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 سگڤان هالو
  

 رەسەەنی  زێەدیلەسەەرنەیتوانیوەئەمڕۆهەتاوەكورابردوو  سەدەكانی  سیاسی  مێژووی  درێژاییبەجیهاندالەدەوڵەتبێ  نەتەوەیگەورەترینوەككورد
 دەوروبەرەكەیدەژیەە ناوچەیەكەەدالەنەتەوەوەككەەورد  دابمەزرێنێەە  سەەەربەخ   دەوڵەتێكەەیكوردسەەتاندا  خەە ی 
ناسەەەنامەوكەەەورد  دوژمنەەەایەتیهەرنەكسەدەشەەەەچەنەەەدینو  رەگەزپەرسەەەتی  سیاسەەەیی  ئەقلیەتەەەیلەپڕاوپەەەڕە 

خ یەان  قەڵەمەڕەویژێەرلەكوردستانوكوردتاوەكو  خست تەگەڕهەوڵێكیانهەمووبەڵكو  دەكەن   نەتەوەییەكەی
  . كوردستانوكورد  بەناوینەمێنێشتێكوبتوێننەوەدا

 
لە  ناسەەنامەكەیو  خەە ی  توانیەەویەتی  خەە ی  قوربانیەەدانیوخەبەەاتبە  گشەەتیبەكەەوردئەوەش  سەەەرەڕایبەاڵم  

 ق ناغەیبەمگەیشتووەتاوەكوبباتپێشەوەبەرەوهەنگاوبەهەنگاو  خ ی  رەواكەیدۆزەوبپارێزێ لەناوچوون
زۆرەقوربانیەدانەوتێك شەانوخەبەاتهەمووئەو  دەرەنجامیكە  ل ماسیدیپو  سیاسی  ڕووی  لەپێشكەوتنئەمڕۆ 

 كوردسەتاندا وكەورد  لەنێەوبردنیپێنەاولەنەكردووەدرێغیانساتێكیشب دوژمنانمانوبووەلەسەرمەترسیمانوهەرەشەهەمیشەكورد  ئێمەیواتە  بووە 
كوردسەتانوكەوردهێشەتابەاڵم  هاتووە ناوچەكەداو  عەرەبی  واڵتانیوجیهانسەربەكە  سیاسیانەیوەرچەرخانەئەوهەموو  سەرەڕایئێستاشهەتاوەكو 

چونكە  رابردوودا لەبووەزیاتریشزۆر  مەترسییەكانیبەڵكونەگ ڕاوەهەرنەكرەگەزپەرستیش  سیاسیی  ئەقلیەتیودایەگەورە  مەترسیوهەرەشەژێرلە
ئامرازێەەكوهەوڵێەەكهەمەەووودەدەنكوردسەەتانوكەەورد  پەالمەەاریناراسەەتەوخ وراسەەتەوخ   شەەێوەیێكیبەهەردووكیەەانتیرۆریەەزمو  دیكتەەات ری  ئەقلیەتەەی

 هەرەشەەیەیئەوكەواتە . كوردسەتان  باشەووریلەتەایبەتیشبەكوردستان  سەربەخ ی  دەوڵەتی  راگەیاندنیلەبەردەمكردندروس بەربەس ب بەكاردەهێنن
كەوردوەكەوپەێكەوەهەموومەانوبەڕوانینئێستا  سیاسیەیدۆخەلەم  ئەقالنیو  ل ژیكی  بەشێوەیێكیپێویستەب یە  ئێمە لەسەرهەرەشەیەگەورەترینئەمڕۆ 

لەسەەركوردسەتان  سیاسەییەكانیپەارتەهەمەوو  ئامەانجیهەروەهەا  دابنێەین دیەكەدا  مەسەەلەكانیهەمەوو  سەرەوەیلە  كوردایەتیوبدەینخ مان  هەوڵەكانی
دەبیەنەپەێەەوانەوەبەئەگینەا  بكەیەن پتەوتەروهێەزبەخ مەان  یەكهەڵوێسەتی  و  یەكڕیەزی  حزبەایەتی   تەسەكی  بەرژەوەنەدینەكبێە   كەوردایەتی  بنەمای
. ئەارام  كەنەارێكیدەگەاتەخەریەكەوائێسەتادالەكەدەكەیەننقەوومزەریادالەخ مان  كەشتیەكەیخ شمان  دەستیبەوئێستا  دڕندانەیدوژمنەئەو  خ راكی

بەپرسەیارانەئەم  وەاڵمەیب نا؟یان  الدەچنسەرمانلەهەرەشەكانكورد  ئێمەی  بوونیدەوڵەتبەئایادابمەزرێنین؟دەوڵەت  ب چیئەوەیەپرسیارلێرەدا 
بەپەیوەسەەتە  بەگشەەتینەتەوە  مەەانەوەیچەەونكە  دەبێەە  پەەارێزراوئەوا  بێەە    خەە ی  سەەەربەخ ی  دەوڵەتەەیخەەاوەنكەەوردوبێەە ئەگەربەڵەەێخەە م  ب چەەوونی

چییاندەوڵەتاننەبووەدەوڵەتمانكە  ئەوەی  حوكمیبەئێستاتارابردوولەوەكهەر  نەتەوە   زەحمەتەپاراستنیزۆرنەبێ دەوڵەتیشئەگەردەوڵەتەوەو
بەورابردوولەبوونەتەوەچڕترزۆردوژمنان  هەوڵەكانیئامانجەلەمبووینەتەوەنزیككەئێستاش . روویێكەوەهەموولەهێناكوردستانداوكوردسەربە

خەاوەنببێەتەكەوردونەهەێلنبەبەننەاولەئامەانجەئەموەكەوتەا ( هتەد .. ئەمنەی  سەەربازی   ئەابووری   سیاسی  " ڕووی  لەدەدەنپەالمارمانشێوەیێكهەموو
 یەكڕیەزی  یەكبەوونی  بەوكەوردە  یەكبەوونی  یەكەم  هەنگەاویكەواتە . كوردسەتان  باشووریلەتایبەتیشبەكوردیە  دەوڵەتیئەویشكەسەربەخ   قەوارەیێكی

  هتد  . و  ئەمنیو  سەربازیو  سیاسی  ڕووی  لەبداتەوە  دوژمنانی  بەرپەرچیئاسانیبەدەتوانرێ   گشتیبەكوردستانیش  سیاسیەكانیالیەنەوپارتهەموو 
 بارەلەزەمینە  تایبەتیبەئێستاكە  نێودەوڵەتی  س زی  راكێشانیب زیاتر  ئینجاهەوڵدانی  بنرێ    گ ڕلەگاڵویان  سیاسی  مەرامیوبهێنێ پێشكستیان
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كورد  دژیلەناوچەكەدا  نەتەوەییەكانیدەوڵەتەلەگەڵبوبێوهاوتەریب  نێودەوڵەتی  سیاسەتیرابردوودالەوبێ ئەگەرچونكە  گونجاوە زۆركاتەكەشو
نێەو  سیاسەەتیكە3002  سەاڵی  دوایتەایبەتبەئەاراوەهەات تە  سیاسەی  وەرچەرخەانێكیدەگەاتئەمەڕۆبەتەانەوەتەكەانەوە  سااڵنیلەبەاڵم  كوردستان و

ئاراسەتەیەبەمكەوردپێویسەتەبە یە  گشەتی بە  نێەودەوڵەتی  ئاسەتیلەسەەربەووەهێزتربەزۆركورد  سیاسی  پێگەیكوردلەگەڵهاوتەریبەزیاتر  دەوڵەتی
 عەرەبیدەوڵەتەپێكردنەئاماژە  شایانی . رەخساوە  ب یكە  زێڕینەیدەرفەتەئەم  دەستدانیلە  مایەینەبیتە  خ یدواوەبەلەمڕۆوبنێ هەنگاوسیاسیەدا

سەەربە هەرەشەەبەتایبەتبەكوردستانیش  باشووریوكراوەدابەشسەردابەكوردیانكەكوردستان  هاوسنوورەكانیدەوڵەتەتایبەتبەوئیسالمیەكانو 
 تێكەدانی  هە یدەبێەتە  كوردی  دەوڵەتی  بوونیدروس   گوتیئاشكرابەزۆرتوركیا  دەوڵەتی  وەزیرانیسەرۆكرابردوودا  رۆژەیچەندلەمهەر  دەزانن خ یان

الیەكهیچسەرب نابێ ونەبووەهەرەشەكاتهیچكوردبەاڵمدەلێنپێشتمانزۆروردبینەوە  لێیئەگەرناوبراو  وتەیەیئەم  گشتی بەناوچەكە  ئارامی 
كەوردلەهەرەشەەكەئەوانەنهەرەشەەیەكە  ئەوەیوە  نابینیە  خە یەوەبە  ئەارامیناوەڕاسە   رۆژهەاڵتەیدەوڵەتنەبێتەكوردتادەزاننباشهەموویانو

هەەاوتەەایبەتیشبەونەەاوچەكە  دەوڵەتەەانیلەزۆریەەشبەڵكەەوتوركیەەایەتەنهەەابەنەكمەبەسەەت   راسەەتەوخ  نەەایەەان  راسەەتەوخ دەدەن  پەالمەەاریودەكەن
لە  بەرگریناوچەكەو  سیاسی  مێژووی  درێژاییبە  نەتەوەییەكەیوناسنامە  خ ی  رزگاركردنیب تەنهاكورد  سەرەوە لەپێدائیشارەت وەكهەرسنوورەكان
بەكەورد  هەڵنەگەرە حاشەا  راسەتییەكەیئەمەوەئەمەڕۆشتاوەكووكرادابەشبیكوسایكس  پەیماننامەیلەكوردستان  خاكیچونكە  كردووە   خ ی  مانەوەی

ببێەتەكەوردوبێە ئەگەر  الیەك هەموولەگەڵهەیە  هتد  ... كەلتووریو  نەتەوەییو  ئایینیو  سیاسیو  ژیانیپێكەوە  خوازیاریئاشتیخوازو  نەتەوەییكی
ولەدەڕوات  ئەەارامیو  ئاشەەتیو  سیاسەەی  سەەەقامگیریبەرەوناوەڕاسەەتیش  رۆژهەاڵتەەیبەڵكەەوسەەنوورەكانمانهەەاودەوڵەتەهەرنەكوایەپەەێ دەوڵەتخەەاوەن

پێنەاولەجیهانەدالەدەوڵەتبەێ  نەتەوەیمەزنترینوەك  كوردی  دەوڵەتی  بوونیدروس كەبڵێ ئەوەماوەك تاییدالە . دایەناوچەكەهەموو  بەرژەوەندی
 هێزی  یاسایی   دامودەزگایلەوەكوهێزە  دەستهێنانیبەدەوڵەت  كردنیدروس   سەرەكی  ئامانجیچونكە  دی بێتە  نەتەوەكەیب تایبەت  دۆخێكیكەئەوەیە

وژیان  زەمانەتیو  خوشگوزەرانیو  دیموكراسی ئازادی  سیاسی   ك مەاڵیەتی   سەقامگیریوئاسایشوئەمنكەهێزانەیەئەمهتد ... سەربازی   هێزی  پولیس  
هەوڵلەكەوردئەمەڕۆكە  نەتەوەیی   ناسنامەی  پاراستنیب بكاتەوە  پڕدەوڵەت  شوێنیناتوانی دامەزراوەیەكیشهیچ  بەدیدەهێنێ  نەتەوەیەكب مانەوە
كەورد  سەەنگیهتەد .. خوشەگوزەرانی  سیاسەی   رامیاری   ڕووی  لەسەربەخ   دەوڵەتیكەگەیشتووەلەوەباشچونكە  سەربەخ    دەوڵەتی  كردنیدروس ب دایە

دەرحەقستەمسەدەچەند  درێژاییبەكەدەپارێزێ هەرەشەكانیانو  دەرەكی  دەستتێوەردانیلەكوردیشودەكاتەوەبەرزجیهانلەئاستەكانداگش لەسەر
كەارو  ئەولەویەتەیلەوخ مەانبەسەەربەخ   دەوڵەتێكەی  دامەزرانەدنیبەبێە دانبەایە دەبەێالیەكهەمەوو  ئامەانجیبە یە  دەكرێ  كوردستانوكوردبە

بەە بگەەرننەتەوەكەمەەان  پیەەرۆزەیئامەەانجەلەمتەەوان تەەانەوولەوێلێەەرەونەك  بێەە  داكوردسەەتان  سیاسەەیەكانیالیەنەوپەەارتگشەە   سیاسەەی  بەرنەەامەی
 . دوژمنان  بەرژەوەندی

 
 ٥١١٢یفی ریەی١١:ڕێکەوتی/ماڵپەڕیرۆژنامەیخەبات:سەرچاوە
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 (...ستاندارد)یی  کگرتووی کوردی کرداری زمانی پێوانه زمانی یه
 

 تیف ماویلی بۆتان له
 

:ستپێکدهیوشه
 

زمەانێکیسەپاندنیوچهکایهب هێنانهکارکردنتیوچ نیهوشوێنرێڕمهلهیهههزۆروتینێکیگوزارش وگڕوومڕمش دواییییهماوهملهدیاره
رننوسەەهکەەهشوانەەه ئهیهههزمەەانبواریلەەهنەەدیانتمهتایبهکەەهیوانەەهئهنالیەەهله(سەەتانداردی)کەەوردیکگرتووییەەه
واویوتەهخەاتدهرێەکوهشەیوازهیەانوهگوزارشەتهڕوویلهچزمانکانیتهڕهبنهمههها کهئاوهکییهب کردهرۆشنپهوبه
یوارهقهبێب زمانێکیزیندووزمانێکیکزمانن وهشوناسیهایبهوهئ رگانییهڕوویلهی کهتێکڕاییانهندیهیوهپهوئه
تێەڕوانینزانە دهخە میرشەانیسهرکیئهوپێداویسەتی بهرکئەهوەکمنەیشجەا.کایەهدێتەهلەێسیاسەیسپاویچهواوته

.مبدهپێئاماژهکیهرچاوهسهندچهبهستنبهپش بهوگرنگهنر پڕپرسهمئهب وب چون 
 

زمونێکیئەهوبهتاییرهسەهیێکیپایهمڕۆئهوش ڕشگێڕیدا کهسیاسیباتیخهق ناغیلهکوردیوهتهنهکوهئێمه
ئامانجێکیرههیانخ ییربهسهب پرسیبزانینوهئهبێحوکمڕانیدا دهلهیهههرۆشنمانیێکتارادهیشتنێکیوتێگهمکه

کیەهرامیەاریگوتاریکەهکەرێدهوهلەهبەا چە ن.یهههگرێوبێوانورهرێکییپێوانهزمانێکیبهپێویستمانکوردیکییهوارهقهبونیادنانیتر ب رامیاری
ژیڤەهئهبی  دبیە کوردسەتانێڵێنک مەهوئامانجێە رامیەاریێکەارێتالخزمەهکەوبیە کیشەنهبەهودێنگیماهەهههبهکەاروتەیرهوویڕهپەهوفهلسهبێ  وفه

زگاکانیهدلەهداواڵکخەهاڵنیک مەهکهیوهئەهنرخیبهگرینگه.گرینگهزۆرپرسهمب ئهبێ کوردیوهتهنهحاڵیزمانیی کهپێوانهزمانیکوبێ رچاوبهله
زۆرو...(تەەەەادنی دهمەەەەهیڵگهنی نان ئاو ئازادی ئاشتی ئاسایەەەەەش ک مهمهسوته)رۆژانەەەەهژیەەەەانیکانیپێداویسەەەەتیهبەەەە دابینکردنینکەەەەهدهحەەەەوکمڕانی

 !...بێ گونجاوکهگوزارشتهرگهزیاتریش ئه
کییەەهزمەەانکەەهتێکن ڕهبنەەهماوبنەەهنەەدینچهفرانەەدنیئهوتتایبەەهیشەەتنێکیتێگهوعریفەەهمهنیخەەاوهب خەە یکیەەهوهتهنهولگەەهرهەەهدیەەاره

کلتەورووعریفەهمهنێەواننەدییوهپهگرێەدانیلەهوێ کەهدیاردههایبەهوگرنگەیتر شوێنیندچهلهولێرهکگرتوویهیانردستاندازمانیواتهکه.خستون
وزمانزانرکیئهبهوکردوهگرنگهرکهئهمئهرسهله پێداگریان(تحکومه-ری هه)کوردستانیشڕامیاریرکانیندهناوهله...هتدوکانتیهاڵیهک مهندیهیوهپه

.بدرێتێخ یواویتهکاتیڵکوبه لهپهبهکنهاڵمبه وهنهبکهکالیییهپرسهمئهزانستیانهکه دانایانبوارهمبهتتایبهزایانیشاره
 

 بیت؟ و چۆن دروست ده  چیه( کگرتوو یه)زمانی ستانداردی* 
 

ومەرۆ دروسەتبوونیتایرهسەهلهرهەه نخەهڕێکدهنێوانیەانکانیندیەهیوهپهوهه یەهبهتیمرۆڤایەهڵیک مەهکەهیه یانەهولەهکەهه یهکهزمان
یهههخ یتێتیتایبهوگشتێتیوه دیوهوهخ بهوتنیپێشکهکانیق ناغهیڕادهوتنرکهسهووتنژێرکهوونزمیرزیبهلهپڕڕووداوێکیزنجیرهروهبونه

یەانکەهیهجیهەانیکانیزمانەهمووهەهلەهوونیشچەوپێشرهبهنجامیئهجا.وهکانیهکتیکیهدیالهندیهیوهپهڕوویلهم ههوهخودیهوتیبابهڕوویلهمهه 
 خ یتیتایبهیفهلسهفهوتڕهبنهوڕێبازشزمانهرهه یهههیانسادهوساکاروبەوکزۆرکیجیاوازیه
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ڵبوونیتێکەهبهزۆرجارانەدالەهشمەهئه.بێ ههخ یکگرتوییهوییپێوانهزمانیلگهیانوهتهنهکهدایهوهلهزمانیشچونیوپێشرهبهنجامیئه.یههه

که ڕوویداوهمێژوودالهشمهئه.ندهدهناوبردنیلهوڵیههوداگیرکراوهزمانیشیواتا کرێ دهداگیرواڵتێکجارندێکهه.مرههبهدیتهکیهزاراوهندچه
.رداکێشاونسهبهباڵیکهداگیرکارهزمانیوش رێنراوهلێییانوهبیرچ تهلهخ یزمانیکیهوهتهنهکهکیهڕادهتهیشتوهگه

 
بێ لگهووهتهنهحاڵیزمانکهیه ییپێوانهزمانێکیبوونیب وڵهه بێ نهحاڵزماننگهڕهاڵمبه یهههکگرتوومانیهزمانیئێمهئێستا

ملەهکەهتەرکانیوهتەهنهزمەانیزموونیئەهلهسوودپێویستهشمهئهب ...(وئابووریکاریوکانتیهاڵیهک مهندییهیوهپهبارییانڕامیاریکاریلهچ)
 .ربگیرێ وهیشتوونپێگهدابوواره
دیالێکە زۆریچونکەه.بێ کیهڵهههنگهڕهمهئهکه بوونییپێوانهب یهرهگهتهزمانێکداسنوریلهییزاراوهزۆریکهوهدرێتهئهلێکزۆرباردا واله

 .داتئهنیشانڕوونیبهزمانندییمهوڵهدهریگهئهوکاتدهفراوانترزمانبوونیییپێوانهتیڕهبنهدازمانلهلوپ پهولقو
کگرتوویهزمانێکیبهکاتئهزمانهوئه زماندادیالیکتێکیندچهلهش سێکبوونییهکهنڕهباوهولهجیهانداله(کانفیل ل گه)ناسانزمانلهندێهه

:نمانهئهمیشئه
 
 (.گراماتیک)ڕێزمانیزمان-1

 (.تیکف نه)ربڕینیدهشێوه-3

.نگیزمانرههتیفهڕهبنه-2
 

تتایبەهزاناکان بهلەهنەدێکههڕاسەته.وهپتەهوکگرتوویەهوخ ربهسەهوهکانیەهدیالێکتهمووهەهبەهکەوردیزمەانیکەهوهکاتەهدهسەا وهئەهشمهئه
ووردکەهکانوهلێک ڵینەهیزۆربەهاڵمبەه دوێەندهنێوانیەانجیەاوازیییڕووونالیهلهنیاته کانیدیالێکتهوکوردیزمانیباسیرسهدێنهکهکانبێگانه

بە .یەهههجیهەانتریکانیزمانهلهکهیهوهئهرههاڵمبێ  بهههجیاوازیوردهنگبێ ڕهکهیهکوردیزمانیکهلمێنرێسهدهزاناوهندێههنالیهلههانبهبه
نارێە )ناڵێ کوردیڵێدهی؟کهدهقسهزمانێکچبهت بێ جیهانیانکوردستانکونجێکیرههلهبپرسیکوردتاکێکیرههلهشمهئهیوهپشتڕاستکردنه

 ...کرمانجییانموکری بادینییانگ رانییانس رانی(
وهدیالێکتەهودانیشەتوانیڕویلەهوه(خەواروکرمەانجیوڕاسە ناوهرو کرمانجیسەهکرمەانجی)ب بێ دهشدابهوهجوگرافیهڕویلهکوردیزمانی

.لقێکنندچهنیخاوهیانکهیهرههکهیهورهگهدیالێکتیچوارنیخاوه
 

مئەهسیاسەیبڕیارێکیبەهیەان وهکایەهتهنایهرکردهسەهوئهیانپاشاوئهوپاشامئهزویئارهبهکگرتوویهزمانیکهبزانینڕاستیهمئهبێ ده
خوێندنییپێوانهزمانیب کهمایهبنهکووه کهیهههکگتوومانیهبیدهئهزمانیکهک کنوهئهرسهلهزایانشارهیزۆربهزان دهوا وهنابێتهکالیییهپرسه

 .ییپێوانهکگرتووییهزمانیب یهشهگهلهوگرتوهخ ییحاڵ ڕێگهوئاخاوتنووهونوسینهنووسینووهوخوێندنه
ڵکوبەه نبکەهیئامەادهل کێکتەهکهوخشەهنهیپێبەهکزانایەهنەدچهنیەهشەتێک(ییپێوانه)کگرتوویهزمانیوکگرتوویهبیدهئهزمانیدیاره

یهههخ یتیتایبهویوڕێڕهڕێبازشوهتهنهرههوکاتئهدروستیخ یوهتهنهولگهمێژووی کهیهههخ یبهتتایبهیڕاسپاردهویاساوڕێساومابنه
ک سپکیشیهماوهب با مێژووهنیخاوهرودروستکهکهیوهئهڵگهلهبیگ ڕێناتوانێ(میزادئاده)مرۆ کهوهپێشهب یهههوێکیڕێڕهالنیشگهمێژووی 
چبەەە مێەەەژوووتەەەیڕهکەەەهببیەەەننوبەەەنپێشەەەبینیوب چەەەونڕاونیخەەەاوهتەەەوانندهوهتەەەهنهزایانیشەەەارهوزانایەەەاناڵمبەەەه.وهپێشەەەهبێنێتەەەهبەەە یرهگەەەهتهو

 لهتیخ یهندیتمهتایبهوتسڵهخهنیخاوهکهیهههکگرتوویهزمانیکهیهماوهواتهکه یداڕێگهلهک سپبنهنهوبەنوپێشرهبهڵیداگه لهئاقارێکه
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.ربڕیندادهشێوازیونگرههوفهزمانڕووی

 
هبیوهت فیق)زاناکهیوهئه یهههدیالێکتیلهشیکیبهندچهدیالێکتێکیشرههوجیایهدیالێکتیندچهنیخاوهزمانهمئهکهشوهئهڵگهله

یوهئەهڵگەهله دیەارهدیالێکتانەهشەهبهبێەەوهمئەهمووههلهکوردیزمانیکانیکگرتووهیههابهوتخاسیهاڵمبه.نێدادهیان(دیالێک بێەوه)به(گبه
هێزیبهوتێتیتایبهوقڵشهڵکوبه جودا زمانێکینایکاتهووهناکاتهجیاکوردیلهاڵمبه یهههخ یجیاوازیتیخاسیهندیتمهتایبهشیانکهریههه
.کاتدهندیمهوڵهدهوبێدهسودیج رمهههیوشهیرچاوهسهک وه(کوردی)کهکگرتووهیهزمانهناوڕێژێتهئهجیاوازیوشهکگرتوو سامانییهزمانیداتهئه

 
:کگرتوویهبیدهئهزمانیوه.گیرێ ردهوهکاندیالێکتهمووههماکانیوبنهتخاسیهکهیهوهئه:کگرتوویهزمانیبڵێینکهیوهئهینهگهدهواتهکه

زۆربەاردالەه گیرێە ردهوهوهکانەهدیالێکتهلەهکێکیەهلهیکهبناغهیان گیرێ ردهوهوهکانیهدیالێکتهمووههبهکگرتوویهزمانیلهکهڵێندهزمانهوبه
 پشە وهوخوێندنهبدهوئهنووسینزمانیبێتهدهکهشهزمانهمئهرهه.کردنهقسهزمانییپوختهتی یاندیالێکتێکیهیانیهکهکگرتووهیهزمانهکییهپوخته

ووهتەهنهف لکلە رییوێژهزمانیکهبڵێینتوانینده.ێوهکهدهپێشوکاتشدهگهزمانندیمهوڵهدهوفراوانبوونوچونوپێشرهبهکانیرچاوهسهمووههبه
.نندیهمهولهودهراژوبونفهوشهگهمئهیرچاوهسهخترینپڕبایهجیهانیکانیزانستیهزاراوهودراوسێکانووهتهنهزمانی
 

:نسێیهمئهکهزمانهمئهدروستبوونیب ڕوونهخهدهکڕێگایهوه ندچهکوردزمانناسانیوزانایانوزایانشارهوهبارهمله
 
 .گیرێ ردهوهوهکانیهموودیالێکتهههبهوهتهزمانینهله(ستاندارد)ییکگرتووپێوانهبییهدهزمانیئه-1

 .گیرێ ردهوهوهکانیهیالێکتهدکێکلهیهلهمزمانهیئهبناغه-3

 (.زمانیگوفتاروحاڵ)کردنهکراوێکیزمانیقسهزۆرجارپوخته-2
 

:نمانهئهکهستهبهمهمئهب ڕوونهخهدهودنپێدهئاماژهترخاڵێکیڵهزانایانیش ک مهتریندێکیهه
 
 .یڕامیاریییهوارهنقهالنیخاوهشب گهمهئهکانیزمان کهشێوهکلهیهسپاندنیشێوهپاندنوچهڕێگایسه-1

:بێ کدهندڕێگایهچهبهیی کهبیوپێوانهدهکیئهیهدروستبوونیشێوهخ وهله-3
 
رێکیگەەهئهکەەوردیزمەەانیبەە مەەهئهکەەهپاند سەەهیشەەیقوڕهیشەەێوهوزاراوهڕوویدا کەەهبیرهعەەهزمەەانیلەەهکئاسەەمانی وهیامێکیپەەههەەاتنیه یبەەه-أ

 .داوهیئاماژهخ یکوهیامهدواپهقورئان چونکهیهتمیحهویهکراوهنه
 .رفراواندابهزۆرسنورێکیولهزمانکییهشێوهتاکهبهوهتهنهیوێژهیوهنوسینهووهژیاندنه-ب
مه ئهیهشەێوهوبەهرهەه(خەوێنراو بینەراو بیسەتراو)یباڵوکراوهگ ڤارووڕۆژنامهرچونیدهوزارێکشێوهنیاتهبهزانیاریوزانس تکردنیخزمه-ج

 .ییپێوانهکگرتوویهیێکیشێوهیکایههاتنهه یبێتهده
.خسێننڕهدهکگرتووییهیهشێوهمکان ئهئابووریهوبازرگانیوتیاڵیهک مهندیهیوهپهووتڵسوکهههزۆرجاریش-د
 
کگرتوو دواجاریەهبیدهئەهزمەانێکیهەاتنیمرهەهبههە یبێتەهدهخ رهسەهلهوهەێمنیزانسەتیانهویەیڕێکخراوهووامردهبەهوکەارێکیوچانووڵهه-2

 (.ییپێوانه)
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کگرتوویەەهزمەەانیبگاتەەهوبەەڕواپێیەەدابتەەوانێوهه یەەهبهکەەوردکەەهڕێگایەەهگونجەەاوترینوباشەەترین(3)دوایەەیڕێگەەایزبەەهنهمالجەەهدکتەە رڕایبەەه
 .بیدهئهو(ستاندارد)ییپێوانه
بەه گیرێە ردهوهزمەانزینەدویدیەالێکتێکیشەهبهرهەهیەانوهدیالێکتێکەهلەهوهتەهنهکگرتووییەهبیدهئەهزمانییبنەینه(زاشارهری که)ڕایبهاڵمبه

 .کوردیوهتهنهب زانێدهڕێگاباشترینبهڕێگایهمبکرێ  ئهموتربهوربگیرێ وهترکانیدیالێکتهویپتهیوشهلهڵککهکهرجێمه
مێژوویەییمەاوهرجێمەه بهیهکراوهریگەهئهبزاوترینئارامی بهوهێمنییی بهڕێکخراوهوزانستیانهوڵیهه:مسێیهوخاڵیڕێگامنیشڕایبه

وگونجەاوترک ششەیووڵهەهتەروکانیخاڵەهمووهەهرسەهلهکردنسەتهڵوهههوڵوێسە ههبهاڵمبەه.م(زبەهنهمالجه.د)ڕێزبهڕایڵگهلهواته.بدرێتێخ ی
مئەهبە کەارتر تەاهەیمههوکوردیمتوانا ههبهزمانزانیوزاشارهپسپ روکردنیوئامادهوهیێنانجیهانتریالنیگهزمونیئهلهرگرتنوهڵککهزیاتربه

رییبەهڕێوهبهوڕامیەاریزگاکەانیدههاوکەاریوپشەتیوانیشمەهئهکهبێههدڵیشیدوووبێهێزبهسیاسیپشتیوانێکیوهن بکههخبایهپڕوگرنگپرسه
پەێ ڵسەێ  کهههکەارهمبهیوهبکرێ  ب ئهئامادهزاشارهیلێژنهوبکرێ رخانتهب تیتایبهتێکیرامهدهوبودجهبێدهتتایبه بهپێویستهزۆرتیوڵهده

نگەهرههفهبیەرازیوڕێکخسەتنووهک کردنەهبەهسەتپێکیدهڵێنرێ  کەهههبە کەرداریکانیتاییهرهسەهنگاوهههوهییهبیرۆکهیکردهلهکهکارهتیکاتیهوایه
 .وهکانیهزارهشێوهمووههبهبێ کانکوردیه
 

 : که کردارهرکێکی تری  رێنوس ئه* 
 

ڕێنوسەییەانالتینیڕێێنوسیئایاکهیوه بهیهکهپرسهتریدیوێکیترگوزارشتێکیبه یانیهکهکردارهتریرێکیگهئهدیسانڕێنوسیشکهدیاره
کوردسەەتانباشەەوریلەەهوێ چونکەەهدهزۆرینگاندنێکیڵسەەهههووهلێک ڵینەەهوسەەتهڵوهههدیسەەانشمەەهئهکه؟گونجەەاوتره(ئارامەەەی)بیرهعەەهزمەەانیکانیپیتەەه

زیەاترالتینیەانڕێنوسەیریکاریگەهکوردسەتانیشڕۆژئەاوایتاههوباکورلهاڵم بهدانهبیرهعهپیتیڕێنوسیریکاریگهژێرلهزیاترکوردستاناڵتیوڕۆژهه
کرمەەەەانجییزاراوهکەەەەهیرایەەەەهوئەەەەهینەەەەهگه دهوهینهبدهوهکانیەەەەهدیالێکتهشەەەەهبهمووهەەەەهبهخ مەەەەانزمانیلەەەەهواقیعیانەەەەهئەەەەاوڕێکیرگەەەەهئه.یهوهرهسەەەەهبه

نگهره ب یهوهوهوخوێندنهخوێندنروویلهمههوهوهونوسینهنوسینروویلهمهه.ناوهیورهگهزۆرنگاوێکییشتن ههوپێگهبوونکامڵورهبه(س رانی)ڕاس ناوه
لەهئێسەتایوهئەهرباریسەه.تەریێکەیزاراوهالتینی یەانرسەهوه بگوازرێتهوهتهنوسەراوهپیتانەهموبەهیەهزاراوهمبەهینوسەینهمووههمئهبێ دژواروخ سه
وئەەابوریرامیەەاریوتنییاسەەا بڕیار رێکه)حاڵەەهزمەەانیم ههکوردسەەتانهرێمیهەەهکانیرمیەەهفهزگەەادهگوزارشەەتیی ناسەەنامهزارهشەەێوهمئەەهکوردسەەتانرێمیهەەه
.گوزارش م هه(تاد...و

 
تەریشزاریشەێوه بێەوهزارهشێوهشهبهدوومئهچونکهبێ نهخ یشوێنلهنگهبرێ ڕهکاردهبهڕاس ناوهخوارووکرمانجیب کهس رانییزاراوه

رکیئهوهئه کهوهڕێتهبگهواندزڕهلهس رانمیریمێژووییبارودۆخیب نگه ڕهزارهدووشێوهمئهناولێنانیریکاریگه...( سلێمانیموکری)کوهخ گرێتهده
لەهزۆرجەاردا لەه(بەادینی)وتەرێدهکەهروایهههژووروشکرمانجیب وه.وهنهبکهساغیبوارهمئهزایانیشارهوزمانزانڵگهلهشیهاوبهبهنوسانیشهمێژوو
...(.کاری ب تانی ههزازایی:)کوهتێدایهتریزاریشێوهبێەوهچی کهزارهشێوهوبهبا وقسهوگوفتارکاتی

 
وڵیهەهتوانەاییپێبەهووردیبەه کهکوردهتاکێکیرههرکیئه:ڵێ دهب یهوێ دهزۆریخواسیووبا وقسهگرێڵهههزۆرتهبابهمئهدواجار

یفهلسەهفهوزمەانماکانیبنهوتڕهبنهڵگهلهکهکیهشێوهبدات بهزارانهشێوهمئهییئاڵودهواڵوییتێکهوهاوکێشیوگونجاوترینباشتریندروستکردنی
 کاندیالێکتهشهبهیزۆرینهیانمووههفێریبگونجێ وهزمانزانانوزایانشارهیوڵهههمئهزانستیکاری
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بێهەەهشەەییانهاوبهکانزارهشەەێوهمووهەەهدابنەەێ وهییردهروهپەەهگونجەەاویکییهفهلسەەهفهردهروهپەەهتەەیزارهوهڕێیلەەهتەەهحکومهرکیئەەهمەەهئهبێ  که
شەداریبهخ یەانیشەتوییپێگهوکەامڵیوبارهقەهپێیبەهشەیانکهیهرهەه.وهنەهکهنهمکەهکتریەهخیبایەهلهوبپارێزنکتریهکانیتهڕهبنهرجێمهتیایدا به

کانیپارچەهچەواررهەهکوردسەتان لهڵکیخەهاڵنیک مەهکانیتیەهڕهبنهئامانجەهلهکێکیهکو وهکوردستانلهریرتاسهسهیشتنێکیتێگهپێناوی لهپێبکات
کەانزارهشەێوهلهکامێکهیچولهتێبگاتکاندیالێکتهشێوهکانیشهبهلهپێکهاتووکانیزاراوهلهبتوانێکوردیتاکییوهئهب .بکرێب ک ششیکوردستان

ونوسینلهبێ کوردیوان زمانحاڵیرهکوردییریرتاسهسهی(ردستاندا)ییپێوانهزمانێکییکایههاتنهب بێ وڵهههێزترینبهمهئهنگه رهوهمێتهسڵهنه
نوێتریوهنوێ نهیوهدی نهربێتهههبێدهئامانجێکهوڕاستیبڵێینیانونێکهخهشمهوگوزارشتدا ئهئاخاوتنونکردوقسهوهوخوێندنهوخوێندنوهنوسینه

...رسکانیتادانڕوانیچاوهلهمیشههه
 

.ئەکەاتگوزارش ژێیەکانئاوازیدەنگە؛سازی...تێگەیشتنەپەیکەریبیروجەستەی.وپەیڤەدەنگهاتنیوەگیانناوەندیزمەەەەەەەەەەەەەان؛..ئیتر
!..ژیەانەرەحمیزمانە ...ئەچنێ لێگوزارشتیوەرگێڕێکوەکهەناسەیە وەختیرەوانی..ئەخاترێکوشەکانپی  سازانیولەتەەام...زارەزمان پاشای

وهەسە ویسە دەربەڕیگوفتەاروزمان وێسەتگەی...گە زمەانی..بەخشەێ وئەیەانوەردەگرێە ئاماژەکەان...وهەناسەەیەودڵمێشەکوچەاووگوێنێوانرێکخەری
 ...ئەبیتەوەجوایێزجیاوترلەبوونەوەرەکانیمرۆ ه یەوەبەمهەر...وچێژەوتاموژیریونەس 
 

 ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە
 :تهبابهمئهنوسینیب دیونلێڵک کهکهیرچاوانهسهمئه
 1791-غداکگرتوویکوردی بهبیییهدهزمانیئهرنجێلهسه:سولفاڕهعزدینمسته.د-1

   1791-کگرتوویکوردیبییهدهنالیوزمانیئه:زاری شارهکه-3


٥١١٢یئ کت بری٥٥:ڕێکەوتی/ماڵپەڕیستاندارد:سەرچاوە
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 ن شێخانی سه حه
 
کانیشمکەهچهزاڵ دیسک رسەیونمەهزهگە ڕانیپێەیبەه.دادێرسەهبەهگە ڕانیشەیکهپێناسهوگ ڕێدهدیکهمکێکیچهرههکوهییوهتهنهشوناسی(1

ونیمەهزهقەیدهنێەوینەهبخهمکەهچهمئەهبەێدهوییتەهنهشوناسەیمکیچەهناسەینیب .دادێرسهبهگ ڕانیان
خە یلتووریکەهومێژوویەینەدییتمهتایبهدیکەهمکێکیچەهرهەهکەوووهشمکەهچهمئەهچونکەهخە ی؛مێژوویەی

 .بکرێپێناسهجوغرافیایی ولتووریکهومێژووییسیاقییوهرهدهلهناتوانرێویههه
 

وهکایەههاتوونەهمە دێرنیزمپ لیشهسێنووکهههتا.م دێرنیزمهمیردهسهمیرههبهییوهتهنهشوناسی
 .هاتووهرداسهبهگ ڕانیییشوهتهنهشوناسیپێناسی پ النهشهملهکامرههپێیبهکه

 
لەه)دامکەهیهپ لیشەهلەهوم دێرنیزمنریوههجهلیبرالیزم وتیڤپ زهراییتاکگهوتاکشوناسی(3

اڵتخوازییسەەهدهرمبەهههلەەهئەارا هاتوونەەهنهخە ڕالەەهمکانەهچهمئەەه.ئەارادێنەەه(الوهمبەهڤەەدهحهیدهسەه
داجڤاکیسیستمێکییچوارچێوهلهندزمهئاوهرێکیوهبوونهکوهمرۆ وندهڵدهرههسهداهابزیڕۆیرهسهتانیوڵهدهرییاڵتگهسهدههاروهههوکلیساپیاوانی

وهئە بژهلەهمرۆ دیکهکیواتایهبهبوون قورساییندیناوهبێتهدهوهکارتێکراوهمکێکیچهلهمرۆ شنهچهمبه.کادهدیاریخ یتییتایبهندییوهرژهبه
خراپیششتیداخ یوامیردهبهوپرۆسهلهمانهئهتڵبههه.بێدهزاڵداسرووش رسهبهوهراسی نالیزمهیرێگهلهمرۆ .بوونکارگوزارییوسوژهبێتهده
لەەهمەەرۆ وهئامرازییەەهتیقاڵنییەەهعهمئەەهنجامیئەەهلەەه.وهوێتەەهکهدهلێئەەامرازیی تیقاڵنییەەهعهیسەەوڵتهڵەەێندهپێەەیکەەهیوهئەەهودێنەەێداخەە یدوایبەەه
شێوازیبهدواترکهگرێ دهوهخ یهبهبوونکااڵییبهوتێکیرهوئامرازکرێتهدهوهئامانجهلهمرۆ و«کرێدهخسیریهدانوێدنیایئاسنینیسیفهقه»

فیلسەوفیونەوێپیچەهیوهبزووتنەهتیشتایبهبهوفرانکف رتیقوتابخانهندانیبیرمهمارکس کوهندانێکیبیرمهتێبینیورن سهجێیبێتهدهج راوج ر
تیقاڵنییەهعهو«زیسە جهەان«لەهبا فیلسهفه-جویزیتهکییهشێوهبههابێرما کهئامرازییهتیقاڵنییهعهدانیخنهرهیاندژله.هابێرما م ردههس

ڵگەهلەهداگشەتیبیەاڤیلەهمەاددی اڵتیسهدهوپارهلهدووربهووهرێتهگهدهب یهاکهبه(تاک)مرۆ دالێره.کادهعامولیتهویشتنیلێکتێگهوندییپێوه
 .دێننپێکگشتیژیانیمایبنهکهگادهمێژووییوییرێژهوتنیرێککهڵیکک مهبهوکادهدیال گکتریه

 
وچینکوهکانیگشتییهشوناسهوگیرێدهپێربینگیبهتاکشوناسی(وهن زدهیدهسهک تایییگهچارهئابووریییرانیقهله)دامدووههپ لیشهله(2

ندییوهرژهبهوگشتییئیرادهکانیمکهچهوکرێدهگشتییانهشوناسهمئهمایبنهرسهلهکردنخ پێناسه.ستێنندهرهپهراییتاکگهحیسابیرسهلهوهتهنه
یتهحاڵهوئهلێکدابراو وتیڤنێگهراییتاکگهکهدایهتوتالیتاریزمله.توتالیتێروراڵتگهسهدهلیتگهوڵهدهب پاساوێکومابنهبنهدهوبندهزاڵگشتی

 .ئارادێته«ئان می»ڵێندهپێیگشتیکییهشێوهبهکه
 
 شوناسێکیکردنیدروس فیدایکرێنهدهڵگهک مهنێوکانیج راوج رییهوجیاوازایمووههدا وهتهنهڵدانیرههسهمیکهیهق ناغیله
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کردنەیقوربەانیبەهوهدرێتەهدهگرێییوهتەهنهشوناسەیبەوونیدروسە  نییەهخ یربهسەهبەوونێکیووهتەهنهنەدامێکیئهبێتەهدهتەاک.ییوهتەهنهگشتیی
مئەەه.ییوهتەەهنهشوناسەەیکردنەەیدروسەە پێویسەەتییورجمەەهکرێتەەهدهوهتەەهنهناویهەەهنێەەوکانیجیاوازییەەهکوشەەتنی.وهتەەهنهناویهەەهنێەەوکانیجیاوزییەەه
مئەهڵدانیرههسەهشەوێنییوهرهدهبە وهگوازرێتەهده دێموکراسەیییهڵدانیرههسەهپەێشق نەاغیتیتایبەهکەهناسەی نالیزم مکیچهلهپێناسهووهخوێندنه

 .اڵترۆژههواڵتانیومسێههجیهانیب وهگوازرێتهده ئورووپایهکهمکهچه
 

لەهاڵمبەه کانهسیاسەییهوتیاڵیەهک مهوهەزریوئەابووریگ ڕانەهسرووشتییکییهپرۆسهمیرههبهتی ڵدانییهرههسهشوێنیهکئورووپالهناسی نالیزم
شوناسەهلەهکێکیەهکردنەیزاڵبە وڵههوهرێگهمله.ئاسیمیالسی نکوژیج راوج رییپاویداسهڕاوهرهسهلهکییهپرۆژهکرێتهدهدامسێههجیهانیواڵتانی
وکسانسەازییهبەهکەرێدههاوتەاییوهتەهنهشوناسەیکردنەیدروسە دالێره.درێدهداکانموزاییکیهوشنچهفرهڵگاک مهلهپاندنیسهوگشتاندنوکانل کاڵیه

 .کردنیانکیهکوهوکانشنییهچهفرهوج ریفرهناوبردنیله
 
لهلیبرالیزمئارایوههاتنهدووبارهوکینزیئابووریماکانیبنهژێرپرسیاریچوونهومبیستهیدهسهفتایحهییهدهئابووریییرانیقهدوایدوابه(1
وترفەهدهداخە یلەهخە یشمەهئه.وهبێتهدهمترکهتوڵهدهاڵتیسهدهبیاڤیداویشدوایبهوتوڵهدهتییاڵیهک مهتییرپرسایهدا بهلیبرالیزمنیوف رمی

 .ستێنیدهرهپهووهبووژێتهدهتاکخ ییربهسهوراییتاکگهوخسێنێرهدهڵگهک مهناویههنێوکانیجیاوازییهرخستنیدهخ تانیرهده
 
مانهئهموویههکهئارا دێنهسیاسیوئابووریبواریکانیئاڵوگ ڕهپێیبهپێبوونجیهانیبهوکانندییهپێوهش ڕشییانم دێرنیزممیسێههپ لیشه

وکانجیاوزییەهخ کردنیلەهعبیرتەهورخسەتنخ دهب تێکرفهدهدبنهووهڕێننهگهدهتاکب خودموختارییتولوییهئهوهابهدا خ یتییگشتییهلهووهکهیهبه
کییهپێناسەهیەان(تیاڵیەهک مهتیداڵەهعهوگشەتینەدییوهرژهبهگشەتی یئیراده وهتهنهچین )گشتییانهمکهچهمئهمووههکواتایهبه.کانج راوج رییه

وتنیئەەهولتووریکەەهجیاوازییەهوتەەاکخ یسەاربهحیسەەابیرسەەهلەهتنانەەهتهوداپ شەیبوویجیاوازییانەەهمئەەهکیەهردهپهکوهکەەه مکانەهچهلەەهدیەاریکراو
 .کانرکوتکراوهسهوراوێزخراوپهندهههرهوتنیرکهدهب خساندرهلێکیههووتتێکهدرزیانکرا پێدهکاریانکان ل کاڵییه

 
ومکچهزۆرکردنیجیهانیبهو وهکهیهبهکانوهتهنهزیاتریرۆژرۆژلهگرێدانیوهپێکهوکانسنوورهیوهکاڵکردنهڵگهلهوریبهاوتهبوون جیهانیبه

شوناسەیکردنەیدرووسە شمەهئه خسەاندوهرهکانییەهوهتهژێرنهوراویزخراوپەهرکوتکراو سەهکپکەراو توخمهب تانێکیشیرهدهدا ژیانکانیشیوهوهابه
 .کردووهنیکردهنهیانمهئاستکانکالسیکهرهپێوهوپێناسهبهوییتهنه

 
ب یهپێش ناچێتهکان ستهرههبهوینیزهئاڵوگ ڕهیانکان عریفییهمهوفکریگ ڕانهپێیبهپێئێمهفکریزایفهداکوردستانلهبگوترێکرێده(5

 .ینکهدهپێناسهکانمکهچهوینکهدهکاندیاردهب تێروانینوهکانهتووهوباوکهلهوک نپێناسهیچاویلکهلهیانرابردووماودا لهوکالسیکتێکیزێهنییهبه
مکێکیچهکوهوهتهنهدا ڵدهرههسهوهمهبیستهیدهسهک تاییگیچارهلهکهدا م دێرنیزممیسێههپ لیشهک نتێکستیلهومردهسهشتنیتێگهپێیبه   

سیسەتمیئەامرازییتیقاڵنییەهعهلەههابێرمەا یندێشەهئههاروههەهونەوێپیچهیوهبزووتنهجێکانیبهخنهرهرگهئه.نییهئامان داخ یلهخ یگشتی 
رۆکینێەوهونیەولیبرالیزمتەاکیخودموختەارییدادیکەهرێکیبەهلەهرگەهئهوربگەرینوهمابنهبهمرۆ بوونیئ بژهوکردنکااڵییبهوتیرهیانداریرمایهسه

وخسەێنێرهدهکانیرهپێکهێنەهبە کەردنعبیرخ تەهورخسەتنخ دهتەانیرهدهکەهگشەتێکهوهتەهنهبگەرین رچاوبەهلهمە دێرنیزممیسێههپ لیشهپل رالیستی
 بێتهدهمرۆ و گرێدهجێداکانشتهمووههقیچهلهمرۆ وسوژهوهبێتهدهمرۆ دالێرهواته.کادهربهستهدهناویههکانیتوخمهکانیئازادییهکهرفێکهزه
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بەوونیتوییەهولهئهوئەازادیوریوهختەهبهپێنەاولەهئامرازێەکبنەهدهکانماددییەهوفکەریسەهرهکهو(وهشهوهتهنهمکیچهبه)کانمکهچهمووههوئامان  

 .دامرۆ 
.وێبکەه م دێرنیزمەهریوهەهجهکەهتیڤپ زهتیردییهفهیانتاکشوناسیحیسابیرسهلهشوناسهمئهنابێ؛گشتییهشوناسێکییی وهتهنهشوناسی

گرینگ.کرێدهپێناسهرانهگهئیرادهبڵێینکرێدهیانینیزهکییهشێوهبهبێ ههستیرههبهکییهپێناسهیکهوهلهزیاترییوهتهنهشوناسیدامهردهسهمله
 شن؟هاوبهخواستێکیوئیرادهنخاوهئایاونکهدهپێناسهخ یانچ نن گهدهخ یانلهچ نبینن دهخ یانچ نکیهوهتهنهندامانیئهیهوهئه

 
مەەرۆ وتەاککردنەیئەەازادگرینگتەرویشلەهیەەانودائەهڵگەهلهڵکووبەەه نییەهجوغرافیەاوخەەاکرزگەارکردنینیاتەهئامەەان کانشوناسەخوازهبزاڤەهبە 
یەداپهسە رههبهف رماسەی نیدادێموکراتیککیویهتهنهلهومومکینهدائ رگانیکندییهاوپێوهومڕۆییانهئهدیدێکییچوارچێوهلهنیاتهشمهئه.تیخ یه

 .کاده
 
نهکرێ دهدروس ئ رگانیکییشێوهبهندییههاوپێوهمئهمڕۆدائهدنیایله.ییهوهتهنهندییهاوپێوهبوونیدروس ویی تهنهشوناسیکیرهسهرجیمه

بنیاتکانتاکهکردنیکیهکوهووێکەوونمایبنهرسهلهوریتییهنهکیندییههاوپێوهمیکانیکی ندییهاوپێوهڵێدهدوورکهای ئێمیل.میکانیکییشێوهبه
اڵتیرۆژهەهکانی»وهتهنه-توڵهده»ن بکهدروس ندیهاوپێوهدرۆیین کیوێکەوویهمایبنهرسهلهداوهوڵیانههمێژووکانیتوتالیتێرهتهوڵهده.نرێ ده

نەدییهاوپێوهداخ یەانییوهتەهناونهبەهیکانسەنوورهیچوارچێەوهلهکان ج راوج رییهکردنیکیهکوهوکسانسازییهمایبنهرسهلهداوهوڵیانههناوین
 .نرێ دهبنیاتتزایهرهووتنرێککهوج راوج ریوشنیچهفرهمایبنهرسهلهونوێیهکیندییههاوپێوهئ رگانیکی ندییهاوپێوه.نبکهدرووس میکانیکی

 
مئەەهنێەەوانلەەهئاسەە ییکیندییەەهپێوهمایبنەەهرسەەهلەەهکەەوردییوهتەەهنهشوناسەەیبەەێده ج راوجەە رهپێکهەەاتێکینخەەاوهکەەوردکەەهوهبەەهرنجدانسەەهبەەه

یەانباسەینەاکرێ.وهگرنەهدهکیەهداگشتینسیپیپرهڵێکک مهیچوارچێوهلهدواجارشنانهچهفرهپێکهاتهمئهمووههتڵبهههبنێرێ؛بنیاتداپێکهاتانه
وستوونیئهکیندییهپێوهکردنیدروس دوایبهداخ تناویههلهاڵمبهیبکهدادیکهکانیوهتهنهوخ تنێوانلهئاس ییودێموکراتیککیندییهپێوهداوای

 .بیدادیکهوانیئهوپێکهاتێکنێوانلهنادێموکراتیکونهالیهکیه
 
دنیەایلەهتتایبەهبەهوساتباربەوونکارهندهچهنادێموکراتیکییوهتهنهشوناسیکردنیدروس کانیوڵهههکهلماندوویانهسهکانمێژووییهزموونهئه

 .شکستنبهحکووممهمڕۆدائه
 
شوناسەی.خسەێنێبڕهکانپێکهاتەهوتەاکیئازادانەهندییپێوهب گشتیرێکیرووبهبێدهییوهتهنهشوناسیووهتهنهزاڵ دیسک رسیومردهسهپێیبه

 .زرێمهدادهکسانیهوئازادهاوواڵتییوئ رگانیکندییهاوپێوهمایبنهرسهلهورهوهتههاوواڵتییشوناسێکیدێموکراتیک ییوهتهنه
 
 :رگیرێوهکتێبهملهڵککههاتوونکاربهداوتارهملهکهمکچهڵێکک مهلهزیاترشتنیتێگهب :راوێزپه

 بشیریهحسینسیاس درعقل
 
 وهب تهباڵودا"کوردستان"یرۆژنامهی٨١٦ژمارهله


 ٥١١٢یئ کت بری٥٥:ڕێکەوتی/ماڵپەڕیکوردستانوکورد:سەرچاوە
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 ریوان وریا قانع مه
 

نەبێە  خە یبەتەایبەتی"تابو”هەڵگرینییەکولتورێکوشارستانەیەتهیچلەدونیادائەوەیەفێریبووبینفرۆیدەوەسیگم ندکولتورناسییلەشتێک
.نەکردبێە نایاسا شتیهەندێکویاسا شتیهەندێکنەبێ  تایبەتییحەرامیوحەاڵڵخاوەنی

بەتەواوییەەانزەحمەتبێەە بەزانەەدنیانکەدروسەەتنەکردبێ سەەنووریهەنەەدێکنیەەیەکولتورێەەکهەەیچ
هەیە دەرەکییسانس ریهەمک مەڵگایەکدا وکولتوروشارستانیەتهەموولەناو.کرابێ زەحمەت

عەادەتیوعەور ونە رموبەهەالەڕێگەاییەانیاسەابەپێەیهەیەبەابەتومەسەەلەک مەڵێکواتە
بەووەکەهەیەسانسە رێکواتەهەیە ناوەکییسانس ریهەملێکراوە تابویانوەکک مەاڵیەتییەوە

وخەەە یلەگەڵتەەەاکەکە مەەەامەڵەکردنیشەەەێوازیلەوتەەەاکەکە نەەەاوەکیدونیەەەایلەبەبەشەەەێک
بەچەونکەنەکەاتونەڵێە ش هەندێکخ یمرۆ وادەکاتناوەکییەسانس رەئەم.دەوروبەرەکەیدا

لەبریتییەخ یشارستانەی کەهاوڕابینلەگەڵیدادەکرێ ئەوابکەین فرۆیدابەزیاترباوەڕیئەگەرخ .دەزانێ بێئوسوڵییوتوندوناهەقوناڕاس 
 .وێنادەکرێنناشارستانییوەککەشتانەیئەوبەردەوامیسانس رکردنێکیکردەی
 

ونەەر وبەهەەاوسانسەە رئەوسەەەرهێرشەەکردنەئیشەەیانکەهەیەتەەایبەتیڕووبەریەەیچەنەەدانک مەڵگەەایەکیشوشارسەەتانییوکولتەەورهەمەەووبەاڵم
ئەوڕەخنەیەەیوتیەەورییفیکریەەیوئەدەبیەەاتوهەەونەرزۆرجەەار.بژیەەیوبیربکەەاتەوەوبەەدوێ ئەەازاییبەمەەرۆ نەهەەێڵنبەە ئەوەیدانەەراونکەیاسەەایانەیە
هەمەوومانایەبەم.نەبێ بوونیانتابویانەئەوئەوەیوەکبیردەکاتەوەودەنووسێ وایانئەدات تابوکانشکاندنیهەوڵیتیایدامرۆ کەڕووبەرانەن

لەژێەرزۆرجەاردەکات "قڕوقەپ”و"نەوتنهیچ”و”بێدەنگیی”داوایکەتێدایەحەرامکراویوحەاڵڵسنووریچەندەشارستانیەتیەکوک مەڵگاوکولتور
قەڕوقەپوهیەەنەووتنستمەگەرییبەدژکەتێدایەناوەکییهێزیچەندانشارستانیەتێکوکولتورهەمووشێوەبەهەماندا "موقەدەساتڕێزگرتنی”ناوی

 .موقەدەساتب بلەقێنێ سەریتەنهابوونەوەرێکب کورتببێتەوەمرۆ بەوەیەدژدەجەنگێ  بێدەنگکردنو
 

ڕووبەرییوبێدەنگکردنڕووبەرینێوانلەشکاندنیاندا وتابوکانلەنێوانقسەکردندا ویستیوموقەدە لەنێوانپەیوەندییەئەمئەوەیەپرسیارەکە
ئەوانەی.ئیسەالمەدیەنە دروسەتکردوەقسەنەکردنوتابووبێدەنگییب ڕووبەریگەورەترینئەوەیئێمەدادونیایلە.ڕێکبخرێ چ نبێدەنگیدا شکاندنی

بەڕۆنشەوێنەشئەوتەابیڵەێن نەادینودیەنلەسەەربوێە چەنەدیانبوێە چیەانئەدەنبەخ یەانئەوەئەازادییقسەەدەکەنئیسالمەوەموقەدەساتیناویبە
دیەەن لەڕەخنەگەەرتنئەەازادییەکیهەمەەووبەاڵمبنێەەرن دۆزە وبەهەشەە بەە خەڵەەکئەولەبەەاتیوداوەریەەبکەنئەولەبەەاتیوقسەەەبکەنخەەودالەبەەاتی

کوشەتنسەنووریتاقسەبکاتبوارانەدالەوبیەوێ هەرکەسێکوقەدەغەدەکەندین مێژوویودینییەکانتێکستەوپێغەمبەروخودابیرۆکەیڕەخنەکردنی
 .دەڕۆنلەگەڵیدا

 
 گرنگەئەوەی.دژەدینیشەوەونادینودینبەڕەخنەبکرێ  نەکرێ ونەبێ قسەلەسەرکردنقابیلینییەبوونیدونیادالەهیەشتێکمنەوەبەالی
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بێەە  بەهەەایەکبەهەرمەەرۆڤیش کوشەەتنی.بکوژرێەە لەپێنەەاودامرۆڤەەینیەەیەئەوەیبەهەەایشەەتێکهەەیچکەسەەادەیەیەڕاسەەتییەئەولێیبێەە ئاگامەەان

وخ تانب خ تاندینی”یان "کە قەبریناچێتەکە ”دەکەنلەوەبا کەسادانەیدینییەڕاستییەئەووایەپێش .بەهاکانهەمووک تاییهێنانەبە
لەسەرقسەکردنلەسەرمرۆ لەوەیڕێگرتنب خ یندینناوناوەکیهەوڵیهەموویان "چیدەکاتدەزانێ خ یوبەڕەحمەخودا”یان "خ مب خ مدینی
شەەێوازەبەدژک مەڵگەەایەوەاڵمەەیئەدەبیەەات وهەەونەروکاریکەەاتێروسەەاتیرزۆرجەەاردیەەکەوەلەسەەەرێکی.بکوژرێەە دیەەنڕەخنەکردنەەیوبێەەدینیییەەاندیەەن 

بە پەنەاهەڕەشەەبکات وبقیڕێنێە ئەوەیلەبەاتیببات لەناوبردنوکوشتنوچەکب پەنائەوەیلەباتیمرۆ نووسیندالە.توندوتیژییجاوازەکانی
ڕووبەرێکیبەوەیەپێویستیهەمووان بەدژهەمووانجەنگیب دارستانێکنەبێتەب ئەوەیک مەڵگایەکهەموو.دەباتفاریزەونوقتەب وێنە ب ووشە 
خە یەتی تەایبەتیحەرامەیوحەاڵڵخاوەنیشارستانیەتێکوکولتوروک مەڵگاهەمووووت پێشتریشوەک.هەبێ جیاوازوئازادقسەکردنیب گەورەی
پەالمەەاریئەوەیتەەاباشەەترەبکرێەە بێەەزاروبرینەەدارووشەەەبەمەەرۆ بەاڵمبێەە  دڵشەەکێنوبرینەەدارکەروئەەازاراوییدەشەەێ حەرامەکەەانشەەکاندنیڕاسەەتە

وبێەزارمەرۆ دەشەێ لەوەدایەوشەەگرنگیەی.پێویسەتەئەازادقسەەکردنیب مەودایەکهەمیشەبەربەریەتدەستەم کردنیب .بکوژرێ وبدرێ جەستەیی
پێیەتەیپێویسەتیانئەێمەدادونیەایلەئیسالمخودیوئیسالمییەکانزۆریبەشێکیئەوەی.ناکوژرێ ب کەسیهەرگیزوشەبەاڵمبکات غەمباروبێتاقەت

نەتوانێە کە قسەەبکات خەودالەبەاتیوخەوداوەبەنەاویینەتوانێە کە هەیەبەیاسەایەکپێوسەتمانکوردسەتاندالە.سەادانەڕاسەتییەلەمتێگەیشتنە
لەترسەەمەنترسەی.بنێرێە دۆزە وبەهەشە بە کەسەانیترشەێوەیەبەوویسە چ نیمزگەوتەوە ئەویانئەممینبەریلەسەریانخ یەوە لەژوورەکەی
وبەوغزوڕقلەپڕکەراونکەگەنە لەلەشەکرێکدیەن بە وێەرانکەرەدالێکەدانەوەجە رەئەملەپەاڵتەوڕەوحەماسەییگەنجەیلەلەشکرەئەودروستبوونی

بەاڵموێرانبکەات ئەێمەدونیەایدەتوانێە لەشەکرەئەم.نیەیەبەینیەاندینەدالەگەڵئەوانەشهەمەووبەرامبەروتردینەکانیبەبەرامبەردینییهەڕەشەی
پێشیبخاتسانتیمتەریەکناتوناێ 


٥١١٢یفی ریەی١١:ڕێکەوتی/ماڵپەڕیسپیمیدیا:سەرچاوە

 
 
 

 

 


  فا مستهق  فایه.د.پ
 

تەازەپەروەردەكردنەیوفێركەردنلەبەرئەوەتەاك الیە(ئەركومەا )بەابەتیپێەدەدەن گرنگەینوێكەانوشارستانیك مەڵگەبابەتانەیئەوگرنگترین
سەەەەرەكیئەركێكەەەیبەەە تەبەەەكەنەوەجیەەەالێكیەەەانوبناسەەەنئەركومەەەا كەبەشەەەێوەیەكپێگەیشەەەتوان
ئەارامیوسیسەت وبەڕواتدروس وراس بەشێوەیەكیك مەڵگەكاروباریب ئەوەینوێكاندا لەك مەڵگە

وخەەەراوەپشەەەتگوێتائێسەەەتاشبەەەابەتەئەمگەشەەەەندەكاندالەكەەە مەڵگەبەاڵم.بێەەە جێگیەەەرتیایەەەدا
نەاجێگیریوشەتەكانمانەایتێكەڵبەوونیك مەڵگایەانەدالەمبە یەهەرپێنەادرێ ئەوت یگرنگییەكی
بەهە یدەبێە  زاڵئەركدابەسەرما تێكەڵبوونەدالەوجاریشزۆربەیدەبێ  دروس ك مەاڵیەتی
بەهەمەەوودواكەوتەیەەیئەوكەەاتەشودەبێەە دروسەە ئەركەەداومەەا لەتەرازوویناهاوسەەەنگیئەوەشەەەوە

 .دەبێتەوەباڵولەك مەڵگەداج رەكانییەوە
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وبەمەا بەرامەبەرئەێمەدالەك مەڵگەیهەڵەیەیتێڕوانینەئەولەبەرئەویشدەكەین ژنئەركیوما لەسەرقسەزیاترهەفتەیەماندائەملەستوونی
 .بووەدروس ژنئەركی

بەكەەارهێنراوەشەەێوەشبەخراپتەەرینبەە تەوە مرۆییەكەەانیلەمەەافەنكەە ڵیكردنوچەوسەەانەوەوسەەەركوتكردنرووبەڕوویجیهانەەدالەسەەەرجەمژنئاشەەكرایە
مرۆییەكەانیمەافەلەسەادەترینوسەەپێنراوەبەسەەرداتونەدیوبەنەدیك توفرۆشەراوەوكەارەكەروك یلەوشەڕبەدەستكەوتیكراوەلەشەڕداچونكەلەمێژوودا 

پێكەرد دەسەتیلەبەابەتەكەداگ ڕانكەارینە زدەوەلەسەەدەیبەاڵم.داینەاوەشەڕخوازییوئاژاوەوهەڵەبەهێمایباوەكەشئایینییەتێڕوانینەكراوە بێبەش
كەبووئەوروپارۆشنگەرەكانیبزوتنەوەسەرهەڵدانیوایلەدئەوەشدەكرد سیاسییەكانیانوك مەاڵیەتیمافەداوایدەركەوتن ژنانبزوتنەوەكانی چونكە
لەكەە مەڵگەهەبەەوو پیەەاویشوژنبەیەكسەەانیباوەڕیەەاندیموكراسەەیدا ولەئەەازادیهەبەەوومەەرۆ بەمەەافیباوەڕیەەانودەكەەردعەقڵیەەانبەرزنرخانەەدنیداوای

ئەولەنێەەوبەەدرێتێ لەمافەكانیەەانبەشەەێكژنەەانیشبەشەەێكدەكەەردداوایەەانكەدەركەوتەەندەنەەگهەنەەدێكبیسەەتەمداسەەەدەیلەسەەەرەتایئیسالمییەكانیشەەدا
هەردوولەمیسەر ئەمەینئەحەمەدئەمەین قاسە وەك دەكەردژنلەمەافیبەرگرییەانئەوانەبەوون كەوردزۆربەشەیانكەبەوون نووسەرانوبیریاردەنگانەدا

 .لەعیراقئەلرەسافیوئەلزەهاویشاعیر
 

ومرۆڤەدالەنێەوانبكرێە جیەاوازینەابێكەبنەامەیەككەردۆتەئەوەشەیونەاوەژنەدامافەكەانیبەهەمەوودانەیمەرۆ  مافیجیهانیجاڕنامەی:ژنمافی
راگەیاندراوەدالەمكەبگاتئازادیانەوما ئەوبەهەمووخ یەتیمافیمرۆڤێكهەموودەبن لەدایكبەئازادیوبەیەكسانیمرۆییداشك یولەما هەمووان
ئێمە.كراوەپێشێلئیسالمییەكاندالەك مەڵگەهەندێكلەژنمافیهێشتائەوەشدالەگەڵبەاڵم.رەگەزیشەوەبەهەاڵوێردنیهەاڵوێردنێك هیچبێهاتووە 

 :ئەمانەنمافانەشئەوگرنگترینبگەن ك مەاڵیەتییەكانویاساییمافەبەهەمووژنانسەرجەمدەكەینداوابەپەرۆشەوە
 

دەبات فەسادیانوالدانبەرەووابووپێیانوكردژنانیانخوێندنیدژایەتیئیسالمییەكانك مەڵگەناوك مەاڵیەتییەكانیلەهێزەهەندێك:خوێندنمافی-1
ئەوەیوەكدەردەبەڕێ خە یئەوینەدارییهەسەتیودەنووسەێ دڵەدارینەامەیببێە  خوێنەدەواریفێەریئەگەرژندواكەوتەوانەهێزەئەوبەب چوونیچونكە
لێكرد پشتیوانیانرۆشنگەرەكانیشبیریارەخ ی تێك شانیلەسەربووسوورموسڵمانژنیبەاڵمبێ  حەاڵڵپیاوب تەنهاوبێ حەرامژنب س زوهەس 
ئەوخوێندنچونكەئاسایی مافێكیب تەژنب مافەئەمئێستاشتر ئیسالمییەكانیواڵتەب گوازرایەوەپاشانوپێكرددەستیلەمیسرەوەسەرەتائەمەش

مەرۆ كەاریشدۆزیەنەوەیدەكەاتەوە كەارەكەیوكەسێتیگەشەپێدانیب رێگەودەڕەوێنێتەوەپیاویشوژنالیدواكەوتووییونەزانیتاریكیكەرووناكییەیە
 .دەخاتەوەدوورهەژاریوبێزاریولەخراپە

 
ژن:دەڵەێئەمەینقاسە .هەبێە پەایەیوپەلەكە مەڵگەدالەنەاولێدەكاتوایودەكاتدەستەبەرژنب ئابووریسەربەخ ییكاركردن:كاركردنمافی-3
بە ژیەانیپێداویسەتییەكانیونەانكەسەیئەوملكەچیوپاشك دەبێتەك مەڵگەدا لەناوبەبەرهەمەوەلەكاریبێ دوورونەبێ ئابووریسەربەخ ییئەگەر
بەدەسەەتهێنانیبەە بەەووخ ئامەەادەكردنكەخەە یئەركەەییەكەملەژنبەخشەەینیكەدەیەەانزانیبوونەەایە چەەاوكراوەموسەەڵمانەكانئەگەر...دەكەەاتدابەەین

كەەارنەدەبەەوو شەەتێكهەمەەووبەرپرسەەیپیەەاوئێسەەتانەبەەوایەبەخشەەینەشئەوومافەكەەانیلەدەسەەتدانیبەە ه كەەارەخەە ی بەدەسەەتیژیەەانپێداویسەەتییەكانی
خەاوەنەكەیكەبێە بژێەرشەوكرانەوبكرێە سەەیرئاژەڵێەكوەككەبمێنێەتەوەبە ئەوەیتەنهەاژنیشوبێ مافێكهەمووخاوەنیپیاوئەوەیەدەگەیشتەن

بێەە بێكەەارنیەەوەیەئەوئەگەرژنە نیەەوەیكەكەە مەڵگەیەكدەزانەەینهەمووشەەمان.تێربكەەاتپەەێئارەزووەكەەانیلەبەرامبەریشەەداوبەەداتێپێداویسەەتییەكانی
 .دەگاتبەكوێچارەنووسی

 
 مافیمافانەش لەوئەركەكانیاندا ولەما یەكساننپیاووژنكەواهاتووەئیسالمداشەرعیگشتیلەئاراستەی:ژیانهاوبەشیهەڵبژاردنیمافی-2
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وپەلەهاوسەەنگیولەخوێنەدنولەتەمەنهاوسەنگیوەكهەبێ لەهاوسەرگیرییەكەداهاوسەنگیكەئەوەیەب مافانەئەوهاوسەرەكەیەتی هەڵبژاردنی
وكەەەكەوكەاریكە نێەوانمەاددیلەرێكەوتنێكەیبەسەااڵچووداپیەاوێكیلەگەڵبەكە النەكەێكەیبەسەەرسەەپێنراوهاوسەەرگیریبەاڵمكە مەاڵیەتی پایەی

مرۆیەیقەوارەیهاوسەەرگیرییانەجە رەئەمدەڵێە  حیجەازیمسەتەفاوەكبێ خێزانەوەناوزاڵەكانیكەسەنێوانهاوپەیمانیبەه ییانبەسااڵچووەكە 
وەككەدەبینێەتەوەلەوەداخە یكە مەاڵیەتیپەایەیوپەلەكەبەئامرازێەكدەیكەاتئەارەزووەوەوسە زخەاوەنلەبەوونەوەرێكیچەونكەدەدات لەدەسە كەەكە

هەروەهادەنرێ  پێدادانیخێزانەكەهەردوونیەوانرێكەوتنیب ئامرازێكوەككەەئەوچونكەمەرجدار دانپێدانانێكیبەاڵمپێدابنێن دانیئامرازێك
 .مێردایەتیداوژنلەژیانینییەبڕیارخاوەنیومێردەكەیهاوبەشیوهاوشانئەوخستنەوە وەچەب ئامرازێكیشەبەپیاو چێژبەخشینب ئامرازێكە

 
 :ئەمانەنژنئەست یخراونەتەئەركانەیئەوگرنگترین:ژنئەركەكانی

 
یەانبەبەاشداهەاتوویمنداڵەكەپەروەردەیشێوازیئەوچونكەبكات پەروەردەمانداڵبەباشیژندەمانەوێئێمەدالەك مەڵگەی:پەروەردەزانینی-1

نەانوێ نەبێە خە شبەگ رانییەكیهەڵهێنا بەدنیاچاویكەهەرپێشكەوتووەكاندا لەك مەڵگەمنداڵنموونەب .ك مەڵگەب دەكاتدەستنیشانبەخراپ
.ج گەكانییەوەوباخەەوبەئاسماندەبینێ  جوانسروشتیتەنهاچاویلەبەرئەوەباخەەكان ب دەیباتوعارەبانەیەكەوەدەیخانەدایكیگرتپێیكەهەر

وئەاژەڵوباڵنەدەرەنگەاوڕەنگیوجەوانوێەنەیتەنهەاونیەیەتێەدانووسەینیوقسەكتێبانەیلەوبەردەس  دەخرێتەكتێبینەكردۆتەوەفامیبەتەواویهێشتا
گەە رانیهارم نیەەایفێربێەە  وێەەنەوشەەەیئەوەیپەەێشدەكەەاتوێەەنەبەجەەوانیهەسەە لەبەرئەوەتێەەدایە دڵفڕێنەەیولەروونەەاكیپەەڕسروشەەتیوبوونەوەرەكەەان

هەیە وبەریەدالەدەرلەگەردوونەكەیدیەاردانەیلەودەكەاترەنگەكانوبارودۆخەكەگونجاویوبەهاوڕێكیهەس چییە گ رانیبزانێئەوەیپێشدەناسێ  
مەاوەئەوەتەنهەابەردووە بەجەوانییپەیهەسەتەكانییەوەلەڕێەگەیپێشەترئەوهەسەتانەوە ئەوهەمەوولەبەارەیدەبێە دەربڕینەكانووشەفێریكاتێكیش
هەیە شەتەكانداوبوونەوەرەكەانلەجەوانییەیبەوكەردنهەسە تەنهەاچونكەكتێبەكانە وخوێندنگەكاریئەویشبگات تێیانل ژیكەوەوعەقڵلەڕێگەی

بكرێە  پەروەردەجە رەبەممنداڵێككەخ مانچاویپێشبیهێنینەدەتوانینئەمانەهەموودوای.منداڵدارۆحییالیەنیلەپێكهاتنیگەورەیەهەنگاوێكی
 .دەردەچێ لێكەسێتییەكیج رەچی

 
وئەازادیبەردەمك سەپیگەورەتەرینژنەوە خەودیلەالیەنیەانبێە  پیەاوەوەلەالیەنژنبە پیەاوانەروانینەی:پیەاوانەلەڕوانینیدەستبەرداربوون-3

دروسە خسەتنەوەوەچەوبەپیەاوبەخشەینچێەژبە تەنهەاهەیەجوانیلەشوالرێكیكەبكرێتەوەلەژنبیرواواتە ژنب پیاوانەروانینی.ژنەپێشكەوتنی
:دەڵەێلەوبەارەیەوەلەمیسەرژنەانبەواریچەاالكوانێكیكەئەلنەقەاشفەریەدە.نیەیەبەهەایەكیهەیچكەسەێتییەكەیقەوارەیوژنمرۆیەیالیەنیئیتروكراوە

ورۆحولەعەقەڵوایەپێیەانبەڵكەوئەوەش هەرنەكجیەاوازە بەوونەوەرێكیكەدەبیەننژنواپیاوەكەان زۆربەیبەتەایبەتكە مەڵگە زۆربەیتائێستاش
وبەوونبەارودۆخەئەوملكەچەیخ شەیانژنەانزۆریەنەیتائێسەتاشلەوەجەگەدەكرێ  لێهاتووییولەتواناكانیگومانلەبەرئەوەلەپیاو كەمترەجەستەشدا
 .دەزاننسروشتیبەشتێكی

 
بگەات تەێگەردوونەیشهەمەووولەكە مەڵگەكەیوبگەاتتەێلەخە یهەبێە  فراوانەیزانیەاریبێە  رۆشەنبیرژندەمەانەوێ:رۆشنبیریوخوێندنەوە-2

كەە مەڵگەدالەنەەاودەكەەاتوائەمەشلەشەەوالرەكەی لەبەرنەكەخەە ی خەەودیلەبەربگرێەە  لەەێرێەەزیبكەەاتلەگەەوێگرواوبەەنخەە شقسەەەكانیدەمەەانەوێ
.هەبێ بەرزیپێگەیەكی


٥١١٢یفی ریەی٢:ڕێکەوتی/ماڵپەڕیکوردستانینوێ:سەرچاوە
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 عەبدواڵ مەحمود


سەرکەوتنی.بووسەربەخ ئیرادەیخاوەنوبەدەس چەکپیاوانیوژنانراوەستانیوخ راگریفەلسەفەیژیان لەبەرگریچونکە.سەرکەوتک بانێ
سەەرکەوتنیچە نسەەرکەوتنە ئەمدیەارە.سەەردەمەدائەمهەاوچەرخیمێژوویلەوێنەیەکەمرووداوێکیک بانی
جەماوەریەکانیەانوسیاسیڕیکخراوەوحزبپێشکەوتنخوازەکان ودۆس ئینسانک مەاڵیەتییەبزوتنەوەتەواوی

ک نەپەرسەەتەکان کەە مەاڵیەتیەبەزوتنەوەشکسەەتیئەەاواششارسەتانییە دنیەەایوئەەازادیخوازبەرەیسەەرکەوتنیو
وئیسەالمبەودەستگرتووژندژەسازشکارەکان خ شخزمەتەکان سیاسییەالیەنەوحزبشکستیئیسالمیەکان 

وسیاسەیئیسەالمیبەخوێنەکەانیچنەگرەشەەهێەزەلەپشتیکەسیاسەتانەیە ودەوڵەتئەوشکستی.شەریعەتە
کەچەپەەانەیە رێکخەەراوەودەوڵەتورەوتوب چەەوونئەوشکسەەتی.راوەسەەتاونئیسەەالمیک نەپەرسەەتیکەلتەەوری
کەدەپ شەنراسەتیەلەچەاوئاگاهەانە.دەکەن”توندرەومیانەرەو نەرم ”سەرپ لێنیسیاسیئیسالمیوئیسالم
داعشەەنبێەە  هێەزبەپایەگایەەانوبگەرنهێەەزهەرکاتێەکهەیەوهاوبەشەەیانئامەانجییەکرەوتەەانەلەمهەرکەام

 .ک مەڵگادڵیب سەر
 

داعشەەەوەیە پشەەتیلەبەهیەەزەیئاشەەکراودەوڵەتیەەیەپشەەتیوانییەئەووداعەەشوەکەەوئیسەەالمیرەوتەەیبەدرنەەدەترینلەبەرامەەبەرک بەەانێ سەەەرکەوتنی
پێشکەوتنخوازوئینسانیخوازبەرەیلەالیەنلێوەرگرتنەوانەشایانیکەسەربەخ  وئیرادەخاوەنئینسانیبەدەستیمێژوویییەسەرکەوتنیکیت مارکردنی

 .زۆرنمەودایەدا کورتمێژووییەدیاریکراوەبرگەلەمنەبەردەئەموانەکانیدیارە.سەردەمەوەشارستانیدنیایو
 

نهێنیەیە ئاشەکراوپشەتیوانەوداعەشوانەدادانەیوک بەانیسەەرکەوتنیوانەکەانیسەەرەکیتریننیشاندانیب هەوڵێکەبنەرەتدالەکورتەبابەتەئەم
 .ناوچەییەکانەودەوڵەتیونێودەوڵەتی

 
 خۆ بەڕێوەبردن

 
جغرافیەایەکیراگرتنەیدوورخە جێی دەسەەاڵتیدامەزارانەدنیبە بەرپرسیاریەتیوب خ بەڕێوەبردنییانخەڵکجەماوەریپەنابردنیش لەهەمووبەر
بەبەسەتنهەروەهاپشە .ژیەرانەیەبریەارێکیوگرنگهەنگاوێکیسوریادا لەتیرۆریستیبەیەکدادانیوجەنگکەشیوفەزالەسوریاکوردستانیفراوانی

جێگەریوسەەرۆکپرسەیلەپیاووژنیەکسانی”هاوسەرۆکیپرانسیبیپەیرەوکردنیرەگەزی ودینیوئتینیکیناسنامەیگویدانەبێتاکەکانتواناکانی
کەنوێنەرایەتی سیستەمیولەسەرەوەپەرلەمانیدیموکراسیسیستەمیچاولەپشیتوانییەشایانیوبەجێوەستانەوەیەکیوگەورەپێشرەویەکی”سەرۆکدا
 .خ یانداچارەنوسیدیاریکردنیلەئیرادەبێدەنگدەریدەکاتەئیرادەوەخاوەنئینسانیلەتاکەکان

نەەاکەشەەێکیوجەنەەگدۆخەەیلەنەەاوسەەوریا کوردسەەتانیلەک بەەانێوعفەەرینوجزیەەرەکانت نەکەەانیلە”ک م نەکەەان“خەە جێیدەسەەەاڵتیدامەزرانەەدنی
 دەڵێ پێمانکە.گرنگەوانەیەکیزۆرەکان تێبینییەوسەرن ورەخنەسەرباریبەردەوامدا هەمەالیەنەوهەرەشەیژێرئاڵ زکاویش رشگێرانەو
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دیەەارە.بێەە ئیەەرادەخەەاوەنهەبێەە  بەهەەایتیایەەدائینسەەانکەبخەەوڵقێنن تەەرتەەایبەتیدۆخەەیئیرادەکەەان خەەاوەنئینسەەانەدەشەەیدۆخێکەەداهەردڵەەیلە 

دیەاریخ یەان گەوزەرانیوژیەانخ یەانبەدەسەتی.بەنخ یەانئەارامیوئاسایشپاراستنیویاسادانانیوبەرێوەبردنخ بەرپرسیخ یانکەخەڵکانێک
ئازادیەانەیومەا ئەوئیەرادەیە ئەمپاراسەتنیبە جەمەاوەرەئەو.بێ زاڵم دێرنریساییاساووبنئازادیوما خاوەنتاکەکانی.بەەرخێننوبکەن

لەبەرگەریشەێوەیەکهەمەووبەئامەادەنرێزلێگیەراوە پەارێزراوتیایەدائینسانمافیبژاردووەوهەڵیانولێداوەوبریاریانخ یانکەژیانەئەموهەیانە
ئاسەەتیدا پەەایەترینلەهێنەەا بەدەسەەتیدنیەەادالەپشەەتیوانییەیئەووک بەەانێپیەەاوانیوژنەەانوەسەەتانەوەیەیوخەە راگریئەم.بەەکەنپاراسەەتنیمەەانەوەو
 .لێداوەبریاریانخ یان ئیرادەیبەکەخ یان ئازادیەکانیوما وژیانلەبووبەرگریکردنبەرهەمی

 
 پشت بە توانایی خۆبەستن

 
بەکەئەوەیەلەوەئامەانجیش.دەکەنبە کەاریدەوڵەتەکەانیوبە رژوازیدنیەادا سەراسەەریلەبەنەخشەەوەتوانایەکەانی وئینسەانئیرادەکردنیبێ

کەاریهەمەوو.بەرقەرارەئاسایشەەیوئەارامیئەو.دەبرێە بەرێوەسیستەمەیئەودامەزراوە نەزمەیئەو.دەپارێزێ ئێوەکەئەوەیبڵێنخەڵکک مەاڵنی
ئەمنەیەت پاراسەتنیبەرگریکەردن یاسەاکان دانەانیک مەڵگەا بەرێوەبردنیکاری.داوەپێیدەنگتانئێوەکەیە ە”سیاسیبژاردە”نوخبەئەوودەوڵەت

وسیاسەەیهەمەرەنەگەدەزگەاوپیشەەییسەوپایودەوڵەتکەەارینیەیە ئیەوەکەاریخە کردن لەبەرگەەرینەاوخ یی ودەرەکەیهەرەشەەیبەروویوەسەتانەوە
 .کراوەبەیاساییئیرادەکردنبێرێگایەوەلەمناکرێ  ئاساییبەخەڵکیئەمانە.کانەتاد …ومخابەراتیوهەواڵگریویاسایی
 

لێبەداتبریاریچەکلەوەیبەرلەخ کردن بەرگریوگوزەرانژیانپاراستنیولەجەنگسەرکەوتنکەدنیادا نیشانیکردەوەبەدرۆیەیئەمک بانی
لە.بریەاردانەوسیاسەیسەەربەخ ییپاراسەتنیورێکخسەتنخە .خە کردنەتوانەاییبەبەاوەرئیرادەوبکات سەرکەوتنیزامنیدەوڵەتوبیپێکێ  سوپاو

تائەفغانستانەوەلەحکومەتەکەیدنیاپێشکەوتویچەکینوقمیوزەبەالحسوپایتاجبەخانەدا وچەکلەهەڵکێشراوغەربیئەمریکاوزەبەالحیسوپای
وبکەنک تاخەڵکگوزەرانیوژیانلەسەرئیسالمیەکانگروپەدەستینەیانتوانییوەشوێنانەلەوکامهیچلەهەیانە داراییەیتوانایەهەمووبەوعێراق
 خ یانتواناییگەریخستنەبەژیان لەبەرگریب بریاردانیانبەخ یان راوەستاویبەک بانیپیاوانیوژنانلەکاتێکدا.بگێرنەوەئاسایشوئارامی

بەێغەرب ئەمریکەاوبێدەشێ  ودەکرێ کەدنیادا نیشانیدرۆیەیانئەوبەوەش.شکاندتێکهەیانبوو ناوچەییودەوڵەتیپشتیوانییەبەوداعشیان
پشەتیوانیشئەوردویگەورەترینوتیكبشکێنرێ دەوڵەتهێزودرندەترینوگەورەترین…خ شخزمەتیبێکردن کەچملوسازشبێدەوڵەتی پشتیوانی

زەبەالحەەیدرۆیوئینسەەانئیەەرادەیوتوانەەاییلەدنیەەایک بەەانی.رابکێشەەێ ب خەە یلێەەوەرگرتنکەە مەكوپشەەتیوانیبەە سەەەردەم شارسەەتانییدنیەەایلە
 .بکرێ فەرام شناتوانرێدەرسێکەئەمە.بێدارکردەوەناوچەیەکانی ن کەرەوغەربئەمریکاوتوانایەکانی

 
 ژنانبەشداری 

 
بەشەەداریتەەاراوەسەەتاویانوخەە راگریلەنەقابەکانەەدا وجەمەەاوەریڕیکخەەراوەكەە مەڵەوکەە رولەک م نەکانەەدا وبەڕیەەوەبردنخەە لەژنەەاننەخشەەی
بەەزوتنەوەیلەپێشەەتردیەەارە.حاشەەاهەڵنەگرە %٢١نەەزیکەیبەشەەداریبەبەرجەسەەتەوبەشەەێوەیەکیداعشەەدا روبەروبەەونەوەیجەنگەەیلەچاالکانەیەەان
لەژنەاننەخشەیئێرانەدا ش رشەیبەدوایبەدیەاریکراویشبینیەووە جەنگەدامەیەدانیلەخ یەانرۆڵەیزۆرتاکەمژنانکوردستاندا خەڵکیش رشگێرانەی

راسەتیەکیوئیسەالمیهەوریجمبەدژپەارتیزانیجەنگەیلەئێرانەدا زەحمەتکێشانیک مەڵەیپێشمەرگەیریزەکانیلەبەشدارییانتابەرگریداوشوراکان
بەزوتنەوەیمێەژوویلەمەانگەدا چەواربەردەوامەیروبەرووبەونەوەیجەنگەیفراوانەیبەرەیەکەیلەوپیاوانداپاڵلەک بانیژنانیبەشداریبەاڵم.جێگیرە

 عێراقداکوردستانیلەساڵە٥٢کورد ناسیونالیزمی.وێنەیەکەمناوچەکەدا ش رشگێرانەی
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روبەروبەونەوەیوجەنەگ.زەعەیفەننیەیە پیاوانیەانتوانەایژنانکەدەدانیشانوایان.دەکاتژنانبئیرادەکردنیلەسەرکاربەدەستەوەیە دەسەاڵتی

هەوڵێکیهەرلەدژیبەڵکونەکردووە ژنەکانیاندژەیاساوکەسێتیبارییاساکانیگ رینیزاتیهەرنەک…واوەترلەوانەش.ناکرێ ژنانبەچەکداری
یاسەاکانیئێسەتاتەاکوتەنەانەت.ژنەانبە ئینسەانیبەهەایگێەرانەوەیویاسەاکانگە رینیبە تێک شابێ کەوەستاونەتەوەژنانیەکسانیخوازیبزوتنەوەی

ئیسەالمیەرەوتەبەخ یەانتونەدیبەکەوردی بە رژوازیئ پ زیسەی نیتەنەانەتوسیاسەیدەسەەاڵتیئیسالمە شەریعەتیسەرچاوەکەیانژنان بەپەیوەند
پیاوسەاالریلەدەسە وبگە رنژنەانقەازانجیبەیاسەاکانئامەادەنین ودەکەندینیەکەانسەەوابیتەلەبەرگەریئاشکرابەوەگرێداوە ک نەپەرستەکانەوە

ژنەاندەڵەێنئەوانەینیەیەوکەمتەرپیەاوانلەهیەیانپێبدرێ  رێگایانئەگەربناسرێ  بەرەسمیمافەکانیانژنان کەئەگەرنیشانیداک بانی .هەڵگرن
رووبەرووبەوونەوەیجەنگەیلەژنەانچاالکەانەیبەشەداریوخە ڕاگریدەسەتکەوتەکانیلەیەکێکەیش.عەقڵەننەاقسخ یانبەراستیعەقلن ناقسزەعیفەو
 .وێنەیەکەمناوچەکەدالەژناندا مافەکانیناسینیفەرمیبەلەکەبوو پیاووژنیەکسانیمەرسومیداعشدا 
 

 ڕێگا چارەیەکی تر
 

چەکەداری بەوونێکییەاخیمەزهەبەی ئیتنیکەی زبەریکەوتنێکیبەریەکپێشەوە هاتبێتەقوڵئاڵ زکاویەکیوگرفتێکدنیایەئەمگ شەیەکیلەهەر
…ئاراوەهاتبێتەچەکداری هەرەشەئامێزیگروپێێکیسەرهەڵدانیتاناوچەیی بەرکێیکێتاواڵتەکان نێوانجوداخواز جەنگیبزوتنەوەیکیش رشێک 
هاواڵتیەان پاراسەتنینەاویژێەرلەوە.جێگیەرعەادەتێکیکەردۆتەخ یەان دەستێوەردانیغەربئەمریکاوهەمویانەوەپێشلەدەوڵەتەکانیان وب رژوازی
بەرەوایەتەیویسەتویانەتاد …بەتیرۆرهێنانک تاییئارامی گێرانەوەییاخیەکان گروپەبردنیلەبەیندیکتات رەکان خستنیدیموکراسی لەبەرگری

ئامەانجی.بەووەسەەربازیرێگاچەارەیودەسەتێوەردانبووە پێدانگرنگیجیگایدەستێوەردانەکانیان چواچیوەیلەکەئەوەیشوبدەنخ یاندەستێوەردانی
بەەەزوتنەوەیلەسەەەەرهەڵدانیبەەەووەرێگەگەەەرتندنیەەەادا بەسەەەەروبااڵدەسەەەتیودەسەەەەاڵتپەەەاوانیملمالنیەەەیلەبەجیەەەادەسەەەتێوەردانانەشئەمسەەەەرەکی

خە یخەڵکلەوەیگرتنرێگەب بووەبەنەخشەهەوڵیوە.ک مەاڵیەتیەکانەوەگەورەبەرامبەركیمەیدانیبەنەکەک م نیستی وچەپپیشکەوتنخوازنەو
نەاوزەدکروانهەرەشەەوەکەوگروپەانەیوحەزبهێەزوئەوهەمیشەەتەنەانەت.پێشەوەدێنەدۆخانەیبەوبداتەوەکارسازوەاڵمیوگەربخاتەخ یئیرادەی
وە.بەدەنخ یەاندەسەتێوەردانیبەرەوایەتەیدنیەاوەونەاوخ گشەتیرایچەاویلەتەاکراونزلوقەبەخ یان قەبارەیوتواناییلەزیاترزۆرهەمیشە

ئیەرادەودنیەادا نیشەانیدەرسەەیئەوک بەانێ.دەربکەوێە لەمەیەدانەکەداوئامادەبکەاتروبەروبەوونەوەوبەرەنگەاریبە خە یتەرکەسیلەوەیبگرنرێگە
دەرەکەیدەستێوەردانیجبەخانەوچەکوتازیاترەسەرکەوتنیزامنیوکاریگەرترزۆرخ ی سەربەخ یپاراستنیوخ یئینسانئازادانەینواندنیتوانایی

دنیەا شەوێنێکیلەهەردرندەکەشەیان شەێوەلەهەرئیسەالمیەکان گروپەدەستیک تاکردنیب نیشانیداک بانی.ناوچەییەکانیانهاوکارەوغەربئەمریکاو
سیاسەەتیدەرهەاتووەکردەوەبە.غەربوئەمریکارێگاچارەیودەرەکیسەربازیدەستێوەردانینەکتێکشکاندنیانە زامنیخ یخەڵکخ راگریوتوانایی
هاوشەیوەکانیان وداعەشقاعیەدەوسەەرهەڵدانیژیەنگەیوبکەاتک تەاتیرۆریەزمتیەرۆرەدەسەتینەیتوانیەوە نەکدنیەاشەوێنێکیلەهیچغەربوئەمریکا
تیایەداشەیریانپشەکیغەربوئەمریکەاکەواڵتەانەدا دەستێوەردراویفەزایورەوتانەلەوهەرکاممنداڵدانیلەئەوەیه یب تەبەڵکەبەرێ  لەبەین
رێگەایەکیک بەانی.بەووەزیەاترتەراتێنیانوهەڵسورانب ژینگەشکردۆتەوەوچاویانترسناکترگروپیورەوتگەر خست تەب یسەربازیانهیزیبووەو
توانەاییخسەتنەگەریوخەڵەکهوشیارانەیرێکخسسینیخ ئەویشسیاسی ئیسالمیوتیرۆرروبەرووبوونەوەیب سەردەمەئەمئینسانیبەردەمخستەتری

ئینسەانبە ئیەرادەگێرانەوەیترجارێکیک بانێ.خ شخزمەتیەکانیانهێزەوناوچەیین کەرەوغەربئەمریکاوبرینەچاونەکلەناوبردنیانب خ یانە 
 .ک بانێبژینیشاندایەوە خ ی 
 

 کوردستانیخەلکیب دیاریکراویشبەوبەگشتیدنیاخەڵکیب دا ئازادیئینسانیوشارستانیدنیاینیشانیک بانی سەرکەوتنیوانانەیئەم
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رێکخەراودا وسەەربەخ ریزێکیلەوبگرنبەدەستیانەوەئازادە پیاوانیوژنان…کوردستانئازادیخوازیخەڵکیپێویستە…ئەزموندەنزۆرعێراق 
وبەدەستەکانچەکبەداعشە…هەرەشەکانیوداعشبەهێنانک تاییب بگرنبەدەستەوەک بانیسەرکەوتوانەیتاقیکردنەوەیوبخەنیەکریزەکانیان

لەهەرەشەەنهەیەوئامادەییەانکەردون فەراهەمبە سیاسەیدەسەەاڵتیزەمیەنەیەیبەووکوردستانداشارۆچکەکانیشارولەناوکەچەکەکانیان بێداعشە
 …ئازادیخوازیوکوردستانک مەڵگایئایندەی


 ٥١١٢یفی ریەی١٢:ڕێکەوتی/ماڵپەڕیهاوپشتی:سەرچاوە
 

 

 




 دڵی رۆژهەاڵت
 

وەكژیەان.تێپەڕێنینژیانرەوڕەوەیبەردەمتەگەرەكانیوك سپهەمووپێویستە…هتدوشادیوئازاروەكووخ دەگرێتەخەسڵەتەكانلەزۆرژیان
 .رۆژگارچەرخینێودەخاتەمرۆ ووایەبازنەیەك

نەدات خ شەیەكانئەازاریشەێوەبەووئازارەكەانبەردەملەدانەداتچ كگرنگەئەوەمرۆ ب 
 .دەرنەچێ ژیانبازنەیلەهەروەها
لەزۆرێەكبڵێەیندەكرێبەاڵمبكات لەتیاندووژیانكەنەدەنئیزنمرۆڤەكانكەگرنگەئەوە
 .كراوندوولەتئەمرۆكەمرۆڤەكان

 
دەسەسەەڕەئەووەكەەووئەوانبگیردرێەە سەەەرچ پیهەركەەوێلەنیەەون نیەەواومرۆڤەەانەجەە رەئەو

 .پەرێزندوورەئەوانهەبێشیوەنوشینكوێشهەرلەودەبندەستاودەس 
لەكەپێویسەتەئەوەشوبێە تە كمەوتەندروسە بیروباوەڕمەانوعەقڵەیەتپێیوسەتەكەبكەیەنەوەئەوەسەەرلەپێەداگریدەبەێكەاتەدایەلەمب یە

ونەبەنكەرتدوووەچەكانتەانتەاپەارچەیەكبەبەكەنەوەخ تەانپێویسەتە.نەچێە تەێخە ڵیوتە زتەابهێنیچاوانتابەدەس خ ڵێكداوت زهەموو
دۆسەتیەمەرۆ ومرۆڤەایەتیكەخ مەانئەساسەیوئەسڵوك مەڵگاگیانینەكەوینەڤایرۆ وەكوووبینكاراوئەمەگبەكەسێكیكەمانایەبەوئەمەش

.مەترسیەوەدەخاتەمرۆ ژیانیكەگەلێكئارزوووحەزدەستەچیلەینەیكەینەونەكەینونی
 

دەرەنگێەننخ یەانشێوازێكبەودەمێكهەركەكراوەنلەتدوومرۆڤەئەوهەرسەردەممرۆژیكەدەردەخەنب ئەوەمانئەمڕۆك مەڵگایراسیتەیكانی
ه یبەوبووتەوەكەمەوەزۆربەداخەوەسەردەمەدائەممرۆڤینێولەدەروونیسەقامگیرییەكیودەبیننەوەكەسایەتیەكداقاوەخیلەخ یانساتەوهەرو

رزگاریەانلەدەسەتیانەوەیەانرێكەبخەنرێسایانەویاسائەولەگەڵخ یانئەوەیب ئینسانەكانب یەتێدایەرێسایویاساگەلێكژیانسیستەمیئەوەیكە
 .نادروستەوناپێویس گ ڕانكارییانەئەمزۆرجارانودەهێننژیانیاندابەسەروەرچەرخانوئاڵوگ ڕبەردەوامببێتە

 زۆربەیكەكاتێك.دەبنگەورەودەبنباڵغتێیدامرۆڤەكانكەك مەڵگایەئەوراستیەكانیدەرخەریك مەڵگاتاكەكانیپێناسەیوكەسایەتیزۆرجار
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پێكهەەەاتەیكەنەتەوەیەئەوكەئەوەیەدەرخەریدەكەن بەەەاوئەمەگەەەیوبەەەایە لەچەشەەەنێكلەپێەەەڕەویك مەڵگایەكەەەدالەمرۆڤەكەەەانزۆریهەرە

وئەخالقەەەیبنەمەەەاوكەلەپەەەووروكەلتەەەووردەكەەەرێچەشەەەنەبەموتێەەەدایەهەڵسەەەوكەوتانەیانوئەخەەەالقچەشەەەنەئەوهەموویەەەانپێكەەەدەهێننك مەڵگەەەاكە
.بكەینپێناسەدەكرێسەیرخەڵكەكەیدانێولەمەزنبایەخێكیوەكووكەك مەڵگایەكدەروونیەكانی

 
لەوەبەا نەیەارانوناڕازیەاندژیوزینەدانیاندژیژنەان دژیمنەدااڵن دژیبەبەتەایبەتكە مەاڵیەتیتوندوتیژیوئەشكەنجەوئازارپیاوساالری

لەجەارزۆركەهەیەباوەیانفەرهەنگەچەشنەلەورزگارییئیدعایكەكەسانەشئەوتەنانەتوبووەبنەڕەتیدابڕانیتووشیك مەڵگایەئەوكەدەكات
ئەمەشودەرببڕنخ یانناخیراستیەكانیكەناكەنزاتبەاڵمدەكەنپێڕەویخ یانداناخیلەك مەڵگادا سەرسەپێندراوەتەدەسەاڵتدارەوەچینیالیەن

لەوبەەدەی لەقەڵەمچەەاككەسەەێكبەخەە تكاتەكانەەدالەبەەڕێلەبەرژەوەنەەدییهەنەەدێلەبەرناچەەاریتەە واتە.مرۆڤەكەەانبەەوونیكەرتدوودەرخەری
تێیەداكەمرۆڤەانەیئەووناتەندروسەتەئەێمەك مەڵگەایمانەایەبەوئەمەش.دەكرێلەسەرمامڵەیدیكەشێوازێكیبەت دادەروونیلەشتەئەوراستیشدا

.هەیەگ ڕانكارییوچاكسازیبەپێویستیدەبێەەوەدەستەویەخەتاكەكاندالەگەڵكەك مەڵگاسەرەكیەكانیبنەماگشتیبەونەخ شنكەسانێكیدەژین
 

كەرتدووئەوبتوانەدرێتەاهەیەبوونێەكیەاخیوشكێنیتاب بەپێویستیجارزۆردزێوانەفەرهەنگەوكەلتوورئەمگیانیكەوتنەوهەڵكردنق ڵ
بەرەوخەراپكەلتەووریلەتێەپەڕینقوربەانیبەبەوونئامەادەیتاكەكەانبەتایبەتوك مەڵگائاستێكچتائەوەیكەبەاڵمبسڕێتەوە ك مەڵگادالەبوونە

بەپێویسەەتیگومەەانبەەێراسەەتەقینەكەسەەایەتیەكیلەسەەەربەەوونەوەسەەا وكەڵتەەوورگەە ڕینی.تێڕامەەانەجێگەەایوگرنەەگزۆرباشەەن ورەسەەەنكەلتەەوورێكی
بەەووەتەكەلتەەوورەكەكەك مەڵگەەاهەنەەدێبەاڵمدەكەەرێ تێەەداگ ڕانكەەاریەیئەوتاكەكەەانلەبەەەووكتەەاقمێكیبەكەهەیەوامەەانك مەڵگەەایقوربانیەەدانە 

ك مەڵگەایەئەومرۆڤەكەانیلەجیلێەككەهەڵەدەگرێجارزۆرتەنانەتزۆرەقوربانیدانێكیوماندووبوونبەپێویستیمرۆڤەكان ژیانیلەبەرینبەشێكی
ك مەڵگەەادەبەەێبەە یە.ببەەنەوەسەەا تەندروسەە ژینگەیەكەەیوراسەەتەقینەبنەمەەایەكیلەسەەەرئەواندوایتوێژەكەەانیوجیەەلئەوەیەەكەبەە قوربەەانییببەەنە

بەووهەیەشەەكێنیانتەاب كەسەایەتیەكیبەبەوونتوانەایكەبەكەنەوەسەا ئەوەلەسەەرخ یەانك مەڵگەاپێشەڕەوەكانیتەاكەبەتەایبەتودواكەوتووەكەان
.بكەنەوەپتەوتروقای ك مەڵگادانێولەبنەڕەتیئاڵووێریب هەنگاوەكانیانشێوازە


٥١١٢یژانویەی٢١ڕێکەوتی/ماڵپەڕیزاگرو پ س :سەرچاوە
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 !ندارێتیدا و خاوه ویستی  نێوان خۆشه کان له سته هه
 

 بدوڵاڵ کنێر عه                             
 

کانمرۆڤەەهدونیەەابینینیدیەەدگاوجیەەاواززیگەەهرهدوونێەەوانویسەەتیخ شهکانیسەەتهههومکچەەهلهیشەەتنتێگه
ووهژیانەهودیکەهسەانیکهویستیخ شهریمهێنهرههبهلهپڕئاقارێکیبهکانمرۆییهندیهیوهپهوژیانررامبهبهله

وخ یەاننخەودیدانەدهنێوهولەهکانمرۆڤەهلهکریەهههکهکیهشەێوهبهوهبینێتەهدهخە یداهێنانداووهزیندوکردنه
کێکیانیەهتیسەایهکهیوهتوانەهبەێنکەهدهکتریەدایهڵگهلهڵهمامهوهریانهگهئیرادهوخ ییربهسهوئازادیبه
 .ویدیدائهناوله

 
یستهجهلهکیمیایییماددهندێههردانیدهه یبهکهکیمیاییکییهدیاردهلهبریتیهوهزانستیهڕویلهمرۆڤدالهکیرهسهکییهریزهغهکوهویستیخ شه

کەاتپێیبەهکەهکانەهمرۆڤهیرسەتانهخ پهسەتێکیههگرێەدراویندارێتیهخاوهویستیخ شهرچیههدیاریکراودا سێکیکهررامبهبهلهرپاڵنهبێتهدهوهمرۆڤه
کوشەەتنیلهبریتیەەهدیکەەهکیواتایەەهبه.بەەاتدهداڕمەەانوروهکانیشندیەەهیوهپهودوژمنکەەاریورهبەەهکانمرۆڤەەهوهه یەەهبهونەەدارێتیخاوهوزاڵبەەونبەە گ ڕێەە ده

 .کانمرۆڤهنێوانیقینهراستهویستیخ شه
 
کەهرگیریهاوسەهژیەانیپێکهێنەانیپاشتتایبهبهندارێتیخاوهویستیخ شهب کاندامرۆڤهلهویستیهخ شهستیههگ ڕینیداندهنێوهولهگرفتهیوهئه

 .داتڵدهرههسهوهکهنهالیهدوولهکێکیهنالیهله
یداوکهشێوازهلهجیاوازناڵمبه یهههککیهوهرچیگهئهکهزهگهرهردووههالیموڵکدارێتیویستیخ شهوهنهکهدهوهلهخ جهرونناسیدهبواریپسپ رانی

کلتەوریوبەارودۆ یوهئەهه یبەهشوهئەهپیاوان لەهکوهزیەاترهخێزانیەداژیانیلەهژنانالیپاوانکردنوندارێتیخاوهستیههکردنیپیادهمانکاتداههله
ڕویلەهپیەاواناڵتدارێتیسەهدهوژنەانکانیندیەهیوهپهسەنوردارینمونەهب .پاوانکردنب کانمرۆڤهبردنیئاڕاستهورهبهلهگێڕێدهڕۆڵکهیهوهتیهاڵیهک مه
.…ییکردنیەانئیرهوئاسەایشبهکردنیانسەتنهههلهجگەهژنانەدا ناولەهزیەاترترسیخوڵقاندنیه یبێتهدهوهاڵیەتیشهک مهتنانهتهوهداراییهوئاینی
 .هتد

 
سە ههونەاڵێنندهوهفشەارهه یبەهیوهبەهوێ کەهردهدهجیەاوازترکییهشێوهبهپیاواندارسهبهکانرونیهدهوارهئاسهژناندا یستهههوئهاردرامبهبهله

نابێە کیمانایههیچکیهگرتوخانهلهجگهپرسیارکردنداوچاودێریندینێوهلهژیانپێیانوایهواڵتیانسهدهالوازیودیلێتیوندکردنبهوسنوردارێتیبه
 .ب یان
ورهبەهکانرگیریههاوسەهندیەهیوهپهخەودینهاتەهکنەهیئاڕاستهکرالیهههب کانمرۆڤهپاوانکردنیوق رخکردنویستیخ شهستیههبونینجامرئهده

 .وهترسیداریهمهپرسیاروژێرخاتهدهوهرهوروبهدهبهخ شیانخودیکانیندیهیوهپهڵکوبهبات دهداڕمانومومژاویتهئاڵ زوئاقارێکی
یوهسەەڕینهکیهشەەێوهبهن کەەهدهنائەەارامیوناجێگیریبەەهسەە ههووهبیننەەهدهسەەکیدارتهبهوگومانکردنلەەهژیانیەەانکانمرۆڤەەهگشەەتیبهیهشەەێوهوبەەه

 .وهناهێڵێتهکانمرۆڤهتیسایهکهب کندێتیهتمهتایبهوئازادییوخ ییربهسهب تێکرفهدههیچیمانایهوبه.بینندهخ وهبهکانتیهسایهکه
ربەهاڵمبەهرێتی نداخاوهویستیخ شهیانقینهراستهویستیخ شهن کهدهکامیانبهکاریوهبهوهمێنێتهدهکانمرۆڤهخودیالیڵبژاردهههدواجارئیدی

.ڕواتدهکوێورهبهنوسیانچارهکهکانیانرپرسیارێتیهبهڵگرتنیههب بنئامادهکانیانڵبژاردهههلهبڕیاردانج ریپێیبهکانمرۆڤهیهوهئهگرنگتروهله


٥١١٢یفی ریەی١٢:ڕێکەوتی/ماڵپەڕیهاواڵتی:سەرچاوە

http://hawlati.co/ئەرشیڤەکان/17926/kner
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 (٨١٨١بۆ  ٨١٨١خولەکانی سەرۆکایەتی )ژیاننامەی جەیمس مۆنڕۆ 
 

 ی فرانک فریدێڵ و هاگ سیده
 

 ڵماسی و ئه سره خه:  وه ئینگلیزیه  له: و
 
بەڕێوەدەچەوو سەاڵێکهەمەووکەسەپیداک شەکیپێشوازییەکانیزنجیرەلەپێشوازیئاهەنگیئاخرینلە ١٦٥٢ساڵیلەنوێ ساڵییەکەمیرۆژیلە
 :بەجێهێش لێدابوویەوە سەرۆکلەگەڵدەستیکەڤیرجیناخەڵکیخاتوونێکیسەرلەدڵخ شکەریکاریگەریەکیم نڕۆجەیمسسەرۆک
 
لە....ک نەوەم دیوسادەجلوبەرگێکیبە.ف ڕمەخ شوبااڵبەرزپیاوێکی»
وراشەەکاودەربڕینەەیلە.بەەووبەڕێەەزولەسەەەرەخ کەسەەێکیهەڵسەەوکەوتیدا شەەێوەی

الیەنلەکەوتەانەیەئەوشەایانیتەواویبەوایەپەێ ...چاوەکەانیراستگ یانەی
سەەەەرۆکەئەوپێەەەداهەڵگوتنیونرخانەەەدنبەرزلەجێفرسەەە نەوەوەککەڵەپیەەەاوێکی

ئەگەرتەنەەانەتکەبەەووراسەەتبێژکەسەەێکیئەونەەدەمەە نڕۆ›:دەڵێەە کاتێەەکوتەەراوە
 ‹».نابینی سەرلەپەڵەیەکیتاکەهێشتابکەی  سەراوژێررۆحیشی
 

بەشدارییک نتینێنتاڵسوپایلەدواتربوو مێریوویلیامک لێژیخوێندکاری.بوودایکلەڤیرجینیاوێستم ڕالندیناوچەیلە١٥٢٦ساڵیلەم نڕۆ
 .کردکاریڤیرجینیافرێدریکسبێرگیلەیاسادابواریلەپاشانوکردشەڕیچاالکانەی

 
لە١٥٧١سەاڵیلەدواتەروکەردپەسەندبنەڕەتیەییاسەایکەڤیرجینیائەنجومەنیلەفیدڕاڵیستەکاندژەبەرەیچووەم نڕۆگەن  سیاسەتوانێکیوەک
١٥٧٨بە ١٥٧٢سەااڵنیلەپاشەان.هەڵبژێەردرایەکگرتووەکەانویالیەتەسینات ریوەکبوو جێفرس نیسیاسەتەکانیبەرگریکارانیلەیەکێککەکاتێکدا

لیڤینگسەەت ن.ئەەاررۆبێەەرتلەگەڵدواتەەرنیشەەاندا؛خەە یلەفەڕەنسەەاپرسەەیبەە زۆریسەە زیوهەەاوخەمیوەبەەوو فەڕەنسەەالەئەمریکەەاتەەایبەتینێەەردراوی
 .کردلویزیاناکڕینیدانوستاندنەکانیلەبەشداریی

 
جەیمەسئەمریکەا کەاتیئەوک مەاریسەەرۆکالیەنلەکردنەیپشەتگیریوتایبەتمەنەدییانەئەم.بووزۆروزەیوگەورەخەونیخاوەنکەسێکیم نڕۆ
هێزێکەەیهەبەەوونیلەگەڵدا ١٦٥١سەەاڵیلە.دا١٦١٨سەەاڵیلەک مەەاریسەەەرۆکبەە ک ماریخوازەکەەانهەڵبژێەەردراویکاندیەەدیکەەردەئەویەەانمەدیسەە ن 

کابینەکەیەەدا وەزیرەکەەانیهەڵبژاردنەەیلەمەە نڕۆ.هەڵبژێەەردرایەوەک مەەارسەەەرۆکوەکدووەمجەەاریبەە ئاسەەانیبەفیدڕاڵیسەەتەکان بەەەووکیئ پ زسەەی نی
کەسەێکیوجەنەگوەزیەریکەردەکەڵهاونی.سیج نوەکباشوریخەڵکیشیاویکەسایەتییەکیوێنە ب دەکرد؛دەستنیشانبەهێزیزۆریەکجارکەسانێکی

دیەاریکەسەایەتییەکینەیهێشە کەه کارێەکتەنیەا.هەڵبەژارددەرەوەکاروبەاریوەزارەتەیبە ئەدەمەزیکوینسەیجە نوەکبەاکووریخەڵکەیپێگەیخاوەن
 .بێ بەشدارکابینەکەیدالەنەکردقەبووڵیکەبووخ یکڵەیهێنڕیرەتکردنەوەیکابینەکەیەوە بێنێتەواڵترۆژئاوای

 رۆژگاری»دەستپێکیوەکسەردانەکەیب ست ن لە.کارەوەبەرنامەیخستەنیازپاکیگەشتێکیم نڕۆئیدارەکەی دەستبەکاربوونیسەرەتایهەمانلە
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وراگرتبەووخە یجەێگەیجەمەاوەردادڵەینەاولەمە نڕۆئەوەیسەەرەڕایداخەوەبەبەاڵم.لێکراگەرمیپێشوازییونرخێندرابەرز«خ شەکانهەستە

 .نەخایاندزۆریان«خ شانەهەستە»ئەودەکرد رەچاوناسی ناڵیستەکانیسیاسەتەکانی
 

وهیەواتربێمیەزوریبەاژێڕیخەڵکیگومان بێپڕئازار ئابووریداڕمانێکی.دەرکەوتنکەرتبوونناشرینەکانیدرزەناسی نالیزمەوە رووکاریدیولەو
پەەرۆژە.رەتکەەرایەوەکەە یلەویالیەتەەیوەکویالیەتەکەەانیەکیەتیەەیلەوەرگیەەرانبەە داواکارییەکەیەەان١٦١٧سەەاڵیلەکاتێەەکتەەایبەتبەکەەرد نائ مێەەدتر
 .ئاراوەهێناک نگرەلەمق مق یومشتومڕتاڵیوناخ شساڵیدوومیزوری ویالیەتیلەک یالیەتیهێواشیریشەکێشکردنیب هەموارکراویاسایەکی
ویالیەتەیبەکە یلەویالیەتێکەیوەکمیەزوریویالیەتەیلکاندنیبەئەویشکرد؛چارەسەرتەقەالیانەیوهەوڵئەومیزوریسازانیپرۆژەیاسایدواتر

 .میزوریرۆژئاوایوباکوورلەک یلەداریهەتاهەتاییکردنیقەدەغەهەروەهاوئازادویالیەتێکیوەکمەین
 

سیاسەەتەدا ئەورۆشەناییژێەرلەدەرکرد؛ناوبانگیخ یەوەناویبەهەردواترکەراگەیاندبنەڕەتییەیسیاسەتەئەودەرەوەدا کاروباریلەم نڕۆ 
ئیسپانیاواڵتییارمەتیدانیهەوڵیئەوروپاپارێزگارەکانیزیاترحکومەتەبوولەوانەکەبداتەوەهەڕەشەیەئەووەاڵمیبڕیاریدایەکگرتووەکانویالیەتە

کە نگرەکەب وەدڵنیالەوەئەوەیپاش ١٦٥٥ساڵیلەم نڕۆ .خ یرکێفیژێربخاتەوەالتینئەمریکایلەپێشوویک ل نییەکانیواڵتەئەوەیب بدەن
نەەوێیەک مەەارییەواڵتەبەوفەرمەەیدانپێەەدانانیبەدەسەەتیکردئینجەەادەدات دیپڵ ماتیەەکنێردراوەکەەانیوئەرکپێداویسەەتییەکانیتەرخەەانکردنیبەە دەنەەگ

وازهەتاوەکووبگرنبەدوورئیسپانیاسەرئێشەیلەخ یانبوونئاواتەوەبەوئەدەمز کوینسیج نکاتیش ئەودەرەوەیوەزیریوک مارسەرۆک.هاوەاڵنە
 .روویدا١٦٥١ساڵیلەئەمەشکەبێنێ فل ریداکانلە

 
کردبەووپێشەنیاریوەبەوو التینئەمریکایدەستبەسەرداگرتنەوەیدووبارەسیاسەتیدژیتەیارەوە گەورەودەریاوانیهێزێکیبەمەزنیش بەڕیتانیای

پێشەوویک مەاریسەەرۆکدوولەیەکهەرراوێژکەاری ک بەوونەوەیەکیلە.«دەسەتێوەرنەدان»راگەیاندنیبەرەیناوبەێتەیەکگرتووەکانیشویالیەتەکە
راشەکاوانەتر»کە وابەوورایئەمریکەا دەرەوەیوەزیەریئەدەمەز بەاڵمبکات قەبووڵپێشنیارەکەکردم نڕۆلەداوایانمەدیس ن وجێفرس نئەمریکا 

دوایبەەەووکیبەلەمێکەەیوەکئەوەیلەگەڵبەراوردبەرابگەیانەەدبایەفەڕەنسەەاوروسەەیابەروونەەیبەخ مەەانبنەماکەەانیوپڕەنسەەیپئەگەر...دەبەەوو
 «.دەرکەوینبەڕیتانیادەریاوانیزلهێزەکەی

 
هێڵەکەانیلەنابێە رووسەیاشبەڵکەووبهێنەدرێ  التەینئەمریکەایلەوازدەبێە تەنیەانەکەه شداریداوکردقەبووڵئەدەمزیپێشنیارەکەیم نڕۆ
ئازاددۆخەبەوباکوور وباشوورئەمریکایوشکانییەکانی...»:رایگەیاندوتەیەکدالەم نڕۆ.هەڵبکشێ هێمنزەریایکەناراوەکانیبەرەوەباشوورەوە

بەپاشەەەرۆژیئامەەانجیوەکئەورووپەەاییەوەواڵتێکەەیوهێەەزهەەیچالیەنلەچیتەەرنابێەە لەمەودوادەیپەەارێزن هێنەەاوەودەسەەتیانبەسەەەربەخ ییەوەیو
ناویم نڕۆرێباریوبیرۆکەوەکسیاسەتەئەم ١٦٢١ساڵیلەم نڕۆمەرگیدوایساڵبیس نزیکەی«.بکرێنئەژماررکێفەوە ژێرخستنەوک ل نیکردن

 .دەرکرد
 

 :سەرچاوە
http://www.whitehouse.gov/about/presidents/jamesmonroe 

 

وهب تهباڵودا"کوردستان"یرۆژنامهی٨٢٢ژمارهله


 ٥١١٢ینوامبری٥١:ڕێکەوتی/ماڵپەڕیکوردستانوکورد:سەرچاوە
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