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 کایمرەئ ەل یرەشنگڕۆ ەیشێندەئ یکانییەگشت ەووخسارڕ

 
 نۆستڵاڕ نەیشنووسین: 

 رانەکام نڤیاڕ: انێڕرگەو
 

 یکەشێپ

 یرەشننگڕۆ یووەڕووبڕ کایمرەئ ەک ەیەیماو وەب تەبارەس کییەنگەهاود ەیوەئ یاەڕرەس
 مەیەژدەه ەیدەسن ەل کنایمرەئ ییرەشننگڕۆ نڵێنیب ەوا باشنتر ۆیەب رەه ؛ییەن ئاراداەل ،ەوەتێبەد
 کننانەکگرتوویە ەتیەالیننو یتاەرەو سنن کننایمرەئ یبنناکوور یکننانییەتانیرەب ەننندەرمیب وانێننن ەل
. ەرگرتنننننووەو ینسنننننەڕەو ف یتنننننانیرەب ییرەشننننننگڕۆ یاکانیدینننننئا ەل انینننننلهامیو ئ ەداو یووڕ
 ینننانەالوەو و کیننتار یمەردەسنن ۆبنن یووننناکڕ ینننانێه یمانننا ەب ەکێرۆتننافیم ەک یرەشنننگڕۆ
 اتریننز یگومننان هنناەروەه ،یاسننیس اخودینن تێننب ینییچ ئننا ەتەاڵسننەد مەجننا ئ هننا،ڕە یتەاڵسننەد
 یکێننندانەرمیب کننادا،یمرەئ ەیوێننچوارچ ە. لتەاسننیو س نییئننا ،ۆڤمننر یسروشننت ەب تەبارەسنن
 نیفنرانکل نیامینئنادامس و بن نۆجن ن،ۆفرسنێج مناسۆت ن،ۆسنیماد منسەیج ن،ەیپ ماسۆت کەو
 یراەگڵنقەئ ەانیایدینئا مەل کێنرۆز ەکرد، ک انیشیو دروست رگرتەو انەیانێڕشگۆڕش یایدیئا

 ەانیایدینننننئا مەبنننننوون، ئ یاسنننننیس یزمنننننوونەئ یکخنننننراوڕێو  ینییئنننننا ەیبنننننووردێل ،یزانسنننننت
 ەل کێننندە. هبننووەه ەیننیوەتەن ۆییخەربەو سنن کردنەشننەگ رەسننەل انیننرۆز یکییەرەگیکننار
 رەسنەل انینختەج ەکید یکێندەکرد؛ ه ەڵکێت انییو زانست ینییئا یایدیئا یکیمرەئ یندانەرمیب
 شیتنر یکێنندەه ؛ەوەکنردەد تەاڵسەد-ەدژ یزمڵیاڕبیل ینیکترۆد ناوەل ۆڤمر ییسروشت یماف
 داەیکییەتاەرەسنن ەمۆڕفنن ەل یرەشنننگڕۆ یرانننەابڕ ،یاننووسننەید ەوییەگشننت ەیچنناک ەیبننار ەل
 ییرەشننننگڕۆ نننناوەل ەیانییکەرەسننن ایدینننئا وەئ نیتنننوانە. دەوەکنننردەد انینننریب ەخوازانیمنننارۆک
 زم،ڵیننننناڕبیل زم،یننننن: دانەینننننبک انیشنننننەداب داینننننرۆگیکات شەشننننن رەسنننننەب ،ەبنننننووەه کنننننادایمرەئ
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 ەنندانەرمیب مەل کێنرۆ. زەانییزانسنت یوتنەشکێو پ ەییبووردێل زم،یاتڤرەنزۆک ،یخوازیمارۆک
 کێندەه رەگەئ مەاڵبوون، ب اڕهاو اکانیدیئا رەسەل ورووپاەئ ییرەشنگڕۆ یندانەرمیب ەڵگەل

 ەل انیینکیمرەئ ییتەبیتنا یکێمۆڕفن ەانیایدینئا مەئ تێنوەکەردەد منانۆب واەئ ن،یربگرەو ەنموون
 .ەگرتووەڵه انداۆیخ

 

 یرەشنگڕۆ ەیوەرکردنیب یناغۆق

گونجناو بنوو  یکێرجەلنومەه کنادا،یمرەئ یژووێنم ەل شۆڕشن یو دوا شۆڕش ەل رەب یناغۆق
 یراوردکردننەو ب نیننیو ب یرەگیکنار رێنژەل شینوەئ ،یرەشنگڕۆ ەیشێندەئ یدانەڵرهەس ۆب
 انەینننوەکاردان کنننایمرەئ یانیینننتاڵهاوو ش،ۆڕشننن ەل رەب یناڵسنننا ە. لیورووپنننەئ ییرەشننننگڕۆ
 وەل ەنوانند، ک منانەرلەپ ییرەروەو ننادادپ مێیەسن یرجۆجن پاشا ەیکەخراپ ەتەاڵسەد رەرانبەب
 ەوەزیننگلیئ یتیەرۆاتنڕمپیئ نیەال ەو ل گنرتەردەو انییتاڵهاوو ەل انیرۆز یکێباج داەمەردەس
 نەینننننپ مننننناسۆت ێڕشنننننگۆڕش ینننننندەرمیب ەبنننننوو ک داەندەروبەسننننن وەل رە. هەوەنرانێوسنننننەچەد
 ەتونند ل یکنەیەخنڕە داەنووسنراو وەل و ینووسن ەوە"ن ۆڤمر یکنانە"ماف ینناو ەب ەیکەلکینام
 ەیوەن مەرجەسنن ش،ۆڕشنن یدوا یناڵسننا ە. لتێننگرەد کننانەزینگلیئ ڵەاینننۆڵۆک یخراپنن ەڵەیمننام
 ەوینیەزۆد یمنارۆو ک ڵاڕبیل یماەبن رەسەل انیتەاڵسەد ێینو یکێستمیس یکیمرەئ یندانەرمیب

 ەیژننننامڕۆ ،ۆییخەربەسننن ەیمانننننامەیپ یشنننانیناون ەب کێننننتێمیۆکۆد نننندەچ ەل انیاکانیدینننو ئا
 کرد. مارۆت کانەکگرتوویە ەتیەالیو یمارۆو ک ستڵیاڕدیف

 مەیەژدەه ەیدەسننن ەل یورووپنننەو ئ یکنننیمرەئ ییرەشننننگڕۆ وانێنننن ییاوازینننج ەیوەئ ەڵگەل
 یزمننننوونەهاوکننننات ئ یکننننیمرەئ ییرەشنننننگڕۆ یکانەننننندەرمیب ەل کێننننرۆز مەاڵب وت،ەرکەد
 یکانەکسنننننتێت ەل مننننناێ. چنننننوار تداەد ێپننننن یوامنننننەردەب انیینسنننننەڕەو ف یتنننننانیرەب ەیگەڵمۆکننننن
 ڵقنەع ،ییراەگومانگ ن،یۆزاسیرنێدۆ: مەوەتێبەد ەدووبار یورووپەو ئ یکیمرەئ ییرەشنگڕۆ

و  ینییئنا هنا،ڕە یخالقنەئ رەسنەل یەیزگناەو د ەڕروبناویب وەواتنا ئ نیۆزاسنیرنێدۆ. میو ئازاد
 ەوردە( وردکانننداەنۆک ەمێنژڕ ەپاشنا ل یتەاڵسنەد ییخنودا یمنناف ەنمنوون ۆ)بن یاسنیس یتەاڵسنەد
 ەل کێنننرۆ. زینییئنننا یزمڵیاڕو پلنننو ینننناڵقەزانسنننت، ع یمننناەبن رەسنننەل شینننوەئ ت،ێننننێمەن
ژاک -ژان ر،ێتڤننۆڵ کەو یکانییەنسننەڕەف ەسننووفەلەیف یتەبیتنناەب– یرەشنننگڕۆ یکانەننندەرمیب
 ەل انیننو گومان وتبننوونە( کskepticism) ییراەگومننانگ یکێمۆڕفنن نێشننو –ۆدریننو د ۆوسننڕ
 یبژاردنننەڵه یسنننوور ەیزانێننه وەئ کننرد،ەد کانییەرووسروشننتەس ەزێننئاسننمان و ه رجننوو،ەپ

 نەخناو کێسنەک مووەو ه ییەهانیج یکێخشراوەب ەک ڵقە. عەوەنەکەد سکەرتەب ڵقەتاک و ع
 ینندانەرمیب یکانەنینووسن ییکەرەسن یماێت ەتێبەد داەڵیگەل شۆڤیمر یسروشت هاەروەه ،ڵەقەع
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 داننانە"بناغ یبێکت ە" و ل؟ییەچ یرەشنگڕۆ" یوتار ەکانت ل لێمانوێئ یتەبیتاەب ،یرەشنگڕۆ
و منا   یئنازاد ش،یمەچوار یماێ. تونەکەردەد یوونڕ ەب ەانیماێت مە" ئڵاۆڕم یکیزیتافیم ۆب
 ەب تەبارەسنننننننن یتەبیتنننننننناەب ،ەکانییەاسننننننننیس ییەریننننننننۆت یننننننننیتەڕەو بن ڵاڕنتەسنننننننن یمکننننننننەچ

 ەل شیەمنناێت مەئ ،یتیەەاڵمۆکنن یمننانەیپ یوتنننەرکەو د تڵەوەد یتەاڵسننەد ەیوەسنننووردارکردن
 ە" و لیننننننەدەم یتەحکنننننوم ەب تەبارەسننننن کەیەوەنۆڵیکنننننێ"ل کۆلننننن نۆجننننن یکانەنووسنننننراو

 یووننننننڕ ەب نۆفرسنننننێج مننننناسۆت ی"ننننن ۆییخەربەس ەیانننننننامەی"ب یبنننننێکت یکانەستنووسنننننەد
 .تێوەکەردەد

 

 ڵکایادڕو  وڕەانیم

 کێنننندەبنننوو، ه ئننناراداەل یرەشننننگڕۆ یمەردەسننن ینننیژاێدر ەب ەیانییکەرەسننن مننناێت وەل ەجنننگ
دوو  رەسننەب یرەشنننگڕۆ ەیشننێندەئ لیسننرائیئ ناسننانۆو ج ەیم ینننرێه کەو یژوونووسننێم

 ایدیننننو ئا کەڕۆننننناو ەیوەنگنننندانڕە انیننننکێکام رەه ەک ن،ەکەد شەئاشننننکرادا داب ییرۆگیکننننات
 ،یئننننابوور یزمننننڵیاڕبیل ۆبنننن ەیەئامنننناژ وڕەانیننننم ییرەشنننننگڕۆ. یتەیەکەمەردەسنننن یکننننانڵەزا
 ڵکنایادڕ ییرەشنگڕۆ ،ەوەوڕەانیم ەیوانەچێپ ە. بکانییەاسیس زگاەو دامود ینییئا ەییبووردێل
. ەانییکیکالسننن ییخوازیمنننارۆو ک ەانێڕشنننگۆڕش یکیرۆتنننڕی ەبنننوو ل کەڵەیەکێتننن انەینننکەکریف
 منزەج کەو یکێرەگیف ندەچ یتەبیتاە)ب ایتانیرەب ییرەشنگڕۆ نەڵێد کارانۆڤەشر ەل کێندەه

 کنننننداێکات ەبنننننوون، ل وڕەانینننننم رداەوهەج ەو ئنننننادام سنننننمس( ل نۆرگوسنننننێئنننننادام ف ن،ۆهوتننننن
 ڵکننایادڕئنناروت(  یو فرانسننوا مننار تننوسڤیلێه نیێکننالود ئننادر ،ۆدرینند ینننێ)د کانییەنسننەڕەف

بننوو،  نسنناەڕەو ف ایننتانیرەب ییرەگیکننار رێننژەل ەک یکننیمرەئ ییرەشنننگڕۆ ەیشننێندەبننوون. ئ
 .ەوەکردبوو ۆک داۆیخ ەل ییتێوڕەانیو م یتڵێکایادڕ یکانەتڵەسەخ ردووەه

 

 یجۆلۆنۆکر

 ن،ەیننبک یماشنناەت شەانیننجۆلۆنۆکر یکەیەوێشنن ەب تێننکرەد یکننیمرەئ ییرەشنننگڕۆ ەیشننێندەئ
. نەینبک یشنەداب دایرەشنگڕۆ ەیوەرکردنیب یمەردەس یکردنەشەگ یناغۆق ێس رەسەب اخودی
 کێنننکات ،ەوەتەڕێنننگەد ١٧٥٠-١٦٨٨ یدارۆشنننک یشنننۆڕش یمەردەسننن ۆبننن تاەرەسننن ینننناغۆق
 کانییەکراتۆسننتیرەو ئ ینارشننۆم ەمێننژڕ ەل انۆیننخ ورووپنناەئ یاسننتەڕناو ینننیچ یکانەننندامەئ
 یتیەەاڵمۆکن ییانکنارۆڕگ اخودی ت،ێب ەوەکانییەزانست ەوەنیزۆد ەیگڕێ ەکرد، جا چ ل زگارڕ
 ێپنن سننتەد ەوە نن١٧٥١ ەل اسننتەڕناو یننناغۆ. قەورووپنناوەئ ەیوەرەد ەل چۆکنن انینن ،یاسننیو س
 ەنناغۆق مەئ یینندەتمەبیادا. ت١٧٧٩ ڵیسنا ەل یکنیمرەئ یشنۆڕش یدوا کڵێسنا نندەتا چ کاتەد
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 ەل تەبیتاەب ت،ەحکوم یزموونەئ یمۆڕزانست، ف یکانەرەنێهڕرسووەس ەوەنیزۆد ەل ییەتیبر
تنننا  کننناتەد ێپننن سنننتەد ەوە ننن١٧٨٠ ڵیسنننا ەل شیننننییدوا ینننناغۆ. قکنننانەکگرتوویە ەتیەالینننو
 ڵیسننا ەل تێننچەد مننانەن وەرەب ینسننەڕەف یشننۆڕش کێننکات ناپننارت،ۆپ نیۆننناپل یدانەڵرهەسنن

 ییرەشنننگڕۆ کننداێکات ەل ،ەوەبووبننوو ڵکننا یورووپننەئ ییرەشنننگڕۆ ەک کێننناغۆق ا،د١٨١٥
 یبننوار ەخسننت یاکانیدیننئا ەل کێننرۆز زگاکانننداەدامود ننناوەو ل کننردەد ۆیخنن یکننار یکننیمرەئ
 ەڵگەل کێنکات منووەه یکنیمرەئ ییرەشننگڕۆ یندانەرمیب ت،ێب کێنۆرچە. هەوەکردنێجەبێج
 ییرەشنننگڕۆ یننندانەرمیب ەل کێننرۆز ەنمننوون ۆ. بننبننوونەن اڕهنناو کانننداییەورووپەئ ەننندەرمیب
 ەب انیینسنننەڕف ەیفەلسنننەف -ئنننادامس نۆو جننن نۆسنننیماد منننزەیج یکراویاریننند ەب – یکنننیمرەئ
 .ینیبەد ەکەناغۆو ق مەردەس ییریشنبڕۆ یواندنێش

 

 یتیەەاڵمۆک یمانەیو پ یموکراسید

 ،یموکراسید رەرانبەب یورووپەو ئ یکیمرەئ ییرەشنگڕۆ یکانەارید ەووخسارڕ ەل کێرۆز
 کنانییەموکراتید زگناەدامود یهناەب ەب تەبارەسن ییراە. گومنانگەوەکنردەد انینریب ەگرانەخنڕە

 یمکارەسنننت وەرەب رەسننن یموکراسنننیوا بنننوو د ێنننیپ ەبنننوون ک فالتنننوونەئ یواڕبننن ەیوێهاوشننن
 یکننننانەنیخراپتر ەمۆڕفنننن ینیباشننننتر یموکراسننننیبننننوو د وا یواڕبنننن شۆسننننتیرەئ ت،ێشننننێکەد

 ەبننوون ک ییەموکراسننید ەدژ ەنننوخب وەب رەسنن نۆسننیماد مننزەیئننادامس و ج نۆ. جننییەانڕحکننوم
 متننرەک وار،ەنێخننوەن یسننانەک یسننتەد رێننژ ەتێخننرەد یاسننیس یتەاڵسننەبننوو د ەوەئ انیاکانیدیننئا
 ەیوەئ ەڵگە. لەوییەتیەەاڵمۆو کننن یاسنننیس یچنننوونەڵه یسنننکڕی ەخننناتەد ەگەڵمۆو کننن ەسنننتیشا
 ەکینند یوانننەئ مەاڵبننوون، ب یموکراسننید ەدژ ب کننایمرەئ ییرەشنننگڕۆ یننندانەرمیب ەل کێننرۆز
 یمننننانەیپ یکننننانییەریۆت ەل ەیەیوێشنننن وەب رەه بننننوو،ەه رەمنننناوەج ییانڕحکننننوم ەب انیننننواڕب
 رێنننژەل یتنننەواوەتەب نۆرسنننیفێج مننناسۆکرابنننوو. ت ێلننن یگوزارشنننت ورووپننناداەئ ییتیەەاڵمۆکننن
 ەل یلهنامیئ نەینپ مناسۆت کنداێکات ەبوو، ل کداۆل نۆج ییتیەەاڵمۆک یمانەیپ یریۆت ییرەگیکار
 تەحکننوم ەیربننارەد ەوەنۆڵیکننێ"دوو ل ەل کۆ. لننگننرتەردەو ەوۆوسننڕژاک -ژان یکننانییەریۆت
 کەڵنخ کنردەد ەیوەئ ینینگریەو ال ەوەتێسنتەوەپاشنا د ییخودا یماف ە( دژ ب١٦٩٠و  ١٦٨٩)
 انڵینو ما تەروەو سن یئنازاد ان،یانیو ژ کانییەتەڕەبن ەماف ەک کێتەحکوم ەخشنەبب تەاڵسەد

 ەمناف تێنتوانەو ن تێنێبه یشکست ییەتیەەاڵمۆک ەمانەیپ مەل تەهات و حکوم رەگە. ئتێزێبپار
 یکێمۆڕبنبن و فن یاخین ەیەه ەیوەئ یمناف کەڵنخ واەئ ت،ێنزێبپار انینتاڵهاوو یکانییەسروشت
(" ١٧٦٢) یتیەەاڵمۆکنن یمننانەی"پ یبننێکت ەل ۆوسننڕ ەنننگڕە. نەدروسننت بننک تەحکننوم ێینننو
 یارینند ەانیاسننای وەو ئ ەیەه انیننوبردنەڕێبۆخ یمنناف انیننتاڵهاوو یەوا ێننیپ ت،ێننب مننوکراتترید
 وانێننن ییننندەوەیپ رەگە. ئنەبننک یوەیننڕەپ کننانەو حاکم نیبننژ دایەیسننا ەل تێننوەانەید ەک نەکەد
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 ەب ەسننننتیوێپ واەئ ت،ێننننب ەانییننننموکراتی( دیگشننننت یسننننتی)و کەڵننننخ یسننننتیو و تڵەوەد یسننننتیو
 .تێزرێو بپار تێبخر کڕێ ەوەزگاکانەدامود ییوانگرێن

 

 یکیمرەئ ییرەشنگڕۆ یکانییەکەرەس ایدیئا

 ننننندەچ رەسننننەب ەبننننووەه کننننادایمرەئ ییرەشنننننگڕۆ ننننناوەل ەیانییکەرەسنننن ایدیننننئا وەئ نیتننننوانەد
و  ەییبنووردێل زم،یاتڤنرەنزۆک ،یخوازیمنارۆک زم،ڵیاڕبیل زم،ی: دانەیبک شەداب کداییەرۆگیکات
 ورووپنناەئ ییرەشنننگڕۆ یننندانەرمیب ەڵگەل ەننندانەرمیب مەل کێننرۆ. زەانییزانسننت یوتنەشننکێپ
 مننننانۆب واەئ ن،یربگننننرەو ەنمننننوون کێننننندەه رەگەئ مەاڵبننننوون، ب اڕهنننناو اکانیدیننننئا رەسننننەل
 .ەگرتووەڵه انداۆیخ ەل انییکیمرەئ ییتەبیتا یکێمۆڕف ەانیایدیئا مەئ تێوەکەردەد

 زمیدا

و  تینننننرەن د،ینننننقالەو ت تەوا بنننننوو عننننناد انینننننواڕب یورووپنننننەئ ییرەشننننننگڕۆ ینننننندانەرمیب
 ییەسروشنننت اسننایو  ەنیقەاسننتڕ ەیفیعننرەم ەب شننتنەیگ مەردەب ەل کنێسننتەربەب کانەرجەشننمێپ
 ەخننودا ب یبننوون ەل شننتنەیگێت اخودینن زمینندا ەبننوو ل یتننیبر شەکەرەسننە. چارکننانییەردوونەگ
 یبنننرە: لکنننانەزیو موعج رانەمنننبەغێو پ نییئنننا ەل کنننان،ەزۆریپ ەبێنننکت ەخنننودا ل ەیوەاکردنینننج
 ەب رەسنن یارانیننری. بیسروشننت یهننانیج یکننانەوەنیزۆو د ڵقننەع ۆبنن ینییئننا یمنناەبن یرگرتنننەو
 یکانییەسروشنننت اسنننایتنننا  ەویخشنننەب ۆڤمنننر ەب ڵنننیقەع ەک یننننیبەد ەرۆجننن وەب انینننخودا زمیننندا
 ەب رە( سنانینمووەه کە)ن ەارانیریب مەئ ەیربۆ. زەوەتێزۆبد کانییەخالقەئ ماەو بن ردوونەگ
 یسنننناڵێک نیەال ەل ەبننننوون ک ەرانێکننننو یواکردنننننڕب ەبننننوون و دژ ب سننننتانتیتۆپر یبننننەزهەم
 منزەیج کەو یکنانڵەکایادڕو  وڕەانینم ەرەشنگڕۆ ەندەرمی. بکراەد ییتیەراەنێنو ەوییەکیلۆکاس
 رەسن نۆنگتیواشن رجۆئادامس و جن نۆج ن،ۆتیڵهام رەکساندێلەئ ن،یفرانکل نیامیبن ن،ۆئادامس

 بوون.  زمیدا یتیرەن ەب

 زمڵیاڕبیل

واتننا  زم،ڵینناڕبیل ەبننوو ل یتننیبر یکننیمرەئ ییرەشنننگڕۆ یکانییەکەرەسنن ایدیننئا ەتننر ل یکننێکیە
 رەسننەل کننوەڵب ،یننیەن هنناڕە شییانڕحکننوم یتەاڵسننەو د ەیەه ییسروشننت یمنناف ۆڤمننر ەیوەئ
 ەانێڕشننگۆڕش یتننیرەن ەیوانەچێپنن ە. بتێننکرەد ییواڕەرمننانەف وتنننەککڕێو  سننتیو یمنناەبن
 ەییبنننووردێل یزمیسنننتانێتۆو پر یبازرگنننان یینۆهنننارم ەل یگنننڕە زمڵینننبرایل ،ڵکنننایادڕ اخودیننن

 یننیچ ەل ەیسنانەک وەل کەو دا،ەد اسنتەڕناو یننیچ ەب یاترینز ینیگرنگ زمڵینبرایداکوتابوو. ل
 نیننیبەد ن،ەینبک زمڵیاڕپلنو ەییبنووردێل ییگشنت یکیەماشاەت رەگەئ ن،ێد ەواڵبا ییکراتۆستیرەئ
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 کننننوەڵب ،ەکننننردووەن انڵەیننننماەو بن زەگڕە یمنننناەبن رەسننننەل انیننننتاڵهاوو وانێننننن ەل ییاکنننناریج
بکنات،  تەبیتنا ییتێندارەخاو یماف ەل یزگارێپار ەکراو رخانەت ەوەئ ۆو ب ییەاسای یکێستمیس

 یکخسننتنڕێ ەبننوو ل کێشننەب ەناچنناالک ک یراەگەڵمۆکنن ەبکننات دژ ب ییراەتنناکگ ییریپشننتگ
و  یئنننازاد ان،ینننژ ،یتێنننندارەخاو کەو ینننیتەڕەبن یمننناف کنننانەتاک ەیوەئ ەیشنننە. بانگڵیوداینننف
 کنات،ەد ێپن سنتەد ەوەکۆل نۆج ،یزینگلیئ یسووفەلەیف ەل ەیەه انیکانەزووەئار یوتنەنکێشو
 شنننداینۆرسیفێج مننناسۆت ی"ننن ۆییخەربەس ەیانننننامەی"ب یشنووسنننڕە ەل شەننننانڕیربەد مەئ مەاڵب
 .  تێکرەد یدەب

 یخوازیمارۆک

 کێنمارۆک کەو تێنبەد کەیەوەتەن ەک ەیەیکۆرینب وەل ەبنوو یتنیبر یکیکالس ییخوازیمارۆک
 ت،ێنبکر یاریند ەوییەگشنت یبژاردننەڵه ەیگڕێن ەل کانەپل نیرزترەواتا ب ت،ێبکر یانڕحکوم

 ەل نیتیبننر کننانییەمارۆک هنناە. بنێنننرێبه سننتەدەب کننانەپل ەوییەراتیننم یمنناف ەیگڕێنن ەل کەوەن
کنننننرد،  ەیشنننننەگ ەوەنسنننننانڕێ ەل یخوازیمنننننارۆبننننناش. ک یکییەتاڵاووو هننننن یرەروەمانپیشنننننتین
 نیەال ەل کننننانەماف ەک ەیوەب ەاوازیننننج زمڵیننناڕبیل یتاکانەرەسنننن ەل یکیکالسنننن ییخوازیمنننارۆک

 ەیوانننننگڕ. ییەاسننننیس ەیگەڵمۆکنننن یانیننننژ یمننننەرهەمننننا  ب کننننوەڵب ،ەخشننننراوەبەن ەخننننوداو
 ەیوێنننچوارچ نننناوەل کنننانەتاک ەیوەل ییەتیبنننر یئنننازاد ەب تەبارەسننن کیکالسننن ییخوازیمنننارۆک

 ۆخەربەسن یکێتناک کەو کەن ن،ەکەد انۆینخ ییئنازاد یوەیڕەپ یتیەەاڵمۆک ییندەوەیپ یبوون
 ەیناسننێپ ەرۆجنن مە. بتێننبەن ەوییەاسننیو س یتیەەاڵمۆکنن ینننیەال ەب ییننندەوەیپ یکننانەکردار ەک

 ەناسنێپ ەوییەاسنیس ەیگەڵمۆکن نیەال ەل یئنازاد ەک ەیەوەئ کیکالس ییخوازیمارۆک ۆب یئازاد
 تاک. ییسروشت یماف کەوەن تێکرەد

 زمیاتڤرەنزۆک

 ەل مەاڵبننوو، ب ننن ەماهەه یخوازیمننارۆو ک زمڵینناڕبیل ەڵگەل اتریننز یرەشنننگڕۆ ەننندەرچەه
 ینسنەڕەف یشنۆڕش رەراننبەب کەیەوەکناردان کەو زمیاتڤنرەنزۆک دایرەشننگڕۆ ینیدوا یناغۆق
 ە)ک ەوییەنسنەڕەف یشنۆڕش یدوا ەوا بنوو ل یواڕبنورک بن دمونندێئ ١٧٩٠ ڵی. سناەئاراو ەهات
 ی" نننناورۆریننن"ت ەب ینسنننەڕەف یشنننۆڕش ەب تەبارەسننن کێنننامانێڕت نننندەچ یبنننێکت ەجنننار ل رۆز
 یەوا انێیننننننپ کێننننننرۆهننننننات. ز وانێشننننننێرلەس یتووشنننننن ینسننننننەڕەف ەیگەڵمۆ( کننننننتێنننننننێهەد
 ەدژ اخودیننننن یرەشننننننگڕۆ رەراننننننبەب کەیەوەکننننناردان ەل ییەتیبنننننر یبنننننورک یزمیاتڤنننننرەنزۆک
و  منننکەچ ەڵگەل انەڵەینننمام کنننانیڤەاتڤرەنزۆک شنننداەوانەئ منننووەه ەڵگەل مەاڵب ،ییەرەشننننگڕۆ
 یسروشت کردەد انەیوەئ ەیشەبانگ کانەرەشنگڕۆ ەل کێرۆ. زکردەد یرەشنگڕۆ یاکانیدیئا
 ەنمنننوون ۆ. بنننۆڤمنننر یکولتنننوور کەوەن ەیکەنیقەاسنننتڕ ەنینننبنچ رەسننن ەوەتەاوەڕگ ۆڤمنننر
 رۆز ەک بننننوو،ەه ۆڤمننننر یکننننانەماف یننننیردوونەگ ەیاننننننامەیب ەب انیننننواڕب کانەرەشنننننگڕۆ
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 یکێو کولتنوور ەوەتەن ،ەنناوچ رەسەب کێکات شیوەئ ت،ێبەه یسوود ەوەل کەو ەندەرمەرەز
وا بنننوو  یواڕبنننورک بننن ،یکیکالسننن ییخوازیمنننارۆک ەیوێشننن منننانەه ە. بتێنێپەسنننەید تنننداەبیتا
 شنننووترێپ کەوەن ،یژەد داێینننت ەک ییەیەاسنننیس ەگەڵمۆکننن وەئ یمنننەرهەب ۆڤمنننر ییتیەسننناەک
. تێخشننننننرابەب ێپنننننن دایاسننننننیو س ەگەڵمۆکنننننن ییننننننندەوەیپ ەل ییسرووشننننننت یمنننننناف یتڵەسننننننەخ
 یکنانەکار ەل یتەبیتناە)ب یتیەەاڵمۆکن یمنانەیپ ەیکۆرینب رەسن ەکرد انیرشێه کانەفیاتڤرەنزۆک
 ەینینننرۆز یماشننناەت ەوەدوور ەل ەک ینیانبەیننند کەیەفسنننانەئ کە( و وۆوسنننڕو  کۆلننن بز،ۆهننن
 کەو ن ەوەکننردەد ەوانننگڕ کێننندەه رەسننەل یختننەج نهنناە. بننورک تنەکەد ەگەڵمۆو کنن کەڵننخ
 .ەوەبکات تڕە یرەشنگڕۆ یهاکانەب مەرجەس یشتگ ەب ەیوەئ

 ۆیخن داینکیمرەئ ییرەشننگڕۆ ەیوەرکردنیب ەل زمیاتڤرەنزۆک زێهەو ب یکەرەس یکەیەوێش ەب
 ییریپشنتگ مەاڵب گنرت،ەد ینسنەڕەف یشنۆڕش ەل ەیخنڕەبورک  کداێکات ە. لکردەد ەستەرجەب
 یننندانەرمی.  بکننردەد انیشننۆڕش ایننتانیرەب ییرکنناریداگ ەدژ ب ەک کننردەد یکننیمرەئ یشننۆڕش ەل
 یکنننانەزمیاتڤرێنزۆک ایدینننئنننادامس ئا نۆو جننن نۆسنننیماد زینننمەج کەو یکنننیمرەئ ییرەشننننگڕۆ
 .گرتەد ینسەڕەف یشۆڕش یوازێش ەل انەیخنڕەو  رگرتەو انیبورک

 ەییبووردێل

 ەیشننێندەئ یکانییەکەرەسنن منناێت ەبننوو ل کێننکیە شیزمڵیپلننورا ەییبننوردێل اخودینن ەییبننووردێل
 یدانەڵرهەسنننن یتاەرەسنننن ەڵگەهاوکننننات ل ،یاوازیننننج ەییبننننووردێ. لیکننننیمرەئ ییرەشنننننگڕۆ
بنوو تنرس و  ەوەئ ەاکیدین. ئاداەڵه یرەس ورووپاداەئ یبازرگانان یاستەڕناو ینیچ ەل زمڵیاڕبیل
 رەسن کاننداەوەتەن وانێنن ەل یندەوەیو پ یتڕێیەهاو یمانەن ،ەکید یکانەزەگڕەو  ەوەتەن ەل قڕ
 یتەبیتناە)ب کنانییەنییئا ەننگەج ەل شیمانندووبوون ۆیهن ە. بتێشنێکەو کوشنتار د ن ەج وەرەب
 ەل ی( وامەیەدەڤنح ەیدەسن ڵەیسنا-یسن ینگنەو ج نساەڕەف یمەیەشازد ەیدەس یینییئا ینگەج
 ەک ەوەنەبننک یرەشنننگڕۆ یمەردەسنن ەل ریننوا ب ردبننووک ورووپنناەئ یکانەرەشنننگڕۆ ەننندەرمیب
 .  ینییئا یزمیگماتۆد کەوەن ت،ێب کەڵخ وانێن ییندەوەیپ ییانڕحکوم ڵقەع

 ەرەشننگڕۆ ەل انینزمڵیو پلورا ەییبنووردێل ەیانیماەو بن پینسەپر مەئ کانییەکیمرەئ ەندەرمیب
 نۆج کەو ندا،ەتلۆسک یکانەرەشنگڕۆ ەندەرمیب ییرەگیکار رێژە. لرگرتەو کانییەورووپەئ
و  ەو کنننراو راننننتێلۆت یزگننناەدامود کانییەسنننتینڵڤیکا ییەکیمنننرەبوچاننننان، ئ رجۆو جننن کسۆنننن
 یینییئنننننا یکخنننننراوڕێو  ینیینائنننننا ییگشنننننت ەیقوتابخنننننان کەکنننننرد و تدروسننننن انەیسنننننتانۆد
 .  ەانییموکراتید

 :ەرچاوەس
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