرهةمهي

كــاردكردن، أؤلَــي دووســةرةي هةيــة، لةاليةكــةوة، دابةشــكردين كــايت كــاركردن 

ــةجؤرةكان    ــستيية جؤرب ــةرك و ثيداوي ــوان ئ ــدي ني ــة، ثةيوةن ــو كؤمةلَط ــة ني  ،ل
ــرةوة ــةكي ت ــدةخا و، لةالي ــةر أيك ــاكيكي بةرهةمهين ــةر ت ــارة ،، بةشــي ه ــة ك  ل

ــذةي ئــةو بةشــة كــة بــؤ خــودي  داهاوبةشــةكة و لةهــةمان كاتــدا، أي ــوي دةثي ،
 لــة بةشــي بةرهــةمي تــةرخانكراو بــؤ بــةكاربردن، ،بةرهةمهينةركــة دةطةأيتــةوة

ــوي ــةلَ . دةثيـ ــةكان لةطـ ــةيت مرؤظـ ــدي كؤمةآليـ ــةمي ثةيوةنـ ــار و بةرهـ  كـ
فافييةت هينان و دابةشــكردندا، بــة ســادةيي و شــة   كارةكانيــان لــة بةرهــةم  

تندةميةوةي .  
يت بةرهــةمهيناين دا كــة ثةيوةنــدي طــش هينــةرلــة كؤمةلَطــةي كــاآل بةرهــةم

ــد  ــةيت يلَ ثيك ــةها هة  كؤمةآلي ــة وةك ب ــاآل، وات ــان وةك ك ــسووكةوت يت، خؤي لَ
يــي  كــارة تايبةتييــةكانيان وةك كارطــةليكي مرؤدةكــةن و لــةناو فــؤرمي مــاديي

 كلتـوري   كـةن، ئـةوة مةسـيحييةتة لةطـةلَ        بـةرخورد دة   ،دا يـةكتر  طـةلَ يةكسان لة 
 كــة ثرؤتــستانتييةت  دامرؤظــي موجــةرةد لــة طةشةســةندنة بؤرذواييةكةيــ    

  .هتد، طوجناوترين فؤرمي ئاينيانة...وئيالهييةت
ــةوة      ــياي كؤن ــةنتيكي ئاس ــةردةمي ئ ــة س ــةمهينان ل ــيوازي بةره ــد، ..ش هت

، و بــووين مــرؤظ وةك بةرهةمهينــةري كــاآل، أؤلَيكــي طــؤأيين بةرهــةم بــة كــاآل
ــةكان        ــووة، كؤمةلَط ــدارتر ب ــة بايةخ ــةو أؤلَ ــةند ئ ــوة و، هةرض ــي بيني الوةك

لـة أاسـتيدا، تـةا لـة      . ئةوةندة لـة قؤنـاغي هةلَوةشـاندنةوة نزيكبوونةتـةوة        
ــان     ــةبيقور، ي ــدةكاين ئ ــةيب، وةك خواوةن ــدا ن ــاين كؤن ــاغي جيه ــدي قؤن هةن

ــا ــةوةك جووةك ــورين(ن ل ــةي ثؤلؤنيــ )ث ــاين،   داي كؤمةلَط ــةيل بازرط ــيض ط ، ه
ــةبووة   ــووين ن ــةكة، ب ــةماناي ووش ــةلَطا  . ب ــةمهيناين  كؤم ــةكاين بةره ئؤرطان

ي شـ ئةنتيكةكان، زؤر لـة كؤمةلَطـةي بـؤرذوازي سـاكارتر و شـةفافتر بـوون؛ هؤكة               
ن  هيـشتا خؤيـا     مرؤظـة تاكـةكان ثينةطةيـشتبوون و        يـان  ،دةطةأيتةوة بؤ ئـةوةي   

ــ  ــيت أةطةزةكةيان ــاوكي سرووش ــة ن ــةلَدال ــةكتر لةط ــضأاندبوودا ي ــان ن نةث ، ي
مـةرجي ثلـة نزمـي      بـووة كة  . أاستةوخؤ لةبةر دةسـةآلت و ثةيوةنـدي كوياليـةيت        

ــاوبووة      ــة، طوجن ــةو كؤمةلَطايان ــاري ئ ــةمهيناين ك ــزي بةره ــةندين هي طةشةس
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ــةلَ ــةي بري لةط ــةناو ثأؤس ــةكان ل ــوأهينةرانةي مرؤظ ــدي سةرس ــاوةأي  ثةيوةن وب
أاســـيت ئـــةم . دايـــششتذيانـــة ماددييةكةيانـــداو لـــة نيـــو خؤيـــان و سروو

نيــو ةكاين  ئاينــ لــة،بــة شــيوةيةكي ئيــديالَ ،بريوبــاوةأدالــة  سةرســووأهينانة،
  .تةوة دراوة بةرثةرضداطةلة سةرةتاييةكان

                 ا ئـةو كاتـة دةكـريبةرثةرضدانةوةي ئـايين بـؤ جيهـاين أاسـتةقينة، تـة
ــ ــةميين، وةخ ــسانةكان،   ن ــةي ئين ــي أؤذان ــاين ثراكتيك ــار و ذي ــدي ك يت ثةيوةن

ــةلَ ــةكترو لةط ــةك  ي ــة ثةيوةنديي ــري ب ــتدا، دةك ــةفافسرووش ــةقالين و ش . ي ع
ــاددي،    ــةمهيناين م ــةيت، واتــة ثرؤســةي بةره ــاين كؤمةآلي ــيوةي ثرؤســةي ذي ش
 وةخــيت ،نيانــةي بةرضــاوي طرتــووة، أزطــاري دةيبي ئــةو أؤذة لــة تــةمي ئــةو

ةمي مرؤظـي ئـازاد و هاوبـةش كـة هووشـيارانة بـة طـويرةي كؤنتـأؤلَي بـة                    بةره
ثالنـــةوة كاردةكـــةن و دةبـــن بـــة ســـاالري بزووتنـــةوة كؤمةآليةتييـــة       

بـة  بةآلم ئةمـة، ثيويـسيت بـة بنةمايـةكي مـاددي هةيـة يـان                . تايبةتييةكةيان
ــ ــؤ  زجنريةيـ ــان كـــة بـ خؤيـــان بةرهـــةمي ةك لـــة مـــةرجي مادييانـــةي ذيـ

  .دووردريذ و ثأ ئازاري ميذووينيطةشةسةندنيكي 
ــةها و      ــيكردنةوةي ب ــة ش ــتاوة ب ــةواوي هةس ــي بةنات ــابووري سياس ــتة ئ أاس
ــةرطيز    ــةآلم ه ــةوة، ب ــاراوةكةي دةدؤزيت ــة ش ــاوةأؤكي فؤرم ضــةندايةتييةكةي و ن
ئــةو ثرســيارةي نةوروذانــدةوة كــة بؤضــي ئــةو ناوةأؤكــة هــةر فؤرميــك         

ي و ثيـواين  بـة أيطـاي         ي دةنـوين  ؤيكـار لـة بـةهادا خـ       وةردةطريت؟ واتة بؤضـي     
ماوةكةي لة ضةندايةيت بةرهةمي كـاردا دةردةبأيـت؟ ئـةو شـيوازانة كـة لـة نيـو                  
ــاريكراون و لةناويانداثرؤســةي    ــاغيكي دي ــة قؤن ــةر ب ــراوة، س ضــةوانياندا نووس

هيناين  مـرؤظ ئاراسـتة دةكـات، و مـرؤظ هيـشتا ثرؤسـةي بةرهـةم               ،بةرهةمهينان
ــةك  ــتة ن ــة   ئاراس ــوجني و ب ــؤرذوازي دةط ــياري ب ــؤ هؤش ــستييةكي ردووة، ب  ثيوي

ــةر  ــك وةك خــودي كــاري بةرهةمهين ــر. سرووشــيت دةزاينَ، أي وةيةك ليةوة، بةشــي
ــؤرم  ــاي ف ــةمهيناين   تةماش ــيوةي بةره ــيش ش ــةكاين ث ــة كؤمةآليةتيي ي بةرهةم

ــيش     ــةكاين ث ــؤ  ئاين ــساية ب ــاين كلَي ــأوانيين باوك ــةن، وةك تي ــؤرذوازي دةك ب
  .مةسيحييةت

وةك بينيمــان، بةشــيك لــة زانايــاين ئــابووري تووشــي وةهــم بــوون بــةهؤي  
 يـان بـة هـؤي أووة مادديـة تايبةتييـةكاين            ،ثةرستين لكـاو بـة جيهـاين كـاآل        

كــاري كؤمةآليــةيت كــة بةلَطةيــةكن لةســةر مــشتومأة وةأســكةرةكةيان لــةبارةي  
ــي سرووشــت  ئــالوطؤري شــيوازي بــةهاي. ، لــة ثيكهينــاين بــةهاي ئــالوطؤرداأؤلَ

ــة   ــارة بةكارهينراوةي ــةو ك ــاريكراو، ئ ــةيت دي ــةمهيناين  ،كؤمةآلي ــة بةره ــة ل  ك
ــة       ــة ل ــيت يب، بيجط ــاددةي سرووش ــةلَطري م ــاتواينَ ه ــأي و ن ــتيكدا دةردةب ش

وةرضةرخاين ئالَوطؤأ نةيب                   .  
ــيوةي كــــاآل طــــشتيترين و   لــــة كؤمةلَطةكةمانــــدا دةبيــــنني كــــة شــ

ــاوة لــةالي  ثين ةطةيــشتووترين فــؤرمي بةرهــةمهيناين بؤرذوازيــة و شــيوةيةكي ب
ين ثةرستنةكةي ناوي نابييني كك، تةنانةت هيض كةسيهةموو كةسي.  

  سةرضـاوةي وةرطرتـووة؟ هةلَبـةت لـة        يةوةوةمهي سيستيمي بازرطـاين لـة ضـي       
ــوو و أةووشــيت ثةر ــتنخ ــةهاكان  س ــانزا طرانب ــة ك ــيوةي دراو ب ــة ش . تدادةةوة ك

ــةي       ــتين ئةوان ــة ثةرس ــةجاأي ب ــةفيزةوة طالَت ــة ب ــأن ك ــابووري مؤدي ــا ئ ئاي
ــانني،  ــريوأاي بازرط ــةلَطري ب ــؤ ه ــات، ب ــة،   دةك ــوداين أةوالَةتيان ــة فري ــؤي ل خ

قوتاري بـووة؟ ئـةوة لـة كةيـةوة ئـةو وةمهـي فيزيوكراتـة نـةماوة كـة دةلَـين،                     
  اوة؟ داهايت زةمني، لة زةمينةوة طةشةدةكات نةك لة كؤمةلَط

بابـةيت شـيوةي كـاآل،       بـارةي خـودي      نةكةوينة ثيش مةسـةلةكان و بـا لـة        با  
ــةكي ــة  منوونةي ــر ينين ــان . وةت ــةر كاآلك ــن ، ئةط ــا بدوص ــةوا بيانتوانيب ، ئ

بــةآلم   بايــةخيان هــةيب،،دةيــانطوت، أةنطــة بــةهاي بــةكارهينامنان بــؤ مــرؤظ
 بةالمانــةوة طرنــك يب، ئــةوةي. ئيمــة وةك شــتطةل، زؤر ثيكــةنيمان ثيَيــان ديــت

ــيت      ــاآليي، أاس ــتطةيل ك ــان وةك ش ــةكاين نيوامن ــة و ثةيوةنديي بايةخةكةمان
 ينــةملي ــوونةكةمان دةس ــةأووي    . بؤض ــةوة أووب ــةهاي طؤأين ــةا وةك ب ــة ت ئيم

ــةوة ــةكتر دةبين ــة   . ي ــة ضــؤن ئابووريناســةكان ووشــةكانيان ل ــويي ليي ــرؤظ ط م
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ــي ــينأووحـ ــرن و دةلَـ ــةوة وةردةطـ ــةها("((: كاآلكانـ ــةوة)"بـ ــةهاي طؤأينـ ، )بـ
ــةيت   ــتةكانة، مولَكاي ــدي ش ــةكارهينان (تايبةمتةن ــةهاي ب ــة )ب ــةم . ي مرؤظ ب

). مانايـــة، بـــةها، ثيداويـــسيت ئالَوطؤأينةوةيـــة، بـــةآلم ســـةروةت، نـــةخير
ــةروةت( ــةكارهينان _س ــةهاي ب ــاري"-ب ــةئاك ــةها .  مرؤظ ــاريكيب ــةئاك .  كاآلي

مـرواري   ...رواري يـان طةوهـةر بـةهادارن      مرؤظيك يـان كؤمـةلَيك دةولَةمةنـدن؛ مـ        
  .))يان طةوهةر وةك مرواري و طةوهةر بةهايان هةية

ــيك   ــيض كيمياناس ــستا ه ــا ئي ــرواري  ،ت ــةناو م ــةوة ل ــةهاي طؤأين ــان ، ب  ي
  ئــةم مــاددة كيمياوييــة نةدؤزيوةتــةوة، بــةآلم دؤزةرة ئابوريناســةكاينيئةلَماســ
هاي بـةكارهيناين شـتةكان،     ن بـة   دةبيـن  يعاي أةخنـةطري قـوولَ دةكـةن،      كة ئيـد  

ــةكانيان  ــة ماديي ــة تايبةمتةنديي ــةجيا ل ــولَب ــتةكانة، م ــودي ش ــةوةي . كي خ ئ
هاي بــةكارهيناين بؤضــوونةكةيان دةســةمليين، ئــةو بارودؤخــة ســةيرةية كــة بــة

ــتةكان، ــةوةش ــةيب طؤأين ــان ب ــ ، خؤي ــرؤظ واقع ــؤ م ــة   ب ــة، ل ــةن، كةوات ي دةك
يان ةكان و مرؤظــدا، كةضــي بــةهاكانوان شــت لــةنيداني أاســتةوخؤثةيوةندييــةك

ــن، واتــة لــة         ــةوةيان، جيبــةجي دةب ــةا بــة طؤين ــة ثيــضةوانةوةية، ت ب
ـ  كـي لـة ئيمـة دؤطبـةري ثياوضـاك         . ثأؤسةيةكي كؤمةآليةتيدا  ةبري نايةتـةوة   ي ب

ـ           كي جـوان يب،      ئةطـةر   : (تكة وانةيـةك بـة ليـسكويل ثاسـةوان دةلَيئـةوة  ثيـاوي
ــةآل  ــة، ب ــةهرةي بارودؤخ ــة  م فيب ــني، ل ــدن و نووس ــووين خوين ــتةوة رب  سرووش

٧.)سةرضاوة دةطري  
 
  
  
  
  
  

                                                 
 ٩٨، ٣شكسبري، هةرايةكي زؤر لةثيناو هيض، ، بةشي سيهةم، منرة/   ٧
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. ةوة بـؤ نـاو بـازاأ بـأوات و نـة دةتـواينَ خـؤي بطؤأيتـ                 كاآل نة خؤي دةتواينَ   

ــةأيني، مةبةســت خاوة  ــؤ ثاســةوانةكانيان بط ــة ب ــة، دةيب ئيم ــةكةوات . نةكانيان
كاآلكان شنت، بؤية ناتوانن لـة دذي مـرؤظ، بـةرطري لـة خؤيـان بكـةن و، ئةطـةر                    

زيــان ثيــشاندا، ئــةوا مــرؤظ دةتــواينَ هيكيان هيهةنــدي ،ينيزيــان بــؤ بــةكار
ئـةوةي ئـةو شـتانة لـة     بـؤ . ٨ تر، دةتوانن دةسـتيان بةسـةردا راطـرن    كيبة جؤري 

ن، ئـةوا ثاســةوانةكانيان دةيب  وةي كــاآل يــةكتر دابنـرين، بـة  طـةلَ ثةيوةنـدي لة 
ــان ثبؤ ــةلَ ةخؤي ــدي لةط ــةكتريوةن ــة  دا ي ــةو ماناي ــةن، ب ــت بك ــة ي درووس  ك

 بـة شـيوةيةك جـيطري بـووة كـة           ،كةسايةتني و ئريادةكةيان لة نـاو ئـةو شـتانةدا         
ئــريادةي ئــةميان بةهــةمان شــيوة، ئــريادةي ئــةوي تريانــة؛ بــة طــويرةي         

ــواز و ه ــةكي دلَخ ــولَكي   ثةمياننامةي ــةخاوةن م ــةكيكيان دةيب ب ــةر ي ــةش، ه اوب
  ــةأي ــؤي دةط ــةي خ ــة كاآلك ــةناس و ل ــةكي ن ــاوةن . تكاآلي ــةردوواليان، وةك خ ه

ئـــةم ثةيوةندييـــة . مـــولَكي تايبـــةت، دةيب دان بـــة بةرامبةرةكةيـــدا بـــنص
ي ياسـايي طةشـةي كـرديب يـا نـا،           ياسايية، وةك ثـةميانيك دادةرصـذن، بةشـيوة       

تـر نييـةو تـصيدا ثةيوةنـدي ئـابووري           شـتيكي هـيض   ن نـةيب،    ثةيوةندي ئريادةكا 
ــدةداتةوة ــة   . بةرثةرضــ ــة ئابوورييةكــ ــودي ثةيوةندييــ ــةي خــ ناواخنةكــ

ليرةدا كةسـةكان هـيض ثةيوةندييـةكيان بـة يةكـةوة نييـة، تـةا               . دياريدةكات
شـيت ديـاريكراو لـة ثةيوةنـد بـة يةكتريـةوة، دادةنـين،              يـان   بةوة نةيب كـة خؤ    

ــاآل ــةوةي ك ــ . نب ــة ئاســيت يةكتري ــةا وةك داكةســةكان ل ــة، ت ــان نيي ، بووني

                                                 
. سةددةي دوانزةهةمدا كة بة خواناسي بةناوبانطبووة، زؤر جار لةنيو كاآلكاندا شيت زؤر هةستيار دادةنرالة /  ٨

ــا     ــاذة دةك ــيوةية، ئام ــةو ش ــسي ب ــاعرييكي فةرةن ــة   تش ــةو كاآليان ــةنيو ئ ــة، ل ــؤ منوون ــة  دا، ب ــة ل  ك
نـان بـة الشـةي نـةرم و         ذ((ثيشاندةدرا، لة تةنيشت تةونـةوة، ثـيآلو و كةرةسـتةي جووتيـاري           )النديت(بازاأي
 .   ئةمةية دادثةروةري هةميشةيي.  دانراوة))نيانةوة
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ــة    ــة مولَكيان ــةيب ك ــة ن ــةو كاآليان ــةري ئ ــة  . نوين ــنني ل ــةكيترةوة دةبي لةالي
ــةو كةســانةية كــة دةمامكــة  داثرؤســةي طةشةســةندن  كــة كارةكتــةري هــةموو ئ

ــة       ــةو ثةيوةنديي ــايةتيكردين ئ ــةا بةكةس ــةن، ت ــةر دةك ــةكان لةب ئيكؤنؤم
  .، هةلَطرةكاين أووبةأووي يةكتر دةبنةوةئابوورييانة

ئةوةي خـاوةن كاآليـةك بـةناو لـة كاآلكـةي جيادةكاتـةوة، ئـةو بارودؤخةيـة              
ــ     هةيـةيت، تــةا شــيوةيةكة  ةوةكـة هــةر كاآليـةكيتر بةنيــسيةت كاآلكـةي خؤي

ــةلَ     ــة لةط ــةي ك ــةها تايبةتةك ــةوتين ب ــة دةرك ــةدكارو  ل ــةوة، ب  لةدايكبووني
 يــك ئامادةيــة أووح و طيــاين خــؤي لةطــةل كاآليــةكي، هــةموو كاتثيكةنيناويــة

ــر ــةر وةك  دات ــةت ط ــةوة، تةنان ــة(( بطؤأيت ــةيب  ))ماريتؤرن ــوان ن ــش ج يب . ي
ــنج         ــةر ثي ــاي ه ــة أيط ــةوة ل ــةن خاوةنةكةي ــاآل، لةالي ــتةي ك ــيت جةس هةس

ــ كــاآل بــة نيــسبةت ئــةوةوة، هــيض  . تهةســتةكةيةوة و زيــاتريش، تــةواو دةكري
ــ  ــشي أاس ــةكي سوودبةخ ــيوةيةكي  بةهاي ــةلةكة بةش ــةر مةس ــة و ئةط تةوخؤي نيي

ئـةو تـةا بـةها سـوودمةندةكةي نـاوي          . تر بواية، ئـةوا بـؤ باذيـأي نـةدةبرد         
دةبــيين  كــة هــةلَطري بةهايــة و بــؤ كةســاين تــر سوودبةخــشة و لــة دواييــدا  

  .ئامرازي طؤأينةوةية
أازي ، كــة بــةهاي بــةكارهيناين داتــر كةواتــة دةيب لــة بةرامبــةر كاآليــةكي

هــةموو كاآلكــان، بــةهايان نييــة بــؤ خاوةنــةكانيان و بــةهاي . دةكــا، بيفرؤشــي
بؤيـــة دةيب بـــة دريـــذايي هيلَةكـــة، . بـــةكارهينانن بـــؤ ئةوانـــةي نييانـــة

ــا ــتةكان . تدةستبةدةســت بك ــةنيو دةس ــيوةية ل ــةو ش ــةكارهينانيان ب ــةآلم ب ، داب
ــةهان    ــةوةي ب ــةينَ ب ــةكتريان دةطةي ــة ي ــةوةيان ب ــدةدري وةك طؤأين  و ئةجنام

ــةي       ــةهاي بةكارهينانةك ــةوةي ب ــواين تؤذين ــةوةي بت ــيش ئ ــةهان ث ــةوةي ب ب
  . تبكةي

 ثـيش ئـةوةي     ،تـرةوة، دةيب سـةرجني بـةهاي بـةكارهيناين بـدةي           لةاليةكي
ــدا خــة تتؤذينــةوةي بةهاكــةي بكــةي رجكراوة، ، ضــونكة ئــةو كــارة مرؤييــةي تي

 ــةيب ــةا بةوةن ــاذميردري ت ــيوةي ن ــة ش ــة ب ــاين  ك ــؤ كةس ــوودمةند ب ــر   س ت

نريا طؤأينةوةكــةي دةتــواينَ بؤمــان، دةرخبــات داخــؤ  . بــةكاردةهيكةضــي تــة
ــؤ كةســاين  ــارة ب ــةو ك ــةو    ئ ــزانني ئ ــري ب ــا، واتــة دةك ــان ن تــر ســوودمةندة ي

  .تر  ثأدةكاتةوة يان نا بةرهةمهينانة ثيداويسيت كةساين
، تـةا لةبةرامبـةر     هةر خاوةن كاآليـةك أازي نـايب بـة فرؤشـتين كاآلكـةي            

ــةكي ــر كاآلي ــةوة  دات ــستييةكاين ثأدةكات ــشي ثيداوي ــةي سوودبةخ ــة بةهاك .  ك
ــةكي    ــة لةالي ــةلةيةكي تاكانةي ــؤي مةس ــسبةت خ ــةوة بةني ــة، طؤأين ــةم ماناي  ب

  لـة هـةر كاآليـةك      ، بةهايـة  ،ترةوة، دةيةوي تؤذينـةوةي كاآليـةك بكـات بـةوةي         
 كــة تةوةي بايــةخ بــةوة بــدا بــةدلَي يب و هــةمان بــةهاي هــةيب، بــةيب ئــكــة

بـةم  .  بةهايـةكي بةسـوودي هةيـة يـا نـا      ،كاآلكةي خؤي بؤ خاوةن كاآليـةكي تـر       
بـةآلم خـودي    . ماناية طؤأينـةوة بةنيـسبةت خـؤي كـاريكي كؤمةآليـةيت طـشتيية            

ــان        ــةي كاآلكاني ــةموو ئةوان ــسيةت ه ــدا و بةني ــةك كات ــة ي ــاتواينَ ل ــار ن ك
ــةيت    ــةي ث ــاري تاكان ــة ك ــيب ب ــةوة، ب ــاري   دةطؤأن ــة ك ــدا ب ــةمان كات  و لةه

  . كؤمةآليةيت و طشيت ثةيت
هــةر كاآليــةكي نــامؤ بــؤ هــةر  . دةبــا مةســةلةكة لةنزيكــةوة تةماشــابكةين

ــةي     ــؤ كاآلكـ ــة بـ ــشةيةكي تايبةتـ ــةك هاوكصـ ــاوةن كاآليـ ــةي يخـ  و كاآلكـ
بـةآلم ضـونكة هـةموو ئةوانـةي        . تـر  هاوكصشةيةكي طشتيية بؤ هـةموو كاآلكـاين      

ــةوة  ــان دةطؤأن ــيض    ،كاآلكاني ــة ه ــةوة، بؤي ــدا دةبينن ــةمان حالَةت ــان لةه  خؤي
 كـة بـيب بـة هاوكصـشةيةكي طـشيت و بـةهاي أيـذةيي كاآلكـان و                   ،كاآليةك نيية 

ــةندايةتييةكي      ــةوة وةك ض ــة بةأيطاي ــة ك ــشيت نيي ــصوةيةكي ط ــيض ش ــاوةن ه خ
ـ    أؤلَـي   داتـر، كاآلكـان لـة ئاسـيت يـةكتر          بـة ووشـةيةكي   .  تبةها بةراورد بكري 

بــةلَكو أؤلَــي بةرهةمطــةليكي ثــةتني يــان أؤلَــي بــةهاي       كــاآل نــابينن،  
  .بةكارهينان دةبينن

 بـة ثةشـؤكي بريدةكةنـةوة وةك ضـؤن فوسـت            ،ئةوانةي كاآلكانيـان دةطؤأنـةوة    
ــةوة ــوو  : بريدةكات ــار ب ــةرةتادا ك ــةوةي    . لةس ــيش ئ ــرد، ث ــان دةك ــة كاري بؤي

ــايانة دة   ــةو ياس ــايت ئ ــتييةكةيان دووث ــةريزة سرووش ــةوة، و غ ــةوة بريبكةن كةن
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ئةوانــة نــاتوانن  . كــة لــة سرووشــيت كاآلكانــدا سةرضــاوةيان وةرطرتــووة     
بةراوردي ثؤلـةكانيان بكـةن بـةوةي بـةهان و لةثاشـاندا بـةوةي كـاآلن، تـةا                  

ــةكي نــةيب كــةكــايتَ ــةوةو خــودي خــؤي وةك    بــة كاآلي ــةراورديان دةكةن تــر ب
ــتيان  ــصتوصذينةوة. هاوكيـــشةيةكي طـــشيت  دةخاتـــة بةردةسـ ي ئةمـــة لـــة لـ

 دةتـــواينَ تـــةا ،بـــةآلم ئـــةم هاوكيـــشة طـــشتيية. اررابردومانداثيـــشاند
ــةكان       ــارة تايبةتيي ــتيدا ك ــة أاس ــةيت يب و ل ــاريكي كؤمةآلي ــةرئةجنامي ك س
نــاتوانن وةك جــؤرة دابةشــكردنيك بــؤ كــارة كؤمةآليةتييــةكان دةربكــةون،       
تـــةا بـــة أيطـــاي ئـــةو ثةيوةندييانـــةوة نـــةيب كـــة ئـــالَوطؤأ لـــةنيوان 

ــتة   ــيوةيةكي ناأاسـ ــةن و بةشـ ــار دةكـ ــدا كـ ــوان بةرهةمةكانيانـ ــة نيـ وخؤ لـ
 بــةم جــؤرة دةيب بــة شــيوةي هــاوكيش، واتــة لــةباري       بةرهةمهينــةرةكان

بـؤ ئـةوةي كاآليـةك أؤلَـي هاوكيـشي طـشيت ببـيين،              . كؤمةآليةتيةوة سوودمةندة 
ةت بـة    دةيب بـة كـاري كؤمةاليـةيت تايبـ         أيطـاي ثأؤسـةيةكي كؤمةآليةتييـة     بة  

  .دوور لة كاآلو بةم جؤرة دةيب بة دراو
ــةكان دةدةن   ((  ــة ئاذةلَ ــز ب وةو هيــي ــة، و ش ــان هةي ــةك ئاماجني ــة ي  -ئةوان

هــيض كةســيك نــاتواينَ نــة بكــأي و نــة بفرؤشــي،  )). ((٣-١٧روئيــاي يوحــةنا 
تــةا ئــةو كةســة نــةيب كــة مــؤركي ئــاذةلَ يــان نــاو، يــان ذمــارةي ناوةكــاين 

١٧-١٣وحةنا  روئيا ي-دةيب(  
ــدا       ــة تيي ــة ك ــةي طؤأينةوةي ــسيت ثأؤس ــةميكي ثيوي ــستالَي دراو بةره كري

.  يــةكتري هــاوكيش دةكــةن، بؤيــة دةكــري بــة كــاآل،بةرهــةمي كــاري جؤربــةجؤر
بـةرفراواين و قوولَبوونــةوةي ميـذووي ئــالَطؤأ، طةشـة بــة ناكؤكييـة سرووشــتيية      

 لـة خـودي ثيويـست       نان و بـةها   ت وةك بـةهاي بـةكارهي     شارةواكةي ناو كـاآل دةدا    
 بـؤ ثيكهينـاين     تبؤ بازرطـاين، بةرجةسـتةي ئـةو ناكؤكييـة دةكـات و هةولَـدةدا             

ــزار تشــيوةيةكي ســةربةخؤ بــؤ بــةهاي كــاآل و هــةرطيز نــة ثــشوودةدا  و نــة بي 
ــاآل و دراو    ــؤ ك ــاآل ب ــةركردين ك ــة دووبةراب ــات ب ــةواوةيت دةط ــة ت ــا ب . دةيب ت

 طــشيت بةرهةمــةكاين كــار بــؤ كــاآل تــةوا دةيب، كةواتــة، هةرضــةند طؤأانكــاري
٩.طؤأيين كاآليش بؤ دراو، تةواو دةيب   

ــأيين       ــادةي دةرب ــؤرمي س ــةوة، ف ــان لةاليةك ــتةوخؤي كاآلك ــةوةي أاس طؤأين
  y  كـاآلي x :ئـةم شـيوةية  . بـةهاي هةيـة و، لةاليـةكيترةوة هيـشتا نييـةيت     

=A ــاآلي ــة   . B ك ــتةوخؤي بةرهةمةك ــةوةي أاس ــؤرمي طؤأين ــيوةية ف ــةم ش : ب
xنانشـــيت بـــةكارهيA = yناينشـــيت بـــةكارهيB .شـــيتAوB هـــةردوكيان

لـةو  . ةلَكو بـة خـودي طؤأينـةوة بـةوة دةبـن بـةوة             طؤأينةوة، ب  كاآلطةيلَ نني ثيش  
ضــركةيةوة كــة شــتيكي ســوودمةند، دةيب بــة توانــاي بــةهاي طؤأينــةوة،        

بــارودؤخيكي  و، ئةطــةر تدةدا بوونةكــةي وةك بــةهاي بــةكارهينان لةدةســت   
 ــةوي ــؤ هةلَك ــةباري ب ــةكاردةهينريت تل ــةوة ب ــةهاي طؤأين ــة . ، وةك ب ــتةكان ب ش

بـؤ  . ، دةرةكـني، بؤيـة دةسـتكاري دةكـرين        داخؤيان و بؤ خؤيان لـة ئاسـيت مرؤظـ         
ــي،    ــة يب دةنط ــةكان، ب ــةوة، دةيب مرؤظ ــتكاريكراوانة بطؤأدرين ــةو دةس ــةوةي ئ ئ

ســتكاريكراوةكان و بــة أيطايانــةوة تــةا وةك خــاوةن مــولَكي تايبــةت، شــتة دة
ــةكتر   ــيت يـ ــة ئاسـ ــةربةخؤ لـ ــاين سـ ــشةوةداوةك كةسـ ــة ثيـ ــةآلم .  بينـ بـ

ــةك ــيض      يثةيوةنديي ــة ه ــةري، ب ــةربةخؤيي بةرامب ــةر س ــة لةس ــؤرة ك ــةم ج  ل
ــةرةتاييةكان    ــة س ــة كؤمةلَط ــيوةيةك ل ــة ض    داش ــرنط نيي ــةبووة؛ ط ــووين ن  ب

كؤمةلَطةيــةكي كــؤين يــان ر، شــيوةيةكيان هــةبووة؛ شــيوةي خيزانيكــي باوكــساال
ــريؤ   ــة ث ــا ل ــةيت ئينك ــان دةولَ ــدي ي ــد...هين ــةلَ . هت ــان لةط ــةوةي كاآلك  طؤأين

ــةماين كؤمةلَطــ  ــشتنيان   ن ــة يةكطةي ــالَي ب ــة خ ــةكان و ل ــةلَداة كؤمونيي   لةط
 يــان بــة زجنــريةي كؤمةلَــة هةرةوةزييــةكاين تــر،       ،كؤمةلَــة بيانييــةكان  

نيوان كؤمةلَطــة كؤمؤنييــةكان و هــةر لــةو كاتــةوة شــتةكان لــة. دةســتيثيكردووة

                                                 
بة طويرةي ئةوة، دةتوانني بأيار لةسةر سؤسياليزمي بؤرذوازي بدةين كة دةيـةوي بةرهـةمهيناين   /  ٩

شتين ، واتة نةهي) البباتداناكؤكي لةنيوان كاآل و دراو(كاآليي بة نةمري يلَيتةوة و لةهةمان كاتدا
         لَيا لةناو ئةم ناكؤكييةدا، نـةيهيتة وة، ثاثـا لـةناو        . تخودي دراو، ضونكة دةيةويبةهـةمان شـي

  .  ببات، و كاتؤليكيزم يلَيتةوة
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 بؤ يـةكجار بـوون بـة كـاآل، لـةناو خـودي كؤمةلَطـةي ناوبراويـشدا                  دابيانييةكان
ــةيان ، زؤر    ــدي ئالَطؤأينةوةك ــاآل و لةســةرةتادا ضــةندايةيت ثةيوةن ــة ك ــن ب دةب

كاآلكــان، بــة طــويرةي ويــست و ئــارةزووي خاوةنــةكانيان      . بــة أيككةوتــة 
فرؤشــرين و، بــةرة بــةرة ثيداويــسيت بــة شــيت      دةتوانــدري بطــؤأدرين و ب 

ــةكان  ــةكارهيناين بيانييــ ــ   ،بــ ــدان لــ ــة بةردةواميــ ــيطري دةيب و بــ ة جــ
ــةية  ــة ثرؤس ــةوة، دةيب ب ــةوةي ئالَوطؤأين ــراو؛  دوبارةبوون ــةيت أيكخ كي كؤمةآلي

الين كةمــةوة، دةيب بــة ئــارةزووي خؤيــان، بةشــيك  بــة كاتيــشدا،طــةلَبؤيــة لة
ــة م   ــار بـ ــةمي كـ ــة بةرهـ ــهينن لـ ــةوةيان بةرهةمبـ ــيت طؤأينـ ــةم . ةبةسـ لـ

 داضــاوتروكاندنةوة، لــة اليةكــةوة، جيابوونــةوة لــةنيوان شــتة سوودبةخــشةكان 
كــة بــؤ ثيداويــسيت أاســتةوخؤ بــةكاردةهينرين و سوودبةخــشيان بــؤ طؤأينــةوة،  

ــةهاي  تأوودةدا ــة بــ ــةكارهينانيان لــ ــةهاي بــ ــةوةي بــ ــة جيابوونــ ، واتــ
تــرةوة، ثةيوةنــدي ضـةندايةيت شــتةكان كــة   يـةكي لةال.  دايــة وطؤأينةوةكـةيان 

ــاتنيش    ــةوةو أاه ــة بةرهةمهينانةكةيان ــن ب ــد دةب ــدةكري، ثاثةن ــان ثي ئالَوطؤأي
  .جيطرييان دةكات بةوةي ضةندايةيت بةهان

لــة ئــالَوطؤأي أاســتةوخؤي بةرهةمــدا، هــةر كاآليــةك ئــامرازيكي أاســتةوخؤي 
ــ  ــةي ن ــؤ ئةوان ــؤ خاوةنةكــةي  و ب ــة ب ــة  طؤأينةوةي ــابن ب ــان، ن ــة مولَكي ةبووة ب

كةواتـة، ثؤلـصك لـة      . هاوكيش تةا لةبةر ئـةوةي بـةهاي بـةكارهيناين هةيـة          
هـيض شـيوةيةك لـة شـيوةكاين بـةها، سـةربةخؤ لـة              بـة    تا ئةم قؤناغـة،      ،كاآل

بــةهاي بةكارهينانــة تايبةتةكــةي، يــان لــة ثيداويــسيت تــاك لــةكايت        
ــت ويــسيت ئــةم. طؤأينــةوة، وةرناطريوةية ئةوةنــدةي زيــادبووين ذمــارة و ثيشــي 

كيــشةكان . كردنــدا، طةشــةدةكات ووصـلَ فرةضةشـين كاآلكــانن كةلــة ثأؤســةي ئالَ 
ــةلَ ــديت  لةط ــةركردنةكةيان ثيك ــاين ضارةس ــةراوردي  .   ئامرازةك ــةوة و ب طؤأين

ــةلَ  ــةوة لةط ــةن خاوةنةكانيان ــان لةالي ــركاآلك ــاين ت ــادادا كاآلك ــةيب ت أوون  ب
 بـةراورد   داي سـيهةم   كـاآل  ي  كاآلكانيـان، وةك بـةها، لةطـةلَ        ئةوةي يةك بة يـةك    

ئـةم جـؤرة كـاآلي سـيهةمة، كـايتَ دةيب بـة هاوكيـشي               . نةكرصن و نةطؤردرصـنةوة   

       ،دةســتبةجي ،ــشدا يب ــة ســنووريكي بةرتةسكي ــةجؤرةكان، طــةر ل ــاآل جؤرب ك
ــت  ــان كؤمةآليــةيت وةردةطري ــشي طــشيت ي وةي هاوكيــشة. شــي ــةم جــؤرة هاوكي  ئ

ـ                كـة   يـة  كؤمةآليةتية ةطشتيية، لـةو ضـركةيةوة كـة دةضـيتة نـاو ئـةو ثةيوةندي
ذيــاين بةبــةردا داوة، درووســتدةيب و لةناودةضــي؛ و هــةر جاريــك بــة خيرايــي، 

 طةشةســةندين طؤأينــةوةي لةطــةلَ. أووبــةأووي ئــةم يــان ئــةو كاآليــة دةبيتــةوة
ــةلَ  ــدي لةط ــاآلدا، ثةيوةن ــ ك ــةكي تايبةت ــيتدا كاآلي ــؤرمي دراو   دةبةس ــان ف  ي

بــةخؤي دةطــري و لةدواييــدا، مانــةوةي لكانــدين بــة كاآليةكــةوة، مةســةلةيةكي 
ــة ــدة  . أيكةوت ــةرةوةوة بةن ــاروودؤخي البةالك ــة دوو ب ــشيت ب ــيوةي دراو . بةط ش

ــة دةرةوة    ــاوردةوة ل ــاآلي ه ــرين ك ــة طرنطت ــان ب ــةهاي   ،ي ــتيدا ب ــة أاس ــة ل  ك
ن بـة شـتة سوودبةخـشةكاين كـة          يـا  ،طؤأينةوةي كاآل ناوضـةييةكان دياريدةكـةن     

ــة       ــؤ منوون ــن، ب ــوانن بيفرؤش ــةكةية و دةت ــةروةيت ناوض ــةرةكي س ــومخي س ت
ــةأوماآلت ــةموو    . م ــونكة ه ــؤرمي دراو دا، ض ــة ف ــةيان ب ــةرةكان طةش ــة كؤض طةل

ــةيت طواســتنةوةداية، بؤيــة دةكار مولَ ــالَوطؤأ كــةكانيان لــة حالَ ــت أاســتةوخؤ ئ ي
ــةوة ــ  بكرين ــان، بةب ــيوةي ذياني ــونكة ش ــةلَ  ض ــدي لةط ــةرةو ثةيوةن  ةردةوامي ب

ــةوةي     ــةرةو طؤأينـ ــطةيةوة، بـ ــةم رصـ ــات و لـ ــةكان، دةيانبـ ــة نةناسـ كؤمةلَـ
زؤر جـار، مرؤظـةكان خؤيـان مـرؤظ بـة شـيوةي كؤيلـة، كـردووة                 . بةرهةمةكانيان

 دابــة سةرضــاوةي مــةتريالَي دراو، بــةآلم ئــةم كــارة هــةرطيز لــةبواري زةويــوزار 
 تـةا   ،واتـة كـأين و فرؤشـتين زةويـو زار         -وةأةئـةم جـؤرة بريوبـا     . أووي نةداوة 

ــ  ــةكي بؤرذوازي ــة كؤمةلَطةي ــةندوو    دال ــةكي ثةرةس ــة ثلةي ــة ب ــتدةيب ك  درووس
 هةظدةهــةم و ثــاش دةيكــةي دةطةأيتـةوة بــؤ دواضــارةكة سـة  طةيـشتووة و ميذووة 
، هةولَــدراوة بــؤ يةكــةجمار دا ســالَ بةســةر ئــةو ثةرةســةندنةتيثــةأبووين ســةد

لـة فةرةنـسادا    ١٧٨٩للـي، جيبـةجي بكـري، ئـةوةش لـة شؤأشـي             لةسةر ئاسيت مي  
  .                  بووة

لــة نــاو هــةمان ئــةو ثةيوةندييانــةدا، هــةر كــة طؤأينــةوةي كاآلكــان تــةا 
 بةطــشيت زيــاتر و زيــاتر  ســنوورة لؤكالييةكــةيان دةبــةزينن، بــةهاي كاآلكــان
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 دراو دةبـن بـة كاآلطـةليكي        خؤي وةك كاري مرؤيـي بـةرفراوان دةنـويين و شـيوةي           
ةيب بـــة كـــاري كؤمةآليـــةيت ت كـــســـوودمةند وسرووشـــتةكةي واي يلَ دةكـــا

ئـالَتون يـان    ((ئـةوةي كـة   . بـةهاكان يشيكي طـشيت، واتـة بـؤ كـانزا طـران            هاوك
)) زيــوو لــة سرووشــتةوة، دراو نــني، بــةلَكو دراو بــة سرووشــت، ئــالَتوون و زيــووة

يكردنــةكانيان ثيــشانيدةدةن، بــةآلم ئيمــة هــاوجوويت ئاكــارة سرووشــتيي و كارت
تــا ئيــستا تــةا كاريــك لــة كارةكــاين دراو دةناســني كــة وةك شــيوةي         

ــاآل  ــةهاي ك ــةوتين ب ــدةكا،دةرك ــأيين   ت خزمةت ــؤ دةرب ــةك ب ــان وةك ماددةي  ي
ئــةوةي ئاشــكراية كــة فــؤرمي . ضــةندايةيت بــةهاي كاآليــةك لــةناو كؤمــةلَطادا

ـ         ةها يـان كـاري مرؤيـي ئةبـستراكت، دةتـواينَ           شياو بـؤ دةرخـستين هاوكيـشي ب
تةا ماددةيـةك يب كـة هـةموو منوونـةكاين خـاوةن هـةمان فـؤرمي ضـؤنايةيت           

  .      هاوشيوة بن
ــة   ــةو مانايـ ــاآلي دراو،  بـ ــةكيترةوة، كـ ــةا  ي لةاليـ ــةهان و تـ ــة بـ  كـ

ــة    ــة ب ــةيب، وات ــةيت ه ــاري ث ــاي جياك ــاوازة، دةيب توان ــةندايةتييةكةي جي ض
يـست وئـارةزوويش بتـوانري دابـةش بكـري و لـة بةشـةكانيةوة دووبـارة               طويرةي و 

  . هةيةزيو بة سرووشتةوة ئةم ئاكارةيانئالَتون و . ثيكبهينريتةوة
ــونكة      ــةوة، ض ــةر دةكات ــؤي دوو بةراب ــاآلي دراو، خ ــةكارهيناين ك ــةهاي ب ب
لــــةثالَ بــــةهاي بةكارهينانــــة تايبةتييةكةيــــةوة، وةك كاآليــــةك، بــــؤ 

ريت بــؤ خــؤ أازاندنــةوة يــان بــؤ ، وةك ماددةيــةك بــةكاردةهين)تونئــالَ(منوونــة
ــةوةي ددان ــة   ...ثأكردن ــة ل ــري ك ــيوةيي وةردةط ــةكارهيناين ش ــةهاي ب ــد و ب هت

  . كارة ضؤنايةتيي كؤمةآليةتييةكةيةوة، سةرضاوةي طرتووة
ــةوةي هــةموو كاآلكــاين  ــةر ئ ــر لةب ــشيكي تايبــةيت دراون، ،ت ا هاوكيتــة 

ــش)دراو(و ــةت    ي ــةكي تايب ــتيدا وةك كاآلي ــة ئاس ــشتييةكةيانةو، ل ــشة ط هاوكي 
  .هةلَسوكةوت دةكةن، بؤية دراو كاآليةكي طشتيية

 تــةا بةرثةرضــدانةوةي ثةيوةنــدي بــةهاي ،ئيمــة بينيمــان كــة شــيوةي دراو
خـؤي كاآليـة،    ئـةوةي كـة دراو بـؤ        . ؤري كـاآلدا  كاآل جؤربةجؤرةكانة لـة يـةك جـ       

ــةي وا و  ــؤ ئةوان ــةا ب ــة   ت ــةوي ل ــة دةيان ــين ك ــويي دادةن ــةكي ن ةك دؤزينةوةي
. ثاشــاندا، لــة دةســتثيكي ثيكهــاتين شــيوةكةيدا، دةســت بــة تؤذينــةوةي بكــةن

ثرؤســةي ئالووصــلدا، بــةها بــةو كاآليانــة نــادات كــة بــؤ دراو دةيــانطؤأي،   لــة 
ــدةدا   ــؤنايةتييةكةياين ثي ــةهاي ض ــيوةي ب ــةلَكو ش ــةم دوو  . تب ــةلَكردين ئ تيك

ــةهاي     الية ــوو وةك دوو ب ــالَتون و زي ــةوةي ئ ــؤي ئ ــة ه ــوو ب ــاوازة، ب ــة زؤر جي ن
  .   وةمهي ثةيت، أةضاو بكرين

لةبةر ئـةوةي دراو لـة هةنـدي كـارتيكردين دياريكراويـدا دةكـري بـة هيمـاي                  
تـري درووسـتكرد    ثةيت ناو هـةناوي خـودي خـؤي شـويين بطريتـةوة، هةلَةيـةكي        

تـــرةوة، ئـــةو هةلَةيـــة، هةســـتيكي  كيلةاليـــة. كـــة دراو تـــةا هيمايـــة
 خـودي فـؤرمي دراوي      درووستكردووة كة بـة أةوالَـةت و لةثـشت فـؤرمي دةركـةويت            

ــاردؤتةوة    ــدي مرؤيــي ش ــتةكاندا، ثةيوةن ــةر كاآليــةك،    . ش ــةم مانايــة، ه ب
ــةو    ــةكي مادديــة بةســةر أةجنــي ئ ــةها، تــةا ثةردةي ــة، ضــونكة وةك ب هيماي

  .     ةكارة مرؤييةي تيدا بةكارهينراو
ــة      ــة كؤمةآليةتييان ــةو تايبةمتةنديي ــةناو ئ ــيتر ل ــة ض ــايتَ ئيم ــة داك  ك

ــدا،      ــة مادديةكان ــةناو تايبةمتةنديي ــان ل ــةن، ي ــةرخؤيان دةك ــة ب ــتةكان ب ش
ــة       ــةو تايبةمتةندييـ ــةناو ئـ ــان لـ ــنني، يـ ــةيت دةبيـ ــاي ثـ ــةا هيمـ تـ

 لةســةر بنــةماي  ،كؤمةاليةتيانــةدا كــة دةربأينــة كؤمةآليةتييــةكاين كــار    
يكي تايبةيت بةرهـةمهينان، لةبـةر خؤيـان دةكـةن، مـرؤظ يةكـسةر مانـاي                شيواز

ــدةدا   ــي ثي ــاري مرؤي ــداين ك ــةمي بةرثةرض ــيوازي  . تبةره ــرين ش ــة دلَطريت ئةم
ــوو   ــةم ب ــةدةي هةذدةه ــنطةري س ــةكردين أؤش ــاين  ،أاظ ــيوة ناديارةك ــة ش ــا ل  ت

ــش   بطــةن، كــة خــةلَك هيــان تي ــةكان و ثرؤســةي ثيكهاتني تا ثةيوةندييــة مرؤيي
والــةيت نامؤييةكــة كةنــةوة، هــيض نــةيب، بــؤ ماوةيــةك أنــةيانتواين طريكــةي ب

  . أووت بكةنةوة
ــرد  ــةوة ك ــؤ ئ ــان ب ــشتر ئاماذةم ــة ثي ــةك،  ،ئيم ــشي كاآلي ــؤرمي هاوكي ــة ف  ك
ــةوة   ــةي ناطريت ــةندايةيت بةهاك ــةرجي ض ــة دراوي   . م ــزانني ك ــو ب ــةر بيت ئةط
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 هـةموو كاآلكـان، ئـةوا هـةر         لَئالَتون تواناي طؤأينةوةي أاسـتةخؤي هةيـة لةطـة        
فونـد ئـالَتون ضـةندة؛    ١٠، بـةهاي  )بـؤ منوونـة  (لةبةر ئةم هؤيـة، مـرؤظ نـازاينَ       

ــواينَ    )دراو(و  ــذةيي دةتـ ــيوةيةكي أيـ ــر، بةشـ ــةكي تـ ــةر كاآليـ ــش وةك هـ يـ
ـ  داتـر  ضةندايةيت بةهاكةي خؤي لـة كاآلكـاين       بةهاكـةي، بـة كـايت      . ت دةرببأي
ــت و بــة ضــةندايةيت هــةمان مــاوةي  ثيويــست بــؤ بةرهــةمهيناين ديــاري د ةكري

  . تر كاري ثيويست بؤ بةرهةمهيناين هةر كاآليةكي
ــاوةي    ــودي سةرضـ ــة خـ ــةي لـ ــذةيي بةهاكـ ــةندايةيت أيـ ــاريكردين ضـ ديـ

ــةوة ــاري     ،بةرهةمهيناكةي ــدا دي ــتةوخؤي طؤأينةوةي ــاين أاس ــةم بازرط ــة يةك  ل
ــت ــة    . دةكري ــوِرانةوةوة، دةيب ب ــاو س ــووة ن ــة وةك دراو ض ــةر ك ــةكي ه  بةهاي
ــ . ديــاريكراو ، زؤر بــة داتةنانــةت هــةتا لــة كؤتاييــةكاين ســةددةي هةظدةهةم

كردنةوةي هيـشتا هـةر     ، كاآليـة، بـةآلم شـي      )دراو(ن دا كـة   باشي سةرةجني ئـةوةيا   
ــستبوو  ــةرةتايي خ ــةنطاوي س ــةوة  . يةوةه ــشتين ئ ــة  تيطةي ــةيان ل  دادذوارييةك

 ضــؤن و  ئــةوةدابووة كــةآليــة، بــةلَكو لــة تيطةيــشتينيــش، كا)دراو(نــةبوو كــة
  . دةيب بة دراودابؤضي كاآليةك لة كاآلكان

ــةها    ــأيين ب ــاكارترين دةرب ــة س ــؤن ل ــان ض ــة بينيم ــاآليx -دائيم  =)A(ك
yكاآليB    كي تـر دياريـدةكات، واتـة               ي، ئـةو شـتةكـة ضـةندايةيت بـةهاي شـتي 

ــشةكةي، بــةجيا لــةم ثةيوةندييــة  كي كؤمةآليــةيت دافــؤرمي هاوكيوةك ســيفةتي 
ــ ــة ل ــووةك ــتةوة وةريطرت ــة  . ة سرووش ــةم أةوالَةت ــووين ئ ــةداوي جيطريب ــة ب ئيم

ــوو  ــل ب ــة و كام ــةلَ  ،درؤزنانةي ــاوكيش لةط ــؤرمي ه ــة ف ــةوتني، هةرك ــؤرمي  ك  ف
 يـــان لـــة فـــؤرمي دراو ، طةشـــةيكردداسرووشـــيت جـــؤرة كاآليـــةكي تايبةتـــ

 ثـي ناضـي كاآليـةك بـيب بـة دراو، لةبـةر ئـةوةي كاآلكـانيتر                . كريستاليزةيكرد
لة هـةموو اليةكـةوة بةهاكـةي دةردةخـةن، بـةلَكو بـة ثيـضةوانةوةية، بةطـشيت                 

بزووتنـةوة  .  دةردةبـأن، ضـونكة ئـةو دراوة       داهةموو بةهاكةي خؤيـان لـةناو ئـةو       
 داثةيوةنـــدارة درووســـتكةرةكة لـــة ئةجنامطةرييـــة تايبةتةكـــةي خؤيـــ     

            لَيك بـةدواي خؤيـدا بـةجص نـاهيت و هيض ئاسـةواريكاآل. لةناودةضي    كـان، بـةيب

ئةوةي شـتيك بكـةن، شـيوةي بـةها تايبةتييةكـةي بـة تـةواوةيت لـة جةسـتةي                   
  .  دةدؤزيتةوةداكاآليةكي دةرةوة و لة تةنيشتةكةي خؤي

ــةوة       ــةناوي زةمين ــة ه ــةلَيي ل ــة ئ ــووة، ك ــالَتون و زي ــتانةي وةك ئ ــةو ش ئ
 دةردةضن، دةسـتبةجي وةك بةرجةسـتةكةري أاسـتةوخؤ بـؤ طـشت كـاريكي مرؤيـي               

  .خؤيان دةنوينن
هةلَـــسوكةويت ئؤتؤمـــاتيكي ثـــةيت مـــرؤظ لـــة . ئةمـــة تةليـــسمي دراوة

ــر كؤنتــأؤلَ و   ــرةوة ئــةوةي لــة ذي ناين كؤمةآليــةتييان و ليثرؤســةي بةرهــةمهي
ــاددي       ــيوةي م ــاندا ش ــة ثاش ــة ل ــة، ك ــياري تاكةكانيان ــرداري هوش ــكؤي ك ثاش

 فــؤرمي دا كارةكةيانــثةيوةنــدي بةرهةمهينانةكــةيان دةردةكــةوي و لــة بةرهــةمي
 ــري ــشيت وةردةط ــاآلي ط ــاليرةوة. ك ــيت   ،ئ ــةلَي ثوولثةرس ــاتر، مةت ــةا زي  ت

  .ئاشكرابووةوة كة مةتةلَي ضاوكويركةرةي كاآلثةرستنة
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ــووأان ــةرمايةية  س ــتثيكي س ــالَي دةس ــاإل، خ ــاآل و  . ةوةي ك ــةمهيناين ك بةره

طةشةسةندين سـووأانةوةي كـاآل و بازرطـاين، ثصـشمةرجي مـصذووين بـؤ درووسـت                
ــةرماية ــووين س ــاين    . ب ــازاأي جيه ــاين و ب ــة بازرط ــةرماية ب ــويي س ــذووي ن مي

 . لةسةدةي شانزةهةم دةستثيدةكات
ــا   ــووأانةوةي ك ــاددي س ــاوةأؤكي م ــةر ن ــةندين  ،إلئةط ــالَوطؤأكردين ض ــة ئ  ل

 خبةينــةالوةوةو تــةا بــأوانني بــة فؤرمــة ئابوورييةكــةي دابــةهاي بةكارهــصنان
ئــةم دوا . ، دةبيــنني دوا بةرهةمةكــةي، دراوةتكــة ئــةم ثأؤســةية بةرهةمدةهصنــص

  .بةرهةمي سووأانةوةي كاآلية، يةكةم شصوةي دةركةوتين سةرمايةية
و شـوينيكدا، خـؤي بـة فـؤرمي دراو، وةك           بة ثصي مـصذوو، سـةرماية، لـة هـةمو         

ــوود     ــةرمايةي سـ ــاين و سـ ــةرمايةداري بازرطـ ــةروةيت دراو، سـ ــوي(سـ ، ١٠)ربـ
تلةبةرامبةر مولَكايةيت عةقاري دادةني .  

                                                 
لةسةر ضةسانةوةو زالَبووين  ةةدذايةيت نصوان هصزي مولكداري كية باس لهة) فةرةنسي( دوومنونةي باوي /  ١٠

دراو بص "،"زةوي بص خاوةن نابص" بصدةسةُإليت و نةبووين كةسايةيت بؤ دراو بةسةر تاكةكانداو هةروةها
  ".  خاوةنة

ــا  ــةوة ناك ــست ب ــرةدا، ثصوي ــدين  تلي ــردووي دامةزران ــذووي أاب ــة مي ، ضــاو ل
  .ةرمايةيةسةرماية بكةين،  بؤ ئةوةي بزانني كة دراو دياردةي يةكةمي س

ــا       ــاري دةك ــاومانةوة ي ــة بةرض ــة، ب ــذووة، أؤذان ــةو مي ــةمان ئ ــةر . ته ه
سةرمايةيةكي نـوي كـة بـؤ يةكـةم جـار ديتـة سـةر شـانؤ، واتـة بـازاأ، بـازاأي                       

ــ  ، تكــاآل، بــازاأي كــار يــان بــازاأي دراو، هةميــشة لــة شــصوةي دراودا دةردةكةوص
ــاريكراودا     ــةيةكي دي ــؤي ثأؤس ــة دووت ــص ل ــة دةب ــةو دراوةي ك ــةرماية  ئ ــؤ س  ب

بطؤأدري.  
 وةكـــو دراو لـــة دراو وةكـــو ســـةرماية، ،، دراوتناتوانرصـــ لـــة ســـةرةتادا

  .ت نةبصةوةجيابكرصتةوة، تةا لة أصطة شيوة جياوازةكاين سووأانةوةي
واتـة  ) كـاآل _دراو-كـاآل ( كـاآل بـةم شـصوةيةي      خولينـةوةي شصوةي أاسـتةوخؤي    

ــؤ دراو، وةبةثصــضةوانةوة، درا  ــة  طؤأينــةوةي كــاإل ب ــؤ كــاإل، واتــة فرؤشــنت ل و ب
  . ثصناو كأيندا

لة ثـالَ ئـةم فؤرمـةدا، شـصوةيةكي تـر دةبيـنني كـة لـة أووي ضـؤنايةتييةوة                    
واتـة طـؤأيين دراو بـؤ كـاإل         ) دراو-بـةها -دراو(: جياوازة، ئةمـةش بـةم شـصوةية      
 كـأين لـة ثـصناوي فرؤشـتندا، ئـةو دراوةي ئـةم              ،و بة ثصضةوانةوة كـاإل بـؤ دراو       

ــةي ثــ ــ ،ص دةكــرصمجوجؤلَ ضــونكة بــة . ت لــة ئةجنامــدا بــؤ ســةرماية دةطؤأدري
  .كردةوة بةو شيوةية ئاراستةكراوة، تا ببيت بةماية

دةبيــنني لــة . د بكــةين-ك-دةبــا لــة نزيكــةوة، ضــاو لــة كــة خووالنــدين  د
ــةك    ــاغي دذبةي ــو دوو قؤن ــةوة، وةك ــادةدا دةخوليت ــاإلي س ــدنيكي ك ــة . خوآلن ل

  دالـة قؤنـاغي دووةمـ   . ن، دراوةكـة بـؤ كـاإل طـؤأا      ك كـأي   -قؤناغي يةكةمـدا،  د    
  .   د  ياخود فرؤشنت، بة ثصضةوانةوة طؤأدراوة، لة كاإلوة بؤ دراو-ك

يةكــةي هــةردوو  قؤناغةكــة، مجوجولَــصكي يةكثارضــة ثــصك دةهيــنص، تيايــدا 
ــكي  ــؤ كــاإل و، جارص ــةطؤأص ب ــ  دراو ئ ــؤ دراو ئةطؤأص ــة ب ــةو كاإلي ، تتــر خــودي ئ

ئةطـةر جيـاوازي شـصوةيي كـأين و         .  لـة ثـصناو فرؤشـتنيداية      كةواتة كأيين كـاإل   
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ــأص      ــاإل، دراو دةك ــأص و ك ــاإل دةك ــصني، دراو، ك ــنت وةالوة بن ــةجنامي *. فرؤش ئ
  .د-ئةمانة طؤأيين دراوة بؤ دراو، د

ــن ــةر مـ ــة ٢٠٠٠ئةطـ ــةتان بـ ــاوةن كـ ــأم و  ١٠٠ثـ ــتةرليين بكـ ــريةي ئةسـ لـ
ة، كةواتــة دراوم  لــريةي ئةســتةرليين بفرؤمشــةو١١٠ثــاوةن كــةتان بــة٢٠٠٠دوايــي

  . بة دراو طؤأييةوة
د بةتــةواوي .ك.ئــةوة أوونــة كةســةرةتاش ســةرةتاي هةيــة، كــاري ئــالَوطؤأ د

أصـطةي ناأاسـتةوخؤوة، بـؤ طؤأينـةوةي        لـة   ، ئةطـةر تـةا      تناوةأؤك ثوض ئةبـص   
لــريةي ١٠٠ بــة هــةمان بــةهاي دراو، بؤمنونــة   ،بــةهاي دراوصــكي ديــاريكراو  

ــة ــتةرليين ب ــت١٠٠ئةس ــريةي ئةس ــةوةل ــؤ  . ةرليين بطؤأين ــسانة و ب ــةوةي نايةك ئ
هــةموو كةســصك ئاســانترو ئامــانترة، ميتــؤدي خةزنــة درووســتكردنة كــة خــاوةن 

ــامانةكة،  ــي    ١٠٠س ــة مةترس ــؤي ل ــدةطري و خ ــتةرلينييةكةي، هةلَ ــة ئةس ثاوةن
زيتئالَوطؤأ دةثاري.  

لــريةي ١٠٠ بــة ت كةتانةكــةي ئةفرؤشــص،لــة اليــةكي تــرةوة، كــاتص بازرطــان
لـريةي ئةسـتةرليين يـاخود    ١٠٠ةرليين، ئـةو كاتـة بـص طوصـدانة ئـةوةي كـة           ئةست

 كــة بةتــةواوي جيــاوازة لــة تلــريةي ئةســتةرليين بةأصــطةيةكدا دةأوا٥٠تــةا 
  .أصطةي ئالَوطؤأي كةلوثةيل سادة

ــةمان دراو    ــص و هةربةهـ ــةمن ئةفرؤشـ ــك طـ ــاتص جوتيارصـ ــة كـ ــؤ منونـ بـ
ــصك بكــأص بؤخــؤي  ــصناوة جلوبةرط ــستة ثــصش، كةبةدةســيت ه ــصك ثصوي  هةمووشت

ــةين  ــصوةيية بك ــة ش ــةرمان كةئةوجياوازيي ــلةس ــةوة ب -د-د، ك-ك-د. ة دووبةش
كةواتـــة ئـــةم جياوازييةشـــصوةيية دةردةكـــةوص لةثـــشت طؤأانكارييـــة      ك 

ةها جيــاوازي أيــشةييش، ئــةو جياوازييــة شــاراوانةية هــةروةها. شــصوةييةكانةوة
  .كة لةثشت ئةم جيابوونةوة شصوةييانةوةية

هةر لـة سـةرةتادا هاوبةشـييةكاين نـصوان ئـةم دوو شـصوةية يـاخود                بؤ ئةوةي   
د  -فيطورة بـزانني، هـةردوو بازنـة كـة دةبنـة دوو قؤنـاغي دذبةيـةك، ك                ئةم دوو   
 دووتـومخي هـةمان مـاددةن       داك فرؤشـنت، لـة هـةر يـةك لـةم شـصوانة            -كأين، د 

س ةها دوو كــةهــةروةهاأووي يــةك دةبنــةوة، واتــة كةلوثــةل و دراو، ’كــة أووبــة
ــيار   ــارو فرؤش ــة كأي ــةون، وات ــاوازةوة، دةردةك ــابووري جي ــامكي ئ ــةمان دةم . بةه

ــة      ــةكن و ل ــةكي دذبةي ــدا، يةكةي ــاوخودي خؤي ــة ن ــةر ل ــة، ه ــةم دوو بازنةي ئ
ـ        ةكـة هةردوو حالَةت  ةوان دا ئـةم يةكةيـة بـةهؤي سـص الوة بةدةسـت دي، يةكـصك ل

ص دةكـأص و    دووةميـان تـةا دةكـأص، بـةإلم سـصهةميان جـار           و   تةا دةفرؤشـص،  
( و) ك-د-ك( جــارص دةفرؤشــص، بــةإلم ئــةوةي كــة ئــةم بازنةيــة دابــةش دةكــات

  .ة )د-ك-د
ئالَوطؤأي كةلوثةيل . ئةمة أصكخستين ثصضةوانةية بؤ خودي طؤأينةوةي دذبةيةك

سادة بة كأين دةستثصدةكات و بة فرؤشنت كؤتايي ثي دص، بةإلم ئالًَوطؤأي دراو وةكو 
  .دةكات و بةفرؤشنت كؤتايي دصتةستثصسةرماية، بةكأين د

ــصرة، ــةوص و دراو ل ــاري  كةلوثــةل ل ــصكردن و كؤتــايي هــصنان دي  خــالَي دةستث
ــةن ــيين، بة   . دةك ــدي ب ــي ناوةن ــدا دراو أؤلَ ــصوةي يةكةم ــة  لةش ــضةوانةوة ل ثص

و د -ك-لـــة ئـــالَوطؤأدا د.وثـــةل ئـــةم أؤلَـــةي بـــيينشـــصوةي دووةمـــدا كةل
و بةهايـــةكي بةكارهـــصنراو لةكؤتاييـــدا دراو ئـــةطؤأص بـــؤ كةلوثـــةل و وةكـــ

ــصر  ــة ل ــةكاردص، كةوات ــصدص و،  ب ــايي ث ــأةوي دراو كؤت ــةةدا أص ــضةوانةوة ل  بةثص
كأيــار دراوي دةســت ناكــةوص ئةطــةر نةبــصتةوة بــة ) د-ك-د(شــيوةي دذبةيةكــدا 

  .فرؤشيار
Mercier de la Riviere* ِــةك دةكأ ــة دراو مش ــ  ب ــةك  تص ــة مش  وة ب

راو لـة ئـالَوطؤأدا ئـةبص وةكـو مادةيـةكي            د ،ةكـأص كـاتص كةلوثـةل د      دةكِريت دراو
ثارةيـان لةدةسـت   .  تـازة ئةبـصتةوة لـة أصـطةي كـأيين خـودي كةلوثةلـةوة        ،خاو

ــا   ــةبص، ي ــةراطرتن ن ــت بةس ــيت دةس ــص بةمةبةس ــةوةدةرناض ــةرز تان ئ ــو ق  وةك
  .يدةنب

ــصوةي  ــة ش ــةطؤأص  دادراو) ك-د-ك(ل ــؤي ئ ــصطةي خ ــار ج ــة  . دووج ــيار ل فرؤش
بةشـصوةيةكي طـشيت ئـةم    . تـر   بـة فرؤشيارصـكي   كأياري وةرئةطرصـتةوةو ئةيـدات    
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 بـةداين دراو     و  بةرامبـةر بـة كةلوثـةل       بـة وةرطـرتين دراو دةستثـصدةكات       كردارة
  .بةرامبةر بةكةلوثةل كؤتايي دص 

نــةك تــةا دراو، . تةأوابــة شــصوةيةكي ثصــضةوانة د) د.ك.د(ريبــةإلم كــردا
ــات   ــة خــؤي دةك ــةليش دووجــار جــصطؤأكص ب ــةلَكو خــودي كةلوث ــة ف.ب رؤشــيار ل

  .كأياري وةردةطرص و دووبارة ئةيداتةوة بة فرؤشيارصكي تر
بةهةمان شـصوة لـة ئـالَوطؤأي كةلوثـةيل سـادةدا، دراو دووجـار جـصطؤأكص بـة                  

طؤأانكـاري  . خودي خـؤي دةكـات و لـة كؤتايـدا، لـةم دةسـت دةضـصتة ئـةو دةسـت           
  .كةلوثةل دووبارة دةطةأصتةوة بؤ ئةو خالَة كة لصيةوة دةرضووة 

 كــة لــصيةوة دةرضــووة، لــة ســةر ئــةوة يةأانــةوةي كةلوثــةل بــؤ ئــةو خالَــةط
 نناوةستص كة كةلوثةلةكة بة نرخـصكي بـةرزتر بفرؤشـرص لـةوةي كـة كـأابص يـا                 

ــا ــتةوة     . ن ــؤت دةطةأص ــة ب ــةو دراوةي ك ــة ل ــةا كاركردن ــة ت ــاردةي . ئةم دي
ة،  كـة كةلوثـةيل كـأاو سـةرلةنوص بفرؤشرصـتةو          تطةأانةوة لة بـةر ئـةوة أوودةدا      

ــويل   ــةوةي خ ــة بةرئ ــصتةوة  ) د.ك.د(ل ــازة ئةب ــةواوي ت ــصرةدا،  . بةت ــة ل كةوات
ــةك ــةوةي دراو وةك   يجياوازييـ ــوان خوالنـ ــة نيـ ــت لـ ــتثيكراو دةردةكةوصـ  هةسـ

  .سةرماية و خوالنةوةكةي وةك دراو
ك بةتــةواوي كؤتــايي دص بــة وةرطــرتين دراو لــة بةرامبــةر      .د.خــويل ك

، طةأانـةوةي دراو بـؤ خـالَي دةسـت          دافرؤشتين كةلوثةل و كـأيين كةلوثـةيل تـر        
ــصكردين ــةواوي،     . ث ــك بةت ــةوةي كردارص ــارة بوون ــةتواناي دووب ــة ل ــة جط ئةم

 لــريةي ئةســتةرليين و، ٣ئةطــةر ضــارةكص طــةمن بفرؤشــي بــة . شتــصكيتر نييــة
 لريةيـةوة   ٣ كـراس بكـأي، دواي ئـةوة هـيض ثةيوةندييـةكت بـةو               ٣هةر بةو دراوة    

ئةطـةر ضارةكـصكيتري    . وة بـؤ بازرطـاين جلوبـةرط      نامصنص، بةلَكو ئـةوة دةطةأصـتة     
طةمن بفرؤشم، دراوةكـة ئةطةأصـتةوة بـؤ مـن، بـةإلم هـةمان ئـةجنامي دةسـتةي                  

  .يتثصشووي نيية،  بةلَكو تةا بةهؤي دووبارةبوونةوةية
ــدا،      ــتةيةم ئةجنام ــةم دةس ــةر ئ ــتةوة، ئةط ــص دوور ئةكةوص ــارة دراوم ل دووب

  .كةواتة سةرلةنوص هةستاوم بة كأين

ــالَوطؤأدا   ــةي ئ ــاو ثرؤس ــة ن ــاين دراو ل ــؤري  ) ك.د.ك(دان ــةر ج ــتة س ئةكةوص
 نـة طةأانـةوةي ئـةم دراوة، واتـة سـةرنةكةوتن لـةم ثرؤسـةية،              . داناين دراوةكة 

ــ  ( دا ــةردةوام بووني ــأيين أةويت ب ــة ب ــازن   )داوات ــةبووين ب ــةر ن ــةش لةب ، ئةم
ــةكاو   ايي  كؤتــتيــاخود خــويل دووةم واتــة ئــةو كأينــةي كــة فرؤشــنت تــةواو ئ

  .تثصدصنص
ــةي   ــصكردين بازنـ ــالَي دةستثـ ــايي   )ك.د.ك(خـ ــالَي كؤتـ ــةل، خـ ي كةلوثـ

ــةي       ــاو ثرؤس ــصتةوة ن ــص و ئةض ــالَوطؤأةوة دةرئةض ــة ئ ــرة، ل ــصكي ت ( كةلوثةل
بــةم جــؤرة بةكارهــصنان، واتــة ثأكردنــةوةي ثــصوستييةكان،      ) بةكارهــصنان

ــالَ    ــضةوانةوة خ ــة ثص ــةو، ب ــةم بازنةيةي ــاجني ئ ــصنراو دوا ئام ــةهاي بةكاره ي ب
  .جةمسةري دراوة) د.ك.د(دةستثصكردين بازنةي

ئةم بازنةيـة لـة كؤتاييـدا ئةطةأصـتةوة بـؤ خـودي جةمـسةر، خـودي بـةهاي                   
ــالَوطؤأ ــةرةكييةيت     ،ئ ــاجني س ــة وئام ــؤلَي بازنةكةي ــؤي مجوج ــالَوطؤأي . ه ئ

 كــة هــةردووكيان يــةك شــصوةي    تكةلوثــةيل ســادة دووجةمــسةر وةردةطرصــ   
، بـــةإلم لـــة نةلوثـــةيل هاوســـةنطي بـــةهادووك. ئـــابوورين و دووكةلوثـــةلن

ــؤ    ــؤنايةتيدا، ب ــة ض ــضةوانةن، ل ــةكارهاتووي ثص ــةهاي ب ــةوةدا دووب ــةر ئ بةرامب
منونــة طــةمن و كــراس، ئــالَوطؤأي بةرهــةم ئــالَوطؤأي مــادةي جيــاواز كــة كــاري 

ــاوةأؤكي مجوجــؤلَ  ــةبص ون ــادا بةرجةســتة ئ ــة كؤمةإليــةيت تي  ثــصك دةهــصنص ل
ــالَوطؤأي ــةطؤأي) د.ك.د(ئ ــ. ئ ــةر     ل ــارة لةب ــاوةأؤك نادي ــدا ن ــاري يةكةم ة ج

هـــةردوو جةمـــسةر يـــةك شـــصوةي ئـــابوورين كـــة      . دادووبارةبوونةوةيـــ
ن و لــة أووي ضــةندايةتييةوة بــةدوو بــةهاي بةكارهــصنراوي )بــةها(هــةردووكيان

جيــاواز دانانرصــن، ضــونكة دراو شــصوةيةكي طــؤأاوي كةلوثةلــة كــة هــةموو بــةها 
 لـة   تئـةو ثرؤسـةيةي كـة ثـصيدا دةأوا        .  داوة بةكارهصنراوة ديارةكاين لـة دةسـت     

ــالَوطؤأي كــةتان  ١٠٠ســةرةتادا طــؤأيين لــريةي ئةســتةرليين بــوو بــة كــةتان و ئ
صوةيةكي لـريةي ئةسـتةرليين، واتـة طـؤأيين دراو بـؤ دراو بةشـ             ١٠٠سةرلة نوص بـة   

 خـودي شـت، ئـةم كـردارة بـةم جـؤرة بـص ئاماجنـة و                ناأاستةوخؤ، طؤأيين شت بؤ   
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ــ ك بــة شــصوةيةكي طــشيت جيــاوازبص لــة بــأة دراوصــكي تــر،  نــاكرص بــأة دراوص
قـةرزارة بـة ناواخنةكـةي نـةك        ) د.ك.د(لةأووي قـةبارةوة نـةبص، بؤيـة كـرداري        

 ئةمانــة هــةردووكيان نايةيت لــة نــصوان دووخــالَي زيــادأةو،لةبــةر جيــاوازي ضــؤ
لـة ئـةجنامي ئـةو كـردارةدا        _ بةلَكو تةا ضـةندايةتيية لـة نـصوانياندا       ، دراون

  .و دةرئةضص زياتر لة سةرةتاكةيئالَوطؤأكردين درالة 
لـريةي ئةسـتةرليين سـةر لـة نـوص          ١٠٠بؤ منونة ئةو كةتانةي كـة كـأابوو بـة         

ــة  ــتةوة بـ ــة   ١٠+١٠٠ئةفرؤشرصـ ــاخود بـ ــتةرليين، يـ ــريةي ئةسـ ــريةي ١١٠لـ لـ
ــردارة دةدوص   ــةم ك ــصوةية ل ــةم ش ــة ب ــتةرليين، بؤي ــة د) د -ك-د( ئةس + د= وات

 لـة سـةرةتادا بـة زيـاد دانـراوة لـة طـةلَ         كـة أةي، واتة يةكـسانة بـة ئـةوب       ∆د
ئـةو بـأةي كـة لـة        . ، بـةم زيادةيـة دةوترصـت زصـدة بـايي          داهةندص زيـادةي تـر    

ــةلَكو     ــة، بـ ــؤي نييـ ــؤأاين وةك خـ ــةر دواي طـ ــةك هـ ــراوة نـ ــةرةتادا دانـ سـ
ــ  ــشي دةطؤأي ــودي  تقةبارةكةي ــةر و، خ ــتة س ــشي دص ــةكي زياتري ــةم  و بةهاي  ئ

ــة ئــةطؤأص بــؤ ســةرماية ) ك.د.ك(لــة أاســتيدا دةكــرص بــةم جــؤرة بــص .مجوجؤلَ
بـؤ منوونـة طـةمن و كـراس، دوو بـةهاي جيـاوازن              ) ك، ك (أةو بـن  ’دووخالَي زيـاد  

جوتيــار طةمنةكــةي بــة نرخــصكي زيــاتر لــة نرخــي  . لــةأووي ضــةندايةتييةوة
لةوانةشــة . خــؤي دةفرؤشــص  و بةبةهايــةكي زؤر نزمتــر، كراســصكي ثــص ئــةكأص 

ــة  ــصنص، ب ــة بيخةلَةت ــصتة   بازرطانةك ــةها ناب ــة ب ــة ل ــؤرة جياوازيان ــةم ج إلم ئ
 demonstrateشصوةي ئـالَوطؤأ، بـةلَكو تـةا خـستنة أووة بـة تـةواوي واتـة       

ة و هـــيض لـــة طرنطـــي كـــةم )د.ك.د(ثصـــضةوانةيئـــةم شـــصوةي ئالَوطؤأة،بة. 
  .نابصتةوة ئةطةر بصتو دوو جةمسةر بن 

ــكتبــؤ منونــة طــةمن و كــراس، نــةك تــةا يــة  لَكو ةر هاوكــصش ئةكــةن، ب
  . ةكةن و بة أةوتصكي سروشتيدا دةأؤنلةوةش زياتر خؤيان يةكسان د

ــنت      ــيت فرؤش ــة مةبةس ــأين ب ــةوةي ك ــوص بوون ــاخود ن ــةوةي ي ــارة بوون دووب
ــاركردة ــةم   . هــةمان ك ــة دةرةوةي ئ ــة ل ــتةوة ك ــصوةرصك ئةدؤزرص ــدا ث ــة ئةجنام ل

ن و ة دياريكراوةكــايكردارةوةيــة، واتــة، بةكارهــصنراو بــؤ ثأكردنــةوةي ثصويــستي

بةثصــضةوانةوة، كــأين بــؤ مةبةســيت فرؤشــنت بةيــةك شــت، دةســت ثــصدةكات و  
  .ة )دراو(ئةو شتةش. كؤتايي دص

 هةرضـؤنص بـص لـة     .بةهاي دراو تةا لـة بـةر ئـةم مجوجؤلَـة بـص كؤتاييـة                
لـــريةي ١٠+١٠٠ لـــريةي ئةســتةرليين دةســـت كـــةوت ١٠٠د  ∆+ادةســت كـــةوت د 
ــتةرليين ــة. ئةسـ ــتةرليين ئ ١١٠كةواتـ ــريةي ئةسـ ــؤنايةتيةكةي  لـ ــةر ضـ ةطـ

ــةمان ــصكدةينةوة، هــ ــتةرلينية١٠٠لــ ــريةي ئةســ ــة دراو،لــ ــةباري .  واتــ لــ
ــشةوة ــي    ١١٠ضةندايةتي ــة نرخ ــاريكراوة ل ــةكي دي ــتةرليين بةهاي ــريةي ئةس  ،ل

لــريةي ١١٠ئةطــةر ئــةم بــأة بــدرص بــة    . لــريةي ئةســتةرليين ١٠٠بؤمنونــة 
ةها ةهاهـةرو . ئةسـتةرليين وةكـو دراو بةشـي بةأصـوةبردين ئـةو خولةيـة دةكـات       

ــات ك ب   ــةوة دةك ــي ئ ــأة، بةش ــةم ب ــةرمايةئ ــصتة س ــالَوطؤأك . ب ــة ئ ــةر ل ص ئةط
ةك لــريةي يــتــا مابيتــةوة كــشايةوة وةكــو سامانــصكي بةســتةلَةك ئةمصنــصتةوة و 

  .زياد ناضصتة سةري ئةطةر
ــة    ــةم زيادبوون ــؤ ئ ــة ب ــدةباييية، كةوات ــارةي زص ــك دةرب ــةوةي كاري ــةر ئ لةب

ــة ــست ب ــة ١١٠ثصوي ــتةرليين ئ ــريةي ئةس ــةروةها، تكال ــة ه ــست ب ــريةي ١٠٠ثصوي ل
، ضـــونكة ئـــةم دوو بـــأة، هـــةردووكيان دوو دةربـــأيين تئةســـتةرليين ئـــةكا

 يـةك مـةيليان هةيـة، ئـةويش نزيـك بوونةوةيـة             ،دياريكراون بؤ بةها طؤأينـةوة    
  .لة ساماين أووت لة أصطةي زيادبووين قةبارةكةيةوة

ــوو  ــة ســةرةتادا دانراب ــةو بةهايــةي كــة ل ةي ئةســتةرليين لــري١٠٠، أاســتة ئ
) زصــدةبايي (لـريةي ئةسـتةرلينية، ئـةوةش    ١٠بـوو، بـؤ ضـركةيةك جياوازييةكـةي    

ــالَوطؤأدا  ــةجنامي ئ ــة ئ ــة كةل ــة  .  هاتــة بةرهــةم،ي ــؤي هةي ــة ب ــةم جياوازيي ئ
  .تسةرلة نوص و بةثةلة لةناو بضص

ــةردووال  ــة هـ ــةبينني دلـ ــةرةتايي ئـ ــةكي سـ ــةويش،ا بةهايـ ــريةي ١٠٠ ئـ لـ
ــةكي  ــة الي ــتةرلينية، ل ــ ئةس ــةي  ت ــةها زيادةك ــتةرلينية،  ١٠رةوة ب ــريةي ئةس  ل

ــةم بةهايــة شــصوةيةكي . ةيلــريةي ئةســتةرليني١١٠ كــة ئــةويش يــةك بةهايــة ئ
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لــريةي ١٠٠ ســةرلةنوص وةكــو لــة   كــةتــةواوة بــؤ دةستثــصكردين زيــادبوون   
  .  دايةئةستةرليين سةرةتايي

                  تصنـص دراو كؤتايي بة مجوجـؤلَ دصـنص بـؤ ئـةوةي سـةرةتايةكي نـوص ثـصك .
ةها كؤتــايي هــةر بازنةيــةك بــة تــةا كــأيين تيــا بةدةســت دص بــة  روةهاهــة

ئــالَوطؤأي كةلوثــةيل . ئامــاجني فرؤشــنت، ســةرةتاي بازنةيــةكي نــوص ثــصكدصنص
ــنت  ــة فرؤش ــادة، وات ــصناين    ،س ــؤ بةدةسته ــكة ب ــأين، ئامرازص ــيت ك ــة مةبةس  ب

و  بةكارهــصنرايدوائامــاجني دةرةوةي ئــالَوطؤأ، واتــة دةســت بةســةراطرتين بــةها
ــضةوانةشةوة   ــة ثص ــستيةكان و، ب ــةوةي ثصوي ــؤ ثأكردن ــؤب ــؤ  ب ــالَوطؤأي دراو ب  ئ

 زيــادبووين يهاوســةنطكردين ســةرماية، ئاماجنــصكة بؤخــؤي، ضــونكة بــة بــةها 
 لـة سـنوري مجوجـؤلَي تـازةو بةردةوامـةوة نـةبص، بؤيـة               ت بةدةسـت نايـا    يبةها

  .مجوجؤلَي سةرماية بص سنورة
 يسامانــصكي تــةواو و، ئــةو أاكةأاكــةئــةم تــصكؤشانة بــةرةو بوونــة خــاوةن  

 لـــة كـــارة هاوبةشـــةكاين ســـةرمايةداري و خـــاوةن     ،بـــةدواي بـــةهادا 
  .سةرمايةدار هؤشيارصكي خاوةن سامانة.خةزصنةكانة

زيــــادبووين بــــةها لةاليــــةن خــــاوةن ســــامانةكانةوة لــــة أصــــطةي 
دةستبةســـةرطرتن و ثاراســـتين دراوة لـــة ئـــالَوطؤأكردن، ســـةرمايةدار زؤر     

لــة أصــطةي بةكارهــصناين دراوةكــاين لــة ئالَوطؤأكردنــصكي يــةك لــة  زيرةكانــة 
  .ت، بةدةسيت دةهينيدادواي يةك

ــةكاين شــصوةكاين دراو  ــة زجنــريةي  ،شــصوة بــص اليةن ــةهاكاين كــاإل ل  كــة ب
 جطـــة لـــة دةربأينـــصكي تئـــالَوطؤأة ســـادةكاندا وةريـــدةطري، شتـــصك ناكـــا

ت و  ةكةوصــا لــة مجوجــؤلَ ددا، كــة لــة ئةجنامــدناأاســتةوخؤ لــة ئــالَوطؤأي كــاإل
  .تةضصلة ناو د

ــالَوطؤأدا   ــة ئ ــضةوانةوة ل ــاإلو دراو) د.ك.د(بةثص ــة   ،ك ــة جط ــكيان نيي  كارص
ــةها    ــودي ب ــصناين خ ــؤ بةديه ــاواز ب ــطةي جي ــو دوو أص ــةوةي وةك ــة : بيتل دراو ب

ــشيت ــصوةيةكي ط ــةيت  وش ــصوةيةكي تايب ــاإل بةش ــة .  ك ــةردةوامي ل ــة ب ــةها ب  مب

ــصوةي  ــؤ ش ــؤأص ب ــصوةيةكةوة دةط ــابص،  ش ــةرطيز بزرن ــةدا ه ــةم مجوجؤلَ ةكيتر و، ل
هـةر بـةم شـصوةية دةطـؤأص بـؤ          ،  تـر و   هةر بـةم شـصوةية دةطـؤأص بـؤ شـصوةيةكي          

ــامراز ــاد  . شــصوةي ئ ــةها زي ــة تؤماربكــةين كــة ب ــةم شــصوة تاكةدياران  ئةطــةر ئ
، ت و لـة خـويل ذيانيـدا وةريـدةطري    تدةكةن، يـةك لـة دواي يـةك بـةها زيادةكـا           

  :  ةمان دةستدةكةوصبؤية ئةم دوو ثصناس
ــصرةدا      ــتيدا، لـ ــةإلم لةأاسـ ــة، بـ ــةرمايةي كةلوثةلـ ــةرمايةي دراو، سـ سـ

. بةتايبــةت بــةها، كردارصــكة بــةردةوام لــة طــؤأاين خــودي و ضــةندايةيت دايــة 
شصوةي دراو ئـةطؤأص بـؤ شـصوةي كـاإل و بـة ثصـضةوانةوة، ثالَثـصوةنةري خؤيـةيت                   

ــات يو خــؤ ــؤ خــؤي زياددةك ــة ب ــةيت، وات ــدةبايي خؤي ــةو .  زص ــةوةي ئ ــةر ئ لةب
  .مجوجؤلَة كة لة ناو خودي خؤيدايةو زصدةبايي درووست دةكات

ــؤي       ــؤ خ ــونكة ب ــةها، ض ــتكردين ب ــؤ دروس ــة ب ــيحراوي هةي ــةكي س تواناي
  .هصلكةيةكي زصأ دائةنص بة بةهايةكي كةم. بةهاية

 كــة شــصوةي كــاإلو دراو وةرئــةطرص ،بــةها كاركردصــكي خودييــة لــةم كــردارةدا
، لـة سةردةمـصكي تـردا لـصي دائـةبأص ولـة هـةمان كاتـدا هـةر                   لة سةردةمصكدا و  

  .ئةمصنص و زياد ئةكاو لة طؤأانداية
ــةتوانص    ــةو ئ ــةربةخؤيي هةي ــة س ــسيت ب ــصك، ثصوي ــةموو شت ــصش ه ــةها، ث ب

هـيض شـصوةيةكي نييـة، جطـة لـة دراو،          .  بـاس بكـات    ،لكاين خؤي لة طةلَ خؤيـدا     
يـادبووين بـةها و يةكـسان       بؤية دراو خـالَي دةستثـصكردن و كؤتاييـة بـؤ كـاري ز             

لـــريةي ١١٠بـــةإلم ئصـــستا يةكـــسانة بـــة. لـــريةي ئةســـتةرليين١٠٠بـــوو بـــة
  هتد ..ئةستةرليين 

ــةرماية   ــصتة س ــةطرص ناب ــةل وةرن ــصوةي كةلوث ــةر دراو ش ــصوةي . ئةط دراو، بةش
ةكو لــة ســامان هةلَطرتنــدا هــةروةها، تديالــصكتيكانة دذايــةيت كةلوثــةل ناكــا

ــةبوو ــةرمايةدار. ه ــةزانص ،س ــكلَي    ئ ــص، ش ــؤنص ب ــصك هةرض ــةموو كةلوثةل ــة ه ك
ــسة  ــؤين ثي ــردووةو ب ــة. م ــتييةوة’دراو ل ــاخ و أاس ــةكي ،أووي ن ــو جولةكةي  وةك
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 بــأة دراوصــكي زيــاتر دروســت  كــةةها ئامرازصــكي ســةيرةهــةروةهاخةتةنةكــةرة 
  .دةكات

صنراو بةرامبــةر بــةهاي بةكارهــ،  لــة ئــالَوطؤأي ســادةدا،ئةطــةر بــةهاي كــاإل
بيـــنص، لـــةناكاو ت و أؤلَـــي دراو بكةوصـــين دةســـت بشـــصوةيةكي بـــص اليـــة

كـاإلو دراويــش دوو شــصوةن  .  و بــؤ خـؤي طةشــة و مجوجـؤلَ دةكــات  تسـةرهةلَدةدا 
ــةو  ــرة ل ــةوة، بط ــاترةل ــصوان   . يش زي ــدي ن ــة ثةيوةن ــاس ل ــةوةي ب ــري ئ ــة ب ل

كةلوثةلــةكان بكــرص، لــصرةدا دةردةكــةوص كــة بــةها، ثةيوةندييــةكي تايبــةيت  
يـة، خـؤي وةكـو بةهايـةكي سـةرةتايي وةكـو زصـدةبايي              لة طةلَ خودي خؤيـدا هة     

ئـةوةي باوكايـةيت لـة كوأايـةيت جيادةكاتـةوة، تةمةنـة، ئةطـةر              . جيادةكاتةوة
  .اتاية لة يةك تةمةندا بووناية دةبوون بة يةك كةس 

لــريةي ١٠٠لــريةي ئةســتةرليين و ١٠ بــةهاي،تــةا بــةهؤي زصــدةباييةوة  
  . ئةستةرليين دانراوة وةكو سةرماية

لـريةي  ١١٠كاتص جيـاوازي لـة نـصوانياندا نـاميين، دةبـن بـة يـةك، دةبـن بـة                  
ئةستةرليين، بةم شصوةية بةهاكة دةبصتة بةهايةكي مجوجؤلَكةر و سةرماية لةبواري          

خؤي ئةثارصزص و خؤي الواز     . رةوة، دةرئةضص و سةرلةنوص ئةضصتةوة ئةو بوا      دائالَوطؤأ
) د-د.(لة نوص هةمان خول دةستثـصدةكاتةوة      و بةرةو دواوة ئةطةأصتةوةو، سةر     تةكاد

ــتدةكات   money which begetsئـــةو دراوة كـــة دراوصـــكي تـــر درووسـ
money.  ــو ــةرةتاييةكان وةك ــصكؤلَةرةوة س ــاركنتيون(ل ــفي  ) م ــؤرة وةس ــةم ج ب

   .)د-ك-د(سةرمايةداريان كردووة، كأين بة مةبةسيت فرؤشنت بة بةهايةكي طرانتر
ـ   لة سـةرةتادا شـصوةيةكي نـوص لـة           ، ئـةويش سـةرمايةي     تسـةرماية دةردةكةوص
 ئــةطؤأص بــؤ كــاإل و لــة أصــي فرؤشــتنةوة  ،بازرطانيــة كــة بةهــةمان شــصوة دراو

ــة دراو   ــةورةتر ل ــكي ط ــؤ بأص ــتةوة ب ــةرلةنوص ئةطؤأص ــة  . س ــة ل ــة ك ــةو كاران ئ
ــالَوطؤأ ــةهيض    دادةرةوةي ئ ــتندا ب ــأين و فرؤش ــصوان ك ــاوةي ن ــة م ــداوة ل  أوويان

ـ جؤرص،  شصوةي مجوجـؤلَي ناط      ئـةو سـةرمايةيةي كـة بـة قـازاجني سـةدي            . تؤأص

ــالَوطؤأي   ــنةري ئ ــصتة نوص ــتةوة، ئةب ــص  ) د. ن.د(ئةطةأص ــورت و ب ــصوةيةكي ك بةش
  . هيض ناوةندصكي طةيةنةر

ــوترص  ــةر ب ــةكوريت ئةط ــةورةتر   )  د-د(ب ــكي ط ــة بأص ــسانة ب ــة دراو يةك وات
  .لةدراو، واتة بأصكي طةورةتر لة خؤي

ــة ــ )  د-ك-د(كةوات ــشيت س ــصوةيةكي ط ــتةوخؤ  ش ــة أووين و أاس ةرمايةيةو ب
 .دةضصتة بواري ئالَوطؤأةوة
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  Rotation MQQçaŠì‡ÜaI@@òìóäaŠíH@ @

@@@@@@@@†ói@öçbåŽïéàóèŠói@õóû‹q@õòìó÷@ôŽïqói@@póàaŠò†@ôåmbéîL@@@ôØóîóû‹q@

@óåŽïéî†ói@öóàaìò†ŠóiŠ@çØóî@õ@öòìóåŽîŠíò†@a†ìa‹ÙîŠbî†@ôØóîóäŒbióÜL@ìíàóè@

a†óîóäŒbi@ìóÜ@õØóî@õŠóØ@ìaìóm@óåiò†@póàaŠò†@öçbåŽïéàóèŠói@ôäbØòŠónØbÐ@N@ @

  Income MQRÞ‚‡ÜaI@@póàaŠò†H@ @

ïnî‹iï@@@@@û‹qóÜ@çbåŽïéàóèŠói@ôÙŽîŠónØbÐ@Šóè@ôn’a†bqóÜ@ó@@@@a‡äbåŽïéàóèŠói@õó

@@@@@@@@@@@@@@ôîòìómóä@ômóàaŠò†@óåiò†@óäaŠónØbÐ@ìó÷@ôäbØóØóî@ômóàaŠò†@ìíàóè@õüØ

a‡młìóÜN@ @

Stagnation MQS@‹ÙÜaI@@çbàŠa†H 

Competition MQTóÐbå¾aI@@fØŽïØH@ @

@@õóäaŠaŒbi@ìóÜ@óÙŽïØóî@@@@óîóè@a‡îŠa†óîbàŠó@ôánïóÜ@óØ@L@@@@õ†aŒb÷@õŠóqìó÷@óØ@

åŽï‚òŠò†f@@öŠbØ@üi@@ïØýbš@ï@îŠíib÷@óï@iói@çbØóf@@@@@@ìóÜ@póàíÙy@ôäa†ŠòíŽïm@oò†@

a†óäbïØýbš@öŠbØN@@ 

@@QUProsperity -@•bÉnäýaI@@òìóä‡äaˆíiH@ @

@@@îŠíib÷@óÝÙîb@ôäbØónŽîìóÜ@óÙŽïØóî@ïçbØóL@@@@@@@@@õŠíib÷@ô‚û†ìŠbi@a‡îbïm@óØ@

@@@@@@@@@ìaìóm@ôäbåŽïèŠbØóiìòŠói@çbåŽïéàóèŠói@ôäbØòŠónØbÐ@öpaìŠò†@òìóäaˆíi@ìòŠói

b÷æŽî‹Øò†@ónaŠN 

Over-time MQV@Àbšÿa@oÔíÜaI@@õŠbØò†bîŒ@ômbØH 

Labour-time MQW@@ÞáÉÜa@oÔìI@@ŠbØ@ômbØH@ @

@@@@ôäbØòŠaíióÜ@çaŠbÙŽî‹Ø@ôä†‹ØŠbØ@üi@oŽî‹Øò†@õŠbî†@óØ@óîómbØ@ìó÷

@@@@@@@@@@@ói@çímìóÙŽîŠ@õŠóóÜ@çaŠbÙŽî‹Ø@öŠa†óîbàŠó@ôäóîý@ìì†Šóè@öa‡äbïä†‹ØŠbØ

@@îý@õ‡äóàaŒòŠ@öõŠa†b b÷@@@@@@@õóîbóÜ@a‡ÙŽïmłì@ŠóèóÜ@póàíÙy@ôäbØó‹qŠói@óäó

a†ŠbØ@ôäbØbbîN@ @

Additional Capital MQX@Àbšÿa@ßbc‹Üa@I@óîbàŠóõìa‹‚Šó@H@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@ônóióà@ói@óîbàŠó@õòŠaìóÔ@Šó@ónŽî‹‚ò†@óØ@óîóäbä†‹Ø†bîŒ@ò‹i@ìó÷

îŠíib÷@bäaím@ìòŒì@ôä†‹Ø†bîŒïçbØóN@ @

Merchant Capital MQYvnÜa@ßbc‹Üa@@ñŠbIôäb ŠŒbi@õóîbàŠóH@ @

@óØŠó÷@ôä‡äaŠóqaŠ@üi@òìóïäb ŠŒbi@õŠaíi@ónŽî‹‚ò†@óØ@óîóîbàŠó@ìó÷

ïäb ŠŒbiïçbØóN@ @

@ Constant Capital MRPoibrÜa@ßbc‹ÜaI@@Šü óä@õóîbàŠóH@ @

ïnî‹iï@@@@@@@@@@@@@@ônb÷@ôä†‹ÙàóØ@†í‚bî@ç†‹ØŠ†bîŒ@ÿó óÜ@óØ@óîbàŠó@õó’ói@ìóÜ@ó

@@eŠü bä@a‡äbåŽïéàóèŠóiL@@Šó@@@@@@@@@@@@ìòŠóiíäb‚@ìbåŽïqóÜ@oŽî†@ÚŽïq@ Šü óä@õóîbà

@@@@@@@@@@öa‡Ùîä@ôØóîa†ìóàóÜ@æŽîŠü bä@óØ@‹m@õóäbn’@ìó÷@ìíàóè@öónòŠóØ@íÜóqößóØ

pbØò†@çóîb‚‰ŽîŠ†@ôÙŽïmbØ@ói@oîíŽïq@ôä†‹Ø†bîŒ@üiN@ @

Circulating Capital MRQ@Šì‡¾a@ßbc‹ÜaI@ÛûŠó @õóîbàŠóH@ @

RR-@  Finance Capital¶b¾a@ßbc‹ÜaI@ôîaŠa†@õóîbàŠóH@ @

nî‹ióï@@@@@@@@@@@ïØýbš@õŠaíióÜ@óØ@õóäbïîaŠa†@bäaím@ìó÷@ìíàóèóÜ@ï@@@a‡îŠíib÷@ôäbØó

Šó @ónŽî‹‚ò†N@ @

RS-@ Prpfit variable CapitalÍn¾a@ßbc‹Üa@|iŠI@@@@ô−aŒbÔ@õóîbàŠó

ìaŠü H@ @

@@@@@@@@@õóîbàŠó@ôäbåŽïèŠbØói@ôàb−ó÷óÜ@oŽïiò†@Šóiónò†@óØ@õó−aŒbÔ@ìóÜ@óïnî‹i

Šü ïuŠó‚@öçbØómbèa†@ôäóîý@ìì†Šóè@ôä†‹Øón‚íq@õaì†@ìaïçbØó@N@ @

Net Profit Capital MRT@@@@ðÜbc‹Üa@|i‹Üa@Àb–I@@@ón‚íq@@ô−aŒbÔ@õ

óîbàŠóH@ @

Šó‚@ìíàóè@ôäa‡Žïq@õaì†ïïu@@õŠaíióÜ@óØ@çbØónòŠóØ@öŠónØbÐ@ôäbØó

@@@ìíàóè@õòìóä†‹Ø@öbnØbq@õaì†@öoŽî‹åŽïèò†@ŠbØói@a‡äbåŽïéàóèŠói



                                                                         óîbàŠó    @QPQ@                                                óîbàŠó   QPR  

 

 

íi‡äóibq@âòŠ@öóàaŠóÌ@öxbi@óäí¹@üi@póàíÙy@ŠójàaŠói@òìaŠŒóàa†@ôäbØóäì@NNN

@@@mbèa†óÜ@òìónŽïåŽïàò†@õòìó÷@‡nèô@@@@ÙŽîìa‹ƒÙŽîŠ@†í‚bî@ÚŽîìaŠŒóàa†@Šóè@a‡@ïnî‹i@@ï@ó

óîbàŠó@ô−aŒbÔ@õón‚íqóÜN 

 Mode of Production MRUxbnäýa@líÝaI@@çbåŽïéàóèŠói@õŒaíŽï’H@ @

@@@@eŠü ò†@çbåŽïéàóèŠói@õŒaíŽï’@@@@@@@@@@@@òìaŠü @öónò†łbi@óØ@õóánï@ìó÷@ðŽïqói

îŠíib÷ï@ò†@çbØóî@@@@@@@ôàò†ŠóóÜ@óäìí¹@üi@La‡äbåŽïéàóèŠói@õŒaíŽï’@Šóói@fåŽïqó

@@@@@@@@çìíiŒaìbïu@çbåŽïéàóèŠói@ôäbØòŒaíŽï’@ômóîb óiòŠò†@ôàò†ŠóóÜ@öômóîþîüØ

@@@@@@@@@@@a‡îŠa†óîbàŠó@ôàò†ŠóóÜ@çbåŽïéàóèŠói@õŒaíŽï’@õŠa†óîbàŠó@ôàò†ŠóóÜ

aìbïu@@a‡ïnïÜbï’ü@ôàò†ŠóóÜ@òŒL@@@@@@ôäbØòŠónØbÐ@ônŽîŠa‡äòìb‚@õŒaíŽï’@óÙäíš@

‹m@ôÙŽïàò†Šó@üi@òìóÙŽïàò†ŠóóÜ@òŒaìbïu@çbåŽïéàóèŠóiN@ @

RV-@Value@@óáïÕÜaI@bèóiH@ @

ïnî‹iïa‡ØóîłbØóÜ@òìíi@ónóuŠói@óØ@õòŠbØ@ìó÷@õ‹ióÜ@óN@ @

  Process of producing value MRW@@@óáïÕÜa@ÖÝ‚@óïÝáÈI@@óû‹q@õ

bèói@ôä‡äbÕÜí‚H@ @

ïnî‹iï@@@@@@@@ïØýbš@öŠbØ@õŠaíióÜ@çbØòŠbÙŽî‹Ø@ôäbåŽïèŠbØóióÜ@óï@îŠíib÷@ó@ïçbØóö@

a‡î†bà@õłbØ@ôäbåŽïéàóèŠói@õŠaíióÜN@ @

Process of producing surplus-value MRX@@÷bÐ@ÖÝ‚@óïÝáÈ

óáïÕÜaI@@õóû‹qôä‡äbÕÜí‚@bèói@ò‡ŽîŒ@H@ @

ïnî‹iï@@ò†ŠóóÜ@ŠbÙŽî‹Ø@ôäbåŽïèŠbØóióÜ@ó@@çóîýóÜ@a‡îŠa†óîbàŠó@ôà

òìóäaŠa†óîbàŠóL@@@@@@@@@õóäbåïÔónaŠ@bèói@ìó÷@ìíàóè@õŠa†óîbàŠó@pbÙi@aìóØ@@@óØ

@@@@@@@@@@@óäbîbèói@ìó÷@ob÷óÜ@óØ@ÛóïŽî‹Ø@õbŽîŠóÜ@òìóma†óä@ðŽïq@fåŽïÕÜí²ò†@ŠbÙŽî‹Ø

@@fåŽïÕÜí²ò†@óØ@oŽïiL@@ŠóÜ@ò‹i@@@@@@@@@òìóàóØ@ôØóîóšíà@çbî@òìóàóØ@ôØóïŽî‹Ø@õóŽî

@@@@bèói@ob÷óÜ@óØ@@ïä@a‡äbïäbØòŠbØ@ôäbØóåïÔónaŠ@ïóL@@@@óäbîbèói@ìóÜ@ÚŽï’ói@

ŽðÕÜí‚ò†@Ûóîbèói@ò‡ŽîŒ@óïŽïq@ãói@öpbiò†@õü‚üi@öpbØò†@ŽïqaŠ@a‡îü‚@õýói@N@ @

  Exchange-value MRY@@óÜ†bjn¾a@óáïÕÜaIŠü íÜb÷@õbèóiH@ @

bØ@ói@òìónŽîŠ†Šü ò†@ÛóîłbØ@òìóîbŽîŠóÜ@óØ@õóîbèói@ìóÜ@óïnî‹ił‹m@ôØóîN@ @

Use-value MSP@óïÜbáÉnÿa@óáïÕÜaI@@ŠbØói@õbèóiçbåŽïèH@ @

ïnî‹iï@ômbØóÜ@ÚŽîŠóiŠbØói@üi@ômóîóè@ÛóîłbØ@óØ@õóäbÙÜóØ@ìóÜ@ó

a‡ïäbåŽïèŠbØóiN@ @

Surplus-value MSQ@@óáïÕÜa@÷bÐI@@bèói@ò‡ŽîŒH@ @

ïnî‹iï‹ióÜ@ó@ç‹ ò†@a†Šóói@ônò†@çaŠa†óîbàŠó@óØ@õóîbèói@ìó÷@õ

@èŠbØói@ôàb−ó÷óÜ@@@äaŠbÙŽî‹Ø@õŠbØ@õŽïè@ôäbåŽïLa‡@@@@@@@õaì†@çbîüi@òìónŽîŠó bä@óØ@

@çbïä†‹Ø@o’a†bqL@@@@@@@@@@@@e‹Øìó÷@óØ@ÚŽïmbØ@çbïäbØòŠbØ@õbèóióÜ@ÚŽï’ói@béäóm@ói@

@@@@@@@@@@@@@@@ôÙŽïàb−ó÷Šò†@Ûòì@çbïäbØòŠbØ@õbèóióÜ@oŽïi@àóØ@ç‹ ò†@õŠòì@õónò†

@@î‡äòíîóq@õŒaíŽï’@ôîbb÷@ï@@@@@@@@nïóÜ@çaŠbÙŽî‹Ø@öŠa†óîbàŠó@çaíŽïä@ôäbØó@ôá

ïnî‹i@óØ@a‡îŠa†óîbàŠóïçaŠbÙŽî‹Ø@õòìóä‡äbmìŠ@ìòìóä‡äbìóšóÜ@óN@ @

surplus-value MSR@  Extra@Àbšÿa@óáïÕÜa@÷bÐI@@õbèói@ò‡ŽîŒ

ìa‹‚ŠóH@ @

ïnî‹iï@@@@@@@@@@@@@@@@ö†í@üi@oŽî‹ ò†@a†Šóói@ônò†@Ša†óîbàŠó@óØ@õóäbîbèói@ìóÜ@ó

õü‚@ômójîbm@ô−aŒbÔN@ @

surplus-value MSS@ AbsoluteïÕÜa@÷bÐ¾a@óá@@ÖÝIbèòŠ@õbèói@ò‡ŽîŒH@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@õóŽîŠóÜ@pb‚ò†@õü‚@oò†@Ša†óîbàŠó@óØ@õóîbèói@ò‡ŽîŒ@ìóÜ@óïnî‹i

ŠbÙŽî‹Ø@õŠbØ@ôäbØómbØ@õòìóä†‹Ø‰ŽîŠ†N 

surplus-valueMST@ Relative@@@@ôjåÜa@óáïÔ@÷bÐI@õbèói@ò‡ŽîŒ

ôîò‰ŽîŠH@ @



                                                                         óîbàŠó    @QPS@                                                óîbàŠó   QPT  

 

 

ïnî‹iï@@@@@@@@@óÜ@pb‚ò†@õü‚@oò†@Ša†óîbàŠó@óØ@õóîbèói@ò‡ŽîŒ@ìóÜ@ó@@@ôåîŠü @õóŽîŠ

òìóäbåŽïéàóèŠói@ô‚û†ìŠbiN@@ 

SU   Surplus-labour -@ÞáÉÜa@÷bÐIõŠbØ@ò‡ŽîŒH@ @

ïnî‹iï@@@@@@@Ša†óîbàŠó@óØ@ŠbÙŽî‹Ø@õŠbØ@õóäa†bîŒ@ò‹Žïà‰mbØ@ìóÜ@óI@@@@a†Šóói@ônò†

@Šó bä@öoŽî‹ ò†Žî@@@@@@@@@@@õónò†@e‹Ø@ìó÷@õóŽîŠóÜ@ŠbÙŽî‹Ø@õ†í‚@üi@òìón@@óØ@@@õŠòì@

oŽî‹ ò†N@ @

Surplus-produce MSV@xbnäýa@÷bÐ@I@@ãóèŠói@ò‡ŽîŒH@ @

ïnî‹iï@@@@@@@@@@@@@@@@ò‹mbîŒ@öæåŽïèò†@ôàóèŠói@çaŠbÙŽî‹Ø@óØ@õóîò†bîŒ@óàóèŠói@ìóÜ@ó

ïnîìa‡ŽïqóÜïï‚ó’@óïçbîü‚@ôäbØóa†@N@ @ 

Over-work MSWÀbšÿa@ÞáÉÜaI@@õŠbØ@ò‡ŽîŒH@ @

Crisis MSXóàŒýaI@ça‹îóÔH@ @

ïnî‹iï@@ôäíšòíŽîŠói@ômbØóÜ@óØ@õŠíib÷@ôØóîó“ŽïØ@ŠóèóÜ@óïØýbšï@ó

pa†ò‡ÜóèŠó@a‡äbØóîŠíib÷N@ @

Price MSY‹ÉÜaI@@…‹äH@ @

ïnî‹iïî‡äòíîóq@ìóÜ@óïŠbî†@ôÙŽî‹i@çaíŽïäóÜ@oŽïiò†@a‡îóq@óØ@õóî@ìa‹Ù

a†òìóä†‹ØŠü üÜb÷@õóû‹q@ômbØóÜ@çbØòìaŠ†óÜ@ìa‹ÙîŠbî†@ôÙŽî‹i@öçbØłbØóÜN@ @

 Price of labour MTP@ÞáÉÜa@‹ÉI‹uÿaHI@@ŠbØ@ô‚‹ä@H@ @

ïnî‹iï@@@nò†@e‹Ø@ìóÜ@óï@@@@@@@@@@@õŽïè@ô‚‹ä@ói@òŠójàaŠói@óØ@çaŠbÙŽî‹Ø@ónŽîŠ†ò†@óØ@õó

@@@@@@@@@@@oŽïi@õóØòŠbØ@ô‚‹ä@ói@ŠójàaŠói@óØ@õòìó÷@Ûóä@õóØòŠbØL@@@béäóm@ómaì@

@@@@@@ìòìóä‡äaˆíi@eíäóÜ@Šó@üi@óÙŽïn’a†bq@@@@@äbØòŽïè@ìbäaím@õòìóä†‹Øì‡åîŒ@@@üi@ô

@@@@@@@@@@@@ò†@e‹Ø@ìói@fäaíni@óØ@õòìói@ôäbØòŒì@öbäaím@õòìóä†‹ØòŠbiì†@nïïõó@óØ@@

ïnîìa‡ŽïqïoŽî‹Ùi@fq@õóØóäaŽï‚@öõü‚@õóäaˆûŠ@ôäbîˆ@ôäbØóN@ @

@ @

  Interest MTQò‡÷bÑÜaI@@†íH@ @

ïnî‹iï@@@@@@@@@@@@@@ónŽîŠ†ò†@ôn‚óä@õóîbàŠó@ôäbåŽïèŠbØói@õ‹ióÜ@óØ@õón’a†bq@ìóÜ@ó

@@@@@@@@@@@@ói@öÚŽîŒŠóÐ@üi@òìóÙŽîŒŠóÐóÜ@öÚŽïmbØ@üi@òìóÙŽïmbØóÜ@oŽîŠü ò†@óØ@õóØóäòìb‚

@@bÙäaŠü @ìó÷@õfqŠî@@@@@@@@@@@ô‚û†ìŠbi@öóîbàŠó@õŠaŒbi@ô‚û†ìŠbi@Šóói@óØ@õóäbï

oŽî†@a‡îŠíib÷N@ @

  Capital-money MTRñ‡ÕåÜa@ßbc‹ÜaI@@îbàŠóôn‚óä@õóH@ @

ïnî‹iï@@@@@@@@ìaŠ†@ôäbØóå’óšìbè@öìaŠ†@õŠüuóÜ@óØ@õóäbîbàŠó@ìóÜ@óL@@@Ša†óîbàŠó@

@@@@@ïØýbšöŠbØ@õŠaíióÜ@öpbØò†@çbïmóîbÙÜíàï@îŠíib÷@ó@ï@@@@@çbîŠbØói@õü‚@ôäbØó

fåŽïèò†N@ @

  Universal-money MTSð¾bÉÜa@‡ÕåÜaI@õìaŠ†ôäbéïu@H@ @

ïnî‹iï@@@@@@ïäb ŠŒbi@óÜóàbàóÜ@óØ@õóäaìaŠ†@òŠüu@ìóÜ@óï@@ïmóÜìò†@íŽïä@óï@@ŠbØói@a‡äbØó

oŽïiò†@çbïuaìòŠ@öæŽî‹åŽïèò†N@ @

  Money-commodity MTTóïÉÝÜa@†íÕåÜaI@@łbØ@õòŠbqÛóà@öo’@öH@ @

  Reproduction MTUxbnäýa@ò†bÈg@I@èŠóiéàóòìóäbåŽïI@õòìóäa‹Žï 

çbåŽïéàóèŠóiH@ @

ïnî‹iï@@@@@@@õóŽîŠóÜ@çbåŽïéàóèŠói@õóû‹q@õòìóä†‹ØòŠbiì†@eíäóÜŠó@õò†Šbî†óÜ@ó

@ïuŠó‚@ìó÷ï@@@@@@@@@@@@@öónòŠóØ@íÜóqíÜóØ@ö‹Žïàb÷@ôåî‹Ø@õŠaíióÜ@oŽî‹Øò†@óØ@òìóäb

ŠbØ@õŽïè@õòìóån‚Šó óiN@ @

  Simple-reproduction MTV@ÂïjÜa@xbnäýa@ò†bÈg@@èŠóiéàó@@õòìóäbåŽï

ò†bIçbåŽïéàóèŠói@õòìóäa‹Žï @bb÷@ò†bH@ @

ïnî‹iï@@@@@@@@@@@@@@@õóû‹qóÜ@pbØò†@ôäb‚Šóm@Ša†óîbàŠó@óØ@õóäbîbèói@ò‡ŽîŒ@ìóÜ@ó

@@@@ïmòŠóåi@óîbàŠó@õòìóån“Žïè@üi@a‡äbåŽïéàóèŠóiï@@@@@í“Žïq@õ‹i@çbàóèói@õü‚@õóØó

çbåŽïéàóèŠói@ôØýbš@ói@@ôä†‹ØŠbØói@oò†@õbmòŠóóÜN@ @



                                                                         óîbàŠó    @QPU@                                                óîbàŠó   QPV  

 

 

-ReproductionMTW@Extended@IÊí¾a@xbnäýa@ò†bÈgH@

èŠóiéàóçaìa‹ÐŠói@õòìóäbåŽïI@çbåŽïéàóèŠói@õòìóäa‹Žï @çaìa‹ÐŠóiH@ @

ïnî‹iï@@@@@@@@@@@@@@@õ‹i@ôä†‹Ø†bîŒ@ìòìŠ@bèói@ò‡ŽîŒóÜ@ŠûŒ@ôÙŽï’ói@ôä†‹ØónaŠb÷óÜ@ó

@ôäbØbäaím@ìòŒì@ôä†‹Ø†bîŒ@ônóióà@ói@Ša†óîbàŠó@ômòŠóåi@õóîbàŠó

bîŒ@ôäbåŽïéàóèŠóiçaŠbuóÜ@‹mN  

Selling price MTX@ÊïjÜa@‹É@I@´’û‹Ð@ô‚‹äH 

ïnî‹iïçìóØò†@ÚŽîŠ@õŠóóÜ@Šbï’û‹Ð@öŠbî‹Ø@ôäóîý@ìì†Šóè@óØ@õó‚‹ä@ìóÜ@óN@ @

Simple labour MTY@ÂïjÜa@ÞáÉÜaIò†b@õŠbØH@ @

ïnî‹iï@@@@@@@@@@@@@ìó÷@õòìó÷@fiói@pa†ò†@ôàb−ó÷@ò†b@õŠbÙŽî‹Ø@óØ@õóäaŠbØ@òŠüu@ìóÜ@ó

@@q@ïè@òŠbÙŽî‹ØîŠürï@@@@@@@@@@@@@çbî@oŽïióè@ôØóïîímbéŽïÜ@çbî@oŽïióè@ômójîbm@ôØó

a†ìa‹ÙîŠbî†@ôÙŽîŠaíióÜ@oŽïióè@ôØóïîòŒaŠb’N@ @

Necessary labour MUP@ñŠì‹›Üa@ÞáÉÜaI@oîíŽïq@õŠbØH@ @

Labour-fund MUQ@ÞáÉÝÜ@õ‹î‡ÕnÜa@‡ï–‹ÜaIóîbàŠbØ@õH@ @

ïnî‹iï@@@@@@@@òìóä†‹Ø@o’a†bq@üi@oŽî‹äò†a†@óØ@õóäaìa‹Ùäb‚Šóm@òŠbq@ìóÜ@ó@@çaŠbÙŽî‹Ø@õ

çbïŽïq@oò‡Ôóè@ôäa‡Žïq@óiN@ @

Abstract labour MUR@†‹a@ÞáÉÜaIpììŠ@õŠbØH@ @

Skilled labour MUS@‹èb¾a@ÞáÉÜaI@õŠbØÛíqbšH@ @

ïnî‹iï@@@@@@@@@@@@@@ôîímbéŽïÜ@öôîŠürq@öôîaŒòŠb’@ói@ônîíŽïq@óØ@õóäaŠbØ@òŠüu@ìóÜ@ó

çò†ò†@ãb−ó÷@óäaŠbØ@òŠüu@ãó÷@óØ@õóäaŠbÙŽî‹Ø@ìó÷@çóîýóÜ@óîóèN@ @

@UT-@Gross product@¶b»ýa@xbnäÿaIãóèŠóiüØH@ @

ïnî‹iï@@@@@@@@@@@@@@@@ãóèŠói@a†ìa‹ÙîŠbî†@ôÙŽïmbØóÜ@óØ@õóäbîłbØ@ìó÷@ìíàóè@õüØóÜ@ó

oŽî‹Øò†@üi@õŠbàˆó÷@ŠaŒbi@ôäbØòìa‹äaŒ@ó‚‹ä@ói@öoŽî‹åŽïèò†N@ @

UU-@Semi-finished product@ÞánÙ¾a@ój’@wmbåÜa@@ìaìóm@ó›áïä@ôàóèŠói@@

I@ôàóèŠóim@òíŽï’ìíi@ìaìóH@ @

ïnî‹iï@@@@Ü@óØ@õóäbîłbØ@ìóÜ@ó@a‡Üb@ôîbmüØó@@@@@@@@õ‹i@ôÝ‚a†@LoŽî‹Ùi@Šbàˆó÷@oŽïiò†@

oŽî‹Øò†@çbåŽïéàóèŠóiL@a‡äbåŽïéàóèŠói@ôäbØóÌbäüÔ@ìíàóè@ói@ôšŠó ó÷@

íiìaìóm@ôØóîłbØ@ómóäíióä@ìòíîŠóqóåŽïmN@ @

Object of labour-wage MUV@@‹uÿa@@ÞáÉÜa@À@‹ÍÜaI@@@@ŠbØ@ô−bàb÷

‹ØeH@ @

@òìòŠbÙŽî‹Ø@õóäaìŠóÜL@@@ïnî‹i@ŠbØ@ô−bàb÷@ï@@@@@@@oŽî‹ ò†@õŠòì@óØ@õónò†@e‹Ø@ìóÜ@ó

õü‚@ôäbîˆ@õíŽî‰i@üiN@ @

@UW-@Nominal wage@ôýa@‹uÿaI@õe‹Øôáï÷@H@ @

ïnî‹iï@@@@@@@@@@@@óØ@õóäbïn‚óä@óØóî@ìó÷@õòíŽï’óÜ@oŽî‹ ò†@õŠòì@ŠbÙŽî‹Ø@óØ@õóïŽî‹Ø@ìóÜ@ó

@@@@@@@@@bØó‚‹ä@ôn“ @ônb÷óÜ@Šò†ói@oŽîŠ†ò†@ôïŽïq@@@@@@e‹Ø@pbÙiaì@óîóäaìóÜ@óØ@ç

@@@@‹i@öpbÙi@Œóia†@öŒójÜóè@çbØóåïÔónaŠ@@@îŠaŒímóà‚@öłbØ@ìó÷@õï@@ŠbÙŽî‹Ø@õóäb

pbÙi@ãóØ@çbî@pbÙi@†bîŒ@oŽîìóØò†@ônò†N@ @

Hour wage MUX@óÈbÜa@‹uc@I@@õe‹Ø@õ‹Žïà‰mbØ@Iôn‚òìH@ @

ïnî‹iï@@@@@@@@@@@@@@@ôÙŽïmbÈó@Šóè@ŠójàaŠóióÜ@ÚŽîŠbÙŽî‹Ø@ónŽîŠ†ò†@óØ@õóïŽî‹Ø@ìóÜ@ó@

a‡ïä†‹ØŠbØN@ @

@UY-@@Real wage@ðÕïÕ¨a@‹uÿaI@õe‹ØóåïÔónaŠ@H@ @

‹ióÜ@@@@@@@@@@@@@ò‹i@ìói@oŽîìóØ@ônò†@oŽïäaímò†@ŠbÙŽî‹Ø@óØ@õóäbîŠaŒímóà‚@łbØ@ìó÷@õ

@ïn‚óä@óØóîï@@@@@@@@@@@@e‹Ø@Šó ó÷@òŠbî†@La‡ïä†‹ØŠbØ@ŠójàaŠóióÜ@oŽîŠ†ò†@ðŽïq@óØ@õóäb

ïáï÷ï@@@@@@@@ôn“ @ônb÷@õòìóäíiŒŠói@oŽîŠü óä@ŠbÙŽî‹Ø@õóØó@@@@@ónŽïiò†@çbØó‚‹ä@

@@@@@õóØóåïÔónaŠ@e‹Ø@õòìòŠaí‚@óåmbè@õŠbØüèL@@@@’óØóäaìó›Žïqìbè@bèòìŠóè@ô@

ónaŠN@ @ 



                                                                         óîbàŠó    @QPW@                                                óîbàŠó   QPX  

 

 

Standard of price MVP@ôbïÕÜa@‹ÉÜaI@‡äbn@ô‚‹äòŠH@ @

ïnî‹iï‹m@ôäbØó‚‹ä@õóäaíŽïq@ónŽïiò†@óØ@õó‚‹ä@ìóÜ@óN@ @

  Magnitude of value MVQ@@óáïÕÜa@‘bïÔIbèói@õòŒa‡äó÷H@ @

ïnî‹iï@ìóÜ@ó@@@@@@@@@@@@@@@@óäí¹@üi@oŽî‹Øò†@óäaíŽïq@fq@õbèói@óØ@õóäbïîóäaíŽïq@óØóî@

ŠbØ@ôäbØò‹Žïà‰mbØN@@ @@ 

Economic category MVR@@õ†b—nÔýa@Òïå—nÜaI@@ôåŽïÜüqõŠíib÷@H@ @

ïnî‹iï@@@@@ïØýbš@öñŠaŒímóà‚@öłbØ@ôä†‹Ø@µÜüqóÜ@óï@îŠíib÷@ó@ï@@@ìíàóè@öçbØó

îŠíib÷@òìaŠü ïõŠíib÷@ônäaŒ@ôäíšüi@ðŽïqói@çbØóN@ @

Relation of production MVS@@@@xbnäýa@pbÔþÈI@@@î‡äòíîóq@ïôäbØó@

çbåŽïéàóèŠóiH@ @

ïnî‹iï@@î‡äòíîóq@ìóÜ@óï@ïmóîłóàüØ@óï@@@@@a‡äbåŽïéàóèŠói@õóû‹q@ômbØóÜ@óØ@õóäb

@@@@@@@î‡äòíîóq@óäí¹@üi@oŽïiò†@a‡îóq@ï@@@@@@@çaŠbÙŽî‹Ø@öçaŠa†óîbàŠó@çaíŽïä@ôäbØó

a‡îŠa†óîbàŠó@ôánïóÜN@ @

  Rate of surplus-value MVT@@@@@óáïÕÜa@÷bÐ@ß‡ÉàI@@@õbèói@õa‹ÙŽïm

ìa‹‚Šó@@H@ @

ïnî‹iï@@@@@@@óäaŠbØ@ómbÈó@ìó÷@õa‹ÙŽïmóÜ@óõ@@@@@a†Šóói@ônò†@Ša†óîbàŠó@óØ@

oŽî‹Ùi@Šbàˆó÷@òìòŠaí‚@õóîòíŽï’@ãói@oŽî‹Øò†@öpbiò†@õü‚@üi@öoŽî‹ ò†Z 
@ @

ìa‹‚Šó@õbèói@õò‰ŽîŠ@@@@@@]@@@ŠbØ@ôäbØóïîaŠü‚@ómbÈóF@QPP@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïnîíŽïq@ómbÈó@@ïŠbØ@ôäbØó@ @

Profit MVU@  Rate of@@óáïÕÜa@ß‡ÉàIwäaŒbÔ@õa‹ÙŽïmH@ @

ïnî‹iï@@@@@@@@@@@@Ša†óîbàŠó@üi@òìónŽïåŽïàò†@óØ@õóäbmbèa†@ò‹i@ìó÷@õa‹ÙŽïmóÜ@óL@@õaì†@

@@@@ïuŠó‚@ìó÷@ìíàóè@ôä†‹ØŠò†ï@@@@@@@@@@@@@@ôä†‹Ø@µia†@üi@oŽïnò‡Üóè@ôŽïq@óØ@õóäb

qïnîìa‡ŽïïïØýbš@öŠbØ@ôäbØóïôäbØó@N@ @

Productive power MVV@óvnå¾a@õíÕÜaI@@çbåŽïéàóèŠói@õŽïèH@ @

ïnî‹iï@@@@@@@@@@@ôäbåŽïéàóèŠói@õŠaíióÜ@oŽî‹åŽïèò†@ŠbØói@óØ@õóäaŒa‹àb÷@ìó÷@ìíàóèóÜ@ó

ïnîìa‡Žïqï@@@@@@@@@@@öónòŠóØ@ö‹Žïàb÷óÜ@µnî‹i@óØ@bÜóàüØ@ôäbØóØbm@ôäbîˆ@ôäbØó

@@àóè@öó ŠbØ@ìòŠóiíäb‚@@@@õóäbóØ@ìó÷@ìí@@óØ@@@@àb÷@ãó÷@aŒa‹@@@@çbåŽïéàóèŠói@õóä

@@a‡äbåŽïéàóèŠói@õóû‹qóÜ@æåŽïèò†ŠbØóiL@@öŠbïmíu@öŠbÙŽî‹Ø@Ûòì@

öŠbîŒa‡äó÷@NNNN‡nèN@ @

Cost of production MVW@xbnäýa@óÑÝÙmI@@ôäìí›ŽïmçbåŽïéàóèŠói@H@ @

ïnî‹iï@@ïuŠó‚@ìóÜ@óï@@nŽî‹Øò†@óØ@õóäbó@@@@ïnîìa‡Žïq@ìíàóè@Šóï@@õóû‹q@ôäbØó

çbåŽïéàóèŠóiN@ @

  



                                                                         óîbàŠó    @QPY@                                                óîbàŠó   QQP  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

@ŠóióÜa‡îü‚@ômbØóÜ@ôäaínäbàóä@Ûóîüè@‡äóšæî‹ŽïiŠòì@ãóïŽï@ô’ói@N@@

çbØò‹Žï Šòì@@

  

  
  

  
  
  
 


