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 كارۆلنۆئێل

 یوسفیهاوڕێ.و

ریرتاسههسهلهه.كانسیاسهیهڕێكخهراوهتایرهسههبهۆوهڕێتههگهدهشندیههیوهپهمئههیپێشینهبووهههندییانیوهپهكیهڵگهلهمێژوودایدرێژهلهوامردهبهتسیاسهروهونه
لههجیها.بووههههشهیانبهدا مێهژوووتهیڕهشكاندنیلهكهگرن،لێدهڕێزنگانهجهوئهو كانربازهسهواكان،رمانڕهفهیادگارییادوكهوهدۆزینهدهبنیانانهوئهو كانرهیكهپهكان،شیعرهكاندا،ونینهكهژیان

وكاندا،لههئاسهتمووهههلههشهوێنێكداومووهههلههكانینموونهه؛گێڕێه دهتداسیاسههجیههانیلههخهۆیریكاریگهو تیبهباڕۆڵیوامردهبهئێستاشدالهرهونهت،سیاسهورهونهمێژووییندییوهپهیپێشینه
.بینهرێندهتن،وڵههدهاڵتیسههدهتیمههزهعهیوهنگدانههڕهپێنتهاگۆنكوهكههیبینایانههوئههو واشهینگتۆنشهاریلههتنامڤییههنگیجههیهادیبینایتابگرهدرێندهچاپلهكانجۆرواجۆرهبۆنهبۆیمرانهته

سیاسهیسانسهوریلهه_ڕۆژئاوایهداتیسوننهلهرهونهڵگهلهتیۆریكیوهبوونه ڕووڕووبهمكهیهوێدالهكه_فالتوندائهكۆماریله.بووهندییانیوهپهوهكۆنهلهشدافهلسهفهجیهانیلهتسیاسهروهونه
 .كرێ دهرگریبهت،وڵهدهكانیندیهوهرژهبهپێیبهكان،رههونه
شهنیچهپهڕیڵههكۆمهلههیوهئههبهۆبووههههشهنیانچهمههههجۆراوجهۆریو كانشهكههكانیانندیههیوهپهكهسروشتییهبووهئامادهلیمهعهو تیۆریندییوهپهوامردهبهتداسیاسهورهونهنێوانلهكهوێوهله

رسههلهسهتاووهنهدییوهپهو پشهتگریكردنرسهلهستاووهكیندیهیوهپهلهبریتییهكهین،ستپێبكهدهكیدارهسهندییوهپهدووریورووبهدهلهخۆمانیوهتوێژینهتوانندهزرێنن،دابمهزمێكنهكانیانداكاركرده
  :لهبریتینتهحاڵهچوارمئه(:شكرێ دهو مهنكاتیێكیگشتیهنخاوهنهتڵبهههكه)هێننمدهرههبهوش ڕهچوارندیهیوهپهدوومئه.دا وهڕوبوونهڕووبه

 تداپشتگریكردنیسیاسهرلههونه-1

  تدارسیاسهرانبهبهرلههونه-2

  رداپشتگریكردنیهونهتلهسیاسه-3

ههاوه تداسیاسههپشهتگیریكردنیرلهههونه.بهێنێه مرهههبهتسیاسههكانیكیههكاركردهندیههیوهپهتیترینڕهبنههلهسامانێكتوانیندهتهحاڵهچوارملهرگرتنڵكوهكهبه.رداهونهررانبهبهلهتسیاسه-4
ولههینبكههگریمهانكان،سیاسیهحیزبهكوهكانیسیاسیهت،ڕێكخستنهڵهوهدكوهكانیرمیهفهسیاسیهڕێكخراوهلهیكهنمونهواته_بگرینرچاوبهلهیكهسنوردارهمكهچهبهتسیاسهدا،یهوهخوێندنهملهكه

 .ئاسایهرنۆكهو پۆزتێڤڕۆڵێكی،وهتهسیاسهبهندیدایوهپهلهرهونهڕۆڵیمكهیهداشێوه
ورهگههكانربازیهسههتواناییههو تیدلێرایههكههرێكهونهه.كانسیاسهیهندیهبهسهتهدهو كانچینههت،نهڵتهسهكانیمهسیستهت،وڵهدهكانیئامانجهپێشبردنیورهبهبهكاتدهككۆمهدا، تهڵهحهملهرهونه
كان،ردارهسهههكان،مێژووییهههداڕێههژهیاسههاكهههیكارانهشههێوهوئههه.تههداوڵهدهتخزمهههلهههسیاسههییهرێكیهونهههبێهه ،دهرپابهههبوودابێسههتدالهههئههازادییههدانیمهلهههكهههییادگارانهههبینههاوئهههكوهگرێهه ،ڕاده
سهازكندیههیوهپهپێشهووداكهانییادهخهۆشڕژێمههوكانهدابووهههڕژێمهنێوانلهزۆرجارانووهگێڕنهدهتمیللهشكۆداریكییهپێشینهكانماسیهحهشیعره؛وهنوێننهدهنگجهكانیوێنهكان،شارهرانیزرێنهدامه
لههخۆیهان،لههشهكۆداركییههوێنهدرووسهتكردنیبهۆكانتههحكومههاروهههه.یههههیهانكاركردهمئههرهههكهاندراوهو كانمرهتههیوێنهه.تدانسیاسههتخزمههلههكههننرانهههونهولهمانهئهموویههن،كهده

و ڕپێكراوییبهاوهتوانێه دهرهونهه.نكههدهرپابههدیكههكهانیڕێكخراوهو كانبانكههنهدیناوهكانیئیهدارهبهۆوپتههو پهانبینهاوریروهدادپههكانیكۆشهكهكوهكانیورهگههبینهاو گهرنردهوه ڵككههبیناسهازی
ڵگههلهوبوهههتیحكومههنێهوانلههنهدییوهپهڵێككۆمههتهوانندهكانرییهههونهوێنهه.یهههخشیبهترعیهشهڕۆڵیزۆرجارانتدایهوڵهدهتخزمهلهكهرێكهونه.كانتییهوڵهدهبیناخشێتهببهتێكمهزهعه

بههاڵتسهدههێمایكوهكۆنڕۆمیدارانیپلهكهتبرزینیوێنهولهمۆسۆلینیكهبووشمهئهربهلهرهه.بێ دایكلهبووههتیحكومهبۆمێژووییرێنیئهجۆرێكوهڕێگهملهتاندروستبكهپێشیندارژیمی
كاندا،سوسیالیسهتیهریالیسهتهكارییهشهێوه،نموونههبهۆ.گیردرێه ردهلێوهڵكیكههكانیشئایدیالههیوهنواندنههبهۆتهدا،وڵهدهتخزمههلههرهونهه.هێناكاربهئیتالیافاشیزمینیشانیكوهگرت،دهوهستیانهده

بههن،بكههپشهتیوانیكاندیاریكراوهتهتایبهسیاسیهرنامهبهلههاروهههتوانندهندانرمههونه.كێشرێندهبینرێن،دهكانداكارخانهكانیواقیعیهكرێكارهلهیوهلهوههێزترهبهزلترویماسولكهبهكرێكاران
 .وهكێشایهدهڵگرههپاساووبوڵكراوهقهواقیعێكیكوهكانتیهاڵیهكۆمهرانیهخۆشگوزهكان،كگرتووهیهتهویالیهلهوتنخۆلێكهندانرمههونهجۆرێك
وانئههریورووبههدهلههتوانێه دهییوهپێكههكههێنندهمرههبههێمایانهوئهیدا،كهباوهشێوهلهر،هونه.یهههكانیانندیدارهیوهپهندانهشارۆمهنالیهلهستاویڕاوهبهپێویستیانكانسیاسیهبزووتنهورژێم
ریهونههكههیههوههۆیهمبههرههه.نكهدرووسهتده(ییلێبهورده)وقهانونررانبهبهلهریرابهبهكوهكانیییهبنچینههابهلهندێههبۆفاداریوهكان،لیبڕاڵهدیمۆكراسیهتنانهته.بكاتچرۆوبگرێ رچاوهسه

 .وهخۆیهكانیهادارهبهئامانجهڕیزیخاتهدهكانخوازهریرابهبهستهههپشتیوانیكردنیو وهرزكردنهبهزۆرجارانلیبڕاڵ
:واتایههدوونخهاوهخهۆیبهۆپڕوپاگانهدامكیچهه.پڕوپاگانهدانهاونراوهرهونههلههمجۆرهئهه_خهۆیبگرێتههلیمههعهنیهوهشهتێكیتسیاسههتخزمههلهرهونهكهدراوهمدابیستهیدهسهلهوڵێكههندچه
ڵبقههو فریهوداننیهازیبهكهخۆیگرێتهدهتیڤنیگهواتایكاتێكپڕوپاگانده.(نییهتیڤپۆزهمانایبهررانبهبهنانیگاتیڤواتاییوهئهینهرنجبدهسهبێ ده)تیڤنیگهكیواتایهو تیڤپۆزهكییهواته
سهتهبهمهپێشهبردنیورهبههبهۆكانچییهپڕوپاگاندهكهگرێ ردهوهنیگاتیڤمانایكاتێكتیشداسیاسهپانتاییلهپڕوپاگانده.نگردهبهكردنیواشهچهو گومڕاكردنهۆیببێتهو كاربهێنرێ بهواقیعكردنی
 .نبكهواشهچهنیانكهنگهردهبهومراههفهگشتیكردنیواشهچهكانیپێویستیهكانیانسیاسیه

بههیشهتنگهیئاراسهتهلههكانسیاسهیهیامههپهریكاریگههیوهگواسهتنهبهۆكانندانههرمههونهیاندنههگهتناعههقهبههشهێوهلهرگرتنوهڵككهبهریحسهكییهشێوهبهتوانێ دهپڕوپاگانده،وهدیكهكیالیهله
 .تیڤننیگهماناینخاوهزۆرتركانپڕوپاگاندهكهیندیاریبكهناتوانرێ ییسادهبهندهرچهههزانرێ ،دهتیڤپوزهكیمانایهبهكانپڕوپاگاندهتێكداحاڵههاوهله.بدرێ نجامئهكاندیاریكراوهئامانجه
كهورتیزانهن،دهرفراوانتربههمكێكیچههبهه«تسیاسهه»رانتیهوداڕێژهوگرانخنههڕهلههنهدێكهه.بهووه(مهان)چهاوربهلهیكهسنووردارهوباریكمكهچهبه،بووهتیداخزمهلهرهونهكهتێكسیاسهئێرهتاكو
بهۆرێكنههیهگهكوهكههوێهدالهرهونههتڵبهههه.گشهتیدائاسهتیلههڵگاكۆمهبۆندهدهرهپهكانیتهاللهدهڵكوبه،(هتدوكانحیزبهكان،سیاسیهڕژێمهكوه)دیاریكراوسیاسیڕێكخراویندچهبۆوهنهناكه

 یانوهنواندنهتیۆریناوبنێینرهونهیتییهاڵیهكۆمهكاركردهمئهتیۆریتوانینده.یداكهگشتیهمكهچهلهڵگاكۆمهتخزمهوێتهكهدهكاتدهلمهعهكانتیهاڵیهكۆمهڕهباوههاوبهیوهنگداننهدهووهگواستنه
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 (.refection theory of art)یوهنگدانهده

كانیرییهههونهمههرههبهزمیهههووهتواندنههیپرۆسههلههبێه دهكانماشهاچییهتهو رانبیسههران،خوێنهوخۆیینهپێشگریماكاتهدهوهرهدهتههاتوهیلێوهكهینهتیایهاڵكۆمههابهوڕباوهوئهیزۆربهرهونه
بهۆ.تیانقویههتهو وكردنپتههههۆیببنههڵكوبه،وهبنوێننهكیداگشتیهمكهچهلهكولتوورهاكانیبهڕوباوهنیاتهكنهتوانندهكانرییههونهمهرههبه،وهیهڕێگهمله.بننهغافڵپێشگریمانانهملهرباس،به

ووهبنوێنێتهه،نیههوهتهسیاسههبههكیانندیههیوهپهتڕواڵههبهكههكانهدا،فیلمهوكانچیرۆكههلههتنانههتهحهاكمن،و سهتنبااڵدهكههحهوكمڕانیوریهبهڕهیتیانهاڵیهكۆمهئامانجهوئهتوانێ ردههونه،نموونه
 .نگهتێدهسیاسی(دێكی)كاركركوهكولتووردا،یوهگواستنهووهباڵوكردنهلهرهونهڕۆڵی،دواوهبه7691ییهدهلهتتایبهبهگران،خنهڕهیزۆربه.بكاتویپته
وئههنیاتههوێ بیهسێككهیهوانهله.ببنرگیردهكانسیاسیهپرسهڵگهلهرهونهكانینهالیهمووههكهكرێ نهندسهپهبۆچوونهمئهچما.وینبكهسنوردارتركیدیدگایهشوێنهوباڕهملهتوانیندهتڵبههه
 وكردنپتههیانكههڕهپهوئههكهه،وهنهبكهباڵویو نبدهرهپه(تقهسه،وهناسییهعریفهمهڕوویلهیان)كاندرۆیینهزووهئارهو سۆزداریبۆچوون،ڕ،باوه،ندێشهئهكهبگرێ رچاوبهلهریانههونهمهرههبه
 .وهرههونهئایدۆلۆجیكیكاركردیبهیهههندییوهپه،بۆچوونهمئه.تییهاڵیهكۆمهیسوڵتهپاندنیسهجۆرێكندكردنیسهپهو

زی،گههڕهاڵواردنیههه(كوه)كانیئایدۆلۆژیههیربهارهدهكههداتدهیانڕێگهه.یههههرمییانفههشوناسهیوشهێوهكانحیزبههو ڕژێهملهمتركهكهوهنهكهپاندهپانتایانهوئهبۆرهونهتكردنیخزمهبۆچوونهمئه
گرنگبههسیاسهیئاسهتیلههتێكبابههرهههچونكهه،یههههدیهاریكراوتریكیپانتایههرهونههیوهنواندنهتیۆریلهحاڵدا،ینیعهله،بۆچوونهمئه.بكرێ دیالۆگساالریڵكخهو هاوجنسبازیدژیباتخه

وهیهئاسهۆگهملههكاتێكهدالههداتنجامهدهئهنیلهعهڕێكخراوێكیتخزمهلهودیاریكراستێكیبهمهبهمكارهئهچیندهپڕوپاگه،(یداكهنیگاتیڤهمكهچهله)چیندهپڕوپاگهڵگهلهجیاوازهئیدئۆلۆگیش.نازانێ 
 .ژمارئهبهێنینهئایدیۆلۆژیكانیچههژێرلهكێكیهكوه(یداكهرێنیهنهواتهله)شندهپڕوپاگهكهبێ ڵكداركهیهوانهلهدی،بێنێتهرجانهمهملهكیههیچنییهپێویس یدۆلۆگئا

یربهارهدهپرسهێكڵههكۆمهنیاتههكنههمدابیسهتهیدهسههلههواتههكه.كهردووه(قاڵهبیها)رۆكنهاوهرسههلهختیجههزیهاترداتدهنجامیئههتسیاسههبهۆرهونههكهیتگوزاریانهخزمهوئهیربارهدهئێمهباسی
وهبزوتنههه.ئاراوهتههههێنراوههێنێهه ،دهكاریبهههسههتهبهمهمئهههبههۆرهونهههكهههیئامرازانهههوشههێوهوئهههیربههارهدهڵكوبهههكان،سیاسههیهویسههتیهخۆشهوڕبههاوهوپێشههبردنیرهبهبههۆرهونهههڕۆكینههاوهكارهێنانیبههه

وتنهپێشهكهكیهاوتههوركاریگههئهامرازیبهۆكانریهههونهنوێیههسهتایلهو كانقاڵبههئافرانهدنیكانیانئامانجههكههمهێناوهرههبهزۆریندانێكیرمههونهت،سۆڤیهتیكیهیهماركسیزمیك،وهكانیشۆڕشگێڕانه
كانفۆرمالیسهتیهوتههڕهكوهكانسیاسیهڕادیكاڵهیزۆربهزۆرجاروڵێكهههاوه،وهمانهبه.گرێ پادهتیسۆڤیهكۆنستراكتیڤیزمیوهبزوتنهكهیهوهشهلێرههاروههه_بووهشۆڕشگێڕانهوشیاریكانیكارداڕێژه

مانهههوئههناكرێه ،ئینكهاروهیههكهبورژواییهكههڵهچهڕهبهوونیبهندهرچهههكهكردووهرگریانبهبونیادهمئهرسهلهسوسیالیستیریهونهڕاستیجۆرێكیكوهڕیالیسمكهیڕادیكااڵنهوئهكراون،كۆنهرسه
گێهورگفۆرمالیسهتینهێههیكانیناوبانگههبهرهنوێنههئازینشهتاینسهێرگیو برێشه بێرتوله .پێیهانتههخزمهباریلههیسههرهكهوڕێگهه،وهسیاسهیهڕوویلهه،مپێیههبهو، نگههتێیدهڵكخههكههیهشهتهوئهه

 .سۆشیالیستییهڕیالیزمییستهرجهبهتیۆرداڕێژی(یش)لووكاچ
 

 تداسیاسهررانبهبهلهرهونه
 

كوهسهاناییبههتوانێه دهڕژێمێهكڵگههلهریرانبههبهسیاسهی،نهاكۆكییهانریرانبههبهلههمكههچهمبههنهدهرچههه،وهبێتههررانبههبهكانبیانیههسیاسهیهبلۆكههیهانڕژێهمڵگههلهتوانێه دهرهونهئاشكرایه
كههبگیرێه ،رچاوبههلهسیاسهیهكههیهوئههڵگههلهرهونههریرانبههبهكههیههوهئهشێوهباشترینتدا،سیاسهررانبهبهلهرهونهیوهنهپێداچوولهمپێیهبه.بكرێ عبیرتهدیكهڕژێمێكیبۆسیاسیتێكیخزمه
كوهتهداڕهبنهلهگۆیا،میرههبه7111یمهمیسێههدانیسێدارهلهتابلۆیوهیهسیاقهمبه.جۆنز.تیبیلمیرههبهوعوودمهمینیرزهسه/تۆمدامامهپریكهلهشام،دواینكوهنموونهبۆ،گرێدراوهیپێوه
ماشهێنیكههگشهتیدا،ئاسهتێكیلههسیاسهیئهامرازێكیكوهنگجههڵگههلهتیدژایهبهڕێمارك،ماریامیرههبهنییهواڵێكهههیچڕۆژئاوادالهمانحاڵداههلهنرێ ،زادهئیسپانیاییستیرهپهواڵتبهتخزمه
یخنههڕهكوهرهونهه.خۆبگرێتههتیشاڵیههكۆمهیخنههڕهیهان(رڕووخێنهه)ڕژێهمدژهریهونههنهاڕازی،ریهونههنهاویتوانێه دهتداسیاسههررانبههبهلهرهونهه.كرێ دهعبیرتهلێی،كهیهنموونهڵمانئهنگیجه
سیاسهیهكههیهكههیههههسهنورداریئامهانجێكیكاتێهكتیاڵیههكۆمهیخنههڕهنیشهان،سه بهمهبكاتههسنووردارتێكیبابهیانرفراوانبهتێكیبابهتوانێ دهیانبێ كیپاڵهیانریحسهتوانێ دهتیاڵیهكۆمه
كانی،تیههڕهبنهشههبهمنیكههلهیهان)یهداكهرفراوانهبهمكههچهلههكولتهووریهانڵگاكۆمههكهرفراوانهبهیكهئامانجهكاتێك.بگرێ رچاوبهلهكانسیاسیهحیزبهو كانتهوڵهدهكوه كانیدیاریكراوهرمیهفه
 .رنجبداسه(باوكساالریئایدۆلۆژییانبورژواكولتووریكوه

.خهاتردهدهتهسیاسههمئههمیسهتهوئامریكهالههكهۆچكردنرسههكاتههدههێهرشتراحهسههبههكهباسهشایانیEl Norteفیلمی،وهسنووردارهئامانجیبهریح،سهتیاڵیهكۆمهیخنهڕهبۆكیهنموونهكوه
كاتێریسهتیكار)دۆمییههئۆنهۆرهمیرهههبه3رجهدهڤاگۆنی،وهدیكهكیالیهله.كاتدهخنهڕهناسینهڵگریههكهتیاڵیهكۆمهپرسێكیتراحهسهبه(زۆر)كبهشتیانجانمیرههبهییتووڕهكانیبۆڵهكتێبی

جیههانیچمهاڵمانئههئێكسپێرسیۆنیسهتیكاریشهێوهدا،قیاسههملههرهههوهخنههڕهمردهبههخاتههدهگشهتیدائاسهتیلهژارانههلگهلهوهبوونهڕووڕووبهڵكوبهكان،جیاكراوهتیهاڵیهكۆمهكردارهنه(نسیرهفه
 .وهخنهڕهربهخاتهدهدیاریكراو،ڕژێمیوئهیانواڵتمئهتیسیاسهكنهگشتیدا،ئاستیلهبووههتیاڵیهكۆمه
یخنههڕهاڵمبه،یهههیگرانهخنهڕهكیخویهڕوونیبهدادایییقوتابخانه.زانیوهتیاڵیهكۆمهیخنهڕهجۆرێككوهریانهونهكان،ئاوانگاردهندهرمههونهیزۆربهمدا،بیستهیدهسهریرتاسهسهلهڕاستیداله
وامردهبههفڕیانرزهبههریهونهمالنیكهیانر،هونهكاركردیرخهاوچهكارانیڕاڤهوندانرمههونهزۆریرهههشیبه.تتایبهشتێكیكنه(بورژواییشتێكیمووههیان)یهههوهشتێكهمووههبهندییوهپهوئه
وهئههیهقسههمئههمكیچهه.یانكههێرشههئامهانجینههكهدهفۆبیهاهۆمهۆو جنسیاڵواردنیههژادی،نهاڵواردنیههداری،رمایهسهكوهكانیتیهاڵیهكۆمهورهگهدیاردهكهزانیوهتیاڵیهكۆمهیخنهڕهجۆرێكبه
ولههفراوانترهربههجهارانزۆرتسیاسههبهۆوانئههوێنهاكردنیبهێه وێ یههدهڵكوبههناسهینن،ڵگریهههیسیاسیانهڕژێمهودیاریكراوتهسیاسهولهبنخنهڕهرقاڵیسهیهناوازهرخهاوچهندانیرمههونهكهنیه
وانهییمهشهانۆنالههشهمی پهاولكوه_هێلمهزجێسهیسێناتۆركوهسێكیكهرسهنهكهدههێرشكانندهرمههونهكاتندێكهه.بكرێ سنوورداركاندیاریكراوهسیاسیهحیزبه و تتایبهتێكیحكومهبهیشته
 .یه«مریكائه»یانزۆربهریحتریسهو ترورهگهئامانجیاڵمبه_مدامهحه
كارێهكههاوهبێ نههوهلههئاگهاییوهئههڵگههلهربخهاتدهكڵگایههكۆمهكانیكێشههوپهرسنهدێكرمههونهنگهڕه.ئاراوهبهێندرێتهرداهونهله(خوازراونه)كیپاڵهكییهشێوهبهتوانێ دهتیاڵیهكۆمهیخنهڕه
لههنهدێكهه.بینیوهوهسوسیالیستییهیئاسۆگهلهیوهئهچماكهكردووهوێناجۆرێكبهخۆیمرۆییكۆمێدیایچیرۆكیلهنسهرهفهڵگایكۆمهباڵزاك،كوهڤاتیڤیكۆنزهرێكینووسهكهڵێ دهلوكاچ.كاتده

ریانهونههڕۆڵهیكههوهپێشههتههچوونهشهوێنهوئههتاتنانهتهسترۆس،كلۆدلێڤی(الی)ئۆستورهنگاندنیڵسهههلهقلیدتهبهیهوانهلهئاڵتوسێر،لیۆو رماشێریپییهكوهستراكچرالیس ،رانیتیۆرداڕێژه
 (.ستۆئه)بگرێ ماركسیس تیاڵیهكۆمهگرێكیخنهڕهركیئهبێ دهرهونهچماكهجۆرێكبه،زانیوهكانتییهاڵیهكۆمهناكۆكییهیوهنواندنهبه
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سههتراكتۆرهیڕێگهههلهههكانرییههههونهمهههرههبهچونكههه،وهپێشههڕهتیاڵیهههكۆمهیخنهههڕهجۆرێههك(وتڕێكهههبهكنههه)مادابنهههلهههرهونهههدانڕهبههاوهملههه،مههاركوزههێربێههرتكوهكان،نهتیۆریسههیهلهههنههدێكهه
نخههردهدهتیاڵیههكۆمهكهۆڕینیریگههئهركاریگههكییهشهێوهبههنجامهدا،ئهلههو، نكههدهشپێشهكهكانبووهههه(گرفتهه)بهۆدیلبههڵێككۆمهه،وهنواندنههو چیهرۆككوهری،هونههئافرانهدنیكانیییهسهتههه
 (.وهستهپهو لزهموبتهتیاڵیهكۆمهدیلیبهندێكههتخزمهونهبكهحاڵداینیعهلهتوانندهكانرییههونهمهرههبهلهجۆرێكندچهكهناگرێ چاوربهلهرهگهئهمئهڵێیدهباسهمئهندهرچههه)
جهۆرهرهههوێ یههدهكههكهات،دهعبیرتههداریدایهرماسههڵگایكۆمههلههسه بااڵدهیئاراسهتهكیپاڵههیخنههڕهكوهخۆییربهسههسهتهێنانیدهوهبۆمۆدێرنریهونهباتیخهئادۆرنۆتیۆدۆر،قیاسهمئهرسهله
كییهشهێوهبههدا،نههبچكۆالئاسهتێكیلههداریرمایهسههڵگایكۆمهكرداری(رهونه)وئهشكۆداریشكستیاڵمبهیدۆڕێنێ ،دهدا باتهخهملهمۆدێرنریهونه.زێنێ دابهئامرازییانبازاڕیهایبهبه كهایهبه
وبهازاڕڵگههلهستنهاوده(mass art)ریماوهجهریهونهاڵمبه.زانێ دهڕاس بهوهمۆدێرنهریهونهبهندیدایوهپهلهنیاتهتهبابهمئهئادۆرنۆ.خاتردهده_وهگرانهخنهڕهكییهئاسۆگهله_رچاوبه
 .ڕواتدهڵگاداكۆمهرسهبهداریرمایهسهسیاسییسوڵتهوكردنیپتهیئاراستهبه
یهان(مهاركوزهكوه)نییههتیاڵیههكۆمهیخنههڕهلههوردیهانو جیهدییشهتنێكیتێگهكههدانڵههههلههوهڕووهملههیهانژمارئهههێنێتههدهتیاڵیههكۆمهیخنههڕهجۆرێهك(كوه)رهونههشوناسهییندنانهڵگابهوئه
ئاسهتیلههزۆریرههههشهیبهنییههتیاڵیههكۆمهیخنههڕهتهداڕهبنهلههرهونهه(.ئهادۆرنۆكوه)دوێهندهیربهارهدهوهتههحورمهوڕێزبههڵكوبههنهاگرن،رچاوبههلهدناسهیڕهو سهفیوهمانایبهرهونهكهوهمڕووهله

بههرهونههكه)مالوهبهمههژدهههیدهسهكهكیهڕێگهر،هونهڕێگاكانیلهكهیهڕێگهتیاڵیهكۆمهتیزایهناڕهوخنهڕه،وهمانهبه.گرتووهتیانسیاسهالیگرانهخنهناڕهكییهشێوهبهیانونگهبێده،وهسیاسیه
 .وهتهدۆزیوهتاویوتینبههۆگرانێكیمدابیستهیدهسهدواییكانیساڵهلهتتایبهبهبووهههزۆریرانێكیموسافه(بووخۆربهسهسیاسیو دینیكردنیپشتیوانیلهركهشهگهكییهشێوه

 
 رداهونهپشتیوانیكردنیلهتسیاسه

 
راحیتههكانشهكههكیههرگههجلووبهوكانوهیادكردنهه،مر،پارهتههتهاكوهێنێ كاردهبههنهدانرمههونهتوڵههدهبێه ،كانسیاسهیهچاالكیههكانیجۆرهلهكێكیهتوانێ دهرهونهبینیمان،پێشتركهیجۆرهوبه
رهههبهیهانندهدهكانتێچوونههكانرمیههفهدارهپلههیهانكانتههوڵهدهكههداشهوێنهولهه.شدیكههزۆركهاریونببههڕێوهبههكانشهانۆییهرنامههبهو كانڕێژهكان،مارشهبخوێنن؛كانسروودهدابنێن،ئاوازن؛بكه
كانكهیسههو كانریسهتۆكراتهئهكانهدا،حوكمڕانهكهانیجۆراوجۆرهكولتهوورهلههوڕابهردودالهه.گێڕێ دهرداهونهله(كارنخاوهیان)كاردارڕۆڵیتسیاسهن،كهدهكانرییههونهچاالكیهلهپشتیوانیكیهشێوه
 .زڕێنمهدهداكانسیاسیهئامانجهدیهێنانیوهبۆندانرمههونهسازیدا،پیشهجیهانیلهنوێكانمانهزهلهتنانهته،وهمانهبه.زراندمهدادهخۆیانیالمشێوهبهندانیانرمههونهلهكیهزۆر
تهحهسههههمهبهههندیههداریوهپهكانیشهههبانگهو نههدانرمههونهخۆیربهسهههیشهههنگهبانێههوانلهههتههوانندهنههدان،رمههونهبههۆداهههاتنكییهرچاوهسهههیوهئهههرباریسهههكان،تیهههوڵهدهداواكاریهههوكانمهههرههبه

خهۆیداهێنهانیو وقزهپێیبهندرمههونهداوهسفارشندانرمههونهیالهێماییرێكییكهپهیانبینادرووستكردنیتوڵهدهكهپێشهاتووهزۆرجاران.ناكۆكیڵێككۆمهدرووستبوونیهۆیببنه،وهكانهگشتیه
بهۆوهڕێتههگهدهگرفتانههمجۆرهئههڕوودانهیریگههئه.وهكاتههنكۆیهابهووناچهارتوڵههدهووهتههبووهڕووڕووبههتیكردندادژایهندێكههڵگهلههاتووهدواییكهكارهیوهئهدوایاڵمبه.نجامداوهئهیكهسفارشه

كییهرچاوهسههناتوانێه كان،سیاسهیهرچاوگرتنههبهلههبههبێه ڵتێكههجۆرێهكبهه،وهتهوڵهدهنالیهلهندرمههونهتیدانییارمهگشتیبه.ژیدهتیایداندرمههونهكهداڵگایهكۆمهولهتسیاسهپاندنیسه
 .بێ ڕپێكراوباوهكردنیپشتیوانی

پشهتیوانیلههدیكههجهۆرێكین،نجامبهدهئه(یداكهسهنووردارهپێناسههلهه)كانسیاسهیهكهیهبۆتتایبهكاریڵێككۆمهتاهێنێ كاردهبهوامردهنابهومیشهههستیدهبهقحهڵێككۆمهبهندانرمههونهتوڵهده
ئامانجههكنههخۆیهان،كانیئامانجههدوایكههكهاتدهنهدانرمههونهتییارمههتوڵههدهداتهحاڵهمله)اڵتكردنخهبنێینناوكردنهپشتیوانیمجۆرهئهتوانینده.یهههبوونیندانرمههونهبۆتیوڵهدهكردنی
كانیبورسههو كانریهههونهڕێكخهراوهلههنهدێكههزانینهیتیوڵهنادهكان،مووزهكانیماڵیاتیهخشینهپێبه.كاتدهرهونهجیهانیتییارمهوخۆیشناڕاستهكییهشێوهبهتوڵهده(.ونبكهكان،تیهوڵهدهو گشتی

ر،هونههلههتوڵههدهوخۆكانیڕاسهتهكردنههپشهتیوانیكردنیشهیبهلهه.رهونههجیههانیبهۆتنوڵهدهوخۆیناڕاستهكردنیپشتیوانینموونهبۆكانریههونهقوتابخانهبۆوهندیهناوهتیوڵهدهنالیهلهخوێندن
 .باسكردنهشایانیكانیانرنامهبهبردنیڕێوهبهبۆكانریههونهڕێكخراوهیاندانرمههونهبۆ(هتد..بیناورز،عهپێدانیكوه)ئیمتیازیندێكههشكرنیپێشكهیانكانقدیهنهپێدانه

وئههنموونههبهۆ.ئاراوهتههێناوهزۆریباسیڵێككۆمهكانكگرتووهیهتهویالیهلهدادواییانهملهشتهبابهمئه.باوهشتێكیسازیداپیشهجیهانیریانسهرسهلهوهتهوڵهدهنالیهلهندانرمههونهاڵتكردنیخه
جیاجیهاوتهاكنهدانیرمههونهنههیده،ده(مریكادائههلهه)كانرههونههبه(كردنككۆمه)پشتیوانیكردنییوهتهنهسندوقیكوهكان،تیهوڵهدهڕێكخراوهكهیهپارانهوئه،بووهباسهمئهیرچاوهسهكهیپرسانه

زایههسهیحمه_كوهمیرهههبهڵێككۆمههكات،دابینیهدهفیهدڕاڵتیوڵههدهكانیتێچوونههكههبهووسهازریانههونهمهرههبهوئهیربارهدهژاوێكژاوهدادوایانهملهمبێننرههبهكاننهسهڕهریههونهمهرههبهكه
كانتیۆریكههڵههكهڵهكه،وهمانههبه.كهردووهوشهدارخهڕاسهتن،گیریئاراسهتهو ئهاینیگرێهدراوینخهاوهكهیوانهئهتتایبهبهن،دهدهماڵیاتیوانهئهیزۆربهستیههكه_وسێرانئاندرێسمیههربهنبكه
لههقیهبڕهكانیگیریههئاراستهنێوانلهبێ دهتوڵهدهكهیهمهئهلیبڕاڵیزمدۆكتۆرینیرگهو چونك.لیبڕاڵیزمیشرگیجهبۆوهدۆزێتهدهڕێگهڵكوبهكانڤاتیڤهكۆنزیربۆوهڕێتهناگهواویتهبهدابوارهمله

پرسهیارهمئههنهازانن،كانییههفیرقهو گرووپهیگرێدراویههلههجگهشهتێكبهرهونههبههبهوونرقاڵسههندانشهارۆمهلهرچاوبهكیهژمارهرگهوبپارێزێ ،خۆینییهلهبێكانداكولتووریهو تیاڵیهكۆمهپرسه
 .رگرێ وهماڵیاتوهتیانهنیسبهبهناڕازینیندانهشارۆمهولهریهونهڵگایكۆمهكردنیهاریكاریبهتوانێ ،دهخۆیكانینسیپهپرهپێیبهلیبڕاڵ،تێكیوڵهدهئایاكهئاراوهدێته

.نبكههرهونهههاریكهاریكان،ریهههونهچاالكیههبهۆشهوێنێكنهدچهدروسهتكردنیبههو وهچاودێریانهكارهیدیكهو كانوزهموجهركردنیدهڕێگایلهتوانندههاروهههكان،تهوڵهدهكوهكانیسیاسیهڕێكخراوه
 .نبكهدرووس جۆرواجۆریشێوهبهریهونهخۆییربهسهدانیرهپهیڕێگهلهرمپهلهڵێككۆمهتوانندههاروهههكانچاودێركاریهكارهواتهكه
 

 رداهونهررانبهبهلهتسیاسه
 

رانینوێنههو كانحیزبههاڵتدارانیسههدهتی،وڵهدهاڵتدارانیسهده.وهببنهكانرههونهنگاریرهبهوهگرتنهخنهڕهیڕێگهلهتوانندهڕێكخراون،رمینافهو رمیفهكییهشێوهبهكهیوانهئهسیاسی،ساتیسهموئه
ڕێكخههراوهواتههكه.ڵبڕنهههتیزایههناڕهزمهانیكان،ریهههونهمههرههههبهخالقیئههئامهانجیو تیاڵیههكۆمهگرنگهیكان،كولتووریهههبهاوهدواهاتههبهسیاسهی،ڕۆكینهاوهدژیتهوانندهكانتیههاڵیهكۆمهوهبزوتنهه
تهوانندهخۆیهانكانییاسهاییهئیختیهارهپێهیبههوانئهه.سهتدایهردهبهلهگرتنخنههڕهلهههێزتریانبهههرۆمیئههڵێككۆمههتنانههتهر،هونههیوهنگاربوونههرهبهبهۆكان،تییههئیالهتهحكومهكوهكان،سیاسیه
تیۆریتاكانیرهسهن،بكهسانسوركانریههونهمهرههبهتوانندهكانتییهئیالهتهحكومهیوانهئهكان،سیاسیهرمیهفهڕێكخراوهواته.نبكهمنوعیمهنجامدائهلهو نبكهكانریههونهمهرههبهچاودێری
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 رهونههشهوێنێكدارهههلهه.تههوڵهدهكانیسیاسهیهئامانجههبههتخزمههر،هونههركیئههكههسهتاوهڕاوهیهگریمانهمئهرسهلهسانسوردایڕش ،فالتوونئه(كۆندایونانیله)كاندادوورهڕابردووهلهسانسوور
 .جێیهبهسانسووربكات،كاریداوهسستكردنهیئاراستهلهمالنیكهیانبێ ،ركاریگهدائامانجانهوئهوپێشبردنیرهبهلهیتوانینه
كههوترێه ده.نییههدیكههشهتێكییهانتسیاسههئهامرازیوسهتهرهكهوخۆیهربهسههرهونههكههبوو،مهئهوهیاندایهدهیانفاڵتونییهئهدیدهمبهكانڕۆژئاواییهكهواڵمێك،دواییانهمئهتاومههژدهههیدهسهله

یدهسههكانیسهاڵهدوایهنلههبۆچوونههمئهواتهكه.گرێدراویلهخاڵیه،دیكهكیواتایهبهر،هونه.خۆیهربهسهلێیانونییهوهتهسیاسهكانیئامانجهبهكاریو،یهههخۆیكانیكاركردهو كانئامانجهرهونه
ڵگههلهڕووهڕووبهه،الوهمبه7691ییهدهلهدیكهكاتێكیرههلهزیادئێستامانداكاتیلهسیاسیسانسورینگاریرهبهپرسیكهبێ شهۆكارهمئهربهلهرههیهوانهلهو وتووهركهدهڕۆكناوهبێمدابیسته
یهاسیاسهینهدیبهپلهندێكههلهكیڵهپایانریحسهیخنهڕهلهبریتینیوانهئه.سیاسیسانسوریبۆبێ رێكپاڵنهتوانێ دهكانریههونهمهرههبهسیاسیڕۆكیناوهڵگهلهتیكردندژایهدژواریداندێكهه
بێه رپاڵنههتوانێ دهریشهونهمیرههبهكانیجۆرهكانینهرهڕاهێنهو فتاریڕهدواهاتهبهلهترساڵمبه.وهببنهتوڵهدهتوندیكرداریپرچهڕوویڕووبه_پێشووتیسۆڤییهكوه_كانستهبااڵدهفهلسهفه
و تێلێوزیهۆنكهانیتیژئامێزهتوندوپڕۆگرامه.بووبێ وههۆیهمبه،چووهڕێوهبهكانتهتایبهریههونهمهرههبهسانسوریبۆكانكگرتووهیهواڵتهلهدادواییانهملهیكارانهوئهرچاوبهوادێته.سانسوركردنبۆ

و،كرێه دهحكوممههپۆرنهۆگرافیشریهونهه.وهبنههدهكانجدیههتیههایهدژوخنههڕهنهدانچهڕوویڕووبههكان،تونهدهفتهارهرهریپاڵنههبنههدهكههیوهئههۆیبهكانیشنگاویهجهو نگێزانهڕئهشهشیعرهوماسینه
مئههلماندنیسههبهۆیڵگاندنانههبهمئههینموونههلهه.دژوارهزۆرلماندیانسهه،شهانهبانگهمئهه.كانجیسمیهتهنایهجهیدیكهوزیناكانیدواهاتهبهڵێندهكهوههۆیه مبهكرێ لێدهپشتیوانیمنوعكردنیمه

 .خالقیننائهو نائاساییخۆیانوانهلهكانن،ئامێزهتنایهجهكردارههۆكاریكیهێزهكییهشێوهبهیزموونانهئهوئهكهیهمهئهوههێنرێتهدهشانهبانگه
سهارخهنسهیپیپرهلیبڕاڵهیمكیچهبهندیدایوهپهلهكانكگرتووهیهتهیهویاللهگرێدراویجۆرێكتحیكایهنبێگوماسانسوور،یربارهدهكاندائامریكاییهباسكردنیلهكانفتاریهڕهدواهاتهبهلهختكردنجه
كییهشهێوهبههبێه دهتوڵههده.بكرێه شپێشهكهڵگانهدنبهڵێككۆمههبێه دهبێه ،قحههبههو جهێبههتیوڵههدهسانسهورێكیجهۆرهرههكهیوهئهبۆواته.یههه(Harm principle)كاتدهیاندنگه

كههدی،بێتههوهشههبانگهمبهه_نسهیپداپرهلههمالنیكهه_توانێه ده(توڵهده)یركهئهمئه.ناڕازیوقسیرتهبێماشاكردنیتهلهنبدهسارخهتوانندهكانرباسهبهریههونهمهرههبهكهریخاتدهدیاریكراو
پرسهێكیكۆتایهدالههنها،یهاخودلمێندرێ بسههتوانێه دهیهشههبانگهمئههئایهاكههیمههئه.دوایههلهكانسههكهتیحهسهههمهبهۆخوازراوینهنجامیئهڵێككۆمهیهوانهلهكان،رباسهبهریههونهمهرههبهبهێ 
 .وهبدۆزێتهبۆبڕیبنهواڵمێكیئێستاتایتوانیوهنهسكههیچزموونییهئه
 
ریریرؤشنگهماڵپه:رچاوهسه
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 حمانیرهوریا
 
تیرگایهپێشهمهمییچههورگهپێشهمهواتهایبههررامبههبهپیهرۆزموییهرئۆسهتوودیهدێییمێشههههداژیهانمکهانیجیاوازهقۆناغههلههونمههتهدرێژایهیبه
نیههبهۆیونهاتوانێسکههمووهههکههوابهووپهێمجهارانزۆرتنانهته.الملهبووهتییمانهقارهورخۆدانبهوخۆراگرینمادیرگهپێشمهمیشههه.بووههه

 .بێرگهپێشمه
وهتایبتههنهدییتمهتایبهڵێککۆمههبههتتایبههسهانێییکهنیاتههڵیووبه.بێدایشتنیپێگهوکردنربهستهدهلالیقهتهلهبلوێبۆیسێککهرههکهنیهشنهچهملهگشتییکییهپێگهوپێناسهوهئهواته

مئههبهێروویهانلههتنانهتهکهنبگهتیزنایهمهوندارێتیخاوهویشتنتێگهلهئاستهمبهتواننده
ڵگاکۆمهههوهدییهههکییهسههۆنگهلهههیههاننبههدهخۆیههانبهههیهههییفسههانهئهورهدهمئهههوپیههرۆزنههاوه

 .بداتپێیانی(گشتیتیقالنییهعه)
لههرگهپێشهمهبهێجهارێییشبهۆتنانههتهبهوووهئهکانمئاواتهترینورهگهلهکێکیهبووممنداڵکه

داتحاڵههترینخۆشهبینانهلههومێتافیزییییههشتێییرگهپێشمهوابووپێم.بیناسموببینموهنزییه
کههارێییروونههیدهکانیتهههرفییهزهقههوواڵییبهههیبردنپهههچیکهههبیههرێپههێسهه ههکههرێدهنیاتههه

کههبوونداتایانهوپارامێتروئهششنانهچهملهدییهیروانگهیاندهبهووانهئهموویهه.نامومیینه
وبوو،نههگۆڕێهدالههوتۆئهیاندنێییراگهوکاتهئه.گرتبوونرموهوهتییهکوردایهرینیبهڵگایکۆمهله
کههبهوورادیهۆوهنگهیدهرێهیلههکانرگهپێشهمهکانیچاالکییههواڵیهههزیهاترکانمانرییههزانیامووهه

نههدچهوتڵیهههههبهههبههوومترورهگهههکهههوردهورده.بههوونرانهههغروورخوڵقێنهورشههانازیهێنهشههیزۆربه
ینههۆرهبهههشرووداوانههوئهههخههودی.گهرتنڵگهههلهنهدیمپێوهودیهه مرگهپێشههمهوهنزییههلهههجارێهک
کهداریچهشۆڕشهگێرێیی؛رگهپێشهمه.کهردهێزتربههمیهانپیرۆزهویههییستوورهئهبۆچوونهوئهخۆیان

 .دانێمایهخۆیگیانیلهداکانییهوهتهنهگشتییهندییهوهرژهبهوئامانجبهیشتنگهپێناویلهحازرهکهخۆبردووله
 .خشیبووبهخۆیبهدانیشتمانیوییوهتهنهرینیبهکانیئاستهلهڵگاکۆمهنێویدییهکییهئاراستهوتوێژرههلهپیرۆزتریکیواتایهووردهشبۆیهرهه
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وجیهههانسیاسههییبیاتیدهئهههلهههشۆڕشههگێڕیوشههۆڕشکانیمیهههچهی(بههازتعریف)وهکردنهپێناسهههو،(وهکههههۆیهرههههبه)کههداریچهباتیخهههبههوارییوهبوونهههنگمڕهکهههیههانبههوونواوتهههڵگهههلهرهبهههرهبه

باتیخههکهانیمێتودهیوهبوونههنگمڕهکههواڵترۆژهههبلهۆکیرووخهانیپهاشتتایبهبهداکوردستانیش
ی(کلبههجهز )گشه بهۆتها یروانگههولیبراڵیزمزاڵییبیرۆکهگشتگیربوونیوکالسیک،کدارییچه
یچوارچێهههوهلههههکورسهههتانیشتییاڵیههههکۆمهوسیاسهههیوشهههیرهرسههههبهرییکاریگههههویهندیشههههئهمئهههه

بههگشهتینههیهراگهسهنووریبهێیشههگهڵگههلههاروههههدا،جیهانیکرداریکتیڤیئهیشێنیگلۆبالیزه
ریهزیبههخۆشهمیوهکردهبههڵبوونیتێیههونهدی،پێوهکانیجۆراوجۆرهئامرازهوکانسویرییهتهتتایبه

کهههورد،ییوهتههههنهیئازادیخوازانههههورزگهههاریخوازیوهبزووتنههههودێمهههوکراتحیزبهههیکانیرگهپێشهههمه
لههکوردسهتانیرگهپێشهمهلههپێشترکهداپێناسانهومکچهمئهموویههلهس رههبهکیگۆڕانیارییه

 .هاتپێکبووندابیرم
وکالسهههیکدیهههدهوئهههئێسهههتاشجهههاران،منههی وهئێمهههه،ڵكیخههههزۆریرهههههیهههههزۆربهوهداخهههبه
ورانههمبهپێغهدیهدێییئێسهاش.مهاوهرهههتیرگایهپێشهمهبهواریورگهپێشهمهبهۆیانکۆنههگونجاوهنه

رکیانئههمترینکههخۆیهانوایههپێیهانومهاوهرگهپێشهمهبهررامبهبهیانئاسمانیانهکییهرانهرزگاریده
دێنههوهکانههکێوهلهرۆژانلهرۆژێکوهئاسمانییهتێییریسالهبهکهن«کانکوڕه«وهئهوشانهرسهله

کاتێهکتهاووهگرتۆتههرهههشهیئێمهواریخوێنهدهورووناکبیرتوێژیلهزۆرشێییبهتنانهتهخیااڵتییهونادروس روانگهوئهوهداخهبه.نکهدهرزگاریانکهشییهرهچارهوتیهامهنهرچیههلهوخوارێ
لههجێهدالههدابهێ،یاندیهدهمئهرسهبهوشێکخهبچووکترینیداوهئهڵگهلهرههاڵمبه.ندهدهپێییئۆستوورهبارێییونکهدهیدێفۆرمهداییفسانهئهکییهچوارچێوهلهژین،دهوهتێبینیانهودیدمبهکه
بههوهوانههپێچهبههدابهن،رانداگیرکههودییتهاتۆڕیڵگههلهوهبوونههنگاررهبههلههیانکهنیشهتمانهیکهسیاسهییهگشتییهوهبزووتنههریبیهاوتههیوهئههجێیبهوونکهردهدهجێنابهیانه(ردژبه)ئانتیورێییده

 .وهگێڕنهردهوهلێرووینادروس کییهشێوه
بهۆواڵتتهانئێمههبهێهینڵکخههبهیوهئههجێهیبههچیوێهده.بهینکوردسهتانسیاسیییوهبزوتنهکانینگهپێشهوحزابئهیئێمهخودیئێستا،ینادروستهپێیهاتوویهوشهرهمئهزۆریشێییبههۆکارینگهره

رهههووهکههیهبههئێهوهوئێمههبهێهینپێیهانوبێهههخۆمهانکانیرییههکاریگهووردهلههترمانقینهراسهتهعبیرێییتههبهێوهئههدروسهتتربهن،رمانتیهدهیارمهشئێهوهودێنینبۆئازادیتانوینکهدهرزگار
ییههرانهپێدهڵێنبههوئاڕمهانخوازروانگهوعبیرتهوئهزیاتررچیههرگهئه.†یگهدهئازادیورزگاریبههاوکار،وریبهاوتهوهاوڕێوهخۆیهکانیرییهکاریگهور ئهپێێبهوخۆیداجێیلهینهالیه
وجیههانیوشهیرهڵگههلهوامردهبههیوهرۆژبوونهبهوڵیههلهوینکهربازدهخۆمان،وهتهماوهبۆمانلیێنراومیراتێیی وهوهکانهپهچههێزهتتایبهبهزایینیی06و06ییهدهسیاسییبیاتیدهئهلهکه

وباتخهههیدرێهژهوناکهاپههێوتۆمانئههتێییخزمههوهکانهههکۆنهمێتهۆدهوتێبینهیبهههتیرگایهپێشهمهوباتخههکانیمیهههچهکردنیپێناسهه.گهرینردهوهزیههاترڵیێییکههدابهین،خۆمههانبهارودۆخیوییناوچهه
.یههههداتیرگایهپێشهمهوباتخههتتایبههبهکانندیهدارهپێوهبهوارهگشه لههدووبهارهی(بهازتعریف)وهکردنههپێناسههبههپێویسهتییکیمانکجارهیههرزگهارییوئهازادیبههیشهتنگهتهاوامردهبهتێیۆشانی
 وهویانئههکههیخانههبایهوئامهانجوبههیشهتنگهبهۆسهتراوهبهونهرفراوانبههیکهراوهدیهدێییبههکههرێیهتێیۆشههڵیووبههنییههکالسیککداریچهشۆڕشگێڕێیینیاتهوهیهکهمییهردهسهواتابهرگهپێشمه

پێناسههداڵگاکۆمههیدییههکانینههالیهوتهوێژمووهههڵگههلهنهدیپێوهلهکوردرزگاریخوازیوئازادمرۆڤێیی
کردنهیربهسهتهدهوییوهتههنهرزگهارییپێنهاویلههڵکۆمههبههکهاریکانیتههرفییهزهلههیشهتنتێگهبهه،کردوه
 یهشههێوههههیچبهههمڕۆئهههیرگهپێشههمهبههۆ چههه.کههاتدهباتخهههدا،سیاسههیحیزبێیههییچوارچێههوهلهههئههازادی
ئینتزاعیههیکیمانایههوهوانههپێچهبهههرێهکڵیووبهه،نییهههیخشهانهبهتیسهایهکهوخههوڵقێنپێناسههکیواتایهه

 .گرێردهوهلێڵییکهخۆیدایوهمانهوبوونلهرگرییردنبهپێناویلهویههه
داڵیردنههههومههودارالهههڵیووبهههدا،وهڕووبوونهههرووبهوقابولتهههلههه نهههخههۆیبههوونیمڕۆئهههیرگهپێشههمه

بهههتسیاسهههوتیحیزبایههوباتخهههلههرفراوانیبهههوقهووڵیشههتنێیییتێگهور دهشبۆیههرهههه.وهبینێتههده
بیههههریکهههههشههههتێیهدوایههههین چهههههوکۆشههههێتێدهداشپێنههههاوهملهههههویهههههههتیمرۆڤایهههههمووههههههپانتههههایی

پێشهدالههڵیووبههوهناداتهلێکوهیهکهیارهنهوردژبهیسۆنگهلهخۆیرگیزههمڕۆئهیرگهپێشمه.وهکاتهلێده
خههۆیلهههدروسههتییشایسههتهوشههایانرکێیههیدهبهههی،کهههرهرامبهبهگونجههاویوبههاشناسههینیبهههدادهوڵهههه
بهههسهه ههوئهههمڕۆییئهههکییهرگهپێشههمهتییسههایهکهکانینههدهههرهونالیهههگرینگتههرینلهههنگهههره.نێیهههبگه

چوارچێوانههملههکانیئامانجهوخبایهکالێدهوایششتهوئهرههوتییهههداکانتییهمرۆڤایهپیرۆزهخهبایهویکهنیشتمانهووهتهنهوخۆیبهررامبهبهکهبێوامهردهبهتییهرپرسایهپهوهوودعهته
 !لهوچانیبێوڵدانیههوخۆشویستنبۆوایهپێشیووهکاتهدهپێناسهداوامردهبهکیندییههاوپێوهلهخۆیدالهکانیشخهبایهوداکانیخهبایهلهخۆی.داتالنهلێیانوخارنهده

 .بگرێخۆیکانیوجوودییهمابنهوفهلسهفهلهرێزوبوێخۆشخۆیکهپێویستهشتێکمووههلهربهداژیانیکانیگشتییهخهبایهوپێن
لههترمهانمڕۆییئههوجیهاوازکییههوهخوێندنهکههرێبههمانراسهتییهوئههورهبههزیهاتررچیهههجیههانوکوردستانسیاسییبارودۆخیوباتخهرجیلومهههیقینهراستهوکهتهبابهتیقیقهحهکهچێوێده
 .وهینهبیهیانپێناسهرڕاوهسهلهوبێههتسیاسهوباتخهوتیحیزبایهورگهپێشمهکانیمیهچه

وتیهۆریروویلههوهبوارێیههگش لهڵیووبهداباتخهوتیرگایهپێشمهکانیمیهچهیچوارچێوهلهرهه نهوهخوازراوانهنهکیستووییهقبهچهومارگرژیدهشنهچهرههلهدووربههاتوهوهئهکاتیئێستا
.وهیدانهمهنێووهبێینهکانمان،ئامانجهورێبازوانخۆملهشایانێیی(بازتعریف)وهکردنهپێناسهودووبارهکییهوهخوێندنهبه،وهکردارییه


 نگریگیارهماڵپه:رچاوهسه
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 لیلجهوتركهسه:كردنیئاماده
 

 تارهسه
 
.ڕاسههتدایهناوهاڵتیخۆرهههیرگهههناوجهلههئههوردن،روبهاریگاتههدهتههاوهڕاسهتهناوهریههایدهاڵتیخۆرهههباشههوریوێتههكهدهسهتینلهفه

.نرهكیشهوهدووئههیشهتنیپێكگهخهاڵیسهینادایدورگههنیمچههڵگههلهچونكههسهتێ ،بهدهوهپێكههفریقیائهباكوریوئاسیاخۆرئاوای
دوتههكراوهقهودسمڕۆئهه.قهودسشوانههلهگهرنگن،كهئاسهمانییهئایینههسهێلههكههریهههبۆكه،تێدایهناوبانگیبهشاریندینچه

وئههدانیشهتوانییژمهاره.زرێنرادادامهه7691لههكههئیسرائیلتیوڵهدهتریش،یكهشهبهوتێدایهستینیلهفهخۆیربهناسهتیوڵهدهشێكیبه،وهشهبه
 .ه%99بیشرهعهیرێژهویه%96كانتێیداكهجولهی،رێژهسهزاركههه611ملیۆنو77شیهناوچه

لههیرسهتانهزپهگهرهكهارێكیبههسكههزۆركهه،وهئیسهرائیلهتیوڵهدهكانیكارههۆیبه،ئاڵۆزییهوگرژیپڕكییهناوچهستین،لهفهوهسیاسییهڕویله
سهتیشبهمهوكاردێ بههجاروبهارتیهداوڵهنێودهئاسهتیلههسهتینلهفهناوی،7663لهستینیلهفهنیشتمانیاڵتیسهدهزراندنیدامهپاش.ندهدهمڵهقه

خهۆشپێیهانكانكههجولهكاتێكهدالهوترێه ،دهكههناوچهكانیبههرهعهبههنازناویشكوه.ستیندانلهفهاڵتیسهدهحوكمیژێرلهكهیهناوچانهوئهلێی
 .بكرێنبانگستینیلهفهبهواته،وهناوهوبهنیه

كوهسهتینیلهفهنهاویینهدا،رافیدهواڵتهیوشهامواڵتهیباسهیلههزایینهدا،پهێشمیپێنجههیدهسههلههكانینوسهینهلهه،یۆنهانیمێژونوسهیهیرۆدۆتی
دۆڵهیویافهانێهوانیناوچههبههكههریگرتبێه ،وهوهه_پلشه نهاویلههچێ پێهده.پلیستینیه:وتوهپێی،كاربردوهبهشامواڵتیباشوریبۆكیهئاماژه

یدهسههلهه.سهتینداژیهاونلهفهیناوچههساڵلهه011زیاترلهیپێشزایینوبۆماوهمییه72یهدسهله(فلستی)لیگهیوهئههۆیبه،وتراوهریشعه
سهورییسهتینیلهفهتیویالیههوهئههیجێگههلههوهودایههتیویالیههیوهشهاندنهڵوهههبههستاهه،رۆمانیتیئیمپراتۆریهدا732ساڵیزایینولهمیدوه
 .بوهشهاوبهدا"االردنجند"ڵگهلهكانیسنورهلهشێكبهو"فلسطینجند"وتراوهستینلهفهبهئیسالمیشداتیالفهخهمیردهسهله.زراندمهدا

 
 مێژو

 
خۆوهبههجیهاوازیشارسهتانێتی27،وهزایینههپهێشمیشهتهههیزارههههلهریحائهشاری.كانهشارستانێتییهلهزۆرێكمینیرزهسهعێراق،وسوریاومیسرنێوانلهستراتیژیدایهزۆركییهناوچهلهستینلهفه

وداگیههروهجیههاوازهالنیگهههلهههزۆرێههكنالیهههله.كاننیهههنعانیكهبههوبێتن،جێنیشههتهدامینهرزهسهههولهههناسههراولێكیگهههكههۆنترین.هودیشهههیهوسههیحیمهئههایینیڵدانیرههسهههمینیرزهسهههسههتینلهفه.بینیههوه
كانعوسهمانییهمالیك،مههكان،یوبییههئهكان،رستهخاچپهكان،ئیسالمییهتیالفهخهكان،نتییهبیزهكان،یۆنانییهكان،رۆمانهكان،فارسهكان،بابلییهكان،ئاشورییهكان،كۆنهمیسرییهشوانهله،كۆنترۆڵكراوه

 .7691یكهشكستهپاشئیسرائیلكۆتاییشدالهكان،ریتانییهبهو
لهه.سهتینلهفهیشهتنهزگه.سهاڵپ2011بهۆ3111نێهوانسهااڵنیكانلههنعانییههكه.وهڕێتههگهزارساڵپهێشزایهیندههه911بۆكه،وهتهدۆزراوهمرۆییواریشوێنهریابهتهیریاچهدهنزیككییهناوچهله
یانكههواڵتهقهودسدروسهتكرد،پهاشداگیركردنهیلههرێكییكههمانپهیزسوله.پ621بۆ690نێوانسااڵنیكانیانداگیركرد،لهنعانییهكهواڵتیشێكیندبهئیسرائیلچهنیزبه.پ7201سااڵنیریوروبهده
 .وهنهدروستبكهدوبارهكهرهیكهوپهوهڕێنهكانبگهكهیانداجولهكانیانتێكشكاندورێگهكان،بابلییهزفارسه.پ036روخێنرا،ساڵیكهرهیكهپهوهكانهنبابلییهالیهودواتریشلهوهكانهنئاشورییهالیهله

 .كردوهیانیهناوچهوئهحوكمینۆرهبهسوریاكانیسلوقییهومیسركانیتلیسییهبهویشئهدوای،خۆیەوەركێفیژێرخستهستینیلهفهوداگیركردفارسیواڵتیزنمهریندهسكهئهز.پ333ساڵی
نهاونوسگشهتیدارژمێریسههلههخۆیهانتهاحملههی بههبهۆرۆیشهتونپهاكیزهمیریههمهودارتهاشیوسهفیكههوهگێڕنههده.یهوههۆیهوبهششارهوئهناوبانگی،دایكبوهلهحملهی بهشاریلهسیحمهعیسای
تێهداسهیحیمهگوایههیوتهشهكهئهوئههرسههلهنتین،قوسهتهدایكهییهیالنههز331سهاڵی(.گرتهیمنهداڵبونژانهیكهداورمایهخداریسهایهلهه:)ههاتوهقورئانهدالهاڵمبه.بوهیكهمنداڵهوێلهئیترن،بكه
 .مێژودالهكهێسایهكۆنترینكه،بنیاتناوهكیكهێسایه،دایكبوهله

كانكههجولهچونكهه،ككههمهبهۆوهگواسهتهیهان(قیبلهه)روگههموسههمانانرزكرا،فهموسهماناندارسهبهنوێژشیوهئهپاشپیرۆز،شارێكیبهبوقودس،ئیسالمیڕیباوهپێیبه(میعراجوئیسرا)روداویپاش
 .تریشكیهۆیهندچهڕایرهسهوهئهن،كهدهوانئهیقیبلهلهروكهدا،دهلێیانیانوهئهیتانهوامردهبه

ڵێنیهدابهتیایهدا.ناسهراوه"ریعومههیمانیپهه"بههكهمۆركردكانداسیحییهمهڵگهلهیمانێكیپهناوبراوتابدا،خهكوڕیریعومهتیالفهخهمیردهسهلهستینلهفهتریكانیناوچهوقودسداگیركردنیپاش
 .دا(جزیه)رانهسهدانیررامبهبهلهكانسیحییهمهكانیپیرۆزییهوماڵورسهپاراستنیبه
كانیشهارهلههتیتایبهبهبنیاتنا،تێداتیانتایبهوحكومیتریبینایوراسهورماوگهوكهێساووتمزگهوخوێندنگهوبازاڕورندهبهندینچهكرد،زۆرییشهگهستینلهفهكانداعوسمانییهمیردهسهله

 .حملهی بهونینجهویافاوكاعهوقودس
تهریشیكههوهئهبهو،سه یوهپهنبوڵسهتهئهلههنهاوخۆوهتهیزارهوهبههكههقهودس،یئیهدارهكێكیانیهه:دائیدارهدورسهبهشبوبودابهوهئیدارییهڕویلهستین،لهفهكانداعوسمانییهحوكمیكۆتاییسااڵنیله

 .سوریگشتییربازییسهییرماندهفهلهبوشێكبهستینلهفهوهربازییهسهڕویلهاڵمبهستین،لهفهباكورییئیداره
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روخههانیدوایخۆیههاناڵتیسهههدهیناوچهههیوهبۆئهههشوهئهههمههۆركرد،(شههامواڵتههیوعێههراق)بیرهعهههنیشههتمانیبههاكوریشههیبهشههكردنیدابهبههۆوتنێكیانرێككهههروسههیاوریتانیابهههونسههارهفه7679سههاڵی
 .نبكهدیاریعوسمانیتیئیمپراتۆریه

.بچێ ڕێوهبههروسهیاونسهارهفهوریتانیابههراوێهژیبههكهه،وهتییهوڵهنێودهكییهئیدارهیسایهخرایهب،قهنهبیابانیلهجگهناسرابو،ستینلهفهبهووهجیاكرایهسوریاباشوریلهدواترییهناوچهوئه
ناهێهێه وبرهعههوڵیكههكێچهیبێتههدهووهمێنێتههدهخۆیانهداریسهێبهلههدبهئهتاپێیانوابوكهكرد،ودهیڕهپهیكهجولهكییهوارهقهزراندنیدامهتیسیاسهوهمهبیستهیدهسهتایرهسهلهرههریتانیابه
 .یانكردبهخۆیدا7679ساڵیبلفۆرییمانیپهلهشتهسیاسهمئه.وهنهبكهكگرتنیهلهبیر

لهه.خۆرئهاواوهرتیكههوئهوردنیشچهوهوهزهغهرتیكهمیسرچوه7691اڵمله،بهریتانیاوهبهژێرئینتیدابیستینخرایهلهفه7621،ساڵیریتانیاوهبهسوپایاڵتیسهژێردهوتهستینكهلهفه7671ساڵی
.خۆرئهاوارتیكههكاتوئهوردنیشلههدهزهغهرتیكهلهمیسرپارێزگاریستهوئاگربهئهپێیبهمۆركرد،كهستێكیانئاگربهوهترهكیالیهكوئیسرائیلیشلهالیهمیسروئوردنلهلهكهریههه7696شوباتی

 .7691نگیتاجهوهشمانهیهوشێوهبه

سهتیبهمهبهپێكههاتبو،واڵتێهكندچهلهكه(UNSCOP)یلیژنهپێكهێنانیبهستاهه،وهبدۆزێتهنستیلهفهرسهلهئیسرائیلیبیرهعهناكۆكیبۆرێكیسهچارهویستیكانكگرتوهیهوهتهنه7691ساڵی
لههجگههیفاحههنزیكهیتهاوهیگرتههدهوهئیسهدودهلههكه)ئیسرائیلبهستینیدالهفهخاكیی%00ووهباڵوكرایه7691ئایاریلهكهشكردنهدابهبڕیاری.داكهكێشهركردنیسهچارهلهنیبێالیهنتیكردنیگره
بیرهعههبهااڵییسهتهده.وهبمێننههداكهههودییهیهتههوڵهدهسهنوریناولههبهوهرچۆنێكهههویسهتیانجۆرێكبههچهاوكرابو،رهتێهداكانیكههجولهیوهگردبونههشهوێنیبوجۆرێكبهشكهشكردنهدابه(.یافاشاری

مانگههداششهههلهههرگهههئهیانههد،رایگهریتانیاشبههه.قبوڵبههوپههێشههكردنیاندابهروسههیاشوریكامهههئهلهههكهههریهههرازیبههو،كهشههكردنهدابهبههههودییهههیسههتهدهاڵمبههه،وهتكههردهرهیكهشههكردنهدابهپێشههنیازی
 .هێهێ جێدهبهستینلهفهبێ ،قبوڵیانوهپێكهكانیشكهجولهوبرهعهكه،وهدۆزرێتهنهرێكسهچاره
ردنولوبنهانمیسهروسهوریاوئهو)بیرهعههپێنجواڵتیبوهێزیوهڵگیرسا،ئهههكهبوجولهرهنێوانعهنگیمجهكه،یه7691ئایاریی70لهستینلهفهخاكیرسهلهئیسرائیلیتیوڵهدهیاندنیراگهپاش

كهۆنترۆڵكردیوناوچانههئههواویتههوامبون،تهائیسهرائیلبهردهبهه7696میدوهكانتاكانونیربازییهسهراسیۆنهئۆپه.بگرنئیسرائیلیتیوڵهدهدروستبونیلهورێگهوهستینهلهفهویستیانبچنه(وعێراق
وهڕێنههبگهیهێشه نهئیسهرائیلتیوڵههدهتهروانیئهرناگهئهبێ ،نهمێكیانكهوبونزهغهرتیكهوخۆرئاوارتیكهیئاوارهستینیلهفهزارهه111شداوهئهنجامیئهله.ابودپێیكهشكردنهدابهبڕیاریكه

نهداڵمچهكهرد،بههبیرهعههكۆمكهاریلههسهتینیلهفهتیرایههندسهاڵێكیشنوێنهپێكهێنرا،چهبدولباقیعهدحیلمیحمهئهتیرۆكایهسهبهزهغهتێكلهداحكومهكهنگهجهكاتیوله7691له.خۆیانشوێنی
 .بوشكستیهێناوهنا،ئهدهكعێراقوئوردنومیسردانیانپیانهوهبیرهعهواڵتێكی

 .یانداگیركردزهغهرتیكه7601،تالهزهغهرتیرمیسروكهسهریتانیاوئیسرائیلهێرشیانكردهنساوبهره،فهوهبدولناسرهمالعهنجهالیهسوێسلهدیننۆكهپاشخۆماڵیكردنی7609ساڵی

ووهنهاوهلههسهتینیلهفهلیگههرینوێنههتاكههكوهبیرهعههكۆمكهاریوكانكگرتوهیههوهتههنهنالیههلهكهها،زردامهربازیسهنیمچهوسیاسیرێكخراوێكیكوهستینلهفهئازادیخوازیرێكخراوی7699ساڵی
یلیژنههرۆكیسهه.تهریشنهدانیچهوشهیوعیلیگههحیزبهیودیمهوكراتییرهبههورییماوهجههیرهبههوتحفهیوهبزوتنهشوانهلهگرێ ،خۆدهلهستینیلهفهحیزبیوگروپندینچه.پیانرادانیشداوهرهده

ئیسهالمیجیههادییوهبزوتنههو(ماسحهه)ئیسهالمیرگریكردنیبههیوهبزوتنهباسهنیشایه.ستینیدانلهفهاڵتیسهدهكۆنترۆڵیژێرلهیناوچانهوله،وایهستینلهفهرۆكیسهكوهكهرێكخراوهجێكردنیجێبه
 .رێكخراوهولهنینشێكبه

سهینایوخۆرئهاوارتیكههوزهغههرتیكههلههسهتینلهفهتهریكانیناوچههبهاقیراگرتنیسهستبهدهوئیسرائیلوتنیركهسهبهڵگیرسا،ههئوردنداوسوریاومیسروئیسرائیلنێوانلهنگێكجه7691ساڵی
 .ستینلهفهلیگهزۆریكییهژمارهبونیئاوارهڕایرهسه،وهكاركێشایهلهستیدهكاتییشێوهبهمیسریشرۆكیسهبدولناسریعهمالجه.كۆتاییهاتسوریا،لهجۆالنكانیرزاییهبهومیسری
لههتیوڵههدودهیبهژاردهسهمیرهیشهێوهنهاوبراوبهرێكخهراوی7611سهاڵی.ربهاسوگفتوگهۆبههوههێنایههسهتینیلهفهیشدۆسیهوه،بهڕیئیسرائیلراپهدژیستینلهفهئازادیخوازیرێكخراوی7611ساڵی
9118سهاڵی.ختیپایتههاڵتبكرێتههخۆرهههربكاتوقودسهیبهسهتهده7691سهاڵیكانیوییههرزهسههسهتینلههلفهخۆییربهجۆرێكسههڵبژارد،بههڵئیسرائیلههگهلهیئاشتییانهژیانیوهستینوپێكهلهفه

پێهدانیوزهغههرتیكهلهئیسرائیلیوهكشانهرسهلهمۆركرد،وتنێكیانرێككهستینلهفهئازایخوازیرێكخراویرۆكیسهفات،رهعهیاسروئیسرائیلزیرانیوهرۆكسهرابین،ئیسحاقنهێنیدانوستانێكیدوای
 .كانستینییهلهفهبهكانوانییهشارهیئیداره

ئاریهلرمانیفههوبهه2110ئیسهرائیللههیوه،تهائههسهتینیلهفهاڵتیسههدهژێهرحهوكمڕانیوتههكهكههوناوچهوهكشهانهكینهدهههیشهێوهخۆرئاوابهرتیوكهزهغهرتیكهئیسرائیللهكانیهێزه7669له
 .وهكشانهزهغهرتیكهلهواویتهوكاتبهئهئیسرائیلیزیرانیرۆكوهشارۆن،سه

هێنهانبههكۆتهاییسهتیبهمهكرد،بهكانیشیخۆشخانهوتونهپۆلیسوماڵومزگهیبنكهیزۆربهومانی،بۆردزهغهرتیركهسهكردهوئاسمانیمینیزهتوندیئیسرائیل،هێرشێكی2111میكهیهكانونیله
 .ئیسرائیلیئاراستهكبهموشهقاندنیماسوتهحهیوهبزوتنهحوكمی

ردوهههشهێكینهدبهچهبردنهیوهَ  ڕێبههسهتینیلهفهنیشهتمانیاڵتیسههده7663سهاڵیئۆسهلۆییوتنانههرێككهپێیبهوبههوهئهه،تهاوهئیسهرائیلدامانههژێرركێفهیلهه7669تاسهاڵیزهخۆرئاواوغهرتیكه
ماسحههیوهئههپهاش،لوتكهیشتهگهدا2111تحدروستبو،تالهماسوفهێوانحهنڵپرژانلهڕوپێكهه،شهوهبردهمانیرلهپهكانیكورسییهیماسزۆربهحهیوهبزوتنهیوهپاشئه.س دهوتهكهیكهناوچه

 .كۆنترۆڵكردكانیحكومییهومنیئهزراوهدامهوزهغهرتیكهواویتهبه
تائێسهتاشمارۆیههگهوئهه.پێبگهاتدراوسهێوهواڵتهانیلههرمانێكیشهیدهووادهههیچیهێشه نهوبهڕیلهێنیمهسهوتهوبهاكارهمارۆدا،گههیزهغههرتیكههئیسهرائیل2116تایرهوسه2111ساڵیكۆتاییله
.برینداربونوكوژراوستینیلهفهندینچهزهغهرتیكهرسهبۆوهئیسرائیلهكانیالمارهپهوهێرشنجامیئهلهووامهردهبه
 

 جوگرافیا
 
ییههپێگهوئهههۆیبهه.هاوسهنورهمیسهریشڵگههلهگرێ ،خۆدهلهئوردنیشوسوریاولوبنانستین،لهفهلهجگهكههێنێ ،پێكدهشامواڵتیخۆرئاوایباشوریشیبهوئاسیاوهریكیشوهوێتهكهدهستینلهفه
 .كترییهبهفریقیائهووروپائهوئاسیاكانیرهكیشوهیاندنیگهیڵقهئهبهبوهتییههه
 وئابوریڕویلهكه،زهغهوالنسقهعهوشودئهئافابیب،ئهلتههیرتسلیا،تانیا،نه،یرهخزهیفا،حهكا،عه:وانیشئهڕاس ،ناوهریایدهرسهونهكهدهكه،تێدایهگرنگیناراویكهشارێكیندچه
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ی%10ینزیكههه)جێندانیشههتهناراوییانهههكهوشههارهدانیشههتوانلهههی%91چونكههه،یهههههزۆریههانكیگرنگییهههوهجوگرافییهههودیمههۆگرافی
،ناراوییانههكهناوچههوئه،تێدایهبازرگانییانوسازیپیشهكانیرهنتهسهگرنگترینشارانهوئه(.برهعهی%91وكهجولهدانیشتوانانی

 .جیهاندالهنرێندادهجێبوننیشتهیناوچهچڕترینبهزهغهرتیكهوبیبئهلتهتیشتایبهبه
ههاوینیوباراناوییههزسهتانیبۆیههرههه،بیابانهاویوایشهوههكهوڕاسه ناوهریهایدهوایشهوههكهلههكههیهڵهتێكهستینلهفهوایشوههكه

 .وشكه
ڕیانشههنابێه یناوچانههوئههبهۆكیهنیشهانهكوهدیهاریكرا،وزسهههێهێكهیرودس،سهتیئاگربهو7691ئیسهرائیلیبرهعههنگیجهپاش
شهیبهوزداسهههێههییوهنهاوهله.دراوسێكانیدابییهرهعهواڵتهڵگهلهئیسرائیلسمییرهسنوریبهبوهێههوئهدواتراڵمبهبكرێ ،تێدا

چونكهه،رگرتهوهوهئیسهرائیلییانیزنامههگهره،ئیسهرائیلیههاواڵتیبونییاسهایپێیبههكهه،91كانیبههرهعهڵهێندهوهتههماونهوزداسهههێههییناوچانههولههیبانهرهعهوبهوت،ركهبهقودسشاریخۆرئاوای
 .پیانراوهدانیئیسرائیلیهاواڵتیبهبوبێ ،وزسههێهییوهناوهله(یاساكهندكردنیسهپهرۆژیواته)7602موزیتهی79وتیرێكهلهسێككهرههناوبراویاسایپێیبه
 

 ت سیاسه
 
ئاسایشهیش،ئیسهرائیلبههنینجومههئهی292ژمهارهژنێڤوبڕیهارییوتنامهرێككهپێیبه.7691میانله،دوه7631لهمیانكهیه،شكراوهدابهجارێكلهزیادنرێ ،دادهجێناكۆككییهناوچهبهستینلهفه
وئههیوهڕاندنههگهكانیشداوایستینییهلهفه.خۆرئاوایهرتیهوكزهغهرتیكهس لهبهمهنرێ ،كهكانداهبییهرهعهخاكهداگیركارینێكیالیه
وناویاننها7611میانلههكهه،یهنجامهداوهزنیانئهمههڕینیشهدادوجهارراپههوپێناوه،لههداداگیركهراوه7691نگیجههلههن،كهكهدهوییانهزه

كانبهۆكههجولهڵیكۆمههبهكهۆچیودژی7639پێشهتریشلهه(.قسهالئهئه)ڕینیوناویانناراپه2111میشیانلهودوه(لحیجارهئه)ڕینیراپه
 .ڕینوراپهوهستانهوهریتانیبهتیئیمپراتۆریهیاندژیكهواڵته

اڵملههڵبژێرێن،بههخهوالوهههیشهێوهیاسهادانانبهنیهنجومهاڵتوئهسههدهرۆكیسههپێویسهتهستینیلهفهاڵتیسهدهستوریدهپێیبهندهرچههه
مانرلهههپهرۆڵههییاسههادانانبهههنینجومهههئه.2119ولههه7669،لهههڵبژاردنكههراوهنیادوجههارههههتههه2171تههاوهكهاڵتهسهههدهزرانههدنیدامه
وپێكهههاتوه7669ئیسهرائیللههتیوڵههسهتینودهلهفهئهازادیخوازیرێكخههراوینێهوانئۆسهلۆییوتنامههرێككهمهۆركردنیكاتیسهتێ ،لههڵدههه
 .جێكردنهجێبهاڵتیسهدهكانیكارهچاودێریكردنیركیئه
كالیییهههسههتینیدالهفهاڵتیسهههدهڵگهههلهوهدانوسههتانهیرێگهههلهقههودسكۆتههاییدۆخههی،یهههوهئهئۆسههلۆیوتنامهههرێككهكانیخاڵهههلهههكێكیههه

سههتینیشلهفهرۆكیسهههباس،عهههحمودمههه.نێهه دادهسههتینلهفهداهههاتویتیوڵهههدهختیپایتهههبهههاڵتخۆرههههقودسههیویشئهههكههه،وهبكرێتههه
 .قبوڵناكرێ ستینلهفهختیپایتهكوهنێ نهقودسدابهداندانوستانێكرهه،یاندوهرایگه
بههسهتینیلهفهئازادیخوازیرێكخراویزراندنیدامهپاشبو،تحفهیوهبزوتنهویشئهكهزرا،دامه7690لهستینیلهفهكداریچههێزیمكهیه

وسههتینلهفهئههازادكردنینیشههتمانییرهبهههماس،حهههیوهبزوتنههه:لهههبههریتینمڕۆدالهههسههتینیلهفهرگریبهههكانیگروپهههدیههارترینلههه.سههاڵێك
 .ستینلهفهلهئیسالمیجیهادییوهبزوتنه

 
 ری روه سه
 
وهتههنهكههداگیركهردوهزیهاتریوهلههواتهه.سهتینهلهفهخهاكیی%11ینزیكههیكههرهوروبهویشئیسهرائیلهزرا،ئههدامهه7691نگیجههدوایمیانكههیه:نهههسیاسهییوارهقههدومێژوییهداستینیلهفهله
.هسهتینلهفهخهاكیی%22رینروبهه،خهاوهگرتوهرنههوهخۆیخۆییربههێشتاسه،كهستینهلهفهتیوڵهتریشدهیكهوارهقه.دیاریكردبویتهوڵهودهبۆئه7691ساڵیشكردنیدابهبڕیاریكانلهكگرتوهیه
 .نراوهپیانهدانیخۆربهسهتێكیوڵهدهكوهتائێستاستینلهفهتیوڵهدهاڵمبه،دانپیانراوهتێكیوڵهدهئیسرائیلتیشداوڵهنێودهئاستیله
 :وانیشئهڕو،تهخراوهتهوڵهدهدووئهیكێشهبۆرسهچارهدو
 تیوڵهتاكدهیچارهرێگه-7

 .بێ هاواڵتیبونیانههمافیكسانییهكانبهكهبوجولهرهعهخۆرئاواپێكبهێنرێ ،كهرتیوكهزهغهرتیئیسرائیلوكهتلهوڵهكده،یهپێیانباشهیهچارهمرێگهئهنگرانیالیه

 توڵهجوتدهیچارهرێگه-2

زائیرجههلهه7611سهاڵی.اڵتخۆرهههخۆرئهاواوقودسهیرتیوكههزهغههرتیكههلههكههریهههرخهاكیسههكهاتلهدهزرانهدنیدامهسهتینداوایلهفهسهمییرهنیالیههكههیههتهوڵهدهوئهه:ستینلهفهتیوڵهده
 .بوواقیعيینهكیرییههیچكاریگهكرا،بۆیهنهاڵمتاكالیهنرا،بهیهستینراگهلهفهتیوڵهدهدروستبونی

سوریاشهیجهۆالنیكانیرزاییههكچۆنبه،وهداگیركردوهمیسریهاوسنورییزهغهرتیئوردنوكههاوسنوریخۆرئاوایرتی،هاوكاتكهزرێنراوهستیندامهلهفهخاكیی%11یرنزیكهسهله:ئیسرائیلتیوڵهده
 .نرایهستینراگهلهفهلهوهزایۆنییهكانیجولهنینجومهنئهالیهله7691ئایاریی79ئیسرائیللهتیوڵهده.داگیركردوه

 .یكهخاكهی%22رسهكاتلهستیندهلهفهتیوڵهدهزراندنیردامهسهتائێستا،دانوستانلهوه7669لهوهزراندنییهدمهلهستینیلهفهاڵتیسهده

پهاش.ئیسهرائیلداناڵتیسههژێردهتریهانلههشهێكینهدبهچهچی،كههیههشهێكیاندائۆتۆنۆمییهانههنهدبهچهلههنهدهرچههه.خۆرئهاوادوجهۆرحهوكمڕانییجیاوازیهانتێدایههرتیوكهزهغهرتیئێستاداكهله
اڵتیسههدهڵسهتكارییرههبهڕایرهسههكههتیتایبههبهخوڵقانهد،زۆریكییهكێشههوێ ،رێكبكههحهوكمڕانیجهۆریرسههلهسهتینلهفهاڵتیسههدهڵگههلهیوهبێئههزهغههرتیكههلهه2110ئیسرائیللههیوهكشانه

 .كۆنترۆڵیكردوبوهس بااڵدهتیایداماسحهیوهبزوتنه،ستینیلهفه
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 دانیشتوان
 

رتیكههلههسهتینیلهفهدانیشهتوانییژمهاره.ژیهندهمێژویهیسهتینیلهفهیوهرهدهیهانلهه،نیوهسههملیۆنكه77ستینلهفهدانیشتوانییژماره
 .ترداكییهوهتهندنهڵچهگهببونلهرهیانعهزۆربه.سبوهكه211زاروهه102ملیۆنو3(2177تاساڵی)دازهغهرتیخۆرئاواوكه

نهدرچهسههبه،كههملیهۆنزیهاتره0یهانلههژماره(2119تهاسهاڵی)ژیهنخۆرئهاوادهرتیوكهزهغهرتیكهیوهرهدهلهیستینییانهلهوفهئه
ئههوردننیسههرهدانیشهتوانیی%91س،كههزاركهههههه29ملیهۆنو3:ش،ئهوردنوانههشههبون،لهبیشهدادابهرهعهیرهوغههبیرهعههواڵتێكهی
یهانالتینهیشژمارهریكایمههئهلهه.سهوننینیانموسههمانیشزۆربههمانههس،ئهزاركههه099:لوبنان.سزاركههه017:سوریا.هێننپێكده
 .نادوێنبییشرهعهبهوكسینرتۆدهئهسیحیمهشیانزۆربهوسهكهارزهه011ینزیكه

 
 زمان

 
زمهانیچو،دهماننهورهبهنعانیكهزمانیوهزایینهپێشمیپێنجهیدهسهریوروبهدهله.دواونپێیكانعیبرانییهوكانفینیقییهوكاننعانییهكهكهبون،ههستیندالهفهلهكاننعانییهكهزمانهزایین،پێش
یكهدانیشهتوانهووهیدانههمههاتههكههناوچهتیڕهبنههزمهانیكوهبیرهعههزمهانیكاتێهكتها،وهمایههشزمانههوئهه.دواندهپێهیكانسهیحییهمهوكهجولهووكاتئهكانینعانییهكهكه،وهگرتهجێیئارامی
 .باشورییهشامیكانیزارهشێوهگروپیبهرسهكه،یهههخۆیانزاریشێوهكانستینییهلهفه.دوێندهبیرهعهبهمێژوییستینیلهفهدانیشتوانیی%90ینزیكهنیاتهئێستاداله.دوانپێیدهسه71یماوه
 .كیرهسهزمانیبكرێتهبییشرهعهكردداوایانوهێناتحكومهبۆفشاریان7691كانیبهرهعهیوهئیسرائیل،پاشئهدانیشتوانیسمیرهدوزمانیبونبهبیرهعهوعیبریزمانی7691شكستیدوای

 
 ئایین

 
نهدێكههخۆیشهیدامێهژویله.یهههئیسالموتسیحیهمهوتهودیهیه:كهئاسمانییهئایینهسێرههبۆتیتایبهكیگرنگییهستینلهفه
ئیسهرائیلیشبیرهعههملمالنێهیبههئهایینیمۆركێكیندێكههرستان،خاچپهنگیجهكوه،رگرتوهوهئایینییانمۆركێكیكانناكۆكییهجار
 .ندهده
 
 ئیسالم -7
 
المسهجدمهنلهيالبعبهدهاسهر الذيسبحان(:"االسرا )تیسورهكوه،باسیكردوهقورئاندالهخوداكه،یهپیرۆزهخاكهوئهستینلهفه

فيهههاباركنههاالتهه االرضالهه لوطههاونجينههاهو(:"االنبيهها )تیسههورههاروههههه".حولهههباركنههاالههذياالقصهه المسههجدالهه الحههرام
وئههه(.22:ممریههه")قصههيامكانهابهههفانتبههذتفحملتههه:"تیرمویههفهكاتێههك،كههردوهعیساشههیوممریههرهاتیسهههبهباسههی".للعهالمين
یزارگههمهشوانههلهجگهه.ئاسهمانتههچوهئیسهالمرییامبههپهوهوێشههلهرهههوبهوموسههمانانیقیبلههمكهیهمانگ،ڤدهحهتاشانزهیماوهقودسهاروههه.قودسداوحملهی بهنێوانلهدۆڵێكهششوێنه
 .دانواڵتهولهموسهمانانپیرۆزیشوێنیندینچهورێكیامبهپهندچه
 .كردتررانییامبهپهبهنوێژیئیسالمرییامبهپهوێشلهرههورزكرافهقودسخاكیرسهلهموسهمانانیكهنوێژهپێنجش،وانهئهموههڕایرهسه
 
 ت سیحیه مه -2
 
وێلهه(نهوێمیردهسهه)و(وناراكههمیردهسهه)ناوكانیروداوهیزۆربهومردونوژیاونوێلهرانیدهمژدهوسیحمهعیسایوانئهڕیباوهبهچونكهپیرۆز،شوێنیوترێ دهپێیكانسیحییهمهالیستینلهفه

عیسهادایكبونیلههیمهژدهتیایهداكههناسهرهشهاریهاروههههد،مهكهێسایوسیحمهدایكبونیلهشوێنیحم،لهی بهشاری:شوانهلهستیندان،لهفهلهكانسیحییهمهكانیپیرۆزهشوێنهلهزۆرێك.رویانداوه
ونێهژراوهوخاچهدراوهلهكان،سهیحییهمهڕیبهاوهبههوێش،لههرههه.كهردوهیكههئایینهبهۆوازیبانگههوبوهورهگههتیایهداسهیحمهكهه(كانسهیحییهمهالی)لیمئۆرشههیهانقهودس،شاریڵگهلهدرا،ممریهبه

وناسهرهوقهودسوحملههی بههدێنههسهیحیمهزارانهههسهااڵنه.لیلخههونینجههولیلجههكانیشهارهلههتریانپیرۆزیشوێنیندینچهلهجگه.دایهكهشارهیقیامهكهێسایناولهیكهگۆڕهوایهڕیانباوه
 .تریششوێنێكیندچه

 ت هودیه یه -3
 
بهۆسهوێندیخهودایخاكههوئه:هاتوهدا(وناراكهمیردهسه)لهیوهئهكوهڵێن،پێدهڵێندراویشیبهمینیرزهسههاروههه.ئیسرائیلئیرتس:عیبریبهیانئیسرائیل،خاكیڵێندهستینلهفهبهكانهودیهیه

 .1:مكهیهئیسحاحی.خۆیاندوایكانیوهنهووانئهبیداتهكه،خواردوهعقوبیهوئیسحاقوئیبراهیمباوانتان،
 یوهنهبهخۆیانئێستاكانیكهجوله.هودادایهوباكورئیسرائیلیشانشینیدورسهشبێتهدابهیوهئهپێشزرێنرا،دامهتێدائیسرائیلیشانشینیكهیهمینهرزهسهوئهستین،لهفهكانداهودیهیهڕیباوهله





 33:   ژماره                                                                                                                        
   Page : 11   December  : 2012 /یکوردی2172فرانباریبه11:یرهالپه                                                                                

 


كانهداهودیهیهپوریلههكهلهه.كانهههودیهیهكهۆنینهدیناوهویشئههكهه،تێدایههیمانیسهولهیرهیكههپهكههوایههبڕوایهانوبهوه(قهودسشهاریواتهه)لیمئۆرشههیكههختهپایتهكههزانهن،دههودایهشانشینی
 .لیلجهولیلخهكانیشارهلهپیرۆزتریكیجێیهندچهلهجگه.تێدایهتیانتایبهكییهجێگهندچهچونكهپیرۆزن،شاریچواردفهسهوریابهتهولیلخهوقودسكانیشاره
 

  ئابوری
 

،وهكانههروازهدهوسهنوروامیردهبههداخسهتنیوئیسهرائیلتیوڵههدهكانیتونهدهرێوشهوێنههۆیبههسهتین،لهفهكانیناوچههئابوری
.میكردشههتاكاندازۆركهههههاڵملههزیادبونهدابههو،بهههلهههسههتینیلهفهتهاكیداهههاتییرێههژه7611سهاڵیتهها.فشههۆڵهكیئابورییهه

سهتینیلهفهیهیجونهه7691نگیاڵمپهێشجههبهه.كاردێنكدراوبههوهمیسهرییهیئوردنوجونهشیكڵ،دیناریڕایرهئێستاشسه
 .هاتكاردهبه

داههاتی.نرێه فریقیادادهئههڕاسه وبهاكوریناوهاڵتیخۆرهههكانینگههڕهمهههئابورییههكێكلههیههئیسرائیل،بهاڵمئابورییبه
پشه بههیكههئابورییه.ردۆالرزاههه21ینزیكههگاتههدهیوهموجیهانهدا،بهههههلههداهاتههرزترینئاسهتیدابهوواڵتهتاكله
 .دێ بۆیریكاوهمهئهلهیزۆرهتییهویارمهلهستێ ،جگهبهشتوگوزاردهوكشتوكاڵوگهكنۆلۆژیتهسازییپیشه

 .هێنرێنمدهرههكانبهباییهكارهستهرهكانوكهكانزاییهومادهختهوتهتیایانداسابونوخوریكهنرێن،دادهستینیلهفهاڵتیسهژێردهكانیسازییهپیشهندهگرنگترینناوهونابلسبهزهلیلوغهخه
 

 خوێندن
 

،%67تهیشهتوهدواییهداگهیمسهااڵنهلههواریخوێنهدهیرێهژه.نرێه دادهبیرهعههجیهانییرزترینرێژهبه،بهرزهكانبهرێمییهوههجیهانیرهپێوهبهزهغهرتیخۆرئاواوكهرتیكهلهواریخوێندهیرێژه
 %.61تهیشتوهگهساڵه29بۆ70نیانلهمهتهیوانهئهخوێندنییرێژه

كێكلههیههوبههزراوهدامهه7620لهه،كههعیبهریشزانكهۆیوانهه،لهوئینگلیزییههوعیبهریبیرهعههكانیهزمانهخوێندنیشیانبههیرنامهگا،بهبارهبهوتووناودارقودسیانكردوهپێشكهكیندزانكۆیهچه
 .فرۆیدسیگمۆندوئاینشتاینلبێرتئهشوانهلهبون،زانكۆیهمئهمیندارانیئهنینجومهئهندامیئهجیهانندانیبیرمهدیارترینلهندێكهه.نرێ دادهجیهانزانكۆكانی711باشترین

 
 مارۆدان گه
 
یزهغههرتیكههئهابورییشوهئههبێ ،بۆرمانیدهونیمهخواردهوبیناسازییستهرهكهناهێهێ ربچێ ،دهسیشكهووهناوهبێتهسكهناهێهێ ،داوهیزهغهرتیكهمارۆیگهت واوهتهبهئیسرائیلیاڵتیسهده
 .وئهئاسایشیرسهبۆیهشهڕهههماس،حهیوهبزوتنهیهوهئهئیسرائیلبیانوی.الوازكردوهواوته
 .وهئۆتۆمبیلیشهبههێنن،دهخۆیيانكانیپێویستییهموههوێوهلهودروستكردوهتونێلیيانمیسرسنوریرسهلهڵكوبه،هێناوهوازیاننهستینیەکانلهفهردارامبهبهله
 

  ئیسرائیلی -  ستینی له ستین یان ناكۆكیی فه له فه  پرسی
 
وئیسهرائیلیبیرهعههملمالنێهیلههشهێكهبه.وامههردهبهمڕۆتهائههوهزایۆنییههمیكههیهیكهۆنگرهلهه،واتهه7161یسهاڵلههكهیهمرۆییهكێشهومێژوییوسیاسیناكۆكییهوئهسینیلهفهپرسیلهس بهمه

 .ڕاستداناوهاڵتیخۆرههلهنگهیرانوجهندینقهچههۆكاری

،نابێه رۆڵهیستیندروسهتبوهلهبۆفهوهكانهكهجولهزایۆنیزموكۆچیڵدانیرههسههۆیبهتیڕهبنهكییهشێوهبهیهوكێشهئه
وسهتینیلهفهرانینابههئیسهرائیلوپهتیرعیهشههبههنهدییوهپهیهوكێشههئه.ینبیربكهدالهكهناوچهكانیشلهزلهێزهواڵته
و769هژمهارشبڕیهاریوانهه،لهیهههوهكانیشهكگرتوهیهوهتهنهندبڕیارێكیچهرچونیئیسرائیلودهدژبهبیرهعهرگریبه

292. 

جهارنهدێكههدرێ ،پێهدهفراوانهیمیهدیاییكیگرنگییههونرێ دادهكانئیسرائیلییهبیرهعهملمالنێرینتهسهبهیهكێشهوئه
وخۆرئههاواواڵتخۆرههههملمالنێههیكوهبێ ،ڵههدهتێكهتههریحسههاباتینههدینچهووهكههاوكێشهههدێنهههكههانیشزلهێزهنهههالیه
واڵتههوتینههگرنگهیوخۆرئهاواوهبههبرهعههنهدیییوهپهووهپێكههئیسهالموتسهیحیهمهوتهودیهیهكانیئایینهندییوهپه
ومدوهجیههانیینگیجههپاشتیتایبهبهخۆرئاوا،كانیكهجولهپرسیستیارییههوگرنگیڵگهلهخۆرئاوا،بۆكانبییهرهعه

رێنیسانسهیپرسهیبههوهسهتنهیبهدهرۆشهنبیرانلههندێكههبیشدارهعهجیهانیله.سامیزیگهرهتیكردنیدژایهوهۆڵۆكۆس 
.بیدارهعهجیهانیلهتدیموكراسیهالوازیوكانتۆتالیتارهمهسیستهوبیرهعه

 یریسبهماڵپه:رچاوهسه
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مشیدووههبه


 محەمەدهەڵۆ

 
 (.یەکەم مەهرەجانی شیعری کوردی لە کەرکووک) ٢٢.١.٣.٢٢

 
 !مناڵەکان

 ژینتاڵەکان،بێالنەئەی
 بووم،رێبوارێکخەومالەشەو
 .دەچووم(یۆتان)بارەگایبۆ
 دام،قووتیدەروازەکەیکە

 هەبوو،ئااڵیهبینیرەشم
 هەبوو،ئااڵیهبینیسپیم

 .هەبووئااڵیهبینیهەرچیم
:قیژاندییان

 
 !دەرەوەبۆواڵت،بێئەی"

 !"دەرەوەبۆئااڵ،بێئەی
 :گوتممنیش

 !مەقیژێنن"
 دەچمەوە،کە
 ٨٣٢...ل!"دەگێڕمەوەمنااڵنبۆچیرۆکەئەم
 

دەنهکوبپچهڕینمرواریهیملهوانیەیەکینهاکرێ.نهاداترێهگەشهیعرەکەههارمۆنییوئۆرگهانییپەیوەندییچونیەبپچڕم،شیعرییەبەرزەتابلۆلەمخاڵێک،یانوشەیە ،تاکەنەمتوانیکۆشام،وکردچەندم
 .راگوێزمخوێنەربۆکۆپلەیەکیتەنیاشیعرەگەوهەرەلەوناوێرمدییە،واتایەکیبەیا،بیەین،لەسەرقسەیانوملوانیەیەئەمەبهێینوبدەیننیشانیدەنک
 .دیدیبەربخەمەتەنیابە"کوردئااڵییبێقیژاندن،،رەنگیۆتان،بارەگایرێبوار،مناڵ،من،"چەمیانەوناوئەمدژوارەوئەستەمچەندبزانێوبێ هاوڕالەگەڵمداخوێنەررەنگە
وبهێگەردەتهوخمێییمنهداڵ.گەشهتترەچارەنووسهێییوبەخهتەوەریلەپڕفراوانتریئاسۆئایندەیەکیهێمایمناڵ.پەشێوەشیعرینێوهەڵچنراویلەسەرهیواوچاال وئامادەهەمیشەکتەرێییکارامناڵ،
دەرەوەیدنیهاینامۆکهانیوزڕخەونەلەگەورەتهرپرۆژەیەکهیهەوێنهیببێتەدەکرێ وخاوەکەرەسەیەکیمنداڵ.نەبووەسەقەتوچەواشەکوردیسیاسەتیکارتێیردنیبەهێشتاوماوەوەکاربردنیکەڵیی
 .مرۆڤایەتییەمێژوویوکوردتاکیرووشاویکەرامەتیخەمگینیناسنامەیەکیومێژووییپەیامێییهەڵگریشیعرەئەم.کوردینەزۆکیئەقهی
لەخهۆیدڵشهیاوییوخەمبهاریچیرۆکهیوهەڵهدەچنێلەسەرهیوایانودەکاتمنااڵنلەروودییەجارێییدەبێ ،هیوابێکوردیسیاسەتیگۆڕەپانیسەرکاراکتەرەکانیگوفتاریورەفتارلەپەشێوساتێ

 .بگێڕێتەوەبۆوردیبەئااڵیانبێنەتەوەیمەرگەساتیگەڕانەوەیدالەدەدابڕیارهەگبەکەیەوە،ناودەخاتەیەکگرتووەکانەوەنەتەوەبارەگای
بهڕانەوەلەهەرگیهزکەجۆشهەیە،پهڕباسهەئەوئهااڵشبهێنەتەوەیچیرۆکهی.نهابینێزەقییەبەوکوردستانوە ئااڵیبێواڵتیکیشوەرێیداهیچجوگرافیایلەدەکات،دنیانەخشەیتەماشایکەپەشێو،
 .داوەنیشانخۆیرەنگیوقۆستۆتەوەهەلیوهەڵبڕیوەدەنگیکوردایەتیسوودیبەرەخسابێ،بۆدەرفەتێییهەریاخودگەیشتبێ،کەسێکهەردیداریبەوبێ بوومیوانشوێنێهەرلەشاعیر.نایەت

 
٣٧٩١.٣ 

 
 بیستوومە،وە 
 مانگرتووە،کۆترەئەو
 ئااڵدا،بێواڵتێییئاسمانیلە
 نەبێ،تفەنگشریخەیبە

 ٨٣٣...ل!ناداباڵیشەقەیلەقەت
 
.بەجێهێشهتووەداگیرکراویهانواڵتهیناچهاریبەوراپەڕیهنوشهۆرشزەبهریبەهەردەمئەوان.تێنهاگەنتهرزمانێییچبەوالوەشەڕزمانیلە.وانهەرداگیرکەرانئاشیرایە،وروونهاوکێشەکەپەشێوالی

 .هتد...وڤێتنامئەمەرییاشوکردچۆلهیندستانیئەوجانەگرت،هیندیخەباتیبەرگەیئینگلیز
.دەکههرێتەوەجیههاکاڵسههیییداگیرکەرانههیسروشههتیلەتایبەتمەنههدیکۆمەڵێههکبەدەگەڕێههتەوە،نههاوچەکەسههاڵەیهەزارانکولتههووریبههۆڕیشههەیانکەهههۆ،هەنههدێکلەبەرکوردسههتان،داگیرکەرانههیسروشههتی

قهووڵترندەههێهنبەجێهینەریتیشەوەودابتەنانەتونەتەوەییئاکاریوئابووریوکولتووروزمانجەستەیبەجێبرینانەیئەودژوارترن،وقورسترکوردنیشتمانیداگیرکەرانیسیاسەتیئاسەوارەکانی
 نایانەوێونینبارکردنبەتەمایهەرگیز.داداوەکوردستانلەرووتاندنەوەیانوکاریداگیرگرانیشانیزیاترەهەزارساڵ٨درێژاییبەتێیڕایی،بەعەرەب،وتور وفارس.نابنساڕێژئاسانیبەو
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وعاشقەشهەڕخهۆیبهۆپەشهێو.دەبینێهتەوەتفەنگهدالهوولەیوچە دەستدانەلەئەلتەرناتیفتاکەبۆیە،هەرئاگایە،بەلێیودەزانێباشچیرۆکەئەمپەشێو.بیەنەوەکوردنیشتمانییەخەیلەدەس 
دروسه الچەکیهاندەستدانەقەناعەتیئازادیچەمییپیرۆزییوبەخۆییخوازیسەرفراوانینیگایونیشتمانخۆشەویستییدییەوەالیەکیلەوداگیرکەرچەپەڵیودڕندەییالیە لەوەلێنییە،خوێنخواز
 .کردووە

 
٩.٧٩.٧٩١.١ 

 
 وکردفڕکەیخوێنمکاتێ
 پژاگڕێکچەپیەوەکوو
عەردابەسەر

 جەلالدەکان
 تێوەرداپەنجەیان...هاتن
 :تێوەرداچیلیەیان...هاتن
 سەربڕاو،ناوێییپیتی

 دزراو،واڵتێیینەخشەی
 .تانوپۆوە تێیەاڵوبوون
 نەکردەوە،یەکااڵیان
 تێوەردا،پەنجەیانهەرچەند
 ٣٩٣...ل!تێوەرداچیلیەیانهەرچەند

 
پەشهێودیسهانکردبهێ،قەدەغەلهێواڵتهینەخشهەیچەنهدداگیهرکەر.دارێهژراوەواڵتخۆشەویسهتییلەجەسهتەیخانەیبەخانەپەشێو.بووەنەخشنیشتماننەخشەیوناوشاعیرداخوێنێییتیەهەرلە

 .ماوەتەوەشاعیرداناخیلەنەمریبەنیشتمانبۆیەشە،هەر.کردووەپەیدانیشتمانهەڵگرتنیوپاراستنبۆخۆیداجەستەیلەداڵدەیەکیوحەشارگەپەنایە ،
 

٩٢٧٩٧٩١.١ 
 

 ئاشیرا،بەجار،بۆیەکەم
 دادیوارلەنەخشەیەکم

 رۆژبەئەوەی)
 ١١٢...ل(.دزرادنیائەتهەسیلە
 
دیهواریبەودەرەوەدەیهێنێهتەدڵیهداوخوێنناولەسهەمینەوە،وترسبێدەستبەجێ،دەکەوێ،دەس داگیرکراوەکەیواڵتەدزراوینەخشەیزۆرماندووبوونێییدوایداگیرکەردا،تۆپیوتانکسایەیلە

 .جیهانئەتهەسیدییەینەخشەکانیپێیهاتەیناوبخاتەدزراونەخشەیئەوەیە،عەوداڵیودژواردایەوسەخ خەباتێییلەبێوچانئێستاهەتارۆژەوەلەو.هەڵیدەواسێژوورەکەیدا
 

٨٣٧٨٧٩١٢. 
 

 !کەناولەپمتەماشایبەس
 بهێیپێمنامەوێمنخۆ
 مناڵ،چەندباوکیبەدەبم

 ...التهەروایا،دەبمزەنگین
 :بهێپێشتێیمتەنیا
 دەژیم،تۆوە ماومهەتا
 ٩٣...ل!واڵت؟خاوەندەبمەیاخۆ

 
زەمینێیهیشبسهتەلەسهەرنەدەدا،پشهوویە دڵکهامیبەچاوترووکهانێنە.دەداپێوەگینگهیوقورسەکانێتیژانەسەرتۆپیهەمیشەبێواڵتیخەمی.نیشتمانەسەوداسەریووێڵپەرۆشەوەبەوپەڕیپەشێو

ئهاوارەیوکۆڵلەنیشتمانهەمیشەقەرەجێکوەکووخۆشیدەترسێ.دەکاواڵتبێقەرەجێییالیخۆیشیدڵیسیااڵیتەنانەتسوێیە،بەهێندەشاعیرخەمەیئەمئازاری.بەردەدایەخەینیشتمانپرسی
 .بێ واڵتان

٩١٧٩٨٧٩١٢. 
 

 ...مەزاد...مەزاد
 ....مەزادهەموویهەیە،هەرچیم

 سادە،پەڕۆیپارچەیە بە
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 بشنێتەوەوهەڵبیرێکە

 !ئازادزەوییبستێکلەسەر
 ...مەزاد...مەزاد

 ٣٣...ل!مەزادهەمووی...هەیەهەرچیم
 

بێئاگهایە،وناشهیبازرگهانێییسهیفەتیهەڵگهریروواڵەتبەلێهرەداشهاعیر!!بهداپەڕۆیهانپهارچەیە بەئامهادەیەومەزادەوەدەیانخهاتەهەیەنرخیهانتۆومنالیکەرەسانەیوبەهائەوهەمووشاعیر
 .پەڕۆیەکداکوتەپێناویلەدەکات.......هەیەتینازدارانەیوبەقیمەتوجوانشتەهەمووبەونەزانانەمامەڵەیەکی

وهێهزنیشهتمانوبهێچهاویبیبهیلەیئهااڵبڕوانهێ،ئااڵبەهایوپیرۆزیلەبەرزەوەتێگەیشتنێییسەکۆیلەسەردابێ،گرێنەتەوەکەیەوەوخا خۆشەویستیبەخۆیمردنیوژیانپەشێوێکبرالە،نا،
سههاناییبەهەمههیشدەکههات،نەتەوەکەیبااڵکههانیبەرژەوەنههدییەبەهەسهه هەمئەو.دەکههاتزیههانوقههازانجتە لەسههەوداومههامەڵەژیههرانەگەلههێوگەیشههتووەمەسههەلەکەلەبههاشدیههارەبههێ،هەنههاوی

 .ناکاتتااڵنفرۆشیان
پێهیچهوکهەوە٨٩بەزەرد،خهۆرێییتیشهیینێوەندیهدالە،سهەوزوسهپیوسهووررەنگهیبەنەخشهاوەپەڕۆکهوتەئەو.نەتەوەیەونیشهتمانبەههایلەپهڕسهیمبۆلیوشهانازیمهایەیپەرۆیە،پهارچەئەو

گەلێیهیڕەنجهبەریتهۆکەدەگەیەنێ،ئەوەکوردبۆئااڵنەبوونی.مەعنەوییەومادیپێشیەوتنیڕێیدروستەکەیسەرەتایەبەڵیونییە،کەمالیشتێییئااڵبژی،خۆیخاکیلەسەرگەلێکبۆ.ئااڵدەوترێ
کهۆیلەدارەهەشهیەتیئەوەیونیهیەخهۆیههیهیچهیگەلەئەودی،گەلێیهیبهۆڕەنجبەرییهردنبەبهێقایهلخهۆی،مهاڵیلەنهاوخهۆی،خهاکیلەسهەرگەلێییشهەر.لێوەشاوەتریوبەهێزترخۆتلەدییەی

 .دەسەنێتەوەلێیبیائارەزووساتێکهەروداوەپێیمنەتبەسەردەستەکە
کههردۆتەشههتێییهەمههووهەربۆیەکههاکههردووە،ئههااڵگرنگههیبەدەرکههیهۆشههیارانە.عەوداڵەبەختەوەریههدادوویبەنەتەوەکەیەتههی،خۆشههگوزەرانیراسههتگۆیانەیسەوداسههەریبەردەوامچههونیەشههاعیر،پەشههێوی
 ...قوربانی
جوانەکهانیوبەنهرخوپیهرۆزشهتەهەمهووخهاوەنیدەبێهتەئەوجهابێه ،خهۆیشەکاوەیئااڵیخاوەنیناسراودا،بەرەسمیواڵتێییسنووریلەکوردگەر.بەدەستەوەدەداتخۆیپێچەوانەهاوکێشەکەلۆژییی
ومەحیەمتهرینلەمەزاتخهانە،بیانبهاتەئەوەیبهریلە.کهاتهەرزانفهرۆشواڵتەکەیوخهۆیسهوورمەچنیکەوایوپۆپەشهمینپشتێنیودەبانخەنجەریوزێڕینکاڵوینابێناچارپەشێویشئەودەم.دییە

 .پارێزێدەیانکوردستاندادەوڵەتیمۆزەخانەیرازاوەترین
٩٨٧١٧٩١٢١ 

 
 موفاوەزات

 نەبین؟دڵخۆشبۆگوایەئەی
 هەڵنەپەڕین؟بۆگوایەئەی

 !کەمە؟چیمان
 بایە،لەپش کەنار،لەرووکەشتیمانوا

 خوێنکۆمپانیایخێروبێری
 نایە،بنیداوێ،شەپۆل
 ئااڵمان،وە بەرزەسەرمان
 ٩٩٣...ل!چیایەلووتیەیوهەورهاوڕێی

 
بهۆئۆتۆنۆمیهداداوایسهێبەریلەخێهرێبەکهوردی،حیزبهیسهەرانیچهونیە.نەههاتووەبەرهەملهێدیهیەیهیچهیبەوالوەدۆڕاوسیاسیگەمەیەکیلەداگیرکەراندالەگەڵکوردموفاوەزاتییاگفتوگۆمێژووی
چهاوەڕێنداگیهرکەران،پەسهندانیدەکەونەپۆزەتیڤهانەزۆربهێهنن،بەدەسه دەسهتیەوتێتهاکەسهەنەدیئەوەیبهێ.موفهاوەزاتکەوتوونەتەزەلیالنەوشەرمنانەودەستبەتااڵنەداگیرکەردالەگەڵکوردمافی
 .برابچووکییەوەوبەکەمزانیخۆگرێیبەداویدەبنزووزۆرکرمانجیوکورتیبە.بگرێ بۆبەریانزڕداری

 .دەکاتقسەکۆبەلۆمادەبینێتەوە،گەلداسەنگەریلەخۆیشاعیر.پەشێوشانازییمایەیدەبێتەبۆیەشیۆمەندە،وسەربهندئااڵدییەجارێیی
٣.٧١٧٩١١٩ 

 
 نەبرد،زۆری

 کزەبایە ،هەڵییردە
 پەلیەزێڕینە...بینیم

 .٨٣...ل!ئااڵبەبوووشەکایەوە
 

 .نەبوورابردووسااڵنیدییەیوەرزێییهەروە باشووریلە1991بەهاری
دامودەزگاکهانیبەسهەرکهوردتهووڕەییورقهەڵڕشهتنیدەروازەیبووەرانیەشاریوخرۆشاکوردجەماوەری7667یمارچی0رۆژی.گەیشتبووتاوانیاریچهەپۆپەیبەکوردبەدەرهەقعێراقیبەعسیستەمی
بهۆیبهوودرێهژودوورسهااڵنێییپەشهێوکەبهوو،بێهاوتهایەمێهژووییەچرکەسهاتەئەوئەمە.شهەکایەوەواڵتهداسەرانسهەریلەرەنگهینئااڵیوپاکیرایەوەداگیرکەرلەکوردستانرۆژێیداچەندلە.بەعسدا
کارامهانەزۆرودیهقەتەوەبەدەبینهینبۆیەکهادەناسهی،چها کهوردیحیزبهیمهاهییەتیئەوئهاخردەکهاتەوە،بهۆگەرمهیباوەشهیووریهاییەوەبەهێنهدێکشهاعیرپیرۆزەشدارۆژەئەمهەاڵتنیگەڵلە.دەژیا

 :دەڵێودەکاتبۆکوردیمانحیزبیبیرکردنەوەیورەفتارپێناسەیدواتردا،کۆپلەکانیلەروانگەیەوەیەلەمئا.نامێنێودەچێبەسەرکاتییە،ووەرزبەکزەباش.هێناوەبەکارکزەبایدەستەواژەی
1994 

 
 هەڵسام،بەیانی
 ...شەتەکدراودەس 
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 ...شەتەکدراوپێ
 ...شەتەکدراودەم
 ...ئاوەڕووتیراوزیندوویەتیبە

 ئاوەڕۆبەبووئومێدمچەمی
 ١٣٨...ل!پەڕۆدووبەبووشەکاوەمئااڵی

 
بەوشیسهتەکانپهلەیدوابەئەمەشهاعیردەبێه ،پیرۆزتهرالنەتەوەئهااڵیلەحیزبییهانهێمهاییهاپەڕۆ،پهارچەکهوردیحیزبهیسهاتێ.سهیمبۆڵپیرۆزتهرینبەدەبێتەوەدییەشجارێییپەشێوالیئااڵ

 .دادەنێنەتەوەوەبەپەیوەستبوونئەڵقەیالوازترینوهۆشیاریئاستینزمترین
وناکهابهنهدنەتەوەیهیئهااڵیلەبهریحیهزبپەڕۆیچارەنووسسهازداڕۆژگارێییلەوناگۆڕێتەوەحیزبپەڕۆیپارچەبەخۆینەتەوەکەیئااڵیمیللەتێییش،هیچحیزبیبگرەمیللەتێ،هیچرۆڵەیهەرنە 

 .ئاوەڕۆببێتەگەلئارەزوویوئومێدنادابەوەرێگەش
 .کردووەچەپەڵوگرتۆتەوەکوردیهاوچەرخیمێژوویالپەڕەکانیچەپەڵترینودزێوترینکرد،تۆماریکوردکوژیداتاوانیلەحیزبیشەڕەپەڕۆیئەوەی

 
 :دیخەونێیم

 گەڕابۆوەئاهرومەزدەخەوەدالەو
 کوردکەفنارینیشتمانی
 بووالڵوپاڵئاسمانهەوری
 وشاییگەڕیزرمەیلەبەر

 کوردشاسواریهاتوهەوی
 بووم،گزنگئاوێزانیبەیانیان

 کوردئاکاریئااڵ،خا ،بۆتێمدەچرییاند
 دەکردگوڵڕێژژوانمرێیئێوارانیش

 ١١١...لکورددڵداریکیژوکاڵیوکوڕگەلبۆ
 
لەوئهادەبینهێ،خهۆشخەونێیهیشهاعیرکەدەگمەنانەشهدا،چرکەسهاتەلەوتەنهانەتومیللەتەکەیەتهیکهامەرانییدەرئەنجامیئەوبەختەوەریی.ئاسوودەیەبەدەگمەنشاعیرنەتەوەوەبارودۆخیسۆنگەیلە

 .دەچڕێشەکاوەیئااڵیونیشتمانبۆگۆرانیوسروودهەرساتانەشدا
پرینگهانەوەوسههوکۆکردنبهێزبهر،زمهانێییبەپەشهێوئەودەمپیرۆزەکهانی،هێمهابەسووکایەتییردنومافەکانیپێشێلیردنیومیللەتبەرەنگاربوونەوەیسەنگەریدەکەوێتەکوردایەتیدژەبەرەیکاتێلێ
ونەبهوونهامۆپەشهێوالیدەیهیەنبەردەواموکهردووەسازشهیاننەتەوەپیرۆزەکهانیبەههالەسهەربەردەوامحیزبانەیئەوسروشتی.دەسەاڵتەئەوگوفتاریورەفتارلەرەخنەگرتندەکەوێتەهێزێک،هیچلە

 :دەنووسێوبەردەس دەخاتەتاقمەمانودەستەئەوپێناسەیوخۆیناسراوەکانیهەڵوێستەلەسەرمیوڕەکورتەداکۆپلەلەمئەوەتا.نییە
 

 !دۆبڕ...دۆبڕن...دۆبڕن
 هانێ،:بهێ
 سەفرازی،ئااڵیئەمە
 .هەڵدەکەنبۆکفن ئەوان
 هانێ،:بهێ
 سەرکەوتن،کەوسەریئەمە
 ١٣٩...ل.دەکەنتێیەڵتێشیانیژەهریئەوان
٩١٩٣ 

 
 بااڵیە،لەوبەژنە،لەوتف
 وااڵیە،ملەوسەرلەو
 پڕ،سستییەدڵەلەوتف
 !ژێردەستییەفێریهەرکە
 چاوە،دووئەوجوانییلەتف
 ..خوڵقاوەچاوبازیبۆکە

 ...نیشتمانەکەینابینێ
 .جوانەکەیخاکەئازاری
 !سەگسارەچەندگوێچیە،لەوتف

 !پارەدەنگیبۆمووچەچەندە
 بیستنیلەدوورەبەاڵم

 ٨١...لپەرستنیوکوردایەتی
دممهۆمحهڵهریهماڵپه
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مێژووی مەسیحییەت                                           


 (312بۆ  101)مەسیحییەت بەرەبەیانی 
 

 مەسیحییەکانچەوساندنەوەیومەسیحییەتبەرەبەیانی:سەرەکییەکانوتارە
 

 جێرۆملیۆنژانتابلۆی.ڕۆماکۆلۆسیۆم،لەئەشیەنجەدانیانئاهەنگیلەکاتیمەسیحییەکاننوێژیدوایین
ناسهراوشهتێییڕۆمانییهانڕۆشنبیریوباوەڕهێزیڕۆمانیدا،ئیمپراتۆرییەتیلەنێوکۆمەڵگادالەنێوبچوو پەرتەوازەیجەماعەتیکۆمەڵێکلەبووبریتییمەسیحییەتزایینیدا،دووەمیسەدەیلەسەرەتای

بریتیهیڕۆمهانیئیمپراتهۆرییەتیبهۆتهرسگەورەتهرینتهرەوە،لەالیەکهی.ئهایینەکەبۆبووننوێکەکەسانەیلەوبووبەدەرئەمەبوو،
بهۆرەنیردنەوەیهانلەجهگەئەمەبهوو،ئیمپڕاتهۆرییەتەکەیەکبوونیرەگەزیکەئیمپڕاتۆرپەرستیبۆمەسیحییەکانرەتیردنەوەیلەبوو

ئەمەشهەرئهایینەکە،لەالدانلەبهریمهردنهەڵبژاردنهیوڕاستیقۆرخیردنیبۆکردنیانئاشیراهەروەهافەرمییەکان،بۆنەسەرجەم
دووڕوویەسهووعیبەڵیهونهینتاوانبهاروسهادەیەوسهوو بیریهانومێشهکئەمانەکەبهێ یانۆسلۆقڕەوانبێژوتاردەریکەواییردبوو

بەشههێوەیەکیئەوەیههانپێشههەنگەکانمەسههیحییەئەمەشههدالەگەڵ،[٩٨.]دەکەنپههێیارییههانئایینیەکههانیشپێشههەواوهەڵیخهەتانههدوون
ئههایینەبەقههایمەوەبەشههێوەیەکیپەیوەندیههداربوونیبەهههۆیدنیاوییەکههانەوەزانسههتەبەهەبێهه خسههتنلەیە کەدەکههرەوەڕەتتههایبەت

لەسهههەربیهههاتمەسهههیحییەکانلهههۆمەی175سهههاڵیدەوروبەریسهههەلەسڕۆمهههانیمێژووناسهههیکەواییهههردئەمە،[٩٣.]بتپەرسهههتەکانەوە
 [.٩١.]خۆیاننەزانیلەبەرگرییردنیانوپاڵپشتییردن
مانەوەیهانودەخایەنێه درێهژزۆرکهاتێیییەسهوو چهاوەڕوانیراویگەڕانەوەیدووەمهینکەکهردبەوەدرکیهانمەسهیحییەکانچهوونیەچوو،گۆڕانبەرەوزایینییەوەدووەمیسەدەینیوەیلەدوایباردودۆخەکان

ئەوەیگەیشهتەدرکپێیهردنەئەمسهەردەمەکەیان،ڕۆشهنبیرییەکانیبەکارهێنانیبەبیەنەشپێشیسیستەموعەقاڵنییەتلەپڕتربەشێوەیەکیباوەڕەکەیانکەداهەوڵیانبۆیەدەکێشێ ،درێژەزەویلەسەر
مەسهیحییەتلەبەرگرییهاریەکەمهینجهۆرەبەم،[٩٣]بیهاتقسهەخهۆیسهەردەمەکەخهودیوسهەردەمەکەڕۆشهنبیرانیبەزمهانیکەلەسەرپێویستەئەواکۆمەڵگا،لەالیبێ ڕەزاگراننەیەوێ کهێسائەگەرکە

ونووسههراومیهتههۆنوئەبۆلینههارۆسهبراپههۆلیس،کههرد؛لەزۆربههوونڕوویبەرگههریپەڕتووکەکههانینووسههراوئەمەشههەوەلەدوای[.٩٩.]دا560 سههاڵیچەوسههاندنەوەکانیمههاوەیلەکههوژراکەبههووجۆسههتینۆس
وکجولیههانۆسوەکههووڕۆشههنبیریشکەسههانی،[.٩]دا180سههاڵیلەدەوروبەریباڵوکههردووەنووسههراوەکانیانمهیتههادیسوئەسههیناگۆراسهەروەهههاکههرد،ئۆریلیههۆسمههارکۆسئیمپڕاتههۆرپێشیەشههیپەڕتووکەکانیههان

کەبەجهۆرێنەمها،بهوونیئەوتهۆکێشهەیەکیئیهدیدووەمهداسهەدەیلەکۆتهایی.زاڵەوەکۆمەڵگهایەکینهاوبچێهتەکەمەسهیحییەتبهۆخۆشهیردنلەڕێهگەیکهردبەشهدارییانمەسهیحی؛بووبوونەکەئەگناتیۆس
هەروەههها،[٩٢]نەبێهه ئەخالقییەکانههداوئههایینکۆرسههەلەتەنهههانەبههووجیههاوازدرووسهه مەسههیحیلەپەروەردەیەکههیچههوونیەبتپەرسههتییەکانقوتابخههانەدەنههاردەمنههداڵەکانیانمەسههیحیشباوکههانیتەنههانەت

لەڕوویڕۆمانییەکانههداویۆنانییەکههانقوتابخههانەلەمەسههیحیمامۆسههتایانیژمههارەیوزایینیههداسههێیەمیسههەدەیدەسههتپێییلەگەڵدامەزرانپەیههدابوونمەسههیحییەکانپەڕتههووکەومەسههیحییەکانقوتابخههانە
قوتابخهانەیبەڕێهوەبەریبهووەمهالیخۆنقەشهەپاشهانئەسهیەندەرییە،زانیهۆیلەفەلسهەفەکهۆلیجیلەمەسهیحیڕاگهرییەکەمهینالزقهیە،قەشهەیسهەرە بهووەئەنهاکۆلیۆسدا264لەساڵیوکردزۆربوون
 .ئەنتاکیەلەڕەوانبێژیووتاردان

نهاوچهووەمەسهیحییەتبەروارەوەئەولەدوایبەاڵمزایینی،دووەمیسەدەیکۆتاییتانەرییتەوەودابلەڕوویبووەنزیکگەلێکیەهوودییەتەوەلەمەسیحییەتکەدەبیینوالێیۆڵەرەوانلەزۆرژمارەیەکی
سیسهتەمێییمەسهیحییەکانکەدەکهاتئاشهیرایکۆفمهانئێریهکتهرەوە،لەالیەکی،[٩١]زایینییەوەسێیەمیسەدەیدەستپێیردنیلەگەڵدەڕەخسێنێ بۆباڵوبوونەوەیتریبوارێییکەهێلینییەوەشارستانییەتی
بەگرنگیهدانهاوشهانیئەمەدەدانەخۆشهەکانیانبەگرنگییهانپەتاکانهداباڵوبهوونەوەیلەمهاوەیمەسهیحییەکانبتپەرسهتەکانەوە؛بەپهێچەوانەیگەشهەپێداوە،ئینجیلەوەتیشییلەسەرچاالکییانکۆمەاڵیەتی

کۆمەڵگهایکەکهرددرووسه جێبەخۆگرتهوویوسهەربەخۆخێزانیلەجۆرێکئەمەهاوسەرگیرییە،ئەویەکێتیوهاوسەرگیریدالەنێرەکانبەوەفابوونیلەسەرجەختیردنەوەلەجگەئەمەکەمئەندامەکانیان،
لەگەڵئەمەبهیەن،پەروەردەمنهداڵلەزۆرتهرژمهارەیەکیوببێه منهداڵیانتهاجێگیهرییەدائەولەچوارچێهوەیدەکهردنوێیەکانیهانبهاوەڕدارەئهافرەتەیاریدەدەریئەمانەشهاوشانیدابوو،لەدەستیڕۆمانی

 [..٨.]یەکتربۆبەردەوامیانیارمەتیتدانیودیارییراوداکۆمەڵەیەکیتاکەکانیلەنێوانهاوتابێووێنەبێکۆمەاڵیەتیژیانێییهەبوونی
لەڕۆمهامەسهیحییەکاندەرکردنهیبەیاننهامەیدەرچهوونیلەسهەرەتایدەبینێهتەوە،خهۆیڕۆمهانەوەلەالیەنمەسهیحییەکانچەوسهاندنەوەیلەسهێیەمداودووەمسهەدەیهەردوومهاوەیلەکهێسهاسهەرەکیکێشەی
کەوتەوە،لهێڕۆمهایلەئهاگرکەوتنەوەکەنیهرۆنلەچەوسهاندنەوەیبهووبریتیهیناخۆشهترینیانکەچەوسهاندنەوە،جهۆریلەجۆرەههانااڵنهددەیهانمەسهیحییەکان،312سهاڵیتهاتەنهانەتودا58 لەساڵی

قبتهیکهێسهایژێهدەرەکانیوسەرچاوەبەپێیوکرد،دەستەبەرمیسڕییانقبتیڕۆژژمێریبەناسراوڕۆژژمێریسەرەتایمەسیحییەکان؛چەوساندنەوەیلەسەربووبەردەوامساڵوحەوتسیکەدۆمیتیانۆس
دیۆكلتيهانۆس،وئۆریلیهانجهالینۆس،دێییهۆس،ماکسهیمین،سهێڤیریەس،سهێپتیمۆسئۆریلیهۆس،مهارکۆستراجهان،لەهەریە ،[٨٩]کهوژراونچەوساندنەوەیەدائەولەماوەیکەسهەزارسەدانئۆرسۆدۆکسی؛

قوسهتەنتینئیمپڕاتهۆرهەنگاوەکهانیوگهالیریۆسلێبوردانەیبەیاننامەیدەرچوونیلەگەڵچووباشبوونبەرەودۆخەکانبەاڵم،[٨٨]دەبرێنناوگەورەکەچەوساندنەوە10بەمەسیحییەتدالەمێژوویبەگشتی
دیمهۆگرافیهێهزیچەوساندنەوانەش،ئەوهەموووێڕایڕۆمانی،ئیمپڕاتۆرییەتیئایینەکانیلەیەکێکوەکوومەسیحییەتدابەدەنێ دانتێیداکەدا312لەساڵیمیالنۆبەیاننامەیدەرچوونیهۆیبووەکە

پیهادادانیانیانپۆشێ دایاندەتوانینەیئیمپڕاتۆرییەتکەهێزێکبوونەدواتربەاڵمبوون،کەمینەئیمپڕاتۆرییەکەداناولەهەش312ساڵیدەوروبەریتاکەئەوەیلەگەڵدەسەندگەشەیمەسیحییەت
 [.٨٣.]نەنێ 

 
 (1054بۆ  312ئەنجوومەنەکانی کڵێسا و کەرتبوونەکان 
 

 وئاییۆنەکانجەنگی٧هەرتەقە٧خەتتابکوڕیعومەری٧خەڵقیدۆنئەنجوومەنی٧نەستوورییەت٧ئاریۆسییەت٧بێزەنتیئیمپڕاتۆرییەتی٧یەکەمقوستەنتینی٧گشتیئەنجوومەنیحەوت:سەرەکییەکانوتارە


http://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%95%DA%95%DA%AF%DB%95:Jean-L%C3%A9on_G%C3%A9r%C3%B4me_-_The_Christian_Martyrs'_Last_Prayer_-_Walters_37113.jpg
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قوسهتەنتینیئیمپڕاتهۆردا330لەسهاڵیوڕۆمهانی،ئیمپڕاتهۆرییەتیفەرمهیئایینیبوومەسیحییەتزایینی،ی380مەزنساڵیکەرتبوونی
ناوەنهههدیوڕۆژهەاڵتهههیمەسهههیحییەتیناوەنهههدیبەبهههووەکەقوسهههتەنتینە،بهههۆڕۆمهههاوەلەپایتەخههه گواسهههتنەوەیبەهەڵسهههتایەکەم

 [.٨١.]سەردەمەدالەودونیاشارەکانیمەزنترینبەبووەبەجۆرێجیهانی،شارستانییەتی
لەڕوویتەنهههانە بههدات،ڕووتێیههداکەرتبههوونکەدابەشههبوونئەبههووڕۆیشههتبوو،شههوێنەکانیشدوورتههرینبههۆمەسههیحییەتئەوەیبەهههۆی
زایینیهداچهوارەمیسهەدەیلەکهێسهائایینەکە،بەباوەڕدارانبۆژینگەکانزۆربوونلەئاکامیهەروەها،باوەڕیشەوەلەڕوویبەڵیوژینگەوە

کهاریگەرکەمبهزووتنەوانەئەمزۆریهنەوەی،[٨٣]هەرتەقەکهانبەدەبهراننهاوکهێسهابەزمهانیکەبهووبزووتنەوانەلەوگەلێکڕووبەڕووی
ئەنجهوومەنیکهردوایکەپێیههات،لهێگەورەیهێزێیهیئاریۆسهییەت،وە تریانهەندێییبەاڵمدەپووکانەوە،زۆرکۆششێییبەبێبوون
 [.٨٩.]قوڕتووبیئۆسیۆسیقەشەسەرە ویەکەمقوستەنتینیئیمپڕاتۆربەسەرۆکایەتی325لەساڵیئیزنیقلەببەسترێ گشتی

لەسههەربەسههتراوەتههرئەنجههوومەنیچەنههدینئەنجههوومەنەشئەوپههێشچههوونیەدانانرێهه ،ئەنجههوومەنیەکەمههینبەئیزنیههق،ئەنجههوومەنی
ئەنجهوومەنییەکەمهینئیزنیهقئەنجهوومەنیبەاڵم،[.٨]کهردووەسهەرۆکایەتینهاوچەکەقەشهەیسهەرە جارزۆربەیکەهەرێمییئاستێیی
وکهافرەئهاریۆسکەبهووئەوەئەنجوومەنەکەئاکامی.کردتێیدابەشدارییانجیهانەوەلەسەرانسەریقەشەکانسەرە بەجۆرێبووگشتی

 ،[٨٢]باو بەیەکسانەنادرووستیراوێییکوڕکەدەیگووتئاریۆسئەوەیلەدوایکراقەدەغەودانراهەرتەقەبەقسەکانی
 .ڕش دایئەنجوومەنەکەکەهەڵگرتووەبەدەستەوەباوەڕیانیاسایبەهەموویانکەوقەشەسەرە وبەتڕیکلەکۆمەڵێکبەدەورەدراوەکەدەردەکەوێ یەکەمقوستەنتینیتێیدابێزەنتی،ئاییۆنەیەکی
بەشهێوەیەکیبەکارهێنهاتەوراتهینهازاراوەیمەسهیحییەتدامێهژوویلەجهاریەکەمبهۆکەبهووئەوەئەنجهوومەنەئەمتهریگرنگییەکهی.بەکاردێه ئەمهڕۆشتهاکەداناباوەڕییاسایهەروەهائەنجوومەنەکە

دانوێیهانسهیفەتێییونوێچڕبوونەوەیەکیودەهاتنڕۆمانییەوەفەلسەفەیلەزاراوانەشئەمنادرووستیراو؛لەداییبووییەکیحەقەوە،لەخودایهەڵقواڵوحەقخودایڕووناکی،لەڕووناکی:وەکووفەرمی،
بتپەرسههتەکانئههایینەمههاوەیەدالەووچوارچێههوەیەدالەمهەردانهها،یەکتههردالەگەڵمامەڵەکردنیههانیسیسههتەمیودامەزرانههدگەورەیبەتڕییییەتههیپێههنجسیسههتەمیئەنجههوومەنەکە[.٨١]مەسههیحیبههاوەڕیبە

بهۆیەڕۆژئاواییهدا،ڕۆمهانیئیمپڕاتهۆرییەتیلەبەتهایبەتیڕۆیشه بارەکانهداپێچەوانەبهوونەوەیوخوێنهاونهاوخۆییشهەڕیلەکۆمەڵێهکبەمهاوەیەشئەو.مەسهیحییەتدالەبەردەمکهردکشهانەوەبەدەستیان
نمهوونەیەکیبەمیسهڕلەئەسهیەندەریئەسناسیوسهیبەتڕیکئەزموونیئەشتوانرێ کرد،بەرپابتەپەرستیدالەهەمبەرچەوساندنەوەیمەسیحییەت،[.٣]ئایینییەکانچەوساندنەوەهۆیبووەئاسایشنەمانی

فێرکردنههیلەڕێههگەیکەبایننههامەیە دەرکردنههیلەڕێههگەیچەوسههاندنەوەمەسههیحییەکانیجولیههانئیمپڕاتههۆرکەکاتێههکهههاتبوومەسیحییەکانیشههدابەسههەرشهه هەمههانپێشههترکە،[٣٩]بگههرینوەردۆخەئەو
گەیشهتنەمۆزیهکهەروەههاوئاییۆنهاتوێنەکێشهانیههوونەریومەسهیحییەتئهاوەدانیتهرەوەلەالیەکیبەاڵم،[٣٨]کردەوەچەوساندنەوەکانبۆتریوەرزێییکارەئەوکەدا462لەساڵیگرتمەسیحییەکان

،[٣٣]گەورەباسیلۆسههی:هەروەکههوودەرکەوتههن،سههەردەمەدالەودەبههاتناویههانکهێسههاسههوڵتانەکانیبەمینههۆواجههۆرجئەوەیکەنەچههێلەبیههرئەوەشههمانزایینیههدا،چههوارەمیسههەدەیکهێسههایلەبههااڵپلەیەکههی
پایەبەرزیهاننازنهاویکەسهایەتییانەشئەوزۆریزۆریهنەی،[٣١]ئۆگەسهتینقەشهە،[٣٢]سهریانیئەفهرام،[.٣]عەمهوودیسهەمعانیگەورە،مهاڕۆنی،[٣٩]زێهڕیندەمیوحەننهای،[٣٣]ئیمبرۆسیۆس،[٣١]جێرۆم

 .هێساوەکلەوەرگرتووە

یەکێههککە381سههاڵیلەبەسهتراقوسههتەنتینەیەکەمهیئەنجههوومەنیکهێسها،بەڕێههوەبەرایەتیژێرخهانیڕێیخسههتنیکهاریتەواوکردنههیلەپێنهاو
،[.١]عهاقهەکەیەوەڕۆحەبەههۆیداوەروویمەسیحخودایەتیبووواپێیکەبووالزقیەقەشەیسەرە ئەپۆلینارۆسیئیدانەکردنیلەکارەکانی

کەوابهووکەپێهیقەدەغەکهرا،نەسهتووڕلەوێهداگیهرا،دا 341لەسهاڵیئێفەسسلەترگشتیئەنجوومەنێییسەدەنیولەکەمترلەدوایپاشان
لەکههاتیگیرسههاوەتەوەیەسههووعدالەکههوڕەئەوبەڵیههونیههیە،یەسههوو هەبههووە،ئەزەلەوەلەکههوڕەیئەوبەاڵمدرووسههتەپیههرۆزسههیانەیەتی

داییههینەوە دەکههردبانههگمەسههیحداییههیبەمەریەمههیوهەبههووەمەسههیحدالەکەسدووکەدەیگههووتنەسههتووڕهەروەهههائاوەشههۆرەییردنیدا،
ئەنجهوومەنێییدا439لەسهاڵێوسهاڵهەشه لەدوایپاشهانبوون،چەوساندنەوەچەندەهاتووشیشوێنیەوتووەکانیئەوەوەبەهۆی،[١٩]خودا
پیهادادانهیکاسهۆلیککەلەکاتێیهدادەبەننهاویئەفەسهسدووەمهیئەنجهوومەنیبەڕۆژهەاڵتییەکهانئۆرسۆدۆکسهییەکەگیهرائێفەسسلەدییە

مرۆڤبهوونیسرووشهتیهەردوویەکێتهیدیهارییردنیبهۆکۆتهاییە وە بیهاتدیهارییبهاوەڕشهێوەیتهابەسهترائەنجهوومەنەئەمبەگشتینانێن،
ئاکههامیکەدەیههووتکەکههرا،قبههووڵئەسههیەندەرییەیەکەمههیسههایرڵیبەتڕیههکبیههردۆزەکەیوپێشههنیارپاشههانمەسههیح،خودابههوونیومەسههیح

 [١٨.]یەکتترخاسییەتەکانیبەبوونتێیەڵبەبێسرووشتەیە سروشتەکەهەردوویەکگرتنی
 کەدازایینی١٣٩لەساڵیئەنجوومەنکۆتابۆکردبانگێهشتیانهەردووکیانکەقوستەنتینەوە،وڕۆمالەالیەنکرادژایەتیباوەڕەئەمبەاڵم

                                                                                                                                     
                                                                                                                                    

 کهێسائەوئەستەنبوڵ،لەسۆفیائایالەداناییکورسیئاییۆنەی
 .شارەکەدالەبووئایینیژیانیناوەندیپێشترسەرەکییە 

لەگەڵیەسهوو سرووشهتەکەیهەردوودەیگهووتکەکهردپەسهەند یەکەمهیلیهۆنیپاپهاپێشهنیارەکەیوخستەوەڕێکبەیەکەوەبەتڕیریییییەکانپەیوەندیدووبارەکەخەلقیدۆنیئەنجوومەنیلەبووبریتیی
پهێشئەنجهوومەنیبریارەکانیناوبراوئەنجوومەنیهەروەها،[١٣]وایەڕووناکیوئاگریەکگرتنیوە چوونیەبیرێ لێگوزارشتیناتوانرێ شتێیەئەمەشوبەیەکبوونتێیەڵبەاڵمگرتووەیەکیانئەوەی
بڕیارەکهانیئەنهدامەکانیوبهوودرووس لێڕۆژهەاڵتیئۆرسۆدۆکسییەتیکهێساکانیخێزانەکانیوڕوویداکهێسادالەدووەمشەقبوونیبۆیەنەنا،پێدادانیوسەندەوەلێشەرعییەتیوهەڵوەشاندەوەخۆی

بەههۆیدابهڕاسهاویریۆسئەنتهاکیەبەتڕیرییهیکەکاتێهکزایینهیی٣٩٢سهاڵیتهانەداڕوویئیهداریکۆتهایجیهابوونەوەیهێشهتائەمەش،سەربارینەکرد،قبووڵیوکردەوەڕەتخەڵقیدۆنیئەنجوومەنی
لەکاتێیهدادەبهردبەڕێهوەلەکهێسهابەشهێییلەوێهداکەمیسهڕچهووەوههاتبەدوایهدابەتڕیهرەکەکەڕەتیهردنەوەیگیهرا،لەقوسهتەنتینەکەخۆماڵیدالەئەنجوومەنێیی،[١١]بوویەکییەکانسرووشتەلەئەوەی

 [.١٣]ڕوویدائەسیەندەرییەشلەڕوویدالەئەنتاکیەئەوەیشێوەبەهەماندەبرد،بەڕێوەتریبەشەکەیخەڵقیدۆنیبەتڕیرەکی
 

http://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%95%DA%95%DA%AF%DB%95:Nicaea_icon.jpg
http://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%95%DA%95%DA%AF%DB%95:Hagia_Sophia_Interior_Virgin_2007.JPG
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دەسهتیلەسهەرلەچەوسهاندنەوەوەکۆمەڵێهکبەدەسه وسهوریالەکەمتهریشبەشهێوەیەکیوئەرمینیهاحەبەشهە،میسهڕ،لەکهرددرووسه بەهێزیانمیللیبنیەیەکیمۆنۆفیزۆنیاخودسرووشتییە جەماعەتی
ئیمپراتههۆرییەتەکەداالیلەدووکەبههووقههووڵەوەشههەقبوونەئەوبەهههۆیبەڵیههونەبههووفییرییەکههانەوەبەرهەمەوویسههتراوەکانحەزەبەهههۆیچەوسههاندنەوەکانبەاڵمنااڵنههدیان،بێههزەنتییەوەئیمپڕاتههۆرییەتی

ئەووەسهتانەوە،دژیتریهانهەنهدێییوکهردخەڵقیهدۆنیئەنجهوومەنیبڕیارەکهانیلەپاڵپشهتییانئیمپڕاتهۆرکۆمەڵێکبەجۆرێنێوانەدا،لەونەبووڕوونهەڵوێستەیانڕۆمانییەکانئیمپڕاتۆڕە.بووڕوویدا
ئەنجههوومەنیپێنههاوەدالەووداالیەنەکەیهەردوویەکخسههتنیهەوڵههییەکەمجەسههتنیانیئیمپڕاتههۆر،[١٩]ئیمپڕاتههۆرییەتەکەدالەکههردبەرپههاخەڵقیههدۆنییەکانبەدژچەوسههاندنەوەیانئیمپراتههۆرەکههۆمەڵە

وسهوریاحەوتەمهداسهەدەیلەسەرەتاکانیتوانیوکرددەستتێوەردانیفارسیئیمپڕاتۆرییەتیکەکاتێچووخراپبوونیشبەرەوبگرەوهێناشیستیبەاڵم،[.١]دا 533 ساڵێلەگرتدووەمیقوستەنتینەی
 [.١٢]بیاتداگیرعێراق

بهۆناوەنهدیچارەسهەرێییوە ویسهتدا،لەیە سرووشه دوو:بهوومونۆسهیلییەتکەدانهوێبیڕوبهاوەڕێییبەبڕیهاریوبیگەڕێنێتەوەدا622ساڵیلەچووەلەدەس ئەوەیدووبارەتوانیهەرقلئیمپڕاتۆر
کهرد،وااڵتوونهدەکانچەوسهاندنەوەلەنهوێیدەرگهایەکیئەمەشکەڕەتیهردەوە،نوێیەشهیانبهاوەڕەئەوسرووشهتییە بەبهاوەڕدارانبەاڵم،[١١]سروشهتیییە بەبهاوەڕدارانوسروشتیدووبەباوەڕداران

دەستبەسههەرداڕووداویلەکههردووەپاڵپشههتییانعەرەبەکههانمەسههیحییەکەدەبیههننوایلێیههۆڵەرەوانلەزۆرێههکعەرەبیههیەوە،نههیمچەدوورگەیلەئیسههالمییەوەسههووپاسهههاتنیبەهههۆینەخایانههدزۆریبەاڵم
کهردووەمهونەوەرەیمەدینەیسەردانینەستووڕییەکانبەتڕیرەکیکەدەگێردرێتەوەواکرد،پەیڕەوشتیانهەمانسریانییەکانیشمەسیحییەهەروەهامەنازیرەکان،وغەساسینەکانبەتایبەتی،[.٣]گرتنەکەدا

دەستبەسهەراگرەڕوویبەرەوەوەکهردشهارەکەیاندەرگاکانیفوڕاتڕووباریلەسەرسورییەکانشارەدانیشتوانیکەلەکاتێیدادا،عێراقلەداگیرکردنیبیاتپەلەکەکردووەخەتتابکوڕیعومەریلەداوایو
 [٣٨[]٣٩]یەرموو لەشەڕیکردەوەشتیانهەمانبێزەنتیشسووپایجەنگاوەرەکانی.نوێیەکاندا

و[٣٣]هەرتەقەبەهەرقههلمونۆسههیلییەتەکەیلەقەڵەمههدانیبەبڕیاریههداکەبەسههترا،سههێیەمقوسههتەنتینەیئەنجههوومەنی،681لەسههاڵی
چههاالکبوونیلەگەڵبههوو،ئههارامتربههارودۆخەکەڕۆژئههاوالەبەاڵمیەسههووعدا؛لەدوویسههتییودووسرووشههتییپێشههنیاریپەسههەندکردنی

وئینگلههتەراگەیشههتەمەسههحییەتهەروەهههائەڵمانیهها،وفەڕەنسههابههاکووریلەمەسههیحییەتداباڵوکههردنەوەیلەمزگێنیههدەرەکانبههزووتنەوە
بهارودۆخیبەمهاوەیەئەوڕوسیاش،گەیشتەمەسیحییەتزایینیدانۆیەمیلەسەدەیاشانپ،[٣١]پاتریکپایەبەرزدەستیلەسەرئیرلەندا

کههاریگەرێییکەئۆگەسههتینیەتوشیەسههۆفیگەلیوبونههدوکتیەوشیەسههۆفیگەلیدرووسههتبوونیوەکههووڕۆیشهه وشیەسههۆفیگەراییدادرووسههتبوونی
ئەوروپها،قوتابخانەەکهانیوزانیهۆبووبهووەبەتەنههاوشیەسۆفییانپەرستگاکانیکەبەجۆرێهەبوو،ڕۆژئاواییکۆمەڵگایلەسەرقوڵیان

 .تیایداسێییوالرەکاندەوریدیارییردنیوکهێساناوخۆیپەیڕەویڕێیخستنیلەهەبوودەستیکلۆنیوشیەسۆفیپەرستگای
دەژیهانتیایهداخەڵیهیکەتونهدهەژارییەکهیوسرووشتیکارەساتیلەدەبینییەوەخۆیسەردەمەدالەوڕۆژئاواییمەسیحییەتیکێشەکانی

کەبەردەوامەکهانرکەبەرایەتیهیەهەروەها،[٣٣]نەخوێندەواریباڵوبوونەوەیهاوشانیئەمەدا،تونددەرەبەگیسیستەمێییچوارچێوەیلە
 ی727ساڵیکەئاییۆنەکانجەنگیهاوشانیئەمە،[٣٩]پاپاکانوپیرۆزڕۆمانیئیمپڕاتۆرییەتینێوانجەنگەکانیڕوودانیهۆیبووە

 کەڕەفائێل،تابلۆی.تەخ سەردەخاتەشارلمانپاپا؛
 .زایینیشانزەهەمیسەدەیبۆدەگەڕێتەوە

ئەوەیپهاشکهێسهاکانبهۆدائاییۆنەکهانیگەڕانهدنەوەیبڕیهاریئەنجهوومەنەئەوتێیهدائیرینی،ئیمپڕاتۆرییەیداوایلەسەر،[.٣]بەسترا787ساڵیدووەمنیقییەیئەنجوومەنیبەهۆیەوەوڕوویدازایینی
 [٣٢.]دەرکردبووشیاندنیانیبڕیاریلیۆنئیمپڕاتۆر
بههۆکههرایەوەنههوێپەیمههانێییلێههرەوەئیههدیکەپیههرۆزڕۆمههانیئیمپڕاتههۆرییەتیتەختههیسههەربههۆشههارلمانچههوونیبەپادشههایەتیتەختههیسههەرچههووەسههێیەمیلیههۆنیپاپههادا 800 لەسههاڵیئەودابەدوای

خهۆیجیهابوونەوەیقوسهتنەتینیبەتڕیرییییەتهیکەکاتێڕوویداگەورەلێیترازانی1054ساڵیتانەوەستاکهێسادالەجیابوونەوەکانولێیترازان.نێردراویکورسیوئیمپراتۆرییەتنێوانپەیوەندییەکانی
 :ئابوورییەکانوسیاسیپاڵنەرەلەنەبوونبەدەربەاڵمبوو،دائایینیمەودایەکیلەجیابوونەوانەئەمئەگەرچی،[٣١]دانۆیەملیۆنیپاپادواییکۆچیلەماوەیڕاگەیاندڕۆمالە

هۆکهاریکۆمەڵێهکهەڵگهریبەڵیهونەبهوون،فیهریخۆشهگوزەرانەیقوتابخهانەییبیرێیهیتەنههاکهرد،درووسه بەهێهزیمیللهیبنهاغەیەکیوچوارەمەوەسەدەیلەکردپێدەستیانکەفییرییەکانبانگهێشتە
بهارودۆخیلەبیریهانههیچولێیهانپیتا وباجلێوەرگرتنیبەکردبووهیال خەڵییانودابووسواغبەتاکگەراییدەسەاڵتیانبێزەنتییەکانبوو؛جەماوەرەئەوجووڵێنەریکۆمەاڵیەتیوئابووریوسیاسی
لەتههر،مەسههحییەکانیلەوە بتپەرسههتەکانلەگەڵبههوونلێبههووردەترزۆرجههاربەجههۆرێییشنەدەکههردەوە،خەڵههک

لەهەمهبەرڕاوەسهتانەوەبهۆبووڕۆشنبیرانهەناسەیسووچیتەنهائایینیدەماقاڵێیوگفتوگۆوەهاشدابارودۆخێیی
 .دەسەاڵتدا

مهامەڵەکردنیچهۆنییەتیوبووبهووندرووسه مەسهیحەوەسرووشهتیلێیهدانەوەیلەپش کەفەلسەفییانەیبیرەئەو
ئایههدیۆلۆجیماسههیێییوبێزەنتههیدەستبەسههەرداگرتنیلەهەمههبەربههوونەتەوەیههیکههاردانەوەیەکیلەگەڵیههدا،خەڵههک

 [.٩.]بۆخۆیماسیێککردبووەئایینیتر،واتایەکیبەیاخودچاو،ودەمکردبووهاوچەرخی
 

 (1633تا1492)؛(1492تا1054)ڕابوونسەردەمیوباوەڕسەردەمی
 

 لووتەرمارتنوپڕۆتێستان ٧یەسووعییەکان٧ڤاتییان٧ڕابوونسەردەمی٧خاچپەرستییەکانشەڕە٧پاپاییدەوڵەتی:سەرەکییەکانوتارە
 

بهووخهۆیبەردەوامەکهانیکێشهەسهەرقاڵیبێزەنتهیئیمپڕاتهۆرییەتیڕۆمها،دەسهتیلەسەرکراجێگیرمەسیحییەتەوەلەالیەنجیهانکردنیسەرکرداریەتیبەاڵمقوستەنتینەوڕۆمانێوانلێیترازانیسەرباری
 ئەلحاکموعەبباسیعەلەلاڵیئەلموتەوەکیلوەکووخەلیفەلەهەندێکدەستیلەسەرتووندەکانچەوساندنەوەبەدەس دەیاننااڵندمیسڕیشوسوریامەسیحییەکانی،[٩٩]عەبباسیدەوڵەتیلەگەڵ

 

http://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%95%DA%95%DA%AF%DB%95:Raphael_Charlemagne.jpg
http://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%95%DA%95%DA%AF%DB%95:God2-Sistine_Chapel.png
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عەبباسهیدادەوڵەتهیلەزانسهتینوێیهارییەکیهەمهووکهردوایمەئموونهدالەسەردەمیدەڕۆیش ئایینیدەمارگیریگەشەسەندنیوئابووری تەنگەژەیهاوشانیکەفییریشتەنگەژەی،[٩٨]فاتیمیبیئەمریالی
خەلیفەکهانوداپزیشهییوگەردونناسهیوزانسهتەکانووەرگێهڕانلەهەبهوودیاریانشوێنینەستووڕییەکانوسریانییەکانئەوەشدالەگەڵ،[٩٣]بێ گرانکارێییموسوڵمانەکانومەسیحییەکانهەردووبۆ

 [.٩١]دەبەستنپێپشتیان
یهانزهەمەمیلەسهەدەیبهوونجێگیهرئەڕکانەکهانیکەپاپاییدادەوڵەتیلەدەبینییەوەخۆیئەمەبوو،دنیاییشدەسەاڵتێییبەڵیونەبوو،ئایینیدەسەاڵتێییتەنهاناوەڕاستدالەسەدەکانیکهێسادەسەاڵتی
 خۆشیهەروەهازایینیدا،

 
 . بەناوبانگترین ئایکۆنەکانی مایکالنجیلۆ کە سەقفی کڵێسای سیسیتینی ڕازاندۆتەوە لە ڤاتیکان: درووستکردنی ئادەم

 
گەنیههویبههاریلەبەدەرکهێسهها،سیاسههییهێههزیکەبەجههۆرێ،[٩٣]ئەوروپههاداجیاوازەکههانیپادشههالەنێههوانناوەنههدێکوەکههووگێههراسههەرکردانەیڕۆڵێیههیپاپههاتێیههداکەسیاسههییەداگەمەلەودەبینیههیەوە

خاچپەرسهتیشهەڕەکانیلەداییبهوونیبهۆڕەخسهانبهاریناوخۆیی،کوشتنیلەیەکترڕاوەستانوماڵەکانیانوموڵکگەورەکردنیوپانیردنبۆئەوروپامیرەکانیئارەزوویهاوکاتلەڕۆژهەاڵت،مەسیحییەکان
دەرکەنهاریتهوانراتێیهداکەخاچپەرسهتیشهەڕییەکەمهینبەکهرادەسهتپێییش،[٩٩]فەڕەنسهالەباشهووریکلیرمۆنه ئەنجهوومەنیلەماوەیڕوودانیبۆکردبانگهێشتی٩.١١لەساڵیدووەمئۆربانۆسیپاپاکە

 .میسڕوئەردەنوتورکیاناوچەیهەندێکوفەڵەستینولوبنانلەگەڵبگیرێ بەسەردادەس سوریا
بهۆیەهەبهوو،کەمیهانکهاریگەرییەکیتهرشهەڕەکانیهەمهووئیدی،[٩٢]قودسکەوتنیبۆبوووەاڵمێکخاچپەرستییششەڕیسێیەمین،[.٩]ئەلڕەهاکەوتنیبۆبوووەاڵمێکخاچپەرستیشەڕیدووەمینبەاڵم

خاچپەرسهتیتهریهەڵمەتەکهانیسەرتاپایکەلەکاتێیدا،[٩١]بهێنرێتەوەبەدەس ترماوەیەکیبۆقودستونراداخاچپەرستیششەڕیلەشەشەمینکرا،داگیرقوستەنتینەخاچپەرستیداشەڕیلەچوارەمین
هەردوونێهوانشارسهتانیکهردنەوەیوتێیەڵبهوونویەکگهرتنمهاوەیبەڵیهونەبهوو،بەردەوامملمالنێیەکهیسهەردەمیتەنههاخاچپەرسهتیسهەردەمیبێه ،بەردەوامتیایدانەیتوانیبەاڵممیسڕ،کردبووەڕووی

 [..]بووڕۆژئاواوڕۆژهەاڵت
سههاڵیغەڕنههاتەکەوتنههیهەتههانەهههاتکۆتههایش،[٩.]پێیههرددەسههتیئەنههدەلووسبەدەسههتهێنانەوەیشههەڕەکانیو1291لەسههاڵیعەکیههاکەوتنههیبەکەوتڕۆژهەاڵتلەخاچپەرسههتەکانموڵیەکههانیدوایههین

وخەلهدوونئیهبنوڕوشهدئیهبننووسهینەکانیوڕۆمانیویۆنانیفەلسەفەیبەبوونئاشناڕۆشنبیرانیوئەوروپابەڵیونەبوو،جەنگپەیوەندیهەمیشەئەندەلووسدالەگەڵپەیوەندییەکانیش،[٨.]1492
 :دەکردسەرکردایەتیکهێساکەچاال زانستیگەشەسەندنیبزووتنەوەیەکیهۆیبووەکەئەندەلووسەوە،لەڕێگەیتر؛نووسەرانی
لەتیاکردنیههانلەنەبههووننههابەدڵپاپههاشتەنههانەتوئههایینیپیههاوانیووشیەسههۆفییانپەرسههتگایسههەرگەورەکانیوقەشههەکانسههەرە 

 [١.]باوەڕەکانیشبێموسوڵمانەو،[٣.]کوش خودایانکەیەهوودیانەیلەووبتپەرستەکان،ئیغریقییە
باشههترئههابووریبههاریتههادایههارمەتیئیسههپانیا،گرتنەوەکههانیسههەرکەوتنیلەدوایبههووبههاریئەوروپههاداکەبەسههەرڕۆزیههیەیهەمههووئەو

کههردەوەڕابههوونیسههەردەمیخۆیههدالەگەڵکەدا1492لەنههوێجیهههانیدۆزیههنەوەیبەدرێژایههیبههووبههاردالەهەمههاندۆخەئەم،[٩.]ببێهه 
وڕۆمهها.ڕوویههدەداڤاتییهانپیرۆزکردنههیبەدۆزیههنەوەهەڵمەتەکهانیزۆرجههارئەمەرییهها؛لەکهردەوەمزگێنیههدانیسههەردەمیولەئەوروپهادا
وزانیۆکههانشههێوەیبەگشههتیشگههرتەوە،ئەوروپههایبەخێرایههیزۆرکە،[..]ڕابههوونپایتەختەکههانییەکەمههینبههوونەجەنەواوفلۆرێنسههیا

:وەکهووسهەندگەشهەیزانسه چەنهدەهاکهێسهاداسهەرکردایەتیلەژێهروەرگهرت،ڕۆشهنبیرییەکانییهانەونەخۆشخانەکانوقوتابخانەکان
بەتهایبەتیفیزیهاو[٢١]توێیهاریزانی،[٢٣]پزیشیی،[٢٨]ڕەوانبێژی،[٢٩]فەلسەفە،[.٢]ئیتیمۆلۆجی،[١.]بیرکاری،[٢.]گەردوونناسی
،[.٢]ڕووە وگیهانەوەرانزانسهتیوجوگرافیهاوکیمیهاو[٢٩]جەنهگپێداویسهتییەکانیبەتهایبەتیمییهانیییفیزیهایو[٢٣]ئەرستۆیی

بەتههایبەتیسهەردەمەئەوکاتههدرائییەتییەکانیڕابوونهدا،سههەردەمیلەئاسه بەرزتههرینگەیشهتەکەتەالرسههازیههوونەریهاوشهانیئەمە
کهرادەسه وبهابەتەئەولەسهەرحاشاهەڵنەگرننموونەیەکیڤاتییانسەردەمەیئەوتەالرەکانیکۆیوبوتڕوسپایەبەرزکاتدرائییەتی

دیههارترینسههەردەمەدالەووچههاالکیکەوتەداتاشههینووێنەکێشههانهههوونەریهەروەههها،[٢٢]1513لەسههاڵیڤاتییههاندرووسههتیردنیبە
 [.٢١.]ترچەندینیورافائێلماییالنجیلۆ،داڤینشی،لێوناردۆ:وەکوودەرکەوتنهوونەرمەندان

تیهۆرەکەیجهۆرەبەوئهاوەزێنران،مەسیحییەکانباوەڕەوکهێساتقووسیزانس ،گەشەسەندنیهاوشانیکهێساییش،باوەڕیئاستیلەسەر
 بووەفەیلەسووف،والهووتگەرزانایتۆماسئەکویناس،ئەفخارستیا،بنەمایبووەشێوەوجەوهەربەسەبارەتئەرستۆ

 بەوەچەرخانێیی:ڕافائێلەوەلەالیەنشێوەگۆڕینئاییۆنەی
 .دادەنرێ ڕابووندالەسەردەمیوێنەکێشاندامێژوویلەگەورە

پهانزدەهەمیسهەدەیتها،[.١]نهاپێهدادانهیبیسهتەمداسهەدەیلەڤاتییهانئەنجهوومەنیدووەمینتەنانەتبۆیەفەلسەفەدا،ڕۆشناییلەژێرمەسیحییەتنێوبیروڕاکانیڕێیخستنیویەکخستنبۆدەروازەیە 
 .هێناپاپاوییلێیترازانیبەکۆتاییوبەستراکۆنستانسلەپێنجەمیانکەلەکاتێیداالترانییەکان،ئەنجوومەنەبەدەبرێنناووبەسترانالترانلەچواریانبەستران،ئەنجوومەنپێنجزایینی

 
 ریویییپیدیاماڵپه:رچاوهسه
 
 
 

 

http://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%95%DA%95%DA%AF%DB%95:Transfiguration_Raphael.jpg
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