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com.yahoo@assobyari  
 ,نی جیاوازدا له زۆر الیه ,)individualism( بوونتی کایهنسیدا، تا ره  ڕۆشنایی شۆڕشی ڕۆشنبیری و فهڕ  به له
دانی  رهه  سه. خۆیی ربه نگ دان، مافی خوندن و سه وانه ئازادی تاک ، مافی ده  ، لهوه بینی هیزبوونی به خۆیه  به
کانی ناو  ته هس ن ده لیسای و خاوه ها و ب سنووری که تی ڕه سه ی تاک، کۆتایی به ده  وه خۆیی بیرکردنه ربه سه
  .وی مۆدرنیزم دروستکرد  بۆ ڕهکی تایه ره ی تاک، سه رخۆبوونه و سه ئه. هانیکانی  گه کۆمه

  
  :وه گه ڵ خۆدا کرد به تووشی کۆمه ی له گه ک کشه کۆمه) individualism(رایی وه تاکگه کی تره  الیه له
  

o شهگه کۆمه  له).کان تاکه(کان  نهروو گیربوونی ده ی گۆشه ک زی ست به په  تاک ههتیدا، ی تاکایهکات و   خۆی دهراو
  .تی یه  که ههی ندیه و پوه  بچاندنی ئهوه و دۆزته کانی تردا ده ستی تاکه ی هه وه ره له دهخۆی 

  
o ویستیی خۆی ده گیربوونه هۆی گۆشه به: رستی نارسیزم و خۆپهش تاکه وه، تاک وویست و پکانی دی  خاته پ

  .تی کانی خۆیه  تیه زووه تایبه نانی ئارهدیھ  دوای به م به رده وه و هه گه کۆمه
  

o  ک  تاک خۆ ویستنت، کۆمه رز ده  به کاتنوه نرخک پ کردنهندی کاڵ و و  ی ئه وه  دروستکراو بۆخۆی، بۆ پ
. وه تی قوڵ نابنه ئازادی تاکایهبن و بۆ پاراستنی  کان کاتی ده ندیه پوه. ژی کات که تیایدا ده بۆشاییه دروست ده

  .ون که ر نابن و له کار ده ندیانه تاسه و جۆره پوه ئه
  

o گه له کۆمه یه راییدا، مرۆڤه ی تاکگهکبنی کار رده کی به کان له کرگه، شوهتد..وام دان، بۆ نموونه له ف.  
  

o دانی  رهه سهشهت به سه  ده ی ک گه هنیایی له کۆم گیری و ته هۆی گوشه شه ی تاکایهکی تره، که زۆرجار  یه تی، ک
دا  گه یمانگاکان که له کۆمه کان، پارتی و په  ڕکخراوه خشت به به تی خۆی ده سه تیدا، ده سه تاک له ب ده

  .ن هه
o ته هۆکاری دروستبوونی سیسته تی ده تاکایهربوون بیان وایه به ، که مرۆڤه یان نابیناییمی کوۆ  خهۆی کان پ

  .ی ل بگیرت وه و ڕیگه م بکرته گه که ی تاوان له کۆمه  ڕادهتوانن وه ده فرکردن و زانینه
  

  :خاته ڕوو کی له هوشیاری تاکدا ده ره ی سه تی س کشه دانی تاکایه رهه بزاری به سه
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 خۆی روونی  دهبوونی ئازادی  ست به له کاتکدا که تاک هه. ی تاک وه وه و ناوه ره ی دوو جیھان، جیھانی ده کشه .1
ری خۆی  کیش کاریگه ره ی ده تیانه دا، جیھانکی  بابه وه له بیاردان و بیرکردنهل خودی خۆیدا،  کات له گه ده
بت بۆ تاک  نگ ده ند ئاسته نیت که چه گه و ده ی دوو جیھان له الی تاک ئه کشه. ر بیر و بۆچونی بینت له سه هد

  . دا دروست بکات وه ره ی دهستدا و جیھانی ماتریا وه روونی ناوه ک له نوان جیھانی دهنس که بتوانت به
  

رگرتنی زانیاری که چۆن تاک له جیھانی  ی وه کشه: برت رکارده ک به یه کو ئاونه ی زانست که وه کشه .2
ت  ری ده وهزانیاری دا  وه ره ی دهستیماتریاوه وه تی ناوه ایبهبۆ جیھانی تکات  ی ده وانه  ڕهگرستیان  ی خۆی، چۆن پ

  .بت  چۆن دهکتر و بوونی تاک ر یه ردووکیان له سه ری هه وه و ئاستی کاریگه کات پکه ده
  

 که  روونیانه و پرسیاره ده ی ئه وه مدانه ر وه رامبه نگه به ئاسته:  یان ناوخۆییکی ی خۆ ناسین و بۆچوونی ناوه کشه .3
توانت خۆی نی تاک و دوالیزم، تاک نا ر ژیانی دوو الیه له به. بزونن وه، که خودی تاک ده بنه روی تاک ده ڕوبه

 و ڕ نه خه نگه ناوخۆیانه ده  ئاستهو یین که ئه  بنچینهکی و ره شی سه ک به کۆمهش  وه  خوارهی  وانه ئهوه، بدۆزیته
 :ژیت دا دهن که تاک تیای که ستنیشانیان ده وده

  
ڵ  له گه) منتاڵ(ندانه کی بیرمه یه شوه وت به یه  کاتک تاک دهکان ره سایی ئاستی پوهنگی قور هبارس 

  .دا وه  و ووردبوونهرنجدان کانی سه قۆناغهله کاتی دا خۆی بناسنت و  وه ره جیھانی ده
  اونهیری ئ کاتک تاک سهرنجدان، بۆ نموونه  شی ڕاستی بیروهۆش بۆ سه کارهنانی به نگی له به ئاسته 

 .کی دروست ببینت یه کان به شوه رنجدانه که تا ونه و جۆره سه ڕ بۆ ئه خاته گه ن ده کات، کام الیه ده
و  کاندا، یاخود ئه کاته جیاوازه  نگنت له سه ده کانی تر هه ئاستی دنیای، کاتک تاک خۆی و مرۆڤه 

ی  وه ش گرنگه بۆ ئه م ئاسته  ئه.مۆکیدا خهڕێ له کاتی  په ریدا تده سه نن که تاک به قۆناغانه کامه
  .رگرت رانه وه آالکه تاک بتوانت بیارکی یه

  
  وه پارزراوه پ یاسای بوکردنه م باسه به ی ئه وه مافی بالوکردنه

  کان رچاوه سه
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