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 لە نووسینی؛ ئاریتما موحەممەدی

 
سڕەرماوەز ڕۆژی ەەرمڕی ئڕااڵی کوردسڕتانە لە  ی32ئااڵی کوردستان لەالیەن هێزی پێشمەرگەی کۆماری کوردستانەوە هەڵکرا، ئەمڕۆۆ ی کوردی 3254ی سەرماوەزی ساڵی 32ڕۆژی 

بەو . هەرێمی باشڕووری کوردسڕتان و هاوکڕاۆ ڕۆژی پێشڕمەرگەی کوردستانیشڕە لە ڕۆژهەاڵرڕی کوردسڕتان
مەبەستەش لەالیەن خۆمەوە پۆ بەدڵ پیرۆزبڕایی ئەو ڕۆژە مەزنە لە هەمڕوو گەلڕی کڕورد، بەرڕاییبەری 

 !.باشوور و ڕۆژهەاڵری کوردستان دەکەم
ڕەمزێکڕڕڕڕی مەزن و بنەڕەرڕڕڕڕی هەر نەرەوە و خەڵڕڕڕڕە و کۆمەڵوڕڕڕڕایەکە، نەرەوەی کڕڕڕڕوردی  وە   ئڕڕڕڕااڵ

نەرەوەکانی دیڕکە ئەو مڕاەەی هەیە کە ئڕااڵی رڕاییبەۆ بەخڕۆی هەبێڕە، و لە بڕۆنە راییبەرییەکانیڕ ا 
وە  هێمڕڕای نەرەوەیڕڕی و هەرمڕڕانی کڕڕورد کەڵکڕڕی لێڕڕوەر بورێڕڕە، ئڕڕااڵ لەالیەن حوکڕڕوومەۆ، دەسڕڕەاڵری 

یڕان خڕود لەالیەن پڕڕارۆ و ڕێکگراوگەلێکڕی رڕاییبەرەوە وە  هێمڕڕا و ڕەمڕزی نەرەوەیڕی دیڕڕاری  واڵرەوە
رڕڕا ئەوەنڕڕ ەی کە مڕڕد ئاگڕڕادار بڕڕس رڕڕاکوو ئیسڕڕتا لە هڕڕی  . دەکڕڕرو و پێناسڕڕەی دەکەن و هەڵ دەکرێڕڕە

قڕوژبنێکی ییاڕڕان ئڕڕااڵ لەالیەن گەلەوە دەنوڕڕی پێڕنەدراوە و دیڕڕاری نەکڕڕراوە، بەڵکڕڕوو لەالیەن لیڕڕ نەی 
وی لەسەر داوە و زۆر یاری  پڕێ  اییبەرەوە کە ڕاستەوخۆ لەالیەن پارلەمانی واڵرەوە سەرپەڕەشتی کراوە، بۆ پێشنیار کردنی چەن  ڕەمز و ئااڵ، دوارر پارلەمانی واڵۆ دەنر

ی لەنڕاو گەلڕ ا یێکەورڕووە، ئڕااڵی چڕوار ڕەنوڕی کوردسڕتان، ئەوە کە ئااڵ لەالیەن پارلەمانەوە دیاری بکرو و لی نەی راییبەری بۆ ڕێکبگرو، وە  هێما و سڕیمبوولی نەرەوەیڕ
ن و بەپێڕی ئەو بڕارودۆخە کە سوور، سپی، زەرد و سەوز لەو ئااڵنەیە کە پێ  درووسە بوونی حوکوومەۆ و پارلەمانی کوردستان، بەپێی دۆخی سیاسیی و کڕۆمەاڵیەری کوردسڕتا

کردووە، پێە هارووە و وە  هێمای مەزنی کوردستان گەشاوەرەوە، هاوکاۆ دووژمنانی کوردستان ئەو ئااڵیە بە ڕەمزی شۆڕشەکانی کورد و ڕاپەڕیینەکانی ئەم نەرەوەیە رێپەڕیان 
واڵرێڕە کە لە داگیڕر کردنڕی خڕاکی نەرەوەی کڕورد . نەرەوە کورد پێناسە دەکەن و وە  هەڕەشە بۆ سەر دەسەاڵری سیاسڕیی و لەۆ لەۆ بڕوونی واڵرەکەیڕان پێناسڕەیان کڕردووە

 .اارووەپێک
 

 مێژووی ئااڵ؛
 

ن لە پێستی حەویوان کەڵکیان وەر مێ ووی درووسە بوونی ئااڵ بۆ دەیان هەزار ساڵ پێ  ئیستا دەگەڕێتەوە و کارێە کە مۆۆڤە سەرەراییەکان بۆ ناسان ی دۆسە و دووژمنی خۆیا
ارێکی درێ  کە پەیکەرێکی ئاسنینی بەسەرەوە بەسترابووە، وە  لە مێ ووی میسر،ی کۆن ا هارووە کە ئەوان لە د. گررووە و وە  ڕەمز و ڕەنگ و هێمای خۆیان پێناسەیان کردووە

بەاڵم ئەگەر باس لە مێ ووی ئااڵ لە پەڕۆ یان پارچە بکەید، ئەوا دەبێ بڵەیید کە چینی،یەکان و . هێما و ڕەمزی نەرەوەیی خۆیان کەڵکیان لێوەر گررووە و پێناسەیان کردووە
ساڵ پێ  لەدایە بوونی مەسیح،  7311 -7711لە یەکێ لە سەرچاوە مێ ووییەکان ا هارووە کە . لە پەڕۆ و پارچە ساز کردووە هین ی،یەکان یەکەمید خەڵە بوونە کە ئااڵیان

ان نی شەڕ و دوارر یوونان،ییەکان و ڕوومییەکان ئااڵی پەڕۆ و پارچەیان بەکار بردووە، بەراییبەۆ لە کاری ڕاگەی. چینی،یەکان لە ئااڵی پەڕۆ و پارچە کەڵکیان وەر گررووە
 .ئاشتی ا وە  هێمای سەرکەورد بەکاریان هێناوە

 
 مێژووی ئااڵ لە کوردستان؛

 

ەورد و خۆشڕی و شڕادی لە ئەگەر باس لە مێ ووی ئڕااڵ لە کوردسڕتان و زاگڕرۆس بکەیڕد، ئەوا بڕوونی ئڕااڵ بڕۆ هەزاران سڕاڵ پڕێ  ئیسڕتا دەگەڕێڕتەوە، ئڕاگر وە  ڕەمڕزی سڕەرک
 هەروەها لەکاری ڕوودانی ڕووداوێکی نڕاخۆش یڕا. گیراوە، بۆ نمونە لە یێ نی ماد،ەکان و سوومێری،یەکان ئاگر ڕەمزی سەرکەورد و خۆشی و شادی بووەکوردستان کەڵکی لێوەر 

 دوارر ئاگر و خۆر. کیان وەرگررووەخود لە بەرامبەر هێۆشی دەرەکی بۆ ئاگادار کردنەوەی هەموو سپا و حوکوومەۆ و ناردنی پەیام بۆ ناوچەکانی دیکە لە کردنەوەی ئاگر کەڵ
 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=z-EmKxrDLovcgM&tbnid=CZeq95i1WWBjtM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.facebook.com/DAVARIBALAK?hc_location=timeline&ei=O0ezUpjtHJTOyAGe9IHoAg&bvm=bv.58187178,d.aWc&psig=AFQjCNHl3uBhLqXaP1pfIV4Mib3uS4vDcA&ust=1387567200042144
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و پڕۆ بڕاییگی کولتووریڕان پێناسڕە وە  هێما و سیمبوولی نەرەوەیی مادەکان و زەڕدەشتییەکان یێکەورووە و هەردەم لە بۆنە ئایینی و راییبەرییەکانیان ا وە  بەشێکی گرینگ 

کە، ئیستاش لە کوردستان ماوە و لە یێ نی نەورۆز لە ئاگر ئەو بەشە لە کولتووری ماد،ەکان لە پاش رێپەڕبوونی سەدان قۆناغی گرینگ و پۆ باییخ لە ییاان و ناوچە. کراوە
مێ ووی ئااڵ لە ئەورووپڕا زۆر دوورودرێڕ  . وە  ڕەمزی نەرەوەیی و مێ وویی کەڵە وەردەگرن و هەمیشە لە بۆنە خۆشی و شادییەکان بەشێکی دیاری ئەو ڕێوڕەسمانەی پێکاێناوە

ئەو ئڕااڵیە پڕارچەیەکی سڕوور بڕووە کە هێمڕای لە خاچڕ انی . ساڵ پڕێ  ئیسڕتا دەگەڕێڕتەوە 195ار  بووە کە مێ ووەکەی بۆ نییە، کۆنترید ئااڵ لە ئەورووپا ئااڵی واڵری دانم
 .مەسیحی لەسەر بووە

 
 گرینگی و باییخی ئااڵ؛

 
راییبەۆ بەخۆی هەبووە و هەمیشە لە کڕاری سڕەەەر بڕۆ بەپێی سەرچاوە مێ ووییەکان هەر بنەماڵەیەکی دەولەمەن  یا ئاغا و ەیۆدال، یان خود هەر کاروانێکی بازرگانی ئااڵی 

ئەوەش بەو مانڕایە دێڕە کە ئڕااڵ ڕەمڕزی . ناسینەوەی ئەو کاروانە کە هی چڕی واڵۆ و نڕاوچەیەکە و لە کوێڕوە هڕارووە، ئااڵیڕان بەکڕار هێنڕاوە و کەڵکیڕان لە ئڕااڵ وەر گررڕووە
ا هەڵنەگرە و بۆ ئەوە کە نەرەوەیە  هەرمانی هەر نەرەوە و واڵرێکە، بوونی ئااڵ پێویستییەکی حاش

کیڕڕانێکی سڕڕەربەخۆ دابمەزرێنێڕڕە، دەبێڕڕە پڕڕێ  ڕاگەیانڕڕ نی ئەو کیڕڕانە سڕڕەربەخۆیە ئڕڕااڵ و سڕڕروودی 
نەرەوەیی هەبێە، یڕان خڕود کارئاسڕانی کردبێڕە بڕۆ یەکگسڕتنی گورڕاری هڕاوبەش بەمەبەسڕتی وەگەڕ 

و کۆمەڵێڕە ڕێکڕاری نڕوێی خسڕتبێتە  خستد و پێکاێنانی دەوڵەری نەرەوەیی، ئەو قۆناغانەی بۆیبێە
گەڕ بڕڕۆ ئەوە کە هەسڕڕتی نەرەوەیڕڕی و هێمڕڕای گەل بەئارەسڕڕتەیەکی دیڕڕاری کڕڕراوی هڕڕاوبەش ببڕڕاۆ و 

 .هەنواوی پێ بنێە
ئااڵ کۆمەڵێڕە ڕەنووبڕۆی رڕاییبەۆ بە واڵۆ و کۆمەڵوڕا ییاوازەکڕان لەخڕۆ دەگرێڕە و پێڕە دێنێڕە کە 

کۆمەاڵگڕانە لە ڕەمڕز و سڕیمبوولیان ڕەنڕگ دەدارەوە و  بەپێی سرووشتی ئەو نڕاوچە و دابڕونەریتی ئەو
هاوکڕاۆ وارڕڕای ییڕڕاوازی هەیە، بەپێڕی سڕڕەرچاوە مێ وویەکڕڕان ئڕااڵ یڕڕان خڕڕود ڕەمڕزی چەنویڕڕز خڕڕانی 

ئەسپ پێکااربووە، لەبەر ئەوە کە سەرکردەیەکی مەزن بووە و هەمیشڕە لە شڕەڕدا  9مەغوول لە کلکی 
بڕووە کە لە کلکڕی ئەسڕپ ڕەمڕزی وەر گررڕووە، ئەسڕپی  لەو ئەسپی بەکار هێناوە، هۆکارەکەشڕی ئەوە 

سەردەمەدا راکە کەرەستەی گرینوڕی شڕەڕەکان و هەروەهڕا خێرایڕی بڕووە، هەر واڵۆ و هۆزێڕە ئەسڕپی 
 .باشی هەبوایە ئەوا سەرکەورنی مەزنی بەدەسە دەهێنا

 
 ڕەنگەکان بەواتای مانای جیاوازن؛

 
ۆمەڵێە ڕەنووبۆ کە را ئاستێە لەیە  نزیکد، پێە دێڕە، بەاڵم لە وارڕا و مانڕادا زۆر لەیە  ییڕاوازن، بڕۆ نمڕوونە ڕەنوڕی سڕەوز لە ئااڵی واڵرانی خۆرهەاڵری نێوەڕاسە لە ک
و دەوڵەمەن بوونی  ئیسالم بوونی ئەو واڵرەیە، بەاڵم ڕەنوی سەوز لە ئااڵی کوردستان بەوارای سەرسەوزی، سرووشتی یوان و دارستان –واڵرە ئیسالمییەکان بەوارای موسووڵمان 

سڕتی و خوێنبڕازی و لەخڕۆ خا  و ئاوی کوردستانە، ڕەنوڕی سڕوور لە ئڕااڵی کوردسڕتان بەوارڕای خەبڕاۆ و رێکۆشڕان لە پێنڕاو سڕەربەخۆیی و ڕزگڕاری نەرەوەیڕی کڕورد لەژێڕر دە
بەریڕیە، ڕەنوڕی زەردیڕ  بەوارڕای مڕانەوەی شارسڕتانییەۆ و رەمەدوونڕی بردووییە، ڕەنوی سپی بەوارای ئاشتی و ئارامی و هەوڵ ان بڕۆ ژیڕانێکی بەخڕتەوەر و کڕامەرانیی و بەرا

کۆنی کوردان بە هێمایەکی پا  و  بەردەوام لە کوردستان و گرینگ بوونی خۆر بۆ خاکی کوردستانە، چونکوو واڵرێکە کە بۆ کشتوکاڵ گونجاو و لەبارە، هەروەها خۆر لە ئایینی
 .و ڕێزی مادەکان و باوباپیرانی ڕابردوومان بووە پیرۆز پێناسە کراوە و هەمیشە یێوای باییخ

 
 هۆکاری گۆڕانکاری لە ئااڵ؛

 
بەسڕەردا هڕارووە و ڕەمڕز و ئااڵی بەشێە لە واڵران بەپێی بارودۆخ و پێشکەورنی شێوەی ژیان و ڕۆخان و هڕارنە سڕەرکاری حوکڕوومەۆ و سیسڕتس و دەسڕەاڵری نڕوو، ئڕاڵوگۆڕی 

ر ڕانکاری رێ ا کراوە، بۆ نموونە ئااڵی کۆماری کوردستان کە ئااڵی ەەرمی کۆمار بووە لەگەڵ ئااڵی ئیستای کوردستان ییاوازە، ئااڵی کۆمڕاهێماکانی  بەپێی هەمان بارودۆخ گۆ
 .یە لە کۆمەڵوای کوردستانکاریلەهەمان چوار ڕەنوی ئیستا ئااڵی کوردستان پێکااربوو، بەاڵم چەن  هێمای ییاوازی لەخۆ گرربوو، ئەو ئاڵوگۆڕەش بەوارای پێکاارنی گۆڕان
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ی  مێ ینه  خۆی کوردی هیوای له ربه سهری  وڵه زران نی ده ری کوردی دامه وڵه یان نی ده ورنی راگه رکه ری سه گه ئه  شیکارێکی کورۆ له: می نوو رده سه ۆ بوون له وڵه ده  کوردستان و به

م  دیاێنانی ئڕه پێنڕاو بڕه  زار کڕورد لڕه هڕه دان یان و سڕه ده و بڕه ر کوردێكڕه هڕه
هاری  ی بڕه کڕه رینه ئاکڕامی ڕاپه  قوربڕانی، لڕه  گیانی خۆیان کردۆرڕه  ئاواره
ری رژێمڕڕی  و دڕن ایڕڕه( نڕڕ او ڕی که شڕڕه  پڕڕاش شکسڕڕتی قیڕڕرا  لڕڕه  لڕڕه) 7997
  وه رڕڕڕه نی ئاسایشڕڕڕی نه نجومڕڕڕه لی کڕڕڕورد، ئه رکورکردنی گڕڕڕه سڕڕڕه  قس لڕڕڕه بڕڕڕه
 22کانی باکووری هێڵی پانی  و ناوچه رکرد ی ده 266کان بریاری  کورروه یه

 .کانی رژێمی قیرا  ەۆید بۆ ەرۆکه  ی دژه ناوچه  ی کرده
مێ ووی نڕوێی کڕورد و دروسڕتبوونی   رخان له رچه خاڵێکی وه  بووه  م بۆیاره ئه

گۆورینێکڕڕی نڕڕوێی ( قیڕڕرا )کوردسڕڕتانی باشڕڕور   کی ئۆرۆنڕڕۆمی لڕڕه یڕڕه ناوچه
هڕڕۆی   ریشڕڕ ا بڕڕووه رامبه به  ۆ بڕڕوونی کڕڕوردو لڕڕه وڵڕڕه ده خواسڕڕتی به خشڕڕی به به

دانیشڕتوانیان   رچاو لڕه کی بڕه یه رێ ه  رانی قیرا  و واڵرانی دراوسێ که نیوه
کوررڕڕڕوویی  یی و یڕڕڕه کپارچڕڕڕه ر یه بڕڕڕۆ سڕڕڕه  وره کی گڕڕڕه ررسڕڕڕیه مه و به کڕڕڕورده
هڕۆی   ڕی ناوخۆ بڕووه زموونی کوردو شه م ئه نا، الوازی و که کانیان داده واڵره

اڵم  ۆ بوونی کورد، بڕه وڵه ده  به  ی ررسی قیرا  و دراوسێکانی له وه وان نه ره
  دا رڕڕرس لڕڕه3112  لڕڕه" ئۆپراسڕڕیۆنی ئڕڕازاد کردنڕڕی قیڕڕرا "سڕڕتپێکی  ده  لڕڕه
  بڕه قیرا  ر سه  کردنه هێرش بۆ ی که خاکه دابوو نه مریکا ئه کانی کوررووه یه  ره ویالیه به رێوای ی که مانه رله په  که رورکیا واڵری و  وه ڵ ایه هری ه خۆیی کوردستان دیسان سه ربه سه
 کێك یڕه و کڕوردی ری وڵڕه ده دروسڕتبوونی  له پێشوررد بۆ کرد ربازی سه ردانی ستێوه ده ی شه ڕه هه ۆ نانه ره بوو، نه باش ا دۆخێکی  له مریکا ئه ڵ گه له کانی ن ییه یوه په و باێند کار
 بوو دا پێناوه م له کورد رۆڵی و دیموکراسی و ەی راڵی مای بنه ر سه  له نوو قیراقی بنیارنانی  له کورد ش اری به ش مجاره ئه بوو، قیرا  کانی رورکمانه پاراستنی کانیشی بیانوه له
 گشتی ا ریفران ۆمێکی له 3114 ساڵی  له  که قیراقی نوێی ستووری ده  له زگاکانی داموده و کوردستان رێمی هه ناسان نی رمی ەه  به و دراوسێکان ررسی  له شێە به ی وه وانه ره هۆی به
 کانی ناکۆکیڕه هۆی بڕه و  رۆژانڕه م ئڕه ۆ رایبڕه  به و بیند ده خۆیان خۆی ربه سه ری وڵه ده زران نی دامه به ون خه کوردان هێشتا ش ا وه ئه ڵ گه له کرا، ن  سه په قیرا  ڵکی خه ن الیه له

 .کانی  ریه وڵه نێوده  یان نه راگه ۆ نانه ره و کوردستان کانی یان نه راگه  له زۆر باسوخواسی  ره بوه کوردی ری وڵه ده خۆیی ربه سه یان نی راگه باسی غ ا به ولێرو هه نیوان

 رمی ەه  به و ری وڵه نێوده پشتویری ستاێنانی ده به  له ورد رکه سه خۆو ربه سه ری وڵه ده یان نی راگه بۆ کان رییه وڵه نێوده رێسا یاساو و پێ اویستی  له  وه لێکۆڵینه ، وه هۆیه و به ر هه
 .خۆیی ربه سه یان نی راگه کاری  له بێە ده وروو رکه سه ن  چه را کورد بزانید ی وه ئه بۆ  ییه نووکه هه کی پێویستیه ری وڵه نێوده نوێی سیستمی  له  خۆییه ربه سه م ئه ناسینی

 بڕۆ  وه رێتڕه گه ده ی کڕه مێ ووه و  نوێیڕه داهێنڕانێکی" ری روه سڕه" ن خڕاوه ی وه رڕه نه-ۆ وڵڕه ده یڕا ۆ وڵڕه ده لێك کۆمه  له  پێکاارووه  که ری وڵه نێوده نوێی سیستمی ، ئاشکرایه کوو وه ر هه
 . رۆژئاواییه یا ورووپی ئه زموونێکی ئه و 7256 ساڵی  له( Westphalia Treaty)ویستفالیا ی یماننامه په
 نڕاوخۆیی کاروبڕاری بردنی ڕێوه بڕه و کان ررسیه مه  له کانیان سنووره پاراستنی بۆ ران وڵه ده ی قینه ڕاسته روانای  به بوو ن  به ری روه سه ن خاوه رێکی وڵه ده  به بوون دا مه رده سه و له

 نڕاو  لڕه و  دیکڕه واڵرانی کانی ەراوانگوازیه  وڵه هه قوربانی  به بوو ده ری، لمان وویه سه ورووپا ئه مێ ووی ك وه ر هه خۆی، پاراستنی  له  بوایه نه وروو رکه سه واڵرێك ر گه ئه. واڵۆ
  به کانی کیه ره سه  ریه مه. هاۆ ردا سه  به گۆڕانیان کان ریه وڵه نێوده  نسیپه پره و بوون ۆ وڵه ده  به کانی ریه مه هێ ی هێ ی و  وه یهما نه  شێوازه م به ر هه  که مه سیسته اڵم به. چوو ده
 Montevideo Convention on the Rights and Duties of the)ۆ وڵڕه ده کانی رکڕه ئه و مڕا  بڕۆ مۆنتێڤی یۆ( میپا ) کۆنڤانسیۆنی  له ك وه ر هه بوون ۆ وڵه ده

States )ر وێبڕه مڕاکس ی پێناسڕه  لڕه و( ری وڵه نێوده یاسای ی روانوه  له  گرنوه و کی ره سه کی یه نامه ڵوه به  که) 7922 سالی  له(Max Weber()وه ەیه لسڕه ەه ی روانوڕه  لڕه  )
 اڵم بڕه. دا دیکڕه رانی وڵڕه ده ڵ گه له ن ی یوه په دروستکرنی روانای ۆ، حکومه دیاریکراو، یوگراەی کی یه ناوچه دانیشتووان، بوونی هه: وه بینێته ده خۆی دا خاڵه چوار م له  کراوه باس
 :دروستبوونی هۆی  بوونه بیسە ی ده سه کانی گۆڕانکارییه و کان ن نه سه ره په
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 بوو یان رێ ا نه وه ره ی سه ریانه و مه موو ئه هه  ری الوازی نوو که وڵه ڵێك ده کۆمه -7

 .کورد کو وه ی وه ره نه ن ێە هه بوونی ۆ وڵه ده  به رێوای  له سە ربه به  بوونه  ن نانه سه ره په م ئه -3
 
  هارنڕه نووسڕینی  خڕۆ ی چڕاره مڕاەی نسڕیپی پره و ناوخۆیان کاروباری  له دان رنه ستێوه ده و ران وڵه ده ری روه سه  له گررد رێز نسیپی پره ناوی  به نوو نسیپی پره دوو ش بۆیه ر هه

 . کایه
  وه رڕه نه خۆیی ربه سڕه و کۆلۆنیڕالیزم می رده سڕه هڕارنی کۆرڕایی نوو ری وڵه ده  له زۆر کی یه ژماره بوونی درووسە هۆی  بووه  که م بیسته ی ده سه ی کیانه ره سه  گۆرانکاریه و له کێك یه

 کڕوو وه کان کۆلۆنیالیسڕته  رڕه وڵه ده ڵڕێد، ده کان کادیمیڕه ئه  له ن ێە هه ك وه ر هه و بوو نه رێ ا یان وه ره سه کانی ریه مه موو هه کان نوێیه  ره وڵه ده ی زۆربه اڵم به. بوو کان سته ژێرده
( Failed State) خواردوو شكسە ری وڵه ده  به  که ۆ وڵه ده ن ێك هه بوونی دروسە نجامی  ئه و  ستانه ژێرده  وه ره نه م به خشی به ده بوونیان ۆ وڵه ده  به ماەی خالقی ئه رکێکی ئه
 کاند، کوررووه یه  وه ره نه ن امی ئه رمی ەه  به و رید وڵه نێوده ری روه سه نی خاوه کارێک ا  له  رانه وڵه ده م ئه. ناسراون( Quasi State")ۆ وڵه ده ناو  به"  به ۆ حاله ن ێك هه  له و

 رڕا  وه دروسڕتبوونیه میڕ ووی  لڕه  کڕه  قیراقه ری وڵه ده  ره حاله م ئه دیاری کی یه نموونه ، نیه واڵر ا ری رووبه واوی ره ر سه به اڵریان سه ده و نیه واویان ره ری روه سه ناوخۆ ئاستی  له
  بڕه یان وه مانڕه و  الوازانڕه  رڕه وڵه ده م ئڕه ری پارێزه  ره بووه ری روه سه  له رێزگررد نسیپی پره. کاۆ کۆنترۆل خۆی ری روه سه ژێر ی ناوچه موو هه وروویی رکه سه  به  یتوانیوه نه ئیستا

 سڕە ده  ورڕه که نووسڕیان چاره و زرێند دامڕه خۆیان ری وڵه ده و رگرن وه نوسید خۆ ی چاره نسیپی پره  له سود یانتوانی نه کورد کو وه ی وه ره ن ێكنه هه ریش ا، رامبه به  له. یی کپارچه یه
 ییا ناوی  به  که  کایه  ره هاروونه نوو کیانی لێك کۆمه رایی ییاانوه می رده سه  له کانی شنه هاوچه  وه ره نه و کورد باری خه وامی رده به هۆی  به. بوون یێ نیشته رێ ا ی واڵرانه و ئه

 .ناسراون هت  و( semi-state)ۆ وڵه ده شنی هاوچه ،( unrecognized state)نراو دانپینه ری وڵه ده ،(de facto state)دیفاکتۆ ری وڵه ده ك وه ییا
 ییا لێی ی ره وڵه ده و ئه ن الیه  له ربازی سه رێوای  به یا کان ره حاڵه ی زۆربه  له و خۆیی ربه سه هێنانی سە ده  به  له بوون وروو رکه سه ن گمه ده  به زۆر  نوێیانه  سیاسیه  کیانه م ئه

 بڕێ  بڕه و  وه رڕه ماونه خۆیڕان ك وه ر هڕه کان رڕه حاله باشڕترید  لڕه یڕا کڕراون ئیفلڕی  ییاڕانی خسڕتنی راوێز پڕه و ئابڵوقڕه هۆی بڕه یڕا و چڕوون ناو  له( دایك ری وڵه ده)  وه ره بوونه
  وه ره لکێن راونه ەی رالیزم ك وه شێوازێکی  له سیاسی ورنی رێککه نجامی ئه  له یان کاۆ ده ڵ گه له یان ڵه مامه  شێوازه و به ر هه ری وڵه نێوده لوای کۆمه ناسینیان رمی ەه و خۆیی ربه سه
 .دایك ری وڵه ده  به
 ك وه پتر نوو ری وڵه ده ی کایه  هارنه ییاان خۆکانی ربه سه  ره وڵه ده و زرێە مه داده ن گمه ده  به نوو ری وڵه ییاانی ه نوێی می سیسته  له  که  یه وه ئه  یه ئاماژه یێوای و گرنگ ی وه ئه
 نوو ری وڵه ده بوون  ئاماده ران وڵه ده کارێك چ نوێ ا مێ ووی  له بزانید  پێویسته. بیند ده خاکیان یی کپارچه یه و ری وڵه نێوده می سیسته ئاسایشی قامویری سه ر سه بۆ ك ررسیه مه
 کۆلۆنیڕالیزم می رده سڕه پڕاش  لڕه بلێڕید روانید ئڕه گشتی  به. کوردستان ك وه کیانێکی بوونی ۆ وڵه ده  به داواکاری رخستنی سه هۆی  بنه ده  خااڵنه کام و ن قبوڵبکه خۆیان ڕیزی  له
 : ناسێنراوه رمی ەه  به کان کوررووه یه  وه ره نه ن الیه  له و  زراوه دامه نوو ری وڵه ر اده حاڵه چوار  له نیا ره
 .خۆی نوو ربه ری سه وڵه لێك ده ی کۆمه کایه  هۆی هارنه  بووه  ۆ و رووخانی یۆگۆسالڤیا که کێتی سۆڤیه کو رووخانی یه ری دایك وه وڵه س هێنانی ده ره کاری رووخان و هه  له -7

ریتانیا  ن ی به زامه ك ره باشووری سودان رووی ا، یا وه  ی له وه کوو ئه رگررنی وه وهخۆیی  ربه ی و سه که خاکه  شێك له ی به وه ر ییابوونه سه  وربێە له کارێك واڵری دایە رێکه  له -3
 .ن ا سکۆرله  خۆیی له ربه چوونی ریفران ۆمی سه رێوه بۆ به

 .ری کۆسۆڤۆ بینیمان حاله  کوو له ن، وه رێك بکه وڵه ۆیی دهخ ربه سه  پشتویری له  وه موو هێزه هه  به( کان وروپیه ئه  مریکا و واڵره کوو ئه وه)کان  زلاێزه  ره وڵه کارێک ا ده  له -2

 .دا رووی پاکستان  له نوالدی  به واڵری خۆیی ربه سه ری شه  له ی وه ئه کوو وه ییاخوازی، ری شه ربازی سه ورنی رکه سه کاری  له -5
 ن خڕاوه رێکی وڵه ده  ببێته و باێنێە سە ده  به ری وڵه نێوده ن ی زامه ڕه  یتوانیوه نه بووبێە بوون ۆ وڵه ده  به کانی ریه مه نی خاوه کیانێك ن  رچه هه  سیناریۆیه چوار م ئه ی وه ره ده  له
. بڕوون ۆ وڵڕه ده  بڕه داواکڕاری پشتویری بۆ بێە ده زۆررری یی ئاماده ری وڵه نێوده ڵوای کۆمه کارێک ا چ  له  یه وه ئه  پێ انه گرنوی ی یێوه دا لێره  که خاڵێك. ری وڵه نێوده ری روه سه
 و  کڕراوه بڕۆ ییڕاوازی ەسڕیری ره و شڕیکار نووسڕید خڕۆ ی چڕاره نسڕیپی پره ری، ڵمان وویه سه رخی  هاوچه مێ ووی و وێە که رده ده کان کادیمیه ئه و یاسایی  ئارگومێنته  له ك وه ر هه
  ن یڕه وه رژه به  بڕه  بڕووه نڕ  به  نسڕیپه پره م ئڕه کڕاۆ موو هڕه.  کراوه نڕه یێ یێبڕه ب اۆ  ییاانه م ئه رێکی میلله موو هه  به خۆ ربه سه ری وڵه ده زران نی دامه ماەی  که نسیپێك پره کوو وه

 ی ریانڕه مه و ئه بوونی هه  له  بووه بریتی رۆژئاوا پشتویری هێنانی سە ده  به و خۆیی ربه سه داواکاری ستووری ئه پشە هۆی  ره بووه ی وه ئه. کان زلاێزه  واڵره کانی ئابوریه و سیاسی
 .رۆژئاوا کانی ن یه وه رژه به و ئای یۆلۆژی  له نزیك و ڵ گه پشتیوانی ن خاوه دیموکراسی مێکی سیسته بوونی هه مووی هه  له گرنوتر باسکراو  وه ره سه  له بوون ۆ وڵه ده

 ورنی رکه سڕه چانسڕی ر سڕه  لڕه بریڕار رڕوانید ده ئاسانتر ید بکه باشور کوردستانی بارودۆخی شیکاری کرد باسمان  وه ره سه  له  نسیپانه پره و رج مه و ئه ریشکی ژێر  له ر گه ئه  نووکه
 مۆنتڤیڕ یۆ کۆنڤانسڕیۆنی  لڕه ی ریه مه چوار و ئه ن خاوه  ببێته باۆ ده ی رێوه به ی ئازادکراوه  پارچه و له ری روانیویه کورد ، ئاشکرایه ك وه ر هه. ید ب ه کوردی ری وڵه ده یان نی راگه
  لڕه سیاسڕی و ئڕابوری یۆراویڕۆری نڕ ی یوه په بنیارنانی  له  بووه وروو رکه سه کی  یه ڕاده را و  ره حکوومه و دانیشتوان و یوگراەی ی واره قه ن خاوه باشوور کوردستانی.  کراوه باس
  کوردستان رێمی هه. کرێە رایی ه هاوواڵریانیان کاروباری و زراوه دامه رێ ا حکومیان زگای داموده رێم ان هه ری حکوومه ستی ده  له ی ناوچانه و ئه موو هه.ییاان ا واڵری زۆر ل گه
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 کۆنفیڕ راڵی  بڕه قیڕرا  و کورسڕتان ن ی یوه په  که  دیاره هاواڵری یامنێری په ل گه  له قیرا  کۆماری رۆك سه بانی راڵه ورنی چاوپێکه دوا  له ش مه ئه و ناوخۆییه ری روه سه نی خاوه
 .ییاان ی دیکه رانی وڵه ده ن الیه له  کوردستانه خۆیی ربه سه ناسینی رمی ەه به ری وڵه نێوده ری روه سه ستاێنانی ده  به بوون خۆ ربه سه بۆ کوردستان پێویستی نیا ره. باۆ ده ناو
 یسڕی که ر سڕه به  رڕه حاڵه چڕوار م ئڕه ئێسڕتاش.  ناسڕراوه رمی ەڕه به کان کوررووه یڕه  وه رڕه نه ن الیڕه له نڕوو ری وڵه ده دایكبوونی  له شێواز چوار  به نیا ره باسکرا  وه ره سه  له ك روه هه

  وه ربازییه سه رێوای  له بتوانێە  که  نیه  هێزه به  ئابوریه و ربازی سه روانا و ئه ن خاوه کوردستانی  و ڕووخاوه نه قیرا  ری وڵه ده هێشتا ، ئاشکرایه ك وه.  وه ینه که ده راقی کوردستان
 واڵرڕانی ئڕابوری کی مارۆیڕه گه ی رگڕه به ۆ نانڕه ره بتوانێڕە رێس هڕه ری حکوومڕه  کڕه  مڕاوه زۆری هێشڕتا. سڕتێە بووه دراوسێ واڵرانی و قیرا  ر رامبه به و بپارێزیە خۆی خۆیی ربه سه

 نیا ره  واره که. هت  و ربازی سه و ودارایی  وزه و نی مه سوره و رمان ده و کشتوکاڵ کانی بواره  له کوردستان رێمی هه خۆیی ربه سه بۆ بکرێە زۆر کاری  پێویسته ش بۆیه بورێە دراوسێ
 کانی رڕه هحکوم ری لمان وویه سه مێ ووی کو وه. رۆژئاوا ی قینه راسته پشتویری یا کوردستان خۆیی ربه سه بۆ قیرا  ری وڵه ده ن ی زامه ره. مێنێە ده کوردستان پێ   له  ڵب ارده هه دوو

 .کورد کانی ییه وه ره نه  داواکاریه ی رباره ده گفتۆگۆکردن بۆ  بووه هه یان قینه راسته یی ئاماده می که به زۆر هێزیان ا به کاری له قیرا 
 ی کڕه دڵۆەێنه  سروشته و پۆداهاۆ  وریه نه  بیره و کوردستان رداری ستبه ده ئاسانی  به قیرا  ری حکوومه بگوازید  وه ئه هیوای ی وه ئه بۆ ممان رده به  ناخاره روون کی ئاسۆیه ش مه ئه

 .بێە
 نڕ ی وه رژه به  لڕه کوردسڕتان خۆیی ربه سڕه  نڕ ه وه ئه بیند ده خۆیان ن ی وه رژه به  له قیرا  یی کپارچه یه  له رگریکردن به ی ن ه وه ئه ئێستاش را رۆژئاوا واڵرانی ، وه شه دیکه کی الیه له

 خۆیڕان نڕ بوونی پابه كڕ ا یه بۆنه موو هڕه  لڕه و بینرێڕە ده ئاشڕکرا  بڕه کانیڕان کاره و ۆ سیاسڕه  لڕه و کان رۆژئاراییڕه  داره رمه سیاسه و رۆك سه کانی وراره  له ش مه ئه. نابیند خۆیان
 و پالپشڕتی بڕێ  بڕه و باێنێڕە سڕە ده  بڕه ری وڵه نێوده پاڵپشتی ناروانێە کوردی ری وڵه ده یان نی راگه ئیستادا ی بارودۆخه م له ، واره که. ند یه گه راده قیرا  خاکی یی کپارچه یه به

 سڕکۆۆ کڕوو وه. قڕازان  رڕا نێە یڕه گه ده کڕورد  بڕه زیڕان زۆررڕر  رڕه بابه م ئڕه وروژانڕ نی یڕا خۆیی ربه سڕه یانڕ نی راگه کڕورد خۆیی ربه سڕه  بڕه کان کوررووه یڕه  وه ره نه رمی ەه داننانی
 م بوایه کوردان راوێ کاری مد ر گه ئه ڵێە، ده( ٨٣. ل()States-Within-States)ۆ وڵه ده-نێو  له-ۆ وڵه ده کتێبی  له دیفاکتۆ ری وڵه ده بواری ری نوسه( Scott Pegg)پێگ
  لڕه پێ ،  دێته گونجاو کاری را هاوار و هاۆ بێ و هێمنی  به کانتان زراوه دامه و روانا پێ انی  ره په و بوون ۆ وڵه ده  به کانی ریه مه رکردنی به سته ده  له بد وام رده گورنبه ده پێس
 .دژران  له( قیرا  ن الیه  له یا ری وڵه نێوده) رون  ی وه کاردانه دروستبوونی هۆی  ببێته  نوه ڕه خۆیی ربه سه یان نی ڕاگه ی وه ئه ر به

 کانی ن یه یوه په پێ انی ره په  ماوه رێس هه بۆ  که ك یه لب ارده هه نیا ره رێس، هه م رده به  له  وه ره سه ی یه لب ارده هه چوار و ئه بوونی نه کاری  له  که  یه وه ئه رانی نیوه ی یێوه خاڵێکی
 و ناوبانڕگ ر سڕه  لڕه ك ررسیه مه  ره بووه رێس هه ی دواییه م ئه کانی رووداوه  وه داخه  به و  رێمه هه زگاکانی ده و دام ییکردنی زراوه دامه  به و دیموکراسی پێ انی ره په و رۆژئاوا ڵ گه له

  کڕه ن بڕ ه وڵیان هڕه ری پڕه و ئڕه  کڕه کان سیاسڕیه  پاررڕه و رێس هڕه الر ارانی سڕه ده بڕۆ  گرنوڕه زۆر  بۆیڕه ر هه. ییاان ا  له ئاشتیگواز و دیموکراۆ رێمێکی هه ك وه کوردستان ی پێوه
 .سێند نه کورد  له چوون خۆیی ربه سه و ره به مێ وویی لی هه  شێوازه م به و ن بکه ر سه چاره هێز کارهێنانی بێبه  به و  ئاشتیانه  به رێس هه ناوخۆی کانی کێشه

 یی ناوچه و ری وڵه نێوده پشتیوانی بوونی نه هۆی  به دا قۆناغه م له کوردی ری وڵه ده یان نی راگه ، دیاره کان مێ ووییه  وانه و ری وڵه نێوده یاسای  له ك وه  وایه بروام کۆرایی ا،  له
 ل گڕه  لڕه کانی ن یڕه یوه په پێڕ انی  ره پڕه و وئڕابوری کشڕتوکاڵی هێزی به ژێرخانێکی نانی بنیاۆ بۆ ب اۆ وڵ هه کوردستان ری حکوومه  وایه باشتر  بۆیه. بێە وروو رکه سه ناروانێە
 و دام کردنی یی زراوه دامه  به و ری الیه کۆمه ری روه دادپه و یاسا ری روه سه  به ب اۆ  ره په کار ا مان هه  وله رێس هه کانی هێزه کانی ربازیه سه روانا کردنی ەراوان و ییاان واڵرانی

  که غ ا به ری حکوومه  به داۆ نه رێوا رێس هه ری حکوومه و ربویرێە وه ی دی  به زۆر نوو زرێپۆشی و ی ەرۆکه  به قیرا  سوپای کردنی ك پرچه ری بابه  پێویسته. رێس هه زگاکانی ده
 .بکاۆ  نوێیانه  لۆژیه کنه وره ك چه م ئه( قۆرخی) مۆنۆپۆلی هایی ڕه  به
 

 (ریتانیا به -دورهام  زانکۆی  له ڕامیاری بواری  له دکتۆرا قورابی و دید اڵحه سه زانکۆی ڕامیاری شی به  له مامۆستا) گی به د له وه د مه محه
 
 ولێر ڕێکگستنی هه ی2ن ی  ڵبه ری نیشتمانی کوردستان مه کیه یه
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  كورد نەتەوەیی كۆنگرەی یەكەم بۆ زایۆنی وانەیەكی                
 

   لەالیەن ئەیوب نووری 
 

ئەگەر كۆنورەی نەرەوەیی كورد لەمانوی ئاب ا ببەسترایە، ئەوا رێكەوری یەكەم كۆنورەی زایۆنی دەكرد كە ساڵی 
ئەوانی  لەمانوی ئاب ا بوو كە بۆ ماوەی سێ رۆژ یەكەم كڕۆنورەی خۆیڕان . لەشاری بازلی سویسرا بەسترا 7691
ئەو هۆكارانەی كە یوولەكەكانی كۆكردەوە زۆر لەو هۆكارانە دەچوون كە ئێستا وایان لەكورد كردووە بیڕر . بەسە

ررڕڕڕزلەوە سڕڕڕەریاەڵ او هەر ئەویڕڕڕ  بیڕڕڕرۆكەكە لەالیەن ریڕڕڕۆدۆر هێ. لەبەسڕڕڕتنی كڕڕڕۆنورەی نەرەوەیڕڕڕی بكڕڕڕارەوە
هێررزل ئەو كارە گەیشتبووە ئەو باوەڕەی یوولەكە نارواند چی ی بەئاسڕوودەیی و . سەرپەرشتی كۆنورەكەی كرد

مەاڵیەری و سیاسڕڕی و یوولەكەكڕان بەدرێ ایڕڕی مێڕڕ وو هڕڕاوبەش بڕڕوون لە سڕەریەم بوارەكڕڕانی ئڕڕابووری و زانسڕڕتی و كڕڕۆ. سڕەربەرزی لەو واڵرڕڕانەدا بڕڕ ید كە رێیانڕڕ ا نیشڕڕتەیێد
لەبڕواری زانسڕتی ا زۆربەی داهێنانەكڕان ئەوان . لە سڕوپاكانیان ا وەك سڕەرباز و ئەەسڕەر بەشڕ ار بڕوون. كەلتووریی واڵرانی ئەوروپاو رووسیای قەیسڕەری و بڕاكووری ئەەری ڕا

پزیشڕكە . مامۆسڕتایانی زانكڕۆ و نووسڕەرە باشڕەكان یڕوولەكە بڕوون. وولەكە بڕوونشارەزایانی ئابووری و دارایی یڕ. باشترید پزیشكەكانی ئەو واڵرانە یوولەكە بوون. دەیانكرد
یوولەكەبڕڕوونی خۆیڕڕان نەدەخسڕڕتە پڕڕێ  . خۆیڕان بەهڕڕاوواڵری ئەو واڵرڕڕانە دەزانڕڕی. شڕڕانازییان بەئەڵمڕڕانیبوون و رووسڕڕیبوونی خۆیڕڕانەوە دەكڕڕرد. دەروونییەكڕان یڕڕوولەكە بڕڕوون

، رێوەیشتد كە نەك هەر سوپاس ناكرێد و رێز لەكارو دەستكەوۆ و داهێنانەكانیان ناگیرێڕە، بوڕرە هەمیشڕە وەك هڕاوواڵری پڕلە دوو بەاڵم دوای سەدان ساڵ. هاوواڵریبوونیان
سڕوورێنرو و بەبچڕووكترید بیڕانوو هێڕرش دەكڕرێتە سڕەریان و پاكتڕاو دەكڕرێد و بڕازاڕ و مڕاڵ و پەرسڕتواكانیان دە. سەیر دەكرێد و دەچەوسێنرێنەوەو سووكایەرییان پێڕ ەكرێە
سەرەڕای ئەمەش، هەن و یوولەكە باوەڕیان وابوو كە رۆژو لەرۆژان ئەم یۆرە دژایەرییە كۆرڕایی دێڕە و گەالنڕی . دەوڵەری  بەناێنی پشتویری لەهەستی دژە یوولەكە دەكاۆ

ەنڕ و كەسڕایەری رۆشڕنبیری یڕوولەكە بانوەشڕەی ئەوەیڕان دەكڕرد كە ه. ئەوروپا و رووسیا و ئەەری ا و رۆژهەاڵری ناوەڕاسڕە پەشڕیمان دەبڕنەوە و داوای لێبووردنیڕان لێڕ ەكەن
ە بڕبد و بڕێ ییڕاوازی لەگەڵیڕان بەرەواوی ناسنامەی یوولەكەی خۆیان بسۆنەوە و دەستبەرداری كەلتوور و ئاینەكەیان ببد، بۆ ئەوەی بەرەواوی رێكەڵی كۆمەڵوڕای ئەو واڵرڕان

هەمیشڕە بەكەم لێیڕان دەڕوانڕد و هڕی  نەوەیەكڕی یڕوولەكە . و خەڵكڕانی ئەو واڵرڕانە هەرگیڕز پێشڕوازی لەیڕوولەكە نڕاكەنبەاڵم هێررزل رێوەیشتبوو كە دەسەاڵر اران . ب ید
 لێڕرەدا بەئاشڕكرا دیڕارە كە چ لێكچڕوونێكی. هەر لەبەرئەوەش بوو كە كۆنورەی یەكەمی زایۆنی بەسە بۆ دۆزینەوەی رێوەچارەیەك. ئاسوودە نابێە هەرا دەوڵەری خۆیان نەبێە

لەنڕاو سڕوپادا . لە واڵرڕانی ئێڕران و قێڕرا  و سڕووریا و روركیڕاش كڕورد بەشڕ اری سڕەریەم بوارەكڕانی ژیڕاند. مەزن هەیە لەنێوان یوولەكەكانی ئەو سڕەردەمەو كڕوردی ئەمڕۆۆ
. ری ا نووسەر و هونەرمەن  و نیواركێ  و وەرگێۆ و زمانزاندلەبواری كەلتوو. لەكێڵوەكان ا یووریارن. لەقورابگانە و زانكۆكان ا خوێن كارن. لەبازاڕەكان ا بەش ارن. سەربازن

. لەكارگەكان ا كرێكارن و لەژێر ئڕااڵی ئەوانڕ ان و پاسڕپۆرری ئەوان هەڵڕ ەگرن. لەبواری وەرزشی ا یاریزاند. لەسەر سنوور پاسەواند. لەنەخۆشگانەكان ا پەرستار و پزیشكد
. ئەم بەش اری و لەخۆبووردەیی و دڵسۆزییەی كورد نازاند، بورە هەمیشە بەگومانەوە، وەك هاوواڵری پلە دوو لێیان دەڕوانڕدبەاڵم دەسەاڵر ارانی ئەو واڵرانە نەك هەر نرخی 

كڕورد خڕاوەن هەربۆیە ئێستا كوردی  بیر لەكۆنورەی نەرەوەیی دەكارەوە و دەیەوێڕە بەدنیڕا بڵێڕە كە . بە بیانووی ییاواز هێرش دەكەنە سەریان و ئاوارەو دەربەدەریان دەكەن
بەاڵم سەرەڕای ئەو هەموو لێكچوونەی نێوان ئڕێمە و یڕوولەكە، . ناسنامەی خۆیەری و دەیەوێە لێرە بەدوا، وزە و روانا و دڵسۆزیی خۆی بۆ واڵۆ و میللەری خۆی بەخەرج ب اۆ

بۆ ئەوان گرنگ ئەوە بوو لەكۆنورەكەدا باسی چی دەكەن و چ . ەشان ەوەئەوان لەسەر ژمارەی كورسی و نوێنەران كۆنورەكەیان دوانەخسە و هەڵنەو. ییاوازییەكی گەورەش هەیە
هەموو یوولەكەكانی یەزائیر و میسر و رڕونس رەنیڕا بە دوو . نوێنەریان نارد بۆ یەكەم كۆنورەی زایۆنی 311واڵۆ رەنیا  71یوولەكەكانی . بەرنامەو ئەیێن ایەك دەخەنەڕوو

كڕۆنورە وەك حیڕزب بەشڕ ارییان  31سڕاڵ و بەسڕتنی زیڕارر لە  21یوولەكەكان بۆ ماوەی . نوێنەری  رازی نید 211دی چوار واڵۆ بە بەاڵم ئێستا كور. نوێنەر بەش ارییان كرد
كە لەپێنڕاو بەاڵم لە كوردسڕتان حیزبەكڕان خەریڕ. بەڵكو هەموو لەچواردەوری بیرۆكەیەك كۆبوونەوە كە بیرۆكەی زایۆنی بوو بڕۆ رزگڕاركردنی یڕوولەكە لەژێردەسڕتەیی. نەدەكرد

لەمەوبەر لەشڕاری بڕازل كۆبڕوونەوە، دەیڕانزانی كە ئەو  سڕاڵ 772ئەو یوولەكڕانەی كە . ژمارەی نڕوێنەر و كورسڕییەكانیان ا خەون و خواسڕتی گەلێكڕی ژێردەسڕتە ژێرپڕێ دەخەن
پێویسڕتە حیڕزبە كوردییەكڕانی ، ئەگەر بەڕاسڕتی خەمگڕۆری . ویڕانكۆنورەیە بۆ ئەوان نییە، بەڵكو كڕۆنورەیەكە بڕۆ دیڕاریكردنی چارەنووسڕی منڕ اڵەكانیان و نەوەكڕانی داهارو

كورسیەكانی خۆیان ببەخشد . وەك میوانی  بێە بەش ار بد. نەوەكانی داهاروون، بەرژەوەن ی خۆیان وەال بنێد و بەیەك نوێنەر بەش اریی یەكەم كۆنورەی نەرەوەیی كورد بكەن
بڕارودۆخی ئەمڕۆۆی كڕورد وەك . ئەوەی كام حیزب لەهەموویان دووربینترە و باشترید بەرنامەی هەیە بۆ داهڕارووی مڕیللەرەكەیلەبری ملمالنێ و ركابەری كار بكەن بۆ . بەیەكتر

نەوەكانی  چارەنووسی خۆی و. ئەمۆۆ كوردی  ئامادەیە لەگەڵ دراوسێكانی و سەریەم میللەرانی دنیا ب وێە. بارودۆخی یوولەكەكانی ئەو سەردەمە پۆە لەدڵەڕاوكێ و نادڵنیایی
ئێستا كورد بەزمڕانی كڕوردی و لەژێڕر ئڕااڵی . ئەو سەردەمە یوولەكەكان ناچار بوون بەزمانی ئەڵمانی كۆنورەكەیان ببەستد. ئەمۆۆ هەولێر شاری بازلە. داهارووی دیاری بكاۆ

مڕد ئەمڕۆۆ دەوڵەرڕی "ی كڕۆنورەكەدا لەدەەڕتەری یادگارییەكانیڕ ا نووسڕی بەاڵم پێویستمان بەكەسێكی وەك هێررزلە كە لە كۆرایی یەكەم رۆژ. كوردستان ا دەرواند كۆنورە بورن
 ". یوولەكەم دامەزران 

 رووداو نێت
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 لە هەندەران                           
 

 یەحیا شەونس
 
 رون وری ی چونكە  نەبینەوه، بەرەنواری و نەكرێە لەسەر كاری و قسە و بید بێ ەنگ لێی نیە ئاسان و ئاسایی پرسێكی ئەوەن ە ئاەرەران بە دژ رون وری ی پرسی هەقی ەۆ  به
 .كۆمەڵوە بە دژ رون وری ی وارا ژنان بە دژ

 نێودەوڵەری، رێكگراوی چەن ان كە ئەوەی، هۆی بۆرە ئەمەش هەر بكرو، ئاراستە زانستیانەوە دی گایەكی لە پێویستە بۆیە
 وارا رر"رۆلێرانس" ئاراستەیەكی بەرەوە بەگشتی كۆمەڵوە بۆئەوەی دابمەزرێد ژنان پرسی لە داكۆكیكردن ناون نی ناوخۆیی،
 و نڕامەری ی پرۆسڕەیەكی پرۆسڕەیە ئەم  بكوژرێڕە؛  پیڕاو یڕان ژن چ خۆی ا لە خۆی"  كوشتد" دیاردەی بەرن، رر لێبوردەیی

 .دانراوه راوانكاری بۆ كە پێوەرەكان، بەهەموو راوانێك و نائەخالقیە
 بە پەیوەنڕ ی ئەوەنڕ ەی نڕیە شوێنەوە بە پەیوەن نی ئەمە مد بۆوای بە هەن ەرانە، لە كورد ژنی كوشتنی پرسیارەكە خودی

 لەنێڕڕوە كە راكێڕڕك، وەك كڕڕورد پیڕڕاوی بیركڕڕردنەوەی یڕڕۆری بە پەیوەسڕڕتە وا كردارێكڕڕی ئەنجامڕڕ انی وارڕڕا هەیە قەقڕڕڵەوە
 .پەروەردەكراوه  داخراو كلتوری پرۆسەیەكی

 چڕونكە كۆمەاڵیەریەكڕان، پەیوەنڕ ییە و كارلێڕك بە بوونی كاریوەر حوكمی بە ژیانی لە بەشێك بووەرە بوو گەورە گەڵی  له
 .رواوەرەوە قوڵ و رۆخ زۆر كۆمەاڵیەری بونیادێكی نێو لە كورد راكی

 دەرەوەی لە ئەگەر ئەو، كەسڕایەری دروسڕتبوونی لە بەشڕێك بڕۆرە. نیە ئاسان ئەوەن ە ررادیسۆنەكان بیرچوونی لە پرۆسەی
 پڕێوەی گڕۆرینی لە ساڵ چەن  دوای دەبینید بۆیە شوێد، بە نەك كۆ وی دانی بیركردنەوەو و بەقەقڵ  پابەن ە( ( engage"ملتزمه"  قەقڵ بە بەاڵم بێە، كوردی  كۆمەڵوەی

 .ب یە كوردی كۆمەڵوەی ناوەوە لە كە كەسەی، ئەو وەك دەكاۆ رەەتار هەمان هەر یوگراەیایی
  خێزانڕی یڕۆری لە بڕنەڕەرەوە لە چڕونكە كڕوردی خێزانڕی نەوەكانیانڕ ا، بەسڕەر خێڵەكڕی كلتڕوری سڕەپان نی گرنوتریینیڕان هەیە، گیروگرەتی چەن ید هەن ەران لە كورد خێزانی

 سڕڕنوری كڕڕاۆ بەیزۆر و خێڕڕزانەكەیەوە ئەنڕڕ امانی بە بەسڕڕتراوەرەوە پەیوەنڕڕ ییەكانی هەبێڕڕە، رڕڕایبەری ژیڕڕانێكی خێڕڕزان چوارچێڕڕوەی دەرەوەی لە  نەیتوانیڕڕوە رڕڕاك و رڕڕێكەاڵوە
 .بووە دیاریكراو پەیوەن ییەكانیشی

 گەورە پرۆسڕەیەك  چوارچێڕوەی لە بۆخۆیڕان ئەوان باوك یان دایك، خێزان بەرپرسی چونكە رەەتارە هەمان لەسەر هەر دەكاۆ ئەوروپاش لە روو كورد خێزانێكی كارێك دەبینید
 قەقڵیەرڕیە هەمڕان هەر بۆیە دەربچد  لێ ئاسانی بە ئاوا نارواند ئەوان ئەوەی بەحوكمی ،(سۆسیۆلیزاسیۆن) بەكۆمەاڵیەریبوون پرۆسەی پێی ەڵێد كۆمەڵناسی زانستی  له بوونه؛
 دوو  قوربانی دەبنە  ئەوان بورە كلتوری ا لە و كەسایەری لە دوالیزمیبوون  نێوان لە كێشەدا لە هەمیشە ئەورپا لە كورد  نوو نەوەی بۆیە ، لەوو نەوەكان پەروەردەكاری دەبێتە

 بڕاری ژێڕر كەورڕنە وارڕا خەڵڕك گلەیڕی و لڕۆمە لە رڕرس  بڕۆ یەكەم پڕلەی بە مڕد  كڕوردەوە خێزانڕی لەالیەن ئەوروپڕا لە پێیەوە بوون پابەن  و كوردی كلتوری راگررنی كلتوری،
 و رەەتڕار كە  كڕورد، رڕاكی لەسڕەر  رڕرە هۆكڕارێكی ئەمەش بڕووە ئاسڕان زۆر ئەمڕۆۆ كڕردن پەیوەنڕ ی هۆكارەكڕانی بەاڵم دوورن، ئەوان راسڕتە كڕوردی، كڕۆمەڵوەی یمعی وێ دانی

 .كوردی كۆمەڵوەی بوارە  بەخێرای و ئاسانی بە زۆر ئەوان هەڵسوكەوری
 پەیوەن ی  لەن ەن لە كورد كچێكی كە  ئەوەی سەر  له  هەیه نموونە چونكە  رێ ەییە، ئەمە هەرچەن ە خێزان ا نێو لە  بوونی خوێن ەوار زانستی ئاستی رر هۆكارێكی لەمە یوە

 چی ئەگەر كچەكە باوكی بەاڵم بكاۆ، لەگەڵ ا هاوسەرگیری و  ب ەنێ كچەكەی را كوردە خێزانە ئەو بەر دەبارە پەنا كوڕەكە یار چەن ید دیارە دەبێە، قەرەب كوڕێكی لەگەڵ
 .هاوسەرگیرییە پرۆسە ئەم ئەنجام انی لەسەر  نانوێنێ رەزامەن ی هەر بڵن یشە، زانستی ئاستێكی لە
 و بەكلتڕور پابەنڕ ە و داخڕراوە زۆر یەكجڕار راڕادەیەكی كوردی خێزانی كە بەدیاركەوۆ بۆم  ژیانیان شێوازی  لە بوون شارەزایی و بێوانە كلتوری لەگەڵ رێكەاڵوبوونس حوكمی بە

  پێكاێنانی لەرووی بەرایبەری    دروستكردووە  مێ ئاین ەی لەسەر نیوەریڤی كارگەرییەكی و  مێ رەگەزی بۆ بەرایبەری كردووە، زیارر كێشەكانی و گرەە بێوومان داخراوەی  ئەم
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  كێشڕەی و ملماڵنڕی بێوومڕان كڕورد رڕاكی لەكلتوری و كەسایەری لە پارادۆكسە ئەم بووە، بەربەسە هەم سیاسی  و كلتوری الیەنی بووە رێورە كە ئاینی، الیەنی لە یوە خێزان،

 .پرسەكان  یەكالبوونەوەی دەگارە را  لێ ەكەوێتەوە
 .هەیه بوونی رون وری ی هەمان ئەوروپیەكانی  لەالیەن بەڵكو  ئەنجامنادرو، كوردەوە لەالیەن رەنیا ئەمریكاو و ئەوروپا لە ژن دژی ری ی رون و

 ئەوروپڕاش ژنڕانی زۆربەی بوڕرە كڕورد ئاەرەری رەنیا نەك هەیە، ژنان لەسەر گشتی بەشێوەیەكی كە بكرێە رون وری ییانە لەو باس گرنوە پرسە ئەم لەسەر كردنی  قسە بۆ
 لە ژنڕڕان بە دژ رونڕڕ وری ی پراكتیكەكردنڕی هێشڕڕتا دەبینڕید كەچڕڕی دەربازبێڕە، لێڕڕی  دەرڕڕوانێ رڕاك دەگڕڕمەن بە یڕاخود زحڕڕمەۆ، بە زۆر كە یاسڕاكانیان، رونڕڕ ورۆڵی سڕەڕەرای

 .كۆمەاڵیەریەكان روێ ە نێوان لە بەرزبوونەوەدایە
 بڕۆ  پێكاارووە واڵۆ 51 لە كە ئەوروپا ئەنجوومەنی راپۆرری  بەپێی نموونە بۆ ، زانراوە نێوەدەوڵەریەكان ئەنجوومەنە و رێكگراو ڕاپۆرری  بەپێ بەرزبوونەوەیەش ئەم  دیارە

 دەروونی رون وری ی رووبەڕووی كۆمەاڵیەریەكان ناوەن ە هەموو لە ئاەرەران كەوا بەوەدەكاۆ؛ ئاماژە رێی ا یاسا، سەروەری پاراستنی و دیموكراسی و مرۆڤ ماەی لە داكۆكیكردن
 بێاۆشڕكەرەكان مڕادە زیڕادبونی و كەمڕگەوی و كەمگڕۆراكی لەسەر كاریوەری و درێ خان نەخۆشی چەن ان دروستبوونی هۆی دەبێتە ئەنجام ا لە كە دەبنەوە، زارەكی و یستەیی و

 .ئاەرەۆ لەسەر دەبێە
 لە هەروەهڕا خێزانڕی، رونڕ وری ی قوربانیەكڕانی هانڕاوەچونی بە بڕۆ  پێوەدەكرێڕە پەیوەنڕ ییان  دەقەیەك هەمڕوو واڵرە ئەو پۆلیسڕی  بریتانیڕا وەكڕو واڵریكڕی لە نمڕوونە بۆ

 ئەمەش  كەپڕڵەكەی  یڕاخود مێڕردەكەی،  دەستی لەسەر قوربانی دەبێتە ئاەرەرێك هەەتانە ئینولتەرا
  نەرەوەیەكوررووەكڕڕڕڕانی راپڕڕڕڕۆرری لە بەهەمانشڕڕڕڕێوە هەروەهڕڕڕڕا ،"ساسڕڕڕڕیكس" ڕاپۆررەكڕڕڕڕانی  بەپڕڕڕڕێ

 و لێڕ ان لە  دەكڕاۆ ئاەرەرڕان بە دژ رونڕ وری ی شڕێوازەكانی  بەرزبوونەوەی بە ئاماژە  ئەمساڵی 
 .هت ...  سێكسی درێ ی دەسە و سوكایتپێكرن

  ملمالنڕڕێ و شڕڕەڕ ئەنجڕڕامی لە دەبێڕڕتەوە منڕڕ ااڵن و ئاەرەرڕڕان رووبەڕووی رونڕڕ وری ییانەی، لەو یڕڕوە
 رون وری ی زیادبوونی لەسەر راستەخۆیان كاریوەری ملمالنێیەكان و نائارامی چونكە چەك ارییەكان،

 .كلتوورییەكان ەاكتەرە لە یوە دەبێە
دەقە یارێك ئاەرەرێك دەسە درێ ی دەكڕرێتە سڕەری، لە واڵرێكڕی  2هەر  ئەمریكا وەكو واڵرێكی لە

ئەمەریكا سااڵنە شەش ملیۆن ئاەرەۆ لەالیەن مێردەكانیانەوە هەر لە . دەقە یارێك 9وەكو مەكسیك 
 .یشیان بەهۆی لێ انەوە دەكوژرێد 511دووچاری لێ ان دەبنەوە و زیارر لە 

. دەبنەوە( رحرش)ئاەرەران رووبەڕووی دەست رێ ی سێكسی % 43لە واڵرێكی وەكو ئەڵمانیا سااڵنە 
 .بەیێ ەهێڵد ماڵ ێزانیخ رون وری ی ررسی لە هەزار ئاەرەۆ سااڵنە 54111

 ئاەرەۆ رۆژانە ئیسپانیا لە دەكوژرێە، مێردەكەیەوە لەالیەن ئاەرەرێك  یارێك رۆژ چوار ەەرەنسا لە
 بە دژ رونڕ وری ی كردەیڕی ئەنجامڕ انی لە وایە پڕێس مڕد بڕۆیە   دەكوژرێڕە، مێردەكەی لەسەردەستی

 ریڕ ی رونڕ و چڕونكە نڕیە، ییڕاوازیەكی هی  بێە كوردی یان ئەورپا بێە كۆمەڵوەیەك هەر لە ژنان
 كۆمەڵوەی لە بۆنموونە بێە ییاواز رەنوە شێوازە لەرووی بەاڵم كردارەوە، لەرووی رون وری ییە هەر

 رێڕ ەوە لەرووی رڕر ییڕاوازییەكی بێە،  ررادیسۆنەكانەوە یاخود ئاید كاریوەرییەكانی بەهۆی ئەمەش كەمترە، ئەورپی كۆمەڵوەی لەگەڵ بەراورد بە سێكسی دەست رێ ی كوردی
 .زیاررە رێ ا رون وری ییەكانی  و راوان رێ ەی بۆیە كوردی كۆمەڵوەی لە  گەورەررن ئەوەی بەحوكمی ئەمەریكا یان ئەڵمانیا یان ەرەنسا وەكو كۆمەڵوەیەكی بێوومان

 دژ رون وری ی كە كەسانەی ئەو لەسەر رون رركرد سزایان و ەشار یاساكان  دواییانە بەم كورد كۆمەڵوەی لە سزا، سەپان نی و یاسان یێبەیێكردنی رووی لە  رر ییاوازییەكی
 یاسڕاكان و ، بكڕرو ئڕاەرەۆ پرسڕی لە داكڕۆكی رڕر رێكگراوە شێوەیەكی بە ئەوەی بۆ دامەزران  رێكگراوی ناوەن و چەن ان كوردستان هەرێمی حكومەری و دەدەن ئەنجام ژنان بە

 ئەوروپیەكان كۆمەڵوە لە بەاڵم ،(قار غسل) بەناوی دەبوو دەرباز راوانە لەو بەئاسانی زۆر ئاەرەۆ بكوژی  پێشتر دەنا شەرەەەوە ناوی بە ئاەرەۆ بكوژی لەسەر یێبەیێبكرێە
 . دەداۆ لەسەر حوكمی  راوانبارێك وەكو یاسا بەڵكو دەكوژن، ژن كە كەسانەی ئەو دەربازبوونی بۆ بێە یاسایەك و(  قار غسل) بەناوی نیە شتێك

 

 .یەك پاریس سۆربۆن، زانكۆی( ەیلۆسۆەی – سۆسیۆ) لە دكتۆرا خوێن كاری: یەحیا شەونس
 .رگیراوه وه كان نوه ده  له
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 لەالیەن قەب ولۆەحمان س یق      
                 

واڵرێڕڕك بەرز رادەگرێڕڕە و حەماسڕڕەۆ بەگیڕڕانی سڕروودی نیشڕڕتمانی پڕڕارچە مۆسڕڕی ایەكی نیشڕڕتمانیی دانپێڕ انراوە كە بە وشڕڕەكانی خەبڕڕاری گەل و كەلتڕڕووری كڕڕۆمەڵوەو مێڕ ووی 
 .نیشتمانپەروەری و خۆشویستنی نیشتمان دەداۆ

سروودی نیشتمانی یان لە بۆگەیەكی دەستووری واڵر ا یان بە یاسایەكی رڕایبەۆ لەالیەن پەرلەمڕانەوە، یڕان 
یڕی واڵۆ دەبێڕە، سروودی نیشتمانی یان بەزمڕانی ەەرم. لەڕێوەی قور  و نەریتی كۆمەڵوەوە پەسەن  دەكرێە

كە ( یانڕا گانڕا مانڕا)یان بەزمانێكی دیڕكە دەبێڕە وەك سڕروودی نیشڕتمانیی هین سڕتان . وەك زۆربەی واڵران
. یڕڕان بەگشڕە زمانەكڕانی واڵرەكە دەبێڕڕە وەك سڕروودی نیشڕتمانیی سویسڕڕرا. بەزمڕانی سەنسڕكریتی بەنوڕالییە

 .یە(ەەرەنسی)و ( ئینولیزی)مانە ەەرمییەكانی یاخود وەك سروودی نیشتمانیی كەنەدا دەبێە كە وشەكانی بە ز
 

 :جیاوازیی نێوان سروودی نیشتمانی و گۆرانیی نیشتمانی
 

ەردەمە ەوە سروودی نیشتمانیی هەر واڵۆ و هەرێمێك، هاوكارە لەگەڵ رووداوێكی سەرەكیی گرنو ا وەك راگەیانڕ نی سڕەربەخۆیی واڵۆ و گوزارشڕە لەو سڕ(كاۆ)لەڕووی : یەكەم
 .بەاڵم گۆرانی نیشتمانی زادەی رووداوە الوەكییەكانە و هی سەردەمەكانی دوای ئەو رووداوە سەرەكیەیە و دوارر دێتە ئاراوەدەكاۆ، 

 .اڵ بوورروەوە، سروودی نیشتمانی هەمیشە بەكۆراڵ دەگوررێتەوە، بەاڵم گۆرانیی نیشتمانی دەكرێە بەرەنیا كەسێك یان بەكەسێك و كۆرس یان بە كۆر(گورد)لەڕووی : دووەم
یوانی  ەوە، سروودی نیشتمانی پۆ لەشكۆ و حەماسەۆ و هان ان و زیادەڕەوییە لە خۆشەویستی بۆ نەرەوەو نیشتمان، بەاڵم گۆرانیی نیشتمانی باس لە(ناوەڕۆك)لەڕووی : سێیەم

 .و بەهاو الیەنە ناسكەكانی نیشتمان دەكاۆ
 .سەربازیانەی هەیە، بەاڵم گۆرانیی نیشتمانی ئاوازێكی میلۆدیی هەیە ەوە، سروودی نیشتمانی ریتمێكی(ئاواز)لەڕووی : چوارەم
 .لەڕووی بەراوردكردنەوە، هەموو سروودێكی نیشتمانی گۆرانییەكی نیشتمانییە، بەاڵم هی  گۆرانییەكی نیشتمانی نابێتە سروودی نیشتمانی: پێنجەم

 
 :سروودی ئەی رەقیب

 
بڕۆیە بەردەوام لەئەدەبیڕاری كوردیڕ ا شڕاقیرانی كڕوردی موسڕڵمان كە !! ی پیڕرۆزی خڕودا(الرقیڕب)بەر، نەك رەقیب بەمانای نڕاوی ئەی رەقیب وارە ئەی ناحەز ئەی ركا: یەكەم

 : دەڵێە( ئەحمەد موختار بەگی یا )زۆربەیان شێخ و مەال و حایی بوون وشەی رەقیبیان بەو مانایە بەكارهێناوە، ئەوەرا 
 رەقیبی سەگ هەرا چاوم كەال كرد

 دووچاری سەد دەرد و بەاڵ كرد منی 
 :دەڵێە ( نالی)

 رەقیب و موددەقیی ەیتنە و قیالیی چاوی یادوورد
 لەگۆشی گۆشەوارەۆ نائیبی هارووۆ و ماروورد 
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خودا لەدانەری رۆپی زەمان دەستەواژەی دانەری رۆپی زەمان مەبەسە لێی رۆپی ئەو سەردەمە بووە كە دژی كورد بۆ كوردقۆان بەكاردەهێنرا، بۆیە نابێە مەبەستی شاقیر : یەكەم

 !!بێە
بەشێكە لەحەج نەك هەموو ( قەرەەە)، دیارە كە (الح  قرەە)ێك لێی، وەك دەستەواژەی (بەش)ێك بە(گشە)گوزارشتە لە( دینمانە ئاینمانە هەر نیشتمان)دەستەواژەی : دووەم

، بڕۆیە شڕاقیر دەیەوێڕە بڵێڕە (الڕ ید المعڕاملە)یڕان ( النصڕیحەالڕ ید )هەروەهڕا وەك . هەموو حەیڕی پڕێ پێناسڕە دەكرێڕە( قەرەەە)حەج قەرەەە بێە، بەاڵم لەبەر گرنویی 
 !!نیشتمان و خۆشەویستیی نیشتمان بەشێكی گرنگ و سەرەكییە لەدید و ئاید، نەك نیشتمان بەرەنیا یەكسان بێە بە دید و ئاید

 چی بكەید بۆ ئەوەی سروودی ئەی رەقیب
 رەبا بێە لەگەڵ نەگۆڕەكانی ئاین ا؟ 
لەدینمڕان و ئاینمڕانە هەر )یڕ  بگەیڕنە پاشڕی و بڵێڕید (و)و، پیتڕی ( دینمانە)بگەینە پێ  وشەی ( لە)دەروانید پێشوری ( دینمانە ئاینمانە هەر نیشتمان)لەدێۆی : یەكەم 

 .، بەمەش ماناكەی راسە دەبێتەوە(نیشتمان
 :سروودی نیشتمانیی كۆماری ئیسالمیی ئێران كە دەڵێەبۆ زیارر دڵنیابوونی ئەوانەی پێویستیان بەدڵنیاییە، بۆواننە : دووەم

 (.بەهمەن هێمای ئیمانی ئێمەیە: )وارە ( سر زد از اەق، مار خاورانفروغ دی ەی حق باورانبامد ەر ایمان ماسە) 
 . ئێرانی ا سەركەوۆ ی7241ی ساڵی (بەهمەن)ی مانوی 33شۆڕشی ئیسالمیی ئێران لە 

 :خستە نێو سروودی نیشتمانیی ئێرانەوە و لەسروودەكەدا هارووە كەیان (بەهمەن)لەبەر ئەمەیە ناوی 
بامڕد ەڕر )كەچی هەموو موسڵمانانی ئێران و ییاانی  لەبەردەم ئەم سڕروودەدا هەڵ ەسڕتنەوە و كەسڕی  ناڵێڕە . بەهمەن هێمای ئیمانی ئێمەیە: وارە( بامد ەر ایمانی ماسە) 

 .و بەمانای ئەوە دێە كە سەركەورد لەم مانوەدا ئیمانی بۆ گێۆاینەوە، نەك بەمانای ئەوە بێە كە بەهمەن ئیمانی ئێمەیەكوەرە، چونكە دەزاند ئەمە شیعرە( ایمانی ماسە
 رووداو نێت
 (کردستان یسرود مل) بیره ق یئه                                                 

 
 کورد زمان یوم قه  ر ماوه هه بیق ره ی ئه
 مان زه یپۆت یر دانه ێنێشکینا

  ندوهی، کورد ز کورد مردوه  ڵێ نه س که
 مان کهاڵئا ێو ت نانه قه  ندوهیز
 رێک دل وه ێر پ سه  هیستا کورد هه یالو 
 انیژ یکا تاج ده نیخش نه نێخو  به تا

  ندوهی، کورد ز کورد مردوه  ڵێ نه س که
 مان کهاڵئا ێو ت نانه قه  ندوهیز
 نیو خوسرهی و که ایدیم ی هۆڵر  مهێئ
 ر کوردستان هه نمان،ییئا نمانید

  ندوهی، کورد ز کورد مردوه  ڵێ نه س که
 مان کهاڵئا ێو ت نانه قه  ندوهیز
 نیشۆڕسوور و ش ینگ ره ی هۆڵر  مهێئ

 رابردوومان  هیناوێخو  کهیری سه
  ندوهی، کورد ز کورد مردوه  ێل نه س که
 مان کهاڵئا ێو ت نانه قه  ندوهیز

  هی کورد حازر و ئاماده یالو
 دایف انیر گ هه دایف انیگ  دانهیف انیگ

  ندوهی، کورد ز کورد مردوه  ێل نه س که
    دڵدار                     مان ئاالکه ێو ت نانه قه  ندوهیز
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  ن زاده سه ئاسۆ حه. د 
 

 رۆژی کڕورد لی گڕه دڵسڕۆزی و دۆسڕە و ڕانسڕه ەه پێشوورری رکۆماری سه میتران ەرانسوا ری هاوسه میتران ل دانیه مادام
 لڕڕه و سڕڕاڵی ا 61 نی مڕڕه ره لڕڕه مردبڕڕوو، دایکڕڕی پێشڕڕتر سڕڕاڵ چڕڕل کڕڕه رۆژه و ئڕڕه دروسڕڕە وارڕڕه 3177ی نڕڕۆامبری 33
 . کرد دوایی کۆچی پاریس پۆمپی ووی ژۆرژ ی خۆشگانه نه

 شڕگواراوانی به می خڕه لڕه نڕ ه چه ڕێزه بڕه خانمڕه و ئڕه که خا ده ری ده میتران مادام باری خه و ژیان له   یه وه ئاوڕدانه
 خی بایه مرۆڤ ری رامه که ودا له که ییاانێکی باشتر، ییاانێكی بنیارنانی بۆ و بووه کورددا لی گه وان له    یه و ییاان

 .بووه خۆبردوو له و ناس نه مان وویی ن ه چه بێ، هه ری ڕه بنه
 ڕی شڕه ی کڕه قره مه خوێنڕاویترید و ررید وره گڕه کڕه ڕانسڕه ەه ی «ن ڤێڕرده» شڕاری لڕه 7935ئۆکتڕۆبری ی  39 رۆژی میتڕران مڕادام به ناسراو گۆز ئیزابێل ن ئێمیلیه ل دانیه خاروو

 می دووهڕه ڕی شڕه کاری له. بوو ن ی ناوه ی قورابگانه ری به ڕێوه به باوکیشی و رایی ره سه ی قورابگانه مامۆستای ل دانیه دایکی.  بوو دایە له  داوه، رووی وو له ییاانیی می که یه
 ر هه ل دانیه ی واده خانه  چونکه. ن كه ده ره که چه ل دانیه الی له رپارێزی داڵه قه و ئازادیگوازی بیری کانی بناخه كرو، ده داگیر وه نازییه ئاڵمانی ن الیه له ڕانسه ەه کارێك دا ییاانی

 کڕه شه کاره و ئه ر هه بد، ده ڕانسه ەه لی گه خۆڕاگریی کانی ڵه رایه به ڵ رێکه و ستد وه راده واڵۆ ری  ده وه سته ده خۆبه ری حکوومه و بێوانه ری داگیرکه دژی به ئازایانه زۆر موویان هه
 .بێ ده ئاشنا میتران ەۆانسوا ڵ گه له

 پاسکال کانی ناوه به بێ ده کوڕ سێ ئیزدوایه و ئه می رهه به. دێند پێە ش هاوبه ژیانی وه پێکه پاریس له 7955 ئۆکتۆبری مانوی له ەرانسوا و ل دانیه ڕانسه ەه بوونی ئازاد پاش
 .مرو ده دایکبوونی له پاش مانگ دوو نیا ره میان که یه که ژیلبێر و کریستۆ  و

  له دا ده بۆیار بێ، ده خۆیان ی که ناوچه ئوستانی نی نجومه ئه ن امی ئه بۆخۆی دا کاره و له که ل دانیه. ب ێردرو ڵ ه  هه ڕانسه ەه پارلمانی ن امی ئه به میتران ەرانسوا 7952 ساڵی
 مرۆڤ ۆسڕتانه و خێرخڕوازی کڕاری به کا ده سە ده میتران ل دانیه که یار م که یه.  ب ا ریی یارمه و وو رکه ده ی که ره هاوسه نا په له ڵب اردن ا هه كانی  ره ڵمه هه و وه کۆبوونه و کۆڕ
 بڕڕۆ کۆمیسڕڕیۆنێە ل دانیڕڕه. دێڕڕرید رانی نواوه یڕڕه زیڕڕری وه بێتڕڕه ده میتڕڕران ەرانسڕڕوا کڕڕه یڕڕه کاره و ئڕڕه

 .زرێنێ مه داده دابوو سە ده له باوکیان ڕدا شه له ی من ااڵنه و به ری ان یارمه
 پڕڕارری ن الیڕڕه له میتڕڕران ەرانسڕڕوا کارێڕڕە ،7967 سڕڕاڵی لڕڕه ڕانسڕڕه ەه رکۆماریی سڕڕه ڵب اردنی هڕڕه  لڕڕه

 ڕاسڕتیی سته ده رکۆماری سڕه  قیبڕی ره   وه وه ڕانسڕه ەه پی چڕه ی دیکڕه رێکگڕراوی ڵێە کۆمه و سۆسیالیسە
 ییڕاوازی ریی سڕایه که کۆشڕێ رێ ه میتڕران ل دانیڕه كڕرو، ده دیاری ن دێسته ژیسکار ڤالێری واره وسا ئه

 ەرانسڕڕوا کڕارێکی . كاربێنێ بڕه رکۆماری ا سڕه ڵب اردنی هڕه لڕه ژیڕانی شڕی هاوبه ورنی رکه سڕه بڕۆ خڕۆی
 خانمڕه لڕه ییڕاواز كی یه شێوه به ڕانسه ەه می که یه خانمی بێته ده که ل دانیه رکۆمار، سه بێته ده میتران

   .گێۆو ده خشه نه و ئه خۆی پێ  کانی مه كه یه
 کانی مرۆڤڕه کسڕانیی یه و ئڕازادی بڕه کڕه وه هۆگرییڕه و بڕه و ەڕراوان هانبینییڕه یه و بڕه میتڕران ل دانیه

 دوودڵیڕی بوو پێ ڕی باوه بۆخۆی که یۆره و به وۆ ڵسوکه هه و ئاشکرا به خۆی ڕی ه بیروباو ربۆینی ده له رگیز هه که بوو خۆ ربه سه و ئازا و هێز به كی رییه سایه که نی خاوه بوو، هه
 م هڕه رێشڕه سه و کێشڕه ی مایڕه بووه ده بوو ڕانسه ەه كوو وه ی وره گه رێکی وڵه ده رکۆماری سه هاوژیانی که وه ئه هۆی به که ر به گرره ده واشی ڵوێستی هه یار زۆر ۆ نانه ره. كرد ده نه
 .دا وه ره ده ری سیاسه ڵ گه له ن ی پێوه له م هه و نێوخۆدا ری سیاسه ڵ گه له ن ی پێوه له

 الی لڕه دوارڕر کڕه زرانڕ  دامه ئڕازادی-ڕانسڕه ەه وارڕه لیبررڕه -ەڕرانس یناو بڕه بنیڕارێكی 7962 سڕاڵی  خڕۆی خێرخڕوازیی کاروچڕاالکیی کردنی هادینه نه ستی به مه به میتران مادام
 لڕه چ و خڕۆی   وه چ میتڕران مڕادام کانی چاالکییڕه و کار و ڵوێسە هه. رگرۆ وه راوێ کاریی ستارووی کان ا کوررووه یه وه  ره نه رێکگراوی له مرۆڤ ماەی له داکۆکی زگاکانی داموده

 نوڕی ده یانڕ نی گه بڕۆ خڕۆی نفڕووزی لڕه میتران ل دانیه. وه گرره ده سیاسیشی ۆ نانه ره و ری اڵیه کۆمه و ئابووری و ئینسانی ری بابه ڵێە کۆمه دا لیبرره ەرانس بنیاری ی چوارچێوه
 ڵکی کڕه ییاڕان کانی رییڕه بۆیارده و سیاسڕی ڵڕه کۆمه و کڕۆڕ بڕه الرڕید مریکای ئڕه کانی هین ییڕه و حرا سه لی گه و ریبێە لی گه و کورد لی گه   وه زوڵملێکراوی و سته ژێرده النی گه
 .گرۆ رده وه
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 و کار ی دیکه کانی ره وه ره له ەری ا ئه له ئای ز خۆشیی نه دژی به باۆ خه و کوردستان له قورابگانه دروستکردنی.کرد ده باری خه ئیع ام سزای و ئاپاررای  دژی به ها روه هه
 . بوون لیبرره ەرانس چاالکیی

 و قادول رڕه و ۆ قالنییڕه قه ودا لڕه کڕه ییاانیبوونێە بڕه بڕوو،  دیکڕه بڕوونێکی ییاانی بڕه نوری الیڕه و ئڕه. بڕوو داری رمایه سڕه سیستمی کانی وییه ڕه زیاده دژی ڕوونی به میتران مادام
 درزی و ییڕاوازی هێشڕتنی نه بۆ وه کرده به نواوی هه ی وه ڵێنانه هه له و ئه ی ئازایانه نوریی الیه.  ئامان  بکرێته کان ا ئینسانه و کان مرۆڤه نێوان له سامان و ۆ روه سه شکردنی دابه
 مکی چڕه کڕه بڕوو دا ڕه بڕاوه و لڕه  و ئڕه. خشڕێ ببه پڕێ باشڕووری -بڕاکوور اڵری خڕه ورووپا ئڕه شڕووڕای 7991 سڕاڵی کڕه وه ئڕه هڕۆی بڕووه ژار هه واڵرانی و ن  مه وڵه ده واڵرانی نێوان

 ها روه هڕه و رده روه په و زانسە به ڵە خه یشتنی ستۆاگه ده ك وه ببرو کار به مکه چه و ئه کردنی پێناسه بۆ  دیکه هێمای ڵێە کۆمه و وه بکرێته پێناسه نوو رله سه بێ ده ن ی مه وڵه ده
 به یشتد ستۆاگه ده بێ ده که بوو دا ڕه باوه و له و دا ده ئاو پرسی به خی بایه زۆررر دا ژیانی کانی ساڵه دوا له میتران مادام که بوو ش ا یه چوارچێوه و له ر هه. کان سروشتییه سامانه
 .بگا کار ده ری مرۆڤایه ی شه هاوبه سامانه و ئه پاراستنی بۆ خۆی ری هیممه و وڵ هه موو هه بێ ده ییاانی ی ڵوه کۆمه و بناسرو سمی ڕه به مرۆڤ كانی ماەه له کێە یه   وه پا  ئاوی

 ڵێە کۆمڕه ی رێوڕه لڕه دا زایینڕی شڕتاکانی هه رای ره سڕه لڕه میتڕران مڕادام. بڕوو کڕورد لی گڕه كڕرد، ده لڕێ پشڕتیوانیی و بوو هۆگری میتران ل دانیه ی زوڵملێکراوانه له گه و له كێە یه
 .بوو ئاشنا کورد ی له سه مه ڵ گه له وه قاسملووه دوکتور ی ڕێوه له ری رایبه به و باکوور کوردی رووناکبیری

 به میتران مادام کرا، حکووم مه زین ان ساڵ چارده به کردبوو ش پێشکه کوردی زمانی به ورارێکی که وه ئه راوانی به کر دیاربه داری شاره زانا مێا ی که وه ئه پاش 7962 ساڵی
 ری رایبڕه به کوردستان باکووری نیی ده مه باروێۆانی خه ڵ گه له و ئه ی ن ییه هاوپێوه و ئه. یان  راگه شنه چه و له حوکمێکی  له خۆی بێزاری و زانا ه ی مه  له خۆی پشتیوانیی سمی ره
 .بۆوه دووپاۆ وام رده به دوارریش ا كانی ساڵه له دران، ده ئازار و ستویر ده وه رورکیه ری حکوومه ن الیه له وام رده به که زانا یال له خانمی   وه ی کوردانه پارلمانتێره و ئه
 دێریی چاوه ژیر له و ری سپێشگه ده به که بوو کورد پرسی ر سه له یی وه ره نێونه کۆنفرانسی مید كه یه ستنی به کورددا لی گه  له پشتیوانی له میتران ل دانیه ی دیکه ی وره گه نواوێکی هه

 . سترا به پاریس له دا 7969 ئۆکتۆبری مانوی له میتران ا مادام
 ی شه ڕه  هه و هێرش هۆی به کوردستان باشووری کانی کورده ن او که می  كه یه ڕی شه پاش که بوو  کاره و ئه کورد لی گه له میتران مادام پشتیوانیی له رچاو به و گرینگ ره هه ی بۆگه

 هێنان ۆ ناقه قه ی رێوه له که بوو سانه که و له   یه میتران مادام. نێوچوون له ررسیی مه ر به  وربوونه که و بوون کان سنووره ی ڕیوه په و ئاواره ڵ کۆمه به وه حوسێنه دام سه ڕێ یمی
 ر سڕه هێنایڕه ریی وڵڕه نێوده ی ڵوڕه کۆمه وه، کانه كوررووه یه وه ره نه ئاسایشی نی نجومه ئه ی 7997ی ساڵی  266 ی بۆیارنامه ی رێوه له وه، ڕانسه ەه ری وڵه ده و میتران ەرانسوا به
 سیاسڕیی داهڕارووی بنیارنڕانی بڕه ن بکڕه سڕە ده کوردسڕتان باشڕووری لڕه کڕان کورده کڕه  وه ئڕه بۆ   مایه بنه و را ره سه به ووب ش وه ئه ر هه. ن  بکه کان کورده له پارێزگاری که وه ئه

 .خۆیان
 ریی یارمڕه و ن روسڕتی ره کڕاری و ئڕه زیڕری وه کووشڕنێر بێرنڕارد ڵ گڕه له کڕه بڕوو یی وه رڕه نێونه ریی سڕایه که مید  کڕه یه میتڕران مڕادام 7993 سڕاڵی قیرا  کوردستانی ئازادیی پاش

 و کۆڕ كان ن روستییه ره بنکه و  قورابگانه ی وه دروستکردنه ك وه ی پرۆژه ڵێە کۆمه به که بوون دا وه ئه وڵی هه له و وه کرده کوردستانیان ردانی سه ڕانسه ەه ری حکوومه ریی مرۆڤایه
 لڕه دا ره ەه سڕه و لڕه میتڕران مڕادام کڕه ورارێڕە. ن بکڕه هاوکارییڕان داهاروویانڕ ا ی وه بنیارنانڕه  له و هێڵد  نه یێ به نیا ره  به قیرا  کانی کورده که ن بکه رازی کان بیانییه ڵه کۆمه

 کڕه بڕوو سڕاوایه  واره قڕه و ئڕه ریڕ انی یارمه و ناسڕید سڕمی ڕه به بڕۆ کان ییه وه ره نێونه ڵه کۆمه و کۆڕ رکردنێکی قوه ده ك وه وه مبۆلیکه سه ڕووی له کرد شی پێشكه کوردستان پارلمانی
 ر سه له رێرۆریستییان کی یه وه کرده کورد لی گه دژمنانی چونکه کرد، ریسکی خۆشی گیانی له ۆ نانه ره میتران مادام دا ره ەه سه و له. نا ده بنیاریان بوون ریە خه باشوور کانی کورده
 .كرد ده ئیسکۆرۆ میترانیان مادام ی رگانه پێشمه و له س که ش شه بوونی هی  شه هۆی بووه  که برد  ڕێوه به سلێمانی نزیە  له ی که کاروانه ی رێوه
 ڵ گڕه له ش قینه راسڕته و دڵسڕۆز دۆسڕتێکی   وه بڕوو، وام رده بڕه دا لڕه گه و ئڕه کردنڕی پشتیوانی له و ەادار ه و کورددا لی گه ڵ گه له ریی دۆستایه له که دا کاره و له ر هه میتران مادام
. خڕوارد ده وه کانڕه کورده کانی نێوخۆییڕه ناکۆکییڕه بڕه ری ەڕه خه زۆر و ئڕه. گررد ده لێ شی خنه ره زانیبا پێویستی به ر گه ئه و بوو هه راستی و روو  کی یه ڵه مامه  له گه و ئه رانی رێبه

. بێڕند زقڕه وه م بڕه کۆرڕایی کان کورده که کارهێنا به خۆی وڵی هه موو هه و بوو ۆ حه ناڕه و  دڵسارد زۆر میتران مادام وۆ، که ڕو وه کوردستان باشووری له نێوخۆیی ڕی شه کارێە
 .وه کرده پێ ستی ده 7991 ساڵی له پاریس له میتران مادام ی که ئۆەیسه له مجار که یه باشوور کوردی رانی رێبه نێوان ریی برایه و وه ئاشتبوونه که شنێە چه به

 الی لڕه ۆ رایبڕه به و ییاانڕ ا ری رراسڕه سه کانی ردۆسڕته شه به و نوی رهڕه ەه و  سیاسڕی ڵڕه کۆمه و کڕۆڕ نێو له میی هاوخه و ۆ سره حه و سۆز له پۆلێە شه میتران مادام دوایی کۆچی
 و له گه و ئه کانی رۆڵه ربۆیه هه. بوو النه گه و له   یه کورد لی گه.  ڕێگسە وه چووبوو وه هانایانه به و کردبوون لێ دیفاقی میتران مادام که ییاان وماوی لێ ه و سته ژێرده النی گه
. مێنێ ده چاودا له ویان ئه کانی مگۆرییه خه و ۆ خزمه ر سه را و وروه که خۆیان له که زاند ده سارێە خه به میتران مادام دوایی کۆچی دێموکۆاری  حیزبی نورانی الیه و ن امان ئه
 .بێ ڕێز به و رز به ر هه میتران، ل دانیه مادام کوردان، دایکی ریی وه بیره و یاد
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  زادە ئیبراهیس رەحمان

 
 لەو مد ناکەۆ پێویسە ئاشنایەو زۆر ناوە ئەو نوسیویانەو پێشمەرگە، خەباری پێشمەرگەو ناوی سەر لە بیرمەن ، شۆرشوێرو روناکبیری بەرواناو دەستی بە قەڵەم نوسەرو زۆر

 لە دا رۆژە لەو دەمڕاەوو دیڕوە، خڕۆم چڕاوی بە پێشڕمەرگەم قارەمڕانەری حەماسڕەو و بڕووم پێشمەگە ساڵ ٦١ خۆم بۆ مد ئەوەی بەر لە اڵم به. بنووسس لەسەر هیچی  دا نوسراوە
 .دەربرم خۆم هەستی پیرۆزەدا ناوە ئەو بەرانبەری

 
 پێشمەرگە، چیت لە سەر بنوسم؟

 
 .کوردستانی بەهاری رووبارەکانی ئاوی کوڵی بە شەپۆلی و رۆەانی رۆ نی، رووبار دامرکاوی شەپۆلی مەن و ئاوی کە رۆ
 پڵنوڕی رڕۆ نڕی، زۆرداران مۆی دەستە مامزی سێرو گەرمە کەورووی پەروپۆ لە ئاسکی رۆ

 . مەهابادی و ماردید و دەرسیس شارباژێرو ری رەوی،
 سڕڕەرچاوەی و ژیڕڕان بیشڕڕەاڵنی نڕڕاو شڕڕێری و کوردسڕڕتان کانیاوەکڕڕانی ئڕڕاوی هڕڕاژەی رڕڕۆ

 .کوردستانی رووبارەکانی
 ناوچڕڕاوانی ئڕڕارەقی قەرڕڕرە رڕڕۆ نڕڕی، سڕڕەرخوانان نەدیتڕڕووی هەرڕڕاو کڕڕۆرپەی بەرخە رڕڕۆ

 .کوردستانی زەحمەرکێشانی
 کێوەکڕڕڕانی دونڕڕڕ و ری بڕڕڕاڵی هەڵڕڕڕۆی رڕڕڕۆ نڕڕڕی، سەرسڕڕڕوانان و الپەسڕڕڕیو باڵنڕڕڕ ەی رڕڕڕۆ

 .بارانی رۆ هەراوی رۆ کوردستانی،
 و خەبڕڕاۆ گەرمڕڕی کڕڕورەی قڕڕاڵبووی رڕڕۆ نڕڕی، سڕڕێبەران ژێڕڕر نوسڕڕتووی لەبەری گیڕڕان رڕڕۆ

 .بەرخۆدانی
 مەزرا موچەو ناو خوێنی خۆش بولبوولی رۆ نی، کلیساکان مینبەری سەر قەلەرەشەی رۆ
 .کوردستانی بێستانی و باغ و

 ئڕڕاوی بە کە یڕڕوانەی باڵنڕڕ ە ئەو رڕڕۆ هەڵوڕڕری، ال  بە پیسڕڕایی سڕڕوورنی هەنوڕڕی رڕڕۆ
 .دەبی پاراو گوڵ هەناوی

 سڕەرپارچە مڕۆری رڕۆ نڕی، رۆپەکڕان لڕوولەی سڕەر و رەەنوەکڕان سڕەر سڕواوەی مۆری رۆ
 .کوردستانی ژێرخاکی زێرەکانی

 هاوچەرخی مێ وویی کردنەوەی نوو ئاڵوگۆرو رەمزی رۆ نی، قورقان سورەی و ئایەۆ رۆ
 .ئینسانی

 و دارسڕتان روحڕی بڕزوێنەری سڕەرراقەو شاگوڵی رۆ ، نی پایز زەردی وەریوی گەاڵی رۆ
 .بارانی بێ هاوینی هەناسەی
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 .چەوساوەکانی رزگاری رێوای روونکەرەوەی رێ ی رۆژ و هیوا برووسکەی رۆ نی، ئەنووستەچاو و رەش شەوی رۆ
  .کوردستانی رەنوی سێ ئااڵی و ئینسان هەڵوێستی لوورکەی بەی اخی پاسەوانی پارێزەرو رۆ نی، چەوسێنەران سەرمایەدارو رەالری و کۆشە نیوابانی رۆ
 .بەیانی بەری پرشەنو اری ئەستێرەی و چواردە مانوی و خوادادی رووناکی رۆژی رۆ نی، مردوەکان گۆرستانی ناو و خۆران مەشرووب سەرمێزی داگریساوی شەمعی رۆ
 .چەوسێنەری زۆرو و زووڵس سوورێنەری نمروودی، ئاوری بروسکەی و بوورکان رۆ نی، کورەخانەکان ناو دامەرکاوی ئاوردانی و هراوی ژه بۆمبای و رۆپ دووکەڵی رۆ
 مانشڕێتی رڕۆ هێڕنەری، دا رڕۆ. نڕی سەەارەرگانەکان دەربارو نووسەری میرزاو رۆ

 خوێد بە وەشەکانیان کە دێرانەی ئەو سەرنوسەری رۆ رۆژنامەکانی، سەرریتری
 کولتڕڕڕورو پڕڕڕارێزەری مڕڕڕادو نەرەوەی مێ وویڕڕڕی زینڕڕڕ ووکەرەوەی رڕڕڕۆ دەنوسڕڕرێد،
 .کوردی نەرەوەی ساڵەی هەزاران ەەرهەنوی

 شمشڕڕاڵی دەنوڕڕی رڕڕۆ نڕڕی، سڕڕەەاخانەکان مۆسڕڕی ای کێبڕڕوردو گیتڕڕارو نڕڕۆری رڕڕۆ
 قاسڕپەی کڕۆررو گڕمەی گڕمە و کوردستان دایکانی الیەی الیە و کورد قالەمەرەی

 .کوردی نازی بێ سازی و بولبوول سۆزی بە دەنوی ، کەو
 

 قارەمڕڕانەری و ەیڕڕ اکاری و یوانەکڕڕان وەشڕڕە رەواوی کە پێشڕڕمەرگە، ئەی رڕڕۆ
 بکەی؟ پێناس چۆن خۆۆ بۆخۆۆ، دەبێ براوە، پێ دوونیاۆ

 دەسە لە ئەوەم هەر داناوە، دەسە لەپی سەر لە گیانس پێشمەرگەیە، مد ناوی
 .هێناوە گەل بۆ دا خۆم رۆژی لە دیاری بە ئەویشس دێە

 دا رۆژە لەو کڕڕراوە، دیڕڕاری مڕڕد بڕڕۆ سڕڕەرماوەز ی26 پێشڕڕمەرگەیە، مڕڕد نڕڕاوی
 پارێزگاری بۆ بەشان چە  و دەسە بە قەڵەم و سەرسینگ لە دەسە پێشمەرگە

 .وەستاوە مەرگ لە ررس بێ بە پێوە بە نیشتیمان و خا  لە
 لە کێڕڕو وەکڕڕوو گەلڕی  هێنڕڕاوە، گەل بڕڕۆ دیڕاری بە گیانڕڕە کە پێسڕمەرگە، ئەی

  راوەستاوە، پشتە
 هێزووگیانمە، خۆم نەرەوەی ئاوارمە، قیبلەی کوردستان پێشمەرگەم، مد

 دەرمڕانی خڕاکە و ئڕاو ئەو ریحڕانەی و گوڵ بۆنی و کوێستان ساردی ئاوی
 .زامەکانمە
 ئەو هەمڕڕوو لە کوردسڕڕتان، پێشڕڕمەرگەی رۆژی سڕڕەرماوەز ی26 پیرۆزبێڕڕە
 لە دیفاحیڕڕڕان کڕڕڕردووەو شڕڕڕان لە چەکیڕڕڕان رۆژێڕڕڕە رڕڕڕاقە بڕڕڕۆ کەسڕڕڕانەی
 .دەژید سەربەرزانە و دژمد داوی نەکەوروونە بەاڵم کردوە، کورستان

 .کوردستان دێاارەکانی شارو و شاخ ناو لە چ و زین ان لە چ کردووە، ەی ا دا ئازادی پیناوی لە گیانیان کە کەسانەی ئەو هەموو لە ساڵو
 .رزگارید رێوای شەهی ی هەموو ئەوانە
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 : سبەیری  ماڵپه

 ئەمجەد الو :  راپۆرری
 

سڕاڵی ا دوای مڕانەوی بڕۆ مڕاوەیەکی ( 94)ەمەنڕی ر لە مانڕ ێال، نێلسۆن رابردو پێنجشەممەی رۆژی
 .درێ  لە نەخۆشگانە کۆچی دوایی کرد

مان ێالی یەکێە بڕو لەو سڕەرکردە خۆنەویسڕتانەی کە رڕا دوا سڕارەکانی ژیڕانی لەپێنڕاو ئاشڕتی و 
ماەی مرۆڤ نەمانی ییاوازی نێوان نەرەوەکان رێکۆشا، هاوکاۆ یەکێە بو لەو سەرکردانەی ییاان 

 ئاشڕتی بڕۆ ئەرارور  خەاڵری( 7993)کە پاڵپشتی لە ماەی کورد کردوە، لەوپێناوەش ا لە ساڵی 
 ژێردەسڕڕتی لە کڕڕورد چڕڕونکە وەرنڕڕاگرم خەاڵرە ئەو" ورڕڕی؛ و  رەریکڕڕردەوە ئەو بەاڵم بەخشڕڕرا،پێ

 ."دەچەوسێتەوە دا رورکیا
 ژیانی تایبەتی ماندێال

 
 دایڕە لە 7976ی رەمڕوزی سڕاڵی 76 لە ،( Nelson Rolihlahla Mandela) مانڕ ێال رۆلڕیاالال نیلسڕۆن 

 ییاکڕاری سیاسڕەری بە دژ بەرهەڵسڕتکارەکان دیڕارررید لە یەکێە بە و باشورە ئەەەری ای پێشوی سەرۆکی بوە،
 پیڕاوی وارە( مادیبڕا) ناویانڕابو هڕۆزەکەی ئەنڕ امانی دەکڕرا، پەیڕۆەو باشڕو ئەەەری ای لە کە دادەنرێە رەگەزی
 .دەدرێە هۆزە ئەو نێو کەسایەری گەورەررید بە پلەیەکە ئەوەش مەزن،

 لەبڕڕڕارەی هەیەرڕڕی کە بەهێڕڕزەی ەەلسڕڕەەە بەو ئەویڕڕ  دەشڕڕڕوباێنرێە، غانڕڕ ی مەهمارڕڕا بە مانڕڕ ێال هەمیشڕڕە
 .هێمنی بە ئاستەنوەکان و گێ او روبەڕوبونەوەی و ئاشتیانە ملمالنێی پشتویریکردنی و رون وری ی دژایەریکردنی

 بوە، گون ەکە هۆزی سەرۆ  باوکی بوە، لەدایە ررانسکای ناوچەی لە( میزۆ) بەناوی بچو  گون ێکی لە مان ێال
 و بوە هاوسەر چوار خاوەنی مان ێال باوکی بورێتەوە، باوکی شوێنی راوەکو کرا بۆ ئامادەکارییەکی هەمو باوکی، یێورەوەی بە کرا بەاڵم دەست اوە، لە باوکی من اڵی بە مان ێال

 .بەسەربردوە ماڵەدا لەو هەرزەکاری و من اڵی رەمەنی زۆربەی و باوکێتی سێیەمی ژنی من اڵی مان ێالش ک ، نۆ و کوڕ چوار هەبوە، من اڵی( 72)
 بڕاوکی سڕاڵی ا نڕۆ رەمەنڕی لە سڕەپان ، بەسڕەردا ی(نیلسۆن) نازناوی مامۆستاکەی خوێن ن، بەر چوەرە کە بوە خێزانەکەی ئەن امی یەکەم مان ێال ساڵی ا، حەوۆ رەمەنی لە

 .لەدەست ا
 پەیمانوڕڕای چڕڕوە مانڕ ێال سڕڕاڵی ا 72 رەمەنڕی لە بڕڕوە، حڕاکس کۆشڕڕکی لەرەنیشڕڕە کە دەیگوێنڕ ( مەسڕڕیح ئڕاینی باڵوکڕڕردنەوەی بانوەشڕەکارانی) خوێنڕڕ نوایەکی لە لەوەش یڕوە

Clarkebury، سڕاڵ، 79 گەیشڕتە رەمەنڕی کڕارێکی  خۆرئڕاوا، رۆشڕنبیری لەگەڵ پڕتەو پەیوەن ییەکی بونەی بەهۆی ئەوی  دادەنرێە، گرنوەکان پەیمانوا لە بەیەکێە کە 
 .دەکرد زۆرانبازی و راکردن یاری ئارەزوی خوێن نەکەی لە یوە ، خوێن ن، بە دەستیکرد ویسلیان زانکۆی لە و Healdtown شاری چوە ،دا7921 ساڵی لە مان ێال

 یەکەم هڕارنی کۆرڕایی دوای هڕیەر، ەڕۆرۆ زانکڕۆی لە ئڕاداب کڕۆلێ ی لە واڵرە ئەو حڕاكمی کچی هاوشانی خوێن ن بە دەستیکرد مان ێال زانکۆیە، لەو خوێن ن رەواوکردنی دوای
 خوێن راکانی ئەنجومەنی کۆبونەوەی لە دەکرد بەش اری رامبۆ ئەوەش دوای کۆبونەوە، یەکەمجار بۆ ناسراوە، مان ێال سەرەکی بەهاوکارێکی کە رامبۆ ئۆلیڤەر و مان ێال ساڵی ،

 .زانکۆ
 بەاڵم کڕارکردن، بە دەسڕتیکرد شڕارە ئەو کانەکڕانی لە یەکێڕە لە دوارر هەاڵرد، یۆهانسبۆرگ بەرەو بەناچاری و کرد هاوسەرگیریان حاکس کچی و مان ێال کەم ماوەیەکی پاش

 والتەر بەناوی کچی هاورێیەکی بەهاوکاری ئەوی  پارێزەری، نوسینوەی لە کارکردن بە کرد دەستی دوارر و هێنا کارە لەو وازی ناچاری بە مان ێالش و زانی کارەی بەو پۆلیس
 لە خوێنڕ ن بە کرد دەستی دوارر و رەواوکرد( UNISA)باشور ئەەەری ای زانکۆی لە خوێن نی نامەوە ناردنی لەرێوەی مان ێال ماوەش ا لەو پارێزەربو، لەوکارەدا کە سیسۆلۆ
 .ویتۆررسران  زانکۆی یاسای کۆلێ ی
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 چاالکی سیاسی 
 
سەرەرای کاری مان ێال لە ئۆپۆزسیۆنی سیاسی ا بو دژ بە حکومەری ئەوکاری باشوری ئەەەری ا کە بەدەسە کەمینەیەکی سپیپێستەوە  

دا مانڕ ێال چڕوە کڕۆنورەی 7953بو، کە سەریەم ماەە سیاسی و کۆمەاڵیەری و ئابورییەکانی رەشپیشتەکانی رەرڕ ەکردەوە، لە سڕاڵی 
دا حیزبڕی نیشڕتیمانی لە 7956لە سڕاڵی . ڵپاشڕتی لە مڕاەی رەشپیسڕتەکان دەکڕرد لە باشڕوری سڕەنی النیشتیمانی ئەەەری ا، کە پا

هەڵب اردنەکان ا سەرکەورنی بەدەسە هێنا، کە لەالیەن سپی پێستەکانەوە بەرێوە دەبرا، سیاسەری رەگەزپەرستیان پەیۆەو دەکرد و 
اڵرەوە و لەو ماوەیەشڕڕ ا مانڕڕ ێال بڕڕو بە سڕڕەکردەی هەڵمەرەکڕڕانی دەیانویسڕڕە یاسڕڕای رەگەزپەرسڕڕتی بڕڕگەنە نێڕڕو دامەزراوەکڕڕانی و

 .ئۆپۆزسیۆن دژ بەو سیاسەرانە

سەرەرا مان ێال بانوەشەی روبەڕوبونەوەی بێ چەکی دەکرد لە دژی سیاسەری رەگەزپەرستی، بەاڵم دوای ئەوەی لە خۆپیشان انێک ا و 
غەکردنڕڕی چڕڕاالکی ئەوگروپڕڕانە درا کە دژی رەگەزپەرسڕڕتی چڕڕاالکی دەکەن، مانڕڕ ێال و سڕڕەرکردەکانی کڕڕۆنورەی دا، رەقە لە خۆپیشڕڕان ەران کڕڕرا و بۆیڕڕاری قەدە7921لە سڕڕاڵی 

 .نیشتیمانی ئەەەری ا بۆیاری هەڵوررنی چەکیان ا
 

 دەستگیرکردن و بەندکردنی
 

، مان ێال دەستویرکرا بۆ ماوەی پێن  ساڵ، ئەوەش بە رۆمەری 7923 مان ێال بو بە سەرۆکی باڵی سەربازی کۆنورەی نیشتیمانی ئەەەری ا، لە مانوی شوباری ساڵی 7927ساڵی 
یڕارێکی دیڕکە سڕزای بەنڕ کردنی هەرڕا هەرڕایی  7925سەەەرکردن بە شێوەیەکی نایاسایی و ئەنجام انی مانوررد، سڕاڵی 

ساڵ، دەنوڕی  31بەسەردا سەپێن را، بە رۆمەری خیانەری گەورە و دروستکردنی گروپی چەک اری، دوای مانەوەی بۆ ماوەی 
ی یۆنیۆ (71)ئازادکردنی مان ێال بەرزکرایەوە، کە بو بە سونبولی رەرکردنەوەی سیاستەی رەگەزپەرستی لەواڵر ا، لەمانوی 

یەکبرگڕڕرن، "، نڕڕامەیە  باڵوبڕڕۆیەوە کە مانڕڕ ێال بڕڕۆ ئەنجڕڕومەنی نیشڕڕتیمانی ئەەەری ڕڕای نڕڕاردبو و رێیڕڕ ا نوسڕڕیبوی7961و 
یواڵنەوەی بڕزورنەوەی گەل و چەکوشڕی روبەڕوبڕونەوەی چەکڕ اری، دەرڕوانید رەگەزپەرسڕتی ئامادەبد و بجەنود، لە نێوان 

  ".راوبنێید

لە زین ان ا مایەوە، بەاڵم دوای  7991ی شوباری 77بۆیاری ئازادکردنی مان ێال درا لە بەرامبەر راگررنی روبەڕوبونەوەی چەک اری، بەاڵم رەریکردەوە، ناوبراو را  7964ساڵی 
 7992ر  ئڕازادکرا و سڕاڵی هەوڵەکانی ئەنجومەنی نیشتیمانی ئەەەری ا و ەشارە نێودەوڵەرییەکڕان، بەبۆیڕاری سڕەرۆکی ئەوکڕاری باشڕوری ئەەەری ڕا، ەریڕ ریە ولیڕام دی کلیڕ

 .مان ێال و ەری ریە خەاڵری نۆبڵیان بۆ ئاشتی پێبەخشرا
 

 سەرۆکایەتی کۆنگرەی ئەفەریقی و ئەفەریقای باشور
 

 حکومۆانیشڕی ا، لەمڕاوەی و رەشپێسڕە سڕەرۆکی یەکەم بە بڕو 7999یشڕ ا رڕا سڕاڵی 7995سەرۆکی کڕۆنورەی ئەەەری ڕی بڕو، لە سڕاڵی  7991را  7997لە نێوان سااڵنی  مان ێال
 لەگەڵ ئایڕ ز، روبەڕوبڕونەوەی بۆ بەرایبەری  چاودێران رەخنەی لە نەبو بێبەش ئەوی  بەاڵم زۆرینە، حوکمی قۆناغی رویکرد کەمینەوە حوکمی قۆناغی لە ئەەەری ا باشوری

 .کوبا سەرۆکی کاسترۆکی ەی ل وەکو ئەمەریکا بە دژ ئۆپۆزسیۆنەکانی سەرکردە لەگەڵ بەهێزەی پەیوەن یە ئەو
 هاواڵریڕانی سڕەریەم کە هەوڵڕ ەدەید، کۆمەڵوەیە  بونیادنانی بۆ ئێمە"  لەوەی دەکردەوە یەختی مانادێال سەرۆکایەریشی ا لەماوەی
 لە دڵنیڕابد هەروەهڕا دودڵڕی، و رڕرس بەبڕێ و بڕرۆن بەرێوادا بەرزەوە سەرێکی بە پێستەوە، سپی و پێسە رەش بە ئەەەری ا باشوری

 ".مرۆییەکانیان و مەدەنی ماەە
 سڕڕپی کڕڕۆنتۆۆڵی روبەڕوبڕونەوەی بڕڕۆ رەرخڕڕانکردوە خڕۆم ژیانمڕڕ ا هەمڕو لە"دەیوڕڕوۆ، و دوبڕڕارەدەکردەوە رسڕتەیەی ئەم کڕڕاۆ زۆر مانڕ ێال

 "بمرم پێناوی ا لە ئامادەشس و دەکەم ئازاد و دیموکراسی کۆمەڵوەیەکی لە داکۆکی مد رەشپیستەکان، و پیستەکان
 .دەکرێە بۆ پێویستی چارەسەری دوارر و دەبێە پرۆستارۆ شێرپەنجەی نەخۆشی روشی مان ێال ساڵی ا( 62) رەمەنی لە

 ئڕازادی چڕونکە نەبڕون، ئڕازاد هێشڕتا ئەوان لەراسڕتی ا کە" دەکڕاۆ بەوە ئاماژە بیرەوەرێکانی ا بەشێکی لە مان ێال ئازادبونیشی، دوای
 کەسانی ئازادییەکان لە رێز و بەریە بەسەر ژیان شایتە بەشێوەیەکی کە ئەوەیە ئازادی بەڵکو بەن ، و کۆۆ لە نیە دەربازبون رەناا
 ".ب ەیە پێ پەرەی و بوریە دیکە
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 خانەنشینکردنی

 
 لە هاوکڕاریکردن لە بەردەوامبو بەاڵم بو، پۆستەکەی دەستبەردای مان ێال سەرۆکایەرییەکەی، ماوەی هارنی کۆرایی دوای
 لەالیەن ریزلێنانی خەاڵری چەن ید و ییاان ا لە مرۆڤ ماەەکانی پێناو لە دەکەن کار کە رێکگراوەکان و دەستە و گروپ

 و ەەڵەستید کەیسی لەسەر هەبوە خۆی بەریرای بۆچونی چەن ید لەوەش یوە بەخشرا، پێ ییاانەوە واڵرانی سەرۆکانی
 .رر چەن انی و بۆش دەبلیو یۆرج سەرۆکایەری بە ئەمەریکا دەرەوەی سیاسەرەکانی لە رەخنەگررد

مان ێال بە رەواوەری بۆیاری وازهێنانی دا لە کاری سیاسەۆ و بۆیاری ا ژیانی ئاسایی خۆی بەسەر بباۆ کە  3115ساڵی 
 .ساڵ بو 64ئەو کاۆ رەمەنی 

 

 ریزلێنانەکان لە ماندێال
 

خەاڵری نێودەوڵەری و نیشتیمانی وەرگرروە لەماوەی  341دا بە هاوبەشی لەگەڵ ەری یریە ولیام دی کلریە، مان ێال زیارر لە 7992یوە لە وەرگررنی خەاڵری نۆبڵ لە ساڵی  
 .ساڵ ا 51

 :کە گرنگترینیان
 7961خەاڵری یەواهیر الل نەهرۆ بۆ ئاشتی لە ساڵی  -7

 وەرگررنی خەاڵری قەزاەی بۆ ماەی مرۆڤ لە هەمان ساڵ ا -3

 بەرزررید پلەی ریزلێنانی هین ی وەردەگرێە: 7991 -2

 .وەردەگرن ئاشتی بۆ Félix-Houphouët-Boigny خەاڵری کلریە دی ولیام ەری یریە لەگەڵ ئابارری ، رژێمی بە هێنان کۆرایی بە :7997 -5
ئەو خەاڵرە :"ئەرڕڕارورکی رەرکڕڕردوە لەالیەن رورکیڕڕا و رایوەیانڕڕ خەاڵرڕڕی مسڕڕتەەا کەمڕڕال : 7993 -4

 ."وەرناگرم چونکە کورد لەژێردەستی رورکیادا دەچەوسێتەوە

 .واسی  زانکۆی لە وەرگرۆ شەرەەی دکتۆرایخەاڵری : 7994 -4
 .وەرگرۆ Infante Dom Henrique پلەی لە رێزلێنانی خەاڵری پورروگال لە :7992 -2
لەالیەن یۆرج دەبلیو بۆشەوە خەاڵری ئازادی سەرۆکایەری پێ بەخشی، لەهەمان ساڵیشڕ ا : 3113 -1

 .لەالیەن شاژنە ئیلیزابێسی دوەم رێزلێنانی پێبەخشرا

 .لەالیەن یانەی بۆدابێستی رۆمانییەوە، خەاڵری رۆشنبیری هەسارەی پێبەخشرا: 3115 -6

 .خەاڵری نوێنەری هۆشیارکردنەوەی پێبەخشرا لەالیەن رێکگراوی لێبوردەی نێودەوڵەرییەوە: 3112 -9

 وە  رەمموزیڕڕان 76دەسڕڕتی گشڕڕتی نەرەوە یەکورروەکڕڕان، رۆژی  3119ی نڕڕۆڤەمبەری 71لە مڕانوی  -71
 .دەستنیشانکرد مان ێال نێودەوڵەری رۆژی

 
 لە گرنگترین وتە بەناوبانگەکانی نیلسۆن ماندێال

 
 .هەڵب اردەکانمان لە ژیان ا کەم ەبێتەوەئێمە خۆمان دەکوژید، کارێە     -7

 .لێبوردەیی ماەە، بەاڵم نابێە رابردو بەرەواوەری لەبیر بکەید    -3

 .گەورەیی ئەم ژیانە لە کەورن ا نیە، بەڵکو هەستانەوەیە لەدوای هەمو کەورنێە    -2

و دوارڕر دەبینڕی چ  هی  شتێە وە  گەڕانەوە بۆ ئەو شوێنە نیە، کە بەبێ گۆڕانکاری مڕاوەرەوە    -5
 .گۆڕانکارییەکە رێ اکردوە

 .ئازادی بە پێە نادرێە، مرۆڤ دەبێە بەرەواوەری ئازاد بێە یان بە رەواوەری ئازاد نەبێە    -4

 .گەم ەکان پێ  ئەوەی بمرن، رۆژانە دەیان یار دەمرن، بەاڵم بەهێزەکان رەناا یەکجار رامی مردن دەکەن    -2

 .اان ا هاروچۆ دەکەم، یەکێە مردوە و ئەوەی دیکەشیان ناروانێە لەدایە بێە، هی  شوێنێە نیە سەر بگەمە سەری راوەکو پشو ب ەممد لە نێوان دو یی    -1

 .دەستویرکرام لەسەری کە پێناوی ا لە دەکەمەوە کار هەمان ئەوا زین انیکراوم، لەسەری کە ببینمەوە دۆخە ئەو هەمان و دەرو بێمە زین ان ا لە ئەگەر       -6
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 م و کۆتایی شی دووهه به                                                                  

 
 سێکوالریزم و سێکوالریزاسیۆن

 
 ئەو نڕاوەڕۆکی یێڕوازی نڕید، چەمڕە یە  بەاڵم ، هەیە یە  دەگەڵ نیزیکیان پەیوەن ی سێکوالریزاسیۆن و سێکوالریزم(  کۆمەاڵیەری و سیاسی پێکهارەکانی لە دید وەالنانی)

 و بڕڕایگەگەل ، زانسڕڕە بڕڕۆ بەخڕڕۆ سڕڕەر هەرێمڕڕێکە داخڕڕوازی سڕڕێکوالریزم.  بڕڕ ۆزرێتەوە ، هەیە نەخشڕڕێکی چ دا کۆمەڵوڕڕا دە دیڕڕد ،کە پرسڕڕیارە ئەو واڵمڕڕی دە دەکڕڕرو یڕڕوورە
 بە ، سێکوالریزاسڕیۆن بەاڵم.  ناکڕا دا کڕۆمەاڵیەری و سیاسی وباری کار دە دید نەخشی لە نکوڵی چەشنێە هی  بە بەاڵم ، بێ دید چاوەدێری لە دوور بە کە هەڵسوکەروەلێە

 ژێڕڕر لە(  کڕڕۆمەاڵیەری ، سیاسڕڕی ، ئڕڕابووری دامودەزگاکڕڕانی و ڕێکگڕڕراو وارە)  پێکهارەکڕڕان ، دا سێکوالریزاسڕڕیۆن ڕەورڕڕی مڕڕاوەی دە.  دو هەرێمڕڕانە لەو دیڕڕد وەالنڕڕانی وارڕڕای
 ڕاستەوخۆدا حاڵەری دە. بوو دامودەزگایانەدا ئەو سەر بە وچاوەدێری دەستەاڵۆ ناڕاستەوخۆ یان ڕاستەوخۆ دید ، سێکوالریزاسیۆن لە بەر.  دەر دێنە دید چاوەدێری و دەستەاڵۆ

 ، دا ناڕاسڕتەوخۆ حڕاڵەری دە.  بڕوون مەدرەسڕەکان بەڕێڕوەبەری و بەرپڕرس قەشڕەکان رەنیڕا وێڕنە بڕۆ ، بوون دا دینی ڕێبەرانی ڕاستەوخۆی دەستەاڵری ژێر لە پێکهارانە ئەو
 دەسڕڕتەاڵری دە چ.  هەڵ ەسڕەنوێن را دیڕد بە باوەڕمەنڕ ی پێڕواری پێڕڕی بە شڕارۆمەن ێە مڕاەی کارێڕە وێڕنە بڕۆ ، بڕڕوو پێکهارڕانە ئەو بەڕەوەبەرایەرڕی بنەمڕای دیڕد ئوسڕوولی
 دەسە بسپێردرێنە و ببۆێد پێکهارانە ئەو سەر لە دینی ڕێبەرانی دەستەاڵری کە  دامەزراوە کردەوە بە سێکوالریزاسیۆن بڵێید دەکرو کارێە ، دینی ا ناڕاستەوخۆی یان ڕاستەوخۆ

 خۆیان سەربەخۆیی کە ئینسانەکان بە دەدا ئەوە ئیمکانی ڕەورە ئەو.  ب ۆزرێتەوە دینی دەستەاڵر ارانی یێی لە دانانی بۆ ئاڵترناریوێە ئەوەیکە یان ، سیاسی دەستەاڵر ارانی
 دەسڕتەاڵر ارانەی ناوەنڕ ە ئەو بڕۆ بد گوێۆایەڵ و زار لە چاو هەر ی  دەیرەکان یان مزگەوۆ یان کلیسا دەرەوەی لە نەکا پێویسە چی ی و_  بپارێزن دینی ڕێبەرانی ڕاسە لە

 ئەودوو کە سێکوالریزمە وەبیرهێنەرەوەی ڕادەیە ئەو را ئەوچەمکە دەڕاستی ا_  خۆی کە یەکترن لە  (دەوڵەۆ و کلیسا ییایی)، سێکوالریزاسیۆن کردەوەیەی ئەو ئاکامێکی.  دینی
 نڕاخی دە کە الیەنە چەنڕ  ڕووداوێڕکە سێکوالریزاسڕیۆن کە بڕێ بەرچڕاو لە ئەوەشڕمان دەبڕێ بەاڵم.  دادەنڕرێد شڕە یە  بە( سێکوالریزاسڕیۆن) و( دەوڵەۆ و دیڕد) ییای چەمکە

 دو مانڕایە بەو دا سێکوالریزاسیۆن ماوەی دە ودەوڵەۆ دید ییاکردنەوەی.  دەگەیێنێ ڕووداوەیە ئەو سیاسی مانای رەنیا ودەوڵەۆ دید ییایی پێچەوانە بە ، ڕوودەدا کۆمەڵوادا
 مانایە بەو ئەوەش.  دەر دێنە دید ناڕاستەوخۆی یان ڕاستەوخۆ دەستەاڵری ژێر لە ، دەولەر ا دەستەاڵری ژێر دە یۆرایوۆر ڕادەی بە کە_  سیاسی رایبەرییەکانی پێکهارە کە

 دینی پێکهارەکانی ڕوانوەی کە دو وارایە بەو بەڵکوو ، نەدوێد سیاسی ا و یەماوەری گشتی وباری کار لەمەر نارواند ئی ی دینی پێکهارەکانی سێکوالریزاسیۆن دوای کە نییە
 ڕاسە لە دەلوو کە یێوایەی ئەو را دەبێ دەوڵەۆ دا دەکردەوە.  دابنرێد کۆمەڵوا بەڕیوەبەردنی قانوونی ڕوانوەگەلە ئەو پێی بە یان و ، داسەپێن رێد کۆمەلوادا سەر بە نابێ

 ئاشڕتەوایی و هێڕوەر شێوەیەکی بە دەروانێ سێکوالریزاسیۆن چی ئەگەر. ویستەکانیان بەڕێوەبەر نە و بێ یان ڕێور نە ، بێ الیەن بێ کۆمەڵوا نێو دینی یۆراویۆری باوەڕەکانی
 نەداوەرە بەربەرەکانی بێ دەستەاڵرەیان ئەو ، ماددی دەستەاڵری خاوەن دینی ڕێبەرانی کە نیشانی اوە مێ وو.  داخەوە بە نەبووە ئاوا یاران زۆر بەاڵم ، بچێ بەرەوپێ  یانە
 روونڕ رر بەربەرەکڕانییە ئەو ، بڕووە کۆمەڵوڕا پارێزەکڕانی بە سیاسی هێزە دەگەڵ نیزیکیان زۆر پەیوەن ی ڕێبەرانە ئەو کە کارێکی رایبەۆ بە.  سێکوالر سیاسەروانانی دەسە

 ئەمریکڕا لە ، بڕوونەوە ییڕا لەیە  خوێناوی شۆڕشێکی دوای دەوڵەۆ و کلیسا ەەڕانسە ،لە بووە سیاسی شۆڕشی ئاوێتەی یاران زۆر ،سێکوالریزاسیۆن دەئاکام ا.  بووە ودژواررر
 و ، نەبووە الیەنانە بێ هەمیشە سێکوالریزم مەبەستەکانی کە دیارە.  گونجا نوو دەوڵەرێکی دامەزران نی و شۆڕشێە دوای رەنیا بەاڵم ، بوو یانەرر ئاشتەوایی یە ییایی ئەو

 لە الیەنوڕری کە کەسڕەی ئەو.  بڕووبێ یڕ  سێکوالریزاسڕیۆن ڕەورڕی هانڕ ەری و داشڕ ار سڕێکوالریزم وەیڕکە سڕەرەڕای ، بڕێ دیڕد بە دژ سڕێکوالریزم کە نەبڕووە پێویسڕە قەرڕی 
 دیڕاریکراوی وبڕاری کڕار بواری دە النیکەم ، کەسێە ئەورۆ کە لەوانەشە بەاڵم ، دەزانێ پێویسە بە دید چاالکی مەی انی لە بەرینتر بەر مەودایەکی النیکەم ، دەکا سێکوالریزم
 باسڕێکی زیڕارر سڕێکوالریزم کە ئەوەیە سێکوالریزاسڕیۆن و سڕێکوالریزم نێڕوان یێڕوازی ، وابڕوو کە.  هەبڕێ چاالکییەکڕانی بڕۆ سڕێکوالر گۆڕەپڕانێکی بە بڕاوەڕی یش ا کۆمەاڵیەری
 روون  پێویست ا دەرەەری لە کە حەولێە_  یە ەەلسەەەیە لەو کەلکوەرگررد و دابینکردن حەولی سێکوالریزاسیۆن ،بەاڵم کۆمەڵوا بەڕێوەبەرایەری چۆنیەری مەڕ لە ەەلسەەییە

 کۆمەلوڕادا گشتی بوارەکانی مەڕهەموو لە ئاشکرا بە خۆیان وە  هەر پێکهارانە ئەو.  ناکرێد کپ یەکان دینی ارەپێکه دەنوی سێکوالردا کۆمەڵوای لە.  هەڵ ەگرو ی  وری ی
.  خسووسڕی رەواو شڕتێکی دەکڕۆێتە ڕێبەرانیڕان دەسڕتەاڵر اری و سازناکرو بۆ بەرهەڵستێکیان هی  و ناستێن ڕیتەوە لێ ئیمکانارێکیان هی  بەاڵم و ، خۆیاند بۆچوونی خاوەنی

 دەوڵەرەوە الیەم لە وەیکە بێ ، دا ژیانە شێوە ئەو دەهەڵب اردنی ئازاد و سەربەخۆیە بکا دابید خۆی خسووسی ژیانی مەزهەبی رەواوی ونەریتی داب بە بیهەوو کە کەس هەر
 . لێبکرو بەرگری یان هانب رو
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 دین دە کۆمەڵگای سێکوالر دا
 

 کۆمەلوایەکی دە دەی ، کۆمەڵوادا گشتی و مەدەنی وباری کار دە ڕووحانییەکانە رێوەگالنی دژی سێکوالریزم کە گوورمان ؟ چبێ دەروانێ دا کۆمەڵوا لە دید نەخشی و ڕێی و یێی
 بە دیڕد بڕوونی خەریڕە ئەرو ؟ وەالبنڕرو کۆمەلوڕادا گۆڕەپڕانی لە و بکڕرو الواز سڕەرەخۆیی لە وبە وردە وردە دیڕد کە  قەرارە بڕۆ ؟ دەمێنێڕتەوە دیڕد بۆ نەخشێە چ سێکوالردا
 رەنوڕ ەی بڕۆرە بۆیان سێکوالریزاسیۆنەکان و سێکوالریزم دژە کە پرسیارگەلێکد هەموو ؟،ئەوانە دەبێتەوە کەم ەەرهەنوی وباوی شان لە ناگرینگ و سەیر ونەریتی داب هێن ێە
 یڕڕان دەبیسڕڕید یڕڕاران زۆر.  هەیە رڕڕایبەری گرینوڕڕایەرێکی لێڕڕرەدا شڕڕتێە لەبەرچڕڕاوگررنی.  بڕڕکەوو دەور لە شڕڕێوەیە بەو کە لەوەیە گرینوتڕڕر دیڕڕد کە دەڵڕڕێد ئەوان.  ەکڕڕری

 ئەو سڕەر لە سڕێکوالرەکان کە پێیڕانوایە.  بسڕپێرن وبەررەسڕە سڕنووردار خسووسی ژیانێکی بە ئەوی و نێد وەدەر گشتی ژیانی لە دید دەیانهەوو سێکوالرەکان کە دەیگوێنینەوە
 ئەو ، بڕد وبۆچوونێڕە بیڕر ئەورڕۆ خڕاوەنی سڕێکوالرەکان لە هێنڕ ێە کە لەوانەیە چڕی ئەگەر.  بڕ وو دید لە نابێ کەس گشتی ا وکۆبوونەوەی کۆڕ لە و ولەوو لێر کە باوەڕن

 خسووسڕی وارڕای بە دیڕد بڕوونی خسووسڕی سڕێکوالرەکان بڕاوەڕی بە.  هەیە لێک انەوەیان یە  زیارر ویەماوەری خسووسی بواری یێوازی کە ئەوەی سەر دەگەڕیتەوە بەرداشتەش
 لە وارڕڕای بە ،ئەوەی سڕڕێکوالرەکان یڕڕ  بڕڕوون یەمڕڕاوەری مەڕ لە.  بکڕڕۆڵێتەوە لێڕڕی یڕڕان رێهەڵ ڕڕورێنێ خڕڕۆی نڕڕابێ کەس ،کە نیڕڕیە وئەو ئەم بڕڕانکی حیسڕڕابی چڕڕۆنیەری بڕڕوونی

 وڕای بیر لە دید پاوانکردنی و شاردنەوە مانای بە کۆمەڵوا گشتی ژیانی لە دید هەاڵواردەیی وابوو ،کە دەزاند.  شتەکان کردنی یەماوەری و پاراستد مەبەستی بە ژێرچاوەدێری
 خسووسڕی ئەمرێکڕی دەبڕتە بەڵکڕوو ، نیڕیە ئەو سڕۆینەوەی وارڕای بە ، دیڕد کردنی خسووسی وابێ کە.  دەبێ دید لە دەوڵەۆ پشتیوانی نەبوونی مانای بە بەڵکوو.  نییە گشتی

 پێویسڕتی شڕێوەیە  هی  بە سێکوالریزم ەەلسەەەی یان سێکوالریزاسیۆن ڕەوری کە دەبینید وایە کە یا.  ئازادن و سەربەخۆ هەڵنەب اردنیان یان هەڵب اردن لە کە ئینسانەکان
 بڕۆ خێڕری دیڕد کە بڕاوەڕەن ئەو سڕەر لە کەللەڕەقانە هێن ێە.  هەیە یۆراویۆریان ،بۆچوونی کۆمەڵوادا دە دید گونجاوی نەخشی مەڕ لە سێکوالرەکان.  ناکا دید وەالنانی بە

 باوەڕمەن ان ئەخالقی و کۆمەاڵیەری ژیانی دە دید نەخشی پاراستنی لە کە هەن زۆری  بەاڵم.  وەالبنرو یەکجاری بە سەرەخۆ لە دەبێ کە باوەڕەن ئەو سەر لە و نییە کۆمەڵوا
 ئێ  و هەژاری کەمکردنەوەی مەبەستی بە پێکهارانە ئەو کۆمەاڵیەری چاالکی و دینی خێرخوازانەی وباری کار پێکهارەکانی لە هەن سێکوالر هێن ێە رەنانەۆ.  دەکەن داکۆکی

 بگەرێڕتە ڕاسڕتەوخۆ رڕاوانەکەی هەمڕوو نڕابێ)  ڕووبڕ ا ڕەنوبڕێ کە چارەنووسڕێکە_  دەبڕێ الواز سڕێکوالردا کۆمەڵوایەکی لە دید ئەگەر.  دەکەن داکۆکی بەشمەینەران ئازاری و
( مەزهەبڕی)ناسڕێکوالر کۆمەڵوڕای یە  لە. دیڕد ڕاسڕە یەمڕاوەرلە مەیلی کەم بوونە کە بویرێد بەرچاو هۆلە وە  دەبێ رەنیا دووە ئەو.  سێکوالریزاسیۆن و سێکوالریزم ئەستۆی
 دەستەاڵر ارانی چاوەدێری ڕووبەڕووی یان بکەن کە یێوایە  دەهەر ڕوو خەڵکێە ئەورۆ.  هەیە ئەویان وەالنانی یان دید بەرچاونەگررنی لە بۆ کەمتریان هەلومەریی یەماوەر

 کە نڕاکرو رڕۆبزی بە هڕیچکەس سڕێکوالردا کۆمەڵوڕایەکی دە.  دایە ئەوان ژێرچڕاوەدێری ،لە ژیانیڕان سەراسڕەری کە بڕد دینڕی ڕێبەرانڕی گڕوێۆایەڵی دەبڕێ یڕان ، دەبنەوە دینی
 هڕۆی بە دینڕی رەشڕکیالری ، هەڵنەب اردبڕێ دینیڕان خۆیان خەڵە لە زۆر راقمێکی ئەگەر.  نەکا داکۆکی دید لە دڵ بە خۆی مادام ، بکرو دید بایگەکانی یان دید دەستەمۆی

 دژایەرڕڕی بڕد، ناقایڕڕل هەلڕومەریەکە لە ئەگەر کارڕانەدا دەو کە بڕڕ رو دینڕی ڕێبەرانڕڕی بە حە  دەبڕێ هەڵڕبەۆ.  دەبڕڕتەوە کەم داهڕاری ئەنڕڕ امانی و الیەنڕوەران لەکەمیڕ انی
 شانی سەر داوێنە رەنو ەیە  ئەورۆ بەرپرسیارەری ئەوان کە ئەوەیە هەووەڵ هەڵەی. گررووە وەخۆی گەورە هەڵەی دوو سێکوالریزاسیۆن و سێکوالرەکان دەگەڵ دید سەرۆکەکانی
 ئەرو کە بکەن پرسیار و بەشە ئەو ب ەنە سرن  دەبێ ، وەالنید دید کە خەڵە بە داوە ئیزنتان بۆچی کە سیکوالرەکان سەر بکەنە هێرش وەیکە ییاری لە ئەوان ، سێکوالرەکان

 ،نڕارواند دیڕد نڕوێنەرانی کە ڕاسڕتییەیە ئەو نیشڕان ەری بنەڕەرەوە لە سێکوالریزم سەر بۆ هێرش وە  حەولێە هەر ، ئەوەیکە دووهەم هەڵەی ؟ وەرگەڕاون دید لە خەڵە بۆ
 درووسە بەرەواوی دەروانێ ئەوبابەرە.  چاولێبکرو خەڵکە الیەن لە خسووسی و راکەکەسی شتێکی وە  دید هەڵب اردنی و دیاریکردن ،ئەگەر بێ خەڵکیان یەماوەری پشتیوانی

 نەگررڕووە چڕاو بەر لە شڕتەیان ئەو سڕێکوالریزم بە دژ دینڕی ڕێڕبەرانەی ئەو هێشڕتاش چڕی ئەگەر_  کارەسڕاۆ دەبێتە دید دەستەاڵر ارانی بۆ ڕەورە ئەو قەبووڵکردنی ،کە بێ
 ڕێڕزە ئەو خڕاوەن دادەسڕەپێ خەڵک ا سەر بە بەنادڵی و زەنگ و وزەبر رۆبزی بە کە دینەی ئەو کە دەپارێزن خۆ نوکتەیە ئەو رێوەیشتنی کەلە ، بەڵوەگەلێە پێی بە ئەوان.

 دە خۆی دید کە سەلمان وویانە ئەوان ، دید پاراستنی بۆ ڕێوایەکە رەنیا زەنگ و زەبر و رۆبز کە باوەڕە ئەو سەر هاربنە ڕاستی بە دید ڕێبەرانی ئەگەر.  بیبێ دەبێ کە نییە
 بە خۆمان کە ناکا پێویسە یەماوەر گشتی بەختەوەری بۆ دەڵێید و دەکەنەوە سەر لە یەختی سێکوالرەکان کە بۆچوونە ئەو و_ .نییەری دەدوێد کەلێی رەق ووسەی ئەو خۆی ا

 .هەاڵوەسید دید
 

 ڕخنەگرانی سێکوالریزم
 
 و سێکوالریزم هەر نە کە کەسانێە هەن ئەوڕۆش رانانەۆ.  نییە دڵ بە سێکوالریزمیان گشتی بە هەموو کە ناکا گورد بە پێویسە( ؟ نییە هەمووان خۆشەویستی بۆ سیکوالریزم)

 لە ،نکڕڕۆڵی ئەوان بڕڕاوەڕی بە.  کۆمەڵوڕڕایە نەخوشڕڕینییەکانی هەمڕڕوو سڕڕەرچاوەی سڕڕێکوالریزم کە دینڕڕنەوە بەڵڕڕوەش بوڕڕرە ، نڕڕابیند دا گشڕڕتی بەرژەوەنڕڕ ی دە سێکوالریزاسڕڕیۆنی
 ، لێڕ ەکەوێتەوە باشڕتری کۆمەڵوڕایەکی نەزمڕی دەئاکامڕ ا و ئەخالقتڕر، بە ، سەقامویررر ،کۆمەڵوایەکی ەەرهەنگ و سیاسەۆ بۆ دینی بنەمایەکی پەسەن کردنی و سێکوالریزم

 ئەو ژیانی سەر لە سێکوالریزم یەختکردنەوەی لە ڕەخنە ەەلسەەە یە  وە  سێکوالریزم لە ڕەخنەکان باوررید لە یەکێە ؟ دەکەن ڕاسە سێکوالریزم لە ڕەخنەگران ئەرو بەاڵم
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 سەر لە شە هەموو لە گرینوتر و زیارر دەبێ ئێمە باوەڕی و کردەوە و کار ، سێکوالریزم بنەمای پێی بە.  مرۆڤ ڕووحی بەختەوەری یا مردن دوای ژیانی ییاری لە یە دونیایییە
 بەاڵم ، ناکەن مردن دوای لەژیانی نکۆڵی سەر لە یەخە هی  سێکوالرەکان.  بێ دیکە ئینسانەکانی و خۆمان ژیانی بۆ   کارانەش ئەو و بێ حازر حاڵی و ئێستا ڕەوری بنەڕەری

 دەڵڕێد و هەڵواسیوە دید بە خۆیان کە کەسانێە ب رێتە هەڵکەوروو و باش هەلومەریێکی هەموو ئەوەیکە هۆی ببتە نابێ مردن دوای ژیانی ئەگەری بوونی دەڵێد و باوەڕمەن ن
 دا نێوان دە ببێ قەرارە مردن دوای کە بەختەوەرییە بەو گەییشتد ڕێواگەلی و شتە ئەو مەر لە پێکهارنێە هی  بەروەیکە لە ، دەبینەوە زین وو مردن دوای کە داماننا ئەوە کە

 دیڕد کە ئەوانەی بنەڕەرەوە لە ئەرو کە ، بێید پێە شتە ئەو سەر لە ناروانید ئێمە وەی لەبەر.  دابنێد نیزیکتر یان باشتر بە دیکە ڕێوایەکی بە ڕێوایە  هی  ،نابێ نییە
 و مێتاەیزیکی وباری کار بە خەریکبوون وابێ ،کە دونیایە ئەو سەر لە ژیانێکە شێوە چ بە پێویستی مردن دوای بەختەوەرانەی ژیانێکی هەن وئەگەر ، نا یان هەن دەکا باسیان

 دینەکان.  یە دونیایە دینەکانی  زۆربەی ڕاهێنانەکانی دژی رەواو ڕوانینە ئەو هەڵبەۆ.  بێ ئێمە قاقاڵنەی باوەڕگەلێکی و مەبەسە و هەڵسوکەوۆ ناروانی سروشە سەرووی لە
 شیرەی یان ئێمە کردەوەی ، ڕووح ئاکامی دید بنەڕەری دڵکورکەی.  سێکوالرەکان هی دەگەڵ زۆریێوازە داخوازییەکانیان ،بەاڵم هەن مرۆڤایەری ژیانی باشترکردنی داخوازی ی 

 باوەڕی پێی بە وەیکە لەبەر دەزاند یشی نەگونجاوی بە رەنانەۆ و نارەواوە پێ یان مادی و دونیایی ئامانجی وابوو کە.  یە ئێمەوە مادی دونیای ژورووی لە کە دیکەیە شتێکی
 دادەنرو شەخسی ەەلسەەەی وە  سێکوالریزم لە ڕەخنەیە ،ئەو هەڵە یان بکەن ڕاسە سێکوالریزم لە ڕەخنەگران چ.  ژیان بۆ نییە درووسە ئامانجێکی دونیایی وباری ،کار دینی

.  ئینسڕاەانەیە بڕێ ڕەخنەیە ئەو ، دابنرو کۆمەاڵیەری و سیاسی ڕووداوی وە  ی  وسێکوالریزاسیۆن ، بەرچاوبویرو لە سیاسی ەەلسەەەیەکی وە  سێکوالریزم کارێکی بەاڵم ،
 پاسڕاوێکی نڕابێتە خەڵڕە یەمڕاوەری هەمڕوو سڕەر بە ڕاهێنانە ئەو کۆمەاڵیەری یان سیاسی دەستەاڵری ، درووستە ڕێوایەکی دینی ڕاهێنانی کە دایبنێد ئێمە ئەگەر لەبەروەیکە

 نە هەڵب ێڕرن ئەوە دەبڕێ خۆیڕان بەاڵم ، بڕێ درووسە رەسمیمە ئەو لەوانەشە رەنانەۆ ، نەبد سێکوالر خۆیان ا شەخسی لەژیانی کە بورن رەسمیس خەڵە لەوانەشە.  گونجاو
 ژیڕانی لە سروشڕە لەسڕەرووی بڕایگەگەلی یڕان بڕوونەوەر دەسڕتتێوەردانی لە نکڕۆڵی ، شەخسڕی ەەلسڕەەەیەکی وە  سڕێکوالریزم.  بوڕرن بڕۆ رەسڕمیمیان دیکە کەسانێکی ئەوەیکە

. دەکا دا کۆمەاڵیەری وباری کار دە سروشە سەرووی لە یگەگەلی با یان بوونەوەر دەستتیوەردانی لە نکۆڵی رەنیا سیاسی ەەلسەەەیەکی وە  سێکوالریزم بەاڵم ، دەکا راکەکان ا
 گڕڕورەی بە.  پێکبێنڕڕێ ئەخڕڕال  بڕڕۆ قڕڕایس بنەمڕڕای نڕڕاروانێ سڕڕێکوالریزم کە ئەوەیە ، پێشڕڕوودا ڕەخڕڕنەی دەگەڵ نیزیڕڕە زۆر دەپەیوەنڕڕ ی ،کە سڕڕێکوالریزم لە دیڕڕکە ڕەخنەیەکڕڕی

 یان مارریالیستی ەەلسەەەکانی و هەیە مورڵە  و ئەبەدی ،(  مێتاەیزیکی) سروشە لەسەرووی بایگوەلی وەرگررنی بە پێویستی ئەخال  ، پێکردووە ئاماژەیان کە ڕەخنەگرانێە
 بیکەن کە نییە پێ قسەیەکیان بوارەش ا دەو ، بکەن بنەمایانە یۆرە دەو پشە کۆمەالیەری و سیاسی نیزامەکانی کە کارێکی. دابۆێ ن بنەمایانە ئەو نارواند یانە دونیایی ئەو
 ئەوەیە ئیڕرادە ئەو سەرەکی ئاستەنوی.  لێ ەکەوێتەوە ەەورانی یە بەرەیی سەرەو بێ ئەو ، دەبێتەوە گەن ەڵی و ولێکە رێکە رووشی ئەخال  نەبوونی دە کۆمەاڵیەری ونیزامی_
 و ، بڕد پێویسڕە ئەخڕال  پاراسڕتنی بڕۆ بایگڕانە ئەو ئەگەر ، هەبڕد سروشڕە لەسڕەرووی بایگەکانی ئەگەر ، دڵێید کە ،وە  بسەلمێن رێد ناروانرو کە هەن زۆر بۆچوونی کە

 ، پرسڕیارن یێڕی هەر درووستبوونیشڕیان کە دیڕکە ئەگەرەکڕانی و بۆچڕوون و ەەڕزیڕیە لە زۆریە  و_  بکڕا دابڕید ئەخال  بۆ بنەمایە  نەروانێ مارریالیستی ەەلسەەەی ئەگەر
 کە بڵێڕید رڕا کە هەیە هێزمڕان بە بەڵوەگەلێکڕی و ، بڕد هەڵە دەکڕرو سڕانایی بە زۆر بۆچوونانە و ەەڕزییە لەو یە  هەر ، مگابد ، بێ یێ بە دەروانێ ئیرادە ئەو ئەوکاۆ
 ەەڕزییانە ئەو زۆربەی کە یێوایە ئەو ،ورا هەڵەیە بۆچوونانە لەو یەکێە کە ب ەید نیشانی بەسە ئەوەن ە هەر ڕەرکردنەوەیان بۆ ، هەڵەن ڕاستی بە بۆچوونانە ئەو زۆربەی

 بە سڕەریەم بۆچوونڕانە ئەو هەمڕوو کە بکەیڕد قەبووڵیشڕی رەنڕانەۆ ئەگەر ئەوەیڕکە ئیڕرادە ئەو دیکەی موشکیلێکی.  دوڕدۆنوییە یێی دەخۆی ا ئێرادەکە دوڕدۆنوید،خودی یێی
 سروشتد سەرووی کەلە بایگەکانی بوونی ناروانید ئێمە ، هاسانتر وارایەکی ؟بە درووستد شتەکە خاسی مانای بە کە بکەید قەبووڵی دەروانید ،چۆن بد خۆیان یێی لە گشتی

 وە  و بکەیڕد قەبڕووڵ دەبڕێ دینڕی باوەڕمەنڕ ی نیزامڕی کڕام بەاڵم.  بکەیڕد قەبڕووڵ خاس ئەخالقی ونیزامی ، خاس بایگەگەلی بوونی دەبێ بەڵکوو بکەید، قەبوول گشتی بە
 نەرڕوانرو پرسڕیارە ئەو واڵمڕی ئەگەر  ؟ دیکەن دینێکی بە باوەڕ خاوەن کە کەسانەی ئەو سەر لە بکا دەستەاڵر اری را لێوەربورید کەلکی سیاسی و کۆمەاڵیەری نیزامی بنەمای

 و ،گونجڕاورر بڕێالیەنە یۆراویڕۆر دینەکڕانی رایبەرمەنڕ ی داخڕوازی ڕاسڕە لە بەروەیڕکە لە سڕێکوالریزم قەبڕووڵکردنی گەرا پلڕوڕاڵ و ئڕازاد کۆمەڵوڕایەکی بۆ ئەوکاۆ ب رێتەوە
 دێنە کە دیکەش الوازی ،ئیرادی دەئاکام ا.  داناسەپێنێ خەڵکیشی ا سەر بە و دانانێ سەرووی ،لە ناکا داکۆکی دینی نیزامێکی یۆرە لەهی  سێکوالریزم وەیکە لەبەر. شیاوررە

 دێڕتە پڕاریز بە مەسڕیحییەکانی الیەن لە ئیڕرادە ئەو گشڕتی بە.  دەبڕد نڕامۆ خڕۆی ەەرهەنوڕی و دینی ڕیشەکانی لە خەڵە کە هۆ دەبتە سێکوالریزاسیۆن ڕەوری ئەوەیەکە گۆڕو
 دەبڕتە سڕێکوالردا کۆمەڵوڕای دە دیڕد دەستەاڵری ەەورانی ئەوان بۆچوونی بە. گررووە سێکوالریزم لە ئیرادەیان ئەو هەر ی  پاریز بە یەهوودییەکانی و موسڵمانان ،بەاڵم گۆڕو
 کە درووسڕتە ، بنەمڕان بڕێ ،بەاڵم سرنجۆاکێشڕد پاسڕاوە ئەو.  دەبڕێ ەەرهەنوییڕانە میرارێکڕی کە دینیڕان ئومڕوڕاری بە پێۆاگەییشڕتنیان دەرەەرڕی کەمتڕر خەڵڕە ئەوەیڕکە هۆی

 پاسڕاوی یە  نڕاروانێ ،بەاڵم داخە یێڕی ڕاهێنانڕانەوە ڕوانڕوەی لە چۆنیەرییە ئەو.  دەزاند مەسیحییەۆ لە نۆزدە سەدەی ئەمریکاییەکانی لە کەمتر زۆر ئەوڕۆ ئەمرکایییەکان
 نەخشڕی شڕە بڕێ کە ەەرهەنووەلێڕە_ دەزاند دووە ئەو ڕابردووی سەر لە کەمتر ی  ڕۆم ەەرهەنوی و سیاسەۆ و باستان یونانی مێ ووی لە خەڵە.  بێ کۆمەاڵیەری یا سیاسی

 سیاسی نەزمی ناو بێنینە ڕۆمی یان یونانی دینی بایگەکانی دەبێ کە نییە مانایە بەو بەاڵم ، داخە یێی کە نەزانییەکە ئەوە.  هەبووە دا ڕۆژاوا ەەرهەنوی ڕسکانی دە گرینویان
 بە سڕڕەرۆکە هەڵڕڕبەۆ.  زیڕڕارر نە ، داخە یێڕڕی ڕادەیە بەو یڕڕ  ئەو نەریتەکڕڕانی و مەسڕڕیحییەۆ مێڕڕ ووی لە خەڵڕڕە زانیڕڕاری نەبڕڕوونی.  خۆمڕڕان ەەرهەنوڕڕی پێکهارەکڕڕانی یڕڕان

  لەکیس دەستەاڵرە ئەو وەرگررنەوەی و وەدەستهێنان ،ئیمکانی دەبتەوە کورۆ ەەرهەنگ و دەوڵەۆ لە دەستیان دید ئەربابەکانی کارێە.  نید واڵمە ئەو دەگەڵ دینی پاریزەکانی
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 ئەگەر.  نایە دەسە لە ئەورۆکارێکیان دەوبوارەدا دا سێکوالر کۆمەلوای دە بەاڵم_  ناگونجێد هەلومەریە ئەو دەگەڵ ئەوان دیارە یا. دەبێ دژواررر و کەمتر دو هەر چووانەیان

 لە ، وەردەگڕرن یڕارمەری ەەرهەنڕگ یڕان دەوڵەۆ لە دینڕی ڕێبەرانڕی کە کارێڕە. خوازیڕاران الی لە باوەڕەکانیڕانە خۆشەویستی بە سەبارەۆ رەنیا بێ، خوازیاری باوەڕەکانیان
 وە  سڕێکوالریزم نڕابێ خەڵڕە کە نییە، دەوئی یعایەدا هەڵەیە  هی  بەڕوونی.  نییە خوازیاران سرنجی ڕاکێشانی روانایی رەنیایی بە باوەڕیان کە سەلمان وویانە بنەڕەرەوە

 خوازیڕاری ەەلسڕەەانە ئەو رەنیڕا بەاڵم ، دیموکۆاسڕی بڕۆ دەسڕتکەورێکە دژبەیە  و یۆراویڕۆر ڕوانوەگەلڕی بڕوونی باوەڕانڕ ا بازاڕی دە_  لێبکەن چاوی شەخسی ەەلسەەەیەکی
 بەدوای ،کە بڕد خۆیڕان الی بڕۆ شارۆمەن ان سرنجی ڕاکێشانی مەبەستی بە یۆراویۆرەکان دینە دیالۆگی بۆ یەماوەری گشتی گوڕەپانێکی وە  سێکوالریزم پێکهارەکانی وەالنانی
 . داسەپان ن خۆ بۆ پلوڕاڵیییەوەن وبازارە دووکان ئەو داخستنی و کۆمەلوا سەر بە زاڵبوون

 
 سێکوالریزم

 
 یەماوەری ڕوونبونەوەی دەچاخی ڕیشەی گشتی بە بۆچوونە ئەو. دو دا کۆمەڵوا گشتی باری کارو رەواوی دە دید خۆرێوەگالنی بۆ بەرهەڵستکاری مانای بە گشتی بە سێکوالریزم

 مەبەسە. دامەزراون سێکوالریزم بنەمای سەر لە ەەڕانسە لە الئیسیتە و ، ئەمریکا لە حکومەۆ لە کلیسا ییایی ، سیاسەۆ لە دید ییایی وە  چەمکەکانی. هەیە دا ئوروپا لە
 دووربڕوونەوە و(  نڕوێ ەنکردنەوە)  مڕۆدێۆنیتە بەرەو یوواڵنەوەیەکە سیکوالریزم کە باسکراوە ئوروپا لە الئیسیتەدا دە.  بەریند بەر زۆر سێکوالریزم سەلمان نی بۆ بەڵوەکان و

 بەستێنی دە پێچەوانە بە ،بەاڵم بووە دەحکومەر ا دید رێوەگالنی لە بەرهەڵستکاری خەریکی زیارر ئەمریکا لە سێکوالریزم کە دەهێننەوە بەڵوە هێن ێە.  دینی بایگەکانی لە
 لە یڕار هەووەڵید بۆ سێکوالریزم وشەی. لێکراوە پشتیوانی یۆراویۆر هۆگەلی بە سێکوالریزم یۆراویۆری ڕامیاری یوواڵنەوەی واڵران زۆر لە -بووە کەمکار دا کۆمەاڵیەری کاری
 لەسڕەر سڕێکوالریزم کە ئڕازادی گشڕتی مانڕای بەاڵم ، بووە نوو چەمکە ئەو کە لەسەروەشۆا.  دەکارکراوە زایینی ا 1846 ساڵی دە ئوو  هالی یۆرج. بریتانیای نووسەری الیەن
 ڕێۆەوانی و ئەو.  ببین ڕیتەوە دا(  ئۆرۆس) ی(  گەشەیە ئەو)  بەرهەمی دە دەروانرو سێکوالر سەرەرایی بیرۆکەکانی.  هەبووە هەر مێ وو درێ ایی بە ، دامەزراوە بنەمایە ئەو

 دینی باوەڕی و بیر لە ڕەخنە کە دابێ حەولی وەیکە ،بێ بد یوو لێە وکۆمەڵوا دید کە بیرۆکەی ئوو  هالی. بوو ەەلسەەە لە دید ییایی بە باوەڕیان(  ئۆرئۆئیسس) مەکتەبی
 رەنیڕا سڕێکوالریزم و دەبڕێ سڕەربەخۆ بەڵکڕوو ، کڕایەوە نڕایەرە مەسڕیحییەۆ دژە ڕەورێکڕی وە  سڕێکوالریزم کە بڕوو بڕاوەڕە ئەو سڕەر لە ئڕوو  هڕالی.  گۆڕو هێناوێتە بورو،

 ئەو رڕا. بکڕرێنەوە رڕاقی ژیانەشڕ ا دەو هەر دەرڕواند و بەرچڕاودەکەون ژیڕانەدا دەو ڕوون شڕێوەیەکی بە سێکوالر زانیارییەکانی.سێکوالرە ڕوون راقەڕێوای کە ئەوە دەپ ێتەسەر
 سەر لە سێکوالریزم ەەلسەەەی.  بێ یێواز دەروانێ دەکارکردنی گوێنی پێی بە هەر یشی ڕوونی مانای ، لێوەردەگیرو کەلکی یۆراویۆردا بواری دە سێکوالریزم چەمکی کە یێوایە

 یڕان خڕودا وە  واراکڕانی لە وەرگڕررد کەلڕە بڕێ و مەنتیڕق و بەڵڕوە لە وەرگڕررد کەلڕە بە دونیڕاش و مڕاقووڵە بایگەکان بەرچاوگررنی لە بە ژیان کە دانراوە بناخەیە ئەو
 گەلی بڕاوەڕ ریڕوەگالنی ئاسڕەواری نەبڕوونی ، سڕێکوالریزم مانڕای حکومەرڕ ا دە. بکرو شرۆڤە دەکرو باشتر ،(  مێتاەیزیکی)سروشە لەسەرووی رری هێزێکی هەر یان و خوداکان

 کۆمەڵناسڕانەوە، ڕوانڕوەی لە. یە دیڕکە ورڕاقمێکی دەسڕتە هەر داهڕارووی زەیڕد بە بایگەکڕانی هەمڕوو پڕێ  لە مڕرۆڤ مڕاەی پێشڕەوەبوونی لە و حکومەرڕ ا وبڕاری کڕار دە دینی
 دووبەرکی وەدیهێنانی هۆی ببنە کەمتر ئەوبایگانە، ویان بکا هەڵوێستەکانی ئاوێتەی کەمتر مەزهەبی بایگەکانی ،کۆمەڵوا رێی ا کە دەگوررو هەلومەریێە هەر بە سێکوالریزم

 ڕۆ ئەو.  یە(  ڕووحانی)  یان(  دینی)  پێچەوانەی بە و(  دونیایانە)  ،( دونیایی) ،( ئەوڕۆیی)  مانای بە دا الرینی زمانی دە سێکوالریزم وشەی.بەگ یەک اچوون یان وئاژاوە
 بنیڕاۆ دینڕی دەمڕارگرژی و دوگماریسڕس بە پەیوەنڕ ێە هڕی  بێ ئەخالقی کە ، ەەلسەەەیەکە هەر لە مەبەسە ، دەدوێد(  دوکتورەید) هێنان ڕا یە  وە  سێکوالریزم لە کارێە
 مڕۆرکێکی ییاری لە و هەیە سیاسی ناوەڕۆکی زیارر واڵران زۆر لە چی ئەگەر سێکوالریزم.  دەبێ مرۆڤایەریەوە ەەنوەلی و زانستوەل وگەشەپێ انی پێشوەخستد بەدوای و دەنێ

.  لێک ەدرێتەوە دونیایی و ئەوڕۆیی بە چەمکە ئەو سەر لە نووسراوەکان زۆربەی دە بۆیەشە هەر هەیە ی( ناسانە زانسە) مانای بنەڕەرۆا لە بەاڵم لێوەردەگیرو کەلکی سیاسی
 هەڵوڕری ئەغڕڵەب و ، دەکڕارکراوە دا ئینولیسڕی زمڕانی دە نڕۆزدە سڕەدەی نێوەڕاسڕتی دە لەدەسڕتپێکەوە سڕێکوالریزم وشڕەی:  لێک ەدارەوە ئاوا سێکوالریزم مانای لووئیس بێۆنارد

 بێ ئەخالقێە چاوگررنی بەر لە بنەمای سەر لە دەبێ ئەو پێی بە کە کراوە هینانێە ڕا شێوە وە  باسی لێوەرگررنی کەلە یاری دەهەووەڵید.  بووە ئی ۆئۆلۆژیکی ناوەڕۆکێکی
 بەرینتڕر مانڕای بە یڕان سڕێکوالریزم پاشڕان.  وەالبنڕرو دەبڕێ مردن دوای ژیانی و مێتاەیزیکی هێزی لەبەرچاوگررنی و ، بێ یەوە مرۆڤایەری دونیایی ڕزگاری بە پەیوەن ی کە

 دەکڕار دەوڵەرڕی و دینڕی پێکهارەکڕانی(  ییڕایی)  وێڕۆای ئەغڕڵەب ئەوەیان ئەوڕۆ.  دینی نە  بێ سێکوالر دەبێ گشتی ڕاهێنانی رایبەۆ بە ، گشتی پێکهارەگەلی و دەکارکرد
.  نڕاکرو دەکڕار دا ئینولیسڕی دە هێشڕتا بەاڵم کەورڕووە دیکەش زمانەکانی دە ڕێی کە(  الئیسیتە) laicisme ەەرانسەییەکەی وشەی دەگەڵ بەرابەرە راڕادەیە  کە ، دەکرو

 دەوڵەرە و کلیسا ،ییایی سێکوالریزم بەکردەوەی ئاکامی.  سەلمان ووە یان دیموکۆاسی و سێکورالریزم دونیایە گرینوەکانی دەوڵەرە زۆربەی ،ئەوڕۆ دەوڵەر ا دەگەڵ دەپەیوەن ی
 کلیسا ییایی لە(  سێکوالریزاسیۆن) ییاری لە ئەغڵەب و ، دادەنێد چەمە یە  بە یوورە ئەو ئەغڵەب کە سێکوالریزاسیونە وەبیرهێنەری چەشنێە بە ئاکامە ئەو دەڕاستی ا_ 
  لێک انەوەی دەوڵەۆ و دید ییایی   حاڵێک ا دە ، ڕوودەدا دا کۆمەڵوا ناخی دە کە الیەنە چەن  ڕەورێکە سێکوالریزاسیۆن کە بورید لەبەرچاوی دەبێ بەاڵم.  دەدوێد دەوڵەۆ لە
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 چڕاوەدێری ژێڕر لە یۆراویڕۆر بەڕادەی کە_ سیاسڕی بە رڕایبەۆ پێکهارەکڕانی کە مانڕایەیە بەو ماوەی سێکوالریزاسیۆن ا دە دەوڵەۆ و دید ییایی.  ڕەورەیە ئەو سیاسی بواری
 کڕار مەڕ لە نڕارواند ئیڕ ی دینڕی پێکهارەکانی سێکوالریزاسیۆن دوای کە نییە مانایە بەو ئەوە.  دەبد ڕزگار دید ناڕاستەوخۆی یان ڕاستەوخۆ دەستەاڵری ژێر لە_  دەوڵەر ان

 نەکڕرێتە یڕان و ، وەسڕتۆبورن وبەڕێڕوەبەرایەری بڕد زاڵ کۆماڵوڕادا سڕەر بە نڕابێ دینڕی پێکهارەکڕانی وبۆچڕوونی بیڕر کە مانایەیە بەو بەڵکوو ، ب وێد سیاسی و گشتی وباری
 یێوازەکڕانی دیڕنە بڕاوەڕی و بیڕر ڕاسڕە لە دەلڕوو و دەکڕرو کە یێوڕایەی ئەو را دەبێ ،دەوڵەۆ کردەوە بە.  کۆمەڵوا بەڕێوەبەری بۆ گشتییەکان سیاسەرە داڕشتنی سەرچاوەی
 دێڕتە دا ئوروپڕا لە ڕوونڕاکبیری چڕاخی ریشڕکی ژێڕر لە ئەغڕڵەب سڕێکوالریزم.  وێستەکانیان الیەنوری و بەڕیوەبەر نە و بێ بەرهەڵسەرکاریان نە ،وارە بێ الیەن بێ کۆمەڵوا

 سڕێکوالریزم بنەمڕای سڕەر لە بەریڕد چەشڕنێکی بە ەەڕانسە لە الئیسیتە و ئەمریکا لە سیاسەۆ لە دید ییایی.  بووە   ڕۆژئاواوە کۆمەڵوای سەر بە سەرەکی ئاسەواری کە گۆڕو
 بایگەکڕانی بنەمڕای سەر لە ی  هین  نوێی دەوڵەری.  داکوراوە ڕیشەی زووەوە زۆر دەورانی لە هین  لە ی  ڕۆژهەاڵۆ لە دەوڵەۆ و دید ییایی بیرۆکەی هەڵبەۆ.  داڕێ راون

 لە مەزهەبڕی بەڵڕوەی ییڕاری لە گڕررد هەڵوێسڕە بڕۆ سیاسڕەروانان باشڕترە سێکوالریسڕتەکان بڕاوەڕی بە.  بڕووە سڕەرکەوروو بوارەدا دەو ی  وراڕادەیەکی سازکراوە سێکوالریزم
 مەڕ لە لێکڕۆڵینەوە ،( کوررڕاژ) منڕ اڵ بردنڕی لەبەر وە  ئاسڕتەنوەکانی چارەسڕەری مەبەسڕتی بە سیاسڕی هەڵوێستەکانی دە بۆیەشە هەر ، وەرگرن کەلە سیکوالر بەڵوەگەلی

 یێوڕایەی ئەو رڕا.  سڕەردەکا لە پێ اگری زۆر ئەمریکا لە Center for Inquiry  وە  سێکوالرەکانی ڕێکگراوە ، سێکس ئامۆژگاری و ڕاهێنان و ەێرکردن و ، چاوگە سلولی
 لە ئڕایس لە کلیسڕا یە  ناقووسڕی سڕەر لە دا 1905 سڕاڵی دە سیاسڕەۆ لە دیڕد ییڕایی قڕانوونی پەسڕەن کردنی دوای لە ەەرانسڕە کۆماری دروشمی  الئیسیتە، سەر دەگەڕێتەوە

 دە.  کڕرایەوە نوێ ەن دا 1989 ساڵێ دە ەەڕانسە شۆڕشی ساڵەی دوسەۆ ساڵوەگەڕی یێ نی دە نووسراوەیە ئەو و دەگمەند زۆر نووسراوەیە  ئەورۆ.  نووسراوە(  وار)  هەرێمی
 دە دیڕد رێڕوەنەگالنی مانڕای بە و هڕارووە سێکوالریزم هەمبەری وە ( laicismo)  یان(  laticia)  دا ئیتالیایی و ڕوومی زمانەکانی لە دی هێن ێکی و ەەڕانسەیی زمانی

 ئینولیسی زمانی دە وشەیە  هی  کە دەردەکەوو وا چی ئەگەر.  دینی پێکهارەکانی وباری دەکار دەوڵەۆ رێوەنەگالنی وارە پێچەوانەوە بە ویان سیاسەۆ و دەوڵەری وباری کار
 الئیسیتە و هەیە یێوازی سێکوالریزم و الئیسیتە نێوان لە.  بوەیێنێ سێکوالرە مانای وبە هارووە یەوەλαϊκός یۆنانی وشەی لە کە ی laicite ڕاستەقینەی مانای ناروانی دا

 بە سڕێکوالریزم دەحاڵێکڕ ا ، کڕراوە پێشڕنیار دینی یەکانی ئازادی بەرینکردنی مەبەستی بە بیرۆکەیە ئەو و یە یوو سیاسەۆ لە دید ئەو پێی بە کە یە سیاسی بیرۆکەی یە 
.  دەکرو دەکار الئیسیتە مانای بە سێکوالریتە و سێکوالریزم چەمکی وایە یاری سەروەشۆا لە ، پێشنیارکراوە یەماوەر ژیانی ڕۆژانەی ڕەوری لە دینی ئیمان سۆینەوەی مەبەستی
 دینی یەکانی چاالکی وابوو کە و دینە ڕزگاری مانای بە چەمکە ئەو کە ئەوباوەڕەن سەر لە الئیسیتە مەکتەبی الیەنورانی.  دەناسرو الئیە بە الئیسیتە بە باوەڕمەن ە کەسێکی

 هی  دا مەزهەبی بۆچوونەکانی ڕاسە لە دەوڵەۆ.  بێ قانوونەوە سەرووی لە نییە شتێە و بنوێنێ خۆ کۆمەڵوا دیکەی یەکانی چاالکی هەموو وە  دا قانوون چوارچێوەی دە دەبێ
 دەگەڵ هەڵسڕتکاری بەر و الئیسڕیتە رورکی شێوەی رایبەۆ بە ڕەخنەگران.  دەکا سەیر کۆمەڵوا دانیشتوانی باقی وە  هەر ی  مەزهەبی راکەکانی و ناگرو هەڵوێستێە چەشنە
 کەم ەکارەوە) دەکارەوە بەررەسە دینی یەکانی ئازادی کردەوە بە و مەزهەبە دژی یە ئی ۆئۆلۆژی ئەو کە دێننەوە بەڵوە وە  ەەڕانسەی لە(  حیجاب) ژنان سەرپێچی و چارشێو

 ژیڕانە قانوونێکی و شێوە سێکوالریزم:  دەڵێ هەیە سێکوالرەوە ئەخالقی بە پەیوەن ی یێیەکی را نووسیوێتی 1896 ساڵی ئوو  هالی داکە ئینولیسی سێکوالریزمی دەکتێبی( . 
 باوەڕ بۆ ویان نەبوون مەرمانە یێی بە یان نارەواو بە یان خوڕاەی و مەزهەبی باوەڕی کە کەسانەیە ئەو بۆ گشتی بە و نراوە بنیاۆ وشە وارای بە ئینسان بنەمای سەر لە کە
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