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كَيشة  لة  �يا�يكر��  وَيستَيكى 
َ
هةل ���طرتنى  بةبَي 

نة�يتةكا�،   �  �سياسة طة� 
َ
كؤمةل بنةِ��تييةكانى 

نو�سينة��& مَيذ�� ناكرَيت.
وَيستة( بؤ خؤ& توخمَيكى كةسى 

َ
���طرتنى ئة* هةل

ماناية  بة�  ئةمة   *
َ
بةال ��طرَيت،  لة خؤ  بةهَيز  (شخصي) 

ناية� كة نا��ِ�4كى كا�& مَيذ��يى سة�لة بة�& بريتيية لة 
ثَيويستة  ��ينو�سَيت  مَيذ��نو�6  ئة��&  نيطا)،  (طؤشة 
بابةتيانة بَيت9 هة�كاتَيك بؤضو�نَيكى كةسى لة مةِ� كَيشة 
بكاتة��،  ِ���نى  كر�  سة�با�  ئةخالقييةكا�   � سياسيي 
ضونكة ِ��� ثَيشنيا��كانى ���با��& ِ������� مَيذ��ييةكا� 
بذ���نى 

َ
هةل هة�ضةند�  نيية.  ��ئياكانى  سر�شتي  هةما� 

سة�  لة  ينة��يا� 
َ
لَيكؤل مَيذ��نو�6  ِ�������نة&  ئة� 

��كا� بة بة�����ميي � تا ِ����يةكى ?4� خؤ< لة خؤيد� 
* ئة* ��ستنيشاكر�نة 

َ
��ستنيشانكر�نَيكى كةسيية، بةال

كةسيية بة ِ����يةكى ?4� لة ثر4سة& �َيناكر�نى سر�شتى 
ةتةكة��ية� ���& ��ستنيشانكر�نى بابةتةكة.

َ
حال

اليةنة��  هةندَ&  لة  كةسي  ��ستنيشانكر�نى 
?�نستيي سر�شتيش ثر4سة&  ����كة& جيا��?�، ضونكة 
كةمى  ال&  كو 

َ
بةل نيية،  ِ�������كا�  كؤكر�نة��& 

سة�  كة�تؤتة  بذ���نى 
َ
هةل ِ�������كا�،  كؤكر�نة��& 

شوَين بايةخى ئة� كةسة& كؤيا� ��كاتة��� سة� طؤشة 
نيطايةكى �يا�يكر��. 

?�نستييةكة  بֲר�4?�  كة  با��   �� ?�نستييشد�  لة 
مانا&  ئةمة(   ،���كا ��ستنيشا�  طؤشةنيطاية  ئة* 
 ������ِ لة  كؤتايية  بَي  Eما��  ئة�  نَيو  لة  ئَيمة  ئة��ية 
ال&  بة  كة  د�بذَيرين 

َ
هةل ئة��نة  تةنيا   ������ِ  &���ِ  �

خؤمانة�� طرنطن � بة شَيو�يةكى ثَيشو�خت كة* تا ?4� 

بؤية  �يا�يكر�����،  ?�نستيي  بة بֲר�4?�يةكى  ثةيو�ستة 
لة  يةكَيك  كر�  باسم  مجؤ��&  لة  بֲרكر�نة��يةكى   &���
قوتابخانة& بֲר�4?� ?�نستيييةكا� طةيشتة ئة� ئةنجامة& 
ئَيمة   �  ���كا ة 

َ
جول با?نةيةكد�  لة  بة�����*  ?�نست  كة 

 H���هيض ناكةين، هة Jبة بة�����ميي لة كلك بز��ند� ث
?�نيا�يمانة��  لة  ناتو�نֵר  ضونكة  طوتويةتى1،  ئيدنطو� 
لة  خؤما�  كة  نةبَيت  ئة��نة  تةنيا  ���بهَينֵר،   ������ِ
بةهَيز  بيانوييةكى  ئةمة  نا��.  ��ما�  بֲר�4?���  شَيو�& 
نيية. ِ��ستة بة شَيو�يةكى طشتى ئَيمة تةنيا ئة� ِ�������نة 

لة نو�سينة��� مانا� مَيذ����

كا�� ثؤثة�
لة عة��بيية��: ساما� حسَين ئةحمة�

كا�� ثؤثة�كا�� ثؤثة�
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د�بذَيرين كة ثَيشو�خت ثةيو�ندييا� بة بֲר�4?�يةكى 
َ
هةل

* ئةمة ئة�� ناطةيةنَيت، تةنها ئة� 
َ
�يا�يكر����� هةية، بةال

��كة�  بֲר�4?�كة  ثشتطֲרيي  كة  د�بذَيرين 
َ
هةل ِ�������نة 

يا� ��H ���با��كر�نة��يةكى بֲר�4?�كة ���.
ِ�������نة   � لة   O4مر ئة��ية  ?�نست  ميتؤ�& 
َيتة�� كة تو�نا& ثش�Jِستكر�نة��& بֲר�4?�يةكيا� 

َ
��كؤل

ئيد&  بֲר�4?�،  بذ���نى 
َ
هةل ��طوترَيت  ثَيى  ئةمة  هةية، 

بة  نيية،  تَيد�  ة& 
َ
هةل بֲר�4?�كة  ئايا  َيتة�� 

َ
��كؤل  �� لة 

بֲר�4?�كة  بةثَيي  ِ�������كا�  ئة��&  طريمانةكر�نى 
بذَير����� � ثشتطֲרيي بֲר�4?�كة ��كة�، هة�كاتَيكيش 

َ
هةل

ثش�Jِستكر�نة���  ةكانى 
َ
هة�ل بة��نطا�&  بֲר�4?�كة 

تاقيكر�نة��& خؤ& بو����، ئة� كا� لة �� ثJ ��بَيت 
كة  بَيت  بؤضو�نة  ئة�  ى 

َ
بةتال ���با��كر�نة��يةكى  تةنيا 

ثَيشو�خت بِريا�& لَيد����.
�������كا� ئة�كاتة ثشتطֲרيي لة بֲר�4?�كة ��كة� 
نا���ستى   � بن  طةP سة�نةكة�تو�نة 

َ
هة�ل بة��نجامى  كة 

طةكانى تانة��� لة 
َ
ثَيشبينييةكانى ���كة�َيت، ئة�كاتة بةل

بֲר�4?�كة، لة بة����Eنديى بֲר�4?�كة�� ��بن.
ثش�Jِستكر�نة��&  تو�نا&  من  بةتَيِر���نينى  كة��تة 
ئايا  �يا�يد�كة�  ئة��  بة��4خستنة��&،  بֲר�4?�كة� 
َيت هةمو� 

َ
بֲר�4?�كة ?�نستييية يا� نا، ئة� طو�تةية& ��ل

��بنة��،  بֲר�4?�كة  ���بة���&  تاقيكر�نة��نة&  ئة� 
ى ثش�Jِستكر�نة��& بֲר�4?�كة�، ئةمة كليلي 

َ
ئة��نة هة�ل

ميتؤ�& ?�نستييية. مَيذ��& ?�نست بةمجؤ�� ثشتطֲרيي لة 
تَيطةيشتنى ميتؤ�& ?�نستيي ��كا�، مَيذ��& ?�نستةكا� 
 &��� لة  ?�نستييةكا�  بֲר�4?�  كة   ������خا بؤما� 
ئة?مو�نة�� ��تد�كرَينة��� ��تكر�نة��& بֲר�4?�كانيش 
ثَيد�طر&  ناتو�نֵר  كة��تة  ?�نستيية،  ثَيشكة�تنى  هؤكا�& 

لة با?نةيى ?�نست بكةين.
 ئة��شد� ئة� تَيِر���نينة ����ستَيتة سة� كر4كى 

َ
Qلةطة

ِ��ستي، كة ��ستة طة� بطوترَيت �ير�سةكر�نى ?�نستييانة& 
بذَير�����كا� بةِ����يةكى ?4�� بةبة�����ميي 

َ
������� هةل

وَيستة 
َ
ثشت بةبֲר�4?�كا� ��بةستَيت ��تو�نرَيت ئة* هةل

بة  بةبة�����كر�نى  ���نبكرَيتة��،  با(  بةِ�َيطايةكى 
بֲר�4?�&  ��طوترَيت  ثَيي  كة  ئؤتؤمبيل  ضر�&  تيشكى 
تيشكى ?�نستى لة بة��نبة� بֲר�4?�& لة خؤطر& هؤشيا�& 

(�لوعا9 �لوعي).
ئة� شتة& بة ِ���نى تيشكى ��كة�َيتة سة� كة�تؤتة 
سة� شوَينةكة& بة��نبة� تيشكةكة� ضؤنييةتيي بينينما� 
تر  شتى   � ِ��نط   � ضِر&  بة  ثشت  هة���ها  بؤ&، 
 �4? بة�ِ���يةكى  ?�نستى  بֲר�4?�&  ئة�ها(  ��بةستَيت، 
 � Uثشت بةتَيِر���نֵר � بايةخى ئَيمة ��بةستَيت. ئة� باية

تَيِر���نينانة( ثةيو�ندييا� بة� بֲר�4?� يا� طريمانةية�� 
بֲר�4?�&   *

َ
بةال يبذَيرين، 

َ
هةل ��مانة�َيت  ئَيمة  كة  هةية، 

?�نستى هة���ها ثةيو�ند& بة� ِ�������نة�� هةية �ير�سة 
يا�  بֲר�4?�كة  جياكر�نة��،   H�� ��كرَيت  ��كرَيت. 
��بنرَيت،  يو 

َ
خةمل ��يةكى  يا�  تَيِر���نֵר  بة  طريمانةكا� 

ى ��ِ�شتنى بؤضو�نةكانما� 
َ
لة � مة���ية( كة تَييد� هة�ل

���� شتَيكما� ��بَيت كة بةطريمانة& كا� ��ضَيت، ��تة 
ِ�َيكخستنى   � بذ���� 

َ
هةل بؤ  كة  �يا�يكر��  طريمانةيةكى 

بؤما�  ثَيويستة   *
َ
بةال  ،����� يا�مةتيما�  �������كا� 

طة�  هةبَيت  (طريمانة)  يا�  بֲר�4?�  كةناكرَيت  بَيت   ����ِ
كا�  بةطريمانة&  بة�����*  يا�  نةبَيت  كا�&  طريمانة& 
 *

َ
نةمَينَيتة��. ضونكة بֲר�4?�& كؤتايي بو�نى نيية، بةال

�������كا�  ِ�َيكخستنى   � بذ���� 
َ
هةل لة   Hبֲר�4?�ية هة� 

بذ����يية& 
َ
هةل سر�شتى  ئة*   .����� يا�مةتيما� 

�يا�يكر��  بةمانايةكى   –  �لَيد�كا  &�� �ير�سةكر�نيش 
كة  بة�ماناية&  �َيذ�يى  بَيت،  ِ�َيذ�يى  �ير�سةكر�نَيكى   –
ئَيمة �ير�سةكر�نَيكى جيا��?ما� ��بو� طة� تَيِر���نينَيكى 
سر�شتى  ئة*  ��كرَيت  هة���ها  ببو�ية،  جيا��?ما� 
لة   �بكا با��ِ�ما�  لة  كا�  �ير�سةكر��  بذ����يية& 

َ
هةل

ثَينا� خزمةتكر�� بة �ير�سةكة بَي ئة��& كا� لة كَيشة& 
ئة��  ماناية(  بة*   ،�بكا �ير�سةكة  ناِ��ستى  يا�  ��ستى 

((��ستي)) �َيذ�يى نيية.
�ير�سانة&  ئة�  تة���&  بذ����يى 

َ
هةل سر�شتى 

ةمةند& بَي كؤتايى � ئيمكانى 
َ
ثَيشكةشيا� ��كةين لة ���ل

هةية  ئَيمة��  ��نيا&  لة  �������نة&  ئة�  اليةنبو�نى  فر� 
كؤتايية(  بَي  بِر�  ئة*  �ير�سةكر�نى  بؤ  ��نوَينَي.  خؤ& 
بة���مد�  لة  بةكؤتايى هيضما�  لة Eما��يةH �شة&  جطة 
لةبة�  ��بَيت،  �ير�سةكر�نما�  تو�نا&  ئة�سا  نيية، 
ئة��& ئة�� �يستى بة�����ميي ئَيمةية� �ير�سةكةشما� 
بةبة�����ميي �ير�سةكر�نى ناتة��� ��بَيت � تةنيا ��بَيت 
�ير�سةكر��  بؤ  كة  ������طةلَيك  بذ���نى 

َ
هةل بةثر4سة& 

يا�مةتيد��ما� ��بن.

لة  بذ���� 
َ
هةل ثر4سة&  لة  خؤبو����  تةنيا   Hنة بؤية 

خانة&  ��ضَيتة  �يا�يكر�����  طؤشةنيطايةكى  ِ����نطة& 
ى ئة* خؤبو���نة( 

َ
كو ثَيويستة تةنانة� هة�ل

َ
ة��، بةل

َ
مةحال

نة��ين، ضونكة طة� لة مة�� سة�كة�تو� بو�ين ئة�� ئة��& 
كو 

َ
بةل نابَيت،  بابةتيانة  �ير�سةيةكى  ��كةين  ثَيشكةشي 

��بَيت،   ��Jنةبةس ثَيكة��   &�Eستة���� َيك 
َ
كؤمةل تةنيا 

كة��تة ثَيشكةشكر�نى طؤشةنيطايةكى �يا�يكر�� مةسةلة 
خؤبو���نة(  ى 

َ
هة�ل  * لة  ناكرَيت،  خؤلَيبو���نى  يةكة 

ةتَينَيت � ��بَيتة خا��� 
َ
جطة لة ��& مرO4 خؤ& ��خةل
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بة�هة*  تر  ضي  ناهؤشيا��نة   � ناِ��خنةيى  تَيِر���نينَيكى 
.�ناية

بةسة�   �تايبة شَيو�يةكى  بة  هةمو�&  ئةمانة 
كة  كؤتايية��  بَي  ة 

َ
((ِ��يةل بة�  مَيذ��ييد�  �ير�سةكر�نى 

َيت: 
َ
��ل شؤبنها��   H�� �����ضَيت.  ِ��ست  هةيةتى)) 

ة لة مَيذ�� � لة ?�نستةكانى تريشد� خؤبو���� – لة 
َ
مةحال

طؤشةنيطا. طريمانةكر�نى ثَيضة��نة( بة��& كة ��كرَيت 
بةبَي طؤشةنيطايةكى تايبة� كا�بكةين تةنيا ��بَيتة ماية& 
ئةمة(  ِ��خنة،  بة  كةمبايةخد��   � بر��  خشتة  لة  خؤ 
ئة�� ناطةيةنَيت كةئَيمة سة�ثشكֵר لة بة��4خستنة��& 
ِ��ستى   & مةسةلة  بة  طرنطى  يا�  ��مانة�َيت،  ئة��& 
يا�  ِ�������كانى  مَيذ��يى  �ير�سةيةكى  هةمو�  نة��ين، 
بةبة�����ميي  كة  ئة��شد�   

َ
Qلةطة ناِ��ست  يا�  ��ستن 

�ير�سةية  ئة�  ناِ��ستى   � ��ستى  بة�يا�يكر�نى  طةيشتن 
ئاسا� نيية.

بة* ����ية مَيذ�� � ?�نستة سر�شتييةكا� –��H فيزيا 
نَيو��  لة  بكةين  بة�����َيك  * طة� 

َ
بةال نمونة كؤكن –،  بؤ 

ة& 
َ
ة& كة طؤشةنيطا لة مَيذ�� ��يطؤِ�َيت � ئة� �4ل

َ
ئة� ِ�4ل

 H�� ��كةين.  بة�&  جيا��?&  ��يطَيِرَيت،  فيزيا��  لة  كة 
بينيما� لة فيزيا�� ئاسايى طؤشةنيطا شَيو�& بֲר�4?�يةكى 
 ����� بذ���نى خؤ& 

َ
هةل بو��&  كة  �����طرَيت،  فيزيكى 

مَيذ��  لة  كةضي  نوَ&،   Pطة������ لة  ينة�� 
َ
لَيكؤل ِ�َيي  لة 

ثةيو�ندييةكا� بة* ئاسانيية نابَيت.
كة  ة& 

َ
ِ�4ل  � لة  ���تر  بةشَيو�يةكى  با  ئَيستا 

فيزيا  با  سر�شتييةكا�  ?�نستة  لة  يةكَيك  بֲר�4?�كانى 
��بينֵר  لَير���  ِ��بمَينيت.  ��يطَيِرَيت  نمو�نة  بؤ  بَيت، 
��طةيةنن،  بةجَي  جؤ���جؤ�   Pئة�كطة بֲר�4?�نة  كةئة* 
* بةجؤ�َيك بةيةكة�� بةس���J كة يا�مةتيما� ����� 

َ
بةال

 � يةكة–   Hبةية بكرَيت  –��تا  ?�نست  يةكخستنى  بؤ 
شبينيكر��  ثَيَ ���تريش   � �������كا�  لَيكد�نة��&  بؤ 

.�بةهؤيانة�� يا�مةتيما� ����
لَيكد�نة���  بةكَيشة&   �سةبا��  *���� بةخؤ*   >َ�ِ
���بطر*:  كتَيبةكانم  لة  يةكَيك  لة  بِرطةية  ئة*  ثَيشبينيى 
لَيكد�نة��يةكى  �يا�يكر��،  ������َيكى  ((لَيكد�نة��& 
 ،�?�نستييانة، ��تة ��ستة���EيةH ������كة ��سف ��كا
ثة���َيزخر��&  مة�جطةلَيكى  ياسا�  لة  هَينجا� 

َ
هةل بة 

طرتنى 1 كيلؤطر�* 
َ
ة بة هةل

َ
َيֵר ئة� ��يةل

َ
����ِ�َيذ�َيت. ئةطة� بل

كيلؤطر�مى  ئة��& 2  بة�  لة  ةكة 
َ
��يةل ثا�ضة   � ��ثسَيت 

ةكةما� 
َ
��يةل ثسانى   &������ بةمجؤ��  ثسا،   �طر

َ
هةل

ئة*  لَيكد���تة��،   ( (علة  (هؤكا�&)  لَيكد�نة��يةكى  بة 
لَيكد�نة��ية( ��� بة( لةخؤ ��طرَيت:

ياسا  مؤ�كى  هةية  طريمانةيةكما�  1.طريما� 

ةكة 
َ
َيت ئةطة� ��يةل

َ
سر�شتييةكانى هةية، ��H ئة��& ��ل

طرَيت ��ثسَيت.
َ
كةمJين ����& قو�سايى هةل

 � يةكاليֵר  كة  ���بطرين  ��ستة���Eنة  ئة�  2.با 
مانبذ��� 

َ
هةل ئَيستا  كة  هةية   ��������� بة�  ثةيو�ندييا� 

ةكة 
َ
��يةل كة  ����ية&  كةمJين  (ئة�  َيت 

َ
��ل ئة��&   H��

َيت 
َ
��ل ئة��&   � كيلؤطر�مة)   1 يبطرَيت 

َ
هةل ��تو�نَيت 

كيلؤطر�مة)   2 يطرتو�� 
َ
هةل ة 

َ
��يةل ئة*  قو�سايية&  (ئة� 

لة كَيشة طشتييةكاند� � مة�جة ثة���َيز�كانة�� ��تو�نֵר 
بة* ���كة�تةية(  ة ��ثسَيت 

َ
��يةل ئة�  ئة�� ���خةين، 

��طوترَيت (ثَيشبينيي، تنبؤ، Prognos) ��( با�� نا�& 
وَيستة& ئة� 

َ
َيֵר ئة� هةل

َ
مة�جة ثة���َيزييةكا� يا� ���تر بل

مة�جانة �ير�سة& ��كة� بنَيֵר (هؤ) (علة )& �������كانى 
جَيي باسن � نا� لة � �������نة& كة لة ِ�َيى ثَيشبينيية�� 

.(Qمةعلو) ير�سة ��كرَين بَينֵר�
َيֵר با�كر�نى قو�ساييةH كَيشةكة& 2 

َ
بؤ نمو�نة ��ل

طرتنى تةنيا 1 كيلؤ 
َ
َيك كة تو�نا& هةل

َ
كيلؤطر�* بَيت لة ��يةل

ةكة ��بَيت. لة * شيكر�نة��& 
َ
طر�* بَيت هؤ& ثسانى ��يةل

بؤ  جؤ���جؤ�ما�  شتى   �4? هؤكا�ييةشة��  لَيكد�نة�� 
قسة  ��ها  بةشَيو�يةكى  (ناتو�نֵר  يةكة*  ���ند�بَيتة��، 
لة سة� علة � مةعلوQ بكةين، ضونكة ������ ��بَيتة هؤ& 
طشتييةكا�  بةياسا  ثشتبةستن  بة  تةنيا  تر�   &������
ياسا  ئة*  طشتى  بةشَيو�يةكى  كة&،  مةعلولة  ��بَيتة 
ئاساني  بة�  لة  كة  بةجؤ�َيك  ئاسانن  هَيند�  طشتييانة 
يا� ��كةين، لة بر& ئة��& بةهؤشيا�يية�� بةكا�يا� 

َ
قبول

بهَينֵר. 
بֲר�4?�يةكى  بةكا�هَينانى  كة  بينيما�   :*����
������َيكى  لة  كر��  ثَيشبينيي  بةمةبةستى  �يا�يكر�� 
بֲר�4?�كة  كة  اليةنة&   � لة  جيا��?�  اليةنَيكة  �يا�يكر�� 
بةكا��َيت،   ������ هةما�  لَيكد�نة��&  بةمةبةستى  تَييد� 
لة بة� ئة��& ئة� بֲר�4?�ية تاقيد�كةينة�� كة تَييد� ئة� 
بةكر����  �������نة&  بة�  كة  ��كةين  بة�����  �������نة 
شيكر�نة��كةما�  ئة��  كر���،  ثَيشبينيي  ��ما�ين  تَييا� 
تاقيكر�نة��&  ضؤنييةتيي  ئة��شة��   

َ
Qثا لة 

بֲר�4?�كانيشما� بؤ �����خا� � كاتَيك كة بֲר�4?�يةكى 
لَيكد�نة��  يا�  �يا�يكر�� � بةمةبةستى ثَيشبينيي كر�نى 
 � بايةخما�  بة  ئة�� ثشت  بةكا��َينֵר،  بة�����ضو��  يا� 
بةشَيو�يةكى  كة  ��بةستَيت  كَيشانة   �  �Eستة���� ئة� 

ثَيشو�خت ��H ثَيد��� ���& ��طرَيت.
يا�  تيؤ�&  بة?�نستة  كة  ةتة& 

َ
حال  � لة  ئَيمة  ?4�جا� 

 � بايالؤجى  فيزيا�   H��) ��ناسرَين  طشتَيند����كا� 
ناسي) طرنطى بةياسا� طريمانة طشتييةكا� ����يت. 

َ
كؤمةل

��مانة�َيت ئة�� بز�نֵר ئايا ���ستن � لة بة� ئة��& كة 
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هة�طيز ناتو�نֵר بة شَيو�يةكى يةكاليى لة ���ستييةكة& 
نيابֵר، بؤية ميتؤ�& تة�يكخستنى طريمانة نا���ستةكا� 

َ
�ل

بةكا��َينֵר، بايةخد�نما� بة ������� تايبةتةكا� ��H ئة� 
ئة?مو�نانة& كة لة ِ�َيي ثَيشبينيي � مة�جة بة��ييةكانة�� 
تةنها  سنو������  بايةخَيكى   Hية����ِ تا  ��كرَين  �ير�سة 
��H ئة�� بايةخى ثَي ����ين كة ئامر�?َيكة بؤ طةيشتن 
ِ�َيية��  لة  كة  ئامر�?َيك  �يا�يكر��،  مةبةستَيكى  ضةند  بة 
ال&  لة  ئةميش   � بذَيرين 

َ
هةل طشتييةكا�  ياسا  ��تو�نֵר 

هة���ها  ����Eَينة��،   Uباية خؤيد�  لة  خؤ&  خؤية��، 
بةئامر�?& ِ�َيكخستنى ?�نيا�& ����نرَيت.

(علو�  جَيبةجَيكا�ييةكاند�  ?�نستة  ةتى 
َ
حال لة  كةضى 

ئة�  ��ضَيت،  تر��  شتَيكى  بةال&  بايةخد�نما�  تطبيقية) 
بةكا�  ثر�َيك  بيناكر�نى  بؤ  فيزيا  ?�نستى  ئةند�?يا��& 
ثَيشبينيي  بة   Uباية بنةِ��تى  بةشَيو�يةكى  �َينَيت، 
�، بة��& ئةطة� ثر��كة لة جؤ�َيكى �يا�يكر�� بو�، ����
نا؟  يا�  بطرَيت 

َ
هةل �يا�يكر��  قو�سايَيكى  ��تو�نَيت  ئايا 

ياسا طشتييةكا� لَير��� بؤ ئةند�?يا� ئامر�?َيكة بؤ مةبةست 
� ��H ثَيد��� �����طֲרَيت.

?�نستة   � جَيبةجَيكا�ييةكا�  ?�نستة  هة���ها 
بة�����ضو�نى  بة   �����  Uباية (�لخالصة)  ثةتييةكا� 
 ������� ِ�َيي  لة  ثَيشبينيكر��   � طشتييةكا�  طريمانة 
هةية  بايةخد�نيا�  تر&  بو��َيكى   *

َ
بةال تايبةتييةكانة��، 

�يا�يكر��.  ������َيكى  بةلَيكد�نة��&  بايةخد�نة  ئة�يش 
 &������  H�� لَيكبد�ينة��،  ������َيك  �يستما�  ئةطة� 
َيك ياسا< 

َ
تَيثةِ�ين (عبو�) بؤ نمو�نة، ئة�� ئاسايى كؤمةل

بؤ  ئة��&   H��) ��كةين  طريمانة  بة?منى  سا��  طشتى 
نمو�نة طوتة& ��كرَيت يةكَيك لة Eَير فشا�َيكى �يا�يكر���� 
بشكَيت � بةمجؤ��...) هة���ها ?4�جا� بايةU ����ين بة� 
 

َ
Qمة�جة بة��يى يا� هؤكا��نة& كة��تو�نن بةها�كا�& لةطة

ئة* ياسا سا��نة�� ������& شوَين ثرسيا� ���� بكةنة��. 
َيك مة�جى بة��يى طريمانة ��كةين، 

َ
لَير��� ئاسايي كؤمةل

طة& ثJ ����ين تا بتو�نֵר 
َ
ى �4?ينة��& بةل

َ
ئة�كا� هة�ل

ئة�� ��ستنيشا� بكةين ئايا ئة* مة�جة بة��يية طريمانة 
كر���نة ��شَين يا� نا؟ ��تا بةتاقيكر�نة��& ئة* طريمانة 
(بة  ��بِرَيذين  لَي  نوَيي  ثَيشبينيي  ��تو�نֵר  تايبةتانة 
ها�كا�يى ياساطةلَيكى طشتى سا��& تر كة با��) � بو��& 

.�بة�����كر�نى خؤ& بة ������� تَير�مانر���كا� ����
لة مجؤ��  بةكا� هاتو�نة،  ياسا طشتيية  ثَينا� ئة*  لة 
ةتة 

َ
لَيكد�نة��ية�� ثَيويستما� بةبֲרكر�نة��& ���� لة حال

?4� ��طمةنةكاند�. تةنيا ئة� كاتة( ئةمة ئةنجا* ����ين 
كة ������& لة شَيو�& نوَ< � ��طمةنما� بة�ضا� بكة�َيت، 
��H ثة�ضةكر���& كا��بايى ضا��ِ����� نةكر�� بؤ نمو�نة، 

كة ������َيكى ��H ئةمة بو�� هؤ& ��نا� � تاقيكر�نة��& 
?�نستى  تَيِر���نينى  لة   �تايبة ئةمة  ئة��  نوَ&،  طريمانة& 
* هة�كاتَيك 

َ
طشتَيند������ – شتَيكى ?4� بايةخد���، بةال

بو�،  لَيكد�نة��يا�   �  �تايبة  &������ سة�  لة  بايةخما� 
ئة�� هةمو��� ��ست بؤ ياسا طشتيية ?4��كا� ��بةين كة 

��H ثَيد���� ثَيويستما� ثَي ��بَيت.
بة  ثابةند�  بايةخد�نيا�  كة  ?�نستانة&  بة�  ��تو�نֵר 
َيֵר ?�نستة مَيذ��ييةكا�، 

َ
������& تايبة� � ��ظةكر�نيا� بل

ئةمة( لة بة��نبة� ?�نستة طشتَيند����كاند�.
��كاتة��   ���� ئة��  مَيذ��  بؤ  تَيطةيشتنةما�  ئة* 
 &������ِ بة  طرنطى  مَيذ��نو�سا�  ?4�ينة<  بة�ضى  لة  كة 
(ياسا  ��طو�ترَيت  ثَيي  بة��&   Hنة  ،����� �يا�يكر�� 
تَيطةيشتنةما�  ئة*  بةثَيي  ضونكة  ئةمة(  مَيذ��ييةكا�) 
يا�  ياساكا�  ضونكة  هةبَيت،  ناكرَيت  مَيذ��يي  ياسا< 
كة  بايةخد�نن  تر&  بةبو��َيكى  سة�  طشتَيند����كا� 
 ����نة ئة� بو���جيا��?� لة بايةخد�� بة ������& تايبة
جيا  ثَي  مَيذ��&  كةئةمة  ?�نستيانةيا�،  ��ظةكر�نى   �
ثَيويستة   �بد� ياسا  بة  طرنطى  كةسَيك  هة�  ��كرَيتة��. 
ناسي 

َ
طرنطى بة ياسا طشتَيند����كانيش بد�� (��H كؤمةل

��كاتة��   ���� ئة��  كر�ما�  باسة&  ئة*  نمو�نة).  بؤ 
َيك ������& ��بر��� 

َ
كة لة بة�ضى ?4�جا� مَيذ�� بة كؤمةل

����نرَيت – كة بة كر����( ��ية – تةنانة� ئةطة�ضي 
 ئة* ��سفكر�نة& مَيذ���� ناكؤكيش بֵר، 

َ
Qتريش لةطة���

بايةخد�نى  با(  ����يةكى  بة  ��سفة  ئة*  ئَيستا(  تا 
بو��&  نى 

َ
سة�قاال بة��نبة�  لة  مَيذ��  ?�نستى  توَيذ���نى 

?�نستة طشتَيند����كاند� جيا��كاتة��. ئة* تَيطةيشتنةما� 
بؤ مَيذ�� هة���ها ئة��ما� بؤ ِ���� ��كاتة��، لة بة� ضي 
ثJ لة بو��& مَيذ�� ِ�َيكة�تى كَيشة& (بابةتى بَي كؤتايي) 
لة  ئةمة(  طشتَيند����كاند�؟  ?�نستة  ضا�  لة  ��كةين 
?�نستة  لة  طشتييةكا�  ياسا  يا�  بֲר�4?�كا�  ئة��&  بة� 
طشتَيند����كاند� يةكَيتى � طؤشةنيطا ��سةثَينن � بؤ هة� 
نا��ند&  ي 

َ
هَيل  � بايةخد��  ضةقى  طشتَيند���  ?�نستيَيكى 

قَينَى، 
َ
��خول �َيناكر��  لؤجيكى  ثَيكهاتة&  توَيذينة��� 

* لة مَيذ���� ئة* بֲר�4?� يةكطرتو��نة بو�نى نيية: ياسا 
َ
بةال

طشتيية سا��كا� لةثِر نةهاتو�� � ئة��نى بةكا�يا� �َينֵר 
هيض  �����Eندنى  تو�نا&  كة  ��كةين،  �ير�سةيا�  بة?منى 
بايةخد�نَيكى نيية لة ال& مَيذ��نو�6 � نة بة هيض جؤ�َيك 
لة كؤكر�نة��& كة��ستةكة& يا�مةتى بد�� – بؤية ئةطة� 
ى 1772 بة�� 

َ
ةند�& سال

َ
بؤ نمو�نة يةكة* ��بةشبو�نى ثؤل

هَيز&  بةِ���&  نةبو�  تو�نايد�  لة  ةند� 
َ
ثؤل كة  لَيكبد�ينة�� 

لة  بو��ستَيتة��،  نةمسا��  ثر�سيا�  ��سيا�  يةكطرتو�& 
ةتة�� ئَيمة بة?منى هةندَيك ياسا< طشتى سا��ما� 

َ
* حال
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سوثا&   ��� (ئةطة�  َيت 
َ
��ل ياساية&  ئة�   H�� ة، 

َ
قبو�ل

 &�4?  � با(  ضةكسا?&   � با(  سة�كر��يةتى  خا��� 
هة�طيز   *���� سوثا&  ئة��  �َيككة�تن،  سة�با?  Eما��& 
(ياسا&  بة  ياساية  ئة*  ��تو�نֵר  سة�كة�َيت)  ناتو�نَيت 
* لة بَيبايةخيد� 

َ
سؤسيؤلؤجيا& سة�با?&) نا� بنَيֵר، بةال

ناسي 
َ
كؤمةل بو��&  ?�نايانى  بؤ  طرنط  كَيشةيةكى  هيض 

بِريا�&  طة�  هة���ها  نايانو���Eَينَيت.   �  �ناكا ���ست 
 ،Rubikon 2 ثةِ�ينة��& قةيسة� لة ���با�& �4بيكؤ�
بطَيِرينة�� بؤ تةماحكا�& � بةتو�ناييةكة&، ئة�� بةمجؤ�� 
كة  بةكا��َينֵר  سا��   �4? �����نى  طشتَيند���&  هةندَيك 
ثَيناضَيت ?�نايانى بو��& �����نناسي بو��Eَينَيت، (ئة��& 
?4�بة& لَيكد�نة�� مَيذ��ييةكا� بة?منى طريمانة& ��كة� 
 �4? يةتيى 

َ
كؤمةال  � �����نى  ياساطةلَيكى  ِ��ستيد�  لة 

وَيستةكة� كة لة بابةتَيكى 
َ
كو لؤجيكى هةل

َ
سا�� نֵר، بةل

ئة*  ئة��ية  مةبةستم  نو�سيو�.  لة سة�يم  بة��َيذ&  تر�� 
بةضا�ثؤشيكر��   – ��كرَين  طريمانة  بة?منى  لَيكد�نة��نة 
لة مة�جة بة��ييةكا� ��H بايةخد�� � ئامانجة كةسييةكا� 
تايبةتن  فاكتة��نة&  ئة�  تر�  وَيستى 

َ
هةل فاكتة��كانى   �

بةتاكى شوَين بايةH�� U شَيو�يةH لة شَيو�كانى يةكة* 
مةبةستيا�  كة  سا��كا�  طشتيية  ياسا  نزيكبو�نة��–� 
بةشَيو�يةكى  ئاسايى  هؤشمةند��  سر�شتى   Hتا ئة��ية 
كة��تة   .���كا  �سوكة�

َ
هةل بةمةبةست  هؤشمةند�نة� 

مَيذ��يى  لَيكد�نة��&  –ئة��نة&  مَيذ��ييةكا�  ياسا 
ِ�َيكخستنيا�   � بذ���� 

َ
هةل ثر�نسيبي  �َينن–  بةكا�يا� 

 *
َ
نيية، هة���ها طؤشةنيطايةكما� بؤ مَيذ�� ثَينا���، بةال

بة��تايةكى ?4� بة�تةسك ��كرَيت تةنيا كاتَيك طؤشةنيطا 
هةبَيت طة� تَيطةيشتنى مَيذ��ييما� بة�� سنو���� كر� كة 
مَيذ�� (شتَيكى �يا�يكر���) ��H مَيذ��& سياسةتى هَيز� 
مَيذ��& ثةيو�نديية ئابو��ييةكا� � مَيذ��& تةكنةلؤجيا� 
 *

َ
مَيذ��& بֲרكا�&، ��كرَيت ئةمانة نمو�نة& ئةمة بن، بةال

طؤشةنيطا  يا�  بذ���� 
َ
هةل تر&   Pبنةماطة بة  ثَيويستى 

طةلَيك هةية كة بو��& هةميشة بايةخد�نى ثَيكبهَينن. 
�يا�يكر��   Jثَيش بֲר4كةطةلَيكى  هةندَيكيا� 
بةطؤشةنيطا&  بֲר4كةيةكن   ،���كا ثَيشكةشمانى 
�يا�يكر��& ياسا طشتييةكا� ��ضن، ��H ئة� بֲר4كةية& 
كةطرنطى مَيذ�� لة كةسايةتى ثيا�& مة?� يا� كةسايةتى 
نةتة��يى يا� لة هةندَيك ثر�نسيثي ئةخالقى يا� مة�جى 

ئابو��& ��بينَيتة��.
بֲר�4?�  ?4�بة&  كة  بَيت   ���� الما�  طرنطة  ئَيستا 
نا�?��&  بֲר�4?�  بةنيمضة  ��نطة  (كة  مَيذ��ييةكانى 
 بֲר�4?� 

َ
Qبَيت) جيا��?ييةكى طة���يا� لةطةJبكةين باش

�������كانى  ئة��&  بة�  لة  ئةمة  هةية،  ?�نستيييةكاند� 

مَيذ�� (بةمَيذ��& سر�شتى مَيذ��ييشة�� ��H جيؤلؤجيا& 
 � سنو�����  جا�   �4? ��ستماند��،  لةبة�  كة  مَيذ��يى) 
هة���ها   ،�نا�� نوَيكر�نة��  يا�  ���با��كر�نة��  بو��& 
كؤكر���تة��:  �يا�يكر��  طؤشةنيطايةكى  بةثَيي   Jثَيش
ضونكة ئة��نة& بة سة�ضا��& مَيذ��يي ��ناسرَين تةنيا 
طرنط  تؤما�كر�نيا�  كة  ��كة�  تؤما�  �������نة  ئة� 
 

َ
Qبو��، بةجؤ�َيك كة ?4� جا� لة * �������نة�� هة� لةطة

ئة��&  بة�  لة  �َيتة���  �يا�يكر����   Jثَيش بֲר�4?�يةكى 
������& ترما� لة بة� ��ستد� نيية، ناتو�نֵר ئة* بֲר�4?�ية 
يا� بֲר�4?�يةكى غةير& ئةمةيش تاقيبكةينة��. ��تو�نֵר 
تاقيكر�نة��يا�  تو�نا&  كة  بֲר�4?�نة&  ئة*  بة���ستى   �
كاتَيكد�  لة  ئةمة  بكةين،  ��سفيا�  (خولطةيى)  بة  نيية 
بَيويذ��نيكر�نة طة� بֲר�4?� ?�نستيييةكا� بة (خولطةيى) 
مَيذ��ييةكا�  بֲר�4?�  بة  ئيد&  بةمجؤ��  بكةين،  ��سف 
(لَيكد�نة��  َيم 

َ
��ل ?�نستيييةكاند�  بֲר�4?�  بة��نبة�  لة   –

مَيذ��ييةكا�) يا� (ضةمكة مَيذ��ييةكا�).
طؤشةنيطا  ضونكة  طرنطن،   �4? مَيذ��ييةكا�  ضةمكة 
* ئة��ما� بينى كةناكرَيت خؤ لة هةبو�نى 

َ
��بةخشن، بةال

طؤشةنيطا ببوَيرين � بة��طمة� مرO4 لة بو��& (مَيذ��)�� 
تاقيكر�نة��&  تو�نا&  ��بَيتة��   Hبֲר�4?�ية تو�شى 
بز�نرَيت،  ?�نستى  بֲר�4?�يةكى  بة  ���جا�يش   � هةبَيت 
لَير��� ثَيويست نيية طريمانة& ئة�� بكةين كة ��كرَيت 
بة���&  يا�  بسةeَينֵר  مَيذ��يى  ضةمكى  ���ستى 
���ستييةكةيد� بضֵר، ئةمة ناكرَيت تةنانة� طة� ضةمكةكة 
هاتة��،  سة�ضا��كانماند�  كة��ستة&  تة���&   

َ
Qلةطة

ضا�بطرين،  بة�  لة  ضةمكةكة  خولطةيى  سيفةتى  ��بَيت 
مَيذ��  بة�����* ضةمكى تر&  لة بة�ضا�بَيت كة  ئة��ما� 
 

َ
Qنةطونجَين) � كةضى لةطة ��Jيةك 

َ
Qهةية كة (��نطة لةطة

بة��طمة�  هة���ها  بَينة��،  سة�ضا��نةشد�  ئة�  هةما� 
ثَيد���& نوَيما� لة بة���ستد� ��بَيت طة� بؤ ئةنجامد�نى 
تاقيكر�نة��& �يا�يكر�� يا�مةتيما� بد��، ��H ئة��& لة 
فيزيا�� ��������، ?4�جا� مَيذ��نو�6 ضةمكَيكى مَيذ��يى 
ئة�  هةما�  بة  بطونجَيت،  �������كاند�   

َ
Qلةطة نابينَيتة�� 

 تَيطةيشتنى تايبةتى مَيذ��نو�6 خؤيد� 
َ

Qئةند�?�ية& لةطة
 �* طة� ئة�� لة بة� ضا� بطرين كة تةنانة

َ
��طونجَيت، بةال

كة  با��ِ�ثَيكر���شة��   ��4? كة��ستة  بة�  فيزياشد�،  لة 
هةيةتى، تاقيكر�نة��& يةكالييكة����& نوَيي ثَيويستة، 
بֲר�4?���   ���  

َ
Qلةطة كؤنةكا�  تاقيكر�نة��  ضونكة 

َيم 
َ
��طونجَين، كة لة ملمالنَيد�� � بةيةكة�� ناكؤكن، ��ل

كاتَيك ئةمة لة بة� ضا� بطرين – ئة�� ��طةينة ئة� بؤضو�نة 
سا��ية& كةهة� ?نجֲר� نو�سينة��يةكى مَيذ��يي لة هة� 
كاتَيكد� بَيت، بو�� بة لَيكد�نة��& نا��� تةنيا بة يةH �َيطا 
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ينة��، 
َ
نةبَيت، (ئة��& لَير��� لة مَيشكمد�ية ئة��ية كةلَيكؤل

لة ال��نى تيشكى ئةستَير� جَيطֲר�كا� كة��كة�نة اليةكى 
خؤ���� لة كاتى خؤ�طֲר�ند� ثَيويستى بة يةكالييكر�نة�� 
لة نَيو�� بֲר�4?�كة& نيوتن بؤ كَيشكر�� � بֲר�4?�كة& 

ئةنيشتاين) هةية.
لَيكد�نة��  سة�جة*  كة  ناطةيةنَيت  ئة��  ئةمة   
يةكة*  يةكسانن.  بةها��  لة  مَيذ��ييةكا�  ضةمكة  يا� 
هة�  لَيكد�نة��  هةندَيك  بة�����*  بةشَيو�يةكى   �
����ميش  نايةنة��.  ��نثَيد�نر���كاند�  نو�سر���   

َ
Qلةطة

لَيكد�نة�� طةلَيك هة� كة* تا?4� ثَيويستيا� بةطريمانة& 
ثش�Jِستكر�نة��يا�  بؤ  يا�مةتيد���  ثةسندكر��& 
هةية  لَيكد�نة��  سَييةميش  نو�سر���كانة��،  �َيي  لة 
بةيةكديية��  ?نجֲר���   Hية لة   ������ َيك 

َ
كؤمةل ناتو�نَيت 

تر  لَيكد�نة��يةكى  كة  �������نة&  ئة�  ببةستَيتة��، 
 ،�بكا ��ظةيا�  ببةستَيتة���  بةيةكيانة��  ��تو�نَيت 
بو��&  لة  طة���  ثَيشكة�تنَيكى  ��كرَيت  بةمة( 
ئة��&  سة��ِ��&  بَيت.  بة�<  مَيذ��ييد�  لَيكد�نة��& 
تَيِر���نينة  نَيو��  لة  ��كرَيت   ،Hستانة��ية�� كةهةمو� 
طشتييةكا� � ئة� طريمانة مَيذ��يية �يا�يكر��� تاكييانة& 
طريمانةكر���كا�  بة��يية  كةمة�جة  باسمكر��   Jثَيش
لَيكد�نة��& ������� مَيذ��ييةكا�،   ��طَيِر� لة 

َ
Q4� تَييد�

نةH ياسا طشتييةكا�. لَير��� ?4�جا� ��كرَيت بة���ستى 
تاقيبكرَينة��� ���تريش بةبֲר�4?� ?�نستيييةكا� بة����� 
* هةندَيك لة � طريمانة �يا�يكر���نة بة (نيمضة 

َ
بكرَين، بةال

بֲר�4?�) طشتييةكا� ��ضن، ئة��& نا�* لَينا� لَيكد�نة�� 
يا� ضةمكة مَيذ��ييةكا� ئةمانة لة يةكةيةكد� كؤبكرَينة��� 
ئة�  كة  بة��&،  تايبةتةكا�)  (لَيكد�نة��  ��نَيم  نا�& 
نة& خزمة� بة تَيِر���نينة طشتييةكا� ��كة�، 

َ
شايةتحاال

لَيكد�نة��   * لة  يةكَيك  بة   �خزمة كة  ئة��نة�  هةما� 
ضو��ضَيو�&  ��كة�نة  هةمو��نيش   � ��كة�  تايبةتانة 
ةتَيكما� بة�ضا� بكة�َيت 

َ
(خولطةيية��). ��طمة� نيية حال

 �تَييد� تاكة سة�ضا�� تايبةتةكانما� ?�نيا�يى ������& تايبة
تايبةتييةكة&  لَيكد�نة��   

َ
Qلةطة كة  ��كة�،  ثَيشكة( 

لَيكد�نة��كانما�  ?4�بة&  بؤية  ��طونجَيت،  بؤيا�  خؤيد� 
(خولطةيية��)،  ضو��ضَيو�&  ��كة�نة  �������كا�  بؤ 
 ئة� لَيكد�نة��ية& 

َ
Qبة��تا& ثَيويست بو�نى طونجانى لةطة

بؤية  بةكا�هاتو��.  �������كا�  بذ���نى 
َ
هةل يةكة*  بؤ  كة 

كة��ستةكانما�   &�� لَيكد�نة��يةكى  تو�نيما�  هة�كاتَيك 
لَيكد�نة��&  لة  �يشةيى  ����كة�تنة��يةكى  كة  بكةين 
منة  لَيكد�نة��&  (ئةمة  ����بكة�َيتة��،  سة�ضا��كانما� 
بؤ نو�سينةكانى ثالتؤ�)، ئة�سا ��نطة لَيكد�نة��كانما� 
تاِ����يةH بةطريمانة& ?�نستى بضَيت. ثَيويستة بة�����* 

ئة�� لة مَيشكى خؤماند� ��بنَيֵר، جَيبةجَيكر�نى ئاساني 
َيت: 

َ
��ل طو�تةية&  ئة�   � �يا�يكر��  لَيكد�نة��يةكى 

طة& طومانلَيكر����� 
َ
سة�جة* ئة��& ��يز�نֵר لة �َيي بةل

 Hظة ��كرَين، ضونكة تةنيا ئة�كاتة ��تو�نֵר بֲר�4?�ية��
�Eيد�  نمو�نةيةكى  بةشوَين  بتو�نֵר  كة  تاقيبكةينة�� 
بطةِ�َيֵר. اليةنة جؤ���جؤ��كانى فةلسةفة& ���نكر�نة�� 
يةتى 

َ
��H بانطةشةكة��نى شيكر�نة��& مَيذ��يى � كؤمةال

� �����نى بةتايبة�، ئةمةيا� ثشتطوَ& خستو��، لة بة� 
لة  جا�  ?4�بة&  بֲר�4?�كانيا�  جَيبةجَيكر�نى  ئاسانيي 

ِ�َيطاية��.
 

َ
Qكة ��كرَيت لَيكد�نة��كا� لةطة �ثَيشJ ئة��* طو�

* طة� لة �� تَيبطةين لَيكد�نة��كا� 
َ
يةكد� ناكؤH بن، بةال

ينى طؤشةنيطاكا�، ئةمة ��نابَيت، بؤ نمو�نة 
َ
بريتֵר لة خةمل

لَيكد�نة��& خا��� ئة� با��ِ��& ثَيي ��ية مر4ظايةتى لة 
طايةكى كر��� يا� 

َ
ثَيشكة�تنى بة�����مد�ية (بة��� كؤمةل

 ئة� لَيكد�نة��ية�� بطونجَيت 
َ

Qبة��� ئامانجَيكى تر) لةطة
* ئة�� طرنط 

َ
كةمَيذ��& مر4ظايةتى بةشكست ��بينَيت، بةال

نيية تَيِر���نينى ئة� مَيذ��نو�سة& ��& ��بينَيت مَيذ��& 
تَيِر���نينة��  ئة�   

َ
Qلةطة ثَيشكة�تنة  مَيذ��&  مر4ظايةتى 

بطونجَيت كة مَيذ��& مر4ظايةتى بةشكست ��بينَيت. 
ثَيشكة�تنى  بؤ  هةية   Hمَيذ��ية ئة��ية  مانا&  ئةمة 
مر4ظايةتى بة��� ئا?��& (كة بؤ نمو�نة مَيذ��& ملمالنَى لة 
�E& كؤياليةتى لةخؤ��طرَيت)� لة اليةكى تر��� مَيذ��& 
 H��) هةية  شكستيش  فشا��   � مر4ظايةتى  ���كة�تنى 
نَيو�� ��طة?&  ئة��& بؤ نمو�نة �������كانى ثَيكد���نى 
هة����  ��كرَيت   .(���كا باسي  ��نطا�ِ��نط   � سثي 
نَيو��  لة  ��Eيةتى  ئة��&  بَي  بنو�سرَينة��،  مَيذ���كة 
كو ���نة كة ��كرَيت هة� 

َ
��سفي هة����كياند� هةبَيت: بةل

يةكَيكيا� ئة��& تريا� بةتة���& تة��� بكا�، ��H ضؤ� 
ى جيا��?�� 

َ
��� �َينة& يةH �يمةنى سر�شتى كة لة ��� خال

طֲר�بن يةكJ تة��� ��كة�.
هة�  ما��*  ئة��&  بة�  لة  طرنطة،   �4? بֲר4كةية  ئة* 
هةية�  بةخؤ&   �تايبة كَيشة<   �  &���E�  Hنةتة��ية
تايبةتى  مَيذ��يى  تَيِر���نيني   � بايةخد��  ���جا�يش 
هة�  كة  ��كرَيت  بة�&  ئة��  مةشد�  لة  هةية،  خؤ& 
بةشَيو�&   � مَيذ��يى  (تأمل)  تَيِر�مانى  مافى   Hنةتة��ية
لَيكد�نة��يةكى  هةية  ئة��&  مافى  هةية�  خؤ&  تايبةتى 
نة��كانى  لَيكد�نة��&  تة���كة�&   H��  ،�بكا بؤ  نوَيي 
ينة��، ضونكة 

َ
��كؤل مَيذ��  لة  ئَيمة  بؤية  ���جا�   .Jثَيش

كَيشة  بؤ  فَيربֵר  لَي  شتَيكى  ��مانة�َيت   � بؤما�  طرنطة 
يةكَيك  هيض  بة�يهَينانى  لة  مَيذ��   *

َ
بةال تايبةتةكانما�، 

لة* ��� مةبةستة خزمةتما� ثَي ناكا�، طة� ئة� بֲר4كة 
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تةطة��   H�� نيية  جَيبةجَيكر�نى  تو�نا&  كة  بابةتيية& 
بمَينَيتة�� لة بة���* �َيناكر�نى كَيشة تايبةتييةكانما� لة 
ئةطة�  هة���ها  �يا�يكر�����،  طؤشةنيطايةكى  ِ����نطة& 
ِ��خنةييانة  هؤشيا��نة�  بةشَيو�يةكى  تَيِر���نينةكةما� 
��بَيت  ثَيما�  نابَيت  جَيبةجَيكر�،  كَيشةكاند�  بةسة� 
سا��  كةمَيذ��نو�سى  لةخؤ��طرَيت  تَيِر���نينة  ئة�  بةمة 
كو 

َ
طريمانة& ��كا�، ئةمة كَيشةكة& ��ظة نةكر����، بةل

ثَيد���  بو��&   � بة�يهَينا��  بابةتيبو��  لة  ����يةكى 
�َينا   � ببينَيت  بو��  بةكر����  ئة��&   H�� ��بر��� 
��بَيت  ثَيم   �لة من ��كا  �� بكا� (ئةمة هؤكا�& ئة��ية 
لة  ثش�Jِستكر���نة&  كةسيية  تَيبينيية  ئة�   �تةنانة كة 
 ميتؤ�& 

َ
Qلةطة * بֲר4كةية�� هة� ثاسا�& خؤيا� هةية� 

����ية  لة  سة��كيةكة  كَيشة  ��طونجَين)،  مَيذ��ييد� 
��خنةيى  بةشَيو�يةكى   � ��?�نَيت  طؤشةنيطا   O4مر
ئة��&  بةمانا&   ،���كا  �سوكة�

َ
هةل بֲר��كاتة��� 

لة  خؤ  �������كاند�  ينة��& 
َ
لَيكؤل لة  تو�نا  بةثَيي   O4مر

اليةنطֲר& نا ��خنةيى � هؤشيا��نة ��بوَيرَيت، ثَيويستة 
لَيكد�نة��كا� بؤخؤيا� لة سة�جة* طؤشةكانة�� بئاخاظن 
� بةهايا� لة بة�هةمةكةيا� - � تو�نايا� لة تيشك خستنة 
سة� ������& مَيذ�� � بايةخد�نى بةكر����يا� ��ية – � لة 

تو�نايا� تيشك خستنة سة� كَيشةكانى ��E4نة��ية.
ثوخت  بةمجؤ��  طوتر���   Jثَيش ئة��&  ��كرَيت 
بكرَيتة��: ناكرَيت مَيذ��يةH هةبَيت بؤ ��بر��� ��H ئة��& 
مَيذ��ييةكا�  لَيكد�نة��  ��كرَيت  كو 

َ
بةل بو��،  بةكر���� 

بن،  لَيكد�نة��  ���يֵר  يةكَيكيانيش  هيض  ناكرَيت   � هةبن 
كو ئة�كيشيةتى 

َ
هة� نةتة��يةH نةH تةنها مافى هةية، بةل

لَيكد�نة��& تايبةتى ببَيت، كة ئة�كى بو�نى لَيكد�نة��يةكى 
تايبة�، ����كا�ييةكى سةثَينر���� ثَيويستة بة�& بهَينرَيت. 
بة  ثةيو�ندييةكة&  لة  كَيشةكانما�  ثَيطة&  نامانة�َيت 
كو ئة* ?�نيا�ييةما� بةشَيو�يةكى 

َ
��بر������ بز�نֵר، بةل

سةثَينر�� ���َيت � ��مانة�َيت ئة� ��E4 ببينֵר كة تَييد� 
بنةِ��تييانة  ئة�كة  ئة�  ضا��سة�كر�نى  بة���  ��تو�نֵר 

مانبذ������.
َ
بضينة ثَيش كة بؤخؤما� هةل

 � نى 
َ
عةقال بةشَيو�يةكى  ����كا�يية  ئة*  طة�  كاتَيك 

��خنةيى بة�& نةها�، ئة�� لَيكد�نة�� مَيذ��ييةكا� لة Eَير 
بانطةشةكة��نى   � قَينَيت 

َ
��يخول ����كا�يية��  ئة*  فشا�& 

������Eَينن:  نيية 
َ
عةقال ثرسيا��  ئة*  مَيذ��يى  �َيبا?& 

(ئة��نة كا* كَيشة طةلن ثَيويستة ��H كَيشة& سةثَينر�� 
بيانبينֵר؟ ضؤ� �������� � ضؤ� ��تو�نرَيت ضا��سة� 
نيية& كة 

َ
بكرَيت؟) ئةمةيش لة ِ�َيي ئة� ثرسيا�� نا عةقال

�������كانة��،  بة  بَيت  ثةيو�ست  ثَيد�ضَيت  بةِ���كة( 
ئة�يش ئة* ثرسيا��ية: ��� بكةينة m ئا��ستةيةH؟ ئا��ستة� 

ة& مَيذ�� بؤ& 
َ
مةيلة كانى ��E4طا��كةما� ضֵר؟ ئة� �4ل

ى لة 
َ
* ئايا ثَيم ��كرَيت نكول

َ
��نا�ين بيطَيِرين ضيية؟، بةال

مافى اليةنطر�نى �َيبا?& مَيذ��& Historizisten3 بكة* 
 Jثَيش خؤيا�؟  تايبةتى  �َيطا&  بة  مَيذ��  لَيكد�نة��&  لة 
نةمطوتو�� ئةمة مافى هةمو� كةسَيكة؟ بؤ ئة* ثرسيا��( 
مم ئة��ية كة لَيكد�نة��& اليةنطر�نى �َيبا?& مَيذ��يى 

َ
��ال

لَيكد�نة��يةكن لة جؤ�& تايبة�، ئة* لَيكد�نة��نة ثَيويست 
��كرَيت  كة  بَيت،   

َ
Qقبو يةكَيكيما�  ��بَيت   � ���ستن   �

بة� �4?���� تيشكيية& بة����� كةين كة لة نَيو ��بر����� 
كنة& ثَي ��كةين، بة� ئومَيد�& ئة� كنةية& لة ئَيستا�� 

��يكةين تيشكما� بؤ بد�تة��.
بة��نبة�  مَيذ��يى  �َيبا?&  اليةنطر�نى  لَيكد�نة��& 
بةمة – بة� �4?����� تيشكيية ��ضن كة ���& ��كةينة 
خؤما� � ����كا� ئاسا� نةبَيت �����بة�& خؤما� ببينֵר 
��خاتة  تةطة��  هة���ها  ببَيت،  نامومكֵר  نةكر�  طة�   –
لَيكضو�ندنة  ئة*  ئة��&  بؤ  سوكة�تما�. 

َ
هةل بة���* 

مَيذ��يى  ِ�َيبا?&  بانطةشةكة��نى  َيֵר: 
َ
��ل لَيكبد�ينة�� 

ئة��نة نابينن كة �������كانى مَيذ�� ��ستنيشا� ��كة� 
يا�  بؤخؤ&  مَيذ��  كة  ��ية  ثَييا�  كو 

َ
بةل �َيكد�خة�،   �

 ،���كا �يا�<  بؤ  ��هاتو�ما�  كة  مر4ظايةتيية،  مَيذ��& 
كو تَيِر���نينيشما� �يا�< ��كا� لة ِ�َيي ياساكانيية��، 

َ
بةل

ى 
َ
هة�ل ثش�Jِستكر�نى  بر&  لة  ِ�َيبا?�  ئة*  اليةنطر�نى 

ثش�Jِستكر�نة��& ئة��& كةلَيكد�نة��& مَيذ��يى ��بَيت 
��ستنيشانكر�نانة&   � كر���&  كَيشة  بة�  بةثشتبةستن 
���بةِ���ما� ��بنة��، بة��نطا�& ����كا�& بينة��، كةضي 
 لة ئا��?��& طةيشتنما� بة 

َ
Qثَييا� ��ية كة حة�سي قو�

لَيكد�نة��& مَيذ��يى طو?��شت لة خؤ& ��كا�. ��تو�نֵר 
لة �َيي تَيِر�مانى مَيذ��يية�� نهَينييةH بد4?ينة��، ئة�يش 
جة�هة�& قة���& مر4ظة. ئا��ستة& مَيذ��يى بةشوَين ئة� 
 ،���كا �يا�&  طؤِ��نةكة&  مر4ظايةتى  كة  ة 

َ
�َيل �َيطاية�� 

 H��) َيتة��
َ
��ية�َيت كليلى مَيذ�� يا� مانا& مَيذ�� بكؤل

* ئايا 
َ
جؤ� ماكمؤ�& J. Macmury)4 نا�& لَينا��، بةال

شتى �� يا� مانا& مَيذ�� هةية� ئايا ئةمجؤ�� كليلة هةية؟ 
ئايا مَيذ��& جيها� (مانا& هةية؟).

�شة&  مانا&  كَيشة&  بة  خؤ*  نامة�َيت  من  لَير� 
كى بةِ���نى 

َ
 بةكة*، ثَيمو�ية ?4�بة& خةل

َ
Q(مانا)�� سة�قا

مَيذ��)  (مانا&  سة�  لة  قسة  كاتَيك  ضي،  َين 
َ
��ل ��?�نن 

كة  ��تاية&  بة�  ��تاية،  بة*  ��كة�،  Eيا�)  (مانا&  يا� 
َيم: 

َ
��ل ����مة���   *

َ
��ال ثَيد�كرَيت  مَيذ��<  ثرسيا�& 

مَيذ��& جيها� مانا& نيية.
��يا�  هؤكا��نة&  ئة�  ���نكر�نة��&  بؤ  سة��تا 
سة�  لة  –شتَيك  ثَيويستة  ببَيت،  بؤضو�نة*  ئة*  لَيكر�* 
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َيم كة بة��َيذ�يى تةمةنى مرO4 لة كاتى 
َ
شَيو�& (مَيذ��) بل

ثرسيا�كر�نيد� لة سة� مانا& مَيذ�� بو�نى هةية. تائَيستا 
��ها* با6 لة سة� مَيذ��نةكر���� ��H ئة��& ثَيويستى 
ئينجا  ناكرَيت:  ئةمة  ئيد&  نةبَيت.  ?َيد�با�  بةلَيكد�نة��& 
��مة�َيت ئة�� ���نبكةمة�� مَيذ�� بة� ماناية& كة ?4�بة& 
نيية، بةال& كةمة�� ئةمة  لَيد�كة� بو�نى  كى باسى 

َ
خةل

َيم مانا& نيية.
َ
يةكَيكة لة � هؤكا��نة& ��* لَيد�كة� بل

(مَيذ��)  طةيشتن �شة&  بة��  كى ضؤ� 
َ
خةل ?4�ينة& 

مانايةية  بة�  (مَيذ��)  لة  مةبةستم  (لَير���  بهَينن؟  بةكا� 
 Hنة ئة���ثا،  مَيذ��&  بة  تايبةتة  كتَيبة  ئة*  َين 

َ
��ل كة 

َيت: ئةمة مَيذ��& ئة���ثاية) ئة* ماناية 
َ
بة� ماناية& ��ل

با����  لة  كتَيبى  بو��،  فَير&  ?�نكؤكاند�  قوتابخانة�  لة 
كةنا�نيشانى  ��بينن  كتَيبةكا�  نا���4كى  ��خوَيننة��� 
(مَيذ��& جيها�) يا� (مَيذ��& مر4ظايةتى)< ثَيو�ية� بة 
مَيذ��  سة�  لة   ،������ لة  �يا�يكر��  ?نجֲר�يةكى  بينينى 
�������نة  ئة�  هاتنى  يةكد�  بة���&  ��ية  ثَييا�   � ���َين 
كة  بينى  ئة��ما�   *

َ
بةال ثَيكد�هَينن،  مر4ظايةتى  مَيذ��& 

مةيد�نى �������كا� مةيد�نَيكى فر���� � بَيكؤتايية� ئينجا 
بذ���ني �������كانيش هة���ها، ئيد& بةثَيي 

َ
ثر4سة& هةل

شوَين بايةخى خؤما� ��تو�نֵר بؤ نمو�نة لة مَيذ��& ?ما� 
تا&  مَيذ��&  يا�  قةغةكر���كا�  خو���نة  مَيذ��&  يا� 
كتَيبى  لة   H. Zensserنسر? هانز  ئة��&   H��) تيفؤ� 
ينة��، 

َ
بكؤل كر���يةتى)  مَيذ��   � ئةسثَي  (مشكةكا�، 

نيايية�� ناكرَيت هيض يةكَيك لة مانة مَيذ��& مر4ظايةتى 
َ
بة�ل

مَيذ��&  لة سة�  قسة  ئَيمة  ئةطة�  بن).  (ئةطة� كؤ(  بن 
مر4ظايةتى بكةين ��تة قسة لة سة� مَيذ��& ميسرييةكا� 
 � �4مانى  ئيمثر�تؤ�يا&  ثر�سيا�  كى 

َ
خةل  � بابلييةكا�   �

�E4طا�&  ��طةينة  تا  بةمجؤ��   � مةقد4نييةكا�  مَيذ��& 
مَيذ��&  سة�  لة  قسة  تر:  ��تايةكى  بة  ��كةين،  ئَيستا 
فَير&  قوتابخانة��  لة  ئة��&   *

َ
بةال بكةين،  مر4ظايةتى 

��بֵר بريتيية لة مَيذ��& هَيز& سياسي.
لة ��ستيد� مَيذ��& مر4ظايةتى بو�نى نيية� Eما��يةكى 
 � مَيذ��)  (كؤ&  مَيذ���كا�  لة  هةية  بَيسنو��ما� 
كة  ��ثَيكن،  مر4ظايةتى  Eيانى  اليةنةكانى  سة�جةميا� 
ئةمة  ئة��&   H�� سياسيية،  هَيز&  مَيذ��&  يةكَيكيا� 
* ئةمة سو�كايةتيكر�نة 

َ
مَيذ��& تة���& جيها� بَيت، بةال

بةمر4ظايةتى � ئا���، ئةمة لة �� باشJ نيية كة مَيذ��& 
ضةتةطة�& � تֲר4� بكةين بة مَيذ��& مر4ظايةتى، ضونكة 
مَيذ��& هَيز& سياسي جطة لة مَيذ��& تا��� � كوشتنى 
 لة سة� ئاستى جيهانى � نيشتمانى هيضي تر نيية، 

َ
Qبةكؤمة

ئةمة ئة� مَيذ���ية كة لة قوتابخانةكاند� ��يبينֵר � تَييد� 
ة��� � قا��ما� ��ِ����نينة طة��� ستةمكا���.

َ
��H ثال

* ئايا مَيذ��& طشتى بةمانا& مَيذ��& بةكر����& 
َ
بةال

هةبَيت.  ناكرَيت  مَيذ���  ئةمجؤ��  نيية؟  مر4ظايةتى 
مى هة� تاكَيك بَيت كة بةِ��ستى سيما& 

َ
ثَيويستة ئةمة ��ال

بَيت   Hمةسيحيية هةمو�  مى 
َ
��ال  � تَيد�بَيت  مر4ظايةتيى 

بةتايبةتى. مَيذ��& بةكر����& مر4ظايةتى –ئةطة� بو�نى 
بةطشتى،  بَيت   O4مر مَيذ��&  ثَيويستة  ئة��  هةبَيت– 
��بَيت مَيذ��& تة���& هيو�� ملمالنَي � ئا?�� ضةشتنةكانى 
تر  كةسَيكى  لة  نةبَيت  كةسَيك  كة  بَيت،  مر4ظايةتى 
كر����يية&  مَيذ���  ئةمجؤ��  نو�سينة��&   ،Jطرنط
ֵר بكرَيت، ثَيويستة 

َ
مرO4 ناكرَيت، ��بَيت ثر4سة& ��مال

بنرَيـت � هةندَيكى تر ��ستبذَير، بةمة(  شتطةلَيك ��ال 
بة  كوشتا�&  مَيذ��&  –كة   �4? مَيذ��طةلَيكى  ��طةينة 
خر���تة  كة��  لةخؤ��طرَيت،  جيهانيش  تا��نى   �  

َ
Qكؤمة

بة�ضا�، ئةمة مَيذ��& مر4ظايةتيية يا� مَيذ��& جيها�.
بذَير������ بؤ نمو�نة 

َ
* لة بة�ضى مَيذ��& هَيز هةل

َ
بةال

نةبذَير�����؟ لَير��� 
َ
مَيذ��& ئايֵר يا� هونة� يا� شيعر هةل

ضةند هؤكا�َيكى جؤ���جؤ� هةية، يةكَيكيا� ئة��ية كةهَيز 
كا� لة هةمو�ما� ��كا�، كةضى شيعر كا� لة هةندَيكما� 
��كا�، هؤيةكى تر ئة��ية مرO4 بةال& ثة�ستنى هَيز�� 
سة�ضا��  ترسة��  لة  هَيز  ثة�ستنى   *

َ
بةال ��شكَيتة��، 

بةِ��ستى  سو�كايةتى  كة  هةستة��  بة�  يا�  ��طرَيت، 
* هؤكا�& سَيية* ئة��ية كة سياسةتى هَيز 

َ
��كةين، بةال

ضةقى طرنطيثَيد�نى مَيذ��نو�6 ثَيكد�هَينَيت، ئة��( لة 
تد���� ئا��?��& ئة�� ��كة� كة 

َ
بة� ئة��& ?4�جا� ��سةال

لة الية� كةسانى تر��� ثة�س��J بن، ئامر�?َيكيش هةبو� 
بؤ بة�يهَينانى ئة* هيو�يةيا�، بؤية ?4�َيك لة مَيذ��نو�سا� 
لة Eَير ضا��َيريى فة�مانِر��� يا� سة�كر��& سياسي يا� 

فة�مانِر��� �يكتاتؤ��كاند� نو�سيويانةتة��.
���ضا�&  اليةنة��   �4? لة  بؤضو�نة*  ئة*  ��?�نم 
بة�طريكة��نى  الية�  لة  ��بَيتة���   �4? ناِ��?يبو�نى 
خو��  ���كة�تنى  بؤضو�نى  ضونكة  مةسيحييةتيشة��، 
ثَيكد�هَينَيت،  مةسيحى  با��ِ�&  لة  بةشَيك  مَيذ��  لة 
بؤ  نةبَيت  ئينجيلد�  لة   Hطوتةية  Hية نزيكة  هة�ضةند 
ئة�  بةسة�  شت  هةما�  با��ِ��.  ئة*  ثش�Jِستكر�نة��& 
َيت: مَيذ�� ماناية� ماناكة( 

َ
بؤضو�نةشد� ��سةثَيت كة ��ل

��بَيت  مَيذ��  بةمجؤ��  خو��.  مةبةستى  لة  بريتيية 
* سو��* لة 

َ
بةتوخمَيكى ثَيويستى توخمةكانى ئايֵר، بةال

 � بتثة�ستى  خانة&  ��ضَيتة  بؤضو�نة  ئة*  ئة��&  سة� 
نى � مر4يية��، 

َ
خو��فة��، نةH تةنها لة تَيِر���نينى عةقال

بطر� لة تَيِر���نينى مةسيحيشة��. 
ئة��& لة ِ�َيبا?& مَيذ��& بةخو����ندكر�ند� (تأليهي) 
د� 

َ
هَيطل  

َ
Qلةطة بةخو����ندكر��يى  ِ�َيبا?&  ضيية؟  هةية 
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لة  بريتيية  سياسي–  –مَيذ��&  مَيذ��  كة  ��بينَيت   &��
شانؤ، يا� شَيو�يةH لة شَيو�كانى شانؤطة�يى شكسثֲר&، 
كةسايةتييةكى  لة  شانؤطة�ييةكة  ة��نانى 

َ
ثال بينة���  كة 

مة?نى مَيذ��ييد� ��بينن يا� لة نيشتمانةكا� يا� ��نطة لة 
تة���& مر4ظايةتيية��، ئة�كا� ئة� ثرسيا�� ��كة�: (كَي 
مَيكى 

َ
ئة* شانؤطة�يية& نو�سيو�تة��؟) ثَييا� ��ية ��ال

 *
َ

بةال (خو��)،  َين: 
َ
��ل كة  ����تة��  بةهَيزيا�  تة��� 

مةكةيا� بؤخؤ& كوفر�، لة بة� ئة��& 
َ
ة�، ضونكة ��ال

َ
هةل

كو 
َ
بةل نانو�سَيتة��،  شانؤطة�&  خو��  ?�نر���)  (ئة��& 

مَيذ��نو�سَيك � لة Eَير ضا��َيريى سة�كر��& سة�با?& � 
فة�مانِر��� �يكتاتؤ��كاند� نو�سيويةتى.

ال�يم نيية لة ��& كة تَيِر���نينى مَيذ�� لة طؤشةنيطا& 
مةسيحييةتة�� ��H سة�جة* طؤشةنيطاكانى تر ثاسا�& 
خؤ& هةية، ها�كا� ��بَيت ئة��( جةخت بكةينة�� كة 
 H�� �E4ئا��ييما�  �4شنبֲרيى   � ئامانج  لة  بة?4�َيك  ئَيمة 
مةسيحييةتֵר،  كا�يطة�&  قة�?��با�&  يةكسانى   � ئا?��& 
لة   Hمةسيحيية  �  Hنيية

َ
عةقال تَيِر���نينى  هة����   *

َ
بةال

 O4مر) ئَيمة  كة  �َيد�ية  لة  ئا?��&  مَيذ��&  بؤ  يةككاتد�، 
د�طرين، هة� بة� ماناية& 

َ
���طَيِر) بة�ثرسيا�َيتيةكة& هةل

تةنها  Eيانما�–�  ���ستكر�نى  لة  بة�ثرسيا�ين  كةئَيمة 
�يذ��نمانة ��تو�نَيت حةكة* بَيت نةH سة�كة�تنى ��نيايى، 
بؤية ئة� �َيبا?� ��& ��بينَيت خو��� بِريا��كانى لة مَيذ�� 
سة�كة�تنى  كة  جياناكرَيتة��  �َيبا?�   � لة  �����كة�� 
كر����كانما�  ثاسا�&  يةكالييكة����  بة���يֵר  ��نيايى 
��?�نَيت � هة����كيشيا� بة��� هةما� ئة� ئاقا�� ��ضن 
ماناية&  بة�   ،���كا ئا��ستة  ئَيمة  مَيذ��  ��ية  كةثَيي 
ِ�َيبا?&  بة  كة  ئة��ية  ئةمة  ��ستة،   &E4�ِثاشة كةهَيز& 
 Moralischenfutur ismus) ئةخالقيي   &E4�ِثاشة
خو��  ئة��&  سة�  لة  ثَيد�طر&  بؤية  كر����،  نا�?��* 
كوشتنى  مَيذ��&  ��تة  (مَيذ��)  ��نَيֵר  كةنا�&   ���� لة 
ئةمة  هةية،  ��ستى  ةتيى 

َ
نَيو���ل تا��نى   �  

َ
Qبةكؤمة

بؤخؤ& كوفر�، ئةمة هة� بةمجؤ��( ��مَينَيتة��، ئةطة� 
لة بر& فة�مانِر���كانى ��بر��� هانا بة�ينة بة� فة�مانِر���� 
ئةنجامد���نى كوشتا�� طشتييةكانى ��هاتو�، ��H ئة��& 
��حشيطة�يية  كر����  ئة*  بؤية  فة�مانِر���مانن،  كة 
كر����  بة  مر4ظايةتى  Eيانى  جياكة����كانى  تةنها 
���ناخا� � بةمة Eيانى تاH نة?�نر�� � لة بֲרكر���: خة* 
� خؤشييةكانى، ئا?�� ضةشتنةكانى � كؤتايى هاتنى، كة 
هةمو� ئة��نة نا���4كى بةكر����& خيִר�& مر4ظايةتيية 

لة هةمو� سة���مَيكد�.
ئةطة� مَيذ�� بيتو�نياية ئةمةما� بؤ تؤما� بكا�، ئة�� 
لة  خو��  ثةنجة&  بينينى شوَين   �نةمد�طو نيايية�� 

َ
بة�ل

بو�نيشى  نيية�  مَيذ���  ئةمجؤ��   *
َ
بةال كوفر�،  مَيذ�� 

ناكرَيت، ئة��& لة مَيذ�� هةية، مَيذ��& طة��� ثيا��� � 
تد���نة كةهيض باشJ نيية لة كؤميديايةكى بَي مانا 

َ
��سةال

 &(buffa) &ئؤثَير� H�� فة�مانِر���كا� ��ياننا�� (تة���
 � ئا?���كا�   � ناكؤكييةكا�   ���� ئؤثَير�&  هؤمֲר64، 
ملمالنَي ئؤلؤمثييةكا�). ئةمة ئة��ية كةيةكَيك لة غة�يز� 
تة 

َ
��سةال بتثة�ستانة&  ثة�ستنى  ئة�يش  خر�ثةكانما� 

 * لة   .���كا �َينا  بؤمانى  ��ستةقينة  ��ستييةكى   H��
كو هةندَيك 

َ
مَيذ��� كة هة�طيز ثاشما��& مرO4 نيية، بةل

خو��  ثةنجة&  شوَين  بينينى  َين، 
َ
��يل مةسيحييةكا�  لة 

ئֲר���&  لة  �يستويانة  ئة���  َين، 
َ
بل ئة��  لَيكر����   &��

خو�� تَيبطة� � بيز�نن، كةضى لة �� ثJيا� نةكر����، كة 
يا� ���� لَيكد�نة�� مَيذ��يية بة�تةسك � بَيماناكانى 

َ
هة�ل

 K.) با�6)   Q�كا) بة��نبة�يشد�  لة   
َ

Qثا بخةنة  خؤيانى 
 ��(The Credo) كتَيبى  لة  تيؤلؤجيست   &(Barth5
هةمو�  كة  ��ستثَيبكةين  بِريا��  بة�  ثَيويستة  َيت: 

َ
��ل

َين (خو��)، ناطاتة 
َ
ئة��& ثَيما� ��ية ��يز�نֵר كاتَيك ��ل

كو تةنها يةكَيكة لة � بتانة& كة 
َ
خو��� خو�� تَييناطا�، بةل

) بَيت يا� (سر�شت) 
َ

بؤخؤما� ���ستما� كر���� m (عةقل
 ئة� 

َ
Qية لةطة�Eيا� (قة���) يا� (بֲר4كة). ئة* ��ستة��

با��ِ�&  كة  ئة��&  طونجا��،  ”با�6“��  وَيستة& 
َ
هةل

بة  مَيذ��،  لة  خو��  ���كة�تنى  مةِ�  لة  ثر4تَيستانتةكا� 
با��ِ�َيكى نامةشر�� � هَيرشكر�نة سة� ضةقى مةلكيةتى 

مةسيح ��?�نَيت.
بِر���نينة  مةسيحييةتة��  تَيِر���نينى  لة  ئةطة�   *

َ
بةال

خؤبايى  بةلة  تةنها  كة  ��كةين  بة�&  ئة��  نة 
َ
هة�ال ئة* 

كو ثشتئةستو�� 
َ
بو�� � خؤبة?لز�نֵר ثشتئةستو� نيֵר، بةل

 �مةسيحيية ضونكة  مةسيحييةتيش،   �E� بةتَيِر���نينى 
ئة��ما� فَير��كا� كة سة�كة�تنى ��نيا& يةكالييكة���� 
ثؤنتيا6  لة ��ستى  ئا?��&  ئة��& مةسيح  بة�  لة  نيية. 

ثيالتؤPontius Pilatus 6 6 ضةشت.
َيت: 

َ
طة ��هَينمة�� كة ��ل

َ
جا�َيكى تر با�H�� 6 بةل

مى 
َ
��ال �����كة�َيت؟  (با��ِ���)  لة  ضؤ�  ثيالتؤ6 

ئةمانة ئاسانة: (ئةمة كَيشة& ثَيد����) بة* شَيو�ية ئة� 
�E4طا�& خؤيةتى،  مَيذ��يى  هَيز&  نمايند�&  كة  مر4ظة& 
�E4طا��&  ئة�  ��طَيِرَيت  خؤ&  �E4طا�&  ��طةَينة�&  ى 

َ
�4ل

 Hكانى تَيد� ��������، ئة* �������نة( هة�ضيية�������
بن، جطة لة ئا?�� ضةشتنةكانى مرO4 هيضى تر نֵר، با�6 
جةخت لة �� ��كاتة�� كة �شة& (��ضَيذَيت) ثةيو�ستة 
بة سة�لة بة�& مَيذ��& مةسيحة�� نةH تةنها مر�نةكة&، 
نة   � كر�  نة غة?�&  بؤية  ئا?��& ضةشت  َيت: مةسيح 

َ
��ل

سة�كة��، سة�كة�تنى بة�& نةهَينا... � نةطةيشتة هيض 
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لة  هةما� شت  ��كرَيت   � نةبَيت  تةنها خاضةكة&  شتَيك 
َيֵר. ��مة�َيت بة� 

َ
سة� طةلةكة& � شوَينكة�تو�نةكةيشى بل

��ستة���Eنة& لة كتَيبةكة& ”با�6“�� ���ياند�طر* ئة�� 
ناكرَيت  مَيذ��يى  ثة�ستنى سة�كة�تنى  كة  ���نبكةمة�� 
تَيِر���نينى  لة  نةتةنها  بطونجَيت،  مةسيحد�  ��حى   

َ
Qلةطة

مَيذ��ييةكانى  كر����  ضونكة  مر4ييشة��،   � نى 
َ
عةقال

 ���طֲרكة�� �4مانييةكا� ثَيو��& سة�كة�تنى مةسيحيية
* طة� ئة� ��ستة���Eية& كֲרطيطا�� بةكا�بهَينֵר 

َ
نيية، بةال

كر�)  ثَيشكةشيا�  جيها�  ���ضييانى  لة  هةندَيك  (ئة��& 
ئة�� هةمو� لَيكد�نة��يةكى بة خو����ندكر��يى بؤ مَيذ�� 
ى ئة�� ����� – شَيو�كانى ئֲר���& خو����ند& لة 

َ
هة�ل

مَيذ�� – ��تا مَيذ��& سة�كة�تنى مَيذ��يي ببينَيت. �E بة* 
هَير( كر�نة بؤسة� بֲר�4?�& بةخو����ندكر�نة لة مَيذ��، 
ناِ��?�يى ��بَيت، بة��& كةسة�كة�تنةكة لة سة�كة�تنى 
مةسيحد�ية ���& مر�نى كة لة ���نطةية�� Eيانى شكست 
خو�����& مةسيح لة سة� ?��& بةطة���ترين سة�كة�تن 
هةEما� ��كرَيت، ناِ��?�يى ��بَيت بة��& كة سة�كة�تنة 
ثاسا�  ثَي سةeَيند�����  بة��&  ئة*  كة  �َيبا?�كة  بة�& 
ئة*  ِ�َيطاية��  لة  كة  ئة��بو�،  سة�كة�تن  �����تة��، 
ثَيشبينيية سةeَيند�� (يةكةمةكا� ��بن بة��نى كؤتايى � 
ئة��نى كؤتاييش بةيةكةمةكا�) يا� بة���بِرينَيكى تر، ئة� 
َيسا& مةسيحى ئة��بو� ئֲר���& 

َ
سة�كة�تنة مَيذ��يية& كل

* ئة* �َيبا?& بة�طريكر�نة 
َ
خو����ند& تَيد� ���كة��، بةال

ة كة سة�كة�تنى 
َ
?4� ترسناكة، ضونكة بة?منى ئة��& قبول

طةيةكة لة بة����Eنديى مةسيحييةتد�، 
َ
َيسا بةل

َ
��نيايى كل

ضونكة   ،������خا با��ِ�  لة  كةموكو�تى  ئةمة( 
مةسيحيية كؤنةكا� طةشبينييةكى ��نيايى لة مجؤ��يا� 
ئا��ستة  هَيز  �يذ���  كة  ��بو�  با��ِ�يا�  (ئة���  نة?�نيو�. 
��كا� نةH هَيز �يذ��� ئا��ستة بكا�). بؤية هة�كة6 ثَيي 
��بَيت مَيذ��& سة�كة�تنى مةسيحيية� ئة� شتةية ثة��� 
��بَيت  َيت، 

َ
مال

َ
هةل خو����ندكر��يى  ئֲר���&  سة�  لة 

بةكر����  سة�كة�تنة  ئة*  ئايا  بثرسَيت،  خؤ&  لة  ئة�� 
لة  �4حة  ئة�  ئايا  بو�؟   �مةسيحيية �4حى  سة�كة�تنى 
 H�� نةبو�؟  َيسا�� سة�كة�تو� 

َ
كل �E4طا�& ستةملَيكر��& 

كا*  ئة��   �  �سة�كة� سة�كة�تنيد�  �E4طا�&  لة  ئة��& 
�َينا كر�؟  بَيطة����  لة �َينةيةكى  َيساية بو� كة �4حى 

َ
كل

َيسا سة�كة�تو��& 
َ
َيسا& شةهيد�� بو� يا� ئة� كل

َ
ئايا كل

كة طومِر� (ملحد)كانى سز� ����؟.
بة��  ثَيد�طريية�� مو��E& مةسيح  بة  ئة��نة&   ��4?
 ��Eنن، كة ئا��ستة& ئاشتيخو�?�� كر���، ��تا ئة* مو�?��
ثَيش�J ئَيستا( مو��EيةH بو�� بؤ ئا��ستةيةكى مَيذ��يى 
يا� ثَيشبينيي مَيذ��يى. (جؤ� ماكمو�&) يةكَيك لة هة������ 

بةنا�&  كتَيبةكةيد�  لة  ئة��&  بؤضو�نة،  ئة*  �يا��كانى 
 The Clue لتا�يخ�  P� (�ليل  مَيذ��  بة���  (ضا�ساغَيك 
ثَيشبينيد�  لة  مةسيحى  ئايينى  كر4كى   (of History
ئة*  بة��مة?�َينة�&  كةسة&  ئة�  هة���ها  ��بينَيتة��، 
�َيبا?� هةEما� ��كرَيت، بة �4?�����& ياسا& �ياليكتَيكى 
لة  ماكمو�&  ��?�نرَيت.  مر4ظايةتيش  سر�شتى  مَيذ��& 
ئة*   – بةثَيي  سياسي،  مَيذ��&  كة  سو���  ئة��  سة� 
سؤشياليزمي)  (ئيمثر�تؤ�يا&  بة���  ��بَيت   – ياساية 
بِر����. ناكرَيت لة ياسا& بنةِ��تيى سر�شتى مر4ظايةتى 
* ئة* 

َ
���بضֵר: ئاشتى خو�?�� ?��& ��طֲר ��كة�، بةال

ئا��ستة مَيذ��يية&، كة ئاسايش شوَينى ئومَيد ��كرَيتة�� 
�َيبا?& ئةخالقى ثاشةِ�E4& بضَيت:  ���جا� ��بَيت بة��� 
بة�  لة  بةمة(  ناكرَيت،  سة�ثَيضى  ياسايةكة�  -ئةمة 
نيا بֵר– كةهةما� 

َ
هؤكا�طةلَيكى �����نى ��بَيت لة �� �ل

����نجا* ��كة�َيتة��، ئة�& كة بةبة�����ميي ��تو�نֵר 
ثَيويستة  فاشييةتيش   �تةنانة كو 

َ
بةل بد�ين،  ئةنجامى 

بضَيت،  سؤشياليزمى  ئيمثر�تؤ�يا&  بة���  كؤتاييد�  لة 
بةجؤ�َيك كة ئة�كا� ئةنجامى كؤتايى ثشت بة بِريا�َيكى 
هيض   � ���ضو�بَيت  ئَيمة��  لة  نابةستَيت  ئةخالقى 
 �تايبة بة�ثرسيا�َيتى  لة  بֲרكر�نة��  بؤ  ثاسا�َيكيش 
نيابֵר 

َ
�ل  �� لة  ��طةياندين  ثَيي  كةسَيك  طة�  نامَينَيت، 

كة لة بة� ضةند هؤكا�َيكى ?�نستى (يةكةمةكا� ��بن بة 
ئيد&  بةيةكةمةكا�)،  كؤتاييش  ئة��نى   � كؤتايى  ئة��نى 
لة  �يذ��نة  جَيطرتنة��&  ثَيضة��نة&  ��بَيت،  ضي  ئةمة 
(كة  بֲר�4?�ية  ئة*  ئايا  مَيذ��يية��؟  ثَيشبينيي  �َيي 
ترسناكانة  ��نة��كةيةتى)  بؤضو�نى  بة   E� نيايية�� 

َ
بة�ل

لة ����& (بةيةكد& طةيشتنما� لة كاتَيكى طونجا���، ��تا 
ياسا  بةثَيى  كة  نابَيتة��،  نزيك  ئاشتيخو�?��،  بةحيزبى 
كةناكرَيت سة�ثَيضى  مر4ظايةتى  ?�نستيييةكانى سر�شتى 
بكرَيت ئةمة تاكة �َيطا& بَي مةترسي طةيشتنة بؤ سة����؟) 
��سةثَينَيت،  ئة��  مَيذ���&  ئة�  بؤ  �����?�يةكة  ئةمة 
هةمو��� سة�كة�تن بثة�ستن، ئةمة ئة�� ��طةيةنَيت كة 
ِ�يز&  لة  خؤيا�  ئة��&  بؤ  هةية  ثاسا�يا�  ئاشتيخو�?�� 
طو?��شت  �����?�يةكة  ئةمة  ��بيننة��،  سة�كة�تو��ند� 
سر�شتى  �����نناسي  بة?مانى   ���كا  �ما�كسية لة 
مر4ظايةتى � بة?مانى ثَيشبينيي ئايينى، ئة* لَيكد�نة��ية 
ئة�� لة خؤ ��طرَيت كةسة�كة�تنى مةسيحيية� لة �َيد�ية، 
ة 

َ
بةهةل كة6  بو�،  ى 

َ
هَيطل ثَيشةنطَيكى  ��مة?�َينة��كة& 

َيم ��بَيت ئَيمة سة�كة�تن نةثة�ستֵר 
َ
تَيم نةطا� كة ��ل

� ناكرَيت سة�كة�تن ������� حةكة* بَيت � نابَيت بو��& 
بةتايبةتى  د���* 

َ
هة�ل بؤية   ،�بكا كوَيرما�  بد�ين 

 
َ

Qلةطة تَيِر���نينة*–  بة*  من  –كة  ���نبكةمة��  ئة�� 
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مةسيحييةتى ��ستةقينة�� كؤكم � بة* تَيبينيانة* مةبةستم 
نا?�نم  كة  نةبو��،  ��نيايى  نا  وَيستى 

َ
هةل لة  بة�طريكر�� 

نيايية�� 
َ
* بة�ل

َ
ئايا مةسيحيية� لة * جيهانة�� نيية، بةال

 �مةسيحيية� هةية! ئة* مةسيحييةتة فَير& ئة��ما� ��كا
كة تاكة �َيطا بؤ نيشاند�نى با��ِ��كانما� لة �َيد�ية، �َيطا 
 

َ
Qؤ

َ
بد�ين ها�كا�يية ��نياييةكا� بطةنة ��ستى هة�E�� كل

نَيو��  لة   Hتا خو�&  ��كرَيت  هة���ها  ثةككة�تةكا�،   �
��نيايى  بةسة�كة�تنى  سو�كايةتيكر��  يا�  خؤثا�َيز& 
 O4ى مر

َ
ببينينة�� كةمانا& هَيز� نا�بانط � ساما� � هة�ل

بة�يهَينانى  جيهاند��  لة  تو�نا&  ئة�ثةِ�&  بةكا�هَينانى  بؤ 
ئامانجة مر4يية �يا��كا�، كة بريتيية لة � ئامانجانة& كة 
* نةH لة 

َ
مرO4 ثةنا& ثَيد�� تا بيطةيةننة سة�كة�تن، بةال

كو لة ثَينا� ئامانج.
َ
ثَينا� خو�& سة�كة�تن بةل

ثشتطֲרييةكى   
َ

هَيطل لة  كَيركةطا���  ��خنة&  لة 
 �بةهَيز& هةندَيك لة � بؤضو�نانة بة�ضا� ��كة�َيت، تايبة
 

َ
Qلةطة مَيذ��يى  �َيبا?&  ناكرَيت  ��ية  ثَيي  بؤضو�نة&  بة� 
هة�طيز  كֲרكيطا��  ��ستة  بطونجَيند�َيت.  مةسيحييةتد� 
ى خا�َين نةبَوتة��، ضونكة لة سة�& 

َ
لة تر��سيؤني هَيطل

 ئة��شد� كة6 نيية ��كو 
َ

Qثة������ بو��، كةضى لةطة
د� 

َ
كֲרكيطا�� بة���نى ��نى بةمانا& �َيبا?& مَيذ��يى هَيطل

 
َ

َى بة� لة هَيطل
َ
َيت (بةل

َ
نابَيت. كَيركيطا�� نو�سيويةتى � ��ل

ى لَيكد�نة��& بو�� � مَيذ��يا� 
َ
فةيلة سو� هةبو�� هة�ل

����، ��ستييةكة& ��بو� خو�� يا� (�لعناية �اللهية) بة* 
ثَينةكةنى  ئة��  بة�  لة   *

َ
بةال بيطرَيت،  ثَيكةنֵר  نة 

َ
هة�ال

ى جيد& � ��ستطؤيانة بو��).
َ
ئةمانة بةكر���� هة�ل

لؤجيكى  بة  ثَيبد��  –�َيم   
َ

هَيطل بة   �سةبا��  *
َ
بةال

ثَيكةنيند�  لة  خو����ند  كةضؤ�  بֲרبكةمة��–  طريكى 
يى 

َ
بةقوال كة  بؤطةنة&  مامؤستا  ئة�  كَيية  ئة�  تةقى! 

هةمو�  لة  ��تو�نَيت  �4ضو���  شتَيكد�  هةمو�  ثَيويستى 
��َيذ�&  لة  ���تريش  خو����ند�!  تَيبطا�؟  شتَيك 
شؤبنهَو�&  هَيرشى  سة�  ��ضَيتة  كَيركيطا��  ئاما�Eكةيد� 
َيت 

َ
ى بة�طريكة� لة مةسيحيية� � ��ل

َ
طومِر� بؤ سة� هَيطل

خؤ( بو�* كة نو�سينةكة& شَوبنهَو�* خوَيند���. 
َ
(?4� �ل

َيت تة��� ��ستة)، ��ستة���E تايبةتييةكانى 
َ
ئة��& ��يل

ى نو�سيو� كة لة ��نى شَوبنهَو� 
َ
كَيركيطا�� كة لة سة� هَيطل

ى، يةكَيتى بو��، 
َ
َيت (كر4كى �4حى طةند�ل

َ
?برترنֵר كة ��ل

يية)، هة���ها 
َ
Jين � قَيز��نJين جؤ��كانى طةند�ل

َ
طةند�ل

 � ى) 
َ
عةقل (شةهو�تى   � لوتبة�?&)  (كةِ���طرتنى  باسى 

 elenden Glauze يى 
َ
طةند�ل خر�ثى  تيشكد�نة��& 
des Verderbens كر����.

 H���هة ئَيمة  ييانة& 
َ
عةقل ثة������&  ��ستيد�  لة 

ثة������& ئةخالقييما� لة كة����، ئة��يشى لة كة���� 

ى ��كا� بريتيية لة ثة�ستنى ���كةشى بريقة��� 
َ
طةند�ل

� كر4كى �4حى � سة�سا* بو�� بةشَيو�� �َيطا& ���بِرين 
� كر��، لة بر& بايةخد�� بة��& بةكر���� ��طوترَيت � 
لة  كة  �4مانتَيكى  بريقة���&  بֲר4كة&  هة���ها  ��كرَيت، 
ى خؤمانى تَيد� 

َ
سة� شانؤ& مَيذ�� �����كة�َيت � ئَيمة �4ل
��طَيِرين، هؤيةكى تر& لة كة���بو�نييةتى.

ئةخالقى قة���� نا�بانط � ئة� ئةخالقانة& تائَيستا( 
سيستةمى ثة������يى ثةيِر��ييا� ��كا�، كة ثشت بة 
مَيذ��&  بؤ  كالسيكى  ئا��ستة&  هة������نى  تَيِر���نينى 
 � ��بةستَيت  هَيز  بؤ  �4مانتَيكيا�  تةسة���تى   � جيها� 
هة���ها ثشت بة ئةخالقى فة�?�& �4مانتَيكى ��بةستَيت، 
كة ��كرَيت بطَيِر��َيتة�� بؤ هَير�كليتس. ئةمة مشتومِر& لة 
سةنطاندنى 

َ
سة� كَيشة& ضؤ� ��كرَيت مرO4 لة سة� هةل

ئة��نى  سةنطاندنى 
َ
هةل بنةما&  سة�  لة  خو�  ���ستى 

ناِ���نيى  هة���ها  خستؤتة��،  بكرَيت  ثة������  تر 
ئةخالقى)يشد�  (?نجֲר�يى  كا�يطة�يى  لة  كَيشةية  ئة* 
بةثة�ستنى  ثشت  بناغةكةيد�  لة  كة  كة�تو��تة�� 
وَيستَيك كة 

َ
� � هَيز ��بةستَيت. بؤية لة جَيي هةل

َ
��سةال

تَييد� تاكايةتى � خؤبةختكر�� لة ثَينا� كؤ كؤببنة��، ��تا 
(تاكةكانى  َيت 

َ
��ل ةكة& 

َ
?مانحال وَيستة& 

َ
هةل ئة�  بر&  لة 

مر4ظايةتى بةكر���� طرنطن بَي ئة��& ئةمة مانا& ئة�� 
كةسَيكد�  لة  كةطرنطى  ��سطֲרبكة*،  لَي  ئة��&  بَيت 
لة خؤ�يستى �   Hبة ثَيكهاتةية ��?يبو��  ضِر��بَيتة��) � 
��طةيةنَيت  ئة��  ئةمة   .Kollektivishus كؤ�يستى 
كةمانا& (خو�)� Eيانى هةستكر�نى تايبة� بة خو�� خؤ 
���بِرينى تَيثةِ��ند���، هة���ها ثشَيويى نَيو�� كةسايةتى 
يكى 

َ
ى بةشَيو�يةكى �4مانت

َ
� تيث يا� كةسايةتى � كؤمةل

يية شوَينى تاكطةP تر ��طرَيتة�� 
َ
تَيثةِ�َيند��. ئة* كؤمةل

كةسيةتيى  ثةيو�ندييةكى  بةهيض  �َيي  ���تريش   �
(لَيبد�  َيت 

َ
��ل تَيِر���نينة  ئة*  ���شمى   .�نا�� نة 

َ
عاقال

بة  قا��مانَيك  بة،  مة?�  ثيا�&  بة��ستة��،  خؤبد�  يا� 
 قة�����، لَير�� لة �َ& بطوترَييتة��، نا�بانط ثةيد� 

َ
Qلةطة

 Jث نا�بانطةكة  ئة��ند�  بَيت  طة���تر  ةكة 
َ
(تاحال  �بكا

�تر ��بَيت، هֲר�كليتس). يا� بخزَير� نَيو ئة� 
َ
��بَيت � بال

ة�� كةضؤH بؤ سة�كر�� ������� � خؤ& لة ثَينا� 
َ
كؤمةل

ةكة بةخت ��كا�)، توخمى هَيز& ��ما�طֲר& لة * 
َ
كؤمةل

ثَيد�طريية ?4�� ��ية كة لة سة� مانا& ثشَيويى نَيو�� خو�� 
 �شا�ستانيية بة�ثة�ضد�نة��&  ��تا  هةية،  كؤبو�نة���� 
نهَينيى بةهَيز& ئة� كَيشكر�نة سؤ?���يية بةهَيز�ية كة لة 
ة��� � ئةخالقى 

َ
ئةخالقى ثֲר4? ��طرتن � بةمة?نز�نينى ثال

سيا��� ملكةضيد� با��.
ئةمة هةمو�& ��كة�َيتة سة� ���E�يى يةككر����يى، لة 
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كاتَيكد� ئاشكر�ية كة ثيا�& سياسة� بؤ بة��نطا�بو�نة��& 
 �بد� ئة��  ى 

َ
هة�ل بَيئة��&  تة�خانكر����،  خر�ثة خؤ& 

 H�� &“كا�
َ
يا� بةها ”باال نيطةتيظةكا�  بةها  بة��نطا�& 

با�َيكى  لة  خؤ&  مو�شيد  كةضى  ببَيتة��،  خؤشي 
َ
�ل فر� 

لة  ناضا�نيية  ئة�  ِ��ستة  ��بينَيتة��،  جيا��?��  تة��� 
كا� بةسة� 

َ
��& ثَيو��� تايبةتييةكانى خؤ& بؤ بةها باال

��بَيت  نيايية�� 
َ
بة�ل  *

َ
بةال بيسةثَينَيت،  مو�يد�كانيد� 

 Uتا باية �بد�� مو�يد�كانى هانبد�� يا� ِ��?ييا� بكا
َ
هة�ل

بَيت بة�َ�حى 
َ
بة* بةهايانة بد��، ثَيويستة مو�شيد سة�قال

مو�يد�كانيية�� (��كو ئة��& سوكر�� بةها�ِ�َيكانى خؤ& 
ֶר، ئة� �4حانة& 

َ
بةِ�4حى خؤيانة�� سة�قال طو� ��بَيت 

 كر����)، كة��تة ئة��& بة 
َ

Qكة ئة�& خؤ& ثَيو� سة�قا
��طة?& جو�نى يا� ِ�4مانتيكي ��ضَيت لة ثة�������� لة 
�َيد�ية، ئة� ِ��طة?�& كةنابَيت �����?�يةH بد4?َيتة�� بؤ 
 ئة��شد� كةئةمة 

َ
Q4ضو�نة نَيو سياسةتة��.كةضى لةطة�ِ

نةما��  هَيند�&   *
َ
بةال ��نثَيد�نر���،  ثر�نسيثَيكى   H��

بة�&  ثة������يماند�  سيستةمى  لة  جَيبةجَيكر�نى  طة� 
شتَيكى  ها��َييةتى  ثةيو�نديى  كاتَيكد�  لة  كة  نةكرَيت، 
ثةيو�ندييةكة  خوَيندكا���،  مامؤستا�  نَيو��  لة  ثَيويستة 
بهَينرَيت.  ثَي  كؤتايى  نةخؤ  يا  بثا�َيزَيت،  هة����ال  مافى 
(سوكر�� ئة� ها�ِ�َييانة& ��ستنيشانكر� كة��ستنيشانيا� 
خوَيندنطاكانى  لة  خوَيندكا���  Eما��&   *

َ
بةال كر�بو�)، 

بة*  نةكرَيت،  ثةيو�نديية  ئة*   ���كا  �� ِ�E4طا����  ئة* 
بةها  بة��ستهَينانى  بؤ  �َيكخر��  َيكى 

َ
هة�ل هةمو�  ثَيية( 

ئة��شد�   
َ

Qلةطة  *
َ
بةال سة�نةكة�تو�نֵר،  ى 

َ
هة�ل كا� 

َ
باال

��بَيتة هؤ& ?����مةندبو��، كةضى ِ��نطة شتي باشيشى 
�يستويةتى   O4مر كة  ئة�بةهاية&   H�� بكة�َيتة��  لَي 
َيت: نابَيت ?���� 

َ
بة�يبهَينَيت، ��بَيت ئة� ثِرنسيثة& ��ل

بة��نة بطةيةنֵר كة ��ستي يا�مةتييا� بؤ ��َيذ ��كةين، 
��كو  ثة��������  لة  بَيت  بنةِ��تيي  ثِرنسيثَيكى  ئةمة 
بةال���  ئة��  ���جا�يش  ناطةيةنَيت)   ����?) ثزيشكى 

ثَيشكة( بكةين كة ?4� ثَيويستيانة.
 H��– �4مانتَيكيية  بֲר4كة  ئةمجؤ��  كا�يطة�& 
نَيو��  يةكبو�نى  ماية&  ��بنة  ثالتؤ�–  بֲר4كةكانى 
تاكييةتى � خؤ�يستى � يةكبو�نى نَيو�� (خؤبةختكر�� لة 
كر�نى خؤ�يستيى تاH لة �َيي 

َ
ل
َ
ثَينا� كؤ� كؤيةتى، ��تا حةال

خؤ�يستيى كؤ��). ئةمة( بو�� هؤكا�& ���طا ��خستن 
لة بة���* ���شتنى شَيو�يةكى ���نى كَيشة& سة��كيى 
بطاتة  ��تو�نَيت   O4مر خو�&  ضؤ�  كَيشة&  ثة������، 
خؤ&  تر،  ئة��نى  سةنطاندنى 

َ
هةل بنةما&  سة�  لة  ئة��& 

بكةين   بة��  هةست  بةِ��ستيية��  ئةطة�  بسةنطَينَيت. 
َ
هةل

كة ثَيويستة بؤخؤما� ئامانجى خؤما� ��ستنيشا� بكةين، 

 � ��مانة�َيت  ئامانجة&  بة�  ����ين  تة���  بايةخى  ئة�� 
��نطة قو�بانيشى لة ثَينا��� بد�ين.

ئة�كة  (بة   
َ

Qكؤمة كة  ��طةين  بة��  ئيد& 
مَيذ��ييةكةية��: ثَيويستة ئة� ئامانجة بَيت. ئيد& ثَيما� 
َين كة��تة ئة�كاتة ��بَيت قو�بانى بد�ين، لة �كاتة�� 

َ
��ل

��?�نֵר بةمجؤ�� ئَيمة كر���َيكى ?4� طرنطما� ئةنجامد���. 
بة��ست  نا�بانط  �َيطاية��  لة   � بد�ين  قو�بانى  ��بَيت 
ة��� لة سة� شانؤ& مَيذ��. ئيد& 

َ
��هَينֵר � ��بֵר بةثال

ئة*  ��هَينֵר.  بة��ست   �4? كةمة��  ماند��بو�نَيكى  لة 
�يا�يكر���،  ما��يةكى  ئةخالقى  طومانلَيكر���  ئةخالقة 
كةسيشيا�  يبذ������� 

َ
هةل  O4مر كةمى   �4? بةشَيكى 

بذ���نة��. ئةمة ئةخالقى 
َ
طةليا� بةهةند نةطرتو�� لة * هةل

بن  سياسى  ئةطة�  جا  ��خسا��،  بؤ  هةليا�  ئة��نةية 
تؤما�يا�  مَيذ��ييةكا�  كتَيبة  تا   –  

َ
عةقل ئؤليطا�كى  يا� 

ئة��نة  ئةخالقى  ناكرَيت  كة  ئةخالقةية  ئة�  ئةمة  بكة�، 
بَيت بة�طر& لة ���ثة����& � يةكسانى ��كة�، ضونكة 
الية�  لة  تةنها   � نابَيت  ���ثة����  مَيذ��يى،  نا�بانطى 
كةمينة& مر4ظة�� نةبَيت ناكرَيت بة�& بَيت، ئة��نة& كة 
لة ��� بةها���تر� بة�����* بةفة��مؤشكر��& ��مَيننة��. 
 

َ
Qثَيد�ضَيت ثَيويست بَيت طة� ئةخالقى هֲר�كليتسيما� قبو

ية كة ��كرَيت 
َ
باال َيت (ثا��شتى) 

َ
بَيت –ئة� �َيبا?�& ��ل

 � لة  بِرَيك  ��نطة  بكة�–  ثَيشكةشي  ��هاتو�  نة��كانى 
 ���كا ��مو��ست  ثا��شتد�نة��&   &���� كة  �َيبا?�& 
 ئة��شد� ئةمة ئة� ئةخالقة نيية 

َ
Qلةطة *

َ
باشJ بَيت، -بةال

ئَيمة ��مانة�َيت– ئَيمة ئةخالقَيكما� ���َيت كة سة�كة�تن 
 نةكا�، ئةطة�ضي ئة* ئةخالقة 

َ
Qثا��شت بةطشتى قبو �

سة�ضا��كة&  كة*  النى   *
َ
بةال نيية،  باشيش  ئةخالقَيكى 

 * لة  تر  جا�َيكى  ���تريش   ،�مةسيحيية بؤ  ��طةِ�َيتة�� 
�E4طا���� لة توَيي كا�& ?�نستى � ثيشةسا?يى ها�بةشد� 
بة�يما� كر�4تة��، ئةخال� � نا�بانطى مَيذ��يى �4مانتَيكى 
– خؤشبةختانة – ثَيد�ضَيت ��� لة كةمبو�� بَيت، ئةمة( 
لة هَيما& سة�با?& �نة�� �����كة�َيت. هَيند�& نةما�� 
هةست بة�� بكةين كة قو�بانى –تايبة� طة� نا�يا� بو�- 
ئةخالقى  لة  ثَيويستة  بَيت.  بةبةهاتر  تر  ��نى  لة  ��نطة 
ثة������ييماند� ئةمة شوَينى ئةخالقى نا�بانط بطرَيتة��، 
ثَينا�  لة  بة�يهَينا� � كا�& قو�بانيد�� بֵר  فَير&  ��بَيت 
ئة�كد� نةH لة ثَينا� نا�بانط � خؤثا��ستن لة ئابِر��ضو�� 
 � هاند��  لة  بِرَيك  بة  ثَيويستما�  هةمو���  ئَيمة  َي 

َ
(بةل

هةية،  سة�?�نشتكر�نيش   �تةنانة  � ثا��شت   � ئومَيد 
كا��كانما�  بؤ  ثاسا�  ��بَيت  تر�).  شتَيكى  ئةمة   *

َ
بةال

مانا&  لة   Hنة ��يكةين  خؤما�  كا��&  ئة�  بد4?ينة��، 
منة،  تَيِر���نينى  ئةمة  نيية–  مانا  مَيذ�� –مَيذ��  ى 

َ
خةيال
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* ئةمة ئة�� ناطةيةنَيت، كة ئَيمة ناتو�نֵר شتَيك بكةين 
َ
بةال

 H�� &�بَيت تا بةناضا 
َ

Qبَيت مَيذ��< سياسيما� قبو�� �
بَيت، ضونكة ��تو�نֵר   

َ
Qقبو ثَيما�  سو�عبةتَيكى قو�6 

ئة�  هَيز،  سياسةتى  كَيشةكانى  بؤ  تَيِر�مانما�  ِ�َيي  لة 
ى ضا��سة�كر�نيا� 

َ
كَيشانة& كة لة * �E4طا��ماند� هة�ل

ملمالنَيما�  ���نطة&  لة  ��تو�نֵר  لَيكبد�ينة���  ����ين 
 � ��ستى 

َ
��ستى عةقل

َ
طايةكى كر���� باال

َ
لة ثَينا� كؤمةل

� ���ثة����& � ئا?��& � يةكسانى � ���جا�يش لة ثَينا� 
��ظةبكةين،  هَيز  سياسةتى  مَيذ��&  جةنط  لة  بة�طرتن 
ئة�  ��كرَيت   *

َ
بةال نيية،  ���مةبةستيش  مَيذ��  ئةطة�ضي 

مةبةستة بةمةبةستى �& بز�نֵר � ئةطة�ضي مَيذ�� ماناشي 
نيية كةضي ��تو�نֵר مانا& ثَي ببةخشֵר، تيؤ�4� لسنج 
(مَيذ��  َيت 

َ
��ل مَيذ��  ���با��&   Theodor Lessing

 Sinnge bung نيية  مانا&  شتة&  بة�  مانابةخشينة 
مةبةستيشى  هة�ضةند�   ،des Sinnglosen Als

مانايةكى تر بو��).
كَيشة&  ئةمة  ��بينة��،  ���بةِ���&  لَير���  ئة��& 
 � سر�شت  نة   ،Konventio �َيكة�تنة   � سر�شت 
ضي  ��بَيت  كة  َين 

َ
بل ثَي  ئة��ما�  ��تو�نن  مَيذ��(  نة 

يا�  بَيت  سر�شتى   &������  m جا  –�������كا�  بكةين 
نيية  وَيستةكانيا� 

َ
هةل يةكالكر�نة��&  تو�نا&  مَيذ��يى– 

يا� ئة� مةبةستةما� بؤ يةكاليى بكةنة�� كة ��ستنيشانى 
��كةين، ضونكة ئة�� ئَيمةين كة مةبةست � مانا& سر�شت 
� مَيذ��( �يا�< ��كةين، ئةطة�ضي مرO4 يةكسا� نابن 
 ئة��شد� ��تو�نֵר لة 

َ
Qلةطة *

َ
��كو ��نةكانى شانة، بةال

��?طا  نمو�نة  بؤ  ملمالنَيو�،  بضينة  مافد�  هةما�  ثَينا� 
نيانة 

َ
عةقال ��?طايةكى  نمو�نة   H��  �ة

َ
���ل مر4ييةكا�، 

كر�نيا�  ثَينا�  لة  ��تو�نֵר  ئَيمة  ئة��(   
َ

Qلةطة نֵר، 
 H�� هة�  ئَيمة  بكةين،  ملمالنَي  نيانة 

َ
عةقال بة��?طايةكى 

��تو�نֵר   *
َ
بةال هؤشمةندين،   � سؤ?ين  خا���  ?مانما� 

 �Jني
َ
ى ئة�� بد�ين خؤما� بكةين بةمر4ظَيكى عةقال

َ
هة�ل

?مانةكةما�  بةكا�هَينانى  سة�  لة  خؤما�  ��تو�نֵר 
��بهَينֵר، نةH�� H ئامر�?َيكى طو?��شتكر�� (��H ئة��& 
َيت)، 

َ
بيل ��كرَيت  ثة������يى  بֲר�4?�&  خا���  كة 

–خو�&  نيانة 
َ
عةقال تَيطةيشتنى  ئامر�?َيكى   H�� كو 

َ
بةل

لَير��� مةبةستم مَيذ��&  نيية–  ئامانجى  يا�  مَيذ�� مانا، 
سياسةتى هَيز� نةH مَيذ��& طةشةسةندنى مر4ظايةتى، كة 
 ئة��شد� ��تو�نֵר ئامانج � مانا& 

َ
Qلةطة *

َ
بو�نى نيية، بةال

ثَينا�  لة   Hملمالنَيية بة  بيكةين  ��كرَيت  ببةخشֵר،  ثَي 
ئةمة(  بةثَيي  هة�   � ��Eمنةكانى  كر����  طايةكى 

َ
كؤمةل

��كرَيت  ���جا�يش  بكةين،  بؤ  لَيكد�نة��&  ��تو�نֵר 
كَيشة&  كة  َيֵר، 

َ
بل Eيانيش)  (مانا&  سة�  لة  شت  هةما� 

ناخى  لة  ئامانجةكانما�   � Eيا�  مانا&  ��ستنيشانكر�نى 
خؤماند�ية.

بة���نة&  ��ستنيشانكر��   �  ������ ���نة&  من 
بنةِ��تى ����نَيم، ������ ��H ئة��&، ئة�يش مانا& نيية،  
��ستنيشانكر�نيش لة الية� ئَيمة�� مانا& ثَيد�بةخشَيت، 
َيكة 

َ
ى بَيبة�يبو�نة لة * ���نةية، هة�ل

َ
�َيبا?& مَيذ��يى هة�ل

لة ترسة�� سة�ضا��& طرتو��، ضونكة ��ضَيتة�� سة� 
ثَيو���  بة�ثرسيا�يةتى  ئَيمة  َيت، 

َ
��ل تَيِر���نينة&  ئة� 

 *
َ
بةال ��طرين،  ئةستؤ  لة  ��نثَيد�نر���كا�  ئةخالقيية 

ة& كة لة ترسة�� سة�ضا��& طرتو��، ��* 
َ
ئةمجؤ�� هة�ل

��طوترَيت  ثَيي  كة  بَيت،  ئة��  تة���&  بة  بة�ضا�  �َيتة 
كة   ���كا طريمانةية  ئة�  ضونكة  خو��فة��)،  لة  (با��ِ� 
با��ِ��&  ئة�  ������ينة��،  ئة��  نةمانضاند���  ئة��& 
ى ئة�� ����� بمناخاتة ئة� با��ِ��& كة هةمو� شتَيك 

َ
هة�ل

 
َ

Qلةطة ئةطة�  بَيت،  ئاسايى  ثَيويستة   � ��بَيت  ئاسايى 
مَيذ���� �َ< بكةين، ���طرتنى هيض بِريا�َيكى بنةِ��تيما� 
 �ى ئة�� ����� ��ما� لَيبكا

َ
ثَيويست نابَيت، هة���ها هة�ل

��ستبة����& بة�ثرسيا�يةتيما� لة مَيذ�� � لة � طةمة& 
هَيز& شةيتانيية& كة بةسة�ماند� ثيا�� ��كرَيت ببֵר � 
د���� كر����كانما� بونيا�بنَيت، يا� بيانطَيِرَيتة�� بؤ 

َ
هة�ل

نيا?� شا����كانى ئة* هَيز�، ئة� ?�نيا�يانة& كة تةنها لة 
حة��6 � ئيلهامى سؤفيطة�يد� نةبَيت بؤما� ���ناكة�� 
� خؤما� � كر����كانما� ثَيكِر� ��خاتة ئاستى تاكَيك كة 
خة�� � لة¢ خوَيندنة�� ئيلهامى ثَيد�بةخشن � لة يا�يى 
د�بذَيرَيت، 

َ
يانسيبة�� Eما��& بةختى تايبة� بةخؤ& هةل

بؤية �َيبا?& ئةخالقييش ��كو –يا�يى يانسيب– لة طومانى 
نيية� � بة�ثرسيا�يةتيى كر����كانمانة�� 

َ
ئَيمة�� لة عةقال

با��ِ�َيكى  ة� 
َ
هةل ئومَيدَيكى  ئةمة  طرتو��.  سة�ضا��& 

كر�نى ئومَيد� با��ِ��& كة لة 
َ
ل
َ
ى حةال

َ
ة� ئة� هة�ل

َ
طةند�ل

حةماسةتى ئةخالقييما� � سو�كايةتيكر�� بةسة�كة�تن 
لة �َيي يةقينة�� ��ية ?�نستى ساختة& بة�هةمهَينا��، ?4� 
جيا��?يش نابَيت ئةطة� ئة* ?�نستة ساختةية لة سر�شتى 
قة���&  حةتميةتى  يا�  طرتبَيت،  سة�ضا��&  مر4ظة�� 

مَيذ�� بَيت.
من لة سة� ئة�� سو��* كة �َيبا?& مَيذ��يى نةH هة� 
نيانة بة�طر& لة بة��نبة� 

َ
ئا��ستةيةكة بة شَيو�يةكى عةقال

 تة���& ئة� ئايينانة ناكؤكة كة 
َ

Qكو لةطة
َ
��خنة ناكا�، بةل

بانطةشة& �يذ��� ��كة�، ضونكة ثَيويستة لة سة� هةمو� 
نيانة& 

َ
عةقال تَيِر���نينى   

َ
Qلةطة ����ية  ئة�  تا  ئايينَيك 

ئَيمة  بكاتة��،  ثش�Jِست  ئة��  كة  بطونجَيت  مَيذ���� 
كا�يطة�يما�   � كر����كانما�  ��ها&  بة�ثرسيا�يةتيى 
ئومَيد  بة  ثَيويستما�  ئَيمة  ��ستة  د�طرين، 

َ
هةل مَيذ��  لة 
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بَي  بكةين،  كا�   � بكةين  Eيا�  ئة��&  بؤ  ضونكة  هةية، 
لة   *

َ
بةال تو�نامانة��ية،  سة���&  لة  شتَيكة  ئةمة  ئومَيد 

مة ثJما� ثَي نا�َيت � ثَيويست ناكا� كة لة مة ثJما� 
ثَي بد��، يةقينما� ثَيويست نيية، بةتايبةتى ئايֵר، ثَيي 
بطرَيتة��  ئومَيد�كا�  بة�يهاتنى   � خة��  شوَينى  نا�َيت 
ى ����قة& يانسيب لة � طةمةية�� بطَيِرَيت � نة( 

َ
� �4ل

ى كؤمثيالة & ?�ما� بطَيِرَيت لة كؤمثانيا& ?�منكر�ند�. 
َ
�4ل

توخمةكانى  لة  توخمَيكة  ئاييند�  لة  مَيذ��يى  �َيبا?& 
بتثة�ستى � با��ِ�هَينا� بة خو��فة. 

 �  ������ ���نة&  سة�  لة  ثَيد�طرييةما�  ئة* 
بة  بة��نبة�  بؤضو�نما�  هة���ها  ��ستنيشانكر��، 
ضونكة   ،���كا �يا�<  ثَيشكة�تن   H�� تر&   Pبֲר4كةطة
ئة��  ثَيشكة�تند�ية،  لة  مَيذ��  بֵר  با��ِ����   � لة  كاتَيك 
ة& ئة� كةسة ��كةينة�� كة ��& ��بينَيت مَيذ�� 

َ
هةما� هةل

تَيد� بد4?ينة��، لة  مانا& هةية � ��بَيت مانا& مَيذ��يي 
ةكر�نة بة��� ئامانجَيكى 

َ
بة� ئة��& ثَيشكة�تن مانا& جول

مر4يية.  جة�هة�َيكى  ئَيمة  بؤ  كة  ئامانجَيك  �يا�يكر��، 
 –O4مر– ئَيمة  تةنها  ئةمة   ،�بكا ئةمة  ناتو�نَيت  مَيذ�� 
��تو�نֵר ئةمة بكةين. ��تو�نֵר ئةمة لة ثر4سة& بة�طر& 
ئةمة  �يموكر�تييةكاند�  ��?طا  كر�نى  ثشتطֲרيي   � كر�� 
بكةين، ئة� ��?طايانة& كةئا?��& � ثَيشكة�تن ثَييانة�� 
ثابةند�. كاتَيك هةست بة�� بكةين كة ثَيشكة�تن ثشت 
بةخؤما� ��بةستَيت، ئة�� ��تو�نֵר ئة�� بة شَيو�يةكى 
?�نيما� ثشت بة خؤثا�َيز& �  باشJ ئةنجا* بد�ين � كة 
 � ماند��بو�� � ئاستى ئة� ِ���نيية& كة 

َ
Qيايى � هة���

ثشت  ���جا�يش   � ��كةين  تةسة��  ثَي  ئامانجةكانمانى 
ئة�كاتة  ��بةستَيت،  �يا���كانما�  ��قعيةتى   &���� بة 
��تو�نֵר ئةمة بةشَيو�يةكى باشJ بكةين، بؤية ثَيويستة 
ئة��&  بر&  لة  خؤما�،  قة���&  قَينة�& 

َ
خول بة  ببֵר 

فَيربֵר  ��بَيت  بكةين،   �سوكة�
َ
هةل ثَيغةمبة���   H��

بةجَي  ��كرَيت  كة  شَيو�&  بةباشJين  ئة�كةكانما� 
 �ةكانما� بكةين � هة�كا

َ
بطةيةنֵר � فَيربֵר، هةست بةهةل

تو�نيما� ��ستبة����& ئة� تَير��نينة بֵר كة مَيذ��& هَيز 
بة حةكة* � ������ ��?�نَيت � ئة� ثرسيا�& (كة مَيذ�� 
��نطة  نةما،  مَيشكماند�  لة   (���كا كا��كانما�  ثاسا�& 
ئة�كاتة ِ�E4َيك لة ���E4 لة هَيو�كر�نة��& هَيز& مَيذ��يى 
بةمجؤ��  بتو�نֵר  كؤتاييد�  لة  ئيد&   � سة�كة�تو�بֵר 
ثاسا�& مَيذ��& جيها� بد�ينة��: ضونكة مَيذ�� ئةمجؤ�� 

ثاسا��& ?4� ثَيويستة.

(Endnotes)
فيزيايى  كى  فةلة  ?�نا&   ،1882-1944 ئة�نطتؤ�  1.سَيرئا�سة� 
(ثَيكهاتة&  كيد��  فةلة  فيزيا&  لة  هةية  �يا�&  شوَينثةنجة&  بة�يتانى، 
شوَينثةنجةشى  كتَيبةكانييةتى،  بةنا�بانطJين  لة  ئةستَير�كا�)  نا�خؤيى 
هةية لة بֲר�4?�& ِ�َيذ�ييد�، ضةند كتَيبَيكيشى نو�سيو�تة�� لة � كتَيبانة& 

.�كة ?�نست بؤ خوَينة�& ئاسايي سانا ��كا
يا بو� لة سة���مى �4ِمانيد� نا�بانطى بة�� 

َ
2.سنو��& باكو��& ئيتال

نا�خؤيى  بةشةِ�&  ���تريش  ثةِ�يو�تة��،  لَيى  قةيسة�  كة  ���كر�بو� 
يا& لَيك جيا��كر����.

َ
نا�بانطى ���كر����، �ياليةتى طااليا � ئيتال

ِ��ستيى  سة�  لة  جةخت  مَيذ��يية  �َيبا?َيكى   ،Historizisten.3
مَيذ��يى ��كاتة��، بة� ��تاية& كة خو����ند خةسلة تى ِ�َيذ�يى مَيذ��يية 

.� طةشةسةندنى مَيذ���� طةشة��كا
َ

Qتا لةطة��
ييةكة.

َ
4.بطةِ�َيو� بؤ الثةِ�� 95& كتَيبة ئةسل

ى 1886لة ��يك بو�� � لة سا��1968P كؤضى 
َ
5.كا�Q با�6 لة سال

���يى كر����، خا��� ِ��طة? نامة& سويسرييةH بة يةكَيك لة ��مة?�َينة��نى 
ئة�  �يا�ترين  لة  بةيةكَيك  ����نرَيت،  �يالَيكتيكى  تيؤلؤجيا&  ?�نستى 

مانى ��?�نرَيت كة ��Eيةتد& فاشيةكانيا� ��كر�.
َ
َيسا& ئةل

َ
ئةند�مانة& كل

6.فة�مانِر���يةكى ِ�4مانى بو� لة ساP 36? مر����، لة ما��& نَيو�� 
تد��َيتد& ئيمثِر�تؤ� تيִרيا6 

َ
نى 26تا 36& ?�ينى لة ِ�E4طا�& ��سةال

َ
ساال

Tberius فة�مانِر���يةتد& شا�& قو�سي كر�،��� ئة� �،� كة فة�مانى 
لة خاضد�نى مةسيحى ���كر�.

�شاكل—كا��  حلو�  باسرها  (�لحيا�  كتَيبى  *لة 
ثوثر-ترجمة �.بها& ���يش)


