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 چکیبرە

چی دلێ ًىیطەیوەًە دوێ غۆًەهبیێ جە ویەردەًە ثبضکەروو کە پطەو ًۆقتە عەتفىو 
هذراهبًىو فەرهەًگىو هۆراهبًی و ئیٌطبًی هۆراهی جە دفبع پەی کەراهەتی ئیٌطبًی و 

و  پەی هۆراهبًی عەرەثیي فەرهەًگىو ووووژریۆغب ه جبهعەو هۆراهبًی هژًبضیب.ئەرزغەکبو 
یب پطەو تەً فڵەیی و فرهبًذەیی زواًىو هۆراهیهذراهبًىو هۆراهبًی جە وەراوەرغۆ ثە ضەرقب

هرووژوو   ،ئەویچػب رایىەو فەرهەًگىو عەرەثەکب.ذئەضڵەدەو وەرپەًگ هڕاثەر و 
جبهعەو هۆراهبًیع  ًبضیۆًبلیطوی کىردی چی ضەد ضبڵە ویەردەًە کە ثە ئەضڵەدێ دوەلىول،

هرووژەهە کە تب ئبرۆیچ هەر دەواهع هەى و ڕوە ئۆ فرەتەر ثیەی هٌیۆ، دۆرپێچ کەردەى، ئی 
 وەر و هەم جە ویەروو فەرهەًگیٌە هەم جە ویەروو ئبیذۆلۆژیٌە هۆراهبًع گێرتەًەًە

گەورەتەریي ئەضڵەدەو تبریخىو هۆراهبًیع کە زواًىو هۆراهیي زەخوی کەردەى و خەریکب ثە 
 ثي ثڕ کەرۆ.ثێ هىیەت و  ،وەغکەردەو هلەتىو کىردیثە ثەهبًەو تەهبهەتی ئیٌطبًی هۆراهی 

هەر ئب کبرە کە عەرەة ًەتبواظ کەرۆظ ئبرۆ کىرد ثە ئیوکبًبتیێ فرەوە و جە زەهبًێ کىڵەًە 
ًەقػىو تەًە چی ثبثەهەر پبضە  خەریکب پٌەظ هیبوۆ.ضبڵێ دهبو ًبلی غبعری کىرد(١١١)

کە ڕۆڵ و ًەقػىو فەرهەًگىو  ثساًوێ، ئیٌطبًی وێپبی هۆراهی ثبضکەرهێ. ثە گردی گەرەکوبًە
جە دفبع جە غٌبضٌبهەو ئیٌطبًی ثە ًوبیٌذەگی ئیٌطبًی هۆراهیىە، هۆراهبًی و زواًىو هۆراهی 

جە  (فەرهەًگىو عەرەثی و فەرهەًگىو کىردی )هۆراهی جە وەراوەروو دوێ فەرهەًگە زااڵوە،
جە کەراهەتی ئیٌطبًی و و ئیٌطبًی هۆراهی ثە چە غێىێ چەًیي ثیەى ویەروو تبریخیٌە 

  ئەرزغەکبو جبهعەو هۆراهبًی دفبعع کەردەى.

 



 وەڵیٌە 

هۆچیبریکەر، تبتێ کە ًەک ثە زۆروو غىیڕێ،  ژیریدًیبو ئبرۆیٌە ئبًە زاًػتب کە ثیەى ثە تبتێ 
. پەوچی ىو ئبرۆیثەڵکىو ثە ڕۆغٌگەری کەردەی ثیەى ثە ڕاهٌوب و ڕاًوىوًی کەروو ئیٌطبً

هٌیچ ثە ثبوەڕ ثە چراوەو زاًبیی ثبضەکبم وزوو وەروو چەهە ڕۆغٌەکب و وەردەًگە 
ئبوەزثبوەڕەکب. ئبهبًجن ئبًەًە کە ثە غێىێ ویبرا  و پۆختە و ڕۆغي، ثبضێ وزوو وەروو 
چەهبًىو وەردەًگەکبًن ثە تبیجەت ئبًیػب کە ثەدەًە و الغەو جىًجػىو هۆراهبًیٌە وێػب 

ئیٌطبًی "ەگبغب هٌبفعىو گردیٌىو خەڵکىو هذبڵىو هۆراهبًیي، و ثە گردی ثە هژًبضٌب و قیجل
هەرهبًۆ ئیٌطبًەکب و  ویەردە، ویەردەی ثىاًوێ.خبضتەرەى  ًبهذارێٌێ. وێپبی هۆراهی"

هىهێوتەر دڵەورکەکبًىو فبڕووجوە کۆهەاڵیەتی و ضیبضی و فەرهەًگیەکب و جە گردی 
ویەردەى  .ەضی کەرۆڕوزۆ وەروو ڕوێ و ضەرغب ًەقذ و ثەڕ ًەزەهبًىو وێػب جە ئیٌطبًەکب

کە پەًەو ئێوە هبچۆ کە هۆراهبى جە کۆوە یبواى ثە کۆ. ثەڵێ ویەردەی ثىاًوێ ًەک پەی ئبًەی 
کىو پەی ئبًەیە کە وێوب جبرێتەر ثەڵ  ،یب ویەردەزاًێ عبلوب چٌە ثەر ثێ دەیرگێڵوێ پەی ویە
ویەردەی پەی ئبًەی ثىاًوێ تب ئبرۆیوب چەًی زووی   .تەعریف کەرهێوێپبی پطەو ئیٌطبًێ 

و کطتەکبو ژیىاو غڕاگبیێ ثێئەوێ ًەدەیوێ لەیەک دەیوێ، ویەردەی واًوێ ثۆًەو ئبًەیىە 
پەوچی  ،گٌوێٌە دلێ غەخەاڵًىو تبریخیثب ئێوە واوەی ًە .واوەی ًەکەرهێئیٌطبًەکب تەری 

ئیٌطبًەکب دلێ ویەردەی ثژًبضن و هەرهبًەکبغب   ویەردەی خبضتەرەى هەهیػە لەیەک دەیوێ.
ئێوە چی ڕاًە هىهێوەًە کە ئیٌە هەرهبًێ و دەلیلىو ئی هۆرچٌیەیە،  غبو هۆرچٌیەو ڕاگبکب

ًە  بفرەو ئیٌطبًەک یبوەری هذۆ تب هەًگبهەو ئبرۆ و دهبڕۆیوب ثە ئبوەزیبًە و ژیراًە هۆرچٌوێٌە.
رە ضەرکەوتێ ثیێٌێ ئیٌەًە کە پەی ئبًەی کە زاًوێ و ًە ژیىایػب وەًبًوبوە ثەاڵم ف بهژًبضوێػ

ًیبزهب ثە ویەردەی هەى.  ثە ڕەزیلەت و پەضتی ژیىاى،و کێ  درۆش و ئیٌطبًبًە ژیىاى کێ 
ثب  جبهعەکەیػب فبڕاًە و ثڕێ ئیٌطبًێوب هەًێ جە هۆرچٌیەو ڕاگبکبًە تبواًػب ژیىای وێػب  و

پەی ًوىوًەی غبیەت؛ بًىو دهبو وێػب. ئیٌطثە تبریخىەغکەر و ئێلگىو و ضتىوًێ هێقوە پەی 
ئەگەر ئبرۆ لۆلیهالهب و گبًذی هەًبیێٌێ و پەرضێٌێوبوەًە واتێجیێوب ئەگەر دیطبى ئەواگێڵێ ثیذێ 

ثە تبکیذ  جىاًیتب، ئبیب هەر ئی ڕاگێ هۆرچٌێٌذێ و پڕچەهۆ وێپبیی هۆردێٌذێ؟  پەی دەوراًىو
تی و وێپبیی و دفبع جە ئەرزغە ئیٌطبًیەکب چىوى زاًب کە ئەگەر پەی وەغجەخ .ع ئەرێيجىاث

واوەی ئەرزغع هەى و ئب تبهە و لسەتە کە ئی ڕاگب هذۆظ  زیٌبًی و غکٌجە و تەدقیریچ کریب
وەراوەرەًە  پۆش وەضفع کەرۆًە.ڕوهبًێ و هیچ هىًرێ ًوەتبوۆ پەڕوویٌطبًی  هیچ  ثە

ًبڵەکبغب ئەواگێڵ کەریىە غبیەت ئەگەر کەضبًێ پطەو هىضیىلیٌی و هیتلێری و ڕەفێقە ًبضیۆ
ًەى؟ جب هي  ب؟ دڵٌیبی ثیذێ جىاثػ ڕاگێتب هۆرچٌذێواچی ئەگەر گێڵذێ دهبوە هەم دیطبى ئی 



کەرووًە، ئیٌطبًی هۆراهی  عثەڕەضی ە ویٌىو وورهبًەو ئیٌطبًەکب چی دوە ڕاویٌەگردوو هە
ًە کە ئەگەر رضبًۆعی پە یغبیەت ئەگەر ئبرۆ جە هٌ یب چی ضیکل و پڕۆضە و ویەرەی ًیب.ج

 و هەر ئب کبرا کەرێٌی یب ًە؟ ئەهٌیچ ثە لەیەک دایىەو هەرهبًە درۆضەکبم گێاڵیێٌیىە دهبوە، 
ثە ڕۆغٌگەریێ  تبوهێتب  ویەردەی هىاًوێىەهەرهبًە غەڵەتەکبم یب داواچن ئەرێ ثێ یب ًە. 

کەرهێ. ئبرۆ پەرضەکبًىو ئبرۆ هۆراهبًی ثە ژیراًە چبرەضەر و ئبرۆی ڕهێٌە فرەتەرەوە چەم ث
و ًىئێتر وەختىو ئبًەی یبواى کە ئێوە ثە ئبگبیێىی فرەتەرەوە ثلوێ پێىاو تەًگىو چەڵەهەکب

پەوچی پەی یبوای ثە هەدەفەکەیوب ئەغیۆ زاًوێ کبم  ثەرەگبو  وەاڵتىو هۆراهبًیىە.
ٌطبًی هۆراهیع ثە کەلەالیی ئبرۆ ئیو ویەردەی،)کذام ثرهە از تبریخ( علەتىو ثێ هىیەتی 

یٌطبًی هۆراهیع و کبم ثەرەگبو ویەردەیي و چە هەضەلێ ئەضڵیەًە کە ئ ؟ود ئبوردەىوجى
ثە  پیوبًێ غەیرە ە هي چی ثبثەتەًە ضەرغب ئیٌە گردوو ئی دڵەورکبًێ ک ئەرزغوەًذ کەردەى؟

 غەخطی ضەرغبى غیکبری و تبتقىووێچي کەرووًە.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فەرهەًگىو هۆراهبًیهرووژهىو عەرەثی، و هذراهبًىو ثەغىو یۆهەهی: 

 

و دەر کەرهێ، ویٌوێ کە عەرەثەکب وب هۆراهبًی وەرق دەیوێ و پەالظ دیئەگەر ویەردەو 
ضبڵێ چێىەڵ، ثە ثەهبًەو ئبًەیىە کە ئیٌطبًی هۆراهی ئەغیۆ هىیەت  و کێجیەو وێع جە ١٩١١

هرووژهێ  فبڕۆ و ثۆ ثە ئیطالم،چبًەی کە هەى  ودیٌىو هیترائیطویىە و زەرتەغتیىە 
چی ثەرەگبًە  خەڵکىو واڵتىو  گردالیبًەظ کەرد پەی هۆراهبًی و فەرهەًگىو هۆراهی.

چێىا  چب بغەەکب، هذراهبًع کەرد و دفبعێ هێقوهۆراهبًی، پەی قجىوڵ ًەکەردەو زۆروو عەرەث
 و، ئەرهبًبغبٌێ ئەرزغػب زاًێثێ ەث وەراوەرەًە قەڵەم و عەرەة  ٌێثە ئەرزغػب دێ بکە وێػ

ئیٌە یۆ  .هۆراهبًی هۆرچٌوێتب دهبییي هەًبضە گژیبی تب واچب ئێوە وێوب ئەرزغەکبًىو جبهعەو 
چێگەًە ثبضىو ثەرهەق ثیەو ًی هژهبریۆ. ئیٌطب دفبع جە کەراهەتی جە ئەضڵەکبو ئیٌطبًیەت و

ًیب، چێگەًە ثبضىو دفبعىو ئیٌطبًی  تبیجەتیزەرتەغت یب ئیطالهی یب دەقێقەتىو عەقیذێ 
ەیخەی و غوػێر هرووژهىو عەرەثەکب تەًیب جە ویەروو دەضجي جە ئەرزغەکبو وێع. هۆراهی

گەورەتەریي هرووژم زەهبًێ کریب کە عەرەثەکب تبواغب ئەرزغەکبو وێػب  ثەڵکىو ،غبًبی ًەثێ
ثە ثێقبثل کەردەو ئەرزغەکبًىو خەڵکىو هۆراهبًی، ثە غێىازێ  ردەی وکەثە وێراًە

ثەڵێ پەی ئی کبری  .و ئەرزغەکبًىو هذبڵىو هۆراهبًیرەهلىضبیکۆلۆژی و ڕۆدی زاڵکەرا 
هەفبهیوێىەغب وەغێ کەردێ کە تب ئبرۆیچ جبهعەو ئێوەًە چەکەرەغب گەاڵ کەرۆ و  و ئبهبی

هەفبهیوێ چىوى کبفرەکب، و  .ًە ثە غێىێ ًوبدیي واوەیػب کەرهێدلێ ئەدەثیبتی کەالهی ئێوە
وەڵتەر جە ٌىو زەرتىغتی و هیترائیطویػب  ییە ئبک وچیێهىضڵوبًەکب، کبفرەکب کە پب هۆراهیب 

پەضەًب ثێ، هىضڵوبًەکبیچ هەر عەرەثەکب ثێٌێ، کە ئیطالهی پطەو ئەرزظ و جەهبى ویٌیػب 
وێػب ثە ثەرهەق دێٌێ قەڵەم و واچێٌێ کە تەًیب چێروو دەضبوۆ عەرەثیٌە ئیٌطبًەکب 

و دوەقەراًی ثەیٌىو بر وەغجەختێ ثبًێ. هۆراهیەکب کە تىوغیبروو ضەردەرگىهی و کىغت
 ەقێقەتی قجىوڵهواقعیەتػب جیبتی زۆرەهلێ ەقێقەتی کەوتێجێٌێ، ثە ئیججبر  و  ثە هو  واقعیەت

قێقەتیىە ثەاڵم جبرجبر ًبچبرا کە واقعیەتی هەێ ئیٌطبى جە واقعەًە هەى غۆًەو کەرد، ثەڵ
پەضەى کەرۆ، ئبدیچ ثۆًەو ئبًەیىە کە جە ضەرغیەو وێع وەرگیری کەرۆ. هۆراهیەکب ثە 
هرووژهىو عەرەثەکب جە پلۆ یۆهەهیٌە ثێ هىویەتێ ًەکریێ، چىوى ًە عەرەة تبوێ پەیبهەکبو 

ئیجبزەو ئی کبرەی دێٌێ. وێع ثە درۆضی ثیبوًۆ ثە واڵتىو هۆراهبًی و ًە هۆراهیەکبیچ 
ظ هەر ەعەرەثی، دەلیلزواًىو پەوچی ئەگەر ئبرۆ ویٌوێ کە فرەو واچە هۆراهیەکب لىایٌێٌە دلێ 

ئی هەضەلێٌە کە زواًىو هۆراهی غبخطێ گەورە ثیەى کە ئب زەهبًە عەرەثەکب ًیبزغب پەًە 



فەرهەًگىو ئب  ثیەى تب پبدی ئبیذۆلۆژیەکەیػب ضەپٌب هلىو خەڵکىو هۆراهبًیرە، ثەاڵم خۆ
ًەثیەثێ تب یەک ڕوە عەرەثەکب ثتبوا فەرهەًگىو  وەختىو هۆراهیەکب یەک ڕۆ و دوە ڕۆ وەظ

 ثي ثڕجە عىرف، عبدەتەکب، ڕەضوەکب، زواى، ئبئیي، هۆرزووًیػتەکب وەغکریبثێ، هۆراهی کە 
ە جبهعەو ئب وەختىو هۆراهبًی، هەر چي وًی فر کەرا و فەرهەًگىو عەرەثی یبگەگیر کەرا. 

فرێع دا تب ًبزۆ ئیذئۆلۆژی عەرەثیطوی زاڵ ثۆًە هلىو هذبڵەکەیرە، ثەاڵم هرووژهەکە ثە 
ضباڵ ١٩١١یەتێ ًەتبوێ هذراهبى کەرۆ، ثەاڵم ویٌوێ دهبو ودەدێ ضبهٌبک ثێ کە هیچ هى

دیطبى هۆراهیەکب داراو ئەرزغبًێىەًێ کە ًەک پەیىەًیػب ثە ئبیذۆلۆژی عەرەثەکبو ئب وەختی 
و  و هۆرز هەراضوىو هۆراهیەکب .ەًێثەڵکىو هتبوهێ واچوێ دژوو ئبدیػبیچ و ئبرۆی ًیەى

، زواًىو هۆراهی، ویرکەردەی و جەهبى ویٌیەکبو هۆراهیەکب ئبرۆی، غبًیػت و داة و ًەریتەکب
وێػب ثە هەاڵی ئبئیٌی زاًب و پەیبهىو ئیطالهی هۆراهبًەًە تەثلیغبت هەتب دلێ ئبًیػبیچەًە کە 

هەاڵکب هۆراهبًی جیب جە هەر هەضەلێ ئب هەاڵیب  .کە عەرەثەکب ویرظ کەراوەەی کەرا جیبى چبً
ًیەًێ کە عەرەة ئیٌتسارظ هەى کە پبضٌێ ثب، ئیٌەیچ دەلیلەظ ئبًێٌە کە ئەرزغەکبًىو وەڵێ 
هرووژهىو عەرەثی جە هۆراهبًەًە ثە دەدێ ئەرزغبًێ دەقێقەتیێ ثیێٌێ کە هۆراهیەکب 

 . ًوەثبًێردارغب ەدەضجئیطەیچ کە ئیطەى 

ًوەتبوۆ عىرفىو عەرەثب زاڵ کەرۆ  دیطبىئیٌەًە کە هۆراهی هەتب دیٌىو ئیطالهیچ قجىوڵ کەرۆ 
ًیػت و ئەرزغە ئیٌطبًیەکبو خەڵکىو هۆراهبًیرە. ئیٌە ًۆقتە عەتفىو هەًەو  و زهلىو هۆر

کبم هەاڵو هۆراهبًی تبوۆ واچۆ هۆراهیەکب هػۆم ثە   ویرکەردێ؟فەرهەًگىو هۆراهبًیب. 
ثە هەقڵ چێگەًە  ؟بًی عەرەثیيئزواًىو قىرتەًیب ثۆًەو ئبًەیىە  ، ئبدیچەرەثی قطێ کەراع

ثەلغەکبو ئیطالهی ًبچبرەى هػۆم ئەرزغەکبًىو هۆراهیەکب ۆو ه، ٌێئەرزغەکبو هۆراهبًی زاڵێ
ًی هتبوۆ ثە ڕەضوی ثژًبضب و دهبتەر ثتبوا ئبیذۆلۆژیەکەیػب وەاڵ کەراوە. ئبیب کبم هەاڵ هۆراهب

خەڵکىو هۆراهبًی؟  وکەرۆ جە هۆرپڕای یب گۆراًی واتە بًی وەرگیریئئیطتٌبد ثە ئبیۆ قىرثە 
گێرۆ، کبم هەاڵ  کبم هەاڵ هتبوۆ ثە ئیطتٌبد ثە ئبیذۆلۆژی عەرەثی ًۆرۆزوو هۆراهبًی وەر

ۆراهیێ چەًی ژەًەکێع فبڕۆ و یب ثۆًەو ئبًەیىە کە فەرهەًگ و داة ًیػتىو ه و هتبوۆ هۆرز
، هیەکب ًبزا ژەًەکبغب یبردیػب ثذاەرەثەکبًە ژەًی دەقىو هەرهبًێع ًیب، ئێتر هۆراو ًەریتىو ع

پەوچی هي هەًب ضەروو ئب  تەًیب ثۆًەو ئبًەیىە کە داة و ًەریتىو عەرەثی ئبًەظ گەرەکەى.
قەًبعەتیىە کە عەرەثەکب جە هۆراهبًەًە غکطتێ ئەرزغیػب واردەى، و هۆراهیەکب تب ئبرۆیچ 

یەیىەو ئەرزغە جە وەراوەروو ضڕ ێٌێ. ئیٌە هذراهبًىو خەڵکىو هۆراهبًیضەرکەوتەتەرێ ثی
فرەو خەڵکی ثە ئیػتیجب هبچب هەاڵکب و دیٌذارەکب و ئیطالهیەکب، ًەقػی ًەى. ثەرهەقەکبًىو وێػب

ثڕێتەر  اهیٌە ثیەى.جە خسهەت ثە زواًىو هۆرفرەغب جە پبرێسًبو ئەرزغەکب و هەر پبضە 



، ئیطە ٌێپب فرەتەر درێژ کێػب و هبچب ئەگەر دیٌىو ئیطالهی و پەیرەواًەکبظ ًەثیێ یچیٌە
چێىێ جە زواًىو هۆراهی ًەهەًە ثێ؟ خبضتەرا کىچێ جە ثبرەو ئی پەیلىێىە ثێالیەًبًە 

ر زواًىو داواچێ کە هي هەًن چەپىاًەو ئی پەیلىایٌە، هي هبچىو ئەگە .کەرهێڕۆغٌگەری 
و جە هذبڵىو هۆراهبًیٌە ثە ب کەضبًب کە هىثەلغىو دیٌىو ئیطالهیٌێ هۆراهی ًەثیێ و ئەگەر ئ

زواًىو هۆراهیػب ًەزاًێ هیچ وەخت ًەتبوێٌێ تبخیەت وێچػب هىجبة کەرا  ،( ًبهێ ثریب)هەاڵ
 کە دیٌىو ئیطالهی قجىوڵ کەرا  و یب تەثلیغع پەی کەرا.

، تب خبضتەر داواچەکەین ڕۆغي کەرووە ثب ًوىوًێتب پەی ثبضکەرووضەرەًجە دەیذێ   
ثە  بًعقىرئثیێ عەرەثی ئبهبثە زواًىو ئەگەر ، ری ڕواریۆراهبًی هبهۆضب هەاڵخسغبعروو ه

کەردێىە. داخن چي هۆراهیێ غعر و  ظًىیطێ و دلێ خەڵکىو هۆراهبًیٌە وەاڵ غعرە
تبوێٌێ  ثیێ چٌػب و ئەگەر دبڵیػبى؟ ێواًبثیێػب چٌػب دبڵیێ ثێٌکتێجەکبظ واًێٌێ و ئەگەریچ 

ثەاڵم هەالخسروو ڕواری ثە زواًىو هۆراهی دەرکع کەرا و ئبوژیٌىو هەژگیػب کەراظ؟ 
هەر چي زواًىو عەرەثی الغەوە جە هۆراهیەکەی هىقەدەش پەیبهەو ئیطالهیع وەاڵکەردەوە، 

ثەاڵم چێع  ،ثیەى و  پطەو وێػب ثبوەڕغب هەى زواًىو قطەکەردەو خىای چەًی ثەًەکەیػەى
ثی کە هەالخسر ئبهب و جیبتی زواًىو خىای، ثە زواًىو هۆراهی پەیبهەو ئیطالهیع دلێ 

ثەڵێ ئیٌە تەًیب زەروورەتب و هذراهبًێ  خەڵکىو هۆراهبًیٌە ثە غێىێ ئەدیجبًە وەاڵ کەردۆ،
ًەپێىیب جە الو فەرهەًگ  و زواًىو هۆراهی و عىرف و ئەرزغە هۆراهیەکبى ًبضەًع کە 

ب ثە و تەثلیغبتەکبغ ب ر ثە عەرەثی غعرێ ثىاچۆ، و زەروورەتع ثیەى کە پەیبهەکبغهەالخس
ع ًزواًىو هۆراهی کەرا. ًوىوًەو هەاڵخسرین تەًیب پطەو کەضێ وەرچەهی ئبردۆ کە غعرەکب

ًوىوًێ تەریچ هەر جە پەیىەًی . ێٌیێدیٌىو ئیطالهی و ثڕێچػب تەعلیوبتفرەتەر تەثلیغبتىو 
ئیٌە کە هۆراهی غعرێػب واتێٌێ ئبرۆ وجىودظ هەى، پەی ًوىوًەی:  چەًی غبعرە کىردەکب

چىوى وێع کىرد ثیەى و ئبهبى ثە   زوڵوێ فرە گەورەى کە ثىاچوێ کەضێ پطەو هەولەوی،
زواًىو هۆراهی  هۆراهی غعرێع ًىیطێٌێ، ًەتیجە گێرهێ کە هۆلەوی ئبگبیبًە ئبهبى ثە

ئی پەیلىا جىاثع ًبی  ًىو خەڵکىو کىردیٌێ،و هۆراهیەکب پی ثۆًەوە هەدیۆ خسهەتع کەردەى،
هۆلەوی ًیبزظ ثە زواًىو زیبتەر ًوەتبوۆ چێىێتەر ثۆًە. جە داواچەًە هػۆم زاًوێ کە 

ثیەى ثە ڕێک و  هۆراهی ثیەى و پەوچی ئب واچبًە کە هەژگػەًە ثیێٌێ و ئب پەیبهێ کە گەرەکع
تەًیب زواًىو هۆراهیٌە ویٌبًػۆ، پەوچی هي  ظثێ کەم و زیبد ثرهبًۆهەعٌب و  پێک و ثە تەهبم

هبچىو زواًىو هۆراهی ثیەى کە خسهەتع ثە پەیبهەکۆ هۆلەوی  و هەالخسری کەردێٌە، ًەکب 
هەر چي ئێوە غەکەهب ًیەًە کە هەر کەش ثە  .الخسر و هۆلەوی ثە زواًىو هۆراهیهە

فەرهەًگىو هۆراهی،  هۆراهیع ًىیطە ثۆًە، جە ًەهبیەتىو ئەهریٌە تبواًع خسهەت کەرۆ ثە



هي  هي ًوەواچىو کە هەولەوی خسهەتع ًەکەردەى ثە هۆراهی،ن ًیب. ثەاڵم خۆ هي ثبضىو ئیٌەی
ئەگەر کەضێ پطەو هەالخسری ًەثیێ یب  هبچب: کەرووە کە هەر گەرەکوب ئی پەیلىایب ڕەد

پی  جڕیەیچەه پێطە ئیٌە لەیەکذایێ زاًػتی ًیب، و ؟هۆراهی فۆتیێزواًىو هۆلەوی ًەثیێ 
یبگە هبڵی کەردەو زواًىو هۆراهیي پطەو هێقوتەریي و هىهێوتەریي  ثە ئبهبًجەوهەضەلێ 

ئیٌە  غیرازەو پەیىەًی وەغکەروو ئیٌطبًی هۆراهی جە ویەرە جۆراو جۆرەکبًىو هۆراهبًیي.
پەیبهێ عبلەًە پەی ئب کەضبًب کە دیٌىو ئیطالهی ئیطە پەیرەو کەرا، ئەغیۆ ًەقػىو وێػب پەی 

ێ زواًىو هۆراهیٌێ، چىوى رو زواًىو هۆراهی گێڵٌب، ئبدیچ ثۆًەو ئبًەیىە کە قەرزاپبرێسًب
زواًىو هۆراهی دیٌىو ئیطالهیع هۆراهبًەًە وەاڵ کەردۆ. ئبرۆ کێي هۆراهبًەًە کە ئیٌەی ڕەد 

)هەثەضن هذبڵىو ثێضەرکەوتە ر ثە عەرەثی ًىیطێع کەرۆوە کە هەاڵخسری ڕواری ئەگە
فرەو غبعرەکب تەریچ کە دلێ هلەتەکبًىو تەریٌە ئبهبیٌێ و ثە زواًىو هۆراهی  .(ەهۆراهبًیٌ

ئەدطبضبتػب ثەیبى کەردەى ئبدیچێ ثەرزۆ ثیەیػب و گەورە ثیەیػب هػۆم تەًیب جە قۆرەتىو 
زواًىو هۆراهیٌە ویٌبوە، چىوى هەر واچێ هۆراهیە پەی هۆلەوی و هەضتىورە ئەردەاڵًێ و 

  یػب.ثیێٌە پەی هۆروەضەی  و ضەرکەوتە خبڵۆی کۆهبضی پلەکبًێىە

 

 وی کىردی، ئبژەو ئەرزغەکبو جبهعەو هۆراهبًی هرووژهىو ًبضیۆًبلیطثەغىو دووهەهی: 

 

ثە پەیلىاو هي  و چێگەًە ئەغیۆ دریۆ وەروو ثبضی و ڕۆغٌگەریىە،کە  هەضەلێ تەرە
ئبگبیبًە خەریکب ي کە ثە ىو فەرهەًگىو کىردیووژهر، هەىو عەرەثەکبًووژهرخەتەرًبکتەر جە ه

خەریکب ثە تەهبهەتی فەرهەًگ و و هەم  هەم پطەو یبگەگیر کەردەو ئبیذۆلۆژی ًبضیۆًبلیطتی
هىیەتی تبریخی و  زواى و ڕەضەًبیەتی، جەژًەکب، هىًەر، ئەدەثیبت  و هىیەتی زواًی و

 هطەڕۆوە. هطەڕای ظپەی یبوای ثە ئبهبًجە ضیبضیەکبتبیجەتىو هۆراهیەکب  وغٌبضٌبهەو ژیىا
ە قەویتەر جە فەرهەًگىو و داة و ًەریتێ کە ً زواى فەرهەًگ  ودلێ  و ئبضویلێػب کەرۆًە

ثە تبیجەت زواًىو یۆگیری کىردی کە پطەو  .و ًە پۆختەتەر جە زواًىو هۆراهیي هۆراهبًیي
ی و چە یچە ویەروو تبریخزواًىو کىردی ، هبرا ظفبکتێ ضیبضی پەی هلەتطبزی ثە کبر

وەغکەردەی  و ویەروو ثەیبًی و ئەدەثیبتی، ًوەیبوۆ قىلەپبو  ڕەضە واچەزایی  وقۆرەتىو 
زواًىو هۆراهیرە، ثەاڵم ئبرۆ ویٌوێ ئبگبیبًە زواًىو هۆراهیػب کەردەى ثە تۆهەغبم و هەر 

پەی ًوىوًەی کىردەکب  وردێٌە و کەردێٌەغب ثە هٌىو وێػب.یبگێ ویٌی واچێ هۆراهیەغب ئب
هۆلێر، هەثەضتػب جە یبًەی ثبژگبًە، داخن کبورای کىردی ثێ ئبوەز هبچب یبًەی تۆپی پێی 



ًەپەرضۆ واچۆ ئەرێ خۆ یبًە واچێىە هۆراهیەًە کە جە هلیبردهب تەوەًب و دەضەکب و دارا و 
پەی ئێوە ( home)ًەیجەثبًب و لیػوەی وەغکریبى پەی ضەیبیىەو ئیٌطبًی هۆراهی، یبًە 

 ەقب و زەدوەتب هذۆًە.ە ئەرەهجیبو هەزاراى هبرًیػبًێ هىقەدەش و گەورێٌە و ًیػبى ج
ئەڵجەت گەرەکن ًیب فرە ثبضىو ئی واچبًە کەروو، چىوى داریۆظ ڕەدوبًی جە ثبثەتێٌە ثە 

(، ثە ڕۆغٌی  و فرە ثە ١١ًبهێ هۆراهبى، )خبوێری تبریخیی ئیذئۆلۆژیێ زەهبًەی، پەلىو
واچەکب ثب ثە ًوبدوو وەغەویطی چەًی ەروەاڵیی ثبضىو ئی واچبغە کەردەى کە هۆراهبًەًە، و

وەراوەرەًە ًبضیۆًبلیطوی کىردی چەًی پی واچب و خبترات  و ضەرئبهبکبو ئیٌطبًی هۆراهی. 
و لتە لتێػبى کەرۆ و هبڵۆغبرە و پڕووضقٌۆغب ئبدیچ ثۆًەو ئبًەیىە پڕچەپڕچ غەًە کەرۆ و 

وە، تب ثەغکەم گردوو راو تەهبهەى هبهڕەًگىو زواًىو کىردیع کە زواًىو هۆراهی ثٌجڕ کەرا 
ئیٌە ًوىوًێ هێقالًەى کە ثبضوب کەرد.  هۆراهیەکب ًبضیۆًبلیطتبًە و ًژادپرضبًە ویرکەراوە.

وەختبرێ هلیٌە دلێ قڕۆڵىو ثبضەکەی ئێتر ئیجبر زاًی کە هەضەلەکێ ڕیػەیەًە  و هەر ثبضىو 
ک هذاوە کە هۆراهیەکب جۆرێ لەیە ،واچە و دوە واچەی ًیب، ئیطبضەى کىردە ًبضیۆًبڵەکب

 وەغجیەى.  قبزی هذەهەدیًبلی غبعری و ئەگەر ئیٌطبى ًبثەڵەد ثۆًە ئەجۆظ هۆراهبى دهبو 

 بتۆهىو ًبتەهەدوًی، غەڕاغۆیی، ویری عەغیرەیی و ڕەگەزپرضیػ ،کىردەکب فرەتەر چیٌەیچ
کىرد ثە تبیجەت ضبزهبًە ڕێکىزیب ضیبضیەکبغب،  یبگەگیروو هەژگىو ئیٌطبًی هۆراهی کەردەى.

ضبڵێ ١٩١١گێرتێٌە وەر. عەرەة، ئەگەر  بپەی ئی کبری گرد ڕاگبیێىی وێڕاش و ًبوێڕاضەغ
چێىەڵ ثە خٌجەرە هۆراهیەکب کىغێ، کىرد ئبرۆ ثە ئەضڵەدەی دوە لىول و پەی ئبهبًجە 

 ی ثە دوێ هەفهىوهێ کبڵێ پەی یبوا هۆراهیەکب جە ثەیٌەًە ثەرۆ و  کێجیەوًبضیۆًبڵیطتەکبظ 
جبهعەو کىردی غعىور و فەرهەًگىو هەزم کەدەو ئبًیػبظ هەى و ًە ئبژەو  کە ًە ،ًبپۆختبو 

کە هیچ  ؟پطەو ئبزادی و دهۆکراضی ژیىاو خەڵکی ئبهبدەو ئی هەضەالًە. هەثەضتن هەفبهیوێ 
ئێٌە ثێگبًێٌێ کە ضەداى ضبڵێ گژیبی چی  کىردیىە ًیب وپەیىەًیێ ئبوەزیبًەظ ثە جبهعەو 
چی ثەیٌەًە کىردەکب جبهعەو هۆراهبًیچػب   پەی ًوەهبًۆوە.ڕاگبًە جگەم جە غکطتی هیچػب 

جبهعێ کە ئێقتطبدظ هەى وارتەریي پبگبو واڵتەکب تەریٌە، چەًی کریۆ کێػبى ًبثىودیرە، 
خەڵکەکەظ جیبتی غىعبرەو ثەراثەری و عەداڵەتی ئێقتطبدی ثبضىو دهىکراضی و ئبزادی 

پەی ئبهبًجەکبغب خەڵکىو هۆراهبًی  ،ًبضیۆًبڵیطتیب ثە ئبیذۆلۆژیبیێ ەکضبزهبًە کىردی کەرۆ!؟
و ثە ًبهێ هطبًب.  بژیوەو جوهىوری ئیطالهیىە و گیبًیػهٌیب وەروو ڕ بثە کبر هبرا و ضیٌەیػ

چۆالیچۆ ثە ثەهبًەو دهۆکراضیىە ئیٌطبًی . بهٌی بغەهیذوو کىردضتبًی و ئبو و خبکی ًبهێػ
ضبدر کەرا.  بو جەهبدوو کىغتەیػهۆراهی ثە جبظ و ثە خبئي ًبهێ ثەرا و ئیعالهى

هە گێرۆ و اجوهىری ئیطالهی ثە فەى و تەڵەکەو وێع هۆراهیەکب کردکىوهەتىو  هەهسەهبًیچ



گژێ ئەو هۆراهیەکبو دلێ دسثە  غبهذۆ ،ثە ثەهبًەو دفبع جە تەهبهیەتی ئەرزی وەاڵتیىە
کەرۆ هەر هۆراهیي، چىوى ًە کىردەکب  ٌەًە تەًیب کەضێ کە زەرەرکىردیەکبوە. چی ثەی

هۆراهیع پەی هطقبڵە زەڕە هۆراهی ثە ڕەضویەت هژًبضب و دقۆقع هذا و ًە رژیوەو ئێراًی 
هەر هۆراهیێ جە یەروو تبریخیٌە وێپب ًەثیە ثۆًە ژیىایع ثیەى ثە هىهێوب. ئیٌەى کە 

هیچ ڕاگبیێ تەرغب  هیەکباهۆر .تۆهەغبهىو ئی دوە جەرەیبًەی و ضبیروو جەرەیبًەکبو تەری
پەوچی ئبرۆ جىًجػىو هۆراهبًی ثە ئبگبیێ تەهبهەوە داواو  جگەم جە وێپبیی پەی ًەهەًێٌەوە. 

راهی هەر وێپبییي و هەر ی هۆراهیەکب کەرۆ، چىوى زاًۆ تەًیب ڕاگبو هەًەو ئیٌطبًی هۆوێپبی
  وێپبییي.

" یەک فەرهەًگ،  غىعبرۆ ثەکە ەی، ١٣قەڕًەو ەکبًىوًبضیۆًبلیطتضیبضی و کەالهی ئەدەثیبتێ 
ویرکەردەی، یەک زواًی(هلیۆًهب ئیٌطبًێػب کەردێ قبورهە،  یەک هلەت، یەک پەیلىا، یەک جۆر

ٌەی خراثتەر  دلێ تىودەو یکىردیچ ئبرۆ هەر ئی ئەدەثیبتە ضیبضیەظ گێرتەى وەر و چ
 دەضۆ ێضەرچەهەکبظ هەً ثەیٌەًە، کىرد گردوو خەڵکىو کىرضبًیٌە تئۆریسەظ کەردەى. چی

و ثە  بًی هۆراهیػب پەًە ثێهىویەت کەرۆو ثە کبرغب هبرۆ پەی ئەوەتبوًبو هۆراهبًی و ئیٌط
لەتىو کىردی، زواًىو هۆراهی کە عەرەثەکبیچ تەًبًەت ًەتبواغب ثێ ثەهبًەو وەغکەردەو ه

ئەرزغع کەرا، ئبرۆ ویٌوێ فرە ڕادەت جە کتێجخبًە و  هیذیب و ڕەضبًە گردیٌەکب و دلێ 
ئب زواًە کە هۆلەوی  و خبڵۆی  هەتب دلێ دەگبکب هۆراهبًیچەًە دەزف کریبى. غبرەکب و

کىو کۆهبضیع کەردێ ثە غبعری هیللی، ئبرۆ جە الو ًبضیۆًبلیطوی کىردیىە خەری
ئبرۆ جە ضبیەو ضەرەو فکروو . ویبرًۆ)ضپری هی کٌذ( ئەوەتبویبی  و ئبضویلە ثیەیع

ئبهبى و تەًیب چۆکڵە  ع ضەرقػقەڕەو پبیسیهۆراهی پطەو هیلیبى کىردایەتیىە، زواًىو 
یذئۆلۆژیەکەیػب ضەپٌب هلىو خەڵکىو هۆراهبًیرە، بعەرەثەکب تەًیب تبواغب ئ ڵەکبظ هەًێٌێ.ەپى

هەم و  ب ضەپٌبى هلىو خەڵکىو هۆراهبًیرەیذئۆلۆژی ًبضیۆًبلیطتیػبثەاڵم کىردەکب، هەم ئ
ی کىردیٌە، لێ ئەدەثیبتی ًبضیۆًبلیطتد. هۆراهبًیرەفەرهەًگىو کىردیػب ضەپٌبى هلىو خەڵکىو 

ثەغی تەعریف کریبى) پەی ًوىوًەی وەختبرێ ثبضىو هۆراهی کەری،  هۆراهی پطەو ثرایێ ثێ
ئەوەڵ قطێ کە کىردەکب کەراوە جىاة هبچب گػتوبى ثرایي( ثەاڵم ًوەواچب خۆ گردهب 

ي هۆراهیئیٌطبًی ئیٌطبًێٌوێ و داراو کەراهەتی ئیٌطبًی ثەراثەریٌوێ و زواًىو هۆراهی دەقىو 
لەوزیۆى و ڕەضبًەی جەهعی ثە کىردی قطێ کەرا تە١١ثب پٌەظ ثىًیۆ، هیچکبم ًوەواچب کە 

دەی ثب داًێچ کەرهب ثە ضىاڵەکەراهب دا ثٌیەیوێرە پەی هۆراهیبیچ خۆ جە ڕاو کىردایەتیٌە فرێػب 
 ئەًجوەى و ڕێک وزیبزاًػتگب و و  هەزار فێرگب٩١١فرەتەر جە هیچکبهػب ًوەواچۆ ؟کىغیبیٌێ

و هٌىیطب  ،عێراقیٌە ثە زواًىو کىردی هىاًب جە هەرێوىو کىردضتبًىو دسثیێ و کۆگب و ثبرگێ



ًەک هەر ئیٌە  ؟ثەغع ثۆًەًەک پطەو هۆراهی هۆراهیچ پطەو ئیٌطبًی  ثب و قطێ کەرا، دەی
ًوەواچبى ثەڵکىو هەتب دەش هذا دەضىو یۆیەوە و زواًىو هۆراهی چبًەی کە هەى پلێقٌبظ و 

هبچب هٌیچ  پەًەظ هبچب کە هۆراهی کەی زهبًە هۆراهی زاراوەیێکە لە کىردی، ثەڵێ ڕاش
هبچىو زواًێ کە ًە دلێ فێرگبیەًە ئیجبزەو واًبیع ثۆ و ًە دلێ هیذیبیەًە پەًەظ ثىًیۆ و 

ًگبیەًە ثىًیۆ  و ًە اثبضکریۆ ًە دلێ یبگە گردیٌەکبًە چەًەظ کەل گیریۆ و ًە دلێ و
یػىەرەکبظ ىوثۆ ثبضع کەرۆ، و زیبدوو ئیٌەیچ گئەًجوەًەظ ثۆًە  و ًە ًىیطەر و ًە کەش 

ثە قۆالچەوەر و ثێ ئبوەز)هۆراهی ثڕۆ ئۆالوە،( دریب قەڵەم. ثەڵێ هٌیچ هبچىو ئی زواًىو 
ێ وات هۆراهی وەڵێ ئبًەیەًە ثێ یب ثەڵکىو زاراوەیچ ًیب و ئەضڵەى کزواى ًهۆراهیە ًەک هەر 

ئبیب ئی ڕاویٌىو کىردا هەر ئب ڕاویٌە ًیب کە تبیفەو هیتلێری و ًبزیەکب جە  ًیب زواًع ثیەى.د
یەًە پەی یەهىودیەکب ثە کبرظ ئبرێٌێ، هەگەر چێع ثی ثبیطىو ئبًەیە کە ئبڵوبًیە ١٣قەڕًەو 

ثەڵێ جە  ێ؟جە ثەیٌەًە ثەردثێگىًبی یەهىودیػب کىغت و  زار ئیٌطبًێەًبزیەکب دەیبى ه
جىاثەًە خبضتەرا گردهب ثلوێ ئەدەثیبتی کەالهی ئب وەختەو ًبزیەکبى ثىاًوێىە زاًوێ چەًی ئی 
ئەدەثیبتىو ئبرۆ ًبضیۆًبلیطتی کىردی چە جیبکبریێىەظ هەى، ثەڵێ ًبزیەکبو ئبڵوبًی، ثە دوێ 

کىغب، ئبدیچ ئبًە ثێ کە پٌەو  ە یەهىودیەکبثە وێػب کە ئیٌطبًواچێ هەغرووعیەت دێٌێ 
ئەڵوبًی ًیەًذێ، چىوى  یەهىودیەکب واچێٌی غوە ثۆًەو یەهىودی ثیەیتبوە، غەهروەًذوو

غبرۆهەًذوو ئبڵوبًی ًیەًذێ، پەش دەقىو ژیىایتب ئەڵوبًەًە ًیەى، ئەضڵەى غوە چىوى ًژادوو 
بیػب پی تەرزە ٌە ثی کە هەزاراى ئیٌطبًێ ثێ گىًژرهەًی ًیەًذێ، دەقىو ژیىایتب ًیب، ئی

فرێٌێ ًوىوًێ کە ثبرهێ و ضەلەهٌوێ کە ئی ئەدەثیبتە کە ئبرۆ  ویرکەردەیىە کىغتێ.
بریخىو ثەغەریەتی ثە چٌهب ضەدێي ًبضیۆًبلیطوی کىردی پیبدەظ کەرۆ، هەر ئب چێىەًە کە ت

کبثرای کىرد: هبچۆ هۆراهی زواى ًیب زاراوەى، هۆراهی دەقىو وەًبیع ثە   پۆغۆ ًباڵی ًبڵۆ.
زواًىو وێع ًیب، دەقىو چبپ داو ثبثەتی هۆراهیع ًیب، هۆراهی تەًیب دلێ چىارچۆ کىردیٌە 

هۆراهی  ،دەقع هەى و تەًیب پطەو ثەغێ جە کىردی تبوۆ دەقع ثۆًە. ًە زیبد و  ًە کەم
و هەر هۆراهیێ واچۆ هي  هەدەًیە کەرۆ پەی هۆراهبًی ًوەتبوۆ هەرهبًێ وێپبی ضیبضی و

کىردەکب یبگۆ ًبزیەکب گێراوە و هۆراهیەکبیچ ثب ثە . ئیٌەًە کە کىرد ًیەًب، ئبًە خبئێٌب و جبغب
  یەهىودیەکب. ئەڵجەت کىردەکب ئەضڵەدەکەغب دوەلىوال، کە  چێگەًە ثبضع کەروو.

رەة ثە یەک ئەضڵەدەوە ئبدیج ئەضڵەدەی عەهەثەضن جە ئەضڵەدەی دوەلىولی کىردی ئیٌەًە؛ 
پب ئەضڵەدەیە کە ئبهب  و هەر  پەی هۆراهبًی، )ضەرد، هەثەضن خٌجەرەًە( هرووژهع ئبورد

ىوًەو هەالخسری )ًوهۆراهیەکب ثە زواًەکەیػب وادارغب کەرد کە خسهەت ثە هۆراهی کەرۆ. ،ثێ
لىولی وەڵکەوتە و گەرهع ثەاڵم کىرد ئەضڵەدەی دوە بًی تەثلیغ کەرۆ(کە ثە هۆراهی قىرئ



ر ضەروو وش یبگۆ جەهبى ویٌی هۆراهیەکب کە زووتەیع یۆ ئبًە کە ئبیذۆلۆژی یەک هلەتهەى، 
ئیٌطبى دۆضیىە ثێ، ئبرۆ ئێتر هۆراهی چىارالظ گرد ثیەى  ی،ضىڵخ دۆضی و هێوبى ًەواز

 دوغوەًع هػۆم گردوو ئیٌطبًەکب ثە دوغوەى دەضبة کەرۆ چىوى کىرد ئیەًع گەرەکەى.
رک، و هەتب گجبراًێچ کػىەرەکبو جەهبًی ئێتر هػۆم دژوو، عەرەة، فبرش، ت هۆراهی ئبرۆ

هەًبفع ثەیٌىو هۆراهی  ەهەظ تەعبروزکە ضەرچثۆًە، جە دەقێقەتەًە زاًوێ کە هیچ پەیىەًیێ 
ێىێ وەغکریب و ئەًگبرێىی ئیٌە تەًیب چ ثۆ وجىودظ ًیب، وچەًی تىرک، و فبرش و عەرەثیىە 

پەی هۆرخەڵەتٌبو خەڵکىو هۆراهبًی، تب پب غێىە ضبزهبًە کىردیەکب هێسی ًیساهی  ژیراًەى
جە الیێچۆ لىولە  ە و ەقێقەتەًجە ه. بجەهۆ کەراوە دۆروو وێػب و ثیبوا ثە ئبهبًجەکبغ

فەرهەًگىو هۆراهبًیي کە عەرەثەکب ئی لىولێػب کەهە ثێ،  یدووهیٌەکۆ ئەضڵەدەکەی ًبثىود
ثەاڵم ئبرۆ ئی ضیبضەتىو ًبثىودی فەرهەًگی، ًەک ثە قطێ ثەڵکىو ثە هیذیب و ثە گۆظ و چەم 

 ۆ.ریهىیەت کو هۆراهبًی و هۆراهیع پٌە ثێ الەهەیٌە یبً ،و ئەدطبش

هۆراهیەکبو کػىەروو عێراقی کە ثەغێىەغب هەًێ چیروو دەضەاڵتىو کىردەکبًە، ئبرۆ ئێتر  
ًەک هەر هػۆم کىردایەتی کەرا ئبهبًجەو ژیىایػب، ثەڵکىو هػۆم هەهسەهبى زواًىو کىردی 

فىو کىردی ثٌیب یبگێ عىرف و ًیػت  و عىر ثٌیب یبگێ زواًىو هۆراهی و هۆرز وردە وردەی
هٌىو کىردیي، ئبرۆ ئێتر هۆراهبى تبریخع ًیب ئبًەیچ کە هەى ، هۆراهی و ًیػتىو و هۆرز

چکۆ هتبوۆ  ،زاڕۆڵێىی تەوێڵەیی چکۆ تبوۆ وێع ثۆ ًع ًیب، ئەگەر ثۆظ زواًىو کىردیي.زوا
وەختبرێ کە جە یۆهەم  ؟کەرۆ عچکۆ هتبوۆ ثبضىو هىیەتىو هۆراهی ثیەو وێ ،ئبزاد ثژیىۆ

ًەکەیع ثە فێرکەردەو زواًىو کىردی ثێ قبثل کەرا و ڕوە وەغەکبو ژیىایػەًە ثەراظ زوا
و تبتەیع ثە ثێقبثل ًیػبًەظ هذا و پەًەظ فێرکەرا کە ئب زواًە ئبد  ئەرزغىو زواًىو ئەدا

و و پەی  وەزتەکٌبی و ڕۆثٌبر گریٌبی و گۆراًی واتەیي،  ي،قطێع پٌە کەرۆ تەًیب هٌىو یبًەی
ب ًیب. ثەڵێ کەش و هیذیبی و پەیىەًیە گردیٌەک گبیزاًػت واًگبی وٌىو یبگە وەڵکەوتەکب پطەو ه

ئی ئبژە خۆفٌبکەیٌە دەرەثە ثەر ثەرۆ. وەختبرێ کە ضەد ضبڵێ زیبتەرا کىرد ثە  ًوەتبوۆ دلێ
هىیەت و  هێقلە و ثێ ،تەهبهىو هێسیػەوە هۆراهبًی ثە ئبهبًجەو ضبزًبو دۆڵەتی کىردی

ضىوکبیەتی و تەدقیروو ئیٌطبًی هۆراهی ئەرزغەکبظ ثە ثێ ئەرزظ ًیػبى هذۆ و تۆهىو 
کبڵۆ، دەیتر کەش ئیٌتسارظ ًیب ئبرۆ ئێوە پطەو هۆراهی ًەثیوێ دژوو  زواًەکەو وێوب. ئیٌطبًی 
، هۆراهی ئبرۆ ئێتر وێع ثیەًەوە دژوو ئەرزغەکبظ و دژوو ئبًیػبًە کە هبچب هۆراهی زواًب

، و هەر پبضە دلێ دسثىو پ ک ک دێوۆکرات و کۆهەڵەیەًێ دسثىوثەڵێ ئبًیػب کە ئەًذاهىو 
یەًە پطەو هۆراهی هەرهبًە کەرا، هەهیػە هبچب زواًی کىردی و غۆًیػەرە هىیەتە 
ثێقبثلەکەیچ هبرا و هبچب زاراوەی هۆراهی، ًەزاى چبًەی کە ئب ڕاگب ئبدیػب گێرتێٌە وەر جگەم 



ۆ ئێتر دەضەاڵتی ربهیچ یبگێىە. کىرد ئ ثەجە ثێقبثل کەردەو وێػب و زاڕۆڵەکبغب ًوەیبوًۆغب 
هیذیبیی و ثەیٌەلوللیع ضەلەهیبى و کىردەکب ضبدیجىو دەضەاڵتێ وەًێ و ضبدیجىو دەیبى 

کىردی،  ودسة و تەغکیالتیٌێ کە ًگبثبًی کەرا جە زواى و فەرهەًگ  و هىیەت  و ئەرزغەکب
ئبرۆ ثە هەزاراى ئەًجوەى و ڕێکىزیب پەی وەڵىضەو هىیەتی کىردی هەرهبًە کەرا. ئەی 

بثرای هۆراهی ًوەثۆ پەرضۆ ئۆ وێع، چی ثەیٌەًە ئبد چکبرەى و چێػع کەردەى پەی ک
تەًیب تفەًگێىەظ)قبلۆر( گێرتەى دەضەوە ثبضىو ضىوضیبلیطوىو لیجرالیطوی  و  ؟هۆراهبًی

هذبڵەکەو وێت هۆراهبى ئب یبگێ کە ئەدا و پەی ئبزادی کىردا کەرۆ، ئەی کبثرای هۆراهی 
ە هبرەق هتەی  و زەهیي کباڵی دا ضەر تب تۆ ًەثیٌە ًۆکەر، ئبرۆ تۆ ضبڵێ ث١١١ژیىایػب تبتەت 

ئیٌطبًی هۆراهی، پەی ئەرزغتىو چێػت کەردەى پەی هۆراهبًی و پەی ثەرزەو کەردەو 
 .تطبدی و فەرهەًگی و کۆهەاڵیەتیرەکە فەقیرتەریي وەاڵتب جە ویەروو ئێق واڵتىو هۆراهبًی

ئەڵجەت کەش ئیٌتسارظ ًیب جە هۆراهیێ کە دەیبى ضبڵێي هەژگیع ثە زواًىو کىردی غۆراوە 
و ئەرزغەکبظ ثێقبثلێ کەرا ئبرۆ ثێىە وێػەرە هەرهبًە پەی واڵتىو وێع کەرۆ. چی دەهە 

گرد جە دهبیٌەًە کە ئبگبیی خەڵکىو هۆراهبًی دەضع پٌە کەردەى، هرووژهىو کىردەکب 
 .ى تب هۆراهبًی ژًىیطیذی هەعٌەوی کەرۆ، پیالًێ گەًبوێ ثە کبر هبراضبزهبى دریبضەوەرێىە 

هۆراهیێػب خەڵەتٌبیٌێ و ثە ًبهێ خسهەت ثە زواًىو هۆراهیىە  ێچی ثەیٌەًە ثڕێ جىاً
. هەر چي هۆراهیەکب جە دهبڕۆًە فرەتەر ًبضیۆًبلیطتی خەریکىو پیبدە ضبزی پڕۆژەو 

ىو هۆراهبًی ًوەثۆ ثە ئێذطبضی جوۆوە و ثە هۆغیبری پێذا کەرا، ثەاڵم ئبرۆ ئێتر جىاً
ثەهبًەو گژیبی چٌی جوهىوری ئیطالهی  پیالًەو کىردایەتی هۆراهبًەًە ئیجرا کەرۆ، کەش 
ڕەد ًوەکەرۆوە کە تەثعیس و ًبثەراثەری و ًبعەداڵەتی  چێروو دەضەاڵتىو جوهىوری 

ئی کبرە ثە هەر ًرخێ ئیطالهیٌە ئێٌە فرەى کە کەش وێػٌوەگیرۆ کە دژظ ًەًیػۆوە، ثەاڵم 
و فەرهەًگی فەعبلیەتی ضیبضی  و هەدەًی  هۆراهی زواًێ هتبوۆ ًوەثۆ ئەًجبم دریۆ، هەر

ثەڵکىو پطەو ئیٌطبًێ ئبزاد کەرۆ، ثەاڵم ًەک جە چىارچۆ فکرێىەًە کە ئبدیچ دژوو هىیەتیػب. 
هەى ًوىوًەی وەرچەم هۆراهی تبوۆ دفبع جە دقۆقەکبظ کەرۆ.  ،و ئبزا و ئیٌطبى دۆضی

وەروو دەهیوبًە الزم ًیب ثبضىو دهبڕۆ کىردی کەرهێ، ئبرۆ کىردەکب عێراقی تب هەدوو 
کػىەری لىایٌێ و تبوهێ واچوێ ًیوچە کػىەرغب هەى، ثەاڵم دا زاًذێ ئبژەو خەڵکىو 

ثساًذێ وەڵکەوتەو دەگبکب هۆراًی زەهبًىو ضەداهی خبش ثێ یب  ؟هۆراهبًی چب ثەغەًە چەًیٌب
ڕەضوی عەرەثی ثیەى و فرەو هۆراهیەکب تبواًػب فەرهەًگیػب  ىوداهی زواًئیطە؟ زەهبًىو ضە

ئێتر ئیٌە  کەش ًوەتبوۆ فەرهەًگ و زواًیع پبرێسًۆ. ،پبرێسًب، ثەاڵم ئبرۆ کىردی ڕەضویي
ڕاظ ًبضێٌۆ پەی هیچ هۆراهیێ تب ثە ثەهبًەو دژایەتی چٌی ًساهىو جوهىری ئیطالهی جە 



ًە کەرۆ. ئەڵجەت ئیٌطبًێ کە ڕۆغي ویٌبًە و ثە چىارچۆ ئبیذۆلۆژی کىردیٌە هەرهب
ثەضیرەتەوە هەضەلەکب الیەک هذۆوە، هساًۆ کە هۆراهی تەًیب دلێ ئەدساثی کىردیٌە ئەثسارێىا و 

 قىتبر. 

و  )وێپبی( فکری و فەرهەًگی هۆراهیػب ئبوردەى وجىًجػىو هۆراهبًی و ئبًیػب کە هەفهىوهى
ڕۆزگبر کەردەو ئیٌطبًی  گێرا پەی ًەجبت  و پطەو دیبلکتیکێ و گىفتوبًێ چەًەظ کەل

هۆراهی و هىیەتی هۆراهی. الزم هساًب کە پەی جىاًەکبًىو هۆراهبًی و پەی خەڵکىو هۆراهبًی 
هي چی ثەغەًە ضەروو "گىفتوبًىو وێپبیی ئیٌطبًی  ؟ێپب ثە چە هەعٌبیێيڕۆغي کەراوە کە و

ٌە کەروو. ئبیب هبهۆضب دەضپ هۆراهی " ثبضکەروو، پەی تەثیٌىو ثبضەکەین پی پەرضێىە
  ،هطەفبزادە  ،هاڵ دەضەى  ،ضەعذواڵ غەدیری ،هەالقبدر  ،هەاڵخسر ،هۆلەویضەیذی،  ،ثێطبراًی

یٌطبًێ گەورێ کە ثە غێىێ دەیبى ئ دەهەی فەهین، ثبقی ضەفبری، هبهۆضب عىضوبى، و
و خسهەتىو هەتػب ثە هۆراهی کەردەى ئبیب ئی ئیٌطبًب ًبضیۆًبلیطتێ ثیێٌێ جۆراوجۆر خس

تەرثیەت کریبیٌێ و و دێوۆکراتیىە  ؟ ئبیب ئی ئیٌطبًب جە الو کۆهەڵەئەدساثی کىردیٌە ثیێٌێ
ئبیب ئیٌیػب ثەضیجىو جوهىوری ئیطالهی  ؟و هۆراهیوچیبى کە خسهەت کەرا ثە زواًى پٌەغب
راهی ؟ ئبیب ڕاگبو ئبدیػب پیبکىغتەی ثیەى و ڕاگبو ئبدیػب ثێ هىیەت کەردەو ئیٌطبًی هۆثیێٌێ

ثە هیچ کەضی ًیەًێ و خسهەتیچػب ثە  ؟ دەی کە پبضەى ئی ئیٌطبًب کێٌێ و چەًی ضەرىثیە
تبریخەًە ًبهێػب هەًە و پەی چٌهب ضەدا دهبو فرەتەر هۆراهبًی کەردەى و جە گرد کەضێچ 

وێػب هەاڵی ثەرویرەکبغب ئیطەیچ هەًێ ضەروو زواًىو تبک تبکىو ئیٌطبًی هۆراهیىە، و 
 ا.چەًەغب کەل گێر

پەرضبًە، یەک داواچب: ئبدیچ ئیٌەًە کە ئی ئیٌطبًب "ڕاگبو ئی ی ەپ هەًنتەًیب داواچێ کە  
هۆرچٌیەى. پەوچی تەًیب زکر و خیبڵػب خسهەتی ئەدەثی و فەرهەًگی و زیٌەکەردی  وێپبییػب"

زواًىو هۆراهی ثیەى. دهبو ڕۆغي ثیەو ئی پەرضب، ئێتر ثب غەکە ڕا ًەدەیوێ ثە دڵیوب، کە 
هۆراهی و ئیٌطبًی هۆراهی تەًیب و تبق ثە " وێپبیی" ضەًگیٌب و هتبوۆ هەوجىودیەتىو وێع و 

وزۆ و ضەلەهٌۆ ثە دًیبی. ئی ئیٌطبًب ًە ئەهلىو  ثیەو وێع ثە غێىێ زیٌە و ضەرپب ثەر
ی علىو فەى و تەڵەکەی و ًە پەی هۆراهبًی ثە خبترۆ هەًبفهە ئەغىعبرێ ثیێٌێ و ً

دەى و ًە ًۆچە و گسیروو کەضی ثیێٌێ، تبوو ًوىوًێ هەرقەتیي چی غەخطیػبوە کبرغب کەر
 ژیىایع جە ڕاگبو هۆراهبًی و وێپبیی تبکی هۆراهیٌە ثەخػب ثەئیٌطبًبتب پەی ثبرووە کە 

هەد هطەفبزادەی، هطەفبزادە یۆ چب کەضبًە ثێ کە ەذخبکی، ئبدیچ کەضێ ًیب جگەم جە ه
بًیچ ًەفبڕێىە ثە لیرە و زەڕوو ئەغیبرا، وەختێ هۆراه پیچەکێ جە الغەو تەوەًەکبوتەًبًەت 



کەردەو  فەرهەًگىو ئی خەڵکەی کەرێ، تەًیب ثە ئبهبًجەو گەورە ثبضىو هۆراهبًی و زواى و
ئیٌطبًی هۆراهی ثبش و هەرهبًە کەرێ. ثەڵێ هطەفبزادە واچێ: ئەگەر هۆراهی زواى ًەثۆ هي 

یب جە الو ثڕێ  تبزە پٌە یبوایبوە،کەرایع کەروو ثە زواى؟" غبیەت جە الو ثڕێ ئیٌطبًە 
ثەاڵم  ،ۆئیٌە ڕەضێ ثێ هەعٌب ث ضیۆًبلیطتی کىردی هذاوەًەبهۆراهیە ثێ هىیەتبوە کە تەپڵىو ً

خۆ الو جىاًە هۆغیبر و ئبگبیەکبو هذبڵىو هۆراهبًیىە ثە دڵٌییبییىە لەیەک دریۆوە  و ضەرظ 
هەى دبڵەتىو خٌیکیبی ثە  اهیرواچ کریۆ. ثەڵێ هطەفبزادە؛ زاًێ کە هۆو وات  و ثبش

هطەفبزادە . ەًە و هێقن قطەکەردەیػەًە پێىیێتەهبهەتیٌە و ئیٌە دلێ رۆخطبر و تیي قطەکبغ
جبهعەی ئبیذۆلۆژیەکبًىو پی قطێػە، گەرەکػب واچۆ ئیٌطبًەکب هتبوا چبًەی کە هەًێ یب 

ی ئبهبثۆیچەرە غٌبضٌێٌێ گەورەتەرێ ثب، ئیٌطبًەکب هتبوا ئەگەر زواًەکەغب تب هەدوو زاراوە
ئبد، ئبهبًجع ئبًە ثێ پەیبهە دۆ ثە جىاًەکبًىو  .دیطبى ثٌیبغەوە ضەروو پبگبو وێع واری

 کەردەو ەورەگهۆراهبًی کە هیچ وەرپەًگێ ًوەتبوۆ وەروو ثیەی  و هىیەتی هۆراهی گێرۆ. 
خسهەت ثە هۆراهی و ، هەهسەهبًب چٌی گەورەکەردەو ئیٌطبًی هۆراهی زواًىو هۆراهی

ًە هەرهبًێ  ًە زوڵوب ثە زواًێ تەری  و ًە دژوو دقۆق ثەغەریي  وگ و زواًیع فەرهەً
جە جىاثىو هۆراهیێ ثێ هىیەت  و  ێغىو دوو قطەکێػەًە وەختبرًبضیۆًبلیطتیەًە، ثە

هۆراهی هي علوع پٌە ثەیبى کەروو، ئەدطبضع پٌە ثەیبى  ىوهبچۆ: " زواً )ش،ع(ثێقبثلیٌە
وێن پەًەظ پەروەرًىو وێن ثەیبى کەروو ئبیب ئیٌە دژوو ئیٌطبًیب، هەر کەش واچۆ  ،کەروو

 دژوو ئیٌطبًیب، وێص دژوو ئیٌطبًیي" 

دەقێقەت ثبرێ قىرضب تەًیب ثڕێى ئیٌطبًێ هتبوا  :هبچب )غبیع اضت(هەر چي پطەو ثبوا 
ە ضەختی و هۆرغگێرا، ثە تبکیذ هطەفبزادە دەقێقەت واچێ ثێ کە ئباڵو غەهبهەتی و لێر

. ئبرۆ ئێتر زاًوێ کە هەالخسر، هەالدەضەى، ثێطبراًی، کۆڵٌەدای ًیػبًەو ئیٌطبًی هۆراهی دێ
هۆلەوی، ضەیذی، ضەعذواڵ غەدیری، ثبقی ضەفبری و هطەفبزادە و هبهۆضب عىضوبى کێوٌەیی، 

ئەدساثىو  خسهەتىو هبهۆضب دەهەدطەیي، دەهەی فەهین  و دەهە غەریف عەلی رەهبیی، ًە 
ۆکراتی و ًە کۆهەڵەی ًە ثەضیجىو جوهىوری ئیطالهی و ًە ئباڵ هۆرگیروو ضەلەفیەتی و  دێو

ثەڵکىو ئیٌطبًی وێپب و دەقێقەت واچێ هۆراهبًی ثیێٌێ کە راو هۆراهبًیػب تب   ثیێٌێ، ،داعػی
دایٌە. پەوچی ئیٌە پەیبهێ فرە ڕۆغٌەًە کە دریۆ پب هۆراهیب  ئیذاهە ژیىایػب،دهبییي هەًبضەکبو 

وێػب ثە کىرد هساًبى و ثیێٌێ ئەثساروو دەضىو داگیرکەراًىو هۆراهبًی و زواًىو  کە
هەر ڕوێ یبگێرە خىلع هذا. ئیٌە پەیبهێىە گەورێٌە پەی  هۆراهیػب کەردەى وەیىڵەجٌبًێ و

جىاًەکبًىو هۆراهبًی کە جە هەرهبى کەردەی پەی زواى و فەرهەًگىو هۆراهبًی جە هیچ 
پەی ئەغیبرا  و فبرضی و پەی کەضی کۆڵ ًەدا و ضەرە ًەًبهٌبرە  جەرەیبًێ کىردی و عەرەثی



ٌێ و ثە ێىو ئبدیػب کۆڵٌەدەرێ ثیچىوى پػتیىاًەکبً تب ئەرزغەکبو هۆراهبًی  وزا چێرپب.
دیطبى ًبضەًػب زواًەکەغب دلێ زواًبًە ػب ثەردەى ضەر، ئەر ثە ئەوراییچ ژیىایغەهبهەتێ. 

 ئیٌطبًی هۆراهی و هىیەتع ًبضک و ثێ ڕۆح و هىعتبد گٌۆ.زایف و ثێ قبثل گٌۆ و ًبضەًػب 
ئبرۆ هۆراهبى ئیٌطبًێ وێپێ و داراو غەهبهەتیع گەرەکێٌێ کە ًبزا هۆراهبى چی زیبتەر فۆتیۆ 
و جە دەضەًە ثػۆ. پەوچی الزهب هەر هۆراهیێ ثە ئبگبیێىی فرەتەروە گردوو هەضەلەکب لەیەک 

 وێع ڕًۆرە و ئێجراز وجىودی هەرقەتیي کەرۆ. و ثێ هەضئىولیەتی و ثێ دەًگی جە دۆوە.

 

 

 

 هەفهىوهى وێپبیی یبًی چێع؟ وێپبیی پەی یبوای ثە چێػی.ثەغىو یەرۆهی: 

 

ە وێپبیی ئیٌطبًی هۆراهی، چێگەًە هێ وەرۆ کە ئبیب هەثەضت ج پەرضێ هىهێوە و ئیطبضیە
هۆرچٌوێ و وێوب دەیوێ ئبًەًە کە جۆرێ جە پبضیڤ ثیەی یب ثێالیەًی پەی جبهعەو هۆراهبًی 

قەراخىو هەضەلە ئیٌطبًیەکبوە و گۆغبهب هبخەًوێ و چەهبهب کەلێ کەرهێ جە پێىًبو هەضەلە 
و پػتیوب؟ ئیٌە پەرضێ عبلەًە کە داواچ دایػۆ  جەهبًی  و هەًتقەیەکب و هەضەلەکبًىو دۆرو

ثیەو خبڵێ ثەغکەروو، کە  یەرێثە  وێپب ثیەی،هي ئەضڵىو وێپبیی و  ًیبزظ ثە غیىەکەردەیب.
 ئی خباڵ ًیػبى جە وێپب ثیەو ئیٌطبًیي ثە گردی و ئیٌطبًی هۆراهی ثە تبیجەتیي.

ویپبیی، ثە هەعٌبو ئبًەیەًە کە ئیرادەو ئیٌطبًی هۆراهی جە گردوو قەیذ و ثەًذەکب : یۆهەم
ە ڕاگبو ڕۆزگبرظ ثۆًە و ئبزاداًە و ضەرثەخۆ و تەًیب ثە ثۆًەو ئیٌطبى ثیەیػەوە، تبوۆ ک

وێع هۆرچٌۆ.  غبیەت ثڕێى ثىاچبى کە ئی غٌبضە هەر غٌبضەو واچۆ )ئبزادی هىتلەقیٌە( 
ثەڵی هٌیچ هەر هەًب ضەروو ئب قەًبعەتیىە کە هەثەضتىو ئێوە جە وێپبیی ئبزادی ئیرادەی و 
هۆرچٌیەو ئەرزغەکبو جبهعەیي جە الو ئیٌطبًەکب ثە گردی و ئیٌطبًی هۆراهی ثە تبیجەت. 

ۆ واچۆ وێپبیی پەی ئێوەی هۆراهی تەًیب ئی هەدلىول و هەفهىوهەظ ًیب ثەڵکىو ثەاڵم خ
 وەرپبًتەر چی هەفهىوهیٌە.

 م و کەهبڵ ثەرثە تەهب تبوۆ وێعفکری، ئیٌطبى وەختبرێ : وێپب، ثە هەعٌبو ئیطتقاللی دووهەم
ە، پب کە هەژگێ وێپب و ویرێ وێپبظ ثۆً وزۆ و جە لیػوە و ثەڵخىو جبهعەی ڕۆزگبرظ ثۆًە،



هەعٌب کە ویرەکەظ ثتبوۆ ئبدی پطەو ئیٌطبًێ فبعلی)کبرکەری( ثە جبهعەی ثژًبضٌۆ، ًەک 
 ەر ًەخػەو ژیىایع پەی کێػیب ثۆًە.پطەو ضىوژەی یب هەوزووعێ کە الو جبهعەیىە وەڵت

جە ویەروو فەرهەًگی و ئیقتطبدی و کۆهەاڵیەتی و ئەوتەر : وێپبیی، ثە هەعٌبو ئیطتقالل میەرۆ
ئیٌطبًیەکب کە پەیىەًی وێڕاش و ًبوێڕاضػب ثە گەورە ثیەو ئیٌطبًیىە هەى. چی هەضەلە 

تبوۆ ثە دەدێ وەڵ ڵپػتی هێسوو هبدی و هەعٌەوی وێع غٌبضەًە ئیٌطبًی هۆراهی تەًیب ثە پب
گٌۆ کە ًیبزظ ثە هیچ خەڵک و هلەتێ ًەثۆًە، پەی ًوىوًەی ئبرۆ ئەگەر کىردەکب تبواًػب، 

و ئیٌطبًی هۆراهی ثیێٌێ ثە هۆراهیەکب کە هیراضىو هەزاراى ضبڵەو واچە  زواًىو هۆراهی
ڕادەت ثەراغب و کەراغب هەضبڵذىو زواًىو یۆگیری کىردی، ئیٌە تەًیب چێىێ کە ًبهێع هەًە 

ب ًگبثبًیوب ًەداى ًەتبواًوب ثیوێ ضبدیجىو زواًەکەیوب  و زواًەکەهپطەو هۆراهی ئبًەًە کە ئێوە 
هەضەلەکێ ئبًێٌە کە ئەضڵەى ئێوە فەرهەًگەکەهب  کەرۆ.طتفبدە تب کەش ًەتبوۆ چەًەظ ضىوئی

وێپبیی وێع جە وەراًىەروو کىردیىە جە دەضذاى و و  زایف ثیەى، ئەگیٌب ئەگەر ئبرۆ ئێوە 
وێپبی ثیێٌوی هەغیبیێ هۆراهی جە کىردی و فبرضی و ئیٌگلیطی واچێع دزیبیێٌێ و زواًىو 

ڕواًەو ثبزاری جەهبًی کەردێ. ئیٌە هەعٌبظ  هۆراهیع تۆضعە پٌە داثیێ و ئبرۆ زاًػتع
جە ویەروو تبریخیٌە، ئێقتطبدێ ، ویٌوێ کە هۆراهبى ئێقتطبدیوێپبیی  .فەرهەًگیيوێپبیی 

ئێقتطبدیٌە وێپبی ثیێٌێ) جە ثەغىو چبغتێٌە،  کبوکۆهبییع ثیەى و هۆراهیەکب فرەو ثەغە
و ئەثسارەکبو دەضیٌە، دەیبى ضەداى چبغتی و جە ویەروو هێىەجبتیٌە دەیبى هێىێ جە ویەرو

ئەثسارێ، ئیٌە گرد ًیػبى جە وێپبییي، جە ویەوو جل و ثەرگ و پباڵ و کەرەضەو یبًە 
وەغکەردەی و هعوبری و گردغب جە خبکىو هۆراهبًی جە پەیىەًی ئیٌطبًی هۆراهبًی چٌی 

ثە  تەثێعەتىو هۆراهبًی و دەضکبری کەردەیػب وەغێ کریبیٌی، پەوچی دەیتر ئبرۆ ًیبزهب
وەًەو ویەردەو هۆراهبًیي تب ثتبوهێ ئێقتطبدەکەیوب جبرێتەر ثە هتۆد و ڕەوغتێ زاًػتی 

وۆ و ًۆکەروو تەعریف کەرهێ، چىوى تب ئێقتطبدیوب وەغٌەکەرهێ، هػۆم هەهیػە دەض
ئبرۆ ثە هەفهىوهى وێپبیی تبوهێ ئی هەًگبهێ ثٌیەیوێ تب جبرێتەر  خەڵکىو الیذەی ثیوێ.

هذبڵەکەیوب کەرهێ یبگۆ فرەئبوەری و ڕواًەکەردەو کبال و ًیبزەکبو خەڵکىو هەم وێوب و هەم 
، هەثەضت جە وێپبیی کۆهەاڵیەتی: الثەردەو ثێػعىوری و ثێ کۆهەاڵیەتیججەری. وێپبیی 

. ئبرۆ ڕاضەقیٌەیي یب خىدی واقعیيوجىودی ثەیبًىو ًە هعرەفەتی و ثێ ضىادی و جە ًەهبیەتە
ئەگەر کىردەکب جە خیبثبًەکبو هەریىاى و ضٌە و دلێ یبگە گردیٌەکبًە ثە ئبغکرا جۆک و گبڵتە 
و ثێ دىرهەتی ثە هۆراهیب کەرا و ئبدیػب ثە قۆالچە وەر  و ثی ئبوەز هذا وەروو تبى و 

هعەیەًە ًەقػىو ثێگبری و گسیری و ًۆکەری تەغەری، دەلیلع ئبًەًە ئێوە ًەقػوب دلێ جب
ثیەى، و ًەتبواًوب پطەو هۆراهی هىویەتی واقعیوب ثرهبًوێ، پەوچی هىویەتێ کە ًبقس ئەرهبًیبى 



ًیػبى جە ثێقبثل ثیەیػب. ًوىوًێ فرێ چی ثبرۆ هەًێ، یۆغب ژەى ئبوردەو هۆراهیب و 
ژیىای ێ دلێ جبهعەیەًە غىوکەردەو کٌبچب هۆراهبًی ثە کىردەکبى، ویٌوێ کەضبًێ هەً

هبهجەغػب چٌی کىردا ضبزًبى، ثەاڵم یبًەًە هىویەتىو کەضە هۆراهیەکەی چە ژەًی ثۆ چە پیب، 
ثە هیچ غێىێ ًوەپێىیۆ ًەک هەر ًوەپێىیۆ ثەڵکىو هػۆم هىویەتی ئیٌطبًی و ئەرزغەکبو 

ىە هژهىوًیع وێع فڕ ثذۆ تەًیب و تبق ثۆًەو ئبًەیىە کە کەضە کىردەکە جە ویەروو کۆهەاڵیتی
هەى. ضەرەًجە دەیذێ کە ئەگەر ئبرۆ گردوو یبگەکبًە گرد هۆراهیێ ثە ئیفتخبرۆ وێع ثە 

تبوێ  هىیەتىو ئیٌطبًی هۆراهی ًەقس  یئبیب ژەًی کىردە و  یب پیبو کىردهۆراهی ئەژًبضٌێ، 
  ثە تبکیذ جىاثع، ًەى. ؟کەرۆوە

کەردێ، ثەاڵم ئی واچێ تبوۆ غیىە هي ئب یەرە ثەغىو ضەریوە پەی ڕۆغٌکەردەو ئب واچێ
هەعٌبی فرەتەر چیٌەیػە ثبًێ. ویرهب ًەغۆ کە هەر هەعٌبیێع پەی تەعریف کریۆ هػۆم 

چێگەًە هػۆم یبوهێ پی قەًبعەتەی، کە وێپبیی ثە هەعٌبو ئیرادەو ئیٌطبًیع غۆًیىە ثۆًە. 
. هیچ ضیفبتێ ئیٌطبًی ڕاًوەدۆ کە يفەعبل ثیەی جە گردوو ویەرەکبًەى. و چەپىاًەو ثێالیەًی

ئیٌطبى ثێالیەى ثۆًە ئیال ئبًە کە ئب ئیٌطبًە وێع ثە ضەتذێ وارتەر جە ئیٌطبًەکب تەری ویٌۆ. 
چێگەًە گەرەکوب واچىو کە هذبفسەکبری یب ئبًە کە هەًبفعێ غەخطیع ثۆًە و ثیبوۆظ پەًە. 

گردوو ویەرەکبًىو ژیىایػەًە  پەی هیچ ئیٌطبًێ ًبهبى و ثە تبیجەت پەی ئیٌطبًی هۆراهی کە
هی پەی واضەو هىتبلجبتەکبظ کەردێٌە، ًوەکریۆ ئیٌطبًی هۆرا و هەرهبًەظ فەعبلیەتع ثیەى

داوە. ئیٌە کە ئبرۆ ثڕێ  عتیتیل و ثیجیلی کەرۆ و واچۆ تیتیلی وات؛ و ثیجیلی جىاث ثبضىو
ًەک هەر  یچ یبگێ.ت هۆراهبًی ًوەیبوًۆ ثە ههیچ وەخ هتۆدەی ثە کبر ثبرا، ئیگەرەکػبًە 

ی وزۆًەظ و جۆرێ جە ًبدەق ثیەو دەقەکبظ هیبوًۆ. وێپبیی ًوەیبوًۆظ ثەڵکىو جە وێپبی
فکری و فەرهەًگی ئبرۆ هۆراهبًی ًە تەًیب جە وەراًىەروو هرووژهىو فەرهەًگىو کىردیىە و 

ب و چەه ثەڵکىو وەراًىەروو هەر جۆرە ئبیذۆلۆژی یب فکرێ کە ئیٌطبًەکب هێقالًە وزۆ وەروو
دهبو ئیٌطبًی هۆراهی ئبرۆ دهبو ئبًەی کە ئبهبوە وێػەرە  ئیٌطبًەکب ضىوک کەرۆ، پبرێسًۆ.
و دەرکع کەرد، یبوۆ پب  ڵکىو هۆراهبًیع جە تبریخەًە ویٌبئبًەی کە هیوەت و کۆغػىو خە

قەًبعەتە کە هۆراهیەکب خەڵکێ زەدوەتکێع و فەعبلێ ثییٌێ و تەًیب چٌی ژاپۆًیەکب ئەغیۆ 
ویرهب ًەغۆ ژاپۆى تەًیب وەاڵتێىا کە هەم جە  و وێپبیی هەى دلێ ڕەگەکبغبًە. یبوە.لەیەک در

ویەروو جىگرافیبی و هەم ضیفبتىو خەڵکەکەیع پطەو هۆراهبًیي، ژاپۆًیەکب ثە ئیطتذاللێ و ثە 
ًەریتیػب هەهسەهبى پەی  ئیلگىو قەرار دایێ هەًتقی جە تبریخىو ژاپۆًی تبواغب داة و

 ،وەاڵتێ وەڵکەوتەى ویٌوێ ژاپۆى جە گرد ویەرێٌە بر ثبرا، و ئبرۆ ئەگەروەڵکەوتەیػب ثە ک
کە ئی واڵتە زووەى ضەروو وێپبیی ئیٌطبًی ژاپۆًیىە هەرهبًە کەرۆ، پبضەظ ئبًەى دەلیلع 



روو ًەزم و ئیٌسثبتیػەوە ًوەتبوۆ پب ثە پبظ ثێ. ئبًە تەًیب کەردەى کە هیچ وەاڵتێ وەراًىە
ئەوەًەثڕیبو خەڵکىو ژاپۆًیي ئی کبرەظ کەردەى، گەغبوەز و  ویری وێپبیی و فەعبلیەتی

ژیرالکبو ژاپۆًی هیچ وەخت ًبهبی فەرهەًگى ژاپۆًی الثەرا و دهبتەر هىویەتی ژاپۆًی ثذا 
ًی، ضیوبیێ وێپبیبًەغب ًیػبًەو وەروو گبلتەی، ثەڵکىو ئبهبی ثە پەغت ثەضەی ثە کێجیەی ژاپۆ

ع لىاى فەخر کەرۆ ثە فەرهەًگ  و ژاپۆًی ثیەیػەوە. هي ًیبو ججەری دا کە تب وا ژاپۆًی ڕەگد
وێپبیین پەی ئبًەی گەرەک ًیەى کە خەڵکەکبتەری و هلەتەکبتەری وزوو چێروو ڕکۆفەو وێن ًب 
هي وێپبیین پەی ئبًەی گەرەکب کە کەش ًەتبوۆ هي وزۆ چێروو ڕکۆفەو وێع و ئەرزغەکبو 

و پبضەم پٌە کەرۆ کە ثیەو وێن و  ۆرچٌۆ، م پەی هژیىایع ثە زۆر زاڵێ کەرۆ هلوەرە و ڕاگب
 گەورە ثیەو وێن ویرهەًە ثػۆوە و قەًبعەت ثە کەلەالیی و زایف ثیەین ثبرووًە.

 

 ًەتیجە

عىرف ، ۆغبغب کە هەهسەهبى چٌی دیٌەکەیػبثبضەکەین ئیٌەًە کە عەرەثەکب هەر چي ک ًەتیجەو
، عەرثی یبگەگیروو زواى ًیػتىو و و هۆرز  ،ڕوضىوهبت ،جەژًەکب ،و زواى و ضىًەتەکب

ثەاڵم ضىًەتەکب، هىًەرەکب، و جەژًەکبو هۆراهبًی کەرا،   ،ًیػت و هۆرز  ،عىرف ،فەرهەًگ
هەر ًەک ًەتبواغب ثەڵکىو هەججىورێ کەوتێ کە   ئی کبری کەرا. ًەتبواغبئیطەیچ کە ئیطەى 

 ە جە واچزواًىو هۆراهی کەرا کەرەضەو وەاڵکەردەو ئیطالهی و چی ثبرەوە فرەو 
ثەخػب ثە زواًىو هۆراهی، فرەو ئب واچبًە کە زوو ثە عەرەثیێ ڕەق وًیبیٌێ ئبرۆ  یەکبى عەرەث

عەرەثەکب  ٌێ.ێ ًەثڕیب جە زواًىو هۆراهییئبهبیٌێٌە دلێ زواًىو هۆراهی  و ًەرهێ ثیێٌێ و ثەغ
تبواغب ئیذئۆلۆژی ئیطالهی هۆراهبًەًە وزا یبگێ ثەاڵم ًەتبواغب فەرهەًگىو عەرثی وزا یبگێ، 
ًەک هەر ئیٌەغب پەی ًەکریب ثەڵکىو هۆراهیەکب ئیطالهػب تەًیب جە ئیوتذادوو ئەو ئەرزغەکب 

ۆلۆژی ئتەروو جبهعەو هۆراهبًیٌە قجىوڵ کەردەى. کىردەکب تب ئیطە تبواًػب هەم ئیذ
ًبضیۆًبڵیطتی یبگەگیروو جەهبى ویٌی و گىفتوبًىو هۆراهیەکب کەرا و هەم ثە تەهبهەتی 
تبواًػب هۆراهی جە ثٌەوە فبڕا و کەراظ ئب چێىە کە وێػب گەرەکػبًە. ثەاڵم ئبرۆ ویروو 
وێپبیی کە ثە ئبهبًجەو گێڵٌبیىەو ئیرادەی کبهڵىو ئیٌطبًی هۆراهی و پەیىەًیع چٌی ویەردەو 

تەهبهەتی چی ، تبوۆ گەورەیی گێڵٌۆوە پەی ئیٌطبًەکبو ئی جبهعەیە، و ثە کریبى زضب هۆراهبًی
جبرێتەر هۆراهبًی گێڵٌبوە پەی و  هەرەضە یبًەوێراًکەرە ًبضیۆًبلیطتیێ ڕۆزگبرێػبى کەرۆ.

دۆراًىو غکۆفبیی و  وێپبیی، پەی ئب وەختی کە هیچ کەش هۆراهی ثیەی الغەوە ًەک هەر 
ئبهبیٌە دلێ جىًجػىو ئبرۆ هۆراهبًی کە ثە جىًجػىو  ىو ئیفتخبر ثێ.ت  و عبر ًەثێ ثەڵکعەی



ئبگبکەردەو خەڵکىو هۆراهبًی ًبهذارا، تەًیب و تبق ثە قجىوڵکەردەو ویری وێپبییي کە ئیٌطبًی 
، ئی راهی و جبهعەو هۆراهبًی چب ڕاگبوە یبردی هذۆ تب ثیبوۆ ثە درۆضتەریي ڕاگبو ژیىایهۆ

ًیەًە کە ًە دژوو خەڵکێ تەریٌە و ًە ئیٌطبًی تەًگٌەزەر پەروەرًۆ، ڕاگب تەًیب ڕاگبیێ ئیٌطب
 لەیەک هذۆوە. ەوەثەڵکىو گردوو هەضەلە ئیٌطبًیەکب  ثە دیذی ئیٌطبًی

  


