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  مێژووی ڤاتيکان

  
له ئهنجامی ڕێککهوتنامهی التران له نێوان کارديناڵ گاسپاری نوێنهری  ١٩٢٩ڤاتيکان  ساڵی 

پاپای ڤاتيکان و بنتيۆ مۆسۆلينی سهرۆک وەزيرانی ئيتاڵيا، سهربهخۆيی وەرگرت و داننرا به 
  .دەسهاڵتی پاپا بهسهر دەوڵهتی ڤاتيکاندا

پاپا  بهھۆی دەسهاڵتی فراوانی و بهفهرمی ناسينی وەک دەوڵيتێکی تايبهت، پێش ئهو بهروارە
له جيھانی مهسيحی کاسۆليکيدا وەک دەوڵهتێکی فراوان خۆی دەنواند و پاپا حوکمی دەکرد، 

زايينی پێتهخت بوو،  ١٣٠٩شاری رۆما که ناوەندی ئهو دەسهاڵته ئايينيهی پاپا بوو تا ساڵی 
دا پاپا کلمانی پێنجهم پێتهختی کورسی سهرۆکايهتی رۆحانی گواستهوە بۆ فهرەنسا، لهو ساڵه

زايينی گهڕايهوە  ١٣٧٧دواتر پاپا گهرگواری يازدەھهم ،لهسهر دواوی خهڵکی رۆما ساڵی 
ئيتاڵيا رۆمای گرت و سنووری دەسهاڵتی پاپای  ١٨٧١ڕۆما، ئهمه درێژەی کێشا تا له ساڵی 

  .بهرتهسک کردەوە

  

  
  خشهيهکی مێژوويی ڤاتيکاننه



  جوگرافيا

  
  وێنهيهک له ژينگهی سهوزی ڤاتيکان

ڤاتيکان بچووکترين ھهرێمی خۆبهرێوەبهر يا سهربهخۆی کيشوەری ئهوروپايه، لهسهر 
 بهشێوەيهکی نيمچه. شاری رۆمای ئيتاڵيا ھهڵکهوتووە باکووری خۆرئاوایبهرزاييهکی 

  .دەورەدراوە، بۆ پاراستنی پاپا له ھێرشی دەرەکیرەوە بازنهيی بهديوارێکی جياکه

ۆبهرێوەبهر و سهربهخۆ دێته ھهژمار و ھهروەھا ڤاتيکان به بچووکترين ھهرێمی خ
کيلۆمهترە، ئاو و ھهواکهی ھاوينان گهرم و وشک و زستانيش بارانێکی  ٤٤رووبهرەکهی 

بهھۆی نافوورە  جگه لهوەی. بهخوڕ و تارادەيهک له ئاو و ھهوای شاری رۆما جياوازە
ژينگهيهکی سهوزی ھهيه و باخچه جوانهکانی  .گهورەکانی ھهواکهی کهمێک شێدارکردووە
  .ديمهنێکی دڵفرفێنييان داوەيه ئهم دەوڵهته شارە

ئهم شارە بچووکه ھهموو پێداويستييهکانی خۆی دابين کردووە، وەک فهرمانگهی پۆسته و 
رەبا و رێستۆران و تهنانهت بانکی تايبهت ئاگرکوژاندنهوەو پۆليس و وێستگهو و تۆڕی کا

  .بهخۆشی ھهيه که بهزمانی التينی کارەکانی رادەپهرێنێت بهشێوەيهکی ئۆتۆماتيکی

  

  

  

  



  دەسهاڵت

  
  خانهی حکومهتی ڤاتيکانبااڵ

پاپا سهرۆکی دەوڵهته و له اليهن ئهنجومهنی . خاوەنی سيستمێکی سياسيی تا رادەيهک ئاڵۆزە
پاپا تا له ژياندا بێت پاپايه و خاوەنی دەسهاڵتێکی رەھای . ھهڵدەبژێردرێتکارديناڵهکانهوە 

ساڵ جارێک دەستهی بهڕێوەبردن  ٥ھهر خۆشی . جێبهجێکردن و ياسا دانان و دادوەرييه
دەسنيشان دەکات بۆ ئهنجامدانی کاروبارەکانی دەوڵهت، وەزيری دەوڵهتيش بريتييه له 

تنيشان دەکرێت و بهرپرسه له پهيوەندييه دەرەکييهکانی کارديناڵێک که له اليهن پاپاوە دەس
  .ڤاتيکان و کورسی پاپهوی

  سياسهتی دەرەوە

ڤاتيکان، له رووی ديبۆماسييهوە پهيوەندی لهگهڵ زۆربهی واڵتان ھهيه و بهتايبهت لهگهڵ 
باڵيۆزی ھهيه، بهتايبهت له دەوڵهته  جيھان yدەوڵهت ١٦٥له واڵتانی مهسيحی و کاسۆليکی، 

يان ھهيه )ئهسقهف(ھهموو باڵيۆزەکانيشی لهو کهسانه ھهڵدەبژێرێت که پلهی  هکاندا،يکاسۆليکي
، جگه لهوەی دەرچووی ياسای کڵيسايی و زانستی ساڵ خزمهتييان ھهبێت ٢٥و زياتر له 

باڵيۆزيان له ڤاتيکاندا  ھهروەھا ئهو دەوڵهتانهش سياسين و زياتر له چهند زمانێک دەزانن،
وبهری دەوڵهتی ڤاتيکان وھهيه و به زۆريش دەبنه باڵيۆزی واڵتهکهشيان له ئيتاليا چونکه ر

  .کهمه و ناچارن له رۆمای پايتهختی ئيتاليا نيشتهجێببن

ئهندامه لهکۆمهڵگهی نێودەوڵهتی و به کهسايهتييهکی ياسای نێودەوڵهتی ھهژمار  ڤاتيکان 
اودێری ھهيه بهسهر رێکخراوی نهتهوە يهکگرتوەکانهوە و ھهروەھا سيفهتی چ دەکرێت،

ئهندامی زۆرێک له رێکهوتننامه نێودەوڵهتيهکانه و زياتر جهخت له سهر مهسهله ئاينييهکان و 
  .تا له پرسه سياسييهکان  ئاشتی و ھاريکاريی نێودەوڵهتی دەکاتهوە
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  کولتوور

  
  مۆزەخانه

پێويسته ئاماژە بهوە بکرێت که ڤاتيکان له رووی کولتوور و سياسهتی جيھانی مهسيحييهت 
کاريگهرييهکی بهرچاوی ھهيه و ھهروەھا بهھۆی سهردانی مهسيحييه جيھانگهڕەکانهوە له 

  . رووی گهشتيارييهوە سااڵنه داھاتێکی بهرچاوی ھهيه

شاری ڤاتيکان بهھۆی ئهوەی مێژوويهکی کۆنی ھهيه، کولتوورێکی تايبهت بهخۆی ھهيه و 
، له جوانترين شوێنهوارە تهالزسازييه بااڵخانهکانی وەک پيتهر بازيليکيا و کلێسای سيستين

ھونهرييهکانی جيھان دێنه ھهژمار و شوێنهوارەکانی شوێن پهنجهی ھونهرمهندانی گهورەی 
  .مايکل ئانژ و بوتيچيلی پێوە ديارەمێژوويی وەک 

کتێبخانهی گهروەی شار کۆمهڵێک کتێبی دانسقه و پڕ بايهخی مێژوويی تێدايه و له رووی 
رێکخراوی يونيسکۆی  ١٩٨٤له ساڵی . مێژوويی و زانستی و کولتوورييهوە زۆر بهنرخن

که ھهمووی  جيھانی شاری ڤاتيکانی وەک ناوچهيهکی مێژوويی ناساند و تهنھا دەوڵهته که
  .وەک شوێنهواری مێژوويی بناسرێ

شهپۆلی رادۆيی ئهم شارە دەوڵهته، دەتوانرێ لهسهرانسهری دونيا ببيسترێت و تيڤی و 
  .ئهنتهرنێتهکهشی بهھهمان شێوە

بهشێوەی رۆژانه له ئيتاڵيا و ھهفتانه له بهريتانيا، ئيسپانيا، ) Romano(رۆژنامهی رۆمانۆ 
که له ژێر چاودێری . نهش له چهند واڵتێکی ديکه، باڵودەبێتهوەئهڵمانيا، فهڕەنسا، مانگا

کهسانی نا ئايينی دەردەچێت، بهاڵم ئاگاداری و باڵوکراوە فهرمييهکانی به کۆنتڕۆڵی کهسانی 
ھهروەھا له ناويدا نووسين و باڵوکراوە فهرمييهکانی کڵێسا له ژێر . ئايينی باڵودەبێتهوە

اڵودەکرێتهوەو خوێنهرانيشی زياتر خوێندکارانی ب) Actapostlica sedis(سهردێڕی 
  .پهيوەست به کڵێسان



  سوپا

  
  پاسهوانانی سويسرا

که به ، دەوڵهتی ڤاتيکان خاوەنی بچووکترين و دێرينترين سوپای نيزامييه له جيھاندا
ا دا له اليهن پاپينيزاي ١٥٠٦کانونی يهکهمی ساڵی  ٢٢ناسراوە و له  سويسرا پاسهوانانی

سهرەتا بريتيبوون له کۆمهڵێک سهربازی بهکرێگيراو که . يۆليۆسی دووەمهوە دامهزرێنراوە
کهسێک دەبن  ١٠٠ژمارەی پاسهوانهکان نزيکه . کۆنفيدرالی سويسراوە ھاتبوونله دەوڵهتی 

که ئهرکيان پارێزگاريکردنه له خودی پاپا و دەبێت ھهمويان نێرينه و کاسۆليکی و سويسری 
ڤاتيکان ھێزی دەريايی و ئاسمانی نييهو دەوڵهتی ئيتاليا لهبواری بهرگری دەرەکيدا . بن

  .ھاوکاری دەکات
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