
  گۆاليد
  

                                                                                                                           

                                                

 یت هيعنا گارين                                                                                                               

  

 ).نيڤي په یاني، Log) دوو) و یاني، Di) :ەکھاتووێپ شهدووب هو ل ييهني�ت یکدراوێل یکهيهوش (Dialog) گۆاليد

   .تێبکر تێتوانەسدا د دوو که له اتريز انيدوو  وانێنهل هک تێد ژێوتوو یواتاهب گۆاليد ، وه هييقامووس یبار له

  

 گاهڵمۆک یکردن کخستنێرهب هب ەیئاماژ دايکانەوتار هیربۆز هل نينێ. ليهگاهڵمۆک یکردن کخستنێر هب یزميمکان گۆاليد

 �نهجۆئ 7بدوهع زدارێر مه7. بونهکەردهس کانهشۆڕش گا،هڵمۆک یبوون کخستنێرهب هب هبوو ک داەڕەباو وهو ل کاتەد

و  تێبکر ەردەروهپ لگاهمۆک هوستێپ گاهڵمۆک یکردن کخستنێر هر لهب هک کاتەد ەوهب ەئاماژ نينێل یکانهوت رهس هل
 رهھ يیت هڕ بنه ێخال هک ،ی�کچا کخستن،ێر ،ەردەروهپ هل ەکھاتووێپ هک کات،ەد شانێن ستەد یناغۆق ێس یکێلۆرمۆف
   .تێبەردهپێت گداۆاليد هل کەيهردەروهپ

و  وا ئه ئه ن،ێريگ ما نه بنه به گداۆاليد یکات له یموکراتيد یکان پهينس و پره نێکر کان فراوان نه و دانوستاندنه گۆاليد ر گه ئه
  . وه تهێو ناکه ێل انيو چاکساز يی شهير يیانکارۆڕو گ ريقامگ سه یک هييئاشت  گانهۆاليد

  

  گۆاليد یژووێم *

 ۆباھ وهستهج یزێھ ێڵێھ رهسهل کانەوهتهن یچوونهڵکھێت یکانهناغۆق هک تێوهکەردەد ،ەوهتێبدر ژووێم هل ڕئاو کێکات
دوو  یوانڵهپا کراەسوپاکان. د اني وانڵهپا یژانڕپهڵکھێ. پۆڤمر یو کوژران هيیستهج یزێھ رهسهل ێبوون. ملمHن

 یوانڵهپا ،ەوهوتهکەد ێل یوتووهرکهس ەیوهتهسوپا و ن وتوو،هرکهس یوانڵهپا ويهبگرتبا انيرانۆز کهيهدژ ب یسوپا
   .اوۆڕد ەیوهتهسوپاو ن یانۆڕد ەبووەد ی که ئاکامه اوۆڕد

 يیکارهشيپ یتيهستانەشار هیکهو ئاکام یکارهشيپ یناغۆق شيو ئه ،ەئاراو هھات ێنو یکێناغۆق ژووێم هیناغۆق وهئ پاش

 مانهھ يیکارهشيپ یناغۆق هک نڵێيب تێکرە. دەوهتێناسرەد  وه کاره یزێھ روۆز یکهڵخ ەیژێرهب شهناغۆق مهبوو. ئ

 یزێھ ۆیھهب تان7و يیرکاريخاوو داگ ەیماد رهسهب رداگرتنهسهستبەد یئاکام هل هک رهبهگرت هيیستهج یزێھ یوێڕەر
 کراوێپەئاماژ یکانهناغۆق چاوهل یشێپ رووه یەرهمهس روهيس یکێحازر بازدان یناغۆق مه7. بدايروو ەوييهربازهس

 مهلبوو.  يیاريزان ەیوهنيقهت هیکهنجامهرئەد هک تێبکر رێناود رێوتيکامپ یناغۆق هب هناغۆق مهئ تێکرە. دبووهھ
 هب تەباره" سرێ. "تافلتێڕێگەد يیکەرهس یکێورەد يیزانا هل رگرتنەو سودو یرهگەتاز داۆڤمر یانيژ هیناغۆق

و  ندانهرمهو ھون انيو زانا رانهناوبراو نووس یمەردهس يیکەرهس یرانهکتێکار هک تەڵێد يیرايزان یمەردهس
 کانداۆڤهمر وانێنهو ھتد ل یتگوزارهو خزم یرهگەتازو  یاريزان ەیوهنۆڕيگ هو ب يیراێخهب شهمهئ هک واناننهژنامۆر

و  ێويهب ”نيه/ �سه"ک هک کاتەواد کانهيندەوێپ هیشيپ یراێخ هیشهو گ یاريزان یکانەواريد ی. رووخانتێوهکەد شێپ
" نيه/ �سه"ک یسمەر یکەيهوێشهب هک تێب ەوهئ گاێر اينهت تێچەد وهه. لەئاساوۆتانوپ یکيهندەوێپ وێن هتێوهکەد ێوهيهن

 یزێھات، ھ یباس شترێپ هک ژووێم یکانهنۆک هناغۆق ەیوێشهب هک ەیوهئ اني. ەوەريگێو ج یرمهف یگۆاليد وانێن هتێوهبک
 داهنووکهھ یمەردهس هل تێکرەد یکردنەوەکردهو ب گۆاليد هل ەوهرکردنيب ۆيه. بتێوهبک هڕگەسوپا و هيیتسهج

 يیندەوێپ ه" لنيه/ � سه"ک ەیوهئ ۆب زێھ یوتهستکەد هل هکێرۆج گۆاليد هک ێبگوتر ە. باشترتێباش ب یکيهگاڕێ

  .ەوهکێکارل يیندەوێپ هیسۆپر وێن هتێبن نگاوهو ھ تێرزگار بب یرهمسهو تاک ج یندهھڕەتاک

 ۆڤمر هک هیوکاتهزمان دروست بوو. ئ هک ەوهتۆاندهڕگ همانەردهس وهئ ۆب انيگۆاليد یئاراهھاتن یکات ندانهرميب

 ه. باڕب رداهسهب یگۆاليد یدواتر ناو هک کێوتەر یئاراهھاتن ۆیھ ەو بوو ناێھ کارهب شتنهيگێکتێل یستهبهم هب یماکانێھ
 ندهچ یبوو و واتا ربازەد ەيهوهندنێخو يیندهھڕەتاک مهل گۆاليد یوازێش گاکانهڵمۆک ەیوهبوونەرفرهو ب ندنهسهشهگ

. يهن ەساد یکييهندەوێو پ کانهخواست یزمان رهسهنانێھ یمانا هب اينهت گۆاليد هک ەرۆمجهگرت. ب ەوۆيهخ هب يینيه�

 کهن ،هکانيهندەوێپ یزراندنهدام هینيبنچ گۆالي. دهيهژانۆر یکيکتهاليد ،يیژووێم ،یفهلسهف ،یزانست یکێتهباب گۆاليد
و  ڵهجو ،هشانين ،ڵگنايس هب تێتوانەد گۆاليد هواته. کشدايو سروشت ۆڤمر وانێن هل کو،هڵب کانداۆڤهمر وانين هل اينهت
  .تێبکر شيکێچاو کردن هچاو ل تهنانهت

  

  داهفهلسهف هل گۆاليد *

 هک ی سانه و که ئه یست ده  تهێو بکه ته7سەد ێبەد ەڵێو د کاتەدزانست  يینگيگر هب ەئاماژ یوناني یلوسوفي" فستووەرهئ"
 نۆچ هک هکردنهقس یتوانا یبوونهھ يینگيگر هيهوت مهب دانەئاماژ هل ستهبه. مکردننهقس یزێزانست و ھ ینەخاو
  .کداێنهيڤيپهڤھ وێن هل ننێبھ یکتريه هب تهناعهق تواننەد کانۆڤهمر



 کردنهقس اينهت گۆاليد داهفهلسهف یزانست هل مه7. بسداهدوو ک وانێنهل هکردنهقس اينهت گۆاليد هک يهوا انێيپ سهک رۆز

 ینەيز کێشت مووهھ شێپ ێستريبەد گۆاليد هیوش کێ. کاتنداهيڤيو پ گۆاليد وانێنهل هيهھ يیاوازيج تداهباب رۆزهل ،ييهن
 ۆب ۆڤمر ه. چونکەئاراو هتۆو ھتد ھات هڵمۆک اني نيه� انيس  دوو که وانێنهل کێنهيڤيپهڤھ هک تێچەد ەوهئ ۆب ۆڤمر

 ەيهم زاراو ئه  نگه ره هک تێچەد ەوهئ ۆب نەيزوو ز شۆيه. بێگرەردەزمان و یزميکانيم هل کهڵک اتريز گۆاليد ینانێکھێپ

   .يهن گۆاليد کێکردنهقس مووهھ مه7. بتێب کردنهقس یمانا  به

 کانۆڤهمر هک ێ. کاتھاتيدهب ەوهگۆاليد یئاکام هل ت،ييهشارستان یدانهڵرھهو س بوونۆڤمرهب یکانەکارۆھ هل کێکيه 

 ناێل یدواتر زانست ناو هک ەوهکێوتڕە هوتنهسازکرد، ک کتردايه هڵگهل انيندەوێو پ ەوهنيزۆد ۆب انيو واتا یناس انيماکانێھ

  ..ەکردوو مارۆت یستاێئ تاهھ يیتيهاۆڤرم یژووێم هبوو ک شهوتەر وهئ ره. ھگۆاليد

 ێبەد گاهڵمۆکهب ێکات ۆڤمر هکيد یکيهواتاه. بدايتيهاۆڤمر یگاهڵمۆو ک کانۆڤهمر یبوونهھ هل ييهتهڕەنب یکڵێخا گۆاليد
  .هيهژانۆر یگۆاليد یدراوێگر دايتيهه7مۆک یانيژ وێنهل ۆڤمر یبوونه. ھەوهگۆاليد یوتەر وێن هتێوهکەد هک

  

   دايکيکتهاليد یتڵهحا هل گۆاليد یھاتنيد به *

 هتڵهحا مهل مه7. بهگۆاليد وهئ یمهرھهب هتێبەد ەزێنتهس وهئ ت،ێبەساز د کێزهنتهس گرن،ەد کيه زێتيو ئانت زێت کێکات
و  نهکەد واوهت یکتريه کدايمۆکوانت یکێرمولۆف وێنهل زيتێو ئانت زێت کوهڵنابات، ب وێن هل زێت ز،ێزيئانت داهکيکتهاليد
 ۆب ونهکەد کێر یديدوو ئا انيدوو فکر  کێکات هکيد یکيهواتا ه. بتێبەدرووست د نيه� ردووهھ هل کێزهنتهس

 هیخان وێن هونهکەو د تێبەد انيشيوتهسکەد نجامداهئ هل کوهڵب ،ەوهنهناک تەر یکتريه اينهت کهن کراو،ياريد یکێئامانج

 یئامانج ینانێھيدهب ۆب یکتريه یرەديتهارمي هبنەو د ەوهننێمەد انۆيخ کەو نيهدوو� رهھ گداۆاليد هل هواته. کەوهگۆاليد
ھاوئاست  یکێ" بووننيه/ �سه_کۆ"ت هک تێزانەد ەوه" ئنيه/ �سهک -"من گۆاليد ۆب ەوهکيد یکهيهنگۆس ه. لشهھاوب

و  کاتە" سازدن هي/ �سهک -"من  داۆيخ ه"، لن هي/ �سهک - ۆ"ت دايهکيکتهاليد ەکرد مهل هوات ،ۆیخهب تێخشهبەد
   .ەوهوانهچێپهب

  

  ن هيس/ � که – ۆ= ت ن هيس/ � که -من

 ۆب انيتهبيتا یکەيهوهندنێخو هانيويتوان هقوتابخانان وهکام ل ره. ھەوهتۆکرد یش انيگۆاليد کان هييف لسه فه هقوتابخان هیربۆز
   .گۆاليد ۆب هيهھ ۆیخهب تهبيتا یکێنيوانێڕت شينييئا ھاەروه. ھتێبهھ گۆاليد

 ەیوێو چوارچ تێنرەداد ەبژۆئ هب کانۆڤهمر ،ێگرەدەرچاوهس ەوهزمياليديئ یتيهفکر هل هک زمدايڤيتيزۆپ هیقوتابخان هل -

 مه7ب ،ێگرەد رچاوهبەو ۆب ۆڕیگهن یکيتڵهو حا کاتەد یندهلبۆپ ک،ێنيه� ک،ەيهوهتهن ک،ێگروپ ۆب یگۆاليد
 ەیوێو چوارچ نێکرەد يیندهنبيلۆپ گاکان،هڵمۆک مووهھ داهيهبخانقوتا مهئ وێن ه. لەوهتێنێخوەيد هانيزانست یکەيهوێشهب

 ەوهتهن یباس کێکات ،هنمون ۆ. بتێد کێپ ۆڕگهن یکێوازێش هب دايکانان نهيو چ يهگاهڵمۆک مهئ هڵگهل گۆاليو د تيهفکر
   .یسپ اني شنەخراپن. ر انيباشن  مووهھ هکورد ک کووەو ت،ێنێنرخەيد یگشتهب تێکرەد

 يهانواێيو پ تێنرێزهبەداد کانۆڤهمر هیتاک هکتا یئاست ۆب گۆاليد زمدايو ھومومان کيتۆنۆرمێھ يیفهلسهف هیقوتابخان هل 

 کانۆڤه. مرنێدانان گۆاليد ۆب کيهندهلبۆپ چيو ھ تێردرۆگەد  کهيد یکۆڤێمر ۆب  وه کهۆڤێمر هل گۆاليد یوازێش هک

 هقوتابخان مه. ئ ەوهتێبەد کينز کانهتهباب هل دايستيالير یکەيهوێچوارچ هلو  تێندرێنرخەد يڤیکتەبژۆس یکێبوونهھ کووەو
 هینيشێو پ ستاێئ یروونەد یوشەر یرچاوگرتنهبهل هب گۆاليد یوازێش زم،يندواليئ هیقوتابخان هڵگهھاوکات ل ييهفهلسهف

  .کاتەد یاريد کانۆڤهمر

 یاڕرويو ب گاکانهڵمۆک کان،ۆڤهمر هک تينرێنرخەد دايگشت یکەيهويچوارچ هل گۆاليد زمدايڤيکتهلۆک هیقوتابخان هل 
 هب رنجدانهسهب ت،ێبرەد کارهب کانەکھاتووێپ هگۆاليد ینجامهئ هل اکانڕرويب یزهنتهو س تێندرێنگهسەدهڵھ ،یگشت
 کهڵک گۆاليد هل يڤکتهلۆک یکێبوونهھ ۆب زميڤيکتهلۆک هواته. ککداێتهباب هل ینيه� ێو ب ینێرهئ ،ینێرهن یفکر

 ستھاتوو،ەدهب یرۆفاکت ینجامهئ هو ل ەوهبکاتۆک گاهڵمۆک وێن یکانەو فکر چوونۆب یکهيهب کيه تاهھ تێگرەردەو

 شێپ گۆاليد یزميکانيم زم،يڤيتەزۆو پ زميلۆھ یتيهفکر هب رنجدانهسهب داهيهقوتابخان مهبکات. ل يیاريد ۆیخ یستهبهم
   .تێوهکەد

 نيتوانەد ،ەوهبنەدۆک کداێسيجلهم هل لهگ یرانهنێنو کدايکاتهل ،هيهھ یگشت یواتا نومێ. پلتێنێستەدەرهپ مداۆنێپل هل گۆاليد
  .نهکەد ۆو گفتوگ ڕمشتوم کيتهباب رهسهو ل ەوهبنەدۆک نومداێپل هل ەوهئ هک نڵێيب

  

  نييو ئا گۆاليد *

 مهئ ۆب یايج یکێنيروانێو ت گۆاليد رهس هتێرژهپەد کان هييف لسه فه هقوتابخان یباق کووەو شينييباسمان کرد ئا کوەروهھ
 ەو کردار ەوهتێپارەو د کردنهقس هتێوهکەد ۆیخ یخودا هڵگهل ۆڤر. متينێنام یواتا گۆاليد نداييئا وێنه. لهيهھ همکهچ
 هسهک وهئ هڵگهخودا ل ەیوهئ رهبهل ت،ێرناگرەو يڤیکتەبژۆئ یکێمە7و شدايمان کاتهھ هل مه7ب کات،ەد وهيڕەپ کانييهنييئا

 کووەو ره. ھەوهگۆاليد هیانخ هتێناچ همهئ هواتهک ،هيڤێپەد کێنيه� اين و ته ييهن ئاراداهل يینيه. دوو�ەوهناکات هقس

 رهھ نداييئا وێن هل ەرۆمجه. بتێد یدهندا بيهدوو � وانێن هل ژێوتوو اني ەوەو دژکرد ەوەکرد هل گۆاليد کراێپ ەیئاماژ
 ەڵێد نييئا هل ەژێوتووو مهب کيزيتافێم يیريۆت �مه. بهگۆلۆنۆم یکێوازێش نداييئا هل هواته. کييهن کێمە7و و هيهھ هقس



 هل یکيزيتافيم يیفکر یکێبوونهھ هڵگهل هک تێنرەداد گۆاليد هب هتڵهحا مهئ دايکيزيتافێم هیشێندهئ وێن هل .گۆاليد
  .کاتەساز د کييهندەوهيو پ ەوهتێگرەردەو ۆیخ یمە7و لھاميئ کوەو داهکيد یکينێشو هو ل يهدا یندەوێپ

 یگۆليۆتر هب هک ۆڵييهق ێس یکێمانێپ ت،ێد کێپ شهب ێس هل هک هيهھ شمانهک یکێوازێش گداۆاليد یکانەوازێش وێن هل
. تێسترهبەد کێمانهيو پ تێندرێنگهسەدهڵھ کێتهباب ،ەوهنيه� ێس هو ل هييهشۆگ ێس یکێستروکتور یگۆليۆ. ترەناسراو

   .تێسرهبەد ۆڵیق ێس یکێمانهيپ داهوانێن مه. لداۆڤو مر رهامبهيخودا و پ وانێن هل هيهھ ەوازێش مهئ نداييئا هل

  

  گۆاليد ینستتوا *

 ینيه" �ه"وش هل کێ". کاتەوە"فکر" و "کرد ه. واتنيکتريه یرهواوکهو ت ۆتانوپ هک هنيهدوو� یگرهڵھ گۆاليد هیوش
 یندهھەر وەره" به"وش یديئ تێبکر رهسهل يیداگرێو پ تێردرێبگ رچاوهبە" وەوە"کرد اينهو ت تێدرڵ"فکر" دابما

 ێل ەیوەو کرد هشێندهئ ینيه� یگرهڵھ هتێبب اينهت هوش رهگهئ ەوهکيد یکيه� ه. لتێچەد ی"یخوازەوە"کرد
 هتێبب ێناکر ەوەو کرد هشێندهئ یکانهنيه� هل چکاميھ هکيد یکيهواتاه. بنجامهئ ێب یکهيهمهگ هتێبەد گۆاليد ،ەوهتێندرێبست

  .هکيد یوهئ يیقوربان

  

  گۆاليد یبوونهھ ینگيگر *

 وهو ئ تێنيبەد ەوۆيهخ هب زنهم یوتنهشکێپ يهگاهڵمۆک وهئ تێبکر یدهب هستانهربهس گۆاليد هک کدايهلگاهمۆک هل
 ناوێپهل هوتهستکەد ینانێستھەدهب ۆب کوهڵب ،يهن ته7سەد هڕیش ۆب گۆالي. درواتەد موکراتبوونيد وەرهب گاهڵمۆک

 یشتنهيکگيههب وانێن یپرد گۆاليد هک نڵێيب تێکرە. دگرنەردەو کهڵک هزميکانيم مهل هک هیسانهک وهئ يیندەوەرژهب
 هل هواتهک کان،ەفکر یزێنتهس ینانێستھەدهب ۆب هکێزميکانيم گۆاليد کراێپ ەیئاماژ شەوەرهس هل کووەروه. ھهکانەفکر

 ۆڤمر ێ. کاتهنيگر کۆڤێمر مووهھ ۆ. ئامانج بتێبەد انيشيوتهستکەو د نهگەد کهيهب کانەفکر ەوهگۆاليد یگاێر

بگات.  ۆیخ ی ئامانجه وهتا ب ھه ەوهبکات یتاق کانڵهکانا مووهھ تێبەد هک يهيهواتا وهکا ب ده يیاريد ۆیخۆب کێئامانج
   .بگات ێیپ تێوەيهد ۆڤمر هک هیئامانج وهب شتنهيگ ۆب تێندرێبھ کارهب تێکرەد هک ی نه7کانا وهل  کهێکيه گۆاليد داەرێل

 شەوهئ ون،هشبکێپ ەوهکهيهب نکايهتيهه7مۆک هنيه� مووهھ هک هستيوێپ ک،يموکراتيد یکيهگاهڵمۆک ینانێھيدهب ۆب
. هشۆڕش مهئ ینانێھيدهب ۆب تێب کيهگاێر تێتوانەد گۆاليد شۆيهب ره. ھهيهھ یتيهھنێز یکێرشۆش هب يیستيوێپ

 گاهڵمۆک هک کاتەدەوهب ە" ئاماژايپۆتيۆ وەرهب کيهگاێ"ر یوێنهب داۆيخ یکێرتوکهپ ه" لرێبو ني"مارت يیمانڵئا یفۆلوسيف

  . هي ھه یواتا داەوهبوونۆک هل یمووهھ هنيقهراست یانيژ ھاەروهو ھ هيهھ رشۆش هب يیستيوێپ رامەردهب

ھابرماس  هک ەيهئاماژ ێیکرد. ج یرۆز یکەيهوهنيلۆکێل ن،يۆکاسيمونۆو ک گۆاليد تهباب هل یمانڵئا یسوفهليف ھابرماس
 دايکانەوهنۆڵێکێو ل چوونۆب رويب رهسهل یروونهب همەردهس وهئ يیرهگيکار ا،يژەد دايھانيج یمهدووھ هڕیش یکات هل

 گاهڵمۆک يیاريزان یئاست هستيوێپ هک کاتەد ەوهباس ل گاداهڵمۆک وانێن هل ۆگفتوگ تهبابه. ھابرماس لەوهتەداو ینگەر

. تێبکر نيۆکاسينيمۆو ک گۆاليد هب کانهشێک یرکردنهسەو چار گۆاليد یکانەوازێش هب رکەد هک تێب ێرهسهل ەندەوهئ

 ەئاماژ ھاەروهھ س. ھابرمایژەدژواردا د یکێرانهيق هل يهگاهڵمۆک وهئ هوکاتهئ ت،ێنائاشنا ب همکهچ مهب گاهڵمۆک کێکات
و  يهبوا ێرهسهل انياريزان یئاست ،همانەردهس مهئ یکانۆڤهمر رهگهئ ،ەڵێو د کاتەد یھانيج هڕیش ردووکهھ هب

. ھاوکات یھانيج یمەدوو هڕیش هن و کراەد یھانيج یمهکيه هڕیش هن وکاتهئ ،يهبوايناس انيگۆاليد یکانەوازێش
 یتيهفکر یپاندنهداس ۆب کردنەندهپروپاگ هب تدارانه7سەد ەڵێو د کاتەد کانۆڤهمر یتانهڵهخهڵھ هب ەیھابرماس ئاماژ

 وکاتهئ ت،ێب رزهب کانۆڤهمر يیزانا یو ئاست تێب رهگه. ئنهبەد کيهاستڕنا مووهھ ۆب ناهپ گاداهڵمۆک رهسهب انۆيخ

. ھاوکات نۆناخ کانيهاستڕنا یويو فر رنێبژەدهڵھ هکهراست گاێو ر رنێژەوەدهڵھ کانهوتهچ هل انکيهراست کانهتاک
 هئامانج ۆب انيکانۆڤهمر تدارانه7سەد نۆچ هک کاتەد ەوهو باس ل خواتەد یستيناز یمەردهس ۆب تهفهھابرماس خ

  .یقوربان ەانکردەيو د ناێھەد کارهب کانهوتهچ

  

  گۆاليد یکانهپينس پره *

 شدايمانکاتهھهو ل يیتيهه7مۆک یکێتهباب گۆاليد ه. واتزراونهدام گۆاليد یماهبن رهسهل کانييهتيهه7مۆک ييهندەوێپ

 هو ب کخستنێر هینيبنچ گۆالي. دیتۆيهخهب تهبيتا یپينسێپر کهڵێمۆک یگرهڵو ھ هکانەفکر یشتنهيگ کهيهب یزميکانيم
. زنێبپار یکانهپينسێپر گداۆاليد هل ەئاماد یکانهنيه� هک تێگرەدۆخ ۆیخ یواتا به گۆاليد کێکات هکانەکار یکردنيساز

   :هل نيتيبر  پانهينسێو پر له کێش به

  .رانسهلۆت     •

  .همانيگر شێپ یبوونهن     •

  .گۆاليد یتهباب رهسهل ستيوێپ يیاريزان     •

  .گداۆاليد هل شدارهب یکانهنيه� یھاوئاستبوون     •

  .کێپاندنهداسۆخ هشنهچرهھ هل پاراستنۆخ     •

  .گۆاليد هینيمەز یباربوونهل     •

  .گۆاليد ینێکات و شو یرچاوگرتنهبهل     •



  .گداۆاليد هل شدارهب یکانهنيه� یزگرتنێر     •

   .رهرامبهخود و ب یچوونۆب رويب هئاگاداربوون ل ن،يه/�سهک ینيناس یستبوونيوێپ    •

  .گداۆاليد یکانهنيه� یبژاردنهڵو ھ ەوهرکردنيفکر و ب هل یئازاد یرچاوگرتنهبەو    •

   .گداۆاليد هل شدارهب یکانهنيه� یکانيهندەوەرژهب یرچاوگرتنهبەو    •

  .چوونهڵکھێو ت یتيهدوژمنا ێیجهب گۆاليد یماهبن هب نانێھەڕباو    •

  .اوازيج یاڕرويب یبوونهھ یکردنڵقبوو    •

  

  گۆاليد یچۆب

 گۆاليد دا هۆڕبگ ايم دن . لهێن هي گه و کولتوور ده گاڵ مهۆتاک و ک  زن به مه یکێسار خه راداێخ ۆڕیبگ یايدن له بوونۆڕگ نه
.  وه ته داوهينگ کاندا ره و کولتووره ت هييو شارستان گاڵ مهۆک  له کێش به و له وتن شکهێپ ینێو ھه  تهۆب ک هييستيوێکو پ وه

 یکان ره وهێپ  کام له چيو ھ ێداخراودا ناگونج یکێت هييو شارستانکولتوور  ی وهێچوارچ حازر له یچاخ یکان هييرانکارۆگ
 ێیپ به ێو پ  رداھاتووه سه به یانۆڕگ گاکانڵ مهۆک یلي . خواست و مهێنێنگ سهيل ھه ێستووش ناتوان قبه چه یگاڵ مهۆک

  له  مه رده و سه ئه یکان نه هي� ن،ي بکه يیکار شهيپ یچاخ چاو له  که  نموونه ۆ. ب وه تهۆرفراوانتر ب و به تر دهێز کان وتنه شکهيپ

 یبازدان یکارۆزن ھ مه یک هييانکارۆڕگ ، وه نهي کبدهێ.... ليیاسيو س یزانست ،یئابوور ،یت هي7 مهۆک یکان موو بواره ھه
 یکان وارهموو ب ھه ک هييانکارۆڕ. کنداڤينا یکان ده سه يیکيتار یچاخ یانيژ  له  بووه ۆڤيیمر یگاڵ مهۆک یر به رله سه

 یستميله س انۆڕر گ سه  نهێست بخر ده ێکر ده  . کهکاند تهڵ ھه  وه بناغه  ر له ھه یکێمووشت ھه  که  وه گرته یگاڵ مهۆک
 ڕی گهڤ ته یدانڵرھا سه کان، هييماد ڕ وپه ئه  خه هيبا  ت به باره سه انۆڕگ گا،ڵ مهۆک یکان نهيچ یانۆڕر، گ ماوه جه يیند رمه باوه

دا  م بواره ر له ھا ھه روه و ھه کان رهۆراوجۆج  لقه یو دروستبوون نييئا  له نيروان یرۆج له انۆڕگ ،یت هي7 مهۆک ێینو
 یکان ده پاش سه ت بهيتا  به ژووێم يیژاێدر  به ی انهيي نهيبنچ  هييانکارۆڕو گ گشت ئه  هێيم پ کرا. به نييئا ۆب ێنو ی وه کدانهێل

 اني يیند وهي دانوستان په ێ. کات ئاراوه ھاتنه  وه هييند وهي دانوستان و په ێیر  . له وه گرته ۆڤيیمر یگاڵ مهۆک یر به رله سه نڤينا

  ز له گه ره کڵێ مهۆک رۆم تاز که دايکتر هي ڵ گه له  وه وبوونهڕ رووبه  له کان نه هي�  که ێگر رده سه گۆاليد ی که هييواتا زانست به

 ی کهيد یکان ستمهيس اني ستميس ڵ گه له  وه وبوونهڕ رووبه  له کان ستمهيس اني ستميس ی رهۆجو ر به گرن. ھه رده وه یکتر هي
ن.  که ده  شه گه رۆم تاز که انۆيخ وانێن یکان دانوستاندنه ی راده ێیپ و به ێب ده انيير گهيکار یکتر هير  سه  له یر ورووبه ده
 واز،ێش ی ربهۆز ، وه نهێندرێبخو  وه هييناس شانهين یروو  و له کينز انير دوو یکان و کولتووره گاڵ مهۆک  له  وه وردبوونه به

  هۆيوخ راسته یک هي ئاماژه  مه ئه ،ێندريب ده کاندا هييشارستان گاڵ مهۆک یباق  له کان هييکولتوور  شانهين ت،ير داب و نه ن،ييئا
م  ئه ێنگب . ره هي ھه دايکتر هير  سه  له انيير گهيوام کار رده به کان ته هييشارستان وورو کولت گاڵ مهۆک  که ی هييو راست به

   . وه نگ بداته ره اوازدايواو ج ته یبوار  له ش کردنانهێکارت

  

  :زێاوڕ په

  .. چاپه ی ئاماده  ) کهگۆالي(د یناو رێژ  له کێبێکت ۆب  کورته یک هييرا به  م وتاره ئه *


