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“زاﻧﺴـ
ﮐۆﻣەڵێﮏ ﺧﻮێﻨﺪﮐﺎرەوە ﺑەﭘێﯽ ﺗﻮاﻧﺎ و ﺑە ﺧۆڕاﯾﯽ ﺑڵﺎودەﮐﺮﯾﺘەوە .ژﻣﺎرە ﺳﻔﺮی
ﺑڵﺎوﮐﺮاوەﮐە ﺑە ﺗﯿﺮاژی  ١٠٠داﻧە و ﻟە رۆژی ٨ی ﺋﺎﯾﺎری  ٢٠١٧ﺑڵﺎوﺑﻮوﯾەوە.
ﻟە ﮐۆﺗـﺎی ﺋەم ﺑـﺎﺑەﺗەوە ﻟﯿﻨﮑـﯽ داوﻧڵۆدی ﮔۆﭬﺎرەﮐەﻣـﺎن ﺑە ﻧﻮﺳـﺨەی  pdfﺑۆ
داﻧﺎون.
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زاﻧﺴﺘﯽ ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ وەک ﮐﺎﯾەﯾەﮐﯽ ﻣەﻋﺮﯾﻔﯽ ﮔﺮﻧﮓ و ﮐﺎرﯾﮕەری ﻧێﻮ ﮐۆﻣەڵﮕە،
ـﺪی
ـﺮ چ ڕەﻫەﻧـ
ـﺎن ،ﺋﯿﺘـ
ـﺪی ژﯾـ
ـﺪﯾﻦ ڕەﻫەﻧـ
ـەر ﭼەﻧـ
ـﯽ ﮔەورەی ﻫەﯾە ﻟەﺳـ
ﺟێﮑەوﺗـ
ﮐۆﻣەڵﺎﯾەﺗﯽ چ ﺳﯿﺎﺳﯽ چ ﭘﯿﺸەﯾﯽ ﺑێﺖ .ﺑەڵﺎم ﺋەوەی ﮔﺮﻧﮕﺘﺮە ﺳەرﻧﺠﯽ ﺑﺨﺮێﺘە
ﺳەر ،ﺋەو ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯿەﯾە ﮐە زاﻧﺴﺖ ﺑەﺳەر ﻫﺰر و ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوەوە ﻫەﯾەﺗﯽ .ﭼﻮﻧﮑە
ﻟەﭘﺎڵ ﺋەوەی ﻫﺰر ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾﯿەﮐﯽ ﻣﺮۆﭬە ،ﮔﻮﻣﺎﻧﯿﺸﯽ ﺗێﺪا ﻧﯿﯿە ﻫەر ﺋەم
ڕەﻫەﻧﺪ ﻫﺰرﯾﯿەﯾە ﮐە ﻻﯾەﻧەﮐﺎﻧﯽ ﭘێﺸﻮوش دروﺳﺖ دەﮐەن .ﻟێﺮەدا ﺑۆ ﺋەوەی ﻟەم
ﮐــﺎرﯾﮕەرﯾﯿە ﺗێﺒﮕەﯾــﻦ ،دەﺑێــﺖ ﺑﺰاﻧﯿــﻦ زاﻧﺴــﺖ ﺧۆی ﭼﯿﯿە؟ ﭼۆن ﻟە زاﻧﺴــﺖ
ﺑﮑۆڵﯿﻨەوە؟ چ ﺷﺘێﮑﯿﺶ ﻟێﮑۆڵﯿﻨەوە و ﺗﯿﮕەﯾﺸﺘﻦ ﻟە ﺧﻮدی زاﻧﺴﺖ ﭘێﻮﯾﺴﺖ دەﮐەن؟
ﺋێﻤە ﭘێﻤﺎن واﯾە زاﻧﮑۆ ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﻓﺎﮐەڵﺘﯿﯿە زاﻧﺴﺘﯿﯿەﮐﺎﻧﯿﺸﯽ ﺑەﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﭘێﺶ
ﻫەر ﺷﻮێﻨەﮔەﯾەی ﺗﺮ ،ﻟەﺳەر ﺋەﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﮔﻔﺘﻮﮔۆ و دﯾﺎﻟۆگ ﻟەﺳەر زاﻧﺴﺖ
ﺳەرﭘێ ﺑﺨەن.

ﺑەڵــﺎم ﺋەوەی ﻟە ﺷــﻮێﻨﮕەﯾەﮐﯽ وەک زاﻧﮑۆ و ﻓــﺎﮐەڵﺘﯿﯿە زاﻧﺴــﺘﯿﯿەﮐﺎﻧﯿﺪا
ﻧﺎﺋﺎﻣﺎدەﯾە ،ﺑﺎﺑەﺗﮕەﻟێﮑﻦ ﮐە ﭼﺎوﮔەﮐەی ﺋەو ﭘﺮﺳﯿﺎراﻧەن ﮐە ﭘێﺸﻮوﺗﺮ ﮐﺮان.
ﻟەم ﺷﻮێﻨﮕەﯾەدا ﺑﺎﺳێﮏ ﻟە ﺋﺎرادا ﻧﯿﯿە دەرﺑﺎرەی ﮐۆﻣەڵﻨﺎﺳﯽ زاﻧﺴﺖ ،ﮐە
ﺳەروﺑەﻧﺪێﮑﯽ ﺗەواو ڕاﺳﺘەوﺧۆی ﻫەﯾە ﻟەﮔەڵ ﻟێﮑۆڵێﻨەوە ﻟەﺳەر ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ
ـﺎﻧﻠێﻨەﮐﺮاوێﮏ ﺑۆﺗە ﻫۆی
ـﺖ وەک ﮔﻮﻣـ
ـﯽ زاﻧﺴـ
ـەر ﮐۆﻣەڵﮕە ،ﺋەﮔەرﭼـ
ـﺖ ﻟەﺳـ
زاﻧﺴـ
دروﺳﺘﺒﻮوﻧﯽ ﭼەﻧﺪﯾﻦ ﺗﻮێﮋی ﺟﯿﺎوازﺟﯿﺎواز ﮐە ﻟەڕێﯽ زاﻧﺴﺘەوە و ﺑە ﻧﺎوی
زاﻧﺴﺘﯿﺸەوە ﺑەراﻧﺒەرﮐێ ﻟەﮔەڵ ﯾەﮐﺪا دەﮐەن.
ﻟەﻻﯾەﮐﯽ ﺗﺮەوە ﺟﮕە ﻟەوەی ﭘﺮﺳﯿﺎرێﮑﯽ ﻓەﻟﺴەﻓﯽ ﻧەوروژێﻨﺮاوە ﮐە زاﻧﺴﺖ ﭼﯿﯿە و
ﭼٶن دەﺗـﻮاﻧﯿﻦ زاﻧﺴـﺖ ﻟە ﻧﺎزاﻧﺴـﺖ ﺟﯿـﺎ ﺑﮑەﯾﻨەوە ،ﻫەڵﺒەت ﺋەوەش ڕوون ﻧﯿﯿە
ﻟەﻻی ﺧﻮێﻨﺪﮐﺎر و ﺑﮕﺮە ﻓێﺮﮐﺎرﯾﺶ وەک زاﻧﯿﺎرﯾﯿەﮐﯽ ڕووﮐەﺷﺎﻧە ﮐە زاﻧﺴﺖ ﺧۆی
ﭼﯿﯿە؟ .واﻗﯿﻌـﯽ ﻣەﻋـﺮﯾﻔە ﺗەﻧﻬﺎوﺗەﻧﻬـﺎ واﻗﯿﻌێﮑـﯽ ﺗەﮐﻨﯿﮑﯿﯿە و ﻫﯿﭽـﯽ ﺗـﺮ.
ﺧﻮێﻨﺪﮐﺎر و ﻓێﺮﮐﺎرﯾﺶ وەک ﮐﺎری ﻫەﻣﯿﺸەﯾﯿﺎن ﻫەﻣﻮو ﺋەوەی وەری دەﮔﺮن ﺑەﮐﺎری
دەﻫێﻨﻦ ﮔﻮﻣﺎﻧێﮑﯽ ﺑﭽﻮوﮐﯿﺶ ﻟەﺳەر ﻫﯿﭻ ﺑﺎﺑەﺗێﮏ دروﺳﺖ ﻧﺎﮐەن.
ﮔﺮﻧﮕە ﺋﺎﻣﺎژە ﺑۆ ﺋەوەش ﺑﮑەﯾﻦ ﻟێﺮەدا ﺳەرﮐۆﻧەی دەزﮔﺎﯾەﮐﯽ ﻣﺮدوو ﻧﺎﮐەﯾﻦ ﮐە
ﺑۆﭼﯽ ﺑﺎﺑەﺗﮕەﻟێﮑﯽ وەک ﺋەﻣەی ﺗێﺪا ﺋﺎﻣﺎدە ﻧﯿﯿە ،ﭼﻮﻧﮑە ﺋەوەی ﺋەم دەزﮔﺎﯾە
ﺑەڕێﻮە دەﺑﺎت ﻟەﻻﯾەک دەﺳەڵﺎﺗﺪارێﮑﯽ ﻧەزاﻧە ،ﻟەﻻﯾەﮐﯽ ﺗﺮ ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮەﮐﺎن
ﺗﺮﺳﻨۆﮐﺎﻧە ﻟەﻻﯾەﻧﯽ ﻣەﻋﺮﯾﻔﯿﯿەوە ﺗﻮﻧﺪ و ڕاﺳﺘەوﺧۆ ﻗﺴەی ﻟەﺳەر ﻧﺎﮐەﯾﻦ و ﻟە
ﮐۆﺗﺎﯾﯿﺸﺪا ﮐﻠﺘﻮورێﮏ ﺋەم ﮔﺮﻓﺖ و ﮐێﺸﺎﻧە ﺟﺎرﺟﺎر ﻟەدوای ﺟﺎر دەﺟﻮێﺘەوە و
دووﺑﺎرەﯾﺎن دەﮐﺎﺗەوە.
ﺑەڵـﺎم وەک ﻫەﺳـﺘﮑﺮدن ﺑە ﺑەرﭘﺮﺳـﯿﺎرێﺘﯽ ﺑەراﻧﺒەر ﺑەو ڕۆﺣﯿەﺗە ﮔﻮﻣﺎﻧﮑـﺎرەی
ﻟەﻧﺎو زاﻧﮑۆﮐﺎﻧﺪا ﺋەم ﭘﺮﺳﯿﺎراﻧەﯾﺎن ﻟەﻻ دوروژێﺖ و وەڵﺎﻣﮕۆﯾەک ﻧﯿﯿە وەڵﺎﻣﯽ
ﺋەم ﭘﺮﺳﯿﺎراﻧە ﺑﺪاﺗەوە ،درﮐﻤﺎن ﺑە ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑﻼوﮐﺮاوەﯾەک ،ﯾﺎن ﻫەر ﺋﺎﻣڕازێﮏ
ﮐﺮدووە ﮐە ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗﺎﻧەی ﻟێﻮە ﭘەﺧﺶ و ﺑڵﺎو ﺑﮑەﯾﻨەوە .ﭼەﻧﺪﯾﻦ ڕێﮕە ﻟە
دەرەوەی زاﻧﮑۆ ﮔﯿﺮاوﻧەﺗە ﺑەر ﺑۆ وروژاﻧﺪﻧﯽ ﺋەم ﺑﺎﺳﺎﻧە ،ﺑەڵﺎم ﺋەوەی ﺑۆ
ﺋێﻤە وەک ﺧﻮێﻨﺪﮐﺎر ﮔﺮﻧﮕە ﺑﺮدﻧە ژوورەوەی ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗﺎﻧەﯾە ﺑۆ ﻧﺎو ﺧﻮدی

زاﻧﮑۆ ،ﮐە ﻟەوێﯿە زاﻧﺴﺘﯽ ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ وەک ﭘﺮۆﮔﺮاﻣێﮑﯽ ﺧﻮێﻨﺪن دەوﺗﺮێﺘەوە و
ﻧەوە ﻟە دوای ﻧەوە ﮐۆﻣەڵﮕەی ﻟەﺳـــەر ڕادەﻫێﻨـــﻦ ،ﮐە ﻟەﻻﯾەﮐەوە ﻫﯿـــﭻ
ﺋﺎﮔﺎﯾﯿەﮐﯿﺎن ﺑەوە ﭼﯿﯿەﺗﯽ زاﻧﺴﺖ و ﺟﯿﺎﮐﺮدﻧەوەی زاﻧﺴﺖ ﺧۆی ﻧﯿﯿە و ﻟەﻻﯾەﮐﯽ
ﺗﺮەوە وەک ﺑەڵﮕەﻧەوﯾﺴﺘێﮏ ﻣﺎﻣەڵەی ﻟەﮔەڵ ﺑﮑەن وﮐﻠﺘﻮورێﮑﯽ ﻣۆدێﺮن و زاﻧﺴﺘﯽ
دروﺳﺖ ﺑﮑەن )ﻣۆدێﺮن و زاﻧﺴﺘﯽ ﺑە ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﭘﯿﺎﻫەڵﺪان ﻧﺎ ﺑەڵﮑﻮ وەک ﻣۆرﮐێﮏ(.
ﺑەرﻣەﺑﻨﺎی ﺋەم ﭘێﻮﯾﺴﺘﯿﯿە ،ﺋێﻤە ﻟەﻣەودوا ﺑەﭘێﯽ ﺗﻮاﻧﺎ ﻫەوڵ دەدەﯾﻦ ﻟەﻧﺎو
زاﻧﮑۆدا و ﺑەﺗﺎﯾﺒەﺗﯿﺶ ﻟە ﻓﺎﮐەڵﺘﯿﯿە زاﻧﺴﺘﯽ و ﺋەﻧﺪازﯾﺎرﯾﯿەﮐﺎﻧﺪا دەرﮔﺎ
ﻟەﺳەر ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗﺎﻧە ﺑﮑەﯾﻨەوە و ﺑﯿﺎﻧﻮروژێﻨﯿﻦ.
دەﺗﻮاﻧﻦ ﻟەم ﻟﯿﻨﮑەوە ﮔۆﭬﺎرەﮐە ﺑە ﻓۆرﻣﺎﺗﯽ  pdfداوﻧڵۆد ﺑﮑەن:
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