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" ئةوةى كة داوات ليَبكات ثارةت زؤربيَت ،ئةوةية كة ضانسيَكى باشت بؤ
دةخوازىَ لة شاردا"( .جؤفينال شاعريى رؤما)

" خةلَكى بؤية دةيانةوىَ ثيَكةوة بذين لةيةك شاردا ،تاكوو بةخؤشي بذين و
ئاطادارى يةكرت بن"( .ئةرستؤ)
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ثيَشةكى

قورسرتين شت بؤ نةتةوةى بىَ شوناس كة خاوةنى دةولَةت نةبىَ ،ثيَناسةكردنى
شارة ،ضونكة لةسياقى ميَذووييدا ئةمة بةطريَى دةروونيي لةقةلَةمدراوة ،ضونكة
لةالى نةتةوة تازة ثيَطةيشتووةكان ،ثيَوةرةكة واكراوة كة هةر شويَنيَك ذيانى
بةكؤمةلَ و ثةيوةندى بةكؤمةلَ و ئابورى هاوبةش و سيَنرتاليزمى دةسةآلتى
سياسى و سةربازى و ثؤليسى تيَدابووبيَت ،يان هةر شويَنيَك بةهةموو
كةموكورتييةكةوة ،هؤيةكانى طواستنةوة و كارطة و ميدياو ساختومانى باآلبةرز
و دةزطاكانى دةسةآلتى حكومةت سةنتةرى تيَدابيَت ،بةشار لةقةلَةمدةدريَت،
لةكاتيَكدا شارى مؤديَرن ئةو شويَنةية كة ذيانى بةكؤمةلَى رةنطاورِةنطى تيَدابيَت
كة فرةيى ئاين و نةتةوة و زمانة ،لةدةرةوةى ئةم فةزاية شار بة بالَةخانة و
فؤرِمة ثرِ لةكةموكورتييةكانى ،تةنها لةسةر زارى خةلَكةكةى ماناى شارى هةية،
ئةطةرنا بةثيَى ثيَوةرة نيَودةولَةتييةكان بيَت طونديَكى ثيَشكةوتووة كة ئيَستا
طوندةكانى ئةوروثا فةرقيان نيية لةطةلَ شاردا.
سةرهةلَدان و درووستبوونى شار لةسياقى ميَذووييدا ،ئةو سرووشتةى هةبووة كة
لةجةوهةردا جطة لةموفرةدة جياوازةكانى لةطةلَ خؤيدا هةلَطرتبوو ،ضونكة
بةنيسبةت طوندةوة ،بةلَكو شار بريتية لةكولتوور و ئةخالقيَكى جياواز لةو
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ئةخالقةى كة شار بةهؤى كةرةستة و ثةيوةندى بازارِةوة هةيةتى ،بريتيية
لةدةزطاى رؤشنبريى و ناودار و كةسايةتيية جياوازةكان.
شار مةرجيَكى هةية كة ثةيوةندى بةرِووبةرِةوةى جياوازةوة هةية ،ئةويش
لةدةرةوةى ثيَوةرى كالسيكيية ،ضونكة هةر شويَنيَك رووبةرةكةى  1000مةتر
دوجابيَت و دريَذييةكةى  5تا  10كيلؤمةتر ضوارجا بووبيَت ،ئاو يان روبارى
بةنيَودا تيَثةرِبووبيَت و كارطة و مجوجؤلَى بازرطانى تيَدابووبيَت ،هةروةها
ياسايةكى دياريكراو خةلَك و دةسةآلتةكةى ريَكخستبيَت ،بةبىَ دوودلَى بةشار
حيساب كراوة ،هةر ئةم موفرةدانةشة كة ملمالنيَكةى لةنيَوان طوند و شار
خولَقاندووة ،ضونكة شار فؤرِميَكى درووستكراوى سةنعةتيية و طوند فؤرِميَكى
سرووشتية،
ئةم كتيَبة هةولَيَكة بؤ درووستبوونى موناقةشةى جددى لةسةر بوون و نةبوونى
شار ،هاندانيَكة بؤئةوةى تويَذينةوةى جددى لةسةر ضةمكى شار بكريَت و ببيَتة
سةرضاوةيةك كتيَبخانةى كوردى دةولَةمةند بكات.

مسكؤ حمةمةد
بةهارى 2021
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ضةمكى شار

شار وةكو ضةمك ضيية؟ .وةكو جوطرافيا كويَية؟ .بؤضى شار هةموو
جياوازيةكان لةنيَو خؤيدا كؤدةكاتةوة ،بؤضى لةطةلَ جوطرافيا كارطيَرِي و شيَواز
و تاكةكان و ئةدطارةكان و بة قةرةبالَغيةكاندا ،فةزايةك هةية بةناوى شار؟.
بؤضى تائيَستا ثيَكدادان و ملمالنيَى ئةخالقى و كةلتوورى و دياليَكتى زمانى شار
لةطةلَ الدىَ و طوندنشينيدا بةردةوامة؟ ،بؤضى ئةمتؤسفيَرى تايبةت و كاراكتةرى
جياواز لةشاردا هةلَدةكةون؟ .بؤضى شار سةنتةرى كةنارةكانة؟ .بؤضى
دميؤطرافياى شار دةتوانىَ ثيَكهاتةكان تيَكةلَ بكات و ئةوانى تر ناتوانن؟ ،بؤضى
شار بريتيية لةفرة هةوالَى و طوند و كةنارةكانى تريش تاك هةوالَن؟ .هةموو ئةم
ثرسيارانة لةم ليَكؤلَينةوةيةدا هةريةك بة بةشيَك و بة ئارطيؤميَنتيَكى تايبةت و
بةبةلَطةى زانستى و سؤسيؤلؤذى وةآلمدةدريَتةوة.
سةربارى هةموو ئةو ثرسيار و جياوازيية جؤراوجؤرانةى دةربارةى شار دةكريَت
و لةطونددا نيية ،سةربارى ئةوةى ئيَستا زؤربةى مرؤظةكانى طؤى زةوى لةشاردا
دةذين ،يان النيكةم هةموو كةنارةكان ثيَداويستييةكانى شاريان هةية ،سةربارى
ئةوةى ملمالنيَ ى نيَوان سةنتةر و كةنار طةيشتؤتة ئاستيَكى باآل ،سةربارى هةموو
شيَواز و جةوهةريَك لةو دوو دونيايةدا هةية ،هيَشتا شار ثيَناسةيةكى تةواوى
10

وةرنةطرتووة ،ض لةئةكادمييا و ض لةوةسفى زمانةوانى و ض ثيَناسةى طشتى،
جطة لةو ثيَناسة طشتطريانةى كة طريَدراوى شويَن و جياوازى نيَوان طوندى
داخراو و شارى كراوة هةية.
ثيَناسةى زؤر هةية بؤ شار كة هةريةكةيان لةسياقى ميَذوويى خؤياندا ثيَوةرى
بؤ دانراوة ،بةآلم بةطشتى شار ضةند تيؤريَكى سؤسيؤئابوورى بةسةردا
دةسةثيَنراوة و هةر تيؤريَكيش برِواى بةستايل و ضةند مةرجيَك هةية ،لةوانةش
تيؤر هةية ئابوورى كردووة بةمةرجى سةرةكى و ثيَوانةيى ،تيؤر هةية فرةيى
نةتةوة و ئاين و زمان و كولتورى كردووة بةثيَوةرى سةرةكى ،تيؤر هةية
لةشيَوازدا كؤى كردؤتةوة و بةبالَةخانةى باآلبةرزةوة طريَيداوة ،ئيَمة ليَرة هةر
سىَ تيؤرةكة تاوتويَ دةكةين و بةسةر شارة بىَ ثيَناسةكاندا ثراكتيكى دةكةين.
واثيَناسةكراوة كة هةر شويَنيَك ذيانى بةكؤمةلَ و ثةيوةندىبةكؤمةلَ و ئابوورى
هاوبةش و سيَنرتاليزمى دةسةآلتى سياسى و سةربازى و ثؤليسى تيَدابووبيَت،
هةر شويَنيَك هؤيةكانى طواستنةوة و كارطة و ميدياو بالَةخانةى باآلبةرزى
تيَدابوو بيَت ،يان دةزطاكانى دةسةآلتى حكومةت سةنتةريان وةرطرتووة ،يان
ذيان بريتيية لةفرةيى ئاين و نةتةوة و زمان بةشار لةقةلَةمدراوة ،بةتيَثةرِبوونى
كاتيش زؤر شار ثةيدابوو ن كة بةو ثيَناسةية قبولَ دةكريَن ،زؤرى تريش كة
خاوةنى فابريكة و فرة نةريتني ،لةثيَوانةيى شاردا دةرنةضوون و ماناى شاريان
وةرنةطرتووة.
11

سةرهةلَدان و درووستبوونى شار لةسياقى ميَذووييدا ،بةثيَى سرووشت و ئةو
ماتريالَة مرؤييةية كة تاكة جياوازةكانى لةطةلَ خؤيدا هةلَطرتووة ،لةوانةش تةالر
و بالَةخانةى سيحراوى باآلبةرز و نةتةوة و ثيَكهاتةى كؤمةآليةتى جياواز ،واتة
فرة كولتوورى و فرة زمانى و فرة ئاينى و فرة مةزهةبى ،لةرِووى جولَةشةوة
طريَدراوة بةشيَوازو هؤكارةكانى طواستنةوة و كارطة و بازارِ و باخضةى ئاذةآلن و
مؤزةخانة و سينةما و هؤلَى شانؤ و هتد ،لةرِووى مرؤييشةوة ،طريَدراوة بةو
كوتلة مرؤييانةى كة دةست يان هيَزى كارن ،لةرِووى فةرهةنطيشةوة ثةيوةندى
بةبةرهةمهيَنانى فكر و فةلسةفةوة هةية ،هةموو ئةمانةى سةرةوة بةطشتى
ئاماذةن بؤ روونكردنةوةى ئةو ريَكخستنة كؤمةآليةتييةى كة ثيَضةوانةى
جياوازى ستايلى ضينايةتى بوونة لةبةرامبةر طوند.
مةرجيَكى ديكةى شار هةية كة ثةيوةندى بةرِووبةرِةوة هةية ،بةثيَى ثيَوةرة
كالسيكييةكان بيَت ،هةر شويَنيَك رووبةرةكةى  1000مةتر دوجابيَت و
دريَذييةكةى  5تا  10كيلؤمةتر ضوارجا بيَت ،ئاو يان روبارى بةنيَودا تيَثةرِبيَت
و كارطة و مجوجؤلَى بازرطانى تيَدابووبيَت ،هةروةها ياسايةكى دياريكراو خةلَك و
دةسةآلتةكةى ريَكخستبيَت ،بةبىَ دوودلَى بةشار هةذمار كراوة ،بةآلم ئةمة
يةكيَكة لةمةرجةكانى شار لةدونياى مؤديَرن.
بةدلَنياييةوة شار وةكو طوند نيية قةيرانةكانى بريتى بن لةقةيرانى ئابوورى،
ئابوورييةكةشى لةئاستى تاك و خيَزان جياواز بيَت و بة ثيَوةرى قةيرانة
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جياوازةكانى كؤمةآليةتي و ئابوورى بةكةشوهةواى و وةرزى هات و نةهاتةوة
طرىَ بدريَت ،بةلَكو زياتر لةقةيرانيَكى هةية كة ثةيوةنديان بةسيستمى ثةروةردة
و تةندروستى و شارةوانى و كشتوكالَ و ثيشةسازى و بازرطانى و سياسةت و
فةرهةنطى تايبةتةوة هةية ،بؤية شار هةميشة لةبةردةم قةيرانيَكى نيَودةولَةتى
داية  ،بةو مانايةى كة هةموو دةولَةتةكان تاسةدةى سيًيةمينى بةر لةزاينيش،
خاوةنى شارى تةواو نةبوون بةماناى وشةكة ،بؤية قسةى زؤر لةسةر فرةيى
ئيتنيك و ئاين و زمان و ئةدطار و ستايلَ و ديزاين و ئةندازة و كارةكتةرة
ناسراوةكان و دميوطرافيا و تؤثؤطرافيا و هتد كراوة ،بةآلم كة دةولَةتانى هةموو
دونيا شارة كؤنةكانى خؤيان درووست كردةوة و كردويانة بة شويَنى طةشتيارى،
هةروةها ثةيدابونى شارى ئةفسووناوى لةدونيادا ،ئيدى تويَذةرةكان كةوتنة
فكرى ئةوةى ضؤن بتوانن لةاليةك لةرووى ئةنرتؤثولوذييةوة تةماشاى شار
بكةن ،لةبةر ئةوةى تةواوى شارةكان لةيةكرت دةضوون ،جطة لةهةنديَك (معاليم)
ئةدطارى شاز و سيمبوىل دووبارة نةبوو ،لةاليةكى ديكة قسة لةسةر بازرطانى و
ثيشةسازى بكةن كة ثةيوةندى بةتواناى كارطيَرِي دةسةآلتةكةيةوة هةية ،بؤية
قسة لةسةر ئةوة كرا لةبارةى كام شارةوة بدويَني ،ئايا لةبارةى شارى
هاوضةرخةوة ،يان لةبارةى شارى ميَذووييةوة قسة بكةين ،ئةمة بؤ
سؤسيؤلؤذيستةكانيش هةمان كيَشة بوو ،ضونكة ئةو تيَرِامانة ئةندازةيى و
جوطرافييةى كة هةبوو بؤ دانيشتوان ،دواتر بةهؤى فرةييةوة لةهةموو دونيا،
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دةرطايةكى ديكةى بؤ خويَندنةوةى ضةمكى شار كردةوة ،لةسةرةتاوة طفتوطؤ
لةسةر ئةوة كرا ،ئايا شار شويَنى ذيانة ،يان شويَنى شارنشينةكانة كة خانةدان
و ضينة ناوةجنييةكان درووستيان كردووة؟ .ئايا ئةوةى ديزاينى طؤرِيوة ئيَستا
خاوةندارى دةكات ،يان نةوةى ثياوانى رابردوو؟ .ئايا دةكريَت بةبىَ ناوى
طوندنيشن و طوندييةكان ناوى شار بةتةنها بةس بيَت؟.
شارةزايانى بوارى شارنشينى و ئةنرتؤثؤلؤذياى شار دةلَيَن (سىَ شتى سةرةكى
هةية باس بكرىَ كة هةر يةكةيان راطرى ستوونيَكى شارن ،ئةويش (اليةن و
تؤرِى كؤمةآليةتى و ثؤزةتيظيزمة) .واتة ثيَكهاتة سةرةكييةكان و ثةيوةنديية
كؤمةآليةتييةكان و ضاكةكاريية ،ئةمانة راستة لةثةراويَزى ضةمكى شارةوة
هاتوون ،بةآلم بةبىَ طفتوطؤكردن لةسةر ئةو سىَ شتةية ،ناكرىَ باسى شار
بكةين .ضونكة كائيين ئيَستا لةنيَو شاردا بةبىَ ئاطا بزر دةبىَ و نةخؤى و
نةشوناسة كؤنةكةى بؤ نادؤزريَتةوة ،شاريش ناتوانىَ شوناسيَكى نويَى ثىَ
بدات) ،مةبةست لةوةية مرؤظ ناتوانىَ سةرةتا لةطوندةوة كة روودةكاتة
شارةوة ،بةناوى بنةمالَةو عةشريةت و ناوضةطةرييةوة قسة بكات ،هةروةها
ناشتوانىَ بةناوى شارستانييةوة قسة بكات ،ضونكة هيَشتا دةستوثةجنةى
لةطةلَ تاكةكانى شار نةرم نةكردووة ،بؤية نةئةميانة و نةئةويان.
لةسةردةميَكدا ثيَوةرى شار ئةوةبوو كة بالَةخانة و تةالرو بازارِ و سينةما و
ناوةندى رؤشنبريى هةبيَت .ضونكة سةروةختى جيابوونةوةى هةم جوطرافياى
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دانيشتوانى بوو لةنيَوان طوند و شار ،هةم جياوازييةكانى دميؤطرافياى نةتةوة و
ثيَكهاتةكان بوو ،بؤية كؤمةلَيَك تايبةمتةندى لة مةيدانةكانى تيَرِوانني و
فةلسةفةى وةرطرت ،بؤ منوونة ئةو ياسا سةرةتاييانةى كة بؤ شار دةبوون،
هةروةها رةفتارى بةكؤمةلَ ذيان و كارى هةرةوةزى و دامةزراندنى ميناى
دةرياكان ،وةكو سةرضاوةى سةرةكى ئابوورى بوون ،هةروةها ضاثخانة و
بآلوكردنةوةى رؤذنامة بؤ ثيَشكةوتن و هؤشياركردنةوةى كؤمةلَطة بوو ،دانانى
هؤيةكانى طواستنةوةش بؤ هاتوضؤ و سةنتةرى دةسةآلتى شارنيشينى
بوون "،ئةم حالَةتة لةدواى ئةزموونى شارى قوستةنتينية و (مالَتا) ( .)1ى
ئافريقاوة هات ،كة دةكةويَتة نيَوان ليبيا و تونس كة بةسويسراى رؤذهةآلت
ناسراوة ،ئةمانة شارطةليَكى ئايؤنني ،بةوثيَيةى ئةم شارانة خاوةنى هيض جؤرة
ميتالَ و سامانيَكى سرووشتى وةكو نةوت و كانزاكانى ديكةى ذيَر زةويان
نةبووة ،بةآلم دذة طةندةلَى و دميوكراسى و ثارلةمانني ،بؤية ئةم
تايبةمتةندييانة بوون بةميَذووى ئةم دياردةية كة تائيَستاش دريَذة و
بةردةواميان هةية ،ضونكة هةقيقةتيَكى طواستؤتةوة بؤ بةرهةمهيَنانى زانست و
ئاشكراكردنى مةعريفة هةمةضةشنةكانى ديكة ،تاكو بتوانىَ دذةكانى خؤشى
قبول بكات ،بةآلم بؤ دياريكردنى جوطرافيايةكى نويَى ذيان ،دةبوو ئةم دونيا
تازةية كة طرينطى بةتةواوى كايةكان دةدات ،هةم قبولَ بكريَت و هةم ثراكتيك
بكريَت بؤ جيهانيَكى ديكة كة سنوورى ثيَشبينى كردنى ديار نةكراوة".)2(.
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هةلَبةت ئةم تايبةمتةنديانة بوون كة بوونة هؤكارى خويَندنةوةى دياردةى شار و
داهيَنان لةهةموو بوارةكانى ديكة و ثيَشبينى كردنى شارى نوىَ كة ئةم
ضةرخةى ئيَستا شانازى بةطةشةسةندنييةوة دةكات.
كةضى لةسةردةميَكى تردا مةرجى سةرةكى درووستكردنى شار ،ئةوةدةبيَت كة
هةم بازرطانى تيَدابكريَت و بؤرِسة و ئالَوويَرى دراو و مجوجؤلَى ثيشةسازى و
كةشتريِانى و بةرهةمهيَنان و ئالَوويَرى سةرزةمينى دةريايى و ئامسانى و
هؤكارةكانى طواستنةوةى بةتايبةتى تيَدابيَت ،هةم فرةيى كولتوورى و نةتةوةيى
و مةزهةبى و ئاينى قبول بكات ،واتة دةسةآلتةكانى خاوةنداريَتى شار ئةو
ثةروةردةية ثةخش بكةن و نةوةى نوىَ بةرهةمبهيَنن ،سابا ئةو فةزاية ئاسايى
بيَت ض لةخويَندنطة و ض لةذيانى كؤمةآليةتى و ض لةفةرهةنط و ض لةكايةى
ئابوورى .بةومانايةى بةشى زؤرى بةها فةرهةنطيةكان ،يان ئةوةتا سيفةتى
بازرطانى وةربطرن ،يان ئةوةتا بكريَنة قوربانى بازرطانى ،ئةوةش كة ثامشاوةى
بةهاى فةرهةنطيية دةبىَ لةضوارضيَوةى بازرطانيدا بؤ وةبةرهيَنانةوةى خؤى
لةرووى ماددة و ثولَةوة ،جاريَكى تر دةبيَتة خزمةتكارى بازارِ ،هةروةك ئةو
فيلمانةى كة خةآلتى ئوسكار و نؤبلَ و قةلَةم و خةآلتةكانى تر وةردةطرن ،بؤية
لةبازارِةكاندا بةهايان زياترة ،بةحوكمى ئةوةى كة بةزووترين كات مالَياتى
خةرجيةكان وةبةرديَنيَتةوة و دةطةرِيَتةوة بؤ داهاتى تاك و داهاتى حكومةت،
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كةوابوو شار ليَرة بةدواوة لةسةريةتى هةلَطرى هةموو مةرجة سةرةكييةكانى
تيَدابيَت كة تيؤرة جياوازةكان قبولَيان كردووة.
بةثيَى ئةو ثيَوةرة نويَيةى بؤ شار كراوة ،يةكةمني هؤكارى تيَوةطالنى
دةسةآلتى شار و دةسةآلتي سياسى ،ئةو قةرةبالَغى و ضرِى دانيشتوانةية كة
بةناضار لةكؤمةلَطةيةك يان شوقةيةك كؤكراونةتةوة ،ضونكة ويَنةى ضرِى شار و
ليَكةوتة نيطةتيظةكانى ،ماناى خراثى دةسةآلتةكةيةتى ،هةر ئةم هؤكارةشة
ناتوانىَ ضارةسةرى كيَشةى دانيشتوانةكةى بكات ،تاكو نةبيَتة طريَيةكى
كارطيَرِى .لةكاتيَكدا بؤ ضرِى دانيشتوانى شار ،هيض بةهايةك بؤ كيَشةى
ئايديؤلؤذى و ئاينى و ئينتيماكانى ديكة دانةنراوة ،ئةمة ئةطةر بؤ كؤمةلَطةى
كراوة ئاسايى بيَت ،بؤ كؤمةلَطةى داخراو و ناهؤشيار ناطوجنيَت و كيَشةى
جؤراوجؤراوى تيَدةكةويَت ،سةرةجنام ثؤليسيش تواناى كؤنرتِؤلَ كردنى ناميَنىَ.
"ثيَشرت طةشةى دانيشتوان لة شويَنة داخراوةكانى شارى بضووكدا ،لةسةنتةريَكى
جياكراوة و داخراودا نيشتةجيَ دةبوون ،بةلةبةرضاوطرتنى ئةو ثيَوةرة و
بةرزبوونةوةيةى كيَش و ريَذةيان لةكؤى دانيشتوانى شار ،وةبةلةرضاوطرتنى
ثلةبةندى سةنتةرةكانى ئةو شارانةدا ئةطةر ئابوورى بووبيَت لةبارةى
كشتوكالَةوة ،يان ضاالكى خزمةتطوزارى بازرطانى و ثيشةسازى سةرةتايى
بووبيَت ،بةآلم ئيَستا طةشة بةواتاى دميوطرافى و طةشةى دانيشتوان ديَت،
دةولَةتيش بةو ثيَوةرة طرينطى بةشار دةدات".)3(.
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ثيَناسةيةكى نويَ هةية بؤ ضةمكى شار ،تاكو شيَوازةكةى لةشيَوازى ثيَشووتر
كة كالسيك بوو جيابكريَتةوة ،هةلَبةت مةبةستم لةو شيَوازة نيية كة جاران
خةلَكى بةئةسث و وآلخ كاريان دةكرد و شتومةك و كاآليان ئالَوويَر دةكرد و
دةبوونة هؤكارى ثةيوةندييةكانى نيَوان طوند و شار ،يان طةشتيان ثيَدةكردن
بةرةو شويَنة طةشتيارييةكان يان كؤضيان دةكرد ،بةلَكو منوونةى نويَى شار
ئةوةية كة ستايلى نوىَ لةهةموو دةركةوتةكانةوة ثيَشكةش بكات ،خؤى
كؤكةرةوةى كولتوور و نؤستاليذياى تاك و طشتةكةى خؤى بيَت ،خؤى خاوةنى
شوناسى ئابوورى و بازرطانى و فةرهةنطى و ئاسةوارةكانى بيَت ،لةكاتيَكدا ئةم
منوونةية لةسةدةكانى ناوةرِاست نةبوونيان هةبوو و نةتويَذينةوةى جوطرايف و
سؤسيؤلؤذى و ئةنرتؤثؤلؤذييةكانيش باسيان كردووة ،مةطةر ئةو شارانةى
رةسانةياتيان هةبووة و دواتر بةتيَثةرِبوونى زةمةن تيَكضوون ،ئيَستاش وةكو
ثارضةيةك لة مؤزةى جوطرافيا باس دةكريَت.
لةدواى سةركةوتنى سةرمايةدارى وةكو سيستم و هاتنى مؤديَرنة و طةشةى
تةكنؤلؤذياوة ،ئةم تيَزة كاريطةرى واى كردووة كة نةك هةر شارنشني ،بةلَكو
طوندييةكانيش ،بة ئؤتؤمبيَل و ثايسكل و ميرتؤ و فرِؤكة كارى خؤيان مةيسةر
بكةن ،بةآلم شار هةر ئةوةندة نيية ،نةخيَر ثيَكةوةذيانى نةتةوة و ئاين و
كولتوور و رؤشنبريى جياواز و يةكرت قبولكردن و هتد ،كارثيَكردن بةزياتر
لةزمانيَك لةناوةندةكانى راطةياندن و قوتاخبانة و فةرمانطة فةرميةكان و نووسني
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و تادةطاتة ذيانى ئاسايى ،ثيَوةريَكى سةرةكى ديكةى هةنووكةيية كة ثيَناسةى
بؤ شارى نوىَ داناوة ،ئةمة ئةوةمان ثيَدةلَيَت كة تةنها ثةيوةندى شارو طوند
لةويَدانيية كة بازرطانى تيَدا بكريَت ،يان بةرزى بالَةخانة و شيَوازى تةالرةكان
بيَت شيَوازةكة بطؤرِن ،ئةرشيفى كؤنى طةالن ئةوةيان سةملاندووة كامة طوندة
و كامة شارة لةرووى ميَذووييةوة ،ضونكة سةملاندن ئةوةية ،يةكةم شار
ئةوةبوو كة دةستوورى ذيان و ياسا و ريَكخستنى ذيان كردة ثيَوةر ،حامورِابى
دةكريَت بةيةكةم كةس بناسريَت كة ثيَيوابوو شار لةويَوة دةستثيَدةكات كة
خاوةنى ثرنسيثى خؤى بيَت لةرووى ياساوة.
تؤما ئةكوينى و جان جاك رؤسؤ و تؤماس هؤبز و هتد ،بؤ رؤذئاوا ثشتطرييان
لةو ضةمكة كردووة كة مرؤظ ثيَشرت بؤ خؤجياكردنةوةى لةوانى تر هةولَى
شارنشينى داوة  ،واتة ثيَناسةى ستايلَى ذيانى ثيَشكةوتووخوازانة و كراوانة
بيَت "،شارى مؤديَرن لةريَطةى برِياردانى دميوكراسيانةى راستةوخؤى خؤيانةوة
لةتةرخانكردنى بةشةكانى بوودجةى شا رةوانييةكاندا بةشدارى دةكةن،
لةسيستمى سةرمايةدارى دةولَةتيدا كة بةشيَوةيةكى هةرِةمةكيانة نيوليربِاىل
دةبيَت و لةسةرةتاكانى دةيةى  1990ةوة ،كاريطةرى كاولكاريةكةى لةسةر
ذيانى رؤذانة زياتر بووة ،بؤية زؤريَك لةخةلَك بةداوى وةآلمدانةوةى ئةو رووداوانة
دةطةرِيَن" .)4(.ئةو نيوليربِالييةى كة لةئاستى دونيادا شكستى هيَنا و كةوتة
بةر رةخنةى بريمةندان و هونةرمةندان و رؤذنامةنووسان و حيزبة
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ثيَشكةوتووخوازةكان ،جطة لةتاك طةراييةكةى موزةيةف و ناجؤر و نامرؤظى و
سيستميَكى ماشيَن ئاميَز كة مرؤظى لةمةنطةنة داوة و هارِيويةتى ،ئةمة
بةضةمكى شارةوة بةسرتاوة ،لةكاتيَكدا شار ئةم ئارطوميَنتةى ناوىَ بيسةمليَنني
بؤ تاك ،بةلَكو لةسةر سيستم و دةولَةت و خةلَكةكةيةتى كة بيسةمليَنن
كاولكارى تةنها لةتيَكدانى تةالر و كارطةكان نيية ،بةلَكو لةتيَكدانى ذيانى
خةلَكة.
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بونياد و مؤديَرنيتة

هةموو ضةمكيَك دواى ثةيدابوونى بونيادةكة دانى ثيَدانراوة ،بؤية دةبىَ ئيَمة
سةرةتا بونيادةكةى شار بناسني ،دواتر ضةمكةكة تاوتويَ بكةين ،بؤ ئةمةش
ثيَويستيمان بة ثشرتِاستكردنةوةى ئةو سةرضاوانةية كة باسى شار و
شارستانييةت دةكةن ،ضونكة ئيَمة شارى رةسةن و شارى كؤثيمان هةية كة
بنةضةكةى و ميَذووةكةى ساغكراوةتةوة و نووسراوةتةوة ،بةآلم شارى رةسةن
ئةو شارانةن كة لةسةر ديزاين و ستايلى جوطرافياى نيشتةجيَبوونى شارةكانى
ديكة بونيادنراون ،لة كاتيَكدا بةهؤى تيَكةلَبوون و ملمالنيَى نيَوان ضني و نةتةوة
و كولتوورةكانةوة ،بةشى زؤرى كؤمةلَطةى مرؤيى ئةوانةى لةيةكرتةوة نزيكن،
خالَى هاوبةشيان هةية ،وةكو كؤريا و ضني و تايالند و تايوان و ذاثؤن و هتد
لةيةكرت دةضن ،هةروةها بةنطالديش و نيثالَ و ماليزيا و هيند و ثاكستان لةيةكرت
دةضن ،شارةكانى ئافريقاش لةيةكرت دةضن و ئةوانى تريش هةروا ،بؤية شار
بةبىَ بنة ما و رةسةنايةتى كؤثى دةردةضىَ و ناتوانىَ بةرطرى لةميَذووى خؤى
بكات.
"شؤرِشى شارستانى بةر لة  5000سالَ دةركةوت ،بةآلم بةشيَوةيةكى طةورةتر
لةقةوارةى خؤى بآلوكرايةوة ،تةنها لة ماوةي ضةند سةدةيةكى كةم و
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دواهةمينيان نةبىَ كة يؤنانة ،زؤربةى دانيشتوانانى جيهان بةر لةطةشةى شار و
دانيشتوانى طوندنيشينى بضووك ،بةلَكو هةنديَك طةل بةشيَوةيةك دةذيان كة
ثشتيان بةراو و شكاو دؤزينةوةى خؤراك بوو ،ئةمة بؤ ماوةيةكى دريَذ ثيَش
ضةرخى بةردينى نوىَ و ثيَش كشتوكالَى بةردةوامى هةبوو" .)5( .كةواتة ئيَمة
كة باسى شار دةكةين ،باسى طةشةى فةرهةنطى و كولتوورى و بونيادة
سةرةكييةكانى ئةو دياردةية دةكةين كة لةبةردةم ضةندين شيَواز لةملمالنيَداية،
رةنطة هةيانة جطة لةملمالنيَى وةرزشى يان كشتوكالَى ،ناتوانىَ بضيَتة كيَبةركيَى
ثيشةسازييةوة ،يان ناتوانىَ بضيَتة ملمالنيَى فرة نةتةوةيي و فرة ئاينييةوة،
يان كيَبةركيَى هؤكارةكانى طواستنةوة يان هيَزى كار و هتد بكات.
سةرةتاى سةرهةلَدانى مؤديَرنة ،سةرةتاى ئةو ثنتانة بوو كة طريَى كارطيَرِى بؤ
دانيشتوان خولَقاند ،شارى مؤديَرن كيَشةى طةورةى بؤ شارة كالسيكييةكان
خولَقاند ،بؤية دةبىَ لةتيَرمى مؤديَرنةوة دةستثيَدةكةم كة ثةيوةندى
راستةوخؤى بة شار و تةالرسازييةوة هةية ،هةلَبةت ئةم ضةمكة بةناتةواوى هاتة
نيَو كاية مةعريفييةكان و ئةدةب و هونةرةوة ،بؤية لةطةلَ خؤى قةيرانى هيَنا و
هيَشتا ثرسيارةكانى بةردةمى ئةم ضةمكة ئالَؤزة و وةآلم نةدراونةتةوة ،ئيَمة
لةباسى ديكةى تايبةتدا بةمسان كردووة" ،زؤربةى ميَذووناسةكان كة باسى
مؤديَرنة دةكةن ،مةبةستيان ماوةى نيَوان ريَنيسانس و شؤرِشى فةرانسةية،
بةآلم كةسانيَك هةن كة دةستثيَكى مؤديَرنيتة دةطةرِيَننةوة كاتى ثيشةيى بوونى
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كؤمةلَطة ئةوروثييةكان و سةرهةلَدانى اليةنى بةرهةمهيَنانى سةرمايةدارى و
طشتاندنى بةرهةمهيَنانى كاآليى ،بةهةرحالَ بةطشتى ريَكةوتن هةية لةسةر
ئةوةى كة تيَرم يان ضةمكى مؤديَرنة ،واتة سةردةمى سةركةوتنى عةقلَى مرؤظة
بةسةر برِوا سوننةتييةكاندا".)6(.
لةدواى ئةم تيَطةشتنةوة بؤ مؤديَرنة ،ئيدى طفتوطؤى هةمةاليةنة لةسةر هةموو
كايةكان كرا و يةكيَك لةوانةش بابةتى شار بوو كة ضؤن ئالَوطؤرِى بةسةرهاتووة
و ضؤن جوطرافيايةك ناوى شارى ليَدةنريَت و ضؤن ثيَشدةكةوىَ؟ ،هةروةها ضؤن
ئةو سيما كالسيكيةى نةماوة و بؤتة مؤديَرن ،بؤية زؤر جوطرافيا هةن لةريَطةى
دةستكةوتةكانييةوة ،بةسةردةمى شارستانييةتى نوىَ ناسراوة ،ضونكة ئيدى
حكومةت و دةسةآلتةكان بةثيَى عةقلَمةندى ضاالكى تةكنيكى و ذيانى ئيدارى و
ذيانى سياسى ريَكخراون ،ئةمة دذايةتى ئؤتؤريتةى سووننةتى ية لةرابردوودا،
اليةنطرى هةموو ئةو بابةتانةش كاريطةرييةكى نيطةتيظى دةرخستووة ،ئةويش
ئةوةية كة مؤديَرنيزم بوو بةئايديؤلؤذياى زانني و زانست و تةكنؤلؤذيا.
ئةطةر لةدةرةوةى ثيَناسةى دةولَةتشارى يؤنان وةكو بنةماى فةلسةفةى قسة
بكةين ،ئةوا شارى نوىَ يةكيَك لةو دةركةوتانةى دواى ملمالنيَى نيَوان سيستمى
دةرةبةطى و سةرمايةدارييةوة سةريهةلَداوة ،هاتنى ئةم دةركةوتةيةى
سةرمايةدارى بةسةركةوتنى بةسةر سيستمةكةى ثيَش خؤى هيَنا كة ثيَشرت
شيَوازيَكى هةبوو ،دواتر لةطةلَ هةر ضةرخيَكدا ،يان هةر سةدةيةكدا شيَوازى
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طؤرِا و بووة دةركةوتةيةكى نوىَ ،ضونكة ثيَشرت ثيَوةر بؤ شار ثيَشكةوتنى
رؤشنبريى و فةلسةفة بوو ،هةروةك لةدةولَةت شارى يؤنانيدا دةبينني.
ضؤن قسة لةسةر شاربوون و فراوانى ضةمكةكة دةكريَت ،لةشويَنيَكى ديكةشدا
ثيَوةرى ثيشةساز و فرة كولتوورى و فرة زمانى و هؤكارة جياوازةكانى
طواستنةوةى مرؤظ و شتومةك و هةروةها طرينطرتين اليةنيشى ئازادى تاك و
تاكطةرايى بوو كة ثيَشرت شويَن جةهةمنيَك بوو بؤ تاك و دواتر لةشاردا و لةنيَو
كؤمةلَطةدا بزربوون.
ئةم دياردة سيحراوية كة ناوى شارة ،قسةوباسيَكى زؤرى لةسةر كراوة ،مؤديَرنة
وةكو رةوتيَكى نوىَ بؤ هةموو كايةكان بوو بةميتؤدى كاركردن ،بةثيَى قسةى
(جاك بيَرك) ( .)7بيَت ،ئةم رةوتة وةكو ميتؤد بؤ هةموو رؤشنبريييةكانى تر
دةبوو ئةو ريَطةية بطريَت ،وةكو ئةوةبوو كة قورسايى و ثتةوى داريَك ثشتطوىَ
خبريَت و لةسةر بةرهةمى دارةكة قسة بكريَت ،ئةمةش بةماناى روخان و
ثةراويَزخستنى خودى رؤشنبريي ديَت كة نازانرىَ ضؤن لةو ثيَدراوانةى مؤديَرنةى
ئةوروثى كةلَك وةردةطرييَت.
ئيَمة ليَرةدا ضةند اليةنيَكى طرينطى ئةم باسة تاوتويَ دةكةين ،هةروةها بةسةر
بونيادنانى شارى كورديدا تارِاديةك بةثيَى توانا و ثةيكةرة و هاتنى ضةمكى شار
بةثيَى فةرهةنطى كوردى ثراكتيكى دةكةين كة شار بؤخؤى لةهةموو دونيادا
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لةسةرةتاى ئةم طةشةسةندنةداية و هةركاميان بةثيَى ثيَوةرى ميَذوويى خؤيان
شوناسيان دةناسريَنةوة ،بةطشتى شار وةكو شويَنيَك بؤ هؤكارى بةرهةمهيَنانى
ضاالكى كؤمةلَطة بةهةموو جياوازييةكانيانةوة ثيَناسة دةكريَت ،ئةم
ديناميكييةتة بازنةى ثةيوةنديية كؤمةآليةتييةكانى جياواز كردؤتةوة ،ضونكة
هةم تويَذةكان و هةم طروثةكان و هةم ئاراستةكردنى كؤمةلَطة بةطشتى
دياريدةكات ،هةم كؤمةلَطة و طروث و تويَذ و ضينةكان لةدؤخى نووستوودا
هةلَدةستيَنيَت ،ئةمةش لةريَطةى دابينكردنى ثيَداويستيية مرؤييةكانةوة دةبيَت
كة دةولَةت و دامودةزطا فةرميية شةرعييةتثيَدراوةكان دياريدةكةن( ،ماكس
فيبةر) لة خويَندنةوةى سؤسيؤلؤذيدا بؤ شار ،شارى وةكو يةكيَك لةو سيمبوالنة
ناسيووة كة بؤ داطريكارى كولتووري ،سيمبوليَكى ديارى وةكو بورجيان
بةكارهيَناوة ،لةمبارةيةوة "وشةى بورج بةماناي شار دادةنيَت ،بةتايبةتيش
بورجى ئيظل ى ثاريس و بيزاى ئيتالَى و بورجى خةليفةى دوبةى و بورجى
كوالمبورى ماليزيا و بورجى شانطهاى ضني و بورجى ويليس و بورجى محراى
كويَت و بورجى ميالدى ئيَران و هتد .وةكو دةركةوتةى سيحريَك بةرامبةر
رؤذهةآلت بةكارهيَنرا.
ئةندازيارة كؤنةكانى رؤما كة تيؤري شاريان لةسةدةى  15دا درووستكرد،
يةكيَك لةوانة (ئةلبيَرتى و ف دى جيؤرجيؤ مارتينى) بوون ،ئةوان مومارةسةى
هونةريَكيان كرد كة رةتكردنةوةى تايبةمتةنديَتيية كالسيكييةكان بوو ،بؤية
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سةدةكةى خؤيان بة ثيَشكةوتووترين زةمةن دادةنا ،بةآلم ريَكخةرانى شار
لةسةدةى بيست ،بةدواى تايبةمتةندى و ئارةزووى خؤيانةوة بوون بؤ
ريَكخستنى شار ،لةوانةش خويَندنةوةى ضاالكى مرؤيى و رةهةندى زمانةوانى و
كؤمةلَناسى بةرامبةر ئةوانى تر ،ئاماجنى ئةم ريَكخستنةش مرؤيى بوو ،ئةويش
برييت بوو لة ريَكخستنى زمانى طشت ،ئةو زمانةى كة هةموو خةلَك ثيَكةوة
بتوانن ل ةضاالكيية جياوازةكان كارى ثيَبكةن".)8(.
ئةم تيؤرة كةوتة بةردةم ثرسيارةوة ،ئايا ئةم تيَطةيشتنة بؤ بونيادنانى شار
سةر دةطريَت و جيَكةوتة دةبيَت ،وآلمةكةى لةثراكتيكدا وةرطرت ،بةلَىَ زمان
دةتوانىَ بةشيَوةيةكى هةمةاليةنة كؤمةلَطة جياوازةكان و خةلَكة ناتةباكان
لةرِووى دابونةريت و ئاين ة جياوازةكان كؤ بكاتةوة و دونيايةكى جوانرت
خبولَقيَنىَ ،ئةم ديفاكتؤية سةمليَنةرى ئةم بابةتةش لةويَوة هةستى ثيَدةكريَت،
وةختيَك دةبينني ئةوروثا و زؤربةي جوطرافياكانى دونيا بةجياوازييةوة دةذين،
جطة لةئافريقا ،ئةويش بةهؤى نةطوجناوى كةشو هةواى و خراثى و ئابوورى
تيَكشكاوى و تيَطةيشتنيان بؤ ئةو ستايلةى ذيان كة حةرام كراوة لةمرؤظ ،بؤية
بة شيَوةيةكى طشتى و بةتايبةتيش كة روحيةتةكة تةنها لة جوطرافيايةكدا
قةتيس بووة ،تويَذةرانى ئةم بوارة ئيَستا خةريكى ئةوةن ضؤن بتوانن ماناكانى
شار كؤنكريت بكةن ،تاكو شارنشينةكان بةطشتى ثةيوةست بن ثيَوةى.
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لةسةدةى بيستةميشدا دواى ئةوةى خويَندنةوة و تويَذينةوة بؤ شارى مؤديَرن
كرا ،ضةند تيؤريَك كةوتنة بوارى ثراكتي كةوة ،ئةوانيش تيؤرى (نوا و سوثر بلوك
و ئايندة) بوون كة تائيَستا كارى ثيَدةكريَت بؤ طةشةسةندن و نةشومنا.
تيؤرةى يةكةم كة تيؤرةى (نوا) ية واتة طةشة ،كة خاوةنى تيؤرةكة ئيَرنس
بيَرطس ،تيؤرةكة ثشت بةهؤكارةكانى ئابوورى و دةزطاكانى ديكة دةبةستيَت و
كةمرت بةالى كولتووردا دةضيَت ،واتة ئةوةى طرينطى ثيَدةدات و لةبةرضاوى
طرتووة ،مةسةلةكة تةنها ئابوورى ية .
تيؤرةي دووةم بةناوى سوثةر بلوكة و لةاليةن (والرت كرستالر) تؤيَذةريَكى
ئالَمانيية نووسراوةتةوة ،ثشت بةياساى دةسةآلتطرتنى شويَنةكان و ثلةبةندى و
سةربةخؤيى هةريَمةكان دةبةستيَت ،واتة ئةم تويَذةرة طرينطى بة سةنتةريزم
نادات بؤ بةرِيَوةبردن ،هةر هةريَميَك كة خاوةن ئابوورى و فةرهةنط و كولتوورى
خؤيةتى ،تايبةمتةندى خؤى لةبةرضاو دةطرييَت .
تيؤرةى سيًيةم بةناوى ئايندةية و تيؤرى (ضوسنى هيَرس) ى ئامريكيية كة
ثشت بةهيَز و ئابوورى سةنتةرطةرى دةبةستيَت ،واتة ئةو شارانةى كةنارن وةكو
ثاشكؤى سةنتةرةكان لةبةرضاو دةطرييَن ،بؤية هةموو تويَذينةوةكةى لةسةر
كاليفؤرنيا و شيكاغؤ تةرخان كردووة و طرينطى بةهيَزى ئابوورى دةبةستيَت،
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شارة بضووكةكانيش جودا دةكاتةوة وةكو بةشيَك لةبونيادى شويَن ،نةك
برِبرِةثشتى دةولَةت ،يان شاريَك كة خاوةنى ئابوورى سةربةخؤية.
هةرسىَ تيؤرةكة لةاليةن دةولَةتانى دونياوة ثراكتيك كرا و تائيَستا
ئةلتةرناتيظيان نيية ،ضونكة هةموو اليةنةكانى ثيَوةرى خةمآلندنى شاريان
لةبةرضاو طرتووة ،ئةوانةش ئابوورى و فرةيى ثيَكهاتةى دانيشتوان و ئةدطار
واتة (معاليم) و طةشتوطوزار و سةوزايى يني.
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سةرةتاى دةسةآلتطرتن

دةسةآلتطرتنى شار لةسةرةتاوة وةكو دةسةآلتى حازر نةبوو كة ئيَستا حيزبيَكى
سياسى دةسةآل تى دةزطاكان وةردةطريَت و دةكةويَتة سةر حوكم ،بةلَكو دةبوو
ئةو هيَزةى بةنيازى حوكمرِانى شار بوو ،لةسةرةتاوة خةريكى كؤنرتِؤلَكردنى
كؤمةآليةتى و فةرهةنطى ئاينيي و جوطرافيا بيَت ،ثاشان ئابوورى ،لةويَشةوة
جومطةكان لةسةرةتاوة بونيادبنيَت و خةلَك رابهيَينَ لةثةيوةندىبةو جومطانةوة
و

ثةيوةنديية

جؤراوجؤرةكان

درووستبكات،

(تالكوت

ثارسؤنز.

 )1979_1902كؤمةلَناسيَكى ئامريكيية خاوةنى تيؤرى رةفتارطةريية و
برِواى بةكارى خؤبةخشيية و دذى بةرذةوةندخوازى بوو تارِادةى كارى كريَطرتة،
لةمبارةيةوة كة لةسةر بنةماى بؤضونى تؤماس هؤبز قسة دةكات و ثشت
بةكارى هاوبةش دةبةستيَت ،ئةوةمان ثيَدةلَيَت كة تواناى طشتى بؤ بةستنةوة و
توند و تؤلَكردنى بةشةكان ء ناضاركردنيان بةكاركردن لةناء سيستةمى كارى
هاوبةشداية ،لةكاتيَكدا ئةم ثيَكةوة بةستنانة ياسايني ،بةهؤى سةرضاوةى
ثةيوةستبوونيان لةسةر ئاماجنةكان ،هةروةها لةء شويَنةدا مةسةلةى ياخيبون
بةهؤى ريَثيَدانى دؤخى نةريَييةوة دةبيَتة طرميانةيةكى ناضارى.)9( .
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هةلَبةت ئةوة دةركةوتووة كة هيَز دةتوانىَ بةهةمةاليةنة بري لةدرووستكردنى
شار بكاتةوة ،لةرِوانطةى ثارسؤنزة وة (هيَز) توانايةكى طشتييةء بةء واتايةى
كة لةوانةية بؤ كؤمةلَيَك مةبةستى زؤر جؤراءجؤر بةكارهاتبيَت ،بةآلم ئةمة
فةرمانيَكة لةهةموو بارءدؤخةكاندا طوجناوة .ئةمة بةشيَوةيةكى تايبةت دةرفةت
دةدات بةثارسؤنز كة هيَز لةزؤرليَكردن و لةيةكرت جودا بكاتةوة ،يان رازيكردن ء
بةو هؤكارا نةى تر كة لةوانةية بةكارهاتنب بؤ بةدةستهيَنانى ئارةزووى طوجناء
لةناو ئارِاستةى كاردا .ئةم مةسةلةية ريَنيشاندةر بووة بؤ ثارسؤنز بؤ نيشاندانى
ئةوةى ضؤن برِى هيَزى بةدةستهاتوو لةكؤمةلَطةدا ،لةهةركاتيَكدا بةدةستهاتبيَت
و ثشتى بةتواناى مرؤيى كؤمةلَطة ببةستيَت ،بؤ طرةنتى دان ء بةردةواميدان
لةنيَوان كؤمةلَيَك كةسدا كة باوةرِيان بةوةهةية ،كردارةكان لةم هيَزةوة
بةدةست هاوتوون ،ئةمةش لةناو رةءشةكانى دةسةآلتدا ياسايي وةرطرياوة،
ئةطةرضى ئةم ستايلَة رةفتارة حوكمرِانيية لةتةواوى دونيادا ئامادة نيية ،بةآلم
النيكةم لةرِيَطةى دابةشكردنى كار و لةرِيَطةى رةفتارى خةلَكةوة ليَرةو لةوىَ
لةزؤربةى وآلتانى دونيا بةرضاو دةكةويَت ،جطةلةو وآلتانةى كة ناجيَطرين و
خؤيان دذى خؤيانن.
"بونيادى سةرةكى دةسةآلتطرتنى دةولَةمتةدارةكان وبةرِيَوةبةرانى شار،
بريتيني لة دادوةران و ثاريَزةرانى ياسا و ثيَطةى شارةوانى و ئةوانةى كة خةلَك
و جوطرافيا دةثاريَزن ،ئةمة وادةكات كة خةلَك حةزيان بؤ ذيانى شار بضيَت و
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ئينتيما بكات بؤ دامودةزطاكانى حكومةت ،لةويَوة كار بكات لةخزمةتى شار و
ببيَت بةخةلَكى شار" .)10( .ئينتيما لةخؤرِا درووست نابيَت و ناطوجنىَ لةطةلَ
سايكؤلؤذياى خةلَك ،بةلَكو بؤ ئةو فةزاية دةخولَقيَنىَ كة كارةكتةرة ضاالكةكانى
هةم طوند و هةم شارى نوىَ دةثاريَزن ،هةم بؤ خةلَك و هةم بؤ ضوونة ريزى
شارة رةسةنةكان هةولَدةدةن ،بةتايبةتى لةو وآلتانةى لةبرى بةكارهيَنانى
ويذدانى سؤزدارى ئاينى ،ويذدانى هاونيشتيمانى بةركاردةهيَنن و دةبنة
داينةمؤى درووستبوونى رةفتارى ضاكةكارى بؤ هةموو خةلَك كة ئةمة بةنيسبةت
شارة مؤديَرنةكانى رؤذئاوا ،ستايليَكى طونديي كالسيكيية و ئيَستا ياسا و
دةستوور ضارةسةرى كردووة و كردوويةتى بةئةركى طروثة ضاالكةكانى
كؤمةلَطة.
"دياردةى سةرؤكايةتى كردن و دةسةآلتطرتن لة نيَو وآلت لةكؤى كؤمةلَيَك،
دةركةتووة منودى شاربوون و شارستانيةتى كؤن لة  5دانةيان هةية ،بؤية ئةو
جؤرة سةرؤكايةتييةى خةلَك بةذمارة بووة و بةناوى (ال) واتة بنةمالَة بووة،
ئةمةش وايكردووة بةسياسةتى سةرؤك خةلَكى ريَذةى زيادى كردووة ،زيادبوونى
خةلَكيش واتة ويادبوون ى ثشتطريى خةلَك بؤ دةسةآلت و سةرؤك ،لةوانةش
سعودية و كويَت و ليبيا و يةمةن و سوريا بوونة ،لةبةريتانياى كؤن و هيندستان
و وآلتانى شانشينى ئيَستاى ئةوروثا بةهةمان شيَوة رةفتار دةكةن ،ئةم هؤكارة
جوطرافيية ميَذووى بؤ شار و دةسةآلتطرتنيش تؤمار كردووة و لةسياقى
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ميَذوويى خؤيدا ،شةرعيةتى ثيَداون ،لةكاتيَكدا بةشيَكيان بؤماوةى خؤيانة و
ئةوانى تر وةكو وةزيفةى نويَى سياسى بوون".)11(.
ثرسياريَكى ديكة لةسةر شار درووست دةبيَت ،ئةويش ئةوةية كة بؤضى زؤربةى
كؤمةلَطة مرؤيية رةسةنةكان لةناوضوون و نةيانتوانىَ ئةو ئينتيماية بؤ شارى
خؤجيَى و شارى رةسةنايةتى مبيَنىَ " ،ضونكة لةذيَر دةسةآلتى داطريكاريدا
بوون ،دةسةآلتى بونيادنراويش لةسةر توندوتيذى دةسةآلتى سوثا هةميشة
لةذيَر كاريطةرى سةركةوتندا بناغةكانى خؤى لةناو كؤمةلَطةدا دةضةسثيَنىَ ،واتة
ئةوكاتةى هيَزى خؤسةثيَنى سةر دةسةآلت ،تةواو جومطةكانى ذيان لةثيَناوى
بةرذةوةنديى خؤيان قؤرخ دةكةن ،هةموو شيَوازةكان دةكةونة ذيَر هةمان
كاريطةريةوة".)12(.
ليَرةدا ليَكضونيَك لةنيَوان هيَزى داطريكةر و ساماندا هةية ،هةروةك لةدةستضونى
دلَنيايى لةناو مةسةلةيةكدا كة ريَنيشاندةرة بؤ زياتر ثةنابردنةبةر ئالَوطؤرِكردنى
جوطرافيا و سياسةت و حوكمرِانى ،هةروةها لةدةستدانى بيَدةنطبوون لةناو
مةسةلةكانى تر ريَنيشاندةرة بؤ زياتر ثةنابردنة بةر زؤر ليَكردن و فشار .هةنديَك
لةوةى ثارسؤنز دةيلَيَت ،بيَطومان زؤر ثشت بةئةركطةرايى سؤسيؤلؤذى طشتى
دةبةستيَت  .هةرضؤنيَك بيَت ،ئةمة دةروازةيةكة بؤ تيَطةيشنت لةم بريؤكةية كة
رازيبونى تاكةكانة ،ئةمةش دةستةبةركردنى دةسةآلتة بةهؤى ثيَكهيَنانى توانا
لةبةكارهيَنانى كردارةكانياندا .هةروةها طةرِانةوةى كاريطةرترين بريؤكةية كة
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بريتيية لةبريؤكةى مؤديَرنى رؤذئاوايى دةربارةى دةسةآلت ،لةم رِووةوة
مامةلَةكردنى ثارسؤنز لةطةأل هيَزدا ،ثامشاوةى مرياتى دريَذ ماوةى هزرى
رامياريية .ئةم روانطةيةشى دةمان طةرِيَنيَتةوة بؤ رِوانطةى هؤبز لةتاوتويَكردنى
هيَزدا".)13(.
سياسةت وةكو ضةمكيَكى نوىَ لةسةدةكانى ناوةرِاستةوة دةبيَتة ئامرازيَك بؤ
بةرِيَوةبردن ،نةك بؤ ريَطةثيَدان بةمومارةسكردنى ئازادانة و بةشداريكردنى
هةموو خةلَك و هيَزى سياسى و فكرى جياواز بؤ نيَودةولَةت ،بؤية باب مةزنى و
ثشتاوثشت وةرطرتنى دةسةآلت لةكورِةوة بؤ باوك و درووستبوونى
ئيمربِاتؤريةت و ثةيام وةرطرتن لةسيستمى كلَيَسا و قةشةسازى و هتد ،دةبيَتة
ئةلتةرناتيظ بؤ سيستمى ثاشايةتى ،وةكو ثيَشرت بامسان كرد ،تا ئيَستاش
بوونى هةية لةزؤربةى وآلتانى رؤذئاوا و رؤذهةآلتيش ،ئةمة دةبيَتة هؤى ئةوةى
شيَوةى حوكمرِانى سةرةتا دةسةآلتدارةكان و ثامشاوةى سيستمى
دةرةبةطايةتى ناضار دةكات كة دةست بؤ كةسانى شةرِانطيَز و ناشارستانى
ناجؤر ببةن ،تاكو بيانثاريَزن لةنارِةزايةتى خةلَك ،بؤ منوونة "ثيَشرت ئاسيا
نويَنةرايةتي نيَوانيَكى اللَ و بيَطانة و ناويَزةى دةكرد ،بؤ ئيسالميش بةرانبةر
بة كرستيانيزمى ئةوروثى دووذمنيَكى جةنطاوةر بوو بؤ سةركةوتن بةسةر ئةم
بةرقةراريية ترسناكة ،رؤذهةآلت دةبواية بناسرىَ ،ثاشان هيَرشى بكريَتة سةر و
داطريبكرىَ ،ثاشان سةرلةنوىَ لةاليةن تويَذةرة زانستييةكان سةربازةكان و
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دادوةرةكان كة لةناو ميَذوودا بوون ،نةذادةكان و كولتوورى لةبريكراو بةسةر
لةنوىَ ثيَشخستنى بؤ ئةوديو خؤناسينى رؤذهةآلتى مؤديَرن ،وةك رؤذهةآلتى
راستةقينة بتواندرىَ بةكاربهيَنريَتةوة و بونيادبهيَنريَتةوة".)14(.

ئيدوارد

سةعيد خةريكة لةباسةكة دوورمان دةخاتةوة ،بةآلم باسى ديويَكى ناديارى
ئةوانى تر دةكات كة نهيَنى شارة ،ياخود بؤ شارة بزربووةكانة كة لةرووى
جيؤسياسييةوة لةهاوكيَشةدا نني ،ضونكة لةسةرتاى دةسةآلتطرتنة دةستى
خاوةنةكانيان بوون ،واتة دةسةآلت بةسةرداطرتنى ئةو جوطرافيانةى كة
لةدةست خاوةنةكانيانن و ناتوانن ئيدارةيةكى مؤديَرنى بدةن و بيكةن بةخاوةن
شوناس ،بةوثيَيةى بونيادنانةكةى لةدةسةآلتى ئةواندا نيية ،بؤية
رؤذهةآلتناسةكان بةهؤى ئةزموونى خؤيانةوة ،هةم ئاشكرايان دةكةن و هةم
لةريَطةى فكر و خزمةتطوزارى مؤديَرنةوة ،متووحيان تيَدةكةن و داطرييان
دةكةن ،بةآلم لةثةنا ئةم ثيالنطيَرِييةش ،دياردةيةكى نويَيان ثيَدةبةخشن و
ذيانيَكى نويَيان بؤ منايش دةكةن كة خةونيان ثيَوة بينيوة ،لةكاتيَكدا شار بةبىَ
ئةوةى سيستمى هةبىَ ،واتة بةبىَ ئةوةى داهيَنانى تيَدا بكريَت ،خؤى خاوةنى
كولتوور و شوناسة رةسةنةكةى خؤيةتى ،بةو مانايةى كة شارنشينى سةرةتا لة
تاكةكانى ذيانةوة دةرِوانىَ و لةكؤكردنةوةى كولتوور و زمان و دياردة و
هؤكارةكانى طواستنةوة و بايةخدان بة طوجناندنةوة دةست ثيَدةكات ،ثاشان
سيستميَك بؤ بةرطريكردن دادةمةزريَنيَت.
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تيَطةيشنت و قبولكردنى شار وةكو سيماى نويَ نةك ئةنرتؤثؤلؤذى ،بةر
لةدايكبوونى خودى دياردةكةية لةرِووى شيَوازةوة ،بةومانايةى مرؤظ لةدةرةوةى
هةر شتيَك بيَت و بةجةستة تيَكةلَى شار بيَت ،خاوةنى ئايدياى شارنشينى بيَت و
ئةو شوناسة وةربطريَت كة شار قبولَيةتى ،يان بةثيَضةوانةوة ،بةناضار مانا
شاراوةكانى دةبنة كولتوورى هاوبةش بؤ ثراكتيك كردن.
"منوونةى درووستكردنى شاريَكى نويَى وةكو فةرانسة لةسةردةستى ناثليؤن
كة لةريَطةى ضةقؤكيَش و ثياوى شةرِانطيَز و نامرؤظانة و ملكةض بؤ دةسةآلت و
هتد ،وةكو سةرةتايى درووستكردنى ئيمرباتؤريةتيَك بناغةى دانراوة ،كةضى
لةدواى لةدواى جةنطى  1870بؤ  1871ناثليؤن لةسةر شانؤ بزربوو ،تاكو
ئةوكاتةى كة بسمارك ئاماجنةكانى يةكطرتنى ئالَمانى بةدةستهيَنا ،ثاشان
سةركةوتنى بريؤكةى هةلَبذاردنى حيزب بؤ دةسةآلتطرتن كة كؤمؤنةى ثاريس
شكستى بةم دةسةآلتطةرية هيَنا ،ئةو دةسةآلتةى كة لةثةميانيَكى موقةدةسدا
لةطةلَ وآلتانى ئةوروثا بةثيَى هةلومةرجةكة خؤى سةثاند ،ئيدى شار لةدواى
شؤرِشى شوباتى سالَى  1848لةدةستى ضاوضنؤك و بةرذةوةندخوازان ثاك
بووةوة"(.)15
ب ةمشيَوةية حوكمرِانى تاماوةى دوو سةدة بةهةموو كيَبةركيَكان و يةكرت
سرِينةوةى ئةربابةكانيشةوة ،هةروةكو لةدةسةآلتداريَتى ثاريسدا بةمنوو نة
ضنطمان دةكةويَت بةردةوام دةبيَت ،بةآلم دواى ئةوةى ثيشةسازى طةشةدةكات
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و خةلَك كةميَك ضاوكراوةتر لةجارانى ثيَشوو ديَنة نيَو حوكمرِانييةوة ،شؤرِش
بةهةموو ماناكانى تةكنؤلؤذى و ئايديؤلؤذى و ضينايةتى دةستثيَدةكات،
بةتايبةتى لةرؤذئاوا كة هةميشة لةشؤرِش دانةبرِاوة ،بةآلم نابىَ ئةوة
لةبةرضاونةطرين كة تائيَستا سيستمى ثاشايةتى هةم لةرؤذئاوا و هةم لةرؤذهةآلت
لةئاستى دةولَةتدا دياردةية نةك كؤمارى ،ئةمةش كاريطةرى كردؤتة سةر
بارودؤخ و ديزاينى ذيان و مالَ و ستايلَى دميوطرافياى رةطةزى و ضينةكانيش،
ضونكة دواى ئةو هةموو شؤرِشة ثيشةسازى و شؤرِشة سياسييانةى بةسةر
دؤخى سياسةتدا هات لةهةموو كيشوةرةكان ،جياوازى لةستايلَ و ديزاينى
نيشتةجيَبوون نةطؤرِى ،بطرة بةرضاوتر و ديارتر رةنطيدايةوة ،هةر لةمةغريبى
عةرةبييةوة بطرة كة ديزاينى مالَةكانيان و ئةو شارانةى تيَيدا دةةذين وةكو
ئةوةى لة موراكش هةية و خانووةكان لةطونديَكى قورِين دةضيَت ،تادةطاتة
ستايلَ و دي زاينى نيشتةجيَبوونى ثاشايةتى لةئةسكةندةنافيا و بةشيَك لةئةوروثا
كة بريتني لة بةجليكا و بةريتانيا و هؤلَةندا و ئيسثانيا و هةر ضوار دةولَةتى
ئةسكةندةنافيا و هتد ،ئةمة كاريطةرى لةسةر دةمارى مرؤظيش داناوة كة
طرينطيان ثيَنادرىَ و زؤنةكانيان لةئاستى ئةوان بةطوندى كؤن دةضيَت،
ئةليَرةوةية كة ميَذووى دةرفةتى هةر جوطرافيايةكى دا ،ئةوا ثيَويستى بة
ئةنرتؤثؤلؤذيا نيية بيسةمليَنيَت.
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بةآلم بةهاتنى سةردةميَكى نوىَ و لةذيَر نانونيشانى ثؤست مؤديَرنة ،شارى نوىَ
بة نةخشةدانانى ئةندازةيى و ديزاين و سةربةخؤيى و ئاستى جياوازى دةزطاكانى
دةولَةت و بازارِةكانييةوة دةردةكةويَت ،دةبىَ لةريَطةى هؤكارةكانى خؤشى و
جوانى و سةوزايى و سةنتةرةكانييةوة ،خةلَك رابكيَشيَت بؤ ئةوةى ببنة
دانيشتوانى ،هةروةها ئةو دميوطرافيايةى كة لةشارى نوىَ دةبىَ هةبيَت،
جياوازبيَت لةطةلَ شارة كؤن و كالسيكييةكان ،ضونكة لةشارى نوىَ مةرج نيية
زؤرينةى دانيشتوان سةر بة يةك ئاين و يةك نةتةوة و يةك عةشريةت و ئايديا
بن.
بةسةرهةلَدانى شيَوازيَكى نوىَ لةبآلوكراوة و طةياندنى دةنطى خةلَك و ناوةنديَك
بؤ كيَشمةكيَشى سياسى و فةرهةنطى و يةكاليى كردنةوةى فكر و هتد ،دةستى
كار دةبيَتة ئةو هيَزة بةرهةمهيَنةرةى كة دةولَةت لةسةر دةستى ئةوان ضاو
دةبرِيَتة فراوانرت كردنى شار ،بةآلم ئةم دةستى كارة دواجار دةبيَتة ملَؤزم بةسةر
سيستمى سياسى و دةولَةتةوة و نارِةزايةتى بةرثادةبيَت ،هةروةك ئةوةى كة
لةسةدةى  18دواتريش بةضرِوثرِى لةسةدةى  19كريَكار لةكارطةكاندا
طةورةترين نارِةزايةتى سياسييان بةرثاكرد و ميدياى ئةوكاتةى سةرقالَ كردبوو
جطة لةبريمةندةكان و ئابوريناسةكان ،تاطةيشتة ئةو قةيرانة ئابوريةى كة
لةسةدةى بيست و يةك دةركةوت لة رؤذئاواو رؤذهةآلتيش ،ئةويش نارِةزايةتى
كريَكاران و فةمانبةران بوو لةهيَلَى شةمةندةفةر و طواستنةوة و كؤمثانياكان،
37

وةكو ئةوةى لةخؤثيشاندانةكانى فةرانسة و هيَلةط زةردةكان لةسالَى 2018
بينيمان ،ئةمة ئةو طؤرِانكاريية بوو كة كاريطة رى لةسةر ذيانى شارنشينى
كردبوو بة شيَوةيةكى نيطةتيظ ،حكومةتيش نةيدةتوانىَ بيطوازيَتةوة شويَنى
خؤى ،تائةو كاتةى كة ئةوروثا جيَطريى بةخؤيةوة دةبينىَ و سيستميَكى نويَ بؤ
ذيان و ريَكخستنى كؤمةآليةتى دادةمةزريَنيَت و خةلَكيش بؤ ثشتيوانى لةدةولَةت
ثابةند دةبن.
درووستبوونى شار بةر لةهاتنى قؤناغى سةرمايةدارى ،بةشيَكى لةسةر دةستى
ئاغا و شيَخ و بنةمالَةى خؤجياكةرةوة و ثياوة مةزهةبيةكان و خانةدان و
عةشريةتطةرى و هتد بوو ،هةلَبةت جيَهيَشتنى طوند لةاليةن ئاغاكانةوة بةرةو
شار ،ثالَنةريَكى ديكةشى هةبوو ،بؤ ئةوةى بة طوندييةكان بلَيَن ئةطةر طونديش
نةبىَ ،ئيَمة لةناو شار بةهةمان شيَوة لةريَطةى دةولَةتةوة ،خاوةندارين و
زؤرينةين و سةردةستني و خؤشرت دةذين ،بؤية زيندووكردنةوةى ئةم
ئاوةزثةرستيية كؤنةثاريَزة ،وةكو ذيَرخانيَكى كولتوورى بؤ ثالَثشتيكردنى
دةولَةت و سيستمى حوكمرِانى ،هةروةها بؤ بةرهةمهيَنانى سةرخانيَكى نوىَ بوو
لةدرووستكردنى منوونةيةكى ديكةى شار بةثيَى ويستى ئةوانى تر ،نةك
السايكردنةوة ى ئةرسيتؤكراتةكانى ئةوروثا كة لةسةر دةستى ئةوان شار فراوان
بووة و ثيَشكةوت ،باشرت بلَيَم لة دواى شؤرِشى فةرانسة لة سالَى  1789و
بزووتنةوةى رؤشنطةرى هةموو بةهاكان طةرِانةوة شويَنى خؤيان ،كةضى ئةو
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سيستمى ثاشايةتى و طوندثةرستيية نةريتخوازيية ،بةجؤريَك لةالسايى
كردنةوةى وآلتانى كةنداو بووة مؤديَل ،تائةو رادةيةى خؤيان و رةسةنايةتى
خؤيان لةثيَناو شارى موديَرن لةبري كرد.
بؤ منوونة دووبارةكردنةوةى جل و بةرط بةثؤشتةتر و ديزاينيَكى نوىَ ،هةروةها
ديزان و ستايلى خانوو لةكةرةستةكانى وةكو قورِ و دار و بةرهةمى شاخ بةبىَ
كارطة ،بؤ مةرمةرِ و ثةجنةرةى شوشة و كةرةستةى بيناسازى نويَى طرانبةها و
طةرماو و سةراو بةتةرزيَكى نوىَ كة لةدونياى ئةوروثى باويةتى ،هةروةها لةبرى
سةرين و بةرِة و دؤشةك لةالدىَ ،كورسى و قةنةفة و ميَز و ضاى و قاوةخانة
بةكةرةستةى نوىَ ى ئةوروثى ،هةروةها طةرماو و سةراوى نوىَ بةآلم
لةدةرةوةى حةرةمى خيَزان و جياكردنةوةيان لةطةلَ ميوان و ثياو و هتد،
ضونكة ليَرة ديوةخان مةرامة ئةسلَييةكةية و لةويَوة طوتارةكة بآلودةبيَتةوة و
بةرهةمى دةبيَت  ،ئيَستا ئةم ديزاين و ستايلَة نةريتخوازيية لةاليةن ثؤست
مؤديَرنةكانةوة كراوة بةمؤديَلى ذيان ،وةكو دياردةيةكى ديكة بؤ
خؤجياكردنةوةيان لةخةلَكى ئاسايى ،سةرةرِاي دسةآلتطرتنى شار لةاليةن
دةسةآلتى سياسيةوة ،بةكارهيَنانى ئاين بوو وةكو قوتاخبانةيةكي سةرةتايى بؤ
دانانى بنةمايةكي ثتةوي ئةو شارةى كة هةيكةىل دةولَةتى بةثيَى ثيَويست
دةويَت ،ئيرت ضوونى مندالَ بؤ خويَندنى كتيَبى قورئان و فةقيَيةتي وةكو
برِوانامةى خويَندن ،هةروةها ثرِ ضةك كردنى خةلَك لة رؤشنبريييةكي هةلَةى ئاين
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و ضريؤك و فةرموودةكان و هتد ،لةزمانى مةال و قةشةو ثياوة ئاينيةكانةوة،
هةروةها وةبةرهيَنانيان بؤ خؤيان و دةرةوةي خؤيان ،بةشيَكى ئةو بناغةية بوو
كة شار لةسةر دةستى ئةوان طةشةى كرد ،بؤية رؤذهةآلت و بةشيَكى زؤر لةو
وآلتانةى طةشةيان نةكرد ،ليَرةوة بوو دةستثيَكةكة ،ئيدى تاك لةنيَو طروثى
بةكؤمةلَ و ذاوةذاوى خةلَك بةطشتى ،نةيتوانى ئيستاتيكا بةماناى خؤى و ويستى
خؤى و فكرى خؤى بدات ،ضونكة هيَزيَكى فراوانرت و دلَرِةقرت راوةستابوو كة
ريَطةى لةو طةشةسةندنةى تاك و رؤشنبريي تاك دةطرت ،جطة لةمةش ئةو عةقلَة
دواكةتووةى جوتيارى هيَنا شارى ثىَ درووست كرد و لةسةر ئةو بنةماية ئةوةي
ثيَشرتيش هةبوو بونيادنرابوو ،هةم تيَكشكا و هةم خؤى بةرهةمهيَنايةوة
بةعةقلَى دةرةبةطايةتى و جوتيارى طةرةك و كؤآلن بازارِ و شيَوازى ذيانى
درووستكرد.
طومان كردن لةهةموو شتةكان و بوون وةكو ناونيشانى ذيانى مرؤظ ،نائامادةيى
خؤى برةو ثيَداو بةطوناح ثيَناسةكرا ،بؤية ئةو ذيانةى كة لةطوندةكانةوة
هاتبوون بؤ شار و دةيويست خؤى بةرهةمبهيَنيَتةوة ،ثشتطريى لةدذايةتيى ئةو
طومانة دةكرد كة ستايليَكى نويَية بؤ ذيانيَكى مؤديَرنى وةكو شارنشينةكان.
بةدةر لةم باسة ثرسيار لةشاردا مانايةكى ديكةى هةية وةكو ئةو ثرسيارةى لة
طوند دةكريَت ،بؤ منوونة هةوالَ ستايليَكى ديكةى ثرسيارة لةشاردا ،بةآلم
هةوالَةكانى طوند زؤر سنووردارن ،هةرضى هةوالَى شاريشة بةردةوامة و بةشيَكى
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زؤريشى كث دةكريَت و نازانرىَ ،ضونكة حاكمييةت و دةسةآلتةكة جياوازى
هةية  ،لةهةموو باريَكدا هةوالَ لةشاردا وآلمى ئةو ثرسيارطةلةية كة تةنها
دةزطاكانى راطةياندن دةتوانن وآلمى بدةنةوة ،ئةويش بةهاوكارى كاربةدةستانى
دةولَة ت و شاروانى ،وةختيَك ئةمة دةبينن شارنشينة نويَيةكانى طوند،
تارادةيةك ئةم بةشةى ذيانيان ثىَ هةرز ناكريَت و بةدياردةيةكى نامؤي دةبينن،
بؤية هةنديَكجار كيَشةى ئالَؤزى تيَدةكةويَت كة تائةو رادةيةى حكومةت و
ثؤليس ناتوانن كؤنرتِؤلَى بكةن.
لةئيَستادا ثيَناسةى نويَ هةية بؤ ضةمكى شار تاكو شيَوازةكةى لةشيَوازى
ثيَشووتر كة كالسيك بوو جيابكريَتةوة ،هةلَبةت مةبةستم لةو شيَوازة نيية كة
جاران خةلَكى بةئةسث و وآلخ كاريان دةكرد و شتومةك و كاآليان ئالَوويَر دةكرد
و دةبوونة هؤكارى ثةيوةنديةكانى نيَوان طوند و شار يان طةشتيان ثيَدةكرد،
ئيَستا طةشةى تةكنؤلؤذيا واى كردووة كة بة ئؤتؤمبيَل و ثايسكل و ميرتؤ و
فرؤكة كار مةيسةر دةبيَت ،نةخيَر ثيَكةوةذيانى نةتةوة و ئاين و كولتوور و
رؤشنبريى جياواز و يةكرت قبولكردن و هتد ،كارثيَكردن بةزياتر لةزمانيَك
لةناوةندةكان ى راطةياندن و قوتاخبانة و فةرمانطة خزمةتطوزاريية فةرميةكان و
نووسني و تادةطاتة ذيانى ئاسايى و ذينطةيةك ،وةكو سيحر كة لةرؤذهةآلت
دةستةبةر دةكريَت و نةخودى كؤمةلَطةكانيش دةتوانن ئةو بةرهةمةيان هةبيَت،
بةلَكو مةرجيَكى ديكةى سةروو مةرجة ثيشةسازييةكانة ،ئةمة ثيَوةريَكى
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سةرةكى هةنووكةيية كة ثيَناسة بؤ شارى نوىَ دةكات ،ئيرت ئةمة ئةوةمان
ثيَدةلَيَت كة تةنها ثةيوةندىشارو طوند لةويَدانيية كة بازرطانى بيَت يان بةرزى
بالَةخانة و شيَوازى تةالرسازى بيَت ،يان ئةوةى ئةرشيف دةيسةمليَنىَ كامة
طوندة و كامة شارة لةرووى ميَذووييةوة ،بةلَكو سةملاندن ئةوةية كة يةكةم شار
ئةوةبوو كة دةستوورى ذيان و ياسا و ريَكخستنى ذيان هاتةثيَشةوة.
بةغدا كة ثايتةختى عيَرِاقة و يةكيَكة لة شارة هةرة كؤنةكانى رؤذهةآلت ،يةكيَك
لةو ناوةندة شارنشينانةية كة ناو و ناوبانطى هةية لةميَذوودا ،ئةو بونيادة
شارستانييةى لةسةردةمى عةباسى لةبةغداد هةبوو ،كاريطةرى لةسةر رؤشنبريى
هةبوو كة زؤرترين كتيَب لةو سةردةمة ضاثكراوة ،لةهةمان كاتيشدا رؤشنبريى
زؤر لةو سةردةمة لةخاض دراون وةكو حةلالج" .لةبةغدا جطة لةطةشةى شار،
بونياديَكى تاكيَتى جيَطري و لةدةرةوةى ضوارضيَوةى كات و شويَنى داخراو
نةبوو ،بةلَكو وةكو هةر بونياديَكى ديكةى ميَذوويى و شارستانى دةولَةتانى
ثيَشكةوتوو بوو كة سةيرورةى كؤمةلَطةى مرؤيى جياواز لةضركةساتةكانى ستايلَ
و ويَنةى هةموو طةالن بوو ،كؤمةلَيَك تةالر بونيادنرا و  12جؤطةلة ئاو كة
لة فورات و دجيلةوة سةريان هةلَدابوو بونيادنران ،ئةمة بوو بةيةكةم
شارستانييةت و شوناس بؤ ناوضةكة ،هةروةها يةكةم قوتاخبانة كة مةعريفةى
بةرهة مدةهيَنا لة نةوةيةكةوة بؤ نةوةيةكى ديكة ،كة ئةمة لةدواى سالَى 539
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بةر لةزاين كة بابل شكستى هيَنا ،كة دواتر لةسةردةمى جابرى جاريَكى تر
لةريَطةى عةقآلنييةت و عريفانةوة بازنةيةكى ديكة بونياندنرا".)16( .
هيض شاريَك و هيض شارستانييةتيَك لةدونيا ،لةدةرةوةى ثرنسيثةكانى ياسا
طةورة نةبوون و ناوبانطيان دةرنةكردووة ،هةروةها هيض شاريَك بةبىَ سيستمى
تةندروستى و ثةروةردة و عةقلَ و نووسني نةبوونة بةناو ناونيشان بؤ ميَذوو،
حامورِابى كة خاوةنى ياساى كؤنى عيَرِاقة ،دةكريَت بةيةكةم كةس بناسريَت كة
ثيَيوابوو شار لةويَوة دةستثيَدةكات كة خاوةنى ثرنسيثى خؤى بيَت لةرووى
ياساوة ،هةروةها تؤما ئةكوينى و رؤسؤ و تؤماس هؤبز و هتد بؤ رؤذئاوا،
ثشتطرييان لةو ضةمكة كردووة كة ثيَشرت مرؤظى شارى بؤ خؤجياكردنةوةى
لةوانى تر هةولَى شارنشينى داوة.
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دةسةآلتطةرى ناديار

سياسةت وةكو ضةمكيَكى نوىَ لةسةدةكانى ناوةرِاستةوة دةبيَتة ئامرازيَك بؤ
بةرِيَوةبردن ،بةتايبةتى ئامانج لة درووستكردنى شار وةكو سةنتةريَك ،بؤ
وةرطرتنى ستايلَيَكى ترى دةسةآلتطةرى بووة ،ضونكة هيض سةنتةريَك بةبىَ
ئيديالَى فكرى مانايةكى بؤ شويَنةكة بؤ جوطورافيا نابيَت ،ليَرةوة بةرِيَوةبردن و
دةزطاكا ن دةبنة ستايلَيَك بؤ برةودان بةدةسةآلتيَك كة سياسةتةكةى لةريَطةى
حيزبةوة ناتوانىَ طشتاندنى بؤ بكات و خةلَك ناضاربن ئةو ئايديؤلؤذيا قبولَ
بكةن ،بؤية جارى واهةية يان بةردةوامى بةو ديرؤكة داوة كة هةبووة ،يان
ئةوةتا نةخشةى بؤ كيَشاوة ،ئةمةش بووة بة ئايديؤلؤذيايةكى ناديار ،بةتايبةتى
كة خةلَك ملكةضى برِيارةكانى دةسةآلت دةبن ،ئيدى بةنارِاستةوخؤ دةضنة سةر
ئةو ئايديؤلؤذيا و فةلسةفة سياسيةى كة لةثشت دةسةآلتةكةوةية ،اليةنى
ثؤزةتيظى ئةمةش ،لةناوبردنى هةموو بةهايةكى سةربةخؤيى سياسى ية لةثيَناو
نيشتةجيَوبوون و بةدةستهيَنانى كار ،بؤية ليَرةوة ئايديؤلؤذياى نارِوون
سةرهةلَدةدات ،لةبةرامبةر ئةمةشدا طرووثة سياسييةكانى تر لةريَطةى
ئايديؤلؤذياى جياوازةوة ،دريَذة بة ملمالنيَى سياسى دةدةن بؤ بةدةستهيَنانى
دةسةآلت".)17( .
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ئةم حالَةتة ناديارة وا لةخةلَك دةكات لة شار دةربضنة دةرةوة و خؤيان لةو
سياسةتة رزطار بكةن ،ضونكة ئةو سياسةتةى كة دةسةآلت لةريَطةى
سيستماتيك كردنى ذيانةوة سياسةت ثةخش دةكات ،نةك بؤ ريَطةثيَدانة
بةمومارةسكردنى ئازادانة و بةشداريكردنى هةموو خةلَك و هيَزى سياسى و فكرى
جياواز بؤ نيَودةولَةت ،بةلَكو وةبةرهيَنانةوةى ئايديؤلؤذيايةكى سياسى ناديار
دةخولَقيَنىَ وةكو ئالَتؤسيَر دةلَىَ (دةزطاكانى حكومةت بةنارِاستةوخؤ دةبنة
دةزطاى ئايديؤلؤذي و خةلَكيش بةناضار ئينتيماى بؤ دةكةن و بةناضار
ثةيوةست دةبن بةو ئةركانةى بةسةرياندا دةسةثيَنريَت) .بؤية دةبينني لةرووى
ئاين ى يةوة باب مةزنى و ثشتاوثشت وةرطرتنى دةسةآلت لةكورِةوة بؤ باوك و
درووستبوونى ئيمربِاتؤريةت و ثةيام وةرطرتن لةسيستمى كلَيَسا و قةشةسازى و
هتد ،دةبيَتة ئةلتةرناتيظ بؤ سيستمى ثاشايةتى كة تا ئيَستاش بوونى هةية
لةزؤربةى وآلتانى رؤذئاوا و رؤذهةآلتيش هةية ،ئةمة دةبيَتة هؤى ئةوةى شيَوةى
حوكمرِانى سةرةتا دةسةآلتدارةكان و ثامشاوةى سيستمى دةرةبةطايةتى ناضار
دةكات كة دةست بؤ كةسانى شةرِانطيَز و ناشارستانى ناجؤر ببةن تاكو
بيانثاريَزن لةنارِةزايةتى خةلَك.
بةمشيَوةية حوكمرِانى تاماوةى دوو سةدة بةهةموو كيَبةركيَكان و يةكرت
سرِينةوةى ئةربابةكانيشةوة هةروةكو لةدةسةآلتداريَتى ثاريسدا بةمنوونة
ضنطمان دةكةويَت بةردةوام دةبيَت ،بةآلم دواى ئةوةى ثيشةسازى طةشةدةكات
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و خةلَك كةميَك ضاوكراوةتر لةجارانى ثيَشوو ديَنة نيَو حوكمرِانيةوة ،شؤرِش
دةستثيَدةكات ،بةتايبةتى لةرؤذئاوا كة هةميشة لةشؤرِش دانةبرِاوة .ئةطةرضى
دامةزراندن و ثةيرِةوكردنى ليربِاليزم ناونيشانيَكى ديكةى سيستمى سياسييةكان
بؤ بةرذةوةندى كؤمةآليةتى و تاك بةتايبةتى لة هةلَبذاردنى نويَنةرايةتى
ثارلةمانى سوودى ليَدةبينن ،بةآلم (هيَربرد ماركؤز) ثيَى واية ئةمةش جؤريَكى
ديكةى سةركوتكردنة كة لةكايةكانى ديكةدا رةنطدةداتةوة و هةستى
ثيَدةكريَت ،بةبرِواى هيَربرد ماركؤز "كولتوورى ليربِاليش كولتووريَكى
سةركوتكةرة و ريَطة لة رةخنةطرتنى بنةرِةتى دؤخى هةنووكةيى دةطريَت ،لةم
رووةوة لة روانطةى ماركؤزةوة جياوازى ضيةتيانة و بنةرِةتى لةنيَوان رذيَمة
ليربِ الَ و تؤتاليتارةكاندا نيية ،هةموويان دةضنة خانةى شارة طومرِاكان ،يان
يؤتؤثيا طومرِاكان ،لةهيض يةكيَك لةم شارانةدا هيَزى رزطاركةر نةماوة كة ئيَمة
بةرةو جيهانة عةقآلنية يؤتؤثياكةى ماركؤز ريَنمايى بكات".)18(.
بةسةرهةلَدانى شيَوازيَكى نوىَ لةبآلوكراوة و طةياندنى دةنطى خةلَك و ناوةنديَك
بؤ كيَشمةكيَشى سياسى و فةرهةنطى و يةكاليى كردنةوةى فكر و هتد ،دةستى
كار دةبيَتة ئةو هيَزة بةرهةمهيَنةرةى كة دةولَةت لةسةر دةستى ئةوان ضاو
دةبرِيَتة فراوانرتكردنى شار ،بةآلم ئةم دةستى كارة دواجار دةبيَتة ملَؤزم بةسةر
سيستمى سياسى و دةولَةتةوة و نارِةزايةتى بةرثا دةبيَت لةنيَو كارطةكانى
كةرتى طشتى و كةرتى تايبةتى و سةرقالَى ثؤليس لةكؤنرتِؤلَى شةقامةكان و
46

شويَنة طشتييةكان و ثةكخستنى هؤكارةكانى طواستنةوةى مرؤيى و شتومةك و
هتد كة بةريَطاى ئاسن دةبىَ ،هةروةك ئةوةى كة لةسةدةى  18دواتريش
بةضرِوثرِى لةسةدةى  19كريَكار لةكارطةكاندا طةورةترين نارِةزايةتى سياسييان
بةرثاكرد و ميدياى ئةوكاتةى سةرقالَ كردبوو جطة لةبريمةندةكان و
ئابوريناسةكان ،ئيَستاش هةر ئةو دةستى كارة يان ئةوةتا بيَكار كراوة ،يان
ئةوةتا بيَكاريَكى رازى و قانيعة ،يان ئةوةتا بؤتة بار بةسةر دةولَةت و سيستمى
كةرتى تايبةت و مافى كريَكار لةريَطةى سةنديكاكانةوة ،كةواتة بةهاتنى شؤرِشى
تةكنؤلؤذيا كة لةم ساآلنةى دوايدا كريَكاريَكى بيَشومارى بيَطار كرد ،هيَشتا
ضارةسةرى ئةو قةيرانةى بؤ نةكراوة كة بةقةيرانى ماترياىل هةميشةيى ناوزةد
دةكريَت.
دةسةآلتطرتن لةسةدةيةكةوة بؤ سةدةيةكى ديكة جياوازى هةية ،بؤ منوونة
لةسةدةكانى رابردوو داطريكارى جوطرافى لةاليةن هيَزة باآلكان ،لةريَطةى هيَز و
سوثا و ضةكدارى بوو ،تا ئةو رادةيةى كة ستةم لة نةتةوةو طةالنى بيَهيَز دةكرا،
منوونةش وآلتانى رؤذهةآلت و ئاسيا و ئامريكا التينى ية لةاليةن ئيسثانيا و
ئامريكا و بةرتانيا و ئيتالَيا و فةرانس و ئيمرباتؤريةتى تورك ،ئةوةبوو زياتر لة
 50سالَى خاياند ئةم سياسةتة ناحةزة ،بةآلم دواى ثالَثشتى كردنى دةولَةتانى
بيَهيَز لةاليةن سؤظيةتى كؤن و سةرهةلَدنى شؤرِش لةدذى ئةو دةولَةتانة ،ئيدى
ئةم ستايلة لة داطريكارى و كؤلَؤنياليزةكردنى جوطرافيايى كؤتايى هات ،منوونةى
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وآلتانى وةكو هيندستان و ماليزيا و رؤذهةآلت بة طشتى و هتد .لةم رِوانطةيةوة
هيَز ئاماذةية ،بؤ ثيَكةوة بةستنى هةر كةسيَك بة كةسا نى تر ،يا ثيَكةوة
طريَدانى كؤمةلَيَك شتى زؤرء ثيَكةوة نةطوجناء ،راستى ئةم ثيَكةوة طريَدانة
لةوةداية لةوانةية كؤمةلَيَك تايبةمتةندييان هةبيَت كة ثيَكةوة طريَدانيان زؤر
بةكةلَك بيَت ،النى كةم بؤ بةدواداضون ء دةستخستنى مةبةستةكانيان .هةمان
تيَطةيشتنة كة (مان) ى فةيلةسوف ،بةم شيَوةية دةريدةبرِيَت "هيَز لةطشتيرتين
واتايدا ،تواناية ،بؤ بةدواداضونء بةدةستهيَنانى ئاماجنةكان ،ئةمةشى لةرِيَطةى
دةسةآلتيَكةوة دةبيَت كة لةذينطةى تاكة كةسيداية".)19(.
هةر لةم بارةيةوة (ئةنتؤنى طيدنز) ثيَداطرى دةكات لةسةر ئةوةى ثشت بةسنت
بة تواناى تاك بؤ "ثيَكهيَنانى جياوازى" لةثيَش بوونى بارءدؤخةكان يا ئارِاستةى
رووداوةكانة .ئةمةش دانانى جيَطرةوةيةكة بؤ ستوونةكانى ديكةى
دةسةآلتطةرى ،ئةطةر كةسيَك تواناى لةدةستبدات بؤ "ثيَكهيَنانى جياوازى"،
ديارة ئةم جيَطرةوةية ،لةبةكارهيَنانى هةندآ جؤرى هيَزةوة بةدةست ديَت)
بةواتايةكى تر هيَز مةرجيَكة بؤ جيَطرتنةوةى مرؤظ".)20(.
ئيَستا ئةم سياسةتة طؤرِاوة بؤ مانةوةى دةولَةت وةكو جوطرافيا لةشويَنى خؤى
و حوكمرِانى لةاليةن خودى طةىل خاوةن زمانةوة ،بةالم لةثةنا ئةمةدا هيَزيَكى
ناديار هةية هةميشة لةكةمينداية بؤ داطريكارى و كؤلَؤنياليزمى طةالن و
جوطرافيا ،ئةويش كؤمثانيا زةبةالحةكانة كة لةبرى دةولَةت و سياسةتةكةى
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بةئاشكرا ئةو طةمةية بكات ،بؤية كة دةبينني هيَزى تةكنؤلؤذى كؤمثانيايةكى
بةرةطةز فةرانسى يان ئالَمانى يان ئامريكى زالَة لةهةر شويَنيَك ،هةستدةكريَت
كة ئةو وآلتة خاوةنى طوتارى ئابوورى و سياسى و تةنانةت سؤسيؤلؤذيشة،
بةوثيَيةى كة هةم زمان و هةم كولتوور و هةم سياسةتى ئابورييةكةى،
رةنطيداوةتةوة بةسةر تاكةكاندا ،ئةمةش كاريطةرى خؤى هةية ،ئةويش
كؤضكردنى خةلَك ئةو وآلتة كؤلَؤنياليزة كراوانة جيَدةهيَلَن و بةرةو وآلتى زالَ
هةلَديَن ،ئةمة دواجار بؤ هاوآلتى كؤلَؤنياليست بيابان درووست دةكات ،هةروةك
لة رؤذئاوا و ئةسكةندةنافيا هةستى ثيَدةكريَت
وةكو رؤذهةآلتناس و عةرةب ناسى ئامريكى (جينيفر سكريس) لةبارةى
ئاشكراكردنى ناوةندى مالَةوة و مانةوةى عةقليةتى طوندى لةشاردا ،بةتايبةتى
لةوآلتانى وةكو توركيا و ميسر و ئيَران ،كة لةمابةينى سةدةى شانزة و هةذدة
كارى كردووة و دةلَىَ " مانةوةى نةريتةكة و دابرِانيش لةو كالسيكييةتةى طوند
بةرةو ذيانى شار ،سةرةتا بؤ بةرهةمهيَنانى سةرخانيَكى نوىَ بوو
لةدرووستكردنى منو ونةيةكى ديكةى ذيانى شار ،بةثيَى ويستى ئةوانى تر نةك
السايكردنةوةى نةريتة طوندييةكان ،بةلَكو جؤريَك لةالسايى كردنةوةى وآلتانى
كةنداو كة بؤ ماوةيى بوو ،بؤ منوونة دووبارةكردنةوةى جل و بةرط بةثؤشتةتر
و ديزاينيَكى نوىَ ،هةروةها ديزان و ستايلى خانوو لةكةرةستةكانى وةكو قورِ و
دار و بةرهةمى شاخ بةبىَ كارطة ،بؤ مةرمةرِ و ثةجنةرةى شوشة و كةرةستةى
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بيناسازى نويَى طرانبةها و طةرماو و سةراوى شيَواز نوىَ كة لةدونياى ئةوروثى
باويةتى ،هةروةها لةبرى سةرين و بةرِة و دؤشةك لةالدىَ ،كورسى و قةنةفة و
ميَز و ضاى و قاوةخانة بةكةرةستةى نوىَ ى ئةوروثى ،هةروةها طةرماو و
سةراوى نوىَ بةآلم لةدةرةوةى حةرةمى خيَزان و جياكردنةوةيان لةطةلَ ميوان و
ثياو و هتد" .)21( .بةآلم ئةم نةريتة تاكو سةدةى بيستةميش هةرمابوو،
بةتايبةتى كاريطةرى طوندنشينى لةسةر شارةكانى عيَراق ،ضونكة ديوةخان
مةرامة ئةسلَيةكة بووة و لةويَوة طوتارةكة بآلودةبيَتةوة و بةرهةمى دةبيَت،
ئةمة دميةنة ناديارة طوندنشينةكةى شارة كة كارةكتةرى شارسنشينى
وةرطرتووة
دةستهةلَنةطرتن لةو خووةى كة خيَل و بنةمالَةكان و شيَخةكان لةكولتوورى كؤن
و طؤرِينى بؤ شار ،ئةولياى ضةلةبى كة ميَذوونوسيَكى كوردة و لةهةوليَر بةضاوى
خؤى دياردةكانى بينيوة و يةكيَكة لةسةرضاوة طرينطةكانى ميَذوو لةسةر
هةوليَر ،وةكو مةرجةعيَكى كؤمةآليةتى ية كة تائيَستاش ئةو مؤركةى
هيَشتؤتةوة لةهةوليَر و رةنطة دوو قوناغي ديكةى ذيانى شارستانيش هةر
مؤركةكةى ثيَوة دياربيَت ،هةلَبةت ئةم حالَةتة كؤمةآليةتيية لةدهؤك و هةندىَ
ناوضةى ديكةى شارةزوور و بنةمالَةيةى لةثشدةر و جافةكان بةتايبةتى هةية و
هةمان تةر زى ذيانة لةطةلَ سياسةت و شارستانى يةتايبةتى كة خؤيان
طوجناندووة.
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لة ئةشكةوتةوة بؤ مؤديَرنة

بزركردنى ئةو ميَذووة راستةقينةيةى كة ئةنرتؤثؤلؤيا خؤى لةسةر بونيادناوة،
ئةو حالَةتةية كة شويَنةوارة كالسيكيكيةكان بةساختة درووستكراون ،بةخاترى
ئةوةى بنب بة شويَنى طةشتيارى بؤ خةلَكى رؤذهةآلتى ،تاكو ئاسةوارةكة
سيحريَكى تر لةزةينيان درووست بكات ،ئةشكةوتة سةهؤلَيةكان و
ئةشكةوتةكانى ئوردن و يؤنان و ئامريكاى التني و ئةشكةوت و شاخةكانى
هيندستان و ثاكستان و ئةفغانستان و جؤرجيا و تةنانةت ئةهرامةكانى ميسر و
هتد،

بةدةر لةشوناسى شار و وآلتة ناسراوةكان لةريَكخراوى يونسيَف،

لةروويةكى ترةوة وةكو كارتيَكى سيحراوى بؤ سةرجنرِاكيَشانى طةشتيار
بةكارهات.
قورسرتين كاريَك كة سيستمى سةرمايةدارى مؤديَرن دةستى ثيَكرد ،ئةوةبوو كة
خةلَكى لة نةزانينةوة بؤ زانايى بطوازيَتةوة ،لة ستايلَى ذيانى ئةشكةوتةوة
بطوازيَتةوة بؤ ذيان شار ،لة خورافياتةوة بؤ زانستخوازى بطوازيَتةوة ،ئةمة
ماوةيةكى يةكجار زؤريى طةرةك بوو ،ئةوروثا بة ئارامطرتن و باوةرِى
سايكؤلؤذييةوة مامةلَةى لةتةك كةيسةدا كرد ،تاكو النيكةم ئةو عةقليةتى
عةشريةت و خيَلَ و بنةمالَة و كؤنةثةرستى رزطاريان بيَت ،ضونكة ئاسان نةبوو
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الدىَ نشني لةطةلَ هةلومةرجى شار ذيان بطوزةريَنيَت ،ض لةرووى ثةروةردةيى و
ض لةرووى تةندروستى و مةرجةكانى شارةوانى و دارايى تاك و هتد ،لةوانةش
قو رسرت ئةوةبوو لةطةلَ هةلومةرجى سياسى هةلَبكةن ،بؤ منوونة درووستكردنى
حيزب بوو لةبرى عةشريةت.
"كؤنرتين شار بةسرووشتى خؤى .ئةو جوطرافيايةية كة بةزؤرى لةذيانى الديَوة
هاتووة ،بةآلم بةقةوارة و بةذمارة بضوكن ،ضونكة هةر ثيَيان طوتراوة
درووستكراوة سةرةتاييةكانى ئاماجني شار ،بؤية كؤمةلَطة نا دميوكراتيةكان بةر
لةهةر شتيَك طؤرِيان بؤخؤيان هةلَكةندووة ،تويَذةرة زانستييةكان و دؤزةرةوةى
ئاسةواريش بؤ شار تةنها ئةو زانايانة بوون كة سةرةتا ئةرحيايان دؤزييةوة كة
لةثةميانى كؤن واتة تةورات هةية ،بؤية جياوازى لةنيَوان شار و الدىَ هةر
ماوة".)22( .
لةكوردستان ئةطةرضى ئةو شارة ديَرينةمان نيية جطة لةهةوليَر و قةآلى
ضةمضةمالَ كة درووستكراوى كورد نني ،يان ئةو ئاسةوارة طرينطةى نيية كة
مؤرى كوردي ثيَوةبيَت ،بةآلم دةيان شويَنةوارى جيَماوى ميَذووى ئاشورى و ماد
و عومسانييةكان ماون و بوون بة مولَكى كورد ،بةبابةتى ئةشكةوتى شاخ و
ئةشكةوتى درووستكراو بؤ ذيانى دانيشتوانيَكى كةم لةشويَنيَكى وةكو طوندى
زةرزى سةر بةناوضةى سورداش و دوكان كة ئةشكةوتى قزقاثانى ليَية،
دةركةوتووة كة درووستكراوى مرؤظة و شويَنةكة كاتى بووة بؤ داطريكارى
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ناوضةكة لةاليةن توركةكانةوة ،باشرتين سةمليَنةريش كة ئةوة شار نةبووة،
ضونكة شارستا نيةتى جيَنةهيَشتووة" ،مرؤظ لةكؤنةوة سةرقالَى ئةوةية شويَنيَك
بؤ ذيان بدؤزنةوة ،بةناضار ئةشكةوتيان وةكو شويَنى سةرةتايى ثةيداكردووة،
ئةمةش بؤ بةرطريكردن بووة لةخؤيان و كارةساتة سرووشتييةكان ،هةر بؤية
لة ضةرخيَكةوة بؤ ضةرخيَكى تر ثيَشكةوتنى بة خؤيةوة بينيوة و داهيَنانى
كردووة ،تاكو دواجار تةالرى درووستكردووة ،دواتر مالَى درووستكردووة و
السايى كراوةتةوة ،هةموو طةالنى دونيا بةو قؤناغة سةرةتاييةدا تيَثةرِيون،
كورد يةكيَك بووة لةو نةتةوانةى كة ثشكى هةبووة لةبونيادنانى شارستانييةتى
دواى داطريكردنى ،باشرتين سةمليَنةريش ئةوةية كة ئةشكةوتةكان شاهيدى
دةدةن و دةغلَودانيش لةضةرموو بؤ بةردةوامبوون بة ذيان لةبرى راووشكار،
بةآلم كورد لةطةلَ هاتنى ئيسالمةوة خانووى درووستكردووة ،ضونكة وةكو
دةلَيَن ئيسالم طرينطى داوة بة مالَ ،هةروةها جلوبةرط بؤ خؤثاراسنت و
داثؤشينى جةستة لةئةوانى تر ،بةتايبةتى ذنان و منداآلن" .)23( .بةآلم ئةو
شارستانييةتةى كة باس دةكرىَ وةكو بةرطرييةك لةكورد ،طواية ثشكدارى
هةبووة لةبونيادنانى شارستانييةتى سةر رووى زةوى لةميَذوودا ،بؤخؤى نةبووة
و وةبةرهيَنانى بؤ نةكردووة و كؤى نةكردؤتةوة ،تةنها هؤكار بووة بؤ
سةركةوتنى شارستانييةتةكانى ديكة ،يان تةنها سةملاندنى بوونيَكى كاتى بووة
لةو زةمةنةدا ،ضونكة ماتريالَيكى باش بووة بؤ بةرطريكردن لةو هيَزةى
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داطريكةرى خاك و مولَكةكةى بووة ،بؤية هيض ئاسةواريَك ديارنيية بةناوى كورد،
جطة لةو ئاسةوارانةى كة لةسةردةمى سؤمةرى و فارسةكان و هاتنى عةرةب
وةكو فتوحاتى ئيسالم و قاجاريةكان و توركةكان و هتد ،هةروةها سةركةوتنى
سةالحةدينى ئةيوبى بةسةر خاض ثةرستانى رؤذ هةآلت و بةناو رزطاركردنى قودس
كة دواتر رادةستى جووةكان كرا.
هةر ئةم هؤكارة ميَذووييانةية كة ناوى كورد هاتووة لة تةبةرى و ميَذووةكانى
ديكة وةكو ياقوتى حةمةوى ،وةكو عةرةبة فارسةكان ناويان هاتووة ،يان
ثامشاوةى نةتةوةكانى ديكة ،وةكو ضؤن ئيَستا توركةكان بة كوردةكان دةلَيَن
(توركة شاخاوييةكان) .كةضى شؤرِشى شارستانى تةواو كة دةكةويَتة خاكى
بةئاو ،ئةو شويَنانةية كة ئاويان ليَية و هيض بةلَطةيةكيش ديار نيية مولَكى كورد
بوبيَت .
بةو ثيَيةى كة ذمارةى دانيشتووانى شار هةم لةطوند زؤرترن و هةم ستايلَى
ذيانيان جياوازترة ،هةيكةلييةتى كارطيَرِى شار و دةسةآلتى شار ،تةنها
دةسةآلتى سةرؤك نةبووة بةسةر خةلَكى طشتيةوة ،بةلَكو دامةزراوةكان بووة
كة ثةيوةست بوونة بة دابينكردنى ذيان بؤ خةلَك ،لةبةرامبةر ئةوةشدا خةلَك
بةرلةوةى بةرطرى لةخؤيان بكةن ،بةناضار بةرطرييان لة قةوارةى شارةكة و
دةسةآلت و سيستم و ئاينى زالَى شارةكة كردووة ،باشرتين منوونةش 405
هيجرى بةرامبةر  1014زاينيية كة لةسةردةمى توندترين دةسةآلتى ئيسالمى
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بووة ،بةتايبةتى دواى فتوحاتى ئيسالمى بةسةر ناوضةكانى وةكو موسلَ و
دةوروبةرى كة ناسراوترينيانة ،ئةويش درووستكردنى قوتاخبانةى ئاينى و
مزطةوت و قةآل و بازارِى كرِين و فرؤشتنى كةلوثةل و ثيَداويستى بة ئالَويَر ،بةآلم
مانةوةى كةنيسة و ثةرستطاكان ى تر لةو شويَنانة ،بةهؤى بوونى بريورِاى
ئازادانةوة نةبووة ،بةلَكو بةرامبةر باج ئةستاندن بووة لةمةسيحييةكان و ئاين
ثةرستانى تر ،بؤية كة دةلَيَن شارى كوردى هةبووة ،راستةوخؤ باسى ضةرخى
هاتنى ئيسالم دةكريَت بؤ ناوضةكة ،ضونكة هيَشتنةوةى كوردةكان لةبةرامبةر
بةرط ريكردن بووة لةو سيستمةى كة ثيَى دةطوترا ئيماراتى ئيسالم لةسةردةمى
راشدى و دواتريش ئةمةوى .بةآلم ئةم شارستانييةتة نةيتوانىَ خؤى بطوجنيَنىَ و
خؤى بثاريَزىَ ،يان بةالنيكةمةوة ئةو شارستانيةتة نةيتوانىَ شاريَك بثاريَزىَ
لةثةنا طوندةكان و ببيَتة سةنتةريَك بؤ ناسنامة و شوناسة نيَودةولَةتييةكةى،
هةر بؤ منوونة سةوزاييةكى ديَرينى نيية شويَنيَكى ديَرينى نيية بؤ بةبازارِكردنى
شويَن ،تةنها لةو دوواييانةى سةدةى  20نةبىَ كة دواى عومسانييةكان جيَماون،
ئةويش ئةشةط مةيدان و خانةكانى فرؤشنت و كرِين و سةنتةريَك كة ثيَى
دةطوتريَت قةيسةرى و لةهةموو شاريَكى بضووك و طةورةى كوردستان و
ناوضةكةش هةية " ،كةوابوو ثيَويستة شارةكان خؤيان بطوجنيَنن لةطةلَ
طوندةكان و ثةيوةندييةكانيشان ثتةوبكةن ،بةوةى ناوضةيةك تةرخان بكةن
وةك بازارِ بؤ جوتيارةكان ،ئةم بازارِانةى كة لةناوضة ضؤلَةكاندا درووست بوون،
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بوونةتة سةرضاوةيةكى سةرةكى بؤ سةوزة و ميوة و بةرووبوومةكان".)24(.
بةآلم بؤ بونياديَك كة ئةزموونى شار نيية و تةنها كات و شويَنى لة طوند بوو.
طرينطرتين ثيَشةواكانى ثالندارِيَذى شار كة لةسةردةمى فيرتؤس يؤليؤس بوون
لةرؤما بوون ،ئةوان بنةماى ضؤنايةتى هةلَبذاردنى شويَنيان بؤ شار ديارى
كردووة ،بةو تيَرِوانينةى كة هؤكارةكانى سرووشت كة كاريطةرى لةسةر
هةلَبذاردنى شويَن و طواستنةوة دةكات لةكاتى روودانى كارةساتى سرووشتى،
بؤية دابةشكارييةكةش هةر بةو ثيَوانةية كارى لةسةر دةكريَت.
يةكيَكى تر لةو ثالنانةى كة دةطمةنن لة دونيادا ،درووستكردنى شارى
باخضةكانة لة بةريتانيا ،ئةم تيؤرة لةاليةن (ئةبنزو هيوارد) لة سالَى  1805تا
 1928دانراوة ،ئةمة سةرةتاى ثيَوانةيى و نيَوةندطريى بوو لةنيَوان شار و
طوند .ضونكة كيَشةى ئةوكاتة درووستكردنى دؤخيَك بوو شارنيشينةكان ،تاكو
ذينطة يةكى نيمضة طونديان هةبيَت و خةلَك دووضارى نةخؤشى و دلَتةنطى نةبن
لةرووبةريَكى تةخت ئةوانيش بريتى بوون لة شارى راميوند يونيؤن و ليؤرس و
هؤميَستد بوون كة تائيَستاش ئاسةوارى ماوة.
ئةو بةرنامانةى لةسةر نةخشةو ديزاينى بنضينةيى دانراون ،بةرنامةى
ئةندازةيني ،ئةمةش وةزيفةي ضارةنووسازيي فراوانبوونى شارة" ،ثةيكةرةى
ثرؤذةكان و ديزاينى بنضينةيى طريَدراوى راستةوخؤية لةطةلَ ذيانى طةشةسةندنى
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شار ،ويَنةى روونى شيَوةى ئابوورى شار و ثةيوةندىتؤرِةكانى هيَزى كار،
شيكارى مةرجةكانى سرووشتى بةرهةمة طريَدراوةكان بةناوضةى لةبار بؤ
دانيشتوان كة زةمانةتى كؤمةآليةتييان ثيَبدريَ ،ناساندنى دؤخى كؤمةآليةتى و
فةرهةنطى .توندوتؤلَى تةالرةكانى شار كة بؤ دوارؤذ بشيَت .جؤرى ثيشةسازى و
ثشت بةسنت بةتةكنؤلؤذيا ،خزمةتطوزارى هةمةاليةن مةرجى سةرةكى
ثتةوبوونى بونيادى شارن".)25(.
بةثيَى تيَرِوانينى (والَتةر بنيامني) كة خويَندنةوةى بؤ تيَرِوانينى (ئةنتؤنيا
برينباوم) كردووة سةبارةت بة كتيَبى (اصل الدراما الباروكية) ئةم كتيَبة باس لة
تراذيدياى طريكى دةكات ،ئةو ثيَى واية "ريشةى شار لة سةرهةلَدانى شؤرِشةوة
سةرضاوةى طرتووة ،ئةويش ويستى دادثةروةرى و نةهيَشتنى جياوازى بووة
لةنيَوان طوند و شار  ،جيهانى بنيامني جيهانى رةشبينى تراذيديى و رةشبينى
بووة بؤ ئة و هيَزةى كة بةكويَرانة طةرةكيان بوو ذيان سيستماتيك بكةن ،ئةمة
لةذيَر شيَوةى دةورةى تؤلَةسةندنةوةى خانةوادةية كة لةشانؤييةكانى
ئةسخيلؤسدا هةية كة ثالَةوانةكةى ئؤرستيا ية و تؤمةتبارة بةخةتايةك بةر
لةوةى كردبيَتى ،خةتاكةشى تةنها ئةو مافةية كة بةشيَكة لة قودرةتةكةى ،بؤية
ئةو كارةكتةر ة هةميشة لةذيانى ياخيَتيدا دةذى ،بؤ منوونة ياخيبوون بةرامبةر
بةخواوةندةكان و دةسةآلت ،بؤية هةميشة لةدؤخى شؤرِشدا دةذى دذى تةم و
اليةنطرى دادثةروةرى" .)26(.كيَشةى ئةو هاوآلتيانةى كة لةكةنارةوة ديَن بؤ
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سةنتةر و بةو خةيالَةى كة دادثةروةرى و بةختةوةريان ضنط دةكةوىَ ،دواتر
نايبينن ،ئةوةية كة ناتوانن تؤلَة بكةنةوة لةو وةهمةى بةثريييةوة ضوونةوة و
وةها دةرنةضوو ،بؤية كة دةبينن وةكو بارمتة مامةلَةيان لةتةك دةكريَت و كارى
سوخريات و طالَتةجارِيان لةطةلَ دةكريَت ،تاكة شتيَكة ئةويش ياخيبوونة وةكو
تؤلَة كردنةوة لةخةلَكى شار و دةسةآلت و خواوةندةكانى شار ،ئةم ملمالنيَية
ئةطةر لةنيَوان شارى بضوك و طةورةش نةميَنىَ ،ئةوا لةنيَوان رؤذئاوا و رؤذهةآلتى
هةر دةميَنىَ ،بؤية ناتوانن ثيَكةوة هاوسةرطريى بكةن و كولتووريشيان تيَكةلَ
بةيةكرت بكةن و يةكرت قبولَ بكةن.
" جؤهانسبيَرغ كة بةشارى زيَرِين و شارى جيهانى ناسراوة ،كةوتؤتة خوارووى
كيشوةرى ئةفةريقاى رةش ،نيلَسؤن مانديَال بة بنةضة خةلَكى ئةم شارة
ئةنتيكيية كؤنةية ،يةكيَك لةو شارة كؤنانةى كة فرة رةطةزى و فرة ئاينى تيَدا
دةذى و لةضاو رووبةرةكةيةوة كة نزيكةى  1644كم ضوارطؤشةية ،ئةوان
بةزمانى زؤلؤ قسة دةكةن ،بةآلم  7زمان و شيَوةزارى جياى تيَدا بةكارديَت،
دانيشتوانةكةى كةمرتن لةضاو خؤى ،كؤمةلَيَك جؤطةلةى ئاوى تيَدا دةرِوات و
رووبةريَكى فراوانرتيشى هةية كة وشكانيية ،واتة شارةكة بريتيية لةدوو ثارضة و
دوو زؤن ،ساآلنة بةدةيان هةزار طةشتيار رووى تيَدةكةن ،تةنها بؤ ئةوةى لةو
سيحرة تيَبطةن ضؤن دؤزراوةتةوة و ثيَشرت ضؤن مرؤظ تيَيدا ذياوة ،يؤنسكؤ
ناوى ناوة (مهد مرؤظى) ،ضونكة شارةكة زؤرترين ثةيكةرى ئاذةلَى تيَداية و
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بةتايبةتيش ثلَنط ،لة هاوينة بارانيَك دةباريَت كة ثيَى دةطوتريَت بارانى زيَرِيَن،
سةوزايي ةكى بةردةوامى هةية و زؤرترين رووبةرةكةى بةسةوزايى سرووشتى
داثؤشراوة و ئابوريةكةشى لةسةر بةرد و زيَرِ".)27( .
دةولَةت هةميشة بةدواى بريؤكةيةكى نويَوة بووة بؤ دارشتنى بةرنامة و ثالنيَكى
كة شارى مؤديَرن درووست بكات ،كاتيَك ئةم ثالنة بةكارهات كة ئاماجنةكةى
درووستكردنى فةزاى ذيانيَكى باشرت و لةبارتر بوو ،بةآلم دةركةوت ئةوانة بةر
ئةو ذيانة خؤشطوزةرانيية كةوتن كة ئةريستؤكرات بوون ،بؤ منوونة ئةو
زةويانةى بةر كارطة و كؤمثانيا و جادةوبان كةوتن ،قةرةبوويان كرايةوة ،بةآلم
ئةوانةى كة خاوةنى زةوييةكان نةبوون ،بةهةرةمةند نةبوون لةو
خؤشطوزةرانيية" ،لةكاتيَكدات شارى نوىَ يةكيَك لةمةرجةكانى ئةوةية كة نابيَت
لة 30000دانيشتوو كةمرت نةبيَت ،رووبةرةكةى لة  60000م 2كةمرت نةبىَ،
كةضى زؤربةى ئةو شارانةى درووستكران ئةو مةرجانةيان تيَدانيية ،هةروةها
لةرووى بيناسازيشةوة ئةو كواليَتييةيان نيية و لة كواليتى كؤنرتِلَ دةرناضن،
بةآلم دؤخةكةيان بؤ ضووة سةر و خةلَكيَكى زؤر زةرةرمةند بوون تيَيدا".)28(.
بةهؤى ئةوةى شار بريتيية لةكؤمةلَيَك تاك ،يةكيَك لةوانة ،رووبةر كة يةكةيةكى
جوطرافيية و راستةوخؤ طريَدراوة بةيةكيَك لةدةزطا و جومطةكانى دةسةآلتى
حكومى ،ئةويش ضارةسةركردن و بةئةندازة كردنى ئةو شويَنانةي كة شار
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ثيَكديَنن ،بؤية لةسةر شارةوانيية كة ئةو كواليَتيية دامبةزريَنىَ و لةويَشةوة
دميوطرافياكة ريَكبخات.

60

سةنتةرطةريَتى و كةنارطريى

شار تةنها ئةو سةنتةرة مؤديَرنة نيية كة خةلَك بةشيَواز لة ستايلَيَكةوة
بطوازيَتةوة بؤ ستايلَيَكى ديكةى ذيان و لةثةنا ئةمةشدا كةنارطريى ببةخشيَت بة
طوند و ثةراويَزةكانى ،بةلَكو جةوهةريَكى قولَرتى هةية ،ئةويش بريتيية لة
كؤمةلَيَك تاك ى جياواز كة ئاماجنى لة مؤزايئيكيَك داية هةموو ثيَكهاتة و نةتةوة و
رةنطةكان لةيةك قةوارةى جوطرافيدا كؤبكاتةوة ،هةروةها بريتيية لة ستايليَكى
ديكةى دةسةآلتطةرى سياسى ،بؤية هةميشة سةنطينى هةر دةسةآلتيَكى
سياسى بةشويَنةكةيةوة بةندة ،نةك تةنها سيستمةكةى يان ميَذووةكةى ،بةآلم
ئةمةش بةئةندازةيةكى جياواز و بةشيَوازيَكى ديكة لةطةلَ طوندى كالسيكى كة
ئيَستا بةهؤى طةشةوهةلَدانى تةكنؤلؤذياوة ،طوندو شار جودا ناكريَتةوة ،مةطةر
بة دةزطاكانى دةولَةت و ريَكخراوة ناحكومييةكاندا بناسريَنةوة و جودابكريَنةوة،
بةتايبةتى بوونى كؤمثانيا و فراوانى و سةنتةرى دةزطاكان و بةرهةمهيَنان
لةرووى ثيشةسازييةوة ،هةروةها بوونى فرِؤكةخانة و سةنتةرى ميرتؤ و
سيستمى هاتووضؤ و نةخؤشخانةى طةورة و كؤليَذى خويَندن و هتد كة
حةشامات دةخولَقيَنىَ ،لةكاتيَكدا شار لةكؤندا ثيَناسةكةى بازارِى كرِين و
فرؤشنت بوو هيضى تر.
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بةطشتى كةنارةكان ضةمكيَكى كؤمةلَناسى نويَية كة ثيَشرت ئةم ضةمكة كارى
ثيَنةدةكرا ،بةآلم شؤرِشى ثيشةسازى كاردانةوة و كاريطةرى درووست كرد
لةوةى ضؤن تويَذ و ضينةكان جودابكاتةوة ،وةكو ئةريستؤكراتةكان كة ئةوان
خؤيان بةدامةزريَنةرى شار دةزانن ،دواجار هةذارةكان كةوتنة خوارووى يان
ثةراويَزى شارةوة ،يان بة هؤى بارى كؤمةآليةتييةوة خؤيان ثةراويَزخست ،ئةم
هؤكارة وايكرد كة زؤر تيَكةلَ بةيةكرت بوون ،بووة هؤى خةسارخستنى خةلَك،
ئةويش طواستنةوةى نةخؤشى بوو بةئاسانى،

هةروةها طويَنةدان بة

نةخؤشخستنى ئةو خةلَكة ثةراويَزخراوة بوو ،كةضى ئةريستؤكراتةكان وةكو
ضؤن ئيَستاش هةمان رةفتارى نا مؤرِالَيان هةية ،خؤشيان بةشيَك بوون
لةدرووستكردنى ئةو دؤخة و ئةو حالَةتة ،بةآلم ئةم دياردةية دةرهاويشتةى
تيطةيشنى نويَى لةطةلَ خؤيدا بارهيَناوة ،ئةويش ثةراويَزخستنى شارؤضكة و
دةولَةتة نووستووةكانن لةاليةن دةولَةتة ثيَشكةوتووةكانةوة ،بؤية هةميشة ئةو
باسةى كة ثيَى دةط وتريَت سةنتةر و كةنار لةنيَو فكر و لةنيَو سياسةتيشدا
رةنطيداوةتةوة و طريَ دةروونييةكةى ضارةسةر نةكردووة ،بةثيَضةوانةوة
طريَيةكي دةرووني خولَقاندووة و ماوةتةوة ،هةلَبةت ئةم طريَية لة ئاستى
تاكيشدا بةرامبةر كؤمةلَطةى دلَرِةقى وةكو كؤمةلَطة ثيَشكةوتووةكانى وةكو
ثاريس و رؤماى كؤن و مةدريد بةرامبةر بةرشلؤنة و كةتةلؤنيا و ستؤكهؤلَم
بةرامبةر ئةسكةندةنافياى نوىَ و بةغداى ئةرباب و خانةدانةكان ،بةرامبةر بة
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شروطى ،فارسة خاوةن شوناسةكان بةرامبةر بة تورك و كورد و ثةشتووةكان،
سثى ثيَستى ئامريكا بةرامبةر بة سوور ثيَست و رةش ثيَشت ،بةريتانياى كؤن
بةرامبةر بة ستكؤتلةندا و ئيَرالندا و هتد ماوة ،كةوابوو باسيَكى كراوة و
هةميشةيية كة الثةرِةكانى ئةو دةفتةرة هةرطيز داناخريَت ،رؤذهةآلتناسةكان
هةميشة ئةوةيان دووثات كردؤتةوة بةكردةوة كة بةهةر كلؤجيَك بىَ رؤذهةآلت
بةهؤى دةولَةمةندى شارستانيةتةكةي ،داطريبكرىَ و ئةزموونى سياسى و
ئابوورى لةسةر دووبارة بكريَتةوة.
ئةطةر ضى شار ثيَشرت مانايةكى جياوازى هةبوو ،ضةمكيَكى حوكمرِانى بوو لةبرى
دةولَةت و وياليةت بةكاردةهات ،ئةم ميَذووة دةطةرِيَتةوة بؤ ثيَش زايني و
لةدايكبوونى مةسيح ،دواتريش لة يؤنان و رؤما بوو بة موفردةيةك وةكو
دياردةيةكى سياسى بةكارهات ،بةآلم شار ضونكة ثيَشرت شيَوازيَكى تايبةتى
هةبوو ،دواتر لةطةلَ هةر ضةرخيَكدا يان هةر سةدةيةكدا شيَوازى طؤرِا و بوو
بةسةنتةريَك بؤ برِيارى سياسى و بازرطانى و كؤكردنةوةى نةتةوة و ئاين و
طرووثة كؤمةآليةتيةكان و هتد ،ضونكة ثيَشرت ثيَوةر بؤ شار رؤشنبريى و
فةلسةفة بوو ،هةروةك لةدةولَةت شارى يؤنانيدا دةبينني ،شارى يؤنانى بؤ
منوونة ثايتةختةكةى كة ئةسينا بوو ،بةحوكمى ئةوةى هةموو ثيَداويستى
ياسايى و برِيارى سياسى و مةزنكردنى دةسةآلت بةهؤى دامودةزطاى
حوكمرِانيةوة ،وةكو ئةرستؤ دةلَىَ " ريَطة بؤ ئةسينا ريَطةيةكة خؤشى
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دةبةخشيَت بةدلَ ،ئةو كيَلَطانة دةبرِيَت كة لة يةكةمةوة تا كؤتايى تؤوكراون،
بةآلم بةهؤى كةموكورِييةك كة هةية لة زؤربةى ثيَداويستييةكان ،كةسيَكى نامؤ
و غةريب دةضيَتة ئةسينا ،ئةو دياردانة نابينىَ كة لةبارةيانةوة بيستوويةتى".
( .)29مةبةستى ئةرستؤ ليَرة ئةوةية بيسةمليَنيَت بؤ طةشتيار يان طةريدة،
ئةوةى بةدةست هاتووة لة ئةسينا ،هؤكارةكةى فةلسةفة بووة ،بؤية تائيَستاش
فةلسةفة و فكر بةطشتى دةبىَ بطةرِيَتةوة سةرضاوةكةى كة يؤنانة .
ناسينى شار و نهيَنييةكانى بؤ شارى ثؤست مؤديَرنى ئيَستاش دةطوجنيَت،
ضونكة هةر داتايةك لةبارةى هةر شاريَكةوة لةدوورةوة دةبيسرتيَت ،لةنزيكةوة
دةقاودةق وادةرناضيَت و ئةو ضيَذة خةيالَييةى نيية وةكو سةنتةريَك تةماشاى
بكةيت بؤ خؤشطوزرةانى تيَيدا ،تةنانةت بؤ ئةو كةسانةش كة طةرةكيانة
نيشتةجيَنب بةيةكجارى ،مةطةر بةناضار مبيَننةوة ،دةنا ئاسان نيية قبولَ كردنى
مانةوة لةو شارة طةورانةدا بةو شيَوةيةى كة ياسا و ريَساى بؤ دانراوة و
خةلَكةكةى خؤى هةم ئاشنايني و هةم راهاتوون لةسةر ئةو شيَوة ذيانة .
ثرسيارةكة ئةوةية ضؤن قسة لةسةر شاربوون و فراوانى ضةمكةكة دةكريَت،
لةكاتيَكدا ثيَوةرى ثيشةسازى و فرة كولتوورى و فرة زمانى و هؤكارة
جياوازةكانى طواستنةوةى مرؤظ و شتومةك بوو ،هةروةها طرينطرتين اليةنى
ثؤزةتيظيشى ئازادى تاك و تاكطةرايى بوو كة ثيَشرت شويَن جةهةمنيَك بوو بؤتاك
و دواتر لةشاردا بزربوو .
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لةسةدةكانى بةر لةزاييندا ،منوونةى شيَوازيَكى يةك ئاستى ض لةدونياى عةرةب
و ض لةدونياى رؤذئاوا هةبو وة ،بةو مانايةى كة شار بةثيَى تيَطةيشتنى كؤن
دياردةيةكى ميَذوويية و بةر لةفةلسةفة و بريكردنةوة لةترياز و ديزانى تةالرسازى
هةبووة" ،ميَذووى شار ،ميَذووى دةزطا شارستانييةكان و ميَذووى سةروةت و
كاريطةريية سياسييةكانى ئةو سةروةتةية ،لةضوارضيَوةى شيكارييةكى
ميَذووييدا تيَك دةئالَيَن ،ئةم ميَذووة ضينى سيًيةمى درووست كرد كة بةبةرهةمى
خؤى و وزةى خؤى و بازرطانى خؤى و ياساي شارستانى باشضنراوى خؤى بوو،
لةياساى رؤمانييةوة خواستبوويان" .)30(.واتة شار ئةوكاتةى كة بةو ماناية
وةرطرياوة زياتر لةكؤمةلَيَك و زياتر لةثيَكهاتةيةك تيَيدا ذياون و حوكميان
كردووة بةسةر بوونى بازارِ و شيَوةى ثيَكةوةذياندا ،لةاليةكى ترةوة شار
مانايةكى وةكو بابةتى ضينايةتى هةبووة لةرووى ميَذووييةوة ،بةآلم لةدواجاردا
بةناضارى دةرةجنامى جةنطى قؤناغةكانى سيستم و ذيان بووة ،ئيرت طةشةى
كردووة هةموو ئةو روخ سارو سيمايانةى طؤرِى كة ثيَشرت بينراون و ئيَستا ضوونة
مؤزةخانةى ميَذوويى ذيانةوة و بةناضار جياوازى دذةكانيشى لةهةناوى خؤيدا
كؤى كردوونةتةوة" ،بؤ منوونة جةنطى نيَوان سةرمايةدارى و سيستمى
دةرةبةطايةتى بووة كة بةتةواوةتى سةريهةلَدا و بوو بةدياردةيةكى جيهانى و
ضاوى ليَكرا ،ئيرت سيحرةكانى شار لةويَوة دةستثيَدةكةن كة طوندةكان
دةخزيَنيَتة نيَو يةك ثنتةوة و دةبيَتة ئةو سةنتةرةى كة كةنارةكان لةخزمةتيدا
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دةبن و هةر لةطوندةكانةوة خؤى بةرهةمديَنيَتةوة ،بةآلم ئةم دياردةية
جةنطيَكى تر بةرهةمديَنىَ ،ئةويش ثةيدابوونى ضينة جياوازةكان و جةنطى
جياوازى ضينةكانة ،جةنطيَك هةر لةجياوازى ذيانةوة بطرة تادةطاتة جياوازى
كولتوورى و فةرهةنطى و بةرِيَوةبردنى كؤمةلَطة و ستايلى ذيان و شيَوةى
جلوبةرط و تةنانةت قسةكردن بةموفردةى كةرستة نويَيةكانى شار وةكو
تةكنؤلؤذيا و كارةباى تايبةت و فةزاى كؤمةآليةتى جياواز و هتد")31(.
طةشةكردن لةشكلَة جؤراوجؤرةكاندا هةبووة ،ملمالنيَى هيَزةكان بةشيَكى
سرووشتيية نيسبةت بةدةسةآلتطرتن ،بةشةكةى ديكةى طرةوكردنة لةسةر
هيَزةكانى بةرهةمهيَنان ،ئةطةر ئةو هيَزة تةنها يةك مودةتيَك راوةستيَت،
باآلنسى سياسى و ئابوورى و كؤمةآليةتيش تيَكدةضيَت ،ضونكة مرؤظ ئةو
ماتريالَةية كة لةريَطةى كار و هؤشيارييةوة هةولَى طؤرِانكاريية ريشةييةكان
دةدات و دواتر دةسةآلت شانازى ثيَوة دةكات ،ميَذووى سةركةوتنى هةموو
ثالَةوانة ميَذووييةكان ،ميَذووى سةركةوتنى كؤيلةكان بووة بةسةر كؤيلةكانى
ترة وة ،هةروةكو ضؤن سوثاكان لةذيَر سايةى فةرماندة و سةرؤك كؤمار و
سةرؤكى دةولَةت سةركةوتن بةدةست دةهيَنن ،ئاوهاش كريَكار بةشيَكى
ستوونيية بؤ سةركةوتنى وةستاكار يان ئةندازيار يان خاوةن كؤمثانيا .
وةكو ثيَشرت بامسان كرد لةسةدةى نؤزدةدا شار لةئةجنامى خزانى طوندةكان بؤ
سةنتةريَك ،فراوانرت دةبيَت و كارى دةستى دةبيَتة مانيفاكتؤر و دواتر
66

ثيشةسازى طةشة دةكات و دةبيَتة فاكتؤر ،واتة ماشينى سةرةتايى و دواتر
دةبيَتة كارطة ،بةآلم ئةم خزانة سؤسيؤلؤذيية ئابوريية ،بةبارتةقاى شؤرِشى
ثيةسازى بةهاى نةبووة ،لةبةرئةوةى بةشيَكى زؤرى خةلَك نةكةوتنة ذيَر
كاريطةرى ئةو ستايلة ذيانةى كة نةجيبزادةكان و خانةدانة ئةريستؤكراتةكان
هةيانبوو  ،ئةم شؤرِشة وايكر دكة شار بةهؤى شؤرِشى كؤمةآليةتي و شؤرِشى
فةرهةنطى و ئةندازةيى بوو بةسةر ئةو ستايلة كؤن و كولتوورة كؤنةى كة ثيَشرت
خةلَك بةوة راهاتبوون ،بة آلم ئةم شؤرِشة بةهؤى ئةوةى بةسياسى كرا ،دواجار
ئايديؤلؤذية سياسيةكان كةلَكيان ليَوةرطرت.
وةختيَك سياسةت دةبيَتة ضةقى يةكالكردنةوةى ملمالنيَى نيَوان هيَزة سياسى و
مةزهةب و نةتةوةكان ،ضةمكى حيزب وةكو مامةلَةيةكى تر لةطةلَ كؤبوونةوةى
خةلَكيَك بؤ دياريكردنى ضارةنووسيان لةسياسةت و هتد ،لةويَشةوة جاريَكى تر
لةدواى ضةندين سةدة فكر طةشةدةكات و بريؤكةى نوىَ ديَتة ثيَشةوة ،ئيدى
فكرى ناسيوناليزم كة لةئةجنامى فراوانى عةشريةت و بنةمالَة و خيَلَةكان بووة
وةكو ثيَكهاتةى كؤمةآليةتى و ئاينى و هتد ،لةئةجناكى دةركةوتنى جياوازى و
ثيَكةوةبوونى دذةكان ،ستايلى ذيانيش طةشةى كردووة ،بؤية ناسيوناليزم وةكو
ضةمكيَكى مؤديَرن و ثراكتيكيست ،بوو بة دةركةوتةيةكى نوىَ بؤ دةمارطريى
نةتةوةيى و جةنطى نةتةوةكان سةريهةلَدا ،واتة خؤجياكردنةوةى طرووثيَك
لةوانى تر كة ئةمة بةرلةوةى مةسةلةى رةضةلَةك بيَت ،بابةتيَكة سةر بؤ
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ملمالنيَى ضينايةتى دةكيَشىَ ،هةر دوابةدواى ئةو ضةمكة سياسيةش ،رؤذئاوا
قؤناغيَكى ديكة بةخؤيةوة دةبينىَ و مؤديَرنيتة بةشيَكى زؤرى لةفةزاى شيَوة
ذيانى سياسى داطريكرد و جةنطى جيهانى بةخؤيةوة دةبينىَ ،ضونكة ئةو
دةمارطرذيية لةتيَطةيشنت بؤ شار بةماناى ملمالنيَى هةمة ضةشن لةطةلَ يةكرت،
ئةو دياردةيةى بةرهةمهيَنا ،ئيدى لةدذى يةكرت دةمارطريى نةتةوة و دةولَةت و
سنوور ثةيدابوو ،ئةمة جطةلةوةى كيَشةى ئاين طةورةتر لةقةوارةى خؤى
حالَةتى نيَطةتيظى بةخؤيةوة بينى كة شارى جووةكان و كريستيانى و ئيسالمى
بةرهةمهيَنا ،ئةمةش بةشيَك بوو لةو عةقآلنيةتةى كة ثيَشرِةوايةتى سيستمى
سياسى و دةولَةتى دةكرد لةاليةك ،هةروةها دةمارطريى فةرهةنطيش
ملمالنيَيةكى ديكة بوو لةاليةكى تر.
ئينب خةلدوون لةكتيَبى ثيَشةكيدا واتة (املقدمة) طوتوويةتى " مرؤظ بؤ خؤى
بةسرووشت شارنشني بوونة ،كؤبوونةوةى مرؤظةكان بةشيَوةى كؤمةلَ ،واتة
شويَنى كؤبوونةوةى نيشتةجيَبوون كة بةزاراوة شارى ثيَدةلَيَن ،جياوازة لةبادية
و حةزةر( ،بدو) واتة طوند بناغةى ئاوةدانى ية ،ثيَداويستييةك كة جيَطةى قايل
بوونى مرؤظة و ذيانى ثيَوةبةرِيَوةدةضيَت ،بونيادى ذيانيَكى نويَيية كة لةكةمةوة
بؤ زؤر دةرِوات و شيَوةيةكيشة لةخؤشطوزةرانى" .)32(.هةروةها قؤناغى
كؤضةرى كة لةاليةن هؤزةكان و طرووثةكانى بيابانةوة دةكرا ،يان بةهؤى
داطريكارى يةوة دةكرا كة منوونةيان مةغؤل بووة ،ئةويش بةهؤى ئةوةى كة
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ئةوان نةدةضوونة ذيَر ياساوة ،يان ئةو طرووثانةى كة لةذيَر ناونيشانى قةرةج
لةسةر تاسةرى دونيادا هةبوونة و ئيَستاش بةهةمان ستايلَ دةذين ،بةآلم
جياوازى ئةوان لةطةلَ كؤضةر و مةغؤل و هيَزةكانى تر ئةوةبووة كة ئةوان
بةويستى خؤيان بةبىَ بريؤكةى داطريكارى و بةبىَ هيَز كؤضيان كردووة ،تا
ئةوجيَطةيةى كة هةنديَكجار ئةوان ستايلَيَكيان داهيَناوة كة شارنشينةكان
كةلَكيان ليَوةرطرتووة ،وةكو مانةوةى كاتى لةناوضةيةك ،يان ثشتبةسنت
بةئريادةى خؤيان ،يان هةلَبذاردنى رةنطى جؤراوجؤر و ستايلَى جلوبةرطى
جؤراوجؤر ثؤشني و بةكارهيَنانى كة رةستةي ئاسان بؤ ذيان ،هةروةك زانراوة كة
قةرةج خاوةنى هيض بستة زةوييةك و مولَكيَكى دةولَةتى نيية ،خاوةنى هيض
كةرةستةيةكى هةميشةيي مالَ نيية ،خاوةنى هيض دةسةآلتيَكى دةولَةتى يان
قةوارةيةى يان ريَكخراوةيي سياسى و ئابوورى نيية ،جطة لةو ويستةى خؤيان
بؤ ذيان هةيانة ،سابا لةهةر شويَنيَك بن و لةطةلَ هةر زمان و كولتوور و
كةشوهةوايةك بن.
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ثيَكدادانى ئةخالقى

طوندييةكان كيَشةيةكى ديكةى ئابوريشيان بؤ ديَتة ثيَش وةختيَك دةخزيَنة نيَو
شارةوة ،ضونكة ئةوان دياردةى ثيَشكةوتنى تاك و كرانةوة لةشاردا ،بةكيَشةى
ئةخالقى دة زانن ،ئيَستا ئيرت دةبىَ بضينة سةر ئةوةى ئةم فةندة ثيَشرت
لةريَطةى رةجنى جوتيار و بةرووبومى بؤماوةى باب و باثريان بوو ،ئيَستا طؤرِا بؤ
ئةو ثالَثشتية مادديةكةى كة لةريَطةى دةسةآلتداران و سةرمايةدارانةوة زياتر
طةشة دةكات و دةولَةمةند دةبيَت" ،هةنديَكجاريش دةولَةت و لةويَشةوة بؤ
وةبةرهيَنان لةكؤمثانيا و سثيكردنةوةى ثارة لةدةرةوةى وآلت هاتووة،
هةروةها مامةلَةكردن بة طيانى هةزارةها خةلَكى دةربةدةر و بيَدةرةتان و بىَ
نةوا و بيَكار طةشةدةكات ،ئةم هاندانة ناشةرعيية نا مرؤظيية ئةجيَندايةكى
ثاشاكانى ئةوروثا و خاوةن كؤمثانياكانى رؤذئاوا بوون ،دواتر لة شيَخةكانى
كةنداوة وة هات و ثاشان لةكوردستانى باشوور لةنطةرى طرت ،ئةويش خيَلَةكان
و بنةمالَة دةولَةمةندةكان ثشتطرييان ليَكرد بؤ ئةوةى هةرضى زياتر لةريَطةى
ئةمانةوة كةلَك لةو بةروبوومة نةوتيية وةربطرن كة لةذيَر ضنطى
ئةوانداية" .)33(.دةستهةلَنةطرتن لةو خووةى كة خيَل و بنةمالَةكان و
شيَخةكان لةكولتوورى كؤن و طؤرِينى بؤ شار ،دةستهةلَطرتن لة كولتووريَك دذ
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بةو دياردة شازانةى ناو شار بوو ،بؤية شانازى ثيَوةدةكرا ،ئةولياى ضةلةبى كة
ميَذوونوسيَكى كوردة و لةهةوليَر بةضاوى خؤى دياردةكانى بينيووة و يةكيَكة
لةسةرضاوة طرينطةكانى ميَذووة لةسةر هةوليَر ،وةكو مةرجةعيَكى كؤمةآليةتيية
كة تائيَستاش ئةو مؤركةى هيَشتؤتةوة لةهةوليَر و رةنطة دوو قوناغي ديكةى
ذيانى شارستانيش هةر مؤركةكةى ثيَوة دياربيَت ،هةلَبةت ئةم حالَةتة
كؤمةآليةتيية لةدهؤك و هةندىَ ناوضةى ديكةى شارةزوور و بنةمالَةيةى لةثشدةر
و جافةكان بةتايبةتى هةية ،هةمان تةرزى ذيانة لةطةلَ سياسةت و شارستانيةت
خؤيان طوجناندووة .لةبةرامبةر ئةو هاوكاريية مادديةى دةولَةت و حيزب بؤ شيَخ
و ئاغاى كؤن و بنةمالَة و هتد ،ئةو شيَوة بةشداريية سياسييةية كةهةم لةرووى
ماترياىل مرؤييةوة و هةم لةرووى سةربازى و ميليشياو و هةم وةضةكانيان
ئينتيما بؤ حيزب زيندوو دةكةنةوة و دةولَةمةنديان دةكةن ،سةبارةت
بةشيَوةيةكى ترى بةشداريكردن لةخةباتى سياسى شار كة خةباتى ثارلةمانى
ية ،سيستمةكة ثشت بةدةنطدانى خةلَك دةبةستيَت بؤ شةرعييةتدان
بةدةستةآلتةكةى ،ئةم خيَآلنة بةهؤى ئةوةى خةلَكيَكى زؤر و موريد و ثياوى
خؤيان نزيك و خويان و هتد لةطةلَيان ئينتيما دةكةن بؤ حزبيَك وةكو
وةبةرهيَنان و كةلَك وةرطرتن لةذيانيَكى رةفا لةاليةن ئةو حيزبةى لةثارلةمان
دةردةضيَت ،بةطةرةنتى بةكؤ دةنط دةدةن بةحيزبيَك كة هاوكارييةكةيان
ليَنابرِىَ .هةلَبةت ئةم ئينتيمايةى شيَخةكان بؤ دةولَةت و سياسةت و حيزب و
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بةو شيَوةية ،لةويَوة سةرضاوةى طرتووة كة ئةوان دةيانهةوىَ وةكو سالَى
 1956تا  1958دوضارى سةرطةردانى نةبن وةختيَك شؤرِشى جوتياران
بةهاوكراى حزبى شيوعى كرا ،ئيدى ئاغاكان بةناضار روويان لةشار كرد و
جاريَكى تر بوونةوة بةثياوى دةولَةت و دةسةآلت و شيَوة ذيانيَكى شارستانييان
دةستةبةر كردو و جاريَكى تر خؤيان لةخةلَكى هةذار و تازة هاتوو بؤ شار جودا
دةكردةوة جا بةجلوبةرط بيَت يان تةالر يان شيَوةى كار و هتد.
هةتا ئةوكاتةى كة سيستمى قةشةسازى و كةنيسة و دةسةآلتى مةزهةبةكانى
كاسؤليك و ملمالنيَ لةطةلَ سةرهةلَدانى ثرِؤتستانت ،نةمةسةلةى فكر بةوشيَوةية
ئازادبوو ،نةسياسةت و نةذيانى كؤمةآليةتى و نةئازاديةكانى تاك ،هةروةك
ئةرستؤ لةكتيَبى ميتافيزيك ضيية دةلَىَ (مةبةست لةبونيادنانى شار ،ئةوةية كة
حورمةت ب ؤ تاك بطةرِيَتةوة و ذيانى خؤى هةلَبذيَرىَ بةئازادى ،جطةلةمةش
فرةيى لةجؤرى بريكردنةوة لةاليةن خةلَك و تاكةكانةوة كةكاريطةرى لةسةر
شيَوةى ذيان و ئةتةكيَتى رؤذانة دادةنىَ) ،هةروةها رةنطدانةوةى ستايلى
خواردن و سةرضاوةى خورادن كة بةفؤلكؤرى نةتةوة يان كؤمةلَطة بةطشتى
دادةنرىَ ،كاريَك دةدات كة ثيَكدادان لةنيَوان ئينتيك و تايةفةكان و مةزهةبةكان
رةنطبداتةوة ،بةآلم سةرةجنام ئةمة دةبيَتة كولتووريَك كة شارنشينيش ناضار
بيَت بؤ ثيَداويستيية غةريزية رؤذانةييةكانيان كشتوكالَى ثيشةسازى بكةن
بةمؤدى كار ،ئةمة لةئةوروثا مؤديَلى سياسةتى دةولَةتة لةسةدةى رابردووةوة،
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بةآلم ئةمة كاتيَك ثيَكدادانةكة زةقرتدةكاتةوة ،ئةوكاتةى كة دانيشتوانى
ناوضةكة بةر لةوةى بنب بةشار ،بةرلةوةى ضرِى دانيشتوان كاريطةرى خباتة سةر
مؤديَلى ذيانى هةريةك لةنةتةوة و تايةفة و مةزهةبى ئاينى ،ئةوة قبول نةكةن
كة ثيَكةوة بذين ،مةبةستم لةشيَوة قبول كردنى خواردن و خواردنةوة و شيَوةى
خوداثةرستى هةريةك لةو مةزهةبة ئاينيانةية كة كيَشةى بةردةوامييان هةية .
مةسةلةى زةمانةتى كؤمةآليةتى ،طرينطرتين باسيَكة بؤ طشت و بؤ تاكيش،
رةنطة بؤ تاك زياتربيَت ،لةبةرئةوةى هيض هيَزيَكى كؤمةآليةتى ديكة نيية
ثاريَزطارى لةئازادى و بةرذةوةندييةكانى بكات و بةتةنهاش ناتوانىَ ملمالنيَى
كؤمةلَ بكات و طرةو لةسةر بردنةوة دؤرِاندن بكات ،هةروةك ئةوةى بريمةند و
فةيلةسوفانى وةكو (ديكارت و ماركس و هؤسريَل) و دةيانى تر ،لةذيَر كاريطةرى
فشاريَكى زؤرى كؤمةلَطا و دةسةآلتة ديار ناديارةكان ،نةيانتوانيوة بذين
بةئازادى و ئةوةى كة ئارةزوويانة وةكو فكر بيلَيَن ،بؤية ناضاركراون شارو زيَدى
خؤيان بةجيَبهيَلَن و بةرةو ئاوارةى و دةربةدةرى سةرى خؤيان هةلَبطرن و
دةنطيان نةطات بةئةوانى تر و تاسةدةكانى  19و  20بريؤكة و فةلسةفةكانيان
نةطاتة كيشوةرةكانى تر و دةولَةت و نةتةوةى ذيَر دةستة و هتد.
قسةوباسيَكى تر كة بريمةندةكان زؤرى لةسةر دواون مةسةلةى كؤمؤنيكةيشنة
لةبوراى عةقلَ و جيَطةى بوون ،عةقلَ لةنيَو شار و هةروةها بزربوونيشى
لةاليةكى تر ،كيَشةى بةعةقآلنيكردنى هةموو شتيَكة بةسرووشتناسيشةوة،
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هابرماس يةكيَك لةو بريمةندانةية كة باس لةئةطةرة كراوةكان دةكات و
دةلَىَ"ماناى ئةطةرى كراوةيى هةية ،زياد لةوةى ماناى ديفاكتؤ بطةينيَت ،ئةو
طرميانةي بوونى دةكات ،بةآلم طرةنتى ئةوة نادات بةشيَوةيةكى بةردةوام
لةسةر زةمينى واقيع بةرجةستةبيَت ،هةرلةبةر ئةم هؤيةش هابرماس باس
لةيةدةكى عةقآلنيةت يان عةقالنيةتى شاراوة دةكات ،ئةمةش دوو دةرةجنامى
طرنطى ليَدةكةويَتةوة ،يةكةميان ئةوةية تيَرمى كردةى كؤمينيكايشن بةمانا
ئيجابيةكةى دةرفةتى ئةوةى بؤ دةرةخسيَنىَ تائةو عةقآلنيةتة شاراوةية قوتار
بكات ،ئةو عةقآل نيةتةى مؤديَرنيتى لةهةناوى خؤيدا هةلَيطرتووة ،دووةميشيان
ئةوةية كة ضةمكى عةقلَى كؤمؤنيكاشني بوارى تازةكردنةوةى تيؤرياى رةخنةيى
قوتاخبانةى فرانكفؤرتى دةداتىَ ،ئةو تيؤريايةى بةشيَوةيةكى تايبةت هةريةك
لةئادؤرنؤ و هؤركهاميةر هيَنايانة ئاراوة"( .)34رةخنةطرتن لةعةقلَطةرايى
ليَرةوة لةم تيَرِوانينة مرؤظيانةوة سةرضاوةى طرتووة كة كاريطةرى
نيَطةتيظةكةى لةثؤزةتيظةكةى زياترة ،ئةويش دواى ئةوة ديَت كة مارتن لؤسةر
بةهؤى دوورخستنةوةى دةسةآلتى كةنيسة لةحوكمرِانى و دةسةآلتى سياسى و
دةولَةت ،ئاين و كارى دةولَةتى جودا كردووة ،ئيدى روحيةتى مرؤظى و بةشيَك
لةئةخالقيات لةبةين ضوو ،ئةويش بةهؤى بةميكانيك كردنى ذيانةوة بوو .
كيَشةى بة طوندكردنى شارةكان لةاليةن الديَ نيشينةكانةوة ،لةويَوة
دةستيثيَدةكرد كة هةموو خيَلَيَك و عةشريةتيَك لةكةنار شاردا جيَنيشني دةبوون
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و خانوويان بةبىَ ديزاين و ئةندازيارى و بةبىَ هيض خزمةتطوزارييةكى شارى
درووست دةكرد ،هةروةها ئةو كةنار شارةيان دةكرد بةطوندةكانى خؤيان و
بةناوى الديَ و خيَلَ و طوندى بضووكةوة ناودةنا ،ئيدى ناوى هةر طةرِةكيَك
بةخةلَك و شويَنى ثيَشوويان دةناسرايةوة كة ئيَستا بةشيَكى زؤر لةشارى
كورد ستانى هةمان خةسلَةتيان هةية ،هةر كؤآلنيَكيش بةناوى طونديَكةوة ناو
دةنرا ،ئةم حالَةتة نيَ طةتيظة كاريطةرى نيطةتيظيشى درووست كرد ،ضونكة
دةولَةت يان حكومةت بةناضار دةكةوتة ذيَر ئةو بارةوة و ناوى طةرِةك و
كؤآلنةكانيش بةهةمان ناو لة شارةوانى تؤمار دةكرد ،لةوةش ناخؤشرت ئةوةبوو
كة دميوطرافيا و ئةندازةى طةرِةكةكان دةبوون بةطونديَك لةكةنار شاردا و
دوات ريش هيض ضارةسةريَكى ريشةيى ئةندازةيى و ياسايي بؤ نادؤزرايةوة،
لةوةش مةترسيدارتر ريَطةيان بة خةلَكى تر نةدةدا بضنة نيَو ئةو فةزايةوة خانوو
بكرِن و يان خانوو درووست بكةن ،ضونكة ئةوان وةكو طوندى تةماشاى قةوارةى
جوطرايف خؤيان دةكةن ،تةنانةت ئةو دياردة ناشريينة شيان لةطةلَ خؤيان كردة
باو كة حكومةت نةتوانىَ بةياسا ريَطة لة ناشريينيةكانيان بطريَت ،ئةوان
بةرثةرضى حكومةت و دةسةآلتى ياساييان دةدايةوة ،بؤ منوونة ئةو كةنارانة
مةرِوماآلت و ئاذةلَ و تةنانةت كشتوكالَيان دةكرد ،لةكاتيَكدا سيماى شار ئةمة
قبول ناكات ،بةآلم ئة وان لةدةرةوةى ياسا و سيماى شارستانى شةرععييةتيان
بةكارةكانى خؤيان دةدا.
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سةرةكيرتين كيَشةى الديَيةكان لةطةلَ شاردا ،دياردةى بةكارهيَنانى ياساية
لةاليةن دةسةآلتى حكومةتةوة ،ضونكة لةالديَكان لةبرى ياسا عورف و كولتوورى
ئاينى كارى ثيَدةكريَت ،بةوثيَيةى كة ماف بةخاوةن دةسةآلت و هيَزة
خيَلَةكييةكانة كة بةبيانووى ناموس ذن بكوذن و ثياو بكوذن لةسةر زةوى و
بةراوى كشتوكالَى و نةدانى باج بةدةسةآلتى طشتى و داطريكردنى زةوى ئةوانى
تر بةبيانووى مولَكى باب و باثريانيانةوة ،بةآلم لةشاردا بةثيَضةوانةوة بةثيَى
ياسا هةموو شتيَك بؤ طشت وةكو يةكة و دةسةآلتى بةناو ئاغا و شيَخ و
دةولَةمةندةكان سنووردار كراوة ،ئةمة بؤ طوندنيشينى كة لةنوىَ ديَتة نيَو شار،
يةكةمني شت لةطةلَ ئةم دياردةية تووشى بةريةك كةوتن دةبيَت و هةزمى
ناكات ،بؤية هةولَ دةدات سنوورةكان بشكيَنيَت و ديسثلينى شار قبولَ نةكات،
يان ئةو نيمضة ئازاديية قبولَ نةكات كة بؤ ذنان و منداآلن و ضون يةكى
مرؤظةكان لةسةر ريَطة و بان و سةرةطرتن لةدامودةزطاكانى حكومةت بؤ
راييكردنى مامةلَةى ياسايى و هتد.
كةوابوو كة ئةم ديسثلينة ياساييانة ،وةختيَك دةبنة لةمثةر لةبةردةم سةرةرِؤيى
ثامشاوةى طوندى لةشارةكان ،دةبيَتة هؤكاريَكى ديكة بؤ ثيَكدادانى ئةخالقى
لةطةلَ خةلَك و طشتى ،ثاشان ثيَكدادان لةطةلَ حكومةت ،ئةم دياردانةن كة
ريَطرى لةثيَشكةوتنى كؤمةآليةتي و فةرهةنطى و ياسايي شار و شارستانييةتى
هاوضةرخ دةكةن.
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ئةطةرضى سةرةتاى كؤمةلَطةى مرؤيى نةياندةزان ى ضؤن ميتالَ و كانزايى
دةربهيَنن و لةريَطةى بةردةوة كارةكانيان مةيسةر دةكرد ،بةآلم دواتر بة
ئةزموون بؤيان دةركةوت ،بةردةواميدان بةم دؤخة تاقةت ثرِوكيَنة و زةمحةتى
دةوىَ ،ئةمةش بةبريؤكةى ثيشةيى دةكريَت نةك كشتوكالَى ،ضونكة
ثيشةطةريَتى بةهةمان عةقليةت نةدةكرا كة وةرزيَريَك بؤ بةرهةمهيَنانى خؤراك
بةكارى دةهيَنيَت ،ضونكة وةرزيَر ئةطةر بري لةبةكارهيَنانى كةرةستةيةكى
ثيشةساز ى بكردابايةوة ،تةنها يةك دانةى بةرهةمدةهيَنا ،يان بةبريؤكةى الواز
كارةكةى خؤيان مةيسةر دةكرد ،بةآلم ئةوانةى بريؤكةكةيان وةكو ثيشةسازيَكى
بةرد ةوام تةماشاكردو و كةرةستةي زياتريان بةرهةمهيَنا ،ئيدى ئةمة واى كرد
لةكارى تاكةوة ،بطؤرِيَت بؤ كارى دةستةجةمى و طرووث بةندى ،هةروةها بة
طرووث مامةلَة لةطةلَ دابةشكردنى كار بكةن ،ئةوةش ديسان تةواو ذيانى
ريَكدةخست ،ضونكة ثيَويستى بة ئالَوطؤرِ هةبوو لةنيَوان كةرةستةى زؤر
ثيَويست و كةرةستةى الوةكى كة منوونةكةى ئةو ميتاآلنة بوون ،سةرةتا تةنها
بؤ جوانكارى ذنان بةكار دةهات ،ئةم هةولَة سةرةتاكةى لةملمالنيَى نيَوان
هؤزةكانةوة داهيَنانى تيَكةوت ،ئةويش ملمالنيَى نيَوان خيَلَ و هؤزةكانى
هيندستان بوو ،بةشيَكى لةسةر ضينايةتى بوو ،بةشةكةى ترى لةسةر جياوازى
ئاينى و كولتوورى بوو تةنانةت جوطرافيش بوو ،دواتر طةيشتة دانيشتوانى كةنار
دةرياى رةش لة رؤذئاوا ،ضونكة سنووريان بؤ يةكرت كيَشا و خؤيان لةيةكرت
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جودا كردووة ،بةوثيَيةى كة ثيَشكةوتن لةبوارى ثيشةسازى سةرةتايى مةرج بوو
بؤ دةولَ ةمةند بوونى كؤمةلَطة و دةولَةتةكان ،ئةمة واى كرد طةشةسةندن
لةئاستى بةرهةمهيَناندا بيَتة كايةوة ،ئيدى مرؤظ سةرقالَى كاريَكى جياواز بوو
لةوةى ثيَشوو ،ضونكة ضرِى دانيشتوان بةو ضةندايةتيية بةرهةمة رازى نةدةبوو
كة ثيَداويستى هةموو خةلَك دابني بكات ،ليَرةوة بةرةبةرة جياوازييةكة لةنيَوان
طوند و شار لةستايلى ذياندا كؤكرايةوة كة ثيَويستى بةريَكخسنت هةبوو ،ئةويش
دةسةآلتى دةولَةتى بوو ،واتة دةسةآلتيَك لةدةرةوةى ريَساى طروثيَكى تايبةت،
ئةمةش نةزانراوة سةرةتاكةى لةكويَوة دةست ثيَدةكات ،هةروةك ضؤن وةكو
فريدريك ئةنطلَس لة كتيَبى بنةضةى خيَزان و مولَكداريَتى تايبةت و دةولَةتدا
شيدةكاتةوة و دةلَىَ (ناتوانني مةزندةى تةواو بكةين بة ذمارةى سالَ كة لةض
وةختيَكةوة مةرِوماآلت لة مولَكى هؤزةوة بوو بة مولَكى سةرؤك خيَزانةكان ،كة
ئةمة طواستنةوةى ريَسا بوو) دواتر بةخيَوكردنى مةرِوماآلت بوو بةدةزطاى
ثيشةسازى كشتوكالَى و ئةوةش كةمايةوة ،بوو بة ئارةزووى كاركردنى
كشتوكالَى .
ليَرةوة شار سيستمى كؤمةآليةتى و بةهاى كارى بةرهةمهيَنا كة ثيَشرت لة
طوندنشينيدا ناوى نةبوو ،ئيدى سامان جيَطةى بةسيستمى سؤسياليزمى ئةوكات
لةق كرد ،ضونكة تايبةمتةندى مولَ كيةتى وةرطرت ،ئةويش بةدةستهيَنانى
دةسةآلتى فراوانرت و ياسادانان بوو .
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ئةخالقى شار بةشيَكة لةو شيَوازةى كة دةبيَت لة نووسينةوةى هةر بابةتيَكى
ئةدةبيدا رةنطبداتةوة كة تؤماركردنى يادةوةرى ،كانت فةيلةسوفى ئالَمانى كة
فةلسةفةكةى لةسةر رةخنة بووة و بةرلةوةى ثرسيار ئاراستةى خةلَك و خويَنةر
بكات ،ثرسيارى لةخودى خؤى كردووة و طوتوويةتى بؤم هةية هيوام بةضى
هةبيَت ،ئةمة لةكتيَبى رةخنة لةعةقلَى ثةتى (ئةمانوئيَل كانت) هةية.
طاستؤن باشالر لة كتيَبى (جدلية الزمن) باسى ئةوةدةكات كة لةريَطةى ئيَستاوة
دةتوانني لةكارةساتةكانى رابردوو بطةين ،ضونكة ذيان بةردةوامة و
بةردةواميةكةشى لةهةر ويَستطةيةكدا شاهيدى ئةو خالَة شاراوة و ثشتطوىَ
خراوانةية كة مرؤظ بةبيانووى ليَدان لةئايديؤلؤذياوة ،ئةدةب و هونةرى دوور
خستؤتةوة لةو ويَستطةية" ،بؤية لة ئاستى زةمةنيشدا بةهةمان هةستةوة
مامةلَة دةكات و سلَ لةرةخنة دةكاتةوة كة كوديَتايةكة بةسةر فةرهةنطى
جيَكةوتةى سيستمى بةريَوةبردنى شار و شارنيشينيشة ،هةروةها ئةو يؤتؤثياية
لةميَشكدا دةخولَقيَنىَ كة هةميشة ئةديب و هونةرمةند و سياسييةكان خةونى
ثيَوة دةبينن".)35( .
سةربارى ئةوةى كة ئةديب خةيالَى خؤى بةسةر خويَنةردا دةسةثيَنىَ و
بةشيَوةيةك لة شيَوةكان ديكتاتؤريَكى جوانيشة ،بةآلم ئةدةب و هونةر زادةى
ئةو خةيالَةية كة واقيع لةهؤشيارى مرؤظدا جيَطريدةكات ،لةراستيدا ئةمة
تاكرِةهةندى بريكردنةوةية لةمةوداكانى ذيان كة ئةدةب وةك بةشيَك لةفةزايةى
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بريكردنةوة دوور خبةينةوة لةرةخنة ،رةخنةيةك كة هيَندةى دةستوور بؤ شار و
ياساكانى شارةوانى دةبيَتة سةرضاوة ،ئةلبيَر كامؤ يةكيَك لةو ئةديبانة بوو كة
لةريَطةى تيَكستى مرؤظى ياخيةوة ستايليَكى نوىَ و جياوازى بةخشى
بةخويَنةرةكانى كة رةخنةبوو لة ضةث و كؤمؤنيستةكان ،هةلَبةت ئةو كاتة
سيستم ئايديؤلؤذى بوو ،بةآلم خولَقاندنى جؤرة ئاذاوةيةك بوو كة ئةومانايةى
نةبوو بؤيان داتاشي بوو ،بةلَكو كامؤ دةيويست ئةو واقيعة سةثاوة لةريَطةى
نووسينى رؤمان و بريكردنةوةوة رةتبكاتةوة و خويَنةر دركى ثيَبكةن ،ئةم
تيَطةيشت نة ثيَشرتيش لةزةمةنى زالَبوونى طوتارى ئاينى هةبووة ،بؤ منوونة
(عةىل ئةلوةردى) لةكتيَبى واعيزةكانى سولَتان ،باسى دةكات كة ضؤن
واعيزةكان كردارى ضاك بةخراث لةقةلَةمدةدةن و خراثيش بةضاك ،ئةم
تيَطةيشتنة تائيَستاش كاريطةرى نيطةتيظى لةسةر تاكى كورد هةية كة رةخنة
ضةكيَكى مةترسيدارة ،لةكاتيَكدا رةخنة ئةو كوديَتا سثييةية كة مةعريفة
بةرهةمدةهيَنىَ بؤ شار و شارنيشينى ،بةبىَ ئةم كةليَنة فةرهةنطيية ،شار ماناى
مؤديَرنى خؤى لةدةستدةدات .
خةسلَةتيَكى ديكةى شارى مؤديَرن و ثاش مؤديَرن كة جياوازى لةطةلَ طوند و
شارى كؤن هةية ،ئ ةويش درووستبوونى ئاكتى منة بؤ تاك و ويست و حةزو
خؤثةرستييةكانى ،لةجياتى ئيَمة كة بؤ كؤ بةكارديَت و كؤش بؤ كارى
دةستةجةمى و خةباتى سؤسيؤلؤذى بوو لةرابردوودا ،واتة دابينكردنى ذيان بؤ
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تاك ،مارشالَ ماكلؤهان دةلَىَ" شارستانييةت لةجياتى طوىَ ،ضاوى بةخشى
بةهةمةجي يةكان ،ئيَمةش دةتوانني بؤ شارستانيةتى نوىَ ،من لةجياتى ئيَمة
وةكو ئةلتةرناتيف وةربطرين ،ضونكة ذيان لةنيَو شاردا وايكرد كة ضاو كاريطةرى
هةبىَ لةجياتى منيَك كة لةطوندةكاندا طرينطى هةبوو ،ئةو دؤزينةوةية
مةعريفةيةكى بةرهةمهيَنا كة ضاو ئاكتيظرتة لة طوىَ كة هؤكارى بيستنة ،بؤية
راهيَنانى ضاو بؤ جياكردنةوةى جياوازيةكان بةوشة و ثيت ،وردترة ،ضاو ذمارةى
زياتر و وردةكارى زياتر قبولَ دةكات ،بؤ منوونة ئةوةى لةشار هةية
درووستكردنة لةريَطةى ثيشةوة كة نازانرىَ لةكويَوة ديَت و بؤ كوىَ دةرِوات،
لةوانةش بةكارهيَنانى رةنط بؤ خانوو و ئؤتؤمبيَل و ثةرستطاكان بة هةموو
شيَوةكانييةوة بةبىَ ئةوةى ضيَذى ليَ ببينريَت ،ضونكة كةس برِواى بةهيض
ناميَنىَ هةتا شتيَك بةضاوى خؤى نةبيينَ ،كةضى لة طوند هةموو ئةوانة ضونكة
دةطمةنن ،ضيَذى خؤيان هةية" .)36(.طواستنةوةى ئةو سوبيَكتةى كة نازناوى
من بوو بؤ ئيَمة ،تةنها حالَةتيَكى ثؤثؤليستى ثيشةسازى نةبوو ،بةلَكو لةم
دوايية دةركةوت وةكو ئاالن باديؤ دةلَيَت ،بوو بةئايديؤلؤذيا و طوتارى سياسيش
خؤى لةوشةي ئيَمةدا بةرهةمهيَنايةوة و خؤى دةولَةمةند كرد ،ئةو طةمة
بازارِييةى لةدواى هاتنى دجييتالَةوة طةشةى كردوو و خةلَك بوون بة بةشيَك لة
طةرمكردنى ئةو بازارِة ،هةروةها بون بة كاآلى بازارِةكةش كة لةوةهمى
بةشداريكردنى سياسةت و وةرزش و جةنطى ئايديؤلؤذياى سؤسيؤلؤذى و
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سةربازيدا دةردةكةون ،سةمليَنةرى ئةوةن كة ئيليميَنت لةبرى يةكسان بوونى
مرؤظ لةشتة مؤرِالَييةكانةوة ،طؤرِا بؤ ئيليميَنتى بىَ بةها و طالَتةجار ،ئةمة
دةرةجنامى ئةو جةنطة وةهميية بوو كة لة منةوة طوازرايةوة بؤ ئيَمة ،واتة لة
ويستى تاكو بؤ هةموو كؤمةلَطة ،طواية وشةكة دميوكراسى تر و سؤسياليستى
ترة ،ئةمةش ئايديؤلؤذياى سةردةمى دواى دجييتالَة كة ماناى شاريشى طؤرِى بؤ
طوندى بضووك ،يان طوندى سةربةخؤى ثيشةسازى و شارستانى و سيحراوى،
ئةم حالَةتة نةك هةر لة وآلتانى رؤذئاوا ،بةلَكو لة خؤرِهةآلتيش بةدى دةكريَت كة
رؤذهةآلت هةميشة لةو وةهمةدا دةذى كة هيَشتان ئةوان لةضاو رؤذئاوا خاوةنى
شار نني.
هةموو طوندةكانى دونيا بةثيَى طةشةى شار بضوك دةبنةوة" ،لةوآلتانى عةرةبى
بةثيَضةوانةوةية طوندةكان لةثةراويَزى شارةكان طةشة دةكةن و سرووشت و
بيضمة طونديةكةى دةثاريَزىَ كة بةثيَضةوانةى هؤكارةكانى بةرهةمهيَنانى
شارةوةية ،بؤية قورسة جياوازى لةنيَوان ذينطةى طوندةكان و شارة ميللييةكانى
بكةين ،يان لةو شويَنانةى كة ثةيوةندىخةلَك لةطوندة دوورةدةستةكان و
بكريَن ،بةلَكو زؤربةى شارة عةرةبييةكان ناطةرِيَنةوة بؤ كؤمةلَطة طوندييةكان،
ضونكة هةذارى ئةتةكيَتيان كاريَكى كردووة ،ضةمكى شاريان بةسةردا
ناسةثيَنريَت ،بؤية تويَذةرةكانيش تياماون كة ضؤن ئةو جياوازيية لةنيَوان
طوندةكان و شارة نويَيةكان بكةن".)37( .
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هةتا ئةوكاتةى كة سيستمى قةشةسازى و كةنيسة و دةسةآلتى مةزهةبةكانى
كاسؤليك و ملمالنيَ لةطةلَ سةرهةلَدانى ثرؤتستانت ،نةمةسةلةى فكر بةوشيَوةية
ئازادبوو ،نةسياسةت و نةذيانى كؤمةآليةتى و نةئازاديةكانى تاك ،هةروةك
ئةرست ؤ دةلَىَ (مةبةست لةبونيادنانى شار ،ئةوةية كة حورمةت بؤ تاك
بطةرِيَتةوة و ذيانى خؤى هةلَبذيَرىَ بةئازادى ،جطةلةمةش فرةيى لةجؤرى
بريكردنةوة لةاليةن خةلَك و تاكةكانةوة كة كاريطةرى لةسةر شيَوةى ذيان و
ئةتةكيَتى رؤذانة دادةنىَ) ،هةروةها رةنطدانةوةى ستايلى خواردن و سةرضاوةى
خورادن كة بةفؤلكلؤرى نةتةوة يان كؤمةلَطة بةطشتى دادةنرىَ ،كاريَك دةدات
كة ثيَكدادان لةنيَوان ئيتنيك و تايةفةكان و مةزهةبةكان و زمان و فةرهةنطةكان
رةنطبداتةوة ،بةآلم سةرةجنام ئةمة دةبيَتة كولتووريَك كة شارنشينيش ناضار
بيَت بؤ ثيَداويستية غةريزى ية رؤذانةييةكانيان كشتوكالَى ثيشةسازى بكةن
بةمؤدى كار ،ئةمة لةئةوروثا مؤديَلى سياسةتى دةولَةتة لةسةدةى رابردووةوة،
بةآلم ئةمة كاتيَك ثيَكدادانةكة زةقرتدةكاتةوة ،ئةوكاتةى كة دانيشتوانى
ناوضةكة بةر لةوةى بنب بةشار ،بةرلةوةى ضرِى دانيشتوان كاريطةرى خباتة سةر
مؤديَلى ذيانى هةريةك لةنةتةوة و تايةفة و مةزهةبى ئاينى ،ئةوة قبولَ نةكةن
كة ثيَكةوة بذين ،مةبةستم لةشيَوة قبولَكردنى خواردن و خواردنةوة و شيَوةى
كولتوور و خوداثةرستى هةريةك لةو مةزهةبة ئاينيانةية .
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خةلَكى الدىَ كة بةهؤكارى فرؤشتنى بةرووبوومى خؤمالَى دةهاتنة شار ،تووشى
بةريةك كةوتنى ذيانيَكى ديكةى نيمضة مؤديَرن دةبوون كة بريتيى بوو
لةموفردةي ثيَويستيةكانى ذيان ،بةتايبةتى ئةوكاتةى كة بةرووبووميان
دةفرؤشت و دةرِؤيشتنةوة بؤ الدى ،ئيدى ئةو ويَنانةيان لةال دةبوون بةخةيالَ و
هةميشة ئةم خةيالَة لةالى كارةكتةرى ال ديَيى دةمايةوة و بةوهيَوايةى رؤذانيَك
ببيَتة كارةكتةرى ضاالكى شارى ،ضونكة شارى سيحريَكى هةبوو بؤ ذيانيَكى
نويَى دةرةوةى الدىَ ،بةآلم نةياندةزانىَ ئةم بةريةككةوتنةى هةردوو دةبيَتة
هؤى لةدةستدانى كولتوور و ئةخالقى رةسةن ،بؤية وةختيَك كة ثيَكةوة لةيةك
شار و لةيةك طةرِةك و يةك كؤآلن و يةك خانوودا ذياون ،ئةوكات تيَطةيشتوون كة
كيَشة لة ستايلَى ذيانة ،نةك ثيَشكةوتنى طوند بؤ شار .هةر ئةم ثةيوةندييةش
بوو كة لةئاستى بازارِةوة طواسرتايةوة بؤ ئاستى زمان ،بؤ منوونة طوندييةكان
كة دةهاتنة شارةوة خاوةن ثيشةسازةكانيان فيَرى زمانى خؤيان دةكرد،
ضونكة دةستى كارى هةرزان بوون ،ئيدى ئةوان ناضار بوون فيَرى زمانى كوردى
يان زمانة لؤكالَييةكان بن ،بةآلم ثةرضةكردارةكة ئةوةية كة دواجار هةر
طوندييةكان فيَرى ئةو شيَوة قسةكردنة دةبوون كة ئةوانى ترى عةرةب و
توركمان و فارس فيَرى ببون ،واتة زمانيَكى رةنطيدةدايةوة لةشيَوةى
قسةكردنى طوندييةكان كة زمانيَكى نيوة بوو ،واتة زمانةكة تيَكدةضوو ئيديؤمى
بؤ درووست دةكرا و كارى ثيَدةكرا .
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خةلَكى الديَكان بؤية نةيانتوانى لةطةلَ فةزاى شارى نوىَ تةماهى بكةن ،ضونكة
وةكو فارابى دةلَىَ" ئةوان نةزان بوون ،شارى نةزانينيش ئةو خةلَكةية كة
بةختةوةريان نةناسيوة و بة خةيالَيشياندا نةهاتووة ،ئةطةر ريَنماييش بكريَن
بؤالدىَ نة تيَيدةطةن و نة باوةرِى ثيَدةكةن ،بةلَكو هةندىَ ضاكةيان ناسيوة كة
لةروالَةتدا ضاكةية ،ئةوان طومان دةكةن كة ئاماجنيان بريتيية لة لةش ساغى و
مالَ و سامان و سوود و خؤشى و هتد ،وايان دةوىَ ئارةزووةكانيان
بةربةرِةآلبىَ" .)38(.بابةتيَكى ديكة ثيَكدادانى الديَى و شارى ،لةدةستدانى ئةو
كولتوورة بوو كة لةنيَو خانةوادةكانى خؤيان هةيانبوو ،ئةويش بةكارنةهيَنانى
كةرةستةى ميواندارى بوو كة برييت بوو لةدةستشؤر و سينى نان خواردن و
سينى و سةماوةرى ضاى بةردةوام و رايةخى سرووشتى و ئيَوارانى سةر سةكؤى
مالَ لةدواى هاتنةوةى مةرِو ماآلت و شوان و شريدؤشني و هتد ،ئةم حالَةتة لة
ئيَران تاكو ئةمدواييةش بةردةوام بوو ،بةتايبةتى لة طوند و شارة بضوكة دوورة
دةستةكان " ،ضيَذوةرطرتن لةو كةرةستانة تةنها بريتى نةبوو لة بةكارهيَنانى،
بةلَكو بريتى بوون لةكواليَتى ئةو كةرةستانةى وةكو سينى ضاى كة بةزيو يان
زةردةيةكى رةسةن درووسكرابوو ،هةروةها ويَنة و نةخشى جوانى تيَدابوو كة
ذنان ضيَذيان ليَدةبينى كاتيَك نان يان ضايان تيَدا ثيَشكةش دةكرد بةميوان ،خؤ
ئةطةر بطةرِيَينةوة بؤ ميَذوو دةبينني لةمالَى فريعةون هةمان ستايل و
كةرةستةى زيوين هةبوو ،بةتايبةتى لةو بادانةى كة شةرابى تيَدا دةخورايةوة،
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هةلَبةت ئةم كةرةستانةى مالَ كة نةمان و لةبرى ئةوانة كةرةستةى بىَ روح و
بةرهةمى كؤمثانيا هاتن ،بةشيَك بوون لة هؤكارى ملنةدانى الديَييةكان بؤ
شارستانى كة ئةو فةزايةيان لةدةستدا ،لةبةرامبةردا تةنها ذيانى تيَكةلَيان
وةرطرت يان فةزايةكى فراوانرتيان دةستكةوت كة ئةمانة بؤ ئةوان يةكسان
نةبوو".)39( .
مةسةلةى زةمانةتى كؤمةآليةتى ،طرينطرتين باسيَكة كة بؤ طشت و بؤ تاكيش،
رةنطة بؤ تاك زياتربيَت ،لةبةرئةوةى هيض هيَزيَكى كؤمةآليةتى ديكة نيية
ثاريَزطارى لةئازادى و بةرذةوةندييةكانى بكات و بةتةنهاش ناتوانىَ ملمالنيَى
كؤمةلَ بكات و طرةو لةسةر بردنةوة دؤرِاندن بكات ،هةروةك ئةوةى بريمةند و
فةيلةسوفانى وةكو ديكارت و ماركس و هؤسريَل و دةيانى تر ،لةذيَر كاريطةرى
فشاريَكى زؤرى كؤمةلَطا و دةسةآلتة ديار و ناديارةكان ،نةيانتوانيوة بذين
بةئازادى و ئةوةى كة ئارةزوويانة وةكو فكر بيلَيَن ،بؤية ناضار كراون شارو زيَدى
خؤيان بةجيَبهيَلَن و بةرةو ئاوارةى و دةربةدةرى سةرى خؤيان هةلَبطرن و
دةنطيان نةطات بةئةوانى تر و تاسةدةكانى  19و  20بريؤكة و فةلسةفةكانيان
نةطاتة كيشوةرةكانى تر و دةولَةت و نةتةوةى ذيَر دةستة و هتد .ضونكة طةراى
كؤنى داناوة و ئةمة لةسةرتاسةرى دونيا هةبووة" ،رق و كينة لة نيؤيؤركي
ئامريكا بةرامبةر بةوانةى كة لةريَطةى دةرياوة لة ئالَمان ئيَرالندا و ئيتالَيا و
جووةكان ،نيَردرابوون ،ناوو و ناتؤرة و شوهرةتيان ليَدةنرا ،ثيَيان دةطوتن
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(كروت و ميك و شينى و ووث) هةموو ئةمانة لة سالَى  1930وة دةستيثيَكرد".
(.)40

ئةم حالَةتة واتة ناردنى خةلَك بؤ دةرةوةي خؤيان ،لةوآلتاني

رؤذهةآلتيش هةبوو ،بؤ منوونة كاتيَك كؤلَؤنياليزمى فةرانسى و بةريتانى و ئيتالَى
طةيشتنة رؤذهةآلت و بةشيَكى زؤرى وآلتانى ئاسياو ئافريقايان داطري كرد .بؤ
بةرثةرضدانةوةى ئةو داطريكاريية و دةربرِيين رق و كينةى نيشتيمانى ،هةمان
دياردة سةريهةلَدايةوة و ئةوروثا ثرِ بوو لةرؤذهةآلتى ،لةبةرامبةريشدا
ئةوروثييةكان كة ثيَي دةطوترا كؤضى بةكؤمةلَ بةرةو ئةوروثاى خاوةن سيحر و
بةهةشت ،ئةمة لةدواي هاتنى هةزارةى سيًيةمةوة بوو ،واتة لةدواى سالَى
 2000وة زياتر طةشةي كرد ،لةئاستى لؤكالَيشدا لة رؤذهةآلت ديسان دووبارة
بووةوة .بؤية هةموو ئةو نيَردراوانة ناوو ناتؤرةيان ليَدةنرا و سوكايةتييان
ثيَدةكرا .
من وةكو طةشتياريَ ك ئةو دؤخة نا ئاساييةي نيَوان دانيمارك و هؤلَةندام
بةرضاوكةوت كة هؤلَةندييةكان بةطالَتةجارِييةوة بةدانيماركييةكانيان دةطوت
هاووآلتى نووستوو و خاوو و خليضك ،ضونكة هؤلَةندييةكان زؤر لةبزاوتدا بوون بؤ
سةر كار و بؤ نيَو فاكتؤر و سينرتالَةكان و هتد .
ئينب خةلدوون لةكتيَبى (ثيَشةكي) دا نووسيويةتى "مرؤظ بؤخوى بةسرووشت
شارنشني بووة كؤبوونةوةى مرؤظةكان بةشيَوةى كؤمةلَ ،واتة شويَنى
كؤبوونةوةى نيشتةجيَبوون كة بةزاراوة شارى ثيَدةلَيَن ،كة جياوازة لة (بادية و
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احلظر) ،بدو بناغةى ئاوةدانيية ،ثيَداويستيةك طةجنييةكةى قايل بوونى مرؤظة و
ذيانى ثيَوة بةرِيَوةدةضيَت ،ئةمةش بونيادى ذيانيَكى نويَيية كة لةكةمةوة بؤ
زؤر دةرِوات و شيَوةيةكيشة لةخؤزطوزةرانى بؤ طشت" .)41( .باسيَكى تر هةية
كة هةر ثةيوةندىبةئاكارةوة هةية و ئةو ئاكارةى كة بةرهةمهاتووى
سةرهةلَدانى شار و شارنشينى ية ،ئةويش مةسةلةى كرِين و فرؤشنت و كاآل
كرِينة لةاليةن كرِيارةوة و فرؤشتنى لةاليةن فرؤشيارةوة كة هيض ئةخالقيَكى
تيانيية ،جطة لةبةرذةوةندى و قازانج نةبىَ ،ئةمة لةسيستمى الديَ نيية و
ئةوكات ثيَش هاتنى ئةو سي ستمة تةنها ئالَويوَر هةبووة ،ئيدى طةمن يان ساوةر و
طةمنةكوتراو و بةروومى زستان بؤ هاوين و بةثيَضةوانةوة ،يان هةر جؤرة
بةروبووميَكى تر بةو ثيَداويستانةى كة لةالدىَ نيية ،وةكو ضا و شةكر و سابون و
بابةتى جوانكارى ذنان و ثيَداويستى ذيان دةطؤرِايةوة ،بةهاتنى ئةو دياردةيةش
ئيدى دياردةى سوالَكردن كة هةم رةهةنديَكى ضينايةتى هةبووة و هةم
رةهةنةديَكى ئةخالقى كة بؤ كةسيَكى نةناس واتة خةلَكى شارةكة نةبووبيَت،
تادةهات ئاسايى دةبوو ،تاكو كةسةكة سوالَ بكات و خةلَكيش هاوكارى بكةن،
ئةمة دواتر بووة بةخةسلَةتيَكى كؤمةآليةتى و بوون بةطروثيَك كة ثيَيان
دةطوتريَت سوالَكةر و دؤم و قةرةج و هتد ،بةآلم شار لةهةموو حالَةتةكاندا
جوطرافيا درووستكراوةكةى خوى و كةشوهةوا و ميَذووةكةى رةتدةكاتةوة،
ئةمة حالَةتة ئةطةرضى شازة و جةنطى ضينايةتييةكة تةنها لة شار هةية ،بةآلم
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جةنطةكةى تر دةروونيية كة رؤماننوسانى ميسر زياتر تةوزيفيان كردوة و
طفتوطؤيان كردووة ،ضونكة كيَشةى نيَوان ثؤر صعيد و قاهريةى ثايتةخت
طةورةتر بوو لةو دياردانة" ،رؤماننوسيَكى ميسرى هةية بةناوى (فكرى اخلوىل)
لة رؤمانى (كؤض) دا باس لةكؤضكردنى خةلَك دةكات بة وآلخ و دواتر دةطةنة
ويَستط ةى شةمةندةفةر ،ئيدى ذيان دةطؤرِيَت ،لةبرى هاتن بؤ ويَستطةكانى
الدىَ ،ئيَستا كارطة و كؤمثانياية ،هةروةها مامةلَةى خةلَك جياوازتر دةبىَ،
هةروةها لةبرى نامة ناردن بةدةست ،بةرِيَوةبةرايةتى ثؤست هةية كارةكة
دةكات ،لةبرى كارى دةستى بةرِة درووستكردن ،كارطةى رسنت و ضنني هةية،
هةروةها هةموو شتيَك لة هاوكارى مرؤظ يةوة دةطؤرِيَت بؤ ثارة ،ضونكة هةموو
شتيَك لةبةرامبةر ثارةية ،ئةم حالَةتة ستايليَكة لةجةنطى دةرونى كة خةلَكانى
نةشارةزا دووضارى جةنطيَكى دةروونى دةبن".)42(.
ئينب خةلد ون لةبارةى مةسةلةى لةشفرؤشى يةوة بةدياردةيةكى شاز تةماشاى
ناكات ،ضونكة ئةو وةكو جؤريَك لةكاسبى و بازارِ و جؤريَك لةطروثى كؤمةآليةتى
ناساندووة و بةجؤريَك لةكاولكارى ذيانى ثيَناسةكردووة ،ئةويش نةمانى مؤرِالَة
كة سةردةمانيَك ثيَوةر بووة لةنيَو خةلَكدا ،بؤية لةشفرؤشى دةبيَتة هؤكاريَك بؤ
نةهيَشتنى ثةيوةندى كؤمةآليةتى كة ئاين زةمينةى بؤ خؤشكردووة ،تائةو
جيَطةيةى كة باس لةو تيَكدانة دةكات كة هةم شار ،الديَى تيَكدا و هةميش شار
خؤى تيَكداوة ،يةعنى مرؤظ لةهةردوو بوارةكةدا كة دابرِانيَكى ذيانى كؤمةآليةتى
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لةريَطةى جوطرافى و ثةيوةنديية هةمة ضةشنةكانةوة درووستكردووة ،بةخةيالَى
خؤى خؤشبةختى هيَناوة بؤ خؤى كة ثارة يةكيَك لةهؤكارةكانة ،كةضى بةزيانى
خؤى طةرِاوةتةوة و دةلَىَ " ريَرِةو و شيَوازى ذيانى شارستانى لةئةجنامى ثارة و
ئاسودةيي ،ئةم دووةش خؤيان دةرةجنامى شيَوازى ذيانى شارستانني،
هةريةكةيان ريَطة بؤ ئةوةى تريان خؤشدةكات ،وةىلَ نائاسايشى لةبارودؤخى
ذيانى مةدةنى ،ئافرةتان ،خؤشطوزةرانى تةرةفى لةرِادةبةدةر ،الوازى
كاريطةرى ئاين ،نةبوون يان الوازبوونى دةمارطريى ،ثشتبةسنت بةخةلَكانيَكى
نامؤ بؤ خؤثاراسنت ،ئةمانة فاك تةرطةليَكن لةطةلَ يةكرتيدا بؤ تيَكدان و
كاولكردنى شار هةماهةنطن" .)43( .ئةم ديارةدةية و دياردةي ديكةش كة
تةشةنةي سةند و بوو بةهؤكارى ئةو ثيَكدادانةى لةنيَوان الدىَ و شارى ئةوكات
هةبوو ،هةلَبةت ئةمة هةم كردار و هةم ثةرضةكردار بوو ،واتة ئةوانةى كة لةالديَ
وة دةهاتن بؤ شار بةنيازى ئةوةي كار بكةن ،لةاليةن شارنشينةكانةوة طالَتةيان
ثيَدةكرا ،بؤ منوونة وةستاكارةكان بة الديَيةكانيان دةطوت ،بة  3دينار روبعيَك
كةم كار دةكةى كة ئةم نرخة نيية لةبازارِ ،ئةوانيش ضونكة نةيانبيستووة،
توورِة دةبوون ،يان ثيَيان دةطوتن دةشتةكي هؤقة  16و رةشة عةشايةر و
هتد.
بةآلم بةثيَضةوانةشةوة هةمان دميةن بوو ،وةختيَك شارى دةضوونة طوند بةهؤى
ئةوةى دةست و ثةجنةيان لةطةلَ موفردة و ذيانى الديَ نةرم نةكردبوو،
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الديَييةكان طالَتةيان ثيَدةكردن و بة بيَجامة لةثىَ و ثانتؤلَ لةثىَ و الق رووت و
سفوور و شارستان و دةيان ناو و ناتؤرةى ديكةيان ليَدةنان ،يان طةرميانى بة
كويَستانيان دةطوت بةفر فرؤش و كويَستانيش بة طةرميانيان دةطوت ،ئةوة
ئةطةر سالَيَك طا طوى نةكرد بةضى ئاطر دةكةنةوة و هتد ،هةلَبةت ئةم كردار و
ثةرضةكردارة تا ئيَستاش لةهةندىَ شويَن ماوة .
قسة وباسيَكى تر كة بريمةندةكان زؤرى لةسةر دواون مةسةلةى ثةيوةنديية
لةبوراى عةقلَ و جيَطةى بوون ،عةقلَ لةنيَو شار و هةروةها بزربوونيشى
لةاليةكى تر ،طفتوطؤ يةكى ديكة ذيانى كؤمةآليةتى بوو ،بؤية بوو بةكةرةستةى
سؤسيؤلؤذيستةكان ،هابرماس يةكيَك لةو بريمةندانةية كة باس لةئةطةرة
كراوةكان دةكات لةبةردةم ذياندا و دةلَىَ" ماناى ئةطةرى كراوةيى هةية ،زياد
لةوةى ماناى ديفاكتؤ بطةينيَت ،ئةو طرميانةي بوونى دةكات ،بةآلم طرةنتى ئةوة
نادات بةشيَوةيةكى بةردةوام لةسةر زةمينى واقيع بةرجةستةبيَت ،هةرلةبةر ئةم
هؤكارةشة ،باس لةيةدةكى عةقآلنيةت يان عةقالنيةتى شاراوة دةكات ،ئةمةش
دوو دةرةجنامى طرنطى ليَدةكةويَتةوة ،يةكةميان ئةوةية تيَرمى كردةى
ثةيوةندى بةمانا ثؤزةتيظةكةى ،دةرفةتى ئةوة بؤ دةرِةخسيَنىَ تائةو
عةقآلنيةتة شاراوةية قوتارى بيَت ،ئةو عةقآلنيةتةى مؤديَرنيتى لةهةناوى خؤيدا
هةلَيطرتووة  ،دووةميشيان ئةوةية كة ضةمكى عةقلَى ثةيوةنديطةرايية ،بوارى
تازةكردنةوةى تيورياى رةخنةيى قوتاخبانةى فرانكفؤرتى داوةتىَ ،ئةو تيؤرانةى
91

بةشيَوةيةكى تايبةت هةريةك لةئادؤرنؤ و هؤركهاميةر هيَنايانة ئاراوة".)44(.
ليَرة ماناى ثةيوةنديطةرايي بةو شيَوةية هاتووة كة مرؤظةكان لة ريَطة
بةيةكطةيشتنةوة لةرووى كؤمةآليةتييةوة شارى هاوبةش بونياد دةنيَن ،ئيدى
ئةم تيَكةلَبوونة دةبيَتة هؤكارى تيَكشكاندنى قةيدوبةندة درووستكراوةكان كة
لةريَطةى ئاين و كولتوورى داخراوةوة بةرهةمهاتوون و كاريان ثيَدةكريَت .
عةقلَ ليَرةدا كاريطةرى خؤى دةسةمليَنىَ ،ئايا ضةند دةتوانىَ ئةطةرى كرانةوةى
كؤمةلَطة لةهةر كايةيةكدا بؤضى دةبيَتة هؤكاريَك بؤ ثيَشكةوتن و فراوانبوونى
تيؤرةكانى فةلسةفةى كؤمةلَناسى ،بةتايبةتى تيؤرةكة واقيبني بيَت ،نةك
خةيالَيَك كة بةرجةستةبوونةكةى مةحالَ بيَت ،وةكو ضؤن كؤمةلَطةكانى
رؤذ هةآلت نةيانتوانى لةريَطةى ضةمكة فكريي و ئةدةبيةكانى رؤذئاواوة
كؤمةلَطةيةكى نوىَ بةرهةمبهيَنن ،يان النيكةم بةئاسانرتين شيَوة دةرطا
داخراوةكانى كؤمةلَطة بكةنةوة ،يان كؤمةلَطة تيَبطةيَنن كة هةموو شيتيَك
ثريؤزة وةكو ئاين و ئةخالق و نةريت و ئاآلو سيمبولة نةتةوةييةكان و هتد ،كة
نةتوانرا ماناى ئةوةبوو كة كؤمةلَطةكة لةبنةمادا بةو ئاراستةية ثةروةردة
نةكراوة ،هةروةها ناتوانىَ ئةو كولتوورثاريَزى و سووننةتطةرايية لةخؤى دوور
خباتةوة و كةميَك لةطةلَ ئةوانى تر بطوجنىَ.
هةلَبةت هةموو ثيَكهاتة نةتةوةيى و عةشائريييةكان سةرةتا لةطوندةوة طةورة
بوون و دواتر هاتنة شار ،ثيَشرت شار شويَنيَكى نامؤ بوو بؤ تايةفةكان ،بةآلم
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لةطةلَ سةرهةلَدانى ئيمثراتؤريةت و طةورةبوونى خيَزانة دةسةآلتدارةكان
ثيَويستيان بةشويَنى طةورةتر هةبوو بؤ ديوةخان و بارةطاكانيان ،ئؤرطانة
خيَزانييةكانى ضني ،طؤرِان بؤ كؤمةلَةى دانيشتوانى حةزةرى ،تاكو خؤيان ببينن
كة هاوآلتى سةربةخؤن و خاوةنى عيززةت نةفس و بةرثرسياريَتني بةرامبةر
شارةكةيان ،بةلةبةرضاوطرتنى قةبارةكةى ،بنةمايةك بوو بؤ شوناسى سةربةخؤ
و بةشيَوةيةك لة شيَوةكان وةكو دةركةوتةيةك لةناو شار و دةولَةت و ضينة
بازرطانةكان ،ئةوانةى كة زؤرترين خةلَك بوون بؤ ئازادكردنى قةيدبةندى خيَزانى
طوندى" .)45(.بةثيَى قسةى ماكس فيبةر بيَت سةرةتاي ريَطةى هاتنى طوند بؤ
شار و دةسةآلت طرتنةدةست و بةدةستهيَنانى شوناس و هاوآلتى بوون ،ليَرةوة
و بةم ستايلَة دةستيثيَكردووة ،ئةطةرنا هةموو دةركةوتنى كؤمةلَطة كؤنةكان
لةبنةمالَة و عةشريةتةوة بووة ،هةروةك ضؤن سةرةتاي شارى كوردى و
عةرةبيش لةعيَراق و كوردستان ،بةخزانى بنةمالَة ناودار و عةشريةتةكان
دةستى ثيَكرد ،هةر ئةوان توانيان وةكو ئةرستؤكراتى شوناس بؤ شار دابني
بكةن ،ئةمةش دوو رةهةندى هةية .
رةهةندى يةكةم ئةوةبوو كة ئةوان لةترسى شؤرِشى جوتيارى طونديان
بةجيَهيَشت و زةوييةكانيان رادةستى جوتيارةكان كرد ،ضونكة هيَزى
كؤمةآليةتى طوندنيشينةكان فراوانرت بوون و دةستكراوةتربوون لةجاران،
بةوثيَيةى كة حيزبى شيوعى عيَرِاقى ثشتطريى جوتيارةكانيان دةكرد .
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رةهةندى دووةم ئةوةبوو كة بنةمالَة و عةشريةتةكان ضوونة شارةوة ،لةويَوة
جاريَكى تر دةسةآلتيان طرتةدةست و جوتيارةكان كة خزانة شارةكانةوة،
جاريَكى تر بوونةوة بة كؤيلةى ئاغاو سةرؤك خيَلَةكان ،منوونةش عةشريةتةكانى
جاف و زيَبارى و دزةيى و خؤشناو و هةمةوند و جبورى و بةياتى و هتد بوون.
ضونكة ئةوان توانيان لةطةلَ سيستمى حوكمى دةولَةت و ستايلَى شار خؤيان
بطوجنيَنن و بةكةمرتين كات بنب بةشارستانى .بؤ منوونة ذيانيان دابةشى سةر
دوو سيَكتةر كرد ،سيَكتةرى خويَندن و خودا ثةرستى ،لةمزطةوتةكان و
كةنيسةكان وةكو ئاكرؤثؤلَ و رؤم ،ئةمانة بؤ بؤنةكان و خويَندن و ضارةسةرى
عوريف لةبرى ياسا ،هةرضى سيَنتةرى شار بوو ،بؤ ذيان و كارطيَرِى و كاسبى و
بازارِ بوون ،لةهةردوو سيَكتةرةكةش سةركةوتوون ،بؤية حكومةت و ياسا
ثشتيان طرتن .
لةرؤذهةآلتى ناوة رِاست بةتايبةتى ئاغا و ثياوة خانةدانةكان دةستوورى خؤيان
نةطؤرِى ،مةبةست لةدةستوور ئةوةية كة ذنان و منداآلنيان هةم بؤ خزمةتى
خؤيان و هةم بؤ ميوانانى دوور بةكاردةهيَنا ،بؤ منوونة كة ثياوان لةدةرةوةى
مالَ دةهاتنةوة بؤ ناخنواردن ،يان لةكاتى دةستنويَذ شووشنت ،دةبواية ذن و كض
و كورِى مالَةوة دةستشؤريان ئامادة بكرداية بؤ دةستشووشنت و ئةوانيش
ئاويان بةدةست و ثيَياندا بكرداية و ثاشان خاولييان رادةطرت بؤ دةست
سرِينةوة ،ئةمة دابونةريتيَكى بؤ ماوةيى و طشتطريكراو بوو بةسةر زؤربةى مالَة
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هةذارةكانيشدا ،تائةو رادةيةى تاكو هاتنى بةلوعةى ئاو بؤ مالَةكان ،هةر
خانةوادةيةك ئةم نةريتةى بةكار نةهاهيَناباية ،وةكو شيَوةيةك لةبيَرِيَزى
بةرامبةر بة ثياو يان ميوان دةزانرا ،بةشانازيشةوة ذنان دةستشؤرى بةويقار و
جوانى مسيان دةكرِى و ئةطةر رةنطى بطؤرِاية ،دةيانربد بؤ الى وةستاى
مةجنةلَ ثاك ةرةوة و مسشؤر كة ئةطةر لةالديَكان نةبواية ،دةيانربد بؤ شار ،بؤية
لةشارةكان تا نيوةى دووةمى سةدةى بيستةميش ئةو ثيشةية هةر مابوو،
لةكةركوك بة قازان ثاككةر ناسرابوون.
( فيَرديناند تونيَز) كؤمةلَناسيَكى ئالَمانيية و تويَذينةوةى تايبةتى لةسةر
جياوازى بنةمالَةكا نى طوند و شار كردووة ،ئةو باس لةاليةنيَكى ديكةى ئةو
جياوازيية كردووة كة بنةمالَةى شارى ئةطةر لةتةنيشت يةكرتيش بن ،واتة
هةمان رةفتارى طوندى بكةن ،بةآلم سرووشتيَكى تايبةتيان هةية كة بةهؤى
طؤرِينى شويَنةوة نايطؤرِن ،واتة لةشاريشدا دةست بةو هةلَسوكةوتةى خؤيانةوة
دةطرن ،واتة حةرةم كة سةرايان هةبووة لةطوند ،هةمان ستايلى ذيان بؤ
ذنةكانيان دابني دةكةن ،بةآلم لةشار بةهؤى ديزاينى ذوورى مالَةكانةوة جياوازى
دةكةويَتة نيَوان ثةيوةندى ذنةكانةوة ،دةنا ئةو حةرةم سةراية هةر دةميَنىَ،
هةروةها ناتوانن ريَطرى لة كض بكةن لةطةلَ كورِةكان لة قوتاخبانةى تيَكةلَ بن،
بؤية ئةم ستايلة لةطوندنيشينى بة نةشاز لةقةلَةم نادريَت ،بةثيَضةوانةوة
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لةشارستانى باشرت سيماى شار جوان دةكةن ،ضونكة لة ئاغاواتةوة دةبن بة
ئةريستؤكراتى و بونيادنانى شيوةيةكى ديكةى ذيان.
ئينكاركردنى طونديية تازة شارنشينةكان ،تةنها لة رةفتارى طوندى و شيَوةى
كارةكةيان نيية كة كشتوكالَ و بةخيَوكردنى مةرِو ماآلتة .بةلَكو لةو رةهةندانةية
كة تايبةتن بةبينينى شارةوة كة سةرةتايةكى نويَية لة شيَوازى خؤى كة ئةمة
شيَوازيَكى ديكةى ياخيطةريَتى و ثيَكدادانى الديَى و شارنشينة" .بةلَى هةذارى
شارى بةختيار رةنطة بةردةوام نةبيَت ،ضونكة لةزةوييةوة دةردةضيَ ،بةبىَ
ئةوةى رةطورِيشةى هةبيَت لة زةويدا ،ئةمة وةكو ليَكضوونى نيَوان شارى تازة
ثيَطةيشتوو و طوند واية ،ضونكة شيَوة ئةندازةييةكانيشى لة طوند دةضيَت ،بؤية
خةلَك و دانيشتوانةكةى ناتوانن دةستبةردارى ئةو خةسلَةتة طونديية
بنب" .)46(.بؤية تائيَستاش كؤمةلَيَك لةشارة نويَيةكان جةوهةريَكن لة طوند،
واتة تةنها كةظةرةكةيان شارةو لةناوةوة طونديني ،ضونكة بةعةقلَيَكى بؤماوةيى
طوندييةوة تةماشاى دميةنة نويَيةكان دةكةن ،ئةمةش خةلَكى تازة شارى و
كؤنة طوندى ئازار دةدات ،ضونكة سةرةتايةكى ناخؤشة طوندى كة نازانىَ مامةلَة
لةتةك تاكةكان ى شار بكات ،دةكةويَتة بةردةم طالَتة ثيَكردنى شارستانييةوة،
ئةمةش ثةرضةكردارى سايكؤلؤذى بةرهةمديَنيَتةوة كة دةبن بةدذة شار .
لةسةرةتادا وةكو ضؤن لة رؤذئاوا لةسةر دةستى خانةدان و ئةريستؤطرات و خوا
ثيَداوةكان شار و ئةتةكيَتى شاريان درووستكردووة ،ئاوهاش لةسةرةتادا
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درووستبوونى شارى رؤذهةآلتى بةشيَكى لةسةر دةستى ئاغا و شيَخ و بنةمالَةى
خؤجياكةرةوة و ثياوة مةزهةبيةكان و عةشريةتطةرى و هتد درووستبووة،
كةوابوو نةريتى الديَيى ئاسان نةبوو فرِيَبدريَت و دابرِان لةطةلَ شاردا
سةرةتايةكى قورس بوو ،بؤية زيندوكردنةوةى ئةم عةقلَيةتة وةكو ذيَرخانيَكى
كولتوورى بؤ ثالَثشتيكردنى دةولَةت و سيستمى حوكمرِانى هةر مابوو ،ئةمةش
دواى ئةوةبوو كة دةرةبةط و ئاغاكان و ثياوانى كالسيكى طوندةكان،
بيَئوميَدبوون لةوةى ضيرت ذيانى خؤشطوزةرانى رةها بؤ ئةوان ببيَت،
بةشيَوةيةكى تر رويانكردة شار و لةطةلَ دةولَةت دةستيان تيَكةلَ كردوو
لةشاردا بةشيَوةيةكى تر لةدةزطاكانى حكومةتدا جيَطةى خؤيان كردووة ،بةآلم
لةناو مالَةوةدا رةفت ار و هةلَسوكةوتيان ،هةمان دةستوورى كؤنى طوندى بوو كة
كاريطةرييان لةسةر مالَة هةذارنشينةكانيش دانابوو ،تاكو الساييان بكةنةوة،
ئةمةش وةكو رؤذهةآلتناس و عةرةب ناسى ئامريكى (جينيفر سكريس) لةبارةى
ئاشكراكردنى ناوةندى مالَةوة و مانةوةى عةقليةتى طوندى لةشاردا ،بةتايبةتى
لةوآلتانى وةكو توركيا و ميسر و ئيَران ،كة لةنيَوانى سةدةى شانزة و هةذدة
كارى كردووة و دةلَىَ "مانةوةى نةريتةكة و دابرِانيش لةو كالسيكييةتةى طوند
بةرةو ذيانى شار ،سةرةتا بؤ بةرهةمهيَنانى سةرخانيَكى نوىَ بوو
لةدرووستكردنى منونةيةكى ديكةى ذيانى شار ،بةثيَى ويستى ئةوانى تر نةك
السايكردنةوةى نةريتة طوندييةكان ،بةلَكو جؤريَك لةالسايى كردنةوةى وآلتانى
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كةنداو كة بؤ ماوةيى بوو ،بؤ منوونة دووبارةكردنةوةى جل و بةرط بةثؤشتةتر
و ديزاينيَكى نوىَ ،هةروةها ديزاين و ستايلى خانوو لةكةرةستةكانى وةكو قورِ و
دار و بةرهة مى شاخ بةبىَ كارطة ،بؤ مةرمةرِ و ثةجنةرةى شووشة و كةرةستةى
بيناسازى نويَى طرانبةها و طةرماو و سةراوى شيَواز نوىَ كة لةدونياى ئةوروثى
باويةتى ،هةروةها لةبرى سةرين و بةرِة و دؤشةك لةالدىَ ،كورسى و قةنةفة و
ميَز و ضاى و قاوةخانة بةكةرةستةى نوىَ ى ئةوروثى ،هةروةها طةرماو و
سةراوى نوىَ بةآلم لةدةرةوةى حةرةمى خيَزان و جياكردنةوةيان لةطةلَ ميوان و
ثياو و هتد" .)47( .بةآلم ئةم نةريتة تاكو سةدةى بيستةميش هةرمابوو،
بةتايبةتى كاريطةرى طوندنشينى لةسةر شارةكانى عيَراق ،ضونكة ديوةخان
مةرامة رةسةنةكة بووة و لةويَوة طوتارةكة بآلودةبيَتةوة و بةرهةمى دةبيَت،
ئةمة دميةنة ناديارة طوندنشينةكةى شارة كة كارةكتةرى شارسنشينى
وةرطرتووة "ئيَستا ئيرت دةبىَ بضينة سةر ئةوةى ئةم فةندة ثيَشرت لةريَطةى
رةجنى جوتيار و بةرووبومى بؤماوةيى باب و باثريان بوو ،ئيَستا طؤرِا بؤ ئةو
ثالَثشتيية ماتري الَيةى كة لةريَطةى حيزب و هةنديَكجاريش دةولَةت و لةويَشةوة
بؤ وةبةرهيَنان لةكؤمثانيا و سثيكردنةوةى ثارة لةدةرةوةى وآلت" .)48( .ئةم
هاندانة ئةجيَندايةكة نةك لةكوردستان بةلَكو سةرةتا لةخيَلَةكان و بنةمالَة و
شيَخةكانى كةنداوةوة هات و ئينطليزةكان ثشتطرييان ليَكرد ،بؤ ئةوةى هةرضى
زياتر لةريَطةى ئةمانةوة كةلَك لةو بةرووبوومة نةوتية وةربطرن كة لة ذيَر ضنطى
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ئةواندايةدةستهةلَنةطرتن لةو خووةى كة خيَلَ و بنةمالَةكان و شيَخةكان
لةكولتوورى كؤن و طؤرِينى بؤ شار ،ئةولياى ضةلةبى كة ميَذوونوسيَكى كوردة و
لةهةوليَر بةضاوى خ ؤى دياردةكانى بينيوة و يةكيَكة لةسةرضاوة طرينطةكانى
ميَذوو لةسةر هةوليَر ،وةكو مةرجةعيَكى كؤمةآليةتيية كة تائيَستاش ئةو
مؤركةى هيَشتؤتةوة لةهةوليَر و رةنطة دوو قوناغي ديكةى ذيانى شارستانيش
هةر مؤركةكةى ثيَوة دياربيَت ،هةلَبةت ئةم حالَةتة كؤمةآليةتيية لةدهؤك و
هةندىَ ناوضةى ديكةى شارةزوور و بنةمالَةيةى لةثشدةر و جافةكان بةتايبةتى
هةية و هةمان تةرزى ذيانة لةطةلَ سياسةت و شارستانى يةتايبةتى كة خؤيان
طوجناندووة .
بزاوتنى رؤلَى بنةمالَة و عةشريةت لة نيَو شار و سيستمة كارطيَرِكييةكةى ،زياتر
ثةيوةندى بةمانةوةى وةضة خستنةوةوة هةبووة ،ئةمةش لةكويَوة سةرضاوةى
طرت و دةستى ئاوةآلكرا ،ئةوكاتةى كة بةياسا و بةزمانى ئاينى ،ريَطةدرا كة
هةموو كةس مافى ئةوةى لةطةلَ بنةمالَة و ريَساى كؤمةلَطةكة و قةوارة
نةتةوةيى و ئاينيةكةى خؤى بذى ،ريَطةدرا هةموو زؤنيَك يان طةرِةكيَك هةلَطرِى
ناوونيشانى عةشريةت و بنةمالَةكةى خؤيان بن و بةوةش بناسريَن ،ضونكة
بةبرِواى دةولَةتة بندةستةكان كة لةاليةن كؤلَؤنياىل نويَيةوة بةرِيَوةدةبريَن،
بةهةمان ستايلَى كؤنى طوندى خؤيانةوة بةردةوامى بةسيستمى شار بدةن،
هةروةها ئةو واقيعييةتة لةبري نةكةن كة ئةوان ثيَكةوة طريَدةدات و ليَناطةرِىَ
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ئةو ماتريالَة بآلوبيَتةوة كة دواتر دةولَةت نةتوانىَ كؤيان بكاتةوة ،بؤ مةرامى
سةربازى و جةنطى جياواز .هةروةك ئةوةى ئةم ستايلَة لةهةريَمى كوردستان
لةبةشيَك لةوآلتانى عةرةبى و وآلتانى ئةوروثاى رؤذئاوايى هةية ،كة ثيَيان
دةطوتريَت وآلتانى ثامشاوةى سؤظيةتى كؤن .
لةبةرامبةر ئةو هاوكاريية ماتريالَيةى دةولَةت و حيزب بؤ شيَخ و ئاغاى كؤن و
بنةمالَة و هتد ،ئةو شيَوة بةشداريية سياسيةية كة هةم لةرووى ماترياىل
مرؤي يةوة و هةم لةرووى سةربازى و ميليشياو و هةم وةضةكانيان ئينتيما بؤ
حيزب زيندوو دةكةنةوة و دةولَةمةنديان دةكةن ،سةبارةت بةشيَوةيةكى ترى
بةشداريكردن لةخةباتى ثارلةمانى ،ئةم خيَآلنة بةهؤى ئةوةى خةلَكيَكى زؤر و
موريد و ثياوى خؤيان نزيك و خومان و هتد لةطةلَيان ئينتيما دةكةن بؤ حيزبيَك
وةكو وةبةرهيَنان و كةلَك وةرطرتن لةذيانيَكى رةفا لةاليةن ئةو حيزبةكةى
لةثارلةمان دةردةضيَت ،بةطرينتى بةكؤ دةنط دةدةن بةحيزبيَك كة
هاوكارييةكةيان ليَنابرِىَ .
هةلَبةت ئةم ئينتيمايةى شيَخةكان بؤ دةولَةت و سياسةت و حزب و بةو
شيَوةية ،لةويَوة سةرضاوةى طرتووة كة ئةوان دةيانهةوىَ وةكو سالَى  1956تا
 1958دوضارى سةرطةر دانى نةبن ،وةختيَك شؤرِشى جوتياران بةهاوكراى
حيزبى شيوعى عيَرِاقى كرا ،ئاغاكان بةناضار روويان لةشار كرد و جاريَكى تر
بوونةوة بةثياوى دةولَةت و دةسةآلت و شيَوة ذيانيَكى شارستانى يان
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دةستةبةركرد و جاريَكى تر خؤيان لةخةلَكى هةذار و تازة هاتوو بؤ شار جودا
دةكر دةوة ،جا بةخؤجياكردنةوةى لةريَطةى بةجلوبةرطةوة بيَت ،يان لةريَطةى
طؤرِينى ديزاينى مالَ و تةالر يان شيَوةى كار و هتد ،ئةمة بةشيَكى جةنطى فكرى
ثيَشكةوتووخوازى و ضةثطةرايى بوو لةاليةن نةوةى ئاغا و طوندنشينةكانةوة
بةرةو ذيانيَكى نويَى شارستانى ،ئةمةش بؤ ئةوة دةطةرِيَتةوة كة لةسةردةمى
شؤرِشى كالسيكى دواى سؤظيةتةوة هات كة زةوى جوتيارة بةناو ئاغاكان
ئازادكران و دران بةجوتيارانى بيَدةرامةت ،ئةمة ثةرضةكردارى درووستكرد ،بؤية
ئيَستاش ثامشاوةى قينةكة ماوة و بةرهة نرخيَك و ستايلَيَك بيَت خؤيان
لةخةلَكى ئاسايى جودا دةكةنةوة ،بؤ منوونة بةطةكانى جاف لةطةرميان و
دزةييةكانى هةوليَر و زيَبارييةكانى ئاكرىَ و سندييةكان و دؤسكى يةكانى دهؤك
و دةرةبةطةكانى ثشدةر و هتد ،تائيَستاش وةكو خةلَكى ديكة دةذين ،هةروةكو
ضؤن ئاغاكان دواى هاتنيان بؤ شارة تازةكان ،دةستيانربد بؤ ثيشةسازى و
مندالَةكانيان خستة بةرخويَندن و بةشيَوةيةكى ديكة ذيانيان كؤنرتِؤلَ كردةوة.

لةكاتيَكدا كة ئةم هةموو خالَة ناكؤكة لةنيَوان شارنشني و طوندنشينيدا هةية و
دةبوو كؤنرتِؤلَ بكريَت" ،سالَى  1945نةتةوة يةكطرتووةكان نووسراويَكى
ئاراستةى غانا كرد كة ئةوكات ناوى بيابانى زيَرِ بوو ،بةهؤى بوونى ئةو هةموو
عةشريةت و بنةمالَة و ئاينة جياوازانةوة كة كيَشةى درووست كردبوو،
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دانيشتوانةكةشى  4333000كةس دةبوون ،لةكاتيَكدا ساآلنةش زياديان
دةكرد ،كةضى كيَشةكانيان هةر مايةوة و خةلَكةكةش لةترسان دةخزانة نيَو
شارةكانةوة ،بةآلم دواتر طةشةى كردوو و قةبيلةكان و بنةمالَةكان ئةو
شويَنانةيان جيَهيَشت كة بؤ فرؤكةخانة و وةزارةت و ضارةسةركردنى قةيرانى
نيَشتةجيَبوون دةبوون ،بؤية ئةو ملمالنيَية نةما لةغانا" .)49( .بةآلم لةشارة
دواكةوتوو ةكانى بةشيَكى زؤرى وآلتانى رؤذهةآلت ،تائيَستاش ئةو ملمالنيَية هةر
ماوة.
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تايبةمتةندى دميؤطرافيا

ميَذووى دامةزراندنى شار ئةوةمان بو دةطيَرِيَتةوة كة ذماةرى دانيشتوان ثيَشرت
لةرِووى كةم و زؤرى و ريَذةييةوة سةبارةت بة بةشداريكردنى مرؤظ
لةدرووستكردنى شار ثةيوةندى بةذمارةوة هةبووة ،بةآلم دواتر بوو بة
موخةييةماتى ثةناهةندةكان ،ض ئةو طوندنيشينانةى كة ئاوارةى كيَشة
كؤمةآليةتييةكان بوون ،ض ئةو ثةناهةندانةى لة ئةجنامى جةنطةوة هاتبوونة
شار ،بؤية ذمارةى راستةقينةى شارنشينى بوو بةوةهم و واقيعيةتةكة ديار نةما،
ئةمةش واى كرد كة سةرضاوةكانى وةكو خةستةخانة و ثؤليسخانة و دةزطاكانى
ميديا ،ناوجةرطةى شاريان وةكو جةنطيَكى ناديار وةسف دةكرد ،ضونكة ئةوان
بةو ذمارة زؤرة رانةهاتبوون لةطةلَ خةلَكيَكى زؤرى هةمة كولتوور و ئاين و
نةتةوة و زمان و شيَوةزار بذين"،ئةوكاتةى كة ذمارةى دانيشتوانى شار لة 100
كةس تينةدةثةرِى لةنيوةى يةكةمى سةدةى شانزةهةمى ثيَش زانينى بوو،
ئةمة لةسالَى  1872لةنيَوان ( 32تاكو  ) 65هةزار كةس طةشةى كردوو
لةسالَى  1890و هتد لةرؤذئاوا" .ثيَنج زاراوةى سرتاتيذيةتى دةولَةت سةبارةت
بةطةشةسةندنى شار ريَطةى منوونةيةيى هةية ،ئةويش لةشويَن و كاتدا ديارى
دةكات ،بؤ ئةوةى بتوانىَ هيَزى شةرِكةرةكان لةدةستكةوتى خؤيدا
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بةرهةبهيَنيَتةوة ،بةتايبةتى ئةو هيَزة دذةى كةريَطةى بةثةناهةندة داوة،
نيشتةجيَ بن لةو شارانةى كة دةولَةت بؤ طؤرِينى دميؤطرافياكةى هةنطاو ،يان
ثال نى سرتاتيذى هةبووة بؤ طؤرِينى ،ئةمة بريكردنةوةى سالَةكانى (_1780
 ) 1831كارل فؤن كالوزظتز بوو ،ئيَستا ئةمة وةكو منوونةيةكى نوىَ لةرؤذهةآلت
شتيَكى نويَية بؤ دياريكردنى وةسفيَكى نوىَ بؤ شارى مؤديَرن كة دميؤطرافيا
مةرجى سةركةوتنى شارة ،بةآلم بؤ هةندىَ نةتةوة شتيَكى مةترسيدارة،
مةسةلةى طؤرِينى دميؤطرافيا بؤ هةريَمى كوردستان يةكيَكة لةو منوونانة كة
دميؤطرافيا خةريكة توشى شؤكى دةكات ،منوونةش ئةو شويَنانةية كة لةرِووى
زمان و كولتوورةوة ملمالنيَى تياكردووة و ماوة و لةرووى جوطرافياوة مةترسى
لةدةستدانى هةية ،هةلَبةت مةبةست لةو شويَنانةية كة لةبارى سياسي و
ميَذووييةوة سةر بةجوطرافياى كوردستانن و لةرووى ياسايى و دةستووريةوة
هيَشتا دةستنيشان نةكراون و ضارةنووسيان ديارنيية ضؤن دةبىَ ،ئةمة
جطةلةوةى كة شويَنيَك هةبيَت تايبةت بةكولتوور و ئاينيَكى وةكو مةسيحيةكان،
خةريكة دةكة ويَتة بةردةم مةترسيدارترين كارةسات ،ئةويش ضؤلَكردن و
ثةرتةوازةبوونى مةسيحيةكانى بةرتللة و تركيَف و هةندىَ ناوضةى شارةكانى
موسلَ وبةغداد و خوارووى عيَرِاقن كة ئاسةوارى ميَذوويى كريستياني و كلدان و
ئاشوريةكانن و ئيَستا ذيان سياسةت ديارى دةكات ،ئةوان ناضارن يان كوردستان
هةلَبذيَرن ،يان سةربة بةغدا بن ،ئةمة بةشيَكة لةمةسةلةى دميؤطرافيا .
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دؤركهايم بواريَك بؤ فةزاى ثارضةيةك زةوى رةخساندووة كة هةر نةتةوةيةك،
يان عةشريةتيَك يان بنةمالَةيةك جيَطةى خؤيان كرؤدتةوة ،هةريةكةيان بةثيَى
ضرِى دانيشتوانى ناوضةكة دميوطرافيايان قبول كردووة ،ئةمة رةنطدانةوةى
بةسةر روحييةتى ستايليَك لة شارنشينى هةية ،ريَكخستنى ئةم ستايلة
كؤمةآليةتيية بةرهةمهاتووى ثيَداويستييةكانى شارنشينيية يان هةمان ستايلى
طوندى رابردووة ،ئةمة ثرسيارةكة نيية ،بةقةد ئةوةي ثرسيارةكة طريَدراوى
بآلوةثيَك ردن و مانةوة و طةياندنى كؤمةآليةتيية ،بةآلم بةالنيكةمةوة
دميوطرافيايةكى نوىَ دةنةخشيَنيَت كة برتيية لةطروثيَكى كؤمةآليةتيي.
ئةطةرضى ضةمكى شارى نوىَ كة مانايةكى جياوازى وةهاى نةبوو لةطةلَ شارى
كؤن ،تةنها ئةوةبوو كة ستايلَى كولتوورى و دميوطرافيا و سيستمى حكومرِانى
طؤرِا ،لةسةرةتاى سةدةى  19هةمة سةريهةلَدا و بةتايبةتى ئةوروثا
دةستثيَشخةر بوو" ،ثانتايى شارة نويَيةكان دةتوانىَ بطؤرِبيَت :لةضةند هةزار
كةسةوة وةكو شارة سةرضاوةييةكانى كةنةدايى بةهارستانى  500هةزار كةى
فوالدشارى و  300هةزار كةسى لةدةوروبةرى ئةسفةهاندا تا زياتر لةيةك مليؤن
كةس لة ثايتةختةكان يان لة شارة نويَيةكان طةشة بكات" .)50( .ئةمةى
خوارةوة ئاماريَكة لةنيَوان  12سالَ لة كةنةدا و فةرانسة و بةريتانيا و هؤلَةندا،
شارى مةزن خولَقاوة كة دانيشتوانةكةى سةرةتا  100تاكو  500هةزار كةس
بوونة ،دواتر زؤر ف راوان بووة ،بةآلم بةهؤى ئةوةى زاوزىَ لةئةوروثا كةم بووة،
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ريَذةكةيان دابةزيوة ،بؤية سيستمى ئةوروثا دةسيت برد بؤ زيادكردنى ريَذةى
دانيشتوانةكةى لةاليةن بيانييةوة ،هةروةها ريَطةيان ثيَدان خؤسةرى بذين و
خاوةنى ئةجنومةنى ثارلةمانى و شارةوانى خؤيان بن ،هةروةها شارة نويَيةكان
لةبارى ئابورييةوة ميكانيزمى تايبةتيان هةية بؤ طةشةسةندنى ئابوورى
شارةكةيان ،هةروةها تايبةمتةندى ذيانى هاوآلتيانى ،ريَطةدان بةكرِينى ئةو
زةويانةى كة مولَكى حكومةت ،يان بةخشينى بةتويَذو ضينةكانى كؤمةلَطة .
شارى نوىَ كةلَكوةرطرتنة لةو زةوييانةى كة لةدوورى شارى مةزنن و لةثةراويَزى
شارة ثيشةسازييةكانن ،ستايلَيَكى ناحكومةتيية كة كؤمثانياكان بةهاوكارى
دةولَةت بونيادى دةنيَن ،بؤية هةموو دميوطرافياى جياية و فرة نةتةوةية و
بةئاسايى وةردةطرييَت ،هةم فرة ئاين و مةزهةبة و كولتوورة ،هةموو ثاراستنى
تاكةكةسة و ريَطةثيَدراوة بةبىَ خيَزان بذى ،بةبىَ ئةوةى هيض سانسؤريَكى
كؤمةآليةتى لةسةر بيَت ،بؤية هاوسةنطييةكى تةواو لةرووى كؤمةآليةتى و
هيَمنييةكى فرة لةفةزاى شارةكة بةرقةرارة ،ئةم تايةمتةنديةش لة طريَبةستى
ئاسايى نيَوان هاوآلتى و كؤمثانيا نووسراوة ،بؤية ضاالكى هاوآلتييةكانى ئةم
شارة نويَيانة فراوانرت و بةرضاوترة لةشارة مةزنةكان ،بةوثيَيةى تومخة
سةرةكى و جيَطر و جيَطةوتةكانى كولتوورى سرِاونةتةوة ،بةبىَ ئةوةى هاوآلتى
سادة كارى بؤ بكات ،هيض نةبىَ سرووشتى ئةو شارة نويَيانة لةبارتر و
طوجناوترن لةشارة سةنتةرييةكان كة قةرةبالَغن ،هةروةها بوونى سةنتةرى
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خويَندنى باآل ،واتة زانكؤى بةناوبانط .بوونى ئةو جياوازيانةى كة دةبيَتة
جيَطةى سةرنج راكيَشانى طةشتياران ،يان هيض نةبىَ بوونى دياردةي زؤنى
تايبةت بةنةتةوة و كولتوورة جياوازةكان ،تاكو هةم ببيَتة جيَطةى طرينطيدانى
خاوةن ناسنامة بيانييةكان ،يان ببيَتة جيَطةى سةرجندانى طةشتيار ،بؤ منوونة
لةهةردوو وآلتى فةرانسة و بةجليكا ،شويَن هةن تايبةت بةضينيةكان و ثاكستانى
و هيندييةكان ،يان عةرةبةكانى وةكو جةزائري و مةغريب و ميسرى .ئةم حالَةتة
ئةطةرضى رةخنةى ليَطرياوة كة دةبيَتة هؤى جياكردنةوةى ناسنامةكان و
ناسيوناليستة توندرِةوةكان ،يان دةبيَتة هؤى ثةيوةست نةبوونيان بةسيستمى
دةولَةتةوة ،بةآلم دةولَةت بةبىَ طويَدان بةرةخنة لؤذيكييةكان لةاليةن
بريمةندانةوة ،بةردةوام بووة تاكو سةدةى بيست و يةك ،بؤية ليَرة بةدواوة كة
ئةم سيستمة لةطةلَ لؤذيكى دةولَة تى فرة ناسنامة و كولتوردا ناطوجنيَت،
دوورنيية هةلَبوةشيَتةوة .
هةلَبةت ئةو طروثانةى كة خةريكن لةريَطةى سياسييةوة شار فراوان دةكةن،
زؤرن و نهيَنني ،لةوانةش نووسينطةكانى كرِين و فرؤشتنى زةوى و زار و خانوو و
خزمةتطوزارييةكانى ترن كة ثةيوةندييان بةشارةوة هةية ،ثالندانان يةكيَكة لةو
هؤكارانةى كة شار بةثيَى ثالنى ئةندازةيى فراوان دةكات و هةموو ئةو رةطةزة
كؤنانة لةناو دةبات كة سيستمى كؤن بةرهةميهيَناوة ،وةكو ثيَكةوة
درووستكردنى خانوو و زةوى و زار و بازارِ لةاليةن ضةن بنةمالَةيةكةوة و
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درووستكردنى شارؤضكةيةك ،يان طةرِةكيَك لةاليةن هؤزيَكةوة ،كؤمةلَيَك خزم و
دؤستى نزيك لةيةكرت كؤمةلَطةيةك ثيَكدةهيَنن بةبىَ ئةوةى دةولَةت بزانىَ ئةمة
تيَكضوونى دميوطرافياية بةرووة شارستانييةتةكةى ،ئةمة تةواو لةئيَستادا
دميؤطرافياى شارى كؤرِيوة ،منوونةش ئةو طوندانةية كة كؤمثانياكان وةكو
شارى ستاندار لةروى بيناسازييةوة درووستيان دةكةن و بؤ هةر كةسيَكة كة
دةتوانىَ بةشدارى بكات و لةوىَ نيشتةجيَبيَت ،بةبىَ ئةوةى بزانىَ كىَ جريانيةتى
و كىَ بةشدارى لةو شارؤضكةية دةكات ،ئةمة جطةلةوةى بةهؤى بىَ ثالنى
كولتوورييةوة بؤ ثاراستنى ئاسةوارى كؤنى شار ،هةموو ئةو شويَنةوارانة
تيَكدةدريَن و دةكريَن بة شارى مؤديَرن كة لةدوو رووةوة زيان بةكوردستان
دةطةيَنىَ ،يةكةم شويَنةواريَكى ميَذوويى لةناو دةبات وةكو سيمبوليَكى شارةكة
كة دةكريَت بؤ بةدةستهيَنانى باج كةلَكى ليَوةربطرييَت ،لةاليةكى ديكةشةوة
سيماى كؤنى شارةكة تيَكدةدات .
ثيَكةوةذيانى نةتةوةكان و مةزهةبةكان لةهةموو روويةكةوة مةسةلةيةكة لةاليةن
مةزهةب و ناسيوناليزمةكان و راسيزمةوة طفتوطؤى توندى لةسةر دةكرىَ ،تائةو
شويَنةى كة جارى واهةية لةشويَنةوار و عةالمة و دميةنة سرووشتى و
دةستكردةكانةوة سةرضاوة دةطريَت و نيشانى خةلَكى بيانى دةدات،
لةكوردستان و عيَراق ،خةريكة زؤربةى شويَنةوارةكان دةشيَوينرىَ و سيمبولة
كؤنةكانى سةردةمى عومسانلى و عةباسيةكان سةرهةلَدةدةنةوة ،درووستكردنى
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طومةت و تةالرى سةر بةكؤنى دةرةوةى كولتوورى كوردى و كلدانى و تةنانةت
ئاينةكانى تر .ئةم حالَةتة لةكاتى خؤيدا " لةثاريس لةسةدةكانى  17و 18
هةبوو دذبة يةهوديةكان ،وةختيَك بةياساش ضارةسةر نةكرا لةثاريس و تةنانةت
تةالرسازى و ئاسةوارى ئاينةكانى تر و نةتةوةكانى تر هةبوو كة دةمارطرذى
ناسيوناليزمى فةرانسايى بوو" (.)51
شويَن يةكيَكة لةو هؤكارانةى كة مرؤظ شار وةكو مالَى خؤى تةماشا نةكات،
ضونكة شويَن طةورةترة لةدةسةآلت و ئريادةى تاك دةردةضيَت لةاليةك،
هةروةها دةولَةت و سيستم و حكومةت هةية بؤ ثاريَزطاريكردنى لةئةمنيةت و
ثاكوخاويَنى و ريَكخسنت لةاليةكى تر ،بؤية رةنطة لةذووريَكى وةزيفةى كاردا
لةبةرِيَوةبةرايةت يدا فةرمانبةريَك ذوورةكةى خؤى خؤشبوويَت ،بةآلم هيَشتا وةكو
مالَةكةى نيية" ،سرووشتى مالَى رؤذهةآلتى ياخود مالَى وةزيفى يان سرووشتى
مالَى بةكؤمةلَ ،ئةو سرووشتةية كة هةمان ئةو ماآلنةى لةسةرة و لةكولتوورى
خؤرئاوايى و ئةفريقى و ضينى و ذاثؤنى و هيندى ،كة هةموو مالَيَك هةلَطرى
تايبةمتةنديَتييةكى جياوازى ذياريية ،سيماى جياوازيش ئةوةية كة وادةكات
لةسةرجةم كولتوورةكاندا زيندوو بيَت ،بةلَكو طةرموطورِ و هؤطرانة بيَت ،تةنانةت
لةجياوازترينى كؤمةلَطةكاندا لةمنوونةى كؤمةلَطة ثيشةسازية سةرةتاييةكاندا،
بةآلم شتيَكى طرينط هةية ثيَويستة ئاطامان ليَى بيَت بريتيية لةرةهةندى
ميتؤلؤذيانة لةهةموو يةكيَك لةشيَوةكانى مالَ و كار و بةشداريدا هةية ،بؤية
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يةكيَك لةئةركة بنةرِةتييةكانى ليَكؤلَينةوةكانى شار ،بريتني لةشيكارى
سرووشتى ئابوريانةى كاريَكى نيَوان مالَ و كةسى نيشتةجيَى ،بةوثيَية شار
لةطوندةوة هاتووة ،ثةيوةنديطةىل مالَيانةى هاوشيَوةش بونياد دةنيَت ،بةآلم
هةر فاكتةرى ئابورية طؤرِاوةكانى كار دةضنة ناو ئةم بونيادةوة ،يةكسةر
ضةمكى مالَ طؤرِانى بةسةردا ديَت ،ئيدى مالَ تةنها دةبيَتة شويَنى
نيشتةجيَبوون ،ئةركةكانى بةسةر شويَنى كار و قاوةخانة و يانة و شةقامةكاندا
دابةشدةبن ،ئيرت طونديبوون مالَ كؤتايى ثيَديَت" .)52(.ليَرةوة لةو
تيَطةيشتنةوة تيَدةطةين بؤضى شارنشني طونديبوون مالَ وةكو شويَن تيَكدةدات
و هيَواش هيَواش دةبيَتة كائينيَكى شارنشينى و هةموو ثةيوةندييةكانيشى
دةطؤرِىَ ،ضونكة شويَنى كارى جياية كة ثيَشرت لةنيَو رةزو و باخ و شينايى و
كشتوكالَ بووة ،ئيَستا لةنيَو وةزيفة ئةطةر حكومةتى بيَت ،لةنيَو قاوةخانة و
ضيَشتخانة ئةطةر لةكةرتى تايبةت كار بكات ،بةآلم ئةركى ئةجمارةى قورسرت
دةبيَت كائينى شارنشينى ،ضونكة شوناسيَك وةردةطرىَ لةزؤر اليةنةوة دةبيَت
بةرطرى لةو شارة بكات كةثيَشرت قةوزارةيةكى بضووك و كولتووريَكى بضووك و
شويَن و سنووريَكى بضووك و خةلَكيَكى كةم بوون لةقةوارةكةدا ،ئيَستا قةوارةكة
طةورةتر بووة ،دةبىَ لةبةردةم بيانييةك بةرطرى لةثاكوخاويَنى و ريَكخستنى
شار و كولتوورى شارةكة بكات ،ئةمةي جياوازى نيَوان دوو كارةكتةر ،يةكيَكيان
طوندنشينى و ئةويرتيان شارنشني ،بةآلم بؤ خةلَكى شارنشينى كوردستان كة
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تازة خةريكة دارة دارة دةكات بةرةو شارنشينى هةنطاو بنيَت ،هيَشتا
جياوازييةكى ئةوتؤى نيية ،لةبةرئةوةى هيَشتا مالَى جودا نةكردؤتةوة و
لةوةزيفةشدا كة بةشى ز ؤرى خةلَك لةحكومةتدان بةمولَكى خؤيانى نازانن ،ثاك و
خاويَنى شار بةالى تاكى كوردييةوة مةسةلةيةكة سثيَردراوة بةكةسانى تايبةت
كة كريَكارى شارةوانيية ،كةواتة دةبىَ ئةو كريَكارة هةميشة بةدواى
كارةكتةر ةكانى ترةوةبن ،بؤ ئةوةى شار ثيس نةبيَت و ثاشةرِؤى ئةوان
هةلَب طرنةوة ،باشرتين منوونةش ثيسكردنى ئةو ذينطةيةية كة سةيرانكةر و
خةلَكى لةكاتى وةرزى بةهاردا ضى بةسةر سرووشتدا دةهيَنن و ضؤن ثيسى
دةكةن ،ئةمة دةليلى ئةوةية كة ستايلَى شارنشينى كوردى بةمالَى خؤيانى
نازانن ،هةلَبةت ئةمة لةسةرانسةرى عيَراقدا هةر بةو شيَوةيةية ،كةضى بؤ
جوانكردن و ريَكخستنى مالَى خؤيان ،زؤر طرينطى بةثاكوخاويَنى دةدةن و
ديزانى مالَةكة ناوبةناو دةطؤرِن بؤ شيَوةيةكى تر كة لةبنةرِةتدا ديزانةكة
خؤمالَى نيية .
سةبارةت بةريَكخستنى شار لةئةمنيةتةوة تابةرثرسياريَتيةكانى تر ،دراوة
بةثياوانى ئةمنى ،كةواتة هةموو ئةمنييةتيَك لةئةستؤى ئةو ثياوانةية و
شارنشني ثةيوةندى بةو بةآليةوة نيية ،لةكاتيَكدا ئةمة ئةركى كؤمثانياية،
سيكؤريتى بثاريَزيَت وةكو مولَكى طشتى ،ئةم وةزيفةية بؤ ثياوانى ئةمنى ،تةنها
بؤ ئةوةية كة موضةى مانطانة وةربطرن و كةليَنيَك ثرِ بكةنةوة ،نةك
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خزمةتكر دنى خةلَك و مولَكى طشتى ،ئةمة عةقلَيةتيَكة كة ثةروةردةى شارى
وةكو فلتةر نةبينيوة ،بؤية بةمالَيَكى ترى طةورةى لةدةرةوةى مالَةكةى خؤى
نابينىَ ،بؤية ئةمة باس دةكةم ،ضونكة ثةيوةندى بةدميؤطرافياى
كؤمةلَناسييةوة هةية.
" دياردةيةكى ديكةى دميوطرافياى شار هةية كة بة ثيَى ضينةكان دابةشكراون،
ئةويش دانيشتوانى ئةو قةزا و طةرِةكة دةوروثشتانةى شارن كة هةم دوورة
دةسنت و هةم دانيشتوانةكةى هةذار نشينن ،ئةم خةلَكة هةم بةبىَ تاوان سزاى
ياساييان بةسةردا سةثيَنراوة ،هةم سزاى طةشةسةندنيان لةرووى كؤمةآليةتى و
ثيَشكةوتنةكانى ديكةى ذيان ،ضونكة كةمرتين خزمةتطوزارى مؤديَرنى تيَدانيية،
هةميشةش لةبةردةم هةرِةشةى دةركردنن لةو شويَنانة ،لةكاتيَكدا ليَذنةى
شارةوانييةكان ،بةبىَ لةبةرضاوطرتنى ئةو زةمةنةى كة رابردووة بة خراثى
لةرووى تةندروستى و خويَندن و سينرتؤمى بازارِى و ئاوو كارةبا و ثاكوخاويَنى و
ثارك و هتد ،بةثيَى ياسا دةريان دةكةن و قةرةبووى ئةو زةمةنةشيان بؤ
ناكةنةوة".)53(.
ئةطةرضى ئةم باسة ثةيوةندى بةزامنى كارةوة هةية ،بةآلم لةبةر ئةوةى
ياساكانى حكومةت كولتووريَكى ياسايى و دةستوورى لةميَشكى دانيشتوانى
شاردا نةضةسثاندووة ،بؤية كريَكار نةك هةر خاوةنى ئةو زةمانةتة كؤمةآليةتيية
نيية ،بةلَكو خاوةنى ئةو هؤشيارييةش نيية كة دانيشتوانة نويَيةكةى شاريش
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نيانة كة ئةمة دميؤطرافياى شار تيَكدةدات ،وادةكات ئةو كريَكارانةى سةر
بةضينيَكى دياريكراون ،جاريَكى تر بةخؤياندا بضنةوة و لةو شويَنانة نةذين كة
ئةو خةلَكة بىَ كولتوورة ليَى دةذين.
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لةئاسؤييةوة بؤ ستوونى

ضةمكى ئاسؤيى و ستوونى كة لةئةندازةدا بؤ شار مانايةكى هةية و لةطوتاردا
مانايةكى ديكةى هةية ،شار وةختيَك كة لةئاسؤييةوة شيَوازى خؤى
دةطوازيَتةوة بؤ ستوونى ،تةنها لةويَوة نيية كة تةنها شيَوازى خؤى دةطؤرِىَ و
سيحريَك دةخولَقيَنى كة تةنها ضاو دةيبينىَ ،واتة تةالر و خانوو لةسةر زةوى و
تةختةوة بؤ بالَةخانةى بةرز و هتد ،بةلَكو لةويَوةية كة سةرةتا دةولَةت دةبىَ
ئةو سيحرة نيشانبدات كة خاوةنى ثالن و ئةجيَنداى بيناسازى و تةالرسازى و
ثرِؤذةى سرتاتيذى نةتةوةيى و نيشتيمانيية ،هةر لةويَشةوة ئةوة خباتة زةينى
هاوآلتيانةوة كة ئيرت دةبىَ خؤيان رابهيَنن وةختيَك دةولَةت و حكومةت
ثيَويستى بةشويَنيَك بيَت ثالنى سرتاتيذى لةسةر بينا بكات" ،هةنووكة
ثالندانانى شار ثرِؤذة و سةرمةشقى وةك زانستة ثةتييةكان لةخؤ دةطرىَ،
لةمبارةيةوة جةليل القازى ثرِؤذةى بةدةسرتِاطةيشنت بة بنةماكانى ريَكخستنى
فةزا واتة (رادةى خةيالَى شارة) ،بةلؤكالَى كردنى شاريش لةضاو مةترؤثؤلةكان
و ضاالكييةكانى ئابوورى لةطةلَ دانيشتوانى ئةوان ثيَكديَت ،بؤية دةبىَ
سيستمةكان لةبةرضاو بطرين ،لةراستيدا هةر سيستميَك ئةو ثيَداويستييانة دابني
دةكةن ،ئةوانةش يارمةتيدان بةسيناريؤطةىل جؤراوجؤر و هةلَسةنطاندنى ئاكامى
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كردةوةكان و ثؤليَنبةندى كردنيان دةدةن كة بةثيَى ثيَوةرةكان و بايةخدان
بةهةلَبذاردنة سياسييةكان و ناساندنى شيَوازى فامكردنى ئاكامةكان و
هاوشيَوازةكان".)54(.
"كؤمةلَيَك تيؤر هةية بؤ ليَكؤلَينةوة لةضةمكى شار ،ئةوانيش بريتني لةتيؤرى
بةرِيَوبةرايةتيية سةنتةرطةريةكان كة (ئةرنست بريطسى) تيؤريستينى ئامريكايى
لة شيكاغؤ ثراكتيكى كردووة و بريتني لةناوضةى بازرطانى سةنتةرطةرى و
طواستنةوة و دةورى كريَكار و ئةريستؤكراتةكان ،هةروةها تيؤرى كةرتةكان كة
(هؤمر هويت) كة ئامريكيية و تايبةتة بة طةشةسةندنى كاريطةرى بةكارهيَنانى
ناوضة نيشتةجيَكان ،هةروةها تيؤرى رةهةندى فرةيى كة ئةم تيؤرة لةسةر
طواستنةوةى ذيانى تاكطةرايى و طواستنةوة كار دةكات ،ئةم تيؤرة بؤ
ماوةيةكى دريَذ كارى لةسةر كرا ،ئةويش ثشت بةسنت بوو بةيةكرت ،هةروةها
ضاالكييةكانى نةتةوة و مةزهةب و ثيَكهاتةكانى ديكة".)55( .
سةربارى ئةو تيؤرانةى كة ثةيوةندييان بةخةلَكةوة نيية و تةنها بؤ خويَندنةوةى
رةهةندة جؤراوجؤرةكانى شارةوة هةية ،ئةركى هاوآلتى ئةوةية ثابةندى ئةو
ثالنانة بيَت كة لةريَطةى ئةكادميييةوة تةماشاى ذيانى نوىَ كراوة بؤ ريَكخستنى
ذيانى شار ،هةروةها دةبيَت حكومةتيش لةبرى ئةو ئارام طرتنةى خةلَكيش،
خزمةتطوزارى و قةرةبووى هاوآلتيان بكاتةوة و شار بةرةو شيَوةيةكى تر بضيَت
كة ثيَشرت خةلَك هةستى بةبارة خراثةكةى نةكردووة ،هةروةها ئةو
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ئامادةسازييةش بكات كة ئةطةر ثيَشرت هاوآلتيان لةكؤمةلَطةى بضوكى خيَزانيدا
دةذيان و يةك زمان و كولتوور و بنةضةى عةشريةت و بنةمالَةيى بوونة ،ئيرت
ليَرة بةدواوة تيَكةلَ بةكؤمةلَطةيةك دةبن كة فرةية لةكولتوور و زمان و رةفتار و
هتد ،ه ةروةها لةيةك دةرطاوة يان لةيةك ئاسانسيَرةوة بؤ مالَ دةضنةوة كة
ثيَشرت هةركةسيَك جؤرة سةربةخؤييةكى هةبوو لةخانوو و دياريكردنى دراوسيَى
كولتوور و زمان و شيَوةى خزمايةتى و هتد.
شةرِى نيَوخؤى هةر وآلتيَك كة دواجار دةبيَتة هؤى مالَويَرانى و هةلَتةكينى
ذيَرخانى ئابوورى ،هةروةها ئاوارةبوونى هةزاران بنةمالَة و خيَزان و كةس
لةشاريَكةوة بؤ شاريَكى تر كة هيض شارةزاييةكيان لةشيَوةزار و كولتوور و يةكرت
ناسني و ثةيوةندىكؤمةآليةتى يةكرت نيية ،هةروةها رةوانةوةى ترسى دوورة
دةستى لةزيَدى خؤيان كة بيانووةكة جةنط بوو ،شيَوةيةكى ئةريَنيى تيَدابوو،
ئةويش درووستبوونى شارى نوىَ بوو ،بةوةى كة النيكةم تيكةلَ بةيةكرت بوون و
شارةزاييان لةجوطرافيا و كولتوورى يةكرت ثةيدا كرد و يةكرتيان قبولَ كرد بةهةر
نرخيَك بيَت ،ئةم يةكرت قبولَكردنة بةشيَك بيَت لة جوانكارى شار كة تةواوى
كؤمةلَطة و كولتوورةكانى لةخؤيدا جيَكردؤتةوة ،ئةويش تيَكةلَ بوونى
كولتوورةكانة لةريَطةى ثةيوةندى كؤمةآليةتييةوة .بؤية" درووستكةرانى تيؤرى
ئيستاتيكى بؤ شار ،شتيَكى خؤرِسك نيية تاكو بةثيَضةوانة دذايةتى بكرىَ ،يان
بؤ قةرةبووكردنةوةى طؤرِينى جوطرافى بيَت كة ئةندازةى تةالرسازى هاوضةرخ
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دراوة ،دةبينني هةولَيَك هةية بةهةموو تواناكانةوة بؤ طريَدانى كيَشةى ئةندازةيى
تةالرسازيية لةطةلَ يةكرت" .)56(.ضونكة كيَشةى بةرز و نزمى تةالرةكان،
بةشيَكى فراوانة لة كيَشةى كؤمةآليةتى خةلَكى نيَشتةجيَى شوقةكان ،بةوثيَيةى
كة طةرِةك و كؤآلنةكانى شارى كالسيك ،بريتني لةنزيكييةكى جوطرافى و هيضى
تر ،بةآلم تيَكةلَبوونى دانيشتوانى شوققة برتيية لةتيَكةلَبوونى كولتوور و
بةريةككةوتنى هةميشةيى.
هةموو ئةوانة لةريَطةى تيَكةلَ كردنى خةلَكى ناوضة جياوازةكانى كوردستان بوو
ل ةنيَو يةك باآلخانةى روخاو و ثامشاوةى جةنط و داطريكراو ،ئيدى لةويَوة
ضةمكي شار لةنيَو نةتةوة دواكةوتووةكاندا ،وةكو سةرةتايةك ضةكةرةى كرد تا
طةيشت بةوةى طةشة بكات لةرووى كؤمةآليةتى ،كة فةزا جيَطةى هةلَسةنطاندنى
تيَدا نةبووةوة ،ئةوة ماناى ئةوةية كة ثالنى دةولَةت ،يان كؤمةلَطةكة
لة بارودؤخيَكى ناسرووشتى و ناجيَطريى ئابوريدا دةذى ،بؤية ئةو ثيَدراوة
ئابوريانة ناتوانن ئاسؤيةك بؤ شار دابني بكةن كة سيماى شارة طةورةكان
هةيانى وةكو شيكاطؤ و بةرلني و ثاريس و هتد هةيانة ،لةكاتيَكدا ثالن
ثرؤسةيةكة تةنها بةفلتةرى كارطيَرِيدا تيَناثةرِيَت ،بةلَكو بة فلتةرى
كؤمةآليةتيش دا تيَدةثةرِىَ و دةضيَتة نيَو سيستمى حكومةت و بةرِيَوةبردنةوة،
ليَرةوة فةزا طرميانةكان ثيَكةوة لةيةك كةيسدا تؤمار ناكات ،بةلَكو كةيسى

117

ديكةى ئيستاتيكى دةكاتة ئةولةوييةتى كار ،كةوابوو جوطرافيا لؤذيكيَكى
هةمةاليةنة بؤ شار دةوخولَقيَت ،تاكو بطوازريَتةوة لةستوونييةوة بؤ ئاسؤيي.
لةبارةى ئةوةش كة ثؤلينكردنى خةلَك لةسةرةوة بؤ خوارةوة مةبةست
لةجياوازى ذيانى تاك و كؤمةلَطة "جيهانبينى ئاسؤيى بؤ تاكةكان بوونيَكى
كؤمةآليةتى دةردةكةوىَ كة درومشى يةكساني تاكة ثرنسيثى قبولَكراو و
درومشى طوجناوة بؤ بوون و كار ،لةبرى ئةو جهانبينييةى دةسةآلتى سياسى و
ثريؤزى لةاليةكةوة و ئةو دةسةآلتة و باوكساالري لةاليةكى ديكةوة ،ئةمانة
هةموو لةطةلَ رةهاييبوون و نةبوونى سانسؤر كاريان كؤنرتِؤلَكار كرد لةاليةنى
سيًيةمةوة ،بؤية جهانبينيةكى جياواز ياخود تةواو ناكؤك سةريهةلَدا كة
ثيَضةوانةى هةموو ئةوانة دةردةبرِيَت ،لةراستيدا ئةم طؤرِانة واقيعيية يان
شيَوازى تيَرِوانينة بؤ ذيان ،يان راطةياندنى لةدايكبوني شتيَكى تةواو نوىَ بوو،
ئةويش ئةوةية كة جان جاك رؤسؤ لةرستةى ية كةمى كتيَبة بةناوبانطةكةى
(ثةميانى كؤمةآليةتى) نووسيويةتى (دةمةويَت بطةرِيَم بةدواى ئةوةدا داخؤ
لةسيستمى شارستانيدا بنكةيةك بؤ فةرمانرِةواييكردن هةية ،ئةو لةسةر
بناغةيةك بةوجؤرة مامةلَة لةتةك مرؤظةكان دةكات كة هةن ،بةو جؤرةش مامةلَة
لةتةك ياساكان دةكات كة ثيَويستة هةبن" .)57( .هةلَبةتة مامةلَةكردنى ياسا
وةكو دةركةوتةيةكى نوىَ لة سةرهةلَدانى شارنشينى مؤديَرن ،مامةلَةيةكى نوىَ
ية بةنيسبةت مرؤظةوة ،ميَذووةكةشى ديارة لةكويَوة سةريهةلَداوة و لةكةيةوة
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ريشيَوازى تيَداكراوة و خةلَك ئاشنا بوونة ثيَى و كراوة بةثةيوةستكارى لةريَطةى
ئةرك و مافةوة ،هةر بؤية تا ئيَستاش هةرزناكرىَ هةندىَ مافى بنةمالَةيى و مافى
هاوآلتى بوو ن لةاليةن دةولَةتةوة فةراهةم بكريَت ،هيَشتا دةولَةت وةكو
ضةمكيَكى ياسايى وةرنةطرياوة كة مافى هةموو كةسيَك لةسةر ئةم زةمينة
دةثاريَزىَ ،بؤ منوونة دةيان هةزار كةس خاوةن دةولَةتيشن و مافيان
نةثاريَزراوة ،ضونكة لةدةرةوةى وآلتى خؤيان بةناضار دةذين ،دةيان هةزار
كةسيش بةبىَ ئةوةى دةولَةتييان هةبيَت ،مافيان لةسةرووى ئةوانةشةوةية كة
دةوةلَةتيان هةية ،تةنها لةبةر ئةوةى جياوازى ضينايةتى كةوتؤتة نيَوانيان ،يان
ثيَشكةوتنى كؤمةآليةتى شؤرِشى جياوازيان بينيوة بةميَذووى خؤيانةوة ،بؤية
بؤتة مةعريفةيةك لةسةرتاوة كة لةدايك دةبن ،بةو ريتم و ويستة ئةخالقيية
طؤش دةكريَت و ئامادة دةكريَت بؤ داهاتوو ،لةوانةش ناسراوتر كة هؤمليَسن،
قةرةجةكان زؤرترين دانيشتوانى سةر زةوين كة شوناسى نيشتيمانيان نيية و
بةهاوآلتى هةذمار ناكريَن لةزؤربةى وآلتان ،بةوثيَيةى كة هةموو دونيا بةمولَكى
خؤيان دةزانن ،ئازادى سةر طؤى زةوى بة داهيَنانى خؤيان دةزانن كة ئةم
تيَطةيشتنة لةالى سيستم و خةلَكيش بةطشتى جيَطةى نابيَتةوة و ناباوة.
"ثؤست مؤديَرنيزم ئةو دةرفةتة بؤ تويَذةكان ثيَكديَنيَت كة لةراستاى ثرؤسةى
طؤرِاندا لةكاتة جؤراوجؤرةكاندا بتوانن اليةنة جياكةرةوةكانى شارةكان لةبوارى
جؤراوجؤردا خبةنة بةر ليَكدانةوة و ئايدؤلؤذيا و بونيادة سياسيية نويَيةكان،
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تاكو باشرتين ثالندانانى شار ثيَك بهيَنىَ ،ئةمةش بؤ ثيَشكةوتنى سةرمةشقة
طشتى و جؤراوجؤرةكانة كة بةشة لؤكالَييةكان دةخاتة بةردةست".)58(.
روخسارى بنةرِةتى شاريش نةخشةى لةثةيوةند بةدةسةآلت و كؤمةلَطة
دياريدةكات ،ضونكة ئةزموونةكانى ثالندانان لة سرتاكتؤرى ئةزموونة
سةرةتاييةكانةوة هاتووة ،بؤمنوونة بةرطةطرتنى شار لةبوارةكانى ضرِكردنةوةوة
بطرة تا دةطاتة ثيَداويستى نيشتةجيَبوون و ثؤليس و كةرةستةي طةياندنى
طشتى و شويَنى طةشتيارى و هتد .مةرجى سةرةكني بؤ شاش راطرتنى شار،
تاكو سيماى خؤى لةدةستنةدات ،وةكو سيماى شارى موراكش لة مةغريب كة
تائيَستاش رةنطى ديوارةكانى قورِين و بةرزى بالَةخانةكانيش بةثيَى سرتاتيذى
ياسايى شارةوانيية و نابىَ لة  3ضني بةرزتر بىَ ،هةروةها لةعةممانى ثايتةختى
ئوردنيش هةمان ستايلَ هةية كة دةولَةت و شارةوانى ئةندازة و بةرزى و رةنطى
ديوارى دةرةوةى بالَةخانةكان ديارى دةكةن وةكو دياردةيةكى سيَنرتالَى،
ئةمة ش بؤ ئةوةية كة شارةكة يةك سيماى يةكطرتووى هةبىَ و ديزانةكةى
نةطؤرِيَت  ،ئةم دياردةية لة ئوردنيش هةية بةآلم بةرةنطى سثى بؤ بالَةخانة و
خانووةكانى شار ديزاين كراوة ،مةرجةكةش بؤ هاوآلتيان ئةوةية بةثيَى
ديسثلينةكانى دةولَةت و شارةوانيية ،ئةم ستايلة لة رؤذئاوا بةدةستى دةولَةتة
و خةلَك خؤى ديزاينى خانوو دانانيَت ،كؤمثانيا و حكومةت بةو كارة هةلَدةسنت،
بؤية تةواوى ئةوروثا ،سيماى شارةكانيان لةيةكرت دةضن.
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ئةم حالَةتة واتة ثةيوةست بوون بةيةك ستايلَى و يةك ديزاينى شارةوة .واتة
بينني و ناسينى شار ،تةنها لةسةر بنةماى ياسا نيية ،يان لةو شويَنانةى هيَشتا
نةطةيشتوونة بةو ئاستة ،بؤية لةكوردستان نةلةئاستى حكومى و نةلةئاستى
جةماوةرى و ها وآلتيان وةكو خةيالَيش ناتوانن سةر بةو ضةمكة مةعريفيية بن
كة شارى لةسةر بونياد دةنريَت ،رةنطة هةم حكومةت نةتوانىَ لةشويَنى
ثيَويست دةست بؤ دياريكردنى شويَن بةريَت ،بؤ ئةوةى ثالنى خؤى دابرِيَذيَت و
دميةنى شار بطؤرِيَت و لةبةرامبةردا قةرةبوو بكاتةوة ،هةم هاوآلتى ئةو
ثابةنديةى بةثالنى حكومةتةوة نةبىَ كة هاوكارى بيناسازى و ثرؤذةى
حكومةتةوة هةبيَت ،يان لة طؤرِينى سياسةتى بةرِيَوةبردندا دياردةيةكى نوىَ
نيشان بدات ،ضونكة هيَشتا كوردستان نةطةيشتووة بةو ئاستة فةرهةنطيية
شارستانيية ياسايي و فةرهةنطييةى كة هاوآلتى هةست بةبوونى خؤى بكات
وةكو خاوةن مافيَكى شارنشني.
كةوابوو لةرووى ئاسؤيى و ستوونييةوة شار هةيبةتيَكى تر وةردةطريَت لةرووى
شيَوازةوة ،بةوثيَيةى بةناضار دةضيَتة نيَو سيستمةوة و ثيَداويستى سيستميش
دةستةبةر بكات ،رةنطة لةرووى ستوونيشةوة ماهيةتيَك و سيحريَكى جياوازى
هةبيَت ،هةروةكو ئةوةى كة لةرؤذئاوا هةية و كولتووريَكى جياجياى ثاراستووة
و كولتووريَكى ديكةى يةك نيشتيمانى و يةك ئينتيمايى بةخشيوة خةلَك كة
ثابةند بوونة بةياسا و كولتوورى طشتى ،وةكو ذيانى شوققة كة دابونةريت و
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ياساى خؤى هةية و هةموو كةس لةسةريةتى ئارامى و ئازادى و ذيانى ئةو
بالَةخانةية بثاريَزىَ و تيَكى نةدات ،بةثيَضةوانةوة دووضارى ياسا دةبيَتةوة.
مةسةلةى ريَذةى دانيشتوان بةثيَى عةقلَيةت و ثةروةردة دةبيَتة شارنشينى و
لةيةك تةالردا ضةندين نةتةوة و كولتوور و رةنطى جياواز و زمانى جياواز ثيَكةوة
لةسةر ذن و تويَذى جياواز ،هةروةها بةئاسايى وةرطرتنى كارى جياواز دةذين و
كةسيش مافى ئةوى تر ناخوات و دةستكارى ذيانى ئةويرت ناكات ،بةومانايةى كة
ضيرت خةلَك لةو ئاستة كؤمةآليةتيةى كة ثيَشرت خولَقى ثيَوةطرتبوو ،دةبواية
خيَزان زياتر لةضةند ئةنداميَكى هةبىَ و ئةوانةش دابةشنب بةسةر نيَرو مىَ و
يةكسان بن ،ئيرت جيَطةى لةنيَو ئةو تيَرم و ئةو شيَوازة نةمايةوة كة بتوانىَ
لةئاستيَكى ستوونيدا ،شوناسى خؤى وةكو تاك وةربطريَت كة بةشيَك بوو
لةخيَزانى ئارةزوومةندانة و خيَزانى ثيَكةوةذيانى نيَرو مىَ و منالَ و دةنطيَكى
زياتر لةتاكيَك ،بؤية دةبوو ئةو ذيانة قبول بكات كة لةجوطرافيايةكى دياريكراوى
ثيَويست ،كةلَك وةربطريَت ،ئةمة سةرةتاى طؤرِينى دميوطرافياى شيَوازى
كؤمةآليةتى بوو ،بةآلم ئةم شيَوازة لةاليةن دةولَةتةوة نةخشةى بؤ دارِيَذرا كة
مانا و شوناسى لةريَطةى حكومةت و دةولَةتةوة دياريكرا و هةر حكومةتيش
بةرثرسة لةو ثالنة ،دواتر لةاليةن كؤمةلَطةوة قبول دةكريَت ،بؤية وةختيَك ئةم
ضةمكة دةضيَتة نيَو سيستمةوة ،ئيدى ية كةم هةنطاوى دةضيَتة بوارى
ثةروةردةوة كة مالَ يةكةمني كؤميَنيكةيشنى كؤمةلَطةية قبوىل دةكات،
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هةنديَكجاريش سةرثةرشتيار ئاطادار دةكاتةوة كة ئةمة شارة و دةبىَ بةثيَى
ثرنسيثى شار و سيستمى شار مامةلَة لةطةلَ ضةمك و دياردةكانى شار و
هةلَسوكةوتى شار بكةين ،لةويَوة دةستثيَدةكات ضؤن شار دةبيَتة مؤديَليَك و
دةبيَت بةماددةيةكى كؤمةآليةتى .بؤية لةئاسؤييةوة خؤى دةطوازيَتةوة بؤ
ستوونى ،ضونكة لةطةلَ ماناكانى ترى ذيان و كةرةستةو ثيَداويستيةكانى تر
دةبيَتة نةريت ،هةرئةمةش وةكو شيَوةيةك لةسؤسياىل وآلتانى رؤذئاوا ،لةبرى
مولَكدارى تايبةتى بةشيَوازة كالسيكيةكةى مولَكدارى كشتوكالَى ناميَنيَت و
دةبيَتة ثةروةردةيةك بؤ نةوةكان و سيستم دةيكات بةياسا ،ئةم دياردةية
تارِادةيةك لةشارةكانى كوردستان تاكو سةدةى رابردووش كة  15سالَ
لةمةوبةرة ،نةك هةر قبولكراو نةبوو ،بطرة دانيشتوانى شوققة و تةالرى بةرز
بةشويَنى نامؤ و خةلَكى غةريب و خةلَكى بةدوور لةئةخالق دةناسيَنرا ،ضونكة
هيَشتا ضةمكى شار تةواو جيَطةى خؤى نةطرتبوو ،بةومانايةى هيَشتا
ثيَكةوةذيانى هةموو كولتوور و شيَوةزار و تةنانةت زمانى جياواز و هةلَبذاردنى
تاكايةتى جياوازيش جيَكةو تة نةببوو ،بؤية ئةو كؤميَنيكةيشنة بؤ ذيانى ئاسايى،
تةنها قةرةبالَغييةك بوو هيضى تر ،بؤية تائةو جيَطةيةى كة شار فراوان دةبيَت و
دةولَةت و ئيدارة و حكومةت بري لةستوونى دةكةنةوة و وةبةرهيَنان لةاليةن
كؤمثانياكانةوة دةكريَت ،ئيدى كرِينى مولَكدارى و جيَطةيةك بؤ حةوانةوة
دةطؤرِيَت ،ئةوكات بةناضار و لةريَطةى قبولَكردنى سيستمةوة قبولَدةكريَت.
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ئةطةرضى لةرابردووى كؤندا مةبةستم لةسةدةكانى بةر لةزايينة ،منوونةى
شيَواز يَكى يةك ئاستى ض لةدونياى عةرةب و ض لةدونياى رؤذئاوا بوونى هةبووة،
بةو مانايةى كة شار بةثيَى تيطةيشتنى كؤن ثالنى بؤ دادةرِيَذرا ،بؤية وةكو
هؤكارى مانةوةشى وةكو دياردةيةكى ميَذوويي و بةر لةيؤنان و ميسرةوة كة
سةريهةلَدا و بةر لةفةلسةفة بوونى هةبووة مايةوة ،واتة شار ئةوكاتةى كة بةو
ماناية وةرطرياوة زياتر لةكؤمةلَيَك و زياتر لةثيَكهاتةيةك حوكمى كردووة بةسةر
بوونى بازارِ و كؤمةلَطة بةطشتى و شيَوةى درووستكردنى بيناسازى و شيَوةى
ثيَكةوةذياندا ،ضونكة مانايةكى وةكو خؤى و ئةو ميَذووةى هةبووة ،بةآلم
لةدواجاردا بةناضارى دةرةجنامى جةنطى قؤناغةكانى سيستم و ذيان بووة ،بؤية
بةثيَى ثالن دؤخة جياوازةكانى طواسرتايةوة بؤ دؤخيَكى لةبارتر لةهةموو
كايةكاندا" ،بؤ منوونة جةنطى نيَوان سةرمايةدارى و سيستمى دةرةبةطايةتى
بووة كة بةتةواوةتى سةريهةلَدا و بوو بةدياردةيةكى جيهانى و ضاوى ليَكرا ،ئيرت
سيحرةكانى لةويَوة دةستثيَدةكةن كة طوندةكان دةخزيَنيَتة نيَو يةك
سةنتةرةوة و دةبيَتة ئةو سةنتةرةى كةنارةكان لةخزمةتيدا دةبن و هةر
لةطوندةكانةوة خؤى بةرهةمديَنيَتةوة ،بةآلم ئةم دياردةية جةنطيَكى تر
بةرهةمديَنىَ ،ئةويش ثةيدابوونى ضينة جياوازةكان جةنطى جياوازى ضينةكانة،
جةنطيَك هةر لةجياوازى شيَوةى ذيانةوة لةمالَ و كةرةستة و ناوضةى جوطرافيا
و بازارِى جياواز و مامةلَةى شةوو و رؤذةوة بطرة ،تادةطاتة جياوازى كولتوورى
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و فةرهةنطى و بةرِيَوةبردنى كؤمةلَطة و ستايلى ذيان و شيَوةى جلوبةرط و
تةنانةت قسةكردن بةموفردةى كةرةستة نويَيةكانى شار و هتد".)59( .
وةكو ثيَشرت بامسان كرد لةسةدةى نؤزدةدا شار لةئةجنامى خزانى طوندةكان بؤ
سةنتةريَك فراوانرت دةبيَت و كارى دةستى دةبيَتة مانيفاكتؤر و دواتر ثيشةساز
طةشة دةكات و دةبيَتة فاكتؤر واتة ماشينى سةرةتايى .هةروةها سياسةت
دةبيَتة ضةقى يةكاليى كردنةوةى ملمالنيَى نيَوان هيَزة سياسى و مةزهةب و
نةتةوةكان و ضةمكى حيزب وةكو مامةلَةيةكى تر ،لةطةلَ كؤبوونةوةى خةلَكيَك
بؤ دياريكردنى ضارةنووسيان لةسياسةت و هتد ،لةويَشةوة فكرى ناسيوناليزم
وةكو دةركةوتةيةكى نوىَ بؤ دةمارطريى نةتةوةيى و جةنطى نةتةوةكان
سةريهةلَدا ،كة بووة هؤى جياوازى لةنيَوان خةلَك بةبىَ ويستى خؤيان،
هةردوابةد واى ئةو ضةمكة سياسية ،رؤذئاوا قؤناغيَكى ديكةى بةخؤيةوة بينى و
مؤديَرنيتة بةشيَكى زؤرى لةفةزاى شيَوة ذيانى سياسى داطري كردوو و جةنطى
جيهانى بةخؤيةوة بينى ،ضونكة دةمارطريى نةتةوة و دةولَةت و سنوور
ثةيدابوو ،ئةوةبوو لة فةرانسة دةولَةت دواى درووستوونى وةكو قةوارةيةكى
نوىَ لةسةر دةستى نا ثليؤن ،ئيدى شار بوو بةيةكيَك لةبريؤكةكانى ئةوان بؤ
جياكردنةوةى خؤيان لةوانى تر ،واتة لةدةولَةتانى تر بةتايبةتى ثايتةختى
فةرانسة كة ثاريس بوو ،ئةوةبوو ثاريس بوو بةمنوونةى ثيَشكةوتنى شار
لةدونياى رؤذئاوا بةتايبةتى ضارةسةركردنى كيَشةى نيشتةجيَبوون و
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تيَكةلَكردنى خةلَك و ثيَشكةشكردنى خزمةتطوزارى وةكو زيَراب و هيَنانى كارةبا
و فراوانكردنى بازارِ و درووستكردنى شةمةندةفةر لةنيَو شاردا و دواتريش
درووستكردنى زؤنةكان بةثيَى جياكردنةوةى خانةوادةكان و هتد ،لةوانى ديكةى
وةكو ئالَمان ،منوونةيةكى تريان ثيَشكةش كرد ،ئةويش بةرثرسياريَتى
كؤمةآليةتى و ضارةسةركردنى شثرةزةيى خةلَك بوو لةو قةرةبالَغييةى لةناكاو
دوضارى بوون ،لةرؤماش بةهةمان شيَوة ئةم حالَةتانة لةهونةردا زياتر خؤى
بينييةوة و كاريطةرى خستة سةر بازارِ و شيَوةى ذيانى خةلَك ،بةآلم دواى
سةركةوتنى سةرمايةدارى بةيةكجارةكى و ئالَؤزبوونى ذيانى سياسى و
تيَكةلَبوونى فكر لةطةلَ سياسةت و دةسةآلت و حوكمرِانيدا ،ئيدى متووحى
طروثة دةستةبذيَرةكان بةبريمةند و سياسييةوة زياتر بوو ،بؤ ئةوةى بري لة
جوطرافياى دراوسيَى يةكرت بكةنةوة ،بؤ منوونة هيتلةر كة بري لةنةمسا و هؤلَةندا
دةكاتةوة و بري لة داطريكارى دةكاتةوة لةريَطةى بريكردنةوة و هونةر بووة،
ئةوةبوو لةدواى خؤى ئةو بةرهةمةى هةبوو كة رؤذئاوا سةرةجنام لةذيَر
هةذموونى فكرى كؤلؤنياليزمدا ،هيتلةر و نازيةت و لةئيتالَيا مؤسؤلؤنى و
شؤظيَنيةت و لةروسياش ستالينى بةرهةمهيَنا وةكو سيستم ،ئةمة جطةلةوةى
كيَشةى ئاين طةورةتر لةقةوارةى خؤى حالَةتى نيَطةتيظى بةخؤيةوة بينى ،بةآلم
ئاين لةئةوروثا ئاين كولتووريشى درووست كرد كة هةنديَكجار زمانى ضةسثاند
لةدةستووردا ،هةروةها طةشةى بةنووسيندا و بووة ثةيامبةخشى هونةريَكى
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ئاينى ،كة دواتر سيكؤالريزمى بةرهةمهيَنا و طةليَك ئاويَتةى ئةو ئاينانة بوون كة
نيمضة نةزاذدي بوون ،وةكو الى هةندىَ كةنيسةى ئةرسةدؤكسى رؤذهةآلتى
ئةوروثا هةية تا ئيَستاش".)60( .
هةموو ئةو داتايانةى كة لةثةرةطرافى ثيَشوو بامسكردن ،نيشانةى ئةوةية كة
تاكو نيوةى دووةمى سةدةى  19شار بةثيَى ثالنى ئةندازةيى لةزؤربةى
كيشوةرةكان دانةرِيَذراوة ،لةدةولَةتة طةشةسةندووةكاندا دياردةيةكى نوىَ هةية
كة لةثايتةختةكاندا زياتر دةبينرىَ و هةستى ثيَدةكريَت ،بؤ منوونة لةشارى
دهلى ثايتةختى هيندستان تاكو سالَى  1962ثالنى بنةرِةتى طشتى
دةستيثيَكردووة ،لةنيَجرييا يةكةم هةولَى ريَكوثيَككردنى ثالنرِيَذى سالَى 1971
هةولَى بؤدراوة ،شارى الطؤست تاكو ئيَستاش حكومةتى تايبةت و دياريكراوى
خؤي نيية ،تاكو ئيَستاش سنوورى ناوضة شارنشينةكانى ديارى
نةكراوة".)61(.
يةكيَك لةهةولَة هةرة طرينطةكانى كاربةدةستانى شار و يةكة كارطيَرِييةكان،
ئةوةية كة بةثيَى ثالندارِيَذى كولتوورةكان ثيَكةوة يةكسان بثاريَزىَ و
دميؤطرافيا و ئةندازةى شار بةنويَبوونةوة وةكو خؤي نؤذةن بكاتةوة ،بؤ منوونة
كولتوور ئاويَزان بوونة لةطةلَ شوناسى فرةيى نةتةوةكان ،وةكو نيشانةيةكى
ديكةى شارو شارستا نييةتى نويَية .ئةمةش بةشيَكة لةو عةقالنيةتةى كة
ثيَشرِةوايةتى سيستمى سياسى و دةولَةتى كردووة لةاليةك ،هةروةها
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دةمارطريى فةرهةنطيش لةاليةكى تر ،تايبةمتةنديَتى كولتوور لةطةلَ نةوةى نوىَ
كيَشةى ئةوانى ديكةى طواستةوة بؤ زمان و بةرخودى يةكرت كة كؤمةنيكةيشنى
كرد ة باو ،ئةمة هةولَى شارةزايانى بوارى ثالندارِيَذى شار بوو لةسةرتاسةرى
جيهاندا .
سةربارى هةموو ئةمةناش عةقلَ ئاميَرى هةروةك ئةوةى ئادؤرنؤ و
فرانكفؤرتييةكان شيكارييان بؤدؤخى ئةوكاتى رؤذئاوا كردووة ثةرةى سةند،
بةثيَى تيَطةيشتنى يؤرطن هابرماس بيَت ،ضةمكى عةقلَئاميَرى لةثيَناو
تةفسريكردنى باآلدةستى خود ياخود مرؤظ ،بةسةر سرووشتدا هيَنراية ئاراوة،
نةك ئةوةى هاتبيَت تاثيَمان بلَيَت ض زيانيَك بةر ئةو شتة كةوت كة كؤنرتِؤلَ كراو
دةستى بةسةردا طريا ،ئةمة تةنها ئةوكات ئاشكرا دةبيَت و خودى مرؤظ هؤشيار
دةبيَتةوة ليَى ،كة بزانىَ ضؤن بووةتة ديل و رؤبؤتى شار و هةست بةثاواخنوازى
بكات كة سيستمى ثؤست سةرمايةدارى كؤنرتِؤلَى هةموو ذيانى كردووة،
لةدةسةآلتى خودى مرؤظ دةرضووة و هةموو شتيَك بةثيَى ريَوشويَنى ياسايى
طرياوة و بةشيَكى زؤر لةئازادييةكانى تاكى كؤنرتِؤلَ كردووة.
طةورة ترين قةيرانى سيستمى سةرمايةدارى لةدواى سةركةوتنى بةسةر
دةرةبةطايةتيدا ،قةيرانى بيناسازى و ستايلى تةالرسازى بووة ،بةتايبةتى
لةرووى ئيستاتيكييةوة ،بةتايبةتى تريش ئةو طرووثانةى كة كار دةكةن بؤ
فراوانكردنى شار ،دةكةونة بةردةم قةيرانى شويَن بؤ مةعاليم واتة بؤ ئادطارة
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ناسراوةكانى لةرووى كولتوورييةوة كة جيابكريَتةوة لةطةلَ شاريَكى تر ،بؤ
منوونة جياوازى لةنيَوان ئةندازةيى و ريَكخستنى شاردا هةية كة هةردووكيان
هونةرن .ثيشةساز دةتوانىَ لةرووى ماتريالييةوة كؤنرتؤلَى شويَن بكات ،بةآلم
ناتوانىَ ريَكخسنت كؤنرتِؤلَ بكات ،ضونكة جياوازييةكةيان هونةركاريية.
ضةمكى ئاسؤيى و ستوونى كة لةئةندازةدا بؤ شار مانايةكى هةية و لةطوتاردا
مانايةكى ديكةى هةية و لةهونةريشدا مانايةكى جياواز ،سيستمى مؤديَرن ثشت
بة هونةركةى دةبةستيَت زياتر لةوةى ثشت بةئةندازةكةى ببةستيَت ،بةآلم شار
وةختيَك كة لةئاسؤييةوة شيَوازى خؤى دةطوازيَتةوة بؤ ستوونى ،تةنها لةويَوة
نيية كة تةنها شيَواز ى خؤى دةطؤرِىَ و سيحريَك دةخولَقيَنى كة تةنها ضاو
دةيبينىَ ،واتة تةالر و خانوو لةسةر زةوى و فالتةوة بؤ بالَةخانةى بةرز و هتد،
بةلَكو لةويَوةية كة سةرةتا دةولَةت دةبىَ ئةو سيحرة نيشانبدات كة خاوةنى
ثالن و ئةجيَنداى بيناسازى و تةالرسازى و ثرِؤذةى سرتاتيذى نةتةوةيى و
نيشتيمانية ،هةرلةويشةوة ئةوة خباتة زةينى هاوآلتيانةوة كة ئيرت دةبىَ خؤيان
رابهيَنن وةختيَك دةولَةت و حكومةت ثيَويستى بةشويَنيَك بيَت و ثالنى سرتاتيذى
لةسةر بينا ب كات ،دةبىَ هاوآلتى ثابةندى ئةو ثالنة بيَت و حكومةتيش لةبرى
ئةوة خزمةتطوزارى و قةرةبووى هاوآلتيان بكاتةوة ،شار بةرةو شيَوةيةكى تر
بضيَت كة ثيَشرت خةلَك هةستى بةبارة خراثةكةى نةكردووة ،هةروةها ئةو
ئامادةسازييةش بكات كة ئةطةر ثيَشرت هاوآلتيان لةكؤمةلَطةى بضوكى خيَزانيدا
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دةذيان و يةك زمان و كولتوور و بنةضةى عةشريةت و بنةمالَةيى بوونة ،ئيرت
ليَرة بةدواوة تيَكةلَ بةكؤمةلَطةيةك دةبن كة فرةيية لةكولتوور و زمان و رةفتار
و هتد ،هةروةها لةيةك دةرطاوة يان لةيةك ئاسانسيَرةوة بؤ مالَ دةضنةوة كة
ثيَشرت هةركةسيَك جؤرة سةرب ةخؤييةكى هةبوو لةخانوو و دياريكردنى دراوسيَى
كولتوور و زمان و شيَوةى خزمايةتى و هتد.
لةبارةى ئةوةش كة ثؤلينكردنى خةلَك لةسةرةوة بؤ خوارةوة ،واتة جياوازى
كولتوورى و كؤمةآليةتى لةرووى فةرهةنطييةوة" ،جيهانبينى ئاسؤيى بؤ
تاكةكانى بونيَكى كؤمةآليةتى دةردةكةوىَ كة درومشى يةكساني تاكة ثرنسيثى
قبولَكراو و درومشى طوجناوة بؤ بوون و كار ،لةبرى ئةو جهانبينييةى دةسةآلتى
سياسى و ثريؤزى لةاليةكةوة و دةسةآلتى باوكساالري لةاليةنى دووةمةوة،
ئةمانة هةموو لةطةلَ رةهاييبوون و نةبوونى سانسؤرى كار يان كؤنرتِؤلَكار
لةاليةنى سيًيةمةوة ،جهانبينييةكى جياواز ياخود تةواو ناكؤك سةريهةلَدا كة
ثيَضةوانةى هةموو ئةوانة دةدةبرِيَت ،لةراستيدا ئةم طؤرِانة واقيعيية يان شيَوازى
تيَرِوانينة ،راطةياندنى لةدايكبوني شتيَكى تةواو نوىَ بوو ،ئةويش ئةوةية كة
(جان جاك رؤسؤ) لةرستةى يةكةمى كتيَبة بةناوبانطةكةى (ثةميانى كؤمةآليةتى)
نووسيويةتى (دةمةويَت بطةرِيَم بةدواى ئةوةدا ،داخؤ لةسيستمى شارستانيدا
بنكةيةك بؤ فةرمانرِةواييكردن هةية ،لةسةر بناغةيةك بةوجؤرة مامةلَة لةتةك
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مرؤظةكان دةكات كة هةن ،بةو جؤرةش مامةلَة لةتةك ياساكان دةكات كة
ثيَويستة هةبن".)62(.
ئةم حالَةتة لةكوردستان نةلةئاستى حكومى و نةلةئاستى جةماوةرى و هاوآلتيان
وةكو خةيالَيش بوونى نيية و رةنطة هةم حكومةت نةتوانىَ لةشويَنى ثيَويست
دةست بؤ شويَن بةريَت ،بؤ ئةوةى ثالنى خؤى دابرِيَذيَت و دميةنى شار بطؤرِيَت
و لةبةرامبةردا قةرةبو بكاتةوة ،هةم هاوآلتى ئةو ثابةندييةى بةثالنى
حكومةتةوة نةبىَ كة هاوكارى بيناسازى و ثرِؤذةى حكومةتةوة هةبيَت .
لةرووى ئاسؤيى و ستوونييةوة شار هةيبةتيَكى تر لةشيَواز وةردةطريَت ،رةنطة
لةرووى ستونييةوة جةوهةريَك و سيحريَكى جياوازى هةبيَت ،هةروةكو ئةوةى كة
لةرؤذئاوا هةية و كولتوورة جياجياكانى ثاراستووة و كولتووريَكى ديكةى يةك
نيشتيمانى و ئينتيمايى بةخشيوة ،خةلَك كة ثابةند بوونة بةياسا و كولتوورى
طشتى ،مةسةلةى ريَذةى دانيشتوان بةثيَى عةقلَييةت و ثةروةردة دةبيَتة
شارنشينى و لةيةك تةالردا ضةندين نةتةوة و كولتوور و رةنطى جياواز و زمانى
جياواز ثيَكةوة لةسةر ذن و تويَذى جياواز و كارى جياواز دةذين ،كةسيش مافى
ئةوى تر ناخوات و دةستكارى ذيانى ئةويرت ناكات ،بةومانايةى كة ضيرت خةلَك
لةو ئاستة كؤمةآليةتيةى كة ثيَشرت خولَقى ثيَوةطرتبوو و دةبواية خيَزان زياتر
لةضةند ئةنداميَكى هةبىَ و ئةوانةش دابةشنب بةسةر نيَرو مىَ و يةكسان بن ،ئيرت
جيَطةى لةنيَو ئةو تيَرم و ئةو شيَوازة نةمايةوة كة بتوانىَ لةستوونيدا شوناسى
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خؤى وةكو تاك ببثاريَزىَ كة بةشيَك بوو لةخيَزانى ئارةزوومةندانة و خيَزانى
ثيَكةوةذيانى نيَرو مىَ و منالَ و دةنطيَكى زياتر لةتاكيَك ،بؤية دةبوو ئةو ذيانة
ق بولَ بكات كة لةجوطرافيايةكى دياريكراوى ثيَويست ،كةلَك وةربطريَت ،ئةمة
سةرةتاى طؤرِينى شيَوازى كؤمةآليةتى بوو ،بةآلم ئةم شيَوازة لةاليةن
دةولَةتةوة نةخشةى بؤ دارِيَذرا كة مانا و شوناسى لةريَطةى حكومةت و
دةولَةتةوة دياريكرا و دواتر لةاليةن كؤمةلَطةوة قبولكرا ،بؤية وةختيَك ئةم
ضةمكة دةضيَتة نيَو سيستمةوة ،ئيدى يةكةم هةنطاوى دةضيَتة بوارى
ثةروةردةوة كةمالَ يةكةمني كؤميَنيكةيشنى كؤمةلَطةية قبوىل دةكات،
هةنديَكجار سةرثةرشتيار ئاطادار دةكاتةوة كة ئةمة شارة و دةبىَ بةثيَى
ثرنسيثى شار و سيستمى شار مامةلَة لةطةلَ ضةمك و دياردةكانى شار و
هةلَسوكةوتى شار بكةين ،لةويَوة دةستثيَدةكات ضؤن شار دةبيَتة مؤديَليَك و
دةبيَت بةماددةيةكى كؤمةآليةتى .بؤية لةئاسؤييةوة خؤى دةطوازيَتةوة بؤ
ستوونى ،ضونكة لةطةلَ ماناكانى ترى ذيان و كةرةستةو ثيَداويستيةكانى تر
دةبيَتة مؤديَل  ،هةرئةمةش شيَوةيةك لةسؤسيال لةبرى مولَكدارى تايبةتى
بةشيَواز ة كالسيكيةكةى مولَكدارى كشتوكالَى ناميَنيَت و دةبيَتة ثةروةردةيةك
بؤ نةوةكان و سيستم دةيكات بةياسا ،ئةمة تارِادةيةك لةشارةكانى كوردستان
تاكو سةدةى رابردووش كة كؤتايى سةدةى  20بوو ،نةك هةر قبولَكراو نةبوو،
بطرة دانيشتوانى شوققة و تةالرى بةرز بةشويَنى نامؤ و خةلَكى غةريب و خةلَكى
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بةدرِةوشت دةناسرا ،ضونكة هيَشتا ضةمكى شار و شيَوازى ذيانى شار تةواو
جيَطةى خؤى نةطرتبوو ،بةومانايةى هيَشتا ثيَكةوةذيانى هةموو كولتوور و
شيَوةزار و تةنانةت زمانى جياوازيش جيَ كةوتة نةببوو ،بؤية ئةو كؤميَنيكةيشنة
بؤ ذيانى ئاسايى ،تائةو جيَطةيةى كة شار فراوان دةبيَت و دةولَةت و ئيدارة و
حكومةت بري لةستوونى دةكةنةوة و وةبةرهيَنان لةاليةن كؤمثانياكانةوة
دةكريَت ،ئيدى كرِينى مولَكدارى و جيَطةيةك بؤ حةوانةوة دةطؤرِيَت و
قبولَدةكريَت.
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سةربازطةكان

بريكردنةوةيةك هةية كة الطريى ثيَوةديارة ،ئةويش بة شار ناساندنى هةموو ئةو
ئاسةوارة سةربازييانةية كة لةقةآل ديَرينةكان و لةمؤلَطة و سةنطةرة كؤنةكانى
سةربازى يةوة سةرضاوةيان طرتووة و بةشةرعى ناسراون ،ئةم شارانة لةكاتى
جةنطى نيَوان دوو وآلتةوة سةرضاوةيان طرتووة ،ئةو قةآلو شويَنانةى بةثشتى
كؤيلة و ديلةكانى جةنط و سةربازةكان درووستكراون و ضريؤكة ميَذووييةكان
شاهيدن كة لةريَطةى ديكؤميَنتارى و فيلمي سينةماييةوة تؤماركراون ،بةآلم
دةركةوتووة ئةو ئاسةوارة سةربازييانة هةم كاتى بوونة ،بؤية بوونة بةهؤى
شكانى هيَزةكان ،هةم ذيانى ئاسايى تيَدانةبووة جطة لة ياساولَ لةقوللةكانةوة
كة بؤ ثاراستنى ئيمث راتؤرِ يان سةر لةشكر هةبوون.
كة باس لةجياوازى نيَوان ذيانى شار و الدىَ دةكريَت ،يةكةم دةسثيَكى ئةو
جياوازيةى نيَوان شار و الدىَ ية ،ئةويش تةنها لة طةورةبوونى جوطرافياوة
هةنطاو نانيَت ،بةلَكو لة بريكردنةوة لةطؤرِينى ستايلَى ذيانة لةيةك شيَوازييةوة
بؤ فرة شيَوازى هاتووة ،ئةويش دؤزينةوةى كةرةستة ثيَويستةكانة بؤ
بةردةوامبوونى ذيان ،مةبةست لةو كةرةستانةية كة بةرهةمهيَنانى سرووشتى
طؤرِى بؤ بةرهةمهيَنانى ثيشةسازى و بريؤكةى ذيان ،لة كوجنيَكى بضووكةوة بؤ
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فرانرت و فرة رةهةندتر ،وةكو دؤزينةوةى ميتالَ و كانزاكان كة مس لةزؤربةيان
كؤنرتة و ئاسن و فا فؤن و هتد ،تادةطاتة زيَرِ و زيو بؤ جوانكارى و ئيكسسواراتى
ذنان ،ئةمةش لةسةر دةستى ئةو سةربازانة دةدؤزرانةوة كة لةجةنطدا
سةردةكةوتن و شويَنةكانيان داطري دةكرد و دةطةرِان بؤ دؤزينةوةى ئةنتيك و
شتى ناديار ،هةروةها بنضينةى دامةزراندنى بةشيَكى زؤر لةو شارانةى ئيَستا
هةن ،لةسةردةستى سةرباز و هيَزة داطريكةرةكان بوونة ،بةو مانايةى ئةوان
ئاوةدانيان كردؤتةوة دواتر بووة بة شارى راستةقينةى مةدةنى.
"ميزؤثؤتاميا كة تواناى ئيمكانياتيَكى طرينطى هةبووة لةمبارةيةوة ،ئةطةرى
بةشار ناساندنى طوندةكانى قةراغ رووبارى دجيلة و فورِاتى بةرهةمهيَناوة،
لةوانةش ( ئةريدؤ و واريتش و الجاش و كيش و ئوور لة بابل) .)63( *،ضونكة
ئةم طوندانة لة  % 10ثيَويستييةكانى ذيانى خؤيانيان لةريَطةى ئةو رووبارةوة
دابني كردووة ،كة بةسةرةتاى كارى كشتوكالَى ناسراوة لةناوضةكةدا ،ئةمةش
شؤرِش و كودةتاية بةسةر ذيا نى طوندنيشينى كالسيكى كة هةزاران سالَ ثيَش
ئيَستا ضاوى لةدةستى شارة طةورةكان بووة ،خةلَكى ئةو ناوضانة كة
دانيشتووى قةراخ رووبارى دجيلة و فورات بوونة ،زجنريةيةكى تةواو لة داهيَنانى
تةكنؤلؤذيا لة كؤمةلَطةى كشتوكالَى و لةريَطةى شؤرِشى شارستانييةوة بووة،
سالَةكانى  3000بةر لةزاينى ،تاكو  6000بةر لةزاين ،هيض دريَخييان
نةكردووة لةوةى ضؤن بتوانن كةلَك لة تواناى طا و درووستكردنى عارةبانة و
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داس و بةلةمى نيَو رووبار وةربطرن ،هةروةها تايبةمتةندييةكانى تةآلو
ميتالَيشيان دؤزيوةتةوة كة بريتى بوونة لةمس و برؤنز و زيَرِ و مروارى كة ئةمانة
بةشيَكيان بؤ ثيَداويستى كشتوكالَى بوونة و بشةكةى ترى بؤ جوانكارى،
هةروةها كاريان لةسةر شةرعييةتثيَدانى سالَنامةى سةرةتايى و جولَةى هةتاو
كردووة ،لةكاتيَكدا هةردوو رووبارى دجيلة و فورات دوو زؤنطاوى قورِاوى بوونة و
ترساون لة وشك بوونى ،بؤية بؤ درووستكردنى تةالر و شويَنى نيشتةجيَبوون
جياوازيان لة تواناى كريَكارةكان وةرطرتووة ،دواجاريش هةر وشك بووة"64(.
).
هةر ئةوكاتة خةلَكى ئةو دةم رووبارانة بؤ نةهيَشتنى دذايةتى كردنى
رووبارةكان ،خةباتيَكى زؤريان كردووة و خؤيان جوداكردؤتةوة لةخةلَك ،هةر لة
ثيَكهاتةى سؤسيؤلؤذييةوة بطرة ،تادةطاتة كاركردن بة طرووث بةندى و سرووتى
ئاين ى سؤمةرييةكان كة ثيَضةوانةى شارنشينى بووة ،بةآلم وةرزيَرةكانى
سةردةمى فريعةونى وةكو ميَطةىل فريعةونييةكان تةماشاى خؤيان كردووة،
ضونكة وةكو هاونيشتيمانى تةماشاى خؤيان نةكردووة ،بةآلم سؤمةرييةكان
بةثيَ ضةوانةى ئةوان ريَذةيةك لة ستايلى ذيانى شاريان هةبووة ،بؤية ئةمة
بةسةرةتاى دامةزراندنى شار ديَتة ذماردن .ئةم حالَةتة لة ئةسكةندةنافياش
ضريؤكى خؤيان هةية ،بؤ منوونة دانيمارك ثيَشرت قةراسنة واتة دزى دةريايى
بوونة و طروثيَك لةو ناوضانة خؤيان بة خاوةنى دوورطةكان ناساندووة ،دواتر ئةم
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حالَةتة تةشةنة دةكات و ثاشايةك درووست دةبيَت و لةطةلَ سويد دادةبرِيَت و
دةبيَت ة وآلتيَكى دراوسيَى سويد ،بة سيستمى ثاشايةتى ،بةآلم لة بنةمادا
جوطرافياكة سةربازطة و شويَنى دزةكان بووة.
" نةخشةسازى شار بة تيَطةيشتنى جياواز لة نةخشةدانان ،بةماناى نةخشةى
رووبةريَك لة سينطى زةويةكى خرِ ،لةو تابلؤيانةوة هاتووة كة لةريَطةى كةوتنى
بؤنةيةك و ثيَوةريَكى ويَنةيى بووة ،بؤئةوةى ريَطة بدريَت وردةكاريةكانى
دياربيَت ،وةكو دابةشكردنى ئةو تةالر و مةيدانانةى كة هةن ،بةآلم ئةطةر ئةمة
ثيَوةرة بنضينةييةكة بيَت بؤ شار ،كةواتة لةريَطةى ريَكخستنى جادةوبان و
طؤرِةثانى كؤبوونةوةى جيَنيشينى بةثيَى ئةو سيستمة بووة ،بؤية شيَوةيةكى
شارستانى ثيَدةدات و لةوانى تر جياوازى دةكاتةوة ،بةآلم سةبارةت بة
درووستكردنى شارى ئيسالمى كة سةرةتا سةربازطةى جةنطى بووة ،دواتر
طةشةى كردووة بؤ شار ،وةكو (بةسرة و كوفة و قةيرةوان و فستات) ،دواتر
ئيدارةى بؤ درووستكراوة ،ئةطةرنا ثيَشرت هةر سةربازطة بووة ،هةنديَكيان وةكو
خؤيان مانةوة واتة دميةنةكانى سةربازطةيان هةر ثيَوة ماوة ،هةنديَكيان
بةثيَضةوانةوة ثايتةختيان بؤ درووستكرا ،وةكو (بةغداد و قاهرية و شام)،
سةرةجنام ئةوانى ديكةش وةكو ريباتى مةغ ريب سيما و ستايلى شاريان
وةرطرت".)65(.
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بةشيَكى زؤر لةو شارانةى كة سرتاتيذى بوون ،دواجار بةهؤى ئةوةى زياتر لة
دةرطايةكيان هةبوو بةرةو وآلتانى تر ،بوون بة ديفاكتؤ و ناويان بزر نابيَت و
شارستانيةتيان ثاريَزراوة ئةطةر بة روخاويش مبيَننةوة ،بؤ منوونة "ياقوتى
حةمةوى باس لةو شارانة دةكات كة دةرطايان بةرووى دونياى دةرةوةى وآلتةكة
هةبوو ،لةوانةش موسلَ ئةو ثنتة بوو كة هةموو دةولَةتانةوة دةرطايةك بوو بؤ
عيَراق ،هةروةها كليلى خوراسان بوو بةرةو ئازرباجيان ،ئةوةى كة زؤرم ليَ
بيستووة بةناونيشانى شارى طةورةى سيًيةم ،بيسابور دةرطاى رؤذهةآلت بوو،
دميةشق دةرطاى رؤذئاوا ،بةآلم موسلَ ضونكة قاسيد بوو بؤ هةردووال كةس
نةبوو ثيَيدا تيَثةرِ نةبيَت ،ئةمة جطة لةخيَر و بيَرةكةى كة لةهةموو وآلتانى
ديكةوة بؤى دةهات" .)66( .بؤية ياقوتى حةمةوى ناوى شارى موسلَى ناوة
(سكى شيَر) ،ضونكة لةهةموو اليةكةوة كةرةستة و كاآلى بؤ هاتووة و بووة بة
بازارِيَك بؤ طشت شارةكانى تر ،هةروةها بووة بة تؤرِيَك لة شريازةوة بؤ هورمز و
لة ئةسفةهانةوة بؤ كاشان و هةروةها كرمانشا و هتد .لةكاتيَكدا ئةم شارة
سرتاتيذية ثيشةسازى و بازرطانيية ميَذوويية ،ثيَشرت سةربازطة بووة لةسةردةمى
سؤمةرى و ئاشورى ،دواتر بةهؤكارى نيشتةجيَبوونى خةلَك بةناضار ،بووة بة
شارى ديفاكتؤيى وةكو هةر شاريَكى ترى دواى جةنطةكان.
بةشيَكى زؤر لةو شويَنانةى كة بةزؤر كراون بةشارى نيشتةجيَبوون ،بريتني
لةسةربازطة كؤنةكانى دةولَةت يان ئةو شويَنانةن كة ثيَشرت مؤلَطةى سةربازى
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جةنط بوون ،بةآلم كة ئالَؤزى يان جةنط سةرهةلَدةدات ،ئيدى خةلَك ئاوارة
دةبن و بةناضار بؤ زةمةنيَكى دياريكراو لةوىَ دةميَننةوة ،هةروةك ضؤن
لةسةربازطةى سؤران و هة وليَر و سةربازطةى سةالم و ئةمنة سوورةكةى
سليَمانى و سةربازطةى قةآلضؤالن و رانيية و تائيَستاش لةسةربازطةى فةيلةقى
كؤنى كةركوك خةلَك تيَيدا نيشتةجيَن و بوو بةبةشيَك لةشارةكة ،بةآلم كة ذيان
ئاسايى دةبيَتةوة يان دؤخةكة دةطةرِيَتةوة شويَنى جيَطريبونى خؤى ،ئيدى
خةلَكةكة دةضنةوة شويَن و شارى ثيَشرتى خؤيان ،بةآلم بةشيَكى زؤريان
بةهؤى مانةوةى كيَشة لةنيَوان دوو هيَز يان دوو دةولَةت وةكو نيَوان ثؤلَؤنيا و
ئالَمان ،هةروةها ضيك و سلؤظاكيا ،ئيَران و عيَرِاق ،سودانى باشور و باكور،
سوريا و يةمةن و هتد ،زؤربةيان وةكو خؤيان ماونةتةوة ،بؤية تائيَستاش ناويَك
بؤ ئةو شويَنانة نيية كة مرؤظى تيَدا نيشتةجيَبوون ،بةآلم سةرةجنام هةر
سةربازطةن.
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كؤض

بةشيَك لةو كةليَنانةى كة شار تيَيدةكةويَت ،بريتني لةو شويَنانةى كة خةلَكةكةى
بةهةر بيانوويةك بيَت كؤضيان كردووة ،يان ئةو شويَنانةن كة ئاسةوارى تةالر و
خانووة كؤنةكانن ،يان ئةو شويَنانةن كة وقفى ئاينيَكن بةهؤى تةنطةذةى
ئابورييةوة يان ئاسةوارى جةنطةوة ،دةولَةت فريا نةكةوتووة نؤذةنيان بكاتةوة،
ئةم دؤخة لةزؤر شويَنى سةر زةمني هةن ،منوونةن بةشيَك لة وآلتانى سؤظيةتى
كؤن و يؤنان و توركيا و فةلةستني و هةريَمى كوردستان و سوريا و ئيَران و
مةغريب و هتد.
كؤض هةنديَكجار برييت نيية لةكؤمةلَطةيةك ثيَكةوة شارةكة جيَبهيَلَنن ،بةلَكو
بريتية لة كؤمةلَطةيةكى ثةرشوبآلو ،وةكو كؤضى رؤذهةآلتى بؤ رؤذئاوا،
ئةوروثاى رؤذهةآلت بؤ ئةوروثاى رؤذئاوا ،لةسةدةى رِابردوودا رؤذئاواييةكان
بةرةو ئامريكا ،ئاسياييةكان و هيندييةكان بةهؤى بيَكارى و ناجيَطريى دؤخى
ئابوورى ،كؤضيان كردووة بةرةو رؤذئاوا و هتد.
كؤضى سياسيش هةية كة لةترسى سيستمى سياسى سةركوتكةر دةكريَت ،بؤ
منوونة كؤضى مةسيحيةكانى رؤذهةآلت بةرةو ئةوروثا ،كؤضى جووةكان بةرةو
ئةوروثا و دوا تريش طةرِانةوةيان لةسةرتاسةرى دونياوة بؤ ئيسرائيل ،كؤضى
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ئيسالم لةمةككةوة بةرةو مةدينة ،كؤضى سابيئةى مةندائى لةبةغداو و خوارووى
عيَراقةوة ،بةرةو ئةوروثا ،كؤضى ئةمازيغى لة باكورى ئافريقاوة بؤ ئةوروثا،
كؤضى سورييةكان كة لةئةجنامى شةرِى داعش مالَ و حالَيان ليَتيَكضوو بةرةو
ئةوروثا و توركيا ،كؤضى خةلَكى كشمري بةرةو هيندستان يان ثاكستان و هتد.
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بيابانى ضرِ

وشةى بيابان بةماناى رِووبةرِيَك ديَت لةناضارى بؤ ذيان ،بؤية ديويَكى ترى شار
تائيَستا كةمرت ئاورِى ليَدراوةتةوة ،ئةويش كاركردنى تاكة لةنيَو كؤمةلَطة ،بؤ
منوونة ئةديب و شاعري و ضريؤكنووسةكان كة بةشيَكن لةناساندنى تاكطةرايى،
ضونكة ئةوان لةدةرةوةى ضاالكيةكانى كؤمةلَكة ضاالكى دةكةن ،ئيدى بةر
لةهةر تاكيَكى ياخى لة كؤمةلَطة ،ئيرت ليَرةوة ريسك لةذيان دةستثيَدةكات و
شويَن دةطؤرِيَت بةثيَى ويستى تاكةكة ،ضونكة تاك وا هةست ئيرت دةكات
خاوةنى خؤيةتى و بةس ،نةك خاوةنداريَتى خيَزان و كؤمةلَطة و نةتةوة و
عةشريةت و ئاين و دةولَةت ،هةروةها كيَشةى شاريش خباتة سةر شانى ،شار
ئةم خةسلَةتةى بؤ هةلَطرتووة و شةرعييةتى ثيَداوة ،ضونكة دةتوانىَ لةنيَو
سيستمدا جيَطةى بكاتةوة و بيثاريَزىَ لةهةر دةستدريَذى و ستةميَك لةاليةن
طؤمةلَطةوة كة طوتارةكةى زالَ كردووة .
بؤية يادةوةرى لةشاردا منوونةيةكى ترى دةركةوتةى مرؤظيَكمان ثيَئاشنا
دةكات كة بيَزارة لةو ذيانةى كة سياسةت بةخاترى وةرطرتنى دةستى كار،
كؤضبةرةكانيان وةرطرتووة و مافى ثةناهةندةييان ثيَدةدةن ،ئةمةش دوو
رِةهةندى هةية ،يةكةم ئةوةية كة كةليَنى ئابوو رى و هيَزى كار بةرهةم
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ديَنيَتةوة ،دووةم لةثيَناو سياسةت و دةولَةتى منوونةيى بووة ،بؤ ئةوةى
ثشتطريى سياسةتى ئابوورى بكات و ذيانى تاكطةرايى وةكو ويستى كؤن
لةبةرضاو نةطريَت ،بةآلم مرؤظى ديكة كة خؤشطوزةرانة ،كارةكتةرى ئةديب و
نووسةر بوونة كة لةسةر شويَن و كات وةكو جوطرافيا و زةمةنى بةردةوام
لةجوولَة كاريان لةسةر كردووة و تةنانةت ،ثالَةوانى رِؤمانةكانيش بةشيَكى
زؤريان لةفةزاى رؤمانةكة وةكو بةرهةمى شار داطري كردووة.
"جوطرافيا طرينطى بةشيكارى بونيادى شويَنة واقيعييةكانى شار و سنوورةكانى
سةنتةر دةدات ،بؤ منوونة قةراغ شار و اليةنةكانى ديكةى شار كة ثيَى
دةطوتريَت حةزر يان ثةيوةستى شار ،جوطرافيا ناسةكان باس لة
ضؤنايةتييةكةى ئةو ثارضانة دةكةن ،ضونكة ئةمانة كيَشة بؤ شار درووست
دةكةن ،ضونكة ئةمانة نةواتى ئةو رووبةرانة ثيَكديَنن كة دةوروبةرى شارن،
لةوانةش شيو و ضةم و طردؤلَكة و رووبةرى ئةو شويَنانةى نةطوجناون ،بؤية ئةم
دياردانة زةقرتن ،بةوثيَيةى كة ثيَشرت شارةوانى طرينطى ثيَنةداون ،بؤية كراون
بة ناوضةى ثيشةسازى و شويَنى ئاذةلَ فرؤشنت و شويَنى كةرةستةى بيناسازى
و ثشتطوىَ خراو ،بةآلم دواتر كة حكومةت بةهؤى نةبوونى رووبةرى بؤشةوة
طرينطيان ثيَدةدات ،ئيدى جاريَكى تر دةبيَتة كيَشةى كارطيَرِى و دياردةى
ملمالن يَى نيَوان طروثة مشةخؤرةكانى دةوروبةر ،بةآلم سةرةجنام حكومةت و
شارةوانى ئةم كيَشةية لةسةروى بةرذةوةندى طروثةكان تةماشا دةكات و
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بةناضارى دةخياتة خزمةتى طشتةوة ،ئةويش بةثيَى ياسا" .)67(.ئةطةرضى
بةهؤى خراث بةكارهيَنانى بةندةكانى ياسا و لةبةرضاوطرتنى عورفى
كؤ مةآليةتييةوة ئةم باسة قلَث دةبيَتةوة و بةدذى ياسا دةكةويَتةوة ،بةآلم دواتر
بةناضار حكومةت دةبيَت قةرةبووى ئةو ذيانة بكاتةوة كة هةم خةلَك و هةم
ستايلَى شار طةرةكيةتى.
بةمانايةكى تر بيابان بؤ ئةو كةسانة ديَت كة يان ئةوةتا بةهؤى قةرةبالَغييةوة
خؤيان لةكوجنى مالَةوة زيندانى كردووة ،يان ئةوةتا دةبنة كؤضةر و بيابان
ضؤلَ دةكةن بؤ ئةوانى تر ،هةر ئةمة لة يادةوةرى لةشاردا فراوانرت دةبيَت،
وةكو لةيادةوةرى طوند كة رووبةرةكةى و كاتةكانى دياريكراو نيية ،ضونكة
لةشاردا كات و شويَن دياريكراوة و ذيان سيستماتيك كراوة ،مرؤظ ئازاد نيية
لةبةكارهيَنانى شويَن و كات ،هةروةك ئةوةى كة لةسةر كارى دياريكراويش
هةمان ثرنسيث هةية ،بةوثيَيةى كة ئابوورى سنوورى بؤ داناوة ،بةآلم لةدةرةوة
كاتي كاركردن كة بةهؤى هةآلوسانى ثيَويستيةكانى مرؤظةوة دةبيَتة زةروورةت،
ئيدى كؤضى ثيَضةوانة درووست دةبيَت" ،بؤ منوونة كورِانى شار لةداخى هاتنى
ئةو حةشاماتةى بةناوى قبولَ كردنى جياوازيةوة هاتوون ،يان ئةوةتا دةضنة
شوققةى تةنهاييةوة ،يان ئةوةتا هةلَديَن لةو ذاوةذاوةى بةهؤى كارةوة
خولَقاوة ،يان ئةوكاتة دةبينن لة ميرتؤ يان لةنيَو ترام و ثاس ،زمانى جياواز
زياتر دةبيسرتيَت و رةنطى جياواز لة رةنطى هاوآلتييةكى خؤى دةبينىَ ،ئةمة
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وادةكات ئةو طةجنانة خؤيان بة بيانى بزانن و دووضارى ثةرضةكردار
ببنةوة".)68(.
هةرضى ئةدةبيشة بةهةمان شيَوة دةور دةبينى لةئاراستةكردنى خةلَكى شار و
جياوازكردنى لةطةلَ طوندنيشينةكان ،ئةم حالَةتة جياوازيية لةكويَوة سةرضاوةى
طرتووة كة ئةدةب بؤتة بةشيَك لةو كايانةى كة سيحرى شار ئاشكرا بكات و
بيكات بةسيمبوليَكى سيحراوى لةالى مرؤظ ،ئةوةى كة رؤمان كردوويةتى ،جطة
لةوةى كارةكتةرى خةيالَى درووست كردووة و زمانى جياواى بةرهةمهيَناوة،
ئةركيَكى ديكةى ئةوةية كة ضريؤكةكان ماناى جياوازيان وةرطرتووة لةو
ضريؤكانةى كة لةسةردةمى دةرةبةطايةتيدا بةرهةمهاتوون ،تةنها بؤ كات
بةسةربردن و شةوضةرة بوون ،عةبدولرِةمحان مونيف يةكيَك لةو ئةديبانةية
لةريَطةى رؤمانةكانييةوة ،كاريطةرى هةبووة بةسةر خةلَكى وآلتةكةى كة ميسر
بةشيَكن لةفةزاى بريكردنةوةى ئةو ،ئةمةش لةويَوة سةرضاوةى طرتووة كة شار
روداوى زياترى تيَداية بةحوكمى هؤكارةكانى هاتوضؤ و طةياندن و شويَنى
نيشتةجيَبوون و بازارِ ،هةروةها شلَةذان و تيَكضرِذانى خةلَك بةناويةكرتدا و
ئةوكارانةى كة دةولَةت لةريَطةى دةزطاكانى ثؤليس و ئاطر كوذيَنةوة و
تةندروستى و كارةكانى تر شيَوةى ذيانى خةلَك ريَكدةخةن و مةيسةر دةكةن .
بؤية رؤمان ليَرةدا ض لةرووى حةبكة و ض لةرِووى طيَرِانةوة و مامةلَةكردنى لةطةلَ
ثالَةوانة جياوازةكان دةكات كة زؤرجار لةذيانى خةلَكيشدا رةنطدةدةنةوة و
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لةبنةمادا خةيالَى رؤماننوسة ،سيمايةكى تر دةدات بةو ئةدةبةى كة خويَنةر
ضاوةرِيَى ناكات ،يان ئةو دةقانةى رووبةريان بضووكة وةكو طوند ،ئةمة جطة
لةكؤرِ و كؤبوونةوة و زانكؤ وةكو سيمايةكى جياواز لةشارى بضووك يان
طوندنشينةكان ،كاريطةرى راستةوخؤ دةخاتة سةر شيَوةى ذيانى مرؤظةكان
بةبىَ ئةوةى مةيليان لةو شيَوة ذيانة ببيَت ،ئةمة دميةنى ناديارى ئةو بيابانةية
كة شار بةنارِاستةوخؤ بةرهةميديَنىَ ،هةروةها بابةتى هونةريش هةمان رةهةندى
هةية وةكو مؤزيك و تةشكيلى كة ماناى فراوانرت وةردةطريَت هةم لةووى ستايلَ
و هةم لةرووى ثيشةسازييةوة ،وةكو كةمانضة و عود و ئالةتةكانى ديكة.
شارى كوردى لةويَوة دةستى ثيَكردوو وةكو دابرِانيَكى تر لةدواى ماددةكانةوة،
كة فتوحاتى هات( ،ئينب جبري) ى ميَذوونووسى شار نووسيويةتى ،وةختيَك
سةردانى موسلَى كردووة ،ئةو شيَواز ة مةعريفييانةى بينيوة و تؤمارى كردوون،
ليَرةوة تيَدةطةين كة ئةوة شارى كوردى و دةسةآلتى كوردى نةبووة بةلَكو
ثاشكؤى ئيسالم بووة ،ضونكة كوكبةرى باوةرِى بةتةسةوفى ئيسالمى هةبووة و
سةدان سؤفى لةذيَر دةست بووة ،ئةمةش تةنها بؤ ثاراستنى ئةو قةوارة
سيستمة بووة كة ئيسالم طةرةكى بووة" ،نةك قبولَكردنى شاريَك بةناوى كوردى
و بةبريورِاى ئاينى خؤيان و بة ستايلَ و جلوبةرط و فةرهةنطى خؤيان .طريَدانى
خانةقا لةراس العني سؤفى بؤ نامؤكانى دةرةوةى ئةو قةوارةية كة دةميَننةوة،
بؤ منوونة لة ماردين و حرين و دنيس ركة بةناونيشانى رباتى تاجى ناسرابوو،
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يان ربات جمدالدين بن االسري و زينى شهرزوورى و عبدالعزيز بن حسن كة
لةمةدينةى منوةرةوة هاتبوونة بةغدا ،هةروةها بؤ زياتر كردنى مةعريفةيان
وةكو دياردةيةك لةو كاتةدا ،سةفةركردنيان بةمةبةستى زانست و طةرِانةوةيان
بؤ مدينة".)69(.
ثةيوةندى ئةدةب بو سةرهةلَدانى شارةوة ،ثةيوةندييةكى ئالَوطؤرِيية ،واتة
ضةند شار هةويَن و هاويَنةى ئةدةب بووة ،دوو ئةوةندة ئةدةب هاويَنةى شار
بوو ،ئيَمة دةتوانني ئةو خاآلنةى كة شار و ئةدةب ثيَكةوة طريَدةدةن و
لةزؤنيَكدا دةردةكةون ،بيانكةين بة ضةند بةشيَكةوة.
بةشى يةكةم طواستنةوةى يادةوةرى بؤ نيَو كتيَب و زيندووكردنةوةى لة
رووبةريَكى فراوانرت ،خؤ ئةطةر تاكةكةسيش ثيَويستى ثيَى هةبوو ،دةتوانىَ لةو
شارةدا كة ضةندين ناوضة و سيمبوىل لةشيَوةى سيمبولةكانى يادةوةرى خؤى
هةية بةكاربهيَنيَتةوة ،رةنطة ئةمةش ثةيوةندييةكى دواليةنة بيَت ،هةم شار
هةويَنى نووسينة و هةم نووسني هةويَنى كولتوورى شارنشينيية ،ضونكة ئةوة
تةنها ئةدةبة دةتوانىَ هةلَويَستة مرؤظييةكان بطوازيَتةوة بؤ سةر كاغةز كة
زؤرجار لةبرى ميَذوو كاريطةرى خؤى دةبىَ ،منوونةش رؤماننووسة وةكو جومطة
سةرةكييةكانى حكومةت شار بونياد دةنيَتةوة.
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هيض كاريَتةريَك بةبارتةقاى ئةديب ناتوانىَ رةخنة بةكار بهيَنىَ بؤ
بةرثةرضدانةوةى سيستمى شار ،ئةديب دوو ئةركى لةسةرة ،يةكةميان
نووسينةوةى يادةوةريية بةزمان و ثاراستنى زمان و فؤلكلؤر و ميَذوو،
رةهةندةكةى ترى ياخى بوونة دذى ئةو سنوورة دةستكردانةى كة بوونةتة ريَطر
لةبةردةم داهيَنان و نويَخوازى ،ضونكة ئةدةب لةشويَنيَكدا تةنها بؤ جوانى نيية،
بةلَكو كوديَتايةكى سثيية بةسةر دةولَةت و خويَنةرةوة ،دةولَةت بؤ ئةوةى
سيستمةكةى لةخزمةت دانيشتوانى بيَت ،كوديَتايةكى تر ئةوةية بؤ خويَنةريَك
كة بةجددى لةخةمى زانينى مةعريفةداية ،ئةديبيش ئةوكات دةتوانىَ شانازى بة
تيَكستةكةى خؤيةوة بكات و جياوازى بكاتةوة لةوانى تر ،وةختيَك لةنووسيندا
هةم بةرثرسياريَتى و هةم ئةخالقى لةبةرضاو بطريَت.
ئةو جةنطةى كة لةشاردا بةرثا دةبيَت ،جةنطيَكى هةمةاليةنة و ضاوةرِوانكراو
نيية ،ضونكة شار هيض شويَنيَكى داخراو و سنووردار نيية ،تةنها ئةو برِيارة
ياساييانة نةبيَت سنووريان هةية كة بةرذةوةندي ى طشتى لةبةرضاو دةطرن و
دةيثاريَزن ،ئةمةش سزاى لةسةرة ،بؤية "رؤمان كة لةداكبووى دياردةى شارة،
دذى هةموو دياردة نةشازةكانييةتى كة جةنطيَكى ناديارةبؤ منوونة جةنطى
تايفى و جةنطى زؤنةكان كة منوونةيان لوبنانة و ثيَشرت لة ئالَمان و فةرانسة و
ئةوروثا هةبوون ،تا ئةو رادةيةى كة توندوتيذى ثيَكهاتة و تايفةكان دةبنة
فانتازى و ترس كة هةمووى بؤ بونادنانى ستايليَكى ديكةى درووستكردنةوةى
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جوطرافى و ئةنرتؤثؤلؤذيية كة شازةكةيان بؤ دابةشكردنى هةمة ضةشنة ،هةر
ئةم وةهمةية كة نةخشةيةكى دراماتيكى دةكات بة ضاالكى سةيرو سةمةرةو
ئةرشيفى شار".)70(.
شار يةكيَكة لةو شويَنة ضاالكانةى كة زياتر لةضةمكةكة خؤى ،زياتر لة ئاستيَكى
رؤشنبريى كة رؤمان فةزاكةى قؤستؤتةوة ،هاوكارى ضةمكى مؤديَرنةى كردووة،
هةروةها هاوكارى روخانى حالَةتة كؤنةكانى شاريشى كردووة كة ناوداريش بوون
لة دونياى عةرةبيدا ،بؤن مونة شارى (التى) شاريَكى ئانتيكة تةنها
طةشتيارةكان سوودى ليَدةبينن بةبينينى ئةو دوكانانةى خةريكى كارى دةستني
لة درووستكردنى كةرةستةى جوانى و ثيَدوايستى مالَ و هتد ،بةآلم كاتيَك ئةم
فةزاية دةطؤرِيَت و لةبرى كارى دةستى ،كؤمثانيا ديَت و هونةرةكة دةبات و
دةيكات بةكردةى كارطةيى ،ئيدى بةهايةك بؤ كارة دةستييةكان ناميَنىَ ،ليَرةوة
شارى كؤن هةلَدةوةشيَتةوة و دورِوخيَت.
بةشى دووةم ضاالكى سياسيية :ئةم بةشة ئةطةرضى راستةوخؤ نيية ،بةآلم
خةلَك لةناوةوة و لةدةرةوةى شار ناضار دةكات بةشدارى كايةكة بكةن ،بؤ
منوونة بةشداريكردنى مةراسيم و ئاهةنط و موناسةبة حيزبييةكان و دواتريش
دةنطدان بؤ هةلَبذاردنى شارةوانى و ثارلةمان ،جطة لةوانةش بةشدارييةكى ديكة
هةية ،ئةويش ناضاربوونى خةلَك لةبةشداريكردنى سةنديكا و ريَكخراو و
هةلَويَستةكانيان بةرامبةر دياردة نةشازةكان ،هةروةها متاح حستنة بةردةم
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خةلَك بؤ ثةيوةستبوونيان و بةشداريكردنيان لةدةزطا حكومييةكان ،هةروةها
بةناضار ثةيوةست دةبن ،ضونكة مندالَةكانيان لةقوتاخبانة دةخويَنن ،ئةويش
كايةيةكة سةر بةسيَكتةرى ثةروةردةية كة ئؤرطانى حكومةت و سيماى شارة،
هةروةها خةستةخانة و شويَنةكانى ديكةى ثاراستنى ئةمنيةتى خةلَك،
كاريطةرى هةية لةسةر بةشداريكردنى شارنشينى.

150

يؤتؤثيا و خةيالَ

بةدريَذايي ميَذووى مرؤظ بري و خةيالَى لةالى شاريَكى دادثةروةرانة و بىَ كيَشة و
بىَ جةنط و خؤشطوزةرانى بووة ،ئةمة ئةو يؤتؤثيايةية كة بةرجةستةبوونى
مةحالَة ،بؤية بنضينةى دياردة يؤتؤثياكان بةئاسانى ضاوديَرى ناكرىَ تاكو هةولَى
بؤ بدريَت ،ئةو هةوآلنةش كة لةرؤذئاوا دراون و النيكةمى بةرجةستة بوون ،تةنها
وةهميَكة و هيضى تر ،ضونكة مرؤظ هةموو سيستمةكانى سياسى و ئابوورى
تاقيكردؤتةوة و لةطةلَ هةموشيان ذياوة و رازى نةبووة لةسيستمةكة ،ضونكة
هيضيان ئةو يؤتؤثياية نةبوون كة ويستى طشتى بوو ،بةلَكو ويستى طروثة
سياسيةكان بوو كة ثيَشرت ثالنيان بؤ داريَذتبوو.
كةوابوو رةنطة بتوانني ريَذةيى تويذينةوة لةسةر ئةو خةيالَة بكةين ،ضونكة
يؤتؤثيا لةسةر خةيالَة كؤنةكة بؤ بةهةشتى سةر زةمني بونيادنراوة ،عةقلَ
هةموو كؤمةلَطةكان بةهةموو جياوازييةكةوة بةطريَدراوى ويَنة جيَكةوتةكةي
ميَشكى خةلَك دةزانيَت  ،ئةوانةش كة ئينكارى ئةم ويَنة خةيالَيية دةكةن ،وةكو
ئةوة واية ئينكارى زانست و ثيَشكةوتنى زانست بكةن ،بةوثيَيةى كة تيؤرة
زانستيةكان سةملاندوويانة هةموو داهيَنا نيَكى فةلسةفى و زانستى لةخةيالَةوة
سةرضاوةيان طرتووة ،لينني قسةيةكى ناودارى هةية دةلَىَ (ئةطةر زانست بطاتة
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ترؤثكيش ،هيَشتا خةيالَ ئةركى ماوة ،ضونكة هةموو شتيَك لةخةيالَةوة دةبيَتة
زانست و بةرجةستة دةبيَت).
ئةو نيمضة دونيا يؤتؤثيايةى رؤذئاوا كة ئيَستا هةموو دونيا خةونى ثيَوةدةبينن،
لة كؤمارى ئةفآلتون و شارى فةزيلة و بةهةشتى ئاينى و خةونةكانى مرؤظةوة
هاتووة بؤ خوشطوزةرانى ،لةاليةكى تريشةوة لة تيؤرى سؤسياليزمييةوة
سةرضاوةى طرتووة ،بؤية ريشيَواز بؤ ذيانى مرؤظ كراوة" وةكو هةر كاريَكى
هونةرى دانثيانراو ،يؤتؤثيا لةسةركةوتنيَكةوة هاتووة لةنيَوان خةيالَ و واقيع،
بؤ منوونة هونةرى ئريؤتيكي لة رزطاربوونى جةستةى زيندانيكراوةوة هاتووة و
طةيشتووة بةرزطاربوونى غةريزةيى ،ئةمة بؤ هاوكيَشةكان و شارستانيةتى نويَش
هةر واية ،هيَربةرت ماركؤزة لة كتيَبى (خؤشةويستى و شارستانييةت) ثيَشنيارى
ئةوة دةكات كة " تيَطةيشتنى شارستانييةت تةواو جياوازة لةطةلَ تيَطةيشتنى
فرؤيد ،ضونكة كاريَك دةكات كة شارستانييةت مةرجيَك بيَت بؤ دواخسنت و
تيَربوونى ثيَويستيية زيندووةكانى مرؤظ".)71(.
ئةو ضةمكة فةلسةفييةى كة طفتوطؤى لةسةر دةكريَت ،واتة يؤتؤثيا لةكتيَبيَكى
(تؤماس مؤر) ةوة سةرضاوةى طرتووة ،تؤماس مؤر كة خاوةنى قوتاخبانةى
فكرى يؤتؤثيايية و سالَى  1516كتيَبيَك دةنووسىَ و لةو لةكتيَبةدا رةخنة
لةسيستمى سياسى و لةكؤمةلَطةى ئينطليزى دةطريَت ،ضونكة ئةو كؤمةلَطةية
دذة ويَنةى كؤمةلَطةى ئينطليزى سةدةى شانزةهةمة و هةلومةرجة
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كؤمةآليةتييةكةى لةذيَر هةذموونى سياسةت و دةستوورى ضةقبةستووة ،مؤر
ثيَيواية لةثشت هةموو يؤتؤثيايةكةوة ضريؤكيَكى وةهمى هةية كة مرؤظ بؤ خؤ
هةلَخةلَةتاندن درووستى كردوون ،لةثشت هةموو كتيَبيَكى يؤتؤثياييش ،شويَن و
كات هةية بؤ ثراكتيك كردنى ،شارى فةزيلَة و كؤمارى ئةفآلتون و بةهةشت و
كؤمؤنيزمى ماركس و خةياآلتى دادثةروةرى و دميوكراسى و شارى خودايي و
هتد ،هةريةك لةوانة يؤتؤثيان ،هةموو ئايديالَة جيَكةوتةكانيش لةسةر ئاستى
كؤمةلَطة ،ثةيرِةوكردنيَكى يؤتؤثيايي سةثيَنراوة بةسةر بةكؤمةلَدا.
لة (داستانى طلطامشدا هاتووة ئاشكراى كردووة لة (ئةتؤنبشتم) كة نوحى
سؤمةرى بةختةوةر بووة بةوةى لةسةر شانى خؤى شاريَكى بىَ غةدرى
خولَقاندووة ،لةوىَ مردن نةبووة و شيَرةكان درِندة نةبوونة ،طورطةكان كؤتر و
مةرِيان نةخواردووة و مندالَى هةتيو و بىَ باوك و ذنى بيَوةذنيش نةبووة ،واتة
ذيان بىَ كيَشة و ئارام و جيَطري بووة" .)72(.نةمرؤظ و نةئاذةلَةكانيش كيَشةى
ئةمنيةت و نادادثةروةرييان نةبووة ،بةشيَكى زؤريش لةو داهيَنانة ئةدةبى و
فكرى و ياساييانةى ئةوروثا ،لةهةردوو تيَكستى طلطامش و هةزارو يةكشةوة
كةلَكيان وةرطرتووة.
يؤتؤثيا سياسييةكان ئةو تيؤريية دةولَةتداريانةن كة وةسفى كؤمةلَطةيةكى
خةيالَى و مؤديَليَكى دةولَةتدارى خةيالَى دةكةن لةناو جيهانيَكى تايبةت
بةخؤياندا" ،بةوشيَوةية يؤتؤثيا هةميشة تاقيكردنةوةيةكى ريسك ئاميَزى ئةنتى
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ئينديظيدواليية ،واتة دذى تاكة كةسة ،ضونكة دواجار كؤمةلَطةيةكى خةيالَى و
مؤديَليَكى ضةقبةستووى كؤمةلَطة وةك ئايديالَيَكى يؤتؤثيايي منايش دةكات،
ضونكة راهيَنانى و يؤتؤثيا هةميشة ميتافؤريَكى بيَ زةمةنة و لةطةلَ خاسيةتى
بىَ طيَرِةرةوةيانةى رةخنةيى كؤمةلَطة دةطوجنيَنيَت ،بؤية هةرطيز ئةو يؤتؤثياية
ناضيَتة بوارى جيَبةجيَكردنةوة".)73(.
كةوابوو ئةو شارة يؤتؤثيايةى كة مرؤظى سةدةى  21خواستى بؤى هةية،
لةئةجنامى ئةو هةلومةرجة سياسى و ئابوريية ،نةك هةر وةكو خةيالَيَكى مةحالَ
دةيهيَلَيَتةوة ،بطرة تةنها لةنيَو كتيَبدا نةبيَت لةهيض ناوةنديَكى سرتاتيذى
نةتةوةيى جيَطةى نابيَتةوة ،طفتوطؤكةش هةر ئةو مانا و ثيَناسةية وةردةطريَت
كة مؤر لةطةلَ هيسلؤدؤيس هةيبوو ،بؤية مؤر كةسيَكى وةكو هيسلؤدؤيس وةكو
ضةنةباز و قيزةوةن تةماشاى كردووة ،ضونكة ئةو ناشويَنةى بؤ شارى
يؤتؤثيايي خواستى لةسةرةو و هةولَى بؤ دةدريَت ،لةئةجنامى كؤنرتِؤلَكردنى
هةموو بةشةكانى ذيان لةاليةن سيستمى سياسييةوة ،وةكو ئةوة واية هةموو
هاونيشتيمانييةك كفنى بؤ كرِدرابيَت ،بةر لةوةى مبريَت ،ضونكة سةرةجنام
يؤتؤثيا ،دةولَةت يان شار يان دوورطةيةكة خاوةندارييةتةكةى خةلَك ثةروةردة
دةكةن ،ئةوةش بةنارِاستةوخؤ دةركةوتووة كة ئازادى دةولَةت و دةسةآلتداران
لةلوشدانى سامانى دةولَةتدا ،بريتيية لة ئازادى خةلَك ،مؤديَلى دةولَةتى
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تؤتاليتارى نوىَ لةم ضةرخةدا ،شاردنةوةى ئةو نادادييةية كة ثةروةردةى
كؤمةآليةتى هةم هؤكاريَتى و هةم ثشتطريى ليَدةكات.
هةلَبةت لةبارةى شارى خوداوة ،هةمان بؤضوون سةقامطري بووة كة يؤتؤثياية،
ضونكة مرؤظ لةبةردةم كؤمةلَيَك ئاين و ئاينزا و شةريعةتى جياواز راوةستاوة،
لةبةرامبةر كؤمةلَيَك ياسا و ريَسا و شةريعةتى توند حوكم دراوة و دةبىَ هةموو
ثرنسيثةكان ثةيرِةو بكات و هةموو ديسثلينةكانيش بثاريَزىَ ،بؤية ئةو
مةرجانةى ثىَ مةيسةر نابيَت كة يؤتؤثياى ناديار ،يان بةهةشتى ئاينةكان كارى
بؤ دةكةن لةخةيالَدانى خةلَك جيَكةوتة بيَت و ثيَى شادبيَت.
"شارى خودا وةكو كة قةشة ئؤطةستني لةتيؤرة سياسييةكةى بؤ شرؤظةكردن
طرينطى ثيَداوة ،سةبارةت بةئيماندارى و خوداثةرستى و خؤشةويستى مرؤظ بؤ
خودا ،ثيَيوابووة بةرامبةر ئةو شارة دونيايية نيية كة دميةنةكةى ،بؤتة هؤكاريَك
مرؤظ خؤى بةطةورة بزانىَ و هةلَة بكات و ناوبانط ثةيدا بكات" .)74(.بؤية دوو
شار بونيادنراو لةميَشكى مرؤظ ،كةوتؤتة بةردةم طفتوطؤى فةلسةفى و ئاينى،
يةكةم شارى دونيايى ية كة خؤشةويستيية بؤ خود ،دووةم شارى ئامسانيية كة
ترسة لةخودا و ملكةض بوونة بؤ طةورةيى ئةو ،كةوابوو يةكةميان خؤ بةطةورة
زانينة ،ئةويرتيان خوا بةطةورة زانينة ،ئةمة جياوازييةكى زؤرى لةخؤ
هةلَطرتووة ،بؤية تا ئيَستا ئةم دوو جؤرة لة يؤتؤثيا ،ض ئامسانى و ض دونيايى،
هيضيان بةرجةستة نةبوون كة مرؤظ لةسةردةميَكدا دةذى بة ئيماندار و بىَ
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ئيمانة وة ،ضاوةرِيَى دياردةيةكيَتى بةضاوى خؤى بيبينىَ و ئةزموونى بكات،
بةشيَكى زؤرى نامؤبوون ليَرةوة سةرضاوةى طرتووة بةرامبةر بةو ذيانة
واقيعييةى كة بةنيازة يؤتؤثيا خبولَقيَنىَ ،بةآلم تا ئيَستا لةنيَوان ثريؤزى بؤ
خةيالَيَك ،تةنها لةالى ئاين و خودا بةرجةستة دةبيَت ،لةبةرامبةر ئةو واقيعييةت
و زانستةى كة رةتيدةكاتةوة ،لةملمالنيَيةكى سةختدان و كيَشمةكيَشةكةش
بؤتة نهيَنى نةبرِاوة.
زةمةنى يؤنان كة خاوةنى جوانرتين يؤتؤثياى سةر طؤى زةويية لةميَذووى
مرؤظايةتيدا ،خةلَك لةو سةردةمةوة بةردةوام بةدواى ئةو خةونةوة بوونة كة
ناشريينييةكانى مرؤظ كؤتايى ثيَبيَت ،بؤية "زؤربةى يؤتؤثييةكان بؤ زةمةنيَكى
دوورتر دةطةرِيَنةوة ،ئةوكاتةى كة سةردةمى زيَرِين بوو ،هؤمريؤس باس لة
بةختةوةرى دةكات ،يان لةبارةى سؤثاى دةستثاك دةكات كة ريؤسى
خؤشويستو وة و لةطةلَيدا ذياوة ،يان سروود بةباآلى بةرةكةتى ئةو سةردةمةدا
دةلَىَ كة سةردةمى زيَرِين بووة ،ئةوكاتةى كة ضاوديَرييةكان زياتر دةبوون،
تاكو طةيشنت بةسةردةميَك كة ذيان ئاسايي بووةوة" .)75(.ئةم ضريؤكة
ئةفآلتونيش باسى كردووة كة زةمةنة زيَرِينةكان ناطةرِيَنةوة يان دووبارة
نابنةوة  ،ئةو زةمةنةى كة طورط لةطةلَ مةرِدا دةذيا ،دةولَةمةند وةكو خةلَكى
ئاسايى بوون ،ئةم خالَة هاوبةشة لةنيَوان هةموو كائينةكان سةرى طؤى زةوى،
وةهميَكة مةطةر لةدواى مردن ببينريَت ،ئةمة دةمانطةرِيَنيَتةوة بؤ منوونةيةكى
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كؤمةآليةتى سياسى بة ثلة بةندى و هةرِةمى و دميوكراسى راستةقينة ،نةك
دميوكراسيةتى وةهمى ئةم زةمةنة.
ئيَمة بؤ بةدةستهيَنانى شارى يؤتؤثيايى ،لةبةردةم سىَ ئةطةرين كة ميحوةرى
فكرى رؤذئاوايي لةسةر بونياد نراوة ،ضونكة ئةو ئةطةرانةن كة وةآلمى ثرسيارة
خةيالَييةكانى مرؤظى داوةتةوة ،ئةوكاتةى مرؤظ بةطشتى و بةدةسةآلتة
سياسييةكانيشةوة كة شار لةسةر ئةو ديزان و سيستمة بونياد دةنيَت.
ئةطةرى يةكةم ئةوةية كة هةموو ثرسيارةكانى بةردةم ذيانيَكى شايستة و
ديزاين و سيستميَكى طوجناو ،يةك وةآلميان هةية ،بةمةرجيَك ثرسيارةكان
قابيلى وةآلمدانةوة بن ،واتة يؤتؤثى نةبن.
ئةطةرى دووةم ئةوةية ريَطةيةك بطرينة بةر بؤ دؤزينةوةى وةآلمى ثرسيارةكان،
بةمةرجيَك لةرِووى ثرنسيثةوة نابيَت كؤنكريتى بيَت ،تاكو النيكةم ميتؤديَك
لةسةر ئةو بابةتة ثراكتيك بكةين و تةئويلى بؤ بكةين ،هةروةها بسةمليَنني بؤ
ثيشةوةر و ئةندازيار و شارةزا و بةرِيَوةبةرانى ذيان لة شاردا كة هةموو خةيالَيَك
قابيلى جيَطةوتة بوونة ،ضونكة هةموو زانستةكان سةرةتا خةيالَ بوونة.
ئةطةرى سيًيةم ئةوةية كة لةسياقى ميَذوويى و طرينطى بابةتةكة وةآلم
وةربطريَت ،بؤ منوونة هةموو ئةو شتانةى لةسةر طؤى زةوى ئامادةن،
بةسرووشتى خؤيان و لةكؤنتيَكستى ياسايى خؤياندا وةآلميان وةرطرتووة ،تةنها
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ئةو شتانة نةبىَ كة يؤتؤثياى مرؤظن بؤ داهاتوو ،كةوابوو ذيان راستة بؤخؤى
ثرسياريَكى تايبةتة كة ضؤن درووست بووة و بؤضى درووست بووة؟ ،تاكو
طةيشتووة بةم ئاستةى ئيَستا ،بةآلم ئةوة بريكردنةوةى عةقالنيية كة زياتر
لةوةآلميَكى ثيَية و هةموو ئةطةرة نيطةتيظ و ثؤزةتيظةكانى خستؤتة ثالَ
يةكرت ،بؤ منوونة ئةو ملمالنيَ بةردةوامةى لةسةر ذيانيَكى شايستة لة شاردا
هةية و هةستى ثيَدةكريَت ،ئايديالي ستيية و هةرطيز نابيَتة ماتريالَى ،بةو مانايةى
خةونةكة ناياتة دى ،ئةوةش كة ئةوروثاى نيمضة يؤتؤثيايةكى بةرجةستة
كردووة و كردوويةتى بةديفاكتؤ و سيحريَكى ثيَشكةش كردووة بة رؤذهةآلت ،بةو
مانايةى رةطةزة جياوازةكان لة فةزايةكى جيَطريى كؤمةآليةتى و ياساييدا
دةذين ،هيض توندوتيذييةك نةماوة ،دةولَةت بةرثرسة لةذيانى تةواوى خةلَك
بةطشتى و ئةوانةى تريش كة ميوانن ،شيَوازيَكة لةناوةرِؤكدا كةوتؤتة بةردةم
ثرسيارى نوىَ و دذى ئةو عةقآلنييةتةية كة مرؤظى كردووة بةرؤبؤت ،ئةوان
بةثيَى سيستم كارى ثيَدةكةن ،بؤية وةآلميَكى كؤنكريتى نيية بؤ ثرسيارةكانى
بةردةم بة واقيع بوونى ئةو يؤتؤثياية ،لةكاتيَكدا ضاكة مةعريفةية بةومانايةى كة
تاك هؤشيار بوو كة ضاكة ضيية ،كةواتة عاقلَة و طةرةكيةتى بطات بةكةمالَ،
بةآلم ئةطةر بةثيَضةوانةوة بوو ،ئةوة هةم كيَشة لةثةروةردةكةى هةية و هةم
كيَشة لةسايكؤلؤذياى تاكةكة هةية ،ضونكة تيؤرى ئامادةبوونى راستينةكان،
بؤهةموو كةس دةبيَت ،سابا ئةو كةسة لةهةر شويَنيَك بذىَ ،بةآلم كة دةولَةت و
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دةسةآلتداران و بةرِيَوةبةرانى شار نةيانتوانى ئةو فةزاية خبولَقيَنن و مرؤظ لةسةر
ئةو ثرنسيثانة ثةروةردة بكةن ،كةواتة كيَشة لةسيستمة ،بؤية ثةرضةكردا
درووست دةبىَ لةاليةن خةلَكةوة بةرامبةر ئةو دؤخةى كة شار تيَيداية.
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ئيَمةو ئةوان (جياوازييةكامنان)

( تةزفيتان تؤدؤرؤظ) هةم رةخنةطرى ئةدةبية و هةم بةشيَكى ديكةى كارةكةى
ميَذوونوسينة ،لةثيَشةكى كتيَبةكةيدا بةناوى (ئيَمة و ئةوان) (حنن و االخرون).
لةو كتيَبةدا باس لةو شيَوة بةزؤر ثيَكةوةذيانة دةكات كة ذيانيَكى خؤرِسك نيية
و وةرطرياو و سةثيَنراوة ،ئةمةش بةشيَكى زؤرى ثارادؤكسيةتى تيَداية و
سيستمى دةولَةت بةزؤر سةثاندوويةتى بةسةر مرؤظةكاندا و دواجار ثراكتيك
ناكرىَ لةذيانى كؤمةآليةتيدا ،بؤ منوونة ئةو لةو ثيَشةكييةدا باس لةوة دةكات
ضؤتة فةرانسة لةنيَوان طوفتار و رةفتاردا ذيان ثارادؤكسى هةبووة و ئةو
رووبةرووى بؤتةوة  ،دةلَىَ " ئةم ثارادؤكسيةم هةم لةنيَو هاورِيَكامن بينى كة
بةينم لةطةلَياندا هةبوو ،هةم لةو ليَكؤلَةرة طةجنانةى كة جياوازيان لةنيَوان
طوفتار و رةفتار دةكرد ،سةرسام بووم ثيَى ،يةعنى ئةو جياوازيةى لةنيَوان
بةرهةمة فكرييةكان و ريَساى ذياندا هةبوو ،من واى بؤ دةضم تايبةمتةندييةك
هةبيَت كة فةرانسة شويَنى ئيَمة نةبيَت و لةوانى تر جيامان بكاتةوة ،هةرلةبةر
ئةوةش بوو كة ناوةرِؤكى بريورِاكامن لةطةلَ ئةوان جياوازى تيَكةوت ،بؤية زؤر
هةولَمدا بؤئةوةى ذيامن بةسةر بريوباوةرِةكامن زالَ بيَت ،ئةمةش بووة ياسايةك
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كة دةبوو لةذيا مندا ثراكتيزةى بكةم ،يان بلَيَم ئةم دوانة يةكسانن ،بةآلم
هةولَمداوة هةردووكيان لةيةكرتى نزيك بكةمةوة".)76(.
لةراستيدا ئةم ئيَمةو ئةوانة بةشيَكى ثةيوةندىبةفةزاى ناجيَطريى كؤمةآليةتى و
نا سةقامطريى ئارامى و جةنطةوة هةبوو لةنيَوان نةتةوةو دةولَةتةكانةوة ،بةآلم
بةرِوويةكى تردا ئةم ئيَمةو ئةوانة سةرةتاكةى لةجياوازيةكانى ذيانى نيَوان
خةلَكى الدىَ و نيمضة شاردا هةبوو كة سةرةتا بوو هاتةئاراوة ،جياوازى نيَوان
ئةشراف و خانةدانةكانى شويَن و غةريب و ئةريستؤكرات و هةذارةكان
ثةيدابووة ،تاكو طةيشتؤتة ئاستى ضينايةتى و شيَوةى ذيان لةبارى كولتووريدا
زؤر جياوازى لةخؤ دةطرىَ ،هةروةها جياوازى نيَوان ئاين و مةزهةب و نةتةوة و
زمانة جياوازةكان ،يةكةمني حالَةتى ديار و ناديارى مةترسى ئيَمة و ئةوان بوو،
واتة جياوازيكردنى ئةوى خاوةندار و خاوةن شوناسى شويَن و ئةوى ترى بيَطانة
و ثةناهةندة بوو ،طفتوطؤ ى زؤر لةسةر دةكرا ،تاكو طةيشتة ئةو ئاستةى كة
دةولَةت ئيرت بري لةسيستميَك نةكاتةوة كة لةرِووى ياساوة ،تةنها هاوآلتى خاوةن
دةولَةت يان خاوةن شويَن واتة ئةرباب و ثشتاوثشت ،واتة خاوةن شوناسى شار
كة هاوآلتى ثلة يةك بيَت ،ئةويرتيش ثلة دوو و سيًيةم و هتد ،بؤية رؤذئاوا كة
ضاوى لةئامريكا كردووة و السايى كردةوة ،دةستى داية بريكردنةوةيةك كة
دةولَةتى نةتةوةيى و يةك شوناسى ،بكات بةدةولَةتى فرة كولتوور و
كؤمةلَطاكان و حةوانةوةى هةموو خاوةن كولتووريَك بةثيَى كار و ثيشة و بةهاى
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مرؤظى بيَت ،بةآلم ئةمة هيَشتا نةيتوانى ضارةسةرى ريشةيى باسةكة بكات كة
جياوازى ئيَمة و ئةوانة .
بؤ منوونة تائيَستاش بةهؤى كيَشةى كولتوورى لةنيَوان رؤذئاوا و رؤذهةآلت،
بةثةناهةندةى رؤذهةآلت دةطوتريَت سةر رةش ،ئةمة بةشيَوةيةك لةشيَوةكان
سوكايةتيكردن و جياكردنةوةى رةطةزثةرستيية كة ئيَستا خةريكة تؤخرت
دةبيَتةوة ،بؤ منوونة سةركةوتنى راسيستةكان لةهةلَبذاردنةكانى سالَى 2018
لة ئةسكةندةنافيا و بةشيَك لةرؤذئاوا ،طةيشتنيان بةدةسةآلت لةريَطةى
دةنطدانى زؤرينةى خةلَكةوة ،هةروةها دةستدريَذى كردنى توندرِةوانةى
روداوةكةى سالَى  2010لةنةرويَذ كة بووة هؤى طيانلةدةستدانى دةيان كةس
كة كضيَكى كورديش بوو بةقوربانى ،باشرتين سةمليَنةرى ئةو راستيةن كة
تائيَستا ئيَمة و ئةوان لةرؤذئاوا كؤتايى نةهاتووة تةنها لةنيَو سيستمى سياسى
نةبيَت كة ئةويش لةشويَنيَكدا سياسيةكان و خةلَكى هؤشيار هةستى ثيَدةكةن،
هةروةك ئةو خؤ زالَ كردنةى طوتارى ئاينى ئيسالمة بةسةر ئاينةكانى تر لةعيَراق
و ناوضةكة.
تائيَستاش ئيَمةو ئةوان رةطورِيشةى ماوة و بةشيَوةيةك لةشيَوةكان ئاسةوارى
هةر ماوة ،بؤ منوونة مةسةلةى خؤجياكردنةوةى خةلَك لةرووى سؤسيؤلؤذييةوة
لةئاينى ئيَزدى و كاكةيى ،يان خؤجياكردنةوة لةكريستيانةكان لةخةلَكى ئيسالم
و ئاينةكانى تر ،دياردةيةكى ئاشكراى ذيانى كؤمةآليةتى عيَراق و كوردستانة،
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هةر ئةوةى كة جوطرافياى نيشتةجيَبوونى ئاين و مةزهةبةكان لةطةلَ ئاينى
ئيَزدى و كاكةيى و تةنانةت لةطةلَ كريستيانةكانيش ،باشرتين سةليَميَنةرى
مانةوةى ئاسةوارى ئيَمة و ئةوانة .
ئةم ئيَمةو ئةوانة سةرةتاكةى لةجياوازيةكانى ذيانى نيَوان خةلَكى الدىَ و نيمضة
شار هاتةئاراوة كة سةرةتا بوو ،جياوازى نيَوان ئةشرافى شويَن و غةريب و
ئةريستؤكرات و هةذارةكان ثةيدابووة ،تاكو طةيشتؤتة ئاستى ضينايةتى و
شيَوةى ذيان لةبارى كولتووريدا زؤر جياوازى لةخؤ دةطرىَ ،مةترسى ئيَمة و
ئةوان ،جطة لةمةسةلةى فةرهةنطى و كولتوورى و شيَوازةكانى
ثةيوةندىكؤمةآليةتى ،واتة جياوازيكردنى ئةوى خاوةندار و خاوةن شوناسى
شويَن و ئةوى ترى بيَطانة و ثةناهةندة كة ئةمة دواى هاتنى هيَزى تةوندرِةوى
وةكو داعش ،هةروةها سةرهةلَدانى جؤريَكى ديكةى ثةناهةندة بؤ شارةكانى
هةوليَر و سليَمانى لة كوردستان ،هةروةها ثةناهةندة بؤت وركيا و ئةوروثا ،كة
ئةمة طفتوطؤ ى زؤر لةسةركراوة ،تاكو طةيشتؤتة ئةو ئاستةى كة دةولَةت ئيرت
بري لةسيستميَك نةكاتةوة لةرِووى ياساوة ،تةنها هاوآلتى خاوةن دةولَةت يان
خاوةن شويَن واتة ئةرباب و خانةدانةكان ،ثشتاوثشت خاوةن شوناسى شار و
هاوآلتى ثلة يةك بن ،ئةوانيرتيش ثلة دوو و سيًيةم و هتد ،بؤية رؤذئاوا كة ضاوى
لةئامريكا كردووة و السايى كردؤتةوة ،دةستيكرد بةستايليَك لة بريكردنةوة نوىَ
كة دةولَةتى نةتةوةيى و يةك شوناسى ،بكات بةدةولَةتى فرة كولتوور و
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كؤمةلَطاكان و حةوانةوةى هةموو خا وةن كولتووريَك بةثيَى كار و ثيشة و بةهاى
مرؤظ ى بيَت ،بةآلم ئةمة هيَشتا نةيتوانى ضارةسةرى ريشةيى باسةكة بكات كة
جياوازى ئيَمة و ئةوانة .
بؤ منوونة تائيَستاش بةهؤى كيَشةى كولتوورى لةنيَوان رؤذئاوا و رؤذهةآلت،
بةثةناهةندةى رؤذهةآلت دةطوتريَت سةر رةش يان بيانى ،ئةمة بةشيَوةيةك
لةشيَوةكان سوكايةتيكردن و جياكردنةوةى رةطةزثةرستيية كة ئيَستا خةريكة
تؤخرت دةبيَتةوة ،بؤ منوونة سةركةوتنى راسيستةكان لةئةسكةندةنافيا و
بةشيَك لةرؤذئاوا ،طةيشتنيان بةدةسةآلت لةريَطةى دةنطدانى زؤرينةى خةلَكةوة،
هةروةها دةستدريَذى كردنى توندرِةوانةى روداوةكةى سالَى  2010لةنةرويج كة
بووة هؤى طيانلةدةستدانى دةيان كةس كة كضيَكى كورديش بووة قوربانى،
باشرتين سةمليَنةرى ئةو راستيةن كة تائيَستا ئيَمة و ئةوان لةرؤذئاوا كؤتايى
نةهاتووة تةنها لةنيَو سيستمى سياسى نةبيَت كة ئةويش لةشويَنيَكدا
سياسيةكان و خةلَكى هؤشيار هةستى ثيَدةكةن.
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بزواندنى عةقلَ

بؤضى شار دةبيَتة بزوويَنةرى ميَذوو؟ .ضونكة شار هةموو ضاالكييةكانى
لةدةرةوةى سؤزة و بةعةقلَ مامةلَة لةتةك دياردةكان و شتةكان دةكات،
دةركةوتووة كة زؤربةى شارة ناسراوةكان بوونة بةمايةى زيندوويَتى ميَذوو ،بؤ
منوونة ئةسينا لةريَطةى درو وستبوونى دةولَةتشار و فةلسةفة و دانانى
ضةمكةكان و زيندووترين ضةمكيش تائيَستا كارى ثيَبكرىَ دميوكراسى ية،
لةوةش طرينطرت كاركردن بوو بة ياسا ،رؤما وةكو ئيَمثراتؤرِ و بازارِى كؤن و
هونةرى ثةيكةرتاشى و ضةقى ئةوكاتى نويَنةرايةتى شار ،ميسر وةكو سيستم و
سةرةتا ى سةرهةلَدانى ملمالنيَى نيَوان ئاينةكان و دةسةآلت و شارستانييةتيَك
لةرؤذهةآلت بةرامبةر بةرؤذئاوا ،ثاريس وةكو هيَزيَكى طةورة و هيَنانةكايةى
جؤريَك لةفةلسةفةى زانستة مرؤييةكان و شيَوازيَكى نوىَ لةجةنط ،بةريتانيا
وةكو دةولَةتيَكى طةورةو خاوةن دةستوور و هةذموونى سياسى و ئابوورى
سةربازى و هتد ،لةرؤذهةآلتيش ،بةغداد كة شويَنى يةكةمني سةرهةلَدانى
خويَندنةوة و ياسا بووة و شام وةكو سةنتةريَكى بازرطانى و ثيَوةلكاندنى هةموو
ئةو وآلتانةى كة ئيَستا خاوةنى دةسةآلتن ،هةروةها وةكو خاوةنى زؤرترين
ضريؤكى ملمالنيَى نيَوان شيعةطةريَتى و دةسةآلتى سووننةى ئةوكات ،مةغريبى
165

عةرةبيش وةكو شارستانيةتيَ كى تايبةت لةبوارى ئاسةوار و ثردى نيَوان رؤذئاوا
و رؤذهةآلت ،شيَوازى جياوازى بةميَذوو بةخشى و خؤى نووسييةوة.
طرينطرتين شت كة دؤركهايم باسى دةكات ،ئةو هاوكاريكردنةية كة لةئاستى
عةقلَى و كاركردندا لةكؤمةلَطةى كالسيكي دةضيَت ،ضونكة دابةشكردنى كار
لةشاردا ،هةمان دابةشكردنى طوندنيشينة كة لةسةر بنضينةى رةطةزةكان
دانراوة ،بةآلم ئةو دابةشكردنةى كة لةطوندنيشيندا هةية لةرووى رةطةزييةوة،
ه ةمان دابةشكردن نيية لةشاردا ،ضونكة لةشاردا ضيَذى كار هةية ،بؤية ئةو
فةزايةى لةشاردا هةية ئؤرطانيية و لةنيَوان تاكة جياوازةكاندا ماناى وةرطرتووة،
ضونكة لةشاردا بةهؤى كاركردن بةعةقلَةوة ،ئازادى بؤ تاك فةراهةمرتة ،جا ض
تاكةكة نيَر بيَت يان مىَ و ئةمةش بةثيَى ثيَويسيت شويَنى كارة.
هابرماس ثيَيواية عةقلَ بنةماى هةموو كردةوةيةكة و دةرطا لةسةر برايةتى و
سؤليداريَتى و رةوشتداريَتى و بةختةوةريدا دةكاتةوة ،لةبةر ئةو هؤكارة
لةسةرتاثاى دوورطةكةدا بةهاى بنةضةيى مؤرِالَى وةكو متمانة و تؤليَرِانس ثشتى
ثيَبةسرتاوة .ئيَمة بؤ سةملاندنى ئةوةى كة مرؤظ سةرةتا نةيتوانيوة ببيَتة
كائينيكى شارى بةماناى مةدةنيةت ،ثيَويستيمان بةخويَندنةوةى ئةزموونى
طةالن هةية ،ئةوةي كة فارابى وةكو فةيلةسوفيَكى شارةزا لةبوراى فةلسةفة
باسى كردووة ،كتابيَكى هةية بةناوى (سياسةتى شار و ثرنسيثة ئامادةكانى)
لةويَدا بةرؤشنى باس لةشيَوازيَكى لؤذيكى دةكات كة مرؤظ ئاذةلَيَكة ناتوانى هةتا
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شار نةدؤزيَتةوة بةختةوةرى بدؤزيَتةوة ،ئةمةش لةويَوة سةرضاوةى طرتووة كة
فارابى لةسةردةمى عةباسييةكان ذياوة و ئةوكات مرؤظ بةدواى ذيانيَكى
شارستانيدا طةرِاوة ،منوونةش دؤزينةوةى شيَوة و ديزاينى تةالر و جل وبةرط و
كةرةستةكانى ذيان بووة ،بؤية فارابى تةنها بةدواى فةلسةفة و ئةخالق و
زانستة وة نةبووة ،بةلَكو بةدواى ذيانيَكى باشرتةوة بووة كة لةشاردا ضنط
دةكةوىَ  ،ضونكة شيَوة ئازادييةك هةية بةهؤى ئةوةى كة مرؤظ بزر دةبيَت كةمرت
دةك ةويَتة ذيَر مةرحةمةتى طوتارى زالَى كؤمةلَطة و كولتوور و جلوبةرط
لةبةركردن و هتد.
عةىل ئةلوةردى لة كتيَبى (املهزلة العقل البشرى) دةلَىَ (مةالكان لةريَطةى طوتارى
ئاين ى و هةينييةكانةوة ،بةشيَك بوون لة ريَطرى بؤ درووستبوونى شارستانييةك
بؤ داهاتوو) ،لةكاتيَكدا بؤخؤيان ذيانيان وةكو خانةدانةكان ويَناكردبوو
بةخةلَكيان دةطووت (بةثيَى ئاستى خؤتان بذين و ثىَ لةبةرِةى خؤتان زياتر
رامةكيَشن و داواى شتيَك مةكةن نايزانن ،ضونكة ئةمانة مولَكى ئيَمة نني و نابنة
مولَكى ئيَمة) ،هةروةها باس لة ثيَشكةوتن دةكات كة بؤضى كؤمةلَطةى
رؤذهةآلتى نةيتوانى ثيَشبكةويَت ،ضونكة نةيتوانى ضاوى بكاتةوة و تةماشاى
كؤمةلَطةى ئةوروثاى ثيَشكةوتوو بكات كة ضؤن بزويَنةرى خؤيةتى و ضؤن
لةسةر رةورِةوةى ميَذوو ،نويَب وونةوة بؤ داهاتوو بونياد دةنيَت ،بةثيَضةوانةوة
لةريَطةى ثياوانى ئاين يةوة برِوايان بةوةهيَنا (العجلة من الشيطان) ،بؤية تةنانةت
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بزووتنةوةى كؤمةآليةتيش لةثيَكةوتةى خؤى نةكةوت و ثيَشكةوتنى بةخؤيةوة
نةبينيى ،لةكاتيَكدا لةثةنا مةالكان و ثياوة ئاينييةكان ويستيان لةبرى ئةو
تيَطةيشتنة كؤنة بلَيَن ئةلتةرناتيظيَكى ديكةية ،دةكرى لةريَطةيةكي ترةوة ذيان
بونيادبنيَينةوة كة لةمة خراثرت نةبىَ.
فةلسةفةيةك هةية كة هةر نةتةوةيةك بةكؤنتيَكستيَك و بةستايليَك كارى
ثيَدةكةن ،بؤ منوونة دةلَيَن (ئةطةر تاريكى نةبيَت ضرا هيض مانايةكى نيية ،ئةطةر
نةخؤشى نةبيَت تةندروستى هيض مانايةكى نيية و ئةطةر نارِةحةتى نةبيَت
ثشوودان هيض مانايةكى نيية ،ئةطةر ستةم نةبىَ ئازادى هيض مانايةكى نيية،
ئةطةر جياوازى ضينايةتى نةبىَ دادثةروةرى هيض مانايةكى نيي .بةآلم ضونكة
ئةم تيَطةيشتنة بةشيَكى زؤر ثيَشكةوتنى لةطةلَ خؤي هةلَطرتووة تائيَستا،
هةروةها مرؤظ لةسةر ياساي دذةكان ذياوة كة ثشتى بةلؤذيكى هيطلَ بةستاوة،
بؤية زؤرجار هةنديَك نةتةوة كة دوواكةوتوون ،ريَطةيان ليَطرياوة و نةيانتوانيوة
شار بونياد بنيَن وةكو ماناي خؤي.
فارابى ثيَيواية كة ئةوانةى شار بةرِيَوةدةبةن يان بزويَنةرى عةقلَى دةزطاكانى
شارن ،لةسةريانة ذيربن و بةشيَكى ضاكةكارى ذيَريية ".ثيَويستة لةسةر
دامةزريَنةرانى كاملَ شارةزاييةكى تيَكرِاييان هةبيَت لةبارةى فةلسةفةى
بريدؤزييةوة ،تاكو تيَبطةن خودا فةرمانرِةوايي طةردوون دةكات ،ئةوانيش ضاوى
ليَبكةن ،هةموو كةسيَك ناتوانىَ ببيَتة سةرؤكى شارى فازيلة" .)77(.سةرؤكى
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شار دةبيَ مرؤظيَك بيَت لةطةلَ هةموو دؤخيَك و كولتووريَك و ئاينيَك ريَبكةويَت و
جياوازى نةكات ،ئةمةش نابىَ منايش يان نواندنى شانؤيي و درامايى بيَت ،دةبىَ
بةخؤرِسك وابىَ .ئةطةرنا دةسةآلطرتنيَكى شلَؤقة و ثةسةندكراو نيية لةفةزاى
طشتيدا.
اليةنيَكى ديكةى طةشةسةندنى شار ،قبولكردنى ئةو دياردانةية كة ثيَشرت الديَ
نشني قبولَى نةبوون وةكو مؤرِالَى شار كة مؤرِالَيَكى جياوازو تايبةمتةندة ،بؤ
منوونة بوونى ئةو دياردةيةى كة ثيَى دةلَيَن سيَكس و دواتريش ئاشكرابوونى
هؤمؤسيَكسوالَيَتى كة ميشيَل فؤكؤ باسى ليَوةكات وةكو دياردةيةك كة
لةميَذووة وة هةية لةسةروةختى مؤديَرنةدا طةشة دةكات دوايى باسى بةياسايى
كردنى دياردةكة دةكات ،فؤكؤ ئةم دياردةية وةكو حالَةتى سؤسيؤلؤذيا تةماشا
ناكات بةتةنها ،بةلَكو حالَةتيَكى سؤسيؤلؤذياى دواى طةشةسةندنى ذيان
بةرِوويةكى ديكةدا كة مرؤظ تيَر دةبيَت لة ئارةزووة ضةثيَنراوةكانى ،بؤية شيميل
واتة (سيَكسى ذن و ذن ،يان كض و كض) و هةروةها هؤمؤ سيَكسوالَيَتى ،واتة (
سيَكسى كورِ و كورِ يان ثياو و ثياو) وةكو دوو دياردةى كؤمةآليةتى تةماشا
كردووة ،بةشيَكى لةئةجنامى لةخؤ نامؤبوونى تاك لةطةلَ كؤمةلَطةدا بةرهةمديَت،
ئةم حالَةتة لةويَوة زيا تر شارنشينى بةخؤيةوة دةبينىَ كة لةريَطةى دةزطايةكى
شةرعى كة ثارلةمانةو هةموو خةلَك دةنطى ثيَداوة ،ياساى تايبةتى بؤ
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دةردةضيَت و تاكو ئةو كاتةى كة ثرؤسةى هاوسةرطريى وةكو ضؤن ضن و ثياو
هةية ئاوها ئاسايى و ياسايى وةردةطريىَ و دانثيَدادةنرىَ.
ئةطةرضى ئةمة لةاليةن كةنيسةوة رةتدةكريَتةوة سةرةتا ،بةآلم دواجار
بةلةبةرضاوطرتنى ئةو ذيانة فرةيية و ئةو ئازادية رةهايةى مرؤظ وةريطرتووة
لةاليةن دةولَةتةوة ،حةزوو ئارةزوويةكى ديكة ديَتة ثيَشةوة و لةاليةن
زانكؤكانةوة طفتوطؤ و ليَكؤلَينةوةى زانستى لةسةر دةكرىَ و قبولَ دةكرىَ بؤ
ئةوةى ببيَتة ويستيَكى ئاسايى نةك شاز .بؤية دواتر تةنانةت كةنيسةش قبوليان
كردوو بةدياردةيةكى ئاسايى كؤمةلَطة تةماشا كرا.
هةر شتيَكيش لةاليةن دامودةزطاى تةشريعى وةكو ثارلةمان بةدةستوور
وةرطريا ،ئيدى لةسةر ئاستى ذيان بؤ طشت ئاسايى دةبيَت "ليَرةدا تاك
راستةوخؤ ،لةريَطةى بؤماوة و كولتوورى ناوةوة و دةرةوة بةردةوامى
بة ثريؤزيةكان دةدا ،بةآلم ضريؤكى كؤمةلَطةى نوىَ و تاك و ثريؤزييةكان لةطةلَ
بةرذةوةنديى سيستمى كؤمةآليةتى كار دةكةن و كاريطةرييان دةبىَ بةسةر
بةرهةمهيَنان و ضاوديَرى و ديسثلينكردنيدا ،هةر بؤية دةبينني ضريؤكةكة
خوديَكى ضاالك لة ضاالكييةكاندا درووست دةكات" .)78(.ليَرةدا دةردةكةوىَ
ضةند كةلَكى هةية بؤ راطرؤتنى باآلنسى هيَزةكانى ئابوورى و كؤمةآليةتى و
فةرهةنطى و ئاين ى و سياسى و هتد ،تا دةطاتة ئاستى ملمالنيَى نيَوان تاك و
دةسةآلت ،يان ملمالنيَى نيَوان تاك و تاك ،ئةوكاتةى كة سةردانى دادطا دةكةين
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يان وةرطرتن ماف لةاليةن بىَ دةسةآلتيَكةوة دةرهةق بةدةسةآلتداريَك دةبينني،
تيَدةطةين كة جياوازى ستايلَى طوند و شار لةبنةرِةتةوة لةكويَداية ،لةجياتى
ئةوةى ثياوى ئاينى و مةال لةنيَوان جوتيار و دةرةبةط هةبيَت و كةسيش
نةتوانىَ بةرطرى لةمافى هاوآلتييةك بكات لةترسى دةرةبةط و ئاغا ،كة ئةمة
ذيانى ملمالنيَى طوندنشينيية ،لةشاردا بةثيَضةوانةوة كةسةكة ضةند تةنها بىَ و
بىَ دةسةآلتيش بىَ ،خؤى دةتوانىَ سكاآل بكات و ثاريَزةريش بطرىَ ،ئةطةرنا
حكومةت بؤى دةطرىَ ،بةمةرجيَك ئةو شارة بةماناى وشة و سرتاكتؤرة
جيهانييةكةى مامةلَة لةتةك ياسا بكات.
دياردةيةكى ديكة كة لةاليةن كةنيسةوة دذايةتى كرا ،ئةو ريَنماييانةى نيكؤآل
ماكياظيلي بوو كة ثيَى وابوو دةبىَ مري مادام خؤى بةسةردار و خةلَك بةرةعيةت
دةزانىَ ،دةبىَ هةموو خؤشطوزةرانييةك دابني بكات ،هةروةها مادام ياسا
لة شةقامةكانةوة وةرطرياوة ،بةو مانايةى لةريَطةى رةفتارى خةلَكةوة ياسا
داتشراوة ،كةواتة دةبىَ بايةخ بة شويَن بدريَت وةكو ضؤن ئةرستؤ
لةنو وسينةكانيدا ئاماذةى ثيَداوة ،ئةوكات سيستمى كلَيَسا دذايةتى ئةم
بؤضوونةيان كرد و كةوتنة ناوزرِاندنى لةنيَو خةلَك ،دواتريش كةوتنة هيَرشكردن
لةسةرى و كتيَبةكةيان بة خراثرتين تيؤرى سياسى ناوزةد كرد كة لةذيَر
ناونيشانى (مري) كةوتبووة بةردةستى خةلَك و كاربةدةستانى ئةوكاتى رؤما.

171

ياسا باآلنس راطرى نيَوان ذيانى نيَر و ميَية ،بؤضى واية ضونكة ئةم ذيان ثريةتى
لة تيَنةطةيشنت و ملمالنيَى نيَوان دوو طرووثى مالَى كض و مالَى كورِ ،هةروةها
كيَشةى مندالَ بوون و نةبوون و كض و كورِ ،ديسان كيَشةى مولَكدارى و
خاوةنداريَتى لةو شتانةى لةنيَوان ئةم ذيانة كؤمةآليةتييةية ،هةموو ئةمانة
ماددة و برِطةى بؤ ديارى كراوة كة ثيَشرت لةدةستوور ديارى كراوة و هةموو
تاكيَك دةبىَ بيزانىَ و دةستوورةكةى لة مالَةوة هةبيَت و مةعريفةى لةبارةوة
هةبيَت ،وةكو بريمةندى طةورةى دونيا لةبارةى دةستوور ناسييةوة دةلَىَ
(دةستوورى هةر وآل تيَك لةسةر رةفةى مالَةكان و لةطريفانى هةر هاوآلتييةك
نةبيَت و شارةزاييان نةبىَ لة مندالَييةوة كة ئةرك و ماف ضيية ،كةواتة ئةو وآلتة
دةستوور و ياساي نيية ،ضونكة ياسا لة ثةراويَزى دةستووردا ،وةكو دةقيَكى
ثريؤزى هةموو هاوآلتيان بةبىَ جياوازى) .كةواتة شار ئةمة ئيمتيازة
طةورةكةيةتى بؤ هاوآلتى و بؤ خودى شارنشينى و ثاراستنى ئةو مولَكييةتةى
كة مولَكى هةمووانة ،نةك تةنها دةسةآلتداران و حكومةت.
دياردةيةكى ديكةى شار بوونى فةزايةكى تيَكةآلوة لةنيَو فةزاى طشتيدا،
مةبةستم لةبوونى فرة كارةكتةرى شيَتيية كة لةناو خةلَك ناسراون ،ضونكة
ثيَشرت شيَتى دياردةيةكى شاز و نائاسايى بوو ،تا ئةو ئاستةى عةيبة بوو
بنةمالَةيةك كةسيَكيان ناتةواوى عةقلَى بيَت وةكو ثيَوةرى عةقلَى طشت
كؤمةلَطة ،واتة كةسيَك وةكو ذيانى خةلَك لةرووى كؤمةآليةتى و سايكؤلؤذى
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مامةلَةى نةكردبا ،بةكةسيَكى ئاسايى تةماشا نةدةكرا و رةوا نةى نةخؤشخانةى
دةروونى ،واتة شةماعيية دةكرا وةكو شويَنيَكى سزا بةخش ،واتة بةر سزاى
كؤمةآليةتى دةكةوت ،فؤكو لةدواى ئةوةى خويَندنةوةيةكى واقيعى بؤ نيضة
وةكو فةيلةسوفى ثوضطةرايى منايش كرد و اليةنة فةلسةفيةكانى خويَندةوة،
تيَطةيشت بؤضى طوتوويةتى خودا مرد ضونكة لةالى نيضة مادام ويذدان مرد و
كةس ريَزى ئةوي رت ناطرىَ و ويذدان هيض مانايةكى كؤمةآليةتى نةماوة ،كةواتة
خودا مرد ،بةوثيَةى خودا لةالي نيضة ويذدانة ،ضونكة نيضة بةتةواوةتى
مةسيحيةتى خويَندبؤوة و تيَطةيشتبوو كة مرؤظ لةو مامةلَةية تيَناطات ،وةكو
مةسيح دةلَى (لةالى راستت دام ،لةالى ضةثيشم بدة) ،واتة ليَبوردة و
ثيَكةوذيانى هةمومان و ئاين و نةتةوةكان لةيةك قةوزارةى كؤمةآليةتى ،شيَتى
وةكو حالَةتيَكى تةندروستى تةماشا نةدةكرا وةك هةر نةخؤشييةكى ديكةى
جةستة يان روحى ،ئةمة يةكيَك لة كةموكوورتييةكانى خةلَكى تازة هاتوو بوو بؤ
نيَو شار ،يان ئةو نةتةوة و ثيَكهاتانةى كة تازة تيَكةلَ بة ثيَكهاتةكانى ديكة
ببوون ،بةآلم بةثةيدابوونى نةخؤشخانةى دةروونى و بآلوبوونةوةى ضةمكى
نةساغى عةقلَ و دواكةوتوويى عةقلَى كة لةرووى سةربازييةوة ثشرتِاستكرايةوة
و بة ئاسايى وةرطريا ،ئيدى هةم خةلَك بة ئاسايى نةخؤشيان دةنارد بؤ
شةماعيية و هةم بة ئاسايى نةخؤشى كةم عةقلَييان وةردةطرت كة ثيَشرت
عةيبةيةك بوو ،ئةمة يةكيَكى تر بوو لةدةرهاويشتةكانى سةرهةلَدانى شار وةكو
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منوونةيةكى نوىَ بؤ ئةوانةى بةناضار يان بةئارةزوو هاتبوونة نيَو قةرةبالَغى و
جةجنالَى يةوة ،وةكو دياردةيةكى نويَى ثيَكةوةذيانى نوىَ كة ثيَشرت ثيَى ئاشنا
نةبوون.
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نامؤبوونى تاك

" ماناى تاك ،وةكو فةيلةسوفةكان طرينطيان ثيَداوة ،ماناى بوونيَكى جياوازة
لةطةلَ تاك و كؤمةلَطة بةطشتى ،واتة دةوريَكى شانؤيي دةبينىَ و جياوازة لةطةلَ
ئةو و ئةوان و هةمووان ،تاك ئةنداميَكة لةو طروثانةى كة هةريةكةيان ستايليَكى
تايبةتيان وةرطرتووة ،تاكو لةوانى ديكة نةضن ،ئةو سيمبوليزمةى كة بةكارى
دةهيَنن ،هةولَيَكة بؤ رازى كردنى خةلَك و ناساندنى سرتاتيذى ئةو دؤخةى
هةلَيبذاردووة ،بؤية مةرجى بوون ليَرةدا ئةوةية (ئةمب يان نامب)".)79( .
كةوابوو ئةو كارةى تاك دةيكات ،رووبةرِوو بوونةوةى هةموو سزا
كؤمةآليةتييةكانة كة لةدةرةجنامى رةتكردنةوةى ئةخالقى طشيت و ئادابى
طشتييةوة سةرضاوةى طرتووة ،سرووشتى ئةم تاكطةرايية لةشاردا ،بةشيَكى
لةذيانى دراميي و هونةرييةوة سةرضاوةى طرتووة و دةبيَتة مؤديَل كة ئةمة
حالَةتى فينؤمينؤلؤذيية ،بةآلم ئةوةى خؤى منايش ناكات و نواندنى هونةرى لة
ئاكاريدا نابينريَت ،ئةو نامؤبوونةية كة لةريَطةى عةقلَ و تيَرِوانينةوةية بؤ
دياردةكان و ئةخالقى طشتى و ذيانى رؤذانة و متوحى ئابوورى .بةبىَ هيض
ثالَةثةستؤيةكى دةرةكى.
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هةموو هةولَيَكى تاك ئةوةية كة لةكؤمةلَطة دابرِيَت و باى بالَى خؤى بدات
بةئازادى ،رووبةرِووبوونةوةكةشى لةطةلَ دةسةآلتى كؤمةلَطة و حكومةت ،هةمان
ئةو كؤدةية كة رةتكردنةوةى دياردة نةريتييةكانى وةكو توحفة ناسيوة ،ئةمة
لة ميَذوودا تؤماركراوة و لةسةردةمى يؤنان سوقرات بةسةريداهات" ،رووداوةكةى
سوقرات بةجوانى سرووشتى دةولَةتشارى يؤنانى نيشاندا كة بةشيَوةيةكى
خةمناك كؤتايى هات ،ئةوةى نيشاندا كة تاك هيض جؤرة سةربةخؤييةكى نيية،
دادطاييةكةى كة لةسالَى  399ى ثيَش زايني بوو ،لةكاتيَكدا كة دميوكراسى
لة ئةسينا تازة جيَى ثيَى خؤى قايم كردبوو ،جطة لةوةى دذايةتى دةولَةتشارى
كردبوو ،لةطةلَ ئةوةشدا الوانى هاندةدا لةدذى دةسةآلت و دوورخستنةوةيان
لةخودايانى دةولَةتشار ،ئاماجنى ئةمةش ئةوةبوو هاوآلتييةكى ناثةسةندبن،
بؤية بةزؤرينةى دةنط كة  281دةنطبوو حوكمى مةرطيان بةسةردادا".)80(.
ديارة بابةتى ياخيبوونى تاك لة كؤمةلَطة و بةتايبةتى لةشار ،بابةتى كوفرة،
ضونكة تاك كة ياخى دةبيَت ،لةئةجنامى دياردة كؤنةكان و ئاين و نةريتى كؤن و
ثةروةردةى سياسى كؤنة ،لةكاتيَكدا جةنطى نيَوان ئاينةكان ميَذوويةكى دريَذى
هةية ،بةآلم لةدواى شؤرِشةكةى (مارتن لؤسةر) بةسةر توندرِةوى ئاينى
كريستيانى كة جةنطى سةد سالَةى نيَوان كاسؤليك و ثرؤتستانت تؤمارى
كردبوو ،بةهةزارةها خةلَكى بيطوناهى كردة قوربانى ئةو توندرِةويية كة
لةرؤذئاوا هةبوو ،هةروةها سةرهةلَدانى جؤريَك لةذيانى نوىَ و ئازادى ئاينزايى و
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خوداثةرستى ،كة ئةمة بةبةرةبةيانى ئازادى تاك دةذميَردريَت و تاكطةرايى
دةستثيَكرد ،بةآلم هةردواى ئةمة كة بازارِ هةموو شتيَكى بىَ بةها كرد ،كةسيَكى
وةكو نيضة سةر هةلَدةدات و بانطةوازى مردنى خوادةكات ،مردنى خوا وةكو
منوو نةيةك بؤ مردنى ويذدان ،هةلَبةت ئةم باسة كاريطةرى زؤرى هةبوو بؤ سةر
تاك كة نامؤ بيَت لةوآلت و شارةكةى خؤى و لةكؤمةلَطةى خؤى ،هةروةها عةقلَى
طوندنشينى هيَشتا لةنيَ و شارة تازةكان سؤفت نةبووبوو ،مةبةستم ئةوةية
هيَشتا بةضرِى كاريطةرى هةبوو بةسةر طشت و بازارِ و طروثةكانةوة ،بؤية كارى
هةرةوةزى زياتر بوو لةكارى تاك ،ئةمش وايكردبوو كة تاك نةتوانىَ باى بالَى
خؤي بدات و تواناكانى عةقلَى و هيَزى خؤى بةكاربهيَنىَ ،بثيَضةوانةوة دةوتة بةر
سةرزةنشت و ملمالنيَى جياوازةوة كة ريَطةيان لةبة كارهيَنانى تواناكانى دةطرت،
" بةمةش سةربةخؤيى تاك جؤريَك لةكيَشةى دةروونى بؤ تاك بةرهةمهيَنا،
ضونكة طةنج بةثيَضةوانةى طةورةكان كة ميَذوو و يادةوةرييان لةطةلَ مةسةلةى
رؤح و ئاين هةبوو ،ئيدى طةنج رووبةرِوى دونيايةك لةملمالنيَ بوونةوة ،تاك
مةترسى هةموو جؤرة شكستيَكى لةطةلَ خؤى هةلَطرت كة ريَطةى جؤراو جؤراو
هةبوو بؤ سةركةوتن كة ئةمة تاقيكردنةوةى ذيان بوو ،هةر ئةوةى كة ثزيشكى
زياتر لةو سةردةمةدا دةركةوتن سةبارةت بة نةخؤشى دةرونى وةكو ثيَشرت
بةتيذتيَثةرِ بامسان كرد ،كة بةشيَكى زؤرى ثةيوةندىبةو تيَنةطةيشتنةوة
هةبووة كة سيستمى ذيان خولَقاندبووى ،بؤية ئيرت طةجنةكان هةم لةخيَزان
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دووركةوتنةوة و هةم لةكؤمةلَطة و هةم لةو بةهايانةش بيَبةش بوون كةثيَشرت
بةشيَك بوون لةسرتتيذيةت و ئاماجنى ذيان".)81(.

زيَدةبةها هؤكاريَكى

طرينطى طةشةسةندنى شيَوةى ذيانى شارة لةسيستمى سةرمايةداريدا ،بازارِ و
ئالَوويَرى مشةك و ثيَداويستى مرؤظ  ،بؤ ئةمةش شار ثيَويستى بةكارى زياتر و
دةستى كار هةية ،ئةطةر بري بكةينةوة دةتوانني لةوة تيَبطةين كة بةرهةمهيَنان،
زيَدةبةها ضؤن بةرهةدةهيَينَ ،دةتوانني لةوةش تيَبطةين كة بةها بةثيَويست
لةشويَنيَك دةستةبةر نابيَت ،بؤ منوونة دةشىَ بةهاى ماتريليَكى خاو
لةكارطةيةكى ضنيندا بةرهةمبهيَنريَتةوة بؤ شتومةك ،بةمشيَوةية بةشاركردن
لةزؤر ريَطاوة مةيدانيَكة بؤ دةستةبةركردنى زيَدةبةها ،هاوبةنديييةكى طرينط
لةنيَوان خوىل سةرماية و بةرهةمهيَناندا هةية ،هةر لةئيَرةوة ملمالنيَ لةنيَوان
فةزاى شاردا بؤ بةرهةمهيَنانى بةهاو دةستةبةركردنى بةهةمان رادةى ملمالنيَ
لةشويَنى كاردا طرينطة ،ئةمة بةشيَكى ئةو عةقلَةية كة سةرةجنام بؤ دابينكردنى
ثيَداويستى مرؤظ و جياكردنةوةى شار ،ثيَويستى بةدةستى كار دةبيَت و تاكيش
ليَرةدا بةكؤتايى هيَنانى كارةكةى و بةرهةمى كارةكةى كة بؤخؤى نيية ،جطة
لةكريَى دةست هةق ،دوضارى نامؤبوون دةبيَت ،ئةويش تةماشاكردنى
بةرهةمةكةيةتى بةبىَ ئةوةى كةلَكى ليَوةرطريَت .
خؤ ئةطةر تةماشاى ئةو ريشيَوازخوازييةى سيستمى سةرمايةدار بكةين كة
هةموو تاك و خيَزانيَك دةتوانن كةلَك لةذيان وةربطرن لةشويَنى نيشتةجيَبوونةوة
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تاكو خواردن و شتومةك ،بةآلم ديسان لةاليةكى ديكةوة لةريَطةى باجيَكى
قورسةوة كة لةتواناى كريَكار و خةلَكى ئاسايي نيية ،بابةتيَكى تاقةت ثرِوكيَنة و
نامؤبوونيَكى ديكةى شيَوةى ذيانة لةبةرامبةر ئةو هةموو تةالر و شيَوازةى
دةبينريَ ت و مولَكدارييةكةشى بؤ طروثيَكى بضووك و ضةند كةسيَكى ديارة .
ديويَكى ترى نامؤبوون ئةو دياردانةية كة شار درووستى دةكةن و تاك نامؤية
ثيَى ،منوونةى زيندووكردنةوةى ستايلَى ذيان و نةريتيَك كة ناطوجنيَت لةطةلَ
سةردةم ،يان لةطةلَ ئةو ذيانةى كة تاك لةسيَنرتالَ دوور دةخاتةوة ،ئةم
نامؤبوونة سايكؤلؤذيية و قبولَكردنيشى لةسزاى زيندانيَك قورسرتة و خةلَك
بةطشتى لةذيَر هةذموونى ئةو ستايلة قبولَكراوة لةاليةن طشتةوة ،دةبن
بةدرِةندةيةك بؤ طيانى تاك ،درةندةيةك كة فلتةر ناكريَت و شيَوةى دةستوور
وةردةطريَت ،ئةم دؤخة رةنطى شار دةطؤرِيَت و تةنها سيما ثارادؤكسييةكةى
دةميَنيَتةوة كة بالَةخانة و كةرةستةكانى ثيَويستى ذيانة ،ليَرةوة ياخيطةريَتى
لةاليةن تاك و ئاكتيظيستةكانةوة سةرهةلَدةدات ،سةركيَشيكردن و ملنةدان بة
ريَسا و ياساكان و دووركةوتنةوة لةهةر زةوتكردنيَكى ئازادى تاك ،دةبيَتة
با بةتيَك كة كؤمةلَطة و دةولَةتى كالسيكى و دواكةوتوو ،بريى ليَبكةنةوة و
ضارةسةرى ريشةيى بؤ دابنيَن ،بؤئةمةش دةست بؤ طوتارى ئاينى دةبةن،
هةروةك لةوآلتانى رؤذهةآلتى ناوةرِاست و عةرةبى هةية ،سةرةتاش
لةزيندووكردنةوةى ثةيوةندييةكانةوة دةست ثيَدةكةن بة كةرةستةى نوىَ،
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بةآلم هةموو ئةو هةوآلنة نابنة ريَطر لةبةردةم ويستى ذيانيَك كة دابرِانة لةطةلَ
ذيانى رابردوو ،ئةويش بةمانى وشة هةلَبذاردنى ذيانى شارة وةكو رؤذئاواييةكان
درووستيان كردووة كة ئيَستا ثيَضةوانة بؤتةوة ،نةجيبزادةكان دةضنةوة طوند و
لةوىَ دةذين ،طوندنشينةكان شار بةرِيَوةدةبةن ،هةروةك ئةوةى ئةمة لةشارة
سةرةتاييةكانيش هةية وةكو كوردستان و بةشيَك لةباشورى عيَرِاق .
روويةكى ترى نامؤبوونى تاك لةنيَو شاردا ثةيوةندىبةئاينةوة هةبووة و
ئيَستاش هةية ،ديارة لةدواى شؤرِشى (مارتن لؤسةر) وةكو ثيَشرت ئاماذةمان
ثيَدا ،يةكيَكة لةو ناوانةى كاريَطةرى هةبووة لةسةر خاوكردنةوةى بريى خودا
ثةرستى لةريَطةى ئاينةوة و طوتةيةكى بةناوبانطى هةية دةلَىَ (ئيَوة تةنها كاتيَك
ئازاد دةبن كة رؤذطارتان بىَ نيطةرانى و شةوطارتان بىَ خةم بيَت) ،هةر
لةثةروايَزى ئةم رستةية بوو كة هةولَيدا كؤنرتؤلَ بكات بةسةر توندرِةوى ئاينى
مةسيحى كة جةنطى سةد سالَةى نيَوان كاسؤليك و ثرِؤتستانت بةهةزارةها
خةلَكى بيطوناهى كردة قوربانى ئةو توندرِةويية كة لةرؤذئاوا هةبوو و سةرةجنام
تيَطةيشنت هةموو طوتارةكان يةك شنت و هيض طوتاريَكى ئاينى ئةوة ناهيَنىَ
ئيسنانى لةسةر بكوذريَت بةناوى خواوة ،هةروةها سةرهةلَدانى جؤريَك لةذيانى
نوىَ و ئازادى ئاينزايى و خوداثةرستى ،كة ئةمة بةبةرةبةيانى ئازادى تاك
دةذميَ ردريَت و تاكطةرايى دةستثيَكرد ،واتة ئازادييةك بؤ شارنشينى ،ئةمةش
لةخؤرِا نةبوو ،بطرة لةويَوة دةستيثيَكرد كة طريَبةست لةنيَوان تاك و دةولَةت
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لةريَطةى دةستوور و ثةميانى كؤمةآليةتييةوة سةريهةلَدا و كارى ثيَكرا،
سةرةتاش ئةريستؤكرات و بؤرذوازييةكان ئةم جةنطة شارستانييةيان كرد ،بةآلم
هةردواى ئةمة كةبازارِ هةموو شتيَكى بىَ بةها كرد ،كةسيَكى وةكو نيضة سةر
هةلَدةدات و بانطةوازى مردنى خوادةكات ،مردنى خوا وةكو منوونةيةك بؤ مردنى
ويذدان ،هةلَبةت ئةم باسة كاريطةرى زؤرى هةبوو بؤ سةر تاك كة نامؤ بيَت
لةوآلت و شارةكةى خؤى و لةكؤمةلَطةى خؤى" ،بؤية سةربةخؤيى تاك جؤريَك
لةكيَشةى دةروونى بؤ تاك بةرهةمهيَنا ،ضونكة طةنج بةثيَضةوانةى طةورةكان كة
ميَذوو و يادةوةرييان لةطةلَ مةسةلةى رؤح و ئاين هةبوو ،ئيدى طةنج رووبةرِوى
دونيايةك لةملمالنيَ بوونةوة ،بؤية تاك مةترسى هةموو جؤرة شكستيَكى لةطةلَ
خؤى هةلَطرت كة ريَطةى جؤراو جؤراو هةبوو بؤ سةركةوتن كة ئةمة
تاقيكردنةوةى ذيان بوو ،هةر ئةوةى كة ثزيشكى زياتر لةو سةردةمةدا
دةركةوتن سةبارةت بةنةخؤشى دةرونى كة بةشيَكى زؤرى ثةيوةندىبةو
تيَنةطةيشتنةوة هةبووة كة سيستمى ذيان خولَقاندبووى ،بؤية ئيرت طةجنةكان
هةم لةخيَزان دووركةوتنةوة و هةم لةكؤمةلَطة و هةم لةو بةهايانةش بيَبةش
بوون كة ثيَشرت بةشيَك بوون لةسرتاتيذييةت و ئاماجنى ذيان" ( .)82ديويَكى
ترى نامؤبوون ئةو دياردانةية كة شار درووستى دةكةن و تاك نامؤية ثيَى،
منوونةى زيندووكردنةوةى ستايلَى ذيان و نة ريتيَك كة ناطوجنيَت لةطةلَ سةردةم،
يان لةطةلَ ئةو ذيانةى كة تاك لةسيَنرتالَ دوور دةخاتةوة ،ئةم نامؤبوونة
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سايكؤلؤذيية و قبولَكردنيشى لةسزاى زيندانيَك قورسرتة و خةلَك بةطشتى لةذيَر
هةذموونى ئةو ستايلة قبولَكراوة لةاليةن طشتةوة ،دةبن بةدرِةندةيةك بؤ طيانى
تاك  ،درةندةيةك كة فلتةر ناكريَت و شيَوةى دةستوور وةردةطريَت ،ئةم دؤخة
رةنطى شار دةطؤرِيَت و تةنها سيما ثارادؤكسييةكةى دةميَنيَتةوة كة بالَةخانة و
كةرةستةكانى ثيَويستى ذيانة ،ليَرةوة ياخيطةريَتى لةاليةن تاك و
ئاكتيظيستةكانةوة سةرهةلَدةدات" ،سةركيَشيكردن و ملنةدان بةريَسا و ياساكان
و دووركةوتنةوة لةهةر زةوتكردنيَكى ئازادى تاك ،دةبيَتة بابةتيَك كة كؤمةلَطة و
دةولَةتى كالسيكى و دواكةوتوو ،بريى ليَبكةنةوة و ضارةسةرى ريشةيى بؤ
دابنيَن ،بؤئةمةش دةست بؤ طوتارى ئاينى دةبةن"(.)83
هةروةك لةوآلتانى رؤذهةآلتى ناوةرِاست و عةرةبى هةية ،سةرةتاش
لةزيندووكردنةوةى ثةيوةندييةكانةوة دةست ثيَدةكةن بة كةرةستةى نوىَ،
بةآلم هةموو ئةو هةوآلنة نابنة ريَطر لةبةردةم ويستى ذيانيَك كة دابرِانة لةطةلَ
ذيانى رابردوو ،ئةويش بةمانى وشة هةلَبذاردنى ذيانى شارة وةكو رؤذئاواييةكان
درووستيان كردووة كة ئيَستا ثيَضةوانة بؤتةوة ،نةجيبزادةكان دةضنةوة طوند و
لةوىَ دةذين ،طوندنشينةكان شار بةرِيَوةدةبةن ،هةروةك ئةوةى ئةمة لةشارة
سةرةتاييةكانيش هةية وةكو كوردستان و بةشيَك لة باشورى عيَرِاق.
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هونةر و ناونيشان

يةكيَك لةو فاكتةرةانةى كة سيما بةشار دةبةخشيَت ،بوونى ثةيكةر و تابلؤ و
ديواربةنديية ،رؤما و ئيسثانيا دوو لةو دةولَةتانةن كة ثيَش ئةوةى قةوارةى
دةولَةتى وةربطرن ،سيماى شاريان بةتابلؤ نةخشاند و كةنيسة و ثةرستطا و نيَو
بازارِ و سةنتةرى شاريان بة تابلؤ و ثةيكةر دةولَةمةند كرد" ،مةرجى
بةشاربوونى هةر جوطرافيايةك بةرؤشنبرييية ديارييةكانييةوةية ،ئةطةر تةالر و
شويَنى ديار لةهةر شويَنيَك هةبوو ،واتة ئةو شويَنة تةنها بؤخؤى ئةو دميةنةى
ثيَشكةش نةكردووة ،بةلَكو بؤ خولَاندنى فةزايةكى هؤشيارى و رؤشنبريى
لةاليةك ،هةروةها بؤ ثيَشوازيكردن لةطةشتيارةكانى بووة لةاليةكى تر،
رةهةنديَكى ديكةى ئةوةية كة بة ثةيكةر و بةهونةرى تابلؤ ميَذووى خؤيان تؤمار
كردووة ،بةمةش ضارةسةر نامؤبوونى كؤمةلَطة و تاكةكانيان كردووة كة هةميشة
هةست بكةن ئةوان لةنيَو ميَذوودان ،بةتايبةتى ئةو ثةيكةرانةى كة هةموو
ثيَكهاتةكان بةبىَ جياوازى ئامادة كراون" .)84(.مةسةلةى هاتنى ضةمكى
ئازادى ،لةويَوة دةستثيَدةكات كة كؤمةلَطة لةتاك نةتةوةي و مةزهةبى ئاينيةوة،
دةولَةمةند دةبيَت و طةشة دةكات و دةبيَتة فرةيى لةكؤمةلَطة و نةتةوة و نةريت
و ئاين و مةزهةبى جياواز ،قبولكردنى ئةم فةزا كؤمةآليةتيية ،سةرةتايةكة بؤ
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مومارةسةكر دنى ئازادى بريوباوةرِ ،ثيَضةوانةى ئةم بريو بؤضوونةش لةبارى
رؤحيةوة بؤ تاكةكان هةر واية" ئةطةر بةورديش برِوانينة ئةم نةبوونى ئازادى و
بةطةرِخستنة عةقلَيية ،دةبينني هةلومةرجى ذيانى دانيشتوانى شارة طةورةكان
هةرطيز لةبار نيية ،بيَطومان ئةوان لةرووى ذيانى رؤحيةوة زؤر لةمةترسيدان،
جيَى طومانيشة كة شارة طةورةكان ثيَشرت نيَوةندى رةونةقدانةوةى شارستانى
بووبن ،بةومانايةى تياياندا مرؤظى منوونةيى وةك كةسيَتيةكى رؤحى طةشةى
سةندبيَت ،هةرضؤنيَك بيَت دؤخى ثرسةكان لةمرِؤدا ئةوةية دةبيَت شارستانى
راستةقينة لةو رؤحة رزطار بكةين كة لةخودى خؤى و دانيشتوانةكةى
بةرهةهاتووة".)85(.
جطة لةوانةش ئةدرةس و نةخشةى شار هةميشة وةكو كوراسيَك ثيَشكةش بة
طةشتيار و خةلَكى بيانى دةكريَت لة فرؤكةخانة و تيَرمينالَةكان و كؤنرتِلَى
ثيَشوازى لةميوانانى بيانى بؤ ئةو شارانةى كة هةم طةشتيارين و هةم ثنتى
بازرطانى و هةم سياسني.
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(بازارِ) يةكةيةكى هاوبةش

شويَن يةكيَكة لةو فاكتةرانةى كة ثيَداويستى دانيشتوان دابني دةكات ،هةروةها
فاكتةريَكيشة بؤ ريَكخسنت خةلَك و تيَكةلَكردنى زمان و كولتوور و ثاراستنى
رةسةنايةتى ثيَكهاتة جياوازةكان ،ذيانى ئاسايى لةبازارِدا زياتر دةردةكةويَت،
نةك لةدامودةزطاكانى دةولَةت ،بؤية هةموو ياساكانى ئةكادمييا و دادطا و
ياساكانى دامودةزطاى حكومةت ،ناطاتة ئةو ريَكخستنة خؤرِسكةى لةبازارِدا
هةستيثيَدةكريَت ،ئالَوطؤرِى دراو ئالَوطؤرِى مشةك و خواردن و ثيَداويستيية
جياوازةكان ،طيَرِانةوةى دابةشكردنى كار و ئاراستةكردنى ئابوورى و هاوئاهةنطى
كردن لةطةلَ غةريبةدا ،هةموو ئةمانة بازارِ كؤنرتِؤلَيان دةكات.
بازارِ ئةو ناوةندةية كة دةتوانىَ هةموو ويَستطةكانى كار كة بةرهةمى خؤمالَى و
دةرةكى تيَدا يةكاليى دةكريَتةوة ،بةبىَ ئةم ناوةندة نةئابوورى و نةداهاتى
حكومةت و نةخةرجى هاوآلتيان دةردةكةويَت ،بؤية بةثيَى تايبةمتةندى
شويَنةكة ،ثةيوةنديية كؤمةآليةتييةكانيش سنووردار دةكات ،ئةو بةرهةمانةى
كة شار طةرةكيةتى و ئةوانةش كة طوندنيشني و كةنار شارةكان طةرةكيانة ،لةم
ناوةندةدا منايش دةكريَن و دةطوازريَنةوة.
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بةشيَكى زؤرى ياساكان لةبازارِدا بةثيَى ديسثلينى شارةوانى ثراكتيك دةبيَت،
ئةمة هةنطاوى سةرةتايى حكومةتة بؤ دةركةوتنى ريَكخستنى شار ،هةر لةم
ناوةندةدا ثيَشكةوتن و ريَكةوتنى كؤمةآليةتى دةردةكةويَت ،ئةمة جطةلةوةى
ئةطةرةكانى ديكةى سايكؤلؤذياى شارنيشينيش بةثيَى ويست و ئارةزوو و
خةرجييةكانى رؤذانةيان دةردةكةويَت ،ئايا دانيشتوانى ئةو شارة زؤر خؤرن يان
كةخمؤر ،زةوقى خواردنيان ضؤنة و ض خواردنيَك زياتر لةبةرضاو طرياوة ،ئايا
سةخني يان بةرضاو تةنط ،ئايا ريَذةى ذياندؤستيان ضةندة و بةض كةرةستةيةكى
مالَ دلَخؤشن ،ض شتيَك ثريؤزة لةاليان ،هةر لةبازارِدا دةردةكةويَت ئايا ذن زياتر
بازارِ دةكةن ،يان ثياوان ،لةويَشةوة كرانةوةى كؤمةلَطة و ئازادى تاك
دةردةكةويَت ،لةبازارِدا دةردةكةويَت ض ئاين و كولتووريَك باآلدةستة ،دةولَةت
ثةيامى لة ض ئاين يَك وةرطرتووة و بؤضى طرينطى ثيَدةدات ،لةبازارِدا
دةردةكةويَت ريَذةى ئينتيماى هاوآلتى بؤ نيشتيمان و ثريؤزييةكانى ضةندة و
ضؤنة ،لةبازارِدا دةولَةمةندى و هةذارى دانيشتوانى شار دةردةكةويَت ،هةموو
ئةمانةش دةولَةت و شارةوانييةكةى هاندةدات ض كاآليةك و ض كواليتييةك
لةبازارِدا بةردةست بيَت ،وةكو ثيَضةوانةشةوة ض كاآلو ثيَداويستييةك
لةقةيرانداية و بؤضى قةدةغة كراوة ،ضونكة لةريَطةى بةكاربةرةكانةوة
ثةيوةندى خةلَك و دةسةآلت ئاشكراتر ديارة.
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لةشارنشينى هاوبةشدا هيَزيَكى ناديار هةية كة ثشت بةداهاتى خةلَك دةبةستيَت،
يةكةيةكى هاوبةش بؤ كؤمةنيكةيشن درووست دةكات ،يةكةم بةهؤى ئةوةى كة
ثيَكةوة لةو يةكةية ثةيوةندىدةطرن و طرينطي شوناسى طرووثبةندى
كؤمةآليةتى ناميَنىَ كة شوناسيَكى بضوكرتة لة شار و ناسنامةكةى ،دووةم
بةهؤى ئةوةى يةك ثولَ خةرج دةكةن كة شوناسى داهاتى ئةوانة ،بؤية هةموو
يةكةكانى تر لةو سيَنتةرةدا كؤدةبنةوة و فةزايةكى كؤمةآليةتى دةخولَقيَنن كة
شوناسةكانى تر لةبريدةضن ،ئةويش بة ثلةيةك وةرطرتنى شوناسى شارةكةية،
بةومانايةى ئةركيَكى سيَنرتالَى دةكةويَتة سةر خةلَك ئةويش بةمؤديَل كردنى
هاوبةشة لةهةموو سيَكتةر و سيَمبولةكاندا لة بؤنة و جةذنةكانة" .لة شارنشينى
بارؤكدا ثيَوةر بؤ شارى تةواو ،تواناى وةالمدانةوةى شار بوو بةهةموو جؤرة
ثرسةيةكى كؤمةآليةتى شار ،بنةماى سةرةكى ثيَداطرتنة لة سةر ثيَكاتةدان بة
فةزاى طشتى شار لةيةن تؤرِيَك لةريَرِةوة مةزن و شةترِةجنييةكان ،تةوةرةكانى
ئةم رةوطانة بةرةو شويَنى طرينطى وةك كليَساكان و كؤشكة ميَذووييةكان،
بورجةكان يان بينا مةزنةكان دةرِوات ،ليَرةدا دوو اليةن دةبينني يةكةميان
دينة كان باش ريَكخراون و بينا ميَذوويةكان بايةخى باشيان ثيَدراوة ،لةاليةكى
ترةوة روخسارى روالَةتى فةزاى شار روو لةضاكبوون دةكات" . .)86(.هةلَبةت
ئةمةش ج ؤريَكى ديكةى راكيَشانى خةلَكة بةهةمان ئينتيماوة و بةهةمان ثولَةوة
روو لةو شويَنانة بكةن ،تاكو ببيَتة سيمبوىل شار و بيانى و طةشتيارةكانيش
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سةردانى بكةن و ثولَ خةرج بكةن .ئةمة بازارِيَكة هيضى كةمرت نيية لةبازارِى
مشةك كرِين ،بةآلم جياوازييةكةى ئةوةية خةلَك و سةردانيكةران تةنها ناضن بؤ
مشةك كرِين ،بةلَكو دةضن ئينتيما درووست بكةنةوة و دةضن شوناس و ئاسةوار
و ميَذووى شارةكة بناسن .هةروةها ماكياظيللى برِواى وابوو كة مادام كؤمةلَيَك
كارةكتةر ى هونةرى دةستيان هةبووة لة ثيَشخستنى شاردا كة هةنديَكيان
كارةكتةر ى سةردةمى ئةو نةبوون ،وةكو دانتى و ثةترارك و مايكلَ ئةجنيلؤ و
داظينشى و هتد ،كةواتة دةبىَ دةولَةت بايةخ بةم دياردةية بدات و بيكاتة يةكيَك
لة طرينطرتين شيَوازةكانى شار.
شويَنى نيشتةجيَبوون بةتايبةتى ضينى كريَكار لةدةولَةتانى دواكةوتوو،
دابةشبوونة بةسةر دوو رةهةندى جياواز بؤ شويَنى طران بةها ،بةثيَضةوانةشةوة
بةشوينى ناتةندرووست و بىَ خزمةتطوزارى.
رةهةندى يةكةم بةهؤى ئةوةى كارطة ثيشةسازييةكان كةوتنة ئةو شويَنانةوة و
طرينطيان بة دؤخى تةندروستييان نةدةدا و حكومةتيش ئةو مةرجةى ثشتطوىَ
خستبوو ،رةهةندى دووةم بةهؤى ئةوةى رووبةرى شارةكة بؤ نيشتةجيَبوونى
شارى نوىَ بةكةلَك دةهات ،دةخرانة مامةلَةى زيادكردن واتة (موزايةدةوة) و
دةكران بة شارى نوىَ ،ئيدى نرخيان بةرزدةكرايةوة بةهؤى ئةوةى لةسةر
داهاتى خةلَكة هةذارةكة دةهاتةوة ،هةروةها بة فرؤشنت و بةكريَدان بؤ كريَضى
و ئةوانةى داهاتيان كةم بوون ،رةهةندى سيًيةم بةهؤى ئةوةى كة زؤرترين
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كاآلي بةسةرضوو يان كاآل و مشةكى بىَ كوالَيَتى لةو شويَنانة خةرجدةكران و
ساغ دةكرانةوة.
رةهةنديَكى ديكةى طرينط لةبةرضاوطريا ،ئةويش كؤنرتِؤلَ كردنيان بوو بةئاسانى
لةيةك رووبةرى وةكو زيندان ،بؤ ئةوةى نةتوانن سةركيَشى بكةن ،ئةمة زياتر
لةفةرانسة هةية بةناوى زؤنةكان.
هةر لةنيَو بازارِدا ئيَمة دةبينني شويَنيَك هةية بؤ كؤبؤنةوةى بىَ بةرنامة بؤ
طشت ،ئةويش ضاخانة و طازينؤية ،ئةم شويَنة سةرباري ئةوةى دةبيَتة هؤى
حةسانةوةى غةريبةكانى شار ،هةروةها شويَنيَكيشة بؤ ذوانطرتن و طفتوطؤ و
راطؤرِينةوة و هةوالَ ثرسني و يةكرت بينينى هاورِيَيانى شار و نووسينةوةى
يادةوةرى و ميَذوو ،هةروةها شويَنيَكى بؤ درووستبوونى فةزايةكى ديكة بةناوى
رؤشنبريى و رؤذنامةوانى و ضاالكى لةهةموو بوارةكان ،رةنطة لةزؤربةى وآلتان
كة ستةمكارى تيَدابووة ،لةضاخيانةيةكةوة طروثيَكى هؤشيار نارِةزايةتيان
درووستكردبيَت و هةويَنى شؤرِشيان داناوة ،يان خؤثيشاندان و هتد.
ئةم شويَنة تةنها شويَنى ضاخواردنةوة و قاوةخواردنةوة نيية ،بةلَكو شويَنى
درووست كردنى كارةكتةرى جياوازى كؤمةآليةتى و رؤشنبريى و سياسيية،
باشرت بلَيَني شويَنى دةستةبذيَر و كارةكتةر و كةسايةتيية ناسراوةكانى شار
بووة  ،هةلَبةت ئةم ناوةندة ثيَشرت لةبري دةزطا رؤشنبريي و ناوةندةكانى
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برِياردان ثشكى هةبووة لةبةرةو ثيَشربدنى كؤمةلَطة و ئاطاداركردنةوةى
هةمووان لة رووداوو و ثيَشهاتةكان ،بؤية دةسةآلتداران هةميشة بةضاوديَرييةوة
مامةلَةيان لةطةلَ دةكرد و دةترسان لةطفتوطؤو مجوجؤلَةكانيان.
سةربارى ئةم ناوةندة لؤكالَيية بؤ ثياوانى شار ،شويَنيَكى تريش هةبووة و
ئيَستاش هةية بةناوى كافيتريياى كؤمةآليةتى بؤ ثياوو ذن ،هةلَبةت ئةم فةزاية
هةم بؤ ئازادى و هةم بؤ خؤجياكردنةوة بوو كة بةشيَك لةخانةوادة
نةجيبزادةكان و خانةدانةكان و دةولَةمةند و ئةوانةى ثلةوثايةى زانستى و
حكوميان هةبوو ،ئةم دياردةية ئيَستاش دةبينريَت لةشارةكان.
ستايليَكى ديكةى بازارِى طةرِؤك هةية ،ئةويش كاآلى سةر ئؤتؤمبيَل و
عةرةبانةية كة بةنيَو طةرِةكةكاندا دةسورِيَتةوة كة ئةمة لة رؤذئاوا نةماوة ،ئةم
دياردةية دوو رةهةندى جياوازى دذ بةيةكرتى هةية ،رةهةندى يةكةم بةهؤكارى
بيَكاريية كة ئةم دياردةية ماوة ،رةهةندى دووةم بةهؤى غيابى ياساية لةاليةن
دةسةآلتدارانى شارةوةية كة ثاراسنت و ذيانى تاكة ،ئةم بازارِة كيَشةى
كؤمةآليةتيشى خولَقاندووة كة بةهؤى ثيَدان و فرؤشتنى كاآل بةقيستى مانطانة و
هةفتانةى كةمةوة ،هةم نرخى دوو قاتى بازارِة ،هةم بةشيَكى زؤرى خةلَكى
دووذارى قةرزى بةر دةوام كردووة ،دواجار ئةم فةزايةش دةبيَتة هؤكارى
درووستبوونى ناكؤكى خيَزانى  ،هةروةها ثيس بوونى ذينطةى بيستنة كة ريَطةى
لةثشووى مرؤظ دةطريَت ،يان ئةو ماتؤرِسكيل و ئؤتؤمبيَالنةى كة بةدةنطى بةرز
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لةشةقامةكان ريَدةكةن ،بةشيَكى ديكةى سةرئيَشةن بؤ خةلَك كة هةم دةنطيان
ناخؤش و ثيسة و هةم مةترسني بؤ سةر ذيانى خةلَك.
بوونى بازارِ لةسةرةتاوة دميةنيَكى تةنها قةرةبالَغى نةبووة ،بةلَكو بةهؤى
شيَوازةكانى كاركردنةوة ثيَداويستيية سةرةكيةكانى مرؤظيان ئامادة دةكرد،
ئةوانيش بريتى بوون لةكةرةستةى مالَ و جل و بةرط و كةرةستةى كشتوكالَى و
هتد.
بةآلم درووستكردنى هةنديَك كةرةستة كة ثيَويستى بةزانس ت هةبوو ،هةروةها
ثيَويستى بةكارى هةرةوةزى هةبوو سيحريَكى ديكةى شار بوو ،بؤ منوونة
درووستكردنى ثيَآلو بةقةلَتاغ و ضةرمى ئاذةلَ كة بةر لة  800سالَ درووست
كراوة ،هةروةها درووستكردنى ثيَداويستى ئاذةلَ كة كورتان و زينى ئاذةلَى يةك
سم بووة ،بةتايبةتى ثيَآلو كة ميَذوويةكى كؤنى هةية لةيؤنانةوة هاتووة ،ضونكة
ئةوان زووتر دةستيان بةبريؤكة لة فةلسةفةى ذيان راطةيشت ،بؤ منوونة لةميسر
تةنها فريعةونةكان سؤلة واتة ثيَآلويك لةشيَوةى نةعل و سةندةلَ لةثىَ كردووة
و بة طةآل درووستكراوة ،بةآلم خةلَكى طشتى بةكاريان نةهيَناوة ،لةيؤنان
سةربازةكان ثيَآلوى ضةرمى رةسةنيان بؤ درووستكراوة كة بزمارى تيا
بةكارهاتووة ،لة ئامريكا بؤ يةكةجمار لة فيالديليفيا ى ئامريكا سالَى 1889
بةديزاينى كواليَتى باش درووستكراوة و لةويَش راستةو ضةثةى بؤ بةكارهاتووة،
دواتر ئةم كةرةستة ثيَويستةى ذيان بةهةموو دونيادا ثةخش بووةوة .دواتر
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بةهؤى درووستبوونى ئةمةوة كارى ثينةدؤزى سةريهةلَدا كة بؤ ضارةسةركردنى
ثيَآلوى درِاو ،يان درووستكردنى ثيَآلويَك بؤ ئةو كةسانةى ثيَيان طةورةية كة
ئةمة تائيَستاش ماوة.
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(معامل) ئةدطارةكانى شار

شار خاوةنى دوو جؤر لة ئةدطارة ،يةكةميان ميَذووى رةسةن و خؤرِسكى
بةجيَماوى ميَذوويية ،ئةويدكةش درووستكراوو و نوىَ و تؤماركراوة ،رةسةنةكان
ئةو شويَنانةن كة بريتني لةقةآلو منارة و قةيسةرى و شويَنى ئاسةوارى و
ثةيكةرى كؤن و ديوارى كؤن و سةربازطة و قوللةى سةربازى و خانووى دةطمةن
و ثةرستطة ،لةرِووى طةشتيارييشةوة تاظطة و كانى سيحرى و روبارى سيحرى و
تةلةفريك و هتد ،ئةويديكةيان بريتني لةثةيكةرى هونةرى بؤ كارةكتةرة
ناسراوةكان و قوللةى وةكو ئيظلَ و مؤزةخانة و باخضةى نوىَ و بازارِى سيحراوى
و ئؤتؤمبيَل و كةشتى و فرؤكة و كةشتى ئامسانى كؤن كة لةمؤزةخانة
تايبةتةكان دانراون ،ئةم دوو جؤر شيَوازة ثيَكةوة دةبن بة موطناتيسيَك بؤ
تؤماركردنى شوناسى شار ،تاكو طةشتيار هانبدات بةتايبةت بؤ بينينى طةشت
بكةن و شارةكة ببينن.
شار لةسةردةميَكدا ثيَوةرةكةى ئةوةبوو كة بالَةخانة و تةالرو بازارِ و سينةما و
ناوةندى رؤشنبريى هةبيَت .كةضى لةسةردةميَكى تردا مةرجى سةرةكى
ئةوةدةبيَت كة بازرطانى تيَدابكريَت و بؤرِسة و ئالَوويَرى دراو و مجوجؤلَى
ثيشةسازى و كةشتريِانى و بةرهةمهيَنان و ئالَوويَرى سةرزةمينى دةريايى و
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ئامسانى و هؤكارةكانى طواستنةوة و وةرزش و ضاالكى رؤشنبريى و سينةماى
بةتايبةتى تيَدابيَت ،هةروةها لةسةردةميَكى ديكةدا فرةيى لةبوونى نةتةوة و
مةزهةب و رؤشنبريى و كولتوورى جياوازو زؤر جياوازى تر لةنيمضة شارةكانى
رؤذئاوا هةبوون ،دةبيَتة مةرجى سةرةكى بوونى شار لةثيَوةرة
س ؤسيؤلؤذييةكاندا كة بؤ شار كراوة ،بةومانايةى بةشى زؤرى بةها
فةرهةنطيةكان ،يان ئةوةتا ماناى بازرطانى وةردةطرن ،يان ئةوةتا دةكريَنة
قوربانى بازرطانى ،ئةوةش كة ثامشاوةى بةهاى فةرهةنطيية دةبىَ
لةضوارضيَوةى بازرطانيدا بؤ وةبةرهيَنانةوةى خؤى لةرووى ماددة و ثولَةوة،
جاريَكى تر ببيَتة خزمةتكارى بازارِ ،هةروةك ئةو فيلمانةى كة لةسةر ئةركى ئةو
كؤمةلَطايانةى ميدالياى ئوسكار و خةآلتةكانى تر وةردةطرن ،لةبازارِةكاندا
قيمةتيان زياترة بةحوكمى ئةوةى كة بةزووترين كات مالَياتى خةرجيةكان
وةبةرهةمديَنيَتةوة.
خةيالَى هاوبةشى هونةرمةند لةرووى هونةرييةوة لةطةلَ مةعريفة ،ناوةرِؤكى
قؤناغانة كانى ميَذوو ئامادة دةكاتةوة ،ضونكة ئةم هونةرة شوناسة بنضينةييةكة
كةبونيادى تةعبريييةكى نويَية لةناوةوة دةردةكةوىَ ،بؤية رؤذيَك نيية
ثيَويستمان بةو مةعريفةية نةبىَ ،ضاوديَرى ئيمكانيةتى ئةوةي هةية كة دةبينني
شيَوةيةكى نوىَ لةخةيالَ كة بؤ مةعريفةى طشتى دةطواسرتيَتةوة ،بؤية خةيالَى
رؤذهةآلتى كةميَكة لةئايدؤلؤذياى رانةطةيةنراو" .)87(.ياسني النصري لةم
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كتيَبةدا لةريَطةى شيَوازى هونةرييةوة رةخنة لةشار دةطريَت ،يان ميَذوو و
ئايديؤلؤذياى شار دةطريَت ،ضونكة بؤ طةشتيار يان طةرِيدةيةك لةريَطةى بينينى
ثةيكةريَكةوة بتوانىَ رةخنةى ئةو ميَذووة بكات ،يان ئايديؤلؤذياكةى بناسيَت.
ثيَوةريَكى ديكةى رةخنةطرتنيش لةميَذوودا ،ئةوةبوو كة بةثيَى سياسةتيَك بؤ
بةرِيَوةبردنى شار ،درووستكردن و زيندووكردنةوةى طروثة كؤمةآليةتييةكانة كة
هةم هةما هةنطى شارنيشن دةكةن و هةم رةخنة لةئايديؤلؤذى شارنيشينى و
دةولَةت دةكةن ،بؤية هةموو طروثةكان و كؤمةلَطةكان لةيةكةي باآلدا كؤبكاتةوة
و شيَوةيةكى ثيَ ببةخشيَت ،ليَرةوة ثرسيارةكة لةالى طروثة ضاوكراوةكان و
رؤشنبري و شارةزاكانةوة سةريهةلَدةدا ،ئةويش ئةوةبوو ئايا شار وةكو
يةكةيةكى سياسى دةميَنيَتةوة ،يان دةبيَتة ثنتيَكى وةرطرياو لةئةوانى تر ،بةآلم
كة دةسةآلتى ناسيَنرتالَى هةلَبذيَردرا وةكو ستايلَى ذيانى سياسى هاتة ئاراوة،
ئيدى ثرسيارى ئةوة درووستبوو كة ئايا قبولَ دةكريَت خةلَك و طرووثة
بةرهةلَستكارةكان ثيَكةوة لةذيَر هةذموونى دةسةآلتى مةركةزى بن ،ئةمةبووة
بنةمايةكى كارطيَرِى و سياسى و جولَة لةشاردا دةستى ثيَكرد ،ئةويش
لة خوارةوة بؤ باآل ،واتة دةسةآلت نةيتوانىَ بةبىَ طةرِانةوة بؤ خةلَك ،ياسايةك
وةكو طوتارى طشت بؤ شارةكان دةرنةكات ،بؤية ئةم هةنطاوة بةثلةبةندى
ضووة ثيَشةوة ،ضونكة هةموو ضني و تويَذةكا ن خاوةنى نويَنةرى خؤيان بوون
لة ئةجنومةنى هةلَبذيَردراوى شارةوانى ،ئةم ستايلَة تائيَستاش كارى ثيَدةكريَت،
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ضونكة هةموو سيَكتةرة كانى ذيان بة سياسةتةوة طريَدرا ،سياسةتيش بوو
بة مةرجةعى هةموو كايةكان ،ئةمةش لةيةكة كؤمةآليةتييةكانةوة رةنطيدايةوة
تاكو طةيشتة نويَنةرانى هةموو ثيَكهاتة و طروثة كؤمةآليةتييةكان كة بةشدارى
راستةوخؤي سياسةتيان دةكرد لةبةرِيَوةبردنى شار.
"زؤربةى خويَندنةوةكان بؤ ثالندارِيَذى شار بريتني لةطةشةسةندنى هةمةاليةنة،
بؤ منوونة لةثةنا ديزاينى تةالر و بازارِ ،دةبوو ثةيكةرى تةعبريى و ثةيكةر بؤ
كارةكتةرة ناسراوةكان بكريَت ،ئةوكات لةبولَطاريا بةمنوونة لةدةرةوةى شارى
داملاشيا ثةيكةر دادةنران".)88(.
 -1وةزيفةى ثيشةسازى :ئةم شويَنة هةرضى كيَشةى ميكانيكى هةية بؤ
كاربةدةستان و فةرمانبةران و جوتيار و تةنانةت بؤ سةربازةكانيش ضارةسةر و
رايى دةكات .هةروةها ناوةنديَكيشة بؤ داهيَنانى كارى لؤكالَى ثيشةسازى و بؤ
خةلَكى تر كة تواناى ضارةسةر كردنى كيَشة ميكانيكيةكانيان نيية.
 -2وةزيفةى رؤشنبريى :ئةم ناوةندانة كة بةشيَكن لةشوناسى شار و هةموو
ثيَكهاتة جياوازةكان ،طفتوطؤى ئةو جياوازيية كولتوورى و رؤشنبريى و
زمانةوانيانة دةكةن كة خةلَك بةطشتى ناتوانن ئةو كيَشانة يةكاليى بكةنةوة.
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 -3وةزيفةى بازرطانى :ئةم بابةتة بةزاندنى سنوورى شار و دةولَةتة ،لةريَطةى
كاريَكى ياساييةوة كة شار و دةولَةتةكانى تريش قبوليانة و ثيَكةوة هةماهةنطى
دةكةن لة ئالَو ويَر و طواستنةوة و كرِين و فرؤشنت و هتد.
 -4وةزيفةى طةشتيارى :ئةم سيَكتةرة لةهةموو دونيا بةشيَكة لةبونيادى
ئابوورى شار و هةروةها ناساندنى شوناسى شار و كؤمةلَطة تيَكةآلوةكةيةتى ،بؤ
منوونة لةريَطةى طةشتيارةوة دةتوانن ئةم سيَكتةرة هةرضى كةلةثور و
كةرةستةى خؤمالَى هةية ،بيطةيَنن بة طةشتيارةكان و ئةوانيش بيكرِن و وةكو
كاآليةك قسةى لةسةر بكةن لةطةلَ ثيَكهاتةكانى خؤيان .سابا خويَنةوار يان
نةخويَنةوار بن ،ليَكؤلَةر بن يان طةرِيدة بن و هتد.
 -5وةزيفةى ئاين ى :ئةم وةزيفةية هةم وةكو ئاسانكارى بؤ ناساندنى ئاين و
كولتوورة جياوازةكانة ،هةم وةكو كةرةستةيةك بؤ طةشتيارة و هةم ئةركى
سةرشانى دةولَةت و شارةوانى كةمدةكاتةوة ،ئةمة لةهيندستان و ماليزيا و
ئيتا لَيا و ئيسرائل و يؤنان و توركيا و ئيتالَيا و هتد هةية ،بةشيَكى طةورة
لةكيَشةى ناساندنى شوناس و تيَطةيشتنى ئةوانى تر ضارةسةر دةكات ،هةروةها
دةتوانىَ يادةوةرييةكى هةميشةيى لةزةينى طةشتياردا تؤمار بكات تا هةتاية
قسةى لةسةر بكات و وةكو ثةنهان لةالى خةلَكى تر نةميَنيَتةوة كة ئايا ئاينيَكى
ترى جياواز هةية يان نا.
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كاتةطؤرييةكانى شار

تويَذةرة كؤمةلَناسى و جوطرافييةكانى دونيا طرينطييةكى زؤريان بةثلةبةندى
شارةكان داوة ،بةثيَى ئةو دياردةيةى كة شارةكان لةيةكرت جودا دةكاتةوة،
هةنديَكجار بةهؤكارى ضرِى دانيشتوانةوةية ،هةنديَكجاريش بةثيَى رووبةرى
فراوانةوةية ،هةنديَكجاريش بةهؤى كولتوور و ميَذووضةى شارةكةوةية،
هةنديَ كجاريش بةهؤى كارطةو هؤكارةكانى طةشةى ثيشةسازيةوة هةية( ،هيَرس
والَمن) تويَذةريَكى ئامريكيية و سالَى  1943سةرةتاى دؤزينةوةى تيؤرةكةى
بووة و لةسالَةكانى حةفتاكانى سةدةى رابردوو ،بةسةر شارى نويَدا ثراكتيكى
كردووة و تيَزةكةشى بووة بةمؤديَلى كاركردن ،بؤية دةرةجنامى كارةكانى
بةسةر سىَ طاتيطؤريدا دابةشكردووة.
 -1دانانى شويَن  .ئةم ستايلة لةهةنديَك حالَةتدا بنضينةى جياوازييةكان
دياريدةكات ،ئةو شارانةى كة رووباريان ثيَدا تيَدةثةرِيَت ،يان شاخيان تيَداية و
يان طردؤلكة و رووبةريَكى زؤر ،يان شيو و ضةمى تيَداية و شارةكةى داطري
كردووة .ئةم تيؤرة لةاليةن (هيَرس والَمن) لةكؤتايى ساآلنى حةفتاكانةوة كارى
لةسةر كراوة ،ئةويش دابةشى سةر سىَ ستايلى كردووة ،لةوانة شارة
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سةنتةرييةكا ن كة بازرطانى و شويَنةوار طةورة و كةشوهةوايةكى خؤش و لةبار و
دياردة مؤديَرنةكانى تيَدا قبول دةكريَت.
دياردةى دووةم :ئةو جؤرة شارة ثةيوةستكراوانةية ،واتة ئةو شارانةية كة
هةموو شارةكانى ديكةى بةسةرةوةية ،لةرِووى ريَطةوبان و هؤكارى
طواستنةوةى خةلَك قةرةبالَغن ،ئةم ستايلة لةشار لةزؤربةى وآلتان دةكريَن
بةهةريَميَكى سةربةخؤ ،ستايلى سيَيةم شارة تايبةمتةندةكانة ،ئةم دياردةية
ئةركى ئةوةية ،خزمةت ثيَشكةش بكات لةروانطةى هيَزى كارةوة ،هةروةك
ئةوةى لةبةشيَك لةشارةكانى ئامريكا و هيندستان و ضني هةية.
 -2شارة بونيادنراوةكان :ئةم ستايلة لةسةر بنضينةى شيَوازى شويَنةكةية كة
رةنطة ناوضةيةكى تةالرسازى كؤن بيَت ،يان بؤ تةالرى زؤر بةكةلَك ديَت ،يان
ثضرِثضرِة ،يان شارةكة دريَذة لةرووى رووبةرةوة ،يان ريَكنةخراوة بةهؤى
كةمتةرخةمى و بىَ ثالنى شارةواني ،ئةم سنفة واتة ئةم طاتيطؤرييةى شار،
بةثيَى تيؤرى نةواتى فرةيى مامةلَةى لةتةكدا دةكريَت كة يان دةكريَت
بةئاسؤيى ،يان ئعتيباريَكى ترى بؤ دادةنريَت وةكو ئةوةى من لةشارؤضكةيةكى
بةناونيشان بارِنى هؤلةنداى سنوورى ئالَمان بينيومة و بةهايةكى طةشتيارى
ثيَدراوة.
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 -3شارى ميَذوويى :ئةم ستايلة ثشت بةريَطةى بةكارهيَنانى تيؤرى كولتورى
جيهانى كارى ثيَدةكريَت ،دةرككردن بةم حالَةتة لةاليةن شارةوانى و ئةكادميى
و شارةزايانى كؤن و ميَذوونووسانةوة دةبيَت ،ضونكة كولتوورة ميَذووييةكةى
ناديارة و هةنديَكجار لةذيَر زةويية.
 -4ثلةبةندى :ئةمة ديار دةية بةثيَى ئاستى سةنتةرى كارطيَرِى شارةكةوة
دةبيَت ،واتة بؤ كاتى ثيَويست و لةناكاو زياتر كةلَكى ليَوةردةطرييَت ،بؤ منوونة
طوندةكانى دةوروثشتى دوورن لةيةكرتييةوة ،يان شارؤضكةى بضووكى
لةتةنيشتةوةية و قبول ناكريَت ثةيوةستنب بةسةنتةرى شارةوة".)89(.
دابةشكردنى شار بةسةر ئةو شويَنانةى كة خؤرِسكن يان ميَذوويني يان
طةشتيارى يان بازرطانى و ثيشةسازى يان شارى خويَندن و تويَذينةوةن،
هةريةكةيان تايبةمتةندى و طرينطى خؤى هةية لةضاوى دانيشتوانةكةيةوة ،يان
لةضاوى حوكمرِانةكةيةوة ،بةآلم دةركةوتووة هيضكام لةو شارانة بةبارتةقاى
شارى طةشتيارى رةواجى نيية بؤ ئةوانى تر ،مةبةستم لةئةوانى تر ئةوةية بؤ
خةلَكيَك جوطرافياكةى نةبينيبيَت ،سيحريَكة و ناضارة سةردانى بكات و
لةويَشةوة دةبىَ سيحرةكةى بةتالَ بكاتةوة ،بؤية ئيَستا ئةو تيَرِوانينة بةسةر
هةموو شارة ثيشةسازى و كولتوورى و ميَذووييةكان و بازرطانييةكانيش ،بةناضار
لةثةنا تايبةمتةندى خؤيان ،دةبن بةشارى طةشتيارى ،ضونكة لةهةموو كايةكان
زياتر رةواجى هةية ،هةربؤية ئةو دةولَةتانةى كة شارى طةشتياريان نيية ،يان
200

شاريَكيان نيية كولتوورى بيَت ،يان ئةوةتا درووستى دةكةن ،يان ئةوةتا ئةو
كةليَنة ثرِ دةكةنةوة.
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(ئاو) يةكةيةكى مةزن

وةكو زانراوة كة ئاو سةرضاوة و تومخيَكى طةردوونى سةرةكى ذيانة ،هةروةها
مادةيةكة بؤ ثيَداويستى بايؤلؤذى و هةموو ثيَداويسيتيية سةرةكييةكانى ذيان،
بةتايبةتيش ئيدارةدانى خةلَك لةهةموو كايةكاندا ،هةر شاريَك ئاو يان دةرياى
نةبوو ،ماناى واية كةموكورتييةكى سةرضاوةى داهاتى هةية و سيماكةشى
بةتايبةتى هؤكارى سةرةكيية بؤ طةشتوطوزار ،كةواتة بةبىَ ئةم ثيَداويستيية
جوان و سةرجنرِاكيَش نابيَت ،بةوثيَيةى كة دةريا سيماى شار جوانرت دةكات
لةوةى وشكانى بيَت ،بؤية زؤربةى ئةو وآلتانةى يان ئةو شارانةى ئاويان نيية،
كةنار يان بةربةستى ئاوى باراناو درووست دةكةن ،يان بةناضار سةرضاوةيةكى
ديكةى ئاو ثةيدا دةكةن .
يةكيَك لةسةرضاوةكانى ثةيام ى ئةفراندنى ئةدةبى ،بوونى دةرياية كة ئؤنتؤلؤذيا
زيندووتر دةكات بؤ تاكةكان ،بؤية طاستؤن باشالر وةكو فةيلوسوفيَكى
جوانناس ،بؤ سيفةتى ئةنتؤلؤذى ثشت بةو ماتريالَة دةبةستيَت كة هةوينى
هةموو زيندوو بوونةوةكانة ،هةروةها بةماتريالَ بوونى ويَنةى واقيعى
كؤثيكراوةكانيشة ،ئةمةش هيَزيَكى راستةقينةى تراذيدياى ذيان و ئةدةبة كة
بةشيَكة لةزيندويَتى شارنشني ،ئةويش ئاوة وةكو ئاماذةيةك بؤ سةرضاوةيةكى
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قولَى داهات و طةشت و كشتوكالَ و راوكردن و رؤشنبريى دةريايى و سنووردانان
بؤ ئةوانى ترى نةيار ،لةبارى دةروونيشةوة فراوانى خةيالَ و ذيان و بةرووبووم و
سةرضاوةى نووسني و ثرنسيثةكانى ديكةى ذيانة" .زؤريَك لةو كارة
ثالندارِيَذيانةى زةوى كة بؤ ئاوثاريَزى ثيَويسنت ،لةمدواييانةدا ليَكؤلَينةوةيان
لةسةر كراوة ،بةتايبةت لةوآلتة يةكطرتووةكانى ئامريكاش ،لةبةرئةوةى
هةرِشةكانى زةوى بةكارهيَنان ،وةك هةندىَ ضاالكى دياريكراوة ترنيية ،بةئاسانى
وةرناطرييَت ،بؤية حكومةتى هةموو وآلتان ثةلةيان نيية لةدانان و ئامادةكردنى
سرتاتيذى طوجناو بؤ ثالندارِيَذى شارة نويَيةكان" .)90(.ئةمة ماناى ئةوةية كة
زةوى زامن كةرى ئاو نيية ،بةلَكو ئةوة ئاوة زةوى زامن دةكات و دةيثاريَزىَ،
هةروةها ذيانيش دةثاريَزىَ كة بريتيية لةخواستة سرووشتييةكانى مرؤظ ،بؤية
كؤمةلَطة هةريَمييةكانى وةكو بةشيَ :لة ئةوروثا و ئةسكةندةنافيا و وآلتانى
كةنداو ،كوردستانيش وةكو ئةوروثاى ثيَشوو كة ضةند شاريَكى سةرةتاييان
هةبوو دواتر بوون بةخاوةنى ئاو و دةريا ،كوردستانيش دةتوانىَ ثشتيوانى
لةتيَربونى ئةو ناوضانة بكةن كة لةريَطةى باران و ذيانةوةى زةوييةوة ،هةميشة
خؤيان خؤيان تيَر ئاو دةكةن ،بةتايبةتيش ئةو شويَنانةى خاوةنى رووةكى
سرووشتني ،بةآلم ديسان ئةمة بةبىَ ثرؤطرام و بريؤكةى سرتاتيذى ناكريَت .
ئاو واتة بوونى زةوييةكى تةرِ و ذيانيَكى جياواز لةشويَنى وشكانى ،واتة بوونى
دةريا و ئاوى ذيَر زةوى لةهةناوى شاردا ،ئةم بابةتة تةنها فاكتةرى بوون نيية،
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بةلَكو ضةند رةهةنديَكى ديكةى هةية كة بؤ دةولَةمةندبوونى شار كةلَكى
ليَوةردةطرييَت ،هةروةها يةكةم ثيَوةرى بوونيَكى شايستةى ذيانى مرؤظ و ئاذةلَ
و رووةكيشة كة بةشيَكى طرينطن لة فةزاى بوون ،بؤ منوونة بوونى دةريا كة
سةرضاوةى دووةمى داهاتة ،هةروةها دوورخستنةوةى مةترسيية لةوشكبوون،
لةاليةكى ديكةشةوة موطناتيسيَكة بؤ راكيَشانى طةشتيار و جوانكردنى شيَوازى
شار و دوورخستنةوةى نةخؤشى لةهاوآلتيان  ،ئةمة دةبيَتة سةرضاوةيةك بؤ
نةهيَشتنى بيَكارى و دةرفةت وةرطرتنى راوضيي و شارازايانى بوارى طةشتيارى،
بؤ راكيَشانى خةلَك سةبارةت بةشتة سةيروسةمةرةكان ،لةوانةش بةلةمى
دةريايى و كةشتى و هتد.
لةمدواييانةدا وآلتانى كةنداو بةشيَكيان كة دووربوون لةدةريا و ئاو ،بةثالنيَك
دةريايان راكيَشا و شاخة سةهؤلَيان هيَنا تاكو ببنة هؤكاريَك بؤ راكيَشانى
سةرجنى طةشتياران و بازرطانانى دةولَةتان ،منوونةش لةوانة دةولَةتى ئيمارات
بوو كة توانى بةماوةيةكى كةم شار بطؤرِيَت بةزةمةنيَكى كةم و بضووك بؤ
زةمةنيَك زؤر و طةورة و دوور مةودا كة ستايليَكة لةنووسينةوة و داخلبوونى
ميَذووة.
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سةرضاوةو ثةراويَزةكان

 :1مالَتا ,نيمضة هةريَميَك بضوكة دةكةويَتة نيَوان ليبيا و تونس ،خاوةنى
سيستمى ثارلةمانية و  5سالَ جاريَك دةسةآلتى حكومةت دةطؤرِيَت،
رووبةرةكةى  316كم دووجاية ،لةسالَى  1964سةربةخؤيى وةرطرتووة،
لةرووى داهاتةوة ثشت بةداهاتى دةريايى و بةرد و كشتوكالَ دةبةستيَت،
دانيشتوانةكةى نزيك بةمليؤنيَك دةبن ،بةزمانى ئينطليزى مالَتايى قسة دةكةن،
تةواوى بالَةخانة و شويَنة طشتييةكان يةك ديزاينيان هةية و دوو رةنطن ،واتة
نيللى و سوورن ،ريَذةى سةوزايى دةطاتة  ،%70سةرتاثاى هةريَمةكة لةطةلةري
شيَوةكارى دةضىَ و هةمووى توحفةية ،بؤ يةكةجمار نةخؤشى (حةما مالَتا)
دكتؤريَكى ئةو هةريَمة دؤزييةوة ،هةريَمةكة ضونكة خؤشة بؤ طةشت و
خةلَكةكةى خؤشطوزةرانن ،بؤية بةسويسراى رؤذهةآلت ناسراوة.
 :2مازن عبدالرمحن اهليتى .جغرافية املدن و التحضر .اسس و املفاهيم .دار
العرب و دار الدراسات و النشر و الرتمجة .دار النور .2016 .ص16
 :3االستاذ الدكتور خالص االشعب .منو املدينة العربية و مشكالتها احلضرية.
املوسوعة الصغرية .دار الشؤن الثقافية العامة .بغداد .1992 .ص10
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 :4هينرى لؤظيظرة .رةخنةى ذان و ماف لةشاردا .دةزطاى ئايديا بؤ فكر و
ليَكؤلَينةوة .2019 .ل.39
 :5كافني رايلى.الغرب و العامل .تاريخ احلضارة من خالل موضوعات .القسم
االول.ترمجة .عبدولوةهاب حممد املسريى .د .هدى عبدالسميع حجازى .مراجعة.
د .فؤاد زكريا .عامل املعرفة .ص72
 :6ثرسةكانى مؤديَرنيزم .كؤمةلَيَك بريمةندى ئةوروثى .وةرطيَرِانى .ئيسماعيل
ئيسماعيل زادة .ثرؤذةى هاوبةشى بةشى فةلسةفةى زانكؤى سةحةدين و
دةزطاى موكريانى .سالَى .2009ل174
( :7جاك بيَرك) يةكيَك لةرؤذهةآلتناس و كؤمةلَناسةكانى فةرانساية و سالَى
 1910بؤ  1995خاوةنى كؤمةلَيَك خويَندنةوةى ذيانى رؤذهةآلتة (دراسات
للتاريخ الريف املغربى) و (اسالم يتحدى) و (الشرق و التاىل) و (العرب بني االسس
و الغد) و (ترمجة القران اىل فرنسية).
 :8معنى املدينة .مؤلفون .ف شواى .بنام ج بريد .فان ايك .ك .فراميستون،
ريكورت .ن سيلفر .ترمجة .د .عادل العسوا .منشورات وزارت الثقافة واالرشاد
القومية .دمشق .سنة  .1978ص.8
 .)Parsons 1969 a,p.36( :9ويكيثيديا.
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 :10مازن عبدالرمحن اهليتى .جغرافية املدن و التحضر .اسس و املفاهيم .دار
العراب للدراسات و النشر و الرتمجة .دار نور حوران .سنة  .2016ص69
 :11الدكتور خالص االشعب .منو املدينة العربية و مشكالتها احلضرية .دار
الشؤن الثقافية العامة .بغداد .1992 .ص34
 :12هينرى لؤظيظرة .رةخنةى ذيانى رؤذانة و ماف لة شاردا .دةزطاى ميديا بؤ
فكر و ليَكؤلَينةوة .2019 .ل101
 :13روانطةى هؤبز بؤ دةسةآلت و هيَز .سةرضاوة .ئينتةرنيت ويكيثيديا.
(.)Parsons 1969 a,p.36
 :14ئيَدوارد سةعيد .رؤذهةآلتناسى .وةرطيَرِانى .د .موحسني ئةمحةد عومةر.
بآلوكراوةى مالَى وةفايى .سالَى  .2018ل.190
 :15كارل ماركس 18 .برومري لويس بونابارت .منشورات .دار التقدم.
 :16حممد مبارك ،مقاربات فى العقل و الثقافة .دار الشؤن القافية العامة .بغداد
سنة 2004ص  32و .36
 :17االنسان و املدينة فى العامل املعاصر 13 .مقاالت فى هذة املواضيع
احملاضرين و مفكرين فرنسيني .تعريب كمال خورى .مركز دراسات املدينة
املعاصرة .سنة  .1977ل16
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 :18ماركؤز و ثؤثةر .وةرطيَرِانى ئازاد بةرزجنى .بآلوكراوةى دةزطاى ضاث و
ثةخشى سةردةم .سالَى  .2008ل32
 .)Mann, 1986, p.6( :19روانطةى هؤبز بؤ هيَز و دةسةآلت .ويكيثيديا
 :20هةمان سةرضاوةى ثيَشوو.
 :21جينيفر سكريس .الثقافة احلضرية فى املدن الشرق .ترمجة .ليلى
املوسوى .دار عامل املعرفة .سنة 2004
 :22كافني رايلى .ترمجة .د .عبدلوهاب حممد املسريى .د .هدى عبد عبد
السميع حجاازى .مراجعة .د .فؤاد زكريا .الغرب و العامل .منشورات عامل املعرفة.
 .1985ص74
 :23فرهاد حاجى عبوش .املدينة الكرديية ،من القرن  4و  7هجرى .حتى 10
و  13ميالدى .دراسة حظارية .مطبعة سبرييز .دهؤك .سنة  .2004ص267
 :24مارسيا .د .الو .ثالنرِيَذى شارةكان و رةهةندة ذينطةيى و مرؤييةكان.
وة رطيَرِانى .د .جةزا تؤفيق تاليب .ئةمحةد عةىل ئةمحةد .بآلوكراوةكانى.
شارةوانى سليَمانى .سالَى  .2004ل.66
 :25د .باسم رووف .فن التخطيط املعاصر .موسوعة الصغرية  .58بغداد
 .1980ص59
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 :26املؤلف انتونيا برينباوم .والرت بنيامني .متمرد يف املنفى .ترمجة .جودت
جاىل .جريدة املدى اليومية.
 :27جملة دبى الثقافية .العدد( .)23سنة .2007
 :28تشارلز ابرامز .املدينة واملشاكل االسكان .جمموعة من املرتمجني .دار
االفاق اجلديدة .بريوت .ص118
 :29كافني رايل .اخلرب و العامل .تاريخ احلضارة من خالل موضوعات .ترمجة ،د.
عبدلوهاب حممد املسريى و د .هدى عبد السميع حجازى .ترمجة .د فواد زكريا.
منشورات عامل املعرفة سنة  .1985ص102
 :30ميشيل فؤكؤ.دةبىَ بةرطرى لة كؤمةلَطة بكريَت .وةرطيَرِانى .ئارام ئةمني
شوانى .ناوةندى رؤشنبريى و هونةرى ئةنديَشة .سالَى .2018ل383
 :31برِوانة ئايديؤلؤذياى ئةملَانيا .ماركس ئةنطلَس .لةفارسيةوة  .سةالم مارف.
بآلوكراوةكانى ضاثخانةى رةنج .سالَى 2001
 :32ابن اخللدوون عبدلرمحن .املقدمة .جزء الثانى  .بريوت دار
الكشاف.ص567
 :33يؤرطن هابرماس .عةقآلنيةتى كؤمينيكا شويَنخوازى .هاشم سالَح.
وةرطيَرِانى .شوان ئةمحةد .طؤظارى سةردةم .سالَى  2008ذمارة .13
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 :34بطاقة املدن العمالقة فى العامل .ترمجة .عبدعلى اخلفاف .املوسوعة
الصغرية .ص32
 :35غاستون باشالر .جدلية الزمن .ترمجة .خليل امحد خليل .دار النشر افاق.
 .2017ص.19
 :36كافني وايلى .الغرب و العامل .تاريخ احلضارة من خالل موضوعات ،ترمجة،
عبدالوهاب حممد املسريى .هدى عبدالسميع حجازى .مراجعة .د .فواد زكريا.
منشورات عامل املعرفة سنة  .1985ص.79
 :37ملتقى القاهرة الثانى لالبداع الرواية و املدينة .دورة ادوار سعيد .االحباث
اجلزء االول .سنة 2003ص.67
 :38فارابى .شاري فازيلة .وةرطيَرِانى .مةريوان عةبدول .ثيَداضوونةوة .ريَبوار
ئةمحةد .بآلوكراوةكانى كتيَبخانةى رةهةند .سالَى  .2019ل139
 :39جينفر سكريس .الثقافة احلضرية فى مدن الشرق .استكشاف حميط الداخلى
للمنزل .ترمجة .ليلى املوسوى .عامل املعرفة .2004 .ص51
 :40االنسان و املدينة فى العامل املعاصر 13 .مقاالت فى هذه املواضيع
احملاضرين و مفكرين فرنسني ،تعريب .كمال خورى .مركز دراسات املدينة
املعاصرة .دمشق سنة .1977ص178
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 :41ابن خلدون .عبدالرمحن .املقدمة .بريوت دار الكشاف .جزء االول .ص357
 :42ملتقى القاهرة الثانى لالبداع الروائى العربى .الرواية واالبداع .جملس االعلى
للثقافة .قاهرة  .2008ص. 94
 :43ابن خلدون .عبدلرمحن البدوى .املقدمة .بريوت .جزء االول .دار الكوشاف.
ل 139تاكو ص.144
 :44يورغن هابرماس .الدين و العقالنية .نصوص و سياقات .ترمجة .حسن
صقر .دار احلوار .ص266
 :45كافني دايلى .الغرب و العامل .تاريخ احلضارة من خالل موضوعات .القسم
االول .ترمجة .د .عبدلوهاب حممد املسريى و د .هدى عبدالسميع حجازى.
منشورات عامل املعرفة .سنة  .1985ص220
 :46االنسان و املدينة فى العامل املعاصر 13 .مقاالت و حماضرين مفكرين
فرنسيني .تعريب .كمال خورى .مركز دراسات املدينة املعاصرة .دمشق.
 .1977ص12
 :47جينيفر سكريس .الثقافة احلضرية يف املدن الشرق .ترمجة .ليلى املوسوى.
دار عامل املعرفة .سنة 2004
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 :48ثيَشةكى ضاثى دووةم .كتيَبى ئيَمة و ئةوان .تزظيتات تؤدؤرؤف .سالَى
1986
 :49تشالرز ابرامز ,املدينة و املشاكل االسكان .جمموعة من املرتمجني .دار
االفاق اجلديدة .بريوت .ص158
 :50دكتؤر .رةسولَ رةباتى .كؤمةلَناسى شار .وةرطيَرِانى .ضةكؤ ئةمحةدى.
ناوةندى ئاويَر يؤ ضاث و بآلوكردنةوة .ل .228سالَى 2013
 :51جملة عامل الفكر العدد  .38ملف حول مدينة باريس و سحرها .جملة فكرية
تصدر من الكويت.
 :52مرؤظ و شار .ريَكخستنى مالَ .ياسني النصري .و .خةسرةو رةسول.
هةفتةنامةى ضاوديَر .ذمارة  452سالَى 2014
 :53تشارلز ابرامز .املدن و املشاكل االسكان .ترمجة .جمموعة من املرتمجني.
دار النشر االفاق اجلديدة .ص25
 :54دكتؤر رةسولَ رةهبانى .كؤمةلَناسى شار .وةرطيَرِانى بؤ كوردى ،ضةكؤ
ئةمحةدى .ناوةندى ئاويَر بؤ ضاث و بآلوكردنةوة .سالَى  .2013ل88
 :55الدكتور عبدالرزاق عباس حسني .جغرافية املدن .استاذ يف جامعة بغداد
سنة  .1975بغداد مطبعة اسعد .سنة  .1977ص35
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 :56معنى املدينة .جمموعة من املولفني .ترمجة .د .عادل العوا .منشورات دار
الثقافة و االرشاد القومى .1987 .ص91
 :57جان جاك رؤسؤ.ثةميانى كؤمةآليةتى .وةرطيَرِانى .ئاوات ئةمحةد سولَتان.
ناوةندى رؤشنبريى و هونةرى ئةنديَشة .سليَمانى .2016 .ل63
 :58دكتؤر رةسولَ رةهبانى .كؤمةلَناسى شار .وةرطيَرِانى .ضةكؤ ئةمحةدى.
دةزطاى ئاويَر بؤ ضاث و بآلوكردنةوة .سالَى  .2013ل98
 :59برِوانة كتيَبى هاوبةشى

ماركس و ئةنطلَس .ئايديؤلؤذياى ئالَمان.

لةفارسيةوة  .سةالم مارف  .سالَى .2001
 :60اوليفيية روا .اجلهل املقدس .زمن الدين بال ثقافة .ترمجة .صاحل االمشر.
منشورات دار الساقى .سنة .2012.ص60
 :61مارسيا د .الو .ثالنرِيَذى شارةكان و رةهةندة ذينطةيى و مرؤيةكان.
وةرطيَرِانى .د .جةزا تؤفيق تاليب و ئةمحةد عةىل ئةمحةد .ضاثكراوةكانى
سليَمانى .سالَى  .2004ل16
 :62سةعيد بن سةعيد ئةلعةلوى سةرهةلَدان و طةشةكردنى شارستانى لةهزرى
نويَى خؤراوادا .و .هةلَكةوت عةبدلَآل .طؤظارى سةردةم .ذمارة 15
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 :63ئوور .ناوضة يان ثةرستطايةكى كؤنى ةردةمى ئيرباهيم ثيَعةمبةرة و
دةكةويَتة ناضةى نارسيى خوارووى عيَرِاق و سنوورى ئوردن ،تائيَستا ئةو
ئاسةورة نؤذةن نةكراوة و كةمرتين كةس ةردانى ئةو ثةرستطايةى كردووة كة
يةهودييةكان بة مولَكى خؤيانى دةزانن
 :64كافني رايلى .الغرب و العامل .تاريخ احلضارة من خالل موضوعات .القسم
االول .ترمجة .عبدلوهاب حممد املسريى .د .هدى عبدالسميع حجازى .مراجعة
د .فواد زكريا .منشورات عامل املعرفة .سنة  .1985ص.75
 :65حممد عبدالستار عثمان .املدينة االسالمية .دار عامل املعرفة.1988 .
ص95
 :66هةمان سةرضاوةى ثيَشوو ص99
 :67الدكتور عبدالرزاق عباس حسني .جغرافية املدن .استاذ فى جامعة بغداد
سنة  .1977مطبعة اسعد .سنة  .1977ص408
 :68االنسان و املدينة يف العامل املعاصر 13 .مقاالت فى مواضيع مفكرين و
حماضرين فرنسيني .تعريب .كمال خورى .مركز دراسات املدينة املعاصرة..
دمشق  .1977ص201
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 :69فرهاد حاجى عبوش .املدينة الكوردية .من القرن  7_4اىل 13_10
هجرى .دراسة حضارية .منشورات سبرييز .سنة  .2004ص110
 :70ملتقى القاهرة الثانى لالبداع الروائى العربى .الرواية و املدينة.جملس االعلى
للثقافة مصر .2008 .ص77
 :71كامل شياع .اليؤتؤثيا معيارا نقديا .ترمجة .سهيل جنم .مراجعة .د .صالح
نيازى .دار املدى للقافة و النشر .2012 .ص29
 :72ملحمة جلجامش .ترمجة .طه باقر .دار الوراق احملدودة .لندن2006 .
 :73يؤتؤثيا ثاش ثيَنج سةدة .ضوند نووسةريَك .لة ئالَمانيية .ثيَشرِةو فةتاح.
دةزطاى ئايديا بؤ فكر و ليَكؤلَينةوة .سالَى  .2015ل.23
 :74مدينة اللة ،للقديس اوغسطني .مايكل كريتس .ترمجة .يعقوب افرام
منصور .جملة الثقافة االجنبية .سنة  .1994عدد االول.
 :75ايزا برلني .نسيج االنسان الفاسد .ترمجة .مسية فلو عبود .دار
الساقى.ص 32سنة .1993
 :76تزفيتان تودوروف .مقدمة طبعة الثانية .حنن واالخرون .ترمجة .ربى محود.
دار املدى للطبع و النشر .سنة  .1986ص3
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 :77فارابى .شارى فازيلة .وةرطيَرِانى .مةريوان عةبدول .ثيَداضوونةوة .ريَبوار
ئةمحةد .بآلوكراوةكانى كتيَبخانةى رةهةند .سالَى  .2019ل26
 :78االن تورين .نقد احلداثة .ترمجة عبدالسالم الطويل .دار النشر افريقيا
الشرق .سنة .2010ص36
 :79زجيمونت باومان .احلياة السائلة .ترمجة .حجاج ابو جرب .تقديم .هبة رؤف
عزت .منشورات الشبكة العربية لالحباث و النشر .سنة  .2017ص40
 :80موريس باربيية .دةولَةتشار ديَرين .وةرطيَرِانى بؤ كوردى .عومسان
حةسةن شاكر .زجنريةى هؤشيارى  .27بآلوكراوةى ئةكادميياى ثيَطةياندنى
كادرانى يةكيَتى نيشتيمانى كوردستان.2011 .
 :81بطاقة املدن العمالقة يف العامل .ترمجة .عبدالعلى اخلفاف .املوسوعة
الصغرية .ص.32
 :82ثةراويَز :ئةولياى ضةلةبى لةسياحةتنامةدا ئةم باسةى كردووة بةميَذوو،
ئةو باسى هاتنى عومسانيةكان دةكات لةسالَى  1756بةرطى يةكةمى كتيَبى
سياحةتنامة لةئةستةنبولَ ضاث كراوة
 :83كتيَبى ئاغا و شيَخ و دةولَةت باسى كردووة ،كوردؤ لةئةلَمانيةوة
كردوويةتى بةكوردى ،كتيَبى سةردةم ذمارة ( )18سالَى 1983
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 :84ياسني النصري .املدينة و الفن التشكيلى .دار اراس للنشر و الطباعة .سنة
 .2013ص23
 :85ئةلربت شفايزةر .فةلسةفةى شارستانى .وةرطريَرانى بؤكوردى .عةبدولَال
مةمحود زةنطةنة .ل.30
 :86دكتؤر رةسولَ رةهبانى .كؤمةلَناسى شار .وةرطيَرِانى .ضةكؤ ئةمحةدى.
ناوةندى ئاويَر بؤ ضاث و بآلوكردنةوة .سالَى  .2013ل138
 :87ياسني النصري .املدينة و الفن التشكيلى .دار اراس للطباعة و النشر .سنة
ص82
 :88تومسالف مارا سوفيج .املدن التارخيية .سبل احلفاظ عليها و احيائها.
ترمجة .عرفان سعيد .سلسلة الصيانة العلمية بغداد  .1985ص49
 :89الدكتؤر عبدالرزاق عباس حسني .جغرافية املدن .بغداد سنة .1977
ص296
 :90مارسيا د .الو .ثالندارِيَذى شارةكان و رةهةندة ذينطةيى و مرؤيةكان.
وةرطيَرِانى .د .جةزا تؤفيق تاليب .ئةمحةد عةىل ئةمحةد .بآلوكراوةكانى
شارةوانى سليَمانى .سالَى  .2004ل.48
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کتێبە چاپکراوەکانی ناوەندی ڕۆشنبیری مەم و زین

 -١لەدایکبوونی دووەم /پێشڕەو عەبدوڵاڵ /ڕۆمان.
 -٢چەشە و چەشنە ئەدەبییەکان /د.حەمە مەنتک /لێکۆڵینەوەی ئەدەبی.
 -٣دژە مەسیح /فریدریک نیتچە /و.موئەییەد مستەفا /فەلسەفە.
 -٤لەبیرکردن  /com.ئەحالم موستەغانمی /و.کۆسرەت ئەحمەد بێکەس.
 -٥بیری ئاشووز ەردەشت و ئایینی یارانی /میهرداد قەدردان /و.غەریب پشدەری /لێکۆڵینەوەی ئایینی.
 -٦ک ورتەیەک لە ژیانی من /ستیڤن هۆوکینگ /و.سەنار سەمەد /یاداشت.
 -٧کتێبی مەستوورەی ئەردەاڵن /بوخاری وشیار /لێکۆڵینەوەی ئەدەبی.
 -٨گ ێڕانەوە لە داستان و شانۆدا /هاوکار جەمیل /لێکۆڵینەوەی ئەدەبی.
 -٩ئیشراقی دار هەڵووژە /شکۆفە ئازەر /و.شۆڕش غەفووری /ڕۆمان.
 -١٠شار /سمکۆ محەمەد /فکر و فەلسەفە.
 -١١ئیستاتیکا /سمکۆ محەمەد /فکر و فەلسەفە.
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