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 بەراییەک
 

ڕێکختتتتراوی دا، 2020ی صتتتتێپذەمتەری 27-24 مەنێتتتتوان
صتنێمانی، ، مە مێرگەپانی هاوصانی ة  پەروەردە و مەعریفە

ةت  پاراصتذنی ناصتنامەی ئیضتخمیمان » مەژێر ناوونیغتانی
د ەیەکیتان ە، ڵێو دا«ةێر ڵ مان و نەیارانیغمان ةناصیندە
صەر مت ار مەڵضر9 ک مەڵێک ڵەڵک  ڕێک الوک مەڵێک ة  

مام صتذای هێت ا كتانی   9كضەیان دێذا کردو ةاةەدی ایاایا 
ڵورعتتتیذ، کە هتتتاوڕێ و دۆصتتتذێکی ڵ عەویضتتتر و 

نتذ ڕۆژێتک پتێػ ئەو چەڵت ی،  گەورەیتیمی رەةانمە، ةە 
 ،کترد ةەصەر کردەوە و پێوەنذی پێمەوەاڤینە، ةەنذەیغی 
ڕۆژهەاڵدناصتتتتتی و مەڕ ةاةەدێتتتتتک مە رکە ئەگەر ةکرێتتتتت
ئامتادە  ،یەوەای تانی ئیضتخمی و پێوەنذ ةە ڕۆژهەاڵدناصان

ةکەو و وەک ڤیذی یەک ةینێرو و مەوێ مەو ڵڕةوونەوەیەدا 
 ذاةەردەصتذ دیتارە متن متاوەیەکی کەمتم مەپێغان ةذرێر9 

 ڕۆژهەاڵدناصتتی و اتت ری کتتارکردنیةاصتتی  چتتون ،ةتتوو
ی یئەگەر ة  ئەوە ةێر، ةتاةەدێکی ئەکتادیم، نصااڕۆژهەاڵدن

ئەگەر مترۆ  ةە ایتذدی ڵت ی مە مەصەر ئامادە ةکەیر و 
کە  ،ری دەوێتتو ڵ ئامتتادەکردن زۆرکتتارێکی  ،خكەرەی ةتتذا

وەمتتێ مەگەر ةە هێ ایەکتتی وەک ئیتتذوارد صتتەعیذ کراةێتتر، 
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 ةە ڵی ئتتتاوا ةێتتتر،، متتتا یتەڵذانە مام صتتتذا كتتتانڵ عتتت
وا  هەر ػمنتتتیكایتتته ةتتتوو و  وەدی کتتتارەکەینائەکتتتادیمی
کتترد و مە  ئامتتادە وصتتەرەداو ةڕێتتک صتتەرن  و  ،هتتاکەزایی

عێوەی ڤیذی یەکذا ة  مام صذا كانی م نتارد و ئەوانتیػ مە 
 وو9یەکێک مە ڕۆژانی ئەو گردةوونەوەیەدا پێغانیان داة

مە  ،نكضتانەهەر ئەو ، ننەدا گودراو ڕووپەال ئەوەی مەو 
پتتێػ ئەوەی ةتت  دوااتتار ةتت  ڵتت و، مە 9 راونکتتڤیتتذی کەدا 

 زمانی ئاڵتافذنەوە ةی ت ڕو ةت  زمتانی نووصتین، مام صتذا
ێوازە زارەکییەکەی، وەک ڵ ی ڵضذە ئیتراهیم ئەنمەد، ع

صتتەر کتتاوەز و مام صتتذا عەمتتی نوصتتەین، ةە دێتینتتی و 
صتتەرنجە وردەکتتانی ک ڵێتتک کتت مەکی پتتێ کتتردو9 مانتتذوو 

 وەک نتاوەڕۆک، 9صذیان نەڕزێن و ماڵیان ئاوا ةێرنەةن، دە
تینی و ڵوێنذنەوەیەکی گغذییە مەمەڕ ئەو ةتاةەدە، ةەاڵو ێد

ةاصتتکردن مە ڕۆژهەاڵدناصتتی، متترۆ  دەةتتادەوە ةتت وەی 
یتتتامیسو، صتتتەرمایەداری، میتراڵیتتتسو، نیتتتومیتراڵیسو، ک ڵ ن

 سو و متتت گیی دیتتتکە ةەصتتتەرگڵ ةتتتامیسو و چەردەیەک ئیتتت
دوویەدتتتتی و گودتتتتوویەدی، ەنتتتتذە کر دەوە9 ئەوەی ةاةکتتتت

الیانتذا  ةەپێیی رصتەوا  مە ةڕێک ةاةەخ، کە هەر دێکەڵەیەکە
دێپەڕیوو و ةڕێک ئەزموون و دیذنی دایتەدی ڵ مم دتێکەڵ 
کردوون و هەوڵیغم داوە، ةە کوردصذانی مەمەڕ ڵ مانەوە 

 گرێیان ةذەو9
 

 ئەمجەد عاکەمی
 2020ةەری ئوکذ ی 20
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 اوا و ڕۆژهەاڵتناسیئڕۆژ لەەیەک ئاوڕدانەو
 

 بیرکردوەوەی مرۆڤێکی ئەوروپایی
عتذێک ةڵتێم،  ردەمەوێت ،ةاصەکەوە ێوی ةچمە نەپێػ ئەو 

ی، ایمرۆڤێکتتی ئەوروپتتعتتذێک دەرةتتارەی ةیرکتتردنەوەی 
مەةەصذم  9چ نە ، کەی ئەویو ای انتین ییمرۆڤێکی ڕۆژئاوا
 ،رصەری صتەرەوە ةێت مە ،نەک مرۆڤێک ،ەییمرۆڤێکی ئاصا
متتن دتتازە  9رف و ةیرمەنتتذ ةێتت  صتت  یتتا فین رێتتمە متتودکە ة

 مێتترەةتتوو نەوخ هەعتتر مان ێتتک  رهە ،ێذهتتادتوومە صتتو 
صتتااڵنی ، صتتەرەدای ةتتووە صتتاڵێکوو نەةهێغتتذا  ،وةتتوو 
، وەک هەموو کە هادمە ئێرە 9ةوو ی صەدەی پێغووهەعذا

ڵتتومی ایە ةچتتمە و دەةتتو  پەنتتاةەر و ةیتتانییەکی دازەهتتادوو،
ةچیتنە  یةتین و دوایت فێترزمان، هەڵتەخ ة  ئەوەی عذێک 

 ،یەک دەمخوێنتذڵوێنتذن ەمە  9ةازاڕی کارەوە و کار ةکەین
وادە:  ةتوو، (Krister)نتاوی کریضتذەر مام صذایەکم هەةوو

 ،کریضتتذەر ی، پاعتتناوەکەیم نتتایەدەوە یتتاد9کەگچتتکە ەنتتاو 
وەک هەمتوو  ،صوێذی ةوو، پیتاوێکی كت زەردی چاوعتین

 ئەو کتادە دەمەنیمام صذایەکی ةاظ ةوو،  9ریەکی دیصوێذ
ئەو پیتتاوە مە پتت مەکەدا اتت ە مە  9پەنجتتا صتتاڵێک دەةتتوو

کە هەڵتتەدە  ،اروةتار كضتەی دریغتی دەکتردا ،وانەودنەوە
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ةەڵکتوو  ،ر پت مەکەی ئتێمەەپ مەکەمان دێکەڵ ةتوو، نەک ه
دتتێکەڵ  ،کە وەک ئتتێمە دەیانخوێنتتذ ،هەمتتوو ئەو پتت النەی

پت مەکەی ئتێمە ڵەڵکتی  9ڵەڵکی ایاواز کمە ک مەڵێ نةوو 
 ،واڵدتانی ڕۆژهەاڵدتی نتاوینی، ئەفریلیریکای الدینی، ەئەم

 کک، هەنتذێو فارش و ئازەری و دور وەک عەرەب و کورد 
 ی دیکەعتییتهو  شو ڕو  ،ییڵەڵکی ڕۆژهەاڵدتی ئەوروپتا

ان مزمتانی ایتاواز كضتە ةە و دێکەڵ ةتوو :وادە 9نةوو  اێذد
ةڕێتک صتوێذی  ،کتادەی کە مەوێ ةتووو منیػ ئەو 9دەکرد
گروگتاڵێکم ه ڕی ڵ و مە ئتاو دەردەهێنتا و  ،ةوووفێر ةوو 

ةەش دەمذتتوانی چارەصتتەری  ،دەواوی نەک ةە ،پتتێ دەکتترد
کریضتتذەر ةاصتتی اارێکیتتان،  9عتتذی ڵتت و ةتتکەو کهەنتتذێ

ةاصتی مرۆڤتی  ،ةاصتی ژیتانی ئێترەی کترد ،ئەوروپای کرد
، اەنت  یتا داوێکتی ڵتراپو ڕو من ئەگەر  :ودی ،ئێرەی کرد

 یەکەو عتتر کە ةیتتری متتێ ،ةێتتذە پێغتتەوە دەن تتانەیەک
ە نتتانێکم و پتتارو  ،ردەکەمەوە ڵتت مم، ئەگەر نتتانێکم هەةێتت

دوای ڵت و ةیتر مە  ،ڵ و هەڵیذەگرو اار ة  یەکەو ،رهەةێ
کەصە  دەکەمەوە، دوای ئەوان ةیر مەڵێسان منذاڵ و ماڵ و 

، دەکەمەوە نسیکەکانی ڵ و و ئەواا هاوڕێ و ةرادەرەکانم
دوای ئەوان ةیتتتتتر مە  و ئەوان ةیتتتتتر مە گەڕەکەکەودوای 

 ودوای عتارەکە ،دەکەمەوە ،، عتاری صتذ ک  ڵمعارەکەو
، ناڤیایواڵدتتانی صتتکەنذئەو ەکەمەوە، دوای دةیتتر مە صتتوێذ 

، دەکەمەوەةتاکووری ئەوروپتا(  :)وادەردن و نو ةیر مە در دوا
ئیتتذی وەصتتذا،  9ردن ةیتتر مە ئەوروپتتا دەکەمەوەو دوای نتتو 
ةت  دوای ئەوروپتا  :ودیگودم ئەی دوای ئەوروپا؟ گمنیػ 
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مەودیتتو  :وادە ،ودتتم 9ە ةتت  متتنیدەواو! عتتذێکی دتتر نیتت متتن
ە، ای انێکی دتر، ڵەڵکێکتی دتر، مرۆڤتی ینیئەوروپاوە هیچ 

ری متن و ک دا صنو  ن،ة  من گرین  نی نهەعت ،نا :ودی !در
ةازنەکتتانی دەژمتتارد، ئەو دیتتارە  9چوارچێتتوەی ئەوروپتتایە

و  ، هتاوڕێو ڵێتسان ةتازنەی متاڵ و منتذاڵ ةازنەی ڵ ی،
 ةتتازنەیػ دوا ،ناڤیایصتتکەنذ، صتوێذ، صتتذ ک  ڵم ۆصتذان،د

 ، متێنەوەو ازنەکتان وردە وردە پتانذر دەةتو ة :وادە 9ئەوروپا
ئیذتتر  9دەواوئیذتتر و  دەگەیغتتذە ئەوروپتتای یەکەیک دتتا پتتان

ةازنەی دیکەیان وەدوودا  ،و دوای ئەوروپا مەوێذا دەوەصذا
 9نەدەهاخ
ئەو پیتتتاوێکی  9الوە صتتتەیر ةتتتوو ئەمەو زۆر ةە متتتن

مێتترە ةڕوانتتامەی ةەرز  ،ڵوێنتتذەوار ةتتوو، مام صتتذا ةتتوو
و 9 من زۆرو پێ صتەیر ةتوو دەهێنن ئەواا دەةنە مام صذا

هەمتتوو  روخ دتت  ةڵێیتت تتدەم ،صتتر ةتتووو ر م ال دپرصتتیارێک
ڵتت  ئەگەر وا ةیتتر ی ئتتاوا ةیتتر ةتتکەنەوە؟ ایئەوروپتتمرۆڤتی 
گەعتتذی  ئەمتتانە دەچتتنە دەرەوە،ی چتت ن دئە ،ةتتکەنەوە

ا ذمێغتتکم مە ،الوە صتتەیر ةتتوو ئەمەو ةە !عتتوێنان دەکەن
د  کە  هەیە9 یکاری ەری و ػ هەر ماوەیدا ئێضذا ،وەەو ماةو 
هەمتوو عتذێکی  ،ةە دت  نتام یە ،کاار دێیذە واڵدێت یەکەو
مەصەرخ هەر  ی، کاری ەریەکەی فەرهەنةە دایتەخ نام یە، 
 9دنەوەی کەصێک ةوو ةەو ا رەئەمە ةیرکر  ر9ێدەمێن

کە ةیضر صی صاڵێک پێػ  ،دەی ێڕایەوە هەر کریضذەر
مرۆڤتتتی  ،ةتتتووە یتتتذادەمەنتتتی هەرزەکارمە کە ئەو  ،ئەوە
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ەکان کە هتادوونەدە یئەفریلی 9ان ةینیوەیپێضذڕەعی ئەفریلی
 صتەفەر ةەیا  ةوونە، دیپن مادکاریا  ەرگدیارە کار  ،دەئەو واڵ 

مە  نموونە ة ئەو کە 9 هادوون عێوەیەک مە عێوەکان ةەیا 
 :وخ ت، دەینیةینیو  رعوێنی کا مەیا  ةازاڕ ک اڵن، دوکانێک،

مە دەصتذم و  خدەصتذیانم دەگتر مێیان نسیک دەکەودمەوە و 
ڕەنتت  ةە ڕەن تتی ڕەظ، واو دەزانتتی  9یان دەڵغتتانذدەصتتذ
وەک  یە ةەصتەر پێضتذیانەوە،ڕەن ێکتی زیتادە :وادە ،کراون
، یتا ةت  ڵت ی ةت یەی کردةێتر ،اةێرفڵچە ة یە کر  ةە رةڵێی

ئەو ڕەنتت ە الةچێتتر! دەی دیتتارە  رێتتێنکڕمەوانەیە ئەگەر ةی
وایە و ڵتتودا وا  ڵتت ی هەر ةتت  ڕەن تتی پێضتتر ،رالناچێتت

ئەمەظ ةیرکردنەوەیەکتتتی صتتتادەی  9دروصتتتذی کتتتردووە
ئێضذایغتتی  9ةتتوو مەو صتتەردەمەدا یایئەوروپتتمرۆڤێکتتی 
مەکتن زۆرێتک مە  ،ئەو ڕەن ی پێضذە ناصپییانەمەگەڵ ةێر، 
 نام ن9 ئەوروپاییان

 

 دیذی کىردێک
ەدوانم ةاصی عتذێکی دتریػ دمیانەی ئەو كضانەدا  هەر مە
 9سیکە، ةەاڵو مە ڕەهەنذێکی دیتکەوەکە مەو ةاصەوە ن، ةکەو

مەگەڵ  ،ةەدەمەن ةتتوو ،هەةتتوومێتترە پیتتاوێکی کوردمتتان 
 مە عتتوێنی کتتارەکەی ةە 9کتتاری دەکتترد ڵەڵکتتی ئەفریلیتتذا

؟ ئەویتػ ذەوەئەوە د  ة  عتیر نتاڵ ی ،ودتووگیەکێکیانی 
ةت   ،ودتووی ةت ؟ ئەمتیػ ودتتووی عتیر زۆر ةخت رەوەگ

ئەگەر ئەو پیتاوە عتیر  ،وای زانیتتوو 9ئەوەی صپی ةتیذەوە
کتتوردێکی الی ڵ متتان ةتتوو،  9ی دەةێتتذەوەپصتت ،ةختتوادەوە
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نتاڵ  هەر ةە ،عذەکەی کتردووەنازانم ئەو چ ن دەماعای 
ایتاواز مە یەکتذی ڕەنت ە  ەکییدیذی ئەو و دیذی ئەوروپا

عتێوەیە متامەڵەی مەگەڵتذا  و ةەو ئیذر ئەو وای ةینیوە 9ةن
 ە9کردوو 

 

اسیییییژ ەۆت،ەڕ ىییییا  و چەمکییییی ەۆت،ەڕۆژ ەۆت،ەڕ ى
 پێىاسەکاویان

 دەصپێکێک ة  چوونە نێو ةاصتی ڕۆژهەاڵدناصتییەوە،وەک 
ی پێوەنتتتتتتذدار ةە ەدەصتتتتتتذەواژ  کهەنتتتتتتذێ ردەةێتتتتتت

ڕۆژهەاڵدناصتتی  یتن و ةتتسانینةتتاش ةکە یەوەڕۆژهەاڵدناصتی
مە  دیتتارە 9ەوە هتتادووەیچیتت ڵتت ی مەوەک دەصتتذەواژە، 

 یػ، دەکتتتتتادەڕۆژهەاڵدناصتتتتتیو  ڕۆژهەاڵدەوە هتتتتتادووە
 ،ةەو اتت رە دێ ەیغتتذن و زانتتین و ناصتتینی ڕۆژهەاڵخ و

ئەمە ةە  9رەکە دەکتتاخئەو کەصتتەی کتتا :ڕۆژهەاڵدنتتاش وادە
ةە  ،«مضذغرقامصذغراق، ال ارق، امغ» دەةێذە: ەکەییعەرەةی
ةە  و «عتتناش عتترق ی،گرایتت عتترق، عتترق»ەکەی یفارصتتی

 Orientalist ,tneir » دەةێتتتذە ەػ هەڵتتتتەدیئین نیتتتسی
 ,tneinetrO»9 

وەک  ،ڕۆژهەاڵدناصتتیڕۆژهەاڵدنتتاش و  رڕەنتت ە ةکرێتت
ڕۆژاوانتتتتاش و  گەمی، وعتتتتەپتتتتێچەوانەیەک یتتتتا دژ ةە

: ةڵێتینةە عەرەةتی دەدتوانین  ،ێنتین ةەکتار ةڕۆژاواناصی، 
 دەةێتتذە: یەکەیةە کتتوردی ،«مضتتذارب، صتتذارابإ وتترب، »
الی  مەةەاڵو ئە ،«ڕۆژئتتاوا، ڕۆژئاواناصتتی، ڕۆژئاوانتتاش»

ةاصتتی  کە ،ەیمە ڕۆژهەاڵخ عتتذێکی وەهتتا نیتت 9نیتتیە ئتتێمە
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 ،هەڵتتەخ 9 ڕۆژاواییتانیا ةاصی ڕۆژئاواناصی ةکتاخ ڕۆژئاوا
 دەیڵێن،مەةەصر  ، ةەەڵێن ڕۆژهەاڵخ و ڕۆژهەاڵدناصیدکە 

 :وادە ،ةەاڵو داهێنتتراوە ،ە و نەةتتووەیةتت  ڵتت ی نیتتعتتذێکە 
کە  ،مە دیتتذێکەوە ،داهێنتتانێکە ةتت  ڵوێنتتذنەوەی ڕۆژهەاڵخ

ةەگتوێرەی پێویضتذی و و  ةت  ڵ یتان دەیتیتنن ڕۆژاواییان
 9مەرامی ڵ یان
 یندواندە، نی ڕۆژهەاڵخ و ڕۆژهەاڵدناصیدة  پێناصەکر 

یتتتن، کە مەمەڕ ئەو کەش ةتتتاش ةکە کپێناصتتتەی هەنتتتذێ
 ةاةەدەوە کردوویانە:

 

 (Rudi Paretپێىاسەی ەوودی پارۆ)
 1983صتتاڵی  ،ییەنمەوانە ڕۆژهەاڵدناصتتێکی ئەڵمتتا کیەکێتت

ئەو پیاوە کتادی  9ەڕوودی پاردی کردووە، ناوی یک چی دوا
 9یزمتانی ئەڵمتان وەرگێڕاوەدە صتەرڵ ی كورئانی پیرۆزی 

وەنتتتذی ةە ێپ ،ڕۆژهەاڵدناصتتتی زانضتتتذێکە پێتتتی وایەئەو 
پێتی  9دەن ا زمتانی گردت دەوەالی ئەو دیارە  ،زمانەوە هەیە

کە  ،زانضتتتتذی ڕۆژهەاڵخ اڵدناصتتتتی دەکتتتتادەەڕۆژه وایە
 9زانضذێکە مەمەڕ ای انی ڕۆژهەاڵخ

 

 پێىاسەی ئەلمىوجیذ)المىجذ(
-عەرەةتتی، کە )اممنجتتذ(مونجیذئەمی (شو كتتامو فەرهەن )

 ،ئەو کەصەیە :دەڵێر ذاپێناصەی ڕۆژهەاڵدناصمە  ةییە،عەرە
 9ەکتتانەیزانضتتذە ڕۆژهەاڵدیاخ و یتتکە زانتتای زمتتان و ئەدەةی

اخ و زانضتذە یزمان و ئەدەةی ةەگوێرەی ئەممونجیذ، کەوادە
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 وةتت  کتتاری ئە ،ە ڕۆژهەاڵدناصتتیندەةتت ،ەکتتانیڕۆژهەاڵدی
 9پێی دەڵێن ڕۆژهەاڵدناش یکەصە

  

 (Edward Said)پێىاسە و دیذی ئیذوارد سەعیذ
ةتت  مەصتتەمەی  و دروصتتر زۆر اتتوان ،یەکێتتک مەوانەی

 ،و مێی ک ڵیتوەدەوە و ةاصی کردووە ڕۆژهەاڵدناصی چووە
 ةە مەزنە، کەپیتاوێکی  زانتا و ةیرمەنتذ و ةەنتاوێ، ،ەپیاوێک

و  ڵسمەدێکتتتی زۆری ةە مەصتتتەمەی مێکتتت ڵینەوە ڕاصتتتذی
مەةتارەیەوە و  ڕۆژهەاڵدناصتی کتردووەمەمەڕ  یدوێ ینەوە
کتتردووە و کرۆکتتی پێناصتتەی ڕۆژهەاڵدناصتتەکانی  دواوە و

و  هەڵک ڵیتتتوە ییهتتتسری ڕۆژهەاڵدنتتتاش و ڕۆژهەاڵدناصتتت
ئیتتذوارد  ،غتتادڕەوان، ئەویتتػ زانتتای گەورە ،ڵضتتذ دە دەر

 ،نووصەر و مام صتذایە ،دی ریضذە ،ةیرمەنذەئەو  9صەعیذە
ی کذێتتتمەو ةتتوارەدا  9ەکتتردوو  یکتت چی دوایتت 2003صتتاڵی 

ةە  ،ی(Orientalism)ڕۆژهەاڵدناصتتتتتتی، ئ ریەنذتتتتتتامیسو
متن 9 چتاپ کتراوەدا 1978مە صاڵی کە  ،ەئین نیسی نووصیو 

کە  ،«االصذغتراق»ی نتاو  ةە ،ەکەیم ڵوێنذووەدەوەیعەرەةی
مە ئین نیتتتتسییەوە  )کمتتتتال لةودیتتتتث(دیثو کەمتتتتال ئەةو 
 9عەرەةیکردوویەدی ةە 
عاکارێک و ڕێنوێن و ڕێناصێک ڕای من،  ةە ،ئەو کذێتە

مەمەڕ ناصتینی ڕۆژهەاڵدناصتی و  یەدتوێ ینەوەةاعذرین و 
دەرڵضذنی  پریامیسمەوە ومو پێوەنذیان ةە ئی شڕۆژهەاڵدنا

ئیتذوارد صتەعیذ  9عتاراوەکانیان دیتوەمەةەصر و مەراو و 
ا رێکە مە کتارکردنی  ، مە ةناڵەدا،ڕۆژهەاڵدناصی پێی وایە
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صتتتەپانذنی و  ڕۆژئتتتاوایی ةتتت  کتتت نذڕۆڵکردنی ڕۆژهەاڵخ
 :وادە 9ایذةەصتتەر )ڕۆژاوا(ڵ یتتانو دەصتتەاڵدی صتتەروەری 

ڕۆژئتتاوا ةەصتتەر ڕۆژهەاڵدتتذا  یهێتتسی فەرهەن یتت ،کتتارێکە
صتتەپێنێر، ئیتتذی ئەو اتت رە کتتارە الیەنتتی مێتت وو و دە

، (ئەنذرۆپ م گیمرۆڤناصتی) و (1یگی م  ص صت)ک مەڵناصی
 ، هەمتووو999 زمتان، هتونەر ،ری، صیاصەخ، فەرهەن و ئاةو 

عذی مێ  رةذوانێاوا کە ڕۆژئ ،دەگرێذەوە الیەنە ژیارییەکان
و مە دواییغتتتذا  رو صتتتوودی متتتێ وەرگرێتتت رێنێتتت دەرة

 9ک نذڕۆڵی ڕۆژهەاڵدی پێ ةکاخ
 وەک پەرەپێذانێک ةت  ئەو پێناصتەیەی ،ئیذوارد صەعیذ
و  صیاصتتتەخ ڕۆژهەاڵدناصتتتی پێتتتی وایە ڕۆژهەاڵدناصتتتی،

                                                           
و « متت ژی»، دەزانتتم الی ڵ متتان، زۆردتتر «متت گی»999متتن کە دەڵتتێم  1
ةەکار دێنن، ة  نموونە صایک م ژی یا صایک م ای9 متن ةت یە « م ای»

، ةت  نمتوونە دەڵتێن «مت گی»، مێرە مە صوێذ پێتی دەڵتێن «م گی»دەڵێم 
ص صتی م گی، ئەنذرۆپ مت گی، صتایک م گی، ئیتذی م گی و999 ئیذتتر هەر 

یان هەیە «م گی»یەکی دەچێذە صەر، چەنذین ا ر «م گی»وعەیەک و 
ەم گی و ڕووەکنت گی و ات ری دریغتیان دەنانەخ صەگ م گی و پغتین

ڵ ی مە زمانی ی نانییەوە هتادووە، کە ةە مانتای زانضتر « م گی»هەیە9 
ی پتێ «مت گی»دێر9 ماداو زمانی ی نانی ئەصڵی وعتەکە ةێتر و مەوێ 

« مت ای»یەکە ةەکار نەهێنین! ةاعذر نییە مە «م گی»ةڵێن، ئەی ة  ئێمە 
و نتازانین کتامەی ةەکتار  ، کە صەرمان مە ڵ متان دێتک داوە«م ژی»و 

یەکە ةاعتذرە، وەک ئەوەی مێترە مە صتوێذ «م گی»ة ێنین! من پێم وایە 
ةەکاری دەهێنن9 پێم وا ةێر ئەڵمانییەکانیػ هەر وا دەڵێن، دانمتارکی و 
نتت روێ ییػ هەر وا دەڵتتێن، چتتونکە زمانتتانی صتتکەنذیناڤیا هەمتتوو مە 

 دی ةاعذر ةێر9یەکە ة  زمانی کور «م گی»یەکەوە نسیکن9 پێم وایە 
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 ،دانراوە ة  ناصینی ڕۆژهەاڵخ ،زانینە، ڕێتاز و ةەرنامەیەکە
، یەک کتارە دەکتاخ ەی ئەو، ئەو رداک ناچێت کاری ةە ةەاڵو

هەمتتوو  ،رةە کتت مەڵ دەکرێتتئەوە کتتارێکە  9کەش نیتتیە
نەک کتتتاةرایەکی هەژاری  ،ی دەیکتتتاخیکتتت مەڵی ڕۆژئتتتاوا
 :وادە 9رعتذانە نازانێت ومانتای ئەکە  ،اادە ةەدةەڵذی صەر

و  هتتتسرصتتتەودایەکیان مەگەڵ کە صەرو  دەیتتتکەن، ئەوانە
ئەوانە ڵەریکتتتی ةتتتوونە و  9هەیە دافەمضتتتەفەڵوێنتتتذن و 

 :وادە 9ةتت  ئەوەی دروصتتذی ةتتکەن ،کاریتتان دێتتذا کتتردووە
9 نەک دتاک ر،دەکرێتو  کتراوە ڵەڵتک ةە ک مەڵێک ،کەکارێ

 ،انةیرمەنتتذ: ذارنعتتهەمتتوو ئەوانەی ڕۆژئتتاوا دیایتتذا ةە
، ضتتەڵێک یینیئتتایڕاهیتتث و كەعتتە و پیتتاوانی  یتان،یرهەن فە

 ئاةووریناصتان و999، زمانناصتان، فین صت فان، یەکانصیاصی
9 ئەمتانە کاریان دێذا کردووەةوونە و  ذارعهەموو ئەوانە ةە

ةتت  ڵوێنتتذنەوەی ڵ یتتان  ،ةتتوونە یڵەڵکتتانێکی ڕۆژئتتاوای
 9کردووە دەرڵانڕۆژهەاڵخ 
ةیرکتتتتتتتتتردنەوەیەک،  ڕۆژهەاڵخ دەةێتتتتتتتتتذە ،کەوادە
و  ناڕۆژئتتاواییەمە ڕووی اوگرافیتتاوە کە  ،یەکیهسرمەنتتذ

چتت ن ڕۆژئتتاوا وێنتتای ڕۆژهەاڵخ  ،دەرەوەی ڕۆژئتتاواییە
 ؛خ چتت ن دەةینێتتر، چتت ن دەیختتوێنێذەوەڕۆژهەاڵ دەکتتاخ، 

ی، ڕەگەزپەرصتتذی، دیتتارە ئەوەظ مە دیتتذێکی ک ڵ نیامیضتتذ
 یەوەدتەرزیو و ةتتتااڵیی و متتتو  یڵتتت ةەزمسانی و گەورەیتتت

ضذذا نهەموو ئەوانە ڕەگیان مە هێس و زا 9صەرچاوە دەگرێر
ئەو عتذانەیان ال  پێیتان وایە)ڕۆژئاوا( کە ڵ یان  ،داکوداوە

، ةەوەوە عتانازی دەکەن9 مە هەیە و ڵەڵکی در ئەوەی نییە
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ی یایاواز :وادە ،ڕۆژهەاڵخ عذێکی درە ،ذایمێغکی ڕۆژئاوای
9 و ئێوە، من و د ، ئاوا صەیری عتذەکان دەکەن نێوان ئێمە
وەک  ،دیتتتکەیەئەمانتتتذا عتتتذێکی  یمە ئاگتتتای ،ڕۆژهەاڵخ

کە دەڵتێن صتەیر دەکرێتر9 دوورەدەصر و دەرێتی مێت وو 
یتتسپەڕ، ڕڵەڵکتتی مەةەصتتذیان  ،ڕۆژهەاڵخ یتتا ڕۆژهەاڵدتتی

ئەمە  دتتتتا دوایتتتتیە9  و نەڵتتتت ظ ،الدەر، عتتتتێر، الواز
 مرۆڤێکی ڕۆژهەاڵدی9ة   ،ةیرکردنەوەی مێغکی ڵ یانە

، مە هەمتتوو دیرۆکتتی ڕۆژهەاڵدناصتتیذا ئیتتذوارد صتتەعیذ
 دواوە ةە مە صتەدەی هەژدە پذتر دەکاخ، مێ ی ئەمەعیکاری

اری و ی صەرمایەدك ناو دەکادە چەكی دوێ ینەوەکانی، کە 
کەمال ئەةوودیتث، مە دەگرێذەوە9  ک ڵ نیامیسو و ئیمپریامیسو

ئیتتذوارد ئ ریەنذتتامیسمەکەی کذێتتتی  یعەرەةیتت یوەرگێڕانتت
ح، طنضتتامم رفتتح، ام :اإلصذغتتراق»: صتتیویەدیو نو  دا،صتتەعیذ
 9ودتتارەگئاڵتتاودە یتتا  ،«اإلنغتتا »مە مەةەصتتذی  «9االنغتتا 

زانضتتتتر،  :وادەکە ڕۆژهەاڵدناصتتتتی  یە،ئەوە مەةەصتتتتذی
 9و گودار دەصەاڵخ

 

 (بن نبي كمالاسەی مالیک به وەبی)پێى

صتوفێکی   صتەر و ةیرمەنتذ و فینو نو کە  ک ةتن نەةتی،یتمام
 یکت چی دوایت دا1973مە صتاڵی و  ڵمانەو موص اەزائیریی
نی ڵوێنذاەزائیرییەکان  9یەدیونضا ڵوێنذو رامە فکردووە، 

 انڵوێنتذنیمە اەزائیتریػ  ،ەنضا ةوو راهەموو مە ف انةااڵی
ی فەرهەن تتی یػ کتتاری ەریتتەمەةهەر ةە فرانضتتی ةتتووە، 

کە ةاصتتی ڕۆژهەاڵدناصتتی ن نەةتتی، ةتت9 ەیان مەصتتەر ینضتتراف
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صتتتتەرە و ڕۆژهەاڵدناصتتتتەکان ئەو نو  :دەڵێتتتتر ،دەکتتتتاخ
ی یذێعارصتذانکە ةاصی هتسری ئیضتخمی و  ،نانەڕۆژئاوایی
 ،مێرەدا ةەو کتوردە پێناصتەیە ن نەةی،ة 9ان کردووەیئیضخمی

ةت   ،ک ةتن نەةتییتمام !چ ن ةاصتیان کتردووەئەوان  رناڵێ
زیتتادر  ،نصتتین و کذێتتتی هەو ڵتت ی ک مەڵێتتک دێتتس و نو 
 9نو عارصذانیەدییەوەمەةارەی مرۆ  و ک مەڵناصی 

 

  ىێکاری
)ةە  یدوێکتتار ڵتت ی وەک  ةتت  مە ةنەمتتادا ،ڕۆژهەاڵدناصتتی

 (Anatomy/ئەنتتاد می :ئین نیتتسیةە و  دغتتری  :عەرەةتتی
 ێنرێر9ه ةەکار دە 2کە مە ةواری ة یغکیذا ،وایە

                                                           
، ةەکتار دێتر« دۆکذت ر»کە مە کوردیذا ة  « پسیغک»پێم وایە وعەی  2

تانەة رینەکەیتتذا نمتتاو هەژاری موکریتتانی مە هە کی فارصتتییە9وعتتەیە
ڕەن ە ة یغتکەکە ةاعتذر ةێتر، چتون ة یغتک هتیچ  «9ة یغک» ردەڵێ
پێوەنذی ةە ژیتانەوە هەیە، ةەاڵو پسیغتک هەر مە فارصتییەکەوە  رنەةێ
 یپیذتپێم وایە کورد مە مەصەمەی ةەکارهێنتانی  ،ناڵ هەر راوە9 ةەوەرگی

 9اتتار دێکەڵیتتان دەکتتاخ کهەنتتذێ و ، هەنتتذێک نتتاڕوونەدا«ب»و  «پ»
ی ةتتاش یتتا گەمةتت  نمتتوونە، وعتتە «9ب»دەکتتادە  «پ» اتتار کهەنتتذێ
زمتتتانی کوردیتتتذا نتتتین و مە  ( کە مەBattery( و ةتتتادری)Busةتتتوش)

، ةەاڵو «پتادری» و «پاش»ئین نیسییەوە وەرگیراون، مە کوردیذا ةوون ةە 
، کە ئەمیػ هەر مە ئین نیسییەوە وەرگیتراوە (Pepsi Colaپیپضی ک ال)

 Pepsiال)کت   یێکە یا عووعەکەیغتی نووصتراوە پیپضتمەصەر ك دو 

Cola)عەرەةەوە کت ال، چتون مە  یةە ةیتضت ، کەچی مەکن کتورد ةتووە
یان نییە، مافی ڵ یتانە ةڵتێن ةیتضتی، «پ»وەری ردووە9 عەرەب نەرفی 

هەروەهتتا  ةتت چی ةڵتتێن ةیتضتتی؟ ،ی هەیە«پ»نەرفتتی کە ةەاڵو کتتورد 
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 ەۆت،ەڕ ىا  کێیە؟
کارێکی ڕۆژاوایی ةێر  ر، دەةێناصیڕۆژهەاڵد رودرێگکە دە
یتا مە  ،ڕۆژئاوایی ةێتردەةێر دەیکاخ،  یغیکەصەکەئەو و 

یتانەی هەةێتر9 ییتا ةیرکردنەوەیەکتی ڕۆژئاوا ،ڕۆژئاوا ة ی
ةتێتتتذە  ،ةتتتێ گوێتتتذانە دیتتتندەدوانێتتتر  ،ڕۆژهەاڵدنتتتاش

مەصتتیجی،  ردەکرێتت ،ڕۆژهەاڵدنتتاش :ڕۆژهەاڵدنتتاش، وادە
ڕادەیەک  دتا ،ذین ةێر9 ئەو پێناصتەیەڵمان یا ةێو ، موصاوو
ک ةتن یتمامچتون  ،ەوە نسیکەیک ةن نەةییپێناصەکەی ماممە 
 ،نصەرە ڕۆژئاواییەکتانو نو ڕۆژهەاڵدناصان،  ،پێی وایە ینەة

ی یذێو عارصتتذان یهتتسری ئیضتتخمکە مەةتتارەی ئیضتتخو و 
ە ئەوەی یمەرر نیتةت  متن دیتارە  9صتنو دەنو  ییەوەئیضخم

دەنیا مەناو ڕۆژئتاوادا  ،ةیرکردنەوە وەک ،ڕۆژهەاڵدناش ةێر
 9ةێر ، ڕۆژهەاڵدناش ةێر و مە ڕۆژهەاڵخرر، ةەڵکە دەعێةێ

 
 

                                                                                           

(، مەکتتن کتتورد ةتتووە ةە Baking powderوعتتەی ةەیکینتت  پتتاودەر)
ئێضتتتذا ژنتتتان یتتتا پیتتتاوانی کتتتورد، کە دەچتتتنە  «9پتتتێکن پتتتاودەر»

وعتتەی ویەک پتتێکن پاودەرمتتان ةتتذەیە9 فرۆعتت ەیەکەوە، دەڵتتێن كودتتو 
(، کە مە ئین نیتتسییەوە هتتادووەدە نێتتو زمتتانی Parliamentپارمەمتتان)

دەصتر پتێ دەکتاخ، مەکتن ةڕێتک کتتورد، ةە  «پ»کتوردی و ةە نەرفتی
ڕەنت ە زۆرێتک مەو  9«ةەرمەمتان»ةتووە ةە  ،کاری ەریی زمانی عەرەةتی

ڵ ی ةاصێکی  ة ئەویػ ا رە دەرةڕینانە مە زمانی کوردیذا هەةن، کە 
 دەوێر9
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ەحەددیىی السیە چهەڵگران وخیاپێکی ەۆت،ەڕ ىاسییژ تدەس
 ئەییىوبی
 ڕۆژهەاڵدناصتتی ةکەیتتن، مە دیرۆکتتی ةتتاش مە ةتت  ئەوەی

پەیتذا و مە کتوێ چ ن  و ە، کەیکەیەوە دەصذی پێ کردوو 
 یکانصتتەدەپێکذا ة ەڕێیتتنەوە ةتت  ذمە دەصتت ردەةێتت ةتتووە،
 ئیتتذی ،کادتتانەدا مەو 9یەوچتتواردە و یەو، صتتێسدەیەودوازدە

ڵمانان و موصتت ةتت  صتتەر واڵدتتی هێرعتتی ڵاچپەرصتتذەکان
ی ةی صەرکردەو یو ینەددینی ئەال صە و کردووە دەصذی پێ

 ە و اەن تی ڵتاچ ەڵ رانی کتردووە9و مەعکری ئیضخمی ةو 
 ،دااەن تانە ومە 9دووەکر  مەوێوە ڕۆژهەاڵدناصی دەصذی پێ

ۆو و کەودتتتتووە و ڕ  صتتتتەر ةیو و یتتتتنەددینی ئەیال صتتتتە
ةە  ەةتتوو  ەیتتان ةتت دۆڕان ئەوئیتتذی  ،ندۆڕاو  ڵتتاچ ەڵ ران

 وئە 9ة یتتان و داڕووڵانێتک هەرەشةتووە ةە ، ەصتادێکر کا
ی اندوای ةنجوةنتتتتاو  ةە ،هەرەصتتتتە وای متتتتێ کتتتتردوون

 ناصتنةیةت وەی ةە دەواوی  ،ەڕێن ة ی ئیضخمیذاڕۆژهەاڵد
و چت ن  ان متێ ةتکەنیچی دواڕۆژ داڕێ ن، کە نەڵغەی و
ةەرەو ە ةتتتتتتکەنە نێتتتتتتو ئایینەکەیانەوە)ئیضتتتتتتخو( و ز د

و دت ڵەی ئەو عکضتذەی ةەصتەریانذا  ەدیان ةتەنیمەصیجی
ڕۆژهەاڵدناصی دەصتذی مەو کادەوە  9 ئیذیةکەنەوە ،هادووە
 کردووە9 پێ

 ،ا ئەو کارەیتتان کتتردووەدئەو کەصتتانەی مەو صتتەردەمە
 و الیەنەوەوەنتذی ةەێن ةتووە و پیة  مەصتەمەی ئتایزیادر 

ػ دوێ ینەوەیتتتان زمتتتانیدەنتتتانەخ، کە مەمەڕ  9هەةتتتووە
کردووە، هەر ة  دێ ەیغتذن و ةنکت ڵکردنی ئتایینی ئیضتخو 
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ػ یفترە گتنەخ گودتوومە و هەنتووکەةووە9 متن ةت  ڵت و 
 یتتا  ،وایەو ةی نەةتتو یتتو ینەددینی ئەال ئەگەر صتتە دەیڵتتێمەوە،

ئێضتتتذا ڕۆژهەاڵدتتتی  ،نەکەودتتتایە ذا صتتتەراەن انەیتتتمەو 
مەو و و ئیضتتخو ناوەڕاصتتر صتتەرمەةەری مەصتتیجی دەةتتو 

دەةتتوو و و الواز کتتس یتتا ئەگەر ةغتتماةا،  ،دەڤەرەدا نەدەمتتا
ڵ ی  ذوانیایەنەیغیڕەن ە کە دەةووە کەمینەیەکی ةچک مە، 

ڕۆژاواییتان و کە  عێواز و ئامرازانەی،ةەاڵو ةەو  ێر،ةپارێس
 وەک ،دەکەن یتان کتردووە وک نذڕۆڵی واڵدان ئەوروپاییان،

ئێضتتتذا  دتتتا ةتتتاوەڕ نتتتاکەو دەیکتتترد، ک ڵ نیتتتامیسو ئەوەی
هەزار و یەک  ڕۆژاواییتان، 9یەةمتاموصوڵمان مەو دەڤەرەدا 

هسری ورد و عێواز ، هەیە ة  دوانذنەوەی ڵەڵک یانئامراز
ئەمتتان ةە ، ئەوە ةڵتتێم ردەمەوێتت 9عتتذی ةەهێسیتتان هەیەو 

کە ةەگوێرەی وەک ئێمە نین،  ،زانضذەوە کارەکانیان دەکەن
ەل کدەوەکت»و  3«ةە دەمای ڵواین»و  «ڵوا پەنا ةە» دی ری

 اناتتتار  زۆر ،4«گتتتوێ مەدە»و  «كیروصتتتیا»و  «ڵتتتوا ةە
ةنچیتنەیەک ةەرنتامە و دانانی  کارەکانمان هەڕەمەکی و ةێ

 دەکەین9
، گەرەکتمە کتانەوە ەڵ رەڵاچ اەن ی وەنذ ةەێپ هەر ةە
، زۆر نایتتاب زۆرڕۆمتتانێکە، کە ، ةتتکەو کذێتێتتک ئامتتاژە ةە

اتتتتوان و ةەهێتتتتس و پڕوادتتتتا، ةە عتتتتێوازێکی یەکجتتتتار 
                                                           

مەیذانێک، فنکەیەک یتا چوارڕێیانێتک هەیە، کە ئاژۆرەکتان مە هەومێر  3
ةە ئ د متینەکانیان ڵ یانی پێذا دەکەن، ئیتذی ةە دەمتای ةەصتەالمەدی 

 «9ةە دەمای ڵواین»دەرچوون نین، ة یە ناویان مێ ناوە فنکەی 
 هەةوو!« گێ مەدە»مە هەومێر گەڕەکێک ةە ناوی  4
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هونەرمەنذانە و زمانێک، کە ئیذی درۆپکتی ةەدەوکتارییە مە 
 9«معتنیلور ق امضما  عتاورج فتو »ناوی  ةە زمانی عەرەةیذا،

، کە ة  ڵ ی کتوردە، متێ صەرەکەیەدیو نو  رەکاخصەمیم ةە
و یەکتێکە مە نووصتەرە مەزنەکتانی  صێرو ةە عەرەةی دەنو 

و مەعتکرەکەی و  ی ئەییتووةینەددینال ةاصی صتە 9عەرەب
؛ دەکاخدژ ةە ڵاچ ەڵ ران و اەن ەکانیان  صەرکردەکانیان

مرۆڤتتانەی ةەرڵتتوردی صتتەرکەودن و  یییەدچتت ن ةاصتتی
مەگەڵ ڕۆو و صتتەرةاز و  ،نەددین دەکتتاخال صتتپاکەی صتتە

مە چوارچێتتتوەیەکی  ،دینەکانیانتتذا و دەواوی ڕووداوەکتتان
 ةەە، ڕۆمانێک پێغان دەداخ9 ، وەک داةن یەک،ئەدەةیی ةااڵدا

و دنیتایەک  مرۆ  ةیختوێنێذەوە ،یەئەوەعایضذەی ڕاصذی 
نەددین و ال گەورەیتتی صتتەکتتاخ ئەو  ێتتر9ة عتتذی مێتتوە فێتتر

 9ر ة  دەردەکەوێرکارەکەی و مەعکرەکەی یگەورەی
، مەنێتتو کتتورددا، مێتترە و مەوێدا، ەمەو صتتەردەمئێضتتذا 

نەددین ال ةاصتی صتە یةە ڵراپترێن، ذدەةیض دەن ی ناصاز
ی ینەددین هال پێیان وایە صە 9و ڕەڵنەی مێ دەگرن ەندەک

 ێنن ةت  ئەو یدە، 2020نەددین دەهێنن ة  ال ئێضذایە، صە
نەدەوەیتی نەددین ال ةاصی ئەوە دەکەن، کە صە 9صەردەمە

و هیچتتی ةتت  کتتورد  نەةتتووە و ةیتتری نەدەوەیتتی نەةتتووە
انە، دەرهێنتتتتتتان و نەکتتتتتتردووە! ئەو اتتتتتت رە ڕەڵنتتتتتت

مەو مێ وو و صتەردەمەی  ننەددینال دوورڵضذنەوەی صە
انە و ی، ڵوێنتتتتتذنەوەیەکی صتتتتتەردەمیدێیتتتتتذا ژیتتتتتاوە

ر یتدت  نادوان نەددین و کارەکتانی9ال ة  صە نهەنووکەییانە
مەگەڵ هیتتتتذنەر،  ،نەددینی ئەییتتتتووةیال ةەراوردی صتتتتە
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اەمال عەةذونناصتر، م ص مینی، مضذەفا کەمال ئەدادورک، 
 میغتتێه عەفتتنەق یتتا هەر نەدەوەییەکتتی دیتتکەی ای انتتذا

 ةکەیر9
، دتت  وەک کوردێتتک، ڕەڵتتنەخ مە رو ناعتتێ رناکرێتت

پاصتت کانە  و نەددین ئەوە ةێتتر، کە ةتت  کاژیکتتانەال صتتە
یتتتا ةتتت  نیتتتسب یتتتا ةساڤێکتتتی نەدەوەیتتتی  ،نەهسریتتتوە

نەددینی ال و ڕۆژگارەی صتە ەو صەردەوئدانەمەزرانذووە! 
نەةتتووە9 هەرگیتتس دێتتذا ژیتتاوە، ةاصتتی نەدەوە و نەدەوەیتتی 

 مە صتتااڵنی ،ڵتت ی مە ئەوروپتتاوەهتتسری نەدەوەیتتی ةتت  
یغەوە، 1800وە، صەری هەڵذاوە و ئیذی مە صااڵنی 1700

نەدەوە و دەوڵەخ مەصتتەر ةنتتاڵەی نەدەوە صتتاز کتتتراوە9 
ةەدەوکتتتارییەکی نەدەوەیتتتی و نەدەوەةتتتازی، داهێنتتتان و 

 ئەوروپاییە9
مە  ،مەو صەردەمەدا مەصتەمەی ڕۆژهەاڵدناصتی ،کەوادە
ئەوان  9کتردووە دەصتذی پتێەوە یینی مەصتیجیپیاوانی ئتای

 ەوەی ڵوێنتتذنەوەةتت  ئ ،غتتذوون ةتت  ڕۆژهەاڵخیڕۆ ةتتوون
مەصتتیجییەخ و کڵێضتتە،  9ةتتکەن اڤتتاکی ئیضتتخمیمەصتتەر 

دەصتتر پتتێ  یتتان(Mission/امذتغتتیر) کتتاری متت دەدەری
ة  ، یان ناردووە(missionary/رغ  ت  م  ) موژدەدەرکردووە و 

9 ڕۆژهەاڵدتی ئیضتخمیذا نی مەصتیجی مەیئای ةاڵوکردنەوەی
، ةەعێک ةووە مە ڕۆژهەاڵدناصتی وەی مەو ةوارەدا کراوە،ئە

ر ئیتذوارد صتەعیذ زیتادر اەڵذتی مەصتە ،دوادر مێ ئەوەی
و دیوە عتاراوەکانی دەردەڵتاخ،  دەکادەوە و ةاصی دەکاخ
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ذا وە پەیتیەمەکە مە صەدەی هەژدە ،یەیەیئەو ڕۆژهەاڵدناص
 ،ڕۆژئتتاوادەصتتەاڵدی کە ئیتتذی  ی پتتێ دراوە،و ةتترەو  ةتتووە
دەصتذەوە  ی ةەای انی ئیضخمی و ای انی عەرەةیتهەموو 

 ةووە و ک نذڕۆڵی کردووە9
 

 (Maxime Rodinsonمەکسیم ەۆدوسه)
ناوی مەکضتیم  نضی هەیە ةەراڕۆژهەاڵدناصێکی گەورەی ف

ئەو  9کتردووە یک چی دوایتدا 2004کە مە صاڵی  ،ڕۆدنضن
 و ةتتتووە ضتتترفی، مارکضی  صتتتین  ف پیتتتاوە وەک هتتتسر و

زانای ڵوێنذنەوەی و  ش و زانایەکی ک مەڵناصیو مێ وونو 
اتوو  ةنەچەةە ڵ ی  ة  9ةووە و ڕۆژهەاڵدناش ڕۆژهەاڵدی

دوژمنێکتتی صەرصتتەڵذی زایتت نیسو ةتتووە و  ةەاڵو ،ةتتووە
دوژمنێکتتتتی  ،ةتتتتێج ە مەوە 9مەگەڵ زای نیسمتتتتذا نەةتتتتووە
کە ةاصتی  9ی ئێرانیػ ةتووەیصەرصەڵذی ع ڕعی ئیضخم

9 «ضتذی ئیضتخمیفاعی» پێتی دەڵێتر ،ئەو ع ڕعە دەکتاخ
مە صتتتتەرەدای ڕۆژهەاڵدناصتتتتی  پێتتتتی وایە ڕۆدنضتتتتن،
صتەدەی دەگەڕێذەوە ة  کە ، ەوە هاد دە گ ڕێمک ڵ نیامیس 
 ڕۆدنضتن وەک ،ئەگەر ةڕێک ورددری ةکەینەوە 9عازدەیەو

 دەصتذی پتێ ضتذانەوەمە ئین ن 1779صتاڵی  ،ةاصی دەکتاخ
دوای  ةیضتتتر صتتتاڵ :وادە ،1799ةەاڵو صتتتاڵی  ،کتتتردووە
ئەو مێت وو و کتردووە9  ضتا دەصتذی پتێرانمە ف ئین نضذان،

ەو ڕووداوانەی، ئةتتتتتتت  ەوە نڕ ێ متتتتتتتاندەپاعتتتتتتتخانە 
 می ن  هێرعتی نتاپ ، وەکةووەهەمەگەڵذا  انڕۆژهەاڵدناصیی

 ،ضتریو داگیرکردنتی م (Bonaparte Napoléon( ة ناپارخ
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ک مپانیتتتای هینذوصتتتذانی چتتتوونە هینذوصتتتذان و  یتتتان
ةەعتتێک ةتتوونە مە صیاصتتەدی ، ئەمتتانە هەمتتوو 9ڕۆژهەاڵخ

مەو کە ئیتتتتذی  ،ک ڵ نیتتتتامیسو، صیاصتتتتەدی داگیرکتتتتردن
ةت   ووەةترد یانو مەعکرکردووە  صەردەمانەدا دەصذی پێ

 9ة  ڕۆژئاوایان ةە دااڵن ةردووە و ڵێر و ڵێرادئەو وەاڵدانە 
ەرێتتتک دتتتاوان دەواوی ئەو کارانەیتتتان، کە ةە هەمتتتوو پێو 

مێغتتک و  مە، هەمتتتەر گەالنتتی ئەو وەاڵدتتانە مە ،ەنةتتوو 
ڕەوا ةە  ،(داک ڵ نیامیضتذان)ئەمتان یکتردەوەةیرکردنەوە و 

ڵ یانیتان ةە ڵاوەنمتاڵ و ئەوان)گەالنتی ئەمتان راون و ةین
 9ئەو وەاڵد ەمەیان( ةە ن کەر و مسووری ڵ  زانیوە

 

 اڵىەرەکاوی پشتەوەی ەۆت،ەڕ ىاسیپ

 ئەو نچتتیمێتترەدا ةکرێتتر ئەوەیە،  رکە دەعتتێپرصتتیارێک، 
کتتتاری  ،نتتتاوە انەوەپاڵیتتتان ةە ڕۆژئاواییتتت ،نەیرااه کتتت

 ؟چی ةتیکەنة   ؟ڕۆژهەاڵدناصی ةکەن و ةتنە ڕۆژهەاڵدناش
دیتتتارە  ؟چی ڵ یتتتان صتتتەرگەرمی ڕۆژهەاڵخ ةتتتکەنةتتت  

وەهتتا کارەینێکیتتان هەر مەڵتت ڕا و ةتتێ هتت   ،ڕۆژاواییتتان
پتاڵی مێیان کردووە و  وای ن،پاڵنەرێک هەچەنذ نەکردووە9 
 :ةڕۆن ئەو کارە ةکەنپێوە ناون، 

ی یتتتمە دژایەد ،ەکەیینییپتتتاڵنەرە ئتتتا ینی:ئتتتایپتتتاڵنەری  19
 ی ئیضتخو ةتکەنیتکە دەةێر دژایەد ،ئیضخمەوە هادووە

پێیتان ػ یةتووە و ئێضتذە وا ین، چونکە پێیتانیوەک ئا
 و ی، فەرهەن تتتیکە ئیضتتتخو هێسێکتتتی صیاصتتت ،وایە

9 ئیضتتخو دایتەدمەنتتذی ەمێکی دێتتذایە، مە کتت مەاڵیەدییە
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 ،ەینەکانی در نیتیوەک ئای ئایینەکانی دیکەدا نین9 ئیضخو
ک نف عتتیانیسو،  ،داییو نی ةتتو ینمتتوونە وەک ئتتای ةتت 

عیضتایەدی دەنتانەخ ی، یا ذیا زەردەعهینذۆیسو ، داویسو
ةتێج ە چون  ە،یئیضخو وەک ئەوانە نی و اوومەکەیػ9

ڵواپەرصذی و  مرۆ  و ڵودا وپێوەنذەکانی  الیەنیمە 
دیتتکەی دنیاییغتتی الیەنێکتتی  ،و ئەوانە ونتتوێ  و ڕۆژو 

دێذایە، کە مە پێوەنذەکانی مرڤەکانذا، داک و دتاک، دتاک 
 و اڤتتاک، اڤتتاک و اڤتتاک و ئەوانەدا ڵتت  دەنوێنێتتر9 

پتتاڵی  فتترەالیەنییەی مە ئیضتتخمذا دەةینرێتتر،ئەو  ڕەنتت ە
ەی دێتذا ةتکەن دتا ةە دەواوی دوێ ینەو  ةێر،ةەوانەوە نا

 9ة ەنمێی 

یذا ةتتواری زانضتتذ کزانضتتذی: ئیضتتخو مە گەمێتتپتتاڵنەری  29
فەمەکناصتتی، اوگرافیتتا، فەمضتتەفە، پێغتتکەودوو ةتتووە9 

ة یغکی، کیمیتا، ةیرکتاری و999هەمتوو ئەمتانە ای تانی 
ڕۆژهەاڵدناصتان  9ضخمی و عەرەب دێیانتذا زاڵ ةتوونەئی

و وەرگێتڕنە  سنەوەک عاون دەواوی ئەو زانضذانە ة توێ
صتتەر زمانتتانی ڕۆژاوا، ةتت وەی مێیتتان ةەهرەمەنتتذ ةتتن9 
 ڕۆژاوا فرە عذی مە ڕۆژهەاڵدی ئیضخمەوە وەرگردووە9

دوای مە  ک ڵ نیامیضتتتتتذی و داگیرکتتتتتردن:پتتتتتاڵنەری  39
صتتەدەکانی دوازدەیەو، صتتێسدەیەو و چتتواردەیەو، کە 

ڵاچ ەڵ رانی دێتذا ةتووە و ةە عکضتذی وان و  یاەن 
صتتتەدەی صتتەرکەودنی ئیضتتخو ک دتتتایی هتتادووە، مە 

 ،یەو ةە دواوە، ئیتتتتذی وەک د ڵەصتتتتەنذنەوەعتتتتازدە
اتتارێکی دی، ةە عتتێوازێکی دیتتکە و نتتاوێکی دیتتکە و 
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ةتت  ئەوەی ڕۆژهەاڵدتتی ةیتتانووی دیتتکەوە، هتتادوونەوە، 
ةەعتتێک ةتتووە مە  مەیتتانئە9 داگیتتر ةتتکەنئیضتتخمی 

دوادتتر گەعتتەی  ، کەەکەیانییاصتتەدە ک ڵ نیامیضتتذیص
داوەکتتتانی صتتتەدەی و ڕو  دتتتا گەیغتتتذووەدە ،کتتتردووە
ورددتتتر، ، چڕدتتترکە ئیتتتذی صیاصتتتەدێکی  یەو،هەژدە

كووڵذریان و  مێسانانەدر ،ریذرو ، ئاةو فراوانذر، ةەةەرنامەدر
 گرد دە ةەر9

دەواوی ئەو كەوارە  هەوڵیتتتان داوە ی صیاصتتی:پتتاڵنەر  49
 ،ةتتوونە ئتتارادا واڵدتتانی ئیضتتخمیذا مە انەی مەیئیضتتخمی

وەک كەوارەیەکتی ای تانی ئیضتخمی مەدوپەخ ةکەن و 
ڵن و وردینەكەوارەی مێ چتێ ةتکەن، چتون هێ گەورە نە

 انئەو  9دەکەن انئیتتتذی ةێ ێسیتتت ،نةەعتتتیان کتتترد کە
یان پێڕۆ کتردووە9 ةەو «ەتة پەرخ ةکە و زاڵ» یصیاصەد

الوازیتتی  ؛، ئیضتتخو و ڕۆژهەاڵخ الواز دەةتتنصیاصتتەدە
 ئەوانیػ، ة  ڕۆژاوا دەةێذە هێس9

ی ای تانی ةت  کت نذڕۆڵکردنی واڵدتان :پاڵنەری ئاةووری 59
و ئەو  ةەرهەمەکانیتتانداهتتاخ و و ڵتتواردنی  ئیضتتخمی

وەک کتتانسا،  ،ێنێتترەهد انعتتذانەی صروعتتر ةەرهەمیتت
ان هەیە، ةێریتتڵێرو  هەرچتتی و وکغتتذوکاڵ، ئتتا، نەوخ
پتتڕ ڵێتتر و دەوڵەمەنتتذ و ةە گغتتذی  ەئەو واڵدتتان چتتون

ڕۆژاوا و کە  ،دنیتتتایەک عتتتذیان دێتتتذایە و ةەرەکەدتتتن
 خ ن، ةەانەیتدل زنەوە، یتانەدڵ یان ک ڵ نیامیضذان ة  
و دوادتتریػ ئەو واڵدتتانە  دەیتتانتەن هەوەصتتی ڵ یتتان

 9ڵ یاندەکەن ةە ةازاڕ و کڕیاری ةەرهەو و کااڵکانی 
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ەێگەخۆشیکەرن میژ ،ەڵە و کێماسییەکاوی جیهاوی ئیسیا
 بۆ ەۆت،ەڕ ىاسی

ئەوەی مە  9نەوەیتمێرەدا گەرەکە، عذێک وەةیتر ڵ متان ة ێن
 ػ ڕوویڕووی داوە و دتا ئێضتذا ی ای انی ئیضتخمیواڵدان
 ەنیتتتا مەصتتتەمەی هێتتتس و دوانضتتتذید روەنەةێتتت ،دەداخ

دتی و مە وەاڵدانی ئیضتخمیذا گەمێتک چەو  ؛ةێر ڕۆژئاواییان
 ةەرنتتامەڕێ ی، نەڵغتتەدانان،نتتادەواوی، مە ةیرکتتردنەوە، 

عێوازی ڵوێنذنەوەی مێ وو و فەرهەن   ا ری ةەرڵورد،
غتتذا هەن9 یالیەنتتی دیکە کگەمێتت و و اڤتتاک و صیاصتتەخ

ی ینادەواوییتتانە، نەةتتوونی ئتتازادی، ئتتازاد صتتەرةاری ئەو
ی زۆر یی ژیتان و ئتازادیی زمتان، ئتازادیڕادەرةڕین، ئتازاد

 ،5ذا نتینانیەکوەاڵخ و اڤاکە ئیضتخمی عر، کە مە زۆرةەی
ی ینایەکضتتاندەردی کوعتتنذەی نتتادادپەروەری، هەروەهتتا 
کە ان، رۆڤەکتتتتان و ایتتتتاوازییە چینایەدییەکتتتتنێتتتتوان م

و وەک ڵ رە  ینکی هەرە مەزنی ای انی ئیضخمگەمێکێغە
و مەنێویتتذا وەک عتتێرپەنجە  نپێندە، دایتتذەەنةنکتت ڵی دەک

ئەمتانە چەنتذین  ،ەنکهەموو عتانەکانی مەعتی ژاراوی دە
 ەوە، ةتت ەدکتتردوو  انکتتون و کەمەةەر و دەرکە و دەالكەیتت

ئیمپریتتامیسو، ةذتتوانن زۆر ةە  و وەی ڕۆژاوا، ک ڵ نیتتامیسوئە
کەون و ئەوەی دەیانەوێتتتر،  هاصتتتانی، مێیتتتانەوە وەژوور

 ةیکەن9
                                                           

دەصەاڵدێکەوەن،  یدەصذ ا رێکن، ةە ةە ،هەةن یػڕادەیەک دائەگەر  5
 صەرکودیان دەکاخ و دایانذەپڵ صێر9
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ئەو دتت  ه کتتارانە دەةتتنە هتت ی ئەوەی، هەمتتوو ئەو 
ڵتت خ كضتتە ةکەیتتر، زمتتانی  ةذوانیتتر ةە ئتازادییەخ نەةێتتر،
ئەو ةە هتت ی ڕای ڵت خ دەرةڕیتتر، یتا  ،ةذوانیتر ةتێ دتترش
دت  وەک ایتاواز مە  یە، هەمیغەهەکە  یوەنادادپەروەرییە

 رو مافەکانتت ڵەڵکتتی دیتتکە صتتەیر ةکرێیتتر و ة مێردرێیتتر
دت  ئەودەو پەنتا دەةەیتذە ةەر ئەوەی، ةتیتذە  9پاعێه ةکرێن

مرۆڤێکتتتتی نەدەوەیتتتتی و نەدەوەپەرصتتتتر و دونتتتتذاژۆ و 
زهەةە داکتتتت کیکەر مە گتتتترۆ و مەزهەةەکەی ڵتتتت خ، مە

 ةچک مەکەی ڵ خ9
هەموو عذە گەورەکان، ةازنە گەورەکان، کە مرۆڤەکانی 

ەوە گرێیان دەڵەن و پێک ای انی ئیضخو و ڕۆژهەاڵخ یەک
ئیضتتخمە ڕۆژهەاڵخ و مەو دتت   9ەةتتنەوەدەدەن، ةچتتووک د

وردە وردە عتتذەکان ورد دەکەیتتذەوە و  ردێیتت ،گەورەیەوە
دەی ەیەنیذە عتذێکی ةچکت مە و ئەواتا داکت کی مەو عتذە 

دتتر پەردتتر دەکتتاخ،  گچتتکەیە دەکەیتتر9 ئەمە ئەوەنتتذەی
دەکتتادەوە و  دتتر هەڵذذەوەعتتێنێذەوە و اوێتتر ئەوەنتتذەی

 ڕۆژئتاوا ناهێڵێتر9 ئەودەمتیهێسخ مەةەر دەةڕێر و ةڕصذر 
 کاخ9ک نذڕۆڵی د  ة زۆر ةە ئاصانیدەدوانێر 

پێتتذاچونەوەی  ،هەمتتومەراە و ڕەوظ وئە چتتاککردنی
اەمی عذەکانذا، ةە ةیرکتردنەوە، فەرهەنت ، ةە صەر  ردەوێ

 دا،ئتاوەز  و ةارهێنان ،ک مەڵ، ئاةووری، صیاصەخ، ڵوێنذن
دتت  دەةێتتر صتتەرمەنوێ  :وادە 9وەک صیضتتذموەک ةونیتتاد، 

 یتانهەموو ئەوانە داةڕێت یذەوە و ةختوێنیذەوە و وردەکاری
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، ختاخة یەکتر ،دێذا ةکەیر، ة وەی ة ەیذە ئاصذێک، پنەیەک
 9دووخ مەگەڵ عەكڵذا ئاعر ةکەیذەوەو داها ژیان ة  ئەوەی
ئیتتذی دتت  هتتیچ پاصتتاوێک ةتت  ڕۆژاوا و کتتتارە  ،ئەودەو

 9ڕۆژهەاڵدناصییەکانیان ناهێڵیذەوە
 

 (Karl Marxکارڵ مارکس)
هەر مە ةاصی پاڵنەرەکانذا، کە ڕۆژاواییانی ةەرەو ڕۆژهەاڵخ 

کتارڵ  ئاماژە ة  دیذێکی فین ص فی مەزن رةردوون، دەکرێ
هەموو دنیا دەیناصێر  ،فێکە  مارکط ةکەین9 مارکط فین ص
ةە ڵت ی و  ػ هەموو ای انییو چەنذین صاڵە و دا ئێضذا

 ەریتتک کتتردووە9 متتارکطدیتت ری و دێتتس و هسرەکتتانیەوە ڵ
ةە عیکاری و ڵوێنذنەوەکانی ة  صتەرمایەداری،  ،کەصێکە

ی مە ةتتتنەوە یچینتتتایەدی و زێتتتذەةایی و999، صتتتەرمایەدار
هەڵذەکانتتذووە9 مام صتتذا مەصتت وود متتونەممەد، کە نە 
مارکضیضر ةوو و نە مەگەڵ ک م نیسو و ص صیامیسمیغتذا 

ە پذتر کةتوو،  ێکی کتوردزانتا و فین صت ف ة  ڵ یةوو، مێ 
وەک نەدەوەییەکتتتی ک نەوارڵتتتوازی میتتتتراڵ دەناصتتترێر، 

مارکط یەکتێکە مە ةنتیمەدە هەرە » دەڵێر:مەمەڕ مارکضەوە 
هەرە هەرە زمەکانی مرۆڤایەدی دا ئەوەی ئەگەر ةنتیمەخ دە 
کەش ةتتن یەکیتتان مارکضتتە999 نتت  کەش یەکیتتان مارکضتتە، 

كورصتتایی ژمتتارەی ئەو کەمذتتر ةتتن یەکیتتان مارکضتتە999 و 
نیارەهتتای ئتتادەمیساد کە ةتتوون ةە صتتوڵذەی متتارکط یم
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وادە:  ،6«گتت ڕی99ەری صیاصتتەدی ای تتانی ةە ةارێکتتذا مەنتت 
پیاوێکی زۆر گەورە و فین ص فێکی فترە کتاری ەرە9  طمارک

ڵوێنتذەوار  کەصتێ»مە اێ ەیەکی دیکەدا دەڵێر: هەروەها 
نییە نەزانێر مارکط چەنذ عارەزای مێت ووی ةەرفرەوانتی 

هەموو الیەنەکانی ئاةووری و ک مەاڵیەدی و  گەالن ةوو ةە
مام صذا مەصت وود  79«ئایینی و زانضذی و نازانم چییەوە999

ئیضتتخمەدی، ةە کتت ن و متتارکط مە  پێتتی وایە،متتونەممەد 
دەنتانەخ زۆر نووصتینی صتەر ةە  و ئاگا نەةووەنوێیەوە، ةێ

ئیضتتتخو ةە  مارکضتتتیسو، ئتتتایینی ئیضتتتخو و پەیتتتام ێنی
 ئازادیخواز دەناصێنن9

ڕاصتتتتتتذی، دی رییەکتتتتتتتانی، کارەکتتتتتتتانی و  هەر ةە
ی زۆریتان دێتذان9 مە ةاصتی ، ڕاصذیمارکط دوێ ینەوەکانی

اتتوان ةتت ی  رةڵێیتت دتتا منمخنێتتی چینایەدیتتذا، پێکتتاویەدی و
چووە9 من ة یە ةاصی مارکضتم کترد و نتاوی ئەوو هێنتایە 

ةڕێتتک ایتتاوازی ئتاراوە، چتتون ئەو ةیروڕایەکتتی دتتایتەخ و 
مەمەڕ ک ڵ نیتتتتتتامیسمەوە هەیە9 متتتتتتارکط، کە ةتتتتتتاوکی 

ةووە، واڵدانی ةەاێمتاو و دواکەودتوو،  مارکضیسمە، پێی وا
ةە ك نتتاوی ک ڵ نیامیسمتتذا دێتتپەڕن، ةتت وەی نتتوێ  ردەةێتت

ةتنەوە و ةساڤێکی پێغەصازی و چینی کارگەریان دێذا پەیذا 
کتارێکی ةێر9 کە ئین نذەرا چووەدە هینذوصذان، متارکط ةە 

                                                           
6 http://mamosta.net/Kteeb/Kteebi_PDF/Mirov_u_Dewruber.pdf 

 2349، مرۆ  و دەوروةەر، لمجەمەد، مەص وود
 179لصەرچاوەی پێغوو،  7
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ةووە، ئین ذەرا دەدوانێر اڤتاکی  وا ةاعی زانیوە، چون پێی
انی ة  ڕێر ةت  اڤتاکێکی ڕۆژئاواییئاصتا، ةەوەی هینذوصذ

ی نتوێی دێتذا دروصتر یی و ژێرڵانی ئتاةوورةناڵەی مادد
ػ دەةێذە ه ی پێغتکەودنی هینذوصتذان و یەمدەکاخ و ئە

مەةەینتتتردن و نەهێغتتذنی ئەو عتتێوە ژیتتانە ئاصتتیاییە و 
داری و یەةتتت  واڵدێکتتتی صتتتەرما ، ڕینی هینذوصتتتذانگتتت

پیغەصتتتازی و دروصتتتذتوونی پرۆمیذاریتتتا و دوادتتتریػ 
ةەرپتتتتاةوونی ع ڕعتتتتی پرۆمیذاریتتتتا و مەنێوچتتتتوونی 

 ذنی دەصەاڵدی پرۆمیذاریا9صەرمایەداری و دامەزران
صتتتتتەرمایەداری، ئەو داگیرکتتتتتارییەی مارکضتتتتتی دژە

و  پێ ئاصتایی و كەةتووڵ الیەن ئین نذەراوە هینذوصذانی مە
مە دیتتذی صتتەرۆک ئەنتتمەد ةتتین ةتتیننە و ئیتتذوارد ةاعتتە9 

متتتارکط مەمەڕ اەزائیریغتتتەوە هەمتتتان صەعیذیغتتتەوە، 
داگیرکردنی هینذوصذان و  وادە ئەگەرة چوونی هەةووە9 کە

اەزائیتتر، کتتارکردی ڕۆژهەاڵدناصتتی و پتتاڵنەری ئتتایینی، 
ریغتی هیتی د زانضذی، ک ڵ نیامیضذی، صیاصی، ئاةووری و

مە پغتتتذەوە ةتتتن، ناکرێتتتر ئەو دێتتتسەی متتتارکط وەک 
ۆژهەاڵدناصتتتان، پغتتذ ردنێکی کتتتاری ڕۆژهەاڵدناصتتتی و ڕ 

 نەدرێذەوە9 رێذەوە و مێکنەةینرێر و نەڵوێن
 

 کىومە اوی ەۆتاوا و ەۆت،ەڕ ىاسیمىتدەدەر و ەحى
، ئتتارد ر اەیمتتط دەرەوەی ةریذانیتتاکاروةتتاری وەزیتتری 
کە متتتاوەیەکیػ (، Arthur James Balfourةەمفتتت ر)

ةەڵێنتتتتی  صتتتتەرۆکوەزیران ةتتتتووە، هەر ئەو کەصتتتتەی
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پێتتی  دامەزرانتتذنی دەوڵەدێکتتی نەدەوەیتتی ةە اووەکتتان دا،
انی ئتتتتایینی ەدەر و متتتتوژد اندەواوی ڕۆژهەاڵدناصتتتت وایە

و هاریکارییەکی زۆریتان   مەکمەصیجی، مە زۆر ةواردا، ک
ئەو  9مەدە ک ڵ نیامیضتتذەکانی ڕۆژئتتاوا کتتردووەو کتتو و ةە ن

 دا،ە دێ ەیغتتتتتذن و ناصتتتتتینی ئەو اڤاکتتتتتانەم پیتتتتتاوە
 9زۆر ڕاصتتر دەکتتاخ، داگیریتتان کتتردوون ک ڵ نیامیضتتذان

مە ڕووی زمان و دیترۆک و ڕۆژهەاڵدناصان و موژدەدەران 
دەواوی الیەنەکتتانی  ەرهەنتت  و ئتتایین و کتت مەاڵیەدی وف

، ڕێ ەڵ عتکەر و ەوەعذە گرن ەکان دیکەی ژیان و هەموو
 ،ئەگەر ئەوان نەةوونتتایە9 نةتتوو یارمەدیتتذەری ک ڵ نیتتامیسو 

 ە نێتوةچننەیانذەدوانی  وا ةە ئاصانی ،ک ڵ نیامیضر انیواڵد
ةە  و ةتکەن یتانداگیر ەوە و واڵدتانی ئیضتخمی و ڕۆژهەاڵد

 ا ئەنجاو ةذەن9ێذکاروةاری ڵ یانی د ،ئارەزووی ڵ یان
ی و ڕێ ەڵ عتکردن و چاوصاو کاری  ،ڕۆژهەاڵدناصان

کتردووە و  مەدە ک ڵ نیامیضتذەکانو کو و ة  ن ئاصانکارییان،
دەواوی  دەڵر کردووە9ڕێ ەی ک ڵ نیامیسمیان  ةەو کارەیان
 وە،دەەنڕۆژهەاڵدناصتتان گردیتتان کتتردوو انەی یتتئەو زانیاری

 دەەنو ةتو  :وادە 9داگیرکتردنکتردەی ةنەمتایەک ةت   ەەدنوو ة
ةت   ێتک،(Database)دادتاةەیطةن ە یا ةتانکێکی زانیتاری، 

نەڵغتتتتتتە و ةذتتتتتتوانن  )ک ڵ نیامیضتتتتتتذان(ئەوەی ئەوان
دەنتتێ  روەنەةێتت9 نداڕێتت  مەصتتەر ةەرنامەکتتانی ڵ یتتانی 

ڕۆژهەاڵدناصان ک مەکیان ةە ک ڵ نیامیضذان کردةێر، ةەڵکە 
و کتت مەکی ةە ڕۆژهەاڵدناصتتی  ک ڵ نیتتامیسو ةتت  ڵ یغتتی

چتوونەدە ئەو ةە هێسەوە کە چون  ،کردووەڕۆژهەاڵدناصان 
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ەو کت مەک ةدوانیویانە و  ئاصانذر زیادر وەاڵدە ةنذەصذانە، 
ڵەریکتتی ڵوێنتتذنەوەی ڕۆژهەاڵدتتن و کە  ،کەصتتانە ةتتکەن

ی و دمتتتاد کتتت مەکیکتتتردوون و  ڕێ ەیتتتان ةتتت  ڵتتت ظ
 9ان کردوونیمەعنەوی

 

 ە ی و شێىازی کاری ەۆت،ەڕ ىاسانچۆوی

مە واڵدە  ،چتتتتتت ن مەو عتتتتتتوێنانە ،ڕۆژهەاڵدناصتتتتتتەکان
کاریتتان  ازێکةە چ عتتێو  ؟کاریتتان کتتردووە ،ەکانیئیضتتخمی
چتی  دیان مەو صو  ؟هێناوە ێکیان ةەکارەینچ ئامراز  ؟کردووە

ة  ئەوەی ةذوانن ةیروةاوەڕی ڵ یتان پەڵتػ  ،وەرگردووە
 ەوە؟ةکەن

و  ژنتتتامەۆکذێتتتث و ڕ  ،ویتتتانەو کە کرد ،یەکەو کارێتتتک
 9و ةەناو ڵەڵکذا ةاڵویان کتردووەدەوە گ ڤاریان دەرکردووە

ةەو کتارە دوانیویتانە  9ئەمە ة  ڵت ی عتذێکی گەورە ةتووە
ةە  نووصتتین و هسرەکانیتتان پتتێػ ةتتتەن و ڵ یتتان ةەرەو

کە  ،9 عتتذێکی دتترەوەو پەڵغتتی ةتتکەن ة ەیەنتتنڵەڵتتک 
مەصتەر ئیضتخو، ةووە،  کردوویانە، مێک ڵینەوە و دوێ ینەوە

صتت مامی، صتتوانینی، پەعتتذوون،  ،فتتارش، عەرەب، دتتورک
 مە هەمتوو نەدەوە و گەالنتی موصتوڵمان، و کوردةەمووچ، 

ا مە ةواری ڕۆژهەاڵدناصیذة  ئەوەی  ،زانضذ ەکانی ڵ یانذا
9 ئەو مێکت ڵینەوە ئیضتخمی و عەرەةتی و صوودی مێ ةتینن
 9ەاو ر متێ نت ایاوازیتان ناوی کک مەڵێ ،انەیفارصی و کوردی

 رڕادەیەک ئەو نتاوانە ةەکتا مە کوردصذانیػ دا ئێضذادیارە 
ئەوروپتتتا و ڕۆژئتتتاوا و ئەوەی مە زانضتتتذ ەکانی  ن9دێتتت
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پێتتتتی دەڵتتتتێن  ،صتتتتوێذ هەیەوەاڵدتتتتی مە مەنێویغتتتتیانذا 
کە مە ، ئیضخمناصتتی یتتا ئیضتتتخمیسو :، وادەئیضتتخم م گی

وەک ئەمە  Islamic studies»9» زمتانی ئین نیسیتذا دەةێتذە
ر و دتوێ ینەوەی دێتذا دەڵوێنرێةوارێک، وەک ڕعذەیەک، 

 دەهێنرێر9مەی ةااڵی دێذا وەدەصر دەکرێر و ةڕوانا
ضتذ ەکانی دتا ڕادەیەک مە زۆرةەی زانوەها ڵوێنذنێک، 

ە ئەو ةەعتانە و نڵەڵتک دەچت9 یەهە داریکاەئەوروپا و ئەم
، رخوێنێتان، ئیذی هەریەکە ةت  مەةەصتذێک دەیننخوێیاندە
 ،رخوێنێتاندەیة  ئەوەی عتر فێتر ةتێتر  ،یە ة  زانیاریهە

دەنتانەخ زۆرێتک مەو  9رخوێنێتاندر دەی مەةەصذیهەیە ة  
و عتتارەزایانەی مە ةتتواری صتتیخوڕی و  ڕمتترۆڤە پضتتپ 

ن ێنی و هەصذەوەردا، مەنێو دەصت ە  یهەواڵ ری و زانیاری
صیخوڕییە ناصراوەکانی ڕۆژاوادا کار دەکەن، دەڵترێنە یتا 
ة  ڵ یان دەچنە نێو ئەو ا رە ڵوێنذنانەی پێوەنتذیان ةە 

ەوە هەن و ڕۆژهەاڵخ و ئیضتتتتخو و گەالنتتتتی ئەو واڵدتتتتان
مە  ،هەرچتتی وردەکتتارییەکی ئەو ای تتانە ئیضتتخمییە هەیە

ڵەڵتتکە ڕەصتتەنەکەی ای تتانە ئیضتتخمییەکە، ڵاصتتتذر و 
وەک ڕێتک کەودتووە اتار چەنذین  9ڕێکوپێکذر فێری دەةن

 صتەمینار و كضتەکردنیکت ڕ و اڤتین و گوێ ر، ئامتادەی 
مە  ،صتتوێذیکەصتتانێکی  م، کەگغتتذی و ةتت  هەمتتووان ةتت

یتا  کڵێضە، مێت وو، صیاصتەخ، ئتاةووری، دەص ەی پ میط
مێسانتتانە و کاریتتان کتتردووە، هێنتتذە ورد و  ی دیتتکەداةتتوار 

عتتتارەزایانە مەمەڕ ةتتتساڤە ڕزگتتتاریخواز و چەکتتتذارەکانی 
ئەفاانضتتتذان، هەزارە و دامیتتتتان و ئەملاعیتتتذەی فنضتتتذین، 
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مەنذائییەکانی عیراق، ایاوازییەکانی نێوان ڕێتازە ئەمازیغ، 
ةە ئامار ، ایینساکانی عی ە و صوننە و999ص فی ەرییەکان و ئ
وە دواون، ةە دەگتتمەن مەنێتتو کتت ڕی و مێتت وو و ةەڵتت ە

و  ةیرکتتار، فین صتت ف دۆکذتت ر، مام صتتذا، ،پرۆفێضضتت ر
ای تتانی ئیضتتخمی و واڵدتتی ڵ مانتتذا یەکێتتک  کتتانیزانا

 ، ةەو وردییە، مە ةوارەکەی ڵ یذا عارەزا ةێر9دەةینییەوە
، (ئیضتتتتتتتتتخمیسو)گیم  ئیضتتتتتتتتتخم  ةتتتتتتتتتێج ە مە 

 (Arabist( و عەرەةیضتتر)Arabic studies)یکعەرەةیضتتذ
، ئیرانیضتتتتذیک ؛ی و عەرەةنتتتتاشعەرەةناصتتتت :وادە ،نهە

و  (Iranian studies ،Iranology  ،Iranisticsئێرانناصتی)
 ناصتیصذانو هینذ :وادە، ئینذۆم گی ؛نهە (Iranistئێرانناش)

، هەمتتوو ئەمتتانە مە ڕۆژاوا هەن9 ااپتتانیسو ،یتتا هینذیناصتتی
انیػ عتتتتتذێکیان هەیە ةە نتتتتتاوی ئێضتتتتذا مە کوردصتتتتتذ

 9گ ڤارێکیغتیان دەردەکتردماوەیەک  پێم وایە کوردۆم ای،
 ڕەن ە ،دێر مە کوردصذان ةەکار یػ، کەکوردۆم ایوعەی 

 ،مەةەصتتتتذم ئەوەیە 9نێتتتتو ئەوانەی ڕۆژاواوەةکەوێتتتتذە 
ةەو  ڕۆژئتتتتاوامە کە  ،ڕۆژهەاڵدناصتتتتان هەر ئەوانە نتتتتین

ە وەاڵدتتتی مەمەڕ ڵ یغتتتمان، ، مدەکەن کتتتار ئاراصتتتذەیەدا
ئیتذی ةە  ەن، دیتارەڵسمەخ ةەو ئاراصذەیە دەک نڵەڵک هە
 9ەندەک و نەزی پێ ەنوێر ةیکانەدەی انیکە ڵ  ،ا رێک

ئێضتتذا دنیتتایەک  ةتتاش کتتران،ةتتێج ە مەو ئتتامرازانەی 
 وەک نمتتوونە: ن،رێکە ةەکتتار دەهێنتت ن،ئتتامرازی دتتر هە
دەکەنەوە ةتتت  ةاڵوکتتتردنەوەی و چاپختتتانە پەڵغتتتخانە 
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پێوەنتتذدارەکان ةە ةەرهەمە و ةەرهەمتتی ڕۆژهەاڵدناصتتان 
ةە دەنێتتردرێن و  ،موژدەدەریتتان هەیە 9وەیەیڕۆژهەاڵدناصتت
 ەخیةاڵوکتردنەوەی مەصتیجیکار ة   ،و ڕێ ە چەنذین ا ر

اتتوانذرین  ،مە کوردصتتذان ةینیتتومەڵتت و  ةتت متتن  9دەکەن
ةە  ،کتراوە هەر مە کوردصذان چتاپ ،کردووە چاپ ئینجینیان
ةت   9ةەالظ دەیذەنە ڵەڵک ةە و و ةاعذرین ا ر ناوانذری

یەک هەمتتوو زمانێتتک و دەنتتانەخ ةتت  هەمتتوو زاراوەیەکتتی 
 9و ةاڵوی دەکەنەوەوەریذەگێڕن  زمانیػ

ڵەڵتتک  کە و کەنەوەدەةتتاڵو  یەخری مەصتتیجیکە هتتس 
متان پتێ هیچئتێمە ، ڕەنت ە ئەوە ،دەةێذە مەصیجی یا ناةێر

پغتذی وەهتا  مەوە دێتت ەین، کە مە رر، مێ ئێمە دەةێکرێنە
ةت  ئەو ات رە ڕێ ە  ردەکرێدەصذی دیکە هەیە9  ،کارێکەوە

 ،نكەدەوە ةکترێ یمانتایە وةەنەک ، ررێتکنەکارانە ڵت ظ 
دت  هانتذەری ئەو چاالکییتانە دەکرێتر ڵکە ةەو مانتایەی ةە

 ی دەصتت ە«مەعتتکر کەواصتتووری ةەر»و نەةیتتذە  نەةیتتر
 ر ةەمەیپێویضتذ هیچ ،رید  مە واڵدێکذا دەژی9 ڕۆژاواییەکان

ة چی ڵەڵکی وا دروصتر  ؟دەدەیر ئەمەهانی ة چی  9نییە
ئتتاو زۆر  ،ڵتت ی ةاصتتێکە و هەویتترێکە ئەمە ةتت ؟ ةتتندە

 9رێدەکێغ
، ةە ڵغتکەیی مە وەهتا کتار و چتاالکییەکاار،  کگەمێ

 و ، ڵوێنتذن ە(NGOڕێ ەی ڕێکخراوە نانوکوومەدییەکان)
و  یەکتتانزیکتت مەڵە و دەصتت ە ڵێرڵوا و زانضتتذ ە ةیتتانی

ی منتذااڵن، یةە نتاوی هاریکتار ک مەککەرانی ڕۆژاوایتیەوە،
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و ژنان، کەمئەنذامان، ڵاچی صوور، دەنذروصذی و دەرمان 
اێتەاێ دەکرێر9 مەنێتو کارمەنتذ و  ،دەیان ةەزمی دیکەوە

نەدا، ڵەڵکی کڵێضتە ایڵەڵکانی صەر ةەو ڕێکخراو و چاالکی
نی دەصتتت ەی دیتتتکە وەژوور دەکەون و مەپەنتتتای زمتتتاو 

ذا، پەیتامەکەی ڵت ی یەکتعیرین و ک مەکی متاددی و ةسە
 دەگەیەنێر و پەڵػ دەکادەوە9

 

 دویانکرو شێىازی کارمىتدەدەران و کاری باوگخىازیژ 
دەکەو ةاصتتتی  نەز ەوەەدیمتتتوژدەدەری مەصتتتیجی مەڕمە

مە صتوێذ مێترە  9ئامێس ةێترع ڵی ةڕێکڕەن ە  ،عذێک ةکەو
ػ یدیتارە مەصتیجی هەیە، یتا کڵێضتەیەک ةاڵێکی مەصیجی
ڵێت  و  چەنتذین ات رایە، ێذو دایفەی دە دیر  چەنذین ا ر

، مەةەصتذم مە دیترە و دتایفە و ڵێت  و ئەوانە، ایەێذی ده ز 
ایاواز و  و ڕێتازی یینسااةەرەةاب و عەعیرەخ نییە، ةەڵکە ئ

 ذائیضتتخممە وەک  هەر وونی ایتتاواز مە ئتتایینەکەدا،چتتة  
، ی دوانسدە ئیمتامیعی ە ،نەنةێج ە مە چوار مەزهەةی صو 

تتتازی، یئعەمەوی، ئیضتتماعینی، عتتی ەی زەیتتذی، عتتی ەی 
 ەکتتانیدەریلەدئەنتتمەدی، صتتەمەفی، وەهتتاةی، صتت فی، 

دەیتتان  ، ڕیفتتاعی وكتتادری ،نەكغتتتەنذیدیجتتانی، عتتازمی، 
کە  ن،پەیتتذا ةتتوو  ی دیتتکەظیتتهئێضتتذا ، هەن اتت ری دتتر

ا رێتک  ةەمەمتانە  کیەکێ هەرناوەکانیانم وەةیر نایەنەوە9 
مەصتەر دەصر کادی نوێ دا  مە کیەکێ 9اپەرصذی دەکاخدڵو 

یەکێتتک دەصتتر مەصتتەر زگتتی و نتتاوکی ، ردەگرێتتصتتین ی 
یەکتان یایاوازەوە9 دەکتاد عت ڕدەصتر  کیەکێو  ردەگرێ
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 ک9 یەکێتتدەکتترێنەوە گەورەاتتار وردیتتنەن، متتێ  کهەنتتذێ
ةتتاوەڕی ةەش ةە  کیەکێتت ؛ةتتاوەڕی ةەش ةە كورئتتان هەیە

ڕەفتسی  کعێخ دەپەرصذێر و یەکێت ێکیەک ؛نەدیط هەیە
 یفە دەداخ و یەکتێ پێتاوێن ةە فاڵنە ڵەمی کیەکێ ؛دەکاخ
ئەو عتذانە  ، مەنێو مەصیجییەدذامە ڕۆژئاواظ 9ئیماو ردەڵێ
 ،نکەمذتر  کگەمێیەکانی ئەمان یایاواز 9نةەاڵو کەمذر  ن،هە
ڕادەیەک  دتا ەوەی نێو ئیضتخو،ئ 9نینواڵدانی ڵ مان  کوە

 :ئەوەی ویضذم ةی ێڕمەوە !کارەصادە
ةڕێتتتک دەمەنتتتی ئێضتتتذا  ،کە مێتتترە دەژی دۆصتتتذێک،

، کە ئەمەی متێ دەگێتڕمەوە، هەر و ئەو کتادەظ هەڵکغاوە
ڵت ی ضتر صتاڵ زیتادر ةتوو، ێع چووةووە نێو صاڵەوە و

دیرەیەکتی مەصتیجی  9دەنیا دەژیا و کوردی ڕۆژهەاڵخ ةوو
ش ڤتتتتاو یەهو ةە صتتتتوێذی پێیتتتتان دەڵتتتتێن هەن، مێتتتترە 
عتتتاهذان » ةە فارصتتتی (، کەJehovas vittnen)ننەڤیذتتت
 و ةە ئین نیتتتسی «وەھتتتود یھعتتت» ، ةە عەرەةتتتی«وەھتتتی
«Jehovah's Witnesses» ئەو پیتتاوە پتتێ دەڵتتێن9 یتتان

، کە مە متاڵەکەیدەرکەی ی  تزەن ،ا دەةێترذماڵ مەڕۆژێکی 
 دەماعتا 9 دەرکە دەکتادەوە،رمێتذەدرێ ،ردەةێتئەپاردمانێکذا 

و وەصذاون ڕا کەمەةەر دەر ن و کوڕ و کچێکی گەنج دەکاخ
 ەکە دەرگ ،ئەمتتتیػ 9ێک کتتتاوەز و کذێتیتتتان پێتتتیەذهەنتتت

یان مێ دەکاخ و ةت  کوردئاصا فەرموون فەرموون ،دەکادەوە
ر، صوێذی ةتاظ نازانێتئەو  ژوورەوەیان ةان  ێغر دەکاخ9

دەةتن9 صتوێذی، مە  یەکذی ناڵی مە چ نێک ةێر ةەاڵو هەر
 و دانیغتە، وەرە ژوورەوە رڵودای دەوێر ةەش پێتی ةڵێیت
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 ،دێتنە ژوورەوەر9 کە دادەنیغتێڵت ی  و ةت یەکضەر دێر 
و  کكاوەیتتان ةتت  دروصتتر دەکتتاخ، کێتت ،ئەمتتیػ کتتوردانە

صتەر  یدادەنێر و پڕ  یان ة و میوە ێرة  دەهێن عیرینییان
ڵت رن، ەمفذ صتوێذی ەل،، ئەمانیػ 9مێسەکە دەکاخ مە عر

 ر،ئەوروپتتایی هەمتتووی وایە، صتتوێذی ةەش ةەالظ ةێتت
کەو صوێذی یا ئەوروپایی کە دەڵێن  ،ئەوەی 9ناکاخ خیێدر 

ةەش ةەالظ ةێتر و پتارەی پتێ  ،هەمووی درۆیە ،دەڵواخ
ةت   و کفذە و عتفذەی ةرن  و دۆڵمەیەک مەنجەڵی نەداخ، 
صتەر ئەوەی هتادە ةەاڵو کە  ،دەیخواخ و فذی دەکاخ، دانێ

پێیتان ةەوە یەک د ز دەڵواخ، پارە ةذاخ، ڵ ی  مە گیرفانی
نە، و کتچ و کتوڕێکی گەنت  ةتو  انەظئەمدەڵێن کەمخ رن! 

و دەو ةە ڵەنتذە و ةەنتاز  اتوانکینە ةتووەکچەکەظ دیارە 
ةە و  رڵ عی متێ هادتێت، کاکی ڵانەڵوێ ةووە، کە ڕەن ە

دوای متتاوەیەک ةە  9ةێتترصتتەیری کردئتتارەزووی ڵتت ی 
ین؟ ئەمتیػ وئێمە ةت چی هتادو  ردەزانی :دەڵێنڵوێ ڵانە
ةت  هەرچتی  ئێتوە میتوانن وصتەرچاو، ةەڵێر ةتێن  ،ردەڵێ

مە فتتاڵنە ئتتێمە  ،ئەوانتتیػ دەڵتتێن 9انتتذاوذهتتادتن مە ڵسمەد
ئەو پەیتامەی  عتذانەمان پێتیە وئەو  کەنیضەوە هتادووین،

و کنینتتتی  ئتتتێمە گەمێتتتک ةاعتتتە و ةتتت  ڵسمەدتتتی متتترۆڤە
 دەکەن و مەو كضتتانە کی دتتریػیە و کتت مەڵێیتتةەڵذەوەر
یتان دەڵەنە ةەردەصتذی ڵتتانەڵوێ و پێتی دەڵتتێن کذێتەکان

دەماعتتتتایان ةتتتتکە و هەرچیتتتتر ةە دڵ ةتتتتوو و دوانیتتتتر 
ی رە ةت  ڵت خ9 کە ئەمتذیو و ئەودیویتان ڵهە ،ةیخوێنییەوە

، ناگاخ یاندێنازانێر و  انئەو زمانانە هیچی دەکاخ، دەةینێر
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و صتوێذی  ، صتپانینضتی، ئەڵمتانیراةە ئین نیتسی، ف چون
متن ئەمتانە  ،، دەڵێخوێنێذەوەانةی رئەو نادوانێ 9صراونو نو 

، ئەمتیػ ردەڵێن ئەی چ زمانێک دەزانیت 9نازانم ةخوێنمەوە
 ،من کتوردی دەزانتم، ڵت ی کتوردی ڕۆژهەاڵدیغتە ردەڵێ

 ،ەیپتێ نیتزمانەمتان  ەوةدەڵێن  ر9ػ دەزانێیهەڵتەخ فارصی
نەدتمەن  ،ئەگەر هێنامان 9ێنین دەدەین ة خ ة ةەش هەوڵ

متتن  ومتتان، ێة ،رئەویتتػ دەڵێتت ر9دی متتێ دەةینیتتو صتتو 
 نتافیسی دەکەنادڵو کچ و کتوڕەکە ئیذر  9اصذان دەکەوپص

 ،دێتنەوە ، دوای چەنذ نەفذەیەک،ێکی درڕۆژ 9 و دەڕۆنەوە
یتان ةت  دەکتادەوە و ەدەرگ ێوەعتةە هەمتان هەو دووةارە 

مە عتیرینی و  و مێسیان ةت  پتڕ دەکتاخ هێنێردە یانةەڵێر
ةە کەمتاڵی و ةت  ڵ یتان  ئەوانیػ دەڵت ن كاوە و میوە و
غتان ێکذێتەکتان پو دیضتان  متێ دەدەنەوە ئیضرانەخ پاڵی

 ئەویػ صتەیر دەکتاخ 9دەدەنەوە و دەڵێن ئەوەدا هێناومانە
عەرەةتی ةە زمتانی ە، یا نیتێتذد یانکوردی و فارصیزمانانی 

متن ئەو  ردەڵێت ر9 ئەوااایە و ئەمیػ عەرەةی نازانێذیانێد
؟ ئەمتتیػ ردەڵتتێن ئەی دتت  چتتی دەزانیتت 9زمانتتانە نتتازانم

دیتارە زمتانی  9مکوردی دەزان ردەکادەوە و دەڵێ وپادەیدو 
و ڕەن یغتە عتذێکیان ةە نتاوی  ەییػ الی ئەوان نیتیکورد

دەڵتێن ةاعتە اتارێکی دتر زمانی کوردی هەر نەژنەفذتێتر! 
پتتاظ هتتادن و  9دەڕۆنئەواتتا و  ێنتتینەههتتادینەوە ةتت خ د

، ئەو چیرۆکە ةت  ئەو ئاوایەچوونی ئەو گەنجانەی کڵێضە، 
دۆصر و هتاوڕێ و منتذاڵەکانی ڵت ی، کە مە متاڵێ مەگەڵ 

ڵەڵکی دەگێڕێذەوە9 یەکێک مەو هاوڕێیانەی، کە  ،ڵ ی نین
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ةتتاش  یدەةێتتذە میتتوانی ئەو و ئەمتتیػ ةتت  الی ڵ یتتانە و 
، ەوانە صتتاڵذەچین، ئر، کتتوڕە نەکەیتتردەکتتاخ، پێتتی دەڵێتت

ن و مەکن دت  ةتنەوەڕ  رکاڵوچین، درۆزنن، ئەوانە دەیانەوێ
ە ةتاةە ڕ ئەمتیػ دەڵێتر کتو !دت  ةتکەنە مەصتیجیدواییػ 
وا  کذێتیتان هێنتاوە وئەوانە  ،و عتذی چتی چتی یمەصیجی

ەی د ڵەریکتتن ةە کوردییەکەیغتتی ةتت و پەیتتذا دەکەن و
 9متتتێ دەکەو کتتتچەکەظ اتتتوانە و ةتتت  ڵتتت و چتتتاوی

ئەو ةتڕۆ  ،کتورە ةتاةە اتوانی چتی ،ردەڵێهاوڕێیەکەیغی 
ڵەڵکی  ، ة  ڵ خپیاصە ةکە یە و مەو دەوروةەرەصەر اادە
یتان ةت  ەدەرگ ئیتذی رو دەواو! ةەش د  نەکەی اوان ةتینە

وەک دت   ،میوانن دەی ئیذر ەڕ کو ،رئەمیػ دەڵێ! کەیذەوەة
 ، ئەوانتیػ هەر ةەو ات رە هتادوون،ریوهادو ە چ ن ذضێئ

ویتانە و و و ڵوارد دانتاون ةت و کێک و عتذم ی كاوە و چا
نتا نتا عتذی وا  !رنەکەیت ر،ن دەڵێتا9 میوانەکەی دیضدەواو
دتت  ةتت   ،نةەردەواو دێتت یئەوە ڵتتراپە و دوایتت ،رنەکەیتت

د  ڵ خ مەصەر ماڵی متاو  ر،ڵواردنی ڵ خ ڵەصار دەکەی
 رئەمتیػ دەڵێت ر؟چ ن عتذی وا دەکەیت ،ریانە دەژیو و ئە

مەهتێڵە  ،دەریتانکە ،رئەویتػ دەڵێت ؟ان مێ ةکەویةاعە چی
دیضتان  پاعتان ر،ماوەیەکی پتێ دەچێتئیذی  ورێ9ةێنە ژو 

 ەکةتتارگەیهەمتتان کتتچ و کتتوڕ دێتتنەوە و  9پەیتتذا دەةتتنەوە
ذەدەن و ئەمتیػ دیضان زەن ی دەرگاکە مێت و کذێتیان پێیە
 ،دەواوی ناکتادەوە اتارە دەرگتاکە ةە وةەش ئە ،دەیکادەوە

، هەر هێنتذی دەموچتاوی یەکتذی کتادەوەیةضذێک دە یادەن
دەڵتێن ةێیتنە  )کچ و کتوڕەکە( ةە پێکەنیتنەوەئەواندەةینن9 
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دێتتن؟ ئەوانتتیػ نەڵێتتر، ةتت چی  ر؟ ئەمتتیػ دەڵێتتورێژو 
 9رێمن کذێتم ناو  رئەو دەڵێ 9ردەڵێن کذێتەکەمان ة  هێناوی

نتا متن  ،ردەڵێت 9رەوێتددەکە ودتر گد  ڵ خ  یددەڵێن ئە
ةە دەن ێکتی دەڵێن ئاڵر ة چی نادەوێ؟ ئەمتیػ  9رنامەوێ

مەد ممتتتونە ردەڵێتتتةە صتتتوێذی  ةەرز هتتتاوار دەکتتتاخ و
 مەةەصتذی ئەوە(Inte bra 9)ش ئینذە ةترۆو یەصو  (Bra)ةرۆ

وش یەصتتتتتتو  و ةاعتتتتتتەمەد مکە متتتتتتونە دەةێتتتتتتر،
9 ئەمە ، ڵتتراپەنەةاعتتە ،مەصتتی  :(، وادەJesus)ایضتتط/

دەداخ!  پێتتتوەةە ڕوویانتتتذا کە ەدەرگو ةە دونتتتذی  ردەڵێتتت
 ،دەردێکیتان پتێ دەداخةەو کتارەی ، ئیذی ئەوانیػ دەڕۆن
ئەوە عێوەی کارکردنی  9ناکەنەوە ئەو ماڵە واارێکی در ڕو 

 ،مە ئەوروپتا، دەنانەخ مێرەظ 9کڵێضە و ئەوروپاییانە، ئەوان
 9 کانی ڵ یان ةاڵو دەکەنەوەهسرە ا رەةەو 

 

 ئیسامیذاو دابەشکردن و پۆلێىکردن لە جیهاوی سێیەم 
هەر اێیەکتتی مە ڕۆژهەاڵخ و ای تتانی صتتێیەو و ای تتانی 
ئیضتتخمی، ڕۆژاواییتتان، ئەوانەی وەک کتتاری متت دەدەری، 
ئایینی، صیاصی، ک ڵ نیامیضذی، ئیمپریامیضذی، ڕوویان دێی 
کردةێتتر، هەوڵتتی پتت مینکردن و داةەعتتکردنی ڵەڵکەکەیتتان 
و  داوە، ةتت  ئتتایین و نەدەوە و ئتتایینسا و عتتێوەزار و ڵێتت 

ری داگیتتر نضتا اەزائیتراکە ف ڕەگەز و صتەد ةەزمتی دیتکە9
 -ی فرانضتتا ةتتوویصتتاڵ ک ڵتت ن 132اەزائیتتر -کتتردووە 

داةتتوو، چووةتتووە نێتتو ڕەگتتی هەمتتوو  داروةەردی دێتتک
دیارە  ەوە، هەمووی عێوانذةوو9یهەموو ةوونعذەکانیەوە، 



47 

صەدان کذێتی مەصەر  رێردەدوان ،اەزائیر ة  ڵ ی ةاصێکە
هێغتذا  پتێم وایە متێ، وصتراوەو ەریغتی نمەص ر،ێروصو ةن

ئەو ع ڕعەیان  ڕاصذی ئەوانەی ةە 9ڵ ی نەدراوەدێ مافی
9 كارەمتان ةتوون ،ڕزگتار کتردو واڵدەکەیتان کرد و ڵ یتان 

ی ڕێتتتەری (Charles de Gaulle) گتت لو داێنێتتراڵ 
پیتتتاوێکی ةتتتاظ ةتتتاش دەکرێتتتر، ةەاڵو  فرانضتتتا، کە وەک
 مەوێ ةتێج ە مە، اەزائیترەدە و هەر کە چتو داگیرکەر ةوو، 

 ێکتتی زۆری، ڵەڵکەڵکتتی ک ڵ نیامیضتترةردنتتی مەعتتکر و ڵ
و  وەدە ئەوێ و مەوێ داینتاونو ی ةتردیانضی و ئەوروپتراف

 مەدەنتتانەخ ڵەڵکتتی اەزائیریغتتی  و اێ یتتری کتتردوون
ةت  نمتوونە داةەعتی کتردوون  ،ەوەوونڵضذ رو دو یەکذی 

، کە ةتت  دادتتر  ییتتو ه یز ەةتتائةەصتتەر عەرەب و ةەرةەر و 
هیچ ایتاوازییەک مەنێوانیانتذا  گەمی اەزائیر،ڵ یان وەکو 
 ، هەرەدێنئەو عذانەیان نەزانیوە و گوێیان نەداو نەةووە و 

 9ڵ مان مەمەڕوەک واڵدانی 
ڕو پێ ەةاو  9ومەو ڵوێنذ ژیاوو و مە ةەوذا ة  ڵ و، من 
  میجە/زانضذ ەیەی مێی ةووو،مەو کئەو چوار صاڵەی  ،ةکە

ن، کە زۆر ا ةتوو ذمەگەڵمت ەیڵەڵتک، ئەو دا دەواوو کتردووە
انیتتوە س نەمهەرگیتتس متتن  دێکەاڵوییغتتم مەگەڵیانتتذا هەةتتووە،

، ن، ئێتتسدیننەن، صتتو ن، عتتی ەنڵمانو ، موصتتنمەصتتیجی
و ات رە ئە ئتایین و ئتایینسایەکی دیتکەن9هەر  یتا  مەنذائین

ایتتتاوازی و ةیرکتتتردنەوانە نەةتتتوون، دەنتتتانەخ مەصتتتەمە 
ا ذیذیەک دەکڵەڵک مەظ ةەو ڵەصذییە نەةوو9 نەدەوەییەکە

ن و دەگونجان9 ایاوازیی ئتایین و ئتایینسا و زمتان و دەژیا
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نەدەوە، نەدەةتتتتتتوونە کێغتتتتتتە9 وەهتتتتتتا ةەرڵتتتتتتورد و 
 و ةیرکتتردنەوەیەک، چێتت  و ڵ عتتی ةە ژیتتان دەةەڵغتتێر

ئێضتذا ئەو ایتاوازی و دەکتاخ9 ڕەن تاڵەدر  و اتوانذر ژیان
 9داوە دێک ڵەڵکەکەیان یای انتینیدیذ و ، کردنانەمەدوپەد
 ،گتتت لو د ةیڵتتتێم، روەی دەمەوێتتتە، ئنتتتاڵ هەر ةە
 یەدی9وئەو ةەزمە ةکاخ و کردو  اەزائیر، یەدی مەوویضذو 
 

 کەساوێکی ەۆت،ەڕ ىا 
ئەوانەی کتاری ة ێنین،  ڕۆژهەاڵدناشهەنذێک ناوی ئەگەر 

ئەوروپتتتتا و ڕۆژاواوە  یان کتتتتردووە و مەیڕۆژهەاڵدناصتتتت
ڕوویان مە ڕۆژهەاڵخ و ای انی ئیضخمی کتردووە، یتا هەر 

دیتتارە زۆرن، متتێ  مە ڕۆژاواوە وەهتتا کارێکیتتان کتتردووە،
، کە وەک نمتتوونە ئەو چەنتتذ نتتاوە پێغتتان ةتتذەین ردەعتتێ

 ەکانیغتتیان نەةتتن، متتێ کتتورد گتتودەنی:ڕەنتت ە هەرە ناصراو 
 :«وارێکەر مغذێک نموونەی ڵە»

کە  ،(William Muir(و مت یرەوینتی :ەکانذایو ةریذانیێمەن
، مەمەڕ ژیتتتانی کتتت چی دوایتتتی کتتتردووە 1905صتتتاڵی 

پەیتتامتەری ئیضتتخو و صتتەردەمی ڵیخفەدتتی ڕاعتتیذینەوە 
دوێ ینەوەی کردووە9 ئیذوارد صەعیذ، ةە کەصێکی ةتێخیەن 

 John Frederickط)ییتتوم فرێتتذریک اتت ن داینانێتتر9

Lewis)،  نی تارکێػ کتردووەکت چی دوایتی  1878صاڵی ،
نتری ێه ةووە و پذر دیمەنتی صروعتر و ڵەڵکتی کێغتاوە9

ک چی  1903(، صاڵی Cassels Kay Henryکەی) کەصڵس
(، صتاڵی Bernard Lewisویط)یتةێرنتارد م 9دوایی کردووە
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ئەمەریکیتتیە، -، ئین نیتتسیکتت چی دوایتتی کتتردووە 2018
ڵسمەدتتی زۆری ةە صیاصتتەدکاران و دەصتتەاڵدی ئەمەریکتتا 
کتتردووە و ئیتتذوارد صتتەعیذ وەک کەصتتێکی کتت مەککەر ةە 
ک ڵ نیامیسو و ڕەگەزپەرصذی و نەیتاری ئیضتخو دەماعتای 

 دەکاخ9  
 Antoine)صتیصا وصینڤضتذەر د مەنێو فرانضتییەکانذا:

Isaac Silvestre de Sacy)،  کت چی دوایتی  1838صاڵی
، ةە گەورەی ڕۆژهەاڵدناصانی فرانضی و ئەوروپایی کردووە

مە ةتتواری زمانتتانی  ،دادەنرێتتر، مام صتتذای زمتتان ةتتووە
 Louis) نی  نمتتوی ماصتتیذا کتتاری کتتردووە9 ڕۆژهەاڵدیتت

Massignon)،  گەورە ک چی دوایی کتردووە 1962صاڵی ،
رادی صتتذەعمەو اڵدناصتتێکە، ڕاوێ کتتاری وەزارەدتتی مڕۆژهە

ڕێتتتتتەری متتتتوژدەدەرە و  مە ئەفریلتتتتا فرانضتتتتی ةتتتتووە
رگیر و دەمتا ۆپیتاوێکی دونتذڕ ضر، ییەکان ةووە مە میفرانض
صتاڵی  ،(Maxime Rodinson) مەکضتیم ڕۆدنضتن 9ةتووە
، مارکضیضر ةوو، اتوو ةتوو، ک چی دوایی کردووە 2004

، صت ز و دێ ەیغتذنی ةت  ئیضتخو مێ دژ ةە زایت نیسو ةتوو
(، صاڵی Jacques Augustin Berqueااک ةێرک) 9هەةوو
، ڕۆژهەاڵدنتاش و اڤاکنتاش ک چی دوایتی کتردووە 1995

 فرانضا و اەزائیر مام صذا ةووە9ةوو، مە زانضذ ەکانی 
(، Leone Caetani)میت ن کادیتانی یەکانذا: ئیذامی مەنێو 
 Carlo) کتارم  نتامین  9ک چی دوایی کتردووە 1935صاڵی 

Alfonso Nallino 9ک چی دوایی کردووە 1938(، صاڵی 
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 Annemarie)همعتتیم ئانمتتاریئەڵمانییەکانتتذا:  ومەنێتت

Schimmel) ، ڵانمێکی ، ک چی دوایی کردووە 2003صاڵی
 عەرەةیسان و عارەزای ص فی ەری ةوو9 

 Hermanهێرمتان ئاڵمکڤیضتر) نێتو صتوێذییەکانذا:مە 

Almkvist كورئتانی ، ک چی دوایتی کتردووە 1904(، صاڵی
 9مەةارەیەوە کردووەمێک ڵینەوەی وەرگێڕاوە و 

 ووکصتتتتتتتتتتتنمەنێتتتتتتتتتتتو ه ڵاڵنذییەکانتتتتتتتتتتتذا: 
(، صتتاڵی Christiaan Snouk Hurgronjeنیە)ڵرۆ هتتور 
 رنترئا 9ڵمانو ةتووەدە موصت، ک چی دوایتی کتردووە 1936

کتت چی  1939صتتاڵی  ،(Arnet Jan Wensink)کنضتتنڤی
 Martin vanن)ضتتنمتتاردن ڤتتان ةرۆن 9دوایتتی کتتردووە

Bruinessen)،  مەدایک ةووە و مە ژیانذایە9  1946صاڵی 
 Vladimir)مین رصتتکیمەنێتتو ڕووصتتەکانذا: ڤخدیمیتتر 

Fjodorovitj Minorskij کتت چی دوایتتی  1966(، صتتاڵی
 ، عارەزای زمانانی فارصی و کوردی ةووە9کردووە

 ،دانمتارک ا،صویضتر وەاڵدانی دیکەی ئەوروپا، مانەنذی 
   ڕۆژهەاڵدناصیان دێذا هەةووە9  روێ  و999ن

کتتتار و  ،هەمتتتوو ڕۆژهەاڵدناصتتتان وەک یەکدیتتتارە 
دتتتتتوێ ینەوەی ڕۆژهەاڵدناصتتتتتییان نەکتتتتتردووە و یەک 
ڵوێنذنەوەیان ة  ڕۆژهەاڵخ و ای تانی ئیضتخمی نەةتووە9 

 یانذا هەةووە9 ةەعتێکیاننێوان ةەرچاو مە یایاوازیفرە اار 
و زۆرێتک  داوەیان ةە زمان یپەرۆعی زمان ةوونە و گرین 

مە زمانتتانی ڕۆژهەاڵدتتی ئیضتتخمی، ةە دتتایتەخ عەرەةتتی و 
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فارصییان زانیوە، چون عەرەةی زمانی كورئان و ئیضخمە و 
ةەعتتێکی دیکەیتتان ڵومیتتای  کنینتتی دێ ەیغتتذنە مە ئیضتتخو9

9 ن داوەیان ةە ئتتاییتتهەنتتذێکیان گرین ی ةتتوونە9  صیاصتتەخ
و و و صەرصتامتوون ةە ئیضتخ ان ڵ عویضذن غیهەنذێکی

ی پێوە ناون وەدووی پاڵ یا ڕكتوونەوە مە ئیضخوڕۆژهەاڵخ 
اتتوان  ،ڵەڵکێکیغتتیان هەةتتوون ةتتکەون9 ڕۆژهەاڵدناصتتی

پتێ ةتاظ و هێت ا و ئیضخمیان  ةیریان مە ئیضخو کردۆدەوە
 یتا ،و نووصتیوەودتووە گةاعیان مەمەڕ ئیضخمەوە ةووە و 

 و نەنووصیوە9ودووە گڵراپیان نە ،هیچ نەةێر
 

 ەڕ ىاساوێک لەمەە کىردەوە دواونەۆت،
، هەنتتتذێک هەنمەنێتتتو ئەو هەمتتتوو ڕۆژهەاڵدناصتتتانەدا، 

کتتتار و دوێ ینەوەیتتتان مەةتتتارەی کتتتورد و کوردصتتتذانەوە 
 Henny Haraldنضتتن)ها ذهێنتتی هاڕاڵتت :مەوانەکتتردووە، 

Hansen ،) و کذێتێکتتتی ةە زمتتتانی  کە دانمتتتارکی ةتتتوو
کچتانی » نتاویةە پەڵػ کترد،  دا1958مە صاڵی دانمارکی 
 دا کتتتتراوەدە ئین نیتتتتسی ةە نتتتتاوی1960، کە مە «ڵتتتتودا

"Daughters of Allah"  ناای عەةتاش ئەنمەد  دۆکذ رو
 مام صتذاکردوویە ةە کتوردی و دوادتریػ مە ئین نیسییەوە 

عەزیس گەردی، کذێتێکی دیکەی ڵانم هانضتنی مەمەڕ ژنتی 
، ڵانم هانضتن کوردەوە مە ئین نیسییەوە کردووە ةە کوردی

فرێتتتتذریک  9کتتتت چی دوایتتتتی کتتتتردووە 1993صتتتتاڵی 
 2016صتتاڵی  ةتتووە، نتت روێ ی (،Fredrik Barth)ةتتارخ

 ، مەمەڕ کتتوردەوە ةتتاةەدی هەیە9کتت چی دوایتتی کتتردووە
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، ، ه ڵاڵنتتذینەضتتنةرۆن، متتاردن ڤتتان ووشڕ  ،مین رصتتکی
کتتورد و مەڕ متتانە دتتا ڕادەیەک ةیروةاوەڕیتتان مەئەهەمتتوو 

 ةووە9کوردصذانەوە ةاظ 
 

 ئیسام لە چاوی ەۆت،ەڕ ىاساوەوە
مێی چ ن ةیریان  یان چ ن ةینیوە وئیضخم ،ڕۆژهەاڵدناصان

 ەئەمە ڵتاڵێکی گترین ؟ کردۆدەوە و چ نیتان ڵوێنتذۆدەوە
کە دیتتتتتتذ و ڵوێنتتتتتتذنەوەی  چتتتتتتون و ةاصتتتتتتەدا،مە

ڕۆژهەاڵدناصانمان مەمەڕ ئیضتخمەوە زانتی، ئیتذی کرۆکتی 
گغذی عێوەیەکی  9 ةەڕۆژهەاڵدناصیمان ة  ڕوون دەةێذەوە

مەڕ ئیضتتتخمەوە ڕۆژئاواییەکتتتان مە کتتتنکە مە ،وێتتتنەیەک
 و هەیە، وێنەیەکتتتی دەمتتتاوی و داریتتتک و فتتترە ەهەةتتتوو 

وڵمانان و موصت ڵراپ دەماعای :وادە 9ڕەگەزپەرصذانە ةووە
هەمتەریتان  مەکردووە و هەڵوێضتذیان  انیای انی ئیضخمی

ةێج ە  9ةووە مە ڕک و کینە پڕو  ڕادەیەک دوژمنانە ةووە دا
ڵمانیان و زۆر صتتووک دەماعتتای ڵەڵکتتی موصتت ،ەظانمەو 

 9کردووە
دیذی ڕۆژاواییتان،  ،یەئێضذاظ ةەو صااڵنەی دوای دیارە

ی صیاصتتەدی ئیمپریامیضتتذانەی ئەمەریکتتا و یةە کتتاری ەر
ئەوانەی صیاصتتەدی گەورەی ای تتان ةەڕێتتوە ةریذانیتتا و 

ە و ةەرەو ڵراپذتتتتر و دوژمنتتتتانەدر گتتتت ڕاو  پذتتتتر دەةەن،
یەکی دزێتتو و دەصتتذەواژەمەو دوا صتتااڵنەدا،  هەڵکغتتاوە9

9 ە«دێرۆریضتتر» دەصتتذەواژەی کەئتتاراوە، هتتاد دە  نتتاا ر
کە ةت  ڵ یتان داهێتنەر و واڵدانی زم ێتسی ئیمپریامیضتذی، 
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ئافەرێنەری دێرۆریضذی نێودەوڵەدین و ة  ڵ یان ماعتینی 
هەڵ ێنانی ئەو گرۆیانەن، کە ناوی ئیضخمیان مە ڵ  ناوە و 
کتتاری دێتترۆر دەکەن، هەر ڵ یغتتیان متت ری دێرۆریتتسو ةە 

ئەو متت رە، ئەو ەدتتوانن ن و دنتتێنێوچتتاوانی ئەو و ئەودا دە
ة  هەمتوو کەصتێک، کە ک و ة  هەموو عذێدەصذەواژەیە، 
د  دەن ا ڕۆژئاواخ ةە  ردەکرێ 9ێنن ةەکار ة گەرەکیان ةێر،

دت  مەصتەر اتادە  ردەکرێ ؛پێر ةڵێن دیرۆریضر ،دڵ نەةێر
 ێکر، ةەاڵو مەدەک هەنتتذةکەیتت و ئاصتتایی عتتذێکی صتتادە

 ؛رۆریضترێد رودرێت پێتر ة ةەهای ڕۆژاواییتذا نەگونجێتر،
ذاو ةیتتر مە چاالکیتتر هەةێتتر یتتا ئەنتت کدتت  هەنتتذێ ردەکرێتت

وێنیذەوە، پێتر ة ودرێتر هەنذێ ک مەڵەدا یا عذ ەمێک ةخت
 ر وڕەعتتیا مەةەر ئەوەی صەریتتدەن ردەکرێتت ؛دێرۆریضتتر

دت پی زەویتر، پێتر  ا مەةەر ئەوەی ڵەڵکی ڵتوارەوەییدەن
یتا  ڵمانو موصدەنیا مەةەر ئەوەی  ردەکرێ ؛رۆریضرێڵێن دة

ناو و پاعناوخ ئیضتخمانە، عەرەةتانە یتا ةڕێتک  یا یرعەرەة
دێرۆریضر و وەک دزێو و دڕنتذە و  رپێر ة ودرێایاوازە، 

دەنتتێ مەةەر ئەوەی  ردەکرێتت ؛مرۆڤکتتوژ دەماعتتا ةکرێیتتر
ئەگەر چارعتتتتێو و ةااڵپ عتتتتر هەیە، ئەگەر ڵانمیتتتتر و 

نتتر هەیە و انێکتتی مانەنتتذی ئەفاانییتتان ێڕد ر،نێرینەیغتتی
ر، گومتتتانی یتتتەوخ دەکەدەپ عتتتیر و هتتتادوچ ی متتتسگ

 9دێرۆریضذیر مێ ةکرێر
دەصتتذەواژەی  9هەیە یە ةتتاوە وةیرکتتردنەوەو اتت رە ئە

 ،ةت  ئەوە داهێنتاوە یانرۆریضتذێدڕادیکاڵیسمی ئیضتخمی و 
ەخ متێ ةتذەن9 مت ر دەصتەاێ ئەو  ،دڵیان نەةوویر هەر ةە
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هتتتای ڕۆژاواییتتتانی ئەو ەزۆر ڕاعتتتکاوانە، زۆریتتتنەی ڕ 
، ئیضخو مەگەڵ پێیان وایەصەردەمە، ةە عێوەیەکی گغذی، 

ئەوەی دەیڵتێم هتیچ عیوازی ژیانتذا مە ڕۆژاوا ناگونجێتر! 
مەرر نیتتیە، هەمتتوو ڕۆژاوایتتیەک ةەو اتت رە ة سرێتتر و 
ةنواڕێذە ڕۆژهەاڵخ و موصوڵمان و ئەوانی دی، ڕەن ە زۆر 

ر ةتن ةت  ئەو دیتذە9 ااران، نەزانین و مێکذێنەگەیغذن ه کا
مە  دەصتکە، صەرچاوە و ڕەگی ئەو ةیرکردنەوەفرە ااریػ 

فەرهەن تتی نەڵوێنتتذنەوەی ئەوی دیتتکە و صتتڕینەوەیەوە 
 ،وەهتتا ةیرکتتردنەوەیەک دیتتارە 9دێتترهەڵتتذەداخ و  صتتەر

اڤاک و پێکەوەژیان و ئاعتذی و  مەصەرڵەدەرێکی مەزنە 
 کوێیەک ةێر9 مە هەر ئاصوودەیی مرۆ 

 

اوی مىسیىڵمان لە ییبەرخیىردی ەۆت،ەڕ ی ومىووەگەلێکی
 ەۆتاوا
مرۆڤی ڕۆژهەاڵدی ئیضتخمییػ فریغتذە ةتن و چ  روەنەةێ

کەمتتێن و هەڵەیەک مە ةیرکتتردنەوە و ةەرڵوردیانتتذا نەةێتتر9 
ەکتتتی ةیرکردنەوەی ە، اتتت ر نتتتاةەاێ ەکتتتیکردەوەی ەاتتت ر 

ی مرۆڤەکتتان ناپەصتتەنذیێکی در ڵتتو ةەر  ەاتت ر  نەگونجتتاو،
ڕۆژاوای ڵانەڵوێیانتتتذا، کە  مەمەڕ ڵ متتتان، مە واڵدتتتانی

 مەدەک گەمتتێ الیەنتتی ژیانتتذا مەنێتتو ئەو اڤاکتتانەدا وێتتک
، نودرێگتتوایە نە ، نەقەننەد وڕو  وایە نتتایەنەوە، کە نەق

دەدەن، دەگتتتتتتودرێن و  ڕوو، ةەاڵو ننەکتتتتتترێ وایە نەق
ئەو  ڵتت ی زەمیتتنە ڵتت ظ دەکتتاخ ةتت  ، ئەمە ةتت ندەکتترێ
وانەی مەمەڕ ڵ متتتتان9 عەرەب مە ڕەکردنەی ئەمتتتتانمتتتت 
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ئەگەر ةە ڕێنووصی کوردی ةینووصتین،  ،كضەیەکیان هەیە
، « /نسل ویذةچ عنی امضتط ضذصەچ عتةەنسل ویذ» دەڵێن:

وادە: کرێنغینە و مە صەرةان هەڵذەپەڕێر9 نەوەی یەکەو و 
دووەمی مرۆڤەکانی مەمەڕ ڵ متان، مە ئەوروپتا و ڕۆژاوا، 

ەکرێتر و م ریتان متێ یتان متێ نکرێنغینن و ة وەی م ڕە
 صەرةان هەڵنەپەڕن9 ، گەرەکە مەرنەدرێ

و  متاڵی ڵت خ كتایم کە» :ردەڵێت ،کورد كضەیەکی هەیە
دتت  متتاڵەکەخ کێغتتەی  «ماڵ مەکە ةە دز!صتتەگی هاوصتتێ

 ،دەو ی دێتتذایە، پەرپتتو ینتتادەواو کدێتتذایە، متتاڵەکەخ ک مەڵێتت
ە، کەش ئەوی دتر نتاڵوێنێذەوە، یهیچی ةەصەر هیچەوە نی

یە یتعتذێک نةکەنەوە،  ناةینییەوە وەک یەک ةیردوو کەش 
 و یەکذتان ەوەنةت دەوری کت  مە ، کەةاوەڕخ پێی هەةێر کە
، رڕۆژ ةە ڕۆژ ةتاوەڕ مەنتتاو ڵەڵکتی ئتێمەدا نامێنێتت 9ختاخة

ەکتتان، ةاوەڕ هەمتوو  ر،دەصتڕێذەوە و ةەرەو نەمتان دەچێتت
ڵ عویضذنی ، ةاوەڕ ةە فەمضەفە یا هسرێک، ینیئا ةاوەڕ ةە
 ،زمتتتتتتانڵ عویضتتتتتتذنی ، لڵ عویضتتتتتتذنی گەواڵخ، 

، ڵ عویضذنی ڵاک، هتیچ یەکێتک فەرهەن  ڵ عویضذنی
هەمتووی کەمڕەنت  و ، مەوانە گچکەدرین پیرۆزیی نەمتاوە

ڵەڵک ة  ڵ یان دەیضڕنەوە9 ەوە، ذەصڕێکاڵ دەةێذەوە و د
هیچ ا رە ةیرکردنەوە یا کارێکی ةە کت مەڵ نەمتاوە، کەش 

دڵض زی و ةەزەیتی، مە نییە ةیرکردنەوە و ڵ عەویضذی و 
ڵت ی، ةت  هتیچ  ڵ ی دێپەڕێتر، ةتێج ە مە متاڵ و منتذاڵی

ڵ پەرصذی، چاوچن کی و دتاک و  9کەصێکی دیکەی هەةێر
 ةە صیمای اڤاکی مەمەڕ ڵ مان9داکایەدی ةووە 
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 چىارگۆشەیی
مە صیاصتەدی  ،هەموو ئەمتانە ةەعتێکن مە ڕۆژهەاڵدناصتی

غذر ئاماژەو ی پێڕۆژهەاڵدناصان ةەو ا رەڕۆژهەاڵدناصی، 
 یەکهەمتوو ڕۆژئتاوای9 دیارە وێنەی ئیضخو دەةینن ة  کرد،
مە چوارچێتتوەی و ئەوەی مەةەصتتذیەدی  ،کتتادەوەناوا ةیتتر 

ئەصتتپی ژێتتر » مانەنتتذیدەکتتادەوە،  ڕۆژهەاڵدناصتتیذا ةیتتر
ئەمذیو و ئەودیوی چاویان گیتراوە و دەنتێ  کە ،«عەرەةانە

ڕاصتر  ە وهێڵتێکپێغی ڵ یان،  :ڕاصذەڕێیەک دەةینن، وادە
ەو ة، هەیتتتانە رهەر هتتتێڵەکەی ڵتتت ی دەةینێتتتو  خدەڕوا

اتتت رەیە و ئتتتێمەظ هەمتتتانە هەر ةەو اتتت رەیە! ئیتتتذی 
یەکان یصتتوێذمتتن زۆر اتتار، ةە 9 ناتت رە وةە ەکانمێغتتک

داڵتراو، ، چوارگ عتە وادە: ،(Fyrkantig) ذیت دەڵێم فیرکان
 و ڵوێنێذەوەنا و عذی دەرەوەی ڵ ی ناةینێر خەیاڵ، کەةێ

 ی ئەو مێغتتکە ناگتتاخ و نەیغتتی ەرەکە مێتتی دێت تتاخ9مێتتی دێ
ظ ەییئەو چوارگ عتتتە ر،ةەرهەو دێنێتتت یڕۆژهەاڵدناصتتت

مە هەردوو  ةەرهەو دێنێر و پێچەوانەکەیغتی هەر ڕاصتذە9
دیوەکەوە، مە هەردوو ای انەکەوە، ڕۆژهەاڵدی ئیضخمی و 

مرۆڤەکتتان پەنتتا دەةەنە ةەر مێکتتذانەوەی  زۆر اتتارڕۆژاوا، 
گوێرەی پێغمەرر و ة چوونە چەصپاو و ةەهەڵوێضذەکان، 

مە نەگتتتت ڕ و دتتتتا ڕادەیەک یەکخیەنەکتتتتانی ڵ یتتتتان، کە 
ةە یذا ڵت  دەةینتنەوە، ئەوەی دی رییەکانی پیخن و پیخن ێڕ

 Conspiracy» و ةە ئین نیتسی «نظريتح اممتمامرج» عەرەةی
Theory»9ێرپێ دەگودر ی 
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عتذێک ةڵتێم، کە  رمەمەر ئەو چوارگ عەییەوە دەمەوێ
متترۆ  چتت ن ةتتێ ئەوەی مێغتتکی ڵتت ی ةختتادە کتتار، ةتتێ 
صتتتێودوو و ةتتتێ هتتتیچ مێکتتتذانەوە و وەدووداچوونێتتتک، 
دەصتەاێ دەکەوێتذە ژێتر کتاری ەریی ةەرانتتەر و گترۆ و 

، 1986ی یی فێتریتتتتوەر28کتتتت مەڵ و ئەوی دیتتتتکەوە9 
(، Olof Palmeاڵمێ)پتتصتتەرۆکوەزیرانی صتتوێذ ئوومتت ف 

، مە دوای و، مەگەڵ ژنەکەیتتذاعتتەو، دەوروةەری نیوەعتتە
ك ڵی و ةێ هتیچ فینمێک مە صینەما دەردەچن و دوو  ةینینی

صتتتەر ک، كتتت ڵ دەکەن ةە كتتت ڵی یەکتتتذا و ةەپاصتتتەوانێ
ذا، منتتی ڕێتت ەی معتتاری صتتذ ک  ڵ یعتتەكامێکی صتتەرەکی

متتاڵی ڵ یتتان دەگتترنە ةەر9 مە صتتووچی ک اڵنێکتتذا، کە مە 
، ردەوەصتذێعەكامەکە ایا دەةێذەوە، کەصێک ةەرانتەریان 

هەر زۆر ڵوێنضتتاردانە، دەمتتانچەیەک دەردەکتتاخ و یەک 
ێ، دەکەوێتر و ماڵپ9 رفیغەک ةە صەر صین ی پاڵمێوە دەنێ
مەنێتتو ئەمت اڵنضتتێکذا مە  ،دوای متتاوەیەکی یەکجتتار کتتورخ

ی 1ڕێتت ەی نەڵ عتتخانە، کتت چی دوایتتی دەکتتاخ9 ڕۆژی 
یەک ڕۆژ دوای مردنتتتی پتتتاڵمێ، ةەرپرصتتتی  :متتتارش، وادە
(، ةە Hans Holmér ک  ڵم، هتانط هت ڵمێر)پ میضی صتذ

9 دەصذنیغتان دەکرێتر ی کتوژدنی پتاڵمێیەةەرپرصی دۆص
د و صتااڵن کتر  33مە گەنجێکتی  یگومتان ، هت ڵمێر،صەرەدا

گیرا و متاوەیەکی زۆر مێکت ڵینەوەی مەگەڵتذا کترا و دوادتر 
گومانەکە ڕەوییەوە و ةەرەڵاڵ کرا9 مە هتاوینی ئەو صتاڵەدا، 

دەوری پەکەکە، پتتتتتتاردی کرێکتتتتتتارانی گومانەکتتتتتتان ةە 
دەصتتووڕانەوە9 هتت ڵمێر، مە متتان ی  دا(PKKکوردصتتذان)
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مە دا هتتتتادە صتتتتەر دەمیڤسیتتتت ن و 1987ی یاەنیتتتتوەر
ۆژنتتتامەوانی ڕ و ڵڕةوونەیەکتتتذا، کە دەیتتتان دەمیڤسیتتت ن 

دەمانچەیەکی گردتتووە ةوون،  ی دێذا ئامادەیةیان و صوێذی
ةەمەپیتتذکەی دەصتتذەوە و پەنتتجەی مەنێتتو ةتتازنەکەی، کە 

دانتاةوو و دەمتانچەکەی ةە دەصتر و  ،دەمانچەکەی دێذایە
کتتوژەری پتتتاڵمێ كامکەکتتانی دەڵوالنتتذەوە و دەی تتوخ، 

پەکەکەیە! ئیتتتتتتتذی ئەوەی هتتتتتتت ڵمێر گتتتتتتتودی، وەک 
ع پ)عوێنپێ، نیغانە(ی پەکەکە یتا عت پی کتورد، نتاوی 
دەرکرد و کورد وەک پەڕۆی ةێنوێ  صەیر دەکرا و هەمتوو 

ن مێتتی دەةتتووەوە9 ڕۆژی دوای ئەوە، ڵەڵکتتی صتتوێذ ڕكیتتا
چوومە صەر کارەکەو9 مە ڵوێنذن ەیەک مام صتذا ةتووو و 

دەو،  وانەو دەگتتودەوە9 مە یەکەو پغتتوومذا، وەک هەمتتوو
چتتتتتوومە ژووری مام صتتتتتذاکانەوە ةتتتتت  پغتتتتتوو و 

زۆرێتک مە مام صتذاکان مەوێ ةتوون9 كاوەڵواردنەوەیەک9 
هتتتیچ ڵتتتانمێکی مام صتتتذا، ةەرانتتتتەرو دانیغتتتذتوو، ةتتتێ 

ێی کوژدتتووە؟ دتتاکە مةینیتتر کتتێ پتتاڵ :پێغتتەکییەک گتتودی
دا من ةووو9 دێ ەیغذم یەمام صذایەکی کورد مەو ڵوێنذن ە

دێنتاگەو ةاصتی چتی دەکەیتر!  :چتی ةڵێتر9 گتودم روێیەدە
ێی مةتت  ڵتت خ گێتته دەکەیتتر، ئەوەدتتا کتتورد پتتاڵ :گتتودی

، دت  پاڵمێتر رکوژدووە! ئیذی كضەکەی وەک ئەوە ةوو ةڵێ
! گتودی هەر ئەوەی کە رچ ةڵێیت ردەدەوێ :کوعذووە9 گودم
ئەگەر مەةەصتتذر  :اڵمێی کوژدتتووە9 گتتودمپتتگتتودم، کتتورد 

كضتتەکانی هتتانط هتت ڵمێرە، ئەو گتتودی پەکەکە، نەی تتوخ 
 9ەنێ نیسةێکتی کتوردییەکورد، پەکەکە هەموو کورد نییە، د
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مینیتت نیی پێتتوە  40ئەو گغتتذانذنەی دتت ، کە یەک گەمتتی 
هەرگیتتس ڕاصتتر نیتتیە و دەدەیتتر و د مەدتتتار دەکەیتتر، 

، پەکەکە هەرگیتتس ةتتێج ە مەوەظ 9چەودە کتتیةیرکردنەوەیە
هتیچ كازانجێتک نە کوژدنی پتاڵی، وەها کارێک ناکاخ، چون 

ةە پەکەکە وەک نیسب و نە ةە پرصتی کتورد و کوردصتذان 
کتورد نەةووةێتر،  ەگەیەنێر، چون پاڵمێ، ئەگەر دۆصتذید

رێر، ئایا ئەوەی دا ئێضذا نازان هەروەها  9دوژمنیغی نەةووە
 ره ڵمێر دەیڵێر ڕاصذە یا نە ، ئێرە وەاڵدی كانوونە و دەةێت

كتتتانوون و دادگە و ئەوانە ةیضتتتەممێنن، کە پەکەکە وەهتتتا 
ةەاڵو  ،منتتیػ مەگەڵذتتذاو ،کە صتتەممێنرا 9کتتارێکی کتتردووە

دەنتێ چوارگ عتەیی  رنەةوو، ئەوەی دت  دەیڵێیت ئەگەر وا
ئەوەی ئەو  ةیرکتتتتردنەوە و دیتتتتذی دتتتت  پێغتتتتان دەداخ9

ئاصتا % و پذری صوێذییەکان دوودی90وخ، مام صذایە دەی 
چتی  ردەیان ودەوە9 ئەگەر ئەوە چوارگ عەیی نەةێر، دەةێ

 ةێر؟
 

 وۆەوە عەرەبەەۆت،ەڕ ىاسانژ چۆن د
ڕۆژهەاڵدناصتتان، دیتتارە نەک هەموویتتان، چتتون هەمیغتتە 

اێتتی ڵ یتتذا نەةێتتر، چتت ن دەنتت ڕنە  ڕەنتت ە مە ،گغتتذانذن
وەک ؟ عەرەب، وێنەی عەرەب مەکن ئەوان چت نەیا عەرەب 

، کەصتتێک رغتتەکەفەڵ، نتتتجتت ، گەور، دەڵگەمتت ە، گێتته، گە
پێتی  :وادە ،اهەڵذان و ئەوانە دەکتاخێذنەز ةە پەصنذان و پ

فەرین ا! ئتتتمەزن و گتتترین ەةڵتتتێن ئتتتافەرین عتتتێخێکی 
ە! یصتەڵیفترە چتاودێر و چتاکە! پیتاوێکی   زێکی صەرۆک
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مێتیە ةەو ات رە ةتاش ةڕیوە! نەزی  ئەوەنذە وعذری صەر
کاڵوچتتی، ڕەق مەگەڵ ئاژەڵتتذا، فێڵتتتاز، ةکرێتتر9 مرۆڤێکتتی 

گتا ! ردەةڕێت ! نوعتذر صتەرردەةڕێت صتەر پەزئاژەڵکوژ، 
 ،مەنذیلیناڕێکوپێتک، مرۆڤێکتی نتا مترۆڤێکە !ردەةڕێ صەر

، ةەڕەاڵ، درۆزن، ڵانەگومتتتتتان، دڵپتتتتتیط، ةە ینایاصتتتتتای
 :یتان دەڵتێن وادە)وەک ڵ  اییڵەڵکتی ئەوروپتپێچەوانەی 

کە ڵ یتتان  ،مەةەصتتذیان ئەوەیە ،(دڵپتتیط نتتین وروپتتاییئە
، ن و عەرەب پێچەوانەکەیەدتتتیینەیو مرۆڤێکتتتی دەواو نمتتتو 
 مەنەزی زۆر ، و مێتتتتازە عتتتەهوانیعەرەب ةە الیتتتانەوە، 

عەكڵتتی مەصتتەر و ە و هەمیغتتە هەمتتوو هتت ظ صێکضتت
، صتتواری نوعتتذر هەرامەکەیەدتتی و ڵەیتتاڵی الی مێیتتنەیە

اتت رە وەصتتفی  وةە ەییە! چەوخ و كتتوڵندیتتان و مو  ،ردەةێتت
، ةە ەدێتتکنةە مین ێتترنادوانمتترۆ  هەرگیتتس  9عەرەب دەکەن
9 چت ن رةڵێت ی مەو ا رەعذێک صەد مینی نی،گەمێکی چەنذ

یتا کتتورد  !کەی وایە !ایەو عەرەب  هەمتوو رة ودرێت ردەةێت
، هەڵەیەکی زەكە هەمووی وایە! ئەو گغذانذن و گغذ یرییە

 ،نیسوێعت ڤو ةێج ە مە دەمارگیری و  ەیڕاصر نی هەرگیس و
چتتاوی  و ئەمتتان عەرەةیتتان وا ةینیتتوە عتتذێکی دیتتکە نیتتیە9

، وێنا کتردووەعەرەةەکەی وا  ،وەک کامێرا ،ڕۆژهەاڵدناصان
ەدە صتتیفەدێک ةتت  و ، ةتتو نمتتوونەیەکئیذتتر ئەمە ةتتووەدە 

 9عەرەب
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ئیسیییییام لە دییییییذی ئیییییاییىی ئیسیییییام و پەییییییامهێىی 
 ەۆت،ەڕ ىاساوەوە

کە ةاصتتتی  ،مە زۆرةەی مێک ڵینەوەکتتتانی ڕۆژهەاڵدناصتتتیذا
ئیضتتخو دەکەن، یتتا ةاصتتی ەد ممتتونەمەیتتام ێنی ئیضتتخو پ

 ەدانممتتتتتتونەم ندەڵتتتتتتێ ،ئیضتتتتتتخو ندەکەن، نتتتتتتاڵێ
(Mahommedan Muhammadan,وادە ،):  پێڕۆیتتتتتتتانی

 دانیسوممەمتتتتتتتونەدەڵتتتتتتتێن یتتتتتتتا  ،متتتتتتتونەممەد
(Muhammadanism)، مەدی و ممتتتتتتتتتتتتتتتتتونە :وادە

کردنەوەی ئیضتخو، کو ة  ةچتو ةەو ا رە،  9یەخیمەدممونە
ەوە هەیە و کەصتێکةاةەدێک، کە پێوەنتذی ةە دتاکە دەیکادە 

دیارە هەمتذیط ئەمە  9دەةاخ ، ناوی ئیضخمەکە الی ئەوەیه
و ئەوە كضەی هەموویان نییە،  هەموویان وا نیندەڵێمەوە: 

 9 ئەمە هەیە مە ڕۆژهەاڵدناصیذا مێ
ی کە ڕۆژهەاڵدناصێکی گەورە و ناصراو ی ن، نموی ماصی
 ئایینێتتتک ناةینێتتتر، ةەڵتتتکە وەک ، ئیضتتتخو وەکفرانضتتییە

 انەیتتتتڕۆژهەاڵدیدۆڕاو و عکضتتتتذخواردووی هەوڵێکتتتتی 
ةتتتت  ةەکارهێنتتتتانی فەمضتتتتەفەی ی نتتتتانی و تینێتتتتر یدە

ةتتتاوەڕی ةە  9 ماصتتتینی ن،یەخیڕەدکتتتردنەوەی مەصتتتیج
ددانتی پێتذا  وەک پەیامتەرێتک و ەیمەد نیممونە  ێنپەیام
)امجضين ةن منصور ةن مجمت  اممنلتث  رخ نەم ،ئەو 9نانێر

، مەزنە و وەک پەیتامتەر دەماعتای دەکتاخ ی پتێةامجخر(
ڵتاچ  مە ، مانەنتذی عیضتای مەصتی ،رخ نەمتچون چی؟ ة  

و  وەک مەصتتتی  وایەنەمتتتخر و کتتتوژراوە، مەوەدا  دراوە
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 :وادە 9خر و مەصتیجذا دەةینێترمتەک مەنێوان نەینسیکایەدی
 9ەدممە مونەمگرین ذرە ای پێ خ نەمئەو 

ەدان و مةتێج ە مە متونەم مەنێو ڕۆژهەاڵناصانذا هەن،
 ،ڕەعتتماڵ)ضتتخو مە دەواریئ ڕادەیەک دتتا ،ەدانیسوممتتونەم
 و ەوەکەندە کت  ذاەدر و ه ز، ڵێ  و عەعی( ەخ، چادرڵێو 

مە چاد ڵێک و ڵەڵکێکی  دەڵێن ةنەمای ئیضخو :وادە 9دەةینن
 ەوە هتتادووە و صتتەرینغتتینێئاوانة و  ةەدووڵێڵەکتتی و 
 ،یەکتانایئەوروپمەناو  هەرنەک دیارە ئەو ڕوانینە هەڵذاوە9 

وا ةیتتتر  نکتتتورد هە 9هەیە یغتتتذامەنتتتاو کتتتوردی ڵ مان
 ەدی مم دادەنێن9یةە عارصذانیئیضخو وە، کە ەنەدەک

(، William Gifford Palgrave)ومیتتتتاو ایفتتتت رد
ڕۆژهەاڵدنتتتاش و كەعتتتەیەکی مەصتتتیجی و صتتتیخوڕێکی 

 ،کتت چی دوایتتی کتتردووە 1888ئین نیتتسی ةتتوو، مە صتتاڵی 
: ئەگەر كورئتان نەمێنێتر و مەککەیتػ، کە عتارێکی ێردەڵ

نەمێنێر و مەةەین عەرەب مە واڵدی پیرۆزە و کەعتەی مێیە، 
ةچێر، ئەودەمتی ئیتذی دەدتوانین ةڵێتین، عەرەب ڵەریکتن 

 وردە دەکەونە صتتەر ۆزنەوە و وردەڕێتت ەی ڵ یتتان دەد
ڕێتت ەی مە  ئەوەی 9ةەرەو عارصتتذانەدییان ةتتتاخ ،ڕێتتیەک

عەرەب گردووە و ناهێڵێر ةەرەو عارصذانییەخ ةڕۆن، دەنیتا 
ڕای ئەو  ەمونەممەد و کذێتەکەیەدتی، كورئتانەکەیەدی9 ئەم

 ی،یەکتتێکە مەو ڕۆژهەاڵدناصتتانە ةتت  ڵتت یکە  ،پیتتاوەیە
 .مەصیجی و كەعە ةووە
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 پێتتتی وایە س،ئین نیتتت ڕۆژهەاڵدناصتتتی ،و متتت یرەنتتتییو 
دوو دوژمنتتتتی  ،ەد و كورئتتتتانمعمغتتتتێرەکەی متتتتونەم

 و،ڕای ئە ةە :وادە 9ی عارصتتتذانیەدی و ئتتتازادینیصتتتەرەک
ی یژمنتتایەدود ،ەد ةتت  ئەوە هتتادوونمكورئتتان و متتونەم

 اندێکیةیانڕمێنن و  هادوون ، عارصذانیەدی و ئازادی ةکەن
 9ن ێڵننەیا و ذەنة

 ی ئیضتتتخمەوە، ێنمەةتتتارەی پەیتتتامڕۆژهەاڵدناصتتتان 
: دەڵتتێن، وەک ئەوەی رین دەڵتتێنیعتتذی ناعتت کک مەڵێتت

، مێتتاز، صتاڵذەکارڕەوعر، پیاوێکی ةێئاکار، ةێ مونەممەد
ژنتی  چەنتذینووە، ةتصتێکط هەمیغە عەوداڵتی  یکەصێک

اتتار پێتتی دەڵتتێن  ککتتوژ ةتتووە، هەنتتذێمرۆڤهەةتتووە، 
دەمەن نەفتر هەعتر نت   ژنی(، چون Pedophilمنذاڵتاز)
کە زەینەب)زینث ةنتر اجتػ(ی  ،هێناوە، هەروەها صااڵنی

کتتردەوانەدا مە  مەو، کتتارێکی ڵراپتتی کتتردووەڵواصتتذووە، 
چەوصتتتانەوەی ژن  ،مە ئیضتتتخمذاالیەن پەیتتتام ێنەوە و 

نێتو ڕۆژهەاڵدناصتان و مە گرین ە فرەئەوە ةاصێکی  9دەةینن
ةاصتتی ئێضتتذاظ هەمتتوو ئەوروپتتا  ڕۆژاواییانتتذا ةە گغتتذی9

ئەو كضتتتانە  ، مە صتتتوێذدەنتتتانەخ مێتتترەظ ،ئەمە دەکەن
، ئەگەر ەی متتتتتن مێتتتتترەانهاوصتتتتتێی وئە 9نێودرگتتتتتدە

ڵودانەڵواصتتذە ڕۆژێتتک مە رۆژان نتتاک کییەک ةکەوێتتذە 
نێوانمانەوە و ةاصتی ئیضتخو و ایاوازییەکتانی مەگەڵ ئەو 

 ریەکضتە اڤاکەدا ةێذە گ ڕێ، هیچ گومانم مەوەدا نیتیە، کە
کە ژن  ،کە ژن دەکتتتتتتتوژن ،ئەوە ئێتتتتتتتوەن ن،دەڵتتتتتتتێ

ا یدەنالدانەوە  ةەە، کە ژن یدەچەوصێننەوە، کە ژن ڕۆڵی نی
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و  پێت ەیەنێراڵ ذمنێر، کراوە ة  ئەوەی مە ماڵذا چێغر مێن
کاری عەو، ڵ عی ةێ یا درظ، مەگەڵ مێردەکەیتذا ةکتاخ، 

، ئەو ژنکتتوژییەگەمێتتک اتتار ژن مەکتتن ئێتتوە هەر ئەوەیە9 
، چتتون نتتێنکتتوردەوە دەدتتایتەخ ةە ەک د مەدێتتک، ةە و 

نتاوی  ، ةەمە ئەوروپتا ،کوردی ه عکول و كڕێت  کێک مەڵ
 ،«نتتامووش و صتتڕینەوەی عتتەرو و نەن تتی عتتەرەف و»

 9ةڕێک ژنکوژییان کرد
هەمتتەر  ، ةەو ات رە مەئیضتخوزۆرێک مە ڕۆژاواییتان، 

ةەرڵتودی یتان ال دروصتر ةتووە9 ئەو وێنەیە و ژن دەةینن
وەک ئتایینی ، ئیضتخو ةەو ا رە دێتذەگەنپیاو مەگەڵ ژنذا 

هتتیچ  ، کە، دەنتتێ پیتتاو، ئتتایینی نێتتر، پێناصتتە دەکەنپیتتاو
9 زۆر ەیةە ژنەوە نیتتةتتێج ە مە کتت ینەیەدی،  ، کیێوەنتتذێپ

پیتاو متافی کە مە ئیضتخمذا،  ەنةاصی چوار ژن هێنتان دەک
کە ژن  ،ةاصتی ئەوە دەکەن 9ێنێتر ئەوەی هەیە چوار ژن ة

 پێیتان وایەەک! ییە، هیچ ا رە ئازادیین یئازادیمە ئیضخمذا 
ژنتانی موصتوڵمان  یچارعێو و ةااڵپ عەئەو صەرپ ظ و 

 ،هەیانە، ةە د ةسی ةەصەریانذا دەدرێن و پێیان دەپ عترێن
 اذنةەصتتتتەریا ودەکەن  انەوە فێریتتتتیمنتتتتذاڵی یتتتتا هەر مە
اتت رە  ، ڵتتاڵ، نێتترینە، ئەومتتاوةتترا، ةتتاوک،  9دەیانضتتەپێنن

 فەرز دەکەن9 پ عاکە
گومتان و ناعتیرینە ةت  صەرەڕای ئەو ا رە نت ڕینە پڕ 

پەیتتام ێنی ئیضتتخو، دەن تتی دی و نتت ڕینی دیتتکە مەنێتتو 
، کە پەیتام ێن ةە ی ئەوە دەدەنیو گەواه ڕۆژاواییانذا هەن
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 Michael مایک  هارخ)مرۆڤێکی مەزن و کاری ەر دەةینن: 

H. Hart) ، ئەمەریکتاییە و کذێتێکتی ةە زانێکی اتووی افیسی
ناوی ئەو صەد کەصەی فرەدرین کاری ەرییتان مە مێت وودا 

 The 100: A Ranking of the Mostهەةتتووە )

HistoryInfluential Persons in ، )  دا 1978مە صتتاڵی
کراوەدەوە،  دا اارێکی دی چاپ1992نووصیوە و دوادر مە 

ینتاون و ڕیتس داةە  و ی نووصیوەیناوی صەد مرۆڤی ای ان
ن ذرین و کاری ەردرینیانە مە مێت ووی یئەوەی مە پێغە، گر

پەیتتتام ێنی  ،مرۆڤایەدیتتتذا9 یەکەو نتتتاو مەو ڕیسةەنتتتذییەدا
پەیام ێنی  چیمەمەڕ ئەوەی ة   ،ئیضخو مونەممەدە9 هارخ

هەڵتتت اردنم ةتت  متتونەممەد مە » :ردەڵێتت ،ئیضتتخمی دانتتاوە
فرەدرین صەرووی ڕیسةەنذیی ناوی کەصەکانی ای ان، کە 

کاری ەرییتان مە مێتت وودا هەةتتووە، ڕەنتت ە مەکتتن هەنتتذەک 
ڵتتوێنەر متتایەی صەرصتتووڕمان ةێتتر و مەکتتن هەنتتذێکی 
دیتکەظ گومتتان، متتێ متتونەممەد، دتتاکە کەصتتێک ةتتووە مە 

نی و مێتت وودا، کە ةە پتتنەی ةتتااڵ مە هەردوو الیەنتتی ئتتایی
 «9کەودووە ذا صەردەوڵەدذاری

 

 قىرئان و بڕێک وۆەیىی جیاواز
دا ڕادەیەک گومانیتان مە ڕۆژاواییان، ةە عێوەیەکی گغذی، 

 كورئتتان ، ةاوەریتتان ةەوە نیتتیە،مەصتتەمەی كورئتتان هەیە
 پێیتتان وایە 9نێردراةێتترە و ادڵتتو  مەپەیتتامی ڵتتودا ةێتتر و 

، یا ڵەڵکی دتر دیویەوصیمەد ة  ڵ ی نو ەممونپەیام ێن 
 نێتو ئیضتخو ةت مەوەهتا ةاوەڕێتک دیتارە  9وەصیو ة یان نو 
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یا نسیک  مەو ا رە ةیرکردنەوانەڵ یغیذا، هەةووە و هەیە9 
مە ، کە مە ةەصترە، کان)امم ذسمح(موعذەزینە مەو دێسانە مەکن

مە صتتتەرەدای  و دەصتتتپێکی صتتتەدەی دووەمتتتی کتتت چی
صتتەردەمی ئومەوییتتانەوە پەیتتذا ةتتوون و مە صتتەردەمی 
عەةتاصتتییانذا و مە کتتادی دەصتتەاڵدی مەئموون)اممتت مون(دا 

متتوعذەزینە، پکتتی گەعتتەکردنیان، هەةتتووە9 گەیغتتذنە درۆ
 ئاوەز)عەك (گەرا ةوون و هەر عذێک مەدەک ئاوەزدا، وێتک

هادتتایەدەوە و نەگونجتتایە، دەیانتتذایە دواوە و كەةووڵیتتان ەن
، ةاوەڕیان ةەوە ةوو، کە كورئان ڵەمم کتراوە9 نەةوو9 ئەوان

ئیتن ڕوعذ)إةن رعذ(ی فین ص فی ةەناوێی ئیضتخو، کە مە 
مەڕاکتتیػ کتت چی دوایتتی کتتردووە، ةە هتت ی  دا مە1198

ەوە، ةە ةێتذین و ەدیهەنذێک دیذ و ةاوەڕ و ة چتوونی دتایت
کافر و ڵودانەناش د مەدتار کرا و کذێتەکانیان صتوودانذ و 

متتتن ڤیتتتذی یەکی  ان ةە ڵتتت ی کتتترد9غتتتیپەدپەدتتتی دنیای
کە  ،و ةینتتی)عتذامکریم صتتروظ(ظو عەةتتذومکەریم صتترو 
مەگەڵ ڵمانە، و موصتتتتفین صتتتت فێکی و  ەزانتتتتایەکی گەور 

کە   ،ةاصتی ئەوە دەکتاخپێکەوە گودتوةێ  دەکەن،  کەصێکذا
 ن، ەمێکە و عتذیكضەی ڵودا نیهەیە، مە كورئانذا  زۆر عر

، ندتێکەڵ ةە كورئتان کتراو و  نمەدممتونە  ێنامیتپەی یه
 ،نمتتوونە وەک 9کتتراوەدەوە کادێتتک نووصتتراوەدەوە و ڵتتڕ

ٿ ٿ ٿ ﴿ پێتی وایە  و خدەکتا 8جەةاصی صوورەدی فادی

                                                           

ٺ ٺ    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ﴿ 8

ڤ ڤ ڤ    ٹ ٹ ٹ ڤ  ٿ ٹٿ ٿ ٿ    ٺ ٺ
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پتتتاڕانەوەی کەصتتتێکە مە  ﴾،ٹ ٹ ٹ ڤ  ٿ ٹ
کە دیارە ئەو  ڵودا، داوایەکە کەصێک مە ڵودا دەیخوازێر،

چون ڵودا پێویضذی ةەوە نیتیە مە ڵت ی کەصە پەیام ێنە، 
ێغتتانذانی دتت  دەپەرصتتذین و داوای پ رةپتتاڕێذەوە و ةێ ێتت

پتتاڕانەوە و  کەوادە ئەو 9ڕێتت ەی ڕاصتتر مە ڵتت ی ةکتتاخ
 9كضەی پەیام ێنن و دێکەڵ ةە كورئان کراون داڵوازییانە،

یتتان دەنتتێ ڕۆژهەاڵدناصتتان نتتین، مەو اتت رە ة چوونانە
چ ئەوەظ  9ئیضخو و ای انی ئیضخمیغتذا هەن مەنێوهەن، 

وەک گەن ەعتە و  رکێماصییەک ناگەیەنێتر، ةەڵتکە دەعتێ
رین و  تتیكووڵتتتوونەوە و دۆزیتتنەوەی هتتسری نتتوێ وەر

و دوێ ینەوە و فەمضەفە و ةخرێنە صەر ڵەرمانی ئەو هەمو 
ئێضتذا هسرانەی مە ای تانی ئیضتخمیذا گەعتەیان کتردووە9 

صەردەمێکە، دەنێ كورئان و کذێتەکانی ةوڵاری و موصتنیم 
دەڕۆصذی ژیتان و صتەردەمی نتوێ  و ئەمکافی)امکافي( و999

نایەن9 مرۆ ، مە ای انی ئیضخمیذا، نادوانێر ةەوەی دەنتێ 
ە ڵتتتودانی هەمتتتوو مەو کذێتتتتانەدا هتتتادوون، ڵتتت ی ة

ڕاصذییەکان ةسانێر، ئەوە داڵتراوییەک دەهێنێتذە گت ڕێ و 
 ی ان ةە ڕووی مرۆڤذا کڵ و دەکاخ9دەرکەی ا

 

                                                                                           

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ
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مێکیان پییب باشییە و وەیییاری ەۆتاواییییانژ ج جییۆرە ئیسییا
 کامیاوه

ی کەصتتێک، دیتتاردەیەک، هسرێتتک، یتتمتترۆ  کادێتتک دژایەد
دەکتاخ،  نەدەوەیەک، ئایینێک، ڵەڵکێتک، فەمضتەفەیەک و999

 یەوەی ةەرچتاو و ناعتارەزایی و نەزانینتیفرە اار مە ناڕوون
 :رعەمتی دەڵێت وئیمتا ةەو ا رە ةەرڵورد دەکاخ9 مەو عذە،

، وادە: ڵەڵتک دوژمنتی ئەوەن، کە «امناش لعذا  ما ا نتوا»
ئەوانەی ڵەڵتتتکە  ،ڕۆژئاواییەکتتاناتتتار  کنتتایسانن9 گەمێتت

گغذییەکە، ڵەڵکی ئاصایی صتەراادە، مە نەزانیتنەوەیە، کە 
، متتێ ڕۆژهەاڵدناصتتان، ئ مکتتاران، ئیضتتخو دەکەن یدژایەدیتت

ی یتداگیرکەر و ک ڵ نیامیضتذان، مەةەصتذی دریتان مە دژایەد
 ئەوان ئیضخو ةە مەدرصی دەزانن9 ئیضخمذا هەیە9

ئەنذتت نی یتتس نصتتەر و ڕۆماننووصتتی ناصتتراوی ئین نوو 
دا کت چی 1993(، کە مە صاڵی Anthony Burgessراس)ێة

، ةتتاش مە «1985»مە ڕۆمانێکیتتذا ةە نتتاوی دوایتتی کتتردووە،
 عەرەب و موصوڵمانان دەکاخ، کە ئیذی مەو صتااڵنەوە ةەرە

ازاڕ و موڵک ةەرە دێنە عاری مەنذەن و ڵانوو و زەوی و ة
انی پووڵ و صەرمایەدار و عێوەی ژیدەکڕن و دەةنە ڵاوەن

عاری مەنذەن ةە ةانت  و متسگەوخ و ڕەمەزان دەگت ڕن و 
و مرۆییەکانیتتان،  یةە دوانضتتذە دارایتتی و هتتسری و ةتتاوەڕ 

ةریذانیا داگیر دەکەن و دەةنە مەدرصتییەکی گەورە مەصتەر 
پتتاظ ڕمتتانی ةنتت کی صتت ڤێیر، ژیتتانی مرۆڤتتی ئەو وەاڵدە9 

 مە دیذارێکی دەمیڤسی نیذا ةینتی، هەر فترەئەنذ نی ةێراسو، 
دترش  نڕاعکاوانە و ةە ئاعکرا، دەی وخ، کە ئیذی مەزنذری
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ی ڕۆژاوا، ئیضتخمە9 یو ڵەدەر مەصەر ڕۆژاوا و عارصتذانەد
ی یتتدژایەد مە کادێکتتذا ةەو اتت رە دەنتت ڕنە ئیضتتخو، ئەوان

داویسو، ةەهائی، زەردەعتذی،  ،کریغنا هینذۆصی، ،وداییو ة
ی یدژایەد ینەکانی در ناکەن9یئا 999و ، مەنذائییارصان ،یدئێس 

 یتتا ن ەمێکنیئتتای ،انەو چتتون پێیتتان وایە ئە ،نتتاکەنئەوانە 
نتادوانن ئەو هەرگیتس کە  ،فەمضەفەن و ةیروةاوەڕ کک مەڵێ

هتتسر و ەخ و یکتتاری ەرییە ةەهێسەیتتان مەصتتەر مەصتتیجی
ر9 وەک دژایەدییان ناکەن، هەوڵ هەةێ ڕۆژاوا یعارصذانەدی

 ةکەن9غیان ة  یو ئاصانکاری ةذەنیان پێ گرین ی دەدەن
، ی کریغتتنا ەئێضتتذا مە ئەوروپتتا ةە صتتەدان پەرصتتذ

هەن، دیتتارە صتتەدان متتسگەوخ و پەرصتتذ ەی  999دایی وو ةتتو 
ی ڕادەرةتتڕین و یموصتتوڵمانانیػ هەن9 مە ڕۆژاوا، کە ئتتازاد

، ڵەڵک نةاوەڕ و ئازادییەکانی دیکەظ، ةە كانوون پارێسراو 
و کەی  دەدتتوانن چتتی دەپەرصتتذن و چتت ن دەیپەرصتتذن

ڵ یتان و ةتێ ڕێ تری ئەنجتامی ة  ةە ئازادی  دەیپەرصذن،
کە هەیە، ئەگەر نەیغتتیڵێن و  ،ةتتذەن9 دتتاکە ایتتاوازییەک

ێ ئەو هەر هەیە، متتتو خ دەریغتتتینەةڕن، درصتتتیان مە ئیضتتت
ە9 مە «پادار» و ئیضخو کانن«ةێپا»ئایینانەی دیکە ة  ئەمان، 

، ةاصی مەوالنای ڕۆمیئیضخمذا، ڕۆژاواییان پێیان ڵ عە، 
ئیتتتتن  ،)لمف مینتتتح ومینتتتح(زارویەک عتتتەوە، هەرخ نەمتتت

ر میتتاو)عەیڵعتتومەر (، مجيتتي امتتذين ةتتن عرةتتيعەرەةی)
ڵەڵتک و ئەمتانە چتون ةتکەن،  ڵیاو(، نەمامی دورکی و999

ڵەصتتتر و زەكە ڕادەیەک ئەو ڕەهەنتتتذە  دتتتا ،عتتتذ ەمێکن
ەکتتان هێمتتا ئایینەیییان دێتتذا نتتین، کە ةە دونتتذی ەیئیضتتخمی
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مەنێتتو هەر ڵەڵتتک و هەر ر یتتدێیانتتذا دەرکەون9 دتت  دەدوان
متتیننەخ و هەر ئتتایین و هەر اڤاکێکتتذا، ةتتێ دتترش و ةتتێ 

ئیتتن  و یتاوەییتا ڵ ی ڕۆمتیمەوالنتا صڵەمینەوە، ةتاش مە
ةکەیر، کەش نادوانێر ةێ ێر ئەمتانە مرۆڤ ەمێکتی عەرەةی 

کە ةە عتاعیری ڵ عەویضتذی ئیتن عەرەةی، موصوڵمانن، 
رەکتانی ویتذا وەک نموونە، اوانذرین پەیاو مە هس ناصراوە، 

ئەوەیە، کە ایاوازی مەنێوان مرۆڤەکان و ةاوەڕ و ئتایین و 
لدين ةذين امجث » :رناکاخ، ئەو دەڵێ ئایینسا و ڕێتازەکانیانذا

متن )، وادە: «999 فامجتث دينتي وإيمتانيھر مراكتتھتلنت  دوا
ةاوەڕو ةە ئایینی ڵ عەویضتذییە، گەمییەکتانی ةەرەو هەر 

مەرر نییە  9(و ةاوەڕمە ڵ عەویضذی ئایین کوێیەک ةچن999
 ردەنتتتێ موصتتتوڵمان ةەو اتتت رە كضتتتە ةکتتتاخ، دەعتتتێ

ڕۆمی یا ئیتن  گودارەکانی 9ةەو ا رە ةئاڵڤێر یػیئەوروپا
رۆڤتتانەدر دێتتنە ةەرینذتتر و م عەرەةتتی، کە موصوڵمانیغتتن،

 ، ئیتتن عەرەةتی یتاهەر ة یە مەوالنتا 9ةەرچاو و دەةیضرێن
ئەوروپتتتایی نی نتتتازما یتتتاو، کتتتراونە ةە چەردەیەک مەەیڵ

زۆری نضتی، ئەڵمتانی، صتوێذی و رائین نیتسی، فمانەنتذی، 
 .دیکە
 

 ئیسامبۆ ،ەمیشە خىێىذوەوەی وىێ  ەژپەسىذانژ ەەخى
ەن ةە ةاعە ةاصتی ئیضتخو دەک مەنێو ڕۆژهەاڵدناصانذا هەن

 9نوو ات رەکەی هەدهەر  دەگترن، ڕەڵنە مە ئیضخو و هەن
، نػ هەذەریپەصتن ،نةت گرڕەڵنە انهەر هەمووی روەنەةێ
 ،پەصتتتنی ئیضتتتخو دەدەنکە  غتتتییدەنتتتانەخ ئەوانە ةەاڵو
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و  ئیضتتتخمذا دەگەڕێتتتن یدووی نتتتادەواویوەػ یتتتئەوانە
 کە و دەگەڕێتتن ةناوانیتتذاجوةن ةەنێتتونتتاةن،  دەصتتذتەرداری
 ڵتتێن ئەهتتادە ، دەیتتکەن ةە هەرا ودۆزنەوەدەعتتذی وردەڵە 
مە ڕووە ، ینی ئیضتتتتخویدەماعتتتتای ئتتتتا کە! نەمتتتتان وخ

دتتا  ،ةکەیتتر مە ڕووە فەرهەن یتتیەکەیەوە یەکەیەوە،یاڤتتاک
هەصتتر  ی ڕاةوردوویتتذا،مەو صتتەد صتتاڵە ،ڕادەیەک ئێضتتذا

اێ ە ة  ةەهتا  ةەرە و هەنذەک اار فرە ڵێرا، ةەرە ردەکەی
، چت ڵ دەکتاخ و ة  فەرهەن تی ڕۆژئتاوایی ،ڕۆژئاواییەکان

ەد م9 مونەمةەها و فەرهەن ی ڕۆژاوای ةەصەردا زاڵ دەةێر
)امتال امتذین ددین ئەفاانیو و اەمتام ذ عتتذە()مجمعەةذە

و عەمتتی  )مجمتتذ لرکتتون(ک نر مەد ئەمو متتونە لفاتتاني(
صەییذ نوصەین نەصر)صتەیذ و  )عنی عری ذی(عەری ەدی

پەیتاو و و ڵاوەن ئەمانە ڵەڵکتانێکی ناصتراو نضین نصر(،
مە ةتتتواری  زانتتتان،نووصتتتەر و فین صتتت ف و ةیرمەنتتتذ و 

کرۆکتتی ةیتتر و و  پێیتتان وایەئیضتتخمەدی و ئیضخمناصتتیذا، 
منمخنێ و ڕکاةەری  رئەگەر د  ةذەوێ ،هسری ئەوان ئەوەیە

 کةە ک مەڵێتدەنێ د   ر،مەگەڵ ڕۆژئاوادا ةکەییا پێغتڕکێ 
ةەو دوێغتتوو و ک ڵەپغتتذە ئتتامرازی صتتادە و صتتاکار و 

هسرییەی، کە هیچ گ ڕینێکر دێذا نەکتردووە و نەدت ەرەکە 
دتت   9وانتتذا ةەرگە ة ریتترهەمتتتەر ئە ةیکەیتتر، نادوانیتتر مە

گەرەکە ةەردەواو ئیضتخو مە ، ڵ خ نوێ ةکەیتذەوە گەرەکە
ناوەڕۆک  دیذێکی نوێوە ةخوێنیذەوە، ڕەڵنەگرانە دەماعای

گەرەکە صتتتنوورێک ةتتت   9و پەیتتتامی دەكەکتتتان ةکەیتتتر
انیتاری و و صتوود مە ز  ةیرکردنەوەخ دانەنێیر و دانەنرێتر
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وودی متتێ صتت رکەش ناڵێتت 9ریتتپێغتتکەودنی ڕۆژاوا وەرگر
، مە هەمتتوو ئتتامراز و مەوە ناگرێتتر وەرمەگتترە و هتتیچ ڕێ

عتتێوازە ةاعتتەکانیان، دەکن متت گی، زانضتتر، ک مەڵناصتتی، 
 و ا هەر عتذێکی دریتان، صتوودمەنذ ةیترفین صوفی و999 یت

کە ةنتتاڵە و ةنەمتتایەکی  9ةەو اتت رە ڵتت خ ةەهێتتس ةکەیتتر
و مەصتەر  ئیذی مەوێوە دەصر پێ دەکەیر ،ةەهێسخ هەةوو

 و ةاوەڕخ ةە ڵ دە9 رپێی ڵ خ ڕادەوەصذی
ڵتتتت ی نتتتتوێ ةکتتتتادەوە و مەو  ر، دەةێتتتتئیضتتتتخو

و متسگەوخ و ێتاتار مەن کە زۆر ،رنەوەصذێ داانەیوردەکاری
ةاصتتی  وەک ،ةە صتتەعادان ةتتاش دەکتترێنو ڵەڵکتتذا ێتتمەن

ڵتواردن ةە دەصتذی چەپ یتا و  دۆزەخئاگری  دووپغک و
عذ ەمێکی دایتەدن ةە مرۆ  کە  ،در عذیڕاصر و دنیایەک 

، متترۆ  دتتا هێنتتذە ةیضتتذراونڵتت یەوە، ةە دتتاکەوە، کە 
ڕادەیەک ةێسار دەکەن و هیچ صوودێکیغیان ة  داهتادووی 

ةتتتاةەدی  کتتت مەڵ نیتتتیە9 زۆر ةە دەگتتتمەن مە مسگەودتتتذا،
صیاصتتەخ، ئتتاةووری، فەرهەن تتی، ةتتاةەدی کتت مەاڵیەدی، 

 ەر ةتاش،دەڵترێنە ة، کێغە گەورەکانایاوازیی چینایەدی، 
و  ای تتانی ئیضتتخمیمنمخنێتتی ئەگەر نەڵتتێم هەر نتتاڵرێن9 

9 دیتتارە ئەو ر، ئیمپریتتامیسو، هەرگیتتس ةتتاش ناکرێتتڕۆژئتتاوا
ی صتوننە و مسگەودەکتانی پذر مەکن ئیضتخم ،ةاصنەکردنانە
، مەکتتن ئیضتتخمی عتتی ە، هەمتتوو ةاصتتێک، مە نصتتوننە وا

صیاصتتتتتتەخ و ئتتتتتتاةووری و ئیمپریتتتتتتامیسو و ڕۆژاوا و 
ەوە ةی تتتترە دتتتتا دەگتتتتادە ةاصتتتتی صتتتتێکط، ڕۆژهەاڵد

ئەو دەورووژێنتتترێن و ةتتتاش دەکتتترێن9 پتتتێم صتتتەیرە، 
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ڵتت ی  ، مێتترەدا ةاصتتی دەکەیتتن و ةتت ەییڕۆژهەاڵدناصتتی
؟ رذا ةاش ناکرێتەکانة  مە مسگەودەمێک گرین ە، ةاةەدێکی گ

؟ ةت چی رة  مە ڵوێنذن ەکان و زانضذ ەکانذا ةتاش ناکرێت
م مە کوردصتذانی مەةەصتذ؟ رسی ن ةاش ناکرێتەمیڤمەصەر د

 الی ڵ مان!
 

 (Islamophobia) ئیسامۆفۆبیا ژ ر  لە ئیسام
 کە مە زمانتتتتانی ئەوروپاییتتتتذا مە ئیضتتتتخو، ەیدرصتتتت ئەو

هەیە، ڕۆژاوایتتی ئەوەی ، رودرێتتەگئیضتتخم ف ةیای پتتێ د
9 ئەو نادوانن ةاوەڕی پێ ةکەنو  نةەگومانمە ئیضخو ئەوان 

ئیضتتخم ف ةیایە، مەمێتت  نیتتیە، وەک دێتتس هتتاد دە گتت ڕێ9 
ئەو دتتترش و زەنتتتذەكچوونە پذتتتر، مە دێتتتس و پاعتتتخانی 
 ک دایی مێت وو وەدەکان یپێکذادانی عارصذانیدی رییەکانی 

 و (George W. Bush)و ئتێمە و ئەوانتی ات رر ةتووظ
ئەوانەوە، دەعتەنەی کترد و ةەنێتو  یانسدەی صتێپذەمتەر و

 ڵەڵکی ئاصایی ڕۆژاواییغتذا ةتاڵو ةتووەوە9 کە ف کت  یامتا
(Francis Fukuyama ،اەڵتتتتتر مەوە دەکتتتتتادەوە )

صتتەرمایەداری دوا وێضتتذ ەی مرۆڤتتایەدییە و ئیتتذی دوای 
ئەو هیچتتی دیتتکە نیتتیە، مەةەصذیغتتی ئەو صتتەرمایەدارییە 

ێناوە و ئەمەریکتا ه نیومیتراڵیسمی ةەرهەو ، کەەئەمەریکییەی
 Ronald)ڕی تتن ڕۆناڵتتذپیتتادەی دەکتتاخ و مە صتتەردەمی 

Reagan)  چەرددتامارگرێر و(Margaret Thatcher) ،ەوە
ناویتان ةتتەین،  «دتادچەریسو»و  «ڕی نیتسو»ةە  رکە دەکرێ

  9ردەکرێ ێڕۆئێضذاظ پ و دەصذی پێ کردووە و ەو ةو  پەیذا
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ئیذتر دت  کە ئەمە  ،ک دتا عتذە ڕای ف ک یامتا ةە ئیذی ئەمە
  !دەواو ،رمترۆ  هیچتی پتێ ناکرێت پێتر وایە ،ردەةیضتذی
 Samuel Phillips) صتتتام یێه هتتتانذین ذ ندیتتتارە 

Huntingtonگت  یەکتذا دەداخ  عارصذانییەدییەکان ةە (یػ
مەنێتتو ڵ یانتتذا مە منمخنێتتذان، ڕۆژاوا دژ ةە  ،پێتتی وایە و

ئیضخو، ڕۆژهەاڵخ دژ ةە ڕۆژاوا، ئیضخو دژ ةە ڕۆژاوا، ةت  
 ،کە دەڵتێن ئیضتخو ڕۆژاوا، 9کێ ک نذڕۆڵی کێ ةکاخ ئەوەی

ةە دوو ای تانی دادەنتێن، ای تانێکی  ،کە دەڵێن ڕۆژهەاڵخ
مە مێغتکی ڵ یانتذا  :وادەڕۆژئاوا و ای تانێکی ڕۆژهەاڵخ، 

 ئیتذی پێتی دەڵتێن ڕۆژهەاڵخ، ،عذێکیان دروصتر کتردووە
هەموو ئەوانە پاعتخانن 9 کەنعذەکان دەدەماعای مەوێوە 

 ة  درش مە ئیضخو9
ةتت   ەیارمەدیتتذەر  هتتسر و ای تتانتینییەک، کەئتتامراز و 

پەرەپێتذانی دیت ری ئیضتخم ف ةیا و دێسەکتانی ف ک یامتا و 
 ڕۆژهەاڵدناصتتتتتتتتتییەکان،هتتتتتتتتانذین ذ ن و دیتتتتتتتتتذە 

نەمانی ئەمە ةووەدە ه ی  (یەGlobalization9)ریەای ان 
 ک مپانیتتایەکی 9دیتتارە پذتتر مە ڕێتتی ئتتاةوورییەوە صتتنوور،

 ک مپانیتتایەکی کتتاخ،دەمە چتتین کتتار  رچێتتدە اییریکتتەئەم
نضتی را، کتارگەیەکی فدەکتاخ چێر مە ک ن ت  کتاردەچینی 
ةریذتانی ةەعتێک ، ک مپانیایەکی کاخدەڕوادە دایخنذ کار دە

چین و ةەعێکی دری مە ةرازیته و ةەعتێکی  مە کارەکانی مە
هەمتوو  ،9 مە ڕێی ئتاةورییەوەدیکەی مە هینذوصذان دەکاخ

 9یەوەیدەةەصتتذرێنە یەکتتذ ەکتتانکتتار و ةەرهەمصتتەرمایە و 
پتتێکەوە گتترێ  ،هەمتتوو اڤاکەکتتان، گەمەکتتان، نەدەوەکتتان
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ە مەزن زمتان 9فەرهەن ەکان کار مە یەکتذی دەکەن 9دەدرێن
 یەکو دەوڵەمەنتتذەکان، زمتتانی زم ێسەکتتان زاڵ دەةتتن و 

نەدەوە و گەل و دەوڵەخ و  9زمانی ای انی دروصر دەةێتر
ئتتتاةووری و صیاصتتتەخ و متتترۆ  و زمتتتان و فەرهەنتتت ە 

یتا  ،، یا الوازدر دەةن و دەپووکێنەوەالوازەکان، ةچک مەکان
کتوردیػ، ئتێمەی ای تانی  یئێمە و مەةەین دەچن9 امێننن

چتتون  ؛الوازانەغتتمان یەکێکتتین مەو یةتت  ڵ ئیضتتخمییػ، 
، چون داهێنتان و عتذێکی مەصەر پێی ڵ مان نەوەصذاوین

 گرین مان ةە مرۆڤایەدی، ةە ای ان، ةە ژیتان، نە پێغتکەظ
مەصەمەی  ،صەرةاری هەموو ئەوانە 9کردووە و نە دەیکەین

متتانی یتتا ەعەم :وادە یتتػ هەیە9(Secularism)ک الریسوێصتت
 99گەری، دنیایەدیدنیا

 

 ەۆتاوا و ەەگەزپەرستی
نەژادپەرصتتتتتتتتذی، ڕەگەزپەرصتتتتتتتتذی، مەصتتتتتتتتەمەی 

 کتتنمەمەو اتت رە، ةیرکتتردنەوەی  ( وRacism)سویڕەیضتت
مە مێتت ە هەةتتووە و و ڕەگەزی صتتپی، زۆر ییەکتتان ائەوروپ

 Carl von) ن مینتێڤڵ ر کا ،صوێذ ە9 مەینی داهێنانێکی نوێ

Linné) ،ەکنتتاش، درەڵذنتتاش و گیانتتاش و ڕو  کە هەةتتووە

                                                           
دایکم، کادی ڵ ی کە ةاصی کەصێکی ةکردایە، کار دەکتاخ و عتەکەخ  9

دەةێر و ماڵ ةەڵێو دەکاخ و گرین ی ةە ژیان دەداخ و پەرۆعی عتذی 
دنیایی و ژیان و ئەو ا رە عذانەیە، دەی وخ:  فاڵن کەش دنیتاریکەرە، 

یک الریسو ةە دنیتتایەدی، صتت، اتتا ڕەنتت ە (کردندنیتتاری)دنیتتاری دەکتتاخ 
 ةچوێنرێر9 ی، دنیاریکەر دنیاگەری
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ةوارەدا کتاری کتردووە، ڕەنت ە ةە دەصتذەواژەی و مە ،ەو ةو 
دار ەک م گ، گیام گ یا و ڕو  :رودرێ ئێضذا ةە کوردی پێی ة

نایەکی گەمتێ گەورە و ناصتراو زا درەڵذ م گ9 ئەو پیاوەو 
مە عتتاری  ،1778صتتاڵی  مەصتتەر ئاصتتذی ای تتان9 ةتتووە

ئەو 9 ی دوایتی کتردووەکت چمە صتوێذ  (Uppsalaئوپضاال)
مە  یئەوروپتتتای یڕەگەزی صتتتپی ،ةتتتووە پێتتتی وا زانتتتایە،

ڕەگەزەکتتتتانی دتتتتری وەک ڕەظ و ةتتتت ر و كتتتتاوەیی و 
 و ئەصتتتمەر999هذذ پێغتتتکەودوودرن، ةەهێسدتتترن، ةتتتااڵدرن

وەک مترۆ  صتەیر  رو ناةێت و ڵتراپن ڕەگەزەکانی در نسو
نتتسیکەی صێضتتەد ، مینتتێ 9ئەصتتڵەن متترۆ  نتتین ةکتترێن و

ةتتتووە و هە ەیئەو ةیرکتتتردنەوەی ،ئەمتتتڕۆصتتتاڵێک پتتتێػ 
ەدە ةنەمتایەک ةت  نةتوو گودوویەدی9 دێس و هسرەکانی مینێ، 

نەژادگەرایی ةی مت گی یتا ودووە گکە پێیان  دوێ ینەوەیەک،
Scientific racism ،iological Bی زانضذی )یڕەگەزپەرصذ

racism)و ةی متتتتت گی ةە  نەوەی ڕەگەزیدتتتتتوێ ی :، وادە
ةسا   وعتەڵػ ةووە ةەو عێوازێکی زانضذی9 ئەو دێسە صر 

صتتوودیان مەو  و ئەوان کانضتتذەنازیو ةیتتری نتتازیسو و 
گتوێرەی ڕەن تی پێضتر و ڵتوێن و 9 ةەمێک ڵینەوانە ةینیتوە
، ێ و ڕەن ی چاو و ةترۆ و چتی و چتیعێوەی مووخ و گو 

و گەم ەیتتی و  یاریةڕیتتاری ةاعتتی و ئتتاوەزداری و ه عتت
مرۆڤیتتان داوە9  یدەةەن تتی و ڕەصتتەنیەدی و ناڕەصتتەنیەدی
هێنتتاوە، ڕێتتک وەک  هەمتتوو ئەمانەیتتان مە دتتاكی ەدا ةەکتتار

ماددە دوێ ینەوەیان دێذا کردووە، نازیضذەکان صوودیان مە 
 سر و زانضذەکانی مینێ وەرگردووە9ه
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ةتووە  هانتذەر یەدی،کردووکارێک، کە مینێ مەو ةوارەدا 
صپیپێضتتذانی ک ڵ نیامضتتر و دی کتت یخیەدی، کە ةتتاةە ةتت 

ڕەگەزپەرصر و صەرمایەداری ئەوروپتایی و ئەمەریکتایی، 
ی ةت  واڵدتانوەک ک ینە، ڕەعپێضذیان  مرۆڤیمە ئەفریلاوە 

ةە و کاریتتان پتتێ کتتردوون و  ئەوروپتتا و ئەمەریکتتا هێنتتاوە
فتترە مە ئتتاژەڵ و  ةەکاریتتان هێنتتاونهەمتتوو عتتێوازێک 

ةیتتری مینتتێ، کە 9 ەگەڵتتذا کتتردوونکەمذتتریػ مامەڵەیتتان م
ئەو مرۆڤتانە، ئەو  ةتووە، وا ةاوەڕی ةەو کارە ةووە و پێتی

ئەفریلاییە ڕەعپێضتذانە، ةتێکەڵکن و ڵەڵکتانێکن مە مترۆ  
و هانذەر کەمذرن و پێویضذە مە ڕۆژئاوا کاریان پێ ةکرێر، 

كێتسەونەی ةەرانتتەر ڕەعپێضتذان  ةووە ةت  ئەو کتارەةنەما 
ةەنتاو واڵدتانی دەواوی مە ئەوروپتا و ئەمریکتا و مە کراوە، 

مە  پێضتذان،ڕەع ،دەةینتین ظ9 ئەوەدا ئێضتذا«پێغکەودوو»
و  نضتتا و واڵدتتانی دتتری ئەوروپتتا مە چ ةتتارراف ،ئەمریکتتا

صتتەرمایەداری و ک ڵ نیامیضتتذانی  انیدەوڵەدتتڕەوعتتێکذان9 
هەمیغتە دەرێتی ڕۆژاوایی و ئەوروپاییان، ڕەگەزی صپی، 
 9ةیتننک دەصتذی دوو و نەویذتر مە ڵ یتان دەئەوروپا، وە

، ڵەڵکی ئەو اێیەیان وەک رڕوویان مە هەر اێیەک کردةێ
کەمذتتر دەماعتتا کتتردووە و ةەو چتتاوە  متترۆ کتت ینە و مە 

داگیرکردنتتتی ئەو  ەمە،ئ 9ةەرڵوردیتتتان مەگەڵتتتذا کتتتردوون
هینذوصذان و ئەمەریکتای 9 نواڵدانەی مەکن ئاصانذر کردوو 

الدین)ئەمریکتتتتتای ڵتتتتتواروو( دوو نمتتتتتووونەی زەق و 
مەةەرچتتتتاون9 وەهتتتتا کارێکیتتتتان، هتتتتیچ پێوەنتتتتذێکی ةە 
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ڕۆژهەاڵدناصی و ئیضخمەوە نەةووە، دەنێ صەرمایەداری و 
 داگیرکاری، پاڵنەریان ةوون9 
(ی er ColumbusphChristoکریضذ فەر ک ڵ متوش)

و دوادتتتر صتتتپانی، کە مە ةازرگتتتانی ةە ڕەچەڵەک ئیذتتتامی 
 ڕۆژاواییتانة چوونی ةە  و ئەمەریکا دا گەیغذووەدە1492

هتتتتاوڕێ و  ڵتتتت یکە  ،10«ئەمەریکتتتتای دۆزیتتتتوەدەوە»
 روپاییان، گەیغذوونەدە ئەوێ، ئیذیو و دوادر ئە چەدەکانی

دەصتتتتذیان ةە کتتتتوژدن و مەنێتتتتوةردن و كڕکردنتتتتی ئەو 
 عارصتذانەدی وهەمتوو و کتردووە دانیغذووانە ڕەصتەنانە 

و وەک  صتڕیوەدەوە فەرهەن  و زمان و ئتایینی ئەوانیتان،
ی یعارصتذانەدکتردوون9 مەگەڵتذا دڕنذە و ه   مامەڵەیان 
(، کە مە پەروو، ة میڤیتا، Inca/Inka) هەزاران صاڵەی ئینکتا

ی یو عارصذانەد ەةوو  ی ئێضذاکوادۆر، چینی و ئەراەنذینێئ
 (، کە مە مەکضتتتیک، گوادیمتتتاال، صتتتنڤادۆر وMaya) مایتتتا

ی یو دەیتتتتان عارصتتتتذانەد ةتتتتوو ی ئێضتتتتذاهینذوراصتتتت
 ووەپێغکەودووی دیکەی ئەو کیغوەرەیان ڕیغەکێػ کرد

                                                           
ن صاڵ پێػ چوونی راە درۆیەکی گەورەیە، چون ئەمەریکا، هەزامئە 10

ک ڵ متوصی دوڕەهاخ، هەر هەةووە و چەنتذین ات ر گەل و ڵەڵتک و 
نەدەوەی مێ ةوون و ژیتاون9 ئەوانەی ئێضتذا پێیتان دەڵتێن ئینتذیان یتا 

نذیی صوورن و نە ئینذیان، ةەڵکە وەک چ ن هینذییە صوورەکان، نە هی
مە ڕۆژهەاڵدی ناوینذا، عەرەب، فارش، کتورد، ئتازەری، دتورک، ئەرمەن، 
ئاعووری و999 هەن، ئەوانتی ئەمەریکتایػ هەر ةەو ات رە ةتوون9 هەر 
ڵەڵک و گەمێتک مەوانە، ڵتاوەنی زمتان و فەرهەنت  و ئتایینی ڵ یتان 

 ەةووە9ةوونە و هەموو دایتەدمەنذییەکی ڵ یان ه
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 و صتپانی و پوردوگتامین ةە وو وە9 زمانیان کرددەەو و صڕی
مە  کتتاری دزێتتو،هەمتتان ن ةە مەصتتیجی9 وو ئایینیتتان کتترد

دتتا  ێ ڕائەفریلیتتا، مەصتتەر و دەواوی نیپتتین یف وضتتیا ینۆ نذیئ
دیارە ، ایەو ئەگەر ع ڕعی اەزائیری نەةو 9 ، کراوەڵوارەوە

مەةەصذم دوا  ،ع ڕعیان کردووە کاەزائیرییەکان ک مەڵێ
 ع ڕعیانە، کە ةە ع ڕعی ن ڤەمتەر ناصراوە و دێیذا صەر

هێنتا، ةەرانتتەر فرانضتییەکان،  کەودن و ئازادییان وەدەصر
مە هەمتتوو  اەزائیریتتان داگیتتر کردةتتوو وصتتاڵ  132کە 

ڵەڵکیتتتتان کردةتتتتووەوە و ان کەنیضتتتتەیەکی ئتتتتاواییەک
دەمەصتتیجییانذ و زمتتانە عەرەةییەکەیتتان دەصتتڕینەوە و 

و مەةەیتن  نانیان دەعتێوانذیفەرهەن ی عەرەةی و ئیضتخمی
مەو ، و دەعت ردەوە ەداد مێغکی ڵەڵکیان دێتکو  ندەةرد

ئێضذا  و ئایین و زمان،  ، وەک فەرهەناەزائیر ةاوەڕەداو،
و ڵەڵکەکەیغتتتتی  دواةتتتووەوەةە دەواوەدتتتی  ،نەمتتتاةوو

کە  ،دوای ئەو هەمتوو صتاڵە ،ئێضتذاظ9 ةووةوونە فرانضی
واڵدانی مەوریتی عەرەةی، اەزائیر و دتوونط و مەوریتث، 

هێغتتذا کاری ەرییتتان مە ک ڵ نیتتامیسو ڕزگاریغتتیان ةتتووە، 
، متێ نط و مەوریتم کتردووەو من گەعذی دو مەصەر ماوە9 

 یکتتتتتتاةرا ،دوو واڵدەمەو غتتتتتتذووو، یاەزائیتتتتتتر نەڕۆ
 ، نتتانفرۆظ، ڵورمتتافرۆظ، هەرچتتی فتترۆظ،ادەفرۆظدەمتت

نتسیکەی مە فرۆع ەیەکی گچتکەدا،  مەصەر عەرەةانەیەک یا
نضتی راةە ف ی دانە و گراو و کین  و پتارە،ژمارەهەموویان، 
ی یئەوە کتتتتتاری ەر! نسانان، ةە عەرەةتتتتتی نایتتتتتندەڵتتتتتێ

 ە9فەرهەن  ە و صڕینەوەی زمان ومێغکغ ردنەو 
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و  ةە دتایتەخ کتورد ڵ متان،و واڵدتانەی الی د  ةیتر مە
مە ةنذەصتتذی ە! ێککارەصتتادةتتسانە چ ، کتتورد ةتتکەوە یوەاڵدتت

ذا، کوردی ةاکوور، زمتان و فەرهەن تی ک ڵ نیامیسمی دورکی
9 دەڵترێذەوە و زازای مە کوردةتوون دوور مەةەین دەةرێتر
، کتوردی کەرکتووک و مووصت  و عتن ال و کوردی فەینی

مەنێو عیراكی عەرەةیذا  ڵورمادوو و ڵانەكی و مەنذەمی و999
، ئێتسدی مە کوردصتذان و زمان و فەرهەن ی دەصتڕدرێذەوە

عیراكتتتێ وەک نتتتاکورد دەژمێتتتردرێن، متتتوڕ و کەڵ تتتوڕ و 
 9مە ئێران مە کورد دادەةڕدرێن هەورامی و مەک و999

 

 سەری مارەکە سەرمایەدارییە
وەی ةەصتتەر ئەفریلتتا و ئاصتتیا و ئەمەریکتتای دەواوی ئە

یەوە یمە صتەرمایەدارهادووە و دەواوی ک ڵ نیامیسو،  الدینذا
ئەوەی متتارکط ةاصتتی  ،صتتەرمایەداری 9صتتەری هەڵتتذاوە

ڕاصتذی  ی وایە، ةەذڕاص ةەو عیکاریی دێذا کردووە، دەکاخ 
ی دەنیتتوەدەوە و ی، هەمتتوو مرۆڤتتایەدةەاڵیەکە و کارەصتتاخ

دەصتتر و مێغتتکی  گردتتووەدەاتتڵەوی هەمتتوو دنیتتای 
کردووە ةەوەی، هیچ ةرییەکتی دیتکە و غی كایه یمرۆڤایەدی

اێ رەوەیەکتتتی صتتتەرمایەداری ةە دتتتایتەخ مە عتتتێوازە 
 ، ةەرەیەکتی دیتکەاتاران ةن کێتک نیومیتراڵیسمەکەیذا نیتیە9

هەرچەنتتذ  ،وخ ةنتت کی ص صیامیضتترگتتهەةتتوو پێیتتان دە
ڕۆژاوای ص صیامیضذیػ نەةوو، ةەاڵو هەر ةاظ ةوو دژی 

 یان مەنتاو یتان، دوانییذنماڕ  ،نەما 9وەصذاةووصەرمایەداری 
9 ااران متاو، کاصتذرۆ، ةتین ةتیننە، مانتذێخ، م گتاةی، نەتة
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چیتتان یهەةتتوون، دەن ێکیتتان هەڵتتذەةڕی، ه كەززافتتی و999
نووزەیەکی مێوە دێتر و ةە کە ئێضذا  ،داکە عوێنێک نەمان9

ی ئەو گڵ ةتتتامیسو و ئیمپریتتتامیسو و یتتتدژایەد عتتتێوازێک
ک ریتتای  ،ئیسمتتی دتتر دەکتتاخ کک مەڵێتتو  ەنیتتومیتراڵیسم

 Kimیونتت  ئتتون)کە، کتتیم کە ئەو کتتوڕە ڵتتڕە ،رەو ةتتاکو 

Jong-un) نیتیە، دیکذتاد رە ةتاظئەو ةاعتە،  9صەرۆکیانە، 
كضتە  ئیمپریامیسمی ڕۆژاواگرین  ئەوەیە دژی  کە،ەیهەرچی

دیتتتتارە ڕۆژاوا و  9كضتتتتە دەکتتتتاخ یػئێتتتتران9 دەکتتتتاخ
وەاڵخ و کەصتتانە  ەاتت ر ی ئەو یتتدژایەدئیمپریتتامیسمیػ، 

 9ئێتران دەکەن و ةتاو کو  ییتدژایەدڕۆژاوا ئێضذاظ  9دەکەن
، مە صتووریا، مە یەمەن، مە ئەوەدا مە ئەفاانضذان، مە عێراق

 !نووە و چی دەکەان کردیچی ک ن  ،
نیتومیتراڵیسو، صەرمایەداری، ئیمپریتامیسو، ک ڵ نیتامیسو، 

ةەرهەو،  وەدەهێنتتتتتتا انەیهەمتتتتتتوو ئەو گڵ ةتتتتتتامیسو، 
 9کتتتتردووە دروصتتتتر یڕۆژهەاڵدناصتتتتیداری ەصتتتتەرمای

صتتتەرمایەداری، گەالنتتتی ای تتتانی صتتتێیەمی ةەو دەردانە 
ةتتردووە، کە ئێضتتذاظ پێیتتانەوە دەدنێتتنەوە و ئێضتتذاظ ةە 

 رئێضذا ڵەڵک دێتئیمپریامیسمی ای انییەوە گرێیان دەداخ9 
  ،مەائتتار مرۆڤذۆصتتذە، واڵدێکتتی کە ةاصتتی صتتوێذ دەکتتاخ، 

 ڕاصتذە انیی دێتذایە،ەر ز و و ئاصوودەیی و ڵ عت  ػیئاصای
ئەمفرێتتتذ  9هەیە غتتتیدری و دیتتتوێکی ةەاڵو پاعتتتخان وایە،
صتتتتااڵنە  ەیئەو  یتتتتان هەیە،(Alfred Nobel)ةێتتتتهوو ن

مە کوردصتتذان ةێتته، وو نی دەةەعتتنەوە، ڵەاڵدتتی ڵەاڵدەکە
ئەو ە9 «نووةێته»یتا ن ةته، متێ ةت  ڵت ی  پێی دەڵێن ن ة 
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و عتتذی  (Dynamite)میتترادین ، کیمیتتاگەر ةتتووە،ةێنەوو نتت
ی دروصتتر کتتردووە، کە هتت ی کتتوژدنی متترۆڤە9 دەكیتتنەوە

ڕۆژاوا، مەگەڵ هەمتتتتوو پێغتتتتکەودن و پێغخضتتتتذنێکی 
ةتتتت  متتتتافی متتتترۆ  و  ذاو ةان ەعتتتتەیەکی مرۆڤتتتتایەدی
 Atom bomb/ Nuclear، ةت متی ئەدت و )مرۆڤذۆصتذی

bombهێنتتاوە و ةەصتتەر مرۆڤتتی ناڕۆژاواییتتذا  (ی ةەرهەو
ڕۆژاوا،  9ن، عاکارەکانیانکە هیرۆعیما و ناگاصاکی کێغاوە،

 هیتتذنەر و م صتت مینی و فرانکتت  و اتت رر ةووعتتی ةەرهەو
دڕنتذەیی و نتامرۆڤی و ، متێ ئەمە ئەوە ناگەیەنێتر، هێناوە

ڕۆژاوا، ةە مەردی و مرۆڤذۆصتتتتتذی و  ینتتتتتااەوانمەردی
هەمتتوو کەش و کوڕەڵاصتتەیی ةتت  ئتتێمە ة مێردرێتتر و 

هەمتتوو عتتذەکانی وەاڵدتتانی مەمەڕ ڵ متتان ةتتێخەوظ و 
فریغذەئاصتتتا ةتتتتن، دەنتتتێ مەةەر ئەوەی ڕۆژهەاڵدتتتتی و 

 ! موصوڵمان و ای انی صێیەمین
وەک  ،و ڕۆژئتتتتاوا خڕۆژهەاڵ  ةە هەمتتتتوو پێوەرێتتتتک،

 ، دروصتترگەمێکی صیاصتتی مە الیەن ڕۆژاواوەدەصتتذەواژە
ةتاش  ،دەدوانرێتررافیتا گزەوی وەک او  9 چون گ یکراون
اڵو ةە ةکرێتتر، ةاعتتوور، ڕۆژهەاڵخ و ڕۆژئتتاوا ةتتاکوور، مە

متترۆ  متترۆڤە، مەو  9رێنمرۆڤەکتتان داةەظ ةکتت رێتترنادوان
مە  ،ری ئەفریلتتتاو یتتتا مە ةاعتتتو  رصتتتەرەوەی صتتتوێذ ةێتتت

مە  یتا رةێت ، مە ةەصترەچتین ویا مە دایخنتذ  رعارەزوور ةێ
چ و  هەر متتترۆڤە رةێتتتدنیتتتا مە هەر عتتتوێنێکی  هاڤانتتتا،
 و ڕەنتت  یەکیتتان نیتتیە، ئەگەر دروصتتر نەکتترێن9ایاوازی
ذی، متتتتێ ایتتتتاوازی ەمێکن ڵ ڕصتتتتک و صروعتتتت، ڕەگەز
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 ئتتایینی و نەدەوەیتتی و فەرهەن تتی و زمتتانی و999 ایتتاوازیی
 .دروصر دەةن و دەکرێن و ةەرگ ڕانیغن

 

 سىىوربەزێىەکان
دیتاردە و دێتس و ڕووداو و هتسر و مترۆ  هەن،  کک مەڵێ
مە صنوورەکان  چون، ةناصرێن صنوورةەزێنوەک  ردەکرێ

ةەو  انوەنتتذیێپ و دەپەڕنەوە و هەمتتوو ڵەڵتتک دەگتترنەوە
مە ئەگەر نموونە  وەک 9پەیذا دەةنکە دیایذا  ،یەیعوێنەوە ن

کە  ی مەصتتتی ،، عیضتتاةکەیتتتن نییەوە صتتەیریئتتای ڕووی
ضتتذین هتتاد دە دونیتتاوە، ئێضتتذا نةتتووە مە ف  ێنێتتکپەیام
پتا، مە ئەورو کەودەی ئەون،عتوێن یەانڵەڵکئەو ەی ینزۆر

 مترۆ  ونیونیار یدووم نسیکەی 9عوێنەکانی درن ئەمریکا و
ةە ڕەچەڵەک   عیضتتتتایەکی :وادە 9ەصتتتتیجینمە ای انتتتتذا م

، وو ات ةە ئتایینڵەڵکی ةێر مەنم)ةیر مجتم( و و  ضذینینف
 ،ةەگتتوێرەی كورئتتان کە دیتتارە مە ڕێتت ەی دایکتتیەوە، چتتون

غتتیان دەڵتتێن کتتوڕی یمەصتتیجییەکان ڵ و  ەیةتتاوکی نیتت
ڵەڵکی چاوعتین  ،مە ژین ەیەکذا پەیذا ةووە ،عیضا ،ایەدڵو 

ڕەعتذاڵەی ةت ری ە و ئەو مرۆڤێکی ا نەةوو ێذد یو ك زەرد
 ،عیضتتا ،ئێضتتذا مە ئەوروپتتا ومانتتان ةتتووە، متتێوەک ئێمە

ئەو ە، ینیتتفنضتتذین ! ئەو عیضتتایەی ەچاوعتتین و كتت زەرد
ڕەن تتی ئەوروپتتایی وەرگردتتووە و ةتتووە ةە اتت رێکی دتترە، 

 ەن،ەخ دەکیکە ةاصتتی مەصتتیجی ئەوروپتتایی،9 ییئەوروپتتا
ن و ئەو دەزانتت انی ڵ یتتیتتةە ه یەخ و مەصتتی ،مەصتتیجی

و  خة  ئەمخو و ئەوالی دەةتا مەصیجییەدەیغی ئەوروپایی
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کی ئەوروپتتتتتاییە، دێیەیمەصتتتتتیج ،ةتتتتتاڵوی دەکتتتتتادەوە
کە صتەرمایەداری دێڕۆژئاواییە، مەصتیجییە یکدێەیمەصیجی
دەکتتادە  ،ژهەاڵدناصتتییتتامیسو و نیتتومیتراڵیسو و ڕۆو ک ڵ ن

یەکضتتانە ةە  ،مەصتتیجییەدێکە :وادە 9دیتتاری و دەةەعتتێذەوە
کە دتتت  ڕەنتتت ە مە  ،ەیک نیتتتدێمەصتتتیجییە 9ک ڵ نیتتتامیسو
 9یا دەیناصیر ةینیودە و ناصیودە، عەنکاوەکەرکووک، مە 

 ی مەصتتیجیم هەةتتوونە،ێمتتن ةتت  ڵتت و گەمێتتک هتتاوڕ 
مەگەڵیانتذا هتادووچ  و دتێکەاڵویم  پێکەوە کارمان کردووە،

ڵەڵکتی  یەکذییەوە نسیک ةووینە، هەمتوو و فرە مە هەةووە
، صتتاکار و ڕەوعتتذتەرز و ةەکەڵتتک ةتتوون چتتاک و مرۆڤتتی

ةەش مەگەڵیانتذا، نەکردووە ةە ایاوازییەک هەصذم هەرگیس 
 ەخصتدتێکەڵ ةە صیا مێرە، ەا رێکی در دەڤەرە، ی ئەو ئەمە
و کەوڵە ڕەگەزپەرصتتتذییەکەی صپیپێضتتتذانی مەةەر  ةتتتووە
، ەدمئیضتخو متونەم  ێنیپەیتام، کریغتنا ةتوودا، 9کردووە

ە و یئێضتتذا ڵەڵتتک هەیە صتتوێذی هەمتتوو صتتنوورةەزێنن9
ە و یو ةتووداییە، صتوێذی ەی، ڵەڵک هەیە صوێذییەکریغنای
مەو ات رە مرۆڤتانە  صتوێذییە و ةەهتائییە و999ڵمانە، و موص

مە هەمتوو  ەةەڵتکمە صتوێذ، نەک هەر مێرە  دیارە ،نزۆریغ
 یریکتتتا و ای تتتان هەن9 ڵەڵکتتتەواڵدتتتانی ئەوروپتتتا و ئەم

مە انە ئەمت هەن9 ، چین و999پاکضذان، مە ئەفریلا ػمەصیجیی
 9نەوەیڕووی ئای
صتذان، و گانذی مە هینذ ،رکرێدە، ەدەوەصوی صیاو ڕ  مە

مە ئەمەریکتای الدتین، گیڤتارا، ، مانذێخ مە ئەفریلای ةاعوور
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پیتتاوێکی  ،گیڤتتاراوەک نمتتوونەی صتتنوورةەزێن ةناصتتین9 
كورةتانی ڵت ی کتردووەدە کە ع ڕع ێری ای تانی ةتوو، 
هەمتوو ةە  ،کەصتێک ةتووە 9هەموو چەوصاوەکانی ای تان

ە، هەموو ای ان مەیتذانێک ةتووە ع ڕع ێڕ ةوو  پێوەرێک
مە نیپیتتنەوە دتتا دەگتتادە دەنسانیتتا و یمە ف ةتت  دێک عتتانی وی9
کتورد و دتورک و عەرەب و  نێو دەگادە  دا ەچینی و ة میڤیاو 

هەیە گیڤتارا ، کێ نهەموو ای ان دەیناصهەمووان،  ،فارش
ڕەنتت ە مە  یتتا ناصتتێر؟ کتتێ وێتتنەی گیڤتتارای نەةینیتتوەەن

 :وادە 9رةەزێننو ماڵەکەیتتذا نەةێتتر؟ ئەمتتانە هەمتتوو صتتنو 
ایتتاوازی  ذامێغتتک ەی مەاندیتتوار و پەرژینتتئەمتتانە ئەو 

ڕۆژئتتاوا و  9نتتاهێڵن، دەکەن صتترو در  ذامەنێتتوان مرۆڤەکانتت
داهێنتتتاوە، کە کارەةتتتای ن، ئەدیضتتت   نتتتاهێڵن9 ڕۆژهەاڵخ
، ، ئ د متیتته، دەرمتتان، چتتاوینکە، ڕادیتت دینیفتت ن ئەوانەی
ەڵتک و صتوودمەنذانەیان ئەو صەدان عذ ەمە ةەک و فڕۆکە

ةت  ئەو کارەیتان دروصر کتردووە، ڵەڵکتانێکن  داهێناوە و
ان یهەموو مرۆڤایەدی ڵسمەدی کردووە و هەموو مرۆڤایەدی

 کردووە9
فی   صتتین  ف (یJean-Paul Sartre)صتتاردرژان پتت ل 

ی ڕووش، یدۆصذ یێڤضتک ی ئەڵمتانی،مارکضکارڵ نضی، راف
ئیتتن فتارش، و نافسی عیرازی یاو و مەوالنای ڕۆمی ەیڵ

نیترۆدای چینتی، پتاوم  کووێنت ی پاةن  ی عەرەب و یعەرەة
هەمتتوو ئەو نووصتتەر و عتتاعیر و فین صتت ف و ، ةرازینتتی

مەو چوارچێتتتوە صتتتنووریان ةەزانتتتذووە و ةیرمەنتتتذانە، 
دەرچتتوون و ةتتوون ةە متتوڵکی  ،دێیتتذا ةتتوونەەی یم کتتاڵی
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یی، ڵتتتوێنەرێکی ئەفریلتتتا، ڤضتتتکیێدۆصذ یمرۆڤتتتایەدی9 
چێت  مە ڵوێنتذنەوەی  کوردێک، الدتین ئەمەریکتاییەک و999

 ةەر، هەموو ئەوانی دیتکەظ و صوودی مێ دەةینێ ێردەةین
هەمتتان عتتێوە9 مە ةتتواری هتتونەردا ةتت  نمتتوونە، عتتومەر 

ةرانتتذۆ، ن م  ر ۆ، متتاۆةەرخ دینیتتر پتتاچین ، ڕ  لاعتتەریف، ئتت
صتذاننی کوةریتک، پیکاصت ، صتنڤادۆر ، رانذین ادتکووێنذین 
مە صتنووری  :وادە 9ئەمتانە ای تانین صەدانی دیکە، دامی و

ی هەموو یه ،هەموو ڵەڵکن یڵ یان چوونەدە دەرێ و هی
یان رانەو ئەو صتتتنو  ،ێکنڵەڵکتتتان انە مرۆڤتتتایەدین9 ئەمتتت

و  ەدیو ڕۆژئتتاوایی ەدتتیری ڕۆژهەاڵدیو ەوە، صتتنو یوەدصتتڕ
 یان نەهێغذووە9ڕۆژهەاڵدناصی

ڵتت ی وایە، ڵتت ی مەو اتت رەیە و  صروعتتذی متترۆ ،
ویەدی و دروصتذی کتردووە، کە و ڵودا ةەو ا رە ڵوڵلانتذ

ی یتةە هو هەموو ای ان  ری هەةێا رە دیذێکی فراوان وةە
و  الیەوە ةە ر، هەمتوو ای تان یەک عتر ةێتڵ ی ةسانێتر

ڵەڵتکە  پێغوو،ئەو ناوانەی  ةێر9 ة  هەموو مرۆ  ای ان
ڵ عەویضتذن و کتاری ، ةاعەکان ةوون، ڵەڵکانێک ةتوون

دیارە  و ة  مرۆڤایەدی صوودةەڵػ ةوون9 ةاعیان کردووە
رەکانیان و ئەوانتتتیػ صتتتنو  ، کەڵەڵکتتتانی ڵتتتراپیػ هەن

،  خپتپت ڵ ، فرانک  ،صذامین ،هیذنەر، نموونە ةەزانذووە، ة 
ئەمتتانە الی  هەمتتوو و999 نەیصتتەدداو نوصتت م صتت مینی،

 ڵەڵکانێکی دزێو و ڵتراپ ،ەی مرۆڤەکانینڵەڵک، الی زۆر
 ەو ات رانە ةتوون9 ةتت مو  کتتوژمرۆڤڕوهتاخ و وپیتاوی د و

ر ةاصتتی هیتتذنە متترۆ ئێضتتذا مە ئەڵمانیتتا عتەرمە  ،نمتوونە
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 ەمە صتتپانیا و ئیذامیتتا عتتەرمم صتت مینی،  وفرانکتت   9خاةکتت
و  ڵراپمە هەموو ئەوروپا ئەو ا رە مرۆڤانە،  9صکردنیاناة

، نەفرەدیتتان متتێ ەنکةتتان غتتیةاصیئەگەر ڵەڵتتک  9دزێتتون
 9ەندەک
 

 ژ سىىور دەبەزێىێت(Leif)لەیف
فینمێکتی  ،دوو صێ هەفذەیەک پێػ ئێضتذا، فینمتێکم ةینتی

مە صاڵی  (SVTکە دەمیڤسی نی صوێذی) مێنذاری ةوو، یدۆک
ة  ڵت ی ةاصی كەعەیەک دەکاخ، کە کردةوویان، دا 2020

متێ ةتاری ە، (Osloو منذاڵی ةاژێڕی ئووصتنوو) ن روێ ییە
ةە نتتتتاوی  مە گونتتتتذێکی صتتتتوێذصتتتتوێذ و کتتتتردووەدە 
(ی Smålandدەڤەری صتتتم النذ )مە  (Hångerهتتت ن ەر)

ةەرپرصتتی ە، (Leifنتتاوی مەیتتف)دەژی9 ڵتتوارێی صتتوێذ، 
دێتن ةت  ةت  ڵوداپەرصتذی ڵەڵک  9یەگونذە ئەوکەنیضەی 

کە  دەگترن، ەو كەعتەیەکەنیضەکەی و دادەنیغن و گوێ م
، دەمەنی نەفذا و ەضووکپیاوێکی ئێضک وەعسیان ة  دەداخ9

 وا 9ةتتردووە صتتاڵی ژیتتانی وەک كەعتتە ةەصتتەر 40و  پێتتن 
دیتارە صتەڵذتوون مە صتوێذ  9پێذەچێر ڕەةەن و صەڵر ةێر

%ی 60ەن ە پذر مە ڕ ، ەی ڵەڵکەکەینزۆر گەمێک ئاصاییە و
ئەو  9 ینةت ێةە دەنت مرۆڤەکان، چ ژن، چ پیتاوی صتوێذی،

 ێیذادئاوەدانییە ةچک مەی،  یا مەو گونذە ،ەوخکپیاوە ةە ڕێک
 رێکتتتذاو مە ژو کە کتتتوڕێکی مەوریتتتتی دەناصتتتێر،  ،یدەژ 

کتتتوڕە داڵتتتذەی  ةێتتتر مەیتتتف پتتتێکەوە دەژیتتتن9 پتتتێم وا
 ک مەک ةە پەنتاةەر و ةواری  مە 9 مەیف،داوەمەوریتییەکەی 
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 9کتار دەکتاخئەوانەی کە دتازە دێتن ةت  صتوێذ،  ذا،غیةیانی
كورئتانیػ  ودەکاخ  و نوێ  ڵمانەو موص کەکوڕە مەوریتییە

و  یەکی پرۆدضتتذانذەمەصتتیجیر، دیتتارە مەیفتتیػ دەڵوێنێتت
ی یە و ڕێتتتتەری ئتتتایینکەنیضتتتەیةەرپرصتتتی كەعتتتەیە و 

گونتتذەکەیە9 ئەو دووە، هەریەکەیتتان دەزانتتن و دەةیتتنن، 
ئەوی دیکەیان چ ن صروودە ئایینییەکانی ڵت ی اێتەاتێ 

و گەن ەعتەیػ  ەوە دادەنیغتن و كضتە دەکەندەکاخ9 پێک
 و صتاڵ و مان  و 9 ڕۆژیەکذی دەکەن دەکەن و پرصیار مە

ف، پتاظ ئەو متاوەیە و پغتکنین و مەی 9دێذەپەڕن دووصاڵ
دتا ڕادەیەک  ە مەگەڵ هاوڕێ مەوریتییەکەیذا،پرصیار و كض

کتتتوڕە مەوتتتریتییەکەیػ،  9عتتتذێکی ال دروصتتتر دەةێتتتر
 پرصتتیاری ال دروصتتر دەةێتتر و ةاصتتی عیضتتای پەیتتام ێن

دەڵتێن  عیضتاییان، :، وادەئێوە ردەڵێو  دەکاخمەیفذا مەگەڵ 
ایە ةت چی مترد؟ دکتوڕی ڵتو  گەرایە، ئەدعیضا کوڕی ڵتو 

مەو ئیتذی ؟ ردەکوژێتةت چی چت ن و ڵودا کتوڕی ڵت ی 
پتترش و ە ندەةتت انەئەمتت 9 هەمتتووةاصتتانەوە ةتت  ةاصتتی دتتر
و مەگەڵ  ذافتتتصتتتەری مەیکەمنەمە ةیرکتتتردنەوە و ڕامتتتان 

 هتتاوژوورە مەوریتییەکەیتتذا ةەردەواو ةیتتروڕا دەگتت ڕنەوە9
ذوانێر عنامێغکی ةەو هسرانەوە صەرگەرو دەةێر و  مەیف،
 وئایینتانی،، هاهاوڕێکتانیهاوواڵدییتانی،  ەکتنم انەةاصئەو 

 کئەو چه پەنجا پیرەژن و پیرەمێتردەی، کە هەمتوو ڕۆژێت
دەةتتنەوە و یەکتتذی دەةیتتنن و ئەمتتیػ  مە کەنیضتتە ڵتتڕ

، ةکتاخ9 مە كضەیان ة  دەکاخ و ئەوانیػ گوێی متێ دەکترن
الوان یا هەر ناچن زیادر هەر پیران دەچنە کەنیضە،  صوێذ،
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صی ةا رناوێرێ ،یا ةە دەگمەن دەچن9 مەیف، هەرچی دەکاخ
مە مێغتکی  9مێغتکی ةکتاخ و مێکتذانەوانەی نێتو ئەو پرش
 روردە دەصت ەورد ،دەڵتوێنێذەوە ،ةەراورد دەکتاخ ،ڵ یذا

و ئین نیتتسی  ةە وەرگێڕانتتی صتتوێذیو دەةتتاخ ةتت  كورئتتان 
 ةتتاوەڕ ةە ئیضتتخومەیتتف  ،متتاوەیەکدەیختتوێنێذەوە9 پتتاظ 

و ةتێتذە  رةڕیاری ڵ ی دەداخ، کە ئایین ة  ڕێ و ردەهێنێ
 عایەدمان فێری دەکاخ ،هاوڕێ مەوریتییەکەیموصوڵمان9 

 ،ڵمانو دەهێنێر و دەةێذە موص ة ێنێر و مەیفیػ عایەدمان
 ،کە چت ن نتوێ  ةکتاخ ،ةەاڵو ئیذی عتذەکانی دتر دەمێنێتر

ە نوێ یػ دەکاخ9 دوادر ةە ڵغکەیی دەصر ةئەگەر ةیکاخ! 
 صتتوێذ اتتێکە  ،ڵومیتتای ئەوە دەکەوێتتذە صتتەری پاعتتذر،

 یةە کتاری ەری 9 ئیتذیةتڕوادە واڵدێکتی ئیضتخمیة ێڵێر و 
ڕۆژێکیتان  دەکتادەوە9 مەوریتثةیتر مە ەکە، یکوڕە مەوریتی

و دوا وەعتتسی ێتتذە کەنیضتتە ەچةڕیتتاری ڵتت ی دەداخ و د
ةتت  نتتایەو  متتن ئیتتذی: ةە ڵەڵتتکەکە دەڵێتترڵتت ی دەداخ و 

ئەو  9كەعتتە دەکەو ەو کەنیضتتەکە ڕادەصتذی فتتاڵنکەنیضتە 
چ  ودتئەی دئە :9 مێتی دەپرصتنذرەنسممەو كەعەیە وەک پنە 

 دەهتێڵم9 اتێو واڵدە ئەمتن ئیذتر دەڕۆو،  :ر؟ دەڵێردەکەی
 :9 دەڵتێندەچتمە مەوریتث :ردەڵێ ر؟ة  کوێ دەڕۆی :دەڵێن

9 ئەوانە نەز دەکەو مە ژیانی ئەوێ :ر؟ دەڵێرة چی دەڕۆی
 ،ةتاش ةکتاخ ر ڕاصذییەکەناوێرێ، مێ هەرگیس رهەموو دەڵێ

 انەدا ناچێتر9ةاصتالی ئەو  ةەڵمان و هتیچ و کە دەةێذە موص
، کە مەیتتف ةە اێ تتری ڵتت ی ئەو كەعتتەیەی ێ،عتتەو ةتت  

وەنذیان ةەو ێکە هەر پ ،و دوو ژنی در دەصذنیغانی دەکاخ
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و  ، ة  ژوورەکەیدێن ة  الی ،هەیە و ةە کڵێضەوە ةاةەدانە
 ڕۆیغتتذنی ةتت  مەوریتتتی یدكتتاوەیەک دەڵتت نەوە و ةتتاةە

ةتتت   اخو ةتتت چی دەڕ دەپرصتتتن، کە  مەگەڵتتتذا دەکەنەوە و
پتێم ڵ عتە مەوێ ةت یم و نەز ةە  :ردەڵێ مەیفمەوریث؟ 

نەز دەکەو واڵدەکە  ئێرە صتاردە و ،ناکەو ، ةەو وەاڵدەئێرە
، متێ ةە هتیچ ة  ڕو و ژیان مە عتوێنێکی دتر ةتتەمە صتەر

ا رێک ڵ  مە كەرەی ئتایین  ڕین و ةتوون ةە موصتوڵمان 
 رد  ئازادیت :نەکانی هیچیان پێ ناکرێر و دەڵێنناداخ9 میوا

ةڕێتک و  ڤ ڵڤت  ێکیئ دت متینو ة  ڵ خ دەزانیتر9 مەیتف، 
ئیتذی هیچتی ، ئاو ةێنە دەصذان ةغ کذێث و انی ڵ ی و 

و  راێ دەهێڵێ صامانێکی هەیەدی، هەموویڵانوو و نییە9 
عتتذەکانی دەدادە ڵەڵتتک و ةڕێکتتی فتتڕێ دەداخ و صتتواری 

پێویضتتذییە دایتەدییەکتتانی دەةێتتر و ڵتت ی ئ دتت متێنەکەی 
دەچێتذە مەوریتث  ەمدتا مەوریتث9 ڵ ی هەڵذەگرێر، داژوا 

مەصتەر  ،مەصتەرەوەی مەوتریتە )دطوان(، کەدەدوان یعار 
مەوێ دەگیرصتێذەوە، دتێکەڵ ةە ژیتانی زەریای ناوەڕاصتر9 

و  ذا دەکەوێتتتتذە كضتتتتەئەوێ دەةێتتتتر و مەگەڵ ڵەڵکتتتت
هتتادوچ ی  9دەةتتنە ناصتتیاویدووکانتتذارەکانی دەنیغتتذی 

دەکاخ و کتاڵو دەکتادە  ەکانی مەوێو نوێ  دەکاخ مسگەوخ 
مەةەر دەکتتاخ، نتتاوی ڵتت ی ، 11)اخةتتح(ەمخةەا و یصتتەر 

                                                           

اەمخةە)اخةتتتح(، پ عتتتاکێکی دتتتایتەدی پیتتتاوانەی مەوتتتریتییە، مە  11
پتتارچەیەکی ةڕێتتک صتتفر و ئەصتتذوورە، کە مە ڵتتوری یتتا مە متتووی 
وعذر)نوعذر( دەڕێضرێر و دەدوورێر و دروصر دەکرێتر9 چەنتذین 
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و ئەوانەی  کت اڵن و گەڕەک 9 ڵەڵکتیة  ئەنمەد ردەگ ڕێ
چتون  ،و نەز ةە دیذاری دەکەن رڵ عیان دەوێ ،دەیتینن

و  وپتتاییە و ئێضتتکی صتتووکە و زۆر صتتادەپیتتاوێکی ئەور 
ئەوە زۆر  ،ڵمانیغتەو موص وڵ  و ئتارامە مەصتەر ةێوەی و 
نتتوێ  وەک ئەوان الی ئەوانەوە9 ئەمە هتتادووە  گتترین ە ةە

، ةەاڵو وردە وردە وعتەی رنازانێت ی عەرەةیزمانو  دەکاخ
ڵەڵکتی  مە ئەوروپتا9 و ةەکتار دەهێنێتر عەرەةی فێر دەةێر

مە ڕۆژهەاڵدناصتتی و و  ةەزێنەئەمەظ صتتنوور  ن9واظ هە
 ەومدیارە دەصک مەةەصر  ،هسرە ڕۆژئاواییە دەصکەوەمەو 

تەر نتتتتەر ئیضتتتخو، ةەرانتتتةەرا ،ەدیتتتذ و هەڵوێضتتتذانەیان
مەوەوە ةتتتتازی داوە و مە صتتتتوێذەوە مەیتتتتف، ڕۆژهەاڵخ، 
هەمتوو مە ، زۆر دوورمەوریتێکتی ة  مەوریث،  ڕۆیغذووە

ئتتایین و  ،زمتتان ،فەرهەنتت  ،اوگرافیتتا یدوور  ،ەکەوەڕووی
الیەنتی دیتکەظ، مەیتف، دتێکەڵ ةەو  کێگەمک مەاڵیەدی و 
 9دەةێر ژین ە نوێیەی

 

                                                                                           

ڕەن ی هەیە9 مە صەرووی هەموو انەکانی دیکەوە، وەک پاڵذ  یتا عەةتا 
عەرەةی:  عێوەی کراصی پیاوانەی ع ڕ)دعذاعە، ةەمەةەر دەکرێر9 مە 

دعذاعح(دایە، داڵراوە، دەنێ الی صەر و منەوە نەةێر، دتا ڵتوارەوەیە 
و کاڵویغتتتی هەیە9 اتتت رێکی دیکەیتتتان هەیە، مە پێغتتتەوە کتتتراوەیە، 
ئەوەیان پێی دەگودرێر صین اب)صن اب(9 مە اەزائیتریػ ا رێتک مەو 

و « املغتتتتتتتاةیح»پ عتتتتتتتاکە هەیە ةە ناوەکتتتتتتتانی كەعغتتتتتتتاةییە 
 «9امترنوش»ةورنووش
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 یەوە جىاوەتیان بە جیاوازییەکاو
ییەکتتتتانی متتتترۆ ، و ڕەن  یڕەگەز  دەواوی ایتتتتاوازییە

ةە متترۆ  الیەن ڵتوداوە  و مە نصروعتتذی ایتاوازی ەمێکی
 انەوە دێتتذە دنیتتاوە، وەمتتێةەو متترۆ  و  نهە :وادە 9دراون

زۆری  واڵخ و و فەرهەنتتتت ن و نەدەوە و یزمتتتان و ئتتتتای
اوگرافیتا و ژین ەیەکتی مترۆ  دێیتذا  ، ەمێکنعذدیکەظ، 

پەیتتذا دەةێتتر و دەژی، كتته مە دوای كتته دەیتتذەنێ، متترۆ  
و دەیتتانتێذێ9 متترۆ  دەکرێتتر ةە اتتوو،  روەریانتتذەگرێ

هەر  موصتتوڵمان، ةەهتتائی، عەرەب، ةەمتتووچ، فینخنتتذی و
و   عذێکی دیکە9 ئەوانەی مرۆ  دەیانتێذێ، ژیان ڕەن ینذتر

دەوڵەمەنذدر و ڕازاوەدر و گەعذر دەکەن، چتون مترۆ  و 
ایاوازییەکانیتانەوە اتوانن و ةوون و ژیتان و ای تان، ةە 

، ةە هتت ی ڵتتراپ ةەکارهێنتتان و نمختتاةن، ئەوانە ؛ڵ عتتن
 مەمترۆ   یەکتذی، پذتری ڵراپ مێکجاڵیتوون و دێنەگەیغذن

 9دوور دەڵەنەوە ذیەکی
ةن ڕێذە ژیان  ەوەةەرینذر مە ڕوان ەیەکی ، ئەگەر مرۆ 

ی ڵ پەرصتذی و متوودتەرزی، ةێتذە و مە چوارچێوەی دەن 
، زمانێتتک، ینێتتکیدەدوانێتتر هەر ةیروةاوەڕێتتک، ئا دەرێ،

هەةێتتر،  ، نەدەوەیەک، ڕەن ێتتک، فەرهەن ێکتتیڕەگەزێتتک
ة ی و هیچ یەکێتک مەو عتذانە  ا ةە هارم نییذیەکذ دەکمە

ڕەن ە ئەوە مە ئاصذی مرۆڤە ئاصتاییەکانذا  کاری دێ نەکەن9
ی اتتوێکردنەوە و یتتةغتتێر و ةکرێتتر، متتێ ه کتتاری ةنەڕەد

 9یەکتتذی، هەوصارةەدەصتتذانی ای تتانن داةڕینتتی متترۆ  مە
دەصتتتذە و نەڵغتتتەی  صیضتتتذمی ای انییتتتان ةە ،ئەوانەن
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ەر دەصتتتتذ ردن ةەصتتتتگردنی، دەنتتتتانەخ دەصذتەصتتتتەردا
ئەو هەناصتتەدانی مرۆڤیغتتذا، دادەڕێتت ن9 صتتەرمایەداری و 

ةت   نکارەصتادو  کە دروصتر کتراون ،هەموو ئیسمانەی در
 مرۆ 9دەةنە ةەاڵ ة  ئەوانەن  ،مرۆڤایەدی

 

 ەۆت،ەڕ ىاسە ەۆتاواییەکان دەکەنەۆت،ەڕ ییاویش کاری 
، هسر و کار و پترۆژەیەک ڕۆژهەاڵدناصی ڕەن ە وا ةسانرێر،

نەڵێتتر  ةتتیکەن،ڵجڵتتی ةتتن و ڕۆژئاواییەکتتان ةێتتر، دەنتتێ 
، ئەو کار و چتاالکی ڕۆژهەاڵدناصی هەرگیس ةەو ا رە نییە!

و پتتترۆژەیەی ڕۆژهەاڵدناصتتتێکی ڕۆژاوایتتتی دەیکتتتاخ، مە 
ػ اێتەاتتێ یالیەن ڕۆژهەاڵدییتتانەوە ڕۆژهەاڵدیغتتذا و مە

ڵوێنتذن ەی مە کوردصذانذا یەک دنیتا زانضتذ ە و  9ردەکرێ
ن ەی زارۆکتان هەن، صتەر ةە واڵدتی ةااڵ و دەنانەخ ڵوێنذ

ةیانی و کەردی دتایتەخ و صتەدان الیەنتی دیتکەن، کە هەر 
یەکەو گرێذراوی واڵدێکە، گرێذراوی زمتان و فەرهەن تێکە، 
دەنیتتا گرێتتذراوی کوردصتتذان و فەرهەن تتی کتتورد و واڵدتتی 

دورکیتا، ریکتا، ە، ئەمةین یتک، فرانضتا ییکوردصذان نییە9 ه
نتاوی  ةەدەیان عوێنی در هەن و  و متنان، ئەڵمانیا، ئین نیس

کتتار دەکەن9 ئەمتتانە ةتتێج ە مەوەی ةتت  ةەچتتکە  ایتتاوازەوە
گەورەکتان کتراونەوە  دەوڵەمەنذ و ةەرپرش و چەدە و دزە

، و ایتتتاوازیی چینتتتایەدی نێتتتوان ڵەڵتتتک كتتتووڵذر دەکەن
ةەعتتتێکی زۆریتتتان، مە پەنتتتای ةارهێنتتتان و فێرکردنتتتذا، 

یەکێکە مە ڵ یان، ەن ی و فەره ەخیةاڵوکردنەوەی مەصیجی
کارە صەرەکییەکانیان9 دیتارە ئەوانەی صتەر ةە دورکیاعتن، 
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ئەوانیػ فەرهەنت  و زمتانی دتورکی و ات رێکی دتایتەدی 
ئیضتتخمی دتتورکی ةتتاڵو دەکەنەوە9 هەمتتوو ئەو دەصتت ە و 
ڵوێنذن انە، ةەو کارەیان، گومان مەنێو ڵەڵکی کوردصذانذا 

زمتتان و  یدەچێتتنن و کتتار ةتت  صتتووککردن و صتتڕینەوە
ذان ةە زمانی ةیانی واڵدی ڵ مان دەکەن9 گرین یفەرهەن ی 

و دەماعاکردنی وەک ةەرزدتر مە زمتانی کتوردی، پەرە پتێ 
دەدەن9 ةیتتری عێوەزارپەرصتتذی، مەنێتتو کتتورددا، ةە نتتاوی 

پتێ دەدرێتر9  یئازادی و یەکضانی و دیمتوکرادییەوە، پەرە
هەوڵ دەدرێتتر ئین نیتتسی، وەک زمتتان، اتتێ ەی زمتتانی 

هەر کورد ڵت ی پەرە ةەوە ذانذاردی کوردی ة رێذەوە و ص
صتت رانی،  ةە هەرچتتی عتتێوەزارە مە کوردصتتذان، ةە ،دەداخ

، دەنتانەخ کرمانجی، زازاکی، هەورامی، کەڵ توڕی و متوڕی
ةنساری ڵ عتناوەدی، زەنت ەنە، متاچ  و  رو ةنوێ رةغکرێ

دۆڵ و گونذ و الپاڵێک ةنووصرێر ةنساری هەر ةڕکە ماڵێکی 
هەةێتتر9 کتتورد ةتت   ةخوێنرێتتر و دەمیڤسیتت ن و ڕۆژنتتامە و

 9داوە ڵ ی، ةە هانذانی ةیانییان، دەردە نەرفی الدینی مێتی
ئەوە و ةەو ئاراصتتذەیە کتتار  ذەرن ةتت هانتت زۆرێتتک هەن

ةە فەرام عتتکردنی نەرفتتی عەرەةتتی و  پێیتتان وایە 9دەکەن
وە ئەوروپادوورکەودنەوە مێی و ةەو نەرفی الدینییە، د  مە 

مە  نةەعتتێکدەةیتتیەوە یتتا دەةیذتتێ9 هەمتتوو ئەوانە  نسیتتک
، کە کتتوردی دەصتتەاڵخ و ةڕێتتک پەیتتامی ڕۆژهەاڵدناصتتی

مێغکغتت راوەی فەریتتکە و فەرڵە صتتەردەو، ه عتتکول و 
   مەةری ڕۆژهەاڵدناصان اێتەاێی دەکەن9
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ذا، کرا، ئەدادورکدەصذی کەمال  ئەوە مە دورکیا و مەصەر
ڤتتاک و واڵدتتی گتت ڕینی نەرفتتی عەرەةتتی ةتت  الدینتتی، مە ا
 وصتاو مە مخ صتەم دیکەظ دەیانەویضر چاوی متێ ةکرێتر9

ی یتنەرفی عەرەةةاصی گ ڕینی  ،ضریمە م )صخمح موصی(
ئەو  مە متنتانعەكه)ص یذ علته( صەعیذ  کردووە ة  الدینی،

زمتانی دەنتانەخ ةاصتی نەدەوەی متنتانی و  و ڕایەی هەةوو
مەنێتو ی، کە مەةەصذی عێوەزاری متنانی ةوو، دەکرد9 یمتنان

، ةە چاومێکەریی ئەدادورک و اەالدەخ ةەدرڵان کوردیغذا،
ةاڵوێسڵتتانەی متتیجەر ن ئێتته و مە پغذیغتتەوە  یکتتاری ەری

ةڕێتتک ڕایەڵەی دیتتکەی  یةە کتتاری ەری و نضتتا مە عتتاوراف
ئەمفتێتی دەرەکی، ةوو ةە ةەعێک مەو پرۆژەیەی الدینانذنی 
ةەو  نکوردی9 ڵەڵکی دیکەظ مەنێو کورددا هەةتوون و هە

و  یەهتتتفیتتم و ەو د :ئاراصتتذەیە کاریتتان کتتردووە و دەکەن
وەهتا  ی، مەوانە ةوون9 ئێضتذاظ زۆرن ئەوانەاەمال نەةەز

ی پتتیةیرکردنەوەیەکیتتان هەیە9 هەمتتوو ئەو دێتتسانە مەمەڕ د
یەوە ةتتت  زمتتتانی کتتتوردی، ةەعتتتێکن مە پەیتتتامی الدینیتتت

ةتتتتتتتنەوە دنەی دەداخ9  ڕۆژهەاڵدناصتتتتتتتی، کە ڕۆژاوا مە
وەهتتتا ةاصتتتێک دەکەن و ئەوە ةە ةتتتاظ و  ،کتتتوردگەمێکی

و  سمەدتتتتی ڕۆژهەاڵدناصتتتتیپێغتتتتکەودن دادەنتتتتێن، ڵ
فەرهەن تی  و زمتان، اڤتاک، گەل ،د  ئامانجەکانی دەکەن9

ػ یدت  ئیتذی ،ةە چاوێکی ڕۆژئاوایتانە ةختوێنیذەوە ،ڵ خ
کتتتتاری ڕۆژهەاڵدناصتتتتی ئەنجتتتتاو دەدەیتتتتر و دتتتت یػ 

ئەو ڕۆژهەاڵدناصە ڕۆژاواییتانە هتیچ  و د ! رڕۆژهەاڵدناصی
 و هەر یەک عذن9 یەنی یەکذانایاوازی
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داگیتتترکەر، کە دەڕۆنە هەر  و یتتتامیسونان وەک ک ڵ  و ئە
 ،مەدتتوپەدی دەکەن و داةەعتتی دەکەن، واڵدێکتتی ئیضتتخمی

پتتتێ  ردەصتتت وەنەدەوەمە ةەصتتتەر نەدەوەدا، یەکەو عتتتر 
 ییتته ةنەمتتادا ، وەک دێتتس و هتتسر، مەکە ةتت  ڵتت ی ،دەکەن
وەک فەمضتتەفە و یتتی، ناصتتی نامیسو، انەدەوەگەر  9ڵ یتتانە
هەڵتذاوە9 مە نەدەوەوە دەچتنە  صەریمە ڕۆژئاواوە دی ری، 
ئتتایین و ئتتایینسا و دتتایفە، موصتتوڵمان و مەصتتیجی و  صتتەر

 و عتی ەئەواتا  999و زەردەعتذی اوو و ئێسدی و یارصتان
، مەوێوە دەچنە صەر نەنەفی و عافی ی و عەمەوی نەنصو 

ی و مامیکی و ئیضماعینی و زەیتذی و وەهتاةی و و نەنتەم
هەوڵ  999و صتتتەمەفی و صتتت فی و نەكغتتتتەنذی و كتتتادری

دەدەن پەرصذ ە ة  هەموو ئەمتانە، پەرصتذ ەی ایتاواز و 
دایتەخ ةە ڵ یان دروصر ةکرێن9 ئایینی زەردەعتذی، کە مە 

کە وەک ة متاوەیی مە کوردصذانذا، یەک دتاکە زەردەعتذی، 
نییە، کەچتی  رئایینەی ة  ةەاێ ماةێ ەوە ئەودایک و ةاوکی

، دروصتتر دەکرێتتر، پەرەی پتتێ دەدرێتتر، ةتتاش دەکرێتتر
و  پەرصتتذ ە و کتت مەڵە و ڕێکختتراوی ةتت  دادەمەزرێنرێتتر

 دەور ڵڕ دەکرێذەوە9 ڵەڵکی مە
وەةەرهێنتتانی پەیتتامی   پیتتذە ةتتةتتوارێکی دیتتکە، کە ةە

ئیتذی  یە9مەهتجە و عتێوەزار ی دێیتذا، ةتواریڕۆژهەاڵدناص
، زازاکتی، هەورامتیةاصی ئەوە دێنتنە گت ڕێ، کە مێرەعذا 
ةەڵتکە هەر یەکێتک  ن،کتوردی نتیعێوەزاری زمانی  موڕی،
9 ئەمە زمتتتتتانێکی صتتتتتەرةەڵ یە، ةتتتتت  ڵتتتتت ی مەوانە

وی پتێ ەڕۆژهەاڵدناصتان دەیڵتێن، متێ کتورد ةت  ڵت ی ةتر 



97 

دەداخ و کتتتاری ةتتت  دەکتتتاخ9 اتتتوو، هەو ئتتتایین و هەو 
دەدەن، کە ڵت   نەدەوەیە، ڕۆژاواییان هانی کوردی ئێتسدی

متێ ئێتسدی ئتایینە و  ةە نەدەوەیەک ة مێرن و کورد نەةتن،
و ة  ڵ یغیان، ةتێج ە  زمانی ئایینەکەعیان دەنێ کوردییە

 ،9 کوردی مغەی ئێسدی ةت  ڵ یتانمە کورد هیچی دی نین
 کورد وەک نەدەوە دەکەن9  ڵ داةڕین مە مەصەر کار

 هسری داةڕان و اوێتوونەوە و وردکتردنەوەی کتورد و
 ن عتتێوەزار و ئتتایین و ئتتایینسا وداةەعتتکردنی ةتت  دەیتتا

ةەهێسکردنی گیانی ئایینسایی، ئتایینی، عتێوەزاری، هت زی، 
ڵێڵەکتتتی، عتتتاری، ةنەمتتتاڵەیی و دەیتتتان ةەزمتتتی دیتتتکە، 

ڕۆژاوا، وەک ئیمپریتتامیسو مە دەواوی ای تتانی  ،ئامتتانجێکە
ی وەهتا کتار و یناڕۆژاواییذا کاری مەصەر دەکاخ9 کتاری ەر

ک، مەصتتەر گەل و واڵخ و اڤتتاک ەمێکی ڵتتودان نەڵغتتەیە
فەرهەن ی ةااڵ و زمانی دت کمە و مرۆڤتی زانتا و زیترەک و 
نەدەوەگەمی ڵودان عارصتذانەدی، گەمێتک کەو دەةێتر، یتا 
هەر ناةێر، مێ ة  کورد، کارەصادە، چون کتورد ةت  ڵت ی، 
دەنێ مە الوازی و ناڕێکوپێکی و ةیانیپەرصذی و ڵ ڵت ری 

ەهێسە و کەچی ة  ڵ یغی مفتر، کتار ةت  ذا ةةێفەرهەن یو 
 دەکاخ9دوانذنەوەی ڵ ی 

 ڕۆژهەاڵدناصان، مە ڕێ ەی دتوێ ینەوە و ڵوێنتذنەوە و
، دەواوی کارەکانی ڵ یان ئەنجاو صیخوڕییەوە وردةینی و

ە ندەچتدەدەن9 ةە وردی کار مەصتەر ئەو ةاةەدتانە دەکەن9 
ک، ةاژێڕێتتتتک، اڤاکێتتتتک، دەیختتتتوێننەوە، وردی گونتتتتذێ
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دەکەنەوە، وەدووی گچکەدرین ایاوازییەکانیانذا دەگەڕێتن 
و زەكی دەکەنەوە9 د  دەماعای دەمیڤسی نەکانی کوردصذان 
ةکە، ةە دەیان عێوەزار هەمان هەواڵ دەڵوێنتذرێذەوە، دت  
کە ةەو ا رە کار ةکەیتر، هەرگیتس نتاةیذە ڵتاوەنی زمتانی 
صتتتذانذاردی ڵتتت خ، ةەڵتتتکە هەرچتتتی عتتتێوەزارخ هەن، 

دەةێذە زمانێکی صذانذارد9 ئەوەی مەمەڕ ڵ متان هەریەکەو 
ئتتاوەز و چوارچێتتوەی ، کتتارێکە مە خدەدا و ڕوو ردەکرێتت
و ڕۆژهەاڵدناصانذا اێتەاێ دەکرێر9  ڕۆژهەاڵدناصی هسری

و  دەیکتتاخ و پەرەی پتتێ دەداخ یڵتت  کتتورد ةتت  ڵەڵکتتی 
و پێغتی  دەصەاڵدێکیػ مەوێ مە کوردصتذان، هانتذەریەدی

کە مە نەڵغتە ڕۆژئتاواییەکە، ةەعتێ دەڵاخ، چون ة  ڵ ی
، دانتتاوەةتت  وێنتتذەرێی ەعتتێکە مەو ئاڕاصتتذەیەی ڕۆژئتتاوا ة

ژیتتن ە مە  ورڵضتتذنەوەی کتتورددو  ةەعتتێکە مە نەڵغتتەی
نەدەوەگەمتتی موصتتوڵمانی  ئیضتتخمییە ڕۆژهەاڵدیتتیەکەی و

، وەک دت 9 مە ئیضخو وورڵضذنەوەی کوردد دەوروةەری و
یە مەنێتوان اوگرافیایەکتر هە کورد، وەک کوردصتذانییەک،

عەرەب، فتتتارش و  :ریتتتڵمانذا دەژیو صتتتو صتتتێ نەدەوەی م
و مەوێ  رهەڵیکەنیت رنادوانید  اوگرافیایەکر هەیە دورک، 

 دامە ناوەڕاصتذی ئەوروپتا رةی ێنیهەڵی ریر و الی ةەیر و 
 9چارەنووصر ئەوێتیە، ێیە، كەدەرخ ئەو ر! د  مەوێیردایتنێی
 9دەواو ،فارشغر یالکە وعەرەب، ئە یەکرال، ەدورک الیەکر
ڵتتاکە9 ئیتتذی  وڵەڵتتکە، مە واڤتتاکە، مە وةەعتتێکی مە دتت 

هەڵواصتین ةە ین و ڵ  ةە ئەوروپتایی زانتین و ڵ  ڵ داةڕ
یسی و الدینانذنی زمانی کوردی و ڵ داةڕین مە نزمانی ئین 
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 ێکتتتتتیةیر  ئەگەرئیضتتتتتخو و فەرهەن تتتتتی ئیضتتتتتخمی، 
صتەرمایەداری یی و ڕۆژاوایتی و ئەوروپاو  اصینڕۆژهەاڵد

ةت  مە یەکتذی ئەو ڵەڵتکە  ؟، چیتیەنەةێترپریامیضذی مئیو 
و   ەمێکمێغتتک ،ەکەایتتاکردنەوەی ەئەم ؟ەوەندوور دەڵترێ

 نتاکتیریو ی ڕو و نا ةە  مان،ڵ یک مەڵ ەمێکی نێو دەصەاڵد
، کە دەکەن ی مەصتەركضەو دازەگەری و عذ ەمی دیکەوە، 

ڕێتتک  و دەکەن ی ڕۆژهەاڵدناصتتانکتتار  ئەوانتتیػ ڕێتتک
 9ڵسمەخ ةەو ةاةەدە دەکەن
 نمتتوونە نتتاوی گەڕەک، عتتار، دێ، گتت ڕینی نتتاو، ةتت 

 عەكاو، یاری ە، ةتاڵچە، کت اڵن و ،، نەڵ عخانەەڵوێنذن 
صەدان عذی دیکە، مە ناوی مێ وویتی کت نی ڵت یەوە، کە 
هەیتووە، ةت  نتاوی نتوێ، کە هتیچ وادتایەکی نیتیە و هتیچ 

اڤتاکی واڵدەوە  پێوەنذێکی ةە مێت وو و ةە فەرهەنت  و ةە
عتتوێن هەةتتووە گتترە، نیتتیە9 ةتتاژێڕی کەالر ةە نمتتوونە وەر 

نەمەی کەریتتم، صەیضتت نە، ە، عەمەومەن :ودتتووەگپێیتتان 
صەینماڵ، ئایغتخنکاو، کوناکونتا، دەڵذەنەڵتذە، ڵڕکونتار، 

 یدەگەڕێتذەوە ةت  نتاای ئەڵماصتنتاوەکەی کە )ڵڕناای
  کەالریتان ئتاوەدان کتردووەدەوە(، دتکادی ڵت ی  کە ،گێ 

، ةپرصتتە ی کەالریمە نەوەیەکتتی ئێضتتذائەو نتتاوانە، ئێضتتذا 
هەرگیس ئەو ناوانە نازانێتر، مە کادێکتذا دەواوی ئەو نتاوانە، 
پێوەنتتذیان ةە مێتت وو و ڕاةتتوردووی ئەو عتتار و ڵتتاک و 

 (Dream Land)النتذڵەڵکەوە هەیە9 ئێضذا مە کەالر، دریم 
 London) و ڵەنتذەن ئتای (Dream Bazarو دریم ةتازاڕ)

Eye)  ڕزگتتتاری، عتتتەهیذان، فەرمتتتانتەران گەڕەکتتتیو ،
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هەن، مە  صتتتەرکەودن، نەورۆز، ڕاپەڕیتتتن، ڕوونتتتاکی و999
هەومێر مەةری، دەیراوە، ڵانەكا، گڵکەنذ، صێذاكان، صەیذاوە، 

(، Sky Towersةاداوە، مەنذکاوە، كەدەوی، صکای دتاوەرز)
 City)(، صتتیذی دتتاوەرزGanjan Life) گەنجتتان الیتتف

Towers) ،(ئیمپتتایەر صتتیذیEmpire City) 999هەن، مە  و
صنێمانی مەةری، كەرەااوا، ئەصجاةەصتپی، کتانی ئاصتکان، 
کەنەکەوە، گونذی ئەڵمانی، چاڤی النذ، ةەڵذیاری، ئاصت ی 

(، گتاردن Dania City) ، ڕامتادا هودێته، دانیتا صتیذیگەظ
یتانە ةەعێک مەو نتاوە نوێ 9هەن و999 (Garden Cityصیذی)

هتتتیچ دایتەدمەنتتتذییەکی  :کذا هەن، وادەمە هەمتتتوو عتتتارێ
عارەکەی دێذا نیتیە9 گەڕەکتی ڕۆعتنتیران هەیە، کە ڕەنت ە 
یەک ڕۆعنتیری دێذا نەةێر، ڵت  ڕۆعتنتیر هەر ئەوە نیتیە 
ین، صتتتەوادی هەةێتتتر و دوو فغتتتە ةکتتتاخ9 نتتتاوی ةەرمتتت

دەیتانی دیتکە مە کوردصتذان  صذ ک  ڵم، پاریط، میخنت  و
نە هەر ةە ئین نیتتتتسی دەةینیتتتتیەوە9 زۆریتتتتنەی ئەو نتتتتاوا

، نەک سمانیتروا دەزانیر مە واڵدێکی ئین نیسی نووصراون، د 
کوردصذانێکی ای انی چوارەو و نەفتذەو9 ڕانتیە، کتراوەدە 
ڕاپەڕیتتتن9 مە گەرمیتتتان نتتتانیەی ڕزگتتتاری هەیە، کە مە 
صەردەمی ةەعضذا ناوی صموود)صمود( ةوو، دیارە نتاوی 

و متتتتتوو عتتتتارێکی دیتتتتتکەظ هەیە9 ئەڕزگتتتتاری مە هە
ڕزگتتارییە، مە ةنەمتتادا و پتتێػ صتتەدان ک نەصتتموود و دازە

ةتتوو و ةەعتتێکی دیکەیغتتی،  «عتتاکەل»ةەعتتێکی صتتاڵ، 
ةوو، ئێضتذا ڕەنت ە دوو  «کنکەی ک زەکوڵ»یا  «ک زەکوڵ»

 کەش نەدۆزیذەوە ئەو ناوە مێ ووییەی مە یاد ةێتر9 اتاران



101 

هەةتتوو، ئێضتتذا ةتتووە ةە نتتانیەی  «کەڵەکتتی یاصتتین ئاوتتا»
پریادی و موصەمخ و نەصیرەکە و ئیمتاو كاصتم و ڵەةاخ9 

دت ڵەفرۆظ و عاعوور و زێوێ و دەپەی مەال عەةتذوڵاڵ و 
 999ەرةێنی و کەنەزەرد وپاعتتتتتاک پری و کەورکەوو، عتتتتت

دەواوی ئەو نتتاوە ک نتتانە دیرۆکێکیتتان هەیە، ةە هەةتتوون9 
دراون، مەگەڵ نەمانیانتذا  کەصێکەوە، ةە ڕووداوێکەوە گرێ

انذا، مێتتتت وو و کەش و ڕووداوەکەظ رام عتتتتکردنیەو ف
 ڕێنەوە و ئیذی نامێنن9دەص

پرۆصێضتتتی صتتتڕینەوەی  ،مەو واڵدەی مەمەڕ ڵ متتتان
فەرهەنتتت  مە گ ڕێتتتذایە، پرۆصێضتتتی  و مێتتت وو، زمتتتان

ڵ صڕینەوە پێڕۆ دەکرێر9 ة  مەةری مەنذەن ئای و صتکای 
دتتاوەرز و دریتتم النتتذ و گونتتذی ئین نیتتسی و ئەڵمتتانی و 
گەڕەکتتتی ڕۆعتتتنتیران و فەرمتتتانتەران، نتتتاوە ک نەکتتتان، 
کەصتتایەدییەکانی ئەو دەڤەرە، ڕووداوەکتتان، مێ ووەکتتان، 

خ ةتذۆزیذەوە، ڵت خ زینذوو ناکرێنەوە، ة  ئەوەی د  ڵت  
پێتتی ڵتت خ  گتتوو نەکەیتتر، ڵتت خ ةناصتتیذەوە، مەصتتەر

ڕەن ە ڵەڵکی ئەمڕۆیی ةێتسی مەو نتاوە ک نتانە ڕاوەصذیر9 
ةێذەوە، ةەاڵو دوڵوا صەینماڵ و صەیض نە اوانن یتا دریتم 
النذ و ڕاپەڕیتن؟ مە کەالردا وەک نمتوونە ةت  داوود ةەگتی 

عیذ و نەمەصەااف و ناای ئەڵماش و مەال مونیەددین 
نەکرێن ةە ناوی ڵوێنتذن ە و صێڕیػ،  مەال ةەگی ااف و
ة  ڕۆما و مەدریذ و نیوی رک ةتتن  ؟ڵ عخانەەةاڵچە و ن

 ەئەو ةیرکردنەوەیە، ئەو ناو  ةە ناوی ئەو عوێنانە؟ دەواوی
دەدەن، هەمتوو ةە  وڕو مەوێ ئەو ناوگ ڕینانە، کە نوێیانە، 
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ڵوێنتذنەوە کتخو و صەرمایەداری و ةتازاڕ و ڕی یکاری ەری
 و عتتت ردنەوەی وەەصتتتڕیندەدەن و دەةتتتنە هتتت ی  ڕوو

 9یەیڕۆژهەاڵدناصت، کە ڕێتک اێتەاێکردنتی پەیتامی مێغک
ڕۆژئتاواییە ةت  ڕۆژهەاڵخ و  ، ةیرکردنەوەیەکیوەها کارێک

ةە چتتتتاوێکی  عەكڵتتتتی ڕۆژهەاڵخڵوێنتتتتذنەوەیەکە ةتتتت  
 ڕۆژئاواییانە9

9 ی مەصتەرەەکی گەورەیمەدرصتی، ئێضذا زمانی کتوردی
ةە زمتتتانی  ،ەوەن ە کتتتراوەضتتتذو زان ڵوێنتتتذن ەان دەیتتت

ةە زمتتانی  ڵوێنتتذن ە، کە ە نێدر دەنێتتر ڵ منتتذا 9ئین نیتتسین
رێتتتر9 دایتتتک و ةتتتاوک، ةەوەی دەڵوێندێیتتتذا ئین نیتتتسی 

و کتتوردی نازانێتتر،  رزارۆکەکەیتتان، ةە ئین نیتتسی دەدوێتت
، منتذاڵەکەیان، کە ةە ئین نیتسی، پێیان وایەعانازی دەکەن9 

ئین نیتس یتا دەةێتذە فرانضی یا ئەڵمتانی كضتەی کترد، ئیتذی 
راةتتتت  » ن:عەرەب دەڵتتتتێ، هەرگیتتتتس ناةێتتتتر! ئەوروپتتتایی
ف یلنتر » ، دەڵتێن:وادە: موصذەنینی چتوارەو ،«اممضذجیخخ

وادە: ، «لن اممضتذجیه سخستتح، اماتتول وام نلتتا  وامختته امتتوفي
ذەنیه صێیانە، دێو و كەكنەش و ةاوەڕو ةەوە هێنا، کە موص
ئەوەی ئەو زارۆکە مەو ژیتتن ە و  :دۆصتتذی ئەمەکتتذار9 وادە

اوگرافیتتتا و فەرهەنتتت ەی ڵ یتتتذا ةتێتتتذە ئین نیتتتس، ئەوە 
ە! هەرگیتتس ناةێتتر9 منتتذاڵی ةیتتانی، مە موصتتذەنینی چتتوارەم

 ،رپتتێ دەگودرێتت هەر صەرڕەعتتیئەوروپتتا دێتتذە دنیتتاوە، 
 عێوەی ڕوڵضاری ، ڕەن ی پێضذی،ەکەی، پاعناوەکەیناو 

 هێغذا وەک ایاواز دەماعا دەکرێتر9ة ی دەةێر ةە کێغە، 
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نی ةیتتانی، نتتاوی ةیتتانی، دتت  صتتڕینەوەی ڵتت خ و متتاةە ز 
 ڵ خ و مێ ووی ڵ خ ئەنجاو دەدەیر9فەرهەن ی 

دتت  دەدوانیتتر، مە هەمتتوو ةاعتتی و پێغتتکەودنەکانی 
ەرچتتتی ڕۆژاوا، مە هتتتونەر و زانضتتتر و دەکن متتت گی و ه

مەةە ةە  کەڵکە وەری رێر، متێە، ئەوەی ةەةوارەکانی دیکەی
ڵ   9ی ڕۆژئاوایئامرازێک ة  پەرەپێذانی صیاصەدی داگیرکار

صتتتەرةازییەکەی  ەئێضتتتذا دتتتا ڕادەیەک الیەن یداگیرکتتتاری
ئتتاوەز، ی مێغتتک، کردنتتداگیر داگیرکتتاریی ئێضتتذا  9نەمتتاوە

دتتتت   9ێذەوەدر دتتتت  دەصتتتتڕ  یکەصتتتتایەدی وە فەرهەنتتتت 
ئەو هەرچتی دایتەدمەنتذییەکی  9دەدوێنرێیذەوە مەنێتو ئەودا

 مە، ڵ دە، کە کەڵەکەةووی هەزاران صاڵی ة ماوەییە ة  دت 
ینەکەخ، ئتتتایواڵدەکەخ، ڵتتتاکەکەخ،  9دەڵتتتاخ خچتتتاو ةەر 

مێتتت ووەکەخ، اڤتتتاکەکەخ، فەرهەنتتت ەکەخ، زمتتتانەکەخ، 
 خةەرچاو صووک دەکاخ و دەڵتاخ9 هانتر دەدا هەمووخ مە

ئەو دەزانێتر، ڵ خ، چون ةکەیر ةە زمانی زمانی ئین نیسی 
ەیاڵ و ئتاوەز و هەمتوو مێ وو و فەرهەن  و ڵ :زمان وادە

نەمتا،  و دت  کە زمتانەکەی ڵت خ الواز ةتوو 9عذێکی دیکە
ئیذی د  مە ڵ خ، کە ةەرهەمی هەزاران صتاڵەی فەرهەنت  
و اڤاک و مێ وویەکی، نتام  دەةێتر و ڵت خ ناناصتیذەوە9 

زاران هە ةەزمانی کوردی و عەرەةیر، مەکن دزێتو دەکتاخ9 
، کە ةاصتی نئێضذا عەرەةی نتازانن، گەنجی الی ڵ مان هە

الیتتە کەی زمتانە  ردەڵێت ،ی مەگەڵذا دەکەیتریعەرەةزمانی 
مەمەڕ نتاکتیر و ڵوێنتذەواری و ئەوە چییە؟ ة  کەصێکی ڕو 

یەکی زۆر یماصێک پێم وایە ێر،ئەگەر عەرەةی نەزان ڵ مان،
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عەرەةتتی، ە کوردصتتذان، زمتتانی م ،گەورەیە9 ةە متتن ةتتووایە
دا ڵوێنتتذن ەصتتێ زمتتانەکەو مە  و فارصتتی، هەر دتتورکی

مە دوای  یةە منتتذاڵ هەر 9نەوەڵوێنتتذدەڵضتتذنە ةەرنتتامەی 
دتا گەورە  ،ختوێننایە ةیو صتەرەدایی، دەةتو  پ می صتێیەمی

 یان دەصر پێ ةکتردایەیذا ئین نیسیدەةوون، دوادر مە ناوەنذ
 اا فرانضی و صپانی و ئەڵمانی و ڕووصی و چینی وو و ئە

 ذا ةکردایە9یانةەصەر ةویضذایە، انیهەر زمانێکی دیکە
یەوە یەکضتەر ةە ئین نیتسی یمە منتذاڵئەوەی ئێضذا هەر 

ئەو زارۆکە مێغکی  9، هەڵەیەکی گەورەیەکاخدەدەصر پێ 
ئین نیتسی،  یگت رانیئیتذی  9دەةێذە ئەوەف رماخ دەکرێر و 

م صیلای ئین نیسی، وێنەی ئین نیسی، ئەکتذەری ئین نیتسی، 
عتتی ری ئین نیتتسی، چیرۆکتتی ئین نیتتسی، فینمتی ئین نیتتسی، 

مێتت ووی ئین نیتتس، فەرهەن تتی ئین نیتتسی، دەنتتانەخ وازی و 
وەرزظ و ڵتت راک و اتته و گتتاڵذە و نتتوکذەی ئین نیتتسی و 

 ە ةنتاڵە و هەمتوونەموو عتذێکی ئین نیتسی ةت  ئەو دەةته
وەها ةاصێک دەمانتتادەوە ةت   عذێکی ڵ ی مێ ةسر دەةێر9

 پرصی ناصنامە9
 

 ی واسىامەیفرەیە 
ئەمتتتتتین مەعنتتتتتووف)لمین م نتتتتتوف(، نووصتتتتتەر و 

مە فرانضتتتا دەژی و  ،ناصتتتراوی عەرەةەڕۆماننووصتتتێکی 
انێتر مترۆ  دەدو  پێتی وایە ک مەڵێک کذێتث و دێتسی هەن،
ئتێمە ئەگەر  ،وەک نمتوونە 9ڵاوەنی ک مەڵێک ناصنامە ةێر

 ةاش مە کەصێکی کورد ةکەین، وەهتا کەصتێک دەدوانێتر مە
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ئاصتتتیایی، عیراكتتتی،  :هەمتتتوو ئەمتتتانە ةێتتتر یەک کادتتتذا
، (ةێر)عی ە یا صوننە ڵمانو موصئەگەر ، کوردکوردصذانی، 

، مەصتتتیجی(، ئێتتتسدی، یارصتتتانئەگەر ناموصتتتوڵمان ةێر)
 ،کوردیزمتتانسانین)، مكاصتت ئیمتتاو گەڕەکتتیکەرکتتووکی، 
، ئین نیتتسیزمتتانی در)  رةێتت (، ڕەنتت عەرەةتتی ،دورکمتتانی
دانیغتتذووی صتتوێذ، ژیتتان مە مە هەنتتذەران ، و999( فرانضتتی

صذ ک  ڵم، کارگەر مە ک مپانیای ڤ ڵڤت ، ئەنتذامی نیسةتی 
گرۆیەکتتی ی گتتا، هەواداری فەمضتتەفەی  ةەعتتذار مەژیتن ە، 

دتان اڵ ژەنذنی کەمان، صەرصاو ةە ز ، ئارەزووی ةوون ەرایی
و ئەمتتانە هەمتتوو  9دەیتتان عتتذی دیتتکە و هیمتت ڤیچئیترا

دەن تا ئەوە  ئەو 9ئەو کتوردەناصتنامە ةت  فرەدریػ، دەةنە 
و کتاردەکە  یەمە گیرفانتذا ی(IDکتاردێکی ناصتنامە)کە  ،نییە
 ئەو9 نەڵێتتر، واڵدێکتتی دتتر یتتا هەر ،عێراكتتی ردەڵێتت یپێتت

هەر یەک دانە مەو  و مە هەیە یناصتتتتتتتنامە کک مەڵێتتتتتتت
مەگەڵ چەنتتذین مرۆڤتتی دیتتکەدا هاوةەعتتە و  ،ەداانناصتتنام
دتتێکەڵ هەمتتوو انە و ناصتتنامئە ردەکرێتت دەگتترێذەوە9 یەک
ةە ةتوونە ڵتاوەنی ئەو  ر9ێتری ةوەر  مێ انو صوودی نةکرێ

هەمتتوو ناصتتنامانە، ةتتازنەی مرۆڤتتتوونی متتر ، ةتتازنە 
اڤتتتتتاکییەکەی فراوانذتتتتتتر و ةەرینذتتتتتتر دەةێتتتتتتر9 ئەو 

ناصتنامەیەکی و صتوودوەرگردن مە هەمتو  ةەرینتوونەوەیە،
نتتتوێ، کە ڕەنتتت ە ئەو متتترۆڤە مە ژیتتتن ەکەی ڵتتت یەوە 
وەدەصذی نەهێناةێر و ڕەن ە مە ڕۆژاواوە پێی گەیغتذتێر، 

هێسێکتتتی زیتتتادرە9 وەهتتتا ةەهرەمەنتتتذییەک، ە و ةاعتتتییەک
کەصتتتیەدی و ناصتتتنامە و دایتەدمەنتتتذییەکانی ئەو متتترۆڤە 
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کوردصتذانییە کەرکتووکییە، دەکتادە نەک هەر  ڕۆژهەاڵدییە
، ئیتذی یچوونی دایتەدمەنذیی ڵت  نەدان و مەنێو نەصذدەمە

، مە زمان و مێ وو و فەرهەن ەوە ةی رە دتا عتذەکانی دیتکە
ةەڵتتتتکە پەرەپێتتتتذان و گەعتتتتەپێذانی هتتتتسر و دیتتتتذ و 

 9ای انتینییەکانی ةەرەو ئاص یەکی گەعذر و ڕوونذر
مەمەر  و گەن ەعە، ةاش و نووصینچەنذ دوێ ینەوە و 

دەچنە چوارچێوەی یان هەموو، ةکەینوە ةکرێر و ناصنامە
9 و ڵتت یەدی مە ناصتتنامە ەوەو داک کیکردنمتتان داکتت کیکردن

، کەمەپوورەکتتتان چەصتتتپاو و ینئەگەر مەو ةتتتاوەڕەدا ةتتت
نەگتتت ڕن و ناصتتتنامەکان هەر وەک ڵ یتتتان دەمێنتتتنەوە، 
ئەودەمتتی مێتت وو نامێنێتتر و متترۆ  نادوانێتتر مێتت وو 

 کەکردنتتیو کەڵە ةنووصتتێر، مێتت وو دەةێتتذە نووصتتینەوە
 عذ ەمێکی واكی ی، کە ڕوویان داوە و ڕوو دەدەن9

 

 سەرمایەداری و ئاماوجەکاوی
ڕووةەڕووی دتتتترش و  ی،یئەوەی زۆریتتتتنەی مرۆڤتتتتایەد

هەژاری و اەنتتتتتت  و نائتتتتتتارامی و چتتتتتتاوەڕوانکردنی 
ی ای انییە، یداهادوویەکی دژوار کردووەدەوە، صەرمایەدار
ام ەکتانی کە ةووەدە صیضذمێکی کت مەاڵیەدی و هەمتوو 

 یی گردووەدەوە9 ئەمڕۆ ای ان ةە دەصتذیژیان و مرۆڤایەد
چەنذ دانە صەرمایەدارەوەیە و ئەوانتن، وردەکتاریی ژیتانی 

ئەوانتتن مرۆڤتتایەدی دەنتتانەخ داکەکتتانیػ دیتتاری دەکەن9 
9 رئاراصذە دەکەن، ةەرەو ئەو الیەی ة  ڵ یتان گەرەکیانتێت
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 مە نتتاو پێتتن متترۆ  دەدوانێتتر وەک نمتتوونە ئامتتاژە ةە 
 دەوڵەمەنذرین صەرمایەدارانی ای ان ةکاخ:

(ی فرانضتی، ایتف Bernard Arnaultر)ڵتةێرنارد ئارن  
 Bill(ی ئەمەریکتایی، ةیت  گەیتذط)Jeff Bezosةیتسۆش)

Gates(ی ئەمەریکتتتتتتتایی، وۆرن ةەفەرخ)Warren 

Buffett(ی ئەمەریکتتتایی، متتتارک زۆککەرةێتتترگ)Mark 

Zuckerberg پێنجیتتتتتانەوە (ی ئەمەریکتتتتتایی، کە ةە هەر
مینیتتتارد دۆالرن9 ئەمە ةتتتێج ە مە  515  پذتتتر مە ڵتتتاوەنی

ڵێسانتتتتتتتتی ( و Rothschildڕۆدچیڵتتتتتتتتذ )ڵێسانتتتتتتتتی 
و ڵێسانتتتی اتتت رر صتتت رۆش  (Rockefellerڕۆکیفتتتینەر)

(George Sorosکە ،)  مە ةانک و پێغەصازی و صیاصەدذا
ازیان ةەصتتەر ڕۆڵتتی کتتاری ەر و ةڕیتتاردەر و چارەنووصضتت

 مرۆڤایەدییەوە هەیە9

و پتارە و صتامان و كتازان ،  ەدماد ،صەرمایەداریمەکن 
9 مرۆڤتی ئەوانە ئامانجن نەک ئامراز و ذرینن مە ژیانذاگرین 

خ صەرمایەدار و دەوڵەمەنذ، ئینذیمای ئایینی، نەدەوەیی، واڵ 
صتتەیری ئەو دتت   9و ڵتتاک و زۆری دیکەیغتتی نامێنێتتر

ای تان ةتکە، کە هەمتوو  زل و زەةەالنتانەیصەرمایەدارە 
دنیایتان داگیتتر کتتردووە و هەمتتوو دنیتتا ةە متتوڵکی ڵ یتتان 

ةتت یەظ ةتت  پذتتر ڕامکردنتتی ڵەڵکتتی دەرێتتی  دەزانتتن، هەر
ی ای تتانی و هتتسری ڕۆژاوایتتی، یصیضتتذمی صتتەرمایەدار

ز و فەرهەن تی هەمیغە وەدووی ڵەفەکردنی دەن ی ایاوا
و هەمتتوو  دەیانەوێتتر ڵ یتتان ةتتن 9ایتتاواز و ئەوانەوەن
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هەر ئەوانیػ هانتذەری  9ی ان ةە یەک ڕەن ، ڕەن  ةکەنا
 پرۆژەی ڕۆژهەاڵدناصی و صڕینەوەی فەرهەن ە الوازەکتان

مەنێتتو یەک دانە فەرهەن تتی زەةەالنتتی  نانو دوانتتذنەوەی
ڕۆژاواییتتذا یتتا ڕاصتتذذر ئەمەریکاییتتذا و ئەمەریکاییانتتذنی 

، ةە مرۆڤتتتتایەدی و مەنێوێغتتتتیانذا ای تتتتانی ئیضتتتتخمی
 کوردیغەوە9

یتتانە، وکردو ان ڕۆژهەاڵدناصتتی و ڕۆژهەاڵدناصتت ەوەیئ
زۆر زانایتتانە و ورد و ةە کتتاوەڵ  ئەنجامیتتان داوە، ئەوان 

 هەمتتوو عتتذێکی واڵدتتانی ئتتێمەوە9  وانیاونەدە ةنجوةنتتو چتت
عارەزای ةە ا رێک  ەڕۆژهەاڵدناش، کەصێکەکی ئەوروپایی

و متن دت   ،ةاعتذرو متن مە دت   رڕۆژهەاڵدە، ةاوەڕخ هەةێ
 رهەر دەڵێیتت 9ایەذمەنتتاو مێغتتکمان ردەڵێیتتهەر دەناصتتێر، 
ئێمەی مەدوپەخ و مێغکی  ڵوێنذۆدەوە انە ئێمەییئەناد می

یەوە و ووەدە نێتو هەمتوو كتوژةن و عتانەیەکچکردووە و 
کە دەکەوێتذە نێتو ئەو  9وردی کتردۆدەوە و ەو گەیغذو مێی 

اڤاکتتانەی مەمەڕ ڵ متتان، ئەوە هتتیچ مە ئایینەوە)ئیضتتخو، 
ارصانی، ئێسدی، زەردەعذی، ةەهتائی و99( مەصیجی، اوو، ی

دەصتتر پتتێ دەکتتاخ، ئەواتتا دەچێتتذە صتتەر نەدەوە)کتتورد، 
عەرەب، فارش، دورک، ئەرمەن و999(، دوادر دێذە صەر ئایینسا 
و مەزهەب)صتتوونە، عتتی ە، متتامیکی، عتتافی ی، نەنەفتتی، 
كتتتادری، نەكغتتتتەنذی و999(، ئەواتتتا هتتت ز و ڵێ )اتتتاف، 

999(، پاعتان ةاصتی ئەوەخ زەن ەنە، ڵ عتناو، هەمەوەنتذ و
یتتا  ردەگریت ردەصتت مەگەڵتذا دەکتتاخ دت  کە نتتوێ  دەکەیتر

، ئەواتتا ةاصتتی عتتێوەزار دێنێتتذە دەصتتذر عتت ڕ دەکەیەوە
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و ئەوی دی  «ةت » ردەڵێت ئەو و «مت »ر یتدت  دەڵێ گ ڕێ،
دەدەنەوە9 ئەمە  کێتهەمتوو ئەمتانە م ئیذی ، «چما»ر دەڵێ

 ،ةت  کتوردنەک دەنیتا ة  ا ری کارەکەیان،  وەک پێوەرێک
 9دتتایتەخ عەرەب ةتت  دەواوی  واڵدتتانی ئیضتتخمی ةە ەةەڵتتک

عەرەةتتذا نانەدتتانی نڕادەیەک  کێغتتەیان مەگەڵ می ئەمتتان دتتا
 ،کەمذرە، هەیانە دورکیایتان پتێ ةاعتە، ئێرانیتان پتێ ڵتراپە

ان ةە غتیناوەکەی ئێتران، ،ج ە مە صیاصتەخێة مەةەر ئەوەی
ڕۆژاوا و ! ئامتتانجی ی ئێتترانیە، ک متتاری ئیضتتخمیدڵ نیتت

ی ای تتتانی و ڕۆژهەاڵدناصتتتان و دەنتتتانەخ یصتتتەرمایەدار
ی دتت یە، نەوەکتتردورد ڕۆژاوازەدەکتتانی مەمەڕ ڵ یغتتمان، 

وردکتتتردنەوەی هەمتتتوو ةتتتوون و مێتتت وو و ةتتتاوەڕ و 
 مە ئەوەی هەدە هتێڵن،ەهیچتر پتێ نفەرهەن ذە9 دەیانەوێر 

کی و کەن، صتو ةت تەهایێضڕنەوە، ةێتایەخ و ةةیپێػ چاوخ 
ةە گتتوێی ڕۆژهەاڵدناصتتی  ،پتتوڵذەی پەیتتامێکەئەوە  9کەنةتت

 ذاخ9یڕۆژهەاڵدی ئیضخمیذا دە
 

دەسیتەگەلێکی ئیسیامی لە شێىازی کاری ،ەوذێک گرۆ و 
 ەۆتاوادا

ئیضتتخمی صیاصتتی، مە ڕۆژگتتاری ئەمتتڕۆدا، دەصتتذەواژەی 
ئیضخم ەرایی و ئیضخمیسو، مە ئاڵاودەی ڕۆژاواییانتذا زۆر 

دەواوی ئەوانە دەصتتتتذەواژەگەمێکن  9رێنذدەةیضتتتتاتتتتار 
ئیتتذی م گی ەمێکی صیاصتتییەوە، کە گتترۆ و  پێوەنتتذدار ةە

دەصتتذە دونتتذاژۆکانی نێتتو ای تتانی ئیضتتخمی و پەموپتت  و 
ةاڵەکانیان مە دەرێی ای انی ئیضخمی و مەنێو دڵی ئەوروپا 
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مەنێتتو  مە چەمکەکتتانی عتتەری ەخ و ای تتاد و999، و ڕۆژاوا
ذەهێنن و ةە انتتذەگرن و دەریانتتیدەكە ئیضتتخمییەکانذا وەر

دەدەنەوە و  انمێکیتتتخوێننەوە و اندەیتتتاتتت رێکی دیتتتکە 
پتتتێ دەدەن، ةتتت  وەدی ێنتتتانی ئامتتتانجە  انعتتتەرعییەدی

ڕۆژاواییتتان وەهتتا کتتار و دیتتذێک، صیاصتتییەکانی ڵ یتتان9 
، ئیضتخو، ئەمتڕۆ ةێر پێیان وادەڵادە صەر ئەو ڕایەی، کە 

ۆرەوە مەنێتتوان مە دەواوی ای انتتذا، ةە هتت ی ایتتاوازیی ز 
مە كەیرانتتذا  ،ڕەوخ و ةتتاڵە ةونیتتادگەرایی و دونذاژۆکانیتتذا

دەنت   هسرمەنذانی ای انی ئیضتخمی و ئەوانەی ةە دەژی9
ئیضخمەوە دێن، دەةوو ة  ڵ یان، پێػ ڕۆژاواییان درکیان 

 ،ضخمی ڕادیکاڵ یا ڕادیکتاڵیسمی ئیضتخمیةەوە کردةا، کە ئی
و و ةە ةچتووکذرین  ەریدەةێذە دیاردەیەکی ای تان کادێک 

کە ئەوە نیغانەی ئەوەیە،  ،ةێتەهادرین دەنەددا هەڵذەچێر
و  منمخنێتی مەزهەةتی 9ئیضخو مە کێغە و كەیرانێکذا دەژی

، نەةتوونی ئەوی دی یاەن تی نێوڵت یی، دژایەدیت دائیفی،
یەکتتذەن ی، نەڵوێنتتذنەوەی دروصتتر ةتت  پێغتت ادەکان و 

، پێک، هەموو ئەوانەذداصەی گەڕانەوە ة  ڕاةوردوو و دەص
مە وەاڵد ەل و اڤاک ەمێکی عکضتذخواردوودا، کە ةتاش مە 
ئیضخو دەکەن و ةاش مە عەری ەخ و دەصەاڵدی ئیضتخمی 
دەکەن و کە هسری ئیضخمی نەیذوانیوە کێغەکانی ای انی 
ئیضخمی چارەصەر ةکاخ یتا ڵت ی نتوێ ةکتادەوە و وزە و 

هەمتتوو  ،تەڵغتتێردیتتذیکی نتتوێ ةە ژیتتانی موصتتوڵمانان ة
و  ةەردا دەکەن دەدەن و گیتانی ةەةەو كەیرانە  هێس ئەوانە،
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ڕۆژاوا و ڕۆژاوایەدتتی و ئیمپریتتامیسو و ڵتت  الواز و پذتتر 
  صەرمایەداری ةەصەر ای انی ئیضخمیذا زاڵ دەکەن9

 

 وشە دوا
ی مەمەڕ و عتتارەزا ڕکتتارا و پضتتپ  انیدتتوێ ەر  زۆرێتتک مە

ئیضتتخو مە ئەوروپتتا و ئەمەریکتتا، هەمتتوو ژیتتانی ڵ یتتان 
دوێ ینەوە مە ئیضخمذا دەکەن، ةەاڵو هەمیغە وەک ئایین و 

پێیتان صتەڵذە کە نادوانن و فەرهەن ێک دەماعای دەکەن، 
ئەو  9نصەرصتتاو ةتتپێتتی وێتتر یتتا دەنتتانەخ ڵ عتتیان ة
ڕوون و ڵویتتتا مە ای تتتانتینی و هتتتسری  ە،ةیرکتتتردنەوەی

عیذ هتیچ گومتانی ئیتذوارد صتەناصانذا دەةینرێر9 ڕۆژهەاڵد
دەرةڕینتتتتی ڕق و  ،ڕۆژهەاڵدناصتتتتی» مەوەدا نیتتتتیە، کە:

، کەچتتی «کینەیەکتتی صروعتتذی و ڵ ڕصتتکییە مە ئیضتتخو
ڵەڵکی ڕۆژهەاڵخ و ای تانی ئیضتخمی، هێغتذا مە پتێ ەی 
صەرصامتوون و ڵ ةەکەمسانی و عاگردیەدییەوە دەنت ڕنە 

هتتتسری مە  ڕۆژاوازەدەیتتتیە!ڕۆژاوا، کە ئەوە ةتتت  ڵتتت ی، 
فت  نڵیتر امنتاش متن » :ردەڵێت ،هەیە ةنەمتایەکذا یئیضخم
 ذیئیتت ن9ەکانیتتانةەکەڵک ،وادە: ةاعتتذرین متترۆ  ،«امنتتاش

، مەصتتەر صتتەر ،ەةاعتت ةتت  مرۆڤتتایەدی و ئەوەی ةەکەڵتتکە
نەفرەدی ی نەگەرەکە، یو ڵێری مرۆڤایەد ەکەڵکةێ یغیئەوە

مەو نتای ةکتاخ9 و دەفرودو  و ی ةتتاخێتو ا مەندڵتو مێ ةێر و 
، ةنەمتتا و ه کتتاری صتتەرمایەداریصیضتتذمی صتتەردەمەدا، 

ای تانی مەنێتوان هەر ئەویغتە  مرۆڤتایەدییە و یةەدةەڵذی
ێکتتی و ڕۆژهەاڵد یەکتتی دیرودەصتتەل و دەوڵەمەنتتذڕۆژاوا
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داةەظ  ةرصتتتی و الخ و پاعتتتک  و گرێتتتذراوی ڕۆژاوادا،
و  ووەدە ةنەمتتای ڕۆژهەاڵدناصتتیةتت ظکە ئەوە، کتتردووە

 و ةێکەڵکمەو  9 صەرمایەداری،هەموو نەهامەدییەکانی دیکە
صیضتتذمێکی دیتتکەی و چەنتتذ ڵێرادتتر ةڕمێتتر ڵراپتتانەیە، 

ة تترێذەوە،  ، اتتێ ەیو دادپەروەر و ژین ەدۆصتتر انەمرۆڤتت
 دەگادە کەناری ئارامی9زوودر مرۆ  

 

*         *          * 
 

صتتوودو مەو صتتەرچاوانەی  ،ةتت  ئامتتادەکردنی ئەو ةتتاةەدە
 ڵوارەوە وەرگردووە:

ص یذ، إدوارد، اإلصذغراق، نلنە إمتی ام رةیتح کمتال لةتو  19
 -دیث، مٶصضح األةجاز ام رةیح، امطت ح امراة تح، ةیتروخ

 19959متنان، 

ص یذ، إدوارد، د لیتاخ عنی اإلصذغراق، درامح ودجریتر  29
صتجي نذیذي، اممٶصضح ام رةیتح منذراصتاخ وامنغتر، 

 19969متنان،  -امطت ح األومی، ةیروخ

عتتتاکەمی، فەرهتتتاد، دەرزیئتتتاژن، دەزگتتتای چتتتاپ و  39
 20099کوردصذان، -ةاڵوکردنەوەی ڕۆژهەاڵخ، هەومێر
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 کتێبە چاپکراوەکاوی پرۆتەی بیری میاوڕەو

 

ن: یووصتف كەرەزاوی و:  ئەرکی ئەمڕۆی گەنجی موصوڵمان9 1
 عڤان ئیتراهیم

ن: یووصتتتف كەرەزاوی و:  زانضتتتذذائتتتایین مە صتتتەردەمی 9 2
 مجەمەدی مەال نەصەن

ن: یووصتف كەرەزاوی  ئەو ئیضخمەی ةان ەوازی ة  دەکەین9 3
 و: عڤان ئیتراهیم

ن: یووصف كەرەزاوی و: ڕووةار عومەر  ئافرەدانێکی ةاوەڕدار9 4
 ئیتراهیم

 ن: یووصف كەرەزاوی و: نەصەن پێنجوێنی ةوونی ڵوا9 5
ن: یووصتتتتتتتف كەرەزاوی و: صتتتتتتتاالر  یەکذاپەرصتتتتتتتذی9 6

 عەةذوڕڕەنمان
ن: یووصتتتتف كەرەزاوی و:  موصتتتتوڵمانان و ای تتتتان یری9 7

 صەرکەوخ اەمیه 
ن: یووصف كەرەزاوی كضەگەمێک مەمەڕ میانڕەویی ئیضخمی 9 8

 و: هیوا مەنموود ااف
ن:  ڕۆڵتتی كەرەزاوی مە چەصتتپانذنی میتتانڕەویی ئیضتتخمیذا9 9

 ئەکرەو کەصاب و: هیوا مەنموود ااف
ن: یووصتتتف  چارەصتتتەری ئیضتتتخو ةتتت  گرفذتتتی هەژاری9 10

 كەرەزاوی و: نەمەکەریم عەةذوڵاڵ
ن: یووصتف كەرەزاوی و: ئیجضتان  زانایەک و صذەمکارێک9 11

 ةورهانەدین
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ن: یووصتتتف كەرەزاوی و: هتتتێمن  ڕۆعتتنتیریی ةتتتان خواز9 12
 ڵورعیذ

ووصف كەرەزاوی و: یووصتف مەال ن: ی نەوەی صەرکەودن9 13
 ڵەمیه
ن: كتتان   صیضتتذەمی صتتذەمکاری، صتتەرهەڵذان و ڕووڵتتانی9 14

 ڵورعیذ
 ن: كان  ڵورعیذ مرۆ  و پەیامذاری9 15
ن: یووصتتف كەرەزاوی و: ئیکتتراو  مێتت ووی عتتێوێنراومان9 16

 کەریم
ن:  ه کارەکتتانی صتتەرکەودنی ڕەودتتی ئیضتتخمیی میتتانڕەو9 17

 عومەر عەةذوم ەزیس
 ن: هێمن ڵورعیذ ئاو و ئاور 189
 ن: عومەر عەمی وەفوور ئایین و هەرا9 19
 ن: هیوا مەنموود نەصەن ةەننا99 ڕاةەری ةێذاری9 20
 ن: كان  ڵورعیذ كومێک ئاوی صارد ة  گەروویەکی دینوو9 21
 ن: كان  ڵورعیذ صەمەفییەخ، وادا و مێ وو9 22
ن: نامذ ئەم تار و: صتەیوان  وەهاةییەخ، ودارێکی ڕەڵنەیی9 23

 عەمی
 ن: ڕێناش ئەنمەد پەیکەر و وێنە مەنێوان دەق و واكی ذا9 24
 ن: كان  ڵورعیذ ئەڤین، دەنیا ةیانووی ژین9 25
 ن: هێمن ڵورعیذ فووکردن مە ڵ ڵەمێػ9 26
ن: یووصتف كەرەزاوی و: ڕووةتار عتومەر  ة چی ئیضتخو؟9 27

 ئیتراهیم
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 ن: كان  ڵورعیذ ئایینذاعیغم مەنێوان عەك  و 9 28
ن: نتتاکم  ئایتتا موصتتوڵمانان دەةتتنە نەفذاوصتتێ ةەعتتەوە؟9 29

 مودەیری، صەییذ نەصەن صەكلاف و: یووصف مەال ڵەمیه
ن: یووصف  ةەڵغینی نرخ )كیمەخ( مە زەکاخ و صەرفیذرەدا9 30

 كەرەزاوی و: كان  ڵورعیذ
مەالی گەورە، کوێخای دیوەڵتانی هتسر و میتوانی دیتوانی 9 31
 ن: كان  ڵورعیذ  رعی
 ن: موردەزا مودەه ەری و: ئاراو صەاڵح مرۆ  و ةاوەڕ9 32
ن: موصذەفا زەڵمتی  ةەردةارانکردنی زیناکەر مە كورئانذا نییە9 33

 و: عڤان ئیتراهیم
ن: كتتان  ڵورعتتیذ و: ئەیتتاز  ئەڤتتین، دنتتێ نێجەدتتا ژینتتێ9 34

 عەةذوڵاڵ مسرووری
 ن: كان  ڵورعیذ ة  ئەو گەنجانەی دەچنە زانک 9 35
ن: كتتان  ڵورعتتیذ، ڕێنتتاش  دیتتاردەی هەڵتت ەڕانەوە مە دیتتن9 36

 ئەنمەد
 ن: كان  ڵورعیذ ة  ئەوانەی وەکو ڵ من9 37
ن: یووصتتف كەرەزاوی و: متتجەمەدی  صتتوننەخ و ةیتتذعەخ9 38

 مەال نەصەن
ن: متجەمەد مەال مەنمتوود  دێڕامانێک مە چەمکی ةیتذعەخ9 39

 داوگ زی، یووصف مەال ڵەمیه
ن: یووصتتف كەرەزاوی و: ئەنتتمەد  گتترفذەکە مە کوێتتذایە؟9 40

 نضێن
 ن: عومەر عەمی وەفوور ئایین و نادونذودی ی9 41
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 ن: كان  ڵورعیذ  ٢ة  ئەوانەی وەکو ڵ من 9 42
 ن: كان  ڵورعیذ دیوەکەی دری اەالمەدین9 43
ن: كان   ئەةوونامذی وەززامی و دێڕوانینی ة  زانضذی کەالو9 44

 ەمی نضێنڵورعیذ و: ع
 ن: ئەمجەد عاکەمی صەدەیەک گەڕانەوە ة  كوواڵیی مێ وو9 45
گ ڕهەڵکەنەکتتتان، ئەو ژیتتتارەی گتتت ڕ ةتتت  مرۆڤتتتایەدی 9 46

 ن: ڕۆژێ گاروودی و: ئەنمەد نضێن هەڵذەکەنێر
 ن: كان  ڵورعیذ مە عامەوە ة  عیراز9 47
 ن: یووصف كەرەزاوی و: میران مەایذ دیرۆری فیکری9 48
 ن: مضذەفا مەنموود و: صەرمەد ئەمیر ئەوینئاریغەکانی 9 49
 ن: كان  ڵورعیذ ٣ة  ئەوانەی وەکو ڵ من 9 50
ن: یووصتتتف كەرەزاوی و: یووصتتتف مەال  فیل تتتی ڕۆژوو9 51

 ڵەمیه
ن:  ڵوێنتتذنەوەیەکی صتت فی ەری و دەریلەدتتی نەكغتتتەنذی9 52

 ئەمجەد عاکەمی
ن: مجەمەد صەعیذ ڕەمەزان ةتوودی  کذێتێک ةانذر مە ڵەیاڵ9 53

 و: میران مەایذ، مجەمەد عافی ی
ن: عەةتتذومکەریم  ةاصوڵواصتتی ةەنتتذایەدی و ئەوینتتذاری9 54

 صرووظ و: عەمی نضێن
ن: درینتتا پتت ڵەش و: كتتان  ڵورعتتیذ،  گەڕان ةە دوای مانتتادا9 55

 هاروون ماهوودی
ن: ڕەزا ةاةتتایی و:  هتتونەری صادەنووصتتی و اواننووصتتی9 56

 عەمی نضێن
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ن: عومەر عەةذوم ەزیس و: هاوکار كادر  زێذەڕۆیی مە ئایینذا9 57
 ڵانەكایی

ن: كان   نووری ةوونر مە ئاوێنەی گغر هەةوویەکذا دەةینم9 58
 ڵورعیذ

 ن: كان  ڵورعیذ مەةارەی دەنیاییەوە9 59
زمتتتتانی کتتتتوردی، پێویضتتتتذیی پاراصتتتتذنی، مەدرصتتتتیی 9 60

 ن: عەمی نضێن هەڵوەعانەوەی
ن: ئەمتتجەد  ئتتاوڕدانەوەیەک مە ڕۆژئتتاوا و ڕۆژهەاڵدناصتتی9 61

 عاکەمی


