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  ) ) مافةكاين ذنان لة نيوان ثيوانة يونيظرساليةكان و كؤت وبةندة لؤكاليةكاندامافةكاين ذنان لة نيوان ثيوانة يونيظرساليةكان و كؤت وبةندة لؤكاليةكاندا:  (:  (يي كؤنطرة كؤنطرةييبِريارنامةبِريارنامة

  
خةبات بؤ ِرزطار بوون ،  ئةمِرؤمانةي دنيا ذنان يةكيك لة دياردة بةرجةستةكاينيواردن لة دذالَ و هةنايةكساين

 هيشتا لة نيوان ئاماجنة يئةطةر ض. ووةكردي ثية ضةند سةدةية دةسيتيلة دةست ئةم ستةم و نايةكسان
 طةورة ييةكيبؤشاي، تةكانيشداالَتةنانةت لة ثيشكةوتوو ترين وو،  ذيانياني ذنان و واقعيةكاينييةكسانيخواز

 بةرضاو بة  ثيشكةوتين ئةمِرؤمان توانيويةيتي ذنان لة بةشيك لة دنيايثسانةوةي بم تيكؤشاينالَبة. هةية
  ذنان و وةالناينيةكاينيية فةردي لة بةرامبةر ياسا و ِريزطرتن لة ئازاديةكساين. ةست ينيت ذنان بةديقازاجن

 ي ذيان و ضاالك ذنان لة اليةنة جؤراوجؤرةكاينييةكان لةبةردةم بةشداري و فةرهةنطيةيتالَطرفتة كؤمة
 ئةم  يونيظريسايليةمة ِرةهندم طرنطتر لالَبة. دا بةشيك لةو دةستكةوتانةن كة بةدةست هاتوونييةتالَكؤمة

  . دةستكةوتانةية
 ي يونيظريسالَي هةية و وةكو بةها جيهايني ذنان ِرةهةنديكيةكايني ماف و ئازادييانة لة بواريئةم ضاكساز

 ي ئةمِرؤمان هيشتا طريؤدةي دنياي طةورةيذنان لة بةشيك، يةكانةوةيكةوتؤتة بةرامبةر كؤت و بةندة لؤكالَ
 ذنان وةك ي طةورة بؤ هيشتنةوةيبيانوويةك.  ضةند سةدة لةمةوثيشنينط و ياسا و مامةلَةنةريت و فةرهة

يةكان و سةردانةواندن لةبةرامبةر يية لؤكالَي ئةم فةرهةنط و نةريت و ياسايانة ِريزطرتن لة تايبةمتةندقورباين
 يية لة دةوري بة تايبةت ضاوثؤشيم ئيسالتاينالَ ذنان لة وو لةبةرامبةر وةزعيةيتيدةنطيب. ثريؤزِراطرتنيانة
  مافةكايني كؤنطرةبةشداراين.  سياسيي ئيسالم ذنةكان بة تايبةت ِرةويتية ئةنيتي ِرةوتة سياسيسةركوتطةرانة

 :يةكان تةئكيد دةكةنةوة كةيذنان لة نيوان يؤنيظريساليزم و كؤت وبةندة لؤكالَ
 فةرهةنط و داب و نةريتة يكيان بة قازاجن ذنان يونيظريسالَن و هةر ضةشنة وةالنانيمافةكاين .1

. تانةداالَ ذنان لةو ووي دذ كؤينيسةردانةواندنة لةبةرامبةر ياسا و فةرهةنط،  دواكةوتووتاينالَيةكان لة وويلؤكالَ
  ذناين لة خةبايت ئازادخيوازةكان ئةركيانة ثشتيواينينةوةالَ ثيشكةوتوو و جووتاينالَ ذنان لة ووينةوةالَجوو
 سياسي بة تايبةت ي ئيسالميخةبات لة دذ.  ئةم ثيوانة يونيظريساالنة دواكةوتوو بكةن بؤ جيطري كردينتاينالَوو

 .  ئازادخيوازان بيتي دريغ يب ثشتيواينيدةبيت جيطا
 كة بؤ ذنان بةدةست يتاين ثيشكةوتوو دةبيت بةهرةمةند بن لةو دةستكةوتانةالَ ثةنابةر لة ووذناين .2

 يية ياسايي ِريطر طوجناوو ثيويست بؤ وةالناينشويينص و يةكان ئةركيانة ريةولَةت و دام ودةزطا ِرةمسد. هاتوون
هةر ضةشنة ِريزدانانيك بؤ فةرهةنط ونةريتة . يةكان لةم بواردا بطرنة بةري و فةرهةنطيةيتالَو كؤمة

 و مالتيكالَضةراليزم و ي فةرهةنطيؤ جياواز ِريزدانان بين بة بيانووالَكؤنةثةرستةكان لةبةرامبةر ذنان و منا
 ِرةخنةية ي سياسي و جيطاي ئيسالمبة تايبةيت، ية لةطةلَ ِرةوتة كؤنةثةرستةكانيهاودةستي،  فةرهةنطنيسبيةيت
 . ومةحكومة

نةك هةر تةا هيض شتيك لةطةلَ ،  ثيوانة يونيظريسالَةكاندا ئازادخيوازانة لة ثيناو جيطري كردينخةبايت .3
بةلَكو ِراستةوخؤ دةكةويتة بةرامبةر ،  ناكاتةوةي غةرب و ئةمريكا بة تايبةت كؤي سةربازيليتاريزم و دةخالَةيتم

 سياسي بؤ ي ئيسالمي و ثةالماري ئيسالميكؤنطرة بةم تيِروانينةوة لة هةمان كاتدا كة تريؤريزم. ئةو ميليتاريزمة
  عرياق لة اليةن ئةمريكاوة كة زياتر لة جاران دةسيتكردينداطري،  ذنان لة عرياق مةحكوم دةكاتسةر مافةكاين

 . كردووة مةحكوم دةكاتالَ ذنان و ئازادخيوازان ئاوة سياسي بؤ سةركويتيئيسالم
  بةشداربواين كؤنطرة
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