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  وةهاب شاه حمةمةدوةهاب شاه حمةمةد ...  ...  ئازاد ئازادزانستصكي ئايينزانستصكي ئايين  ثصناوثصناولة لة 
  

 يان ئةو ئاينانةی کة هةندث ،هاتنة خوارةوةی ئاينة ئامسانثکان
 بؤ ،کؤمةصگای مرؤضايةتی بة درثژايی مثژووی خؤی بةکاريان هثناوة

رثکخستنی پةيوةندية کؤمةصايةتثکان و ئابوورثکانی ناو کؤمةصگاکان 
 بث بوونی ئةو ئاينانةو ، هاتؤتة پثشةوةوةک فاکتةرثکی پثويست

بةستنةوةی بة هثزثکی دةرةکی بة توانا زؤر لة کثشة کؤمةصايةتثکانی 
ناو کؤمةصگاکانی چارةسةر کردووة کة پاشان لةاليةن دةسةصاتدارانی 
سياسی ناو ئةو کؤمةصگانة وةک زةمينةثک بؤ بةرثوبةرايةتی 

   .دةسةصاتةکانيان بةکارهثنراوة
نی چةند جؤرثکی ئاين و فةلةسة جياوازةکانی نثوانيان کة ديارة بوو

تاکوو ئةمرؤش هةر ثکثکيان پشربکثکی گةورة بةرامبةر يةکتر بؤ 
راکثشانی ئةندامانثکی زياتر بةالی خؤيان يان رثگا گرتن و بةرگری کردن 

ةم سةر زةمينة درووست دژ بة ئاين و بريوورا ئاينثکانی تر کثشةی گةورةی بؤ زؤربةی کؤمةصگا جياوازةکانی ئ
 مثژووش پرة لة داستان و کارةساتی دص تةزثن دةربارةی ئةو شةرانةی نثوان کؤمةصگاو ميلة جياوازةکان ،کردووة

   .بة ناوی ئاين و بريووباوةرة مةزهةبثکان
ی ديارة سةردةمی ئثستامان جياوازثکی فيکری گةورة لة گةص سةردةمةکانی پثشوو هةية و ئاستی رؤشنبريی ال

 پاشان پثشکةوتن و گةشة تةکنةلؤجثکةی ئةم دنياية وای لة زؤربةی زؤری ئثمةمانان و ،زؤربةی ميلةتان
 بةصام هةر ئةم گؤرانکارية ،خةصکانی تر بکات شارةزای دةربارةی ئاين و فةلسةفة ئاينثکانی تر پةيدا بکةين

ثستا نةيتوانيووة کثشة نةتةوايةتثکةی  بةتايبةتی کؤمةصگای کوردی کة تاکوو ئ،تازانةی زؤربةی کؤمةصگاکان
 کة وای لة کوردستان کردووة تاکو ئثستا بة ، ئةويش بةهؤی سياسةتی جيهانی پثشوو و ئةمرؤ،چارةسةر بکات

 بزووتنةوة ،پارچةکراووی و داگريکراوی لة نثوان چةند وصاتثکی ناوچةکة کة هةر هةموويان بةداخةوة
ثز تر دةبن و بريووبؤچوونی زؤر لة رؤشنبريان و سياسةت مةدارانی ئةم ئيسالمثکان تياياندا رؤژ بةرؤژ بةه

 بةتايبةتی ئةو دةسةصاتدارانةی کة ئةمرؤ بؤ مانةوةی هثزی دةسةصاتی سياسی ،وصاتانةی بةالی خؤيدا راکثشاوة
   .خؤيان ئاين لةگةص بريوورا ناسيوناليستثکان و تاکةکةسايةتثکانيان تثکةص بةيةک دةکةن

 هيج جؤرة جياوزثکی ئةوتؤ ،هةرسث ئاينة ئامسانثکةی کة ئةمرؤ ملمالنةثکی گةورة لة نثوانياندا بةدی دةکرث
 بةصام ،لة نثوانياندا نيةو هةرسثکشيان لةاليةن هةمان يةزدانةوة هاتؤتة خوارةوةلةرووی ناوةرؤک و فيکريةوة 

انی بةناو نوثنةری ئاينةکانن زؤر لة ئايةت و ئةوانةی ئةو جياوازيانة درووست دةکةن و پةيدای دةکةن خةصک
ناوةرؤکةکانی ئةم ئاينانة بة گوثرةی بةرژةوةندی سياسی و ئابووری خؤيان شيدةکةنةوةو لةناو خةصکی بة 

   .زمانی ئاينةکانی خؤيآن ناوی دةبةن
وو ئاينةکان ئثمةی کورد بؤ ئةوةی خؤمان بةو گثژاووة فيکرية وثص نةکةين پثويستة رثگا بة خوثندنی هةم

 يان دةسةصاتدارانی سياسی ،لةفثرگةو خوثندنگا جياوازةکامنان بدةين و داواش لة داموودةزگا فثرگةثکان
 دوور لة رق و کينة ،کوردستان بکةين کة خؤيندنی هةموو ئاينةکان وةک بابةتثکی زانستی تازة خبوثندرث

وردستانيمان وةک کؤمةصگای ميلةتانی دراوسثمان روحثکة بةرامبةر ئاينة جاوازةکانی تر بؤ ئةوةی کؤمةصگای ک
نةبثت کة دووای سةدةها ساص نةوةکانی ئةمرؤ و داهاتوومان بة فکرثکی ئاصؤز و پر لة ملمالنث لة گةص ئاينةکانی 

   .تر خةريک بکةين
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کانيش تةا پثويستة خؤثندن و زانياری پةيداکردن دةربارةی هةموو ئاينة جياوازةکانی تر ئازاد بکرث و لة فثرگة
 ،ی کورد بتوانث بة شثوةثکی زانستیيةک ئاين نةکرث بة بابةتی خؤثندن بةصکو تثکةص بثت بؤ ئةوةی منداص

   .بريووبؤچوونة ئاينثکةی دياری بکاتئازادانة دوور لة فشاری هثزوو رثکخراوة ئاينثکانی ناوةو دةرةو 
Shah. wahab@gmail. com
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