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«   ەل یگرڕێ ەوەت ڵەوەد  ەب  داریند ەوەی پ  اخود ی ت ڵەوەد  ی زگاەدامود  ناوەل ت ێناتوان  ک ێکات  ڵیاۆڕم  یکییەاسیس

  نی زووتر ەب نۆ چ ەک ەیەوە ئ ت ەب یتا ەب  ت ڵەوەد  یواکانڕە رمانەف یرک ەو ئ پ ینسە بکات، پر کانڕییەموکوەک

...« ننێبگونج  دایسروشت یماف ەڵگەل شەکردنەش ەگ مەو ئ  نە بک ەشەکات گ  

ئێمانوێل کانت  -  

 

 

  ن یە الە ل  ەو ناچاالک«، ک  یڤ»پاس   یی تڵ هاوو   وان ێ نەل   ە کردوو  یی اراک یج  داۆیخ  یی اس یس   ەیفەلسەف  ەکانت ل

ک   یڤکتە »ئ  ییتڵ هاوو  هاە روەه  ، ەزراوێپار   ەوییە تە پ  یاسا ی چاالک«  .  ن ەکەد   اسادای  ەل  یشدارەب  ەو 

ئ  رۆز  ەیو ەئ  یاەڕرەس ل  رەنووس  نیە ال ەل  ییەاکار یج  مەجار  نا    ڵیبرایل»نا    کەو  کانەرۆڵەکێو  و 

  ە مە ستیس   وە ئ  مووەه  ناوە ل  ییەاکاریج  مەئ  ۆخ   مەڵب  ت،ێنر ەد   الە و  مەیە ژد ەه  ەید ەس   یکیە« ی موکراتید 

کر  ار یشتەگ  کە)و  کانەبووێجە شتین  وانێن ەل  نەکەد   یاکاریج  ەک  داەان ییموکراسید  و  یانیب   یکارێو   )

 .ت ێ نریبەئازاد، د  یانییتڵ هاوو

 بوون  یتاڵهاوو ەیربارەکانت د ەیوانگڕ

ل  یت ڵهاوو   ەب   ت ەبارەکانت س   یکانەباس پراکت  یر یۆ»ت   ەباسکراو  دایدوو وتار   ەبوون  ( و  ١٧٩٣)  ک«یو 

)   ین یکتر ۆ»د  ه١٧٩٧ماف«  د   ەیشێند ە ئ  ەیشەگ  ەل  ەکستان ێت   مە ئ  مەد ەد   ڵوە(.  لمە بک  یاریکانتدا   ەڵ گە. 

س  ەیوانگڕ  ەیوەئ ل  یتڵ هاوو  ەب  ت ەبارە کانت  پراکت  یریۆ»ت  یوتار   ەبوون  و    ڵناکام  ەب  ک«دایو 

گوزارشت   یداد   ەیشێند ە ئ  ەل  ۆوخ ە استڕنا ب  ینی کترۆ»د   ی وتار  ەل  کداێکات  ەل  ،ەکراوێل  یکانتدا    ە ماف«دا 

 . ت ێوەکەرد ەد  ەان ۆیوخەاستڕو  ەناڵو کام  یکیمات ەست یس  یکەیەوێش

 'دا کی و پراکت  یریۆ'ت  ەبوون ل یت اڵهاوو

 ت واننەد   ەپانینس ەپر  وەئ  ەک  ەوەک اتەد   یش   شترێپ  ەل  یپینسەپر  ێکانت س  ک«دا،یو پراکت  یریۆ»ت  یوتار  ەل

 کێ تاک  رەه  یم اف  یگش ت  یتەڵس ەد   ەک  کێ رجەلومەه  ن،ەب ک  رەبەس تەم اف د   ینانێستهەد ەب  یرجەلومەه

.« ۆڤم ر یکێب وون کەو ەگەڵمۆک  ین دامانەئ  مووەه  یی»ئازاد   ەل  ییەتیبر  پ ینسەپر  مەکیە[  1. ]ت ێزێپارەد 

 ەیوێ چوارچ  ەل  ونەب ک  انیکانییەش ۆخڵد   نێش و  ەیەه  انەی وەئ  یم اف  ک انەئازاد   ەس ەک  ،ەپینسەپر  مەئ  ێیپەب

 ی] یکس  انیە: »ییەکس  انیە ەب ت ەبارەس   مەدوو یپینس  ە. پرت ێ  بەه انی  ماف م  انەه شەکی  د  یس  انەک ەیوەئ



 ۆڤم   ر یب   وون ییئ   ازاد  مەکیە یپینس   ەپر ک   داێکات ە.« لکێکتێس   وب کە[ وت ڵەوەد  ین   دامانەئ م   ووەه

 یکانەکتێس وب کە. وەوەتڵەوەد  یتەڵسەد  یاساکانی رێژ ەخاتەد   ییەئازاد   مەئ  مەدوو  یپینسەپر  ت،ێنێزرەمەداد 

 یوان  ەئ ە[ ککێ  رجەم ە]ب ەیەه ۆیخ   یک  انییەئازاد  یکردن   یوەی  ڕەپ یم  اف کێس  ەک م  ووەه ک،ێ  تڵەوەد 

 رۆز داۆی خ ەم اف ل یرکردنەبەس تەد   یرجەل ومەه  ییمێیەس   یپینسە. پرت ێبەه  انیشت  مانەه  یماف  شەکید 

 ت ڵو ین دامانەئ م ووەه sibissufficienta ۆییخەربەکان ت: »س  ەیکییەنیش بێپ ەل کەو ییەناڵقەع اتریز

 ییەن ەوەئ ەکەتە: »بابت ەڵێمافدا، کانت د  یرکردنەبەستەد  ەل ەپینسەپر مەئ یرکردنیگێ.« جکییەتڵهاوو  کەو

 ەیانیاس  ای مەو ئ ەوەنێرێڵ  به یکس  انیە ەب کانداییەگش  ت اس  ای مەرد ەبەل کس  اننیەئ  ازاد و  ەیوانەئ م  ووەه ەک

 ەیەه  انیکانییەش ۆخڵو د   یختەش بۆخ  یوتنەنکێشو  یماف  کۆڤێمر  یبوون  مووەه  مە.« ماد ت ینێپەبس  رداەسەب

 یاک اریکان ت ج ەواتە. کەیەه انینگ دانەد  یم اف انیی تڵهاوو ای نەت  ه اەروەه  نن،ێ زەبەن  کانەسنوور  رەگەئ

 ەیوانەو ئ  نەب د   نگەد   نەوەئ  ەیستیشا  ەک  ەیوانە"، ئت ڵەوەد   یندامانەو "ئ  ان«ییتڵ»هاوو  وانێنەل  کات ەد 

 یگرووپ  ی. کانت ن اوت ێنێپەسەید   ت ڵەوەد   ەک  ت ەڵسەد   یکانەماف  یگرەڵه  کەو  کساننیە  اساکانی  مەرد ەبەل

 ."ەپاراستن مەئ ییگشت ی"سوود  ت ێنەد  انینیمەدوو

 ی"سروش ت یین د ەتمەبیتا ەل ییەتیبر یند ەتمەبیتا مەکیە.  ییەند ەتمەبیتا  کێند ەه  ینەخاو  ەک  ەکێسەک  یتڵهاوو

 نگ دانەد  ۆ]ژن[ ب   کێس ەک  یرەن د ێج  یچ  ۆب  ەک  وات ڕنا  ەوەئ  رەسەل  رۆ("، کانت زەوەتێو ژن ناگر  ڵ)منا

 ەل ییەتیب ر رەنگ د ەد  یین د ەتمەبیتا مە. دووی یەچ یت ێتر شێپ ەل یپینسەپر ەل رەند ێج ڕۆڵی اخود ی ییەگونجاو ن

 چی"ه   یتکردن ەخزم  اخود ی خ ود"    یو ئاغ ا  رەروەس   ە"بوون ب  ت ەڵێد   ێیکانت پ  ەک  یتڵهاو  ۆییخەربەس

 یگش  تەکان  ت ب ەک ،ەوەتێگ  رە" د یتێن  دارەخاو کێن  د ەه یب  وونە"ه شەمە". ئت ڵو ەل ەت  ر ج  گ یکێس  ەک

بک ات و   یتڵه اوو  ییریپش تگ  ەک" کێزانس ت  ک،ەیەش یپ  ک،ێ رەهون  رە: هکەو  ەک ردوو  ۆب   ینجانێهەڵه

 ەج ا ب ،ەمەک انۆییخەربەس  ەیوانەب ت ەبارەکان ت س  ەاری . وا د یتڵه اوو کەو وەئ ییتێن د ەتمەبیتا ەتێ بەد 

 ەزەو ح زووەئار ێیپەب دایگشت یاسادانانی ەل ەنگڕە اخود ی[، یتیەەڵمۆک ی]وتنەککڕێ اخود ی  ت ێب  یسروشت

 ەل  کنێش ە]ب  نەب د   ن گەد   داۆک   یزووەو ئ ار  یگش ت  ەیچ اک  ن اوێپەل  ەیوەل  کەو  نەبد   نگەد   انیکانەتەبیتا

 .ناچاالک[ یانییتڵهاوو

. ک ات ەد ەوێل  یکان ت باس   ەیانیین د ەتمەبیتا  وەل  ەکردوو  انیوتنەککڕێو    یسروشت  ەیشێک  یینیبێت  رانۆڵەکێل

 یین   د ەتمەبیتا ی   یتیەدژا ه  اەروەه ،ەوەک   اتەد  ت ڕەکان   ت ژن  ان  ەک ،یسروش  ت یین   د ەتمەبیتا ی  یتیەدژا

و  ندوسێ. مژارکراونەو ه  ەکراویارید   ەوەتر  یوانەئ  نیەالەل  انەیکەگێپ  ەیوانەئ  ،یتیەەڵمۆک  یوتنەککڕێ

 ەک ردن ل  ۆڵینک   ن دوس،ێم  ۆ. ب ەوەنەکەد   یش   ەانیسروشت  ییند ەتمەبیتا  ەب  ت ەبارەکانت س  ەیوانگڕ  تمانیپ

 ەکان ت ژن ان خراپت رن ل ۆب ۆیەب رەژنان و ه  ۆییخەربەس  یوایه  ەل  ۆڵینک  ەل  ییەتیژنان بر  ینگدانەد   یماف

 ەوییەکێک ردار ۆیه ە[ بەاوی پ ییەتڵهاوو وە]ئ ۆیەیخەربەس وەئ ەک ،ۆخەربەس یرێن  ییتڵهاوو  نیخراپتر

 ە(. بت ێ ب ن د ەب ەوەتر یسانەک  ەب  ەیکۆیییەخەربەس  اخود ی  ت ێب  ەوییەتاوانکار  ۆیهە)جا ب  ەوەتێدراب  نەس  ێل

 ەکان ت ل  یئام انج  ەک  ک ات ەد   ەوەب اس ل  تم انەیپ  ۆڵ["دا ک ار2]ڵکس واێس  یم انەی"پ  یب ێکت  ەل  ەوێش  مانەه

ن زم   یتێن دارەو خاو  کڵ مو  ۆب   ەوەب وونۆڤمر  ەژن ل  ەیوەل  ییەتیبوون بر  یتڵهاوو  ەب  ت ەبارەس  ینیوانێڕت

]هاوک  ات[  ب  وو،ەه ەوەژن ەب س  ت ەوەیپ ییەرەروەن  ادادپ مەئ رەس  ەل انیکس  ۆف کانەس  تینیمێ[. ف3]ەوەبک  ات

 ک  انەژارەو ه ن  دانەکارم ەب ت ەبارەکان  ت س   ەک نەکەد  کی  رەخ ەوی  یەرەروەدادپ وەب انۆی  خ ک  انییەکانت

 ەڵەیه  کەڵێ مۆک  ەب  ە"تاوانب ار  ەک  ک ات ەد   تب ارەمۆت  ەوەکانت ب  نگیکرست  انگڤۆڵڤ  ەنموون  ۆ. بیتیەگوتوو

 ەوەب نەگەد   نگیستیو کر  ندوسێم ژاران،ەژنان و ه  ەب ت ەبارەکانت س ەی کەیییە نیبنچ  ەنڕیربەد  ە". لیریۆت

 .ەوەتەگواستوو ەیکییەکیزیتافیم ەمەستیس ۆب یکانەڵەه ییەرەشداوێکانت پ ەک ەینجامەئ



 ەیوان گڕ ۆب  نیتوانەد  ەک ن،ەیبک ەرمولۆف ەوانێدوو پ رەسەب  نگیستیو کر  تمانەیپ  ندوس،ێم  یکانەخنڕە  با

. ەماف«دا ه اتوو ینیکترۆ»د  یوتار ەل ەیرۆج وەب رەه  نینێبه  یکارەبوون ب  یتڵهاوو  ەب  ت ەبارەکانت س

 یین  د ەتمەبیتا ەیوەتک  ردنڕە: مەب  وون. دوو یتڵه  اوو ۆب   ییسروش  ت یین  د ەتمەبیتا ەیوەتک  ردنڕە: مەکیە

 .بوون یتڵهاوو ۆب وتنەککڕێ

 ت ێناب ۆیەب رەو ه ەوەتێبگر کانەسەک مووەه  ت ێبەد   یتەواوەت  یبوون  یتڵ[ هاووی: ]مافییسروشت  ەیوانێپ

 .ت ێبوون بکر یتڵهاوو یماف ەل ۆڵینک رەند ێج یماەبن رەسەل

 ت ێخش رەبب  یئ ابوور  ەیگێپ  یماەبن  رەسەل  ت ێناب  یتەواوەت  یبوون  یتڵ[ هاووی: ]مافوتنەککڕێ  ەیوانێپ

 .ت ێبکر وت ەز اخود ی

 یکسانیە ەب ت ەبارەکانت س ەیکەباس ەک ەاستڕنا یکەیەمانیگر یماەبن رەسەل ەوانەتکردنڕە  مەئ  یەوا  مێپ من

 مە. ئنین   کیە  کە(" و١٧٩٧م اف )  ینیکترۆ("دا و "د ١٧٩٣)  کیو پراکت  یریۆ"ت  یوتار  ەل  یتڵو هاوو

 ۆیخ   ەیوان گڕ  ڵیک ام  ەکان ت ب  ەینێش و  وەل  ن،ێک رەکانت د   ەیئاراست  ەیتانەمۆت  وەواتا ئ  ش،ەیەمانیگر

 ەواتەن  اگرن. ک رچ  اوەبەل ەدوو وت  ار وەئ وانێ  ن ییاوازی  ج وانەئ ەچ  ونک ت،ێ  نێهەشکس  ت د  ت ڕێ  بەرد ەد 

 [.4]ەوەنەبک ت ڕە شیکانت یدواتر یوتار ەیوەئ ۆب گرنەرد ەو زمیکسێس کەو مەکیە یوتار کانەرۆڵەکێل

 کانت  یەکسانیییۆریی ت

 کیە ەڵگەل وت ەس وکەڵه کانەس ەک نۆچ  ەوەک اتەد  یش  ەوەئ  ەک  ینیبەد   رمۆن  کەڵێمۆک  کەو  یاسایکانت  

[، 1ماف]  یپینسەپر  ۆب  ەوەتەڕێگەکانت د   ییاسای  ەیوانگڕ.  کسانیە  ییئازاد   یکانەمکەچ  ەب  ت ەبارەس  نەبک

 ەکی   د  یکێس   ەک ەڵگەل کێس   ەک یک   انەبژاردنەڵه ت ێش   ەد  ەک ەیوەب ک   انەرجەلومەه ەیوەکردنۆ"ک   

: ەکهاتووێپ داریند ەوەیپ ەوەکێپ ینیەال ێس ەماف ل یمکە."، چیردوونەگ  ییئازاد   یکیەاسای  ەب  ەوەتێکبگریە

 یین د ەوەیپ دایاستڕ ەو ل  ەوەرەد   ەب  ەستەوەیپ  اینەماف واتا "ت  یمکە: چمەکیە.  یو ئازاد   بژاردنەڵه  ،یکەرەد 

 ەب ت ێش ەد  شیچ وونۆروبیب نۆچ  کەروەه ان،ی کانەکردار ەچونک ،ەوەکید  یکێسەک ەب  ەکێسەک  ییکیپراکت

 ."ت ێدابن کتریەتر و  یوانەئ رەسەل یرەگی( کارۆوخەاستڕنا اخود ی ۆوخەاستڕ) ەوێش مانەه

 ەیوان  گڕ ەم  اف ل ت ێش  ەد  ،ەوی  یەکەرەد  یک  ردار ەیگەڕێ  ل ەوییەن  د ەوەیپ ەب ەس  تەوەیم  اف پ نۆچ   کەو

 یین   د ەوەیپ ەناک   ات ل ت ەاللە: م   اف "د مە. دووەوەنەی   بک ای   ج یکە[ ن   اویووەڕ]ل ەیانی   کانت یخالق   ەئ

 یەدایند ەوەیپ  ەل  اینەت  کووەڵب  تر،یوەئ  ی(یتەپ  ییستیوێپ  اخود ی)  یتەپ  یزووەئار  ۆب  کێسەک  یکانەبژاردنەڵه

 یس تیوێو پ زووەئ ار ەچ ونک ت ێوەکەد  ەوانگڕ مەکیە نێشو مەدوو ەیوانگڕ. ەوەتریوەئ  یبژاردنەڵه  ەڵگەل

 ەیکەوان  گڕ ێرس  ەم  اف ه یپینس  ە. پره  اتوونەکنێپ ی  یکەرەد  یکییەن  د ەوەیپ ەو ل نەد ەد  ووڕ ەوەن  اوەل

 م  ووەه یردوون  ەگ یکیەاس  ای ێ  یپە: " بەوەتۆکرد ۆک   کداێگش  ت ەل ی(یو ئ  ازاد  ب  ژاردنەڵه ،یک  ەرە)د 

 ".ت ێو بگونج ت ێبەه یبوون مووانداەه ییئازاد  ەڵگەل رەگەماف ئ ەل ییەتیبر کێکردار

 یو م اف یتەبیت ا یم اف ،یزگم اک ی: م افک ات ەد  ەشەگ ناغداۆق ێس ەماف ل یمکەچ  ەیربارەکانت د   ییریۆت

 یک انەئامانج  نێش و  ەیەه  ەیوەئ  یئام ان  م اف  نەخ او  یبوون  ەک  کات ەد   ەوەل  ت ەاللەد   یزگماک  ی. مافیگشت

 ەک ەوەک اتەد  یش  ەوەئ ت ەبیت ا یاس ای ەب ت ەبارەکان ت س  ییریۆتر. ت یوانەئ یردانەوێستتەد  ێبەب  ت ێوەبک

 یکێکیە  ەڵگەل  ت ێبەه  ەیوەئ  یماف  ت،ێبەه  ی(یتێندارەو خاو  کڵشت )مو  ەیەه  ەیوەئ  یماف  کێسەک  نۆچ

 ەب  یس تیوێپ  یتێن دارەخاو  ت ێ بە. د ت ێ بەه  یک ەیەگێپ  یبوونەه  یو ماف  ت ێستەبب  ەماننامەیو پ  وتنەککڕێتر  



 یچ ەملک ۆڤم ر  واەبک ات ئ  س ت یوێپ  ید   یوەئ  یین د ەزامڕە  رەگەئ  ەچونک  ت،ێبەن  ەوەتریوەئ  ییند ەزامڕە

 .ییەن یزگماک ییند ەتمەبیتا شەمەئ ەک ت ێبەد  تریوەئ یتەبیتا یستیو

 تیۆریی کامڵی کانت سەبارەت بە هاواڵتیبوون 

م اف"دا  ین یکترۆ"د  یوت ار ەل ەب وون ک یتڵه اوو  ەب  ت ەبارەکان ت س   ەیکڵەکام  ەوانگڕ  ت ێوەمەد   داەرێل

 ڵوەو ه  ەیە" هکی و پراکت  یری ۆ"ت  یوت ار  رەس ەل  ەک  مەکەد   ەخن انڕە  وە. دوات ر ب اس لمەباس بک  ەهاتوو

 .ت ێنرێپەماف"دا بس ینیکترۆ"د  یوتار رەسەب ەوتار وەئ ت ێناکر ەک مەبد  شانیپ ەوەئ مەد ەد 

["، ی یەن  نەمەت  ەل  یستەبەکانت م  داەرێل  ەبکات]ک  نگدانەد   یشمول  ۆب  ەیەوەبوون ئ  یتڵهاوو  یرجەم  ەتاک"

 ت ێ و "ناب  یەاس ای  ەیرچاوەس   یگش ت  یس تی. ونەیب د   اسادانانی  یتەڵسەد   ەیوانگڕ  ەب  ەشەگ  ەوەرێل  ەستیوێپ

 وەل  ک انەماف  مووەه  ەچونک  ەاساکانی  ەیرچاوەس  یگشت  یستی". وت ێنێبه  کارەب  ەڵەهەب  ەانیاسای  وەئ  شیسەک

 یرجەل ومەه وانێ نەل ک ات ەد  یاوازی ج کانییەگشت اسای.  ەگرتوو  انەیرچاوەو س  ستهاتوونەد ەب  ەوەاسادانانی

 ەڵەهەب  ت ێ ناب  ک ات،ەد   ەوێ ل  یکان ت باس   کەو  اس ا،ی  یکانەرچاوە. س یسروشت  یتڵەوەماف و د   یتیەرعەش

 یکێس ەک  ییئ ازاد   مەرد ەبەدروس تکردن ل  ست ەربەو ب  یگرڕێواتا    داەرێل  نانێکارهەب  ەڵە. هت ێنرێبه  کارەب

 یی ند ەوەیپ ەب ەستەوەی[" پیچێرپە]و س  ەڵە"ه  ەشیمەه  ەواتە. کت ێوەکەد   یکانەخواست و ئامانج  نێشو ەتر ک

 ەاس اوی  ەیگەڕێ ل  نەس انەک  وە"ئ  ت نڵەوەد   ین دامەئ  ەک  انیی تڵ. هاوورەکیچێرپەس  یسەو ک  یقوربان  وانێن

 ەیوەئ ییند ەتمەبیتا ،ییاسای یی"ئازاد  یند ەتمەبیتا  مەکیە  ،ەیەه  انییند ەتمەبیتا  ێس  انییتڵ". هاووکخراونیە

 یین د ەتمەبی. تایە"ینەد ەم ییکسانیە: "مەدوو ییند ەتمەبی". تات ێبەن ەکید  یکێسەک چیه یچەملک اسای ەل  ەجگ

س نووردار  ەوەکی د  یکییەتڵه اوو نیەالەل ت ێ ناب یتڵه اوو ەک ،ین ەد ەم  ۆییخەربەس   ەل  ییەتیبر  شیمێیەس

 .ەتەڵسەماف و د  نەخاو ت ڵەوەد  یکێندامەئ کە[ وکییەتڵهاوو مووەو ]ه ەوەتێبکر

و   یریۆ"ت  یوتار ەل  کەو  ەاوازیماف" ج  ینیکترۆ"د   یوتار ەبوون ل  یتڵهاوو  یکانەتڵەسەو خ  یند ەتمەبیتا

 یسروشت  یکییەتێو کوال ت ڵەسەخ  چیماف" ه  ینیکترۆ"د   ،ەوە"کیو پراکت  ی ریۆ"ت ەی وانەچێپە". بکیپراکت

ب وون  ۆب  کییەن د ەتمەبیتا ە: "تاکت ەڵێد  ۆیکانت خ کەناکات، و  شانیستنەد   نگدانەد   یماف  ۆ[ بیرەند ێ]و ج

 ".نگدانەد  یشمولکردن ەل ییەتیبر یتڵهاوو ەب

 ای وات ا ئا  ان،یینەد ەم  ییتیەساەک  یماەبن  رەسەل  کات ەچاالک و ناچاالک د   ییتڵهاوو  وانێنەل  یاوازیج  کانت 

 نیەالە[ لاخود ی ] ەن د ەب  ۆیخ   یک ار  رەس ەل  کێس ەک  ی("ت ێب  زراوێپار  یبوون)بوون  ەل  کردنیزگارێ"پار

 ی یەن ن د ەب  انیبوون  ەنکچاالکن چو  ییتڵهاوو  ینەد ەم  یتکارەخزم  ەنموون  ۆ." بەکخراوڕێ  ەوەکید   یکێسەک

. نەکەد   انی بوون  ەل  یزگ ارێو پار  ەکردوو  یاری[ د یانەیکەگێ]پ  ت ڵەوەد   کووەڵب  ،ەوییەکەڵخ  یبژاردنەڵه  ەب

 یب وون ینەخ او ۆیەب  رەه  ت،ێگرەرد ەو  ەمووچ  ەوەکانییەو قوتاب  زانێخ  نیەالە" لستاۆ"مام  ەوێش  مانەه  ەب

و  ەک  ردووەن انەیش  ەگ وانە)ئ ڵمن  دا کەو چ  االکنا ییتڵ[. ه  اوو1]ی  یەن ۆیخ   یتەبیت  ا یس  تیو و ۆیخ  

 ەیب  اخچ ەل ەک کێ  وانەباخ ن،ڵم  ا یتک  ارە(، خزمیەداەکی  د  یکێس  انەک ۆیس  تەئ ەل انی  بوون یپاراس  تن

 ییتڵه اوو وانێ نەژن ل ەک ەیوەو..هت د. ئ ک ات ەد   کێ بازرگان  ۆکار ب   ەک  کێشاگرد   کات،ەکار د   کداێسەک

ب  وون و  ۆژن  ان ب   ادایووس  ڕ یم  ەیەژد ەه ەید ەس   ەل ەک ەیک  ارۆه وەئ ۆب   ەوەتەڕێ  گەد  ەناچاالک  دا دان  راو

 .ت ێبەه ەوییەسرووشت ییالواز ەب ییند ەوەیپ ەیوەئ کەن ست،ەبەتر د  یوانەب انیپشت انۆیخ یپاراستن

 ەل  ت ێ ب  یتیبر  نگدانەد   ۆب  کێتڵەسەو خ  یند ەتمەبیتا  رەگە. ئدات ەد ەڵه  رەس  ڵیپچواێنسۆک  یکەیەشێک  ەوەرێل

 ەب ت ەبارەس   ک  ات ەکان  ت د  ەیوان  گڕ ییریپش  تگ کێش  ت یچ   یەواەک ،یگش  ت یس  تیو ەڵگەگونجان  دن ل



 کێسەک یتەبیتا ینیوانێڕت ەیەوانەل ەک یەئارادا ەل ەرچاوەدوو س ؟یگشت یستیو ەب ستنەو پشتب ۆییخەربەس

خواس ت و   ێ یپەب  ب نەه  کێس انەک  ەن گڕە:  مەکیە.  دایگش ت  یس تیو  ەل  کردنیش دارەب  ەل  ت ێبەه  ییرەگیکار

تر  یوانەئ یکانەستیخواست و و ێیپەب بنەه کێسانەک  ەنگڕە:  مە. دوونەبد   نگەد  ان ۆی خ ی کانەتەبیتا  ەستیو

 یک انەزووەو ئار  زەح  ێ یپەب  ەس تیوێپ  تکارەخزم  تکاردا،ەو خزم  رەروەس  وانێن  ییند ەوەیپ  ە. لنەبد   نگەد 

 اخود یئاغا    مەڵب  ،ەند ەب  ەوەئ  رەسەل  تکارەخزم  یانیژ  دایاستڕ  ەل  ،ەوەتڵێبکات و بجوو  ەڵەمام  ەیکەرەروەس

 ن  اوێپەل مەم  اد  تک  ار،ەبک  ات. خزم ەڵەم  ام تک  ارەخزم یزەو ح س  ت یو ێ  یپەناک  ات ب س  ت یوێپ رەروەس  

 زی رگەه واەئ ت،ەخ زم ەت ر بخ ات یوان ەئ ۆب  ۆیخ   یزێه  ت ێبەو د   ەوەتڵێجووەتر د   یوانەئ  یکانەزووەئار

 ەیگڕێ  تکارەخزم  رەگەئ  ت ەنانە. تدایگشت  یستیو  ەل  کردنیشدارەب  ەل  کێشەب  ەب  ت ێبب  ت ێناتوان  تکارەخزم

 .ەوەتێنێمەد  ۆیخ کەو ەکەشێک واەبدات، ئ شینگەد  ت ڕێبد  ێپ

بازرگانان   یتەخزم  ەیشاگردان  وەو ئ  ت ەبیتا  یرەرکێف  ،ڵما  یتکارەخزم  یچ  ۆب  ەک  ەوەکاتەد   یوونڕ  ەمەئ

 ڵیم  ا ن  اوەل یک  انەرێئام ییەین  د یه ەرەئاس  نگ وەئ ەیرب  ارەد  یچ   ەیئ مەڵناچ  االکن، ب ییتڵه  اوو نەکەد 

 کێ نۆرچەه  کات؟ەد   ەکید   یکێسەک  ەیوشەح  یتەخزم  ەک  کێوانەباخ  اخود ی  ت ێنێهەد   کارەب  ەکید   یکێسەک

[. یتیەس اەک  ی]رۆو ج   وازێش  ەب  کەن  اوازنیج  تکارەخزم  ەل  وانەو باخ  رەئاستدا، ئاسنگ  کێند ەه  ەل  ت ێب

 ەگونج اوەن نگ دانەد  ۆب  تک ارە. خزمت ێکرەد  ەئاراست انیکانەزێه  ەوەکێتەڵسەد   نیەالەل  ەمانەل  کێکام  رەه

 وەئ یکانییەن  د ەوەرژەب ێ  یپەو ب ت ێ  نێبه ک  ارەب داەیکەرەروەس   ت ەخ  زم ەل یتەڵس  ەد  ەناچ  ار وەئ ەچ  ونک

و  ستنەبەد  رەروەس کەیەریزنج ەپشت ب ەچونک گونجاونەن نگدانەد  ۆب  شیوانەو باخ  رە. ئاسنگەو ەتڵێبجوو

 .زنێانپاریو ب ننڵێمەبخ انیکانەئامان  و خواست انۆیخ یناتوانن خود  نجامەرەس

 مەئ رەنی . براونی چاالک و ناچ االک گ ییتڵهاوو  وانێن  ییاوازیج  رەسەل  ەیخنانڕە  وەئ  رەس  ەنێیبا ب  ستاێئ

 یکیەم  اەبن رەس  ەل ای  نەت ەچ  ونک ەوەک  اتەد  ت ڕەکان  ت  یچ  االک و ناچ  االک ییتڵه  اوو وانێ  ن ییەیاوازی  ج

 کێکارۆه چیو ه ەیەه انیکیە کەو یکەیەهرەب رەرکێو ف  ستاۆمام  ر،ەنیب  یواڕب  ەب  ،ەیوەئ  رەبە. لییەریۆت

 ت ێ  وەیەکان  ت د  ەک یەوا ێ  یپ رەنی  . بت ێ  ناچ  االک دابنر ەب انی  نیمەچ  االک و دوو ەب انی  مەکیە ەک ت ێ  نیناب

 کێ نۆرچە. هەوەتێ نێبم داۆی خ ەیکییەری ۆت ی ینەد ەم ییتیەس اەک ەت ا ل  ۆیخ  ەیکەکار  ەتێخشەبب  ازات یمتیئ

و  ۆییخەربەس   رەس ەل  ەن د ەب  ک ووەڵب  ەوەتێن اکر  ای ج  کێ ل  ەه رەو ب  رۆج   ێ یپەب  ینەد ەم  ییتیەساەک  ت،ێب

 کێتاک ەیوە]واتا ئ کێسەک یخود  یپاراستن و بوون کەو یکێتەباب ەتر ل یوانەئ یبژاردنەڵه  ەل  ستنەپشتب

 ەیوەئ  یتوان ا  ەیوەل  ییەتیچ االک ب ر  یکییەتڵو هاوو  لیڤیس  یکێسەک  ەب  کات ەد   کداێتڵەوەد   ەیوێچوارچ  ەل

و  ت ێ  بکر ییریپش  تگ ەوەتڵەوەد  نیەالەل ۆوخەاس  تڕ اخود ی  بک  ات  ۆیخ   یب  وون ەل یزگ  ارێپار ت ێ  بەه

 ەس ەک وەئ ای ئا ییەن ەوەوەب ییند ەوەیچاالک و ناچاالک پ ییتڵهاوو وانێن ییاوازیج دایاستڕ  ە[. لت ێزێپاریب

تر و   یوانەئ  رەسەل  ۆیخ  یبوون و پاراستن  کێسەک  ایئا  ەیەوەئ  رەسەل  کووەڵب  ەکار  نەخاو  اخود ی  ەند ەکارم

 ەچ ونک  ەچ االک  یکییەتڵو ه اوو  ەن د ەکارم  ین ەد ەم  یتک ارەن ا. خزم  اخود ی   ەند ەتر ب  یوەئ  یتەبیتا  یستیو

 .ت ەبیتا یکێسەک یستیو کەوەن ەند ەب ت ڵەوەو د  ت ەحکوم رەسەل ۆیخ یبوون یو پاراستن ۆیخ یبوون

 ەوەنەڕێی بگ نیتوانەد  ستاێکانت، ئ یچاالک و ناچاالک یانییتڵهاوو وانێن ییاوازیج ەیوەوونکردنڕ  یدواەل

 .ەوەنەیبد  ندوسێو م نگیکرست یکانەخنڕە یمەڵو و ەوەرەس

 ەکێمەڵو  داۆیخ  ەل  ۆیخ  ت ەبیتا  یکێسەک  یبژاردنەڵه  ەب  ستنەو پشتب  ت ڵەوەد   ەب  ستنەپشتب  وانێن  ییاوازیج

ت اک   ییتێن دارەخاو  ەچ االک ل  ییتڵه اوو  یین د ەتمەبیتا  یەوا  یواڕب   نگی. کرس تنگیکرس ت  ەیکەخنڕە  ۆب

 دایاستڕ ە[. لت یب کێشت ینەتاک خاو کەو ەستیوێچاالک پ یکییەتڵهاوو ەب ت یبب ەیوەئ ۆ]واتا ب  ەکهاتووێپ



 ین یکترۆ"د   یماش اەت  چیو ه   ەگرتوو  ەیرچاوەس  ەوە"کیو پراکت  یریۆ"ت  یوتار  ەل  نگیکرست  ەیکەخنڕە

 یرک  ەئ مە. م  اد ووڕ ەتەخس  توو داێ  ت ۆیخ   ەیوان  گڕ ەناڵک  ام یکەیەوێش   ەکان  ت ب ەک ەک  ردووەن یم  اف"

ب   وون و  ۆدروس  تدان ب    یکێرجەل   ومەه ەل ک  انەژارەه واەب   دات، ئ ژارانەه ییتەارمی   ەیەوەئ ت ڵەوەد 

 ەل ک انەژارەه ،ێ یەوپە. بت ێ ب ن د ەب کەڵ ن او خ یت ر یکێس ەک یبژاردنەڵه رەسەل  ەیوەل  کەو  انیپاراستن

 کانۆخەربەس   ەسەک  مووە: هینەد ەم  یتکارەخزم  یکارۆه  مانەه  رەبەل  رەچاالکدان، ه  ییتڵهاوو  ەیگێپ

 یس تیو ەل کردنیشدارەو ب یگشت ەیراد یو ئ ست یو ەب ستنە. پشتبەستووەب  ت ڵەوەد   ییگشت  یستیو  ەب  انیپشت

 رەس  ەکان  ت ل ەیکییەاک  اری. جت ەبیت  ا یکێس  تیو یک  انەبژاردنەڵه ەب ت یەن  ا س  تنەپشتب یوات  ا ەب دایگش  ت

 وەئ  ای ئا  ەک  ەیوەئ  ییاوازی ج  رەس ەل  ک ووەڵب  ،ەزراوەمەس امان دان  رەس ەچ االک و ناچ االک ل  ییتڵهاوو

 ە. کان  ت لت ێس  تەبەد  ت ڵەوەد  ەپش  ت ب اخود ی   ت ێس  تەبەت  ر د  یکێس  ەک یبژاردن  ەڵه ەپش  ت ب ییەتڵه  اوو

 .کات ەد  ینەد ەم ییتیەساەک یباس کێکات ت ڕێبەرد ەد  ەمەئ یوونەڕب رۆماف"دا ز ینیکترۆ"د 

 :واتا ،ەوەنرانێه ەنموون کەو ەوەرەس ەل ەک یشەیەخنڕەدوو  وەئ

 ت ێناب  ۆیەب  رەو ه  ەوەتێبگر  کانەسەک  مووەه  ت ێبەد   یتەواوەت  یبوون  یتڵ[ هاووی: ]مافییسروشت  ەیوانێپ

 .ت ێبوون بکر یتڵهاوو یماف ەل ۆڵینک رەند ێج یماەبن رەسەل

 ت ێخش رەبب  یئ ابوور  ەیگێپ   یماەبن  رەسەل  ت ێناب  یتەواوەت  یبوون  یتڵ[ هاووی: ]مافوتنەککڕێ  ەیوانێپ

 .ت ێبکر وت ەز اخود ی

 ،ەزراوەمەدان یئ ابوور ەیگێپ  رەس ەچ االک ل  ییتڵه اوو  دایاس تڕ  ەل  ن،ەیبک  یماشاەت  ەرۆج  مەب  ت ێکرەد 

 ەس   ەک مەڵب   دات، ب ن   گەد  ت ێس   تەبەد  ت ڵەوەد  ەپش   ت ب ەک ت ەرامەم   د ەک یکێس   ەک ت ێش   ەد  ەچ   ونک

 یرەبێ بو    نگ دانەد   یماف  هاەروە. هنەد ەن  نگەد   ەیەوانەل  ت ێستەبەتر د   یکێسەک  ەپشت ب  ەک  کانەند ەمڵەوەد 

الدان  ک ووەڵب ،ەکردوو  یکانت باس  ەک  ،یزگماک  یماف  ەل  ییەن  کێشەب  رەند ێج  یماەبن  رەسەل  ەماف  وەکردن ل

 .یزگماک یماف ەل ەکردن یچێرپەو س

 

 یت یبر انەی کەداهات کووەڵو ب  گرت ەد ەرنەو  انۆیزانک  ەیمووچ  ستاکانۆمام  ەل  کێرۆز  داەمەرد ەس  وە[ل1]

 .ۆزانک ەل رسات ۆک یندنێخو ۆب کانییەتڵفاکو ییەخشەانبەید  انییقوتاب ەیەینۆئاب وەبوو ک
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