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تی و باسکردنی  گش دانی  ئاین به رهه ی هۆی سه وه باسکردن و شیکردنه(
( تی تایبه ت به سه ک بۆ ده یه رچاوه ک سه تی ئیسالمی وه ریعه ی شه رچاوه سه
تی  کی تایبه ، گرنگییه) ستووری کوردستان هاتووه  ده7ندی   به  له  ئسته که
  نده م به توانرێ ئه م ده ، به  البردنی  کارکی ئاسان نییه علومه ، و مه یه هه

  .).البدرت
  
  .م که شی یه به
  
  ستوری کوردستان، که  ده  له7ی   ماده  دژ بهوازی جیھانی ری بانگه بۆ پشتگی که شدارییه  به م نووسینه ئه

 کوردستان،  ستوردا له وکردنی ده یه  په ک  له یه رچاوه ک سه کات وه تی ئیسالمی ده عه ریه   بۆ شه ئاماژه
ڵ  گه ندی له  توانینی بۆ ئاین و پوه ست به یوه  په  له هت لمانیه عهنی  ندێ الیه ی هه وه ها ڕۆشنکردنه روه هه

  . گه کانی تری کۆمه الینه
ت و  لمانییه  مانای عه  به سته یوه په: م که شی یه  به: شانه م به  بۆ ئه ش کردووه م دابه م نووسینه ئه

 یان  مهتی ئیسال ی ئاین دژایه وه ا جیابوونهئای( :م شی دووه به. ت هلمانی  عهنی ندێ الیه ی هه وه ڕوونکردنه
ستمی ت و س وه  ده ی ئاین له وه وونهجیاب ( :م شی سیه  به.؟ کان و تاکه ڕ و ئاینه پاراستنی ئازادی باوه

   ).ت وه  ده ی ئاین له وه مارکسیزم و جیابوونه: م شی چواره به).  و فرکردن رده وهر په
   

  :ت لمانیه عه
 کاتی  کردن یان له  کاتی قسه هنن، چی له کار ده  به یه م وشه ت ئه  عیلمانیه  زۆرک به تا ئسته هه

ی بنووسرت  که کوردییه ر به گه ئه. هنت کاری ده  بهیش زۆرب ره کو عه به ،ر الی کورد ک هه  نهنووسین، 
  ک زۆرک له   وه یه ی خۆی هه وته که ج که ی وشه وه ر ئه به م له به ( ،ک نابت یه ه وا بۆ کورد هیچ هه ئه

  .)هنت کارده  بهی که بییه ره  عه کوردیش به   بۆیه  تر،کانی  و وشه زاراوه
  تا ئسته  هه وه داخه به. هاتبت) ، زانست وه عیلمه (  ک له  نه هاتووه) ، جیھان وه مه عاله (  له یه م وشه  ئه

کاری هنا، چی  یدا به زمانی کورد م جار له که زانین ک یه ت، نهک من واب  زۆریش وه نگه من بۆخۆم و ڕه
 زمانی  م له به. تی ناوی بھنین ه و مافی خۆشی ان بت، مافی ئمهرگ  وه  بت یان له نووسین له
نووسی  هچار(  ناوی  وتارکیدا به ر له خزه لئه فیف ئه عه.  کاری هنا م جار به که  ک یه هبیدا باسکراو ره عه
ت،  لمانیه  گۆڕی بۆ عه Laictieی   وشه س که م که که یه: ت  ده1)بیدا ره  نیشتمانی عه ت له لمانیه عه
 مارسی  لهم جار  که  یهبی، ره  عه-سین ڕه نگی فه رهه  فه ، لهنسا ڕه تی فه مه کانی هه  رهڕگ  وه کک بوو له یه

  له) المعجم الوسیط (  کرد له ی ئاماده م زاراوه بی ئه هر ، پاشان کۆڕی زمانی عه چاپکرا1828 سای 
  .1960سای 

کی  یه گه شتن بۆ کۆمه  بۆ گه که یه گه و ڕ  ئاواتمانه که( وکردنی یه  و په مککی نویه ت چه هلمانی عه
و  تی له تایبه ێ بهنر ر داده ته  خه  به  و  یه ورۆپی هه کانی تر باگراوندکی ئه مکه موو چه ک هه وه) نی ده مه

  . ستووری کوردستان  ک ده  وه ک دانراوه یه رچاوه ک سه  یان وه ستووره ی ده رچاوه  ئاین سه ی که وتانه



  
  

 دام و   ئاین له وه  جیابوونه   باس له مککی سیاسیه ن، چه که کان باسی ده نگه رهه ی فه ک زۆربه ی وه ماناکه
ت  سه  ده مای نه ر بنه سه کات له ت ده وه زگای ده  ڕکخستنی داموده اس لهکات و ب ت ده وه زگاکانی ده ده

  ، و نه و بۆ ئامانجکی سیاسیت وه زگاکانی ده بردنی ده ڕوه کار بھنت بۆ به ئاین و پیاوانی ئاینی به
 پیاوانی ئاینی  دان به  نه ت و ماوه وه زگاکانی ده   داموده شداریکردن بت له ی  به رچاوه ئاینیش سه

ک  موو و ئاینیش وه بۆ ههت  وه ده.  ت وه بردنی ده ڕوه کی به یه ر پرۆسه  هه شداربن له به
  . س  که کی تاکه ندییه مهت تایبه

زووی   یان ئاره،یربکرت ڕ سه ک ئایدلوجی و بیروباوه نھا وه ت ناکرت ته وه  ده ی ئاین له وه  جیابوونه
نابردن بۆ   په مکک به ، چه گه  کۆمه مکدا له  نوان دوو چه  له کشه کو کشمه به .ک بت  خه کۆمه

موو  کان و هه تییه یه  کۆمه ندییه  بۆ ڕکخستنی پوهی مرۆڤ بت یرادهی ئ ه ره ده تک له سه بوونی ده
بت بۆ خۆ  ۆڤی تدا نهودانی مر  جگای هه  کهی یه و چوارچوه کان له وی و مادییه عنه  مه له سه مه

 و  گه  کۆمه بوونی مرۆڤ و گۆڕانی  له تر کهی  مکه و چه ر ئه رامبه ڵ، به ڵ گۆڕانی کۆمه گه گونجاندن له
  ها که ستووری ڕه  نوان ده  ڕؤشنی له  به. گرت  ده رچاوه  سه مه رده م سه له بوونی تواناکانی مرۆڤ تکه
  گه ه کانی کۆمه نجامی گۆڕانکارییه  ئه  له مین که رزه ستووری سه ڵ ده گه  لهی، که ستووره  بوونی خوا و ده به

  .  وه  کاییه ته هاتووه
تی  واوه ته کسانی ژن و پیاو به ج بکات یان یه تی جبه یه ری کۆمه روه  دادپه  که مکک نییه ت چه هلمانی عه
  ستن به یوه ی په وانه  ئهموو ھنانی ههست ده  به بۆبوونی مرۆڤ دهاۆ ئام ب نگاوکه م هه  بهسپنت، بچه

تی  یه ری کۆمه روه په  داده ت ناسراون نه هلمانی  عه  به ی که و وتانه له زۆرک .  وه رانی مرۆڤه هخۆشگوز
( ،تکر وده یه کاندا په ارهوموو بو  هه کسانی ژن و پیاویش له  یه ی و نه که  فراونه فھومه  مه  به تدایه

  ڕوه تک به سه  چی ده م ئاشکرایه  به وه ته جیاکردووهت  وه  ده  و ئاینی له ی زیندووه که یه تورکیا نموونه
تیژی و کارهنانی  توندو تی به تایبه  بهکات، وت ده سوکه  ههڕ  باوهر ئازادی بیر و بهرام چت و چۆن به ده
م  ت بت، به هلمانی هتی ع  وه  ناوی ده و هیچ وتکیش نییه. )ر کورد رامبه  بهرتاچتی سکه عه
 بۆ  یه یان ناو هه ده.  بنووسرت  زۆر گرنگه و   هلمانی  وتکی عه  کهنوسرت هیاندا د که ستوره ده له

 تی وه دهم ناوترێ  به... تا دوای کان و دیمۆکراسی و میلی و هه کگرتووی وته  کۆماری و یه کان له وته
  . یت که ت ده هلمانی  عه ست به  هه گه نی کۆمهستوور و ڕكخست زگا و ده ی داموده  ڕگه ر له  هه بۆیه. لمانی عه

  م له ، به وه ته ت جیاکردووه وه  ده ت ناسراون و ئاینیان له هلمانی  عه  به ی که تانه وه وده زۆرک له
تی  یه زگای کۆمه ای و دهیزگای مید  و دام و ده یان خوندنگه  ده وت که هک رده  ڕوونی ده کانی تردا به بواره

ستوور و  ک ده م وه به. کۆتای پیانھنابتت  وه ی ده وه  ب ئه ن و به که  و کاری خۆیان ده یه بوونیان هه
ی ئاین  وه نت جیابوونه هی گه  ده وه  ئه مه  ئه،یت  بوونی ئاین ناکه ست به  هیچ کات هه گه ڕکخستنی کۆمه

   که  توانیویانه پاشانودان  هه ک له یه ده  سه  زیاد له  و وتی وا بووه هاتووه  ئاسانی نه ت به وه  ده له
  . وه ته ت جیاکردووه وه  ده ن لهسمی ئاینیا  ڕه  به ی وه یه وای ئه م پله  ئه نه هبگ

ستیان  ده  سازیش به  و به وه کرده ت جیا نه وه  ده سانی ئاینیان له ئا  بهکان  وته نسا و زۆرک له ڕه فه 
  شتنه  تا گهکی ئازادی خواز بوو  موو خه بات و قوربانی هه نجامی خه  ئه دا، بگره نیسه ڵ که گه هنا له نه
  . وه ت جیابکرته وه  ده بت ئاین له ی ده نجامه و ئه ئه
جکردنی   و بۆ جبه خنه تکی گونجاو بۆ ڕه رزییه درووستکردنی ئه بۆ  ره خۆشکه ت ڕگه هلمانی  عه

کی  یه موو چوارچوه  هه  بۆ کۆتایی هنان به وک مرۆڤک ی تاک وه وه  بۆ دۆزینه وکانی ژیان پوستییه
  .   گه ئاینی بۆڕکخستنی کۆمه



کان بت،   ئاینه ی بوونه وه ڕ و سینه رستی و باوه  خواپه  له ت، دابان نییه وه  ده ی ئاین له وه جیابوونه
. کات  تر دهکانی زووه  ئارهکاندا  ئاینییه ترادسیۆنه   له کانی تاک که  ڕۆحییه زووه  ئاره یان دابان بت له

   که یه و چوارچوه تی ئاینی و ئه سه  ده  له کان و دابانه ی میسۆلۆجییه شماوهموو پا  هه  له م دابانه به
 پیاوانی   به دانه نه ، ماوه وه زگاکانییه دهت و دامو سه ی ده  ڕگه اسا له ی وکردنی کۆمه یه اوا بۆ پهدانر

  سانی که کهر  سه ر ئاینکی تردا یان به سه سپاندنی ئاینک به هنن بۆ چه کار ده ت به سه  ده ئاین که
  .نبئاین یان بخودا

  2کات، شی ئازادی ده ر دوو به سه کار لهت،  وه  ده وی ئاین له جیابوونه
  .:و ئازادی تاک: م دووه:  ئازادی ئاین:م که یه

 زابوونی  کانیان و دوور له کارهنانی هما ئاینییه  به بت له موو ئاینک ئازاد ده ، هه: ئازادی ئاین
وازک نابت بکات اش هیچ جیتی سه  زۆر بت، و دهشی ر ڕژه گه ت ئه نانه ی تردا، تهو ر ئه سه ئاینک به

سمی  نابت ڕه و هیچ ئاینکی هیچ ئاینک نادات ت به له فزه کان و ئه موو ئاینه ڵ هه گه عامولی له  ته له
هنت بۆ پاراستنی  کارده موو هزکی به  هه تیش به وه و ده. ک ئاینیش بن  یه گه موو کۆمه  ههر گه  ئهبت
 و   هاتووه وه وه شیکردنهق و مژوو و  نجامی ده  ئه  له  که کشه و کشمه هدان ب  نه ماوه  و م ئازادییه ئه
  .کات ده  کشه و کشمه ئهزگاکانی بنبی   داموده  له ی ئاین وه  جیاکردنه ت به وه ، ده هۆی توندوتیژ بته ده

  لره ئه. بت ر ئیمانی نه ر ئاینک یان هه  هه بت به  ئیمانی هه س ئازاده موو که  هه:. ئازادی تاک
ی نامنت  وه  یاسا، توانای مانه ت و هزی سه  ب ده چونکه تاک به. بت دهی گرانتر  که ت کاره سه ده
ک دژ   وروژاندنی ئحساساتی خه وت له تی هزی مزگه تایبه زگاکان و پیاوانی ئاینی و به دام و دهر  بهرام به
 ،کسانی خواز  ژنکی یهازادی خواز ،ئ دار، ، تمه ند، سیاسه رمه ، هونهر ووسهن ( گه ناو کۆمه تاککی  به

  یان کشه توشی دهدا   ژیانی رۆژانه وا له بت ئه ر هیچ نه گه ئه، ) ئاین بگرت  له خنه سک ڕه یان که
   بۆ هاتنه ره که خۆش ش ڕگه مه ون،  ئه که دهر  ڕۆشنی ده  به  رهل ت ئه یهلمان بت، سوود و هزی عه ده
و . قیش س و ده ده  موقه یش له خنه ت و ڕه ی مژوو و شارستانییه وه  و خوندنه خنه یدانی ره مه
کانی  نه موو الیه  هه  گرتن له خنه  رهمارگیری،  ده ساموح و دوور له کات بۆ ته تیش خۆش ده رزییه ئه

ی   سایه لهتی،  یه بیری، ئاین، کۆمهت، رۆشن ی کوردی چی سیاسی، مژوو، شارستانییه گه کۆمه
، و  خنانه م ڕه  بگرت له  ڕگه تیش بۆی نییه   دسه کارکهندرووست و  تکی ته  حاه بته  ده وه ته المنیه عه
کان و  وته ستکه نگ ده وتن و دڕه  کاروانی پشکه وت له که  کوردستان دواده خنانه م ڕه  ب ئه به

  .  گات دهکانی پ وه لکۆینه
  

و  ڵ ئه گه عامول له  ته کردنی شارک گرانتر بت، چونکه ئازاد  له نگه ڕهت،  وه ده ی ئاین له وه جیابوونه
  چونکه . رکی ئاۆزه کا وه تییه یه ی کۆمه له سه  زۆر مه  به بووه  تکه  که و مژووه  و ئه پشینانهموو  هه

تی پاوانی ئاینی  سه تی سیاسی و ده سه  ده ت، له سه ی ده ندین شوه چهر  رامبه  به یه وه ڕووبوونه ڕووبه
ک  یان وه ئاین کک که ڵ خه گه وخۆ له کی ناڕاسته یه  شوه ها به روه  و هه وه الکانیانه  سیاسیان و مه به

   له وه ونه ن دووربکه ئامادهت و  سه  دهی  گوره گۆڕن به  ده مانه الم ئه به( ، ووهرگرت رستن وه ئیمان و په
  نھا له تی ئیسالمی و پاشان ته سه ر ده سه  له تدا زانینیان نییه ڕه  بنه ر له  هه ستوور، چونکه ک ده ئاین وه

  ). یه  هه وه  ئاستی ڕۆشنبیریه ندی به  پوه ن که که ده رگری ستن یان به یوه یتی په کی کۆمه یه ند دیارده چه
    
 


