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ژوو ژووناسی و م   ڕوداوەکان نینووسيگرفتهکانی م

  مهحمود چاوەش 

  

زانستيانه   چاويلگهی  به  ژوو  م ڕوداوەکانی  که  ت،  دەکر ناسه  پ بهوە  ژووناس  م
ت)، ن (دەنرخ ت  ن ژئنهوە  دەهزر زانستي  تو گهنامه  به و  فاکت  وەی    يهکانیلهچوارچ

ژوو  ژووييهکان، به  . فاکته زانستيهکان دەکاته  دا بهرپادەکاتم بناغهی ههلسهنگاندنه م
يان و کورت و   وردی و ويژدانی مرۆيی کار له ڕووداوەکاندا دەکات، زيادە ناخاته پا

ژ  چ ت، سهنگی فاکته  هوەناکات  و ئاوەژويان  ب ناسه دەکر ژووناس لهوەدا پ . ويژدانی م
گهنامهی زانستی و فاکت  نتهکانی به به ژييی دەخاته  زانستيهکانی و شيکار و گهرگوم ی م

شان و خۆشی سهرکهوتنهکان به نۆرمی نهران وبهردەم خ وانهی    ، ئازار و ڕەنجک و پ
کی زانستکارە (زانکارە)، که    زانستيانه  ژوو کهس ژەری م ژووناس يان تو ت. م و دەپ

يان   ڕووداوەکاندا  ن  بهشو زانستييهوە  ئهدەبياتی  و  چاوگ  له  تهنها  و  ميانه  ئهکاد
نادات،   بهخۆی  گه  ڕ دەکات،  شيکاريان  ڕەخنهوە  بهچاوی  ت،  دەگهڕ نهکاندا  نۆم ف

ه بکات، فاکته م  ياندا مامه دان (ئيديعاکردن)دا  سۆزەکيانه لهگه تل ژووييهکان لهگهڵ هه
بۆ   ژوو  م ژووناس  م دەدات.  لهسهر  کۆتاييان  بڕياری  تاکو  ت،  ن دەچو بهيهکتر 

تداران ناهۆن  ژووييهکان هيت زووە، ڕووداوەکان به دەستپاکيهوە دەگ ته دەسه وە، فاکته م
ناشار نهر  خۆ لهخ تهوەله  زانياری  به  (ئاوەژووکراو)  ود،  نجراو  فشهوفيشاڵ  هه و 
هت  ناخ نهر هه تخو ژووييهکان له سهردەمی جياوازدا ن کچونه م ويست بکات ل . گهر پ
ن دەه نموونه  دووبارەبوونهوەی تهبه  ژوو  م هتهکانی  خهس له  ک  يهک ل  وە، 

يان   ڕابردوو  ی  سهرقا ژوو  م ژياری  تو يان  ژووزان  ژووناس/م م تی.  ڕووداوەکان
ژووە.   ڕووداوەکانی م

ژووی ئهنتيک، سهدەکانی  به پ ژوونووسانهی، که لهسهر م وەری زانستی ئهمڕۆ ئهو م
ن،. بهم   ژووناس ناوزەد ناکر ژيار و م ژووی تازەش کاريانکردووە به تو ناوەند و م

) ديرۆکنووس  يان  ژوونووس  م ت  دەوتر کهسانه  ڕەنگه  Historiografجۆرە   (
ژوونووسه کۆنهکان لهم کاتيگۆرييهدا ناوزەدبک  ژووناس له وشهی يۆنانی کۆن  م ن. م ر

)Historikerژ تو بهمانای  و  وەرگيراوە  ەوە  کۆ/ەر)  يان Erforschung(  هرل  (
ت.Erkennungناسينهوە ( ژوو    ) د ژينهوەی زانستيانهی م ژووی تو که له  م بهش

ژوو له سهرتای ئهنتيکهوە بوونی ههبووە  ژووی نووسينهوەی م ژوو، ل م زانستی م
ماتيکهکهی   سيست وە  بهش ژوو  م ژينهوەی  تو م  به ژوونووسيندا،  م وەی  لهچوارچ

ڕەوتی    بهدوواوە  ١٩لهسهدەی   له  کردووە.  نووسينی  دەستيپ ژووی  م ڕەوی)  (ڕ
ژوودا نووسهرانی جياوازيش کاريا بهم بوارە داوە،  م ن لهسهری کردووە و پهرەيان 

بهوە   ژووييهکان  م بابهته  داچونهوەی  پ له  هکردن  مامه تۆدی  م سهرتای  م  به
ش خۆيان    داخۆ   پهيوەنديدارکراوە، که کی پ ژينهوەکانيان لهچ نووسين ژووناسان بۆ تو م

ب گهر  وەرگرتووە.  زانستيي سوديان  لهسهرچاوەی  ڕوداوەکان  شيکاری  هوە  نهمای 
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) بابهتی  وەی  به ش ژوونووسان  م جرابن،  نهه بهر  ڕوداوەکان  ۆبيهکتيڤ)  ئهه ناخهنه 
نهرانيان.     دەمی خو

ژوونووس   نييه)  م ک  ژوونووس م ههموو  له  مهبهست  ت،  (ديارە  دەکر ناسه  پ بهوە 
ڕووداوەکان  کو  به ناکات،  شيکار  زانستيدا  وەی  لهچوارچ ڕووداوەکان/ناسينهوەکان 

بهمه  جار  رييه  ههند يان، چاود پا تهوە، زيادە دەخاته  ئارەزووەکانی خۆی دەهۆن يل و 
بهرن له فاکتی زانستی و   ت، ڕوداوەکان ب ژووييهکان له چاويلگهکانی خۆيهوە دەبين م

ژوويی و بهسهرها نتهکانی له بنهما زانستييهکان. ڕەنگه گهلهک ڕووداوی م   تئهرگوم
ژوونووسانهو  تنهوە.  و ئهنجامهکانيان لهاليهن م ە بهب شيکار و فاکتی زانستی نووسراب

هۆنراونهتهوە،   تدارانهوە  دەسه لهديدی  جار  ههند ڕووداوەکان  ژووی  م
ژوونووسهکان   جارم ئا  يانڕوداوەکان  ههند نووسيوەتهوە.  ربه  ئهوان  حهزەکانی  ەزو 

ڕاستيهکان   نهرانی    الیچهواشهکاری  بۆ  خو ک  فاکت ژووييهکان.  دەبنه  م ڕووداوە 
ژوو   چهند  م فيداکهری  ته  دەب رەدا  ويژدان.ل ب کی  نووس ک    پ ههمووکهس لهڕاستيدا 

ياساوە  لهاليهن  که  نيه،  پيشهيهک  ژوونووسی  م ل  ژوونووس،  م ته  بب ت  دەتوان
ڕۆژنامهوان   کی  کهس يان  ت،  ب ژوونووسين  م ی  سهرقا ک  ههرکهس ت،  زراوب پار

ت خۆی به  ت، دەتوان ت به    ب ژووناس دەب م کهسی م ناوزەدبکات، به ژوونووس  م
ت/معالهجه ن سهنگ ژوونووسانی کۆن خۆيان    يانفاکتی زانستی ڕووداوەکان هه بکات.م

و   کردووە  ژووييهکانهوە سهرقا م فيگهرە  چاالکيهکانی  و  نهوە  جو و  دان  به سهرهه
ژووی بابليهک ژووی چهرخه کۆنهکان، م ان، ئاشوری و ميسری  لهسهريان نووسيون. م

کو  لهسهر بنهمای    چاوگ و   و فارسهکان، له نههينجراون، به شيکاری زانستييهوە هه
وەی  ڕوداوەکانيان    جارزۆر  ش سيستهمی  به  به  و  دەماودەم "حيکايهتخوازی" 

رەدا  .  استۆتهوەلهنهوەيهکهوە بۆ نهوەيهکی تر ڕاگو  ڕاوەستهيهک دەکهين و دەپرسين:  ل
ڕانهوەی  ت له گ ژووی  به خودی ڕووداوەکاندا چ ناههقييهک بهرامبهر دەب ژوو و م م

چنراو و بهدەر له فاکتی   تاوان بهتاوانی هه ت چهند کهسی ب ت. دەب ڕووداوەکان کراب
ژووی   م نووسينهوەی  نموونه  بۆ  تن.  دراب حوکم  ڕاستپهرستييهوە  و  زانسيتی 

جيهان،  ڕووداوەکانی   ناوچهکانی  بۆ  مهنغۆلهکان  رشی  دووههم    يهکهمه   یجهنگ و 
(کۆ وعام  قهت ژووی  م  ، کو جيهانی  ئيسالم  یئيسالم   کانی  )هژيي مه فتوحاتی  ی،  و 

يهکهمدا جيهانی  جهنگی  له  ئهرمهنيهکان  نۆسايدی  ج له    ڕوداوەکانی  بهرنين  ب
تدارانی ئهو کاته.  گهڕانهوەی ڕاستيهکان و ئارەزووماندانهی دەسه   هه

وەدالهم   نا  ن ژوو  کسی م رەدا بهکۆمپل ک دەبينهوە، که ل کس   وزەدی ئاڕاستهی کۆمپل
شه ۆ ز و پڕک کی ئا کس گهنامه و  يه دەکهين، کۆمپل مه چۆن له ڕوودا و به ، ئاخر ئ

بگهين،   ژوو ت ه و تهزو فاکتهکانی م ژووە بههه تهوە،    ير و گهر ئهم م نازانستيهنه هۆنراب
پياوچاکانهوە   بهناو  و  ئاييندارەکان  و  تداران  دەسه بهرژەوەندييهکانی  و  ئارەز  به 
ژووييه   م ههڕەمه  لهم  چۆن  نگهرمهکان  خو ههرزەکارە  و  چاالکوان  تنهوە.  نووسراب

ئاوە ل  ڕاستيهکانيان  گهر  بن،  ئاگاداريان  و  بگهن  تدارانيان  ت دەسه ت.  ژووکراب
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تان   ته سو کراب ته پياوچاکان، ههژاريان ل کراب ت به خواپياوان و ئايندارانيان ل کراب ل
کسهيه همهندان به پاتريۆت. ئهمانه گيروگرفتهکانی ئهم کۆمپل ژوونو دەو   . ی م

بکهين. گهيه/مهفهومه  ت دوو  ئهم  ی  ناسه  پ باشترە  وەندەدا  ن لهم  ک  باس ههر  ش    پ
 " ته  دەب التينيهکهی  به  ژووناس  م ژوونووس.  م و  ژووناس   ,Historikerم

Geschichtswissenschaftler  ."  و  ئهو ژوو  م نووسينهوەی  ئامرازەکانی 
ژ دەکات، دوورن   ڕوداوەکانی لهسهر بناغهی فاکت و شيکارە زانستييهکان بهرنامهڕ

تداران. ڕوداوەکان به  و بهرژەوەندی دەسه  یمهندو له بهرژەوەندی کهسی و ئارەزو
دا نيه،   دەدەن. "کون و کهلهبهريان" ت ش خۆيان و سات و کاتی ترەوە گر ژووی پ م

بابهتگهرا شيکاردەکهن.  زانستييهوە  ڕوانگهی  له  تهنها  بهويژدانی    نفاکتهکان  و 
دامرۆڤپهروەرانه کار   دەکهن.  يان ت

نييه   مهرج  کاتدا  لهههمان  که  تهڕو،  بخر ئهوەش  ت  ههموويان  دەب ژوونووسان  م
دەسکاري  خودمهندانه  و  ئاوەژو  و  ت  کردب ڕووداوەکاندا  له  ژييان  ت،  انناڕاستب کردب

بهرن له فاکت و بنهمای زانستی، چ  کو تهنها ئهوەيه کارەکانيان ب ک له  نکهوبه   ههند
زانستيهکاندا    نووسانژوو م  بنهما  بهدوای  تۆدی    نهيانکردۆتهو    اونگهڕنهههميشه  م

  ان. هکاني نووسين 

ئهم   تاکو  که  نينهوە،  به نموونه  به  ژوويی  م کی  ڕووداو چهند  که  گرنگه،  رەدا  ل
ڕاستيهکانيان   له  جياواز  وەی  بهش تسهردەمهش  ناکۆک  .  باسدەکر جهمسهری  دوو 

ژوونووسانی ڕووداوەکانه،لهنوسهرانی  ژووناسان و م رەدا مهبهست م ژووە  ئهم    ، ل م
دەکهن،   شيکار  جياواز  وەی  ش له  به  که  ڕووداوەکانن،  ژوونووسانی  م کيان  ههند

و   سياسی  بهرژەوەندی  ديارە  هۆنيوەتهوە.  ڕووداوەکانيان  تداراندا  دەسه بهرژەوەندی 
مهرامهکانيانهوەئابوری،   پشتی  له  ديپلۆماتی  و  بازرگانی  لهسهر بوونبهرژەوەندی   .

ژووناسيش لهسهريان  گهنامه و  ههمان ئهو ڕووداوانه کهسانی م م به به نووسيون، به
ژينهوە لهسهر بنهمای فاکتهکانی ک له ڕوونترين ڕووداوەکانی    .هناڕووداو   ئهو   تو يهک

نۆسايدی (ناسراو به قهتڵ و عام   کوژی) دووسهدەی ڕابردوو گ ئهرمهنهکانه  يان کۆمه
ش   ژوونووسانی سهر به ئيمپڕاتۆری  جهنگی جيهانی.  يهکهم  تاکۆتايی  لهپ ی  عوسمانم

تان عهبدوولحهم و   ژووی ڕووداوەکانيان له بهرژەوەندی سياسی،    ٢يدی دووەم/سو م
ژينهوەيان   تو ژوونووسانيش  م ديارە  هۆنيوەتهوە.  ئهو سهردەمه  ديپلۆماتی  و  ئابوری 

ه  و  ڕاستيهکان  واته  بناوانی،  و  بنج  ن  به شو و    ۆکاری لهسهر ڕووداوەکان کردووە 
  ڕووداوەکاندا گهڕاون.  

هوانهکانی)  ئهگهر   ژووی (پا ز يان م ت و ه ئيمپراتۆرييهتی عوسمانی زيمبۆلی دەسه
ژوو لهسهر ژينهوەی م ژووناسان و تو ت، ئهرکی م گومان    تۆمار کردب ڕووداوەکان ب

ژينهوەيهکی   تو کو  به بکات،  حکومداران  و  تداران  دەسه اليهنگری  نييه،  ئهوە 
ته ئهرکی ئهو  ژووی ڕوداوەکان تۆمار دە  زانستيانه و ڕەخنهگرانه دەب .  هنککهسانهی م

له ت  دەب ژووناسان  وازی(بزواندن و هاندەرەکان)  یهۆکارەکان  م له ڕەوت و ش   ی ، 
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ئابورييهکانی  و  دابکهنب  ڕووداوەکان  سياسی  ت کاری  ڕەخنهگرانه  نهوە  ئهمهش  کۆ  .
کی ک کتهر ت له ههر س ر و شهڕ. خاوەندەسه مای (بابهتی) خ ته ت دا دەمانگهيهن ۆمه

دەس وەک  زەکانيان  زەکانی/ه ه ت  ناب همهندەکانيشهوە،  بهدەو ت،  و  ب تنواندن 
نانی زەبروزەنگ بهرامبهر کهم  کو  کان  ينهبهکاره ت، به ن ويسته  بهکاربه گهی  پ لهڕ

تی ئاوەزمهن  ئهم    د هاوسهنگيهکانی  و  وگۆر  ئا بهخشندەييهوە  لۆگيکی  و  هنييهت)  (عهق
ناسهبکات و داب  ته پ ی و  يان  شهدەسه زەکانه به شاقو بکات (مهبهست دابهشکردنی ه

  ئهستونی). 

زانستييهکان سهرچاوە  ڕوداوەکانی    و   ئهگهر  ژووی  م ڕەخنهييهکانی  ژينهوە  تو
ئهرمهنهکان   نۆسايدی  بۆمان ج زوو  زۆر  وەربگرين،  ژووييهوە  م کی  ستاندارت له 

تورک  الوانی  و  عوسمان  تورکی  ژوونووسانی  م که  تهوە،  يان ڕوندەب سو دوای  ی 
و  ڕو   ٢  دووەم  مهحمودی  سهردەمه  ئهو  تدارانی  دەسه لهبهرژەوەندی  ووداوەکان 

ڕاستييهکان   ئاوەژووکردنی  و  درۆ  بهرامبهر  هۆنيوەتهوە.  کۆمارەکهيهندا  زەرانی  پار
و   زانستی  بناغهی  لهسهر  که  ههنه،  ژوويی  م فاکتی  و  سهرچاوە  گهلهک 

ييه  ژ رييهکانهوە ئهم ڕووداوە م نن  چاوەد دەسهنگ ک لهو چاوگه زانستيانه، که  هه . يهک
 ) پسيۆس  ل يۆهانس  بهناوبانگهکهی  به  کت دەکات  ڕووداوانه  لهم   Johannesباس 

Lepsius(مهحمودی،  ە ١ تان  سو تاوانهکانی  بهڕونی  بهرامبهر    ٢  دووەم  که 
ئهرمهنيهکان ئاشکرادەکات و دڕندەييهتی دانيشتوانی سيڤيلی تورکی ئهو سهردەمهمان  
ری ڕووداوەکانی کردووە و   پسيۆس ئهو کاته خۆی چاود بۆ ڕوندەکاتهوە. يۆهانس ل

نووسيوە.   ڕووداوەکانی  لهسهر  بهويژدانانه  و  ڕاستگۆييانه  وەيهکی  بهکهيدا بهش کت له 
ژيي ک له فاکته م وعامه"يهکان و هۆکاری ئهم زۆر   " ڕوندەکاتهوە. قهت

پسيۆس بهم ی    ل وەيه باسی ڕووداوەکانی سا ڕاوەدونانی ئهرمهنيهکان  "دەکات:    ١٩٨٥ش
ی   کر  ١٩٨٥له تورکيا له پايزی سا کی    ٢د"  وە دەستيپ د پسيۆس وەکو شاه و لهپاشدا ل

ت:  ئهو سهردەمه  زانستکاری   بهکهيدا دەنووس نڕشتن  له کت "ئهمهش بووە کوشتار و خو
کوژی ئهرمهنيهکان لهزۆر ناوچهی جياوازدا له اليهن تورکهکانهوە.  دەگاتتا    ٣بهکۆمه

لهناوبران. له کۆتايی    ٣١٢٫٠٠٠.)دا  ١٨٩٦بۆ    ١٨٩٤لهماوەی دوو ساڵ ( ئهرمهنی 
ی     ٥٠٠گوندی ئهرمهنی و    ٢٥٠٠)  Kilikienدا تهنها له ناوچهی کيليکيهن (  ١٨٩٧سا

کرانيسه  کهن (فهرهود)  ن  تا و  ران  و    ٣٠٠  .و مزگهوت  کرانه    ٥٠٫٠٠٠کهنيسه 
ی ئهرمهنی باوانيان لهدەستچوو.   ٤مندا

  

شهی فهرمی   يهک لهدوايهکی کۆماری تورکياش    حکومهتهزۆرينهی گهلی تورک و بانگ
کوژی) ئهرمهنهکاندا نهناوە و  اتاکو ئهم س نۆسايدی (کۆمه بهڕەسمی  تهش دانيان به گ

بوردنيان لهگهلی ئهرمهن نهکردووە. رەدا زۆر بهڕونی ديارە، که تورکهکان    داوای ل ل
رپهنجهی ژووييهکانياندا نهوەستاونهتهوە و ش ه م ناوی  بهرامبهر هه ژووي   خو ان بۆ  م

داهاتويان تورکيدا    نهوەکانی  نيستی  شۆف و  ناسيۆناليستی  جهستهی  بهدەمارەکانی 
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تهکهياندا مليۆنهها ئهرمهنی بوونهته قوربانی سياسهتی  کمهخابن  .  گواستۆتهوە ه له و
تان و تورکه الوەکانی کۆماری تورکيا.    سو

ستا و الوەکانی   رەدا ئهوەيه، نهوەی ئ رنی تورک  پرسياری سهرەکی ل چۆن بڕواننه  مۆد
ر گۆڕدا   ژينهوە زانستييهکان بهژ تهکهيان، ئهگهر فاکت و تو ژوويی و کی م ڕووداو

ئاوەژوو  ابن،  کر ل جڤاکی    الوان   .نکراب ڕاستييهکانيان  و  بووژاننهوە  توانای  ک  گهل
ژوويي  يهتی و م ژووی، که  يان ههيهکۆمه وەيهکی    م کراو ڕووداوەکان به ش و    باوەڕپ

ژی له دابکهن. بهڕاستب ت و کاری ت   ر دەستياندا ب

تۆمار   ژوونووسانهوە  م لهاليهن  تهنها  ژوو  م ژووناسان ديارە  م کو  به نهکراوە، 
ن و  وتوانيويانه بهش بيروڕای خۆيانی  ن سهرچاوە زانستيهکانی ئهم ڕووداوانهدا بگهڕ
  لهسهر بدەن. 

ڕووداوەکان   که  نيه،  نهيهک  ئاو ژوو  ت   کتومتم ن کی  بپهرچ کس کۆمپل کو  به  ،
ڕووداوەکانی   و  ههيه.  کرفتلهخۆگرە  ژينهوە  تو و  ڕەخنهگرانه  هزری  به  ويستيان  پ

گهر   گهرەکه.  مرۆڤانهيان  ويژدانی  و  تيژبين  چاوانی  سهنگانديان  کی  هه بهراورد
ژوويی وعامی ئهرمهن له تورکيادا  لهتهک ڕووداوەکانی  م ژووی قهت به ڕووداوەکانی    م

مانياوە له ڕوانگهی شکاری زانستيانهوە هانی  جهنگی جي دووەم   لهاليهن نازييهکانی ئه
ت، که  ،  بکهين مانی  ڕون و ئاشکرا دەب ژووناسانی ئه ک له م رەدا مهبهست  ههند (ل

وەرگيراوە)   مانيهکانه، که بۆ ئهم نووسينه سودی ل توانيان ڕوداوەکانی  له سهرچاوە ئه
نۆسايدی   تۆدی    داي جهنگی جيهان  ەمدوو کان له  جوەج وەيهکی ڕەخنهگرانه و به م به ش

زی شهڕان کردوويانه.    ئهواننازييهکان بهرامبهر  ازیو خزانستيانه شيکار بکهن، که ه
کی زۆرينه کو بهش مان، به ژووناسانی ئه مانگهل  ش لهنهک م دانيان به شرۆڤه    ی ئه

ناوە  ڕەخنهييهکاندا بهرامبهر  ه تاوانه  ههموو  بهو  ههستيان  کهم ،  و  و    ينهگهالن 
مانهکانی دوای ووەکهمئهندامان و کهسانيتر کرد رايی دەستيان  . ئه جهنگ گهلهک به خ

بوردنيان له جيهان و له گهالنی ناوچهکه و له   بڕی و داوای ل کانی ههموو جيهان  جوەهه
کرد. تورکهکان تاکو ئهم ساتهش دان بهتاوانهکانی قهتلوعامی ئهرمهنهکان ناکهن، چجا  

بوردن.  داوا ل ژووناسانی  ی  زۆريان  م کاريگهريهکی  و  زۆر  کی  کار ديارە  مان  ئه
له کی    مههبووە  وەر پ به  ڕوداوەکان  توانيان  ئهوان  ژووەکهياندا".  م ژييهی  "ڕاستب

ژووييهوە  ژو ويزانستی   کی م بگرن   شيکاربکهندان ه    ۆ، ب و ڕەخنهيان ل ئهوەی ئهو هه
ڕەنگه نهکهنهوە.  دووبارە  ژووييه  به  م ژوو"    کردن"ههستياري  ئهمه  م به  بهرامبهر 

ت و حيکمهتی ناسهبکر ت.   هۆژمهندی/پ وەربگير   ل

 ) ڕيته  رهارد  مان،    ٥)Gerhard Ritterگ ئه ژووناسانهی  م لهو  که  به  يهک که 
ڕاستگۆيانه   و  زانستيانه  کی  تۆد و  م نۆسايد  ج ژووی  م ڕوداوەکانی  ناوەڕۆکی 

و   ماننی  ئه گهی  بهکۆمه و  کردووە  شيکار  مانيای  ئه نازيهکانی  می  ڕژ تی  بهربهر
ناساندووە.   لهم ڕيتهر  جيهانی  پڕگرفته  شه  هاوک ئهم  چوپهنا  پ بهب  بهڕوونی و  زۆر 

تهوە.   دەهۆن لهڕستهيهدا  ئهوروپا  و سهردەمهکاندا خ  "مرۆڤايهتی  و  ههموو سات  وليا 
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نهر ترسنه هۆشدارييه  لهو  بووە  ک  بهش ئهويش  که  بووە،  ت  دەسه و    ەمهفتونی 
ت "   ٦دووفاقهئاساو چهتوونيهی دەسه

ژوون اڕ م دادپهروەرانهی  ويژدانی  و  ژی  و  ا ستب بهرز  کی  دەنگ ڕيتهر  وەک  کی  س
ک گهل بۆ  بوون  ژوويی  م و  ويژدانی  کی  هکان جهنگی  ڕاچ دوو  که  مان،  ئه وەکو  ی 

بهرپاکرد  تئهو    . وو بجيهانی  دە يان  ويژدانی    پ و  ژی  ڕاستب به  تهنها  هکانمان  هه
ڕاستدەکهينهوە نهڕوانين،  .مرۆڤپهروەرانه  ڕوداوەکان  له  ڕەخنهگرانه  لهسهر    ئهگهر 

هکان  ژوون ينبهردەوام دەب   مانهه رهارد ڕيتهر تهنها م مان  ا. ديارە گ کی ئه   که، نهبووەس
ک له نووسهران و فهيلهسوفان و  لهسهر ئهم ڕووداوانهی نوو  ت، زۆر ژووناسانی  سيب م

مانی بهچاوی ڕەخنهگرانه لهسهر ڕوداوەکانيان نووسيوە.    تری ئه

مانيش دانی بهم تاوانهدا ناوە وداوای   کو زۆرينهی گهلی ئه نهک اليهنه فهرمييهکان، به
بوردنيان که   ل ژوون   کردووە،  م ی  ک  اڕۆ گهل ڕۆشنبيرانی  و  ئهواننيشاندەداتس   .  

سهرەکييهکانی   ه  ه و  ما  ه و  ن  چاودەن لهبهر  ژووييهکان  م ڕووداوە  ڕاستی 
  ئاشتيخوازانه بهيهکتر دەگهيهنن. 

ژووی   ک به م کی تر ڕوبهڕوی ههمان  ئهگهر چاو نين، جار شدا بخش پهنجاساڵ لهوەپ
ژوو ک دە ژوويی دەبينهوە، پرسيار دەکهين ئايا م کسی م تهوە،  گرفت و کۆمپل ينووس

کانيان؟ ئهمه   ژووناسان و ڕۆشنبير و ئهکاديم تداران و کاربهدەستهکانيان، يان م دەسه
ژوويی ئهوتۆيان نيه،   ژوييهکان بنهمای زانستی م کی ڕوداوە م گرفتهکهيه، که زۆر

ژوون  داچونهوەکانيان و بيروڕای خۆيانی لهسهر  سانی  اکه م سهردەم بيکهنه بنهمای پ
به گهر  به  بدەن.  ک  چاو تی  نين،کۆنکر بخش ژووەدا  م دەبينين ڕوون   به  م  که  ی   ،

تاکو ئهم ساتهوەختهش  حکومهته   هتی تورکيا  ه يهکلهدويهکهکانی دەو بهردەوامن لههه
ژووييهکانياندا و پهالماری گهالنی ناوچهکه   ژوو عيبرەته"،  دەدەنم ن "م . زۆرجار دە

دووبارەبوونهوەيهکی   ژوو  م يان  نهگرتووە،  وەر  عيبرەته  لهم  سوديان  گهالن  ئايا 
ت    هينهوە؟ بک وبارە و چهندبارەی و د خهڕەکئاسايه و دەب
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١. Lepsius J.: Armenien und Europa. Eine Anklage-Schrift wider die 
christlichen Großmächte und ein Aufruf an das christliche 
Deutschland Berlin Westend نيا    .١٨٩٦ نامهيهک  ئهرم و ئهوروپا. سکا

زە  ته زله ک (جاڕنامهيهک) ئاڕاستهی مهسيح دژی و ييهکان و بانگهواز
مانيای مهسيحی.    ئه

پسيۆس له  .٢ دا کۆچی   ٠٣٫٠٢٫١٩٢٦لهدايک بووە، له  ١٥٫١٢٫١٨٥٨يۆهانس ل
نتاليست)ی  کی (ئۆر تناس ستانت و ڕۆژهه کی پڕۆت باش  دوايی کردووە. تيۆلۆگ

ی بووە، بهتايبهتی لهسهر م دا دوکتۆرای   ١٨٨٠ژووی گهلی ئهرمهنی. له سا
ناوە و له ی در کۆتاييدالهبهشی فهلسهفهدا بهدەسته زانستی  اساتی تيۆلۆگی ( سهرقا

تناسانی  خوداناسی  نهری "پهيامبهرانی مهسيحی ڕۆژهه ) بووە. ئهندامی دامهزر
ژينهوەی ل وەيهکی زانستی تو مانيا" بووە. له نزيکهوە و به ش نۆسايدی  هسهر ئه ج
تورکيادا کردووە. ئهرمهنهکان له   

٣٣سهرچاوە ال   ههمان .٣  
٣١٢ـ١٢٤سهرچاوە ال   ههمان  .٤  
٥.  
٦. G. Koutcharian: Der Völkermord an den Armenier und seine 

Auswirkungen. In: Pogrom Nr.: ١٩٨٠ ,٧٢/٧٣, S. ٢٠-٩, hier Seite 
١٠ کوژی ئهرمهنيهکان و ئاکهمهکانی، له گۆڤاری پۆگڕۆم، ژمارە    ٧٣/٧٢کۆمه

ی  ١٠، الپهڕەی ١٩٨٠دا، سا  
٧. Gerhard Ritter: Die Dämonie der Macht. Beitrag über 

Geschichte und Wesen des Machtproblems im politischen 
Denken, Heinrich F.C. Hansmann Verlag Stuttgart, ١٩٤٧  

ر ژوو و گ ڕوانين به م ت: ت وەزمهی دەسه تی گرفتهکانی  چيييه هارد ڕيتهر، د
دا. ت له هزری سياسی سهردەمی نو  دەسه

١٩٧ههمان سهرچاوە، الپهڕە  .٨  
 

ک له عهشيرەتهکانی کورديش   رەدا ئهوە له يادنهکهين، که کوردەکان و ههند ت ل ديارە ئهب
حهميدی و ههندێ له کاربهدەسته کوردەکانی ئهو  بهشداری ئهم تاوانهيان کردووە، سوارەی 

تان حهميدی دووەم/   ر فهرمانڕەوايی سو دا   ٢سهردەمه، به عهشيرەته کوردەکانيشهوە، لهژ
له   پهند  کورديش  مهی  ئ گهر  کردووە.  ئهرمهنيهکانيان  وعامی  قهت ناوچهدا  ک  ههند له 

کۆل و  فهرمی  به  ت  دەب خۆمان وەرگرين،  ژووييهکانی  م بوردن  ئهزمونه  ل داوای  کتيڤ 
 لهگهلی ئهرمهنی بکهين. 
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ڕ پسيۆس ات ک لهسهر نوسينهکهی يۆهانس ل   مان

  

وەيهکی   ک به ش ڵ) خۆيیئازار تايبهتمهندييهکی کهسييه، ههر مرۆڤ ئازارەکانی   (ئينديڤيدو
دەکات کيان تهندیئازار جۆری زۆرە،  .  ههستپ کی تريان دەرووني   / فيزيکی  ههند .  ن و ههند

ئاژالهکانيش   ئازارەکانديارە  له  بهشنين  ههيه،  ب خۆی  تی  سهخت و  تين  ستونی  ئازار   .
ننهوە جار به ههميشهيی له تهنماندا دەم گامانن ههند ژايی ژيانمان هاوڕ   .  و بهدر

وە  کههند  چوارچ له  که  وەی  سنورەکانی  و   ئازار ههن،  و ش دەپهڕن  ت گهلهکی    کهسی 
ڕابردوو   )دەستهجهمعی( جار  ههند ستاو  ئ وابهستهی  که  کن  ئازار .  ماننشلهخۆدەگرن، 

ژوو   ڕابردووشەکانی  ئازار ن   يی" ڕەنگه به "ئازاری م کن س، ل بهناوزەدبکر   ، کههرهات
ک ک گروپ ديانهت ک،  بيروبارەڕ کتيڤ  ،  کۆل وەی  بهش ک  گهل   . دەگرنيانی  لهخۆ  يان 

ک    یمهبهستی ئهم نووسينهش جۆری ئازارەکانی بهدەنی نين، زياتر باس له ئازار له  ههند
ژوويي   ەڕووداو  دەستهجهمعي دەکهن  هکان م که  کڕۆن   ن ،  کی  ئازار بوونهته    یو 

ی خۆيهتی ئهو پرسيارە لهخۆمان بکهين، داخۆ ئازار    ). لهخۆگرههميشه( رەدا ج لهتهک  ل
ژوودا   جار ئازارلهخۆگرە، ڕووداوەکانی جهرگبڕن،  پيوەند له چ  م ژوو ههند ت. م ييهکدا ب

ژوويی  هۆکارەکانی ناديارو فاکتهکانی   داچونهوەی ههندێ ڕووداوی م سهرەوژووکراون. پ
کی دەروونی و تهزوويهکی ساردە دەپهڕن بهجهستهماندا ، که ئازار ن  . ت بۆيه گرنگه بهشو

ين. ڕەنگه گهر ژوو  ئهم  فاکته زانستييهکانياندا بگهڕ نين  "يی دياردەيه به "ئازاری م ،  بناس
ت. خۆيداب نی  هۆک  لهشو ژوويی  م کی  ڕوودار ههيه،  ی  راههموو  /  خۆی  شبينييهکانی  پ

جار  اباکڕاوندەک جارديار  نی ههند نهوار و پاشماوەکانيان لهناوبراون شاراوەن  و ههند .  ، شو
ته   دەب هتهش  خهس وەئهم  ش لهچاوگهکانيان  نهتوانين  ئهوەی،  فاکتیهۆی  له    یزانست  يهک 

نجين ه   ، ل فاکتهکانيان دزراون، ڕاستييهکانيان ئاوەژووکراون.  هه

بهشهدا   ناکهين لهم  ژوو  م سهختهکانی  و  پڕئازار  ساته  و   لهڕوودا  باس  که  تهنها  به  ،
بهناو   لهاليهن  که  دەکهين،  ڕووداوەکان  زانستييانهی  فاکتی  ب و  (ئيدعا)  بهستی  لهخۆهه

ژوون " ئاوەژووکراونهتهو "سا م و  بهستراو  هه ڕاستی  انهوە  ڕووی  ڕانهوەی  گ هه ل  ە، 
  ڕووداوەکان  

ئازاری   له  مهبهست  پڕئازارن،  ژولهخۆياندا  تهنگژە  ەو م و  جهنگ  بههانهی   .
ز  گهيهکی  به ڕابووردوو  نووسهران  ندو ي جۆراوجۆرەکانی  بهناو  ويژدانی  لهب   / ن 

ڕووداوانه. ئهم  ژوونووسانی  يهکهم    م ڕوداوەکانی  لهبيرنهکراوی  و  زيندوو  نموونهيهکی 
ت له ڕوانگهی دەدر ی باس و ههو ته ج کوژی ئهرمهنهکان دەکر   جهنگی جيهانی و کۆمه

ژوو  پسيوس"  قهشهیو    نوسم مانی "يۆهانس ل ت   ەوە  ١ئه لهبهر گرنگی ئهو  .  شيکاربکر
بهی که٢کت ژووييه  ،  م ڕووداوە  ئهم  سهرنجه،  نوسيويهتی  لهسهر  گای  لهناوەڕۆکی    ج

تر بڕوانين. کوژی    شيکارەکهی قو ئهم باسهش، که تهنها پهيوەندی به ڕووداوەکانی کۆمه
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نهيهکی ههموو ئهو  ئهرمهنييه مهسيحييهکانی دەورانی يهکهم جهنگی ج يهانييهوە ههيه، ئاو
ژووييه پڕ   مه  انهن، کهئازارڕووداوە م ژودا    هکارەسات   ی کورديش لهئ پڕ ئازارەکانی م

شتومانن. کو   چ به نيه،  ژووييهکه  م ڕووداوە  زانستی  ژينهوەيهکی  تو نووسينه  ئهم 
به  و  بهکهيه  نووسهری کت بيروڕاکانی  نجانی  ه که  هه وەيهی  دەکات و ش باسيان    نووسهر 

نهرانی کوردزمان. ته بهردەم خۆ پسيۆس لهوەدا نييه، که    دەخر بهکهی ل تهنها  گرنگی کت
کو  دەکات،  ئهو کارەساته    یڕوداوەکان   له  سبا ، که نووسهر خۆی له کات  يهزياتر لهوەدابه

ک له ڕووداوەکاندا ئامادە بووە و  نی ههند کياني و شو ئاگادار   زۆر له نزيکهوە شیله ههند
ک له بيروڕا گومان ههند به. ب ژوويی دەداته ئهم کت ک له نرخی م و  بووە. ئهمهش جۆر

پسيۆس    شيکارەکانی ک اليهن باس له  بۆ ئهم ڕووداوانه و  ل بهشداربوو لهم    یدەوری ههن
وەيهدا  ژوويیچوارچ بهرن له فاکتی م   . بابهتيانه نين و ب

ژووی کورد،  هم نووسينه ئهو  لمهبهست   ک له م ڕوونکردنهوەيهيه، که نووسينهوەی بهش
ئيسالمهوە   ژوونووسانی  م لهاليهن  يان  ئهوروپييهکانهوە  تناسه  ڕۆژهه لهاليهن  گهر  جا 

ش و  ژينهوە  تو خانهی  له  نييه  مهرج  تن،  زانستيانهدا  يڕاڤهکراب ن.  کاری  بکر گۆری  کات
ژوونووسانه، به ئهر ک لهم م هوە،  يشەبی ئيسالمی، يان فارس و تورکه ئيسالميهکانزۆر

چاوگی   شيکار ب  ڕووداوەکانی  و  کورد  ژووی  م بابهتی  لهسهر  .  ەو دو کر  يانزانستيانه 
ک هۆکاريان به ئارەزومهندانه پهڕاندووە، ڕق و کينه  وە    و مهرامی سياسيان  گهل  .لکاندووەپ

ک له ڕق و کينهش دەربارەی  بهر نيه له بهرههمی جۆر گهدا ب بهش لهههندێ ج ئهم کت
ژووی ئهو دەمهی ڕووداوەکان.  نووسينهوەی     م

  

بهوە   کت ئهم  لهڕوانگهی  خۆيهتی  گای  تهواوی  ج که  بکهين،  "کوشتار"  ناسهيهکی  پ
ن. کوشتار يان کۆـکوژی، کوشتنی بهدەستهجهمعی،  لهناوبردن و    ڕووداوەکاندا باس دەکر

تدارەوە،  سڕينهوەی   ک، لهاليهن دەستهيهکی دەسه گرانی باوەڕ تنيهک، يان هه ک، ئ گروپ
ن هتهکانی کوشتار،  ننکه سنوورەکانی دادپهروەری و مرۆڤپهروەری دەبهز ک له خهس . يهک

که   ئهوەيه،  شهيهکی  له  کۆـکوژی،  چهوانهيي هاوک پ و  ـ  دايهنايهکسان  زۆرکوشتن   ،
و بۆ " زووکوشتن، بهواتای زۆر بکوژە ـ زوو  وانل شهيه ل کوژی بيکوژە. ئهم هاوک "  کۆمه

عهسمانی ئيمپڕاتۆريهتی  تی  دەسه ر  ژ مهسيحييهکانی  ت  ئهرمهنه  کی  .  دەگونج هت خهس
نهوارەکانی ئهم ڕووداوانه و    ی کۆـکوژیتر ئهنجامدانيان    زووبهسڕينهوەی زۆرينهی شو

وعامهبووە.   قهت ژووی  ئيسالمی" م "فتوحاتی  رشی  ه کانی 
غهيرە  (بهرفراوانکردن/بهرفراوانبوون)   خاکی  و  تان  و زۆری  کی  بهش داگيرکردنی  و 

  .نڕوونکردنهوەيه ئيسالم نموونهيهکی زيندوی ئهم  

دەخۆن  پسيۆس  ل نووسينهکانی  کدا  تهوە، کهئهم  ين ن لهکات بۆمان ڕوندەب بهئاشکرا  هوە، زۆر 
ژوون کی    وسهم ئازار ئهرمهنهکان  کوژی  کۆمه ڕووداوەکانی  نووسينی    کهسی لهکاتی 

ئاخر  بووەبهرجهسته   ک  ،  سيستهم ڕەقترين  د و  ويژدانترين  ب له  باس  پسيوس  ل يۆهانس 
خۆی   بهرژەوەنديياکانی  و  ئارەزوو  به  ڕووداوەکان  که  ئاوەژوکراو  و  دەکات،  و  بهدرۆ 
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ی   تهوە، باس له ڕۆ و  ددەهۆن تانی ئهوروپی    ەوەندلهخۆگریبهرژووڕوييانه  مهسيحی  و
به   سهر  کهمايهتيهکانی  و  ئهرمهنی  ک  نيو و  مليۆن  چاوياندا  ش  کهلهپ دەکاتهوە، 

کوژکرا کۆمه ئهوانيش  دوای  و  عهسمانی  ئهوکاتهی  نو ئيمپڕاتۆرييهتی  کاربهدەستانی   .
تان عهبدولحهميدی   ژوونو اشدا  پ ، له  ٢ئيمپڕاتۆری عوسمانی و دام و دەزگای سو سان و  م

ڕانهوەيی و   ڕاستی  نووسهرانی تورک گ تهنها له بهرژەوەندی    و   ناديار  ڕووداوەکان به هه
تاندا   پسيوس  نکردوو   انتۆماري سو بن به  ، که ل ناويان    همای زانستی فڕوفيشاڵ و درۆ و ب
کوژييهکه لهاليهن    دەبات.   ت: "بکهرانی کۆمه پسيوس لهم بارەوە دەنووس فهرمانبهرانی  ل

کرا بهج ڕ) ج   / نو سوپاو سيڤيلهوە (مهبهست له دانيشتوانی ئهوکاتهی تورک خۆيهتی، وەرگ
شابوو.  و بهئهنجامگهيهندرا  ک ژەی  در فهرمانداريدا  ههشت  بهسهر  زياتر  کهدەستيان  ن، 

نان  هشياندا بهزۆري ڕاووڕووت / غارەتگهری، لهپالبهڕادەيهکی زۆر لهکاولکردن و   ه   بۆ   مل
کی     بيرتيژانه . گهر مرۆڤ ئهرمهنی مهسيحی بهئهنجام گهيهندرانسهر ئايينی ئيسالمی گهل

کردنی  بهج ج له  باس  کو  به ت،  ناکر (ڕووبهڕوو)  کراوە  کی  جهنگ له  باس  ت    بڕوان
ڕووت و  ڕاو  و  نپهنجهيان    ، بکوژوببڕی  شو و  تهوە  ن بم نی  بهنه پهالماردانهکانی  که 

ڕ  نی  شو لهسهر  کات  بسڕدر بهزوترين  له    ،هوەن ووداوەکان  با  بهئهندازەيهکی  ک  کار
ت. ئهمه جياوازە له   کخستندا دەخواز کشکاندن و دوواوەبينی / وريايی و کارامهيی له ڕ ت

کی کراوە و ڕووبهڕوو) ک (جهنگ ت، که    .بزواندنی جهنگ ن ت ئهوەش بدرک مرۆڤ دەب
شهک ب ئهرمهنهکان  کوژی  کۆمه نهرانی  بهرههمه و  گهيهکی    بکهران  به گومان)  (ب

گهيه  به دەستمان،  بهر  دەخهنه  تواناکانيان  له  بريسکهدار  و  له ڕەونهقدار  تهنانهت  که  ک، 
دا   ت نهگريسهی  بهدو  وەزمه  د ئهو  بهدەگمهن  خۆشيدا  تورکی  ئيمپڕاتۆری  ژووی  م

نراوە ژووي  ٣." بهکاره ش    يهئهمه ڕاستيهکی م ستا   بهر لهساڵ    ١٢٦بۆ ئهو ڕووداوانهی پ ئ
نهواری   کستهدا باس له لهناوبردنی شو گای سهرسوڕمان نييه، که لهم ت نوسراونهتهوە. ج
نهواری   ئيمپڕاتۆريهتهکانيدا شو و  ئيسالم  ژووی  له سهرجهم م ت، که  ڕووداوەکان دەکر

به ههميش  ڕووداوەکان  بۆ  و  بهالوەبراون  را  خ زۆر  وەيهکی  ئهم  ش سڕدراونهتهوە.  ه 
تی   ڕۆژهه به  مه،  ئ دەڤهرەی  ئهو  ژووی  م سهرجهم  ههناوی  له  تييه  تايبهتمهند

ژووی ئهو ناوچانه بهربن له  ناوەڕاستيشهوە، بونهته هۆکاری ئهوەی م بنهما زانستييهکان   ب
م  فاکته  ڕوداوژو  ئهو  ڕاستييهکانی  له  بتوانين  چۆن  ئاخر  گهر  اووييهکان،  بگهيهن،  ت نه 

تنهوەو ش سڕدرابووب باس  نهوارەکانيشيان  تهزوير  به  ک  مانگ چهند  پاش  ت يان  .  نکراب
پسيۆس باس لهساختهبازی و تهزويری دياکانی تورکهوە دەکات و    ل ڕووداوەکان لهاليهن م

"ب  ت:  دەنوس ساختهبازی  هبهتهوسهوە  له  دياکان  م کاريگهری  بۆ  سوپاسگوزاری   ،
فهرمي  بيروڕا  و  ن بۆ  ڕاستييهکان    نداهکا(تهزوير)  ئهوەی،  هۆکاری  (ڕاستی  بوونه 

ڕ) ن  ڕووداوەکان، وەرگ ک ئاشکرا بکر . واته بهدوای کوشتارەکاندا به  ٤"پاش چهند مانگ
ک.   ژووی ڕووداوەکانهچهند مانگ لهبهر نهبوونی  .  ئهمه گرفت و لهههمانکاتدا ئازارەکانی م

ژووييهکان رشهکانی    بهرفراوانبوونی/ ڕەنگه تهواوی بهرفراوانکردنی  فاکته م ئيسالم له ه
نهوارەکانيان  شو نهوەی  سڕ له  دياردەی  ههمان  ئيسالمی"يهوە  "فتوحاتی  بهناوی 

ت.     لهخۆگرتب
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کوژی ئهرمهنهکان   بکهرانی ڕووداوەکانی کۆمه

له تر  گرنگی  و  پڕگرفت  کی  بکهر  مخا که ڕووداوەکان   ەکانیباسهدا  لهاليهن    ن، 
پسيۆس باس له  باسکراون.   و ئاوەژو   بههۆکاری جياواز و ناديارکاربهدەستانی ئهو کاتهوە   ل

هتی عوسمانی لهسهر سنوورەکانی ڕوسيادا دەکات، که   ترسی کاربهدەستانی ئهوکاتهی دەو
زۆرينهی دانيشتوانهکانيان ئهرمهنی بوون، وە بهوە تاوانبار کراون، که ههمئاههنگيان لهگهڵ  

ت ڕوس ی ئهرمهنی  يادا کردب ک له دانيشتوانی سيڤي می کۆکوژی مليۆن و نيو م وە ، به
  لهو ناوچانهدا ناداتهوە. 

کوژييهکان تان   بکهرانی ڕاستهقينهی کۆمه بهپلهی يهکهم بهفهرمانی سوتانی عهسمانی، سو
  بوون   ڕکينه ، بهئهنجام گهيهندراون، دانيشتوانی سيڤيلی تورکيش، که پڕ  ٢دولحهميدی  ب عه

کوژييهکه کۆمه ڕاوستهوخۆی  بهشداری  مهسيحييهکان،  ئهرمهنييه  کردووەبهرامبهر  . يان 
ئهرمهنهکانه   کوژی  کۆمه مزگهوتهکانهوە  منارەی  له  دەمهش  ئهو  ديندارەکانی  و  بهن مهال 

زۆرينهی  ي مهسيحييهکان هاندەری  و  کردووە  ل  حه بوون.ان  کوژييهکان  يۆهانس    کۆمه
پسيۆس بهدا به وردی باس لهم بهشداربوونه دەکات  ل به    يشکوردەکان  مهخابن  که  .لهم کت

فهرمانبهرانی  ی  فڕوف و  تان  بهرژەوەندييه کهسييهکانيان    ئيمپڕاتۆرييهتی عهسمانیسو و 
نراون هت خه کوژييهکهيان کردووە  هه    .و له ههندێ ناوچهدا بهشداری کۆمه

پسيۆس کی زۆر ڕون و   ل ت: "کار يش    دەنووس ئاشکرايه، فهرمهنبهرانی جهنگی و سيڤي
بهرپابوون و  کرد  لهئامادەکردن  بهج ج کارەکانيان  نو  سهرجهمی  کوژييهدا  کۆمه ئهم  ی 

(نووسهر   ئهتککردنه  و  شوورەيی  و  ڕيسواکردن  و  تاوان  ههموو  بووە.ئهو  بهدەستهوە 
القهکرن  له  دانيشتوان  )ه يشمهبهستی  لهاليهن  به   بهتهنها  هوە  ب    مهنجائ سيڤئ نهدەگهيهنران، 

دان کهکه بۆ ئهم تاوانانه و زانياريپ ی  کارهۆ   تهبوونه  مانهن ئه   يان،فهرمان و فريودانی خه
به    ئهو  ک  چاو که  ک،  کهس ههموو  بۆ  ئاشکرايه  ئهمه  ڕووياندا.  پاشدا  له  سزادانانهی 

ت ن    ٤"ڕاستيهکاندا بخش

پسيۆس بهڕونی   ل الپهڕە    زۆر  له  ئاشکرا  له  ٤٥و  باس  يی  به  دا  زۆرەمل ئيسالمکردنی 
د تورکهوە  فهرمانبهرانی  اليهن  له  ئهرمهناکان  ر  کات.  ەمهسيحيه  لهژ ئهرمهنيهکان 

مان،  ئهو ئهرمهنيانهی نهچونهته سهر    کاريگهری ئهشکهنجه و زۆرەمل کراونهته موسو
کوژراون خۆياندا  نی  لهشو ئيسالم،  بهندکر  ئايينی  کراوە،    ،اونيان  پ واژويان  بهزۆر 

له  رشيان  ه ئاشتيخواز  مهسيحی  کی  گهل بهرامبهر  تاوانه  ههموو  ئهم  کراوەتهسهر، 
کی وەک   نهی ويژدانی نوسهر و کی ب وەی ئيمپڕاتپريهتی عوسمانيدا بوونهته ئازار چوارچ

پسيۆس  ت، که ن   ٩٢له الپهڕەی  ، که  ل کی تهوسهوە دەريدەبڕ واز يومليۆن  دا به ڕونی و به ش
بهشکران له سامان، له خانو ه وئهمبارەکانيان، له جلوبهرگ  ب ئهرمهنی ب هرەيان، له دانهو

وی ڕۆژانهيانسو  گه و بژ تی و مردن، هرج ردران بۆ برس بهربوون  ، ن ئهم کارەساتانه ب
کله  ه ڕەوانهی  ڤ، ئهو ههموو مرۆ وەلهاليهن کاربهدەستانهوە نهجو  ، کهبهزەيی و ويژدان
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پرسيارەکهی   ئهمه  ت؟  بکر پسيۆسمردن و کۆکوژی  تانی مهسيحی  ل و ئاڕاستهی  که  ه، 
سهرز وازی  ش به  جارجار  و  دەکات  و  ەئهوروپای  توڕەبوون  به  جار  ههند و  نشت 

کی دەروونييهوە سكا   ی قوربانييهکانی ئهرمهن دەخاته بهردەميان. ههيهجان

پسيۆس کی تر    ل کوژيهکه    یباسبهڕوونی  جار ک بابکهرانی کۆمه هتی  ب دەکات: "ههرکهس
را   بهخ زۆر  تهوە،  ندب خو هۆشياری/هۆشمهندی  به  مهی  که  دەگات  دەرئهنجامهبهو  ئ  ،

ڕی کارگ کی  نماي ڕ له  جگه  ئهرمهنهکان  کوژی  هتی  کۆمه دەو و  تان  سو لهاليهن  که   ،
درابوو،   ل.  ەبهئهنجام گهيهندراو ناوەندييهوە فهرمانی پ گهکان  ناچارييه  بۆ ههموو  رەدا به

ڕاستييهکان   له  ئاسانه  زۆر  که  بکهين،  ههنارد  کراون  باوەڕپ گای  ج کهسانهی  ئهو 
بگهن."   ٥ت

پهرچدانهوە و  مهسيحييهکان  ئهوروپيه  ته  و لهدژی  ڕەخنهکانی  پسيۆس  ل کانيان  ديارە 
ت، ئيمهی   ک دە مان بهرامبهر ڕووداوەکان له نووسينهکهدا به ئاشکرا ڕوندەکاتهوە:"موسو
ههموو   گهدەدات،  ڕ تان  سو جيهاندا.  لهچاوی  (چقڵ)  لم  دەبينه  محهمهدييهکان  مانه  موس
پهنجهيهکيش   تهنانهت  نيه،  ئهوەی  جورئهتی  ئهوروپاش  ن،  کۆکوژبکر ئهرمهنهکان 

  ٦".بڕتهه

کهپيت ناونيشانی  ١٠ی  له  ر  لهژ "  دا  ن چيد خۆيدا  بهدوای  بهسهرهاته  ئهم  "ئهنجامهکانی 
هاتنشينهکان و   کوژييه بۆ دانيشتوانی تورکی د پسيۆس باس له کاريگهرييهکانی ئهم کۆمه ل

تی ئيمپڕاتۆريهتی عهسمانی   ر دەسه مهکانی تری ژ ت:"له    و  دەکاتتهنانهت ههر دەنوس
سکا جوتيارەکان  بازرگانه  گوندەکاندا  له  شتر  پ که  شمهکانهی  ئهو  دەکرد،  ئهوەيان  ی 

ستا به   ناوچهکهدا گهشتيان دەکرد. ئ کی ههرزان دەکڕی، که به  ئهرمهنييهکانهوە به نرخ
نن د بهدەست  ههند  چوار  يان  س  کی  نرخ به  و  زۆر  کی  ماندوبوون و  ئهمهش  ئهرک   .

    ٧تهمان بۆ ڕوندەکاتهوە.دەرئهنجامهکانی ئهو سيستهمه ئابوريه دەڕوخاوەی ئهو سا

يی ئابوری" ناوزەد دەکات.  پسيۆس ئهمه به "دەرەنجامی بهرە   ل

  

نامهی (ڕاپۆرتی) ديپلۆماته   ژيهکان له ڕوانگهی ههوا نڕ   هوروپييهکانهوەئ خو

بدا کت لهههمان  ک   ههر  ههند ئهوروپييهکان    باس  لهديپلۆماته  خۆيان ڕاپۆرتی  وەک 
نهر نووسراونهتهوە و وەک   بۆ    لهههمان کاتدا ئهم ڕاپۆرتانه،  نمونه خراونهته بهر دەم خو

تهکانيان   و کردووەکاربهدەستانی  اليهن  ههنارد  له  نامانه  ههوا لهو  ک  يهک رهارد  " .  گ
نری فيتزماوريس ی ئهوکاته بووە له تورکيا و  ی بهريتانيهوە٨"ه گری کۆنسو له  باس  ، ج

عورفه   شاری  له  ئهرمهنهکان  کوژی  له  کۆمه که  دا    ١٦٫٠٣٫١٨٩٦دەکات، 
سهنتهری  :"نوسيويهتی له  عورفه  کوژيهکهی  کۆمه پالنی  کهههموو  ئاشکرايه،  و  ڕون 

دراوە تانهوە فهرمانی پ تی حکومهتی سو ت:"  ئاشکراکردن و   ههروەها."فهرماندار دەنوس
وەيهکی گهلهک   کوژييهکهی عورفه ئامادەکراون، بهش فاکتهکانی ئهم ڕاپۆرته لهسهر کۆمه
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کی تاوانلهخۆگر   سهخت قورسايی دەخاته سهر حکومهتی عوسمانی، وە منيش بهرپرسياريهت
کی فهرميدا ياداشت بکهم (تۆماربکهم). ههرچهن   دەخهمه ئهستۆم دە ئهو  ئهم کارە له ڕاپۆرت

ت،   نر بهکاردەه تورکهوە  وبهرايهتی  بهڕ لهاليهن  که  ندەرەی،  تۆق و  فريودەر  سيستهمه 
ی ئهوروپيهوە   فاکتهکان بهڕوونی و ئاشکرا بخهنه بهردەست، ههروەک لهاليهن دادگای با

کی زۆر زانياريهکانم وردبين و   ت. من توانيم له پاش ههو ژەنگ  دەخوازر کارامه له ب
کی نجاوە(بهدەستگهيشتووە) يان لهاليهن  زۆريانم له چاوگه محهمهدييهکانهوە هه  بدەم. بهش ه

دانراوە. پ دانيان  تدارەکانيانهوە  پسيۆس  ٩دەسه لهاليهن    ل ئهرمهنهکان  کوژی  باسی کۆمه
تان و د رشکردنه سهر    Zilehنيشتوانی ناوچهی ز  اسهربازانی سو دەکات، کهلهپاش ه

کۆمهڵ، تهواوی سامان و شمهکی دوکانهکانيان لهاليهن دانيشتوانه  ئهرمهنهکان و کوشتنيان به
سامانيان   و  سهروەت  که  ئهوەی،  بهبههانهی  ن،  دەکر ن  تا سهربازەکانهوە  و  تورکهکان 
دەکهن   وەيه ههنگاو به ههنگاو ناوچهکانی تورکيا له ئهرمهنهکان چۆ تانه. بهم ش کی سو مو

گای ب  ن. ج ن دەبر کوژييه لهاليهن  و سامانيشيان بهتا ن و کۆمه اسه، که بهشدارنی ئهم تا
مانه ت نی ئهرمهنی و مهسيحی و  و موسو رکهکانی ناوچهکهوە بهئهنجام گهيهندراون، ل خو

رشهکاندا ژنه تورکهکان به ههلههله   ی ئهمانن. له زۆرينهی ه ردو  سامانيان حه هاوشانی م
مزگهوتهکبهشدارکوڕەکانيان   مهالی  و  کردووە  ئهرمهنهکانيان  يان  نی  خۆ شتر  پ له  انيش 

مزگهوتهکانهوە  منارە بکهرانی  ی  له  باس  وەيه  ش بهم  ڕاپۆرتدا  لهههمان  کردووە.  ڵ  حه
شارەکه   فهرمانداری  وەحشهتگهرييه،  ههموو  ئهم  ئهنجامدانی  دەکات:"لهدوای  تاوانهکان 

ت، چاالک و بهکاربن، دەست له   ن  بهدەنگی بهرز به بکهرانی ڕووداوەکه دە کوشتار و تا
مهگرن تان هه   ١٠." و دوعاکردن بۆ سو

ی   قونسو گری  ت:" ب ج دەنوس ن،  هريتانی  دەبينر لهياساالدراو  بهکهسانی  ئهرمهنهکان 
که له  ت، که ئهرمهنبوون جۆر دەپهڕ  تهنانهت له ڕوانگهی محهمدييهکانهوە لهو سنورەش ت

  ١١تاوانکاری سهرمايه."

الپهڕەکانی   (شايهد  دا    ٢٢٧و    ٢٠٧له  بهچاوديتوەکان  که  ت،  دەکر ڕاپۆرتانه  لهو  باس 
کجار بهشداری ڕووداوەکانيش   عهيانهکان) بهچاوی خۆيان ڕووداوەکانيان ديتووە و ههند

  بوون ڕاپۆرتهکان بهزۆری لهسهر ئهم بابهتانهن:

  ـ بهزۆرکردنه ئيسالمی ئهرمهنهکان، بهتايبهتی قهشهکانيان بۆ سهر ئايينی ئيسالم 

رانکر هاتهکان و کردنيان به مزگهوتـ و   دنی سهدەها کهنيسهی شار و د

  ـ القهکردن و سوکايهتی به ژن و کچی خيزانه ئهرمهنييهکان  

ی زۆرينهی ئهرمهنهکان  نکردنی سامان و زەوی و دوکان و ما   ـ تا

رشه يهکاليهنهدا، بهتايبهتی منداڵ  ـ   بهشداربوو لهم ه تاوان و ب کوشتنی ههزاران مرۆڤی ب
داچوودا و    ژنان و کهسانی بهسا
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تاوان و بهشدارنهبوو، زيندانکردنيان بهتۆمهتی   دادگا تاوانباردردنی ههزاران مرۆڤی ب ـ ب
  وە. جياوازە

سيا له  ت،  د مانايه  بهو  سڕينهوەی ئهمهش  تورکهکانيش  الوە  و  عوسمانی  تورکی  سهتی 
کی مهسيحی ئاشتيخواز بووە لهسهر زەوی باوانيان.    تهواوی ميلهت

مه  ل ت:"ئهمه ئهو بابهتانهن، که ئ ت  هکۆتايدا دەنوس پهنا    ،يان بينهوەبهرپرسيار    مۆڕاالنهدەب
ک   گهچارەيهر ڕ نزيکدا  لهداهاتويهکی  ئهوروپييهکان  ته)  (دەسه زە  ه که  خودا  به 

گيروگرفتهکان،   ههموو  سهرەڕای  ب بدۆزنهوە،  ئهرمهنهکان  کۆتايی  هکارەساتی  زوويی 
نن.  به   ١٢"پ

فهرمانبهرانی  م و  تان  سو ی  فڕوف به  کوردەکانيش  عهسمانیهخابن  و    ئيمپڕاتۆرييهتی 
بهشداری   ناوچهدا  ههندێ  له  و  نراون  هت خه هه کهسييهکانيان  بهرژەوەندييه 
ينهوە،   ژوو ههميشه زيندو به کوژييهکهيان کردووە.  بۆ ئهوەی ويژدانمان بهرامبهر م کۆمه

ژووييهکان وەک خ  ت فاکته م ۆيان بخهينه بهردەستی نهوەکانی داهاتوومان، کهئهوەش  دەب
ڵ و عهشيرەته کوردەکانی ئهو کاته و بهشداری "سوارەکانی   ک له خ بهشداربوونی ههند

ژووی گهلهکهمان. ک له م کوژييهدا، که دەبنه بهش  حهميدی" بوون لهم کۆمه

چو  ننهوە و ههمان  اند ڕەنگه ل کب ژووی کورددا پ ک ڕووداوەکانی م باسانه لهگهل نی ئهم 
ژوونووسانی   تهبن . مهخابن م ئازاری دەستهجهمعی ههردوو گهلی ئهرمهن و کوردا ئاو

مهی کورديش له   بهتايبهتی فارسی و ئهرەبی،  زڕووداوەکانی ئ ۆرينهی سهرچاوەکانهوە، 
  ە وەسف کراون. جار به ناديار و ئاوەژووکراو گهلهک کانيشهوە يه تورکی، تهنانهت بيان 

کت بهداخهوە   ئهم  ڕوانگهی  خانهی ب له  له  نووسهرەش  ئهم  گهکانی  به ناتوانين  هشهوە 
کات  ژووناساندا  نابابهتيانهی  م و  تی  اليهندار له  ک  جۆر بهش  کت ئهم  ل  بکهين،  گۆری 

وەديارە، بهتايبهتی له باسی بهشداری کوردەکان کوژييهدا، که  ل  و قهرگيسيهکان  پ هم کۆمه
حهميدی،   سوارەکانی  لهسهر  نهک  کوردەکان،  سهر  دەخاته  تاوان  گشتی  شيوەيهکی  به 

داوە.پهيڤ ئهنجام  کوشتاريان  ههندێ  تاندا  سو فهرمانی  ر  نووسينهکه    کهلهژ کڕۆکی  و 
لهخۆگرتووە ژوويی  م فاکتی  و  زانستی  نی  کهل بۆ  گهلهک  تی  اليهندار بهتايبهتی   ،

که  زۆر  مهسيحيهکان.  وەيهکی  بهش جار  ههند عوسمانی  هتی  دەو و  ن گهلهکانی  و  مايهتی 
کوژييهکه نهبوون.   تی و بکهرانی سهرەکی کۆمه گهتيڤ باسکراون، که ئهوان فهرماندار ن

بهر ب بيروڕاکانی اليهنهکانی تر، که بهداخهوە له نرخی    ەئهمهش  چون و وەرگرتنی  له ل
ت ن دادەبهز بهکه  ڕاسته  کت گهلی  .  لهخۆگری  تا کی  واقع و  کارەسات  وەک  ڕووداوەکان 

ن، بهتاي  ن،  ب مهسيحی ئهرمهن باسدەکر تاوانی سيڤيل و مناڵ و ژن و پيرسا کی ب هتی خه
ته   م هۆکاری سهرەکی و بهشداربوونی و ی ئهوان لهم کارەساتهدا ئبه هوروپيهکان و ڕۆ

و  بابهتی  وەيهکی  بهش ن.  باسناکر ڕوون  وەيهکی  ش زانستيانه    به  نراوە،  فاکتی  بهکارنهه
ی بوون.   نيشتهج ی ڕوسيا لهسهر ئهو سنورانهی، که ئهرمهنهکان  ئاوڕدانهوەيهک له ڕۆ
ک له  وەيهکی گشتی تاوانبار دەکات، که لهههمان کاتدا، کوردەکان ژيانی زۆر کورد بهش



١٥ 
 

هتی  ئهرمهنهکان ڕزگار دەکهن و ههردوو گهل هاوکار و هاوڕەنجی چهوساندنهوەی   دەو
بوون.   نووسهو  عهسمانی  کاروفهرمانی  بۆ  نووسهر  تيهی  اليهندار ئهم  هۆکاری  ڕەنگه 

به   ڕووداوەکانی  پسيۆس  ل ديارە  مانی.  ئه کی  مژدەبهر و  قهشهيهک  وەک  تهوە  بگهڕ
سهنگاندووە هه ڕەخنهلهخۆگرانه  و  زانستيانه  نهک  مهسيحيانه،  و  چاويلگهی  اليهن   .

ە، جهختی تهنها لهسهر ئهوە اليهنه کردووە، کهخۆی باوەڕی  بيروڕاکانی تری بهالوە خستوو 
يبووە يان بۆيان باسکردووە   يان بهنووسين بۆيان ناردووە. پ

  

  

له   .١ پسيۆس  ل له    ١٥٫١٢٫١٨٥٨يۆهانس  بووە،  کۆچی    ٠٣٫٠٢٫١٩٢٦لهدايک  دا 
نتاليست)ی باش   کی (ئۆر تناس ستانت و ڕۆژهه کی پڕۆت تيۆلۆگ دوايی کردووە. 

بهت  ی  بووە،  سا له  ئهرمهنی.  گهلی  ژووی  م لهسهر  دوکتۆرای    ١٨٨٠ايبهتی  دا 
(زانستی   تيۆلۆگی  دراساتی  ی  سهرقا لهکۆتاييدا  و  ناوە  بهدەسته فهلسهفهدا  لهبهشی 
تناسانی   ڕۆژهه مهسيحی  "پهيامبهرانی  نهری  دامهزر ئهندامی  بووە.  خوداناسی) 

وەيهکی زانستی تو مانيا" بووە. له نزيکهوە و به ش نۆسايدی  ئه ژينهوەی لهسهر ج
 تورکيادا کردووە. ئهرمهنهکان له 

٢. Lepsius J.: Armenien und Europa. Eine Anklage-Schrift 
wider die christlichen Großmächte und ein Aufruf an das 

christliche Deutschland Berlin Westend نيا     .١٨٩٦ و  ئهرم
ک   بانگهواز و  مهسيحييهکان  زە  زله ته  و دژی  نامهيهک  سکا ئهوروپا. 
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