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.یەکا نیااادییەوەلەبااریکەدەکەنشاارممەدانێ ناوننەرایەتیچاوندەکەننەتەوەیایدەوڵەتاانیناوننەرایەتیئەوان.دیھااتتتەنەتەوەیەکمااییبنەمایسەرلەکەدەوڵەتێکەنەتەوەییدەوڵەتێکی
نااتێونا.ھاوبەشا یەرھەنگاییەک،زماانیەکخاااوەندانیشاووانیزمربەیکەسانووردارجوغڕاییاایەکی:ودەڵاا دەکااتااری ئااوانەتەوەیایدەوڵەتاای(bonniers lexikon)باتنیەرزلێکسایکتنی
3099سااڵەکانیمااوەیدە.بێھێنیانەوەنەتەوەیایدەوڵەتایلەییشو تێگەبتنموونەیەکوەک،دەکرێدەدیدا3091ساڵیدەبوویستئیددەگەڵکەیەکێوییەیئەوھەڵوەشاندنەوەیدەختیسەربەختیی

وییەتناا لەوانە،وەکدامەزرانادختیانویسویگونرەیبەختیاننەتەوەییسەربەختیدەوڵەتیبوونکتلؤنیالیسوانەئەوژنردەسوەیکەنەتەوانەیئەوزمربەیبوونکتلتنیالیسوەکانوەالنانیسەردەمیکە
 .3013د وبنگال3011

 
 چەشنییرەسیاسەتێکیونەتەوەبنیاتنانی

 
شاوێکیوھەر(نەتەوەیایوساروودیئااڵ)نەتەوەییھیمایو،نەتەوەییمێاوویھێنانەگتێنی،(زگماکی)نەتەوەییزمانیبەساڵ٩تا٣النیکە خونندەوارینەتەوەیەکبنیاتنانیبتکەرەسەگرینگرتری 

بااتجەماااوەریپێناسااەیەکی،دەباا سااەربکەوێبااێھەوێنەتەوەیەکئەگەر.بکااادەژیاا تێیااداکەدەوڵەتااانەدائەوچوارچێااوەیدەنەتەوەیەکیاااننیاادناا ئاساامیکەکردنینینەھێشااولەبااا کەدیااکەی
دامەزرانادنیدەبا وگریا گیارخاولێێنەریدەتاوان ئەوە.دبینانەوەداەوڵەتددەگەڵپەیوەنادیدەنیااادوەکختیاانکەساەرتاییانەیشاوەئەو،نەکبناس ختینەتەوەییدەوڵەتیدەپێناسەکردنی
ئەوکەنیااادییەیێیشەئەودەگەڵھەروەھاوستئێدلەشارممەندبووندەگەڵختیبوون”ستئێدی”چکتننموونەبت.دەگتێێدنمتگراییمەھاجرەتجێگایەیلەوبەاڵ ،نەتەوەوەیەکالیەنلەدەوڵەتێ 

دا3009سااڵەکانیبەدوای.ساتئێدیشاارممەندیوەکپەناابەرانوەرگرتنایسیاسەتیبەرنوەبەرایەتیناوەندیدەگەڵپەیوەندیدەبنەمایەکەنەتەوەییدەوڵەتیپێناسەیلێکدانەوەی.گرنبدانوەوەدەگر
وەکخااتینەخشاایلەونااوەنەتەوەیاایدەوڵەتاای.مەزھەبااییاارەونیاااادییاارە،یااانھەنگااییەریاارە،ردنگکوبااالیکەکبتچااوونیبەداخااتیجاا زمرتاااکە نەتەوەیاایدەوڵەتاایالیەنلەبتچااوونەئەو

 .دەگرێوەسوتختیداھەێیمیچوارچێوەیدەتەحەممولوبەدڵفراوانخانەخونیەکی
 

 ناسیۆنالیزم و دەوڵەتی نەتەوەیی لە ڕوانگەی چەند پسپۆڕی ئەو بوارەوە
 

 ئاندەرستنبێنەدیک 
 

زانساوگایلەنێاودەوڵەتیلێکتڵینەوەکاانیدەدەوڵەتناسایپرمیساتریوئەمریکاایییەئیرلەنادیزمانناسێکی.دایکبووەلەچی کونمینگیشاریلە3012یئاگوسوی22ئاندرستنئتگورمانێیچارددیک بنە
 Reflections on the origin and Spread on:ئاندەرسااتنبێنەدیکاا بەرھەماایاساایتنالیک سەرنلەتااوناینەوە.ئاندەرستنیشااەپێاارریناسااراومێاووناساایباارایوئەمریکااالەکترنێاا 

nationalism imagined Communities3092تێڕوانیناایوبتچااوونی.دەناسااێن زارانسااەرقسااەیبەبااووزووکەزمرھاااوبە پێناسااەیەکیبە،نەتەوەسیاساایدانووسااەرنکیمەقااامیدە
بەرھەمای.تاوناینەوەکەیسەرەکیبنەمایببووەجەماوەریبکووتنەوەیەکیوەکو،ێەوانیێووحیێوانگەیەکیوەکنەتەوەلەمەبەس .بووعەمەلیومتدنڕننەتەوەییبیریھاتەیپێکمەێلەئاندەرستن
گرتباووبەرچااولەنەتەوەیایبیاریبتبناخەیەکیگێکنێر،بەاڵ بووشارەسوانییانەھەروانینەکەتێڕلێرە .خوننەرانبەردەسویکەوتەباڵوکرابووەئاندەرستنھ کەدەوساڵیداھەریشگێکنێرئێرنێس 

ێەوانایێووحاییگەلێکیاکوتێیچیەوەنەتەوەییبیریئەوپش لەئەرێ.دەکردمتدنڕنیکمەئەودەگەڵزمانناسیختگونجاندنیبەئاماژەی،ومتدنڕنیکەکردنیوسەنعەتیکردنبەچوارچیوەیدەئاڵوگتێی
وێاباردوووئێساواجیکاینێاواندەھااوبە تایبەتمەنادییەکانیلەباریوییەنەتەوەیایھاوبەشێکی؟وەدیھاتوونچکتننەتەوەییبیریسەلماندنیمەبەسویبەێەوانییانەێووحییاکوتێەئەوئەرێ؟بوون

باتمارم سروشاویێەوتایوەکودرناادوورێابردوویەکایبەسەربنەمایەکلەدەب کەناساندەراوەکانیانناساندراوەتایبەتمەندیەلەوبێجگەب شوێ ناتوان ھاوبەشییەئەو.نەتەوەیەدائەوداھاتووی
،ییکیکاایزمرتاارکەکتمەڵگاااونەریااوەیەودابئدەگەڵھەڵسااەنگاندندەدیااکەیەناااوەرمکێکیڵگااریھەنەتەوایەتایھەسااوی.نراباا بنیاااتدمسااوایەتیوخکمااایەتینێااوانپەیوەناادیوەکخااتیپێناساەی

چاتنوەکھەر.لەبەرچااوبگیرن دڵنییااییەوەبەدەبا پێکادێمرمڤەکااننێوانبنەمایانەیب ھاوبەشییەئەوکەلەسەرکتمەاڵیەتیھاوبەشێکیچەشنەھەموو.تایبەتی ێادەیەکیشکەتاسەرلێشێواونکی
وچااپەمەنیناونیتەکنیکایوەدیھااتنیبەدوایکاارانێکیوەرچەرخااساەرەێای.وەتااقیکراونەتەیاانەداکەوناارایییاانمەزھەبییەکگرتوویپێکھاتەکانیدەوردیبەکەھاوبەشییانەیئەوکتنییتێمیدە

بەباووب دەبا ،مەبەساوێویئاندەرستنوەککەچامەنیدەسکەوتەکانیدیکەیمێکییتێکاپیوالیکمدابەرەویێئتداڵیکتمەڵگایدەوپێشکەوتووییکردنسێکوالریکەبەتێکەاڵوی.لەئوروپاداباڵوبوونەوەی
گەشاەکردنیباتبنەماابەباووئەوە ھەرکەێەخسااجەمااوەرباتخوننادەواریھەلاومەرجیکاپیواالیک چاامەنیدەساکەوتیالیەنلە.کتمەاڵیەتینونیدامەزراوەکانیلەبەرینانەبنەمائەوبتبناخەیەک

دەتاوانرێنەتەوایەتایبیاریئاندەرساتنوەتەیبە.کاردنھاوبە یەرھەنگیوزمانبەبتھەس ناسیتنالیکمەگرینگیھەرەپێداویسوییەکانیھەسوەلەیەکێ ختیکەخەڵکانوزەمانەوانیزەمانریبوا
بات.وەدیھااتوونئێساواتااکەجەماارییەوھابەشاییانەپەیوەندییەئەوبتبەرینەھەلومەرجەئەوبتنموونەدرن بسەلمێنپێناسانەئەومەرجەبەوکتمەڵەیەکھەموونێوبتبەگونجێندرێیانبگونکرنوەوە

دەێادیکااڵبەزمرئەوەیاکە.(مێاوویایکەلەپاوری)ماوزە،خەڵ ،خەریوەسەرژمێریواتەتکنیکەنس ئەودەکاباسیاننەتەوایەتیھەسویبەرینبوونەوەیبتئاندەرستندوایانەدادەوکەپێناسانەیئەو
،مێاااووخەڵاا ،ئەژماااریجوغڕاییاااییبااواریکردنااییەکدەساا بەبااتئامرازناا دامەزراناادنیسەرساااغبووەکەیلەکااردەوەبەوھاساااییبەشااەبەئەو،ئەوەیااکەدێوەبەرچاااوئاندەرسااتنلێکتڵینەوەکااانی

 ،خەڵ سەرئەژمێریدەوترێپێیواکەئەوانەیچ .ئێمەکتمەلگایبتیاسایەکپێکھێنانیبتئامرازانەئەو،چ دەپرس ختیلەودەن پێشبەرەوزیاترھەنگاون و،ناوەسو نووسراوەکان
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ئەوێواناگەیەێەددییاانخساو وەدوانەخشایباتنماوونەیەکئاندەرستن؟دەکەنوھاوبە دەس یەکپێشکەوتوویمێاوویوبەێیوەبەراتیسنووری،خەڵ نوننەرایەتیکەمێاووییکەلەپووری،خەریوە 
ئاندەرساتن.دیاارەسەرلێشاێواوییەکەیەوەبەیاتێمیکەدڵاوەزن واقیعییەتێکیوێوونەکاردانەوەیەکینەتەوەیەکناسەرکەوتووانەیمەحاسەباتیوننەیمەێلەساکارلێکدانەوەیبەشێکی:دەڵ ودننێوەوە

نەتەوەیایباواریدەسانوورچاتنیەتیلەونانەیەکدیاریکردنیدەچوخسانووەسوانوەکحاشاھەڵنەگریواقیعییەتێکیبوونەکەدەکاسەرلێشێواویلەێادەیەکبەوئاماژەھەڵدەداتەوەشوەکە دیویئەو
بەێنگاایلەImagined Commuitiesدرنااەیباساەکە وSectres of Comparision :natinalism ،Southead Asia and the World(3009)ئاندەرساتنبەرھەمی.دا

 .،بووەدامەزراوندائاسیاێمژھەاڵتیباکووریلەکەنەتەوەییانەیدەوڵەتەلەوھێندن لەچتنیەتیھەڵسەنگاندنانەوتاریفێکییرەپرنسیپانە
 

 دمچدابکیووکاێڵ 
 

ناوبانگەکاانیبەپڕمیساترەودەوڵەتناساەکانلەیەکێا وکردووەدواییکتچیئەمریکاماساچووسێویکامبریجلە3002یئتکوتبری3لەوبووەدایکیلەپڕاگلە3032جوونیی23لەدمچدابکیووکاێڵ
لێکتڵینەوەکااانیتااایبەتبەێنگااایلەدمچ.پێااداوەدرناااەHarvard Universityزانسااوگایلەخااتیچاااالکیولەدوایە 3021-3019ساااڵەکانینێااوانلەyale universityزانسااوگای

 Political Community and the north atlanticلەدەکارێنووساراوەکانیدانێاواندە.باووەدەوڵەتایتاوناینەوەیباواریدەئەزموونیمێوتدیلەمتدنڕنسەردەمیبەرچاوییارمەتیدەرنکی

Area3011وەکبااکوورکە”säkerhetsgemenskap”(ئەمنییەتایھاوبەشای)و:The Analysis of Internatonal Relations3029پەیوەناادییەکانیمەێلەتاوناینەوە)واتە
مەێلەناوێتڵینەوەیەکیلێکاباتباووچەکەرەیەکبڵێای شا با دەتاوانی Nationalism and Social Communication(3011)دمچدابکیاووکااێڵبەرھەمای.بادونی دا(نێاونەتەوەیی

دوایناسایتنالیک چەمکایتوناینەوەیبەئاشناوجێکەوتووزانایەکیوەکوچاپکرال دا3022دەساڵیبەرچاویئەژمارنکینووسراوەیەئەو.نەتەوەییدەوڵەتیبنیاتنانیوناسیتنالیک وەکچەمکێکی
دەکاراناوننەرایەتیGustave Le Bons،Massans psykologi3901الیەنلەکەکاتمەاڵیەتیێەوانایێووحاینەزمایپێشاوویییەیتەێەولەوکەباوودەوەداگرینگای.باووشاەێباوونیتەواو

ودەدراکتمەڵگااجەمااوەریپەیوەندیانیێنکخراوەکبەزیاترسرنجێکی.ھاوبە ویەکدەس یەرھەنگێکیوزیاترھەرچیتەئسیریبتدەسوانەوەبەتەکنیکیکەرەسەیەکیسەرلەپێداگریبتگونکرایەوە
ماتدنڕنەێەوتەئەو.دەزانایکارساازبەنەتەوەیایدەوڵەتێکایبنیاتناانیمەبەساویبەکەرەساەکانکردناییەکدەس وەکجەماوەرییەکانیپەیوەندییەناوەندینەخشیدێیاەپێدانەکە ودە_دەگونجێندرا

ھەڵدانیسااەرسااەرلەئەوپێکھاتااانەشااێوەیوگرینگیاایسااەنعەتیکتمەڵگااایەکیچااتنیەتیسااەرخسااونەێووناکاااییشااوێ ھەمااووبەرلە،مەیااداننااایەپێاایتااوناینەوەنااونیروانگەیەکاایبەپێشااکەوتوویە
داکتمەڵگاالەبەرھەمھێانەرکەرەساەکانیبەپەرەپێادانوەریجەمااوپەیوەنادییەکانیبەئاماژەسەنعەتیکتمەڵگایەکیدابینکردنیبتبنەێەتیھەلومەرجێکیوەک.یەکاننەتەوەییدەوڵەتەدامەزراندنی

ئەو.باووداناراوانەبنااخەئەوبەپێایدەکاردنەتەوەیایدەوڵەتیلەدمچکەتاریفێکی.لێکتڵینەوەبەردننەمتدنکێ وەکونکڕا ودەلکێندرن بەیەکەوەسەنعەتیکتمەڵگایونەتەوەییدەوڵەتی.دەکا
زمرتارکەتاوناینەوەماتدنڕنەیمێواودەئەوعیعویبااریبەخاتیدمچوەک.ێیکبخارن دەکارێجەمااوەرییەوەپەیوەنادییەکانیکەموکاوێیبا وتەواوکانااڵگەلیێنگاایلەخەڵا کەووبباوەێئەوسەرلە

دەوڵەتێکایچوارچێاوەکەیودامەزرانادنچاتنیەتیبەرچااوگرتنیلەبا بە_چا ەتەوەیایندەوڵەتایپەیوەندیپێکھاتەکانیێاسوەقینەینەخشی_نەتەوەییدەوڵەتێکیبەکردەوەکردنیباسیبەئاماژە
باتتەکنیکاێکەوەئەوتاتێنگاایلە.بادمزرنوەوە،یەناسایتنالیکمینێاونکیخااوەنخاتی،کەیەدانەتەوەیایماتدنڕنەدەوڵەتەئەوجەماوەرییەکاانیپەیوەنادییەتەکنیکیدەدیکەقسەیەکیبە.نەتەوەیی

دە.بکااارننەوەناااوێپێویسااا پێااایبەھەمووشااایھەرو،بساااەلمێندرێ،دابااامەزرێنەتەوەیاااییەرھەنگااایمەێلەکردناااانەیوھاوبەشاااییەکدەسااا ئەوێواڵەتااایدەتاااوانرێکتمەڵگااااپەیوەنااادییەکانی
Nasionalism and Social Communicationبااریلەوخاتیوبتچوونەکاانیبیاردەگەڵونکچاوویوەکدەکااژنرنووسیوکەوێدەچەمکەئەومەێلەپێشووتوناینەوەیەکیبەچاویدمچدا

،گااؤێێدننێااوەخااتیپێشاانیارەکانیدمچکەئەوەیەجااا،بکاارێدەگەڵھەڵسااوکەوتیھێناااونوەگتێێخااتیکەتێئااترییەیئەوبااتبنەمااایەکوەکدەکاارێکە،دەبیناا ھێناادنکیانسااەرلەکتمەڵناسااییەوە
تێابگەی جاووتەئەونێوانحەیاتیپردەبازیمانایلەکەدەکادیاری(دەسوە)کتێوکتمەڵگانێوانجێوازی.نەتەوەییدەوڵەتیبتکتمەڵگابەکەلکانەیئەوپەیوەندیبتبنەماتێئترینەلەوادەیانناسێن 

ئەو:دەیگاووتووەدنناایە،وەبیارباوونکتمەڵناسایوکتمەڵگااچاتنیەتیساەرلەکەGeneinschaft och GesellschaftواتەیFerdinand Tönniesبتچوونەێئەودوودمچزمرجاران.
زمرGesellschaftبتچاوونیدەگەڵپێکھاتوونتەکنیکیھێکیپێیبەکەمتدنڕنیکتمەڵگایھاوبەشییانەییەرھەنگیوکتێەدەسوەوئەوDemeninschaftبتچوونیدەگەڵکتمەڵگاکتنەییتێمە

حەولاا .لێکااتڵینەوەبەربکەونااوەکەچەمااکەئەونەبااووەنەتەوەیاایدەوڵەتیھێشااواکەدەریەتێکاادالەدا3991ساااڵیدەTönniesلێکاادانەوەیپێاایبەکەئەوەیەجێااوازییەکە .ھەیەونکچووییااان
Tönniesکەھاوکاااتبنووساا شااوێ کااتمەاڵیەتیێیکخراوەیەکاایوەکنەتەوەیاایدەوڵەتاایسااەرلەکەبااووئەوەDeutschنەتەوەیاایدەوڵەتێکاایئەساسااەنئەرێکە،بنووساا شااوێ دەیەویساا یااش

پەیوەنادییەکانینەخشایگەشاەکردنیھاتیبوونەوێاکێشایانBenedict AndersonوErnest Gellnerنجیسرپاشانکتمەاڵیەتیپەیوەندییەکانیوناسیتنالیک .ھەیەدامەزراندنیئیمکانی
 .نەتەوەییدایەرھەنگێکیوەێنخسونیوانپێکھێندەکتمەاڵیەتی

 
 واتستنسوێ ھووگ

 
لەئوروپااێمژھەاڵتایوساالومنی مەدرەساەیساەرمکیوێوو مێااوویپرمیساتری،کاردووەدوایایکاتچی٤٩٩١سااڵ لەوباووەدای لەبریوانیالە3032لەساڵیواتستنسێوتننیکتال ھووگجترج

Karl W. deutschبەرھەمایدەگەڵتێئاترنکییەوەبااریلەدا3011سااڵ دەNation and statesواتساتنساێوتنبەرھەمای.دا3091تاا3013سااڵەکانینێواندەبووەلەندەن زانسوگای
ھاسااانیبەواھەرناااکرنش.ھەڵبگاارنوەوەئەوانشااوننیتااانەداوەحەولاایئەو،بەاڵ دەکاااDeutschوAnthony D. Smithسپاساایکوێبەکەیااداپێشااوتاریدە.بااووەزمریااانونچااوویەکی

لەجەخا ودەکااھەووەڵالپەێەیبەئامااژەدا”ھەباووننەتەوەکاانباوونیزمربەرلەدەوڵەتاان”نووساراوەیدەھەنبتچاوونیدوویەکبەاڵ ،بکارن ترلێکتڵینەوەکانیبەتێکەڵئەولێکتڵینەوەکانی
لەنەتەوەیەک”:دەڵێاایئەو.سیاساایبااواریودەوڵەتاایحێااووقیتااادەدوێھاااوبە ویەکدەساا یەرھەنگاایگەشااەکردنیلەزیاااترکە،ھاوبەشااەمێاااوویبەت،مەشااڕوونەتەوەکەدەکااائەوەسااەر

وەکناسایتنالیک مەێلەلێکاتڵینەوەبەخاتئەو.دەناونن خاتیاد”نەتەوایەتایھەساویویەکگرتاوویەرھەنگاییەکوار،دەگەڵھاودەردیبەھەسویدەپەیوەندییەکیئەندامانیانکەمرمڤەکانیەکگرتوویی
تێگەییشاونیساەربەساەیوانێ کەدەدائەوەحەولای.دەدابااڵیشاەقەیلەلەوانەزیااترئەوبەرزەیاڕانەیتێئاتری.ناادانەتەوایەتایباسایباتبەڵاگەوەکتکردنەوەیحەولییانناکاخەری تێئترییەک
 بکووتنەوەئەومەێلەدیکەیزمانێکیبەلێرە.بگرنوەوەئەیریێا وئاسیالەنەتەوەییییەکاندەوڵەتەدامەزراندنیچتنیەتیمێاووییێەوتیگەورەتریبەشێکیکە.ھەڵبدادائوروپایییەرھەنگی
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بااکووتنەویناااوەرمکیئاسااەواریسااەردەگەێنااوەوەکەبەشااەئەولێکااتڵینەوەکە.دەدوێنەتەوەییاایەوەدەوڵەتاایدامەزراناادنیارچێااوەیچوچااتنیەتیسااەرلەئەوئاسااەواریونەتەوایەتاایسااەربەختییەی
ساەرلەشاونندانەربوونئەغاڵەبئوروپااێمژاواییناسیونالیسوانەبکووتنەوەئەوکەدەگرێلەبەرچاوئەوە واتستنسێوتن.دەگرنوەوەجتراوجترکانیشدانەتەوەینێودەدەوڵەتەکانسەرلەنەتەوایەتی

ودەوڵەتونەتەوە.باکاوانەئەویەرھەنگایکردناییەکدەسا بەباتمەبەساویبەحەولوھەرنمیکاردنبەداوایباتباکەنکاتپیناسیونالیسویبیری،تائوروپادەرەوەیلەبکووتنەوەسەربەختییخوازەکانی
پاشااانتااوانیئەو.دەداخااتییەیمێاوویاایێەوانااگەئەوبااتئەوسااەرقاڵیبەئیکناایئەوە ھەرکە،کەوتبااوو،دا3099ساااڵەکانیدەتێئااتریگەرایلێاناادنیخوھااتیکەئاااڵؤگتێانەیئەووەپااێش
ومرمڤاایەتیسروشاویدەێیشاەیکە،ئینساانێکداھەماوونااخیقاوواڵییەدھانادەرەھێاکینەتەوایەتایکەبیریدەیدی ئەوکەمانایەبەو.بخولێێن ناسیتنالیک مەێلەلێکتڵینەوەیتێئتریچەکەرەی
پێکھێنااانیناسااەرکەوتوانەیبااتبەسااوێنیچااتنوەککەھەرئەوەیەێەوانیاایەمیااراتەلەونکااتڵیکەئەگەریپێیااوایەئەو.ھەیەئااێمەدالەمەبەریساااڵھەزارانکشااووکاڵیمێاااوویلەوکااتمەاڵیەتیمیراتاای
کەلەدیکوااتتریونازیسا قاالبیدەیەنااتیکیشاویھێنادن پاراساونیدەگەڵدژایەتایباتیەباشاەباوونیئەوتێڕوانینیپێیبەنەتەوەییزانیاری.دەکاسازتاکەکانیشبتدەکاسازینەتەوەیدەوڵەتی
دەگەڵیەکیشااەدژایەتاایختیاادالەخااتیھەروەھااا،دەدوێێەواناایشناساااڵمەتیلەبگاارەاساایسیناساااڵمەتیلەھەرنەکنەتەوەیاایمیراتاایونەتەوایەتاایزانیاااریلەنکااتڵی.دەکاااھەیەسااتویەتدا

ھەگااابەیزارکاایواتساااتنسااێوتن.وئااااڵتزنبااادراووتووناەکاااانو،دەچاا ودێلێکاااتڵینەوەدابەربەریناایدەھەرنمێکااایباسااەکەدادەوڵەتونەتەوەباسااایسااەرجەمیکاااتکردنەوەیدە..شارسااوانییەت
چاارەیچاتنوەکھەریێربا دەبا مرمڤاایەتی.سروساوییەشاوێکیپێچەوانەبەبەڵکوونییەدزنوھەرنەکنەتەوایەتیزانیاریکەدننێوەوەوبیرنوێلەسەروگرندەدابابەتیدوایی لەەوەکەیلێکتڵین
یەوەنەتەوەیاینێاوبەرناامەیەکیبەھەرنەتەوەکاانیشیەرھەنگاینوانادنیخاتوساەرھەڵداندەگەڵدەبا ،گونجانادووەختیانادانەتەوەیاینێاوبەرنامەیدەکتمەاڵیەتیناعەداڵەتیوچینایەتیکێشەی
ھااتەباسایانکەیااکوؤێانەیلەو،ھیچکاا واتساتنساێوتنقسەکانیپێیبە.دەن ھەنگاوداێزانویەوتانبەرەومرمڤایەتی،بکرێدەگەڵھەڵسوکەوتیپێچەوانەوەئەگینابە.ب سەریچارەخەریکی
ھەمااوودەڵێاایھەرواتسااتنسااێوتنلێکااتڵینەوەی.سااەنعەتیکتمەڵگااایکااوورەیسااەرخەڵوزیکەڵەکەکااراوانەیبەرھەمەتااازەوئەوئیاادمئتلتژیپرسااگەلیێاساا لەکەمبکاارنوەوەبایخیااانلەناااتوان گااتێێ

کەخەڵاکەئەوتەنیاا،دەیگاووتئاگادارییەکەیادادوایای دەدا3199ساەدەکانیدەجاارانلەجارن Herderوەکھەر.ەونبکمیاوولواویبەرنامەینیکیکوری وەدوایتاوەکتکردووەناسیتنالیکمێکی
جەوھەریدەگەڵیااشسااتنواتسااێوتن.بااای گونجاااودائاشااوەوایەکیشااێوەیبەدیااکە ونەتەوەیخەڵاا ودەگەڵمەترساایباا بەخااتیسروشااویوبایخەکااانیخااتیخەڵکاایدەگەڵدەتااوان حەقەبەرپێاای

 .کتکەتەواویبەھێدردنرئەوباوەێی


 ھایێکھ کارلوتن
 

باووەئەمریکاپڕمیستریوماموسواومێاووناسانلەیەکێ دا3030کتچیدواییکردووەودەساڵی3021لەنیوویؤێکلەدایکیبووەوسێیسێپوامبریساڵی3992ساڵیدەھایێکھونوکیژمزن کارڵوتن
کەکااردێازیئیسااپانیایتاااداخااتیحەولاایدوایاای ،ئەوئیسااپانیایەلەبااووئەمریکاااباااڵیتزی١٤_٤٩١١،ساااڵیدەکااردیڕانکااتلەالیەنگااریئیسااپانیایەداناااوختییشااەێەکانیدەوبااووکاتولیاا ئەو.

 Historical Evolution of modern)ھاایێککاارڵوتنبەرھەمای.نەکەوێ،ئاڵماان،ئیوالیاژاپتن،لەونبوبریویکەموتوەییێی بەرەیدەگەڵواتەنەکاموتەحیدی بەدژبەرەیلەالیەنگری

Nastinalism)بەکەەنگێ پێشاوەکو،کاراوەباتحیساابیکەناسایتنالیکمەباواریمێاووناسایھەووەڵی وەکئەو.دەرێدراوەتەدا3013ساڵیدەکەمتدنڕنناسیتنالیکمیمێاووییتەکامولیواتە
الدەرنەتەوەیایدامەزراوانەیتاازەدەوڵەتەئەوباتدیااریبەیەکاانەوەێمژاوایایواڵتەبیرمەندانیتاقمێ الیەنلەکەێؤشەنگەری3199سەدەیێووناکبیرانەیبەرھەمێکیوەکناسیتنالیکمیزنەیێوونی
مێاوویاایتەکااامولی)دەبااابەتیوشاایارکەرەوەیەکوسااەرزرینگانەوەمەبەسااویبەھااایێکمێاوویاایلێکااتڵینەوەیئەو.ھێنرابااوویک یاشااختیاادائەوپەێیدە_وشااتوینیک وتیااایتوناادپشااویوانیوەک

لێارەھاایێنک.دەسوەوەبداتەچەمکێ وەکیینەتەوەبیریلە(چەندالیەنە)پکورالیزیاتروبەرینورلێکدانەوەیەکی،ویسووویەنووسێونویمەنفییەتەندننسەئەودژایەتیبەدا(متدنڕنناسیتنالیکمی
پێناساەیوەکداھاایێنکلێکاتڵینەوەکەیکەدەکتمەڵگاایەکایئیادمئتلتژنیو”ئەوان”و”ئاێمە”بەدابەشاکراوەمرمڤەکاناداساەربەعەشاایریوبیاریخاک ،گوناد،ولەوێدەداکتنادادونیایسەربەبازدن 

٤٤١١ساەدەی.تاوناینەوەژناردننێاوەکتمەڵگااباتنماوومەیەکوەککاتولیا ککیسااکانیسیاساەتیکردنیجیھانیبەومەسیحییەتوناوەێاس سەدەیدرناەیپاشان.دەبینێوەوەختیمتدنڕنناسیتنالیکمی
یەلساەیەیساەرھەڵدانیبەچااخیھاایێک3199ساڵەکانیناوەێاسویدە.ادەنرێدنەتەوایەتیدەوڵەتیبەرەویێئتداڵیکتمەڵگایلەێزگارکردنختوسەرەتایپڕمتسوانیک کردنیسیاسیبەدەریەتێکیوەک

ومرمڤەکاانجیھاانیکردنیبەویساویلەبەربەشاێکیکەێوونکاردنەوەباتبەرناامەیەکباسایھاایێنک.پێادەکراھەساویداکتمەڵگادەخەڵکساالریدابینکراویھێمایھەووەڵی کە،دەناسێن ناسیتنالیک 
کەھەیەناسایتنالیک ،مرمڤدمساوی،چیکڵادانەبەپێویساویشا ھەماوولەپاێشئەوە .دەگارنوەوەنەتەوەیاییەرھەنگایبااوەێگەلیبیاروجاونکردنەوەیدیکەیوبەشێکی.کتمەڵگامەێلەتوناننەوەی
نێااوانلەزمریالیەنگاارییەسااەرەتاییناساایتنالیکمەچەشاانەئەو.دەکااائاڵمااانیی،HerderویەێانسااەویRousseauوئینگکیساایBolingbrokeبەئاماااژەھااایێک،بەربەرینییااانبااتێادەی

یباواردەپێشەوەچوونێکەنیشاندەریێەوتەکە.دەکردبەشێکیاننوننەرایەتیوبتچوونیانبیرکەسایەتیپێیبەھەرکا بوودیختگونجێنەریپکەیەکیوتوناوھەرسووننەتییەکانلیبڕالەویەعێوبییەکان
،یاانەدوایایئەوناسایتنالیکمی.دەدادەنا باشابوونبەرەوھەنگااویمێااووبڵا وەیاکەباتحەولھاایێکبەاڵ .باووکاردانەوەیاانختیاانبتچاوونیپێیبەھەمووێادەیەکتاکەدایەنەتەوەییبیریئەو

لەکەیاانەساەرەێمییکتمەڵگاایەکیبەرەووەرچەرخانێا بەگشاویشاێوەیەکیبەومااوەھاایێکخاتیکەکااتێکەئەوە.بێگاانەیەبەدژودەماارگرژ،گارژەپاارنکیخاتییختیداسروشویدەکەوەشەندارە
ماتریاالیکمیومەسابەتگەرایینێاویبەخاتگیفکردنەئەوکورتێا تااکە ئێساوا دیکوااتترانەیدەوڵەتەدەوئەو.لێکیادەداتەوەباووحااک کەشاؤێ بەرلەوێمژانایێمشاەنگەرییچاخیلەبەرسەردەمی
ئەمریکاااکتمەڵگااایبەشااکە کەپێوەدیااارەھیااوادارنکیھااایێکڵێکااتڵینەوەی.چیکڵاادانەییباا ووبەرچاااوتەنگیبەرھەڵسااوکاریوبتچااوونیبیااریشاادائینسااانیناساایتنالیکمیدەودەبیناا ،3999سااەدەی

کەدەگەڵئەوساامینارانەنوماساچوسااێ لەجیھااانیموئەسیسااەیلەکەوتااووناانەیەوقسااەئەوکااتیئەوکوێباایبنەماای.بگاارێوەسااوتوختییناااموشااکیکێکیوەکپاااریکخااتییناساایتنالیکمیبەرپرسایارەتی
دەکەندائوروپاالەنەتەوەیایبیرینوننەرایەتیکەڵگاکتمەمامناوەندیێووناکبیرانەیئەوسەرلەھایێکتێڕوانینی.شیدەکاتەوەبابەتەکەدابینکردنیوێنبازیکردوونیککتمبیازانسوگایخونندکارەکانی

کەباووخاتی،جێایساەرھەڵدانبوایەلەسەتساااڵنەئەودرناایایبەنەتەوەیایبیاریئەگەر.با وەدیدیاکەێنباازنکیبەێووکتمەلگااوەچاتنیەتیساەربەئاساەواریدەیەویس ئەوکەدەسکەوتێ وەک،
پرسایارنکەھاایێکباتناسایتنالیک ناچااکیوچااکیمەێلەپرسیاریکەوەشەھەرلەبەر.نییەێیشەییبیرییانئیمپریالیک لەسروشویورناسیتنالیک .سەرھەڵبداێمژداواددەبیووانیبادژبەریشھێکنکی
لەجێاوازوتاایبەتلێکاتڵینەوەیەکیوەکیEssays on Nationalismکوێبیئەو3022ساڵی.ھەیەێوونکردنەوەوبەزانیاریپێویسویپرسیارە ئەودەرنایودەسوەاڵتداراندانێودەویادانی

 .باڵوکردەوەدەنواندختیجیھانیداھەووەڵیشەێیدەگەڵپەیوەندیدەکەناسیتنالیک میکیوانویشکڵیمەێ
 لەویکیپیدیا،ئینسایکڵتپیدیایئازاد:رچاوهسه
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 پێنجوننیئەمی محەممەد
 
 

 پەیوەندیعەرەبیبەھاریگتێانكاریانەیباھتزوكەئەووایدابنێی وبگری بەدوورختمانئەگەرعەرەبیبەھاری
بەردەوامەكەێوویاداوەومێااووییەوەرچەرخاانەلەوخاتگێکكردنەئەمەساەرمانناكااتەكااریگەریبكەیا وامەزنادەوەبگری بەدوورل وەختمانینییەبەئێمەوە
ما بەبااوەێیھەرچەندەپێبخڵەتێنی خەڵێیدەخوازی یانكردنەختچەواشەئەوە بیخوننینەوەمیسرییانتونسیتوناەرنكیبەچاویکكەیوەئەگەرلەروودان

رەوتایچاتنوەكساووننەمەزھەبایوساەلەییەكانوئیخوانەكاانبەتاایبەتیتوندێەوەكانیادایەرەوتەوسیاسیئیسالمیلەقازانجیئێسواھەتاتستنامیەئە 
باتمەزھەبساونەعەرەبایواڵتایلەھەنادن ئااوا گارتبەساەردادەساویدوایشوبوونئێرانگەالنیشتێشیوبەرخودانتێكەاڵویمەزھەبشیعەتوندێەوی

بێكاارینەھێشونیونانولەئازادیجێبەجێبكەنمیکەتپێویسویەكانیھەمووناتوان ئەوەیجالەبەردەبەنبەێنوەحوك تێكهەڵپرژانبەئاژاوەوساڵێ چەند
وەردەگەێنا لێیااوەكاردبەخ ختیانگیانیسەرجادەوھاتنەنانەوەوئازادیبەئومێدیگەنجانەیئەوومیککەتئەوساودەبەسو چەقلەخاڵێكداگەندەڵیو
 پێدەگتێنشەمەندەیەرەكەیانرنڕەویو

 
 رباكووباشوورو

 
ونەگبەتایباتتەكاوردباتبەاڵ نایعمەتباتتەمیککەتاانھەمووبت(پورمل)نەوتدەڵێی ودەكەی ختمانسكااڵیھەردە وھەركاتكوردسوانلەباشووریكوردبتچیئێمەیجەمسەرن؟باكووروباشوورئایا

ئەمە دەكاات،رزگارماانویریادێەساێ ێاوەدەبنەوتئەمجارەیاانیاانئەكات،دەوا ھەرواپرمسەیەئە ئایاماڵونرانی،
دەچێا پێشاكەوت وگەشاەكردنبەرەوكوردسوانباشووریئەزموونیبەڵ ھەیە،قووڵلێكتڵینەوەیبەلێكدانەوەوپێویسوی
ھەرچەناادەبەدەوڵەتبووناادایە،وبەنەتەوەبااوونداێشااونیوئاااوەدانیوبینیاتنااانداچااوونیوھەڵچااوونكااوڵیولەكەف
ئاااڵتزیوھەسااویارلەھەلااومەرجێكیمێاااووییەوەرچەرخااانێكیوگرناا كااایەیەكیكوردسااوانلەباشااووریڵەتبااوونبەدەو

گتشاكردنی(ناكرنا بەڵێ وبەوەعدھەردەون ووردیشیبیری)گرەوەئە بەاڵ ووجوود،دنوەخەریكەجیهانداناوچەكەو
ییكاریوكوردماڵیبەیەكخسونیپێویسویھەنگاویەكە (اللئیسویێ)بەسەربەختییبەباوەێھێنانخەڵ زھنیەتیوھت 
وەختساازانزلهێکەكاانساتزیوەبەدەساوهێنانیبەرگاریخاتراكیماالیئامادەكااریھەیە،ئەگەرنا ھەربتئامادەبوونكوردو
كەبێااوەدەباااتەئەوبەرەوباشااووركەبنەێەتیااانەنمەرجەئەوئەمااانە(ئیێکیماایدەوڵەتاای)كوردسااوانداگیركەراناایلەگەڵ

لەمااوەیەكیباشاوورپێشاكەوتنانەیوگتێانكااریرووداووھەماووئەوبەڵا كاورد،دواێمژیباتكاریگەروگرن جەمسەرنكی
ھەماوودیھااتەلەباشوورنەتەوەییەوەھکریپێشچوونیبەرەوویەرھەنگیوئاوەدانیوئابووریكەلەبارەیكەمدازەمەنی
بێمانااوشاوەھەمووئەوئەگەربكرایە،باشوریشلەمەكەئەتوانراكوردسوانە،بەشەیئە بوونیبەجەمسەرنیشانەیئەمانە

روویاانماانەئەئەگەرخاتگەلەكەمانادا،ناونیلەمێااوویبەساتیەبرینێكایونەگەتیا خاڵێكیئەمەبەراسویخایاند،ساڵیدوانکەدەماوەیبتختكوژیداكەلەشەێینەدایەروویانماڵونرانیەوئاكا ب 
ئەمەریكااولەساوراتیایگارنگەخااڵێكیكەباشاوورناكرنا لەوەنكاولیقەدمخااب ،.دەباووپرشانگدارترتاتكمەترووپوەوتاروكوردساوانتریبەشەكانیناوبتشتێدەبوەوەباشووربەجەمسەربوونینەدایە

باتئاازادییەیرەوشاەئە وەدیكوااتتردا،لەرووخاانییەكیگارتكاوردوزلهێکەكاانكەبەرژەوەنادیباوودیرمكایساوتفەیەكیەپارنکن ،دوەبەرژەوەندییان،دەیاندەوێختیانشكڵەیبەوشێوەوبەاڵ ئەوروپادا
وبەرزانشتێشاەكانیكاوردوحكاومەتییەكە نیدامەزرانادومەحماوودمەلیا كەشتێشاینیایەئەوەماناایئەمە.لێاوەربگری سوودیپێویس وەكونەمانووانیووەئێسواھەتاكەبەداخەوەیەراھەمهێنا،باشوور
بنااااغەیبەردیباشاااوورخەڵكااایسەرساااەخوەیمێااااومەتەئەوخوننااااوییەقوربانیااادانەوئەوبەرخاااودانیەرامتشااابكرن ،كاااتێەووئەنفاااالھەڵەباااجەووكیمیاویبااااراندەگااااتەھەتااااوئەیکاااوولشتێشااای

 .خاڵێكەباشوورتیابكرن ،ئاڵوگتێیكەبەتەمایەوناوی رمژھەاڵتیلەنەخشەیھەیە،گرنگیوجیسوراتجێگەوپێگەیەكیباشووربەڵ .جەمسەربوونیدانە
 .عیراقباكوورینەككوردسوانوەكبكرن وەدەسونیشانتیابكاتەوە،ختیجێگەینونیەدالەمنەخشەدەبێ یەرزكردووەختیباشووركوردسوانیجیتئتكتنتمیجوگراییاووجیتپتلێوی 

الیەنایباتبێگومااننااوچەكە،خاتراكیساەبەتەیبكارنوەئەتوانرنا بەكاربهێنرنا وەبەباشایزانساویبەشاێوەیەكیئەگەركونساوانەوگەرمیاانودەش چیاووئاووزەویسەریڕەپڕخێروواڵتێكیورباشو
وعایک وئەقا ئەمە بێگوماان(نەبێا زیادەێەویقسەیە ئە ھیوادار )نەبێ ،ئەوروپا واڵتانیھەندن وبەلوبنانپێویسومانگەشویاریبتئیوررمژھەاڵت،بوكیبیكەینەئەتوانی گوزاریوگەش 

  .نابێ ھەربەقسەدەون ،سنعاتی
وعەجیا كاانکایجاگەئەمەكەموربێ ،ھەندن لەویانبێ ھەسیبریاھێندەیگازیلەوانەیەباوەێبكەن،پورمڵەدەریاچەیەكیلەسەرباشووربڵێیئەگەرگازوولەنەوتپڕەباشووریشەژنرزەویھەرچی
عەقڵایبەمەرجێا بكاتەوە،ختیجێگەیكوردسواننوندانەخشەیلەداێشونەوەیدەكاتدروس كەئەوخاڵەئەمانەیەتریش،شویوەسەدانكریسواڵ،یتسفات،یترانیت ،ئاس ،ومسزنڕوزیوووەكوغەری 
 .نوێجەمسەرنكیدەكاتەباشوورنییەباسیجێگەیكەئێرەترھتكاریگەل وئەمانەدەكات،ناوچەكەداوجیهاننونیەیمەرجەوھەلئە لەگەڵەمامەڵچتنبکانێ كوردسیاسی
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ئەماارەتیبەدیرمكایشاانازیھەقیاانەبااكوریشبكەنبادینانەوەوسترانوبابانعەمارەتەكانینەمروەحموودیمشێخبەشتێشیشانازیباشوورخەڵكیئەگەرمەركەزی،كوردسوانییانكوردسوانباكووری 

خەباااتیوویمێاااجتشاابدەن،پاا ختیااانیشتێشااگێڕیوواڵتپااارنکیونەتەوەپەرسااویوەگیااانیبااكەننەھااریەوەشااێخیوپاشااانااوریئیحسااانرەزاوسااەیدوپیاارانسااەعیدیشااێخشترشاایوبەدرخانیەكااان
لە مەركەزیلەكوردسااوانیكااوردقەوماایماااییداوایونیشااومانرزگاااریبااتتێكتشاااونبێووچااانلەمەوپااێش،سااەدەیەكنااکیكەیبااتئەگەێنااوەوەكااوردمایەكااانیبەدەسااوهێنانیبااتباااكوورسەرسااەخوانەی
راپەێیا بەرپاابووەھەتاادەگااتەشتێشایناوێوماتدنرنیپاارتیكرنكاارانی(21)کیكەیكەناباووەبەردەوا كاوردمیککەتاییەكایلەدواییەكشتێشایوساەرھەڵدانوراپەێیا زنجیارەیەكجەمسەرەشادا

بەڵا (ناابێوەوەنادووزیئیواروكاوردەگاتێیئەمە:)وتاینااوگتێنا لەساەرپێایكەماالكەمساوەیادەرھێناابەدنااوەگاتێەلەوكوردیمکیتن(21تا29)كوردسوان،كەشتێشیپارتیكرنكارانیكوردسوان
لەناااووبااكوورشاارەكانیلەكەرمژانەكاوردانەنئە كەھەرلێدەوەشاێن ،جەرگباڕیگاورزیناوەبەناااوە كاردووەوھەراساانتوركیایاانیەكەكاانییەكاکەدوایكەدەوڵەتەلەگتێدەرھااتووانەیەكاوردەھەرئە 
كوردساوانئاازادیداوایباونرانەوبەدلێارانەپەرلەماناداساەقفیلەژناروپەرلەماانبینایلەناودەكەن،ختیانرەوایماییداوایژیاریویمەدەنبەشێوەیەكیوسەرجادەدننەھەزارانبەدەیانتوركیادا
گەورەگەورەرنپێاوانیومە وڤیساویااڵچەنادەھاساااڵنەئەوروپاادالەواڵتەكاانیكەھەیاانەگەورەیەوەرەوەنادەئەوبەھاتیئەوروپاا،مێاکیسەرھێنایەكوردیاندمزیكەمەسەلەوئەمانەش ھەردەكەن،
(كوردساوانیارای)دەكااتكوردساوانئاازادیداوایدەنا بەیەككە ھەزارانئەوروپاادالەپاایوەخوێكییاانئەوروپااداگەورەكاانیلەشاارەلەیەكێا تیادەكات،بەژداریكوردسوانیھەزارانكەدەھادەكەن
ییادراڵیكەلەپەرلەماانیباوو ئەڵمانیااراوناكااریھێڵمتتكاتڵقساەیەكیگوناداریجارن م سەرجادە،كەدننەدەكەنكەسەھەزارانئەوبتحساببەویادانەكانیخەڵكەدیاومیئەوروپایەكانیشبێگومان
ڤیسااویااڵێ واڵتەكەماناادالەسااوادیتمێكیلەپااڕبەاڵ ئەڵمانیاااقااانونیبەگااونرەییاساااغەكەحکبێكاایپەكەكەلەسەرسااام ماا وتاای)ئەدا،وتاااری

ئەمنیەكانمااندەزگااناازان وتایوەلێادەكەن،باڵوەیلەپڕكارەكەیدابەئەنجامگەیاندنیوەلەپا كتدەكاتەوەكوردھەزارپەنجاسەدوسەدرنكدەخات
تاا29)كوردساوانە،جوگراییاایەسااحەیمگەورەتاری باكوور.ھێناونلەگتێدەریكەپەكەكەئەوالدیئەمانە(ئەڵمانیام شاھیدونوەشەھدە()لەكون 

ئەنادامیتوركیا بەتوركیاوە،لكێنراوەجەمسەرەئە ھەیە،درناخایەنیساڵەی29مەدەنیمتدنرنیچەكداروشترشێكینویوسیەتی،مرم مکیتن(21
كەئەمریكاا(ئەنجەرلایكەقاعیادەی)بانكەیخااوەنیناوەێاسودا،لەرمژھەاڵتیئەمریكایەپێیتاقەجێگەلەسوپاداھەیەزەمینیسوپایچوارە ناتتیە،

وئاتجەالنبەرناکگرتنایباتبكەنتوركیمیویھاوكاریمتسادلەسیاووایكردئەمە ھەرئەكێشێ لەناوچەكەداسیاسەتەكانینەخشەیبنكەیەوەلە 
ویاوراتدیجاکەوبااكووریشبكااتسیروانەوەوسترانوانبادینزنیوبەكەركوكشانازیختیجەمسەربوونیبتباشوورئەگەربكەن،توركیایتەسکیمی
ھەرەزمریبەشایدەگرنا لەخاتبچاووكگەورەوبەناداوی329(گاا )پارمژەیتوركیاا،ناانیسەبەتەیبووەتەئێسواباكوورھەیە،یان(باتمان)نەوتی

ئەوكاااتەی(ئااتزالتتركااتت)جارناا ئاوباادەن،ناوەێاساا تاایرمژھەاڵشاایری بەئاااویئەتااوان واتەدەكرناا ،وكااراونتەواومەركەزیلەكوردسااوانی
دنا كەرمژنا باکان ئەوەدەبێا بەاڵ پێبفرمشا ،نەوتمااننایانەونا عەرەبەكاان:)وتیتوركیالەپەرلەمانیتوركیابووپێشوویوەزیرانیكەسەرمك
زنجیرەچیاایساەرچاوەكانیكانیااوزمربەیھەڵدەقوڵێ باكوورەوەوانیكوردسلەچیاكانیئاوانەئەو(شیری ئاویبەبەرمیکێ بدەن نەوتمانبەرمیکێ 
ھەرچەنااادەدەساااووور،بەگاااونرەیعەلماااانییە،واڵتێكااایئێساااواھەتااااتوركیاااا.كاااوردەوجاااوودیوبەدیهاااات جاااێگەیكەبێشاااكەوزاگااارمزەوجاااودی

وكاونھەنادن لەیاسااكانیاندابەاڵ یاسااغە،كوردسوانناویوكوردیزمانیقەدەغەیەكوربوونپێدەڵێ ی(یاسائەنە)كەختیانلەدەسووورەكەیاندا
ئەوروپااوەیەكێواینااوبچێاوەدەیەونا توركیااتارەوەلەالیەكایدەكەن،كاوردمااییباتخەبااتلەپەرلەمان( .د.ب)پەرلەمانیئەندا 11ئەوەتاتیابكەنسیاسییاریئەتوان كەكوردەكانھەیەقوژب 
لەئەوروپااھەباووواڵتمااندەرەوەیكەپەرلەماانی3009و3001ساااڵنیئاێمەئەوكااتەیئەوروپاا،ھااواڵتیدەبنەكوردمکیتن29ئەنجامبدرن بتكارەیئە ختئەگەریەكێوییەدالەوكارائەندامێكیبێوە
قازانجكوردئەوروپاوەیەكێویبچێوەتوركیاكەئەگەركردقوڵمانەكیدیراسەیدووساڵدوایبەاڵ ئەوروپادا،لەیەكێویوەربگیرن كەتوركیائەوەبووی دژیسەرسەخوانەزمر

دایكایبەزماانیھەركە دەكااتداواودەنا مەزھەبێكاداوئاای نەتەوەوھەماوومااییبەیەكساانیدانلەخاڵەكانیاداكەیەكێا وبكااتجێبەجا كتبنهااگ كەپرەنسایپەكانیمەجباوورەوەتوركیاا دەكات
زمرەتەگەرەوكتسا ئێساواھەتااھەرچەنادەمااكتوقامیشا زاخاتودناوەئەوروپااوەسانووریھەیە،بیروێامانوتاكئازادیوواڵتدیموكراتیکەكردنیپرەنسیپانەئەوتریوەخاڵێكی بخوننێوبنوسێ 

باتتارەشانساێكیئەمە ئەوروپااییبەھااواڵتیباب ئامادەنی توركیاناوچەیھەندن ئەڵێ ادائەوروپیەكێویلەناوھەیەتررایەكیلەمە جگە(مسیحیالنادی)كرسویانیپیانەیلەالیەنبەتایبەت
ریتاابەشاەكانیساەردەكااتەباا وگرناا بانادمرنكیوجاوودبێاوەپاارچەیەلە پتزەتیاا ھەرگتێانكاارنكیمەركەزیایەوكوردساوانیكوردساوانباااكووریبەڵا لەبااكوور،بكااتكتنفیادرالیكەداوایكاورد

قیابکەیبەھیاواوتێبڕیاوەوچاویانكوردسوانخەڵكیتاكەكانیھەموووكوردسوانەگەلیئازادیخوازیبکاڤیبناغەیوبنگەییجەمسەریكەدووجەمسەرەدووئە دیاسپترە،وھەندەرانكوردانیوكوردسوان
لەسااەربباانەوەونکیاا كەلەیەكوایانکێاادەكاتنەتەوەكانیااانومێاااوویئەركەوەدەزاناا ،ختیااانی
وھەمئااھەنگیبەرناامەیوپێگبێان دەكاتكوردسوانگەلیبەشتێشیكەخکمەتھاوبەشەكانخالچە
نەبێاا دیاااریشوزەقزمرئەگەربەێناوەببەن،نهێناایئاشاكراودیبکتماساایسیاسایومەدەناایچااالكی
 .ولئیمانەئەزعەفوەئەمە 
وئیێکیمایبەدەوڵەتاانیھەیەختیااننهێنایكراوئاشپەیوەندیھەریەكەیاندووجەمسەرەئە راسوە

ختیاانیئەجنادەیوەخکمەتایپێبدەن،وەپەرەیبپارنکنپەیوەندیانەئە وەئەیانەون زلهێکەكانەوە
نەبێاااا دیجەمسااااەرەكەیحسااااابیلەسااااەربەمەرجێاااا نیاااایەلەمەگازناااادەوگکەیاااایپێاااابكەن،

دووئە نااااڵێ مااا دەرەوەنەچێاااوەنیشاااومانیونەتەوەیااایئەخالقااایحاااورمەتیوەلەچوارچێاااوەی
مااومكی قتناااغەدالە ئەمەچااونكەبكرناا ،بەساا وقوڵاا وەیااانگرنباادرن بەیەكەوەجەمسااەرە

نەكەویاانەئەوانبەئاااوازیونەكرناا شاا داگیااركەرانبااتگااوێزیاااترلەمەئەتوانرناا بەاڵ نیاایە،
ئەماڕمداھەلاومەرجەیلە (بێا شبەچەسپیئەگەر)یەكبگەیەنینەجەمسەرەكاندەكرن ختسەما،

 .بەیەكەوە،لكێنی بیانتاێادەیەك
 وسەرپێچیھەمووسەرەێایلەكاردایەخکمەتگوزاریوقانونیوتەنفیکیوتەشریعیدامودەزگایمەدەنیدایەكکوووریوئابووریگەشەیبنیاتنانیوبەدەوڵەتبوونلەقتناغیباشوورجەمسەریراسوە
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داگیاركەریدەوڵەتاانیھەتاائەوانا كەپاشاكتیئەوانەشایقەرارنكەمەركەزیئەوانەیدنیااوەدەوڵەتاانیبەرگیاراوەتە(ئیساویێالل)بەرەوساەرختبوونوبەدەوڵەتباوونرناگەیگەندەڵییەكوزیادەێەوی 
پاشااكتھەمااووئەوكااراونەتەوەكەلەباشاووركونسااڵگەریانەیھەمااووئەوكااردووە،نونیەیاانرەوشااەئە قبااوڵیبەناچاااریختیاانئابوریەكااانیوساسااییبەرژەوەناادیەپاراساونیوھاوسااەنگیبااتكوردساوانیش

وكەخاون دەیرمشا دەرئهێان ژنارزەویزناڕیگاازوووتنەكاارنخەریكایلەباشاوورتوركیااوئێارانكتمپانیاكاانیدەگااتەھەتابیگرەمتبێکەوەلەئەكس زەبەالحانەكتمپانیاھەمووئەوئابوریانەكونسڵیە
ھەڵساوكەوتبەزیرەكاانەبکانا كاوردسیاسایعەقڵایئەگەربەدەوڵەتباوونەمێاوەمااتیكەرەسوەوئەمانەوااڵكردوی بتئاسمانیكەێنگەینێودەوڵەتییڕمكەخانەیلەدووجگەكوردسوانە،خەڵكیھەناسەی
بواوان وەھەتااھەڵناایەتكوردیادادەوڵەتایبەباوونیچاویاانكەقەدكوردساوان داگیركەریدەوڵەتیدووھیكتمپانیانەئە زمریھەرەزمربەیمەخاب بەاڵ بكاتتزەدائاڵھەسویاروقتناغەئە لەگەڵ
 .دەكەندروس بتلەمپەێیوكتس 
دەگااتەھەتااموسا ویالیەتای)بەمجترەباووبەكاورتیئاتزالپارمژەكەینیایە،لێایئاگاماانئاێمەباووەتەوەوزیندوومژەیەپرئە یاندەكرنوەوەزیندوورەحمەتیەئتزالیتتركتتپرمژەكەیئەمەنازان م 

جوگراییااوھەرباسایرمژەیەداپالە (دروساوكردنبێاوەتوركیاالەگەڵكاوردەوەییادراڵیبەنااویساەروبخارنوەبااكوری(ناائی)ناوچەیھەندن بەتوركیاوەبکكێنرن نەوتخەتیواتەخانەقی وكەركوك
توركیااعیاراقبااكووریبەنەوتایدەڵێا لەپەرلەماانلەوتارەكانیادالەیەكێا خاتیوەكاوپارمژەیەلە ئاتزالئاماانجییەرامتشكراوەكوردسوانكوردوكکوووریودیرمكییانقەومیماییوەباسیئەرزكراوە
رناگە:دەڵێا شاایەھدلەوەاڵمادالێنەكااتوەرنگیریوەرگرن یەھدمەلی ئەوساسعودیەیشایكەێەزامەندیدەكەنئامتژگاریئەمریكایەكانتئەمە ببنەبڕدەكەی تیاھەژاریوبێكاریبەبەھەش ئوكەی 
خونناویادایەسەرساەخوانەیبەرخاودانێكیولەشاتێ اكوورباجەمساەری(عیاراقساوریاوپاارچەیواتە)دەڵا ئاتزالبەتتركاتتوتەیەئە ختتانبتبیبەنوبێرتێن عەرەبیلەنیشومانیدووپارچەنادە 

كە ھەنادن وەكاونیایەئااژاوەشەێووچەكداریشتێشێكیھەرباكوورشتێشیقەدەغەیە،كوردیزمانیوكوردسوانوشەیوكوردبوونئەساسیانداكەلەقانونیعەسكەرتاریینیمچەسیسومێكیبەبەرامبەر
ئەوكاوردمااییداخاوازیباتمینبەرنا كاردووەتەتوركیایانكەپەرلەمانیھەیەكەسیان11لەپەرلەمانئەوەتامەدەنیشە،وكکوووریودیبکتماسیوسیاسیشتێشێكیبەڵكونلێدەگررەخنەیلەنەشارەزایدا
سااڵە29كەحکبێا مەدەنیاانەنكااریھەماووئەماانەكوردساوانكاوردوباتدەكەنوكراتیدیماوئاشاویئاازادیداوایجاادەساەردنانەئەوروپااوبااكووروتوركیااشارەكانیلەناوكەرمژانەھەزارەھایانەی

گەیخوننادنبااكوورگونادەكانیشاارمچكەوشارولەزمربەیلەمانەجگەنییەئاشویانەوژیاریكاریئەمەئەیمەركەزیلەكوردسوانیبباتەوەشارەوانی00لەشەێدایەبووانێ لەسەدشارەوانیبەھەڵبااردن
نەتەوەیایوەكاتنگرەیلەتااراوگەواڵتدەرەوەیپەرلەمانیپێكهێنانیدیبکتماسیەوەوسیاسیكاریبەنیسبەت.بكەنكوردیزمانینوسینیوخونندنیێرینوێنەوەیئەوەیبتكردووەتەوەئاشكرایانونهێنی

كکواوریكاتمەڵەیساەدانوەدامەزرانادنییەوە،-ڤایتینوچەمیکمپتتانیاووتسێركبەناوی(ڤیتی)سەتەالیویتەلەیکیتنیس وەدامەزراندنیكوردبتواندیبکتماسیوسیاسیئەدرەسێكیوەكلەئەوروپا
شتێشایلەختیاداخاتیكەئەماانەبیاانیوكاوردیبەزماانیرمژناامەوگتڤااربەساەدانباتنلەكاوردیھاونەریوەئەكادیمیاایلەبەرلای كاوردیئەنیساووتیوەكردنەوەیئەوروپاناوەندەكانیلەشاروسیاسیو

ئە لەئەنجااامیكااوردازیهناایولەعەقاا بااووكکوااوریومیاادیایشتێشااێكیكااوردیسااەتەالیویوڤاایتااییەكە كەدامەزراناادنیلێاارەدابڵێاای ئەوەپێویسااوەدەپارنکناا نەتەوەییمااانسااامانیویەرھەنگاای 
لەساەرویتیاایەپەرلەماانیئەنادامیوھەڵباناردراوشاارەوانیساەرمككەلەناویاناداكاردووەسایخنا توركیاایحەپساخانەكانیلەتیاایەژنیااندانكەبەساەچاالكوانھەزار31تا32نکیكەیچاالكیانەدا
319یرنەبێ كەلە زیندانیانەداكەساانیوایاانتیاایەبەساڵحوكمدراونالتانسە19تا31كەحكومیپەكەكەئەندامیوەبەھەزارانمەحكومكراوەوھەتاھەتاییكەبەزیندانیئتجەالنبەرنکھەموویانەوە

باكەنباتكااریپێویسا وەبەگونرەیوەربگرنبەھەندنەتەوەییەكانوبنگەھیمەسەلەبچنەوەوختیانداكەبەھتشیجەمسەرەدووئە سیاسیعەقڵیلەسەرناكاتیەرزئەمانەئایاحوكمدراونساڵ299تا
وحەجاا بەقەدەركوردسااوانیھێکنكاایپااارچەوكەھەرنەتەوەیاایەكااتنگرەیەكیگرناادانییەكەماایشھەنگاااویبااتبەیەكەوەجەمسااەرەدووئە لكاناادنینکیكبااوونەوەوبااتاتووەھاادەمەئەوئااێمەبەباااوەێی

بااتدائەنرناا سااەرەتاییبەھەنگاااونكیئەمە بااداتخااتیوتاااریوبگاارێخااتیرنااگەیجااێگەودیموكراتیااداوئااازادھەوایەكاایولەكە پااارچەكەیسیاساایوەنفااوزیخااتیقورساااییھێااکیكەپاساایوەی
ناختشابووپێایمایککەتخاواوئەوەیچاونكە)رووباداتجەمساەرەدادووئە لەبەینایتارجاارنكیتیاامکمالنێایكوشاواروكەشاەێونی لەوباوەێدامکمالنێوەوپێگدادانبەنیسبەت.جەمسەرەكاننکیكبوونەوەی
بەكاوردكاوردشاەێییاانناوختییاانشاەێیییوایساەرەختیبوونلەبەرەورنگارت وەباتبەدیهاتووەكەلەباشووردەسوكەوتەیئە وكوردشتێشیلەباربردنیولەناوبردنبتكردیانوی كردپێیانداگیركەران
وچااالكرمڵێكایھەواڵگریەكانیااندەزگااباشاوورداوبااكوورشاەێیوباشاوورناوختیشەێیلەبووھەبااڵیانكەدەسوی(توركیاوئێران)داگیركەرەیەدەوڵەتەدووئەوكەئاواتیھەڵگیرساندبەكوژدانیان
ەئەوە كداگیاركەرانحەتحەتاتكەیباوونەسیاسایانەساەركردەلەوھەنادن كەبەداخەوەكاورداسیاسایەكانیھێاکەساەركردەكانیلیادەرووشتێ پیرمزییەكانیسوككردنیولەناشرینكردنبینینەگریسیان

ھیشاوامیککەتاێك ئێاوەئەیاانوتدەكارددیبکتماسایوسیاسایمەحفەرنكایلەھەررووماانواڵتەوەدەرەوەیپەرلەماانیكەبەناویبوو لەئەوروپام میککەتەكەمانشتێشیریسواكردنیوناشرینكردنھتیبووە
ولەجیهاانگتێانكاریاانەیھەماووئە پاا ئێساوابەاڵ پێنەباوووەاڵمماانئاێمە چایلەپاایوباتچیكوشوارەتانشەێوھەمووئەوئەیبەێنوەببەنختتاننی وەئامادەننەكردووەنەتەوەیوانتەكامولی

ئەوچاونكەنائومێادبووندوژناانیشوركەرانداگیتریشەوەلەالیەكیبەسەرھاتووەگتێانكاریانرمشنبیرانیشوجەماوەروكوردلیدەرەكانیوخەڵ زھنیەتیروودەدەنروویانداوەولەكوردسواندالەناوچەكەو
یەرزیقتنااغەكەچاونكەجەمساەرەدادووئە لەبەینینابێ دروس كوشواروشەێوكەلێكدابڕانئەوەشەلەبەرھەردەیانویس كەئەوانپێنەبەخشی ئەنجامەیئەوكردكەدروسویانكوشوارەیشەێوھەموو
راساوەبەڵا ھەردوواللەساەرھەیەخاتیبانادمریسەردەسا میکەتایوداگیاركەردەوڵەتایكکواووریرادەیەكایشھەتاومیوتدھەرچەندەسەردەمەدالە ھەیەیەكبەپێویسویاندووجەمسەرەكەئە كردووە
سیاسایونەتەوەیایوشایاریخەریاكەبەاڵ مایکەتەوەكردویەتەجەساوەیباشاووروباكوركەشەێیقواڵنەیبرینەلەوجگەئەمە ھەیەجیاوازیدووجەمسەرەئە ئایدیایودسپکی وسیاسیكاریوئسکوب
زمردەبێا جەمساەرەدووئە باتیەپێشاكەوتندایەلەگەشاەوقبوڵكردنیەكوریوسیاسیەكانھێکەنکیكبوونەوەیونەتەوەپەرسویوپەرسوینیشومانبیرمكەیودادەپتش با تارادەیەكیمەرگەساتەئە 

 .ببنەوەنکی لەیەك
 

 .بتتەوەباڵویش(رووداو)رمژمانەیلەبابەتەئە :سەرنج
 نێ 23کوردسوان:رچاوهسه
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 لەنێوان هەقیقەت و خیانەتدا...   مەالی خەتێ 
 
 عبدالکهحیدر
 
 ؟ب ك ەت خمەالیدەب ئاخت
 كردوویەتی؟چیەخیانەتەئە 

 كردوویەتی؟بتچی
ساترا وساەرچاوەكاتكردنەوەیخەریكیھەرم ێمیشو ێمژانوھات ێمژانبگە ،بناوانیوبەبنجوبچ باسەدائە بەدوایدابەڵێن بتیەسەندوەجتشیدالەناخ مێاساڵەباسەئە داچوونیبەدوا

ویوواكەیخەت مەالیكێشەیلەسەر (تەخەروج)باسیدابڕیار ھاتەپێش،زانكتچوارەمیقتناغیتاكو،خەت لەمەالیكردنبوو 
كورتەنا لێارەداكارا،قەباووڵ(واإلیواراالحێایێەبای الخوایمحمادالعالمە)بەناویعەمادەوەلەالیەنزمرومڕنكیمش دوایبێ ،
.بپووكێنەوەوناێاسویەكانیشبدرەوشێنەوەمان وەكێاسویەكانھێوایەیبەودەخەمەێوو،توناینەوەلە 
 

 :باسی یەكەم
 

:ژیانیلەپوخوەیەك
زاینای3191لەسااڵی.ساکێمانەكوێیئیسماعیکیكوێیعبدالرحم كوێیأحمدیكوێیمحمدیناوی.بوونیلەدای نازناووونا:یەكە 

(شاێخساکێمانی)بەمەالیخەتا "كەدەكەوناوەنێاوانبالیساانوخەلیفاان"باووەیناوچەیختشناوەتیلەدایا (خەت )لەگوندی
ناساراوە،لەخێکانێكای(محمادالخگایااڵینادی)ناوزەدكاراوە،لەالیزانایاانبە(مەالیخەت )نازناوكراوە،لەنێوانكوردەكانبە

 .مەنیخەریكیوانەوتنەوەبووەزانس دمس وعیریانپەروەرگەشەیكردووە،باپیریبەدرنااییتە

و(ێەواناادوز)ھەرلەمنااداڵییەوەبەخونناادنسااەرقاڵبااووە،لەالیزانایااانیناااوچەیمەالیخەتاا :خونناادنومامتسااواكانی:دووە 
:ناوچەكانیتریكوردسوانخونندویەتی،لەناودارتری مامتسواكانیئەمانەیخوارەوەن

شاایخعکمااا)لەدەوروبەریكەركااووك،ناااویدەركااردووەبە(قەرەحساا )گوناادنكەلە(یورقااان)عباادالرحم ێمژبەیااانییورقااانی،-3
.لەسەردەسویئەوئیجازەیزانسویوەرگرتووەكتچی،وەیاتییەرمووە،مەالیخەت 3291لەساڵی(العراق

ڵیداھەماووزانساوەكانیتەواوكاردوە،لەدایا باووە،لەسایساا(باڵەكاان)لەنااوچەی(ێوساوە)محمدئاادە بااڵەكیلەگونادی-2
كتمەڵێا دانااراویھەیەلەزانسااوەكانیعەقڵاایونەقڵاایدا،مەوالنااخالیاادینەقشاابەندیومەالعبدالکااهیگەاڵڵاایوزمرلەزانااا

.یزاینیكتچیدواییكردوە3211ناودارەكاندیكەالیئەویانخونندوە،لەساڵی
.كتچی،مردووە3219لەدای بووە،ئە گوندەدەكەونوەنێوانشەقاڵوەوھەریركتمەڵەن لێكتڵینەوەیھەیەلەسەركوێبەزانسویەكان،لەساڵی(میرێمسوە )ندیئەبوبەكرمیرێمسوەمیلەگو-1

 
:یە قوتابیەكانیس 
وایبتدەچ لەھەمووزاناكانیساەردەمیخاتیزانااتر:ەییێهیشایعیمامتسواعەبدولكەریمیمودەریسدەڵ یزاینیلەدای بووە،دەسوێكیبااڵیھەبووەل3931مەالعمرئەیەندیخەیالنی،لەساڵی-3

2.بووبێ لەزانسوەییێهدا
.یزاینی،مردووە3012لەدای بووە،لەساڵی(كتیە)یكتچیلە3199مەالعبدالکهجەلی،لەساڵی-2
.یزاینی،وەیاتیكردووە3991ەوەمویویبوونلەسکێمانیلەلەساڵیمەالئەحمەدنودشەیی،بەبابوباپیر-1
.یكتچی،مردووە3120مەالئەبوبەكرھەرشەمی،مورشیدنكیگەورەیئایینیبووە،لەساڵی-1
لەێوانادزكاتچیدوایایكاردووەلەمەالیخەتا .كاتچیدوایای:چاوارە .ەیزاینایكاتچیدوایایكاردوو3901یزاینایلەدایا باووە،لەسااڵی3931سااڵیلەكاتیی،شاعیریگەورەیكوردحاجیقادری-1

لەگەڵھااودژەئەمە .یزایینای3913بەخاكسپێردراوە،دكوترمحمدگەزنەیایسااڵیوەیااتیدیااریكاردووە،ئە سااڵە ھاوكااتەلەگەڵدەركردناییەرماانیگرتنایمیارلەسااڵی(گەردەگرد)گتێسوانی
 .خەت ختیگوندەكەیبتدەگەێنوەوە(كترەپاشای)مردنیدوایسااڵشە پا خەت مەالیوایەپێیكە(محمدمسعود)بتچوونی

 
 :باسی دووەم 


بەرزەشاێوەبە ھەولێاریمەالئەیەنادیوە،ھەباومەزنایپایەنكیعەقڵیەكانلەزانسوەبەتایبەتبووە،ختیسەردەمیگەورەیلێهاتوونكیوبکیمەتزانانكیخەت مەالیئاشكرایەوەك.زانسویپایەیپکەو
محمادمسعودبیریارمامتسوای(الخگیااڵیندیمحمدالربانیالعال الالحێی وقائدالسابێی ناقدالموبحری ،وأكم الموأخری غگری اإلگالقعکیالك ییالك أسواژباإلتفاقااڵیاقإما :)كردوەوەسفی
عکمااویگاحا یاکنمیاکاناالباهینها العکماهپێا وإنالكردأیاام أخاالعک اإلجوهاد،مرات ییعای حبروإنهاإلسال ،بعکو زمانهأھ أعک م واحدإنه:)دەدون وەشێبە داخەت مەالیلەباسی
 والفهامەالمحێق،العالمە(دەڵێ ودادەمێنێن دم ئەودالەگەورەیی(الحیدرییصیحاھی إبڕ)ترلەالنكی(السنی عشراتمدیعکیوغیرھماوالعربالكردم وأجالوعکمایدیهعکیوتخرجاإلسال 
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نكای(مەرجەع)خەتایمحمادیمەالباتكراوەئامااژەیاوەكانلەساەرچوەك(.كپیارخکاقباهإنوفا وقادالعراقوعکماأعا م وكانالخگیمحمد)الصالح،والورعو،العکماوشیخالوقاد،الاھ صاح المدقق،
 .ئەوالیبتگەێانەوەیكتمەاڵیەتیەكانكێشەوگری بتھەمووبووە،ناوچەكەوگشویگەورە
تەنهااابەداخەوەھێشااووونبەجاا خااتیلەدواینووسااراویوراودانااكتمەڵێاا ،خەتاا كەمەالیئەوەیەگەیشااووەبەدەسااومانلێكتڵێنەوەكااانلەدەرەنجااامیئااێمەئەوەی.خەتاا مەالیدانراوەكااانیوبەرھە 

:مێاوودەیانخەینەێووسەچاوەكانیبەگونرەیلێرەدایەوتاون،ھەمووترئەوانیماوەنووسراونكی
.حوا عکیتفسیرالبیچاوی-3
.حاشیەعکیشرحجم الجوام -2
.حاشیەعکیتحفەإب حجر-1
(.المگول)دالحكی الهندیعکیحاشیەعکیتعکیێاتعب-1
مەالدوایایساااڵنەیلە .دەپاارنکرێبەغادامەتحەیەكاانیلەیەكێا لەپەرتاووكەئە دەنێرنا ،ی(پاشاداود)بغداوالیبتبەدیاریخەت مەالیختیكاتیكوێبەئە .رسالەالعک ییعک الكال -1

ێزگاااریناااوچوونلەلەیەخەتاا محماادیمەالبەرھەماایتاااكەكوێاابەئە نێناا ،دەگەنبەچاااپیودەكاااتی(تحێیااق)بەحركەیاایتاااھیر
(پاشاامحماد)بکاڤایلەكاتێكادا(ساتران)میرنشاینیێووخاانی:یەكە .حەقیێەتاداوتاتمەتلەنێاوانخەت محمدیمەال:یە س باسی.بووە

باووە،دا جاێگەیالێنكاانێمشنبیرەلەبەشێ لەدڵیئەمەمە،تتككوردیدەوڵەتێكیبنیاتنانیبتبووەبەھێکسەركەوتووبکوتنەوەیەكی
میرنشاینەئە ێووخاانینەباوونەتەوە،وردمیرنشاینەئە چاوونیلەبەیا ناوەكیەكاانیلەھتكارەھێنابێ ،ھەرەسیناختشەیەشێوەكەبە 

ھەرەسااهێنانیوێووخااانلێكااتڵەرانوو مێاوونااوزمربەیبتچااوونیبەگااونرەی.ھەڵاادنن كااورتخەتاا مەالییەتااواكەیوھەڵونساا لە
سا وردبیانەوە،شتێشاانەئە ێووخانیلەھتكارەكانیگەر.دەگێڕنوەوەكوردیكتمەڵگەیێەوشیوحاڵبتیەكە بەپکەیكوردیشتێشەكانی

پااڕمژەبااتەیەكگاارت بنەدانگرنگاای:یەكە :بااریوی خااااڵنە ئە نێوچونیااان،لەمااایەیبااونەتەكەدەكەوناا ساا دەگرنگمااانخاااڵی
نێااولەنەیااامیونەزاناایبااوونەوەیباااڵو:یە ساا (.بتتااان)جەزیاارەیو(بابااان)ئەمیرەكااانیلەنێااوانێكەبەرایەتاای:دووە .وكارەكانیااان

ێەنگاایخااااڵنەئە زمروكە سااترانیشئیمااارەتیێووخااانیبەسااەبارەت.دوژمنااانتەڵەكاااتیویێاا گونخسااونیپشاا وكااوردوخەڵكاای
بات.خەتایمەالییەتاواكەیدەقایشایكردنەوەی:دووە .دەیگاڕننەوەدەرەكایھتكاریبتترھێندنكیوناوەكیھتكاریبتھێندن تەوە،داوە

لەگەڵھااودژەخەتی،مەالیبەھەڵبەسوراوەیەتوائە :یەكە خاڵی:بكەی سەرەكیخاڵیبەس ئاماژەپێوسوەباسەئە ێوونكردنەوەی
)بڵا كەناوەشاێوەوەزاناایە ئە پاایەیلەپاکەوھەروەھاایەكنااگرنوەوە،ئیسال بنەماكانیلەگەڵشێوەیەكبەھیچوئیسال شەریعەتی
تاتمەتەبە پشا نااتوان ێەخنەگار:دووە خااڵی(.دەكەون تەاڵقیو،دەمرن ئیمانیب بەبكات،داسوڵوانلەگەڵجەن ھەركەسێ 

"كاتێا ئەمیاربانگەشاەیئیساوێاللیكارد"یواوایەكدەربكاات.ز3919دەیواوانیلەسااڵیزاناایەئە :تھدوولەبەرببەسو ھەڵبەسوراوە
ئەوكاتێا ئەمیارداوایلەوتااربێاانكاردنااوی3913یااخودلەسااڵی.بڵێ ئە دابە بوونەدژبەدینەوخەڵا لە باارەوەھاانبادات

كاارانەجاترەئە گوتباایدەركردبااویواوایخەتایمەالیدەبوادەیلێبدەن،پارەسكەیدایەرمانیھەروەھا،دابنێ (سوڵوان)لەجێگەی
خەتاێ لەمەالیێاساوەوختما بڵا یواوایەئە لەگێاڕانەوەینەباووەكەساێ ھایچ.ھەیەیوواكەدالەگێڕانەوەپچڕیپچڕ:یەكە :یە س نەدا؟خاڵییووایبتچیئەی...ناگونجێ ئیسال شەریعەتیلەگەڵ

(دەگەننێا عەقیادەوتەاڵقوبەدیا زیاانساولوانەكانبەدژجەنگان)دەڵێ جارن حوزنیحوسی ھەیە،دەقەكەدامەتنیلەزمرناكتكێكی:دووە .وكەمیزیادەبەب بینیوومەبەنووسراویاخودبیسوووە،
بەھاتیبەدەساوەوەداخاتیكاترەپاشاای:)دەڵێا قاسامکودكواتردیاكەلەالنكای(.دەكەونا ژنەكەشایتەاڵقایمرنا ،دەئیماانیبەب بجەنگێ ،عوسمانیەكانجەیشیلەگەڵھەركەسێ )دەڵێ ترجارنكی

سا .كاردووەتەساکی ختیپاشاخون نەێژانیبەرلەوایەپ زەگیشئەمی ..نەكردوەیووایدەركردنیباسیشێوەیەكبەھیچ(.لەگونەھەگەورەكانەسوڵواندژیشەێوابوویكەپ خەتیمەالیتەحریكی
بەدژیواوانكیھایچباووە،ھاوكااریداباروەكانیكارولەھەمووكردوە،كاریمیربەرژەوەندیبتبەردەوا خەتیمەالی:دەڵێ سوجادیعالئەدی مامتسوا.داژیریلەتەرازوویخەتیمەالیتتمەتی:یە 
1:یەكالكەرەوەنبەڵگەنكیچەنددەكاتەوەێاس پش مامتسوابتچوونیكەرئەوەی.بە وبەسوووەھەڵیان خەتمەالیدووژمنانیبووخوانە ئە دەرنەكردووە،میر
نیمامەكاانیخاتیباووی شاھیدیشلەسەرئە باسەكوشوپاشایكترەپیاونكیبەھێکوحوكمێكیتوندوتتڵیھەبووە،ھەركەسێ كەموری زیانیبەدەسوەاڵتیئەوگەیاندبیلەنێویبردووە،گەورەتر-3

بتشوننێكیئارا ھەڵنەھات؟بتچیمەالیخەت پێشھەمووكەسێ ،دەیئەگەرئەمەێاس بوایەبتچیپاشالەسەرئە ھەڵونسوەیخەتیچورتەینەكردوھیچبڕیارنكیلەدژدەرنەكرد؟باشە
یەق باوونودەرسایانلەالخوننادوە،ئەمە دوایێووخاانیمیرنشاینیساتران(خەت )لەگوندیلەالیمەالیخەت (قادریكتییحاجی)وشاعیریناوداریكورد(مالعبدالکەیجکی)وەكباسمانكرد-2

.ە بارەیخاڵیوبەتاڵ لبووە،ھەریەكلەمانەئەگەربچوكوری خیانەتیانلە مەالیەھەس پ كردبابتئێمەیاندەگێڕایەوە،كەچیبەپیچەوانەوەشیعرەكانیحاج
گاوزەرینەكردباوو،بەاڵ لەساەرەتاكانیئە ڵیھایچكەسا ئە بووخوانەتەنهالەدوایدەركەوتنیییكرەیقەومیباڵوبتوە،خەڵ بەپێوەریئایندەبتراباردووگەێانەوە،پێشاورئە بووخواانەبەخەیاا-1

.ركەوتچاخەئە گێرەشێوننییەلەسەرزمانوقەڵەمیبەشێ لەكی لەداڵندە
ێوویانداوە،كەچایمەالیخەتایھایچیەتاوانكیلە باارە(ێەواندوز)لە ێەو وحاڵەیكەگوایەمەالیخەتییەتواكەیلێدەركردوە،كتمەڵێ شەێیخونناویپێشورلەگەڵجەیشیتوركانلەنکی -1

دەرنەكردووەبتچی؟
پاارچەلەساەرخەتایبنەمااڵەیوموكریانیلەنێوانكێشەن بوونیلەبەرئەمە بووە،موكریانیحوزنیحوسێ ھەڵبەسوووەتتمەتەیئەوكەكە یەكە دەكەنبتئاماژەیمێاووسەرچاوەكانیوەك-1

 .ھەڵبەسووەئەمەیمكریانیحوزنیجاریشیەكە بتنییە،بەحەقیێەتەوەپەیوەندیێكیھیچناێاسوەووھەڵبەسوراوئەمەمەزنبەخوایدەخت سونند:دەڵێ (بالیسانیتەھامحمد)مامتسوا.ئەرزن 
دوایناارد،عیاکەدی مەالباتبەدیااریی(ساترانمیرانای)لەكوێابەكەیدانەیەكموكریاانیحاوزنیحوسای :دەڵێا "دەگەێناوەوەمحمادمیارباتێەچەڵەكایدایكایەوەلەكە("ئەیەنادیماالعکدی )ھەروەھا

باووی؟دەنا با ھەقایێەتەلە لەكوێبەكەتاداباتچیئەیباووە،پاشااێەزامەنادیبەكردبێا دەرواییواوانكیخەتایمحمادیمەالئەگەردەزانایچااكتت:دەڵێ حوزنیبەسەرزنشوەوەبەخونندنەوەی
 .د)سەرەتامێاووكرد،بواریشارەزایانیورمشنبیرانلەھێندن بەی پەیوەندبەتەلەیتنباسەئە ێوونكردنەوەیبت:مەالخەتیبەیەتواكەیسەبارەتھاوچەر مێاوونووسانیولەزانابەشێ ھەڵونسوی
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باتنیایە،ێاساویبنچینەیەكایھایچوھەڵبەساوراوەئەمە:گاوتیدالەوەاڵ بەساوووە؟ھەڵایجاریەكە بتك نیەێاس گەرنا؟یانێاسوەیەتوایەئە ئایائەوەیدواند،لەبارەی (رسولمسوەیاعکدی 
مموااز)ھەروەھاا.دەكە (محمادمساعود)مامتساوابتچاوونیتەواویپشاوگیریما باتیەنەیگوتاووە،پاشااجەمااعەتیلەكەساێ ھایچلەوبەدەربەسووە،ھەڵی(موكریانیحوزنیحوسی )جاریشیەكە 

وكاتمەاڵیەتیوئاابووریوسیاسایێەوشایبكارنوەوە،شایبەشاێنەییپێویساوەكارایەوە،كەبااڵووا،چاونێكیباتھەروا،ھەڵبەساوراونكیھەر:گاوتیھەیە،ختینووسینیولێدوانبارەكەلەو(حەیدەری
خەتاایمەالیزانیاااریبەباا ناااكرێدەرەنجااا ،بگەیاانەمێاوویاایخەسااویلێكااتلێنەوەیەكیدوایبااووە؟چااتندەوروبەریلەگەڵخەتاایمەالیپەیوەناادیلێكباادرنوەوە،خەتاایمەالیسااەردەمەیئەوسااەربازی

كەساانەئەودژیتونادیبەزمرھەیە،باساەئە لەساەرشایكاریكوێبێكایكەبەحركەیایتااھیر: .تەواوبڕیاارنكیبگەیانەدەب توناینەوەدوایبەڵكوو،(خیانەتكار)بەیانبدەی لەقەڵە بەشتێشگێر
پرسیار زمربارەلە :گوتیوە،ھەڵبەسووبوخوانەیانئە كەوەسواوە

دالەنێوانیاانمشاوومڕباتیەھێشاووە،نەیانئەوانبەاڵ دابنێ خەت مەالیبنەماڵەیزەویێكیلەسەرپارچەچاپخانەیەكویسووویەتیحوزنیحوسێ ختیكاتی:دەڵێ كردووەێواندوزپیاوانیگەورەلە 
ئەوھەڵبەساوراوە،قواوایەئە :كەدەڵێ نووسانەیەمێاووئەولەگەڵتەواوبتچوون منیش:گوتی:ناوخت سەال دەدەریاریپڕمییستری!.ھەڵبەسوووە خەتمەالیبتبوخوانەیئە حوزنیبووە،پەیدا
وكە وخاک چاتندابااوەھااییواوانكیخەتا مەالیئەگەرباشاە.خەتا مەالینەك،(ونچریچارد)بەناویبووبەریوانیسیخوێنكینەكاتعوسمانیەكانكەشەێیكردسترانبەمیریقەناعەتیكەسەی
رەخونناادومەتەوەسااەرچاوانەیلەوماا :گااوتیجەنابیاانبااارەوەلە ،(زادەحساا عباادالکە)مامتساوامێاااوولەبااواریشااارەزاونووسااەردەباوون؟ێازیخەتاایلەمەالیێووداوەئە دوایكااترەپاشااایكااری

دەوساوێوەوە،دژیكا وەدەبێا ێازییلا كا داخاتنەبووبەمەكاریدەنووسیشوێكیكاتێ مامتسواچوونكە-ھەڵبەسوراوەیووایەئە -كەدەڵێ دڵەبەزیاترلەھەموویانمحمد مسعود. بتچوونەكە
دەبیانەئاێمەبەڵكاونایە،گرنا دەیگاوتیە؟چایساەرچاوەتدەپرسییانل دەنووسیشوێكیەكختیكات گوتدەیانموكریانیحوزنیبەحوسێ سەبارەتتێدایە،إسویداللیشیئەورەئیەكەیھەروەھا
 !.خەڵ بتسەرچاوە

 
 سەرچاوەكان

 
 . 3013مطبعةالنعماناالنج االطبعةاالولىاسنة/زبيربيالل/اربي یيأدوارھاالوأريخية-3
 . 3000مطبعةالوربيةاأربي االطبعةاأللىاعا /محمدحسي أحمد/الثێایةاإلسالميةإسها عکماءكوردسوانالعراقیي-2
 . 3011مطبعةمجم العکميابغداداالطبعةاألولىاعا /مسعودمحمد/إعادةالووازنإلىميکانمخو -1
 . 3000شيخعمرقةرةداغىمطبعةالسالميابغداداالطبعةاأللىاعا (يخعکماءالكردم طريقمخطوطاطه إحياءتأر)بوژانەوەیمێاوویزانایانیكوردلەێنیدەسخەتەكانیانەوە-1
 . 3009مطبعةأربي االطبعةاأللىاعا /ممدوحالمکوري/أسرالمشهورةیيالرواندز/بنەمااڵنیبەناوبانگیێەواندوز-1
 .3019مي زكيب امطبعةمصراالمطبعةالثانيةاعا محمدا/تأريخالدولواإلماراتالكردية-2
 .3090عا (13)مجکةالحك الذاتياالعدد/زبيربيالل/تثنيةالحجإلىإعوابالعالمةالخطي-1
 . 3012بغداداالطبعةاأللىاعا /مطبعةالکمان/عبدالكري المدر /جواھرالفووى-9
 .3012 ،ساڵىكهبغداد،چاپییه(المجم العکمى)یچاپخانه/ كهرگىيهبه/عودمحمدمس/حاجىقادرىكتیى-0
 .ز2991سالى/ هكهچاپىي/ردهروهوةزارةتىپهچاپخانةى/تىالمحمدخهمه/رسالةالعک -39
 .ز3003چاپیدووە ساڵی–سکێمانی-چاپخانەیشەھیدان/عکیباپیر/ستزینەتەوایەتی-33
 .ز3010ابەغداداچاپییەكە اساڵیا(معارف)چاپخانەی/عالالدی السجادی/شتێشەكانیكوردوكتماریعێڕاق-32
 .مێاوویچاپكردنینادیاره(دارلبصرة)یچاپخانه/إبراھي یصيحالحيدرى/عنوانالمجدیىتأريخبغدادوالبصرة-31
 .ز3091-ساڵى-ساڵى- كهچاپییه-بغداد-(دارالحرية)یچاپخانه/عبدالكري مدر /عکمائنایىخدمةالعک والدي -31
 .ز2992چاپخانەیھەولێراھەولێراساڵیا/حس محمودحمەكری /یەتواكەیمەالیخەت -31
 .ز3019 اسالىاكهیروتاچاپییهیروتابهیبهچاپخانه/عبدالرحم قاسمکو/ردسواناكوردوكو32
-اعاا الطبعاةاألولاى/أربيا /مطبعاةالثێایاة/طااھرعبدالکاهساکيمان(/ساؤران)محمدپاشاالرواندوزيواالسبابالمؤديةالىسێوطإمارته،م نبذةم تأريخالعالمةمحمدالخطىمفواىإماارة-31

2992 . 
 .ز3011سالىا/ هكهچاپىي-بغداد–(الوفيض)پخانةىبةرگىيةكة اچا/محمدأمي زةكىب /مشاھرالكردوكردسوان-39
 .ز2992 اهكهي اسالىهكهولێراچاپىيهاھهردهروهىپهاناچاپخجوادیێى-هالعميهوجهود(هورهالىگهم)لجکىمحمدب عبدالکةا-30
 .ز3091سالىا(1)گتڤارىكارواناژمارة/هسؤرانيهإمارهمحمدالخوىونهاي-29
  3099عا /االولىهالطبع/حسا بغداد/مطبعة/دمحمدمسعوهم ھمو الحيا-23
  3000_عا /بعةاالولىالط/اربي /مطبعةجامعةصالحدي /محمداب اد الروسوى/نظ الحججالخراجمهجالمنهج_22
 . 3099_عا /الطبعةاالولى/موص /مطبعةالجمهور/نكو الكشمولة/النج الکاھر_21
  3093_عا _11_11_12_االعداد(كاروان)مجکة/عکىكوردسوانیالهجو العثمان_21
 . پارنکراوەدواندنیچەندنووسەرومێاوونووسێ لەێیگەیتەلەیتنەوەكەئیسوادەنگیانلەال-21

 نێ 23ریکوردسوانماڵپه:رچاوهسه
 








 13:   ژماره                                                                                                                        
   Page : 11    October : 2012 /یکوردی2132ریڵوهزهخه11:یرهالپه                                                                                    

 
 

 

 
 

 
 
 نسهحهعیدسهمهحه:رنووسه

 
 .نییهنبێالیهواویتهبهمنیش،قڵیعهرازوویتهکتتاییداله

 کان 
 
 ،ڵداوهھهریسهتیتایبهتییموڵکایهوساوهله
 .درن دهژنرنجیسهپیاو،لهنکموررنکیوهبوونهکوه
 مترگاننریھه
 
 
باا ،یاساااوهرووسااهلااهتوڵااهدهرمکیسااهومیاارنابێاا :یگااوتده(3991_3121)کاناا 

کاوێ،نابێا .بڵنادپتساویناهبگه،وهوڵداناهھهولێهااتووییھاتیباهھاوواڵتییاانبێا ده.وهرساێوهبپلێیاانبووانێا بێ ،ھاهاڵتێ ساهدهوبا یاساچیمککهپێویسوهبێ ،ھهھایانێهاڵتێکیسهدهنابێ 
باتاڵت،ساهدهیلوتکاهباهییشاو گهلایھاهکساانی،یهباهویاساایگاونرهباهبێا دهوببێا ندساوودمهبااوکیپتساویوموڵا لهرز،بهیپکهبهییشو گهبتنابێ ،وهبمێنیوهبتوهباوکییهلهاڵتیسهده
 .خسێ بڕهمووانھه

،وهکتڵییاهریویدابوناهلاهوژنلاهقاووڵیباهنادهرچهھهییشا ،گهلوتکاهباهودائاهسویدهرسهلهریێمشنگهمیردهسهندهرچهھهختی،پا وختیپێش:وهتهلهدووبهکردییهلسهیهندهرچهھهکان 
کانا .باووناک ئینساانێکیپا ژنیێمست،تارسوتوهئهله،دیکهکانیسوویهیکهیهکوهرھهویشئهکتتاییداله.بوونهدیکهھیچیزنوررزهنهنگهتهوسوپاکدهودڵستزکیبترژووایهلهکتتاییدالهاڵ به
تناناهتهوگرتاووهوهساوییهدهباهنیشااندان،جاوانخاتباتکی،چاهمهیکاهبازنگهکوهوائهبێ ،وهسوهدهبهکوێبێکیرگهئهئاخربکات،رخانتهوهێکتڵینهلبتختیناداتس دهوهئهبتژن)وابوو،پێی
 .(کاتنهئیشنگهێهکهسویدهکاتهدهوهختێازاندنهبترھهعاتیشسه
بوارنکادارھاهلاهپیااو،کوهژنایشخسێ ،بڕهبتلیھهرگهئهی،وهلهئاگاب .(پیاوقووڵیقڵیعهلهجیاوازجوان،قڵێکیعهاڵ به،یهھهقڵیعهژنڵ به:)ڵێ دهکان نا؟نیایهھهقڵیعهژنئایا

 ؟کردووهیقسهقووڵوربتڤواردیسیمتنلهژن،یربارهدهپیاوکا بوو؟نهسووفیکهیهییساگتر ،ژنیی(تیانت)دیئه.یهھهداھێنانیتوانایبێ ،ھهق عهبهپێویسوی
یواوپێنجحاهلاهکاهھێنا،هناژنای،دیکاهکانیساوویهیکهیهلاهزمرکوهکانا .(داتدهسا دهلاهئاازادییھێنێا ،دهژنکاهپیااواڵ باهھێنێ ،دهس دهبهئازادیکات،دهشووکهتئایره:)وایهپێیکان 

کانا رگاهئه.(مابووناهژنباهپێویساو باناوی،دابینکردنایتواناینیخاوهبوومهکه ،بکهدابی بتبانوییتوانیمدهنهبوو،ھهژنبهپێویسو که:)ڵێ دهھێنا؟نهژن چیربهله:پرس دهلێیساڵیدا
 .کردبوورخانتهتداقیێهحهوتحیکمهدوایبهێانگهبتخت ،ژیانیئاخر:یگوتدهبا،نهێاسوگتسێکیکه
.کردباووردهنااویساینا،ئهیکاهنازهبهکاوێهبهکهبوو،بووئالسیبیادنسیدایشهسوکرات.ویدهبهحمانبدولڕهعهونیوشهر،شتپنهاوهدیکارت،:کوه،کردووهنهرگیرییانھاوسهکانسوویهیکهیهلهشێ به

_3022)یتکاتمیشای .ییساوهجهکناهبوو،ھاهێمحایویساویختشهبهبڕوایھێنا،نهژنیختیئیفالتووناڵ بهھێنا،ژنیدووئیفالتوون،شاگردیرسوتیئهھێنا،ژنیدووئیفالتوون،مامتسوایسوکراتی
 .کردواییدکتچیئایدزبهبوو،زبازگهھاوێهکه(3091
یوهرهدهلاهجووتباوونواباوو،پێایکانا .با دهجاووتھاتمانھهربهلهرھهاڵنیشئاژهوائهبێ ،زداگهێهیوهمانهپێناویلهنیاتهسێکسرگهئهئاخرکات؟دهسێکسویسوی،ختشهبریزهبهئینسانئایا
ڵچوونێکیھاهوهئاهئااخر،سێکسادایهپێنااویلاهکاهبنێای ندییاهپێوهولاهویساویختشهنااوییفاهحهچوو،دهبتوایکان .ناگونجێ ئینسانداندییشکتمهڵگهلهویهاڵنهئاژهکارنکیتی،ژنومێردایهتاک
ختکوشاو :ڵێا دهکانا .نییاهختکوشونمانماییوی بدهتێ خوداکارینییهمانوهئهمایی،دووهخوڵێانمانیسوهجهخوداچونکه:یگوتدهاڵ بهزانی،دهخودبریقهبهیسوهجهئیفالتوون.خالقییهنائه
 .نامێنێ ختیخودیبتێنکنکیھیچخشی ،بهپ چێاورگرت وهل چێاتیبابهبهبووکهئینسانئاخربی ،زووئارهتێرکردنیچیمککه،باشورهوهله

ێزگااریوهلاهژنووهوسێنێوهناچهژنپیاوئیدیدا،ێوویرگیریھاوسهکهچوو،دهبتوای.خوڵێاندووهبااڵترمیاندووهلهمیانیکهیهسروش وابوو،پێیکرد،دهنهژنیوپیاویریسهچاومانھهبهکان 
وھێنێا دهخاتیکانیمایاهلاهندن ھهلهوازبێ ،دهپیاوچیمککهماڵدا،ناوئاشوییوخێکانوندییرژهبهپێناویلهتیختیهژنوهئهیگوت،دهکان .پیاوبهچێاخشینیبهبتبێ کیهسهرهکهبێ ،ده
باهوختشایباهسا ھهماانھاوزهتیدارییهھاوساهژیاانیلاهبا ،دهکیاهباهدژساوهھهدوووئاهبێا ،دهساویدووھهتووشایژنیکهێاساوییهاڵ باهبێا ،س بااڵدهوزاڵپیاوکهبێ دهسروشویپ یوهئه

 .کاتدهختییی،کتیکهبهتنانهتهواڵتیسهبێدهبهس ھهچونکه:ئازار،یهھهمێردیوماڵچونکه:ختشیکات،دهئازاریش
ئامااانجیپیااو،کاتنورمڵکردنیوکتنورمڵکردنیدایاهپێنااویلاهوهئاهخشاێ ،بهدهپاا چێاایکاه.خشاێ ببهپا چێایشای ھاهووهختیاهکااتنورمڵیژناربخاتاهپیااو ھاهون یاهدهژنواباوو،پێایکانا 
سا ھهبتیاهبێ ،ترسنتکیشتنانهتهوراننیگهکات،دهلیوایی،هکلهکترپهیوهھێشونهزیندووییبه،خشیوهبهژنبهئینسانیزیگهێهیوهمانهرکیئهسروش چونکه،وایهپێیکان .ژنهیقینهێاسوه
پیااولاهیژناکاهدا،نیساهکهتیرییاهکاریگهژنرلاهکانا .ڵکتماهكناهبێا ،الوازژنکاردووهوایسروشاوهوهئاهکان ،الیواتهکه.باتدهبتھانایوبێ دهپیاوکیکتمهبهپێویسویوکاتدهالوازیبه

 .بێ ئازاتریشپێویسوهوتواناتربهژنلهبێ ده،سوهجهھێکیکوهمێرد:یگوتدهبینی،دهنکمور
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مووھااهوشاااگردکوهساا ،بهدهنکااارخاوهبااهپشااوییوئااهپاساایایشساا ،بههدخااتیبااهپشااویبانااوی،دابینکردناایبااتبااوو،وهئااهکوی ئااهپاساای ،وکوی ئااهبوو،ھااهھاااوواڵتیجااتردووکاناا الی
یساوهوابهوهئابوورییاهێوویلاهچونکاهژناانیشبوو،ناهنگادانیدهمااییپاسی ھاوواڵتیکان الی.پێاڵودرووورئاسنگهرتا ،سه:نموونهبتکرد،دهکاریاندیسانیکهخواسویرسهلهیرانهگهوپیشهئه

 .کراندهژمارھهپاسی بهوبوونراونکداپهلهبوون،پیاوان
وئاهیوهنووساینههلاکیشادارییهبهھایچکاهبکرنا ، بێباهنگاداندهمااییلاهکهبێ ،نهکوی ئهکیھاوواڵتییهکهژناڵ بهخوازن ،دهھاوواڵتیبتختبوون،ربهسهوکسانییهئازادی،کان ،ندهرچهھه

 .بێ دهختیشربهسهنهوکاتدهئازادیبهس ھهنهبێ ،دهندسوودمهکسانییهلهنهئیدیبێ ،پیاویسوهوابهوهئابوورییهێوویلهکهبێ ،چیانمککهناچارهکهبێ نهدایاسایانه
تکاریشخکماهیاانشااگردبااپیااو،اڵ باهکوی ،ئاهکیھاوواڵتییاهنایشابێوهوبێا خاتیخودیرداریسهناتوانێ وبێ ژنیهوهئهئیشیبای،پیاوب به،نییهوهئهتوانایکهم چێ ،دهبتوایکان 
ماڵاداناولاه،وهبکاتاهبوویرهقاهوهباهتوانێا ده،پاسایاهسیاسایداکااریباواریلاهکاهژن،وهکانواهیێوانگاهلاه.کوی ئهکیھاوواڵتییهپاشانوختربهسهنکارنکیخاوهببێوهیه،ھهوهئهریگهئهبێ ،
 .وهوانهپێچهبهکنه،وهوسێنیوهچهدهپیاو،ژنهوئهرگیریدا،ھاوسهلهوابوو،پێیوبێ وارمانڕهیه
نادییتمهتایبهباسایتێیاداتی،نووسایویهسااڵیداچ نیمهتهلهکهکانوهکییهنامیککهناونیشانیوهئه(مێدا،ونێرنێوانندییپێوهلهندیشکتمهوجوانیبهسوکردنھهبهتبارهسهکتێبینییهندچه)
باهسا ھهکاات،دهلا واتوشاکتیهبهنێکیدیماه،داپتشایوهچیااییلوتکاهکهیربهنیهدیم:)ڵێ دهکان .ندییهشکتمهالیبیرینێروجوانییهھتگریم چتنوجیاوازهنێرھییلهچتنکهکاتدهم 

 .(جوانهنێکیدیمهکدا،یهباخچهلهگوڵێ نیدیمهاڵ بهی ،بکهندیشکتمه
تیساڵهخهنادن ھهژن)کانا ،الی.(بووبێ ناهختیییهقسهوبهبڕوایوبووبێ ماسواویوهساردکردنهیکیرخهچێ ،دهت ێنیرمونیان،نهزیگهێه،گوتووهژنیبهجارمی کهیهویئه:)وایهپێیکان 

باتکانا ،الی.(دیاارهپێوهندیشکتمهزنورڵێ ،دهپ دانیخانهزیگهێهکهپیاواڵ بهخش ،بهدهپ جوانییموویانھهوانهئهکات،دهندکێشمهکهپیاوکهیسوونێ ئهوناسکیودلتڤانیکوه،تێدایه
الیاڵ باهدات،دهبڕیاارزووهئاارهوهئاهژن،الیچونکاه:)ڵێا دهکانا .بکانیا گێکایباهبێا ،دهتغڵهساهزمروهباهپیااواڵ بهبکانی ،ناشیرینیبهیانی بکهرامتشییهیه،وهئهورهگهتییسووکایهژن
 .(واییرمانڕهیهپیاو،اڵ به،گرتنهرداسهسوبهدهلهزیحهژنبتیهق ،عهو،پیا
ژن،ئیشایشاوننیکان چونکه.(بێ پرینسی نیخاوهناتوانێ رمونیاننهزیگهێهچونکه،پرینسیپهنیخاوهیوهئهربهلهکنه،ختشهپێیچونکهکات،دهچاکیانجوانئیشیبتیهژن)،وایهپێیکان 
جێای.بکااتوتیکهپاشاهلێیهزیحهژن،پیاوهئیشی،پارهیداکردنیپهکان ،الی.بێ ھهقووڵقڵێکیعهبهپێویسویدات،دهھانواکاریبتژنکهدووێووهپ یپیاوهوئهزانێ ،دهماڵیچوارچێوهبه
میسیسااوهیزادهناای ،زگمااکماا ،چبێاا ،نێارچتاااک،کانیتهساڵهخهیزمرینااه:)ڵێاا دهمیادمارگرناا .بێ ھاهیتانهسااڵهخهوئااهژنکاات،دهواڵااهکتمهوهئاه،کردووهنااهیوهئااهباسایکاناا رنجه،ساه
 .(تی اڵیهکتمه
داوهلاهریوهخواهبهبێا ،رکاهکارهلێیاهزیحاهسروشا ،کوهژن:)وهگوتاهتێاکیمانھاهیشنیوشاه.(تیختیهیسروشووهئهخشێ ،ببهپ چێایوبێ پیاوچیمککه،خوڵێاوهوهئهبتژن:)یگوتدهێمست
سروشاوییقینهێاساوهکییاهوهنگدانهێهژن،تییاڵیهکتمهوشیێه:)بێان دهکان !خوارهژنیشوتاریێه،بتیهوهئه،خوارهچونکهراسوویشپهکرابێ ،چ پیاوراسوویپهلهژن،باوهھایشوه.(وهبینێوهده

:ێا ڵدهھاروهھاه.نادرکێنێا خاتینهێنییاڵ بهناپارنکی ،دیسانیکهنهێنیوزمربڵێیهندهرچهھهژن:ڵێ دهکان .داتده ڵهقهلهسکبی تهکیبترژووایهبهکان مێندو سوزانبتیهوهئه.(تیختیه
 پێنێ ؟سهدهپیاویدارسهبهبخوازن چیماڵدا،لهژننییهوهئهناگرن،ھێندبهژنتوانایکهگێک وانهئه

داھااتوودا،لاهیوهئاهبات،وهخشاێوهببهپیاوانادارسهبهختی،ییجوانتریعهوا ردهبهکات،دهل وایسوهھهوئهژن،بێوهببێوهناکاوله،یهھهیوهئهترسییمهمیشهھهچونکهنج،گهژنی:)ڵێ دهکان 
ژناانییڵاهھهلاهخناهێهتونادیباهزمر،وتووهڵکاهھهوایاشونبباهپا یایئێرهدیکهژنانی،یهوهئهسویبهمهپتشێ ،دهجوانجکیکهژن،وایهکان له.(مێردیبهبب کێکیانیهبێ ،ھهوهئهریگهئه

کوهنییاهباریادالهژنچونکاهبێا ،پیااوچیمککاهبێا دهژنبتیاهکان ،الی.زووئارهبهوزحهبهژنوداتدهبڕیارق عهبهپیاوچونکه،ترهلێبوردهژندایڵهھهررانبهبهلهپیاواڵ بهبگرن ،دیکه
رگاهئه:)ڵێا دهوداتده ڵاهقهلاهئیساال کانیپرینسایپهلاهکێ یاهباهچیمککاهمانھهزالی،غهئیمامیل وهزانی،دهسروشویکییاسایهبهپیاو،بتژنییچییهمککهوئهکان .بخاتێگهوهق عهپیاو
 .(شکێنێ نهدڵیپێویسوهبێ ،وهحوشوریشهپشویرسهبهباژنبوو،جووتبوونلهزیحهپیاو
باهرھاهبێا ،ڵکشااوھهنیشایمهتهبااژنبتیاهوهئاه،وهبێواهدهچاڕشاووکردندالاهژن،ژیانیکرمکی،وایهپێیھیو .(وهێازننێوهدهزاوادڵیربهلهشووشهبووکه،وهمنداڵییهلهرھهکیا:)یگوتدهێمست
ییهلساهیهتاکانیێهبناه)کوێبایلاهھیگا .بێ ھهمێردداوژننێوانلهسویشگرنبهوبێ تیداژنومێردایهتاکیسایهلهنیاتهپێویسوهسێکس،ایهوبڕوایکان .تیکانیهونهخهسوارچاکیھاتنیھیوای
 .وهچێوهدهکانودایتێکهوئهگابهتوندیبهدا،(قھه
.وشا ێهناهوتێدایاهساتزیناهسێکسچونکهناکوڵێ ،وهپێکهدانوویانیوانیحهسێکسیوئینسانیوینیئهبتیه،یوانییهحهکییهکردهسێکساڵ به،ئینسانییهناسکیسوێکیھهویسویختشه:کان ک له

کانا .یهھهنائینسانییسروشوێکینێوانیان،سێکسیبتیه،وهوسێننهچهدهکورییهوگرنردههوکدییهلهسوودخرا چونکهن،کهدهکدیدایهڵگهلهڵهمامهکشوومهکوهپیاووژنچونکهوابوو،الیکان 
 .بخرن ێگهوهسهرهکهکوهنابێ ،ئامانجهئینسانیگوت،ده

رعیشاهکییهشاێوهبهتابگرن ختیپێویسوهنجگه:یگوتدهکان .زانیدهسروشوییاسایدژیبهودکردهزبازیگهھاوێهتیدژایهدات،دهێووچیورووپائهلهداھاتوودا،لهکردبێ ،پێشبینییکوهکان 
ھاتیبێواهدهونێ یاهگهدهوهخساونههچوهتواناایباهزیاانقڵیش،عاه ھاهوکاتدهالوازسوهجه ھهناگونجێ ،ئینسانداسروشویڵگهله،ونهقێکهکارنکی:نهێنیخوویوابوو،پێیوکاتدهرگیریھاوسه
 .پیربوونزوو
ینیاوهقوتاارکردنیلاهبێ ،ھاهکاارایکیشادارییهبهیواوانیدهخواساوبایرگاه.قێنێ بکاهژنادابواریلهورووپاییئهریویدابونهیویس ،نهاڵ بهژاند،ھهتییمرمڤایهمووھهدا،عریفهمهبواریلهکهکان 
ئاازادکردنیڵگاهلهکانا .داداڵداکتمهدنرینیریویدابونه ردهبهلهچتکیژندا،یکێشهلهووهدزییهپیرمزهێهشهولهختیاڵ بهکرا،دهلێیبووساڵدانسهیمهسوهولهشێ بهله کهالیتی،مڤایهمر

 .)*(ناژنانبتاڵ بهبوو،کسانیدایهوریروهدادپهڵگهلهبینی،نهواێهژنبهئازادییاڵ بهبوو،داکتیکه
 
 2932یجوونی31
 
 .بیروت2932إما عبدالفواحإما ،کانطوالمرأة،الونویرلکطباعة.أ،د)*(
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 لتکسمبورگێمزایساڵه 90مریتیرریوهبیرهیبتنهبه

 ....ککی تتنی:نووسینی
   ....ئارمانئازاد:وهیهئینگکیکیله.و

تایرهساهلهرھاه.رگێاروه(کاراوهمرتیرلمانیاوهئاهتیوڵاهدهنالیاهله3030ییژانوییاه31لاه)دای باووهنادالاهپتلهناویزامتسا لهکیبچووکبهیهشارمچکهدا،له3913یمارسی1لهلتکسمبورگرمزا
پرملیواریااا،ناویبااهشتێشااگێرپارتێکیبااهکااردناادییوهپهوداستسیالیسااوییوهبکووتنااهناولااهبااوولسااوراوھهوهیهتیالویااه
-یی لشاهبه)سایادروسا باوونیپاارتیستسیالیساویدیماوکراتیرورلهسااڵباه23ریوروبهزرابوو،دهدادامه3992ساڵیلهکه
پێشنگاولاااهنااادھاااهچهوهنسااای وپرمگرامهیپرهبارهلهتاوهرهساااهپرملیواریااااله.کارکاااردنکردباااووساااویباااهده(یی نشاااهمه

یکاروچاااڵکیتیارمربهساورابتوهێوسایاداھێشاابهلهیشتێشگێرانهوهوکااتدابکووتناهلاه.یروسیاباوویشتێشگێرانهوهبکووتنه
زارانریھاهداکاریێنکخسو وێاباه3992ساڵیاڵ پرملیواریالهبه.سوانڵدهمانپێیھهێمشنبیرانیقارهشێ لهبهردی،کهیه

دانوساێدارهکانیتووشایلهرکردهساهچوارلهوهکرده پرملیواریاباهمهێایئهرهسه.ختپیشاندانومانگرت داکردلهکرنکاریده
.کااردنتپروکێنیااانپاا دهکیزمریااشکاااریتاقااهیااهیتااریشیااانتووشاایزیناادانیبااوون،بااتماوه21وه.بڕی ھااات رسااه
ێمزاسااانه کهکێ لااهیااه.تێکشااکانکیبچااووکرزگاریااانبااوولهیااهنهابازنهتااه.کرنکاااریتاار299ھاسااکادانیزیاااترلااهروهھااه

باتھێناازمرییشااریپاتلیسدا3990سااڵیله.ێنکخراویپرملیواریااس بووبهیوهڵیداپهسا32نیمهتهلهلتکسمبورگبووکه
،زیااترهساودیوهرهدهبچێوهزانایدهیاانباشاوربهوهووهکاردهدهبیاروایانئاهرمزا ھاورنیاانیبهێکێا ،ج بهواڵتکوتاوهێمزا
تری گرن لهبووکێ یهکهبوو،ج نیشوهزویر شاریلهسویسرابتکردرییهسهودابریاریێمزابتیه.بێ دازیندانلهکنه
خونناد،ئاابووریبیرکااری،سروشوی،زانسوییوانهوزانکتبتچووونوهلهرھه.ێوسیوندیپتلهرانیکتچبهبترانه،نوهسه ئه
شتێشاگێرانیژیانیلاهێمشانبیرییوهبکووتناهونااوختییکرنکاارییوهبکووتناهناولاهباوویچااڵکاناهشاداریبهوێلاهھاروهھه

 .رانکتچکه
.ناداپتلهشتێشاگێریستسیالیساویپاارتیتیوریسایتنیریێنباهبهباوولتکسامبورگرمزادواتارسااڵێ نادچه ماهلهتارگرن 
3091سااڵیله.کرادهچا پاریسلهکهSprawa Rabotniczaحیکب،یێمژنامهکیرهسهریدهتییارمهبهبووھاروهھه

 the)پااارتیتیوریساایونیریێابااهبهرھااهرمزا.کاارازیااادبااتلیووانیاشاایکااورتکییااهماوهدوایناادا پتلهشانشااینیدیمااوکراتیستسیالیسااویپارتیبااهبااووگااتردرا،ناااویپرملیواریاااپااارتیدا

SDKPL)ژیانیکتتاییکوتاوهوهمایه. 
پاارتێکینااوسانیکهناسراوتری لگهلهکیهپێشبرک ناوچێوهدهدا،ساڵی22نیمهتهبینیلهداژنێ دهلێره.رناسیونالیستسیالیس نوهیئهکتنگرهریحیکببوولهدانوننه3901ساڵیئتگێسویلهێمزا
ھاروهھاهونادهپتلهکانیزمووناهئهلهگرددهێنکیانییوهتهنێونهستسیالیکمیکتنیرانیێابهوھارهھه،بوونداپتلهختییربهسهیانکیرهسهبیروباوریکه.نداپتلهستسیالسویپارتیناویبهندا،پتلهتری

.یهلهساهمه ئاهرساهکردمتهیاانسیاسایرکیکیتاهوداوهپا یاانگرنگاینگکسایشئهسماارکھاروهھاه:باووپشا لهدرناایریوێکیناهوقاای کیرابردوویهنداپتلهنیشومانییوهبکووتنهلهکردنپشویوانی
کرنکاارانگاترینییوهنگاربووناهرهبهسروشاوی،کییهشاێوهبهوێمشانیبهنیشاومانیوتایێهکردنایتاوانباارنادا،پتلهستسیالیسویپارتیرسهکردهدهھێرشیترسانهچاونهلتکسمبورگێمزا مانهئهرایرهسه
 .ندپتلهختییربهسهدروشمییوانهپێچهکتناڵتیسهدهلهجیاوازڵونسوێکیھهرگرتنیوهووهسوانهوهرووورهبهھاروهھه:تیچینایهباتیخهێنگایله
لمانیائاهلهدا3909سااڵیله.جهیانکرنکارانییوهبکووتنهرینوهسهناوچوونهبتبوونیس یوهپهلهبکاتسویربهبهانیتوینه کهھیچوکردیشهگهتیاوبازددانکییهشێوهبهیکهیهێووناکبیریێمزا

 .پێکبهێنێ ختیوتیێهێنبازوتوانی
باووختربهساهمیشهھهوئه(.Neue Zeit)،داکاتهوئهکهمارکسیسویتیوریگتڤاریگرنگوری لهکیرهسهریتیدهیارمهلهکێ یهبهبووکیهماوهدوایوکرد،نووسی بهسویدهرانهدهکتڵنهشێوازنکیبهێمزا
 .ژمێردرادهمارکسیک باوکیبهکهر،رنووسهسهکاوتسکیکارلکووهسێکیکهرزیبهپایهوزنیمهررامبهبهلهتاھهدا،کانیخنهێهوبڕیارله
 .لماندنسهپ ووهلێکتلینهب بهگتریدهنهختیریبیروباوهجاریشکیهبترمزاڵێ ده(کاوتسکیکارل)وئهکووهرھه
سا دهشاداوهئهلگاهله-باووررنووساهسهداکااتنادێھهله–ستسیالیسوییێمژنامهندی چهلهبوووا ردهبهریتیدهیارمهھاروهھه.لمانیائهلهکرنکارانیوهبکووتنهرونیدهودڵناوچووهلتکسمبورگێمزا

باوون،نساهێهیراناهداھێنهکااریکاانیووتارهوکانقساهراپای،ساه.باووپێایپێویساویکهوهبکووتنهیباساانه ئاهواویتاهرساهلهباوووا ردهباهریکهقساهوکرددهریماوهجهیوهکتبوونهندی چهنیشانی
 .رابردوولهببووترریراوانبهزنورومهیوهبیرکردنهئاستی،رانیخوننهلگهلهبووکراوهوا ردهبهوئه.ستزلهبوودووروئهکانیکاره
ولاهوا ردهباهیشاهگهبهباووحاالخات لمانیائه.پیشووھێکیبوونیزیاترلگهلهێر،شتێشگتریانویئهوێیفترمیس کیانیهکی،رهسهوتیێهدوورسهبتببوو دابهلمانیائهلهکهوهبکووتنهداکاتهوله

یانشاهگهتارھێکباهکانیاهزیهورهھاهڵهکتمهوکانیاهکرنکارییاهکێوییاه:بێا یششاێنهبهرگاهئهساوان،وهبا ووامیردهباهبهوترکهسهژیانیانیپێوانهکرنکاراندا3911ساڵیلهبووزمهئهلهیکاته
 .کردده

یانکاهیهتیئازایاهوشاتێ لهوهوتنهدوورکهدیماوکراتی،ستسیالیساویپارتیمانواریرلهپهرانینوینهبوونیزیادلگهلهوهکهیهبه،وانهبکووتنه ئهتییهبیروکراتیو،یهوتووییدواکه ئهکردنیتیدژایه
 نگکسئهشاگردنکیکووهبوو،برنشوای ئیدواردوتهێه ئهکیرهسهریکهقسه.ییبنچینهبیروراییکووهێیفترمیک ورهبهبرمنرهبهرهبهداوهوهئهبتجاێیانوکردووهیانیانبهئێسوارھهکهیسانهکهوبهدا
 



 13:   ژماره                                                                                                                        
   Page : 14    October : 2012 /یکوردی2132ریڵوهزهخه14:یرهالپه                                                                                    

 
 
تیاووقساه.مارکسایک ریبیروبااوهرساهکردهدهھێرشایئاشاکرابهزیااتروزیااترستسایالیک ،یکێشاهرساهلهDie Neue Zeitیێمژنامهلهنووسیوتاریکیهزنجیرهدا3909-3902اڵنیسانێوانلهباسی
ھێرشایدایکاهنامیکهلهوئاه.جاوانزمروتاناهبکیمهکییهشاێوهبه.مارکسایک لهرگریکردنباهلهاڵ وهھاتاهرکسهیهانیا،لمئهکرنکارانییوهبکووتنهناوھاتبووهتازهلتکسمبورگرمزا.پێکردسویدهریراوانبه

 (.تیاڵیهکتمهشتێشییاخودتیاڵیهکتمهێیفترمی)ناویبهێیفترمیک تانیرهسهیوهباڵوبوونهرسهکرده
وکاردرساهلهیوهلێکتلنیاهوهنکیکهلهوچووزمووناهئه ئاهدوایباهلتکسامبورگێمزا.داریرمایهساهپاارتیلگاهلهیمانیھاوپاهنااوچووه(Millerand)نادمیکیرهنسیرهیهیستسیالیسو،وهئهدوایزوورھه
ریوانیا،باهلهماکدمنالادشکساویدوای.تحکوماهلگاهلهیمانێویھاوپاهیلهساهمهونساارهیهکرنکاارانییوهبکووتناهباهندیوهپهلهگشویبهیهکێشه بهبووھهندییوهپهکهداگرن وتارنکیزنجیرهندچهله
ێمزایرسااانهدهونجامگیریئااه ئهێمشاانهوهئهواڵتاادا،مانهھاالهکانیمانااهھاوپهتیحکومااهو دووهجهیااانینگیجااهدوای.دا3019سااالیلهنسااارهیهلهلیگااهیرهبااهھاروهھااهلمانیا،ئااهریویمااهکتماریلااه

 .نهاتهبهبوونهمێاوویکییهگرن نیاتهھێناسویدهبهلتکسمبورگ
نادییوهپهرساهلهھاروهھاهحیاکب،یرهیکاهپهباوونیدروسا وتیوایاهتهنهیلهساهمهرساهلهبووھهیانجیاوازیکهسانهکهوئهلگهلهلینی ،لگهلهدیالتگوتهکهلتکسمبورگێمزادا3091-3091ساڵیله

 .ریماوهجهچااڵکیوحیکبنێوان
 .وهمایهزیندانلهمان کیهاڵ به،وهبرایهبتزیندانیمان س بریاری"ریسهقهپاراسونی"3091ساڵیدوای
یشاهگهختربهساهباسه ئاهدیارهکاووهرھاهوا ،ردهباهشتێشایبیریبهدایشهگهندا،پتلهپارتیرسهلهنووسیینامیککهوتاروکیهزنجیرهێمزاێوسیا،میکهیهیشتێشرپابوونیبهلگهلهدا،3091ساڵیله

واباووبروایااننێوانیاان،قاولیجیااوازیرایرهساهن،الیاهدوورھاهیی نشاهمهویی لشاهبهشاداوهئهلگاهله.داکاتهولهبووپ ریانباوهتر مارکسیسویندچهاڵ بهپارڤسوترمتسکینالیهلهپێدرا
شکساوێکییاخودکرنکاراناهاڵتیساهدهیاانداکتتاییلاهورانادووهتێپهباترژوازیدیموکرسیقتناغیدونیایشهگهکرددهیوهئهباسیوقسهێمزا.یهدیموکراتیشتێشیقتناغیلهێوسیایکاتهوئهشتێشیکه
 ".جوتیارانلگهلهپرملیواریایشتێشگێرانهتییهدیکواتتری"بوووهئهوئهدرووشمی.واوهته
باا ندوروساویتهزعایوهداکاتاهوله وهئهرایرهسه".کردارتاوهرهسهله"بوو،وهئهوئهژیانیدوروشمی.لتکسمبورگرمزابتبوونه بهشتێ رسهلهکردنقسهونووسی وندنشهئهنهاتهشداوهئهلگهله
رساویشپهکتنهکاتێکادالهوێاراباووناڵ باهباوون،داچااڵکیلاهھێشاواریشماوهجاهباوو،داختییلووتکهلهشتێ یکاتهوله.ێوسیاندایپتلهبترایکرددا3091ریدیسێمبهلهتیرسهنکیکوری لهبوو،نه
یێمژناماهاڵ باهکرا،غاهدهقهلا کانیانێمژناماهکرنکاارانکانکارگاهلهدا،دهنجا ئاهکانیانوهکتبوونهوهختیانهرینگهسهلهھێشاکرنکاراناڵ بهکران،غهدهقهکانوهکتبونهواویته.بووداوپێشچوونرهبهله

رساهله.کرائازاددواتریشوکاڵیهقهلهئینجاوزیندانجار کهیه.مان چواریماوهبتکراسوگیردهێمزادا3092مارسیی4له.کرادهچا نهێنیشبهچیرگهئهچوو،ردهدهێمژانهرگلتکسمبورمزاپارتی
 .کردانیسنووردا واڵته لهبوو،لمانیئهھاواڵتیوختشینهوندورسویتهساسیئه

کرنکاارانیییبنچیناهتاوخمێکیپێکهینانییاهئاابووری-سیاساییهریماوهجهختپیشااندانه ئاه:زووتارسااڵێ نادچهیش تێگهلتکسمبورگێمزایندنشهئهبهداخوننیوگتش 3091,ساڵیلهێوسیاشتێشی
 .نوێمێاوویزموونیئهیبناغهرسهلهوهئهیندنشهئهیوهیراوانکردنهئێسوا.رابردووداکانیشتێشهواویتهلهالیسویستسییوهجیاکردنهاڵت،سهدهپێناویلهباتکردنخهلهشتێشگێره

 .لمانیائهلهیانجاره ئهزیندان،چووهترمانگیدوو"توندوتیایبتھاندان"بهکردنتاوانبارری،ماوهجهیوهکتبوونهنجامگیریئهرسهلهکردنقسه
یشتێشاگێرانهڵونساویھهوکانیاهپێشابینیرساهلهکارد،یقساهپتلتنیااوێوسایاپارتیناویبهوئه.شووتگرادلهستسیالیس رناسونالنوهئهیکتنگرهلهکردشداریبهدا3091ساڵیلهلتکسمبورگێمزا
 .ئیمپریالیسوینگیجهررامبهبهلهگتێنه
رمزا3091سااڵیلهداوهئاهپێشلاه.باوویاانتیوریێاسوی دهکاوتسکیکهدا،SPDوینێوانڕهتیرکردایهسهولتکسمبورگێمزانێوانلهداێوویریراوانبهیکیوهجیابوونهدا3039-3091یسااڵننێوانله

.بوونوو ساازھاهبڕیاردانێکیچاارهپێویساویباهرجێ کهلوماهھهربهرامباهیانبهوهراناهھاگهروهداباتمارکسایک ،ھاهڵادهھهیبانگیاانوهتیپارت،جیاوازلهرکردایهرسهسهربڕیلهترسیدهلتکسمبورگمه
سا بهباوونووهجیابووناهSPDئێسواداله.کرنکارانیشونیگهتاڵسهدهبهێنگایشێوازییلهسهمهرسهلهتێکچووکاوتسکیکارلولتکسمبورگێمزانێوانندییوهپهواویتهبه،3039ھاتنیێووداویساڵی

اوننانازنااویلتکسامبورگێمزاکاه)کاوتسکیتیرکردایهسهبهمارکسیسوی،وینێوانڕهڵێ دهختیانبهیوانهئه:کرددهیانئیمپریالیسویتیسیاسهبالیتیرایهنوننهکهکانێیفترمیسوه:جیاوازباڵیووتێه
 .بووکیرهسهێیبکوننهلتکسمبورگێمزاکهشتێشگێرباڵی:نکهدهباتخهمانواریرلهپهێنبازیورهبهزیاتروزیاتروێکهردهدهاڵ به،رادیکالهپ ختیانھێشواقسهبه(لێنابووی"لکاوزهیرکردهسه"
گوماان،وشا ب باهکه.ئیمپریالیساویئاابوورییوهلێکتلیناهلهکاردنشاداریبه:رمایهساهبوونیکاهڵهکهیاناد،گهچا باهختییکهیهتیوریتووکهرپهگرنگوری لهکێ یهلتکسمبورگێمزادا3031ساڵیله
 ئااه،ختیهربهسااهێمشاانبیریییااهوهلێکدانهتیاتااری ،شااێوازهکوااری زیره،عریفااهمهلهپڕهکه.وهرمایهسااهمانیردهسااهلهمارکسیسااویئااابوورییقوتابخانااهلهییبنچینااهکانییااهشااداریبهگرنگوری لااهکیکهیه
:سیاساایوتیااوریبتلااهگرنگهزمریکااهوهلێکتلینهلهکیرهسااهیکێشااه.تاارکانیمارکسیسااوهمهرھهبهمووھااهچاولهرمایهسااهلهرتووکهپهنکیکوااری ڵاا دهمااارکسیژیاننامااهرینووسااهمیهرین کااه،رتووکااهپه
 .مهسیسوه ئهبوونیجێگیروداریرمایهسهشێواندنیوکانناوختییهیهجیاوازیرسهلهکانوتووهدواکهناوچهلهکاتدهتازهداریرمایهسهیراوانکردنیریکاریگهشوێ چتیتایبهبه
روانیچااوهوانئاهرگاهئه"وهتکاردهرهیتاناهتتمه ئاهکاردویقساهیهتوھمه ئاهپالیداناهساسایئهرساهله.نێاکهداوهربازانیسهھانییوهئهرسهلهکراسوگیردهلتکسمبورگێمزا،3031ریییێبریوه29له
رنکینونناهلهراوهلگهھهوئاهدادگادالاه.ی ناکاهکاره ئاه."رتێکداشاهیادوقهھایچژنرلاهخێرناه"ڵێای ،دهپێیاانوساائهتار،کانییاهبیاانییااخودکانیاهنسیرهیهبکوژی ختمانبراکانییهئێمهلهیانوهئه

دادگاا.ئیمپریاالیک نشاوکردنیرزهسهیشتێشاگێرانههستسیالسووروژانه لاهباووکێ یاهکهکرنکاار،چینایون جاهمکیواریک ،ردنریسهژنرلهوهباڵوکرایهوئهکانیقسهدواترگشوی،رینوننهبتوهگومانکێکراوه
سااویدهدووبارهریماوهجااهیوهکتبوونااهبااتچااوووختراسااوهورهکسااهیهھێشاا ،ج بااهدادگااایژوورییکاتااهوئااه.کرانااهج جێبااهرکسااهیهیکااهکردنهزیناادانیاڵ بااهریدا،سااهبهدازیناادانیساااڵێ بڕیاااری
 .ن جهدژیلهکانییهشتێشگێریندهگهپروپابهکردوه
پارتیرباهمانیساهرلاهداگروپایپه3031یئتگێساویسااڵی1لاه.نیشاویمانیێنباازیورهبهرخانرچهوهستسیالیس پارتیکانیرکردهسهواویتهوهکردهبهپێکرد،سویده کهیهجیهانینگیجهیکاته ئه

وانئاهداواکااریدواتارھاروهھاه.دادژیانلاهنگیااندهریااننونناه31نهارتاهنونناه333لاه.ریساهتیقهحکوماهن بڕواباوونبهجاهتبهنا بادهوبڕیاارییااندادهوهلمانیاکتبوونهدیموکراتیئه-ستسیال
ی2لاهتار،ماانگینادچهدوای.کانیاننگرهالیاهکردنایپالپشاویبهدایااننگیدهن دهکیهبهدیموکرات–ستسیالگروپیواویتهوهئتگێسوهی4له.کردیانپارتیدیسپکینیپێشنیازیوانئه،وهتکرایهره

 .نگرانیانیهالون جهدژیلهدانگیدهبوو کهتاقهوئه.یهویادانیب  بهدانگیدهکهیهحیکبیدیسپکینه بهکردیگاڵوهلیبخێن کارلوهرهدیسێمبه
کاندیموکراتاهستسایالئتگێسا ی4لاهێمژدا،مانھاهله.دارناهبهیوورهووهوتاهکهنهدوورشاداوهئهلگاهلهلتکسامبورگ،ێمزالاهدراباووتوندگورزنکیکردریدهحیکبتیرکردایهسهیقانهدڵرهبڕیاره ئه

 لبخێن ،کارلولتکسمبورگێمزانالیهلهێنکخرابوونگروپه ئه.ێشهدژیلهنگێ بجهدابڕیاریانویکهخانهبالهلهوهکتبوونهکانستسیالیسوهلهبچووکێکیگروپری،یسهقهتیحکومهئااڵیژنرچوونه
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شتێشاگێران،ێنکخساونیوھانادانکااریتیرایهێابهبهدایدرناهوهزیندانهلهکاتیزمربهسالچوارینکیکهلتکسمبورگێمزا.کانسپارتاکیسوهکێوییهبهبوونداکتتاییلهزیکوی ،کالراومیهرین یرانک
 .ییوهتهنێونهستسیالیکمیرزیبهئااڵیێنبازیبهداندرناه و
باوووا ردهباهنگیریالیاهویکاهیهنادیپتلهپارتهباتباووزنماهکیرمایهساهکهی بکاهبوولقهوهئهپێویساوهاڵ باهنادا،پتلهکرنکاارانییوهکووتناهبلهلتکسمبورگێمزادابرانیھتیبووهن جهڵگیرسانیھه

  .رناسیونالینوهئهستسیالیکمییندنشهئهربڕینیدهله
تیسیاسااهبااهتبارهسااهدیھێنایااهلتکساامبورگیێمزاکانینیهپێشاابیدروسااویوراساا 3031ساااڵیرییێبریااوهێوساایایشتێشاای

چاودنریوهزینداناهلهێمزا.کانئیمپریالیساوهتهوڵهدهکردنایرنگوونساهپێناویلاهباتخهون جهدژیڵسوکاریرھهبهشتێشگێری
وتنیرکهساهواباووریباوهوهدلنیاییبهوئه.دواێمژبتکانونهزموئهرسهلهبوووهلێکتلینهریکیخهوهنکیکهلهوکرد،دهکانیێووداوه
 کتتاییرییێبریوه

دوایلااهیا پااهوهزیندانهلهێمزا.بکاااترمسااتگهئاشااویتااوان دهکرنکاااراناڵتیسااهدهنهاتااه،تایهرهسااهڵکوبااه،یااهناایباتخااه
ودارانرمایهسااهیهشێوه بااهوهێوساایا،لهوهنهبکه براکانوااانالساااییلمانیائااهربازانیسااهوکرنکااارانبااتوهکردهباڵودهیامیپااه

ژنرلهمردنتاختتانێشونیخون لهندهنهێنگهداکاتمانھهلهبپارنکن،ێوسیاشتێشیداکاتێ لهن،کهرنگوونسهمشوختران
 .داریرمایهسهریکمیربهبهاڵتیسهده
.قتناغیادارزتری باهلهکاردساندیپهوکارد،لا پێشاوازیرمیگهبهلتکسمبورگێمزارپابوو،بهرئتکوتبهشتێشییکاته ئه
ییاناهگاوزاریتخکماهکارهوئاهمووھاهلێگارت ،خناهێهبیباهبکااتبوولقهشوێ مووھهبوونهوهبهریباوهوئهکاتدامانھهله
کاتناهرزگاارخاتیروسایاشتێشایرگاهئهکارددهیوهئاهپێشبینیێمشنیبهوئه.کرنکارییوهبکووتنهبتردکیاندهکانییهلشهبه
ھاروهھاهت،ساتڤیهکێوییهلهندنسهشهگهبتزووهھێشواکه.کردنشهگهلهکردووهئیفکیجیکه،ھاتووهپێشبتییشێونندراوانهوله
 .دیموکراسییلهسهمهرسهلهتیتایبهبهکرد،کانیێونندراوهشخالهنیشانیس دهوئه
رمشایمووھێاکوتوانااوپهھاهێمزابه.زینادانئاازادکاردلمانیاێمزالتکسامبورگیلهداشتێشایئاه3039ساڵیێینتڤێمبهی8له
کانیستسایالدیماوکراتورکردهکباوون،بااڵیێاساویساهھێکانباهرساوهپهکتنهھێکهوهداخهاڵ بهباه.شتێ کاردشداریلهبهوهیه
ی31لاه:زارانکرنکاارکاوژرانھاه.رکوتکردنیچینایکرنکاارانیشتێشاگێرکیانگرتبتساهریهیسهکانیسوپایکتنیقهرالهنهجه
.لتکسامبورگێمزاریساهلکهکهبهکێشااییکاهکهچهقتناداخیبهربازن سهێمژدامانھهله:کوژرالیبخین داکارل3030رینیوهجه

نایتارشاوێکیڵێا ،دهمیهرینا کاووه.نگکسئاهماارکسدوایباووندبیرمهتری ووردبی که.داس دهلهختیریێابهتری ناوبان بهجیهانلهکرنکارانیوهبکووتنهلتکسمبورگێمزادانیس دهلهگیانبه
 .داتیمرمڤایهێزگاریپێناویلهخشیبهشوێکیمووھهێمزازیاتر،مردنلهودا،ئهژیانیله،یه
 -:وهرگێرهوهنالیهلهکورترنجێکیسهندچه
 .ئارمانئازاد:وهیهئینگکیکیلهشهبه ئهرانیرگێوه.مارکسبووکیکوێبخانهکانیباڵوکراوهله(ککی تتنی:)نووسینیلتکسمبورگ،ێمزاناویبهرتووکێ پهلهبچووکهشێکیبهیهنووسراوه ئه•
.وهکرنوهباڵودهوکراوهرجوومهتهلتکسمبورگ،ێمزاکردنیتیرمر2999ییژانوییه31-3030ییژانوییه31)یساڵه90ریوهبیرهیبتنهبهوتاره ئه•
کاننگهریدهماڵپه:رچاوهسه
 

================================================================================================      
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 احمدیمحمدعبد
 
 عەبدوڵاڵپوورچیا:و

 
 

 سەرەتا
پاراساونیساازی،پیشاەپێشاکەوتنەکانیساەرەێایئێساوادا،ساەردەمیلەکەبەرانەپەنامایینێودەوڵەتی،یاسایلەپربایەخەکانوگرین بابەتەلەیەکێ 
زمرتارالواز،ودەساەاڵتبا کەساانینیسابەتبەبەتاایبەتمارم ،مایەکاانیبتساەردەساودرنایوزوڵ الوازەویەکورەوەنیسبەتبەمرمییەکانمایەوئاکار
زمربەیلەگەڵپەناابەرانمااییروەوەلە .دیاکەواڵتێکایباتواڵتێا تاکەکانیلەژمارەیەککتێەویوت ھەاڵھتیدەبێوەکاتھەندێکەشێوەیەکبەبووە،
 .کراونپەسەندیەداپێوەندیلەوبەڵێنامەگەڵێ داجیهانیەکانیشکتنفرانسەلەوبا بەرھاتتتەنێودەوڵەتییاسایلەتر،یەکانییاساییباسە
وبااا بەردەخاااتەپەناااخوازانئەرکەکااانیومایەکااانپەنااابەران،مایەکااانیبەدارپێوەناادینێودەوڵەتیەکااانیبەڵگەنااامەبەدانگرینگاایبەنوسااینەئە 

پێویسا باابەتێکیپەناابەرانەوە،الیەنلەمایەکاانناساینیوناساراندەبێا ،بەرباڵوتاربەرمژرمژپەناابەرپرسایکەرووەوەلەو.ھەڵسەنگاندنوتاوتوێ
کردنایبەنەکااتااکوودەکااتئاشانایاسااییەکانیانئەرکەبەئەوانایشھەروەھااومایەکانیانلەپەنابەرانئاگایانەیبەرگریەکیھتیدەبێوەپەنابەر،مایەکانیلەرناەییبوونێکیئاگادار.ئەژماردنوە

 .خانەخوێواڵتینارەزامەندیھتیببێوەکار،ھەندن 
وتاارە،ئە .دمزیاوەتەوەباترنگاچارەیەکیاانخاتی،ککوورەکانیباوەروبەپێیکتمەڵگایەکھەردا،سەردەمێ دەورەوھەرلەوھەبوەبوونیدامرمییکتمەڵگاینێولەتنەوەکلەھەرپەنابەریەتیکێشەی
.دەداتپ درناەباسەکەسەرەکیبەشیدواییودەکاتاوت نێودەوڵەتییاسایلەپەنابەرچەمکیسەرەتا

 
 ناسەی پەنابەر لە سەرچاوە نێو دەوڵەتیەکانداپێ

 
یاانرەگەزبەپێوەنادیانکەھتیاانەیبەوکەلەوەیپەساەندکراوەوە،ترساێکیھاتیبەکەکەساێکەپەناابەر:"دەڵا وباا بەرھێنااوەتەپەنابەرلەگشویپێناسەیەکیژنێ 3013ساڵیکتنوانسیتنی

بەساەرژیاان(خاتییەرمایواڵتای)ئاسااییباوونینیشاوەج شاوننیواڵتایدەرەوەیلەبدرن ،ئازارسیاسیبتچوونیبیروھەبوونییانکتمەاڵیەتیگرووپیندن ھەلەئەندامیەتییاننەتەوەیانئایی 
گەڵێا رووداووەھاادوایلەنایە،(شاوننێ ھایچھاواڵتیکەسەئەوکەەئەوەیمەبە لێرەدا)ناسنامەیکەداکاتێ لەیانواڵتە،ئەوھاواڵتیبەببێ ترسەوە،ئەوھتیبەیانوناتوانێ ،ودەبات

 ٤."واڵتەئەوبگەرنوەوەنایهەوێکراپ ئاماژەیکەترسەیئەوبەھتییانناتوان دەژی ،ختیسەرەکیژیانیشوننیواڵتیدەرەوەیلە
 :پێناسەیەئە پێیبە
 .دەباتدیکەواڵتێکیبتپەنائازادیەکانی،ومالگیان،پاراسونیھەروەھاوراوەدوونانلەتر ھتیبەکەوەرگرواڵتیلەبێگانەیەکەوە،نێودەوڵەتیەکانەسەرچاوەروانگەیلەپەنابەر(ئا
بەساەبارەتالیەنەکاانھەماوولێکادانەوەیبەواڵتەئەوووەرگارەواڵتایبەدەسا ئەو کردنایپەسەندوزانی کەاە"ئازاروراوەدوونانلەپەسەندکراوترسی"پەنابەریھتکاریلەسەرەکیرەگەزی(ب

.ناکاتپەسەندیانیاندەکاپەسەندھتکارانەئە یانپەنابەریەتی،داخوازی
 

 بنەرەتی مافی پەنابەری لە بەڵگەنامە نێودەوڵەتیەکان دا
 

کەدەوڵەتەیئەونیسابەتبەولێاوەردەگرنکەڵکایتاایبەتھەلاومەرجیلەکەماایێکەتاکەکاان،باتپەنابەریئاختکەدادن مێشکمانبەپرسیارەئە وەرگرت ،پەنابەروپەنابەریپرسیبەسەبارەت
 لێدەکرن ؟چاوئەرکێ وەکلێکراوەپەنابەریداوای
ئەووبەرندیاکەواڵتاانیباتپەنااکەھەیەئەوەیاانمااییدان،تر ومەترسیدە بەرلەکەتایبەتبارودمخیلەتاکەکانکەبڵێ دەتوانی نێودەوڵەتیەکانباوەرپێکراوەسەرچاوەکتیلێکدانەوەیلە

 .وەرگرنکەسانەئەوکەلەسەریانەب ،نێودەوڵەتیرنکخراویئەندامیئەگەردەکات،ل پەنابەریداوایکەسەکەکەواڵتانەی
 :نایاساییلەواڵتانیدیکەدەژی ،ئەمردەکاتژنێ سەبارەتبەپەنابەرانێ کەبەشێوەی3913کتنوانسیتنی13بەندی*

ژیانوئازادیەکانیانلەبەردە ھەێشاەداباوەوبەبا ئیاکنھااتوونەتەئەوواڵتەویاانلەوێدەژیا ،((لێیدەژیا))،ئەوپەنابەرانەیکەراسوەوختلەشوننێ کە١واڵتانیئەندامیئە پەیماننامە-3
دەسااوبەج ساەردانیالیەنایپێوەندیاادارباکەنوھتکاارنکیوابااتھاات یاانبااوونی((ئەوان))یاسااھااتوونەتەواڵتاایئەوانیاانلەوێدەژیا ،سااکاناادەن،بەمەرجێا لەبەرئەوەیکەبەپاێچەوانەی

 .نایاساییانبخەنەرووکەئەوواڵتانەرازیبکەن

رەپەناابەرانەھایچسانوورن جیاالەوانەیکەپێویسا با ،داناان وئەوسانوورانەتەنیااتااکووکاتێا دەبا کەباارودمخیوەھااواڵتانیئەندامیئە پەیماننامەیەساەبارەتبەھااتووچتیئەوجات-2
 ٣.پەنابەرانێ لەواڵتیوەرگریبەنابەردیارینەکرابێ یانئیکنیچوونەناوواڵتێکیدیکەیانبەدەس نەھێناوە

 :ھاتووەپەنابەرانداگەراندنەوەییاندەرکردننەھێشونیبەسەبارەتداکتنوانسیتنداھەمانی11لەبەندی*
 



 13:   ژماره                                                                                                                        
   Page : 17    October : 2012 /یکوردی2132ریڵوهزهخه17:یرهالپه                                                                                    

 

ئەنادا نەتەوە،ئاایی ،ەز،رەگبەدارپەیوەنادیھتکااریبەھەیەئەگەریکەشاوننێ باتناخااتەوەدووریااننااگەێنننەوەپەنابەرنا شاێوەیەکھایچبەپەیماننامەکەئەندامیدەوڵەتانیلەیەکھیچ"

 ١."دابێ ھەرەشەلەبەردە ئەوئازادییانوژیانسیاسی،بیروباوەێیھەبوونییانتایبەت،کتمەالیەتیکتمەڵەیەکییانگروو لەبوون
 بەپرسیارن وەھاواڵمیدەکاتژیانمایینمونەبتمرم ،سەرەتاییەکانیمایەوانکەسیەکتاکەئازادیەبەئاماژەکەکتنوانسیتنەئە پێشەکیھەروەھاوبەنانەئە کتیسەرلەکردنھەڵوەسوەبە

ەخاراوەتئەرکاێکەدیاکەوە،الیەکایلەودانتار ومەترسایبەردە لەکەکەساانێ باتپەناابەریەتیەمااییگرتنایبەرچاولەکتنوانستنەئە بەسەرزاڵگیانیکەئەوەئەویشودەبێوەوەروونباشی
 .کەسانەئە وەرگرتنیبەپەیماننامەکەئەندامیواڵتانیئەسوتی

 :کەبەوەیئاماژەدەکادا31بەندیلەمرم ماییجیهانیجارنامەی*
 ٤."بباتدیکەواڵتانیبتپەناوبکاتپەنابەریداوایوئازار،ئەشکەنجەراوەدوونان،بەرامبەرلەھەیەئەوەیماییکەسێ ھەر"

ماافدڵنیااییوباایە لەمەجیااپەنابەریەتیە،داوایکردنیپەسەندکراوەل پەنابەریەتیداوایکەواڵتەیئەوئەرکیپەناخوازی،ماییپێویسوی.پەنابەریەتیماییبەکراوەئاماژەیەداجارنامەلە 
 .ھەڵدەوەشێوەوەسوودەوب پەنابەربت

ھەیەواڵتایدەرەوەییانناوختلەبووننیشوەج بتشون ھەڵبااردنیگواسونەوەوماییشەریعەتپێیبەمرمڤێ ھەر:"کەدەکاتئاماژەێوونیەبیش(میسر)ئیسالمیمرمڤیماییجارنامەیی32بەندی
کەمەرجەبە .بادرن پا پاناابەریەریکەئەوەیتااکووکاات،ھەڵبدەگەڵایکەلەساەریەتیداونپەناایکەواڵتەیئەوو.بەرندیاکەواڵتێکایباتپەنادەتوان دابووندازمروزوڵ لەژنرکاتیلەو

٦'.نەبێ شەرعبتچوونیپێیبەتاوانبتبردندەس ھتیبەپەنابەریەتیەکەیھتکاری
 

 النی کەمی مافەکانی پەنابەران لە بەڵگەنامە نێودەوڵەتیەکان دا
 
Aمرم ماییجیهانیجارنامەیا
 

یاانواڵتبەئەوانالگاریوھاتگریلەبەرچااوگرتنیبەبا جیهان،مرمڤەکانیھەمووبتلەختدەگرێمایێ کتمەڵەبەاڵ نەنووسراوە،پەنابەرانلەپشویوانیمەبەسویەبتەنیاجارنامەیە،ئە ئەگەرچی
وتاکەکاانگشا تااکوودەزانێا نەتەوەکاانیھەماوووخەڵا تەواویھاوبەشایوویئاارەزوئاواتبەمرم مایەکانیجیهانیجارنامەیگشوی،کتمەڵەی...:"ھاتووەداپێشەکیەکەیلە.تایبەتئایینێکی
بەھەنگاااورنوشااوننێکیوبێاا یااراوانوبکاااتگەشااەئازادیااانەومااافلە رنکگاارت یێرکااردن،پەروەردەوریگااایلەکەباادەنھەوڵوجارنااامەیەئە باادەنەسااەرنجبەردەوا کتمەڵگااابنەماکااانیھەمااوو
 ٧"بکرن دابی ئەواندان،سنووریلەکەواڵتانێ خەڵکیناولەچوئەندا واڵتانیناوختیلەچسەرەکیان،وراسوی بەێنوەبردنیوناسی نێودەوڵەتی،ونەتەوەییھەنگاو،

 :لەبریوی کراوەپ ئاماژەیاندامرم مایەکانیجاێنامەیلەپەنابەرانبەسەبارەتمایانەیئە سەرەکیورینی
 (2بەندی)کەڵ وەرگرت لەتەواویمافوئازادیەکان-3

 (1بەندی)ماییژیانوئاسایشیکەسەکی-2

 (1بەند)نەھێشونیھەرجترەئەشکەنجەوھەڵسووکەوتیدژبەبنەمامرمییەکان-1

 (1بەند)یەکسانیھەمووتاکەکانیمرم لەھەمبەریاسادا-1

 (31بەند)بااردنیشوننینیشوەج بوونماییھاتووچتوئازادیھەڵ-1

 (21بەند)ھەبوونیماییکاروپیشە-2

 (22بەند)ماییدەس راگەیشو بەپەروەردەویێرکردنتاکووقتناغیبەرزیپەروەردەویێرکردن-1

 
B)ز3012زژنێ ،پرمتتکتلی3013کتنوانستنی
 

 :ەرچاوەیماییپەنابەرانەلەرنسانێودەواڵتەکاناگرینگوری بەڵێنەکانیئە کتنوانسیتنەبریوی لەژنێ یەکێ لەسەرەکیتری س3013کتنوانستنی

 1بەندی".دەگرننلەبەرچاودەوڵەتانیئەندامیپەیماننامەکە،ئە کتنوانسیتنەبەب ھەاڵواردنلەروویرەگەز،ئایی یاننیشومانیسەرەکی،سەبارەتبەپەنابەرا:"نەبوونیھەاڵواردن-3

النایکە ،بەێادەیھەڵساوکەوتێ کەبەنیسابەتدەوڵەتانیئەندا بەنیسبەتئازادیپەنابەرلەبەرنوەبردنایرنوشاێنیئاایینیوپەروەردەکردنایئاایینیمناداڵەکانیخاتی،ھەڵساوکەوتێ :"دی -2
 ١بەندی.ھاواڵتیانیختیھەیەتی،لەخاکیئەوواڵتەلەبەرچاودەگرن

کەیادانیشاوەجێ سەبارەتبەدابی کردنیکاروکارکردنلەگەڵھەقدەس ،ھەرواڵتێکیئەندا بەنیسابەتپەنابەرانێا کەبەشاێوەیەکیرنا وپێا لەواڵتە:"دابی کردنیکارلەگەڵھەقدەس -1
 ساەبارەتبەرەخسااندنیھەلایکاار30و39بەندی)1بەند."چاودەگرێ،بەنیسبەتئەوانیشج بەجێیبکاتھەڵسوکەوتێکیبا کەلەوەھابوارن دابەنیسبەتھاواڵتیانیواڵتیبێگانەلەبەر

 .لەبواریپیشەسازی،بازرگانی،وەرزنریوھەرجترەچاالکیەکیئازادیزانسویێادەسپێرێ

نیختراکوجکوبەرگھەب ودابە کردنیبەرھەمەدەگمەنەکانلەناوخەڵ دابەشێوەیبە بێوەکاایەوە،بەلەکاتێ داکەسیسوەمیدابە کرد':سیسوەمیدابە کردنیختراکوجکوبەرگ-1
 29بەندی".نیسبەتپەنابەرانیشھەروەکھاواڵتیانیرەسەنیئەوواڵتەھەڵسوکەوتدەکرن 

ەدەدەنبەوپەنابەرانەیکەبەپێاییاساالەواڵتایئەوناداژیاانبەساەردەبەن،کەشاوننیژیاانیختیاانھەڵبانارنوبەھەریەکلەوالتانیئەندامیپەیماننامەکەئەومای:"ئازادیھاتووچتکردن-1
 22بەندی"چاوبگرنبەمەرجێ کەئەورنسایانەیکەبەشێوەیئاساییلەوەھابابەتگەڵێ داسەبارەتبەبێگانەکانبەرنوەدەچێ ،لەبەر.ئازادیلەناوواڵتەکەداھاتووچتبکەن

سەبارەتبەخونندیناسەرەتاییو-2.سەبارەتبەخونندیسەرەتاییدەوڵەتانیئەندا بەنیسبەتپەنابەرانھەروەکھاواڵتیانیرەسەنیختیھەڵسوکەوتدەکات-3:"پەروەردەیئاینی-2
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نوداشاکاندنیپاوولوئاکاامیرنااەدانبەخوننادنودیااریکاردنوبەراوردکردنایباایەخیبروانامەکاانیدیاپک وئەوزانساونامانەیکەلەالیەنواڵتاانیبێگاانەدەرچاووبەتایبەتساەبارەتبەماایید
ندەڵوناا یارمەتیاادەردەباا ولەھەردمخێاا دالەھەڵسااوکەوتێ کەبەنیساابەتپێوەناادیداربەپێاادانیھاریکاااریدارایاایبەپەنااابەران،ھەڵسااوکەوتیئاساااییاندەبێاا تاااکووئەوشااوننەیکەبتیااا

 22بەندی.((بێگانەکانبەشێوەیگشویرەچاودەکرن ،نالەبارترنەبێ 

.نوانسیتنەکتبەندکانیبەروەپێشخەریوتەواوکەر 3021ژانویەی13ھەروەھاپرمتتکتلیپێوەندیداربەبارودمخیپەنابەران،پەسەندکراوی
 
C.نێودەوڵەتیەکانبەڵێننامە
 
پێاداگریکاردنەوەیبااڵوورنکخساو دوایلەدەساوبەج مارم مااییکتمیسایتنینەباوو،باوونیبەج ج وبەریوەچوونگرەنویوبەرنوەبەریرنوشوننیمرم ماییجیهانیجارنامەیکەئەوەیھتیبە
 .کردنیەوەبەج ج بەبکاپابەندیاننێودەوڵەتیوناوختیییاسایرنگایلەکەبکاتپەسەندکردووەواژممرمڤیانماییجیهانیجارنامەیدەوڵەتانەیئەوتببەڵێننامانەگەلێ بوارەدا،لە کەکرد
یەکگرتوەکااننەتەوەگشاویکاتمەڵەیالیەنلە"ککووریەکاانوکاتمەاڵیەتیووری،ئاابمایەیبەڵێننامەی'و"مەدەنیەکانمایەبەڵێننامەی"ناویژنرلەدووبەڵێننامەی3022یدنسامبری32لەروەوە،لە 

 .بکرن جێبەج پێویسوەھاتوەدامرم ماییجیهانیجارنامەیلەکەرنوشوننێ وبنەماتەواویبەڵێننامەیە،دووئە ناوەرمکیلەجیا.کراپەسەن
مایەکاانیگرتنایلەبەرچااو.کاردوەتێاداگترانکاریاانگشاویبەبواریشداھەندن لەکردمتەوەوشیزمرترەوەروونکردنەوەیەکیووردیبەمرمڤیاناییمجیهانیجارنامەیناوەرمکیبەڵێننامەیە،دووئە 
.دەداتقەلە لەراسوەقینەیوئاکاریئەرکێکیبەجیهانیجارنامەیداکاتێ لەیاساییە،رنسایەکیوتەککیفێ حکومەتەکانبتبەڵێننامەکانناو
 

 مافی ئاوارەکانی شەڕ
 

مااڵگیاان،ئاسایشاینەباوونیدابای ھتکاریبەھەروەھاوبێگانەواڵتیدەسودرناییانناوختییشتێشیھتکاریبەکەناگرنوەوەکەسانەئەونێودەوڵەتیەکانبەڵگەنامەزمربەیوکتنوانسیتنبەندەکانی
 ئەسوتیە؟لەسوەمکێکراوانەیپەنابەروبە گەیاندنھاریکاریبەرپرسیاریەتیدامەزراوەگەڵێ چکەواتەئەوەیەگتێێبێوەلەوانەیەکەپرسیارن .بەندەختیانجیرانیواڵتانیبتپەنائابروو

ێایھەروەھاااوشاانەلەسااەرپەناابەرانبەھاوکاااریگەیانادنییساابەتنبەزمرتریاانبەرپرساااریەتیەکیجیهانیهکاانھاریکاااریەونەتەوەکاانرنکخراوەکااانیدامەزراوەکاانییەکە :بڵێاای دەبا باارەوەلە 
مااییجارناامەیھەڵساەنگاندیدووە ،.نەمێن ختیاننیشومانیلەکراوەل وایانیاندەرکراونختیاننیشومانیلەھتکارن ھەربەکەبکرن کەسانەئەوتەواویھاوکاریکەکتکەئەوەلەسەرجیهانی
دەوڵەتایتاایبەتبەموساڵمان،تااکێکیھەربا ،پەناابەریوھاوکااریخوازیااریکەلێکراون زمڵ ھەرکەدەکاتەوەروونخاڵەئە ئایینیەکان،ئیسالمیەبایەخەبرواوھەروەھاومیسرئیسالمیمرمڤی

 .بکاتھاوکاریوبداتپەنایکەلەسەریەتیئیسالمی
واڵتدەرەوەییااننااوختلەباوونینیشاوەج باتشاون ھەڵبااردنایگواساونەوەومااییشاەریعەتپێیبەمرمڤێ ھەر:"کەھاتووەدائیسالمیمرمڤیماییی32بەندیلەکرا،ئاماژەپێشورچتنھەروەک
بەنادەئە نااوەرمکی."بادرن پا پاناابەریمااییکەئەوەیتااکووبادات،پەناایکەلەسەریەتیداونپەنایکەواڵتەیئەوو.بەرندیکەواڵتێکیبتپەنادەتوان ئەوادالێکرانزوڵ کات لەوھەیە
ھەورەھااا ودەگاارنوەوەناموسااڵمانھە وموسااڵمانھە 'مرمڤێاا ھەر'دەسااوەواژەیکەئەوەیلەبەر.گشااوگیرەپەنااابەریەتیھتکااارینیساابەتبەھە وپەنااابەرانمەزھەباایوئااایی نیساابەتبەھە 

 ٤٤.بێ شێوەیەکھەربەوگروو یانکە ھەرالیەنلەدەتوانرێزمروزوڵ کەکدەکاتبابەتەبە ئاماژە"لێکرانزوڵ 'دەسوەواژەی
الگیاریھەوروھاا وتارەزمرپەناابەرانەبە ھاریکااریگەیانادنینیسابەتبەبەرپرسایاریەتیانبەکاردنھەسا جیهاانیخێراتایویەکگرتووەکااننەتەوەدامەزراوەکانیکەیەکە :بکێ دەب بارەوەلەو

باایەخەوبااوەرھەروەھااوئیساالمیمرمڤایمااییجیهاانیجارناامەیشارمڤەیدووھە ،.ھەاڵتاوونیااندەرپەرنندراونختیانواڵتیلەھتیەکھەربەکەکەسانێکەبەھاریکاریگەیاندنیجیهانی،ھکری
.بداتیارمەتیدەب تاکبی ،پەناھەندەییوھاوکارییاریخوازکەمەزلومێ ھەرکەدەکەنەوەروونخاڵەئە ئایینیەکان

 
 :بنەمای نەگەڕاندنەوەی پەنابەران

 
کەلێکاردوونیاانوایااختددەرپەرننادراونواڵتەلەوجتراوجاترھتکااریبەکەواڵتەیئەوباتپەنابەرانەنەگەێاندنەوەیبنەمایکراوە،لەسەرزمریپێداگریکەپەنابەرانمایەکانیگرینگوری لەیەکێ 

ھایچ':دەڵا 3013کتنوانسایتنی11بەنادیلەیەکە بارگەی.کاراوەلا پشاویوانیجیاددیبەدارەکاانەوەپێوەنادیرنکخراوەویەکگرتووەکاننەتەوەالیەنلەبەردەوا بنەمایەئە .بهیڵ جێیناچاربە
یاانژیاان...نەتەوەورەگەز،بەپێوەندیادارھاتیبەھەیەئەوەئەگەریکەشاوننانەیئەوباتباخەنەوەدووریاانیاانبگەرنانەوەەرپەناابنایەیاانباتشاێوەیەکھایچبەپەیمانناامەکەئەنادامیواڵتێکی
 .'مەترسیەوەبکەویوەئازادیان

شااھیدیکەدیاکەواڵتێکایباتنااگەێننێوەوەکەساەکەکتنوانسایتن،ئەنادامیتێکایواڵھیچ':کەدەکاتئەمرئاوامرمییانە،ناورنکیب ھەڵسوکەوتیوئەشکەنجەدژییەکگرتووەکاننەتەوەکتنوانسیتنی
 .کراوەتەوەلەسەرپێداگریبنەمایەئە ناوچەییشونێودەوڵەتیەکانجتراوجترەجارنامەوبڕیارنامەلە'.ھەیەدالەوتاکەکانگیانیبەنیسبەتمەترسیوئەشکەنجەبوونیبەسەبارەتجیدی

لەساەرپێشانیاریوەزیارینااختیئەوکااتیئێاران،کاتمەڵەبەنادیەکیچەنادالیەنەساەبارەتبە3112زیرماوهیساه21بەپێایپەساەندکراوەکاانیلێاانەیوەزیارانلە:پەنابەرانلەئێارانئایینامەی
گەرننریوەوەواڵتێا کەلەوداژیاانوئاازادیەکەیلەبەرھتکااریسیاسای،رەگەزی،مەزھەباییاانئەنادا ناتوانریپەنابەربەزمریب:"پەنابەرانلەئێرانداپەسەنکردکەلەبەندیدوازدەیداھاتووە

 ٤٤'.بوونلەگرووپەکتمەاڵیەتیەکاندالەژنرھەرەشەدایە

ابەرنا کەبەپێایھتکاارگەلێکیتەواوماوجە،باوونیباتئاسایشایواڵتایوەرگارەبەاڵ ئەگەرپەن':داھااتووە3013ئە بنەمایەنێودەوڵەتیەئیسوسنایەکیشیھەیەکەلەبرگەیدووھەمیکتنوانسیتنی
 ٤٦'.ئە بەندیەنایگرنوەوە(امویاز)مەترسیدارب ویانتاوانێکیگرینگیکردب ،جیاوکی

 .ەوانەیبڕیارنامەجتراوجترەکانیپێوەندیداربەپەنابەرانەبە پێیە،تاکووکاتێ کەھەڵومەرجێکیلەباربتگەێاندنەوەیپەنابەرەکاننەرەخسابێ ،گەێاندنەوەیان،پێچ
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 (ئەو دەوڵەتەی کە وەک پەنابەر لێی دەژین)ئەرکەکانی پەنابەران بە نیسبەت دەوڵەتی خانەخوێ 
 

نیمایەکانیانھەیە،ھیچکاتوەرگرتنیپەنابەرلەالیەنواڵتانوکتمەڵگایمرمڤایەتیبا سانورومەرجنەباووە،بەڵکاودەگەڵھەمووئەوپێداگریەیکەبەنیسبەتوەرگرتنیپەنابەرانولەبەرچاوگرت
ژنێ ئامااژەدەکااتکە٤٩٤٤وانستنییکتن١بەندی.اوبگرنپەنابەرەکاندەگەڵپشکداربوونلەئاسایشیکتمەاڵیەتی،ئەوئەرکەیانلەسەرشانەکەرنساگەڵی لەبەرژەوەندیواڵتیخانەخوێلەبەرچ
رێورناکلەوھەواڵنەبگیاردرێکەباتپاراساونیرنکاوپێکیھەرپەنابەرن کەلەھەرواڵتێ دەژی ئەرکگەڵێکیلەسەرشانەکەبەپێیئەوئەرکانە،دەبا یاسااورنسااکانیئەوواڵتەلەبەرچااوبگا

 .گشویدەرن 

 .پەنابەرلەپێوەندیدەگەڵھاتوچتدادەب رنکلەورنساگشویانەبگرن کەبەنیسبەتبێگانەکانبەکاردەبردرن وپێیانەوەپابەندب :تووەئەوکتنوانسیتنەداھا22لەبەندی

 ٤٧.دەربکاتواڵتلەئەواندەتوان وەریگرتووەکەدەوڵەتەیئەوئەوانە،ژنرپێنانیکاتیلەوبپارنکنواڵتئاسایشیوگشویسیسوەمیکەلەسەریانەپەنابەرەکان:دەڵ  12بەندی
پەناابەرانبەتاایبەتکەیاسااگەڵی ورنساالەبگارنرناکلەساەریەتیھەیە،وەرگارەوەدەولەتاینیسابەتبەماییاانپەناابەرچاتنوەک.ئەرکوداواکتمەلێا لەگەڵھاوتەریبەمایێ ھەرپێیە،بە 

مااییوەرگار،واڵتای.دایادەن پەناابەرانھااتووچتیبەساەبارەتکتمەڵگاا،گشاویسیساوەمیوواڵتئاسایشایپاراساونیباتخانەخویواڵتیکەسنوورداریانەیەەوئرنسایانە،ئەوگرینگورینی.دادەندرن 
.ب پابەندانەوەپێیوبگرنرنسایانەلەورنککەلەسەریانەپەنابەرەکانودەکەنەوەسنوردارپەنابەرانکەھەیەرنسایانەیجترەئە دانانی

 
 ئاکا 
 
لەکاتنەوەلەغەریابەبێگاانەکتن،زاریشێوەلەیاناپەنابەرپرسیوھەبووەبوونیھاتووە،پێ مرمڤایەتیکتمەڵگایلەکتمەاڵیەتیژیانیکەکاتەوەلەومرمڤەکاننێوانلەھاوکاریودمسویمرم 

پشاویوانیھاکریکردوە،گەشەیبەرچاوشیوەیەکیبەداجتراوجترەکانکتمەڵگاتاکەکانینێوانلەپێوەندیوکتمەاڵیەتیژیانیکەدائێسواەردەمیسلە.بووەخوا وبا جێگایدامرمییەکانکتمەڵگا
وپەناابەرانلەکاردنھاوکااروبەرگاریلەیاساایەکانرنساایداناانشاێوەیلەھاکرەئە دەرکەوتنایوتجکای.کاردووەپەیادازمریگرینگیەکایجیهانییاساییسیسوەمیلەمرمڤەکاننێوانلەھاوکاریو

کەکاردپەساەندپەناابەرانمایەکاانیلەکرنبەرگریپێناویلەجتراوجتریانمیبەڵیننامەیبڕیارنامە،جتراوجترەکانواڵتەکتمەڵگایونەتەوەیەکگرتوەکانرنکخراویدیارە،جتراوجترواڵتانیکتچەرانی
یاساایسیساوەمیوجیهاانیبیاریھاکرولەبهاێڵ ،بەجا ئەوێکەکاراونناچااریانھەڵبێ ختیانخاکیلەکراوەل وایانھتکارن بەکەکەسانێ .کراونپەسەندجیهانواڵتانیلەزمرن الیەنلە

نەباوونیھاتیبەپەناابەرانرنسااکانیویاساابەاڵ ئاوارەکاان،کێشاەیداوەتەساەرنجیییەوەیاسااوتیتریروویلەنێوەدەوڵەتیکتمەڵگایکەواتە،.دەیانگرنوەوەمایگەڵێ وتایبەتمەندینێودەوڵەتی
ناابەرانپەلەگەڵختیااننەتەوەییەکاانیبەرژەوەنادیەوقاازانجبەساەرنجدانبەواڵتاانکەشایوەیەکبە.روویەبەرەوراساوەقینەکێشەیلەگەڵبەرنوەبەریوکردەکیروویلەبەرنوەبردن،پشویوانیەکی
 .روونبەرەوجتراوجتروزمرکونرەوەریوکێشەلەگەڵواڵتانزمربەیلەپەنابەرانرووەوە،لە .سیاسیەکانەوەپرسەکاریگەریژنردەچنەیاساییەکانپرسەکاتھەندێودەکەنھەڵسوکەوت

 
 :سەرچاوەکان

 
ژنێا ،نەبادیئاابەنادییەک،ھەڵابەتئە کتنوانسایتنەتەنیااساەبارەتبەکەساانێ کەبەرلەسااڵی٤٩٤٤ەکان،کتنوانسایتنیھوشەن ناسرزادە،جاێنامەیجیهانیماییمرم ،بەشیکتنوانسیتن-3

 ھەرئەوبەشەیپرمتتکتلەکان:بە.ک.ر.پەسەندکراوەئە کتنوانسیتنەھەمووئاوارەکاندەگریوەوە.ز3021ئاوارەبوون،مایگەڵێکیوەبیرھێناونەوە،بەاڵ لەپرمتتلتلەکەیدالەساڵی.ز3013

 بەوگرنبەسوەپەیوەس بوە3111ئێرانیشلەپوشپەێی.،ئەوواڵتانەنکەبەندەکانیئە کتنوانسیتنەیانبەسەندکردوەوواژمیانکردبێ (موعاھد)مەبەس لەدەوڵەتانیئەندامیپەیماننامەکە-2

 12و13بەندیھوشەندگناسرزادە،سەرچاوەیپێشوو،-1و1

 .،بەشیپاشکتکان3119،رنبەندانی21ھوشەن ناسرزادە،باڵوکراوەیکتلێاییاساوزانسویسیاسی،تاران،ژمارە-1و1،2

 سەرچاوەیپێشوو،بەشیپرمتتکتلەکان-0و9

 بتزانینیمەتنیپەیماننامەکان،بگەرنوەبەشیپەیماننامەکان-39

 .یاساییەوەپێویسوەجێبەج بکرن رنساییاساییلەرووی-33

 222مەنوچێهرتەباتەباییمتئوەمێنی،ئازادیگشویوماییمرم ،ل-32

 313،ل10،باب31شێخحرعامکی،وسای الشیعە،ج-31

 199،ل2محەمەدئیبراھیمی،ئیسال ویاساینێودەوڵەتیگشوی،دەیوەریھاوکاریحەوزەیزانکت،ج-31

،ئە پەساەندکاراوەلەبەرئەوەیکەلەالیەنناوننەرانیپارڵماانئیساالمییاانشاترایچااوەدیریەوەپێشاێ بەکاراوەورەد312بەپێیقسەیشیری عیبادی،ماییپەناابەرانلەئێرانادا،ل-32و31
 309ل.نەکراوەتەوە،ھێکییاساییختیھەرماوە

12و22،2بەشیکتنوانسیتنەکان،بەندکانیھوشەندگناسرزادە،سەرچاوەیپێشوو،-31
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