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ؤ اشت ببكات ثارةت زؤربيَت، ئةوةية كة ضانسيَكى بئةوةى كة داوات ليَ" 
  (جؤفينال شاعريى رؤما). "دةخوازىَ لة شاردا

 

و  شي بذينبةخؤ وبذين لةيةك شاردا، تاكوثيَكةوة  دةيانةوىَخةلَكى بؤية  "
  (ئةرستؤ)يةكرت بن".  ئاطادارى
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 ثيَشةكى 

 

ى دنةكرناسثيَقورسرتين شت بؤ نةتةوةى بىَ شوناس كة خاوةنى دةولَةت نةبىَ، 
ونكة ض اوة،ةمدرشارة، ضونكة لةسياقى ميَذووييدا ئةمة بةطريَى دةروونيي لةقةلَ
يانى يَك ذويَنهةر شلةالى نةتةوة تازة ثيَطةيشتووةكان، ثيَوةرةكة واكراوة كة 

آلتى دةسة بةكؤمةلَ و ئابورى هاوبةش و سيَنرتاليزمى بةكؤمةلَ و ثةيوةندى
موو بةهةهةر شويَنيَك يان سياسى و سةربازى و ثؤليسى تيَدابووبيَت، 

 رزاآلبةانى بو ميدياو ساختوم هؤيةكانى طواستنةوة و كارطةكةموكورتييةكةوة، 
، دريَتةمدةى تيَدابيَت، بةشار لةقةلَدةزطاكانى دةسةآلتى حكومةت سةنتةر و

تيَدابيَت  ةنطىطاورِلةكاتيَكدا شارى مؤديَرن ئةو شويَنةية كة ذيانى بةكؤمةلَى رةن
و  ةخانةبالَ لةدةرةوةى ئةم فةزاية شار بة، ةفرةيى ئاين و نةتةوة و زمان كة

ةية، ارى هشناى ثرِ لةكةموكورتييةكانى، تةنها لةسةر زارى خةلَكةكةى ما فؤرِمة
ة ئيَستا ووة ككةوتئةطةرنا بةثيَى ثيَوةرة نيَودةولَةتييةكان بيَت طونديَكى ثيَش

  طوندةكانى ئةوروثا فةرقيان نيية لةطةلَ شاردا. 

 كة بووةةى هةسرووشتئةو سةرهةلَدان و درووستبوونى شار لةسياقى ميَذووييدا، 
ضونكة وو، بموفرةدة جياوازةكانى لةطةلَ خؤيدا هةلَطرتجطة لة لةجةوهةردا

لةكولتوور و ئةخالقيَكى جياواز لةو  بةنيسبةت طوندةوة، بةلَكو شار بريتية
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ئةخالقةى كة شار بةهؤى كةرةستة و ثةيوةندى بازارِةوة هةيةتى، بريتيية 
 وازةكان.   لةدةزطاى رؤشنبريى و ناودار و كةسايةتيية جيا

ئةويش  هةية، ى جياوازةوةهةية كة ثةيوةندى بةرِووبةرِةوةمةرجيَكى شار 
مةتر  1000هةر شويَنيَك رووبةرةكةى ضونكة ، يةكالسيكي ىثيَوةرلةدةرةوةى 

ان روبارى يبيَت، ئاو بووكيلؤمةتر ضوارجا  10تا  5دوجابيَت و دريَذييةكةى 
روةها ت، هةوبيَجؤلَى بازرطانى تيَدابويَت و كارطة و مجوووببةنيَودا تيَثةرِب

شار ى بةوودلَياسايةكى دياريكراو خةلَك و دةسةآلتةكةى ريَكخستبيَت، بةبىَ د
ار شند و هةر ئةم موفرةدانةشة كة ملمالنيَكةى لةنيَوان طوحيساب كراوة، 

كى ؤرِميَند فخولَقاندووة، ضونكة شار فؤرِميَكى درووستكراوى سةنعةتيية و طو
 ة، سرووشتي

ونى نةبو ون وئةم كتيَبة هةولَيَكة بؤ درووستبوونى موناقةشةى جددى لةسةر بو
يَتة و بب ريَتشار، هاندانيَكة بؤئةوةى تويَذينةوةى جددى لةسةر ضةمكى شار بك

 سةرضاوةيةك كتيَبخانةى كوردى دةولَةمةند بكات. 

 

 مسكؤ حمةمةد 

   2021بةهارى 
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 ضةمكى شار

 

هةموو شار ى بؤض ؟.كويَيةوةكو ضةمك ضيية؟. وةكو جوطرافيا شار 
 شيَواز و رِيرطيَكا جوطرافياطةلَ تةوة، بؤضى لةنيَو خؤيدا كؤدةكالة يةكانجياواز

؟. ارةناوى شب هةية ، فةزايةكداةكانقةرةبالَغيبة كان و و ئةدطارة ةكانتاكو 
شار  انىزم تىكليَديا لتوورى وةئةخالقى و كبؤضى تائيَستا ثيَكدادان و ملمالنيَى 

ةرى كتكارا و بةتة؟، بؤضى ئةمتؤسفيَرى تاي و طوندنشينيدا بةردةواملةطةلَ الدىَ
ضى ؟. بؤةكانةكةنار ن؟. بؤضى شار سةنتةرىهةلَدةكةو جياواز لةشاردا
، بؤضى ؟تواننر ناتثيَكهاتةكان تيَكةلَ بكات و ئةوانى  دةتوانىَ دميؤطرافياى شار

ةم ئةموو ؟. هنك هةوالَتا يشكةنارةكانى تر و و طوند لةفرة هةوالَىشار بريتيية 
ايبةت و كى تميَنتيَو بة ئارطيؤ بةشيَكهةريةك بة ثرسيارانة لةم ليَكؤلَينةوةيةدا 

 . وةآلمدةدريَتةوةبةبةلَطةى زانستى و سؤسيؤلؤذى 

ت نةى دةربارةى شار دةكريَاو جياوازيية جؤراوجؤر هةموو ئةو ثرسيارسةربارى 
 داةكانى طؤى زةوى لةشارمرؤظئةوةى ئيَستا زؤربةى ، سةربارى ا نييةدو لةطوند
سةربارى ثيَداويستييةكانى شاريان هةية،  كةنارةكان هةمووالنيكةم يان  ،دةذين

ى نيَوان سةنتةر و كةنار طةيشتؤتة ئاستيَكى باآل، سةربارى هةموو ئةوةى ملمالنيَ
ى ثيَناسةيةكى تةواوشار تا و جةوهةريَك لةو دوو دونيايةدا هةية، هيَش شيَواز
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، طشتىض لةئةكادمييا و ض لةوةسفى زمانةوانى و ض ثيَناسةى  ،وةرنةطرتووة
ان طوندى جطة لةو ثيَناسة طشتطريانةى كة طريَدراوى شويَن و جياوازى نيَو

  هةية.  داخراو و شارى كراوة

ةرى ثيَو نداى خؤيايكة هةريةكةيان لةسياقى ميَذوو بؤ شار ثيَناسةى زؤر هةية
ردا رى بةسةوسيؤئابوشار ضةند تيؤريَكى سؤبؤ دانراوة، بةآلم بةطشتى 

انةش ، لةوةةيه و ضةند مةرجيَك برِواى بةستايل يشهةر تيؤريَك دةسةثيَنراوة و
رةيى فةية رى كردووة بةمةرجى سةرةكى و ثيَوانةيى، تيؤر هوتيؤر هةية ئابو

ة ر هةيزمان و كولتورى كردووة بةثيَوةرى سةرةكى، تيؤ و ئايننةتةوة و 
يَرة هةر ليَمة ة، ئى باآلبةرزةوة طريَيداوبالَةخانةدا كؤى كردؤتةوة و بةشيَوازلة

 .  ةكةيندكتيكى رابةسةر شارة بىَ ثيَناسةكاندا ثو دةكةين  تاوتويَسىَ تيؤرةكة 

رى وبةكؤمةلَ و ئابوثةيوةندىى بةكؤمةلَ و شويَنيَك ذيان كة هةر واثيَناسةكراوة
تيَدابووبيَت،  سياسى و سةربازى و ثؤليسى نرتاليزمى دةسةآلتىهاوبةش و سيَ

ى باآلبةرزى بالَةخانةهةر شويَنيَك هؤيةكانى طواستنةوة و كارطة و ميدياو 
يان  سةنتةريان وةرطرتووة، دةزطاكانى دةسةآلتى حكومةتتيَدابوو بيَت، يان 

بةتيَثةرِبوونى بةشار لةقةلَةمدراوة، ذيان بريتيية لةفرةيى ئاين و نةتةوة و زمان 
كة زؤرى تريش  ن كة بةو ثيَناسةية قبولَ دةكريَن،كاتيش زؤر شار ثةيدابوو

و ماناى شاريان لةثيَوانةيى شاردا دةرنةضوون خاوةنى فابريكة و فرة نةريتني، 
  وةرنةطرتووة.
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ةو شت و ئبةثيَى سروولةسياقى ميَذووييدا، درووستبوونى شار سةرهةلَدان و 
 تةالر وانةش، لةوةوتؤيدا هةلَطرخطةلَ لة ىة جياوازةكانتاككة  يةةيمرؤي ماتريالَة

اتة وواز، تى جياباآلبةرز و نةتةوة و ثيَكهاتةى كؤمةآليةسيحراوى و بالَةخانةى 
ةوة ولَةشجى ، لةرِووى و فرة مةزهةبىئاينو فرة  كولتوورى و فرة زمانىفرة 

و اذةآلن ضةى ئباخ هؤكارةكانى طواستنةوة و كارطة و بازارِ و شيَوازوطريَدراوة بة
و وة بةدرايشةوة، طريَمرؤيو سينةما و هؤلَى شانؤ و هتد، لةرِووى  مؤزةخانة
ةندى ثةيو وةلةرِووى فةرهةنطيشة ،كارن يان هيَزى دةستييانةى كة مرؤكوتلة 

 ةطشتىب ى سةرةوةئةمانةهةموو  بةرهةمهيَنانى فكر و فةلسةفةوة هةية،بة
ةى ةوانئاماذةن بؤ روونكردنةوةى ئةو ريَكخستنة كؤمةآليةتييةى كة ثيَض

  ضينايةتى بوونة لةبةرامبةر طوند.ستايلى  جياوازى

وةرة ى ثيَبةثيَ بةرِووبةرِةوة هةية، ثةيوةندىمةرجيَكى ديكةى شار هةية كة 
ت و مةتر دوجابيَ 1000هةر شويَنيَك رووبةرةكةى كالسيكييةكان بيَت، 

 تةرِبيَنيَودا تيَثئاو يان روبارى بة كيلؤمةتر ضوارجا بيَت، 10تا  5دريَذييةكةى 
ةلَك و خكراو ياريدو كارطة و مجوجؤلَى بازرطانى تيَدابووبيَت، هةروةها ياسايةكى 

 ئةمة ةآلم، بكراوة هةذمارسةآلتةكةى ريَكخستبيَت، بةبىَ دوودلَى بةشار دة
 . يةكيَكة لةمةرجةكانى شار لةدونياى مؤديَرن

، ىروقةيرانى ئابولة طوند نيية قةيرانةكانى بريتى بنو شار وةكبةدلَنياييةوة 
قةيرانة  بيَت و بة ثيَوةرىجياواز لةئاستى تاك و خيَزان  رييةكةشىوئابو
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نةهاتةوة و وةرزى هات و  ىاكةشوهةورى بةومةآليةتي و ئابوجياوازةكانى كؤ
سيستمى ثةروةردة ةيرانيَكى هةية كة ثةيوةنديان بةزياتر لةق طرىَ بدريَت، بةلَكو

 سياسةت و و ثيشةسازى و بازرطانى و تةندروستى و شارةوانى و كشتوكالَ و
كى نيَودةولَةتى ردةم قةيرانيَشار هةميشة لةبة بؤية، فةرهةنطى تايبةتةوة هةية

 بةر لةزاينيش، ينىسًييةمتاسةدةى  ، بةو مانايةى كة هةموو دةولَةتةكانداية
سةر فرةيى ة، بؤية قسةى زؤر لةبةماناى وشةك ننةبوو خاوةنى شارى تةواو

ة كارةكتةرو ستايلَ و ديزاين و ئةندازة و  و زمان و ئةدطار ئاينتنيك و ئي
، بةآلم كة دةولَةتانى هةموو كراوة دميوطرافيا و تؤثؤطرافيا و هتدناسراوةكان و 

شويَنى طةشتيارى، ة بةيانودونيا شارة كؤنةكانى خؤيان درووست كردةوة و كرد
ةكان كةوتنة لةدونيادا، ئيدى تويَذةر ىشارى ئةفسووناوثةيدابونى هةروةها 

تةماشاى شار لةرووى ئةنرتؤثولوذييةوة لةاليةك فكرى ئةوةى ضؤن بتوانن 
( ميمعال)بكةن، لةبةر ئةوةى تةواوى شارةكان لةيةكرت دةضوون، جطة لةهةنديَك 

لةاليةكى ديكة قسة لةسةر بازرطانى و  ارة نةبوو،ى شاز و سيمبوىل دووبئةدطار
بؤية  ،يةوة هةيةدةسةآلتةكة ى كارطيَرِيكة ثةيوةندى بةتوانا ثيشةسازى بكةن

لةبارةى كام شارةوة بدويَني، ئايا لةبارةى شارى  قسة لةسةر ئةوة كرا
 قسة بكةين، ئةمة بؤ لةبارةى شارى ميَذووييةوة يان ،هاوضةرخةوة

يى و ، ضونكة ئةو تيَرِامانة ئةندازةسؤسيؤلؤذيستةكانيش هةمان كيَشة بوو
بةهؤى فرةييةوة لةهةموو دونيا،  ، دواتربؤ دانيشتوان جوطرافييةى كة هةبوو
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 طفتوطؤتاوة يكةى بؤ خويَندنةوةى ضةمكى شار كردةوة، لةسةرةدةرطايةكى د
ن يان شويَنى شارنشينةكانة كة خانةدا ،، ئايا شار شويَنى ذيانةلةسةر ئةوة كرا
نى طؤرِيوة ئيَستا يةكان درووستيان كردووة؟. ئايا ئةوةى ديزاو ضينة ناوةجنيي

ريَت بةبىَ ناوى دةك رابردوو؟. ئاياثياوانى  يان نةوةى خاوةندارى دةكات،
  كان ناوى شار بةتةنها بةس بيَت؟.طوندنيشن و طونديية

 ةرةكىستى ش سىَ) دةلَيَن ذياى شارنرتؤثؤلؤو ئة ىنشينى شاريانى بوارشارةزا
 ويةن ال، ئةويش )شارن ىيَكراطرى ستوونهةر يةكةيان  كة بكرىَ هةية باس

ة ةندييثةيو وواتة ثيَكهاتة سةرةكييةكان  .تؤرِى كؤمةآليةتى و ثؤزةتيظيزمة(
ةوة شارى ثةراويَزى ضةمكئةمانة راستة لةكؤمةآليةتييةكان و ضاكةكاريية، 

ر اسى شابةية، ناكرىَ شتكردن لةسةر ئةو سىَ طفتوطؤهاتوون، بةآلم بةبىَ 
 وةخؤى ن  وبةبىَ ئاطا بزر دةبىَبكةين. ضونكة كائيين ئيَستا لةنيَو شاردا 

ىَ ثويَى نكؤنةكةى بؤ نادؤزريَتةوة، شاريش ناتوانىَ شوناسيَكى شوناسة نة
ة كاتروودةكة ناتوانىَ سةرةتا لةطوندةوة مرؤظ ةوةية ل (، مةبةستبدات

ها ةروةهت و ناوضةطةرييةوة قسة بكات، ةشارةوة، بةناوى بنةمالَةو عةشري
 ىةجنةقسة بكات، ضونكة هيَشتا دةستوث ناشتوانىَ بةناوى شارستانييةوة

 . ئةويان، بؤية نةئةميانة و نةكانى شار نةرم نةكردووةتاكةلةطةلَ 

ئةوةبوو كة بالَةخانة و تةالرو بازارِ و سينةما و  شار ىلةسةردةميَكدا ثيَوةر
ضونكة سةروةختى جيابوونةوةى هةم جوطرافياى  ناوةندى رؤشنبريى هةبيَت.
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دميؤطرافياى نةتةوة و جياوازييةكانى ، هةم لةنيَوان طوند و شار دانيشتوانى بوو
مةيدانةكانى تيَرِوانني و ، بؤية كؤمةلَيَك تايبةمتةندى لةثيَكهاتةكان بوو

شار دةبوون،  فةلسةفةى وةرطرت، بؤ منوونة ئةو ياسا سةرةتاييانةى كة بؤ
ميناى و دامةزراندنى  هةرةوةزىكارى كؤمةلَ ذيان و ى بةهةروةها رةفتار

و  ضاثخانة بوون، هةروةها  ئابوورىرضاوةى سةرةكى وةكو سة ،دةرياكان
 نانى، دابوو و هؤشياركردنةوةى كؤمةلَطة بؤ ثيَشكةوتنبآلوكردنةوةى رؤذنامة 
 و سةنتةرى دةسةآلتى شارنيشينى بؤ هاتوضؤ شهؤيةكانى طواستنةوة

ى (. 1) (مالَتا)ئةم حالَةتة لةدواى ئةزموونى شارى قوستةنتينية و "،بوون
 كة بةسويسراى رؤذهةآلت دةكةويَتة نيَوان ليبيا و تونس كة هات، وةئافريقا
، بةوثيَيةى ئةم شارانة خاوةنى هيض جؤرة ة شارطةليَكى ئايؤننيراوة، ئةمانناس

 و كانزاكانى ديكةى ذيَر زةويان ميتالَ و سامانيَكى سرووشتى وةكو نةوت
ئةم ية نةبووة، بةآلم دذة طةندةلَى و دميوكراسى و ثارلةمانني، بؤ

دريَذة و  كة تائيَستاش ميَذووى ئةم دياردةيةتايبةمتةندييانة بوون بة
هةقيقةتيَكى طواستؤتةوة بؤ بةرهةمهيَنانى زانست و ضونكة هةية،  بةردةواميان

بتوانىَ دذةكانى خؤشى  ، تاكوئاشكراكردنى مةعريفة هةمةضةشنةكانى ديكة
بكات، بةآلم بؤ دياريكردنى جوطرافيايةكى نويَى ذيان، دةبوو ئةم دونيا  قبول

بكريَت و هةم ثراكتيك  قبولَتازةية كة طرينطى بةتةواوى كايةكان دةدات، هةم 
 (. 2.)بكريَت بؤ جيهانيَكى ديكة كة سنوورى ثيَشبينى كردنى ديار نةكراوة"
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ى خويَندنةوةى دياردةى شار و هةلَبةت ئةم تايبةمتةنديانة بوون كة بوونة هؤكار
كة ئةم  نوىَ ىداهيَنان لةهةموو بوارةكانى ديكة و ثيَشبينى كردنى شار

 .سةندنييةوة دةكاتشةطةضةرخةى ئيَستا شانازى بة

ئةوةدةبيَت كة  كردنى شار،درووست كةضى لةسةردةميَكى تردا مةرجى سةرةكى
ى و ثيشةسازبازرطانى تيَدابكريَت و بؤرِسة و ئالَوويَرى دراو و مجوجؤلَى هةم 

كةشتريِانى و بةرهةمهيَنان و ئالَوويَرى سةرزةمينى دةريايى و ئامسانى و 
و نةتةوةيى هةم فرةيى كولتوورى  هؤكارةكانى طواستنةوةى بةتايبةتى تيَدابيَت،

نى خاوةنداريَتى شار ئةو بكات، واتة دةسةآلتةكا قبولى ئاينو مةزهةبى و 
ئةو فةزاية ئاسايى  كةن و نةوةى نوىَ بةرهةمبهيَنن، ساباثةروةردةية ثةخش ب

فةرهةنط و ض لةكايةى بيَت ض لةخويَندنطة و ض لةذيانى كؤمةآليةتى و ض لة
ى سيفةتيان ئةوةتا  ،بةشى زؤرى بةها فةرهةنطيةكان بةومانايةى .ئابوورى

كريَنة قوربانى بازرطانى، ئةوةش كة ثامشاوةى بطرن، يان ئةوةتا ببازرطانى وةر
بةهاى فةرهةنطيية دةبىَ لةضوارضيَوةى بازرطانيدا بؤ وةبةرهيَنانةوةى خؤى 

هةروةك ئةو  لةرووى ماددة و ثولَةوة، جاريَكى تر دةبيَتة خزمةتكارى بازارِ،
بؤية ةردةطرن، ى تر وخةآلتةكان قةلَةم و نؤبلَ وئوسكار و  خةآلتىفيلمانةى كة 
كات مالَياتى  بةحوكمى ئةوةى كة بةزووترين ،زياترة بةهايانلةبازارِةكاندا 

، و دةطةرِيَتةوة بؤ داهاتى تاك و داهاتى حكومةت ديَنيَتةوةخةرجيةكان وةبةر
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كةوابوو شار ليَرة بةدواوة لةسةريةتى هةلَطرى هةموو مةرجة سةرةكييةكانى 
  .يان كردووةقبولَزةكان تيَدابيَت كة تيؤرة جياوا

نى وةطالبةثيَى ئةو ثيَوةرة نويَيةى بؤ شار كراوة، يةكةمني هؤكارى تيَ
 ية كةوانةضرِى دانيشت دةسةآلتى شار و دةسةآلتي سياسى، ئةو قةرةبالَغى و

و ر ى شاى ضرِضونكة ويَنة لةكؤمةلَطةيةك يان شوقةيةك كؤكراونةتةوة، بةناضار
 شةؤكارةهماناى خراثى دةسةآلتةكةيةتى، هةر ئةم ليَكةوتة نيطةتيظةكانى، 

ةكى ريَيدانيشتوانةكةى بكات، تاكو نةبيَتة ط كيَشةى ناتوانىَ ضارةسةرى
ى كيَشة ك بؤبةهايةهيض بؤ ضرِى دانيشتوانى شار، لةكاتيَكدا  كارطيَرِى.

ى ةلَطةبؤ كؤم ، ئةمة ئةطةردانةنراوةيماكانى ديكة تو ئينى ئاينيديؤلؤذى و ائ
شةى كيَ وناطوجنيَت  و ناهؤشيار وة ئاسايى بيَت، بؤ كؤمةلَطةى داخراوكرا

 .نىَناميَ ردنىكؤنرتِؤلَ ك اىثؤليسيش توان ، سةرةجنامجؤراوجؤراوى تيَدةكةويَت

شويَنة داخراوةكانى شارى بضووكدا، لةسةنتةريَكى "ثيَشرت طةشةى دانيشتوان لة
بةلةبةرضاوطرتنى ئةو ثيَوةرة و جياكراوة و داخراودا نيشتةجيَ دةبوون، 

، وةبةلةرضاوطرتنى ى شاركؤى دانيشتوانرزبوونةوةيةى كيَش و ريَذةيان لةبة
بووبيَت لةبارةى  ئابوورىثلةبةندى سةنتةرةكانى ئةو شارانةدا ئةطةر 

كشتوكالَةوة، يان ضاالكى خزمةتطوزارى بازرطانى و ثيشةسازى سةرةتايى 
 وطرافى و طةشةى دانيشتوان ديَت،ةواتاى دميبووبيَت، بةآلم ئيَستا طةشة ب

 (. 3)ةو ثيَوةرة طرينطى بةشار دةدات".دةولَةتيش ب
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ر شووتى ثيَشيَوازةكةى لةشيَوازتاكو  ،ى نويَ هةية بؤ ضةمكى شاريةكثيَناسة
اران جكة  ة نييةشيَوازكة كالسيك بوو جيابكريَتةوة، هةلَبةت مةبةستم لةو 

 و دةكرد رويَدةكرد و شتومةك و كاآليان ئالَو نخةلَكى بةئةسث و وآلخ كاريا
ن ددةكرثيَ ننيَوان طوند و شار، يان طةشتيا دةبوونة هؤكارى ثةيوةندييةكانى

ر ى شانويَ ، بةلَكو منوونةىبةرةو شويَنة طةشتيارييةكان يان كؤضيان دةكرد
ؤى خ لةهةموو دةركةوتةكانةوة ثيَشكةش بكات،ئةوةية كة ستايلى نوىَ 

نى اوةخخؤى  شتةكةى خؤى بيَت،كؤكةرةوةى كولتوور و نؤستاليذياى تاك و ط
 ةمئكدا كاتيَلة بيَت، ةكانىو بازرطانى و فةرهةنطى و ئاسةوار ئابوورىشوناسى 

 و وطرايفج ىذينةوةتويَناوةرِاست نةبوونيان هةبوو و نة منوونةية لةسةدةكانى
 رانةىكردووة، مةطةر ئةو شانرتؤثؤلؤذييةكانيش باسيان سؤسيؤلؤذى و ئة

ةكو و شتايَسئ بةتيَثةرِبوونى زةمةن تيَكضوون، رةسانةياتيان هةبووة و دواتر
  .جوطرافيا باس دةكريَتمؤزةى ثارضةيةك لة 

طةشةى لةدواى سةركةوتنى سةرمايةدارى وةكو سيستم و هاتنى مؤديَرنة و 
بةلَكو  ةر شارنشني،نةك هواى كردووة كة  كاريطةرىئةم تيَزة وة، تةكنؤلؤذيا

مةيسةر  ى خؤيانو ثايسكل و ميرتؤ و فرِؤكة كارئؤتؤمبيَل  بةطوندييةكانيش، 
و  ئايننةخيَر ثيَكةوةذيانى نةتةوة و بةآلم شار هةر ئةوةندة نيية، ، بكةن

كردن و هتد، كارثيَكردن بةزياتر قبولكولتوور و رؤشنبريى جياواز و يةكرت 
لةزمانيَك لةناوةندةكانى راطةياندن و قوتاخبانة و فةرمانطة فةرميةكان و نووسني 
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 ىية كة ثيَناسةهةنووكةي ديكةى و تادةطاتة ذيانى ئاسايى، ثيَوةريَكى سةرةكى
شارو طوند  ثةيوةندىئةمة ئةوةمان ثيَدةلَيَت كة تةنها  ،اناوةبؤ شارى نوىَ د

 ةكانى تةالرشيَوازرزى بالَةخانة و يان بة ،يَتكربتيَدا دانيية كة بازرطانى لةويَ
كامة طوندة  اندووةسةمل ى كؤنى طةالن ئةوةيانئةرشيف ،ةكة بطؤرِنشيَواز بيَت

يةكةم شار  ة،سةملاندن ئةوةي ضونكةشارة لةرووى ميَذووييةوة،  و كامة
، حامورِابى كردة ثيَوةراسا و ريَكخستنى ذيان ئةوةبوو كة دةستوورى ذيان و ي

دةكريَت بةيةكةم كةس بناسريَت كة ثيَيوابوو شار لةويَوة دةستثيَدةكات كة 
  .ؤى بيَت لةرووى ياساوةخاوةنى ثرنسيثى خ

بؤ رؤذئاوا ثشتطرييان  ،رؤسؤ و تؤماس هؤبز و هتد جان جاك تؤما ئةكوينى و
ؤ خؤجياكردنةوةى لةوانى تر هةولَى ثيَشرت ب مرؤظلةو ضةمكة كردووة كة 

، واتة ثيَناسةى ستايلَى ذيانى ثيَشكةوتووخوازانة و كراوانة شارنشينى داوة
كراسيانةى راستةوخؤى خؤيانةوة ياردانى دميولةريَطةى برِ مؤديَرن ى" شار،بيَت
رةوانييةكاندا بةشدارى دةكةن، تةرخانكردنى بةشةكانى بوودجةى شالة
اىل سةرمايةدارى دةولَةتيدا كة بةشيَوةيةكى هةرِةمةكيانة نيوليربِسيستمى لة

ةكةى لةسةر يكاريطةرى كاولكار ،ةوة 1990دةبيَت و لةسةرةتاكانى دةيةى 
 ى ئةو رووداوانةزؤريَك لةخةلَك بةداوى وةآلمدانةوةبؤية ذيانى رؤذانة زياتر بووة، 

و كةوتة  نيادا شكستى هيَناالييةى كة لةئاستى دوئةو نيوليربِ (.4)".دةطةرِيَن
بةر رةخنةى بريمةندان و هونةرمةندان و رؤذنامةنووسان و حيزبة 
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ى و مرؤظلةتاك طةراييةكةى موزةيةف و ناجؤر و نا ، جطةثيَشكةوتووخوازةكان
ى لةمةنطةنة داوة و هارِيويةتى، ئةمة مرؤظكى ماشيَن ئاميَز كة ستميَسي

نتةى ناوىَ بيسةمليَنني شار ئةم ئارطوميَ بةضةمكى شارةوة بةسرتاوة، لةكاتيَكدا
كة بيسةمليَنن تاك، بةلَكو لةسةر سيستم و دةولَةت و خةلَكةكةيةتى  بؤ

تيَكدانى ذيانى ةالر و كارطةكان نيية، بةلَكو لةتيَكدانى تكاولكارى تةنها لة
 خةلَكة. 
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 و مؤديَرنيتة بونياد

 

يَمة بىَ ئةية ددواى ثةيدابوونى بونيادةكة دانى ثيَدانراوة، بؤ يَكضةمكهةموو 
ةش ئةم ؤبكةين، ب تاوتويَضةمكةكة  ترادو ،بناسني ى شاربونيادةكةسةرةتا 

 وثشرتِاستكردنةوةى ئةو سةرضاوانةية كة باسى شار ثيَويستيمان بة
ة ية ك، ضونكة ئيَمة شارى رةسةن و شارى كؤثيمان هةشارستانييةت دةكةن

ةسةن رى رنةضةكةى و ميَذووةكةى ساغكراوةتةوة و نووسراوةتةوة، بةآلم شاب
ى رةكانى شائةو شارانةن كة لةسةر ديزاين و ستايلى جوطرافياى نيشتةجيَبوون

 و نةتةوة ان ضنييَوالنيَى نكاتيَكدا بةهؤى تيَكةلَبوون و ملمديكة بونيادنراون، لة
 زيكن،ةوة نى ئةوانةى لةيةكرتمرؤيو كولتوورةكانةوة، بةشى زؤرى كؤمةلَطةى 

تد هؤن و ذاث خالَى هاوبةشيان هةية، وةكو كؤريا و ضني و تايالند و تايوان و
يةكرت لة اناكستثو لةيةكرت دةضن، هةروةها بةنطالديش و نيثالَ و ماليزيا و هيند 

ار شؤية شارةكانى ئافريقاش لةيةكرت دةضن و ئةوانى تريش هةروا، ب دةضن،
ؤى ووى خميَذما و رةسةنايةتى كؤثى دةردةضىَ و ناتوانىَ بةرطرى لةبةبىَ بنة

 . بكات

دةركةوت، بةآلم بةشيَوةيةكى طةورةتر سالَ  5000رِشى شارستانى بةر لة شؤ"
تةنها لة ماوةي ضةند سةدةيةكى كةم و  ،بآلوكرايةوة لةقةوارةى خؤى
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ةر لةطةشةى شار و ، زؤربةى دانيشتوانانى جيهان بكة يؤنانة ان نةبىَنيدواهةمي
ذيان كة دة ، بةلَكو هةنديَك طةل بةشيَوةيةككوشتوانى طوندنيشينى بضويدان
بؤ ماوةيةكى دريَذ ثيَش ئةمة  و دؤزينةوةى خؤراك بوو،راو و شكايان بةثشت

كةواتة ئيَمة (. 5)بوو". بةردةوامى هةثيَش كشتوكالَى  و ضةرخى بةردينى نوىَ
طةشةى فةرهةنطى و كولتوورى و بونيادة كة باسى شار دةكةين، باسى 

ملمالنيَداية، لة زكة لةبةردةم ضةندين شيَوا سةرةكييةكانى ئةو دياردةية دةكةين
رةنطة هةيانة جطة لةملمالنيَى وةرزشى يان كشتوكالَى، ناتوانىَ بضيَتة كيَبةركيَى 

 ،وةييةنةتةوةيي و فرة ئاين ثيشةسازييةوة، يان ناتوانىَ بضيَتة ملمالنيَى فرة
 . بكات يان هيَزى كار و هتد هؤكارةكانى طواستنةوةكيَبةركيَى يان 

سةرةتاى سةرهةلَدانى مؤديَرنة، سةرةتاى ئةو ثنتانة بوو كة طريَى كارطيَرِى بؤ 
شارى مؤديَرن كيَشةى طةورةى بؤ شارة كالسيكييةكان دانيشتوان خولَقاند، 
 ثةيوةندىدةكةم كة دةستثيَتيَرمى مؤديَرنةوة لة خولَقاند، بؤية دةبىَ

شار و تةالرسازييةوة هةية، هةلَبةت ئةم ضةمكة بةناتةواوى هاتة راستةوخؤى بة
نيَو كاية مةعريفييةكان و ئةدةب و هونةرةوة، بؤية لةطةلَ خؤى قةيرانى هيَنا و 

ئيَمة  ،وةآلم نةدراونةتةوة و ئةم ضةمكة ئالَؤزةهيَشتا ثرسيارةكانى بةردةمى 
، "زؤربةى ميَذووناسةكان كة باسى ان كردووةبةمسى تايبةتدا لةباسى ديكة

مؤديَرنة دةكةن، مةبةستيان ماوةى نيَوان ريَنيسانس و شؤرِشى فةرانسةية، 
بةآلم كةسانيَك هةن كة دةستثيَكى مؤديَرنيتة دةطةرِيَننةوة كاتى ثيشةيى بوونى 
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سةرمايةدارى و  كؤمةلَطة ئةوروثييةكان و سةرهةلَدانى اليةنى بةرهةمهيَنانى
ريَكةوتن هةية لةسةر يَنانى كاآليى، بةهةرحالَ بةطشتى طشتاندنى بةرهةمه

ظة كة تيَرم يان ضةمكى مؤديَرنة، واتة سةردةمى سةركةوتنى عةقلَى مرؤ ىئةوة
 (. 6)ةكاندا".يبةسةر برِوا سوننةتي

موو هةةر لةس ى هةمةاليةنةطفتوطؤلةدواى ئةم تيَطةشتنةوة بؤ مؤديَرنة، ئيدى  
 ووةتاةسةرهى بر بوو كة ضؤن ئالَوطؤرِكايةكان كرا و يةكيَك لةوانةش بابةتى شا

 ضؤن اةروةه، ه؟ثيَشدةكةوىَجوطرافيايةك ناوى شارى ليَدةنريَت و ضؤن و ضؤن 
ةى ةريَطلهةن  زؤر جوطرافياتة مؤديَرن، بؤية ئةو سيما كالسيكيةى نةماوة و بؤ

يدى ة ئ، ضونكوةةتى نوىَ ناسرايستانيسةردةمى شاردةستكةوتةكانييةوة، بة
و  يدارىى ئيانحكومةت و دةسةآلتةكان بةثيَى عةقلَمةندى ضاالكى تةكنيكى و ذ

ا، ردوودةرابة دذايةتى ئؤتؤريتةى سووننةتى ية ل، ئةمراونخذيانى سياسى ريَك
ةويش ، ئووةكاريطةرييةكى نيطةتيظى دةرخست اليةنطرى هةموو ئةو بابةتانةش

 . يانؤلؤذو زانست و تةك ننيزاؤديَرنيزم بوو بةئايديؤلؤذياى كة م ئةوةية

ئةطةر لةدةرةوةى ثيَناسةى دةولَةتشارى يؤنان وةكو بنةماى فةلسةفةى قسة 
ستمى دواى ملمالنيَى نيَوان سي يةكيَك لةو دةركةوتانةى ى نوىَشاربكةين، ئةوا 

دةركةوتةيةى ، هاتنى ئةم وة سةريهةلَداوةدةرةبةطى و سةرمايةداريية
ثيَشرت  كة هيَنا بةسةر سيستمةكةى ثيَش خؤى كةوتنىبةسةر سةرمايةدارى

ى شيَوازيان هةر سةدةيةكدا  ،يَكى هةبوو، دواتر لةطةلَ هةر ضةرخيَكداشيَواز
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ثيَشكةوتنى  ثيَشرت ثيَوةر بؤ شارضونكة ، ى نوىَكةوتةيةكدةر ةووب و طؤرِا
  .ننييهةروةك لةدةولَةت شارى يؤنانيدا دةب ،رؤشنبريى و فةلسةفة بوو

 كةشداى دي، لةشويَنيَكضؤن قسة لةسةر شاربوون و فراوانى ضةمكةكة دةكريَت
كانى و فرة كولتوورى و فرة زمانى و هؤكارة جياوازة ثيشةساز ىوةرثيَ

و  ى تاكو شتومةك و هةروةها طرينطرتين اليةنيشى ئازاد مرؤظطواستنةوةى 
نيَو و لة ةشاردالتاك و دواتر  ثيَشرت شويَن جةهةمنيَك بوو بؤ كة بوو تاكطةرايى
  ن.بزربووكؤمةلَطةدا 

نة ؤديَرم اوة،قسةوباسيَكى زؤرى لةسةر كر ،ى شارةناو ية كةسيحراو ئةم دياردة
ى ى قسةةثيَوةكو رةوتيَكى نوىَ بؤ هةموو كايةكان بوو بةميتؤدى كاركردن، ب

ر ييةكانى تئةم رةوتة وةكو ميتؤد بؤ هةموو رؤشنبري بيَت،(. 7) (جاك بيَرك)
طوىَ ك ثشتاريَسايى و ثتةوى دبوو كة قورو ئةو ريَطةية بطريَت، وةكو ئةوةدةبو

 و ان، ئةمةش بةماناى روخخبريَت و لةسةر بةرهةمى دارةكة قسة بكريَت
رنةى مؤديَ وانةىكة نازانرىَ ضؤن لةو ثيَدرا ديَت خودى رؤشنبرييى ثةراويَزخستن

 ئةوروثى كةلَك وةردةطرييَت.

بةسةر  دةكةين، هةروةها تاوتويَ ئةم باسة يَرةدا ضةند اليةنيَكى طرينطىئيَمة ل
و هاتنى ضةمكى شار  تارِاديةك بةثيَى توانا و ثةيكةرة بونيادنانى شارى كورديدا
شار بؤخؤى لةهةموو دونيادا ثراكتيكى دةكةين كة  بةثيَى فةرهةنطى كوردى
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 و هةركاميان بةثيَى ثيَوةرى ميَذوويى خؤيان لةسةرةتاى ئةم طةشةسةندنةداية
شار وةكو شويَنيَك بؤ  هؤكارى بةرهةمهيَنانى  ى، بةطشتشوناسيان دةناسريَنةوة

ضاالكى كؤمةلَطة بةهةموو جياوازييةكانيانةوة ثيَناسة دةكريَت، ئةم 
 كردؤتةوة، ضونكة جياواز كييةتة بازنةى ثةيوةنديية كؤمةآليةتييةكانىاميدين

هةم تويَذةكان و هةم طروثةكان و هةم ئاراستةكردنى كؤمةلَطة بةطشتى 
 ويَذ و ضينةكان لةدؤخى نووستوودادياريدةكات، هةم كؤمةلَطة و طروث و ت

هةلَدةستيَنيَت، ئةمةش لةريَطةى دابينكردنى ثيَداويستيية مرؤييةكانةوة دةبيَت 
ماكس )ريدةكةن، يية شةرعييةتثيَدراوةكان دياكة دةولَةت و دامودةزطا فةرم

لة خويَندنةوةى سؤسيؤلؤذيدا بؤ شار، شارى وةكو يةكيَك لةو سيمبوالنة  (فيبةر
وةكو بورجيان ديارى ة كة بؤ داطريكارى كولتووري، سيمبوليَكى وناسيو
ماناي شار دادةنيَت، بةتايبةتيش بة جوشةى بور"ارهيَناوة، لةمبارةيةوة بةك

بورجى  و و بورجى خةليفةى دوبةى ل ى ثاريس و بيزاى ئيتالَىئيظبورجى 
بورجى شانطهاى ضني و بورجى ويليس و بورجى محراى كوالمبورى ماليزيا و 

ةرامبةر وةكو دةركةوتةى سيحريَك ب هتد.كويَت و بورجى ميالدى ئيَران و 
 رؤذهةآلت بةكارهيَنرا. 

دا درووستكرد،  15دةى لةسةئةندازيارة كؤنةكانى رؤما كة تيؤري شاريان 
بوون، ئةوان مومارةسةى  (رتى و ف دى جيؤرجيؤ مارتينىئةلبيَ)انة يةكيَك لةو

هونةريَكيان كرد كة رةتكردنةوةى تايبةمتةنديَتيية كالسيكييةكان بوو، بؤية 
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دادةنا، بةآلم ريَكخةرانى شار سةدةكةى خؤيان بة ثيَشكةوتووترين زةمةن 
بؤ  متةندى و ئارةزووى خؤيانةوة بوونتايبةسةدةى بيست، بةدواى لة

ريَكخستنى شار، لةوانةش خويَندنةوةى ضاالكى مرؤيى و رةهةندى زمانةوانى و 
كؤمةلَناسى بةرامبةر ئةوانى تر، ئاماجنى ئةم ريَكخستنةش مرؤيى بوو، ئةويش 

ريَكخستنى زمانى طشت، ئةو زمانةى كة هةموو خةلَك ثيَكةوة لة برييت بوو
  (. 8)ةضاالكيية جياوازةكان كارى ثيَبكةن".بتوانن ل

ار شنانى نيادئةم تيؤرة كةوتة بةردةم ثرسيارةوة، ئايا ئةم تيَطةيشتنة بؤ بو
ن  زماةلَىَبوةرطرت، ثراكتيكدا و جيَكةوتة دةبيَت، وآلمةكةى لة سةر دةطريَت
 انتةباكنا و خةلَكة شيَوةيةكى هةمةاليةنة كؤمةلَطة جياوازةكاندةتوانىَ بة

 رتجوان ة جياوازةكان كؤ بكاتةوة و دونيايةكىئاينو  نةريتدابو لةرِووى
ريَت، يَدةكةستى ثسةمليَنةرى ئةم بابةتةش لةويَوة هئةم ديفاكتؤية خبولَقيَنىَ، 

ذين، وة دةييةوازاجيو زؤربةي جوطرافياكانى دونيا بة وةختيَك دةبينني ئةوروثا
 وورىئاب هةواى و خراثى وكةشونةطوجناوى ريقا، ئةويش بةهؤى جطة لةئاف
 ؤيةب، رؤظملة ستايلةى ذيان كة حةرام كراوة و تيَطةيشتنيان بؤ ئةو تيَكشكاوى

كدا يايةبة شيَوةيةكى طشتى و بةتايبةتيش كة روحيةتةكة تةنها لة جوطراف
كانى مانا وانن، تويَذةرانى ئةم بوارة ئيَستا خةريكى ئةوةن ضؤن بتقةتيس بووة

 .  ن، تاكو شارنشينةكان بةطشتى ثةيوةست بن ثيَوةىشار كؤنكريت بكة
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ن ؤديَرى مبؤ شار خويَندنةوة و تويَذينةوة ستةميشدا دواى ئةوةىيسةدةى بلة
لوك وثر بسا و نو)كةوة، ئةوانيش تيؤرى ةند تيؤريَك كةوتنة بوارى ثراكتيض ،كرا

  .  اةشومنبوون كة تائيَستا كارى ثيَدةكريَت بؤ طةشةسةندن و ن (و ئايندة

رنس ة ئيَتيؤرةى يةكةم كة تيؤرةى )نوا( ية واتة طةشة، كة خاوةنى تيؤرةك
 يَت وةبةستو دةزطاكانى ديكة د ئابوورىبيَرطس، تيؤرةكة ثشت بةهؤكارةكانى 

ضاوى ةبةرو لةدات كةمرت بةالى كولتووردا دةضيَت، واتة ئةوةى طرينطى ثيَد
  .ية ئابوورىتةنها  كةطرتووة، مةسةلة

كى ؤيَذةريَلةاليةن )والرت كرستالر( تبةناوى سوثةر بلوكة و  دووةمتيؤرةي 
دى و لةبةنو ث ئالَمانيية نووسراوةتةوة، ثشت بةياساى دةسةآلتطرتنى شويَنةكان

م ريزتةسةن سةربةخؤيى هةريَمةكان دةبةستيَت، واتة ئةم تويَذةرة طرينطى بة
وورى كولت وةنط و فةره ئابوورىنادات بؤ بةرِيَوةبردن، هةر هةريَميَك كة خاوةن 
  .خؤيةتى، تايبةمتةندى خؤى لةبةرضاو دةطرييَت

تيؤرى )ضوسنى هيَرس( ى ئامريكيية كة  بةناوى ئايندةية و سًييةمتيؤرةى 
سةنتةرطةرى دةبةستيَت، واتة ئةو شارانةى كةنارن وةكو  ئابوورىثشت بةهيَز و 

ثاشكؤى سةنتةرةكان لةبةرضاو دةطرييَن، بؤية هةموو تويَذينةوةكةى لةسةر 
دةبةستيَت،  ئابوورىكاليفؤرنيا و شيكاغؤ تةرخان كردووة و طرينطى بةهيَزى 
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نةك  ى شويَن،شارة بضووكةكانيش جودا دةكاتةوة وةكو بةشيَك لةبونياد
 سةربةخؤية.  ئابوورىبرِةثشتى دةولَةت، يان شاريَك كة خاوةنى برِ

ا يَستهةرسىَ تيؤرةكة لةاليةن دةولَةتانى دونياوة ثراكتيك كرا و تائ
 ارياننى شئةلتةرناتيظيان نيية، ضونكة هةموو اليةنةكانى ثيَوةرى خةمآلند

 ةدطارئ ن وو فرةيى ثيَكهاتةى دانيشتوا ئابوورىلةبةرضاو طرتووة، ئةوانةش 
  و طةشتوطوزار و سةوزايى يني.   (معاليمواتة )
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 سةرةتاى دةسةآلتطرتن 

 

كى يزبيَحتا كة ئيَس تى حازر نةبووطرتنى شار لةسةرةتاوة وةكو دةسةآلتدةسةآل
و دةبو لَكوتى دةزطاكان وةردةطريَت و دةكةويَتة سةر حوكم، بةسياسى دةسةآل

نى لَكردرتِؤئةو هيَزةى بةنيازى حوكمرِانى شار بوو، لةسةرةتاوة خةريكى كؤن
لةويَشةوة  ،ئابوورىكؤمةآليةتى و فةرهةنطى ئاينيي و جوطرافيا بيَت، ثاشان 

انةوة جومط بةوثةيوةندىجومطةكان لةسةرةتاوة بونيادبنيَت و خةلَك رابهييَنَ لة
. ثارسؤنزالكوت )ت ةنديية جؤراوجؤرةكان درووستبكات،و ثةيو
ة و تيؤرى رةفتارطةريي ( كؤمةلَناسيَكى ئامريكيية خاوةنى1979_1902
 تة،ريَطركارى كارى خؤبةخشيية و دذى بةرذةوةندخوازى بوو تارِادةى كبرِواى بة

شت هؤبز قسة دةكات و ثتؤماس ماى بؤضونى ةلةمبارةيةوة كة لةسةر بن
 و ةستنةوؤ بةبتواناى طشتى  كة ئةوةمان ثيَدةلَيَت بةكارى هاوبةش دةبةستيَت،

ارى كتةمى كاركردن لةناء سيسبة ء ناضاركردنيان ى بةشةكانو تؤلَكردن توند
اوةى ةرضبةهؤى س ،ني، لةكاتيَكدا ئةم ثيَكةوة بةستنانة ياسايدايةهاوبةش

ن اخيبوةى يهةروةها لةء شويَنةدا مةسةل ،نيان لةسةر ئاماجنةكانوثةيوةستبو
  (. 9) .خى نةريَييةوة دةبيَتة طرميانةيةكى ناضارىبةهؤى ريَثيَدانى دؤ
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دنى وستكردروةز دةتوانىَ بةهةمةاليةنة بري لهةلَبةت ئةوة دةركةوتووة كة هيَ
ى اتايةء بةء وتوانايةكى طشتيية (هيَز)وة  ؤنزةلةرِوانطةى ثارسشار بكاتةوة، 

بةآلم ئةمة  كة لةوانةية بؤ كؤمةلَيَك مةبةستى زؤر جؤراءجؤر بةكارهاتبيَت،
فةت ت دةرايبةت. ئةمة بةشيَوةيةكى طوجناوة رمانيَكة لةهةموو بارءدؤخةكانداةف

ء  نازيكردريان ، و لةيةكرت جودا بكاتةوة هيَز لةزؤرليَكردن كةثارسؤنز بة دةدات
جناء وى طورةزونةى تر كة لةوانةية بةكارهاتنب بؤ بةدةستهيَنانى ئاراهؤكا بةو

يشاندانى بؤ ن ؤنزة بؤ ثارسبوو لةناو ئارِاستةى كاردا. ئةم مةسةلةية ريَنيشاندةر
 اتبيَتدةستها بةلةهةركاتيَكد ،لةكؤمةلَطةدا وئةوةى ضؤن برِى هيَزى بةدةستهاتو

ن دةواميداء بةردان بؤ طرةنتى  ،ستيَتبةبكؤمةلَطة مرؤيى تواناى بة ىثشت و
ة يَزةوةم هكردارةكان ل ية،ك كةسدا كة باوةرِيان بةوةهةلةنيَوان كؤمةلَيَ
، ةاووةرطري ةناو رةءشةكانى دةسةآلتدا ياساييئةمةش ل ،نتووبةدةست هاو

، بةآلم نيية مادةلةتةواوى دونيادا ئا تايلَة رةفتارة حوكمرِانييةئةطةرضى ئةم س
ةوىَ لرةو وة ليَلةرِيَطةى دابةشكردنى كار و لةرِيَطةى رةفتارى خةلَكةالنيكةم 

 وطرين اجيَنلةزؤربةى وآلتانى دونيا بةرضاو دةكةويَت، جطةلةو وآلتانةى كة 
 . خؤيان دذى خؤيانن

وبةرِيَوةبةرانى شار، تطرتنى دةولَةمتةدارةكان بونيادى سةرةكى دةسةآل"
ثاريَزةرانى ياسا و ثيَطةى شارةوانى و ئةوانةى كة خةلَك و دادوةران  بريتيني لة

بؤ ذيانى شار بضيَت و  ، ئةمة وادةكات كة خةلَك حةزيانو جوطرافيا دةثاريَزن
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كار بكات لةخزمةتى شار و  بؤ دامودةزطاكانى حكومةت، لةويَوة ئينتيما بكات
ناطوجنىَ لةطةلَ ئينتيما لةخؤرِا درووست نابيَت و  (. 10) ".ببيَت بةخةلَكى شار
ضاالكةكانى ة كارةكتةركة  ، بةلَكو بؤ ئةو فةزاية دةخولَقيَنىَسايكؤلؤذياى خةلَك

نة ريزى و هةم شارى نوىَ دةثاريَزن، هةم بؤ خةلَك و هةم بؤ ضوو هةم طوند
شارة رةسةنةكان هةولَدةدةن، بةتايبةتى لةو وآلتانةى لةبرى بةكارهيَنانى 

ذدانى هاونيشتيمانى بةركاردةهيَنن و دةبنة ى، ويئاينويذدانى سؤزدارى 
داينةمؤى درووستبوونى رةفتارى ضاكةكارى بؤ هةموو خةلَك كة ئةمة بةنيسبةت 
شارة مؤديَرنةكانى رؤذئاوا، ستايليَكى طونديي كالسيكيية و ئيَستا ياسا و 
دةستوور ضارةسةرى كردووة و كردوويةتى بةئةركى طروثة ضاالكةكانى 

 . كؤمةلَطة

وآلت لةكؤى كؤمةلَيَك،  ؤكايةتى كردن و دةسةآلتطرتن لة نيَواردةى سةر"دي
دانةيان هةية، بؤية ئةو  5دةركةتووة منودى شاربوون و شارستانيةتى كؤن لة 

جؤرة سةرؤكايةتييةى خةلَك بةذمارة بووة و بةناوى )ال( واتة بنةمالَة بووة، 
ئةمةش وايكردووة بةسياسةتى سةرؤك خةلَكى ريَذةى زيادى كردووة، زيادبوونى 

ى ثشتطريى خةلَك بؤ دةسةآلت و سةرؤك، لةوانةش خةلَكيش واتة ويادبوون
لةبةريتانياى كؤن و هيندستان  يةمةن و سوريا بوونة،سعودية و كويَت و ليبيا و 

ئةم هؤكارة  و وآلتانى شانشينى ئيَستاى ئةوروثا بةهةمان شيَوة رةفتار دةكةن،
سياقى لة جوطرافيية ميَذووى بؤ شار و دةسةآلتطرتنيش تؤمار كردووة و
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شةرعيةتى ثيَداون، لةكاتيَكدا بةشيَكيان بؤماوةى خؤيانة و  يَذوويى خؤيدا،م
  (. 11)ئةوانى تر وةكو وةزيفةى نويَى سياسى بوون".

ربةى ى زؤبؤضثرسياريَكى ديكة لةسةر شار درووست دةبيَت، ئةويش ئةوةية كة 
ارى شبؤ  مايةو نةيانتوانىَ ئةو ئينتي كؤمةلَطة مرؤيية رةسةنةكان لةناوضوون
ا كاريداطري، " ضونكة لةذيَر دةسةآلتى دخؤجيَى و شارى رةسةنايةتى مبيَنىَ

ة ةميشبوون، دةسةآلتى بونيادنراويش لةسةر توندوتيذى دةسةآلتى سوثا ه
، واتة ثيَنىَةضةسلةذيَر كاريطةرى سةركةوتندا بناغةكانى خؤى لةناو كؤمةلَطةدا د

ناوى ةثيَلواو جومطةكانى ذيان تة ،ئةوكاتةى هيَزى خؤسةثيَنى سةر دةسةآلت
ن هةما ةكان دةكةونة ذيَرشيَوازى خؤيان قؤرخ دةكةن، هةموو يبةرذةوةند

 (. 12)".كاريطةريةوة

هةروةك لةدةستضونى  ،ساماندا هةية ى داطريكةر ويَرةدا ليَكضونيَك لةنيَوان هيَزل
ى دلَنيايى لةناو مةسةلةيةكدا كة ريَنيشاندةرة بؤ زياتر ثةنابردنةبةر ئالَوطؤرِكردن

ون لةناو و، هةروةها لةدةستدانى بيَدةنطبجوطرافيا و سياسةت و حوكمرِانى
. هةنديَك و فشار مةسةلةكانى تر ريَنيشاندةرة بؤ زياتر ثةنابردنة بةر زؤر ليَكردن

 ئةركطةرايى سؤسيؤلؤذى طشتىبة يَت، بيَطومان زؤر ثشتنز دةيلَلةوةى ثارسؤ
. هةرضؤنيَك بيَت، ئةمة دةروازةيةكة بؤ تيَطةيشنت لةم بريؤكةية كة دةبةستيَت

رازيبونى تاكةكانة، ئةمةش دةستةبةركردنى دةسةآلتة بةهؤى ثيَكهيَنانى توانا 
يطةرترين بريؤكةية كة طةرِانةوةى كار هةروةهاةكارهيَنانى كردارةكانياندا. لةب
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بريتيية لةبريؤكةى مؤديَرنى رؤذئاوايى دةربارةى دةسةآلت، لةم رِووةوة 
ثامشاوةى مرياتى دريَذ ماوةى هزرى  ،مامةلَةكردنى ثارسؤنز لةطةأل هيَزدا

رِيَنيَتةوة بؤ رِوانطةى هؤبز لةتاوتويَكردنى ةمياريية. ئةم روانطةيةشى دةمان طرا
  (. 13)."هيَزدا

سياسةت وةكو ضةمكيَكى نوىَ لةسةدةكانى ناوةرِاستةوة دةبيَتة ئامرازيَك بؤ 
بةرِيَوةبردن، نةك بؤ ريَطةثيَدان بةمومارةسكردنى ئازادانة و بةشداريكردنى 
هةموو خةلَك و هيَزى سياسى و فكرى جياواز بؤ نيَودةولَةت، بؤية باب مةزنى و 

ستبوونى واوك و دروثشتاوثشت وةرطرتنى دةسةآلت لةكورِةوة بؤ ب
دةبيَتة  ،وةرطرتن لةسيستمى كلَيَسا و قةشةسازى و هتد ثةيامئيمربِاتؤريةت و 

ئيَستاش ا ت ، وةكو ثيَشرت بامسان كرد،ئةلتةرناتيظ بؤ سيستمى ثاشايةتى
، ئةمة دةبيَتة هؤى ئةوةى رؤذئاوا و رؤذهةآلتيشزؤربةى وآلتانى بوونى هةية لة

ثامشاوةى سيستمى  ةسةآلتدارةكان وسةرةتا دشيَوةى حوكمرِانى 
طيَز و ناشارستانى دةست بؤ كةسانى شةرِان ار دةكات كةدةرةبةطايةتى ناض

ئاسيا ثيَشرت "بؤ منوونة  تاكو بيانثاريَزن لةنارِةزايةتى خةلَك، ،ناجؤر ببةن
دةكرد، بؤ ئيسالميش بةرانبةر  نويَنةرايةتي نيَوانيَكى اللَ و بيَطانة و ناويَزةى

كرستيانيزمى ئةوروثى دووذمنيَكى جةنطاوةر بوو بؤ سةركةوتن بةسةر ئةم بة
بةرقةراريية ترسناكة، رؤذهةآلت دةبواية بناسرىَ، ثاشان هيَرشى بكريَتة سةر و 
داطريبكرىَ، ثاشان سةرلةنوىَ لةاليةن تويَذةرة زانستييةكان سةربازةكان و 
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كولتوورى لةبريكراو بةسةر  دادوةرةكان كة لةناو ميَذوودا بوون، نةذادةكان و
لةنوىَ ثيَشخستنى بؤ ئةوديو خؤناسينى رؤذهةآلتى مؤديَرن، وةك رؤذهةآلتى 

ئيدوارد  (. 14)راستةقينة بتواندرىَ بةكاربهيَنريَتةوة و بونيادبهيَنريَتةوة".
ديويَكى ناديارى  باسى خةريكة لةباسةكة دوورمان دةخاتةوة، بةآلم سةعيد

ة كة لةرووى بؤ شارة بزربووةكانياخود  ،نهيَنى شارةكة  دةكات ئةوانى تر
تطرتنة دةستى سةرتاى دةسةآللةكة ضون ،ننيجيؤسياسييةوة لةهاوكيَشةدا 

ئةو جوطرافيانةى كة  طرتنىدةسةآلت بةسةردا ، واتةنبوو خاوةنةكانيان
لةدةست خاوةنةكانيانن و ناتوانن ئيدارةيةكى مؤديَرنى بدةن و بيكةن بةخاوةن 

بؤية  بونيادنانةكةى لةدةسةآلتى ئةواندا نيية، وثيَيةىةب شوناس،
رؤذهةآلتناسةكان بةهؤى ئةزموونى خؤيانةوة، هةم ئاشكرايان دةكةن و هةم 
لةريَطةى فكر و خزمةتطوزارى مؤديَرنةوة، متووحيان تيَدةكةن و داطرييان 

خشن و دةكةن، بةآلم لةثةنا ئةم ثيالنطيَرِييةش، دياردةيةكى نويَيان ثيَدةبة
ذيانيَكى نويَيان بؤ منايش دةكةن كة خةونيان ثيَوة بينيوة، لةكاتيَكدا شار بةبىَ 
ئةوةى سيستمى هةبىَ، واتة بةبىَ ئةوةى داهيَنانى تيَدا بكريَت، خؤى خاوةنى 

 و مانايةى كة شارنشينى سةرةتا لةكولتوور و شوناسة رةسةنةكةى خؤيةتى، بة
كؤكردنةوةى كولتوور و زمان و دياردة و ةكانى ذيانةوة دةرِوانىَ و لةتاك
طوجناندنةوة دةست ثيَدةكات، ثاشان  ارةكانى طواستنةوة و بايةخدان بةهؤك

 . كردن دادةمةزريَنيَتيبؤ بةرطر سيستميَك
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ةر ب، لؤذىوةكو سيماى نويَ نةك ئةنرتؤثؤ كردنى شارقبولتيَطةيشنت و 
ةوةى لةدةر ؤظمرةوة، بةومانايةى شيَوازلةرِووى  كةيةدياردةخودى لةدايكبوونى 

يَت و ينى بارنششهةر شتيَك بيَت و بةجةستة تيَكةلَى شار بيَت، خاوةنى ئايدياى 
نا ار ماةناضثيَضةوانةوة، ببولَيةتى، يان بةوةربطريَت كة شار ق ئةو شوناسة

 شاراوةكانى دةبنة كولتوورى هاوبةش بؤ ثراكتيك كردن.

يؤن ناثل نويَى وةكو فةرانسة لةسةردةستى ستكردنى شاريَكىونةى دروومنو" 
ت و ةسةآلبؤ د لةريَطةى ضةقؤكيَش و ثياوى شةرِانطيَز و نامرؤظانة و ملكةض كة
ةضى ك، وةبناغةى دانرا ستكردنى ئيمرباتؤريةتيَكوتايى دروةوةكو سةر ،هتد

اكو تبوو، ناثليؤن لةسةر شانؤ بزر 1871بؤ  1870لةدواى لةدواى جةنطى 
اشان ا، ثبسمارك ئاماجنةكانى يةكطرتنى ئالَمانى بةدةستهيَن ئةوكاتةى كة

ريس ثا ة كؤمؤنةىك سةركةوتنى بريؤكةى هةلَبذاردنى حيزب بؤ دةسةآلتطرتن
ا ةدةسدموق لةثةميانيَكى شكستى بةم دةسةآلتطةرية هيَنا، ئةو دةسةآلتةى كة

 ةدواىل ار، ئيدى شبةثيَى هةلومةرجةكة خؤى سةثاند لةطةلَ وآلتانى ئةوروثا
اك ثلةدةستى ضاوضنؤك و بةرذةوةندخوازان  1848ى سالَى شؤرِشى شوبات

 (. 15)"بووةوة

ةمشيَوةية حوكمرِانى تاماوةى دوو سةدة بةهةموو كيَبةركيَكان و يةكرت ب
نة وآلتداريَتى ثاريسدا بةمنوسةهةروةكو لةدة ،سرِينةوةى ئةربابةكانيشةوة

طةشةدةكات  ثيشةسازىضنطمان دةكةويَت بةردةوام دةبيَت، بةآلم دواى ئةوةى 
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ةوة، شؤرِش يو خةلَك كةميَك ضاوكراوةتر لةجارانى ثيَشوو ديَنة نيَو حوكمرِاني
دةستثيَدةكات، يديؤلؤذى و ضينايةتى ابةهةموو ماناكانى تةكنؤلؤذى و ئ

، بةآلم نابىَ ئةوة اوةهةميشة لةشؤرِش دانةبرِ بةتايبةتى لةرؤذئاوا كة
ت رؤذهةآلهةم لةرؤذئاوا و هةم لة لةبةرضاونةطرين كة تائيَستا سيستمى ثاشايةتى

لةئاستى دةولَةتدا دياردةية نةك كؤمارى، ئةمةش كاريطةرى كردؤتة سةر 
بارودؤخ و ديزاينى ذيان و مالَ و ستايلَى دميوطرافياى رةطةزى و ضينةكانيش، 

انةى بةسةر يى و شؤرِشة سياسيثيشةسازرِشة شؤ وضونكة دواى ئةو هةمو
دؤخى سياسةتدا هات لةهةموو كيشوةرةكان، جياوازى لةستايلَ و ديزاينى 

مةغريبى تر و ديارتر رةنطيدايةوة، هةر لةنيشتةجيَبوون نةطؤرِى، بطرة بةرضاو
نةى تيَيدا دةةذين وةكو عةرةبييةوة بطرة كة ديزاينى مالَةكانيان و ئةو شارا

موراكش هةية و خانووةكان لةطونديَكى قورِين دةضيَت، تادةطاتة ةئةوةى ل
يَك لةئةوروثا ئةسكةندةنافيا و بةشزاينى نيشتةجيَبوونى ثاشايةتى لةستايلَ و دي

ئيسثانيا و هةر ضوار دةولَةتى  بةجليكا و بةريتانيا و هؤلَةندا وكة بريتني لة
يش داناوة كة مرؤظهتد، ئةمة كاريطةرى لةسةر دةمارى و  ئةسكةندةنافيا

، طرينطيان ثيَنادرىَ و زؤنةكانيان لةئاستى ئةوان بةطوندى كؤن دةضيَت
ئةليَرةوةية كة ميَذووى دةرفةتى هةر جوطرافيايةكى دا، ئةوا ثيَويستى بة 

 . ئةنرتؤثؤلؤذيا نيية بيسةمليَنيَت
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ى نوىَ شار، رنةنانونيشانى ثؤست مؤديَ بةآلم بةهاتنى سةردةميَكى نوىَ و لةذيَر
انى ةزطاكزى دبة نةخشةدانانى ئةندازةيى و ديزاين و سةربةخؤيى و ئاستى جياوا
ى و ى خؤشةكاندةولَةت و بازارِةكانييةوة دةردةكةويَت، دةبىَ لةريَطةى هؤكار

نة ى ببجوانى و سةوزايى و سةنتةرةكانييةوة، خةلَك رابكيَشيَت بؤ ئةوة
ت، ةبيَهى، هةروةها ئةو دميوطرافيايةى كة لةشارى نوىَ دةبىَ دانيشتوان

ية رج ني مةجياوازبيَت لةطةلَ شارة كؤن و كالسيكييةكان، ضونكة لةشارى نوىَ
 ايديائت و زؤرينةى دانيشتوان سةر بة يةك ئاين و يةك نةتةوة و يةك عةشرية

 .بن

دةنطى خةلَك و ناوةنديَك بةسةرهةلَدانى شيَوازيَكى نوىَ لةبآلوكراوة و طةياندنى 
بؤ كيَشمةكيَشى سياسى و فةرهةنطى و يةكاليى كردنةوةى فكر و هتد، دةستى 

او دةولَةت لةسةر دةستى ئةوان ض كار دةبيَتة ئةو هيَزة بةرهةمهيَنةرةى كة
كردنى شار، بةآلم ئةم دةستى كارة دواجار دةبيَتة ملَؤزم بةسةر دةبرِيَتة فراوانرت

 ، هةروةك ئةوةى كةدةولَةتةوة و نارِةزايةتى بةرثادةبيَتسيستمى سياسى و 
كريَكار لةكارطةكاندا  19دةى دواتريش بةضرِوثرِى لةسة 18ةدةى لةس

ان بةرثاكرد و ميدياى ئةوكاتةى سةرقالَ كردبوو يطةورةترين نارِةزايةتى سياسي
 ، تاطةيشتة ئةو قةيرانة ئابوريةى كةجطة لةبريمةندةكان و ئابوريناسةكان

ى نارِةزايةتلةسةدةى بيست و يةك دةركةوت لة رؤذئاواو رؤذهةآلتيش، ئةويش 
مثانياكان، هيَلَى شةمةندةفةر و طواستنةوة و كؤكريَكاران و فةمانبةران بوو لة
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 2018لةسالَى  خؤثيشاندانةكانى فةرانسة و هيَلةط زةردةكانوةكو ئةوةى لة
نى رى لةسةر ذيانى شارنشيية بوو كة كاريطةيبينيمان، ئةمة ئةو طؤرِانكار

حكومةتيش نةيدةتوانىَ بيطوازيَتةوة شويَنى  كردبوو بة شيَوةيةكى نيطةتيظ،
بةخؤيةوة دةبينىَ و سيستميَكى نويَ بؤ  تائةو كاتةى كة ئةوروثا جيَطريى ،خؤى

ذيان و ريَكخستنى كؤمةآليةتى دادةمةزريَنيَت و خةلَكيش بؤ ثشتيوانى لةدةولَةت 
 .ثابةند دةبن

بةشيَكى لةسةر دةستى بةر لةهاتنى قؤناغى سةرمايةدارى، ستبوونى شار ودرو
خانةدان و ئاغا و شيَخ و بنةمالَةى خؤجياكةرةوة و ثياوة مةزهةبيةكان و 

هةلَبةت جيَهيَشتنى طوند لةاليةن ئاغاكانةوة بةرةو ، بوو هتد عةشريةتطةرى و
ئةطةر طونديش يةكان بلَيَن ئةوةى بة طوندي شار، ثالَنةريَكى ديكةشى هةبوو، بؤ

خاوةندارين و  نةبىَ، ئيَمة لةناو شار بةهةمان شيَوة لةريَطةى دةولَةتةوة،
كردنةوةى ئةم وزيندوو سةردةستني و خؤشرت دةذين، بؤية  ةينينزؤر

كولتوورى بؤ ثالَثشتيكردنى وةكو ذيَرخانيَكى  ئاوةزثةرستيية كؤنةثاريَزة،
بؤ بةرهةمهيَنانى سةرخانيَكى نوىَ بوو ةروةها هت و سيستمى حوكمرِانى، دةولَة
نةك  ،نةيةكى ديكةى شار بةثيَى ويستى ئةوانى تروستكردنى منوولةدرو

ى ئةرسيتؤكراتةكانى ئةوروثا كة لةسةر دةستى ئةوان شار فراوان السايكردنةوة
و  1789دواى شؤرِشى فةرانسة لة سالَى لة مباشرت بلَيَ ،بووة و ثيَشكةوت

كةضى ئةو  رؤشنطةرى هةموو بةهاكان طةرِانةوة شويَنى خؤيان، بزووتنةوةى
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جؤريَك لةالسايى بة ،سيستمى ثاشايةتى و طوندثةرستيية نةريتخوازيية
ى خؤيان و رةسةنايةتى تائةو رادةية، مؤديَل ةبوو كردنةوةى وآلتانى كةنداو

 ناو شارى موديَرن لةبري كرد. خؤيان لةثيَ

جل و بةرط بةثؤشتةتر و ديزاينيَكى نوىَ، هةروةها نة دووبارةكردنةوةى وبؤ منو
ديزان و ستايلى خانوو لةكةرةستةكانى وةكو قورِ و دار و بةرهةمى شاخ بةبىَ 

نويَى طرانبةها و  كارطة، بؤ مةرمةرِ و ثةجنةرةى شوشة و كةرةستةى بيناسازى
لةبرى  لةدونياى ئةوروثى باويةتى، هةروةها نوىَ كة ةرزيَكىتو سةراو بة طةرماو

سةرين و بةرِة و دؤشةك لةالدىَ، كورسى و قةنةفة و ميَز و ضاى و قاوةخانة 
و سةراوى نوىَ بةآلم  طةرماوهةروةها  بةكةرةستةى نوىَ ى ئةوروثى،

لةدةرةوةى حةرةمى خيَزان و جياكردنةوةيان لةطةلَ ميوان و ثياو و هتد، 
طوتارةكة بآلودةبيَتةوة و و لةويَوة  ةكةيةيديوةخان مةرامة ئةسلَي ضونكة ليَرة

، ئيَستا ئةم ديزاين و ستايلَة نةريتخوازيية لةاليةن ثؤست بةرهةمى دةبيَت
مؤديَرنةكانةوة كراوة بةمؤديَلى ذيان، وةكو دياردةيةكى ديكة بؤ 

تطرتنى شار لةاليةن دسةآل ايرِ، سةرةخؤجياكردنةوةيان لةخةلَكى ئاسايى
بوو وةكو قوتاخبانةيةكي سةرةتايى بؤ  ئاينتى سياسيةوة، بةكارهيَنانى دةسةآل
ى ثيَويست ةتى بةثيَثتةوي ئةو شارةى كة هةيكةىل دةولَنةمايةكي بدانانى 

دةويَت، ئيرت ضوونى مندالَ بؤ خويَندنى كتيَبى قورئان و فةقيَيةتي وةكو 
 ئاينبرِوانامةى خويَندن، هةروةها ثرِ ضةك كردنى خةلَك لة رؤشنبريييةكي هةلَةى 



40 
 

يةكانةوة، ئاينثياوة قةشةو لةزمانى مةال و  ،ةكان و هتدفةرموودريؤك و و ض
هةروةها وةبةرهيَنانيان بؤ خؤيان و دةرةوةي خؤيان، بةشيَكى ئةو بناغةية بوو 

ية رؤذهةآلت و بةشيَكى زؤر لةو طةشةى كرد، بؤ كة شار لةسةر دةستى ئةوان
ئيدى تاك لةنيَو طروثى  وآلتانةى طةشةيان نةكرد، ليَرةوة بوو دةستثيَكةكة،

بةكؤمةلَ و ذاوةذاوى خةلَك بةطشتى، نةيتوانى ئيستاتيكا بةماناى خؤى و ويستى 
كى فراوانرت و دلَرِةقرت راوةستابوو كة ؤى و فكرى خؤى بدات، ضونكة هيَزيَخ

طرت، جطة لةمةش ئةو عةقلَة دةريَطةى لةو طةشةسةندنةى تاك و رؤشنبريي تاك 
هيَنا شارى ثىَ درووست كرد و لةسةر ئةو بنةماية ئةوةي دواكةتووةى جوتيارى 

ثيَشرتيش هةبوو بونيادنرابوو، هةم تيَكشكا و هةم خؤى بةرهةمهيَنايةوة 
ازارِ و شيَوازى ذيانى طةرةك و كؤآلن بطايةتى و جوتيارى ةبةعةقلَى دةرةب

  درووستكرد.

دةيى ائامان، مرؤظنى ذيانى ناونيشاطومان كردن لةهةموو شتةكان و بوون وةكو 
 انةوةندةكخؤى برةو ثيَداو بةطوناح ثيَناسةكرا، بؤية ئةو ذيانةى كة لةطو

ةو تيى ئذايةبؤ شار و دةيويست خؤى بةرهةمبهيَنيَتةوة، ثشتطريى لةد نهاتبوو
 . نةكاننشيارشبؤ ذيانيَكى مؤديَرنى وةكو طومانة دةكرد كة ستايليَكى نويَية 

ةى لة رردا مانايةكى ديكةى هةية وةكو ئةو ثرسياثرسيار لةشابةدةر لةم باسة 
بؤ منوونة هةوالَ ستايليَكى ديكةى ثرسيارة لةشاردا، بةآلم طوند دةكريَت، 

بةردةوامة و بةشيَكى  يشةهةوالَى شار ى طوند زؤر سنووردارن، هةرضىهةوالَةكان
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زؤريشى كث دةكريَت و نازانرىَ، ضونكة حاكمييةت و دةسةآلتةكة جياوازى 
، لةهةموو باريَكدا هةوالَ لةشاردا وآلمى ئةو ثرسيارطةلةية كة تةنها يةهة

يش بةهاوكارى كاربةدةستانى دةزطاكانى راطةياندن دةتوانن وآلمى بدةنةوة، ئةو
ت و شاروانى، وةختيَك ئةمة دةبينن شارنشينة نويَيةكانى طوند، دةولَة

اردةيةكى نامؤي دةبينن، تارادةيةك ئةم بةشةى ذيانيان ثىَ هةرز ناكريَت و بةدي
بؤية هةنديَكجار كيَشةى ئالَؤزى تيَدةكةويَت كة تائةو رادةيةى حكومةت و 

  .ى بكةنيس ناتوانن كؤنرتِؤلَثؤل

ى شيَوازةكةى لةشيَوازلةئيَستادا ثيَناسةى نويَ هةية بؤ ضةمكى شار تاكو 
 ة نيية كةشيَوازكالسيك بوو جيابكريَتةوة، هةلَبةت مةبةستم لةو  ثيَشووتر كة

دةكرد  ويَرشتومةك و كاآليان ئالَو جاران خةلَكى بةئةسث و وآلخ كاريان دةكرد و
دةكرد، ثيَ   طةشتيان و دةبوونة هؤكارى ثةيوةنديةكانى نيَوان طوند و شار يان

و ثايسكل و ميرتؤ و  ئؤتؤمبيَل بة طةشةى تةكنؤلؤذيا واى كردووة كةئيَستا 
و كولتوور و  ئاينيَر ثيَكةوةذيانى نةتةوة و ، نةخفرؤكة كار مةيسةر دةبيَت

كردن و هتد، كارثيَكردن بةزياتر لةزمانيَك قبولرؤشنبريى جياواز و يةكرت 
فةرميةكان و  ى راطةياندن و قوتاخبانة و فةرمانطة خزمةتطوزارييةلةناوةندةكان

، وةكو سيحر كة لةرؤذهةآلت و ذينطةيةك سني و تادةطاتة ذيانى ئاسايىونو
، خودى كؤمةلَطةكانيش دةتوانن ئةو بةرهةمةيان هةبيَتو نة تةبةر دةكريَتدةس
ثيَوةريَكى ئةمة ، ييةكانةثيشةسازيكةى سةروو مةرجة مةرجيَكى د بةلَكو
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ئيرت ئةمة ئةوةمان شارى نوىَ دةكات،  بؤ ثيَناسة كةيية كةوسةرةكى هةنو
زرطانى بيَت يان بةرزى با شارو طوند لةويَدانيية كةثةيوةندىتةنها  ثيَدةلَيَت كة
ى تةالرسازى بيَت، يان ئةوةى ئةرشيف دةيسةمليَنىَ كامة شيَوازبالَةخانة و 

يةكةم شار  طوندة و كامة شارة لةرووى ميَذووييةوة، بةلَكو سةملاندن ئةوةية كة
  ثيَشةوة.ان و ياسا و ريَكخستنى ذيان هاتةدةستوورى ذي ئةوةبوو كة

يةكيَك كة ثايتةختى عيَرِاقة و يةكيَكة لة شارة هةرة كؤنةكانى رؤذهةآلت، بةغدا 
ئةو بونيادة ميَذوودا، لةلةو ناوةندة شارنشينانةية كة ناو و ناوبانطى هةية 

كاريطةرى لةسةر رؤشنبريى  سةردةمى عةباسى لةبةغداد هةبوو،شارستانييةى لة
لةهةمان كاتيشدا رؤشنبريى هةبوو كة زؤرترين كتيَب لةو سةردةمة ضاثكراوة، 

غدا جطة لةطةشةى شار، ةلةب" زؤر لةو سةردةمة لةخاض دراون وةكو حةلالج.
جيَطري و لةدةرةوةى ضوارضيَوةى كات و شويَنى داخراو  بونياديَكى تاكيَتى

نةبوو، بةلَكو وةكو هةر بونياديَكى ديكةى ميَذوويى و شارستانى دةولَةتانى 
ضركةساتةكانى ستايلَ ى جياواز لةمرؤيةى كؤمةلَطةى ورثيَشكةوتوو بوو كة سةير

و كة جؤطةلة ئا 12دنرا و او ويَنةى هةموو طةالن بوو، كؤمةلَيَك تةالر بوني
فورات و دجيلةوة سةريان هةلَدابوو بونيادنران، ئةمة بوو بةيةكةم لة

شارستانييةت و شوناس بؤ ناوضةكة، هةروةها يةكةم قوتاخبانة كة مةعريفةى 
 539سالَى  دواىمدةهيَنا لة نةوةيةكةوة بؤ نةوةيةكى ديكة، كة ئةمة لةبةرهة
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جابرى جاريَكى تر  كة بابل شكستى هيَنا، كة دواتر لةسةردةمى بةر لةزاين
 (. 16)نييةت و عريفانةوة بازنةيةكى ديكة بونياندنرا". لةريَطةى عةقآل

اسا نى يثرنسيثةكاةتيَك لةدونيا، لةدةرةوةى يهيض شاريَك و هيض شارستاني
مى سيست ةبىَطةورة نةبوون و ناوبانطيان دةرنةكردووة، هةروةها هيض شاريَك ب

وو، ميَذ بؤ ناو ناونيشانردة و عةقلَ و نووسني نةبوونة بةتةندروستى و ثةروة
 ةكريَت س بناسدةكريَت بةيةكةم كةكة خاوةنى ياساى كؤنى عيَرِاقة، حامورِابى 

رووى ت لةخاوةنى ثرنسيثى خؤى بيَ ةستثيَدةكات كةثيَيوابوو شار لةويَوة د
 ،واؤذئاياساوة، هةروةها تؤما ئةكوينى و رؤسؤ و تؤماس هؤبز و هتد بؤ ر

 نةوةىبؤ خؤجياكرد ى شارىمرؤظ ثيَشرت ثشتطرييان لةو ضةمكة كردووة كة
 لةوانى تر هةولَى شارنشينى داوة.
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  دةسةآلتطةرى ناديار

 

ؤ بزيَك امرانوىَ لةسةدةكانى ناوةرِاستةوة دةبيَتة ئ سياسةت وةكو ضةمكيَكى
 ك، بؤةريَووستكردنى شار وةكو سةنتريَوةبردن، بةتايبةتى ئامانج لة دبةرِ

 ةبىَك بوةرطرتنى ستايلَيَكى ترى دةسةآلتطةرى بووة، ضونكة هيض سةنتةريَ
وةبردن و يَةرِبةوة ليَر يا نابيَت،فاطوروبؤ جةكة نئيديالَى فكرى مانايةكى بؤ شويَ

ةى ةريَطلكةى ن دةبنة ستايلَيَك بؤ برةودان بةدةسةآلتيَك كة سياسةتةدةزطاكا
ولَ بقيا لؤذيديؤاحيزبةوة ناتوانىَ طشتاندنى بؤ بكات و خةلَك ناضاربن ئةو ئ

ان يووة، ديرؤكة داوة كة هةببكةن، بؤية جارى واهةية يان بةردةوامى بةو 
بةتايبةتى  يار،يديؤلؤذيايةكى نادانةخشةى بؤ كيَشاوة، ئةمةش بووة بة ئ تائةوة

ةر ضنة سؤ دةكة خةلَك ملكةضى برِيارةكانى دةسةآلت دةبن، ئيدى بةنارِاستةوخ
ى يةناليديؤلؤذيا و فةلسةفة سياسيةى كة لةثشت دةسةآلتةكةوةية، ائةو ئ

و ثيَنالة سياسى ية ثؤزةتيظى ئةمةش، لةناوبردنى هةموو بةهايةكى سةربةخؤيى
 وونرِنا يديؤلؤذياىانيشتةجيَوبوون و بةدةستهيَنانى كار، بؤية ليَرةوة ئ
 طةىةكانى تر لةريَيسةرهةلَدةدات، لةبةرامبةر ئةمةشدا طرووثة سياسي

انى تهيَنةدةسملمالنيَى سياسى دةدةن بؤ بيديؤلؤذياى جياوازةوة، دريَذة بةائ
 (. 17)دةسةآلت". 
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و ان لةخؤي ويارة وا لةخةلَك دةكات لة شار دةربضنة دةرةوة ئةم حالَةتة ناد
سياسةتة رزطار بكةن، ضونكة ئةو سياسةتةى كة دةسةآلت لةريَطةى 

انة سيستماتيك كردنى ذيانةوة سياسةت ثةخش دةكات، نةك بؤ ريَطةثيَد
رى و فك ياسىسبةمومارةسكردنى ئازادانة و بةشداريكردنى هةموو خةلَك و هيَزى 

ديار سى ناى سيايديؤلؤذيايةكائوةبةرهيَنانةوةى بؤ نيَودةولَةت، بةلَكو  جياواز
ةبنة دوخؤ استةبةنارِدةخولَقيَنىَ وةكو ئالَتؤسيَر دةلَىَ )دةزطاكانى حكومةت 

ضار و بةنا و خةلَكيش بةناضار ئينتيماى بؤ دةكةن يديؤلؤذيائدةزطاى 
ووى  لةرينني(. بؤية دةبثةيوةست دةبن بةو ئةركانةى بةسةرياندا دةسةثيَنريَت

وك و ؤ بابى يةوة باب مةزنى و ثشتاوثشت وةرطرتنى دةسةآلت لةكورِةوة ئاين
 وسازى قةشة ووةرطرتن لةسيستمى كلَيَسا  ثةيامدرووستبوونى ئيمربِاتؤريةت و 

 هةية وونىهتد، دةبيَتة ئةلتةرناتيظ بؤ سيستمى ثاشايةتى كة تا ئيَستاش ب
يَوةى وةى شى ئة، ئةمة دةبيَتة هؤهةية ا و رؤذهةآلتيشلةزؤربةى وآلتانى رؤذئاو

اضار نةتى حوكمرِانى سةرةتا دةسةآلتدارةكان و ثامشاوةى سيستمى دةرةبةطاي
اكو تدةكات كة دةست بؤ كةسانى شةرِانطيَز و ناشارستانى ناجؤر ببةن 

  .بيانثاريَزن لةنارِةزايةتى خةلَك

بةهةموو كيَبةركيَكان و يةكرت بةمشيَوةية حوكمرِانى تاماوةى دوو سةدة 
سرِينةوةى ئةربابةكانيشةوة هةروةكو لةدةسةآلتداريَتى ثاريسدا بةمنوونة 

طةشةدةكات  ىثيشةسازضنطمان دةكةويَت بةردةوام دةبيَت، بةآلم دواى ئةوةى 
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و خةلَك كةميَك ضاوكراوةتر لةجارانى ثيَشوو ديَنة نيَو حوكمرِانيةوة، شؤرِش 
ايبةتى لةرؤذئاوا كة هةميشة لةشؤرِش دانةبرِاوة. ئةطةرضى دةستثيَدةكات، بةت

يَكى ديكةى سيستمى سياسييةكان ناونيشاناليزم دامةزراندن و ثةيرِةوكردنى ليربِ
بؤ بةرذةوةندى كؤمةآليةتى و تاك بةتايبةتى لة هةلَبذاردنى نويَنةرايةتى 

ة ئةمةش جؤريَكى ثارلةمانى سوودى ليَدةبينن، بةآلم )هيَربرد ماركؤز( ثيَى واي
ديكةى سةركوتكردنة كة لةكايةكانى ديكةدا رةنطدةداتةوة و هةستى 

اليش كولتووريَكى ثيَدةكريَت، بةبرِواى هيَربرد ماركؤز "كولتوورى ليربِ
سةركوتكةرة و ريَطة لة رةخنةطرتنى بنةرِةتى دؤخى هةنووكةيى دةطريَت، لةم 

نة و بنةرِةتى لةنيَوان رذيَمة رووةوة لة روانطةى ماركؤزةوة جياوازى ضيةتيا
الَ و تؤتاليتارةكاندا نيية، هةموويان دةضنة خانةى شارة طومرِاكان، يان ليربِ

يؤتؤثيا طومرِاكان، لةهيض يةكيَك لةم شارانةدا هيَزى رزطاركةر نةماوة كة ئيَمة 
 (. 18.)نية يؤتؤثياكةى ماركؤز ريَنمايى بكات"آلهانة عةقيبةرةو ج

بةسةرهةلَدانى شيَوازيَكى نوىَ لةبآلوكراوة و طةياندنى دةنطى خةلَك و ناوةنديَك 
بؤ كيَشمةكيَشى سياسى و فةرهةنطى و يةكاليى كردنةوةى فكر و هتد، دةستى 
كار دةبيَتة ئةو هيَزة بةرهةمهيَنةرةى كة دةولَةت لةسةر دةستى ئةوان ضاو 

ستى كارة دواجار دةبيَتة ملَؤزم بةسةر دةبرِيَتة فراوانرتكردنى شار، بةآلم ئةم دة
سيستمى سياسى و دةولَةتةوة و نارِةزايةتى بةرثا دةبيَت لةنيَو كارطةكانى 
كةرتى طشتى و كةرتى تايبةتى و سةرقالَى ثؤليس لةكؤنرتِؤلَى شةقامةكان و 
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ى و شتومةك و مرؤيةكان و ثةكخستنى هؤكارةكانى طواستنةوةى يشويَنة طشتي
دواتريش  18اى ئاسن دةبىَ، هةروةك ئةوةى كة لةسةدةى هتد كة بةريَط

ان يكريَكار لةكارطةكاندا طةورةترين نارِةزايةتى سياسي 19بةضرِوثرِى لةسةدةى 
بةرثاكرد و ميدياى ئةوكاتةى سةرقالَ كردبوو جطة لةبريمةندةكان و 

 كار كراوة، يانئابوريناسةكان، ئيَستاش هةر ئةو دةستى كارة يان ئةوةتا بيَ
و قانيعة، يان ئةوةتا بؤتة بار بةسةر دةولَةت و سيستمى  ازىى ركئةوةتا بيَكاريَ

كةرتى تايبةت و مافى كريَكار لةريَطةى سةنديكاكانةوة، كةواتة بةهاتنى شؤرِشى 
تةكنؤلؤذيا كة لةم ساآلنةى دوايدا كريَكاريَكى بيَشومارى بيَطار كرد، هيَشتا 

ة كة بةقةيرانى ماترياىل هةميشةيى ناوزةد ضارةسةرى ئةو قةيرانةى بؤ نةكراو
 .دةكريَت

دةسةآلتطرتن لةسةدةيةكةوة بؤ سةدةيةكى ديكة جياوازى هةية، بؤ منوونة 
لةسةدةكانى رابردوو داطريكارى جوطرافى لةاليةن هيَزة باآلكان، لةريَطةى هيَز و 

بيَهيَز دةكرا، سوثا و ضةكدارى بوو، تا ئةو رادةيةى كة ستةم لة نةتةوةو طةالنى 
منوونةش وآلتانى رؤذهةآلت و ئاسيا و ئامريكا التينى ية لةاليةن ئيسثانيا و 
ئامريكا و بةرتانيا و ئيتالَيا و فةرانس و ئيمرباتؤريةتى تورك، ئةوةبوو زياتر لة 

سالَى خاياند ئةم سياسةتة ناحةزة، بةآلم دواى  ثالَثشتى كردنى دةولَةتانى  50
دةولَةتانة، ئيدى  ؤظيةتى كؤن و سةرهةلَدنى شؤرِش لةدذى ئةوبيَهيَز لةاليةن س
داطريكارى و كؤلَؤنياليزةكردنى جوطرافيايى كؤتايى هات، منوونةى ئةم ستايلة لة
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لةم رِوانطةيةوة  .وآلتانى وةكو هيندستان و ماليزيا و رؤذهةآلت بة طشتى و هتد
نى تر، يا ثيَكةوة هيَز ئاماذةية، بؤ ثيَكةوة بةستنى هةر كةسيَك بة كةسا

طريَدانى كؤمةلَيَك شتى زؤرء ثيَكةوة نةطوجناء، راستى ئةم ثيَكةوة طريَدانة 
لةوةداية لةوانةية كؤمةلَيَك تايبةمتةندييان هةبيَت كة ثيَكةوة طريَدانيان زؤر 

ء دةستخستنى مةبةستةكانيان. هةمان  بةكةلَك بيَت، النى كةم بؤ بةدواداضون
"هيَز لةطشتيرتين  لةسوف، بةم شيَوةية دةريدةبرِيَتى فةي تيَطةيشتنة كة )مان(

واتايدا، تواناية، بؤ بةدواداضونء بةدةستهيَنانى ئاماجنةكان، ئةمةشى لةرِيَطةى 
 (. 19.)"دةسةآلتيَكةوة دةبيَت كة لةذينطةى تاكة كةسيداية

ةسنت بثشت  ثيَداطرى دةكات لةسةر ئةوةىهةر لةم بارةيةوة )ئةنتؤنى طيدنز( 
استةى ا ئارِيكان تواناى تاك بؤ "ثيَكهيَنانى جياوازى" لةثيَش بوونى بارءدؤخةبة

بؤ ستوونةكانى ديكةى  رووداوةكانة. ئةمةش دانانى جيَطرةوةيةكة
، وازى"جيا ، ئةطةر كةسيَك تواناى لةدةستبدات بؤ "ثيَكهيَنانىدةسةآلتطةرى

يَت( ست دهيَزةوة بةدةديارة ئةم جيَطرةوةية، لةبةكارهيَنانى هةندآ جؤرى 
  (. 20)بةواتايةكى تر هيَز مةرجيَكة بؤ جيَطرتنةوةى مرؤظ".

ى خؤى نةى دةولَةت وةكو جوطرافيا لةشويَئيَستا ئةم سياسةتة طؤرِاوة بؤ مانةو
و حوكمرِانى لةاليةن خودى طةىل خاوةن زمانةوة، بةالم لةثةنا ئةمةدا هيَزيَكى 
ناديار هةية هةميشة لةكةمينداية بؤ داطريكارى و كؤلَؤنياليزمى طةالن و 
جوطرافيا، ئةويش كؤمثانيا زةبةالحةكانة كة لةبرى دةولَةت و سياسةتةكةى 
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 هيَزى تةكنؤلؤذى كؤمثانيايةكى بةئاشكرا ئةو طةمةية بكات، بؤية كة دةبينني
بةرةطةز فةرانسى يان ئالَمانى يان ئامريكى زالَة لةهةر شويَنيَك، هةستدةكريَت 

و سياسى و تةنانةت سؤسيؤلؤذيشة،  ئابوورىكة ئةو وآلتة خاوةنى طوتارى 
بةوثيَيةى كة هةم زمان و هةم كولتوور و هةم سياسةتى ئابورييةكةى، 

اكةكاندا، ئةمةش كاريطةرى خؤى هةية، ئةويش رةنطيداوةتةوة بةسةر ت
كؤضكردنى خةلَك ئةو وآلتة كؤلَؤنياليزة كراوانة جيَدةهيَلَن و بةرةو وآلتى زالَ 
هةلَديَن، ئةمة دواجار بؤ هاوآلتى كؤلَؤنياليست بيابان درووست دةكات، هةروةك 

 لة رؤذئاوا و ئةسكةندةنافيا هةستى ثيَدةكريَت  

لةبارةى  (جينيفر سكريس)عةرةب ناسى ئامريكى  وةكو رؤذهةآلتناس و
ئاشكراكردنى ناوةندى مالَةوة و مانةوةى عةقليةتى طوندى لةشاردا، بةتايبةتى 
لةوآلتانى وةكو توركيا و ميسر و ئيَران، كة لةمابةينى سةدةى شانزة و هةذدة 

طوند كارى كردووة و دةلَىَ " مانةوةى نةريتةكة و دابرِانيش لةو كالسيكييةتةى 
بةرةو ذيانى شار، سةرةتا بؤ بةرهةمهيَنانى سةرخانيَكى نوىَ بوو 

ونةيةكى ديكةى ذيانى شار، بةثيَى ويستى ئةوانى تر نةك ولةدرووستكردنى من
السايكردنةوةى نةريتة طوندييةكان، بةلَكو جؤريَك لةالسايى كردنةوةى وآلتانى 

ةى جل و بةرط بةثؤشتةتر كةنداو كة بؤ ماوةيى بوو، بؤ منوونة دووبارةكردنةو
و ديزاينيَكى نوىَ، هةروةها ديزان و ستايلى خانوو لةكةرةستةكانى وةكو قورِ و 
دار و بةرهةمى شاخ بةبىَ كارطة، بؤ مةرمةرِ و ثةجنةرةى شوشة و كةرةستةى 
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و سةراوى شيَواز نوىَ كة لةدونياى ئةوروثى  طةرماوبيناسازى نويَى طرانبةها و 
باويةتى، هةروةها لةبرى سةرين و بةرِة و دؤشةك لةالدىَ، كورسى و قةنةفة و 

و  طةرماوميَز و ضاى و قاوةخانة بةكةرةستةى نوىَ ى ئةوروثى، هةروةها 
سةراوى نوىَ بةآلم لةدةرةوةى حةرةمى خيَزان و جياكردنةوةيان لةطةلَ ميوان و 

بةآلم ئةم نةريتة تاكو سةدةى بيستةميش هةرمابوو، (. 21)و هتد".  ثياو
بةتايبةتى كاريطةرى طوندنشينى لةسةر شارةكانى عيَراق، ضونكة ديوةخان 
مةرامة ئةسلَيةكة بووة و لةويَوة طوتارةكة بآلودةبيَتةوة و بةرهةمى دةبيَت، 

نشينى ى شارسكارةكتةرئةمة دميةنة ناديارة طوندنشينةكةى شارة كة 
  وةرطرتووة

كؤن  توورىةكولدةستهةلَنةطرتن لةو خووةى كة خيَل و بنةمالَةكان و شيَخةكان ل
ةضاوى بليَر ةهةوو طؤرِينى بؤ شار، ئةولياى ضةلةبى كة ميَذوونوسيَكى كوردة و ل

ةر لةس خؤى دياردةكانى بينيوة و يةكيَكة لةسةرضاوة طرينطةكانى ميَذوو
كةى كؤمةآليةتى ية كة تائيَستاش ئةو مؤرهةوليَر، وةكو مةرجةعيَكى 

ةر يش ههيَشتؤتةوة لةهةوليَر و رةنطة دوو قوناغي ديكةى ذيانى شارستان
ةندىَ ك و هةدهؤمؤركةكةى ثيَوة دياربيَت، هةلَبةت ئةم حالَةتة كؤمةآليةتيية ل

و  هةية ةتىفةكان بةتايبناوضةى ديكةى شارةزوور و بنةمالَةيةى لةثشدةر و جا
ان زى ذيانة لةطةلَ سياسةت و شارستانى يةتايبةتى كة خؤيةرهةمان ت

 طوجناندووة.
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 مؤديَرنة لة ئةشكةوتةوة بؤ 

 

وة، يادنابون بزركردنى ئةو ميَذووة راستةقينةيةى كة ئةنرتؤثؤلؤيا خؤى لةسةر
ى ةخاتربون، ساختة درووستكراكة شويَنةوارة كالسيكيكيةكان بة ئةو حالَةتةية

ارةكة ئاسةوتاكو  ،رؤذهةآلتىخةلَكى ئةوةى بنب بة شويَنى طةشتيارى بؤ 
ئةشكةوتة سةهؤلَيةكان و  ت،كادرووست ب زةينيانسيحريَكى تر لة

ى ةكانئةشكةوتةكانى ئوردن و يؤنان و ئامريكاى التني و ئةشكةوت و شاخ
 يسر ومانى و تةنانةت ئةهرامةك هيندستان و ثاكستان و ئةفغانستان و جؤرجيا

يَف، يونسريَكخراوى شار و وآلتة ناسراوةكان لة شوناسىبةدةر لة  هتد،
ر شتيالةروويةكى ترةوة وةكو كارتيَكى سيحراوى بؤ سةرجنرِاكيَشانى طة

 بةكارهات.

قورسرتين كاريَك كة سيستمى سةرمايةدارى مؤديَرن دةستى ثيَكرد، ئةوةبوو كة 
ينةوة بؤ زانايى بطوازيَتةوة، لة ستايلَى ذيانى ئةشكةوتةوة خةلَكى لة نةزان

بطوازيَتةوة بؤ ذيان شار، لة خورافياتةوة بؤ زانستخوازى بطوازيَتةوة، ئةمة 
ى باوةرِو  ئارامطرتنماوةيةكى يةكجار زؤريى طةرةك بوو، ئةوروثا بة 

سايكؤلؤذييةوة مامةلَةى لةتةك كةيسةدا كرد، تاكو النيكةم ئةو عةقليةتى 
عةشريةت و خيَلَ و بنةمالَة و كؤنةثةرستى رزطاريان بيَت، ضونكة ئاسان نةبوو 
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الدىَ نشني لةطةلَ هةلومةرجى شار ذيان بطوزةريَنيَت، ض لةرووى ثةروةردةيى و 
و دارايى تاك و هتد، لةوانةش ى ض لةرووى تةندروستى و مةرجةكانى شارةوان

رسرت ئةوةبوو لةطةلَ هةلومةرجى سياسى هةلَبكةن، بؤ منوونة درووستكردنى قو
 حيزب بوو لةبرى عةشريةت. 

ة ديَوالانى بةزؤرى لةذي ر بةسرووشتى خؤى. ئةو جوطرافيايةية كةكؤنرتين شا"
 وةترابةآلم بةقةوارة و بةذمارة بضوكن، ضونكة هةر ثيَيان طوهاتووة، 

ن بةر تيةكاوكرادرووستكراوة سةرةتاييةكانى ئاماجني شار، بؤية كؤمةلَطة نا دمي
رةوةى دؤزة ان وكةندووة، تويَذةرة زانستييةكيان بؤخؤيان هةلَلةهةر شتيَك طؤرِ

ة كة زييةون دؤئاسةواريش بؤ شار تةنها ئةو زانايانة بوون كة سةرةتا ئةرحيايا
  هةرالدىَ ةنيَوان شار وبؤية جياوازى للةثةميانى كؤن واتة تةورات هةية، 

 (. 22)". ماوة

جطة لةهةوليَر و قةآلى  مان نييةديَرينة ةرلةكوردستان ئةطةرضى ئةو شا
نيية كة  ، يان ئةو ئاسةوارة طرينطةىننيستكراوى كورد وضةمضةمالَ كة درو

شويَنةوارى جيَماوى ميَذووى ئاشورى و ماد دةيان  ممؤرى كوردي ثيَوةبيَت، بةآل
بةبابةتى ئةشكةوتى شاخ و و عومسانييةكان ماون و بوون بة مولَكى كورد، 

طوندى ئةشكةوتى درووستكراو بؤ ذيانى دانيشتوانيَكى كةم لةشويَنيَكى وةكو 
، ى ليَيةقزقاثانئةشكةوتى كة  سةر بةناوضةى سورداش و دوكان زةرزى

كاتى بووة بؤ داطريكارى شويَنةكة ة و مرؤظوستكراوى دةركةوتووة كة درو
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ناوضةكة لةاليةن توركةكانةوة، باشرتين سةمليَنةريش كة ئةوة شار نةبووة، 
كؤنةوة سةرقالَى ئةوةية شويَنيَك لة مرؤظنيةتى جيَنةهيَشتووة، "ضونكة شارستا

وة، دوبؤ ذيان بدؤزنةوة، بةناضار ئةشكةوتيان وةكو شويَنى سةرةتايى ثةيداكر
خؤيان و كارةساتة سرووشتييةكان، هةر بؤية ئةمةش بؤ بةرطريكردن بووة لة

ضةرخيَكةوة بؤ ضةرخيَكى تر ثيَشكةوتنى بة خؤيةوة بينيوة و داهيَنانى ةل
كردووة، تاكو دواجار تةالرى درووستكردووة، دواتر مالَى درووستكردووة و 

، نتيَثةرِيو داسةرةتايية السايى كراوةتةوة، هةموو طةالنى دونيا بةو قؤناغة
ى بونيادنانى شارستانييةتنةتةوانةى كة ثشكى هةبووة لة وكورد يةكيَك بووة لة
ن شاهيدى ، باشرتين سةمليَنةريش ئةوةية كة ئةشكةوتةكادواى داطريكردنى

ضةرموو بؤ بةردةوامبوون بة ذيان لةبرى راووشكار، دةدةن و دةغلَودانيش لة
ئيسالمةوة خانووى درووستكردووة، ضونكة وةكو بةآلم كورد لةطةلَ هاتنى 

ؤ خؤثاراسنت و دةلَيَن ئيسالم طرينطى داوة بة مالَ، هةروةها جلوبةرط ب
بةآلم ئةو  .(23)ئةوانى تر، بةتايبةتى ذنان و منداآلن". داثؤشينى جةستة لة

كورد، طواية ثشكدارى ةشارستانييةتةى كة باس دةكرىَ وةكو بةرطرييةك ل
ميَذوودا، بؤخؤى نةبووة ى شارستانييةتى سةر رووى زةوى لةنيادنانبوهةبووة لة

و وةبةرهيَنانى بؤ نةكردووة و كؤى نةكردؤتةوة، تةنها هؤكار بووة بؤ 
يان تةنها سةملاندنى بوونيَكى كاتى بووة سةركةوتنى شارستانييةتةكانى ديكة، 

هيَزةى  ضونكة ماتريالَيكى باش بووة بؤ بةرطريكردن لةولةو زةمةنةدا، 
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داطريكةرى خاك و مولَكةكةى بووة، بؤية هيض ئاسةواريَك ديارنيية بةناوى كورد، 
جطة لةو ئاسةوارانةى كة لةسةردةمى سؤمةرى و فارسةكان و هاتنى عةرةب 

هةروةها سةركةوتنى وةكو فتوحاتى ئيسالم و قاجاريةكان و توركةكان و هتد، 
هةآلت و بةناو رزطاركردنى قودس سةالحةدينى ئةيوبى بةسةر خاض ثةرستانى رؤذ

 كة دواتر رادةستى جووةكان كرا.

انى ذووةكميَ وكة ناوى كورد هاتووة لة تةبةرى  ئةم هؤكارة ميَذووييانةية ةره
ن ، ياديكة وةكو ياقوتى حةمةوى، وةكو عةرةبة فارسةكان ناويان هاتووة

ن ةلَيَدان ةكثامشاوةى نةتةوةكانى ديكة، وةكو ضؤن ئيَستا توركةكان بة كورد
كى ة خا)توركة شاخاوييةكان(. كةضى شؤرِشى شارستانى تةواو كة دةكةويَت

لَكى كورد ية مور نيبةئاو، ئةو شويَنانةية كة ئاويان ليَية و هيض بةلَطةيةكيش ديا
  .بوبيَت

طوند زؤرترن و هةم ستايلَى ة ذمارةى دانيشتووانى شار هةم لةبةو ثيَيةى ك
يكةلييةتى كارطيَرِى شار و دةسةآلتى شار، تةنها ذيانيان جياوازترة، هة

ة بوو ةوة، بةلَكو دامةزراوةكانيطشتدةسةآلتى سةرؤك نةبووة بةسةر خةلَكى 
كة ثةيوةست بوونة بة دابينكردنى ذيان بؤ خةلَك، لةبةرامبةر ئةوةشدا خةلَك 
بةرلةوةى بةرطرى لةخؤيان بكةن، بةناضار بةرطرييان لة قةوارةى شارةكة و 

 405وونةش ى زالَى شارةكة كردووة، باشرتين منئايندةسةآلت و سيستم و 
دةسةآلتى ئيسالمى يية كة لةسةردةمى توندترين زاين 1014هيجرى بةرامبةر 
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بووة، بةتايبةتى دواى فتوحاتى ئيسالمى بةسةر ناوضةكانى وةكو موسلَ و 
ى و ئايندةوروبةرى كة ناسراوترينيانة، ئةويش درووستكردنى قوتاخبانةى 

مزطةوت و قةآل و بازارِى كرِين و فرؤشتنى كةلوثةل و ثيَداويستى بة ئالَويَر، بةآلم 
ى تر لةو شويَنانة، بةهؤى بوونى بريورِاى مانةوةى كةنيسة و ثةرستطاكان

 ئاينمةسيحييةكان و و بةرامبةر باج ئةستاندن بووة لةئازادانةوة نةبووة، بةلَك
ثةرستانى تر، بؤية كة دةلَيَن شارى كوردى هةبووة، راستةوخؤ باسى ضةرخى 
هاتنى ئيسالم دةكريَت بؤ ناوضةكة، ضونكة هيَشتنةوةى كوردةكان لةبةرامبةر 

لةسةردةمى ريكردن بووة لةو سيستمةى كة ثيَى دةطوترا ئيماراتى ئيسالم بةرط
بةآلم ئةم شارستانييةتة نةيتوانىَ خؤى بطوجنيَنىَ و  ى.راشدى و دواتريش ئةمةو

خؤى بثاريَزىَ، يان بةالنيكةمةوة ئةو شارستانيةتة نةيتوانىَ شاريَك بثاريَزىَ 
نامة و شوناسة نيَودةولَةتييةكةى، اسطوندةكان و ببيَتة سةنتةريَك بؤ نلةثةنا 
ارِكردنى رينى نيية شويَنيَكى ديَرينى نيية بؤ بةبازسةوزاييةكى ديَمنوونة  هةر بؤ

ةكان جيَماون، ينةبىَ كة دواى عومساني 20نةى سةدةى ايشويَن، تةنها لةو دوواي
ئةويش ئةشةط مةيدان و خانةكانى فرؤشنت و كرِين و سةنتةريَك كة ثيَى 
دةطوتريَت قةيسةرى و لةهةموو شاريَكى بضووك و طةورةى كوردستان و 

" كةوابوو ثيَويستة شارةكان خؤيان بطوجنيَنن لةطةلَ  ناوضةكةش هةية،
طوندةكان و ثةيوةندييةكانيشان ثتةوبكةن، بةوةى ناوضةيةك تةرخان بكةن 

درووست بوون، وةك بازارِ بؤ جوتيارةكان، ئةم بازارِانةى كة لةناوضة ضؤلَةكاندا 
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(. 24)بوونةتة سةرضاوةيةكى سةرةكى بؤ سةوزة و ميوة و بةرووبوومةكان".
 بةآلم بؤ بونياديَك كة ئةزموونى شار نيية و تةنها كات و شويَنى لة طوند بوو.

ن س بووؤليؤيكانى ثالندارِيَذى شار كة لةسةردةمى فيرتؤس طرينطرتين ثيَشةوا
يارى ار دشتى هةلَبذاردنى شويَنيان بؤ لةرؤما بوون، ئةوان بنةماى ضؤناية

 ةسةركردووة، بةو تيَرِوانينةى كة هؤكارةكانى سرووشت كة كاريطةرى ل
 وشتى،سرو هةلَبذاردنى شويَن و طواستنةوة دةكات لةكاتى روودانى كارةساتى

 بؤية دابةشكارييةكةش هةر بةو ثيَوانةية كارى لةسةر دةكريَت. 

ارى شدةطمةنن لة دونيادا، درووستكردنى يةكيَكى تر لةو ثالنانةى كة 
تا  1805ى سالَ لة (ئةبنزو هيوارد)باخضةكانة لة بةريتانيا، ئةم تيؤرة لةاليةن 

 وشار  وانطريى بوو لةنيَددانراوة، ئةمة سةرةتاى ثيَوانةيى و نيَوةن 1928
تاكو  كان،طوند. ضونكة كيَشةى ئةوكاتة درووستكردنى دؤخيَك بوو شارنيشينة

ن ى نةبتةنطوضارى نةخؤشى و دلَيةكى نيمضة طونديان هةبيَت و خةلَك دوذينطة
 وؤرس يو ل وون لة شارى راميوند يونيؤنرووبةريَكى تةخت ئةوانيش بريتى بلة

 هؤميَستد بوون كة تائيَستاش ئاسةوارى ماوة.

بةرنامةى  ديزاينى بنضينةيى دانراون، ئةو بةرنامانةى لةسةر نةخشةو
ثةيكةرةى "شارة،  فراوانبوونى ييازوةزيفةي ضارةنووس شئةمة ئةندازةيني،

ثرؤذةكان و ديزاينى بنضينةيى طريَدراوى راستةوخؤية لةطةلَ ذيانى طةشةسةندنى 
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تؤرِةكانى هيَزى كار، ثةيوةندىشار و  ئابوورىشار، ويَنةى روونى شيَوةى 
شيكارى مةرجةكانى سرووشتى بةرهةمة طريَدراوةكان بةناوضةى لةبار بؤ 
دانيشتوان كة زةمانةتى كؤمةآليةتييان ثيَبدريَ، ناساندنى دؤخى كؤمةآليةتى و 
فةرهةنطى. توندوتؤلَى تةالرةكانى شار كة بؤ دوارؤذ بشيَت. جؤرى ثيشةسازى و 

مةرجى سةرةكى  ثشت بةسنت بةتةكنؤلؤذيا، خزمةتطوزارى هةمةاليةن
  (. 25)".ثتةوبوونى بونيادى شارن

ئةنتؤنيا ) بؤ تيَرِوانينى خويَندنةوةى كة (والَتةر بنيامني)بةثيَى تيَرِوانينى 
باس لة  كتيَبى )اصل الدراما الباروكية( ئةم كتيَبةسةبارةت بة كردووة (برينباوم

سةرهةلَدانى شؤرِشةوة لةى شار ريشة"ئةو ثيَى واية تراذيدياى طريكى دةكات، 
 بووةجياوازى و نةهيَشتنى سةرضاوةى طرتووة، ئةويش ويستى دادثةروةرى 

، جيهانى بنيامني جيهانى رةشبينى تراذيديى و رةشبينى لةنيَوان طوند و شار
، ئةمة و هيَزةى كة بةكويَرانة طةرةكيان بوو ذيان سيستماتيك بكةنبووة بؤ ئة

شانؤييةكانى سةندنةوةى خانةوادةية كة لةؤلَةلةذيَر شيَوةى دةورةى ت
خةتايةك بةر يا ية و تؤمةتبارة بةنةكةى ئؤرستئةسخيلؤسدا هةية كة ثالَةوا

لةوةى كردبيَتى، خةتاكةشى تةنها ئةو مافةية كة بةشيَكة لة قودرةتةكةى، بؤية 
ة هةميشة لةذيانى ياخيَتيدا دةذى، بؤ منوونة ياخيبوون بةرامبةر كارةكتةرئةو 

ى دذى تةم و بةخواوةندةكان و دةسةآلت، بؤية هةميشة لةدؤخى شؤرِشدا دةذ
كيَشةى ئةو هاوآلتيانةى كة لةكةنارةوة ديَن بؤ (.26).دثةروةرى"اليةنطرى دا



58 
 

سةنتةر و بةو خةيالَةى كة دادثةروةرى و بةختةوةريان ضنط دةكةوىَ، دواتر 
نايبينن، ئةوةية كة ناتوانن تؤلَة بكةنةوة لةو وةهمةى بةثريييةوة ضوونةوة و 

ةتةك دةكريَت و كارى وةها دةرنةضوو، بؤية كة دةبينن وةكو بارمتة مامةلَةيان ل
يَكة ئةويش ياخيبوونة وةكو يان لةطةلَ دةكريَت، تاكة شتسوخريات و طالَتةجارِ

كردنةوة لةخةلَكى شار و دةسةآلت و خواوةندةكانى شار، ئةم ملمالنيَية تؤلَة
تى ئةوا لةنيَوان رؤذئاوا و رؤذهةآل ئةطةر لةنيَوان شارى بضوك و طةورةش نةميَنىَ،

هةر دةميَنىَ، بؤية ناتوانن ثيَكةوة هاوسةرطريى بكةن و كولتووريشيان تيَكةلَ 
 بكةن.  قبولَبةيةكرت بكةن و يةكرت 

جؤهانسبيَرغ كة بةشارى زيَرِين و شارى جيهانى ناسراوة، كةوتؤتة خوارووى "
بنةضة خةلَكى ئةم شارة ال بةسؤن مانديَنيلَكيشوةرى ئةفةريقاى رةش، 

ى تيَدا ئاينيةكيَك لةو شارة كؤنانةى كة فرة رةطةزى و فرة ؤنةية، ئةنتيكيية ك
ئةوان  رطؤشةية،اوكم ض 1644كة نزيكةى  دةذى و لةضاو رووبةرةكةيةوة

 زمان و شيَوةزارى جياى تيَدا بةكارديَت، 7بةزمانى زؤلؤ قسة دةكةن، بةآلم 
تيَدا دةرِوات و ، كؤمةلَيَك جؤطةلةى ئاوى لةضاو خؤى دانيشتوانةكةى كةمرتن

دوو ثارضة و شكانيية، واتة شارةكة بريتيية لةرووبةريَكى فراوانرتيشى هةية كة و
دوو زؤن، ساآلنة بةدةيان هةزار طةشتيار رووى تيَدةكةن، تةنها بؤ ئةوةى لةو 

يؤنسكؤ  تيَيدا ذياوة، مرؤظسيحرة تيَبطةن ضؤن دؤزراوةتةوة و ثيَشرت ضؤن 
زؤرترين ثةيكةرى ئاذةلَى تيَداية و ونكة شارةكة ض ،ى(مرؤظ)مهد ناوى ناوة 
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طوتريَت بارانى زيَرِيَن، بةتايبةتيش ثلَنط، لة هاوينة بارانيَك دةباريَت كة ثيَى دة
ةكى بةردةوامى هةية و زؤرترين رووبةرةكةى بةسةوزايى سرووشتى سةوزايي

 (. 27) زيَرِ".داثؤشراوة و ئابوريةكةشى لةسةر بةرد و 

نيَكى و ثال نامةدةولَةت هةميشة بةدواى بريؤكةيةكى نويَوة بووة بؤ دارشتنى بةر
 ةكةىاماجنكة شارى مؤديَرن درووست بكات، كاتيَك ئةم ثالنة بةكارهات كة ئ

بةر  ةوانةوت ئدرووستكردنى فةزاى ذيانيَكى باشرت و لةبارتر بوو، بةآلم دةركة
 ئةو بؤ منوونةؤكرات بوون، ئةو ذيانة خؤشطوزةرانيية كةوتن كة ئةريست

ةآلم وة، برايةكزةويانةى بةر كارطة و كؤمثانيا و جادةوبان كةوتن، قةرةبوويان 
ةمةند نةبوون لةو ئةوانةى كة خاوةنى زةوييةكان نةبوون، بةهةر

يَت ة نابكةية "لةكاتيَكدات شارى نوىَ يةكيَك لةمةرجةكانى ئةوخؤشطوزةرانيية،
ةبىَ، نكةمرت  2م 60000بيَت، رووبةرةكةى لة دانيشتوو كةمرت نة 30000لة

 روةها، هةكةضى زؤربةى ئةو شارانةى درووستكران ئةو مةرجانةيان تيَدانيية
ناضن،  دةررتِلَلةرووى بيناسازيشةوة ئةو كواليَتييةيان نيية و لة كواليتى كؤن
  (. 28)ا".يَيدتبةآلم دؤخةكةيان بؤ ضووة سةر و خةلَكيَكى زؤر زةرةرمةند بوون 

يةكى يةكةكة رووبةر ، يةكيَك لةوانة، تاكبةهؤى ئةوةى شار بريتيية لةكؤمةلَيَك 
و راستةوخؤ طريَدراوة بةيةكيَك لةدةزطا و جومطةكانى دةسةآلتى  جوطرافيية

حكومى، ئةويش ضارةسةركردن و بةئةندازة كردنى ئةو شويَنانةي كة شار 
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كواليَتيية دامبةزريَنىَ و لةويَشةوة ثيَكديَنن، بؤية لةسةر شارةوانيية كة ئةو 
 دميوطرافياكة ريَكبخات. 
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 سةنتةرطةريَتى و كةنارطريى

  

ة يَكةويلَلة ستا شيَوازشار تةنها ئةو سةنتةرة مؤديَرنة نيية كة خةلَك بة
شيَت بة ببةخ طريىبطوازيَتةوة بؤ ستايلَيَكى ديكةى ذيان و لةثةنا ئةمةشدا كةنار

ة لتيية بري طوند و ثةراويَزةكانى، بةلَكو جةوهةريَكى قولَرتى هةية، ئةويش
ةتةوة و نتة و يَكهاثى جياواز كة ئاماجنى لة مؤزايئيكيَك داية هةموو تاككؤمةلَيَك 

كى تايليَسلة  ك قةوارةى جوطرافيدا كؤبكاتةوة، هةروةها بريتييةرةنطةكان لةية
ى ديكةى دةسةآلتطةرى سياسى، بؤية هةميشة سةنطينى هةر دةسةآلتيَك

بةآلم  كةى،سياسى بةشويَنةكةيةوة بةندة، نةك تةنها سيستمةكةى يان ميَذووة
ة ككى سيكال يَكى ديكة لةطةلَ طوندىشيَوازئةمةش بةئةندازةيةكى جياواز و بة

ةطةر مةوة، ريَتئيَستا بةهؤى طةشةوهةلَدانى تةكنؤلؤذياوة، طوندو شار جودا ناك
ريَنةوة، ودابكو ج بة دةزطاكانى دةولَةت و ريَكخراوة ناحكومييةكاندا بناسريَنةوة

 يَنانهةمهبةتايبةتى بوونى كؤمثانيا و فراوانى و سةنتةرى دةزطاكان و بةر
ؤ و وونى فرِؤكةخانة و سةنتةرى ميرتييةوة، هةروةها بثيشةسازلةرووى 

ة سيستمى هاتووضؤ و نةخؤشخانةى طةورة و كؤليَذى خويَندن و هتد ك
ن و كرِي ارِىحةشامات دةخولَقيَنىَ، لةكاتيَكدا شار لةكؤندا ثيَناسةكةى باز

 .فرؤشنت بوو هيضى تر
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بةطشتى كةنارةكان ضةمكيَكى كؤمةلَناسى نويَية كة ثيَشرت ئةم ضةمكة كارى 
ثيَنةدةكرا، بةآلم شؤرِشى ثيشةسازى كاردانةوة و كاريطةرى درووست كرد 
لةوةى ضؤن تويَذ و ضينةكان جودابكاتةوة، وةكو ئةريستؤكراتةكان كة ئةوان 
خؤيان بةدامةزريَنةرى شار دةزانن، دواجار هةذارةكان كةوتنة خوارووى يان 

ان ثةراويَزخست، ئةم ثةراويَزى شارةوة، يان بة هؤى بارى كؤمةآليةتييةوة خؤي
هؤكارة وايكرد كة زؤر تيَكةلَ بةيةكرت بوون، بووة هؤى خةسارخستنى خةلَك، 
ئةويش طواستنةوةى نةخؤشى بوو بةئاسانى،  هةروةها طويَنةدان بة 
نةخؤشخستنى ئةو خةلَكة ثةراويَزخراوة بوو، كةضى ئةريستؤكراتةكان وةكو 

هةية، خؤشيان بةشيَك بوون  ضؤن ئيَستاش هةمان رةفتارى نا مؤرِالَيان
لةدرووستكردنى ئةو دؤخة و ئةو حالَةتة، بةآلم ئةم دياردةية دةرهاويشتةى 
تيطةيشنى نويَى لةطةلَ خؤيدا بارهيَناوة، ئةويش ثةراويَزخستنى شارؤضكة و 
دةولَةتة نووستووةكانن لةاليةن دةولَةتة ثيَشكةوتووةكانةوة، بؤية هةميشة ئةو 

وتريَت سةنتةر و كةنار لةنيَو فكر و لةنيَو سياسةتيشدا باسةى كة ثيَى دةط
رةنطيداوةتةوة و طريَ دةروونييةكةى ضارةسةر نةكردووة، بةثيَضةوانةوة 
طريَيةكي دةرووني خولَقاندووة و ماوةتةوة، هةلَبةت ئةم طريَية لة ئاستى 

كو تاكيشدا بةرامبةر كؤمةلَطةى دلَرِةقى وةكو كؤمةلَطة ثيَشكةوتووةكانى وة
ثاريس و رؤماى كؤن و مةدريد بةرامبةر بةرشلؤنة و كةتةلؤنيا و ستؤكهؤلَم 
بةرامبةر ئةسكةندةنافياى نوىَ و بةغداى ئةرباب و خانةدانةكان، بةرامبةر بة 
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شروطى، فارسة خاوةن شوناسةكان بةرامبةر بة تورك و كورد و ثةشتووةكان، 
ةش ثيَشت، بةريتانياى كؤن سثى ثيَستى ئامريكا بةرامبةر بة سوور ثيَست و ر

بةرامبةر بة ستكؤتلةندا و ئيَرالندا و هتد ماوة، كةوابوو باسيَكى كراوة و 
هةميشةيية كة الثةرِةكانى ئةو دةفتةرة هةرطيز داناخريَت، رؤذهةآلتناسةكان 
هةميشة ئةوةيان دووثات كردؤتةوة بةكردةوة كة بةهةر كلؤجيَك بىَ رؤذهةآلت 

ارستانيةتةكةي، داطريبكرىَ و ئةزموونى سياسى و بةهؤى دةولَةمةندى ش
   . لةسةر دووبارة بكريَتةوة ئابوورى

ئةطةر ضى شار ثيَشرت مانايةكى جياوازى هةبوو، ضةمكيَكى حوكمرِانى بوو لةبرى 
دةولَةت و وياليةت بةكاردةهات، ئةم ميَذووة دةطةرِيَتةوة بؤ ثيَش زايني و 
لةدايكبوونى مةسيح، دواتريش لة يؤنان و رؤما بوو بة موفردةيةك وةكو 

يَكى تايبةتى شيَوازرت دياردةيةكى سياسى بةكارهات، بةآلم شار ضونكة ثيَش
ى طؤرِا و بوو شيَوازهةبوو، دواتر لةطةلَ هةر ضةرخيَكدا يان هةر سةدةيةكدا 

بةسةنتةريَك بؤ برِيارى سياسى و بازرطانى و كؤكردنةوةى نةتةوة و ئاين و 
طرووثة كؤمةآليةتيةكان و هتد، ضونكة ثيَشرت ثيَوةر بؤ شار رؤشنبريى و 

ةت شارى يؤنانيدا دةبينني، شارى يؤنانى بؤ فةلسةفة بوو، هةروةك لةدةولَ
منوونة ثايتةختةكةى كة ئةسينا بوو، بةحوكمى ئةوةى هةموو ثيَداويستى 
ياسايى و برِيارى سياسى و مةزنكردنى دةسةآلت بةهؤى دامودةزطاى 
حوكمرِانيةوة، وةكو ئةرستؤ دةلَىَ " ريَطة بؤ ئةسينا ريَطةيةكة خؤشى 
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لَطانة دةبرِيَت كة لة يةكةمةوة تا كؤتايى تؤوكراون، دةبةخشيَت بةدلَ، ئةو كيَ
بةآلم بةهؤى كةموكورِييةك كة هةية لة زؤربةى ثيَداويستييةكان، كةسيَكى نامؤ 
و غةريب دةضيَتة ئةسينا، ئةو دياردانة نابينىَ كة لةبارةيانةوة بيستوويةتى". 

يان طةريدة،  طةشتيارمةبةستى ئةرستؤ ليَرة ئةوةية بيسةمليَنيَت بؤ  (.29)
ئةوةى بةدةست هاتووة لة ئةسينا، هؤكارةكةى فةلسةفة بووة، بؤية تائيَستاش 

  .فةلسةفة و فكر بةطشتى دةبىَ بطةرِيَتةوة سةرضاوةكةى كة يؤنانة

ت، وجنيَناسينى شار و نهيَنييةكانى بؤ شارى ثؤست مؤديَرنى ئيَستاش دةط
ةوة ةنزيكت، لورةوة دةبيسرتيَضونكة هةر داتايةك لةبارةى هةر شاريَكةوة لةدو

شاى تةما ريَكدةقاودةق وادةرناضيَت و ئةو ضيَذة خةيالَييةى نيية وةكو سةنتة
ة كيانبكةيت بؤ خؤشطوزرةانى تيَيدا، تةنانةت بؤ ئةو كةسانةش كة طةرة

ردنى كبولَ قيية نيشتةجيَنب بةيةكجارى، مةطةر بةناضار مبيَننةوة، دةنا ئاسان ن
ة و انراودطةورانةدا بةو شيَوةيةى كة ياسا و ريَساى بؤ مانةوة لةو شارة 

  .يانةخةلَكةكةى خؤى هةم ئاشنايني و هةم راهاتوون لةسةر ئةو شيَوة ذ

ثرسيارةكة ئةوةية ضؤن قسة لةسةر شاربوون و فراوانى ضةمكةكة دةكريَت، 
و فرة كولتوورى و فرة زمانى و هؤكارة  ىثيشةساز ىلةكاتيَكدا ثيَوةر

و شتومةك بوو، هةروةها طرينطرتين اليةنى  مرؤظكانى طواستنةوةى جياوازة
ثؤزةتيظيشى ئازادى تاك و تاكطةرايى بوو كة ثيَشرت شويَن جةهةمنيَك بوو بؤتاك 

  .و دواتر لةشاردا بزربوو
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يَكى يةك ئاستى ض لةدونياى عةرةب شيَوازلةسةدةكانى بةر لةزاييندا، منوونةى 
وة، بةو مانايةى كة شار بةثيَى تيَطةيشتنى كؤن و ض لةدونياى رؤذئاوا هةبو

دياردةيةكى ميَذوويية و بةر لةفةلسةفة و بريكردنةوة لةترياز و ديزانى تةالرسازى 
هةبووة، "ميَذووى شار، ميَذووى دةزطا شارستانييةكان و ميَذووى سةروةت و 
كاريطةريية سياسييةكانى ئةو سةروةتةية، لةضوارضيَوةى شيكارييةكى 

ى درووست كرد كة بةبةرهةمى سًييةمذووييدا تيَك دةئالَيَن، ئةم ميَذووة ضينى ميَ
خؤى و وزةى خؤى و بازرطانى خؤى و ياساي شارستانى باشضنراوى خؤى بوو، 

واتة شار ئةوكاتةى كة بةو ماناية  (.30)لةياساى رؤمانييةوة خواستبوويان".
ةك تيَيدا ذياون و حوكميان وةرطرياوة زياتر لةكؤمةلَيَك و زياتر لةثيَكهاتةي

كردووة بةسةر بوونى بازارِ و شيَوةى ثيَكةوةذياندا، لةاليةكى ترةوة شار 
مانايةكى وةكو بابةتى ضينايةتى هةبووة لةرووى  ميَذووييةوة، بةآلم لةدواجاردا 
بةناضارى دةرةجنامى جةنطى قؤناغةكانى سيستم و ذيان بووة، ئيرت طةشةى 

سارو سيمايانةى طؤرِى كة ثيَشرت بينراون و ئيَستا ضوونة كردووة هةموو ئةو روخ
مؤزةخانةى ميَذوويى ذيانةوة و بةناضار جياوازى دذةكانيشى لةهةناوى خؤيدا 
كؤى كردوونةتةوة، "بؤ منوونة جةنطى نيَوان سةرمايةدارى و سيستمى 
 دةرةبةطايةتى بووة كة بةتةواوةتى سةريهةلَدا و بوو بةدياردةيةكى جيهانى و
ضاوى ليَكرا، ئيرت سيحرةكانى شار لةويَوة دةستثيَدةكةن كة طوندةكان 
دةخزيَنيَتة نيَو يةك ثنتةوة و دةبيَتة ئةو سةنتةرةى كة كةنارةكان لةخزمةتيدا 
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دةبن و هةر لةطوندةكانةوة خؤى بةرهةمديَنيَتةوة، بةآلم ئةم دياردةية 
ياوازةكان و جةنطى جةنطيَكى تر بةرهةمديَنىَ، ئةويش ثةيدابوونى ضينة ج

جياوازى ضينةكانة، جةنطيَك هةر لةجياوازى ذيانةوة بطرة تادةطاتة جياوازى 
كولتوورى و فةرهةنطى و بةرِيَوةبردنى كؤمةلَطة و ستايلى ذيان و شيَوةى 
جلوبةرط و تةنانةت قسةكردن بةموفردةى كةرستة نويَيةكانى شار وةكو 

 (31.)ؤمةآليةتى جياواز و هتد"ى تايبةت و فةزاى ككارةباتةكنؤلؤذيا و 

كى ةشيَبشكلَة جؤراوجؤرةكاندا هةبووة، ملمالنيَى هيَزةكان طةشةكردن لة
ةر سرووشتيية نيسبةت بةدةسةآلتطرتن، بةشةكةى ديكةى طرةوكردنة لةس

 تيَت،اوةسرهيَزةكانى بةرهةمهيَنان، ئةطةر ئةو هيَزة تةنها يةك مودةتيَك 
ئةو  مرؤظو كؤمةآليةتيش تيَكدةضيَت، ضونكة  ئابوورىباآلنسى سياسى و 

ةكان يشةييية رماتريالَةية كة لةريَطةى كار و هؤشيارييةوة هةولَى طؤرِانكاري
وو هةم دةدات و دواتر دةسةآلت شانازى ثيَوة دةكات، ميَذووى سةركةوتنى

انى ؤيلةكةر كثالَةوانة ميَذووييةكان، ميَذووى سةركةوتنى كؤيلةكان بووة بةس
 ومار وة، هةروةكو ضؤن سوثاكان لةذيَر سايةى فةرماندة و سةرؤك كؤترة

كى سةرؤكى دةولَةت سةركةوتن بةدةست دةهيَنن، ئاوهاش كريَكار بةشيَ
  .انياستوونيية بؤ سةركةوتنى وةستاكار يان ئةندازيار يان خاوةن كؤمث

ان بؤ وةكو ثيَشرت بامسان كرد لةسةدةى نؤزدةدا شار لةئةجنامى خزانى طوندةك
سةنتةريَك، فراوانرت دةبيَت و كارى دةستى دةبيَتة مانيفاكتؤر و دواتر 
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طةشة دةكات و دةبيَتة فاكتؤر، واتة ماشينى سةرةتايى و دواتر  ىثيشةساز
قاى شؤرِشى ةنة سؤسيؤلؤذيية ئابوريية، بةبارتدةبيَتة كارطة، بةآلم ئةم خزا

خةلَك نةكةوتنة ذيَر  ثيةسازى بةهاى نةبووة، لةبةرئةوةى بةشيَكى زؤرى
كاريطةرى ئةو ستايلة ذيانةى كة نةجيبزادةكان و خانةدانة ئةريستؤكراتةكان 

، ئةم شؤرِشة وايكر دكة شار بةهؤى شؤرِشى كؤمةآليةتي و شؤرِشى هةيانبوو
فةرهةنطى و ئةندازةيى بوو بةسةر ئةو ستايلة كؤن و كولتوورة كؤنةى كة ثيَشرت 

آلم ئةم شؤرِشة بةهؤى ئةوةى بةسياسى كرا، دواجار خةلَك بةوة راهاتبوون، بة
 .ئايديؤلؤذية سياسيةكان كةلَكيان ليَوةرطرت

وةختيَك سياسةت دةبيَتة ضةقى يةكالكردنةوةى ملمالنيَى نيَوان هيَزة سياسى و 
مةزهةب و نةتةوةكان، ضةمكى حيزب وةكو مامةلَةيةكى تر لةطةلَ كؤبوونةوةى 

رةنووسيان لةسياسةت و هتد، لةويَشةوة جاريَكى تر خةلَكيَك بؤ دياريكردنى ضا
لةدواى ضةندين سةدة فكر طةشةدةكات و بريؤكةى نوىَ ديَتة ثيَشةوة، ئيدى 
فكرى ناسيوناليزم كة لةئةجنامى فراوانى عةشريةت و بنةمالَة و خيَلَةكان بووة 

ى و وةكو ثيَكهاتةى كؤمةآليةتى و ئاينى و هتد، لةئةجناكى دةركةوتنى جياواز
ثيَكةوةبوونى دذةكان، ستايلى ذيانيش طةشةى كردووة، بؤية ناسيوناليزم وةكو 
ضةمكيَكى مؤديَرن و ثراكتيكيست، بوو بة دةركةوتةيةكى نوىَ بؤ دةمارطريى 
نةتةوةيى و جةنطى نةتةوةكان سةريهةلَدا، واتة خؤجياكردنةوةى طرووثيَك 

يَت، بابةتيَكة سةر بؤ لةوانى تر كة ئةمة بةرلةوةى مةسةلةى رةضةلَةك ب
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ملمالنيَى ضينايةتى دةكيَشىَ، هةر دوابةدواى ئةو ضةمكة سياسيةش، رؤذئاوا 
قؤناغيَكى ديكة بةخؤيةوة دةبينىَ و مؤديَرنيتة بةشيَكى زؤرى لةفةزاى شيَوة 
ذيانى سياسى داطريكرد و جةنطى جيهانى بةخؤيةوة دةبينىَ، ضونكة ئةو 

ار بةماناى ملمالنيَى هةمة ضةشن لةطةلَ يةكرت، دةمارطرذيية لةتيَطةيشنت بؤ ش
ئةو دياردةيةى بةرهةمهيَنا، ئيدى لةدذى يةكرت دةمارطريى نةتةوة و دةولَةت و 
سنوور ثةيدابوو، ئةمة جطةلةوةى كيَشةى ئاين طةورةتر لةقةوارةى خؤى 
حالَةتى نيَطةتيظى بةخؤيةوة بينى كة شارى جووةكان و كريستيانى و ئيسالمى 

نيةتةى كة ثيَشرِةوايةتى سيستمى آليَنا، ئةمةش بةشيَك بوو لةو عةقةمهبةره
سياسى و دةولَةتى دةكرد لةاليةك، هةروةها دةمارطريى فةرهةنطيش 

 .ملمالنيَيةكى ديكة بوو لةاليةكى تر

ئينب خةلدوون لةكتيَبى ثيَشةكيدا  واتة )املقدمة( طوتوويةتى " مرؤظ بؤ خؤى 
ةكان بةشيَوةى كؤمةلَ، واتة مرؤظكؤبوونةوةى  بةسرووشت شارنشني بوونة،

شويَنى كؤبوونةوةى نيشتةجيَبوون كة بةزاراوة شارى ثيَدةلَيَن، جياوازة لةبادية 
و حةزةر، )بدو( واتة طوند بناغةى ئاوةدانى ية، ثيَداويستييةك كة جيَطةى قايل 

ية كة لةكةمةوة ة و ذيانى ثيَوةبةرِيَوةدةضيَت، بونيادى ذيانيَكى نويَيمرؤظبوونى 
هةروةها قؤناغى  (. 32)بؤ زؤر دةرِوات و شيَوةيةكيشة لةخؤشطوزةرانى".

كؤضةرى كة لةاليةن هؤزةكان و طرووثةكانى بيابانةوة دةكرا، يان بةهؤى 
داطريكارى يةوة دةكرا كة منوونةيان مةغؤل بووة، ئةويش بةهؤى ئةوةى كة 
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ئةوان نةدةضوونة ذيَر ياساوة، يان ئةو طرووثانةى كة لةذيَر ناونيشانى قةرةج 
لةسةر تاسةرى دونيادا هةبوونة و ئيَستاش بةهةمان ستايلَ دةذين، بةآلم 
جياوازى ئةوان لةطةلَ كؤضةر و مةغؤل و هيَزةكانى تر ئةوةبووة كة ئةوان 

ز كؤضيان كردووة، تا بةويستى خؤيان بةبىَ بريؤكةى داطريكارى و بةبىَ هيَ
ئةوجيَطةيةى كة هةنديَكجار ئةوان ستايلَيَكيان داهيَناوة كة شارنشينةكان 
كةلَكيان ليَوةرطرتووة، وةكو مانةوةى كاتى لةناوضةيةك، يان ثشتبةسنت 
بةئريادةى خؤيان، يان هةلَبذاردنى رةنطى جؤراوجؤر و ستايلَى جلوبةرطى 

رةستةي ئاسان بؤ ذيان، هةروةك زانراوة كة جؤراوجؤر ثؤشني و بةكارهيَنانى كة
قةرةج خاوةنى هيض بستة زةوييةك و مولَكيَكى دةولَةتى نيية، خاوةنى هيض 
كةرةستةيةكى هةميشةيي مالَ نيية، خاوةنى هيض دةسةآلتيَكى دةولَةتى يان 

نيية، جطة لةو ويستةى خؤيان  ئابوورىقةوارةيةى يان ريَكخراوةيي سياسى و 
انة، سابا لةهةر شويَنيَك بن و لةطةلَ هةر زمان و كولتوور و بؤ ذيان هةي

 كةشوهةوايةك بن.
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   ثيَكدادانى  ئةخالقى

 

طوندييةكان كيَشةيةكى ديكةى ئابوريشيان بؤ ديَتة ثيَش وةختيَك دةخزيَنة نيَو 
شارةوة، ضونكة ئةوان دياردةى ثيَشكةوتنى تاك و كرانةوة لةشاردا، بةكيَشةى 

زانن، ئيَستا ئيرت دةبىَ بضينة سةر ئةوةى ئةم فةندة ثيَشرت ئةخالقى دة
لةريَطةى رةجنى جوتيار و بةرووبومى بؤماوةى باب و باثريان بوو، ئيَستا طؤرِا بؤ 
ئةو ثالَثشتية مادديةكةى كة لةري َطةى دةسةآلتداران و سةرمايةدارانةوة زياتر 

ولَةت و لةويَشةوة بؤ طةشة دةكات و دةولَةمةند دةبيَت، "هةنديَكجاريش دة
وةبةرهيَنان لةكؤمثانيا و سثيكردنةوةى ثارة لةدةرةوةى وآلت هاتووة، 
هةروةها مامةلَةكردن بة طيانى هةزارةها خةلَكى دةربةدةر و بيَدةرةتان و بىَ 

يية ئةجيَندايةكى مرؤظنةوا و بيَكار طةشةدةكات، ئةم هاندانة ناشةرعيية نا 
ؤمثانياكانى رؤذئاوا بوون، دواتر لة شيَخةكانى ثاشاكانى ئةوروثا و خاوةن ك

كةنداوة وة هات و ثاشان لةكوردستانى باشوور لةنطةرى طرت، ئةويش خيَلَةكان 
و بنةمالَة دةولَةمةندةكان ثشتطرييان ليَكرد بؤ ئةوةى هةرضى زياتر لةريَطةى 
ئةمانةوة كةلَك لةو بةروبوومة نةوتيية وةربطرن كة لةذيَر ضنطى 

دةستهةلَنةطرتن لةو خووةى كة خيَل و بنةمالَةكان و (. 33)".يةئةواندا
شيَخةكان لةكولتوورى كؤن و طؤرِينى بؤ شار، دةستهةلَطرتن لة كولتووريَك دذ 
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بةو دياردة شازانةى ناو شار بوو، بؤية شانازى ثيَوةدةكرا، ئةولياى ضةلةبى كة 
نى بينيووة و يةكيَكة ميَذوونوسيَكى كوردة و لةهةوليَر بةضاوى خؤى دياردةكا

لةسةرضاوة طرينطةكانى ميَذووة لةسةر هةوليَر، وةكو مةرجةعيَكى كؤمةآليةتيية 
كة تائيَستاش ئةو مؤركةى هيَشتؤتةوة لةهةوليَر و رةنطة دوو قوناغي ديكةى 
ذيانى شارستانيش هةر مؤركةكةى ثيَوة دياربيَت، هةلَبةت ئةم حالَةتة 

 ناوضةى ديكةى شارةزوور و بنةمالَةيةى لةثشدةر كؤمةآليةتيية لةدهؤك و هةندىَ
و جافةكان بةتايبةتى هةية، هةمان تةرزى ذيانة لةطةلَ سياسةت و شارستانيةت 
خؤيان طوجناندووة. لةبةرامبةر ئةو هاوكاريية مادديةى دةولَةت و حيزب بؤ شيَخ 

لةرووى  و ئاغاى كؤن و بنةمالَة و هتد، ئةو شيَوة بةشداريية سياسييةية كةهةم
ييةوة و هةم لةرووى سةربازى و ميليشياو و هةم وةضةكانيان مرؤماترياىل 

ئينتيما بؤ حيزب زيندوو دةكةنةوة و دةولَةمةنديان دةكةن، سةبارةت 
بةشيَوةيةكى ترى بةشداريكردن لةخةباتى سياسى شار كة خةباتى ثارلةمانى 
ية، سيستمةكة ثشت بةدةنطدانى خةلَك دةبةستيَت بؤ شةرعييةتدان 

ةى، ئةم خيَآلنة بةهؤى ئةوةى خةلَكيَكى زؤر و موريد و ثياوى بةدةستةآلتةك
خؤيان نزيك و خويان و هتد لةطةلَيان ئينتيما دةكةن بؤ حزبيَك وةكو 
وةبةرهيَنان و كةلَك وةرطرتن لةذيانيَكى رةفا لةاليةن ئةو حيزبةى لةثارلةمان 

ةيان دةردةضيَت، بةطةرةنتى بةكؤ دةنط دةدةن بةحيزبيَك كة هاوكارييةك
ليَنابرِىَ. هةلَبةت ئةم ئينتيمايةى شيَخةكان بؤ دةولَةت و سياسةت و حيزب و 
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بةو شيَوةية، لةويَوة سةرضاوةى طرتووة كة ئةوان دةيانهةوىَ وةكو سالَى 
دوضارى سةرطةردانى نةبن وةختيَك شؤرِشى جوتياران  1958تا  1956

يان لةشار كرد و بةهاوكراى حزبى شيوعى كرا، ئيدى ئاغاكان بةناضار روو
جاريَكى تر بوونةوة بةثياوى دةولَةت و دةسةآلت و شيَوة ذيانيَكى شارستانييان 
دةستةبةر كردو و جاريَكى تر خؤيان لةخةلَكى هةذار و تازة هاتوو بؤ شار جودا 

 .دةكردةوة جا بةجلوبةرط بيَت يان تةالر يان شيَوةى كار و هتد

كةنيسة و دةسةآلتى مةزهةبةكانى  هةتا ئةوكاتةى كة سيستمى قةشةسازى و
كاسؤليك و ملمالنيَ لةطةلَ سةرهةلَدانى ثرِؤتستانت، نةمةسةلةى فكر بةوشيَوةية 
ئازادبوو، نةسياسةت و نةذيانى كؤمةآليةتى و نةئازاديةكانى تاك، هةروةك 
ئةرستؤ لةكتيَبى ميتافيزيك ضيية دةلَىَ )مةبةست لةبونيادنانى شار، ئةوةية كة 

ؤ تاك بطةرِيَتةوة و ذيانى خؤى هةلَبذيَرىَ بةئازادى، جطةلةمةش حورمةت ب
فرةيى لةجؤرى بريكردنةوة لةاليةن خةلَك و تاكةكانةوة كةكاريطةرى لةسةر 
شيَوةى ذيان و ئةتةكيَتى رؤذانة دادةنىَ(، هةروةها رةنطدانةوةى ستايلى 

ةطشتى خواردن و سةرضاوةى خورادن كة بةفؤلكؤرى نةتةوة يان كؤمةلَطة ب
دادةنرىَ، كاريَك دةدات كة ثيَكدادان لةنيَوان ئينتيك و تايةفةكان و مةزهةبةكان 
رةنطبداتةوة، بةآلم سةرةجنام ئةمة دةبيَتة كولتووريَك كة شارنشينيش ناضار 
بيَت بؤ ثيَداويستيية غةريزية رؤذانةييةكانيان كشتوكالَى ثيشةسازى بكةن 

ى سياسةتى دةولَةتة لةسةدةى رابردووةوة، بةمؤدى كار، ئةمة لةئةوروثا مؤديَل
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بةآلم ئةمة كاتيَك ثيَكدادانةكة زةقرتدةكاتةوة، ئةوكاتةى كة دانيشتوانى 
ناوضةكة بةر لةوةى بنب بةشار، بةرلةوةى ضرِى دانيشتوان كاريطةرى خباتة سةر 

نةكةن  قبولمؤديَلى ذيانى هةريةك لةنةتةوة و تايةفة و مةزهةبى ئاينى، ئةوة 
كردنى خواردن و خواردنةوة و شيَوةى  قبوليَكةوة بذين، مةبةستم لةشيَوة كة ث

  .خوداثةرستى هةريةك لةو مةزهةبة ئاينيانةية كة كيَشةى بةردةوامييان هةية

، اكيشتمةسةلةى زةمانةتى كؤمةآليةتى، طرينطرتين باسيَكة بؤ طشت و بؤ 
يية نيكة كؤمةآليةتى درةنطة بؤ تاك زياتربيَت، لةبةرئةوةى هيض هيَزيَكى 

نيَى ملمال انىَثاريَزطارى لةئازادى و بةرذةوةندييةكانى بكات و بةتةنهاش ناتو
و  مةندى بريكؤمةلَ بكات و طرةو لةسةر بردنةوة دؤرِاندن بكات، هةروةك ئةوة
طةرى كاري ذيَرفةيلةسوفانى وةكو )ديكارت و ماركس و هؤسريَل( و دةيانى تر، لة

 بذين نيوةةلَطا و دةسةآلتة ديار ناديارةكان، نةيانتوافشاريَكى زؤرى كؤم
رو زيَدى ون شاركرابةئازادى و ئةوةى كة ئارةزوويانة وةكو فكر بيلَيَن، بؤية ناضا

 طرن وةلَبخؤيان بةجيَبهيَلَن و بةرةو ئاوارةى و دةربةدةرى سةرى خؤيان ه
ةفةكانيان لسبريؤكة و فة 20و  19دةنطيان نةطات بةئةوانى تر و تاسةدةكانى 

  . نةطاتة كيشوةرةكانى تر و دةولَةت و نةتةوةى ذيَر دةستة و هتد

قسةوباسيَكى تر كة بريمةندةكان زؤرى لةسةر دواون مةسةلةى كؤمؤنيكةيشنة 
لةبوراى عةقلَ و جيَطةى بوون، عةقلَ لةنيَو شار و هةروةها بزربوونيشى 

بةسرووشتناسيشةوة،  لةاليةكى تر، كيَشةى بةعةقآلنيكردنى هةموو شتيَكة
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هابرماس يةكيَك لةو بريمةندانةية كة باس لةئةطةرة كراوةكان دةكات و 
دةلَىَ"ماناى ئةطةرى كراوةيى هةية، زياد لةوةى ماناى ديفاكتؤ بطةينيَت، ئةو 
طرميانةي بوونى دةكات، بةآلم طرةنتى ئةوة نادات بةشيَوةيةكى بةردةوام 

هؤيةش هابرماس باس هةرلةبةر ئةم  لةسةر زةمينى واقيع بةرجةستةبيَت،
يان عةقالنيةتى شاراوة دةكات، ئةمةش دوو دةرةجنامى عةقآلنيةتلةيةدةكى 

طرنطى ليَدةكةويَتةوة، يةكةميان ئةوةية تيَرمى كردةى كؤمينيكايشن بةمانا 
ة شاراوةية قوتار نيةتآلئةوةى بؤ دةرةخسيَنىَ تائةو عةقئيجابيةكةى دةرفةتى 

نيةتةى مؤديَرنيتى لةهةناوى خؤيدا هةلَيطرتووة، دووةميشيان آلبكات، ئةو عةق
ئةوةية كة ضةمكى عةقلَى كؤمؤنيكاشني بوارى تازةكردنةوةى تيؤرياى رةخنةيى 
قوتاخبانةى فرانكفؤرتى دةداتىَ، ئةو تيؤريايةى بةشيَوةيةكى تايبةت هةريةك 

عةقلَطةرايى . رةخنةطرتن لة(34)لةئادؤرنؤ و هؤركهاميةر هيَنايانة ئاراوة"
يانةوة سةرضاوةى طرتووة كة كاريطةرى مرؤظليَرةوة لةم تيَرِوانينة 

نيَطةتيظةكةى لةثؤزةتيظةكةى زياترة، ئةويش دواى ئةوة ديَت كة مارتن لؤسةر 
بةهؤى دوورخستنةوةى دةسةآلتى كةنيسة لةحوكمرِانى و دةسةآلتى سياسى و 

ى و بةشيَك مرؤظيدى روحيةتى دةولَةت، ئاين و كارى دةولَةتى جودا كردووة، ئ
  .لةئةخالقيات لةبةين ضوو، ئةويش بةهؤى بةميكانيك كردنى ذيانةوة بوو

كيَشةى بة طوندكردنى شارةكان لةاليةن الديَ نيشينةكانةوة، لةويَوة  
دةستيثيَدةكرد كة هةموو خيَلَيَك و عةشريةتيَك لةكةنار شاردا جيَنيشني دةبوون 
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و ئةندازيارى و بةبىَ هيض خزمةتطوزارييةكى شارى  و خانوويان بةبىَ ديزاين
درووست دةكرد، هةروةها ئةو كةنار شارةيان دةكرد بةطوندةكانى خؤيان و 
بةناوى الديَ و خيَلَ و طوندى بضووكةوة ناودةنا، ئيدى ناوى هةر طةرِةكيَك 
بةخةلَك و شويَنى ثيَشوويان دةناسرايةوة كة ئيَستا بةشيَكى زؤر لةشارى 

ستانى هةمان خةسلَةتيان هةية، هةر كؤآلنيَكيش بةناوى طونديَكةوة ناو كورد
طةتيظة كاريطةرى نيطةتيظيشى درووست كرد، ضونكة دةنرا، ئةم حالَةتة نيَ

دةولَةت يان حكومةت بةناضار دةكةوتة ذيَر ئةو بارةوة و ناوى طةرِةك و 
كؤآلنةكانيش بةهةمان ناو لة شارةوانى تؤمار دةكرد، لةوةش ناخؤشرت ئةوةبوو 
كة دميوطرافيا و ئةندازةى طةرِةكةكان دةبوون بةطونديَك لةكةنار شاردا و 

ريش هيض ضارةسةريَكى ريشةيى ئةندازةيى و ياسايي بؤ نادؤزرايةوة، دوات
لةوةش مةترسيدارتر ريَطةيان بة خةلَكى تر نةدةدا بضنة نيَو ئةو فةزايةوة خانوو 
بكرِن و يان خانوو درووست بكةن، ضونكة ئةوان وةكو طوندى تةماشاى قةوارةى 

شيان لةطةلَ خؤيان كردة جوطرايف خؤيان دةكةن، تةنانةت ئةو دياردة ناشريينة
باو كة حكومةت نةتوانىَ بةياسا ريَطة لة ناشريينيةكانيان بطريَت، ئةوان 
بةرثةرضى حكومةت و دةسةآلتى ياساييان دةدايةوة، بؤ منوونة ئةو كةنارانة 
مةرِوماآلت و ئاذةلَ و تةنانةت كشتوكالَيان دةكرد، لةكاتيَكدا سيماى شار ئةمة 

وان لةدةرةوةى ياسا و سيماى شارستانى شةرععييةتيان ناكات، بةآلم ئة قبول
 .بةكارةكانى خؤيان دةدا
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ية ياسا نانىسةرةكيرتين كيَشةى الديَيةكان لةطةلَ شاردا، دياردةى بةكارهيَ
رى ولتووكف و لةاليةن دةسةآلتى حكومةتةوة، ضونكة لةالديَكان لةبرى ياسا عور

 يَزةةخاوةن دةسةآلت و هئاينى كارى ثيَدةكريَت، بةوثيَيةى كة ماف ب
 ةوى وةر زخيَلَةكييةكانة كة بةبيانووى ناموس ذن بكوذن و ثياو بكوذن لةس
 ةوانىئةوى زبةراوى كشتوكالَى و نةدانى باج بةدةسةآلتى طشتى و داطريكردنى 

بةثيَى  انةوةضةوتر بةبيانووى مولَكى باب و باثريانيانةوة، بةآلم لةشاردا بةثيَ
 يَخ وبؤ طشت وةكو يةكة و دةسةآلتى بةناو ئاغا و شياسا هةموو شتيَك 

و شار، تة نيَديَ دةولَةمةندةكان سنووردار كراوة، ئةمة بؤ طوندنيشينى كة لةنوىَ
 ةزمىهيةكةمني شت لةطةلَ ئةم دياردةية تووشى بةريةك كةوتن دةبيَت و 

ت، كانة بولَقناكات، بؤية هةولَ دةدات سنوورةكان بشكيَنيَت و ديسثلينى شار 
ةكى ون ييان ئةو نيمضة ئازاديية قبولَ نةكات كة بؤ ذنان و منداآلن و ض

 ت بؤةكان لةسةر ريَطة و بان و سةرةطرتن لةدامودةزطاكانى حكومةمرؤظ
 . راييكردنى مامةلَةى ياسايى و هتد

ةرِؤيى م سةرةردةكةوابوو كة ئةم ديسثلينة ياساييانة، وةختيَك دةبنة لةمثةر لةب
ى ةخالقئانى ندى لةشارةكان، دةبيَتة هؤكاريَكى ديكة بؤ ثيَكدادثامشاوةى طو

ن كة ردانة، ثاشان ثيَكدادان لةطةلَ حكومةت، ئةم دياطشتىلةطةلَ خةلَك و 
ى نييةترستاريَطرى لةثيَشكةوتنى كؤمةآليةتي و فةرهةنطى و ياسايي شار و شا

 .هاوضةرخ دةكةن
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ى ضؤن ميتالَ و كانزايى ى نةياندةزانمرؤيئةطةرضى سةرةتاى كؤمةلَطةى 
دةربهيَنن و لةريَطةى بةردةوة كارةكانيان مةيسةر دةكرد، بةآلم دواتر بة 
ئةزموون بؤيان دةركةوت، بةردةواميدان بةم دؤخة تاقةت ثرِوكيَنة و زةمحةتى 
دةوىَ، ئةمةش بةبريؤكةى ثيشةيى دةكريَت نةك كشتوكالَى، ضونكة 

ا كة وةرزيَريَك بؤ بةرهةمهيَنانى خؤراك ثيشةطةريَتى بةهةمان عةقليةت نةدةكر
بةكارى دةهيَنيَت، ضونكة وةرزيَر ئةطةر بري لةبةكارهيَنانى كةرةستةيةكى 

ى بكردابايةوة، تةنها يةك دانةى بةرهةمدةهيَنا، يان بةبريؤكةى الواز ثيشةساز
يَكى ثيشةسازكارةكةى خؤيان مةيسةر دةكرد، بةآلم ئةوانةى بريؤكةكةيان وةكو 

ةوام تةماشاكردو و كةرةستةي زياتريان بةرهةمهيَنا، ئيدى ئةمة واى كرد بةرد
لةكارى تاكةوة، بطؤرِيَت بؤ كارى دةستةجةمى و طرووث بةندى، هةروةها بة 
طرووث مامةلَة لةطةلَ دابةشكردنى كار بكةن، ئةوةش ديسان تةواو ذيانى 

ةرةستةى زؤر ريَكدةخست، ضونكة ثيَويستى بة ئالَوطؤرِ هةبوو لةنيَوان ك
ثيَويست و كةرةستةى الوةكى كة منوونةكةى ئةو ميتاآلنة بوون، سةرةتا تةنها 
بؤ جوانكارى ذنان بةكار دةهات، ئةم هةولَة سةرةتاكةى لةملمالنيَى نيَوان 
هؤزةكانةوة داهيَنانى تيَكةوت، ئةويش ملمالنيَى نيَوان خيَلَ و هؤزةكانى 

ةتى بوو، بةشةكةى ترى لةسةر جياوازى هيندستان بوو، بةشيَكى لةسةر ضيناي
ئاينى و كولتوورى بوو تةنانةت جوطرافيش بوو، دواتر طةيشتة دانيشتوانى كةنار 
دةرياى رةش لة رؤذئاوا، ضونكة سنووريان بؤ يةكرت كيَشا و خؤيان لةيةكرت 



78 
 

جودا كردووة، بةوثيَيةى كة ثيَشكةوتن لةبوارى ثيشةسازى سةرةتايى مةرج بوو 
ةمةند بوونى كؤمةلَطة و دةولَةتةكان، ئةمة واى كرد طةشةسةندن بؤ دةولَ

سةرقالَى كاريَكى جياواز بوو  مرؤظلةئاستى بةرهةمهيَناندا بيَتة كايةوة، ئيدى 
لةوةى ثيَشوو، ضونكة ضرِى دانيشتوان بةو ضةندايةتيية بةرهةمة رازى نةدةبوو 

بةرة جياوازييةكة لةنيَوان كة ثيَداويستى هةموو خةلَك دابني بكات، ليَرةوة بةرة
طوند و شار لةستايلى ذياندا كؤكرايةوة كة ثيَويستى بةريَكخسنت هةبوو، ئةويش 
دةسةآلتى دةولَةتى بوو، واتة دةسةآلتيَك لةدةرةوةى ريَساى طروثيَكى تايبةت، 
ئةمةش نةزانراوة سةرةتاكةى لةكويَوة دةست ثيَدةكات، هةروةك ضؤن وةكو 

كتيَبى بنةضةى خيَزان و مولَكداريَتى تايبةت و دةولَةتدا فريدريك ئةنطلَس لة
شيدةكاتةوة و دةلَىَ )ناتوانني مةزندةى تةواو بكةين بة ذمارةى سالَ كة لةض 
وةختيَكةوة مةرِوماآلت لة مولَكى هؤزةوة بوو بة مولَكى سةرؤك خيَزانةكان، كة 

بوو بةدةزطاى  ئةمة طواستنةوةى ريَسا بوو( دواتر بةخيَوكردنى مةرِوماآلت
ثيشةسازى كشتوكالَى و ئةوةش كةمايةوة، بوو بة ئارةزووى كاركردنى 

  .كشتوكالَى

 لة يَشرتليَرةوة شار سيستمى كؤمةآليةتى و بةهاى كارى بةرهةمهيَنا كة ث
 ةوكاتمى ئسيستمى سؤسياليزاوى نةبوو، ئيدى سامان جيَطةى بةطوندنشينيدا ن

ى نانكيةتى وةرطرت، ئةويش بةدةستهيَلةق كرد، ضونكة تايبةمتةندى مولَ
  .دةسةآلتى فراوانرت و ياسادانان بوو
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ى ةتيَكر بابةى كة دةبيَت لة نووسينةوةى هةشيَوازئةخالقى شار بةشيَكة لةو 
كة  مانىئالَ ئةدةبيدا رةنطبداتةوة كة تؤماركردنى يادةوةرى، كانت فةيلةسوفى

ر ويَنةخك و ار ئاراستةى خةلَفةلسةفةكةى لةسةر رةخنة بووة و بةرلةوةى ثرسي
ةضى ببكات، ثرسيارى لةخودى خؤى كردووة و طوتوويةتى بؤم هةية هيوام 

  . ةهةي هةبيَت، ئةمة لةكتيَبى رةخنة لةعةقلَى ثةتى )ئةمانوئيَل كانت(

ستاوة ى ئيَيَطةطاستؤن باشالر لة كتيَبى )جدلية الزمن( باسى ئةوةدةكات كة لةر
و  ى رابردوو بطةين، ضونكة ذيان بةردةوامةدةتوانني لةكارةساتةكان

طوىَ ثشت بةردةواميةكةشى لةهةر ويَستطةيةكدا شاهيدى ئةو خالَة شاراوة و
ور رى دوهونة بةبيانووى ليَدان لةئايديؤلؤذياوة، ئةدةب و مرؤظخراوانةية كة 

ة ستةوخستؤتةوة لةو ويَستطةية، "بؤية لة ئاستى زةمةنيشدا بةهةمان هة
نطى ةرهةات و سلَ لةرةخنة دةكاتةوة كة كوديَتايةكة بةسةر فمامةلَة دةك

ية تؤثياو يؤجيَكةوتةى سيستمى بةريَوةبردنى شار و شارنيشينيشة، هةروةها ئة
ى خةون ةكانلةميَشكدا دةخولَقيَنىَ كة هةميشة ئةديب و هونةرمةند و سياسيي

 (. 35) .ثيَوة دةبينن"

سةربارى ئةوةى كة ئةديب خةيالَى خؤى بةسةر خويَنةردا دةسةثيَنىَ و 
بةشيَوةيةك لة شيَوةكان ديكتاتؤريَكى جوانيشة، بةآلم ئةدةب و هونةر زادةى 
ئةو خةيالَةية كة واقيع لةهؤشيارى مرؤظدا جيَطريدةكات، لةراستيدا ئةمة 

ك بةشيَك لةفةزايةى تاكرِةهةندى بريكردنةوةية لةمةوداكانى ذيان كة ئةدةب وة
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بريكردنةوة دوور خبةينةوة لةرةخنة، رةخنةيةك كة هيَندةى دةستوور بؤ شار و 
ياساكانى شارةوانى دةبيَتة سةرضاوة، ئةلبيَر كامؤ يةكيَك لةو ئةديبانة بوو كة 
لةريَطةى تيَكستى مرؤظى ياخيةوة ستايليَكى نوىَ و جياوازى بةخشى 

ضةث و كؤمؤنيستةكان، هةلَبةت ئةو كاتة بةخويَنةرةكانى كة رةخنةبوو لة
سيستم ئايديؤلؤذى بوو، بةآلم خولَقاندنى جؤرة ئاذاوةيةك بوو كة ئةومانايةى 
نةبوو بؤيان داتاشي بوو، بةلَكو كامؤ دةيويست ئةو واقيعة سةثاوة لةريَطةى 
نووسينى رؤمان و بريكردنةوةوة رةتبكاتةوة و خويَنةر دركى ثيَبكةن، ئةم 

نة ثيَشرتيش لةزةمةنى زالَبوونى طوتارى ئاينى هةبووة، بؤ منوونة تيَطةيشت
)عةىل ئةلوةردى( لةكتيَبى واعيزةكانى سولَتان، باسى دةكات كة ضؤن 
واعيزةكان كردارى ضاك بةخراث لةقةلَةمدةدةن و خراثيش بةضاك، ئةم 
تيَطةيشتنة تائيَستاش كاريطةرى نيطةتيظى لةسةر تاكى كورد هةية كة رةخنة 
ضةكيَكى مةترسيدارة، لةكاتيَكدا رةخنة ئةو كوديَتا سثييةية كة مةعريفة 
بةرهةمدةهيَنىَ بؤ شار و شارنيشينى، بةبىَ ئةم كةليَنة فةرهةنطيية، شار ماناى 

  .مؤديَرنى خؤى لةدةستدةدات

خةسلَةتيَكى ديكةى شارى مؤديَرن و ثاش مؤديَرن كة جياوازى لةطةلَ طوند و 
ةويش درووستبوونى ئاكتى منة بؤ تاك و ويست و حةزو شارى كؤن هةية، ئ

خؤثةرستييةكانى، لةجياتى ئيَمة كة بؤ كؤ بةكارديَت و كؤش بؤ كارى 
دةستةجةمى و خةباتى سؤسيؤلؤذى بوو لةرابردوودا، واتة دابينكردنى ذيان بؤ 
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تاك، مارشالَ ماكلؤهان دةلَىَ" شارستانييةت لةجياتى طوىَ، ضاوى بةخشى 
يةكان، ئيَمةش دةتوانني بؤ شارستانيةتى نوىَ، من لةجياتى ئيَمة بةهةمةجي

وةكو ئةلتةرناتيف وةربطرين، ضونكة ذيان لةنيَو شاردا وايكرد كة ضاو كاريطةرى 
هةبىَ لةجياتى منيَك كة لةطوندةكاندا طرينطى هةبوو، ئةو دؤزينةوةية 

رى بيستنة، بؤية مةعريفةيةكى بةرهةمهيَنا كة ضاو ئاكتيظرتة لة طوىَ كة هؤكا
راهيَنانى ضاو بؤ جياكردنةوةى جياوازيةكان بةوشة و ثيت، وردترة، ضاو ذمارةى 
زياتر و وردةكارى زياتر قبولَ دةكات، بؤ منوونة ئةوةى لةشار هةية 
درووستكردنة لةريَطةى ثيشةوة كة نازانرىَ لةكويَوة ديَت و بؤ كوىَ دةرِوات، 

و ثةرستطاكان بة هةموو  ئؤتؤمبيَلنوو و لةوانةش بةكارهيَنانى رةنط بؤ خا
شيَوةكانييةوة بةبىَ ئةوةى ضيَذى ليَ ببينريَت، ضونكة كةس برِواى بةهيض 
ناميَنىَ هةتا شتيَك بةضاوى خؤى نةبيينَ، كةضى لة طوند هةموو ئةوانة ضونكة 

طواستنةوةى ئةو سوبيَكتةى كة نازناوى  (. 36)دةطمةنن، ضيَذى خؤيان هةية".
 ى نةبوو، بةلَكو لةمثيشةسازبؤ ئيَمة، تةنها حالَةتيَكى ثؤثؤليستى من بوو 

دوايية دةركةوت وةكو ئاالن باديؤ دةلَيَت، بوو بةئايديؤلؤذيا و طوتارى سياسيش 
خؤى لةوشةي ئيَمةدا بةرهةمهيَنايةوة و خؤى دةولَةمةند كرد، ئةو طةمة 

ةلَك بوون بة بةشيَك لة بازارِييةى لةدواى هاتنى دجييتالَةوة طةشةى كردوو و خ
طةرمكردنى ئةو بازارِة، هةروةها بون بة كاآلى بازارِةكةش كة لةوةهمى 
بةشداريكردنى سياسةت و وةرزش و جةنطى ئايديؤلؤذياى سؤسيؤلؤذى و 
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سةربازيدا دةردةكةون، سةمليَنةرى ئةوةن كة ئيليميَنت لةبرى يةكسان بوونى 
ؤ ئيليميَنتى بىَ بةها و طالَتةجار، ئةمة لةشتة مؤرِالَييةكانةوة، طؤرِا ب مرؤظ

دةرةجنامى ئةو جةنطة وةهميية بوو كة لة منةوة طوازرايةوة بؤ ئيَمة، واتة لة 
ويستى تاكو بؤ هةموو كؤمةلَطة، طواية وشةكة دميوكراسى تر و سؤسياليستى 
ترة، ئةمةش ئايديؤلؤذياى سةردةمى دواى دجييتالَة كة ماناى شاريشى طؤرِى بؤ 

ى و شارستانى و سيحراوى، ثيشةسازدى بضووك، يان طوندى سةربةخؤى طون
ئةم حالَةتة نةك هةر لة وآلتانى رؤذئاوا، بةلَكو لة خؤرِهةآلتيش بةدى دةكريَت كة 
رؤذهةآلت هةميشة لةو وةهمةدا دةذى كة هيَشتان ئةوان لةضاو رؤذئاوا خاوةنى 

 .شار نني

بى عةرة تانىبضوك دةبنةوة، "لةوآل هةموو طوندةكانى دونيا بةثيَى طةشةى شار
ت و رووشبةثيَضةوانةوةية طوندةكان لةثةراويَزى شارةكان طةشة دةكةن و س

نانى مهيَبيضمة طونديةكةى دةثاريَزىَ كة بةثيَضةوانةى هؤكارةكانى بةرهة
كانى للييةة ميشارةوةية، بؤية قورسة جياوازى لةنيَوان ذينطةى طوندةكان و شار

 وةكان شويَنانةى كة ثةيوةندىخةلَك لةطوندة دوورةدةستبكةين، يان لةو 
ييةكان، طوند لَطةبكريَن، بةلَكو زؤربةى شارة عةرةبييةكان ناطةرِيَنةوة بؤ كؤمة

دا ضونكة هةذارى ئةتةكيَتيان كاريَكى كردووة، ضةمكى شاريان بةسةر
ان وةنيَية لناسةثيَنريَت، بؤية تويَذةرةكانيش تياماون كة ضؤن ئةو جياوازي

 (. 37)طوندةكان و شارة نويَيةكان بكةن". 
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ى ةكانهةتا ئةوكاتةى كة سيستمى قةشةسازى و كةنيسة و دةسةآلتى مةزهةب
وةية ةوشيَكر بفكاسؤليك و ملمالنيَ لةطةلَ سةرهةلَدانى ثرؤتستانت، نةمةسةلةى 

روةك ، هةئازادبوو، نةسياسةت و نةذيانى كؤمةآليةتى و نةئازاديةكانى تاك
 تاك ؤ دةلَىَ )مةبةست لةبونيادنانى شار، ئةوةية كة حورمةت بؤئةرست

جؤرى ى لةبطةرِيَتةوة و ذيانى خؤى هةلَبذيَرىَ بةئازادى، جطةلةمةش فرةي
 يان وذوةى بريكردنةوة لةاليةن خةلَك و تاكةكانةوة كة كاريطةرى لةسةر شيَ
ةى ةرضاوسن و ئةتةكيَتى رؤذانة دادةنىَ(، هةروةها رةنطدانةوةى ستايلى خوارد

ات ك دةداريَخورادن كة بةفؤلكلؤرى نةتةوة يان كؤمةلَطة بةطشتى دادةنرىَ، ك
 طةكانةرهةنفو  و زمان كة ثيَكدادان لةنيَوان ئيتنيك و تايةفةكان و مةزهةبةكان

ار ش ناضشينيرةنطبداتةوة، بةآلم سةرةجنام ئةمة دةبيَتة كولتووريَك كة شارن
 بكةن ىسازثيشةية رؤذانةييةكانيان كشتوكالَى  بيَت بؤ ثيَداويستية غةريزى

وة، ردووةراب بةمؤدى كار، ئةمة لةئةوروثا مؤديَلى سياسةتى دةولَةتة لةسةدةى
 توانىانيشبةآلم ئةمة كاتيَك ثيَكدادانةكة زةقرتدةكاتةوة، ئةوكاتةى كة د

 ةرساتة رى خبناوضةكة بةر لةوةى بنب بةشار، بةرلةوةى ضرِى دانيشتوان كاريطة
ةكةن ولَ نة قبمؤديَلى ذيانى هةريةك لةنةتةوة و تايةفة و مةزهةبى ئاينى، ئةو
ةى شيَو وةوة كة ثيَكةوة بذين، مةبةستم لةشيَوة قبولَكردنى خواردن و خواردن

   .كولتوور و خوداثةرستى هةريةك لةو مةزهةبة ئاينيانةية
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تووشى  ار،شتنة خةلَكى الدىَ كة بةهؤكارى فرؤشتنى بةرووبوومى خؤمالَى دةها
 بوو بةريةك كةوتنى ذيانيَكى ديكةى نيمضة مؤديَرن دةبوون كة بريتيى
ن وميالةموفردةي ثيَويستيةكانى ذيان، بةتايبةتى ئةوكاتةى كة بةرووبو

يالَ و بةخة بووندةفرؤشت و دةرِؤيشتنةوة بؤ الدى، ئيدى ئةو ويَنانةيان لةال دة
انيَك ى رؤذوايةديَيى دةمايةوة و بةوهيَى الكارةكتةرهةميشة ئةم خةيالَة لةالى 

كى يانيَذى ضاالكى شارى، ضونكة شارى سيحريَكى هةبوو بؤ كارةكتةرببيَتة 
يَتة و دةبةردونويَى دةرةوةى الدىَ، بةآلم نةياندةزانىَ ئةم بةريةككةوتنةى ه

ةك ة لةيكةوهؤى لةدةستدانى  كولتوور و ئةخالقى رةسةن، بؤية وةختيَك كة ثيَ
كة  شتوونيَطةيتلةيةك طةرِةك و يةك كؤآلن و يةك خانوودا ذياون، ئةوكات شار و 

يةش وةنديثةي كيَشة لة ستايلَى ذيانة، نةك ثيَشكةوتنى طوند بؤ شار. هةر ئةم
ةكان ونديينة طبوو كة لةئاستى بازارِةوة طواسرتايةوة بؤ ئاستى زمان، بؤ منوو

كرد، ى زمانى خؤيان دةةكانيان فيَرثيشةسازكة دةهاتنة شارةوة خاوةن 
ى كورد مانىضونكة دةستى كارى هةرزان بوون، ئيدى ئةوان ناضار بوون فيَرى ز

هةر  اجاريان زمانة لؤكالَييةكان بن، بةآلم ثةرضةكردارةكة ئةوةية كة دو
 ورةب طوندييةكان فيَرى ئةو شيَوة قسةكردنة دةبوون كة ئةوانى ترى عة

وةى زمانيَكى رةنطيدةدايةوة لةشيَتوركمان و فارس فيَرى ببون، واتة 
يؤمى و ئيددةضوقسةكردنى طوندييةكان كة زمانيَكى نيوة بوو، واتة زمانةكة تيَك

  .بؤ درووست دةكرا و كارى ثيَدةكرا
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خةلَكى الديَكان بؤية نةيانتوانى لةطةلَ فةزاى شارى نوىَ تةماهى بكةن، ضونكة 
نةزانينيش ئةو خةلَكةية كة وةكو فارابى دةلَىَ" ئةوان نةزان بوون، شارى 

بةختةوةريان نةناسيوة و بة خةيالَيشياندا نةهاتووة، ئةطةر ريَنماييش بكريَن 
بؤالدىَ نة تيَيدةطةن و نة باوةرِى ثيَدةكةن، بةلَكو هةندىَ ضاكةيان ناسيوة كة 
لةروالَةتدا ضاكةية، ئةوان طومان دةكةن كة ئاماجنيان بريتيية لة لةش ساغى و 

امان و سوود و خؤشى و هتد، وايان دةوىَ ئارةزووةكانيان مالَ و س
بابةتيَكى ديكة ثيَكدادانى الديَى و شارى، لةدةستدانى ئةو (. 38)بةربةرِةآلبىَ".

كولتوورة بوو كة لةنيَو خانةوادةكانى خؤيان هةيانبوو، ئةويش بةكارنةهيَنانى 
نان خواردن و كةرةستةى ميواندارى بوو كة برييت بوو لةدةستشؤر و سينى 

سينى و سةماوةرى ضاى بةردةوام و رايةخى سرووشتى و ئيَوارانى سةر سةكؤى 
مالَ لةدواى هاتنةوةى مةرِو ماآلت و شوان و شريدؤشني و هتد، ئةم حالَةتة لة 
ئيَران تاكو ئةمدواييةش بةردةوام بوو، بةتايبةتى لة طوند و شارة بضوكة دوورة 

كةرةستانة تةنها بريتى نةبوو لة بةكارهيَنانى، دةستةكان، " ضيَذوةرطرتن لةو 
بةلَكو بريتى بوون لةكواليَتى ئةو كةرةستانةى وةكو سينى ضاى كة بةزيو يان 
زةردةيةكى رةسةن درووسكرابوو، هةروةها ويَنة و نةخشى جوانى تيَدابوو كة 

، خؤ ذنان ضيَذيان ليَدةبينى كاتيَك نان يان ضايان تيَدا ثيَشكةش دةكرد بةميوان
ئةطةر بطةرِيَينةوة بؤ ميَذوو دةبينني لةمالَى فريعةون هةمان ستايل و 
كةرةستةى زيوين هةبوو، بةتايبةتى لةو بادانةى كة شةرابى تيَدا دةخورايةوة، 
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هةلَبةت ئةم كةرةستانةى مالَ كة نةمان و لةبرى ئةوانة كةرةستةى بىَ روح و 
ارى ملنةدانى الديَييةكان بؤ بةرهةمى كؤمثانيا هاتن، بةشيَك بوون لة هؤك

شارستانى كة ئةو فةزايةيان لةدةستدا، لةبةرامبةردا تةنها ذيانى تيَكةلَيان 
وةرطرت يان فةزايةكى فراوانرتيان دةستكةوت كة ئةمانة بؤ ئةوان يةكسان 

 (. 39)نةبوو". 

مةسةلةى زةمانةتى كؤمةآليةتى، طرينطرتين باسيَكة كة بؤ طشت و بؤ تاكيش، 
بؤ تاك زياتربيَت، لةبةرئةوةى هيض هيَزيَكى كؤمةآليةتى ديكة نيية  رةنطة

ثاريَزطارى لةئازادى و بةرذةوةندييةكانى بكات و بةتةنهاش ناتوانىَ ملمالنيَى 
كؤمةلَ بكات و طرةو لةسةر بردنةوة دؤرِاندن بكات، هةروةك ئةوةى بريمةند و 

انى تر، لةذيَر كاريطةرى فةيلةسوفانى وةكو ديكارت و ماركس و هؤسريَل و دةي
فشاريَكى زؤرى كؤمةلَطا و دةسةآلتة ديار و ناديارةكان، نةيانتوانيوة بذين 
بةئازادى و ئةوةى كة ئارةزوويانة وةكو فكر بيلَيَن، بؤية ناضار كراون شارو زيَدى 
خؤيان بةجيَبهيَلَن و بةرةو ئاوارةى و دةربةدةرى سةرى خؤيان هةلَبطرن و 

بريؤكة و فةلسةفةكانيان  20و  19بةئةوانى تر و تاسةدةكانى دةنطيان نةطات 
ضونكة طةراى  ةت و نةتةوةى ذيَر دةستة و هتد.نةطاتة كيشوةرةكانى تر و دةولَ

كؤنى داناوة و ئةمة لةسةرتاسةرى دونيا هةبووة، "رق و كينة لة نيؤيؤركي 
رالندا و ئيتالَيا و ئامريكا بةرامبةر بةوانةى  كة لةريَطةى دةرياوة لة ئالَمان ئيَ

جووةكان، نيَردرابوون، ناوو و ناتؤرة و شوهرةتيان ليَدةنرا، ثيَيان دةطوتن 
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وة دةستيثيَكرد".  1930)كروت و ميك و شينى و ووث( هةموو ئةمانة لة سالَى 
ئةم حالَةتة واتة ناردنى خةلَك بؤ دةرةوةي خؤيان، لةوآلتاني  (. 40)

اتيَك كؤلَؤنياليزمى فةرانسى و بةريتانى و ئيتالَى رؤذهةآلتيش هةبوو، بؤ منوونة ك
طةيشتنة رؤذهةآلت و بةشيَكى زؤرى وآلتانى ئاسياو ئافريقايان داطري كرد. بؤ 
بةرثةرضدانةوةى ئةو داطريكاريية و دةربرِيين رق و كينةى نيشتيمانى، هةمان 

شدا دياردة سةريهةلَدايةوة و ئةوروثا ثرِ بوو لةرؤذهةآلتى، لةبةرامبةري
ئةوروثييةكان كة ثيَي دةطوترا كؤضى بةكؤمةلَ بةرةو ئةوروثاى خاوةن سيحر و 

ةوة بوو، واتة لةدواى سالَى سًييةمبةهةشت، ئةمة لةدواي هاتنى هةزارةى 
وة زياتر طةشةي كرد، لةئاستى لؤكالَيشدا لة رؤذهةآلت ديسان دووبارة  2000

رةيان ليَدةنرا و سوكايةتييان بووةوة. بؤية هةموو ئةو نيَردراوانة ناوو ناتؤ
  .ثيَدةكرا

دام ؤلَةنك ئةو دؤخة نا ئاساييةي نيَوان دانيمارك و هطةشتياريَمن وةكو 
طوت ان دةكانيبةرضاوكةوت كة هؤلَةندييةكان بةطالَتةجارِييةوة بةدانيماركيية
وون بؤ تدا ببزاوهاووآلتى نووستوو و خاوو و خليضك، ضونكة هؤلَةندييةكان زؤر لة

  .ةر كار و بؤ نيَو فاكتؤر و سينرتالَةكان و هتدس

ئينب خةلدوون لةكتيَبى )ثيَشةكي( دا نووسيويةتى "مرؤظ بؤخوى بةسرووشت 
ةكان بةشيَوةى كؤمةلَ، واتة شويَنى مرؤظشارنشني بووة كؤبوونةوةى 

كؤبوونةوةى نيشتةجيَبوون كة بةزاراوة شارى ثيَدةلَيَن، كة جياوازة لة )بادية و 
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ة و مرؤظاحلظر(، بدو بناغةى ئاوةدانيية، ثيَداويستيةك طةجنييةكةى قايل بوونى 
ذيانى ثيَوة بةرِيَوةدةضيَت، ئةمةش بونيادى ذيانيَكى نويَيية كة لةكةمةوة بؤ 

باسيَكى تر هةية (. 41)زؤر دةرِوات و شيَوةيةكيشة لةخؤزطوزةرانى بؤ طشت". 
ئاكارةى كة بةرهةمهاتووى كة هةر ثةيوةندىبةئاكارةوة هةية و ئةو 

سةرهةلَدانى شار و شارنشينى ية، ئةويش مةسةلةى كرِين و فرؤشنت و كاآل 
كرِينة لةاليةن كرِيارةوة و فرؤشتنى لةاليةن فرؤشيارةوة كة هيض ئةخالقيَكى 
تيانيية، جطة لةبةرذةوةندى و قازانج نةبىَ، ئةمة لةسيستمى الديَ نيية و 

ستمة تةنها ئالَويوَر هةبووة، ئيدى طةمن يان ساوةر و ئةوكات ثيَش هاتنى ئةو سي
طةمنةكوتراو و بةروومى زستان بؤ هاوين و بةثيَضةوانةوة، يان هةر جؤرة 
بةروبووميَكى تر بةو ثيَداويستانةى كة لةالدىَ نيية، وةكو ضا و شةكر و سابون و 

و دياردةيةش بابةتى جوانكارى ذنان و ثيَداويستى ذيان دةطؤرِايةوة، بةهاتنى ئة
ئيدى دياردةى سوالَكردن كة هةم رةهةنديَكى ضينايةتى هةبووة و هةم 
رةهةنةديَكى ئةخالقى كة بؤ كةسيَكى نةناس واتة خةلَكى شارةكة نةبووبيَت، 
تادةهات ئاسايى دةبوو، تاكو كةسةكة سوالَ بكات و خةلَكيش هاوكارى بكةن، 

بوون بةطروثيَك كة ثيَيان  ئةمة دواتر بووة بةخةسلَةتيَكى كؤمةآليةتى و
دةطوتريَت سوالَكةر و دؤم و قةرةج و هتد، بةآلم شار لةهةموو حالَةتةكاندا 
جوطرافيا درووستكراوةكةى خوى و كةشوهةوا و ميَذووةكةى رةتدةكاتةوة، 
ئةمة حالَةتة ئةطةرضى شازة و جةنطى ضينايةتييةكة تةنها لة شار هةية، بةآلم 
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كة رؤماننوسانى ميسر زياتر تةوزيفيان كردوة و جةنطةكةى تر دةروونيية 
عيد و قاهريةى ثايتةخت دووة، ضونكة كيَشةى نيَوان ثؤر صيان كرطفتوطؤ

طةورةتر بوو لةو دياردانة، "رؤماننوسيَكى ميسرى هةية بةناوى )فكرى اخلوىل( 
لة رؤمانى )كؤض( دا باس لةكؤضكردنى خةلَك دةكات بة وآلخ و دواتر دةطةنة 

ةى شةمةندةفةر، ئيدى ذيان دةطؤرِيَت، لةبرى هاتن بؤ ويَستطةكانى ويَستط
الدىَ، ئيَستا كارطة و كؤمثانياية، هةروةها مامةلَةى خةلَك جياوازتر دةبىَ، 
هةروةها لةبرى نامة ناردن بةدةست، بةرِيَوةبةرايةتى ثؤست هةية كارةكة 

و ضنني هةية، دةكات، لةبرى كارى دةستى بةرِة درووستكردن، كارطةى رسنت 
يةوة دةطؤرِيَت بؤ ثارة، ضونكة هةموو مرؤظهةروةها هةموو شتيَك لة هاوكارى 

شتيَك لةبةرامبةر ثارةية، ئةم حالَةتة ستايليَكة لةجةنطى دةرونى كة خةلَكانى 
  (. 42)نةشارةزا دووضارى جةنطيَكى دةروونى دةبن".

يةكى شاز تةماشاى ون لةبارةى مةسةلةى لةشفرؤشى يةوة بةدياردةئينب خةلد
ناكات، ضونكة ئةو وةكو جؤريَك لةكاسبى و بازارِ و جؤريَك لةطروثى كؤمةآليةتى 
ناساندووة و بةجؤريَك لةكاولكارى ذيانى ثيَناسةكردووة، ئةويش نةمانى مؤرِالَة 
كة سةردةمانيَك ثيَوةر بووة لةنيَو خةلَكدا، بؤية لةشفرؤشى دةبيَتة هؤكاريَك بؤ 

كؤمةآليةتى كة ئاين زةمينةى بؤ خؤشكردووة، تائةو  وةندىنةهيَشتنى ثةي
شار الديَى تيَكدا و هةميش  ،جيَطةيةى كة باس لةو تيَكدانة دةكات كة هةم شار

لةهةردوو بوارةكةدا كة دابرِانيَكى ذيانى كؤمةآليةتى  مرؤظخؤى تيَكداوة، يةعنى 
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لةريَطةى جوطرافى و ثةيوةنديية هةمة ضةشنةكانةوة درووستكردووة، بةخةيالَى 
خؤى خؤشبةختى هيَناوة بؤ خؤى كة ثارة يةكيَك لةهؤكارةكانة، كةضى بةزيانى 
خؤى طةرِاوةتةوة و دةلَىَ " ريَرِةو و شيَوازى ذيانى شارستانى لةئةجنامى ثارة و 

وازى ذيانى شارستانني، ئاسودةيي، ئةم دووةش خؤيان دةرةجنامى شيَ
هةريةكةيان ريَطة بؤ ئةوةى تريان خؤشدةكات، وةىلَ نائاسايشى لةبارودؤخى 
ذيانى مةدةنى، ئافرةتان، خؤشطوزةرانى تةرةفى لةرِادةبةدةر، الوازى 
كاريطةرى ئاين، نةبوون يان الوازبوونى دةمارطريى، ثشتبةسنت بةخةلَكانيَكى 

تةرطةليَكن لةطةلَ يةكرتيدا بؤ تيَكدان و نامؤ بؤ خؤثاراسنت، ئةمانة فاك
ئةم ديارةدةية و دياردةي ديكةش كة (. 43)كاولكردنى شار هةماهةنطن". 

تةشةنةي سةند و بوو بةهؤكارى ئةو ثيَكدادانةى لةنيَوان الدىَ و شارى ئةوكات 
هةبوو، هةلَبةت ئةمة هةم كردار و هةم ثةرضةكردار بوو، واتة ئةوانةى كة لةالديَ 

دةهاتن بؤ شار بةنيازى ئةوةي كار بكةن، لةاليةن شارنشينةكانةوة طالَتةيان  وة
دينار روبعيَك  3ثيَدةكرا، بؤ منوونة وةستاكارةكان بة الديَيةكانيان دةطوت، بة 

كةم كار دةكةى كة ئةم نرخة نيية لةبازارِ، ئةوانيش ضونكة نةيانبيستووة، 
و رةشة عةشايةر و  16ي هؤقة توورِة دةبوون، يان ثيَيان دةطوتن دةشتةك

  . هتد

بةآلم بةثيَضةوانةشةوة هةمان دميةن بوو، وةختيَك شارى دةضوونة طوند بةهؤى 
ئةوةى دةست و ثةجنةيان لةطةلَ موفردة و ذيانى الديَ نةرم نةكردبوو، 
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و ثانتؤلَ لةثىَ و الق رووت و  الديَييةكان طالَتةيان ثيَدةكردن و بة بيَجامة لةثىَ
و شارستان و دةيان ناو و ناتؤرةى ديكةيان ليَدةنان، يان طةرميانى بة وور فس

كويَستانيان دةطوت بةفر فرؤش و كويَستانيش بة طةرميانيان دةطوت، ئةوة 
ئةطةر سالَيَك طا طوى نةكرد بةضى ئاطر دةكةنةوة و هتد، هةلَبةت ئةم كردار و 

    .ثةرضةكردارة تا ئيَستاش لةهةندىَ شويَن ماوة

وباسيَكى تر كة بريمةندةكان زؤرى لةسةر دواون مةسةلةى ثةيوةنديية قسة
لةبوراى عةقلَ و جيَطةى بوون، عةقلَ لةنيَو شار و هةروةها بزربوونيشى 

يةكى ديكة ذيانى كؤمةآليةتى بوو، بؤية بوو بةكةرةستةى طفتوطؤلةاليةكى تر، 
لةئةطةرة  سؤسيؤلؤذيستةكان، هابرماس يةكيَك لةو بريمةندانةية كة باس

كراوةكان دةكات لةبةردةم ذياندا و دةلَىَ" ماناى ئةطةرى كراوةيى هةية، زياد 
لةوةى ماناى ديفاكتؤ بطةينيَت، ئةو طرميانةي بوونى دةكات، بةآلم طرةنتى ئةوة 
نادات بةشيَوةيةكى بةردةوام لةسةر زةمينى واقيع بةرجةستةبيَت، هةرلةبةر ئةم 

يان عةقالنيةتى شاراوة دةكات، ئةمةش آلنيةتعةقهؤكارةشة، باس لةيةدةكى 
دوو دةرةجنامى طرنطى ليَدةكةويَتةوة، يةكةميان ئةوةية تيَرمى كردةى 

ئةوة بؤ دةرِةخسيَنىَ تائةو ثةيوةندى بةمانا ثؤزةتيظةكةى، دةرفةتى 
نيةتةى مؤديَرنيتى لةهةناوى خؤيدا آلشاراوةية قوتارى بيَت، ئةو عةق نيةتةآلعةق

، دووةميشيان ئةوةية كة ضةمكى عةقلَى ثةيوةنديطةرايية، بوارى هةلَيطرتووة
تازةكردنةوةى تيورياى رةخنةيى قوتاخبانةى فرانكفؤرتى داوةتىَ، ئةو تيؤرانةى 
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(. 44)بةشيَوةيةكى تايبةت هةريةك لةئادؤرنؤ و هؤركهاميةر هيَنايانة ئاراوة".
ةكان لة ريَطة ؤظمرليَرة ماناى ثةيوةنديطةرايي بةو شيَوةية هاتووة كة 

بةيةكطةيشتنةوة لةرووى كؤمةآليةتييةوة شارى هاوبةش بونياد دةنيَن، ئيدى 
ئةم تيَكةلَبوونة دةبيَتة هؤكارى تيَكشكاندنى قةيدوبةندة درووستكراوةكان كة 

  .لةريَطةى ئاين و كولتوورى داخراوةوة بةرهةمهاتوون و كاريان ثيَدةكريَت

نةوةى ى كراةطةرئةسةمليَنىَ، ئايا ضةند دةتوانىَ عةقلَ ليَرةدا كاريطةرى خؤى د
بوونى راوانو ف كؤمةلَطة لةهةر كايةيةكدا بؤضى دةبيَتة هؤكاريَك بؤ ثيَشكةوتن

ةك نت، تيؤرةكانى فةلسةفةى كؤمةلَناسى، بةتايبةتى تيؤرةكة واقيبني بيَ
ى ةكانخةيالَيَك كة بةرجةستةبوونةكةى مةحالَ بيَت، وةكو ضؤن كؤمةلَط

ة اواوهةآلت نةيانتوانى لةريَطةى ضةمكة فكريي و ئةدةبيةكانى رؤذئرؤذ
ةرطا وة دكؤمةلَطةيةكى نوىَ بةرهةمبهيَنن، يان النيكةم بةئاسانرتين شيَ
 يتيَكشموو داخراوةكانى كؤمةلَطة بكةنةوة، يان كؤمةلَطة تيَبطةيَنن كة هة

كة  هتد، وان ييةكثريؤزة وةكو ئاين و ئةخالق و نةريت و ئاآلو سيمبولة نةتةوة
ة روةردة ثةنةتوانرا ماناى ئةوةبوو كة كؤمةلَطةكة لةبنةمادا بةو ئاراستةي

وور دةخؤى ية لنةكراوة، هةروةها ناتوانىَ ئةو كولتوورثاريَزى و سووننةتطةراي
 .خباتةوة و كةميَك لةطةلَ ئةوانى تر بطوجنىَ

هةلَبةت هةموو ثيَكهاتة نةتةوةيى و عةشائريييةكان سةرةتا لةطوندةوة طةورة 
بوون و دواتر هاتنة شار، ثيَشرت شار شويَنيَكى نامؤ بوو بؤ تايةفةكان، بةآلم 
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لةطةلَ سةرهةلَدانى ئيمثراتؤريةت و طةورةبوونى خيَزانة دةسةآلتدارةكان 
ن و بارةطاكانيان، ئؤرطانة ثيَويستيان بةشويَنى طةورةتر هةبوو بؤ ديوةخا

خيَزانييةكانى ضني، طؤرِان بؤ كؤمةلَةى دانيشتوانى حةزةرى، تاكو خؤيان ببينن 
كة هاوآلتى سةربةخؤن و خاوةنى عيززةت نةفس و بةرثرسياريَتني بةرامبةر 
شارةكةيان، بةلةبةرضاوطرتنى قةبارةكةى، بنةمايةك بوو بؤ شوناسى سةربةخؤ 

ةكان وةكو دةركةوتةيةك لةناو شار و دةولَةت و ضينة و بةشيَوةيةك لة شيَو
بازرطانةكان، ئةوانةى كة زؤرترين خةلَك بوون بؤ ئازادكردنى قةيدبةندى خيَزانى 

بةثيَى قسةى ماكس فيبةر بيَت سةرةتاي ريَطةى هاتنى طوند بؤ  (.45)طوندى".
ليَرةوة شار و دةسةآلت طرتنةدةست و بةدةستهيَنانى شوناس و هاوآلتى بوون، 

و بةم ستايلَة دةستيثيَكردووة، ئةطةرنا هةموو دةركةوتنى كؤمةلَطة كؤنةكان 
لةبنةمالَة و عةشريةتةوة بووة، هةروةك ضؤن سةرةتاي شارى كوردى و 

خزانى بنةمالَة ناودار و عةشريةتةكان عةرةبيش لةعيَراق و كوردستان، بة
شوناس بؤ شار دابني  دةستى ثيَكرد، هةر ئةوان توانيان وةكو ئةرستؤكراتى

  .بكةن، ئةمةش دوو رةهةندى هةية

ن رةهةندى يةكةم ئةوةبوو كة ئةوان لةترسى شؤرِشى جوتيارى طونديا
زى بةجيَهيَشت و زةوييةكانيان رادةستى جوتيارةكان كرد، ضونكة هيَ

ن، جاراكؤمةآليةتى طوندنيشينةكان فراوانرت بوون و دةستكراوةتربوون لة
  .ردبى شيوعى عيَرِاقى ثشتطريى جوتيارةكانيان دةكبةوثيَيةى كة حيز
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 ويَوةة، لةئةوةبوو كة بنةمالَة و عةشريةتةكان ضوونة شارةو دووةمرةهةندى 
، نةوةجاريَكى تر دةسةآلتيان طرتةدةست و جوتيارةكان كة خزانة شارةكا

كانى ريةتةعةش جاريَكى تر بوونةوة بة كؤيلةى ئاغاو سةرؤك خيَلَةكان، منوونةش
. بوون هتد جاف و زيَبارى و دزةيى و خؤشناو و هةمةوند و جبورى و بةياتى و

ؤيان ار خضونكة ئةوان توانيان لةطةلَ سيستمى حوكمى دةولَةت و ستايلَى ش
ةر ةشى سداب بطوجنيَنن و بةكةمرتين كات بنب بةشارستانى. بؤ منوونة ذيانيان

 ان و، لةمزطةوتةكدوو سيَكتةر كرد، سيَكتةرى خويَندن و خودا ثةرستى
رى ارةسةو ض كةنيسةكان وةكو ئاكرؤثؤلَ و رؤم، ئةمانة بؤ بؤنةكان و خويَندن
ى و كاسب ى وعوريف لةبرى ياسا، هةرضى سيَنتةرى شار بوو، بؤ ذيان و كارطيَرِ

ا ياس بازارِ بوون، لةهةردوو سيَكتةرةكةش سةركةوتوون، بؤية حكومةت و
   .ثشتيان طرتن

رِاست بةتايبةتى ئاغا و ثياوة خانةدانةكان دةستوورى خؤيان لةرؤذهةآلتى ناوة
نةطؤرِى، مةبةست لةدةستوور ئةوةية كة ذنان و منداآلنيان هةم بؤ خزمةتى 
خؤيان و هةم بؤ ميوانانى دوور بةكاردةهيَنا، بؤ منوونة كة ثياوان لةدةرةوةى 

ةبواية ذن و كض مالَ دةهاتنةوة بؤ ناخنواردن، يان لةكاتى دةستنويَذ شووشنت، د
و كورِى مالَةوة دةستشؤريان ئامادة بكرداية بؤ دةستشووشنت و ئةوانيش 
ئاويان بةدةست و ثيَياندا بكرداية و ثاشان خاولييان رادةطرت بؤ دةست 
سرِينةوة، ئةمة دابونةريتيَكى بؤ ماوةيى و طشتطريكراو بوو بةسةر زؤربةى مالَة 



95 
 

هاتنى بةلوعةى ئاو بؤ مالَةكان، هةر هةذارةكانيشدا، تائةو رادةيةى تاكو 
خانةوادةيةك ئةم نةريتةى بةكار نةهاهيَناباية، وةكو شيَوةيةك لةبيَرِيَزى 
بةرامبةر بة ثياو يان ميوان دةزانرا، بةشانازيشةوة ذنان دةستشؤرى بةويقار و 
جوانى مسيان دةكرِى و ئةطةر رةنطى بطؤرِاية، دةيانربد بؤ الى وةستاى 

ةرةوة و مسشؤر كة ئةطةر لةالديَكان نةبواية، دةيانربد بؤ شار، بؤية مةجنةلَ ثاك
ة هةر مابوو، يثيشةلةشارةكان تا نيوةى دووةمى سةدةى بيستةميش ئةو 

 .لةكةركوك بة قازان ثاككةر ناسرابوون

فيَرديناند تونيَز( كؤمةلَناسيَكى ئالَمانيية و تويَذينةوةى تايبةتى لةسةر ) 
نى طوند و شار كردووة، ئةو باس لةاليةنيَكى ديكةى ئةو جياوازى بنةمالَةكا

جياوازيية كردووة كة بنةمالَةى شارى ئةطةر لةتةنيشت يةكرتيش بن، واتة 
هةمان رةفتارى طوندى بكةن، بةآلم سرووشتيَكى تايبةتيان هةية كة بةهؤى 

وة طؤرِينى شويَنةوة نايطؤرِن، واتة لةشاريشدا دةست بةو هةلَسوكةوتةى خؤيانة
دةطرن، واتة حةرةم كة سةرايان هةبووة لةطوند، هةمان ستايلى ذيان بؤ 
ذنةكانيان دابني دةكةن، بةآلم لةشار بةهؤى ديزاينى ذوورى مالَةكانةوة جياوازى 
دةكةويَتة نيَوان ثةيوةندى ذنةكانةوة، دةنا ئةو حةرةم سةراية هةر دةميَنىَ، 

كورِةكان لة قوتاخبانةى تيَكةلَ بن،  هةروةها ناتوانن ريَطرى لة كض بكةن لةطةلَ
بؤية ئةم ستايلة لةطوندنيشينى بة نةشاز لةقةلَةم نادريَت، بةثيَضةوانةوة 
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لةشارستانى باشرت سيماى شار جوان دةكةن، ضونكة لة ئاغاواتةوة دةبن بة 
 .ئةريستؤكراتى و بونيادنانى شيوةيةكى ديكةى ذيان

ى شيَوة دى ون، تةنها لة رةفتارى طونئينكاركردنى طونديية تازة شارنشينةكا 
هةندانةية ةو رةكو لكارةكةيان نيية كة كشتوكالَ و بةخيَوكردنى مةرِو ماآلتة. بةلَ

ة ة ئةمؤى كى خشيَوازكة تايبةتن بةبينينى شارةوة كة سةرةتايةكى نويَية لة 
رى ةذاهةلَى . "بشيَوازيَكى ديكةى ياخيطةريَتى و ثيَكدادانى الديَى و شارنشينة

ةبىَ بيَ، شارى بةختيار رةنطة بةردةوام نةبيَت، ضونكة لةزةوييةوة دةردةض
ازة ارى تان شئةوةى رةطورِيشةى هةبيَت لة زةويدا، ئةمة وةكو ليَكضوونى نيَو
بؤية  ضيَت،د دةثيَطةيشتوو و طوند واية، ضونكة شيَوة ئةندازةييةكانيشى لة طون

يية ارى ئةو خةسلَةتة طوندخةلَك و دانيشتوانةكةى ناتوانن دةستبةرد
د، ة طونريَكن لبؤية تائيَستاش كؤمةلَيَك لةشارة نويَيةكان جةوهة (. 46)بنب".

اوةيى ى بؤميَكواتة تةنها كةظةرةكةيان شارةو لةناوةوة طونديني، ضونكة بةعةقلَ
ى و شار طوندييةوة تةماشاى دميةنة نويَيةكان دةكةن، ئةمةش خةلَكى تازة

ةلَة  مامزانىَدةدات، ضونكة سةرةتايةكى ناخؤشة طوندى كة نا كؤنة طوندى ئازار
ة، نييةوارستاى شار بكات، دةكةويَتة بةردةم طالَتة ثيَكردنى شتاكةكانلةتةك 

  .ارشئةمةش ثةرضةكردارى سايكؤلؤذى بةرهةمديَنيَتةوة كة دةبن بةدذة 

لةسةرةتادا وةكو ضؤن لة رؤذئاوا لةسةر دةستى خانةدان و ئةريستؤطرات و خوا 
ثيَداوةكان شار و ئةتةكيَتى شاريان درووستكردووة، ئاوهاش لةسةرةتادا 
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درووستبوونى شارى رؤذهةآلتى بةشيَكى لةسةر دةستى ئاغا و شيَخ و بنةمالَةى 
هتد درووستبووة، خؤجياكةرةوة و ثياوة مةزهةبيةكان و عةشريةتطةرى و 

كةوابوو نةريتى الديَيى ئاسان نةبوو فرِيَبدريَت و دابرِان لةطةلَ شاردا 
سةرةتايةكى قورس بوو، بؤية زيندوكردنةوةى ئةم عةقلَيةتة وةكو ذيَرخانيَكى 
كولتوورى بؤ ثالَثشتيكردنى دةولَةت و سيستمى حوكمرِانى هةر مابوو، ئةمةش 

اكان و ثياوانى كالسيكى طوندةكان، دواى ئةوةبوو كة دةرةبةط و ئاغ
بيَئوميَدبوون لةوةى ضيرت ذيانى خؤشطوزةرانى رةها بؤ ئةوان ببيَت، 
بةشيَوةيةكى تر رويانكردة شار و لةطةلَ دةولَةت دةستيان تيَكةلَ كردوو 
لةشاردا بةشيَوةيةكى تر لةدةزطاكانى حكومةتدا جيَطةى خؤيان كردووة، بةآلم 

ار و هةلَسوكةوتيان، هةمان دةستوورى كؤنى طوندى بوو كة لةناو مالَةوةدا رةفت
كاريطةرييان لةسةر مالَة هةذارنشينةكانيش دانابوو، تاكو الساييان بكةنةوة، 
ئةمةش وةكو رؤذهةآلتناس و عةرةب ناسى ئامريكى )جينيفر سكريس( لةبارةى 

تايبةتى ئاشكراكردنى ناوةندى مالَةوة و مانةوةى عةقليةتى طوندى لةشاردا، بة
لةوآلتانى وةكو توركيا و ميسر و ئيَران، كة لةنيَوانى سةدةى شانزة و هةذدة 
كارى كردووة و دةلَىَ "مانةوةى نةريتةكة و دابرِانيش لةو كالسيكييةتةى طوند 
بةرةو ذيانى شار، سةرةتا بؤ بةرهةمهيَنانى سةرخانيَكى نوىَ بوو 

ةثيَى ويستى ئةوانى تر نةك لةدرووستكردنى منونةيةكى ديكةى ذيانى شار، ب
السايكردنةوةى نةريتة طوندييةكان، بةلَكو جؤريَك لةالسايى كردنةوةى وآلتانى 
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كةنداو كة بؤ ماوةيى بوو، بؤ منوونة دووبارةكردنةوةى جل و بةرط بةثؤشتةتر 
و ديزاينيَكى نوىَ، هةروةها ديزاين و ستايلى خانوو لةكةرةستةكانى وةكو قورِ و 

مى شاخ بةبىَ كارطة، بؤ مةرمةرِ و ثةجنةرةى شووشة و كةرةستةى دار و بةرهة
و سةراوى شيَواز نوىَ كة لةدونياى ئةوروثى  طةرماوبيناسازى نويَى طرانبةها و 

باويةتى، هةروةها لةبرى سةرين و بةرِة و دؤشةك لةالدىَ، كورسى و قةنةفة و 
و  طةرماووةها ميَز و ضاى و قاوةخانة بةكةرةستةى نوىَ ى ئةوروثى، هةر

سةراوى نوىَ بةآلم لةدةرةوةى حةرةمى خيَزان و جياكردنةوةيان لةطةلَ ميوان و 
بةآلم ئةم نةريتة تاكو سةدةى بيستةميش هةرمابوو، (. 47)ثياو و هتد". 

بةتايبةتى كاريطةرى طوندنشينى لةسةر شارةكانى عيَراق، ضونكة ديوةخان 
كة بآلودةبيَتةوة و بةرهةمى دةبيَت، مةرامة رةسةنةكة بووة و لةويَوة طوتارة

ى شارسنشينى كارةكتةرئةمة دميةنة ناديارة طوندنشينةكةى شارة كة 
وةرطرتووة "ئيَستا ئيرت دةبىَ بضينة سةر ئةوةى ئةم فةندة ثيَشرت لةريَطةى 
رةجنى جوتيار و بةرووبومى بؤماوةيى باب و باثريان بوو، ئيَستا طؤرِا بؤ ئةو 

الَيةى كة لةريَطةى حيزب و هةنديَكجاريش دةولَةت و لةويَشةوة ثالَثشتيية ماتري
ئةم  (.48. )بؤ وةبةرهيَنان لةكؤمثانيا و سثيكردنةوةى ثارة لةدةرةوةى وآلت"

هاندانة ئةجيَندايةكة نةك لةكوردستان بةلَكو سةرةتا لةخيَلَةكان و بنةمالَة و 
كرد، بؤ ئةوةى هةرضى شيَخةكانى كةنداوةوة هات و ئينطليزةكان ثشتطرييان ليَ

زياتر لةريَطةى ئةمانةوة كةلَك لةو بةرووبوومة نةوتية وةربطرن كة لة ذيَر ضنطى 
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ئةواندايةدةستهةلَنةطرتن لةو خووةى كة خيَلَ و بنةمالَةكان و شيَخةكان 
لةكولتوورى كؤن و طؤرِينى بؤ شار، ئةولياى ضةلةبى كة ميَذوونوسيَكى كوردة و 

ؤى دياردةكانى بينيوة و يةكيَكة لةسةرضاوة طرينطةكانى لةهةوليَر بةضاوى خ
ميَذوو لةسةر هةوليَر، وةكو مةرجةعيَكى كؤمةآليةتيية كة تائيَستاش ئةو 
مؤركةى هيَشتؤتةوة لةهةوليَر و رةنطة دوو قوناغي ديكةى ذيانى شارستانيش 

ك و هةر مؤركةكةى ثيَوة دياربيَت، هةلَبةت ئةم حالَةتة كؤمةآليةتيية لةدهؤ
هةندىَ ناوضةى ديكةى شارةزوور و بنةمالَةيةى لةثشدةر و جافةكان بةتايبةتى 
هةية و هةمان تةرزى ذيانة لةطةلَ سياسةت و شارستانى يةتايبةتى كة خؤيان 

  .طوجناندووة

بزاوتنى رؤلَى بنةمالَة و عةشريةت لة نيَو شار و سيستمة كارطيَرِكييةكةى، زياتر 
ة خستنةوةوة هةبووة، ئةمةش لةكويَوة سةرضاوةى ثةيوةندى بةمانةوةى وةض

طرت و دةستى ئاوةآلكرا، ئةوكاتةى كة بةياسا و بةزمانى ئاينى، ريَطةدرا كة 
هةموو كةس مافى ئةوةى لةطةلَ بنةمالَة و ريَساى كؤمةلَطةكة و قةوارة 
 نةتةوةيى و ئاينيةكةى خؤى بذى، ريَطةدرا هةموو زؤنيَك  يان طةرِةكيَك هةلَطرِى
ناوونيشانى عةشريةت و بنةمالَةكةى خؤيان بن و بةوةش بناسريَن، ضونكة 
بةبرِواى دةولَةتة بندةستةكان كة لةاليةن كؤلَؤنياىل نويَيةوة بةرِيَوةدةبريَن، 
بةهةمان ستايلَى كؤنى طوندى خؤيانةوة بةردةوامى بةسيستمى شار بدةن، 

كةوة طريَدةدات و ليَناطةرِىَ هةروةها ئةو واقيعييةتة لةبري نةكةن كة ئةوان ثيَ
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ئةو ماتريالَة بآلوبيَتةوة كة دواتر دةولَةت نةتوانىَ كؤيان بكاتةوة، بؤ مةرامى 
سةربازى و جةنطى جياواز. هةروةك ئةوةى ئةم ستايلَة لةهةريَمى كوردستان 
لةبةشيَك لةوآلتانى عةرةبى و وآلتانى ئةوروثاى رؤذئاوايى هةية، كة ثيَيان 

   .آلتانى ثامشاوةى سؤظيةتى كؤندةطوتريَت و

ؤن و كاغاى و ئ لةبةرامبةر ئةو هاوكاريية ماتريالَيةى دةولَةت و حيزب بؤ شيَخ
اىل اتريمبنةمالَة و هتد، ئةو شيَوة بةشداريية سياسيةية كة هةم لةرووى 

 ما بؤينتييةوة و هةم لةرووى سةربازى و ميليشياو و هةم وةضةكانيان ئمرؤي
ترى  يةكىكةنةوة و دةولَةمةنديان دةكةن، سةبارةت بةشيَوةحيزب زيندوو دة

ر و كى زؤكيَبةشداريكردن لةخةباتى ثارلةمانى، ئةم خيَآلنة بةهؤى ئةوةى خةلَ
بيَك ؤ حيزبكةن موريد و ثياوى خؤيان نزيك و خومان و هتد لةطةلَيان ئينتيما دة
ى زبةكةحي ئةو وةكو وةبةرهيَنان و كةلَك وةرطرتن لةذيانيَكى رةفا لةاليةن

 لةثارلةمان دةردةضيَت، بةطرينتى بةكؤ دةنط دةدةن بةحيزبيَك كة
  .هاوكارييةكةيان ليَنابرِىَ

هةلَبةت ئةم ئينتيمايةى شيَخةكان بؤ دةولَةت و سياسةت و حزب و بةو 
تا  1956شيَوةية، لةويَوة سةرضاوةى طرتووة كة ئةوان دةيانهةوىَ وةكو سالَى 

دانى نةبن، وةختيَك شؤرِشى جوتياران بةهاوكراى دوضارى سةرطةر 1958
حيزبى شيوعى عيَرِاقى كرا، ئاغاكان بةناضار روويان لةشار كرد و جاريَكى تر 

انيَكى شارستانى يان بوونةوة بةثياوى دةولَةت و دةسةآلت و شيَوة ذي
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و جاريَكى تر خؤيان لةخةلَكى هةذار و تازة هاتوو بؤ شار جودا  دةستةبةركرد
دةوة، جا بةخؤجياكردنةوةى لةريَطةى بةجلوبةرطةوة بيَت، يان لةريَطةى دةكر

طؤرِينى ديزاينى مالَ و تةالر يان شيَوةى كار و هتد، ئةمة بةشيَكى جةنطى فكرى 
ثيَشكةوتووخوازى و ضةثطةرايى بوو لةاليةن نةوةى ئاغا و طوندنشينةكانةوة 

ةطةرِيَتةوة كة لةسةردةمى بةرةو ذيانيَكى نويَى شارستانى، ئةمةش بؤ ئةوة د
شؤرِشى كالسيكى دواى سؤظيةتةوة هات كة زةوى جوتيارة بةناو ئاغاكان 
ئازادكران و دران بةجوتيارانى بيَدةرامةت، ئةمة ثةرضةكردارى درووستكرد، بؤية 
ئيَستاش ثامشاوةى قينةكة ماوة و بةرهة نرخيَك و ستايلَيَك بيَت خؤيان 

ةوة، بؤ منوونة بةطةكانى جاف لةطةرميان و لةخةلَكى ئاسايى جودا دةكةن
دزةييةكانى هةوليَر و زيَبارييةكانى ئاكرىَ و سندييةكان و دؤسكى يةكانى دهؤك 
و دةرةبةطةكانى ثشدةر و هتد، تائيَستاش وةكو خةلَكى ديكة دةذين، هةروةكو 

و  ىثيشةسازضؤن ئاغاكان دواى هاتنيان بؤ شارة تازةكان، دةستيانربد بؤ 
 ة. كى ديكة ذيانيان كؤنرتِؤلَ كردةوةكانيان خستة بةرخويَندن و بةشيَوةيةمندالَ

  

لةكاتيَكدا كة ئةم هةموو خالَة ناكؤكة لةنيَوان شارنشني و طوندنشينيدا هةية و 
نةتةوة يةكطرتووةكان نووسراويَكى  1945دةبوو كؤنرتِؤلَ بكريَت، "سالَى 

زيَرِ بوو، بةهؤى بوونى ئةو هةموو  ئاراستةى غانا كرد كة ئةوكات ناوى بيابانى
عةشريةت و بنةمالَة و ئاينة جياوازانةوة كة كيَشةى درووست كردبوو، 
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كةس دةبوون، لةكاتيَكدا ساآلنةش زياديان  4333000دانيشتوانةكةشى 
دةكرد، كةضى كيَشةكانيان هةر مايةوة و خةلَكةكةش لةترسان دةخزانة نيَو 

ى كردوو و قةبيلةكان و بنةمالَةكان ئةو شارةكانةوة، بةآلم دواتر طةشة
شويَنانةيان جيَهيَشت كة بؤ فرؤكةخانة و وةزارةت و ضارةسةركردنى قةيرانى 

بةآلم لةشارة (. 49)نيَشتةجيَبوون دةبوون، بؤية ئةو ملمالنيَية نةما لةغانا". 
ةكانى بةشيَكى زؤرى وآلتانى رؤذهةآلت، تائيَستاش ئةو ملمالنيَية هةر ودواكةوتو
 ماوة.  
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  تايبةمتةندى دميؤطرافيا

 

ميَذووى دامةزراندنى شار ئةوةمان بو دةطيَرِيَتةوة كة ذماةرى دانيشتوان ثيَشرت 
 مرؤظلةرِووى كةم و زؤرى و ريَذةييةوة سةبارةت بة بةشداريكردنى 

لةدرووستكردنى شار ثةيوةندى بةذمارةوة هةبووة، بةآلم دواتر بوو بة 
موخةييةماتى ثةناهةندةكان، ض ئةو طوندنيشينانةى كة ئاوارةى كيَشة 
كؤمةآليةتييةكان بوون، ض ئةو ثةناهةندانةى لة ئةجنامى جةنطةوة هاتبوونة 

كة ديار نةما، شار، بؤية ذمارةى راستةقينةى شارنشينى بوو بةوةهم و واقيعيةتة
ئةمةش واى كرد كة سةرضاوةكانى وةكو خةستةخانة و ثؤليسخانة و دةزطاكانى 
ميديا، ناوجةرطةى شاريان وةكو جةنطيَكى ناديار وةسف دةكرد، ضونكة ئةوان 
بةو ذمارة زؤرة رانةهاتبوون لةطةلَ خةلَكيَكى زؤرى هةمة كولتوور و ئاين و 

 100كاتةى كة ذمارةى دانيشتوانى شار لة نةتةوة و زمان و شيَوةزار بذين،"ئةو
كةس تينةدةثةرِى لةنيوةى يةكةمى سةدةى شانزةهةمى ثيَش زانينى بوو، 

( هةزار كةس طةشةى كردوو  65تاكو  32لةنيَوان )  1872ئةمة لةسالَى 
و هتد لةرؤذئاوا". ثيَنج زاراوةى سرتاتيذيةتى دةولَةت سةبارةت  1890لةسالَى 

ريَطةى منوونةيةيى هةية، ئةويش لةشويَن و كاتدا ديارى بةطةشةسةندنى شار 
دةكات، بؤ ئةوةى بتوانىَ هيَزى شةرِكةرةكان لةدةستكةوتى خؤيدا 
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بةرهةبهيَنيَتةوة، بةتايبةتى ئةو هيَزة دذةى كةريَطةى بةثةناهةندة داوة، 
نيشتةجيَ بن لةو شارانةى كة دةولَةت بؤ طؤرِينى دميؤطرافياكةى هةنطاو، يان 

 _1780نى سرتاتيذى هةبووة بؤ طؤرِينى، ئةمة بريكردنةوةى سالَةكانى )ثال
( كارل فؤن كالوزظتز بوو، ئيَستا ئةمة وةكو منوونةيةكى نوىَ لةرؤذهةآلت 1831

شتيَكى نويَية بؤ دياريكردنى وةسفيَكى نوىَ بؤ شارى مؤديَرن كة دميؤطرافيا 
شتيَكى مةترسيدارة، مةرجى سةركةوتنى شارة، بةآلم بؤ هةندىَ نةتةوة 

مةسةلةى طؤرِينى دميؤطرافيا بؤ هةريَمى كوردستان يةكيَكة لةو منوونانة كة 
دميؤطرافيا خةريكة توشى شؤكى دةكات، منوونةش ئةو شويَنانةية كة لةرِووى 
زمان و كولتوورةوة ملمالنيَى تياكردووة و ماوة و لةرووى جوطرافياوة مةترسى 

مةبةست لةو شويَنانةية كة لةبارى سياسي و لةدةستدانى هةية، هةلَبةت 
ميَذووييةوة سةر بةجوطرافياى كوردستانن و لةرووى ياسايى و دةستووريةوة 
هيَشتا دةستنيشان نةكراون و ضارةنووسيان ديارنيية ضؤن دةبىَ، ئةمة 
جطةلةوةى كة شويَنيَك هةبيَت تايبةت بةكولتوور و ئاينيَكى وةكو مةسيحيةكان، 

ويَتة بةردةم مةترسيدارترين كارةسات، ئةويش ضؤلَكردن و خةريكة دةكة
ثةرتةوازةبوونى مةسيحيةكانى بةرتللة و تركيَف و هةندىَ ناوضةى شارةكانى 
موسلَ وبةغداد و خوارووى عيَرِاقن كة ئاسةوارى ميَذوويى كريستياني و كلدان و 

ان كوردستان ئاشوريةكانن و ئيَستا ذيان سياسةت ديارى دةكات، ئةوان ناضارن ي
    .هةلَبذيَرن، يان سةربة بةغدا بن، ئةمة بةشيَكة لةمةسةلةى دميؤطرافيا
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 ةيةك،ةتةودؤركهايم بواريَك بؤ فةزاى ثارضةيةك زةوى رةخساندووة كة هةر ن
يَى ن بةثكةيايان عةشريةتيَك يان بنةمالَةيةك جيَطةى خؤيان كرؤدتةوة، هةرية

وةى طدانةدميوطرافيايان قبول كردووة، ئةمة رةنضرِى دانيشتوانى ناوضةكة 
يلة بةسةر روحييةتى ستايليَك لة شارنشينى هةية، ريَكخستنى ئةم ستا

لى ستاي ةمانكؤمةآليةتيية بةرهةمهاتووى ثيَداويستييةكانى شارنشينيية يان ه
راوى ريَدططوندى رابردووة، ئةمة ثرسيارةكة نيية، بةقةد ئةوةي ثرسيارةكة 

وة كةمةردن و مانةوة و طةياندنى كؤمةآليةتيية، بةآلم بةالنيبآلوةثيَك
   . يييةتدميوطرافيايةكى نوىَ دةنةخشيَنيَت كة برتيية لةطروثيَكى كؤمةآل

ئةطةرضى ضةمكى شارى نوىَ كة مانايةكى جياوازى وةهاى نةبوو لةطةلَ شارى 
حكومرِانى كؤن، تةنها ئةوةبوو كة ستايلَى كولتوورى و دميوطرافيا و سيستمى 

هةمة سةريهةلَدا و بةتايبةتى ئةوروثا  19طؤرِا، لةسةرةتاى سةدةى 
دةستثيَشخةر بوو، "ثانتايى شارة نويَيةكان دةتوانىَ بطؤرِبيَت: لةضةند هةزار 

هةزار كةى  500كةسةوة وةكو شارة سةرضاوةييةكانى كةنةدايى بةهارستانى 
هاندا تا زياتر  لةيةك مليؤن سفةةلةدةوروبةرى ئهةزار كةسى  300فوالدشارى و 

ئةمةى  (.50)كةس لة ثايتةختةكان يان لة شارة نويَيةكان طةشة بكات". 
سالَ لة كةنةدا و فةرانسة و بةريتانيا و هؤلَةندا،  12خوارةوة ئاماريَكة لةنيَوان 

هةزار كةس  500تاكو  100شارى مةزن خولَقاوة كة دانيشتوانةكةى سةرةتا 
راوان بووة، بةآلم بةهؤى ئةوةى زاوزىَ لةئةوروثا كةم بووة، بوونة، دواتر زؤر ف
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ريَذةكةيان دابةزيوة، بؤية سيستمى ئةوروثا دةسيت برد بؤ زيادكردنى ريَذةى 
دانيشتوانةكةى لةاليةن بيانييةوة، هةروةها ريَطةيان ثيَدان خؤسةرى بذين و 

ارة نويَيةكان خاوةنى ئةجنومةنى ثارلةمانى و شارةوانى خؤيان بن، هةروةها ش
 ئابوورىلةبارى ئابورييةوة ميكانيزمى تايبةتيان هةية بؤ طةشةسةندنى 

ةندى ذيانى هاوآلتيانى، ريَطةدان بةكرِينى ئةو متشارةكةيان، هةروةها تايبة
  .زةويانةى كة مولَكى حكومةت، يان بةخشينى بةتويَذو ضينةكانى كؤمةلَطة

كة لةدوورى شارى مةزنن و لةثةراويَزى شارى نوىَ كةلَكوةرطرتنة لةو زةوييانةى 
ةكانن، ستايلَيَكى ناحكومةتيية كة كؤمثانياكان بةهاوكارى يشارة ثيشةسازي

دةولَةت بونيادى دةنيَن، بؤية هةموو دميوطرافياى جياية و فرة نةتةوةية و 
بةئاسايى وةردةطرييَت، هةم فرة ئاين و مةزهةبة و كولتوورة، هةموو ثاراستنى 

و ريَطةثيَدراوة بةبىَ خيَزان بذى، بةبىَ ئةوةى هيض سانسؤريَكى تاكةكةسة 
كؤمةآليةتى لةسةر بيَت، بؤية هاوسةنطييةكى تةواو لةرووى كؤمةآليةتى و 
هيَمنييةكى فرة لةفةزاى شارةكة بةرقةرارة، ئةم تايةمتةنديةش لة طريَبةستى 

وآلتييةكانى ئةم ئاسايى نيَوان هاوآلتى و كؤمثانيا نووسراوة، بؤية ضاالكى ها
شارة نويَيانة فراوانرت و بةرضاوترة لةشارة مةزنةكان، بةوثيَيةى تومخة 
سةرةكى و جيَطر و جيَطةوتةكانى كولتوورى سرِاونةتةوة، بةبىَ ئةوةى هاوآلتى 
سادة كارى بؤ بكات، هيض نةبىَ سرووشتى ئةو شارة نويَيانة لةبارتر و 

رةبالَغن، هةروةها بوونى سةنتةرى طوجناوترن لةشارة سةنتةرييةكان كة قة
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خويَندنى باآل، واتة زانكؤى بةناوبانط. بوونى ئةو جياوازيانةى كة دةبيَتة 
جيَطةى سةرنج راكيَشانى طةشتياران، يان هيض نةبىَ بوونى دياردةي زؤنى 
تايبةت بةنةتةوة و كولتوورة جياوازةكان، تاكو هةم ببيَتة جيَطةى طرينطيدانى 

بيانييةكان، يان ببيَتة جيَطةى سةرجندانى طةشتيار، بؤ منوونة  خاوةن ناسنامة
لةهةردوو وآلتى فةرانسة و بةجليكا، شويَن هةن تايبةت بةضينيةكان و ثاكستانى 
و هيندييةكان، يان عةرةبةكانى وةكو جةزائري و مةغريب و ميسرى. ئةم حالَةتة 

ناسنامةكان و  ئةطةرضى رةخنةى ليَطرياوة كة دةبيَتة هؤى جياكردنةوةى
ناسيوناليستة توندرِةوةكان، يان دةبيَتة هؤى ثةيوةست نةبوونيان بةسيستمى 
دةولَةتةوة، بةآلم دةولَةت بةبىَ طويَدان بةرةخنة لؤذيكييةكان لةاليةن 
بريمةندانةوة، بةردةوام بووة تاكو سةدةى بيست و يةك، بؤية ليَرة بةدواوة كة 

تى فرة ناسنامة و كولتوردا ناطوجنيَت، ئةم سيستمة لةطةلَ لؤذيكى دةولَة
    .دوورنيية هةلَبوةشيَتةوة

هةلَبةت ئةو طروثانةى كة خةريكن لةريَطةى سياسييةوة شار فراوان دةكةن، 
زؤرن و نهيَنني، لةوانةش نووسينطةكانى كرِين و فرؤشتنى زةوى و زار و خانوو و 

ة، ثالندانان يةكيَكة لةو خزمةتطوزارييةكانى ترن كة ثةيوةندييان بةشارةوة هةي
هؤكارانةى كة شار بةثيَى ثالنى ئةندازةيى فراوان دةكات و هةموو ئةو رةطةزة 
كؤنانة لةناو دةبات كة سيستمى كؤن بةرهةميهيَناوة، وةكو ثيَكةوة 
درووستكردنى خانوو و زةوى و زار و بازارِ لةاليةن ضةن بنةمالَةيةكةوة و 
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طةرِةكيَك لةاليةن هؤزيَكةوة، كؤمةلَيَك خزم و درووستكردنى شارؤضكةيةك، يان 
دؤستى نزيك لةيةكرت كؤمةلَطةيةك ثيَكدةهيَنن بةبىَ ئةوةى دةولَةت بزانىَ ئةمة 
تيَكضوونى دميوطرافياية بةرووة شارستانييةتةكةى، ئةمة تةواو لةئيَستادا 
 دميؤطرافياى شارى كؤرِيوة، منوونةش ئةو طوندانةية كة كؤمثانياكان وةكو
شارى ستاندار لةروى بيناسازييةوة درووستيان دةكةن و بؤ هةر كةسيَكة كة 
دةتوانىَ بةشدارى بكات و لةوىَ نيشتةجيَبيَت، بةبىَ ئةوةى بزانىَ كىَ جريانيةتى 
و كىَ بةشدارى لةو شارؤضكةية دةكات، ئةمة جطةلةوةى بةهؤى بىَ ثالنى 

ةموو ئةو شويَنةوارانة كولتوورييةوة بؤ ثاراستنى ئاسةوارى كؤنى شار، ه
تيَكدةدريَن و دةكريَن بة شارى مؤديَرن كة لةدوو رووةوة زيان بةكوردستان 
دةطةيَنىَ، يةكةم شويَنةواريَكى ميَذوويى لةناو دةبات وةكو سيمبوليَكى شارةكة 
كة دةكريَت بؤ بةدةستهيَنانى باج كةلَكى ليَوةربطرييَت، لةاليةكى ديكةشةوة 

  .تيَكدةدات سيماى كؤنى شارةكة

ثيَكةوةذيانى نةتةوةكان و مةزهةبةكان لةهةموو روويةكةوة مةسةلةيةكة لةاليةن 
ى توندى لةسةر دةكرىَ، تائةو طفتوطؤمةزهةب و ناسيوناليزمةكان و راسيزمةوة 

شويَنةى كة جارى واهةية لةشويَنةوار و عةالمة و دميةنة سرووشتى و 
انى خةلَكى بيانى دةدات، دةستكردةكانةوة سةرضاوة دةطريَت و نيش

لةكوردستان و عيَراق، خةريكة زؤربةى شويَنةوارةكان دةشيَوينرىَ و سيمبولة 
كؤنةكانى سةردةمى عومسانلى و عةباسيةكان سةرهةلَدةدةنةوة، درووستكردنى 
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طومةت و تةالرى سةر بةكؤنى دةرةوةى كولتوورى كوردى و كلدانى و تةنانةت 
 18و  17لةكاتى خؤيدا " لةثاريس لةسةدةكانى  ئاينةكانى تر. ئةم حالَةتة

هةبوو دذبة يةهوديةكان، وةختيَك بةياساش ضارةسةر نةكرا لةثاريس و تةنانةت 
تةالرسازى و ئاسةوارى ئاينةكانى تر و نةتةوةكانى تر هةبوو كة دةمارطرذى 

 (. 51)ناسيوناليزمى فةرانسايى بوو" 

شار وةكو مالَى خؤى تةماشا نةكات،  مرؤظشويَن يةكيَكة لةو هؤكارانةى كة 
ضونكة شويَن طةورةترة لةدةسةآلت و ئريادةى تاك دةردةضيَت لةاليةك، 
هةروةها دةولَةت و سيستم و حكومةت هةية بؤ ثاريَزطاريكردنى لةئةمنيةت و 
ثاكوخاويَنى و ريَكخسنت لةاليةكى تر، بؤية رةنطة لةذووريَكى وةزيفةى كاردا 

يدا فةرمانبةريَك ذوورةكةى خؤى خؤشبوويَت، بةآلم هيَشتا وةكو لةبةرِيَوةبةرايةت
مالَةكةى نيية، "سرووشتى مالَى رؤذهةآلتى ياخود مالَى وةزيفى يان سرووشتى 
مالَى بةكؤمةلَ، ئةو سرووشتةية كة هةمان ئةو ماآلنةى لةسةرة و لةكولتوورى 

الَيَك هةلَطرى خؤرئاوايى و ئةفريقى و ضينى و ذاثؤنى و هيندى، كة هةموو م
تايبةمتةنديَتييةكى جياوازى ذياريية، سيماى جياوازيش ئةوةية كة وادةكات 
لةسةرجةم كولتوورةكاندا زيندوو بيَت، بةلَكو طةرموطورِ و هؤطرانة بيَت، تةنانةت 
لةجياوازترينى كؤمةلَطةكاندا لةمنوونةى كؤمةلَطة ثيشةسازية سةرةتاييةكاندا، 

ة ثيَويستة ئاطامان ليَى بيَت بريتيية لةرةهةندى بةآلم شتيَكى طرينط هةي
ميتؤلؤذيانة لةهةموو يةكيَك لةشيَوةكانى مالَ و كار و بةشداريدا هةية، بؤية 
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يةكيَك لةئةركة بنةرِةتييةكانى ليَكؤلَينةوةكانى شار، بريتني لةشيكارى 
ر سرووشتى ئابوريانةى كاريَكى نيَوان مالَ و كةسى نيشتةجيَى، بةوثيَية شا

لةطوندةوة هاتووة، ثةيوةنديطةىل مالَيانةى هاوشيَوةش بونياد دةنيَت، بةآلم 
هةر فاكتةرى ئابورية طؤرِاوةكانى كار دةضنة ناو ئةم بونيادةوة، يةكسةر 
ضةمكى مالَ طؤرِانى بةسةردا ديَت، ئيدى مالَ تةنها دةبيَتة شويَنى 

ة و يانة و شةقامةكاندا نيشتةجيَبوون، ئةركةكانى بةسةر شويَنى كار و قاوةخان
ليَرةوة لةو (. 52)دابةشدةبن، ئيرت طونديبوون مالَ كؤتايى ثيَديَت".

تيَطةيشتنةوة تيَدةطةين بؤضى شارنشني طونديبوون مالَ وةكو شويَن تيَكدةدات 
و هيَواش هيَواش دةبيَتة كائينيَكى شارنشينى و هةموو ثةيوةندييةكانيشى 

جياية كة ثيَشرت لةنيَو رةزو و باخ و شينايى و دةطؤرِىَ، ضونكة شويَنى كارى 
كشتوكالَ بووة، ئيَستا لةنيَو وةزيفة ئةطةر حكومةتى بيَت، لةنيَو قاوةخانة و 
ضيَشتخانة ئةطةر لةكةرتى تايبةت كار بكات، بةآلم ئةركى ئةجمارةى قورسرت 
ت دةبيَت كائينى شارنشينى، ضونكة شوناسيَك وةردةطرىَ لةزؤر اليةنةوة دةبيَ

بةرطرى لةو شارة بكات كةثيَشرت قةوزارةيةكى بضووك و كولتووريَكى بضووك و 
شويَن و سنووريَكى بضووك و خةلَكيَكى كةم بوون لةقةوارةكةدا، ئيَستا قةوارةكة 
طةورةتر بووة، دةبىَ لةبةردةم بيانييةك بةرطرى لةثاكوخاويَنى و ريَكخستنى 

، يةكيَكيان كارةكتةروازى نيَوان دوو شار و كولتوورى شارةكة بكات، ئةمةي جيا
طوندنشينى و ئةويرتيان شارنشني، بةآلم بؤ خةلَكى شارنشينى كوردستان كة 
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تازة خةريكة دارة دارة دةكات بةرةو شارنشينى هةنطاو بنيَت، هيَشتا 
جياوازييةكى ئةوتؤى نيية، لةبةرئةوةى هيَشتا مالَى جودا نةكردؤتةوة و 

ؤرى خةلَك لةحكومةتدان بةمولَكى خؤيانى نازانن، ثاك و لةوةزيفةشدا كة بةشى ز
خاويَنى شار بةالى تاكى كوردييةوة مةسةلةيةكة سثيَردراوة بةكةسانى تايبةت 
كة كريَكارى شارةوانيية، كةواتة دةبىَ ئةو كريَكارة هةميشة بةدواى 

ةكانى ترةوةبن، بؤ ئةوةى شار ثيس نةبيَت و ثاشةرِؤى ئةوان كارةكتةر
طرنةوة، باشرتين منوونةش ثيسكردنى ئةو ذينطةيةية كة سةيرانكةر و هةلَب

خةلَكى لةكاتى وةرزى بةهاردا ضى بةسةر سرووشتدا دةهيَنن و ضؤن ثيسى 
دةكةن، ئةمة دةليلى ئةوةية كة ستايلَى شارنشينى كوردى بةمالَى خؤيانى 

ةضى بؤ نازانن، هةلَبةت ئةمة لةسةرانسةرى عيَراقدا هةر بةو شيَوةيةية، ك
جوانكردن و ريَكخستنى مالَى خؤيان، زؤر طرينطى بةثاكوخاويَنى دةدةن و 
ديزانى مالَةكة ناوبةناو دةطؤرِن بؤ شيَوةيةكى تر كة لةبنةرِةتدا ديزانةكة 

  .خؤمالَى نيية

سةبارةت بةريَكخستنى شار لةئةمنيةتةوة تابةرثرسياريَتيةكانى تر، دراوة 
وو ئةمنييةتيَك لةئةستؤى ئةو ثياوانةية و بةثياوانى ئةمنى، كةواتة هةم

شارنشني ثةيوةندى بةو بةآليةوة نيية، لةكاتيَكدا ئةمة ئةركى كؤمثانياية، 
سيكؤريتى بثاريَزيَت وةكو مولَكى طشتى، ئةم وةزيفةية بؤ ثياوانى ئةمنى، تةنها 
بؤ ئةوةية كة موضةى مانطانة وةربطرن و كةليَنيَك ثرِ بكةنةوة، نةك 
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دنى خةلَك و مولَكى طشتى، ئةمة عةقلَيةتيَكة كة ثةروةردةى شارى خزمةتكر
وةكو فلتةر نةبينيوة، بؤية بةمالَيَكى ترى طةورةى لةدةرةوةى مالَةكةى خؤى 
نابينىَ، بؤية ئةمة باس دةكةم، ضونكة ثةيوةندى بةدميؤطرافياى 

 .كؤمةلَناسييةوة هةية

 راون،بةشكثيَى ضينةكان دادياردةيةكى ديكةى دميوطرافياى شار هةية كة بة"
ورة م دوئةويش دانيشتوانى ئةو قةزا و طةرِةكة دةوروثشتانةى شارن كة هة

اى ان سزتاو دةسنت و هةم دانيشتوانةكةى هةذار نشينن، ئةم خةلَكة هةم بةبىَ
و  يةتىؤمةآلياساييان بةسةردا سةثيَنراوة، هةم سزاى طةشةسةندنيان لةرووى ك

يية، يَداننى تيان، ضونكة كةمرتين خزمةتطوزارى مؤديَرثيَشكةوتنةكانى ديكةى ذ
ذنةى ليَ هةميشةش لةبةردةم هةرِةشةى دةركردنن لةو شويَنانة، لةكاتيَكدا
اثى ة خربشارةوانييةكان، بةبىَ لةبةرضاوطرتنى ئةو زةمةنةى كة رابردووة 

يَنى و واكوخاو ث لةرووى تةندروستى و خويَندن و سينرتؤمى بازارِى و ئاوو كارةبا
ؤ بيان ثارك و هتد، بةثيَى ياسا دةريان دةكةن و قةرةبووى ئةو زةمةنةش

  (. 53)ناكةنةوة".

ئةطةرضى ئةم باسة ثةيوةندى بةزامنى كارةوة هةية، بةآلم لةبةر ئةوةى  
ياساكانى حكومةت كولتووريَكى ياسايى و دةستوورى لةميَشكى دانيشتوانى 

نةك هةر خاوةنى ئةو زةمانةتة كؤمةآليةتيية شاردا نةضةسثاندووة، بؤية كريَكار 
نيية، بةلَكو خاوةنى ئةو هؤشيارييةش نيية كة دانيشتوانة نويَيةكةى شاريش 
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نيانة كة ئةمة دميؤطرافياى شار تيَكدةدات، وادةكات ئةو كريَكارانةى سةر 
بةضينيَكى دياريكراون، جاريَكى تر بةخؤياندا بضنةوة و لةو شويَنانة نةذين كة 

 و خةلَكة بىَ كولتوورة ليَى دةذين.  ئة
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 نى ولةئاسؤييةوة بؤ ستو

 

نايةكى هةية و لةطوتاردا ئةندازةدا بؤ شار ماةل نى كةوضةمكى ئاسؤيى و ستو
ى خؤى شيَوازلةئاسؤييةوة  ى ديكةى هةية، شار وةختيَك كةمانايةك

و  ى خؤى دةطؤرِىَشيَوازتةنها  نى، تةنها لةويَوة نيية كةودةطوازيَتةوة بؤ ستو
ة تةالر و خانوو لةسةر زةوى و وات، ةيبينىَتةنها ضاو د حريَك دةخولَقيَنى كةسي
سةرةتا دةولَةت دةبىَ  بةلَكو لةويَوةية كةتةوة بؤ بالَةخانةى بةرز و هتد، تةخ

ناسازى و تةالرسازى و خاوةنى ثالن و ئةجيَنداى بي ئةو سيحرة نيشانبدات كة
شةوة ئةوة خباتة زةينى لةويَ ة، هةريسرتاتيذى نةتةوةيى و نيشتيمانيؤذةى ثرِ

ئيرت دةبىَ خؤيان رابهيَنن وةختيَك دةولَةت و حكومةت  هاوآلتيانةوة كة
هةنووكة  ،"ثالنى سرتاتيذى لةسةر بينا بكاتثيَويستى بةشويَنيَك بيَت 

دةطرىَ، ثالندانانى شار ثرِؤذة و سةرمةشقى وةك زانستة ثةتييةكان لةخؤ 
ؤذةى بةدةسرتِاطةيشنت بة بنةماكانى ريَكخستنى لةمبارةيةوة جةليل القازى ثرِ

لؤكالَى كردنى شاريش لةضاو مةترؤثؤلةكان بة ،فةزا واتة )رادةى خةيالَى شارة(
لةطةلَ دانيشتوانى ئةوان ثيَكديَت، بؤية دةبىَ  ئابوورىو ضاالكييةكانى 

ني هةر سيستميَك ئةو ثيَداويستييانة داب سيستمةكان لةبةرضاو بطرين، لةراستيدا
سيناريؤطةىل جؤراوجؤر و هةلَسةنطاندنى ئاكامى دةكةن، ئةوانةش يارمةتيدان بة
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بةثيَى ثيَوةرةكان و بايةخدان  دةدةن كة كردةوةكان و ثؤليَنبةندى كردنيان
ةكان و ناساندنى شيَوازى فامكردنى ئاكامةكان و يهةلَبذاردنة سياسيبة

  (. 54)هاوشيَوازةكان".

يؤرى ت لةريتنيلةضةمكى شار، ئةوانيش ب كؤمةلَيَك تيؤر هةية بؤ ليَكؤلَينةوة"
 ىيمريكائانى تيؤريستي (ئةرنست بريطسى)بةرِيَوبةرايةتيية سةنتةرطةريةكان كة 

و  طةرىناوضةى بازرطانى سةنتةراغؤ ثراكتيكى كردووة و بريتني لةلة شيك
ة كةكان ةرتتيؤرى ك كار و ئةريستؤكراتةكان، هةروةهاطواستنةوة و دةورى كريَ

ى يَنانكارهطةشةسةندنى كاريطةرى بةكة ئامريكيية و تايبةتة بة (هؤمر هويت)
ةر لةس ناوضة نيشتةجيَكان، هةروةها تيؤرى رةهةندى فرةيى كة ئةم تيؤرة

بؤ  طواستنةوةى ذيانى تاكطةرايى و طواستنةوة كار دةكات، ئةم تيؤرة
ةها ةروهيةكرت، سةر كرا، ئةويش ثشت بةسنت بوو بةى دريَذ كارى لةماوةيةك

 (. 55)ضاالكييةكانى نةتةوة و مةزهةب و ثيَكهاتةكانى ديكة". 

خةلَكةوة نيية و تةنها بؤ خويَندنةوةى ئةو تيؤرانةى كة ثةيوةندييان بة سةربارى
ثابةندى ئةو ئةوةية هاوآلتى  ؤراوجؤرةكانى شارةوة هةية، ئةركىرةهةندة ج

بؤ ريَكخستنى  كة لةريَطةى ئةكادميييةوة تةماشاى ذيانى نوىَ كراوة نة بيَتناثال
 ،يشى خةلَكةطرتنئارام  حكومةتيش لةبرى ئةو هةروةها دةبيَت ،ذيانى شار

خزمةتطوزارى و قةرةبووى هاوآلتيان بكاتةوة و شار بةرةو شيَوةيةكى تر بضيَت 
خراثةكةى نةكردووة، هةروةها ئةو بةبارة  ثيَشرت خةلَك هةستى كة
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ئةطةر ثيَشرت هاوآلتيان لةكؤمةلَطةى بضوكى خيَزانيدا  ئامادةسازييةش بكات كة
دةذيان و يةك زمان و كولتوور و بنةضةى عةشريةت و بنةمالَةيى بوونة، ئيرت 

و زمان و رةفتار و  كولتوورفرةية لة ليَرة بةدواوة تيَكةلَ بةكؤمةلَطةيةك دةبن كة
 ةروةها لةيةك دةرطاوة يان لةيةك ئاسانسيَرةوة بؤ مالَ دةضنةوة كةه هتد،

ثيَشرت هةركةسيَك جؤرة سةربةخؤييةكى هةبوو لةخانوو و دياريكردنى دراوسيَى 
  .كولتوور و زمان و شيَوةى خزمايةتى و هتد

يَرانى و هةلَتةكينى مالَوة هؤى دةبيَتدواجار كة  شةرِى نيَوخؤى هةر وآلتيَك
ئاوارةبوونى هةزاران بنةمالَة و خيَزان و كةس ، هةروةها ئابوورىذيَرخانى 

شيَوةزار و كولتوور و يةكرت يَكى تر كة هيض شارةزاييةكيان لةلةشاريَكةوة بؤ شار
رة و، هةروةها رةوانةوةى ترسى دوكؤمةآليةتى يةكرت نييةثةيوةندىو  ناسني

ى تيَدابوو، يةكى ئةريَنيبيانووةكة جةنط بوو، شيَوة دةستى لةزيَدى خؤيان كة
بةوةى كة النيكةم تيكةلَ بةيةكرت بوون و  ،بوو ى نوىَئةويش درووستبوونى شار

ان قبولَ كرد بةهةر شارةزاييان لةجوطرافيا و كولتوورى يةكرت ثةيدا كرد و يةكرتي
لة جوانكارى شار كة تةواوى  ت، ئةم يةكرت قبولَكردنة بةشيَك بيَتنرخيَك بيَ

ئةويش تيَكةلَ بوونى  كؤمةلَطة و كولتوورةكانى لةخؤيدا جيَكردؤتةوة،
بؤية" درووستكةرانى تيؤرى  كولتوورةكانة لةريَطةى ثةيوةندى كؤمةآليةتييةوة.

ئيستاتيكى بؤ شار، شتيَكى خؤرِسك نيية تاكو بةثيَضةوانة دذايةتى بكرىَ، يان 
طؤرِينى جوطرافى بيَت كة ئةندازةى تةالرسازى هاوضةرخ بؤ قةرةبووكردنةوةى 
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دراوة، دةبينني هةولَيَك هةية بةهةموو تواناكانةوة بؤ طريَدانى كيَشةى ئةندازةيى 
بةرز و نزمى تةالرةكان،  ىضونكة كيَشة (.56)تةالرسازيية لةطةلَ يةكرت".

، بةوثيَيةى كانبةشيَكى فراوانة لة كيَشةى كؤمةآليةتى خةلَكى نيَشتةجيَى شوقة
نزيكييةكى جوطرافى و هيضى ريتني لةكة طةرِةك و كؤآلنةكانى شارى كالسيك، ب

تيَكةلَبوونى كولتوور و وونى دانيشتوانى شوققة برتيية لةتر، بةآلم تيَكةلَب
 . بةريةككةوتنى هةميشةيى

هةموو ئةوانة لةريَطةى تيَكةلَ كردنى خةلَكى ناوضة جياوازةكانى كوردستان بوو 
لةويَوة  ةنيَو يةك باآلخانةى روخاو و ثامشاوةى جةنط و داطريكراو، ئيدىل

وةكو سةرةتايةك ضةكةرةى كرد تا  ضةمكي شار لةنيَو نةتةوة دواكةوتووةكاندا،
، كة فةزا جيَطةى هةلَسةنطاندنى طةيشت بةوةى طةشة بكات لةرووى كؤمةآليةتى

يان كؤمةلَطةكة  ،ةتتيَدا نةبووةوة، ئةوة ماناى ئةوةية كة ثالنى دةولَ
بارودؤخيَكى ناسرووشتى و ناجيَطريى ئابوريدا دةذى، بؤية ئةو ثيَدراوة لة

ئابوريانة ناتوانن ئاسؤيةك بؤ شار دابني بكةن كة سيماى شارة طةورةكان 
هةيانى وةكو شيكاطؤ و بةرلني و ثاريس و هتد هةيانة، لةكاتيَكدا ثالن 

بة فلتةرى دا تيَناثةرِيَت، بةلَكو فلتةرى كارطيَرِيتةنها بةثرؤسةيةكة 
دا تيَدةثةرِىَ و دةضيَتة نيَو سيستمى حكومةت و بةرِيَوةبردنةوة، شكؤمةآليةتي

بةلَكو كةيسى  ليَرةوة فةزا طرميانةكان ثيَكةوة لةيةك كةيسدا تؤمار ناكات،
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كةوابوو جوطرافيا لؤذيكيَكى  ديكةى ئيستاتيكى دةكاتة ئةولةوييةتى كار،
 .ئاسؤيي دةوخولَقيَت، تاكو بطوازريَتةوة لةستوونييةوة بؤ هةمةاليةنة بؤ شار

مةبةست  ثؤلينكردنى خةلَك لةسةرةوة بؤ خوارةوة لةبارةى ئةوةش كة
نيَكى وبو جيهانبينى ئاسؤيى بؤ تاكةكان" جياوازى ذيانى تاك و كؤمةلَطةلة

درومشى يةكساني تاكة ثرنسيثى قبولَكراو و  كؤمةآليةتى دةردةكةوىَ كة
درومشى طوجناوة بؤ بوون و كار، لةبرى ئةو جهانبينييةى دةسةآلتى سياسى و 

، ئةمانة ة و باوكساالري لةاليةكى ديكةوةثريؤزى لةاليةكةوة و ئةو دةسةآلت
لةاليةنى  كرد يان كؤنرتِؤلَكاركار سانسؤر بوون و نةبوونىيهةموو لةطةلَ رةهاي

 جهانبينيةكى جياواز ياخود تةواو ناكؤك سةريهةلَدا كةبؤية ةوة، سًييةم
ة يان يدةبرِيَت، لةراستيدا ئةم طؤرِانة واقيعيرثيَضةوانةى هةموو ئةوانة دة

راطةياندنى لةدايكبوني شتيَكى تةواو نوىَ بوو، يان ، بؤ ذيان شيَوازى تيَرِوانينة
كةمى كتيَبة بةناوبانطةكةى جان جاك رؤسؤ لةرستةى ية ئةويش ئةوةية كة

بةدواى ئةوةدا داخؤ  وسيويةتى )دةمةويَت بطةرِيَم)ثةميانى كؤمةآليةتى( نو
لةسةر ئةو لةسيستمى شارستانيدا بنكةيةك بؤ فةرمانرِةواييكردن هةية، 

هةن، بةو جؤرةش مامةلَة  بناغةيةك بةوجؤرة مامةلَة لةتةك مرؤظةكان دةكات كة
ياسا  هةلَبةتة مامةلَةكردنى(. 57) ."هةبن ثيَويستة لةتةك ياساكان دةكات كة

سةرهةلَدانى شارنشينى مؤديَرن، مامةلَةيةكى نوىَ وةكو دةركةوتةيةكى نوىَ لة
ميَذووةكةشى ديارة لةكويَوة سةريهةلَداوة و لةكةيةوة  ةوة،مرؤظية بةنيسبةت 



119 
 

بةثةيوةستكارى لةريَطةى ى تيَداكراوة و خةلَك ئاشنا بوونة ثيَى و كراوة شيَوازري
تا ئيَستاش هةرزناكرىَ هةندىَ مافى بنةمالَةيى و مافى  و مافةوة، هةر بؤية ئةرك

ن لةاليةن دةولَةتةوة فةراهةم بكريَت، هيَشتا دةولَةت وةكو وهاوآلتى بو
كةسيَك لةسةر ئةم زةمينة  وضةمكيَكى ياسايى وةرنةطرياوة كة مافى هةمو

ةيان هةزار كةس خاوةن دةولَةتيشن و مافيان دةثاريَزىَ، بؤ منوونة د
نةثاريَزراوة، ضونكة لةدةرةوةى وآلتى خؤيان بةناضار دةذين، دةيان هةزار 
كةسيش بةبىَ ئةوةى دةولَةتييان هةبيَت، مافيان لةسةرووى ئةوانةشةوةية كة 

، يان دةوةلَةتيان هةية، تةنها لةبةر ئةوةى جياوازى ضينايةتى كةوتؤتة نيَوانيان
ميَذووى خؤيانةوة، بؤية يةتى شؤرِشى جياوازيان بينيوة بةثيَشكةوتنى كؤمةآل

بةو ريتم و ويستة ئةخالقيية  ،بؤتة مةعريفةيةك لةسةرتاوة كة لةدايك دةبن
، لةوانةش ناسراوتر كة هؤمليَسن، طؤش دةكريَت و ئامادة دةكريَت بؤ داهاتوو

اسى نيشتيمانيان نيية و قةرةجةكان زؤرترين دانيشتوانى سةر زةوين كة شون
بةهاوآلتى هةذمار ناكريَن لةزؤربةى وآلتان، بةوثيَيةى كة هةموو دونيا بةمولَكى 
خؤيان دةزانن، ئازادى سةر طؤى زةوى بة داهيَنانى خؤيان دةزانن كة ئةم 

 .  تيَطةيشتنة لةالى سيستم و خةلَكيش بةطشتى جيَطةى نابيَتةوة و ناباوة

راستاى ثرؤسةى بؤ تويَذةكان ثيَكديَنيَت كة لة دةرفةتة ثؤست مؤديَرنيزم ئةو" 
بوارى اليةنة جياكةرةوةكانى شارةكان لةكاتة جؤراوجؤرةكاندا بتوانن دا لةطؤرِان

، ة نويَيةكانييدؤلؤذيا و بونيادة سياسياجؤراوجؤردا خبةنة بةر ليَكدانةوة و ئ
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ثيَشكةوتنى سةرمةشقة ، ئةمةش بؤ ثيَك بهيَنىَ باشرتين ثالندانانى شار تاكو
  (.58)ةكان دةخاتة بةردةست".ية بةشة لؤكالَية كطشتى و جؤراوجؤرةكان

دةسةآلت و كؤمةلَطة وةند بةثةيبنةرِةتى شاريش نةخشةى لةارى روخس
دياريدةكات، ضونكة ئةزموونةكانى ثالندانان لة سرتاكتؤرى ئةزموونة 

بوارةكانى ضرِكردنةوةوة لة ة، بؤمنوونة بةرطةطرتنى شارة هاتووسةرةتاييةكانةو
بطرة تا دةطاتة ثيَداويستى نيشتةجيَبوون و ثؤليس و كةرةستةي طةياندنى 
طشتى و شويَنى طةشتيارى و هتد. مةرجى سةرةكني بؤ شاش راطرتنى شار، 
تاكو سيماى خؤى لةدةستنةدات، وةكو سيماى شارى موراكش لة مةغريب كة 

بةرزى بالَةخانةكانيش بةثيَى سرتاتيذى  تائيَستاش رةنطى ديوارةكانى قورِين و
انى ثايتةختى عةمم، هةروةها لةضني بةرزتر بىَ 3ياسايى شارةوانيية و نابىَ لة 

ئوردنيش هةمان ستايلَ هةية كة دةولَةت و شارةوانى ئةندازة و بةرزى و رةنطى 
ديوارى دةرةوةى بالَةخانةكان ديارى دةكةن وةكو دياردةيةكى سيَنرتالَى، 

ش بؤ ئةوةية كة شارةكة يةك سيماى يةكطرتووى هةبىَ و ديزانةكةى ئةمة
، ئةم دياردةية لة ئوردنيش هةية بةآلم بةرةنطى سثى بؤ بالَةخانة و نةطؤرِيَت

خانووةكانى شار ديزاين كراوة، مةرجةكةش بؤ هاوآلتيان ئةوةية بةثيَى 
بةدةستى دةولَةتة ة لة رؤذئاوا ، ئةم ستايلديسثلينةكانى دةولَةت و شارةوانيية

ةلَك خؤى ديزاينى خانوو دانانيَت، كؤمثانيا و حكومةت بةو كارة هةلَدةسنت، و خ
 . بؤية تةواوى ئةوروثا، سيماى شارةكانيان لةيةكرت دةضن
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ة . واتارةوةيةك ستايلَى و يةك ديزاينى شست بوون بةيوةثةواتة  الَةتةئةم ح
شتا ةى هيَيَنانلةو شو ، يانسا نييةلةسةر بنةماى ياتةنها  بينني و ناسينى شار،

ستى لةئالةكوردستان نةلةئاستى حكومى و نة ، بؤيةنةطةيشتوونة بةو ئاستة
 نيية بعريفوآلتيان وةكو خةيالَيش ناتوانن سةر بةو ضةمكة مةجةماوةرى و ها

 ويَنىرةنطة هةم حكومةت نةتوانىَ لةش، كة شارى لةسةر بونياد دةنريَت
و  ذيَتدابرِيَ ئةوةى ثالنى خؤى بؤ ،شويَن بةريَتدياريكردنى ثيَويست دةست بؤ 

ئةو  آلتىبكاتةوة، هةم هاو ودميةنى شار بطؤرِيَت و لةبةرامبةردا قةرةبو
ذةى هاوكارى بيناسازى و ثرؤ ثابةنديةى بةثالنى حكومةتةوة نةبىَ كة

 نوىَ دةيةكىديارطؤرِينى سياسةتى بةرِيَوةبردندا يان لة ، حكومةتةوة هةبيَت
ة نطييتة فةرهةضونكة هيَشتا كوردستان نةطةيشتووة بةو ئاسنيشان بدات، 

 كاتببوونى خؤى فةرهةنطييةى كة هاوآلتى هةست بة و شارستانيية ياسايي
 . وةكو خاوةن مافيَكى شارنشني

لةرووى  وةردةطريَت ةوة شار هةيبةتيَكى تريونيةرووى ئاسؤيى و ستولكةوابوو 
و ثيَداويستى سيستميش  بةوثيَيةى بةناضار دةضيَتة نيَو سيستمةوة ،ةوةشيَواز

ةوة ماهيةتيَك و سيحريَكى جياوازى شنيورةنطة لةرووى ستو ،دةستةبةر بكات
لةرؤذئاوا هةية و كولتووريَكى جياجياى ثاراستووة  هةروةكو ئةوةى كة ،هةبيَت

 يوة خةلَك كةئينتيمايى بةخشيةك و كولتووريَكى ديكةى يةك نيشتيمانى و 
وةكو ذيانى شوققة كة دابونةريت و  ثابةند بوونة بةياسا و كولتوورى طشتى،
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ياساى خؤى هةية و هةموو كةس لةسةريةتى ئارامى و ئازادى و ذيانى ئةو 
  بالَةخانةية بثاريَزىَ و تيَكى نةدات، بةثيَضةوانةوة دووضارى ياسا دةبيَتةوة.

و  يةت و ثةروةردة دةبيَتة شارنشينىةقلَريَذةى دانيشتوان بةثيَى عمةسةلةى 
كةوة ور و رةنطى جياواز و زمانى جياواز ثيَولةيةك تةالردا ضةندين نةتةوة و كولت

كارى جياواز دةذين و  لةسةر ذن و تويَذى جياواز، هةروةها بةئاسايى وةرطرتنى
 ، بةومانايةى كةكةسيش مافى ئةوى تر ناخوات و دةستكارى ذيانى ئةويرت ناكات

دةبواية  ثيَشرت خولَقى ثيَوةطرتبوو، ضيرت خةلَك لةو ئاستة كؤمةآليةتيةى كة
خيَزان زياتر لةضةند ئةنداميَكى هةبىَ و ئةوانةش دابةشنب بةسةر نيَرو مىَ و 

بتوانىَ  ة نةمايةوة كةشيَوازيةكسان بن، ئيرت جيَطةى لةنيَو ئةو تيَرم و ئةو 
بةشيَك بوو  كة وةربطريَت تاك شوناسى خؤى وةكو ،ستوونيدائاستيَكى لة

لةخيَزانى ئارةزوومةندانة و خيَزانى ثيَكةوةذيانى نيَرو مىَ و منالَ و دةنطيَكى 
لةجوطرافيايةكى دياريكراوى  بكات كة قبولزياتر لةتاكيَك، بؤية دةبوو ئةو ذيانة 

ى شيَوازطؤرِينى دميوطرافياى ثيَويست، كةلَك وةربطريَت، ئةمة سةرةتاى 
 ن دةولَةتةوة نةخشةى بؤ دارِيَذرا كةة لةاليةشيَوازكؤمةآليةتى بوو، بةآلم ئةم 

ى حكومةت و دةولَةتةوة دياريكرا و هةر حكومةتيش مانا و شوناسى لةريَطة
، بؤية وةختيَك ئةم دةكريَت قبولاتر لةاليةن كؤمةلَطةوة دو ثرسة لةو ثالنة،ربة

كةم هةنطاوى دةضيَتة بوارى ضةمكة دةضيَتة نيَو سيستمةوة، ئيدى ية
  دةكات،قبوىلكؤمةلَطةية  كؤميَنيكةيشنىمالَ يةكةمني  ثةروةردةوة كة
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ئةمة شارة و دةبىَ بةثيَى  سةرثةرشتيار ئاطادار دةكاتةوة كة يشهةنديَكجار
ثرنسيثى شار و سيستمى شار مامةلَة لةطةلَ ضةمك و دياردةكانى شار و 

دةستثيَدةكات ضؤن شار دةبيَتة مؤديَليَك و هةلَسوكةوتى شار بكةين، لةويَوة 
دةبيَت بةماددةيةكى كؤمةآليةتى. بؤية لةئاسؤييةوة خؤى دةطوازيَتةوة بؤ 

ثيَداويستيةكانى تر كةرةستةو  ونكة لةطةلَ ماناكانى ترى ذيان وستوونى، ض
لةبرى   وآلتانى رؤذئاوا،شيَوةيةك لةسؤسياىلوةكو ، هةرئةمةش دةبيَتة نةريت

ة كالسيكيةكةى مولَكدارى كشتوكالَى ناميَنيَت و شيَوازمولَكدارى تايبةتى بة
ة دياردةي دةبيَتة ثةروةردةيةك بؤ نةوةكان و سيستم دةيكات بةياسا، ئةم
سالَ  15 تارِادةيةك لةشارةكانى كوردستان تاكو سةدةى رابردووش كة

ة و تةالرى بةرز قنى شوقنةبوو، بطرة دانيشتوا كراوقبوللةمةوبةرة، نةك هةر 
بةشويَنى نامؤ و خةلَكى غةريب و خةلَكى بةدوور لةئةخالق دةناسيَنرا، ضونكة 
هيَشتا ضةمكى شار تةواو جيَطةى خؤى نةطرتبوو، بةومانايةى هيَشتا 

و هةلَبذاردنى  ر و شيَوةزار و تةنانةت زمانى جياوازوثيَكةوةذيانى هةموو كولتو
تة نةببوو، بؤية ئةو كؤميَنيكةيشنة بؤ ذيانى ئاسايى، يش جيَكةوكايةتى جياوازتا

شار فراوان دةبيَت و  تائةو جيَطةيةى كةتةنها قةرةبالَغييةك بوو هيضى تر، بؤية 
نى دةكةنةوة و وةبةرهيَنان لةاليةن ودةولَةت و ئيدارة و حكومةت بري لةستو

حةوانةوة  جيَطةيةك بؤكؤمثانياكانةوة دةكريَت، ئيدى كرِينى مولَكدارى و 
 .  بولَدةكريَتبةناضار و لةريَطةى قبولَكردنى سيستمةوة ق دةطؤرِيَت، ئةوكات
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ئةطةرضى لةرابردووى كؤندا مةبةستم لةسةدةكانى بةر لةزايينة، منوونةى 
يَكى يةك ئاستى ض لةدونياى عةرةب و ض لةدونياى رؤذئاوا بوونى هةبووة، شيَواز

تيطةيشتنى كؤن ثالنى بؤ دادةرِيَذرا، بؤية وةكو بةو مانايةى كة شار بةثيَى 
هؤكارى مانةوةشى وةكو دياردةيةكى ميَذوويي و بةر لةيؤنان و ميسرةوة كة 
سةريهةلَدا و بةر لةفةلسةفة بوونى هةبووة مايةوة، واتة شار ئةوكاتةى كة بةو 

بةسةر  ماناية وةرطرياوة زياتر لةكؤمةلَيَك و زياتر لةثيَكهاتةيةك حوكمى كردووة
سازى و شيَوةى بوونى بازارِ و كؤمةلَطة بةطشتى و شيَوةى درووستكردنى بينا

مانايةكى وةكو خؤى و ئةو ميَذووةى هةبووة، بةآلم  ضونكةثيَكةوةذياندا، 
لةدواجاردا بةناضارى دةرةجنامى جةنطى قؤناغةكانى سيستم و ذيان بووة، بؤية 

بؤ دؤخيَكى لةبارتر لةهةموو  بةثيَى ثالن دؤخة جياوازةكانى طواسرتايةوة
كايةكاندا، "بؤ منوونة جةنطى نيَوان سةرمايةدارى و سيستمى دةرةبةطايةتى 
بووة كة بةتةواوةتى سةريهةلَدا و بوو بةدياردةيةكى جيهانى و ضاوى ليَكرا، ئيرت 
سيحرةكانى لةويَوة دةستثيَدةكةن كة طوندةكان دةخزيَنيَتة نيَو يةك 

ئةو سةنتةرةى كةنارةكان لةخزمةتيدا دةبن و هةر  سةنتةرةوة و دةبيَتة
لةطوندةكانةوة خؤى بةرهةمديَنيَتةوة، بةآلم ئةم دياردةية جةنطيَكى تر 
بةرهةمديَنىَ، ئةويش ثةيدابوونى ضينة جياوازةكان جةنطى جياوازى ضينةكانة، 

 مالَ و كةرةستة و ناوضةى جوطرافيالة ةجةنطيَك هةر لةجياوازى  شيَوةى ذيانةو
و بازارِى جياواز و مامةلَةى شةوو و رؤذةوة بطرة، تادةطاتة جياوازى كولتوورى 
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و فةرهةنطى و بةرِيَوةبردنى كؤمةلَطة و ستايلى ذيان و شيَوةى جلوبةرط و 
  (. 59. )تةنانةت قسةكردن بةموفردةى كةرةستة نويَيةكانى شار و هتد"

جنامى خزانى طوندةكان بؤ وةكو ثيَشرت بامسان كرد لةسةدةى نؤزدةدا شار لةئة
 ثيشةسازسةنتةريَك فراوانرت دةبيَت و كارى دةستى دةبيَتة مانيفاكتؤر و دواتر 

طةشة دةكات و دةبيَتة فاكتؤر واتة ماشينى سةرةتايى. هةروةها سياسةت 
دةبيَتة ضةقى يةكاليى كردنةوةى ملمالنيَى نيَوان هيَزة سياسى و مةزهةب و 

وةكو مامةلَةيةكى تر، لةطةلَ كؤبوونةوةى خةلَكيَك نةتةوةكان و ضةمكى حيزب 
بؤ دياريكردنى ضارةنووسيان لةسياسةت و هتد، لةويَشةوة فكرى ناسيوناليزم 
وةكو دةركةوتةيةكى نوىَ بؤ دةمارطريى نةتةوةيى و جةنطى نةتةوةكان 
سةريهةلَدا، كة بووة هؤى جياوازى لةنيَوان خةلَك بةبىَ ويستى خؤيان،  

واى ئةو ضةمكة سياسية، رؤذئاوا قؤناغيَكى ديكةى بةخؤيةوة بينى و هةردوابةد
مؤديَرنيتة بةشيَكى زؤرى لةفةزاى شيَوة ذيانى سياسى داطري كردوو و جةنطى 
جيهانى بةخؤيةوة بينى، ضونكة دةمارطريى نةتةوة و دةولَةت و سنوور 

ارةيةكى ثةيدابوو، ئةوةبوو لة فةرانسة دةولَةت دواى درووستوونى وةكو قةو
بريؤكةكانى ئةوان بؤ ثليؤن، ئيدى شار بوو بةيةكيَك لةنوىَ لةسةر دةستى نا

دةولَةتانى تر بةتايبةتى ثايتةختى دنةوةى خؤيان لةوانى تر، واتة لةجياكر
منوونةى ثيَشكةوتنى شار ثاريس بوو، ئةوةبوو ثاريس بوو بةفةرانسة كة 

ةى نيشتةجيَبوون و لةدونياى رؤذئاوا بةتايبةتى ضارةسةركردنى كيَش
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 كارةباتيَكةلَكردنى خةلَك و ثيَشكةشكردنى خزمةتطوزارى وةكو زيَراب و هيَنانى 
و فراوانكردنى بازارِ و درووستكردنى شةمةندةفةر لةنيَو شاردا و دواتريش 

انى ديكةى كردنةوةى خانةوادةكان و هتد، لةودرووستكردنى زؤنةكان بةثيَى جيا
ئةويش بةرثرسياريَتى  ،منوونةيةكى تريان ثيَشكةش كردوةكو ئالَمان، 

لةو قةرةبالَغييةى لةناكاو  بوو كؤمةآليةتى و ضارةسةركردنى شثرةزةيى خةلَك
دا زياتر خؤى ردوضارى بوون، لةرؤماش بةهةمان شيَوة ئةم حالَةتانة لةهونة

اى بينييةوة و كاريطةرى خستة سةر بازارِ و شيَوةى ذيانى خةلَك، بةآلم دو
سةركةوتنى سةرمايةدارى بةيةكجارةكى و ئالَؤزبوونى ذيانى سياسى و 
تيَكةلَبوونى فكر لةطةلَ سياسةت و دةسةآلت و حوكمرِانيدا، ئيدى متووحى 

ةوة زياتر بوو، بؤ ئةوةى بري لة يبريمةند و سياسييَرةكان بةطروثة دةستةبذ
نةمسا و هؤلَةندا بري لة ةوة، بؤ منوونة هيتلةر كةجوطرافياى دراوسيَى يةكرت بكةن

داطريكارى دةكاتةوة لةريَطةى بريكردنةوة و هونةر بووة، دةكاتةوة و بري لة
ئةوةبوو لةدواى خؤى ئةو بةرهةمةى هةبوو كة رؤذئاوا سةرةجنام لةذيَر 
هةذموونى فكرى كؤلؤنياليزمدا، هيتلةر و نازيةت و لةئيتالَيا مؤسؤلؤنى و 

بةرهةمهيَنا وةكو سيستم، ئةمة جطةلةوةى  شؤظيَنيةت و لةروسياش ستالينى
ى بةخؤيةوة بينى، بةآلم طةورةتر لةقةوارةى خؤى حالَةتى نيَطةتيظ ئاينكيَشةى 

 كولتووريشى درووست كرد كة هةنديَكجار زمانى ضةسثاند ئاينئةوروثا لة ئاين
بةخشى هونةريَكى ثةيامدا و بووة بةنووسين طةشةىهةروةها ، لةدةستووردا
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انة بوون كة ئاينة دواتر سيكؤالريزمى بةرهةمهيَنا و طةليَك ئاويَتةى ئةو ى، كئاين
نيمضة نةزاذدي بوون، وةكو الى هةندىَ كةنيسةى ئةرسةدؤكسى رؤذهةآلتى 

 (. 60) ".ئةوروثا هةية تا ئيَستاش

ة ةية كئةو هةموو ئةو داتايانةى كة لةثةرةطرافى ثيَشوو بامسكردن، نيشانةى
بةى شار بةثيَى ثالنى ئةندازةيى لةزؤر 19سةدةى ى دووةمتاكو نيوةى 

 هةية ى نوىَةيةكلةدةولَةتة طةشةسةندووةكاندا ديارد ،يَذراوةكيشوةرةكان دانةرِ
رى لةشا وونةكة لةثايتةختةكاندا زياتر دةبينرىَ و هةستى ثيَدةكريَت، بؤ من

ثالنى بنةرِةتى طشتى  1962دهلى ثايتةختى هيندستان تاكو سالَى 
 1971لَى ذى سارِيَيَكردووة، لةنيَجرييا يةكةم هةولَى ريَكوثيَككردنى ثالندةستيث

 كراوىياريهةولَى بؤدراوة، شارى الطؤست تاكو ئيَستاش حكومةتى تايبةت و د
ضة شارنشينةكانى ديارى خؤي نيية، تاكو ئيَستاش سنوورى ناو

 (.61)نةكراوة".

ار و يةكة كارطيَرِييةكان، يةكيَك لةهةولَة هةرة طرينطةكانى كاربةدةستانى ش
ئةوةية كة بةثيَى ثالندارِيَذى كولتوورةكان ثيَكةوة يةكسان بثاريَزىَ و 
دميؤطرافيا و ئةندازةى شار بةنويَبوونةوة وةكو خؤي نؤذةن بكاتةوة، بؤ منوونة 
كولتوور ئاويَزان بوونة لةطةلَ شوناسى فرةيى نةتةوةكان، وةكو نيشانةيةكى 

نييةتى نويَية. ئةمةش بةشيَكة لةو عةقالنيةتةى كة ديكةى شارو شارستا
ثيَشرِةوايةتى سيستمى سياسى و دةولَةتى كردووة لةاليةك، هةروةها 
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دةمارطريى فةرهةنطيش لةاليةكى تر، تايبةمتةنديَتى كولتوور لةطةلَ نةوةى نوىَ 
كيَشةى ئةوانى ديكةى طواستةوة بؤ زمان و بةرخودى يةكرت كة كؤمةنيكةيشنى 

ة باو، ئةمة هةولَى شارةزايانى بوارى ثالندارِيَذى شار بوو لةسةرتاسةرى كرد
  .جيهاندا

سةربارى هةموو ئةمةناش عةقلَ ئاميَرى هةروةك ئةوةى ئادؤرنؤ و 
ةند، ةى سوا كردووة ثةران بؤدؤخى ئةوكاتى رؤذئاييةكان شيكارييفرانكفؤرت
 ثيَناوعةقلَئاميَرى لةى يؤرطن هابرماس بيَت، ضةمكى تيَطةيشتنبةثيَى 

، اراوةية ئتةفسريكردنى باآلدةستى خود ياخود مرؤظ، بةسةر سرووشتدا هيَنرا
ؤلَ كراو كؤنرتِ ت كةنةك ئةوةى هاتبيَت تاثيَمان بلَيَت ض زيانيَك بةر ئةو شتة كةو

 ؤشيارهرؤظ مدةستى بةسةردا طريا، ئةمة تةنها ئةوكات ئاشكرا دةبيَت و خودى 
وازى ثاواخنت بة، كة بزانىَ ضؤن بووةتة ديل و رؤبؤتى شار و هةسدةبيَتةوة ليَى

وة، بكات كة سيستمى ثؤست سةرمايةدارى كؤنرتِؤلَى هةموو ذيانى كردو
سايى ى يالةدةسةآلتى خودى مرؤظ دةرضووة و هةموو شتيَك بةثيَى ريَوشويَن

  ةكانى تاكى كؤنرتِؤلَ كردووة.يديطرياوة و بةشيَكى زؤر لةئازا

ترين قةيرانى سيستمى سةرمايةدارى لةدواى سةركةوتنى بةسةر طةورة
دةرةبةطايةتيدا، قةيرانى بيناسازى و ستايلى تةالرسازى بووة، بةتايبةتى 
لةرووى ئيستاتيكييةوة، بةتايبةتى تريش ئةو طرووثانةى كة كار دةكةن بؤ 

 ادطارةواتة بؤ ئ بةردةم قةيرانى شويَن بؤ مةعاليمفراوانكردنى شار، دةكةونة 
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ناسراوةكانى لةرووى كولتوورييةوة كة جيابكريَتةوة لةطةلَ شاريَكى تر، بؤ 
منوونة جياوازى لةنيَوان ئةندازةيى و ريَكخستنى شاردا هةية كة هةردووكيان 

دةتوانىَ لةرووى ماتريالييةوة كؤنرتؤلَى شويَن بكات، بةآلم  ثيشةسازهونةرن. 
  .ونكة جياوازييةكةيان هونةركارييةناتوانىَ ريَكخسنت كؤنرتِؤلَ بكات، ض

ضةمكى ئاسؤيى و ستوونى كة لةئةندازةدا بؤ شار مانايةكى هةية و لةطوتاردا 
مانايةكى ديكةى هةية و لةهونةريشدا مانايةكى جياواز، سيستمى مؤديَرن ثشت 

ئةندازةكةى ببةستيَت، بةآلم شار ةى دةبةستيَت زياتر لةوةى ثشت بةبة هونةرك
ى خؤى دةطوازيَتةوة بؤ ستوونى، تةنها لةويَوة شيَوازلةئاسؤييةوة وةختيَك كة 

تةنها ضاو  ى خؤى دةطؤرِىَ و سيحريَك دةخولَقيَنى كةشيَوازنيية كة تةنها 
دةيبينىَ، واتة تةالر و خانوو لةسةر زةوى و فالتةوة بؤ بالَةخانةى بةرز و هتد، 

سيحرة نيشانبدات كة خاوةنى بةلَكو لةويَوةية كة سةرةتا دةولَةت دةبىَ ئةو 
ثالن و ئةجيَنداى بيناسازى و تةالرسازى و ثرِؤذةى سرتاتيذى نةتةوةيى و 
نيشتيمانية، هةرلةويشةوة ئةوة خباتة زةينى هاوآلتيانةوة كة ئيرت دةبىَ خؤيان 

ثالنى سرتاتيذى  و رابهيَنن وةختيَك دةولَةت و حكومةت ثيَويستى بةشويَنيَك بيَت
كات، دةبىَ هاوآلتى ثابةندى ئةو ثالنة بيَت و حكومةتيش لةبرى لةسةر بينا ب

شار بةرةو شيَوةيةكى تر  ،ى هاوآلتيان بكاتةوةئةوة خزمةتطوزارى و قةرةبوو
بضيَت كة ثيَشرت خةلَك هةستى بةبارة خراثةكةى نةكردووة، هةروةها ئةو 

ى خيَزانيدا ئامادةسازييةش بكات كة ئةطةر ثيَشرت هاوآلتيان لةكؤمةلَطةى بضوك
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دةذيان و يةك زمان و كولتوور و بنةضةى عةشريةت و بنةمالَةيى بوونة، ئيرت 
ليَرة بةدواوة تيَكةلَ بةكؤمةلَطةيةك دةبن كة فرةيية لةكولتوور و زمان و رةفتار 
و هتد، هةروةها لةيةك دةرطاوة يان لةيةك ئاسانسيَرةوة بؤ مالَ دةضنةوة كة 

ةخؤييةكى هةبوو لةخانوو و دياريكردنى دراوسيَى ثيَشرت هةركةسيَك جؤرة سةرب
 .كولتوور و زمان و شيَوةى خزمايةتى و هتد

لةبارةى ئةوةش كة ثؤلينكردنى خةلَك لةسةرةوة بؤ خوارةوة، واتة جياوازى 
كولتوورى و كؤمةآليةتى لةرووى فةرهةنطييةوة، "جيهانبينى ئاسؤيى بؤ 

كة درومشى يةكساني تاكة ثرنسيثى تاكةكانى بونيَكى كؤمةآليةتى دةردةكةوىَ 
قبولَكراو و درومشى طوجناوة بؤ بوون و كار، لةبرى ئةو جهانبينييةى دةسةآلتى 

باوكساالري لةاليةنى دووةمةوة،  ىياسى و ثريؤزى لةاليةكةوة و دةسةآلتس
كار يان كؤنرتِؤلَكار  ىبوون و نةبوونى سانسؤريئةمانة هةموو لةطةلَ رةهاي

ةوة، جهانبينييةكى جياواز ياخود تةواو ناكؤك سةريهةلَدا كة سًييةملةاليةنى 
ة يان شيَوازى يثيَضةوانةى هةموو ئةوانة دةدةبرِيَت، لةراستيدا ئةم طؤرِانة واقيعي

 تيَرِوانينة، راطةياندنى لةدايكبوني شتيَكى تةواو نوىَ بوو، ئةويش ئةوةية كة
ى كؤمةآليةتى( ةكةى )ثةميانلةرستةى يةكةمى كتيَبة بةناوبانط (جان جاك رؤسؤ)

داخؤ لةسيستمى شارستانيدا  ،يَم بةدواى ئةوةدادةمةويَت بطةرِنووسيويةتى )
بنكةيةك بؤ فةرمانرِةواييكردن هةية، لةسةر بناغةيةك بةوجؤرة مامةلَة لةتةك 
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مرؤظةكان دةكات كة هةن، بةو جؤرةش مامةلَة لةتةك ياساكان دةكات كة 
 .(62)ثيَويستة هةبن".

يان اوآلتو ه حالَةتة لةكوردستان نةلةئاستى حكومى و نةلةئاستى جةماوةرى ئةم
ت يَويسنى ثوةكو خةيالَيش بوونى نيية و رةنطة هةم حكومةت نةتوانىَ لةشويَ

ؤرِيَت ار بطنى شبؤ ئةوةى ثالنى خؤى دابرِيَذيَت و دمية ،دةست بؤ شويَن بةريَت
نى ثالةى بةيئةو ثابةندي و لةبةرامبةردا قةرةبو بكاتةوة، هةم هاوآلتى

  .يَتحكومةتةوة نةبىَ كة هاوكارى بيناسازى و ثرِؤذةى حكومةتةوة هةب

وةردةطريَت، رةنطة  شيَوازةوة شار هةيبةتيَكى تر لةيلةرووى ئاسؤيى و ستووني
كة  يَك و سيحريَكى جياوازى هةبيَت، هةروةكو ئةوةىجةوهةرةوة يلةرووى ستوني

ى ثاراستووة و كولتووريَكى ديكةى يةك كانجياجيا ةلةرؤذئاوا هةية و كولتوور
خةلَك كة ثابةند بوونة بةياسا و كولتوورى  ،نيشتيمانى و ئينتيمايى بةخشيوة

ةت و ثةروةردة دةبيَتة ييطشتى، مةسةلةى ريَذةى دانيشتوان بةثيَى عةقلَ
 شارنشينى و لةيةك تةالردا ضةندين نةتةوة و كولتوور و رةنطى جياواز و زمانى
جياواز ثيَكةوة لةسةر ذن و تويَذى جياواز و كارى جياواز دةذين، كةسيش مافى 
ئةوى تر ناخوات و دةستكارى ذيانى ئةويرت ناكات، بةومانايةى كة ضيرت خةلَك 
لةو ئاستة كؤمةآليةتيةى كة ثيَشرت خولَقى ثيَوةطرتبوو و دةبواية خيَزان زياتر 

ةشنب بةسةر نيَرو مىَ و يةكسان بن، ئيرت لةضةند ئةنداميَكى هةبىَ و ئةوانةش داب
ة نةمايةوة كة بتوانىَ لةستوونيدا شوناسى شيَوازجيَطةى لةنيَو ئةو تيَرم و ئةو 
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كة بةشيَك بوو لةخيَزانى ئارةزوومةندانة و خيَزانى  ببثاريَزىَ خؤى وةكو تاك
ئةو ذيانة  ةتاكيَك، بؤية دةبووثيَكةوةذيانى نيَرو مىَ و منالَ و دةنطيَكى زياتر ل

بولَ بكات كة لةجوطرافيايةكى دياريكراوى ثيَويست، كةلَك وةربطريَت، ئةمة ق
ة لةاليةن شيَوازى كؤمةآليةتى بوو، بةآلم ئةم شيَوازطؤرِينى سةرةتاى 

دةولَةتةوة نةخشةى بؤ دارِيَذرا كة مانا و شوناسى لةريَطةى حكومةت و 
كرا، بؤية وةختيَك ئةم قبولطةوة دةولَةتةوة دياريكرا و دواتر لةاليةن كؤمةلَ

ضةمكة دةضيَتة نيَو سيستمةوة، ئيدى يةكةم هةنطاوى دةضيَتة بوارى 
 ، دةكاتقبوىلةيشنى كؤمةلَطةية ثةروةردةوة كةمالَ يةكةمني كؤميَنيك

هةنديَكجار سةرثةرشتيار ئاطادار دةكاتةوة كة ئةمة شارة و دةبىَ بةثيَى 
ة لةطةلَ ضةمك و دياردةكانى شار و ثرنسيثى شار و سيستمى شار مامةلَ

هةلَسوكةوتى شار بكةين، لةويَوة دةستثيَدةكات ضؤن شار دةبيَتة مؤديَليَك و 
دةبيَت بةماددةيةكى كؤمةآليةتى. بؤية لةئاسؤييةوة خؤى دةطوازيَتةوة بؤ 

ثيَداويستيةكانى تر كةرةستةو  ونكة لةطةلَ ماناكانى ترى ذيان وستوونى، ض
، هةرئةمةش شيَوةيةك لةسؤسيال لةبرى مولَكدارى تايبةتى مؤديَلدةبيَتة 

ة كالسيكيةكةى مولَكدارى كشتوكالَى ناميَنيَت و دةبيَتة ثةروةردةيةك شيَوازبة
بؤ نةوةكان و سيستم دةيكات بةياسا، ئةمة تارِادةيةك لةشارةكانى كوردستان 

او نةبوو، ، نةك هةر قبولَكربوو 20كؤتايى سةدةى ةى رابردووش كة تاكو سةد
ة و تةالرى بةرز بةشويَنى نامؤ و خةلَكى غةريب و خةلَكى قبطرة دانيشتوانى شوق
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ى ذيانى شار تةواو شيَوازبةدرِةوشت دةناسرا، ضونكة هيَشتا ضةمكى شار و 
جيَطةى خؤى نةطرتبوو، بةومانايةى هيَشتا ثيَكةوةذيانى هةموو كولتوور و 

كةوتة نةببوو، بؤية ئةو كؤميَنيكةيشنة شيَوةزار و تةنانةت زمانى جياوازيش جيَ
بؤ ذيانى ئاسايى، تائةو جيَطةيةى كة شار فراوان دةبيَت و دةولَةت و ئيدارة و 
حكومةت بري لةستوونى دةكةنةوة و وةبةرهيَنان لةاليةن كؤمثانياكانةوة 
دةكريَت، ئيدى كرِينى مولَكدارى و جيَطةيةك بؤ حةوانةوة دةطؤرِيَت و 

 .  دةكريَتقبولَ
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  سةربازطةكان

 

ةو ئةموو هدنى بريكردنةوةيةك هةية كة الطريى ثيَوةديارة، ئةويش بة شار ناسان
ةكانى ة كؤننطةرئاسةوارة سةربازييانةية كة لةقةآل ديَرينةكان و لةمؤلَطة و سة

كاتى ة لةسةربازى يةوة سةرضاوةيان طرتووة و بةشةرعى ناسراون، ئةم شاران
 ةثشتىبانةى دوو وآلتةوة سةرضاوةيان طرتووة، ئةو قةآلو شويَنجةنطى نيَوان 

 يةكانذوويكؤيلة و ديلةكانى جةنط و سةربازةكان درووستكراون و ضريؤكة ميَ
بةآلم  اون،شاهيدن كة لةريَطةى ديكؤميَنتارى و فيلمي سينةماييةوة تؤماركر
ةهؤى بونة دةركةوتووة ئةو ئاسةوارة سةربازييانة هةم كاتى بوونة، بؤية بو

انةوة وللةكةقل شكانى هيَزةكان، هةم ذيانى ئاسايى تيَدانةبووة جطة لة ياساولَ
  .راتؤرِ يان سةر لةشكر هةبوونثكة بؤ ثاراستنى ئيم

كة باس لةجياوازى نيَوان ذيانى شار و الدىَ دةكريَت، يةكةم دةسثيَكى ئةو 
جياوازيةى نيَوان شار و الدىَ ية، ئةويش تةنها لة طةورةبوونى جوطرافياوة 
هةنطاو نانيَت، بةلَكو لة بريكردنةوة لةطؤرِينى ستايلَى ذيانة لةيةك شيَوازييةوة 

كةرةستة ثيَويستةكانة بؤ  بؤ فرة شيَوازى هاتووة، ئةويش دؤزينةوةى
بةردةوامبوونى ذيان، مةبةست لةو كةرةستانةية كة بةرهةمهيَنانى سرووشتى 
طؤرِى بؤ بةرهةمهيَنانى ثيشةسازى و بريؤكةى ذيان، لة كوجنيَكى بضووكةوة بؤ 
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فرانرت و فرة رةهةندتر، وةكو دؤزينةوةى ميتالَ و كانزاكان كة مس لةزؤربةيان 
فؤن و هتد، تادةطاتة زيَرِ و زيو بؤ جوانكارى و ئيكسسواراتى كؤنرتة و ئاسن و فا

ئةمةش لةسةر دةستى ئةو سةربازانة دةدؤزرانةوة كة لةجةنطدا  ذنان،
سةردةكةوتن و شويَنةكانيان داطري دةكرد و دةطةرِان بؤ دؤزينةوةى ئةنتيك و 

يَستا شتى ناديار، هةروةها بنضينةى دامةزراندنى بةشيَكى زؤر لةو شارانةى ئ
هةن، لةسةردةستى سةرباز و هيَزة داطريكةرةكان بوونة، بةو مانايةى ئةوان 

  ئاوةدانيان كردؤتةوة دواتر بووة بة شارى راستةقينةى مةدةنى.

ى هةبووة لةمبارةيةوة، ئةطةرى "ميزؤثؤتاميا كة تواناى ئيمكانياتيَكى طرينط
اتى بةرهةمهيَناوة، رووبارى دجيلة و فورِ بةشار ناساندنى طوندةكانى قةراغ

ضونكة (. 63) *،(ئةريدؤ و واريتش و الجاش و كيش و ئوور لة بابل)لةوانةش 
% ثيَويستييةكانى ذيانى خؤيانيان لةريَطةى ئةو رووبارةوة  10ئةم طوندانة لة 

دابني كردووة، كة بةسةرةتاى كارى كشتوكالَى ناسراوة لةناوضةكةدا، ئةمةش 
نى طوندنيشينى كالسيكى كة هةزاران سالَ ثيَش شؤرِش و كودةتاية بةسةر ذيا

ئيَستا ضاوى لةدةستى شارة طةورةكان بووة، خةلَكى ئةو ناوضانة كة 
دانيشتووى قةراخ رووبارى دجيلة و فورات بوونة، زجنريةيةكى تةواو لة داهيَنانى 

، لةريَطةى شؤرِشى شارستانييةوة بووة و تةكنؤلؤذيا لة كؤمةلَطةى كشتوكالَى
ن، هيض دريَخييان بةر لةزاي 6000تاكو  زاينى،بةر لة 3000كانى سالَة

نةكردووة لةوةى ضؤن بتوانن كةلَك لة تواناى طا و درووستكردنى عارةبانة و 
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و داس و بةلةمى نيَو رووبار وةربطرن، هةروةها تايبةمتةندييةكانى تةآل
مروارى كة ئةمانة و زيَرِ و  ة لةمس و برؤنزندؤزيوةتةوة كة بريتى بوو ميتالَيشيان

، بةشيَكيان بؤ ثيَداويستى كشتوكالَى بوونة و بشةكةى ترى بؤ جوانكارى
هةروةها كاريان لةسةر شةرعييةتثيَدانى سالَنامةى سةرةتايى و جولَةى هةتاو 

دجيلة و فورات دوو زؤنطاوى قورِاوى بوونة و هةردوو رووبارى كردووة، لةكاتيَكدا 
بؤ درووستكردنى تةالر و شويَنى نيشتةجيَبوون ترساون لة وشك بوونى، بؤية 

 64)جياوازيان لة تواناى كريَكارةكان وةرطرتووة، دواجاريش هةر وشك بووة".

). 

هةر ئةوكاتة خةلَكى ئةو دةم رووبارانة بؤ نةهيَشتنى دذايةتى كردنى 
رووبارةكان، خةباتيَكى زؤريان كردووة و خؤيان جوداكردؤتةوة لةخةلَك، هةر لة 
ثيَكهاتةى سؤسيؤلؤذييةوة بطرة، تادةطاتة كاركردن بة طرووث بةندى و سرووتى 

ةآلم وةرزيَرةكانى ى سؤمةرييةكان كة ثيَضةوانةى شارنشينى بووة، بئاين
سةردةمى فريعةونى وةكو ميَطةىل فريعةونييةكان تةماشاى خؤيان كردووة، 
ضونكة وةكو هاونيشتيمانى تةماشاى خؤيان نةكردووة، بةآلم سؤمةرييةكان 

ى ذيانى شاريان هةبووة، بؤية ئةمة ضةوانةى ئةوان ريَذةيةك لة ستايلبةثيَ
ن. ئةم حالَةتة لة ئةسكةندةنافياش بةسةرةتاى دامةزراندنى شار ديَتة ذمارد

ضريؤكى خؤيان هةية، بؤ منوونة دانيمارك ثيَشرت قةراسنة واتة دزى دةريايى 
بوونة و طروثيَك لةو ناوضانة خؤيان بة خاوةنى دوورطةكان ناساندووة، دواتر ئةم 
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حالَةتة تةشةنة دةكات و ثاشايةك درووست دةبيَت و لةطةلَ سويد دادةبرِيَت و 
ة وآلتيَكى دراوسيَى سويد، بة سيستمى ثاشايةتى، بةآلم لة بنةمادا دةبيَت

   . جوطرافياكة سةربازطة و شويَنى دزةكان بووة

شةى نةخ نةخشةسازى شار بة تيَطةيشتنى جياواز لة نةخشةدانان، بةماناى" 
ةوتنى طةى كةريَرووبةريَك لة سينطى زةويةكى خرِ، لةو تابلؤيانةوة هاتووة كة ل

ى يةكانةكارو ثيَوةريَكى ويَنةيى بووة، بؤئةوةى ريَطة بدريَت ورد بؤنةيةك
ةمة ئةطةر ئم ، بةآلئةو تةالر و مةيدانانةى كة هةن دياربيَت، وةكو دابةشكردنى

 بان وادةوجثيَوةرة بنضينةييةكة بيَت بؤ شار، كةواتة لةريَطةى ريَكخستنى 
يةكى يَوةشبووة، بؤية طؤرِةثانى كؤبوونةوةى جيَنيشينى بةثيَى ئةو سيستمة 

ة ةت بشارستانى ثيَدةدات و لةوانى تر جياوازى دةكاتةوة، بةآلم سةبار
اتر درووستكردنى شارى ئيسالمى كة سةرةتا سةربازطةى جةنطى بووة، دو

دواتر  ،(و قةيرةوان و فستات و كوفة بةسرة)دووة بؤ شار، وةكو طةشةى كر
وةكو  كيانةنديَئيدارةى بؤ درووستكراوة، ئةطةرنا ثيَشرت هةر سةربازطة بووة، ه

كيان نديَخؤيان مانةوة واتة دميةنةكانى سةربازطةيان هةر ثيَوة ماوة، هة
، ام(و ش ةبةغداد و قاهري)بةثيَضةوانةوة ثايتةختيان بؤ درووستكرا، وةكو 
ان ريب سيما و ستايلى شاريسةرةجنام ئةوانى ديكةش وةكو ريباتى مةغ

  (. 65)وةرطرت".
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ة اتر لى زين، دواجار بةهؤى ئةوةوبةشيَكى زؤر لةو شارانةى كة سرتاتيذى بو
يَت و ر نابن بزدةرطايةكيان هةبوو بةرةو وآلتانى تر، بوون بة ديفاكتؤ و ناويا

ى ياقوت"ونة شارستانيةتيان ثاريَزراوة ئةطةر بة روخاويش مبيَننةوة، بؤ منو
ة آلتةكةى وحةمةوى باس لةو شارانة دةكات كة دةرطايان بةرووى دونياى دةرةو
بؤ  ك بووطايةهةبوو، لةوانةش موسلَ ئةو ثنتة بوو كة هةموو دةولَةتانةوة دةر

 م ليَة زؤرئازرباجيان، ئةوةى ك خوراسان بوو بةرةوعيَراق، هةروةها كليلى 
وو، بةآلت بور دةرطاى رؤذه، بيساسًييةمبيستووة بةناونيشانى شارى طةورةى 

ةس كوال دميةشق دةرطاى رؤذئاوا، بةآلم موسلَ ضونكة قاسيد بوو بؤ هةردو
تانى وو وآلةهةملنةبوو ثيَيدا تيَثةرِ نةبيَت، ئةمة جطة لةخيَر و بيَرةكةى كة 

ناوة  ىشارى موسلَ بؤية ياقوتى حةمةوى ناوى  (.66) ".ديكةوة بؤى دةهات
ة ووة ببة و موو اليةكةوة كةرةستة و كاآلى بؤ هاتوو، ضونكة لةهة(سكى شيَر)

هورمز و  وة بؤازةك لة شريبازارِيَك بؤ طشت شارةكانى تر، هةروةها بووة بة تؤرِيَ
 شارة مئة ةهانةوة بؤ كاشان و هةروةها كرمانشا و هتد. لةكاتيَكدالة ئةسف

ةمى ةسةردلوة وباتيذية ثيشةسازى و بازرطانيية ميَذوويية، ثيَشرت سةربازطة سرت
 وة بة، بودواتر بةهؤكارى نيشتةجيَبوونى خةلَك بةناضار سؤمةرى و ئاشورى،

  شارى ديفاكتؤيى وةكو هةر شاريَكى ترى دواى جةنطةكان. 

شارى نيشتةجيَبوون، بريتني لةو شويَنانةى كة بةزؤر كراون بةبةشيَكى زؤر 
لةسةربازطة كؤنةكانى دةولَةت يان ئةو شويَنانةن كة ثيَشرت مؤلَطةى سةربازى 
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جةنط بوون، بةآلم كة ئالَؤزى يان جةنط سةرهةلَدةدات، ئيدى خةلَك ئاوارة 
ضؤن دةبن و بةناضار بؤ زةمةنيَكى دياريكراو لةوىَ دةميَننةوة، هةروةك 

وليَر و سةربازطةى سةالم و ئةمنة سوورةكةى هةسةربازطةى سؤران و لة
فةيلةقى سةربازطةى سليَمانى و سةربازطةى قةآلضؤالن و رانيية و تائيَستاش لة

كؤنى كةركوك خةلَك تيَيدا نيشتةجيَن و بوو بةبةشيَك لةشارةكة، بةآلم كة ذيان 
ئاسايى دةبيَتةوة يان دؤخةكة دةطةرِيَتةوة شويَنى جيَطريبونى خؤى، ئيدى 
خةلَكةكة دةضنةوة شويَن و شارى ثيَشرتى خؤيان، بةآلم بةشيَكى زؤريان 
بةهؤى مانةوةى كيَشة لةنيَوان دوو هيَز يان دوو دةولَةت وةكو نيَوان ثؤلَؤنيا و 
ئالَمان، هةروةها ضيك و سلؤظاكيا، ئيَران و عيَرِاق، سودانى باشور و باكور، 

ماونةتةوة، بؤية تائيَستاش ناويَك  سوريا و يةمةن و هتد، زؤربةيان وةكو خؤيان
ى تيَدا نيشتةجيَبوون، بةآلم سةرةجنام هةر مرؤظبؤ ئةو شويَنانة نيية كة 

 سةربازطةن.
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 كؤض 

 

ةلَكةكةى كة خ انةىبةشيَك لةو كةليَنانةى كة شار تيَيدةكةويَت، بريتني لةو شويَن
ر و ى تةالسةواريان ئةو شويَنانةن كة ئا يان كردووة،كؤضبةهةر بيانوويةك بيَت 

ذةى ةنطةخانووة كؤنةكانن، يان ئةو شويَنانةن كة وقفى ئاينيَكن بةهؤى ت
تةوة، ن بكاةنيائابورييةوة يان ئاسةوارى جةنطةوة، دةولَةت فريا نةكةوتووة نؤذ

ى ظيةتؤنى ستازةمني هةن، منوونةن بةشيَك لة وآلئةم دؤخة لةزؤر شويَنى سةر 
 ران وئيَ ويؤنان و توركيا و فةلةستني و هةريَمى كوردستان و سوريا  كؤن و

   مةغريب و هتد.    

ةلَكو بنن، هيَلَهةنديَكجار برييت نيية لةكؤمةلَطةيةك ثيَكةوة شارةكة جيَب كؤض
، ذئاواى رؤذهةآلتى بؤ رؤكؤضبريتية لة كؤمةلَطةيةكى ثةرشوبآلو، وةكو 

ان اييةكذئاوابردوودا رؤرؤذئاوا، لةسةدةى رِئةوروثاى رؤذهةآلت بؤ ئةوروثاى 
خى ى دؤيَطريبةرةو ئامريكا، ئاسياييةكان و هيندييةكان بةهؤى بيَكارى و ناج

 ووة بةرةو رؤذئاوا و هتد. يان كردكؤض، ئابوورى

كؤضى سياسيش هةية كة لةترسى سيستمى سياسى سةركوتكةر دةكريَت، بؤ 
بةرةو ئةوروثا، كؤضى جووةكان بةرةو  ى رؤذهةآلتمةسيحيةكانمنوونة كؤضى 
كؤضى بؤ ئيسرائيل، تريش طةرِانةوةيان لةسةرتاسةرى دونياوة ائةوروثا و دو
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كؤضى سابيئةى مةندائى لةبةغداو و خوارووى ئيسالم لةمةككةوة بةرةو مةدينة، 
، كؤضى ئةمازيغى لة باكورى ئافريقاوة بؤ ئةوروثا، عيَراقةوة، بةرةو ئةوروثا

كضوو بةرةو يةكان كة لةئةجنامى شةرِى داعش مالَ و حالَيان ليَتيَكؤضى سوري
   و هتد.  ئةوروثا و توركيا، كؤضى خةلَكى كشمري بةرةو هيندستان يان ثاكستان
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  ى ضرِ بيابان

 

رى شار تيَكى ديو ووبةرِيَك ديَت لةناضارى بؤ ذيان، بؤيةوشةى بيابان بةماناى رِ
طة، بؤ ؤمةلَيَو كئاورِى ليَدراوةتةوة، ئةويش كاركردنى تاكة لةنتائيَستا كةمرت 

 رايى،اكطةتمنوونة ئةديب و شاعري و ضريؤكنووسةكان كة بةشيَكن لةناساندنى 
ةر دى بضونكة ئةوان لةدةرةوةى ضاالكيةكانى كؤمةلَكة ضاالكى دةكةن، ئي

ت و دةكاستثيَلةهةر تاكيَكى ياخى لة كؤمةلَطة، ئيرت ليَرةوة ريسك لةذيان دة
 اتدةك وا هةست ئيرت يَى ويستى تاكةكة، ضونكة تاكشويَن دةطؤرِيَت بةث

ة و ةتةوخاوةنى خؤيةتى و بةس، نةك خاوةنداريَتى خيَزان و كؤمةلَطة و ن
ر نى، شاخباتة سةر شاكيَشةى شاريش  ، هةروةهاو دةولَةت ئاينعةشريةت و 

 ةنيَولنىَ ةتوادداوة، ضونكة ئةم خةسلَةتةى بؤ هةلَطرتووة و شةرعييةتى ثيَ
ن ةاليةليَك سيستمدا جيَطةى بكاتةوة و بيثاريَزىَ لةهةر دةستدريَذى و ستةم

  .طؤمةلَطةوة كة طوتارةكةى زالَ كردووة

يَكمان ثيَئاشنا مرؤظبؤية يادةوةرى لةشاردا منوونةيةكى ترى دةركةوتةى 
وةرطرتنى دةستى كار، دةكات كة بيَزارة لةو ذيانةى كة سياسةت بةخاترى 

دوو  شكؤضبةرةكانيان وةرطرتووة و مافى ثةناهةندةييان ثيَدةدةن، ئةمة
 رى و هيَزى كار بةرهةموةهةندى هةية، يةكةم ئةوةية كة كةليَنى ئابورِ
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ئةوةى  بؤ، ى منوونةيى بووةديَنيَتةوة، دووةم لةثيَناو سياسةت و دةولَةت
يستى كؤن تاكطةرايى وةكو و كات و ذيانىبرى وسياسةتى ئابوثشتطريى 
كتةرى ئةديب و ةى ديكة كة خؤشطوزةرانة، كارمرؤظبةآلم  ،طريَتةلةبةرضاو ن

و زةمةنى بةردةوام  نووسةر بوونة كة لةسةر شويَن و كات وةكو جوطرافيا
ؤمانةكانيش بةشيَكى ثالَةوانى رِ ،ولَة كاريان لةسةر كردووة و تةنانةتولةج
 .داطري كردووة وةكو بةرهةمى شار ن لةفةزاى رؤمانةكةزؤريا

ةكانى شار و سنوورةكانى يشيكارى بونيادى شويَنة واقيعي"جوطرافيا طرينطى بة
شار و اليةنةكانى ديكةى شار كة ثيَى  غدةدات، بؤ منوونة قةرا سةنتةر

ناسةكان باس لة  ستى شار، جوطرافيادةطوتريَت حةزر يان ثةيوة
ضؤنايةتييةكةى ئةو ثارضانة دةكةن، ضونكة ئةمانة كيَشة بؤ شار درووست 
دةكةن، ضونكة ئةمانة نةواتى ئةو رووبةرانة ثيَكديَنن كة دةوروبةرى شارن، 

ئةو شويَنانةى نةطوجناون، بؤية ئةم كة و رووبةرى طردؤلَ ضةم و لةوانةش شيو و
بؤية كراون  ،نةداونيَشرت شارةوانى طرينطى ثيَةى كة ثن، بةوثيَيزةقرتة دياردان

بة ناوضةى ثيشةسازى و شويَنى ئاذةلَ فرؤشنت و شويَنى كةرةستةى بيناسازى 
ثشتطوىَ خراو، بةآلم دواتر كة حكومةت بةهؤى نةبوونى رووبةرى بؤشةوة و 

طرينطيان ثيَدةدات، ئيدى جاريَكى تر دةبيَتة كيَشةى كارطيَرِى و دياردةى 
يَى نيَوان طروثة مشةخؤرةكانى دةوروبةر، بةآلم سةرةجنام حكومةت و ملمالن

تةماشا دةكات و  كانشارةوانى ئةم كيَشةية لةسةروى بةرذةوةندى طروثة
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ئةطةرضى  (. 67)بةناضارى دةخياتة خزمةتى طشتةوة، ئةويش بةثيَى ياسا".
بةهؤى خراث بةكارهيَنانى بةندةكانى ياسا و لةبةرضاوطرتنى عورفى 

مةآليةتييةوة ئةم باسة قلَث دةبيَتةوة و بةدذى ياسا دةكةويَتةوة، بةآلم دواتر كؤ
بةناضار حكومةت دةبيَت قةرةبووى ئةو ذيانة بكاتةوة كة هةم خةلَك و هةم 

 ستايلَى شار طةرةكيةتى. 

بةمانايةكى تر بيابان بؤ ئةو كةسانة ديَت كة يان ئةوةتا بةهؤى قةرةبالَغييةوة 
 يان ئةوةتا دةبنة كؤضةر و بيابانخؤيان لةكوجنى مالَةوة زيندانى كردووة، 

ضؤلَ دةكةن بؤ ئةوانى تر، هةر ئةمة لة يادةوةرى لةشاردا فراوانرت دةبيَت، 
وةكو لةيادةوةرى طوند كة رووبةرةكةى و كاتةكانى دياريكراو نيية، ضونكة 

ئازاد نيية  مرؤظسيستماتيك كراوة، ذيان كات و شويَن دياريكراوة و  دالةشار
ةسةر كارى دياريكراويش هيَنانى شويَن و كات، هةروةك ئةوةى كة لرالةبةك

بةآلم لةدةرةوة  سنوورى بؤ داناوة، ئابوورىيةى كة هةمان ثرنسيث هةية، بةوثيَ
ةوة دةبيَتة زةروورةت، مرؤظكاتي كاركردن كة بةهؤى هةآلوسانى ثيَويستيةكانى 

ئيدى كؤضى ثيَضةوانة درووست دةبيَت، "بؤ منوونة كورِانى شار لةداخى هاتنى 
كردنى جياوازيةوة هاتوون، يان ئةوةتا دةضنة قبولَوى ئةو حةشاماتةى بةنا

شوققةى تةنهاييةوة، يان ئةوةتا هةلَديَن لةو ذاوةذاوةى بةهؤى كارةوة 
خولَقاوة، يان ئةوكاتة دةبينن لة ميرتؤ يان لةنيَو ترام و ثاس، زمانى جياواز 

ئةمة زياتر دةبيسرتيَت و رةنطى جياواز لة رةنطى هاوآلتييةكى خؤى دةبينىَ، 
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وادةكات ئةو طةجنانة خؤيان بة بيانى بزانن و دووضارى ثةرضةكردار 
  (. 68)ببنةوة".

ار و شكى هةرضى ئةدةبيشة بةهةمان شيَوة دةور دةبينى لةئاراستةكردنى خةلَ
ضاوةى ة سةرويَوجياوازكردنى لةطةلَ طوندنيشينةكان، ئةم حالَةتة جياوازيية لةك

ت و بكا و كايانةى كة سيحرى شار ئاشكراطرتووة كة ئةدةب بؤتة بةشيَك لة
جطة  يةتى،، ئةوةى كة رؤمان كردوومرؤظبيكات بةسيمبوليَكى سيحراوى لةالى 

وة، هيَناى خةيالَى درووست كردووة و زمانى جياواى بةرهةمكارةكتةرلةوةى 
و ة لةئةركيَكى ديكةى ئةوةية كة ضريؤكةكان ماناى جياوازيان وةرطرتوو

ت ؤ كاردةمى دةرةبةطايةتيدا بةرهةمهاتوون، تةنها بضريؤكانةى كة لةسة
نةية ديبابةسةربردن و شةوضةرة بوون، عةبدولرِةمحان مونيف يةكيَك لةو ئة

ر ة ميسكةى ككاريطةرى هةبووة بةسةر خةلَكى وآلتةلةريَطةى رؤمانةكانييةوة، 
 ة شاركووة بةشيَكن لةفةزاى بريكردنةوةى ئةو، ئةمةش لةويَوة سةرضاوةى طرت

نى شويَ روداوى زياترى تيَداية بةحوكمى هؤكارةكانى هاتوضؤ و طةياندن و
دا و يةكرتةناوبنيشتةجيَبوون و بازارِ، هةروةها شلَةذان و تيَكضرِذانى خةلَك 

و  نةوةئةوكارانةى كة دةولَةت لةريَطةى دةزطاكانى ثؤليس و ئاطر كوذيَ
  .ةكةنر دةخةن و مةيسةتةندروستى و كارةكانى تر شيَوةى ذيانى خةلَك ريَكد

بؤية رؤمان ليَرةدا ض لةرووى حةبكة و ض لةرِووى طيَرِانةوة و مامةلَةكردنى لةطةلَ 
ثالَةوانة جياوازةكان دةكات كة زؤرجار لةذيانى خةلَكيشدا رةنطدةدةنةوة و 
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لةبنةمادا خةيالَى رؤماننوسة، سيمايةكى تر دةدات بةو ئةدةبةى كة خويَنةر 
يان ئةو دةقانةى رووبةريان بضووكة وةكو طوند، ئةمة جطة  ،ضاوةرِيَى ناكات

لةكؤرِ و كؤبوونةوة و زانكؤ وةكو سيمايةكى جياواز لةشارى بضووك يان 
ةكان مرؤظطوندنشينةكان، كاريطةرى راستةوخؤ دةخاتة سةر شيَوةى ذيانى 

انةية بةبىَ ئةوةى مةيليان لةو شيَوة ذيانة ببيَت، ئةمة دميةنى ناديارى ئةو بياب
كة شار بةنارِاستةوخؤ بةرهةميديَنىَ، هةروةها بابةتى هونةريش هةمان رةهةندى 
هةية وةكو مؤزيك و تةشكيلى كة ماناى فراوانرت وةردةطريَت هةم لةووى ستايلَ 

 .و هةم لةرووى ثيشةسازييةوة، وةكو كةمانضة و عود و ئالةتةكانى ديكة

ابرِانيَكى تر لةدواى ماددةكانةوة، شارى كوردى لةويَوة دةستى ثيَكردوو وةكو د
)ئينب جبري( ى ميَذوونووسى شار نووسيويةتى، وةختيَك  هات، حاتىكة فتو

ة مةعريفييانةى بينيوة و تؤمارى كردوون، شيَوازسةردانى موسلَى كردووة، ئةو 
ليَرةوة تيَدةطةين كة ئةوة شارى كوردى و دةسةآلتى كوردى نةبووة بةلَكو 

تةسةوفى ئيسالمى هةبووة و وة، ضونكة كوكبةرى باوةرِى بةبو ثاشكؤى ئيسالم
سةدان سؤفى لةذيَر دةست بووة، ئةمةش تةنها بؤ ثاراستنى ئةو قةوارة 
 سيستمة بووة كة ئيسالم طةرةكى بووة، "نةك قبولَكردنى شاريَك بةناوى كوردى

دانى ريَستايلَ و جلوبةرط و فةرهةنطى خؤيان. طى خؤيان و بةئاينو بةبريورِاى 
بؤ نامؤكانى دةرةوةى ئةو قةوارةية كة دةميَننةوة،  خانةقا لةراس العني سؤفى

بؤ منوونة لة ماردين و حرين و دنيس ركة بةناونيشانى رباتى تاجى ناسرابوو، 
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يان ربات جمدالدين بن االسري و زينى  شهرزوورى و عبدالعزيز بن حسن كة 
ا بؤ زياتر كردنى مةعريفةيان لةمةدينةى منوةرةوة هاتبوونة بةغدا، هةروةه

ى زانست و طةرِانةوةيان وةكو دياردةيةك لةو كاتةدا، سةفةركردنيان بةمةبةست
  (. 69)".مدينةبؤ 

واتة  يية،ئةدةب بو سةرهةلَدانى شارةوة، ثةيوةندييةكى ئالَوطؤرِ ثةيوةندى
 رةى شاويَنضةند شار هةويَن و هاويَنةى ئةدةب بووة، دوو ئةوةندة ئةدةب ها
ن و دةدةبوو، ئيَمة دةتوانني ئةو خاآلنةى كة شار و ئةدةب ثيَكةوة طريَ

  .ةون، بيانكةين بة ضةند بةشيَكةوةلةزؤنيَكدا دةردةك

ة ةى لةشى يةكةم طواستنةوةى يادةوةرى بؤ نيَو كتيَب و زيندووكردنةوب
و  لةتوانىَ، دةرووبةريَكى فراوانرت، خؤ ئةطةر تاكةكةسيش ثيَويستى ثيَى هةبوو

ؤى خةرى شارةدا كة ضةندين ناوضة و سيمبوىل لةشيَوةى سيمبولةكانى يادةو
ر ةم شاهت، هةية بةكاربهيَنيَتةوة، رةنطة ئةمةش ثةيوةندييةكى دواليةنة بيَ

 ئةوة ةونكسني هةويَنى كولتوورى شارنشينيية، ضوهةويَنى نووسينة و هةم نو
ة غةز كةر كاسازيَتةوة بؤ ييةكان بطومرؤظلَويَستة تةنها ئةدةبة دةتوانىَ هة

ة جومط ةكوو نووسةنزؤرجار لةبرى ميَذوو كاريطةرى خؤى دةبىَ، منوونةش رؤما
  .شار بونياد دةنيَتةوة سةرةكييةكانى حكومةت
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ؤ ىَ بقاى ئةديب ناتوانىَ رةخنة بةكار بهيَنةبارتهيض كاريَتةريَك بة
كةميان ى لةسةرة، يةكئةر وبةرثةرضدانةوةى سيستمى شار، ئةديب دو

، ذووزمان و ثاراستنى زمان و فؤلكلؤر و ميَنووسينةوةى يادةوةريية بة
ر ريَط ةتةانةى كة بوونى بوونة دذى ئةو سنوورة دةستكردرةهةندةكةى ترى ياخ

نى نيية، ؤ جواها بلةبةردةم داهيَنان و نويَخوازى، ضونكة ئةدةب لةشويَنيَكدا تةن
ى ئةوة ت بؤت و خويَنةرةوة، دةولَةبةلَكو كوديَتايةكى سثيية بةسةر دةولَة

ك نةريَخويَ سيستمةكةى لةخزمةت دانيشتوانى بيَت، كوديَتايةكى تر ئةوةية بؤ
ة بنازى  شاكة بةجددى لةخةمى زانينى مةعريفةداية، ئةديبيش ئةوكات دةتوانىَ
دا ووسينلةن تيَكستةكةى خؤيةوة بكات و جياوازى بكاتةوة لةوانى تر، وةختيَك

 ياريَتى و هةم ئةخالقى لةبةرضاو بطريَت.هةم بةرثرس

اردا بةرثا دةبيَت، جةنطيَكى هةمةاليةنة و ضاوةرِوانكراو شئةو جةنطةى كة لة
و و سنووردار نيية، تةنها ئةو برِيارة ، ضونكة شار هيض شويَنيَكى داخرانيية

ى طشتى لةبةرضاو دةطرن و يياساييانة نةبيَت سنووريان هةية كة بةرذةوةند
دةيثاريَزن، ئةمةش سزاى لةسةرة، بؤية "رؤمان كة لةداكبووى دياردةى شارة، 
دذى هةموو دياردة نةشازةكانييةتى كة جةنطيَكى ناديارةبؤ منوونة جةنطى 
تايفى و جةنطى زؤنةكان كة منوونةيان لوبنانة و ثيَشرت لة ئالَمان و فةرانسة و 

ةو رادةيةى كة توندوتيذى ثيَكهاتة و تايفةكان دةبنة ئةوروثا هةبوون، تا ئ
فانتازى و ترس كة هةمووى بؤ بونادنانى ستايليَكى ديكةى درووستكردنةوةى 



149 
 

جوطرافى و ئةنرتؤثؤلؤذيية كة شازةكةيان بؤ دابةشكردنى هةمة ضةشنة، هةر 
ئةم وةهمةية كة نةخشةيةكى دراماتيكى دةكات بة ضاالكى سةيرو سةمةرةو 

  (. 70)فى شار".ئةرشي

تيَكى ة ئاسلاتر شار يةكيَكة لةو شويَنة ضاالكانةى كة زياتر لةضةمكةكة خؤى، زي
 دووة،ى كررؤشنبريى كة رؤمان فةزاكةى قؤستؤتةوة، هاوكارى ضةمكى مؤديَرنة
ون يش بوودارهةروةها هاوكارى روخانى حالَةتة كؤنةكانى شاريشى كردووة كة نا

نها شاريَكى ئانتيكة تة (التى)ونة شارى لة دونياى عةرةبيدا، بؤن م
 ةستنيارى ددوكانانةى خةريكى كبينينى ئةو طةشتيارةكان سوودى ليَدةبينن بة

ةم يَك ئكات درووستكردنى كةرةستةى جوانى و ثيَدوايستى مالَ و هتد، بةآلملة
 وةبات ة دت و هونةرةكفةزاية دةطؤرِيَت و لةبرى كارى دةستى، كؤمثانيا ديَ

ة رةو، ليَنىَةكان ناميَيكردةى كارطةيى، ئيدى بةهايةك بؤ كارة دةستيبةدةيكات 
 .خيَتورِوشارى كؤن هةلَدةوةشيَتةوة و د

ضاالكى سياسيية: ئةم بةشة ئةطةرضى راستةوخؤ نيية، بةآلم  دووةمبةشى 
خةلَك لةناوةوة و لةدةرةوةى شار ناضار دةكات بةشدارى كايةكة بكةن، بؤ 

مةراسيم و ئاهةنط و موناسةبة حيزبييةكان و دواتريش  منوونة بةشداريكردنى
دةنطدان بؤ هةلَبذاردنى شارةوانى و ثارلةمان، جطة لةوانةش بةشدارييةكى ديكة 
هةية، ئةويش ناضاربوونى خةلَك لةبةشداريكردنى سةنديكا و ريَكخراو و 
م هةلَويَستةكانيان بةرامبةر دياردة نةشازةكان، هةروةها متاح حستنة بةردة
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اريكردنيان لةدةزطا حكومييةكان، هةروةها خةلَك بؤ ثةيوةستبوونيان و بةشد
بةناضار ثةيوةست دةبن، ضونكة مندالَةكانيان لةقوتاخبانة دةخويَنن، ئةويش 
كايةيةكة سةر بةسيَكتةرى ثةروةردةية كة ئؤرطانى حكومةت و سيماى شارة، 

منيةتى خةلَك، هةروةها خةستةخانة و شويَنةكانى ديكةى ثاراستنى ئة
 كاريطةرى هةية لةسةر بةشداريكردنى شارنشينى.
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 و خةيالَ ياثيؤتؤ

 

 كيَشة و و بىَ ةرانةبري و خةيالَى لةالى شاريَكى دادثةرو مرؤظبةدريَذايي ميَذووى 
ونى تةبوبىَ جةنط و خؤشطوزةرانى بووة، ئةمة ئةو يؤتؤثيايةية كة بةرجةس

هةولَى  تاكو كرىَنا ردة يؤتؤثياكان بةئاسانى ضاوديَرىديا بنضينةىمةحالَة، بؤية 
ةنها توون، ستة بئةو هةوآلنةش كة لةرؤذئاوا دراون و النيكةمى بةرجة، بؤ بدريَت

 ورىئابوهةموو سيستمةكانى سياسى و  مرؤظوةهميَكة و هيضى تر، ضونكة 
ونكة ض، كةو لةطةلَ هةموشيان ذياوة و رازى نةبووة لةسيستمة تاقيكردؤتةوة

ة وثطر ويستى طشتى بوو، بةلَكو ويستىهيضيان ئةو يؤتؤثياية نةبوون كة 
  كة ثيَشرت ثالنيان بؤ داريَذتبوو. سياسيةكان بوو

بكةين، ضونكة  لةسةر ئةو خةيالَة رةنطة بتوانني ريَذةيى تويذينةوةكةوابوو 
عةقلَ يؤتؤثيا لةسةر خةيالَة كؤنةكة بؤ بةهةشتى سةر زةمني بونيادنراوة، 

 كةيطريَدراوى ويَنة جيَكةوتةبةو جياوازييةكةوة وهةموو كؤمةلَطةكان بةهةم
، ئةوانةش كة ئينكارى ئةم ويَنة خةيالَيية دةكةن، وةكو دةزانيَت ميَشكى خةلَك

ئةوة واية ئينكارى زانست و ثيَشكةوتنى زانست بكةن، بةوثيَيةى كة تيؤرة 
لةخةيالَةوة نيَكى فةلسةفى و زانستى دوويانة هةموو داهيَنانسةملازانستيةكان 

لينني قسةيةكى ناودارى هةية دةلَىَ )ئةطةر زانست بطاتة  سةرضاوةيان طرتووة،
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 ةترؤثكيش، هيَشتا خةيالَ ئةركى ماوة، ضونكة هةموو شتيَك لةخةيالَةوة دةبيَت
  (.و بةرجةستة دةبيَت زانست

، ةبيننيَوةدنى ثدونيا خةو ونيمضة دونيا يؤتؤثيايةى رؤذئاوا كة ئيَستا هةموئةو 
ةوة ظمرؤى ى و خةونةكانئاينتون و شارى فةزيلة و بةهةشتى لة كؤمارى ئةفآل

 يةوةلةاليةكى تريشةوة لة تيؤرى سؤسياليزمي هاتووة بؤ خوشطوزةرانى،
ى يَككار " وةكو هةركراوة مرؤظبؤ ذيانى  شيَوازة ريسةرضاوةى طرتووة، بؤي

اقيع، ولَ و خةيا سةركةوتنيَكةوة هاتووة لةنيَوانلةهونةرى دانثيانراو، يؤتؤثيا 
 ووة وة هاتانيكراوةوئريؤتيكي لة رزطاربوونى جةستةى زيندهونةرى بؤ منوونة 

يَش تى نوانيةرزطاربوونى غةريزةيى، ئةمة بؤ هاوكيَشةكان و شارستطةيشتووة بة
 شنيارىثيَت( كتيَبى )خؤشةويستى و شارستانييةماركؤزة لةهيَربةرت هةر واية، 

شتنى يَطةيتتيَطةيشتنى شارستانييةت تةواو جياوازة لةطةلَ "ئةوة دةكات كة 
و  اخسنتضونكة كاريَك دةكات كة شارستانييةت مةرجيَك بيَت بؤ دوفرؤيد، 

  (. 71)".مرؤظتيَربوونى ثيَويستيية زيندووةكانى 

لةكتيَبيَكى  واتة يؤتؤثيا دةكريَت، طفتوطؤى لةسةرئةو ضةمكة فةلسةفييةى كة 
كة خاوةنى قوتاخبانةى  ةوة سةرضاوةى طرتووة، تؤماس مؤر (تؤماس مؤر)

كتيَبيَك دةنووسىَ و لةو لةكتيَبةدا رةخنة  1516و سالَى  ياييةثفكرى يؤتؤ
ضونكة ئةو كؤمةلَطةية  ،كؤمةلَطةى ئينطليزى دةطريَتسيستمى سياسى و لةلة

ة دذة ويَنةى كؤمةلَطةى ئينطليزى سةدةى شانزةهةمة و هةلومةرج
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مؤر  ى سياسةت و دةستوورى ضةقبةستووة،كؤمةآليةتييةكةى لةذيَر هةذموون
بؤ خؤ  مرؤظيايةكةوة ضريؤكيَكى وةهمى هةية كة ثثيَيواية لةثشت هةموو يؤتؤ

ياييش، شويَن و ثتيَبيَكى يؤتؤوو كهةلَخةلَةتاندن درووستى كردوون، لةثشت هةم
كات هةية بؤ ثراكتيك كردنى، شارى فةزيلَة و كؤمارى ئةفآلتون و بةهةشت و 

ودايي و كؤمؤنيزمى ماركس و خةياآلتى دادثةروةرى و دميوكراسى و شارى خ
لةسةر ئاستى  يشهةموو ئايديالَة جيَكةوتةكان يان،ثهتد، هةريةك لةوانة يؤتؤ

  سةثيَنراوة بةسةر بةكؤمةلَدا. يؤتؤثيايي كى كردنيَكؤمةلَطة، ثةيرِةو

حى ة نولة )داستانى طلطامشدا هاتووة ئاشكراى كردووة لة )ئةتؤنبشتم( ك
 سؤمةرى بةختةوةر بووة بةوةى لةسةر شانى خؤى شاريَكى بىَ غةدرى

ؤتر و كان كرطةنةبوونة، طو ندةخولَقاندووة، لةوىَ مردن نةبووة و شيَرةكان درِ
واتة  ،بووةنة يشبىَ باوك و ذنى بيَوةذنن نةخواردووة و مندالَى هةتيو و مةرِيا

ةكانيش كيَشةى ئاذةلَو نة مرؤظنة .(72)."ذيان بىَ كيَشة و ئارام و جيَطري بووة
و  ةدةبىنة ئئةمنيةت و نادادثةروةرييان نةبووة، بةشيَكى زؤريش لةو داهيَنا

وة ةكشةيرو اتيَكستى طلطامش و هةزهةردوو فكرى و ياساييانةى ئةوروثا، لة
 كةلَكيان وةرطرتووة. 

ةكان ئةو تيؤريية دةولَةتداريانةن كة وةسفى كؤمةلَطةيةكى ييؤتؤثيا سياسي
يبةت خةيالَى و مؤديَليَكى دةولَةتدارى خةيالَى دةكةن لةناو جيهانيَكى تا

زى ئةنتى ئاميَ يا هةميشة تاقيكردنةوةيةكى ريسكبةخؤياندا، "بةوشيَوةية يؤتؤث
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ئينديظيدواليية، واتة دذى تاكة كةسة، ضونكة دواجار كؤمةلَطةيةكى خةيالَى و 
يؤتؤثيايي منايش دةكات، مؤديَليَكى ضةقبةستووى كؤمةلَطة وةك ئايديالَيَكى 

يؤتؤثيا هةميشة ميتافؤريَكى بيَ زةمةنة و لةطةلَ خاسيةتى  ضونكة راهيَنانى و
ةلَطة دةطوجنيَنيَت، بؤية هةرطيز ئةو يؤتؤثياية بىَ طيَرِةرةوةيانةى رةخنةيى كؤم
  (. 73)ناضيَتة بوارى جيَبةجيَكردنةوة".

خواستى بؤى هةية،  21ى سةدةى مرؤظكةوابوو ئةو شارة يؤتؤثيايةى كة 
لةئةجنامى ئةو هةلومةرجة سياسى و ئابوريية، نةك هةر وةكو خةيالَيَكى مةحالَ 
دةيهيَلَيَتةوة، بطرة تةنها لةنيَو كتيَبدا نةبيَت لةهيض ناوةنديَكى سرتاتيذى 

كةش هةر ئةو مانا و ثيَناسةية وةردةطريَت طفتوطؤنةتةوةيى جيَطةى نابيَتةوة، 
وةكو مؤر كةسيَكى وةكو هيسلؤدؤيس لةطةلَ هيسلؤدؤيس هةيبوو، بؤية كة مؤر 

ضةنةباز و قيزةوةن تةماشاى كردووة، ضونكة ئةو ناشويَنةى بؤ شارى 
يؤتؤثيايي خواستى لةسةرةو و هةولَى بؤ دةدريَت، لةئةجنامى كؤنرتِؤلَكردنى 

هةموو ةوة، وةكو ئةوة واية يهةموو بةشةكانى ذيان لةاليةن سيستمى سياسي
هاونيشتيمانييةك كفنى بؤ كرِدرابيَت، بةر لةوةى مبريَت، ضونكة سةرةجنام 

خاوةندارييةتةكةى خةلَك ثةروةردة  يان شار يان دوورطةيةكة دةولَةت ،يؤتؤثيا
ازادى دةولَةت و دةسةآلتداران دةكةن، ئةوةش بةنارِاستةوخؤ دةركةوتووة كة ئ

ئازادى خةلَك، مؤديَلى دةولَةتى ، بريتيية لةدالوشدانى سامانى دةولَةتلة
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تؤتاليتارى نوىَ لةم ضةرخةدا، شاردنةوةى ئةو نادادييةية كة ثةروةردةى 
 ليَدةكات.  كؤمةآليةتى هةم هؤكاريَتى و هةم ثشتطريى

 ياية،ؤتؤثيهةلَبةت لةبارةى شارى خوداوة، هةمان بؤضوون سةقامطري بووة كة 
ة، ةستاواز راوو ئاينزا و شةريعةتى جياو ئاينلةبةردةم كؤمةلَيَك  مرؤظضونكة 

ةموو هةبىَ دو  ةلةبةرامبةر كؤمةلَيَك ياسا و ريَسا و شةريعةتى توند حوكم دراو
ةو ة ئ، بؤيثرنسيثةكان ثةيرِةو بكات و هةموو ديسثلينةكانيش بثاريَزىَ
ارى كان كةاينئمةرجانةى ثىَ مةيسةر نابيَت كة يؤتؤثياى ناديار، يان بةهةشتى 

 . و ثيَى شادبيَت دةكةن لةخةيالَدانى خةلَك جيَكةوتة بيَتبؤ 

يةكةى بؤ شرؤظةكردن يتيؤرة سياسى خودا وةكو كة قةشة ئؤطةستني لة"شار
بؤ  مرؤظو خؤشةويستى  ئيماندارى و خوداثةرستىبارةت بةطرينطى ثيَداوة، سة

ة هؤكاريَك خودا، ثيَيوابووة بةرامبةر ئةو شارة دونيايية نيية كة دميةنةكةى، بؤت
بؤية دوو  (. 74)خؤى بةطةورة بزانىَ و هةلَة بكات و ناوبانط ثةيدا بكات". مرؤظ

ى، ئاينى فةلسةفى و طفتوطؤتة بةردةم تؤكةو، مرؤظلةميَشكى و شار بونيادنرا
شارى ئامسانيية كة  دووةم، كة خؤشةويستيية بؤ خود ية شارى دونيايىيةكةم 

ترسة لةخودا و ملكةض بوونة بؤ طةورةيى ئةو، كةوابوو يةكةميان خؤ بةطةورة 
زانينة، ئةويرتيان خوا بةطةورة زانينة، ئةمة جياوازييةكى زؤرى لةخؤ 
هةلَطرتووة، بؤية تا ئيَستا ئةم دوو جؤرة لة يؤتؤثيا، ض ئامسانى و ض دونيايى، 

لةسةردةميَكدا دةذى بة ئيماندار و بىَ  رؤظمهيضيان بةرجةستة نةبوون كة 
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، ضاوى خؤى بيبينىَ و ئةزموونى بكاتوة، ضاوةرِيَى دياردةيةكيَتى بةئيمانة
ليَرةوة سةرضاوةى طرتووة بةرامبةر بةو ذيانة زؤرى نامؤبوون بةشيَكى 

واقيعييةى كة بةنيازة يؤتؤثيا خبولَقيَنىَ، بةآلم تا ئيَستا لةنيَوان ثريؤزى بؤ 
و خودا بةرجةستة دةبيَت، لةبةرامبةر ئةو واقيعييةت  ئاينتةنها لةالى  ،الَيَكخةي

و زانستةى كة رةتيدةكاتةوة، لةملمالنيَيةكى سةختدان و كيَشمةكيَشةكةش 
  بؤتة نهيَنى نةبرِاوة.  

زةمةنى يؤنان كة خاوةنى جوانرتين يؤتؤثياى سةر طؤى زةويية لةميَذووى 
بوونة كة  وةسةردةمةوة بةردةوام بةدواى ئةو خةونةخةلَك لةو  دا،ييةتمرؤظا

ييةكان بؤ زةمةنيَكى "زؤربةى يؤتؤثبؤية  ،كؤتايى ثيَبيَت مرؤظناشريينييةكانى 
دوورتر دةطةرِيَنةوة، ئةوكاتةى كة سةردةمى زيَرِين بوو، هؤمريؤس باس لة 
بةختةوةرى دةكات، يان لةبارةى سؤثاى دةستثاك دةكات كة ريؤسى 

وة و لةطةلَيدا ذياوة، يان سروود بةباآلى بةرةكةتى ئةو سةردةمةدا خؤشويستو
بوون، دةلَىَ كة سةردةمى زيَرِين بووة، ئةوكاتةى كة ضاوديَرييةكان زياتر دة

ة ضريؤك ئةم (. 75)سةردةميَك كة ذيان ئاسايي بووةوة".تاكو طةيشنت بة
يان دووبارة  ةئةفآلتونيش باسى كردووة كة زةمةنة زيَرِينةكان ناطةرِيَنةو

، ئةو زةمةنةى كة طورط لةطةلَ مةرِدا دةذيا، دةولَةمةند وةكو خةلَكى نابنةوة
ئاسايى بوون، ئةم خالَة هاوبةشة لةنيَوان هةموو كائينةكان سةرى طؤى زةوى، 

ة دةمانطةرِيَنيَتةوة بؤ منوونةيةكى مةطةر لةدواى مردن ببينريَت، ئةم ةوةهميَك
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بةندى و هةرِةمى و دميوكراسى راستةقينة، نةك ةكؤمةآليةتى سياسى بة ثل
 دميوكراسيةتى وةهمى ئةم زةمةنة. 

 يحوةرىكة م بؤ بةدةستهيَنانى شارى يؤتؤثيايى، لةبةردةم سىَ ئةطةرينئيَمة 
يارة ى ثرسآلموة ، ضونكة ئةو ئةطةرانةن كةفكرى رؤذئاوايي لةسةر بونياد نراوة

تة دةسةآلو بةبةطشتى  مرؤظى داوةتةوة، ئةوكاتةى مرؤظخةيالَييةكانى 
 ت. بونياد دةنيَلةسةر ئةو ديزان و سيستمة سياسييةكانيشةوة كة شار 

و  تةسيى بةردةم ذيانيَكى شائةطةرى يةكةم ئةوةية كة هةموو ثرسيارةكان
كان يارةيةك وةآلميان هةية، بةمةرجيَك ثرس ديزاين و سيستميَكى طوجناو،

 قابيلى وةآلمدانةوة بن، واتة يؤتؤثى نةبن. 

، رةكانثرسيا بؤ دؤزينةوةى وةآلمى بطرينة بةرئةوةية ريَطةيةك  دووةمئةطةرى 
ك يتؤديَكةم ملةرِووى ثرنسيثةوة نابيَت كؤنكريتى بيَت، تاكو النيبةمةرجيَك 

ؤ ب ننيسةمليَب هةروةها ،و تةئويلى بؤ بكةين نةتة ثراكتيك بكةيبابئةو لةسةر 
ةيالَيَك خةموو هكة  يَوةبةرانى ذيان لة شارداشةوةر و ئةندازيار و شارةزا و بةرِثي

 . وونةبقابيلى جيَطةوتة بوونة، ضونكة هةموو زانستةكان سةرةتا خةيالَ 

كة وةآلم ئةوةية كة لةسياقى ميَذوويى و طرينطى بابةتة سًييةمئةطةرى 
و شتانةى لةسةر طؤى زةوى ئامادةن، طريَت، بؤ منوونة هةموو ئةوةرب

وةرطرتووة، تةنها  اندا وةآلميانياسايى خؤي و لةكؤنتيَكستى بةسرووشتى خؤيان
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كةوابوو ذيان راستة بؤخؤى ، بؤ داهاتوو نمرؤظئةو شتانة نةبىَ كة يؤتؤثياى 
، تاكو بووة؟ و بؤضى درووست ثرسياريَكى تايبةتة كة ضؤن درووست بووة

كردنةوةى عةقالنيية كة زياتر طةيشتووة بةم ئاستةى ئيَستا، بةآلم ئةوة بري
نيطةتيظ و ثؤزةتيظةكانى خستؤتة ثالَ  ةوةآلميَكى ثيَية و هةموو ئةطةرلة

 يةكرت، بؤ منوونة ئةو ملمالنيَ بةردةوامةى لةسةر ذيانيَكى شايستة لة شاردا
ستيية و هةرطيز نابيَتة ماتريالَى، بةو مانايةى ، ئايدياليهةية و هةستى ثيَدةكريَت

بةرجةستة  خةونةكة ناياتة دى، ئةوةش كة ئةوروثاى نيمضة يؤتؤثيايةكى
بةو ، و سيحريَكى ثيَشكةش كردووة بة رؤذهةآلت ديفاكتؤكردووة و كردوويةتى بة

مانايةى رةطةزة جياوازةكان لة فةزايةكى جيَطريى كؤمةآليةتى و ياساييدا 
خةلَك  هيض توندوتيذييةك نةماوة، دةولَةت بةرثرسة لةذيانى تةواوى دةذين،

ا كةوتؤتة بةردةم لةناوةرِؤكديَكة شيَواز، بةطشتى و ئةوانةى تريش كة ميوانن
ئةوان  رؤبؤت،ى كردووة بةمرؤظكة  نييةتةيةدذى ئةو عةقآل ثرسيارى نوىَ و

 ىبةثيَى سيستم كارى ثيَدةكةن، بؤية وةآلميَكى كؤنكريتى نيية بؤ ثرسيارةكان
مةعريفةية بةومانايةى كة ، لةكاتيَكدا ضاكة يةيؤتؤثيائةو بةردةم بة واقيع بوونى 
كةمالَ، بة ضاكة ضيية، كةواتة عاقلَة و طةرةكيةتى بطات تاك هؤشيار بوو كة

ئةوة هةم كيَشة لةثةروةردةكةى هةية و هةم  بةآلم ئةطةر بةثيَضةوانةوة بوو،
كيَشة لةسايكؤلؤذياى تاكةكة هةية، ضونكة تيؤرى ئامادةبوونى راستينةكان، 
بؤهةموو كةس دةبيَت، سابا ئةو كةسة لةهةر شويَنيَك بذىَ، بةآلم كة دةولَةت و 
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لةسةر  ظمرؤدةسةآلتداران و بةرِيَوةبةرانى شار نةيانتوانى ئةو فةزاية خبولَقيَنن و 
ئةو ثرنسيثانة ثةروةردة بكةن، كةواتة كيَشة لةسيستمة، بؤية ثةرضةكردا 

     .   درووست دةبىَ لةاليةن خةلَكةوة بةرامبةر ئةو دؤخةى كة شار تيَيداية
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  (ئيَمةو  ئةوان )جياوازييةكامنان

 

تةزفيتان تؤدؤرؤظ( هةم رةخنةطرى ئةدةبية و هةم بةشيَكى ديكةى كارةكةى ) 
ميَذوونوسينة، لةثيَشةكى كتيَبةكةيدا بةناوى )ئيَمة و ئةوان( )حنن و االخرون(. 
لةو كتيَبةدا باس لةو شيَوة بةزؤر ثيَكةوةذيانة دةكات كة ذيانيَكى خؤرِسك نيية 

ى زؤرى ثارادؤكسيةتى تيَداية و و وةرطرياو و سةثيَنراوة، ئةمةش بةشيَك
سيستمى دةولَةت بةزؤر سةثاندوويةتى بةسةر مرؤظةكاندا و دواجار ثراكتيك 
ناكرىَ لةذيانى كؤمةآليةتيدا، بؤ منوونة ئةو لةو ثيَشةكييةدا باس لةوة دةكات 
ضؤتة فةرانسة لةنيَوان طوفتار و رةفتاردا ذيان ثارادؤكسى هةبووة و ئةو 

، دةلَىَ " ئةم ثارادؤكسيةم هةم لةنيَو هاورِيَكامن بينى كة رووبةرووى بؤتةوة
بةينم لةطةلَياندا هةبوو، هةم لةو ليَكؤلَةرة طةجنانةى كة جياوازيان لةنيَوان 
طوفتار و رةفتار دةكرد، سةرسام بووم ثيَى، يةعنى ئةو جياوازيةى لةنيَوان 

ضم تايبةمتةندييةك بةرهةمة فكرييةكان و ريَساى ذياندا هةبوو، من واى بؤ دة
هةبيَت كة فةرانسة شويَنى ئيَمة نةبيَت و لةوانى تر جيامان بكاتةوة، هةرلةبةر 
ئةوةش بوو كة ناوةرِؤكى بريورِاكامن لةطةلَ ئةوان جياوازى تيَكةوت، بؤية زؤر 
هةولَمدا بؤئةوةى ذيامن بةسةر بريوباوةرِةكامن زالَ بيَت، ئةمةش بووة ياسايةك 
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مندا ثراكتيزةى بكةم، يان بلَيَم ئةم دوانة يةكسانن، بةآلم كة دةبوو لةذيا
  (. 76.)هةولَمداوة هةردووكيان لةيةكرتى نزيك بكةمةوة"

لةراستيدا ئةم ئيَمةو ئةوانة بةشيَكى ثةيوةندىبةفةزاى ناجيَطريى كؤمةآليةتى و 
آلم نا سةقامطريى ئارامى و جةنطةوة هةبوو لةنيَوان نةتةوةو دةولَةتةكانةوة، بة

بةرِوويةكى تردا ئةم ئيَمةو ئةوانة سةرةتاكةى لةجياوازيةكانى ذيانى نيَوان 
خةلَكى الدىَ و نيمضة شاردا هةبوو كة سةرةتا بوو هاتةئاراوة، جياوازى نيَوان 
ئةشراف و خانةدانةكانى شويَن و غةريب و ئةريستؤكرات و هةذارةكان 

وةى ذيان لةبارى كولتووريدا ثةيدابووة، تاكو طةيشتؤتة ئاستى ضينايةتى و شيَ
زؤر جياوازى لةخؤ دةطرىَ، هةروةها جياوازى نيَوان ئاين و مةزهةب و نةتةوة و 
زمانة جياوازةكان، يةكةمني حالَةتى ديار و ناديارى مةترسى ئيَمة و ئةوان بوو، 
واتة جياوازيكردنى ئةوى خاوةندار و خاوةن شوناسى شويَن و ئةوى ترى بيَطانة 

ى زؤر لةسةر دةكرا، تاكو طةيشتة ئةو ئاستةى كة طفتوطؤندة بوو، و ثةناهة
دةولَةت ئيرت بري لةسيستميَك نةكاتةوة كة لةرِووى ياساوة، تةنها هاوآلتى خاوةن 
دةولَةت يان خاوةن شويَن واتة ئةرباب و ثشتاوثشت، واتة خاوةن شوناسى شار 

و هتد، بؤية رؤذئاوا كة  سًييةمكة هاوآلتى ثلة يةك بيَت، ئةويرتيش ثلة دوو و 
ضاوى لةئامريكا كردووة و السايى كردةوة، دةستى داية بريكردنةوةيةك كة 
دةولَةتى نةتةوةيى و يةك شوناسى، بكات بةدةولَةتى فرة كولتوور و 
كؤمةلَطاكان و حةوانةوةى هةموو خاوةن كولتووريَك بةثيَى كار و ثيشة و بةهاى 
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نةيتوانى ضارةسةرى ريشةيى باسةكة بكات كة ى بيَت، بةآلم ئةمة هيَشتا مرؤظ
  .جياوازى ئيَمة و ئةوانة

، هةآلترؤذ وبؤ منوونة تائيَستاش بةهؤى كيَشةى كولتوورى لةنيَوان رؤذئاوا 
ةكان شيَوبةثةناهةندةى رؤذهةآلت دةطوتريَت سةر رةش، ئةمة بةشيَوةيةك لة

 خرتةريكة تؤسوكايةتيكردن و جياكردنةوةى رةطةزثةرستيية كة ئيَستا خ
 2018ى سالَ دةبيَتةوة، بؤ منوونة سةركةوتنى راسيستةكان لةهةلَبذاردنةكانى

ةى ريَطلة ئةسكةندةنافيا و بةشيَك لةرؤذئاوا، طةيشتنيان بةدةسةآلت لة
ى وانةدةنطدانى زؤرينةى خةلَكةوة، هةروةها دةستدريَذى كردنى توندرِة

ةيان كةس طيانلةدةستدانى د لةنةرويَذ كة بووة هؤى 2010روداوةكةى سالَى 
ة كيةن كة كضيَكى كورديش بوو بةقوربانى، باشرتين سةمليَنةرى ئةو راست

سياسى  يستمىو ستائيَستا ئيَمة و ئةوان لةرؤذئاوا كؤتايى نةهاتووة تةنها لةنيَ
ن، دةكةى ثيَنةبيَت كة ئةويش لةشويَنيَكدا سياسيةكان و خةلَكى هؤشيار هةست

يَراق ر لةعنى تكردنةى طوتارى ئاينى ئيسالمة بةسةر ئاينةكاهةروةك ئةو خؤ زالَ
 .و ناوضةكة

تائيَستاش ئيَمةو ئةوان رةطورِيشةى ماوة و بةشيَوةيةك لةشيَوةكان ئاسةوارى 
هةر ماوة، بؤ منوونة مةسةلةى خؤجياكردنةوةى خةلَك لةرووى سؤسيؤلؤذييةوة 
لةئاينى ئيَزدى و كاكةيى، يان خؤجياكردنةوة لةكريستيانةكان لةخةلَكى ئيسالم 

ؤمةآليةتى عيَراق و كوردستانة، و ئاينةكانى تر، دياردةيةكى ئاشكراى ذيانى ك
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هةر ئةوةى كة جوطرافياى نيشتةجيَبوونى ئاين و مةزهةبةكان لةطةلَ ئاينى 
ئيَزدى و كاكةيى و تةنانةت لةطةلَ كريستيانةكانيش، باشرتين سةليَميَنةرى 

     .مانةوةى ئاسةوارى ئيَمة و ئةوانة

وان خةلَكى الدىَ و نيمضة ئةم ئيَمةو ئةوانة سةرةتاكةى لةجياوازيةكانى ذيانى نيَ
شار هاتةئاراوة كة سةرةتا بوو، جياوازى نيَوان ئةشرافى شويَن و غةريب و 
ئةريستؤكرات و هةذارةكان ثةيدابووة، تاكو طةيشتؤتة ئاستى ضينايةتى و 
شيَوةى ذيان لةبارى كولتووريدا زؤر جياوازى لةخؤ دةطرىَ، مةترسى ئيَمة و 

ةنطى و كولتوورى و شيَوازةكانى ئةوان، جطة لةمةسةلةى فةره
ثةيوةندىكؤمةآليةتى، واتة جياوازيكردنى ئةوى خاوةندار و خاوةن شوناسى 
شويَن و ئةوى ترى بيَطانة و ثةناهةندة كة ئةمة دواى هاتنى هيَزى تةوندرِةوى 
وةكو داعش، هةروةها سةرهةلَدانى جؤريَكى ديكةى ثةناهةندة بؤ شارةكانى 

لة كوردستان، هةروةها ثةناهةندة بؤت وركيا و ئةوروثا، كة هةوليَر و سليَمانى 
ى زؤر لةسةركراوة، تاكو طةيشتؤتة ئةو ئاستةى كة دةولَةت ئيرت طفتوطؤئةمة 

بري لةسيستميَك نةكاتةوة لةرِووى ياساوة، تةنها هاوآلتى خاوةن دةولَةت يان 
ى شار و خاوةن شويَن واتة ئةرباب و خانةدانةكان، ثشتاوثشت خاوةن شوناس

و هتد، بؤية رؤذئاوا كة ضاوى  سًييةمهاوآلتى ثلة يةك بن، ئةوانيرتيش ثلة دوو و 
لةئامريكا كردووة و السايى كردؤتةوة، دةستيكرد بةستايليَك لة بريكردنةوة نوىَ 
كة دةولَةتى نةتةوةيى و يةك شوناسى، بكات بةدةولَةتى فرة كولتوور و 
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وةن كولتووريَك بةثيَى كار و ثيشة و بةهاى كؤمةلَطاكان و حةوانةوةى هةموو خا
ى بيَت، بةآلم ئةمة هيَشتا نةيتوانى ضارةسةرى ريشةيى باسةكة بكات كة مرؤظ

  .جياوازى ئيَمة و ئةوانة

، هةآلترؤذ وبؤ منوونة تائيَستاش بةهؤى كيَشةى كولتوورى لةنيَوان رؤذئاوا 
يةك وة، ئةمة بةشيَبةثةناهةندةى رؤذهةآلت دةطوتريَت سةر رةش يان بيانى

 ةريكةتا خلةشيَوةكان سوكايةتيكردن و جياكردنةوةى رةطةزثةرستيية كة ئيَس
و  افياتؤخرت دةبيَتةوة، بؤ منوونة سةركةوتنى راسيستةكان لةئةسكةندةن

كةوة، خةلَ ينةىبةشيَك لةرؤذئاوا، طةيشتنيان بةدةسةآلت لةريَطةى دةنطدانى زؤر
ةنةرويج كة ل 2010رِةوانةى روداوةكةى سالَى هةروةها دةستدريَذى كردنى توند

، بانىبووة هؤى طيانلةدةستدانى دةيان كةس كة كضيَكى كورديش بووة قور
ؤتايى اوا كرؤذئباشرتين سةمليَنةرى ئةو راستيةن كة تائيَستا ئيَمة و ئةوان لة

 كدانةهاتووة تةنها لةنيَو سيستمى سياسى نةبيَت كة ئةويش لةشويَنيَ
 خةلَكى هؤشيار هةستى ثيَدةكةن.      سياسيةكان و

 

 

 



165 
 

  عةقلَ بزواندنى 

 

هةموو ضاالكييةكانى ضونكة شار  بؤضى شار دةبيَتة بزوويَنةرى ميَذوو؟.
 شتةكان دةكات، و بةعةقلَ مامةلَة لةتةك دياردةكان و ةدةرةوةى سؤزلة

 ميَذوو، بؤزيندوويَتى مايةى زؤربةى شارة ناسراوةكان بوونة بة دةركةوتووة كة
وستبوونى دةولَةتشار و فةلسةفة و دانانى ولةريَطةى در ونة ئةسيناومن

 ،يةى ضةمكةكان و زيندووترين ضةمكيش تائيَستا كارى ثيَبكرىَ دميوكراس
راتؤرِ و بازارِى كؤن و وةكو ئيَمث رؤما ة ياسا،بوو ب  لةوةش طرينطرت كاركردن

وةكو سيستم و  ، ميسرنويَنةرايةتى شارهونةرى ثةيكةرتاشى و ضةقى ئةوكاتى 
ةتيَك يةكان و دةسةآلت و شارستانيئاينى سةرهةلَدانى ملمالنيَى نيَوان ةتاسةر

كايةى نةوةكو هيَزيَكى طةورة و هيَنا، ثاريس لةرؤذهةآلت بةرامبةر بةرؤذئاوا
بةريتانيا  يةكان و شيَوازيَكى نوىَ لةجةنط،جؤريَك لةفةلسةفةى زانستة مرؤي

  ئابوورىو هةذموونى سياسى و  وةكو دةولَةتيَكى طةورةو خاوةن دةستوور
ى يةكةمني سةرهةلَدانى شويَن كة ، لةرؤذهةآلتيش، بةغدادهتدسةربازى و 

ى هةموو دنكى بازرطانى و ثيَوةلكانوةكو سةنتةريَ و شام خويَندنةوة و ياسا بووة
هةروةها وةكو خاوةنى زؤرترين  ،ئيَستا خاوةنى دةسةآلتن آلتانةى كةئةو و

مةغريبى  وكات،ةى ئةنضريؤكى ملمالنيَى نيَوان شيعةطةريَتى و دةسةآلتى سوون
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كى تايبةت لةبوارى ئاسةوار و ثردى نيَوان رؤذئاوا تيَانيةتسعةرةبيش وةكو شار
 . سييةوةوى جياوازى بةميَذوو بةخشى و خؤى نوشيَواز ،و رؤذهةآلت

ى ةئاستلدؤركهايم باسى دةكات، ئةو هاوكاريكردنةية كة طرينطرتين شت كة 
كار  ردنىعةقلَى و كاركردندا لةكؤمةلَطةى كالسيكي دةضيَت، ضونكة دابةشك

 ةكانةسةر بنضينةى رةطةزلةشاردا، هةمان دابةشكردنى طوندنيشينة كة ل
ة، زييةورةطة بةآلم ئةو دابةشكردنةى كة لةطوندنيشيندا هةية لةرووى دانراوة،

ئةو  ؤيةب ،ةمان دابةشكردن نيية لةشاردا، ضونكة لةشاردا ضيَذى كار هةيةه
 ،رطرتووةاى وةمان فةزايةى لةشاردا هةية ئؤرطانيية و لةنيَوان تاكة جياوازةكاندا

ض  ة، جاةمرتضونكة لةشاردا بةهؤى كاركردن بةعةقلَةوة، ئازادى بؤ تاك فةراه
 .  كارةشويَنى ثيَويسيت تاكةكة نيَر بيَت يان مىَ و ئةمةش بةثيَى 

هابرماس ثيَيواية عةقلَ بنةماى هةموو كردةوةيةكة و دةرطا لةسةر برايةتى و 
سؤليداريَتى و رةوشتداريَتى و بةختةوةريدا دةكاتةوة، لةبةر ئةو هؤكارة 

و تؤليَرِانس ثشتى لةسةرتاثاى دوورطةكةدا بةهاى بنةضةيى مؤرِالَى وةكو متمانة 
يَتة بسةرةتا نةيتوانيوة ب مرؤظ بؤ سةملاندنى ئةوةى كة ئيَمةثيَبةسرتاوة. 
خويَندنةوةى ئةزموونى ثيَويستيمان بة شارى بةماناى مةدةنيةت،كائينيكى 
 فارابى وةكو فةيلةسوفيَكى شارةزا لةبوراى فةلسةفة ئةوةي كة طةالن هةية،
ئامادةكانى(  و ثرنسيثةسياسةتى شار ، كتابيَكى هةية بةناوى )باسى كردووة

ناتوانى هةتا  ئاذةلَيَكة مرؤظ لةويَدا بةرؤشنى باس لةشيَوازيَكى لؤذيكى دةكات كة
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 ةمةش لةويَوة سةرضاوةى طرتووة كةشار نةدؤزيَتةوة بةختةوةرى بدؤزيَتةوة، ئ
بةدواى ذيانيَكى  مرؤظةكان ذياوة و ئةوكات يفارابى لةسةردةمى عةباسي

ؤزينةوةى شيَوة و ديزاينى تةالر و جل وبةرط و نةش دوشارستانيدا طةرِاوة، منو
بةدواى فةلسةفة و ئةخالق و  كةرةستةكانى ذيان بووة، بؤية فارابى تةنها

لةشاردا ضنط  وة نةبووة، بةلَكو بةدواى ذيانيَكى باشرتةوة بووة كةزانستة
بزر دةبيَت كةمرت  مرؤظ ، ضونكة شيَوة ئازادييةك هةية بةهؤى ئةوةى كةدةكةوىَ

بةرط وةويَتة ذيَر مةرحةمةتى طوتارى زالَى كؤمةلَطة و كولتوور و جلدةك
 . كردن و هتدلةبةر

كتيَبى )املهزلة العقل البشرى( دةلَىَ )مةالكان لةريَطةى طوتارى عةىل ئةلوةردى لة
ى و هةينييةكانةوة، بةشيَك بوون لة ريَطرى بؤ درووستبوونى شارستانييةك ئاين

بؤ داهاتوو(، لةكاتيَكدا بؤخؤيان ذيانيان وةكو خانةدانةكان ويَناكردبوو 
بةخةلَكيان دةطووت )بةثيَى ئاستى خؤتان بذين و ثىَ لةبةرِةى خؤتان زياتر 

و نابنة  ننينة مولَكى ئيَمة رامةكيَشن و داواى شتيَك مةكةن نايزانن، ضونكة ئةما
مولَكى ئيَمة(، هةروةها باس لة ثيَشكةوتن دةكات كة بؤضى كؤمةلَطةى 
رؤذهةآلتى نةيتوانى ثيَشبكةويَت، ضونكة نةيتوانى ضاوى بكاتةوة و تةماشاى 
كؤمةلَطةى ئةوروثاى ثيَشكةوتوو بكات كة ضؤن بزويَنةرى خؤيةتى و ضؤن 

وونةوة بؤ داهاتوو بونياد دةنيَت، بةثيَضةوانةوة لةسةر رةورِةوةى ميَذوو، نويَب
يةوة برِوايان بةوةهيَنا )العجلة من الشيطان(، بؤية تةنانةت ئاينلةريَطةى ثياوانى 
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بزووتنةوةى كؤمةآليةتيش لةثيَكةوتةى خؤى نةكةوت و ثيَشكةوتنى بةخؤيةوة 
لةبرى ئةو ةكان ويستيان ييئايننةبينيى، لةكاتيَكدا لةثةنا مةالكان و ثياوة 

تيَطةيشتنة كؤنة بلَيَن ئةلتةرناتيظيَكى ديكةية، دةكرى لةريَطةيةكي ترةوة ذيان 
  .ةوة كة لةمة خراثرت نةبىَنينيَبونيادب

رى ك كافةلسةفةيةك هةية كة هةر نةتةوةيةك بةكؤنتيَكستيَك و بةستايليَ
ة، ئةطةر نيي ىنايةكئةطةر تاريكى نةبيَت ضرا هيض مابؤ منوونة دةلَيَن ) ثيَدةكةن،

ت نةبيَ ئةطةر نارِةحةتىةندروستى هيض مانايةكى نيية و نةخؤشى نةبيَت ت
، نيية يةكىثشوودان هيض مانايةكى نيية، ئةطةر ستةم نةبىَ ئازادى هيض مانا
ة ضونك آلم. بةئةطةر جياوازى ضينايةتى نةبىَ دادثةروةرى هيض مانايةكى نيي

، ستاائيَتووة ى لةطةلَ خؤي هةلَطرتثيَشكةوتنئةم تيَطةيشتنة بةشيَكى زؤر 
، ةوبةستا لؤذيكى هيطلَةبكة ثشتى  وةذيار ياساي دذةكان لةسة مرؤظهةروةها 

 وانيوةةيانتنة و ليَطرياو يانريَطةبؤية زؤرجار هةنديَك نةتةوة كة دوواكةوتوون، 
 وةكو ماناي خؤي. بنيَنشار بونياد 

بةرِيَوةدةبةن يان بزويَنةرى عةقلَى دةزطاكانى فارابى ثيَيواية كة ئةوانةى شار 
." ثيَويستة لةسةر و بةشيَكى ضاكةكارى ذيَريية شارن، لةسةريانة ذيربن

دامةزريَنةرانى كاملَ شارةزاييةكى تيَكرِاييان هةبيَت لةبارةى فةلسةفةى 
بريدؤزييةوة، تاكو تيَبطةن خودا فةرمانرِةوايي طةردوون دةكات، ئةوانيش ضاوى 

سةرؤكى  (. 77.)بكةن، هةموو كةسيَك ناتوانىَ ببيَتة سةرؤكى شارى فازيلة"ليَ
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ت و و كولتووريَك و ئاينيَك ريَبكةويَشار دةبيَ مرؤظيَك بيَت لةطةلَ هةموو دؤخيَك 
بيَت، دةبىَ  يان نواندنى شانؤيي و درامايى جياوازى نةكات، ئةمةش نابىَ منايش

ؤقة و ثةسةندكراو نيية لةفةزاى يَكى شلَوابىَ. ئةطةرنا دةسةآلطرتن بةخؤرِسك
 .  طشتيدا

 كردنى ئةو دياردانةية كة ثيَشرت الديَقبولاليةنيَكى ديكةى طةشةسةندنى شار، 
، بؤ بةمتةندةينةبوون وةكو مؤرِالَى شار كة مؤرِالَيَكى جياوازو تا ىقبولَشني ن

 ئاشكرابوونى ثيَى دةلَيَن سيَكس و دواتريش نة بوونى ئةو دياردةيةى كةومنو
 ات وةكو دياردةيةك كةيَتى كة ميشيَل فؤكؤ باسى ليَوةكهؤمؤسيَكسوالَ

بةياسايى باسى ى يلةميَذووة وة هةية لةسةروةختى مؤديَرنةدا طةشة دةكات دوا
سؤسيؤلؤذيا تةماشا  ، فؤكؤ ئةم دياردةية وةكو حالَةتىكردنى دياردةكة دةكات

يؤلؤذياى دواى طةشةسةندنى ذيان ناكات بةتةنها، بةلَكو حالَةتيَكى سؤس
تيَر دةبيَت لة ئارةزووة ضةثيَنراوةكانى، بؤية شيميل  مرؤظ وويةكى ديكةدا كةبةرِ

واتة )  سيَكسوالَيَتى، هؤمؤ هةروةها ويان كض و كض( ، نواتة )سيَكسى ذن و ذ
تةماشا  ةى كؤمةآليةتىدوةكو دوو ديار سيَكسى كورِ و كورِ يان ثياو و ثياو(

لةئةجنامى لةخؤ نامؤبوونى تاك لةطةلَ كؤمةلَطةدا بةرهةمديَت،  ، بةشيَكىكردووة
تر شارنشينى بةخؤيةوة دةبينىَ كة لةريَطةى دةزطايةكى ئةم حالَةتة لةويَوة زيا

ى تايبةتى بؤ اشةرعى كة ثارلةمانةو هةموو خةلَك دةنطى ثيَداوة، ياس
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ةكو ضؤن ضن و ثياو دةردةضيَت و تاكو ئةو كاتةى كة ثرؤسةى هاوسةرطريى و
 هةية ئاوها ئاسايى و ياسايى وةردةطريىَ و دانثيَدادةنرىَ. 

ر واجائةطةرضى ئةمة لةاليةن كةنيسةوة رةتدةكريَتةوة سةرةتا، بةآلم د
 رتووةةريطو مرؤظبةلةبةرضاوطرتنى ئةو ذيانة فرةيية و ئةو ئازادية رةهايةى 

ةن ةاليلوويةكى ديكة ديَتة ثيَشةوة و زلةاليةن دةولَةتةوة، حةزوو ئارة
 بؤ ةكرىَلَ دبوينةوةى زانستى لةسةر دةكرىَ و قو ليَكؤلَ طفتوطؤزانكؤكانةوة 

يان لقبوش نيسةئةوةى ببيَتة ويستيَكى ئاسايى نةك شاز. بؤية دواتر تةنانةت كة
 كردوو بةدياردةيةكى ئاسايى كؤمةلَطة تةماشا كرا. 

دةستوور دةزطاى تةشريعى وةكو ثارلةمان بةهةر شتيَكيش لةاليةن دامو
"ليَرةدا تاك  ئاسايى دةبيَت بؤ طشت ئاستى ذيانسةر وةرطريا، ئيدى لة

ناوةوة و دةرةوة بةردةوامى  كولتوورى ستةوخؤ، لةريَطةى بؤماوة ورا
ثريؤزيةكان دةدا، بةآلم ضريؤكى كؤمةلَطةى نوىَ و تاك و ثريؤزييةكان لةطةلَ بة

تمى كؤمةآليةتى كار دةكةن و كاريطةرييان دةبىَ بةسةر ى سيسيبةرذةوةند
ضريؤكةكة  ؤية دةبيننيبةرهةمهيَنان و ضاوديَرى و ديسثلينكردنيدا، هةر ب
ليَرةدا دةردةكةوىَ  (.78).خوديَكى ضاالك لة ضاالكييةكاندا درووست دةكات"

و كؤمةآليةتى و  ئابوورىضةند كةلَكى هةية بؤ راطرؤتنى باآلنسى هيَزةكانى 
ى و سياسى و هتد، تا دةطاتة ئاستى ملمالنيَى نيَوان تاك و ئاينفةرهةنطى و 

دةسةآلت، يان ملمالنيَى نيَوان تاك و تاك، ئةوكاتةى كة سةردانى دادطا دةكةين 
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دةسةآلتداريَك دةبينني، يةن بىَ دةسةآلتيَكةوة دةرهةق بةيان وةرطرتن ماف لةال
كويَداية، لةجياتى بنةرِةتةوة لةستايلَى طوند و شار لةتيَدةطةين كة جياوازى 

بيَت و كةسيش ى و مةال لةنيَوان جوتيار و دةرةبةط هةئاينئةوةى ثياوى 
كة ئةمة  ترسى دةرةبةط و ئاغا،ييةك بكات لةمافى هاوآلتنةتوانىَ بةرطرى لة

بىَ و  بةثيَضةوانةوة كةسةكة ضةند تةنهاشاردا لة ذيانى ملمالنيَى طوندنشينيية،
نا ئةطةر خؤى دةتوانىَ سكاآل بكات و ثاريَزةريش بطرىَ،بىَ دةسةآلتيش بىَ، 

بةمةرجيَك ئةو شارة بةماناى وشة و سرتاكتؤرة  حكومةت بؤى دةطرىَ،
 بكات.ةكةى مامةلَة لةتةك ياسا يجيهاني

كؤآل ةى نييياندياردةيةكى ديكة كة لةاليةن كةنيسةوة دذايةتى كرا، ئةو ريَنما
عيةت بةرة ةلَكخيلي بوو كة ثيَى وابوو دةبىَ مري مادام خؤى بةسةردار و ماكياظ

اسا ام يهةروةها ماد دةزانىَ، دةبىَ هةموو خؤشطوزةرانييةك دابني بكات،
 ياسا كةوةشةقامةكانةوة وةرطرياوة، بةو مانايةى لةريَطةى رةفتارى خةلَلة

 ن ئةرستؤداتشراوة، كةواتة دةبىَ بايةخ بة شويَن بدريَت وةكو ضؤ
ةم ئةتى وسينةكانيدا ئاماذةى ثيَداوة، ئةوكات سيستمى كلَيَسا دذايولةن

رشكردن ة هيَةوتنبؤضوونةيان كرد و كةوتنة ناوزرِاندنى لةنيَو خةلَك، دواتريش ك
ر ةذيَللةسةرى و كتيَبةكةيان بة خراثرتين تيؤرى سياسى ناوزةد كرد كة 

   ؤما. راتى و كاربةدةستانى ئةوك ناونيشانى )مري( كةوتبووة بةردةستى خةلَك
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ن ثريةتى م ذياة ئةنس راطرى نيَوان ذيانى نيَر و ميَية، بؤضى واية ضونكياسا باآل
ةروةها هورِ، ى كلة تيَنةطةيشنت و ملمالنيَى نيَوان دوو طرووثى مالَى كض و مالَ

و  دارىكيَشةى مندالَ بوون و نةبوون و كض و كورِ، ديسان كيَشةى مولَك
انة و ئةمةمويةتييةية، هشتانةى لةنيَوان ئةم ذيانة كؤمةآل خاوةنداريَتى لةو

و هةمو وة ودةستوور ديارى كراطةى بؤ ديارى كراوة كة ثيَشرت لةة و برِدماد
رةوة لةبا يفةىتاكيَك دةبىَ بيزانىَ و دةستوورةكةى لة مالَةوة هةبيَت و مةعر

ىَ ةلَداسييةوة ى دةستوور نهةبيَت، وةكو بريمةندى طةورةى دونيا لةبارة
 تييةكاوآلهتيَك لةسةر رةفةى مالَةكان و لةطريفانى هةر دةستوورى هةر وآل)

تة آلوكةواتة ئةو  ضيية، ئةرك و مافنةبيَت و شارةزاييان نةبىَ لة مندالَييةوة كة 
 قيَكىو دةوةك ضونكة ياسا لة ثةراويَزى دةستووردا،ة، يدةستوور و ياساي ني

 يازةكةواتة شار ئةمة ئيمت .هاوآلتيان بةبىَ جياوازى( ثريؤزى هةموو
 يةتةىلَكيو ثاراستنى ئةو مو طةورةكةيةتى بؤ هاوآلتى و بؤ خودى شارنشينى

 نةك تةنها دةسةآلتداران و حكومةت.   ،ى هةمووانةكة مولَك

دياردةيةكى ديكةى شار بوونى فةزايةكى تيَكةآلوة لةنيَو فةزاى طشتيدا، 
ضونكة ، نشيَتيية كة لةناو خةلَك ناسراوى كارةكتةربوونى فرة لة مةبةستم

تا ئةو ئاستةى عةيبة بوو  دياردةيةكى شاز و نائاسايى بوو، ثيَشرت شيَتى
وةرى عةقلَى طشت ان ناتةواوى عةقلَى بيَت وةكو ثيَبنةمالَةيةك كةسيَكي

ؤلؤذى واتة كةسيَك وةكو ذيانى خةلَك لةرووى كؤمةآليةتى و سايككؤمةلَطة، 
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نةى نةخؤشخانةى مامةلَةى نةكردبا، بةكةسيَكى ئاسايى تةماشا نةدةكرا و رةوا
دةكرا وةكو شويَنيَكى سزا بةخش، واتة بةر سزاى  دةروونى، واتة شةماعيية

كؤمةآليةتى دةكةوت، فؤكو لةدواى ئةوةى خويَندنةوةيةكى واقيعى بؤ نيضة 
فةلسةفيةكانى خويَندةوة، وةكو فةيلةسوفى ثوضطةرايى منايش كرد و اليةنة 

تيَطةيشت بؤضى طوتوويةتى خودا مرد ضونكة لةالى نيضة مادام ويذدان مرد و 
رت ناطرىَ و ويذدان هيض مانايةكى كؤمةآليةتى نةماوة، كةواتة يكةس ريَزى ئةو

خودا مرد، بةوثيَةى خودا لةالي نيضة ويذدانة، ضونكة نيضة بةتةواوةتى 
وةكو  ،لةو مامةلَةية تيَناطات مرؤظ و كةوطةيشتبمةسيحيةتى خويَندبؤوة و تيَ

، واتة ليَبوردة و (لةالى ضةثيشم بدة ،لةالى راستت دام)مةسيح دةلَى 
شيَتى  ةكان لةيةك قةوزارةى كؤمةآليةتى،و نةتةو ئاينثيَكةوذيانى هةمومان و 

ييةكى ديكةى شوةكو حالَةتيَكى تةندروستى تةماشا نةدةكرا وةك هةر نةخؤ
بؤ  ورتييةكانى خةلَكى تازة هاتوو بوويان روحى، ئةمة يةكيَك لة كةموكوجةستة 

ثيَكهاتةكانى ديكة ثيَكهاتانةى كة تازة تيَكةلَ بة نيَو شار، يان ئةو نةتةوة و
ضةمكى  خؤشخانةى دةروونى و بآلوبوونةوةىثةيدابوونى نةبةآلم بة ببوون،

ازييةوة ثشرتِاستكرايةوة كة لةرووى سةرب عةقلَ و دواكةوتوويى عةقلَىنةساغى 
و بة ئاسايى وةرطريا، ئيدى هةم خةلَك بة ئاسايى نةخؤشيان دةنارد بؤ 

ةردةطرت كة ثيَشرت ييان وشةماعيية و هةم بة ئاسايى نةخؤشى كةم عةقلَ
دةرهاويشتةكانى سةرهةلَدانى شار وةكو ةعةيبةيةك بوو، ئةمة يةكيَكى تر بوو ل
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يَو قةرةبالَغى و نة نووو هاتبوزئارةاضار يان بةنوىَ بؤ ئةوانةى بةن منوونةيةكى
كة ثيَشرت ثيَى ئاشنا  دةيةكى نويَى ثيَكةوةذيانى نوىَوةكو ديار جةجنالَى يةوة،

   . نةبوون
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 بوونى تاك نامؤ

 

ة ياوازجكى ماناى تاك، وةكو فةيلةسوفةكان طرينطيان ثيَداوة، ماناى بوونيَ"
ةطةلَ ازة لجياو وبةطشتى، واتة دةوريَكى شانؤيي دةبينىَ لةطةلَ تاك و كؤمةلَطة 

يليَكى ن ستاكةياتاك ئةنداميَكة لةو طروثانةى كة هةرية ئةو و ئةوان و هةمووان،
 ةكارىكة ب ئةو سيمبوليزمةى تايبةتيان وةرطرتووة، تاكو لةوانى ديكة نةضن،

ؤخةى دةو ى ئدةهيَنن، هةولَيَكة بؤ رازى كردنى خةلَك و ناساندنى سرتاتيذ
 (. 79) ."(هةلَيبذاردووة، بؤية مةرجى بوون ليَرةدا ئةوةية )ئةمب يان نامب

كةوابوو ئةو كارةى تاك دةيكات، رووبةرِوو بوونةوةى هةموو سزا 
ى ادابئكؤمةآليةتييةكانة كة لةدةرةجنامى رةتكردنةوةى ئةخالقى طشيت و 

كى شيَلةشاردا، بة طشتييةوة سةرضاوةى طرتووة، سرووشتى ئةم تاكطةرايية
 ئةمة ل كةلةذيانى دراميي و هونةرييةوة سةرضاوةى طرتووة و دةبيَتة مؤديَ
لة  ونةرىنى هحالَةتى فينؤمينؤلؤذيية، بةآلم ئةوةى خؤى منايش ناكات و نواند
ةية بؤ نينةورِوائاكاريدا نابينريَت، ئةو نامؤبوونةية كة لةريَطةى عةقلَ و تيَ

يض ىَ ه. بةبئابوورىتى و ذيانى رؤذانة و متوحى دياردةكان و ئةخالقى طش
 ثالَةثةستؤيةكى دةرةكى.  
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ات ؤى بدى خابرِيَت و باى بالَهةموو هةولَيَكى تاك ئةوةية كة لةكؤمةلَطة د
مان ت، هةكومةئازادى، رووبةرِووبوونةوةكةشى لةطةلَ دةسةآلتى كؤمةلَطة و حبة

ة ، ئةمسيوةنى وةكو توحفة نايةكاوةى دياردة نةريتيئةو كؤدةية كة رةتكردنة
 "رووداوةكةى ميَذوودا تؤماركراوة و لةسةردةمى يؤنان سوقرات بةسةريداهات،لة

ى ةيةكسوقرات بةجوانى سرووشتى دةولَةتشارى يؤنانى نيشاندا كة بةشيَو
يية، كى نخةمناك كؤتايى هات، ئةوةى نيشاندا كة تاك هيض جؤرة سةربةخؤيية

ميوكراسى دا كة دبوو، لةكاتيَكى ثيَش زايني  399دادطاييةكةى كة لةسالَى 
ى ةتشارةولَدئةسينا تازة جيَى ثيَى خؤى قايم كردبوو، جطة لةوةى دذايةتى لة

 وةيانستنةكردبوو، لةطةلَ ئةوةشدا الوانى هاندةدا لةدذى دةسةآلت و دوورخ
 ندبن،ثةسةلةخودايانى دةولَةتشار، ئاماجنى ئةمةش ئةوةبوو هاوآلتييةكى نا

  (. 80).بوو حوكمى مةرطيان بةسةردادا"دةنط 281بؤية بةزؤرينةى دةنط كة 

بابةتى ياخيبوونى تاك لة كؤمةلَطة و بةتايبةتى لةشار، بابةتى كوفرة، ديارة 
ضونكة تاك كة ياخى دةبيَت، لةئةجنامى دياردة كؤنةكان و ئاين و نةريتى كؤن و 

ةكان ميَذوويةكى دريَذى ئاينثةروةردةى سياسى كؤنة، لةكاتيَكدا جةنطى نيَوان 
ى ئاينبةسةر توندرِةوى  (مارتن لؤسةر)ى ةكةلةدواى شؤرِشةية، بةآلم ه

تؤمارى  ؤتستانترجةنطى سةد سالَةى نيَوان كاسؤليك و ث ى كةكريستيان
 بةهةزارةها خةلَكى بيطوناهى كردة قوربانى ئةو توندرِةويية كة ،كردبوو

لةرؤذئاوا هةبوو، هةروةها سةرهةلَدانى جؤريَك لةذيانى نوىَ و ئازادى ئاينزايى و 
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ئةمة بةبةرةبةيانى ئازادى تاك دةذميَردريَت و تاكطةرايى  خوداثةرستى، كة
بازارِ هةموو شتيَكى بىَ بةها كرد، كةسيَكى  دةستثيَكرد، بةآلم هةردواى ئةمة كة

ى مردنى خوادةكات، مردنى خوا وةكو وةكو نيضة سةر هةلَدةدات و بانطةواز
نةيةك بؤ مردنى ويذدان، هةلَبةت ئةم باسة كاريطةرى زؤرى هةبوو بؤ سةر ومنو

ها عةقلَى هةروةنامؤ بيَت لةوآلت و شارةكةى خؤى و لةكؤمةلَطةى خؤى،  تاك كة
و شارة تازةكان سؤفت نةبووبوو، مةبةستم ئةوةية طوندنشينى هيَشتا لةنيَ

كاريطةرى هةبوو بةسةر طشت و بازارِ و طروثةكانةوة، بؤية كارى  هيَشتا بةضرِى
زياتر بوو لةكارى تاك، ئةمش وايكردبوو كة تاك نةتوانىَ باى بالَى  هةرةوةزى

خؤي بدات و تواناكانى عةقلَى و هيَزى خؤى بةكاربهيَنىَ، بثيَضةوانةوة دةوتة بةر 
كارهيَنانى تواناكانى دةطرت، بةالنيَى جياوازةوة كة ريَطةيان لةسةرزةنشت و ملم

سةربةخؤيى تاك جؤريَك لةكيَشةى دةروونى بؤ تاك بةرهةمهيَنا،  " بةمةش
ميَذوو و يادةوةرييان لةطةلَ مةسةلةى  ضونكة طةنج بةثيَضةوانةى طةورةكان كة

تاك  ونيايةك لةملمالنيَ بوونةوة،هةبوو، ئيدى طةنج رووبةرِوى د ئاينرؤح و 
ريَطةى جؤراو جؤراو  كستيَكى لةطةلَ خؤى هةلَطرت كةمةترسى هةموو جؤرة ش
ثزيشكى  ئةمة تاقيكردنةوةى ذيان بوو، هةر ئةوةى كة هةبوو بؤ سةركةوتن كة

وةكو ثيَشرت   زياتر لةو سةردةمةدا دةركةوتن سةبارةت بة نةخؤشى دةرونى 
بةو تيَنةطةيشتنةوة ثةيوةندىبةشيَكى زؤرى  كةبةتيذتيَثةرِ بامسان كرد، 

سيستمى ذيان خولَقاندبووى، بؤية ئيرت طةجنةكان هةم لةخيَزان  هةبووة كة
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دووركةوتنةوة و هةم لةكؤمةلَطة و هةم لةو بةهايانةش بيَبةش بوون كةثيَشرت 
زيَدةبةها هؤكاريَكى  (. 81)بةشيَك بوون لةسرتتيذيةت و ئاماجنى ذيان".

يةداريدا، بازارِ و طرينطى طةشةسةندنى شيَوةى ذيانى شارة لةسيستمى سةرما
، بؤ ئةمةش شار ثيَويستى بةكارى زياتر و مرؤظئالَوويَرى مشةك و ثيَداويستى 

دةستى كار هةية، ئةطةر بري بكةينةوة دةتوانني لةوة تيَبطةين كة بةرهةمهيَنان، 
زيَدةبةها ضؤن بةرهةدةهييَنَ، دةتوانني لةوةش تيَبطةين كة بةها بةثيَويست 

نابيَت، بؤ منوونة دةشىَ بةهاى ماتريليَكى خاو  لةشويَنيَك دةستةبةر
لةكارطةيةكى ضنيندا بةرهةمبهيَنريَتةوة بؤ شتومةك، بةمشيَوةية بةشاركردن 
لةزؤر ريَطاوة مةيدانيَكة بؤ دةستةبةركردنى زيَدةبةها، هاوبةنديييةكى طرينط 

لةنيَوان  لةنيَوان خوىل سةرماية و بةرهةمهيَناندا هةية، هةر لةئيَرةوة ملمالنيَ
فةزاى شاردا بؤ بةرهةمهيَنانى بةهاو دةستةبةركردنى بةهةمان رادةى ملمالنيَ 
لةشويَنى كاردا طرينطة، ئةمة بةشيَكى ئةو عةقلَةية كة سةرةجنام بؤ دابينكردنى 

و جياكردنةوةى شار، ثيَويستى بةدةستى كار دةبيَت و تاكيش  مرؤظثيَداويستى 
ةكةى و بةرهةمى كارةكةى كة بؤخؤى نيية، جطة ليَرةدا بةكؤتايى هيَنانى كار

لةكريَى دةست هةق، دوضارى نامؤبوون دةبيَت، ئةويش تةماشاكردنى 
  .بةرهةمةكةيةتى بةبىَ ئةوةى كةلَكى ليَوةرطريَت

خوازييةى سيستمى سةرمايةدار بكةين كة شيَوازخؤ ئةطةر تةماشاى ئةو ري
وةربطرن لةشويَنى نيشتةجيَبوونةوة  هةموو تاك و خيَزانيَك دةتوانن كةلَك لةذيان
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تاكو خواردن و شتومةك، بةآلم ديسان لةاليةكى ديكةوة لةريَطةى باجيَكى 
قورسةوة كة لةتواناى كريَكار و خةلَكى ئاسايي نيية، بابةتيَكى تاقةت ثرِوكيَنة و 

ةى شيَوازنامؤبوونيَكى ديكةى شيَوةى ذيانة لةبةرامبةر ئةو هةموو تةالر و 
  .ت و مولَكدارييةكةشى بؤ طروثيَكى بضووك و ضةند كةسيَكى ديارةدةبينريَ

ديويَكى ترى نامؤبوون ئةو دياردانةية كة شار درووستى دةكةن و تاك نامؤية 
ثيَى، منوونةى زيندووكردنةوةى ستايلَى ذيان و نةريتيَك كة ناطوجنيَت لةطةلَ 

ور دةخاتةوة، ئةم سةردةم، يان لةطةلَ ئةو ذيانةى كة تاك لةسيَنرتالَ دو
نامؤبوونة سايكؤلؤذيية و قبولَكردنيشى لةسزاى زيندانيَك قورسرتة و خةلَك 
بةطشتى لةذيَر هةذموونى ئةو ستايلة قبولَكراوة لةاليةن طشتةوة، دةبن 
بةدرِةندةيةك بؤ طيانى تاك، درةندةيةك كة فلتةر ناكريَت و شيَوةى دةستوور 

ةطؤرِيَت و تةنها سيما ثارادؤكسييةكةى وةردةطريَت، ئةم دؤخة رةنطى شار د
دةميَنيَتةوة كة بالَةخانة و كةرةستةكانى ثيَويستى ذيانة، ليَرةوة ياخيطةريَتى 
لةاليةن تاك و ئاكتيظيستةكانةوة سةرهةلَدةدات، سةركيَشيكردن و ملنةدان بة 
ريَسا و ياساكان و دووركةوتنةوة لةهةر زةوتكردنيَكى ئازادى تاك، دةبيَتة 

بةتيَك كة كؤمةلَطة و دةولَةتى كالسيكى و دواكةوتوو، بريى ليَبكةنةوة و با
ى دةبةن، ئاينضارةسةرى ريشةيى بؤ دابنيَن، بؤئةمةش دةست بؤ طوتارى 

هةروةك لةوآلتانى رؤذهةآلتى ناوةرِاست و عةرةبى هةية، سةرةتاش 
لةزيندووكردنةوةى ثةيوةندييةكانةوة دةست ثيَدةكةن بة كةرةستةى نوىَ، 
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بةآلم هةموو ئةو هةوآلنة نابنة ريَطر لةبةردةم ويستى ذيانيَك كة دابرِانة لةطةلَ 
ذيانى شارة وةكو رؤذئاواييةكان  ذيانى رابردوو، ئةويش بةمانى وشة هةلَبذاردنى

درووستيان كردووة كة ئيَستا ثيَضةوانة بؤتةوة، نةجيبزادةكان دةضنةوة طوند و 
لةوىَ دةذين، طوندنشينةكان شار بةرِيَوةدةبةن، هةروةك ئةوةى ئةمة لةشارة 

   .سةرةتاييةكانيش هةية وةكو كوردستان و بةشيَك لةباشورى عيَرِاق

ةوة هةبووة و ئايننى تاك لةنيَو شاردا ثةيوةندىبةروويةكى ترى نامؤبوو
ئيَستاش هةية، ديارة لةدواى شؤرِشى )مارتن لؤسةر( وةكو ثيَشرت ئاماذةمان 
ثيَدا، يةكيَكة لةو ناوانةى كاريَطةرى هةبووة لةسةر خاوكردنةوةى بريى خودا 

نها كاتيَك ةوة و طوتةيةكى بةناوبانطى هةية دةلَىَ )ئيَوة تةئاينثةرستى لةريَطةى 
ئازاد دةبن كة رؤذطارتان بىَ نيطةرانى و شةوطارتان بىَ خةم بيَت(، هةر 

ى ئاينلةثةروايَزى ئةم رستةية بوو كة هةولَيدا كؤنرتؤلَ بكات بةسةر توندرِةوى 
مةسيحى كة جةنطى سةد سالَةى نيَوان كاسؤليك و ثرِؤتستانت بةهةزارةها 

درِةويية كة لةرؤذئاوا هةبوو و سةرةجنام خةلَكى بيطوناهى كردة قوربانى ئةو تون
ى ئةوة ناهيَنىَ ئاينتيَطةيشنت هةموو طوتارةكان يةك شنت و هيض طوتاريَكى 

ئيسنانى لةسةر بكوذريَت بةناوى خواوة، هةروةها سةرهةلَدانى جؤريَك لةذيانى 
نوىَ و ئازادى ئاينزايى و خوداثةرستى، كة ئةمة بةبةرةبةيانى ئازادى تاك 

ردريَت و تاكطةرايى دةستثيَكرد، واتة ئازادييةك بؤ شارنشينى، ئةمةش دةذميَ
لةخؤرِا نةبوو، بطرة لةويَوة دةستيثيَكرد كة طريَبةست لةنيَوان تاك و دةولَةت 
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لةريَطةى دةستوور و ثةميانى كؤمةآليةتييةوة سةريهةلَدا و كارى ثيَكرا، 
رستانييةيان كرد، بةآلم سةرةتاش ئةريستؤكرات و بؤرذوازييةكان ئةم جةنطة شا

هةردواى ئةمة كةبازارِ هةموو شتيَكى بىَ بةها كرد، كةسيَكى وةكو نيضة سةر 
هةلَدةدات و بانطةوازى مردنى خوادةكات، مردنى خوا وةكو منوونةيةك بؤ مردنى 
ويذدان، هةلَبةت ئةم باسة كاريطةرى زؤرى هةبوو بؤ سةر تاك كة نامؤ بيَت 

و لةكؤمةلَطةى خؤى، "بؤية سةربةخؤيى تاك جؤريَك لةوآلت و شارةكةى خؤى 
لةكيَشةى دةروونى بؤ تاك بةرهةمهيَنا، ضونكة طةنج بةثيَضةوانةى طةورةكان كة 

هةبوو، ئيدى طةنج رووبةرِوى  ئاينميَذوو و يادةوةرييان لةطةلَ مةسةلةى رؤح و 
ى لةطةلَ دونيايةك لةملمالنيَ بوونةوة، بؤية تاك مةترسى هةموو جؤرة شكستيَك

خؤى هةلَطرت كة ريَطةى جؤراو جؤراو هةبوو بؤ سةركةوتن كة ئةمة 
تاقيكردنةوةى ذيان بوو، هةر ئةوةى كة ثزيشكى زياتر لةو سةردةمةدا 
دةركةوتن سةبارةت بةنةخؤشى دةرونى كة بةشيَكى زؤرى ثةيوةندىبةو 

جنةكان تيَنةطةيشتنةوة هةبووة كة سيستمى ذيان خولَقاندبووى، بؤية ئيرت طة
هةم لةخيَزان دووركةوتنةوة و هةم لةكؤمةلَطة و هةم لةو بةهايانةش بيَبةش 

ديويَكى (. 82)بوون كة ثيَشرت بةشيَك بوون لةسرتاتيذييةت و ئاماجنى ذيان" 
ترى نامؤبوون ئةو دياردانةية كة شار درووستى دةكةن و تاك نامؤية ثيَى، 

ريتيَك كة ناطوجنيَت لةطةلَ سةردةم، منوونةى زيندووكردنةوةى ستايلَى ذيان و نة
يان لةطةلَ ئةو ذيانةى كة تاك لةسيَنرتالَ دوور دةخاتةوة، ئةم نامؤبوونة 
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سايكؤلؤذيية و قبولَكردنيشى لةسزاى زيندانيَك قورسرتة و خةلَك بةطشتى لةذيَر 
هةذموونى ئةو ستايلة قبولَكراوة لةاليةن طشتةوة، دةبن بةدرِةندةيةك بؤ طيانى 

، درةندةيةك كة فلتةر ناكريَت و شيَوةى دةستوور وةردةطريَت، ئةم دؤخة تاك
رةنطى شار دةطؤرِيَت و تةنها سيما ثارادؤكسييةكةى دةميَنيَتةوة كة بالَةخانة و 
كةرةستةكانى ثيَويستى ذيانة، ليَرةوة ياخيطةريَتى لةاليةن تاك و 

دان بةريَسا و ياساكان سةركيَشيكردن و ملنة"ئاكتيظيستةكانةوة سةرهةلَدةدات، 
و دووركةوتنةوة لةهةر زةوتكردنيَكى ئازادى تاك، دةبيَتة بابةتيَك كة كؤمةلَطة و 
دةولَةتى كالسيكى و دواكةوتوو، بريى ليَبكةنةوة و ضارةسةرى ريشةيى بؤ 

 . (83")ى دةبةنئايندابنيَن، بؤئةمةش دةست بؤ طوتارى 

 عةرةبى هةية، سةرةتاشهةروةك لةوآلتانى رؤذهةآلتى ناوةرِاست و 
، نوىَ لةزيندووكردنةوةى ثةيوةندييةكانةوة دةست ثيَدةكةن بة كةرةستةى

ة لةطةلَ برِانة داكبةآلم هةموو ئةو هةوآلنة نابنة ريَطر لةبةردةم ويستى ذيانيَك 
يةكان ئاوايرؤذ ذيانى رابردوو، ئةويش بةمانى وشة هةلَبذاردنى ذيانى شارة وةكو

د و ة طونةضنةوكة ئيَستا ثيَضةوانة بؤتةوة، نةجيبزادةكان ددرووستيان كردووة 
 ةشارةلةمة لةوىَ دةذين، طوندنشينةكان شار بةرِيَوةدةبةن، هةروةك ئةوةى ئ
 .قسةرةتاييةكانيش هةية وةكو كوردستان و بةشيَك لة باشورى عيَرِا
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  ناونيشانهونةر و 

 

بوونى ثةيكةر و تابلؤ و يةكيَك لةو فاكتةرةانةى كة سيما بةشار دةبةخشيَت، 
ديواربةنديية، رؤما و ئيسثانيا دوو لةو دةولَةتانةن كة ثيَش ئةوةى قةوارةى 
دةولَةتى وةربطرن، سيماى شاريان بةتابلؤ نةخشاند و كةنيسة و ثةرستطا و نيَو 
بازارِ و سةنتةرى شاريان بة تابلؤ و ثةيكةر دةولَةمةند كرد، "مةرجى 

يةك بةرؤشنبرييية ديارييةكانييةوةية، ئةطةر تةالر و بةشاربوونى هةر جوطرافيا
شويَنى ديار لةهةر شويَنيَك هةبوو، واتة ئةو شويَنة تةنها بؤخؤى ئةو دميةنةى 
ثيَشكةش نةكردووة، بةلَكو بؤ خولَاندنى فةزايةكى هؤشيارى و رؤشنبريى 
لةاليةك، هةروةها بؤ ثيَشوازيكردن لةطةشتيارةكانى بووة لةاليةكى تر، 
رةهةنديَكى ديكةى ئةوةية كة بة ثةيكةر و بةهونةرى تابلؤ ميَذووى خؤيان تؤمار 
كردووة، بةمةش ضارةسةر نامؤبوونى كؤمةلَطة و تاكةكانيان كردووة كة هةميشة 
هةست بكةن ئةوان لةنيَو ميَذوودان، بةتايبةتى ئةو ثةيكةرانةى كة هةموو 

مةسةلةى هاتنى ضةمكى  (. 84)ثيَكهاتةكان بةبىَ جياوازى ئامادة كراون".
ئازادى، لةويَوة دةستثيَدةكات كة كؤمةلَطة لةتاك نةتةوةي و مةزهةبى ئاينيةوة، 
دةولَةمةند دةبيَت و طةشة دةكات و دةبيَتة فرةيى لةكؤمةلَطة و نةتةوة و نةريت 

كردنى ئةم فةزا كؤمةآليةتيية، سةرةتايةكة بؤ قبولو ئاين و مةزهةبى جياواز، 
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دنى ئازادى بريوباوةرِ، ثيَضةوانةى ئةم بريو بؤضوونةش لةبارى مومارةسةكر
رؤحيةوة بؤ تاكةكان هةر واية" ئةطةر بةورديش برِوانينة ئةم نةبوونى ئازادى و 
بةطةرِخستنة عةقلَيية، دةبينني  هةلومةرجى ذيانى دانيشتوانى شارة طةورةكان 

ةوة زؤر لةمةترسيدان، هةرطيز لةبار نيية، بيَطومان ئةوان لةرووى ذيانى رؤحي
جيَى طومانيشة كة شارة طةورةكان ثيَشرت نيَوةندى رةونةقدانةوةى شارستانى 
بووبن، بةومانايةى تياياندا مرؤظى منوونةيى وةك كةسيَتيةكى رؤحى طةشةى 
سةندبيَت، هةرضؤنيَك بيَت دؤخى ثرسةكان لةمرِؤدا ئةوةية دةبيَت شارستانى 

ةين كة لةخودى خؤى و دانيشتوانةكةى راستةقينة لةو رؤحة رزطار بك
  (. 85)بةرهةهاتووة".

 ش بةجطة لةوانةش ئةدرةس و نةخشةى شار هةميشة وةكو كوراسيَك ثيَشكة
لَى ؤنرتِكن و طةشتيار و خةلَكى بيانى دةكريَت لة فرؤكةخانة و تيَرمينالَةكا

 ثنتى هةم ثيَشوازى لةميوانانى بيانى بؤ ئةو شارانةى كة هةم طةشتيارين و
 بازرطانى و هةم سياسني. 
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 كى هاوبةش يةكةية( بازارِ)

 

وةها ، هةرةكاتدشويَن يةكيَكة لةو فاكتةرانةى كة ثيَداويستى دانيشتوان دابني 
نى اراستثر و فاكتةريَكيشة بؤ ريَكخسنت خةلَك و تيَكةلَكردنى زمان و كولتوو
ةويَت، ةردةكتر درةسةنايةتى ثيَكهاتة جياوازةكان، ذيانى ئاسايى لةبازارِدا زيا

طا و داد وةموو ياساكانى ئةكادمييا نةك لةدامودةزطاكانى دةولَةت، بؤية ه
 ارِداةبازياساكانى دامودةزطاى حكومةت، ناطاتة ئةو ريَكخستنة خؤرِسكةى ل

تيية داويسثيَ هةستيثيَدةكريَت، ئالَوطؤرِى دراو ئالَوطؤرِى مشةك و خواردن و
ةنطى اوئاههو  ىئابوورجياوازةكان، طيَرِانةوةى دابةشكردنى كار و ئاراستةكردنى 

 ت. لةطةلَ غةريبةدا، هةموو ئةمانة بازارِ كؤنرتِؤلَيان دةكاكردن 

مالَى و مى خؤةرهةكانى كار كة ببازارِ ئةو ناوةندةية كة دةتوانىَ هةموو ويَستطة
تى ةداهانو  ئابوورىا يةكاليى دةكريَتةوة، بةبىَ ئةم ناوةندة نةددةرةكى تيَ

 ندىى تايبةمتةحكومةت و نةخةرجى هاوآلتيان دةردةكةويَت، بؤية بةثيَ
 مانةىةرهةبشويَنةكة، ثةيوةنديية كؤمةآليةتييةكانيش سنووردار دةكات، ئةو 
ةم نة، لةكياكة شار طةرةكيةتى و ئةوانةش كة طوندنيشني و كةنار شارةكان طةر

 ناوةندةدا منايش دةكريَن و دةطوازريَنةوة.
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يَت، ك دةبكتيابازارِدا بةثيَى ديسثلينى شارةوانى ثربةشيَكى زؤرى ياساكان لة
ةم ةر لئةمة هةنطاوى سةرةتايى حكومةتة بؤ دةركةوتنى ريَكخستنى شار، ه

ى ةلةوةة جطكةوتنى كؤمةآليةتى دةردةكةويَت، ئةمناوةندةدا ثيَشكةوتن و ريَ
 وو وئةطةرةكانى ديكةى سايكؤلؤذياى شارنيشينيش بةثيَى ويست و ئارةز

يان  خؤرن زؤر يشتوانى ئةو شارةخةرجييةكانى رؤذانةيان دةردةكةويَت، ئايا دان
يا ة، ئارياوكةخمؤر، زةوقى خواردنيان ضؤنة و ض خواردنيَك زياتر لةبةرضاو ط

ى تةيةكةرةسكسةخني يان بةرضاو تةنط، ئايا ريَذةى ذياندؤستيان ضةندة و بةض 
ا ذن زياتر ت ئايةويَمالَ دلَخؤشن، ض شتيَك ثريؤزة لةاليان، هةر لةبازارِدا دةردةك

اك تادى  دةكةن، يان ثياوان، لةويَشةوة كرانةوةى كؤمةلَطة و ئازبازارِ
ولَةت ة، دةدةستو كولتووريَك باآل ئايندةردةكةويَت، لةبازارِدا دةردةكةويَت ض 

 ارِدايَك وةرطرتووة و بؤضى طرينطى ثيَدةدات، لةبازئاينى لة ض ثةيام
 وةندة نى ضثريؤزييةكادةردةكةويَت ريَذةى ئينتيماى هاوآلتى بؤ نيشتيمان و 

موو ت، هةةويَضؤنة، لةبازارِدا دةولَةمةندى و هةذارى دانيشتوانى شار دةردةك
ةك يتييئةمانةش دةولَةت و شارةوانييةكةى هاندةدات ض كاآليةك و ض كوال

ةك ستيي، وةكو ثيَضةوانةشةوة ض كاآلو ثيَداويلةبازارِدا بةردةست بيَت
ة انةوة، ضونكة لةريَطةى بةكاربةرةكلةقةيرانداية و بؤضى قةدةغة كراو

      ثةيوةندى خةلَك و دةسةآلت ئاشكراتر ديارة. 
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داهاتى خةلَك دةبةستيَت، هيَزيَكى ناديار هةية كة ثشت بة شارنشينى هاوبةشدالة
هؤى ئةوةى كة ةنيكةيشن درووست دةكات، يةكةم بةيةكةيةكى هاوبةش بؤ كؤم
بةندى طرينطي شوناسى طرووثدةطرن و ثةيوةندىثيَكةوة لةو يةكةية 

 دووةم، كة شوناسيَكى بضوكرتة لة شار و ناسنامةكةى كؤمةآليةتى ناميَنىَ
، بؤية هةموو ةشوناسى داهاتى ئةوان ى ئةوةى يةك ثولَ خةرج دةكةن كةبةهؤ

كؤدةبنةوة و فةزايةكى كؤمةآليةتى دةخولَقيَنن كة  دايةكةكانى تر لةو سيَنتةرة
 شوناسةكانى تر لةبريدةضن، ئةويش بة ثلةيةك وةرطرتنى شوناسى شارةكةية،

ئةويش بةمؤديَل كردنى  بةومانايةى ئةركيَكى سيَنرتالَى دةكةويَتة سةر خةلَك
شينى لة شارن" هاوبةشة لةهةموو سيَكتةر و سيَمبولةكاندا لة بؤنة و جةذنةكانة.

ثيَوةر بؤ شارى تةواو، تواناى وةالمدانةوةى شار بوو بةهةموو جؤرة  بارؤكدا
ثرسةيةكى كؤمةآليةتى شار، بنةماى سةرةكى ثيَداطرتنة لة سةر ثيَكاتةدان بة 

ةجنييةكان، تةوةرةكانى ريَرِةوة مةزن و شةترِيَك لةفةزاى طشتى شار لةيةن تؤرِ
كليَساكان و كؤشكة ميَذووييةكان،  ئةم رةوطانة بةرةو شويَنى طرينطى وةك

وو اليةن دةبينني يةكةميان بورجةكان يان بينا مةزنةكان دةرِوات، ليَرةدا د
، لةاليةكى كان باش ريَكخراون و بينا ميَذوويةكان بايةخى باشيان ثيَدراوةدينة

. هةلَبةت  (. 86)ضاكبوون دةكات".خسارى روالَةتى فةزاى شار روو لةترةوة رو
ؤريَكى ديكةى راكيَشانى خةلَكة بةهةمان ئينتيماوة و بةهةمان ثولَةوة ئةمةش ج

تة سيمبوىل شار و بيانى و طةشتيارةكانيش روو لةو شويَنانة بكةن، تاكو ببيَ
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بازارِى ة بازارِيَكة هيضى كةمرت نيية لةسةردانى بكةن و ثولَ خةرج بكةن. ئةم
بؤ  نسةردانيكةران تةنها ناضخةلَك و  مشةك كرِين، بةآلم جياوازييةكةى ئةوةية

وست بكةنةوة و دةضن شوناس و ئاسةوار ومشةك كرِين، بةلَكو دةضن ئينتيما در
هةروةها ماكياظيللى برِواى وابوو كة مادام كؤمةلَيَك  و ميَذووى شارةكة بناسن.

ى هونةرى دةستيان هةبووة لة ثيَشخستنى شاردا كة هةنديَكيان كارةكتةر
ى سةردةمى ئةو نةبوون، وةكو دانتى و ثةترارك و مايكلَ ئةجنيلؤ و كارةكتةر

بيكاتة يةكيَك داظينشى و هتد، كةواتة دةبىَ دةولَةت بايةخ بةم دياردةية بدات و 
  ةكانى شار.  شيَوازلة طرينطرتين 

، ووكةوتلةدةولَةتانى دوا شويَنى نيشتةجيَبوون بةتايبةتى ضينى كريَكار
ة وةنةشيَضةوابةث شويَنى طران بةها،وو رةهةندى جياواز بؤ دبةسةر ة ندابةشبوو

  وست و بىَ خزمةتطوزارى. وبةشوينى ناتةندر

نة ئةو شويَنانةوة و يةكةم بةهؤى ئةوةى كارطة ثيشةسازييةكان كةوترةهةندى 
دؤخى تةندروستييان نةدةدا و حكومةتيش ئةو مةرجةى ثشتطوىَ طرينطيان بة
ةكة بؤ نيشتةجيَبوونى ى شاربةهؤى ئةوةى رووبةر دووةمرةهةندى خستبوو، 

و  (موزايةدةوةمامةلَةى زيادكردن واتة )نوىَ بةكةلَك دةهات، دةخرانة  ىشار
دةكران بة شارى نوىَ، ئيدى نرخيان بةرزدةكرايةوة بةهؤى ئةوةى لةسةر 
داهاتى خةلَكة هةذارةكة دةهاتةوة، هةروةها بة فرؤشنت و بةكريَدان  بؤ كريَضى 

هؤى ئةوةى كة زؤرترين بة سًييةمرةهةندى ئةوانةى داهاتيان كةم بوون،  و
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كاآلي بةسةرضوو يان كاآل و مشةكى بىَ كوالَيَتى لةو شويَنانة خةرجدةكران و 
  ساغ دةكرانةوة.

اسانى ئو بةن بوئةويش كؤنرتِؤلَ كردنيا طريا،ورةهةنديَكى ديكةى طرينط لةبةرضا
ياتر زةمة ئنن سةركيَشى بكةن، ؤ ئةوةى نةتوالةيةك رووبةرى وةكو زيندان، ب

 فةرانسة هةية بةناوى زؤنةكان.   لة

نامة بؤ  بةرى بىَهةر لةنيَو بازارِدا ئيَمة دةبينني شويَنيَك هةية بؤ كؤبؤنةوة
ؤى هتة طشت، ئةويش ضاخانة و طازينؤية، ئةم شويَنة سةرباري ئةوةى دةبيَ

 وطؤ وطفت نيَكيشة بؤ ذوانطرتن ووةها شويَحةسانةوةى غةريبةكانى شار، هةر
ةى سينةونوو راطؤرِينةوة و هةوالَ ثرسني و يةكرت بينينى هاورِيَيانى شار و
ناوى كة بةى دييادةوةرى و ميَذوو، هةروةها شويَنيَكى بؤ درووستبوونى فةزايةك

تان آلى وؤربةرؤشنبريى و رؤذنامةوانى و ضاالكى لةهةموو بوارةكان، رةنطة لةز
 ةتيانةزايضاخيانةيةكةوة طروثيَكى هؤشيار نارِارى تيَدابووة، لةكة ستةمك

 تد. درووستكردبيَت و هةويَنى شؤرِشيان داناوة، يان خؤثيشاندان و ه

خواردنةوة و قاوةخواردنةوة نيية، بةلَكو شويَنى تةنها شويَنى ضا ئةم شويَنة
ى جياوازى كؤمةآليةتى و رؤشنبريى و سياسيية، كارةكتةردرووست كردنى 

و كةسايةتيية ناسراوةكانى شار  كارةكتةرباشرت بلَيَني شويَنى دةستةبذيَر و 
، هةلَبةت ئةم ناوةندة ثيَشرت لةبري دةزطا رؤشنبريي و ناوةندةكانى بووة
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برِياردان ثشكى هةبووة لةبةرةو ثيَشربدنى كؤمةلَطة و ئاطاداركردنةوةى 
، بؤية دةسةآلتداران هةميشة بةضاوديَرييةوة ن لة رووداوو و ثيَشهاتةكانهةمووا
 . و مجوجؤلَةكانيانطفتوطؤةيان لةطةلَ دةكرد و دةترسان لةمامةلَ

 وبووة ش هةسةربارى ئةم ناوةندة لؤكالَيية بؤ ثياوانى شار، شويَنيَكى تري
زاية ةم فةئةت لَبئيَستاش هةية بةناوى كافيتريياى كؤمةآليةتى بؤ ثياوو ذن، هة

 خانةوادةؤ خؤجياكردنةوة بوو كة بةشيَك لةبهةم بؤ ئازادى و هةم 
 ستى وزان نةجيبزادةكان و خانةدانةكان و دةولَةمةند و ئةوانةى ثلةوثايةى

  حكوميان هةبوو، ئةم دياردةية ئيَستاش دةبينريَت لةشارةكان. 

و  ئؤتؤمبيَلستايليَكى ديكةى بازارِى طةرِؤك هةية، ئةويش كاآلى سةر 
عةرةبانةية كة بةنيَو طةرِةكةكاندا دةسورِيَتةوة كة ئةمة لة رؤذئاوا نةماوة، ئةم 
دياردةية دوو رةهةندى جياوازى دذ بةيةكرتى هةية، رةهةندى يةكةم بةهؤكارى 

بةهؤى غيابى ياساية لةاليةن  ةمدووبيَكاريية كة ئةم دياردةية ماوة، رةهةندى 
دةسةآلتدارانى شارةوةية كة ثاراسنت و ذيانى تاكة، ئةم بازارِة كيَشةى 
كؤمةآليةتيشى خولَقاندووة كة بةهؤى ثيَدان و فرؤشتنى كاآل بةقيستى مانطانة و 
هةفتانةى كةمةوة، هةم نرخى دوو قاتى بازارِة، هةم بةشيَكى زؤرى خةلَكى 

دةوام كردووة، دواجار ئةم فةزايةش دةبيَتة هؤكارى دووذارى قةرزى بةر
، هةروةها ثيس بوونى ذينطةى بيستنة كة ريَطةى درووستبوونى ناكؤكى خيَزانى

نةى كة بةدةنطى بةرز ئؤتؤمبيَالدةطريَت، يان ئةو ماتؤرِسكيل و  مرؤظلةثشووى 
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طيان لةشةقامةكان ريَدةكةن، بةشيَكى ديكةى سةرئيَشةن بؤ خةلَك كة هةم دةن
 . ناخؤش و ثيسة و هةم مةترسني بؤ سةر ذيانى خةلَك

ؤى و بةهةلَكببوونى بازارِ لةسةرةتاوة دميةنيَكى تةنها قةرةبالَغى نةبووة، 
 كرد،ةدة ديان ئامامرؤظشيَوازةكانى كاركردنةوة ثيَداويستيية سةرةكيةكانى 

 والَى وكشتكةرةستةى مالَ و جل و بةرط و كةرةستةى كئةوانيش بريتى بوون لة
 هتد. 

ت هةبوو، هةروةها نسازهةنديَك كةرةستة كة ثيَويستى بة بةآلم درووستكردنى
هةبوو سيحريَكى ديكةى شار بوو، بؤ منوونة  هةرةوةزىكارى ثيَويستى بة

سالَ درووست  800 كة بةر لة ضةرمى ئاذةلَدرووستكردنى ثيَآلو بةقةلَتاغ و 
ئاذةلَ كة كورتان و زينى ئاذةلَى يةك  ، هةروةها درووستكردنى ثيَداويستىكراوة

سم بووة، بةتايبةتى ثيَآلو كة ميَذوويةكى كؤنى هةية لةيؤنانةوة هاتووة، ضونكة 
فةلسةفةى ذيان راطةيشت، بؤ منوونة لةميسر لة ؤكةان زووتر دةستيان بةبريئةو

 وةى نةعل و سةندةلَ لةثىَ كردووةتةنها فريعةونةكان سؤلة واتة ثيَآلويك لةشيَ
يؤنان بةكاريان نةهيَناوة، لة طشتىكى و بة طةآل درووستكراوة، بةآلم خةلَ

ة كة بزمارى تيا سةربازةكان ثيَآلوى ضةرمى رةسةنيان بؤ درووستكراو
 1889ئامريكا بؤ يةكةجمار لة فيالديليفيا ى ئامريكا سالَى بةكارهاتووة، لة

ةثةى بؤ بةكارهاتووة، بةديزاينى كواليَتى باش درووستكراوة و لةويَش راستةو ض
دواتر ئةم كةرةستة ثيَويستةى ذيان بةهةموو دونيادا ثةخش بووةوة. دواتر 
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بةهؤى درووستبوونى ئةمةوة كارى ثينةدؤزى سةريهةلَدا كة بؤ ضارةسةركردنى 
يان درووستكردنى ثيَآلويَك بؤ ئةو كةسانةى ثيَيان طةورةية كة  ،ثيَآلوى درِاو

 ئةمة تائيَستاش ماوة.   
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  ى شاركانئةدطارة (معامل)

 

 سكىوى رةسةن و خؤرِ، يةكةميان ميَذوشار خاوةنى دوو جؤر لة ئةدطارة
كان ةسةنةر، وة، ئةويدكةش درووستكراوو و نوىَ و تؤماركرابةجيَماوى ميَذوويية

رى و سةوائةو شويَنانةن كة بريتني لةقةآلو منارة و قةيسةرى و شويَنى ئا
طمةن وى دةسةربازطة و قوللةى سةربازى و خانو ديوارى كؤن وثةيكةرى كؤن و 

 حرى وى سيتاظطة و كانى سيحرى و روبار و ثةرستطة، لةرِووى طةشتيارييشةوة
ة تةركارةكثةيكةرى هونةرى بؤ لةهتد، ئةويديكةيان بريتني  تةلةفريك و

حراوى ى سيازارِ و مؤزةخانة و باخضةى نوىَ و بلَناسراوةكان و قوللةى وةكو ئيظ
نة و كةشتى و فرؤكة و كةشتى ئامسانى كؤن كة لةمؤزةخا ئؤتؤمبيَلو 

ؤ يَك بناتيسة ثيَكةوة دةبن بة موطشيَوازتةكان دانراون، ئةم دوو جؤر تايبة
ةشت طينى تؤماركردنى شوناسى شار، تاكو طةشتيار هانبدات بةتايبةت بؤ بين

 ةكة ببينن. بكةن و شار

شار لةسةردةميَكدا ثيَوةرةكةى ئةوةبوو كة بالَةخانة و تةالرو بازارِ و سينةما و 
ناوةندى رؤشنبريى هةبيَت. كةضى لةسةردةميَكى تردا مةرجى سةرةكى 
ئةوةدةبيَت كة بازرطانى تيَدابكريَت و بؤرِسة و ئالَوويَرى دراو و مجوجؤلَى 

نان و ئالَوويَرى سةرزةمينى دةريايى و ى و كةشتريِانى و بةرهةمهيَثيشةساز
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ئامسانى و هؤكارةكانى طواستنةوة و وةرزش و ضاالكى رؤشنبريى و سينةماى 
بوونى نةتةوة و ها لةسةردةميَكى ديكةدا فرةيى لةبةتايبةتى تيَدابيَت، هةروة
نيمضة شارةكانى توورى جياوازو زؤر جياوازى تر لةمةزهةب و رؤشنبريى و كول

ثيَوةرة بيَتة مةرجى سةرةكى بوونى شار لةوون، دةرؤذئاوا هةب
ؤسيؤلؤذييةكاندا كة بؤ شار كراوة، بةومانايةى بةشى زؤرى بةها س

يان ئةوةتا ماناى بازرطانى وةردةطرن، يان ئةوةتا دةكريَنة  ،فةرهةنطيةكان
قوربانى بازرطانى، ئةوةش كة ثامشاوةى بةهاى فةرهةنطيية دةبىَ 

دا بؤ وةبةرهيَنانةوةى خؤى لةرووى ماددة و ثولَةوة، لةضوارضيَوةى بازرطاني
ى ئةو ئةركجاريَكى تر ببيَتة خزمةتكارى بازارِ، هةروةك ئةو فيلمانةى كة لةسةر 

كؤمةلَطايانةى ميدالياى ئوسكار و خةآلتةكانى تر وةردةطرن، لةبازارِةكاندا 
يةكان قيمةتيان زياترة بةحوكمى ئةوةى كة بةزووترين كات مالَياتى خةرج

 .وةبةرهةمديَنيَتةوة

 طةلَ مةعريفة، ناوةرِؤكىلةرووى هونةرييةوة لةخةيالَى هاوبةشى هونةرمةند 
، ضونكة ئةم هونةرة شوناسة بنضينةييةكة كانى ميَذوو ئامادة دةكاتةوةقؤناغانة

كةبونيادى تةعبريييةكى نويَية لةناوةوة دةردةكةوىَ، بؤية رؤذيَك نيية 
رى ئيمكانيةتى ئةوةي هةية كة دةبينني يَاودمةعريفةية نةبىَ، ضيَويستمان بةو ث

ية خةيالَى شيَوةيةكى نوىَ لةخةيالَ كة بؤ مةعريفةى طشتى دةطواسرتيَتةوة، بؤ
 لةم رينصالياسني  (. 87)طةيةنراو".نةئايدؤلؤذياى رارؤذهةآلتى كةميَكة لة
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ت، يان ميَذوو و شار دةطريَى هونةرييةوة رةخنة لةشيَوازطةى كتيَبةدا لةريَ
طةرِيدةيةك لةريَطةى بينينى ئايديؤلؤذياى شار دةطريَت، ضونكة بؤ طةشتيار يان 

 ثةيكةريَكةوة بتوانىَ رةخنةى ئةو ميَذووة بكات، يان ئايديؤلؤذياكةى بناسيَت.

ئةوةبوو كة بةثيَى سياسةتيَك بؤ لةميَذوودا، ش ى رةخنةطرتنيثيَوةريَكى ديكة
ثة كؤمةآليةتييةكانة كة درووستكردن و زيندووكردنةوةى طرو بةرِيَوةبردنى شار،

هةنطى شارنيشن دةكةن و هةم رةخنة لةئايديؤلؤذى شارنيشينى و هةم هةما
هةموو طروثةكان و كؤمةلَطةكان لةيةكةي باآلدا كؤبكاتةوة  دةولَةت دةكةن، بؤية

ضاوكراوةكان و كة لةالى طروثة ةو شيَوةيةكى ثيَ ببةخشيَت، ليَرةوة ثرسيار
رؤشنبري و شارةزاكانةوة سةريهةلَدةدا، ئةويش ئةوةبوو ئايا شار وةكو 

يان دةبيَتة ثنتيَكى وةرطرياو لةئةوانى تر، بةآلم  ،يةكةيةكى سياسى دةميَنيَتةوة
كة دةسةآلتى ناسيَنرتالَى هةلَبذيَردرا وةكو ستايلَى ذيانى سياسى هاتة ئاراوة، 

بوو كة ئايا قبولَ دةكريَت خةلَك و طرووثة ئيدى ثرسيارى ئةوة درووست
 ةةبوومى دةسةآلتى مةركةزى بن، ئةبةرهةلَستكارةكان ثيَكةوة لةذيَر هةذموون

دةستى ثيَكرد، ئةويش لةشاردا جولَة  و سىبنةمايةكى كارطيَرِى و سيا
خوارةوة بؤ باآل، واتة دةسةآلت نةيتوانىَ بةبىَ طةرِانةوة بؤ خةلَك، ياسايةك لة

ثلةبةندى ن دةرنةكات، بؤية ئةم هةنطاوة بةطوتارى طشت بؤ شارةكا وةكو
ن خاوةنى نويَنةرى خؤيان بوون ضووة ثيَشةوة، ضونكة هةموو ضني و تويَذةكا

ئةجنومةنى هةلَبذيَردراوى شارةوانى، ئةم ستايلَة تائيَستاش كارى ثيَدةكريَت، لة
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بوو  يشسياسةت ،كانى ذيان بة سياسةتةوة طريَدراضونكة هةموو سيَكتةرة
مةرجةعى هةموو كايةكان، ئةمةش لةيةكة كؤمةآليةتييةكانةوة رةنطيدايةوة ةب

رى تاكو طةيشتة نويَنةرانى هةموو ثيَكهاتة و طروثة كؤمةآليةتييةكان كة بةشدا
 بةرِيَوةبردنى شار.  راستةوخؤي سياسةتيان دةكرد لة

يةنة، ةمةالى هطةشةسةندنةن بؤ ثالندارِيَذى شار بريتني ل"زؤربةى خويَندنةوةكا
ةر بؤ ثةيك وريى بؤ منوونة لةثةنا ديزاينى تةالر و بازارِ، دةبوو ثةيكةرى تةعب

ارى وةى شةرةمنوونة لةدبولَطاريا بةبكريَت، ئةوكات لة ة ناسراوةكانكارةكتةر
  (. 88.)ثةيكةر دادةنران" شياداملا

ؤ بوةزيفةى ثيشةسازى: ئةم شويَنة هةرضى كيَشةى ميكانيكى هةية  -1
و  رةسةرضا شوتيار و تةنانةت بؤ سةربازةكانيكاربةدةستان و فةرمانبةران و ج

ؤ بزى و يشةساثة بؤ داهيَنانى كارى لؤكالَى يشهةروةها ناوةنديَك رايى دةكات.
 . يان نييةخةلَكى تر كة تواناى ضارةسةر كردنى كيَشة ميكانيكيةكان

موو هة شوناسى شار وى: ئةم ناوةندانة كة بةشيَكن لةوةزيفةى رؤشنبري -2
 ريى وى ئةو جياوازيية كولتوورى و رؤشنبطفتوطؤثيَكهاتة جياوازةكان، 

 ة. كةنةوبيى زمانةوانيانة دةكةن كة خةلَك بةطشتى ناتوانن ئةو كيَشانة يةكال
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ةى ةريَطل ،ةتةسنوورى شار و دةولَ بةزاندنىوةزيفةى بازرطانى: ئةم بابةتة  -3
نطى ةماهةهةوة يانة و ثيَكقبولييةوة كة شار و دةولَةتةكانى تريش اكاريَكى ياس

 دةكةن لة ئالَو ويَر و طواستنةوة و كرِين و فرؤشنت و هتد. 

دى نيابوكتةرة لةهةموو دونيا بةشيَكة لةوةزيفةى طةشتيارى: ئةم سيَ -4
، بؤ ةيةتىوةكندنى شوناسى شار و كؤمةلَطة تيَكةآلشار و هةروةها ناسا ئابوورى

 ور ومنوونة لةريَطةى طةشتيارةوة دةتوانن ئةم سيَكتةرة هةرضى كةلةث
كو و وة كرِنبيطةيَنن بة طةشتيارةكان و ئةوانيش بي ،كةرةستةى خؤمالَى هةية

ن ار ياةون ثيَكهاتةكانى خؤيان. سابا خويَكاآليةك قسةى لةسةر بكةن لةطةلَ
 ةوار بن، ليَكؤلَةر بن يان طةرِيدة بن و هتد. ويَننةخ

و  ينئانى ى: ئةم وةزيفةية هةم وةكو ئاسانكارى بؤ ناساندئاينوةزيفةى  -5
ى ةركئة و هةم ، هةم وةكو كةرةستةيةك بؤ طةشتيارةكولتوورة جياوازةكان

يا و اليزهيندستان و مئةمة لة سةرشانى دةولَةت و شارةوانى كةمدةكاتةوة،
رة ى طةوةشيَكهتد هةية، بو  ئيتالَيا لَيا و ئيسرائل و يؤنان و توركيا وئيتا

ا ةروةهت، هلةكيَشةى ناساندنى شوناس و تيَطةيشتنى ئةوانى تر ضارةسةر دةكا
 ةتايةهتا  دةتوانىَ يادةوةرييةكى هةميشةيى لةزةينى طةشتياردا تؤمار بكات

يَكى ينئايا ة ئاكةميَنيَتةوة ن و وةكو ثةنهان لةالى خةلَكى تر قسةى لةسةر بكات
  ترى جياواز هةية يان نا. 
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  طؤرييةكانى شارةتكا

 

ى ةبةندثلةبن انى دونيا طرينطييةكى زؤرياتويَذةرة كؤمةلَناسى و جوطرافييةك
ةوة، ةكاتدشارةكان داوة، بةثيَى ئةو دياردةيةى كة شارةكان لةيةكرت جودا 

 وبةرىرو بةثيَى يشهةنديَكجار هةنديَكجار بةهؤكارى ضرِى دانيشتوانةوةية،
 ةية،ر و ميَذووضةى شارةكةوفراوانةوةية، هةنديَكجاريش بةهؤى كولتوو

 هيَرس) ية،هةكجاريش بةهؤى كارطةو هؤكارةكانى طةشةى ثيشةسازيةوة هةنديَ
ى تيؤرةكةى سةرةتاى دؤزينةوة 1943سالَى و  تويَذةريَكى ئامريكيية والَمن(

 اكتيكىثردا بةسةر شارى نويَ ،ى رابردووانى سةدةبووة و لةسالَةكانى حةفتاك
انى ارةك، بؤية دةرةجنامى كمؤديَلى كاركردنبة ةبوو تيَزةكةشى و ووةكرد

 بةسةر سىَ طاتيطؤريدا دابةشكردووة. 

. ئةم ستايلة لةهةنديَك حالَةتدا بنضينةى جياوازييةكان دانانى شويَن -1
ثيَدا تيَدةثةرِيَت، يان شاخيان تيَداية و دياريدةكات، ئةو شارانةى كة رووباريان 

و شارةكةى داطري  يان طردؤلكة و رووبةريَكى زؤر، يان شيو و ضةمى تيَداية
لةكؤتايى ساآلنى حةفتاكانةوة كارى  (منرس والَهيَ)ئةم تيؤرة لةاليةن . كردووة

كردووة، لةوانة شارة  ىلةسةر كراوة، ئةويش دابةشى سةر سىَ ستايل
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ن كة بازرطانى و شويَنةوار طةورة و كةشوهةوايةكى خؤش و لةبار و سةنتةرييةكا
 دةكريَت.  قبولدياردة مؤديَرنةكانى تيَدا 

ة ك انةيةئةو جؤرة شارة ثةيوةستكراوانةية، واتة ئةو شار :دووةمدياردةى 
 ووى ريَطةوبان و هؤكارىلةرِ ية،هةموو شارةكانى ديكةى بةسةرةوة

ن ةكريَان دةشار لةزؤربةى وآلت، ئةم ستايلة لنقةرةبالَغ طواستنةوةى خةلَك
ة اردةيةم ديشارة تايبةمتةندةكانة، ئ يةمسيَهةريَميَكى سةربةخؤ، ستايلى بة

 وةكهةر ،ةى هيَزى كارةوةخزمةت ثيَشكةش بكات لةروانط ،ئةركى ئةوةية
 لةشارةكانى ئامريكا و هيندستان و ضني هةية.   لةبةشيَكئةوةى 

ة ككةية يَنةشارة بونيادنراوةكان: ئةم ستايلة لةسةر بنضينةى شيَوازى شو -2
ان ييَت، ك ديان بؤ تةالرى زؤر بةكةلَ ،رةنطة ناوضةيةكى تةالرسازى كؤن بيَت

ةهؤى باوة يان شارةكة دريَذة لةرووى رووبةرةوة، يان ريَكنةخر ،ثضرِثضرِة
 ار،شيةى ئةم طاتيطؤري واتة ، ئةم سنفةكةمتةرخةمى و بىَ ثالنى شارةواني

ت ةكريَتةكدا دةكريَت كة يان دبةثيَى تيؤرى نةواتى فرةيى مامةلَةى لة
كى ضكةيةشارؤوةكو ئةوةى من لة يان ئعتيباريَكى ترى بؤ دادةنريَت ،ئاسؤيىبة

ى شتيارى طةبةناونيشان بارِنى هؤلةنداى سنوورى ئالَمان بينيومة و بةهايةك
 . ثيَدراوة
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تورى ى كولئةم ستايلة ثشت بةريَطةى بةكارهيَنانى تيؤر: شارى ميَذوويى -3
دميى ئةكا نى وجيهانى كارى ثيَدةكريَت، دةرككردن بةم حالَةتة لةاليةن شارةوا

ةى وييةكيَذوو شارةزايانى كؤن و ميَذوونووسانةوة دةبيَت، ضونكة كولتوورة م
 ناديارة و هةنديَكجار لةذيَر زةويية. 

وة ارةكةاستى سةنتةرى كارطيَرِى شئدةية بةثيَى ثلةبةندى: ئةمة ديار -4
ؤ منوونة بيَت، ةطريدةبيَت، واتة بؤ كاتى ثيَويست و لةناكاو زياتر كةلَكى ليَوةرد

 طوندةكانى دةوروثشتى دوورن لةيةكرتييةوة، يان شارؤضكةى بضووكى
 (. 89)ارةوة".نتةرى شناكريَت ثةيوةستنب بةسة قبوللةتةنيشتةوةية و 

دابةشكردنى شار بةسةر ئةو شويَنانةى كة خؤرِسكن يان ميَذوويني يان 
طةشتيارى يان بازرطانى و ثيشةسازى يان شارى خويَندن و تويَذينةوةن، 

يان  ،لةضاوى دانيشتوانةكةيةوة خؤى هةيةو طرينطى هةريةكةيان تايبةمتةندى 
ة بةبارتةقاى م دةركةوتووة هيضكام لةو شارانلةضاوى حوكمرِانةكةيةوة، بةآل

ئةوانى تر ئةوةية بؤ شارى طةشتيارى رةواجى نيية بؤ ئةوانى تر، مةبةستم لة
و ناضارة سةردانى بكات و سيحريَكة  خةلَكيَك جوطرافياكةى نةبينيبيَت،

ئيَستا ئةو تيَرِوانينة بةسةر تةوة، بؤية سيحرةكةى بةتالَ بكادةبىَ لةويَشةوة 
ميَذووييةكان و بازرطانييةكانيش، بةناضار  هةموو شارة ثيشةسازى و كولتوورى و

لةثةنا تايبةمتةندى خؤيان، دةبن بةشارى طةشتيارى، ضونكة لةهةموو كايةكان 
زياتر رةواجى هةية، هةربؤية ئةو دةولَةتانةى كة شارى طةشتياريان نيية، يان 
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شاريَكيان نيية كولتوورى بيَت، يان ئةوةتا درووستى دةكةن، يان ئةوةتا ئةو 
   ليَنة ثرِ دةكةنةوة.كة
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 يةكةيةكى مةزن (ئاو)

 

ا ةروةه، هذيانة سةرةكى وةكو زانراوة كة ئاو سةرضاوة و تومخيَكى طةردوونى
 ،يانانى ذييةكمادةيةكة بؤ ثيَداويستى بايؤلؤذى و هةموو ثيَداويسيتيية سةرةك

رياى ان دةاو يئيدارةدانى خةلَك لةهةموو كايةكاندا، هةر شاريَك ئ يشبةتايبةت
 كةشىماناى واية كةموكورتييةكى سةرضاوةى داهاتى هةية و سيما ،نةبوو

ية ويستييَدابةتايبةتى هؤكارى سةرةكيية بؤ طةشتوطوزار، كةواتة بةبىَ ئةم ث
ت دةكا نرتواةى كة دةريا سيماى شار جيجوان و سةرجنرِاكيَش نابيَت، بةوثيَ

يية، يان نئاو لةوةى وشكانى بيَت، بؤية زؤربةى ئةو وآلتانةى يان ئةو شارانةى
ى وةيةكةرضاكةنار يان بةربةستى ئاوى باراناو درووست دةكةن، يان بةناضار س

  .ديكةى ئاو ثةيدا دةكةن

ى ئةفراندنى ئةدةبى، بوونى دةرياية كة ئؤنتؤلؤذيا ثةيامسةرضاوةكانى يةكيَك لة
زيندووتر دةكات بؤ تاكةكان، بؤية طاستؤن باشالر وةكو فةيلوسوفيَكى 

ة دةبةستيَت كة هةوينى تريالَؤ سيفةتى ئةنتؤلؤذى ثشت بةو ماجوانناس، ب
واقيعى  ىكانة، هةروةها بةماتريالَ بوونى ويَنةوةبوونة هةموو زيندوو

ئةدةبة كة كؤثيكراوةكانيشة، ئةمةش هيَزيَكى راستةقينةى تراذيدياى ذيان و 
بةشيَكة لةزيندويَتى شارنشني، ئةويش ئاوة وةكو ئاماذةيةك بؤ سةرضاوةيةكى  
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قولَى داهات و طةشت و كشتوكالَ و راوكردن و رؤشنبريى دةريايى و سنووردانان 
بؤ ئةوانى ترى نةيار، لةبارى دةروونيشةوة فراوانى خةيالَ و ذيان و بةرووبووم و 

نى ديكةى ذيانة. "زؤريَك لةو كارة سةرضاوةى نووسني و ثرنسيثةكا
ثالندارِيَذيانةى زةوى كة بؤ ئاوثاريَزى ثيَويسنت، لةمدواييانةدا ليَكؤلَينةوةيان 

، لةبةرئةوةى شلةسةر كراوة، بةتايبةت لةوآلتة يةكطرتووةكانى ئامريكا
ة، بةئاسانى يهةرِشةكانى زةوى بةكارهيَنان، وةك هةندىَ ضاالكى دياريكراوة ترني

نان و ئامادةكردنى اطرييَت، بؤية حكومةتى هةموو وآلتان ثةلةيان نيية لةداوةرن
ئةمة ماناى ئةوةية كة (. 90)".شارة نويَيةكان بؤ ثالندارِيَذى طوجناوسرتاتيذى 

زةوى زامن كةرى ئاو نيية، بةلَكو ئةوة ئاوة زةوى زامن دةكات و دةيثاريَزىَ، 
، بؤية مرؤظخواستة سرووشتييةكانى ةيش دةثاريَزىَ كة بريتيية لهةروةها ذيان

بةشيَ: لة ئةوروثا و ئةسكةندةنافيا و وآلتانى كؤمةلَطة هةريَمييةكانى وةكو 
 يانكة ضةند شاريَكى سةرةتايوةكو ئةوروثاى ثيَشوو  يشكوردستانكةنداو، 

دةتوانىَ ثشتيوانى كوردستانيش ، بوو دواتر بوون بةخاوةنى ئاو و دةرياهة
ناوضانة بكةن كة لةريَطةى باران و ذيانةوةى زةوييةوة، هةميشة لةتيَربونى ئةو 

خؤيان خؤيان تيَر ئاو دةكةن، بةتايبةتيش ئةو شويَنانةى خاوةنى رووةكى 
  .سرووشتني، بةآلم ديسان ئةمة بةبىَ ثرؤطرام و بريؤكةى سرتاتيذى ناكريَت

نى، واتة بوونى شويَنى وشكاييةكى تةرِ و ذيانيَكى جياواز لةئاو واتة بوونى زةو
ن نيية، ودةريا و ئاوى ذيَر زةوى لةهةناوى شاردا، ئةم بابةتة تةنها فاكتةرى بو
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بةلَكو ضةند رةهةنديَكى ديكةى هةية كة بؤ دةولَةمةندبوونى شار كةلَكى 
ليَوةردةطرييَت، هةروةها يةكةم ثيَوةرى بوونيَكى شايستةى ذيانى مرؤظ و ئاذةلَ 

فةزاى بوون، بؤ منوونة بوونى دةريا كة ينطن لةو رووةكيشة كة بةشيَكى طر
، بوونوشكرسيية لةسةرضاوةى دووةمى داهاتة، هةروةها دوورخستنةوةى مةت

ى شيَوازلةاليةكى ديكةشةوة موطناتيسيَكة بؤ راكيَشانى طةشتيار و جوانكردنى 
، ئةمة دةبيَتة سةرضاوةيةك بؤ و دوورخستنةوةى نةخؤشى لةهاوآلتيان شار

 ،ىبيَكارى و دةرفةت وةرطرتنى راوضيي و شارازايانى بوارى طةشتيار نةهيَشتنى
ةش بةلةمى شتة سةيروسةمةرةكان، لةوانبؤ راكيَشانى خةلَك سةبارةت بة

  .دةريايى و كةشتى و هتد

النيَك ، بةثئاو دةريا وكةنداو بةشيَكيان كة دووربوون لةلةمدواييانةدا وآلتانى 
انى اكيَشؤ رة هؤكاريَك بنيان هيَنا تاكو ببشاخة سةهؤلَ دةريايان راكيَشا و

ارات ى ئيملَةتسةرجنى طةشتياران و بازرطانانى دةولَةتان، منوونةش لةوانة دةو
بؤ  ضووكببوو كة توانى بةماوةيةكى كةم شار بطؤرِيَت بةزةمةنيَكى كةم و 

ى لبوونداخ وو دوور مةودا كة ستايليَكة لةنووسينةوة  زةمةنيَك زؤر و طةورة
 .   يَذووةم
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 كان و ثةراويَزةسةرضاوة

 

 اوةنىخونس، نيمضة هةريَميَك بضوكة دةكةويَتة نيَوان ليبيا و ت ,مالَتا: 1
، سالَ جاريَك دةسةآلتى حكومةت دةطؤرِيَت 5سيستمى ثارلةمانية و 

، سةربةخؤيى وةرطرتووة 1964كم دووجاية، لةسالَى  316رووبةرةكةى 
ت، ستيَلةرووى داهاتةوة ثشت بةداهاتى دةريايى و بةرد و كشتوكالَ دةبة

كةن، سة دةيى قانةكةى نزيك بةمليؤنيَك دةبن، بةزمانى ئينطليزى مالَتادانيشتو
اتة ونطن، و رةتةواوى بالَةخانة و شويَنة طشتييةكان يةك ديزاينيان هةية و دو

ة لةطةلةري %، سةرتاثاى هةريَمةك70نيللى و سوورن، ريَذةى سةوزايى دةطاتة 
ا( الَتمةخؤشى )حةما شيَوةكارى دةضىَ و هةمووى توحفةية، بؤ يةكةجمار ن

ت و دكتؤريَكى ئةو هةريَمة دؤزييةوة، هةريَمةكة ضونكة خؤشة بؤ طةش
  خةلَكةكةى خؤشطوزةرانن، بؤية بةسويسراى رؤذهةآلت ناسراوة.    

 م. دارفاهيمازن عبدالرمحن اهليتى. جغرافية املدن و التحضر. اسس و امل: 2 
 16. ص2016ار النور. العرب و دار الدراسات و النشر و الرتمجة. د

ة. حلضريتها ااالستاذ الدكتور خالص االشعب. منو املدينة العربية و مشكال: 3
 10. ص1992املوسوعة الصغرية. دار الشؤن الثقافية العامة. بغداد.  
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و  ؤ فكرهينرى لؤظيظرة. رةخنةى ذان و ماف لةشاردا. دةزطاى ئايديا ب: 4
 .39. ل2019ليَكؤلَينةوة. 

سم ت. القرايلى.الغرب و العامل. تاريخ احلضارة من خالل موضوعاكافني : 5
. راجعةى. ماالول.ترمجة. عبدولوةهاب حممد املسريى. د. هدى عبدالسميع حجاز

 72د. فؤاد زكريا. عامل املعرفة. ص

ئيسماعيل  انى.ثرسةكانى مؤديَرنيزم. كؤمةلَيَك بريمةندى ئةوروثى. وةرطيَرِ: 6
 وى هاوبةشى بةشى فةلسةفةى زانكؤى سةحةدين ئيسماعيل زادة. ثرؤذة
 174. ل2009دةزطاى موكريانى. سالَى

ى سالَ اية و)جاك بيَرك( يةكيَك لةرؤذهةآلتناس و كؤمةلَناسةكانى فةرانس: 7
ت دراساخاوةنى كؤمةلَيَك خويَندنةوةى ذيانى رؤذهةآلتة ) 1995بؤ  1910

ني االسس عرب ب)ال رق و التاىل( وللتاريخ الريف املغربى( و )اسالم يتحدى( و )الش
 و الغد( و )ترمجة القران اىل فرنسية(.

 ستون،راميمعنى املدينة. مؤلفون. ف شواى. بنام ج بريد. فان ايك. ك. ف :8
اد االرشفة وريكورت. ن سيلفر. ترمجة. د. عادل العسوا. منشورات وزارت الثقا

 .8. ص1978القومية. دمشق. سنة 

9 :(Parsons 1969 a,p.36.ويكيثيديا  .) 
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ار يم. دفاهمازن عبدالرمحن اهليتى. جغرافية املدن و التحضر. اسس و امل :10
 69ص. 2016العراب للدراسات و النشر و الرتمجة. دار نور حوران. سنة 

دار  ضرية.الدكتور خالص االشعب. منو املدينة العربية و مشكالتها احل: 11
   34. ص1992الشؤن الثقافية العامة. بغداد. 

ؤ بيديا اى مهينرى لؤظيظرة. رةخنةى ذيانى رؤذانة و ماف لة شاردا. دةزط :12
 101. ل2019فكر و ليَكؤلَينةوة. 

. ثيدياروانطةى هؤبز بؤ دةسةآلت و هيَز. سةرضاوة. ئينتةرنيت ويكي: 13
(Parsons 1969 a,p.36  .) 

 ومةر.عةد سني ئةمحئيَدوارد سةعيد. رؤذهةآلتناسى. وةرطيَرِانى. د. موح: 14
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