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 ســــــالَى شةشةم

بةةةةة طوو سةةةةةرطةظ طؤظارَيكةةةةة -
مانط جارَيك طةرطةضَيت، تايبةتة بة 
وةرطَيِرانةةةةى كةةةةةلتوورى بيةةةةانى لةةةةة   
بةةوارى لةلفةةةلة و ليكةةر و ِرة  ةةة و  
لَيكؤَلي ةةةةوة و طانَي ةةةانى  ةةةةطةبى و  

 نونةريدا.
تكايةةةة  ةةةةو بةرنةمانةةةةى بةةةؤ   -

سةرطةمى طةنَيةرن، نةاوى نووسةةر و    
وةرطَيِريان لةسةر بَيت، طةقةى وتةارة   

دا بَيةةت،  لةسةةةر  ةسةةَيييةكةى لةطةَلةة
طيةةوَيكى رةِرةكةةة نووسةةرابَيتةوة يةةان 
كؤمثيوتةةةةةةةر كرابَيةةةةةةت. رةةةةةةةراوَي  و 
سةةةةةةةةةةرةةكانيي لةةةةةةةةةة كؤتةةةةةةةةةايى   
وتارةكةةةطا نةةةبة.  ةطةةةر يةةةكَيك لةةةو  
مةرجانةةةةةةة نةنات ةةةةةةة طى طةسةةةةةةتةى 
نووسةةةةران مةةةالى بدونةكرطنةةةةوةى   
نةيةةة و رَيكةةةكى طاواى لَيبةةورطن لةةة 

 وةرطَيِرى بةِرَي  طةكات.
كان بدوبكرَي ةةةةةةوة بةرنةمةةةةةة-

يةةةةةةان نةكرَي ةةةةةةةوة ناطرَي ةةةةةةةوة بةةةةةةة  
  اوةنةكةى.

نةةةةةةةموو رةيوةندييةةةةةةة  لةةةةةةة  -
 ِرَيطاى سةرنووسةرةوة طةبَيت. 
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 قةيراني هؤشياري ئةوروثي و 
 دابِراني طةورةي ئةثستمؤلؤذي

 
 

 هاشم ساَلح
  لة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةدلة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةد

 
 

 ثَيويستة بزانني كة هؤشياري ئةوروثي 
يان تةنانةت  1685)ياخود مةسيحي( لة ساَلي 

كةمةكَيك بةر لةو ماوةيةش، كةوتة ناكؤكي لةطةَل 
بوو كة خؤيدا. هةموو ئةوانةش لةبةر ئةوة 

جيهانبينيةكي نوَي بؤ دنيا هاتة طؤِرَي و ئةم 
              جيهانبينيةش كةوتة ملمالنَي لةطةَل ئةو 
             تَيِروانينة مةسيحيةي، بةدرَيذايي هةزار ساَل 

سةدةكاني ناوةِراست، بةسةر واتة بة درَيذايي 
بريكردنةوةي خةَلكيدا زاَل بوو. دنيا بيين  ءئةقَل

ي هةروا بة ئاساني قبوَلي نةدةكرد ِرَيطا بة مةسيح
سةرهةَلدان و هاتنة ئاراي جيهانبينيةكي ديكة 
بدات، هةروةها خةَلكيش نةياندةتواني وا بة 
ئاساني و لة ثِرَيكدا عةقَل و بريكردنةوةي خؤيان 
بطؤِرن، بؤ ئةوةي ثةيِرةوي بؤضوون و ديدطايةكي 

بة تازة بكةن. ضونكة بؤضووني كؤن عادةتةن 
حوكمي خوو ثَيوة طرتن و ِراهاتن لةسةري، 

خؤشةويستة و لة ناخ و دةرووندا دةضةسثَيت. 
كةواتة هةروا ئاسان نيية خؤت لة بؤضوون و 
قةناعاتي ِرابردوو ثاككةيتةوة، واتة دةستبةرداري 
كؤي ئةو شتانة بيت كة لةسةرةتاي تةمةنتةوة 

 دةرطرييان بوويت.
ئةو دوو بةجمؤرة دةبوو كَيشةي نَيوان 

دنيابينية تاو بسةنَي و ضةند سةدةيةكيش درَيذة 
بكَيشَيت. شايةني باسة دنيا بيين زانستيانة بؤ 

بةماوةيةكي دوور و درَيذ بةر لة ساَلي  ،جيهان
دروست بوو. واتة دةتوانني سةرةتاي  1685

دروست بووني بطةِرَينينةوة بؤ ضركةساتي 
يوتن" و "طاليلؤ"، بةالم لة سةردةسيت "ئيسحاق ن

دا، واتة بةرواري  1687-1685لة ماوةي ساالني 
دةرضووني كتَيبة بةناوبانطةكةي )بنةما 

          خؤي  ،مامتاتيكيةكاني فةلسةفةي سروشيت(
 بةيان دةكات.
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شؤِرشي طةورةي زانسيت نوَي بة فيعلي لة 
، لةسةردةسيت "طاليلؤ و 1620دةوروبةري ساَلي 

، 1686كرد و ساَلي كيثلةر و ديكارت" دةسيت ثَي
لةسةر دةسيت "اليبنتز و نيوتن" طةيشتة ترؤثك. 
ئةمةش بة طةورةترين شؤِرشي زانسيت و ِرؤحي 
دةذمَيردرَيت، لة مَيذووي مرؤظايةتيدا و سةرضاوةي 
شؤِرشة زانستيةكاني ديكةش بوو لة سةدةي 
نؤزدةو بيستدا. سةبارةت بةم مةسةلةية برييارَيكي 

ؤرف" ثِركَيشي دؤسهاوضةرخي وةك "جؤرج ط
دةكات و دةَلَيت: )ئةوة طاليلؤ بوو كة بةيةكجاري 

 وتَيِروانيين ميتؤلؤذي دةربارةي طةردون تَيكوثَيكدا
 تَيِروانينَيكي زانسيت لة بري ئةوة هَيناية ئارا(.
لَيرةدا دةتوانني بَلَيني تَيكوثَيكداني ئةو دنيابينية 

ةو ميتؤلؤذية بؤ جيهان لةاليةن "طاليلؤ"وة، ئ
جيهانبينيةي لة سةدةكاني ناوةِراست و 

ةتليمؤس"ةوة مابووةوة، طةورةترين ث" و"ئةرستؤ"
 .ِروداوَيك بوو لة مَيذووي فيكري خؤرئاوادا

لةبةرئةوةي تَيكِراي ئةو شؤِرشة ئةثستمؤلؤذي يان 
زانستيانةي دواي ئةو مَيذووة ِروياندا، لةو 
 كةوتنةوة )وةك شؤِرشي ئيسحاق نيوتن لة هةمان
سةدةدا و شؤِرشي ئةنشتاين لة سةرةتاكاني 

 سةدةي بيستةمدا(.
يةك دابِراني  لة مَيذووي فيكردا تاكة

ئةبستمؤلؤذي هةية: ئةويش ئةوةية كة 
ضركةساتي "كليثةر" و "طاليلؤ"دا ِروويدا و لة

تيؤريزةي بؤ  وة"ديكارت"يش لة ِرووي فةلسةفية
)سةبارةت بة كؤثةرنيكؤسيش كة سةر بة  .كرد
ةي شازدةهةمة، ئةوا بَيطومان دةكةوَيتة ناو سةد

شؤِرشي طاليلؤييةوة(. كةواتة ئةوة "ديكارت" بوو 
تواني لة سةر ئاسيت فةلسةيف كؤمةَلَيك دةرةجنامي 
طرنط، لة ِرووداوَيكي زانسيت طةورةي لةو شَيوة، 
بةدةست بَينَيت. دواتريش دةبينني ضؤن ضؤني 

طرنط، لة  "كانت" دةتوانَيت دةرةجنامي فةلسةيف
دؤزينةوةكاني "نيوتن" بة دةست بَينَيت. لَيرةوة 
ئةو دةستةواذةية باَلوبووةوة كة دةَلَيت: )طةر نيوتن 
نةبواية، كانت نةدةبوو!(. ئةمةش بؤ خؤي بةَلطةي 

كة لة خؤرئاوا، تا ض ئاستَيك فةلسةفة بة  ئةوةية
ثَيشكةوتين زانستةوة بةسرتاوة. تةنانةت تؤ لة 

وانيت دةست بة فةلسةفاندن بكةيت، خؤرئاوادا نات
ئةطةر ئاطاداري دواين دةرةجنامي دؤزينةوة 
زانستيةكاني سةردةمةكةت نةبيت. ئةمةش بةو 
ماناية نايةت كة دةبَيت فةيلةسوف بة تةواوةتي 
زانابَيت، بةَلكو بؤ ئةوةية بتوانَيت تَيطةيشتنَيكي 
قوَلي بؤ ئةوة هةبَيت كة لة كايةي زانسيت 

دا ضي دةطوزةرَيت. ئَيمة ئةطةرضي سةردةمةكةي
ئةمةش دةَلَيني، بةالم ِرةنطة فةيلةسوفانَيكي زؤر 
طةورةش هةبن كة ئاشنايةتيان لةطةَل زانستدا 
نةبَيت، بةالم هةستَيكي ناوةكي ئةوةندة سةيريان 
هةية، كة دةتوانَيت بة ناخي مَيذوودا ِرؤبضَيت. 

" لة لَيرةدا دةتوانني منونة بة "ذان ذاك ِرؤسؤ
سةدةي هةذدةهةمدا و يان تةنانةت "سثينؤزا" لة 
سةدةي حةظدةهةمدا، بهَينينةوة. بؤ فةلسةفاندن 
دوو ِرووداو هةية: يان ِروداوَيكي زانسيت طةورة، 
ياخود ِروداوَيكي ِرؤحي و مَيذويي مةزن )بؤ منونة 
طةر شؤِرشي فةرةنسي نةبواية، هيطَل نةدةبوو(. 

نة زانايةكي طةورة، لةاليةكي ترةوة زؤر دةطمة
فةيلةسوفَيكي طةورةش بَيت )بؤ منونة طاليلؤ 
لةسةر ئاسيت فةلسةيف، شتَيكي ئةوتؤ نيية، بةالم 
لةسةر ئاسيت زانسيت نكوَلي لَي ناكرَيت(. هةرضي 
"ديكارت"يشة، بايةخ و طرنطي فةلسةيف زؤر لة 

 بايةخ و طرنطي زانسيت زياترة.
اني هةر ضؤنَيك بَيت، مةسةلةي )دابِر

 ئةثستمؤلؤذي( هةر لةو كاتةوةي "طاستؤن 
باشالر" لة ضارةكي يةكةمي سةدةي ِرابردوودا 
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تيؤرَيزةي بؤ كرد، كَيشة و مشتومِري توندي لة 
فيكري ئةوروثادا خستةوة. ثاشان بريياراني ديكةي 
فةرةنسي و بة تايبةت "ميشَيل فؤكؤ" و "لوي 

" ئاَلتؤسَير"، ئةو ضةمكةيان لَيخواست. "فؤكؤ
كتَيبة بةناوبانطةكةي خؤي )وشةكان و شتةكان(ي 
لةسةر داِرشت، كاتَيك هةستا بة دياريكردني دوو 
دابِراني سةرةكي: دابِرانَيك كة لة ساتةوةخيت 
"ديكارت" )نيوةي يةكةمي سةدةي حةظدة(دا 
دروست دةبَيت و دابِرانَيكيش لة ضركةساتي 
"كانت" )نيوةي دووةمي سةدةي هةذدة(دا 

 ات.ِروودةد
"فؤكؤ" ضةمكي دابِراني ئةبستمؤلؤذي لة 
ميانةي تاوتوَيكردني تَيكستة فةلسةيف و زانستة 
مرؤييةكانةوة طةاَلَلة كرد، نةك لة ِرَيطاي 

 ولَيكؤَلينةوةي زانستةكاني وةك: )مامتاتيك و كيميا
فيزيا(. ضونكة ئةو لةو بوارةدا شارةزانةبوو. 

ابِران سةرةِراي ئةوةش سةيركردني "فؤكؤ" بؤ د
وةك ثرؤسةيةكي ِرةها و يةكجارةكي، لة ضةندين 

 الوة ِرووبةِرووي ِرةخنةي كردةوة. 
سةبارةت بة "لوي ئاَلتؤسَير"يش، ئةوا 
هةوَليدا ضةمكي دابِراني ئةبستمؤلؤذي نةك بةسةر 
سةردةمة جياوازةكاندا ثراكتيزة بكات، بةَلكو 
بةسةر بةرهةمي تاكة برييارَيكدا بيكات: ئةو 

رةش "كارل ماركس" بوو. بة بؤضووني برييا
"ئاَلتؤسَير"، ئَيمة دوو "ماركس"مان هةية، 
"ماركس"ي الو و ئايديؤلؤذي، لةطةَل "ماركس"ي 
ثري و زانسيت. ئةم دابِرانة ئةثستمؤلؤذيةش لة 

دا ِروودةدات، واتة بةر لة 1845دةوروبةري ساَلي 
باَلوبوونةوةي ئايديؤلؤذياي ئةَلماني ياخود 

ويرباخ. "ماركس" فضةند تَيزَيك دةربارةي  تةنانةت
بةر لةم دوو نوسينةي ئايديالست و ئايديؤلؤذي 

 وبوو، بةالم دواتر بووة كةسَيكي تةواو ماترياليست

زانسيت. ئةم تيؤريايةي "ئاَلتؤسَير"، دواتر 
ِرووبةِرووي ِرةخنة و طازندةي زؤر بووةوة. 

م لة ئةطةرضي بؤ ماوةيةك ِرةواجي ثةيدا كرد، بةال
دوايدا لةبريضووة و كاَل بووةوة. ضونكة كةس 
ثَييوانيية "ماركس" لة ثِرَيكدا لة خودي خؤي 
دابِرابَيت و بووبَيتة كةسَيكي دي، ياخود سةرةتا 
ثِراوثِر ئايديؤلؤذيست بووبَيت و لة ثِرَيكدا بووبَيتة 

 كةسَيكي تةواو زانسيت.
طوماني تَيدا نية ئةويش وةك هةر برييارَيكي 
مةزن بة تَيثةِربووني كات، طةشةي كردووة و 
طةشتؤتة قؤناغي كامَلي، بةالم ناتوانني بَلَيني 
دابِرانَيكي ِرةها هةية. شايةني باسة ئةوةي جَيي 
ناِرةزايي و طازندةية، ئةو تَيِروانينة ِرةهاية ية بؤ 
ضةمكي دابِران. لةاليةكي ترةوة لَيكؤَلينةوة و 

 ئةمريكايي نوسينةكاني ئةثستمؤلؤذيسيت
 و"تؤماس كوهن"، بووة مايةي دروستكردني ِرةخنة

دا 1962مشتومِري زؤر، دواي ئةوةي لة ساَلي 
كتَيبة بةناوبانطةكةي )بونيادي شؤِرشة 
زانستيةكان(ي باَلوكردةوة. "كوهن" لةو كتَيبةدا 
وةكو "ميشَيل فؤكؤ" بة شَيوةيةكي ِرةها دةكةوَيتة 

لَيرةدا دةكرَيت  ثراكتيزةكردني ضةمكي دابِران.
بَلَيني "فؤكؤ" السايي "كوهن"ي كردؤتةوة، 

 –لةبةرئةوةي كتَيبةكةي )وشةكان و شتةكان 
( ضوار ساَل دواي كتَيبةكةي "كوهن" كةوتة 1966

بةردةسيت خوَينةران، بةالم "فؤكؤ" بة هيض 
شَيوةيةك ئاماذةي بؤناكات و باسي ناكات.. ئاشكرا 

وي ديكةيان نةبووة، نيية ئايا كةسيان ئاطايان لة
ياخود "فؤكؤ" بة ئةنقةست ناوي نةهَيناوة، تا 
نةَلَين كؤثي ئةوي كردووة؟ كةس وةالمي بؤ ئةمة 
ثَينية. "تؤماس كوهن" لة ِرَيي يةك تَيرمةوة كة 

، بايةخ بة ضةمكي دابِراني Paradigm –)ثاراديم(ة 
ئةثستمؤلؤذي دةدات، وةك ضؤن "فؤكؤ" لة ِرَيي 
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، طرنطي بة هةمان Episteme –تيم(ةوة وتةزاي )ئةبس
ضةمك دةدات. دةتوانَيت وتةزاي )ئةثستيم( بةوة 
تةرجةمة بكةين كة سستمَيكي قوَلي بريكردنةوةية و 
بةدرَيذايي ماوةيةكي دياريكراو ضؤنيةتي 
بريكردنةوةو دنيا بيين ئينسانةكان دياري دةكات، 
)بؤ منونة سستمَيكي بريكردنةوة هةية كة لة 

اني ناوةِراستةوة دةست ثَيدةكات و تا سةدةك
سةدةي شازدة بةردةوام دةبَيت، سستمي فيكري 
سةردةمي كالسيك هةية، لةطةَل سستمي فيكري 
مؤدَيرنة. ئةم دابةشكردنة بةثَيي ئةو ثؤلَينكارييةية 
كة لة كتَييب وشةكان و شتةكاندا هاتووة(. دةتوانني 

ريايةكي )ثارادايم( وةها بناسَينني وةك ئةوةي تيؤ
منونةيي باال بَيت كة بةدرَيذايي قؤناغَيكي 
دياريكراو قورسايي لةسةر بريكردنةوةي لَيكؤَلياران 
دةبَيت و بةو تيؤريايةش يان بةو ثارادامية هةموو 
شتةكان تةفسري دةكةن. هةر كاتَيكيش ئةو ثارادمية 
تَيكشكاو ثاشةكشةي كرد ئةوا تيؤريايةكي نوَي 

ة بؤ تَيطةيشنت لة دياردة و يان ثارادميَيكي تاز
شتةكان، دَيتة ئاراو شوَيين دةطرَيتةوة. بؤ منونة 

 وئَيمة دةتوانني باس لة )ثاراداميي ئةرستؤتاليسي(
)ثاراداميي طاليلؤ( و )ثاراداميي نيوتن( و 
)ثاراداميي ئةنشتاين( بكةين. هةريةك لةو 
ثاراداميانة لةسةروةخيت خؤيدا )واتة ئةو كاتةي 

بريكردنةوةي ئينسانةكاني دياريدةكرد(، شَيوازي 
 بؤ تةفسريكردني جيهان و طةردون بةكاردةهَينران.

كةواتة )ثارادايم( واتة ئةو سستمي 
بريكردنةوةيةي لة قؤناغ و لة ذينطةيةكي 
دياريكراودا باال دةستة، ئةمةش بةو ضةمكي 
ئةبستمية دةضَيت كة "فؤكؤ" هَيناية ئارا. بةالم 

ا نيية، بةَلكو لةوةداية كة هةريةك لة كَيشةكة لَيرةد
"ميشَيل فؤكؤ" و "تؤماس كوهن"، ثَييان واية 
دابِرانَيكي ِرةها و طشتطري لة نَيوان تةواوي ئةو 

سستمي بريكردنةوانةدا هةية كة لة مَيذووي 
مرؤظايةتيدا هاتووة، هةر لة "ئةستؤ" وة تا 
ِرؤذطاري ئةمِرؤ. ئةوان واي بؤ دةضن هةر 

بريكردنةوة كة دَيت سستمي بةر لة سستمَيكي 
ف دةكاتةوة و شوَيين دةطرَيتةوة. بةالم مةحخؤي 

ئاخر كةي رَيي تَيدةضَيت ِرايةَلَيك لة بةيين دوو 
قؤناغدا نةبَيت، كة بةدواي يةكرتيدا بَين؟ ضؤن 
دةبَيت دابِرانَيكي رةها و عةدةمي هةبَيت؟ دةبَيت 

ئةوةي  هةمووشتَيك بةيةكجار كؤتايي بَيت، وةكو
ئةمانة ثرسيارطةلَيكن كة تا ئَيستا و  هةر نةبووبَيت؟

ثرت لة بيست ساَلة، ناوةندة ئةبستمؤلؤذيةكاني 
 خؤرئاواي بةخؤيةوة سةرقاَلكردووة.
اليةنطري ئةو  ،من الي خؤمةوة نايشارمةوة

ضارةسةرةم كة زاناي فةرةنسي "جيل طاستؤن 
 طراجنَي" مامؤستاي ئةثستمؤلؤذياي بةراوردكاري
لة كؤليذ دوفرانس، ثَيشنياري كرد.. "طراجنَي" 
ِرةخنة لة بؤضوني "فؤكؤ" و "كوهن" دةطرَيت، 
دةربارةي ضةمكي دابِراني ئةبستمؤلؤذي و ثَييواية 
هةردووكيان زيادةِرؤيي دةكةن، كاتَيك وةك 
ثرؤسةيةكي ِرةها و طشتطريمامةَلةي لةطةَلدا دةكةن. 

: )هةردووكيان ئةمة "طراجنَي" ناضار دةكات بَلَيت
سةر بة باَلي توندِرةو يان ِراديكاَلي يا خود نا 
ئةقاَلني، ئةبستمؤلؤذين(. ئةو ثَييواية دابِرانَيكي 
طشتطريو ِرةها لة نَيوان تيؤريا زانستيةكاندا نيية 
)يان لة نَيوان ثاراداميةكان بة زماني كوهن، ياخود 
 لة نَيوان ئةبستيمةكاندا بة بؤضوني فؤكؤ(، بةَلكو
هةموو تيؤريايةكي نوَي بة جؤرَيك لة جؤرةكان 
بِرَيك لة تيؤرياي كؤني تَيداية و هةوَلي لة خؤطرتين 
دةدات، بة مةبةسيت تَيثةِراندني. "طراجنَي" تةنها 
دان بة بووني دابِرانَيكي ِرةهاو مةزندا دةنَيت: 

لةسةر دةسيت  1632ئةويش ئةوةية كة لة ساَلي 
 سثَيكي زانسيت نوَي."طاليلؤ" ِرويداو بووة دة
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شؤِرشي طاليلؤيي، تواني سةر لة بةر زانسيت 
ئةرستؤ تاليسي ِرامباَلَيت، تةنانةت بووة مايةي 
ئةوةي ئيشكاليةتي ئةرستؤ تاليسي لة ِرةط 
دةربهَينَيت، ئةمةش بووة سةرةتايةكي تازة: بؤية 
ناكرَيت ئةم دابِرانة مةزنةي "طاليلؤ" لةطةَل 

، بةو دابِرانة بةراورد كردي"ئةرستؤ"دا دروست
بكرَيت كة لة نَيوان "نيوتن" و "طاليلؤ" ياخود لة 
نَيوان "ئةنشتاين" و "نيوتن"دا ِرويدا. ضونكة 
"نيوتن" و "ئةنشتاين" هةردووكيان دةضنة 
ضوارضَيوةي ئةو دابِرانة مةزنةي "طاليلؤ"ي ِرابةري 
زانسيت نوَي دروسيت كرد. سةرةِراي ئةو 

ةي "نيوتن" بةراورد بة "طاليلؤ" ثَيشكةوتنة بةرضاو
هَيناية ئارا، بةالم بةشَيوةيةكي تةواوةتي لَيي 
دانةبِرا، وةك ئةوةي "طاليلؤ" لةطةَل "ئةرستؤ"دا 
كردي. دةتوانني دةرهةق بة "ئةنشتاين" و 
"نيوتن"يش هةمان شت بَلَيني. ئةمة ئةو بؤضوونةية 
كة لة ئَيستادا سةبارةت بة ضةمكي دابِراني 

مؤلؤذي لة بواري زانستةكاني وةك: ئةثست
)مامتاتيك، فيزيا، كيميا(دا هةية.. ئةي دةبَيت 
دةربارةي ضةمكي دابِران لة كايةي فةلسةفة و 

 مرؤظايةتيةكاندا ضي بَلَيني؟ –زانستة 
لة ِراستيدا ئةو شؤِرشة زانستية مةزنةي لة 
نيوةي يةكةمي سةدةي حةظدةهةمدا ِرويدا، لة 

سةدةدا، طوازرايةوة بؤ  ننَيوةي دووةمي هةما
كايةي فيكر و فةلسةفة. وةكو لة سةرةتاي ئةم 
نةسكةدا ئاماذةمان ثَيدا، شؤِرشي زانسيت لة 
ئةوروثا ثَيش شؤِرشي فةلسةيف كةوت. لة ئةوروثا 
هةموو شتةكان وةك ئةوة وةهابوو كة "كيبلةر" و 
"ديكارت" و "طاليلؤ"، ثَيويستيان بةوة بوو بَيت 

ئاييين واز لَيبَينن، بؤ ئةوةي  شؤرشي سياسي و
دةست كراوة بن بؤ شؤِرشَيكي زانسيت ثةتي. 
لَيرةدا دةكرَيت ئةو لَيدوانانةي "ديكارت" بة بري 

بهَينينةوة كة تيايدا باس لة دَلسؤزي و طوَيِرايةَلي 
خؤي بؤ ئاييين مةسيحي دةكات. بؤ منوونة لة 

د( كتَيبة بةناوبانطةكةيدا )وتارَيك دةربارةي ميتؤ
دةَلَيت: )يةكةمني ثرانسيثَيك ثةيِرةوم كردبَيت 
ئةوةية لة ياسا و ترادسيؤني واَلتةكةم النةدةم و 
لةسةر ِرَيبازي ئةو ئاينةش بةردةوام مب كة يةزدان 
لة منداَليمةوة لة نامخدا ضاندي، هةروةها لة 
سةرجةم كايةكاندا ئةو بؤضونانة تةبةني كةم كة 

ورن لة شةِرانطَيزي و زؤر نةرم و ميانِرةون و دو
 .(1)توندِرةوي(

ئةم ثياوةي يةكةمني شؤِرشي لة فيكري 
وو ةمؤدَيرندا بةرثا كرد، لَيرةدا ضةند ميانِر

موحافيزكارة و تةنانةت بؤ هةندَيكيش، بة 
كؤنةثةرست دَيتة بةرضاو؟ ضؤن دةتوانني لةم 

ئةو  هةَلوَيستة دذوار و ناكؤكةي حاَلي بني؟
ت و دةَلَيت: )دةمةوَيت هةموو لةاليةكةوة باس دةكا

شتَيك خبةمة ذَير طومانةوة(، كةضي لةاليةكي ترةوة 
ئةوة دةدات بة طوَيي خةَلكيدا كة هيض لة عادات و 
تةقاليدي والتةكةي ناطؤِرَيت! بة كورتي لَيرةدا 
دةتوانني بَلَيني: )لة باريدا نةبوو بة يةكجار هةرضي 

ةو بوو، شؤِرشة بيكات(. ئةوةي خةمي طةورةي ئ
شؤِرشي زانسيت بوو. بةالم بريو بؤضوونةكاني 
هةَلطري تؤوي شؤِرشي كؤمةاليةتي و ئاييين و 
سياسي بوو، كَلَيساش لة تَيطشتنيان بة 
هةَلةدانةضوو. كاتَيك كَلَيسا هةسيت بةِرادةي 

 1662مةترسي بؤضونةكاني "ديكارت" كرد، ساَلي 
اوةكان، كتَيبةكاني خراية ليسيت كتَيبة قةدةغةكر

)واتة بيست ساَل دواي مردني(،  1667ساَلي 
"لويسي ضواردة" خوَيندن و وتنةوةي فةلسةفةي 
"ديكارت"ي لة زانكؤكاني فةرةنسادا قةدةغة كرد. 
بةالم ئةو تؤوي طومانةي لة بواري زانستدا 
ضاندبووي، دواتر بةكايةي فيكري ئاييين و 
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ار سياسي و كؤمةاليةتيش طةيشت. ئةوة بوو بريي
طةلَيكي مةزني وةك "سثينؤزاو ثيريبايل" 

بةم  قؤستيانةوةو ئاطريان لة هةموو شوَينَيك بةردا.
ثَيية دةتوانني باس لة دابِرانَيكي فيكري بكةين لة 

دا، ئةمةش بؤ خؤي 1715و  1685نَيوان ساالني 
دةسثَيكي سةرةتا بوو بؤ سةردةمي طةورةي 

 ِرؤشنطةري.
بةري ساَلي ئةو شؤِرشة زانستيةي دةورو

ِرويدا، تةنها هؤكارَيك نةبوو بؤ لةقكردني  1620
ثايةكاني ئاييين مةسيحي، بةَلكو هؤكاري ديكة 
هةبوو كة ثةيوةندي بة ئايني خؤيةوة هةبوو، يان 
دةتوانني بَلَيني ثةيوةندي بة ِرةفتار و هةَلسوكةوتي 
ثياواني ئايينيةوة هةبوو. ضونكة ثياواني ئاييين 

ؤذطارةدا، شتَيكيان دةوت و شتَيكي لةو سةردةم و ِر
تريان دةكرد. واتة ِرةفتاريان ثَيضةوانةي قسةكانيان 

ئةمةش وايكرد الي زؤربةي ِرؤشنبريان  ،بوو
 ي خؤيان بدؤِرَينن.يمتمانةيان نةمَييَن و ِراستطؤ

ِراستة الي خةَلكاني ئاسايي سةنط و قورساييان 
كردبوو، مابوو، بةالم طومان لة ناخياندا ضةكةرةي 

بة تايبةت ئةوانةي خوَيندةوارييةكي باشيان 
هةبوو. مةسةلةكان زياتر ثةرةيان دةسةند، تا لة 
كؤتاييةكاني سةدةي حةظدة و سةردةمي 
ِرؤشنطةريدا، طةيشتة قؤناغي قةيرانَيكي ئاوةال. 
لَيرةدا نابَيت ئةو حوكمة بةسةر سةرجةم ثياواني 

مانداري ئايينيدا بدةين، ضونكة هةندَيكيان ئي
ِراستةقينةبوون و زاهيدانة دةذيان، بةالم زؤربةي 
زؤريان بنةما سةرةكيةكاني ئايينيان لة بريكرد و لة 
جةوهةري دين دوركةوتنةوة. ئةمة ئةو شتةية دواتر 
"سثينؤزا" زؤر بة توندي سةركؤنةي دةكات. 
هاوكات قةشةكان بوونة خاوةن ثارةو ثولَيكي زؤر و 

يان لة كؤشكةكاني ظاتيكان ذيانَيكي شاهانة دةذ
يان لة كؤشكي ثاشاكان ياخود لة كؤشكة 

تايبةتيةكاني خؤياندا، بةالم ئةو شتةي وَينةي 
ئاييين مةسيحي لةبةرضاوي خةَلكي خست، ئةو 
ِرووداوة دةستةجةمعية طةورانة بوو كة ئةوروثاي 

لة: )شةِري  نهةذاند، ِرووداوةكانيش برييت بوو
طاكاني ثشكنني، ِراوةدووناني نَيوان ئاينزاكان، داد

زانايان و بريياران و سوتاندن يان ثاكتاوكردنيان(. 
ئةم شتانة تَيكِرا خةَلكيان والَيكرد نةك تةنها طومان 

، بةَلكو طومان لة خودي ةنلة ثياواني ئاييين بك
. دواتر لة ثاي ةنبريوباوةِري مةسيحيةت خؤشي بك

ئةمة مةسيحيةت باجَيكي طةورةيدا. باجي 
دةمارطريي و توندِرةوي و داخراني ئةقَلي ئةوانةي 
خؤيان بة دةمِراسيت دةزاني. دةستةبذَيرةكاني 
كؤمةَلطا لةوة تَينةدةطةيشنت ضؤن دةبَيت 
كاتؤليكيةك بةناوي ئينجيل يان مةسيح يان 
ئيمانةوة، ثرؤتستانت مةزهةبَيت بكوذَيت، لة 
كاتَيكدا ئةو ثرؤتستانتية وةك ئةو ئيماندار و 

سيحية!.. ِراستة سةر بة ئاينزايةكي ديكةي مة
مةسيحيةتة و بة ستايلَيكي جياواز سروتة 

و نَيت، بةالم باوةِري بة يةزدانئايينيةكاني بةجَي دَي
ئينجيل و مةسيح هةية.. ضؤن دةبَيت ئيمان مرؤظ 
هانبدات يةكرتي بكوذن؟ ئايا ئةمة دةضَيت بة 

        دا ئةقَلدا؟ بةجمؤرة طومان لة ناخي مرؤظةكان
 كنةي دةكرد.

لَيرةدا ثَيويستة ئاطامان لةوة بَيت كة كاتؤليك 
مةزهةبة فةرةنساييةكان، دواي هةَلوةشاندنةوةي 

دا، 1685لة ساَلي  نانتبِريارنامةي بةناوبانطي 
بةشَيوةيةكي زؤر دِرندانة كةوتنة ثاكتاوكردني 
هاوالتياني ثرؤتستانت مةزهةبي واَلتةكةيان. 

هةَلوةشاندنةوةي كاركردن بةو  ئةوةي واذؤي
بِريارةشي كرد، ثادشاي بةناوبانط، ثادشاي خؤر 
"لويسي ضواردة" بوو. "لويس" ثَيي وا بوو ئةوة 
هةنطاوَيكي طرنط و ثَيويستة لة ثَيناو كؤكردنةوةي 
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شانشيين فةرةنسي لة دةوري ئاينزاي كاتؤليكي و 
كةسايةتي ثريؤزي ثادشا. بؤ ئةم مةبةستةش ئةم 

ة هةَلكرا: يةك ثادشا، يةك ئيمان، يةك ياسا. درومش
ئةو كات بة ناضاري بةشَيكي زؤري ثرؤتستانتيةكان 
دةستبةرداري ئاينزاي خؤيان بوون و بوونة 
كاتؤليكي، لة ثَيناو ثاراستين سةرو ماَلياندا. ثياو 
ذن و منداَلَيكي زؤري ثرؤتستانتيةكان، لةسةر 

ان كوذران. دةسيت ميليشيا كاتؤليكية توندِرةوةك
ئةوانةشي بةرنةكةوتن، بةرةو واَلتاني باكوري 
 ئةوروثا هةَلهاتن، بة تايبةت بؤ ئةَلةمانيا و هؤَلةندا.
ئةوانة دوو واَلتي ثرؤتستانت مةزهةب بوون و 
بةمةش بوونة ثةناطةيةكي ئارام بؤ ثرؤتستانتةكاني 

 و فةرةنسا. ئةوانةي هةَلهاتبوون كةساني ِرؤشنبري
ةكان بوون. فةرةنساش بة ِرؤشتين دةست ِرةنطين

ئةوانة زيانَيكي زؤري بةركةوت. هةروةها ئةفسةر و 
بازرطان و ثيشةوةر و ِرؤشنبرييان تَيدابوو، 
ذمارةيان بة دووسةد هةزار كةس مةزةندة دةكراو 
ئةمةش بؤ ئةو سةردةم و ِرؤذطارة، ذمارةيةكي 

كةش لةوانة ِرويانكردة  زؤر بوو. بةشَيكي وتةوا
 ةراو سويد و كةنةدا.ئنطلت

دواتر فةرةنساييةكان لةم كارةيان ثةشيمان 
بوونةوة و ئةوة بة ثةَلةيةكي ِرةش دةزانن، بة 
مَيذووي خؤيانةوة. مَيذوونووساني ئةمِرؤي 

ةي كاتؤليك بفةرةنسا دان بةوةدا دةنَين كة زؤر
مةزهةبةكان ِرايان لةطةَل ئةوةدا بووة، ثرؤتستانت 

رَين و لةناو بربَين. ئةمةش مةزهةبةكان سةركوت بك
ئةو بؤضونة باوة بةدرؤ دةخاتةوة كة دةَلَيت: 
)ميللةت دةمارطري نيية و ئةو كارانة ئؤباَلي بة 

بَيطومان  ئةستؤي سياسةت و حوكمِرانةكانة(.
هةندَي كات ميللةت توندِرةو دةمارطريةو كاتيش 
هةية لَيبوردة و كراوةية، هةموو ئةمانةش 

ارودؤخةكة و ئاسيت ئةو طرَيدراوي جؤري ب

ميللةتةية، لة ِرووي ِرؤشنطةري و فيكري و 
كؤمةاليةتي و ئابووريةوة. توندِرةوي و دةمارطريي 
ثةتايةكة طةر زةمينةي هةبَيت، زؤر زوو تةشةنة 
دةكات، بةالم طةر ئةو هةلومةرجةمان نةهَيشت كة 
توندِرةوي بةرهةم دَينَيت، ئةوا بارودؤخةكة 

اتة سوكايةتي ثَيكردن نيية طةر بة دةطؤِرَيت. كةو
ميللةتَيك بَلَيني لة قؤناغَيكي مَيذوويدا بة دةست 
ثةتاي توندِرةوييةوة طريؤدة بووة، طةروا بواية ئةوا 
مَيذوو نوساني فةرةنسا لة ئَيستادا شةرميان لة 
مَيذووي خؤيان دةكرد، ياخود ساختةكاريان لة 

ان لةوة نوسينةوةي مَيذووي خؤيان دةكرد و حاشاي
دةكرد كة كاتؤليكيةكان زةبريان بة ثرؤتستانت 

ئةوة  و ئةوة ناكةن انمةزهةبةكان طةياندبَيت. ئةو
ويداوة، بؤ ئةوةي دةنووسنةوة كة بةحةقيقي ِر

 ثةندي لَيوةربطرن.
لَيرةدا دةكرَيت بَلَيني قةساخبانةي )سانت 
بارتَيلمي(، لة دزَيوترين ئةو تاوانانةية كة 

رهةق بة ثرؤتستانت مةزهةبةكان كاتؤليكةكان دة
كرديان. قوربانيةكانيشي لة ماوةي سَي ِرؤذدا و 
تةنها لة شارَيكي وةك ثاريسدا، سَي هةزار كةس 
بوو. لة ثاي ئةم قةتَلوعامةشدا ثاثا "طريطؤريؤسي 
سيازدةهةم" ستايشي ثرؤسةكةي كردوو، 
ِرايطةياند: )ئيماني ِراست و دروست بةسةر الدةر و 

دا سةركةوت(. شةِري ئاينزاكان هةر بة طومِراكان
فةرةنساوة نةوةستا، بةَلكو ئةَلةمانيا و ئينطلتةراو 
ئريلةنداشي طرتةوة. شايةني باسة تا هةنووكة ئةو 
شةِرة لة ئريلةندا بةردةوامة. ئةمةش شتَيكي 
سةيرة، ضونكة تَيكِراي واَلتاني ئةوروثايي، 

ا سةردةمي شةِري ئايينيان جَيهَيشتووة، تةنه
 ئايرلةندا نةبَيت.

دووةمني هؤكار كة بووة مايةي قةيراني 
هوشياري ئةوروثي و وايكرد مةسيحيةت زؤر لة 
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ثلةو ثايةي خؤي بدؤِرَينَيت، وةكو ثَيشرتيش 
بامسانكرد، ثةيوةندي بة دادطاكاني ثشكنني و 
ثاكتاوكردني بريياران و زانايانةوة هةبوو كة بة 

 تاوانبار دةكران.تؤمةتي كوفر و الدان لة ئايني 
شايةني باسة دادطاكاني ثشكنني لة بنةِرةتدا 

ثاثا  1235دادطاي ئاييين بوون و ساَلي 
"طريطؤريؤسي نؤيةم" داميةزراند و بةستيةوة بة 
           ظاتيكانةوة. منونةي ئةم جؤرة دادطاية 
لةسةرجةم واَلتاني كاتؤليك مةزهةبدا باَلوبووةوة، بة 

. ئاماجني ئةم دادطاية تايبةت لة ئيسثانيا
تةمَيكردني ئةوانة بوو كة طوماني بَيباوةِرييان 
لَيدةكراو لة ئايني الياندا بوو، ضونكة ئةمانة وةك 
مةترسيةك بؤ سةر كؤمةَلطة و يةكيةتي نةتةوة 
سةير دةكران. لةم ثَيناوةشدا دةسةاَلتي ئاييين و 

كردني يةكدي، دةسةاَلتي سياسي كةوتنة هاوكاري
و الدان لة ئيمان، هةر بة تةنها يةي كة كوفربةو ثَي

هةِرةشة لة ئاييين مةسيحي ناكات، بةَلكو هاوكات 
مةترسية بؤ سةر يةكيةتي دةوَلةت ياخود وةكو 
ئةوةي لة ئَيستادا دةوترَيت )ئاسايشي دةوَلةت 

 دةخاتة مةترسيةوة(.
لةم سةروبةندةدا قةشة "تؤماي ئةكويين" بة 

داية دادطاكاني خؤي فتواي داو شةرعيةتي 
ثشكنني، وةكو ئاشكراشة "تؤماي ئةكويين" لةناو 
ئاينزاي كاتؤليكيدا، سةنط و قورساييةكي ئاييين 
طةورة و طراني هةية. وةكو باسدةكرَيت لة نَيوان 

(دا، واتة تةنها لة ماوةي 1630و  1570ساالني )
ثةجنا هةزار كةس بوونة قورباني  ،شةست ساَلَيكدا

. ئةوانةي دةبرانة ئةو دادطايانة، دادطاكاني ثشكنني
يةكةجمار سزادةدران و ثاشان دةيانسوتاندن. لة 
يادةوةري طشيت ئةوروثيةكاندا دادطاكاني 
ثشكنني، بةدترين و ِرةشرتين كاريطةريان 

 بةجَيهَيشت..

لةاليةكي ترةوة "طاليلؤ"ش لة دةست ئةو 
دادطايانة قوتاري نةبوو، تا ئةو كاتةي لة 

سةبارةت بة خوالنةوةي زةوي بة بؤضوونةكاني 
دةوري خؤردا ثةشيمان بووةوة. هةروةها "جؤردانؤ 

لة شاري رؤما، بة  1600برؤنؤ"ش ساَلي 
ئةم هؤكارانة لة  زيندويةتي لة ناو ئاطردا سوتَينرا.

ناوةوة بوونة مايةي داخوراني مةسيحيةت، بةالم لة 
دةرةوةش هؤكاري ديكةش هةبوو. ئَيمة سةرةتا 

لةوة كرد كة ثرؤذةي طةورةي ِرابةراني بامسان 
زانسيت مؤدَيرن، ئةوة بوو بة ئاشكرا خؤيان لة 
قةرةي دوو مةسةلةي زؤر هةستياري وةك: )ئايني و 
سياسةت( نةدةن. بامسان لةوةشكرد كة "ديكارت" 
هةَلوَيستَيكي موحافيزكارانةي لةو دوو مةسةلةية 
 وةرطرت و دواتر بة خراث بة سةريدا شكايةوة و

ِراستيةكةي ئةوة  بووة جَيطةي ِرةخنة و طازندة.
تةكتيكَيكي زيرةك و سةركةوتوانةي "ديكارت" و 
"طاليلؤ" و "كيثلةر" بوو، هةر ئةمةش وايكرد لة 
سزادان و مةرط قوتاريان بَيت و بتوانن بة 
دَلنياييةوة خةريكي لَيكؤَلينةوة و توَيذينةوة 

سيت "جؤردانؤ زانستيةكانيان بن. بةالم ئةمة هةَلوَي
برؤنؤ" نةبوو، كة سةرةِرؤيي كرد و باجَيكي 

 طةورةي ئةو سةرة ِرؤييةشيدا.
ثاش ئةوةي ئةم ثِرؤذة مةزنة سةري طرت و 
جيهانبيين كؤني بؤ دنيا ِراماَلي، ئةوا زؤر بة 
ِرووني بؤمان ئاشكرا دةبَيت كة جياوازي لة نَيوان 

ليدي جيهانبيين نوَي بؤ دنيا لةطةأل هةلومةرجي تةق
ميللةتاني ئةوروثاييدا هةية. ئةم هةلومةرجةش لة 
ِرووي سياسيةوة قابيلي قبوَل نةبوو، بووني ئةو 
كةلَين و جياوازيةش نةدةكرا هةروا بةردةوام بَيت. 
دواي ئةوةي شؤِرش لة كايةي زانستدا بةرثا بوو، 
لةسةر دةسيت هةريةك لة: )طاليلؤ و ديكارت و 

و نيوتن(، ئةستةم بوو  كيبلةر و اليبنتز و هيوجني
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لة كايةكاني تردا شتةكان وةكو خؤيان مبَيننةوة. 
دي شؤِرشي زانسيت، شؤِرشي بة مانايةكي 

شؤِرشي سياسي دةخواست، بؤ ئةوةي  ءئاييين
طةشةسةندن و بةرةو ثَيشضوون لةسةر هةموو 
ئاستةكان ضونيةك و وةك يةك بَيت. ئةمةش لة 

هاتة دي. بةراييةكاني سةردةمي ِرؤشنطةريدا 
 ِرؤشنطةريش بؤ مةيسةركردني ئةو ثرؤسةية هات.

لة دواي سةردةمي "ديكارت"، سةردةمي 
"سثينؤزا" دةسيت ثَيكرد.. "ديكارت" شؤِرشةكةي 
لة بواري زانستدا قةتيس دابوو، ثاشان "سثينؤزا" 
هات بؤ ئةوةي بةرفراوانرتي بكات و بواري 
سياسةت و ئايينيش بطرَيتةوة. بةم ثَيية 

ينؤزا" بؤ خؤي كةسَيكي ديكارتية، بةالم بة "سث
شَيوازي تايبةتي خؤي. هةروةها دةكرَيت بَلَيني 
"سثينؤزا" نةبواية، نة "ظؤَلتَير" دةبوو نة 
سةردةمي ِرؤشنطةري. تةنانةت هةندَيك ثَييان واية 
"سثينؤزا" زؤر لة "ظؤَلتَير" بوَيرتر و ضاونةترسرت 

دا 1680لة ساَلي با لَيرانة بثرسني، دروست  بووة.
دا  1715و  1685ضي ِرويدا؟ ئةي لة نَيوان ساالني 

ضي قةوما؟ ئةوةي ِرويدا، ئةقاَلنيةتَيكي نوَي هاتة 
ئارا، ئةقاَلنيةتَيكي نامةسيحيانة و تةنانةت ئةنيت 
مةسيحيانةش. بةجمؤرة طةورةترين قةيران لة 
هؤشياري ئةوروثيدا دروست بوو. قةيرانَيك كة 

َيذووي خؤي، ِروونيةدابوو. بةالم ئةو بةدرَيذايي م
قةيرانة ضارةسةر ياخود سةرةتايةكي تازةي 
لَيكةوتةوة. نهَيين بااَلدةسيت و سةركةوتين 
ئةوروثاش لَيرةوة سةرضاوة دةطرَيت. ئَيمة لة 
سةرةتاي ئةم كتَيبةدا بامسان لةوة كرد كة ِرةنطة 
قةيران و تةنطةذة ببَيتة مايةي مردن و تياضوون، 

الم لةوانةشة هةستانةوة و سةرلةنوَي ذيانةوةي بة
لَي بكةوَيتةوة. ئةطةر بة ديوي دووةمدا كةوتةوة 
ئةوا ئةجنامةكةي زؤر ثؤزةتيظانة دةبَيت. مرؤظي 

ئيمانَيكي نوَييان  ،ئةوروثايي )ياخود برييارانيان(
لةسةر داروثةردوي بريوباوةِري كؤني مةسيحي 

وثايي كة بؤتة دروستكرد. ثةرجويي ئةزموني ئةور
جَي باسي هةموو اليةك، لةمةداية. لةو كاتةي 
خةَلكي ثَييان وا بوو ِرؤحي ئةوروثايي مرد، ثاش 
ئةوةي خؤي تَيكشكاند و كةوتة ِرةخنكردني 
مرياتية ئايينيةكةي بة توندترين شَيوة، لةو كاتةدا 
سةر لة نوَي ئةو ِرؤحة زيندوو بووةوة، بةالم بة 

و تةندروست و ضاثوكانةوة.  فؤرمَيكي زؤر ليربال
ئةمة قةيراني تةندروست و ِراستةقينةية، ضونكة 
نةتةوة و ثياواني نةتةوة دروست دةكات و هَيزَيكي 
ناوةكي كةم وَينةش لة ناخياندا دةضَينَيت. ئةو 
ئيمانة نوَييةي دواي طَينطلدان و ناهةمواريةكي 
قورس دَيت، ئةوة تةنها ئيماني ِراستةقينةية، 

 باجَيكي طةورة و طراني ويستووة.ضونكة 
بة درَيذايي ئةم كتَيبة هةوَلدةدةين سةربوردةي 
ئةم كَيشة و ملمالنَيية باس بكةين، كة بووة مايةي 
دةسثَيكي قؤناغَيكي تازة. بؤ ئةمةش مايف قسة 

ووال: واتة بريياراني كردن دةدةينة هةرد
بريياراني فَيندةمَينتاليزمي مةسيحي.  ءِرؤشنطةري

سةروبةندةشدا دةبينني ضؤن ضؤني ئةوانة لةم 
كَيشةكاني نَيوانيان بِراندؤتةوة و ئةو بةهانانة ضي 
بووة كة لة ثَيناو بردنةوةي ئةو ملمالنَييةدا 
هَيناويانةتةوة. هةروةها تَيدةطةين ضؤن دواجار ئةو 
كَيشةية لة بةرذةوةندي ِرؤشنطةري و هَيزة تازة 

ن لة بةرذةوةندي ثَيطةيشتووةكاني كؤمةَلطة و ثاشا
 ئاقاري ئةقاَلني لة مةسيحيةتدا، شكايةوة.

ئةوروثاييةكان وةكو ئَيمة و مانان ثَيمانواية، 
هةر هةموويان دةست بةرداري مةسيحيةت نةبوون، 
بةَلكو ئةوةي ِرويدا مةسيحيةت بووة مةسيحيةتي 
ثاش ِرةخنةي مَيذوويي، نةك بةر لة ِرةخنةي 

ويسيت بة مَيذوويي. ئةم مةسةلةيةش ثَي
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تاوتوَيكردني زياتر و تايبةت هةية، بؤ ئةوةي 
بزانني نوَيبونةوةي تيؤلؤذي لة ئايين مةسيحيدا 
ضؤن ِرويدا، بؤ ئةوةي بتوانَيت خؤي لةطةَل 
سةردةمةكةدا بطوجنَينَيت يان لةطةَل مؤدَيرنةي 
زانسيت و فةلسةفيدا هةَلبكات. بةالم بةر لةوة 

دواوة، تا بزانني ضؤن  ثَيويستة كةمةكَيك بطةِرَيينة
ضؤني ئةوروثا تواني لة ِرَيطاي ئةو دابِرانة 
ئةثستمؤلؤذية مةزنةي لة سةرةتادا ئاماذةمان بؤ 
كرد، لة هةلومةرجي ئةقَلي سةدةكاني ناوةِراست 

 بَيتة دةرَي و ئةو قؤناغة جَي بهَيَلَيت.
 
 

 ضةمكي رِؤشنطةري و ماناكاني 
 لة فيكري ئةوروثيدا

يكايي ثِرؤفيسؤر "ِرؤالن  توَيذةري بةجل
، ثَييواية سةدةي هةذدة يةكةمني سةدةية (2)مؤرتي"

لة مَيذوودا هةست بة قةوارة و تايبةمتةندي خؤي 
بكات. هاوكات هةست بكات ثةيامَيكي طةورة و 
طرنطي بؤ مرؤظايةتي لةسةر شانة، كة ئةويش 
ِرؤشنطةرية. سةدةي هةذدة يةكةم سةردةمة 

ر و ئاشكراي بؤ خؤي فؤرمةلة بةرنامةي كارَيكي ديا
كردبَيت، ئةويش لة ِرَيطاي نوسيين فةيلةسوفان و 
مشتومِرة فيكرييةكانيانةوة. ضةمكي ِرؤشنطةري لة 
بنةِرةتدا، دةطةِرَيتةوة بؤ سةدةي هةذدةهةم. بؤ 
ئةوةي لة ِرؤشنطةري تَيبطةين، ثَيويستة ِروناكي 
بةتاريكي بةراورد بكةين. بةالم هاوكات دةبَيت 
ئةوةش بزانني كة تَيرمي ِرؤشنطةري هةَلطري ماناي 

 ئةخالقي و ئةثستمؤلؤذيشة.
ئةو ناكؤكيةي لة نَيوان ِروناكي و تاريكيدا 
هةية، بةو ناكؤكية دةضَيت كة لة نَيوان ضاكة و 
خراثة، يان ِراست و هةَلة، ياخود زانني و نةزانيندا، 
دةبينني. وا ديارة ضةمكي ِرؤشنطةري لة سةرةتادا 

ضةمكَيكي ئاييين بووة، بةالم لةسةر دةسيت 
فةيلةسوفان لة ِرؤذطاري ئةقَلدا )واتة لة سةدةي 
هةذدةدا( بة عةملانيكراوة. بؤ منونة لة )سفر 

ثم وجد اهلل أن النور حسن، و التكوين(دا هاتووة: )
(. بةو ثَييةشي يةزدان فصل بني النور و الظلمات

ين سيفةتةكاني ئةفرَينةري ِروناكية، ئةوا ثريؤزتر
خؤي لة ِروناكيدا بينيوةتةوة. هةر لة بةرئةوة 
يةزدان لة تةوراتدا خؤي بة )ِروناكي سةرمةدي( ناو 
دةبات. سةر وةختَيكيش ئينجيل هات هةمان شيت 
دووبارة كردةوة، كاتَيك "مةسيح" دةربارةي خؤي 
وتي: )من ِروناكي جيهامن. ئةوةي شوَينم بكةوَيت، 

دا ِرَي بكات، بةَلكو ِروناكي ذياني مةحاَلة بة تاريكي
 دةسطري دةبَيت(.

هةر سةبارةت بةم مةسةلةية ثِرؤفيسؤر 
"مؤرتَي" دةَلَيت: )ئةم ضةمكة ئاينيية بة درَيذايي 

ستة يسةدةكاني ناوةِراست، لة نوسيين تيؤلؤذ
مةسيحيةكان و عارفةكاندا بةردةوام بوو. ئةمةش 

و بةَلطةي ئةو وةحية ِرؤشنةية كة سروشت 
ئاماجني مرؤظ لةم دنياو ئةو دنيا، بؤ ئينسانةكان 

هةروةها ئةو ئةركانةشي نيشان  .ِروناك دةكاتةوة
دةدات كة لة سةر شانيةتي. بةجمؤرة 

–تيؤلؤذيستةكان كةوتنة باسكردني نوري يةزداني 

نوري ئيمان، كة لة مَيذوودا خؤي نيشاني  -و
هةندَي كةسايةتي تايبةت و هةَلبذاردةي وةك 

غةمبةران و طةورة عارفان دةدات. بةالم ِرةنطة ثَي
بؤ كةلةثووري  بَيت تَيرمي ِرؤشنطةري ئاماذةيةك

ئاييين كَلَيساي مةسيحي، هةر بؤية هةندَيكيان 
دةَلَين: ِروناكي ئيمان و ئينجيل، تاريكايي لةسةر 

 ِرووي ِرةطةزي ئينساني ِراماَلي و نابيناي كردن(.
ين: ئةم تَيرمة ئَيستاكَي ئةم ثرسيارة دةكة

بةناوبانطة ضؤن لة فةرهةنطي ئاييين كؤنةوة بؤ 
فةرهةنطي فةلسةيف مؤدَيرن طواسرتايةوة؟ بة 
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واتايةكي دي ضؤن بة عةملاني ياخود بة ئةقاَلني 
 كراو لةسةر دةسيت كَي ئةو ثرؤسةية ئةجنام درا؟

( يةكةم 1650 - 1596ثَيدةضَيت "ديكارت" )
ة مانا نوَييةكةي كةس بَيت، ضةمكي ِرؤشنطةري ب

بةكارهَينابَيت بؤ منوونة ئةو باس لة ِروناكي 
سروشيت دةكات و مةبةستيشي لة ِروناكي 
سروشيت: )كؤي ئةو حةقيقةتانةية كة مرؤظ تةنها 
لة ِرَيي بةكارهَيناني ئةقَلةوة ثَييان دةطات(. بةالم 
"ديكارت" ئةم ضةمكة وةكو ضةكَيك لة دذي ئايني 

ين بةكارناهَينَيت، وةك ئةوةي ياخود ثياواني ئايي
دواتر "ظؤَلتَير" و "ديدرؤ" دةيكةن، بةَلكو لة ضوار 
ضَيوةي ِرَيزطرتنَيكي تةواوي بةها ئايينيةكان، 
بةكاردَينَيت. بؤ منونة لة كتَيبةكةيدا 
)ثرانسيثةكاني فةلسةفة(، دةَلَيت: )بةهرةي زانني 
كة خوا ثَييداوين و ئَيمة ثَييدةَلَيني ِروناكي 

روشيت، تةنها ِرووي ِراستةقينةي شتةكامنان س
نيشان دةدات(. دواي "ديكارت" "اليبنتز" دَيت 

(، بؤ ئةوةي هةمان بؤضوون دووبارة 1646-1716)
بكاتةوة و بَلَيت: )ئةقَل بريتية لة زجنريةيةك بةَلطة 
نةويست كة بة هؤي ئةو روناكية سروشتيةي 

الم لة ناو يةزدان ثَييبةخشيوين، ثةي ثَيدةبةين(. بة
اي خوَيندكارةكاني "ديكارت"دا، دةبينني تَيكِر

( زياد لةواني ديكة 1715-1638"مالربانش" )
ضةمكي ِرؤشنطةري بةكار هَيناوة و عةشقي زؤري 
بؤي هةبووة.. الي "مالربانش" ئةم ضةمكة زؤر 
دوبارة دةبَيتةوة، تا ِرادةي ئةوةي هةردوو ضةمكي 

 ت.تَيدةثةِرَينَي سروشت و ئةقَل
ئةوةي جَي سةرجنة الي ثياوَيكي ئاييين 
طةورةي وةك "مالربانش"، ئةوةية ضةمكي 
ِرؤشنطةري الي ئةو لةسةر و ضةمكي دادثةروةري و 
طوناهةوة دَيت. بالَيرةدا ضةند منونةيةك بهَينينةوة 
لةسةر ئةوةي خاوةني كتَييب )طةِران بةدواي 

ويستة ِراستيدا(، ضؤن ئةم تَيرمةي بةكارهَيناوة: )ثَي
مرؤظ هةموو شتَيك بة ثَيي ِروناكي ناخي 
هةَلسةنطَييَن، بةبَي طوَيدانة حوكمي هةَلةو 
نادروسيت هةست و خةياَلي(. هةروةها لة 
شوَينَيكي ديكةدا دةَلَيت: )ئَيمة بة ِرؤح دةَلَيني 
ئةقَل، كاتَيك خؤبةخؤ كاربكات، ياخود كاتَيك 

ؤشناييةي َيي ئةو ِريةزدان كاري تَيدا دةكات لة ِر
ِروناكي دةكاتةوة(. ثاشان دةربارةي يةزدان دةَلَيت: 
)ِروناكي ئةو ضةند ِرون و ِرةوانة، ئةوةندةش ثاك و 
بَيطةردة.. بةالم حةز و ئارةزووةكامنان ِرَيطة نادةن 
ضاوكراوة بني و تاريكيةكانيان ِرَيطرة، بتوانني بة 
نوري ئةو خؤمان ِروناك بكةينةوة(. منونةي تر 

ة، بةالم ئةوةي لَيرةدا سةرجني دةدةين ئةوةية زؤر
ِرؤشنايي سروشيت ئةقَلي مرؤظ، بةشَيوةيةكي 
كؤنكرَييت ثاشكؤي ِروناكي يةزدانية و دةرطريي 
ئةوة. هؤكاري ئةمةش ِرون و ئاشكراية، ئةويش 
ئةوةية "مالربانش" لة خؤيدا ئةقاَلنيةتَيكي 

يين ديكارتي توند و تؤَل و بري و باوةِرَيكي ئاي
كؤكردؤتةوة. ئةَلبةتة ئةوةي لةوة  نةلةخشاوي

              دةكةوَيتةوة ئةوةية كة لة بةهاي خةياَل و 
         ويذدان كةمدةكاتةوة و تةنها بايةخ بة ئةقَل 
             دةدات. لَيرةوة ئةقاَلنيةتي "مالربانش" سةرةِراي 
طرنطي، وةك هةموو ديكارتيةكاني ناو مَيذووي 

                ر، بة ئةقاَلنيةتَيكي وشك و برنط فيك
 ناونوس دةكرَيت.

دواتر بريياري ثرؤتستانيت "ثيريبايل" دَيت 
(، كة بؤ يةكةمني جار لة مَيذووي 1647-1706)

فيكردا ِروناكي سروشيت لة سةرو ِروناكي 
ميتافيزيكيةوة دادةنَيت، بةالم ئةمة بةو ماناية 

فةرامؤش دةكات. ئةم  نايةت ِروناكي ميتافيزيكي
كارةش هةنطاوَيكي نوَيية، بة ئاِراستةي قوتار بوون 
لة تيؤلؤذياي ئاييين و دواجاريش طةيشنت بة 
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ئةقاَلنيةتَيكي ثِراوثِر. دةتوانني كورتةي 
بؤضونةكاني "بايل"، لةمةدا كورت بكةينةوة: )ئَيمة 
ناتوانني خوا بناسني ياخود باوةِري ثَي بَينني، طةر 

ت خاوةني ِرؤشنايي سروشيت ئةقَل ثَيشوةخ
نةبني(، كةواتة يةكةم شت ئةقَلة. بةالم "بايل" 
ثِركَيشي زياتر بكات، بؤ ئةوةي بة تةواوةتي 
ِروناكي ميتافيزيك لة ِروناكي ئةقَل جيابكاتةوة، 
لةبةرئةوةي ئةو مةسةلةية دةضووة ضوار ضَيوةي 
ئةوةي مةحاَل بوو لةسةردةم و رؤذطاري ئةودا، 

بةالم لة سةردةمي "ظؤَلتَير" و  لَيبكرَيتةوة. بريي
"ديدرؤ"دا، واتة ماوةي كةمرت لة سةدةيةك، 
بريكردنةوة لةو مةسةلةية، دةبَيتة شتَيكي ئاسايي. 
بةجمؤرة دةبينني ئةقَل لة سةرةخؤ دةضَيتة ثَيش، 
بةالم هةر دةضَيتة ثَيش. ئةقَلي مرؤظ لة ثِرَيكدا لة 

سيحي قوتاري نةبوو، دةست تيؤلؤذياي ئاييين مة
بةَلكو قؤناغ بة قؤناغ مةيسةر بوو. منونةي ِروون و 
ئاشكراش، ئةزمووني فيكري ئةوروثية كة لَيرةدا 

 باسي دةكةين.
ضةمكي ِرؤشنطةري طاف طاف لة ذَير هةذموني 
ئاييين مةسيحي هاتة دةرَي و بوو بة تايتَلي 
تةواوي سةردةمَيك: ئةو سةردةمةش سةردةمي 

َل و فيكربوو لة سةدةي هةذدةدا. ئةو ئازادي ئةق
كات بوو بة ثرؤذةيةكي فيكري و ِراديكالي كة 
دةيوويست مرؤظي ئةوروثايي و غةيرة ئةوروثايي، 
لة تاريكة شةوي سةدةكاني ناوةِراست و دةسةاَلتي 

بَيطومان ثِرؤذةيةكي وا  ثياواني كَلَيسا دةربهَينَيت.
رئةوةي بة شَيوةيةكي ئاشكرا نةبوو، ئةويش لةبة

فةيلةسوفان ترسي دةسةالت و كَلَيسايان هةبوو. 
ئةم ثرؤذةية بة ئاشكرا تةنها لةسةر دةسيت 
"كؤندؤرسَي" فؤرمةلة بوو، ئةويش لة كتَيبة 
بةناوبانطةكةيدا: )ثالني مانيفَيستَيكي مَيذوويي بؤ 

 (.1794 –وثَيشربدني ئةقَلي مرؤظايةتي ةبةر

شةنطةكاني بؤ ئةوةي ئةو جياوازيةي نَيوان ثَي
ِرؤشنطةري و بريياراني ِراستةقينةي رؤشنطةري 
ببينني، هَيندة بةسة بةراورد لة نَيوان "ثيري بايل" و 
لةطةَل "ظؤَلتَير" و "ديديرؤ" و "ِرؤسؤ"دا بكةين. 
ِراستة "بايل" لة فةرهةنطة مَيذوويي و 
ِرةخنةييةكةي خؤيدا، بؤضوونَيكي ئةقاَلني بؤ ئايني 

ةخنةي لة دةسةاَلتي ثياواني كَلَيسا ثةيِرةو كرد و ِر
دةطرت، هةروةها ِراستة ئةو داواي دةكرد 
بةشَيوةيةكي ئازاد ئينجيل تاوتوَي بكرَيت و داواي 
ئازادي فيكر و عةقيدةي دةكرد، لة ِرؤذطارَيكدا 
فةرةنسا دزَيوترين تاواني دةرهةق بة بريياران 

 ئةجنام دةدا.
ثِركَيشييةكي  بةالم هَيندة بوَيرنةبوو بتوانَيت

وا بكات، ئةقَل بةيةكجارةكي لة دةست تيؤلؤذياي 
كَلَيسا ِرزطار بكات. "بايل" ديلي ديدطايةكي 
ِرةشبينانة و مةسيحيانة بوو، دةرهةق بة مرؤظ و 
مَيذوو. ئةو لة ئةقَلي ئينسان دَلنيا نةبوو، دةترسا 
ئةو سنورانة ببةزَينَيت كة يةزدان بؤي دياري 

وابوو: )ئةقَلي ئينسان بةبَي  كردبوو. ئةو ثَيي
كؤمةك و يارمةتي ئةقَلي يةزدان، وَيَل دةبَيت و ِرَي 

بةالم ئةو ثرسيارةش لة جَيي خؤيداية  وندةكات(.
كة دةَلَيت: )ئاياِرؤشنطةري ئةوروثي لة بةرامبةر 
ئةقاَلنيةتي ئاييين و دادطاكاني ثشكنيندا، 
ثةِرطريي نةكردوو بة ئاِراستةيةكي خراثدا 

ِرؤيشت؟ ثاشان نابَيت بطةِرَيينةوة بؤ نة
ِرؤشنطةريةك كة زؤر هاوسةنطرت بَيت: مةبةستم ئةو 
ِرؤشنطةريةية كة لة يةككاتدا روناكي ئةقَل و 

 ِروناكي ئيمان ثَيكةوة كؤ دةكاتةوة؟(.
 

 سةرةتا دذوارةكاني رؤشنطةري فةرةنسي
ِرؤشنطةري لة فةرةنسا ضؤن هاتة ئارا و ضؤن 

طاف لة ِرؤذطاري فَيندةمَينتاليزمي ئةو والتة طاف 
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كاتؤليكي ِرةهاوة طواستيةوة بؤ سةردةمي ئيماني 
 هةندَيك لة طةورة  ِرؤشنطةر و فيكري ئةقاَلني؟

مَيذونوساني هاوضةرخ ثَييان واية "فؤنتنَيل" 
(، يةكةمني كةس بووة ستايشي 1657-1757)

سةردةمي ِرؤشنطةري كردووة.. متمانةي 
ظايةتي و داهاتوي ئينسان "فؤنتنَيل" بة مرؤ

دةطةِرايةوة بؤ ئةو ثَيشكةوتنانةي زانست لة 
سةردةمي ئةودا بة دةسيت هَينابوو، بة تايبةت 
زانسيت مامتاتيك و فيزيك. سةرةِراي طومان و 
سةنطيين، بةالم خؤشحاَلي خؤي بةو طؤِرانكاريانة 
نةدةشاردةوة كة بةسةر ذياني رؤشنبريي 

ونة لة جَيطايةكدا دةَلَيت: بؤ من فةرةنسيدا هاتبوو.
)ماوةيةكي كةمة طيانَيكي فةلسةيف زؤر نوَي لة 
والتةكةماندا باَلوبؤتةوة، ئةمةش بريتيية لة 
ِرؤشناييةك كة باوامنان دةرفةتي ئةوةيان بؤ 
نةِرةخسا لَييبةهرةمةندبن و سةرةجنام ئَيمة 
ثَييطةيشتني(. هةروةها دةَلَيت: )ئَيمة درةوشاوةين 

كي ئاينَيكي راستةقينة و بِرواشم بة هةندَيك بة رونا
تيشكي فةلسةفةي ِراستةقينة هةية. هةنوكة ئَيمة 
هةزاران جار لة خةَلكاني سةردةماني ثَيشوو 
ِرؤشنرتين، ئةو خةَلكانةي وةهم و خورافاتيان 

 بةرهةم هَينا(.
لَيرةدا سةرنج دةدةين "فؤنتنَيل" 

ةذي، هةستيكردووة لةسةردةمَيكي ِرؤشنطةردا د
بةتايبةتي ثاش و الني كةم لة بواري فةلسةفةدا 

"ِرينَيية ديكارت"، هةروةها لة بواري زانست و 
ِرةخنةي مَيذويدا. بةالم دةبَيت ئةوةش بزانني تا 
ساتةوةخيت "فؤنتنَيل"، ضةمكي ِرؤشنطةري هيض 

 -النيكةم بةشَيوةيةكي ِراستةوخؤ–ِرةخنةيةكي 
شايةني باسة  وو.ئاِراستةي فيكري ئاييين نةكرد ب

"فؤنتنَيل" بةشَيوةيةكي سةرةكي لة نيوةي يةكةمي 
 سةدةي هةذدةدا ذياو دةسيت بة نوسينكرد.

ئَيمة دةزانني جةنطي نَيوان ئةقاَلنييةكان و 
ثياواني ئاييين بةشَيوةيةكي فيعلي تةنها لة نيوةي 
دووةمي سةدةي هةذدةهةمدا دةسيت ثَيكرد، بة 

اتَيك كتَيبة ، ك1760تايبةت ثاش ساَلي 
سةرةكيةكاني "ِرؤسؤ" و "ديدرؤ" و "فؤلتَير" و 

ِراستة  "بارؤن دؤلباك" ضاثكران و باَلوبوونةوة.
ضةمكي سةردةمي ِرؤشنطةري لة نيوةي يةكةمي 
سةدةي هةذدةهةمدا هةبوو، بةالم تةنها لة دواي 
نيوةي دووةمي ئةو سةدةية بووة بنةما و دروشم، 

ندَيك لةو ِرووداوة سياسي ئةمةش ناطةِرَيتةوة بؤ هة
و كؤمةاليةتيانةي لةو ماوةيةدا ِروياندا، بةَلكو 
دةطةِرَيتةوة بؤ ِروداوَيكي فيكري سةرةكي ئةويش 
باَلوكردنةوةي ئينسيكلؤثيديا بةناوبانطةكة بوو كة 

ئةم  ( سةرثةرشتيكرد.1784-1713"ديدرؤ" )
ثِرؤذة فيكريية مةزنة تةواوي ِرؤشنطةرةكاني لة 

بوارةكاندا لة دةوري خؤي كؤكردةوة. هةموو 
بةياننامةي سةرةتاي ئينسيكلؤثيديا كة "ديدرؤ" 

باَلوبووةوة. هةرضي  1750نوسيبوي، ساَلي 
طوتاري ثَيشةكية بة ثَينوسي "داالمبَير" نوسرابوو، 

 دا باَلوكرايةوة.1751لة ساَلي 
ئينسيكلؤثيديا بة هةموو بةشةكانيةوة، 

ِرؤشنطةريية كة لة كؤكردنةوةي دةسكةوتةكاني 
ماوةي نيو سةدةي ِرابردوودا ِرويان دابوو. واتة 
دةرةجنامي كؤتايي سةرجةم ئةو زانياري و 
زانستانةية كة لةو سةردةم و ِرؤذطارةدا لة ئارادا 

لة وتاري ثَيشةكيدا كة شايستةي  بوو.
-1717لَيكؤَلينةوةيةكي تايبةتة، "داالمثَير" )

نيسانس يةكةمني ( ثَييواية سةردةمي ِرَي1783
ضةرخي ِرؤشنطةريية زةمينةسازي بؤ سةدةي 
هةذدةهةم كرد، بةم ثَيية ئَيمة قةرزار باري ئةو 
ِرؤذطارةين. ثاشان دادطاكاني ثشكنني لة سةدةي 
حةظدةهةمدا و هةروةها ئاقاري كاتؤليكي توندِرةوو 
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دذة ِريفؤرمي ئاييين هاتنة ئارا، بةالم نةيانتواني 
كةن كة سةرةتاكاني لةسةردةمي ِرؤشنطةري خةفة ب

 ِرَينيسانسةوة بةدةركةوتبوو.
مةشخةَلي ِرؤشنطةري سةرةِراي هةوَلي زؤري 

ي يدةمارطريةكان بؤ خةفةكردني، هةر بةدرةوشاوة
مايةوة. لة ئينسيكلؤثيديادا ضةمكي ِرؤشنطةري بة 
زؤري دَيت. لة يةكَيك لة وتارةكانيدا "ديدرؤ" 

سةردةمي ِرؤشنطةري و جياكاريةك دةكات لة نَيوان 
سةردةمي جةهل و تاريكيدا، لة جَيطةيةكي 
ديكةشدا بةرثةرضي ئةوانة دةداتةوة كة ترسي 
ئةوةيان هةبوو مرؤظي ئةوروثي دوضاري نوضدان 
بَيت و جارَيكي ديكة لة تاريكيدا ِرؤبضَيت، 
لةمبارةيةوة دةَلَيت: )ثَيويست بةم ترسة ناكات، 

ةمةي ئَيمة تاريكي و هيض كاتَيك هَيندةي ئةم سةرد
نةزاني لة ثاشةكشةدا نةبووة، فةلسةفةش هةنطاوي 
طةورة دةنَيت و بةرةوثَيش دةضَيت، لةم 
ثرؤسةيةشدا ِرؤشنطةري هاوشان لةطةَليدا 
ِرَيدةكات(. لة جَيطايةكي ديكةدا "ديدرؤ" دةَلَيت: 
)فةلسةفةي ِراست و دروست كة ِرووناكي خؤي بة 

كات و لة هةموو هةموو جَيطةيةكدا ثةخش دة
شوَينَيك دةدرةوشَيتةوة، خةريكة زياتر و زؤرتر 

 دةضَيتة دَير و كَلَيساكانةوة(.
(، 1807-1723لةاليةكي ترةوة "طريم" )

خاوةني طؤظاري )نامة طؤِرينةوةي ئةدةبي( و 
هاوِرَيي "ديدرؤ" و "ِرؤسؤ" ستايشي ِرؤشنطةري 
دةكات، بةالم لة طروثي ئينسيكلؤثيديا كةمرت 

شبيين ثَيوة ديارة. شايةني باسة "طريم" طة
بةضةند قؤناغَيكدا ِرؤيشتووة. سةرةتا زؤر لةوان 
خوَينطةرمرت بوو، ثَييوابوو هاوِرَيكاني زياد لة 

ِرةخنةي  1755ثَيويست نةرم و شةرمنن. ساَلي 
ئاِراستةي ئةو طوتارة كرد كة "داالمثَير" لة 

ةكي ئةكادميياي فةرةنسي ثَيشكةشيكرد، كاتَيك و

ئةندامَيكي ئةكادميياكة ثَيشوازي لَيكرا، 
لةبةرئةوةي وةكي ثَيويست جةخيت لةسةركةوتين 
ِرؤشنطةري نةكردبووةوة. ثَيدةضَيت "داالمثَير" لة 
ثةرضةكرداري كؤنسَيرظاتيظةكان ترسا بَيت، بة 
تايبةت ئةوان زؤرينةي ئةو دةزطا فةرةنسية 

"طريم" دَيرينةيان ثَيكدةهَينا. لة ِرةخنةكةيدا 
نوسيبوي: )دةبوو باسي لة نةهامةتي سةردةمة 
تاريك و بةربةريةكاني ثَيشو بكرداية، سةردةمَيك 
جةهل و نةزاني بةسةر ئةقَليةتي مةسيحيةكاندا زاَل 
بوو. هاوكات دةبوو باس لةو روناكية نةرم و 
نيانةش بكات كة مرؤظي ئةم سةردةمةي ِروناك 

فةلسةفة و كردؤتةوة، مةبةستم لةوةش ِروناكي 
زانستة(. لة جَيطايةكي تردا باس لة ِرؤَلي 
ثرؤتستانتةكان دةكات، لة باَلوكردنةوةي تؤلَيرانس 
و ِرؤشنطةري و بةطذاضونةوةي دةمارطريي ئاييين و 
مةزهةبي. لةذَير كاريطةري ئةواندا ِرؤشنطةري هات 
بؤ ئةوةي دِر بة تاريكيةكان بدات، كةضي دواتر 

ئةو حةماسةتةي سةرةتاي "طريم" ساردبووةوة و 
نةما. بةالم داخؤ ماندووبوو يان بَيئومَيد بوو لة 
دذايةتيكردني دةمارطريي و دةمارطريةكان؟ بؤ منونة 

دةَلَيت: )جؤرة مرؤظَيك هةن زؤرينةن،  1757ساَلي 
ِرؤشنطةري فيكري هيض كارَيكيان تَيناكات و سورن 

 لةسةر كاَلفامي و دةمارطريي خؤيان(.
ار دةطاتة ئةوةي سةدةي هةذدةهةم تةنانةت ك

بةسةدةيةكي نا ِرؤشنطةري بداتة قةَلةم. بؤ منونة 
دةرهةق بة يةسوعييةكان )دوذمناني سةرسةخيت 
فةيلةسوفان( دةَلَيت: )بَيطومان نةوةكاني تاريكي لة 
روناكي دةترسن و ِرقيشيان لةوانةية روناكي لة نَيو 

ي تردا مرؤظةكاندا باَلودةكةنةوة(. لة جَيطايةك
دةنوسَيت: )ئةوانة يةكةمني ئاماجنيان سِرينةوةي 

لةسةر طؤي زةوي(. بةالم  ةِرؤشنطةري و زانست
شتَيك لة ناخ و دةروني  1765ثاش ساَلي 
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"طريم"دا طؤِراو وةكي ثَيشرت طةشبني نةماو نائومَيد 
بوو، ئةمةش لةبةرئةوة نةبوو كة طوماني لة 

ةبوو طوماني لة ِرؤشنطةري هةبَيت، بةَلكو لةبةرئةو
ي مرؤظ دةكرد لةوةي تواناي تَيطةيشنت و اتوان

قبوَلكردني ِرؤشنطةريان هةبَيت. لةمبارةيةوة 
دةَلَيت: )ضركةساتةكاني ِرؤشنطةري لة مَيذووي 
مرؤظايةتيدا ئَيجطار كورتن(، ياخود دةَلَيت: 
)ِرؤشنطةري طةلَيك لة طةالن ثةيوةستة بة 

َيكي دياريكراو، ذمارةيةكي كةم يان دةستة بذَير
هةرضي زؤرينةشة ئةوا ئةستةمة ِرؤشنطةر بكرَين(. 
بةالم بؤضي نائومَيدي تةنطي ثَيهةَلدةضيَن؟ 
لةبةرئةوةي ئةو ِروداوة مةزهةبيانةي ئةوكات لة 
فةرةنسادا ِرويدا ناهةموار بوو، بةَلطةي ئةوة بوو 
دةمارطريي لة ناخي مرؤظةكانداية و ئةستةمة 

لةو ماوةيةدا كَيشةي بنةماَلةي  ِريشةكَيش بكرَيت.
ثرؤتستانيت )كاالس( ِرويدا، كة بنةماَلةيةكي 

لة شاري تولؤز لةاليةن زؤرينةي  ءبوون
كاتؤليكيةكانةوة بةشَيوةيةكي ترسناك 
سةركوتكران. هاوكات كَيشةطةلَيكي ديكةي وةك 

 كَيشةي )سريظني( و )البار( و.. هتد، ِرويدا.
تاواني وازهَينان لة  ئةمانة مرؤظ طةلَيك بوون بة

ئايين مةسيحي ياخود ثابةندنةبوون بة سروت و 
ِرَيوِرةمسة ئاينييةكان، سوتَينران ياخود كوذران. 
ئةم ِروداوانة دةرخيست زؤربةي طةلي فةرةنسي تا 
ئةو كاتةش دوور بوون لة ِرؤشنطةري و 
ِرؤشنطةريش تةنها تايبةتة بة دةستةبذَيرَيك لة 

ان. لةم سةروبةندةدا فةيلةسوفان و ِرؤشنبري
كارطةيشتة ئةوةي يةكَيك لة دادوةرةكاني شاري 
تؤلؤز ستايشي سزادان بكات، بةو ثَييةي 
ئامرازَيكي لةبارة بؤ ناضاركردني كةمينةي 
ثرؤتستانيت تا دةستبةرداري ئاينزاي خؤي بَيت و 
باوةِر بة ئاينزاي زؤرينة بَينَيت كة ئاينزاي 

ضونة "طريم" شَيتطري كاتؤليكيية. سةبارةت بةم بؤ
: )نةوةكاني داهاتوو نةفرةمتان دةبَيت و دةَلَيت

دةكةن و بة تؤمةتي بةربةريةت و دِرندايةتي 
تاوانبارمان دةكةن، لة كاتَيكدا ئَيمة اليف ئةوة 
لَيدةدةين سةر بة ِرؤذطارَيكي فةلسةيف ئةقاَلنني(! 
بةالم هةردواي ئةمة لةو ِرةشبينية ثاشطةزبووةوة و 

ايةوة سةر طةشبيين سةرةتاي و دةَلَيت: )ئَيمة طةِر
لة باوكامنان ضاكرتين، ئةَلبةتة ِرؤَلةكانيشمان لة 
خؤمان ضاكرتدةبن، لة ِروي ِرؤشنطةري و 
دوركةوتنةوة لة دةمارطريي(، بةالم سةرلةنوَي و لة 

دوضاري رةشبيين دةبَيتةوة!  1770ساَلي 
َيت، ثَيدةضَيت ئةجمارةيان ِرةشبيين بةري نةداب

ضونكة ِرَيطاي ِرؤشنطةري دورو درَيذة و ثِري كةندو 
كؤسثة و ئاكاميشي ثَيشوةخت مسؤطةر نيية، 
وةكي هةندَيك مةزةنةيان دةكرد. لةبةرئةوةي 
تاريكخوازان لة بؤسةدان بؤ فيكري ئازاد و هةر 
كاتَيك هةليان بؤ بِرةخسَيت، بةبيانوي 

د دذايةتيكردني ئيلحاد و بَيباوةِرييةوة ياخو
بةرطريكردن لة بريوباوةِر )بريوباوةِري باب و 
باثريان(، دةست لة ِرؤشنطةري دةوةشَينن، 
                  بةمكارةشيان دذايةتي ئازادي فيكر و 

 ويذدان دةكةن.
سةروةختَيك يادي دوسةدساَلةي قةساخبانة 

ي ئابي 24بةناوبانطةكةي )سانت بارتيلمي، 
ت: )ئَيمة هةموو ( كرايةوة، "طريم" دةنوسَي1772

رؤذَيك شانازي بةو ثَيشكةوتنةوة دةكةين كة رؤحي 
فةلسةيف و ئةقاَلني لة واَلتةكةماندا بةدةسيت 
دَينَيت، بةالم ئةم ثَيشكةوتنة تا هةنوكةش هةموو 
ضني و توَيذةكاني نةطرتؤتةوة و تايبةتة بة دةستة 
بذَيرَيك لة بريياران. دةبَيت ئةوةش بَلَيني تةنها 

ةمَينتاليستةكان نةفرةت لة ِرؤشنطةري ناكةن، فَيند
بةَلكو حكومةتيش ترسي لَييهةية و دةيةوَيت 
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لة  ثةكيبخات و كؤسثي بؤ دروست بكات(.
جَيطايةكي ديكةدا كة تةعبري لة نائومَيدي و ثةسيت 
ئةو دةكةن دةَلَيت: )بةشَيوةيةكي طشيت مرؤظايةتي 
بؤ ئازادي و حةقيقةت نةخوَلقاون، ئةطةرضي 

كةن، بةالم لة ِراستيدا ةردةوام باسيان لَيدةب
حةقيقةت تةنها بؤ ئةو دةستةبذَيرةي مرؤظ  ءئازادي

خوَلقاوة كة دةتوانَيت بةهرةمةند بَيت لَييان، 
بةمةرجَيك زؤر خؤي ثَيوةبانةدات. هةرضي 
مرؤظةكاني ديكةية واتة زؤرينة، ئةوا تةنها بؤ 

 كؤياليةتي و طومِرايي دروست بوون(.
 

 حي طشيت سةردةمي رِؤشنطةريرِؤ
زؤربةي لَيكؤَلياران كؤكن لةسةر ئةوةي كة 
دةَلَيت: )لة مَيذووي شارستانيةتي ئةوروثيدا، 
سةردةمي ِرؤشنطةري وةرضةرخانَيكي مَيذوويي 
ضارةنووسسازة(.. هةموو ئةو ثرانسيث و 
بنةمايانةي ماوةي دوو سةدةية خؤرئاوا كاريان 

ةريدا دروست بوون.. دةكات، لةسةردةمي ِرؤشنطثَي
هةرضةندة هةندَيك لة ئَيستادا باس لة سةردةمي 

ِرؤشنطةري دةكةن. بةالم  -مؤدَيرنة و ثاش -ثاش
ِرؤشنطةري تَيبطةين،  -ناتوانني لة سةردةمي ثاش

بةبَي تَيطةيشنت لة ِرؤشنطةري خؤي. ئةمةش ئةو 
شتةية تا هةنوكة لة كايةي رؤشنبريي ئَيمةدا 

اتة بابزانني خةسَلةتة ِرووينةداوة.. كةو
سةرةكيةكاني ئةم ِرؤشنطةرية كامةية؟ ياخود 
جةوهةر و ِرؤحي ئةم ِرؤشنطةرية ضيية كة 
وايكردووة ببَيتة مايةي دروستبووني طةورةترين 
شارستانيةت لةسةر طؤي زةوي؟ سةرةتاكاني ضؤن 
دةسيت ثَيكرد؟ ئةمة ِرستَيكة لةو ثرسيارانةي 

 ميان بدةمةوة؟دةمةوَيت لة ئَيستادا وةال
ةكَيك لة فةيلةسوفاني "داملبَير" ي

هاوِرَيي "ديدرؤ" و "ظؤَلتَير"، دةَلَيت:  ءِرؤشنطةري

)لة ناوةِراسيت هةر سةدةيةك لة سَي سةدةي 
ِرابردوودا، وةرضةرخانَيكي مَيذويي ِرويدا.. لة 
ناوةِراسيت سةدةي ثازدةهةمدا، سةرةتاكاني 

َيكرد كة بزاوتَيكي ئةدةبي و فيكري دةسيت ث
بةسةردةمي ِرَينيسانس ناوي دةركرد. لةو كاتةشدا 
ئةو بزوتنة هيومانستيةش دةسيت ثَيكرد كة لة 
هةوَلي ئةوةدا بوو هةماهةنطيةك لة نَيوان 
ترادسيؤني مةسيحي و ترادسيؤني يؤناني و 
ِرؤمانيدا دروست بكات. مةَلبةندي ئةم 

ي بزوتنةوةيةش ئيتاَليا بوو.. لة ناوةِراسيت سةدة
شازدةيةمدا بزاوتي ِريفؤِرمي ئاييين بةِرابةرايةتي 
"مارتن لؤتةر" لة ئةَلمانيا سةريهةَلدا. لة ناوةِراسيت 
سةدةي حةظدةهةمدا فةلسةفةي ديكارتيزم 

دةسثَيكي مؤدَيرنةي فةلسةيف بةبةدةركةوت كة 
دادةنرَيت و لة دنيا بينيماندا كؤدَيتايةكي مةعريفي 

 دروستكرد(.
لة ناوةِراسيت ئةم سةدةيةدا،  ئةي ئَيستا ضي

سةدةي هةذدةهةم ِروودةدات؟ "داملثَير" دةثرسَيت 
و بةخؤشي وةالم دةداتةوة و دةَلَيت: )طؤِرانَيكي 
طةورة لة بري و بؤضومناندا دروست بوو، شؤِرشَيكي 
فيكري ِراستةقينة ِرويداو تةنها نةوةكاني داهاتوو 
 دةتوانن سةنط و قورسايي و اليةني سليب و
ئيجابي دياري بكةن. ئَيمة تا ئَيستاش لةناويداين و 
ناتوانني هةموو ِرةهةندةكاني ببينني. بةالم دةتوانني 
باس لةوة بكةين كة سةردةمةكةمان سةردةمي 
فةلسةفةية. سةرجنَيكي خَيراي دؤخي مةعريفة 
بدةين لة ئَيستادا، دةبينني فةلسةفة ض قةَلةمبازَيكي 

شيت ِرؤذ لة دواي ِرؤذ طةورةي داوة. زانسيت سرو
زانياري زياتر بةدةست دَينَيت و زانسيت ئةندازةش 
سنورةكاني بةرفراوانرت كردووة و لة فيزيا نزيك 
بؤتةوة. واتة طةشتوينةتة دؤخَيك سستمي جيهاني 
ِراستةقينةمان بؤ ئاشكرا بووة. هةر لة زةويةوة تا 
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ئةستَيرةي زوحةل و مَيذووي ئامسانةكان و 
فيزيا دةسيت بة طؤِريين سيماي  زيندةوةران.

جيهان كردووة و لةطةَليشيدا تةواوي زانستةكاني 
 دي خةريكن فؤرمَيكي نوَي وةردةطرن(.

ة بابةتي طفتوطؤ و ؤتبةجمؤرة هةمووشتَيك ب
تاوتوَيكردن و هةَلسةنطاندن. تةنانةت 
ثرانسيثةكاني زانستة دنياييةكان و بنةماكاني 

وانني هةمان شت وةحي ئيالهيشيان طرتةوة. دةت
دةربارةي: )ميتافيزيك، ضَيذ، مؤراَل، ميوزيك، 
           كاروباري بازرطاني، مايف فةرمانِرةواكان و 
ميللةتان و.. هتد(، بَلَيني. )بةجمؤرة طؤِرانَيكي 
ضؤنايةتي لة ِرؤحي سةردةمةكةماندا ِرويداو بووة 
مايةي ِروناككردنةوةي شتطةلَيك و مانةوةي 

. ئةوةي ئةم (3)ر بة تاريكي و داخراوي(شتطةلَيكي ت
ةر" دةَلَيت: قسانة دةكات، وةكو "ئةرنست كاسري

 )يةكَيكة لة طةورة زاناكاني سةردةمي خؤي(.
"داملثَير" بةو هةستة فةلسةفية ئاست بةرزةي 
دةيزاني باهؤزي طؤِرانَيكي طةورة بةِرَيوةية و 
دةتوانَيت بنةماكاني مةعريفةي تةقليدي 

لةق بكات. بةجمؤرة فةزايةكي ئةقَلي  سةردةمةكةي
نوَي لةبةردةم ئينساني ئةوروثيدا كرايةوة، كة 

  واي بة خؤيةوة نةبينيبوو.يتش ثَيشرت مَيذوو
وةكو ئاشكراية فيكري سةدةكاني ناوةِراست، 
لةسةر يةقينَيكي تيؤلؤذي ِرةها دامةزرابوو. بةالم 
هةنووكة فيكر لةسةر بنةمايةكي ديكة خؤي 

خات، ئةويش ئةقَلي فةلسةفية. لَيرةدا ِرَيكدة
ثَيويستة ئةوة بزانني ضةمكي فةلسةفة بة ماناي 
طشتاندني ميتؤدي فيزيا دَيت، بةسةر كؤي 
بوارةكاني مةعريفةدا. دامةزرَينةري ئةقاَلنيةتي 
مؤدَيرن كةسَيكة بةناوي "ئيسحاق نيوتن". ئةم 
ثياوة متمانةيةكي بَي حةد و حسابي بة ئةقَل 

وايلَيكرد بتوانَيت، لة ِرَيي ميتؤدي  بةخشي و

ئةزمونطةري و مامتاتيكيةوة ياساكاني طةردون 
ئيرت لةم ضركة ساتةوة ئينساني  كةشف بكات.

ئةوروثي لة ِرووي ذيارييةوة قةَلةمبازَيكي 
طةورةيدا، قةَلةمبازَيك بووة مايةي ئةوةي بؤِري 

 سةرجةم نةتةوةكاني تر بداتةوة..
هؤي ئةقَلي خؤيةوة ئةطةر مرؤظ تةنها بة

بتوانَيت ئةو ياسايانة كةشف بكات كة ئاِراستةي 
طةردون دةكةن، ئةي كةواتة بؤضي ئةم ئةقَلة بةطةِر 
              ناخات؟ ئايا يةزدان فةرمامنان ثَيدةدات 
ئةقَلمان فةرامؤشكةين ياخود كاري ثَيبكةين و 

 بةكاري بهَينني؟
شايةني باسة تيؤلؤذياي سةدةكاني 

ةِراست ثَييوابوو كةشفكردني سروشت و ناو
ئةناتؤميكردني جةستة، دةسكاريكردني ئيشي 
خوداية، لَيرةوة ئةستةم بوو مةعريفةي ئينساني لة 
سايةي ئةوتيؤلؤذيا بااَلدةستةدا، هةنطاوَيك بةرةو 
ثَيش بضَيت. بؤية دةبوو طؤَرانَيكي ِريشةيي لة 

ئاراي  زانسيت تيؤلؤذيادا ِرووبدات، تا بواري هاتنة
مةعريفةيةكي نوَي هةبَيت. لَيرةدا دةطةينة 
خةسَلةتَيكي سةرةكي ديكة لة خةسَلةتةكاني 
ِرؤشنطةري. ئةويش ئةوةية ِرؤشنطةري بةر لة هةر 
شتَيك بريتية لة دؤزينةوةي مانايةكي ديكة بؤ 
ئايني. كةواتة ئازادي ئاييين بةر لة ئازادي زانسيت 

قؤناغة و بة كةوت. زؤربةي زؤري زاناياني ئةو 
تايبةتي "نيوتن"، ئيمانداري زؤر طةورة بوون. بؤية 
نابَيت ِرؤشنطةري و بَيباوةِري يان ِرؤشنطةري و 
كوفر، تَيكةَل بةيةك بكةين، وةك ئةوةي لةمِرؤدا 
فَيندةمَينتاليستة توندِرةوةكان باسي دةكةن. 
ِرؤشنطةري بة ماناي كوفر نايةت و ماناي ئيمانيش 

تةقليديةكةي سةدةكاني ناوةِراست. نيية بة ستايلة 
ِرؤشنطةري ماناي لةدايكبوني ئيمانَيكي تازةية كة 
            لةسةر داروثةردوي ئيماني كؤن، سةر 
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دةردَينَيت. رؤح و ناوةِرؤكي سةردةمي 
 ِرؤشنطةريش لَيرةداية.

با لَيرة بةدواوة كةم تا كورتَيك بة وردي باس 
جةنطَيكي قورس و  لةم مةسةلةية بكةين. "ظؤَلتَير"

بَي ئاماني دذي دةمارطريي و دؤطماي ئاييين 
ِراطةياند، نةك هةر لة فةرةنسا، بةَلكو لةسةر ئاسيت 

"ظؤَلتَير" بةردةوام باسي لةوة  تةواوي ئةوروثا.
دةكرد كة ئةو هةر بة تةنها شةِري ئايني ناكات، 
بةَلكو بةطذ خورافة و توندِرةويشدا دةضَيتةوة. ئةو 

ييين وةك خؤي نةدةكرد، بةَلكو دذي شةِري ئا
كَلَيسا دةيكرد، وةك دامةزراوةيةكي خاوةن 
دةسةاَلتي سةركوتكةر. بةالم كَيشةكة لةوةداية ئةو 

ويان بةِرابةري نةوةيةي دواي "ظؤَلتَير" هات و ئة
ِرؤحي و فيكري خؤيان دةزاني، ئةم جؤرة 
جياكاريكردنةي بةالوة طرنط نةبوو. واتة جياوازي 
 نةدةكرد لة نَيوان ِرةخنةكردني ئايني و كَلَيسادا.
ِرووة مةترسيدارةكةي ئةزمووني ئةوروثيش لة 
مامةَلةكردني ئاييندا، لَيرةداية. ضونكة ئايني وةك 

ي مرؤظ، بة دوورة لةو ثَيداويستيةكي ناوةك
تَيطةيشتنة دةمارطري و توندِرةوةي كةسانَيك بة 
ناوي ئايينةوة ثيادةي دةكةن. لَيرةوة 
دةستبةرداربووني ئةو تَيطةيشتنة دؤطما و كورت 
بينةي ئايني، كارَيكي ثَيويست بوو بؤ 
تَيطةيشتنَيكي مؤدَيرن و بةرفراوان و ئازاد. بةالم 

         ان نةبوو. دةبوو ئةمة ثرؤسةيةكي هةروا ئاس
 كَيشة و ملمالنَييةكي طةورة ِرووبدات و ِروشيدا.

               الثةِرةكاني مَيذوو ثِريةتي لةو شةِرانةي 
لةنَيوان ِرؤشنطةران و فَيندةمَينتاليستةكاندا 
ِرويداوة. ثَيويستة ئةزموني ِرؤشنطةري ئةوروثي 

وَينينةوة، لةطةَل ئاييندا، لةسةر ئةم ئاستة قوَلة خب
           طةر نا، ئةوا نةدةطةينة هيض و نةلة هيضيش 

 حاَلي دةبني.

)ئةنسيكلؤثيديا(ي فةرةنسي كة لة دةوروبةري 
دا "ديدرؤ" داميةزراند، هاتة ناو ئةو  1755ساَلي 

جةنطة بةرفراوانةوة لة دذي دؤطماي مةسيحي و 
بةتايبةت دؤطما و دةمارطريي كاتؤليكي. ثَيي وابوو 

شكةوتين م دةمارطريية كؤسثة لة بةردةم ثَيئة
ِرَيطةنادات مؤراَلَيكي ِراستةقينة و  فيكري و

سستمَيكي سياسي و كؤمةاليةتي دادثةروةر بَيتة 
ئارا. لةم قؤناغةدا باَلي توندِرةوي ِرؤشنطةري، بة 
توندي كةوتنة ثةالمارداني بريوباوةِري تةقليدي. 

ة نَيوان ثَيويستة لَيرةدا جياوازي بكةين ل
ِرؤشنطةري ئيماندار "ظؤَلتَير، ِرؤسؤ ..."، لةطةَل 

 ِرؤشنطةري بَيباوةِر "ديدرؤ، هؤَلباخ، المرتي..". 
"هؤَلباخ" لة كتَييب )فةلسةفةي سروشيت(دا 
زؤر بة توندي ِرةخنة لةو نوسينة تةقليديانة 
دةطرَيت كة باس لةوة دةكةن مرؤظ دةبَيت ملكةض و 

ييب و ناديارةكان بَيت. ئةو ثَيي طوَيِرايةَلي هَيزة غة
وو ئةمةية وا دةكات مرؤظ فَيري ئةوةبَيت بوا

كةض  لةبةردةم ستةمكارةكاني سةر زةويدا طةردن
بكات، هةروةها ئةو نوسينانة ِرَينادةن سةربةخؤ بري 
بكةنةوةو خؤيان بِريار لةسةر ذياني خؤيان بدةن. 
باَلي توندِرةوي ِرؤشنطةري، بِروا بوون بة 

دانيشيان ِرةتدةكردةوة. وةكو دةزانرَيت يةز
"ظؤَلتَير" قةناعةتي وةهابوو، بِروابوون بة خوا 
بةهايةكي سةرةكية و ناكرَيت دةستبةرداري بني. 
بةالم "هؤَلباخ" ئةمةي بة هةَلوَيستَيكي ترسنؤكانة 
دةداية قةَلةم و ثَييوابوو ئةمة بؤ خؤي جؤرة 

ئايينيدا.. سازشكاريةكة لةطةَل دةزطا و ثياواني 
ئةو ِريشةكَيشكردني ئايني و ثةيِرةوكردني 
ِرَيبازَيكي ئةقاَلني، مادي، زانسيت، بةكارَيكي طرنط 

"ديدرؤ" دواي ئةوةي بِرواي بة  .و ثَيويست دةزاني
يةزدان نةماو بووة كةسَيكي موحليد، ئةم 
بؤضونانةي "هؤَلباخ"ي بةتةواوي ثةسةندكرد. 
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ر سةري بيست "هؤَلباخ" دةيوت: )تةنانةت طة
 ائيمانداري توندِرةويشمان ثةِراند، سةري تازة ثةيد

دةبَيت.. كةواتة ضار نيية و ثَيويستة بة يةكجاري 
كؤتايي ثَيبَينني. دةبَيت هةموو بريوباوةِرَيكي 
غةيباني بسِرينةوة، بةهانةي مانةوةشي هةر ضيةك 
بَيت و ثشيت بة هةر دةسةالتَيكي ئامسانيش 

ةنها ئامرازَيكة بؤ ِرزطاركردني بةستبَيت. ئةمة ت
مرؤظ لة جةهل و بؤضوني ثَيشوةخت و دةمارطريي و 
توندِرةوي مةزهةبي، هةروةها تاكة ِرَيطاية بؤ 
قوتاركردني لة كؤياليةتي و واالكردني دةرطاي 

. بةالم نابَيت (ةخيت و كامةراني لةبةردةميدابخؤش
وة، وا تَيبطةين كة سةردةمي ِرؤشنطةري قؤناغَيك بو

هةر هةمووي سةر لةبةر دذي ئايني و هةموو 
بريوباوةِرَيك بووة. بؤ منونة دةتوانني بَلَيني تةنانةت 
كةساني وةك "ديدرؤ"ش، بَيباوةِري خؤيان 
ِرانةدةطةياند، طةر ئاييين تةقليدي بة زةبري هَيز 
خؤي بةسةردا نةسةثانداية.. كةواتة مرؤظي ئةو 

ةناسة بدات، قؤناغة دةيويست، ئازاد بَيت و ه
دةيويست لة ِرَيي قةناعةت و بِرواي خؤيةوة ئيمان 

 بهَينَيت، نةك بة زةبر و زؤر.
لةاليةكي ترةوة دةبَيت ضاك ئةوة بزانني كة 
سةدةي هةذدة توانستة فيكري و ِرؤحيةكاني، لة 
ئافةرؤزةكردني هةموو جؤرة ئيمانداريةكةوة 

يين وةرناطرَيت.. خؤ ئةطةر ِرؤشنطةري كاري ِراماَل
هةموو ئايني و بريوباوةِرَيك بواية، ئةوا نةيدةتواني 
ئةم هةموو شارستانيةتة بونياد بنَيت كة ئَيمة 
ئةمِرؤ بة دووضاوي خؤمان دةيبينني. هيض ذيارَيك 
ناتوانَيت لةسةر زةمينَيكي قات و قِر لة ئيمان 
 دروست ببَيت. هةموو ئةو قؤناغانةي لة مَيذوودا ثِر

غي ئيماني بوون و بةهَيزي بةرهةم بوون، قؤنا
 ئيمانَيكةوة ِرووةو بونيادنان و ئاوةدانكردنةوة

ضوون. لَيرةوة ئةو قسةيةي "طؤتة" بؤ سةردةمي 

ِرؤشنطةري ِراستة كة دةَلَيت: )هةموو مَيذووي 
مرؤظايةتي بريتيية لة ملمالنَيي نَيوان ئيمان و 

بةبَي ئيمان نة ثَيشكةوتن دةبَيت و نة  بَيباوةِري(.
سكةومتان دةسطري دةبَيت. كةواتة ئةو هةستة دة

طشتيةي لة سةردةمي ِرؤشنطةريدا لة ئارةدا بوو، 
هةستكردنَيكي قوَل بوو بة ئةفراندن و داهَينان، لة 
ثَيناو دروستكردني جيهانَيكي نوَيدا. ئةم 
شارستانيةتة نوَيية، سةرةتا و بةر لة هةر شتَيك بة 

سيت ثَيكرد. نوَيكردنةوةي خودي بريي ئاييين دة
بةو مانايةي نوَيكردنةوةي ئيمان، مةرجَيكي 
سةرةكي بوو بؤ نوَيكردنةوةي تةواوي كؤمةَلطة. 
ئةمة خاَلَيكي سةرةكية و ثَيويستة لة بريمان 
نةضَيت. يةك بريياري ِرؤشنطةري نيية، قسةي 
لةسةر ئايني نةكردبَيت يان ئايني خةمي طةورةي 

ياراني ئةوروثايية نةبووبَيت. ئةمةش ثَيضةوانةي بري
بؤ ئةوان مةسةلةي  لة ساتةوةخيت ئَيستادا، كة

 ابردوو.ئايني بؤتة بةشَيك لة ِر
لَيرةدا ثَيويستة بَلَيني: بريياراني سةدةي 
هةذدة ثَييان وابوو ئيمانداري تةقليدي لة باريدا 
نيية وةالم بة هةلومةرجي تازة بداتةوة، بةَلكو بؤتة 

راندن و ثَيشكةوتندا. ئاستةنطَيك لة بةردةم ئةف
بةجمؤرة ئةو ملمالنَييةي لة نَيوان ِرؤشنطةران و 
فَيندةمَينتاليستةكاندا بةرثابوو، هةر بة تةنها 
ثةيوةندي بة بريوباوةِري ئاييين و ضؤنيةتي 
تةفسريكردنيةوة نةبوو، بةَلكو ثةيوةندي بة شَيوةي 
خودي يةقيين ئايينيةوة هةبوو. واتة هةر تةنها 

بوو بة جةوهةري ئايني، بةَلكو قةرةي تايبةت نة
شَيواز و ناوةِرؤكي ئايينيش دةكةوت. كةواتة 
فةيلةسوفاني ِرؤشنطةري، بة تايبةت لة ئةَلةمانياو 
ئنطلتةرادا، لة هةوَلي ئةوةدا نةبوون بة هةموو 

كي خؤيانةوة ئايني تَيكوثَيك بدةن، بةَلكو هَيزَي
ةوات هةوَلي ئةوان بؤ ئةوة بووة ئايني لة ثؤخَل



 22 
 

SARDAM  No. 46   2006 
 

ثاكبكةنةوةو لة فؤرمَيكي تازةدا دايرِبَيذنةوة. 
 ثرؤذةي سةرةكي سةردةمي ِرؤشنطةريش لَيرةداية.

جَيي باسة بريؤكةي لَيكدانةوةي ئايني بة 
فؤرمَيكي نوَي، بةر لة سةردةمي ِرؤشنطةري 
هةبووة. بؤ منونة سةردةمي ِرَينيسانس هةر بة 

فةلسةيف و  انةوة نةبوو بؤ ِرؤحيتةنها مةبةسيت طةِر
زانسيت يؤنان و ِرؤمان، بةَلكو هةوَلَيك بوو بؤ 
نوَيكردنةوةو طؤِريين تَيطةيشنت لة ئايني. ئةو 
وَينةيةي هيومانيستةكان و ِرابوخنوازةكان 
دةربارةي ئايني ثَيشكةشيان كرد، وَينةي ئاينَيكة 
كة بة ذياني سةرزةمني ِرازيية، بة ثَيضةوانةي 

استةوة كة ثشتيان لة خةَلكاني سةدةكاني ناوةِر
ذيان دةكرد و بة ضاوَيكي سوك سةيريان دةكرد. 
ئةوان بةهؤي خواثةرسيت و ئيمانةوة، نةكةوتنة 
تةرَيزكردن لة جيهان و لة فيكر، بةَلكو شكؤيان 
ثَيبةخشني. كةواتة ئيماني كؤن هةية و ئيماني 
نوَيش. ئيمان هةية ِروكةش و ناضاري و 

ناوةكي و ئازاد و  سةركوتكارة، ئيمانيش هةية،
تايبةتي. ئةوروثا ئةو كاتة تواني سةرثَيي خؤي 
بكةوَيت و ِرابَيت كة دةستبةرداري ئاييين كؤن بوو، 
لة بري ئةو ئايينة كؤنةش بِرواي بة ئايينَيكي نوَي 
هَينا كة لةطةَل جيهان و دؤزينةوة زانسيت و 

 فةلسةفية نوَييةكاندا، هةَلدةكات.
 
 

 يسةرةتاكاني رِؤشنطةر
نابَيت وا بزانني ِرؤشنطةري لة ناكاوو كتوثِر لة 
كيشوةري ئةوروثا ِرويدا، ياخود لة ضاوتروكانَيكدا 

وناك كردةوة.. سةرتاسةري ئةو كيشوةرةي ِر
نةخَير، ِراستيةكةي ِرؤشنطةري ثرؤسةيةكي 
لةسةرخؤ و دذوار و زةمحةت بوو. ثرؤسةيةك بوو 

لة كرد، سةرةتا هةنطاو بة هةنطاو دةسيت ثَي

ئنطلتةراو هؤَلةنداوة، ثاشان فةرةنسا و ئةَلةمانيا و 
 تَيكِراي واَلتاني ديكةي ئةوروثاي طرتةوة.

جةنطي ِرؤشنطةري لة دذي تاريكي، زؤر لةوة 
سةخت و دذوارتر بووة ئَيمة مةزندةي دةكةين. 
ضونكة بزاوتَيكي وا هةر بة تةنها بةطذاضوونةوةي 

تَيك ملمالنَي بوو دةرةوة نةبوو، بةَلكو بةر لة هةر ش
لةطةَل ناوخؤدا. دةرةجنامي ئةم ملمالنَييةش، 
دةركةوتين ِرؤشنايي بوو. ِرؤشنطةري شةِركردنة 
لةطةَل ئةو هةموو تاريكيانةي لة نامخانداية. بةم 

ضوونةوةي امانايةش، ِرؤشنطةري ئةوروثي بةطذ
هةموو ئةو سةدة تاريكانةبوو كة بة درَيذايي 

ةسةريةك كةَلةكةبوو بوون. سةدةكاني ناوةِراست، ل
بةطذاضونةوةي فَيندةمَينتالسيت مةسيحي بوو كة 
وةك حةقيقةتَيكي ِرةها، دةسةالتي خؤي بةسةر ئةو 

 سةردةمانةدا سةثاندبوو.
هةرضةندة مَيذوونووسان سةرةتاكاني 
ِرؤشنطةري دةطةِرَيننةوة بؤ ميتؤدي طومانكاري 

نان ديكارتيزم، بةالم بةو مانايةي ئَيمة و ما
تَييطةيشتووين، "ديكارت" بؤ خؤي 
ِرؤشنطةرنةبووة. مةبةستم ئةوةية كة ئةو لة ِريزي 
برييارة ِرؤشنطةرةكاندا ثؤلَين ناكرَيت، بةَلكو 
دةضَيتة خانةي ئةو برييارانةي بةشَيوةيةكي 
ناِراستةوخؤ، زةمينةيان لة بةردةم ِرؤشنطةريدا 
 خؤشكرد. "ديكارت" قايل نةدةبوو بةوةي ميتؤدي
طومان لةسةر ئايني ثراكتيزة بكرَيت. ثَيي شتَيكي 
ئاسايي بوو ميتؤدة بةناوبانطةي بةسةر هةموو 
شتَيكدا ثراكتيزة بكرَيت، تةنها بريوباوةِري ئاييين 
نةبَيت. ئةويش لةبةرئةوةي فَيندةمَينتاليزمي 
مةسيحي لةو ئان و ساتةدا لة ئةوجي دةسةالتيدا 

ي خؤي بووةشَينَيت. بوو، دةيتواني ِراستةوخؤ زةبر
"ديكارت" لةوةها هةلومةرجَيكدا زؤر بة ورياييةوة 
مامةَلةي دةكرد، بؤ ئةوةي طياني خؤي بثارَيزَيت و 
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سةرئَيشة خةريكي تةواو كردني نوسينةكاني  بَي
بَيت. ئةو زياد لة لَيدوانَيكي هةية كة تيايدا ئيمان و 
وةالئي خؤي بؤ كَلَيساي كاتؤليكي دووثات 

ة، بؤ منوونة لة يةكَيك لة لَيدوانة دةكاتةو
بةناوبانطةكانيدا دةَلَيت: )بِريارمداوة طوَيِرايةَلي 
ياسا و داب و نةرييت والتةكةم مب و بةردةواميش 
ثابةندي ئةو ئايينةمب كة لة منداَليةوة لةسةري 

 .(4)ثةروةردةبووم(
"ديكارت" ثةيِرةوي ميتؤدي طومانكردني 

 و دروسيت شتَيك و دةكرد بؤ سةملاندني ِراسيت
ثَيي وابوو دةبَيت هةرضي بريوِرا و بؤضووني باوة 
خبرَينة ذَير ئةو ميتؤدةوة، بةالم ِرَيطةي نةدةدا 
ثرؤسةيةكي وا ئايني بطرَيتةوة، كةواتة ئةمة ئةوة 
ئاشكرا دةكات كة "ديكارت"، جياوازيةكي ِرون و 
ِرةواني لة نَيوان بريوباوةِري ئاييين و شتةكاني 

ا كردووة. بةالم ئاخؤ لةم كارةيدا ِراستطؤ بووة؟ ترد
 ئايا ئةم هةَلوَيستةي دووفاقَييت ثَيوة ديار نيية؟

نابَيت ئةم مةسةالنة وا خبةينة ِروو، بةَلكو 
ثَيويستة لةو سياقة مَيذوويية تَيبطةين كة 
"ديكارت"ي تيا ذياوة، تا بتوانني وةالمي ئةو 

ديكارت" ئةوةي لة رانة بدةينةوة.. بؤ منونة "اثرسي
باردا نةبووة  بةيةكجار هةموو شؤِرشةكان بةرثا 
بكات. هَيندة بةسة بؤ ئةو كة توانيويةتي شؤِرشي 
زانسيت ياخود فةلسةيف بةرثا بكات. بةالم شؤِرشي 
ئاييين )يان شؤِرشي ِرؤشنطةري لة بواري ئاييندا(، 
ئةوا هَيشتا كاتي نةهاتبوو. سةرةِراي ئةوةش 

اي سةركؤنةكردني "طاليلؤ" لة ساَلي "ديكارت" دو
دا، زؤر لة ذياني خؤي دةترسا. لةو كاتةدا  1633

خةريكي ئةوةبوو كتَيبَيكي بة ضاث بطةيةنَيت، بةالم 
كة ئةو هةواَلة دةبيستَيت، دةست بةجَي ثةشيمان 

كةس ثَيي  دةبَيتةوةو كتَيبةكةي دةشارَيتةوة تا
دةنووسَيت:  نةزانَيت. لة نامةيةكدا بؤ هاوِرَييةكي

)ئامادةنيم لة ثَيناو بريوبؤضوونة زانسيت و 
فةلسةفيةكامندا، قورباني بة ذياني خؤم بدةم، 
دَلنيايي و بَيوةيي لة هةموو شتَيك طرنطرتة(. 
بةهؤي ئةم بؤضونانةشيةوة بة ترسنؤكي تاوانبار 
كرا. بةالم ئةمانة ِرَييان لةوة نةطرت "باسكال" 

يت "ديكارت" بكات و طومان لة ئيمان و خواثةرس
بَلَيت: )ناتوامن لةو كردةوةيةي ئةو خؤشبم.. لة 
تةواوي ثِرؤذة فةلسةفيةكةيدا ئاواتي ئةوة بوو 
بتوانَيت دةستبةرداري يةزدان بَيت، بةالم نةيدةوَيرا 
ئةوة بة ئاشكرا باس بكات. ئةطةرضي دواتر وازي 

 .(5)لَيهَيناو ثَيويسيت ثَيي نةما(
ارت"، "كانت" دَيت بؤ سةدةيةك دواي "ديك

ئةوةي بة ئاشكرا ئةو قةَلةمبازة فيكرية تةواو 
بكات: واتة بؤ ئةوةي ميتؤدي طومانكردن بةسةر 
كايةي ئايني و بريوباوةِرة موقةدةسةكانيشدا 
ثراكتيزة بكات. فةيلةسويف طةورةي ِرؤشنطةري 
"ئيمانوَيل كانت" لة شوَينَيكدا دةنووسَيت: 

ةكي تايبةت سةدةي )سةدةي ئَيمة بة شَيوةي
ِرةخنةية و ثَيويستة تةواوي شتةكان بدرَينة بةر 
ِرةخنة. بة تةنها ئايني و ياسا دةيانةوَيت لة ِرةخنة 
بة دوور بن، يةكةميان بة بيانووي ثريؤزي و 
دووةميشيان بة ثاساوي سةنط و شكؤمةندي. بةالم 
نازانن بةو كارةيان طوماني زياتر لةسةر خؤيان 

و بةم كارةشيان ناتوانن ناضارمان دروست دةكةن 
لةبةرئةوةي ئةقَل  .بكةن بةِرَيزةوة سةيريان بكةين

ِرَيز لة شتَيك نانَيت، طةر بواري ئةوة نةدات 
بةشَيوةيةكي ئازادانة ثشكنيين بؤ بكرَيت و 

 .(6)ِرةخنةي ئاِراستة بكرَيت(
بةجمؤرة دةبينني مةسةلةكان لة سةردةمي 

انت"، طؤِراني "ديكارت"ةوة بؤ سةردةمي "ك
بةسةردا هاتووة و ئةوةي مةحاَل بوو بريي لَي 
بكرَيتةوة لة سةردةمي "ديكارت"دا، دةكرا لة 
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سةردةمي "كانت"دا بريي لَيبكرَيتةوة. ئةوةي 
جاران خؤي لةسةرو ِرةخنةوة دةبينيةوة واي لَيهات 
ملكةضي ِرةخنة بَيت. ضركةساتي سةرةكي 

تةي بةبَي ئةو ِرؤشنطةريش لَيرةداية، ئةو ضركةسا
لَيرةوة بؤ  .هيض ِرؤشنطةرييةك سةرهةَلنادات

يةكةجمار بريوباوةِري ئاييين مةسيحي هاتة ذَير 
ِرةخنةيي  –باري ئةوةي، بة شَيوةيةكي ئةقاَلني 

ئةمة ئةو ضركةساتةي  .(7)تاوتوَي بكرَيت
ِرؤشنطةريية، كة لة دواييدا دروستبووني 
          طةورةترين شارستانيةتي لة مَيذووي 
مرؤظايةتيدا لَي دةكةوَيتةوة، ئةويش شارستانيةتي 

 نوَيي ئةوروثاية.
شايةني باسة سةرةتاكاني ِرؤشنطةري 
دةطةِرَيتةوة بؤ بةر لة "كانت"، ئةطةرضي لةسةر 
دةسيت ئةو ثَيطةيشت و كامَل بوو. لة نيوةي 
دووةمي سةدةي حةظدةوة، واتة ثاش مةرطي 

ة ضاونةترسةكان "ديكارت"، هةندَيك لة برييار
دةستيانكرد بة ثراكتيزةكردني ميتؤدةكةي، بةسةر 
خودي تَيكستة ئايينيةكاندا. بَيطومان "سثينؤزا" 
لة ِريزي ثَيشةوةي ئةوانةدا بوو كة بةم كارة 
هةستان، بةالم هةر خؤي بة تةنها نةبوو، بةَلكو 
كةساني وةك: "ثيري بايل"ي ثرؤتستانت مةزهةب و 

تيؤلؤذيست و "مالربانش"ي "ِريضارد سيمؤن"ي 
فةيلةسوف و "جؤن لؤك" و "ئةنتؤني كؤلينز" و 
"جؤن تؤالند"ي لةطةَلدا بوو. ئةو برييارانة كة لة 

دا ذيان و  1715و  1680ماوةي نَيوان ساالني 
نوسيويانة، ئةوانةن كة زةمينةيان بؤ سةردةمي 

 ِرؤشنطةري خؤشكرد.
قةيراني هؤشياري ئةوروثي لةطةَل خؤيدا، 
واتة لةطةَل ترادسيؤني مةسيحيدا، بةر لة هاتنة 

و نةكاني ِرؤشنطةري وةك: "ظؤَلتَيرئاراي برييارة مةز
داالمثَير و ِرؤسؤ و كانت و.. هتد"، دروست بوو. 

ثَيويستة لَيرةدا ئةو ماوة كورتةي ِراستةوخؤ ثَيش 
سةردةمي ِرؤشنطةري دةكةوَيت دياري بكةين، بؤ 

ويداوة. وةكو ئاشكراية ئةوةي بزانني ضي تَيدا ِر
"ثؤل هازار" لة كتَيبة بةناوبانطةكةيدا )قةيراني 
هوشياري ئةوروثايي(، تةواوي تَيزةكةي لةسةر ئةم 
خاَلة داِرشتووة. لةو كتَيبةدا "هازار" دةَلَيت: 
)قةيرانَيكي طةورة لة هؤشياري ئةوروثيدا دروست 
بوو، ئةم قةيرانةش نَيوان سةردةمي ِرَينيسانس و 

شي فةرةنسي دةكةوَيت و بة طةورةترين شؤِر
قةَلةمباز لة مَيذووي فيكري مرؤظايةتيدا 
ناونووسدةكرَيت. لةبةرئةوةي جيهاني كؤني ذَيرةو 
ذوور كرد و لة جَيطاي ئةو جيهانَيكي تازةتري 
دامةزراند.. لةسةرئةم مةسةلةيةش، لة نَيوان بةرةي 

َيشةي ئةقاَلني و بةرةي فَيندةمَينتاليزمدا، شةِرو ك
روثادا بَي وَينة وقورس بةرثا بوو كة لة مَيذووي ئة

بوو، بةرةجنامي ئةم شةِرةش مؤدَيرنةي لَيكةوتةوة. 
مؤدَيرنةي دَيرين لة ئةوروثادا، لة بنةِرةتدا لةسةر 
ئايدياي ئةرك دامةزرابوو: واتة ئةركي مرؤظ 
بةرامبةر ثياواني ئايني و ثادشاكان و نيشانداني 

ي و خزمةتكاريةك، بَي هيض هةموو جؤرة ملكةض
ثرسيار كردن و مشتومِرَيك. بةالم فةيلةسوفاني 
نوَي بةردي بناغةي شارستانيةتَيكي مؤدَيرنيان 
دادةنا كة لةسةر ئايدياي مافةكان دامةزرابَيت: واتة 

ةخنة طرتن و بةطةِرخستين مايف بريكردنةوة و ِر
 ئةمة طرةوي .(8)مايف مرؤظ و هاواَلتي بوون( ءئةقَل

طةورةي ئةو جةنطة فيكرية بوو كة لة ئةوروثا و لة 
زؤر  طةريدا ِروويدا. كةواتة ثَيويستةذَير ناوي ِرؤشن

دوايةكةكاني بني،  بة بة وردي ئاطاداري قؤناغة يةك
بةتايبةت ئةو قؤناغةي رَيطاي بؤ خؤشكرد، لةطةَل 

 سةردةمي ِرؤشنطةري خؤيدا.
سةرةتايةي  قؤناغيئةمة ماناي واية ئةو 

 1715تا ساَلي  1680رنطي ثَيدةدرَيت لة ساَلي ط
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 1718دةخايةنَيت، قؤناغي دووةميش لة ساَلي 
 (9). "ثيري بايل"1815دةست ثَيدةكات بؤ ساَلي 

(، بريياري ثرؤتستانت مةزهةبي 1647-1706)
 فةرةنسي، يةكَيكة لة قارةمانةكاني قؤناغي 
سةرةتاو لة ثَيناو بري و بؤضوونةكانيدا، زؤري 

ت و قوربانيةكي بَيحةدي دا. فَيندةمَينتاليزمي ضةش
هةراسانيان  يحي كون بة كون بةدوايةوة بوون ومةس

يةكَيك لة فَيندةمَينتاليستة كاتؤليكيةكان  كردبوو.
شانازي دةكرد بةوةي "لويسي ضواردة"، بة 

و سوثاسطوزاري كرد،  ثرؤتستانتيةكاني كرد
و لة ِرَي دةرهةق بة ثاككردنةوةي فةرةنسا لة طومِرا

الدةرةكان.. "ثيري بايل" لة شوَيين تاراوطة بووني 
و دةَلَيت: )ِرسوايي و لة هؤَلةنداوة وةالمي دةداتةوة

مرؤظ كاتؤليكي بَيت. دواي هةموو  بةدبةختية
مةسيحيةتدا ئةجنامتانداو  ئةوانةي لة شانشيين

ثَيوة دةكةن كة زؤر مةسيحية، ئةوا ئاينزاي  شانازي
ئاينزاي خةَلكاني شةِرانطَيز و كاتؤليكي بؤتة 

. ئةو كات دةمارطريي فةرةنسا و (10)خراثةكار(
تةواوي ئةوروثاي تةني بوو. لةم سةروبةندةدا شا 
"لويسي ضواردةهةم" بِرياري دا بة ثشتبةسنت بة 
درومشة بةناوبانطةكةي:  )يةك ئاينزا، يةك ياسا، 
يةك ثاشا!(، شانشيين فةرةنسا لة ثرؤتستانت 

كان ثاك بكاتةوة. بؤ ئةم مةبةستةش مةزهةبة
فَيندةمَينتالستة توندِرةوةكاني نارد بؤ ئةوةي، 
ثةالماري كوضة و طةِرةكي ثرؤتستانت نشينةكان 
بدةن و بةدةم هاوارةوة بَلَين: )بكوذن! بكوذن هةر 
كةسَيك كة كاتؤليكي نيية. بةجمؤرة كةوتنة 
خنكاندن و ِراكَيشاني ذنان و ثياوان و، هةندَي 

اريش ئاطريان بؤ دادةخسنت و فِرَييان دةدانة ج
ناوييةوة، بةالم طةر دةستبةرداري بريوباوةِرةكةيان 

دةيانهَينانة دةرةوةو لَييان  بوناية، ئةوا
 .(11)دةطةِران(

بةَلَي ئةم ماجةراية لة ئةوروثاي سةدةي 
حةظدة و تةنانةت سةدةي هةذدةهةميشدا بةردةوام 

وارَيك.. لَيرةدا بوو. ئةمةش مشتَيكة لة خةر
دةتوانني منونة طةلَيكي ديكة بذمَيرين: قةتَل و عامة 
بةناوبانطةكةي )سانت بارتيلمي(، كة لة ماوةي يةك 
شةودا ضةند هةزار كةسَيكي تَيدا بوونة قورباني و 
بووة سومبولَيك بؤ دةمارطريي مةزهةبي و ئاييين. 
هةروةها جةنطي سي ساَلةي نَيوان كاتؤليك و 

اي نتةكان هةية كة ئةَلةمانيا و تَيكِرثرؤتستا
ناوضةكاني ئةوروثاي طرتةوةو تةِروو وشكي 
ثَيكةوة سوتاند. لةبةرئةمانة برييارة ئازادخيوازةكان 

ن و بةطذ توندِرةوي ئايينيدا ضوونةوة. اهاتنة مةيد
بةطذ ئةو ئايينةدا ضوونةوة كة دةكوذَيت. 
فَيندةمَينتاليستة مةسيحيةكان بة ئاشكرا 

طةشةي كوشت و بِرينيان دةكرد و ئةو بان
 ،كارانةشيان بة فتوايةكي ئاييين ثاساو دةدايةوة

كة سةرضاوةي لة تيؤلؤذياي سةدةكاني 
  .ناوةِراستةوة دةطرت

دواجار دةبَيت ئةوة بزانني، تاواني 
فَيندةمَينتالستةكان ضةند دزَيوو ناشريين بوو، 

لة  شثةرضةكرداري فةيلةسوفاني ِرؤشنطةري
اديكاَلي بوو. بةَلَي ئةو مبةرياندا قوَل و ِربةرا

فةيلةسوفانة ئةوةندة ِرةخنةيان لة بريوباوةِري 
تيؤلؤذي سةدةكاني ناوةِراست طرت، تا لة 
ِرةطوِريشةوة دةريانهَيناو ئاسةواري لة هيض 
شوَينَيكي ئةوروثادا نةما. طةورةيي ئةو شةِرةي ئةم 

مياندا، فةيلةسوفانة بة درَيذايي دوو سةدة ئةجنا
لَيرةداية. لة دوو توَيي ئةم كتَيبةدا، بةش بة بةشي 
ئةم شةِرو ملمالنَيية دةخةينة ِروو. ئةوانة مرؤظ 
طةلَيك بوون تةسليمي ضارةنووس نةبوون و 
لةبةردةم واقيعدا دةستةثاضة نةوةستان. وةك 
رؤشنبرياني ئَيمة و بة بيانووي ئاوَيزان بوون لةطةَل 
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توندِرةوي نةبوون.. ضونكة  ميللةتدا، سوار شةثؤلي
يةكانطريبوون لةطةَل كَيشةكاني طةلدا، ماناي ئةوة 
نيية دابةزيتة ئاسيت ئاذاوة طَيِري يان ختوكةي 
طياني توندِرةوي و دةمارطريي بدةيت، بةَلكو ماناي 
ئةوةية لة ِرَيطةي ِرؤشنطةري و ِرؤشنبريييةوة 
          ميللةت وريا بكةيتةوة و ِراستة ِرَيطاكاني 

 نيشان بدةيت!
بةَلَي فةيلةسوفاني ِرؤشنطةري ئةوروثي، 
سةبارةت بة ضؤنيةتي بةرةنطار بوونةوةي 
توندِرةوي و ئسوَليةت، وانةيةكي زؤر طرنطيان 
داداين و لةمِرؤشدا ئَيمة ثَيويستمان بةوةية ثةند 
لةو وانةية وةربطرين، تا بتوانني ضارةسةري ئةو 

ةين كة ثَييدا هةلومةرجة ناهةموارةي ثَيبك
 تَيدةثةِرين.

 
 

 فيَندةميَنتاليزمي مةسيحي لة خؤرئاوا
دادطاكانى ثشكنني لةسةرةتاى سةدةى 

بة بِريارَيك لةاليةن  سيانزةوة لةئةوروثاى مةسيحيدا
دامةزرانء تاسةدةى هةذدة  ثاثا "طريطؤري نؤيةم"

بةردةوام بوون، ئةم دادطايانة ئةو ثةِرى دةسةآلتى 
اى كاتؤليكى ثةِرطريدا خؤيان لةئيسثاني

مومارةسةكردووة. بةبِريارى ئةو دادطايانة 
كران، تةنانةت دواى رموسَلمانةكانى ئةو وآلتة دة

ئةوةش كة لةذَير فشاردا بوونة مةسيحىء 
                  .دةستبةردارى ئايينى خؤيان بوون

                 دذايةتيكردنى برييارانء زانايانيش 
ةوة بةردوامبوو تاسةرةتاكانى لةسةدةى سيانز

سةدةى بيستةمء تةنانةت ظاتيكان ليذنةيةكى 
، (12)تايبةتى بؤ قةدةغةكردنى كتَيب دروستكرد

ئةركى ئةو ليذنةية سانسؤركردنى ئةو كتَيبة 
فةلسةفىء زانستييانة بوو كةطومانى ئةوةيان 

لَيدةكرا لةبريوباوةِرى مةسيحى ئةرسؤدةكسى 
 الياندا بَيت..

كتَيبةكانى )طاليلؤو ديكارتء  بةجمؤرة
و جان جاك رؤسؤو ؤ ردسثينؤزاو دي

ظؤَلتَيرو..هتد(، كةوتنة بةر ئةو شاآلوة. لةو 
سةردةمانةدا زؤربةى فةيلةسوفةكان كتَيبةكانيان 
لةهؤَلةندا ضاثدةكرد، لةبةرئةوةى وآلتَيك بوو لةو 
رؤذطارةدا ئازادى زياترى تَيدابوو ثاشان بةنهَينى 

ةرةنسا. مَيذوونووسيى هاوضةرخى دةيانربدة ف
ضةندين  (13)"رؤبَيرت دارنتؤن" ئةمريكى

لَيكؤَلينةوةى دةربارةى ئةم مةسةلة طرنطة 
)مةسةلةى كتَيبى قةدةغةكراوء ضؤنيةتى 
رةوانةكردنى بؤ فةرةنسا بةشَيوةيةكى نهَينى 

                بآلوكردؤتةوة. ،لةسةدةى هةذدةهةمدا(
دةمَينتاليزمى مةسيحى دوو دةتوانني بَلَيني فَين

قؤناغى سةرةكى هةبووة، قؤناغى سةدةكانى 
ناوةِراستء قؤناغى سةدة نوَيكان.. لَيرة بةدواوة 
هةوَلدةدةين بةدوورو درَيذى باس لةهةردوو 

 قؤناغةكة بكةين.
 

 سةدةكانى ناوةرِاستء دادطاكانى ثشكنني
دادطا بةدناوةكانى ثشكنني وةك منوونةى 

ىء نالَيكبووردةيي باسى ترؤثكى دةمارطري
دذايةتيكردنى هةموو جؤرة  يئاماجنيش .لَيدةكرَيت

الدانَيك بوو لةبريوباوةِرى رةمسى ء مةسيحى. 
لةسةرجةم ناوةندةكانيدا ثياوانى ئايينى بةو كارة 
راسثَيردرابوونء هةريةك لةوان بةرثرسياربوون 

طومانيان  لةوةى ضاودَيرى ئةو كةسانة بكةن كة
ةجمؤرةو تةنيا لةِرَيى طومان لَيكردن لَيدةكرا، ب

ياخود قسةى دةرو دراوسَيوة، خةَلكى ثةلكَيشى 
سةرةتا دةستياندةكرد  دادطاكانى ثشكنني دةكران.

بةلَيثرسينةوةى طومانلَيكراوةكة بؤئةوةى دان 
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بةتاوانةكةيدا بنَيت، طةر هاتوو ئيعرتافى نةكرد ئةوا 
دا زؤريان ى سزادانيان لَيدةكرد. لةو كاتةشةهةِرةش

نةدةطرياو ناضار دانيان بةتاوانةكانياندا َيخؤيان ث
دةناو داواى لَيخؤشبوونيان دةكرد، هةندَيكجار 
ثةشيمان بوونةوةيان لـآ قبوأل دةكراو ئازادكران، 

تؤبة  لة بةآلم طةر طومانى ئةوةيان بكرداية كة
كردنةكةياندا درؤ دةكةن ء راستطؤنني، ئةوا 

ةكى جةستةي توند دةياخنستة بةردةم سزاي
ئةطةر ئةو كةسة  بؤئةوةى بةيةكجارى بِروخَين. خؤ

هةر سووربواية لةسةر بؤضوونةكانى خؤيء 
ثةشيمان نةبوايةتةوة لَييان، ئةوا ئاطريان بؤ 
دةكردةوةو دةيانسوتاند. خةَلكَيكى زؤر بةم شَيوة 
دِرندانةية كوذرانء ئةمةش بووة ثةَلةيةك 

 استةوة.بةناوضاوانى سةدةكانى ناوةِر
هةندَيك ثَييانواية ذمارةى ئةو قوربانيانةى لةو 

دةيانء بطرة سةدان  ،قؤناغةدا بةئاطر سوتَينراون
لةبةناوبانطرتينيشيان  .هةزار كةس دةبن

 (14)ة"جان هؤس"ريفؤرمستى بةناوبانطى ضيكى 
ئةم قةشةية بةدَلسؤزىء خواثةرستىء رةوشت 
بةرزى بةناوبانط بوو. هةروةها خاوةنى 

وثايةيةكى بةرزى ئةكادمييش بوو، بةو ثَييةى ثلة
لةسةرةتاى سةدةى ثانزةدا راطرى زانكؤى ثراط 
بوو، بةآلم ثياوانى ئايينى رقيان لَيهةَلطرت، 
لةبةرئةوةى ثةردةى لةِرووى ئةو دةسرِتَيذيية 
ناِرةوايانة هةَلماَلى كةكَلَيسا دةيكردة سةرخةَلكىء 

ئايينى  كَلَيساش ئةوةى بةالدان لةبنةماكانى
مةسيحى داية قةَلةم. هةروةها سةرجنى بؤ الى 
رةفتارى هةندَيك قةشةو مةتران راكَيشا كةئةركى 
راستةقينةى سةرشانيان جَيبةجآ ناكةن، بةَلكو 
تةنيا طرنطى بةبةرذةوةندى تايبةتى خؤيان دةدةنء 

كَلَيساى  خةَلكى سادةو ساكاريش هةَلدةخةَلةتَين.
ةك ةيى بةهةِرةش"هؤس"كاتؤليكى ئةم قسانةى 

دةزانى بؤ سةرخؤى، هةربؤية فةتواى تةكفريكردنى 
دةركرد. ئةطةرضى دواى بانطهَيشتكردنى بؤ دادطا 
دَلنيايانكردةوة كةهيضى لَيناكةن، بةآلم 
ضاوبةستيان لَيكردو هةرهةمان رؤذ )واتة لةبةروارى 

(دا، دةستطرييانكردو ئاطريان 1415ى تةموزى 6
 كةناوةرؤكى ئينجيل شتَيكةو تَيبةردا. دةبَيت بزانني

ثراكتيزةكردنيش لةسةر زةمينةى واقيع شتَيكىرتة، 
النى كةم ئةمة لةو قؤناغة ئةنطوستة ضاوةى ذيانى 

 مةسيحيةتى ئةوروثيدا وابوو.
هةر لةطرنطرتينء بةناوبانطرتين ئةو كةسانةى 
هَينرانة بةردةم دادطاكانى ثشكنني، فةيلةسوفى 

و زاناى بةناوبانط  (15)"جؤردانؤ برؤنؤ"ئيتاَلى 
يش بوو، "كؤثةرنيكؤس"ء تةنانةت " طاليلؤ"

كةباسى سوِرانةوةى زةوى بةدةورى خؤردا دةكردو 
توانى زؤر بةورياى خؤيةوة لةدةستيان قوتار بَيت و 
ئةو كتَيبةى باسى لةتيؤريا تازةكةى دةكرد، 
بآلوكردنةوةى دواخست بؤ دواى لةدنيادةرضوونى! 

جياواز بوو،  "جؤردانؤ برؤنؤ"بةآلم ضارةنووسى 
ئةم ثياوة دواى ئةوةى ماوةيةك بوو بةقةشة 
وازيهَيناو خوى داية فةلسةفةو كةوتة ثةيِرةوكردنى 

ئةم تيؤريايةش  ".كؤثةرنيكؤس"تيؤرياكةى 
لةبةرئةوةى ثاثاو فَيندةمَينتاليزمى مةسيحى 
قةدةغةيان كردبوو، طومانيان لَيثةيداكردو كةوتنة 

ية ناضار بوو ئيتاَليا جَيبهَيَلآء راوةدونانى. بؤ
رووبكاتة فةرةنساء سويسراو ئينطلستانء 
ئةَلمانياو لةزانكؤكانى ئةو وآلتانةدا وةكو 
مامؤستايةك كاريكردووةو ئةمةش ناوبانطَيكى 

 زؤرى بؤ ثةيداكردووة.
دواى ساآلنَيكى زؤر لةئاوارةييء دوورةوآلتى 

رة مةيلى طةِرانةوةى دةكرد بؤ ئيتاَلياء طةو
بازرطانَيكى شارى ظينيسيا داوالَيكرد تابطةِرَيتةوةو 
لةوآ منداَلةكانى فَيرى خوَيندن بكاتء 
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بةدَلنياييةوة بذى، بةآلم دةستبةجآء لةطةأل 
طةِرانةوةيدا دايةدةست دادطاكانى ثشكنني 
لةظاتيكانء ئةوانيش زمانيان بِرىء سوتانديان، 

نيدان بوو بةمنوونةى قوربا "جؤردانؤ برؤنؤ"ئيرت 
لةثَيناو راستىء ئازادى فيكرداو لةمَيذووى 
ئةوروثاشدا بوو بةسومبولَيك.. فَيندةمَينتاليستة 
كؤنةثةرستةكان لةناوضوون، بةآلم ناوى ئةو لةسةر 

زاناى  الثةِرةكانى مَيذوو هةر دةدرةوشَيتةوة.
هةمان ضارةنووسى دةبوو، طةر  "طاليلؤ"بةناوبانط 

تايةو دةستبةردارى لةدواساتدا فرياى خؤى نةكةو
تيؤريا بةناوبانطةكةى نةبواية. لةبةرامبةردا ظاتيكان 
ضاوثؤشى لَيكردو حوكمى لةسيدارةدانيان بةسةردا 
جَيبةجآ نةكرد، بةآلم دواتر رةوانةى فلؤرةنسايان 
كردو لةيةكَيك لةطةِرةكةكانى ئةو شارةدا دةست 
بةسةريانكرد، بؤئةوةى لةذَير ضاودَيرى خؤياندا 

دواى تَيثةِربوونى  ينةوةكانى ئةجنامبدات.لَيكؤَل
زياد لةسآ سةدساأل بةسةر دادطايكردنةكةيدا، 
كَلَيساى كاتؤليكى دانى بةوةدانا كةناهةقى 

كردووة! ثرؤسةى سوتاندنى  "طاليلؤ"بةرامبةر بة 
دادطاكانى ثشكنني تاسةدةى حةظدةهةمء تةنانةت 
سةدةى هةذدةش هةر بةردةوامبوو، نَيَلةى ئاطرى 
ئةو دؤزةخة تةنيا ئةو كاتة خامؤش بوو 
كةسةردةمى رؤشنطةرى دةستيثَيكردء رؤذطارى 

 تاريكىء بريتةسكى بةسةرضوو.
هةر سةبارةت بةو مةسةلةية بامنوونةيةكىرت 
بةرضاوخبةين، لةئةوجى سةردةمى رؤشنطةريدا 
رووداوَيكى بةناوبانط لةكةسَيك رويدا كةناوى 

ةكارَيكى نؤزدةساآلن ، ئةم كوِرة هةرز(16)بوو"البار"
بوو، لةبةرئةوةى خاضَيكى شكاندبوو دةستيان 
بِرىء زمانيان قرتاندو دواجار سوتانديشيان. 

ئةم رووداوةى قؤستةوةو هَيرشَيكى  "ظؤَلتَير"
 توندى كردةسةر فَيندةمَينتاليستة مةسيحييةكان. 

ى "ميشَيل سَيرظية"هةروةها لةجنَيظيش 
ند، بةتؤمةتى فةيلةسوفيان بةزيندوويى سووتا

طومانكردن لةعةقيدةى )باوك، كوِر، رؤحى ثريؤز( 
كة لةعةقيدة سةرةكييةكانى ئايينى مةسيحيية. 
تةنيا طومانكردن لةِراستيى ئةو عةقيدةية بةس بوو 
بؤئةوةى ببَيتة خؤراكى ئاطرو لةم سةروبةندةشدا نة 
زانستء نة ئينسانييةتء نةفةلسةفةكةى، 

 يان بؤ نةكرد.بةهانايةوة نةهاتنء شفاعةت
شانشينى  1492لةئيسثانياش كاتَيك لةساَلى 

غةرناتة خؤيدا بةدةستةوة )كةدوايني دةوَلةتى 
ئيسالمى بوو لةئيسثانيا(، بةَلَينى ئةوةيان 
بةموسَلماناندا كة لةبةرامبةر ملكةضكردنيان بؤ 
دةسةآلتى تازة رَيطايان ثَيدةدةن سرووتة 

ةآلم هةرزوو لةو ئايينييةكانى خؤيان ئةجنام بدةن، ب
بةَلَينةى خؤيان ثةشيمان بوونةوةو كةوتنة 
راوةدوونانيان، ئةوةبوو شاذنى بةناوبانطى 

سةرثشكى كردن لةنَيوان  "ئيزابيل"ئيسثانيا 
ئةوةى يان دةبنة مةسيحى يان دةبَيت وآلت 
بةجَيبهَيَلن. زؤرَيك لةوانة بؤ ثاراستنى ذيانى 

ةوةشدا هةر خؤيان بوونة مةسيحى، بةآلم لةطةأل ئ
وازيان لَينةهَينانء ضاودَيريان دةكردنء بةطومان 
بوون لَييان، ضونكة ثَييان وابوو بةنهَينىء لةذَيرةوة 
خةريكى ئةجنامدانى سرووتة ئيسالمييةكانى 
خؤيانن، بؤية تاوانباريان كردن بةالدان 
لةبريوباوةِرى مةسيحييةتء كةوتنة سزادانيان. 

بةو جؤرة زؤر ضارةسةركردنى ئةم كَيشةيةو 
سةركةوتوو نةبوو، بؤية بِريارى دةركردنى 

- 1609. لةساَلى(17)بةكؤمةَليان لةئيسثانيا درا
كةس لةئيسثانيا  275000نزيكةى  1610

دةركرانء روويانكردة وآلتانى ئيسالمى وةك 
مةراكيشء تونسء جةزائريو تةنانةت ضوونة 
هةندآ لةوآلتانى مةسيحيش، بةجمؤرة ئةم كَيشةية 
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  شَيوةيةكى راديكاَلىء لةِرةطءِريشةوة بة
 دةركَيشان ضارةسةركرا.

 
 

 فيَندةميَنتاليزمى مةسيحى ء
 سةردةمة نويَكان

ئَيستا دَيينة سةرباسى ئةوةى كة لةدواى 
سةردةمى رَينسانسء ريفؤرمى ئايينى لةسةدةى 
شازدةهةمدا روويداوة. عادةتةن ئةم قؤناغة 

َيت، ئةطةرضى بةسةردةمة نوَييةكان ناونووس دةكر
لةِراستيدا ئةم سةردةمانة دواى دووسةد ساأل واتة 
لةكؤتايي سةدةى هةذدةو سةرةتاكانى سةدةى 
نؤزدةدا نةبَيت، سةركةوتنيان بةدةستنةهَيناو جآ 
ثَيى خؤيان نةكردةوة. ئيرت لةو كاتةدا دابِرانَيكى 
ئةثستمؤلؤذى طةورة لةنَيوان سةدةكانى 

روويدا. دواى ناوةِراستء سةردةمى تازةدا 
سةرهةَلدانى بزووتنةوةى ريفؤرمى ئايينىء 
رَينسانس لةسةدةى شازدةهةمدا دوو كةس دةبنة 
دوذمنى سةرسةختى رؤماو ظاتيكان، ئةوانيش 

ثرؤتستانىء  (18)ى"مارتن لؤتةر"بريتيبوون لة 
رابةرى بزووتنةوةى رَينسانس.  (19)ىؤس"ئريامس"

ؤى دةركردو لةبةرئةوة ثاثا فةتوا بةناوبانطةكةى خ
لةكَلَيساش  1521))لؤتةر((ى تةكفريكردو ساَلى 

دةريكرد. ئيرت لةوكاتةوة جيهانى مةسيحى 
لةئةوروثا بوو بةدوو بةشةوة: بةشَيك كاتؤليكىء 
          ئةويرتيان ثرؤتستانتىء بؤ ماوةى دوو سةد 
ساأل جةنطء شةِروشؤِرَيكى زؤر لةنَيوانياندا 

 بةردةوام بوو.
طة ئايينيية بةناوبانطةية ئةمة ئةو جةن

كةدةيانء بطرة سةدان هةزار كةسى كردة قوربانى، 
 1598-1562ئةم جةنطة لةنَيوان ساآلنى 

لةفةرةنسا تاوى سةندو طةيشتة ئةوثةِرى، كاتَيك 

كاتؤليك مةزهةبةكان ثةالمارى ثرؤتستانتييةكانيان 
دا )كةكةمينةيةك بوون لةوآلتدا(و قةتأل ءعاميان 

رين تراذيدياش قةساخبانةكةى كردن. طةورةت
)سانت بارتيلمى( بوو كةتةنيا لةماوةى سآ رؤذدا 
ثَينج هةزار كةسى تياكوذرا. ئةوانةى قوتاربوون 
فةرةنسايان بةجَيهَيشتء روويانكردة وآلتانى 
ديكةى ئةوروثاء جيهان، تائَيستاش هةندَيك لةو 
بنةماآلنةو دواى سآ سةدة مانةوةيان لةئةَلمانياو 

داو سويدو ئينطلستانء تةنانةت كةنةداش، هؤَلةن
 دةستبةردارى ناوة فةرةنسييةكانى خؤيان نةبوون.

 "لويسى ضواردةهةمدا"ئةو رووداوة لةسةردةمى 
بوو. كة لةبةر هَيزو دةسةآلتى زؤرى نازناوى 
ثادشاى خؤريان لَينابوو. سةبارةت بةقةتأل 

 "ثاثا"لةمساَلدا  ،ءعامةكةى )سانت بارتيلمى(
ايي بؤ ثرؤستانتةكان هَينايةوةو عوزرخو

بةشَيوةيةكى ناِراستةوخؤش ئيعرتافى 
بةدةمارطريىء توندِرؤيي كاتؤليكييةكانء ئةو 
تاوانة دِرندانةية كرد كة لةدذى برا 
ثرؤتستانتةكانيان ئةجناميانداوة. هةرضةندة ئةوانة 
              هةموويان مةسيحني، بةآلم ناكؤكى مةزهةبى

اندا هةية. شايةنى باسة توند لةنَيواني
ثرؤتستانتةكان لةو وآلتانةدا كةزؤرينةن هةمان 

 ،رةفتاريان لةطةأل كاتؤليكةكاندا كردووة، كةواتة
               دةمارطريىء توندِرةوى لةهةردووالوة دَيت 

 نةك لةاليةكةوة.
لةكؤتاييةكانى سةدةى شازدةهةمدا 

ء  "مارتن لؤتةر"كتَيبةكانى هةريةك لة 
، لةسةرووى ليستى كتَيبة ؤس"امسئري"

قةدةغةكراوةكاندا بوون، تةنانةت كار طةيشتة 
ئةوةى لةطؤِرةثانة طشتييةكاندا سووتَيران ء 
ئاطريان تَيبةردرا. لةسةدةى حةظدةهةميشدا 
كتَيبةكانى ))ديكارت(( هةمان ضارةنووسيان هةبوو، 
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ئيمان َيى وةك ثياوَيكى ب"ديكارت"كاتَيك كَلَيسا 
 ةم.داية قةَل

شة ئةوا "سثينؤزا"هةرضى فةيلةسوفَيكى وةك 
لةيةك كاتدا زؤرى بةدةست دةمارطريى يةهودىء 
مةسيحييةوة ضةشت، يةكَيك لةجولةكة 

دا، بةآلم يتوندِرةوةكان هةوَلى تريؤركردن
خؤشبةختانة خةجنةرةكةى تةنها ثاَلتؤ 

زيان بوو. لةسةدةى َيئةستوورةكةى بِرىء خؤى ب
ا شةِرى نَيوان فةيلةسوفانى هةذدةميشدا بةئاشكر

رؤشنطةرىء رابةرانى فَيندةمَينتاليزمى مةسيحى 
ئامان َيدةستى ثَيكرد، ئةم شةِرة شةِرَيكى قورسء ب

بوو، هةرضى ضةكى فيكرىء نافيكرى هةية تيايدا 
بةكارهاتء دواجار بةسةركةوتنى رؤشنطةرى 

ئيرت لةوكاتةوة ئةوروثا كةوتة خؤيء  كؤتاييهات.
ى سةرسوِرهَينةر لةِرووي شارستانييةوة بةخَيراييةك

 ،ضووةثَيشء توانى كؤنرتؤَلى تةواوى جيهان بكات
بةآلم ئةمة ماناى ئةوة ناطةيةنَيت كةهَيزة 
فَيندةمَينتاليستةكان بةئاسانى خؤيان بةدةستةوة 
داوةو طؤِرةثانةكةيان ضؤَلكردووة، بةَلكو بةدرَيذايي 

تةميش سةدةى نؤزدةو تابةراييةكانى سةدةى بيس
دذايةتى هَيزة رؤشنطةرةكانيان دةكردو  ،بةردةوام

لةهةوَلى ئةوةدابوون كؤسثء تةطةرة خبةنةبةردةم 
رةوِرةوةى ثَيشكةوتن. بةَلطةش بؤ ئةم قسانة 

هات،  (20)دا"ئةلفرَيد لوازى"ئةوةية كةبةسةر قةشة 
ةوة تةواوى يئةم ثياوة بةهؤى بؤضوونة بوَيرةكاني

دا هةيبوو لَيى ئةو ثلةوثايانةى لةزانكؤ
ثياوَيكى ئايينى  "لوازى"سةندرايةوة. هةرضةندة 

بِروادار بوو، بةآلم لةطةأل ئةوةشدا 
فَيندةمَينتاليستةكان رؤشنفكرى ء ئةقأل روونى 

ئةلفرَيد "ئةويان بؤ قووت نةدةضوو. وةك ئاشكراية 
رابةرى ئةو بزاوتة بةناوبانطةى ناو  "لوازى

 Leمؤدَيرنيزم ) فةرةنساى دةكرد كةثَيى دةَلَين

modernisme هةروةها دةيويست ميتؤدى ،)
مَيذوويي بةسةر تَيكستة سةرةكييةكانى ئايينى 

سةملاندى  "لوازى" مةسيحيدا ثراكتيزة بكات.
تةنيا ثَيغةمبةرةو هةَلطرى  "عيساى كوِرى مريةم"

سيفةتى خوايةتى نيية، بةم قسةيةى دنياى 
َيشتء لـَيِراثةِرى، بؤية ناضار ثاريسي جَيه

روويكردة الدآء لةوآ تةريكء طؤشةطري مايةوة. 
ثاثا بِريارى تةكفريكردن ء  1908ثاشان لةساَلى 

دةركردنى لةكَلَيسادا دةركرد. سآ ساأل بةر لةو 
          بِريارةش كتَيبةكانى خرابووة سةروو ليستى

ئةو  1953كتَيبة قةدةغةكراوةكان، بةآلم لةساَلى 
 بِريارة هةَلطريا.

بِريارى  "بيؤسى دةيةم"ات ثاثا ئةوك
تاوانباركردنى سؤسياليزمىء ليرباليزمء 
دميوكراسىء مافةكانى مرؤظء تةواوى بريوبؤضوونة 
نوَييةكانى دةركردو هةموويانى بةكوفر داية قةَلةم، 
بةجمؤرة سةرلةنوآ ملمالنآ لةنَيوان مؤدَيرنةو 
فَيندةمَينتاليزمى مةسيحييةتدا دةستى ثَيكردووةو 

دا نةبَيت )كةكؤِرى بةناوبانطى 1962ا لةساَلى تةني
كَلَيساكان بةناوى ظاتيكانى دووةمةوة بةسرتا(، ئةم 

 كَيشةية يةكاليي نةكرايةوةو كؤتايي ثَينةهات.
مةسيحييةكان ئيرت هةستيان بةوةكرد ناتوانن 
تاسةر دذايةتى رؤذطار بكةنء طةر لةسةر ئةو 

هةموو توندِرةوييةى خؤشيان بةردةوام بن ئةوا 
شتَيك دةدؤِرَينن، بةجمؤرةو بؤ يةكةجمار ئيعرتافيان 

لَيكدانةوةى -بةشةرعيةتى ميتؤدى مَيذووييء نَيو
تازة بؤ ئايني كرد. هاوكات سازشى ديكةيان بؤ 
بؤضوون ء دنيابينييةكانى سةردةمى تازةكرد. 
لَيرةوة طةيشتنة دؤزينةوةى فؤرمَيك بؤ ثَيكةوةذيان 

دَيرنةدا، فؤرمَيكى لةنَيوان مةسيحييةتء مؤ
طوجناوى وا كةهةر اليةنةو مافى خؤى بدرَيتآ، 
بةآلم هَيشتا هَيزى توندِرةوى وةها مابوو كةبِريارة 
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بوَيرانةكانى كؤِرى كَلَيساكانى رةتدةكردةوةو 
هةرسووربوو لةسةر هةَلوَيستء ثَيطة 
تةقليدييةكةى جارانى خؤى. ئةمةش بووةمايةى 

سيحييةكان خؤياندا ئةوةى ملمالنآ لةنَيوان مة
دروست بَيت، واتة لةنَيوان باَلى ليرباىل نوَيخوازو 
باَلى فَيندةمَينتاليزمى دؤطماتستيدا، ئةم 
ملمالنَييةش تائةمِرؤ بةردةوامة. ئةطةرضى باَلى 

 ليربالةكان سةركةوتوو بوون لةو ملمالنَييةدا.
بةآلم دةبَيت ئةوة لةبرينةكةين كةطةر 

كؤمةَلطا ئةوروثييةكان  ثَيشكةوتنء ثةرةسةندنى
نةبوواية لةِرووى زانستىء تةكنؤلؤذيء ئابوورىء 
هةروةها بةرزبوونةوةى ئاستى طوزةران لةو 
وآلتانةدا، ئةوا ئاقارى ئةقآلنى نةيدةتوانى بةسةر 
باَلى سةلةفى توندِرةودا زاَلبَيتء سةركةوتن 
بةسةريدا بةدةستبَينَيت. بةجمؤرة دةبينني ئةم 

ادا )واتة شةِرى فَيندةمَينتاليزم( تا شةِرة لةئةوروث
بةالداخرا، ماوةى سآ سةدةى خاياند. ئةمةش 
ماناى واية ئةو كَيشةية ضةندة قورسء طرانء 
مةترسيدارة. دواجار ئةطةر ئةقآلنييةتء رؤحى 
زانستى لةناوةندَيكى طةورةو بةرفراوانى 
مةسيحييةكانى ئةوروثادا بآلونةبووايةتةوة، ئةوا 

ةوتنء رؤشنطةرى سةركةوتوو ئاقارى ثَيشك
 نةدةبوو.

 
 

 ءفيَندةميَنتاليزمي مةسيحي
 رِؤشنطةري ئةوروثي

 ةئَيمة واي مةزندة دةكةين كة كؤمةَلط
ئةوروثاييةكان تةواو خاَلي بن لة ئايني و ثَيمان واية 
بة درَيذايي مَيذووش هةروا بووة: بَيباوةِر، زانسيت، 

بِرواي  شتة ماديةكانيشةوة روةؤذي و لة سلتةكنؤ
بة هيض شتَيكي دي نيية. ثاشان وا دةزانني 

ثرؤسةي نوَي بوونةوةكةي لة دةرةوةي هةموو 
ثةيوةنديةك لةطةَل ئاييندا، دروست بووة و طةشةي 
كردووة، وةك ئةوةي لة هيضةوة دروست بوو بَيت. 
هةروةها ثَيمان واية ئايني بةردةوام لةو 

 بووة. كؤمةَلطايانةدا شتَيكي الوةكي و ثةراوَيز
داخؤ ئةم وَينة نامَيذووييةمان، سةبارةت بة دروست 
بووني مؤدَيرنةي ئةوروثي، ضؤن ال دروست بووة؟ 
ئةو دابِرانة طةورة و ترسناكة ضؤن لة نَيوان ئَيمة و 
ئةواندا دروست بوو؟ ئةي بؤضي ضةندين كتَيب بؤ 
تاوتوَيكردني ئةو ملمالنَي بَيئامانة تةرخان ناكةين، 

مةَلطة ئةوروثيةكاندا و لة نَيوان كة لةناو كؤ
عةملانييةكان و فَيندةمَينتاليستةكاندا بةرثابوو؟ 
ثَيمواية ئةوةي ئةم بؤضونة نادروستةي الي ئَيمة 
دروستكردووة، ئةو كةلَينة مَيذووييةية كة لة نَيوان 
             ئَيمة و ئةواندا هةية و لة دوو سةد ساَلَيك 

 زياتر دةبَيت.
كَيك نةطةِرَيينة دواوة، ئةوا لةو ئةطةر كةمة

ملمالنَي دراماتيكية تَيناطةين كة لة كيشوةري 
ئةوروثادا ِرويداو بووة مايةي دروستبووني ئةم 
شارستانيةتة مؤدَيرنةي ئةمِرؤكة بةضاوي خؤمان 
دةيبينني. ثةيربدن بة هؤكارةكاني دروستبوني ئةم 

كة شارستانيةتة، طرَيدراوي ئةو وَينة مَيذووييةية 
ئَيمة دةربارةي سةركَيشيةكاني مؤدَيرنة لةطةَل 

 .كَلَيسا و فَيندةمَينتاليزمي مةسيحي دةخيةينةِروو
من ئةم كارة بؤ ئةوة ناكةم تا كتومت السايي ئةو 
ئةزموونة بكةينةوة، بةَلكو بؤ ئةوةمة ثةند و 
ئةزموني لَيوةربطرين. من وةك ضؤن دذي 

ئةوةم، السايكردنةوةي كتومتم، ئاوةهاش دذي 
سودوةرطرتن لة ئةزمووني طةالني ثَيشكةوتوو 

 وةالوةبنرَيت و ِرةتبكرَيتةوة.
بؤضي ِرؤشنبريي ئَيمة، سةروةختَيك سةودا 
لةطةَل تَيكسيت فةيلةسوفة هاوضةرخةكاني 

كَيشةو طرفت و زاراوةكانيان  بةر ءئةوروثادا دةكات
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دةكةوَيت، هةست بة نامؤ بوون دةكات؟ لةبةرئةوةي 
ةتي ئايني، بة هيض جؤرَيك لةو تَيكستانةدا ئيشكالي

نيية.. ئةي بؤضي كاتَيك دووسةد ساَلَيك 
دةطةِرَيتةوة دواوةو سةرنج لة تَيكستةكاني 
             "سثينؤزا" و "ظؤَلتَير" و "ِرؤسؤ" دةدات، 
                    هةست بة ئاشنايةتي و نزيكايةتيةك 

                   كة  وةيةدةكات؟ بَيطومان ئةمةيان لةبةرئة
                ئايني جَيبايةخ و طرنطي ئةو ثؤلة برييارة 
               بووة. ئةوةي لةو قؤناغةدا فةيلةسوفاني 
ئةوروثا ثَييةوة سةرقاَل بوون، مةسةلةي 
)فَيندةمَينتاليزم و تؤلَيرانس و تَيطةيشتين ئايني 

شةِري بةشَيوةيةكي مؤدَيرن و دةمارطريي و 
ئاينزاكان( بووة. تَيكِراي ئةم كَيشانة دواتر نةمان و 
بؤ فةيلةسوفاني هاوضةرخي ئةوروثي شايةني 

 باسكردن نةبوون.
ئةم كةلَينة مَيذووييةي لة نَيوان ثَيشكةوتين 
كؤمةَلطةكاني ئةوان و دواكةوتوويي كؤمةَلطةكاني 
ئَيمةدا هةية، ئةوةية كة ناهَيَلَيت لة ِرووي 

هاوسةردةميان بني، هةرضةندة لة ِرووي  فيكرييةوة
زةمةنيةوة، هاوكات و هاوسةردةمني. ئةطةر ئةم 
خاَلة لةبةرضاو نةطرين، ئةوا هيض شتَيك لة فيكري 
ئةوروثي حاَلي نابني. لَيرةوة هةَلوَيسيت 

است نازامن كة بة رؤشنبرياني ئةوروثايي بةِر
 دةمارطري و توندِرةو تاوانبارمان دةكةن و ئةوةيان

لةبري دةضَيت خؤيان بةر لة سَي سةدة، ضؤن ضؤني 
طريؤدةي دةمارطريي كةلةثوور و ثياواني كَلَيسا بوو 

من ثَيم سةيرة ِرؤشنبرياني ئَيمة وا دةزانن،  بوون.
دةكرَيت بطةينة مؤدَيرنةي ِراستةقينة )ئازادية 
دميوكراسيةكان و ثلوراليزمي ِرؤحي و سياسي(، 

ووي ترادسيؤن و ووبةِربةبَي ئةوةي بة ئاشكرا ِر
كةلةثووري خؤمان ببينةوة. بةالم با ئَيستا واز لة 
هةموو ئةوانة بَينني و بةو ملمالنَييةوة خةريك بني 
كة لة ئةوروثادا دةسيت ثَيكرد و نزيكةي سَي 

 سةدةي خاياند.

اي لَيكؤَلياران كؤكن لةسةر ئةوةي تَيكِر
كؤمةَلطة ئةوروثايية مؤدَيرنةكان، بةرهةمي 

ةردةمي ِرؤشنطةرين. ِراستة سةرةتاكاني مؤدَيرنة س
لة سةدةي شانزة و لةطةَل سةردةمي ِرؤشنطةري و 
ِريفؤرمي ئايينيدا دةسيت ثَيكرد، بةالم دابِراني 
يةكجارةكي لةطةَل سةدةكاني ناوةِراستدا، تةنها 
لةسةدةي هةذدةدا بوو. "ثؤل هازار" لة تَيزة بة 

كة هوشياري  ناوبانطةكةيدا باس لةوة دةكات
ئةوروثي لة كؤتاييةكاني سةدةي حةظدةهةمدا، 

و لةطةَل خؤيدا كةوتة قةيرانَيكي قوَلةوة و بري 
ني بؤضوونةكاني ِرؤشنطةريش لةماوةي نَيوان ساال

دا، بةدةركةوتن. ئةوكات ئيرت  1715و  1680
كَيشةي نَيوان فةيلةسوفاني ِرؤشنطةري و بريياراني 

 ءي تةقيةوةو هةرضي ضةكليزمي مةسيحفَيندةمَينتا
ئامرازَيكيش هةية، تَييدا بةكار هات. ئةوةي 
قارةماني ئةم ملمالنَيية بوو، كةساني وةك: 

ي (21)"بوسوَي""سثينؤزا" و "ثيري بايل" و 
سةركردةي فَيندةمَينتالستةكاني فةرةنسا بوون. 
 سةروةختَيكيش لة سةدةي هةذدةدا، كةساني 

"ِرؤسؤ" هاتن وةك: "ظؤَلتَير" و "ديدرؤ" و 
زةمينةيان لة بةردةمدا خؤشكرابوو، ئةمانةيش 
لةسةر هةمان ِرَيطاي ئةوان ِرؤيشنت، تا 
بةيةكجارةكي ِرؤشنطةري لة نيوةي دووةمي ئةو 

 سةدةيةدا سةركةوت.
شايةني باسة "بوسوَي" هةسيت بة مةترسي 
بريو بؤضووني نوَي لةسةر بريوباوةِري تةقليدي 

دا دةنووسَيت و  1687كرد، ئةوةتا لة ساَلي 
دةَلَيت: )من خؤ ئامادةكردن بؤ جةنطَيكي طةورة لة 
دذي كَلَيسا بةدي دةكةم، لة ذَير ناوي فةلسةفةي 
          ديكارتيزمدا. بة بيانووي ئةوةي نابَيت بِروا بة 
هيض شتَيك بَينني، تا بةشَيوةيةكي ِراست و دروست 

ك انة طومان لة هةموو شتَينةيسةملَينني، ئةو
ثةالماري كةلةثوور و ترادسيؤن  دةكةنء
 .(22)دةدةن(
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ثاشان داخي دَلي خؤي بة "سثينؤزا" 
دةِرَيذَيت، ضونكة باوةِري بة موعجيزة نيية و 
دةيةوَيت يةزدان ملكةضي ياساكاني سروشت 
بكات! لة شوَينَيكدا دةَلَيت: )خواي موسا دةسةاَلتي 

ار بةسةر هةموو شتَيكدا دةشكَيت. ضؤني بوَيت ك
ئاسان دةكات و طرانيشي دةكات. ئةو خؤي 
ياساكان بة سروشت دةبةخشَيت و كةيش ويسيت 
بوو ئةو ياسايانة ناهَيَلَيت. هةر ئةوة موعجيزةي 
سةر سوِرهَينةرمان نيشاندةدات، تا بوني خؤي 
بريي ئةو كةسانة خباتةوة كة لة برييان كردووة. 

َيت يةزدان ئةو كارانة بؤية دةكات، تا بيسةملَين
سةروةري تاك و تةنهاي طةردونة و ئَيرادةشي تاكة 

. بةالم (23)دةسةالتة جَلةوي سستمي جيهان دةكات(
"سثينؤزا" هةرطيز بوني خواي ِرةتنةكردؤتةوة. ئةو 
تةنها دةيووت: )خوا لة ِرَيطةي ياساكاني 
سروشتةوة دةردةكةوَيت و ثَيويسيت بة 

َينَيت(. ئينكاركردني نيية، بؤ ئةوةي بووني بسةمل
بةجمؤرة دوو تَيِروانيين جياواز لة بةرامبةر يةكدا 

ن ِرةطوِريشةيةكي داكوتراوي وةستان: يةكةميا
و لة فَيندةمَينتاليزمي مةسيحيدا بةرجةستةية، هةية

دووةميشيان دياردةيةكي تازةيةو ثشت بة 
مةرجةعيةتي ديكارتيزم و طوراني زانسيت مؤدَيرن 

ةردةم و ِرؤذطارةدا دةبةستَيت. بَيطومان لةو س
تةرازووي هَيز، بةالي "بوسوَي"دا السةنط بوو، نةك 
بةالي "سثينؤزا"دا. بةالم تَيِروانيين تازة بؤ ئايني، 
طاف طاف دةهاتة ثَيش، تا سةرةجنام سةركةوتين 

 بةدةست هَينا.
ئةم شةِرو ملمالنَيية وةكو هةندَيك ثَييان واية، 

يية، بةَلكو لة نَيوان لة نَيوان ئيمان و بَيباوةِريدا ن
ئيماني تةقليدي و ئيماني مؤدَيرنداية. شةِري نَيوان 
ئيمانَيكي كوَيرانة و ئيمانَيكة كة لةسةر ئةقَل و 
زانست و تَيفكرين دامةزراوة. هةر لةبةرئةمةش 
"بوسوَي" ئةو ئايينة نوَييةي بة هةِرةشةيةك 

دةزاني، بؤ سةر ثَيطةي فَيندةمَينتاليزمي مةسيحي. 
بارةيةوة دةَلَيت: )ضةند لةو فةيلةسوفانة داخ لةم

لةدَلم كة ثالن و ِرَيو شوَيين طرتنة بةري يةزدان لة 
طةردوندا، بة ئارةزووي فيكري خؤيان ثَيوانة 

. ئةو لةم شاالوةيدا، تةنانةت قةشة (24)دةكةن(
"مالربانش"يش هةَلنابوَيرَيت، ئةطةرضي ئةويش 

َيت: )هةرضةندة وةك خؤي ثياوَيكي ئايينية و دةَل
مالربانش كةسَيكي خاكي و نيةت ثاكة، بةالم 
هةواداراني ِراستةوخؤ بةرةو طومِرايي دةضن. 
بؤضي؟ لةبةرئةوةي ثةيِرةوي ميتؤدي ديكارت 
دةكات و تةفسريي ئةقاَلني بؤ شتةكان دةكات و 
موعجيزةكان بة ِراست نازانَيت(. دواجار "بوسوَي" 

ؤستاي تةواوي دةطاتة "ديكارت" خؤشي كة مام
ئةو قوتاخبانةيةو دةَلَيت: )من لة فةلسةفةكةيدا سَي 
شت بةدي دةكةم: يةكةم، هةندَيك بةَلطةي ئةقاَلنية 
كة دةشَيت بؤ بةطذا ضوونةوةي طومِراو بَيرِبواكان 
بةكار بهَينرَيت. ئةمةش تاكة شتَيكي ئيجابية لة 

 فةلسةفةكةي ئةودا.
ة كة دووةم، هةندَيك تيؤرياي فيزياي هةي

دةتوانني ثةيِرةويان بكةين يان نا. بةهةرحاَل ئةمة 
             طرنطيةكي ئةوتؤي نيية، لةبةرئةوةي دوور و 
          نزيك ثةيوةندي بة ئايينةوة نيية. بةالم سَييةم 
شت لة فةلسةفةكةيدا ترسناكة، لةبةرئةوةي 
هةِرةشةية بؤ سةر ئيمان. بةم ثَيية لة هةناوي ئةم 

ةيةوة كة لةسةر طومان دروست بووة، بَي فةلسةف
بِروايي سةرهةَلدةدات. ئةمةش ماناي واية 
كاردانةوةي خراثي بؤ سةر ئةو بريوباوةِرانة دةبَيت 
كة لة باب و باثريامنانةوة بؤمان ماوةتةوة. 
فةلسةفةي ديكارتيزم لةسةر ِرةخنة و شةن و 
كةوكردنَيكي زؤر توند دامةزراوة و سنوري بؤ نيية 

ِرةنطة بطاتة ئايينيش. مةترسي طةورةش و 
لَيرةداية(. ِراستيةكةي نابَيت ئةو مةترسيانةي 
              "بوسوَي" تةواو فةرامؤش بكةين. ضونكة 
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ِرةنطة هةندَيك لة شوَين كةوتواني فةلسةفةي 
ديكارتيزم، زياد لة ثَيويست بة ئةقَل و زانست لة 

ردن و خؤبايي بووبن و كةوتبنة سوكايةتي ثَيك
فةرامؤشكردني ئايني. دواتر هةرواش كةوتةوة، 

مادي ثةتي دروست  –كاتَيك ئاقارَيكي بَيباوةِري 
بوو. ئةو كات قسةكةي "لويس ثاستؤر"ي زانا 
هاتةدي كة دةَلَيت: )تؤزَيك لة زانست لة خوا 
دورمان دةخاتةوة زانسيت زؤر دةمانطَيِرَيتةوة بؤ 

ئاقاري الي(. دواجار ئةوةي بةردةوام بوو 
ئيمانداري مؤدَيرن بوو، نةك تةنها ئاقاري بَي 
باوةِري.. كةواتة ئةوةي هةِرةشةية بؤ سةر 
فَيندةمَينتاليزمي دؤطما، ئيلحاد و بَيباوةِري نيية، 
بةَلكو بريوبِرواي كراوةية كة لةسةر زانستَيكي ثتةو 

 دروست بووبَيت.
قةيراني فَيندةمَينتاليزمي مةسيحي و تةواوي 

َينتاليستةكاني ديكة، ئةوةية خؤيان و فَيندةم
يةزدان، وةك يةك شت سةير دةكةن و خؤيان بة 
تاكة ِرَيطايةك دةزانن بؤ طةيشنت بة خوا. ئةوانة 
ناتوانن لةوة تَيبطةن كة دةشَيت ِرَيطايةكي ديكة بؤ 
ئيمانداري و تَيطةيشنت و تةئويلكردني دةق هةبَيت. 

نسي "جؤرج لة مبارةيةوة بريياري هاوضةرخي فةرة
طؤسدؤرف" دةَلَيت: )لة سستمي تةقليدي 
مةسيحيدا، كَلَيسا تاكة شوَينَيك بوو بؤ 
دروستكردني ثةيوةندي لة نَيوان مرؤظ و يةزداندا. 
دةشبوو ئةم ثةيوةنديية بةشَيوةيةكي ناضاري و لة 
ِرَيي سستمي هرياركي كَلَيساوة بةرجةستة بَيت. 

بة بَلندةطي، بةالم واتة كَلَيسا ئامِرازي طةيشنت بوو 
دواتر بؤ خؤي بووة ئاماجنَيك. بةجمؤرة قودسيةتي 
دا بة خؤي و وةك يةكيةكي لة نَيوان خؤي و 
حةقيقةتي ئيالهيدا دروستكرد، ئةطةر ضي لة 
          خؤيدا دامةزراوةيةكي ئينسانيية. ئيرت كار 
طةيشتة ئةوةي جياوازي لة نَيوان خزمةتكردن بة 

ة كَلَيسا، بوو بة كارَيكي خواو خزمةتكردن ب
        مةحاَل. تا ئةوةي ثياواني ئاييين حةزوو 

                ئارةزووة تايبةتيةكاني خؤيان تَيكةَل بة ثريؤزي 
 .(25)يةزدان دةكرد(

ئةم فَيَلة بةسةر زؤربةي زؤري خةَلكدا 
نةياندةتواني جياوازي لة نَيوان ئايني و  ءتَيثةِري

بكةن.. ثياوي ئاييين ِرةنطة ثياواني ئايينيدا 
كةسَيكي ثاك و سةر ِراست بَيت و بنةما 
سةرةكيةكاني ئايني وةك خؤي جَيبةجَي بكات، 
بةالم لةوانةية كةسَيكي هةلثةرست و ضاوضنؤكيش 
بَيت، كة تةنها بري لة تَيركردني حةزو بةرذةوةندية 
تايبةتيةكاني خؤي بكاتةوة. هةرضؤنَيك بَيت دةبَيت 

وةي طشيت بةرةو ثَيشضوني مَيذويدا، لة لة ضوارضَي
شكست و ثاشةكشةي فَيندةمَينتاليزمي مةسيحي 
لة خؤرئاوا، تَيبطةين. لةم ثرؤسةي شكست و 
ثاشةكشَييةدا، ضةند هؤكارَيك هةبوو، لةوانة: دادطا 
بةدناوةكاني ثشكنني، كة بة درَيذايي ضةندين سةدة 

و  كةوتة ِراوةدونان و شار بةدةركردني زانايان
فةيلةسوفان، لةطةَل سوتاندني كتَيبةكانيان ياخود 
تؤماركردنيان لة ليسيت كتَيبة قةدةغةكراوةكاندا. 
دادطاكاني ثشكنيين واَلتي ئيسثانيا بة تةنها، لة 

دا، سةد هةزار 1834و  1480نَيوان ساالني 
كةسيان سوتاند!.. هةروةها شةِري مةزهةبي نَيوان 

ة درَيذايي سةدةي كاتؤليك و ثرؤتستانتةكان، ب
شانزةو حةظدة كة مليؤنةها مرؤظي لة ئةَلةمانياو 
فةرةنسا و ئينكلتةراو سةرتاسةري ئةوروثادا كردة 
قورباني، ِرؤَلي لة شكست ثَيهَيناني 
فَيندةمَينتاليزمي مةسيحي لةو كيشوةرةدا هةبوو. 
ئةم جةنطانة بوونة مايةي بَيزاربووني خةَلك لة 

ِرةوةكان، ئةوانةي كؤيان لةوة فَيندةمَينتالستة توند
نةدةكرد بانطةواز بؤ تريؤر و كوشنت و بِرين بكةن. 
دةرهةق بةم كارةش لة دوايدا كَلَيساي مةسيحي 
باجَيكي قورسيدا، ضونكة خةَلك تةكيةوة و ِروي 
وةرطرِياو ثاشان دةستةدةستة بِروايان بة زانست و 

وون. ئةقاَلنييةت هَيناو داخَل بة سةردةمي مؤدَيرنةب
لة ثاَل ئةو دوو هؤكارةشدا هؤكاري سَييةميشمان 
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هةية كة ناتوانني ضاوثؤشي لَيبكةين، ئةويش: 
هاتنة ئاراي شارستانيةتَيكي ثيشةسازي و زانسيت 
بوو لة سةدةي هةذدةهةمدا و طةشة و هةَلكشاني 
خَيراي بوو لةو ساتة وةختةوة تا ِرؤذطاري ئةمِرؤ. 

ؤرمةلة بووني ئةم شارستانيةتة بووة مايةي ف
زانسيت كةبووة ِركابةري  –كةلتورَيكي دنياطةرايي 

ئةو كةلتوري كَلَيسايةي، بة درَيذايي ضةندين سةدة 
مَيشكي خةَلكي داطري كردبوو. ئةم كةلتوورة 
مؤدَيرنة، كةم تا زؤر بووة مايةي ثاشةكشة 
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-1- 

دا كضةةةةةة     1376شةةةةةة        18لةةةةةةي       
هيشةةس لةة لةي لةةي ايةيشةةا اي   م فةاةةي      ةة        

ا و  ئة     و لةةةيا  وة و      ،ت  ان، كيض  دوا    د
     ث  ةةة و وةةي لةةيد ي لةةةيت  شةة  ا   ئ   ةة  ن و  

ا ةةةةةة اي  ل  ةةةةة ان و   –ل  لةةةةةي ليشةةةةة  ا  وةةةةة     ةةةةة  
لة ت ن لةي ي لةةةيت  و   يشة  تةيواودا وةةي      ءو  مة ا   

ك لةي وة و و    15ايةيشا ايكي ه  مة ا  ك  ةة  تةيا      
 4ثي ةلةةيا ا  ئ   ةة يك ا   لةةي لةةم     مةة لة      

لةةة لةيدا  اوةلةةةةك و و  كضةةةيكي ثةةةة      و اةةةةيوة    
، و وك ، وي و وك و  اي ت زةكي  لث   د ا و و ءدا ك

اةة  و وكةة ا  اهةةي  هةةي  و ئيش ينيك ا ةةة  لةةي ة     
و م بةةة و  ث  ةةةةن ئةةة     دواوةةةيدوا     و واةةةيوة   
دا ةةك و وةةة وك  وةةةي يةةة كة  دادوةةة ، اةةةيك وةةةي دا  ةةةي  
وي ث لةةةة    و تيا  ولةةةةكيكي ، وةةةةيلة   وةةةةي وةةةة وك   
لث    ا و و كي ث  ةن  او دو  ت واا     هةيو وة و  

مة ا ك دا  ز ة د   ئي      ت وااب  ة وةي لل  ة ان و و    
لةةةي لةةةم   كلةةةم  ةكي  د كيلةةة  ك د    ةةة ةك     و 
شةة  ا ا  هةةي دوو وةة لة   م الةيكةةيل  ئةةي  ثي وةاةة ة    
ت واا    ةةةي ويتةةةي هةةةي  ئةةةيوة  دةاةةةة   ا ا  ةةةك كةةةي  

 ةةمةةةةةةي  ن لةةةةةةةي ا دادثي وة ااةةةةةةي وةةةةةةة وا    لةةةةةةة    
ويت  بةةةةيت      ةةةة ك ا  لييزااةةةةي ل    ءهةةةةيو وةك ن

  ك       لة ك ا   هي ي، وب  ن  س  لي   الةك  ا كةي  
ئ شةةةةةة  ا وةةةةةة وة  و وةةةةةةيت    لةةةةةةي  مةةةةةة فةن   وةةةةةةي و  

ل   يلة ميوة  دادو  ث ل           ن و شن ولةة     
 يت لةةة ةيل     لةةةي وةةة  ة  وا َ ةةةيت  تةةة لة    ةةة ا   
كي يفة يت ةةيوة، و و ااةة ووة   مةة َا  ئ   ااةة  تةة  د   
لةةةم    ك لةةةي ة   ااةةةيك ا  ةي  اةةة ا ةةةة وةن  ةةة   و  

     ةةةةةةةةةةةة  ة   م لةةةةةةةةةةةةةي  ي   ةةةةةةةةةةةةي  و ئةةةةةةةةةةةة زاد  
ئيش ينيد اوةك ا  د  كي ه  ةك  ك  ةل تيك ا  ن 
ئ شة  ا اةةيو وة، ضةة  ي  ئةةيو   لةة  و     ةة   اي  كةةي  

 ءاي و و  اوة،     ة   لي لل   انويش   ة يك   اش  وا
و  م ا  ك دا ل  م َن لي ف ةين لي ثي شةك   اايوة   
دةكةةين، ك   اةةين و تةة  د لةةم    ك ك  ا  ةة ن هي ةةي       

 ةدا اةةةة ت ام وضةةةةةي اةةةة و و لةةةة     ل  لةةةة  و     ل  ةةةة
 ز    هي ي    ل   يوة، ئيوي ض  و اة يك 

ك ت  ك هيوالة    دا  ئ     و لةةةيا   و  ةس،   
ميدا  لةةيا و ث  ضةةة ايوة وةةةي   داشةةةكيك ا  ئةةةي  ا لةةة 

وةة و  و ليوةةي  هي ةةيك هيوالةيكةةي  لةةي لةةي ةت   ئةةي       
ا لةة ميدا دااةة ن دةاةةة  ئيشةة يني د ةة ة  ئةة        
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ك لةةي   ةة ا     كةة    و ثةة   ئةة زا دا كةةي ويلةةي    وضةة 
و د، ئ وا  ا لةيك ا  كي لي دلة  د زةة   يوة دةهة    
كةةةةةي ت ةةةةة   دة  ةةةةة ، تيا اةةةةةي  و   ةاة يكةةةةةي  لةةةةةي     
لةةة تيوةةة ئةةةيو   داةةةي ت لةةةم كي  كةةةي هةةةي ب و،   
دةاةةةة  ا لةةةي      وةةةيو ة  لةةةيدة  ايزدةهةةةي     
دةه  م  ةةيوة  ةة د كةةي ث  ةةةن دة    ةةس وت  ةكةةي وةةي     

   يك ا  ئيو دةلس ث  ب ي  
لي  يللة  ضة ا هي   ككة  ث ث  ممةي   ويشة      
دوو     ةةةة ا  و ا ةةةة ا  ك    ز  ةةةة ا كةةةةي ا لةةةة   
 ئةةةةيد  د لكيي  ةةةة  ي، لةةةةيو ويشةةةةيدا كةةةةي اةةةة و      
ل  ة ب واةةيل، ئ نةة ن ك   ةة ز   ليوةةيل  ئ ل  شةة       
 ءو ا  ا كي  يشي يك    ان و دلةث كي، وت   ذ دةك  

ئةةةيو ث لةةة   ة  و اتةةةيوة كةةةي    هيولةةةة ةدا  وةَ ةةة   
ليوي ضةةة   بةةة لة  دا ةةة  ا كةةة    ئ نةةة ن دةلة  ةةةس   ةةة   
ليوة ي وا ث ة اب ة س كةي و شة س، ل وةي وة  وا   ة       
عيشةةة    يلةةة ب  اي وةةةي    يةةةيك ن، ليلةةةي  زةو     
 ي    ةةةةةيك   يي لةةةةةةي   وا و  مةةةةة   و ةةةةةي كةةةةةي  ةةةةة  
و  ئيا ازة ئ زا  ئيو م ، ويفة  كيل     د  ا ت اا  ةس  

  بة   كي    ضيا  لي ئ زا دا   ض ا ي ئيو هي و   ت
كيلةةةةة     د ةةةةةي و  ةةةةة  ا ةةةةةيل   ةةةةة  ي دةت اا  ةةةةةس      
د اولةة    ا  ويشةة   ة يك  ئيو ةةناكس ةيشةةب   س، 
لةةي دوو ةوة ة ش   ةةكم  ن شةةك      ةة    ، وةةيفة  
لةةةي ا   ةةةيوة  يي لةةةةي  ئ نةةة ن دةلة  ةةةس وا  وةةةي وةةة     
دةزاا  ةةةس كةةةي لةةةي وةةة   و لةةة  دا  ئةةة زا  وةةةي   اةةة    
هي ةةةيك  و    ي اةةةي، و لةةة  ئةةة زا    مةةة فةن و ةةة    
 مةة فةن و  ة اةة ه  و ئةةيو ئةة زا ة  دة ب ةةم  وةةي هةة       
لي     ةك  ة و ل   ةوا ةةيت  ث  ة ان ا ةةي  وةيفة   مةة فةن     
ت شةةة  وةةةيو ةت    ئ زا ةكةةة ن دةوةةة   ئ نةةة ن و لةةة   
ث ةة و     ة   مةة ةوا  و   شةةمبت دةكةة   كةةي ليوةةيل    

 ا ن لي  م لةي يةيو   ه ولي ةكي  ا ويدا   د ةةة
ل لةيكي  ن دةدةن  هي ض  ز  ت  لي  م لةيكةي  دةدا،  
شيه ةت  ل   ان ت    ا ز ة د  دةكة د   ةيك دة   ةي،     

ث  ةةةةمق دة   ةةةةي و دة دة   ةةةةي ل   ةةةة ةدا و وةةةةي دةوا      
د  اةة ةت  دةوةة و   م لةةةي ئي م فةاةة  و دة ةةة   لو وةةي   

و  و وةةيل  وي     ةةيو  كةة    كةة و ا وةةي دادوةة  دةوةة        
ث     ة ةكةةةةةي  وةةةةةي  ةةميو تمةةةةةيوة وةةةةة ت  لئي ةةةةةي  
 يليلي يك  لة دة ي،  وداو   ة  لة دة  ة   اا ةي،     
و وك  ةةةةك ةي   ةةةةةي  م لةيكةةةةةي  ثةةةةةي وة دة دةكةةةةة     

    ةي  شي  ي ك  ةكي  وي دادو  وة  ل 
ئ نةةة ن وةةةي دةوا  دةو  ةةةسن لوةةةيفة  و    ااةةةيوة      
ك و شن لي يش  ليلةي   مة فةن ف ةيل  وة وك و دا    ة     

كضي ث  مق لة لةيكي  ةي ة ن ئيشة يني دةكة د  ئةي       
   د ةيوة ا ةي،   ئيش ينيدة ااي ك    ن ويلةي  ةةيلة  

د  اة ة   ئةةيوان لةةي وي ا بةةي   م فةاةة ا دة دةكةةيو  سن  
ويو د  ئيوة و   وي و  ب وا   م لةي كي وةل ةلي  
ئيشةةة ينيدة  دةكةةة    دلةم ةةة       ةةةةكي ئ لةةة       

، ةةةةةة     ث  ةةةةة    مةةةةة فةن كةةةةةي ثيا  ةةةةةيك  ن ا ةةةةةي   
ئيشةة ينيدة  دةه  م  كةةي  ةةي   لةةي هةةي     ي   ةة ا   
  ايوة      د  ا ة هي يل  و وك و دا  يكي    ض  ن 
لي كضةيكي دةدا،  يلةكي  ن دةئ ولة ن، لةي لةي    و      
لةةيهيلةبيا اا ا لةةي ئ ودةلةةك    ا ز مةة اا  ن دةكةة د،  
ث شةةةي     ن دةكةةة د وةةةي دة  ضةةة و  ا و ا ضةةة    ن     

 م لةيكةةةي للةةةيو    ةةةةي ت   ةةةك،   ا  دةكةةة د ل  ةةة   ةةة
لةةةة  دةدا وةةةةي   ةةةةكي وضةةةة كيك ا  لةةةةمة     ءثةةةة  

دة داةةةةةة ك  دةك تةةةةةة  و       ةةةةةة ي وةةةةةة     ةةةةةةيك ا   
ئ  الةةةكي  ة داوةاةةة   ئةةة ز   و     ةوةةة ن دةكةةة د،  
تةة ك  ث     وةة    ل  ب ةة  ل  ئ نةة ن و لةة   مةة لة          
فد   ةةة  كةة د كةةي      ةةك ليوةةي ة ت    ةة     دن و   

يوة، وةةي د     ه و ةةةس و لةةيو   ةةلةةي و  وةة       
 او  ئ ا كةةي  و  مةة ا  كةة د  ئ اةة   وتةة  كةة دةوة و   
 ةةةةي   ا  ويلةةةةيويك ا  دا تةةةة  دوا  و ةةةةيون و لةةةةي    
وي ا بةةةي  ضةةة و  دا   ةةة ا، ث  ضةةةي ث  ضةةةي  و ةةةين   
ئ نةة ن دةث لةة  س لو شةةي ئ اةة  ش   ةةكي  ضةة ي ل و     
ئيل  شةة  لةةي    ةة  ل  ةة ةوة دةلة  ةةس للةةي لةة   ا ةدانل       
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 يشةةي دلةث كيكةةي ة  ةة ا لةةي   ةةيكي  ةةةي    هي ضةةيا  
ث شةةةيز دةو  كةةيوة، وةةيفة  وةةي لةة ت  ك تةة اا  وةة و        
وب  كي ه ودة د  دا    ك   ةكي و لي ت ا وت ذ يكة ا  
كةةةي وةفة  ااةةةيوة  ت ا وت ذ ةةةيك  د ةةةي، ت   ةكةةةي     

  يل ب  ليوت وض  كيوة و و ا ه   ، ايويةة  س 
 يو  س ئ ن ن وي دةوا  دوو  ة  دةك تيوة كي دة

للي  الك يك ن     ايو  كيوةل و  الة ة اثيك    
ي     يةةةةةةيك ن ة اثةةةةةةي  ةةةةةة  ي، واتةةةةةةي ئةةةةةةيو ة لةةةةةةة 

لةةةةكي  لةةةةي ه و ةوةةةةيزةك ا  ةي ةةةة ن    ءهيلة ةوةةةةذ   ن
دةكةةةين، دةه  م  كةةةي ث  ةةةة    ئةةةيو دةلة  ةةةس ا ت اا  ةةةس    
دةلكم ة ا  و    لويض      ن وي  ش   ة ي  كي 

هيلةةةةك ةك   هي ةةةةي، شةةةة لة  وة و تةةةة وةل  وةةةةيفة    
   ييك ن ليوي ئيوة   ي ل  ن ويف  ة اثيدا هي ةي،  
ش   كي  لي زةاةنت  ليف يك  د يوة دةو م  س لةي  

   ن ا ةةةي، ئ وةهةةة  دة  ةةة ،   الةةةك  ا ئةةةيوان ل ضةةة   
ليوي ئيوة  ئ وةه  د ولكب ون  ئ ن ن وي تيشي دان 
لةةةي زاا ةةةس وةةة وة    لةةةي دة   ةةةةي  دةلة  ةةةس لوةةةي    

ا لةةةةةك و زة  م يكةةةةةي ،  ت  ةي ةةةةةةك  ئي ل    ةةةةة ي
هي  و ئةيو شةكي  دة ة اا  ئيوة ةي كةي ئة زا  وة وا         
هي ةةي و هةة   كيلةة      ةةةيت   لي ةةيدا ا ةةيل  وةةي      
لثيةلةةةةةةيوات  ئي ل    ةةةةة  ل لةةةةةي وةةةةة  ة  هةةةةةي و    
هيكةةة  ةوة،  يلةةةيليكي ض  ةلةةةي  ا ك   ةةةس  ئ نةةة ن     
ئ  ةزوو  ئيوة دةك   لة ا يك لةي ئة  ادا و  ةس، اةيك      

يلة   ليلي  زةو   ئيو ئة زا   لي ئ  م ة يك  دو دا، و
و دة دة   مةةةةةةةةةةةةةةة فةن دة ضةةةةةةةةةةةةةةة  ذن، ليلةةةةةةةةةةةةةةةي و 
ت  ةي ةةةكميوة ي     يةةيك ن وةةيهي  ويشةة ا   ن لةةي     
و ا هةةةة ا، وةةةةي    بةةةةي     دا  ويشةةةة  ةي ةةةة ن لةةةةي   
ه وئ هةةياة  ئيويد ةة ا، ويهةةةي  هي ةةيك  عت ةةة ا  و    
د ةة  وةة  ، و ا ه ةة  ن و دةوةة   لةة ا وةة       وةةيفة         

ةةةةةي و  ة اةةةة ه  و و   ةةةة  ة     مةةةة فةن ويضةةةة   ئةةةةيوان  
 يلةةةةةيك ت  ئ ؤةةةةة ن وةةةةةي ئةةةةةيوان و  ةةةةةس  ليلةةةةةي و    
ت  ةي ةةةةةةكميوة ي  مةةةةة فةن ئةةةةة زا  وب ةةةةةم   وةةةةة ولة       

ئيشة ينيدا اا   مةة فةن لةي د زةةةة ا لة ا دةد   ةة ،    
وةةةةةةةةيفة  ئةةةةةةةةي  ض  ةا لةةةةةةةة  ئةةةةةةةةيو ك  ةلةةةةةةةة   و   
ئيشة ين اي   مة فةن و م    اةي ضة  دةو  ةس   ة  د       

ليو         اي هي ي  لئيوي   ك    وي تيلةيليا ايوة
ز  د و    كي  ايائ زا ةك ا   م فةن،  ادة  ئيو ئ زا 

 ة  ي ث     ةةكي وةةي هي   ةةي  و بيةةةة  س، ئةةيو ك تةةي  
   ا   ةزا   دة دةو    و دةلة    كي هي   ي  شة  يا   
ئةةي  ويه  ةةي ا ةةي   ف  و شةةنة ليوةةيل  ئةة زا      لةة ا    

د تيوة مب  مةيوة  ايد او و ت   ة  يك كي ةي  ة ا 
تيا اةةي  وةةي  ليلةةي  هةةي    اةةيو وة   ةةةي لي ةةي      
داوا  د ويه  يك  و ان وةي ه وئ هةياة ، دةك   ةس     
ويةةةة   ئةةي  ويه  ةةي ليلةةي و ت ااةة   ئ  ةيوة ةةي       
ا ك   س ويض اي اة و ه وئ هياة ةيوة، ويه  ةيك  لةيو     
ضيشمي و ة    ل   ةوة ي كةي  ة  وازدةه  ةم  و ولة ة     

ةةي  دةوي    مةةيوة  ئيوةي     ي   ة       ض اي و ةوة 
ويشةةةةةةةي ة  ة، ئةةةةةةةي ك   مةةةةةةةي هي ضةةةةةةة  زوتةةةةةةةة      
و ةي    مةةةيوة  ئي ةةي  ئةةيو ك  ة ةةي كةةي  ةة  دة  ةةي    
ئيل  شةة  واا ةةي كةةي  ةة  ةةة دا  ب لةم كةةي ، وةةيلة    ةة     
تةةةةةيا   وةةةةةي ئةةةةةيدةو     تةةةةةيواوةوة، ول كيكةةةةةي  وةةةةةي  
دةوي    مةةةةةيوةل  ئيل  شةةةة  كةةةةي تي  شةةةة   كيتةةةة      

 لئي ي   ة ب وايل دةك د، و ت  
و  ة  ةة ن  ةة ة ب ون لي ضةة وة يك  ئةةية       
هي ي  ئ    ئي  ة لةي ث   د لكيي  ة   و ئةيلب      
ك  ي،  وواي  لي ويش  ضة ا هي   تة ع ا  ا لة      
كةة  يدا، ث  ضةةي يك هي ةةي لةةي   داةة   م لة  ةةك وةةيهي    
ت ع اةةةيوة  لةةةي  ث  ضةةةي ك  تةةةيدا كةةةي  وا  داةةةيوة   

داةة ك   م لة   ةةي و لةةي وو     ةو  اةة اا  و  ئياةة ازة د 
ت ةةة  ة  ئيدةو ةةةيوة،  ةةةيك  ك لةةةي  ةةة اان   ا لةةة مي  
ئيدةو يك ا  ليدة  و  ةكي ي، دككةي    ة  و  يشةي     

  وا  و ت لةةةيوة لةةةي ث لة ةةةة ا   وثةةة ال  وةةةي ئةةة زا  و اةةة     
وةلةةةةر ةك    ن لوةةةةيفة  لةةةةيا ك و ايةيشةةةةيك ا  د   
ة  ي  و ون  ئيو ك تي دككي  ت  ةي ةس كي دةاة  
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كي فواز و وة، د  ة ن فوازتة  وة وةو و  ة ةا       م الةي
وةةة وة  لةةةي دةو ووةةةي   ئةةةيودا ئةةة   و ا لةةةةي دةلةةةة      
ث   ةك دةوة، ويفة  ه   اشن و وةك دةاة اايوة ةيك   
دو دةلةةةة ئةةةي  ايوةةةي دة كةةةي كيتةةة    ث   ةةة تب و       
ضةة ا ي ايوي دةكةةي كيتةة    ث   ةة تب ول    ةة  وةةيف      

م  ةةي ث  ةةة   وةةي لة  ه  ي يشةةيدا دة  وا ن ل يشةةيكي  ةة
ئةةيوة      ةةةي  ل  بة   ةةس و ث  ةة  وةة و ن للةةيو كي     

و   ن   لةي  ت   ة  يوة وي  ا يوةدككي !ل     وي هي
وةةةي ت ا وت ذ ةةةيوة   ذااةةة   ويلةةةي   ن لئةةة  ! ئ  ةةة ة  
ةيتةةة ن وةةة   دةزااةةة  كةةةي ف يا  ةةةي  ئةةةي   يكةةةي  ن    
و  ة ا هيل  ه وا   دككي ةكي، دةاة اايوة  دةاة  

يكةةةةةةي وةةةةةيهي  ض  ةا لةةةةةة  شةةةةةة  يوة  ئ ن اةةةةةي    لة 
شةة يني دةو م  ةةس و دة    ةةس  ئةةيظ  ة    ي  ةةك     ئي

ئيش يني  ا ك  ، وةيفة  ث   ةضة  س كةي ض  ةا لةي     
ت لةيكةةةةةةةةي  وةةةةةةةة   هةةةةةةةة   ويزة  ةةةةةةةةيك،  ةةةةةةةةي و       
ئيش ينيئ لةةةة   لةةةةي ض  ةا لةةةة  ا لةةةة  ة    ةةةة     
دةضةةة  كي ييوشةةةي و لةةةي  واةةة ك  وي وي  اةةة ا لةةةي    ةةة  

ك اة ا، دادةا ةة  س   يشةيكي    د ةةكي ك  تةي تيزاو ي 
دةو تي ف ن لوي ويو ت ا وت ذ ي   ي  ليويلة  ك د  
وي  م   ئيو دميياي   و ل  تييي  ل  دن اةيو ول   
  ةةة  وةةةيف  ثةةة اليدا وي  ا ةةةيوة و وةةة ت ن ل الةةةكي       
مببةة  ة  وةةيفة  ه  كةة   ي   ةةك شةة  ك ي  لةةي  شةة  ةدا  
ضةةةيا ان ك تةةةذ     هي ةةةي كةةةي  ةةة  ت   ةةة ا  ةةةةي لةةةي       

ة ب ون هةة   هيلةةك     د ةة  ا ةةيل  ئةةيو ك تةةي       ةة 
 يشي دةلة  س كةي  الةكي، ئةي  هيل  ي  ةي  ة ة ب ون      
ئ ل  ي، ض ا ي لي ث   ة ةك ا  ئ  ةةي  ت  ثي  ااة ووة،   
وةةةيفة   ةاةةةةي ث     ةةةس وةةةيوة و ةةة   ئةةةيو شةةةكي  ن      
ةيشب   س كةي ت   م وةي  ،   ة  لةي وةفة  ة ا دةلة  ةسن       

تةة   و ي عيشةةه هي ةةي لاةة ،  ةة  ت  ةي ةةةكم     د ةة  وةة  
 ةةةة دن ل  ةةةةكي   ك كةةةةي  مةةةة فةن ئيشةةةة يني  ت ةةةة   
دةو ةةةةةم ،  ةد دةكي ةةةةةيوةل  لةةةةةي    ة ب اةةةةةيوة وةةةةةي  
     ة يكةةةةةةي  ئ نةةةةةة ن ك   ةةةةةة ز   دةوةةةةةةي   كةةةةةةي  

هيلةةك ةكي  وةة اةن        ة ةةي  ئية   ةةي كةةي تةة    
هيا كةةةي ه  م اوةتةةةي ئةةة  ا و ت ةةة  ة ئية   ةةةيك ا    

 وةفة      ن وي  ث   ا  ي 
ن وي ي لةيت        يوة وتة   ة ة ب ون    لئ ن 

ويداةيوة كي تي ا و    ة ب ا  ل   ةا   س  ةةيلة    
وةي زةةةي  دةتة اا  لةي   ة ب واة ا وةذ   و  مة          
دة ةةةةيو  س وةةةةذ    وةةةةيفة  ةةةةةي  وةفة ةةةة  وةةةة ة ةوة       
تي  ش كي! تيييدا  دةكي ، وةفة  و ة ةوة  وا و ااي 
، لةةةةةةةةي   لة  و ا  داةةةةةةةة ا  ض  ةا لةةةةةةةة     يةةةةةةةة  

ئ   ن ةةةةس ئيوة ةةةي  ةةة  ي ةيشةةةبيةس و ةةةي س و     
دوا ةة   ئةة  ا   و ئ شةةك  ن ثةة   وبيةةةة   وةةيفة  وةةي   

ا ضةةة   ي تةةةيا   و اةةةيوة        ئةةةي    ة ث     ةةةس و  
و وضةةة ك   هةةةي  ن ئةةةيو  م لةةةةي  لةةةمة  ةةةةي     فواز

دةك ت    ت  دة    ي ط، ئيشة يني و ةي س و ئةيو    
و مةةةة   ةيشةةةةبيةك ي ليلةةةةي  وم اةةةةي        ةةةة ي      

ايد اوةكي  ئةةةيو و مةةة  و ةةةي س  ئ  ةةة   ةةةيو لة       لةةة ا 
دةكةةي س وةةيو  ي  ةةي ئياةة از     ئةةيو و م  ةةي و ةةس     
ث  ةبلة   و  الةك   ولةة    ئيل  شة  وةي ئة  ا   وة ت        
اةة ،  ةة   ةةيو لة  ا كةةي   كئ نةة ن وةة ت   ئ  ةة  دةتةة اا   
وةة  وا وةةيو ة لةةةي و ةةي س كةةي ئةةيو    ي اةةي  دةتةةيو  س  

 ب ةةةةيون كةةةةي  و م كةةةةي  ن وةةةةي د ولةةةةس و ةةةةي س،      
ةيشةةةةةبيةة ةي ةةةةة ن ليلةةةةةي  وم اةةةةةي  ةةةةةة         
لةةة اايد او ،    و ا ةةةيك  وضةةة ك،  يو لةب ةةةين  وةةةي   
 ب لة  دا ة  وي هي  ةي ةيشةبيةس مب  ممةيوة ل    
ئ نةة ن لةةي د   ةةذة  ئةةي       ة ي ةةيدا ضةةت ك  ك وةةي       
ئيل  شةة  دةو      كةةيوة كةةي ةةةي  ا لةة    ة   ةاةةةي    

ي لةةةي ئةةةيدةو  ت  ئةةةي  ث  ضةةةي ي وةةةيا وو اةن   ث  ضةةة
لةةةيدة  ايزدةهةةةي    ولةةة  دا و  ةةةسن ل   يت ةةةة    
 يزنل  ئ ن ن ضت ك  وي  اايوة   يل ح وي زةو ، 
وةةةةةةي لةةةةةةةي ش ليلةةةةةةةي دة   ثةةةةةةةة م   وةةةةةةةتو  ادا  
دةو      كيوةن ل   يت ة   يزن كي  يل ح دةلكةت 
دةك   ل    دةث ل  سن لويض  وي  ا كيوة ل  ث ش ن 
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ن ث  ةةة ي  دةكةة   كةةي و  مي ةةيك لةةي   ةة ا     يةةيك 
ويشةة   ة يك  لي لةة   ه  مي و لةةي  ، لةةي  ولةة        

واتةةةةةةةي لةةةةةةةي دة   لةةةةةةةك ل ،  لةةةةةةةيدة  دوا ةةةةةةة ، 
ي   ةةيت  كي م  ةةك يوة ا   ةةي  وةةي     ءئي دوو كةة ن

             اةةةةة و   يك ةةةةة ا  و دادثي وة  ةةةةةيوة، وةةةةةي ث  ضةةةةةي   
ا ا  ةةةك تةةةيا   ئيوةاةةة ة ت  ةةة  دةوةةة  كةةةي كةةة   و ةةةين و    

   الةةةةةكي  ميو و شةةةةة     ةي ةةةةةيك وةةةةةي دادثةةةةةي وة 
 ئية    ا    م  كيوة  

هي ضيا ة دةك    وي ل دة   ليو و  مي يدا كةي  
   يت ة   يزن د ولة دةك  ،  ول    لةيدة   
و  كي  وب م   س، ويَ  ئي ي تيا   ويش   ي لي وا َ  
  ةةةة ا     يةةةة   ةةةةيد   ن ليلةةةةي دة   ئ  ةةةةةيدا  لةةةةي  
  الةةةةك  ا    ةةةةيت   و لةةةة   يد   اةةةةيو    وةةةة       

كةةي   ةكةة    ةةيد   ن دةكةة    و لةة  ئي دوو وةةيل  ك د   
و لةةة    لةةةيوَت ا   ةةةةي لةةةي  ولةةة   ، وةةةي ث ك ان  

لي ت لةةةةةةي   ئةةةةةةي     ةنةةةةةة   م َا  ةةةةةةك كةةةةةةي لةةةةةةي  
ئيلةةةةك   ة يدا   ةةةة ن و  ةنةةةةةيل  ك كةةةةي اةةةة ت اا        
هي ةةةيك  ن وةةةي و  ز   كةةةيوة  ئيوةةةي  ئةةةية    ثةةة    
 ةةةيد   ن دة كةةة اا  هةةةي  و شةةةك  ك وبيلةةةك  كيوة وةةةي  

ةا لةة     وةةة َت  لةةي ئةةةتادةو عةةي لة     يةةةيوة،    ض  
   و     ةيد   ن كةي وةي و اةيشةي  لة ف   عةي لة        
   يةةةيوة ه تيتةةةي  ي  ااةةةيوة، ضةةةين دةت اا  ةةةس ئةةةي   
هةةي  و ك  ةلةة تي ئ  الةةكي و ةة    ث لةة     ئ نةة ن    
لةةةيو  ة  و مةةة ك دا  ةيشةةةبيةة وةةةةك  يوة، وةةةي     
 وةةةةيه   ا دادثةةةةي وة   لةةةةي وي ا بةةةةي  فوازتةةةة   ء    
و  ة ا هن   ت كيك ن، وي ا ض   لي    ذوو  ئية   ا 
وةَ  ا د ز  كةيوة  ئي لةكي وةي و  م كةي  ةي ةيوة وةي       
ةيشةةةبيةة وةَ    ةةة  ثةةة   ا  ةةةي  كةةة اك   ز ةةة ت  
لةةةةةةةةةةي   لة  كةةةةةةةةةة  لةب وا   وكيشةةةةةةةةةة  ي كةةةةةةةةةةةي  
ت الم اك ليك ا  ةي يت ، ايك وت ليوةَ  و  تيوة  

لي ضةةةة وة  ئةةةةي  ك  ةةةةةي ي لةةةةي   ةةةة ا   يد   اةةةةيوة  
         و تةةةةةةةةة وةو دةو  ةةةةةةةةةس لةةةةةةةةةيا و دة وواةةةةةةةةة  ئةةةةةةةةةي     

ئيوةةةي   ،   ايشةةةيوة وةةةيدوا  ض  ةلةةةي   ا وةةةةي      
 ض  ةلي   ك هيو  س  
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ث ل     لي ةك  ئية ق، لي  وااةي  ز    ةك  
لةةي ا لةةي اا  ئةةي    وة ئيوة ةةين ئ  ةةةي دةو  ةةس ضةةين    
وةةذ    هياةة   ك ث لةة   ةكي وةةي  شةة   ة ي دادة    ةةذنن   
ئ    د ولةكن   شة   ة    ة ن كة دن، وة وا  هي ةي        
وة ئيوةةي  هي ةةي، ئ  ةة  دةلةةكة ن ث  ةة   ادةوةة    وةةي      
و  وا  وت   اا  ثيلكةيد   ن  يك ش   ة  د ولة 
  ةة ن، اةة ت اا   ليوةةي دة  هي  ااةة ا و  ةةس  ييك  ةةيت   
 ةةيك ئةةية     وةك ييك  يتةةي  يايليوةةيك ا  تةة   

ويث  ضةةةةةيواايوة   يد   اةةةةةي، كيتةةةةة    ثةةةةة   هةةةةة ت وة  
  شةةةمةي انء ك اةةةس وةةةي ئةةةي  ث لةةة   ة وةَ    ةةة       
ثيزةت ن ةة ن هةةيو و  لةةي هةةياة و   يكي ةة ا ئةةيوة  ن    
 بةة ل  دةكةة د كةةي شةة   ة يك  د ولةةة   ةة ن دةو  ةةس   
ليوي دة  هي  اا ا هيو  س و ويلةةي  ن دةه  م  يوة كي 
ئةةةي  شةةة   ة ي ثةةةةس ئيلةةةك و ة وةةةي عةةةي لة   ةةة  ي و   

ةت اا  س هي  و    ييك ن وةي  ةيك   وي  اا  عي آلا  د
دة ئين   وةي يا  س  ئيوان ث    ب لة  دا  و وا  
شةةة   ة يك  د ولةةةة   ةةة ن، لةةةي هةةةياة و  دوا  ةةة ا 
و ل  ئيوة  ن دةك د كي ئي  ش   ة ي ض  ي  ز  وي  
وت   اا    شمةي   وي  لي هيولة ان وي د ز مةيوة   

لةةي ةت  وةةي الةةكي  وةفة ، وةَ  و لةةي  الةةك  ا وةةي ئ   
ث     ةك  ن دةزااة  ت   ة ةيك لةي وة  ة  ل وشةس و       
  ه ةةةيت     يةةةيوة، ث  ة يشةةةب ين، تةةة  هيا كةةةي  
هياةة   ك وت ةة   هةةي وا دةكةةين  ئيل  ةةين  ةةيو  لةةي       
كك  ث لل  ليت   ي يا  ة و   ه يت     يل دا 
هيولة ةةةةةة اوة ف ياةةةةةةي    وازةكةةةةةة ا  دةلةةةةةةكث    دن 

 ة ليظي ة ث  م لي يوة،  واب  تيو
ك ت  ةةك وةك    ي   ةة   ةةيد   ن دةث لةة ن ل ةة  
ضةةةين دةو  ةةةس وةةةذ    ليوةةةيل  ئيوةشةةة ا كةةةي  ااةةة و       
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 يكي   ت كيكيس ويك   دةه  م ، وةيفة  لةي  الةك  ا    
 يلةةةةيلي يك  لةةةةي وت  لةةةةي ت كيكةةةةيس دةه  م مةةةةي     
ث  ة    ه وك   ليويل  ئي  ث ل   ةدا،    مة   يك وي 

ةةةةةةةةي  كيلةةةةةةة ا  د  كويشةةةةةةة   ة يك  شةةةةةةة  اوة    
ييشةةة  داوة  ئيوةةةي   ةةة  وةةة ام ضةةةين دةو  ةةةس وةةةذ      
ت  ةي ةةةةةةك و  كةةةةةي دةو  ةةةةةس ضةةةةةين   ةةةةة ن و    ةةةةةس   
د ز ميوةكي     ةي  لةي ةي ة ا ث ةة ا  ةدا  كةي     
كيلةةةة ا  د ةةةة  دةو  ةةةةس وةك  ةةةة  وةةةةذ     ةةةة  لةةةةي     
   ةي ةةةةيك  عي  ةا ةةةةيوة وةةةةةي ئةةةةين       ع   ةاةةةةةي    
وي ةك و  و ئي  دة ئين  ي  دةو  س وي هي  وان، 
 الةةةةةس و  ةةةةةس  وةةةةةيفة  لةةةةةي  الةةةةةك  ا    ة كةةةةةي وةةةةةي      
ث  ضيواايوة ي  عي  ةا ب ون و  الة ش   ة     ا  
 ةةةةةة ، ك ت  ةةةةةةك دةلةةةةةةيَ  م   س كةةةةةةي وك اا  ةةةةةةس وةك 
من اي ةةةيك لةةةي وةةةي دة  كيلةةة ا  د ةةة ا  او ةلةةةك  س    
ك  ةةةةةيكي ليوةدا ةةةةي كةةةةي لةةةةي    وةةةة     يد   اةةةة ا و  

ف ةةةيا   لةةةي ة  ا  عي لةب وة   ةةةي ويه   ةكةةةي ،  ادة 
وي دووا    ن هي ةيك  ئةيو دة ئين  ةي   ة  ث  ة       
وي ةةةةةك و ، وةةةةيو د   وون ا ةةةةي  ك اةةةةس دة ةةةةة     
ئةةةةةيوة  وةةةةةي  ةةةةة  لةةةةةي  وو  ئية   ةةةةةيوة  الةةةةةكي،   
ويشةةة   ة يك  لةةةي     دةو  ةةةس وةةةي هةةةي  و كيلةةة  ك   
              الةةةس و  ةةةس، وةةةيفة  وةةةي ئ لةةة ا  دةك   ةةةس هةةة و  ا      

د ولةةةةةة ئةةةةةيو ئةةةةةيو وت   ااةةةةةي وةةةةة  كةةةةةي و زاةةةةةي  
دة ئين  ةةةي لةةةم  دا  دةكةةةين وةةةي ضةةةيا  و وث   ةةة   
 ةةة  ي  كيلةةة ا  ك كةةةي ليوةةةيل   مةةة ا لةةةي هيل  ةةةي      
كي يفة ةةةةيت ، كلكةةةة   ، ضةةةة م  يت ، ايتةةةةيوة  ، و   

 ئ ة ا  ا   ه ووي  و ه و  ان 
ك  ةيكي ليوةدا ةي كةي لئ  ةةيل شةك     وة  اوة و      

 ن ث    او  ك ا ي وي  يكم   و وةي هي  ةةي دةلكم ةة   
و    ةةس   ةة  ئياةة ا   و وثةة    ةة واز   دةتةة ام وةة    
ة   ان   ن ة   اا ا  ة، لي     ةي  ث ةةي  ة ن  ادة    
ة   م ةوا  يوة لةي  وةي ضة  و و وثة  كي يفة ةيت       
ة، لةةي  وو  وةة  وا  ل  لةة يوة ليوةةيل  كيلةة ا    ا     

و لةةةةةي  وو  وةةةةة  وا   يزهةةةةةيو   ةةةةة ن وةةةةة     هةةةةة و    
و وة   ةةةةيوة، ليوةةةةةيل  كيلةةةة ا  د ةةةةة ا ه ووةةةةةي  ة    
ئيا ا   لئ  ةيل يك  كي لي هيا   ك  يليليدا ليوةيل   
ئيا ا ةةيك ا  د ةة ا، ه وويشةة   وةةيفة  لةةي هي  ا  تةة ا    
  لةةةةةة  كي يفة ةةةةةيت  د   ب لة ةكةةةةةي  كةةةةةي  يك ةةةةةي  

ل، دة  ةة   وةةي ئياةة ا   و وثةة    ةة واز، و لةةي ل ةة     
لئ  ةيل ةةةةيك  د  د ولةةةةك ةك    ز   ئةةةةيوة د  كةةةةي   
ث  ة   كي ومي   يك  ئية    لي  يك  ك لي  و وث اي 
 بةة لة  اوة و لةةي و وث   ةة  د ةة ا  ةدك اوةتةةيوة  ئةةيو  
ش   ة    اي  كي لةي ا  ة ان ئياة ا  ا  ئةي  و وثةيدا      
ة الةةةةةناو و    ةةةةة  و  يةةةةةةي، لةةةةةيف  ئياةةةةة ا  ا     

و دةو  ةةةس شةةة   از     و وثيكةةةي  د   بةةة لة  او ا ةةةي   
  ةةةة واز لةةةةيوة وة   كةةةةي وةةةةي   ةةةةة د  ئةةةةي   الةةةةك ي  
ث ة ا  ةدا  كي ل  ل ئيو ل وذ   كي ت ك اي ي  كي 
لةةي  يل ةةي ي  د  ةة     ةة ن ئةةية    ك لن م ةة ا وةةي     
و مي اةةي وة دةوت  ةةس، اةة    لةةي  يد   اةةيدا لئ  ةةةيل     
وةةي دةوا  ك  ةةةي ئةة      وةة وة  ئةةيو هةةي  و هيولةةةي وةةي   

لةةةةي ز  وةةةةي   ةةةة  دا وةةةةي شةةةة  دايوة   ض  ةلةةةةي  و 
 يليليكي، لي كيوت و ايو وة  هيا كي ليلي دة   
ثيلةةةةةكةيد   ا ا لةةةةةي دة    ةةةةةيك    ةيضةةةةة  ة وةةةةةي    
هةةي  وان، ويلي ضةة وة  ضةة    ا ك   ةةس ويشةة   ة      
دلةم     عي لةب وة  ان، ز  وي     ك  يك ن و ز    ك 
لي  يزهيويك ن، و ل   يك    ةي ض  ة  هي يك  كةي  

ي  و كةةةيس د ولةةةس و  ةةةس و وةفة ةةة  هةةةي  و  وةةةي هةةة
  يليليك ن و اتيوة، و    س 

ئ  ةةةةةي وةةةةيث    لي  يشةةةة ةيل  ك، منيايوةةةةيل  ك  
وي الةةةةس دةزااةةةة ، وةةةةيث    ئ لةةةةي  ه شةةةة    يك    
ت  بةةةةي ، هي   ةةةةي  د ولةةةةس دةكةةةةي    ةةةة ن و  مةةةة     

و و  ن،  دةكةةةي    د ةةة   ك    ةةة   و ة وةا ةةة  ، ث ةةة  
 ن   ةةة وازة ضةةة ا ي وا وةةةي  يلةةةيليكوةةة  وادا  و و  ةةةر 

  ةة وازة  شةة   ة    ثةة    ةي  لةةةيك ا  ئةةيوان لي ةةيك  
  ةةة ن، ايةةيك  ةةةة ن وةةةي   ةةة ن،  ةةةي   ا لةةة ، و    
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يك دا  ن   ةةةةة وازة  ز     ةوةةةةةيزة   ةةةةة واز و يةةةةة ا
ا كيكةةيك ن دةو  كةةي هةةي  ئةةيوة  اةةيت اا  تيا اةةي      
و ل  ئ  الكي ض ا يكيك ا  ت كةيك ا  وة وث        

ة  ةةةة  وةةةة   ئةةةةيوة  وةةةةي و ةةةةي    ز  وةةةةي  ةةةةةيلة   د
لةةةة ت      لةةةةي ةي ةةةة ن وث لةةةة  كةةةةي كةةةة   شةةةة   ة ي 
لد ولكنةل  ويفة  وةي  ئةيوة وةي و مي اةي وة وةة         
كةةةي ليوةةةي  هةةةي  هي ةةةيك وةةة وة وةةةت لةةةي   يلةةةيلي ي        
دةكياةةيوة، ئةةيوا ئ  ةةةي  وووةةي وو  هي ةةي ةاة  وةة       
             لةةةةةةةةةم    وةفة ةةةةةةةةةيك ن دةو مةةةةةةةةةيوة  ث لةةةةةةةةة     

ةو  ةةس وةةذ   ل دةوةة   لةةي    ةة    ئةةيوة  كةةي ل ةة  ضةةين د 
لةةةة  بي   ث لةةةة        د ةةةة ا و  ةةةةسن د كيلةةةة  ك و     
ليوي ض  ئي  ث ل   ة دةه  م  كي ث  ة    د شك  ك لةي  
ثي  ةاةةة   هي   ةةةي  وةةةي ئ  الةةةكي وة وةةة ت  وةةةي ةو   
  ةة ن، واتةةي لةةي ثي  ةاةة   وةة ون وةةي ايةةةةي   ذ  وةةي  
ةةة د وةك و اةةيوة   ك، ت  ةة ةو    ليوةةيل  ث لةة         

شةةةةميدا كةةةةي ضةةةةين دةوةةةة     ةةةة ن و    ةةةةس،      لةةةةي  ضي
هيل  ي     يل ييف،    ةذوو   و كي يفة ةيت  د  كةي    
ئةة  اوة كةةي    ةةةي لةةي وةفة    ةة  ت ك اةةي و وةة  اوة و دوا  

 وةفة  دةو   س 
لةةةةةةةةةةةي  يد   اةةةةةةةةةةةيدا ليف يكةةةةةةةةةةةيوة د وا   و  

وةةةةي دةوا   ،ث   او  ةةةةك يك ا    ةةةة ا  كي يفة ةةةةيت   
ةه  م  كي ث  ةة   و  ث     ة وتك دايوة  ئية    د

لي ف يك  د ةيوة ويش   ة يك  وي دةوا  لي ئيوي   
ث  ة يشةةةةةةة  دا  وةفة    ةةةةةةة  ت ك اةةةةةةةي وةةةةةةةي هةةةةةةةي  
ث لةة        ت  بةةي ، كي  ةك تةةيوة  هي ةةي  ةاة  و    
  ة      ايك ن، ئية    ت ك اةي  ن ة ةكيتي فوة    

و ة   كي ا لي اا  ئةي     تة  د  ادة ةيك لةي      لي اق
  لةةي ةك  ئية  ةةيوة، لةةي  يكةة      وةة  ة   يلةةيلي 

   وازن  هيا   ك ه و     يت  وي و اةن    يليلي  
ئةةةية    دادةاةةة   ، هياةةة   ك هةةة ودة د ، هياةةة   ك     
دلةم ةةة    و هياةةة   ك وةةةي دا  بةةة ون،  ةةةيك  ك و لةةة      
ئةةةةية    ت ة  كةةةة    دةكةةةة   و ئةةةةيو  د  ت كةةةةي     

 يلةةةيلي  ئةةةية    وةةةي ةيك شةةةنت دادةا  ةةةس  ئةةةي    
 وازااةةةةةةي    ةةةةةةةي  و لةةةةةة   يل ةةةةةةي   ن  وةةةةةةتو  ا   

اةةيو ت وة، وةةيفة  وي هةةي   ئةةي  و لةةي وةةي دةوا  ئةةيو   
دة ئين  ةي  وةةيه    كةة دووة كةةي ئةةية    ت ك اةةي و  
           وةةةةة  اوة و دوا ئةةةةةية ق وةةةةة وا  ا ةةةةةي، وةةةةةي هةةةةةي  ن     
شةة   ة  اةة ك    لةةي وةة وا   يلةةيلي يك  ئةةية        

 ك  لةةةي ةك ، دلةم ةةة و    ةةة     ا ةةةي لكةةةي اةةة وة    
لةةةةي ةك  ئةةةةية قل وةك ةةةةة لة  ئي   ةةةة س لةةةةي     
دة ةوة  ئةي      اةي و  مة  و ةي   و وةي ت كةي ثةةةة       

 لي ةك  داوم    
ئي   ةهيا ة    ذةوي  ي لي ز   ي لةيت  و ا  و 
ز مةة وودا لةةي وي ا بةةي  ث     ةةة   ةة ا   ةةيد   ن وةةي  
و وا  ث   ة      ئية    كي ثةة وةي ت   ة ةيك    

ويلةةك وة  ةة ن ف يا  ةةي   بةة لة  او   ئةةية     ةةيكك   
ليف ةةةةةةةين ز   مةةةةةةةي  ةيلة ةةةةةةةيوة،  ادةوةلةةةةةةةك  س    
ليف يكةةةيوة  يلةةةيلي  ئ  ةةةةي ليلةةةي  ئةةةي  هيلةةة  ةدا 
 يلةةةةةةيلي   ةةةةةةي ط و    اةةةةةةي كئةةةةةةيو د وا   اةةةةةةي     
ثي  ةا   ن وةي  ةي  اا    مةةيوة هي ةي، دة كةيوت       
ايةيشةةةةةةة ةيل     وةك ئ  ةةةةةةة ز، ضةةةةةةة ود      دا    

ا ةك ان، ضةيكي كيك  ةكة ن و   ز  دو وا      ة  دا
ك ة    ةةةةيك ن و وةةةةيل  ك  يلةةةةيلي  د   ليف ةةةةيك     
د ةةةيوة تةةيوة ة  عي لةب وة    اةةي  ئةةية     ةةيكك   
ليا وضةةةة وة،  ةةةة ن وةةةةية   ا    ةوا ةةةةيت  ةةةةةي  لةةةةي 

اا     ا لةي  دةلك ةدا   ك ت  ك   مةةك    لي كيار  
وةة  ة  ئية  ةةيوة  ا  ةوي  اةة ن ل ةة  تةةيا   دةتةة ام  

ةةةي  لةةي    ةةةي  ة ازة يكةةيوة  اوةي ةةيم       هيلةةة
ئيوي  كيل  ك كك  ب  ك لي و  ة  ئية  ةيوة وم لة  س   
كي وي  الة كك  ب  ك و  س لةي وة  ة  ئية  ةيوة، ئةي      
كك  بةةةةةةةةي دة كةةةةةةةة اا  وةك تي  ميوة ةةةةةةةةيك هةةةةةةةةي  و 
كك  بةةيك ا  د  لةةي دا ةة دا و   ااب ةة  ل، دة    ةةس     

د ةة    ةةيةس ليلةةي   ةهياةة   ا وةاةة   ث     ةةة 
ئية    و     ئةيو لةي هي  ا  تة ا دودلةبة و لةيوة       
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كيلةةة  ك وك اا  ةةةس لكك  ب  ةةةك لةةةي وةةة  ة  ئية  ةةةيوة     
وم لةة  س كةةي وي  الةةة لةةي وةة  ة  ئية  ةةيوة و  ةةسل   

ئةةةةةية    د ولةةةةةس  ةةةةة ن   وة وةةةةة ت  شةةةةة   ة يك 
تيا اي  ش   ة  د ولةكن لةيوة  هيا كةي لةي   ة ا       

بةةةةةة لة  اوة، كي يفة ةةةةةةيت   يد   اةةةةةة ا   ل  لةةةةةة  و 
          ثي  ةاةةةةةة   وةةةةةةي  يلةةةةةةيلي  لةةةةةةي ةك    اةةةةةةيوة    
   يةةيوة هي ةةي، وةةيفة  هةةي       ةةك ز ةة ت  ئةةيوة  وون  
دةو  كةةةةةيوة كةةةةةي شةةةةة   ة يك  وا و ا ةةةةة د ،  ةةةةة و ل   

 د ز ميوة ا ي 
عي لةب وة     يد   ن وي وتةي  ئة     ة   و لةة      
لةةي وةة   د و ةة  ك لةةة    لدةوةة    ةة  ي ئةةةي ك       

و كةة    ث  ب ةة  ل، د و ةة  ل ةة  ي   ةةةي  و اا  ةةس  
دةوةةةة   ت  بةةةةة   و وةةةةيث    ت  ةي ةةةةةك  ةةةةةي  كةةةة   

دااةة   لةةي  يد   اةةيدا ت  ةي ةةةك  عةةي  ةا     و ةة  ل
ز   لي هي  ئي ك     ئية    و ئة    و د ة  د ،   
لي ن  اك  ةةةن وةة و  وةةيفة   يل ةةي ي  عةةي لةب وة  و   

ي   يد   ن دوا    ئةي ك     تة زة  دةة ةكي ئيلةك    
   ي  ئي ك     ئية    كي لي هي  ن ل   ي دةو  ةس  
ت  بةةةةة  ل وة دةلةةةةة ث  ةةةة ةك د  لةةةةي هيل  ةةةةي     
ثيلةةةكةيد   ا ا  ةةة       د ،  يلةةةيلي  لةةةي ةك    
ئي ك كي لي  الةك  ا لةي و مي اةي  ئ ة ة ا  شة   ة       
د ولة    ايوة وي هي  واايوة لي ض وة دةو   س، 

 ةلةةةةةيا ا  ة اوةتةةةةةيفوة  د ةةةةة  ة لةةةةةي  ودااةةةةة  ثي  
 يد   ايشةةة ا ويشةةة   ة يك   وو لةةةي ز ةةة د، شةةة   ة    
د ولس كي  و  ي  دةو و، وة ت  ةي ةةنت لةي شة   ة     
ئ لةة ت ، كةةي  ةةةي  ن، ليوي دةلةةك ت ، لةةيو   ئةةيو      
دادةا ةةةةةس  ئي ةةةةي وةةةةي   اةةةة      ةةةةة ت  عةةةةي لة      
ث اكك ك وةي   اة   ف بم كة   و ك اك يكةي  لةي وة         

   اةةةةة و و  شةةةةةك  ك وةةةةة و كةةةةةي  ةةةةة ك    بةةةةةي  اةةةةة و     
   عةةي لة  ك كةةي ل وشةةس وةةي لي ضةة وة      عةةي لةئ    

كي ةلةةةةةةةي و لةةةةةةة د دةو م  ةةةةةةةس و  ةوا ةةةةةةةيت  وةةةةةةةي   
 ويه ةك  ة     ي لي    ي دةدا  

دةك   ةةةةس ت ةةةة  ة ئية   ةةةةيك ن لةةةةي  ةهياةةةة    
  ةةة وازةوة ثةةةيل    و ةةةي    لةةةي دة ةةةيك ا  دوا  ةةة ا     
هي ةةي  ةاة  ئةةي  ثيل  م  دا اةةي ويتةةي هةةي  ا لةة     

   و ا  لي    ةذوو  ئية  ة ا   ةيك  ك لةي     كك  بةيل  
وةةةةة اةن   ئةةةةةي  ثيل  م  دا اةةةةةي دوال   ةةةةة    ةةةةة    
 يل ةةةةييف لةةةةي  يلةةةةيلي  ئية  ةةةة ا ث ةةةةة ا ةدا       
  ةةةةةةة واز  لةةةةةةةي ا  ةةةةةةةة ان د ةةةةةةة   ت  لي   اةةةةةةةةي و    
د ياكيلي   ايدا ةةةةي  ت ةةةة  ة ت  لي  ةةةةيك ن ليلةةةةي   
وم اةةةي  ئةةةيو ث  ةةةةة مي اي ي دا ةةةيز اون كةةةي هةةةي       

هةةةةي  ل وشةةةةة ئةةةةية     ةةةة ن    الةةةةة و هيلةةةةةي و
ا ئةةةةةةةةية    ك دا ةكةةةةةةةة ن، د ةةةةةةةة ةك ن و ت ةةةةةةةة  ة    
ت  بيت ةةةةيك ن ويلةةةةناوة وةةةةيو دة ئين   اةةةةيوة كةةةةي   
دةخيياةةيوة  دةوةة   لةةي اق وةة ة   كةةي هةةي  ك دا   ةةك   
ضةة  وي هي ةة   م  س، ئ  ةة  وةةي ئ   ن  ةةك دةوةة    ةة ن     
ا وةةةةةةة  ، تةةةةةةة  وكةةةةةةة اا  لةةةةةةةي  وو  ئية   ةةةةةةةيوة     

و ئ  ة اق و دة ئين   اةي    هيلة  ياة  م   د   ة ئةي 
كةةةةةي وةةةةةي ث   ة ةكةةةةة ا  هيلة ةةةةةياة ا ن دة    ةةةةة    ،   
   وازن و  ي ليل   ن لي و  ة ةيوة هة و  ا اة   هةي      
ئي ي  ويتي هي  ئيوة  ضيا ان ت ة  ة  ئةية      
ت يلي   اي د ولكبنب  ف  ئي لكي ئ  ة ن    ة ا    

  ن لةيشةبيةةل  وةي    eudaimonia   ي و  ك ي لي 
  ه ةة   و   ةةش، ئةةي  ئ   نةةي لةةي ةك ي لةةيزة ، وة  وا 

شةةة د  و لةةة د وة وةةة ت  لةةةي ا َةيتيك اةةةي  ت ةةة  ة     
ت يلي  يك ن وةيدة  لةيو    واز  اةي  كةي لةي وة  ة        
ئ  ةة اق و دة ئين  ةةيوة لةةي ا   اا  اةة ا هي ةةي، لي ةةيك  
ة لةةة ا هةة و  انن هةةي  يةة كة     ئةةية    د ولةةة    

ويدةلةةس  ةةةي  لةةي  ادة  ا    ةةيوة لةةي ئ   نةةيوة      
د  م  ةةس  ليوي ا بةةي  ئي ةةيدا ت ةة   ة وةةيل     د  هةةين  
كةي ا و ة ن اة ن د  ياكيلةةي    ئةيو ت   ااةي  ليلةةي       
ئةةةي  وم اي ةةةي دا ةةةيز اون  ا  ةوي ةةةيا  كةةةي كةةة دا ة    
     ةةةيك ن  ةةة ن لةةةي ةي  اةةة ا  الةةةنت  ةةة ن هيلةةةةين و  
ا ك   س وي ث    ئيو دة ئين   اةي  د ولةك  ةكين،   
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داوم   س  دز  وةي هةي   ي   ةك     وي الس   ن هيلةي  ن
الس و ا  ئية   ي، تيا اي  ئيوةي   و  س ك       ا   

دز وةةةةي    ة  و ةةةةيو  س وب  كةةةةي هةةةةي  ةيشةةةةبيةة  
كيلةةةةة     د   لدةكةةةةة لةيطل  ةةةةة ن دة ي   اةةةةةي وةةةةةي   
ا وو اةيكةةي  ككةة  ث ثةةت ز، من اي ةةيك لةةي كي ةةيلة  ك  
يةةةة كة  وةةةة  اوةن كةةةةي  وا  ةكياةةةةيوة د ك    ةةةةك وةةةةي 

ذ      س و د ك    ك وي هيلةةي  هةيولة  ك اةس    د ولس و
و ا  دا ا    ك    ك ة   ئةية ق، وةي دةلكةي ةةنت     
 وي ي كة  و  اوة و كيت    وة و كةي وةي ث  ة  ية كة      
عي ش ، لي هي   يا ا        ذوو  ا و وي هي  كيل  ك، 
 الةةةةةكي و ث     ةةةةةكي    بةةةةةي    و    ةةةةةس  ي كةةةةةةي  

ل  ك د ياكيلي  ةةةةةةةةةةةيك ن، ث     ةةةةةةةةةةةة ك دا وةةةةةةةةةةةي
 وا ةكيايوة و ه وئ هياة  ليويل    لة ك ن و     ة    
و  اوةك اةةةةةة ان   لةةةةةة ك ا  ة داوةاةةةةةة ،   لةةةةةة ك ا   

 ئية ق،   ل ك ا  ل وشس و ئيواا  د  ا 
دةك   س ثيل  م  دا  د   و  ز مةيوة   ةيك  ك   
ليوااةةةةي   ةةةة واز  ا  ةةةة ان د ةةةة   ةةةةة د  و د ةةةة      

ي  ن و ويت ي  ف ياة اا  د     يكي  لةي  الةك  ا هة   
وتةةةي  وةةةيا وو اة  هةةة  ث ة دا ةةةثة لةةةي لئةةة ل      
ليلي  زة    لي   و لي ي ةلدا دوو  ة دةكيايوة 
كي لك ت  ك    وشي يك ويك  د  م ،    ك ئيو   ا  ي  
هي ي كي    وي  هيلةبذا دووة، اةي ز  تة  اةي كةي نل      
ة دوةةةةةي     ةةةةة ن وةةةةةي ث  ةةةةة  ث   ة ةكةةةةة ا  ةةةةةةي     

 ة ةيوة ي كةة ةدا     دةا ل  س،  ايي دةكة   و لةي و   
ئيو و  وا ي  ويوة هي ي كةي و  واكة ا  ةةي  ث  ة ة       
كيتةةةة    و لةةةةك ا ا د  د ولةةةةة و ا تيا  ولةةةةة 
ك دا ةك ن، ت   ةك ن و ي كةي ئية   يك اةي  ئةيوة   
هيلةةة كيلةةة  يت  ئةةةيو و اةةةية از اوةك ا  ئةةةيو و  
ث     ةةةة و اةةة  ث     ةةةك يك ا     ةةة   بةةة لة  دا     

 ي   د ولةةس و ا د ولةةس و  ئةةيوة كةةي دةلكم ةةة ا  
ئةةةية    و اةةة  ئية   ةةةي  لةةةي  الةةةك  ا د ةةة ةك ا      
ئةةي      ئةةية ق كةةي ليلةةي  وم اةةي   ةدك داةةيوة    

وةةة  اوة  ي كةةةةي د  ياكيلي  ةةةيك ن دا ةةةيز اون، وةك 
ك  داايوة ةةةيك لةةةي وي ا بةةةي  عةةةي لةب وة     يد   اةةة ا  
د ولةةةةكب ون، دةك   ةةةةس تةةةة   ادة ةةةةيك وةةةةي ة دوةةةةي   

 ة وةةيو  ي  ةةةي  كةةي تةةة ك  ة دوةةةي    اةة وور     د ةةة  
و زاةةةةةي   الةةةةةة ئةةةةةيو دة ئين  ةةةةةي ئية    اةةةةةي  
ويدةلك    م وة، تيا   وي ك دا ةك ا  ةي  لم  دا  

 و    و وي زا اوة لز  م ةي       اد   لل و  س 
لةةي وي ا بةةي  ئي ةةيدا د ةة   و ويتةةةي  هي ةةي كةةي    
وة  وا  وةي لةةك ا ا دة ئية   ةيك ن و  ي   ةك   ةة ا      

  ةةةةي كةةةةي لةةةةي ة الةةةةكي  ةةةةي د  و كيلةةةة  ة و  ئية 
ز  م يك ن، لي ويةي ي  و ويتةي    يت لة  د ة     
ة دوةةي   لةةي ئةة  اوة  ئية   ةة ا دةو م  ةةس و ويلةةةةي 
د  م  كةةيوة كةةي ئيوةةي  هةةي  كةةيس    ةةةي  هةةيو  س ضةة  
دة ةةةيو  س و  ةةة  ، ئةةةيو كةةة   لةةةي وةةةي دة   يت لةةة     
كيوتمةةةةي اةةةة و ا   ل   ةةةةيوة    د لكيي  ةةةة   وةةةةي   

 ان  لةةي   يت لةة ي وةة و كةةي دة ةةة و  هةةي       لةةي ن
ك ت  ةةةةةةك وتةةةةةةي  ك   ةكةةةةةة ن  ب لةب ةةةةةةي   و ولةةةةةةة       
ة داوةاةةةةة ، ئةةةةةي  وةةةةة فةت    ه  ةةةةة ة د ولةةةةةك ي ة    
ث     كي و ويت  اي  ئية ق، وة وا  ا ةي، ئةيو كة       
   ةةةةي  ن دةو  ةةةس هةةةي  و ك    ةةةك و ةةةي    و ويتةةةةي    
 ةةةةيةس لةةةةيوة دةكةةةة   كةةةةي وةةةةي ث  ضةةةةيوااي  د ةةةة   

ي ةك اةةيوة، كةة  ة ت  بيت ةةيك ن اةة ت اا  وةة      ز  م ة
د ولس و  كوي من اي ك شك  كيلة     د ، دز ،  
دةلةةةك    ذ   دا   م ةةة   و ئي ةةةي  يةةة كة        
و  اوة ةةةي  وةك هي   ةةةيت     و ويت ةةةي كةةةي ويشةةة   ة    
 ةي   ن، ية ك   ة ن   لة  د  ةس و هةي  ان دةو  ةس لةي         

ان كةةة دا دا    بةةةي     و ةةةين  لةةةي  الةةةك  ا لةةةي ا  ةةة    
و ويتةةةةةي   و د ياكيلي  ةةةة ا ا    ةةةةيك  لةةةةي        
هي ي  هي دووك  ن لي  يك لي ةت وة دةلكث   ةكين  
وةيفة  لةي ا  ة ان ز  م ةةةي    اد   فاةي كةي وة  وا  وةةي       
 ةلةةةيا  يت  هي ةةةي  ةاة   ةوا يت ةةةي ئية   ةةةيك ن   
هي ةةةي، ليوةةةيل  د ةةة   ت يلي  ةةة ا، اةةة ت اا    هةةة        
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 ا ي  ةةيك ئ  ةة ن    ه وئ هياة ةةيك و  ز   كةةيوة  ضةة  
دوا   و   ول   ب لة  هي  وان لي د    ز  م ةةي    

  اد   لة ا و وا  ا  ي 
ت ةةة  ة  ة دوةةةي    اد  ةةة ل     ةةةةي وةةةي د ةةة   
   ذةوي   اي دةك تيوة  لةي وي ا بةي دا و ويتةةي   وةي     
وةةةةةة وةةةةي ي كةةةةةي د ياكيلي  ةةةةيك ن واتةةةةي   لةةةة   

ة ةيك  ئية   ي  يكك ك ن دةو    د   ة دةش  س ت   
هي  و ويتةي  و  س و هي     ذةوي   كي يلةة  و   لة ،  
د ولة   ن ا د ولة ك دا   ك شك  كيلة      
 –د  د     ةكةةين  وةةيث    هيل  ي  ةةي كي يفة يت ةةي 

كلك   ةةي    وازةكةة ن   لةة ك ن   ةة واز دةوةة ، وةةيفة    
ويهةةةةي  شةةةة   ة يك وةةةة وة    بةةةةي     دا    لةةةة ك ن  

د  وي ث    هيل  ي  يك ن و ث     كي  وي   ا  يك  
 ي  ةةةةةي ت  بيت ةةةةةيك ن و ليلةةةةةي  وم اةةةةةي  د ةةةةة      
   ذةوي   اةةي دةك   ةةس   لةة ويل     و وةةيت  و  ةهةة      
داو    ةةةةةةذ    كةةةةةةي ضةةةةةة     ل يضةةةةةة  ة دوةةةةةةي   و  
   ذةوةةي   اةةيو  و    بةةي     دا  ن، ويشةةة   ة يك     

  ةه  ث     س و  س 
 ن ل   ةدا  يليلي يك  ئ لةيز د  كي ث  ة    و مي

ك دا   ةةك وةةيث      لةة     ةةةي ث  ةة  او  ةة ن ث     ةةكي     
ك شةةك  كيلةة     د  لةةي ث  مةة و  وةةي و    دن لةةي   
ةةةةة د، لةةةةي ة   ااةةةة  ةةةةة د و تيا اةةةةي  لةةةةي ث  مةةةة و   
وةةي و    دن لةةي و  ة ا هةة ن، لةةي   لةة ك ا  زو وةةي      

ي ةةة   ة ي ك شةةك  ووفةتيك اةة ا    ةيث  ةة  اوة  هةةي  
  ئ  الةةةكيك دا  لةةةي و ز  دو  ةةة  ليلةةةي  وم اةةةي   

ل  ل ، كي يفة يت  و لي و ز  كئةيوة  كةي  ة  لةي     
ث  م و  وي و    دن لي وفةت ا ويو ك  ة هيلة  و   وي 
شةةة   ة يك  وةةةةة    ةيث  ةةة  اوة  ئ  ةةة  كةةة    ئةةةيو   
كي يلةةةةي لةةةي و زة ئي      ةةةي  كةةةي ويشةةة ا   ن لةةةي    
 ةةةةةةةةةياة  ي  كم  ةةةةةةةةة ا اةةةةةةةةةيك د و كيضةةةةةةةةةة  دن و    

ةيلة   و  ة ا   ث  ب شةن   ز م اا  دا  ن لي ك شك 
وةةةةة و، ك    ةةةةةك كةةةةةي وةةةةةيث    د ةةةةة    ةه وةةةةةي   و      

د ياكيلي   اةةةي  ةوا ا  ةةةي، لةةةي  وو  ئية    ةةةيوة   
كةةة       ا د ولةةةس وةةة و  ئ  ةةة  لي ث  ضةةة   دن لةةةي     
ي كةةةةيل     وةكن لتةةي دةو  ةةس لةةي كةة ت   ياةةة ا      
ة  ي  وي وفةتيكي  و ي س ل، لتي دةو  س     يت  

ي  ةةةي  لةةي  ياةةة ا وةة ة سل،  لةةي كيوت  لةة ث ك
لتةةي دةو  ةةس لةةي و ز  دو  ةة  و ةة   ل، لةةي من اةةي   
ئيو لي و زااي  كي ويشة ا   ن لةي  ةياة  ي  كم  ة ا     

 ايك د، ئ  اوة يك  ئية    ي  
 ةةةي لي ةةي ئ  ةة  هةةي  ن ئةةيو ي كةةةي هي ةةيك  و 
 ةهةةةةةةة  و د ياكيلي   اةةةةةةةي، وةك يةةةةةةة كة    لةةةةةةة    

 يك ايوة،  يدةا ةةيك ن لةةي    ةةةي   اييك داةةي شية ةة
واتةةي وةةيث    تةة وت     دا  ئيوةةي ة ث اكك   ةةيك ا      
وةةيد   ت  ث  ةةةة مي ايك ا  ئ  ةةةيوة ا ةةي كةةي دة ك    
دةك   ةةس و    بةةي    دةك   ةةس  ضةةي    وةةي و   لةةي  
ةةة د كةةي دةكةة     ةوا ةةيت  وةةي ك شةةك     ي   ةة      
د ةةة  وةةة ا ، تةةةيا   ليلةةةي  وم اةةةي   ايةةةيك دا       

 ياةةةةةةيوة وةةةةةيك   ت  بةةةةةي  دةت اا  ةةةةةس لةةةةةي وةةةةة  ة  
و   م   ةةةةس  لةةةةي و ز     ئ  ةةةة ائ ل  وةةةة  وا  وا ةةةةي    
ك شةةك  كيلةة     اةة   از   يليلةةك  ، لةةي ث  مةة و  
وةةةةةةةةةي و    دن لةةةةةةةةةي ئ  ةةةةةةةةة ائ ش و ه وفةت ةةةةةةةةة ا    
ئ   ائ ل ا ي  ئ    ئ  ةي ا ض     وةي داوة   ة دن لةي    
وةةة  ة  كةةة    وي  يلةةةكي  ئةةةيو لةةةي و زةوة، واتةةةي   

وةةي  ايةةيك دا  ئةةيو وةةي    ك شةةك  فو   ةة  و  ة اةة  ،   
لومةةةي   ل وةةةي و    دن لةةةي ةةةة د، وازو   ةةةم   لةةةي      
 الةةةةك  ا د ةةةة   ز  م ةةةةةي    اد  ةةةة ل و    ذةوةةةةي   

 ءكي لي ليةن   ي كةي د ياكيلي   دة   ةة  
 ةه ك ا  ، كي يلة  ك ي كة   ايي    ا ل ميكي  
ه ا ئ  ا  ةةس لئ  ةةةة ن لةةي ئي شةةيل  لدا و ثةة   ة      

زااةةة  ة اثةةةيوةل، ئةةةي  ف ياةةةي    ئةةةيو لةةةي وةةة  ة  لدا    
 وا ةك تةةيوة  هةةي  كيلةة  ك وةةيث    تيلةةل ةب ون وةةي   
ي كةةةةي ئية   ةةةي  ةه كةةة ن كلةةةي  الك ةةةة ا وةةةيث     
 اييك داةةةةيك ا  وةةةةي ئةةةةيو ي كة اةةةةي كةةةةي دةك   ةةةةس     
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 ايةةةةيك دا  ك وةةةة  لةةةةي ة  ةةةةيت  ت وااةةةة ا ، دةكيواةةةةي 
هيلة    ةةة هيلةبةةذا دا  ة اثةةيوة  لةةي هيل  ةةي        

لي   اةيدا، وةي ث  ضةيوااي   وكةةي     ئةية    د ياكي 
زاا ةةةة و  ةه وي ااةةةي  ي كةيك ا ةةةيوة، كةةة دا     
 ايةةيك دن وةةي دةوا  دةو  ةةس  هةةي  كيلةة  ك دةت اا  ةةس 
 ةوا ةةةةةةيت  وةةةةةةي ك  ةكةةةةةة ا  ةةةةةةةي  و  ز  كةةةةةةيوة، و 

 هي  اا   هي وا دةكين 
وم اةةةةي  وةةةة  وا  ئةةةةيو كيلةةةة اي  لةةةةي وت   ةةةةذة   
ئية   يك اةةةةةةة ا، لل وشةةةةةةةكةي نل، واتةةةةةةةي ئةةةةةةةيو    

 ويتةي ااي  كي و  وا  ن وا ي داوة  ي ئية   يك ن، و
دة ةةةي  لكي ةةيلة  ك  الةةك ل لةةي وةة  ة      اةةيوة،   
وةةيهي  د ةة   ه    ةةياك    لةةي ةوة، دةضةة كي    ةة     
ث لةةةة   ةوة  لةةةةي و ز  ك كةةةةي د    ت ةةةةيك  و  ة اةةةة    
ا ك    ةةس، ليلةةي   ايةةيك دا  ك وةةي و شةةي و د ةة  ة وةةي   

وةي وفة  و ئةيظي ة   ئين   اا  ئةي ك، ة  ةيت  دن   
شةةةةةةك اي، وا  ة كةةةةةة   دةكةةةةةة    ئةةةةةةي   اييك دا اةةةةةةي   
ا وي    مةةةةةيوة وةةةةةي  يلةةةةةيلي ل وشةةةةةك يك ن، وةةةةةيلة    
دةوي    مةةةةةةةةةةيوة وةةةةةةةةةةي  ايةةةةةةةةةةيك دا  د  دوا ةةةةةةةةةة   
هيلة ياة ا ا  ئ  ةي لي و  ة  د ولة و ا د ولة 
كةة    لةةي و زة ئ  ةة ائ ليكيوة كةةي  يلةيلةةك م يكي و 

م   يكةي و  ي   ابةةي    لةي و زة ئي     يكةي كةي ي  ك   

ئ شةةن  ك  كةةي  يه د يكةةي دةك    ةةس، وةةي  ايةةيك دا      
ئ  ةي وي ك شنت و وي ك    ت  بيت  ئيو لةي و زااي و  
وي ئيو  اييك دا اةي  وةي  ةوا يت ة ان وةي ك  ةكةي  ن      
ك دو  اةةةةةةةي، دةوي    كةةةةةةةيوة، اةةةةةةةيك وةةةةةةةي  يلةةةةةةةيلي     

داا  لةةةي ال وشةةةك يك ن  اةةة   از ب وا   ةةة  وةةةي لةةة    
ةك   ةةس لةةي وي ئةةيوة و  ةةس كةةي ت ااةة        لةة   ا ةدان، د

وي  اا ايوة  ا ي  واتي ليلي  وم اي  ئيو ت    واا مي 
 ةة ن  اييك داةةي   ةة   اوةلةةك  و  ةةس كةةي ئين  ةة اا   
كةةة       كةةةي اةةةيت اا  وةةةي  وةي     مةةةيوة و ضةةة ك      

ئيوةةةةي  كيلةةةة  ك لةةةةي لةةةة   ا ة  و ةةةي  ،   الةةةةس ا ةةةةي  
          ثةةةة     دايكةةةةي  دة كةةةةيو  س و  ة اةةةة       ءوةةةة    س
                ةي ةةةةيك وةةةةي و    ااةةةةيوة    ةةةة ن وةةةةي ئةةةةيو       ،وةةةة وة

   يةةةي ا ةةةي  ليلةةةي  وم اةةةي  ئةةةي  ت    واا مةةةي،  ةةة       
يةة كة     ئةةية    وةةي د ا ةةيت   دا  يةة كة  لةةي    

 ل   ا ةدان دةدة  
 
 

 :سةرضاوة
  بةةةين لو وةةةك  ويشةةة  ك لةةةي  يلةةةلة  دوهةةةي   ئةةةي  كك  

كة   ضة ا اول       ت  ان  اةة     ياة  ن  َة      ا ك
 ل 1377
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 مَيذوى ثةرةسةندنى 
 هوشياريى دميوكراتى مؤدَيرن

 
 

 ئاالن تؤرين
  لةعةرةبييةوة: شاهؤ سةعيدلةعةرةبييةوة: شاهؤ سةعيد

 
 

 

 )بةشى يةكةم(
 كؤمارخيوازةكان و ليربالَةكان

 
دوو جؤر لَيكدانةوة سةبارةت بةطةشةى رذَيمةة  
دميوكراتةةةةكار وراونةتةةةة رةووم يةكةةةةييارة  َييوايةةةة 

يةةةةةةا ا  دميوكراسةةةةةةا ياوشةةةةةةانو بةةةةةةةر راوان وونا
دةنطةةدار و كةيكردنةةةوةى تةيةةةنا ياسةةايا بةةؤ  ةةةو   
كةسانةى يا ا دةنطةدانيار يةيةة  ةةرةى سةةندووةة     
كةةةة دةةةةنديذ توَيةةةثى نةةةوَيا  يةةةاوار   اشةةةار ذنةةةار      
 َيرةةويانكردووة. لةاليةكو تةرةوة يةةيار لَيكدانةةوة    
 َييوايةةةةة ياوكةةةةات لةطةةةةةا  ةةةةةو شةةةة ةى نةةةةاونراوة      

ةدواجار دةند دميوكراسيا  ابوورىو  يشةسازى ك
 ؤريَيكا دميوكراتيا بةوشةيية بوارطةةلَيكا ذيةانا    
كؤيةآليةتاة دميوكراسيش زياتر بآلوبؤتةةوة. بةةآل    
لَيكدانةةةةةةةةوةى دووة ة بة َيةةةةةةةةةوانةوةة نيطةرانةةةةةةةة   

لة است كةي وونةوةى سةربةوؤيا كايةةى سياسةا   
لةةةةو كؤيةلنطانةةةةداة كةةةة وردة.. وردةة دةةةوونةتة ذَيةةةر  

ييةة  ابووريةةكار يةار كةؤنرتؤلنا     كؤنرتؤلنا بةرذةوةند
دةزطةةا كارطَيرةيةةةكانا دةولنةةةت. بةةةرؤرةة يةةةةروة      
كةسةةةةانَيكا زؤر  َييانوايةةةةةة يةةةةرؤى لةةةةة يةلةةةةةكوتا     
سياسةةةةةةةتةوة طواسةةةةةةة وويةتيةوة بةةةةةةؤ يةلةةةةةةةةكوتا   
 ةةةابوورىة لةةةةبرى  ةةةةوةى بةةةةدواى  ازاديةةةدا بطةةةةرة  
وةيا دابينكردنا  َيداويس يةكانَي ا. لَيكدانةوةى 

 ةندازةيةةةة  طةشةةة و و سةةةاويةكانةية كةةةة    يةكةةةة  بة
توانةةةةان عةناثةةةةةت  َيلَينةةةةانا لةدةسةةةة داوة. بةةةةةآل     
لَيكدانةةةوةى دووةيةةةيش تةةا  اسةةة َيكا زؤر يةلنةيةةةةة   
دةةةةونكة  ةةةةةوةى لةةةةة  ةةةةةورو ا لةةةةةرةووى تيةةةةؤريا و    
 راك يكييةةةوةة لةناوةرةاسةة ا سةةةدةى ةةىةةدةوة تةةا    
ناوةرةاسةةةة ا سةةةةةدةى نؤزدةيةةةةة  بةريةةةةة  يةةةةاتووةة   

ا دميوكراتا نةبووة بةلنكو دةولنةتا يةؤدَيرر  دةولنةت
بةةةةووة وة  زادةن  ةةةةةعةة وة  يةةةةةولنَي  بةةةةؤ  ةةةةةوةى  
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) ةةةةىادةى طشةةةة ا  جَيطةةةةةى يةةةةةرةيا  ةةو ايةةةةةو      
 يم يازةكةةةةانا كؤيةلنطةةةةةى نةةةةةري تارَي  بطرَي ةةةةةوة.  
دايَينانا كايةن سياسو لةة ياكيةاىيةةو و بودانةةوة    
رة تةةةا يةةةؤبهة لةةةة يؤبسيشةةةةوة بةةةؤ رؤسةةةؤة تةةةا طةةةةو

ليربالنةكانا سةرةتاى سةدةى نةؤزدةة سةةربارى  ةةو    
 ؤرية  ؤليطارشييةى يةند  جار بةةوؤوةى بينيةوة   
يةةةةةةةار يةنةةةةةةةدَيَار  وة  ياوشةةةةةةةَيوةى دةسةةةةةةةةآلتا   
شانشةةينا رةيةةا دةركةةةوتووةة يةةةلنطرى رةيةنةةدَيكا  
دميةةةوكراتيش بةةةووة. دةكةةةر   اوةلننةةةاوى كؤيةةةارى     

 ةطةردةا  خبةينة  اا  ةةو جةؤرة دةولنةتةة يؤدَيرنةةة     
زؤرجار يىَي  يار  ادشاية  سةرؤكايةتا كةردووةة  
دةةةةةةونكة  ةةةةةةةو دةولنةتةةةةةةة بايةةةةةةةوا زيةةةةةةاترى بةةةةةةة     
بةبنةياطةةةةةلَيكو نةةةةوَيا يةرجةةةةةكانو  ةةةةةريانرةةوايا 
داوة بةرلةوةى بايةة  بةسةيتةتا نوَينةرايةةتيكردنا    
كةسةا  ةةةريانرةةوا بةةدا. كاتةةة  ةةو دةولنةتةةة بةةا  لةةة   

وتةزاى  -ا نةتةوةض جاى با  كردن–ييةةةت دةكا 
كؤيةآليةةةتا بةةةكارنايَينةة بةةةلنكو وتةةةزاى سياسةةا     
بةةكاردَينة كةة طوزارشةت لةورةبوونةةوةى بةكؤيةةلنا      
سياسةةا دةكةةا نةةة  طردبوونةةةوةى كؤيةآليةةةتا كةةة      

 دةشة دةس كورت بة لةبوارى سياسيدا.
بةةةةةآل  دروسةةةة  وونا بىؤكةةةةةى دميوكراسةةةةا    

 ةةةةوة كةةةة "يةةةؤدَيرر" لةطةةةةا  ةةةةو  شةةةَيوييةدا يةكدَي
دةولنةةةةتا كؤيةةةاريا يةةةؤدَيرر وَينةةةةن  َيوةطرتةةةووةة    
يةةةةةةةةةةةةروةيا لةطةةةةةةةةةةةةا دةركةةةةةةةةةةةةوتنا بىؤكةةةةةةةةةةةةى 
نوَينةرايةتيكردنةةةةةةدا يةكدَي ةةةةةةةوة كةةةةةةة بايةةةةةةةوَيكا  
بةةةةةردةوايا يةيةةةةة.  ةةةةةو ناكؤكييةةةةة ك سةةةةيكييةى     
لةةةةةنَيوار دميوكراسةةةةيا راسةةةة ةووؤو بةةةةةرةَيوةبردنا 
سياسةةةةيا زاتىةةةةو رذَيمةةةةةكانا نوَينةرايةتيكردنةةةةدا   
يةيةة  اساون وؤن يةيةو لةسةر دةند بنةيايةةكا  
واععةةةةةةا دايةةةةةةةزراوة.. دةةةةةةونكة ةةةةةةةوكما ييةةةةةةةةا    
راسةةة ةووؤة يةةةةروة  رؤسةةةؤ وَينةةةان كةةةردة لةطةةةةا     

 ةلسةةة ةن رؤشةةنطةريدا دةطوثةةا.  رنسةةييتا  ةةةو    
ةوكمةةةةة بري ى ةةةةوو لةةةةة بة ةةةةةعآلنيكردنا سياسةةةةاة 
بة ةةةةةةةةعآلنيكردنو بةرذةوةنديةةةةةةةةةكانو تاكةكةةةةةةةةة   

آلنيكردر و كةةةةةايةنكردنو كؤيةةةةةةا  بةراي ةةةةةةر بة ةةةةةةع 
بةطشيتة واتة دايةزراندنا دةولنةةتَيكا ياوشةونا    
لةطةةةةةةا كؤيةلنطةةةةةةدا.  ةيةةةةةة لةكاتَيكةةةةةدا بىؤكةةةةةةى     
نوَينةرايةةةةةةةةةتيكردر جياكةةةةةةةةاريا وسةةةةةةةة ة نَيةةةةةةةةوار 
نوَينةةةةةةةةةةةةرةكار و نوَينةرايةةةةةةةةةةةةتيكراوةكارة  ةةةةةةةةةةةةو 
جياكارييةةةةةةن كةةةةةة دةبةةةةةوو وة  جياكةةةةةاريا نَيةةةةةوار  

  الطلبببببببض  ال ببببببب   ) وواسةةةةةةةن و وسةةةةةةة نةرةوودا
خبرَي ةةةرةووة كةةة لةيةةةر بةةازارةَيكا سيياسةةيدا يةيةةة.    
 ةيةةةة  ةةةةو دواردةةةَيوةية بةةةوو كةةةة "بَيرنةةةار يانةةةةر"    
 َييوابةةوو بَيسةةوودو نابووتةةةة بةةةآل  وةةؤن لةوؤيةةدا     
دواردةةةةةةَيوةيةكة بةةةةةةؤ دةسةةةةةةتاندنا رَيةةةةةةةكةيةكا   
سةنرتااة كةة زادةى  رؤسةةى جياكارييةةوة لةةنَيوار     

يةةةتىو كول وريةةةكار و ةركةةةكانا داواكارييةةة كؤيةآل
 ةريانرةةواييةةةةةةدا.  رؤسةةةةةةةى دةنطةةةةةةدانا طشةةةةةة ىو 
يةلنةةةوونا داواكةةاريو كرَيكةةارار دوو يؤكةةار بةةوور     
بةةةةرةو طواسةةة نةوة لةةةة رذَيمةةةة كؤياريةكانةةةةوةة كةةةة    
زؤرجةةار كةسةةانَيكا ليةةرباا ةوكميانةةدةكردة بةةؤ  ةةةو  
رذَيمةةة دميوكراتانةةةى كةةة يةنةةد  كةةة   اوةلننةةاوى    

ار دةوسةةةة نة ااة كةةةةة زؤرجةةةةار بةةةةةرةو   بؤرجوازييةةةة
سيسةةةةةةةةةة ما دميةةةةةةةةةةوكراتا  يشةسةةةةةةةةةةازى يةةةةةةةةةةار  

دميةةةةةةةوكراتاة بةتاي ةةةةةةةةتا لةةةةةةةة   -سؤشياليسةةةةةةة ا
  ةورو اى باكورة يةنطاويار دةنا.

 يةةةةةدى  ةةةةةةوكات  ةةةةةةو  ارتةةةةةة جةياوةريانةةةةةة     
سةركةوتنيار بةدةس لَينا كة رؤلنيةار بري ةا بةوو لةة     
دؤزينةةةةةةةةةةةةةةةةوةى  َيكةةةةةةةةةةةةةةةةوةطوثار لةةةةةةةةةةةةةةةةنَيوار   

ةلَيكا كؤيةآليةةةةةةةةةةةتا تاي ةةةةةةةةةةةت و بةرذةوةنديطةةةةةةةةةة
بةرنايةطةلَيكا  ةةريانرةةوايو ديةاريكراو. بةةآل   ةةو     
سةركةوتنة سةركةوتنَيكا بةسةروبةر بةوو كةة يةةر    
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زوو  ةةةةكا كةةةةوتة دةةةونكة لكانةةةدنا لةةةةو جةةةؤرةن    
بةةوارى سياسةةا بةةةبوارى كؤيةآليةتييةةةوة دةسةةةآلتا 
سياسةةيا الوازكةةرد كةةة وةةةلنكانَيكا زؤر  َييةةانوابوو   

لةناودةةةةوونو كؤتةةةةايا دةرةوا.  ةةةةةو دؤوةةةةة     بةةةةةرةو
دةر ةةةةةتا لةبةةةةةردة  ناسيؤناليسةةةة ةكانا دةولنةتةةةةة    
 يشةسةةازيية  َيطةيشةة وةكار رةوسةةاند كةةة وؤيةةار   
بسةةةةةةةةةة َينذ بةسةةةةةةةةةةر سيسةةةةةةةةة ايَيكا سياسةةةةةةةةةيا 

 لةبةريةكلةلنوةشاودا.
بةةةةوؤيالنيكردنا  ةةةابورى و كول ةةةورة كةةةة  ةةةةو    
دةيةةةة  ةةةاي كؤتاييلةةةاتنا سةةةةردةيا  يشةسةةةازيا   

ط ياتةةةةطؤرة ة وة   رؤسةةةةية  كةةةة لةةةة وآلتةةةة    جةةةةن
دةولنةيةندةكانةةدا ياوكةةات بةةوو لةطةةةا طةشةةةكردنا    
وَيةةةةةةةراى بةةةةةةةةروؤرى ) يسةةةةةةة ل   و  ةيوةندييةةةةةةةة 
جةياوةريةةةةةكار.. بووةيةةةةةؤى تةعينةةةةةةوةى زيةةةةةاترى  
منونةةةى كؤيةةارىوازى كةةة زاا بةةوو بةسةةةر " رسةةو   
كؤيةآليةةةةةةتو"داة  ةةةةةةو منونةيةةةةةةى كةةةةةة لةسةةةةةةدةن  

ةورو ا بةرةوى  ةيةداكرد. لةةو دةيةةوة     نؤزدةوةو لة  
سيسةةة ايا بةريةةةةيلَينانا نَيونةتةةةةوةيا كةةةة لةةةةذَير  
رةكَيتةةةةا بةةةةازارةة جيلانيةكانةةةةدا بةةةةوو لةةةةة سيسةةةة اية   
سياسةةةةيية نةتةوةوييةةةةةكار جيةةةةابؤوةة  ةيةةةةة  ةةةةاي  
 ةةةوةى داواكةةارى كؤيةآليةةةتىو كول ةةورى بةةةدةر لةةة    
بةرنايةةةى دةسةةةآلت بةسةةةر  ةةةو سييسةة مانةدا زاا    

دةةةونكة داواكارييةةةةكار بايةةةةويار بةكَيشةةةةى   بةةةووة 
كؤيةلنة تاي ةتةةكار و تاكةةكار دةدا وة  كةسةانَيكا    
دةةاال ة وة  يَي طةةةلَيكا بكةةةر كةةة بةةوونا تاي ةةةتا     
وؤيةةةةةةار دةسةةةةةةةااند. "بَيرنةةةةةةار يانةةةةةةةر"  ةةةةةةةوةى 
رةوونكةةةةردةوة كةةةةة عةةةةةيرانا سيسةةةة ما ةي بايةةةةةتا 
  ةيوةةنديا بةعةيرانَيكا طش ييةوة نةبوو سةبارةت
بةةةة نوَينةرايةةةةتيكردر يةةةار سةةةةركةوتنا سياسةةةةتا   
وؤمنايشكردرة بةلنكو  َيويس ة وا لَيك درَي ةةوة كةة   
جؤرَيةةةةةة  بةةةةةةوو لةةةةةةة وةردةةةةةةةروار لةةةةةةة  ةةةةةةؤريَيكو    

نوَينةرايةةةةتيكردنا سياسةةةييةوة بةةةؤ  ةةةؤريَيكا تةةةر.   
بطةةرة يةةرؤى دةتوانةةة سةةةركةوتنا دميوكراسةةا لةةةو    
عةيرانةةةةةوة ب ينةةةةةة دةةةةونكة طوزارشةةةة َيكا تونةةةةدو   

ةيةةةةةةةةةةجؤرة لةةةةةةةةةة داووازييةةةةةةةةةة كؤيةآليةةةةةةةةةةتا و    ي
رؤشةةةن ىيةكارة يةةةار بةيانايةةةةكا طشةةة ا تةةةر  ةةةةو     
عةيرانةةة وةسةةةنةتَيكا جيةةاوازترو زيةةاترى بةوشةةيية  
يةريةةةةةةة  لةةةةةةة دةولنةةةةةةةت و سيسةةةةةة ةيا سياسةةةةةةىو  

 كؤيةلنطةى يةدةنا.
 
 

 زةينيةتى كؤمارى:
بىؤكةةةى سةةةروةرى ييةةةةا  ةةةو  ن ةةة بةةوو كةةة     

ةزرا. تةةا دةسةةةآلت  يكةةرى دميوكراسةةيا لةسةةةر دايةة 
شةرثيةتو وؤى زياتر لة نةري ةكاندا بدؤزَي ةوةوةة 
يةةةةار زيةةةةاتر بةشةةةةوَيذ يةةةةان داطىكةةةةارىو بةزانةةةةدنا  
سنورةكاندا بطةرة ة يار وةؤن بةنوَينةةرى وواسة ا    
يةةةةةةزدانا ب انةةةةةةة  ةةةةةةوا  ةعةنيةةةةةةتا دميوكراسةةةةةا     
) ةطةرَيكا  نا ايادةية. دميوكراسةا نايةتةةبوور تةا    

وَينةةةةةةةةةرو جَي ةجَيكةةةةةةةةةرى  وةةةةةةةةاوةر دةسةةةةةةةةةآلت ن 
 ةريانةةةةكانا  ةةةةو طةلةةةة نةةةةبة كةةةة تاعةةةة وةةةاوةنا       
سةروةريية.  ة  بىؤكةية لةدايك وونا يؤدَيرني ةى 
سياسةةةةةيا لةةةةةةوؤطرتة  ةةةةةةو وةردةةةةةةروانةى كةةةةةة    
دةسةةةآلتا كةةردة  يةةديؤيا وواسةة ا يرؤيةةاة نةةة       
وواسةة َي  كةةة  ةةةريانا يةةةزدانا دةيسةةة َينةة يةةار    

روشةةة ا دؤزةكةةةار بةةةة َيا نةةةةريت و ترادسةةةيؤر و س
دَي ةةةبوور. يةردةةةندة جارةنايةةةى يا ةةةكانا يرؤىةةا   

دةردةووة راشةكاوانة    1698 ينطةي ىة كةة شةوباتا   
باسةةا لةةة سةةةروةريا ييةةةةا نةةةكردة بةةةلنكو بة ةةةةى    
يةكة  بانطةوازى بؤ كؤيؤنةو لةؤردة نةةري تارَي ةكار   
كرد..ة بةآل  يةةردوو شؤرةشةا  ةةيريكىو  ةرةنسةا     

نسةةةيتا سةةةةروةرى طةةةة  كةةةردو   بانطةةةةوازيار بةةةؤ  ر 
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سيسةةة ما  ادشةةةايةتييار لةبةةةةينربد كةةةة رَيطةةةر بةةةوو  
لةبةةةةةةردة   ةةةةةةو  رنسةةةةةيتةدا.  ةةةةةةو برةيارانةةةةةةة كةةةةةة   
دايةزرَينةةةر بةةوورة دوا وَيسةة طةى  يكةةرى سياسةةيا  
ليةةرباا بةةوورة دواى  ةةةوةى يةةؤبه و رؤسةةؤو لةةؤ ..  
جةةةو يار لةسةةةر يةةؤركا )دايةزرانةةدر  كةةردةوة كةةة   

نةةةةةةةانَيكا  ارةزويةندانةةةةةةةةى  َيويسةةةةةةة ة يةةةةةةةةر دايَي
ياوبةنةةديا كؤيةآليةةةتا لةةةوؤى بطةةر . يةةؤبه  ةةةو  
ياوبةندييةةةةةة ناودةنةةةةةة  ةةةةةةميار و طرَي ةنةةةةةدة لةةةةةؤ  

يةة نةاوى لَيةدةنة    -ناويدةنة ي مانةةة يةردةا رؤسةؤ   
  ةميانا كؤيةآليةتيو.

بةةبة بىؤكةةى سةةروةريا ييةةةا دميوكراسةا      
يةةةةير جةةةةؤرة بةةةةوونَيكا نييةةةةة. بةةةةةآل   ايةةةةا دةشةةةةة    

طؤرةكة لةةةةةةةةةنَيوار يةكةةةةةةةةة  و دووةيةةةةةةةةدا   شوناسةةةةةةةة
 ةثاي ةةةدةيذا  ايةةةا دةتةةةوانو سةةةةروةرى طةةةة  بةةةة      
 َيناسةى تةةواوى دميوكراسةا لةعةلنةي ةدةيذا  ةيةة     
جؤرَيكة لةرةؤدوور بةرةو  اعارَي  دوور لة  اعارَيكا 
تةةةةةر. بةيةةةةةةرةاا نةةةةةاتوانو يةةةةةؤبه بةةةةةة كةسةةةةةَيكا  
دميةةةةةوكرات لةعةلنةي ةةةةةدةيذة لةكاتَيكةةةةةدا  ةةةةةةو بةةةةةة     

سازى ةوكما رةيا لةعةلنةة  دةدر ..ة بةيةةيار   تيؤر
شةةَيوة رؤسةةؤ كةةة كةسةةَيكا كؤيةةارى بةةووة بةةرةواى بةةة   
دميوكراسةةةةةةو نةةةةةةةبوو تةةةةةةةنلا لةسةةةةةةنورى كؤيةلنةةةةةةة  
بةةةةووكةكاندا نةةةةبة. بةةةةآل   ةةةةو شةةة ةى كةةةة رؤسةةةؤ    
ناوينةةةةةابوو  ةةةةةىادةى طشةةةةة اة كةةةةةة لةيةةةةةة  كاتةةةةةدا   
ياوبةنةةديا كؤيةآليةةةتا  ارةزويةندانةةةو ياوبةنةةديا 

كةةةةرى دةوولدانةةةدة نةةةاتوانو تَيكةةةةلنا بكةةةةيذ    ابةند
لةطةةةا  ةةىادةى زؤرينةةةداة  ةلن ةتةةة رؤسةةؤ وؤيشةةا    
يةيار رةاى يةبوو. دونكة بىؤكةةى كؤيةارىوازى و   
بىؤكةى سةروةريا ييةةةا كةة بىؤكةةى يةكةةييانا     
لةسةر دادةيةةزر ة دوو بىؤكةةر سةنورى )دةولنةةتا     

وةى دةكةرد  ياف  دةبةزَينذة كة يؤن سكيؤ يةيةا  ة
بيكاتةةةة ياوشوناسةةةا ةةةةوكما شانشةةةيناة دةةةونكة   

بةرةاى وى دذى س ةيطةرى بةووة بةةو  َييةةى  ادشةا     
بةةةةةطوَيرةى ياسةةةةا رة  ةةةةار دةكةةةةا نةةةةة  بةةةةةطوَيرةى      
 ارةزووةكةةةةةةةةةانا. بةةةةةةةةةةآل   ةةةةةةةةةةو دوو بىؤكةيةةةةةةةةةة    
)كؤيةةةةارىوازى و سةةةةةروةريا ييةةةةةةا  نةطةيشةةةة نة 
ا  اس َي  كةة ب ةوانذ سةنورى دةسةةآلتا نوَينةرايةةت     

دةس نيشةةار بكةةةر. دةةونكة بىؤكةةةى كؤيةةارىوازى  
لةسةةةةر بنةةةةياى سةةةةربةوؤيو بةركةةةةوتا سياسةةةا     
دادةيةزر ة كة يةرج نية بنةيايةكا وةاوةر يةؤركا   
دميوكراسةةا بةةة.  ايةةا بىؤكةةةى كؤيةةارىوازىة كةةة    
لةسةةةرةتاى شؤرةشةةا  ةرةنسةةىو  ةةَيش رووانةةدنا     
ةةةةوكما شانشةةةينيش لةةةة ارادابووة  ةةةةو بىؤكةيةةةة     

كةةة دةسةةةآلتا رةيةةاى لَيكةوتةةةوةة كةةة لةسةةةر   نةةةبوو
دةسةةةةة ا كؤننؤسةةةةةيؤنةكار و يانةةةةةةو كؤيي ةةةةةةكانا   
رزطةةةاريىو  اسايشةةةا طشةةة ا  َيرةةوكةةةراو يَينةةةدةى   
نةةةةةةبرد بةةةةةووة ةةةةةةوكما تةةةةةىؤرو تؤعانةةةةةدرا  ايةةةةةا      
شؤرةشةةةةكار بةطشةةة ا بانطةةةةوازيار بةةةؤ سةةةةروةريا   
ييةةا نةكردة بةآل   اي روواندنا رذَيمةة كؤنةةكار   

ةى رذَيمةةةا دميوكراتييةةةار لَي كةوَي ةةةةوة لةةةةبرى  ةةةةو
رذَيمةةةا دةسةةةةآلتطةريار وسةةة ةوةا راسةةة ة  ةيانةةةة     
يؤكارى  ةوة نةةبوور كةة شؤرةشةا  ةرةنسةا لةةبرى      
 ةةةةوةى بانطةةةةواز بةةةؤ دميوكراسةةةا بكةةةاة درو ةةةا     
نةتةوةو ياوآلتىو زةينييةتا كؤياريا بةرزكردةوةة 
) ةةةةةةو والنةةةةةةى كةةةةةة  يَيةةةةةر رؤزاننةةةةةالؤر لةةةةةةك َي ا      

دا دةىاتةوة ياديار ة -س ةكانا دميوكراسايةلنوَي
دةةونكة وشةةةى دميوكراسةةاة تةةا  ةةةو سةةةردةيةو تةةا    

يةةشة زيةةاتر جؤرَيةة  بةةوو لةةة  ايةةاذة بةةؤ   1848سةةالنا 
منونةةةةةة كؤنةةةةةةكانا دةسةةةةةةآلت كةةةةةة بةشةةةةةَيوةيةكا     
راسةةةةةةة ةووؤو دةسةةةةةةة ةجةيعا لةاليةةةةةةةةر طةلةةةةةةةةوة   
 َيرةةوكةةةراوة. بةةةةآل  لةةةة واععةةةدا دةس  ةسةةةةراطرتنا   

اليةةةةةةةةةةر طةلةةةةةةةةةةوةة كةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةناوى دةسةةةةةةةةةآلت لة 
كؤيارىوازييةةةةةةةوة  ىؤزكةةةةةةةراو كرايةةةةةةة  ةةةةةةةايرازى   
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لةةةةةةناوبردنا سيسةةةةة ما كةةةةةؤرة )لةيةةةةةةيار كاتةةةةةدا   
 بؤنابارتي   و تؤعاندنا لَيكةوتةوة.

بىؤكةى ياوبةنديا كؤيةآليةتا  ارةزويةندانة 
دةبَي ةةة ياوواتةةاى بىؤكةةةى يةةاوآلتي وور طةةةر بةةرةوا     

اوبةندييةةةةة  لةةةةة بةةةةةوة بَيةةةةنو كةةةةة  ةسةةةةةندكردنا ي
ياوبةنديةةةكار  ةسةةةندكردنَيكا  ارةزويةندانةةة نيةةة   
طةةةر يةكةدةةا نوَي وونةةةوةة يةةار يةلنتةسةةاردرة يةةار     
دروسةةة كردنةوة نةةةةبة بةةةة شةةةَيوةيةكا  ةةةازادة بةةةةآل  
شوناسةةةةةةةةةةةطؤرةينةوةى دةسةةةةةةةةةةة ةجةيعا لةطةةةةةةةةةةةةا  
سةةةرؤكَيكداة يةةار نةتةوةيةكةةداة واتةةة لةدةسةة دانا      

 ىادةيةةة لةةة بؤتةةةى  ةةىادةى  ةةةردىو توانةةةوةى  ةةةو 
 ةةةزيونَيكا دةسةة ةجةيعا بةةاآلدا كةةة كةةة  بةةةيير     
شَيوةية  نةتوانة بةرةنطارى ب َي ةوة. يةرة  ةيةي 
 ةةةةةةو يؤيةةةةةة بةةةةةوو بىيةةةةةارانا سةةةةةةرةوةريا ييةةةةةةةا  
نادةةةاركرد يةةةا ا بةةةةرةنطارى ةةةةوكما دا ةنؤسةةةَينةر   
بسةةةاَينذة كاتةةة )دةةةيكا  سةةةرةوةريا ييةةييةةار     

ةرييةكة نادَي ةوة سةر دةس نيشانكرد بةوةى سةرو
 يير ش َي  جطة لة وؤى.

تةنانةةةةةت نةيَيشةةةة نا  يم يازةكةةةةارة كةةةةة وة   
"سةةَييه"  َييوايةةةة يانايةةار بةوشةةا بةةة تاكطةةةريا   
دميةةةوكراتاة  ةةةةو يانايةةةةى كةةةة لةاليةةةةر "جةةةار دن    
برؤدار"و " يَير رؤزاننالؤر"وة لة ك َي َيكداة كة بة  

نةيَيشةة نا دواييانةةة دةردةةووة شةةيكراوةتةوة. بةةةآل  
 ةةبةنةةةدىو  يم يازةكةةةار بةةةة  نيةةةة بةةةؤ بنياتنةةةانا   
كؤيةلنطةيةةةةكا سياسةةةيا يةةةؤدَيرر. دةةةونكة رةنطةةةة     
ب َي ةةةةةةةةةيؤى عةةةةةةةةةيرانَيكا سةةةةةةةةةوتة لةكاتَيكةةةةةةةةدا  
دةس ورناسةةةةةةةار  َييانوايةةةةةةةة دةشةةةةةةةة  ة رانةةةةةةةدنا   
كؤيةلنطةيةةةةةكا نةةةةوَيا لَي كةوَي ةةةةةوة. بؤيةةةةة دةبةةةةة     

ايا ك َي ة ياورةاى " يَير رؤزاننالؤر" بوة كة بةدرَيث
نايابةكةى لةذَير ناونيشانا "وةيآلندنا ياوآلتا"ة  
جةةةةةوت لةسةةةةةر  ةةةةةوة دةكةةةةات كةةةةة دةس ورناسةةةةار  

بةنيازى طواسة نةوةى سةةروةرى بةوور لةة  ادشةاوة      
بؤ طة ة يةر لةو  َيناوةشدا " َيويس ة يايةلنة لةطةا 
 ةةةةةةةةةةةةةو  ادشةةةةةةةةةةةةايةدا بكةةةةةةةةةةةةر  وة  )رةيةةةةةةةةةةةة ى  

و يانايةةةةى بةرجةسةةة ةكردنا تةةةةواوى كؤيةةةةلنطاة بةةةة
 . لةةةة 60 َيويسةةة ة ب َي ةةةة ياوشوناسةةةا نةتةةةةوة")   

بةراي ةةةر تَيطةيشةة نا  ينطةي يةةدا بةةؤ دميوكراسةةاة   
كةةةة لةسةةةةدةى يةةةةذدةوة لةةةةذَير كاريطةةةةريا  يكةةةرى  
سوودطةريدا بووة..ة تَيطةيشة نا  ةرةنسةا بةؤ  ةةو     
دةةةةيكة يةةةةةةكو  بةةةووة بةةةةة بىؤكةةةةى سةةةةةروةرىو    

رةياى ياسادا يةكسانا يةيوار لةبةردة  دةسةآلتا 
كةةة سيسةة ما شانشةةينا دةيسةةة َينةة كةةة  ةةةوةي     
لةطةةةةا شةةةيكردنةوةى ك سةةةيكيدا يةكدَي ةةةةوة وة     
تؤكنَيل باسا لَيوة دةكا. بةرؤرة رؤزاننالؤر دةلنةم 
"كةواتةةة يا ةةة سياسةةيةكار يةةةلندوآلوى رَيةةةكةيةكا   
ديةةاريكراوى نوَينةرايةةةتيكردر نةةوة كةةة جيةةاوازىو    

ا دةسةةةاَينةو ةسةةابا بةةؤ  يةيةةةجؤرى لةكؤيةلنطةةةد 
دةكةةةةةاة بةةةةةةلنكو يةةةةةةلندوآلوى بىؤكةةةةةةى بةشةةةةةداريية   

 .  اشار لة كؤتايا ك َي ةكةيةدا  71لةسةروةريدا") 
دةربةةةارةى يةةةا ا دةنطةةةدار دةلنةةةةم "بةشةةةدارييةكا     
طةويةريو دةكاة وة   جؤرَي  لة  ين ماى رةي ى بؤ 
كؤيةةةةةةةةلنطاة وة  شةةةةةةةَيوةية  لةةةةةةةة  ةسةةةةةةةةندكردنا    

ةدةبَي ةةةةةةوةة )ياوشةةةةةَيوةى  دةسةةةةة ةجةيعا كةةةةةة تاز
  .452دةسةآلتا شانشينا كؤر") 

تَيطةيشةةةةةة نا سةةةةةةةروةرى بةةةةةةةرؤرة لةسةةةةةةةر  
بىؤكةيةةةةكا  ةةةةعآلنا دادةيةةةةزر ة يةةةار وة  بةنةةةَيو   
بىؤكةيةةةةكا وةزيتييةةةةةة بةةةةؤ ذيةةةةانا كؤيةآليةةةةةتيوم  
دةةةونكة تةةةا  وةةةؤى دروسةةة دةكاو كةةةؤنرتؤلنا يةةةةواو  

بة ةةعة    ارةزوو و بةرذةوةةنديةكانا دةكاو دةتوانا
رة  ةةار بكةةاة بةةة َيا بةشةةداريكردنا لةةة بةريةةةيَيكا    
ياوبةشةةةةةةةةدا كةةةةةةةةة لةةةةةةةةة جةسةةةةةةةة ةى كؤيةةةةةةةةةلنطاوة     
سةردةةةةةةةةاوةدةطر . لةةةةةةةةة ك َي ةةةةةةةةة "رةونةةةةةةةةة لةةةةةةةةة 
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يؤدَيرني ةةةةةةةة"دا  ايةةةةةةةاذة  بةةةةةةةةوة داوة كةةةةةةةة  ةةةةةةةةو   
تَيطةيش نةىة لة ياكياىيةةىو بودانةوة تا تالكوت و 
 ارسةةةةةؤن ة بةةةةةالنا بةسةةةةةةر  يكةةةةةرى كؤيةآليةتييةةةةةدا  

بووة سةةةربارى نةةةياريا ذيارةيةةةكا ديةةار لةةة      كَيشةةا
بىيةةةةةةةةارارة تةةةةةةةةاك وور و تاكطةةةةةةةةةريا كردبةةةةةةةةةووة    
ياوشوناسةةةةا  َيطةيشةةةة نا كؤيةآليةةةةةتا. يةربؤيةةةةة 
بانطةشةةة بةةؤ جؤرَيةة  لةةة  ةةةروةردة دةكةةرا كةةة لةيةةة     
كاتةةةةةدا زانسةةةةة ىو نيشةةةةة مانييش بةةةةةةة يةةةةةةروةيا    
تاكطةةرييا دميةوكراتاة بةةطوَيرةى ديةدى "كانةةت"ة     

بؤ  ةريانة يةك كةةرةوةكانا  ةةعةو    لةطةا يةكةدا
ياسةةةةاة بةيةةةةة  طةيشةةةة نةوة. دةةةةونكة  ةةةةةو  يكةةةةرة     
كؤيارييةةة بةةاوةرةَيكا تونةةدى يةيةةةة يةةةروة  بةةاوةرةى 

ة  1)دوا بةياننايةةةى  ا ةةا "لَي َيرتةةاتيه سةةت ندؤر"    
بةةةوةى دةبةةةة  ةةةازادى  اشةةةكؤى ةةعيدةةةةتا يةةةةبةة  
دونكة تةةنلا لةرةَيطةةى ةةعيدةتةةوة  ةازادى كةشة       

 بةو رَي ى لَيدةطىدر .دة
 ةلن ةتةةةة لةةةةة سةةةةردةيا شؤرةشةةةةا  ةرةنسةةةةيدا   
جياكردنةةةوةى ياوآلتييةةةة دةةةاالكةكار لةةةة ياوآلتييةةةة  
تةي ةلنةكار نةبووة يؤى بةةووك وونةوةى جةسة ةى   
يةلن ثاردرة بةوةى ب َي ة كةيينةيةكا بةوو  وة  لة 

دا دةركةوتة بةةلنكو يانةاى   -سةردةيا رس ؤراسيؤر
ؤكةى دةنطدانا يةيوار  ش ةةس ور  ةوة بوو كة بى

بةةةةوو بةةةةة تاكطةةةةةريا سةةةةةبارةت بةةةةة بةةةةةرةَيوةبردنا      
كاروبارى طشة ا لةاليةةر  ةةو كةسةانةوة كةة وةاوةر       
رة  ةةةةةارى  ةةةةةازاد بةةةةةوور و كؤششةةةةةيار دةكةةةةةرد بةةةةةؤ 
رَيكخس نا كؤيةلنطا بةشَيوةيةكا  ةةعآلنا.  ةيةةي   
بووةيةةةةؤى جياكردنةةةةةوةى تةةةةةواو لةةةةةنَيوار ذيةةةةانا    

ي ةةتاة لةةنَيوار تةا  )وة  وةؤى و     طش ىو ذيةانا تا 
وة  كةةةةةورةى تاية ةةةةةة )كؤييةةةةةوني ا بةةةةةةوو  ة  ةةةةةةو  
جياكردنةوةيةةةةةة بنةيايةةةةةة  نةةةةةةبوو لةةةةةة بنةةةةةةياكانا  
دميوكراسةةةةةةةاة بةةةةةةةةلنكو بة َيةةةةةةةةةوانةوة بنةةةةةةةةياى    

          عوولنكردنةةةةةةةوةى جيةةةةةةاوازى بةةةةةةوو لةةةةةةةنَيوار  ةةةةةةةو    
توَيثانةةةدا كةةة برةيةةاردرا  ةةةعآلنيو و  ةةةو توَيثانةةةى       

درا بةسةةةرياندا كةةة نا ةةةعآلنوة جا ةطةةةر  ةةةو    برةيةةار
نا ةعآلنيانةةةةةةة شةةةةةةَي ةكار بطرَي ةةةةةةةوة يةةةةةةار ذنةةةةةةار     
بةشَيوةيةكو تاي ةتا.  ةوة سياسةتا كؤيارى بووة 
بووةيةةؤى  ةرةسةةةندنا  رؤسةةةى دووروسةة نةوةى   
)دةةةةنديذ توَيةةةث  لةةةة ذيةةةانا طشةةة ا. لَيةةةرةوة لةةةةوة      
دةطةةةةةيذ كةةةةة بؤدةةةةا ن يكةةةةةى سةةةةةدةية  بةسةةةةةر      

تَيتةةةةرةى  ينَةةةا برةيةةةارى  ةةةةوة درا كةةةة       ةرةنسةةةادا
               دةنطةةةةةةةةةةةدانا طشةةةةةةةةةةة ا ذنةةةةةةةةةةةانيش بطرَي ةةةةةةةةةةةةوة    

(1848-1945.  
ذيةةانا سياسةةا لةةة  ةرةنسةةاة  َيس اشةةا  َيةةوة    
بةةةة يةكةدةةا  ةةةو تَيطةيشةة نةى دميوكراسةةيية كةةة    
يَيةةةةة ة سياسةةةةةيية دةةةةةاالكةكار دةكاتةةةةةة  اشةةةةةكؤى    

 و  اشةةةةكؤى-نةتةةةةةوة- َيداويسةةةة يةكانا كؤيةةةةةلنطا 
يوشةةةياريا دةسةةة ةجةيعىو  ةةةةو بةرذةوةنديانةةةةى    
 ةةةةعة برةياريةةةار لةسةةةةر دةدا.  ةةةةوة تَيطةيشةةة نَيكا   
 ةةةتىو سةةاكارة كاتةةة دةولنةةةت دةبَي ةةة دةزطايةةةكا      
الوازو تةةةةةةةنلا وة  جةسةةةةةة ةية  دةردةكةةةةةةةو  كةةةةةةة  
كةةارَيكا دوو جةيسةةةر دةكةةام رةتكردنةةةوةى  ةةايذ و  
                   رةتكردنةةةةةةةةةةةوةى ب اوتةةةةةةةةةةة ييةةيةةةةةةةةةةةكار. بةةةةةةةةةةةآل   
                      دةبَي ةةةةةةةةةةةة دةزطايةةةةةةةةةةةةكا وةتةةةةةةةةةةةةرناكرت كاتةةةةةةةةةةةة  
دةولنةةةةةت  َيشةةةةكةوتنا كؤيةآليةةةةةتىو سةروسةةةة نا 
ب اوتا  َيشةنطةكار  َيكةوة طرَيدةداة  ةةو ب اوتةةى   
كةةةة ديك اتؤريةةةةتا وةةةؤىة لةرةَيطةةةةى  ةعةنةةةةوة يةةةار    
لةرةَيطةةةةى رةوتةةةا يَيثووييةةةةوةة بةسةةةةر كؤيةلنطةةةةى   

–دةسةةةة َينةة  ةةةةو كؤيةلنطةيةةةةى طوايةةةا    يةدةنيةةةدا

بةرذةوةنةةةةديا تاي ةةةةةت و نةري ةةةةةكار    -بةةةةةرةاى وار
 طةندةلنيكردوور.

يةر  ةةو تَيطةيشة نة كؤيارييةة بةوو كاريطةةرى      
عورسا لةسةر راى طش ا لة  ةةيريكا دروسة كردوة   
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تةةةةةةةةا ياوةيةةةةةةةةةكا درَيةةةةةةةةثيش  ةةةةةةةةةو وآلتةةةةةةةةة دذى     
 وؤتازةكردنةوةو كةيينة كول وريةكار بوو.

بىؤكةةةةى سةةةةروةريا ييةةةةةاة بىؤكةةةةى  بطةةةرة 
كؤيةةةارياة بنةيايةةةةكا   ةةةةو دادةرةَيةةةث  بةةةؤ كةةةؤرو    
)نصاب  سياسا بةو  َييةى  َيويس ا بة بةركةوتا 
يةةةةةةا ا سروشةةةةةة ا يةيةةةةةةةة كةةةةةةة رؤسةةةةةةؤ لةةةةةةةرةووى  
لؤجيكييةةةوة دذى بةةوو. دةةونكة طةةةر سةةةروةرى بةةؤ      
طة  بة  ةوا  ةو دةسةآلتةى رةةوايةتا  َيدةبةوشةة  

ةيدويةةةةرجَيكا  َيشةةةوةوت نابةةةةة   ابةنةةةدى يةةةير ع 
بةةةةةةةلنكو دةبَي ةةةةةةة دةسةةةةةةةآلتَيكا رةيةةةةةةا. بىؤكةةةةةةةى   
كؤيةةةارىوازىة لةةةةدؤوَيكا واداة دةدةةةَي ةوة سةةةةةر    
تَيطةيشةةةةةةةةة نا )تيؤرسةةةةةةةةةازة  كؤنةةةةةةةةةةكارة نةةةةةةةةةة    
تازةطةةةةةرةكار.  ةةةةةوةى تازةيةةةةة تةةةةةنلا  ةوةيةةةةة كةةةةة    
دواردةةةةَيوةى بةشةةةةدارى لةةةةة ذيةةةةانا نيشةةةة مانييدا     

ؤى لةة ) ةسةينا  تةةنلا    بةر راوانرت دةبةة كة كاتا و
بةةةةؤ كةيينةيةةةةة  لةةةةة ياوآلتيةةةةار عةةةةؤر  كرابةةةةووة تةةةةا  
زؤرينةيةةةةة  لةةةةة دانيشةةةة وانا وآلتَيكةةةةا ديةةةةاريكراو  
بطرَي ةةةةوة.  ةةةة  دةةةةيكة ك سةةةيكية تازةكراوةيةةةةى    
 ةةازادى  ش ةةسةة ور نيةةة بةةة بىؤكةةةى  ةةازادى يةةار      
بىؤكةى يا ا تا . دونكة طةر دذبوونَي  بسةازَينو  

ة ورى  يكةةةةةرى يؤدَيرنةةةةةداة كةةةةةة لةةةةةةنَيوار دوو كةلةةةةة
يةةةةكَيكيار بةةةةرطرى لةةةة  ةةةةعة دةكةةةا دذى نةةةةريت و     
 يم يازةكةةارة  ةةةوى تريشةةيار بانطةةةواز بةةؤ  ةةازاديا  
تا  دةكا..ة  ةوا بىؤكةةى كؤيةاريا تةةواو  ين مةاى     
بةةةةؤ كةلةةةةة وورى يةكةةةةة  يةيةةةةةو تةةةةةواو طوزارشةةةة ا 
سياسةةةةةةةةةيا  ةةةةةةةةةةوة. دةةةةةةةةةونكة نةتةةةةةةةةةةوة الى وى    

عا نيةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةلنكو بوونةةةةةةةةةةوةرَيكا دةسةةةةةةةةة ةجةي
طوزارش َيكة لةة  ةىادةى رَيكخسة نا  ةةعآلناة )بةة       
ياناية  وؤى لة يةر رنسيتَي  عوتار دةكا سةةبارةت  
بةةة  ةةازادى يةلن ةةثاردر...ة تةةةنلا بةةةو  اسةةاوةى كةةة      
 ةعة  اراس ةكةريةتا. بانطةواز بؤ  ىادةى طش ىو 

بانطةةةةواز بةةةةؤ  ةةةةةنابردر بةةةؤ  ةةةةةعة دوو بانطةةةةةوازى   
ار نوة بةةلنكو يةةردوكيار يةة  بانطةةوازر     يةك ةواوك

بةةةةؤ  ةةةةةةوةى كةةةةةة  ةةةةةةعة جياكةةةةةةرةوةى يرؤىةةةةةة لةةةةةة  
بوونةةةةوةرةكانا تةةةر. لَيةةةرةوة  َيويسةةة دةكا كايةةةةى     
سياسةةا زيةةاتر لةةة كايةةةى زانسةة ةوةو ن يةة  بةةةة كةةة  
 َيطةيةةةةةةةكا تاي ةةةةةةةت ب ةوشةةةةةةة بةةةةةةة زانايةةةةةةةار و     
يايؤسةة ايار لةةة كؤيةةارداة  اسةةاويش ب ةوشةةة بةةةو   

وةردة كةةةةةة كةةةةةار بةةةةةؤ زالنكردنةةةةةا    يي ؤدانةةةةةةى  ةةةةةةر 
بىكردنةةوةى  ةةةعةنا دةكةةةر بةسةةر يةسةةت و سةةؤزو   
 ةةارةزووة تاي ةتةكانةةدا. يةربؤيةةة  ةةةو تَيطةيشةة نةى  
باسكرا سةركةوتنا بةدةس لَيناة بةةو  ؤريانةةى كةة    
سةةةةردةيانَيكة تةةةا  اسةةة َيكا زؤر لةةةة يةةةةيوو وآلتةةةة    
يؤدَيرنةكانةةةةةدا لةيةةةةةة  دةدةةةةةذ.  ةةةةةةو تَيطةيشةةةةة نة   

َيوةنةةدةكانا  َيركردنةةدا بآلوبؤتةةةوة.. لةةة    بةيةةةيوو ن
عوتاخبانةةةةى يةسةةةوثيةكار و  رؤتسةةةان ةكانةوةة تةةةا 
عوتاخبانةةةةةة  ةرييةةةةةةكارة كةةةةةة ذيارةيةةةةةةكا زؤر لةةةةةة   
 َيروةةةواز لةةةةوؤدةطرر. بة ةةةةعآلنيكردر و زةينيةةةةتا 
نيش مانىو  ةي ا كؤيارى.. يةيوويار وشةةطةلَيكذ  
دةكةةر  شةةايةنا سةرسةةايكردر يةةار رةونةةةلَيطرتذ     

ذة بةةةةةةةآل  يةةةةةةير لةةةةةةةو وشةةةةةةانة  ةيوةندييةةةةةةةكا  بةةةةةة
يةك ةةةةةةواريار بةةةةةة زةينيةةةةةةتا دميوكراسةةةةةاة يةةةةةار    
طت وطؤى  ازادنةةة يةار ياسةاى زؤرينةةوة نيةة. بطةرة       
دةشة بةيةيار  ةو  ةندازةيةى  اساودةرى ةوكما 
دميوكراتييةةةةة كةةةة بةبةةةةرى نيةةةة لةةةة سازشةةةكارىو      
طرو ةةةكانا بةرذةوةنةةدىة بة اسةةانييش  اسةةاودةرى 

كرةةوى )رؤشةةنطةر  بةةة.  َيسةة ا  ةةةعة لةةة   سةة ةيا تةةا
دلنةةةةا كةسةةةةانَيكا زؤر لةةةةة كؤيارىوازةكةةةةار بؤتةةةةة     
جَينشةةينا يةةةزدارة النةةا كةةة  لةةةو وآلتانةةةى كةةة لةةة     

ريتةةةةؤريا كاسةةةةؤليكا  -كةلةةةةة ورى سةةةةةردةيا دذة 
ياوا بوورة بةآل  تونةدرةةويا  ةةو  ةعةنةة لةة جةةبرى      
يةزدار و لة تونةدرةةوى بة ةةعآلنيكردنا  يشةسةازى    
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كةةةيرت نةةةبوو. دةةونكة  يكةةرى كؤيةةاريا دةسةةةآلتا      
بةةؤ دةسةةةآلتا ديةةالؤَة بةةةلنكو بةةؤ    كةلةةة ور نةةاطؤرةىَ 

 دةسةآلتا ةةعيدةت و  اشار دةسةآلتا زانست.
لةاليةةةكا تةةرةوة بىؤكةةةى كؤيةةاريا دوورة لةةة    
بىؤكةةةةةةةى يا ةةةةةةةكانا يرؤىةةةةةةةوةة كةةةةةةة ريشةةةةةةةيار    
راسةةةة ةووؤ دةطةرةَي ةةةةةوة سةةةةةر يةسةةةةي يةت.  ةةةةةو   

ارةسةةةةةةرنةكراة تةةةةةةنلا  ةةةةةاي وةةةةةةباتا  كَيشةةةةةةية د
 َيشةةةنطانا بىؤكةةةى كؤيةةارىوازى نةةةبة لةةة َيناو     
 ةو  ازاديانةداة كة  ارَي ةرانا نةري ة يةسي يةكار 
تةةةا كؤتاييةةةةكانا سةةةةدةى نؤزدةيةةةة ة لةةةة زؤربةةةةى      
وآلتانداة دذايةتييار دةكرد لةذَير بةيداوا  ا اييةدا  

ايةةةتا ى  ا ةةا بي ؤسةا نؤيةةة  رابةر  2)كةة سةةية بؤ  
دةكرد. بةآل  نابة  ة  كؤدذييةة  اشةكراية طويرةايةار    
بكاة دةونكة بؤرجوازيةةتا ليةربااو تةنانةةت ب اوتةا      
كؤيارىوازيشة برةوايار بة رؤلنةا وؤيةار يةيةة وة     
رَي ةةةةةرى يرؤىايةةةةةتاة بةةةةةوةى رؤشةةةةنطةريا  ةةةةةعة   
 ةوانيشا كردؤتةة رؤشةنطةر.  ةة  ي مانةيةة شة َيكة      

َيغةي ةةةةرار و بةننةةةدطؤكانا  كةةةة طةةةةورة بىيةةةارار و    
يرؤىايةةةةةةةتا كؤدةكاتةةةةةةةوةة كةةةةةةة بةةةةةةةناوى  ةةةةةةةعةو  
 ازادييةةةةةوة بةةةةةرةنطارى دةسةةةةةآلتةكار بوونةتةةةةةوةة 
عسةيار كردووة بةؤ بةةرطريكردر لةةو كةسةانةىة كةة      
بةةةةةيؤى كةةةةةييا توانةةةةاو كةةةةةييا رؤشةةةةن ىيانةوةة    
بةدةرةتار و داياو بوور. بىؤكةى كؤيارىوازى لةة  

 َيشةةةنطايةتيا يةةةلنطرتووةة كةةة  يةناويةةدا بىؤكةةةى  
الى لينينيسةة ةكار بؤتةةة ياوتةةاى بىؤكةةةى شةةؤرةية  
كة  ةاي كةلنةكةةبوونا كةنؤلنىةو دةةردر دةتةعَي ةةوةة      
بةةؤ رزطةةاربوور لةةةو شةةَيوازانةى دةسةةةآلتة كةةة تةةةنلا  
دوور نةةةبوور لةةة  ةةةعةة بةةةلنكو زالنةةر و سةة ةيطةريش    
ة بةةةوورة يةةةةروةيا بةةةؤ واآلكردنةةةا دةرطاكةةةانا  اينةةةد

لةبةردة   ةو  ياوة رؤشن ىة عارةيانانةدا كة دةبةوو  
رابةرايةتا طة  بكةر و طة  ب ةر بةة رَيطةاى راسة ا    

وؤيةدا. )لةة راسة يدا  شةؤرةي دميوكراسةا دةكةا بةة        
 ةطةرَي ة بةةآل  لةيةةيار كاتيشةدا رَيطةدةكاتةةوة بةؤ      
ياتنةسةةةةركارى سةةة ةيطةرَيكا رؤشةةةنطةر بةةةؤ سةةةةر   

يطةرة تاكةكةسةَي  بةة   دةسةآلتة جت  يرت  ةةو سة ة  
يةةار يىَيةة  بةةة يةةار ة بَي .يَيةةثوو  ةةة   النؤزييةةةى       
وةس رت كردؤتةوةة بةجؤرَي   ةةيرةؤ زؤر سةةو ة لةة    
وشةى ) َيشكةوتووواز  بطةيذ كة سياسىو بىيارة 
وةةةةاوةر زةينيةتةةةةة جاكؤبيةةةةةكار كةةةةةرة  دةكةةةةةر و     

 بةكاريدَينذ.
 

 ستةمى زؤرينة:
يربالنةةةةةةةا بىيةةةةةةةارار و وةةةةةةةةلنكانا دةولنةةةةةةةةتا ل 

عةناثةةةتيار بةةة يةترسةةيةكانا دميوكراسةةا يةةةبوو.    
الى بىيةةارة  ةيريكيةةةكارة كةةة بىيةةار لةةة سيسةة مَي   
دةكةةةردةوة زادةى شؤرةشةةةةكةيار بةةةة )يةةةار راسةةة رت    
زادةى شةةةةةرةةكةيار  بةةةةة لةةةةة َيناو سةةةةةربةوؤييدا ة   
يةسةةةةةةةلةى سةةةةةة ةيا زؤرينةةةةةةة  ايادةييةةةةةةةكا زؤر    

َي ةةةا "نايةةةة بةةةر راوانا يةةةةبوو. رؤبَيةةةرت دا  لةةة ك   
 يدرالنيةةةةكار"دا  ايةةةاذة بةةةؤ بايةةةةوا  ةةةةو يةسةةةةلة     
يةركةزييةةةة لةةةة  يكةةةرى يوةا ي كةةةارى ياديسةةةؤر و   

دا دةكةةةةاة بةيةةةةةيار شةةةةَيوة لةةةةة  يكةةةةرى    -يةةةةايةن ؤر
دا.  ةةةةةو يةسةةةةةلةية وة  -دميةةةةوكراتيا جيترسةةةةؤر

- ن َيكا سةنرتاا الى روَير كةؤالرة طية ؤ و تؤكنَيةل   
ؤرةشةةا  ةرةنسةةا يةةش دةيَينَي ةةةوةة كةةة دةربةةارةى ش

بىيانكردؤتةوةو نوسةيويانة. بةةآل  دةؤر كةار بكةر       
تا برةيارةكانا زؤرينة نةبنة يؤى سةندنةوةى ةةوكر  

ا دؤر كار بكةر   Sanior parsلة توَيثَيكا دياريكراو 
تةةةةا الوازيةةةةا  ةعةنيةةةةةتا ييةةةةةةا بةةةةة اعارى ةةةةةوكما  
 ةعآلنيةدا بةرةوا نةة  ةكويةةتا ييةةةا و تىؤريسةتة       

كةةةة بةسةةةةر "جاكسةةةؤر"دا يةةةات لةةةة     ةةةةو ةالنةتةةةةى
 ةةةةةيريكاو "تؤكنَيةةةةل"ى نيطةةةةةرار كةةةةردة يةةةةار  ةةةةةو  
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ةالنةتةى لةة شؤرةشةا  ةرةنسةيدا دةركةةوتا لَيةرةوة      
دةبيةةةةنو كةةةةاركردر بةةةةؤ سةةةةنورداركردنا طةيشةةةةةن     
بةدةسةآلت بؤتة ووليةاى سةةرةكيا  ةوانةةى كةة بةة      
دميةةةوكرات ناسةةةراور.  َيسةةة ا  ةةةازادى يةلن ةةةثاردنا    

لةاليةةةةةةةةر وةلنكييةةةةةةةةوة يةةةةةةةةلنطرى    ةةةةةةةةريانرةةوايار
دةاللةتَيكةةةة كةةةة لةةةة يةةةةيوو كةةةات زيةةةاتر بةرتةسةةةكرت   
بؤتةةةةوةم  َيسةةة ا  َيويسةةة ة لةسةةةةر طةةةة  بةةةة ازادى      
طرو َيكةةا سياسةةا يةةار بةرنايةيةةةكا  ةةةريانرةةوايا  
 ةسةةةند بكةةةاة كةةة يةةةةرج نيةةة  ةةةةو طرو ةةة يةةةار  ةةةةو     
بةرنايةية يةةلندوالوى وةودى طةة  بةذة بةةلنكو زادةى      

ة رؤشةن ىييةكانذ كةة بةةر ر  و بايةوةدارر     نَيوةند
لة اسةةت بةرذةوةنةةديا طشةة يداة لةةةو نَيوةندانةشةةدا    
 ةةةةرؤذة  ةعآلنيةةةةةكار طةآللنةةةةة دةكةةةةرَيذ و بةيةكةةةةدى     
بةةةةةراورد دةكةةةةرَيذ.  ةةةةة  تَيطةيشةةةة نة نوو ةوييةةةةةى 
دميوكراسا سةركةوتنا بةدةسة لَيناوةة بةتاي ةةتا   
لةةةةةةة بةةةةةةةري انياى يةةةةةةةزرة كةةةةةةة لةاليةةةةةةةر طةةةةةةةةورة      

ةوة بةةةةةةةرطرى - ورناسةةةةةةةكانا وة  بةةةةةةاجيلؤتدةس
زؤرىة بةبةلنطةةةةوةة لَيكةةةراوة. وةةةالنَيكا تةةةر كةةةة  ةةةةو    
دؤوةةةة لةةةةو وآلتانةةةةدا   ةةةةودةكا  ةيوةنةةةدى بةةةةوةوة 
يةيةةةة كةةةة ةةةةوكما  ؤرؤسةةة ؤكراتا لةةةةو شةةةوَينانة      
لةرةَيطةى شؤرةشةا ييةةييةةوة نةرةووَينةدراوةة بةةلنكو     

نيةةوة وةةودى  ؤرؤسةة ؤكراتةكار رؤلنَيكةةا طرنطيةةار بي
لةةة نةةاوبردنا سيسةة ما شانشةةينا رةيةةادا.  ةيةةةي  
 ةةةةوة تة سةةةىدةكا كةةةة  ةةةةو وآلتانةةةةى لةةةةدايك وونا 
بىؤكةى دميوكراسييار بةوؤيانةوة بينا تةنلا بةة   
دواييانة يا ا دةنطدانيار بةوشا بةو توَيثانةى كة 
وةةةةةاوةر لَيلةةةةةاتوويو نةةةةة يذة يةةةةةةر لةةةةةةو وآلتانةةةةةةدا  

لَيكرتازانةةةدنا سيسةةة ما نوَينةرايةةةةتيكردر بةةةةيؤى  
بازنةكانا يةلن ثاردنةوة شَيوَيندرا. بؤمنونة يةردوو 

ةيةةةروة   3)بةةالنا ريتؤراةةوازى )ويطةةه و تةةؤريه   
يوةا ي كةارو ليربالنةةةكانا  ةةيريكاى التةةوة سةةةرةتا   

دوو بةةةةةةالنا دةزطايةةةةةةة  بةةةةةةوور كةةةةةةة نوَينةرايةةةةةةةتا    
بةرذةوةندييةةةة ناكؤكةةةةكانا نةةةةدةكردة بةةةةلنكو زيةةةاتر 

انكردنا سةةةةةنورى يشةةةةة ويرةى  يةةةةةةولنا دةس نيشةةةةة 
سياسةةةةةةةةةيا دةدا لةةةةةةةةةة نَيوةنةةةةةةةةةدةكانا نوو ةةةةةةةةةةى  

 سةركردايةتيدا.
وآلتةةة دميوكراتةةةكانا تةةريشة الى وؤيانةةةوةة   
كاريةةار بةةؤ سةةنورداركردنا طةيشةةن بةةة دةسةةةآلتا       
سياسةةةةةيا كةةةةةردووة. سةةةةةةردةيانَيكا درَيةةةةةث بةةةةةوو     
يةلن ةةةةثاردنا نوو ةةةةةكار لةةةةة وآلتةةةةة يةةةةةكطرتوةكانا  

لةةةة بازنةيةةةةكا عةةةؤروكراودا يةةةابؤوة.  ةةةةو   ةةةةيريكا 
يةلن ثاردنانةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةزؤرى لةاليةةةةةةةةةةر دةردةةةةةةةةةوانا 

وة بةرةَيوةدةبراة يةروةيا - ةميانطاكانا  ينا ليطا
بنةيالنةةةةةةو نةةةةةةري ا بؤيةةةةةاوةيا رؤلنَيكةةةةةا طرنطيةةةةةار 
لةوبارةيةةةةةوة يةةةةةبوو. بةةةةةآل  لةةةةة  ةرةنسةةةةا  يةي ةةةةا   
كؤيةةةةارىوازار  ةةةةةو  ةركةةةةةيار بةةةةة طرانةةةةد  يكةةةةؤا    

خبانة باآلكار  ستارد.  ةو  يةي ةةة )نوو ة يةةة   )عوتا
تةةةا  اسةةة َيكا زؤر تةةةوانا  رؤسةةةةى نوَيكردنةةةةوةى    
 يةي ةةةةة سياسةةةةيةكار  َيرةةوبكةةةةاة بةيةةةةةيار شةةةةَيوة     
 رؤسةى جياكردنةوة لةنَيوار  ةةو  يةي ةة لةاليةة  و    
لةةةةنَيوار  ةةةةو توَيثانةةةةى كةةةة بةةةةرطرييار لةةةة نةري ةةةة    

د  ةثايةةدرا.  ةةاينىو نةتةةةوةيىو  ابوريةةةكار دةكةةر  
 ةةةة  شةةةةَيوازة عؤروكراوانةةةةى كةةةةارى سياسةةةةا وة    
وؤيةةار يانةةةوةة لةةة دةرةوةى يةيةةدانا دةنطةةدار كةةة    
تاي ةةةةت كرابةةةوو بةوانةةةةى دةبةةةوو بةةةاج بةةةدةرة بةةةةآل    
لةبةردة   شارى ييةةيدا بةرطةيار نةةطرت. بةيةةيار   
شةةَيوة لةةة  ةةةيريكا كؤيةةةةكار لةةةدةرةوةى بةشةةدارى    

ش عؤروكردنةكةةةةةة سياسةةةةةا يانةةةةةةوةة بةةةةةةآل  لةةةةةةوَي
 بةرطةى نةطرت و زؤر توند يةرةسا  َيلَينرا.

 ةةاي دةس ورناسةةة  ينطةي ةكةةار بةياوةيةةةكا   
درَيةةةثة جؤزيةةة   تيةةةوتر بىؤكةيةةةةكا طةآللنةةةةكرد    
سةبارةت بةوةى يةكَي  لة يؤكارةكانا سةةركةوتنا  
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دميوكراسةةةا لةةةة بةةةةري انيا دةطةرةَي ةةةةوة بةةةؤ بةةةوونا   
كؤيةةارى ىاميةةار   دةةةند نَيوةنةةدَيكا سياسةةا كةةة لةةة    

بوونيار نةبوو.  ةة  عسةةيةى  تيوتةةر  ةيوةنةديا     
بةتيؤرةيةكا طش ييةوة يةية دةربارةى دميوكراسا 
زؤر دذى  ةةةةةو بىؤكةةةةة ك سةةةةيكييةية كةةةةة  َييوايةةةةة   
برةيارةكةةةةةةةار لةاليةةةةةةةةر زؤرينةةةةةةةةى ياوآلتيانةةةةةةةةوةة    
بةشَيوةيةكة تةةواو  ازادانةةة دةنطةا لةسةةر دةدر .     

نيةةة كةةة تاكةةةكار دةر ةةةتا      تيوتةةةر بةةرةواى بةةةوة  
دؤزينةوةى رَيطةدةارةى  ةةعةنييار يةةبةو  اطةاداربذ     
سةبارةت بة كَيشةةكار و بةشةداربذ لةة بايةوةدار بةة      
بةرذةوةنةةةةةديا طشةةةةة اة بةةةةةةلنكو  ةةةةةةو يةةةةةةيار  ةةةةةةو 
 َيناسةيةى دميوكراسا ياددَينَي ةةوة كةة  َيىوابةوو    
بري يةةةةة لةةةةة يةلن ةةةةثاردنا  ازادانةةةةة بةةةةؤ تيمَيةةةة  لةةةةة     

 ةةةريانرةةوايا. لَيةةرةوة دميوكراسةةاة الى   تيمةةةكانا
 تيوتةةةرة "بري يةةة لةةةو سيسةة مة سياسةةييةى كةةة    
تاكةةةكار دةسةةةآلتا  ةةةوةيار يةيةةة  اطةةادارى برةيةةارة  
سياسةةيةكار بةةذة )بةةةآل    ةةاي يةم نةةةو كَيىةكَيةةا     
اليةنةةة سياسةةيةكار سةةةبارةت بةةةوةى كةةة  ايةةا طةةة      
و دةنةةط بةةؤ دةةا دةدا")سةةةريايةدارىة سوشةةيالي     

 ة  ةيةةةي وَينةيةةة  دةبةوشةةة 403دميوكراسةةاة  
بةةةةةةةة ةي بةةةةةةةة سياسةةةةةةةيةكار كةةةةةةةة لةةةةةةةة سةةةةةةةيتةتا    
نوَينةرايةةةةةتيكردر دووريةةةةار دةواتةةةةةوةوم "ةةةةة ب    
طرو َيكةةة  ةندايةةةكانا  ابةنةةدر بةةةوةى  َيكةةةوة كةةار  
بكةةةةةر لةةةةة يةم نةةةةةو كَيربةكَيةةةةدا بةةةةؤ طرتنةدةسةةةة ا    

 .  ةةة   َيناسةةةية زيةةاتر لةةة  422دةسةةةآلت")س. ة  
 ؤليطارشييةوة ن يكةو سةروةريا ييةةةا   سيس ما

لةةةة الوازتةةةريذ رؤلنةةةدا كورتدةكاتةةةةوة. بةةةةآل  اليةنةةةة      
 ؤزةتينةكةةةى لةوةدايةةة روونيدةكاتةةةوة كةةة يةنةةد     
جةةار تةةر  لةةة طةةة  ) رسةةكردنا راسةة ةوؤ بةةة طةةة    
دةطاتة  اس َيكا سةيرة لة كاتَيكدا وودى  ةو طةلةة  

 اي  ة  بنةياى بىؤكةى دميوكراسيية! باشرت واية 

تَيطةيش نة  ةرةطىةى كة يةيوو ناوةرؤكَيكا  يعةةا  
لة دميوكراسيدا بةتالندةكاتةوةة يةرؤى بطةرةَي ةةوة بةؤ    
بىكردنةةةةةةةةوةى ليربالنيةةةةةةةةكار كةةةةةةةة لةزيادةرةؤييةةةةةةةدا 
بةتةةةةةةةواوى  َيةةةةةةةةوانةى  ةةةةةةة  دةسةةةةةة تَيوةطرتنةى  

  تيوتةرر.
لةي ارةيةةةةةةةةوة يةةةةةةةير بىيةةةةةةةارَيكا سياسةةةةةةةا    

كسةةيه دى تؤكنَيةةل عةةووا   نابينينةةةوة كةةة وة   ةلي 
بةة كة لة ية  كاتدا بةا  لةة بايةة  و يةترسةا  ةةو      
زةينيةتةةةةة دةكةةةةا كةةةةة باشةةةةرتة نةةةةاوبنر  زةينيةةةةةتا    
كؤيارياة دونكة  ي دواجيةةتَي  لةة يةلنوَيسة ا  ةةو     
نوسةةةةرةدا يةيةةةة دةربةةةارةى دميوكراسةةةا. بىؤكةةةةى 
يةركةزيا  يكرى تؤكنَيل دةربارةى  ةةيريكا لةةوةدا   

وة كةةةةة كؤيةلنطةةةةة يؤدَيرنةةةةةكار بةةةةةرةو    كورتدةبَي ةةةةة
لةةةناوبردنا  يم يةةازة تاي ةتةةةكار و  ةةبةندييةةةكار    

(Stand  بة ةلنمانا  يةنطاودةنَيذ و لة يرؤى لة )يؤيؤ
ة  4) ىاركيكيةةةةؤ  ةوة دةبَي ةةةةة )يؤيةةةةؤ  ةةةةاكواليه  

بةآل   ةيةة يانةاى  ةةوة نيةة كةة يرؤىةةكار لةة واععةدا         
انذة  ةةةةةو يةكسةةةةانذة بةةةةةلنكو لةةةةة يا ةكانةةةةدا يةكسةةةة   

يةكسةةةةةةانييةي دةبَي ةةةةةةة يةةةةةةؤى لَيكن يك وونةةةةةةةى    
بةةارودؤوا يرؤىةةةكارة يةةار وة  "لةةؤرد بةةرَيه" لةةة     
لَيكؤلنينةوةيةكةةدا دةربةةارةى سيسةة ما سياسةةا لةةةة     
 ةةةةيريكا دةلنةةةةم يةكسةةةانا يةةةةيوار لةةةة يا ةكانةةةدا      
دةبَي ةةةةةةيؤى ك بةةةةةوونا لووت ةةةةةةرزىو  ةوتةوةةةةةةى 
وةةةةاوةر سةةةةةروةت و سةةةةايانةكار و كةي وونةةةةةوةى   

ادةيةسةةرة ىو بةةةروؤرى ناشةةريذ كةةة "تؤرسةة و    زي
ىةةةة ةذ" باسةةةةا لَيةةةةدةكا. بةةةةةآل   ةةةةة  يةسةةةةةلةية الى   
تؤكنَيةةةةةل وةردةةةةةةروانَيكا سياسةةةةةا نيةةةةةة بةةةةةةلنكو     
طةشةةةةةةةةةةيةكا كؤيةآليةتييةةةةةةةةةة كةةةةةةةةةة يةنةةةةةةةةةد جار 
 اش يخوازانةو يةنةد جاريش يةةلنطرى توندوتيةثى    
بووة. تؤكنَيل بةدةندودوور برةواى وابوو شؤرةشةا  

طةةةةةةةةةريا زؤرى لةةةةةةةةة اي وةةةةةةةةؤى   ةرةنسةةةةةةةةا كاري
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جَيلَيشةةةةةة ووة. يةردةةةةةةةندة رةونةةةةةةةى لةةةةةةة كةةةةةةارة     
نالةبارةكانا دةسةةآلتا  ةةو شؤرةشةة طرتةووةة بةةآل       
 َييوابوو تؤعاندر لة سةردةيا نا ةيؤر و  ةو برةيارة 

دا  دةردةةةةةةوورة 1789 ارلةيانيانةةةةةةةى لةةةةةةة سةةةةةةالنا 
 َيداويسةةةةة يا يَيةةةةةثويا بةةةةةوور بةةةةةؤ دايةزرانةةةةةدنا    

ةناوبردنا  ةةةةةو لةيتةةةةةرة كؤيةلنطةةةةةى يةكسةةةةانىو لةةةة
 رةو ودانةى ة كةة  َيشةرت بةة َيا نةةريت و زةيانةتةة      
دةسةةةةةةةةةةةة ورىو كول وريةةةةةةةةةةةةةكار نايةكسةةةةةةةةةةةةانييار 
دروسةةة كردبووة وة  دةنطةةةدار بةةةةطوَيرةى  َيطةةةة لةةةة  

  ةثويةنة طش ييةكاندا.
 ة  باوةرةة سةبارةت بة  َيداويسة يا يَيةثوياة   
ةا دةر ةةتا بةوشةةا بةةة تؤكنَيةةل تةةا بةةةوردىو بةةة يع 

بةةى لةةة كَيشةةة سياسةةيةكار بكاتةةةوةة لةةةو كَيشةةانةم       
 ةةةاي لةةةةناوبردنا  ةةبةنةةةديا نةةةةري تارَي  لةةةةنَيوار   
توَيثةكانداة دؤر رَيطةبطىدر  لة س ةيا زؤرينة تا 
رةوتةةةةةَيكا كؤيةآليةةةةةتا دذ بة ةةةةةعة دانةيةةةةةزرَينةا 

يةش يةةةروة   يدرالنيةةكار  َييوايةةة   -دةونكة تؤكنَيةةل 
ةشةةةةة لةةةةة سيسةةةة مة   يةترسةةةةيا سةةةةةرةكا كةةةةة يةرة  

دميوكراتةكار دةكا بري ية لة سةركةوتنا جةياوةرة 
             يةةةةار سةةةةةردةيا سةةةةةركةوتنا بةكؤيةةةةةا يةةةةةروة      
            سةةةةةةَيرج يؤسكؤىيةةةةةةةا ناوينةةةةةةا. تؤكنَيةةةةةةل تةةةةةةةنلا   
بانطةةةةةواز بةةةةؤ يا ةةةةة سروشةةةة يةكار ناكةةةةاة دةةةةونكة    
شؤرةشةةا  ةرةنسةةا بةةة منونةةة وةردةطةةر و  َييوايةةة     

انا يةةةةةةؤدَيرر دةكةوَي ةةةةةةة كةةةةةةؤرو   تةةةةةةةواوى جيلةةةةةة 
)نصةةاب ى يا ةةة دانراوةكةةار )نةةة  سروشةة يةكار ة     
 رنسةةيتةكانيش نةةاتوانذ يةلنمةةةتا بةكؤيةةةلنا وةةةلن   
يةةار )يةةى و لةشةةكرةكار رابطةةرر. تؤكنَيةةل  َيى اشةةة  
لةبرى  ةوةى با  لة يا ا سروش ا بكر ة باشرتة 
بةةا  لةةة بةرذةوةنةةديا تاكةةةكار بكةةر ة بةةةآل   ةيةةة      

 ةةةةوة نيةةةة كةةةة لةةةة بةةةةرةى سةةةودطةرةكانداية.  يانةةةاى 
دةةةةةونكة  ةةةةةةو دوذينَيكةةةةةا طةةةةةةورةى تاكطةرييةةةةةةو    

ليربالني يةةةةةةةا سياسةةةةةةةا الى وى  ةيوةنةةةةةةةديا بةةةةةةةة   
 ليربالني يا  ابورييةوة نية.

دةةةةيكا  ةةةازادى الى تؤكنَيةةةل زيةةةاتر لةةةة يةةةو     
بىيةةةارة كؤنةكانةةةةوة ن يكةةةة تةةةا تازةطةةةةرةكار.  ةةةةو    

ة رةوتةةةا   َيةةةدادةطر  لةسةةةةر  ةةةةوةى كةةةة  َيويسةةة     
كؤيةآليةتا لةسةةر داد ةةروةريا دايةةزرا بةة. بةةآل       
رَيطةةةةةةرتذ لةةةةةةةوةى داد ةةةةةةةروةريا لةةةةةةة رَي طرتنةةةةةةا   
بةرذةوةنديةةةةةةةةةةةةةكار و يا ةةةةةةةةةةةةة شةوسةةةةةةةةةةةةيةكاندا   
بةرجةسةة ةب ة وة   ةةةو دؤوةةة وايةةة كةةة يؤن سةةكيو   
ناوىنةةةةةابوو دةةةةةاكةووازىو كردبوويةةةةةة ب وَينةةةةةةرى  
سيسةةةة مة كؤياريةةةةةكارة يةةةةار ب وَينةةةةةرى يةسةةةة ا    

ا كةةةةة زادةى رَي طرتنةةةةة لةةةةة ياوبةنةةةةديا     نيشةةةة مان 
كؤيةآليةةةةةةةتىو  ةةةةةةةو ياسةةةةةةةايانةى سةةةةةةنورَي  بةةةةةةةؤ    

يةةش - ارةزوةكةةانا يةةرؤى دادةنةةَيذة دةةونكة تؤكنَيةةل  
يةةةروة  يةةؤبهة رؤسةةؤو  اشةةار دؤركةةايرة  َييوايةةة   
 ارةزوةكةةانا يةةرؤى بَيسةةنوورر و رةنطةةة دةرةثةةايا   
ترسةةةةناكيار لَي كةوَي ةةةةةوة. دميوكراسةةةةا الى  ةةةةةو    

ة لةةةة رؤةةةةا  ةةةاينىو رؤةةةةا نيشةةة مانا.     تَيكةلنَيكةةة
دةةونكة  ةةةو  اينةةةى لةةة  ينطة ةةةراى نةةو  كاريطةةةرى 
 ةيةةةداكردة  ةةةاينَيكا يةةةةدةنىو يةةةةلنطرى رةوتَيكةةةا   
كؤيةآليةةةتا بةةووة نةةة   ةةاينَيكا بةةاآلووازو دوور لةةة   
كؤيةلنطا. تؤكنَيةل بةةر لةةوةى بةرةواى بةة يةرؤى يةةبة        

ةتا بةةرةواى بةةة يةةاوآلتا يةيةةة. يةسةةي يةتا كؤيةآليةة 
الى تؤكنَيةةةةةل لةةةةةةذَير كاريطةةةةةةرى  رسةةةةةا يةةةةةةكَي ا  
كؤيةآليةتييدايةةةةةة كةةةةةة لةةةةةة كؤتاييةةةةةةكانا سةةةةةةدةى  
نؤزدةيةيةةةةةةدا وة  جؤرَيةةةةةة  ياوكةةةةةةاريا ياوبةةةةةةةي   
سةريلةلنداة دؤركاير لة سةرةتاى ذيانيدا بايةةوَيكا  
زؤر دةدا بةةةةةةةةو جةةةةةةةؤرة ياوكارييةةةةةةةة بةيةبةسةةةةةةة ا   
تَيتةرةانةةةةةدنا عةيرانةةةةةةكانا كؤيةلنطةةةةةةى يةةةةةؤدَيرر.     

كنَيةةةل دذى  ةةةةو دذبوونةةةة سةةةاكارةية كةةةة لةةةةنَيوار  تؤ
داة واتةة لةةنَيوار    5)"ياجور ار "و "سانيؤر ار "
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زؤرينةو كةيينةداة يةية. بةلنكو يةروة  لةةك َي َيكا  
) ةةةةن وار رؤدَييةةةةم دةربةةةةارةى عسةةةةكانا توكنَيةةةةلة    

  يةةةةاتووةة تؤكنَيةةةةل  َييوايةةةةة  ةةةةةو   1925 ةةةةاريهة 
دايةم "يةةةةةةةذ لةةةةةةةةنَيوار دوو  اراسةةةةةةة ةى  َيةةةةةةةةةوانة

بةةةةةةةةةةوكما بىدنةةةةةةةةةةوة  لةطةةةةةةةةةةا دايودةزطةةةةةةةةةاى  
دميوكراتيدا ة بةآل  بةةوكما دةري ة يةذ كةسةَيكا   
 ؤرؤسةةة ؤكراوة واتةةةة يةةةذ دذى ثةةةةوايا وةةةةلنكر و     
لَيياندةترسةةةر. يةةةذ شةةةةةيداى  ةةةازادىو يةكسةةةةانىو    
رَي طرتنةةا يا ةةةكاةة بةةةآل  يةةذ دميوكراسةةير وةةؤي   
آل  نةةةةاو .  ةيةةةةة ةةعيدةةةةةتا ينةةةةة لةناوةةةةةوة". بةةةةة  

يةسةلةكة تةنلا  ةيوةنةديا بةة ريشةةى كؤيةآليةةتا     
 ةوةوة نية كة دذى يةكسةانيا دميوكراتييةة. بةةلنكو    
ترسا  ةو لةوةداية يةكسانا ب َي ةيؤى س ةيكارى 
كةةة شةةؤرةي دةرطاكةةانا بةةؤ واآلدةكةةا. كةواتةةة دةبةةة     
سةةنورَي  لةةة ارادا بةةة بةةؤ سةةةااندنا داد ةةةروةرى      

تيةار. لَيةرةدا كةةلَينَي     بةطوَيرةى بةرذةوةنةديا ياوآل 
دةكةوَي ةة نَيةوار تؤكنَيةل و بنيةامنو كؤنسة ارة يةار       
نَيوار  ةو و  ةو كةسانةى بةةرطرى لةة بةرذةوةنةديا    

 تاكةكة  دةكةر.
تؤكنَيةةل كةسةةَيكا دميةةوكراتا دذ بةةة شؤرةشةةةة   
بةةةةآل   ايةةةا راسةةة رت نيةةةة  َيناسةةةةى بكةةةةيذ بةةةةوةى      

وكراسةةاة كةسةةَيكة لةةة ليربالني يةةةوة نةة يكرتة تةةا دمي  
دونكة دميوكراسا بةرةاى  ةو دؤوَيكا كؤيةآليةتا 
دياريةةةةدةكا زيةةةةاتر لةةةةةوةى سيسةةةة مَيكا سياسةةةةا      
دةس نيشان كا. لة راس يدا  ةو دذى يؤركا رةيةاى  
سةروةريا ييةيية. رةنطة طةر عسةيةكيشا يةبوايةة  
دةربةةارةى  َيناسةةةكةى "لنكةةؤلذ" بةةؤ دميوكراسةةاة    

وة. لَيةةةةةرةوة  ةةةةةوا  ةةةةةو  َيناسةيةشةةةةةا رةتةةةةدةكردة   
كؤتةايا بةة بةشةا يةكةةةيا ك َي ةكةةى دَينةة بةةةوةى      
دةلنةم "تةنانةت زؤرينةي وةاوةر دةسةةآلتا تةةواو    
نيةةة. دةةونكة لةةة جيلةةانا يةثنةويةةداة يرؤىايةةةتىو      

داد ةةةروةرىو  ةةةعة لةسةةةروو زؤرينةةةوةر. يةةةروة    
دةةةؤر لةةةةجيلانا سياسةةةيدا يا ةةةة بةدةسةةة لاتوةكار   

  يةلنوَيسة ة زيةاتر   )يك سب  لةسةةرو  ةةوةوةر".  ةة   
           لةةةةةةةة يةلنوَيسةةةةةةة ا بةري انيةكانةةةةةةةةوة ن يكةةةةةةةة تةةةةةةةا    
يةلنوَيسةةةة ا  ةيريكيةةةةةكارة بةةةةةآل  لةيةةةةةيار كاتةةةةدا   
تؤكنَيةةل يةسةةةلةى  يةةدرالني   و يةسةةةلةى دةسةةةآلتة 
لؤكالَنيةةةةكارة كةةةة يةسةةةةلةطةلَيكا تةةةةواو  ةةةةيريكوة 
دةواتة  اا  ةو يةلنوَيسة ة. سةةرةكيرتيذ دةسةةآلتا    

كالنا بري يةة لةة شةارةواناة شةارةوانا دةزطايةكةة      لؤ
تةةةا  دة ةةةارَي   لةةةة دةولنةةةةت. بةةةةآل  يةةةةرج نيةةةة  ةةةةو  
دةزطايةةةة طوزارشةةة َيكا تةةةةواو لةةةة دميوكراسةةةيةتا     
نوَينةرايةتيكردر بكا بةو شةَيوةيةى جةؤر سة يوارت    
          ييةةةل بةةةةرطرى لَيكةةةردة بةةةةلنكو زيةةةاتر لةةةة كؤسةةةتَي         

ى دةولنةتةةةداة وة  دةدةةةة لةبةةةةردة  يَيةةة ى طشةةة طى 
يؤن سةةةةكيؤ لَيةةةةا تَيطةيشةةةة  وو كاتةةةةة باسةةةةا لةةةةة     
جياكةةةةاريا نَيةةةةوار دةسةةةةةآلتةكار كةةةةرد. يةردةةةةةندة 
تؤكنَيةةل بايةةةوَيكا زؤر دةدا بةةة رؤةةةا نيشةة ماناة   
بةةةآل  لةيةةةيار كاتةةدا نيطةةةرانيا وةةؤى ناشةةارَي ةوةة 
بةتاي ةتا لة بةرطا دووةيا ك َي ةكةيدا )دةربةارةى  

 ة سةةةةبارةت بةةةةو 1840يكاة دميوكراسةةةا لةةةة  ةةةةير 
 شةةةارانةى راى طشةةة ا دةيسةةةة َينة بةسةةةةر  يكةةةرو 
تَيطةيشةةةةةةةةن لةةةةةةةةة رووداوةكةةةةةةةةار و يةكةدةةةةةةةة وور    

 لة اس ياندا.
بةةةآل   ةةة  نيطةرانييةةة واى لةةة تؤكنَيةةل نةةةكرد      
لةسةةةةةةر  ةةةةةرؤذة يةركةزيةكةةةةةةى بةةةةةةردةوا  نةةةةةةبةم   
 اشةةة  وونةوةى  ةةةايذ لةطةةةةا  رنسةةةيتةكانا سةةةالنا   

ةى كةةة تؤكنَيةةل بةشةةَيوةيةكا  .  ةةةو  اشةة  وونةو 89
جيةةةةةاواز لةةةةةة " ؤطةسةةةةةت كؤنةةةةةت" وَينةةةةةاى دةكةةةةةاة    
يةردةندة  ةويش وة  كؤنةت لةةذَير كاريطةةرى  ةةو     
ديةدةدا بةةوو كةةة رةنطةة يةلنوةشةةاندنةوةى  ةةبةنةةديا   
ب َي ةةةةيؤى يةلنوةشةةةانةوةو لةناودةةةوونا كؤيةةةةلنطا.    
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              ةلن ةتةةةةةة تؤكنَيةةةةةل كةسةةةةةَيكا "نو "يةةةةةةة دةةةةةونكة   
ووداوةكةةةار لةةةةو شؤرةشةةةانة وردبؤتةةةةوة كةةةة     ةةةاي ر

يؤدَيرنةى سياسةييار دايةزرانةدووةة بةةآل  لةيةةيار     
كاتةةةدا كةسةةةَيكا كؤنةةةةة وة  يةةةةكَي  لةةةة نوسةةةةرانا   
سةةةةدةى يةةةةذدةو ووَينةةةةرَيكا يؤن سةةةكيؤو رؤسةةةؤ   
دةيَينَي ةوةة دونكة  ةَيش يةةيوو شة ة يةولنىةداوة     
ياوبةندييةةةةةكا كؤيةآليةةةةةتا نةةةةو  بدؤزَي ةةةةةوة كةةةةة  

َي طةةةةرى لةةةةةو شةةةة ةى دؤركةةةةاير ناوينةةةةا  شةةةةَيوىو   رة
بةسةةةةةةروبةرىة واتةةةةةة لةبةريةةةةةة  يةلنوةشةةةةةانةوةى    
سيسةةةة ما زةب ورةبةةةةت و دةةةةاودَيرى كؤيةآليةةةةةتا.   
دونكة ناكؤكا لةنَيوار كؤر و نوَييةكانةدا جيةاوازى   
نَيةةوار دوو عؤنةةار دةردةوةةا لةةة عؤنادةةةكانا  يكةةرو      

     يةةةةش  ةةةةة  -كةةةةارى سياسةةةةا. منونةكةةةةةى دؤركةةةةاير 
ةتةةةةة بةةةةةوردى رةووندةكاتةةةةةوة.  ايةةةةا يةسةةةةةلةى   ةالن

ياوبةنةةةةديا كؤيةآليةةةةةتا يةسةةةةةلةيةكا سةةةةةرةكيا   
 ةجنةةةداى كؤتاييةةةةكانا سةةةةدةى نؤزدةيةةةة  نةةةةبوو    
يةةةةةةروة  دةةةةةؤر  َيسةةةةة ا بةشةةةةةَيكة لةةةةةة  ةجنةةةةةداى     
كؤتاييةةةةةكانا سةةةةةدةى بيسةةةة ة ا  ايةةةةا بردنةةةةةوةى    
دميوكراتة ديةييةكار لةو ريتراندؤيةدا كة جةنةراا 

رَيكيخسةةةت يانةةةاى  ةةةةوة نيةةةة كةةةة  ةةةةوار  بينوشةةةية 
دةنطيار بةؤ  اشة  وونةوة داوة نةة  تؤلنةسةةندنةوةا     
واتةةةة  ةةةةوانيش يةةةةروة   يسةةةتانيةكانا سةةةةردةيا  
طرَي ةس ا "يانكةوا" رَيكةوتذة بةجؤرَي  زؤرَية  لةة   
وآلتةةةةار  ويَيةةةةةددةووازر  ةةةةةةوانيش وة   يسةةةةةتانيا  
             بوونايةةةةا  ايةةةا  َيمةةةة  ةةةاي  يت سةةةا درايةةةاتيكيا    
 ةةةةةو  ايديؤلؤجيانةةةةةى لةسةةةةةر بنةةةةةياى يةم نَيةةةةا   
دةةةةةينايةتا يةةةةةار وةةةةةةباتا رزطةةةةةاريا نيشةةةةة مانا     
             دايةةةةةزرابوورة سةةةةةرلةنو  لةةةةة  يكةةةةرى سياسةةةةيدا      
 ةةةةةةو  بىؤكانةةةةةة بةدىناكةينةةةةةةوة كةةةةةة بةةةةةا  لةةةةةة      
داد ةةةةةةروةرى و يةةةةةةكَي ا كؤيةآليةةةةةةتىو تةنانةةةةةةت   

 برايةتيش دةكةرا

 
 :(6)ةرةكانليربالَةكان و سودط

ليربالنةةةةةكار  رؤسةةةةةيةكا وةردةةةةةروانيار لةةةةة   
)ديدى بىيةارة  كؤنةكانةةوة بةؤ نوَييةةكار  ةثايةداة      
بةةةوةى يةولنيانةةدا رؤةةةا نيشةة مانتةروةريا تَيكةةةا   
بةرذةوةنةةةةديا تاكةكةسةةةةا بكةةةةةر.  ةةةةةوار بةتةةةةةنلا    

يار الى كؤنةكار  ةسةند نةبوو كةة  -دةيكا  ازادى
َيكةلنةةةةدةكردة يةةةةار شوناسةةةةا يةةةةرؤى و ياوآلتييةةةةار ت 

 ةةةةازادىو بةشةةةةداريكردنيار لةةةةةكاروبارى طشةةةة ىو    
بةرذةوةنةةةةةديا طشةةةةة يدا  َيكةوةطرَيةةةةةدةدا. بةةةةةةلنكو     
 َييانوابوو نابة ي مانةى بَيسنور ب ةوشةر  بةةيير   
اليةةةةةةةكيارم نةةةةةةة بةرذةوةنةةةةةةديا تاكةكةسةةةةةةىو نةةةةةةة   
سةةةروةريا ييةةةةيش. بةةةآل  بةطشةة ا  ةةةوار يةةةر لةةة   

رة يةردةةةةةةةا كؤنةكانةةةةةةةةوة نةةةةةةة يكرتر تةةةةةةةا تازةكةةةةةةةا
سوودطةرةكانة كة يةولنةدةدةر  اوَي ةةبوور بسةازَينذ    
لةةةةةةنَيوار بةرذةوةنةةةةةديا تاي ةةةةةةت و بةرذةوةنةةةةةديا    
طشةةة يداة زيةةةاتر لةةةة تازةكانةةةةوة نةةة يكرترة دةةةونكة     
بايةوَيكا زؤر سةنرتاا دةبةوشذ بةطةةرةار بةشةوَيذ   

 كايةرانيا تاكةكةسدا.
 ةةةةةةوةى يايةةةةةةى سةةةةةةرثة الى تؤكنَيةةةةةل  ةةةةةةو 

ة بة توَيثة سياسيةكانا دةبةوشةة وة  بايةوةية ك
 ةوةى طةشةى كؤيةلنطةةى يةةدةنا بةةرةو يةكسةانا     
تةةةةةنلا كَيشةةةةة كؤنةةةةةكانا رةتكردبَي ةةةةةوة بَيةةةةةةوةى  
رَيطةدارةى نوَيا  َيشكةشكردبة.  ةو  ةاي رؤسةؤ   
طوزارشةةت لةةة نيطةةةرانيا وةةؤى دةكةةا سةةةبارةت بةةة      
كةي ةروةةةةةةةييا ياوآلتيةةةةةةار لة اسةةةةةةت كاروبةةةةةةارى   

. بةةةةآل  ووَينةةةةرى تؤكنَيةةةل يةسةةة دةكا   نيشةةة مانيدا
نابةةةة زؤر  ةةةة لةسةةةةر  ةةةة  والنةةةة دابطةةةر ة دةةةونكة   
تؤكنَيةةةةل بة َيةةةةةةوانةى رؤسةةةةؤوةة بةةةةةردةوا  يةةةةا ا 
سروشةة ا دةكاتةةة بةلنطةةةم " ةةةو يرؤىةةةى كةةة دةبةةوو    
سروشت بكاتة سةرداوةى رة  ارة باشةةكاناة يةةر   
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ةر يةةةةا َيكا سروشةةةة يية كةةةةة  لةدايك وونةةةةةوة وةةةةاو 
زةيةر لةناوىناباة  ةو يا ةي بري ية بةسةردوونا 

لةةةةوةى يةةةةرؤى سةةةةةربةوؤيانة بةةةةثىو تةةةةةنلا لةةةةةكارة  
ياوبةشةةةكاندا  ةيوةنةةديا بةكةسةةانا تةةرةوة يةةةبةة  
يةروةيا دارةنوسةا وةؤى دياري كةا بةةو شةَيوةيةى      
وةةةةةةةؤى دةيةةةةةةةةو ". بةةةةةةةةآل   ةةةةةةةة  عسةةةةةةةةية نابةةةةةةةة 
بة اراسةةةة ةيةكا تاكطةرانةةةةة لَيك درَي ةةةةةوةة دةةةةونكة 

كؤيةلنطةةةةةةةةةكار نادةةةةةةةةاردةكا   ةةةةةةةةازادى تاكةكةةةةةةةةة 
 رنسةةةيتَيكا نةةةوَيا يةةةةكَي ا كؤيةآليةةةةتا لةةةةنَيوار     
 ةةةازادى تاكةكةةةة  و بةرذةوةنةةةديا دةسةةة ةجةيعا    
بسةةةازَينذ.  ةيةةةة  ةةةةو بىؤكةيةيةةةة كةةةة سةةةودطةرةكار 
باسةيدةكةرة يةردةةةندة بةةرطرى  ةةةوار لةة "جَيريةةا    
بن ةةةةةا "  ايرازَيكةةةةةة بةةةةةؤ   ةةةةةةوكردنا  ؤريةةةةةةكانا   

ىو سياسا كةة كايةةرانيا بةؤ    رَيكخس نا كؤيةآليةت
زؤرتريذ ذيارةى وةلن   ةرايةي َينة.  ةة  يةؤدؤزىة   
)تعةيل ةةة ياوشَيوةى  يؤدؤزيا  رؤيديةكانة كة لةة  
رؤذطةةارى  ةيرةؤيانةةدا  اسةةاو بةةؤ بةةازارة دَيننةةةوة بةةةو   
 َييةةةةى سةةةةرةتايةكة لةةةة سةةةةرةتاكانا دابينكردنةةةا   
 ةةة ة بة ةةةوةى يةةاورةاى  ةنارشيسةة ةكار بةةذ كةةة    

 ايشا بَيسنورى بةرذةوةنديا تاكةكة  دةكةر.س 
سةةةةوودطةرةكانيش وة  ليربالنيةةةةةكار نةةةةاكؤكا   
لةةةةةةةةنَيوار بةرذةوةنةةةةةةةديا تاكةكةةةةةةةة  و يةةةةةةةةكَي ا   
كؤيةآليةتيةةةدا نةةةابينذ. بةةةةلنكو  َييانوايةةةة يةكةةةةييار    
)بةرذةوةنةةةةديا تاكةكةةةةة   زايةةةةنرتيذ رَيطةيةةةةة بةةةةؤ    
يَينانةةةةةدى دووة  )يةةةةةكَي ا كؤيةآليةةةةةتا .  ةةةةةوار    

َيوةردانا "رَيةكةكانا تَيطةيشن لة يرؤى" بةؤ  دةس 
بةةةرةَيوةبردنا كاروبةةةارى كؤيةآليةةةتا رةتدةكانةةةةوةة   
دةةةةةونكة  َييانوايةةةةةة  ةةةةةةو رَيةةةةةةكانة دةيةةةةةارطىىو     
جياكةةارى دروسةة دةكةرة لةيةةةيار كاتةةدا  َييانوايةةة    
دةبةةةة رايةلنةةةةكانا ياوبةنةةةديا كؤيةآليةةةةتا   ةةةةوتر 

يةةةةةةتا بكةةةةةةر لةةةةةةو كؤيةلنطانةةةةةةدا كةةةةةة رةنطةةةةةة رؤة  

وؤ ةرسةةة ا بةسةةةةرياندا زالن ةةةةة لةةةةكاتَيكا واشةةةدا  
دةبةةةةة دؤوةكةةةةة دارةسةةةةةربكر  بةةةةةوةى رَيةةةة  لةةةةة     
كايةرانيا وةلنكانا تر بطىدر و كار بؤ يَينانةديا 
بكةةةةةةةةر . بةةةةةةةةةآل  سةةةةةةةةةربارى ن يكايةةةةةةةةةتييار لةةةةةةةةة 
بىكردنةوةداة والنةكانا جيةاوازى لةةنَيوار  ةةو دوو    

َيكةةوةطوثار.  عوتاخبانةيةدا زؤرترة لةة والنةةكانا    
سةةةةةودطةرةكارة لةسةةةةةةرو يةيووشةةةةةيانةوةو جةةةةةؤر    
س يورات ييلة تاكةكةة  و  ةازادىو داوكاريةةكانا    
تاكةكة  دةكةنة كرؤكا شةيكردنةوةكةيار.  ةةوارة   
بةةةةةة   َييةةةةةةة لةةةةةةرةووى  ةةةةةةوةى كاييةةةةةار باشةةةةةرتةة      
بةراوردناكةةةر لةةةنَيوار يَيةة ى كؤيةآليةةةتا دةةاال  و    

ا  ةةابورىو  سيسةة ما سياسةةاة يةةار لةةةنَيوار دؤوةة    
دؤوا دايودةزطاكار. بةةآل   ةوانةةى بةة ليربالنيةةكار     
ناسراورة بة َيةةوانةوةة  ةو بةراوردو جياكاريية تا 
 ةو ةةةةرةى  ةسةةةةنددةكةر. لةكاتَيكةةةدا سةةةودطةرةكار  
با  لة وؤشةطوزةرانىو يَيمنةا دةكةةرة ليربالنةةكار     
يةةةيوو كؤششةةةكار تةرواندةكةةةر بةةؤ و يةةةتكردنا  

بةةةؤ سةةةةربةوؤيا كايةةةةى طشةةة ا   ةةةةعة.  ةةةةوار كةةةار
ا لة اسةت يةةواو ارةزوو و   دةكةر لة َيناو  اراس نيد

نديية تاي ةتةكارة  اراسة نا  ازاديةةكانيش   بةرذةوة
الى  ةةةةوار لةرةَيطةةةةى   ةةةةوكردنا دايودةزطاكانةةةةوة 
دابيندةبةة يةروةيا  اراسة نا  ةازاديا كةيينةةكار    
لةةةةةة سةةةةة ة  و ديك اتؤريةةةةةةتا زؤرينةةةةةة. يةربؤيةةةةةةة     

لنةةةةةكار بانطةةةةةوازيار بةةةةؤ كؤيةةةةارى  ؤليطارشةةةةا ليربا
دةكةةردة بةةةآل  يَينةةدةى نةةةبرد لةةة سةةةردةيا كؤيةةارى 

  ةرةنسيا سَييةيدا بووة نوو ةويةتا كؤيارى.
ليربالنةةةةةةةةكار زؤر لةةةةةةةة ييةةةةةةة ة كؤيةآليةتييةةةةةةةة    
دةةةاالكةكار دةترسةةةذة  ةةةةو ترسةةةةيار وايةةةار لَيةةةدةكا 

بطةةةرةَيذ بةةؤ سةةةعايطىكردنا    ابةشةةوَيذ  رنسةةيتَيكد 
  كةةةة جَيطةةةةى  ةةةايذ بطرَي ةةةةوة. يةردةةةةندة  ة سةةةسي

 ةوار دذى  ايذ و  ياوانا  اينوة بةآل  لة زةينياندا 
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ووليايةكا شاراوة يةية بؤ طةرةار بةدواى رةوتَيكةا  
سيس ماتي  و  ةعةنييدا كة وة  ياساطةلَي  تاكةةكار  
يان ةةةةةةدا بةةةةةةة َيا ةةةةةةةوكما  ةةةةةةةعة رة  اربكةةةةةةةر و    

ى  ةةةةةةةو بةرذةوةنةةةةةةديا وؤشةةةةةةيار بكةنةةةةةةة  اشةةةةةةكؤ
دةزطايانةةةةةةى كةةةةةة رةوتةةةةةا طشةةةةة ا رَيكدةوةةةةةةر و     
دةيانتةةةةةةةةةةةةةارَي ر. يةردةةةةةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةةةةةوودطةرةكانةة  
بة َيةةةةةةةةةةةةةوانةوةة زيةةةةةةةةةةةاتر يةةةةةةةةةةةةيةيار بةةةةةةةةةةةةالى    
نوَينةرايةةةتيكردنا بةرذةوةنديةكانةةدا يةيةةة. دةكةةر  
 راوانيةةةةا نتةةةةوزى  ةةةةةوار لةةةةة بةةةةةري انياى يةةةةةزرة     
بةبةةةةراورد لةطةةةةا  ةرةنسةةةادا كةةةة توَيةةةثى سياسةةةا    

ثى كؤيةآليةةتاة تة سةىبكةيذ بةةوةى    زياترة تا توَية 
كة كةارى سةةنديكايا ودميوكراسةيةتا  يشةسةازى     
لةةةةةةةة سةةةةةةةةردةيَيكا كةةةةةةةؤنرتةوة لةةةةةةةة  ينطة ةةةةةةةةراوة  
طةشةيكردووة.  يكرى ليربالنا بالنا كَيشةاوة بةسةةر   
شةةةَيوازى بىكردنةةةةوةى زؤرَيةةة  )لةةةة بىيةةةارار ة لةةةة      
يؤبسةةةوة تةةا سةة يوارت ييةةلة يةةةروةيا الى بنيةةايو   

يةةشة بةةةآل   يكةةرى سةةودطةرى -ر و تؤكنَيةةلكؤنسةة ا
 ةةةو  يكةةرة بةةوو كةةة وةةؤى لةةة سةةةدةى نؤزدةيةةةيا        
سةةةةةريايةداراندا سةةةةة اندة يةةةةةروةيا لةطةةةةةا ؤلنتةةةةى  
سةةةةةة َيت )دةولنةةةةةةةتا وؤشةةةةةةطوزةرانا  لةسةةةةةةةدةى    
بيسةةة ةيدا. بةةةةآل  كةةةةلَينا نَيةةةوار  ةةةةو دوو رةوتةةةة      
 يكرييةةة يةييشةةة كةةةلَينَيكا روور و  اشةةكرا نيةةةة     

النةشةةة وا لةةة "جةةؤر سةة يوارت ييةةل" دةكةةا يةر ةةة  و
لةية  كاتدا بىيةارَيكا  رة يكةرو كةورتتيكريش بةةة     
دونكة  ين ماى بؤ يةردوو رةوتةكة يةية. بةآل   ةو 
كةلَينةةة  ةةراوانرت بةةوو )دوو رةوتةكةةة زيةةاتر لةيةكةةدى  
دووركةوتنةةةةةوة ة دةةةةونكة ليربالنةةةةةكار برةوايةةةةار بةةةةة   

تا  ةةةةو سةةةةربةوؤيا كايةةةةى سياسةةةا و يةركةزيةةةة  
كايةيةةة يةيةةةة يةردةةا سةةودطةرةكانة بةرذةوةنةةدىو   
جَي ةةةةةةجَيكردنا داواكارييةةةةةة تاي ةتةةةةةةكار دةكةنةةةةةة 
 اشةةةةكؤى  ةةةةةو كايةيةةةةة. واتةةةةة ليربالنةةةةةكار لةطةةةةةا     

سيسةةة ايدا دةوةسةةةنة بةةةةآل  سةةةودطةرةكار لةطةةةةا    
يَيةة ة دةةاالكةكاندار. يةربؤيةةة  ةةاي  ةةةوةى  يكةةرى   

و ةةةةردووى ليربالنةةةا وزةو توانةةةاى وةةةؤى لةسةةةةر دار 
سيسةةةةة ما سؤشياليسةةةةة اة ض جةةةةةاى كؤيةةةةةؤني  ة    
بةدةس لَينايةوةة كةوتة بىكردنةوة دةربارةى رؤلنةا  

دميوكراتةةةكار وة  -ب اوتةةة كؤيةآليةةةتىو سؤشةةيا  
بةشةةَي  لةةة كةةؤرو  )نصةةاب ى سياسةةا.  ةيةةة بةةووة     
يانايةة  لةة ياناكةانا داد ةةروةريا كؤيةآليةةةتا الى     

كةةةآلوى بكةةر  جةةؤر راولنةة  )كاتةةة  رسةةيا م دةةؤر تَي
لةةةنَيوار  ةةازادى تاكةكةةة  و  رؤسةةةى يةكخسةة نا   
كؤيةآليةةةةةةةتا كةةةةةةة يةييشةةةةةةةة لةةةةةةةذَير يةرةةشةةةةةةةةى    
نايةكسةةةةانيدايةا جةةةةؤر راولنةةةة  لةةةةة بةشةةةةا دووةيةةةةا 
نوسةةةنةكةيدا دةربةةةارةى ) رنسةةةيتا دووة   وةآليةةةا 
 ة   رسيارةى وؤى دةداتةوةو  َييوايةم  ازادىة كة 

 َي ة  اشكؤى  ةطةرى نايةكسانا دةواتةوةة دةبة ب
 رؤسةةةةى باشةةةكردنا طةةةوزةرانا يةةةةذارار.  ةيةةةةي  
 اسةةةةةةةاوى  ةةةةةةةةوة دةدا كةةةةةةةة دةةةةةةةؤر  َيشةةةةةةةكةوتنا 
دةيودةزطاى  يشةةوةرةكار بووةيةؤى كةلنةكةةبوونا    
سةةةةةرياية لةدةسةةةة ا دةةةةينَيكا سةةةةةركردةداة بةةةةةآل  
لةيةةةةيار كاتةةةدا بووةيةةةؤى بةرزبوونةةةةوةى  اسةةة ا     
بةريةةةة  و باشةةة وونا دارةنوسةةةا كرَيطرتةةةةكار كةةةة  
لة ةةى وةوارةوةى  ةةبةنديةكةةدا بةوور. سياسةةتا     
نروةةةا بةةةاآلى  ةةةؤردياة يَيمايةكةةةة بةةةؤ  ةةةة  دؤوةةةة.    
بةةةةةةةةةرؤرة  َيمةةةةةةةةة لةةةةةةةةةو عسةةةةةةةةةيةى يؤن سةةةةةةةةكيؤ  
دوورناكةوينةةةةةوة كةةةةة دةيكاتةةةةة دةسةةةةتَيكا ك َي ةةةةا 
)رؤةا ياساكار م "يةبةس ر لة وشةى داكةووازى 
) ةزيةةت  لة كؤياردا وؤشةويس ا نيش مانةة واتة 

يسةةةة ا يةكسةةةةانا )... . يةربؤيةةةةة  ةةةةةوينا  وؤشةو
نيشةةةةةة مار و يةكسةةةةةةانير ناونةةةةةةاوة دةةةةةةاكةووازيا    

 سياسا".
  ة  بةيةكطةيش نة لةنَيوار بةرذةوةنديا تا  و 
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بةذةوةندى دةس ةجةيعيداة  ة  تَيكةآلوييةة لةةنَيوار   
 ةةازادىو يةكسةةانيدا  ين مةةاى بةةؤ زةينةةةتا يةةؤدَيرر   

ري ةةةةة يةيةةةةةو ناكؤكةةةةة لةطةةةةةا بةةةةةرطريكردر لةةةةة نة    
 ةةالنؤزكردنا يةسةة ةوةرياة  ؤرطةةاناة بةةؤ  ءكؤنةةةكار

يَيةثو بةةةو جةؤرةى  ةديؤنةةد بةؤر  دذى  ىادةطةةةريا    
شؤرةشةةةا  ةرةنسةةةا باسةةةيكرد. بةةةةآل  زؤر سةةةةو ة     
سةةيتةتا دميةةوكراتا خبةينةةة اا دؤوةكةةةة دةةونكة     
يةةةةيوو شةةة َي  ةةوالنةةةةى  ةةةةو رؤةةةةة نيشةةة مانيية      
دةكةةةةةةةر  كةةةةةةةة دةسةةةةةةة ةبثَيرة سةةةةةةةةركردايةتيةكار    

وَينةرايةتيدةكةةةةةر لةةةةة َيناو سةةةةنورداركردنا  ةةةةةو    ن
دةرةثاية نةووازراوانةى كة لة  ازادى دةكةونةوة. 
 ةيةةةةةةة  ةلسةةةةةةة ةى  ةوانةيةةةةةةة كةةةةةةة برةوايةةةةةةار بةةةةةةة     
وؤشةويس ا يرؤى يةيةة بطرة  ةلسةة ةى  ةوانةيةة   
كةةةة وةةةةريكا  رؤذةسةةةازيذة بةةةةآل   َيمةةةة نةةةةاتوانو      

دةيذة يينرى  ؤرد بةة كةسةَيكا دميةوكرات لةعةلنةي ة    
دةةونكة لةةةكاتا رَيتَيةةوانا برسةةَي يدا كةةة كرَيكةةارانا   
ديرتؤيت لة عةيرانة طةورةكةدا رَيكياخنسةتة  يكةرو   
بؤدةةوونةكانا زؤر دوور بةةوور لةةة دميوكراسةةييةوة.   
 ةلن ةتةةة بةرزكردنةةةةوةى كةةر  بةرةَيثةيةةةةكا زؤرة لةةةة   
وآلتَيكةةةةدا كةةةةة سةةةةةربارى كؤدةةةةا بةلَيشةةةةاو بةةةةؤىة     

بوو بةيةبةسةةةةةة ا  َيويسةةةةةة ا بةةةةةةة كرَيكةةةةةةارار يةةةةةةة  
بووذاندنةةةوةى..ة سةةةركةوتنا رةوتةةا  يشةسةةازيا   
دةروسةةةةةةت نةةةةةةة  دميوكراسةةةةةةا. لَيةةةةةةرةدا رةونةةةةةةة  
 اراسةة ةى  يكةةرى ليربالنةةا لةةة سةةةدةى نؤزدةيةيةةدا     
دةكر .  ايا يرؤى دةؤر دةتوانةة عسةةبكا دةربةارةى     
دةسةآلتا طة ة يار دةربارةى  ازادى لةيةلن ةثاردنا  

وةةةؤالدار لةةةة سةةة ةيا   ةريانرةةوايانةةةدا بةيةبةسةةة ا  
زؤرينةةةةو  َيشةةةَيةكاريةكانا سةةةةروةرى ييةةةةةاة كةةةة    
رةنطةةةةةة ب َي ةةةةةةيؤى ياتنةسةةةةةةركارى سيسةةةةة مَيكا   
دةسةةةةآلتطةرا   ايةةةا دةكةةةر   اراسةةة نا  ازاديةةةةكار  
بةتةةةواوى بسةةتَيرينة  ةةةو عا ويةةثدانا يةةار رؤةةةا  

نيش مانتةروةرى كة الى دينة رؤشنطةرةكار يةيةا 
دةطةيشةةةةت كةةةةة بؤدةةةةا    ةلن ةتةةةةة تؤكنَيةةةةل لةةةةةوة تيَ  

 يدرالنيية  ةيريكيةكار شكس يار وةوارد لةكاتَيكةدا   
 ةةةو كةسةةَيكا ن يكيةةار بةةوو.  ايةةا لةةةدواى شؤرةشةةا   

ةوة دةكةةةرا شةةةة َي  لةةةةة  ةعآلنيةةةةةتا ليربالنيةةةةا  1848
"طي ؤ" مبَينَي ةوةا  ايةا لةةوودى بةةري انياى يةةزر     
ة بةةةةةةا كةةةةةةار دانةيةةةةةةةزرا بةةةةةةؤ بةةةةةةةرةنطاريا  ةةةةةةةو   

ارةى كةةةةة لةاليةةةةةر )ويطةةةة و دميوكراسةةةةيةتة سةةةةنورد
تةةةؤرَي   ورايةةةةرةووا  ايةةةا  ةةةةوة يَيةةة ى داووازىةةةو      
ياوي وونة كرَيكاريةةكار نةةبوو كةة دةرطةاى واآلكةرد      
لةبةةةةةردة  دميوكراسةةةةيا  يشةسةةةةازيا ب وتنةةةةةوةى 

دميوكراتةةةدا كةةةة لةةةة كيشةةةوةرى  ةةةةورو ا  -سؤشةةةيا 
سةةةةريلةلنداا يَيةةة ى يةةة رة ليةةةربااو سةةةوودطةرةكار     

رانةةة  رسةةا يةةاوآلتي وورة وة   لةوةدايةةة كةةة  ةةةو ي  
 رسةةَي  كةةة بىؤكةةةى كؤيةةارىوازى بةةةرطرىةَيكردة    
دةوةنةةة اا  رسةةا سةةنورداركردنا دةسةةةآلت. بةةةآل  
ليةةةةربااو كؤيارىوازةكةةةةار بةتوانةةةةا بةةةةوور لةةةةةوةى   
تيؤرةيةكا كاية دةربارةى دميوكراسا طةآللنةبكةرة 
دةةةةةةةةةونكة  ةةةةةةةةةةوار ةسةةةةةةةةةابيار نةةةةةةةةةةكردبوو بةةةةةةةةةؤ  

بةرذةوةنةةةةةديا زؤرينةةةةةةة يةةةةةار   نوَينةرايةةةةةةتيكردنا 
 ةةةةةةوانيش يةةةةةةروة  سةةةةةوودطةرةكار بةشةةةةةَيوةيةكة  
 ةةابوريا بةرتةسةة   ةةةو ةسةةابةيار كردبةةوو. دةةونكة  
زؤر  اسانة يرؤى   ةنا بةؤ ديدوبؤدةوونةكانا  ةةوار    
بةةةر  بةيةبةسةة ا  اسةةاويَينانةوة بةةؤ سةةةركةوتنا    
سيسةة مة دةسةةةآلتطةرةكار لةةةو دةةركةيةوة كةةة  ةةةو    

ية باشةةةةكردنا بةةةةارودؤوا  سيسةةةة مانة دةسةةةة ياندا 
ذيةةانا وةةةلن .  ايةةا ياوةيةةةكا درَيةةثة بة اسةةاوَيكا      
لةرؤرةة با  لة يؤركا دميةوكراتيا رذَيمةا  يةدا    
كاسةةةرتؤ نةةةةدةكراة بة اسةةةاوى  ةةةةوةى كةةةة  اسةةة ا      
ووَينةةةدر و و يةةةةتطوزاريا تةندروسةةة ا لةةةة كوبةةةا     
بةرزكردؤتةوةا لة واععدا دةرةثايَيكا لةرؤرة زؤر 



 64 
 

SARDAM  No. 46   2006 
 

  نابَي ة  اساو بؤ عسةكردر سةبارةت  ؤزةتينةة بةآل
بةة دميوكراسةةا لةةة سةياعا  َيناسةةةكردنا رذَيمَيكةةدا   
كة نة  دةسةآلتطةرىة بةةلنكو تؤتالي ةاري يا وةؤىة    

 لةكة  ناشارَي ةوة.
لة ناوةرةاس ا سةدةى نؤزدةيةيةةوة سةةردةيا   
ليربالنيةةة   كؤتاييلةةةاتووةة لةةةةو كاتةةةةوةى كةةةة يَيةةة ة     

ار و لةاليةةةةةر كايةةةةةى  كارطةةةةةرة ييةةيةةةةةكار سةةةةازكر 
 يشةسازييةوة لة دةوروبةرى شارةكار ورةكرانةوةو 
كةلنةكةةةكرارة  ةةةو  رؤسةةةيةى كةةة لةةة كؤتاييةةةكانا      
سةدةى نؤزدةيةيداو لةة دةةند وآلتَيكةداة بةتاي ةةتا     
لةةة  ةةةلنمانياو  ةةةيريكيا زؤر بةةةوَيرايا بةرةَيوةدةةوو.   
طةةةةر  ةةةة  يةةةةيوو شةةة ة نةبووبَي ةةةة يةةةؤى لةةةةنابردنا  

ربالناة  ةوا واععا يَيثوويا  ةةوةى سةة اند   ي رى لي
كةةةةةةةة بايةةةةةةةةوا زيةةةةةةةاتر بةةةةةةةة نوَينةرايةةةةةةةةتيكردنا     

 بةرذةوةنديةكانا زؤرينة بدر .
 
 

 :ثةراويَزةكان
(1  Libertatis splendor    لةةةة دةعةكةةةةدا بةةةة التينةةةا

 ياتووةة واتةم  ازادبوونا بةرجةس ة.
(2  Syllabus    بري يةة لةةة ليسةة ا  ةةو شةة ة ياسةةار و
 ةى كة بةرةاى  ؤث دةبة بةرةنطارى بكرَيذ.بىؤكان

(3  Whigs وTories   بةةةة ينطةي ى واتةةةةم  ةنةةةدايانا
دوو  ارتا بةري اناة يةكةييار لةطةا ريتؤريدا بةوو )كةة   
 ةةاي جةةةنط بةةووة  ةةارتا  ةةازادىوازار ة دووةييشةةيار     
لةدذى ريتؤر   ش طىيا لة دةسةآلتا شانشينا دةكةرد  

 تر   ارتا  ارَي طارار .) ةوةى كة  ةيرةؤ  َييدةو
(4  Homo hierarchicus, homo acqualis  لةةةةةة

دةعةكةةةةةدا بةةةةةالتينا يةةةةاتووةة واتةةةةةم يةةةةرؤى بةةةةةطوَيرةى   
  ةةبةندىو يرؤى بةطوَيرةى يةكسانا.

  واتة زؤرينةو كةيينةة لة دةعةكةدا بة ينطةي ى 5)
 ياتووة.
  Utilitarianism مبببباملض اة   بببب   سةةةةوودطةرى )6)

ةلسةةة يية  ةيةةسةةو ا  ينطةيةة ى جَيريةةا   رَيةةةكةيةكا  
  بةةةةةةة يةكةةةةةةةيو دايةزرَينةةةةةةةرى   1832-1748بن ةةةةةةا  )

دادةنر و ن يكايةتا لةطةا ليربالني يدا يةيةة يةردةةندة  
 االر تؤريذ لة  نوسينةيدا جياكاريا لةنَيوانياندا دةكةا.  

 )و.  
 
 

 سةرضاوة
آالن تورين، ماملي الدميوق اطيب   كمبا اثري يب        

، بببب:  س  ار 1اثقليببب :  س كقبببن قطيقبببي:  ضببباا ا  
 :  120-105، ص1995القاقي،
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 ئيسالم و مؤدَيرنةي سياسي
 
 

 مؤريس باريية
  لة فارسييةوة: ئارانلة فارسييةوة: ئاران

 
 
 

وةك بينيمان دةمَيك نية مؤدَيرنةي سياسي لة 
رؤذئاوادا دةركةوتووة. لةم نةخشةيةشدا مؤدَيرنةي 
سياسي بة هةنطاوي هَيواش دةضووة ثَيشَي و 
تةنانةت هةندَيكجار دةطةِرايةوة بؤ دواوة كة بة 

شَيوةكاني تؤتاليتاريزم بة  تايبةتي دةبَيت
 دةرئةجنامةكاني ئةم طةِرانةوانة دابنَيني.

هةنوكة دةبَيت بثرسني ئايا دةكرَيت باسي 
ئامادةبووني مؤدَيرنةي سياسي لة جيهاني 
ئيسالميدا بكةين و ئايا ئيسالم بةرَيطرَيكي 
هةميشةيي لةبةردةم مؤدَيرنةي سياسيدا 

تة ئيسالميةكان دةذمَيرَيت؟ لةمِروةوة بارودؤخي وال
لةبةر دوو هؤي تايبةت شاياني لَيكؤَلينةوةية: 
يةكةميان طرنطي هؤكاري دينة لةم واَلتانةدا و 
لةاليةكي ديةوة طةشةكردن و ثةرةسةندني 
ئيسالميزم. لةاليةكةوة لةم واَلتانةدا دين دةورَيكي 
ضارةنوسسازي لة دةستنيشانكردني شوناسي 

كي تةنطاوتةنطي نةتةوةييدا هةية و ثةيوةندية

بةدةوَلةتةوة هةية. لَيرةوة ئيسالم رةطةزَيكي 
سةرةكي ثَيكةوةبووني نةتةوةيي ثَيكدةهَييَن و 
بةشَيوةيةكي طشيت ديين فةرمي دةوَلةتة. هةنوكة 
دةبَيت لة خؤمان بثرسني بةسةرجندان لةم 
هةلومةرجة، ئايا بةديهاتين مؤدَيرنةي سياسي لة 

؟ وةالمي ئةم ثرسيارة جيهاني ئيسالميدا، مومكينة
دةطات بة نةبووني تةواوي مؤدَيرنةي سياسي لة 
جيهاني ئيسالميدا. لةاليةكي ديةوة لة دوو دةيةي 

ندني ئيسالميزم لة ةدوايي بةدواوة، شايةتي ثةرةس
هةندَيك واَلتاني ئيسالميداين و وةك بينيمان ئةم 
بزوتنةوةية دةيةوَيت سةر لة نوَي طرنطي ئيسالم لة 

ي سياسي و كؤمةاليةتيدا بذَينَيتةوة، ذيان
لةثَيشبووني ياسا ئيسالميةكان بةرثا بكات و 
تةنانةت دةوَلةتَيكي ئيسالمي بةرثا بكات. 
ئاشكراية بؤ تَيطةيشنت لةم دياردة سةرسوِرهَينةرة 
دةبَيت سةرةتا بةوردي تاوتوَيي ثةيوةندي بة 
        مؤدَيرنةي سياسيةوة بكةين. هةوَلَيكي 
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ضةشنة ئةطةري ثيشانداني ناسازطاري لةم
جةوهةري مؤدَيرنةي سياسي لةطةَل ئيسالميزمدا 

 ثَيشكةش دةكات.
 
 

(1) 

 نةبووني مؤديَرنةي سياسي
 لة جيهاني ئيسالميدا

دةزانني مؤدَيرنةي سياسي لة سةدةي 
 ءلة رؤذئاوادا طةشة و ثةرةيسةند هةذدةهةمدا تةنها

دةرنةكةوت و لة هةمانكاتدا لة جيهاني ئيسالميدا 
لة ئةجنامدا لةم بةشةي جيهاندا بووني نةبوو. ئةم 
جياوازية، مَيذووي جياوازي ئةم دوو مةسةلةية بة 
باشي دةردةخات. لة ِراستيدا جيهاني ئيسالم لة 
دوو سةدةي رابردودا طؤِرانَيكي وةك طؤِراني 
 رؤذئاواي بةسةردا نةهاتووة و بة تايبةتي نة

ا دةركةوت و نة جيابونةوةي ثاناييةد متاكباوةِري لة
دةوَلةت و كؤمةَلطاي تيا روودا. هةرضةندة لة 
رابردودا شَيوة سياسية جياوازةكاني جيهاني 

لةطةَل  –ثاشايةتي يان ئيمثراتؤِرةكان  –ئيسالم 
دةوَلةتة ثَيش مؤدَيرنةكاني رؤذئاوادا طوجناوبوون، 
بةالم ناكرَيت دةوَلةتة كؤماريةكاني ئَيستاي ئةم 

انة، بة دةوَلةتي مؤدَيرن بزانرَيت و جطة جيه
لةمةش كؤمةَلطاي مةدةني لةم واَلتانةدا بة ثَيي 
ثَيويست طةشةي نةكردووة و خاوةن ئازاديةكي 
راستةقينة نية. لَيرةوة دةكرَيت بطوترَيت جيهاني 
ئيسالم نائاشناية بة مؤدَيرنةي سياسي )بةو 

 مانايةي ئَيمة مةبةستمانة(.
بارودؤخة لةناو خودي  دةكرَي هؤي ئةم

ئيسالمدا بدؤزينةوة، ضونكة ديين ئيسالم بة 
توندي طرنطي بة اليةنة كؤمةاليةتيةكةي دةدات. لة 
راستيدا باوةِردار بة ِراطةياندني باوةِري بة ئيسالم، 

دةضَيتة ناو نةتةوةيي ئيسالميةوة، نةتةوةيةك كة 
سةروترة لةو و هةموو ذياني دةستنيشان دةكات. 

وةية ئينتيماي ئةو بؤ نةتةوة لة ضارةنوسي بةمشَي
تاكانةيي خؤي طرنطرت دةردةكةوَيت و ناكرَي 
خبرَيتة ذَير طومان و دودَليةوة. رَيك لةبةرئةمةية كة 
موسَلمان نةدةتوانَيت دةست لة باوةِري خؤي 
هةَلطرَيت و نة دةتوانَيت دينَيكي دي هةَلبذَيرَيت. 

ي باوةِري خؤيدا ئةطةر ضي بِرواداري لة راطةياندن
بة ئيسالم ئازادة، بةالم ثاش ئيسالمبوون ناتوانَيت 
دةست لة ثةميانةكةي خؤي هةَلطرَيت، ضونكة 
كارَيكي لةمضةشنة بةئةجنامداني طوناهَيكي طةورة 
بةرامبةر بة خودا و بةرامبةر بة نةتةوة، دةذمَيرَيت و 
لَيرةوة ئةجنامداني طوناهَيكي لةمضةشنة سزايةكي 

هةية، ضونكة سزاداني هةَلطةِراوة، مةرطة و توندي 
لةبةرئةوةي ئةو خواوةندي رةدكردؤتةوة. نةتةوةش 
ئةو لة خؤي دةردةكات. لَيرةوة ئةطةرضي رووكردنة 
ئيسالم كارَيكي ئازادة، بةالم موسَلمانان ناتوانن لة 
ديين خؤيان هةَلطةِرَينةوة و لةمِروةوة خاوةن 

ا كورت ئةبنةوة بؤ ئازادي شةخسي نني و لة راستيد
ئةنداماني نةتةوةيةك كة ضيدي ناتوانن وازي 
لَيبَينن. ئةم بنةما سةرةكية كة بة درَيذايي 
سةدةكاني رابردوو بة شوناسي ئيسالم دةذمَيررا، 
بةم دواييانة لة مةسةلةكةي سةملان روشديدا 
بةكارهَيناني خؤي ثيشاندا. بةو مانايةي كة 

هةنوكةش دةتوانَيت كفركردن و هةَلطةِرانةوة تا 
حوكمي مردن بة دواي خؤيدا بهَينَيت. هةرضةندة 
هةَلوَيستَيكي لةمضةشنة بة قابيلي قبوَل نازانرَيت، 

 بةالم ثةيِرةوي لة لؤذيكَيكي قوَل دةكات.
ديارة ئةم هةَلوَيست وةرطرتنة تايبةت بة 
ئيسالم نية و دةكرَي لة هةموو دينة طةورةكاندا كة 

لةسةر رةهةندة بةجديةتةوة جةخت 
كؤمةاليةتيةكةيان دةكةن و دةيانةوَيت رَينمايي 
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كؤي ذياني ثةيِرةواني خؤيان بكةن، بدؤزينةوة. 
لةوانة و بةتايبةتي ئةم هةَلوَيست وةرطرتنة لة 
مةسيحيةتدا )بة تايبةتي  لة سةدةكاني 
ناوةِراستدا( بة هةمان دةرئةجنامةوة، هةبووة. لةو 

افران و هةَلطةِراوةكاني سةردةمةدا ئةنطزيسَيؤن ك
مةحكوم دةكرد و بؤ لة سَيدارةدان، دةسثاردن بة 
دةسةاَلتي زةميين. بريخستنةوةي ئةم خاَلة بَيبايةخ 
نية كة تةنانةت تؤماس ئةكويناسيش رةوايةتي 
بةمكارة داوة. لة مةسيحيةتيشدا وةك ئيسالم تاك 
ملكةضي نةتةوةيي دينية و لة ثَيناويدا قورباني 

بةالم ئةطةر ئةم هةلومةرجة لة مةسيحيةتدا  دةكرَي.
ض لة رووي زةمةني و ض لة رووي شوَينةوة، 
سنوردارمايةوة، ئةوا لة ئيسالمدا طشتطرييةكي 
زياتري هةبوو.بة ثَيضةوانةي رؤذئاواي مةسيحيةوة، 
لةمِروةوة طؤِرانَيكي ئةوتؤي قبوَلنةكرد و لة 
 ئةجنامدا لة ثَيشبوون و طرنطرت بووني كؤمةَل

بةسةر تاكدا، ثارَيزرا و ئةم راستيةش رَيطةي لة 
ثةيدابووني تاكباوةِري كة بؤ مؤدَيرنةي سياسي 

 ثَيويستة، طرت.
جطة لةمة دةبَيت سةرنج لةوة بدرَيت كة 
هةرضةندة ئيسالم مةسةلةي رؤحي لة مةسةلةي 
دنيايي جياكردؤتةوة، بةالم مةسةلةي ديين لة 

. ديين ئيسالم مةسةلةي سياسي بة جيا نازانَيت
خاوةن كؤمةَلَيك ناضاري كؤمةاليةتي و سياسية و 
بة ثَيي فؤرمي كالسيكي، هةم دينة و هةم دةوَلةت. 
لة ئةجنامدا نةتةوةي ديين دةيةوَيت بةسةر 
ثَيكةوةبووني سياسيدا بطوجنَيت. ئاشكراية 
ملكةضي تاك بؤ نةتةوةي ديين بةشَيوةيةكي 

ري تاك لة سروشيت دةبَيتة هؤي فةرمانبةردا
ثَيكةوةبووني سياسي. بة دةربِرينَيكي دي لة 
ثَيشبووني و بااَلتربووني كؤمةَل بةسةر تاكدا هةم 
لة بواري سياسيدا دةردةكةوَيت و هةم لة بواري 

دينيدا. تاكةكةس لةم هةلومةرجةدا ناتوانَيت 
سةربةخؤ بَيت لة نةتةوةو كؤمةَل و ئةم نةتوانينةش 

 سي دةطرَيت.رَيطة لة مؤدَيرنةي سيا
لةطةَل هةموو ئةمانةشدا طةرضي ئيسالم 
دةوري لة رَيطةطرتن لة مؤدَيرنةي سياسيدا هةبوو، 
بةالم دةورَيكي ضارةنوسسازانةي نةبوو. لَيرةوة 
دةبَيت هؤكارة قوَلةكاني هةلومةرجَيكي لةم ضةشنة 
لة جَيطةيةكي ديدا بدؤزينةوة. لة راستيدا ئةطةرضي 

ةسيحيةتدا )بة تايبةتي لة نَيوان ئيسالم و م
مةزهةبي كاسؤليك( سةبارةت بة ثةيوةنديةكاني تاك 
و نةتةوة جياوازيةكي ئةوتؤ نية، بةالم نابَيت 
ئةوةمان لةبري بضَيت كة طؤِراني والتة ئيسالميةكان 
وةك طؤِراني والتة مةسيحيةكان نةبووة. 
جياوازيةكي لةم ضةشنة زؤرتر دةطةِرَيتةوة بؤ 

سياسي و ثةيوةنديةكاني دين  –يةتي كؤمةال يفةزا
بةم فةزايةوة، نةك بؤ خودي دين. لَيرةوة دةبَيت 
تاوتوَيي خةسَلةتي دةوَلةت لة جيهاني ئيسالم و 
ثةيوةنديةكاني دةوَلةت بة ئيسالمةوة بكةين و 
لةمِروةشةوة دةكرَيت بةراوردكردني بةرؤذئاواي 

 مةسيحي، سةرةدةزويةكمان بداتَي.
 ءةناوياندا باَلوبؤوةمةسيحيةت ل ئةو واَلتانةي

طةشةي تياكرد، بةشَيوةيةكي طشيت بةدوو دةزطاي 
جيايي سياسي و ديين دةناسرانةوة و هةريةك لةم 
دةزطايانة توانا و سروشت و مةرجةعيةت و ياسايي 
تايبةتي خؤيان هةبوو. لة نَيوان دةزطاي سياسي و 
دةزطاي دينيدا نةك جيابونةوة، بةَلكو جياوازي 

ةبينرا و ثةيوةنديان هةندَيكجار شَيوةي هاوكاري د
تةنطاوتةنط و هةندَيكجار شَيوةي ملمالنَيي 
ئاشكراي بةخؤيةوة دةطرت. لَيرةوة ئةطةرضي 
بواري دنيايي بةشَيوةيةكي طشيت ثةيِرةوي لة 
دةزطاي ديين دةكرد، بةالم ئةوةي كة طرنطة بووني 
دوو دةزطاي جياواز بوو كة هةريةكةيان 



 68 
 

SARDAM  No. 46   2006 
 

ةخؤييةكي تايبةتيان هةبوو. لةمِروةوة دةزطاي سةرب
سياسي دةيتواني تايبةمتةندي خؤي بثارَيزَي و لة 
دين دوركةوَيتةوة و جطة لةمةش تةنانةت دةيتواني 
بَي هاوكاري دين و بَي ثشتيواني دين، تةنها بة 
ثشتبةسنت بة خؤي بذي. دينيش دةزطاي تايبةت 

دينيش بة خؤي، واتة كةنيسةي هةبوو. دةزطاي 
ئةوةندة بةهَيز بوو كة بتوانَيت ئةطةري ذيانَيكي 
سةربةخؤ لة بونيادة سياسيةكان بؤ خؤي دةستةبةر 
بكات. بة هةر شَيوةيةك بووة ئةم دوو شَيوةيةي 
دةزطا لة رؤذئاوادا )كة هةندَيكجار كةنيسة بة 

دةسةاَلتة  ِراطةياندني باالتربووني خؤي بةسةر
تا بةرثاكردني جؤرَيك دنياييةكاندا، هةندَيكجار 

دين ساالري دةِرؤيشت( باشرت لة خؤرهةالت )كة 
دةزطاي مةزهةبي زؤرتر ملكةضي دةسةاَلتي سياسي 

ثاثيزمي  –بوو وة هةندَيكجار جؤرَيك سزار 
 راستةقينةي قبوَلدةكرد( دابيندةكرا.

وة، ئةم كةةيلة ئيسالمدا بةهؤي تاكِرةهةندي
وةك دةزانني  دوو شَيوة دةزطاية نادؤزرَيتةوة.

ثَيغةمبةري ئيسالم خؤي بة ثةيامة دينيةكةي 
سنوردار نةكرد، بةَلكو دةزطايةكي كؤمةاليةتي و 

تةوةي باوةِرداران، دةستةبةر كرد. ةسياسيشي بؤ ن
لَيرةوة ثَيغةمبةري ئيسالم نةك بونيادنةري دين، 
بةَلكو رابةرَيكي سياسي و تةنانةت 

ت. قورئانيش بةسةركردةيةكي سةربازيش دةذمَيرَي
تةنها كتَيبَيكي ديين نية، بةَلكو هةَلطري بِريارة 
ياسايةكانيشة. لة ئةجنامدا سةرةِراي جياوازي 
دةزطاي ديين لة دةزطاي سياسي، ئةم دوانة بة 
توندي تَيكئاالون. بة تايبةتي دةزطاي ديين بة 
بةراورد بة دةزطاي سياسي كةمرت ثةرةيسةند و بة 

يةوة بةسرتابؤوة. زؤرَيك طشيت بة دةزطاي سياس
بةسةر ثةيدابووني ئيسالمدا تَينةثةِري كة لة 
سةدةي حةوتةمي ميالديدا درزَيك كةوتة ناو 

مةزهةبي شيعة و سونةوة كة لةو سةردةمةوة 
بةردةوام طرنطي بةرضاوي خؤي ثاراستووة. لة 
راستيدا جطة لة مةسةلةي جَيطري ثَيغةمبةر، ئةم 

دي بة تَيطةيشنت بؤ درزة لة بنةِرةتدا ثةيوةن
دةسةاَلتي خةليفة و لَيرةوة ثةيوةندي نَيوان 
مةسةلةي سياسي و مةسةلةي دينيةوة هةبوو. لة 
ئةجنامدا جياوازي يان رووبةِرووبونةوةي شيعة و 
         سونة، سةرةتا زؤرتر مانايةكي سياسي هةبوو 

 تا مةزهةبي.
سونة هةم دةسةاَلتي سياسي و هةم دةسةاَلتي 

بة خةليفة دةبةخشي و لة راستيدا بة ديين 
دامةزراندني بنةماَلةي ئةمةويةكان، راستةوخؤ 
مةسةلةي سياسي بةسةر مةسةلةي دينيدا زاَلبوو. 
لة ئةجنامدا هَيواش هَيواش دةزطاي سياسي ثةرةي 
سةند و طةشةيكرد و بوو بة دةزطايةكي ئؤتؤريتةر 

دةزطاي سياسي، ديين لة ناوخؤيدا و لة ِراستيدا 
طوجناند و خستية ذَير كؤنرتؤَلي خؤيةوة. دةكرَيت 
بطوترَيت دةزطاي سياسي ثارَيزطاري لة دين 
دةكرد، ِرَينمايي ديين دةكرد و سودي لَيدةبيين. 
ئيسالم لةم هةلومةرجةدا ضيدي ثَيويسيت بة 
دةزطايةكي تايبةت نةبوو و ملكةضي بواري سياسي 

ي مايةوة كة مانةوة و ثةرةسةندن و طةشةكردن
زامندةكرد. لَيرة بةدواوة ئةم منونةية لة هةموو 
جَيطةيةكدا باَلوبؤوة و لة رةوتي سةدةكاندا، بة 
شوناسي سونةكان ذمَيررا و هةنوكةش لة زوربةي 
والتة ئيسالميةكاندا ئامادةية. لةم واَلتانةدا دةوَلةت 
ئيسالم كؤنرِتؤَل دةكات و ئيسالم هةم ديين فةرمي 

 رَييت.دةوَلةت و هةم ئامَي
بة ثَيضةوانةوة شيعةطةرَييت بِرواي وابوو 
خةليفة دةبَيت خؤي بة دةسةاَلتي ديين سنوردار 
بكات، نةك ئةوةي خةريكي بةكارهَيناني دةسةاَلتي 
دنيايي بَيت. بةمشَيوةية شيعةطةرَييت بةضاوثؤشني 
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لة هةموو داوايةكي سياسي، طرنطي زياتري بة 
دةكرد  دةزطاي ديين داو ئارةزووي ئةوةي

سةربةخؤي خؤي لة بةرامبةر ثاراستين دةسةاَلتي 
سياسيدا بثارَيزَيت. هةوَلَيكي لةمضةشنة بووة هؤي 
دروستبووني ثلة و ثايةيةكي مةزهةبي شيعةكاني، 
بةشَيوةيةكي سةربةخؤ، لة ئةستؤ طرت. ئةم 
منونةية جياوازيةكي ئةوتؤي لةطةَل هةلومةرجي 

وو. ضونكة كةنيسة لة رؤذئاواي مةسيحيدا نةب
لةوَيش دةسةاَلتي رؤحاني لة دةسةاَلتي دنيايي 
جياواز و لةسةرتر بوو. بةالم منونةي شيعةطةرَييت 
هَيندة باَلونةبووةو لة بنةِرةتدا تةنها ئَيراني 

ةوة تا  1979طرتةوة. لة راستيدا لة شؤِرشي ساَلي 
هةنوكة منونةيةكي لةمضةشنة لة ئَيراندا كاردةكات. 

وةستكردني سياسةت بة دينةوة، شؤِرش بة ثةي
رذَيمَيكي دينساالري راستةقينةي بةرثاكرد. هةر 
ئةم منونةيةش كةمتازؤر ئيلهام بة ئيسالميزمي 
هةنوكة دةدات كة دةيةوَيت دةوَلةتَيكي ئيسالمي 

 بونياد بنَيت كة ملكةضي ياساكاني شةرعة.
لةطةَل هةموو ئةمانةشدا سونةطةري و 

ازي نَيوانيان لة شيعةطةري سةرةِراي جياو
يان باشرت  –ثةيوةندياندا بة مؤدَيرنةي سياسيةوة 
لة كرداردا  –بَلَيني نةبووني مؤدَيرنةي سياسيةوة 

بةيةك دةرئةجنام دةطةن. ئيسالم لة واَلتة 
سونيةكاندا بة ثَيضةوانةي مةسيحيةتةوة هيض 
كاتَيك كةنيسةيةكي رَيكخراوي سةقامطريي 

ةميشة الواز و دروستنةكرد. دةزطاي ديين ه
سنوردار مايةوة و هيض كاتَيك بة دواي دؤزينةوةي 
دةزطا يان مةرجةعيةتَيكدا نةطةِرا و هةوَلي بؤ 
ملمالنَيكردن لةطةَل دةسةاَلتي سياسي يان تةنانةت 
بااَلدةست بوون بةسةر دةسةالتي سياسيدا نةدا. 
بةالم دةزطاي سياسي بة دروستكردني 

يةكان، بة ئازادانة ثاشايةتيةكان و ئيمثراتؤر

طةشةيكرد و ثةرةيسةند و بؤ ثاراسنت و 
بةهَيزكردني خؤي سودي لة دين وةرطرت و بة 
طؤِريين ئيسالم بة ديين دةوَلةت، تا ئةندازةيةكي 
زؤر ديين خستة ذَير كؤنرتؤَلي خؤيةوة. الوازي 
دةزطاي ديين و بةهَيزي دةزطاي سياسي بة 

مةسةلةي  رذَيمَيكي تاكانة طةيشت كة تيايدا
سياسي، مةسةلةي ديين لة ناوخؤيدا دةطوجنَييَن. 
لة كاتَيكدا دواليزمي دةزطايي هةميشة لة جيهاني 
مةسيحيدا هةبووة. لَيرةوة نةتةوةي ديين لةطةَل 
ثَيكةوةبووني سياسيدا ضونيةك بوون و يةكَييت 
نةتةوةي ديين، يةكَييت ثَيكةوةبوني سياسي 

ةضي تاك بؤ كؤمةَل بةهَيزدةكرد. لة ئةجنامدا ملك
هةم خؤي لة بواري دينيدا ثيشاندةدا و هةم لة 
بواري سياسيدا. لةم هةلومةرجةدا دةركةوتين تاكي 
سةربةخؤ كة لة بةرامبةر كؤمةَلدا سةربةخؤية، 
بةكردةوة نامومكينة و هةر ئةم راستيةش نةبووني 
مؤدَيرنةي سياسي لة جيهاني ئيسالمي سونيدا، 

وةندةي دةوَلةتي موسَلمان روندةكاتةوة. هةر ئة
ثشت بة دين دةبةستَيت و دةخياتة خزمةتي 
خؤيةوة، هةر ئةمة رَيطة لة دروستبووني دةوَلةتي 
مؤدَيرن دةطرَيت. يةكَييت دين و دةوَلةت رَيطري 
جيابونةوةي دةوَلةت و كؤمةَلطاية و لَيرةوة دةبَي بة 

 رَيطري مؤدَيرنةي سياسي.
لة رووي بةالم شيعةطةري اليةنيكةم 

بنةماكانةوة لة هةلومةرجَيكي جياواز و تةنانةت 
دةكرَي بطوترَي ثَيضةوانةدا راوةستاوة. ئةم مةزهةبة 
كة هةميشة سةربةخؤي خؤي لة بواري سياسي 
ثاراستبوو، زؤرتر دةستيكرد بة ثةرة و 
طةشةسةندني دةزطاي مةزهةبي بة مةرجةعيةت و 

ؤذئاواي رؤحانيةتَيكي سةقامطريةوة كة رَيك وةك ر
مةسيحي بووة هؤي دروستبووني دواليزمي 

. طةرضي ئةم راستية -سياسي و ديين –دةزطايي 
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لة رووي تيوريةوة ئةطةري مؤدَيرنةي سياسي 
مومكني دةكرد، بةالم لةطةَل ئةوةشدا مؤدَيرنةي 
سياسي لةبةر دوو هؤ رووينةدا: يةكةم لةبةرئةوةي 

و ديندا  جيابونةوةي راستةقينة لة نَيوان دةوَلةت
بووني نية و ئيسالمي شيعي رووي لة 
فؤرمةلةكردني ذياني كؤمةاليةتي و رَينمايكردني 
دةسةاَلتي سياسية. دوهةم ديسان باسي دةوَلةتي 
ثَيشمؤدَيرنة كة تيايدا بواري طشيت لة بواري 
تايبةتي جيانةبؤتةوة. بةمشَيوةية شيعةطةري 

بي لةطةَل هةموو جياوازيةكانيشي لةطةَل مةزهة
سونةدا، زياتر لةو ناضَيتة ناو مؤدَيرنةي 
سياسيةوة. هةلومةرجي هةنوكةيي ئَيران ئةم 
ئةجنامطريية دةسةملَييَن. ئيسالمي شيعة ثاش 

بةدواوة هةوَليداوة رابةرايةتي  1979شؤِرشي 
دةسةاَلتي سياسي بكات، دةوَلةت ملكةضي دين 
بكات و بؤ ثَيشخستين دين، سود لة دةوَلةت 

ت. لة ِراستيدا يةكَييت سياسةت و دين بة وةربطرَي
قازاجني دين تةواو بووة و هةر ئةمةش رَيطة لة 

ي دةطرَيت. بةمشَيوةية مؤدَيرنةي سياس
شيعةطةري لة بواري سياسيدا و لة  سونةطةريء

 رَيطةي جياوازةوة، بةهةمان دةرئةجنام دةطةن.
وةك دةزانني جيهاني ئيسالم لة سةدةكاني 

رنةي سياسي تاقينةكردؤتةوة. رابردوودا، مؤدَي
هةنوكةش بارودؤخي والتة موسَلمانةكان ض سوني 
مةزهةبةكان و ض شيعة مةزهةبةكان، طؤِرانَيكي 
ئةوتؤي بةسةردا نةهاتووة. بةشَيوةيةكي طشيت ئةم 
واَلتانة بة ثاراستين يةكَييت دةوَلةت و دين 
دةريدةخةن كة دةوَلةت بةشَيوةيةكي كامَل لة 

يانةبؤتةوة. ديارة هةندَيك ئاوارتين كؤمةَلطا ج
دةطمةنيش هةن كة منونةي ئاشكراي توركياية. ئةم 
والتة لة ساَلةكاني نيوةي دوهةمي سةدةي بيستدا 
رويكردة عةملانيةتَيكي دةسةاَلختواز و هةنطاوي 

بةرةو مؤدَيرنةي سياسي هةَلهَينا. بةالم لةم 
نية و  حاَلةتةشدا جيابوونةوةي دين و دةوَلةت كامَل

وةك لة بةشي ثَيشوودا بينيمان، ضةندان ئاماذة هةن 
دةريدةخةن ئةم واَلتة هَيشتا بة مؤدَيرنةي سياسي 
نةطةيشتووة. بةهؤي كؤمةَلَيك بةَلطةي رونةوة 
بارودؤخي والتة ئيسالميةكاني دي كة 
عةملانيةتَيكي هاوشَيوةيان بةدينةهَيناوة، بةهةمان 

تةيةدا هةندَيك هةوَلي شَيوةية. ئةطةرضي لةم ئاراس
دوداَلنة لةاليةن تونسةوة دراوة. ئةم واَلتانة تةنها بة 
جياكردنةوةي دين لة دةوَلةت يان اليةنيكةم 
رزطاركردني دةوَلةت لة دةسةاَلتي دين دةتوانن، ثَي 
بنَينة ناو مؤدَيرنةي سياسيةوة. ثرؤسةيةكي 
لةمضةشنة لة زؤربةي حاَلةتةكاندا دةسيت 

و دةوَلةت هةروا بةم ماناية بة موسَلمان  ثَينةكردووة
ماوةتةوة كة بةشَيوةيةكي تةنطاوتةنط ثةيوةندي بة 
ئيسالمةوة هةية. جا ض بؤ كؤنرتؤَلكردني دين و 
سودوةرطرتن لَيي، و ض بؤ فةرمانبةرداري لة دين و 
ملكةضي بؤ دين و خزمةتكردني. بةالم دةبَي سةرنج 

ي موسَلمان بة لةوة بدةين لة راستيدا دوو واَلت
جياوازيةكي زؤرةوة هةن كة بةشَيوةيةكي 
ثَيضةوانةي يةكدي رَيكخراون و كاردةكةن: 
هةندَيكجار روبةروي ئيسالمي دةوَلةتي دةبينةوة و 

 هةندَيكجاريش دةوَلةتي ئيسالمي.
لة حاَلةتي يةكةمدا كة لة دوورةوة بة باوترين 
شَيوةي هةبوو دةردةكةويت و زؤربةي واَلتة 

بيةكان دةطرَيتةوة، دةبَي بطوترَيت كة دةوَلةت عةرة
دةسةاَلتي بةسةر ديندا هةية و كؤنرتؤَلي دةكات و 
ئةمكارةش بة ئيسالمي دةوَلةتي دةطات. لة راستيدا 

 َيكدةخات، دةخياتة خزمةت خؤيةوةءدةوَلةت دين ر
ثشتيواني لَيدةكات و دواجار بؤ ياسارَيذي و 

يلهام لة دينةوة ضؤنَييت رةفتار و كرداري خؤي، ئ
وةردةطرَيت. لةم واَلتانةدا ياساكاني شةرع بناغةي 
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سيستةمي ياسايي ثَيكدةهَييَن و هةندَي جار وةك 
مؤريتانيا بة تاكة سةرضاوة و هةندَيكجاريش وةك 

، بة سةرضاوةي سةرةكي جةزائري و ميسر
بة تايبةتي ياساكاني ئةحواَلي  دةذمَيرَيتء

خَيزاني و مرياتةوة  شةخسي كة ثةيوةندي بة ذياني
هةية، دياريدةكات )ياساكاني خَيزان لة 
جةزائرييشدا ئيلهامي لةم ياسايانةوة وةرطرتووة(. 
            لَيرةوة ئيسالم بووة بة ملكةضي دةوَلةت و بووة بة 

 ئامَيري سياسةت.
خاَلي طرنط ئةوةية ئةم بارودؤخة لة راستيدا 

ةت كةموكوِريةكي سياسي و ناكامَلي دةوَل
دةوَلةت هَيشتا خاوةن ثَيشاندةدات. لة راستيدا 

ثةيكةرَيكي سةقامطري نية كة بتوانَيت لةسةر  ثلةء
ثَيي خؤي بوةستَيت بةجَيهَيشتين ئازادي تةواو بؤ 
دين، وازي لَيبَينَيت. لَيرةوة سود لة ثشتيواني دين 
 وةردةطرَيت و لةسةربةخؤي دين دةترسَيت.

ةت ثَيويسيت بة دينة، لةمِروةوة لةبةرئةوةي دةوَل
شتَيكي  جيابونةوةي دين و دةوَلةت دةبَي بة

نةشياو. بةمشَيوةية قسة لةسةر مةسةلةي سياسية 
سةبارةت بة دةوَلةت، نةك مةسةلةي ديين كة قسة 
لةسةر ئيسالم دةكات. لة ئةجنامدا دةبَي نةبووني 
مؤدَيرنةي سياسي لة جيهاني ئيسالمدا 

ي و ناتةواوي دةوَلةت، بطةِرَينينةوة بؤ كةموكوِر
نةي سياسي بة باشي رنةك ئيسالم. نةبووني مؤدَي

ثيشانيدةدات كة دةوَلةت بةو ئةندازةية بةهَيز نية 
كة بتوانَيت بةشَيوةيةكي سةربةخؤ و بَي هاوكاري 
دين بذي، ئةم ئةجنامطريية بة تايبةتي بؤ تَيطةيشنت 
لة بارودؤخي هةنوكةيي زؤرَيك لة دةوَلةتة 

 مانةكان و مةسةلةكانيان، طرنطي خؤي هةية.موسوَل
بةالم جؤري دووهةم لة والتة ئيسالمية 
جياوازةكانيش هةية كة تيايدا دةوَلةت ملكةضي 
ئيسالمة و ئيسالم رَينمايي دةوَلةت دةكات و 

كؤنرِتؤَلي دةكات. لةم حاَلةتةدا بة ثَيضةوانةي 
وة حاَلةتي يةكةمةوة دةوَلةت ئامَيري دينة و لةمِروة

دةكرَيت باسي دةوَلةتي ئيسالمطةر يان دةوَلةتي 
ئيسالمي بكةين. ئةم بارودؤخة بةشَيوةي جياواز لة 
ضوار واَلتي عةرةبستاني سعودي، ئَيران، سودان و 
ثاكستاندا هةية. لةم واَلتانةدا كة ِرذَيمةكانيان 
خةسَلةتَيكي دينساالريانةيان هةية )يان بة 

ةيان هةية(، قسةيةكي باشرت شةرع ساالران
مةرجةعي ديين بةسةر دةسةاَلتي سياسيدا زاَلة و 
رَينمايي دةكات. لةم ئاراستةيةدا دةتوانني ناوي 

مةيين بهَينني. بةشَيوةيةكي وئَيران و تَيزةكاني خ
طشيت ياساكاني شةرع بةرزتر و بااَلترن لة 
ياساكاني دةستور )وةك سودان و ثاكستان( و 

الت دةذمَيرَين هةندَيكجاريش بة دةستوري و
)عةرةبستاني سعودي(. ياساكاني شةرع سيستةمي 
ياسايي و بةتايبةتي ياسا مةدةني و سزاكان 
بةجؤرَيك رَينماي دةكات كة بةها ئيسالميةكان 
بثارَيزرَين و ثةرةبسَينن. بؤ منونة دةتوانني ئاماذة 
بؤ دةستنيشانكردني ِرَيساكاني ثةيوةنديدار بة 

ةين و ثَيشبيين سزاداني ئةحواَلي شةخسيةوة بك
سةخت لة حاَلةتي هةَلطةِرانةوة يان كفرطوتن 

دةوَلةت سةربةخؤيي  بكةين. لةم هةلومةرجةدا
راستةقينةي نيية و بة تةواوي بةسرتاوة بة دينةوة. 

لةم حاَلةتةدا كةموكوِرية سياسيةكان لة  لة ئةجنامدا
. لة راستيدا لة نَيوان حاَلةتي يةكةم زؤرترة

ديندا جيابونةوة نية و مؤدَيرنةي سياسي  ءدةوَلةت
بة نامومكني دةردةكةوَيت. ئةم بارودؤخة هةم 
دةسةاَلتي ئيسالم بةسةر دةوَلةتدا و هةم الوازي 
دةوَلةت روندةكاتةوة. هةلومةرجَيكي وا بة رووني 
كةموكوِري بونيادي دةوَلةت و ثةيوةستبووني 
تةواوي بة دينةوة، منايشدةكات. لة ِراستيدا 

ةسةلةي ديين، مةسةلةي سياسي لة ناوخؤيدا م
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طوجناندووة و سودي لَيدةبييَن. ئةم ئةجنامطريية 
رونكردنةوة و تَيطةيشتين دروسيت دياردةي 
ئيسالميزم كة لة دوو دةيةي ثَيشودا لة ذمارةيةك لة 

 واَلتة ئيسالميةكاندا سةريهةَلداوة، مومكني دةكات.
 

(2) 
 سياسي دذايةتي ئيسالميزم و مؤديَرنةي

ئةطةر لة جيهاني موسَلماندا بةهؤي يةكبووني 
تةنطاوتةنطي دةوَلةت و دين، مؤدَيرنةي سياسي 
ونة و تةنانةت بة نامومكني دَيتة بةرضاو، ئةوا لة 
نَيوان مؤدَيرنةي سياسي و ئيسالميزمدا 
دذايةتيةكي بنةِرةتي هةية و لة ِراستيدا ئةم دوانة 

ردةكةن. يةكدي بة شَيوةيةكي دواليةنة دة
ئيسالميزم بة مانايةكي ورد بريتية لة سةملاندن و 
ثةرةسةندني ئيسالم و بةها ئيسالميةكان بة سود 

رتن لة سياسةتي دةوَلةت )زاراوةي ئيسالميزم طوةر
لة ئسوَليةت يان راديكاليزمي ئيسالمي رةوانرتة(. 
لة راستيدا ئيسالميزم ثةيوةندي بة منونةي 

تيايدا لة رَيطةي بة  ريةوة هةية كة دينالدينسا
خزمةت وةرطرتين دةوَلةتةوة، بةسةر سياسةتدا زاَل 
دةبَيت و دةستدةكات بة رَينمايكردني. لةمِروةوة 

 ءطةشةي سياسي و كؤمةاليةتي هةيةئيسالميزم بان
دةيةوَيت زامين باالتربووني دين بكات، ياساكاني 
دين جَيبةجَي بكات و دةوَلةتَيكي ئيسالمي بةرثا 

. بةمشَيوةية ئيسالميزم هاوِرَيي ئةو خواستة بكات
كؤن و قوَلةي ئيسالمة كة لةسةر بناغةي 
دابينكردني دةسةاَلتي دين بةسةر كؤي ذياندا و 
لةوانة بواري كؤمةاليةتي و سياسي، راوةستاوة. 
خواستَيك كة لة بنةِرةتدا لة شيعةطةرَيتيدا 
 نةشومنايكرد. ئيسالميزم دةركةوتي طةِرانةوةيةكة

بؤ خاَلي دةرضوون و سةرضاوةكاني ئيسالم 
)لةمِروةوة بةشَيوةيةكي ئسوَليةت دةذمَيرَيت( و 

هةروةها كاردانةوةيةكة لة بةرامبةر ملكةضي دين بؤ 
دةوَلةت كة خةسَلةتي سونةطةرية. ئةم بزاوتة 
دةيةوَيت باالتر بوون و لة ثَيشبووني ئيسالم بةسةر 

كؤمةَلطا و مةسةلةي سياسيدا بةديبهَينَيت و 
دةوَلةت سةر لة نوَي لة ِرَيطةي ئيسالمةوة 

 رَيكبخاتةوة.
بة طشيت هةوَلدةدةن ئيسالميزم بة طةِرانةوة 
بؤ هؤكارة جياوازة ئابوري، كؤمةاليةتي، سياسي 
يان كلتوريةكان رونبكةنةوة. دةَلَين مةسةلةي وةك 
كةموكوِريةكان و هةروةها شكسيت والتة 

ةخؤي و بةتايبةتي ئيسالميةكان ثاش سةرب
طةشةنةكردني ئابوري، نا يةكساني كؤمةاليةتي، 
جؤرةكاني نادادثةروةري، ناشايستةي و فةسادي 
لَيثرسراوان، لةدةستضوني شوناسي كالسيكي، 
سستبووني داب و نةريت و نفوز و دةسةاَلختوازي 
رؤذئاوا، ئيسالميزمي بةرهةمهَينا. ئةطةرضي ئةم 

ثِر بةهاي خؤيان هةية  روونكردنةوانة بة بةَلطةي
بةالم بةهيض شَيوةيةك بةس نني و ئةطةري 
تاوتوَيكردن تا قواليي مةسةلةكة دةستةبةر ناكةن. 
كةوابوو دةبَيت تةفسريَيكي دي بؤ ئةم دياردةية 
بكةين و لة نَيوان ئيسالميزم و نةبووني مؤدَيرنةي 
سياسي لة جيهاني ئيسالميدا، ثةيوةنديةك 

ثةيوةندية بة دوو شَيوةي جياواز دروستبكةين. ئةم 
خؤي دةردةخات: لةاليةكةوة ئيسالميزم 
دةرئةجنامي نةبووني مؤدَيرنةي سياسية و 
لةاليةكي ديةوة وةك رةدكردنةوةي كامَل مؤدَيرنةي 

 سياسي خؤي دةردةخات.
 

 ئةلف
 ئيسالميزم و نةبووني مؤديَرنةي سياسي

دةكرَيت ثةيدابوون و طةشةكردني ئيسالميزم 
بة نةبووني مؤدَيرنةي سياسي لة واَلتة 
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              ئيسالميةكاندا رونبكرَيتةوة. وةك ثَيشرت 
بينيمان ئةم واَلتانة بةشَيوةيةكي طشيت 
جيابونةوةي دةوَلةت و كؤمةَلطاي مةدةني و 
                   جيابونةوةي بواري طشيت لة بواري 
                 تايبةتي ناناسن. لة ئةجنامدا جيابونةوةي 
            دين و دةوَلةتيش بووني نية. دةوَلةت 
خةسَلةتَيكي ديين هةية و ئيسالم ديين فةرمية. 
كؤمةَلطاي هاوالتيان و كؤمةَلطاي باوةِرداران 
ضونيةكن و ئيسالم بة ِرةطةزَيكي طرنطي دةوَلةت 

جار  م ئةم هةلومةرجة زؤربةيدةذمَيرَيت. بةال
ناهاوسةنطة. بةو شَيوةيةي كة دةزطاي سياسي 
بةسةر دةزطاي دينيدا زاَلة و دةوَلةت دين لة 
ناوخؤيدا دةطوجنَييَن، كؤنرِتؤَلي دةكات و سودي 
لَيدةبييَن. دينيش خؤي بةسرتاوة بة دةوَلةتةوة، 
هةم يارمةتي لة دةوَلةت وةردةطرَيت و هةم 

ةكات. ئةم تَيكئااَلن و هاوكارية ثشتيواني لَيد
نزيكة، دةورَيكي كاريطةر لة كاتي خةباتي والتة 
ئيسالميةكاندا بؤ سةربةخؤي، بيين. لة راستيدا 

ي هةم بة ماناي ئازادي سياسي لة يسةربةخؤ
دةست وةبةرهَينةري رؤذئاوا بوو، هةم جؤرَيك 
سةملاندني شوناسي ديين بوو لة بةرامبةر جيهاني 

. بةالم ثاش دةستطةيشنت بة مةسيحيدا
سةربةخؤيي، دةوَلةتي سةربةخؤ عةيب و 
كةموكوِريةكاني دةركةوت و بَيتوانايي خؤي لة 
دؤزينةوةي رَيطةضارةدا بؤ كَيشة جياوازة ئابوري و 
كؤمةاليةتيةكان دةرخست. ئيسالم كة رووي لة 
رَينمايكردني كؤي كؤمةَلطة و بااَلتركردني 

اربوون بةم دؤخة بةدواي بةهاكانَييت، بة هوشي
ضارةسةرَيكدا طةِرا. بةمشَيوةية الوازي و 

ثةرةي بة راثةِريين  كةموكوِريةكاني دةوَلةت بوو كة
دا و بؤ دةستَيوةردان لة مةسةلة  ئيسالمي

 سياسيةكان وروذاندي.

لَيرة بة دواوة ئيسالم خؤي بة ثشتيواني 
كردني دةوَلةت سنوردار نةكرد، بةَلكو بؤ ئةوةي 

وني خؤي زامن و بةهاكاني سةقامطري بكات، بو
بانطةشةي جَيطرتنةوةي دةوَلةتي كرد. لةمِروةوة 
ضيدي بةوةي كة ديين فةرمي دةوَلةتة خؤشحاَل 
نةبوو، دةيويست بة دةسيت خؤي دةوَلةتَيكي ديين 
دروستبكات. ئيسالم توانا سةرةتاييةكاني خؤي بؤ 

ة رَيكخسنت و رَينماي باوةِرداران لةو ِروةو
بةدةستهَيناوة كة هةم دينة و هةم حكومةت. لة 
ِراستيدا ئةم بانطةشةية، ئيسالمي كرد و دةكات بة 
ئيسالميزم، بةمشَيوةية ئيسالميزم دةستيكرد بة 
ملمالنَي لةطةَل دةوَلةتدا و دةيةوَيت دةسيت 
بةسةردا بطرَيت و تةنانةت وَيرانيبكات. ديارة 

رن و ثلةي هةلومةرجةكان لةم ئاستةشدا جؤراوجؤ
جياوازيان هةية. بؤ منونة ئيسالميزم هةندَيكجار 
توانيوَييت دةوَلةتي ئيسالمي بةرثا بكات و 
دةسةاَلتي سياسي بةكاربهَييَن )وةك ئَيران و 
سودان( هةندَيكجاريش بؤ دةستطةيشنت بةم 
ئاماجنة ثةنا بؤ توندوتيذي دةبات )وةك جةزائري، 

ئةجنامي مسر، ئةفغانستان(. هةندَيكجار لة 
هةَلبذاردنةوة دةطاتة ثةرلةمان يان تةنانةت 
حكومةت و بةمشَيوةية بةشداري لة دةسةاَلتي 
سياسيدا دةكات )وةك ئةردةن و توركيا(. 
هةندَيكجاريش بةهةندَيك كرداري سنوردار 
وازدةهَييَن كة بةشَيوةيةكي راستةقينة هةِرةشة لة 
دةوَلةت ناكات )وةك مةغريب و تونس(. بة 

ةوانةوة لةو واَلتانةدا كة ثَيشرت دةوَلةتَيكي ثَيض
دينيان هةبووة )عةرةبستاني سعودي( يان خاوةن 
رذَيمطةلَيكي كةمتازؤر ديكتاتؤرئاسان )وةك ليبيا، 

 سوريا و عَيراق( ئيسالميزم بةكردةوة بووني نية.
دةربِرينَيكي دي دةكرَي بطوترَي ئيسالميزم  بة

ركةوتين هةية كاتَيك ثَيشدةكةوَيت و شانسي سة
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كة دةوَلةت الواز و ناضاالك بَيت. بةشَيوةيةكي 
طشيت لة والتة ئيسالميةكاندا، بارودؤخةكة بة 
ثلةي جياواز بةمشَيوةيةية و لَيرةوة هةمويان 
كةمتازؤر لةبةردةم هةِرةشةي ئيسالميزمدان. زؤرَيك 
لة والتةكان ثَيشرت روبةِروي بونةتةوة و رةنطة 

كاتة كةساني ديش. لة دوا درةنط يان زوو روب
شيكردنةوةدا نةبووني مؤدَيرنةي سياسية كة 
ثةيدابوون، طةشةكردن و ثةرةسةندني ئيسالميزم، 
روندةكاتةوة. لة راستيدا ئيسالميزم دةرئةجنامي 
نةبووني جيابونةوةي مةسةلةي سياسية لة 

 –و تةنانةت لةمةش فراوانرت  - مةسةلةي ديين
نةوةي دةوَلةت و دةرئةجنامي نةبووني جيابو

كؤمةَلطاي مةدةنية. لة بارودؤخَيكي وادا لة حاَلةتي 
كةموكوِري و الوازي دةوَلةتدا، ئيسالم سةربةخؤي 
خؤي بةدةست دَينَيتةوة، بة دواي سةثاندني 
سةقامطريي خؤيدا دةِروات و كردارةكاني خؤي 

دواجار دةستدةكات بة  ءفراوان دةكات
دروستكردني ءثرؤذةيةكي سياسي دةستةبةركردني

 دةوَلةتَيكي ئيسالمي بؤ خزمةتكردني دين.
بةسةرجندان لةم بارودؤخة ملمالنَيي كارا 
لةطةَل ئيسالميزمدا، لة بنةِرةتدا بةسرتاوة بة 
سةقامطريي مؤدَيرنةي سياسيةوة، واتة هةم 
دروستكردني دةوَلةتَيك كة بةرثرسياري 
بةرذةوةنديةكان و مةسَلةحةتي طشيت لة ئةستؤ 

ت و هةم دروستكردني كؤمةَلطايةكي مةدةني بطرَي
كة تواناي ئازادبوون بة تاكةكان دةبةخشَيت. 
ئاشكراية بة ئةجنام طةياندني ئةركَيكي لةم ضةشنة 
دواليزمَيكي سةخت و درَيذخايةني دةوَيت. لةم 

تةوة و بَي ئاستةدا هةم دةبَي دةوَلةت لة دين جيابَي
ةستَيت هةم ثشتيواني دةوَلةت لةسةر ثَيي خؤي بو

ئيسالميش لة ثلةي دةوَلةتي خؤي وازبهَينَيت و 
تةنها ديين تاكةكان بَيت. كةوا بوو ملمالنَي لةطةَل 

ئيسالميزمدا ثَيويسيت بةوةية دةوَلةت لة ضنطي 
دين رزطاري بَيت و روبةِرووي بانطةشة 
سياسيةكاني بَيتةوة. سةير لةوةداية هةندَيك لة 

ثاراستين ئيسالم وةك دةوَلةتةكان دةيانةوَيت بة 
ديين دةوَلةت و بة طةِران بةدواي سازشَيكي ئاَلؤزدا 

كة رؤذ بة رؤذ  –لةطةَل ئيسالميزمةكاندا 
لةطةَل ئيسالميزمدا  –ضاوةِرواني زياتريان دةبَيت 

جبةنطن. بةَلَي دةوَلةتي موسَلمان بة كؤَلَيك 
داواكاريةوة لة دين، لة راستيدا الوازي زاتي و 

لة ثشتبةسنت بة خؤيدا، دةردةخات.  بَيتوانايي
سةقامطريي دةوَلةتي مؤدَيرن بة ثَيضةوانةوة 
ثَيويسيت بةوةية كة ئيسالم بة ثاراستين جَيطةي 
خؤي لة كؤمةَلطاي مةدةنيدا، دةست لة ثلةي ديين 

 دةوَلةتي هةَلطرَيت.
ديارة دةستطةيشنت بة ئاماجنَيكي وا، زؤر 

َي ثَييطةيشت و ئةستةمة و ناكرَي خَيرا و دةستبةج
بة ناضار كاتَيكي زؤر و كارزانيةكي زؤري دةوَيت. 
جيابونةوةي بةرهةمهَيين دةوَلةت لة ئيسالم 
ناتوانرَي بة بِريارَيكي سياسي سادة و يان 
داِرشتين هةندَيك ياسا و ِرَيسا )ض لة دةستور و ض 
لة ياسارَيذيدا( بةديبَيت. لةمِروةوة ئةم حاَلةتة 

كة  ةةيةكي درَيذخايةن و ئاَلؤزثَيويسيت بة ثرؤس
دةبَيت سةبارةت بة هةر والتَيك، داهَينةرانة، 
دابهَينرَيت. هةر ضةندة ئةطةري ئةوة هةية لة 
جيهاني ئيسالمدا قؤناغَيكي كةمتازؤر درَيذخايةني 
ثةيوةندي نَيوان دةوَلةت و ئيسالم مبَينَيتةوة، بةالم 

ئةو  ئاماجني دوايني هةروا جيابونةوةي كامَلي
دوانةية بةشَيوةيةك كة دةوَلةتَيكي مؤدَيرني 
رزطاربوو لة دين و بَي ئةوةي ثَيويسيت بة دين 

 بَيت، دروستبيَب.
ئةم روانطةية دةبَي لة ئَيستاوة ئيلهامبةخشي 
ئاراستةوةرطرتين دةوَلةت بَيت سةبارةت بة ئيسالم 
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بة دوو شَيوةي كامَلكةري يةكرت: واتة لةاليةكةوة 
ثشتبةسنت بةخؤي و ثَيشخستين  دةوَلةت بة

بَي لة نفوزي ئيسالم رزطاري كرداري خؤي، دة
ضاو لة ثشتيواني بثؤشَيت و لةاليةكي ديةوة  ءبَيت

 ءتنةوةي ئيسالم لة دؤخي ملكةضيداسةرةِراي هَيش
بةردةوامي كؤنرتؤَلكردني، دةبَيت دين بؤ 
خاوةندارَييت ذيانَيكي ئازاد، ئامادة بكات. لةم 

كة دةتوانَيت درَيذخايةن  –ستنةوةيةدا قؤناغي طوا
 ءوباس باسي دروستكردني هةنطاو بة هةنطا -بَيت

لةسةر خؤي دةوَلةتي سةربةخؤ لة دينة كة رةنطة 
ثَيويسيت بة بةكارهَيناني ناضاركردن و تةنانةت 
زؤر بَيت. ئةم ثةنابردنة بؤ ناضاركردن بؤ دذايةتي 

ي ئيسالميزم كة هةندَيكجار بة بةكارهَينان
توندوتيذي دذايةتي ئةم طؤِرانة دةكات، ناضارانة 

 دةردةكةوَيت.
لَيرةوة ئةوةي خاوةن ئةوةليةت و لةثَيشة، 
مةسةلةي دةوَلةتة، نةك مةسةلةي دميوكراسي، 
ضونكة ئيسالميزم دةتوانَيت سود لة دميوكراسي بؤ 
لةناوبردني دميوكراسي وةربطرَيت. ئةم راستية كة 

نطي لَيوة بةدةست دَيت. كتيكي طرائةجنامطريي ثر
دةبَي سةرنج لةوة بدرَيت بيناي دةوَلةتي مؤدَيرن 
ثَيويسيت بة طؤِرانكاري قوَل و تةنانةت جؤرَيك 

واتة دةبَيت جيابونةوةي شؤِرشي سياسية، 
كؤمةَلطا بكات بةشتَيكي عةمةلي و  ءدةوَلةت

ئةمةش ثرؤسةيةكة بةناضار سةخت و درَيذخايةن 
ان و سةدةكان ئةندازةطريي )كة تةنانةت بة دةيةك

دةكرَيت(. ئةم ثرؤسةية خةسَلةتَيكي 
شؤِرشطَيرانةي هةية و هةميشة ثةنا بؤ شَيوازة 

و لَيرةوة ئةطةر شَيوازة  ،دميوكراتيةكان نابات
دميوكراتيةكان تيا وون بَيت، ضاوثؤشي لَيبكرَيت و 
يان تةنانةت بةسةريدا تَيثةِرين، نابَيت سةير و 

مان. جطة لةمانةش لةو ِروةوة كة سةمةرة بَيت ال

مةرجي دميوكراتية، نابَيت  دةوَلةتي مؤدَيرن ثَيش
داواي ِرةضاوكردني ئةم شَيوازانة لة ثَيش 

ندا، بكةين. ردروستبووني دةوَلةتي مؤدَي
بةدةربِرينَيكي دي سةقامطريي دةوَلةتي مؤدَيرنة كة 
سةرهةَلداني دميوكراسي دةكاتة شتَيكي شياو، 

دميوكراسي دةبَيتة سةقامطريي  نةك ئةوةي
           دةوَلةتي مؤدَيرن. لة كرداردا بةرثاكردني 
هاوكاتي مؤدَيرنةي سياسي و دميوكراسي بة 
نامومكني دةردةكةوَيت. ئةم دوانة تةنها لة ثاش 

مؤدَيرنةي سياسي نةدي كةيةكدي و بةو شَيوةية دَي
 لة ثَيشبووني دميوكراسي، زةمينةي بؤ بة

 دةكات. دةستةبةر
 

 بيَ
 ئيسالميزم و رةدكردنةوةي مؤديَرنةي سياسي

هةرضةندة ئيسالميزم بة نةبووني مؤدَيرنةي 
لي رونكردنةوةية، بةالم بة يسياسي قاب

رةدكردنةوةي مؤدَيرنةي سياسيش دةناسرَيتةوة. 
لة راستيدا ئيسالميزم تامةزرؤيةكي قوَل بؤ 
 دةوَلةتي ثَيشمؤدَيرن ثيشاندةدات و هةوَل بؤ
ثاراستين دةدات. بةَلَي ئيسالميزم دروستبوني 

رن كة لة كؤمةَلطاي مؤدَيرن و لَيرةوة دةوَلةتي مؤدَي
لة دين جيابوبَيتةوة، قبوَل ناكات. دةبَي سةرنج لةو 
خاَلة بدرَيت ئيسالميزم زؤرتر لةو واَلتانةدا 
دةردةكةوَيت كة هةوَلدةدةن هةنطاو بةرةو 

ن لة رابردويةكي نةك مؤدَيرنةي سياسي بنَين )ئَيرا
هَيندة دوردا، جةزائري، ميسر و توركيا لة سةردةمي 
ئَيستادا( و بة توندي و بةهَيزةوة دذي ئةم ثرؤسةية 
رادةوةسنت. بة ثَيضةوانةوة ئيسالميزم لةو واَلتانةدا 
كة لةم َيطةيةدا كةمرت ثَيشكةوتوون، ئامادةييةكي 

(. ئةوتؤي نية )مةغريب، ليبيا، سوريا و عَيراق
دةكرَي بة ئاساني ئةم بارودؤخة رونبكةينةوة: لة 
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راستيدا ئيسالم بة درَيذايي مَيذووي خؤي 
وةي جياواز، ثةيوةنديةكي تةنطاوتةنطي بة بةشَي

دةوَلةتةوة هةبووة و ديارة وةك ثَيشرتيش ئاماذةمان 
بؤ كرد، بة شَيوةيةكي طشيت ملكةضي دةسةاَلتي 

ؤَلي ةسةاَلتي سياسي كؤنرتسياسي بووةو د
سودي لَي بينيووة. بةمشَيوةية ئيسالم  ءكردووة

ثشيت بة ثشتيواني دةوَلةت بةستبوو، ئةم 
ثشتيوانيةش بؤ ثةرةسةندني و طةشةكردني 
بةشتَيكي ثَيويست دةردةكةوت و رَيك لةبةرئةمةش 
ناتوانَيت كة ببييَن دةوَلةت لة دين رزطاري بَيت و 

ةك بيَب بة عةملاني، جطة لةمةش ئيسالميش و
دينةكاني دي دةيةوَيت رَينمايي كؤي ذيان لة بواري 
كؤمةاليةتي و سياسيدا بكات و ديارة ئةم 

ن و ثَيشنياري ربانطةشانةش بةرةو دةوَلةتي مؤدَي
 دروستكردني دةوَلةتي ئيسالمي دةِروات.

طومتان لة جيهاني ئيسالميدا بة طشيت 
دةوَلةت خةسَلةتَيكي ديين هةية و ئيسالم دينَيكي 

ةرمية. لةطةَل ئةمةشدا ئةم بارودؤخة هةميشة ف
مايةي خوشنودي ديين ئيسالم نية. بةتايبةتي 
دةبَي سةرنج لةوة بدرَيت كة هةلومةرجَيكي 
لةمضةشنة لة حاَلةتي طؤِرانداية و بؤ دين كؤمةَلَيك 

هةية.لةبةرئةمة ئيسالميزم بةرةدكردنةوةي  مةترسي
رةوة مؤدَيرنةي سياسي، بةم دوو شَيوةيةي خوا

 دةتوانَيت طةشة بكات و ثةرةبسَييَن:
شَيوةي يةكةم بريتية لة رةخنةطرتين ريشةيي 
لة دةوَلةتي هةبوو كة رووي لة نكوَليكردن لة 
بةهاكان و ثَيداويستيةكاني ئيسالم و 
كورتكردنةوةي ديين ئيسالمة بؤ ئامَيرَيكي سادة لة 
خزمةت دةسةاَلتدا. بةمشَيوةية ئيسالميزم دةوَلةت 

بةر غةفَلةتي لة ثارَيزطاريكردن لة بةرذةوةندية لة
مادي و مةعنةويةكاني نةتةوةي موسَلمان و 
ئاراستة وةرطرتين بةرةو مؤدَيرنةي سياسي و 

            هةوَلدان بؤ رزطاربوون لة دين، سةرزةنشت
دةكات. لةمِروةوة ئيسالميزم لةطةَل خودي 
 مؤدَيرنةي سياسيدا دةست بة دذايةتي دةكات و
هةوَلدةدات رَيطة هةم لة دروستبووني دةوَلةتي 
            مؤدَيرن كة لة ئايندةيةكي نزيكدا دةبَيتة 
عةملاني، هةم لة دروستبوني كؤمةَلطاي مةدةني كة 
دين تيايدا ئازاد دةبَيت، بطرَيت. بةمشَيوةية 
ئيسالميزم هةم دةوَلةتي عةملاني رةد دةكاتةوةو 

 هةم ئازادي ديين.
دوهةم بريتية لة ثَيشنياري شَيوةي 

بةرثاكردني دةوَلةتي ئيسالمي، دةوَلةتَيك كة ئيلهام 
لة بةها ئيسالميةكانةوة وةردةطرَيت و بةثَيي 
ياساكاني ئيسالم بةكاردةبَيت. دةوَلةتَيكي 

 ءت رَيسا و ياساكاني شةرع )قورئانلةمضةشنة دةبَي
سونةت( رةضاو بكات و بةكار بهَييَن. ئةو 

كة رَينمايي ذياني تاك و كؤمةَل دةكةن. ياسايانةي 
لَيرةدا ضيدي ئيسالم كورت نابَيتةوة بؤ ئامَيري 
دةوَلةت، بةَلكو دةوَلةت دةضَيتة خزمةتي 
ئيسالمةوة. لةبةرئةوة دةوَلةتي ئيسالمي رَيك 

              رنة. واتة لةم ثَيضةوانةي دةوَلةتي مؤدَي
                      حاَلةتةدا نةك هةر دةوَلةت و دين لةيةك
جيا نني، بةَلكو دةوَلةت ملكةضي دينة. لة ئةجنامدا 
مةسةلةي سياسي و مةسةلةي ديين تَيكدةئاَلَين و 
طرنطرت لةمةش لة نَيوان دةوَلةت و كؤمةَلطادا 
جيابونةوة نية. لَيرةوة ئيسالميزم بة داواكاري 
دةوَلةتي ئيسالمي، لةطةَل مؤدَيرنةي سياسيدا 

ت و دةيةوَيت رَيطة لة دروستبووني دةجةنطَي
            دةوَلةتي مؤدَيرن بطرَيت و تةنانةت رَيطة لة 
 هةموو جؤرة طؤِرانَيكي سياسي بطرَيت. دةكرَي 
ئةم بارودؤخة بة رووني لةو واَلتانةدا كة 

 ءةقامطري بووة، بة تايبةتي ئَيرانئيسالميزمي تيا س
 سودان، ببينني.
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موسَلمانةكان هَيشتا  لةو ِروةوة كة واَلتة
دةستيان بة مؤدَيرنةي سياسي نةطةيشتووة و لة 
بةرامبةر ئيسالميزمدا بَيضةكن و قابيلي زيان 
ثَيطةياندنن، كةوابوو هةوَلدةدةن ئاراستةيةكي 
ميانِرةوانة وةربطرن و بؤ بةديهاتين خواستة 
سةرةكيةكاني ئيسالميةكان، ئيمتياز بدةن. 

ين فةرمي دةوَلةت بةمشَيوةية ئيسالم وةك دي
دةثارَيزن و هةوَلدةدةن بة داناني دين لة 
ثةروةردةكردن، بةكارهَيناني ياسا ئيسالميةكان لة 
بواري خَيزان، مزطةوت دروستكردن، 
ثارَيزطاريكردن لة مزطةوتةكان و دةزطا 
ئيسالميةكان و.. وةالمي خواستةكانيان بدةنةوة. 

انيان بؤ ئاشكراية ئاراستةيةكي وا رَيطة لة طؤِر
دةوَلةتَيكي مؤدَيرن و عةملاني دةطرَيت. بةمشَيوةية 
ثَيشكةوتين بةردةوامي ئيسالميزم و ثةنابردني بؤ 
توندوتيذي، هةِرةشةيةكة كة رَيطة لة ئاراستة 
وةرطرتين ئةم واَلتانة بةرةو مؤدَيرنةي سياسي 

 دةطرَيت و رَيطةي طؤِرانكاريان لَيدةطرَيت.
ك تةكنيكةكاني ئيسالميزم تةنانةت كاتَي

ئةمِرؤش بةكاردَييَن يان ثشت بة ثَيشكةوتنةكاني 
زانست وةردةطرَيت، بةشَيوةيةكي راستةوخؤ 
دذايةتي مؤدَيرنةي سياسي دةكات. لةبةرئةمة 
ئةطةرضي دةشَيت ئيسالم هَيواش هَيواش لة رَيطةي 
ريفؤرمةوة مؤدَيرن بكرَيت، بةالم ئيسالميكردني 

ئةستةم و تةنانةت  مؤدَيرنةي سياسي كارَيكي
مةحاَلة. ضونكة كارَيكي وا دةبَيتة هؤي لةناوبردني 
مؤدَيرنة. لةوِروةوة كة ئيسالميزم قؤَلي بؤ 
رةدكردنةوةي مؤدَيرنةي سياسي هةَلكردووة، و 
ناتوانَيت بضَيتة ناويةوة، لة دةرئةجنامدا لة نَيوان 

رنةي سياسيدا دذايةتيةكي ئيسالميزم و مؤدَي
هةية. لةبةرئةوة ئةو بِروايةي كة كامَل  ءتةواو

ئيسالميزم بة دةستطةيشنت بة دةسةاَلتي سياسي 

رن دروستبكات و دةتوانَيت دةوَلةتَيكي مؤدَي
مةسةلة بَيئةذمارةكاني كؤمةَلطا ضارةسةر بكات، لة 
خةياَلَيك زياتر نية. ضونكة لةم حاَلةتةدا هةوَلدةدات 

يار دةوَلةتَيكي ثَيشمؤدَيرن بؤ ماوةيةكي ناد
دروستبكات و رَيطةي هةموو طؤِرانَيك بةرةو 
مؤدَيرنةي سياسي بطرَيت. سةرةِراي ئةمة طةِران 
بةدواي سازشكردن لةطةَل ئيسالميزمدا و 
دابةشكردني دةسةالت لةطةَل اليةنطرانيدا، لةبةر 
دوو هؤ باش نيية: يةكةم دةشَيت كة ئةم 

ت سةركةوتنة رَيذةيية بة بةس نةزانَيت و هةوَلبدا
خؤي بة فراوانرتين شَيوة بسةثَينَيت، دووهةم 
ئامادةبوون و كرداري لةطةَل دروستبووني دةوَلةتي 
مؤدَيرني جيا لة كؤمةَلطا و لَيرةوة جيا لة دين، بة 
توندي نةطوجناوة. لة ئةجنامدا باشرت واية 
ئيسالميزم لة دةوَلةت دور خبرَيتةوة و لة ذَير 

نةطات. لَيرةوة لة  ثةردةي دميوكراسيدا بةدةسةالت
بري وتوَيذكردن لةطةَل ئيسالميزمدا و بةشداري 
ثَيكردني لة دةوَلةتدا، دةبَيت بة توندي دذي خةبات 
بكرَيت و ئةطةر ثَيويستيش بوو ثةنا بؤ ناضاركردن 

 و زؤري ياسايي بربَيت.
لة ذَير رؤشنايي تَيبينيةكاني ثَيشوودا 

ك هةنوكة دةتوانني هةَلوَيستةكاني هةندَي
كارشناسي ئيسالمي )يان باشرت بَلَيني( ئيسالميزم، 
تاوتوَي بكةين. ئةم كةسانة كة زؤر جار زانينَيكي 
ورديان بؤ دياردةي ئيسالميزم بة شَيوة جياواز و 
ئاَلؤزةكانيةوة هةية، بةشَيوةيةكي بةرجةستة و 
بةوردبينةوة ئةم دياردةية شيدةكةنةوة و 

)كة هةندَيكجار تةفسريَيكي هوشيارانةي بؤ دةكةن 
خاَلي نية لة هاودةردي شاراوة و تةنانةت جؤرَيك لة 
خؤشنودي( و بةمشَيوةية كرانةوةيةكي زيهين و 
تَيطةيشتنَيكي شايستة لة خؤيان ثيشاندةدةن. 
لةطةَل ئةمةشدا هةرضةندة ئةم كةسانة بابةتي 
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لَيكؤَلينةوةي خؤيان بة شَيوازَيكي زانسيت 
ضاري كةموكوِري دةناسن، بةالم بة طشيت دو

ضوارضَيوةيةكي تيوري شايستةن بؤ قواليي 
دياردةكة و ئةجنامطريي و ثَيشنيارة عةمةليةكانيان 
لة فةقريي تَيِروانينة سياسيةكانيان، زياني 
ثَيدةكةوَيت راستيةكةي ئةوةية ئةم كةسانة 
تيوريةكي سياسي شايستةيان بؤ بةئةجنام 

نية.  طةياندني كارةكةي خؤيان، لةبةردةستدا
بارةي ثةيوةنديةكاني  طةرضي ئةمانة لة

مؤدَيرنةي سياسيةوة، هةندَيك ثرسيار  ءئيسالميزم
دةهَيننة ثَيشَي و بةدواي رَيطةيةكدا بؤ 
ئاشتكردنةوةي ئةم دوانة دةطةِرَين، بةالم ضةمكي 

كة ئيسالميةكانيش  –هةمةكي مؤدَيرنة 
بة ثَيناسةنةكراوي و زؤر ئاَلؤز  –دةهَينن يبةكار

ماوةتةوة. لة بارةي مؤدَيرنةي سياسيةوة دةبَيت 
بطوترَيت ئةم ضةمكة بؤ رادةربِرين لة بارةي 
ئيسالميزمةوة وةك دياردةيةكي سياسي، شتَيكي 
ناضارية، بةالم ئةم ضةمكة لة كاري ئةم ذمارةية لة 

 كارشناساندا وون و نةناسراوة.
ئةم كةموكوِرية دةتوانَيت فؤرمي 

وتوَيذ و هةندَيكجار  هةَلسةنطاندنة جَيي
تةنانةت ترسناكةكان، رونبكاتةوة.  ءساويلكانة

بةمشَيوةية هةندَيك وا بري دةكةنةوة كة ئيسالميزم 
لةطةَل مؤدَيرنة و دميوكراسيدا طوجناوة. هةندَيكي 

ان واية ئيسالميزم دةتوانَيت بة مؤدَيرنة يدي بِروا
بطات و بةها دميوكراتيةكان قبوَل بكات. هةندَيكي 
دي بِروايانواية ئيسالميستةكان دةتوانن تَيكةَل بة 
طةمةي دميوكراتي بنب و ئيسالميزم لة ثارَيزطاري 
عةملانيةت كةمرت ترسناكة. تةنانةت طروثَيك 
بِروايان واية ئيسالميزم لة بيناكردنةوةي 
نوخبةكاني رابةري، دةورَيكي ثؤزةتيظ دةبييَن و 

بَي هيض بةشداريكردني لة ثرؤسةي دميوكراتيدا 

زةمانةتَيك مومكني و تةنانةت ثَيويستة. هةروةها 
هةندَيكي دي هيوادارن ئيسالميزم لة ئايندةدا 
روبكاتة دميوكراسي و ببَيت بة هَيزَيكي دميوكراتي 
ضاالك. ئةم هةَلوَيستطرتنة خَيرخواز و بةرزةفِرانة، 

ضونكة  ،جَيي طومان و تةنانةت ساويلكانةن
يزم و لؤذيكة قوَلةكةي مالخةسَلةتي هةقيقي ئيس

ناناسَيت. ئيسالميزم لةبنةِرةتةوة هةم بة مؤدَيرنةي 
ناضاريةكاني نامؤيةو هةم بةو  ءسياسي

دميوكراسيةي دةرئةجنامي مؤدَيرنةي سياسية. 
لَيرةوة لةبةرئةوةي ئيسالميزم سةربةخؤي و 
          بنةماكاني دميوكراسي رةد دةكاتةوة، ناكرَيت 

سي تايبةتي و دميوكراتيانةي هيض بةهايةكي سيا
 بؤ دابنرَيت.

لةطةَل هةموو ئةمانةشدا دةبَي سةرنج لةو 
سالميزم دةتوانَيت بَي ويسيت يخاَلة بدةين كة ئ

            خؤي دةورَيكي طرنط لة طؤِراني سياسي 
جيهاني ئيسالمدا ببييَن. ضونكة لة قوالييدا ئةم 

دةخاتة  جيهانة دابةشدةكات و فرةيي و ثلؤراليزمي
ناو. رَيك وةك ضؤن ثرؤتستانيزم لة سةدةي 
شانزةهةمدا ئةوروثاي مةسيحي كةرتكرد و 
هةمةِرةنطي ثَيبةخشي. بةمشَيوةية ئيسالميزم 
بةشداري لة سةقامطريي دوو رةهةندي لة 
جيهانَيكدا دةكات كة بة نةريت يةك رةهةندة. ئةم 
دوو رةهةندية لة بواري دينيدا دةتوانَيت بة 

بووني كات جيابونةوةي نَيوان دةوَلةت و دين تَيثةِر
و ثاشان نَيوان دةوَلةت و كؤمةَلطا بة دواي خؤيدا 
بهَييَن. ديارة دةشَيت ئةم ثرؤسةية هاوكاتي 
ناضاركردن و توندوتيذي بَيت و جةنطي ناوخؤي 
كةمتازؤر درَيذخايةن و توند بة دواي خؤيدا 

ة سةدةي بهَينَيت، رَيك بةو شَيوةيةي كة ئةوروثا ل
شانزةهةم و حةظدةهةمدا جةنطة مةزهةبية 

 ترسناكةكاني تاقيكردةوة.
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لَيرةوة ئيسالميزم دةتوانَيت لة رَيطةي 
ضاوةِروان نةكراو و بةشَيوةيةكي ناراستةوخؤ، لة 
ثةيدابووني مؤدَيرنةدا بةشداري بكات. بةَلَي 
ئيسالميزم لةسةرو خواسيت بةرثاكردني دةوَلةتي 

ستيدا مةسةلةي ثَيويسيت قوَل بة ئيسالميةوة لة را
دةوَلةت و خواسيت مؤدَيرنةي سياسي 
ثيشاندةدات. بةمشَيوةية ئةوةي ئيسالم ثَيش 
هةموو شتَيك لَيي دةترسَيت، واتة دابةشبووني 
نةتةوةي موسَلمان و جياوازي لةناو خودي 
نةتةوةدا، دةتوانَيت طؤِرانَيكي سياسي ريشةيي 

واش هَيواش بةرةو بةدواي خؤيدا بهَييَن و هَي
دةوَلةتي مؤدَيرن و دميوكراسي رَي بكات. هةر 
            لةبةر ئةمةشة والتَيكي وةك جةزائري لةم 
رَيطةيةدا كة تاقيكردنةوةيةكي سةخيت 
بةجَيهَيشتووة، بَيطومان لةو واَلتانةي كة لة 
دياردةي ئيسالميزم لة ئةماندا بوون و يان كةمرت 

 كةوتوترة.كاري تَيكردوون، ثَيش
مؤدَيرنة سياسي لة جيهاني ئيسالمدا 
روانطةيةكي دوور دةستة كة بةديهاتين بةهؤي 
ثةيوةندي تةنطاوتةنطي دين و دةوَلةتةوة، كَيشة 

. لَيرةشدا وةك هةر جَيطةيةكي دي مؤدَيرنة ةئامَيز
اني هةنطاو بة هةنطاو دةرئةجنامي كؤمةَلَيك طؤِر

دةوَيت، زؤربةي دةبَيت كة زةمةن و هَيزَيكي زؤري 
والتة ئيسالميةكان كة سةردةمَيكي زؤر بةسةر 
سةربةخؤيياندا تَيناثةِرَيت لةسةرةتاي ئةم 
          ثرؤسةيةدان و هةندَيكيان هَيشتا ثَييان 
نةخستؤتة ناو ئةم رَيطةيةوة. بةَلَي لةاليةكةوة 
نةبووني مؤدَيرنةي سياسي يان ئةستةمي 

            ةندني بةديهاتين، طةشةكردن و ثةرةس
            ئيسالميزم روندةكاتةوة و لةاليةكي ديةوة 
دةكرَي بطوترَيت ئيسالميزم رَيطري طؤَراني سياسي 

 ئةم واَلتانةية.

ثَيدةضَيت لةم روانطةيةوة ئةزموني فةرةنسا 
بتوانَيت سودي هةبَيت. ضونكة ئةم والتة بةدرَيذايي 

ةسةر بناغةي سةدةيةك رذَيمَيكي تاقيكردةوة كة ل
رَيكةوتين دةوَلةت و دين دامةزرابوو. لةم قؤناغةدا 
دةوَلةت سةرةِراي كؤنرتؤَلكردني مةزهةب و 
كةمكردنةوةي دةسةالتة سياسيةكةي، هةندَيك 
ثةيوةندي خؤي لةطةَل مةزهةبدا هَيشتةوة. 
هةرضةندة كاسؤليزم ضيدي بة ديين فةرمي دةوَلةت 

تي طةِرانةوةي نةدةذمَيررا )جطة لة قؤناغي كور
سةَلتةنةت( بةالم لة ذَير سةرثةرشيت دةوَلةتدا بوو 
كة ثَيداويستية ئابوريةكاني دةستةبةر دةكرد و لة 
بةرامبةر ئةمةشدا سودي لة ثشتَيوانيةكةي دةطرت. 
بارودؤخي هةنوكةي والتة ئيسالميةكان كة ئيسالم 

ةكي ئةوتؤي لةطةَل يتيايدا ديين فةرمية، جياوازي
ي ئةو قؤناغةي فةِرةنسادا نية. فةرةنسا بارودؤخ

ثاش طؤِرانَيكي درَيذخايةني سةدساَلة، تواني 
جيابونةوةي دةوَلةت و دين بكاتة شتَيكي 
ثراكتيكي. دةكرَيت ئةم رَيطةية لة جيهاني 
ئيسالميشدا برِبَيت و رَيطةضارةي جؤراوجؤري وةك 
بَياليةني ديين دةوَلةت يان ثةيوةندي 

َيوان دةوَلةت و ئيسالم يان رَيكةوتنئاساي ن
جيابونةوةي هةميشةييان، ممكني بَيت. لة ِراستيدا 
طرنط ئةوةية دةوَلةت رةهةندَيكي ديين نةبَيت و 
ئيسالميش ضيدي ديين دةوَلةتي نةبَيت. ديارة 
           كارَيكي وا ثَيويسيت بةوةية سيستةمي 
ياسارَيذي لة دةسةاَلتي ياساكاني شةرع رزطاري 

و ياسا ئيسالميةكان لة مةسةلة سزادان و بَيت 
مةدةنيةكاندا )بة تايبةتي لةو مةسةالنةدا كة 
ثةيوةندي بة خَيزانةوة هةية( بةكار نةهَينرَيت. بةالم 
دةشَيت ثةيوةنديطةلَيك لة نَيوان دةوَلةت و 
ئيسالمدا هةبَيت، لةوانة ئيسالم كؤمةكَيكي 

دابني شايستة وةربطرَيت و فَيركردني ئازادانةي 
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ديارة بة مةرجي ئةوةي ئازادي ديين  –بكرَيت 
 رةضاو بكرَيت.

بَيطومان مؤدَيرنةي سياسي لة جيهاني 
ئيسالميشدا وةك فةرةنسا، دةرئةجنامي 
ثرؤسةيةكي درَيذخايةن و سةخت دةبَيت. طةرضي 
ئةم ثرؤسةية ئَيستا لة زوربةي والتةكاندا دةسيت 

سةرةتاييةكاني ثَيكردووة، بةالم هَيشتا لة قؤناغة 
خؤيداية و لة راستيدا بريتية لة بةديهاتين 
جيابونةوةي ثَيشكةوتوخوازانةي دةوَلةت و 

ةكي رون لة نَيوان ياريككؤمةَلطا، بؤ ئةوةي جيا
بواري طشيت و بواري تايبةتيدا جَيطري بَيت و 
ئةطةري ثةيدابووني هاواَلتي راستةقينة و ئازادية 

الم بؤ ئةوةي واقعيةكان دةستةبةر بَيت. بة

مؤدَيرنةي سياسي كامَل بَيت، دةبَيت جيابونةوةي 
نَيوان دةوَلةت و ئيسالم واتة سةقامطريبووني 
عةملانيةتيش بيَب بة شتَيكي عةمةلي. هةرضةندة 
ئةم جيابونةوةية نامومكني نية، بةالم تةنها هةنطاو 
بة هةنطاو بةدةست دَيت و دةكرَيت ئةمةش هةم بة 

َيرنةي سياسي و هةم بة نيشانةي دةرئةجنامي مؤد
 بة ئةجنام طةياندني، دابنَيني.

 
 

 سةرضاوة
ي، مدرنيتة يبةشي حةوتةمي كتَييب: مؤريس بار

 –نشر اطه  –تهران  –ت: عبدالوهاب امحدي  –سياسي 
 .1383ضاثي يةكةم 
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 فةزا ثريؤزةكان
 
 

  
  لة فارسييةوة: سةروةر عومةر حمةمةدلة فارسييةوة: سةروةر عومةر حمةمةد

 
 

شوَينَيكي ثريؤز، بةر لة هةموو شتَيك 
شوَينَيكي سنوردار و دياريكراوة، فةزايةكة كة لة 
فةزاكاني ديكة جياوازة. سروتةكاني ثةرسنت كة 
كةسَيك بة جَيدةهَينَيت، ِروو لةو شوَينة ثريؤزيي 

و شوَينة لة فةزا شوَينةكة دياريدةكات و ئة
باوةكاني ديكة جيادةكاتةوة. بؤ تَيطةيشنت لة 

 Jonathan Z.smithتايبةمتةندي ئةم شوَينانة 
طوزارةيةكي جواني لة فةزاي ثريؤز كردووة، وةكو 
"زةرةبينَيكي ضِركةرةوة". شوَينَيكي ثريؤز، باري 
سةرنج لةسةر شَيوةكان، شتةكان و 

وة و ئةوان وةكو هةَلسوكةوتةكاني ناوي ضِر دةكاتة
كؤمةَلة شتَيك وَينة دةكَيشَيت كة هةَلطري واتاي 
ئاينني. ئةم سيمبوالنة، بةشة سةرةكييةكاني 
واقيعييةت دةردةبِرن. وةختَيك كؤمةَلطايةكي ئايين 
تةماشاي ئةو شتانة دةكات، ذيانَيكي طوجناو لةطةَل 
ئةو ديدطايةدا ثَيناسة دةكات و بؤ دةسرِتاطةيشنت 

نَيوان دونياي مرؤيي و واقيعيةتة  بة ميانةي
 ئيالهييةكان نَيوندطريَيك دةدؤزَيتةوة.

بةهةمان شَيوةي فةزا باوةكاني ديكة، فةزاي 
ثريؤز زؤر شوَيين جياواز دةطرَيتةوة. فةزاي ثريؤز، 
ئةو شوَينانة دةطرَيتةوة كة بؤ مةبةسيت ئايين 
دروستكراون، بؤ منوونة ثةرستطاكان ياخود 

Temenoiةو شوَينانةي كة بةشَيوةي ئايين ، و ئ
تةفسري كراون، وةكو ضياكان ياخود ِرووبارةكان، 
فةزاي ثريؤز ئةو فةزايانة دةطرَيتةوة كة بةشَيوةي 
فيزيايي دةتوانني بضينة ناويانةوة، وةكو سيماي 
دةرةكي زةوييةكي ثريؤز، بةشَيوةيةكي وَينايي 
وةكو ثَيكهاتةي ناوةوةي جةستة لة حاَلةتي 

( يا بة شَيوةي بينني، Tantric yogaشكردندا )وةرز
وةكو فةزاي ماندا اليةك. فةزاي ثريؤز تةنانةت 
فةزاي نا ثريؤزيش ِرةت ناكةتةوة، ضونكة هةمان 
شوَين لة هةلومةرج و مةوقيعيةتي جياوازدا 
دةتوانَيت هةم ثريؤز و هةم نا ثريؤز بَيت. بؤ منوونة 

ست سنووري دا، ئاودة Maoriلة كولتوري دَيريين 
نَيوان دونياي زيندووةكان و مردووةكان ثيشان 
دةدات. هاوشَيوةي ئةو، شوَيين بةرثاكردني 
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سرووت و مةراسيمةكانة، جَيطةيةك كة ِرؤحَيكي 
نةخوازراو دةكرَيت بكرَيتة دةرةوة و ياخود 
ثشتيواني ِرؤحةكان بةدةست بهَينَيت. بة مثَيية، 

ؤزيشة. بة هةمان ئةم فةزاية هةروا كة ئاودةستة، ثري
شَيوة فةزايةكي كاركرديية، بةالم لة دروستكردنيدا، 
نةخشةكَيشان و ئادابةكاني ناويدا. دةكرَيت واتاي 
ئاينيشي ثَيدرابَيت. مةزارَيك، كة لة ضةند 
هةلومةرجَيكي تايبةتيدا ناوضةي ضِربوونةوةي 
ضاالكي دينيية، دةكرَيت لة ضةند كاتَيكي ديكةدا 

. بة كورتي شوَينَيكي ثريؤز كاتَيك بة ناديدة بطريَيت
ديدَيت، كة وةكو شوَينَيكي ثريؤز تَييبطةين. ئةو 
تيؤرةي كة فةزا ثريؤزةكان بة عةدةسةيةك 
دةضوَينَيت، ئةو واتاية دةطةيةنَيت كة شوَينةكان 
ثريؤزن لةبةرئةوةي كاركردَيكي ئايين ثَيشكةش 
دةكةن، نةك لةبةرئةوةي كة خةسَلةتطةلَيكي 

ايي سةير و سةمةرة يا جواني ناسانةيان فيزي
هةية. بريوباوةِرَيك كة لةاليةن فريدريش 
شاليرماخةرةوة خراية ِروو لة اليةن ردلف ئاتووةوة 
فراوان كرا، ئيدراكي ثريؤزي بة هةسيت ئاينييةوة 
دةبةستَيتةوة. بةم ثَيية، لة بنةما و لة بناغةدا، 

ةبَيت كة شوَينة ثريؤزةكان دةبَيت ئةو هَيزةيان ه
كاردانةوةيةكي كاريطةر )لة مرؤظدا( دروست بكةن و 
زؤرَيك لة شوَينةثريؤزةكان بةشَيوةيةكي ِراشكاوانة 
ئةم خةسَلةتةيان هةية، ضيا ثريؤزةكاني ضني، 
كَلَيسا طةورةكاني طوتيك لة ئةوروثا و سةرضاوةي 
ِرووبارة ثريؤزةكاني هيندييةكان، خاوةني يةك 

رن. بةالم بوني ئةم جواني و هَيزي كاريطة
ضؤنايةتيانة بؤ شوَين )بؤ شوَيين ثريؤز( ناضاريني. 
زؤرَيك لة شوَينة ثريؤزةكان، تةنانةت ئةو 
جَيطايانةي كة حاَلةتَيكي سةنرتاَليان لة ذياني 
ئايين كؤمةَلطادا هةية، بةالي كةسانَيكةوة كة لة 
دةرةوةي ئةو بريوباوةِرةن، سةرجنِراكَيش نني و 

ئةو نابزوَينن. شَيوةي شوَين، بةبَي  هةستةكاني
زانيين ئةوةي كة ئةم شوَينة لةسةر ض شتَيك و، 
ضؤن ضؤني مانا دةدات، دةكرَيت هةرطيز هيض جؤرة 

، Rddhipurهةستَيكي ئاييين نةداتة مرؤظ. بؤ منونة 
مةزارطاي سةرةكي ماهانوبةكانة كة بة دةستةيةك لة 

Krsnaite maharashtrian .ئَيرة  دَينة ئةذمار
شوَينَيكة كة خودا بةشَيوةي ثةيكةري )جمسم( 

(Gundam Ran تيا دةذيا. جَيطايةك كة ئةو هَيزي )
خوداوةندي دابةزاندو كردةوة طةلَيكي ثيشاندا كة 
سروشيت خوداوةنديي ئاشكراكرد. ئَيرة شوَينَيكة 

cakradhar  ،بةرجةستةيةكي ديكةي خوداوةندةكة
ك كة كؤمةَلطاي سةرداني ئةوَيي كردووة. كةسَي

Mahanubhar  ى دامةزراندووة. بةالم خودي
Rddhipur  تةواو نا ئاوارتةية و ئةو شوَينانةي كة

Gundam Ranl  ،كارةكاني خؤي تَيدا ئةجنام دةدا
تةنها لةاليةن نيشانة بةردين و بضووكةكانةوة 
ثيشان دةدرَيت. لةوَيدا هيض شتَيك كة هةسيت 

هَيز بكات، بووني شكؤمةندي يا راز ئامَيزي بة
هَيشتا طوندةكة بةهؤي سنووربةنديية  نييةء

ئاينييةكانةوة، جَيطةي ِرَيز و ثاراستنة. ئةم شوَينة 
لة ِرووي ستاتيكيةوة قووَل و فراوان نيية، بةالم بةم 

 حاَلةشةوة لة ِرووي ئاينييةوة بةهَيز و كاريطةرة.
 
 

 دامةزراندني فةزا ثريؤزةكان
طةِرانةوةيان  ءثريؤزةكان ني فةزاتايبةمتةندبو

بؤ باالترين ضةمكةكاني كولتورَيك، هةردووكيان 
بةزؤري بةم بريو باوةِرةوة بةيان دةكرَين كة فةزا 

 ثريؤزةكان، شتَيكي بِريار لةسةر دراو نني.
شوَينَيكي ثريؤز بةشَيوةيةكي جةوهةري نةك 
تةنها بةشَيوةي وةرطرتن، لة ضوار دةوري خؤي 

وةي شوَينَيك نيية تةواو جياوازة لةبةرئة
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هةَلبذَيردراوو بةديهَينراوي مرؤظ بَيت. سةرةِراي 
ئةمة، ضةمكي شوَيين ثريؤز لة كةسايةتي تايبةت 
بة خؤيدا، شَيوةيةكي زةميين ثةيدا كردووة، 
كةسايةتيةكي دياريكراو كة كرداري مرؤظ بة تةنها 

 ناتوانَيت ئةو بوونةي ثَيببةخشَيت.
كاندا، بةطشيت تةواوي لة كؤمةَلطا دَيرينة

زةميين شارستانييةتَيك، ثريؤزة و زؤربةي جار ئةم 
ثريؤزيية لة طَيِرانةوةكاني )ثةيوةست بة( 
دامةزراندني ئةو شارستانييةتةدا بةيان دةكرَيت. 
هةندَيك كات ئةم زةمينة بةشَيوةيةكي تايبةت 

بريوباوةِرةكاني  Nihongiو   Kojikiبةديهَينراوة. 
يان ثاراستووة، وةختَيك كة  Kamiسةردةماني 

 ذاثؤن و شَيوازي ذيان تيايدا بونياد نرا.
لةسةر بنةماي ئةم دةقانة، دوو خوداوةندي 

Izanagi  وIzanami  لةسةر ئاوةكاني سةر زةوي كة
هَيشتا شَيوةيان نةطرتبوو، برييانكردةوةو 
نَيزةيةكي طةوهةر نيشانيان ِرؤكردة نَيو 

سكَيك كة لةو نَيزةيةوة ئؤقيانوسةكانةوة، لة فرمَي
تكا، يةكةمني دوورطةي ذاثؤن دروستبوو. ضةندَيك 
دواتر، لةم دوو خوداوةندة خوداوةندطةلَيكي ديكة 

خوداوةندي  Amaterasuلة دايك بوون. لة نَيوياندا 
خؤر بوو كة نةوةكاني ئةو بةسةر ذاثؤندا 
             فةرمانِرةواييان دةكرد. بةم ثَيية، ذاثؤن لة

            ةواوي جَيطاكاني ديكة جياوازة، يةكةمني ت
            زةمينة، زةمينَيك كة لةاليةن خوداكانةوة ذياني 
 تيا بونيادنراوة. لةاليةكي ديةوة دةكرَيت 
زةمينَيكي وةكو سةرزةميين ئيسرائيل، لةبةرئةوةي 
كة لةاليةن خودايةكةوة بةخشراوة، ثريؤز بَيت و يان 

َيك لةاليةن ِرَيو ِرةمسة ئاينييةكانةوة دةكرَيت زةمين
بونياد بنرَيت. لةسةر بنةماي باوةِرَيكي كؤني 

زةمينَيك كة كةوتؤتة  Satapathaهيندي، لة 
وة، بؤ نيشتةجَي  Brahmanaِرؤذهةاَلتي ِرووباري 

بووني براهماكان نةطوجناو بوو. وةختَيك ئاطري 
قورباني لة ِروبارةكة ثةِرَينرايةوة و لةو 

رزةمينةدا جَيطري بوو، ئةو جَيطاية بؤ ذياني سة
 براهماكان طوجنَينرا.

شوَين يا بينايةكي ثريؤز لة نَيو زةمينَيكي 
ثريؤزدا، بة جؤرَيكي هاوشَيوة خاوةني خةسَلةتَيكة 
)كةسايةتييةك، ضةمكَيك يا ماهييةتَيك( كة ئةو 
شوَينة جيادةكاتةوة. رَيوِرةمسي ثةرستطاكان و 

ني هيند باس لةوة دةكات كة ئةم مةزارة طةورةكا
ثةرستطايانة بةشَيوةيةكي خودي نةك رَيذةيي، 
ثريؤزن. ثريؤزترين ئةو ثةيكةرانةي باس لة شيوا 

ةكانن. ثةيكةرةكاني Svayambhulingasدةكةن، 
لةمةِر شيوا كاري مرؤظ نني بةَلكو خودي 
ئاشكراكةري ئةو خوداوةندةن، بة هةمان شَيوة، 

كانن، Pithaاني خوداوةندةكة، ثريؤزترين شوَينةك
ئةو جَيطايانةي كة بةشةكاني جةستةي ئةو 
خوداوةندة ثاش خؤكوشنت و بِرينةوة، كةوتنة 
سةرزةوي. لة هةندَيك بواري ديكةدا، نةوةك شتَيك 
بةَلكو تةنها و تةنها خودي زةمني، ثةرستين 
خودايةك لةناوضةيةكدا دياري دةكات. لةسةر 

ثةيوةست بةو ثةرستطايةي بنةماي طَيِرانةوةكاني 
وة، ئةم ثةرستطاية لة srirangamكةوتؤتة ناو 

بةهةشتدا دروستكرا. لةوَيوة بوو كة بؤ سةر زةوي 
ئةوي داية  Rama، ثاشان Ramaهَينرا بؤ شاري 

دةست ديوَيكي ثارَيزكار كة دةيويست لةطةَل خؤيدا 
بيباتةوة بؤ ماَلي خؤي لة سريالنكا، بةهةرحاَل، 

رستطاكةي لة نزيك تةنكاوي ِرووباري دَيوةكة ثة
(cauvery )kaveri  لةسةر زةوي داناو وةختَيك

هةوَليدا دووبارة بةرزي بكاتةوة، نةيتواني 
بيجوَلَينَيت. ثاشان خوداي ثةرستطاكة لة بةردةميدا 
دةركةوت و ثَيي وت كة ِرووبارةكة سةركَيشييةكي 
زؤر ثيشان دةدات بؤ ئةوةي كة ثةرستطاكة لة 
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رةكاني خؤيدا بهَيَلَيتةوةو ئةو خودايةش حةزي كةنا
 دةكرد كة لةوَيدا مبَينَيتةوة.

(Shulman, 1980 p.49 بةم ثَيية جَيطةي ) 
         جَيطري بووني ئَيستاي ثةرستطاكة لةاليةن هيض 

نةبوو، بةَلكو ئةو خوداية  دَيو ياخود مرؤظَيكةوة
 ئةوَيي هةَلبذارد.

تايبةتي  دةكرَيت خودايان، ثريؤزَييت
شوَينَيك، لةاليةن نيشانةكانيشةوة ثيشان بدةن. 
زؤرجار طيانداران وةكو ثةيامطةيةنةراني 
هةَلبذَيردراوي خودايي، كاري خؤيان ئةجنام 

ي Tenochititlanدةدةن، بةم ثَيية بؤ منوونة شاري 
ئازتةكةكان، لة شوَينَيكدا بونياد نرابوو كة هةَلؤيةك 

دوو، نيشتؤتةوةو لةسةر كاكتؤسَيكي شكؤفةكر
Aeneas  شوَين بةرازَيك كةوت تا ئةو جَيطةي كة

            تيايدا بَيضووةكاني لةدايك بوون و لةوَيدا 
(ي بونيادنا. طةِران بؤ ئةم Albalonga)شاري 

نيشانانة دةكرَيت ثةرةسَييَن بؤ زانسيت غةيب 
 طؤيي )فاَلطريي(.

 غةيب طؤيي لةِرَيطةي خاكةوة الي ضينييةكان،
تةواو يةكَيكة لةو هةواَلنة بؤ جياكردنةوةي 
ضؤنَيتيية مةعقول )بابةتييةكان(ي شوَينَيك، بةهؤي 

هاوسةنطي  موتاالكردني ناوضةي دياري زةويء
 ئاوةكان، بايةكان و ِرةطةزةكاني ديكةوةية.

لة هةندَيك بواري ديكةدا، شوَينَيك بةهؤي ئةو 
دةبَيت.  روداوة ئاينيانةي تيايدا ِرويداوة، ثريؤز

لةسةردةماني حمةمةدي ثَيغةمبةردا )دروودي خواي 
لةسةر بَيت(، ئؤرشةليم شوَينَيكي ثريؤز بووة بؤ 
ئيسالم. طةرضي باوةِرطةلَيكي زؤر بةم شارةوة 
ثةيوةست بوو. بةالم طةشيت )ميعراجي( ثَيغةمبةر 
بوو كة لةسةروو هةموو ئةم باوةِرانةوة، ثريؤزَييت 

شةوَيك حمةمةدي ثَيغةمبةر  ئةم شارةي دروستكرد.
بؤ ئؤرشةليم و بةردي سةر كَيوي ئةم ثةرستطاية 

براو لةوَيشةوة لة ِرَيطةي ئامسانةكانةوة بةرةو 
ئاستانةي ِراستةقينةي خوداوةند. مزطةوتي قبة 
الصخرة و داناني ئؤرشةليم بة زيارةتطايةك، 
هةردووكيان ِراطةيةنةر و بةهَيزكةري ثريؤزَييت ئةم 

ئةم ثريؤزيية بة دؤزينةوةي نيشانةي شارةن. 
جَي ثَيي ئةو  –طةشتةكةي حمةمةدي ثَيغةمبةر 

لةسةر بةردةكة، شوَينةواري زيين )ئةسث(ةكةي و 
تةنانةت جَيطايةك لةسةر بةردةكة كة جوبرائيل بةر 

 –لة بةرزبوونةوةي ثَيغةمبةر سازي كردبوو 
ثلةيةكي باالتري بةدةستهَيناو ثريؤزَييت ئةم شارة 
ديسان بةهَيزتربوو. بة باسكردني ِرووداوة طرنطة 
ئاينييةكاني ديكةي ثةيوةست بةو بابةتةوة وةكو 

 melchizedekضريؤكةكاني ئيرباهيم و ئيسحاق، 
و ثةيذةي يةعقوب لة ميانةي  salemثادشاي 

غةيري تةوراتدا كة لةوَيدا  ءبةسةرهاتةكاني تةورات
َيكي ثريؤز ِروويانداوة، ِرؤشن دةبَيتةوة كة شوَين

دةتوانَيت باوةِرطةلي جؤراوجؤر بةدةست خبات و 
 بةم ثَيية تةنانةت بةشَيوةيةكي بةهَيزتر ثريؤز ببَيت.

دةكرَيت شوَينطةلَيكيش بةهؤي بةرهةمي 
كةساني ثريؤزةوة، ثريؤزبنب. طَلكؤيةك دةكرَيت 
شوَينَيك ثريؤز بكات، لةبةرئةوةي طَلكؤيةك نةوةك 

نةوةي زيندووةكان لة تةنها هةر خاَلي جيابوو
مردووةكان دياريدةكات، بةَلكو خاَلي 
ثةيوةنديشيان دةستنيشان دةكات. بؤ منوونة، لة 
مةسيحيةتي ثَيشكةوتوودا، طَلكؤي شةهيدان 
بةهؤي ثريؤزي كةسي كؤضكردووةوة، بوونة 
شوَينطةلَيك بؤ سرووتي عةشاي ِرةباني. ثاشان لة 

هةمي سةرةتاي سةدةي شةشةمدا، نووسراوو بةر
قةسيدةكان، بوونة خاَلي ضِر بوونةوةي 
سرووتةكاني ثريؤزكردني كةنيسايةك. ئةم دةقانة، 
كةنيسة و ئةو جَيطايانةيان ثريؤز دةكرد كة لَيي 

ام شَيوةي زةوييةك دةكرَيت دادةنران. سةرئةجن
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ثريؤزي بةو شوَينة ببةخشَيت. لة كلتورة  ماناء
طةيةنةري جياوازةكاندا شوَينة جؤراو جؤرةكان ِرا

ئامادةطي خوداكانن. بةهةمان شَيوة كة بامسانكرد، 
يةوة Kamiزةوي ذاثؤن لةبةرئةوة ثريؤزة كة لةاليةن 

بةديهَينراوةو دةثارَيزرَيت. لة ذاثؤندا ضةندين 
تيايدا بة شَيوةي ئاشكرا  Kamiشوَين هةية كة 

ئامادةية. بؤ منوونة ضياكان، لة ضياي فؤجييةوة 
ي ثةرستطا ناوضةييةكان، )بيطرة( تا طردةكان

بن. لة هيند  Kamiدةكرَيت شوَينةواري ئامادةطي 
شوَينةكاني ثَيكطةيشتين دوو ِرووبار،  ءِرووبارةكان
 ةبةرئةوةي ئاوة خاوَينكةرةوةكانءثريؤزن. ل

ِرووبارة ثَيكطةيشتووةكان، ثيشاندةري ئةو 
شوَينانةن كة خودايان لةوَيدا ئامادةن و دةستيان 

               ةم بوارانةدا شَيوةي زةوي ئاماذة ثَيدةطات. ل
بة ماناطةلَيك دةكات كة سةرنج بةرةو ثريؤزَييت 

 زةوي ِرادةكَيشَيت.
لة سةرةتاي وتارةكةدا، ئاماذةم بةوةدا كة 
شوَينة ثريؤزةكان بِريار لةسةر دراونني. بةالم 
شوَينطةلَيك بؤ ضاالكيية ئاينييةكان بوونيان هةية، 

ئةوةي بِريار لةسةر دراون. ئةطةر ثاَلنةر رَيك لةبةر
بؤ بونيادناني شوَينة ثريؤزةكان حاَلةتَيكي 
جيهانطريي هةية، ئةوا ئارةزوو بؤ سنوردانةنان بؤ 

 خوداش هةر بةو شَيوةيةية.
           ِرَيوِرةمسي نزاي هندييةكان، وةكو 
ِرَيوِرةمسة ئاينييةكاني ديكة، بةرةو دوو ال 

ةكيان بةرةو الي خودايانَيك كة لة رادةكَيشرَيت، ي
شوَينطةلي تايبةتدان و ئةوي ديكة بةرةو الي 
بةدرؤخستنةوةي ئةوةي كة دةبَيت لة شوَينَيكي 
ديكةدا بةدواي ئلوهييةتدا بطةِرَيني. "بؤضي 
بةردةوام لة مزطةوتدا ثةرستش بكةين و بة 
زةمحةت بِرؤين بؤ مةككة تا خودا ببينني؟ ئايا خودا 

لة بتةكان و شوَينة  Pamتدا دةذي؟ ئايا لة مزطةو

ئةم ثرسيارانة  Kabirثريؤزةكاندا بووني هةية؟" 
 دةهَينَيتة ئاراوة.

تةالرسازي مزطةوت مشتومِري نَيوان بة 
ثريؤزكردني جَيطايةك و ِرةتكردنةوةي هةر شَيوة 
سنوورداربوونَيكي ئامادةيي خوداوةند، دةخاتة 

ؤرةكاني ديكةي ِروو. مزطةوت، هةمان بةهاكاني ج
شوَينة ثريؤزةكاني هةية. ناوةوةي )فةزاكة( بةرةو 
ِرووي ناوةندَيكي ثريؤز ئاِراستة كراوة. ميحراب، 
ثةرستش ِرووةو شاري ثريؤزي مةككة ئاِراستة 
دةكات. فةزاي مزطةوت لة باقي فةزاكاني ديكة 
جياكراوةتةوة، كةسةكان دةبَيت ثَياَلوةكانيان 

ة ذوورةوةدا دابكةنن، لةناو لةبةردةمي دةرطاي هاتن
ضوارضَيوةي مزطةوتدا، ثريؤزترين شوَين، ثةرستطا، 
)حةرةم( بة جواني لة نَيو حةوشةوة ديارة. هةندَيك 
لة مزطةوتةكان شوَيين زيارةتن. ضونكة شوَيين 
بةخاكسثاردني ثياوان و ذناني ثريؤزن، ئةو 
كةسانةي كة هَيزي ِرؤحيان بةم شوَينانة بةخشيوة. 

ةستةتريين ئةم مزطةوتانة، مزطةوتَيكة لة بةرج
 مةدينة كة لةسةر طَلكؤي ثةيامبةر دورستكراوة.

لة هةماحناَلدا تةالرسازي دةكرَيت 
بةشَيوةيةكي تةواو جياواز ِراظة بكرَيت، وةكو 
ِرةتكردنةوةي يا بةتاَلكردنةوةي فةزاي ثريؤز. 
كاركردي سةرةكي مزطةوت فةزايةكة بؤ ثةرستشي 

يسالمدا مزطةوت لةبةرئةوة طرنطي هةية طشيت. لة ئ
كة كؤمةَلَيك كةس لةوَيدا كؤدةبنةوة و ثةرستش 
ئةجنام دةدةن، نةوةك لةبةر خودي شوَينةكة. 
طَيِرانةوةيةكي باو دةَلَيت "هةموو دونيا مزطةوتة، 
شوَينَيك بؤ ثةرستش" لةسةر زةمينة 
ئيسالمييةكاندا، زؤرجار مزطةوت بة ئاساني لةو 

كة خاوةن ثلةيةكي نزمرتن،  بينايانةي
جياناكرَيتةوة و ياخود وةكو شوَينَيكي ثريؤز، 
سةرنج ِراناكَيشَيت. تةنانةت طومةز كة بةشَيوةيةكي 



 86 
 

SARDAM  No. 46   2006 
 

نةوعي بةسةر بيناي مزطةوتةوةية و كةوانةي 
ئامسان )بةهةشت( بةياد دةهَينَيتةوة، مانايةكي 

َيين شوهةية كة ئاماذةية بؤ هَيز ياخود  طشيت
دةستنيشاني دةكات و بة ناضار  كؤبوونةوة

شوَينَيكي ثريؤز ناكات. ئةم هَيماطةراييةي ئامسان 
ماناي  لة نَيو مزطةوتدا طرنطي ثَينادرَيت. هةروةها

ثةرستنيش ناطةيةنَيت. لة حاَلَيكدا كة ثةرستطا 
بةرةو ِرووي مةككة ئاِراستةكراوة، بةشةكاني 

ؤرة هيض ج ديكةي بيناكة، بة شَيوةيةكي خودي
نَيوةندييان نيية.  كهاتةيةكي ئاِراستةدار ياثَي

تةنانةت ميحراب كة دةكرَيت شوَينَيكي ثريؤزي 
تايبةت بَيت، بة ضؤَلي دةهَيَلرَيتةوة، كة جةخت 

ئةو ثةروةردطارةي كة  لةسةر ئةوة دةكاتةوة
دةثةرسرتَيت، لةوَيدا يا لة هيض شوَينَيكي ديكةدا 

ِروانينة ئةمانة بةم تَي جَيطري نةبووة. هةموو
ئيسالمييةوة ثةيوةستة كة ئةطةرضي خوداوةند 

بةالم خؤي لةسةر و ئةو  بةديهَينةري دونياية،
دونيايةوةية نةوةك لة نَيويدا. مزطةوت بةثَيي 

فةزايةكي ثريؤز دَيتة ئةذمار كة لةم  ثَيناسةكةمان بة
ثَيناسةيةدا، فةزاي ثريؤز بةشوَينَيك بؤ ثةرستش و 

ةذمار دةكرَيت. بةالم باس لة شوَينَيكي بةهادار ئ
فةزايةكي ثِرمانا دةكات لةبةرئةوةي نكولي لة 
بةهانةريتييةكاني شوَينة ثريؤزةكان دةكات. نكولي 
طةلَيكي هاوشَيوة دةربارةي بةشوَينكردن )خودا( لة 
تةالرسازي ثرؤتستاندا هةية، بةتايبةت لة 
"شَيوازي سادة"ي ثرؤتستاندا. بؤ منونة لة 

زةطةري لة هؤَلةندادا، كةنيسةكاني دةوراني تا
طوتيكي مةزن تَيك نةدران، بةَلكو وةكو ضةند 
شوَينَيك بؤ ثةرستشي دةستة جةمعي و ئامؤذطاري 

 نوَي كرانةوة.
ئةو ثةيكةرانةي بؤ جوانكاري و ِرازاندنةوة 
دانرابوون البران، شووشة ِروونةكان جَيطةي 

ي شووشة ِرةنطاو ِرةنطةكانيان طرتةوة، ميحراب
بةرز، البراو جَيطةي قةشة بة كورسي ثِركرايةوة. بة 
كورتي تةواوي نيشانة بةرضاوةكاني ثريؤزي 
جَيطايةكي بةتايبةت، البران. تةالرسازي، 
حاَلةتطةلَيكي ئيجابيشي هَيناية كايةوة. بةالم 
حاَلةتطةلَيك كة دووبارة ثريؤزَييت لة جَيطايةكي 

وةِراستدا دانراو ديكة دادةنا. مينبةرَيكي بةرز لة نَي
بووية خاَلي سةرنج، بةالم خودي مينبةر جَيطاي 
هَيز يا ئامادةيي ئيالهي نةبوو، بةَلكو ئاماذةي بة 
ثريؤزَييت طوتاري خوداوةند دةكرد كة لةوَيدا 
دةطوتراو دةخوَيندرايةوة. ئةم كةنيسايانة 
شوَينطةلَيكي ثريؤزن بةهؤي ئةوةي كة نكوَلي 

ةر ئةوةي كة هَيماطةرايي طةلَيكي بةرضاون لةس
         فةزا، هؤكاري )طواستنةوة(ي ثريؤزَييت 

 خوداوةندة بؤ شوَين.
 
 

 كاركردةكاني فةزاي ثريؤز
ئةو هَيمايانةي بة شوَينَيك مانا دةبةخشن، بؤ 
ئةو زةمينة ئاينيية دةطةِرَينةوة كة نةتةوةيةك 
تيايدا دةذي. ئةم بةشة، لةو ِرَيطايانة دةكؤَلَيتةوة 

ة بة هؤيانةوة فةزاي ثريؤز هةوَلي جَيطريكردني ك
ئةو زةمينةية و بةديهَيناني كاريطةري هاوتا لة 
نَيوان جيهانة ئيالهي و ئينسانييةكاندا دةدات. 
بةتايبةتي، سَي ِرؤَلي فةزاي ثريؤز طرنطن، 
لةبةرئةوةي ئةوانة لة سيستمة ئاينييةكاندا 

و بةِراسيت دةزانرَين و بؤ مةبةستةكاني )ئة
سيستمانة( بة كاروبارَيكي بناغةيي دَينة ئةذمار. 
يةكةم، فةزاي ثريؤز، هؤكارَيكة بؤ ثةيوةندي لةطةَل 
خودايان ياخود نزيك بوونةوة لَييان . دووةم، فةزاي 
ثريؤز شوَينَيكي )ثيشاندةري( هَيزي ئيالهيية و 
سَيهةم، وَينةيةكي قابيلي بينني بؤ دنيا بينن و 
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ةو دنياية و رَيكخستنَيكيش لَيرةوة شَيوةيةك ب
 بةدانيشتواني دةبةخشَيت.

 
 

 شويَنةكاني ثةيوةندي
فةزا ثريؤزةكان بةر لة هةموو شتَيك 
شوَينطةلَيكن بؤ ثةيوةندي لةطةَل خوداوةندا. 
شوَينطةلَيك كة خةَلكي بؤ ديداري خودايان بؤ ئةوَي 
دةِرؤن. ئةم كاركردة بة زؤري لةاليةن هَيماطةلَيكةوة 

ةكرَيت كة ثيشاندةري ثةيوةندي نَيوان بةيان د
دونياي ئينسانةكان و قةَلةمِرةوة بةرزترةكانن. وةها 
هَيماطةلَيك دةكرَيت ئةو ستوونانة بن كة لة 
زةوييةوة بةرةو ئامساني باال هةَلضوون. وةك 
كَيوةكان، درةختةكان، طوريسةكان، ستوونةكان و 
كؤَلةكةكان. بؤ منوونة ئةو ثةرستطايانةي 

وتوونةتة باكوري هيندستانةوة، بواري ئامسان كة
)طؤزةي ئيكسريي  Amrtakalasaكة بةهؤي 

نةمري(ةوة لة سةرووي ثةرستطاكةوة دةردةكةوَيت، 
بة ِرووي زةوييةوة ثةيوةست دةكات. قوضةكةكاني 
ئةم ثةرستطاية دووبارة دروستكردنةوةي 
كَيوةكانن، كة شوَينطةلَيكن بؤ نيشتةجَيبووني 

نةتةنها  Kailasaبؤ منوونة ثةرستطاي خوداكان. 
ناوي ضيايةكي هةَلطرتووة كة شيوا تيايدا 
نيشتةجَيية، بةَلكو تةنانةت وَينةي اليةكي 
ِرووخساري ئةويشي ثَيوةية. بةالم هَيماطةلَيك كة 
ِروونكةرةوةي ثَيكطةيشتين قةَلةمِرةوةكانن دةكرَيت 
شَيوةطةلي ديكةشيان هةبَيت. لة كةنيسةكاني 

انسيدا، هةنطاونان لة دةرطاي ضوونة ذوورةوةوة بيز
بةرةو الي ميحراب، جووَلةيةكة لة دونياي 
ئينسانييةوة بةرةو دونياي ئيالهي. ِرَيِرةوي نَيوان 
ئةم دوو بوارة، ِريزي ستوونةكان، ثةردةي نَيوان 
ثةرستطاو جَيطاي قةشةية. وةختَيك قةشةكان لة 

ثةِرن، دةبن بةو دةرطاكاني ِريزة ستوونةكانةوة تَيدة
فريشتانةي لة نَيوان جيهانةكاندا دةجووَلَين. خودي 
ثةيكةرةكان، تواناي بينيين ئامسان فةراهةم 

 Iconostasisدةكةن. بةشَيوةيةكي طشيت، 
"هَيما"يةك ياخود "شت"َيك نيية بؤ ثةرسنت، بةَلكو 
دةروازةيةكة كة لة ِرَيطايةوة ئةم دنيا بة دونيايةكي 

 (Galavaris, 1981, p.7ةتةوة. )ديكةوة بةسرتاو
ِرَيطايةكي ديكةي ثةيوةستكردني خوداكان و 
ئينسانةكان، لةاليةن هَيماطةلَيكي خوداكانةوةية. 
شوَينَيكي ثريؤز دةكرَيت هةَلطري وَينةطةلَيك لة 
خودايان ياخود نيشانةطةلي ديكة بَيت كة ئامادةيي 
ئةوان ئاشكرا دةكات. ثةرستطايةكي هيندوي، 

 ثَيكطةيشتنة. لةبةرئةوةي خاوةني فؤرمَيكة شوَيين
تيايدا خوداوةند بة شَيوةيةكي ِرةزامةندانة بؤ 
هةَلبذاردني شوَيين نيشتةجَيبوون. )لةطةَل 
ثةرستطاكةدا( هاوتايي ثةيدا كردووة. تابوتي 

ي ثةرستطاي  قدس األقداسثةميان كة لة 
ئؤرشةليمدا بوو، جَيخةوي يةهوة بوو، نيشانةيةكي 

او لة ئامادةيي ئةو ياخود ئامادةيي ناوي ئةو. بةرض
ثةرستطاكاني شينتو بة شوَينطةلَيك بؤ نيشتةجَي 

دَينة ئةذمار كة شَيوةي ماديةكةي  Kamiبووني 
شتَيكي ثريؤزة و بة "تةنَيكي ئيالهي" ناو دةبرَيت، 
ياخود "جَينشيين ِرؤحي عالي مةقام". ئةم 
ا ثةيكةرة لة ناوةوةي تةالري ثةرستطاكةد

ثارَيزطاري لَيدةكرَيت كة بة هؤي دةرطاكان ياخود 
ديواري بامبؤوة لة بينني دةثارَيزرَيت. بةالم بووني 
ئةو، ئامادةييةكي ئيالهي بة ثةرستطاكة 
دةبةخشَيت. وةكو هةمان منوونة، ماَلَيكي ذاثؤني 

يةكي Kamidanaدةبَيتة جَيطايةكي ثريؤز كاتَيك كة 
 Butsudanثريؤز دةكات و  Kamiتَيداية كة هَيماكاني 

كة ميحرابَيكة، هةم وَيناكاني بوداو تابلؤي باثريان 
 لة خؤدةطرَيت.
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تةنانةت بةبَي هَيما ئاشكرا و ثةيوةستكارةكان 
ياخود نيشانةطةلَيك لة خودايان، دةكرَيت شوَينَيك 
وةكو خاَلي ثةيوةندي نَيوان خودايان و مرؤظةكان 

طةَل بووني هةست بكرَيت. ئيسالم بة توندي لة
خودا لة شوَينَيكدا ياخود هَيماطةلَيك بؤ بينيين 
خودا دذايةتي دةكات. ئةطةرضي كةعبة ناوةندَيكة 
ثةرستش ِرووةو ئةوَي ئاِراستة دةكرَيت، هيض 
وَينةيةكي خوداي لة خؤيدا جَينةكردؤتةوة، 
تةنانةت بة شوَيين نيشتةجَيبووني خوداش نايةتة 

َيك بواردا ِراظة ئةذمار. بةحماَلةوة لة هةند
ئيسالمييةكان ئةوَي وةك شوَينَيك بؤ 
دةسرِتاطةيشتنَيكي تايبةت بة خودا، باس دةكةن. 
طَيِرانةوةيةكي ضاخي نةفامي، بةردة ِرةشةكة )حجر 

(ي نَيو كةعبة بة دةسيت ِراسيت خوداوةند األسود
وةسف دةكات. "كة ئةو )خوداوةند( ئةو دةستة 

بةندانةي كة ماضي  دةهَينَيتة ثَيشةوة )بؤ ئةو
دةكةن(، هةروةكو كةسَيك كة تةوقة لةطةَل 
نزيكةكاني دةكات" وتارَيكي باَلوكراوة لة 

دا دةنووسَيت 1971ِرؤذنامةيةكدا لة ساَلي 
"وةختَيك دةست لة حجر االسود دةدةيت و ماضي 

 ق و تاسةي خؤت دةكةيتة ناوييةوةءدةكةيت، عيش
ؤستة و ئةو بةردةِرةشة دةكةيتة سندوقَيكي ث

لةوَيوة عيشقي تؤ بة ئافةريدطاري ئةم جيهانة 
 ,Lazarus- Yafehدةطات كة بة ضاو نابينرَيت". 

1981, pp,120, 123   هةر بةم شَيوةية كة لةم بوارانةدا
هاتووة، خوداوةند بةشَيوةيةكي ئاشكراو )بينراو( 
ئامادةنيية، بةالم لة هةماحناَلدا كةعبة لة ِراستيدا 

 ي ثةيوةندي نَيوان خوداو مرؤظايةتي.دةبَيتة خاَل
فةزاي ثريؤز، وةك شوَينَيك بؤ ثةيوةندي لةطةَل 
خوداوةندا، شوَينَيكة بؤ ثاكيزةيي و ثاكذبوونةوة 
لةبةرئةوةي ثاكيزةيي ئةو تواناية بة مرؤظ 
دةبةخشَيت كة لةطةَل خوداياندا ثةيوةندي 

ببةستَيت. لةوَيدا كةم و كوِرييةكان و 
ذياني ئاسايي كةمرت دةبنةوة.  )ثيسبونةكان(ي

شوَينَيكي ثريؤز رَيكخستين ئيدياَلي شتةكان 
ئاشكرا دةكات كة لةطةَل بواري خوداوةند، لةطةَل 
              ذيان و ذيين نَيوان مرؤظةكان، ياخود لةطةَل 
          ئةو بةهايانةي كة خةَلكي ثَيويستة تامةزرؤيان

 بن، ثةيوةستة.
وَينَيكة بؤ ثاكذبوونةوة، ثةرستطاي شينتو ش

يةو ثيسبوون الدةبات، Kamiلةبةرئةوةي شوَيين 
ضونكة ثيسبوون، لةناوضوون و مةرطة. لة 
تةشريفاتة ئاينييةكاندا بة ثاكذي ثةرستطا دةطةين. 
بةشَيوةيةكي باو ضادرطةيةك و ئةستَيَلَيكي بةردين، 
ئاو بؤ شؤردني دةست و دةموضاو دابني دةكةن. 

بارةي بةسةريانةوة ثردَيك ئةو سَي ِروو
دروستكراوة، بة ثةرستطا كؤتاييان دَيت تا 
عيبادةتكاران لة حاَلَيكدا بة ِرووبارةكاندا تَيدةثةِرن، 
خؤيان خاوَين بكةنةوة. ثاكذي )ئةم ثةرستطاية( لة 

 Toriiروونكردنةوةي ثَيناسةكةيدا خراوةتة ِروو. 
)دةروازةكاني شينتؤ( ثةيذةكان، فةزا ضوار 

رطرياوةكان و ثردةكان، ناوضةطةلَيكي تايبةت بة دةو
ديار دةخةن و هَيمان بؤ نزيك بوونةوة لة خوداوةند. 
فةزا ثريؤزةكاني ديكة، بةهؤي ناساندني فةزايةكي 
ميانطريةوة بؤ بةِرَيوةضووني ِرَيوِرةمسي 
ثاكذبوونةوة، تَيثةِرين لةناوضةيةكي ناخاوَينةوة بؤ 

ندَيك لة مزطةوت و خاوَين دةستنيشان دةكةن، هة
كةنيسةكان لة ضوونة ذوورةوةدا بؤ نَيو فةزاي 
سةرةكي بةشي ثريؤز )ثةرستطا(، وةها 

 فةزاطةلَيكيان بؤ ثاكذ بوونةوة هةية.
شوَينَيكي ثريؤز نة تةنها دةتوانَيت شوَينَيك 
بَيت بؤ ثةيوةندي لةطةَل جيهاني خوداوةندا، بةَلكو 

طةَل هةروةها شوَينَيكة بؤ ثةيوةندي لة
)جيهانةكان(ي نزيك )ناوضة(ي ثريؤز. بؤ منوونة، 
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ثَيوةرَيكي ثارادؤكسي سةرةكي ئاين ئةمةية كة 
ئةطةر خوداوةند لة هةموو شوَينَيكة، بةم ثَيية 
دةبَيت "لة جَيطةيةكدا بَيت". تةنانةت ئةطةر 
تةواوي دونيا لة "ثِرشنطي خودا ثِرة"، ئةو 

وتبَيت. ئةم ثِرشنطة دةبَيت لة شوَينَيكدا دةركة
ثَيوةرة ثارادؤكساَلة لة ثةرستطاي ئؤرشةليمدا 
ِرةنطي داوةتةوة كة تابوتي ثةمياني لة خؤيدا 
هةَلطرتبوو، كة هَيما بوو بؤ جَيخةوي يةهوة بةالم 
هيض وَينةيةكي يةهوةي بة ثةرستطاكة نةدةبةخشي. 

( تثنيهبة هةمان شَيوة لة ئيالهياتدا كة لة كتَييب )
هوة، ناوي خؤي نةوةك خودي خؤي دا هاتووة، ية

لة ثةرستطاكةدا ئاشكرا كردووة. بةم ثَيية هةم 
ثةرستطاو هةم دةقي )تةورات( بةشَيوةطةلي 
جياوازي خؤيان، بةردةوام لة هةوَلي حةل و فةسَلي 
ثارادؤكسي، جيهانطريبوون و بة شوَين بووني 
يةهوةدا بوون. لةاليةكي ديكةوة ثةرستطا 

ة طشيت وَينةطةلَيكي طةورةكاني هيندو، ب
جؤراوجؤري خودايانيان لة خؤطرتووة. 
بةشَيوةيةكي سيمبولي عيبادةتكاراني خودايان يان 
خوداكاني ديكةش ِرووخسارةكاني ديكةي 
خوداوةندي نَيوةندي ثةرستطاكة دةبينن. يا بة 
مةبةسيت ئامادةبوون بؤ طةيشنت بة خوداي 

مادة( لة نَيوةندي، بةرةو ِرووي خوداياني ديكةي )ئا
ثةرستطاكةدا، ثةرستش دةكةن. بةم ثَيية 
ثةرستطايةكي هيندويي ديدطاي هيندؤكان 
دةربارةي زجنريةي ثلةبةندي خوداوةند، ثيشان 
دةدات كة لة بوونَيكي ئيالهيدا بةتايبةت، بة 
بةرزترين ئاسيت خؤي دةطات، يا لة كةنيسةكاني 

رَينيسانسدا هةمئاهةنطي و هاوسةنطي  
كةماَل و جواني خودا ثيشان دةدةن. لة تةالرسازي، 

تةواوي ئةم منوونانةدا، شَيوةى شوَين، دةرخةري 
 ماهيةتي  خودايةكة كة لةوَيدا دةثةرسرتَيت.

 

 شويَنةكاني دةسةالَتي خودايي  
لةبةرئةوةي )شوَيين ثريؤز( شوَيين 
ثةيوةنديية لةطةَل بوونةوةرة خوداييةكاندا، بةم 

اَلتي خودايي، كة دةتوانَيت ثَيية شوَينَيكة بؤ دةسة
ذياني مرؤظ بطؤِرَيت. سروشيت ئةم طؤِرانة بةهؤي 
نةريتة ئاينييةكان و سةنطي شوَيين ثريؤزةوة 
جياوازة. بة ثَيي داب و نةريتَيكي هيندي 

 mukti)سوود( و  bhuktiشوَينةكاني زيارةتكردن، 
)رزطاري( بةديدةهَينن. يةكَيك لة و سوودانة، 

سةرة. بؤ منوونة لة مةسيحييةتي دؤزينةوةي ضارة
سةدةكاني ناوةِراستدا، لة زؤرَيك لة زيارةتطاكاندا 
تامةزرؤييةك بؤ بينني يا ئةزمووني ضارةسةرة 
موعجيزة ئاساكان ثيشاندةدرا. لة ِراستيدا، 
زيارةتطاكان هَيندة بةشَيوةيةكي نزيك لةطةَل 
ضارةسةركردندا ثةيوةست بووبوون كة ثياوَيكي 

 Canterbury، لة ضوون بؤ warbeltonكي طةجني خةَل
سةرثَيضي كرد، "ضونكة من نةالَلم و نة ئيفليج، و 
تةندروستيم زؤر باش دَيتة بةرضاو". كةسَيكي 
ديكة بةَلطةي دةهَينايةوة كة "من تةندروستييةكي 
تةواوم هةية، من ض ثَيويستييةكم بة نةرييت توماس 

ان كةس كة ( بؤ مليؤنSumptlon 1972, p 78هةية؟" )
بةدواي ضارةسةرة موعجيزة ئاساكاندا دةطةِرَين، 

Lourdes  ،وةكو شوَينَيك بؤ زيارةت ماوةتةوة
هةرضةندة كةنيسةكاني كاتؤليك ضةندين 
ضارةسةري وةكو موعجيزةي ِراستةقينة 
سةملاندووة. دةكرَيت شوَينَيك بة هؤي ئةو 
ضارةسةرانةي كة دةيبةخشَيت دةربكةوَيت. بؤ 
منوونة يةكَيك لة شوَينةكاني دةركةوتين 

كة بة زؤري  ية Arunacalaخوداوةندي شيوا، ضياي 
 ني سينط و نةزؤكي ضارةسةر دةكاتءنةخؤشييةكا

لة ثنجاب، طولي و جؤرَيك  sufiدوو ثةرستطاي 
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( Bharati, 1963نةخؤشي ضاو ضارةسةر دةكات. )
هَيزي خودايي كة لة شوَينة ثريؤزةكاندا ِرووبةِرووي 
دةبينةوة، هةروةها دةكرَيت ئاماجنطةلي طشيت تري 

و مادييةكان تَيدا بَيت. بؤ ضارةسازيية جةستةيي 
سةركةوتن لة خوَيندن ياخود كاردا، لة دايكبووني 
مندااَلن و ياخود ِرةنطة بةهرة خوداييةكان بة تةنها، 
دةكرَيت لةو هؤكارانة بن كة دةبَيتة هؤي سةرداني 

 شوَينَيكي ثريؤز.
ِرزطارييش دةكرَيت لة شوَينة ثريؤزةكاندا بة 

ة جياوازة هيندييةكان، دةست بَيت. بة ثَيي طَيِرانةو
تان و بوونة خؤَلةمَيش لة مردن لة بناري، سوو

باَلوكردنةوةي خؤَلةمَيشي مردوو لة بنارس،  وَيداء
ِرزطاري كةسي مردوو دابني دةكات. زؤر جار 
ِرزطاري بةشَيوةيةكي ِراستةوخؤ بة ثاكيزةيي 
شوَينَيك و تواناي ئةو شوَينة لة ثاكذكردنةوةي 

ة، ثةيوةستة. تازةطةرَيكي  ئةوةي لة ناويداي
، بة سوَيندخواردن و Hug Latimerئينطليزي 

طريانةوة لة هةوَلي ئةوةدابوو كة باوةِر بة 
زيارةتكاران بهَينَيت كة بينيين خوَيين مةسيح لة 
ئةستَيرةي )هالي(دا، دةبَيتة هؤي ئةوةي كة ئةوان 
لة ذياندا ثاكيزة و سةرفراز بن، بةبَي طةردَيك 

( بةم ثَيية شوَينَيكي sumption, 1972, p 289طوناه. )
ثريؤز وةك دةسرِتاطةيشتنَيك بة خوداوةند، دةبَيتة 

 ِرَيطايةك بؤ كامَلبووني ذياني ئينساني.
 

 شويَنطةليَك وةك ويَناكردني دونيا
فةزايةكي ثريؤز بة زؤري وةك خوازةيةكي 
بينراو بؤ دونيايةكي ئايين دَيتة ئةذمار. ثةيوةندي 

سيستمي فةزا و شَيوازي ذياني ئينسان، نَيوان 
منوونةيةكي سروشيت )ئةم بوارة(ية. ذيانَيكي 
بَيئامانج ياخود بَي مانا بة زؤري لة خوازة 
فةزاييةكاندا دةردةبِردرَيت، دةبَيت )ئةم فةزاية( 

"ونبوو"، "ئاِراستةنةكراو" و "بَياليةن" بَيت. 
اون، لةوَيدا كة ئةو فةزايانة فةزاطةلَيكي ناسَينر

شوَينة ثريؤزةكان، نةخشةطةلَيكي سروشتني كة 
ئاِراستة بة ذيان دةبةخشن. فةزا ثريؤزةكان 

بة زؤري فةزا  –رَيكوثَيكي بة فةزا دةبةخشن 
بةهؤي  –جوطرايف و هةميشةش فةزا وجوديةكان 

ِرَيكوثَيكي بةخشني بةو فةزاية، بةهةرضي لة 
 Lakotaناويشيداية، نةزم دةبةخشن. ماَلي هةَلم 

منونةيةكي باش بؤ نةزم بةخشني بة فةزا وةك 
بةرجةستةكةري شوَينَيكي ثريؤز فةراهةم دةكات. 
ناوضةي دةرةوةي ماَلةكة بازنةيةكة. شَيوةي ئةم 
بازنةية بة هؤي ضةماندنةوةي دوانزة تا شانزة 
)شووَل(ي نةمامي داري بييةوة دروست دةبَيت كة 

ةكي لة ضواريةكي بازنةكةوة بةرةو الي ضواري
. Black Elkبةرامبةر شَيوة دةطرَيت. بة ثَيي طوتةي 

داربييةكان بة شَيوةيةك دانران كة ضوارطؤشةي 
دونيا دياري دةكةن. بةم ثَيية تةواوي ماَلةكة، بة 
تةواوي جيهان، لة وَينةيةكدا دَيتة ئةذمار و 
بوونةوةري دوو ثَي، ضوار ثَي و باَلدار، لة ناويداو 

ا لةوَيدا دانراون. ضاَلَيك، كة تةواوي شتةكاني دوني
بةردي طةرمي بؤ دروستكردني هةَلم تياداية، لة 
ناوةِراسيت ماَلةكةدا هةَلكةندراوة. ئةم ناوةِراستة، 

)ِرؤحي  Wakantankaناوةِراسيت دونياية كة لةوَيدا 
مةزن( نيشتةجَيية، بةهَيزي ئةو كة ئاطرة، ناوةند بة 

Wakantanka ( ،وة ثةيوةستةBrown, 1971, p. 32 ،)
لةوَيدا كة ئةو كؤي هةموو هَيزة خوداييةكانة، بةم 
ثَيية ماَلي هةَلم ضوار دةوري فةزايةكي فيزيكي 

لة شَيوةي  Lokotaدةدات و واقيعييةتةكاني ديكةي 
خؤيدا وَينة دةكَيشَيت. ناوةندي ئةو دةبَيتة خاَلي 
كؤتايي بؤ طةِرانةوة كة لةو فةزايةدا، هةموو 

ن و هةموو هَيزةكان سةرئةجنام لةو بوونةوةرةكا
 خاَلةدا بةيةك دةطةن.
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خوازةي فةزايةكي ديكة، كة بةشَيوةيةكي 
نزيك ثةيوةندي بة شوَينة ثريؤزةكانةوة هةية، 
ئاِراستة دؤزةرةوةية. شوَيين ثريؤز سةرنج لةسةر 
خاَلَيكي هَيمايي ضِر دةكاتةوة كة يا بة طؤِريين 

دني ئةو شتانةي ئاِراستةي خؤي ياخود بة سوِران
بكةن( شوَينة  orientationكة لة ناويداية. )تةماشاي 

ثريؤزةكان شَيوةطةلي جؤراو جؤر لة دؤزينةوةي 
ئاِراستةو بةهاكاني ئاِراستة ثيشان دةدةن، يةكةمني 

و ِرؤذهةالتي و كةنيسةكاني  Copticكةنيسةكاني 
ئةم دواييانةي ِرؤذئاوا، بة ئاِراستةي هةاَلتين خؤر 

ت كرابوون، كة هَيماي هةستانةوةي مةسيحة، دروس
ثةرستطاكاني هيند و بةهؤكاري جؤراو جؤر ِروو لة 

 ئاِراستةي جؤراوجؤر دةكةن.
لة  Taraknathaبؤ منونة ثةرستطاي 

Tarakeswar  ِرووي لة باكوورة. طةورةي كؤمةَلطاي
ِرةهباني )نيشتةجَي( لة ثةرستطاكةدا ِرووني 

ور، بة تايبةتي ثريؤز و كردةوة كة ئاِراستةي باكو
شكؤدارة. يةكةم لةبةرئةوةي بةرامبةر باشوورة، 
ئاِراستةي دونياي مردووان. دووةم لةبةرئةوةي بة 

، ماَلي شيواية و سَيهةم، Kailasaئاِراستةي كَيوي 
لةبةرئةوةي بةدةستثَيكردن لة باكوورةوة، سوِرانةوة 
بة دةوري ثةرستطاي ناوةوةي سةرةتا، بة 

و  -بةئاِراستةي خؤر –ت تةواو دةبَيت ِرؤذهةال
نووري زانست. ِروونكردنةوةكاني ِراهيبة طةورةكة 
ناجَيطريي لؤذيكي فةزاي ثريؤز ثيشان دةدات كة لة 
هةر شَيوةيةكي خؤيدا مانا ثةيدا دةكات. لة بريو 
باوةِرةكاني ديكةدا، ئاِراستة سةرةكييةكان بة 

ر، بنةمايةك بؤ ئاِراستةكردن نايةنة ئةذما
كةنيسةكان بةشَيوةيةكي نةرييت بةرةو ئؤرشةليم 
            ئاِراستة دةكرَين و مزطةوتةكان ِرووةو مةككة. 
ئةم شوَينانة نة لةبةرئةوةي كة ِرَيطةيةكي هاوشَيوة 
         بؤ ئاِراستةكردن ثيشان دةدةن لةيةك دةضن،

              بةَلكو لةبةرئةوةي هةردووكيان مانا بة 
 استة دةبةخشن.ئاِر

شوَينة ثريؤزةكان هةروةها، دابةشكردنَيكي 
واقيعي كاركردي لة فةزاي جوطرافياييدا بةرهةم 
دةهَينن. دابةشكردنَيك كة لة هةماحناَلدا 
خوازةطةلَيكن بؤ شَيوةي جياوازي ذيان. لة 
ِرَيكخستين دونيادا، نة تةنيا ناوةندَيكن كة دونيا 

سنوورةكاني نَيوان ِرووي لةوانة، بةَلكو دةكرَيت 
بوارة جياوازةكان دياري بكةن. ئةم سنوورانة 
دةكرَيت هةم بوارة واقيعيية بينراوةكان و ياخود 
نةبينراوةكان لة خؤبطرَيت و هةم بوارة 

يةكان  كة لة  Maoriجوطرافياييةكان. سةر ئاوي 
سةرةوة ئاماذةي ثَيدرا، سنووري نَيوان دونياي 

ةكاني ثَيك دةهَينا.. ئينسانةكان و دونياي مردوو
 بةالم دونياي مردووةكان، دونياي خوداكانيش بوو.

سرووتي داتاشيين تري لةم سةرئاوةدا 
ثةيوةندييةكي لة نَيوان دوو اليةني ئةم سنوورةدا 
بةديدةهَينا. ئةوانةي كة دةيانويست ِرؤحي ناحةز 
لة خؤيان دوور خبةنةوة، ترييان دا دةتاشي تا ئةو 

بواري خؤي بطَيِرنةوة. ئةوانةي  ِرؤحة خراثة بؤ
دةيانويست كؤمةكي خودايان بةدةست بهَينن، ئةم 
تريةيان دادةتاشي بؤ بةرثاكردني ثةيوةندي لةطةَل 
خوداكان. بةم ثَيية سنووري بةديهاتوو لةاليةن 

 سةرئاوةوة، لة هةردووالوة كراوة بوو.
هةروةها رةنطة سنوورة بةديهاتووةكان لةاليةن 

كانةوة، سنووري دونياي بينراو دياري فةزا ثريؤزة
بكةن و ياخود فةزا طةلي تايبةت لة ناويدا 
دروستبكةن. بؤ منونة، لة داب و نةريتَيكي 
تايلةنديدا لة باكوري ئةم واَلتة، كؤمةَلَيك لة 
ثةرستطا زيارةتيية دوانزة دانةييةكان، سيستمَيك 

لة لة فةزا طةلي ثَيضاوثَيض بةديدةهَينن. ئةم دةزطاية 
حاَلَيكدا كة لةناوخؤيي ترين و بضووكرتين ناوضةوة 
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دةست ثَيدةكات، ناوضةطةلي ناوةندطةراي طةورةتر 
بةشَيوةي يةكلةدواي يةك لة خؤدةطرَيت و بةردةوام 
كؤمةَلةطةلي طةورةتر دياريدةكات كة خةَلكي 
ناوةند، ثةيوةسنت ثَيوةي. ئةم كؤمةاَلنة لة دميةني 

كةوتوونةتة بةر سةرنج  ةوة، pingشيوي ِرووباري 
كة ضوار ثةرستطا لة ثةرستطا دوانزة دانةييةكان 
لةوَيدا هةَلكةوتوون، ئةم ضوار ثةرستطايةو ضوار 
ثةرستطاي ديكة كة لةطةَل قةَلةمِرةوة 
سةرةكييةكاني باكووري تايلةندا لة دةرةوةي 

لة ثةيوةنديدان، دووةمني  pingشيوي ِرووباري 
ثةيوةستة بة خةَلكي كؤمةَلطا دياريدةكةن كة 

Lanna  ي تايلةندةوة. كؤمةَلطاي سَيهةم سةرجةم
و باكووري تايلةند لة خؤ  Laoثةيِرةواني برديسمي 

دةطرَيت كة بة جؤرَيك دةبينرَيت كة وا دَيتة بةرضاو 
بةشَيوةيةكي نزيك بةيةكةوة ثةيوةسنت. ئةم 
كؤمةَلطاية بةهؤي زيادكردني ثةرستطايةك لة 

تي تايلةند دةركةوتبوو كة بؤ باكوري رؤذهةال
 ي تايلةند و الئوس ثريؤز بوو. Laoخةَلكي 

 ShweDagonضوارةم، زيادكردني ثةرستطاي 
لة ِرانطون، بةرمة، بوديسمي تايلةندي لةطةَل 
بوديسمي خةَلكي بةشي خوارووي بةرمةدا كردة 

 Shweيةكَيك، بة تايبةتي كةسانَيك كة ثةرستطاي 

Dagon و. ثَينجةم، ثةرستطاي لةاليان ثريؤز بو
، ئةو جَيطايةي كة بودا Bodhgayaهةَلكةوتوو لة 

ِرؤشنطةري هزري بةدةستهَينا، بوديسمي باكووري 
تايلةند و بةرمةي بة كؤمةَلطاي هةموو 
بوداييةكانةوة ثةيوةست كرد. دواين ثةرستطا لة 
بةهةشيت سي و سَيي خودادا بوو. ئةم جَيطاية 

ةو دونيايانةداية كة هَيشتا لة )دةستةي( طؤي ئ
ةوة بةِرَيوة دةبرَين. بةم ثَيية karmanلةاليةن 

كؤمةَلطا تةواوي بوونةوةرة هةستيارةكان لة 
ئامسان و زةويدا ثَيناسة دةكات كة مةحكومن بة 

مةرط و زيندوو بوونةوة. لةم حاَلةتةدا، ثةرستطا 
ثريؤزةكان فةزاكان و بوونةوةرة جؤراوجؤرةكان و 

ةكدي جيادةكةنةوة و هةم ئةوانة دونيا هةم لة ي
 pingلةطةَل ئةو شتةي كة خةَلكي دؤَلي ِروباري 

 لةطةَليدا لة ثةيوةنديدا بوون، يةكدةخات.
بة هةمان شَيوة، لة باشوري ئاسيا منوونةي 
داِرشتين شار، كؤمةَلَيك فةزاي يةك ناوةند )متحد 
املركز(ي لة دةوروبةري ثةرستطايةكي ناوةندي لة 

ا، بةديدةهَينا. بؤ منوونة، ئةم شَيوةية لة دَلي شارد
Katmandu  دا دةردةكةوَيت. شار بة بيست و ضوار

ثةرستطا دةورة دراوة، هةشت خوداوةندي دايك. 
ِرَيوِرةمسَيكي بةردةوامي ثةرستش لةم 
ثةرستطايانةدا، ئةوان لة سَي كؤمةَلةي هةشت 
دانةييدا ريزبةندي دةكات. كة سَي بازنةي هاوضةق 

ثَيك دةهَينن. فراوانرتين  Katamanduةوروبةري لة د
بازنة، دةوري ناوضةيةك دةدات كة بةشَيوةي 
يةكلةدوايةك، لة ذَير كؤنرتؤَلي ثادشاياني 

Katamandu .داية 
لة خؤ  Katmanduبازنةي دووةم، دؤَلي 

 دةطرَيت كة طوندةكان و ناوضة ضواردةور 
اية. طرياوةكان دةطرَيتةوة كة بؤ خةَلكي شار ئاشن

                سَيهةمني بازنة خودي شار دياريدةكات. 
بةشي ناوةندي شار بة دوانزة ذووري شَيوة 

  Talejuضوارطؤشةيي كة لة دةوروبةري ثةرستطاي 
خوداوةندَيك بوو كة  Talejuدا بوون ِرَيك دةخرا، 

دا بةشَيوةيةكي نزيك  Mallaلةطةَل ثادشاياني 
ةيي شار ئةوي لة ثةيوةست بوو. شَيوةي ئةنداز

ناوضةكاني دةوروبةري جيادةكردةوة و وةكو 
ثريؤزترين ناوضة دياري دةكرد كة تيايدا هاتنة دي 
نةزمي ئيالهي لة تةواوترين شَيوةيدا، دروست 
دةكرا. لةم شَيوازةدا ثةرستطاكان، ئاستة 
جياوازةكاني ثريؤزكردن دياري دةكةن كة لة 
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ادشايةتييةكة ناوةندي ثريؤزي شارةوة بؤ تةواوي ث
 درَيذ دةبَيتةوة.

 
 

 

 شكاندني تةليسمي فةزا ثريؤزةكان
كاركردي فةزاي ثريؤز، بةشَيوة 
جياوازةكانييةوة، وَينةطةلي جياوازي كاركردي 
سةرةكي ئةون، ئةم كاركردة ثَيناسةي ئةو هَيما 
بنةِرةتيانةية كة منوونةكاني ذيان لة كولتورَيكدا 

دَيك لةو شَيوازة بةرهةم دةهَينن. ئةم بةشة هةن
هَيماييانةي كة فةزا ثريؤزةكان مانادار دةكةن، وَينة 
دةكَيشَيت. ئةم سيستمانة بؤ سةر ثَيكهاتةي 
شوَينَيك زيادكراون و بةم ثَيية بةيةكدي و 
بةِرواَلةتي ئةو شوَينةوة ثةيوةست بوون. فةزايةك 
دةتوانَيت زؤر شيت ديكة لة خؤ بطرَيت، جةستةي 

بةشكارييةكاني كات، حيكايةتي مرؤظ، جيهان، دا
ثريؤزي داب و نةريتَيك و ناوضة جياوازةكاني ذياني 
مرؤظ. هةرضةندة لة ذياني ئايين كولتورَيكدا، 
ناوضةيةك حاَلةتَيكي ناوةندي تري هةبَيت، ئةو 

 سيستمانةي كة دةطةِرَينةوة سةري زياتر دةبَيت.
 
 

 تةن )جةستة(
طةر جةستةي مرؤظ سيستمَيكي بنةمايية. ئة

كة بةثَيي ئةو -تةنها سيستمي بنةمايي نةبَيت
خودي  –خةَلك دونيا ِرَيك دةخةن و ِراظةي دةكةن 

ئةم جةستةية فةزايةكة، تةنانةت هةندَيك جار 
، كة Yoga Trantricفةزايةكي ثريؤز وةك شَيوةكاني 

تيايدا جةستة بؤ طؤِريين ئةو شَيوانةي لةاليةن 
ت بؤ زةوي. يؤطاوة ئةجنام دةدرَيت، دةطؤِرَي

هةروةها جةستة دةتوانَيت هؤكارَيكي ثةيوةندي 
بَيت لةطةَل فةزا دةرةكييةكاندا، كة تيايدا يةك 

شَيوةو كةسَييت دةردةبِرَيت. لة زؤر بواردا ئةم 
ثةيوةنديية لة نَيوان جةستةو شوَيندا ِروون و 
ئاشكراية. نةخشةي ئاسؤيي كةنيسةكاني طوتيك 

ية لةسةر ضوار مَيخة، نة تةنيا ثيشاندةري مةسيح
بةَلكو زياتر ثيشاندةري شَيوةي جةستةي مرؤظة. 
لة هَيماطةرايي كةنيسةكاني بيزانسيدا. حةوشةي 
كةنيسة ثيشاندةري جةستةي مرؤظ بوو، جَيطةي 

نيشانةي رؤح بوو.   Altarكةشيش، دةربِري طيان و 
لة كولتوري ناوضةكاني باشووري ئاسيادا، 

َيوةيةكي فراوان ثةيوةستة هَيماطةرايي جةستة بة ش
بة شوَينة ثريؤزةكانةوة بؤ منوونة ثةرستطاكاني 
هيند و بةشَيوةيةكي ئاشكرا دووبارة 

 دروستكردنةوةي سةري جةستةن.
نةخشةي ووردي هَيما ئامَيزي ثةرستطاي 

Vastupurusaنيشانةيةك كة بةسةر زةويين ية ،
ئايندةي ئةودا كَيشراوة. ئةم نيشانةية، ئاِراستة 

ةرةكييةكان، شوَينكةوتةكانى مانط، هةسارةكان، س
خودايان و جةستةي مرؤظ بة يةك دةطةيةنَيت و 
شَيوةكانيان بة جؤرَيكي هَيمايي بؤ ئةو 
ثةرستطايةي كة لةسةري بيناكراوة دةطوازَيتةوة، 
كتَيبة هَيَلكاريية تةالرسازيةكاني هيند، بة ئاشكرا 

ا، )لة ثةرستطا بة جةستةي مرؤظ دةضوَينن، دةرط
شَيوةي( دةمة، طومةزي سةر منارةي قوضةكي، 
سةرة. هةر بةو شَيوةيةي كة ئَيسكة ثةيكةري 
سةري مرؤظ درزَيكي تَيداية كة لة كاتي مةرطدا ِرؤح 
لةوَيوة بةرةو ئامسان دةِروات، تةواو بة هةمان 
شَيوة، طومةز بة منارةيةك، يةكاالكراوةتةوةو 

هةمان شوَيين  شوَيين ثريؤزي ناوةوةي ثةرستطا،
 ِرؤحة لة جةستةي مرؤظدا.

، بة شَيوةيةكي كورت silparatn"ثةرستطا"ى 
ئةوة دةردةبِرَيت: "دةبَيت وةكو مرؤظ جيهانَيك 

 بثةرسرتَيت".
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شَيوةييةي شوَين و جةستةي لةم هاو
دا، ماناي زؤر زياد بة )شوَين( دةبةخشرَيت. )مرؤظ(

و  هةم كةنيسةكاني طوتيك و هةم ثةرستطاي هيند
كة وَينةي جةستةن، بة وَينةي  هةمان شَيوة

جيهانيش دَينة ئةذمار و بةم ثَيية طوجناوي و 
هاوتايي نَيوان جيهاني طةورةو جيهاني بضووك 
وَينة دةكَيشن. كةنيسةي طوتيك، ئاماذة بة 
جةستةي مةسيح دةكات، كةسَيك كة بة 
كةنيسةيةكي تةواوي مةسيحي دَيتة ئةذمار، 

بةرجةستةي خودايةو كةسَيك  كةسَيك كة وَينةي
كةبة نَيوةندي دونيا و مَيذوو دَيتة ئةذمار. بةم ثَيية 
هاوشَيوةيي كةنيسة و جةستةي مةسيح 
دةربِرينَيكي بةرضاوي ناوةندَييت مةسيح لة 

َلطادا دةخاتة مةئامادةطي ئةو لة ذياني كؤ جيهانداو
ِروو. لةبةرئةوةي ثةرستطايةكي هيندو ثيشاندةري 

ؤظة، طةشت بة نَيو ثةرستطادا، بة جةستةي مر
طةشتَيك بؤ نَيو دةرووني خودي كةسةكةشدا دَيتة 
ئةذمار. ثةيوةندي لةطةَل وَينةي خوداوةند لة دَلي 

 لةطةَل ثةرستطاكةدا، رةنطدانةوةي ثةيوةندي
            خوداوةندة لة ناخي كةسَيكدا. بةم ثَيية لة 

ستة، هةمان حاَلدا كة )لَيكضووني( شَيوةي جة
 مانايةكي طشيت بة فةزا دةدات، ماناي تايبةتي 

         ة ئاينييةكاني هةر ِروةلةضةمكي بريوبا فةزا
 دينَيكدا باَلودةكاتةوة.

 
 

 جيهان
فةزاي ثريؤز بةهؤكاري وةرطرتين شَيوةي 

بةثَيي . ةشَيوة بة دنيا دةبةخشَيتودونيا، 
منوونةيةكي مريسيا ئةليادة لةسةر فةزاي ثريؤز. 

نَيكي شة سةرةكيية ستونييةكاني دونيا، لة شوَيبة
ثريؤزدا دابةش دةبن و لةوَيدا دةردةكةون. ئةم 

 يبةشانة بةشَيوةيةكي دووبارة بووةوة، جيهان
 Davidسةروتر، زةوي و جيهاني خواروترن 

D.shulman  ئةم منوونةيةي لة ثةرستطاكاني
Tamilnadu  دا دؤزيوةتةوة كة نةتةنها ئةو هَيمايانة

ة خؤ دةطرَيت كة لةاليةن زةوييةوة بةرةو سةرةوة ل
يةكيش لة  Biladvardبةرزدةبنةوة، بةَلكو هَيماكاني 

خؤ دةطرَيت، ِراِرةوَيك بؤ جيهاني خوارةوة. 
ناطةلي جيهاني بَيوَينةتر ثيشان َيو ،بيناكاني ديكة

لة تايلةند،  watharipunjayaدةدةن. بؤ منوونة لة 
ceitya كؤمةَلةيةكي ثريؤزة،  كة بيناي ناوةندي

بةشَيوةيةكي ستووني سَي ناوضةي بنةمايي 
دونياي بودايي لة خؤ دةطرَيت. )دونياي( 
جةستةيي، )دونياي( شَيوة طرتوو و دونياي بَي 

نةتةنها ئةم سَي ناوضة جياوازة  ceityaشَيوة. 
ثيشان دةدات، بةَلكو تواناي بةزبوونةوة بؤ ثلةي 

ش دةكات. شوَينة تةواوةتي ِرووناكبرييش مناي
وارة ستوونييةكاني بثريؤزةكان دةكرَيت نةتةنها 

دونياي خبةنة ِروو، بةَلكو ثةردةيةك ياخود 
ثةردةيةكي ديكة لة ثةردةكاني ئةو ثيشان بدةن. 
هةر بةو جؤرةي كة ئاماذةمان ثَيدا، شوَيين ثريؤز 

كة مرؤظةكان لةوَيدا دةضنة نَيو  بةزؤري جَيطاية
ياخود بة ثَيضةوانةوة، دةبنة  بواري خودايانةوة،

خودايان لة  شوَينَيك بؤ دةركةوتين خوداوةند يا
نَيوان خةَلكيدا. لة هةردوو بوارةكةدا، )ئةو شوَينة( 
دةبَيتة جَيطةي ئاشكرابووني خوداوةند و بةم ثَيية 
وَينةيةك لة بواري خوداوةند. بؤ منونة بة 

ان و بةكارهَيناني شَيوةطةلي ئةندازةيي سادة، طوجن
ةيةك نِرووناكي، كةنيسة طةورةكاني طوتيك وةك وَي

لة شارَيكي ئامساني وَينا دةكرا. بةثَيي 
بريوباوةِرةكاني مةسيحييةت و هيند و، شارة 
ثريؤزةكاني ئؤرشةليم و بنارس، منوونةي 

 ئامسانييان هةية و بةم ثَيية وَينةي بةهةشنت.
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بةهةشت نةوةك هةر دةتوانَيت بواري خوداكان 
ت، بةَلكو هةروةها منوونةيةكي ِرَيكخستين بَي

خودايي و بةرزبوونةوةي ِرَيكوثَيكة. شوَيين ثريؤز 
دةكرَيت بةهةشتَيك بَيت لةسةر ِرووي زةوي كة 
ِرَيكخستين نةمر و ثاكيزةي بةهةشت بؤ سةر ِرووي 
زةوي دةهَينَيت. بؤ منوونة لة كاتي بناغةداناني 

غةيبطؤ وَينةي  شارةكان لة ِرؤذطاري ِرؤمييةكاندا،
بازنةيةكي دةكَيشا كة لةاليةن ضةند هَيَلَيكةوة لة 
باكوور، باشوور، ِرؤذهةالت و ِرؤذئاواوة، دةكرا بة 
ضوار بةشةوة، ئةم نيشانةية رَيكخستين ئامساني 
دووبارة دةكردةوةو بةم ثَيية لةسةر زةوي 
سةقامطريي دةكرد. ثاش ئةوة، بة ثَيي دةستورة 

نيشانةية لةسةر تةواوي زةوينَيك ئاينييةكان، ئةم 
كة دةبوو شار بيطرتايةتة خؤي، سنوورةكاني 
دونياي دووبارة دروست دةكردةوة. هَيَلي ِرؤذهةالت 

ؤري دياري دةكرد و هَيَلي ِرؤذئاوا ِرَيِرةوي خ–
باشوور تةوةرةي ئامسان. بةم شَيوةية  –باكوور

ين ثَيكطةيشتين ئةم دوو شار و غةيبطؤ لة شوَي
ةدا و لَيرةوة بةشَيوةيةكي دامةزراوو هةمئاهةنط هَيَل

 لة ناوةندي دونيادا رادةوةستان.
 

 بةديهاتن و ثةيدابووني طةردوون
فةزاي ثريؤز هةروةها دةكرَيت ئةو قؤناغة 
يةكلةدوايةكانةي دونيا تيايدا هاتةبوون 
بةديبهَينَيتةوة. ديسان بةثَيي منوونةكةي ئةليادة، 

ؤز ناوةندَيكة دونيا لةبةرئةوةي شوَيين ثري
لةدةوروبةريدا دةطات بة ِرَيكخسنت و خاَلي 
ثَيكطةيشتنة لةطةَل بواري ئيالهيدا، بةخاَلي 
دةسثَيكردنيش دَيتة ئةذمار. ئةفراندن لةوَيدا 
دةسيت ثَيكرد و لةوَيوة فراوان بوو. ئةم هَيماطةريية 
لة تةالرسازي ثةرستطاي هيندويدا ئاشكراية. لة 

 ثريؤزي ثةرستطاكةدا، نَيوةندَيكي ناوةوةي شوَيين
تاريك هةية كة لةوةوة وَينةكاني دونيا دَينة بوون 
كة لةسةر ديوارةكان ياخود دةروازةكاني ثةرستطا 
طةورةكان دةكَيشرَين. سروشيت بووني ئةم 
هَيماطةريية دةتوانَيت بة ثةيوةندي الوةكي بةو 
شوَينانةوة كة ماناي سةرةكييان لة جَيطايةكي 

 midrashةية، ِروونبكرَيتةوة. بؤ منوونة، بةثَيي ديك

Tanhuma Qedoshimlo ئؤرشةليم و ثةرستطاكةي ،
كة زةوي ثريؤز، ناوةندي فةزايةو  نلةبةرئةوة ثريؤز

ثةرستطا، ناوةندي زةوي ثريؤز: "دروست بةو 
شَيوةيةي كة ناوك لة ناوةندي جةستةي مرؤظداية، 

لة ناوةندي بة هةمان شَيوة سةرزةميين ئيسرائيل 
دونياداية.. و سةرضاوةي دونياية. ئؤرشةليم لة 
ناوةندي سةرزةميين ئيسرائيلداية. ثةرستطا لة 
ناوةندي ئؤرشةليمداية. قدس االقداس لة ناوةندي 
ثةرستطاداية. تابووتي ثةميان )عهد( لة ناوةندي 
قدس االقداس دايةو ناوكي بناغةيي )دونيا( لة 

         ية كة جَيطاكةي، بةرامبةر تابووتي ثةمياندا
شوَيين ثةيدابووني جيهانة". ئةم هَيماطةريية 
                ئاماذة بة مةزني شوَين دةكات لةبةرئةوةي 
ئةو شتةي يةكةمينة لة كاتدا ، بة سروشت 

 يةكةمينيشة لة ناوةرؤكدا.
 

 كات
دةكرَيت دابةشكارييةكاني كات هةروةها لة 

َيت، بةتايبةتي شوَيين ثريؤزيشدا منايش بكر
وةختَيك كة كات لةاليةن ئةو ِرَيوِرةمسانةوة كة 
لةوَيدا بةِرَيوة دةضن، ِرَيكبخرَيت ياخود كؤنرتؤَل 

، خانةي ming-tangبكرَيت، بؤ منوونة، بةشةكاني 
رؤذذمَيري ضيين، روونكةرةوةي وةرزةكان بوو. هةر 
بةشة بؤ سَي جَيطة دابةش كرابوو كة نيشانةي 
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ر وةرزَيك بوون. ئةو سرووتانةي كة مانطةكاني هة
لةوَيدا بةِرَيوة دةضوون، طرةنيت بةدواي يةكدا 
هاتين ِرَيكوثَيكي ئةم سووِرانةي كات بوو.ئةو ِرَيو 
ِرةمسانة هةروةها طرةنيت جووَلةي كات بوون و بةم 
ثَيية طرةنيت ضارةنووسي تةواوي ئةو بوونةوةرة 
زيندووانة بوون كة ثةيوةست بوون بة 

ثراتؤرةوة، كةسَيك كة بةِرَيوةضووني ئةم ئيم
مةراسيمةي لة ئةستؤ بوو. جؤرَيكي جياواز لة 

اطةريي كاتي ثةيوةست بوو بة كوشتارطا مهَي
خشتييةكانةوة كة لة ِرَيوِرةمسي تايبةتي بوداييدا 

 دروست دةكران.
ضيين و خشتةكاني كوشتارطاكة، وةرزةكان، 

م ساَليان مانطةكان، شةوان و ِرؤذان و سةرئةجنا
ثيشان دةدا كة هَيماي تةواوَييت كات بوو. كؤتايي 
مةراسيمةكة، جَيطريبووني كات و دواجاريش 
دةسرِتاطةيشنت بوو بة سةرمةدي )ابديت( بؤ كةسي 

 قوربانيكار.
 

 رِيوايةتة ثريؤزةكان
فةزاي ثريؤز دةكرَيت نةتةنيا نيشانةي دونياي 

انةكاني سروشيت لة خؤيدا هةَلطرتبَيت، بةَلكو نيش
طَيِرانةوة ثريؤزةكانيش لةخؤ بطرَيت. شوَينَيكي 
تايبةت دةكرَيت يادهَينةرةوةي ِرووداوطةلَيك بَيت 
كة دةطوترَيت لةوَيدا ِروويانداوة ياخود دةكرَيت 
يادطارييةكان يا باسي ئةو حيكايةتة ثريؤزانة لة 
خؤ بطرَيت كة ئةوانة بة يادي زةين دةهَيننةوة. لة 

Watharipunjaya  لة تايلةند، ديوارةكانيVihara 
)حةوشةي ِرةهباني( بةضةند ِروونكردنةوةيةك 
ِرازَينراوةتةوة كة باسي ذيانةكاني بودا لة 
شَيوةيةكي دةرةكيدا دةردةبِرن و بةها مةعنةويية 
سةرةكييةكاني بوديسم ِرووندةكةنةوة. بة هةمان 
شَيوة، كةنيسةكاني مةسيحي رؤذهةالت و رؤذئاوا، 

نيطار و ثةيكةرَيك لة خؤ دةطرن كة وَينةي ضةند 
رزطاري ثيشان دةدةن. بؤ منوونة لة كةنيسةكاني 
رؤذهةاَلتدا، ِريزي ستوونةكان ضةند وَينةيةك لة خؤ 
دةطرن كة ثةيوةسنت بة دوانزة ِرووداوي طرنط لة 
ذياني مةسيحدا، كة لة جةذنة طةورةكاني ساَلي 

ديكة  مةسيحيدا، دةثارَيزرَين. ثةيكةرةكاني
دةكرَيت ضةند دميةنَيك لة تةورات ياخود ذياني 
قديسةكان يا شةهيدةكان ثيشان بدةن كة هةموو 
ئةمانة بةيادهَينةرةوةي مَيذووي كارة خوداييةكانن 
لة جيهاندا. سرووتةكاني حةج لة فةزايةكدا بةِرَيوة 
دةضَيت كة بةيادهَينةرةوةي كؤضكردنة )لة( دوو 

ثريؤزي ئيسالمدا،  ساتي هةستيار لة مَيذووي
سةردةماني ئيرباهيم، كةسَيك كة كةعبةي 

 ةرثاكرد،دروستكرد و ئايين يةكتاثةرسيت لةوَيدا ب
سةردةماني ثَيغةمبةر )د.خ(، كة سةرداني دواجاري 
ئةو لة رَيوِرةمسي ساراي عةرةفاتدا بةياد 
دةهَينرَيتةوة. لةم منوونةيةي دواييدا، شوَيين 

ك بةياد دةهَينَيتةوة، بةَلكو ثريؤز نةتةنيا ِرووداوَي
شوَيين ِرووداوةكةشة، لةبةرئةوةي ثَيغةمبةر دواين 
وتاري خؤي لةميانةي حةجي ماَلئاواييدا )حجة 
الوداع( لة عةرةفاتدا خوَيندةوة. شوَين، مةوداي 
كاتي نَيوان ِرووداو و عيبادةتكار لة نَيو دةبات و لة 

غةمبةر و ميانةي ئةوةشةوة، مةوداي كاتي نَيوان ثَي
كاتي هةنووكة كةم دةكاتةوة. ئةم ئاوَيتة بوونة 
كاتي و شوَينيية، واقيعيةتَيكي بةسام و شكؤ بة 

 ِرووداوةكة دةبةخشَيت.
 

 ثلةكاني ذياني مرؤظ
شوَينة ثريؤزةكان، لة شَيوة ياخود 
كاركردياندا بة ذيان و ضاالكي مرؤظ ِرَيكوثَيكي 

و  دةبةخشن. بيناكردني باَلةخانة مةرجدار
جوالوةكاني ثَيكهاتة كؤمةاليةتييةكان، لةم 
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شوَينانةدا هةستَيكي دَلنياييان ثَيدةبةخشَيت، 
بةِرَيطايةك كة بِريار لةسةر دراو نيية. بةَلكو 
بةِرةهايي لةسةر بنةماي سروشيت سةرةكي 
شتةكان. شوَيين ثريؤز بة زؤري هاوتاييةكي 

، ئاشكرا لة نَيوان رَيكخستين بةرجةستةي دونيا
بواري نةمري خوداكان و بونيادي ثةيوةنديية 

 ئينسانييةكاندا، بةديدةهَينَيت.
ئةم اليةنةي شوَيين ثريؤز لة بةرهةمَيكي 

يةوة بةناوي  paulwheatleyنائاساييدا لةاليةن 
ناوةندي ضوار ضارةك، كةوتؤتة ذَير لَيكؤَلينةوةوة. 

 لة كؤمةَلَيك باَلةخانةي ئايين wheatleyلةم كتَيبةدا 
دةكؤَلَيتةوة كة ناوةرؤك و ناوةندي يةكبوون 
بةخشي شارسازي دَيرين بوون. ئةم نَيوةندة 
ئاينيانة "هؤكارطةلَيك بوون بؤ بةديهاتين فةزا 
سياسي، كؤمةاليةتي، ئابووري و ثريؤزةكان، 
هاوكات بونيادطةلي نةزمي جيهاني، كؤمةاليةتي و 

 (wheatley, 1971, p. 225مةعنةويشن." )
دَيريين  دا، شاري wheatleyباسةكةي لة 

ضيين تةواو بةم شَيوازة كاري دةكرد تا نةزمي 
ئينساني لة بونيادي ئيالهيدا جَيطري بكات. شار، 
وةك وَينةيةك لة جيهان، دادةِرَيذرا، خاوةني ضوار 

 –اليةنة سةرةكيةكةو تةوةرَيكي بنضينةيي باكوور 
مساني باشوور كة هاوشَيوةي بازنةي نيوة رؤذي ئا

بوو. ناوةندي شار ثريؤزترين ناوضة بوو، وةك 
رَيك كة ئامسان بة ةئةستَيرةي جةمسةري. تةو

دةوريدا دةسووِرَيتةوة و لة ناوةندا كؤشكي 
ثادشايي ستاري طرتبوو. بةم ثَيية شار، نةزمي 
ئامساني لةسةر زةوي بةديدةهَينايةوة و ناوةندي 

شَيوة كة ئةو لة كؤشكي فةرمانِرةوادا بوو. هةمان 
ئامسانةكان بةشَيوةيةكي بةردةوام بةدةوري 
ئةستَيرةي جةمسةريدا دةسووِرَينةوة، هةر بةو 
شَيوةية نةتةوة بة دةوري ئيمثراتؤردا 

دةسووِرايةوة. نةزمي سياسي، بةشَيوةي نةزمي 
بةرجةستةي جيهان شَيوةي طرتبوو كة لة وَينة 

 ثريؤزةكاندا فةزا ثيشاندرابوو.
اوةندَيكي ئايين وةك ناوةندي تَيطةيشنت لة ن

جيهان، يارمةتي طؤِريين ئةو شوَينة دةدات بؤ 
، mesopotamiaناوةندَيكي ئابووري. بؤ منوونة لة 

ضاالكيية كشتوكاَلييةكان بةشَيوةيةكي ئاشكرا لة 
ذَير ضاودَيري ناوةندي كاربةدةستاني 
ثةرستطادابوو. باشرتين كاركردي ئابووري ناوةندي 

َلي ئةودا وةك هؤكارَيك بؤ باَلوبوونةوةي ئايين لة ِرؤ
سةر لةنوَي شاردراوةتةوة. ئةم كارة دةكرَيت هةم 
ئاماذة بَيت بؤ ضةمكي طةجنينة و هةم دابةشكردني 
سةر لة نوَيي كااَلكان ياخود بةتةواوةتي لةسةر مايف 

 –خةرج كردن. شارة دَيرينةكاني سؤمةر، شار 
، ثايتةخيت Tenochtitlanثةرستطاكاني مامبوج و 

ئيمثراتؤري ئازتةك، سةرجةم منوونةن لةسةر ئةو 
شارانةي كة ثريؤزييان، جةخيت لةسةر كؤنرتؤَلي 
ئابوورييةك دةكردةوة، كة ئةو شارانةي 
بةِرَيوةدةبرد. ناوضةيةكي ثريؤز دةكرَيت وَينةي 
رَيكخستين كؤمةاليةتيش خباتة ِروو. بؤ منوونة 

ي بةِرازيل، وةك matogrossoلة  Bororoطوندةكاني 
وَينةيةكي جيهاني بيناكرابوون. ماَلةكان بازنةيةكي 
خوارو خَيضيان بةدةوري شوَيين نيشتةجَيي 
ثياوةكاندا دروست دةكرد و ئةم بازنةية لةاليةن 

باشوور و  –ضةند تةوةرةيةكةوة كة لةالي باكوور 
رؤذئاواوة بوون بؤ ضوار بةش دابةش  –رؤذهةالت 

دابةشكارييانة، ذياني كؤمةاليةتي  دةبوو. بةالم ئةم
طوند و شَيوازي زةماوةندة خزمايةتيية نَيو 
خؤييةكانيشي كؤنرتؤَل دةكرد. فةزايةكي ثريؤز 
دةكرَيت ناوةندَيك بَيت بؤ ثلةبةندي سةنطي 
كؤمةاليةتي كة كؤمةَلطا دابةش و بينا دةكات. لة 

لة باشووري هيند، لة  srirangamثةرستطةي 
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دوو رَيطةي ثشتوَيين كة لة نزيكرتين ناوةوةترين 
ِرَيطاكاني ثةرستطاكةن، تاِرادةيةك بةشَيوةيةكي 
تايبةمتةندانة لةاليةن بةرهةمةكانةوة بؤ 
نيشتةجَيبوون هةَلبذَيردراون. ئةو ضينة 
كؤمةاليةتييانةي ثلةيةكي نزمرتيان هةية لة 

 ناوضةطةلي دوورتردا دةذين.
بةضةند فةزاي ثريؤز بة رَيطايةك ياخود 

دار لة ِرووي اشَيوازَيك، بةشَيوةيةكي مان
كؤمةاليةتييةوة، نةزم و رَيكخسنت بة فةزا 
دةبةخشَيت. ضونكة شوَينَيكي ثريؤز هةم شايةني 
بينينة و هةم شايةني تَيطةيشتنة، ئةو ثةيوةنديية 
ئينسانيانةي كةمرت دةكةونة بةرضاو، بةرجةستة 

بؤ ثَيكهاتة  دةكات و ناوةندَيكي شايةني ناسينةوة
 سياسي و كؤمةاليةتييةكان بةديدةهَينَيت. 

 
 

 ئةجنامطريي
 ئَيمة بةم طرميانةية دةستمانثَيكرد كة ئةطةر 

شوَينَيك، شوَيين ضاالكيية ئاينييةكانة ياخود 
ئاماجني ئةوانة، ئةو كات ئةو شوَينة ثريؤزة. 
هةَلبذاردني شوَينَيك وةك شوَينَيكي ثريؤز، هيض 

بةسةر شَيوة ياخود ماناي ئةودا  سنووردارييةك
ناسةثَينَيت. دةاللةت لة هيض كاردانةوةيةكي ئاييين 
ياخود جوانناسي ناكات. بةالم ئةطةر شوَينة 

ِرؤَلَيكي  ،ثريؤزةكان مانايةكي باويان نةبَيت
  ي شوَينَيك بةناوي نطشتييان هةية. ناونا

                   طايةكي ثريؤز، بانطةشةي ئةوة دةكات جَي
كة بونيادي ئةو شوَينة و هَيماكاني دةربِري 
بةهاكان و بنةما سةرةكيية كولتورييةكانن. بة 
ثَيداني ئةم شَيوة بةرضاوانة، شوَيين ثريؤز، 
بونيادي يةكبووني نةتةوةيةك و دونياكةيان 

 بةرجةستة دةكات.
 
 

 سةرضاوة
 .49طؤظاري "نامةي فةرهةنط" ذمارة 
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 ئةو قؤناغانةي كة مرؤظ 
 بؤ ناسيين خواي يةك تا بِريويةتي

 
 

 د. ئةمحةد تاج خبش
  لة فارسييةوة: وريا قانيعلة فارسييةوة: وريا قانيع

 
 

مرؤظة دَيرينةكان لة سةردةمي ذيانيانا 
سةبارةت بة هةموو ِرووداوةكان نةزان و بَي ئاطا 
بوون، هؤي ِرووداني ِرووداوةكانيان نةدةزاني و 

بةر ئةمة طريؤدةي ترس و ثةييان ثَينةدةبرد. لة 
دَلةِراوكَي دةبوون، وةكو )لؤ كرتيؤس( دةَلَيت: 
ترس دايكي خواكانة هؤيةك بووة بؤ بريكردنةوةي 
مرؤظ لة مةزهةب و بري و ِراي ئاييين و ثةيدابووني 
خواكان. ثةرستين ئةو هَيزانة كة لة ذوور 

 سروشتةوةن و باويان ثةيدا كردووة.
ن و ئاوابوون و طرتن و مرؤظي دَيرين لة هةَلهات

بةربووني مانط و خؤر و بوومةلةرزة و طِركانةكان و 
ضةمخاخة و هةورة طرمة، الفاوو، مردن، هيضي 
نةزانيوة و هؤكارةكاني ئةم ِرووداوانةي نةناسيوة و 
لَييان تَينةطةيشتووة، لةبةرئةمة نيطةرانبووة، بؤ 
دَلنيايي خؤي ضةند خوايةكي لة مَيشكي خؤيا 

دووة. بؤ ِرةزامةندي خواكان و ِراكَيشاني دروستكر

سةرجني خواكان، دةسيت بة قوربانيكردن كردووة. 
تاكو لة مةترسي خواكان و مةترسي ِرووداوةكاني 

 ت، ئا لَيرةوةية كة ترس لة مردنءديكة ِرزطاريان كا
هةسيت سةرسامبووني لةو ِرووداوانة كة بة 

بزانَيت  رَيكةوت ِروويانداوة. يان مرؤظ نةيتوانيوة
هؤكارة سةرةكييةكانيان لة كوَيوة سةرضاوة 
دةطرَيت. لَيرةدا ئومَيد بة يارمةتي خواكان و بريوِرا 

 ئايينييةكان لة دايك دةبن.
مرؤظي سةرةتايي، بة بووني رؤحي ئةسرار 
ئامَيزي ضياكان و رووبار و، تاشة بةرد و دار و، 

ز خؤر و، مانط قايل بووة وة هةموو ئةمانةي بة ثريؤ
زانيوة، وة ئةم شَيوة بريكردنةوة ئايينيية سةبارةت 
بة هةندَيك بوونةوةر ئةوة دةطةيةنَيت كة مرؤظ، 
حةزيكردووة لةطةَل كؤمةَلَيك بوونةوةري وةكو 
طيانداران ِرةفتار بكات و بؤ هةر يةكَيكيان ِرؤحَيكي 
بؤ دانَيت. يان بة شَيوةيةكي ديكة وا بزانَيت كة 



 100 
 

SARDAM  No. 46   2006 
 

            وانايةكي نهَيين لة هةريةكةيان هَيز و ت
 دةرونياندا هةية.

لةطةَل ئةمةشدا نةزانني و نيطةراني مرؤظ 
سةبارةت بة ِرووداني ِرووداوةكان و نةبووني 
زانياري و بَيئاطابووني لة هَيز و تواناي سروشت و 
تومخة جؤراوجؤرةكان بوةتة هؤ و ثةيدابووني 

َليةكاني بريوِراي ئاييين، هةندَيك لة نةتةوة ئةس
ئةفريقايي هيض جؤرة داب و نةريتَيكي ئايينييان 
نيية هيض جؤرة بتَيك يا خوايةك يان تومخَيك كة 
 شايستةي ثةرسنت بَيت لة ناويانا بةرضاو ناكةوَيت.

هةندَيك لة دانيشتواني كامريؤن تةنها باوةِريان 
بة خواكاني شةِر هةية، هةرطيز لة هةوَلي ئةوةشدا 

نة ِرازيبكةن. ضونكة بة بؤضووني نني كة ئةم خوايا
ئةوان قوربانيكردن و هةموو داب و نةريتةكاني 
ديكة هيض كاريطةرييةكيان نيية بؤ ئةوة كة خواكان 

 لَييان ِرازينب.
هةندَيك لة دانيشتواني ئةسَلي ئةمريكاي 
باكوري باوةِريان بة خوا هةية و بةالم نايثةرسنت. 

ثريامنان هةميشة يةكَيك لةوانة وتويةتي: باوك و با
ويستوويانة بزانن كة ئاوو لةوةِري دةرو دةشت بؤ 
خؤراكي ئاذةَلةكانيان بةسة يان نا، لةبةرئةمة جطة 
لة زةوي ئيشيان بة هيض شوَينَيكي ديكة نةبووة، 
هةرطيز لةو بريةدا نةبوون كة بزانن لة ئامسانةكانا 
ضي ِروودةدات و دروستكةر و فةرمانِرةواي 

 ية؟ئامسانةكان كَي
هةر كاتَيك ثرسيارَيك لة خةَلكي ئةسكيمؤ 
بكرَيت كة زةوي و ئامسان كَي دروستيكردووة؟ 
         وةرامةكةي ئةمةية: من هيض ئاطاداريم لةم 

 بابةتانة نيية.
ئةَلبةتة ئةو نةتةوانة كة لةمةوثَيش ئاماذةمان 
بؤ كردن بة دةطمةن هةن. بةشَيوةيةكي طشيت 

ؤظ لة رَيكةوتن لةسةر زؤربةي نزيكبوونةوةي مر

ئايني، بةهؤي بووني نيطةراني و مةترسي و 
هؤكارةكاني ثةيدابووني رووداوةكانةوة بووة، بؤية 

 خواكانيان بؤ ثةرسنت بةكارهَيناوة.
لة نَيوان جؤرةكاني ترسا، ترسي مردن لة 
هةموويان زياتر بووة ضونكة لة ِرابردوودا كةمرت وا 

سروشيت لة  ِروويداوة كة كةسَيك بة مردني
ِرؤذطاري دَيريندا مبرَيت. ضونكة ثَيش ئةوةي 
ثريبَيت لة ئةجنامي جةنطدا لةطةَل كةساني ديكةدا 
يان لة ئةجنامي نةخؤشي جؤراوجؤر لةناو 
دةضوون. هةر لةمِرووةوة مرؤظي سةرةتايي 
نةيتوانيوة باوةِر بكا كة مردن ِرووداوَيكي 

ؤيةكي لة سروشتيية. لةبةر ئةمة بؤ ئةو مةسةلةية ه
 ذوور سروشتةوةي بؤ داناوة.

ترس لة مردن هةستَيكي سةرسوِرهَينةرةو لةو 
رووداوانةية كة بةثَيي رَيكةوت هاتوةتة ثَيش وة 
مرؤظ هةسيت بة هؤكارةكاني نةكردووة. بؤتة هؤي 
ثةيدابووني ئةو هؤكارة كة بريوِراي ئايينزاي لَيوة 

 ثةيدا بووة.
يةكَيكي مردوو مرؤظة سةرةتاييةكان كاتَيك كة 

دةهاتة خةويان دةترسان ئةمةش بووة هؤي 
ثةيدابووني بريوِراي ئاييين. وايان دةزاني 
مردووةكان بؤ ئازاردانيان هاتوونةتةوة. لةمِرووةوة 
مردووةكاني خؤيان دةناية ناو طؤِرةوة بة طَل و بةرد 
ضواردةوريان دادةثؤشي. تاكو نةتوانَيت 

ا لة ثةناي مردووةكةدا بطةِرَيتةوة، لةناو طؤِرةكةشد
هةندَيك خؤراك ثَيداويستييان بؤ دادةنا تاكو نيازي 

 طةِراندنةوةي نةبَيت.
هةندَيك مرؤظ لة دواي مةرطي يةكَيك لة 
خزمةكاني ديواري ماَلي مردووةكةيان كون دةكرد و 
لةوَيوة مردووةكةيان دةبردة دةرةوة. سَيجار بة ثةلة 

لة دواييدا ئةيانربد بة بة دةوري ماَلةكةدا دةيانطَيِرا 
خاكيان دةسثارد. ئةمةش بةو نيازةوة بوو كة 



 101 
 

SARDAM  No. 46   2006 

               رؤحةكةي رَيطةي ماَلةكة هةَلة بكات 
 نةتوانَيت بطةِرَيتةوة.

بينيين مردووةكان لة خةودا، ئةو بريةي بؤ 
مرؤظ هَيناية ثَيشةوة، كة هةموو بوونةوةرَيكي 

زي هةية. كة زيندوو، رؤح يان هَيزَيكي ئةسرار ئامَي
 دةتوانَيت لة كاتي نوستنا لة الشةيةوة بِرواتة دةر.

لة كتَييب )ئؤثانيشاد( كة لة كتَيبة كؤنةكاني 
هيندييةكانة نووسراوة: هةرطيز كةسَيكي خةوتوو 
بة ثةلة بَيدار مةكةرةوة ضونكة لةوانةية رؤحةكةي 
رَيطةي طةِرانةوةي بؤ ناو لةشةكةي خؤي هةَلة 

 ني ئةوةش طةلَيك دذوارة.بكات كة ضارةكرد
بة بؤضووني مرؤظي سةرةتايي ضيا، رووبار، 
 دار، ئةستَيرة، بةرد، خؤر، مانط، هةموويان 

 تومخي ثريؤزن.
بؤ اليةنطري بؤضووني مرؤظة دَيرينةكان، 
يةكَيك لة نووسةرةكاني واَلتي ضني بؤضوونَيكي 

 دةربِريوة دةَلَيت:
سروشت كؤمةَلَيك بوونةوةري زيندووي 

ورةية كة رؤحي هةندَيكيان ئاشكراية و لة طة
هةندَيكي ديكةيان شاراوةية. لة دةرووني هةموويان 
بنةماي رؤحي مادي هةية هةمووشيان بةرةو 
يةكنيازي ئةسرار ئامَيز لة جم و جووَلدان. ضونكة 
          مرؤظةكان رؤحي ئةسرار ئامَيزيان بؤ هةموو 

ةم ِروةوة شتَيك دادةناو بة شاراوةيان دةزاني ل
طةلَيك خوا ثةيدابوون. كة دةتوانني بة ضةند 
دةستةيةكي ئامسان و، زةميين، طياندار، رووةك، 

 مرؤظ دابةشكةين.
ناتوانني بةشَيوةيةكي تةواو ِراست بَلَيني، 
يةكةم بوونةوةرَيك كة مرؤظ ثةرستوويةتي ضيبووة. 
بةالم لةوانةية مانط بةشَيك بووبَيت لةو بوونةوةرة 

سرتاوة. ضونكة شةوة تاريكةكاني بؤ كة ثةر
 ِرونكردونةتةوة.

طةلَيك ئةفسانة لةمبارةوة ماونةتةوة، بةالم لة 
         ِرؤذطارَيكدا كة كشتياري جَيطةي ِراوكردني 
طرتةوة مرؤظ زاني كة طةرمايي خؤر مايةي 
بةرهةمهَيناني زةويية. زياد لةوةش طةرمايي و 

ووة جَيطةي رووناكييان ثَيدةبةخشَيت. خؤر ب
 ِرووتَيكردن و ثةرسنت.

باوةِركردن بة ِرؤح و ذياني مردووةكان بة 
ئةندازةيةك بوو، هةندَيجار بةم شَيوةية ثةياميان بؤ 
مردووةكان دةنارد: سةرؤكي تريةو بةرةبابةكان 
ثةيامَيكيان بة كةسَيكدا ِرادةسثارد كة بة فاَلنة 

لة  مردوو يان بة كؤمةَلَيك مردووي ِراطةيةنَيت.
دواي ِراسثاردني ثةيامةكة بةبَي ِراوةستان كابراي 
ثةيامبةريان  دةكوشت تاكو ثةيامةكة ببات بؤ 

 مردووةكان و ثَييان ِراطةيةنَيت.
ثةرستين مردوويش وردة وردة برةوي ثةيدا 
كرد بؤ شادبووني هةموو مردووةكان. هةم بؤ 
ئةوةش كة ذيانيان لَيتاَلنةبَيت، خَيرو قوربانييان بؤ 
دةكردن. ئةجمؤرة ثةرستنة بوو بةهؤي ثتةوبووني 
بِريارة كؤمةاليةتييةكان و ثةروةردةكردن و 

 ثاراستين ِرةسم و ياساي تريةو بةرةبابةكان.
ثةرستين مردووةكان يةكَيك بوو لة بنةماكاني 
بةهَيزبووني ثَيكهاتةي بنةماَلة، ئةو ترسة كة لة 
          سةرةتاوة هةبوو وردة وردة ترسةكة جَيطةي 
            خؤي بؤ ِرَيزطرتن و بة ثريؤز زانيين 

 مردووةكان ضؤَلكرد.
ثةرستين ئةو بوونةوةرانة يان مرؤظانة كة بة 
خوا دةناسران، يةكَيكبوو لة قؤناغةكاني طؤِران و 
ثَيطةيشتين مةزهةب. دواي ئةوة كة مرؤظ لة قؤناغة 

ي جياجياكاني ثةرسنت لة هَيزة ئةسرار ئامَيزةكان
ئامساني و ِرووةكي تَيثةِري، دةسيت بة ثةرستين 

 شدا دةسيت بة ثةرستين بابءزيندةوةران و لة دواي
ستايشي  يشباثرياني خؤي كرد. هةندَيجار
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ئايينيان بؤ ثاشاكانيان كة لةو كاتةدا لةسةر 
 . (1)تةخيت دةستةاَلتدا بوون ئةكرد

 
 رِةسم و ياساي ئاييين:

دواين طةلَيك  مرؤظ بةو هؤيانةوة كةلَييان
خوايان دةثةرست، وة هةميشة لة هةوَلدابوون كة 
هؤكاري دَلخؤشي و ِرةزامةندييان بة دةست بَينن. 
رةسم و ياساي ثةيوةنديدار بةم بابةتةوة لة اليةني 
جادووطةري تايبةتي تايةفةكةيانةوة كة ئامرازي 
ثةيوةندي نَيوان خواو مرؤظبوون ِرابةرايةتي 

 ئايينةكةيان دةكرد.
داب و نةريتَيك كة بؤ ِراكَيشاني سةرنج و 
يارمةتي خواكان بةكاردةهات نةريتَيكي ضاو 
لَيطةريبووياني مرؤظ هةر ضييةكي كة لة خواكان 
داوا دةكرد، شيت وةكو ئةوةيان ئةجنام دةدا. بؤ 
منوونة ئةطةر حةزيان لة باران بارين بواية، 
جادووطةر ئاو ثرذَيين زةوي دةكرد لةسةر 

 يةكةوة ئاوي بة زةويدا دةِرشت.بةرزاي
لة نَيوان ذناني سؤمةترةدا باو بوو، ئةطةر 
ذنَيك نةزؤك بواية هةيكةلي منداَلَيكي لةباوةش 
دةطرت، بةو هيواية كة كؤرثةلةيةك لة منداآلنيا 

 دروست ببَيت.
لة ماليزيا ذني نةزؤك، بوكَلةيةكي لة 
ثارضةيةكي سوور دروست دةكرد وة ضةند 

ةخوَيندةوة ضةند كةسَيكي ِرادةسثارد دووعايةكي د
كة لة ناو خةَلكا هةواَلي سكثِربووني بؤ باَلوبكةنةوة 

 بَلَين بةمزوانة منداَلي دةبَيت، و ئةبَيتة دايك.
هةندَيك لة تريةو بةرةبابةكان ِرقيان لة 
هةركةس بواية بوكَلةيةكيان لة وَينةي ئةو كابراية 

كاتيشدا دروست دةكرد و دةيانسووتان لة هةمان
ضةند دووعايةكيان دةخوَيند لةو باوةِرةدابوون كة 
كابراي نةفرةت لَيكراو بةم كارةيان دةمرَيت. لةمةوة 

ئةوة دةردةكةوَيت، مرؤظةكان بؤ ئةو كارانةيان كة 
داوايان لة خواكانيان دةكرد، لة ثَيشةوة خؤيان 
منوونةيةكيان لةو شَيوةية ئةجنامدةدا. تاكو 

َيطةري لةوانةوة ئارةزووةكانيان خواكانيان بة ضاول
 بهَيننة دي.

لةناو هةندَي نةتةوةدا، واباو بوو كة لة كةذي 
بةهاردا ثياوَيك و ذنَيكيان هةَلدةبذارد و بة 
ناونيشاني شا و شاذن لة يةكرتييان مارة دةكردن و 
بةو هيواية بوون كة كَيَلطةو دارةكان ثةنديان 

هةندَيك تايةفةي لَيوةرطرن بةروبووميان زؤرتر بَيت. 
وةكو دانيشتواني )طوا( لة رؤذطاري دَيريندا لة 
كاتي تؤوضاندندا ثياوَيكيان دةكوشت، خوَينةكةيان 
        لة زةويةكة دةثذاند تاكو بةرهةمَيكي 

 باشرتيان بداتَي.
بة ناوي قوربانييةوة سةربِريين مرؤظ لةناو 

ة نةتةوة جياجياكاندا برةوي هةبوو. لةمدواييانةدا ل
نزيكي كةنداوي مةكزيك هةيكةلَيكي فلزي 
دؤزرايةوة كة ثةيوةندي بة يةكَيك لة خواكانةوة 
هةبوو. لة دةرووني هةيكةلةكةدا ثامشاوةي مرؤظي 
تَيدا بوو ئةمةش ئةوة دةطةيةنَيت بةناونيشاني 

 دياري بؤ خواكةيان مرؤظَيكيان سةر بِريوة.
لة ِرابردوويةكي كؤنرتدا زؤربةي تايةفةكان 

ؤشيت مرؤظيان دةخوارد، وةواي بؤ دةضوون كة ط
خواكانيش حةز لة طؤشيت مرؤظ دةكةن. بةالم وردة 
وردة لة دواي ثَيشكةوتين شارستانييةت، 
مرؤظكردن بة قورباني ثوضكرايةوة واتة 
هةَلوةشايةوة. لةوةبةدواوة لة باتي مرؤظ ئاذةَليان 

 دةكرد بة قورباني.
ية ئةم بريوباوةِرةش هةبوو كة طوا

تايبةمتةندي هةر ثارضة طؤشتَيكي جةستة و رؤحي 
هةر بوونةوةرَيك كة مرؤظ دةخيوارد بؤ ئةو كةسة 
دةطوازرَيتةوة كة خواردوويةتي، لةمِرووةوة هةندَيك 
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تايةفة خواكاني خؤشيان دةخوارد لة ئةجنامدا 
كةسَيكيان هةَلدةبذارد و وةكو خوا دةيانثةرست. لة 

 نةكةيان دةخواردةوة.ئةجنامدا ئةيانكوشت و خوَي
لة هةندَي تايةفةدا هةيكةلي خواكانيان لة 
دانةوَيَلة دروست دةكرد جادوطةري تايةفة 
              دووعايةكي دةخوَيند تاكو هةيكةلةكةيان 
ببَيتة خوايةكي ِراستةقينة. لة دواييدا 

 هةيكةلةكةيان دةخوارد.
باوةِر كردن بة رؤحي هةموو شتَيك، بوو بة 

( = ئةو فوق الطبيعةيدابووني بريوباوةِري )هؤي ثة
ديوي سروشت لةمةوة باوةِركردن بة سيحر و 
جادوو لةدايكبوو. لةم سةردةمةشدا كة مرؤظ 
طةيشتوةتة ثلةي بةرزي ذيري و شارستانييةت 
هَيشتا ئةم جؤرة بريو باوةِرة لة كؤمةَلطادا بة زةقي 
دةبينرَيت، ياني ذمارةيةكي زؤر لة دانيشتواني 

ؤي زةوي هةن كة باوةِريان بة سيحر و جادوو ط
هةية، هةميشة )تةليسم(َيك يا ضةند دوعايةك بؤ 
ثاراستين خؤيان لة خراثةي هَيزةكاني ئةوديوي 

 سروشت هةَلدةطرن.
سيحر و جادو وردة وردة بوو بة هؤي 
ثةيدابووني زانست و هونةر. زانسيت ثزيشكي و 

ديكة  ئةستَيرةناسي و هةندَيك لة زانستةكاني
سةريان هةَلدا. جادووطةرةكان كة لة مرؤظة 
هؤشيارةكاني تايةفةوة هةَلبذَيردرابوون، هةر كاتَيك 
لة ئةجنامداني كارةكةي خؤيانا تَيك دةشكان، 
تَيدةكؤشان بؤ ثاراستين ثَيطةي خؤيان سود لة 
هَيزة سروشتييةكان وةربطرن، ئةمةش بوو بة 

ؤظايةتي. بنةمايةك بؤ فراوانبووني فةرهةنطي مر
وردة وردة ئةركي ئاييين و ئةجنامداني داب و 
نةرييت بنةِرةتي ئاييين جادووطةري طةشةي سةند. 
دةستةيةكي تايبةتي بؤ ئةجنامداني فةرمان، 
)احكام(ةكاني ئايني ثةيدابوون كة بة هؤي باوةِري 

زؤربةي دانيشتوان، دةسةالت و بِرشتَيكي زؤريان 
ةوة جياجياكاندا، بةدةست هَينا لة مَيذووي نةت

ناكؤكي ثَيشةوا ئايينيةكان لة بةرامبةر 
        سوَلتانةكاندا بةرضاو دةكةون كة ضؤن 
جادووطةران و كاهينةكان نةيارَيكي سةرةكي و 
بةهَيزي دةوَلةتةكان بوون. رؤحانييةكان لة 
                 سةردةمة جياجياكاندا ئوسوَلي ِرةوشت و 

َيري خةَلكي دةكرد ثاية زانست و ثةروةردةيان ف
لةرزؤكةكاني ِرةوشيت مرؤظيان بة كؤَلةكةكاني 

( ئةوديوي سروشت و مافوق الطبيعةجيهاني )
ترسي خواكان ِراطرتبوو. دَل و دةرووني الواز و 
بَيهَيزةكانيان داوةتةوةو ئارامييان ثَيبةخشيون تا 
ئةندازةيةك بةرطرييان لة دةستدرَيذي كردني 

 وة.ستةمطةرةكان كردو
باوةِرهَينان بة كاروبار و دةستةاَلتي ئةوديوي 
سروشت، بوو بة هؤي ضةسثاندني مانةوةي 
ِرةوشت، ضونكة مرؤظ لة خواكان دةترسان. ناضار 
ئةو ياسا و فةرمانانة كة طةورة ثياواني ئاييين 
رايانطةياندبوو ثةسةندي بكةن، لةبةر ئةوة كة 

هؤكارَيك  خودي مرؤظ طوَيِرايةَل و ملكةض نيية، هيض
وةكو ترسي خواكان نةيتوانيوة مرؤظ لة 
         دةستدرَيذيكردن بؤ كاري خراث و دذي 
       مرؤظايةتي بطَيِرَيتةوة. بريوِراي ئاييين بؤ 
                مانةوةي ئوسوَلي ِرةوشت و مرؤظايةتي 
طةلَيك يارمةتي طةورةي ثَيشكةش بة مرؤظايةتي 

مرؤظة نةخؤش و  كردووة، كؤمةك و يارمةتي
نيطةرانةكاني داوة. بةالم لة كاتَيكدا كة زانياري 

اني نَيوان زانسيت مرؤظ ثَيشكةوت ناكؤكييةك
زانسيت نوَي طةشةي سةند. هةندَيك  ديينء

باوةِريان واية كة سةرثَيضيكردني سةركردة 
ئايينييةكان لةطةَل هةندَيك لة مةسةلة زانستيية 

ثَيشكةوتين ثَيشكةوتووةكاندا بةرطري لة 
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شارستانييةت دةكةن وةكو مةسةلةي )طاليلؤ و 
 طةِراني زةوي(.

 
 بريوباوةرِي ئاييين

لة ضوار ضَيوةي ثَيشةكي ئةم كتَيبةدا لة 
بارةي ثةيدابووني هزري ئايينزايي بة شَيوةيةكي 
كورت بابةتَيكي تَيداية، كة مرؤظ بؤ ِراكَيشاني 
 هؤكارة باش و سازطارةكاني سروشت بؤ بةطذا
ضوونةوةي هؤكاري بةدو ناسازطاري سروشت، 
دةسيت بة ثةرستين طةلَيك توخم كردووة ِرواَلةتَيك 
يان سيمايةكي بةناوي )رب النوع = بت( لة دار و 
بةرد و طَل دروستكردووة طواية بة )ويرد( و زكر و 

 قورباني سةرجني ئةوانةيان ِرادةكَيشا.
تريةو تايةفةكاني ئاريايش، دةستيان بة 

ؤر و ئةستَيرة و ئامسان و ستين مانط و خثةر
دةريا و طيانداراني سود بةخشي وةكو، طاو  بارانء

شَير و ئةسث و سةط و كؤتر كرد. وة بؤ هةر 
يةكَيك لةم تومخانةي سةرةوة ناونيشاني 

ا. بة هةمان شَيوة بؤ خوايةكيان بؤ دادةن
بةرطريكردن لة زيان و هؤكاري  خؤثاراسنتء

ةكو تاريكي، بروسكة، ناسازطاري سروشت و
اني زيانبةخشي وةكو مار و زستان و زيندةوةر

طورط و خشؤكةكاني ديكة )رب النوع(َيكيان  هةَلؤء
بؤ دياري دةكردن، قوربانييان بؤ دةركردن و بِريار 

 نةزريان بؤ ئةدان تاكو لة زريانيان ثارَيزراو بن.
ئاريية ئَيرانييةكان ِرووناكييان بةسةرضاوةي 

ة داناوة تاريكييشيان بةسةرضاوةي بةد خَير و ضاك
رةفتاري داناوة. وة لةو باوةِرةدابوون، كة لة نَيوان 
دةستةي خواي ضاكة و خواي خراثةدا هةميشة 
جةنط و كوشتار لة ئاراداية. ئةمةش بابةتَيك و 

ا دةردةكةوَيت، بةشَيكة لة بناغةي ئاييين زةردةشتد
هؤزة ئارياييةكان لة نَيوان تومخة 

سوودبةخشةكاني وةكو رووناكي و باران اليةنطري 
زياتريان هةبووة. وة لة ناو هؤكارة 
زيانبةخشةكانيشدا، تاريكايي و زستان ووشكة 
ساَلي و نةخؤشي و مةرطييان بة دوذمين 
ِراستةقينةي مرؤظ داناوة، بؤ بةرطريكردن و 

 ةوانة طةلَيك هةوَليانداوة.لةناوبردني ئ
 زايي هؤزة ئارياييةكان بة طورجيءهزري ئايين

         بة ثةلة طةشةيسةند، دةتوانني بَلَيني يةكةم 
ئايينَيك كة ئارياييةكان لة دواي نيشتةجَيبوون لة 
ئَيراندا و شارنشيين بونيان، شَيوةي ئايينَيكي 
نووسراوةيان دامةزراند كة ئاييين خؤرثةرسيت 

 ميهر ثةرسيت( بوو.)
مؤظ لة هةمان سةرةتاوة خاوةني جؤرة بريَيكي 
ئاييين بووة، وة ئةم باوةِرةي هةبووة كة دةبَيت 
هَيزَيكي نهَيين جطة لة بووني خودي خؤي، ئةو 
               ِرَينومايي ئةكات تاكو بتوانَيت زيندةوةران 
ِراو بكات يان ثةلةوةرَيك بطرَيت، وة لةو 

ووة كة سةركةوتنةكاني لة ِراوا ثابةندي باوةِرةداب
هَيز و دةستةالتَيكي ناديارة، ئةطةر ئةم دةستةاَلتة 
ناديارة يارمةتي نةدات لة هيض ِراوَيك و كارَيكدا 
سةر ناكةوَيت و بةهرةمةند نابَيت و هيضي بؤ 

 ئةجنام نادرَيت.
بةشَيوةيةكي كورت مرؤظي سةرةتايي، يان 

ريو ِراوة تةماشاي تةواوي بَلَيني دَيرين، بة يةك ب
بوونةوةراني وةكو ِرووةك و زيندةوةر و بةرد و تةنة 
ئامسانييةكاني دةكرد. لة دةرووني هةموو شتَيكدا 
يةك ئةندَيشةي مةزهةبي هةبووة دةستةالتَيكي 
بةهَيزي وةك رؤحي ناسيوة. هةندَيجار لةتاو ترسي 
زؤر لةو شتانةوة دووركةوتووةتةوة، وة واي بؤ 

ئةطةر دةستيان تَيوةبدات طريؤدةي بةالو  ضووة
دةرد ئةبَيت. ئةو شتة كة بةالي ئةوةوة خاوةني 
هَيزَيكي ناديار و هَيمادارة بؤية مرؤظ لَييان 
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           دةترسَيت. زاناكاني كؤمةَلناسي ئةوةيان ناو 
 (Tabuناوة )تابو 

وشةي تابو لة زماني دانيشتواني 
لة رؤذطارَيكدا )ثؤلينزي(يةوة وةرطرياوة كة 

كةسَيكي ئينطليزي بة ناوي كاثيتان كوك، لة 
ميانةي طةشتَيكي خؤيا ديويةتي، كة دانيشتوان 
بةرانبةر بة هةندَيك شت ِرَيزَيكي تايبةتييان هةية 
وة بة زماني خؤيان تابؤيان ثَيوتووة. لة دواييدا كة 
زاناكاني ديكة ئةو جؤرة شتانةيان لةناو تريةو 

ةشدا ديوة ئةوانةشيان بة تابؤ ناو تايةفةكاني ديك
بردووة، وةلةوةبةدواوة ئةم وشةية باَلوبوةتةوة، لة 
هةموو نووسينَيكدا مةبةستيان لةو شتانة بووة كة 

 دةست لَيوةدانيان قةدةغة بووة.
تايةفةكاني ثؤلينزي لةو باوةِرةدابوون كة لة 
دةروني تابؤدا هَيزَيكي ناديار و مةترسيدار هةية 

ن دةوت ماناتابؤ. لةناو هؤز و نةتةوة كة ثَييا
جياجياكانا، تابؤ شَيوةي جياوازيان هةية، وةكو 
نةخؤشي و الشةي مردو مرؤظي غةريب. ذن لة 

مانطانةدا و سةرؤكي تريةو  رؤذاني نةخؤشي
 هةندَيك زيندةوةرانيش بة تابو دةناسران. خوَينء

تابؤ دوو جؤربوون، يةكةم شيت ناثاك و ثيس 
ثاك و ثريؤز، زاناكان ِرةط و ريشة و دووهةم شيت 

رةسم و ياسا و ئادابي رةوشتييان لةجمؤرة 
تابؤيانةدا دؤزيوةتةوة، وة خؤ ثاراسنت لةوانةيان بة 
بناغةي طةلَيك ئاداب و رةسم و ياسا زانيوة. كة 
ثامشاوةكاني ئةو بريو ِرايانة هَيشتا لة ناو طةلَيك 

 مةزهةبدا ماونةتةوة.
لةناو طةلَيك نةتةوةي ئةمِرؤكةش هَيشتا 

ثَيشكةوتووشدا ِرَيزطرتن لة هةندَيك دارو بةرد! 
ماوةتةوة. ِرَيزطرتن لةم تابؤيانة بة درَيذايي رؤذطار 
بة مةسةلةكاني حةالَل و حةرام = شايست و 
ناشايست، فةرمان و ئةركي مةزهةبييان كؤتايي 

هاتووة. هةندَيك لة زاناكان نوسيويانة كة لة الي 
انيش بريؤكةي ئةم تابؤيانة ئامادةية، بؤ زيندةوةر

منوونة هةندَيك زيندةوةر بةضكةكاني خؤيان 
دةخؤن وة هةندَيكي ديكةيان خؤياني لَيالدةدةن. 
يان هةندَيكيان طؤشيت زيندةوةري وةك خؤيان 
دةخؤن وة هةندَيكي ديكةيان طؤشيت جؤري خؤيان 

 .(2)بة تابؤ دةذمَيرن
اماذةمان كرد بة بةو شَيوةية كة لة ثَيشةوة ئ

زؤري تريةكان و خوَين و خوَينِرشتنيان بة تابؤ 
دةذمارد. وة طةلَيك لة مرؤظةكان خوَين ِرذاندن و 
كوشتين خزماني نزيكيان بة ناشايست دةزاني. وة 
ئةطةر تاواني وايان لَيبقةوماية لةو باوةِرةدابوون كة 
ئةو هَيزة هَيمادارة ياني )مانا( زةمحةت و ئازاريان 

 دةطةيةنَيت.ثَي
 

 ئانيميَزم:
لَيكؤَلينةوة لة ِرؤحي منداالني كؤرثة ئةو 
وتةية دةسةملَينَيت، كة مندااَلن طةلَيك لة 
رؤحيانةتةكان و تارماييةكان دةترسن. هةموو 
منداَلَيك لة الثةِرةي هزري بَيطةردي خؤيا ئةم 
بؤضوونانةي هةية. وا دةزانَيت جيهاني دةوروبةري 

ري ناديار كة لة هةموو اليةكةوة ثِرة لة بوونةوة
طةمارؤيانداوة. ئةجمؤرة بريكردنةوة لة ناو دةستةي 
الوانيشدا هةية، ئةمةش سةرةتايةك بووة بؤ 
ثةيدابووني باوةِر بة جنؤكةو هاَل و ثةِري و دَيو و 
           غول و ئةهرميةن. وة طةلَيكي ديكةي لةم 
شَيوانة. كة هةموويان مرياتي هزري مرؤظة 
سةرةتاييةكانن، كة تاكو ئَيستاش لةالي مرؤظي 

 ئةمرؤكةش ماونةتةوة.
( Anima( كة لة وشةي )Animismزاراوةي )

وةرطرياوة بة ماناي )ِرةوان( دَيت، وة بريتيية لةو 
باوةِرة كة دةَلَيت لة هةموو تةنَيك و بوونةوةرَيكدا 
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ِرةوانَيكي شاراوة هةية ياني بة شَيوةيةكي كورت 
ينةكان وايان زانيوة كة هةموو شتَيك مرؤظة دَير

تةنانةت تةنة ِرةقةكاني وةكو بةرد و ئاسن و.. هتد 
 خاوةني ِرةواني تايبةتي خؤيانن. دةتوانني بَلَيني 
             كة باوةِركردن بة مانةوةي ِرةواني مرؤظ لة 
دواي مردن كة لة تةواوي ئايينة طةورةكاندا هةية 

مرؤظة دَيرينةكانةوة ئةويش لةو جؤرة باوةِرةي 
 سةرضاوة دةطرَيت.

يةكةمني ئةندَيشة و بريوِراي ئانيميزم، لة 
ثةيدابووني ئاشنايةتي مرؤظ بة خةوبينيين 
كةساني ديكةوة لة خةوةوة سةرضاوةي طرتووة، 
ئةو دميةنانة كة لة كاتي خةونا هاتوةتة بةرضاوي 
مرؤظ، وايان لة مرؤظ كردووة، كة خاوةني خةونةكة 

بة بوونةوةري ناديار هةبَيت. ئةم باوةِرةش لة  بِرواي
هزري مرؤظدا ثةيدابووة، كة هةموو مرؤظَيك خاوةني 
ِرةوانيكةو لة كاتي نوستندا بة شَيوةيةكي كاتي لة 
لةشي خاوةنةكةيا دةضَيتة دةرةوة. لة دواي 
مردنيش لة جيهاني ِرةوانةكانا دةمَينَيتةوة يان 

 وة.دةضَيتة نَيو لةشي كةسَيكي ديكة
نةتةوة دَيرينةكان بووني ِرةوانيان تةنها بؤ 
مرؤظ دانةناوة. بةَلكو بوونةوةرة ِرووةكييةكان و 
زيندةوةران و تةنانةت تةنةبةستووةكاني وةكو 
)بةرد و ئاسن(يش بة مةَلبةندَيكي نهَيين 
ِرةوانةكانيان دادةنا. ثةيدابووني باوةِر بة 

وةكو بوونةوةرة خةياَلييةكان و تارماييةكاني 
بووني سيماي ترسناكي دَيو و غول و جنؤكة، كة لة 
ناو كةالوةو شوَينة الخراو و ضؤَلةكان و 
سامناكةكاني وةكو حةمام و كةالوةي كؤشك و 
تةالري دَيريين ثان و بةرين، هةموويان لة داوَيين 

 ئةندَيشةي ئانيميزم لةدايكبوون.
باوةِركردن بة نفوزي ِرؤحة زيانبةخشةكان لة 

نةخؤشَيكدا وة بردني منداَلَيكي تازة لة لةشي 

وونةوةرَيكي خةياَلي وةكو دايكبوو، لةاليةني ب
شةوة( يان بيستين دةنطي غةييب بينيين  )هاَلء

شةبةح( لة تاريكاييدا، لةناو  –)تارماييةكي خةياَلي 
هةموو نةتةوةكاندا بة شَيوةي جياجيا هةية و لة 

 هزرا ضةسثاون.
 

 توتةمميزم:
لة هةندَيك ِرووةك و زيندةوةر و رَيزطرتن 

ئاذةَل. ئةندَيشةيةكي ديكةي ضاخة بةردينةكانة. 
هةر تريةو بةرةبابَيك رَيزَيكي تايبةتييان لة دارَيك 
يان لة طيانلةبةرَيكي تايبةتي طرتوو. ئةو 
بونةوةرةيان بة ثاسةواني تريةكةي خؤيان داناوة. 

 ( لة زماني سوور ثَيستةكانيTotemوشةي تؤتةم )
ئةمريكاوة وةرطرياوة، ماناكةي ياني )شتَيكي ثريؤز 
يان ِرَيزدار( ئَيستاش هَيشتا تايةفة 
سوورثَيستةكاني ئةمريكايي، طياندارَيك يان دارَيك 
بةناونيشاني تؤتةم يان هَيما و نيشاني تريةكةي 

 خؤيان دةستنيشان دةكةن.
لة رؤذطاري ئةمِرؤكةشدا، طةلَيك لة بريوِرا و 

ةوة ثَيشكةوتووةكانيشدا شوَينةوارَيك بؤضووني نةت
لة قوتاخبانةي توتةميزم لة ناويانا بة ئاشكرا ديارة. 
بةَلكو دةتوانني بَلَيني كة وَينةي طيانداران كة 
بةشَيوةيةي خاَلي كوتراو لةسةر جةستةي طةلَي 
كةسي ئاساييدا هةية كة ئةمةش خوويةكي كؤنة و، 

يزي ِرابوردوو دةتوانني ئةوانة بة شوَينةواري توتةم
ثَيناسةكةين. ئةمِرؤكةش ئَيمة لة ميانةي 
لَيكؤَلينةوة لة داب و نةرييت مرؤظي ثَيشكةوتوشدا 

كة هَيشتا ستايشي هةندَيك بة دي دةكةين. 
طيانداران و مارو مَيرو لة ئاراداية. وةكو  رووةكء

وَينةي طياندارَيك يان ِرووةكَيك كة هةندَيك نةتةوة 
يان هةَليان بذاردووة و بةكاريان بؤ هَيماي ئااَلكان

دةهَينن. وةكو وَينةي شَير و خؤر لةسةر ئااَلي 
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ئَيراني شاهةنشاهي كة هةمان شوَينةواري 
توتةميزة. لة شانامةدا بؤ ضةند ئااَليةكي جياجياي 
ئَيراني دَيرين ئاماذة كراوة كة هةر يةكَيك لة 
تريةكان لة بةرانبةر سةربازطةكاني خؤيانا 

يان هةَلكردووة لة سةر ئااَلكانيان وَينةي ئااَلكان
ئةستَيرة يان خؤر يان طياندارَيك بة ِرةنطي جياجيا 

ةي طورط و ئةذديها و فيل و دةكَيشا وةكو وَين
طةلَيكي ديكة. هةروةها ئارمي ئااَلكاني  شَيرء

ئَيستاش لة نَيو نةتةوة  ثَيشكةوتووةكاني 
ة. كة لة ئةمِرؤكةشدا شوَينةواري بةرجةستةيان ديار

شوَينةواري توتةميزمةوة سةرضاوة دةطرَيت، 
هةروةكو ضؤن لة ئااَلي هةنَي واَلتاني ئةمِرؤكةدا 
وَينةي طياندار و ثةلةوةرةكان بةرضاو دةكةون. 
وةكو وَينةي هةَلؤ لةسةر ئااَلي ئةَلمانيا و فيل 
لةسةر ئااَلي تايلةند و خؤر لةسةر ئااَلي كوردستان 

وة شَير لةسةر ئااَلي سةيالن و  )وةرطَيِر( و يابان،
 .(3)طةلَيكي ديكةي وةكو ئةمانة

هَيشتا لةناو دَيهاتةكاني ئَيراندا و دانيشتواني 
سادةدا، باوةِري ستايش كردني ِرووةك كة لة 
دةروون و بريو ِرايانا كاريطةرييةكي خةياَلييان 
هةية. يان بة هَيماي ِرووناكييان داناوة لة ئارادا 

لقي ئةو دارانة دةثاِرَينةوة كة ضةند هةية. وة لة 
ثارضة ثةِرؤيةكيان ثَيوة بةستووة، داوا لة دارةكة 
دةكةن كة ئاواتةكانيان بؤ ئةجنام بدا. وة هةر 
كةسَيك ئةو دارة برِبَيتةوة داواي كوشنت يان سزاي 
غةييب بؤ دةكةن. هةروةها لة بارةي طياندارانيشةوة 

ني خؤمشانا كوشتين قةل و كونةبةبؤ لة كوردستا
كوشتين ثشيلة بة خراث دةزانن. لةو ثامشاوانةدا 
كة لة كاتي هةَلكةندن و طةِران بةدواي شوَينةوارا 
دؤزراونةتةوة، طةلَيك وَينةو ثةيكةري طيانداران و 
ِرووةك، كة لة سةرةتاوة بة شَيوةي توتةمبوون، 
وردة وردة ثَيطةي خوايةتيان وةرطرتووة. بةرضاو 

ايشكردني طاو مارو مةميون و دةكةون. وةكو ست
لةالي هيندييةكان. وةستايشكردني ئةسث و 
شاهَين و بزنة كَيوي لةالي ئَيرانييةكاني دَيرين. 

 هةموو ئةمانة شوَينةواري تةوتةميزمي دَيرينن.
 

 فتيشيزم )يان ثةرستين تةنةكان(:
بة هةمان شَيوة كة زيندةوةران و ِرووةك لةناو 

ريندا جَيطةي رَيز طةلَيك لة نةتةوةكاني دَي
لَينانبوون، طةلَيك لة نةتةوةكانيش ستايشي تةنة 
ئامسانييةكان و كةلوثةلي ديكةيانكردووة. 
ثةرستنَيكي مادي كة خاوةني هَيزَيكي نهَيين و 
ئةسرار ئامَيزة ئَيستاش لةناو طةلَيك تريةو بةرة 
بابةكاني ئةمِرؤكةشدا هةن و ستايشيان دةكرَيت و 

 ةنَين.بة ثريؤزيان داد
فتيش، وشةيةكي ثرتةغاليية بة ماناي 
)سيحر( يان )ئةفسون( دَيت كة دةرياوانةكاني 
ثرتةغالي لة سةدةي شازدةهةمدا كة كةنارةكاني 
ئةفريقايان دؤزييةوة، ديويانة كة ِرةشثَيستةكان 
ِرَيزَيكي تايبةتييان بؤ هةندَي تةني جياجيا هةية و 

ةشتياراني ئةو ثَييان دةَلَين )فتيش( لة دواييدا ط
ناوضانة ئةو وشةيان بة ماناي طشيت بةكارهَيناوة 
لة هةموو شوَينَيكدا ثةرستين تةنةكانيان بة 
فتيشيزم ناوبردووة. هةم لةم ِرؤذطارةشدا لة ناو 
تريةو بةرة بابةكاني ئةفريقا و، هؤزة سوور 
ثَيستةكاني ئةمريكا و هةندَيك تريةي ئوسرتاليا، 

ان جؤرَيك فتيش دةثةرسنت. هةر دةستةو كؤمةَلَيكي
ئةم شَيوة ثةرستنة بؤ ناو كؤمةَلطا 
ثَيشكةوتووةكاني ئةمِرؤكةشدا، دزةي كردووة وةكو 
باوةِربوون بة تةليسم و نوسيين ضةند وشةيةكي 
هَيما ئاسا لةسةر تةنَيكي فلزي و هةَلطرتنيان، لة 
هةمان ِرةط و ِريشةي ستايش و ثةرستين 

ت. باوةِربوون بة ِرةواني تةنةكانةوة سةرضاوة دةطرَي
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نهَيين لة تةنةكاني وةكو بةرد، بووة بة هؤي ئةوة 
كة زؤربةي دانيشتواني ثَيشكةوتوويش 
لةمِرؤذطارةدا، بةردةكاني وةكو جةواهَيرات و 
خشَلةكان بةتايبةتي ئةموستيلة كة لةسةر 
مؤرخانةكةي نةخش و هَيماي رةمزي لةسةر 

ويسيت و نةخشكرابَيت. بؤ ِراكَيشاني خؤشة
بةرطري كردن لة خراثة لةطةَل خؤيانا هةَلدةطرن و 

 ثارَيزطاري لَيدةكةن.
هةندَيك لة زاناكان لةو باوةِرةدان كة 
ثريؤزبووني بةردةكان و تةنة بَيطيانةكان لة هةمان 
باوةِري ِرابوردوةوة سةرضاوة دةطرن. ئَيمة ئةمِرؤكة 

نةي كةسانَيك دةبينني كة لةسةر ميدالياي زَيِرين وَي
جؤراو جؤريان كَيشاوة. وةكو ملوانكةش لة 
مليانكردووة، ئةو ضوار مَيخة كة لة اليةني 
مةسيحييةكانةوة لة دارو بةرد و فلز دروستكراون و 
لة كليساكان و طؤِرستان و بةسةر دةرطاي مااَلنةوة 

 هةَلواسراون، ِرةطَيكي كؤن و ِرابوردويان هةية.
َيرةكاني هةندَيك لةو بةردانة كة لة ئةست

ديكةوة كةوتونةتة سةر طؤي ئةم زةوية، وةكو بةردة 
ِرةشةكةش كة لة سةردةمي نةزانيندا يةكَيكبووة 

 لةو تةنانة كة عةرةبةكان ستايشيانكردووة.
وردة وردةكة مرؤظة سةرةتاييةكان ثَييان 
            ناوةتة نَيو قؤناغي بةرزي شارستانييةتةوة 

شتووة و طةيشتوونةتة قؤناغي بةردين يان بةجَيهَي
قؤناغي كانزاكان، سيماي فتيشيزم شَيوةيةكي 
كامَل تري ثةيدا كردووة. وة ئاييين بت ثةرسيت 
سةري هةَلداوة. مرؤظ لة بةرد و دار ضةندين 
ثةيكةريان دروستكردووة. وة دةستييان بة 

 ثةرستين كردووة.
ستايشي بيت بةردين و فلزي و دارين، لة 

يسر و ئاشوور و بابل و يؤنان و نَيوان نةتةوةكاني م
رؤم باوي هةبووة. بةالم نةتةوة ئارياييةكان بة 

درَيذايي مَيذوو هيض كاتَيك بت و ئةو خوايانة كة 
بةرجةستة بوون نةثةرستووة. وةكو )بت( وة 
ئَيرانييةكان يةكةم نةتةوةبوون كة ِروويان لة 
يةكتاثةرستيكردووة، بؤ جيهاني يةكتاثةرسيت و 

 ني هزري ئايينزايي هةنطاويان ناوة.طةشةكرد
ئةمِرؤكةش هَيشتا شوَينةواري بت ثةرسيت بة 

ردني ثةيكةري حةزرةتي مةسيح هؤي ستايشك
قةديسةكان بةرضاو دةكةون تةنها لة ئاييين  )ع(ء

ئيسالمدا شوَينةواري بتثةرسيت و تةن ثةرسيت 
 بوونيان نيية و بةرضاو ناكةوَي.

              ةتي مرؤظي بريوباوةِري ئايينزايي يارم
                    بَي ئومَيد و هيوا بِراو دةدات. ِرؤَلَيكي 
طرنط سةبارةت بة ثةيدابووني ئارامي و دَلنيابووني 

 مرؤظ دةطَيِرَيت.
                ئةطةر مرؤظ باوةِري ئاييين نةبواية بة

 ئوسوَل و بريوباوةِري ئاييين. بة طومانةوة 
  و بناغةي بريو باوةِري ئاييينتةماشاي بنج 

 بكردبا، دةكةوتة نَيو شةثؤل و طَيذاوي 
سةرطةرداني و برييان ئاَلؤزدةبوو. تةنها شتَيك كة 
ئارامي بة هزري مرؤظ ببةخشَيت لةم جيهانة ثِر لة 
كوَيرةوةرية بة ئاوات نةطةيشتنة دةست نة 
دةكةوت. بؤ بةش بِراوان و تةنانةت بؤ 

ن ئةوةندة طران دةبوو لة ساماندارةكانيش ذيا
 تواناو وزةي مرؤظدا نةدةبوو.

لة كاتَيكدا مرؤظ خؤي لة ثاراسنت و 
ياررمةتييةكاني بَي باك بَيت. تةنها ثشت بة هزر و 
عةقَلي خؤي ببةستَيت و ثةيِرةوكردني بنج و 
بناغةي فةرمانةكاني ئايني بة هةوَيين ثاشكةوتن 

ةواوي بزانَيت لة ئةجنامدا طريؤدة دةبَيت، ت
دةرطاكان لةسةرخؤي دادةخات. عةقَلي ئةو 
كةسةش لةو كاتةدا هيض ضارةيةكي بؤ نامَينَيتةوة 
يان بة كوَيرةوةري و نائومَيدي ذياني رؤذانةي خؤي 
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بةسةر دةبات بؤ ِرزطاربوون لة نةطةيشنت بة 
 ئاواتةكاني دةست بةخؤكوذي دةكات.

لة نَيو دانيشتواني خؤرئاوادا خؤكوذي طةلَيك 
رة. بةالم لة خؤر هةالتدا بةثشت بةسنت بة باوةِري زؤ

ئاييين، كةمرت خةَلكي وةها هةية كة بري لة 
 خؤكوشنت بكاتةوة.

ئايني هةميشة و بة درَيذايي سةردةمة 
مَيذووييةكاني جَيطاي ثشت ثَيبةستين بةش 
بِراوان بووة وة سةر لة نوَي مرؤظة تَيكشكاوةكاني 

جنةرةيةكي هيوايان ئومَيدةوار كردووةتةوة و ثة
 لةسةر دةكاتةوة.

 
 :ثةراويَزةكان

        تاريخ متدن، لة نوسيين ويل دورانت،  -1
 .99الثةِرة 
تاريخ اديان، لة نوسيين عةلي ئةسغةري  -2

 .29حكمةت، الثةِرة 

 .75هةمان سةرضاوة، الثةِرة  -3

 
 سةرضاوة: 

دن و فرهنطي ايران قبل از تاريخ خمتصر مت
 .2002تاج خبش،  اسالم، نوسيين د. امحد
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 ذيانباشى
 
 

 ماَلثةِرى فيدو
  لة عةرةبييةوة: هةَلكةوت عةبدوَلآللة عةرةبييةوة: هةَلكةوت عةبدوَلآل

 
 
 
 

 ذيانباشى:
كؤَلةكةكانى ذيانباشى كامانةن؟ دةشَيت كةسَيك 
ئةوة لة ضَيذوةرطرتن لة دميةنى خؤرئاوابوونَيكدا 
ببينَيتةوةو كةسَيكى ديكة لة دانيشنت لةطةأل 
خَيزانةكةيدا بةديبكات، كاتَيك لة كةشَيكى 

شتيدا ثَيكةوة ساتَيكى خؤش بةسةردةبةن. سرو
بةكورتى، ئةو شتانةى ثَيداويستييةكانى مرؤظ 
تَيردةكةن، جا لة ِرووى دةروونييةوة بَيت يان 
ِرؤحى، ئةقَلى، جةستةيىء لة هةموو اليةنَيكةوة، 
جا تةندروستى بَيت يان ئابوورىء كؤمةآليةتي. 

باشى بةوثَيية دةتوانني بَلَيني ثَيناسةكردنى ذيان
مةسةلةيةكى ِرَيذةييةء لة كةسَيكةوة بؤ يةكَيكى 
ديكةء بةثَيى ثَيوانةو هةَلسةنطاندنةكانى بؤ ذيان 
جياوازة، بةآلم دةكرَيت بَلَيني ئةو كارو ِرةفتارانةية 
كة مرؤظ دةيانوَينآ بؤ ئةوةى بةختةوةرىء 

 ِرةزامةندى بهَينَيتةدى.

بَيطومان هؤكارى زؤر هةن كة جَلةوى 
دنى كؤَلةكةكانى ذيانباشى دةكةن، وةك دياريكر

تواناى بريكردنةوةو بِرياردانء كؤنرتؤَلكردن، 
تةندروستيى جةستةيىء ئةقَلى، بارودؤخى 
بذَيوىء ثةيوةنديية كؤمةآليةتيةكان، بِروا 
ئاينييةكان، بةها ِرؤشنبريىء ذيوارييةكان، بارى 
دارايىء ئابوورى..هتد كة بةهؤيانةوة كةسَيك 

شتة دةكات كة طرنطرتينة بةاليةوةو  دياريى ئةو
دةبَيتة هؤى بةختةوةريى ئةو ذيانةى 
دةيطوزةرَينَيت. تةندروستى دؤخى سةالمةتبوونى 
جةستةيى، ئةقَلى، كؤمةآليةتى، سؤزدارى، 
دةروونى، ئابوورىء فَيركارى تةواوة نةك تةنيا 
نةبوونى نةخؤشى ياخود ثةككةوتةيى. بَيطومان 

ون بؤ هةموو مرؤظةكان تةندروستىء سةالمةتبو
دةستةبةرناكرَين، ئةوةش دةبَيتة هؤى خستنةوةى 
ملمالنآ لة ناخى مرؤظداء كاريطةريى خراثى لةسةر 

 تةندروستيى دةبَيت.
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ئةطةر لة ِرووى تةندروستييةوة بِروانينة 
ذيانباشى، ئةوا ضوار اليةنى بنضينةيى دةطرَيتةوة 
كة بةم يان بةو شَيوةية كاريطةريى لةسةر 

 ةندروستىء بطرة ثةرةسةندنى مرؤظ دةبَيت:ت
 اليةنى جةستةيى.-
 اليةنى هةستةكى.-
 اليةنى ئةقَلى.-
 اليةنى دةروونى.-

ئةم ضوار اليةنة هاوشانى ئةو ثَيداويستيية 
بنضينةييانةن كة زؤر طرنطن بؤ ذيانى مرؤظء مرؤظ 
بآ ئةوانة ناتوانَيت درَيذة بة ذيانى خؤى بداتء 

 داويستيية سةرةتاييةكان:ثَيياندةوترَيت ثَي
 :ثيَداويستيية فيزيؤلؤذييةكان 

هةوا، خواردن، شوَينى نيشتةجَيبوون، 
 نووسنتء ئةوانى ديكة.

 :ثيَداويستيى ئاسايشء ئاسودةيى 

 واتة ذيان لة كؤمةَلطةيةكى بآ مةترسيدا.
 :ثيَداويستييةكانى تايبةت بة ئينتيما 

قبوَلكردنى كؤمةآليةتى، كارلَيككردنى 
 يةتىء وةالئى كؤمةآليةتى.كؤمةآل

 :ثيَداويستيى نرخاندنى خود 
 هةستكردن بة خودو بةهرة وةرطرياوةكان. -
 نرخاندنء ِرَيزطرتن. -

 :ثيَداويستيى خؤناسني 
 جةستةيى، هةستةكى، دةروونىء ئةقَلى.

ئةم ثَيداويستيانة هاوشانى كؤَلةكةكانى 
ذيانباشنيء بةبةشَيكى تةواوكةرى ئةو كؤَلةكانة 

رَين، لةدةستدانى هةريةكَيكيان دةبَيتة دةذمَيرد
هؤى خستنةوةى ملمالنآ. بَيطومان ئةمانة ِرَيطة 
لةو هؤكارانة ناطرن كة بةدةرن لة ويستى مرؤظء 
كاريطةرييان هةية لةسةر كؤَلةكةكانى ذيانىء 
ثةيوةنديان بة اليةنى تةندروستييةوة هةية، وةك 

ثةككةوتةيى، ثريبوون، ئازار، ترس، فشارى 
كردن، جةنط، مردن، دَلشكاوى، هيواء تواناى كار

جةستة، بةآلم ثَيويستة جياوازيى لةنَيوان ئةوةدا 
بكةين كة سروشتية لةطةأل ئةوةى ئةجنامى شَيوازى 

 بةهةَلة ذيان بةسةربردن يان نةخؤشى بةرهةمدَيت.
 

 ثةككةوتةيى:
ثةككةوتةيى هةر بارَيكة كة كاريطةريى لةسةر 

ى بآ ئازارو ضَيذبةخش تواناى ذيان بةسةربردن
هةية. ثةككةوتةيى دةشَيت ئةقَلى يان جةستةيى 
بَيتء بةرى كؤمةَلَيك هؤكارى ِراستةوخؤ بَيت، وةك 
جينة بؤماوةكان، ِرووداو، نةخؤشىء ثريبوون 
ياخود هؤكارى ناِراستةوخؤ بَيت ئةجنامى شَيوازى 
بةهةَلة بةسةربردنى ذيان، نةريتة خراثةكانى 

ى نادروستى ذنى سكثِر، وةك خواردن، ِرةفتار
جطةرةكَيشانء دةرمان خواردن بآ ِراوَيذكردن بة 
ثزيشك، يان هةر نةريتَيكى خراثى ديكة كة 
كاريطةريى نَيطةتيظانةى لةسةر تةندروستى مرؤظ 
)لة ِرووى جةستةيىء دةروونيةوة( هةيةء زيانى 
كاتى ياخود هةميشةيى بؤ تةندروستيى مرؤظ 

ثةككةوتة لة سةرةتاى دةبَيت. دةشَيت كةسى 
لةدايكبوونةوة ِراستيى ثةككةوتةيى خؤى بةدى 
نةكات، بةآلم ئةوةى بارةكة طرانرتدةكات، 
بةراوردكردنى خؤيةتى بةوانى ديكة كة لةشساغن، 
ضونكة ئةمة جؤرَيك لةثَيوةناآلندنى دةروونى لة 
ناخى كةسةكةدا دروستدةكات. لَيرةدا ئةوانة ئةوة 

ةكانيش ضةندين خاَلى لةياددةكةن كة لةشساغ
الوازو اليةنى ثةككةوتةييان لة طةلَيك ِروةوة هةية. 
طرنطرتين مةسةلة بؤ ثةككةوتةكان يان 
لةشساغةكان ئةوةية وةك خاَلى بَيربوايى نةِرواننة 
اليةنة الوازةكانى خؤيان، بةَلكو وةك هاندةرَيك بؤ 
طةشةثَيدانى ذيان سةيريان بكةنء دانايية 
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تةكانى ذيان ببنةوةو ئازارةكانى ِرووبةِرووى طرف
خؤيان لةبريبكةنء فَيرى ئةوة بن لة هةلومةرجى 

 نوَيدا ضَيذ لة ذيان وةربطرن.
 

 ثريبوون:
كاتى ثريبوون طةلَيك جؤرى ثةككةوتةيى 
سةرهةَلدةدةنء زؤرجار هةميشةيش دةبن. مرؤظ لةم 
قؤناغةدا توشى دَلشكاوىء بَيهيوايى دةبَيت، 

ةستكردن بة ثةشيمانىء هةروةها جؤرَيك لة ه
طوناهبارى سةبارةت بة نةريتة نادروستةكانى 
ذيانى ثَيشوو هاوِرَيى دةبَيتء ئاواتةخوازدةبَيت 
تةمةنى بطةِرَيتة دواوة، هةتاكو بتوانَيت ئةو هةآلنة 
ضارةسةربكات. بةم ثَيية دةبينني ثريبوون يةكَيكة 
لةو هؤكارانةى كاريطةريى زؤري لةسةر ذيانباشى 

بةثَيوانةى بنضينةيى ئاشنابوومنان بة  هةيةو
ضةمكى ذيانباشى دةذمَيردرَيت. لَيرةشدا دةبَيت 
جياوازى بكةين لةنَيوان ئةو طؤِرانكاريانةى 
ئةجنامى ثريبوون دروستدةبن لةطةأل ئةوانةى 
بةرهةمى شَيوازى هةَلةى ذيان بةسةربردنء 
نةخؤشكةوتنن. ضونكة مرؤظ ضاك دةزانَيت ض شتَيك 

بةآلم ضاو لةوة دةثؤشَيت كة سوودبةخشة خراثة، 
بؤى. بؤ منوونة، ئةطةرضى كةسَيك دةزانَيت 
خواردنى ضةوريى زؤر دةبَيتة هؤى تووشبوون بة 
نةخؤشيى دألء ِرةقهةآلتنى خوَينبةرةكانء جةَلتة، 
كةضى ئةوة فةرامؤشدةكات كة خواردنى شري 

 دةبَيتة هؤى بةهَيزكردنى خوَينبةرةكان.
 

 ئازار:
ازَيكى سروشتيية بؤ دةربِرينى ئةو زيانانةى ئامِر

بة مرؤظ دةطاتء دةكرَيت بَلَيني ئامِرازي ثاراستنى 
مرؤظةء دياردةيةكى تةندروستيشة. هةندَيك 

ثَييانواية لةخؤِرازيبوونى دةروونى كاتَيك دَيتةدى 
كة هةست بة ئازار نةكةن. ئةمةش بِروايةكى 

رسيدار ضةوتة، ضونكة ئةوة دواتر طرفتى زؤر مةت
دةخاتةوة. بةناوبانطرتين نةخؤشى كة هةستكردن 
الى مرؤظ لةناودةبات، نةخؤشى طوليية. ِرزطاربوون 
لة ئازارةكامنان كارَيكى سةخت نيية، بةآلم 
زيادةِرؤيى لة ئازارشكاندندا مةترسيى زؤرى بؤ 
تةندروستيى مرؤظ هةية، ضونكة هةَلة نيية مرؤظ 

َيثةِربوون بة ئةجنامى لةدةستدانى شتَيك يان ت
ئةزموونَيكى تاَلدا ئازارى هةبَيت. طريان يةكَيكة لةو 
ئامِرازانةى لةئازار بةدوورمان دةطرَيتء منداأل 
هةميشة بؤ خستنةِرووى ئازارةكانى خؤى ثةناى بؤ 
دةبات، بةآلم زوو بةسةريدا زاَلدةبَيت. ثَيويستة 
فَيرى ئةوة بني ضؤن ئازارةكامنان جَلةودةكةين، 

وةى كاريطةرييان لةسةر بريكردنةوةو ئةو لةبةرئة
كارانة هةية كة لة ذيامناندا ئةجنامياندةدةينء 
دواتريش كاريطةرييان لةسةر ذيانباشيى 

 دةروونىء جةستةميان دةبَيت.
 

 ترس:
كاردانةوةى هةستكردنة بة ئازارو سةرضاوةكةى 
بِروا بةخؤنةبوونء نةبوونى ئازايةتية؟!! ضونكة 

يى ئازارةو وَينةى مادديش ترس وَينةى دةروون
كاتَيك سةرهةَلدةدات كة مرؤظ ثريدةبَيتء هةست بة 
ثةككةوتةيى دةكات، وةك كاتى نةخؤشكةوتن يان 
ثَيشهاتنى ِرووداوَيك كة هةردووكيان كاريطةرييان 

 لةسةر ذيانباشى هةية.
 

 هيوا، دلَشكاوىء مردن:
هيوا اليةنى ثرشنطدارى ذيانة، بةآلم دَلشكاوى 

تاريكةكةيةتى. بَيهيوابوونء دَلشكاوى اليةنة 
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طرَيدراوى تةمةنَيكى دياريكراو نيية، بةآلم دةكرَيت 
لة ثرييدا بة ِروونى ببينرَيت. دَلشكاوى ماناى 
مردنء هيواش ماناى ذيانة. منوونةى زؤر هةن 
            دةربارةى ضةندين مرؤظ كة توانيويانة زاَلنب 

ةشدا ذينطة بةسةر نةخؤشىء دَلشكاويدا. لَير
ِرؤَلَيكى  طرنطى هةيةء ئةوانةى ِراستةوخؤء 

كاريطةريى  ناِراستةوخؤ مامةَلةيان لةطةأل دةكرَيت،
زؤريان  لةسةر دؤخى دَلشكاوى الى مرؤظ هةية. 
لةبةرئةوةى هةر تاكَيك ثَيويستى بة خؤشةويستىء 
سؤزو ويستى بةهَيز هةية، هةروةها ثَيويستى بة 

ى خود هةيةو ذينطةيةكى نرخاندن وابةخؤبوونءبِر
طةرةكة كة تيايدا هةست بة شكؤمةنديى خؤى 
بكاتء خؤى بناسَيت، ئةمةش نةك بة وتة، بةَلكو 

 بةكردةوةو بةبوونى يارمةتى دارايش.
 

 ثيَوةناآلندن:
مرؤظ خؤى بةرهةمهَينى ثَيوةناآلندنة لة جيهاندا. 
ِراستة مرؤظ ئةجنامى ثَيوةناآلندنةكانى ئازار 

بةآلم  لَيوةيان فَيردةبَيتء سةرةجناميش دةضَيذَيت، 
ئاستى ذيانباشيى خؤى بةرزدةكاتةوة، ضونكة 

 بةهؤيانةوة:
تَيطةيشنت لة ذيانء خؤناسنيء زاَلبوون بةسةر -

 ملمالنآ دةروونيةكاندا مةيسةردةبَيت.
ئاشنابوون بة ثَيداويستيةكان دَيتةدى، هةتا -

آ ذيانَيكى دةروونىء ئةقَليء تةندروستى ضاكء ب
 نةخؤشى بةرَيتة سةر.

دةرك بةو هؤكارانة دةكرَيت كة ثةككةوتةيىء -
كةمئةندامبوون دةخةنةوةو مرؤظ بة شَيوازةكانى 

 خؤثاراسنت لَييان ئاشنادةبَيت.
هوشياريى بةرامبةر بةوة بةدةستدَيت، -

               هةستكردن بة ئازار كاتَيك دَيت كة تواناى 

نى ذيان سازان لةطةأل طؤِرانكارييةكا
 لةدةستدةضَيت.

 
 وةرزش:

وةرزش طرنطء ثَيويستة بؤ ذيانباشى، ضونكة 
ِرَيطرة لةبةردةمى ضةندين نةخؤشيدا، وةك بةرزيى 
ثةستانى خوَين، نةخؤشييةكانى دأل، خوَين 
بةربوونى مَيشك. هةروةها مرؤظ لة ثرييدا لة 
ضةندين نةخؤشى دةثارَيزآ. هةر ضاالكييةكى 

ى بة بوونى ضةند تومخَيكى وةرزشكارانة ثَيويست
سةرةكى هةية، يةكةم هةواى ثَيويستة بؤ 
سووتاندنى خواردن، بؤ ئةوةى وزةمان ثآ 
ببةخشَيت. بؤية دةبينني ئةو كةسانةى 
جطةرةكَيشن لةكاتى وةرزشدا طرفتى بةرضاويان 
هةية. بةوثَييةى جطةرة كاريطةريى لةسةر 
ا ورديلةكانى خوَين هةية كة كاردةكةنة سةر هةو

هةَلمذينء طةيشتنى بة دأل. تومخى دوةم ئاوة، 
ضونكة مرؤظ  بؤ هةر ضاالكييةك ثَيويستى بةئاو 
هةية، بةوثَييةى ِرَيطة لة وشكهةآلتن دةطرَيتء جَيى 
ئةو ئارةقة دةطرَيتةوة كة لة لةش دةردةضَيت. 
تومخى سَييةم خواردنة، ضونكة نابَيت هيض 

رئةوةى وةرزشَيك بة سكى بةتاأل بكرَيت، لةبة
طَيذبوون دةخاتةوةو ِرَيذةى شةكر لة خوَيندا 
دادةبةزَينآ. بؤية ثَيويستة ذةمَيكى سووك لة 
ثَيشء ثاش هةر ضاالكييةكى وةرزشكارانةدا 
خبورَيت، بةآلم دةبَيت خؤ لة ذةمى ضةورو قورسى 
ثَيش وةرزشكردن بةدووربطريَيت، لةبةرئةوةى ئةو 

ةوة دةِروات بؤ كاتة خوَين بةرةو كؤئةندامةكانى ناو
هةرسكردن. تومخى ضوارةم لياقةية. لَيرةشدا 
جياوازى هةية لةنَيوان مةشقةكانى لياقةو 
مةشقةكانى وةرزشدا. مةشقةكانى لياقة ئةوانةن كة 



 114 
 

SARDAM  No. 46   2006 
 

لةش ئامادةدةكةن بؤ هةر ضاالكييةكى 
وةرزشكارانةء نةرمونيانىء هَيزى بةرطرى 

ِرؤذانة  خولةك/ 15دةبةخشنء نزيكةى 
خولةك/ِرؤذانة. 30تء هةندَيك جار دةطاتة دةخايةنَي

مةشقةكانى وةرزش ثاش ئةوانةى لياقة دَينء بؤ 
بةهَيزكردنى ماسولكة هةمةجؤرةكانى لةشن. بؤ 
منوونة، تَينس ماسولكةى دةست بةهَيزدةكاتء 
ِرؤذانة دواى كاركردنء بؤ كةمكردنةوةى فشار 
لةسةر شانى مرؤظء بؤ بةدةستهَينانى ئؤكسجينى 

 ت بةكاردةبرَيت.ثَيويس
 

 جةنطةكان:
مرؤظ بة سروشتى خؤى شةِرانطَيزو توندوتيذةو 
خؤى بةرثرسى يةكةمة بةرامبةر بة دةستةبةركردنى 
ذيانباشى خؤى، دواتر كاريطةريى ذينطةو كؤمةَلطة 
دَيت. جةنطةكان سروشتيان هةرجؤرَيك بَيت: 
ِرةطةزىء ئايينىء سياسى، كاريطةريى خراثيان 

هةيةء مرؤظ خؤى خودء  لةسةر ذيانباشى
تةندروستيى خؤى بةهؤى ئةو ضةكانةوة 
وَيراندةكات كة دايهَيناونء ئةو ذينطةيةشيان ثآ 
ثيسدةكات كة تيايدا دةذيء كاريطةريان نةوة دواى 

 نةوة دةمَينَيتةوة.
 

 فشارى كاركردن:
ئةو فشارانةى مرؤظ ِرووبةِروويان دةبَيتةوة، 

نةخؤشى  بةتايبةتى فشارى كاركردن، ضةندين
دةخةنةوة، لةوانة نةخؤشيى دألء برينى طةدةو 

 دوانزةطرآء ئةوانى ديكة.
فشارى كاركردن ئةجنامى ئةم هؤكارانة 

 سةرهةَلدةدات:
مةبةست ثةيوةنديى بةِرَيوةبةر  بةرِيَوةبردنى كار:

)سةرؤك(ء كارمةندةكانة، لَيرةشدا ملمالنآ 

ئةجنامى سياسةتى ضةوسَينةرانةى دذى كارمةندان 
ةاليةكء نةبوونى ئامِرازى ثةيوةنديى نَيوان ل

 بةرثرسء ذَيردةستةكانى سةرهةَلدةدات.
مةبةست بةرثرسيارَيتية بةرامبةر بة  بةرثرسياريَتى:

هاوكارةكان، سةرمايةء خةرجيةكان. هةروةها ترس 
 لة ِرةخنةء نةبوونى خودى بةرثرسيارَيتى.

، ئةجنامى الوازيى كارِراييكردن ملمالنيَى ناوةكى:
ئاشنانةبوونى ِروون بة ئةركةكان، بوونى زانياريى 
هةَلة ياخود زياتر لة بةرثرسَيك لة شوَينى كاركردن 
دَيتةئاراوة. لةو شتانةى ملمالنآ لةسةر كار 

 دةخةنةوة:
 زيادةكاركردن لةبةر كةم دةرامةتى.-
 ِرَيكوثَيك نةبوونى كاتةكانى كاركردن.-
 

 ثةيوةنديى نيَوان ذنء ثياو:
خؤشةويستيى ِراستةقينة دةبينينةوة؟  لة كوآ

ضاكرتين شوَين بؤ دؤزينةوةى خؤشةويستيى 
ِراستةقينةء ئارامىء ئاسايش ناو خَيزانة. ضونكة 
ذيانى خَيزانى زؤر طرنطة بؤ خؤشطوزةرانى مرؤظء 
خؤشةويستيى ذنء مَيرد بنضينةى هاتنةديى 
بةختةوةريية لة ذيانداء هؤكارى دةستةبةربوونى 

 .ذيانباشيشة
هاتنةئاراى هاوسةرطريى ياخود ثةيوةنديى 
خَيزانى بةختةوةر لةنَيوان ذنء ثياودا شتَيكى 
ئاَلؤزةو دةكرَيت وةك ضةكَيكى دووسةرة دابنرَيت. 
ضونكة دةشَيت سةركةوتنء ئاراميى خَيزان 
دةستةبةربكات ياخود تةآلق بةرهةمبهَينآ كة 
 دةبَيتة هؤى لَيكرتازانى خَيزان. دةشَيت هةندَيك
بثرسن داخؤ شَيوازَيك هةبَيت بؤ ثاراستنى 
ثةيوةندييةكى هةتاهةتايى، بةبآ بةردةوامبوونى 
خؤشةويستى؟ بةوثَييةى ثةيوةنديى نَيوان ذنء 
ثياو ثةميانَيكةو كاتَيك هةَلدةوةشَيتةوة، ئةوا 
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شَيوازى ثةيوةندي الوازدةبَيتء كاريطةريى لةسةر 
تى سةرتاثاى ثةيوةندييةكة دةبَيت، بةتايبة

ثةيوةنديى سَيكسى كة بةيةكَيك لة كؤَلةكةكانى 
ذيانباشى دةذمَيردرَيتء تاودةرةوةى ِرادةى 
سةركةوتنى خَيزانء ذيانة بةطشتى، ثَيوانةى 
تةندروستيى مرؤظيشة بةطشتىء تةنيا طرَيدراوى 
هؤرمؤنةكان نيية، بةَلكو ثةيوةنديى بة 

 هةستةكامنانء تةندروستيى طشتيشمانةوة هةية.
دةروونى كاريطةريى هةية لةسةر دؤخى 

ثةيوةنديى سَيكسيى نَيوان ذنء ثياو. بؤية دةبينني 
هةندَيك نةخؤشيى وةك خةمؤكىء دةرمانةكانى 
ضارةسةركردنى كاريطةريان لةسةر ثةيوةنديى 
سَيكسى هةيةو  دةبنة هؤى الوازبوونء 
لةدةستدانى ضَيذوةرطرتنى سَيكسى. هةروةها 

ةكرةو دألء دةرمانةكانى نةخؤشى وةك ش
ثةستاندنى خوَين كاريطةريان هةية. فشارى 
كاركردن يان هةر كَيشةيةك مرؤظ  دووضارى دةبَيت 
كاردةكاتة سةر ئةو ثةيوةنديية، نةك تةنيا 
نةخؤشيية دةروونىء جةستةييةكان. مةبةست لة 
هةموو ئةوانة ئةوةية، مرؤظ هةتا لة ِرووى 
دةروونىء جةستةييةوة تةندروست بَيت، 

 ةنديى سَيكسى ئارامء هاوسةنط دةبَيت.ثةيو
ثةيوةنديى سَيكسى هَيزَيكى طةورةيةو دةكرَيت 
ذيانباشيمان تَيكبدات ياخود بيثارَيزَيتء ثةرةى 
ثآ بدات. ضونكة بةهَيزترين دياريى داهَينةرانةى 
بةخشراوة بة مرؤظ، بةوثَييةى هةستى ئارامى 

تةوة. دةخوَلقَينآء هةستكردن بة تةنيايى دةِرةوَينَي
هةروةها هةتا ئةو ثةيوةنديية دروست بَيت، 
ذيانباشيمان ضاكرتدةبَيت.. بةآلم اليةنَيكى 
نَيطةتيظى )خراثى( ئةم ثةيوةنديية هةية كة دةبَيت 
ورياى بني، ئةويش نةخؤشيية درميية 
مةترسيدارةكانة، وةك ئايدز و هةوكردنى جطةر كة 

كةو لة كةسَيكةوة دةطوَيزرَينةوة بؤ  كةسَيكى دي
هةِرةشة لة ذيان دةكةن. بؤية ئامؤذطاريى مرؤظ 
دةكرَيت بؤ خؤثاراسنتء فةحسكردنى ثزيشكى 

 ثَيش هاوسةرطريى.
 

 ئارامطرتن:
ئارامطرتن سادةنء هةركةسَيك  شَيوازةكانى

دةتوانَيت جَيبةجَييان بكات، وةك: ثَيكةنني، 
حةوانةوة، ِرؤيشنت، وةرزشكردنء شَيوازةكانى 

ايان ثآ دةبات بؤ سرةوتنى ديكة كة مرؤظ ثةن
دةروونىء قايلبوون. ئةطةرضى شَيوازةكانى 
ئارامطرتن ئاسانن، بةآلم كاريطةريى تةليسماوىء 
بةرضاويان لةسةر ِروونى مرؤظ لة ِرووى دةروونىء 

 جةستةيىء هةستةكيةوة هةية.
 

كآ بةرثرسيارة بةرامبةر بة طةشةثَيدانى 
 ذيانباشيمان؟

ريتيية لة تواناى مرؤظ بؤ بةرثرسيارَيتى لَيرةدا ب
ِرووبةِرووبوونةوةى ِراستء دروستى ئةطةرةكانى 
ذيانء بةشَيوةيةك كة تةبابَيت لةطةأل سروشتى 
مرؤظانةدا، ضونكة ئةوة تاودانةوةى دةبَيت لةسةر 

 ذيامنان لةم جيهانةدا.
 

 يةكةم/ بةرثرسياريَتى بةرامبةر بةخودى خؤمان:
داهاتوودا ئةم بةرثرسيارَيتيية لة ئَيستاو 

ثةلوثؤدةهاوَيذآ بؤ هةر شوَينَيك تيايدا بذينء 
كارى تَيدا بكةينء ياريى تَيدا بكةينء 
بةرثرسيارَيتيية بةرامبةر بة تةندروستيى 
جةستةيى، هةستةكى، ئةقَلىء دةروونى خؤمان. 
هةروةها بةرثرسيارَيتيية بةرامبةر بة طةشةثَيدانء 

ةزموونى ثةروةردةكردنى خؤمانء بةدةستهَينانى ئ
هةمةِرةنطء بةرثرسيارَيتيية بةرامبةر بةو داهاتوةى 

 ضاوةِروانيدةكةين، بةتايبةتى كاتَيك ثريدةبني.
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دوةم/ بةرثرسياريَتى بةرامبةر بةوانةى ثشتمان 
 ثيَدةبةسنت:

هاوسةرةكةمان، منداَلةكامنان، هاوِرَيكامنان لة 
شوَينى كارو قوتاخبانةو زانكؤ، ئةوانةى لة ئَيمة 

 ترن، مامؤستاكامنان.. هتد.طةورة
 

سيَيةم: بةرثرسياريَتيمان بةرامبةر بةوانةى مامةلَةيان 
         لةطةأل دةكةين، جا قوولَيى ثةيوةندييةكةمان 

 هةرضةنديَك بيَت:
ئةم جؤرة بةرثرسيارَيتيية ئةم تومخانةى 

 طةرةكة:
داكؤكيكردن لة ثةيوةندييةكةء لة ِرَيطةى  -

ةتيظانةوة كة ياريدةدةرة ِرادةى بةشداريكردنى ثؤز
 بؤ ثَيطةيشتنى ئةو ثةيوةنديية.

ِرَيزطرتن لةوى ديكةو داننان بة  -
 بةشدارييةكانيدا.

ِرَيزطرتنى دوواليةنى: هيض ثةيوةندييةكى  -
  ِراستةقينة بةبآ بوونى ِرَيزطرتنى دوواليةنةى 
        نَيوان اليةنةكان بوونى نيية. ئةم خةسَلةتة 

                   يى نَيوان دايكء ثَيويستة لة ثةيوةند
كارمةندةكاندا  -منداَلةكان، بةِرَيوةبةر -باوك

 هةبَيت، ضونكة منداَلةكانء كارمةندةكان 
                 كؤيلةننيء خاوةن تواناى فَيربوونى شتى 

           دوواليةنة طرَيدراوى  نوَينء كةلَينى نَيوان ئةو
           ِرَيزطرتنى  كةم ئةزموونية كة هاريكارىء

 طةرةكة.

تَيطةيشنت لة ثَيداويستييةكانى ئةوانى  -
ديكة: ئةم ثةيوةنديية ثَيويستى بة تَيطةيشتنى 
ثَيداويستييةكانى هةراليةكء كاركردن بؤ 

 دةستةبةركردنيان هةية.

بةخشندةيى: واتة بةخشندةبوون بآ  -
 ضاوةِروانكردنى هيض بةرامبةرَيك.

َيكطةيشنت، ضونكة ئةو دابينكردنى ئامِرازى ث -
بةشة كاريطةرةية كة هةر ثةيوةندييةك ثشتى ثآ 

 دةبةستآ، بةَلكو بناغةى هةر ثةيوةندييةكة.

جةغتكردنةوة لةسةر ئازاديى ئةوانى ديكة:  -
هةركةسَيك لة ئَيمة ثَيداويستىء بريوِراى 
جؤربةجؤرى خؤى هةية كة ذيانباشيى تايبةت 

زاديى بةخؤى ثَيكدَينآ. بؤية ثَيويستة ئا
هةَلبذاردنى شَيوازى ذيان بدرَيتة دةست ئةوانى 
ديكة، بةآلم دةرفةتى ئاِراستةكردنيشيان 
لةئارادابَيت. سةثاندنى بريوِرا سةرةجنامى 
ثَيضةوانةى دةبَيتء دَلشكاوىء توندوتيذى 
دةخاتةوة، بةآلم كارثَيكردنى دميوكراسى دةبَيتة 

اشتيى هؤى هاريكاريكردنء ِرَيزطرتنى دوواليةنةو ئ
 دةروونى.

ثَيويستة طؤِران لةئارادابَيت، بةمةرجَيك ئةو 
طؤِرانة تةنيا ذينطةى دةوروبةر نةطرَيتةوة، بةَلكو 
شؤِربَيتةوة بؤ ناو هةموومان بؤ دؤزينةوةى ئةوةى 
داخؤ ِرَيطةكةمان ِراستة ياخود نا. كاتَيك باسى ئةو 
ضارةسةرانة دةكةين كة كاريطةريان لةسةر 

ةية، ئةوا دةبينني ضارةسةرةكان ذيانباشيمان ه
تاكةكةسنيء ثشت بةو كؤششانة دةبةسنت كة مرؤظ 
بؤ ثاراستنى ذيانباشيى خؤى دةيانكات ياخود 
طشتنيء ثَيويستيان بة دابينكاريى هةية لةسةر 
ئاستى طشتى، بةو ثَييةش كؤششةكان 

 دةستةجةمعى دةبن. 
 لَيرةدا دةبَيت لةخؤمان بثرسني:

طة كامانةن كة داكؤكى لة ئةو اليةنانةى ذين-
 ذيانباشيمان دةكةن؟

سةرضاوةكانى ئةو مةترسيانة كامانةن كة -
 هةِرةشة لة ذيانباشيمان دةكةن؟

ئايا مرؤظ دةتوانَيت هاوشانى ذيان لةطةأل -
 ئةوانى ديكة ذيانباشيى خؤى بثارَيزآ؟
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لةِراستيدا سةختة ثَيشبينى ئةوة بكةين لة 
ونكة ذيان لةطؤِرانى داهاتوودا ضيمان بةسةردَيت، ض

بةردةوامدايةء كةس ناتوانَيت ثَيشبينى هيض 
شتَيكى تَيدا بكاتء ئةو سةرةجنامانةش كة مرؤظ 
ثَيياندةطات بريتني لةو ئةزموونة كةَلةكةبوانةى 
لةاليةن ئةوانى ديكةوة بةدةستهاتوون، ئةمة وَيِراى 
هؤكارى فَيربوونء ئةو ئامِرازانةى طةشةثَيدان كة 

 ِرؤسةى ثَيشبينيكردن دةدةن.يارمةتى ث
هةريةكَيك لة ئَيمة ئةو ِراستيية فةرامؤشدةكات 
كة جيهان موَلكى هةركةسَيكة كة تيايدا دةذى، نةك 
موَلكى كةسَيكى تايبةتى، بةآلم ضاوضنؤكىء 
لوتبةرزيء شِرةخؤريى هؤكارى دابةشبوونى ئةم 
جيهانةن بؤ كؤمةَلطةى بضووك بضووك. ئةمةش 

باشيى ئةو ذيانة هةية كة  كاريطةريى لةسةر
دةيطوزةرَينني. بؤية دةبينني لة تاقة وآلتَيكدا 
ملمالنَيى زؤر لةنَيوان تاكةكاندا هةية، ئةمةش 
بةهؤى ثَيداويستيية جياوازةكانيانةوة. لَيرةشدا 
سةختة ئةوةى بةدةستدَيت جَيى ِرةزامةنديى 
هةموان بَيت. بؤية ثَيويستة مرؤظ فَيرى ئةوة بَيت 

ضارةسةرى ميانِرةوانة بكات بؤ تَيركردنى  كار بة
خواستةكانى خؤىء لَيرةشدا ذينطة ِرؤَلى خؤى 
هةي، بةآلم ِرؤَلى مرؤظ تةنيا لةوةدا نيية كة 
دةتوانَيت ضى بةخؤى ببةخشَيت، بةَلكو ئةوةيشة 
كة دةيداتة ئةوانى ديكة. ثَيش باسكردنى ِرؤَلى 

و ذينطة بةطشتىء مرؤظ بةتايبةتى، ثَيويستة بة
 دابينكاريانة ئاشنابني كة ذيانباشى دةستةبةر

 دةكةنء دوو جؤرن:
 

 دابينكاريى رِاستكردنةوةخواز:
مةبةست ضاكسازىء ثاشةكشةية لةوانةى 
ذيانباشيمان تَيكدةدةن، بةآلم نابَيت ضاكسازييةكة 

بةَلكو ئةو تةنيا نةريتة ثَيِرةوكراوةكان بطرَيتةوة، 
نةريتانةش بطرَيتةوة كة لة داهاتوودا 
ثَيِرةودةكرَينء ثَيويستيان بة طةشةثَيدانى خؤراك، 
وةرزشء فَيربوون هةية. ضونكة هةريةكَيك لةو 
تومخانة بةضاك يان خراث كاردةكةنة سةر 
سةالمةتيء تةندروستيمان. ِراستة لةمشان لة 

َيت، تةمةنَيكى دياريكراودا لة طةورةبوون دةكةو
بةآلم ئةقأل هةميشة ئامادةية بؤ طؤِرانء هةرطيز 
لةبريكردنةوة ناوةستني. بةهةمان شَيوةش بارى 
هةستةكيمان. وَيِراى ئةوة دةتوانني طةشة بة لةشى 
خؤمان بدةين، ئةوةش لة ِرَيطةى وةرزشكردنةوة. 
جا لةبةرئةوةى ئازارو ثَيوةناآلندن دووبةشى طرنطى 

ثَيويستى بة دابينكاريى ذيانى مرؤظن، بؤية مرؤظ 
زياتر لة خؤثاراسنت هةية، ئةويش ضارةسةركردنةو 
بريتيية لة "ئارامطرتنى دةروونى" كة يارمةتى 
مرؤظ دةدات ئازارةكانى خؤى كةمبكاتةوةو هةَلةية 
مرؤظ بؤ زاَلبوون بةسةر ئازارةكاندا، كة كاريطةريان 
لةسةر ذيانباشى هةية، ثةنا بؤ هؤشبةرةكانء 

 ةرَيت.دةرمان ب
 

 دابينكاريى خؤثاراستنخوازانة:
ئةمةش ثِرؤسةيةكى ضاكسازخيوازانة نيية، 
بةَلكو خؤثاراستنخوازانةيةء لة ِرؤذى لةدايكبوونى 
مرؤظةوة، بطرة ثَيش لةدايكبوونيشيةوة، 
دةستةبةردةكرَيت. بةدرَيذايى سةردةمةكان دةبينني 
مرؤظ بةهةَلة ذيانباشى هةَلسةنطاندوة، ضونكة ئةو 

ك ذيانَيكى هةتاهةتايى سةيرى ذيانى خؤى وة
كردوة، كةضى دواتر بةرى نةريتة خراثةكانى خؤى 
ضنيوةتةوة، كاتَيك لة تافى الويدا ثةناى بؤ 
دةرمانء خواردنةوةو جطةرةكَيشان بردوةو لة 
ثرييدا هةوَلى ِراستكردنةوةى ئةو هةآلنةى داوةو 
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بَيسوودبوة. ئةو دابينكاريانة لة منداَلييةوة 
ةستثَيدةكةنء لَيرةدا منوونةيةكى سادة د

دةخةينةِروو: دانى هةميشةيىء طرفتةكانى لة 
منداَليةوة دةستثَيدةكاتء هؤيةكةى خؤراكى خراثة 
لة تةمةنى ضوار مانطى سةرةتادا. هةروةها 
خةوشيى ثَيكهاتةى مَيشك دةطةِرَيتةوة بؤ 

 بةكارهَينانى دةرمان لةكاتى سكثِريدا. 
ثَيويستيان بةوةية بةوردى ئاوِر  ئةم دابينكاريانة

لة هةموو وردةكارييةكانى ذيامنان بدةينةوة، جا 
لةسةر ئاستى ِراستكردنةوةخوازى بَيت ياخود 
خؤثاراستنخوازى. بؤية لَيرةدا ثرسيارَيكى طرنط 
دةخةينةِروو ئةويش:  ضؤن شَيوازى ذيامنان 
ضاكبكةين هةتا بتوانني ناوى ذيانَيكى ِراستء 

ىَل بنَيني؟ لَيرةدا داوا لة مرؤظ ناكرَيت تةندروستى 
كةسَيتى خؤى بطؤِرَيت، بةَلكو داواى ئةوةى ىَل 
دةكرَيت شَيوازى ذيانى خؤى بطؤِرَيتء ثالنَيكى 
كاريطةر دابنآ، هةتاكو بتوانآ ضاكرتبَيت لةو 
كؤمةَلطةيةدا كة تيايدا دةذىء ثالنةكةشى ئةم 

 تومخانة لةخؤدةطرَيت:
 

 خؤراك:-
ذةمةكانى خؤراك هاوسةنط بنء ميوةو ثَيويستة 

سةوزةى تازة لةخؤبطرن، هةتاكو ظيتامنيء 
كانزاكامنان ثآ ببةخشن. هةروةها دةبَيت ذةمةكان 
نيشاستةيان تَيدابَيت، بؤ ئةوةى وزةى ثَيويستمان 
بدةنآء ثِرؤتينى ثَيويستيان تَيدابَيت، بؤ 
نوَيكردنةوةى شانةكانء ئةو ضةوريانة كةمنب كة 

تةندروستى مرؤظ دةطةيةنن. دةبَيت  زيان بة
خواردنى بةيانىء نيوةِرؤ دةوَلةمةندبن بؤ 
بةدةستهَينانى وزةى ثَيويست، بةآلم خواردنى شةو 
دةبَيت سوك بَيت. هةروةها ئةو جؤرة خؤراكانة 
خبورَيت كة ظيتامني )بىء سىء ئى(يان تَيداية، 

ضونكة بةرطريى لةش زياددةكةن. هاوسةنطيى 
مني دىء كالسيؤمء مةطنيسيؤميش نَيوان ظيتا

طرنطة بؤ ِرَيكخستنى لَيدانى دألء ئَيسقانةكان. 
كةمكردنةوةى شةكرو ضةوريش زؤر باشة، ضونكة 

 زؤر بةكارهَينانيان جةَلتةكانى خوَين دةخاتةوة.
 

 ئاو:-
خواردنةوةى بِرى ئاوى ثَيويست ياريدةدةرة بؤ 

 ِرزطاربوون لة زيادةخوآ.
 

 ايى:كؤنرتؤلَكردنى قورس-
نابَيت قورساييت لة سنورَيكى دياريكراو 
زياتربَيت، ضونكة زيانى بؤ دَلت دةبَيت، ناشبَيت لة 
ِرادةى سروشتيى خؤى كةمرتبَيت، لةبةرئةوةى 
تووشى كةم وزةييت دةكات. ضَيذ لةو خؤراكة 
وةربطرة كة دةخيؤيت، ضونكة يارمةتى 
هةرسكردنى ضاكرت دةدات. خؤت لة شةكرةمةنىء 

ى بةدووربطرةو جطةرة مةكَيشة، رؤنةمةن
لةبةرئةوةى بةرزيى ثةستاندنى خوَينء جةَلتة 
دةخةنةوة. كحوليش مةخؤرةوة، ضونكة تووشى 

 بَيخةويت دةكاتء جطةرو مَيشكت وَيراندةكات.
 

 نووسنتء ثشوودان:-
هةركاتَيك ِرووبةِرووى فشارو ماندوبوون 
بوويتةوة، ثشوودان دةبَيتة ثَيداويستييةكى طرنط، 
ئةويش لة ِرَيطةى ئارامطرتنَيكى كورختايان 

خولةك/سةعات(ء خؤبةدوورطرتن لة دانيشتنى 5)
درَيذخايانةوة. ئةطةر دووضارى خةوزِراندنيش 
بوويت، دَلةِراوكآ دات نةطرآء بةئارامطرتنةوة 
ِراكشآ. هيض دةرمان يان حةبَيكى خةو ياخود 
ورياكةرةوةى وةك كافائنيء نيكؤتني نيوسةعات 
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نووسنت بةكارمةهَينة. لةسةر ثشت ِرابكشآء ثَيش 
هةردوو دةستى خؤت لة تةنيشت خؤتةوة دابنآء 
بةقووَلىء لةسةرخؤ هةناسةبدة، ضونكة ئةوة 
كاريطةرييةكى سةرجنِراكَيشى دةبَيت. هةندَيك جار 
بة ثَيثليكانةدا سةركةوةو وةرة خوارةوة، 
لةبةرئةوةى دةبَيتة هؤى سووتاندنى هةندَيك 

 دابةزينى قورساييت.كالؤرىء 
 

 لياقةى لةش:-
ثَيويستة بةرنامةيةك بؤ ضاالكيى لةش دابنَييتء 
ئةو جؤرة ضاالكيية هةَلبذَيرى كة طوجناوة بؤت: 
ِرَيكردن، مةلةكردن، تَينس، ِريشةء.. هتد. لةو 
ضاالكيانة خؤت بةدووربطرة كة ئازارى ئةذنؤكانت 

وة، دةدةن، بةتايبةتى ئةطةر لةمَيذة وةرزشت نةكرد
لةبةرئةوةى دةبَيت وردةوردة نةك كتوثِر 
دةستثَيبكةيتةوة. هةندَيك ئامَيرى وةرزشى طوجناو 
بةكاربهَينة، بةِرةضاوكردنى ِرَينمايىء ئامؤذطارى 
ثَيش كِرينيان. بؤ ماوةيةكى درَيذ لةبةردةم 
تةلةفزيؤن دامةنيشة، بةتايبةتى ئةطةر كارةكةت لةو 

 جؤرة بوو كة جوَلةى تَيدانيية.
 

 دان بةخؤداطرتنء ئارامطرتن:-
               دةبَيت دان بةخؤتدا بطريتء كؤنرتؤَلى 
              خؤت بكةيت، بةتايبةتى كاتى توِرةبوون، 
           ضونكة زيانى بؤ تةندروستيت هةية، ئةمةش
كاتَيك ِروودةدات كة فشارى كاركردنت لةسةر 

ةنط ثآ دةبَيت ياخود ِرووبةِرووى ئاستةنطء ت
هةَلضنني دةبيتةوة. بؤ  دةستةبةركردنى ئةوةش 
كارَيكى ضاكة طروثَيكى هاماهةنط لةسةر كار 
هةبَيت كة ئاماجنى بةدةستهَينانى ئاراميى 
دةروونية. هةروةها كاتى ِرووبةِرووبوونةوةى 

طرفتةكانى ذيان، شَلةذانء دَلةِراوكآ سةرهةَلدةدةن. 
وةنآء بريوِراء بريكردنةوة خراثةكانت وةال

            بةشَيوةيةكى ثؤزةتيظانة بريبكةرةوة، ضونكة 
مرؤظ تاكة بوونةوةرة كة دةتوانَيت بةختةوةرى بؤ 

 خؤى بهَينَيتةدى.
 

 تؤماركردنى بريةوةرييةكانت:-
ئةمة جؤرَيكة لة ضارةسةركردنى دةروونى بؤ 
هةركةسَيكء جؤرَيك لة ِرازيبوونء تَيركردنى 

هةر مرؤظَيك كاتى ئةم  ويذدانى دةستةبةردةكات.
ضارةسةرة دةروونيية ِرةضاوى ئةو طؤِرانكاريانة 
دةكات كة كاتى ناخؤشى بةسةريدا دَين، جا 

دةروونى بَيت ياخود ئةقَلىء ئةوةش  -جةستةيى
بةديدةكات سنوورى ِرَيطةثَيدراوى بِريوة ياخود نا. 
بؤ منوونة، دانكرؤشنت، خةوزِران، هةست نةكردن 

َيذوةرنةطرتن لة ذيان، بوونى بة بةختةوةرى، ض
ئازارى ملء سةرئَيشة، ماندوبوونى هةميشةيى، 
بَيتوانايى لةئاست بِريارداندا، هةستكردن بة 

 شةِرانطَيزىء نيشانةكانى ديكة.
ئةم شَيوازة ئاسانة بؤ خؤبةدوورطرتن لة هةر 
كَيشةيةكى تةندروستى. ئةوةى جَيى ثَيكةنينة، 

كؤششدةكات بؤ مرؤظ لة ِرؤذى لةدايكبوونةوة 
بةدةستهَينانى بةختةوةرىء هةمووشتَيكى 
دةوروبةر دةخاتة خزمةتى ئةوةوة، لةكاتَيكدا 
بةختةوةرى لةناوةوةِرا هةَلدةقوَلَيتء لةو كاتةدا 
مرؤظ دةتوانَيت ذيانَيكى ئارامى دروست 

 مةيسةربكات.
ئةمة لةسةر ئاستى ئةو شتانةى مرؤظ ثَيويستى 

ندروستىء سةالمةتى ثَييانة بؤ مسؤطةركردنى تة
لةِرووى تاكةكةسييةوة، بةآلم ئةطةر فراوانرتء 
هةمةاليةنرت بِروانينة جَيطريكردنى تةندروستىء 
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سةالمةتيى طشتيى هةركةسَيكء دةكرَيت بةشَيوةى 
ثَيداويستيى طشتى لَيكيبدةينةوة كة ثةيوةنديى بة 
اليةنى كؤمةآليةتىء ِرؤشنبريىء ئابوورييةوة هةية، 

ني ذيانى مرؤظ، وَيِراى ثَيداويستيية ئةوا دةبين
سةرةتاييةكان، دةكةوَيتة ذَير كاريطةريى ضةندين 
هؤكارى ديكةوة كة لة ذينطةى دةوروبةردان. واتة 
ثةيوةنديى بة ثَيكهاتةى دةروونىء ئةقَلىء 
جةستةييةوة نييةو مرؤظ دةستى تيايدا نيية، بةآلم 

َلَيك دةكةوَيتة ذَير كاريطةريانةوة. ئةوانةش كؤمة
سياسةتن كة ثَيويستة ثَيِرةويبكرَينء هةر 
سياسةتَيكيش ثِرؤطرامء كارنامةى تايبةت بةخؤى 
هةية. ئةمةش لةثَيناو خوَلقاندنى جؤرَيك لة 
بةرةنطاربوونةوة بؤ طةيشنت بة كؤمةَلطةيةكى 
تةندروست. ئةوانةش دةكرَيت لةم خاآلنةدا 

 كؤبكرَينةوة:

 
 ثيَداويستيية طشتييةكان:

 
 اركردنةوةى تةندروستيانة:وشي-
ئامِرازَيكى طرنطء ثَيويستة بؤ دابينكردنى  

 ذيانباشىء ثَيويستى بةضةند كةناَلَيك هةية، وةك:
ئامِرازةكانى ِراطةياندن: ئةمةش يةكَيكة لة -

ئامِرازة فَيركاريية بةهَيزةكانء دةتوانرَيت بؤ 
بةرزكردنةوةى ئاستى تةندروستى بةكاربربَين. 

ةتايبةتى كاريطةريى زؤرة لةسةر تةلةفزيؤن ب
طةجنانء دةتوانَيت وَيناكردنى طةجنان بةضاك يان 
خراث دةستنيشان بكات. هةروةها كةرتةكانى 
ديكةى ِراطةياندنء بةرنامةكانى ِراديؤ ِرؤَلى 

 طرنطيان لةم بوارةدا هةية.

لةناوبردنى هةر ئاستةنطَيكى ِرَيكخراوةيى -
 تيدا.لةبةردةم وشياركردنةوةى تةندروس

دانانى بةرنامةء بابةتى ِراهَينان بؤ ئةوانةى -
بايةخ بة تةندروستى دةدةن، بؤ بةرزكردنةوةى 
هؤمشةندييان سةبارةت بة ثِرؤسةى تةندروستىء 
ضةكداركردنيان بةهةر شتَيك نوآء كاريطةربَيت لة 

 بوارى تةندروستيى خؤثاراستنخوازدا.

نةهَيشتنى نةخوَيندةوارى، ضونكة بةم يان -
ةو شَيوةية دةبَيتة هؤى ضاككردنى تةندروستيى ب

مرؤظ، بةوثَييةى مرؤظى خوَيندةوار زياتر لة 
 نةخوَيندةوار دةزانَيت ضؤن خؤى دةثارَيزَيت.

دةستنيشانكردنى ئةو كةلَينةى لة -
 سةرضاوةكانى تةندروستيى فَيركاريدا هةية.

تةواوكردنى خوَيندنَيك يان ِراهَينانَيكى -
موو ئاستة طوجناوةكان كة هونةرى لةسةر هة

دةتوانَيت دةرفةت بؤ خؤناسنيء ِرَيزى خؤطرتنء 
بةدةستهَينانى شارةزايى بِرةخسَينآء يارمةتيدةرة 

 دةبَيت بؤ هَينانةديى سةالمةتيى دةروونى.

هاندانى بةكارهَينانى ئينتةرنَيت، ضونكة -
سةرضاوةيةكى طرنطة بؤ بةدةستهَينانى هةر 

تةندروستى بؤ ثزيشكء زانيارييةكى تايبةت بة 
 نةخؤشةكان ثَيكةوة.

 

هاورِيَكردن لةطةأل ئةو طؤرِانكاريية خيَرايانةى بةسةر -
 بوارى تةندروستيدا ديَن لةسةر ئاستى جيهان بةطشتى:

ئةمةش تةنيا لةِرَيطةى ثَيكهَينانى دةستةيةكى 
ِراوَيذكاريى ِرةمسييةوة لةسةر ئاستى وآلتةكانى 

ةدواداضوونى دنيا مةيسةردةبَيت، بؤ ب
طؤِرانكارييةكانى بوارى تةندروستى، كة يةكَيك لة 
ئةركةكانى دابينكردنى خزمةتطوزارييةكانى 
ضاودَيريكردنى تةندروستيية بؤ هةر تاكَيكء 
لةئاستَيكى بةرزدا. هةروةها هاماهةنطى لةنَيوان 
ئةو دامودةزطا جؤربةجؤرانةدا دروستدةكات كة 

 ى دادةنَين.نةخشة بؤ بايةخدان بة تةندروست
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مسؤطةركردنى ضاوديَريى تةندروستى لة سةعاتةكانى -
 شةوو ثشودانة رِةمسيةكاندا:

واتة دامةزراندنى طةلَيك ناوةندى تةندروستى لة 
ناوضة جؤربةجؤرةكاندا، بؤ  كةمكردنةوةى فشار 
لةسةر نةخؤشخانةكانء دابينكردنى 
خزمةتطوزاريية تةندروستييةكان بؤ تاكةكان لةهةر 

كةسةكان   َيطةيةكدا بيانةوآء بؤ ثاراستنىكاتءج
 دةبَيتةوة. لة هةر مةترسييةك كة ِرووبةِروويان

 
 رِيَطرتن لة بآلوبوونةوةى نةخؤشيية درميةكان:-

بؤ منوونة ئايدزو هةوكردنى جطةر، ضونكة زؤر 
طرنطة سنوورى خزمةتطوزاريية ثزيشكيةكان 
فراوانرتبكرَيتةوة، نةك تةنيا بؤ كةسى نةخؤش، 

ةَلكو بؤ ئةو كةسةش كة هةَلطرى ظايرؤسةكانى ب
ئةو نةخؤشيانةيةء ثاراستنى لةشساغةكان لةو 
نةخؤشيانة، بةتايبةتى ئةوانةى لة ِرَيطةى 
ثةيوةنديى سَيكسى يان دةرزيى هؤشبةر 
بةكارهَينانةوة دةطوَيزَينةوة. ئةوةش لة ِرَيطةى 

فَيركارانةوة ثَيدانى هةَلمةتى هوشياركردنةوةى ثةرة
خؤثاراسنت لة نةخؤشيى ئايدزو تووشبوون بة  بؤ

بؤ ظايرؤسةكةىء ِرَيطةكانى خؤثاراسنتء زيانةكانى 
هةروةها ذنء ثياو لة طشت تةمةنةكاندا. 

دابينكردنى شوَينى طوجناوى خاوةن ئامَيرى 
يةخدان بةو نةخؤشانةو ثَيويست بؤ با

 ئامِرازةكانى طواستنةوةو ضاودَيريمسؤطةركردنى 
ؤيان، لةبةرئةوةى سةالمةتيى كردنى طشتى ب

نةخؤشةكان لة سةالمةتيى تاكةكةسى لةشساغ كةم 
بايةخرتنيية. هةروةها دابينكردنى دةرمانء 

 ثَيداويستيةكانى تةندروستى بة كةمرتين نرخ.
 
مسؤطةركردنى خزمةتطوزارييةكانى تةندروستيى -

 طشتى:

ئةوانةى بايةخدةدةن بة ثاراستنى ئاستى  واتة
ككردنى لة هةموو ِروويةكةوة، تةندروستىء ضا

ئةوةش لة ِرَيطةى ضاودَيريكردنى دؤخى 
 تةندروستيى طشتييةوة:

مسؤطةركردنى سةالمةتيى خواردنء ئاوو هةوا -
 لة ِرَيطةى دةستةى تايبةتى دانانى ياساى توندةوة.

هاندانى ئاكارى تةندروستيى ِراستء دروست -
 لة ِرَيطةى سزادانء خةآلتكردنةوة.

دنى ئةَلقةى ثةيوةنديى لةنَيوان دامةزران-
دامودةزطا تةندروستييةكانء كارطةو نةخؤشخانةو 
كلينيكة تايبةتيةكانى ثزيشكةكاندا بؤ 

 ةكان.ؤطةركردنى بةخَيرايى طوَيزانةوةى زانياريمس

ضةسثاندنى ثِرؤطرامة خؤثاراستخوازةكان كة -
ِرووبةِرووى مةترسييةكانى تةندروستيى طشيت 

نةوةى درومشى خؤثاراسنت لة دةبنةوةو بةرزكرد
ضارةسةركردن ضاكرتة. ئةمةش بةشَيوةى 
بةرنامةطةىل ئاِراستةكار كة جةغت لةسةر طؤِرينى 
نةريتة خراثةكان دةكةنةوةو كارثَيكردنى ضاالكيى 
وةرزشكارانةو ثَيِرةويكردنى سيستةمى خؤراكى 
دياريكراوو شَيوازة خؤثاراستنخوازةكانى ديكة 

 لةخؤدةطرَيت.

ردنةوةى كؤششةكان بؤ نةخشةدانانى ضِرك-
زياتر بؤ لةناوبردنى نةخؤشيية هاوردةكان ياخود 

 كةمكردنةوةى سنوورى بآلوبوونةوةيان.

بةرةوثريضوونى ِرووداوة لةناكاوةكان كة لة -
لةِرَيطةى طةى دةوروبةرمان ثَيشدَين، ئةويش ذين

ثَيشكةشكردنى خزمةتطوزاريية تةندروستيةكانةوة 
ؤر بةرزداو بة ضؤنايةتيةكى ضاكء لة ئاستَيكى ز

 بةِرةضاوكردنى تواناى بةئاسانى بةدةستهَينانيان.
 

سنووردانان بؤ بةكارهيَنانى دةرمانةكان، -
 جطةرةكيَشان، خواردنةوة، هؤشبةرةكانء حةبى نووسنت:
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ضونكة ئةوانة ذينطة ثيسدةكةنء تةندروستيى 
مرؤظ وَيراندةكةنء ِرَيذةى توندوتيذىء تاوانكارى 

ةرزدةكةنةوة. بؤ ئةمةش ثَيويستة ثَيِرةويى ئةم ب
 سياسةتانة بكرَيت بؤ ِرَيطرتن لةو دياردانة:

ضاككردنى هةلومةرجى ذيان بؤ ئةوانةى -
داهاتيان كةمةو لةناوبردنى دياردةى بَيكارى، 

 ضونكة دةبَيتة هؤى بةرهةمهَينانى ِرَيطةونكردن.

طَيِرانةوةى سانسؤرى خَيزانء ِرؤَلى -
نةكان بؤ ثةروةردةكردنى منداَلةكان لة قوتاخبا

 ِرووى ئاكارىء ئةخالقيةوة.

دامةزراندنى بةرنامةى ضارةسةرخوازانة بؤ -
ئةوانةى لةسةر ئةو مةسةالنة ِراهاتوونء 

 جةغتكردنةوة لةسةر قؤناغى ثاش ضارةسةركردن.

مسؤطةركردنى شوَينء ناوةندى تةندروستى -
 بؤ بايةخدان بةو نةخؤشانة.

ساى سزادانى توندوتيذ دةرهةق بة بوونى يا-
 هةركةسَيك زيان بةتةندروستيى خؤى بطةيةنآ.

 

 هاريكاريكردنى دارايى:-
زيادكردنى ئةو داراييةى بؤ تةندروستى 
تةرخانكراوةو بايةخدان بة ثزيشكى 
خؤثاراستنخوازو ئةو توَيذةرانةى بةدواى هؤكانء 
سةرةجنامة كؤمةآليةتىء ئابوورىء سياسييةكانى 

ة تةندروستيةكاندا دةطةِرَين، لةوانة ئةوةى كَيش
ثةيوةنديى بة بةرهةمهَينانى دةرمانء 
خزمةتطوزارييةكانى ثريو ثةككةوتةكانء كَيشة 

 تةندروستيةكانةوة هةية.

 
بوونى بةرنامةى تايبةت بة خزمةتطوزاريى -

 ثشتطرييكردن:
ئةمةش ئةوةية كة دةدرَيتة ثةككةوتةو ثريةكان، 

يية تةندروستييةكان بةتةنيا كاتَيك خزمةتطوزار

مةبةست نيية، بةَلكو خزمةتطوزاريية 
كؤمةآليةتيةكانيش ثَيويستة، لةبةر نةبوونى 
خؤراكى طوجناوو بؤ ِرَيكخستنى كاتى 
دةرماخنواردن. ئةم جؤرة ضاودَيريكردنة ثَيويستى 
بة بوونى نةخؤشخانة نيية، لةوكاتةدا نةبَيت كة 

ؤية ثَيويستة تومخى مرؤيى لةماَلةوة نيية. ب
ئامِرازى ثةيوةنديكردنى ِراستةوخؤ بؤ ئةوانة 
مسؤطةربكرَيت كة ثَيداويستيى تايبةتيان هةية، 
ئةويش لة ِرَيطةى دابينكردنء مةشقثَيكردنى 
كةسانى شايستةوة. ضونكة كةسانى بةتةمةنء 
ثةككةوتة كةسانى لةشساغنء ِرَيذةيةكى زؤرى 

انَيكى ئارامء دانيشتوان ثَيكدَيننء مافى خؤيانة ذي
بةختةوةر بةسةربةرن. هةروةها كارى وةهايان بؤ 
مسؤطةربكرَيت كة طوجناوة لةطةأل 
ثَيداويستييةكانيان بؤ هَينانةديى لةخؤِرازيبوونء 

 ِرَيزى خؤطرتن.

 
 دابينكردنى ضاوديَريكردن بؤ بيَالنةكان:-

ئةمةش ئةجنامى زؤربوونى دانيشتوان 
نةوةى بةرهةمدَيتء دةبَيتة هؤى كةمبوو

خزمةتطوزارييةكان. بؤية ثَيويستة تيمى طةِرؤكى 
تايبةت بةتةندروستى ثَيكبهَينرَيت كة دةتوانَيت 
بطاتة ئةو شوَينانةى بَيالنةكان تيايدا دةذين بؤ 

 ثاراستنيان لة نةخؤشى.

 
 بايةخدان بة ذنان:-

ذنان ِرؤَلَيكى طرنطيان هةية لة دامةزراندنى 
مةختوازداء ئةو كؤمةَلطةيةكى تةندروستء سةال

ِرؤَلةش لة ِراهَينانى منداأل لةسةر نةريتة 
تةندروستيةكان بةدةردةكةوَيت. هةروةها كاتى 
سكثرٍِبوونء ثَيِرةويكردنى نةريتَيكى تةندروستيى 
ِراستء دروست. وَيِراى ئةوة، لةو سيستةمى 
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خؤراك ئامادةكردنةدا دةردةكةوَيت كة بؤ 
َيويستة بايةخى بؤية ث خَيزانةكةى ثَيِرةويدةكات.

 شتَيك ئاِراستة بدرَيتء بةرةوهةمووتةواوى ثَي
بكرَيت كة تةندروستة، ضونكة كاريطةريى ئةوة 

 لةسةر نةوةكان، بطرة تَيكِراى كؤمةَلطةش، دةبَيت.

 
 جيَبةجيَكردنى يةكسانى لة كاركردندا:-

وةك بةهةَلة لةناو خةَلكدا باوة، نةخؤشى تةنيا 
نيا، بةَلكو ناساغى ناساغى جةستةيى نيية بةتة

دةروونيشة. ضونكة اليةنى دةروونى مرؤظ ئةوةية 
كة كؤنرتؤَلى ذيانى مرؤظ دةكاتء واى لَيدةكات 
بةختةوةرو لةخؤِرازى بَيت يان دَلتةنطء بَيزار 
بَيتء لةناو ملمالنَيى هةميشةييدا بذى. لةبةر 
ثَيداويستية زؤرةكانى ذيانء ئةو طرفتانةى 

نةوة، مرؤظ بةدةست زؤر ِرووبةِرووى مرؤظ دةب
فشارى دةروونيى هةمةجؤرةوة دةناَلَينآ كة دةبنة 
هؤى تَيكدانى هاوسةنطيى دةروونىء كاريطةريى 
لةسةر تةندروستىء سةالمةتيى دةبَيت. بؤية 
ثَيويستة نابةرابةرى لةناوبربَيتء دادثةروةرى 
لةكاردا بضةسثَينرآ. بَيطومان مرؤظ ِرؤَلى طةورةى 

 ةديى هاوسةنطيى دةروونيدا:هةية لة هَينان
سازانى خودء تَيطةيشنت لةو طؤِرانكارييانةى -

لة دةوروبةر ِروودةدةن بؤ كةمكردنةوةى فشار 
خؤىء واقعيبوون لة تاوتوَيكردنى هةر  لةسةر

 تةنطوضةَلةمةيةكدا كة مرؤظى ثيادا تَيدةثةِرآ.

تَيطةيشنت لةوةى هةر كَيشةيةك مرؤظ ثيايدا -
كَيشةيةكة خةَلكانى ديكةى ثيايدا  تَيدةثةِرَيت بةرى

تَيدةثةِرنء شايانى ضارةسةركردننء بةراورد بةو 
 جيهانةى تيايدا دةذين كَيشةى زؤر بضووكن.

فَيربوونى دان بةخؤداطرتن، ضونكة مرؤظ -
ثَيويستة جياوازيبكات لةنَيوان دَلةِراوكآء 

 ةكانى ــــتوِرةبوونداء واقعبينانة مامةَلة لةطةأل هةست

 ا بكات.خؤيد

توِردانى بريؤكة خراثةكان، بةآلم بةبآ -
 خؤدانةدةستةوة.

دَلخؤشى ضاكرتين ضارةسةرة بؤ ذيانَيكى -
 هَيمنى بآ فشارو بآ طرفت.

طفتوطؤكردن سةبارةت بة كَيشةكان لةطةأل -
 هةركةسَيك كة هةست بةئارامى دةكرَيت لةطةَليدا.

 

 مسؤطةركردنى بةرنامةى مسؤطةركردنى تةندروستى:-
ئةمةش مرؤظء خَيزانةكةى لةهةر مةترسييةك  

دةثارَيزآ كة هةِرةشةى ىَل دةكات. ثَيويستة طةشة 
بةم بةرنامةية بدرَيت، بةشَيوةيةك  كةتةبابَيت لةطةأل 
 ثَيداويستييةكانى ئةو ذيانة سةختةى تيايدا دةذى.

 
 مسؤطةركردنى سةالمةتيى خؤراكء ئاوو هةوا:-

ريان لةسةر ئاوو هةواو خؤراك كاريطةريى زؤ
تةندروستيى مرؤظ هةية، لةبةرئةوةى جيهان 
بةطشتى بةدةست ثيسبوونى ذينطةوة دةناَلَينَيت. 
بؤية ئةو خؤراكةى دةخيؤين، ئةو هةوايةى 
هةَليدةمذينء ئةو ئاوةى دةخيؤينةوة مةترسيى 
ثيسبوونيان لةسةرةو ثَيويستة دابينكاريى توند 
 بطرينةبةر بؤ ثاراستنى ذيامنان، هةر لة

دووركةوتنةوة لة بةكارهَينانى دةرمانى مَيشء 
مةطةزةوة تا دةطاتة بابةتة كيمياوىء ئةتؤميةكانء 
زؤركردنى درةختء كشتوكاأل، ضونكة دوةم 
ئؤكسيدى كاربؤن هةَلدةمذآ. وَيِراى ئةوة 
جةغتكردنةوة لةسةر بةكارهَينانى ئامِرازى 

 ذةهرهةَلمذ لة ئةطزؤزى ئوتومبيلةكاندا.
 
 ذينطة:ثاراستنى -

سنووردانان بؤ ثيسبوونى ذينطةو 
ذينطةثارَيزى، بةتايبةتى لةبةر ضةندين دياردة كة 
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مةترسيى تةنيا بؤ تةندروستى دروست ناكةن، 
بةَلكو بؤ ئةو ذيانةشى دروستدةكةن كة مرؤظ 
دةيطوزةرَينآ، وةك دياردةى طةرمبوونى جيهان كة 
هةِرةشة لةو وآلتانة دةكات كة دةكةونة كةنارى 

رياكان، بةكارهَينانى ئةو بابةتانةى زيانيان بؤ دة
ئؤزؤن هةية، لةوانة ئةو بةرهةمانةى ئاوَيتةكانى 
كلؤرؤفلؤركاربؤنء بابةتة هالؤجينيةكانء 
ثالستيكيةكانيان تَيدايةو زيانى زؤر بة بةرطى 
هةوايى دةطةيةننء ِرَيطة بة تيشكى سةرو 

بة وةنةوشةيى دةدات بَيتة سةر زةوى كة زيانى زؤر 
تةندروستيى مرؤظ دةطةيةنآ. ئةمة وَيِراى 
كاريطةريى ئةو بةرهةمة ذةهراويانةى لة بابةتة 

 كيمياويةكان دةكةونةوة.

ثوختةى ئةوانةى ثَيشوو، ذيانباشى بةو 
شَيوازانة دةثَيورآ كة مرؤظ لة ذياندا 
دةيانطرَيتةبةرء خواستى مرؤظ بناغةية بؤ 

ر، ضونكة ثَيوةناآلندنةكانىء هةستكردنى بةئازا
ئةطةر مرؤظ شتَيكى طةرةك بَيتء نةتوانَيت ثَيى 
بطاتء بةدةستيبهَينآ، ئةوا هةستكردن بة ئازار 
لةالى سةرهةَلدةدات كة شَيوةيةكى ديكةى 
ثَيوةناآلندنة، هةتاكو ثَيداويستيةكانى مرؤظيش 

 كةمنب، خواستةكانى زؤردةبن.
 
 

 سةرضاوة:
 (.www.feedo.net/quality of lifeماَلثةِرى فيدو )
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 لةبارةى عةملانييةت لة ئيسالم ومةسيحييةتدا
 -طفتوطؤ لةطةَل جؤرج تةرابيشى-

 
 * بةرِؤحانيكردنى ئايني دةروازةيةكة بةرة و مؤديَرنة 

 بوونى نيية "دةولَةت"* لةتيَكستى قورئانيدا وشةى 

 ثيَويستيمان بة شؤرِشيَكى تيؤلؤذى )الهوتى( هةية و هةروةها  *
 لؤتةريَكى موسلَمان هةية ثيَويستمان بةمارتن* 

 

  نةوزاد ئةمحةد ئةسوةدنةوزاد ئةمحةد ئةسوةد  لة عةرةبييةوة:لة عةرةبييةوة:
 
 

ئةم طفتوطؤية لةطةَل برييار و توَيذةرو وةرطَيِر 
)جؤرج تةرابيشى( بةبؤنةى ئةو لَيكضةرةوة بوو كةلة 
زانكؤى ئةمةريكى لةبةيروت ثَيشكةشى كرد، 
لَيكضةرةكة لةسةر بانطَيشتى بةرنامةكةى ئةنيس 

سى ثَيشكةش كرا بةناونيشانى خورى ئةملةقدة
)تؤوى عةملانييةت لةئيسالمدا(( كةضندين 

 مشتومِرو ثرسيارى ورووذاند.
مؤظ ناتوانَيت بةسةسارمييةوة لةئاستى 
بةشداريية طرنط و ثِر بةهاكانى جؤرج تةرابيشى 
لةرؤشنبرييى عةرةبيدا نةوةستَيت. تةرابيشى 

انى لةسةرةتادا دةستى كرد بةوةرطَيِرانى بةرهةمةك
فرؤيدو  هيطَل و هةروةها فةرهةنطى فةلسةفةو 
مَيذووى فةلسةفة و زؤرى تريش كةذمارةيان لة 

( كتَيب زياتر بووة، دواتر ضةند كتَيبَيكى 220)

ِرةخنةيى ضاثكرد، لةوانة )قةساخبانةى كةلةثور 
لةرؤشنبرييى هاوضةرخى عةرةبيدا( و )خؤرهةآلت و 

لةِرَينيسانسةوة خؤرئاوا: نَيرينةيى و مَيينةيى( و )
بؤ هةَلطةِرانةوة( تادةطاتة كتَيبى )تيؤرى ئةقأل( و 
زجنريةى )ِرةخنةى ِرةخنة لةئةقَلى عةرةبى( 
كةبةرثةرضى تيؤر و بؤضوونةكانى حمةمةد عابد 
جابرى دةداتةوة، دوا كتَيبى ئةو زجنريةيةش بريتية 

 لة: )ئةقَلى دةست لةكاركَيشراو لةئيسالمدا(.
نيدا دةضَيتة سةر تةرابيشى لةوتةكا

ئيشكاليةتة بنضينةيى و جومطةييةكانى كولتوورى 
عةرةبى، لةئةزموون و كؤششى ِرةخنةيى خؤيشيدا 

ِروانينَيكة شوَينى شياوى  سةرقاَلى بنياتنانى
            ئامادةيى ميتؤدطةرايى بطةِرَينَيتةوة،  ءئةقَل

ئةمة جطة لة بوَيرى لةوتندا و ِراستطؤيى 
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ئةويرت، ئةمانة وةكو  كرانةوة بةرامبةرلةثِرؤسةدا و 
ضةند كؤَلةكةيةك كةدةبَى لةجةنطى مؤدَيرنةدا 

 بوونيان هةبَيت.
 

* بةبؤضونى تؤ، بؤضى تؤوى عةملانييةت ، وةك 
تَيكست و وةك ثرؤسة، لةئيسالمدا طةشةى 

 نةكردووة؟
لةبريمان نةضَيت ئيسالم لةبنةِرةتدا بريتيية  -

وويى و ِرؤحييةوة سةر بة لة ئاينَيك كةلةِرووى مَيذ
))درةختى ئيرباهيمى((ية، واتة سةر بةئةسَلى 
هاوبةشى هةرسَى ئاينة سةرةكييةكةية: يةهودييةت 
و مةسيحييةت و ئيسالم  كةئيرباهيم سةرةتا و 
سةلةفى هاوبةشى هةرسَى ئايينةكةية. طرنط 
ئةوةية بونيادى هاوبةشى ئةو سَى ئايينة كةلةسةر 

رايةتى( ِراوةستاوة، بة )سروش( و )ثَيغةمبة
))يةكَيتى يونيادة ئةفسانةييةكان(( ناودةبرَيت. 
ثاشان ثَيم واية ئةوةى بؤ هةردوو ئاينةكةى تر 

 راستة بؤ ئيسالميش هةرواية.
باوةِرم وانيية يةهوديةت لةو بوارةدا 
ئةزمونَيكى مَيذوويى طةورةى هةبَيت، ضونكة وةكو 

َيت لَيرةدا ئاينَيكى نةتةوةيى مايةوة. ئةطةر بش
 بةراورد لةنَيوان ئاينةكاندا بكةين، ئةوا بةراوردى
بنضينةيى لةنَيوان ئيسالم و مةسيحييةتداية. 
مةسيحيةت، وةك هةميشة دةوترَيت، لةهةناويدا 
تؤوى عةملانييةتى هةَلطرتووة بةثَيى ئةو 
دةستةواذة ئينجيليية ناودارةى كةدةَلَيت: ))ئةوةى 

و ئةوةيشى هى  هى قةيسةرة بيدةنة قةيسةر
               (، 22:21خوداية بؤ خودا(( )ئينجيلى مةتتا 

ئةم رستةية كةروخسارَيكى طةورةى عةملانيةتة، 
يان ئيمكانَيكة بؤ عةملانيةت، يان بؤ جياكردنةوةى 
             خوداية لةقةيسةر ، ياخود جياكردنةوةى 

 ئايينة لةدةوَلةت.

ورئان و لةبةرامبةر ئةمةدا، زؤر شت لةق
فةرمودةكاندا هةية تَيِروانينَيكى عةملانييانة 
دةردةخات، ديارترينيان فةرموودةى دةرزى 
ئاذنكردنى دارخورماية ياخود متوربةكردنى خورما 
)تأبري النخل(: ِرؤذَيكيان ثَيغةمبةر بةيةكَي 
لةطةِرةكةكانى شاردا تَيدةثةِرَيت، طوَيى لةزيكة 

وة سةير بووة وتى: زيكَيك دةبَيت، ئةو دةنطةى بةال
))ئةوة ضيية؟(( وتيان: ))دار خورماكان دةرزى ئاذن 
دةكةن(( واتة دةيكوتن يان متوربةى دةكةن، ئةويش 

))ئةطةر ئةو كارةش نةكةن خؤى باش  وتى:
دةبَيت((، ئيدى وازيان لةكوتانى دارخورماكان 

 –وةك فةرموودةكة دةَلَيت  –هَينا، كةضى دواتر 
نت، هاتن بؤالى ثَيغةمبةر و خورماكان ثَينةطةيش

طلةييان لَيكرد و وتيان: ))ئَيمة بةقسةى تؤمان كرد 
كةضى خورماكان نةطةيني((، وةآلمى دانةوة: ))من 
بةشةرم و كشتيار نيم، ئَيوة لةمن باشرت لةكاروبارى 

أنتم أعلم بشؤون دنياكم دونيايى خؤتان شارةزان((. ))
َيوة ذيانى (. لةفةرموودةيةكى تردا دةَلَيت: ئمين

دونياييتان بؤ خؤتان و بؤ منيش ئاخريةتان )لكم 
دنياكم ولي اخرتكم(. لة شوَينَيكى تردا دةَلَيت: 
ئةوةى لةزمانى خوداوة وتومة ِراستة و ئةوةيشى 
خؤم وتوومة ئةوا منيش بةشةرم هةَلةش دةكةم و 

و ماقلته عن اهلل فهو حق وما قلته من ِراستيش دةثَيكم )
 (.بشر أخطيء واصيب قبل نفسي فأنا

ئةو شتة جياوازانةى ثَيغةمبةر دةيانكات، 
وةكو كةسَيك سروشى خودايى دةطوازَيتةوة و وةكو 
مرؤظَيك هةَلة دةكات و ِراستيش دةثَيكَيت و وةكو 
بةشةرَيك مامةَلة لةطةَل كاروبارى دونياييدا دةكات، 
ئةطةر بةباشى تةوزيف بكرَيت، لةِرووى دةاللةت و 

ى كةمرت نيية لةدةاللةتى دةستةواذة ماناوة هيض
ئينجيليية ناودارةكةى مةسيحييةت. بةآلم 
جياوازيية طةورةكة لةوةداية كةلة مةسيحيةتدا لةو 
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دةستةواذةيةوة عةملانييةت دةستى ثَينةكردووة، 
بةَلكو لةو كاتةوة دةستى ثَيكردووة كة خؤرئاوا 
بةعةملانيكرا، دواتر طرنطيى ئةو رستةيةيان 

لدا بؤ دةركةوت و لةثَيناوى ثتةوكردنى لةئينجي
عةملانييةت و ثَيداطرتن لةسةر جياكردنةوةى 
ئايينى لةدونيايى بةكاريان هَينا، نابَى ئةوةش 
لةيادبكةين كةخودى خؤرئاواش بةسروشتة 
مةسيحييةكةى بةدرَيذايى هةزار و ثَينج سةد ساأل 
ئايني و دةوَلةتى تَيكةأل كردبوو، بةتايبةتى 

ةى كةدةوَلةت لةسةر دةستى قوستةنتني لةوكاتةو
ى زاينيدا دةوَلةتَيكى ئايينى مةسيحى 333لةساَلى 

بوو تا هةَلطريسانى شؤِرشى فةرةنسة لةساَلى 
دا كةئايينى لةدةوَلةت جياكردةوة. لةو 1789

كاتةنةدا دةوَلةت بة ))ئيمثِراتؤريةتى ثريؤزى 
ِرؤمانى(( و ))ئيمثِراتؤريةتى ثريؤزى جَيرمانى(( 
ناودةبرا. باشة، ئةو دةستةواذةية لةكوَيدا كارى 
لةمةسيحييةت كردووة؟ بَيطومان ئةو رستةية 
لةثاش بةعةملانيكردنى خؤرئاوادا ثرت بايةخى 
ثَيدرا وةك جةختكردنَيك لة بوناوبوون )صريورة(ى 

 عةملانييةت.
                 من لةطةَل ثاثا يواكيم موبارةكدا 

ةى كردووة زؤربةى هاوِرام كةتَيبينى ئةو
خؤرهةآلتناس و ئةوانةى لةبوارى ئيسالمؤلؤجيدا 
كاردةكةن و تةنانةت هةندَى لةسياسةمتةدارة 
بةرذوةندخيوازةكان، ئةو دةستةواذة ئينجيلييةيان 
لةدذى ئيسالم بةكاردةهَينا و دةيانوت ئَيمة 
           لةبنضينةدا عةملانني يان ))بةعةملانيكراوين(( 

          عةملانيخواز نني، ئةستةمة ئَيوة  بةآلم ئَيوة
بتوانن بضنة ناو مؤدَيرنةوة وةك ئةوةى ئَيمة 

 ضووينة ناوى.
* بةآلم ئايا جياوازييةكان لةئاستى ئةزمونى 

 مَيذووييدا ضني؟

جياوازى طةورة لةنَيوان تؤوى يةكةم و بريى  -
يةكةمى عةملانييةتى ناو هةردوو ئايينةكةدا نيية. 

ى ئيسالم وا ثَيناسة دةكات كةبريتية لة ضونكة ئةوة
))دين ودةوَلةت(( )ئةو دةستةواذةيةش بةهؤى 
حةسةن بةنناوة بآلوبؤوة( زيادةِرةوى دةكات. تؤ 
تَيبينى ئةوة بكة وشةى ))دةوَلةت(( نةلة تَيكستى 
قورئانى و نةلة فةرموودةكانى ثَيغةمبةردا بوونى 

ةتى و نيية، وشةى ))دةوَلةت(( مؤدَيرنة هَيناوي
ثاشان لةئيسالميشدا برةوى ثةيداكردووة. كاتَيك 
دةضينة سةر هةزاران هةزار فةرموودةى راست و 
فةرموودةى دانراو، هيض جَيكةوتَيكى وشةى 

 دةوَلةت نابينني.
جياوازيى طةورة لةئةزموونى مَيذووييدا 

بةرلةوةى قوستةنتني  -ئةوةية كة مةسيحييةت 
تَيثةِريوة و هيض  بةسَى سةدةدا –ببَيت بةمةسيحى 

ثةيوةندييةكى بةسياسةتةوة نةبووة بةَلكو لةماوةى 
ئةو سَى سةدةيةدا مةسيحييةت بريتى بوو 
لةئةزموونَيكى تةواو رؤحى و تةنزيهى، بةآلم كاتَيك 
قوستةنتني بوو بة نةسرانى و دةوَلةتى كرد 
بةدةوَلةتَيكى مةسيحى، ئةوسا دين و دةوَلةت 

ةضى لةئيسالمدا ئةو ئاوَيزانى يةكرت بوون. ك
ماوةيةى كةئايني ثةيوةندى بةسياسةتةوة نةبوو 
تةنها سيانزة ساأل بووة )لةمةسيحييةتدا سَى 
سةدةبوو(، واتة قؤناغى مةككة قؤناغى 
جياكردنةوةى ئيسالمى رؤحى و ئيسالمى دونيايى 
بوو، واتة ئيسالمى تةواو رؤحى و تةنزيهى كةئةو 

تةكانى ئاخريةت، قؤناغة دةوَلةمةند بوو بةحيكمة
بةآلم كاتَيك ثَيغةمبةر لةمةككةوة بؤ مةدينة كؤضى 
كرد، لةقورئاندا ئةو شتانة دةركةوتن 
كةثةيوةندييان بةدونياو مةرجةكانى عيبادةتةوة 
هةية، ثاشان سروشتى ثةيوةندى نَيوان دين و 
دونيا لةئيسالمى مةدةنيدا طؤِرانكارى بةسةردا 
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م ضووة ناو بوارى هات. لةدواى دةساأل ئيرت ئيسال
سياسةتةوة، كةضى مةسيحييةت بؤماوةى سَى سةد 
ساأل ئاينَيكى رؤحانيى ثةتى بووة دواى ئةوة بوو 
بةدةسةآلتَيكى زةمةنى بةآلم لةوَيشدا توانى ثةرة 

 بةرؤحانييةتى ئايينى بدات.
مةسيحييةت ِرووبةِرووى دةوَلةتَيك بووةوة 

بةآلم  كةبريتى بوو لة ئيمثِراتؤريةتى رؤمانى،
ئيسالم لةنَيو دةوَلةتدا نةبوو و ِرووبةِرووى 
دةوَلةتيش نةبوو، لةِرؤذطارى ذيانى ثَيغةمبةريشدا 
))دةوَلةت(( دانةمةزرا، بةَلكو لةطةَل فتوحات و 

و عومةردا سةرةتاكانى دةوَلةت  ئةبوبةكر
 دامةزرَينرا.

لةبةرامبةر ئةم جياوازييةى نَيوان هةردوو 
رَيطةى عةملانييةت  ئةزمونةكةدا، دةبينني

لةئيسالمدا دذوارتر و سةخترتة تامةسيحييةت. 
بؤضى؟ ضونكة ئيسالم هةر لةسةرةتاوة تَيكةأل 
بةمَيذووى سياسى و زةمةنى بوو، بَيطومان 
بَيئةوةى نكؤَلى لةتؤوة سةرةتاييةكان بكةين. 
كةسَيك شارةزاى مَيذووى ئيسالم بَيت يان مَيذووى 

تايبةتى مَيذووى ثاش ئيسالمى خبوَينَيتةوة، بة
خولةفاكانى  ِراشدين، جياكاريى نَيوان سياسى و 
ئايينى لةسةرةتاكانى ئيسالمدا دةبينَيت، عةىل 

ثايتةختى طواستةوة بؤ كوفة، موعاوية  ءهات
دوودَل نةبوو لةوةى ثايتةخت بؤ دميةشق  ءهات

بطوازَيتةوة كةئةوسا زؤرينةى دميةشق مةسيحى 
انيش هةمان شتيان بوون، هةروةها عةباسييةك

كردو ثايتةختيان بؤ بةغدا طواستةوة، ثاشان 
توركةكان هاتن و طواستيانةوة بؤ قوستةنتينية 

 كةيةكةمني ثايتةختى مَيذوويى مةسيحييةكان بوو.
كاتَيك سياسةت هاتة ناوةوة، بةسةر ئايندا 
 زاأل بوو، تةنانةت لةثايتةختى دةوَلةتيشدا. ثاشان

زانى طةورةى لةنَيوان ئيسالم دووةمني لَيكرتا

هةردوو دةسةآلتةكةدا )سياسةت و ئايني( بةخؤوة 
بينى، بةتايبةتى لةو فةرمودانةدا كةدواتر درانة ثاَل 
ثَيغةمبةر ئةوكاتةى )بةنوئومةيية( خةالفةتيان طرتة 
دةست و زوَلمَيكى طةورةيان لةطةالنى موسوَلمانى 
ذَير دةسةآلتيان كرد، ئيدى ضةندين فةرموودة 

ذى بةنوئومةيية دةركةوتن وةكو ناِرةزاييةك، ئةو لةد
فةرمودانة جةخت لةوة دةكةن كة ثَيغةمبةر 
ثَيشبينى كردووة كةخةالفةتةكةى سى ساَل 
دةخايةنَيت و دواى ئةوة ثاشاييةكى زؤردار و 

( دَيت. كاتَيكيش ملك عضوضتةماحكار يان طازطر )
موعاوية ويستى لةرَيطةى بةيعةوة ثَيشوةخت 

تى دواى خؤى بؤ يةزيدى كوِرى جَيبهَيَلَيت، خةالفة
على سنة وتى: ))لةسةر سوننةتى خواو ثَيغةمبةر(( )

( ، يةكَيك لةهاوةآلن وةآلمى دايةوة: اهلل ورسولة
))نانةخَير، تؤ دؤرزنيت! بةَلكو ئةم بةيعةية لةسةر 
سوننةتى كيسراو قةيسةرة، نةموحةممةد و 

تيان بةمريات نةئةبوبةكر و نةعومةر كةسيان خةالفة
 بؤ كوِرةكانيان جَينةهَيشتووة((.

تَيبينى ئةوة دةكةين لةسةرةتاكانى ئاطايى 
ئيسالميدا جياوازى كراوة لةنَيوان كيسرا و 
خةالفةت و شَيوةى دةسةآلت، واتة لَيرةدا ناَلَيم 
هةردوو دةسةآلتةكة لَيكدى جياكراونةتةوة، بةَلكو 

سى و تؤوى جياكردنةوةى نَيوان دةسةآلتى سيا
دةسةآلتى ئايين هةبووة. ثاشان من تَيبينى ئةوة 
دةكةم كاتَيك ناكؤكى و ملمالنَيى سياسى 
لةِرؤذطارى خةليفةكانى ِراشديندا روويدا، سياسةت 
كةوتة ثَيش ئاينةوة. كاتَيك موقةدةس يان  ثريؤز 
ِروبةِرووى شتى ناثريؤز يان )مودةنةس، ثيس و 

واييان برةوى طآلو( دةبَيتةوة، دةبينني ئةمةى د
زياترى هةية، تةنانةت ئةو ِرؤذةى ثَيغةمبةر كؤضى 
دوايى كرد و بطرة بةر لةناشتنيشى، ناكؤكييةكى 
طةورة لةسةقيفةى بةنى ساعدة سةريهةَلدا، لةنَيوان 
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ئةنسار و موهاجريينةكاندا شةِرة جنَيو دةستى 
ثَيكردو  تةنانةت مششَيريشيان لةيةكرت هةَلكَيشا، 

دابةشبوون دروست بوو، ثَيشوةخت  لةنَيوانياندا
عةىل دوورخرايةوة، ملمالنَييةكى سياسى توند و 
بَيِرةحم لةسةر دةسةآلت هةَلطريسا، ئايني لةثَيناوى 
سياسةتدا بةكارهَينرا و ئةبوبةكريان كرد بةخةليفة. 
لةساتةوةختى هةرضوار خةليفةكةدا خةالفةت بوو 

سا  –ان بةشوَينى كوشتنى  موسَلمانان. موسَلمانةك
لةسةردةمى خةالفةتى راشدين بَيت ياخود 

بةو  –لةسةردةمى ئومةوى و عةبباسى و فامتيدا 
ئةندازةية نةكوذران وةك لةو ملمالنَييانةدا كوذراون. 
قوربانيانى موسوَلمانان لةو جةنط و ملمالنَييانةدا 
زؤر زياتر بوو لةو زيان و قوربانييانةى لةفتوحاتدا 

زياتر، سآ خةليفة لة بةريان كةوت! لةوةش 
خةليفةكانى راشدين كوذراون و بطرة الشةكةى 
عومسانيان شَيواند، يةكَى لةوانةى بةشداريى ئةو 
كارةى كرد حمةمةدى كوِرى ئةبوبةكر بوو 
كةضارةنووسى ئةميش كوشنت بوو، طرتيان و 
خستيانة ناو ثَيستى طوَيدرَيذةوة و ئاطريان 

ى زوبَير و ةبدوَلآلى كوِرتَيبةردا! هةروةها ع
حوسَين كوذران و شارى مةدينة  ءحةسةن

طةمارؤدرا، هةروةها شارى مةككةيش طةمارؤدرا و 
دايانة بةر مةجنةنيق بَيئةوةى حورمةتى هيض شتَيك 
بطريآ، كةعبةيش سووتَينرا، ئةم توندوتيذيية 
لةنةوةى يةكةمى ئةسحابةكاندا بةردةوام بوو 

 كةئةوسا سياسةت خراية ثَيش ئايينةوة.
ئةطةر بَلَيني عةملانييةت، لةهةندآ ثَيناسةدا، 
درَيذكراوةى سياسةتة بةشَيوةيةكى بةردةوام، ئةوا 
ئةم دؤخة واقيعى دةوَلةتة لةئيسالمدا. سةرجةمى 
خةليفةكانى ضةرخى عةبباسى، بةتايبةتى ثاش 
ئةوةى بوةيهييةكان دةسةآلتيان طرتة دةست، 

ت. كةواتة دةسةآلتى ئاينييان بؤ خةليفةكان جَيهَيش

لةئيسالميشدا ئةو شتة ِروويدا كةلةخؤرئاوادا 
لةنَيوان ثاثاكان و ثةترياركةكان و ثاشاكاندا 
هةبوو. لةئيسالميشدا ملمالنَييةكى لةو ضةشنة 
لةنَيوان خةليفةكان و مريةكان و سوَلتانةكاندا 
ِروويدا. ئةم جياوازيية بةِروونى لةناوةكانياندا 

خةليفةكان بةم شَيوية دةركةوت، بؤ منوونة ناوى 
( ، املتوكل باهلل، املتعضد باهلل، املعتصم باهللبوو: )

كةضى لةالى سوَلتانةكاندا ناوى لةم ضةشنة هةبوو: 
(. لَيرةدا ئةو معز الدولة، سيف الدولة، عضد الدولة)

جياوازيية ِروون بووةوة كةخةالفةت سةر بة الهوتة 
)تيؤلؤجيا( و سياسةتيش سةر بةدةوَلةت. 

ةراستيدا دةسةآلتيش لةالى خةليفةكاندا نةبوو، ل
           بةَلكو ثرت مري و سوَلتانةكان خاوةن دةسةآلت 
بوون. هةموو ئةم ِرواَلةت و ئةم ثَيشةكييانة 
نيشانةى ئةوةن كةئةفسانةى ئيسالم وةكو دةوَلةت، 
بريتيية لة ئةفسانةيةكى ئايدؤلؤجى كةبةرهةمى 

مَيذوويى بَيت و لةناو مؤدَيرنةية، نةك راستييةكى 
 ئاينةوة هاتبَيت.

من ئةو هةموو ثَيشةكييةم هَينايةوة تائةوة 
بَلَيم كة بؤ ئيسالميش ئةوةندة زةمحةت نيية بضَيتة 
ناو عةملانييةتةوة، واتة لةوة ئةستةمرت نيية 
كةمةسيحييةت ضووة نَيو عةملانييةتةوة، ضونكة 

رةى لةمةسحييةتيشدا تؤوى عةملانييةت نةبوو كةثة
سةند و بوو بةدرةخت و ثاشان باغَيكى طةورة، 
بةَلكو بةثَيضةوانةوة، كاتَيك دابِرانى مةعريفى 
ِروويدا كةخؤرئاوا لةطةَل خؤيدا ئةو دابِرانة 
مةعريفييةفةى ثرؤسة كردو و بوو بةعةملانى، لةو 
كاتانةدا مةسيحييةتيش طةِرايةوة بؤ مَيذووى خؤى 

و ثاساوى بؤ  تا تؤوى عةملانييةت بدؤزَيتةوة
بهَينَيتةوة. باوةِرم واية ئيسالميش دةضَيتة نَيو ئةو 
قؤناغةوة و دواتر دةطةِرَيتةوة بؤ ِرابردوو و بؤ 
مَيذووةكةى تائةو تؤوة بدؤزَيتة و ناوَيكى تازةى 
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ثآ ببةخشَيت. ئةم مةسةلةية بؤ ئيسالم زؤر 
ثَيويستة، ئةمة يارمةتيى دةدات كةلة ئيسالمَيكى 

ؤِردرآ و ببَى بةئيسالمَيكى رؤحى، سياسيةوة بط
دا. بةجمؤرة يك وةكو ئةوةى لةمةسيحيةتدا ِروورَي

مةسيحييةت بةهؤى عةملانييةتةوة لةسياسةت 
ِرزطارى بوو. باوةِرم واية كاتى ئةوة هاتووة 
ئيسالمى رؤحى سةرهةَلبدات و حاكمةكان و 
نةياران و ثياوانى ئايني خباتة الوة. رؤحانيكردن 

ة بؤ ئيسالم تالةوَيوة بضَيتة ناو دةروازةيةك
مؤدَيرنة، كاتَيكيش ئةمة ِروودةدات، ئةوا هيض 
            كاردانةوةيةكى توندوتيذانةى وةك ئةوانةى 
ئةمِرؤ نابينني و توندِرةوى و ِرةق و ِرةتكردنةوةى 

 مؤدَيرنة ئاوا دةبن.
* ئايا عةملانييةت ميكانيزمَيك يان نيازَيكى 

ى ئةو ييزبة ))عةملانييانةى(( ئايدؤلؤجيية؟ لةال
لةكؤمةَلطة عةرةبيةكاندا طةيشتوونةتة دةسةآلت، تا ض 

 ئةندازةيةك ئةو درومشة خراوةتة ثرؤسةوة؟
 نانا، هةرطيز مومكني نيية عةملانييةت  -

          ببَيت بة نيازَيكى ئايدؤلؤجى، عةملانييةت 
 باوةِردار و بَيباوةِر بةيةكسانى ثَيكةوة كؤ

ةوة. عةملانييةت بريتيية لةخاَلى دةكات
لَيكطةيشتنى باوةِرداران و ئةوانيرت. دواجار 
بَيباوةِرييش جؤرَيكى ترة لةباوةِر. ئةطةر 
عةملانييةت ببَى بةئايديؤلؤجيا دةبَى بةشتَيكى 
مةترسيدار، باشرتين بةَلطةش مَيذووى عةملانييةت 
خؤيةتى، بؤ منوونة ئةوةى لةدةوَلةتة 

ِروويدا، ئةوانة لةدذى ئايني  كومونيستةكاندا
دةجةنطان، ضوونة ناو جةنطَيك لةدذى كاتؤليكى و 
كةنيسة. لةواقيعدا ئةوانة دةوَلةتَيكى عةملانيى 
ِراستةقينة نةبوون، بةَلكو عةملانييةكى 
بةئايديؤلؤجيكراو بوون و دذى ئايني بوون. 
                دةوَلةتى عةملانيى ِراستةقينة دذايةتيى 

 ناكات، بةَلكو رَيطةى ئازاديى ئايني بؤ ئايني
 هةمووان دةكاتةوة.

* ئةى سةبارةت بةدروشم و كردار لةئةزموونى 
عةرةبيدا ضى دةَلَييت؟ مةبةستم ئةو ييزبة 

 عةملانييانةية كةطةيشتنة دةسةآلت؟
من لةثرسيارةكةتدا ناِرةزايى بةرامبةر  -

وشةى ))عةملانييةت(( دةردةبِرم، تائةم 
ش لةجيهانى عةرةبيدا دان بةبوونى هيض ضركةساتة

ِراستى حيزبَيكى عةملانيدا نانَيم، ئايا ئةوانة بة
عةملانيني؟ نةخَير، بؤ منوونة بةكارهَينانى ئايني 
لةِرؤذطارى عةبدولناسر و لةسةردةمى يةكَيتى 
نَيوان ميسر و سوريادا زؤر زياتر بوو لةوةى ئةمِرؤ 
لةسوريادا بةكاردةهَينرَيت: لةودةمةدا مزطةوت 
لةفةرمانطة ِرةمسييةكاندا كرايةوة، هةموو بؤنةو 

بة بيسميلال دةكرايةوة. كؤِرو كؤبونةوةكانيش 
دةَلَيم ناسريييةكان و بةعسييةكان حزبى عةملانى 
نني هةروةكو حزبى ئاينيش نني. لةِراستيدا 
تراذيدياى عةملانيةتى عةرةبى لةوةدا خؤى 
دةنوَينَيت كة حيزبة ثَيشكةوتنخواز و شيوعى و 
بةعسييةكان بابةتى عةملانييةتيان غافَلطري كرد و 

اوةر و ئيسالمييةكاندا دةرؤيشنت لةطةَل ِرةوتى جةم
تا بةرديوارى هوشياريى ئيسالمى نةكةون و 
تابطةنة دةسةآلت. باوةِرم واية ئةو حزبانة كؤمةَلى 
حزبى ))هةلثةرست((ن، بةو مانايةى دةيانويست 
جةماوةر بةالى خؤياندا رابكَيشن بَيئةوةى 
هةوَلبدةن ئاطايى ئةو جةماوةرة بطؤِرن. ئةوانة 

ةو نةبوون بةَلكو حزبطةلَيكى حزبى ثَيشِر
بوون، بؤية مةسةلةى عةملانييةت  ))جةماوةرى((

خراية الوةو بةجيدى نةخرايةِروو. باوةِرم واية 
هةموو ئةو ديكتاتؤرييانةى دروستيان كردو هةموو 
دؤِران و فةشةلةكانيان، هيض ثةيوةندييةكى 
بةعةملانييةتةوة نيية، بطرة ئةمة دذى سروشتى 
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كاتَيك ستةمكارى هةموو ثةجنةرةكان  .عةملانيةتة
ثةجنةرة و يةك دةريضة  دادةخات، تةنها يةك

بةكراوةيى دةهَيَلَيتةوة ئةويش ئايينة. كاتَيك 
دةرطاكانى سياسةت بةِرووى خةَلكيدا دادةخرَين و 
رَيطة لةكارى سياسةت دةطريَيت، دميوكراسى 
ئيفليج دةبَيت. سةرةجنامى ئةمانةش دةبينني ئةمِرؤ 

مكارى طةورةترين خزمةتكارى شةِرة ئايينية ستة
 ئوسوَلييةكانى كؤمةَلطة عةرةبييةكانة.

* لةذَير سايةى ملمالنَى و ناكؤكييةكانى ئةمِرؤى 
دنياى عةرةبيدا، ضؤن دةشَيت لةو ئاستةنط و 
            سةنطةرانة دةرضن و بةرةو ئومَيد و طفتوطؤ 

 هةنطاو بنَين؟
تييانة بن سود هةرضةند ملمالنَيكان ئاش -

              بةخش دةبن و نيشانةى تةندروستني. من 
              بةهيض جؤرَيك باوةِرم بةيةكَيتى نةتةوةيى 
ياخود وةحدةى ئوممة نيية، دةشَيت ئةمة مبانباتة 
سةر ئاستةنطة طةورةكانى، مبانباتة سةر 
ئةفغانيةتى تاليبان يان نازيزم. لةدميوكراسيةتدا، 

              انةوةى منوونةكةى ثَيشوو، هةربةثَيضةو
              ضةندَيك بةئاسانى دارةكة بشكَينرَى 
دميوكراتى ثتةوتر و تؤكمةتر دةبَيت. دميوكراسى 
ثَيضةوانةو دذى يةكَيتيـى ِراو بؤضوون و 
 كؤدةنطيية))ئيجماع((، بةداخةوة ئَيمة لة

كولتورَيكدا دةذين لةسةر بريؤكةى كؤدةنطى 
يجماع(( ِراوةستاوة، ئةم كؤدةنطيية بةرةو ))ئ

مةترسى و ِرةتكرانةوةى ئةويدى و بةرة و ئةو 
وتةية دةِروات كةتةنها اليةنَيك راستة و ئةوانيرت 
هةَلة، ئةمة بةسةر هةموواندا دةطوجنَيت، واتة 
بةسةر ضةثةكان و ناسيوناليستةكان و 
فةندةمينتاليستةكان. من باوةِرم واية مادامةكى 

النَيكة بةشَيوةيةكى ئاشتييانة بةرَيوة دةضَيت و ملم
ِرَيز لةِرَيساى طةمةى دميوكراسى دةطرَيت، 

ئةوانيشانةى تةندروستى و ثَيشكةوتن و 
 هةمةِرةنطيية.

* قسةكانت لةبارةى كؤدةنطى يان ئيجماع 
و لةبارةى دميوكراسى) كةسةر  )كةسةر بةكةلةثورة(

ثرسيار لةضؤنَيتى بةمؤدَيرنةية( بةرة و ئةوةمان دةبات 
بنياتنانى ميكانيزم و بنياتنانى ئةو ثردانة بكةين كة 
كةلةثور و مؤدَيرنة بةيةكرت دةطةيةنَيت، بَيئةوةى 
بكةوينة ناو ناتةواويى ثةيوةندميان لةطةَل واقيعى 
ئةمِرؤدا. بةبؤضوونى تؤ، بؤضى لةكؤمةَلطة 
              عةرةبييةكاندا ئةو دةستة مَيذوويية سةرى 
هةَلنةدا كةثشتيطريى مؤدَيرنة بكات و بيثارَيزَى و 

 بةرجةستةى بكات؟
ئةمة لةراستيدا بابةتى كتَيبَيكة نةك بابةتى  -

ثرسيارَيك، بةآلم لَيرةدا خاَلَيكى بنةِرةتى هةية 
دةمةوَى جةختى لَيبكةم، ئةويش: ئةوةى كؤمةَلطة 
عةرةبى و ئيسالمييةكان جيادةكاتةوة ئةوةية كة 

ؤمةَلطةى ))كةلةثوورين((، يةكآ لة سيفةتة ئةمانة ك
ديارةكانى ئةوةية كةقورسايى كةلةثورَيكى طةورة 
لةئةستؤ دةطرَيت. ذيارى عةرةبى ئيسالمى بريتيية 
لة كةلةثورَيك لةتَيكست و لةمَيذوو، دةشَيت 
لةمَيذووى بةشةريدا يةكَي بَيت لةطةورةترين ئة 

قورسايى  ذيارانةى تَيكستى بةرهةمهَيناوة، دةشَيت
كةلةثور لةذيارى ئيسالميدا لةهةر ذيارَيكى تر زياتر 
بَيت. بةآلم ئايا ِرؤَلى كةلةثور ضيية؟ كةلةثوور دوو 
ِرؤَلى هةية: ِرؤَلى جَلةوطريى و ِرؤَلى ئاوزةنط 
))مهماز(( يان نةقيزة، ئةو ِرؤَلة بةثَيى سروشتى 
خودى كةلةثورةكة نيية بةَلكو بةثَيى ئةوةى لةو 

ةوة هاتووة و بةثَيى ئةو طؤشةيةى لَييةوة كةلةثور
دةِروانَيتة كةلةثورةكة. بؤ منوونة ئةطةر ويستت بؤ 
دواوة بطةِرَييتةوةة كةلةثور قورساييةكى طةورةت 
ثَيشكةش دةكات، ئةطةر بشتةوَى بةرةو ثَيشةوة 

ئةوا لةميانى سةرلةنوَى خوَيندنةوةدا  بضيت
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ندنةوةمان كةواتة جؤرى خوَيكةلةثور بةكاردةبةيت، 
بؤ كةلةثور ئةوة دياريدةكات كةئةو كةلةثوورة 
ئاوزةنطيية يان جَلةوطريى. لَيرةوة طرنطيى 
سةرلةنوآ خوَيندنةوةى كةلةثور دةردةكةوَى 
لةتَيِروانينى ثَيداويستييةك بؤ ئاوزةنط كةبةرةو 
مؤدَيرنةمان ببات. ناتوانني بةِرووت و قووتى بضينة 

مؤدَيرنةوة و ضةندين  ناو مؤدَيرنةوة. دةضينة ناو
جلوبةرطمان ثؤشيوة، بةآلم دةتوانني تازةيان 
بكةينةوة بؤئةوةى نةكةوينة دوو تةرةفى دذ 
بةيةكةوة و ملمالنَييةكى نوآ لةنَيوان 

 خوازةكاندا هةَلبطريسَيت. كةلةثورءمؤدَيرنيستةكان
باوةِرم واية زةمحةتى و ئاستةنطى طةورة 

دَيكى كؤنةوة لةوةداية ئَيمة تا ئةمِرؤش بةدي
كةلةثور دةخوَينينةوة، ئةطةر بةديدكَيى تازةوة 
بيخوَينينةوة ئةوا دةشَيت ببَيت بةئاوزةنط ياخود 
نةقيزةيةك بؤ بةرةو ثَيشةوة ضوون )) مهماز(( نةك 
بؤ جَلةوطرتن. دةشَيت ئةركى بنةِرةتيى ئةم 
وةضةية، تاماوةيةكى دووردرَيذ، بريتى نةبَيت 

ؤِرش و دابِران  لة كةلةثور، لةوةى ببَى بةوةضةى ش
بةَلكو ببَى بةوةضةى سةرلةنوآ خوَيندنةوةى 
كةلةثور. ئَيمة ثَيويستيمان بة شؤِرشَيكى الهوتى 
)تيؤلؤجى( هةية و ثَيويستمان بة)مارتن لؤتةر(َيكى 
موسَلمان هةية، هةروةها ثَيويستمان بة 
)ظؤَلتَير(َيكى موسَلمان هةية كةهةر دَيتةدى و 

سيدار نيية بؤسةر ئيسالم. بةآلم لةم ئةمةش مةتر
قؤناغةى ئيَستاماندا ثَيويستمان بةمارتن لؤتةرَيكى 
موسَلمان هةية. هةموو ئةوشتةى ئَيمة دةتوانني 
بيكةين، مةبةستم ئَيمةى ِرؤشنبريان كةلةسةر 
كةلةثور كار دةكةين، دةبَى ميتؤدة نوَييةكان بةسةر 

ى نوآ كةلةثوردا ثراكتيزة بكةين و بةرَيطةيةك
بيخوَينينةوة و شتى تازةى لَيدةربهَينني و سامان و 
بةروبومى نوَيى بؤ زياد بكةين. كاتَيكيش بةضاوو 

ديدَيكى تازةوة فةرموودة و فيقهو فةلسةفة و مَيذوو 
دةخوَينينةوة، دةوَلةمةنديان دةكةين، خودى 
كةلةثوريش ثَيويستى بةمةية تا نوآ بَيـةوة و 

رى بةستةَلةكى نةبَيت و دةوَلةمةند بَيت و دوضا
 دانةكةوَيت.

ئةركى كةلةثور ئةوةنيية بةسةريدا باز بدةين و 
بضينة مؤدَيرنة، بةَلكو دةبَى سوود 
لةدةستكةوتةكانى مؤدَيرنة وةربطرين تا شتى تازة 
بةناو كةلةثوردا بآلوبكةينةوة. من نامب بةكاركردَيك 
لةخزمةتى كةلةثوردا و لةجةنطيشدا تةوزيفى 

بةَلكو لةخزمةتى كةلةثوردا خؤم تةوزيف ناكةم، 
دةكةم و اليةنى ِرةونةقدارى تيادا دةدؤزمةوة، 
اليةنى دةوَلةمةندو ثِر بةهاو ثِرشنطدار كةوةكو 
           ئاوزةنطَيك قابيلى بةكارهَينان و تةوزيفكردن 
بَيت بؤ طةيشنت بةمؤدَيرنة ياخود بؤ جَيهَيشتنى 

 قؤناغى مؤدَيرنة.
جياكارييانةى نَيوان ِرزطاركردنى  * ئةو سنوورة

دةق لةدةق و لةثريؤزى، و نَيوان ِرزطاركردنى ئةقأل 
 لةدةق، ضني؟

ئةمة ئةو بابةتةية كةبةشَيوةيةكى تايبةتى و  -
بةرفراوان لةكتَيبى ))ضارةنووسى فةلسةفة لةنَيوان 
مةسيحييةت و ئيسالمدا(( خستوومةتة ِروو، ئَيمة 

نى تَيكستني لةتَيكست. ئَيستا لةقؤناغى ِرزطاركرد
شكست و دؤِرانى شؤِرشةكامنان بؤ ِروون بؤتةوة، 
بةتايبةتى ئةوكاتةى شؤِرشى سؤشياليزميان 
هةَلطريساند و بةبيانووى ))سووتاندنى قؤناغةكان(( 
ضةندين رذَيمى ديكتاتؤرييان دامةزراند. 
دةرةجنامةكةيش وةك بينيمان برتيى بوو لةوةى 

اغةكانى نةسووتاندا! شؤِرش خؤى سوتاند و قؤن
من لةو كةسانة نيم بانطةشةى سووتاندنى 
قؤناغةكان بكةم، بةَلكو دةبَى قؤناغ لةدواى قؤناغ 
هةنطاوةكان برِبين. ئةركى مَيذوويى ئةمِرؤيش 
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بريتيية لة ِرزطاركردنى تَيكست لةتَيكست، ئةمةيان 
ئةركَيكة دةكةوَيتة قؤناغى داهاتوةوة. نامانةوَى 

و بضينة نَيو جةنطة  واهيمةدار بني
دؤنكيشؤتييةكانةوة. دةشَيت ظؤَلتَيرَيك لةدنياى 
عةرةبى ئيسالميدا سةرهةَلبدات، بةآلم تةنانةت 
ظؤَلتَيريش ئةقَلى لةتَيكست ِرزطارنةكرد، ئةو 
سةربةو كةسانةبوو كةبانطةشةى بةخوداييكردنى 
سروشتى دةكرد نةك بةخوداييكردنى 

دةَلَى: ))خودا  ئايني.))بةخوادييكردنى سروشت((
بوونى هةية نةك سروش، ئَيمة بةئةقَل دةطةينة 
خوداو نكؤَلى لةبوونى ناكةين((. تةنانةت 
ظؤَلتَيريش نكوَليى لةخودا نةكردووة وةك 

 ثِروثاطةندةيان بؤ دةكرد.
ئَيمة ئَيستا لةقؤناغى ِرزطاريداين. بؤضى؟ 
ضونكة باوةِرم واية تراذيدياى طةورة بريتية 

ت و داكةوتن كةئةمِرؤ تيايدا لةضةرخى شكس
دةذين. بةداخةوة ِرَينيسانس لةو داكةوتنةى 
ِرزطارنةكردين بةهؤى تاوانى سوتاندنى قؤناغةكان 
)شؤِرشةكان(. ئةوةى كة طورزَيكى لةضةرخى 
رَينيسانس وةشاند ثةلةكردنى زةمةنى بوو 
لةِرَينيسانس، بةجمؤرة هةم خؤيان و هةم 

 َيم ضةرخى داكةوتن تارَينيسانسيان سووتاند. دةَل
لؤجيكى داكةوتنة  لة ئةمِرؤش تيامانداية. مةبةستم

لةم دوو دةيةى دواييدا  ،لةمانا مةعريفييةكةيدا
 فشار و توندوتيذييةكى ثرتى بؤ هَيناوين.

لةئةزموونى عةرةبى ئيسالميدا ضى ِروويداوة؟ 
شثنطلةر دوو جؤر ذيارى جياكردؤتةوة: ))ذيارى 

ري((، شثنطلةر دةَلآ: زؤربةى بازنة(( و ))ذيارى ت
ذيارة كؤنةكان لةدةورى سَينتةرَيك ياخود ضةقَيكدا 
لةبازنةى بضوك بضووك يان فراواندا خؤيان 
دامةزراندبوو، تا ذيارى خؤرئاوايى هات و لةبازنةوة 

 طؤِردرا بؤ تري، بؤ ثَيشةوة .

بةطةِرانةوة بؤ ئةزموونى مَيذوويى عةرةبى 
الى ئَيمة سةرى ئيسالمى، بريؤكةى تري لة

هةَلنةداوة. ضةرخى زَيِرين لةنَيوان سةدةى دووةم و 
سةدةى ضوارةمى كؤضيدا بوو، بةرلةوةى بضينة ناو 
سةدةى حةوتةم و هةشتةم وداكةوتن، ئَيمة لةضةق 
يان لةسَينتةردا بووين، لةم خاَلةوة بازنةكانى 
زانستى زمان و فيلؤلؤجيا و تةفسري و فةرموودة و 

فةلسةفة و زانستةكانى سروشت و كةالمناسى و 
نوذدارى و ئةنرتؤثؤلؤجيا دروست بوون، بازنةكان 
بةردةوام طةورة و دةوَلةمةند دةبوون، ثاشان ضى 
ِروويدا؟ لةسةرةتاى سةدةى ثَينجةمى كؤضيدا 
بةيانى باوةِرى قادرى دةرضوو، كةبةيانَيكى فيقهى 
بوو، لةو بةيانةدا موعتةزيلة و زانستى كةالم 

كران، ثاشان وردة وردة بازنةكان بةرتةسك قةدةغة
بوونةوة، لةبازنةى فةلسةفة درا و تةكفريكرا، ثاشان 
بازنةى كةالم و بازنةى تةسةوف كةدةوَلةمةندترين 
بازنةى كولتوورى عةرةبى بوو، )حةالج( لةسَيدارة 

كوذرا، تةنانةت بازنةى  دراو )سوهرةوةردى(
ن فيقهيش داخرا، شةِرَيكى طةورة لةنَيوا

حةنةفييةكان و حةنبةليةكاندا ِرويدا، لةوساتةدا 
سؤفيطةرى ناودار )ئةلقشريى( ثةيامَيكى 

شكوى اهل السنة يف رواية بآلوكردةوة بةناونيشانى: ))
((. هةروةها لةئةشعةرى و حةنةفى ماأصابهم من اجلنة

و شافعيش درا، ئاطرى دووبةرةكى لةنَيوان 
ةنسور هات، مةزهةبةكاندا هةَلطريسا. كاتَيكيش م

مةزهةبى مالكى لةناوبرد كةتاكة مةزهةب بوو 
لةمةغريبدا. لةمانةش زياتر، كيميا و 
وةرطَيرانيشيان قةدةغةكرد، هةر لة سةدةى 
ثَينجةمى كؤضييةوة يةك كتَيب وةرنةطرِيدراوةتة 
سةر زمانى عةرةبى بةبيانووى ))ثةالمارى 
رؤشنبريى يان داطريكردنى رؤشنبريى((، كةئةو 

ة تائةمِرؤش بةردةوامة! لةهةردوو سةدةى لؤجيك



 134 
 

SARDAM  No. 46   2006 
 

حةوتةم و هةشتةمى كؤضيشدا بازنةى نوذدارى 
تةكفريكرا و زجنرية كتَيبى ))ثزيشكى ثَيغةمبةرى(( 
دةرضوو، ضةند فةرموودةيةكى سةرةتاييان لةبارةى 
 نوذدارى داية ثاأل ثَيغةمبةر. ئةم داكشانة 
طةورةيةى بازنةكان بريتيية لةخودى ضةرخى 

 )احنطاط(. وتنداكة
*بةآلم ض رَيطةيةك هةية بؤ دةرضوون لةم 
          داكشانة، يان ئةوةى تؤ بة ))داخستنى بازنةكان(( 

 ناوت برد؟ 
ئةمة بةنوَيكردنةوةى بازنةكان و -

بةئازادكردنى بازنةكان دَيتةدى، مةرج نيية بةقؤناغ 
لةو داكشانة دةربضني، ضونكة مومكني نيية لةطةَل 

ثَيكدادادن ِرووبدات، بةَلكو دةبَى جارَيكى سَينتةردا 
تر تةئويلى سَينتةر بكرَيت و بازنة و ثةجنةرةكان 
بكرَينةوة. تةنها بةفةلسةفة و زانستى كةالم و 
تيؤلؤجيا وازنةهَينني، بةَلكو ثَيويتسمان بةزانستة 
مرؤظايةتى و كؤمةآليةتييةكان هةية. باوةِرم واية 

ى ئةمِرؤ دةشَيت ضارةنووسى ِرؤشنبرييى عةرةبي
سبةينَى وةكو ضارةنووسى رؤشنبرييى خؤرئاوايى 
بَيت، واتة دةشَيت لةثامشاوةى سَينرتاليزمةوة 
رؤشبريييةكى ))تريئامَيز(( بةرهةم بهَينرَيت، لَيرةدا 
                     ئيمكانَيكى ِراستةقينة بؤ ئةوشتة هةية.
               لةو باوةِرةدام عةملانييةت، بةو ثَييةى 
ئازاديى ئايينى دةرةخسَينَيت، ِرَيطةدةدات سَينتةر 
مبَينَى و هةركةسَى بيةوَيت وةكو تري بةرةو ثَيشةوة 
بضَيت بةآلم بةضةشنة هاوطوجنانَيك لةنَيوان 

 ))سَينرتاليزم( و ))تَيرئامَيز((دا.
                * ِراظةكردنى تؤ ضيية بؤ ثاشةكشةى 

 ، و ثرتيش رؤشنبرييى عةرةبى؟ئةقَلى عةرةبى ئيسالمي
لةو باوةِرةيام ئةقَلى عةرةبى ئيسالمى،  -

لةثاش كراونةوة و ئامادةبوونَيكى طةورة، و 
لةميانى ضةند ميكانيزمَيكى ناوةكى و خوديدا، 

بةداخران و طرمؤَلةبوون و بةستةَلةك و داكةوتن 
حوكمى بةسةر خؤيدا داوة. ئةو ميكانيزمة بريتيية 

داخستنى بازنةكان كةثَيشرت لة ميكانيزمى 
كراوةبوون.بةآلم طرفتى هرمسيةت و طنؤسيةت، 
ئةمانة طرفتَيكن ئةقَلى عةرةبى ئيسالمى 
ِرووبةِروويان نةبؤتةوة، بةَلكو مةسيحييةت 

 ِرووبةِروويان بؤتةوة.
حمةمةد عابد جابرى خؤرهةآلتناسةكانى 
خوَيندؤتةوة و تَيِروانينى ئةوانى لة ))ثةالمارى 

( وةرطرت. لةواقيعدا طنؤسيةت بريتيية لة هرمسى(
لَيكرتازانى عريفانى لةناو مةسيحييةتدا، 

انيزم ثةيط هرمسيةتيش بريتيية لةزيندووكردنةوةى
كاتَيك وةسةنييةكان  يان بت ثةرستى )وةسةنيةت(.

ِرووبةِرووى ِرةوتى ِروولةهةَلكشانى مةسيحييةت  
ؤ بوونةوة، هةوَلياندا تَيكستطةلَيكى ئايينى ب

ئاينَيكى بآ تَيكست بهَيننة بوون. كَيشةكة كَيشةى 
ملمالنَيية لةنَيوان وةسةنيةتى يؤنانى و 
مةسيحييةتى هةَلكشاودا. لةِرؤشنبرييى ئَيمةدا و 
لةدةرةوةى بةزؤر سةثاندندا يةك هرمسى بوونى 
نيية. ثاشان لَيرةدا ملمالنَييةكى مَيذويى ديكة هةية 

َيكى رةمسيى لةنَيوان كةنيسة وةك دامةزراو
هةرةمى و لةنَيوان ِراهيبةكان كةتةنها بةئريادةى 

يةكى طةورة خؤيان ئينتيما بؤ ئايني دةكةن. ملمالنَي
كةهنوتدا هةَلطريسا.  ءلةنَيوان ِراهيبةكان

ِرةهبةنةكردن بريتى بوو لةطنؤسيةت، طنؤسيش 
بريتيية لةزانني و طةيشنت بةخودا بةشَيوةيةكى 

ئينجيلةكانةوة و بةبَى هةموو ِراستةوخؤ و لةِرَيطةى 
ئةو ناوةندانةيش. وةك ئةوةى ِراهيبةكان بةر 
لةلؤتةر، لؤتةر بوون، كةنيسة كردوونى بة 

 ))ئيبليس(( و كردوونى بةدوذمنى خؤى.
حمةمةد عابد جابرى لةئاكامى بةزؤر 
سةثاندنةكانى خؤيدا، كةوتؤتة ناو ضةندين هةَلةى 
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است بكرَينةوة، مَيذووييةوة، هةردةبوو ئةوهةآلنة ِر
بةآلم ئاماجنم لةو كارةدا تةنها لةثَيناوى 
ِراستكردنةوةدا نةبوو، بةَلكو بنياتنانى كارَيك بوو 

ساَلى خاياند، تا ئَيستا ضواربةشم  18كةنزيكةى 
لةوكتَيبة ضاثكردووة )مةبةست لةكتَيبى ِرةخنة 
لةِرةخنةى ئةقَلى عةرةبيية كةتيايدا ِرةخنة 

ى دةطرَيت( و بةشى لةبؤضوونةكانى جابر
ثَينجةميش لةذَير ضاثداية. ئةمة ثرؤسةيةكة بؤ 

 سةرلةنوآ بنياتنانةوة.
لةدوا كتَيبمدا بةناوى ))ئةقَلى دةست 
لةكاركَيشرا و لةئيسالمدا(( لةبارةى كتَيبَيك دواوم 

الفالحة لةكةلةثوورى ئَيمةدا، ئةويش كتَيبى )
نطرتين (ية لةكةلةثورى بابليدا، يةكَيكة لةطرالنبطية

ئةو كتَيبانةى لةكةلةثوورى دَيرين و كةلةثورى 
ساميدا هةمانة، ئةم كتَيبة لةذيامندا كةشفَيكى 
طةورةى بؤ كردمةوة ضونكة ثةيوةندييةكى 
ِراستةوخؤى هةية بةكةلةثورةكةمان و بةكةلةثورى 
ناوضةكة بةر لةئيسالم. ئةو كتَيبة كؤمةَلَى بؤضوونى 

سةردةمةكةى خؤى فةلسةفى لةخؤ دةطرَيت كةثَيش 
دةكةوَيت، دةشَيت لةجةنطى مؤدَيرنةدا بةكارى 
بهَينني. جابرى هةندَى شتى كةمى لةبارةى ئةو 
كتَيبة نووسيوة كةتةنها سَى بةشى الثةِرةيةك 

الثةِرةم لةبارةوة نووسيوة.  90دةطرَيتةوة، من 
جابرى تةنها الثةِرةونيوَيكى لةبارةى ئيخوان سةفا 

ئةمانة عريفانى و هرمسني و  نووسيوة و ثَيى واية
الثةِرةم لةبارةوة نووسيون  125دوذمنى ئةقَلن، من 

كةشوَينى ئةقآلنى ئيخوان سةفام طةِراندؤتةوة، 

ئةمة تةنها وةآلمدانةوة نيية، بةَلكو طةِراندنةوة و 
لةبةرضاوطرتنى شوَين و ثايةى ئةوانة و هةروةها 

 بنياتنانةوةيةكى تازةشة.
م لَيبكةيت: بؤضى ارى ئةوةئةطةر ثرسي

كةسَيكى تر نا، ئةوا دةَلَيم لةبةرئةوةى  ءجابرى
وتا ئَيستاش ئةو  –جابرى ِرؤَلَيكى طةورةى بينى 

لة ثَيكهَينانى ئةقَلى دةستةبذَيرى  –ِرؤَلة دةبينَيت 
عةرةبيى ِرؤشنبري. ثاشان وةآلمدانةوةى ثِرؤذةكةى 
جابرى، بريتيية لةملمالنَييةك لةثَيناوى 

دنى ِروانينَيكى نوآ بؤ دةستةبذَيرى ثَيشكةشكر
عةرةبى، سا ئةو ِروانينة نوَيية لةخوَيندنةوةى بؤ 
كةلةثوردا بَيت ياخود بؤ تازةطةرى )مؤدَيرنة(، 
هةروةها يةكَى لةو خاَلة بنضينةييانةى كةمن و ئةو 
لةيةكرت جيادةكاتةوة بةضةشنَيك لةفةندةمينتاليزم 

اَلة داوا كؤتايى هات. جابرى بؤماوةى ثانزة س
دةكات وشةى ))عةملانييةت(( لةفةرهةنطى فيكرى 
هاوضةرخى عةرةبيدا نةهَيَلرَيت و بةكارنةهَينرَيت، 
كةضى من باوةِرم واية عةملانييةت، لةدياريكردنى 
هةَلوَيستى ِرؤشنبريى عةرةبيدا لةبةرامبةر كَيشة 

 ِراستةقينةكانى، مةسةلةيةكى يةكالكةرةوةية.
 
 
 

 سةرضاوة: 
وثَيكةوتنة لةِرؤذنامةى )النهار(ى بةيروتى ئةم ضا

بآلوكراوةتةوة و )سليمان بةختى(  9/6/2005و  8لة 
 ئةجنامى داوة.
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 واقيعَيك لةبةرامبةر واقيعي جيهاندا
 
 

 -فتوطؤيةكي بآلونةكراوة لةطةَل هؤشةنطي طوَلشرييداط-
  لةفارسييةوة: حمةمةد كةريملةفارسييةوة: حمةمةد كةريم

 
 
 

هؤشةنطي طوَلشريي لةكةسة ديارةكاني نةوةي 
دووةمي ضريؤكي هاوضةرخي ئَيرانييةو يةكَيكة لةةو  
ئةديبانةةةةي لةةةة  ضةةةةن  دةيةيةةةةي دواييةةة ا  ؤر ةةةري   

ي خوَلقانةةةةة ووة كةةةةةة لةسةةةةةا ني كؤ ةةةةةايي مشةةةةة ومِر
 ةمةني ا، وةكو كةسَيكي سياسي دةركةو بوو ئةمةة  
ببووة رَيطرَيك لةبةردة  رةخنةو شيكردنةوةي ج ي 
بةرهةمةكانيةةةة ا، وَيةةةةةِراي ئةةةةةوة  طوَلشةةةةةريي لةةةةةةو   
نووسةرة دةطمةنة هاوضةةرخانة بةوو كةة لةةدةرةوةي     
ئَيران  واني روخساري كةسةَيكي شايسة ة بةؤ خةؤي     

سةةب بكةةاة، بةةةهؤي ئةمةةةوة ضةةةن  بةرهةةةمَيكي بةةؤ   رة
 مانةةة  ينةة ووةكاني جيوةةان وةرطَيةةردران، طوَلشةةريي  
يةكَيكةةة لةكاريطةةةر ري  ضريؤكنووسةةاني ئَيةةران كةةة     
لةطةةةةةَة بةرهةمةةةةةكاني سةةةةةرة اي ا لةطةةةةةَة ئةةةةةدةبي   
رياليسةةةؤ رؤرطةةةاري خؤيةةة ا كةو ةةةة جةنطةةةةوةو بةةةة  

نةةي  و ارة طرنطةكةي )سي ساَة رؤماننووسني( رةخ
لةكارنامةي ضريؤكنووسيين ئَيران طرة  ا ئةوكا ةو 
لةوة بةدواوة وةكو كةسَيك كةضريؤك بةئاوَينةيةك بؤ 

 ةماشةةاكردني خةةؤي لةةةيوةنةة يي لةطةةةَة كةسةةاني    
ديةةةةةة ا دة انةةةةةةي، لةطةةةةةةةَة بةرهةمةةةةةةة رياليسةةةةةة يية     

 مامناوةنييةكان ا كةو ة جةنطةوة. 
لةةةةةةةةةةو نَيوانةةةةةةةةةةدا رةخنةةةةةةةةةةكاني طوَلشةةةةةةةةةريي 

ني وةكةةةو مةةةةةودي دةوَلةةةةة ئابةةةادي    لةنووسةةةةرا
ئةةةةةةةةد مةةةةةةةودو سةةةةةيميين دانشةةةةةوةر و رة اي  
بةراهةني لةو رةخنانة بوون كة ؤر ري  مشة ومِريان  
لَيكةو ؤ ةوة، جطةلةوة  طوَلشريي بةِرابةةريكردني  
 جنةةةرية ئةدةبييةةةة هاوضةةةةرخةكان، ئامةةةادةبوونَيكي    
واي بةجَيوَيشةةةة كةةةة ابيلي نكةةةؤَلي لَيكةةةردن نييةةةةو    

 وانرَيةةة  ؤر لةضريؤكنووسةةاني نةةةوةي سةةَييةمي   دة
ئَيةةةران بةةةةةةيِرةو كةةةةراني ئةةةةو لة ةَلةةةة  بةةة رَي ، ئةةةة  
ئامادةطييةةةةةةةةي طوَلشةةةةةةةريي نووسةةةةةةةةرَيكي وايةةةةةةةان   
لَي روسةةةةة كةةةةرد كةةةةة كةةةةةمؤ بةةةةوارو دةر ةةةةةة بةةةةؤ       
نووسةةةراني  ةةر بوَيَلَي ةةةوة كةِرةخنةةة لةبةرهةمةةةكاني 

رةوة بطرن  بةرهةمةكاني شيبكةنةوة. ئةمةي لةةخوا 
دَيةةة طو وطؤيةةةكي بكونةةةكراوةي طوَلشةةريي نةةةمرة     
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كةكاسَي ةكةي يةكَيك لةهاوِرَييامن ماوةيةك لةمةوبةر 
لةناو ك َيبخانةكةية ا دؤ يبوويةةوة، بةة   سةةبارةة     
بةناوةِرؤكةكةةةي هي ةةي لةةةبري نةةةمابوو. واديةةارة ئةةة    
طو وطؤيةةةةةة هةةةةةي سةةةةةا ني دواي شؤِرشةةةةةي ئَيرانةةةةةة   

نةةةة كاراني ككسةةةةي  كةةةةة دووكةةةةة  لةخويَ  1979""
            ضريؤكنووسةةةةةةةةةةةةةيين هؤشةةةةةةةةةةةةةةنطي طوَلشةةةةةةةةةةةةةريي  
لةئةسةةوةهان لةطةةةَليان سةةا داوة كةبةداخةةةوة نةةاوي    
ئةةةةةةو دوو كةسةةةةةة روون نييةةةةةة، ئةةةةةةو دؤسةةةةة انة     
كةطوَييان لةكاسَي ةكة طةرة نةةيان واني دةنطةي ئةةو     

 دوو كةسة بناسنةوة. 
 

*ئةةةب ل جةهانيَاداةةة  رةةة  ئيةةااة ئا ةة   ةةااة   
  ئةب ل جةطةلد و قاعة  جةطةلد ياييةتة .. هتةة  ثةيو َةي
  ااة   
مةة  باوةِرموايةةة ئةةةدةا نةةا وانَي وةكةةو خةةؤي    -

 وا يع عةكس بكا ةوة كةوا ة رياليز ... 
* بةةوو   هةةةَي   طوج  ةةةر ئةطةةة  جةر تيياةةةو     
ب يةةةتبادباةر  ييةةةةرة ء   جةةةيَ ثةةة ث  جادة  ادتةةةةو     

 ية   يةا ة َةيو     يية  تي  ل ادني ئةب ل  ااة   ئةةو ر بو 
 و ب ري ياةريَةو  

باشةةةة  ةنانةةةةة ئةطةةةةر مةةة  وة مةةةي ئةمةةةة    -
ب ةمةةةةوة ديسةةةةان دةطةِرَيينةةةةةوة بةةةةؤ هةةةةةمان خةةةةاَلي  
ةَيشةةوو، ئةةةدةا بري ييةةة لةدروسةة كردني وا ي َيةةك     
لةبةرامبةةةر وا ي ةةي جيوانةة ا، ئَيسةة ا رةنطةةة ب رسةة     
ئةةة  ئةدةبةةة كةةةَلكي ضةةيية كةةةنا وانَي وا يةةع عةةةكس    

ةطةرضةةةي ئاوا يشةةةي ئةوةيةةةةا لةوة مةةة ا  بكا ةةةةوة، ئ
دةبَية بو رَية ئةوة ئةَل ةرنا يظي جيواني وا ي ييةة  
كة بةرامبةر بةو وا ي ة دةوةس َي ةوة، دةخيا ةة رَيةر   
ةرسةةيارةوةو بةوشةةَيوةية ئَيمةةة دة ةةوانني طومةةان لةةةو  

 هةيةو بيطؤِري ، هةربؤية ئةدةا لة وا ي ة بكةي  كة
ا  ةةةرد دةكرَيةةة،   بةةا ي مةسةةةلةكان    سياسةةةة  لةةة 

بة   ئةطةةر وابةري بكةينةةوة كةئةةدةا كةرةسةةيةكي      
خةةاو بةةؤ كؤمةةةَلنا  يةةان بةةؤ دةروونشةةيكار ئامةةادة       
دةكةةاة ئةمةةة وَينةةاكردنَيكي راسةةة نييةةة، لةبنةِرة ةة ا 
شةةةؤ وا نييةةةة، بةةةةكور ي لةبةرئةةةةوةي لةكؤمةةةةَلطاي 
ئَيمةةةةةةةدا كؤمةَلناسةةةةةةَيك نييةةةةةةة يةةةةةةان بةةةةةةؤ  وونةةةةةةة   

دةربةةةةةةةةةارةي طونةةةةةةةةة ةكان  وَيذةرةوةيةةةةةةةةةةك نييةةةةةةةةةة 
 وَيذينةوةيةةةكي كردبَيةةة يةةان دةربةةارةي  ةةكن ضةةني    
لَيكؤَلينةةةةةوةي  هةةةةةبَية، ئةوسةةةةا هةنةةةة َي وابرييةةةةان   
كردؤ ةةوة كةهةةةموو ئةةة  ئةركانةةة كةو ؤ ةةة ئةسةة ؤي  
ضةةةةةةةريؤكنوو   ضريؤكنووسةةةةةةةةكاني  خةةةةةةةةريكي 
ئةجنامةةةة اني ئةةةةة  كةةةةارةن  لةضةةةةريؤكةكانيان ا وردة 

ا ييةةةكان نيشةةان ةدةن بوررواكةةان نيشةةان ةدةن  دَيو
و ه ةة ، بةةة   مةة  بةةاوةِر  وايةةة كةضريؤكنووسةةةكان     
 ةنانةةةةةةة ئةطةةةةةةر وايةةةةة ابنَيني لةنيشةةةةةان اني ئةةةةةة     
مةسةالنةشةةة ا سةةةةركةو ووب  )كة ةةةةة سةةةةركةو وو 
نةةاب ( ديسةةان خةةاَلي سةةةرةكي ئةوةيةةة كةةة   شةة َيك     
خراوة ةةةة سةةةةر جيوةةةانا هي ةةةي نةخراوة ةةةة سةةةةر،     

خا ةة سةةر جيوةان، يةان     لةكا َيك ا كةئةدةا شَؤ دة
دةبَية بيخا ةسةري، ئةو ش ةي كةبؤشاييةكةي بةر 
لةخوَلقان ني ئةو بةرهةمة ئةدةبيية ديار نيية، بةة    

 دوايي ئاشكرادةبَية كةش َيك  يادكراوة. 
*ئةةةةو و قاعةةةةر رةةةة وووَتائب و   و تةةةة و قاعةةة د  
جة ة  مبةةة  هانيَةةة  يةةيع و قاعةة د جة ة  مبةةة  و قاعةةة      

 قاعاداة  ثةجنة خسةت ة يةة  رةيو َةويد ة  ئييةي      ه    و
 ب  ادت َتادا  خبةي ة ية    ئةو ر ثاد   طةين 

هةةةةةةةةر كةسةةةةةةةَي روانينَيكةةةةةةةي واي هةةةةةةةةبَية،  -
بةناضةةةاري  ةةةةواوي رؤشةةةنبرييي   يكةةةري بةةةؤ ئةةةةو    
كؤمةَلطايةةةةةةةةةةي خؤشةةةةةةةةةي ةوَية هةةةةةةةةةةبَية  ئةةةةةةةةةةو  
ناِرة اييانةةةةةي لةةةةةوا ي ي هةيةةةةة، ئةمانةةةةة هةةةةةمووي    

  ةدا ةوة.لةكارةكةي ا رةنط
 *ت  ءييتئ هةيت  ةريو  ةَايع ب رةر 
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باشةةةة بةبسةةةابكردن بؤئةةةةوةي كة ةمةةةةكاني  -
هةةةةر كةسةةةَي جيةةةاوا ةو هةةةةر كةسةةةَيكي  كَيشةةةةي     

-)برة طمشة ةي راعةي   جياوا ي هةية، بؤ  وونة لة
بةةةةةةةرخي ونبةةةةةةووي شةةةةةةوان( دا دةمويسةةةةةةة ئةةةةةةةوة   
ئاطاداركردنةوة بَية، هاواري ئةوة بَية: كة  ةا سةةر   

هةةةةةةموو شةةةةة َيك وَيةةةةةران بةةةةةووة، رابةةةةةردوو ئَيسةةةةةقان 
ةَيويسةةةةة ييةكاني مرؤمةةةةةي ئةةةةةةمِرؤ دابةةةةةني ناكةةةةةاة،   
ئة موونةةةكاني بيسةةة سةةي سةةاَلي رابةةردووي ئَيمةةة      
لةمةسةةةةةةةةةةةةلة سياسةةةةةةةةةةةيي  كؤمة ية ييةكانةةةةةةةةةةة ا   
لةِرةطوِريشةةةةةوة هةَلةةةةةبوون، ئةجنامةةةةةكان  ةةةةةةمناك    
بةةةوون، ئةةةةو وة مانةةةة ئةةةةمِرؤ نةةةا وان  وة   بةةة  بةةةؤ    

ئَيمةةةة، بةهةةةةرباَة دةمويسةةةة ئةةةة   ةَيويسةةة ييةكاني 
كؤمةَلةيةةةةة لة ةةةةةك خةياَلةةةة ا، وا ةةةةة ئةةةةةو بةرهةمةةةةةي 
كةةةمرؤم دةيةة اة  وا يةةع دةطةةؤِرَي، بةخوَينةةةر بةة ة      
بؤئةةةوةي  َيبطةةاة لةةة   ةَلة طةيةك ايةةة، يةةان دةبَيةةة 
خةةةةؤي بكةةةةورَي، يةةةةان رابكةةةةاة، يةةةةان طؤشةةةةةطريبَية   
)هةَلبة ةةةة هَيشةةة ا مةةةةعلو  نييةةةة ضةةةي دةكةةةاة وةكةةةو 

ة   ؤنا ةةةةدا طةةةريي خةةةواردووة( سةةةةبارةة   شةةةوان لةةة 
بةةةوةي كةةةكارَي بكةةاة كةةارَيكي  ةةر بَيةةة، بةِراسةةؤ     
مةسةلةكة ئةمةية، وا ة لة  شةوَينةدا ئةةو ئاماجنةةي    
مة  بةشةةوَينييةوة بةةوو  ئةةةوة بةةوو بةةةو دابِرينةةةي كةةة  
لةوا ي  ا كراوة وا ة بةخس نةسةرو لَي  ِرَي ان، ئةو 

لةةةو طؤشةيةشةةةوة  ئاطادارييةةة بةخوَينةةةر بةة رَي كةةة   
 ةماشةةةةةةاي جيوةةةةةةاني ئَيمةةةةةةة بكةةةةةةاة، نةةةةةةةك  ةةةةةةةنوا 

 لةطؤشةنيطاي خؤيةوة. 
* ةهةةةةة  يلد هةةةةاي َوويةةةةة رد َةةةةيتو َ د و قاةةةة   
  وويادتةو   و تةة و قاة   ةةو َةادو ية   وويةادتةو  رةة       
جةةةب   و ر ءين اةةة  هةيةةةو ب طةةوء  رد   ةةوَاة يةرةةةو 

بوو و و قا  َتادا  هادطة َااةة  هةما ةة جةهوج ةب يةةو    
هةةة  َوويةةة رد  ةة  ئةةةو ر َةةتد   وويةةادت ب  ادةةت  يدةة  
 ةةةةء يي  ادطة بيةةةة  طةةةوء    اةةةيو  جةةةةرتاد   و ا ةةةة  

ئة ر  ئةب ل(ب  ئةو  ب خويد مةو : "من رةيت د   - ب ايو
  ي ةط  وي ( ب خويد مةو  جةثي يس  ء ميَ    ي ةطو وي (ب  
             َيهوج ادمةةةةةةو   جةثي يسةةةةة   ةجل رةةةةةة  ب هوج ادمةةةةةةو " 
و تةةة َيرئيدةةت جةيةةة   ة هةمةةةريَ   ةةةجل ة ثي يسةة  ئةةةو  
يةةة ب مة ب ويةةت  ائيدتةةةو   ب رةةئرد ثي يسةة   ةةةجل ة   

 ب ويت  ائيدت.
واديةةةةارة دةطةينةةةةة ئةةةةةو ئةجنامةةةةة شةةةةياوةي   -

كةئةمةةة هةةيي ةةيوةن ييةةةكي بةةةو وا ي ةةةوة نييةةة كةةة  
لةةةةة ةماني بةلزاكةةةة ا هةةةةةبووة. لةكا َيكةةةة ا وانييةةةةة،    

َيك هةية لةنَيوان  ةاك  ئةةو كؤمةَلطةيةةي    دانوس ان ن
 ياي ا دةري،  ةنوا جياوا يي ئةوةيةة كةمةسةةلةكان   

)نةةةاوةوة( بينةةةراون نةةةةك لةةةة)دةرةوة( بةةةؤ  وونةةةة   لةةةة
كةسةةةةَيك كةئةةةةةهلي  انسةةةة ة ئةةةةةو كةسةةةةة لةةةةةدةرةوة  
شةة ةكان دةبةةييَن، هةربؤيةةة دةَلةةَيني وا ي ةةي ئةةةدةا      
 بة ةةةةةةد خةةةةةودي وا يةةةةةع بايةخةةةةة ارة، وا ةةةةةة وانييةةةةةة 
كةةاريسةةي بةةةلزاك هةةيي ةةيوةن ييةةةكي بةةة ةاريسةةي  
وا ي ةةةةةةوة نييةةةةةة، لةبةرئةةةةةةوةي ضةةةةةةن  رةطةةةةةة َيكي  
-لَيوةرطر ةةووة، بةةؤ  وونةةة لةةةك َي  )رةةوم ة ةةةارك

دَيةةةةةري ةةةةةةارك( لةةةةةةةةراوَيزي ك َيبةكةةةةةةدا وةرطَيةةةةةِر    
بةةةةةةةةةةةةةيِرةوي لةك َيبةكةةةةةةةةةةة يةةةةةةةةةةان بةةةةةةةةةةةةةيِرةوي  
 لةِرةخنةةةطرَيك، ياداشةة َيكي نووسةةيوة كةئةةة  ةاركةةة   
بةو شةَيوةيةي كةة "سة ان اة" باسةي دةكةاة لةة كن       
شار نييةو  وونةي نيية، وةك ئةوةي بيةوَية بَلَية 

لةِراس ي ا دة ةوانني   ،ئة  ةاركة مةعلو  نيية لةكوَيية
خؤي ةاركةكةي دروسة كردووة،  -س ان اة–بَلَيني 

بة   سادةيي مةسةلةكة ئةوةية كة س ان اة ها ووة 
نةي ديوية ي  بةةَيي ةَيكوا ةي لة ةواوي ئةو ةاركا

ضةةةةةةةةريؤكةكةي  رة  ةةةةةةةةاري كارةك ةةةةةةةةةرةكاني و...   
ةاركَيكي دروس كردووة كةضةن  ش َيكي بة ةر  لةو 
ةاركانةةةةةةةي لةوا ي ةةةةةة ا هةةةةةةةن وةرطر ةةةةةةووة، بةةةةةةة    

 ةاركةكةي ئة  هيي يةكَيك لةو ةاركانة نيية. 
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دةبةةةَي ئاطامةةةان لةةةةوةبَية كةمةبةسةةةة لةةةةوا يع  
يةةةة، رةنطةةةة يةةةةكَيك ب وانَيةةةة    وَينةةةةطر ين وا يةةةع ني 

 ؤربةةةا  كؤ نةةةةكاني كؤمةَلطةكةةةةي نيشةةةان بةةة اة،   
 ؤربةةةا  خَيةةةزان نيشةةةان بةةة اة، ريةةةاني جو يةةةارَي     
 ؤربةةا  نيشةةانب اة، بةةة   ئاشةةكرانيية ئةةةو كةسةةة   
 ةةةةةوانيبَيؤ وا يةةةةةع عةةةةةةكس بكا ةةةةةةوة. دة ةةةةةوانني      
بةكامَيرايةةةةةةكي ميةةةةة يؤيي هةةةةةةموو وا يةةةةةع عةةةةةةكس  

ة كةةةةةةب وانَي ئةةةةةةوة  بكةينةةةةةةوة. مةسةةةةةةلةكة ئةوةيةةةةة 
دةس نيشان بكاة كةئةةو هَيزانةةي لةةناو كؤمةةَلطادا     
سةرضةةةاوةي كاريطةةةةريني كامانةةةةن  ئةةةةو هَيزانةةةة   
كةةةةِرووةو مةةةةرط  كامانةةةةن، ئةةةةوة  نةةةةك بةةةةهاة    
هةةةةاوارو ئةةةةةو شةةةة انة بَيةةةةة  لةسةةةةةر بنةةةةةماي ئةةةةةو   
ك َيبانةةةي خوَين ووية ييةةةوة ضةةةن  كةسةةَيك بكةةاة     

 ةر بوونيان نةبَية. بةِرةمز كةئةسَلةن رةنطة ه
*تةة    هةة    و قاعةة د هةج ة  ةةؤيدئر   ةة   ووَةةة    

 ةةخوب  مةن ية ء َ     - ة ر    ةخة  من في  ة َاسةت  
َةةا ( ئييةةي  ةةة و ر تةة  ثادويسةةتااةرة   ةةوَاة هةج بةةؤ  بَ  
و قاةة  ب  ادةةت  ةةةثاد  ثادويسةةتااةة ئةجنيمبةةة يدتَ جةةةو   

  رئبوو و  ة رةب  ت  تةَني ئيميذ و    تويدؤيدا  تييبةت
 ئةيل ةع مةيةجةيةر  تئ جة ة رةرةب  َااة. 

دةربارةي بةشةي يةكةة ، كةة بةِراسةؤ كور ةة      -
ضريؤك ضييةا نةاكرَي بةشةَيوةيةكي سةةنَينراوو بةَي     
ئةمالو ئةوال  سة بكرَية، ضةونكة  ؤر  ورسةة، بةة      
دة ةةةةوانني بَلةةةةَيني ئةةةةةو شةةةة انة ضةةةةني كةها نةةةةة نةةةةاو    

بؤ  وونة كا َيك ئَيمة ضريؤكةوة ئي ي ضريؤك نيية، 
 ائةةة مووني موةاسةةا ان لةبةردةسةة  ا بَيةةة، دواي   
ئةةةو ئةطةةةر كةسةةَيك طةةوَي بةئة موونةةةكاني موةاسةةان 
نةةةداة  بةشةةَيوةيةك ضةةريؤك بنووسةةَية كةةة لةةةخوار    

ي ئةةو  ةَيوةرةكاني موةاسانةوة بَية، كةوا ة  ضةريؤك 
كةسة الوا ة، مةسةةلةي كور ةة ضةريؤك بةةالي منةةوة      
ئةوةية كةئَيمةة وردة وردة هةنة َي كور ةة ضةريؤكمان     

نووسةةيوةو هةنةة َي كارمةةان كةةردووة كةةةدةكرَية الي   
ضريؤكنووساني خؤرئاوا  وونةي  ؤر باشؤ لةوةي 
ئَيمةةة هةةةبَية. كةوا ةةة واديةةارة دةبَيةةة ئَيمةةة جةةؤري     

نينةة ئةاراوة، بةة   شة َيكي وا     ضريؤكَيكي ئَيراني بوَي
وجةةودي نييةةة، لةةةهيي جَيطايةةةكي دنيةةادا جةةؤرَيكي     
 ايبةةة ي ضةةريؤك نييةةة كة ايبةةةة بَيةةة بةجَيطايةةةكي   
 ايبة ةةةوة. لةبةرئةةةوةي ضةةريؤك ضةةةن  خاسةةية َيكي  
جيوةاني هةيةةة، هةَلبة ةةة بةةةِرةن   رووي ناوضةةةيي   
رووداوي ناوضةيي  مةسةةلةي ناوضةةيي  عةادةة     

ناوضةةةةةةةييةوة، دةنةةةةةةا شةةةةةةَيوةو  ؤرمةةةةةةة   ة اليةةةةةة ي 
سةةةرةكييةكةي بة ةةةواوي جيوانييةةة. وةكةةو سةةينةما  
وايةة وةكةةو مؤسةيقا وايةةة، ئةةو ةَيوةرانةةةي كةة بةةةالي     
منةوة لةكور ة ضريؤك ا لةئاراداية ئةوةية كةهةردوو 

ضةيخؤ  لةبةرضةاو بطةر ، مة  بينةاي      -لقي موةاسةان 
 ة ةةةوي موةاسةةامن  بوَلةةةو دةمةةةوَي ئةةةو بينةةا ة ةةةوة   
بةشَيوةيةكي ناديار لةةناو ضةريؤكةكا  ا بوَيَلمةةوة،    
بة   بةِرووكة   ةسةليمي ئةةو بينايةة نةاة. لةسةةر      
ئةو بينايةي كةِرةن   بؤيةكي كاَلي هةية كارةكةاني  
خؤ  ئةجنا  دةدة . ئةمة لةِرووي شةَيوا ةوةية، وا ةة   
كا َيك ضةريؤكةكة دةخوَيني ةةوة هةة  هةسةة بكةةية      

و هةةةة  هةسةةةؤ ةَينةكةةةةية.   كةةةة يةةةةك بينةةةاي هةيةةةة  
نا واني بَلَيية بةَي بينايةة، وا ةة ةَيكوا ةيةة لةةو دوو      
بينايةي كةومت، بة   مةسةلةي دووة  كةئامارةة بؤ 
كةةةةةرد، لةضةةةةةريؤكي )بةةةةةةخودا مةةةةة  سةةةةةؤ اني نةةةةةيب(    
كة وَيذَيكي  ايبة ي رؤشنبرييي هةيةة لةةو سةاَلة ةةِر     
ر ئا ارانةةي ئَيمةة بةسةةرمان بةرد، بِروانةة هةنة َي جةا       

مةةةرؤم دةبَيةةةة وة مةةةي ةَيويسةةة يية كا ييةكانيشةةةي    
ب ا ةةةةوة، بةةةؤ  وونةةةة ةَيويسةةة يية دووسةةةاَلةو سةةةَي    
سةةةةاَلةو ةَيةةةةن  سةةةةاَلةو شةةةةة  سةةةةاَلةكان، لةةةةةِرووي   
 ةةةكنيك   وانةةاي ضريؤكنووسةةينةوة ةَيموايةةة كةئةةةو 
ضةةةريؤكة يةكَيكةةةة لة ةةةةكنيكؤي  ضةةةريؤكةكامن. دوو    
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سةةةر كةسةةي  ةةري  لةضريؤكنووسةةاني هاوضةةةر   لة 
ئةةةة  مةسةةةةلةية ضةةةريؤكيان نووسةةةي  سةةةةركةو وو      
نةبوون، بة   هؤي هةَلبذاردني ئة  مةسةلةية بةةالي  
منةةةةوة ئةةةةوةبوو كةةةة لةةةةو كا ةةةةدا كةةةة كةةةا َيكي  ؤر     
خراةي  بوو ضةن  كةسَيك دةيانويسة مةرؤم رسةوا   
بكةن كة  ةواوي وجوديان  رؤشة ووة كةضةي هةةروا    

َل ةخةَلة َين . هاوار دةكةن كةئَيمة وانني  خؤيان هة
بةهةةةرباَة دةشةةَي دةسةةاَلي  ةةر ةةةانزة سةةاَلي  ةةر يةةان   
بيسة ساَلي  ر مةسةلةيةكي وا لةئارادا نةبَية، يان 
هةرئَيس ا كة م  دةمةةوَي ئةة  ضةريؤكة بكوبكةمةةوة     
رؤشنبرياني ئَيمة  ؤريان ئةوةيان نيشان اوة كة بةةو  
شَيوةيةي ضريؤكةكة دةَلَيةة خةران نةني، بةة   باشةة      

بَي ئة  ئاطادارييةة لةةو كا ةةدا ب رايةة، دةبةوو ئةة        دة
 سةةةةية بكرايةةةة، ئةسةةةَلةن مةةةرؤم نةةةا وانَي لةةَيشةةة ا     
ئةوةبزانَي يان ئةوة دياري بكاة، كة  ناوةِرؤكَي،   
بابة َي،   هةَلبذاردنَي بةؤ هةميشةة لةةئارادا دةبَيةة،     
نووسةر هةموو هةوَلَي دةدا كة  ةا ئةةو شة ةي كةاري     

 ةي لةكؤمةَلطةكةي ا هةية، بيكاة  َيكردووة، ئةو ش
بةضةةريؤك  بيخا ةةةِروو بؤئةةةوةي ةاشةةان ب ةةَي ة نةةاو     
ئة موونةةةكاني  ريةةةوة، ئَيسةة ا ئيةة ي يةةان بةِراسةةؤ   
 ةةةةةةةرامؤ  دةكرَيةةةةةةة كة ةةةةةةةمي لَينةةةةةةاخورَي يةةةةةةان  
دةمَينَي ةةةةةةةوةو كةةةةةةؤن دةبَيةةةةةةة، هةربؤيةةةةةةة دةشةةةةةةَي   
نووسةةةرَيك دواي سةةي سةةاَة، ةةةةجنا سةةاَة، سةدسةةاَة 

ةرامؤ  بكرَيةةةة  هةةةيي مايةةةةي  ةةةة    بة ةةةةواويي  ةةة 
خةةواردن نييةةة. مةسةةةلةكة ئةوةيةةة كةةة ئةةةو نووسةةةرة  
لةسةردةمي خؤي ا هةَلوَيسة  كاردانةوةي نةةبووة،  
كا َيك هةية كةخةَلكي دةض  يةخةي يةكَيك دةطرن  
دةكَيشةةة  بةبناطوَييةةة او جةةةوَيين ةَيةةة ةدةن  ةنانةةةةة  
دةشةةَي ئةةةو كةسةةة سةةةربِرن، بةةة   كا َيةةك نووسةةةر       

ةيةةةةوَية ئةةةةو  ةةةووِرةيي  هةَل ةةةوونة نيشةةةانب اة،   د
هةةةة ي ئةةةةوةي نييةةةة دروشةةةب بةر بكا ةةةةوةو بيكةةةاة   

بةةةةها وهاوار، دة ةةةوانَي وةكةةةو بابةةةة َي ئةةةةو ضةةةريؤكة 
خبا ةةةةةةِروو، ئةوسةةةةةا ئةطةةةةةةر الوا بةةةةةوو  ةةةةةةرامؤ      
           دةكرَيةةةةةة  ئةطةةةةةةر بةةةةةةهَيزي  بةةةةةوو ضةةةةةريؤكةكةي  

نانةةةةة دةبَي ةةةة  وونةيةةةةك بةةةؤ ئةةةةو مةسةةةةلةية كة ة 
دةكةةةةةةةةةرَي  سةةةةةةةةةة ئاسةةةةةةةةةايي  رووكةشةةةةةةةةةةكاني   

 لةضريؤكةكةدا بةيان بكرَية.
*و تة  ة ر ووس ئة ر  ئةو يةة ئةةو  ووب و َةةر    
ري ر تادة رةع  اايو  ة ة ة  ئييي جةهةجومة ه  فاعل  

 ئادمةب  تادليدا  ئيو  ب رئرد   يت  ادت  
نةةةخَيرئ ئةةةوة  ؤر خؤةةرسةة يية ئةطةةةر بَلةةَيني  -

ري  َي ةكةن بكاة بةضريؤك( بةؤ  وونةة   )ئةوانةي كا
واي ابيَن كةم  لةكَيشةيةكي  ايبةة ي ناِرةبةةة ة    
ةاشان بيكة  بةها وهاوار، راسة وةك ئةوةي مةةالي  
مةشةةةوور وايةةةة كةةةةدةر ي دةكةةةرد بةةةةطياني خؤيةةة ا،   
ئةطةةةةةر ضةةةةريؤكنوو  وابَيةةةةة نةةةةةي وانيووة كَيشةةةةة    
 ايبة ييةةةةكاني خةةةؤي بكةةةاة بةطشةةةؤ يةةةان كَيشةةةة    

يةكان لةبَيذنطي  ايبة ي خؤي ب اة  دووبارة طش ي
 بيخا ةوة ئاسؤ طشؤ. 

* ةةيج ابووو  يةةةراد  جة يَةةؤين  ةةة رةريَ  تةة     
رةةةب تو ل جادةةئ ب  و رةةو  ووَةةة  اناد مةةةو   ةةة ر        

 وورةَووَةةةر  ةةاي مةةن( رةةة    - عئويةة   ةةاي مةةن 
 ةةةو بر رةةيوَ يةةة ب م  تادة يةةة  و تةةة ئةةةو و قاعةةةر    

ب تةةو َ د جة ة  مبةةة هانيَ  و قاعةةة    رة ييةة  ب رةةةين  
ه َاي مييع  ة ت د.  ةآلو جة ووور خويد ة  و   يو  ومو يةة  
 ي وب خةرةةة طةة  و و . مةةن ثادمو َااةةة خويد ةةة  َ  ئةةةمئو    
و رو خويد ة  َ  ثادة   يةيلد  ةة  جةئادسةتي  ةن  ئييةي ئةةو        
ط  و َةةةة جة ةةةة ر  هيو ةةةة خ  ئادمةةةةب    ةتييبةةةةت      

    ة  يو ب رةورد جة ة رةريَ  ت ب
ئا ةةةري ئ ئةمةةة خةةاَلَيكي  ؤر طرنطةةة، بِروانةةة     -

ئةو كَيشةيةي كة لة)بووكةة شووشةةي ضةيين مة (دا     
بِريةةارة خبرَي ةةةِروو، لةةةو  ةمانةةةدا بةةةهيي هؤيةكةةةوة   
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ناطا ة طوَيي خوَينةر، بة   ئَيس ا هةمان مة وو  كةة  
)بووكةةة شووشةةةي ضةةيين مةة ( دةيةةةوَية بيطةيةةةنَي    

ني بةةةةطوَيي هةةةةمووان دةطةةةاة، كةوا ةةةة    ؤر بةئاسةةةا
واديارة بةةهاي ئةةو ضةريؤكة ئةةمِرؤ كةةمؤة، بةارَيكي       
كةةةةمؤ هةَلةةة ةطرَي. وا ةةةة ةَيشةةةان بةةةارَيكي هةةةةواَلي     
هةةةةبووة كةئَيسةةة ا ئةةةةة  بةةةارة هةواَلييةةةةي كةةةةةمؤةو     
دةكرَي ئةوة لةنووسينةكاني  ةردا  ؤر دةوَلةمةنة  ر   

ةدا دةسةةةةة بكةوَية. كةوا ةةةةةة ئةةةةةةو كَيشةةةةةةيةي لَيةةةةةر  
دةخرَي ةةةِروو ئةةةة   وونةيةةةة   وونةيةةةةكي باشةةةة  
بةةةؤي ئةوةيةةةةة  ةةةةةكنيك بنةةةةةماو بنا ةيةةةةة، شةةةةَيوا ي  
خسةةةة نةِرووة، هةَلبة ةةةةة ئةةةةة  مة وومةةةةة ئةةةةةوة نييةةةةة  
كةةةدةكرَي شةةؤ بةةَي بةةةها بةةة  ةةةكنيكي بةةا  وةكةةو     
كةةارَيكي بةةا  خبرَي ةةةِروو، ضةةونكة شةةؤ وائةسةةَلةن   

كةةةدةكرا كةةاري كةةردة نييةةة، بةةةَلكو مةسةةةلة ئةوةيةةة     
ئَيمةةة هةةةمان بابةةةة بة ةةةكنيكَيكي خراةةةي ئابِروبةةةر   
خبةينةةةةِروو ئةوسةةةا  ةةةةنوا بةةةارَيكي هةةةةواَلي دةبةةةوو.  
لةكا َيك ا كةضريؤكي )بووكةة شووشةةي ضةيين مة (     
ئَيس ا باري هةواَلي لةدةس  اوةو هَيش ا بايةخيشي 
هةيةةةة. ضةةةؤنا لةبةرئةةةةوةي ئَيمةةةة دةضةةةينة باَلةةةة ي    

سةةةاَلةوةو دةضةةةينة  ةةةاَل   منةةة اَلَيكي ةَيةةةن  شةةةة   
ئةوةوةو لةِرَيطةي يارييةكي  ؤر سةادةي من ا نةةوة   
كةةة بةبووكةةة شووشةةةو دةنكةةة شةةقار ةكاني دةيكةةاة  
هةموو كارةسا ةكة دروسة دةكةينةوة بةبَي ئةةوةي  
ئةو بزانَيةة  ك ةةكة سةةر اَلي يارييةكةةي خؤيةة ي      
كةهةسةةةة دةكةةةاة بةةةاوكي لةناوضةةةووة، وةك ئةةةةوةي  

كوكةةةةراوةوة هةواَلةكةةةةة دةطةيةةةةةنني، ئَيمةةةةة بةةةةةهؤي ب
هةَلبة ةةةةة ئةةةةة  ضةةةةريؤكة كةةةةا َي بكوبةةةةؤوة، رةواجةةةةي  
 يةةا ري هةةةبوو، رةواجةةي هةةةواَلي  يةةا ر بةةوو، بةةة      
ئَيس ا رةنطة رةواجةي هونةةريي  يةا ر بَيةة، ضةونكة      
ضريؤكةكة نةيويس ووة  ةنوا كارةساة بةا  بكةاة،   

ين بةَلكو ويس ووية ي كارةسا ةكة ببا ة  و يي  ةي

نةوةي داها ووشةةوة بؤئةةوةي بةزان  ضةي بةمنة اَلَي      
 كراوةو دةكرَي  لةداها ووش ا دةكرَي. 

*ئةةةو رةيةةيَةر  ةةة رةريَ  ت يةةيع خويد ةةة  و    
ثاداةةيع و  ةةوو رةةةت  ء    ييةةةك  ةةةري  ريَ  َوويةةة  َ     
  مةةةةةيَ  َةةةةةويد  فة  َسةةةةة  ب ب يةةةةةتَ ء   يةةةةةووب 

 ييةخةةر   جةتةر ااةريَ  ئةو ع ب  ا ات.     ووَة ئةةو 
 ةَتت ب و  جة و ميَ   َيء ب  ئاحتاجيل(ب  ييع َادو ءر 
م َوج ط  ئييي تةَني  يلرئبَ  تةةر اا د  ةيةة   ئةةو ر    
يةراد  َتاد    وويادت و  آلويبايتةو   ئةطة  ئةمةة َااةة   

 ئةو راد ةيةر رة ة ة تة    ب ريو ريمةية  
مةةة  ةَيموايةةةة ئةةةة  ضريؤكنووسةةةةي كةئَيسةةة ا   -

انيشةةةةةةة ووة هةةةةةةةةموو دةسةةةةةةة كةو ةكاني  لَيةةةةةةةرةدا د
بةشةةةةةةةةريةة لةةةةةةةةبواري ضريؤكنووسةةةةةةةني  رؤمةةةةةةةان  
نووسةةةةةةةين ا لةبةردةسةةةةةةة ي ايةو دةبَيةةةةةةةة سةةةةةةةوود    
لةهةموويان وةربطرَي  هؤشياريي سةبارةة بة هةةر  
كاميةةةةةان مةةةةةاب خؤيةةةةةة ي. باشةةةةةة كةسةةةةةَيك ئةطةةةةةةر    
 انيارييةةةةةةةةكي وا بةةةةةةةةر راواني لةبةردةسةةةةةةةة  ابَية   

مةةةةان نووسةةةةني  دة وانَيةةةةة ببَيةةةةة بةمامؤسةةةة اي رؤ 
دةر  بَلَي ةةةةوة، بةةةة   ئةةةةو مةسةةةةلةيةي كةئَيسةةة ا     
 ةرد دةكرَية ئةوةية لةبةرضةي سةوود لةةو  ةكنيكةة     
وةردةطةةةرَي، دةبَيةةةة هؤيةكةةةةي لةةةةخودي كارةكةةةةدا   
بَيةةةةةة، بةةةةةؤ  وونةةةةةة ئةطةةةةةةر بايةةةةةة  بةةةةةة بةةةةةةوردي     
 ؤماركردني ش ةكان دةداة، كَيشةكة ئةوة نييةة كةة   

ان كةا   و اخبانةةو   بةكا  شةَيوا ي رؤمةان نووسةني ية    
كا  س ايل ئة  كارة ئةجنامة ةداة، كَيشةةكة ئةوةيةة    
كةئةو  ةكنيكة بؤ ئةو رؤمانة  ايبة ة طوجنةاو بَيةة،   
وا ة هةر رؤماننووسَي دةبَية لةسةر  وللةةي رؤمةان   
نووسةةةةةةني دابنيشةةةةةةَية  سةةةةةةوود لةهةةةةةةةموو شةةةةةةَؤ  
وةربطةةرَي، ئةمةةة بةشةةَيكة لةِرؤشةةنبرييي مةةرؤم ، بةةؤ      

خي ونبةةةووي شةةةوان(دا كةةةةبَيطومان    وونةةةة لة)بةةةةر 
نووسةرةكةي هة  رؤماني نةوَيي خوَين ؤ ةةوةو هةة     



 142 
 

SARDAM  No. 46   2006 
 

ئةةةةو ضةةةريؤكانةي بةشةةةَيوةي مونولةةةؤ  نووسةةةراون،   
ئَيسةة ا سةةةرجني وةسةةوكردني شةة ةكان بةة ةي  لةةة       
رؤمانةدا، شوانةكة لةجَيطايةكي رؤمانةكةدا دةضَي ة 
مةةاَلي  ةنياييةةةوة، ماَلةكةةة شةةؤ  َي انييةةة، شةةوَيين     

اَلي شةة ةكان ديةةارة، بةشةةَيوةيةكي ورد وةسةةويان بةةة 
دةكةةةاة   ةنانةةةةة  ةةةةةو ؤ ي سةةةةرمَيزةكة  بةةةا  
دةكةةةةةاة، ئاشةةةةةكراية بؤضةةةةةي ئةةةةةة  كةةةةةارة دةكةةةةةاة،   
هةرضةةةن ة  يةةا ر وةسةة  بكةةاة هةَلبة ةةة هةةة ا ئةةةو     
شةةةةةةوَينةي كةخوَينةةةةةةةر مانةةةةةة وو نةةةةةةةبَية،  يةةةةةةا ر    
لةكارةسةةةةا ةكة بةةةةةاَلي دةبَيةةةةةة.  وونةيةةةةةةكي  ةةةةةر  

ةكؤ ايي ك ةةَي  )كريسةة ني  و كيةة (دا دةهَينمةةةوة، لةة
كارةك ةرةكةةةةة جطةرةكةةةةةي دةسةةةة َيؤ، لةكا َيكةةةة ا    
كةاليةةةةةني ةةيوةن يةةةة ار ئيةةةة ي رؤيشةةةة ووةو ئةةةةةو      

طاَل ةجاِرييةةةك  يةةا ر نةةةبووةو    لةةة  َيةة ةطاة عةشةة  
 ةنوا هؤكارَيك بووة بؤ طةيشنت بة)كريس ني  و كي ( 
بةيةةةكؤي، لةةة  سةةا ةدا  ةةةواوي سةةةرجني دةضةةَي ة      

ر جطةرةكةةةةةةةةي  وةسةةةةةةةوكردني سةةةةةةةوو ووي   سةةةةةةةة
                جطةرةكةةةةةةةةةو وةريةةةةةةةةةين سةةةةةةةةوو ووةكة، كةوا ةةةةةةةةةة   
ئةطةةةةةةةر وةسةةةةةة  لةئارادايةةةةةةة، ئاراسةةةةةة ةكردنةكةي   

 لةخؤي ا خؤي بةشارداوة. 
 
 

 
 سةرضاوة: 

 رؤرنامةي )همشوري( 
22/6/2002  
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 خةَلكساالرىء زهلَيزةكان
 
 

 -طفتوطؤ لةطةأل )مارك ثالتنةر(دا-
 : كارزان حمةمةدلة فارسييةوة

 
 
 

مارك ثالتنةر كؤمةَلةنوسينَيكى فراوانى هةيةة   
نوسةةةةةةةةينةكانى وةةةةةةةةةو كةةةةةةةةة ووسةةةةةةةة ا    ان ةةةةةةةة ة  
سياسةةييةكانى  انكةةؤ  تةةؤري  نيويةةؤرك  ةةوو   ثةة    
تايبةتةةةةةة  ةةةةةة  ةةةةةوار  الةَلك ةةةةةا ر   لةةةةةة  يةنةةةةةة     

راوجةةةةةةةةةةؤر  سياسةةةةةةةةةةى  كؤمة يةتييةةةةةةةةةةةكانى   جؤ
الةَلك ا ر    كؤَلَي ةو . وةةو  يرينةة  وتار كةانى    

 ةةا ر ب  كو  كاتةةةو  كلةةة كوكراو   لؤكةةاَلى  الةَل
ب و  سةرنوسةةةرَي ييةكة  1998كةة الةؤ  لةسةاَلى     

لةوةسةة ؤ ترتةةوو . وةةةو   لَيةةر  ا  َيةة    ة ةةَيكة لةةة   
 نةر ا.تف وتؤ   رامني جةهانبةتلوب لةتةأل ثالت

*ئيَمة ئيَستا لةة اةادؤخي ن آة بة اةةنيباآيى ؤآ      
خؤاة نةةةةةآا  اةةةةادخانيَ نيبةةةةاآيَ    ةةةة  لة ةةةةة    
مةشرؤعييةتيَ   اياا َ ؤاتا  ةلَ ساالدةء لة ةة  نةة    
زهليَةةاخا ؤاتةةا ؤةتةنةةةةارت ؤئةاآ  ئةةةمرن اَ اةةةة  ئةةة    
            اادؤخي ةةةة تاةةةةةة اةةةةدخئؤا  خئايَةةةى   ةلَ سةةةاالدة    

          ة خئت اآةةو ؤئ  ايسةةتةميَ   ايااةة  ايَرءةةاةةةدء  تاةةةة
           لةمةنةةةة اآ  نيف را يةةةةاة ايااةةةة ء نةةةةا   آةةةةةناد اةةةةنَ

 ئان يلفذن ا مبيَنيَتةؤئ 

 ذوار   كاتَيةةةةة  تةةةةةلَي   وةمةةةةة ثرسةةةةةيارَيكى  -
هةلومةرجى  وا  جةنطى سار  لةساَلة  ةراييةكانى 

ار  ب هاتةةةوارا  مةةا وتةةارَيكؤ لةةة تؤ ةة  1990  يةةة   
 الةَلك ا ر ب ا نوسى  وةم ثرسيار م هَينايةثَيش 
كةةةة وايةةةا وَيشةةةة تةي ةةة ووينةتة رؤنةةةا َيكى كةةةورتى     

 تارا  يةةةةكنوَيبوونةةةو   ذيةةةانى الةَلك ةةةا ريى كةةةة  
ى ي ؤتةجآ  ثةسةند  جيهان  يةا وةو يةة كةة وةارام    

                 وا  تةر  لولةةةةةةةةةةةو ر كة ةةةةةةةةةةةةرَيكى وايةةةةةةةةةةةديلؤذ   
كةةةةةةةة  وا   امن .  ةةةةةةةة م جةةةةةةةد   سةةةةةةةةر  ر  هَينَي

 ةو ووانةةةةة هَيةةةةَن  ني ةةةةانة  ر كة ةةةةةرَيكى جةةةةد      
وةةةةو لةتةةةةأل   وانَيةةة  كةةةةوَي  كةةةة  اوايةةةديلؤذ    رن

 كةةةةة لةةةةة الةَلك ةةةةا ريدا سةةةةا    كةةةةا   يةةةةة  يدتا
 . جيهاندا ربوأل كراو 

تةةةةةرود   يدتاتةةةةةةلَيكى    َيطومةةةةةان  كؤمةَلةةةةةة 
 ةةةرفراوان هةيةةة كةةة  ةتةةةواو تى لةتةةةأل كؤمةَلطةةة      

ا   ة ةةةةةَيو يةكى ك ةةةةةا ريدا  وذمةةةةةا  نةةةةةاكؤكالةَل
توندوتيذانةةة ر وو ةةةر وو     نةةةو .  ةةة م وةةةوان  ير  
لةةةةةةو   وورتةةةةةرن كةةةةةة توان ةةةةة ى ثَي كة ةةةةةكر نى   
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ضةةةمكَيكى وةل ةةةرناتيا  الةةاو نى هةرانييةةةتَي   ةةا 
كةةةةةةة  ة ةةةةةةَيو يةكى سةةةةةةةرتاثات  ربةةةةةةوأل  كرَيةةةةةة . 
لةمر وو و   ثَي بينى ما وةو ية كةة تةنانةة  وةتةةر    
ثَي ةةبينى   ركةةةوتنى وايديلؤذييةةةكى نةةو  تةةا وةةةم   
وةندا  ية  ذوار نة َي    يةنى كةم الةَلك ا ريى تا 
ضةةةةنديا   يةةةةي  و ك  نةمايةةةةكى م شانةةةةثَيكراو و  
لةسةةةةةةةةرهةد لةمةيةةةةةةةدانى سياسةةةةةةةةتى جيهانيةةةةةةةدا   

 جيةةاوا  هةرثايةةة ار    َيةة .  ةةة م لةتةةةك وةةةو  ا    
ى لةتةأل  ارو يالى تَير وانينةكان   انَيكى فراواني 

وَي ةةةةةةة ا  الةَلك ةةةةةةةا ريدا    َيةةةةةةة  كةةةةةةةة  ونةةةةةةةة   
 ةرجةسةةةةةةةةةةة ةكة    كةةةةةةةةةةةر  لةةةةةةةةةةةة   سةةةةةةةةةةةة تى  

 و تةيةكطرتوو كانى وةمريكا ا  دي رَي ةو .
لةة  ارءؤانةةخان    ليَ فلَةدئؤان* هةآ ب لة شي ادانء 

ةةةةة ةادؤاةةةادة ئيتي ةةة ء هيَةةةاة ايااةةة  ايَرءةةاةةةةدة   
يى ؤآةؤئةةنةةؤئ   ةلَ ساالدن  لةة   ؤ ةاةةَةت  اةنيباآ  

اةدضةةةةاؤئ خئ رنَةةةةىَ تةةةةف ضةةةةفن ا خئةةنتةةةةةؤئ     
ئااتةآااةليَ  لةاةدامىةد ئة   ةاةَةتةة اةنيباآيى ؤآ  

  ةلَ ساالدنة ا هةنة 
 ر وايةةة ام كةةة  ةةةر   الةَلك ةةا ريى   مةةا لةةةو-

لةمةيةةةةةدانى  ةجيهانيبوونةةةةةدا   ةةةةةةر َيكى لةهةةةةةةد   
ة  روس ة   نةما   ةجيهانيبوون  ؤ ر  تةة   سةيفات  

 ةهَيز كانى مرييى   توا َي ةةو . هةَلبةتةة الؤي ةى    
لةةةذَير كاريطةةةةر  كل ةةورو مَيذوو ةةةداية.  ةةة م وةةةةو    

 ةةهاكانى الةَلك ةا ر     ةا      كةة وا ةنا   الةَلكة  
             كةةةةةةة و ثَييةةةةةةان الؤ ةةةةةةة وةةةةةةةو يان هةيةةةةةةة  مةةةةةةةيلى

                . وةةةةةةةةةةم  َيةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةر ر اكَيش  ير  مةسةةةةةةةةةةلةكة
ييةةةةةةةةة كةةةةةةةةة ر  تةةةةةةةةة  كانى كةةةةةةةةار    ةومانايةةةةةةةةة ن

الةَلك ةةةا ريى  َلنةةةدتريا ر  تةةةة  كانى نةةةاو مةةةري ا   
 ة م  ة َلنياييةو   ةهَيزترينيانةة.  ؤ ونةة    كةر     
 ةةةةوتر  سي ةةةة ةمى الةَلك ةةةةا ريى ليةةةة األ لةهةةةةةر    

تةةةر  يةةةاتر ثاَلنةةةةر   ةةةؤ  ا ينكر نةةةى      سي ةةة ةمَيك 
 وا ا    الؤ طو  رانى.

             يةةة ا  *ئانةةةا تةةةف ييَت انةةةة ةةةةة  ةلَ سةةةاالدن  ل   
لة ةةةة  هةةةةم ؤ شةةةيَ ئ ةةت دنيةةةةةاآ  نيبةةةاآ  ئيَمةةةةخا 

  ةؤنَىةدنَ  ئ
هةةةةموو كل ور كةةةان لةتةةةةأل الةَلك ةةةا ري دا  -

  تةةةو َيا   ةةةة م هَي ةةة ا    ةةةآ  َلةةةَيؤ لةةةة كل ةةةور       
مايةة    جياوا  كاندا كؤمةَلةر  تة َي  هةةن كةة    نةة   
ا ريدا  نةةاكؤكى تَيةةر وانني   ذايةةةتى لةتةةةأل الةَلك ةة  

 ؤ ونةةةة لةمَيةةةذوو  نوَيةةةدا  الؤروةةةاوا تَير وانينَيكةةةى 
 وذمنانةةةةة  لةتةةةةةأل الةَلك ةةةةارييدا هةيةةةةة كةةةةة وةةةةةم  
سي ةة ةمة   ةةة  الةَلك ةةا ريى  ةةؤرذواب نةةاو ر وو .  
لةةةةالؤرواوا نةةةاكؤكى لةتةةةةأل الةَلك ةةةا ريى لي اَلةةةدا   

 ةةةةةوو .  ةةةةةر وام وايةةةةةة   ىهةمي ةةةةةة ثر لةةةةةة واسةةةةة ةنط 
تةر  يةاتر    سي ة ةمَيك   هةةر الةَلك ا ريى لي األ لة 

الةةَل    كةا  تةا  ةةال يارترو وا ا انةةتر  ةذ          لة وا
ر يَلى ر وونةةةةةاكب ان كةةةةةةم  لةةةةةة ةةةةةة م لةهةمانكاتةةةةةدا  

  كاتةو و وين يشةا   ةؤ واسة َيكى نةزم  لةة ثَيةو ر        
كل ورييةةةكان هةيةةة. لةةةمر وو و   مةةا  ةةر وام وانييةةة      
 هةةةموو  ةة َيكى الةَلك ةةا ريى  ةةياو . لةمبار يةةةو  
توكويةن ر َينشةاو سةرمة ةمى منةة كةة لةة  يدتايةةكى        
كل ةةةةوريى  هةةةةةروا  يةةةةدتاكاني  و   سةةةةة ار    ةةةةة 
هةنةةةةةةةةةد  لةكاريطةرييةةةةةةةةةةكان    ر  امةةةةةةةةةةكانى   
الةَلك ةةةةةةا ريى  ؤسةةةةةةةر كؤمةةةةةةةَلطا  مرييةةةةةةى  ير   
ناواسو  و ر   بني  وو.  ة م توكوين الةَلك ا ريى 
و ك  ا ثةرو رانةةةةةةةةةةتريا  ةةةةةةةةةَيوا   وةن ةةةةةةةةة ي ؤ   

يةكان  ا  نةةةةةةةا  ضةةةةةةةونكة  ة ةةةةةةةَيو يةكى  سياسةةةةةةةي
سةةةةةرتاثات  الةةةةةةَلكَيكى  َي ةةةةةومار لةةةةةةالؤ  ترَي .  
توكويةةةةن   يةةةةو   ةةةةةهؤ  هةةةةةمان وةةةةةو كاراييةةةةةو    

وةةركى الةؤ     ةالةَلك ا ريى  ةر  وام  ةهَيز  وو و 
  كة وةم تا هَيند  نيطةرانى الةَلك ا ريى  َي  انيو 

و و سي  ةمة نةةك تةةنها هةمي ةة  ةةوا ا    مَينَي ةة     
ر وا    ةةةةَلكو ر  تةةةة   تةةةا  و ة ةةةةر و تؤتالي ةةةاريى نةةة

 ةةةها ار كانى ثاوةةاو   سي ةة ةمى وة ةةرافةكانى  
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ثَي ةةةةةةوو كةةةةةةة لةتةةةةةةةأل الةَلك ةةةةةةا ريدا   سةةةةةةا َيا  
 كا . طرَي   ويزافة  سةرالؤ   لةالؤ

*خئمةةةؤب خئداةةادئة ئةةةؤ مةتراةةياآة اةة ؤنَ  ةةةة  
لةةةنيباآ  ئيَمةةةخا هةدءئشةةة لةةة  ةلَ سةةاالدن  خئةةةةنَ    
نةةةةةةةيَ  لةؤاآةةةةةة اةةةةةةد راؤان اةةةةة ؤآ  آااةةةةةيفآاليامة 
لةاةدتااةدة نيباآ ا ةة من آةةةة خئةةرب لةة نةةآا     

( لةةةة نف فاةةةبييا اىينرنَةةةى   1990اةةةاةآ  خئنةةةةة  
ذنية تاؤاآ ادئةاآة ةة هةدءئشةنةةن تر ت يدنا ء ت آ ؤتي

( نةةةةةاآاخئة 11من آةةةةةةة ئةمةةةةةةوان لةةةةةة دءؤؤخاؤة  
                اةةةةةةةيَدتامىةدخا اينةةةةةةة   اةةةةةةةيَيةميانَ هةةةةةةةةذادةء  
زنةةةاخا ؤآ  خاآياةةةت اآةؤ اةةةةدئةا َ آةةةادءئؤان ء ةةةةة   

 تةحةم ىل مةزهةايية 
   ةةةآ يةةةةك  ةيةةةةك وةةةةم هةر   ةةةانة  ةةةري ة      -

 كةةم. مةا    كةيا. ما لة ناسةيؤناليزمةو    سة  ثَيد  
ناسيؤنالييزم و ك ضةمكَي  هةذمار   كةةم كةة    ةآ    

مبَينَي ةو . مةا    ةآ    نة َي   لةتةنطة ةريدا كةَلةكة
لةنَيوان  ناسيؤناليزمى تايبةتىب و هةس ى وين يشةا  
 ةةؤ سي ةة ةمى الةَلك ةةا ريى لي اَلةةدا جياكارييةةةك     
 كةةةةم. ثَيشوايةةةة كةةةة  وو ميةةةان  وا ةسةةة ة وون  ةةةة      

ا ريى ليةةة اَةب و  نةةةةك تةةةةنها    سي ةةة ةمى الةَلك ةةة 
هةر   ةةةةةةةكةر نييةةةةةةة   آمةترسةةةةةةيية  ةةةةةةةَلكو تةةةةةةا     
وةندا  يةةةةةةةةةكيش ثَيوي ةةةةةةةة ة. وةتةةةةةةةةةر  ر يار ةةةةةةةةآ   
الةَلك ةةةةةةةا ريى  ة روسةةةةةةة ى كار كةةةةةةةا      ةةةةةةةآ     

 تيان هةند  هةس ى وا ةس ة وونى تايبةتيان وهاو
 ة هاو تياني  و و هةرو ها  ةو و تةو  هةة َي  كةة   

الةةؤ  يةكَيكةةة لةةة ر  تةةة  كانى   تيايةةدا   ذيةةا. وةمةةة  
 ةجيهانيبوونى لي األ لة الةَلك ا ريى لي اَلةدا. تةؤ   
هةَلبةتةةةةةة لةةةةةة الةَلك ةةةةةا ريى لي اَلةةةةةدا ناتوانيةةةةة      
هاو تيةةةةكى تةةةةواو ني ةةة يشانى   سةةة ة ةر كةي      
وةةةةوان  يةةةاتر ثَيوي ةةة يان  ةةةةو  هةيةةةة كةةةة ثا ةنةةةد   
 هاوني ةة يشانانى الؤيةةان  ةةا تةةا الةةةَلكى ناوضةةةكان  

 جيهان.  تر 

تومان لةو  انيية كة ناسيؤنالي  ى  نيةاتنراو  
لةسةةةةةةر نةتةوايةتييةةةةةةكى تايبةةةةةة   هةر   ةةةةةةيةكى 
ر اس ةرينةية  وةتةرضى ثَيوي  ة  َلَيؤ كة ثَيد ضةَي   
لةيةةةكَي  لةةةو  ةةوَينانة  هةر   ةةة  ناسيؤنالي ةة ى   
هةيةةةةة  واتةةةةا لةةةةة يؤتؤسةةةةال يا  ثَي ةةةةوو  هةنوكةةةةة    

 ثوكاو تةو .
هةر   ةة  الةةَل  يةا ت يريةزم        ة م   ر ةار   

ثَيشوايةةةة ت يري ةةة  هةر   ةةةةيةكة  ةةةةر و يا  وون    
  ضَي   لةهةمانكاتدا  ير مةترسيدار .  ةر ا  مةا   
ت يريةةةزم هةر   ةةةةيةكة  ةةةؤ ماو يةةةةكى  رَيذالايةةةةن   
لةتةةةةةةةةةأل وَيشةةةةةةةةة ا ماو تةةةةةةةةةو و سي ةةةةةةةة ةمةكانى    
الةَلك ا ريى لي اَليش ماو يةكى  رَيذالايةن وةو  

دا  ةةةةوو    ةةةةة م وةةةةةو   لةةةةةمر ي ا جيةةةةاوا       لةتةَلةةةة
تةةةور يى  رةةةوار   مةةة نى وةةةو وَيرانكاريةيةةة كةةة      
ذمار يةكى كةةم هَينةد   ةةتوانان  ةهةمان ةَيو   كةة      
   انيةةةةةةة   لةةةةةةةة  وو   يةةةةةةةة  كؤتةةةةةةةايى سةةةةةةةة    
نؤ   هةمدا ذمار يةكى  ير  ر ووال ار   ةرجةس ة 
سياسةةةةةييةكان  ةةةةةة يريى  ة  سةةةةة ى وانار ي ةةةةة ة   

ةكان كةةةةةوذراون.  ة َلنياييةةةةةةو  وةةةةةةوان   وةوروثاييةةةةة
 وونةتةماية    ر رو  يان   ة م ذمار   رور انيةان  
لةتةأل وةو  دا كةم  وو و مر ني يان  ةوةندا  يةك 
كاريطةر نةة وو كةة ذيةانى كؤمةةَلطاكان  ةضة ةنَيكى      
 نةةةةةةةةر  تى  طؤر َيةةةةةةة    ةةةةةةةة م وةةةةةةةةمر ي رةةةةةةةةوار       

ى وَيرانكةرانةةةةةةةة  ت يري ةةةةةةة ةكان  ةوةندا  يةةةةةةةةةك  
 تةور ية. الةَلكانَي   ة   و او ر   تونةدر  ويى   ة   
و كةو     كةر   ةؤ الةَلك ةا ريى  ير مةترسةيدار     
 َيةةةة .   كةةةةر  وا ا نرَيةةةة  وَي ةةةة ا هةةةةةر مري َيكةةةةى 
واسايى   توانةآ  ة َيكى تةةكة ةاتةة ت فانييةةو       
كةةةة لةر اسةةة يدا هةةةةرو ك  ةةةؤمبَيكى  ةةةةهَيز   وانةةةآ      

ا َيةة   هةةةموو جيهةةان  ةةارَي  وَيةةران  كةةا . وةتةةةر و 
  تؤر َيةةة    ةةةة م الؤ ةةةبةال انة هةلومةرجةكةةةة  ةةةةم 

 ضة نة نيية.
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تةةةةر كةةةةة تةةةةؤ هةةةةةذمار  كةةةةر        هةر   ةةةةةيةك 
هةةذار    يةا  وونى  اني ةة وان  ةوو.  َيطومةان وةةةم     
كةةةار   ةةةؤ وةةةةو و تانةةةة   ةةةة وا    سةةة ة ةركر نى    
             الةَلك ةةةةةا ريدا   تةةةةةةر َيا  كؤمةَلةةةةةة  ذوارييةةةةةةكى    

                ر فةراهةةةةةةةةةةم   كةةةةةةةةةا . هةنةةةةةةةةةد  لةةةةةةةةةة و تةةةةةةةةةة  ي
 اني ةةةةة وان  ير كةةةةةان توانيويانةةةةةة لةةةةةةم ر َيطةيةةةةةة ا 

تةر   مةةو   يَلةَيؤ وةمةيةة      سةةركةوتوو  ةا. الةاَلَيك    
كةةة  ةةةها  جيهةةانى  يةةا  وونى  اني ةة وان   ةةةر و      

 كةمبوونةو    ضَي .
وَيشةةةةةةةةةةةةة وَي ةةةةةةةةةةةة ا فريةةةةةةةةةةةةو راو  هةَلةةةةةةةةةةةةة    

ى ثَي ةةةوويا.  ةةةة م سؤسةةةيؤلؤجييةكانى رؤنا ةةةةكان
لةهةمانكاتدا  لةة  يرينةة  و تةة تة ةةكر وو كانى     
جيهةةةان  تةنانةةةة  لةةةة جيهةةةانى تا  تة ةةةةكر وو ا   
 ارو يالةكةةةة لةةةةم ر وانطةيةةةةو   ةةةةر و  ا ةةةبوونةو     
  ضةةةةَي    ةةةةةها  تة ةةةةة   اني ةةةة وان كةةةةؤن يَة     
  كرَيةةة . تةةةةنها ذمار يةةةةكى كةةةةم لةةةةو ناوضةةةانة       

تةوانى تة ةة  الَيةرا     جيهان هةن كةة هَي ة ا تةؤ      
ذمار    اني  وانيان تيا ا  بيني . لةةمر وو و  مةا   
ثَيشوايةةةةةةة لة رَيذمةةةةةةةو ا ا   يةةةةةةار     يةةةةةةا  وونى 
 اني ةةةةةةةة وان  ةوةنةةةةةةةةدا      يةةةةةةةةةكانى ثَي ةةةةةةةةوو  
هةر   ةةةيةكى تةةةور  نا َيةة .   ر ةةار   هةةةذاريش     
ر وونة كة يةكَي  لة كَي ةكانى الةَلك ةا ريية.  ةة م   

لةكؤنةةةو  هةةةذاريى لةتةةةَة وَيشةةة ا   وةةةم  يار  يةةة   

 ةةوو   مةةا ثَيشوانييةةة ر َيةةذ   هةةةذاريى  يرتةةر  َيةة       
لةةةماو     يةةة  ر ا ةةر وو   ةةةَلكو  ةةة تَير وانينةةى مةةا  

 لةواس َيكى جَيط  ا ماو تةو .
نار  وايى  كةم تةحةموليش لةتةأل وةو  دا لة 
ر ا ةةةةةةةةر وو   وور كانةةةةةةةةةو   ؤوَيشةةةةةةةةة ماو تةةةةةةةةةو و 

جدييةةةةةةة كةةةةةةة جطةةةةةةة لةضةةةةةةةند    هةر   ةةةةةةةيةكى  ير
 ةةةةةثؤلَيكى مةترسةةةةيدار   هةنوكةةةةة  ة ةةةةَيو يةكى  

 سةر كى  َيد نط   ر  كةوَي .
تةةةةةةةةور تريا مةترسةةةةةةةى نةةةةةةةار  وايى وةو يةةةةةةةة 
وةةةةامرا َيكى وَيرانكةةةةةر  كةوَي ةةةةة   سةةةة  ذمار يةةةةةك 
الةةةَلكى نةةار  واو .  ؤ ونةةة سةةةير   جةةةنطى نَيةةوان  
ة موسَلشانان  هينديسةةكان لةة هيندسة ان  كةةيا كة     

تاوَي ةة ا هةةة اران كةةة   ؤتةةة رور ةةانى  لةةةم ضة ةةنة  
كَي شةكَي شانة ا وةتةر   ةكارهَينانى وةو ضةةكانة  
هةيةةة كةةة   توانةةآ كار سةةاتَيكى ر اسةة ةرينة وةةة ام   

تةةةةةر   ةةةةةدا    ةةةةةة م هةروةمةةةةةة  و ك مةسةةةةةةلةكان 
لةكؤنةو   ةر  وامةةو مةا نةا امن  وايةا وةةم  يار  يةة       

ب لةةةةة 1949ى  هةلومةةةةةرجَيكى الةةةةراث   لةةةةة سةةةةالَ   
 نيشةةرار   هيندس ان هةية ياالو  نا.

 
 :سةرضاوة

   8/6/2006رو   بخوا انساي ى  مجهور 
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 رؤمان سنوورةكاني ئةوروثا درَيذ دةكاتةوة
 
 

 ئؤرهان ثاموك
  لة سويدييةوة: هيوا قادرلة سويدييةوة: هيوا قادر

 
 

 دةبوو ئةوروثا بةبيَ رِؤمان ضي بواية؟ هيض.
كاتيَك ئؤرهان باموك خةآلتي ئاشيت لة ئةلَمانيا وةرطرت، باسي ئةوةي كرد كة 

ةوة بؤ ناو ضؤن رؤمان ئةوروثاي طواستةوة بؤ ناو توركيا و توركياشي طواست
 ئةوروثا.

 

 
مَيذووي رؤمان مَيذووي بزوتنةوةكاني 
مرؤظايةتيية، ئَيمة كاتَيك دةتوانني بَلَيني ئازادميان 
بردؤتةوة كة بتوانني قاضمان خبةينة ناو ثَياَلوي 
ئةواني ترةوة، بؤ ئةوةي بتوانني لة رَيطاي 
فةنتازياوة خؤمان لة شوناسي خؤمان رزطار بكةين. 

وة بريكردنةوةية بوو كة بووة هؤي هةر ئةم شَي
ئةوةي رؤمانة طةورةكةي )دانيال ديفؤس( نةك هةر 
بة تةنها )رؤبنسؤن كرؤس( خبوَلقَينَيت بةَلكة تواني 
كؤيلةيةكي وةك )فرايدةي(ش خةلقبكات. "دؤن 
كيخؤت"يش وةك سوارضاكَيك كة لةناو دنياي 
كتَيبةكاندا دةذيا هةمان هَيز و تواناي خةَلقكردني 

ة ثشتةوة بوو كة تةنانةت بووة هؤي خولقاندني ل

"سانضؤ ثانزا"ي خزمةتكاريشي. من بؤ خؤم 
حةزدةكةم )ئانا كارين(ي تؤَلستؤي خبوَينمةوة تا 
بزامن ضؤن ثياوَيكي ذنهاوردووي وةك تؤَلستؤي 
توانيوَييت خؤي خباتة جَيطاي ذنَيكةوة كة ذيانة 

و ناخؤشةكةي هاوسةرَييت خؤي تَيكدةشكَينَيت 
دواتريش خؤي لةناو دةبات. ديارة تؤَلستؤيش لة 
ذَير كاريطةري ِرؤماننوسَيكي ثياوي تردا ئةم 
رؤمانةي نووسيوة كة ئةويش )فلؤبَير( بووة. لة 
ِراستيدا فلؤبَير خؤي ذني نةهَيناوة كةضي 
سةركةوتوانة توانيوييةتي خؤي خباتة ناو 
هؤمشةندي ئافرةتَيكي ناِرازي وةك مةدام 

 ةوة.بؤظاريي



 148 
 

SARDAM  No. 46   2006 
 

هةرة جوانرتين كاري طةورةو ثِرلوغزي ناو 
مَيذوو رؤماني )مؤبي ديك(ة، )هريمان ميلظل( لة 
فيطوري نةهةنطة سثييةكةدا سةرتاثاي ئةو ترسة 
دةخاتة ِروو كة لة سةردةمي زوودا ئةمةريكا 
دووضاري بووبوو، ئةو ترسةش بةشَيوةيةكي طشيت 

ة ئةو ترسبوو لة كلتووري كةساني غةريبة. هةر بؤي
كةسةي كة دنيا تةنها لة رَيطةي كتَيبةوة دةناسَيت 
ناتوانَيت بري لة دةوَلةتَيكي وةك ئةمةريكاي خواروو 
بكاتةوة بةبَي ئةوةي بري لةو ِرةشثَيستانة نةكاتةوة 
كة لة رؤمانةكاني )فؤكنةر(دا هةن. بة هةمان 
ثَيودانيش ثَيمواية طةر نووسةرَيكي ئةَلماني 

اس لة ئةَلمانيا بكات و كةضي لة بيةوَيت بة طشيت ب
رووبةري باسةكةيدا توركةكان فةرامؤش بكات 
ئيدي بة هةرض بيانوويةكي وةِرسكةرةوة بَيت كة 
طواية دووري دةخاتةوة لة باسةكةي، لة ديدي مندا 
بةرهةمي ئةو نووسةرة بةرهةمَيكي سةركةوتوو 
نيية، هةر بة هةمان ثَيودانطيش طةر نووسةرَيكي 

ةوتوو نةبَيت لة باسكردني كوردةكان و تورك سةرك
كةمة نةتةوايةتييةكاني تري ناو توركيادا، ياخود 
ئةو سةركوتكردن و بَيدةنطكردنانةي تر فةرامؤش 
بكات كة ثارتة توركةكان لةناو مَيذووي ئةو وآلتةدا 
كردوويانة. لة ديدي مندا ئةو نووسةرةي كة خؤي 

رهةمَيك دةخاتة ناو فةرامؤشييةكي لةم جؤرةوة بة
دةخوَلقَينَيت كة لة هةناويدا هةَلطري شةبةقَيكي 

 طةورةية لة نوقساني.
بة ثَيضةوانةي زؤر لةو كةسانةي كة ثَييان واية 
بري و بؤضووني ِرؤماننوس دةستنيشاني دةكات كة 
سةر بة ض طروث و حيزبَيكة، من ثَيمواية 
بريوبؤضووني سياسي رؤماننوس لةو هَيزي 

اوة دةطرَيت كة خؤي فةنتازيايةوة سةرض
خاوةنييةتي، لةو توانايةوةي كة خودي نووسةر 
دةكاتة كةسَيكي جياواز لة كةساني تر، ديارة تةنها 

ئةو تواناية ئةو ناكات بة كةسَيك كة تواناي 
كةشفكردني ديوة ناديارةكاني ئةو ئينسانانةي 
هةية كة لة واقيعدا هةن، بةَلكة ئةو دةكاتة كةسَيكي 

ئةو كةسانةي كة خؤيان ناتوانن  قسةكةر لة بري
قسة بكةن، خؤيان ناتوانن ئةو دةهريبوون و قسة 
تاسَينراوانةي كة هةيانة بيخةنة ِروو، لةبةر ئةمةية 
كة من ثَيمواية بريوبؤضووني سياسي رؤماننوس 

 هيض رؤَلَيكي ئةوتؤ نابينَيت.
با ئَيمة منونةيةك وةربطرين لةناو هةموو ئةو 

نةي كة لةسةردةمةكاني ثَيشودا بريوباوةِرة سياسيا
بؤ رؤمان كراوة، دةبينني ئَيمة ضيرت رؤماني )ِرؤحة 
شةِرانييةكان(ي ديستؤيفسكي وةك ئةو 
بريوبؤضوونةي كة ديستؤيفسكي خؤي هةيبووة بؤ 
رؤمانةكةي ناخيوَينينةوة، ديستؤيفسكي وةك 
رؤمانَيكي "جةدةلي" سةيري رؤمانةكةي خؤي 

ةيةكيش بؤ كةسة كردووة و وةك ئاوِردانةو
طؤشكراوةكاني وآلتاني خؤرئاوا، بة تايبةت رووسة 

 نهليستييةكان.
بةالم كة ئَيمة لة ئَيستادا ئةم رؤمانة 
دةخوَينينةوة وةك رووداوَيكي رابردووي رووسيا 
تةماشاي دةكةين كة كةشفي ئةو نهَينيية طةورةيةي 
ناو رؤحي ئينساني سالظي كردووة. ئةمة جؤرة 

كة تةنها رؤمان لة توانايدا هةية كةشفي نهَينييةكة 
 بكات، ضونكة ئَيمة ناتوانني بةخوَيندنةوةي 
رؤذنامة و سةيركردني تةلةفزيؤن ئةم نهَينيانةمان 
ضنط بكةوَيت. تَيطةيشنت لة نهَينيةكاني 
تايبةمتةندَييت خةَلك و مَيذووي نةتةوة، هةروةها 

ن تَيطةيشنت لةو بةشةي ذيان كة توشي راضَلةكينما
دةكات كة لة هةمانكاتدا بة قوَلييةكةي 
دةمانرتسَييَن و هةم بةو سادةييةشي كة هةيةتي 
توشي شؤكماندةكات. لة ِراستيدا طةيشنت بةم 
حةقيقةتانة تةنها بةهؤي خوَيندنةوةيةكي 
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ثشوودرَيذو سَلكةرةوةي ئةو رؤمانة طةورانةوة 
 دةبَيت كة هةن.

كاتَيك رؤماني رؤحة شةِرانييةكاني 
تؤيفسكي بة ضرثة ئةو نهَينيية شاراوانة بة ديس

طوَيي خوَينةرةكانيدا دةضرثَييَن كة لةناو قوآليي 
مَيذوودان و لةناو شانازييةكان و شكستةكاندان 
ياخود لةناو شةرمةزاريي و رقوكينةدا خؤيان 
شاردؤتةوة، لة هةمان كاتدا ئةو نهَينييانةش 
دةدركَينَيت كة نهَيين ناو مَيذووي ذياني 
دايستؤيفسكي خؤي بوون. بةالم لة ثشت الداني 
ئةم ثةردةثؤشكردنةشةوة نووسةرَيكي نائومَيد 
وةستاوة كة بة هةمان رَيذة ِرق و خؤشةويسيت 
بةرامبةر خؤرئاوا هةية. ئةو خؤي بة تةواوةتي بة 
كةسَيكي خؤرئاوايي نةزانيوةو كةضي رووناكي ئةو 

ة، شارستانييةتةش لة ناوةوةيدا باَلضةي داو
ثياوَيك بووة هةستيكردووة لة نَيوان ئةو دوو 

 دنيايةدا بةندكراوة.
وا ئَيمة وردة وردة نزيكدةبينةوة لة ثرسياري 
خؤرهةالت و خؤرئاوا. كاتَيك ئيمثراتؤرييةتي 
عومساني لة هةزار و هةشتسةدةكاندا رةوينةوةي 
سَيبةري خؤي بةسةر ديناميكيةتي خؤرئاوادا 

ةشبينَيت كة ضؤن شكستة دةبينَيتةوة هةروةها د
يةك لة دواي يةكةكاني دووبارة دةكاتةوة لةبةردةم 
لةشكري ئةوروثادا، طروثَيك دَينة مةيدان و ناوي 

 خؤيان دةنَين "توركةالوةكان".
توركة الوةكان زؤر لةو دواهةمني وةضةيةي 
سوَلتانة عومسانييةكان دةضن كة تَيكةَلةيةكبوون لة 

 يفؤرخموازاني خؤرئاوا.اليةنطراني ثَيشكةوتن و ر
هةمان ئةم مؤدَيلة بووة سةرةتايةك بؤ بناغةي 
توركة كؤماريية مؤدَيرنةكان و ريفؤرمةكاني كةمال 
ئاتاتورك. لة ثشيت ئةم شَيوة بريكردنةوةيةشةوة 
قةناعةتَيك هةبوو كة طواية الوازي و هةذاري توركيا 

ثةيوةندي بةو تراديشن و كلتوورة كؤن و بونياتة 
يةتييةوة هةية كة ديني دةيبات بةِرَيوة. كؤمةال

دةبَيت لَيرةدا دان بةوةدا بنَيم كة تةنانةت 
ِرةطوِريشةي منيش كة ئةستةمبوَلييةكي 
خؤرئاوانشينة لةطةَل ئةم بريوِرايةدا بووين، بؤية 
هةندَيك جار ئةبووينة قورباني ئةو قةناعةتة 
ئةطةرضي نيةتَيكي باشيشي لة ثشتةوة بوو بةالم 

 ييةتَيكي يةك اليةنة و سنووردارانةبوو.ن
خؤرئاواناسةكان، ئةوانةي ثةروةردةي 
خؤرئاوابوون، لة ِرَيطةي السايكردنةوةي خؤرئاواوة 
خةويان بة طؤران و دةوَلةمةنكردني وآلتةوة 
دةبيين. ضونكة ئاماجني ئةوان دروستكردني 
وآلتَيكي دةوَلةمةندتر و ئاسوودةتر و بةهَيزتر بوو 

نكاتيشدا وآلتَيكي باوكساالر و لة هةما
نةتةوةثةرست و سةربازي، ئةم مةيلة زؤر بة ئاشكرا 
الي ئةو توركة الوانة زاَلبوو كة اليةنطري 
خؤرئاوابوون لة ناو توركة الوة كؤمارييةكاندا. بةالم 
لةبةرئةوةي بزوتنةوةكةيان بةرطَيكي 
خؤرهةالتيانةي ثؤشيبوو لة بةرامبةر خؤرئاوادا، 

ةيان و كلتوري وآلتةكةشياني ِراكَيشاية ناو والتةك
ئةو قةيرانة قوالنةي كة لة سةرةتاي بنياتنانةوة 
دروستبوون: سةرباري ئةمةش رةخنةكاني ئةوان بة 
ئاراستةيةكي تردا دةِرؤيشت كة جياواز لةو 
رةخنانةي كة لة خؤرئاوادا بةدواي ضاودَيريكردن و 

ؤيان، طوزارشتكردنيةوة بوون لةسةر كلتووري خ
بةالم الي الوة توركةكان هةندَيك جار تةنانةت وةك 
شتَيكي بَي بةها و هيض تيا بةسةر نةبوو سةيري 

 كلتوري وآلتي خؤيان كردووة.
ئةم شَيوة ِرةخنةطرتنةش بةجؤرَيك لة 
جؤرةكان بووة هؤي جؤرة هةستكردنَيكي قوأل بة 
شثرزةيي: شةرمةزاربوون، من هةندَيكي لةو 

لةو ثةرضةكردارانةدا دةيبينمةوة كة  شةرمةزاربوونة
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بةرامبةر بة رؤمانةكاني من كرا. كاتَيك كة ئَيمة لة 
توركيا طفتوطؤ لةسةر ثةيوةندي نَيوان خؤرهةالت و 
خؤرئاوادا دةكةين ياخود باس لةو طرذييةي نَيوان 
تراديشن و مؤدَيرنيتة دةكةين )كة بةِراسيت لة 

ئاوا ئةمةية(، ديدي مندا ثرسياري خؤرهةالت و خؤر
ياخود كاتَيك ثةيوةندي نَيوان وآلتي خؤمان و 
ئةوروثا ضةند بارة دةكةينةوة، هةميشة فَيَل لةو 
شةرمةزاريية دةكةين و لة ناو دَيِرةكامناندا 
دةيشارينةوة بؤ ئةوةي نةبينرَيت. كاتَيك كة من 
دةمةوَيت لة ِروانطةي ئةو شةرمةزارييةوة باس لة 

ةوانةكةشي ثيشاندةدةم كة خؤم بكةم خَيرا ثَيض
              شانازيكردنة. ئَيمة هةموومان ئةو ِرووة 
دةناسني: هةرض كاتَيك بتةوَيت تؤ سةروةتَيك لة 
شانازيت هةية، هةرض كاتَيك بتةوَيت زياد لة 
ثَيويست ئينسانت هةية كة نوَينةرايةتي ئةو 
شانازيية طةورانة بكات، وة سَيبةرَيك لة 

ني ئةوةي بةرامبةريشت هةية بؤ شةرمةزارييةكا
ئةوةي سوكايةتي ثَيبكةيت. ئَيمة لة هةموو 
شوَينَيكدا كةسانَيك دةدؤزينةوة كة بة قوَلي هةست 
بة سوكايةتيثَيكردن دةكةن و هةروةها ئةو 
ناسيؤناليستة  لوتبةرز و بةفيزةش دةبينني كة 

 هاتؤتة ناو مةيدانةكةوة.
و ثانتايية بابةتي ناو رؤمانةكاني من لةناو ئة

تاريكةوة هَينراون، لةو شةرمةزاريي و شانازي بة 
خؤكردنانةوة، لةو دةهريبوون و هةستكردن بة 
دؤراندنانةوة هَينراون. هةروةها لةبةرئةوةشي كة 
من سةر بة نةتةوةيةكم لة دةرطاي ئةورثا دةدات زؤر 
بة باشي هةستبةوةش دةكةم كة ضةندة ئاسانة 

ةستكردن بة شةرمةزاريية بةبَي كؤنرتؤَلكردن ئةو ه
 بوروذَينرَيت تا هةموو شتَيك تةفروتوونا بكات.

من باس لة شةرمةزارييةك دةكةم كة لة باري 
ئاسايدا تةنها وةك ضرثة ضرثَيك سةير دةكرَيت. 

يةكةجمار من ئةم ضرثةضرثكردنةم لة ِرَيي 
رؤمانةكاني دةستؤيفسكييةوة طوَيلَيبوو لةسةر 

ناسةكان.  خؤرئاواءؤيينةهليستييةتي سةردةمي خ
بؤ ئةوةي ئَيمةش بةيةكجاريش خؤمان ِرزطار بكةين 
دةبَيت بة تةواوةتي وازبَينني لة ضرثة ضرثكردن و 

 بةكراوةيي باس لة شةرمةزارييةكامنان بكةين.
كاتَيك رؤماننوس ياساي كؤمةَلطا دةشكَينَيت، 
كاتَيك ئةو بين بةِرة دَينَيتة سةر بةِرة بؤ ئةوةية كة 

لة ناو ئةو ئةندازة شاراوةيةدا ِرزطار بكات،  ذيان
كاتَيك كة ئةو وةك منداَلَيكي فزوَلي لَيدَيت كة بة 
تةواوةتي نازانيت ووزة و تواناي ضةندة، 
هةَلدةستَيت بة ثشكنيين ئةوالية شاراوانةي دنيا، 
ئةمة ضاوثؤشيكردن نيية لة خَيزانةكةي و هاوِرَي و 

روةها دؤست و خةَلكاني وآلتةكةي و هة
وةِرسكردني هةندَيكيان. ضونكة ئةم جؤرة 
جاِرسكردنة شتَيكي باشة. ئةم كارةش تةنها لة 

ئةفسانةوة ِرَيطةي خوَيندنةوةي رؤمان و ضريؤك و 
دةبَيت كة ئَيمة دةتوانني بطةين بةو ئاسانكاريية كة 
بزانني ض بريؤكةيةك ئةم دنيايةي ئَيمة دةبات بةِرَيوة 
كة تيايدا دةذين: ئةم اليةنانة دةماخنةنة سةر ئةو 
رَيطاي حةقيقةتانةي كة لةناو خَيزان و قوتاخبانة و 
كؤمةَلطاكةماندا شاراونةتةوة و فةرامؤشكراون. 

ةري رؤمان رَيطةمان ثَيدةدات كة ثرسياري ئةوة هون
 بكةين كة لة راستيدا ئَيمة كَيني.

هةندَيك جار من هةوَلدةدةم خؤم خبةمة 
جَيطاي زؤر لةو خوَينةرانة، كة هةر يةكةو بة جيا 
لةطةَل رؤمانَيكدا لة سوضَيكدا دانيشتووة، يان الي 
مَيزةكةيةوةيةتي، يان لةسةر قةنةفةكةي خؤي 

ة كردووة و دةخوَينَيتةوة. هةروةها طرؤمؤَل
            هةوَليشدةدةم بضمة ناو ذياني رؤذانةشيانةوة. 
           بؤ ئةوةي بة ضاوي ناوةوةي خؤم هةزاران، 
دةيةها هةزار خوَينةر ببينم كة بة هةموو 
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كوجنوكةلةبةرَيكي ئةم شارةدا باَلوبوونةتةوة، 
اتدا خةوني كاتَيك ئةوان دةخوَيننةوة لة هةمانك

شَيوةية ذيان و  ِرؤماننووسةكةش دةبينن، بةم
حةقيقةت دةكةن بةبةري ثاَلةوانةكاني ناو 

 رؤمانةكانيشدا.
كاتَيك هةموو ئةو خوَينةرانة وةك خودي 
رؤماننوسةكةيان لَيدَيت، بري لة رووداوَيكي تر 
دةكةنةوةو خؤيان دةخةنة جَيطاي ئةواني ترةوة. 

بة هةموو ئةو  وة كاتَيكيش من فةنتازيا
خوَينةرانةوة دةكةم و ئةوانيش فةنتازياي خؤيان 
بةكاردةهَينن بؤ ئةوةي بضنة جَيطايةكي تر، كاتَيك 
كة من دةطةم بة دنياكاني ئةوان، شةقام بة شةقام، 
كؤآلن بة كؤآلن، لةو ساتة نزيكدةمبةوة كة 
بةرهةمةكةي من فةنتازيا بةوةوة دةكات كة ضؤن 

ك لة خةَلكيي يان هةموو نةتةوة، كؤمةَلطا يان طروثَي
"نازامن ضؤني ناو بةرم" فةنتازي بة حةقيقةتي 

 خؤيانةوة دةكةن.
كؤمةَلطا مؤدَيرنةكان و نةتةوةكان لة هةرة 
قواليي خؤياندا سةرةتاي دروستبوونيان لة 

كة خوَيندنةوةي رؤمانةوة دةستيثَيكردووة. كاتَيك 
 بؤؤشدةكةيت طرؤمان دةخوَينيتةوة تؤ خؤت 

كَيبةركَيكردن لةسةر ئةوةي كة بزانيت ئةوانةي تر 
شنت كات كو كَين، تةنانةت ئةطةر بَيت و ئَيمة بؤ 

بَيت دةستبدةينة  يان بؤ ثشودانَيكي زؤر كةميش
رؤمانَيك، بَي ئةوةي ثَيبزانني دةستدةكةين بة 
بريكردنةوةيةكي دةستةجةمعي و نةتةوةيي لة 

 َيداية.كؤمةلًََطايةكدا كة ماَلي ئَيمةشي ت
لةبةرئةمةية كة رؤمان بة تةنها نابَيتة دةنطي 
شانازييةكان و خؤشييةكاني نةتةوة، بةَلكة لة 
هةمانكاتدا دةنطي دةهريبوونةكان و زةمخةكان و 
ئابرووضوونةكانيشة. ئةمةش بةهؤي ئةوةوةية كة 
رؤماننووس دَيت و ئةو ئابرووضوونانة بريي 

و ئةو بوونة  خوَينةرةكاني دةخاتةوة، شانازييةكان
فشةَلةي خؤشيان بري دةخاتةوة كة هةندَيك جار 
دةهريبوون و سةريف نةزةرنةكردنةكانيان بةخةبةر 
دةهَينَيتةوة كة تا ئَيستاش دةبَيتة هؤي ئةوةي 
نووسةر ِرابكَيشَيتة ناو دادطاوة. من لة ماَلَيكدا 
طةورة بووم كة هةموويان رؤمانيان دةخوَيندةوة. 

ةكي طةورةي هةبوو كاتَيك كة من باوكم كتَيبخانةي
منداَل بووم ئةو طفتوطؤي لةسةر رؤماننووسة 
طةورةكاني وةكو تؤماس مان، كافكا، 
دةستؤيفسكي، تؤَلستؤي دةكرد. ئةويش وةكو 
هةموو باوكَيكي تر باسي لة طةورةيي و ثريؤزي 
جةنراَلةكان دةكرد. لة ساَلةكاني سةرةتاوة من 

نةم دةبةستةوة بة هةموو ئةو رؤماننووسة طةورا
بووني بريؤكةي ئةوروثا خؤيةوة. ئةمةش تةنها 
ثةيوةندي بةوةوة نةبوو كة من لة خَيزانَيكةوة 
هاتبووم كة سةر بة بةشة ئةوروثييةكةي 
ئةستةمبوَل بوو. بةَلكة لةبةر ئةوة بوو كة هونةري 
رؤمان يةكَيك بوو لة داهَينانة هونةريية طةورةكاني 

ا  رؤمانيش وةك ئؤكسرتاي ئةوروثا. لة ديدي مند
مؤسيقي و نيطاركَيشاني رَينيسانس وةهاية و 
بةردَيكة لة بةردةكاني بناغةداناني شارستانييةتي 
ئةوروثا. ئةوة رؤمانة كة ئةوروثاي كردووة بةوةي 
كة ئَيستا هةية. من ناتوامن بري لة ئةوروثا بكةمةوة 
بةبَي رؤمان. من لَيرةدا باس لة رؤمان دةكةم وةك 

ؤرمَيكي بريكردنةوة، وةك شَيوةيةك بؤ تَيطةيشنت و ف
فةنتازياكردن، هةروةها وةك شَيوازَيك كة خؤي 
دةخاتة جَيي ئةوي تر. مندااَلن و الواني دنياي 
دةرةوةي ئةوروثا يةكةم تَيِروانيين قوَلي خؤيان بؤ 
ئاشنابوون بة ئةوروثا كاتَيك دروستدةكةن كة 

نةكان. من يةكَيك دةستدةكةن بة خوَيندنةوةي رؤما
بووم لةو جؤرة مندااَلنة كة رؤمانَيكم دةهَيناو خؤم 
دةخزاندة ناو سنوورةكاني ئةوروثاوة، دةضوومة 
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ناو كيشوةرَيكي نوَي و كلتورَيكي نوَي و 
شارستانييةتَيكي نوَيوة. لة ميانةي ئةو 
سةفةركردنانةي خؤمةوة بةناو دنياي ئةو 

طوزارشت لةو  رؤمانانةدا فَيري ئةوةبووم كة ضؤن
ويستة نوَيية بكةم بؤ ثشكنيين نوَي. ئةمةش 
دةرئةجنامَيك بوو لة كؤي هةموو ئةو بريوباوةِرانةي 
كة هي ئةوروثا خؤيبوون، من ئاوا هةستم 
ثَيدةكرد.. وة هةروةها با ئةوةش لة برينةكةين كة 
رؤمانة طةورةكاني روسيا و ئةمةريكاي التينيش 

ي ئةوروثان، كة سةر بة هةمان رَيضكةي كلتور
رؤمانَيك دةخوَينينةوة بؤ ئةوةية كة دووثاتي ئةوة 
بكةينةوة كة سنوورةكاني ئةوروثا هةروةها مَيذوو 
جياوازيية نةتةوايةتييةكاني هةميشة لة باري 

  طؤِرانكاريدان.
ئةو ئةوروثا كؤنةي لة ناو رؤمانةكاني 
كتَيبخانةكةي باوكمدا باسكرا بوو تةواو ئةو 

دواي جةنط بوو. ئةوروثاي ئةوروثايةي 
سةروةخيت منداَلي من و ئةوروثاي ئَيستا جَييةكة 
          كة هةميشة طؤِراني بةسةردا دَيت، بة هةمان 
شَيوة تَيطةيشتنةكاني ئَيمةش بةرامبةر ماناي 

 ئةوروثا دةطؤِرَيت.
من بؤ خؤم تا ئَيستاش ديدَيكي نةطؤِرم لةسةر 

يدا دةمةوَيت ئةوروثا هةية، كة دواتر لة كؤتا
هةندَيك قسةي لةسةر بكةم. ئةوروثا بؤ كةسَيكي 
تورك ثرسيارَيكي زؤر هةستيارة. ئَيمة لة دةرةوةي 
دةرطاكةيدا وةستاوين، بة نيةتَيكي باش و 
هيوايةكي طةورةوة لةم دةرطاية دةدةين و ثرسياري 
ئةوة دةكةين كة ئايا بؤمان هةية بَيينة ذوورةوة. 

شدا شثرزةين و دةترسني كة بةالم لة هةمان ساتي
دةربكرَيني. ئةم هةستة لة ئاستَيكي بةرزدا لةو 
شةرمةزاريية بَيدةنطة دةضَيت كة من ثَيشوتر 
بامسكرد. توركيا لة دةرطاي ئةوروثاي داوة، 

ئَيمةش بةردةوام هةر ضاوةِروان دةكةين و 
ئةوروثاش هةر ثةميان دةدات و دواتريش لة بريي 

ة. لة هةمان كاتيشدا دةضَيتةوة كة ضي وتوو
بةربةستةكان لة بةردةم توركيادا زياتر 
بةرزدةكرَينةوة لةطةَل توندكردني مةرجةكاندا بؤ 
بةئةندامبووني توركيا لة يةكَييت ئةوروثادا، ئَيمة 
          بة داخني لةوةي كة دةبينني ضؤن هةسيت دذة 
             تورك لة هةندَيك بةشي ئةوروثادا بةهَيز 

َيت، هيض نةبَيت لةناو دةستةيةك لة دةب
 سياسةمتةداراني ئةوروثادا.

زؤر لة سياسةمتةدارة ئةوروثييةكان بة جؤرة 
خوتبةدانَيكةوة هَيما بؤ توركيا و توركةكان دةكةن 
كة هَيندةي ئةو دذايةتيكردنة ترسناكة كة لةالي 
هةندَيك لة سياسةمتةدارةكاني وآلتي ئَيمة هةية. 

ِرةخنة لة نوقساني  ئةوة جياية كة تؤ
  دميوكراتييةتي دةوَلةتي توركيا بطريت ياخود

             هَيما بؤ كَيشة ئابوورييةكةي بكةيت، بةالم 
ئةمة شتَيكي هَيجطار جياوازترة كة تؤ كلتوري 
توركي بة كةمبطريت ياخود زؤر جار هَيما بؤ ئةو 
جاليية توركةي ئةوروثا بكةيت كة هةَلطري 

اكةوتوون. كاتَيك توركةكاني ناو كلتورَيكي دو
توركيا دةبينن كة بة ض دَلِرةقييةكةوة 

سةنطَينرَين لةو كاتةدا ئةوةيان  هةَلدة
هةر لةبةردةم بريدةكةوَيتةوة كة ئةوان هَيشتا 

         لة دةرطا دةدةن و  دةرطاكةدا وةستاونء
ضاوةِروانن بكرَينة ذوورةوة. بَيطومان لَيرةدا ئةوان 

ويستةيي خؤيان دةكةن. بةالم هةست بة نة
طاَلتةجاِري هةرة طةورةش لة بةرامبةر شةثؤلي 
ناشيؤناليست و دذة تورك لة ئةوروثادا لةوةداية، 
كة خراثرتين ئاست و شَيوازي ناسيؤناليسيت لة 
توركيادا هَيناوةتة طؤِرَي، كة بؤ خؤي ئةمةش بة 

 شكستَيكي طةورة دادةنرَيت.
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و خةَلكي تورك  طرنطرتين شتَيك كة توركيا
دةتوانن ثَيشكةشي ئةوروثاي بكةن، بةبَي دوو دَلي 
ئاشتيية: تةمةنا دةكرَيت كة ئةو ئارامي و هَيزةي 
كة لة وآلتَيكي ئيسالمي وةك توركيادا هةية لةطةَل 
ئةوروثادا يةكبخرَيت و ئةو نييةتي ئاشتيةشي 

 ِرؤماننوسانةي كة من لة منداَليءلَيقبوَلبكرَيت. ئةو 
تيدا خوَيندوومنةتةوة ئةوروثايان لة طةجنَي

دةرةوةي بريوباوةرة مةسيحييةكةيةوة 
ثَيناساندووم، ئةو بريوباوةِرة ِرؤشنبريييةي كة 
خاوةنَييت. رؤمانةكاني ئةوان بةو ضةشنة قسةيان 
بؤ دَلي من دةكرد كة ذيانيان لة ِرَيطةي 
رؤمانةكانيانةوة بةخشيوة بة ئةوروثا، ئةو 

تَيكؤشاون تا خؤيان و ثاَلةوانانةي كة 
داهَينانةكاني خؤيان رزطار بكةن و ئةو خةونانةي 

 كة هةيانة بيهَيننةدي.
ئةوروثا رَيزي خؤي لةبةردةم وآلتاني غةيرة 
ئةوروثيدا لةوةوة دةستكةوتووة كة ثةروةردةكةري 
ئايدياكاني: ئازادي و يةكساني و برايةتيية. ئةطةر 

بؤ يةكساني  ِرؤحي ئةوروثا رؤحَيكي رؤشنطةربَيت
و دميوكراتي، وة ئةطةر ئةم يةكطرتنة يةكطرتنَيكي 
ئاشتيانةبَيت، ئةوا تورركياش جَيطاي تَيدا 
دةبَيتةوة. خؤ طةر ئةوروثا تةنها لة ِرَيطةيةكي 
بةرتةنطي بريوباوةِري مةسيحييةتةوة خؤي ثَيناسة 
بكات، ئةوا بة تةواوةتي وةك ئةو توركيايةي لَيدَيت 

نها لة ِرَيطةي ديينةوة كة هَيزي خؤي تة
ثيشاندةدات كة ئةمةش دةيباتةوة سةر هةمان 
جَيطةي جاري جاراني و دوور لةم ئَيستايةي كة 

 هةيةتي دةيبةستَيتةوة بة ِرابردووةوة.
 ن كة ثةروةردةيــــــــكي وةك مــــــــــةسَيـــــــؤ كـــب

رؤذئاوايةكي خؤرهةالتيانةي ناو خَيزانَيكي 

بةشة ئةوروثييةي ئةستةمبوَلم، هيض  سيكوالري ئةو
سةير نيية كة باوةِرم بة يةكَييت ئةوروثا هةبَيت. 
مليؤنان تورك هةن وةك من وان، كة بةدَل و بة طيان 
باوةِريان بة يةكَييت ئةوروثا هةية. بةالم بةدةر لة 
زؤرينةي ئةم تَيِروانينانةش دةبينني زؤرينةي 

ة توركةكان، كؤنةثارَيزةكاني ئَيستاو موسَلمان
قةناعةتي سياسيان بةرةو ئةو ئاِراستةية دةضَيت كة 
ئةوانيش دةيانةوَيت توركيا لةناو ئةوروثايةكي 
يةكطرتوودا ببينن كة ئَيستا لة بةرنامةي داهاتووي 
ئةوروثاداية، هةروةها ئةوان يارمةتي هاتنةدي ئةم 
خةونةش دةدةن. ئةوةتانَي دواي سةدان ساَل 

َيستا وا دةبينني كة هاوثشتييةك جةنط و ملمالنَي ئ
 بؤ بِرواكردن بة يةكرتي هاتؤتة ثَيشةوة. 

بؤية دةبَيت ئةو هاوثشتيية بَي نرخ سةير 
نةكةين تا نةبَيتة دةركردني توركيا لةناو ئةو 
يةكطرتنةدا بؤ ئةوةي دواتر ثةشيماني لة 
دوانةبَيت. هةر لةبةر ئةمةشة كة من باوةِري تةواوم 

بة بَي ئةوروثا، وة باوةِرم بة بة توركيا نيية 
 ئةوروثاش نيية بةبَي توركيا.
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مرد. لةو سةر ثةجنةرةيةةوة ةةوةةة اةةورةوة و    
مرد. هةروو سةوك و ئاسةا.. ئةمةةب هةةهمن مةةةوة     
هةةةو. هةةةهمن مةةةةوة ةةةة يةويةةةةاكة مةةاوي  ةةةي   
مةسةةةداكو هةةةةوي هةةةةهمن مةةةةةوة هةةةةو ةةةةة لةةةةو سةةةةر   

و مرد. زؤر دةمَيك هةو  ثةجنةرةيةوة ةةوةة اةورةوة
ةو و ةةةةةةس هةسةةةةةي هةةةةة هةةةةةةوكة   دةهةةةةاد و دةمةةةةة 

طةَية ثَيةةةدةدو. هةا ب هةةرز و ئَينةثا. ثةا.       ءكةدةةرد
هةوي قذَي ة ماب و هرجنة ةةرد و رةثة ثَيةة هةوي 
مةةةةاوي  ةيةةة ئةسةةةةضةورن لةمةةةةاو دةةةةةةرد. ةاقةةةةة    
هةسةةةضَي ية ةةةةة ئةطةةةةر هيضةوكي ايةةةة لةةةة ن مةةةرؤ       

سةةةةةلبةية هةةةةةوي مةةةةةك ة  دروسةةةةي ه ةةةةاد هةةةةَة  ةو 
ئةوةكةوة هةةو دةسةةضة طةوروكةةن ئةةةو ثارمةة مةة ب   و     
هةةةةوردووةن دةهَيةةةةا هةةةة هةةةةمةو  يةةةةك و هةةةة هةةةةمةو 
يضَي وو هَيضاقةد دةهةون. هةر هةو ثارمةة ثةرؤؤيةةن   
ةةةةةةة مةةةةة بك اةوردهةةةةةةون مَيةةةةة ن ثةةةةةاك دةةةةةةةردةوةي  
ةضَي ةةةةةةاكة ثةةةةاك دةةةةةةردةوةي هةةةةةروةها ةةلةةةةة م. و 

َيةَيك و هةةةمةو يةةضَي ة ثةةاك  رؤذذمَيةةر و هةةةمةو يةةة 
دةةةردةوة. هةكةوَيرار هةةةك دةةةردةوة ئةطةةر هَيرةلبةةة     

دوكيشةةةة  و كةةةةةةه وك ئةةةةةوة ثةرؤؤةةةةةةة هةسةرومةةةةةاون   
مةيشوو دةهَييَن. هَيوةكط دةهاد و هَيوةكط دةمةةوي  
هاةةمةوكةةةيةةةةة يةةةةَيةةيةةة اشةةةة ةية هةةةةةهةو    
مةةةةةةةك ة هةةةةةةةدةك ئةةةةةةةو هاةةومةوكةيةةةةةةةوة هةةةةةةةةر     

 وة.يةَيةةةاكة ثاك دةةردة
              دوويةةةةة ةَيتةيشةةةةض  ةةةةةة ئةةةةةك دومةةةةاوة هةةةةةهمن  
              ةةةةةة ن مةةةةةاوةةاكييةوة ةةويةةةةةة ئةةةةةةو ووسةوسةةةةةيية  

              هةسةةةةةةةةةةر  هةةةةةةةةةةوة و دةةرسةةةةةةةةةَة اةةةةةةةةةاك و اةةةةةةةةةم  
ئةةةةةةمية هةةةةةو هميةةةةةةوة   ءيةةةةةَيةَي ةوة يَيةَيضةةةةةوة  
 ةارةةةن لةدةست هوود.

 
* * * * * * 

 
ة ةةةةرد لةةةة يةةةةةةمِ رؤؤذ ةةةةة هةسةةةض  هةةةة هةةةةوك 

ئاةامة دةكتَي ةوة هةةو. هةسةضةزماكة يةويةةهةكون    
دةرطةةان ذوورَي ةةة كةةةدي ةو و يةةرؤوسةةت هةسةةةرةوة   
ةَيةةة مةةةوهةوي ئةةةو رؤذة رؤذَي ةةة يةةةوك و كةةاامب  

ئةةو رؤذةي لةة هةةمةوو.    . هةوي هم مةية و هم ئةوية
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زووةةةةر طةيشةةةضكة سةةةةرةاري ةةةةة مةةةةومة هةيةةةةةةن   
ةو.. هةلب ةةةةةة اممةةةا. هَيشةةةضا مةةةروةا. دوكةطةسةةةاه 

دةمضةةةوكة هةةةكة سةةةروةاي سةةةةوقة ةارةهاةةةةة و     
ثالةةةا. ثَي ةكي هة بك ةاقةمت كةةهةوي هميةة هةةروو لةة     
ةاري ييةةةةةدوو لةسةةةر يةةةةةمِ ةةرسةةة رورةوةةةةة     
دوكيشةةةض . ةةرسةةةييةةة سةةةاردهةو. ةةولبةةةةك كةةةةةرد.  
ثةةةةةاب يةةةةةةةووو دةقةيةةةةةةك ةمزَيةةةةةك اةةةةةمك لةسةةةةةةر     

ثشةةةضييةةةيةوةو ةةرسةةةييةةة اةةة و.ي سةةةةرك كةةةا هةةةة  
قامةةامن درَيذ ةرد. يةةةمِ ةةسية ةة دةطةيشت 
هَيتةمةةةةا. هةةةةةر ةةةةةةكاهة لةووسةةةةاكة هةةةةةو. هةةةةةة ن      
مةيشةةةةةوة طةةةةركط كةةةةةهةو ئةطةةةةةر هةةةةةك يةةةةَيةةيةب     
ي ةةييَن. مةةاوةةامن كةوقاكةةو و هةولبكةةوو هةةة لةةة هةةي    
كةةةمةةةةوة. ماكةةةووو هةةةةوك. رقةةة  لةةةة دوئةةةةة هةةةةوي لةةةة  

ةةة يةويةةةةن درزن    هاوةارةةامن و لةة مَي ةةةية   
هردهةو. لة سةرؤةةةةك و لة هةمةو يةضَي ية زيةاةر   
رقةةةةة  لةةةةةة ثةجنةةةةةةرةن ذوورةةةةةةةةك هةةةةةةو ةةةةةةة رؤووةو    
ثةجنةةةرةةاكة ةةةر دةةرويةةةوة. ئةةةو ثةجنةروكةةةن ةةةة     
لةودية هةريةةَي ياكةوة  ةرماك ةرَيك هةةهةو رقةة لةة    
يةةةةةةةةَيين ةارةةةةةةةةةةن و لةةةةةةةة هاوةارةةةةةةةةةاكة و لةةةةةةةة  

زياةر رقة لة ثةجنةةرةن  سةرؤةةةةن هةوي لةووكةب 
ذوورةةةةةةةةةن هةةةةةةةو ةةةةةةةة رووةو ثةجنةةةةةةةرةةاكة ةةةةةةةر  
دةةرويةةةةةوةي ةةةةةة لةةةةة ثشةةةةت هةريةةةةةك لةةةةةووكية..ي    
دوكيشض  و ماوةةامن كةوقاكو و هةولبكوو هةة لةة هةي     
كةةةمةوةي هة بك وةةة هةميشة يةةةمِ يضَيك ةة هة 
هةمةةةوو هةةةاد ئةمةةةة هةةةةو ةةةةة مةةة  مةةةةكوة ةةم ةةةةلب  و   

ةةةة ئةطةةر وةةةةة ئةةو ةاةاكةةةن   مةةكوةب هةةاب دةهةَة   
ئةةاوو هَيضاقةةةد كةةةهةوكي دووهةةارة يةةَي هةةوسةة  و هةةم  
              هاورؤَي ةةةةةاية مةَيةكةةةةةةوةي ئةةةةةةووكية يةةةةةا. ه بةةةةةَي   

 هايةي يا. كا.
هةؤةةيةةةةةةب مةةةةةةوي مةةةةةاوةةامن   ةاقةةةةةةمت لةةةةةةك

لةةةةةةة هةةةةةةةردة مةرؤمةةةةةةةرؤةةاكة زةوييةةةةةةةةة   ءةةةةةةةردةوة

يتةةةةةاك وردهةومةةةةةوة. رةب و املبةمَيشةةةةةة هةةةةةةو.ي ك 
ةةوةةةةةة سةةةةةر ثَييةةةةةةامن. ثَيالبوةةةةةةامن رةب هةةةةةو.ي    

وينةةةةض  ثَييةةةةةةامن   .طمرةوييةةاكيشةةةة  املبةمَيشةةةةة 
جبةلبَية  كةةمضةوكةي ثَييةةةامن اةةوة ةو.. ه ةةو. هةة      
هةةةرد. هةردطةةةلَيك ةةةة درَيةةذةن هةةةردة مةرؤمةةةرؤةةاكة     
رؤورؤةوةةة هةو.. هَيشضا سةيرن ثَييةةاي  دةةرد ةة 

رةكةةط هةةةمةو  يةةةةة رووكةةاك  رؤيةةةاييةةة يةةةية 
ةةةةةةةةةةةردةوة. رؤووكاةييةةةةةةةةةةةةة هةةةةةةةةةةَة مةةةةةةةةةةاو و رؤوو   
سةرسةةةةةةورؤهَيةةري ةةةةةةةكاهة لةووسةةةةةاكة هةةةةةاة ةو و  
مروةاكة دوطةسةاكوهةو. هةةولبَي ة ةةرك دويةةوة و لةة      
ةَية امك هةسضاك. ذَير ثَييةةامن سةذ. ئاذ. دةهةو. 

 رؤذ دووهارة دةسي ثَي ردهةوةوة.
ةةةةةةمِ ةةةةار  هةةةةر ئةةةةو رؤذةب هةةةةو ةةةةة هةةةم ي  

هةسض  هة هةوكة ةرد. قةلبةمَيك و مةةكو  ثةرؤةيةةةة   
مةةةية لةةة   .سةةدة لةسةةةر مَي ةةةةةن هةردةوةةوو هةةةو   

درزةةةةةاكة كَيةةةةو. ثةةةةرؤة ثةةةةرؤةن ثةةةةردة ث ينةةةَي ةوة  
سةةةةيرن ثةجنةةةةرةةاكة هةروم ةةةةرم  دةةةةةرد ةةةةة لةةةة     
ثرؤَي ةةةوو دةكتَيةةةك هةةةاد. ةرسةةةاك و هةةةةرةو دةكتةةةةةة     

ا يةويةةةييةةةن ذوورةةةةةن وةرطةةةرؤوك. ة بملبةةة دةرطةة
كةدي ةو. سةرن دون هة يةويةةةدو و ماوي  ةةةن 
ثارمةةةةةةة ثارمةةةةةةة هةةةةةةةو. لةةةةةةة رؤورةوةةةةةةةةةدو دةكتةةةةةةة  
ثَي ةةةكيةَي ة زيةةذ و ذكاكةةة هةةةرةو هةكيةةةةةة لةةةولة     
اةةةةةةورد. هةةةةةةرةو  ن مةةةةةةوك. ئةةةةةةن امزطةةةةةة هةةةةةةر   
كةمةوماية. لةسةةر زةوييةةةة دوكيشةض ةو و دةسةي     

دةطَيةةةةةرؤو. سةةةةةةيرن هةةةةم ثارمةةةةةةةاكة مةةةةاوي  ةةةن   
ماوةةاكي  ةرد لَيَل هةو.. دةةةود ثةردةيةةة ةةكك 
هةسةةةةةةر ط َيةةةةةةةن مةةةةةاوةةاكيوو درووة. ثارمةةةةةةةاكة 
مةةاوي  ةةةي  هةةةلبترد و دومةةدةسةةي. كةمةةوةزوكة   
ئةةيئ ئَيشةةة كاومةةةووكة زيةةاةرة يةةا. اةةةمة يةة اكة   
مةةةةاوي  ةةةني هةةةةةوولبة  ةةةةاَث و وةز ةةةةي  ثرسةةةةةي    

 .  ارسةةةة كةةةةدةزوكة.  يةةةضَي ة ود ةةةةة ةَيةةطةيشةةةض 
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سةرَي ة لةقاكو ةة ياكة هاية. ئيئ هةر هةو ةمرةن 
ةةةةةةة لةسةةةةةةر زةون دوكيشةةةةةض ةو هةولبيةةةةةوو ثارمةةةةةة     
يةويةةاكة ماوي  ةةة ماةةوة ثا  يةةئ. دوماوة 

ةةةةةةك   هةهَة مةاوي  ة هةي  ةةَييةةةة كةةدةدن. ةةة     
لةسةةر مَي ةةةة هةةلبترد و هةةرةو  ن رؤيةض  ثارمةة       

اوي  ةةةك ثَي ةةةةوة ل اكةةةو و دومةةةة  يةويةةةةةاكة مةةة 
دةسةةي. مةةاوي  ةةةن ةةةردةوة مةةاوني هةةي  كةةةهَة     
ئَينةةةضا لةةةة كَيةةةةو. درزةةةةةا. و دلبمثةةةةن ةةةةةةةةةةوة   

 هةرثَية امن دةهييَن.
يةةةةَيك لةةة هاوةارةةةةا.ي ئةةةون ةةةة ثَي ةةةكي ةوي  
دةسضدَيشةةةةةة ةرن ةةةةةةةرد و ثةةةةةةارةن لةةةةةةة هةةةةةةةمةوو.    

ةازةةةن  ةمةردةوةو ثَييوو. سَة رؤذ دووةر ماوي  ة
لةةةةة مةةةةاو ةردهةةةةةو. هةةةةة  سةةةةضي َي ة ئةسةةةةضةورية  
هةسض ةون هةة ثشةي سةةرييةوة. لةةو رؤذة هةةدوووة      
ئةةةةيئ هةةةةة هيةةةةةيين هَيضاقةةةةةد كةةةةةدةهةوك. دلبةةةة  هةةةةمن    
دةسةةةوةا مةةةك ة زؤرن ةةةار دةةةةرد. رؤذن دووةةةار   

رؤذن سةةةَة ةةةةار سةةةةة بة ذَيةةةر     يمَي ةةةةةةن دةسةةةرؤن 
ر هةةةمةو مَي ةةةةةن هةةةةاَث دةةةةرد و رؤذن هةةةزور ةةةا  

يةةةةةةَيةةةاكة طنةةةةةك دةدو. يةةةةةةةووو ةةةةةةار وينةةةةةض   
 تةةةةَية  ةةةةة ئةةةةك هةةةةمةو ئيشةةة رد. و سةةةرؤيةةن    يةَي

ةةَييةةةةةةة كاطةيةةةةةكَة هةةةةة بك    (1)دةي ةةةةاد هةةةةة هةةةةي   
كةيوةزوكة مة دةلبَي . هةة يةةةَة لةةو هاوةاروكةةك ود     
ةةةة زمةةاكة ئةةةون دةزوكةةة قنةةةةاية هةةم ةةرةةمةةة       

ر يةةةك ةةةمز   َي ةةةكة و وةةةة ئةطةةة   ةةةرد. لةةة وة مةةوو ث  
اةمَث لةة يةةَيةَي وو يةَييَني ئةةو ةارةةةةن لةة         ءااك

 دةست دةدود.
سةةادة هةةةوي سةةادة و ثةةاك و هةةَة ئةةازور. هَيةةوةكط   
دةهاد و دةمةوي ه ةن دةهاةَة و هةةمةو يةةَيةَي ة   
ثاك دةةردةوةي هةسض  دةةرد ةة مَيشك و زةيةيشةة  
هةةةروو  ثةرؤةيةةةةة ثةةاةة هَيتةةةردةي ثةةاةة ثةةاك. هةةةر   

د ةة مل ساَث ذياوة. كةةوةود ذكَيك و مةةور  كةةوةو

مةالبة هةية. كةيضوةود ةة قةد اروثةن ةردهَة يا. 
 اروثةن دييَب.

 
* * * * * * 

 
دةدووكةةةةةةة ة رؤؤذ دوون ئةةةةةةةةو روودووة هةةةةةةةاد و 
يضَي ة لَي  ثرسة ةَيةةدةطةيشةض  مةة دةلبةَة. لةةكاو     
قنةةةةاكيوو ةةةةكيا لةةة ويةةةن مةةاوي  ة ةَيوةطةيشةةض . 

ك ثرسةةِ و هةةة ئيشةةارةد قنةةة ةةةرد.     ثةةاب مةةةكويَ 
ةَيتةيشض  ئةوة دةثرسَة ةة ئاام ئةو رؤذة م  هةوك 
يةويةةةةةاكة مةةةاوي  ةةةي  هةةةم مةسةةةداكوووةةةوة  
ثَي ةةةكي  و ومت هةةةلبَة مةة  هةةةوك. ثَي ةةةكة و رؤيةةتي     
ئةةةةك امزطةةةة قةةةةد ئةةةةوةك كةةردهايةةةةي ةةةةمزة ةةةةمزة      
لةطةلبكةةةوو ميبرةهةةةا. هةةةةو. هةلبنةةةةةةوةة لةطةلبكةةةوو     

نةةةةةةةةوةَي ة هةروم ةروكةةةةةة هةةةةةةوي مةةةةةةية ئةةةةةةك هةلب
 البةةةةةةك ثَي ةةةمب هةةةةو. مةةةةكو رؤذَيةةةك دووةةةةر ةةةةة      
ةينةةةيةةة هةةةةةة طةةةَي ن هةةم هَيةةةاك و لةةة ثةةةكان      
رؤذذمَيةةةرن سةةةةرمَي ةةةوة دويةةةةاي ئةةةةو طةَي وكةةةةب     
اميةةئي  و هةةةةامئي  طةَي َيةةك هةةةو. ةةةة ةةةا ئَينةةضا   

يةةةوو اةوردوومةةةةي ئةةةيئ دلبةةة  هةةةمن كةدةسةةةةوةا. لةطةلب
هةسض  هة هاودةردن دةةرد. ئةن ئةةوة كييةة مةةية    
وةةةةة ئةةةو لةةة هةياكييةةةوة ةةةا ئَيةةةورة لةطةةةَث كةةةوةة      
قةلبةمةةةمةةوو هةسةةةر دؤسةةيية و لينةةت و كامةةاكةةوو    

 دةاشَي  
وردة وردة اممشوةوينةةةةت. هةةةةةوكة سةةةةادة و  
ساةارن و ثاةَيي مَيشك و زةيين هةيَيةةيةةة زؤر 

كةاو  ةةرماكتا هةةوي ئةةو     سةير ثَيةةةووكةن دوروهةارن   
لةطةةةةَث هةمةووكةةةوو ةيةةةاووز هةةةةو. كةةةةوةةة ةةةةةكاهة     

                                   ي كةةةةةةةةةةةةةةوةةة (2)سةةةةةةةةةةةةةةرؤك اةةةةةةةةةةةةةمن دةطةةةةةةةةةةةةةرد  
          اايةةةةةة سةةةةة رةَيرةةةب زؤر ه بةةةةةَة هةةةةةةو. كةةةةةةوةةة    
اةلب ة ةرية ةارن هةسةر ةةسةوة هةةو. هةةوي  هةة    
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دروسةةضكا.   هةةاورؤَن و هةةة زماكَيةةك ةةةة لةةة امماكةةةوة     
ةردهةةةةو دةسةةةضكا. هةةةة قنةةةةةرد. ةةةةرد. ةَيتةيشةةةض    
مةةةةكو مةةةةالبة هةيةةةةي مةالبةةةةةاكة لةةةة ثةةةملة مةةةةكو.ي  
لةةةوةب طةيشةةض  ةةةة ذكةةةةةن ثشةةت ئَيشةةةن هةيةةة.    
ئةةةةوية ئةةةةوةن زوكةةةة ةةةةة مةةة  دوو مةةةةالب  هةيةةةة و     
مَيردةةةةةةك لةةةة ةةةةةَن ةةةةار دةةةةةاد و مةةةةكوة مةومةةةة   
و  وةردةطةةةرَن. زؤر هةةةة سةةةادةية ثرسةةةيارن دةةةةةرد    

هةسةةةةادةيية لةةةةةو يةةةةضاكة دةطةيشةةةةت ةةةةةة اايةةةةة   
ء سا بكَيك و زؤر هة دةردةسةرن س رةَيرةةة لة ثاب

 ةةجن ملبة لَية دةطةيشت. 
 

* * * * * * 
 

             رؤؤذَيةةةك دوووك لَي ةةةرد ةةةةة ئةةةيئ مَي ةةةةةةن مةةة       
ثةةاك كةةاةةةةوةي ئةةةوية لةةة وة بمةةوو وةةةة ةةةة ئَيكةةة        

او ئَينةةةةضاب اةيةةةة ة هةةةةروي . هةلب ةةةةةةة مةةةة  ئَينةةةةض
ةَيةةطةيشضةوك ةة لة ثشت ئةك وة بمةوة ض مةةكضذ و  
            لةةةةمةي َي ة هةةةةةهةو. هةكةةةةوَيرار مَيشةةةةك و زةيةةةةين    
لةةةةةةوة سةةةةةادةةر و ثةةةةةاةئ هةةةةةةو ةةةةةةة لةةةةةة مةةةةةةكضذ و    

 لمةي ةةةن هتةك.
هةةةة هةةةةوكة ئةةةةوةوة ةَيةةةة ئيشةةةةةةم  هةةةة وة      

يشةة هةميشةة   رو  اميئ دةهةو. ميبرةها. هةةو و  
دةةردةوةي وةةة مةالبَي ة طةورة ووهةةو   زةيةكة ةازة

ةةةة دةورو اةةةلة دةدوكي هةةةر ةةةارةب ةةةة يةةضَي ة      
 دةود هةةةةة ن مةةةةةةوة زؤر ةةةةةازة و ةاسةةةةةو  هةةةةةو و   
يةةةوقَي ة ةةةرن ثَيوةهةاشةةي . هةةةر رؤذةن يةةضَي ة  
هم دةهَيةةاك. رؤذَي يةا. مةةكو مة بة ياسةَيكي رؤذَي ةة       
ةةةر هةهَييةةةةة طةةةورة و رؤذَيةةك مةةةكو دوكةةة سةةَيةن       
 سةورن هةةوكي مةية  ةزموةةرد يضَي ة هم ه ةك

كةمةةةوةزوكة مةةةة هةةةم ه ةةةةك. دةةرسةةةاك ثةةةارةن    هةةةة ك
   ن ئةةةو ثَي ةةوةك مةةةك ة كةمةةوةزوكة ئةةةك ةةةارةن مةة  

               مةةةةةةةم. دةةةوَيضةةةةةةةةوةي كةموةوينةةةةةةةت هةؤةجنَيةةةةةةةة . 
ئةةةن امزطةةة رةجناكةةوهاك. ةارَيةةك ةةةةةةةم  لةطةةةَث      
اممةةوو هةةردة دوئةةةة. هةةة هيةةةيين ةةةةةةةك ئةوةكةةوة       
اميحاَث هةو دةةةود اميةوينضَي ة زؤر  ةزي ن 
ديةةةةةوة. هةةةةةرزن ةةةةةردةوة و اة كوييةةةةةوةي ئيةرةةةةا     

ةسةةةي هةةةة طة اكيةةةوو ةةةةرد و  دويةايةةةةوةي دوويةةةية د
ثةةةةةةةةجنا ةةمةكييةةةةةةةةةة دةرهَيةةةةةةةةاو ثَييةةةةةةةوو. مةةةةةةة     
هةسةرسامييةوة سةةيرم رد هةة بك ئةةو وةةةا رئةاار      

 مةك ة ةةة ماةةر.
 

* * * * * * 
 

مةةةةةكو رؤذَيةةةةك دووةةةةةر دينةةةةاكةوة لةةةةة ثشةةةةي   
مَي ةةةةةةك دوكيشةةةض ةوك و لةةةةو ةانةةةةزة سةةةدياكة ورد    

سةةيرك   دةهةومةوة ةةة هةسةض  ةةرد دلبة  زؤر طةةووة.     
لَيبةةادي ئةةةك دلبضةكتييةةةك لةةة ةةَيةةةة هةةاة ةو. سةةةرك       
ِؤن و رووكيكةةة ثةجنةةةرةةاكة هةروم ةةةر و وينةةض    هةةلب
هةةة هةةة اةةممة هبَيةكةةةوة ةةةة ض يةةضَي   هةةة مَيشةة وو      
هةةةاةةوة و هةةةةك لةةةة مةةةة ةردوةةةةةةوةي دوويةةةة هةةةةك     
ةةوةةةةوة ةةةة ئةةةو كةةةهاة ةو و مةةةية لةةة هةياكييةةةوة  

. قةلبةمةةةك هةةلبترد و ئةةن   لةطةَث ةةسوو كةدووهةوك
سةةد يةةلبد دةسةض  هشة ايةي كةوسةي ا رزؤر دةمَيةةك      

ةةةةس هةسةةي هةةة هةةةوكة    و هةةةو دةهةةاد و دةمةةةو   
كةةةةدةةرد و طةةةةَية ثَيةةةةةدةدو. هةةةا ب هةةةةرز و ئَينةةةثا.   
ثةةا....ر رسةةضةةا. هةةة دوون يةةةةوو دةهةةاة . هةةةمةو    

هةة   ييضَي   دةرهارةن كةوسةي سةهارةد هة رة ضارن
زةيةةةةةةةةةةةةةين ثةةةةةةةةةةةةةاةةي دةرهةةةةةةةةةةةةةارةن    مَيشةةةةةةةةةةةةةك و

ميبرةهاكييةةاكيشة كةوسي  و ئاسةةودة هةةوكي ئةيئ    
 طرَي ةك ةروهةوةوة.

سةةةة ةن هةياكييةةةةةةةن ةةةةةة مةةةةةومة ذوورةةةةةةةك 
ةةةةةةةن ثةةةةاك دةةةةةةردةوة. اميةةةةحاَث اةةةةةري  ةو مَي 
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ثَي  ود ةة دوَييَن مةةكو ةَيتةان ديةار هةةوةي      ءهةوك
ةةةةاةَي ية لةةةة ذوورةةةةةة مةةةةوة دةرةوة ةانةةةةزةةامن   

هَيةةةةاو دووهةةةارة اةَيةومةةةةةوة. ةةسةةةايةةة ئةةةةو   دةر
دةيضةةةوكة زؤر هةةة ئاسةةاكة هةةارن مةةةؤةَيك لةةة ةةةمَث     
هترَن. دةهةوية روودووَي   هةم دروسةت ةردهةا وةةةةي     
هةةم يةكةةة روودوكةةة دزييةةةك لةةة دوئةةةةةةدو و طةمةةا.   
ةرد. لةوي ئيةرا هةرطري ردكة م  لة هَيضاووكة ئةةوي  

مةةاقةَث دةهةةةوي  ةةةزك   هةةة بك كةةا ئةمةةة يةةضَي ة زؤر كا   
لَييةةةةةهةو. دةهةويةةةة سةةةةهارةد هةةةة ثةيةةكةةةون اةةةمك    
لةطةلبيوو يضَيك ه بَي ي ثةيةةكون ذكَي ة  ةرماك ةر هةة  
ا مةةةةةتةزورَي ة دوئةةةةةةةوة. ثةيةةكوييةةةةك رةكتةةةة 
ه ةةةةرَن ثَيةةةةة هةةةةةةرَن دوي اكةةةةة ةةةةةة ثةيةةكةةةةون ئةةةةةو 
دوووكةةةب ثةيةةكوييةةةةة ... كةةاي ئةمةيةةيا. هةةةر لةةة  

يشةةةةةةةتي ةةةةةةةةا لةةةةةةةةة ثرؤَي ةةةةةةةوو هةةةةةةةةك هةةةةةةةةم     دَث كةدةك
ميبرةهاكييةةةةاكة مةةةوي هةةم ئةةةوةن ةةةة هةةةر رؤذة و     
يةةضَي ة دةهَيةةةاو مةةةية هةةةمةو ةاةَيةةك دةمةوينةةت 
             قةةةةةةرةهةون هةةةةةم ه ةمةةةةةةوة. ئةةةةةةو طةةةةةةلبة  ةسةةةةةين   
يةسةةةةةة هةةةةة ط بيةةةةيةةةةةوة هةةةةم دةهَيةةةةةاك و مةةةةةية   
ةمثةةةةوكة هةيةةةة يةةةةةرةةةن اةةةمم  ثَيةةةوةدو. ئةةةةو     

طة بمَيةن هم دةهَيةاك و م  ثارةك هةةو دةدو.  لة دَيةة 
ئةةةةو يةةةضَي ة دةةةةةرد و مةةة  يةةةضَي ة ةةةةر. ئةةةيئ ئةةةةك   
اميةوينةةةةضيية دةيضةةةةةوكة ه َيضةةةةة ةَي ةرةَييةةةةةك و    
هةمةو هةو همية ئَيكةب ئةوة هَة ةةة هايةئ يةةةئ    
هةسةةةر ه ةيةةةةوة ةةةاوةةة يةةضَيك روويةةوةدو و ئةةيئ..   

ةوكة لةةوة  زؤرية هاب هةو مةك ة هةروسي كةموةة
زيةةةاةر هةةةةردةووك ب. دووهةةةارة دةسةةةض  هةةةة كةوسةةةِ      
ةةةةةةةةةردةوة و رؤذوكةةةةةةةةةب ئةةةةةةةةةون روويةةةةةةةةوةدو لةةةةةةةةة  
كةوسيةةةةموو ةَي  دةةردةوة. ئيئ دةةةود ووقيع و 

ِؤةَية  روسةةةةضية لةطةةةةةَث مةةةةة   ؤةةةةن مةةةةةوو ثَيشةةةة
هةر رؤذةن يةضَي ة دةانةضة هةردةسةض  ةةا      ءدةةرد

هةةة ةةةةَن  ثةةَية هةةةويئ هتةةرَن. دةمةةوسةةة ةةةا هةة ومن    

دةطةةك مةةةك ة دةم وكةةة دوويةةة دةةةةةومن هةرمةةييةة   
 هةَن لَية  دةهةك.

رؤذَي يةةةةا. دوماوةةةةةةة اةةةةةري  ةو ذوورةةةةةةةن  
طنك دةدو ثشي روست ةردةوةو وةةا رئةك ئيشةةي  
ئيشةةة ذكةةةي كةةة ثيةةاو..ر مةةةك ة هةميشةةة طنةة ة هةةة 
دةست ذكاكةوة ديض ةو. هةك ةةردةوة ئةطةةر هَيضةة هةة     

نك هوود مةكوة اميحاَث دةهَة. طن ة ةارةهاية ط
 يدةم وكة طنة َي ة ةارةهاييةا. هةم ةضَي  اكةة ةرؤيةةة     

مةةةةوك هةةةم ةضَي  اكةةةةةةو طنةةة ة ةارةهاييةةةةةةك هةةةة      
ئةماكةةةةد لَيةةةةةرطرة  و هةةةمك هَيةةةةا. هةسةةةضةزماكة هةةةة  
هيةةةةةيين طنةةةة ة ةارةهاييةةةةةةة دومةةةة بةةة. يةةةةَيةةن   
هةةارهَيةاكةةةةةةةةي   َيرةةةةةةةرد. ثَي ةةةةةةةكة و دووهةةةةةةارة  

ون ذوورةةةةةةن طنةةك دويةةةةوة. ةةةة ةارةةةيةةةة   ةَي ةةرؤ 
ةةةةووو هةةةو زؤر سةةةرو دلب ةةمب هةةةو. هةلب ةةةةة ئةةةو       
روودووةيةةة  هةةةةر لةةةة مةةةةؤةةةةموو كةوسةةةة. رؤذن  
دوويةةة مةةةث َة طةةةلبة ةَيةةةن هةةم هَيةةةاك و وةةةة ةةةة       
طةويةةةة هةةةة هااةةةةةن مالبةةةةةةن امياكةةةة. مالبيةةةا. لةةةة 
ةةةادةن وةرومةةِ هةةةو. طةلبةةةةامن انةةضة ثةردواةةةوة. 

لبةةةةةةةةةةةةةا. زةردن زةرد و سةةةةةةةةةةةةورن سةةةةةةةةةةةةور و  طة
وةكةويةية وةكةويةية هةةو.. رؤَيةك سةَة رؤذ دوون    

ك دةةةةرد ةةةة هةةاد و   رئةةةوة هةةةو مةة  اةةةري  ةوك ةةةا   
ثةجنةةةةةن هرؤوهةةةةةو و هةةةةة ةيةةةة    .ثةجنةةةةةن ثيشةةةةاكووك

لَية ةةورؤةهةوكي ئيةرا لةزطةيةةة هةرية    يثَيةاهةون
هةةم ةَيةةةة ثَيةةةاي ثَي ةةةكيةَي ية طرة ةةةومة مةةةك ة      

 دةم وكة ةة هةياكة يضَي   هم دةهَييَن.
مةةةةؤةةةةك كيةةةةة كامةةةَل مةةةاهةوةوة. دةهةويةةةة     
دووهةةةارة يةةوسةةةي ايةةةوةو مةسةةةةلةن ثةيةةكةةةون  
ِؤةَييةك هةةةم كةوكةةةوكة       اةةةمك و ئةةةةو هةيةةةَيةةن ثَيشةةة
اميةويني هةرةةسضة ه ةك. هةلب ةةةة مةةؤةَي ة   
ِؤةَةي   يةي  و ثَي ةكيةاون دةهةو. ام هةوبي ثَيشة

ِؤةَي ة دةيضةةوكة وردة   س ةر ئَيشة و ماكووَييي ثَيشة
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وردة ه َيضةةةة ةمرَيةةةك لةةةة ةملبةسةةةةكو.ي ئةةةةن مةطةةةةر     
ووكييةةةةة ةةةةةة هةكةةةةوَيرار مةةةةرؤ  لةةةةة اميةوينةةةةي و  
دلبنةةةمزن هَيدةكةةةووزة لةطةلبيةةةوو هَيضاقةةةةد و ماكةةةةووو     

 دةهَةي مةك ة كاةةوكَة قةرةهةون ه اةةوة 
ة هةةةر ئةةيئ ةةةمزة ةةةمزة هةةةولبة ئةةةوةما. دةدو ةةة 

يةةةما. ةمرة دلبنمزن و اميةوينةضييةك هةةةَييَن   
ةةةة هةروم ةرةةةةةن دةرةقةةةةة ثرؤةردكةةةوةن كةيةةةد و 

 دةسضةثامة هَيت.
ةارن مةؤةةةة هة هايةة دةمةةوة ثةَية. هةةر     
ةاةَيةةةك ذكةةةةةة اةةةةم ار هةويةةةة ثياوةةةةةة دةيبَيةايةةةة      
ثَي ةةةةكِ. هةةةةر ةاةَيةةةك ثياوةةةةةة هيةينةةةضاية لةطةةةةَث   

يةةارةدَيوو دةذيةةا هةةة ةةلةةة م. قنةةة     هروةةيةةوو ةةةة لةةة  
ه ةةةادي ذكةةةةةة هَيةةةوةكط ذمارةةةةةةن هةةةم وةردةطةةةرد.   
              ئيةرةةةةا ئةةةةيئ ةةةةةاةة ئةةةةةوة هةةةةاة ةو ةةةةةة مةةةةةؤةةةة   
 هتاةةةةةة دوو ث ةةةةة و ةةةةةةووو هَيةةةةت. هةةةةم ئةةةةةك ةةةةةارةب     
              ثَيةينةةةةةةةةةض  هةةةةةةةةةة اميةوينةةةةةةةةةي يةةةةةةةةةا. طيةةةةةةةةةا.   

  ةيا هةاشيةَيك هةو. طيا. هةاشيين  يةةيا. ةة م
 ماهةوك مي  ةك.

 
* * * * * * 

 
دوو سَة رؤذ دووةر طةلبووكَي ة ط بيين هم هَيةاك 
ةةةة مةةةكو مةة بَيك طةةةلبة  ةسةةين يةسةةةة ةيةةا هةةةو.       
ثةةةرؤةن طةلبةةةةا. ةةةةرطية و لَيةورةةاكيةةا. زةردَي ةةة  
زؤر ةةةةةةو. هةةةةةو. هةةةةةر ةةةةةة ديةةةة  ئةه بةةةةة  هةةةةةوك و       
اةةةةةةةةري  ةو يةةةةةةةاا  لةةةةةةةَة هةةةةةةةرؤوَن مةةةةةةةةك ة لةةةةةةةة    

وو هةةةةةما. طةلبةةةةووكة هةةةةم هَيةةةةةاهةوك.    مةةةةةؤةةةةمش
ماوةيةةةةك هةةةةروو هةةةةك لَي ةةةردةوة ثايةةةا. اةةةمك دويةةةة 
دةست ئةو هممةوكة ةةة طةويةة ئةمةة هةةر رَي ةةوةَيك      
هةةوة. ئةةةن ئةمةة كييةةة زؤرهةةن ةارةةةةاكي  هةة هةةةما.     
يةةةةةَيةة دةهَيةايةةةةةة كةةةةةاو مةةةةةةؤةةةةمةوة  ةةووةةةةةةة    

لَي ةةةةةةوكة ةارةةةةةةةاكة ثيةةةةةاون كةةةةةاو مةةةةةةؤةةةة و  
ة ئةةةةةةو ئةوةكةةةةةوة ئةسةةةةةضةك كةةةةةةهةو. دوون  ةارةةةةةةةاك

كيةةةةةةةرؤؤن ئةةةةةةةو رؤذة هةةةةةةروو دوكيشةةةةةةض ةوك و لةةةةةةة   
ثةجنةرةةةةةةةوة سةةةةةيرن دةرةوةك دةةةةةةرد ةةةةةة هاةةةةةة   
ذوورةوة. هةر ةة مةيشة دن وو ئةه بةقاكةة دةرؤوويةة   
ثةجنةرةةةةةةي ئةةةةوية رووي ةةةردة ئةةةةو  يةةةةو وةةةةةا    

ثةجنةرةةةةة زؤر ثينةةةر. لةةة اةةموة دلبةة  دواةرثةةا.      ر
وَن ثةجنةرةةةةةةة ثةةةةاك ه اةةةةةةوة و لةةةةةو     كةةةةةةا هييةةةةة 

سةرةوةو لةة كبةممة  ةوةةمةةوة ه ةوَيضةة اةةورةوةي      
ةةكيا لةهةرئةةوةن ثةجنةرةةةة ثةيو هةةوة. ثةَي  ودا      
                رثةجنةرةةةةةةةةةةةة زؤريةةةةةةةةةة ثاةةةةةةةةةةة و مةةةةةةةةة  هةةةةةةةةةي   
ئةةةارةزوون هيةةةةيين ئةةةةوديةن يةويةةةةةامن كييةةةة و    

 ئَيرةب كبممة  ةوةةمة..ر
طرد ةةةة ثةجنةرةةةةة ثةةاك    ئيةرةةا هةةةلبَية  لَيةةةةر   

كةةاةةوة. لة هةةما. ةاةةوو ثةَي  ووهةةو ةةة ةمةاييةةة        
هةةةم مةةةةؤةةةةك دةسةةةضةهةر ةةةةردووة. ذكةةةةةة دةلبةةةَة     
ثةجنةرةةة ثينةي ثياوةةة دةيةةوَن ثةجنةرةةةة ثةاك    
ه اةةةةةوة و لةةةةو سةةةةرةوة دةةةوَيضةةةة اةةةةورةوة. ئةةةيئ 
ئةمةةةةةةة دةهَيضةةةةةةة اميةوينةةةةةةضييةك ةةةةةةةة قةةةةةةةرةهةو    

 ةسر مةؤةةةةك ةةووو ةةرد و سةةرو   كاةرَيضةوة. ةا 
دلب ةةةةةمب طةرؤومةةةةةةوة هةةةةةم مالبةةةةةةوة. لةةةةةة مالبيشةةةةةةوة   
مةةةةةةؤةةةةك هةةةةةم مَيردةةةةةةةةك اةَيةةةةةةوةوةي ئةةةةةةوية 
اميحاَث هةو لةوةن ةة ئاارييةةةن دوون ماوةيةك 
يضَي   كةوسة. ئةو يةوةب هةر وةةة يةةووكة ةةر   
رؤَيةةك لةةة سةةة اةة يةةاك ةدو مةةةومة كةةاو ةَيةةةة. وةةةةة    

وَي ية زوو اةةةةوك لَي ةةةةود هةةةة بك ةةةةا    هةةةةمةو يةةةة 
هةةةةةياكة اةةةةةوك دةدن ةةةةةة ئةةةةةو لةةةةة ثةجنةرةةةةةةةوة     
هةلبوةدرَيضةةةةة دةرةوةو دةةةةةةةوَن و هةةةةةر دةةةةةةةوَن و  
كاطاةةةةة سةةةةر زةون. هةةةةياكة هةةةةدةك سةةةةر ئَيشةةةةوة     

لةسةةةر  يهَيشةةضا دلبةرؤووةةةةك هةةةهةو  ياةهةةةرك هةةةوةوة 
رَيكةةةةوو هةةةةةرةو دوئةةةةةة مةةةةةؤةةةةك لةةةةة ةاكضاةةةةةةك      
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اي درؤوكةةةوك و انةةةضكة ةمطةلةةةةن ئاوةةةةةةوة.  دةرهَيةةةة
هةرةةةةةةة طةيشةةةةةضكة يةةةةةةَيين ةارةةةةةةةةك و دةرطةةةةةان   
ذوورةةةةةةم  ةةةةردةوة سةةةةيرم رد وو لةسةةةةر لَيةةةةورن  
ثةجنةرةةةدو دوكيشضةوةو اةري ةة يةويةةةا. ثةاك    
دةةاةةةةوة. ةاكضةةا لةةة دةسةةض  دوةةةةود و هةةم يةةةةةمِ  
ةار هةسةريوو قيذوكوك و هاوورك لَي رد ةة دةهَة هةةر  
ئَينةةضا هَيضةةة اةةةورةوة. هةةة بك ئةةةو ثَي ةةةكة و وةةةةا      
رذ.ي هةميشةةةةةة دةةرسةةةةةَةر. ئيةرةةةةةا مةورمةةةةةَيةةن    
ثةجنةرةةةةةةةن هةةةةةردو و دةسةةةةضةةاكة رووةيةةةةاكو هةةةةم  
ئةوةن هة مين هنةملَييَن ةة مةكوة ئةازوو لَيبةاةةوة.   
دومةةةاوة هَيشةةةضا  ريةةةان ئةةةةوة كةةةةةةوة ةو دووهةةةارة     

وة ةةوةةةة سةةةيرَي ة مةة  ه اةةةةوة ةةةة لةةة ثةجنةرةةةةة  
 اةورةوة.

 
* * * * * * 

مةةةرد. لةةةةو سةةةةر ثةجنةرةيةةةةوة ةةةةةود و مةةةرد.  
هةروو سادةو ئاسا.. ةة ئةوةب هةر لةهةر مة  هةةو.   
لةهةةةر مةة  ةةةة ةةةةكيا يةويةةةةاكة مةةاوي  ةةةي  هةةم    
مةسةةةةداكوهةو. هةةةةةر لةهةةةةةر مةةةةةية هةةةةةو ةةةةةة لةةةةةة       

 ثةجنةرةةةوة ةةوةة اةورةوةو مرد.
 
 

 :ثةراويَزةكان
 كادود ووةة دودَي ة-1
 ام طرة ا هة ماكان ام هة زث زوكِ.-2
 
 
 

 :سةرضاوة
 وهى ميةا(وة وةرطةووة. حضورلة ةممةلبة مةؤةة )
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 طوَلَيكي زةرد
 
 

 خؤليؤ كؤرتازار
  لة عةرةبييةوة: سابري شاكر مةلووللة عةرةبييةوة: سابري شاكر مةلوول

 
 

طاَلتةو  –ئَيمة نةمرين –ثَيمواية دةستةواذةي 
جةفةنطَيكة بةالم من فانييةك دةناسم بةَلَي طياي 

مةخيانةيةك لة مةخيانةكاني شةقامي  مردنَيك كة لة
كامربون حيكايةتي خؤي بؤ طَيِرامةوة و شتَيكي 

طوت، سةرخؤش بوو لةبةر هةندَي ِراسيت  واي
دةطوت طةرضي مةخيانةضي و مشتةريية كؤنةكان تا 
ئةو واي دةطوت قاقايةكي بةرزيان لَيدةدا و ئةوةندة 
ثَيي ثَيكةنني خوِران خوِران مةي لة ضاويان دةهاتة 
خوار، بة طوَيرةي خؤشم هةر دةبَي نيشانةي 

خش حةثةسان و واقوِرمانَيك لةسةر سيمام نة
بووبَي ضونكة شَيلطريانة طةمارؤي دام و تةنطي 
ثَيهةَلضنيم و لة كؤَلم نةدةبوةوة تا دواتر دوو بة دوو 
دوور لة خةَلكي لة طؤشةيةكدا لة دةوري مَيزَيك 
دانيشتني تا بتوانني بة دَلي خؤمان مةي بنؤشني و 
                هَيدي هَيدي و ئارام ئارام بدوَيني و سةري 

 ةزرَينني.قسة دام
بؤي طَيِرامةوة: جاران لة شارةواني كاري 
دةكرد و ئَيستا خانةنشينةو ذنةكةي ماوةيةكة 

طةِراوةتةوة ماَلة باوان، ياني الي داية و باوة و 
بةجؤرَيك لة جؤرةكان هاتوةتة سةر ئةو ِراية كة 
ذنَيذطة تؤراوةو دةسيت لةم هةَلطرتووة!.. لةو جؤرة 

ن نة شَيت و نة طَيل. مرؤظانةبوو كة نةثري دةب
روخسارَيكي وشك و زبري هةبوو هةروةتر جووتَيك 
ضاو كة دةتطوت ضاوي دةردةدارَيكة تووشي 
نةخؤشي سيل بووبَي.. بؤ بريضوونةوةو فةرامؤشي 
دةخيواردةوة، دواي ثَينج ثَيك واي وت. هةستم بةو 
بؤنة نةكرد كة ثاريسي ثَي بةناوبانطة، لةوة دةضَي 

بَيطانةو غةوارة بكةين، نينؤكةكاني  ئَيمة هةر بؤني
 ساغ و ثتةوبوون و قذي خاوَين..

بؤي طَيِرامةوة لة ثاسَيك لة ثاسةكاني هَيَلي -
(دا كوِرَيذطةيةكي تةمةن سيازدة ساالني 95ذمارة )

بينيوة، لة يةكةم نيطادا بؤي دةركةوتوة كة مَيرد 
مناَلةكة كوتومت لةو دةضَي، يان النيكةم لةو 

دةضَي كة ئةم دةربارةي خؤي لةو تةمةنةدا شَيوةية 
دَيتةوة يادي. وردة وردة بِرواي بةخؤي هَينا كة ئةو 
بة تةواوي لةم دةضَيت، روخسار و دةست و 
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ثةجنةكاني، تاَلة مووةكاني سةر هةنية و 
ناوضاواني، ضاوة قووَلةكاني و هةروةتر 
شةرمةكةشي لةو دةضَي، شةرمَيك لة ئاث و ئاشكرا 

نةوةيدا لةوديو طؤظارَيكي مَيذووييةوة بة خؤشارد
دةردةكةوت، تةنانةت شَيوةي هةَلدانةوةي قذةكةي 
بؤ دواوة و خاوو خليضكيية نةزؤك و بَي كةَلكةكةي 
بة كورتي ئةوةندة لةم دةضوو ثَيكةنني طرتي.. بةالم 
كاتَي الوةكة لة شةقامي ِرَينةنس دابةزي، ئةويش 

يةكي لة مؤنتبارناس بة دوايدا هاتة خوارَي و هاوِرَي
لة ضاوةِروانيدا هَيشتةوة، لة هؤيةك طةِرا كة كوِرةكة 
بدوَييَن و ناوي شةقامَيكي لَيثرسي و بةبَي هيض 
طومانَيك دةنطَيكي بيست، دةنطي منداَليي خؤي. 
مَيرد مناَلةكة بةرةو ئةو شةقامة دةرؤيشت ماوةيةك 
بةشةرمةوة بةيةكةوة ِرَييان كرد، لةم ماوةيةدا 

رَيك لة ئيلهامي بؤهات، شتَيكي ناِروون، جؤ
درةوشانةوةيةكي ِراظة هةَلنةطر، طةمذةوكةرة طةر 
رؤذَيك هةوَلبدا راظةي بكات و سةري خؤي ثَيوة 
بيةشَييَن وةك ئَيستا دةيكات ثوختةي مةبةست 
ئامادة و ساز لةخؤي نووساو كةَلكةَلةي ئةوة كةوتة 

ني وةك سةري ماَلي كوِرة بزانَي، ِرابردووي كؤ
ضاوساغَيكي طةشتياري دةرفةتي ئةوةي بؤ 
رةخساند بةرةو ئةم قةال قامية ياني طةِرةكي 
فةرةنسي يان رَيطةيةك بؤ خؤي بكاتةوة. ماَلَيكي 
بيين تؤزَيك شثرَيو و هةذار، دايكَيكي ثري، 
مامةيةكي تةقاويت و دوو ثشيلة، دواتر بَي هيض 

مَيذة  باجَيك، سووك و ئاسان طوتي، برايةكي لة
كوِرة ضواردةسااَلنةكةي بةم سثاردووة و هةردوو 
كوِرَيذطةكة بوونة هاوِرَي و هؤطرييان بةيةكةوة 
طرت. ئةم و برازاكةي هةموو هةفتةيةك سةرداني 
ماَلي "لؤك" يان دةكرد، باسي جةنطيان كرد، باسي 
سةردةمي داطريكاري، هةروةتر دةربارةي لؤك دوان. 

جؤرَيك لة ئيلهام ئةوجار ئةو شتةي كة وةك 

دةركةوت، شَيوةيةكي ئةندازةيي وةرطرت ياني ئةو 
بارة نةطؤِرةي كة خةَلكي ثَيياخنؤشة ناوي لَيبنَين 
قةدةر، قةدةرَيك كة دةكرا بة قسة و باسي رؤذانة 
جوان و ثوختة تةكووزي بدرَييَت. لؤك جارَيكي تر 
بووة ئةو و نةمرييةك لة ئارادا نةما ياني نةك هةر 

 نةمرييةك، ئَيمة هةموو نةمر بووين.تاقة 
ئَيمة نةمرين، تؤ بِروانة ثريةمَيرد، هيض -

كةسَيك نةيتواني لةطةَل مندا بةراوردي بكات، منَيك 
كة نةوةت و ثَينج ساَل تةمةمنة، هةَلةيةكي بضكؤلة 
بوو لة ضةرخ و ئامَيرةكةدا لة خولَيكي رؤذطاردا، 

لة  – لؤك دةباية دواي مردني من بَيتة دنياوة
بةرامبةريشدا بةبَي ئةوةي ئةو رَيكةوتة ئةفسانةيية 
بطَيِرمةوة كة لة ثاسةكةدا ئةوم بيين، وا بزامن باسي 

جؤرَيك بوو لة ئةمان و دَلنيايي بةبَي  –ئةوةشم كرد 
هيض وشةيةك ئةمة بوو كة ِروويداو بِرايةوة. بةالم 
دواي ئةوة طومانةكان دةستيان ثَيكرد و كةوتنة 

باري وادا مرؤظ عةقَلي لة دةستدةدا و دةبَي  كنة، لة
دةرمانة ئارامبةخشةكان خبوات، ئاخر لة تةك ئةم 
طومانانةدا دةبواية بيسةملَينم كة من لة هةَلةدا 
نةبووم و لة هةَلةدانيم و هؤيةك نية بؤ دَل لة دَل 
دانةكان. كةضي ئةم طةمذانة قةمشةريم ثَيدةكةن، 

  و مؤر دةبنةوة كاتَيك قسة دةكةم بة قاقا شني
            كاتَيك باسي ئةوةيان بؤ دةكةم كة بةسةرمدا 

 هات و ِروويدا.
لؤك جارَيكي تر نةبووة من نةخَير، ئةم 
بةدبةختة نةيدةتواني ببَيتة من، ئةم كَلؤَلةي كة 

ي و طةمان بكات نةوةك حةزم نةدةكرد واز
ئةم هةستانةي  –قاضي يان ملي بشكَي  بةربَيتةوةء

ئةم شةرمنةي كاتَيك  –كة بة لةشدادَينن مضوِر
ثرسياري شتَيكم لَيدةكرد تا بنانطوَيي سوور 
هةَلدةطةِرا. واي خواية ضةندة نةدوان و شةرمن بوو، 
بة ثَيضةوانة دايكي حيكايةختؤش بوو، زؤري حةز 
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لة قسان دةكرد هةموو شتَيكي دةطَيِرايةوة. لة 
ايكي كاتَيكدا كورَيذطة لة شةرماندا دةمرد، د

حيكايةتي ضزةي هةوةَلني دداني لؤكي طَيِرايةوة، 
وَينةكاني لة تةمةني هةشت ساَليدا، 
نةخؤشييةكاني.. خامني ميهرةبان طوماني لة هيض 
نةدةكرد ئاخر لةطةَل مامةدا شةترةجنم دةكرد، 
ببوومة يةكَيك لة خَيزان و بنةماَلة جارناجارَيكيش 

 انَي..بؤ خةرجيي مانطانة هةندَيك ثارةم دةد
زانني و ثةيربدن بةرابردووي لؤك زؤر نةكةوت 
لة سةرم، ئةمةندةم بةس بوو لة نَيوان ئةو قسانةدا 
كة ثريَيذنةكان حةزي ثَيدةكةن، رؤماتيزمي مامة، 

ضةند  –نةفرةتةكاني دةرطاوان، سياسةتدا 
ثرسيارَيك بكةم، ئا بةجمؤرة لة نَيوان كش مةليك و 

رابردووي لؤكم  ناِرةزامةندي لة نرخي طؤشتدا
دةناسي و بةجمؤرة راستييةكان تَيكيان دةكردةوة! 
بةالم لة كاتَيكدا كة ِراماندةسثارد سةرو بادةي 
ترمان بؤ بَينن تَييطةياندم و ِرووني كردةوة: لؤك من 
بوو كاتَيك كة منداَل بووم، بةالم حةيف كة ناتواني 
وَيناي لة يةكضوونةكان بكةيت، تاِرادةيةكي زؤر 

وةي يةكمان دةدايةوة، كوتومت لة طةوهةر و شَي
سروشت و شَيوةدا لةيةك دةضووين، تَيدةطةي! 
ئةتوامن بَلَيم: لة حةوت ساَليدا طةمانةو وازيضةكةي 
خؤم شكاند و لؤكيش ملي طةمانةكةي خؤي، لة نؤ 
ساَليدا هةردووكمان سورَيذة و سوورةتامان طرت، 

مبَييَن بؤ هةروةها حيكايةتَيكي دَيرينيش هةية با
دوايي. بة طوَيرةي من سورينجةكة ثانزة رؤذي 
كَيشا و هةرضي لؤكيشة ضوار رؤذ ثَيوة بوو و 
بةريدا، ئةمةش بةِرةضاوكردني جياوازيي جؤري 
سورَيذةكة و ثَيشكةوتين دةرمانسازي، 

 جياوازييةكي بةرضاو نية و هةر يةكة!
با منونةيةكي ترت بؤ بَينمةوة، ِرةنطة ِرووبدا 

واكةي ئةوسةر كؤاَلن لة ناثليؤن بضَي، ِرةنطيشة نانة

بةخؤي نةزانَي ضونكة ناتوانَي لة ثاسَيكدا 
حةقيقةتي دةستكةوَي بةالم ئةطةر بةِرَيطةيةك لة 
رَيطاكان ورياي حةقيقةت بَي دةتوانَي تَيبطا كة 
دووبارة بوونةوة شياوة و ئةو دووبارة بوونةوةية 

طؤِرانكارييةكي زؤردا كة بؤ وَينةي ناثليؤن و ئةو بة 
تَيثةِريوة: لة قاثشؤرةوة تا خاوةني نانةواخانة و 
فِرن تَيدةطا خؤي هةمان ئةو وَينةيةية كة لة 
كؤرسيكاوة بازدةدا و دةفِرَي بؤ سةر تةخت و 
عةرشي فةرةنسا. ئةطةر بة وردبينييةوة لة مَيذوو 
بكؤَلَيتةوة ئةو ضركة ساتانة دةدؤزَيتةوة كة تياندا 

ي بردةسةر ميسر، ئةجمار طةيشتة شاالو
ئؤستةرليتز و كاتَيكيش كة ضةند ساَلَيك لة 
دوكانةكةيدا دةمَينَيتةوة دواي ئةوة سةرةجنام لة 
سانتاهَيلينا كؤتايي دَي يان لة باشرتين حاَلدا لة 
شووقةيةكدا لة قات و نهؤمي شةش بةالم هةر بة 
 سةركةوتوويي دةمَينَيتةوة و لة هةمانكاتيشدا لة
ضةمبةر و طةمارؤي ئاوةكاني دوورةثةرَيزي و 
تةنياييداية و سةربةرزة بةو نانةواخانةيةي كة 

 دةتطوت النةداَلة!
 لةمة تَيدةطةي يان نا؟

من تَيدةطةيشتم كةضي دةطوت بةالم المواية 
ئَيمة هةموو لة منداَليدا تووشي نةخؤشي دةبني لة 
شوَيين جياجيادا و ئَيمة هةموو لة تؤثَيندا 

 شتَيكمان شكاندووة! 
 ن باسي رَيكةوت و هةَلكةوتي زةقءدةزامن، م-

بةرضاوم بؤ نةكردوويت "لؤك" لة من دةضَي ناضَي 
بةالمةوة طرنط نية، بةالم جيلوةو درةوشانةوةي 
ثاسةكة شتَيكي طرنطة و ِراظةكردنيشي سةختة 
ضونكة ثَيوةندي بةيادةوةريية تةماوييةكان، بة 

منداَلييةوة هةية.. ئةو كات،  شَيوةو خورافاتةكاني
ئةمةوَي بَلَيم كاتَيك لة تةمةني لؤكدا بووم بة 
وةرزَيكدا رابردم كة بةنةخؤشييةكي درَيذخايةن 



 164 
 

SARDAM  No. 46   2006 
 

دةسيت ثَيكرد دواتر كة ئاهَيكم تَيطةِراو ضاك 
بوومةوةو لةش ساغيم بةسةرثَي طرتةوة ِرؤيشتم 
لةطةَل هةندَيك لة هاورَيكامندا وازيم كرد و قؤَلم 

كا دواجار هةر كة قؤَلم طريسايةوة خوشكي ش
هاوكالسَيكي خؤم خؤشويست، دةرد و رةجني 
ئةوينم ديت، لةتاو سؤزي عةشقَيكي يةكاليةنة طِرم 
دةطرت و ئازارم دةكَيشا، ئازاري كةسَيك كة ناتوانَي 
تةماشاي ضاوي ئةو كضة بكا كة طاَلتةي ثَيدةكا و 

 كةضي ئةم خؤي لة ثَيناودا داناوة.
يش تووشي هةمان نةخؤشي بوو و لة لؤك

كاتي ضاكبوونةوةدا بؤ تةماشاي سَيرك داوةتيان 
كرد، كاتَيك لة ثليكانةكان شؤردةبؤوة، خليسكاو 
طوَيزينطي ثَيي شكا، ماوةيةك دواي ئةوة دايكي 

بيين لة ثةناي ثةجنةرةكة بةسةريدا هات و 
خوِران خوِران فرمَيسك هةَلدةوةرَييَن و  دةطرييء
 –سِرَيكي شيين تةِري لة نَيو ضنطداية دةستة 

دةستة سِرَيكي نامؤ بة ماَل! بةوةدا كة مرؤظ دةبَي 
لة ذيانيدا ضةندين هةَلوَيسيت لَيكدذي هةبَي طومت 
عةشق و ئةويين منااَلنة وةك زيثكةو جوانةرؤ 

 شتَيكي حةمتيية بؤ تازة الوان.
ضونكة شتَيكي  –بةالم حيكايةتي فرؤكةكة 

بة دَلمةوة نووساو رةزامةندميي  –ديكة بوو 
بةدةستهَينا، كؤثتةرَيكي زةمبةلةكدار، ئةوةي كة 
ئةم لة جةذنةزاي لؤكدا لةطةَل دةسيت خؤيدا 

 بةدياري بؤي هَينا! 
كاتَي باسي سندوقة ميكانيكةكةم بؤ -

ديت، ئةو سنوقةي كة دايكم لة ضواردةساَليدا بة كر
دياري بؤي هَينام، رؤذَيكم هاتةوة ياد بةَلَي ئةوةم 
هاتةوة بري كة لةو رؤذةدا ِروويدا،: طةرضي 

 وينةي دةهات من لة باخضةكة بوومءِرةشةبايةكي ها
طوَيم لة هةورة تريشقة دةطرت، ثَيشرت لة نزيك 

كردبوو، يةكَيك  دةرطاي سةرشةقام مَيزَيكم دروست

لة ماَلةوة بانطمي كرد، دةبواية بؤ ضركةساتَيك 
بضمة ذوورةوة، كاتَي كة ضووم بينيم ميكانيكةكة 
ديار نية، دةرطاكةش كرابوةوة، ثةرؤش و بَي قةرار 
هاوارم كرد و لة حةذمةتان هةَلهامتة سةر 
شةقامةكة، بةمال و بةوالدا ضاوم طَيِرا كةسم نةبيين، 

ساتدا برووسكةيةك لة لة هةمان ضركة
شريوانييةكةي ئةوبةري دا ئةمة هةمووي لة 
ساتَيكدا ِروويدا كاتَيك كة فرؤكةكةم دةداية لؤك 
ئةوةم هاتةوة ياد، شاد و خؤشحاَل تةماشاي 
فرؤكةكةي دةكرد و لة ثَيسيت خؤيدا نةدةحةواوة 
وةك من كة ثَيشرت لة تةماشاي ميكانيكةكة لة خةني 

وة دَل. دايكي هات و خؤشيان ئؤخذمن كةوتب
فنجانَيكي قاوةي بؤ هَينام، ضةند قسةيةكمان 
بةيةكةوة كرد، قسةي سادة و ئاسايي ئةو كات 
هاوارَيكمان بيست، لؤك بةرةو ثةجنةرةكة ِرايدةكرد 
دةتطوت دةيةوَي خؤي فِرَيداتة خوارةوة، سثي 
هةَلطةِرابوو، فرمَيسكي بة لووزة و دادةباراند و ثضِر 

ةثةتة دةيطوت: فرؤكةكةم فِري و لة ثضِر بةالَل
كةلَيين ثةجنةرةكةوة دةرضوو و كةس نازانَي 
ِرؤيشت بؤ كوَي!.. ثَيي بةزةويدا دةكوتا و هةر 
دةيطوت و دةيطوتةوة: ضيرت ضاوم ثَي ناكةوَيتةوة 
            لة هةمان كاتدا هاوار هاوارَيكمان لة قاتي 

ان خؤي خوارةوة دةهاتة طوَي، مامةي بة هةَلةداو
كرد بة ذووردا و طوتي خانووةكةي ئةوبةر ئاطري 

 تَيبةر بووة.
ئَيستا تَيطةيشيت يان نا؟ ضاكة، بادةيةكي تر 

 خراث نيية!
لةبةرئةوةي مات بووم و ورتةم نةكرد كابرا 
طوتي بري لة لؤك دةكاتةوة، لة بةخيت لؤك دايكي 
خوَيندنطاي هونةر و ثيشةكاني بؤ ثَيشنياركردبوو، 

شَيوةية وةك ذنة دةيطوت ِرَيطايةك لة ذياندا ئابةم 
بؤ خؤي دةكاتةوة، رَيطايةكي خاكي و ساكار. بةالم 
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ئةم رَيطةية ئاوةال بوو، بةالم قسة دةربارةي ئةم 
مةسةلة بة جؤرَيك لة شَييت دادةنرا كابرا طوتبووي 
ئةمة بةماناي يةك ئاكامة: سةر شؤري و زيلةت، 

ةنطةكان، ئةو رؤتيين كوشندة، ساَلة يةكِر
شكستانةي كة جةستة و رؤح دةثووكَيننةوة، 
ثةناطةيةك لة بارَيكي طةِرةكدا ئةويش لة 
تةنياييةكي بةسوَيدا، لة هةموو ئةمانةش خراثرت لة 
ضارةنووسي لؤكدا نةبوو، ضونكة لؤك جارَيكة و 
دةمرَي و دةبِرَيتةوة، كةسَيكي تر وَينةي لؤك 

ي خؤي دةمرَي و لة دةطةرَينَيتةوة، ئةويش بة نؤرة
وَينةي ثياوَيكي تردا دَيتةوة ناو بازنةكة! لؤك 
طرنط نةبوو: شةوان بَيخةوي و شةو بَيداري 
هةَليدةطرَي و دوور دوور دةيبات بؤ لؤكَيكي تر، بؤ 
الي كةسانَيكي تر كة ناو دةنرَين رؤبةرت يان 
كالودي يان ميشَيل، سيستمَيكي ناكؤتا لة شةيتانة 

كة بةبَي ئةوةي بزانن وَينةكة  بةستةزمانةكان
دووبارة دةكةنةوةو بِروايان بة ئازادي و هةَلبذاردن 
هةية وةلَي مرؤظ مةي هةية و غةمي هةية و شتَيكي 

 ديكةي لة دةست ناية!
لَيم لة هةرا دةدةن و هاهووم لَي دةكَيشن -

كاتَيك ثَيياندةَلَيم كة لؤك ضةند مانطَيك دواي ئةوة 
 واَلخن تَيناطةن كة..مرد، طةمذةن، ِرةشة

بةَلَي مرد. ناسازييةكةي  –وا تةماشام مةكة -
سينةي دةيةشا تومةز  –بةوة دةسيت ثَيكرد 

سينطي هةوي كردبؤوة، داِرزابوو، راست وةك من 
كة لةو تةمةنةي ئةودا بووم تووشي هةوي جطةر 
هامت، بة طوَيرةي من لة نةخؤشخانة قةرةنتينةكرام و 

دا بةالم دايكي لؤك سوور بوو جةغزيان لة دةورم لَي
لةسةر ئةوةي كة لة ماَلةوة خبرَيتة ذَير ضاودَيري و 
مقةيةتي و داذداري بكرَي. نزيكةي هةموو رؤذَيك 
سةرم لَيدةدا هةندَيك جاريش برازاكةم لةطةَل خؤم 
دةبرد وازي لةطةَل بكات، خةم و ماتةم باَلي بةسةر 

َلخؤشي ماَل ماَلةكةدا كَيشابوو. ئةو كاتة تةنيا د
سةردانةكاني من بوون، بة طوَيرةي لؤكيش 
هاودةمي و ثاكةتي طةزؤ و حةلواي دميةشقي. 
لةسةر ئةوة ساغ بوونةوة كة من دةرمانةكان بكِرم 
دواي ئةوةي كة ثَيمطوتن دةرمانطةيةك هةية بة 
هةرزان دةرزي و حةث و شروومب دةداتَي و خاترم 

من ببمة دةطرَي. دواتر بةوة ِرازي بوون كة 
 نةخؤشةواني لؤك.

خةياَلي ماَلَيكي وا بكة كة بةناضاري نةبَي 
دوكتور سةري ثَيداناكا كة كةس ئاطاي لة 
نيشانةكاني هةوةَلني تؤذينةوةي ثزيشك نية، بؤ وا 
                 سةيرم دةكةي؟ مةطةر شتَيكي خراث و 

 ناسازم طوتووة.
ي بؤ ئةوةي دَلنياي بكةمةوة طومت نانا شتَيك

خراثي نةطوتووة بة تايبةت دواي ئةم بادةمةية 
النيكةم دةتوانَي وَيناي شتَيكي سامناك و جةرطرِبي 
وةك مةرطي لؤك بكات ئةو بةستةزمانةي لة ثاسي 

دا وةك تارماييةك دةركةوت ئَيستاش 95ذمارة 
هةردووكيان دوو بةدوو لة ذوورَيكدا ئةم وةك 

َيَلةكةي بة نةخؤشةوان و ئةو منداَلةش لةسةر قةرةو
 ئارامي دةمرد.

ضاكة ضؤنت ثَيخؤشة باوابَي! ِراستييةكةي -
              هةفتةكاني دواي جةنازة و ثرسةكةي بؤ 
يةكةمني جار هةستم بة شتَيك كرد كة دةشَي ناوي 

 شادي بَي!
ئَيستاشي لةطةَلدا بَي ناو ناوة سةر لة دايكي 
دةدةم، كارتؤنَيك ثسكيت لةطةَل دةسيت خؤمدا 
دةبةم بةالم نة شةقامةكةم بةالوة طرنطة نة ماَلةكة نة 
ئةم مةحشةرطةلة جوانةي لةوة دةضَي نكؤَلي لة 
هةوةَلني مردوو بكات، نة هةست و هؤشي ئةوةي كة 
ذيامن رؤذ لة دواي رؤذ و مةي لة دواي مةي لة كيس 
دةضَي، لة كؤتاييشدا لة كوجنَيكدا يان سةعاتَيكدا 
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وسي مردوويةكي نةناس و لةناو دةضم تا ضارةنو
طومناو دووثاتبكةوة بةبَي ئةوةي بزامن كةي و لة 

 كوَي بةالم من...
بةَلَي لة ِراستيدا من دةمرم بةبَي هيض لؤكَيك 
بَيتة ناو بازنةكةوة، تا بة طَيلي ذيانَيكي طَيل 
دووثات بكاتةوة، تا ضةرخي بوون بة هةرماني 

نةوة، بطةِرَي و هةموو بَينةوةو هةموو بثشكوَي
ثريةمَيرد لةم كةماَلة تَيدةطةي؟ بةَلطةي ناوَي 
دَلخؤشييةكي طةورة لةو دووبارة بوونةوة و 

 ضةندثات بوونةوةداية!.
مةخيانةي تاقيكردةوة، مةي هةرزانبةها، ئةو 
ضاوانةي كة لة تايةكدا دةسووتان كة لة جةستةوة 
نةدةهات سةرباري ئةمةش ضةند مانطَيك ذياو 

ضركة طَيلي ضةشت، دَلنيا لةوةي رؤذانة ضركة بة 
كة دةمرَي تا ئَيوارةيةكيان كاتَيك بة باغي 

 لؤكسمبؤرطدا ِرادةبرد طوَلَيكي زةردي بيين..
لةسةر بةردَيك بوو، طوَلَيكي زةردي سادة و -

ئاسايي. وةستابووم جطةرةيةك داطريسَينم، 
سةرجني ِراكَيشام دةتطوت تةماشاي من دةكات وةك 

و ثَيوةندي، ِرةنطة ئةوةبَي كة  جؤرَيك لة ويساَل
ثَييدةَلَين جوانيي، نازامن. بةالم طوَلةكة جوان بوو، 
طوَلَيكي نازةنني. من مةحكومم و رؤذَيك بؤ خؤم 
سةردةنَيمةوة و دةمرم، طوَلةكة جوان بوو، هةميشة 
طوَل لة ئاراداية هةميشة طوَل هةية، هةميشة طوَل 

تووةكان! لة ثِردا دةِرسكَي و شني دةبَي بؤ ثياوة ها
لة هيض تَيطةيشتم، ئةو هيضةي ئارامي و خامؤشي 
دةخوَلقَييَن و بازنةكة ِرادةطرَي، من دةمردم و 
لؤكيش دةمرد و طوَل بؤ ئَيمةمانان ناثشكوَي، هيض 
شتَيك نية نا هةرطيز هيض شتَيك نية ئَيمة تازة 
بكاتةوة. ئةوة هيضةكةبوو، دواتريش طوَلَيك 

ة شخارتة داطريساوةكة ثةجنةكاني ناِرسكَي.. دةنك
سووتاندبووم! لة طؤِرةثانةكة بة هةَلةداوان و 

تةثوكوت خؤم هةَلداية ناو ئؤتؤبيسَيكةوة كة خؤشم 
نةمدةزاني بةرةو كوَي داذورَي، سةرسام و 
حةثةساو دةمِرواني و دةمِرواني بؤ هةر شتَيك 
لةسةر شةقامةكان بةرضاوكةوَي، لة هةموو مرؤظَيك 

و شتَيكي ناو تراموايةكةم ِرواني، كاتَيكيش و هةمو
دواجار طةيشتة كؤتايي هَيلةكة دابةزيم و سواري 
ثاسَيكي ديكة بووم بةرةو ثةِرطةي شار دةِرؤيشت 
بة درَيذايي ئةو ئَيوارةية خؤم لة ثاسةكان دةثةستاو 
دةهامتة خوارَي، لةسةر تؤقي دةخوالمةوة سواري 

و بريم لة طوَلةكة  تراموايةكان دةبووم و دادةبةزيم
دةكردةوة لة لؤك لة نَيو سةرنشينةكاندا لة كةسَيك 
دةطةِرام لةو بضَي، سؤراغي كةسَيكم دةطرت بزانَي 

 كة لؤك من بوو من!!
بَي ئةوةي هيضي ثَيبَلَيم لَيدةطةِرام بِروا بؤ 
ئةوةي مبَييَن و نةمرَي بؤ ئةوةي ذيانَيكي قؤِر و 

كةَلك و بةزيو،  مةينةتبار بذياية، ذيانَيكي بَي
ذيانَيكي طةمذة و شكستةباري ديكة، ذيانَيكي.. من 

 ثارةي دانيشتنةكةم دا.
 
 
 

 (1984-1914خؤليؤ كؤرتازار )
يةكَيكة لة طةورة نووسةراني ئةمريكاي التني، 

هاتووةتة دنياوة و بؤ ماوةي ثَينج ساَل  1914ساَلي 
ر لة لةالدَي و طوندةكاني ئةرذةنتني مامؤستا بووة، دوات

دا هةالتووة بؤ فةرةنسا و تا مردن لة 1951ساَلي 
ثاريس دا ماوةتةوة. بة درَيذايي ذياني و لة هةموو 
نووسينةكانيدا بةطذي حكومةتة تؤتاليتارةكاني 
كَيشوةرةكةيدا ضووة و غةم و شكستييةكاني والتةكةي 
لةبري نةضووة. كؤرتازار نووسةرَيكة كة طابريل طارسيا 

ةويسيت ئةو و وةك ئاماذةيةك بؤ ماركيز لة خؤش
سةد ساَل –هاوِرَييان يةكَيك لة كارةكتةرةكاني 
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دةبات بؤ ثاريس تا لةو ذوورةدا بذَيت كة  -تةنيايي
كة ثاَلةواني سةرةكي رؤماني  –رؤكامادؤري تيادا مرد 
ئاماذةيةك كة تةنانةت وةرطَيِري  –َلنطةشةلَيي كورتازارة 

همةني فةرزانةر لَيي بة –فارسي سةد ساَل تةنياييش 
ناوي شارَيكة  –رؤكامادؤر  –تَينةطةيشتووةو دةَلَي 

بةبَي ئةوةي لة بريي بَي كة هةندَيك جار ناوي شار لة 
مرؤظ دةنرَي وةك مةهاباد. هةروةتر خؤليؤ كؤرتازار 

رياليزمي  –يةكَيكيشة لة هةذدة باوكةكةي رَيبازي 
  -جادوويي

 
 نيةتيئةمانةي خوارةوة ناوي بةرهةمةكا
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 شةوي سَييةم
 
 

 ناتسومي سؤسَيكي
  لة ئينطليزييةوة:  شَيرزاد حةسةنلة ئينطليزييةوة:  شَيرزاد حةسةن

 
 

 من خةومن بيين
منداَلَيكي تةمةن شةش ساَلة بة كؤَلمةوة بوو. 
دَلنيا لةوةي كة ئةو منداَلةي وا لة ثشتَيم كردووة 
منداَلي خؤمة. بةالم، ئةوةي كة زؤر سةير و سةمةرة 

تة دةزامن، من بوو، من دةمزاني ضؤن و بؤضي ئةو ش
ئةوةش دةزامن كة ئةو كوِرَيذطةية كوَيرة و سةريشي 

 شينة، شني و ثاك ثاك تاشراوة.
من لَيم ثرسي ئاخؤ لة كةنطَيوة كوَير بووة، لة 

 وةاَلمدا وتي:
 ئؤهؤو.. لة سةردةمَيكي زؤر دَيرينةوة.-

دةنط، دةنطي مندااَلنةو.. تةواو.. كةضي 
طةورة دةضوو،  طفتوطؤو ِرةفتاري لة هي كةسَيكي

قسةكاني كة لة زاري دةهاتنة دةر، ئةو قسانة بوون 
 كة دوو كةسي هاوشان بة يةكدي دةيكةن.

بة دةستة ِراست و بة دةستة ضةثدا، تا ضاو بِر 
دةكات، مةرةزة بوو.. سةوز دةضؤوة. توولة 
ِرَيطاكةش درَيذ دةبؤوة. جار ناجارَيكيش شتَيك لة 

ئةو تاريكييةدا  شَيوةي شينة شاهؤ بة ناو ضِري
 دةدرةوشايةوة كة تا دةهات ضِرتر دةبؤوة.

 ئةو بوونةوةرةي سةر كؤَلم لة بةرخؤيةوة وتي:

 ئةها.. ئةوةتا طةيشتينة الي مةرةزةكان.-
سةرم بؤ دواوة وةِرسوِراند و بةو نيازةي 

 بيدوَينم.. لَيم ثرسي:
 ضؤن توانيت ئةوة بزانيت؟-
 بة ضريكةي شينة شاهؤكان.-

ةي دروست بوو، هةر بةِراسيت، ئان و وةاَلمةك
سات، شينة شاهؤكان دوو جار بةيةكةوة 

 ضريكانديان. 
طةرضي ئةو كوِريذطةية منداَلي خؤم بوو، 
كةضي كةمةكَي دةترسام. هيض كةسَيك ناتوانَيت 
ثَيشبيين ئةوة بكات ئاخؤ لةو رَيطاية ضي 
          ِروودةدات بةو شتةوة كة بار بوو بةسةر 

. كة دوور دةمِرواني لة خؤمم دةثرسي ثشتمةوة
ئاخؤ بَلَييت بلوَي ئةو بارةي سةر ثشتم لة 
شوَينَيكدا دابنَيم. لةناو ضِري تاريكيدا دارستانَيكي 

 ثان و ثؤِر دةردةكةوت.
هةر لة هةمان ئان و ساتدا كة من بريم لةوة 
             دةكردةوة ئاخؤ لة كوَيدا ئةو بارة فِرَي بدةم، 

َيبوو كة بةسةر ثشتمةوة منداَلةكةم بة طوَيم ل
 مةزاقَيكةوة زيقاندي.
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 تؤ بؤضي ئاواهي ثَيدةكةنيت؟-
كةضي هيض وةالمَيكي نةدايةوة، وةلَي زؤر 

 سادة و ساكارانة لَيمي ثرسي:
 باوكة.. ئةرَي من بارَيكي قورس نيم؟-
 نا.. نةخَير.. قورس نيت.-

 ضاوةِرَيكة.. هةر ئَيستا قورسرت دةمب.
يضم نةوت.. بةَلكو ِرووةو دارستانةكة بة من ه

خاوي و قورس هةنطاوم دةنا. ِرَي ِرؤيشتنَيكي زؤر 
زةمحةت بوو، ضونكة ِرَيطاي نَيوان مةرةزةكان زؤر 
بة ناِرَيكي ثَيض و لوولي ثَيدةكردم. ثاش ماوةيةك 
طةيشتمة سةر دووِريانَيك، هةر لةوَيدا كةمةكَي 

 هةناسةمدا و حةسامةوة.
 كة هةَليداية و.. وتي:كوِريذطة

دةبَي لةم دةوروبةرة نيشانةيةك هةبَيت كة -
 ِرَيمان ثيشان بدات.

دةقاو دةق وابوو، بةردَيك كة بة نزيكةي 
هةشت ئينجي ضوارطؤشة، لةوَيدا، قوت ببؤوة و بؤ 
بةرزييةكةشي دةطةيشتة كةمةربةندم. لةسةر 

 بةردةكة نووسرابوو:
، "دةستة ضةث، هيطاكوبؤ: دةستةِراست

هؤتاوارا." طةرضي بؤ تاريكي، تاريك بوو، وةلَي 
ثيتةكان بة ِرةنطي سوور نووسرابوون، زؤر ئاشكرا 
دةبيندران، ِرةنطة سوورةكةي كتومت وةك بةرسكي 

 سةمةندةل دةينواند.
 ئةو مؤتةكةيةي سةر ثشتم فةرماني ثَيكردم:

 "دووِريانةكة دةسيت ضةثتة."
ضوو لةوالتر و بةدةستة ضةثدا.. لةوة دة

دارستانةكة سَيبةري تاريكي بةسةر سةري ئَيمةدا 
ثةرت و باَلو بكاتةوة، هةروةك بَلَييت لةو ئامسانة 

 بةرزةوة دابكةوَيت. ِراِراو دوو دَل بووم.
 ئةو كوِريذطة نةفامة هةَليداية:

 ثَيويست بةوة ناكات شةرمَي بكةيت.-
 ملكةضي فةرمانةكةي بووم، ِرووةو دارستانةكة 

ةو كاتةي بة كاوةخؤ ِرَيطاكةم دةبِري و تا ملم نا. ل
دةهات لة دارستانةكة نزيك دةبوومةوة، سةرسامي 
ئةوة بووم كة ضؤن ضؤني ئةو شتة، كوِريذطةيةكي 
ساويلكة و كوَير ئةو هةموو شتة دةزانَيت، لة دواوة 

 طوَيم لة دةنطي بوو:
بةِراسيت كوَير بوون ئةوثةِري ناِرةحةتيية و -

 كات.كةس حةزي ثَينا
دة هةر لةبةرئةوةشة كة من تؤم كردؤتة -

 كؤَلم، تاوةكو جاِرس نةبيت و ئاسوودة بيت.
من ئةوة دةزامن و هةقة سوثاست بكةم كة -

منت هةَلطرتووة، بةالم خةَلكي مةبةستيانة 
سووكايةتي بة من بكةن كة زؤرم ثَي ناخؤشة. هةتا 
دايك و باوكيشم سووكايةتيم ثَيدةكةن كة زؤر 

 ناخؤشرتة.
هةستم كرد تةواو.. ئيرت بةرطةي هيض ديكة 

ةوة ناطرم. خَيراتر هةنطاوم هةَلَينا و بريم ل
دةكردةوة تا بكرَيت زووتر بطةمة ناو دارستانةكةو 

 ئةو كؤثارةيةي سةر ثشتم فِرَي بدةم.
هَيشتا بِرؤ.. كةمةكي تر، ئةوسا خؤت -

 دةيبيين. دةقاو دةق لة ئَيوارةيةكي ئاواهيدا بوو.
كة ئةم قسةيةي كرد وةك ئةوة وا بوو 

 لةبةرخؤيةوة بدوَيت.
 منيش لَيم ثرسي:

 وادا ضي بوو؟لة ئَيوارةيةكي -
بة جؤرة تؤنَيك ئةم ثرسيارةم لَيكرد كة نهَيين 
هةست و نةسيت مين ئاشكرا كرد، بةالم بَيئةوةي 

 بهَيَلم لة مةرامةكةم تَيبطات.
 ضي بوو؟ جا خؤ تؤ ضاك دةزانيت ضي بوو؟-

وةالمي ئةو منداَلة ثِر لة مةزاق و سووكايةتي 
 ثَيكردن.

كوِريذطةية  دواي ئةو قسةية تَيطةيشتم كة ئةو
مةبةسيت ضييةو كةومتة سةر غايةلةي ئةوةي 
كةضي بووة. هةرضةندة تا ئةو حةَلة مَيشكي لة هةر 
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ختوورةو خةياَلَيك بةتاَل بوو، بةالم ئيدي هةستَيكي 
تةمومذاوي داطريي دةكردم، بةواتا.. بةَلَي.. كت و 
مت لة ئَيوارةيةكي ئاواهيدا بوو. هةستم كرد، وةك 

كاندي، كة ئةطةر كةمةكي تر هةنطاوي منداَلةكة در
طرامن هةَلبنَيم و ملبنَيم.. بَيطومان ثرت تَيدةطةم. 
طةيشتمة ئةو بِريارةي كة مةرجة من مَيشكي خؤم 
ثاك و بةتاَل بكةمةوة بةوةي كة خؤم ِرزطار بكةم لةو 
بارةي سةر ثشتم بةر لةوةي نهَيين ئةو ضريؤكة 

وارةيةكدا بدؤزمةوة، ضريؤكي ئةو شتةي كة لة ئَي
ِروويدا. ضونكة تَيطةيشنت لةو شتة بة واتا 

ةنطاوم هةَلَينا، تا دةهات كارةسات. خَيراتر ه
 تيذ تر ِرَيم دةكرد. طورجء

كةمةكَي ثَيشرت باران دايكردبوو. رَيطاكةش 
تاريك و تاريكرت. وةك كةسَيك بةدةم رَيوة وِرَينة 

ك بكات و تَيكضوو بَيت رَيطاكةم دةبِري. تاكة شتَي
كة لَيي دَلنيا بووم ئةوةبوو كة ئةو منداَلة كاَلفام و 
بضكؤلةية وا بةسةر ثشتمةوة، هةر ئةو منداَلةش 
بوو كة وةك ئاوَينة دةبريسكايةوة، وةك ئاوَينةيةك 
كة ِرابردوومي تَيدا دةربكةوَيت، ئَيستام و 
داهاتووم، سادةترين و ضكؤلةترين حةقيقةت 

.. ئةو كوِريذطةية بَي شاراوة نةبوو. وَيِراي ئةوةش
 هيض طومانَيك منداَلي خؤم بوو.

 تةواو.. لةوة ثرت بةرطةم نةدةطرت.
ئةوةتا ئَيرةية.. ئةوةتا ئَيرةية، تةواو.. لة ذَير 

 ئةم داركاذة بوو.
دةنطي كوِريذطةكة دةنَيو بارانةكةدا بة جياو 
ئاشكرا دةطةيشتة طوَيم و دةزرنطايةوة. من وةستام 

امن من خةريكي ضيم. بَيئةوةي بة بةر لةوةي كة بز
             خؤم بزامن طةيشتبوومة ناو قواليي 
دارستانةكة. شتَيكي ِرةش كة لةوة دةضوو دار كاذ 
بَيت و تةنها دوو ياردة لة منةوة دوور بوو، 
دةردةكةوت. تةواو.. وابوو.. دةقاو دةق وةك ئةوةي 

 ئةو كوِريذطةية دركاندي.

ِرةطي ئةم داركاذةوة  باوكة.. تةواو.. الي-
 بوو.. وانةبوو؟

 بةَلَي.. وابوو.-
 بَيئةوةي خؤم مبةوَيت ئةم وةاَلمةم دايةوة.

 وا بزامن ثَينجةمني ساَلي "بونكا" بوو؟ -
ئَيستا كة ِرازةكةي دركاند، بؤم دةركةوت كة 

 بوو. -بونكا–وابوو.. دةقاو دةق ثَينجةمني ساَلي 
ر بوو كة تؤ بَي زياد و كةم سةد ساَل لةمةوبة-

 منت سةر بِري.
ةم قسانة بوو، خةياَلم هةر كة طوَيم ل

زانيم كة زةمانَيك لةمةوبةر من ثياوَيكي  تةقييةوةء
كوَيرم كوشت، نزيك بة ِرةطي ئةو داركاذة، لة 

–شةوَيكي زؤر تاريكي وادا، ثَينجةمني ساَلي 

بوو، سةد ساَل لةمةوبةر. هةر لةو ئان و  -بونكا
م كةسَيكم كوشتووة، منداَلةكةي ساتةدا، كة زاني

سةر ثشتم ئةوةندة قورس بوو نةبَيتةوة.. قورس بة 
 قةد خوداوةندَيك كة لة بةرد داتاشرابَيت.

 
 ثةراويَز:

( 1916-1867ناتسومي سؤسَيكي: )
ثِرؤفيسؤري ئةدةبي ئينطليزي بوو، ِرؤماننووسَيكي 
طةورةي )يابان(ةو هةر لةو ثَيناوةدا وازي لة كاري 

ميي هَينا لة زانكؤ تاوةكو خؤي بؤ ئةدةب تةرخان ئاكاد
بكات، لة ِرؤمانة ناوازةكاني: كؤ كؤرؤ، بؤتضان، 

 سانشريؤ.
 

 سةرضاوة:
The Oxford Book of Japanese Short stories 

Edited by/ Theodore W. Goossen 

Oxford – UniversityPress  

1997 

Reissued 2002 

Pages (28-31) 
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 دوا قومي ئةم جامة
 
 

 فةرةيدون موشريي
  لة فارسييةوة: ئازاد بةرزجنيلة فارسييةوة: ئازاد بةرزجني

 
 

 هةموو ئةثرسن:
 =ضي لة ئاوازي ثةنهاني ئاودا هةية؟

 ضي لة هةراوزةناي دَلِرفَيين طةآلي درةختانا هةية؟-
 ضي لة طةمةي ئةو هةورة سثىيةي-

 سةروو ئةم شينايية بَيدةنطة بةرزةدا هةية
 ئةكا؟ وا تؤ نوقمي خةياَل

 نيايي خامؤشي كؤترةكانا ضي هةية؟ةلة ت-
 لة تةقةلالي بَيهودةي شةثؤلةكانا ضي هةية؟-
 لة زةردةخةنةي جامي بادةدا ضي هةية؟-

 وا تؤ ضةندان كاذَير
 ماتء سةرسام تَيي ئةِرواني؟

 نة لة هةور-
 نة لة ئاو

 نة لة طةآل
 نة لةم شينايية بَيدةنطة بةرزة

 خزاوةتة جامةكةمةوة نة لةم طِرة سووتَينةرةي

 نة لة تةنيايي خامؤشي كؤترةكان
 من بري لةمانة ناكةمةوة!

 من.. ِرازونيازي دةمةو سةحةري درةختةكان 
 سةماي عةتري طوَلي "يةخ" لةطةَل بادا

 هةناسةي ثاكي طوآلَلة سوورةكاني بناري كةذ
 ي ثةِرةسَيلكةكان لةطةَل سثَيدةدادةمةتةقَي

 ة سونبولةكاناترثةي دَلي نةمري بوون ل
 طةِراني ِرةنطء تةِرايي لة طؤناي طوَلةكانا

 هةموو ئةمانة ئةبيستم، ئةيانبينم
 من بري لةمانة ناكامةوة
 من بري لة تؤ ئةكةمةوة

 ئةي ئةو كةسةي سةراثات "باشي"ية
 بة تةنها بري لة تؤ ئةكةمةوة!

 هةموو كاتَي
 لة هةر كوَي مب

 حاَلم هةرضؤنَيك بَي.. من بري لة تؤ ئةكةمةوة!
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 ئةوة بزانة
 بة تةنها تؤ بيزانة

 تؤ وةرة
 لةطةَلما مبَينةرةوة، بة تةنها تؤ مبَينةرةوة

 لة شةواني ئةنطوستةضاوا  لة بري مانط
 تؤ بدرةوشَيرةوة

 بة فيدات مب، لة بري هةموو طوَلةكان
 تؤ برتيقَيرةوة

 وَي لة داوَينتامئةوةتام وةك ئةمبيين، سةرلةن
 لةو تاَلة درَيذانةي قذت ثةتَي دروستكةو

 مبطرة!
 خؤت مببةستةرةوة!

 خؤت حةزت بة ضىية بيكة!
 وةآلمي ثةِرةسَيلكةكان.. تؤ بيدةرةوة!

 تؤ ضريؤكي هةورو با بطَيِرةرةوة!
 تؤ مبَينةرةوة لةطةَلما، بة تةنها تؤ مبَينةرةوة

 لةناو دَلي جامي بووندا تؤ جبؤشة
 هةناسةيةك لة قومي طيامن ماوةمنيش 

 دوا قومي ئةم جامة بةتاَلةش، تؤ بينؤشة!*
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئةم شيعرة كة هونةرمةند "موعيين ئيسفةهاني"يش بة*
 دةنطة بة سؤزةكةي خؤي ضرِيويةتي.

 
 

 :سةرضاوة
 لةم كتيَبةوة كراوة بة كوردي: 

-117ص ص  -طزينةء اشعار فريدون مشريي
 .1364ضاث اول  -تهران -ات مرواريد، انتشار120
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 ئةدةبي نامة

 
 

 دَلدارة هةرة ئازيزةكةم
 
 

 نامةكاني ضيخؤفء ئؤَلطاكنيثةر

  لة فارسيةوة: ِرةووف بَيطةردلة فارسيةوة: ِرةووف بَيطةرد
 
 
 

 كنيثةر
 ديسامبةر 24

 ذانيوةري( 5)
 مؤسكؤ

ئازيزةكةم ئانتوني خؤشةويستم، ثَيدةضَيت 
من طةيشتبَيتمة ئةو ئةجنامة ترسناكة كة تؤ وةآلمي 

ةستت نةطةيشتنب؟ نامةي من نادةيتةوة، بَلَيي بةد
 هةرطيز لةمة ناطةم.

ئةمشةو شةوي كريسمسةو ِراكةِراكة 
سونةتيةكة لة ماَلةوة بةرقةرارة. لةبريمة ئةو 
سةردةمانةي خؤيشم بةشَيك بووم لةوةو هةوَلم دةدا 
شتةكان ِرَيكء ثَيك بنء، هةركةسةو ئةو شتةي بؤ 
دابني كرابَيت كة ضاوةِرَيي ناكات. وةلَي ئَيستا بة 

 ةوة طرنط نية.الم
 لة ِراستيدا بؤ من ماندووبوونة، من حةزدةكةم 

تةنيا تؤم لةطةَلدابيت، يان من لةطةَل تؤدامبء بَي 
 ئةوة هةرشتَيكي تر )...(

** * **** 
 

 ضيخؤف
 ديسامبةر26

 )نيس(
ئةكتةري ئازيزو ضكؤَلةم، ئةم نامةيةت لة 
ساَلي نوَيدا ثَيدةطات، ساَلي تازةو ضارةنووسي 

ةطةر ِرَيطام بدةييَت هةزار جار ماضت دةكةم، تازة، ئ
لةم ساَلي تازةيةدا هةموو ئةو شتانةت بؤ دةخوازم 

هيوادارم هةر لة هةمان  كة خؤت حةزيان لَيدةكةيت،
 باشيء شكؤمةنديدا مبَينيتةوة.

بة ِراست تةندروستيت ضؤنة؟ ئةو دوو 
نامةيةي دوايي كة بة قةَلةم نووسيبووت نيطةراني 
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ئةو وةرةمي سثَلة قةناعةتي ثَينةكردمء  كردم، وةلَي
لةوة دةترسم تووشي تيظويدَيكي سووك بووبيت، 
ئةمةيش بةو مانايةية كة ِرَيطاي شانؤت نةدةنء 
منايشنامةكةي من نةكرَيتء ناضارمب بكةومة ياري 
ِرؤَلَيت. بة ِراست حاَلت باشة؟ بةَلَي؟ باشة ئازيزم، 

 ئارةزووي بةختةوةريت بؤ دةكةم.
لَيرة بة تةواوي ساردبوة، سةهؤَلبةندانة،  دنيا

 باوةِردةكةيت؟
ثَيشرت شيت وا ِرووي نةداوة. لة مارسيليا بةفر 
ضياكاني داثؤشيوة، طوَلةكان لة ناكاوَيكدا 
ثةذموردة بوون، من بة ضاكةتَيكي هاوينةوة بةمالو 
ئةوالدا دةِرؤم، ِرؤذنامةكان لةدةست ئةم سةرما 

 يانة )...(.ضاوةِروان نةكراوة سكاآل
** * **** 

 
 كنيثةر

 ديسامبةر 27
 ذانيوةري 8

 تةلطوراف -موسكو
 بة تاسةوة ضاوةِرواني وةآلمي دة نامةكةمم.

 ئؤلَطا
** * **** 

 
 ضيخؤف

 ديسامبةر 27
 "مونت كارلو" تةلطوراف

 salue.. belleسآلو جوانكيلةكةم 
** * **** 

 
 كنيثةر

 ديسامبةر 27

 ذانيوةري 8
 مؤسكؤ

ةرناكةم ئانتون، ثَيدةضَيت نامةي سةر لةمة د
منت ثَينةطاتء نازامن بؤ؟ من تةلطورافَيكم بؤ 
نارديت كة تةنيا بة وشةيةك ثَيم بَلَييت نامةكامن 
طةيشتوون يان نا، بِروانة، لة دوا نامةتدا نووسيوتة 
كة هيضت بةدةست نةطةيشتووةو تؤيش هيض 
نانووسيت. لةو ِرؤذةوة من هيضم نةناردووة، ئايا 
ئةمة ئةوة دةطةيةنَيت كة تؤ هيض نامةيةكت 

 بةدةست نةطةيشتووة؟ تؤ ئةمة بة ضي دةزانيت؟
وةك لة تةلطورافةكةدا نووسيبووم دة نامةم بؤ 
ناردوويت، بة تةلطورافةكةتدا ديارة تؤ لة "مونيت 

 كارلؤ"يت، ياري ِرؤَلَيت دةكةيت يان نا؟ )...(.
ا"م دوَييَن بؤ يةكةم جار ثرؤظةي "خاَل ظاني

كرد، ئةمِرؤ "مرؤظة تةنياكان" منايش دةكةمء 
 سبةييَن دةِرؤم بؤ ثرؤظةي "سَي خوشكةكة" )...(.

دةَلَين "سوليوني طروموف" باش نية. ِرةنطة 
 "سانني" دةورةكة ببينَيت.

"ظيشنيظسكي" )كوسياطني( لة هةموويان 
باشرتةو طشتيان دةست خؤشي لَيدةكةن. 

يةو "ئارتيوم" مايرهؤَلد" )توزن باخ(ي ئاساي
)ضبوتيكني( هَيشتا بة تةواوي طفتوطؤكاني كؤنرتؤَل 
نةكردووة، ئةمانة قسةي ئةواني ترة ضونكة خؤم 

 نةمديون )...(.
** * **** 

 
 ضيخؤف

 ديسامبةر 27
 ئيَوارة -نيس

ئةكتةري ضكؤالنةم، بؤ هَيند نيطةرانيت؟ 
ئةمِرؤ تةلطورافةكةمت بةدةست طةيشتء نةمزاني 
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. ئايا بؤت بنووسم كة وةك طايةك ضيت بؤ بنووسم
بةهَيزم؟ باري تةندروسيت تؤ ضؤنة؟ هَيشتا لةناو 
جَيطادايت يان دةضيت بؤ شانؤ؟ ئازيزترين ئازيزم، 
وا ضاكة مرؤظ نةخؤش نةبَيتء لةوةش ضاكرت 
ئةوةية كة دَلي مرؤظ نةخؤش نةبَيت، كاتَيك لَيم 
دووريت، هةموو جؤرة بريَيكم بةسةردا دَيت، 

ك جار بريي زؤر ترسناكيش. ئازيزم هةرطيز هةندَي
 بؤ من نيطةران مةبة.

فرانكم  295ئةمِرؤ ضووم بؤ مونت كارلوو 
بردةوة. لة "منريوظيض"ةوة تةلطورافَيكم لة "منتون" 
ثَيطةيشتووة، بِريارة سبةي يةكرتي ببينني، 
كآلوَيكي تازةم كِريوة، ئيدي ضي؟ ئايا نوسخةي 

 وة يان نا؟تازةي دةورةكةتت ثَيطةيشتو
نووسيوتة دة نامةت بؤ ناردووم، لةوة دةضَيت 
هةر لة مؤسكؤ بؤ ناونيشانةكةي منيان ناردبن، 
ئةطةر ناردبَيتيشت ثَيم نةطةيشتووة. بة 
ِرؤذنامةكاندا وا ديارة لة "ياَلتا" هةوا زؤر ساردةو 
زريانء سةهؤَلبةندانة. دايكم لة بَيتاقةتيدا خةريكة 

 ديق دةكات.
ديسامبةر(دا طةلَيك  21لة )دوا نامةت 

 كاريطةرو شاعريانة نووسرابوو )...(.
** * **** 

 
 ضيخؤف

 ديسامبةر 28
 نيس

تووتةَلةكةم، شتَيكي زؤر سةيرت بؤ باس 
بكةم، دوو سَي ِرؤذ لةمةوبةر ثَييان ومت ثياوَيك 
هاتووة بؤ الت، منيش ضوومة خوارةوة، 

ؤي ثريةمَيردَيكم بيين كة بة ناوي "ضريكؤف"ةوة خ
ثَيناساندم، ضةند نامةيةكي بةدةستةوة بوو كة بة 

ناونيشاني منةوة طةيشتبوونة دةسيت. ضونكة 
ناوةكةي لةناوي من دةضَيت. يةكَيك لة نامةكانت 

 )سَي نامةي تؤي ثَيبوو( كرابووةوة.
سةركؤنةكردنةكانت لةو كاتةدا كة لة ظيةنا 
بوومء، ناوهَينامن بة "سالفيةكي نازو نووك كةر" 

ساَل لةمةوبةر  15ر درةنط بةدةستم طةيشت، زؤ
هةَلةيةكم كردو ئةو جَيطايةي دةبوو بؤي بضم 
نةضووم. بةآلم ئةجمارةيان تاقة جَيطايةك كة دةبوو 
بؤي بِرؤم، واتا شانؤ، ضووم. بليت نةمابوو، 
كيفَيكي طةورةي ثارةم لة ظيةنا كِري. ثيشانطاكة لة 

م بؤ ِرؤذي دووةمي ثشوودا كرابووةوة. قايش
جانتاكامن كِري، دةبينيت ئازيزةكةم ض ئةقَلَيكي 

 ساتء سةودايم هةية.
باسي ئةوةت كردووة كة بؤضي نامة بؤ دايكم 
نانووسم، هةرة ئازيزم، من بؤ ئةوو بؤ "ماشا"يش 
ضةند جارَيك نامةم ناردووة، بةآلم هةرطيز وةآلميان 
نةداومةتةوة، لةوةيش ناضَيت هةر وةآلمم بدةنةوة. 

منيش لَيطةِرام. تةنانةت بة دَيِرَيكيش هيض ئيدي 
كاميان وةآلمي نامةيان نةداومةتةوة. ِراست 
دةكةيت من هةميشة بة نازونوكمء هةر وايش دةمب، 

 (…)نازامن 
دنيا ساردبوو وةلَي ئَيستا ضاكرتةو من 

 500ضاكةتي هاوينةم لةبةرداية، لة ياري رؤلَيتدا 
َيدةدةيت ياري فرانكم بردةوة. دَلدارةكةم ِرَيم ث

 ( …)روَليت بكةم؟ 
ثةردةي كؤتايي شانؤنامةكةم طةلَيك خَيرا 
نووسي. وام بةبريدا هات زؤرتان ثَيويستة، وةلَي 
ئَيستا ثَيدةضَيت تا "منريوظيض" نةطةِرَيتةوة دةست 
بة ثرؤظة ناكةن. ئةطةر مبتوانياية دوو يان سَي ِرؤذ 
 زياتر لةسةر ئةو ثةردةية كاربكةم زؤر باشرت

 (…)دةردةضوو 
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ذنةكان زؤريان لةطةَل مندا نان دةخؤن، 
خةَلكي مؤسكؤي زؤر لَيية، وةلَي من وشةيةكيان 
لةطةَلدا ناَلَيم، لة سووضَيكدا دادةنيشمء دةِرؤمة 
ثَيسيت خؤمةوة، تةنياو تةنيا يان دةخؤم يان بري لة 

 تؤ دةكةمةوة.
                مؤسكؤييةكان هةندَيك جار دةيانةوَيت 
                  قسة لةسةر شانؤ بكةن. ئاسايي دةخوازن 
                منيش بهَيننة قسة، وةلَي من هيض ناَلَيمء 
لةسةر خواردني خؤم بةردةوام دةمب. كة باسي تؤ 
دةكةن، دَلخؤش دةمب، بة ِراسيت دةزانيت زؤر 
تاريفت لَيدةكةن. لةوة دةضَيت تؤ ئةكتةرَيكي 

اتة ضكؤالنةكةم ئاطات لة خؤت زؤرباش بيت. كةو
 بَيتء شادبيت.

 ئانتوانةكةت
** * **** 

 
 ضيخؤف

 ديسامبةر 30
 نيس

ئةكتةري ئازيز. ئةمِرؤ تةواو لة هاوين 
دةضَيتء ِرؤذةكة بة نامة نووسني بؤ تؤ 
دةستثَيدةكةم. دوا نامةت هةندَيك خةمطني بوو بةآلم 
طرنط نييةو ئةويش دةطوزةرَيت. طرنط ئةوةية 

 (…)وست بيت ئازيزم تةندر
دوَييَن لة "ظيشنيظسكي"يةوة نامةيةكم 
ثَيطةيشت، تيايدا دةَلَيت لة دوو ثةردةي يةكةمدا 
زؤر باش دةوري ديوة، ئايا لة ماَل هاتوويتة 

 دةرةوة؟ بؤ ثرؤظة دةضيتة شانؤ؟
دةزانيت طؤِرانَيكم بةسةر ثةردةي سَىيةمء 

م ضوارةمدا هَيناوة، ئةي ئاطات لة ثةردةي يةكة
تر دةورةكةتيان بؤ  هةية؟ ئايا جارَيكي

نووسيويتةوة؟ يان هةر لةسةر ِرةش نووسة كؤنةكة 
 (.…)كاردةكةيت؟ 

نامةم لة دايكمء ماشاوة ثَينةطةيشتووةو 
ثَيشم ناطات. نامةم بؤ ثزيشكَيك نووسي لة ياَلتاو 
داوام لَيكرد هةواَلي ماَلي خؤمامن بؤ بنووسَيت، 

نازم ناطرن، بةآلم من دةبينيت لة ماَلةوة زؤر 
ئةوةندة دَلِرةقء بَيوةفا نيم. ئايا لة ماَل هاتويتة 

 دةرةوة؟ بؤ ثرؤظة دةضيت؟
1901 

** * **** 
 

 كنيثةر
 ذانيوةري 1

 مؤسكؤ
ئةمِرؤ بؤ يةكةمني جار بةالي "درسدن"دا 

( دوَييَنء ئةمرؤ …)تَيثةِريمء بريم كةوتةوة كة 
ان بَي ضووم بؤ ثرؤظة. ئةمِرؤ ثةردةي سَييةمم

ستانسالفسكي ِرَيك خست، سبةي خؤي دَيت بؤ 
ثرؤظة. دوَييَن )سانني( ثةيوةندي بة كاستةكةوة 
كرد، نازامن ضؤن دةور دةبينَيت، نةخؤش بوومء 

 (.…)تةنانةت ثرؤظةيةكم نةديوة 
لة شانؤنامةكةدا نووسيوتة بة درَيذايي 
ثةردةي ضوارةم دةبَيت "ماشا" بةرطي ِرةشي 

ئةي نابَيت بلووزي سثي يان لةبةردا بَيت، 
 خؤَلةمَيشي لةبةر بكات؟

 ئةكتةرة ضكؤلَةكةت
** * **** 

 
 ضيخؤف

 ذانيوةري 2
 "نيس"
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دَلدارةكةم، كضي شكؤمةندو ئازيزم، نامةكةي 
ديسامبةرت ئَيستا طةيشتة دةستم، نامةيةكي  11

( …)طةورةو طران، سوثاس بؤ خودا كة ون نةبوة 
نايةت، هةرضةندة لة لة دايكمء "ماشا"وة نامةم بؤ 

 ي ديسامبةرةوة ناونيشاني منيان ال هةية.20
لَيرة ئارام دةذيم، لة "ياَلتا" زياتر خةَلك 
دةناسم. شوَين نية خؤتي تيا بشاريتةوة، وةىَل 
نازامن ضي بكةم، "ستانسالظسكي" نامةيةكي 

ي ديسامبةردا 23درَيذي بؤ ناردووم، لة ثَيش 
َ ثَيم طةي شتووة، نامةكةي لة نووسيويةتيء دوَيين

بارةي منايشنامةكةوة نووسيوة، زؤرباش باسي 
 (.…)ئةكتةرةكان دةكات، بة تايبةتي لة تؤ 

ئاووهةواي ئَيرة دةطمةنة. من بةرطي هاوينةم 
لةبةرداية، دوو جار ضووم بؤ "مونت كارلؤ" 
تةلطورافَيكء نامةيةكم بؤ ناردوويت، ئازيزترين 

مةت بؤ نانووسمء ئازيزم، لةوة تووِرةيت كة من نا
لةوةيش ثةشيمانيت كة تؤ نامةم بؤ دةنووسيت. 
وةلَي من بَي نامةي تؤ دةمرم، زياترو درَيذتر نامةم 
بؤ بنووسة، نامةكانت زؤر باشنء من عاشقيامن، 
ضةند جارَيك دةيان خوَينمةوة، نةمدةزاني تؤ 

 (.…)ئةوةندة وريايت 
** * **** 

 
 كنيثةر

 ذانيوةري 2-14
 مؤسكؤ

اش ئانتونة هةرة ئازيزةكةم، وا دةزامن ِرؤذب
ساآلنَيكة نامةم بؤ نةناردوويت كةضي لة ِراستيدا 
تاقة ِرؤذَيكم لةدةست داوة. سوثاس بؤ 
تةلطورافةكةت، شادمامن كة ديسان تةندروستيت 
ضاكة، "نيس" طةرمة؟ "منريظيض"ت ديوة؟ كوِري 

ضاكبةو هةموو شتَيكم بؤ بنووسة. دةستت كردووة 
ين شتَيك يان داوتةتة تةمةَلي، بة نووسي

هةردووكيان ضاكن. ديسانةوة هاتوومةتةوة سةر 
خؤم، ئةطةرضي هَيشتا دةكؤكمء طةرووم هةوي 

 (.…)كردووة، ئةمِرؤو سبةي بَي كارم 
دوَييَن ساَليادي لةدايكبووني "لوذسكي" بوو. 
هةموومان ضووين بؤ ماَليان "مرؤظة تةنياكان"مان 

تيثةكة ِرؤيشتني.  منايش كردو ثاشان طشت
خانوةكة بينايةكي كؤني بورذوازيانةي طةورةو 
ثتةوة، دايكي ذنَيكي بةخؤوةيةو "مانتيال" 

وشانيدا دةداتء طةلَيك بة وَيَلة. سوثايةك بةسةر
نؤكةريان هةية، خواردنيان هةمةجؤر طؤشتء 
مريشكي سوورةوةكراوو الوةكانيش بة زؤر دةيان 
كَيشايتة ناو هؤَلي سةماوة، ئةطةر كضَيكي زؤر 
طةنجء لة خَيزانَيكي باشي وةك سةردةمي الويةتي 

م، خؤم بووماية، زؤر لةو دانيشتنة بَيتاقةت دةبوو
وةلَي ئَيستا هةستم جياوازة، مرؤظ دادةنيشَيء 
تةماشا دةكاتء دةثةيظَيت. بة كورتي مرؤظ 
هةستَيكي خؤشي دةبَيتء بةوة شادة كة بةشَيك 
نية لةو كؤمةَلة، ماَلةكةي "لؤذسكي" زؤر طةورةيةو 

( هةردوو خانة …)ذوورةكاني لة ذمارة نايةن 
ن خوَيكةمان طةلَيك ميهرةبانء بة ئةدةب بوو

                "ثريتا"ي ذني "لوذسكي" منوونةي 
ئافرةتَيكي دَلسؤزو ضاكةخوازة. هةموو شتَيكي 
دنياي خؤش دةوَيت، سوثاس لة هةموو شتَيك 
دةكات. دوو تيثي ثانتوميميش هاتبوون، يةكةميان 

كةس بوون، ماسيطرو قةرةجيش بة  20تا  15
 تةمبوورةكانيانةوة.

  ةَلةويان كةماسيطرَيكي تا ِرادةيةك ق
باريتوني دةضِري، طؤراني ئيتاليي وت. لةطةَليدا 
كؤرس بة تةموورةو ثَيذةن كرديانة هةراوزةنا، 
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ويستيان ثانتوميمَيك منايش بكةن، دوايي لة 
يةكي تونديان (1)منايشَيكي الوازدا "تارانتيال"

 ثيشاندا )...(.
بةآلم تيثي دووةم تامء ضَيذيان زياتر بوو. 

زي ِرابةري ئةجنومةني بريو هونةري ئةمة ثَيشنيا
ئةدةبيات بوو، ثياوةكة بة قذَيكي سووري 
دةستكردو لووتي درَيذيةوة هةرضي لة 
بووكةَلةكانيدا هةبوو منايشي كردو )...( ئَيمةي وا 
هَيناية ثَيكةنني لةوةدا بوو ِرخيؤَلةمان بَيتة دةرَي 
)...( "شاذني بةفر" لة هةمووي خؤشرت بوو، ناوي 

بوو بووكةَلة طةردان "بووكةَلةيةكي بَيسوود كة لَينا
لة شانؤي هونةريدا هةراجيان كردبوو" بووكةَلةكة 
لة ترسي ئةوةي لة مؤسكؤ ونبَيت دةسيت بة 
خوَيندنةوةي هةر ثَينج بةشةكة كرد. جارجارةيش 
ئاماذةيةكي زرنطانةي بة "ستانسالفسكي" دةدا، 

، )...( طةلَيك مايةي ثَيكةننيء سةرطةرم كردن بوو
دةسيت "ستانسالفسكي"م طرتء ثَيكةوة 
سةمايةكي خاوي مازوركامان كرد. "لوذسكي"يش 
              كة سةما نازانَيت ئةو سةمايةي كرد. تا 
ِرادةيةك سةماكةمان باش بوو، كة بَيطانةكان 
ِرؤيشنت ئَيمة لة كتَيبخانةيةكدا ئاسوودةو لة 

             منان تاريكيدا كؤبووينةوةو طؤراني قةرةجةكا
            وت، "بوريس"ي براي ستانسالفسكي بة 
                  طيتارةوة هاوكاري كردينء ذنةكةيشي 
              طؤراني دةوت. دةنطي خؤشة، ثاشان 

لة يةكدي  7دانيشتنيء كةوتينة قسةو سةعات 
 جيابووينةوة.

هةستام، ئاسايية كة ئةمِرؤ  11.5من سةعات 
ة نيةو من لة ماَلةوةء بؤ تؤ، ئانتوني ئازيزو ثرؤظ

 دوورم نامة دةنووسم )...(.

 خؤزطا زستان زوو كؤتايي بهاتاية.

                   سبةييَن بَي كتَيب ثةردةي سَييةم 
 ثرؤظة دةكةين، ديكؤرَيكي جواني بؤ كرابوو. 
كةواتة دوو سبةي نامةت بؤ دةنووسم، هَيشتا 

ندؤتةوة. بيستوومة ثةردةي ضوارةمم نةخوَي
دميةنَيكم لةطةَل "ضبوتيكني"دا هةية، ثَيم خؤشة. 
حةزدةكةم باش دةوري ماشا ببينم، زوو سَي ثةردة 
ثَيكةوة ثرؤظة دةكةينء من لة بارةيانةوة بؤت 

 دةنووسم.
ئةمةيش نامةي ئةمِرؤي من، ئيرت هةقي ئةوةت 
نية زيزو خةمباربيت. ئَيمة حةمتةن دةذين، دةذينء 

يستيش دةكةين، وانية ئازيزترينم؟ خؤشت خؤشةو
بوَيم )...( زياتر بريم لَي بكةرةوةو هةميشة بريم لَي 

 بكةرةوة. ماَلئاوا تا نامةيةكي تر )...(.
** * **** 

 
 ضيخؤف

 ذانيوةري 2
 "نيس"

لة خؤشةويستان خؤشةويست تر، خةمباريت 
يان شاد؟ خةمبار مةبة شريينةكةم. كاربكةء بؤ 

ونيوي دانا نامة بنووسة. ماوةيةكة خاوةن شكؤ ئانت
نامةي تؤم ثَينةطةيشتووة، بَيجطة لة نامةي 
دوانزةي ديسامبةر كة ئةمِرؤ طةيشتة دةستمء 
تيايدا نووسيوتة كة من ِرؤيشتم تؤ طرياويت، ض 
نامةيةكي نائاسايي، بة ِراسيت نائاسايي. ديارة 
خؤت نةتنووسيوة، داوتة بة يةكَيك بؤت بنووسَيت، 

؟ نامةيةكي زؤر ناوازةية. هَيشتا "منريوظيض" وا نية
نةهاتووة بؤ ديدةنيم، ثَيرَي تةلطورافَيكم بؤ كردو 
ثَيم وت بة تةنيا بَيت بؤ الم، دةبَيت يةكرت ببيننيء 
لة بارةي ئةو نامةيةوة كة "ستانسالفسكي" بؤي 
نووسيوم قسة بكةين، ِرؤذةكامن لة ماَلةوة 
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ضمة دةرةوة بةسةردةبةم، وةك دوَييَن، من نا
لةبةرئةوةي كة يةكَيكي زؤر طرنط داوةتي كردووم، 
بةرطي ئاهةنطم نيةو حةزيشي ثَي ناكةم، ئةمِرؤ 

لة مؤسكؤ هاتة ديدةنيم ئيدي ضي؟  (2)"ماالكوظ"
هيض نةبَيت باسي ثرؤظةيةكي "سَي  هةر ئةمة.

خوشكةكة"م بؤ بكة. ئايا دةكرَيت شيت بؤ 
تؤ باش دةور  زيادبكةيت يان لَيي كةم بكةيتةوة؟

ئةبينيت ئازيزةكةم؟ بِروانة، خؤت وا ثيشان مةدة 
كة خةمباريت، لة هيض كام لة ثةردةكاندا، تووِرة بة 
بةآلم خةمطني مةبة. ئةو كةسانةي لة ناوةوةياندا 
خةمباربن ناتوانن قسة باش بكةنء لةبريكردنةوةدا 
ون دةبن. زؤرجار لةسةر شانؤ كة خةَلكي قسة 

ت دةطرَيت.. تَيدةطةيت؟ بَيطومان دةكةن تؤ خةم دا
 تَيدةطةيت ضونكة تؤ زيرةكيت )...(.

 توتووي تؤ
** * **** 

 
 كنيثةر

 ذانيوةري 4
 مؤسكؤ

ئازيزم دةمةوَيت ضةند دَيِرَيكت بؤ بنووسم. 
هةر ئَيستا لة ثرؤظة طةِرامةوةو دانيشتووم نان خبؤم 

هاتوون بؤ  (4)و "زظانتسظا" (3)"خوتياينستيظا"
لَيرةن، تا ضارةكَيكي تر دةبَيت ديسانةوة بينينيمء 

بؤ منايشي "مردووةكان" بطةِرَيمةوة بؤ شانؤ. بؤ 
نةطبةتي هةآلمةمتة، دةنطم هةر دةرنايةت، ئةم 
هةآلمةتةم لَينابَيتةوة، دوَييَن شةو نةنووستووم، 
نامةكةمت ثَيش ضةند ضركةساتَيك ثَيطةيشت. 
              نامةكانت هَيورنء ورةت باشة، هةوَل بدة 
لةوَي بة ضاكي بيطوزةرَينيت، دةتوانيت 
بطةِرَييتةوة، خؤ تؤ لة هيض شوَينَيك توَيتكة 

ناطريت. هةقمة نيطةراني نامةكامن مب نةوةك 
بكةوَيتة بةردةسيت خةَلكاني تر )...( سبةييَن 

 بةيةكجار سَي ثةردة ثرؤظة دةكةين.
لة ِرؤَلي "ماشا"م قايلم، وةلَي هَيشتا دةقي 

ازةي ثةردةي ضوارةمم بةدةسةت نةطةيشتووة ت
 لةبةرئةوة نازامن )...(.
** * **** 

 
 ضيخؤف

 ذانيوةري 6
 "نيس"

خامنة هوشيارو ئازيزةكةم، زؤر دةمَيكة لة 
تؤوة نامةيةكم ثَيطةيشتوة، تةواو لة يادت كردووم، 
ثَيم خؤشة كة ثَيت بَلَيم طشت ئةو نامانةي بؤت 

 ...(.ناردووم هةموويم ثَيطةيشت )
بؤ دواجار نامةيةكم لة "ماشا"وة ثَيطةيشت. 
ئيرت هةرسَي ِرؤذ جارَيك نامةيةك بؤ دايكم دةنووسم 

 تا بَيتاقةت نةبَيت )...(
"سَي خوشكةكة" ضؤن بةرةوثَيش دةضَيت؟ 
تةنانةت يةكَيكيش لةو ئاذةَلة بةدبةختانة شتَيكي 
لةو بارةيةوة بؤ نةنووسيوم، تؤيش مةينووسة، بؤ 

 َيدانَيكم بةدةست خبؤيت )...(.ئةوةي ل
** * **** 

 
 كنيثةر

 ذانيوةري 7
 سةرلةبةياني -مؤسكؤ

ئازيزم، هةرضةندة سةعات يةكي بةيانية من 
هةستاوم، ضونكة لة دوا نامةتدا نووسيوتة من 
نازامن تؤ ضةند منت خؤشدةوَيت، دوَييَن ئَيوارة كة 
 ئةوةم خوَيندةوة وام بةبريدا هات كة تؤ شتَيكي وات
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وتووة، ثاشان بريم كردةوة نةكا بة ِرأسيت مةبةستت 
 ئةوة بَيت. واية يان نا؟

تؤ وا دةزانيت من هةست بةوة ناكةم كة تؤ 
ضةند منت خؤشدةوَيت؟ تةواو بة ثَيضةوانةوة، 
ئازيزم، من دةزامن تا ئَيستا هيض كةسَيك ئةوةندةي 
تؤ مين خؤشنةويستووةو خؤشيشي ناوَيم. 

 اقةت بوويت؟مةسةلةكة ضية؟ بَيت
دوو ِرؤذة نامةم بؤ نةنووسيويت. دوَييَن 

دا،  لةطةَل دايكمدا سةرمان لة ضةند شوَينَيك
تووشي سةرئَيشة هامتء ثاشان سةرئَيشةكةم بوو 
             بة السةرئَيشة )شةقيقة( دوايي ضووم بؤ 
منايشي "مرؤظة تةنياكان" دوَييَن ِرؤيشتم بؤ 

               ةي قسة كرد ئةوةند (5)بينيين "فيدوتظا"
سةري بردم )...( ثؤستةري كؤنء وَينةو ديارية 

 كؤنةكاني ثيشانداين. 
                 لة نَيوان قسةكانيدا سةرم لةو 
            جياوازية سووِرما كة لة نَيوان شانؤي تازةو

 كؤندا هةية )...(.
ي ذانيوةري سَي ثةردة لة "سَي 14ِرؤذي 

ةريةك ثرؤظة دةكةين، هَيشتا خوشكةكة" لةس
"ساتني"م بةدَل نية، نازامن ئةو ِرؤذة ضؤن دةبَيت، 
"مايرهؤَلد"يشم هةر بة دَل نية، دةورةكةي زؤر 
بَيزاركةرة، نة جووَلةي تيايةو نة توانا، طياني تيا 
نية، تؤ هيض مةَلَي، با ئةواني تر باس لة 

 كةمءكوِريةكان بكةن.
آلمةت دةست هَيشتا هةر فينطةفينطمة، هة

بةردارم نابَيت، هَيشتا لةدةست يةكةم ِرزطارم نةبوو 
دووةم ثةالماريدام، هةركة ضاك بوومةوة وَينةيةك 

 دةطرمء بؤتي دةنَيرم، ثَيت خؤشة )...(.
زؤر لة بريمدايت ئازيزم، كةي يةكدي دةبينني، 

 ضؤن، لة كوَي؟

خؤشحاَلم بةوةي ئةوَي طةرمةو تةندروستيت 
ةكةم بَيم بؤ التء ئةطةر بكرَيت ضاكة، زؤر حةز د

ضةند سةعاتَيك لةطةَلتا بثةيظم، ماضت بكةم، بة 
هؤي قذتةوة ِرةخنةت لَيبطرم، ئاه ببوورة 
ئاكادميكوس. ماضت دةكةم، لة ئامَيزت دةطرم، 

 خؤشم دةوَييت.
 ضي تؤ؟

** * **** 
 

 ضيخؤف
 ذانيوةري 7

 "نيس"
مةستة ضكؤَلةكةم، نامةكةتء باسي ئاهةنطي 

ةي ماَلي "لوذسكي"م خوَيندةوة، ثرسيبووت شةوان
ئةو سَي نامةية، يان باشرتة بَلَيم ئةو سَي نامةيةي 
لة زةرفَيكدا بوون ضيان بةسةرهات. نيطةران مةبة 
ئازيزترينم هةموويامن بةدةست طةيشتووة. سوثاس 

 طوزارم )...(.
بؤت نةنووسيوم منايشنامةكة ضؤن دةِروات. 

كةمء شيت تريشء من دةتوامن لةسةر ضي كارب
ذانيوةري بضم بؤ  15تريش.. زؤر لةوة دةضَيت 

جةزاير، بةآلم تؤ هةر بة ئادرةسة كؤنةكةي "نيس" 
نامةم بؤ بنَيرة. ئةوان لة جةزائري بةدةستم 

 دةطةيةنن. دةمةوَيت بيابان ببينم )...(
** * **** 

 
 كنيثةر

 ذانيوةري 7
 مؤسكؤ

ي لةبةر ضةند هؤيةك حاَلم زؤر خؤشة ئانتون
ئازيزم، تةنيا حةزم كرد ئةمةت ثَي بَلَيم، ئةوةندة 
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شةوقَيكي زؤر لة ِرؤحم طةِراوة بؤ ذياني شادو 
تَيطةيشنتء هةستكردن بة هةموو شتَيك، هةموو 
جوانيةكانء طةورةيي ذيان. هةر مةثرسة. 
حةزدةكةم بة دةم هةموو كةسَيكةوة ثَيبكةمن، 

بةرم هاوكاري هةموو كةسَيك بكةم بؤ ئةوةي دةورو
 ثِربَيت لة ِرووناكيء طةرمي.

تؤ مةسخةرةم ناكةيت؟ تَيدةطةيت؟ ئاه ئانتون 
ضةندم ثَيخؤشة ئَيستا لةطةَلت مب. ثَيم بَلَي ئايا ئَيمة 

 تةنانةت ِرَيزةيةك لة ذيان تَيدةطةن؟ )...(.
** * **** 

 
 كنيثةر

 ذانيوةري 9
 مؤسكؤ -بةياني 1

انؤي توتوي ئازيزم شةوَيكي هَيورة، تازة لة ش
(6)"بولشوي"

طةِراومةتةوة. ئةِرؤم بؤ سةر جَيطاكةم   
خبوَينمةوة )...( ئَيمة ئةمِرؤ ثةردةي  (8)تا "كرمية"

ضوارةممان ئامادة كرد. دةوري زؤرت بة من داوة 
طيانة، ِرؤَل بينيين سةختة، بةآلم من ثَيم خؤشة. 
دةربارةي ثةردةي سَييةم "ستانسالظسكي" وتي كة 

وامء دةبَيت زياتر خةونيء  (8)من وةك "كارمني"
خؤطرمب. ديكؤري ثةردةي ضوارةمم حةز لَيية، 
دةبَيت بةياني ضاوةِرَي بنيء بزامن "منريوظيض" ضي 

 دةَلَيت، وا بزامن لة بيستء ضواردا دةيكةينةوة 
          )...( نازامن نامةكامن بؤ كوَي دةضن، من تا 

دوو ِرؤذم ِرادةيةك هةموو ِرؤذَيك دةنووسم. زياد لة 
بةسةردا تَينةثةِراندووة، هةواَلَيك لة ثؤستةخانة 

 بثرسة )...(
 توتكةكةت

** * **** 
 
 

 ثةراويَزةكان:
 سةمايةكي ميللي ئيتالية.-1

2-Malakov 
3-Khotyaintseva 
4-Zvantsova 
5-Fedotova 
6-Boloshoi 

ي 27منايشنامةيةكي طريهارد ها ثتمةنة كة لة -7
 ةوة.دا كراي1901ئوكتوبةري 

8-Carmen 
 
 

 سةرضاوة: 
.112-99كتَييب دلبند عزيزترينم ل 

 



 

 
 
 
 
 

 مةعريفة و ثيَكهاتي كؤمةاَليةتي 
 خويَندنةوةي: ياسني عومةر

 
 

 كتيَيب دةروازةيةك بؤ رِؤشنطةري ئةوروثي 
 وةفيق غريَزي

 لة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةد
 
 

 ئاوريشم"ي ئةليَساندرو باريكؤ" 
 لة عةرةبييةوة: سةردةم

 
 

 ( 1793-1755ماري ئةنتوانيَت) 
 ئامادةكردني: هةورامان وريا قانع
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مةعريفةء ثيَكهاتى 
 كؤمةالَيةتى

 
 نوسينى: ثيتةر هاملَتؤن

 رِانانى: حسيَن ئةذدةريزادة
 وةرطيَرِانى: ياسني عومةر

 
دةروازةيةك بؤ 

لَيكؤَلينةوةطةلَيكى كالسيك لة 
 كؤمةَلناسى مةعريفةدا

 
ئةةةك كََيىةةةر بةردةسةةََا  لةةة   
ثَيشةةةةةةةةةةةكييةكء دوو  ةسةةةةةةةةةةكء  
ثَيِرسةةةَى بابةاةةةةكا  ثَيك.ةةةاا وة   

سةةةةةةةةةر لةةةةةةةةة ثَيشةةةةةةةةةكييةكةدا     
دورمنايةةةةةةةةةةةكى طشةةةةةةةةةةَى لةةةةةةةةةةة   
ض ارضةةَي ةر ئةةةو لَيكؤَلينةوا ةةةر  
لة بةشةكا دا خراو ةاةِروو، باس 
لَيكردوة  بةشى يةكةك اايىةاة بة 
لَيكؤَلينةوة لةبارةر ِرؤشنطةريء 
كاريطةرييةةةةةةةةةةةةةةةكا ى لةسةةةةةةةةةةةةةةةر 
كؤمةَلناسةةةية مةعريفةةةة، لةةةة سةةةَى  

(دا 4و3و2بةشةةةةةةةةةةى دوااةةةةةةةةةةردا  
دةخااةِروو: باسةكا ى ماركسيزك 

ماركسيزمى يةكةةك بةة باسةةكا ى    
هيطةةةةاء مةةةةاركي، ماركسةةةةيزمى   
دووةك بةةةةةةة باسةةةةةةةكا ى لؤكةةةةةةا ،  
ماركسةةةةةةةيزمى سةةةةةةةَييةمي  بةةةةةةةة 
باسةةةةةةةةةةةةةةةةكا ى   اا ا ةةةةةةةةةةةةةةةةر 

فرا كفةةةةةةةةةةةؤرر  هؤرك.ا ةةةةةةةةةةةةر،  
ئةةةادور ؤ، مةةةاركؤزة، هابرمةةةاس(ء 
كؤمةَلناسةةةةةةةةةةةةةةية مةعريفةةةةةةةةةةةةةةةء 
كؤمةَلناسةةية ئةةةدةبيااى لؤسةةيا   
طؤَلةةةةةدما     سةةةةةةر لةةةةةة بةشةةةةةى    

َينجةمدا باس لة ِرار ئةثسيمية ث
مةةةةةةاكي شةةةةةةي ةرء لةةةةةةة بةشةةةةةةى    
شةشةةةةةةةةكء شةواةةةةةةةةمي  يةةةةةةةةك 
بةةةةةدوار يةةةةةك لةةةةة كؤمةَلناسةةةةية   
مةةةةةةةةاكي ؤيىةةةةةةةةةرء دؤرك.ةةةةةةةةةاي    
دةدوَيةة   بةشةةى هةشةةَةك لةةة َير    
 او يشةةةةةةا ى  كةةةةةةار  ما .ةةةةةةاي ء   
دروسةةةةَكرد ى كؤمةَلناسةةةةييةكى  
ئةثسةةيمية ِرَييةييطةةةرا( اايىةاةةة   
بةةةةةة ديةةةةةدطار ِرَييةييطةرايا ةةةةةةر  

ار  ما .ةةاي   لةةة بةشةةى  ؤيةةةكء  كةة
دةيةميشةةةةةةةدا بةةةةةةةةدوار يةكةةةةةةةدا   
  ِروهَينةةةةةةةةةةةةةةةةا ى ئاشةةةةةةةةةةةةةةةةكرار 
كؤمةَلناسةةةةا ة بةةةةة كؤمةَلناسةةةةية   
مةعريفةةةةةةة((ء   ئةةةةةةة امط ية((  
دةهَينرَيَةةةةةوة  دوايةةةة  بةةةةة  لةةةةة 

 دا اةواو دةبَي  153الثةِرةر 
ئامةةةةةةا ى سةةةةةةةرةكية ئةةةةةةةك   
لَيكؤَلينةوةية، شةيكارء ا َيكةارر   

ة بةةةةةةة  ئةةةةةةةو ا َييينةوا ةيةةةةةةة كةةةةةة  
اايىةمتة دييةةةكا ى كؤمةَلناسةةية 
مةعريفةةةةةةةة دة مَيةةةةةةةردرَي   ئةةةةةةةةك  
لَيكؤَلينةوةيةةةةةةة  ةةةةةةة بايةةةةةةة  بةةةةةةة  
وردةكةةارر بابةاةةةكا  دةدارء  ةةة  
لةةةةة ِرور شيكاريشةةةةةوة اةةةةةواوء   
بَيكةم ك ِرييةةةةةةةةةةةةةةةة  ئةةةةةةةةةةةةةةةةوةر 
دةهَينرَيَةةةوة مةسةةةلةطةلَيك  كةةة   

طةةةورة كةسةةا ى ه  ةةةر اةةةرشيا    
كةةردوةء بةةة ِرار ئةةةوا  زؤراةةري     

طةةةةةةةةرر بةةةةةةةؤ ثَيشةةةةةةةكةوانى  كاري
كؤمةَلناسةةةةةةةةةةةةةةةةةى بةطشةةةةةةةةةةةةةةةةةَى 
كؤمةَلناسةةةية مةعريفةةةة داينةةةاوة   
هةةروةك   سةةةر خةةؤر دا ةةى ثَيةةدا  
دة َيةةة  بةةةة هةةةؤر كةةةةمى كةةةةارء     
ا ا اوة باسةى لةة هة ةدَيك كةسةى     
وةك  ز ا يكىء مارا ء ثارسةؤ ز  
 ةةكردوة  ئةةو ئاِراسَا ةيشةى كةة     
خراو ةاةِروو لةبةر ئةةو مةبةسةَة   

ر يةةةك لةةةك  بةة وة كةةة بزا رَيةة  هةةة  
ئاِراسةةةةةةَا ة ثةي ة ةةةةةةدية  َيةةةةةة ا  
مةعريفةء ثَيك.ةااى كؤمةَلايةةاية   
ضؤ ضةةةةةةةةةةةةةؤ ى شةةةةةةةةةةةةةيدةكة ةوة   
باسةةةةةةةةكا ى كََيىةكةةةةةةةة لةسةةةةةةةةر  
اةةةةةوةرر سةةةةَى  ثةةةةَي  من  ةةةةة(ر 
بنةةةةةةةةةِرةاة لةةةةةةةةة كؤمةَلناسةةةةةةةةية   
مةعريفيةةةةدا كةةةةة ِرةطةةةةةكا يا  لةةةةة  
بةرهةمةكا ى ماركيء دؤركاي ء 
ؤيىةرداية، ضِر دةبَيَةوة  هةريةك 

ثةَي  من  ا ةة بةة شةَي ةيةكى     لةك 
اايىةر بةرخ رد لةطةَ  مةسةلةر 
ثةي ة ةةةةةةدر  َيةةةةةة ا  مةعريفةةةةةةةء   
ثَيك.ةةةااى كؤمةاليةايةةةدا دةكةةةة     
ئةمةةةة  طةةةة لةةةةوةر هةريةكةةةةيا    
خةةةةةةةاوة ى بنةمايةةةةةةةةكى اةةةةةةةةواو   
فةلسةةفىء ِريفؤرميسةةَى اايىةةةر  
بةةةةةةةةةةخؤيا    هةةةةةةةةةةروةها لةةةةةةةةةةك  
شةةةةةةيكرد ةوةيةدا، باسةةةةةةى لةةةةةةةو  

وة كةةةة زةمينةةةة فيكرييا ةةةة  ةةةةكرد 
سةةةةةةةةةةةةةةةثَينةرر دةركةةةةةةةةةةةةةةةوانى  
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مةسةةةةةةةةةةةلةطةلَيك بةةةةةةةةةة و  لةةةةةةةةةةة   
دروسةةةةةةةةةَكرد ى كؤمةَلناسةةةةةةةةةية 
مةعريفةةةةةةةدا  بةةةةةةةبِروار   سةةةةةةةر  
ضةةةةةةمكى ئايةةةةةدؤلؤ ر ئةةةةةالَيرةوة  
دَيَةكايةةةةةةةةةةةوة: بةر ةوة ةةةةةةةةةةدية  
سياسة، كؤمةَلايةاى يا  ئةاب رر  
طروثةةةةةة ئةفرَينةةةةةةرر مةعريفةةةةةة،  
لةسةةةر بنةةةمار بةر ةوة ةةدر ئةةةو   

رد ى ئةةك  طروثة ئؤباَلى بة الِريداب
مةعريفةيةةةةر دةكةوَيَةةةة ئةسةةةَؤ،  
هةةةةةةةةم و بةةةةةةة ر ب كرد ةةةةةةةةوةر   
ئايةةةةةةةةدؤلؤ ر، و ئةةةةةةةةةةوةر كةةةةةةةةةة  
هةل مةةةةةةةةةةةةر َيكى و  ديا ةةةةةةةةةةةة  
دةا ا َيةةة  كاريطةةةةر بَيةةة  لةسةةةةر 
ئيعَيىةةةةةةةةةةةةةةارر ب كرد ةةةةةةةةةةةةةةةوة، 
اايىةمتة در فةلسةةفةر ضةةرخى   
ِرؤشنطةريية  لة ِرور  ةريَيةةوة،  
             مةعريفةةةةةةر ئَيمةةةةةة بةةةةةؤ  ي.ةةةةةا ء

          مةةةةا ء بةةةةؤ ئةةةةةوا ى ديكةةةةةبةةةةؤ خؤ
وةك مةسةةةةةةةةلةيةك كةةةةةةةة بةةةةةةةةثَيى 
ايؤرةكةةةةةةةا ى ئةثسةةةةةةةَمؤلؤ يار  
          ئةزم  طةةةةةةةةةةةةةراية بةاايىةةةةةةةةةةةةةاى 
                دةيظةةةةةةةد هيةةةةةةةؤك، بةةةةةةةةك وااايةةةةةةةة   
               بةةةةةةة و كةةةةةةةة مةعريفةةةةةةةة دةبَيةةةةةةة     
بةةةةةةةثَيى هةل مةةةةةةةر ة ب و َيةةةةةةك   
بناسرَي  كة ايايدا هااؤاة ب و   

ناسةةةةةةةةر ئةةةةةةةةك  هةرئةوة ةةةةةةةدة ثَي
ئةزم  ةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةة دةربِرينَيكةةةةةةةةةى  
كؤمةاليةةةةةةةاى مةيسةةةةةةةر بىَيةةةةةة ،  
ئاشةةةةةةةةةةةةةةكرا دةبَيةةةةةةةةةةةةةة  كةةةةةةةةةةةةةةة  
 كؤمةَلناسييةكى مةعريفة( لةبةةر  

 دةسَداية 

لةةةةةةةةةك ِرووةوة، طةِرا ةةةةةةةةةوةر  
ئازادا ةةةةةر مَيةةةةةيور ئةةةةةةك بةشةةةةةة  
زا سةةةةةةَة لةةةةةةة ئةثسةةةةةةَمؤلؤ ياوة  
دةطةِرَيَةوة، هةرضة دة سةربارر 
ثَيداويسةةةةةةَية  هةَلسةةةةةةة طا د ى 

نةكةةةةةة، هة يوةةةةةةرء وااةةةةةار   زةمي
مةعريفةةةةةة  هةيةةةةةةة  طةةةةةةر ط ي   
ثا َةةةةةةةةةةةةةةةةاية ثةرةسةةةةةةةةةةةةةةةةة د ى  
كؤمةَلناسةةةةةةةةةةةةية مةةةةةةةةةةةةةعريفية،  
ماركسةةةةةيزك بةةةةة وة  لةِراسةةةةةَيدا،   
زؤربةر ئةو بابةاا ةةر كةة لَيةرةدا    
اا يدةكرَينةوة، بة ئة دازةيةك كة 
لةةةةةة ثةةةةةةيمد  بةةةةةةوةر مةعريفةةةةةة  
ضؤ ضةةةةةةؤ ى دروسةةةةةة  دةبَيةةةةةة ،   
ثاشةةةةا  ثَيك.ااىة ةةةةدر دةكةةةةارء   

ى ئيعَيىةةةةةةار دةبَيةةةةةةة  و  خةةةةةةاوة  
بةالِرَيةةةةةةةدا دةِروار، بايةةةةةةةة  بةةةةةةةؤ  
هؤكةةةةةةةةةةةةارة كؤمةاليةاييةةةةةةةةةةةةةكا   

 دادة َي   
بةةةةةةةك ثَييةةةةةةة، كؤمةَلناسةةةةةةيى   
مةةةعريفى هةةةك مةعريفةةة لةةة بةةاوةِر  
 يادةكااةةةةةةةةةةةةةةوةء، هةةةةةةةةةةةةةةمي  
اَيكةةةةةةَليا  دةكةةةةةار  ثةةةةةؤزيَظيزك  
لَيةةرةدا ِرؤَلَيكةةى طةةر َ دةطَيِرَيةة ، 
لةبةرئةةةةةةةةةوةر بةةةةةةةةةثَيى من  ةةةةةةةةة  

ثَيي ايةةة دةا ا َيةة    ئةزم  ييةكةةة،
لةةة  َيةة ا  ئةةةو دوو دةسةةَةية لةةةو   
مةعاريفا ةةةةةةر كةةةةةة دةبَيةةةةة  بةةةةةة    
ئيعَيىةار وةربط َية ، لةاليةكةةوة،    
ئةةةةو مةعاريفا ةشةةةى كةةةة دةبَيةةة    
 رخةةةةةةةةةةةةةةةةى داوةرر ِرَيىةةةةةةةةةةةةةةةةازة  
وةزعييةةةةةةةةةةكا  يةةةةةةةةةا  بةةةةةةةةةاوةِرة   

م  ةِرةدةكا  دابنةرَي ، لةاليةةكى   
اةةةةةةرةوة،  ياكارييةةةةةةةكى اةةةةةةةواو  

دةبَيةةةةةة   دابنرَيةةةةةة   لةةةةةةةك ِروةوة 
سةةةةر د بةةةدرَي  كةةةة هةةةةر كةةةةس     
ضؤ ضةةؤ ى مةعريفةةةر ِراسةةَة ينة 
دةردةخار، ض  كة لة هة يوةادا، 
ئةمةةةةةةة يةكَيكةةةةةةة لةةةةةةة ِرَيطاكةةةةةةا ى 
سةةةةةةةةةيركرد ى مةسةةةةةةةةةلةطةلَيكى 
هةمةضةشةةةةنى ئةةةةةك بةشةةةةة و لةةةةة   
ا َييينةوةكا دا ِرو  دةبَيَةوة كةة  
هةةةةةر كةةةةاك لةةةةة ثةةةةَي  من  ةةةةةكا    
ضؤ ضؤ ى ئةةك شةَي ةية ضارةسةةر    

   دةكة
  سةةةر بةةةثَيى ثَيةةند  اوضةةةر 
بنةةةةةةةةِرةاى لةةةةةةةةو كؤمةَلناسةةةةةةةا ة   
 دةكؤَلَيَةوة كة ثَيش  باسكراو :

وةك ايؤرطةةةةةةلَيكى مةةةةةةعريفى  -1
لةةةةةةةةةةةةةةِرور كؤمةَلناسةةةةةةةةةةةةةةييةكى  
ئاِراسةةةَةدار كةةةة بةةةة ثَيناسةةةةكا ى  
ئةةةةةةةةةةةوا  بةةةةةةةةةةؤ  مةعريفةةةةةةةةةةة(، ء 
بةسَنةوةر مةعريفة بةة كؤمةَلطةة   
يةةةةةةا  سيسةةةةةةَةمى كؤمةاَليةايةةةةةةة 

 وة لةبةرضاو ط ا
سةةةبارةر بةةة ب  يةةااى فيكةةرر  -2

 فةلسةةةةفى، كؤمةَلناسةةةىء هَةةةد(   
 ايؤرة مةارةشةكا  

وةكةةة  ميَؤدطةةةةلَيكى  يةةةا بةةةؤ -3
شةةيكارر ثةي ة ةةديى داسةةةثاور   
 َيةةةةةةة ا  مةعريفةةةةةةةةء ثَيك.ةةةةةةةااى   

 كؤمةاليةاى 

بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ئة دازةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك  -4
اَيطةيشةةةةةَنةكا يا  ن: زا سةةةةةَيية 
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 ةةةةةةك فةلسةةةةةةفى  : ال ةةةةةى كةةةةةةك  
 دؤلؤ يية لةِرور كةمييةوة، ئاي

بةةة ئة دازةيةةةك هةةةر يةةةك لةةةك     -5
ايؤرا ةةةةةةة لةةةةةةة ِرور  اوةِرؤكةةةةةةةوة 

 يةكا ط   
 
 
 

 كتييَب
يةك بؤ رِؤشنطةري دةوازة

 ئةوروثي
 

 وةفيق غريَزي
 لة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةد

 
يةةةةةةةةةك بةةةةةةةةؤ دةوازةكَةةةةةةةَي    

ِرؤشةةنطةري ئةةةوروثة( كةةة ب يةةار  
"هاش  ساَلح"   سةي يةاة و لةةك   

دار يةةةةةةةة   مةةةةةةةاوةي دوايةةةةةةةدا لةال
( لةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةةيرور  الطليعةةةةةةةةةةةة 

ة لةةةةةةةة يةةةةةةةباَلوكراوةاةةةةةةةةوة، بريَي
سةةةةةةةرةاايةك بةةةةةةؤ لَيةةةةةةدوا  لةةةةةةةة    
دياردةيةكة ارسناك كةة اةة .ا لةة    
ئةةةةةةةةةةةةوروثادا ِرويةةةةةةةةةةةداو ئةةةةةةةةةةةةو 
دياردةيةةةةةةةةةةة  بريَييةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةة 

 ِرؤشنطةري 
  سةةةةةةةةةةةر لةةةةةةةةةةةك كََيىةةةةةةةةةةةدا 
هةوَلةةةةةةةةةةةةةدةدار ِرةط ِريشةةةةةةةةةةةةةةي 
سةةةرةااي ئةةةك دياردةيةةة ئاشةةكرا    

كةةةة بكةةةار و ئةةةةوة  يشةةةا  بةةةدار  
ضةةؤ  ضةةؤ ة بةةؤ يةكةةةم   ةةار لةةة  

واَلاةةةةةةا ة ئيَاَليةةةةةةا و هؤَلة ةةةةةةداو   
ئينط َةةةةةةرةدا، سةةةةةةري.ةَلدا  لةةةةةةك 
سةروبة دةشةةدا   سةةةر  يةةاوازي 
لة  َي ا  سَة  ؤ اغة سةرةكة لةة  
مَيةةةةةةيووي فيكةةةةةةري ئةوروثيةةةةةةدا   
ئاشةةةةةةكرا دةكةةةةةةار: سةةةةةةةدةكا ة   
 اوةِراسةةةةة  ثاشةةةةةا  سةةةةةةردةمة   
ِرَينيسا ي و هةروةها سةةردةمة  

 "   "هاشةةةة  سةةةةاَلح ِرؤشةةةةنطةري
ثَيي ايةةةةة ِرَينيسةةةةا ي بةةةةؤ خةةةةؤي  
ِرؤشةةةنطةري بةةة وة، بةةةةالك  ةبؤاةةةة 
مايةةةي دروسةةَكرد ة دابِرا َيكةةة   
ئةثسةةةةةةَمؤلؤ ي اةةةةةةةواو لةطةةةةةةةَ   
سةةةةةدةكا ة  اوةِراسةةةةَدا، بةةةةةَلك   
 ؤ ةةةةةةةاغَيكة ئينَوةةةةةةةالة بةةةةةةة وة،   
سةةةةةةرةِراي بةةةةة َيري ب يةةةةةارا ة و  
طةةةةةةةةورةية دةسةةةةةةةكةواةكا يا    

وااةةةة اةةةة .ا سةةةةدةي هة دةهةةةةك،  
سةةةةةةردةمة ِرؤشةةةةةةنطةري مةةةةةةةز   
اةةةةة ا ة ئةةةةةةك دابِرا ةةةةةة طةورةيةةةةةة   
دروسةةةةةةَىكار، ئةةةةةةةو دابِرا ةةةةةةةي  
 اضةةَي  بةةة ئة َ ةةدا و اةةا ئَيسةةَا   
سةراسةةةةيمةما  دةكةةةةار  لَيةةةةرةدا  
ثرسةةةيارَيك دَيَةةةة ئةةةارا، ئةةةةوي      
ئةوةية ضؤ  ئةك دابِرا ة مةز ةة لةة   
مَييووي فيكةردا ِروويةداو، لةطةةَ     
ؤ خؤشيدا سةربةخؤية اةةواوي بة  

ئة َا و فةلسةفة لة بةرامىةر ئةة َا  
و ئايينةةةدا دةسةةةَةبةر كةةةرد  كةةةَي   
ئةوا ةةةي  ارةمةةا ة ئةةةك ثرؤسةةةية 
بةة و   ضةةؤ  اةة ا را اَيطةيشةةَ     
سةدةكا ة  اوةِراس  بؤ ئاي  بةة  

اَيطةشةةةةةةةةةةةةةةةَنَيكة ئةةةةةةةةةةةةةةةة اَل ة  
ِرؤشةةةةنطةرا ة بطؤِردرَيةةةة   ئةمةةةةة  
هة دَيك لةةو ثرسةيارا ةية كةة "د     

ر بيا كار هاش  ساَلح" هةوَلدةدا
 و وةالميشيا  بدااةوة 

 
 هوشياري ميتؤلؤذي

  سةةةةر لةةةةك كََيىةيةةةدا بةةةاس    
لةوة دةكار كةة فيكةري ئةةوروثة    
بةةؤ مةةاوةي سةةة سةةاَلة، خةةةريكة     
طَيِرا ةةةةةوةي ئيعَيىةةةةارة بةةةةؤ ئةةةةةو  
سةةةةةةةردةما ةو دا  بةةةةةةة هة ةةةةةةدَي   
اليةةة ة ثؤزةايظا ةيا ةةدا دة َيةة  و 
بة  ؤ اغَيكة مردوو بةسةرض يا  

ةك  لَيةةةةةرةدا   سةةةةةةر  ادااةةةةةة  ةَلةةةةة
اةئكيةةةةةةد لةةةةةةةوة دةكااةةةةةةةوة كةةةةةةة  
ثَي يسةةةةَة  يةةةةاوازي لةةةةة  َيةةةة ا     
سةدةكا ة  اوةِراس  لةة ئةةوروثا   
و لةطةَ  سةدةكا ة  اوةِراس  لةة  
 ي.ةةةةةةا ة ئيسةةةةةةالميدا بكرَيةةةةةة    
ضةةة  كة طةةةةةر بَيَةةة و سةةةةةدةكا ة   
 اوةِراسةةةة  بةةةةة يةةةةةكجارةكة لةةةةة   
ئةةةوروثادا كؤاةةاية هااىَيةة  و لةةة   

ا لةةة  ي.ةةا ة ب ضة و بَيَةةةوة، ئةةو  
ئيسةةةةةةالميدا هةةةةةةةر بةردةوامةةةةةةة و 
سةةةةةةركةوا  و هةَلكشةةةةةا ة زؤري 
بزاواةةةة فَيندةمَينَالسةةةَةكا  بةةةةو  
خَيرايية لة سااةوةخيت ئَيسَادا، 
بةَلطةيةةةكة روو ةةة بةةةردةوامَييت   
سةةةدةكا ة  اوةِراسةةَة  اة ا ةةةر   
وةكةةةة  "هاشةةةة  سةةةةاَلح" دةَلَيةةةة :   

ِرؤشةنى ا ة مةؤدَير ي ،    ي ئَيمة
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ََيك لةةةةةةةةةة اةةةةةةةةةا هة  وكةةةةةةةةةة شةةةةةةةةة
ثامشاوةكةةةةةةةةةةةا ة سةةةةةةةةةةةةةدةكا ة  

  اوةِراس  لة  امخا دا ماوة( 
لةاليةكة ارةوة   سةر ئاما ة 
بةةةةؤ ئةةةةةوة دةكةةةةار كةةةةة  ابَيةةةة  وا 
بزا   سةدةكا ة  اوةِراسة  هةةر   
هةةةةةةةةةةم وي، كةةةةةةةةةةواى وة  َيةةةةةةةةةر 
هة م و ة ئة َ يةاة ميَؤ لؤ ي و 
ئةفسةةةةةةةةةة  اوي و خ رافيةةةةةةةةةةةوة   
لَيرةشةةةدا ثَي يسةةةَة  يةةةاوازي لةةةة 

ةدةكا ة  اوةِراسةةةةةيت  َيةةةةة ا  سةةةةة
يةكةةةةك و سةةةةدةكا ة  اوةِراسةةةيت 

 دووةمدا بكةي  
ضةةةةةةةةة  كة لةةةةةةةةةة ِراسةةةةةةةةةةَيدا    

ئة اَل يةةةةةةةر هةةةةةةةر لةةةةةةة سةةةةةةةدةي 
دوا زةهةمةوة بةرةبةةرة هااةة  ةاو    
ئةةةةةةةةةةوروثاوة و لةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةدةي   
سةيازدةهةمدا طةيشةةَة ئةوثةةةِري   
ثاشةةةا  لةةةة هةَلكشةةةا دا بةةةةردةواك  
بةةةة و، اةةةةا طةيشةةةةَة   بةةةةةةكا ة    

 ي لةة سةةدةي   سةردةمة ِرَينيسا
 شازدةهةمدا 

 
 ويَنةي سةردةمي رِؤشنطةري:

لةةةةةة بةشةةةةةَيكة ديكةةةةةةي ئةةةةةةك  
كََيىةةةةةةةةدا،   سةةةةةةةةر بةةةةةةةاس لةةةةةةةة 
سةةةةةةةةةةةةةةردةمة ِرَينيسةةةةةةةةةةةةةا ي و 
كةسايةاية ِراب خن ازةكةا ة وةك:  

 زؤؤةةةةةةةةةةةةاال و ر"ثةةةةةةةةةةةةةارارك و لؤ
ئ امسةةؤس و  يؤردا ةةؤ برؤ ةةؤ"    
دةكةةار  ثاشةةا  دَيَةةة سةةةر باسةةة 
ثَيشةةةةةةةةةةةةة طةكا ة سةةةةةةةةةةةةةردةمة  

"بايةةةةةةةا، طةةةةةةةالي ؤ،  ِرؤشةةةةةةنطةري 
ب سةة َي، سةةزينؤزا، ؤةةؤَلََير"  اةةا    
دةطااةةةةةةةة ئةةةةةةةةوةي وَينةيةةةةةةةةكما  
دةربةةارةي سةةةردةمة ِرؤشةةنطةري  
لةةةةةةةةةة كؤااييةةةةةةةةةةكا ة سةةةةةةةةةةدةي  

 بيسَةمدا ثَيشكة  بكار 
" بةةةةاس لةةةةةوة ح"هاشةةةة  سةةةةاَل

دةكةةةا كةةةة ئةطةرضةةةة ِرؤشةةةنطةري  
بةةةةةةةةالي ِرؤشةةةةةةةنى ا ة ئَيمةةةةةةةةوة  
شةةةةةةََيكة زؤر   َييةةةةةةةو هَيشةةةةةةَا   

كردووة، بةةةالك بةةؤ ئةةةزم ومنا   ةةة
ِرؤشةةةةةنى ي ئةةةةةةوروثة شةةةةةََيكة  
كؤ ة و ال ة كةك ماوةي دوو سةد 
سةةةةةاَلة ئةةةةةةزم  كراوة، وااةةةةةة بةةةةةؤ  

ثة ِرؤشةةنطةري وِرؤشةةنى ي ئةةةور
 َي.َيشةَ وة و لةة دواوةيةةاة، لةةة    
كااَيكةةةةةةةدا ئَيمةةةةةةةة هَيشةةةةةةةَا لةةةةةةةة   

سةةةةبارةر بةةةةك    ثَيشةةةدةدا داية 
مةسةلةية   سةر لة ثةرةطرافَيكة 

ة  وسةةةةةَي :  لةةةةةة  كََيىةكةيةةةةةدا د
كااَيكةةةةةةةةدا ِرؤشةةةةةةةةنطةري بؤاةةةةةةةةة  
كةلةث ورَيكة كةَلةكةب و، ئةوا لةة  
ئةةةةةةةةوروثا و ئةةةةةةةةمريكادا ئةةةةةةةةوة  
دةخ ازَيةة  كةةة ِرةخنةةة بكرَيةة  و    
شةةةةةةةةةةةة  و كةةةةةةةةةةةةوي بكةةةةةةةةةةةة  و  
هةَلسة طا د ة بؤ بكة   بةالك بةؤ  
كؤمةةةَلطاكا ة ئَيمةةة اةةا ئَيسةةَا     
شََيكة، ب كرد ةوة لَيةة مةشاَلةة    

ي ئةةةةو هةةةةم و الي ئَيمةةةة سةةةةرةِرا
ك شةةةةَ بِرةي ِروودةدار، كةضةةةةة 
كةةةةةةةةةةس  اوَيرَيةةةةةةةةة  ِرةخنةةةةةةةةةةي  
ب وباوةِرةكا  بكار و بيا .َينَيَةة  

 َيةةةةةةةةةةةةر بةةةةةةةةةةةةاري ميَةةةةةةةةةةةةؤدَيكة  
مَييووييةةةةةةةةةوة   فةي ةسةةةةةةةة فا ة  
ِرؤشةةةةةنطةري لةةةةةة ئةةةةةةوروثا، لةةةةةة   
بةرامىةةةةةةةةةةةر سةةةةةةةةةةةردةمةكةيا  و 
مي  ةاةكا يا ةةةةةةةدا خؤيةةةةةةةا  بةةةةةةةة   
بةرثرسةةيار زا ةةة و دةسةةَيا داية   

ة طة ِرؤشةةةنطةري طةةةةورةاري   ةةة
كةةةةةةةة اةةةةةةةا ئَيسةةةةةةةَا مرؤؤايةةةةةةةةاة  

 بةخؤيةوة بينيىَي ( 
وةكةةةة  ئاشةةةةكراية سةةةةةردةمة  
ِرؤشةةنطةري، اةئكيةةدي لةةة بةة و ة 
بةهاي يؤ يظ سالة كردؤاةوة كة 
بةسةةةةةةةةةةر اةةةةةةةةةةواوي ِرةطةةةةةةةةةةزي   
مرؤؤايةايةةةةدا دةضةسةةةةزَي ،  ةةةةةك 
اةةة .ا اايىةةةر بَيةة  بةةة ئةةةوروثا     
بؤيةةةةة كةةةةاري ِرَيكةةةةةور  ييةةةةة كةةةةة 

 فا ة ِرؤشنطةري زؤربةي فةي ةس
لةةةةةةةةة فةرة سةةةةةةةةا و ئةَلةةةةةةةةةما يا و  
ئينط َةةةةرا، باسةةةيا  لةةةة ِرةطةةةةزي   
مرؤؤايةةةاة دةكةةرد  ةةةك ِرةطةةةزي    
ئةوروثة  ئةما ة خؤشةااَ  بة و    
بةةةةةةةةةو ثَيشةةةةةةةةكةوانةي ِرؤشةةةةةةةةة  
مرؤؤايةاة،  ةك ِرؤشةة ئةةوروثة   
بةدةسةةةةةةةةةةةيت هَينةةةةةةةةةةةاب و  لةةةةةةةةةةةة 
ثةرةطرافَيكةةةةةدا "هاشةةةةة  سةةةةةاَلح"  
دة  وسةةةةةةةةةةةةةةةةَي :  ضةةةةةةةةةةةةةةةةةمكة 

ةسةةةةةةةةةَة ةمعة ضارة  وسةةةةةةةةةة د
مرؤؤايةاة ياخ د بةرثرسةيارَييت  
طةردو ة شََيك  يية لة ئَيسةَادا،  
 َة بايةخة فةي ةس فا ة ثؤس  
مؤدَير ةةةة بَيةةة (  ئةةةةك م اايةةةة لةةةة 
"مؤ َسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكيؤ" وة بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ 
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سَة" و لةة "اليىنَةز"ةوة   ر"كؤ دؤ
بةةةةةةؤ "ليسةةةةةةينَ" و لةةةةةةة " ةةةةةةؤ  
لؤك"ةوة بةؤ "كا ة "، دةربةسةيت    
داهةةةةاا وي ِرةطةةةةةزي مرؤؤايةةةةةاة 

 و  لةمىارةيةوة   سةةر دةَلَية :   ب
 اةةةواوي سةةةردةمة ِرؤشةةنطةري،  

لةةةةةةةةةةةو  كبةرهةةةةةةةةةةةمة  مارةيةةةةةةةةةةة
فةي ةسةةةةةةةةةةة فا ةية كةةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةةةة   
بارودؤخَيكة سَةمكاري ِرةهةادا،  
داواي ئازادي سياسةيا  دةكةرد(    
هةروةها لةة بةرامىةةر ئسة َليةادا،    
داواي ئةةةةةةةةازادي ب كرد ةةةةةةةةةوة و  

 ِرادةربِرينيا  دةكرد 
 ةةة ئةةةو بايةةةخة طةةةورة و طرا

فةي ةس فا ة بةوة ب و كة ضةمكة 
مافةةةكا ة مةةرؤؤ لةةة ضةة ار ضةةَي ةي 
ديدطايةةةةةكة طةردو يةةةةةدا طةاَلَلةةةةةة  
بكةةة   ئةةةو فةي ةسةة فا ة بةةةر لةةة     
"فيكَةةةةؤر هؤطةةةةؤ" ثَييةةةةا  وابةةةة و  
كرد ةةةةوةي   اا ا ةةةة بةةةة ما ةةةاي 
داخسَ  زيندا  دَي  و طؤِري  
سسةةَمة اؤااليَاريةةةكا ، دةبَيَةةة   

 مايةي بةخَةوةري 
ِرة طةةةةةةة ئةوا ةةةةةةة زيةةةةةةاد لةةةةةةة    
ثَي يس  يؤاؤبيس  ب وب ، بةالك 
ئةةةةةةاخؤ هةةةةةةةم و دةسةةةةةةكةواَيكة   
طةةةةةةورة، سةةةةةةرةاا بةةةةةة خةةةةةةةو ة    
ئايديالسةةةةيت دةسةةةة  ثَيناكةةةةار    
ئةةاخؤ كؤمةةةَلطاكا ة ئَيمةةة دةضةةنة  
 َيةةةةة  سةةةةةةردةمة رؤشةةةةةنطةري و   

ةسةةةةةةةةةة فا ة ِرؤشةةةةةةةةةةنطةري لفةية
بةرهةك دَيةن  بةؤ ئةةوةي اةةخ  و     

اةةةةةةةةةارا ة سةةةةةةةةةَةك و اةةةةةةةةةاريكة 
َةكَين ، بةؤ ئةةوةي هةةم وما     هةَل

لة ئازادي و يةكسا ة بةهرةمة ةد  
بة   ئةةةك كََيىةةي "هاشةة  سةةاَلح"   
دةيةةةةوَي  ِرَيطةةةة خةةةؤ  بكةةةار و   
بةةةة ار لةةةةة بةةةةةردةك هاانةةةةة ئةةةةاراي   

بِرةخسةةةَينَي   فيكةةةر  ِرؤشةةةنطةري
لةةةة ا ا ايدايةةةة دِر بةةةة اةةةاريكة و    
شةوة زة َ بدار، بةالك داخؤ كَة 
ئَيمةةةةةةةة لةةةةةةةة دةسةةةةةةة  كَيشةةةةةةةة و   

ةمكاري و  ةةةةةةةةةةةةةةةزا   و َسةةةةةةةةةةةةةة
ثةراوَيزكةةةةةةوا    اةةةةةار دةكةةةةةار   
بةةةةالك   سةةةةر طةشةةةىي   يشةةةا    
دةدار و دةَلَيةةةةةةة :  سةةةةةةةةردةمة   
ِرو اكة  زيك بؤاةوة   سةةردةمة  
دةرض و  لةة ااريكسةَا ة مَيةيوو    
و سةةةةةةةةةةةةةةدةكا ة  اوةِراسةةةةةةةةةةةةة   

 بةِرَي ةية( 
 

 سةرضاوة:
  19/4/2006الى د،  –رؤ  امةي 

 
 

 "ئاوريشم"ي
 باريكؤئةليَساندرو 

 
 لة عةرةبييةوة: سةردةم

 
رؤمةةةةةةةا    وسةةةةةةةة ئيَةةةةةةةالة   
ئةليسةةةةا درو بةةةةاريكؤ، لةةةةة ِرَيةةةةة    
رؤمةةا ة "ئاوريشةة "ةوة دة َيكةةة   

 اسةةةكما  ثَيشةةةكة  دةكةةةار كةةةة 
وةك  ةةةةةةاوي خةةةةةة دي رؤما ةكةةةةةةة  
 اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكة  ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ؤكة  
خؤشةويسَيةكة اايىةاية كةة لةة   
سةةةةةةةدةي  ةةةةةةؤزدةدا روويةةةةةةداوة    
باريك  ئةك خؤشةويسَية دةخااة 

 ةي ضةة ؤكَيكة ِرةوا  و ض ارضةةَي
سةةةة وكةَلةوة كةةةةة كاريطةريةةةةةةكة   
خؤشةةةةة لةسةةةةةر دةروو  هةيةةةةة    
دةا ا يةةةةة  بةةةةةة يةةةةةةك دا يشةةةةة     
بيخ َينيَةةةةةةةوة ضةةةةةة  كة يةكةةةةةةةك   

الثةةِرة(   140 ةبارةكةي بض وكة  
دووةك شةةَي ازةكةي وةك ئاوريشةة  

  ةرك و  يا ة 
ه ؤةةةةةةةةة ؤ كؤري ثاَلةةةةةةةةةوا ة 
رؤما ةكةةةة ثيشةةةةيةكة  ائاسةةةاية  

ئةةاَ  و وَيةةر بةةة طةةةراي  هةيةةة، ئةةةو 
كرمةةةة ئاوريشةةةمةوة دةكةةةار كةةةة    
ئاوريش  بةرهةك دةهَينَي   "ساَ  

ة، ف ةةةةةةةةةةةةةة ب  رؤمةةةةةةةةةةةةةةا ة 1861
"سةةةةةةةةةةةةاالمى " دة  وسةةةةةةةةةةةةَي  و 
كارةباي  هَيشَا طر ا ةيةكة لة 
طر ا ةةةكا   ئةةةبراهاك لنكةةؤ ي   
لةوبةةةةةةر ئؤ يا  وسةةةةةةكا ةوة لةةةةةة  
شةةةةةةرَيكة بةةةةةَة كؤااييةةةةةدا بةةةةة و" 

ةمةةة ة   ؤ كةة ر كةةة لةةةو كااةةةدا ا   
سةةةةاَ  بةةةة و، لةطةةةةةَ  هي ةةةةي   32

  يدا، لة خ ارووي فةرة سادا، لة 
شارَيكدا دة يةا بةة اوي الؤي ةدي      
هةةةي     َيكةةةة  ةةةةدوبااَل  ةةة ا ة    
بةلة ةةةوالر بةة و،  ةةية درَييةكةةةي 
بةةةردةواك بةسةةةر شةةا يدا دةهااةةة   
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خةةةةةةةةةةةةة ارَي و دة طَيكةةةةةةةةةةةةةة زؤر  
خؤشيشةةة ثَيةة ة بةة و  هةرضةةة دة 
بةةةةةةةةاوكة  ؤ كةةةةةةةةؤر دةي يسةةةةةةةة   
ك ِرةكةي بىَيَة ئةفسةري س ثاي 
فةرة سةةة، بةةةالك رَيكةةةور بةةةرةو    
ثيشةةةيةكة بردبةة و كةةة اةةةواو د    
بةةةةةةة ثيشةةةةةةةي ئةفسةةةةةةةري بةةةةةة و   
"مؤركَيكة ئةفس  اوي و بؤ َيكة 
شةةاراوةي مَيينةةةية"  ؤ كةةؤر لةةة     
 .َينيةةةكا ة ئةةةك كةةارة كَةةة ثِرةي    
طةةةلَيك شةةارةزا بةة و، بؤيةةة خةةؤي     
لةو  ةخؤشيا ة دةثاراسة  كةة لةة    

وروثادا ا وشةة مةَلىة ةدةكا ة   ئة
اروكا د ة ئةو طةرايا ة دةبة و ،  
بؤيةةةةةة سةةةةةةةفةري دووري بةةةةةةةرةو  
سةةةةةة ريا و ميسةةةةةةر دةكةةةةةةرد بةةةةةةؤ   
بةدةسةةةةةَ.َينا ة طةةةةةةراي سةةةةةا  و 
اة دروسةةةةةة   بةةةةةةةالك  ةخؤشةةةةةةة 
"ثزةةةري " كةةةة ا وشةةةة طةةةةراكا ة 
ئةةةةوروثا هةةةااى و، سةةةةري كةةةردة    
ئةةةةفريوا و هيندسةةةَا ي ، بؤيةةةةة   

بةةةةؤ دةبةةةة و ضارةسةةةةةرَيكة اةةةةري  
 بكرَي  

لَيةةةةةةةرةوة زر طةةةةةةةة بالةةةةةةةدبي    
دةردةكةةةوَي ، ئةةةو ثيةةاوة وريةةا و  
 امؤ ِرةفَارةي كة ئةةوي  هةةما    
كةةةاري دةكةةةرد  ئةةةةو بةةةة  ؤ كةةةؤر    
دةَلَية : "ئةطةةةر ةا ةةوَي  بةةيي ،   
دةبَيةة  بةةِرؤي  بةةؤ ئةوَينةةدةر، بةةؤ     
 اثةةؤ " كةةة  ؤ كةةؤر شةة َي  ئةةةو   
واَلاةةةة غةريىةةةةي لةةةَة دةثرسةةةَي ،  

بَ ند دةكةار،   بالدبيؤ طؤضا ةكةي

ئامةةةةةةا ة بةةةةةةؤ ثشةةةةةة  سةةةةةةةربا ة   
كَ َيسةةةةي شارؤضةةةكةكة دةكةةةار و 
دةَلَيةةةةةة : "لةةةةةةةوَي ة سةةةةةةةري ِرَي  
دةطري ، اا كؤااية د يا"   اثؤ  
كؤمةَلَيك دوورطةيةة كةة دوو سةةد    
سةةةاَ  لةةةة هةةةةم و د يةةةا دابِرابةةة و   
 ةةاوازةاري  بةرهةةةمة ئاوريشةةمة   
 ي.ةةةةةا ة لةوَييةةةةةة هةةةةةةم و ئةةةةةةو   
ة هةوال ةةةةةةةةةةة بةفِ ؤضةةةةةةةةةة   كةةةةةةةةةة 

دةيا  يسةة   اثةةؤ  لةةةو اةريكيةةة   
دةربةةةةةاز بكةةةةةة   بالةةةةةدبي  بةةةةة ي   
كةةردةوة: "دوورطةيةةةك بةةؤ مةةاوةي 
دوو سةةةةةةد سةةةةةاَ  ثَيةةةةةة مرؤؤةةةةةة  
 ةكةواىَيَةةة سةةةر، ئةةةو دوورطةيةةة 
هةةين  ةخؤشةةيةكة  اطةةااَة" بةةةك    
 ةةةةةةةةةةةةةةةؤرة  ؤ كةةةةةةةةةةةةةةةؤر لةةةةةةةةةةةةةةةة   
شارؤضةةةةكةكةيةوة بةةةةةرةو  اثةةةةؤ   
بةةةةةةةِرَي دةكةةةةةةةوَي ، ئةةةةةةةوروثا و   
دةشةةةةةةةةةةةةَةييةكا ة روسةةةةةةةةةةةةيا و   

اكا ة ئؤراَ  دةبِرَي  اا دةطااة ضي
سةةةيميا و ثاشةةةا  ضةةة  و ئينجةةةا   
 اثةةةةةؤ   دواي طةةةةةةلَيك طَيرمةةةةةة و  
كَيشةةةةةةة دةطااةةةةةةة هاراكةةةةةةاي كةةةةةةة 
ثَيشةةةوايةكة  اوضةةةيية،  ؤ كةةؤر  
لة  وورَيكدا هاراكاي دةبينَي  كة 
"لة سةرزةوي طؤشةةي  وورَيكةدا   
ضةةةةةةةة ار مشةةةةةةةةوة دا يشةةةةةةةةَ وة،  
عةبايةةةةةكة رةشةةةةة لةبةردايةةةةة،   

زية َيكة ثَية ة  يةة كةة اا ةة      زَير و 
 يشا ةي دةسةةالايةاة،   َيةك بةة    
بةةةَة   َلةةةة لةةةة ثاَليةةةدا ِراكشةةةاوة،    
سةةةري لةةة باوةشةةيداية، ضةةاوا ة     

لَيةةك  ةةاو ، باسةةكة لةةة  َيةة  بةرطةةة  
سةةةة ورةكةيدا كةةةةة وةك بَ َيسةةةةةي   
ئةةةةةةةةةاطر بةدةوريةةةةةةةةةدا و لةسةةةةةةةةةةر 
فةرشةةةةَيكة ِرة ةةةةَ خؤَلةمَيشةةةةيدا  
باَلوبؤاةةةةةةةةةةةوة، شةةةةةةةةةةاراو ةاةوة   

ي وةك طةمةةةةةةةة لةطةةةةةةةةَ    هاراكةةةةةةةا
ثشةةةي ةيةكة  ةَلةةةةوي   سةةةَ ودا  
بكةةةةار، دةسةةةة  بةةةةة  َيةةةة   ييةةةةدا    

 دةهَينَي "  
 ؤ كةةةةةةةةةةةةؤر، ضةةةةةةةةةةةة ؤكةكةي 
بةِراسةةةةَطؤييةوة بةةةةؤ ئةةةةةو ثيةةةةاوة 
زيَةةةةي  اثةةةؤ  دةطَيِرَيَةةةةوة  لةةةةة    
كااة  سةةكرد دا، سةةر د دةدار   
كةةةةة ضةةةةاوي كضةةةةةكة لةةةةة ضةةةةاوي    
ئاسةةةاية  اضةةةَي  و زؤر بةةةة وردي 

ئةوةي هةةر لةة   لةك دةِروا َي  وةك 
سةرةااوة، اة ا ةر لةو كااةيشدا 
كةةةة ضةةةاوي لَيةةةك  ةةةاب و، هةةةةر لةةةة    
 َيةةرةوة هةةةر لةةة ئةةةمة ِروا يىَيةة    
 ؤ كةةؤر بةةة ئاما ةكةةةي دةطةةار،   
م  يزةكةةةةةةةةة بةةةةةةةةةدي دَينَيةةةةةةةة ،  
دةطةِرَيَةةةةةةةةوة شارؤضةةةةةةةكةكةي و 
طةةةةةةراي سةةةةةا  بةةةةةؤ بازرطا ةةةةةةكا   
دةهَينَيةةةةةةةة   بةةةةةةةةةالك ِروا ةةةةةةةةي    

ة دَلةة  بَيدة طة كضةةكة ئاطرَية  لة   
 بةردةدار كة هةرطيز دا امركَي  
طةشةةيت  ؤ كةةؤرر بةةؤ دوورطةةة  
اةريكةكة دووبارة دةبَيَةةوة و اةا   
دَيةةةةةة  خةةةةةةؤي و هاوثيشةةةةةةةكا ة  
دةوَلةمة ةةدار دةبةة ، بالةةدبي  لَيةةة   
دةثرسةةَي : كؤاةةاية د يةةا ضةةؤ ة    
وةاَلمةةةةة دةدااةةةةةوة " ابينرَيةةةة "  
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وةاَلمةكةةةةةةةةة زيةةةةةةةةاار بةةةةةةةةؤ ئةةةةةةةةةو  
شةويسَية دةط  َي  كة دَلة خؤ

هَيناوةاةةةةةةةةةةةةةةةة  ار و  ة ةةةةةةةةةةةةةةةَ   
خؤشةويسةةةَيةك كةةةة لةةةة دةسةةة     
لَيةةدا ة ئاوريشةة  دةضةةَي   كااَيةةك 
كةةةةةةة دةسةةةةةةيت لةةةةةةَة دةدةيةةةةةة  وا 
دةزا يةةةةةة  دةسةةةةةةَ  بةةةةةةةر هةةةةةةين 

  ةكةوا ة 
شةةةةةةةةةةةةةةِر لةةةةةةةةةةةةةة  اثؤ ةةةةةةةةةةةةةدا  
هةَلدةط سةةةةَي ، لةطةةةةةَ  هةةةةةم و   
مةارسيةكدا  ؤ كةؤر هةةر سة ورة    

ئةو  لةسةر سةفةرةكا ة بؤ ئةوَي 
شةةةةةبة طَيكدا  –بةةةةة دواي   َيةةةةك  

وَيَ ة  ةك بة دواي ئاوريشمدا  كة 
بالةةةةدبي  ثرسةةةةياري ئةةةةةوةي لةةةةَة   
دةكةةةار بةةةؤ ئةوة ةةةدة بةةةةو واَلاةةةة     
دوورةوة بةسةةةةةةةة اوةاةوة و بةةةةةةةةؤ 
ئةوةي بيطااَة دةبَية  سةةر ضةَ ة    
بكةةار  ئةةةو وةالك دةدااةةةوة و دا  
بةةةةة خؤشةويسةةةةَية  .َينيةكةيةةةةدا  

ك باس لة دة َي   بة ضة د وشةية
ضةةةةة ؤكة خؤشةويسةةةةةَيةكةي و   
سةرسةةةةةةةاك بةةةةةةة و  و خةةةةةةةؤ بةةةةةةةة    
دةسةةةةةَةوةدا ة بةةةةةؤ ئةةةةةةو كضةةةةةة    
 ةشة طة دةكار: "اة ا ةر طة َي   
لةةةةةة دة طيشةةةةةة  ةةةةةةب وة، ضةةةةةة د 
ئةةةةازارَيكة سةةةةةخَة بةةةةة ااسةةةةةي   
خؤشةويسةةةةَيةكةوة ةريةةةة  كةةةةة 

 هةرطيز ثَية  اطةي " 
  ةكةةةي  ؤ كةةؤر هةسةة  بةةةو   
مةي ةةةةة اازةيةةةةة دةكةةةةار  مةةةةةي ة    

، كةةةةةةة خةريكةةةةةةة   خؤشةويسةةةةةةيت 

سةةةةةةةةراثاي مَيردةكةةةةةةةةي داطةةةةةةة   
دةكةةةةةار،   ةكةةةةةةي بةةةةةؤ ئةةةةةةوةي    
هي ايةكة بدااَة بة اوي ئةو كضة 
دوورةوة كةةةة مَيردةكةةةةي عاشةةةوة 
بةة ة  امةيةةةكة بةةة زمةةا ة  اثةةؤ ة  
بةةةؤ دة  وسةةةَي   "  ةكةةةةي اا ةةةة   
ئةةةةاوااة ئةةةةةوةب و كةةةةة ئةةةةةو   ةةةةة   

  اثؤ ية ب اية" 
كة   ة دَلسؤزةكةي دةمرَية ،  

عاشةةةةي لةيةةةةةك    ئةوسةةةةا مَيةةةةرد و 
كااةةدا، ثةةَة دةزا َيةة  كةةة  امةكةةة     
  ةكةي  اردوويةاة، ئةوةي  بة 
يارمةاة خاا و بال   كةة زمةا ة   
 اثةةةةةؤ ة ضةةةةةاك دةزا َيةةةةة  و لةةةةةة    
شةةةةارَيكة  زيةةةةك بةةةةة الفي ةةةةدي دا    
دة ي  زا ةةةةةةةي  ئةةةةةةةةك ِراسةةةةةةةَية  
هة ةةةدَيك هاوسةةةة طة بةةةؤ  ؤ كةةةؤر 
دةطَيِرَيَةةةةةوة، ضةةةة  كة "سةةةةاال ة  

كة دوايةةةةةة اةمةةةةةة ة وةك ثيةةةةةاوَي
دةوَلةمة د وابةسَة ب وة بة  ؤرة 
 يةةةا َيكة شةةةةفافةوة كةةةة لةسةةةةر    
بنةةةةةماي هةسةةةةََيكة ديةةةةةاريكراو   
داِرَييراوة   يا ة هَية ري ثياوَيةك   

 كة لةطةَ  خؤيدا ئاشَىؤاةوة" 
 ؤ كةةةةةةةةةةةةؤر  ائاسةةةةةةةةةةةةاييا ةو 
لةسةةةرخؤ، ضةة ؤكةكةي خةةؤي بةةؤ 
ئةةةةةةو كةسةةةةةا ة دةطَيِرايةةةةةةوة كةةةةةة  
دةض و ة ديدة ة، ئةوا  سةةريا   

وِر دةمةةةا  وةلةةةَة ئةةةةو بةةةةرةو    سةةة 
ئامسةةةةةةا  سةةةةةةةري هةَلةةةةةةدةبِري و 
دةيِروا ة، شيت واي لة ئامسا دا 
دةبي  كةة كةسةة اةر  ةيةدةبي      

"د ة ةةة بةةةِراز و  يازةكةةا ة ئةةةو   
 يا ةي ط زةرا دب وي، بة هةةم و  

 س وكىاريةوة" 
بةةةةةةةةاريكؤ لةةةةةةةةة طَيِرا ةةةةةةةةةوةي  
ضةة ؤكةكةدا شةةَي ازَيكة خةةؤ  و 

هةسةةيت  دَلطةة ي هةيةةة كةةة لةطةةة َ 
 اسةةةكة ثاَلةوا ةةةة سةركَيشةةةةكةدا 
ثَيةةةةةك دَينةةةةةةوةو لةطةةةةةةَ  فةةةةةةزاي   
رؤما ةكةةةةةةةةةةةةةةةدا دةطةةةةةةةةةةةةةة  َي ،  
طفَ طؤكةةةةةةةةةةةا  كةةةةةةةةةةة را  و وةك   
بروسةةكة اَيدةثةةةِر ، يةةا  ِرسةةَةي  
خَيرا و ئياابةخش ، وةسفة ورد 
و ضةةةِر   ئامةةةا ةي سةةةةرثَيية بةةةؤ   
ئةةةةةةةو كارةسةةةةةةااة مَييووييا ةةةةةةةي 
لةوسةةةةةةةةةةةةةةةةردةمة دَيرينةةةةةةةةةةةةةةةةدا  

رؤما َيكةةةةدا كةةةةة  روويا ةةةةداوة  لةةةةة
شةةةةة َينةواري خؤشةويسةةةةةَيةكة  
وةهمةةة لةةة باشةة وري فةرة سةةاوة  
بةةةةؤ ئارخةةةةةبي ة  اث  يةةةةاي دوور   
هةَلطراىَي ، هةرضةيةك بَ َيية  بةة    
هةدةر اضةةةةةةَي   بةةةةةةاريك  بةةةةةةاري   
رؤما ةكةي بةوة   رس  اكار كة 
خؤي  ااة  َية   يةاوازي ئةةا     
و ك َةةة وري و ئاكاريةةةةوة كةةةة لةةةة   

سةةةةةةا و  َيةةةةةة ا  باشةةةةةة وري فةرة  
دوورطة دوورةكا ة  اثؤ دا هةية  
بةَلك  ِرؤما ةكة سة وكةَلة دةكةار   
و هةرضةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةك بيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوَي  
بَيطةرديةكةةةي لَيةةَا بكةةار ثةةاكؤي   
دةدار  لةةةةة شةةةةا ؤكارا دا ئةوا ةةةةة 
هةَلدةبيَيرَي  كة دةا ا   بة وشةة  
هاوكاري بكة  لة دروس  كرد ة 
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ثةيكةةةةةري خؤشةويسةةةةَيدا  ئةةةةةو 
ضةةةةةةة ؤكَيكة خؤشةويسةةةةةةةيت وا   

طَيِرَيَةةةةةةةةوة كةةةةةةةةة لةةةةةةةةة هةةةةةةةةين  دة
ضةةة ؤكَيكة بةةةاوي خؤشةويسةةةيت 
اةر  اضةةَي  كةةة ئَيمةةة دةيةةا زا   و  
لةةة ك َةة وري طةال ةةدا  ةةةمر   بةةؤ     
من و ة  اا ا   بةراوردي بكةةي   
بة ِرؤمَي و   لَية   لَيةرةدا، ئَيمةة    
بةرا ىةةةةةةةر بةةةةةةة خؤشةويسةةةةةةَيةك 
وةسةةةةَاوي  كةةةةة لةةةةة  َيةةةة  مةةةةةودا   
دوورةكا ةةدا داط سةةاوةو دَلةةةكا    

و ةةاك دةكااةةةةوة  بةةةةالك لةسةةةةر  رو
زةوي وا يعةةةدا هةةةين بةَلطةيةةةةةكة   

 ب و ة  ية 
رة طةةة اايىةمتة ةةدي رؤمةةا ة   
ئاوريشةة  لةةةوةدابَي  كةةة بةةاس لةةة  
خؤشةويسةةةةةةةةَيةكة  ائاسةةةةةةةةاية  
دةكةةةةار، ئةةةةةك لةةةةة  َيةةةة   ةةةة الية      
دةروو ةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا ئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزم و ة  
خؤشةويسةةَيةك دةكةةار لةةة ِرَيةةة    
 يطايةةةةةةكة خةةةةةةياَ  كةةةةةرد، يةةةةةا   

 و كةةةةةة لةةةةةة   ثزيسةةةةةكَيكة هةةةةةةاَلا 
س وضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَيكة دووردا 
بدرةوشَيَةوة،يا  دة طَيةك كةة بةة    
ك وضةةةةةةةةةةةةةةةةة و كؤاَل ةكا ةةةةةةةةةةةةةةةةدا  

 ط زةردةكار 
لةةةة هةةةةم و ئةةةةك شاَلةاا ةةةةدا،    
بةةاريكؤ زؤر بةةة وردي ضةةاودَيرية   
ثاَلةوا ةكةةةةةةةةةةي دةكةةةةةةةةةار، بةةةةةةةةةة  
طةةةةةةو َيكة دا ةةةةةة اوة كةةةةةة دواي  
اراوي كةةةةةةةة كةةةةةةةةواىَي ، بةةةةةةةةَلك   
 ؤ كةةةةةؤر عاشةةةةةوَيكة بةةةةةةويوارةو  

 .ةةَي  خؤشةويسةةيت ئةوة ةةدة لةةة 
دةزا َيةة  كةةة ايايةةدا  وةة ك بةة وة      
دَليشة بة ثَيك طةيشةَنَيك خةؤ    

 كردووة كة هةرطيز  ايةاةدي 
 

 سةرضاوة:
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 ئامادةكردني

 هةورامان وريا قانع
 
َيزا ةةةةةةةةةةةةةةةةةة "ل يسةةةةةةةةةةةةةةةةةة خ

شةةةةازدةهةك"ة، لةةةةةءااة  ةمسةةةةا   
هااؤاةةة د يةةاوةء لةةة لةةةدايكى ا ة  
بةةةةةةة ر ة  دوثشةةةةةةةكة(، دايكةةةةةةةة 

"مةةةةةةاري ، شةةةةةةا  ة  ةمسةةةةةةاب وة 
لةةةة منداَليةةةدا كضةةةَيكة  ئة َ ا َي "

َيكة زيةاد لةة     ا   ةةب وة، اةةوَي َ  
ثَي يس  بةرزي هةب وة، لة اَيكة  
درَييءف ، دووِريز دا ةة  ةاِرَيكة   

هةب وة، لَي ي خ ارةوةي ئةسَ ر 
ب وة، بةاك كةااَة دةزا ةَة خة َي     
شةةةةينة، وااةةةةة سةةةةةر بةةةةة ضةةةةي      
خا ةةةةةةدا  و ئةرسةةةةةَؤكراايةكا ة، 
هةةةر لةةةو اةمة ةةة بضةة كةيدا خةةؤي  
فَيةةري ِرؤشةةَ  شةةا  ا ة دةكةةار،  

وى  ة لةشةة الري  ةة ا   دواي بةةاَل
دةبةةةَةء دةبَيَةةةة خةةةاوة ة  ةةةيَيكة 
ئاوريشةةةةةةةةمة زةرد، ثَيسةةةةةةةةََيكة  
ثةمةةةةةةةةية، دووضةةةةةةةاوي شةةةةةةةي   
طةشاوة، طةةرد َيكة ئةةفريوة، لةة    
اةمة ة سيا زة سةاَليدا كةمةةكَيك   
فَيةةةري ئيَةةةالة دةبةةةَة، وةلةةةَة  ةةةة    
دةزا ةةَة بةةة ئةةةَلما ة بن سةةَةء  ةةة   
بةفةرة سةةةةةةةة، هةةةةةةةين شةةةةةةةََيكة   

مَيةةةةةيو ئةةةةةةواؤ  سةةةةةةبارةر بةةةةةة 
 ةةةةةازا َة، لةةةةةةب اري مؤسيواشةةةةةدا  
طةرضةةة لةسةةةر دةسةةيت "  ةةؤك"  
خ َيندويةةةةةةاة، بةةةةةةاك شةةةةةََيكة    

 ئةواؤ فَير ابَي  
كةةةااَة "ل يسةةةة ثازدةهةةةةك"    

بِريةةةةةةةةةةاردةدار بي.ةةةةةةةةةةَيَ  بةةةةةةةةةةؤ  
ك ِرةزاكةةةةةةةةي، وااةةةةةةةة "ل يسةةةةةةةة  
شازدةهةك"، س رة لةسةر ئةةوةي  
دةبةةةةةةةةةةةَة د  بةةةةةةةةةةةة  ةخؤشةةةةةةةةةةةة  
 ئاوَلةةةةةةةة(بيك ا ء ثةلةةةةةةةة  لةةةةةةةة 

دواي ك اةةةا ء بكةةةة   فَيركرد ةةةة 
ثشةةةةةكني ، دةردةكةةةةةةوَي  هةةةةةةك 
 دَ ء هةةةك اة دروسةةيت زؤرباشةةة،  
بةةةةةةةةةةةاك كةمةةةةةةةةةةةكَيك اةمةَلةةةةةةةةةةة،  
سةرةِرؤية، بةزةمحةر فَيري ش  
دةبَيةةة ، شةةةةزي لةةةة سةةةةماكرد ة،  
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ثَيةةة خؤشةةة لةطةةةَ  سةةةطةكا يدا    
بةةة َي  دارسةةَا ةكا دا ِرابكةةار  لةةة 

لةةةةةة  1770 يسةةةةةا ة سةةةةةاَلة   19
لةةة ؤييةةة ا، كَ َيسةةاي  ئؤغؤسةةَ ( 

بةوةكالةةةر "مةةاري ئةةة َ ا َي "ي 
ض اردةسةةةةةةةةةاَ  لةةةةةةةةةة "ل يسةةةةةةةةةة  
شةةةةةازدةهةك" مةةةةةارةدةكرَي، دواي 
دووِرؤ  لةمارةكرد ةكةةةةةةةةةةة، لةةةةةةةةةةة 

 57كة اوةيةكدا كة ثَيك.ااى و لة 
ئةسةةةا خةةةامنة   366طاليسةةةكةء  

اازة مارةبِراء، لة ؤييةة اوة بةةرةو   
ثةةةةةةةاريي دةكةوَيَةةةةةةةةةِرَي، ئةةةةةةةةةك  

كةسةةةةةةةةةةةةةةةةة  132كة اوةيةةةةةةةةةةةةةةةةة 
وة كةةةة ثَيك.ةةةااى و  لةةةة لةطةَلةةةداب 

خامنةا ة ئارايشةةيت  ةةي، ئةةافرةاة  
بةرطدرو، دةسَ ثَي ة د، كةاهي   
كؤشةةةةك، ثزيشةةةةك، ،ةةةةةيدةال ة،  

كةس بؤ ئةوةي  35ضَيشَ َينةرء 
باية  بة ئةسزةكا  بدة ، ضة  كة  
ئةةةةةةةو ئةسةةةةةةزا ة لةةةةةةة ِرؤ َيكةةةةةةداء 
لةميا ةةةةةةةةةةةةي ئةةةةةةةةةةةةو طةشةةةةةةةةةةةَة   
دورودرَييةيا دا بؤ ثاريي، دةب ا 

 ر بطؤِرا راية ض ار اا ثَيند  ا
ثةةةا  شةةةازدة ِرؤ  كة اوةكةةةة   
دةطااةةةة سةةةةر ِروبةةةةاري ِرايةةة  لةةةةة    
س اسىؤرط، لةسةةر دورطةيةةكة   
ِروبارةكةةةةة، "مةةةةاري ئةةةةة َ ا َي "  
   بةرطةةةةةةةةةةةةة  ةمسةةةةةةةةةةةةاييةكةي  
دادةكةةةةةةةةةةةةةةةة َةء    بةةةةةةةةةةةةةةةةرطة 
فةرة سةةةةةةةةةةةيا ة لةبةةةةةةةةةةةةردةكارء  
دارودةسةةةةةةةةةةَة  ةمسةةةةةةةةةةاييةكا ة 
بة َيةةةةدةهَيَ َةء دةطةِرَينةةةةةوة بةةةةؤ  

َة لةة دةسةَزَي ة دء   ؤيية ا، كؤمةَل
خزمةةةاكاري فةرة سةةة شةة َينيا    
دةطر ةةةةوة، ئالةةةةك سةةةااةوة  ةةةاوة    
 ةمسةةةةاييةكةي"ماريا ئةةةةة َ  يا"  
دةطؤِرَيةةةة ء دةبَيةةةة  بةةةةة "مةةةةاري  

 ئة َ ا َي "ي فةرة سة 
كةةةااَة طةةةةورةي ئةةةةو شةةة َينة    
ويسةةَ يةاة واارَيةةك بةةة ئةةةَلما ة   
  َينَيَةةةوة، "مةةاري ئةةة َ ا َي " 

ثَيةة واة وة:    واارةكةي ثَيِمية ةء 
 ضي  بة ئةَلما ة  سة مةكة ، م  
لةةة ئَيسةةَاوة لةةة زمةةا ة فةرة سةةة   
               بةةةةةةةةةةةوالوة، هةةةةةةةةةةين زمةةةةةةةةةةا َيكة  

 ديكة  ازامن( 
كاروبةةةةةةةاري بةيةكطةشةةةةةةةَ   
كةةةةةة اوةي "مةةةةةاري"ء كةةةةةة اوةي  
"لةةةة يي" واِرَيكخرابةةةة و كةةةةة لةةةةة   
بةةةةةاك ري ِرؤ هةةةةةةااة فةرة سةةةةةا    

 14بةيةةةةةةةةةةةةةةةك بطةةةةةةةةةةةةةةة ، ِرؤ ي  
ا  بةيةكدةطةةةةةةةة ، ئاياركةةةةةةةة اوةك

ب وكةةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةةة طاليسةةةةةةةةةةةكةكة    
دَيَةةخ ارةوةء بةةروالي "ل يسةةة   
ثازدةهةةةةةةةك"دةِروا، لةبةردةميةةةةةةدا 
دادَيَةةةةةةةةةةوةء بةةةةةةةةةةو شةةةةةةةةةَي ةية   
دةمَينَيَةةةةةةةةةةةوة اةةةةةةةةةةاك  ثاشةةةةةةةةةةا  
بةرزيدةكااةةةةةةوةء بةةةةةة ِرسةةةةةَةيةك 
دَلنةةواية دةدااةةوةء ثَيةة دةَلةَة:     
 خامنةكة  لةةةةة ئَيسةةةةَاوة ب يَةةةةةة   
ر ئة دامَيكة خَيزا ةكةةما (، دوااة  

ماضةةةةَيكة اةةةةةوَيَ ة دةكةةةةارء بةةةةة  
وةلة عةهدي دة اسَيَ ، ئةةوي   
بةهةةةما  شةةَي ةي بةةاث ي ماضةةَيك  

ئايةةار  15لةةة اةةةوَيَ ة دةكةةار، لةةة   
هةردوو كة اوةكة بةةرةو ؤَيرسةاي   

ئايةةةةار بةةةةة    16دةكةو ةةةةةِرَي، لةةةةة  
شةةةةةَي ةيةكة ِرةمسةةةةةة ئاهةةةةةة طة 
ط اسةةةَنةوة دةسةةةَزَيدةكار، لةةةةو 
شةةةةةوةدا خةةةة ا َيكة شةةةةاها ة لةةةةة  

ؤَلة ئؤثرا اازةكةدا سازدةكرَي، ه
"ل يسةةةةة ثازدةهةةةةةك" بةةةةة وةلةةةةة  
عةهد دةَلَة ئاطةاي لةةخؤي بَية ء    
زؤر  ةةةةةخ ار، ئةةةةةوي  وةامةةةةة   
دةدااةةةةةوة:  هةةةةةم و كةةةةااَة دواي 
خةةةة ارد َيكة خةةةةؤ ، خةةةةةوَيكة   
باشةةة لَيدةكةةةوَي(، هةةةر ئةةةوة    
بةةةةةةةةة و ِرويةةةةةةةةةدا، دواي ضةةةةةةةةة و ة 
 ورةوةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  وري  

وي هاوسةريةاة، وةلة عةهد خةة 
لَيدةكةةةةةةةةةةوَي ، لةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةةوا ة  
داهاا شةةةةةدا بةةةةةةخَيراية خةةةةةةوي  
لَيدةكةةةةةةةةورء بةةةةةةةةيا يا ى  زوو 
لةخةةةةو هةَلدةسةةةاء دةِرؤشةةة  بةةةؤ  
ِراوكرد ، لَيةرةوة دةردةكةةوَي كةة    
"ل يسةةةةةة شةةةةةازدةهةك" ا ا ةةةةةاي  
سَيكسة  ةب وةء  ةاا ا َة لةطةةَ    

هة ةةدَي لةةة     ةكةيةةدا  ةة ر بةةَ   
ثزيشةةةكةكا  ئامؤ طةةةاري دةكةةةة    

رد ة بةا   ة ار،   وةرز ء خ ا
ا ا ةةةةاي سَيكسةةةةة بةةةةا  دةبةةةةَة،  
وةلةةةةةةةَة مةسةةةةةةةةلةكة ثَيضةةةةةةةةوا ة   
كةواةةةوة،  ةةةك ا ا ةةاي سَيكسةةة    
بةةةةةا   ةةةةةةب و، بطةةةةةرة لةطةَليةةةةةدا   
 ةوَلةار بة و، هةةروةها مةةي ة بةؤ     

   سَني  زياارب و 
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دوا ةةةةار لةةةةة كؤاةةةةاية سةةةةاَلة  
ويسةةةةةةةةيت   .َينا ةكةةةةةةةةةي  1770

بطةية َيَةةةةة ئةةةةة اكء ضةةةة وة الر  
بةةهؤي ئازارَيةك لةة      ةكةي، بةاك 

ض كيدا،  ةيدةا ا ة هين بكةارء  
هةةةةم و ارَي شكسةةةيت دةهَينةةةا،   
دواي ثشةةكن  دةركةةةور لةةة  َيةةر   
ثَيسيت ض كيدا بةربةسََيك هةيةة  
كةةةة  ايةةةةَلَة مةسةةةةلةي   اىةةة      
ِروبةةةدارء ئَيشةةةَيكة زؤري هةيةةةة، 
 ةِراشةةةةكا  ثَيشةةةنياريا  بةةةؤكرد 
كةةةةةةةةةة ئةةةةةةةةةةو بةربةسةةةةةةةةةَة بةةةةةةةةةة    

وةك   ةشةةةةةةةَةرطةرييةك البةةةةةةةةر ، 
 ةشَةرطةري خةاة ةةكرد ، بةةاك   
وةلةةةةة عةهةةةةد ِرازينةةةةةب و، وةلةةةةَة  
دواي مرد ةةةةةةةةةةةةةةةة "ل يسةةةةةةةةةةةةةةةةة  
ثازدةهةةةةةةةك"ء بةةةةةة  ة "ل يسةةةةةةة  
شةةةةةازدةهةك" بةةةةةة ثاشةةةةةاي وار،  

بةةةةةة ثةلةةةةةة  1770 اضةةةةةار سةةةةةاَلة 
 ةشةةَةرطةري بةةؤ دةكةةة ء ضةةاكة  

  دةكة ةوة
ئةةةةك خامنةةةة كةةةااَة مي  ةةةةاة    
ثةةاريي ِرادةثةةةِر ء بةةةرةو ِرووي    

ة دةكةو ةةةِرَي، كؤشةةكة ثاشةةايةا 
بةلةكؤ ةكةةةيء دةَلةةَة:   دَيَةةة  َيةة  

 ئةوا ةةةةة بؤضةةةةةءا اةةةة ِرة   ئةةةةةو   
            هةةةةةارء هاوارةيةةةةةا  لةةةةةة ضةةةةةييةء  
            ضةةةةةةةةةةةةةةةيا  دةوَي (ءةاميةةةةةةةةةةةةةةةا  
دايةةةةوة:  خةةةاوة  شةةةكؤ، ئةوا ةةةة   
برسيا ةء دةيا ةوَي شيَت  ؤ ء 
 ا يةةةا  دةسةةةَناكةوَي( شةةةا  ي   
دةَلةةةةةةةةةةةةَة:  طةةةةةةةةةةةةةر   ا (يةةةةةةةةةةةةا  

ةوَي، ئةةةةةةةةي بؤضةةةةةةةة  دةسةةةةةةةَناك
 ثسكي   اخؤ !!( 

ئاشةةكراية ثسةةكي  زؤر لةةة ا  
طرا  ة، مي  ةر طةر  ةا ا َة  ةا   
بكةةةةةةرِيَي، ئيةةةةةةدي ضةةةةةةؤ  ضةةةةةةؤ ة   
دةاةة ا َة ثسةةكي  بكةةِرَي !  ئةةةوة  
برسةةيةاةء هةةة اري ئةةةو خةَلكةةةة    
بةة و شةةا   ب لَينةةةكردب ةوة، ئةةةو 
خةةةةؤي  يةةةةا ة لةةةةة كؤشةةةةكةكا دا    
دةبردةسةر كة ثِر ب و  لة هةةم و  

ؤرة خةة ارد ء خ ارد ةوةيةةةكة  ة 
خةةؤ   لَيةةرةوة ئةةةو بَيواطةةاب و لةةة 
شةةاَ ء طةة زةرا ة خةةةَلكء لةةةوة  
اَينةدةطةيشةةة  خةةةةَلكة  ةةةاا ا     
 ةةا  يةةا  ثسةةكي  بكةةِر ، ضةة  كة    
ئةةةو شةةَا ة بةةؤ شةةا   شةةَطةلَيكة  
زؤر سةةةةادةء هةةةةةرزا  بةةةة و  ئةةةةةك   
خامنةةةةة زؤر ثةرؤشةةةةة ئةةةةةوةب وة 
بةةةةةردةواك ِروخسةةةةارَيكة  ةةةة ا ء 

كةةةة هةةةةبَي ، هةميشةةةة   ِرَيةةةكء ثَي
خةةةريكة خؤِرازا د ةةةوةء طر طةةة  

 دا  ب وة بة لة ء الري 
كةةةةةةةةةةةةةةةةااَيكة زؤري بةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

خؤشةةةةةةؤرد ة ِرؤ ا ةةةةةةةي خةةةةةةؤي   
اةةةرخا كردووة، طةرماوةكةةةي ثةةِر  
بةة وة لةةة بةةؤ ة طرا ىةةةهاء ِروةكةةة 
زينةةةء طةة او، هةميشةةة ثةرؤشةةة  
ئةوةب وة لة دوو ئاهة طةدا بةيةةك   
 ةةةةةؤر    بةةةةةةرط دةر ةكةةةةةةوَي ، 

ئةةافرةر بةة وة ءَيراويةةةاة    يةكةةةك
   بةةةةةةةةةةةةةةةرطَيك لةبةةةةةةةةةةةةةةةربكار، 
ِرة طةةةةةكا ة بةةةةؤ ئةةةةةو سةةةةةردةمة    

سةيرب وة،  يي خؤي ضؤ  ب وة، 
ئةةةةةاوا بةريداوةاةةةةةةوةء بارؤكةةةةةةي 
لةسةةةةةةةةةةةةةر  ةةةةةةةةةةةةةكردووة، لةةةةةةةةةةةةة  
ئارايشةةةةةةةةَكرد دا شةةةةةةةةةزي لةةةةةةةةة   
بةةةكارهَينا ة ِرة طةةة سةة ر بةة وة،   
بةةةةةةردةواك بةةةةةؤ ثارَيزطةةةةةاريكرد ة 
دةسةةةيت، دةسَكَيشةةةة بؤ ةةةةداري   

َكردووة، ئةةةك دةسَكَيشةةة لةدةسةة
بؤ دارا ةةةة لةاليةةةة  " ةةةا  لةةة يي  
فةةةةةةةةارطؤ "ةوة، دروسةةةةةةةةَكراو    
"فةةةةةةةةةةةةةةةارطؤ " سةرضةةةةةةةةةةةةةةةاوةي  
ثةيةةةةةداكرد ة عةةةةةةار بةةةةة وة بةةةةةؤ     
كؤشك، "ماري ئة َ ا َي " داواي 
لَيكةةردووة عةةةاري اايىةةةر اةةة .ا    
بةةةخؤي بةةؤ دروسةةَىكار، دةَلةةَي     
كةةةةةةةةااَة شؤِرشةةةةةةةةة فةرة سةةةةةةةةة   
بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرثادةبَة، "مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاري 

سَ يةاة ِرابكةارء  ئة َ ا َي "ءي
خةةةؤي بشةةةةارَيَةوة، بةةةةاك بةةةةؤ ء   
بةرامةةةةةةي عةةةةةةارةكا ة ئةوة ةةةةةدة  
بةةةةةهَيز بةةةة وة، ثيةةةةاوا ة شةةةةؤِر  
بةئاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ة شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة َي  
خؤشةةارد ةوةكةيا  دؤزي ةاةةةوةء 

 دةسَط يا  كردووة 
خامنة مَييو  سةة فةرة سةة   
"ئةةةةةيظ   لؤفيةةةةةة" كةةةةةة ثسةةةةةزؤِرة  
لةةةةةةةكاروباري سةةةةةةةةدةي هةةةةةةةة دة  
بةطشةةةةيتء شؤِرشةةةةة فةرة سةةةةة   
بةاايىةةةةاة، بؤيةكةةةةمار هةةةةم و  
 امةكا ة "ماري ئة َ ا َي "ي لة 
كََيىَيكةةةةةدا بؤوكردؤاةةةةةةوة، ئةةةةةةك 
مَييو  سةةة فةرة سةةية لةسةةةر ئةةةك 
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 اما ةةةةةةة دةَلةةةةةةَة:  ئةةةةةةةك  اما ةةةةةةة    
دةريةةةةةةةةةةةةدةخار   سةةةةةةةةةةةةةرةكةي  
ِرؤشةةةةنى ييةكة هَيجطةةةةار كةةةةةمة  
هةةةب وةء خةةاوة ة هةةين خةةةياَ ء   
شَي ازَيكة ئةدةبة طةورة  ةب وة، 

ئةةةةك  اما ةةةة ئةةةةوبارودؤ ء   بةةةةاك 
كةةةةةةةةةةة ء هةةةةةةةةةةةوا سياسةةةةةةةةةةةء  
كؤمةايةايةةةما  بؤدةردةخةةار كةةة 
لةوسةردةمةدا لة َي  كؤشكةكا ة 
ل يسةةةةة شةةةةازدةهةمدا بةةةةاوب وة   
كةشةةةةةة هةوايةك ثةةةةةةِر بةةةةةة وة لةةةةةةة  

 ثال طَيِريء دةسيسة ا ةوة( 
هةةةةةةةةةةروةها ئةةةةةةةةةةك  اما ةةةةةةةةةة    
ءَينةيةةةةةةةةةةةةةكة ئاشةةةةةةةةةةةةكراء ِرو   
دةربةةةةةةةارةي ئةةةةةةةةو ثةي ة دييةةةةةةةة   

رةيةةةةةةي  َيةةةةة ا    ئيىاشييةةةةةة( طةو
"ل يسةةةةةةةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةةةةةةةازدةهةك"ء  
دؤسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَةكةي "دوو 
باري"دةخااةةةةةةةةِروو، هةةةةةةةةر لةةةةةةةةك 
 اما ةةةةةةةةةدا ثةي ة ةةةةةةةةدي  َيةةةةةةةة ا   
فةرة سةةةةةةاء  ةمسةةةةةةاي ئةةةةةةةوكار  
دةردةكةةةوَي ، ئاشةةةكراية "مةةةاري  
ئةةةةةةة َ ا َي " خةةةةةةؤي سةةةةةةةر بةةةةةةة 
            بنةماَلةيةةةةةةكة  ةمسةةةةةاية بةةةةة وة   
بةةة  ةةاوي بنةماَلةةةي  هابسةةىؤرط(   
كةةةةةةةة ضةةةةةةةة دي  سةةةةةةةاَ  شكمةةةةةةةة  

  ةمسايا  كردووة 
اشري  يةكةمة سةاَلة   16لة
كةةةةةة ِرؤ ي لةسةةةةةَيدارةدا ة 1793

"ماري ئة َ ا َي "ة، بةيا يةكةةي  
دوا  امةةةةةةة بةةةةةةؤ "ئةةةةةةةليزابَي "ي    
خ شةةةةكة "ل يسةةةةة شةةةةازدةهةك" 

دة  سةةةةةةةَةء دةَلةةةةةةةَة:  شةةةةةةة كمة 
مرد يا  بةؤ دةركةردوك، بةةاك ئةةك     
مرد ةةةةة بةةةةؤ مةةةة  شةةةة رةية  ييةةةةة، 
 بةةةةَلك  بةةةؤ ئةةةةوا  شةةة رةيية، مةةة   
دةِرؤك بةةةةؤ بيةةةةن ء طةيشةةةة  بةةةةة   
براكةةةةر(  ئةةةةك  اما ةةةة لةةةة  َيةةة ا    

دا  1793-1770سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ة 
لةةةةةةة  2005  سةةةةةةراو ء سةةةةةةاَلة  

الثةةةِرةية  ةةةةبارة   912كََيىَيكةةة  
مةةةةةةاك  اوة ديةةةةةةةدا لةةةةةةة ثةةةةةةةاريي   

 بؤوكراو ةاةوة 
ِرؤ ي لةةةةةةةةة سةةةةةةةةَيدارةدا ةكة،  
"مةةةةةةاري ئةةةةةةة َ ا َي " لةاليةةةةةةة    
شؤِرشةةطَيِرةكا ةوة دةخرَيَةةة  ةةاو   

سةةةةكةيةكة  سةةةةةركراوةء بةةةةة طالي
 َيةةةةةةة  شةةةةةةةة امةكا ة ثاريسةةةةةةةدا   
دةيطةِرَين ، خةةلككَيكة ئةا اوةطَيِر   
كةةةةةةةةةةةة لةسةةةةةةةةةةةةر شةةةةةةةةةةةة امةكا   
ِراوةسةةةَاو ، ئةةةةوةي بكةواايةاةةةة 
بةردةسةةةةَيا  لةةةةة شةةةةيت ثةةةةييء   
ثةةؤخَ ة ئةةةو اوة، هةةةم يا  طراةةة   
شا  ، لةبةردةك مة سةَلةكةدا  ية 
درَيةةية   ا ةكةةةيا  بةةِري، ثاشةةا    

شا  يا  خسةَة   سةرة بض كةكةي
ئةةةةةةةةو شةةةةةةة َينة اايىةاةةةةةةةةي بةةةةةةةؤ  
لَيكرد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوةي  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر( 
اةةةةةةةرخا كراب و، دوااةةةةةةر ضةةةةةةة ؤ  
اييةكةةي مة سةةَلةكة بةة خَيرايةة     
دَيَةةةةةةخ ارةوةء سةةةةةةرة  ةةةةة ا ء  
 ةشةةةةةةةة طةكةي لَيدةكرَيَةةةةةةةةوةء  
دةكةوَيَة  او ئةو سةةبةاةيةي لةة   

 اة يشَةوة دا راب و  

رجةةةةا  ِرةخنةةةةةطري سةةةة ري " 
رةكةةا ة " يةةةكَيك لةةة هؤكا النقةةا 

شةةؤِر  دةطةِرَينَيَةةةوة بةةؤ سةةاَلة   
، لةةةةةةةو سةةةةةةاَلةدا ثاشةةةةةةاي   1766

فةرة سةةةةا "ل يسةةةةة ثازدةهةةةةةك"،  
ب لةوةدةكااةةةةةةةةةوة ك ِرةزاكةةةةةةةةةي 
"ل يسةة شةازدةهةك" كةة اةمةةة ة    
اةةةةةةة .ا سةةةةةةيازدة سةةةةةةاَ  بةةةةةة وة،   
شةةةازادةيةكة بةةةؤ مارةبكةةةار كةةةة    
كضةةةةةةة ئيمزرااؤريةةةةةةةاة  ةمسةةةةةةا 
بةةة وةء سةةةاَلَيك لةةةةخؤي منةةةةداَل     

ي ايةةةةي م مال ةةةَةء  بةةة وة، بةةةةو ه 
كَيشةةةكا ة  َيةة ا  ئةةةك دووءااةةة، 
فةرة سةةاء  ةمسةةا، لةِرَيطةةةي ئةةةك   
  .َينا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة سياسةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةوة  
ضارةسةةةةةرَيكة بةةةةؤ بدؤزرَيَةةةةةوة،  
ضارةسةةةرَيك سةة ثاكا ة هةةةردوو   

 ءار  ةيا َ ا ة بيدؤز ةوة 
  .َينا ةكةةةةةةةة  1770سةةةةةةةاَلة 

ِرويةةةةةةةةةةدا، شةةةةةةةةةةةوي يةكةةةةةةةةةةةمة  
ط اسةةةةةةةةةةةةةَنةوةكة كَيشةةةةةةةةةةةةةةيةك  

بةةةةة وة شةةةةة َي   هااةةةةةةئاراوة كةةةةةة
دَلةِراوكةةةةي هةةةةردوو خَيزا ةكةةةة،   
بطةةةةرة بةةةة وة شةةةة َي   اِرةشةةةةةاة 
هةردووءااةكةةةةةة، لةةةةةةو شةةةةةةوةدا 
"ماري ئة َ ا َي "ي اازة بة وكة  
شةةؤ ء شةةة َ، دةبةةيَ  "ل يسةةة 
شةةةةةازدةهةك"ي مَيةةةةةردي ا ا ةةةةةاي 
سَيكسةةةةةة  ييةةةةةة، بةةةةةةهؤي ئةةةةةةو   
عةيىةةةةي كةةةة لةةةة ضةةة كيداية، ئةةةةك  
 ااةواوييةةة  زيكةةةي شةةةور سةةاَ   

لةةة  1777ةخايةةة َةء لةةة سةةاَلة   د
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ِرَيطةةةةةةةةةةي  ةشةةةةةةةةةَةرطةرييةكةوة  
ضةةة كة شةةةَي ةي ئاسةةةاية خةةةؤي    
ءةردةطرَيَةةةةةةةةوةء دةكةوَيَةةةةةةةةوة  

 1775ئةةةةةةةي   كةةةةةةةااَة سةةةةةةةاَلة   
"ل يسةةةةةةةة شةةةةةةةازدةهةك" دَيَةةةةةةةة  
سةةةةةةرش ك ء شةةةةة َيَ  "ل يسةةةةةة 
ثازدةهةةةك"ي بةةاث ي دةطرَيَةةةوة، 
ئةك  ااةواوية ءادةكار ثاشا ثةلة 
 بكةةةةةةار لةةةةةةة ئةةةةةةة اك طةيا ةةةةةةد ة
 ةشَةرطةريةكة، ض  كة كَيشةةكة  
لة كَيشةيةكة خَيزا ييةةوة بىة وة   
كَيشةةةيةكة سياسةةةء ثةي ة ةةدي  
بةةةةوةوة هةةةةب و لةةةةدواي مرد ةةةة     
ثاشةةةا كةةةةَة دَيَةةةة سةةةةةر عةرشةةةةة   
فةرة سةةة، بؤيةةة دةبةةة ا ثاشةةا لةةةة    
  ةكةي كة بىة ة شةا  ،  ةوةيةةك    

  ااةوةء بىَيَة  َيطري 
ئةك مةسةلةية ضي  بةة  .ةَي    

ثاشةةةاء شةةةازادةكا ة    ةمايةةةةوةء
ئةوروثا لة كؤِرء كؤبنةوةكا يا دا 
باسةةةةيا  دةكةةةةردء طاَلَةةةةةيا  بةةةةة   
"ل يسةةةةةة شةةةةةازدةهةك" دةكةةةةةرد،  
بطةةرة ئةةةك ارا يديايةةة خزييةةة  ةةاو  
طؤرا يةةةةةةة مي  ييةكا ةةةةةةةوةء لةةةةةةة   
هةةةةةم و شةةةة َينَيكدا بؤوبةةةة ةوةء   

هةةةةةةةةةم ا  ئةةةةةةةةةو طؤرا يا ةةةةةةةةةيا   
دةواةةةوة كةةة طاَلَةةةء سةة كايةايا  

كةةةةةةةرد، بةةةةةةةة ثاشةةةةةةةاء شةةةةةةةا   دة 
طؤرا يةةةةةةةكا  طةرضةةةةةةة طةةةةةةؤرا ة 
ِرةمةةةةةزي بةةةةة و ، بةةةةةةاك خةةةةةةَلكة  
هةم يا  دةيا زا ة ئةو طؤرا يا ة 
باسةةةة ئةةةةو   ء مَيةةةردة دةكةةةار   
دوااةةةر ئةةةةك طؤرا يا ةةةة طةةةؤِرا  بةةةؤ  
دروشةةةة ء ه اةةةةاد بةةةةَة ئةةةةةدةبة    
ئيةةدي لةةةو سةةةردةمةدا فةرة سةةاء 
 ةمسةةاء زؤربةةةي ثايَةخَةةةكا ة    
ءااةةا ة ئةةةوروثة لةةة  ةةةيرا َيكة   

ياسةةيدا دة يةةا ، هؤكارةكةشةةة  س
 ةيرا ة  وري   سَنةكةي شا   
بةةةةةةةةة و،  ااةةةةةةةةةةواوي "ل يسةةةةةةةةةة  
شةةازدةهةك" بةةة درَيةةياية شةةةةور    
سةةةةةةةاَ  كؤمةةةةةةةةَلَة دةرئةةةةةةةة امة   
ارسةةةةةناكة لَيكةواةةةةةةوة، لةوا ةةةةةة  
ثاشةةةةةا بةةةةةة اةةةةةةواوي اةسةةةةة يمة    
ئةةة ادةي   ةكةةةةي بىةةة و، هةةةةم و   
شةةةةةةةةةََيكة بةةةةةةةةةةط َي دةكةةةةةةةةةردء  
 ةيدةا ا ة لة  ةسةةي دةرضةَي     

ةكةشةةة دةي يسةة  لةةة ِرَيطةةةي      
ديكةةةةةةةوة  ةةةةةةةرةب ي  ااةةةةةةةواوي   
مَيردةكةي بةدةسةَىَينَي ، لةوا ةة   

ما ةةوةي اةةاك  درة طةا َيكة شةةةو   
لةةة بؤ ةةةء ئاهة طةكا ةةداء خ دا ةةة 
  ماركرد ء طةِرا  بة شَي ةيةكة 
شةةةةةةَيَا ة بةةةةةةة دواي    بةةةةةةةرطة  
اةةةازةي طرا ىةةةةهاء كةةةِري  زَيةةةِرء  

ئيدي شا   اة ا ة   م  ةوهةرار،
 ةدةسةةةةةةةةةةةااِرادةيةةةةةةةةةةةكة زؤر اا

ئيةةةةةةةةداريء بةةةةةةةةةِرَي ةبرد ة وار 
، بةةةبَة ئةةةوةي لةةةو   بطرَيَةدةسةة 

بةةةةةة ارةدا شةةةةةةارةزاييةكة باشةةةةةةة 
 هةبَي   

اة ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر دواي 
 ةشةةةةَةرطةريةكةء ضةةةةاكى  ةوةي 
ثاشةةةةةةاء بةةةةةة  ة بةةةةةةة مَيردَيكةةةةةةة   
ِراسةةةةةةَة ينةء بةةةةةةاوكة خَيةةةةةةزا ،  
كةضة دةسةااة شا  ءةك خؤي 
مايةةةةةوةء هةةةةةر خةةةةؤي خةةةةاوة ة    

يةكةةةةةةةك بةةةةةة و  لَيةةةةةةرةوة  سةةةةةةةي 
اَيكشةةةكا د ة شةةةا ء شةةةةوكةاة   
ثاشةةةايةاة لةةةة فةرة سةةةا، لةطةةةةَ     
ِروخا ةد ة بة داا ةةي باسةَي دا    
دةسةةةةةةةَيزَينةكرد، بةةةةةةةةَلك  لةةةةةةةةك  
ضةةةةةةة ؤكةي   ء مَيردايةايةةةةةةةةي   
كؤشةةةةةةةةةةةةةةةةةةكة ؤَيرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةايةوة  

  دةسَيزَيكرد
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