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 رىساڵژنيسهجهندىکوردبهیوهپه
 ۆجیهـــــایکۆلــــــــــــنگى سرهههـــــى فـکیهوهردنهـکـشی

 

 :پێشەکي

صواي  ئایینی کىرص )ئیطالم(، له به ث بىوٍرصووکیان جایبهَه بىوٍژن َهنها صوو جهمێژووي کىرص جه له

هضه کان، ڕیشي یاصٍ جۆرێکى جز َاجه ورۆسیؼ بههه ٍربهٍر( به09ي )صٍکۆجایى ضه حى لهوایهجهڵضاوى ئایضۆلۆژیاي ههَر

ما و ئاڵ و گۆڕي پحرۆسي و ڕیً و ضهڵپهَه ي کىرصضخان لهیهو غێٍىري ضاڵ بهژوى ضهي جهٍواڵم یاصکزصههبه

خکىمى َەریم یاصي ضەري ضالى ساینی صەکەهەوە وەک جەژهێکى هیػخماوى پلە  ... صام وصەسگايو سۆر هىێیه بزوضکه

یەک، ئەوەع یاصي لە صایک بىووى )ح عیطا(ي پیؼمبەري زىصایە و بۆ ئیطخا پیؼمبەري بزا مەضیدیەکاهماهە ،ئەوە 

لە صایک بىووى  کارێکى چاکە لە چىارچێىەي پاراضخنی یەک ڕێشي هیػخماوى زەلکى کىرصضخان، کەچى بۆ یاصکزصهەوەي

ەهگى پێىیطذ صەکا ،پیىیطتی بە جىێژیىەوەیەکى جایبەحى َەیە ،بۆ  )ح مدمض( ئاوا هاکزێذ لەوەوە َەلىەضخەیەکى فەَر

 صۆسیىەوەي َۆکارو ڕیػەي ئەو جۆرە صەرصە ،

 ڕاضخه هضٍزۆ چهیً: ئاکهضذ پى صٍهض پزضیارێک صٍچه بشاهحن به ٍویهو باٍرک لهجایهٍري بخىاهحن ضهٍوبۆ ئه

یە؟ کىرص َه هضي بهیٍىچ ئاضدێک پهڵضا؟ لهري َهي ضه(؟ کهضیدهصایک بىووى )ح مه /...( یاصي له0/0) و ڕۆٍژئه

هڕووي ضیاس ی و فه له ؟ َۆکارو کاریگەرو ضەرەهجامەکاوى لە هێى کۆمەلگەي هگى ضایکۆلۆجى ماهاي چییهَر

خە ئەو کىرجە جىێژیىەوە پیؼ کەغە ،کەلەضەرەجاصا هىضیيێکى ئاضایى بىو بەالم کىرصەواري چیە ؟ بۆ ئەو مەبەض

لەضەر صاواي )گزوپى  ڕەوغەن( گەغەمان پێضا بۆ ئەوەي ببێخە هامیلکەیەک وزۆغیان چاپ کزصهەکەي لە ئەضخۆ 

ضخاهضەر جیگەي ریشە کە ئەو گەهجاهە َەضذ بە مەجزس ی وەَا صۆضیەیەک صەکەن وکارصەکەن لە پێىاو –صەگزن 

کزصوى ،واجە رەجکزصهەوەي هیە وەک َەهضي فخىاي جىهض جەضلیم بىوهیؼ هیە وەک َەهضي الئیکى کىرص ،بەلکى لە 

 . چىارچێىەي مەعلىلیەحى زۆي َەقى پێ بضرێ
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 (رىساڵ)کریسمسژنيسهجه

 سایحن یان له واجه -اص)مصڵطۆس( ٍو واجه -)کزیظ  پێک َاجىوٍ صوو بڕگه صا هاوي )کزیطمظ( لهچهبىه له 

کۆپى  ویؼ له، ئه)ززیطخۆص(ي یۆهاوى َاجىوٍ کضا لهڵهچهٍڕ له ڕۆماهیه (x mas) ش یکهصایک بىون(، هاٍو

ضیذ ( ،کە بەمەضیدیان صەوجزێ  کزیطدیان لەوە َاجىە ،بەکىرحى ماهاي )مه به کۆوى )ئیىجیل(ي الجینی َاجىوٍٍرَه

،یان بەکىرصي پەحى )عیطا پەروەر( ، جاریؼ وایە کزیظ بە ماهاي بەَزەي جیاواس صێذ واجە صلطۆساوى مەضیذ 

لە ژێز ضایەي   0/0وساراوەي کاریشمیؼ لەو ضۆهگەوە ضەري َەلضاوە ،ئیطخا کزیطمیظ لە جەكىیمى )گزیگۆري (

  . عەولەمە بىویخە جەژوى گػتی

ري ضاڵ ضه جه، کزاٍوصایک بىوٍضیذ( لهمه -صا )ح و ڕۆٍژله گىایه ٍوصرێخهلێک صٍ و ماهایهبه ژههو جهئه

ٗكاْ يف توم اهل٘زٝ 8) /...(،لەبەر ئەوەي ئەو یاصە لە ئیىجیل صیاري هەکزاوە ،َەر ئاماژەیەکى بێ بەروار پێکزاوە 0/0)
ٍ ٗاذا ًالن اهسب ٗقف بٍٔ ٗجمد اهسب اضا١ ح٘هل9 .زعاٝ ًتبدّٙ حيسضْ٘ حساضات اهوٚى عوٟ زعٚتٍٔ

إُ 11.فكاي هلٍ املالن ال ختاف٘ا.فٔا اُا ابصسكٍ بفسح عظٍٚ ٙلْ٘ جلٌٚع اهصعب10 .فداف٘ا خ٘فا عظٌٚا
ٗٓرٖ هلٍ اهعالًٞ جتدْٗ طفال ًكٌطا ًطجعا يف 12 .ٗهد هلٍ اهَٚ٘ يف ًدِٙٞ داٗد خموص ٓ٘ املطٚح اهسب

اجملد هلل يف االعاهٛ ٗعوٟ 14 ا٢ونيٗظٔس بغتٞ ًع املالن مجٔ٘ز ًّ اجلِد اهطٌاٜٗ ًطبخني اهلل ٗق13 .ًرٗد
اّٙ »ٗضأهلٍ:  اهصعب فجٌع كى زؤضا١ اهلِٔٞ ٗكتبٞ: كى جزێييێغىي هل،  1(االزض اهطالَ ٗباهِاس املطسٝ

  . .بۆیە ریىایەث وفزە بەروار ضەر َەلضەصا(4:2) ًت ٙ٘هد املطٚح

زێ بەرواري )زەلم( صەکاجە هشیکەي وا پێضەچى لە سۆر کۆن کار بە بەرواري یەَىصي کزابێخەوە کە پێی صەووج

 8ي )صٍپ . س(، جا ضه 717) کاجهصٍ و پێیهسراهضوى ڕۆما کزا، بهرواري )یاصي صامهبه زەللى ئاصەم  ، صواي کار به1770

ڕۆژئاوا  یەکەم کاوى رچاٍوپێی ضهبه و ڕۆٍژژوى ئهجه و کزصهه ٍورچى مێژووي یاصکزصههرزا بۆ سایینی، َهرچهس( ئیىجا ٍو

،واي بۆ صەچً ئەویؼ لە یاصو  0/0ي ماهگ هەک 41ي ساینی لە جەكىیمى ڕۆماوى و رۆژي 776ئاَەهگى صەگەڕێخەوە بۆ 

ي 07زىاوەهضي صرووهە( و )میتراس ی زىاوەهضي ڕووهاکى(صەکزایەوە  کە لە  -ئاَەهگەکاوى رۆمى کۆن بۆ )ضاجۆرن

، صەلێذ british enciclobidia ) )ە ئاساص صەبىون  ، َەرچى  مەوضىعەيصیطمبر جا َەفخەیەک و بەهضەکان ئەو َەفخەی

بىو)وا پێضەچى زخیان َهژهێکى جزي صار و صٍروان جه، کاحێ ئهڵضاٍوري َهڵماهیا ضهي ئێطخاي ئهو غىێىهم جار لهکهیه

و پێی ئهبه و ڕۆژي ،واجهله ٍوکزصٍهەورۆس بىوبێ  بە جۆري ئحزن صان بۆ گەغەي سراعى( یاصي زىاي ماهگیان صٍ

و کاحى پاپا )پۆهیفاضیىص( هىێىەریکى بۆ ضیذ، ئهصایک بىووى مه ضاڵ صواي له 47س(،  44یان  47) کاجهصٍ رچاٍوضه

ي ههغهل جهگه، له ریدێکى ضااڵهههه بىوٍ یهو غێٍىن، بهبکه و یاصٍڵ بههگ جێکهو ئاَهئه وجً کهالیان هارصو ڕێکه

                                                           
   (11-8اٙٞ) 4اصخاح-اجنٚى ه٘قا 1
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ضیحى ي واڵجاوى مهمزیکا سۆربهئه ریخاهیا صواي چىوٍوطا و بهٍڕ،چىە فهٍوڕیهپه ٍوٍرق جز بۆ صٍضیحى ٍسئایینی مه

 .ٍوگزجه

رواري به جاران کاریان بە بەرواري عەجەمى صەکزص، صواي َاجنی ئیطالم کاریان به رچى جیهاوى ئیطالمهَه

رواري ڕۆمى و سایینی و کۆچى و فارس ی و م بهي بیطخهصٍي ضهرواري ڕۆمى، جا هشیکهبه یؼ بهمێککزص، که)کۆچى(صٍ

هو ساڵ بىووى فه مهولهي عهغهل گهگه، صواي لهبىوٍَىضي َه ر ضهرواري سایینی بهبه ٍربهٍرهگى ڕۆژئاوا بهَر

وجنی عێراقى ڕیکه هىوضزا، لهروار صٍرصوو بهوى و ڕۆژئاوایى َهکاوى عىضماوجىهڕێکه ،له کاوى جز ساڵ بىوٍرواٍربه

هو ساڵى فهک لهرگزیهنها ئێران بهجه ٍومىو جیهاوى گزجۆجهروا بىو، ئێطخا َهبزیخاهیؼ َه  کا و َێػخا کار بهصٍ هگیهَر

کىرصضخان  اڵم لههىوضً، بهکتر صٍپاڵ یهله رواررصوو بهَه هضي بۆههَه هضي واڵحى جزیؼ لهرمى، َهفهکا بهکۆچى صٍ

ههجامى فهٍري بشاهً ضهٍوبى ئه رواٍرو بهضذ ئهصٍ جهرث زۆیان صاٍویض و غهبى كه  .هگى و ضایکۆلۆجى چییهَر

 

 ویادهڕاستيوناڕاستيئه

ي صوو ربزصٍک ضهروٍ، َهیهیىهوي بى بىچکهرصٍما صێجن و صوایى صٍضهڵکى بهلێ جار زهکىرصضخان گه له

ل گهکىرص له کهیهوي یەلضا وضەري ضال ..،ماٍورغاوى سوخاک! ئیىجا ئێطخا ڤاالهخایً وغهضه کهماٍر

هرصي فکزي ضیاس ی و فهڵێک صٍي سۆري صووچاري کۆمهٍووضاهضههچه ي ٍوبىوههل صووباٍرگه، لههگى بىوٍَر

هسومى فهكه)جه ي لێ بىویخهکهرصٍصٍ مىو ، جاري َهٍوژێخهَهڵى صٍگهڕاضتی و هاڕاضتی له هگى(، ئیتر بى گىێضاههَر

و ري ئهضهله ي ئێطخاي کهو یاصٍئه غێک پێیان وایهکحن، بهٍرش ی ضه( به7ک یاص کۆک هحن، )ر یهضهضیحى لهمه

ي )اصیان العالم( ورٍي گهرچاٍوپێی ضه، بهیهٍور له( ضاڵ به2)ڵکى ، بهي واهییهکه( ڕاضدیه4102/0/0کا )ضاڵ صٍ

صوکظ و رضهغێکى ئهکاوى کاضىلیک و پزۆحطخاهذ بهضیدیهرچى مه(ەو جەواوە، َه0/0ي ئێطخا ).../رواٍرو بهئه

ه، ئهضیدهصایک بىووى مهژوى لهر جه(ي یىایه6ن )رمهئه  ى میطز  و یۆهان پێیان وایهکاواڵحى و كبدیهوروپاي ڕۆَژ

)ماغیذ(  به که بىوٍصایک ههضیذ( لهمه -کان َێػخا )ح َىصیهیً الي یهع جۆماربکهٍوبى ئه، صٍٍر(ي یىایه7)

ر(ي ٍسک )مهضي مىخهکى ٍویهربزصٍضخێذ و ضهڵضٍرمجضۆن(  َههگى )َهي جهرکزصٍضهو بهئه بزي و پێیان وایههاوصٍ

ضیحى جێضا صایک بىووى مهئیىجیلى  ئاماژەي رۆژي له اڵم لهبه ي َاجنی صاٍووراث مژصٍجه ، لهیهضڵماهاهیان بۆي َهمى

رع و په کهیاصٍ وەک لەضەروو باضمان کزص، بۆیه-( غدێکى لێڵى جێضایه4:01 - 47حى حى )ئایهئیىجیلى مه به ، کههییه

صەلێن کاحى زۆي رۆمەکان ئەو رۆژەیان بۆ )جاهۆس ی زىاوەهضي صەرگاکاوى رەخمەث ، بۆچىهیکى جزیؼ َەیە باڵٍو

  . (صەکزایەوە ،صواي وەرچەرزا بۆ ئەو یاصەي ئیطخا

ي پاپا پۆوى کهي لێک جیایى هارصوى هێرصراٍوو بىچیىهمان ئهر َهضهر صوو یاص، لهضه کۆي گػتی َاجىوهه به 

( 0/41غێکى سۆر )، بۆیە به( ڕۆژیان هێىاهه1) س( کزابىو که44، 47روار )رصوو بهَه هب ڵماهیا ئاماٍژفاضیۆص بۆ ئه

ي کاوى سۆربهکۆهه ژههجه به ضخىوٍرژن پػذ ئهجه کاجه( ص0/41ٍي )ٍو(، ئه0/0ي جز )کهغهژن ، بهجه ههکهصٍ

 :یًکهباص صٍ هضێکىَه همىوهه ر به، َهجاوى جیهاههحى میللهغارضخاهیه
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هێى فارس ی یاصي زىاي صایک بىووى زىایان )جاهگ حى( بىو، له)صیطمبر( یاصي له و ماهگه(ي ئه41چحن )له

 صایک ببىو، له م )ڕجیظ، کىڕي زىا( لهئاضیا جاغه کلضاوى )کزیظ(، له َىض )کزیؼ(، له ر )میترا(، لهغهبه

 ڕوضیا یاصي )کۆلیاص(، له پۆڵ( بىو، لهصایک بىووى زىا )چا، ئههگ یاصي له(ي ما41کطىوى )هگلۆضهکاوى ئهٍوجههه

 .یاص جهس( جا ئێطخا کزاٍو 2 جحن لهمى )ئیمپراجۆر زىضػهرصٍضه( صیطمبر له41) یۆهان )صیۆهیظ( .... جاص ،بۆیه

ەوجنی ئەضخحرەي یاصي َاوغێىەسۆرە بۆهەکەي صیارهیە ، الي میطزیەکاوى کۆن ضەري ضال لەگەل صەرک

ارو هەورۆسیؼ بۆ سۆربەي میلەجاوى ئاري  ضىسیش وکاحى َەلطاوى رووباري هیل بىە،صاهیػخىاوى محزوپۆجامیا لە بَى

َەبىە . ضەري ضالى یەَىصیؼ هاوي )رۆغهاغىامایە ( ،َىضۆضەکاهیؼ بەو غیىە،ضەري ضالى مىضىملاهان ضالى 

  ...کۆچیە ، 

و بۆ ڕوووى ئه یهو پاضاومان َه ڵـگهبه ڵێن ئێمهکاهً صٍضیدیهرچى مه، َهباڵٍورع و په کهیاصٍ یهو غێٍىبه

 ؟ڕوا، بابشاهحن چیهري صٍضهئێطخا جیهان له ي کهرواٍرو بهو ڕاضتی و صروضتی ئه ڕۆٍژ

 

 کانیانپاساوه

(ە ، 0/0ضیذ )صایک بىووى مه له ڕۆژي ملێنێ کهبیطه یهرێک َهي ئازۆ چ پێٍىو پزضیاٍرر ئهرامبهبهله

ک روٍبىو، َه ورٍپێی ڕووصاوێکى گه ر غىێيێک بهَهروار له، بهبىوٍهه و غێٍىم جۆمار و هىوضحن بهرصٍو ضهئه چىهکه

مێژوویان وصاي مه که(ضۆرٍ همهَاث( یان )ضاڵى گهپێی )ضاڵى گزاوى( یان )جۆث هه کىرصضخان به ع لهو صواییهجا ئه

ضێکى ئاضایى صیاري بکزێذ و صایک بىووى کهخاڵ بىو بخىاهزي ڕۆژي لهن یازىص مهگمهصٍسۆر به بالهض، بۆیهكهصٍ

بمێىێذ، ئەو گزفخە لە یاصي لەصایک بىووى )ح مدمض(یؼ َەیە ،سۆربەي پیاوە گەورەکاوى جیهان بەرواري لەصایک 

یک هەبىویىە وەک مىضالیکى ئاضایى لەصایک بىویىە ،مەسهیەکەیان صواي بە پیاوي گەورە لەصا بىوهیان لیلە چىهکه

 :یه( پاضاویان َه7صەرصەکەوي،ضەرەراي ئەوەع مەضیدیەکان )

 .صایک بىوٍگەسي هێر لهبى ٍڕبه هگ کهصٍ ڵکى بىوٍبىو بهضیذ( ئاضایى ههمه -صایک بىووى )ح  ڵێن لهصٍ . 0

 .کزصي صٍهاو الهک كطهله. 4

 .ریا بىوٍکهمزیم(زشمى هشیکى ٍس -کى صیاریؼ بىون،)ح یهماڵهبىه. 7

و بیىحن ئهیً صٍر بکهضهکى لهیهضخهڵٍىمێکیؼ بێذ َهر بۆ کهگه،  ئهورص و صروضخه و یاصٍصەلێن : ئه بۆیه

بىو، ضخحن َهڵهغام و فه ئیمپراجۆر له مى صوورصٍو ضهله چى، چىهکهرصٍوضا الواس صٍژێز باروصۆخى ئهله پاضاواهه

کا، ئیطالمیؼ  باس ی صٍ وێکبیضیا(، له -ي ڕۆژئاوایى رچاٍورصوو ضهَهوي جز )َحراصۆص( )لهکیان )ئۆگطخۆص( ئهیه

جنی َا )ضفز صاهیال(باص له وزۆ لههاڕاضخه جەوراجیؼ به له هاوي )صاهیال( کهپێی پێػبینی کخێبێک بهبه واههئه

ک روٍَه ڕێً بۆیهگهصواي صٍبه واههمزیم( جزضا و ساوى ئه -)ح  صەکا ، بۆیه وغاٍوکى صٍریهضخێٍرک ئه)َحرۆصۆص( ٍو

و ٍرو صواي به بىویىه ٍوریکى زۆغارصههو زه صایک بىوٍصاوى لهي ئاٍوٍوٍرصٍ هێى صارزىرماکان و لهكىرئان باص له له
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وورصي و صروضتی  واجهکاوى زۆیان، کهرچاٍوپێی ضه زاچ صرا به س( له77پزیل/ /ئه7) جا له کزصووٍمیطز کۆچیان 

 .صایک بىووى سۆر لێڵهله

 

 کوردندىبەپەیوە

کىرصضخان  له ( که0/0ي ).../ٍوو غهئه واجه و یاصٍي ئهصیاري کزصن و صیله ک بىو لهیهروو کىرجهي ضهٍوئه 

هض چهبه ضخهبهو مه، بۆ ئهبۆغهڕیً... لهڵپهژن و ئاڵىگۆڕي پحرۆسبایى و صواي صاوظ و َهپػىو و جه بێخهصٍ رمیاهههف

کاوى مێژوویى و فکزي و ئایینی و بىاٍر یً لهکهکاوى باص صٍهجامهٍرو ماهاکان و ضه و یاصٍهضي کىرص بهیٍىزاڵێک په

هفه گاجهضیاس ی جا صٍ   :  ٍوي زىاٍریهو غێٍىهگى ضایکۆلۆجى، بهَر

ي ٍوي کۆبىوههغێٍىمى لهکههگى جیهاوى یهصواي جهو له کهریخاهیا بۆ هاوچهل َاجنی بهگهله ٍربهٍربه و یاصٍئه  .0

یان کهیاصٍ ٍوي زىارصههمهو به ٍوبىوههماڵێک کۆصٍ یان له ٍوي زىارصههیاهه هضي( لهفهووجزا )ئهي پێیان صٍواههئه

سگاي ي صام و صٍغهل گهگهلطىم( یان )عبضالحلیم خافش(، صواي لهع( یان )کهجٍزئهکى )فزیضٍگۆراهیه به ٍوکزصٍصٍ

ىا، صواي م جار ئیخداص و الترقى صایهێکهرمى، یهپػىوي فه بىوٍ ٍربهٍرملاوى کزصهیان بهعهحى مۆصێزن و بهوڵهصٍ

 ههبکه و یاصٍصا ئهالیان صٍكهبیؼ جهٍرکاوى هاغیىهالحزمى جىرکى و عهضهصٍرمه له کهریه، َهٍوجاجۆرک باڵوي کزصٍئه

َیػخا ئەو  0940کاوى جز، لە عحراكیؼ لەضەروبەري صروضذ کزصوى صەولەحى عحراقى لە ضالى ژههجیاحى جهرمى لهفه

هاهەث لە هامەکاوى مظ بیل صەرصەکەوێ کە کاحى ضەري ضال ئەوان لە َۆڕەکاوى زىارووي عحراق یاصە هەصەکزایەوە جە

زەریکى صروضذ کزصوى صەولەحى عحراكحن ،یەکەم باس ی ضەري ضال لەهامەکاوى )مظ بیل( لە بزوضکەیەکى غیش 

یش مدمىص لە ژێز فػاري ئەو بۆ بەریخاهیەکان لە بەػضا َاجىە ، َەر لەو هامە باص لەوە صەکا کە غ0944 مدمىص له

کى هیػخمیاوى و واجایه ر بهگهکىرصاهەي کەوجبىوهە ژێز کاریگەري بەریخاهیا ئەو بزوضکەیان بە غیش مدمىص لیضاوە  ،ئه

ص که که کاجێکایه و لههێى کىرصضخان، ئه جهراوى کىرصضخان َێجراٍون صاگحرکهالیهله و یاصٍوا ئهحى بضوێحن ئهکىرصایه

 .ٍوو کزصووغیاهه ٍوههحى زۆیان بکهي جایبهڕێگه ي بهو یاصٍکىرصضخان ئهضیحى لهبزایاوى مه که صڵگزاوى هیه

 ، بۆیهکاوى ئایینی ئیطالم بىوٍي رێىماییهچىارچێٍىکاوى جز لهجیهمایهضیحى و کهکىرصضخان ڕێشگزجنی بزایاوى مه له . 4

 ي بزیخاوى هاوي )غێش عبضالطالم بارساوى( واباو بىوٍهامهڵـگهبه ، لهي گزجىوٍواههان سیاجز ڕێشي ئهکئاییيیه جیهضایهکه

هێى کىرصضخان ڕێشي  له کا کهصٍ ٍوحى مىضڵیؼ باص لهڕاپۆرحى هێى بژي ویالیه َا لهروٍ)غێدى هەضزاوى( ، َه به

هاحى فهو کگحرێ، ئهکاوى جز سۆر صٍضیحى و ئاییىهمه هضێتی وفهسال بىو که هضٍٍوهگى کىرص ئهَر ضیحى هگى مهَر

ضیحى ( مهکهلهسیزي صارایى )کزیم عهحى غێش مدمىصیؼ ٍوخکىمه هاو کىرص صەجىایەوە  ، له ب لهٍروجىرکمان وعه

کىرص  ک زۆیان بهمىو الیهىصي َهَکان و یهضیدیهوا مهئه ي ئایینی ئیطالم بىوٍچىارچێٍىله و ڕێٍش، جا ئهبىوٍ

ث هاههیاوى جهو باکىوري و صٍ و ضلیٍى کهلهریمى عهع کهر و ... جاص ،همىوههرگ و ئیيخما و َىههجل و بهله ساهیٍى

 ر لهع َهٍوحى کىرصضخاوى صروضذ ببێذ )ئهخکىمه ي کهرجهو مهملک فیێل به هگضان بهرکىک بۆ صٍجىرکماوى که

 وان لهجێی ئایینی ئه گِۆڕاو ڕێىمایى جزي الئیکى َاجه یهو پێىاههاڵم کاحێ ئه(، به ٍوکاوى مظ بیل صۆسیخمههامه
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، ئێطخا ٍوکىرص جیاکزصٍ زۆیان له جیاههمایهو کهئه ٍربهٍرصي و بهزاهێکى جزضىاک َاجهرچهکىرصضخان ٍو

غضاري مى ڕێىمایى ئایینی بهرصٍضهله ، بۆیهٍوههکهکىرص جیاصٍ یؼ وا زۆیان لهکهسیضي و کاجا یهکان و َهضیدیهمه

هیى فهورٍ)گه کاهیان بزیتی بىو لهضیدیهل بزا مهگهري ضاڵ لههگى ضهئاَه له اڵم یى، بههگى( و َاریکاري و لێبىورصٍَر

ه)بچىوکى فه له ي ئێطخا بزیدیهٍوئه  (.لافىثال جلشم –هگى َر

هضي َه و باس ی له 0972بۆ ضااڵوى  ٍوڕێخهگهصٍ ٍوهم صۆسیهگمهکى صٍیههامهڵـگهریخاوى، بهکاوى بههامهڵـگهبه له. 7

کاوى ڤۆلخێر و غزوب و کخابهر باس ی مهکطهوث یهکهصٍ ئێمه ڵێ کاحى چاویان بهکىرصضخان و صٍ کا لههبحر صٍوغهٍڕ

هو فهوي ئهیٍڕکزص و پهضخان صاوطیان صٍڵضٍري ضاڵ جارجار َههژوى ضجه کزص، صواي یان صٍي ئێمههگاههَر

هبحر و وغهٍڕ واههپێیان بڵێحن ئه ئێمه ن کهکهوا صٍ بۆیه م کىرصاههئه ( کهواَاجىوٍ کههامهڵـگهبه یػخحن )لهجێگه

 !نکزاٍو

 هبحر بىوٍوغهي )جلشم الپلافى( ٍڕرصٍو صٍَۆي ئهک بهصواي یه ک لهغکطتی کىرصي یه ( و09ي )صٍصواي ضه جا له

رچى مىڵکى واكعى و مێژوویى و َه وجىهي کىرصضخان بێذ پێیان پێؼ کهٍوٍرصٍ رچى لهَه یهو ڕاصٍر و جا ئهچاوڵیکه

هریذ و فهههکىرصضخاهیؼ له  ري ضاڵ لههبحران یاصي ضهوغهٍڕ ، بۆیهوجىهههگ و ئایینی ... پێیان صواکَر

ي ٍوپێی جىێژیىهبه رصٍو صٍوي ئهکهرصٍیً ڕوون جز صٍکهک باص صٍیههض همىوهه، چهٍوههکهکاهیؼ سیاجز صٍضیدیهمه

 کاصیمى چیەئه

ڕێباسي  هضبىون بهکێتی( پابهحى یهیهوا)پێػه کاوى غار بهکىرصضخاهیه خشبه غۆڕش ی هىي که م: لهکهي یههمىوهه

 .ثمارکطیه

کاوى ژههجه یهو بىچیىهر ئهضهضیحى، لهحى ئایینی مهجایبه، بهر ئایحن )افیىن الػعىب( ٌرامبهڵىێطتی بهویؼ َهئه

ري ضه چى کهیىان، کهضبه يکههان و ماضخهبىو بهث صٍهگى ٍڕبى صٍبه وى کىرصٍضهژوى ٍڕجه سان و كىربان کهمهٍڕ

لە هیىسەهگ بە ئاماصە بىووى مام  0984بۆ 0980،یەکەم یاص کزصهەوەي بە ئاَەهگ لەضالى کزاٍوَاث یاصي صٍضاڵ صٍ

ي همىوهه ر له؟ ... َهصەکزاٍوي ئیطالمى ههٍوئه کزاٍوصٍ ٍوبۆچى ئه ر یاصێکى ئاییىهع َهٍوجالل کزایەوە، ئأ زۆ ئه

 -صایک بىو )ح  میان یاصي لهکهربیع الاول( یه 04( و )0/0رصوو یاصي )..../اڵحى کىرصي صا َهضهمى ئێطخاي صٍٍصوو

، با ڵکى جٍزوي جز ئى زهکیان ئى زۆمان و ئهڕێحن یه، بالێگهمدمض(ٌ -صایک بىووى )ح  میان یاصي لهضیذ( و صووٍمه

یاوى و جا بهو غه و پحرۆسباییه و صاوطه ژێ و پػىوٍَهم کىرصضخان صٍکهیاصي یههبیىحن لچى صٍک بێذ، کهک یهروٍَه

هگى بى صٍم بهچى بۆ یاصي صووٍهێرن کهکتر صٍبۆ یه کاهمان بزوضکهرۆکهوبىصجەي بۆ صیاري کزاوە... و ضه هگهئاَه

 .ژهذ پحرۆسص هاڵێ جهکه ص بهاڵث کهضهصٍا لهگیىکا ئهکان چااڵکى صٍوجهمشگهث زۆي لهي میللهٍوله جگه

ي لێی یهو پلهویؼ بابکزي به، ئهٍویىهضیذ( بکهمه -صایک بىووى )ح  ي یاصي لهػهصٍكه هییه ٍوماهاي ئه ٍوئه

 .ٍوغێخهٍولێی صٍ میؼ کهاڵم بۆ صووٍ، بهحى بۆ کزصووٍضیهو زۆي ٍو ٍوغێخهٍوصٍ
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هالن( و )َاریکاري فهي )َاریکاري گهچىارچێٍى ي کىرص لهیهٍوو یاصکزصههر ئههگئه. 2 ، هگى( بێذ صیطان ئاضاییهَر

اڵم َیچ یً، بهکهع وا صٍژوى زۆیان ئێمهجه ههکهصٍ ژهێکى ئێمهریخاهیا یان روضیا جهڵکى ضىێض یان بهچۆن زه واجه

 ر هاغشاهً، ئیتر ئێمهورۆس( َهکاهمان )هههیػدیماهیه ژههجه سان و كىربان( ههمهان )ٍڕکاهمئاییيیه ژههجههه واههله

ري( و )عیػلى وجً و چاولێکهصووکه ي ماهاي )جلشم الپلافى( و )بهٍوله جگه ٍو، ئهٍویىهوان بکهژوى ئهبۆچى یاصي جه

هسیاجز ماهاي ) غکطذ وگێلى فهزص ێ ، کى جز هابهبى َیچ ماهایه( ههههک الیهیه  .هگى( صەبەزص یَر

گێکى ٍڕ ري ضاڵ، ڤاالهخایً و ..( بىچینهىکى )ضهي ٍوواههٍویاصکزصهه و جۆرٍوآ ئهکهرصٍکاوى ڕابزصوو صٍزاڵه له. 1

 کىرص له یهٍوئهملێنی ، ضهي سیاجز غکطتی ضایکۆلۆجى صٍٍو، ئهکزاٍوو كاساهجیص ی لێىه ، صاَێىاههکىرصي هیه

 یهٍووروپیؼ هابیجرآ، لێهواڵجاوى ئه بیجرآ لهکىرصضخان صٍ ي لهٍویاصي ڤاالهخایً ئهبى، لهع صٍٍوکاوى سیاجز مػهههزاٍو

بزیخحن  که ٍوکاجهیً سۆر ڕوون صٍکهباضیان صٍ ٍوزىاٍر له کاوى جز کهصي و ماهایهماي )ملکی ڕکپر مً امللک( صێخهبىه

 :له

کاهیؼ بىکه یػخهضتی پأ کزص و گهکان صٍرکزصٍضهله ریذ و... کهر و ضمێڵ و ههرگ و ضهزێرای جل و بهگۆڕاوى به -ؤ

 .کىرصضخاوى ي لهضذ هاکهکاوى کىرصضخان بپػکنی َهک ئێطخا غاٍریهغێٍى به

رگێکى کىرصي غیمى بکا ئیىجا بهوجىویى و ػهصواکه هک بکزآ گىسارع لمطیلیهک یان جهریهر غاهۆگهگهئه -ب

 .زارصٍروو صٍي ضهو ماهایهڕوووى ئهع بهٍون، ئهکهرصٍبهله

 .وى ززاپى بیاوىي الیهٍوالضایى کزصهه -ج

هعلیمى و فهحى و جهاڵیهکاوى کۆمهمهو وێزان بىووى ضیطخه غهضخاوى گههجام ٍوٍرضه -ص  گاجهریتی جا صٍهههگى و َر

 ....مى ضیاس ی و ئابىوري و ئیضاريضیطخه

 .یهَه بىاٍر هضٍٍور ئهَه ضکهجه جهرفهو صٍله سۆر زاڵى جز کهڵ هگله

 

 هۆکاروکاریگەریەفەرهەنگیەکاني

ئەو کىرجە جىێژیىەوەیەي ضەروو گىسارغە لەوەي کۆمەلگەي کىرصي بە )ضەرکزصەو بىکەوە( صووچاري 

ەرصي جەكەسوم بىە،واجە زۆ بە بچىک ساهحن لە ئاضذ زەلکى جز ،بابشاهحن صەرصي جەكشوم چیەو چۆن صێذ و بۆچى ص

 َاجىە؟ جىزمى َەرە بىچیىەي جیایضا چیە؟ کاریگەریەکاوى چیە ؟

صوو َۆکاري بىچیىەیى َەیە صەکزێ پالىەر بێذ زەلکى کىرصضخان ضۆسێکى سیاجزیان بۆ ئەو  هۆکارىمەعقول:

ئەوەیە لەو ضەرصەمە کە کىرص جىوش ی مەیىەحى وئاسارو ویزاوى صەبێ جیهاوى ئیطالمى یان بێضەهگە یان  -0َەبێذ :یاصە

یارمەجیضەري ساملە ،کەچى صەهگى هاڕەسایى لە هێى جیهاوى مەضیدیە ، لە بەڵگەهامەي ئەمزیکى )صۆضیەي پەیىەهضي 
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صاوى بە ئۆجۆهۆمى بۆ کىرص َێىاوە ،ئیطخاع صەبیىحن ( صەڵأ یەکەم جار کزیطمیظ 1/7/0974ـ  E41969  صەرەوە ج

( ي میطاقى 11( و ماصەي )0کۆمەلێک ماصەو بڕیاڕ َەیە لە هیىصەولەحى َەیە بۆ مافى چارەهىس ی گەالن وەک: ماصەي )

  4011،  بڕیاڕي ژ:0961/صیطمبر/02(لە01زىلى) 0102هەجەوە یەکگزجىەکان جۆمار کزاوە، َەروەَا بزیارەکاوى:  ژمارە 

، 0971لە 48زىلى 7171، بزیاري ژ:0971/ئۆکخۆبەر/42لە 41زىلى  4641س، بزیاري ژ:0961( لە41زىلى )

زالەکەي ویلطىوى ئەمزیکى  02... لەَەمان ئەهجىومەن صەرچىوە، ئیىجا پیػىو لە 0972ضالى 7702َەروەَابزیاري 

ي رووس ی و 0907کاوى غۆرش ی ئۆکخۆبەري ،  بىەما0908فزوس ی لە  -ولێضواهە َاوبەغەکەي بزیخاوى  0908لە ضاڵى 

ي ضیڤەر و 62و 67و 64ماصەي  7َاجىوە،سیاجز لەوەع َەر  0789و فزوطا  0776غۆرغەکاوى پیػىي ئەمزیکى 

ي ئیيخضاب بەضەر عحراق و..سۆري جزیان َەیە بیکەهە بەلگەو مىەث بەضەر بشوجىەوەي کىرصایەحى وصەلحن 06ماصەي 

ەواهە ئیؼ صەکەیً ئیىە  چیخان َەیە لە ئایً بۆ کىرص؟!! جا ئیطخا ئیطالمى ئیمە بە پالپػذ بەواهەو بۆ ئ

لەکىرصضخان وەالمى صەولەمەهضي بۆ ئەو گزفخە کىغىضاهە هیەلەضەر َەرصوو ئاضتی فلهی وضیاس ی،َەرچەهضە وەالم 

فلهی رسگاري( َەیەو فلهی رسگاري لە ئاینی ئیطالم ئاوا الواس هیە ،گزفخەکە لەوەیە مىهەسیزي ئیطالمى بۆ )

ئەوەیە جیهاوى مەضیدیە پیػڕەوایەحى غارضخاوى جیهان صەکا ،ئەوان هەبً  -4الواسە..ئەگیىا ڕەهگە پێچەواهە بێذ. 

جیهاوى هىي صەوەضتێ ،بە پیچەواهەوە جیهاوى ئیطالمى بەجایبەحى جیهاوى عزبى کەم جزیً صاَیىاوى هیە ،لەو کاجە 

وام سۆر کاریگەر صەبێذ بە پیل وەَا یاصێک صا بچیخەوە ، بەالم لە كىوالیى سەمیىەو َاهضاوى )ڕووکەع( بۆ زەلکى عە

ەهگى  . ضتراجحژا صەرصو جەضلیم بىوهە هەک گەغە، وورص جز بزیدیە لە غکطتی فەَر

قافي(:ثشکستيفەرهەنگي)تقسمال
صێذ ،صواي بەکىرحى ئەو صەرصە لە ئەهجامى کەلەکە بىووى غکطتی ساوطتی وضیاس ی وکۆمەالیەحى وضەرباسي 

ەهگى ،ئەو کاحى کەضایەحى وضایکۆلۆجیەحى ئەو جاکە )یان ئەو  صووبارەبىهەوەي ئەو غکطخاهە صەگاجە غکطتی فەَر

کۆمەلگەیە( لە صۆزێک صەبێ َەرصەم ضەرضامە بە َەلىیطذ وفخىاو ڕێباسو کاري بیاوى ،کارو صاَیىاوى زۆمالى 

، لەوەوە کۆمەلگەیەکى الضایى کەرەوەمان بۆ صروضذ صەبێذ البچىک صەبێخەوەو ئەوەي زەلکى جزي ال گەورە صەبێذ 

بێ صاَێىان ئاضاییە لەو صۆزەصا یاصي بێگاهەکاوى الگەورەوگزهگ جز بێذ لە زۆمالیەکان.با بشاهحن بۆچى کۆمەلگەي 

ەهگى )جلشم الپلافى(بىە و كەبارەکەي  کىرصەواري واصووچاري ئەو هەزۆغیە بىە ؟ بەجەواوي صووچاري صەرصي فەَر

 .چەهضە؟

کۆمەلگەي کىرصەواري هشیکەي ضەصەیەکە صووچاري صاگحرکاري وغکطذ بىویخەوە لە ڕووي هیػخماوى 

وضەرباسي ،ڕەهگى صاوەجەوە ضەر غکطتی غارضخاوى وجەعلیمى ،صواي ئەوەي لە كۆهاغى هىێى خشبایەحى سۆر بە 

ی َێىا،ئیطخا بەرەو ضەرمایەصاري پەڕەگزیەوە بەرەو مەصرەضەر مارکس ی وڕۆژَەالحى ڕۆیػتن صواي ئەویؼ غکطت

ەهگى کۆمەلگەي  ەالجحن ،ئەو غکطخە ضیاس ی وفکزیاهەع واي ئاویخە کزص کە صەرصەکە بگاجە ئاضتی فەَر ڕۆَژ

کىرصەواري کە صوا ضەهگەري بەرگزي کەضێتی کۆمەلگەیە ، َەڵبەجە ئەو صۆزە ئاضایى هیە بەصەگمەن لەهێى گەالوى 

ەهگى صەروووى ضیاس ی( پێی صەوجزآ )جلشم الجیهاوى جز همىهەي وا َەبأ، ئەو  لافی( کە لە کۆمەڵێک ثصۆزە لە )فەَر

اری(. بەرە بەرە صەگاجە بارە َەرە ض)جلشمى( جز صێذ )جلشم العلمی(، )جلشم الفکزی(، )جلشم الطیاس ی(، )جلشم الح

لافی( لێ ثضا صەرصي )جلشم اللافی( لەکۆجاییثار الؿلافیە( و )اهثکاریگەریەکەي ئەوەهضە پخەو صەبأ صەبخە )ێضمە ال
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ەم صێذ، ئەوەع کۆمەڵێک َۆ و پاضاوي زۆي َەیە، گزهگ جزیيیان ئەوەیە لەصواي مەیىەحى کىرص لە   0918بەَر

بەصواوە غکطذ لە کزۆمۆضۆمەکاوى جاکى کىرص گحربىوە،کەمتر مخماهەی بەزۆي ماوە،ئەوە صەرصي میلەجاوى ژێز 

ەهگى كىوڵى بەجأ َێػخىوە، بۆیە الي کۆمەڵگەي کىرص واصەرکەوجىوە  صەضخەیە ، کاریگەري ضیاس ی و صەروووى و فەَر

َەرچى لەصەرەوەي کىرص بێذ مەسن و گزهگ و پخەو بەچارەهىوضە، َەرچى الي زىصي کىرصیؼ بێذ بچىوک و صەڤەري 

ى و ئاینی و و لەرسۆک و بأچارەهىوضە، جا واي لێهاجىوە غەرمى پأبێذ، بۆیە صەبیىحن ئیيخماي هیػخماوى و هەجەوەی

ەهگى الواس بىوە، بەزێرایى صەگۆڕێً، بەزێرایى جل وبەرگ و صیمەوى زۆیان صەگۆڕن، سمان و هەریدیان صەگۆڕن،  فەَر

 .هەجەوەیان گۆڕي، َەجا ئایىیؼ صەگۆڕن

لافی(، َەربۆیە صەبیىحن َەجا ئەو ضاجەع َیچ جەیار و مەصرەضەیەکى عەملاوى هاصۆسیەوە ثئەوەیە )جلشم ال

ڕێباسي ساها و هاوصارێکى کىرصضخاوى بأ، بۆیە باس ی کەلخىور و هەریتی کىرصضخان بەهێگەجیڤى صەکزآ، زۆ لە فکز و لەضەر 

فەلطەفە و جیۆري ضیاس ی بەجایبەحى لە مارکطیەث، مام جەالل گەلێ سیزەک و صاَێىەر و بلیمەجێکە بەصەگمەن لە 

ەاڵحى هاوەڕاضذ و واڵجاوى عەرەب بە ئەهضاسەي ئەو ب حریارە غارەسا َەبأ، کەچى جەیارە عەملاهیە کىرصضخاهیەکان رۆَژ

کىرصضخاوى -بەَۆي صەرصي )جلشم( َەریەکە لە َۆش ی محن، ئۆگطخیىیخۆ، جزۆحطکى، ماو.. َەجا )ڕەوحى کۆمەهیطذ

باغىر( بەو صواییە کەس ی وایان صەضذ هەکەوث )مىێىري خکمەث(یان کزصە پێػەوا، چىهکە کىرص هەبىو )فارص( 

)عبضهللا ئۆجەاڵن( مارکطیەحى واكعى و غۆڕغگێڕجزیؼ بىو،هىێىەرایەحى صۆسێکى َەكیؼ صەکا بەاڵم  کىرص  بىو، زۆ

 .بىو پێی جێرئاو هەبىون

ئەو صەرصە ئەوەهضە کىغىضە و زەضخە جاڕاصەیەک بەغێکى ئیطالمیەکاهیص ی گزجۆجەوە، سۆربەیان لە گفخىگۆ  

َا ڕەچەلەکى بشوجىەوە ئیطالمیەکاوى کىرصضخان صەصەهە پاڵ ئیسىان پاڵپػذ صەکەهە ضەر ساهایەکى ػەیزەکىرص،َەروە

یان فکزي بیاهیەک کەچى صەجىاهحن بڵێحن ئیطالمى ضیاس ی )بەساراوەي باوي ئیطخا(یەکەم جار لە کىرصضخان لە ضەر 

 ..صەضتی هەوڕەس ی ضەري َەڵضا، کە لەزاهەي زۆي باضیان صەکەیً

پزضیار هیە، بەڵکى مىهەسیزەکاهً، ڕەوغەهبحرەکان و جا صەگاجە کۆمەڵگەي کىرص ڕاضخەوزۆ لەو صەرصە بەر

ضەرکزصەکان َەروەک لە ئایضیۆلۆژیاي خشبە کىرصضخاهیەکان صەرصەکەوێ کە لە زىارەوە سیاجز ئەو بابەجە ڕوون 

  . صەبێخەوە

 دەردىالسایيوپاشکۆیيعەقليکوردى

ن(   عەملاوى وئایيیەوە(بە هاوو هاوەڕۆک و ئەوەي ئێطخا ضەرهجێکى بەصیلەث بضاجە خشبە کىرصضخاهیەکا

َەڵظ و کەوث و هاوي ڕۆژهامەو جۆري ئایضیۆلۆجیا و َەجا جۆري گىجاري ضیاس ی.. صەبینی الضایى کزصهەوەیەکى پەحى 

ەالحى ضەرضام بىون جەهاهەث هاوو صروغم  بیاهیە بأ صاَێىان،ضەرصەمێک خشبەکىرصضخاهیەکان بەئایضیۆلۆژیاي ڕۆَژ

رۆژهامەکاهیػیان کذ ومذ لەوان وەرگزجبىو، با هاضىامەي َەهضێ خشب و ڕەچەلەکى یازىص بشاهحن الضایى وبالوکزاوەو

کێ کزایخەوە : لەکىرصضخان خشبى ضىغیالیطتی یەکگزجىو َەبىو الضایى خشبى ضۆغیالیطتی یەکگزجىوي ئەملاهیاي 

صروضذ بىە، خشبى 0960ي فزوس ی بە ضەرۆکایەحى روسا لىکطمبىرگ ،صواي خشبى ضۆغیالیطتی یەکگزجىو 0909
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سەخمەجکیؼ وکزیکاران ورەهجضەراهمان َەبىو ئەوەجا هاوەئەضلیەکاهیان: ،خشبى سەخمەجکیػاوى ئەلباوى،کۆمەلەي 

ڕەهجضەراوى الوص . پاضۆکمان َەبى هاوەکەي لەخشبى ضۆغیالیطخى پاضۆک لە یۆهان وەرگحراوە، پارحى کاري 

وو هاوەڕۆکى لە پارحى کاري ضەربەزۆي کۆریاوەرگحراوە بە ضەرۆکایەحى کیم ضەربەزۆي کىرصضخان َەبىو ئەوەجا ها

ئیل ضىهگ، لە کىرصضخان ڕەوحى کۆمەهیطذ َەبىو ئەوەع لە ڕەوحى کۆمەهیطتی ئیخالیاوەرگحراوە،پارحى گەل وصواي 

 0941اوەلە ضالى صامەسر 0926پارحى گەلى صیمىکزاضیمان َەبىو ئەوە لە پارحى گەلى ئەفؼاوطخان وەرگحراوە کە لە 

صروضذ بىو ،پارحى کزیکاراوى  0964)خشب الػعب الطىري(یؼ َەبىە، پارحى گەلى جىرکیاع َەبىولە ضالى 

صروضذ بىە،پارحى کزیکاراوى  0881کىرصضخان)پ ک ک(  لە جیهاوى غیىعى سۆر بالوە پارحى کزیکاراوى بلجیکى لە 

 0947پارحى کزیکاراوى ئەلباوى ، پارحى کزیکاران لە بزیخاهیا لە صروضذ بىە، پارحى کزیکاراوى ڤیدىامى 0908مەجەري لە

صروضذ بىە بەالم ئەوەي کىرصضخان الضایى ئەو هیە ،کەچى َەمى پارجە کزیکارەکاوى جز لە هاو چىون جەنها ئەوەي 

ە بزیخاهیا ماوە...، با بڕواهیىە )ي.ن.ک(  کە پێػەهگى سۆربەي خشبە کىرصضخاهیەکاوى جزە ، سۆربەي خشب

کىرصضخاهیەکاهیؼ الضایى کەرەوەي ضیاس ی و فکزي و فەلطەفى و ئیضاري .. ئەون بەچاک و ززاپیەوە، کەچى ئەگەر 

سیاجز لێی ورصبیىەوە صەبیىحن ئەو لەپێؼ صا لەو صەرصە ئااڵوە، با ضەرهج بضەیىە هاوي )یەکێتی هیػخماوى کىرصضخان( و 

ي صەڕوا، وەک ئەسمىوهێکى هىێیە لە کىرصضخان، کەچى صەبیىحن پێکهاجەو ئەو جیۆرەي لەضەري صەڕۆیػذ و وا لەضەر

 :ئەوەع کذ و مذ الضایى کزصهەوەي هاوو هاوەڕۆک و ئەسمىووى َەهضآ خشبى جیهاهە، لەواهە

ى  0918ئەسمىن وهاوي )یەکیتی هیػخماوى ضىصاوى)ضاهى( کە لە . 0 صروضذ ببى  بە ضەرۆکایەحى جىسیفئىصَو

  . ن وفیضرالى بۆ زىاروو بىو،صروغمى صیمىکزاس ی بۆ ضىصا

صروضذ بىوە بە ضەرۆکایەحى ضافیمبی)لە صایک بىوي  0966ئەسمىووى) یەکێتی هیػخماوى ئەهگۆلى(کە لە ضالى . 4

0972. ) 

،لە ضەرەجا ڕێباسێکى مارکس ی 0960ئەسمىووى یەکێتی هیػخماوى سیمبابۆي)ساهۆ(کە لە )سابۆ( جیا بۆوە لە ضالى . 7

  .ماویاهەي َەبىو

بالڕ )بشوجىەوەي ضەربەزۆي کیيیا، کۆمەڵەي  7صروضذ بىو لە  0961ئەسمىووى یەکێتی هیػخماوى کینی لە ضاڵى . 2

َەڵبژارصە، َێڵى گػتی ئەفزیلیا( ئەوە کذ ومذ و هاو و هاوەڕۆکى یەکێتی  کە پێکهاجبىو لە ضأ بالڕ )بشوجىەوە، 

 .(کۆمەڵە، زەحى گػتی

وەک  0926یەکیتی هیػخماوى عحراقى(بەضەروکایەحى عبضالفخاح ابزاَیم لە ضالى  -ئەسمىووى )اجداص الىگنی عێراقی. 1

 . رەوجیکى مارکس ی لەژیز پەرصەي یەکیتی َحزە هیػخماهیەکاوى هەجەوەگەري وبەعس ی وغیىعى

باڵوکزاوەکاوى یەکێخیؼ َەمضیطان الضایى بىو،)غزارە( یەکەم بالوکزاوەي بىو ئەوالاضایى ئەو غەرارەیە  

، َەروەَا ریکسزاویکى ئەرمەوى بەهاوي )یەکیتی  4بەهاوي )ئایطکزا(0911لیىحن(صەري صەکزص لە ضالى بىوەکە)

 (.غزارە  -واجە  -صەري صەکزصبە هاوي )ػایضس0900كىجابیاوى ضىغیالیطتی صیمىکزاس ی َەغىاقى(لە ضالى 
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–اواهە وەرگزجىە: ڕیا جاسە با سیاجز بەالي رۆژهامە کىرصیەکان بچحن، رۆژهامەکاوى کىرصضخان ضىصیان لەو ه

سبیان..با -لبىان،اجداص-فلطخحن،ئاالي ئاساصي-َىضضخان،زەباث-کۆریا،جىرکیاي هىێ،بزایەحى–ئەرمیيیا،ڕێگاي گەل 

کەمێک َەلىەضخەلە ڕۆژهامەي )یەکطاوى(صەضذ پێ بکەیً کە لەالیەن کۆمەڵە ئافزەجێکى عەملاوى چەپى لە 

صەچىو.. ئەوە کذ و مذ بەهاو و هاوەڕۆک و مەبەضخەوە، الضایى کزصهەوەي کىرصضخان لە ضااڵوى صواي ڕاپەڕیً صەر

ضال  012س صەرصەچىو، واجە پێؼ 0890واجە یەکطاوى( لەضالى  -ڕۆژهامەیەکى ئەڵماوى بىو بەهاوي )گالیسایذ

َێىا، ضاڵى زایاهض و غکطتی  41لەمەوپیؼ، ئەویؼ کۆمەڵێک ئافزەث بەڕێىەیان صەبزص، ئەو ئەسمىوهەي گالیسایذ 

ضالڕ لەمەوبەري ئەوروپى  012جا ضەرهج بضە ئێمەي کىرص َاجىویً الضایى ئەسمىوهێکى غکطذ زىارصووي پێؼ 

ەهگى )جلشم ال لافى(، ئەوصەرصە جایبەث هیە بە چحن وجىێژو الیەهێک بەلکى سۆربەماوى ثصەکەیىەوە...ئەوەیە  غکطتی فەَر

کە گەورەجزیً مىهەسیزي ئەو ضەرصەمەیە لە بەراورصي هیىان  گزجۆجەوە َەجا مىفەکحرە گەورەکاهیػمان، مام جالل

ئیطالم وضۆغیالیطتی ڕاي وایە کە ضۆغیالیطذ  بەَەغتی پێیە بۆ ئەو صهیایە ، َەرچى ئیطالمە صەلێ زۆ ڕاگزن 

. 7بەَەغخان لە صواڕۆژ پێ صەصەم

وائل كض ن املطیدیحن لاؤل فی ثن الفارق بحن الحزکخحن یخمؤێ : )ڵئەهجلطە لەبارەي مطیحى صەئەوە صەقى ڕاي 

َەمان بەراورص مىفەکحري گەورەي  ،2(ێا العالم الضهیىذفی َ تىرٍ الاغتراکیؿبیىما جخ ةإلی ااڵزز ؽهللىا الخال

جىرج .کىرص عبضهللا ئۆجەالن صەیکا صەلێ: پیؼمبەرو ئیمام على لە ئیمە ضۆغیالحزم جز بىویىە ئەوە صەقى وەضفى )ص

َەرصووالغیان لە   ،1مبەرەکان ضۆغیالیطتی بىویىە پیؼ ئەوەي ضۆغیالیطتی بیخە کایەوەهؼێخىا( یە کەصەلێ  پ

ماهیفیطخەکەي )مارکظ وئەهجلظ (بۆ جاڕصاوى غیىعى ووجىیاهە: ضەرکەوجنی ئاینی مەضیحى لەکاحى زۆي ضەرکەوجً 

ڕي مدمض مىکزي کە لەضالى ،  لەوەوە سیاجز ئەو صەرصە غۆڕ بىویخەوە بۆ زىارەوە، کخیبی ضەگىە 6بىو بۆ مێژووع

صەرچىو غۆڕش ی کىرصي بە )ضەگىەڕ(غىبهاهبىو .. لە بىەچەصا ئەوە کذ ومذ لە )بزوجىکىالث خکماء الێهیىن  0984

ر مً هباح کلب على فیل، ففی الحکىمە ثکؤىرە لیظ ث( غۆرع بە ضەگىەڕ صەغىبهێنی: )ان ال09بزوجىکىل ركم: -

 مً وجهە الىڤڤمە جىڤاملى
ً
 خطىا

ً
ز الاجخماعیە ال مً وجهە الىڤز إلى بىلیطها، یيبذ الکلب على الفیل مً ػحر ڕن یما

یدلم كضرجه. ولیظ على الفیل الا ان یڤهز كضرجه بمپل واخض مخلً ختی جکف الکالب عً الىباح، وحػزع فی 

( بکەیىەوە،الیەوى البێبێەبڕژهابها عىضما جزي الفیل( ، َەمى ئەواهە بزیدیە لە جەكەالي  جاقى )جاكیکزاوەي غکطذ

عەملاوى کىرص لەضەرەجاصا بىاػەیەکى چەوحى بۆ کىرصایەحى وێىە کزص، کىرص گحرۆصەي صەضتی عەملاوى وئیخداصولخەرەقى 

وکەمالى بىن، کەچى ئەوان ضەرضام بىن بەمەصرەضەکاوى ئەوان، ئەوەجە ضەرچاوەي َەمى خشبە 

ؼ بۆ )َیىا(، َیىاع بۆ)خشبى صارکەر( بە ضەرۆکایەحى رفیم کىرصضخاهیەکاوى)عەملاوى( بۆ )پ ص ک(صەگەڕێخەوە، ئەوی

،)جىرکیاي  7خلمى، با بشاهحن هاضىامەي ئەو خشبە لە کێ ضاغ صەبخەوە؟ صارکەر کذ ومذ کۆپى )کاربۆهاري ئیخالیایە(

جز  الو( لەچاو کاربۆهاري کزایەوە،صوایؼ )ئیخداصولخەرەقى( صژ بەکىرصي لەجىرکیا َێىا ئارایەوە، چ لەوە چەوث

َەلطیذ مىعجیب بیذ بە صوژمىذ والضایى صاگحرکەرث بکەیخەوە،چ الضاییەک ئەسمىوى غکطذ زىارصووي هیىان 

0817-0871.  

صیطان ضەرهج بضە بەو ماوە کىرجە، سۆربەي خشبە کىرصضخاهیان لەڕووي ئایضیۆلۆجیا چەهضیً ئەوبەرو  

ەمى فکزي ئەوبەریان کزصووە لە الضایی کزصهەوە، جاڕاصەي پێچەواهە، ب ەوورصي صەري صەزا کە ئێمەي کىرص بەَر



ٍوکىرصٍ هضيیىٍپه هضییىٍپه و ساینی ضاڵی ريضه  
 

 

 13 

، گەلێ جاریؼ کارەضاث، ێزۆمان هیە، بەصواي پأزىضتی زەڵکى جزیً لەصوورەوە، بۆیە گەلێ جار صەگەیىە کۆلە ڕ

 .جاریؼ وایە ئەوەهضەي ڕۆیػخىویىە صەگەڕێیىەوەو لەعىەث لەو ڕابىرصووەمان صەکەیً

کىرصضخاهیەکاوى )بەش ی عەملاوى کزصوویاهە( ئەوەیە لەهێى ئەو  جا صەرصێکى جزي جەكەسوم ئەوەیە کە خشبە

ەهگى و ئەسمىوهەکان سیاجز الیەهە هێگەجیڤەکاهیان َاورصووە هەک پۆسەجیڤ ،ئەگیىا  ئایضیۆلۆجى و جیۆري ضیاس ی و فەَر

لە ضخالیيیە  الضایى الیەوى ئیجابى ززاپ هیە، ضەرهج بضە لە ئەسمىووى بشوجىەوەي غیىعیەث، ئۆرۆغیىعى چاکتر بىو

غیىعیەکان، کەچى مارکطیەکاوى کىرصضخان ضخالیيیاهە بىون، وورصجز بچیىە هاو جىێژێکى َەرە بابەحى جز، ئەو جەیارەي 

پێیان صەووجً وجىصیەکان، لەهێى وجىصي جیهاوى جەیاري ضارجەري سیاجز بأبڕوا و جىهض و ڕەغبیىە، جەیاري )کحرکیجارصي( 

 .چى وجىصیەکاوى کىرصضخان ضارجەري بىون هەک میاهڕەوەکەسیاجز بەالي میان ڕەویە.. کە

ضالڕ سۆر بەزەضتی لەصژي بىون  71پلە ئەوەي  081بە َەمان غێىە وا ئێطخاع کە ڕوویان وەرگەڕاوە بە 

ئەمجارە بىوەوە ضەرمەغلیان و صیطان لەو ضەرمەغلیە هىێیەع الي ضەلبیەکاهیان وەرگزجىوە، زۆ ئەو 

ەرصوو جەهگى جیهاوى و جۆراوى وهاسي عەملاهیەجەي رۆژئاوا یە ک غذ هیە، َەر ئەو عەملاهیەجە ضیطخەمى ئیمپریالحزم َو

ەم ..) ئەو عەملاهیەي ئیطخا لە کىرصضخان پەیڕەو صەکزي ئەهضاسیارەکەي  وفاش ی و غۆڤینی وبەعطیەحى َێىاوەجە بەَر

لەگەل پاپا کزصووە بۆ صابەش ی  جاڕي صا کە ریکەوجنی 0949)مۆضۆلینی ضەرۆکى بشوجىەوەي فاغیە ( لە ضالى 

صەضەالحى ئاینی وصوهیایى بەو غیىەیە .:مزۆڤ لەبىوهیەوە جامزصن بۆ مۆضۆلینی بیذ لە صواي مزصهیؼ بۆ پاپا بیذ 

َەجا كیامەث!!( ، ضەرەراي صەرصي لیبرالیەحى کۆمەاڵیەحى، باساڕي ئاساص، چیىایەحى و ڕەگەسپەرضتی، صوورە ئاینی و 

وى ضەلبیەکەي، الیەوى ئیجابیەکەي ڕۆژئاواع بزیدیە لە صیمىکزاس ی وپزۆضەي ضیاس ی، ئەزالقى ..وەک الیە

مەصەهیەحى، صەضخگۆڕي صەضەاڵحى، جەکىەلۆجیاکەي، ئاساصي ڕاصەربڕینی، ضەروەري یاضا، زۆغەویطتی وواڵث.. جا با 

اڵث و ساوطذ و جەکىەلۆجیا ورصبیىەوە صەبیىحن عەملاهیەحى کىرص َاجىوە لە صیمىکزاس ی و ئاساصي و صەضخگۆڕي صەضە

ڕاضخەكیىەکە الي صاوە یان جەنها هاوي وەرگزجىە، یەزەگحري باقى ضەلبیاجەکاوى جز بىوە َێىاویەحى بەضەر کىرصي صا 

 . پەیڕەو صەکا،واسي لە عەملاهیەحى فزوس ی وبزیخاوى وئەمزیکى و..َێىاوە یەزەگحري عەملاهیەجەکەي ئیخالیا بىە

یطالمیەکان ضاوایە کەچى ئەواهیؼ لە صەرصي الضایى صەرهەچىن،الضایى ئەوان لە ئەگەر چى ئەسمىوى خشبە ئ

کۆمەل( وبشوجىەوە ئەوهاواهەع لە هەَشەي -ئەسمىوى عەرەبى ،لە کىرصضخان خشبى ئیطالمى بە هاوي هەَشەو )جماعە

غۆرش ی بیطذ لە  0941جىوظ وجاجیکطخان وەرگحراوە ،ئەواهەع لە خشبى هەَشەي ئیطالمیان وەرگزجىە کە لە 

چاالک بىو،کۆمەل لە کۆمەلى پاکطخان وبشوجىەوە لە بشوجىەوەي ئیطالمى فلطخحن و...الضایى کزصهەوەکە جا ڕاصەي 

 . کەضێخیؼ بىە

بەوغێىەیەع وا ئێطخا بەبێ بەرهامە چىویىە هێى عەولەمە وەک ئافزەجێکى پاکى هەغارەسا لەهاکاو وبەبێ 

َەمىو میلەجان بەبەرهامەیەکەوە چىوهە هێى عەولەمە کەهەبێخە صەرص بۆیان، کۆهتڕۆل بکەویە غارێکى وەک ئەهکەرە، 

ەهگى وواڵجاوى  چىهکە عەولەمە چاک وززاپذ پێکەوە بۆ ڕاپێچى هاو ماڵ ومیللەجەکەث صەکا، مەرج هیە هەریذ وفەَر
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پاک هەکزایخەوە وەک  جکىۆلۆژیضار َەمىوي ئیجابى بێذ، سۆر الیەوى ضەلبی واي لەگەڵە بە پێی یاضایى وئاینی پێیان

  . فایزۆص صێذ، پێىیطخە صەضەاڵحى کىرصي ووریا بێذ الیەهەچاکەکان وەرگزێ هەک ززاپە

ەاڵحى هاوەڕاضخیؼ، ئەوەجا  ەاڵث و َەمى جیهاوى ئیطالمى هیە، َەجا لە ڕۆَژ َەڵبەجە ئەو صۆزە لەهێى ڕۆَژ

َەیە، صەضەاڵجضاراوى کىرصیػتی گزجۆجەوە،بۆیە َەر لە هشیک زۆمان، ئەو صەرصە سیاجز لەهێى صەضەاڵجضاراوى عەرەب 

 . ئەواهە سیاجز یاصي ضەري ضال لە چىارچێىەي )صەرصي جەكەسوم وصەرصي الضایى( صەکەهەوە

 

 شکستيفەرهەنگيوقەیرانيعەقلیەتيکورد

ەهگى والضایى پەکى گەغەو صاَێىان صەزەن ،میلەجێکى پاغکۆي لێ  لەضەروو بۆمان صەرکەوث غکطتی فەَر

روضذ صەبێذ ، سۆر بەزێرایؼ كەیزاوى عەكلى لێ ضەر َەلضەصا ، ئێمە سۆر جار باس ی كەیزاوى عەكلى عەملاوى ص

کىرصمان کزصوە پیػىو جزو َەم لەضەرووع ،ئەگەر ڕەوغەهبحري ئیطالمیؼ ئەو كەیزاهەي َەبىو ئەواصەجىاهحن بڵێحن 

تن وجێڕواهحن وگەغەمان َەیە ،ئەوەع خىکمێکە كەیزاوى عەكلیەحى کىرصي َەیە، واجە سۆربەمان كەیزاوى جێگەیػ

بىێزیەکى ساوطتی سۆري صەوێ ،بۆ کىرث کزصهەوە بحریارە گەورەکاوى عەرەب ئەو بىێزیەیان کزصوەو باضیان لە كەیزاوى 

عەكلیەحى عەرەبى کزصوە لەالیەن )مدمض ئەرگۆن،مدمض عابیض جابزي ،هێر خامض ابىسیض ...( پیػىو جزیؼ ابً 

ەالحى بەصي زلضوون وصوا یؼ على ورصي ئەو یاضەیان کزصوە،  بەالم کەم جز ئەو كەیزاهاهە لە هێى میلەجاوى جزي رۆَژ

صەکزێ ،ئەگەر کىرص پاضاوي صاگحرکزاوي َەبێ بۆ بىووى ئەو كەیزاهە ئەوا بۆ بزایاوى عەرەب سۆر كىڕضە پاضاوێکى 

)مەبەضذ َەمىو هیە مەبەضذ سۆرایەجیەکەیەحى( لۆژیکى وابضۆسهەوە کە چارەضەري بضا ، كەیزاوى عەكلیەحى کىرصي 

یەک ضەرچاوەي هیە ضەرەکیەکەي صوو ضەرچاوەیە ،عەملاهیەکان سیاجز پاغکۆي الیەوى ضەلبی رۆژئاوایحن 

،ئیطالمیەکاهیؼ پاغکۆي عەكلى  عەرەبحن کە زۆي لە كەیزاهضایە ، زۆي لە ژێز ئیيخضابە واجە ئەو عەكلە کىرصیەي 

ي عەكلى عەرەبى کەوجۆجە ژێز ئیيخضابى ئیيخضاب ، ئەوەي یەکەم چارەي كىڕضەو ئالۆسەو َەهضێ کەوجۆجە ژێز کاریگەر

ڕەگى صەچێخەوە ضەر عەولەمەو ڕەَەهضە صەولى و ژیاریەکان ،بەالم ئەوەي صوەم ئەگەري چارەضەري ئاضان جزە بۆیە 

  : لەضەر ئەوەي صوەم صەوەضخحن

کاریگەري عەكلى عەرەبى ، هاجىاوێ عەكلى عزبى وعەكلى ئاینی لێک ئەو ئایً پەروەراهەي کىرص کە کەوجۆهە ژێز 

جیاکاجەوە،َەر میلەجێک بەو عەكلە کاریگەر بێذ ئەویؼ لە كەیزان وصواکىجىضایە،همىهەي ڕوون پاکطخان 

وئەفؼاوطخان وجاڕاصەیەکیؼ کىرصضخان،صەبیىحن باقى ووالجاوى ئیطالمى کە عەكلى ڕاضخەوزۆ جەفاعىل لەگەل ئیطالم 

صەکا  لەگەغە صایە ،میلەحى کىرصو ئەفؼان وپاکطخان لە ڕێى عەكلى عزبیەوە جەفاعىل لەگەل ئیطالم صەکا کەوجىهە 

 . هێى كەیزان وپەرجەواسەیى وصوا کەوجً

عەكلى عزبیؼ زۆي لە گەورەجزیً كەیزاهضایە ،کیػەکە بەوە سیاجز ئالۆسو ئاویخە صەبێ کە كەیزاوى عەكلى 

ێز کاریگەري كەیزاهیکى جزي ضەزتی عەكلى عەرەبى كەیزاهاوي بێذ،عەكلى عزبى لەو کاجە ئیطالمى کىرصضخان لە ژ
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جىش ی كەیزان بىە کە ویطخىیەحى عزوبى وئیطالمى جیکەل بکا جا فەسل بەزۆي بضا، هاغکزێ، چىهکە عزوبى لە 

قى صەوێ ،لە ئایيیکى کۆمەلە فاکخەرەکاوى ضخىهیەو ئایىیؼ لە کۆمەلە فاکخەرەکاوى ئاضۆییە،هاچار صەضخکاري صە

مزۆڤایەجیەوە وەري چەرزێىە ئایيیکى ڕەگەسپەرضتی،جا فەسلى عزب بەضەر میلەجاوى جز بەرجەضخە بێذ بەبێ بەرگزي، 

هاچار صەضخکاري محژووش ی صەوێ وکزصویاهە،جەعزیبی محژووي صەوێ وکزصویاهە، ئیترلەو جەكەالیەوە كەیزاوى عەكلى عزبى 

ضەالث لەصەضذ عزب زەضذ جز بۆوە،ئەو كەیزاهە هەیخىاهیە بگاجە صەقى ئاینی بەالم بە صروضذ بىە، لەگەل هەماوى صە

جىهضي گەیػخۆجە فله ومحژوو وڕواهگەي ضیاس ی،واي کزصوە میلەحى عزب لە جیهان صوا کەوێ،بەو كەیزاهەع َاجىهە 

، صەضەالحى 0941خضابىصهیاي هىێ، بەو هاضىامەع َاجىە هێى عەولەمە،ضایکظ پیکۆو بەلینی بلفۆروضیطخەمى ئیي

عزبى صیکخاجۆر یەکجاري كەیزاوى بۆ صروضذ کزصن،ئەو ڕۆژەي کەجەنها عەرەب ڕاسي بىو بە ضیطخەمى ئیيخضاب )کە بە 

و صاوى بەوە ها کە ئەوان كىجابحن وئیىگلحزو   8( 2( عەَضي عىضبە صەرچىە ،پەرەگزافى  0(ي بەش ی )44پێی ماصەي )

ى لە كەیزاها پەڕیەوە بۆ صیل وپاغکۆیەحى ،چىهکە بە پێی بىەماي )ملخۆن( فزوطیؼ مامۆضخان ئەوا عەكلى عزب

مم اهیا جيس ی رضالتها فی حعلیم لاطبەریخاهیا مامۆضخایەو عەرەبیؼ صەبخە كىجابى، صەقى بىەماي )ملخىن(: ))ال جضع بزی

. 9کیف حعیؼ((

ەالحى هاوەڕاضذ صروضذ بىە ٍرهجاوى عاڵلەضەر ئەو بىچیىەیە وو  ، ڕاسیً بە مەبەضخەکاوى بى لە ڕۆَژ

ضایکظ پیکۆو بەلفۆر کەبزیدیە لە پەرجەواسەیى وصوورکەوجىەوە لە ئایً وپاغکۆیى وصواکەوجەیى ..،ئیتر لەو کاحى جا 

ئیطخا ووالجاوى عەرەبى لە كەیزاوى َەمەجۆرن و عەكلى عەرەبیؼ لە كەیزاوى ضەزخضایە ،بۆیەع جاکە هاوچەیەکە 

:بۆ ئاماصەکزاوە بزیخحن لە کە پڕۆژەي جیهاوى بۆ چاکطاسي

ەالحى هاوەڕاضذ )کۆهگزەي بزغلۆهە 0 ( 0991ـ پڕۆژەي ئەوروپى بۆ چاکطاسي  ڕۆَژ

(. 4114صیطمبر04 -امزیکا –کۆلً پاول  تپزۆژەي) مباصرە الػزاک-4

ەالحى هاوەڕاضتی گەورەي ئەمزیکى لە 7  (.  4112ـ پزۆژەي ) ڕۆَژ

ملاهیە (.لا ةـ پزۆژەي )املباصر2

ەاڵحى هاوەڕاضتی جاسە ـ 1 .س ـ ج بۆش ی کىڕ 4112ڕۆَژ

ەالحى هاوەڕاضتی فزاوان ئەملاهیا و فزوطا ـ 6 .س   4112ـ ڕۆَژ

الجضیض( . طوضالػزق لا -ـ پڕۆژەي ئیطزائیل )غمعىن پحرص7

 (...ـ پڕۆژەي جامیعەي عزبى)صیکۆمیىتی ئەضکەهضەریە8 

صەکەیً: ووالجاوى عزبى بەو َەمى صاَاجە ضزوغدیەي لەضەر َەهضێ الي ئەو كەیزاهاهە َەلىەضخەیەکى زێرا  

فى الػزق –کەچى لە ڕوەکاوى جەکىیکى وساوطتی وضیاس ی ویاضایى وجەعلیمى ..سۆر لەصواوەیە، لەکخیبی ) خخمیە الخؼحر 

لم الخىجز بحن العالم العزبى والعا-4الحزوب -0( واَاجىە : مجژ إضخلالل العزب الص یء الىخیض الژي كضمه َى طوضالا

الگزیم الىخیض للخؼحر هى إما ااڵهلالباث ڕو -6خکم كبلى -1عضم وجىص الحزیە -2مػاکل الضازلیە -7املخحچز 

ضیاضە فیها یطاوي عىف .. ،لە ڕاپۆرجێکى )بەڕێىەبەري هەزػەي ضیاس ی وەسارەحى صەرەوەي ئەمزیکى لە  -7ااڵػخیاالث 

ژێز هاوي :    العالماإلطالمي فى ەالحى هاوەراضتی گەورەي ئەمزیکى -4117ىدوصيملراطيتػاملت کە پزۆژەي رۆَژ
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ەالحى هاوەڕاضذ صەجىاهحن پێی بلێحن صیمىکزاس ی، لە  پػتی پێ بەضخىە( صەلێ ئیطزائیل جاکە ووالجێکە لە رۆَژ

الجضیض( وبيیامحن هەجەهیاَۆ لە کخیبەکەي  طوضپزۆژەکەي ئیطزائیلیؼ)غمعىن پحرص(  لە کخیبەکەي  )الػزق لا

کە هەجەوە یەکگزجىەکاهیؼ –ذ الػمظ( (َەمان غذ صەلێ، ،لە ڕاپۆرحى )الخىمیە ااڵوطاهیە العزبیە )مکان جد

ەالحى هاوەراضذ)ووالجاوى ع بى( ٍرهپەیڕەوي ئەو ڕاپۆرجەیان کزص( َاجىە :کەم جزیً ئاساصي لە جیهان بۆ رۆَژ

سە بەبەراورص لەگەل ززاپ جزیً ووالحى ملیۆن  بێ ئیؼ وکار وبزس ی َەیە، لەو هاوچەیەگەغە سۆر الوا 02صەگەڕێخەوە، 

ەمیان هیە ،َەجا ئەو بەراورصەي  21ملیۆن عەرەب بە ئەهضاسەي  461ئەوروپى )ئیطپاهیا( صەبیىحن  ملیۆن ئیطپاوى بەَر

ەالحى هاوەڕاضتی جیضایە،لە صەضذ 0عزب بە ئحراهیؼ الواسە، جگە لەهەوث جەنها  %ي باساڕي جیهاوى کەل وپەلى رۆَژ

ىهەرو غارضخاهحن کەچى ئیطخا  پیشخەریەکەي ەالحى هاوەڕاضذ زاوەوى رەضەوى ساوطذ َو کۆلً پاول َاجىە :رۆَژ

ملیۆن  01میلەجاوى ئەو هاوچە َەژارن لە ساوطتی ضیاس ی وئاساصي وئابىري ..،خکىمەجەکاهیػیان بزیخحن لە صیکخاجۆر ،

اري لییەبە پێی ڕاپۆرحى )الخىمیە البػزیە  ملیۆن هەزىیىضەو 61مىضال  وهیىەي ئافزەجاهیان هەزىێىضەوارە،ضەرجەم 

ملیۆن 6ملیۆن ئاماصە صەبێ بۆ کار کەچى  صەولەث صەجىاوى 011هشیکەي   4141%، بۆ ضالى 21( صەکاجە 4114لعام 

%ي عەرەب صەیەوێ کۆچ بکا لە ووالحى زۆي، 10( ضەرجەم 4114وەرگزي ، بە پێی راپۆرحى )الخىمیە البػزیە  لعام 

ەمى کخیب  جەنها لە حعلیم سۆر ز جار َەهضي عزبیە،  1% پڕ صەکاجەوە،جەرجەمەي کخیب بۆ یۆهان 0زاپ جزە بەَر

ەالحى هاوەڕاضذ بەو فۆرمە گەغە هاکا،بەلکى  ساهیاري وصاجایەکى سۆري جز لەو پزۆژاهەو لە جىێژیىەوەي جز َاجىە کە رۆَژ

  (.سۆربەي ووالجاهیان لە پۆلى )الضولە الفاغلە

ە جیکڕاي  بحریارەگەورەکاهیان کۆصەهگً لەضەر ئەو غەبەهگە كەیزاهاویەي عەكلى لەضەر ئەو بىچیى

ضیز(ي بۆچىوهەكەیزاهاویەکاوى صەکا،بەغیکیص ی ؿعزبى،سۆربەي مىهەسیزو ساهاوبحریاري عزبى ئاینی لەو سەمیىەوە )ج

ەولى هامۆکزصهیان صراوە بە سیىضاوى  کزصن و صوورزطدىەوەو ضشاي جز، َەیە لەو كەیزاهاهە رسگاربىە،بەالم کەمایەجحن َو

کەچى ئیطالمى کىرص وەک چۆن عەملاوى کىرص الضایى الیەهە ضەلبیەکاوى مەصرەضە عەملاهیەکاوى جیهان صەکاو جىش ی 

كەیزاوى عەكلى ضەزذ بىە ئاواع بەش ی َەرە سۆري ئیطالمى کىرص  کەوجۆجە ژێز کاریگەري ئەو جۆرە عەكلە پڕلە 

رص ڕاسي بىە کە لەصواي ئەو عەكلەي عزبى جێی زۆي بکاجەوە ،عەرەبى ئیطالمى بە پلە كەیزاهەي عەرەبى،ئیطالمى کى

صووي مىالى کۆن ضەیزي ئیطالمى کىرص صەکا ، جەهاهەث بە زۆي ئەو َەمى كەیزاهاویەي بەکىرص صەلێ جۆ بحرمەکەوە 

کەوە،مً چیم پێ باع بىو ئەو بۆ عەكلى عزبى بەَحزجزە مً لە جیاحى جۆ بحرصەکەمەوە جۆ جەنها لە زشمەجضابەو بەصوام 

جۆع باغە،ئەگەر َەلەغم کزص ئەوا َەلەي مً لە ڕاضتی جۆ صروضذ جزە ، بەو ڕواهگەضەكەجە ئیطالمى کىرص 

ضەیزي جیهان صەکا،چاوەڕێ صەکا عەكلى عزبى وێىەي  صوهیاي بۆ بکێص ی،صەریؼ کەوجىە ئەو ویىاهەي عەكلى عزبى 

ي ڕاضخەكیىەي جیهان هیە ،لەوەوە ئیطالمى کىرص  جىوش ی کارصاهەوەي جایفى صروضتی صەکا سۆر لەهگ وضەكەجە،وێىە

وجىهضي وصەمارگحري وصابڕان وبێ ئیيخمابى بىە بێ ئەوەي پیىیطتی پێبێذ،جاروایە َەمى صهیاي لێ صەبێخە صوژمً، جاجل 

صەبێ ، جاریؼ وایە  و بەرگى زۆش ی بێ ئەوەي َۆیەکەي مەعلىل بێذ،کە غایطخەي هیە،بە صلپاکى وفەكحرخالى جىوع

صەگاجە ئەو ڕاصەیەي جەراسوو وپیىەرەکان پیچەواهە صەکەهەوە صۆضتی لێضەکەهە صوژمً ،ضپی لێ ڕەع صەکەن ..بە 

پیچەواهەغەوە ،  غیش ضعیضي و غیش مدمىصو مەالمطخەفاو جەواوي صۆسي کىرص صەصەهە پاڵ پزۆژەي ئیطخعمارو 

ەلگزي ئاالي ئایً ،غۆڕغەکاوى کىرصضخان ئیىفطالى وئیىگلحزي وروس ی سایۆوى و ووالجاوى عزبیؼ پیػڕەوي رسگاري َو
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الکبري( وەضف صەکەن ، با لەبارەي  تالعزبی ٍىرثبىە کەچى غۆڕغێکى زیاهەجکاري وەک غزیف بً خطحن بە )

 ئەضلى بابەجەکەمان همىهەیەک وەرگزیً :ئێمە باس ی ئەوەمان کزص کە یاصکزصهەوەي ضەري ضال بەو غێىە گىسارغێکى

ەهگیە والیەهە عەملاهیەکان لێی بەرپزضیارن ،بەالم ئەوە ماهاي ئەوە هیە صژي بىەضتی کە بزایاوى  ڕوووى غکطتی فەَر

بى صەیەوێ بە کىرص بڵێ ئەوە خزامەو صەبێ كەصەػە بکزێذ ٍرهمطیحى بۆزۆیان ئەو یاصە بکەهەوە ، کەچى عەكلى ع

یاصي صروضذ بىووى صەولەحى ضعىصیەو كەجەرو عحراق  ،ئیبن باسو ئیبن عىضەیمحن ئەو یاصەیان پێ خزامە بەالم

وئىرصەهیان پێ ئاضاییە کەلەالیەن ئیىگلحزو فزوطاو ئاژاوطەکاوى یەَىص صروضذ کزاون ،ئەوەجا صەولەحى ضعىصیە بە 

لە هێىان عبضالعشیش بً الطعىص و بزس ی کۆکس ی بزیخاوى کزا صژ بە زەالفەحى ئیطالمى  01(0901پێی ڕێکەوجنی )كەجیف 

ەچى ئەوە جەژوى هیػخماهیەو ئاضاییە ..عەكلى ئیطالمى کىرص صێذ فخىاي ضەكەث لەواهە وەرصەگزێ ڕق وکیىە ،ک

لەهێى پێکهاجەکاوى کىرصضخان بالوصەکاجەوەو یەکپارچەیى هیػخماوى صەزاجە مەجزس ی ،کەچى کىرص زۆي ساهاو مىفتی 

بىوبً،بەالم لە مەیضاوى فلهى فخىا بۆ گەورەي َەیە، ئەگەر لە مەیضاوى ضیاس ی وەک پێىیطذ ضەرکەوجىوهە

 (... الح الضیً بهاء الضیً ،على باپحرؾکىرصضخان پێىیطخمان بە صەرەکى هیە، لەواهە )ص سەملى ،ص مدطً عبضالحمیض،

ئەوەي صلخۆغکەرە زەریکە بە ڕوووى َەضذ بکزێ کە ئەو كەیزاهە )ئیطتراصە( ولە هاخى ئیطالمى کىرص ولە 

وە ،بۆیە ئىمیضي چاکطاسي وپەڕیىەوە لەو كەیزاهە مەخال هیە،صەرچىون لە ژێز ئیيخضابى هاخى ئایىیؼ َەلىەكىال

عەكلى عەرەبى )کە ئەویؼ لە ژێز ئیيخضابى عەكلى رۆژئاواییە(َەهگاوي ضەرەجایى  بیىاي عەكلى ئیطالمى کىرصە، ئیىجا 

ەهگى( بهێىحن  هۆرەي چاکطاسي وپزۆژەو جیۆري ضیاس ی صێذ، کە ضەرەجاغە بۆ چاکزصن وغکطذ ب ە)غکطتی فەَر

جیایضا بىار بەگەغەي عەكلیمان صەکزێخەوە ،ئەو کاحى صەجىاهحن وەک ػاهضي گۆجەوى صەرگاو پەهجەرە بەضەر جیهان 

 . صەکەیىەوە بەالم هاَێلحن لە ڕەگ وڕیػەوە صەرمان بکێػً
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كان:ــــــوزهـــــــــراوێــــــــپه
1  Longman new generation Dictionary- p112 

   (11-8اٙٞ) 4اصخاح-اجنٚى ه٘قا.  1 
وردى تيداية ، لة تةورات ووردتر ئةو بةروارانةى تيداية ،ناوى ثيغىبةرةكانى نيواى ئادةم تا نوحى تيداية ئيهجا بةروارى تؤفانةكةو كؤتايى ياتهى بةو  .4

 ى عيربى دةكا .    5708بةراوبةر  1948ئةو بةروارةواى لة وةشيقةى شةربةخؤ بوونى ئيصرائين وةرطرتوة كة شاىل 
 .ًادٝ : عٚد املٚالد –سبٚٞ اهعاملٚٞ ً٘ض٘عٞ اهع. 1
 كة جؤريك لة ئايةنط ومنايعى شاالنة كراوة ،شيهؤيةى ثسيعكى فريعةونيغ باط لةو رؤذة دةكا . لةو ناوضة لة قورئاى باشى )يوم السيهة( دةكا .4
 372برِوانة : وةوشوعةى جودى ه  . 5
 دةكاتة شةرى شاه. 25رؤذى  112عربى )وادة:كريصىض(ص -قاووط ئوكصفورد ئهكميسى . 6

 . 133،ص123ص 1ج -)تازٙذ اهطرب٠ .7
 (9:42 - 47ضفس داُٚاي )–عٔد اهكدٍٙ -اهلتاب املكدس  .8

 174ت: جعفر الخياط ص–العراق فى رسائل المس بيل   .9

( دةىلَ ناوى شيخ عبدالسالم بارسانى بة Ref:Fo.195-24بةلطةنامة)  6161ى مايسى 61بزيتانى لة  لة رِاثؤرتيَلى )ئيان مسيس( بؤ وةسارةتى دةرةوةى . 40
دستانى كزدبو سةرسام )شيخ الهعزانى(  دةهات،لةبةر ئةوةى ئةوةندة باط بوة بؤ مسيحيةكان، كاهيهيَلى طةرِيدة هاتبوة كوردستان وسةردانى ناوضةى بارسان وكور

(ى كوردستانيةكان لة ئايهة جياجياكان كتيَبيَلى نوسيبوو بةناوى)مود البصزية ـ احلياة فى شزق كوردستان( شيخ عبدالسالمى بة)بزايان بؤرؤبو بةوتةباييةى نيَوان 
 . ئريلةنداى شوبواندبوو

تز هاتوة: تورك و عةرةب ورِةطةسةكانى ( سؤرسةرضاوةى 611( و راثؤرتى ليَذنةى )تةحلينى موظأل صتأريخ األكزادكتيَبى ) 611هةروةك )تؤماس بوا( لة ل. 44
  -تقزيز املفتش العاو األول بزِوانة :)  تزهاتوونة لةناوكورد توايهةوة، لة رِاثؤرتةكانى بةريتانيض ئةوة دةردةخا كة لةسةردةمى عومسانى تورك لةناو كورد توايهةوة

FO. 371/12255) ق التارخيية املتوفزة فقدوا ٍويتَه القومية و تكزدواالصيف الثاىي ٍه األتزاك الذيً حسب املصادر و الوثائ... 

إٌ اهله الديين ٍو يف الوقت ىفسُ تعبري عً ٍه واقعي واحتجاج عمي ٍه واقعي . إٌ  و( واىوسزاوة:4411 -ىقد لفمسفة احلق اهليجمية حنو -بزِوانة: ماركس . 42
 .الديً ٍو آٍة اخلميقة املضطَدة ، ٍو قمب عامل ال قمب لُ ، مثمنا ٍو روح وضع بال روح . إىُ أفيوٌ الشعب 

 560ص 1املختارات ج-برِوانة : ليهني . 13
  .نةى يةكطرتهةوةى ئاالى ظؤرػ و)ي ى ك( برِوانة :دةقى ووتارةكةى وام جاله بة بؤ. 14
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