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 1-5شی  به



کانی  تی ئازادییه سره حه  له  کی نامۆیه یه کانی رۆسۆ ئاویته سیاسییه  ندشه ئه
باش زانینی  به  ڕۆیی له یی مرۆڤ و زده می ساکاری و قۆناغی شوانکاره رده سه

تی رۆم و  تای حکوومه ره مای سه رده ان و سهک می ئیسپارته رده دۆخی سیاسیی سه
.  مه یستهی ب ده کانی سه شۆکییه گا ره کانی کۆمه ترسییه پمه  ها هۆشدارییه روه هه
  رۆسۆ، جودایه.  وناراوه رۆحکی که  به  مرۆڤکی مۆدرنه کی تر، رۆسۆ، یه گوته به
ی "وتن پشکه"زری و ه ئه  ری، چونکه ی گشتی و باوی چاخی رۆشنگه روانگه  له
ساتباری  ک پاشھاتی کاره ی، کۆمهڕ زباوه بۆچوونی رۆسۆ، ئاوه به.  وه کرده تده ره

رکوت و گۆڕینی بیچمی  ی سه ئاراسته  ز له و، ئاوه بۆچوونی ئه به.  وه وتۆته لکه
.  رگیراوه کی لوه بانی، که ودی و مھره ک ها ، وهدا کانی ئمه سروشتییه  سته هه
  و له و زیاترین ترسی ئه  کیی رۆسۆ، پرسی ئازادییه ره ی سه ه که که

  سامانه  کک له ئازادی یه  ئاشکرا بکات که  وه دا ئه وده رۆسۆ هه.  بوونه سته وابه
  ، لهتیبوون یه کۆمه ی به کانی پرۆسه نویه  م مۆدله به.  کانی مرۆڤه کییه ره سه

  له  ک که یه م رسته که یه. ن که تیدا کارده و کۆیالیهئازادی  هشتنی ی نه ئاراسته
ئازادی   به مرۆڤ: " ی ، ئاوا ده تیدا نووسراوه یه یمانی کۆمه می په که ندی یه به
م پیه، رۆسۆ دوو  به".  نددایه به موو شونک له هه  م له بت به دایک ده له

 :کات ده  ه کی گه ره پرسیاری سه
 ت و ئازادی؟ یهنی ده مه  ند بت به سوودمه توان ئایا مرۆڤ ده .1
 ؟   چیدایه له  تیبوونی ئمه یه هکۆم بهخی  بایه .2

رنجی پرسی ناسازگاریی نوان  سه  وه کانیه م نووسینه که کاتی یه رۆسۆ له
  له  یه هه  ی که وجۆره و، سروشت به بۆچوونی ئه به. دات و سروشت ده  گه کۆمه

، سروشت هۆی  رۆسۆ ده. ب بب ده  ی که و جۆره ک به نهڕوان  ده مرۆڤ 
وایی و  هۆی بنه  بته ده  گه حاکدا کۆمه ، له ختیی مرۆڤه ری و خۆشبه وه خته به

  دان که یه ه و هه له  میشه کان، هه سووفه یله فه ،و ڕای ئه به .و شیی ئه ببه
یان  گه کۆمه  له  ن که سروشت تبگه  له  وه ندشانه و ئه ی ئه ڕگه وێ  له یانه ده
دۆخی سروشتی   ت به باره ی هۆبز سه و روانگه ، ئه م پیه به . رگرتووه وه
کانی  یهنی ده مه  لیقه سههۆبز بۆچوونی رۆسۆ،  به  رچی؟ چونکه به له.  وه کاته تده ره

  هست ب زانین، الی هۆبز، هه ک ده روه بۆ سروشت و هه  وه ڕنته گه خۆی ده
.  کانی ناو دۆخی سروشتییه دانی ناسازگارییه رهه شانازیکردن، هۆکاری سه

  له  چونکه. نایسنت ا ههدسروشت  ڕک له ڕای رۆسۆ، شانازی کردن، هیچ شه به



م  ر له هه.  گه کۆمه  به  ته و ناسازگاری تایبه  سروشتدا، ناسازگاری بوونی نییه
ویستیی  ویستی بۆ خود و خۆشه مکی خۆشه و چهنوان دو رۆسۆ له  که  یه وه رووه
ککی  مه ویستی بۆ خود، ره مکی خۆشه چه. نت دا جیاوازی داده رستانه خۆپه

،  کی سروشتییه ڕی و خۆویستییه وهبۆ پاراستنی خود و خود با  و چاکه  سروشتییه
ها  روه هرۆسۆ، ه.  ی شانازییه نی سۆزدارانه ، الیه رستانه ویستیی خۆپه خۆشه م به
ی  سته دۆخی سروشتیدا وابه کان له مرۆڤه  که  وه کاته ابیردهی هۆبز و وانه پچه به
و   یه ستیاندا هه رده به تی، له ی پویستیان پیه وه کوو ئه کتری نین، به یه

  زیادبوونه رووله  م پویستییه به. چی دیتران بن ملکه  که  نییه  وه پویستیان به
دۆخی   نه خه ده  وه هستیی سروشتیی ربه تی سه حاه وان له ئهکان،  مرۆییه
دۆخی   تکردن له سه ، ده م پیه به. کان تییه یه کۆمه  دۆخه  به بووم سته وابه

و   یاییه و خه ری وجوودیی ئه وهه گه  چونکه  مه سته شتکی ئهسروشتیدا 
روشتی، دۆخکی ر دۆخی س گه م ئه به).  ی سروشت نییه رهاویشته ده(

  گه و کۆمه   وه بنه ک کۆده وری یه ده کان له ی بۆچی مرۆڤه ، ئه یه رانه وه خته به
ری  سه کان بۆ چاره مرۆڤه  ، چونکه ی ئاسانه که بۆچوونی رۆسۆ، ومه پکدنن؟ به

  ندنی گرووپه سه ره په  رن و وا پیش دێ که نگ و داهنه کان پشه کشه
  بته ش ده و هۆشیارییه ن و ئه که ی هۆشیاری خراتر ده شه ن، گهکا تییه یه کۆمه

ی  سۆنگه  کارین خۆمان له ده  ئمه  که  و مانایه به. خالق دانی ئه رهه هۆی سه
هۆی   بیته کشتوکاڵ ده  وه کی تره الیه له. ین یر بکه سه  وه چاوی دیترانه

وت،  رکه تی ده یی تایبهندارت وی و کات خاوه تیی زه ندارتی تایبه خاوه
کاندا،  کسانییه نجامی نایه ئه  له.  وه بنه کان تۆختر ده سروشتییه  کسانییه نایه
. ت ست تاککی تایبه ده  گاته ده  وه که ن خه الیه گشتی له تی گشت، به سه ده
 وتنیش و رۆچوون بوات و پشکه ره به نی ده مهر ژیانی  گه ؟ ئه چییه  چاره  واته که

  ین که ناتوانین وا نیشان بده  ؟ ئمه چییه  ی چاره ڕ بت، ئه گه گر و ناوه نه ترزهه
  وه ته ڕاوینه گه دۆڕاوین،  دراو و پاکژ، که لنه ست مکی ده رده بۆ سه  وه ته ڕاوینه گه

ی  گهر  واته که. ڵ بژین ک ئاژه ن و وهبۆ ژیانی دارستا  وه ڕینه بگهو ناتوانین 
 :  م پرسیاره بۆ ئه  یه ؟ رۆسۆ دوو ومی هه مکاری چییه ی و سته نده گه  ن لهرچوو ده

ک پشتر  روه و هه  وه داته ی خۆیدا ده"ئیمیل"کتبی   می له که ومی یهرۆسۆ 
  وه سته ربه خالقکی سه ئه  ی تاکک به وه بۆ ئه  وکه گوترا، ئیمیل، چیرۆکی هه

ستنی  به  و له ستی الدانی ئه به مه  ئیمیل، بهراهنانی . بکریت  رده روه په



وردا  ده و دیوارکی به  وه ره ده  بردۆته  گه کۆمه  وی له رۆسۆ ئه.  گایه کۆمه
ی  وه نگاربوونه ره ی توانا و بستی پویستی بۆ به وه یپارزێ بۆ ئه و ده چن ده هه
تی مرۆڤکی سروشتی  ستیه به هم  ، رۆسۆ، نه م پییه به. بت هه  گه هاکانی کۆمه به
تی،  یه ی کۆمه کپارچه واو یه ی تاککی ته وه ئه  ئیمیل دروست بکات و نه  له
 .  سته ربه ک تاککی سه وه" ئیمیل"کردنی  رده روه و په ستی ئه به کوو مه به

م  ئه. دا هاتووه"تی یه یمانی کۆمه په"کتبی   می رۆسۆ له ومی دووهه
  وه یه که ناوی کتبه ک له روه هه.  که بۆ کشه  ه کۆمه رکی به سه ره، چا ومه
.  رگیراوه وه  وه تییه یه یمانی کۆمه په  ی رۆسۆ له که ی باسه ره یکه وێ، په که رده ده

کانی  بیاره  که  وه نه والیه هم ل ، بهنی ده مهی  گه کۆمه  دا به رتی ده سه جارک
  تی، واته یه یمانی کۆمه وێ کرۆکی تیۆریی په یه ردن و دهستک و زیاتر ده ئه
م  ی به که ، کتبه وه ت بکاته ت ره بۆ حاکمییه  وه که خه  تی سیاسی له سه ده

موو  هه  م له بت، به دایک ده ئازادی له  مرۆڤ به: " کات ستپیده ده  وه یه رسته
موو  هه  له  خنه وخۆ ره وێ ناڕاسته یه ده و ، ئه م بۆچوونه به."  نددایه به  شونک له

تیۆریی   له  راڤانه  و جۆره زایی رۆسۆ له ناڕه. کان گرتبت سیاسییه  تیۆرییه
پکھاتنی   ویستن، چونکه نه گه به  وانه ئه  که  یه وه ئه تی یه یمانی کۆمه په
ی هۆبز، کرداری بۆچوون زانین به ک ده روه هه. ما بنه  تی سیاسییان کردۆته سه ده
بۆچوونی رۆسۆ،  م به به. چی ڵ ملکه گه له  کسانه شداریکردنی گشتی یه به

ت،  شرووعییه کی تر، مه یه گوته  به. ک شتن ردووکیان یه ت هه و حاکمییه  گه کۆمه
،  م پیه به. رچووبت ده  وه که خه ت له حاکمییه  بوون که  رجک دته مه  نیا به ته

و  به  م بۆچوونه ئه. نداندا ڵ شارۆمه گه کسان و هاوشان بت له ب یه هت د حاکمییه
  وتنکی ساده رککه  زیاتر له  ی سیاسی شتکه گه الی رۆسۆ، کۆمه له  که  یه مانایه

دا،  م مانایه له. کات ندان تووشی گۆڕان ده تیی شارۆمه سایه که  وخۆ که و راسته
تییه و جۆرک  یه یمانی کۆمه په  شتک زیاتر له،  گه و کۆمه ره نگاو نان به هه
یمانک  پی بۆچوونی رۆسۆ، کات په به.  و باکردنی مرۆییه  وه رزبوونه به
  تیمان و کۆهۆکارک له سایه م که گۆڕی و هه ده  تیی ئمه م چییه ستین، هه به ده

تیی نوێ  یه کۆمهستکی  هه  دا له رۆسۆ لره. دتم رهه به  وه خودی سروشتی ئمه
ی  و، ئیراده ڕای ئه به. بات ناوی ده "ی گشتی ئیراده"  خۆی به  دوێ که نک ده و به

موو  هه  تی پکھاتوو له ی حاکمییه ه ن کۆمه الیه ب له ده که  گشتی بیارکه
ترین ئاستی  ساده  ی گشتی له ، ئیراده م پیه به .ربکرت ده  وه کانه نده شارۆمه



بۆچوونی  به. رکدا یکه ر کۆپه تیی هه ڵ بوونایه گه له  کسانه یه  که  شتکه خۆیدا
  و خۆیان به  ک ناسیویانه خه  که  درایی کاتکه قه ر به یکه نی کۆپه مه رۆسۆ، ته

ی  وه ناو بچت مانه ی گشتی له ر ئیراده گه ئه  یه م شوه به.  ندامی زانیوه ئه
بن  بی هاوپ ک ده وه خه ر ئه به ر له هه. چت نان دهسھ ره و هه ره به  گه کۆمه
خوازی  سک نه ر که گه ستا ئهئ. ون ی رککه گه ی گشتیدا و له ڵ ئیراده گه له

ت چی رووده ی ئیرادههاوپم ده دا؟ رۆسۆ به ی گشتی بوه داته ڕوونی و  ... :
موو  ن هه الیه ب له دهی گشتی بکات،  ویی ئیراده یه په  رپچی له سه  سک که که

و  کی تر ئه واتایه به." چبکات ی گشتی که ناچار بکرت مل بۆ ئیراده  وه گه کۆمه
،  م نییه ڕای رۆسۆ، ئیستبداد و سته به  ته م حاه ئه. ب ئازاد بت بر ده زه به
 .  واوه کی ته کوو دیموکراسییه به

ی گشتی  ئیراده  که  یه وه یش ئهو ، ئه وه پشه دا پرسکی تر بۆ رۆسۆ دته لره
، هزکی  وه کی تره الیه و له  کان نییه رستانه خۆپه  زه ی حه وه نیا کۆبوونه ته
موو  بۆ هه  راستیدا شتکی پویسته ی گشتی، له ئیراده.  کیش نییه ره ده

  ند به دا، شارۆمه ته م حاه له. ماناداری بکات  ست به ی هه وه ندک بۆ ئه شارۆمه
م  به. ت بکات حاکمییه  وی له یه په  که  وایه  وه ک ئه خود، وه  ویکردن له یه په

بیر  یان له وه ک ئه یه گه ندامانی کۆمه ئه  که  یاتییه زۆر گرینگ و حه  وه ، ئه پیه
ی  وه ب ئه. خش بت سوودبه  ت کهب واوی بوونی هه ته  توان به شتک ده  بت که
  وه ین ناب بیر له ده نگ ده کات ده .وان بت کانی ئه تاکییه  ییهند وه رژه دژی به

  پاوراوه  ی فنه وه ستکردنهی پشتا ئاراسته له  ی ئمه که هنگ ده  که  وه ینه بکه
 .نایان  تگونج ی گشتیدا ده ڵ ئیراده گه ئایا له  که  وه ب دنیا بین له کوو ده به
ستنی گشتی بای  به  ب که ت، کاتک خوازراوتر ده هو ده  که  یه وه نجام ئه ئه

ت  وه ده  ویکردن له یه په  یه م شوه به. تیدا ستنی تایبه ر به سه کشابت به
ی نزمی  ی ئیراده وانه پچه له  زن که کی مه یه ئیراده  له  ویکردنه یه ڕاستیدا په له

  تییه یه کۆمه  ره یکه دژی په هرۆسۆ ب  وه م رووه ر له هه . دایه رستانه خۆپه
  چونکه. گرێ وست ده هه) کان سیاسییه  ه کان و کۆمه ک پارته وه(کان  نوبژیوانه

ک  و کۆمه  وه نه که ت پده وه ک و ده بۆشایی نوان خه  وانه و، ئه بۆچوونی ئه به
ی  وه هاندا بۆ ئه کانی ، لیبراه م بۆچوونه ئه. هنن دی ده ی گشتی به ئیراده  ورده

. ن می بده ه قه نی تۆتالیتاریزم له تیۆریسییه  ر رۆسۆ و به سه  نه بکه هرش 
کان  تییه تایبه  نه نجومه دیھاتنی ئه به  له  کان رگه تۆتالیتاریسته  ته وه ده  چونکه



  مه کانی سیسته ندییه تمه تایبه  کک له یه  وه گرن و ئه کان ده و پارته
بۆچوونی رۆسۆدا   له  که م کشه به. م بوو ی بیسته ده کانی سه ریستهتۆتالیتا

ودا،  له  که  که پانتایه نی ده مهی  گه ڕای رۆسۆ، کۆمه به.  شتکی تره
ر  به  نه ئازادی بخهتوانن  کان، ده رییه رابه کان و نابه تییه تایبه  ندییه وه رژه به
،  وه کاته تده نگدانی نھنیش ره ، ده یه وهم ش ر به رۆسۆ هه. و ورانی  شه ڕه هه

  کان پویسته ئارادا، تاکه بت له ی گشتی هه ی ئیراده وه بۆ ئه  الی وایه  چونکه
  رزییه وشت به ی ره وه ن بۆ ئه نگ بده ئاشکرایی ده  بت و به حوزووریان هه

  که  ری وایه کی تر، رۆسۆ باوه یه گوته به. بپشکون  گه کانی کۆمه سیاسییه
. نگ بۆ جه  گیراوکر تگرتنی به خزمه  ی به شوه له  تیی سیاسی شتکه رایه نونه
کات و  رکوت ده و رۆحی گشتی سه  ری رۆچوونه تی، نیشانده رایه نونه
رای   به  وه ته ستراوه یتی به یمانی کۆمه وتنی په رکه ، سه م پییه به. زنت به دهدای

بۆ بت  رک هه پانه  میشه هه  ، واتا، پیویسته وه ندانه خالقی شارۆمه گشتی و ئه
پمان  دا"کسانی ڕ نایه مه گۆتارک له"کتبی   رۆسۆ له. زیی سیاسیر وشت به ره
  رقای کارکین که راستیدا سه ین له که کات گوتارک چ ده   که ده
نو  و له  یه نگی هه رده م به کی که یه نیا ژماره ورووپادا ته ری ئه رتاسه سه له"
دوو   له  م گوتاره ئه." ن بکه  وه باره نین گفتوگۆی له  شدا، هیچکام ئاماده مانه ئه

 :کات دا چ ده ئاراسته
 .کاندا قینه راسته  سووفه یله ی فه ئاراسته  له .1
 .کاندا نگه رده رفراوانی به ی به ی ژماره ئاراسته  له .2

کی  کسانییه گری نایه هه  تاوه ره سه  ر له مکی گوتار هه ، چه یه م شوه به
رۆسۆ .  کانه مرۆڤه یکسانی ی نایه رهاویشته خۆی ده  هکک  کسانییه نایه.  تییه ڕه بنه
مۆنتاین   که  وه رتهگ ک ده یه خنه ره ی خۆیدا که ی کتبه دوایین رسته  له

Montaugne  اویه  نساوه ڕه تیی فه گرانی پاشایه خنه زمان ره  خۆی لهوه ته گ  .
کی  موو خه نوان هه لهکسانیی زاڵ  جۆری نایه  که  نجامه و ئه ئه  گاته رۆسۆ ده

کی تر  واتایه به.  ی مافی سروشتی و یاسای سروشته وانه پچه دا، بهنی ده مه
ی  رچاوه سهتیی نوان  ڕه تیی بنه رایه ری دژبه رخه دا ده کانی رۆسۆ لره ندشه ئه
هۆی   ی رۆسۆ خۆی به م باسه ئه.  ی مۆدرنه گه یی کۆمه نده نی مرۆڤ و گه سه ره
  رگرتن له ی سوود وه ڕگه  ، له ی مۆدرنیته وه نگاربوونه ره تی به ورهرو زه
 .کریت هز ده وناراکان، به که  تشاره وه ده



،  دا پمان ده"ر ڕ زانست و هونه مه ک لهوتار"ری  وه ته  ی رۆسۆ له وه ئه
ژیانی   چوون لهی و رۆ نده نوان گه  له  یه رووری هه کی زه ندییه یوه ، په که  یه وه ئه
،  م پیه به. کاندا مۆدرنه  ته وه ندن و گۆڕانی ده سه ره خالقیی مرۆڤ و په ئه
  ت به باره ت سه ک بابه کۆمه "ک بۆ داالمبر یه نامه"ی و  که م وتاره که یه

رۆسۆ . گرن خۆده  له  وه ته یهنی ده مهریی  هۆی کاریگه ری مرۆڤ به وهه رۆچوونی گه
دا  گه کۆمه کان له ها سروشتییه رۆچوونی به  که  دایه ڕه و باوه ر شتک له هه  ر له به

ان ک ته رواه.  وه کان بگرنه ی راستییه کان جگه ته ی رواه وه هۆی ئه  بۆته
داپۆشین و   له  یه کییان هه ره وری سه م ده کان چین به راستییه  ن که ریناخه ده
ڵ و ب  نده مرۆڤی گه ،تی یه ی کۆمه شه گه .ندا سه ری ره وهه ی گه وه ووکاندنهپ

ڵ  گه دا مرۆڤ له"کسانی ڕ نایه مه وتارک له"  رۆسۆ له.  روخسار کردووه
کانی  پۆله ند و شه ڕبوونی کات و تۆفوبه تپه  نگنت که سه ده رکدا هه یکه په
ک  و وه نوان ئه له  ک نییه ئیتر جیاوازییه  که  و تکداوه  ریا وایان خاپوور کردوه ده
ریی گشتیی تکچوونی  کاریگه. دا کی دڕنده یه زمه ک یان دوه)رب النوع(خو
تی  سایه ی که قینه ک و راسته تاکتیی خه  که  ک بووه یه شوه ری مرۆیی به وهه گه
ی  وانه پچه  و به ئه.  ریب و نامۆ بووه غه یی خۆ مرۆڤ ال.  فح کردووه وانی مه ئه

ی خۆی  وه ره ده ژیا، له ڵ خۆی و بۆخۆی ده گه له  تایی که ره خۆژینی سهمرۆڤی 
م  به.  وه وتۆته تیی مرۆڤی مۆدرنی لکه کۆیالیه ، یه سانه که  و وزه دۆڕانی ئه. ژی ده

 .مرت وشدا ده ر له ژی و هه خۆنامۆییدا ده دۆخی له  نی له ده ، مرۆڤی مه پیه
نی خۆی  سه تیی ره بوونایه  رن لهمرۆڤی مۆدبۆچوونی رۆسۆ،  به
  ئمه:  وه کاته خت ده دا جه"ئیمیل"کتبی   رۆسۆ له.  و نامۆ بووه  وه وتۆته دوورکه

. وێ نین له  ژین له ده  و شونانه له  ین، ئمه ی تیایداین، ژیان ناکه و شونه له
ریی  ریگه، کا یی و نامۆییه م ئاواره کانی ئه کییه ره سه  گه به  کک له یه

  وام له رده مرۆڤی مۆدرن به  که  وای لیھاتووه  واته که.  ساتباری ژیانی شارییه کاره
ست بۆ  رکردنی خۆی ده وه خته و بۆ به ئه  چونکه ، تیکردنی خۆیدایه دژایه

و  ، ئه م پیه به. ختی خۆشبه  ننه یه هیچکات نایگه  بات که لیک ده چاالکیگه
 . رخۆی نییه سه و پشینانی خۆی ژیانکی ئارام و له  ی پاپیره وانه پچه به

  رانییه راڕایی و نیگه  ، خۆی له روونییه ده  دژهۆنه  م دۆخه ئه
فتاری مرۆڤی  ره   ی و راڕاییانه ئه. دات یشاندهکانی مرۆڤی مۆدرندا ن ییه میشه هه

  وه شون داهاتووه وام به رده مرۆڤی مۆدرن به.  وه نه ده نگده دا ره"کات"  مۆدرن له



م  به.  مستاییدایه دۆخی ئه  کانی خۆی له کانی و خواسته یستییهو ترکردنی پو
و  ره به  ینووست، رۆچوونی مرۆڤه م وتاری خۆیدا ده که یه  ی رۆسۆ له وه ، ئه یه شوه
  تبگات که  وه دا له وڵ ده مدا هه وتاری دووهه  م له به. ی نده ختی و گه دبه به

کان، هی  ستکرده ن و ده سه اڕهن  موو شته ی هه وانه پچه ن به هس شتی ره  کامانه
ی مرۆڤ،  قینه ری راسته وهه گه  یشتن له ستی تگه به مه  رۆسۆ به. مرۆڤ بوون

کات رۆسۆ   وه م رووه له. کانی بدوت کییه کاته  ئاخزگه  له  زان که پویستی ده به
  وه کاته دۆخک شیده  نت که دا ده وه راستیدا دان به لهدوێ،  دۆخی سروشتی ده  له
دۆخی سروشتی، کرچوکاڵ . هیچکاتیش بوونی نابت  نگه ئیتر بوونی نییه و ره  که

م  ، النیکه نی وجوودی مرۆڤه سه م بیچمکی ره ژیانی مرۆڤدا به  له  تاییه ره و سه
دا  لره.  چووه ناو نه وله  وهشکا تکنه  گاوه ریی کۆمه هۆی کاریگه به  تا کاتک که

ی مافی سروشتیی  و قوتابخانه کانی رۆسۆ نوان روانگه له  یه ک هه دژوازییه
تایی  ره راستیدا مرۆڤی سه گرۆسیۆس و پۆفیندۆرف،  له  دا پۆفیندۆرفو  گرۆسیۆس

م  به). بووکرد ی قه وونهچم بۆ لۆکیش ئه( زانن تی ده یه و کۆمه دن زمه ئاوه  به
مترین  نی که ودا مرۆڤ خاوه له  زان که قۆناغک ده رۆسۆ دۆخی سروشتی به

م  تایی و هه ره هم س مرۆڤ هه  واته . ران بووه وه ڵ گیانه گه ندیی جیاواز له تمه تایبه
بووڵ  قه  وه ک هۆبز ئه ش وهرچی رۆسۆ گه ئه.  کی بووه هم واو ره رکی ته وه بوونه

 بۆچوونی رۆسۆ، دۆخی به. ان بووبتت ره خۆی الواز و بدهک  مرۆڤ وه  ناکات که
ست بۆ مرۆڤ  ربه لی ژیانکی سه و تیایدا هه  یه سروشتی دۆخکی ئاشتییانه

 : تیدایه ڕه تی بنه رووره ی دوو زه ره یته ژر سه تایی له ره مرۆڤی سه.  خساوه ره
 .ری خۆپاراستن پانه .1
 .ردیی سروشتی ستی هاوده ری هه پانه .2

کی  یه پگه ، م پیه ، به کانه ستکرده ده  مرۆڤی مۆدرن دیلی پویستییه
ری  دیھنه ی مرۆڤی مۆدرن، به ختییه دبه م به ئه.  یه ی هه سته وابه
  بارودۆخی سروشتیدا کشه  یی له سته کسانیی جه نایه.  کان بووه کسانییه نایه
  م له به .مرۆڤکی تر  بهیی مرۆڤیک  سته هۆی وابه  نابته  بوو، چونکه نه

ر دوو گروپی  سه کی به خه  که  یه ستکرد هه کی ده کسانییه دا نایه گه کۆمه
م دۆخی  و ئه ره کانی به چ هۆکارک مرۆڤه.  شکردووه کان دابه نده خوداکان و به

  که  یه وه ی ئه که بۆچوونی رۆسۆ، هۆیه ؟ به هانداوه  تییه یه کۆمه  کسانییه نایه
و  ره بۆچوونی رۆسۆ توانای رۆیشتن به به.  یه یاندنی خۆی هه مرۆڤ توانایی پگه



ی  رچاوه م سه و هه) رۆچووون(ختی دبه ی به رچاوه م سه ری، هه وه خته به
 کان رووکارییه  رجه لومه ی هه وه ڵ ئه گه ، له رۆسۆ ده .) وه بووژانه( ورییه خته به
دۆخی   خرایی له به ،کانی مرۆڤ شاراوه  انستهتوو گۆڕانی   شه ربوون بۆ گهبا له

کدی،  یه کان له ی مرۆڤه وه ی رۆسۆ، نزیکبوونه گوته به.  وه ونه که سروشتی دوورده
ر و  قۆناغکی مسۆگه. خالقی لی کرچوکای ئه گه هۆی بیچمگرتنی روانگه  بووه
 هۆی پکھاتنی خزان و تیدا، به مژووی مرۆڤایه  نووسساز له چاره
ۆی ه  لی کشتوکاڵ بووه ی کانزا و هه وه نهدۆزی. ستیپکرد ده  وه دارتییهن خاوه
خۆی ملمالن و   که ندارتی ی خاوه شکردنی کار و دانانی بناغه دابه
م  کانی ئه گرینگترین پاشھاته. کاندا دروستکرد مرۆڤه نوان کی له کانیه ره ربه به

ن  هه  ی که وه دا جیاواز له ویان ده ک هه خه .کسانی بوو وتنی نایه رکه ، ده گۆڕانه
 ).رخستن کرد خۆ ده  ستیان به ده(ن  خۆیان نیشان بده

  ک که تا جیه یان پدرا، هه رگه  هۆی یاساوه کسانی به ندارتی و نایه خاوه
ی  گه بیچمگرتنی کۆمه. ناوچوو کی له کجاره یه  و به  میشه ئازادیی سروشتی بۆ هه

بۆچوونی  به. پش تیدا هنایه مژووی مرۆڤایه  ساتباری له ناغکی کارهسیاسی، قۆ
.  کاندایه تواناتره ندیی به وه رژه ت به خزمه  له  میشه تی سیاسی هه سه رۆسۆ، ده

خای ). بووکرا قه  وه کانه ن مارکس و مارکسیسته الیه دواتر له  م بۆچوونه ئه(
ی  که سته به رشتک ب، مه کسانی سیاسی، هه یهی نا گه کۆمه  که  یه وه گرینگ ئه

کانی  ژیان و داراییه  کانی و پارزگاری له ندامه رکردنی ئازادیی ئه به سته ده
رگری و  رانک بۆ به ربه  میشه زان بن، دیسان هه نه  نده رچه ک هه خه . وانه ئه

م  م ئه به. رنبژ ده ک ورانکردنیان، هه کانی خۆیان، نه پاراستنی ئازادییه
کوو  هات، به کسانی پکنه نجام و یه ئه  یشتنه گه هیچکات نه  ئامانجانه

بوونی  وتن و هه رکه ر ده رانبه به رگر له  بوونه  که  ئاراوه  لک هاتنه کسانیگه نایه
  وه ی خواره یه م شوه کان به مژووییه  رۆسۆ، شۆڕشه.  قینه ئازادیی راسته

 .  وه کاته شیده
ر بۆ ئام  رگرتن له هۆی سوودوه ویی، بهمین شۆڕشی مژو که یه .1

 .نا، روویدا رپه دروستکردنی سه
روویدا   کانی کانزاوه ی سووده وه هۆی کشتوکاڵ و دۆزینه م، به دووهه .2

ی  ی خۆویستانهل ندیگه وه رژه ک به نجامی وه ره ندێ به هه  که



نجامی  ئه. ری ی رکابه وه هوتن هۆی که  بووه  م قۆناغه ئه.  وه وته لکه
 .کان بوو ره ربه ڕ و به م، شه ی دووهه م شۆڕشه ئه

ڕ  قۆناغی دۆخی شه  ڕبوونی مرۆڤ له ی تپه ڕگه مین شۆڕش له سھه .3
مکی  راستیدا سیسته له  ، کهتی بوو یه دۆخی کۆمه  و جۆرک له ره به
کیی  کاتهسامانکی   به  م دۆخه ئه. سیاسی بوو ی کارانه واشه چه

یمانکی  په  مه م ئه به. ژمار ئه  هاته ک ده تداران و خه سه نوان ده
  قینه کی سیاسیی راسته یه گه توانی کۆمه یده ڵ بوو و نه پووچه

 .پکبھنت
نجامی  ره ن، ده هه  ی که سیاسییانه  مه ستهو سی  ئه راستیدا ده رۆسۆ له

ک  روه هه. ن رستانه ستیی خۆپهوی خۆشهی  مه گری گه نه لۆژیکی و نکۆیھه
ویستی بۆ خود و  نوان خۆشه کات له تر باسکرا، رۆسۆ جیاوازی دهپش

توان  ویستی بۆ خود، ده ری خۆشه شۆپی ژده. دا رستانه ویستی خۆپه خۆشه
 .ندی بت ی خوداوه تا ئیراده هه  ووه رجی دۆخی سروشتیدا و له لومه هه  له

تی  رووره کی ساکار، زه مانایه  تاییدا به ره ئاستی سه  له ویستی بۆ خود خۆشه
ی  نده ی گه شوه  رستانه ویستیی خۆپه م خۆشه به.  یه وه پاراستنی مانه

. دیدت رجی دۆخی سروشتیدا به لومه هه  نیا له و ته  ویستی بۆ خوده خۆشه
ویستی  خۆشه  به  یه ندیی هه یوه ویستی بۆ خود، په بۆچوونی رۆسۆ، خۆشه به

  وه ویستی بۆ خۆده خۆشه ویستی بۆ مرۆڤ، له خۆشه.  وه بۆ دیترانه
ویستی بۆ خود،  خۆشه.  نسیپی دادی مرۆییه په  مه دات و ئه ده رهه سه
  کات که ده  ستانه و هه تینووی ئهتاک   که  یه ندکی رۆحانیی هه هه ره

ویستیی بۆ رۆح و  ان خۆشهندیی نو یوه په  ت به باره پویستن بۆ هۆشیاری سه
   .زم نسیپی نه په


