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 گاجارنامەێ 

 《خاوەنکار》

 ژمارەی یەکم 

 کومیتەێ ڕایڕەساندن و چاپەمەنی پالتفۆرم یارسان 

، سیایس و دیرووکییە  ؛خاوەنکار  یەنی
ا
کووارێگ کوومەڵ  

١٤٠١جەشنان    

 نۊسیایەیل و باوەتەیل خوەتان ئەڕامان کل بکەین 

yarsan.platform@gmail.com 

و کردن نۊسیایەیل ئەڕاێ خاوەن کووار پاریزیاێە
ا
 ماف وێراشتەکردن و بڵ
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 کووار خاوەنکار  

تخوازی، ناوەندگەرانی و سیستم زاڵ  ئمڕووژە ئیمە لە دەورانێگ ژیەیمن ک تا ڕادەێ فرەێگ سیاسەت 
ا
دەسەڵ

وە سەر کوومەڵگایل وە لەونێگ دەرهاتیە ک ڕەنگ و ڕۊمەتەیل جیاواز سڕیەنوە و وە شێوەیل جووراوجوور  

وەگەرد هۊژم ڕۊوەرۊ کریەن. وە مدووێ ئەوەی ک بەشێگ لە کوومەڵگای یارسان و تەنانەت خەڵق کورد وە 

، ڕەسەنایەنی و ماف چارەنۊس خوەیان دۊرەو خریانە، و هەلەیوا  گشتی لە چوارچووەێ فەرهەنگ، باوەر 

ناوەندەیلێگ ئەڕاێ مینەوانی لەوارەێ ڕاستیەت دیروویک و ڕەوەندەیل و ڕەهەندەیل دیرووک کورد وە شیوەێ  

کەر وە پەی باوەر وە ئنکار خەڵقمان   وجوود نەیرێد، و ڕژیمەیل داگیر
ا
لە میدیا بگرە تا خوەندنگە و -وەروڵ

شێویانی بینە و  دەس وە تەبلیغات هەڵە و دۊر لە ڕایس کردنە، ئەسە کوومەڵگایەیل کورد تۊش سەرل   -ستگەزان

ەنگەنی کوومەڵگاگەمان وە دی هاتیە.   دۊنیمن ک ڕەوش ئاڵووز ئیر

وەج   بکریەد، ج   ک لە نی ناوەینە ئەوەی ک لە کاردانەوە لە وەراێوەر ئەو هەمگە هۊژمە بایار و بایستەس  

و کردن زانست ڕاسەگانی دەبارەێ خەڵقمان لە الیەن چاالک، نۊسەر، ئاکادمیسیەن، مینەوان، مینەو 
ا
انی و بڵ

جمشت، حزب و گشت تاک و پێکهاتەیل جیاوازە ک بتوانێد لە پاڵ یەک و لە ئەنجام دەنگ ڕایس بڕەسنێدە  

ێگ بارێدە ئارا. دیارە و ئەڕا گشتمان  ڕووشنە ک هەر کەسێگ وە بەش  ناو قۊالنی کوومەڵگا و هوشیاری گشتگیر

یاس، ئەڕاێ   ەنگە ئەنجام گیر ێگ و تێکووشانێگ وەڕێوە بردگە؛ ئەمانگ ئەوەی ک تا ئیر
ا
خوەی تەقەڵ

ی هۆویەت کافی نیە؛ چۊگە هەر    هەمگە هۊژمە و ئەڕای گەشەێ کوومەڵگانی و ناسیر
رۊوەرۊبۊن وەگەرد نی

ێ بانانێگ ڕووناکیی بایمن و کوومەڵگاێگ  چەنێگ نی کوومەڵگا لەوارەێ خوەی بزانێد، توانیم چەوەڕ 

 ئازادیخوازتر و خاوەن ویرێگ دموکراتیک وە دی باریمن. 

ی ئەڕاێ کوومەڵگا ک روڵ گەوراێگ لەی پرۆسەیە    نۊسیر
ی

لە سەر نی بناخە ک باس لەل  کردیمن و هەلەیوا گرنگ

ت 
ا
، هەمەدان و )کرماشان، ئیالم، لو دێرێدن، ئیمە وە جوور بەشێگ لە چاالکەیل باشووری وڵ ی ڕستان، خانەقیر

و کردن نۊسیایل و مینەوانییەیل   ...(
ا
و وە شێوەێ دیاریکریاگ لە پالتفۆرم یارسان خوازیمن لە ڕێ بڵ

ت کوردستان 
ا
هەنگاوێگ ئەڕا کوومەڵگاێ خوەمان هەڵگریمن. لە پاڵ ئیەیشە وە مدوو ئەوەی ک لە ڕووژهەڵ

ەتەیل جووراوجوور نییە، نی کووارە توانی  بوودە  دەرفەتێگ ئەڕاێ وە دەیشت هاتن دەنگ ئازاد هۆوی

و بکەنەو. ئیمە خوازیم  
ا
دەروەچێگ ئەڕاێ گشت تا بتوانن لە نی ڕێیە دەنگەیل جیاواز و ئازاد خوەیان بڵ

 و ڕەهەندەیل جیاواز ترەک وە  
ی

، دیروویک، زواننایس، فەرهەنگ یەنی
ا
نۊسینەیلێگ لە بوارەیل سیایس، کوومەڵ

تەنانەت ئەیەر دەرفەتێگ بایدە پێش وە زوان توریک ئازەریش بخەیمنە وەردەس   زوان کوردی، فاریس و 

و 
ا
ی ئەی کوواریش داوا کەیم ک ئەڕا ئەوەیگە دەنگیان بڵ خوەنەرەیل هەنینمان. لە گشت وەردەنگەیل هەنیر

 مەیل پالتفۆرم یارسان بنارن. بوود توانن نووڕین، پێشنیار و نۊسینەیل خوەیان ئەڕا ج  

 yarsan.platform@gmail.com 

کومیتەێ ڕایڕەساندن و چاپەمەنی پالتفۆرم یارسان 
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ن وە ئاگر نەورووز نمادێگە ئەڕاێ سقام داێن وە یەکگرتن  دمۆکراتیک خەڵقەیل ئەڕاێ ڕەسی 

 ژیانێگ ئازاد و هاوبەش

 

ت کۊەنەساڵ ئیمە شنیەێدن و خەڵق ئیمە ئاگر 
ا
سوەێ کەلەواێ وەهار جارێگ ترەک لە بارودووخێک وە وڵ

کەت 
ا
سنێدن ک هەچۊ ساڵەیل جاران زمسان و سەرماێ هەژاری و فەڵ نەورووز جارێگ ترەک لە حاڵێگ هەڵگیر

سەرزەوییە گردیەسە وەر  و دیکتاتۆری و دچەوەیک و ستەم و سەرکوت ژیان خەڵق ئیمە و خەڵقەیل ترەک ئەی 

یەنی ئیمە. ساڵ ترەکێگیش ویەرد و هەلەیوا 
ا
و کڕیوە و یەخبەنان مەرگهاوەرێگ داسەپانیەسە سەر ژیان کوومەڵ

و   دچەوەیک  فرەترکردن  وە  خوەی،  مردن  هناز  وە  ڕۊ  ژیان  درێژاێ  لە  ئسالیم  سەرمایەداری  ڕەژیم  دیمن،  ک 

م وە ژیان خەڵقەیل و توودەیل زەحمەتکیش وە شەدەت بێشیی نایەکسانی و داسەپانن لەونەیل جووراجوور ستە

ی وەهار بچن و وە خیاڵ خوەی وەر شنیاێن کەلەواێ   لە جاران هەوڵ دا تا دەرفەتێگ نیەێد وە خەڵقەیل ک وە پیر

و   ماتەیل 
ا
ن و هەڵ تاڵ و شیر لە ڕۊداوەیل  بۊ  پڕ  نەورووز بگرێدن.ساڵێگ ک ویەرد  سەرماشکن و زمسانکوش 

ی ڕژیم دۊاکەفتنخواز سەرمایەداری ئسالیم لەناو واوەسەیل.   لە دەفتەر ساڵ کۊەنە هۊرمان تاڵێگ لە جیانی خسیی

ت کوردستان و وە شێوەێ دیاری مەردم کورد سونتی و یارسان نۊسیا. هەر 
ا
مەردم کورد لە باشوور ڕووژهەڵ

 ن   وێنە لە  ئەوجوورە ک خەڵق ئیمە ئاگادارە، وە شوون شەدەت پەیدا کردن قەیران ئاو و هە
ا
وانی و وشکەساڵ

ت ناوەڕاس، زەمینەێگ ئەڕاێ وە دی هاتن ئاژاوە وە سەر دەسڕەیس وە سەرچاوەیل خوەش کریا و  
ا
خوەرهەڵ

لەی ناوەێنە بڕێگ دەسەیل ئاشکرا و نەهێتی لەالیەن دۊاکەفتنخوازەیل ئەی زەمینە ئەڕاێ پێش بردن سیاسەتەیل 

ی لە ژ  ی جوور دەرفەتێگ زانسن. لە ڕۊداوەیل تاڵ و دڵتەزنێگ ک  دژەمەردیم و جیانی و دوبڕەیک خسیی ێر ناو ئاییر

تدار یەێ کەڕەت ترەک ستەم و سەرکوت خوەی لە وەراێوەر  
ا
وە تایوەت لە تاوسان ئمساڵ قوومیا، نزام دەسەڵ

ییەیل ئەمنیەنی   -لە شیعە و یارسان و سونتی –مەردم کورد   ژ ر
اتی  لە    نیشان دا و وە ئەوکارگردن دوڕۊانەترین ئسیی

لە   خوەی  دڵخواز  وێنەێ  تا  دا  هەوڵ  هوو 
ا
داڵ ناوچەێ  دانیشتییەیل  تایوەت  وە  و  خەڵق کورد  وەراێوەر 

یەنی لە ئەی ناوچە وە دی بارێد. ئەگەرچە وە هووشیاری دڵسووزەیل و کەسایەتییەیل  
ا
پەیوەندییەیل کوومەڵ

یەنی خەڵق کورد و پێکهاتەیل شوونایس
ا
و ئاییتی کوومەڵگاێ ئیمەن ئەی    وەئاوەز ک جوور سەرمایەیل کوومەڵ

ت وەمل درێژەداێن وە ڕۊداوەیل  
ا
ێ ئستێعمار ن   ئاکام مەن، ئەمانی سوڕ وساێن دەسەیل وابەستە وە دەسڵ

ا
پیەڵ

ت ئەڕاێ تۊش قەێران کردن ژیان 
ا
ەێگ لە کردەوەیل ئاژاوەخوازانە نیشان لە ئرادەێ دەسڵ ر

و وە دی هاوردن زنجی 

یەنی مەردم ک
ا
ورد دێریدن. وەی هووکارە ئەو چشتێگ ک گشت هازەیل و دامەزریاگەیل سیایس  سیایس و کوومەڵ

ڕەو پەیوەندیدار وەگەرد کوومەڵگاێ کوردستان بایەد وەر جە هەر چشتێگ وەر چەو بگرن، جەخت کردن 
پێشژ
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ی شووناسەیل و هەڵگ    قەبوول کردن و وە فەریم ناسیر
فرەتر لە سەر یەکێتی دمۆکراتیک مەردم کورد، یەکیی

ێن ئەڕاێ وە دی هاوردن فەزاێگ ئارام ناوبەین شووناسەیل جووراوجوور ناو کوومەڵگاێ کوردە کە ئەڵبەت  دا

ت ئستێعماری کامڵەو بوودن. 
ا
 تەنیا وە ئاشکرا کردن بەرنامەیل وێرانکەر و جیاییخەر دەسڵ

کردن هەژاری و   لە ساڵێگ ک ویەرد هەلەیوا دیمن ک ڕەژیم سەرمایەداری ئسالیم درێژە وە سیاسەتەیل گشتی 

تازەێ »ڕەئییس«ش پێناوە دەوڵەت  لەی  دا و  کەت 
ا
ووعتر لە هەمیشە وە هاز    فەڵ نامەشر لە هەڵوژاننێگ  ک 

ڕەسیە، وە شێوەێ دیاریکەر و بنەمایی لە سیاسەتداناێن ئقتسادی خوەی هەونەگلیا و لە بار پەیرەوی کردن لە 

ن  . ئەی کەڕەت نەوبەت وە سەرووک دەوڵەت    ئەسڵەیل بنەمایی هەر ئەو ڕێگاێ گشتر دەوڵەتەیل پێشی  هەڵوژاین

وابەستە وە سپاێ پاسداران ڕەیس ک وە پەیرەوی لە سیاسەتەیل دەوڵەتەیل وەرین کێشەیلێگ جوور هەڵساوەێ  

ێ لقاو، بێکاری و مەعاش مردم گریە بیەێدە ڕاوێژکارییەیل بەرجام و وەی شێوە سەرپووش بنەێدە مل ناکارامەیی   ی 

 سیست
ی
ماتیک ڕەژیم. لە الێ وەراێوەریش دیمن ک جمشتەیل مەردیم بێکردار نەۊنە و لە بارودووخێگ و گەندەڵ

ک ڕەژیم هەڵگ دا تا وە بوونەێ کۆرۆنا قەێرانەگە بەجەر بکەێد و کوومەڵگا بخەێدە تەنگاوی، وەلێ واوەسەێ  

باش بارودووخە کوومەڵگاێ کوردەیل  ئەی  یاس.  سەر گت  لە  دوارە  هەم  مەردیم  ت گروهەیل 
ی
ڕووژهەڵ وور 

بندەسەیل.   لەالیەن  واوەسە  و  تدارەیل 
ی
دەسڵ لەالیەن  ئاراێ گوشار  وەرین کردە  کوردستانیش هەچۊ ساڵەیل 

ان لە مانگ ئابان    
ویەرد، لە ساڵ کۊەنە    ١٣٩٨وەدۊاێ دو ساڵ هاوری وە قەێران ک لە سەرهەڵدان خەڵقەیل ئتێ

ت دیمن ک گرووهەیل جووراوجوورێگ وێنەێ موعەلمەیل، بازن
ی
شەستەیل و کارکەرەیل لە سەراێسەر ڕووژهەڵ

ان هەناس تازەێگ دانەسە ئەی واوەسەێ مەردمییە و وە    
کوردستان شان و شان ناوچەیل ترەک جوغرافیاێ ئتێ

ئقتسادی و سیایس وە ژیان  ماتەیل 
ی
لە وەراێوەر هەڵ پەیەڵپەی  هاتن وە سەر خیاوانەیل وە شێوەێ پەیگت  و 

انەس. لەی شەپووڵ ناڕەزایی ک خوەی وە شکڵ کووبۊنەیل سنفن ئاشتیخوازانە  زەحمەتکیشەیل کوومەڵگا وس

نیشان داس، ژنەیل نەخش گرینگێگ لە پێشەنگایەیر تێکووشانەیل داشتنە و بجگە ئەوە کوومەڵگاێ باشوور  

ت کوردستانیش جارێگ ترەک جۊلەوەر بۊن خوەی وەی نمایشت داناس. 
ی
 ڕووژهەڵ

کارەساتەیلێگ جوور بەردەوام بۊن شەڕ و وەیەکدانەیل مەرگبار لە غەزە،  لە ساڵێگ ک ویەرد جهان شایەت  

هەڵگەردانن  ئەڕاێ  جهانی  و  ناوچەنی  هازەیل  ێ 
ا
پیەڵ میانمار،  و  ئافریقا  لێوارەیل   ، لیت  سووریە،  یەمەن، 

ت لە ئەفغانستان، ئارا داێن فرەتر وە ڕەژیم فاشیست ترکیە ئەڕاێبناژووخوازەیل تا
ی
جۊڵیاێن   ڵبان وە تەخت دەسڵ

فرەتر لە ئاسیاێ ناوەڕاس و قەفقاز، و شەڕ زڵهازەیل لە ئووکراین بۊ. لەی ناوبەینە ئەگەرچە ڕەژیم فاشیست  

کەرانەی تۊش شکستەیل سەنگینێگ لە باشوور و ڕووژاواێ کوردستان بۊ و نەتۊەنست  ماتەیل داگت 
ی
ترکیە لە هەڵ

وە ڕووژاواێ کوردستان کردارییەو بکەێدن، وەل    نەخشەێ دژەمرووڤانەێ خوەی ئەڕاێ هەڵمەت هاوردن دوارە

ماتەیل خوەی وەتایوەت لە ناوچەیل ئازاد 
ی
هەم وە شێوەێ ڕاساێڕاس و هەم لە ڕێگاێ هێڵ خیانەت درێژە وە هەڵ

میدیا و قەندیل سەربەرز، شنگال و ڕووژاوا دا. وە مدووێ ئەی بارودووخە کوردستانیش لە ساڵ کۊەنە یەکێگ 

ە جهان مەن و خەڵق کورد تۊش خەسارەیل فرەێگ بۊ. مزنە گرتن وە جێگاێ کوردستان لە  لە بەرەیل شەڕ ل

م   ن ناوبەین شەڕانشووییەیل هازەیل جهاین هەرچە فرەتر ئەی زەروورەتە نیشان دەێد ک جمشت دژەشەڕ و فاشت 

دەس کوردەیل   لە  هەمیشە  ناوەڕاس  ت 
ی
خوەرهەڵ لە  گەی 

ی
ئاڵ موستەعمرە-ک  بنەیک  دانیشتییەیل  ێگ چۊ 

م و شەڕساالری   -ناونەتەوەیی  ن بۊە، بایەد ڕۊدارتر بوودن و وەهازتر لە هەمیشە دەنگ خەبات کوردەیل دژ وە فاشت 

 بڕەسنێدە گووش مەردم جهان. 

ماتەیل شیمیانی دڕندانەێ  
ا
ئەی پەیامە وەتایوەت لە ڕووژەیلێگ ک هەمیشە ئەڕاێ خەڵق ئیمە وەگەرد هۊر هەڵ

هەڵەبج وە  بەعس  فاشیستی  ملیلڕەژیم  م  ی فاشیر ماتەیل 
ا
هەڵ هەلەیوا  و  ئازیەتبار  نەودشەێ  و  شەهید  - ەێ 

نەورووز خەڵق کورد مانا   لە  ئاگر ژیان  سانن  لە هەڵگیر کریاێ هاوڕێیە، خوەی  ترکیە وە عەفرین داگیر مەزهەن  

ری  کەێد. خەڵق ئیمە چۊ هەبۊنێگ ژێر ئستێعمار پەیام ئاشتی و ئازادیخوازی و بەرابەریخوازی خوەی وە چەودێ

سیاێ نەورووز وە جهان ڕەسانیە. ڕووڵەیلێگ جوور شەهیدەیل »مەزلووم«، »ڕوونایه« و   کردن ئاگر هەڵگیر

ی وە ئازادی، بەرابەری و ئاشتی وە   »بریوان« وە پێشکەش کردن گیان خوەیان ئرادەێ خەڵق ئیمە ئەڕاێ ڕەسیر

وز وە دی هاتن ئرادەێ ئازاد خەڵقە و مەردم جهان سەڵماندنە و وە سەر ئەی بنەما ماناێ بڵۊزەیل ئاگر نەورو 

نی دیرووک خەنە مل واوەسەێ ڕووژگار ئیمە. 
ا
 ڕووشناێ ئەی ئاگرە پرشەێگە ک شەهیدەیل لە قۊڵ
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هەر ئەی ماناێ شووڕشگەرانەس ک بائس بۊە تا دژمەنەیل خەڵق لە هۊچ هەوڵێگ ئەڕاێ کوشانن و یا گووڕانن  

رە ک لە ڕووژەیل دۊانی دیمنە لە پەیرەوی لە فاشیستەیل ترکیە  ماناێ ئاگر نەورووز دری    خ نەکەن و هەر ئەوجوو 

ئستێعماری   چوارچووەیل  تا  دانە  هەوڵ  و  بکەن  مەحدوود  یا  قەدەخە  نەورووزی  ئاگر  ڕێوڕەسم  تواستنە ک 

ی وە کوومەڵگا و یا لە ڕێگاێ ڕەوشەیل جووراوجوور وێنەێ دەوڵەنی کردن نەورووز یا زاڵ کردن   خوەیان دابسەپیی

ئەی کردار  پەیوەند وە  درووگانی  ماناێگ  و  بگرن  مەردم  ڕاسگانی  دەنگ  ی گردن  هیر وەر  سەرمایەدارانە  ییەیل 

ت ناوەڕاس و لەوای خەڵق کورد نیشان 
ا
مەردمییە بێەن. سەروار یە، تەجربەێ خەڵقەیل لە دیرووک خوەرهەڵ

یەکگرتن، ئازادی  م و »داس ک خوڵەکووێ ئیدەئۆلۆژی هازەیل دژەمەردیم هەرگز نەتۊەنستیە ئاگر شووڕش مرد

« لە ژێر خوەی بشاردەو و ئەی ئاگرە هەر کەڕەت بڵێنیی و گڕتر لە پێش شەماڵە کردیە و وە لە ناو و ژیان هاوبەش

 بردن سەرماێ هەژاری و دیکتاتۆری و سەرکوت، مزگانی وەهار ترەکێگ هاوردیە. 

نە و لە وەرەتاێ وەهارێگ نوو یەی کەڕەت  پالتفۆرم یارسان لە کووتانی ساڵ کۊە رێکخراو یاری کورد و  ئیمە چۊ  

سەراێسەر   لە  یارسان  خەڵق  و  جەخت کەیمن  شەهیدەیل  ڕێگاێ  وە  درێژەداێن  ئەڕاێ  ئرادەمان  وە  ترەک 

ئارمان  وەگەرد  فرەتر  هەرچە  ئاشنابۊن  وە  اق  ر
عی  و  ان  ر

ئی  لە  وەتایوەت  ناوەڕاس  ت 
ا
خوەرهەڵ جوغرافیاێ 

تێکووش ڕێگاێ  لە  ناێن  و هەنگاو  » شەهیدەیل  لە  نمادێگ  نەورووز جوور  ئیمە  داوەت کەیمن.  یەکگرتن، اێن 

ان و کوردستان و وەتایوەت  ئازادی و ژیان هاوبەش ر
ت ناوەڕاس، خەڵقەیل ئی 

ا
« وە خەڵقەیل سەراێسەر خوەرهەڵ

یارسان   خەڵق  و  –وە  تا هەمەدان  قەزوین  و  ان  ر
تی  لە  و  ئازەربایجان  تا  دڵفان  لە  و  تا کرماشان  مازەندەران  لە 

زەحمەتکیش،    -ووککەرک ژنان  و  وەرزێرەیل  کارکەرەیل،  وە گشت  تازە  ساڵ  هەلەیوا  کەیمن.  ووزبانی  پیر

وزبانی کەیمن و شنیاێن کەلەواێ  زندانییەیەل سیایس و گشت تیکووشەرەیل ڕێگاێ ئازادی، بەرابەری و ئاشتی پیر

ساێن ئاگر نەورووز جوور دەرفەتێگ نمادین ئەڕاێ سقام داێن   وە یەکگرتن دمۆکراتیک ئەڕاێ  وەهاری و هەڵگیر

ی وە ژیانێگ ئازاد و هاوبەش زانیمن ک هەرلەیوا ک دیرووک سەڵماندیە، بجگە وە تێکووشاێن و فەداکاری  ڕەسیر

 وە شێوەێگ ترەک وە چنگ نیەتیەێدن. 

 

 رێکخراو یاری کورد 

 پالتفرۆم یارسان

١٤٠٠ڕەمشان   ٢٩
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 نەورۆز هێمای ژیانەوە و بەرخۆدان؛ ئارێز ئەندەریاری 

 

ی ڕۆژی بەهار   ن و ڕێوڕەسمەکان هێمای ناسنامەی نەتەوەنی و ئاییتی هەر نەتەوەیەکە، کوردان یەکەمیر
ژ ر
جی 

 نوێ بە ناو دەکەن. نەورۆز هاوکاتە لەگەل ڕێوڕەسیم تایبەت و ڕێوڕەسیم  وەک 
ا
ڕۆژی نەورۆز و سەرەتای ساڵ

ە تاوەکوو ئەمڕۆ بە یادگار ماوەتەوە ژ ر
نی کوردان زۆر لە می  ژ ر

ین جی   .ئاییتی کە وەک مەزنیی

 
ا
ی خۆیان بە  گەل کورد بە بەشداریکرن لە نەورۆز و بە پت ر داب و نەریت و ڕێوڕەسمە کۆنەکان، هاودڵ و هابیر

 جارێک پەیوەندی و پەیمانی خۆیان  
ا
شێوەیەیک سەمبولیک بەرجەستە دەکەن و بەو شێوازە، هەریکەم ساڵ

اتە کۆنەکان، ڕۆج گشتی و نیشتمانیان نوێ دەکەنەوە و گیانێگ نوێ دەبەخشنە نەریتە   ان، میر لەگەل باوباپیر

 و شارستانیەنی کوردس
ی

ی بوون یان الوازی تۆوە  کۆنەکان. داهاتووی فەرهەنگ ر
تان، گرێدراوی بەهی 

کولتووریەکانی ئەو جۆگرافیایەیە. سەرەڕای ئەوەی زۆرێک لە داب و نەریتە کۆنەکانی کوردان سنوورەکانی  

و بوەتەوە، بەردەوایم پەسەند کردنی کولتوری  
ا
نی ناوەڕاستدا بڵ

ا
کوردستانیان دەرباز کردووە و بە هەموو ڕۆژهەڵ

دەرەوەی سنوورەکانی کوردستان، گرێدراوی و بایەخدان بە فەرهەنگ و شارستانیەنی  کوردی لە ناوخۆ و 

 .کوردی و تەنانەت پەیوەندیە ناوخۆ و دەرەکیەکانە لەسەر ئەم بنەمایە ڕێک دەخرێن 

 

  ەڕێو بە شێوەی جۆراوجۆر به  کهناوچه  النییی لهنەورۆز دابونەریتێگ زۆر کۆن و دێرینە کە لە الیەن کورد و گه

نی نەورۆز پێشینەیەیک دوور و درێژی هەیە و  چێت و بنەماکهدە  ژ ر
ی دەگەڕێتەوە بۆ چاخە دێرینەکان. جی 
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ین مرۆڤەکانی    مرۆڤایەتیە. بە پت ر ئەو لێکۆڵینەوانەی لەو بوارەدا کراون، کۆنیی
نەکانی ژ ر

ین جی  یەکێکە لە کۆنیی

نسەر گۆی زەوی، ئەو کاتەی کە لە ئەشکەوتەکاندا ژیاون، رۆژی یە ژ ر
کەیم بەهاریان کردووەتە جی  . 

اییەکان، زە دیهشتیهردەئاگر و ڕۆژ و ڕوونایک الی مییی ی ر
ۆزن. هەندێک بۆچوون باس لەوە دەکەن کان و ئی  کان پیر

موو ههکان لهورۆز. کوردە زم و ناویان ناوە نه بە شانی و به  و کردوویانه ئاگری دۆزیوەتەوە مرۆڤ  و ڕۆژە کە ئه

 نوێ و پێشوازی کردن لهکهک یه ورۆز وە ریت، نهک نهکانی کوردستان، وەپارچه 
ا
ن  بهم ڕۆژی ساڵ ژ ر

هار جی 

 خاکهکهورۆز یه گرن. نهدە 
ی

اوە. لە زۆربەی ئەو  زدا وەهورامهناوی ئهکه له  ردینه( روەیه )فه لێوە م ڕۆژی مانگ رگیر

نی نەورۆزی تێدا بەڕێوە دەچێت ژ ر
، جگە لە چەند گوندی هەرێیم هەورامان نەبێت، یەکەم  هەرێمانەی جی 

 خاکەلێوە وەک نەورۆز دەست نیشان دەکرێت. لە ناوچە 
ی

ی هەورامان چەند گوندی تایبەت هەیە  ڕۆژی مانگ

شوهەوا و کە زووتر لە کەشوهەوای گشتی هەرێیم هەورامان، بەهار دەست پێدەکات  و بە بۆنەی گۆڕیتی کە

 ڕەشەمە دەکەنە نەورۆز  نەمانی بەفر، مانگێک 
ی

ی چوارشەممەی مانگ پێش نەورۆزی گشتی کوردستان، یەکەمیر

ی لە؛ چەشمیەر، دێوەزناو و پاڵنگان انی ناساوە، ئەم گوندانە بریتیر
 .کە بە نەورۆزی مییی

 نەورۆزدا ” گیانە پاکەکان” سەردانی  ڕەوباوە پێشینیان له
ی

کەسوکارەکانیان لەسەر زەوی  دا بوون کە لە مانگ

”یان ڕازاندووەتەوە و بەدەوریدا دانیشتوون. بۆیە   ی  حەوت شیر
دەکەنەوە، بۆیە ئاگریان کردووەتەوە و “خوانی

چەند ڕۆژێک پێش لە ھاتتی نەورۆز، خەڵک دەست دەکەن بە نوێکردنەوەی ناوماڵیان و جیل نوێ لەبەر  

زدەکەن و بە ئاگر کردنەوە دەچنە پێشوازی نەورۆ  . 

. گومان لەوەدا نییە کە سەردەمانی پێش هاتتی یه ی جۆراوجۆر هه ورۆز، ڕوانگهی نه پێشینه ت بهبارەسه

نی نەورۆز الی خەڵکانی )زاگرۆس و نێوان دوو ئاو( کوردستان بەڕێوە چووە و بەو   ژ ر
فەلسەفەی زەردەشت جی 

هەڵکشاوە و یەکێک لە پێویستیە  پێیەی تۆوی ئاگر لە یس  تۆیەکەی تر جیاواز بووە و بەرەو ئاسمان 

ی بووە و جێگایەیک تایبەنی لە الی خەڵک هەبووە کە کردنەوەی ئاگر لە یەکەم   سەرەکیەکانی ژیان و پاراسیی

 .ڕۆژی بەهاردا، دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ڕامانە

بەپت ر هەندێک لە سەرچاوەکان،  جەژنی نەورۆز هەمان جەژنی زیندوو بوونەوەی )دەمموزی خودای  

ەکان تەمموز(ە ، بە پت ر باوڕی ئاییتی سۆمەریەکان، دەمموزی پاش ئەوەی شەش مانگ وەک  سۆمەری

ی  
 نون 

ا
 یەکەیم ساڵ

ی
ادانێک دەچێتە جیهانی ژێرەوە و  لە ڕۆژی نەورۆزدا کە دەکاتە ڕۆژی یەکەیم، مانگ سی

 و ئەفسانەنی 
 سوشتی هەیە،  سومەری، دەمموزی زیندوو دەبێتەوە. ئەو زیندوو بوونەوەیە ڕەهەندێگ ئاییتی
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چونکا لەم ڕۆژەدا شەو و ڕۆژ هاوسان دەبن و ساڵ نوێ دەبێتەوە، هەر بۆیە ئەو ڕۆژە کراوە بە ڕۆژی یەکەیم  

ووییش )سۆمەریەکان( لەوێوە دەست پێدەکات  ژ ر
ین ساڵنامەی می   نوێ و کۆنیی

ا
 .ساڵ

ی دەگەڕێتەوە ، کە ساڵنامەی سۆمەری )زیندوو بوونەوە(ی دەمموزی، بۆ دوازدە تا پازدە هەزار ساڵ  پێش زاییر

ی    یەکەمیر
هاوکاتە لەگەڵ چاجی بەردی ناوین. لەدەور و بەری ئەشکەونی شانەدەر و لەگەڵ سەرهەڵدانی

ووەکەی تا پازدە هەزارساڵ پێش زایینە. ئەمە  ژ ر
، گوندی زەڤیاچەیم  کە می 

ا
ی کشتوکاڵ

گوندی چاجی بەردی نون 

 و ئەشکەوت و گوند دروسکردنە،
ا
 شارستانیەتە و لەوێوە   سەرەتای کشتوکاڵ

ی
سەرەتای قۆناخێگ گرینگ

 ن   دەنیتە قۆناخێگ تری ژیان، کە زۆر جیاوازە لەگەڵ چاجی بەردی ناوین و کۆن. هەر ئەو گۆرانکاری 
مرۆڤایەنی

و پێشکەوتنەیە کە لە ناوچەکە دەبێتە هۆی دروست بوونی شاری حەسکێف لە باکوری کوردستان لە دوازدە  

ستاکەهەزار ساڵ پێش ئێ . 

پەرستگای گرێ ناڤویک  و شاری ژیر زەوی دێرینکۆیۆ لە باکوری کوردستان، تەمەنیان بۆ زیاتر لە دوازدە هەزار  

ی بە سەردەیم بەرد  ی و بەردتاشینە کە دەتوانیر ی دەگەڕێتەوە، ئەم ئاسەوارانە کاری شاخکۆڵیر ساڵ پێش زاییر

ی  ناوی ببەین، ئەگەر بەوردی سەرنج بدەین ئەوا گرێ  ، پەرستگەیەیک زۆر گەورەیە بە شێوازی  تاشیر ناڤویک 

ۆز لە ئاییتی م انی و دوواتر زەردەشتی و… ، هەر وەها لە نێو شاری  بازنە کە هێمای ڕۆژە، هەمان تۆوی پیر
ییی

ژێرزەوی دێرینکۆیۆش پەرستگە هەیە کە پێدەچێت شاری ژێر زەوی دێرینکۆیۆی باکور، هەمان جیهانی 

ایەک حەوت  ژێرەوەی داستانی عەشتار و د ەمموزی بێت، کە لەویدا هەموو ئەوانەی دەچنە خوارەوە وەک سی

  ؛ شاری دێرینکۆیۆ هەمان جیهانی ژێرەوەی داستانە سۆمەریەکەیە، 
ا
دەرگا دەبڕن، کە ئەمەش پێمان دەڵ

: ئەو پەرستگانە شوێن و جوگرافیای ڕێوڕەسیم چوونە   ی ئەمەش ڕێگای ئەوەمان بۆ خۆش دەکات کە بڵێیر

ەمموزی و ڕۆژی )نەورۆز( زیندوو بوونەوە بن خوارەوی د . 

نی   ژ ر
نی نەورۆز هەمان ڕۆژی زیندوو بوونەوەی دەمموزییە کە بە جی  ژ ر

ئەمانە جارێگ تر دەریدەخات کە جی 

 سۆمەریەکانە، سۆمەریەکانیش بە ڕای زۆربەی  
ی

)زەگموک( ناساوە. دەمموزیش داستانێگ هەرە کۆن و گرنگ

و نوسانی کورد ژ ت، ئەوانەن کە لە کوردستانەوە چوونەتە خوارەوە و لەوێ  شارەزایان و میر
ا
ستان و ڕۆژهەڵ

ی شارستانیەتیان دەستپێکردووە. کە چوونەتە خوارەوە کوردستانیان چۆڵ نەکردووە و پەیوەندیان   قۆناخێکییی

دانەبڕاوە، بۆ بەڵگەش بەردەوام شوێنەواری سۆمەریەکان لە هەموو کوردستان  دەدۆزرێتەوە کە هەم  

ەواری پێش چوونە خوارەوەیان هەیە و هەمیش دوای چوونە خوارەوە، هەر بۆیە هەندێک لە  شوێن

: سۆمەریەکان ئەوانەن کە لە   ی  کورد دەزانن و هەشن دەڵی ر
انی  ناوچەکە، سۆمەریەکان بە باپیر

ووناسانی ژ میر

 .ئەشکەونی شانەدەر هاتوونەتە دەرەوە
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ژ  ر
ی کە نەورۆز جی  نی زگمایک سۆمەریە و لە ڕۆژی زیندوو بوونەوەی  ئەمانە هەمووی ئەوەمان پێدەسەلمێیی

نەش لە کوردستان سەری  هەڵداوە و هەر لە   ژ ر
ۆز دەکرێ. ئەو جی  ۆزکراوە و بەردەوام پیر نە پیر ژ ر

دەمموزی، ئەو جی 

 سۆمەریەکان، کاریگەری  
ی

و بوەتەوە. چونکە شارستانیەت و فەرهەنگ
ا
کوردستانیش بە چوار دەوری دونیادا بڵ

تانەی دەوروبەر و جیهان هەبووە، هەر بۆیە )گونی و میتانی و عیالیم و مەدی و  بەسەر هەموو ئەو نە
ا
تەوە و وڵ

  ) ی وونی پیگەیشتتی کورد دەخەملێیی
ژ ر
وودا، پڕۆسەی می  ژ ر

کاردۆخیەکان و… هەموو ئەو هۆز و گرووپانەی کە لە می 

ی و لە سەردەیم سۆمەر و ئەکە ۆز کردووە و جگە لە کورد، پێش زاییر نەیان پیر ژ ر
د و بابیل و ئاشووریش ئەم جی 

وو بایس )نەورۆزی بابیل( دەکات و لەسەردەیم ئاشووریش دا بە ئەکیتۆ  ژ ر
نەورۆزیان بەڕێوەبردووە و ئەوەتە می 

تێک و لە نێو هەر میللەتێک ئاوەها  
ا
نە جیهانییە، گەیشتووەتە هەر وڵ ژ ر

ناوبراوە، ئەمەش ئاسانی بووە کە ئەم جی 

 خۆیان گونج
ی

ووەکەی بگۆڕنئەوانیش لە گەڵ فەرهەنگ ژ ی نەیانتوانیوە میر م هەرگیر
ا
اندوویانە، بەڵ . 

دوای سومەرییەکان، لە   لە بەردەوایم لێکۆڵینەکان سەبارەت بە شێوازی سەرهەڵدان و دیرۆیک نەورۆز له 

ک باس ر وە . ههوە هارەتای بهرەسه ته ورۆزی خستوەشت خۆی نهردەرچاوەکان هاتووە، زە سه هێندێک له 

، له ی پێنجهدە ش کردنی ساڵ تا سهدابه کراوە،  ی نی نه سه یم پێش زاییر ژ ر
گان،  ورۆز و مێهرەر بناخەی دوو جی 

وونوسه ی نووساوە گوێرە  . به رزی بووە ساڵ دوو وە ژ ر
  شتی لهردە رانی ئاییتی زە کان، رێبهی می 

ا
ی پێش   ٤٨٥ساڵ

ی ساڵنامه دا چوار ورزی ساڵ دیاری کراوەو ساڵهو لهکردووە   تاوییان ئامادە ی ههزاییر . 

( کهردەسنای )زە یهزدەی مهساڵنامه   له  شتی
ا
ی داڕێژراوە، ساڵێگ هه ٤٨٥ساڵ  به  که  تاوییه ی پێش زاییر

  ١٢ر سه به که  بووەرۆژی هه ٣٦٥و  ستی پێکردووە هار دە و و رۆژی بهکسانی شهیه
ی

رۆژی  ٥رۆژی و  ٣٠مانگ

 وتار ناساوە نجهپه  واریدا به حیسابانی کوردە له  رۆژە ٥م . ) ئه ش کراوەانی ساڵدا دابه کۆت  له بیسهکه
ا
(. ساڵ

ە  ٦رۆژ و  ٣٦٥تاوی  هه ر
م دێتی  و و رۆژێک کهشه کهین چارەرۆژ حیساب بکه ٣٦٥ ر ساڵێک بهگه. ئه کاتژمی  . 

 ته  کیه  بنه، دە و رۆژە شه کهم چارەساڵ دا ئه ١٢٠ له
ی

رۆژ هەژمار  ٣٠ مانگیان به  تا کهرەواو. سهمانگ

و پێنج کرد. دواتر گرفتی ئهدە کۆتانی ساڵدا هەژمار نه  وتار له نجه ک پهیان وە کهزیادییه کرد، پێنج رۆژەدە 

م گرفتی پێر کرد. بهسههار و هاویندا چارە کانی بهر مانگه سه ش کردنی بهدابه   یان به رۆژە
ا
و ڵ ر

 ٤٨نج کاتژمی 

نی  هه که  وەیهۆی ئه  بووە دە کهو و رۆژەشه کهچارە  ، واتهکهند چرکهک و چه خوله  ژ ر
ر چوار ساڵ جارێک جی 

درێ. بههاردا نهتای به رەسه درووستی له  وێ و بهورۆز دوا بکه نه ساڵ جارێک   ١٢٠ر هه بوو کهدە  م جۆرە گیر

 که به  م ساڵهئه ن کهر بکهمانگ هەژما ١٣ ک ساڵ به یه
ا
 ورۆز له ژنی نه ی جه م ئاڵوگۆڕە ناسا. ئهدە  بیسهساڵ

بووڵ کردبوو. بۆ  ورۆزیان قه ی نهم ئاڵوگۆڕە ناچاری ئه و به  وە ئاسانی بووە  و جۆرە ر بهکان ههیم ساسانیه ردەسه

  له  نموونه،
ا
نی نه  ٣٠٠ساڵ ژ ر

، جی    ٧رۆژی  ورۆز له ی زاییتی
ا
، له ٤٠٠ ی سێپتامی  و له ساڵ ی  ١٢ ی  زاییتی
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  ئووت و له 
ا
، له ٥٠٠ساڵ   و له ی ژوئییه ١٩ ی زاییتی

ا
، له  ٦٠٠ساڵ  نجام له رەن و سهی ژوئه ٢٤ ی زاییتی

، له ٦٣٢ ە چووە ڕێوە ن دا بهی ژوئه ١٦ ی زاییتی ر
ی کەدا دە . لی  نی نه  بینیر ژ ر

  ورۆز له جی 
ا
ی لهی پێش زای ٤٨٥ساڵ  یر

  و له  چووە ڕێوەی مارس دا به ٢٢
ا
ند رۆژ مانگ و چه ٩راست  ن کهی ژوئه  ١٦ وتوەته ی زاییتی که ٦٣٢ساڵ

نی نه هۆی پاش و پێش که بووە دە که  ییهبیسهکه  م ئاڵوگۆڕە ڕای ئه رە. سهوتووە دوا که ژ ر
ورۆز و  وتتی جی 

تدارێک بهسهیا دە ک پادشایه وت کهکهگان، زۆرجار رێدەمێهرە
ا
ت یان تاج لهسهدە  یشتنهی گهبۆنه ڵ

ا
ر  سه ڵ

نێکیان دە  ژ ر
یان رنانهسه م تاج له کرد. یا ئه گان ناودێر دە ورۆز یا مێهرە نه یان بهو رۆژەگرت و ئهنانی خۆیان، جی 

نی نه ڕێوەی به هار. شێوەیم به کهرۆژی یه  خستهدە  ژ ر
. جیاجیا کانادا جیاواز بووە  مهردە سه ورۆز له بردنی جی 

م کهرۆژی یه ٣٠واوی و هێندێک جار ته م، پشووی گشتی بووە شهم رۆژ تا رۆژی شه کهیه  هێندێک جار له 

 به 
ی

ن گرتووە. له مانگ ژ ر
تداری هێندێک لهسهیم دە ردەسه هاریان جی 

ا
،   ٦٥١تا  ٢٢٦پاشاکانی ساسانی  ڵ ی زاییتی

 خاکه واو ته که  باو بووە 
ی

نیان دە  ٢٠ی مارس تا  ٢١ لێوە ی مانگ ژ ر
گرت ی ئاپریل، جی  . 

وونووسان وە  هێندێک له  ژ ر
وونی له می  ) الباقیه  ک بیر چوونی  ڕێوە ی بهو الجاحز دارالمحاسن االزداد( شێوە  کتێت 

نه ئه ژ ر
 خاکه  ٣٠واوی . تهنووسیوە  یهم شێوە ی به م جی 

ی
ن.  یان کردەلێوەرۆژی مانگ ژ ر

م بۆ کهژی یه رۆ  ٥جی 

ت و پێشکهدا خه یهو ماوەله پاشاکان بوو که
ا
م رۆژی سێیه ٥کان، گزادەم بۆ خان و به رۆژی دووە  ٥درا، یسژ دەڵ

ی رۆژە ٥کان و م بۆ سوپاییه ی پێنجه رۆژە ٥وان( کانی ئه م بۆ خزمه رۆژی چوارە  ٥تکارانی پادشاکان،) بۆ خزمه

وەڵیک ئاسانی بو م بۆ خه شهشه . 

(، پادشایه کههورموزی کوڕی شاپووری یه  مانی دا تا ڵگرت و فهی ههش کردنهم دابه ئه ک بوو کهم)ساسانی

. ئه ڕێوە ک به کوو یهس وەموو کهتا کۆتانی بۆ هه  وە لێوە یم خاکه کهیه ورۆز له نه ڕ بوونی کات تێپه ش به مهبچ  

ی وە رەدە  و بردنه  وەرۆژی شووم و ماڵ خاوێن کردنه ی مانگ که ٣١ڵک تا ردا هات و خهسه ئاڵوگۆڕی به 

کان لهرد و بهدە 
ا
نیان دە ماڵ دە ڵ ژ ر

 خاکه  ١٣رۆژی  گرت. لهناسا، جی 
ی

ماڵ   موو لهڵک ههخه  لێوە،ی مانگ

ی ماڵیان بهرد و بهوە و دە رەدە  چوونه دە 
ا
نی نه و سپارد. کهکان دە شت و رووبارەکێو و دە  ڵ ژ ر

 ورۆز به ابوو جی 

بیر و بۆچوونی گەالنی ئەو   مڕۆ لهتا ئه  وە کۆنه  باو و له ته کان بووەیم ساسانیه ردەسه مڕۆنی له ی ئهشێواز 

  کان لهساسانیه که  ن. شایانی باسهکهو پێشوازی ل  دە  هەرێمە جت ر گرتووە
ا
 بۆچوونێگ دیکه  یا به ٥٨١ساڵ

نی نه ورۆزیان وە فەریم نه  ی زاییتی به ٤٧١ ژ ر
م گرفتی ئاڵوگۆڕ و ج   گۆڕکت ر  . بهیاندووە نی راگهوە تهکوو جی 

ا
ڵ

ن به ڕێوە به ژ ر
 که بردنی جی 

ا
وام بووە ردەبه  مان شێوەهه یم زاییتی به یه ی یازدەدە تا سه  وەبیسههۆی ساڵ . 

م لەسەردەیم  سەبارەت بە نەورۆز لەسەردەیم پێش ساسانیەکان زانیاری زۆر لە
ا
بەر دەستدا نییە بەڵ

پ ز( زانیاری زۆرە. کەتیبەکانی ساسانی لە کوردستان، پەند نامەکان و  ٢٢٤-٦٥٠ساسانیەکان بەم الوە )
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نووساوەکانی تر کە بە زمانی کوردی )پەهلەوی( کە زاراوەی فەیلییە و لەو سەردەمانەدا نووساونەتەوە، باس لە  

ز لە الیەن شا و گەلەوە دەکەنبەڕێوە چوونی ڕێوڕەسیم نەورۆ  . 

ەدا وەبیر هێنانەوە و بەرز ڕاگرتتی یادی ئەو شەهیدانەی کە بە خۆڵەمێیسژ جەستەیان، ژیانەوەی گەلێک کە  لیر

 دا بوون، مسۆگەر کرد و بوونە هێمای کاوەی سەردەم، کە ئەریک ئەخالفی و 
ی

لە ناو بەردایسژ قڕ کردنی فەرهەنگ

. ئەو    مرۆڤ بوونمانە و بە بەردەوام ی  ڕێچکەی ئەوان، خەون و خەیال هەزار ساڵەمان بەدی بێنیر
کردنی

ی لە؛   چاالکیە گیانبازانە بریتیر

  ٢١ڕۆژی له
ا
زلووم دۆغان یەکێک لە دامەزرێنەرانی پارنی کارکەرانی کوردستان)پ.ک.ک(  دا، مه ١٩٨٢ی ساڵ

ۆز کرد و ئییی لهئامەد، نه ربازیزیندانی سه ی خۆی له  ستهجهردان لهگڕبهورۆزی به ئاگری نه   و ڕۆژەورۆزی پیر

نی نه دواوە به ژ ر
باکووری کوردستاندا،  موو ساڵێک له یدا کرد و  ههنی سیایس په واوە تهیک بهورۆز واتا و مانایه ، جی 

ڵدانرههرخۆدان و سه ڕۆژی به ورۆز کرا به ڕۆژی نه  . 

کانی جزیر شارە، له١٩٨٠کانی دوای ساڵه  ورۆز له شیستی تورک، نه نی فاوڵهکانی دە کاریهغهدەموو قهڵ ههگهله

، بهو نوسه  ی ۆز دە س و بهزار کهیان ههشداری دە به یبیر کراشێوازێگ جەماوەری پیر . 

ی ئامهرزانی قه به، له١٩٩٠ستپێگ کانی دە ساڵهله
ا
ی ستهئاگری جه ڵکان، بهئا  کیهناوی زەمان بهد، کچێگ قارەڵ

کەر و فاشیستی ئاڵکان، بۆ پڕۆتێستۆ کردنی سیاسهکیهورۆزی گەشاوە کرد. زەخۆی، ئاگری نه تەکانی ڕژییم داگیر

ۆز کردنی جه تورکیا و له  ل و  ڵدانی گهرههئاگری سهی خۆی، گوڕ و تیتی به ستهئاگری جه ورۆز، به ژنی نه پێناو پیر

خیسژ ورۆزی تێکۆشان به نه . 

 ورۆز، نه خوێناوی ترین نه 
ا
ناو ر له ماوە، جه١٩٩٢ی ماریس   ٢٠ڕۆژی بوو. له ی شاری جزیر  ١٩٩٢ورۆزی ساڵ

ساندبوو. ئه مه  کۆماری شار دا، ئاگریان داگیر
ڕین کردبوو.  ڵپههه ستیان بهدە که وری ئاگرەدە  وسا له یدانی

ە ی ر
شیان کردە چه نی تورک، به وڵه کانی دە هی  ر

شهنجایم ئه ئهله  ر و ماوە ر جه سهک هی  ر
س دان کهسهدا بهو هی 

ان. هه ت پارێزی دیکه  ١٣ها روەبریندار بوون و گیر
ا
ە، لهوڵ ی ر

یسژ هی  ر
نی فاشیستی تورک، ژیانی وڵه کانی دە هی 

ست دادە  خۆیان له  . 

 له
ا
ۆزباییه له ١٩٩٤ساڵ  پیر

یسژ کردەژنی نهکانی جه کانی ر
و ر کوردانی دانیشتووی ئه سه ورۆز، پۆلییس ئاڵمان، هی 

ته
ا
مان ههر لهست دا. ههدە  لههۆی لێدان، گیانی ر، بهنه لیم دەناوی حه وانێگ کورد بهنجام دا جه ئهو له  وڵ

ۆز کردنی جه کانی کوردان لهی چاالکیهدرێژەساڵ دا، له  ئاڵمان بۆ پیر
نی
ا
ژ به ژنی نه وڵ کانی ناوە ورۆز، دوو کیر
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یڤان، ئاگریان له  ر
ڕانی کورد، نەیانهێشتووە کە ی خۆیان بهسته جهڕوونایه و بی  ر

ردا و تاوەکوو ئەمڕۆیش شۆڕشگی 

درێ و گڕی نەورۆز دابمر  ووییە بەرز ڕادەگیر ژ ر
یک  و ساڵ لە دوای ساڵ بە جۆشێگ گەورەترەوە ئەو بۆنە می 

، ژیان دەکردرێ و گەالن هەنگاو بە هەنگاو لە ئازادی و هاوسانی   فەلسەفەی هەبوونی لەالی کوردان بە تایبەنی

ۆزەیە، نزیکیی دەبنەوە  نە پیر ژ ر
و پێکەوە ژیان کە حەقیقەنی هەبوونی ئەو جی 
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 تأمیل در زمینه ها و پیامدهای یک رویداد ناگوار؛ برخودان شوا

 

ی چند تن   1400اکنون نزدیک به یازدە ماە از حوادث ماە خرداد  که با کمال تأسف بر اثر درگیر

است. در این نزدیک از مردم دو روستای منطقۀ داالهو بر س آب و مرتع به وجود آمد گذشته

ە ای از پیامدها و تبعات ناخوشایند بروز کردە به یک سال و به دنبال بروز ی ک تنش اولیه، زنجیر

ی مدت چندین بار شاهد تالش دست های پشت پردە برای برهم   اند؛ به گونه ای که در همیر

ک مردم داالهو و به منظور ناامن نشان دادن این منطقه بودە  ی و مشیی  مسالمت آمیر
ی

زدن زندیک

این رخداد میگذرد و به ویژە در روزهای تابستان سال گذشته، ایم. در این شش ماە و اندی که از  

ی باخی  هستند، افرادی ناشناس با هجوم مکرر به اهال روستای   چنانکه اکیر اهال منطقه نیر

اندازی به سمت خودروها و عابران، سیع در ناامن نشان   همچون تیر
»زردە« و انجام اقدامانی

 دن بذر ن  اعتمادی و کینه در میان مردم داشته اند. دادن منطقۀ ریژاو و داالهو و افشان 

 

اما این حوادث و ناآرایم ها از کجا آغاز شد و تاکنون چه عواقت  برای مردم منطقه در یی داشته 

این یازدە ماە  این وقایع گذشته، مروری بر رخدادهای  از  اکنون که زمان قابل توجیه  است؟ 

داالهو کمک کردە و منطق رویدادها را اندیک برایمان روشن  تواند به شناخت وضعیت منطقۀ  یم

ی    کند.  اییط یم پردازیم که زمینۀ چنیر برای این کار نخست نگایه به بسیی مادی وقوع رخداد و سژ

 حوادنر را فراهم آوردە و آن را امکانپذیر ساخته است. 
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 وقوع خشکسایل بی سابقه در منطقه و جهان

اولیۀ د ۀ  ی انگیر به  توجه  ی یمبا  به عنوان اصیلرگیر از بحران آب و وقوع خشکسال  ترین  توان 

ات اقلییم  زمینۀ مادی وقوع این رخداد یاد کرد. چنانکه یم دانیم چند سال است که مسئلۀ تغییر

و مسائل مرتبط با آن از قبیل خشکسال و کمبود آب به بحرانی در سطح جهان و به ویژە حوزۀ  

»خاورمیانه و شمال آفریقا« تبدیل شدە است. چشمه ها، دریاچه ها و رودخانه های  کم باران  

 به دلیل وجود منابع آن  زیستگاە  
ً
بسیاری در ساس جهان خشک شدە اند و مناطقی که سابقا

ی جانوران و گیاهان بودە با خشگ آب ها به مناطقی خال از حیات تبدیل شدە  انسان ها و نیر

کشور جهان با    45خاص کوردستان و ایران نیست و گفته یم شود که دست کم اند. این مسئله 

ی که در منطقه ای به نسبت کم  این بحران دست به گریبان هستند و کشورهای خاورمیانه نیر

آب و خشک واقع شدە اند درواقع در قلب بحران جهانی آب قرار دارند. مشخص است که 

ی بحران ن  سابقه ای عواقب پیشبیتی   را در  چنیر
ی

 ناپذیری به دنبال داشته و بحران انسانی بزریک

سطح جهان باعث شدە است. نمونه هانی از این تبعات را یم توان در وخامت مسئلۀ آب در  

روژاوای کوردستان مشاهدە کرد که با قطع جریان آب رودخانه های فرات و خابور و تحریم آن   

 برای خلق های آن منطقه تبدیل شدە است.  روژاوا از سوی رژیم فاشیست تورکیه به بحرانی 

 در ن  کمبود شدید 
ی نمودهای دیگری از این تبعات را یم توان در جابجانی های جمعیتی همچنیر

اضات کشاورزان منطقۀ ورزنۀ استان اصفهان، مردم  آب در روستاهای خراسان شمال، و یا اعیی

اهدە کرد و یا به خشک شدن دریاچۀ لور بختیاری و مردم عرب در منطقۀ لورستان و احواز مش

اورمیه اشارە کرد که تبعات فاجعه بار آن هنوز به طور کامل آشکار نشدە است. در همۀ این  

وقوع   اصیل  عامل  وقوع چرخۀ خشکسال  به صورت  طبییع  عوامل  گذاری  تأثیر اگرچه  موارد 

لت های سمایه داری بحران بودە، اما این عامل عیل الظاهر طبییع در ترکیب با دخالتگری دو 

ی منجر شدە است. اگر در  بودە که پتانسیل تنش زانی اجتمایع پیدا کردە و به منازعه و درگیر

روژاوای کوردستان این رژیم تورکیه است که از وقوع خشکسال در سوریه سوءاستفادە کردە و  

ق سوریه« بسته است، در ا یران مافیای آب را به روی خلق های »ادارۀ خودمختار شمال و سژ

سپاە  اقتصادی  مافیای  ی  نیر و  و کرمان  یزد  اصفهان،  استانهای  در  قدرت  باندهای  قومگرای 

پاسداران هستند که به صورت هماهنگ در دولت آشکار و دولت پنهان خشکسال را فرصتی  

مغتنم برای عمیل کردن نیت های سودپرستانه، استعماری و قدرت طلبانه شان تشخیص دادە  

گذار همچون اند؛ و چن وهای سیایس این مناطق در نهادهای تأثیر انکه شاهد هستیم، مافیای نیر

و و سپاە پاسداران با اجرای طرح های انتقال اجباری آب به مناطق خشک مرکز و  وزارت نیر

سیاست   آب  انتقال  های  تونل  و  سدها  ساخت  میلیاردی  قراردادهای  انعقاد  و  ایران  ق  سژ

ز را به اجرا گذاشته اند که بدون شک فجایع  نابودسازی محیط زیست خلق   های زاگرس و الی 

 زیست محییط، اجتمایع و حتی تمدنی عظییم در این مناطق به دنبال داشته و خواهد داشت. 

ی بر رس منابع در داالهو   وقوع درگیر
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گذار  ی تأثیر ی در منطقۀ داالهو نیر ی وضعیت به صورت مشابیه در رابطه با زمینۀ بروز درگیر   همیر

غم وجود منابع آب فراوان   ی علیر  منطقۀ داالهو نیر
ً
بودە است. باید گفت که کوردستان و مشخصا

نه از وقوع خشکسال جهانی مصون بودە است و نه از دخالتگری دولتهای دیکتاتوری سمایه 

ی زمینه رژیم ایران در سال های اخیر طرح های انتقال آب را تحت عنوان   داری مرتجع. در همیر

انجام رساندە و دست به  »ساما به  استان کرماشان  ی« در  ی« و »سامانۀ سدسیر نۀ گرمسیر

ات عظییم در اکوسیستم و مسیر حرکت رودخانه ها زدە است. عالوە بر سدهانی که مانند   تغییر

به -سد زمکان   ی  نیر وی رژیم  نیر امنیتی ساخته شدە و حتی مسئوالن وزارت  به دالیل  تنها  که 

اف کردە اندشکست خوردە و اشتبا ی در کرماشان -ە بودن آن اعیی ، طرح های عظیم انتقال آب نیر

اجرا شدە که آب را از رودخانه های کرماشان به استانهای ایالم و خوزستان انتقال میدهد و 

باید گفت که پیامدها و تبعات آن چه به لحاظ زیست محییط و چه به لحاظ سیایس و اجتمایع  

ی    نزد افکار عمویم مردم کرماشان و ایالم آشکار نشدە است. هنوز برای کارشناسان و نیر

صورت گرفت که  اییط  سژ در  خرداد  ماە  رخدادهای  داشت که  نظر  در  باید  وجود  این  با 

خشکسال ن  سابقه ای در ساس جهان و به ویژە منطقۀ کم آب خاورمیانه به وقوع پیوسته و  

ب داالهو  مردم  انتظار  در  و خشگ  آب  و  تابستان کم  آب  انتقال  های  طرح  میان  این  در  ود. 

ای همچون اشتغالزانی و آبرسانی به   ادعا و شعارهای فریبندە  با   
ی

ی که همگ سدسازی رژیم نیر

د نه تنها از این خشگ و ن  آن  نکاسته بود بلکه با انتقال آب   باغات و مزارع مردم صورت میگیر

ز طریق جمع کردن آب در مخزن سدها در های جاری به استانهای دیگر و یا افزایش تبخیر آن ا

س مردم کمک کردە و مردم را هرچه بیشیی در مضیقۀ   از دسیی عمل به خارج شدن منابع آن  

 از ن  آن  قرار دادە بود.  
 نایسژ

ی میان اهال دو روستا بر س استفادە از منابع محدود آن  منطقۀ  این وضعیت سبب وقوع درگیر

ی در داالهو شد که یط آن جدل لفیطی   دو گروە از مردم بر س استفادە از یک مرتع وقوع درگیر

را در ن  داشت که با کمال تأسف به کشته شدن پنج تن و زخیم شدن    1400خرداد    11روز  

ی منطقۀ داالهو انجامید. به دنبال این حادثه تا   چندین تن دیگر از مردم عزیز کورد اهل تسیی

ی به روستاها و طایفه  چند روز اوضاع منطقه دچار تشنج شد. ب ی درگیر ا توجه به تعلق طرفیر

 مذهت  متفاوت، ماجرا به سعت به دستمایه ای برای سوءاستفادۀ گروە ها و 
ی

هانی با وابستگ

برنامۀ کاری و وظیفۀ  ی میان مردم را هدف و  ایجاد اختالف و درگیر تبدیل شد که  وهانی  نیر

رگان و معتمدین دلسوز در هر دو طرف بالفاصله  سازمانی خود قرار دادە اند. اگرچه برجی از بز 

ایط   ی درگیر به آرامش برآمدند، اما متأسفانه سژ با اتخاذ موضیع مسئوالنه درصدد دعوت طرفیر

وهای ن  هویتی  سیایس منطقه به گونه ای بود که در روزهای نخست به طرزی آشکار پای نیر

ی تأسف آور بر س آب و  به میان آمد که تالش داشتند تا با ادبیانی تند و ته  ی این درگیر دیدآمیر

ی بکشانند. از یک  ی را به مناطق دیگر نیر  مذهت  تبدیل کردە و حتی دامنۀ درگیر
ی

مرتع را به جنگ

مندان مردیم کورد، و بزرگان  وهای اجتمایع و سیایس، روشنفکران و هیی سو شاهد بودیم که نیر

ی با تمام توان   کوشیدند تا میان مردم دوستی برقرار کردە و  و معتمدین دیتی هر دو سوی درگیر

ی شاهد بودیم که   ی زیبا و کهنسال بازگردانند؛ و از سوی دیگر نیر آشتی را بار دیگر به این سزمیر

ی با دخالت کردن در ماجرا   به موازات این تالش های نوع دوستانه و مسئوالنه، برجی گروە ها نیر



 

 
 

ناگوار؛ برخودان شوا  دادیرو  کی یامدهایدر پ یتأمل 18  

ی خود به میان معرکه و تبلیغ و ن فرت پراکتی بر اساس مذهب، نه تنها به دنبال تحریک  و انداخیی

ی مذهت  بودند، بلکه حتی مصلحت جونی و آشتی خوایه دیگران   مردم به وارد شدن به درگیر

وها در راستای تبدیل اختالف بر س آب و مرتع به یک  ی تخطئه و تخریب یم کردند. این نیر را نیر

، با تکیه بر مفاهیم بنیادگرایانه و تفکر عقب ماندە و متحجری که به طور مشخص    جنگ مذهت 

حامل رنگ و بوی سلفیگری بود، با این خیال خام که طرفداری در منطقه دارند، تمام تالش  

پانی در منطقه و عمیل    برای پیدا کردن جای 
ی به عنوان فرصتی این درگیر خود را کردند تا از 

 کردن اهداف شوم شان سوءاستفادە کنند. 

ه موازات آن سیاست تنش زای جمهوری اسالیم که به دلیل ماهیت ارتجایع خود  این هجمه و ب

، چه  –و بیش از چهار دهه سکوب، استثمار، تبعیض و خفقانی که به کل مردم کورد   چه ستی

تحمیل کردە است آبرو و اعتمادی در میان مردم منطقه ندارد، سبب شد   -یارسان و چه شیعه

بد بلکه تشدید شود و توال رخدادها معنای خایص پیدا کند. برای فهم  تا بحران نه تنها تداوم بیا

تنش زانی سیاست رژیم ایران در قبال این وقایع باید توجه کرد که اگرچه در روزهای نخست  

ی به ظاهر در ماجرا مداخله نکردند و عمدۀ حل و   وهای امنیتی رژیم در سپاە و اطالعات نیر نیر

وهای  ی   فصل اختالفات توسط نیر محیل و معتمدین منطقه از هر دو دیانت یارسان و اهل تسیی

انجام شد، اما با تداوم حوادث و تکرار حمالت به جامعۀ یارسان معنای سکوت و عدم مداخلۀ 

وها معنای دیگری به خود گرفت و با نگایه به تداوم رویدادها پس از قریب به یازدە ماە،   این نیر

وهای مختلف و ایادی شان  اکنون دیگر یم توان آن را به   انتظاری برای انجام شدن وظایف نیر

ی   ی نفت بر آتش بودند، تا سپس در مرحلۀ بعد با باال گرفیی در منطقه تعبیر کرد که مشغول ریخیی

وعیت   بحران با تفنگ و طناب شان سرسیدە و به حضور امنیتی و نظایم شان در منطقه مشژ

 کنند.   ببخشند و برنامه های بعدی خود را عمیل

 تداوم بحران از سوی افراد مشکوک

از   ای  ە  ی زنجیر این درگیر اما وقوع  اجتمایع دو طرف،  وهای  نیر خواهان و  با وجود تالش خیر

حوادث را به دنبال آورد که حایک از وجود دست هانی پنهان برای عمیل کردن سیاست هانی 

بحران را یم توان در حمالت دیگری خاص بود. این تالش های مشکوک برای تداوم بخیسژ به  

که در تمام طول تابستان علیه مردم یارسان صورت گرفت مشاهدە کرد که در ادامه به اهم آن 

 ها اشارە میشود. 

تیر چند موتورسوار با چهرە های پوشیدە اقدام به تخریب چاە آب روستای قالواری   1سه شنبه  

 3:45تیر ساعت  2بردند. سپس یک روز بعد و در کردە و موتور و لوله های آب چاە را با خود 

سوپرمارکت  به  به کالشینکوف  مسلح  و  پوشیدە  های  با صورت  موتورسوار  دو  ظهر  از  بعد 

روستای قالواری حمله کردە و فروشگاە  این روستا را به رگبار بستند. در این حادثه فروشندۀ  

 دچار جراحت شد. این مغازە مورد اصابت گلوله قرار گرفت و از ناحیۀ پا 

ی به صورت مشکویک از روستاهای قالواری و کوئیک به  سپس با کمال تعجب بحران و درگیر

ش یافت که به دلیل بافت متنوع مذهت  اش از حساسیت باالنی برخوردار  منطقۀ ریژاو گسیی

است. این مسئله با مسدود کردن کانال انتقال آب به روستای زردە و ممانعت از رسیدن آب 
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ی های مورد بحث نداشته اند  ب ه باغ های زیتون این روستا که اهال آن هیچ نقیسژ در درگیر

تیر یط توافقی با حضور مقامات دولتی و نظایم و انتظایم    3وارد مرحلۀ جدیدی شد. در روز  

ساعت برقرار شدە و آب به باغ های زیتون زردە    48رژیم مقرر شد که جریان آب به مدت  

این   اما  اجرانی نشد و تالش دهیار و شورای برسد،  نامعلویم  دلیل  به  توافق شفایه  وعدە و 

 به جانی نرسید. 
ی  روستاهای زردە و سید محمد نیر

تیر با تجمع در برابر ساختمان استانداری    5به دنبال این اتفاق، جمیع از باغداران زردە در روز  

دند. با این وجود نه تنها دولت  کرماشان خواستار رفع مشکل مربوط به آبیاری باغ های خود ش

ی   برای حل مشکل نرسیدن آب به زردە اقدایم نکرد، بلکه تالیسژ سیستماتیک برای ناامن ساخیی

ی آغاز شد. روز سه شنبه   با    19تیر ساعت    22منطقۀ ریژاو نیر از روستای قلقله  عرص فردی 

عهدە دارد زیر گرفته  خودروی خود کورش کرم وییس را که مسئولیت دهیاری روستای زردە را بر  

شب یگ از    9و وی را به شدت زخیم کرد. در همان روز و پس از این حمله در حدود ساعت  

باغ های زردە توسط افراد ناشناس به آتش کشیدە شد و هنگایم که مردم برای خاموش کردن 

اندا اندازی افراد مزبور قرار گرفتند. پس از تیر زی میان چند  آتش به سوی باغ شتافتند، مورد تیر

ی به وقوع پیوست که تا پایس   تن از افرادی که اهل روستای زردە و روستای داراب بودند درگیر

این   در  اگرچه  تشنج کشیدە شود.  به  روستا  دو  َجو  تا  و سبب شد  داشت  ادامه  ی  نیر از شب 

ی ها به کیس صدمه ای وارد نشد و مردم موفق شدند آتش سوزی را به موق اندازی و درگیر ع  تیر

وهای انتظایم و امنیتی رژیم در این مسائل سبب   ی نیر مهار کنند، اما دخالت نکردن تعجب برانگیر

 شد تا این حمله معنای دیگری برای مردم منطقه بیابد. 

شدە در روز   ی ها باز هم ادامه پیدا کرد و بر اساس اخبار منتشژ مرداد    ۱۳چهارشنبه  این درگیر

شیدە در جادۀ حدفاصل قالواری به کوئیک به سمت یگ  دو موتورسوار با چهرە های پو ۱۴۰۰

اندازی کردند که زخیم شدن وی را در ن  داشت. در تداوم این حمالت در  از اهال قالواری تیر

تعدادی از باغداران زردە که به قصد باز کردن کانال آبرسانی از روستا    مرداد   ۲۷چهارشنبه  روز  

اندازی قرار گرفتند. در این زمان   خارج شدە بودند در مسیر ریژاو از سوی  افراد ناشناس مورد تیر

اض مردم زردە، مقامات نظایم و امنیتی رژیم به دهیاران و نمایندگان شوراهای روستاهای  با اعیی

ین زمان نسبت به باز کردن کانال آب به سمت باغ های  زردە و سیداحمد تعهد دادند که در کمیی

ی در حد حرف بافی ماند و نه تنها هیچ اقدام  این دو روستا اقدام خواهند کرد  ، اما این وعدە ها نیر

ی   جدی برای برقرار کردن جریان آب صورت نگرفت، بلکه نفرت پراکتی علیه مردم یارسان نیر

 آشکاری به جریان های سلقی داشتند به صورت آزادانه  
ی

ادامه یافت و افراد مشکویک که وابستگ

ی منطقۀ ریژاو علیه مردم یارسان پرداخته و    به رفت و آمد در منطقه و تحریک  مردم اهل تسیی

 سیاست تبدیل اختالف بر س آب به جنگ دیتی را دنبال یم کردند.  

روز به صورت موقت و محدود باز شد، اما این    103مرداد کانال آب پس از    30اگرچه در روز  

ی بار حمله شب    10ساعت    1400  ور یشهر   14  کشنبهپایان ماجرا نبود. در روز ی برای چندمیر

ای از سوی افراد ناشناس به چند تن از اهال زردە صورت گرفت که در مکان چشمۀ واقع در  

یکه در حریم باغ های روستای زردە مشغول پر کردن تانکرهای آب به منظور آبیاری باغ   آشی 

ی اهال از محل آ  های روستا بودند.   در ن  نداشت،  اگرچه این حمله با گریخیی
سیب و تلفات جانی
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اقدام به آتش زدن باغ یگ از اهال روستای زردە کردند.  ناشناس    ی افراد  اما تنها چند ساعت بعد 

ش آتش سوزی شدند، این بار در   وقتی مردم برای خاموش کردن آتش س رسیدە و مانع از گسیی

ت کوروش کرم وییس دهیار دقیقه باز هم افرادی ناشناس برای بار دوم به سم  11:30ساعت  

اندازی کردە و خودروی او را مورد حمله قرار دادند.   زردە تیر

ی بار دیگر دست های پنهانی تالش کردند تا با تداوم بخشیدن به    25در نیمه شب   شهریور نیر

اندازی ها، پروژۀ ناامن نشان دادن منطقۀ داالهو را ادامه بدهند. بر اساس منابع  حمالت و تیر

ی، ا نیمه شب روز    12فراد مشکوک و فاقد هویت، سوار بر دو خودروی سواری ساعت  خی 

در جادۀ ریژاو و حدفاصل روستای داراب به زردە به خودروی سواری یگ    1400شهریور    25

اندازی کردە اند.   از اهال روستای زردە حمله کردە و به سمت وی تیر

ی  این دست های پنهان نیر شب هنگام تعداد    1400اسفند    9 در  در یگ از آخرین تالش های 

به صورت   به اهال روستای زردە  باغ های متعلق  از  یگ  انجیر و زیتون در  از درختان  زیادی 

ی رفت که عامالن آن ناشناخته ماندند.   مشکویک قطع شد و از بیر

وان   تمام  با تکرار این اتفاق یط ماە های تابستان دیگر بر همۀ اهال منطقه از هر طایفه و پیر

ادیان آشکار شدە بود که دست های پنهانی از خارج از منطقۀ داالهو هدایت این وقایع را در  

ی روستاهای منطقه خواهان ختم غائله و برقراری   اییط که مردم اهل تسیی دست دارد و در سژ

آرامش و صلح و همزیستی بودە و بسیاری از آنان حتی در باز کردن کانال آب و خاموش کردن 

ی به مردم زردە کمک میکردند، عدە ای از اشخاص مشکوک و ن  هویت دست  آتش ب اغ ها نیر

ایجاد تنش در   به وجود آمدە، برای  از فضای  با سوءاستفادە  ی هستند و  ایجاد درگیر اندرکار 

منطقه برنامه ریزی میکنند. اما چه دست های پشت پردە ای در پس این حمالت وجود دارد و  

 بدین شکل خاص چیست و چه کسانی از این وضعیت سود یم برند؟ علت تداوم این حمالت  

 جریان های سلفی و نفرت پراکنی علیه مردم

و کشورهای  خاورمیانه  در کل  بنیادگرانی  رشد  با  همزمان  اخیر  سالیان  یط  میدانیم که  همه 

توجیه پیدا کردە   قابل  افزایش  ی  نیر فعالیت گروە های سلقی و جهادی در کوردستان  اسالیم، 

است. گروە ها و دار و دسته های وابسته به احزاب و جناح های بنیادگرا و سلقی که روابط  

آشکاری با برجی حکومت های مرتجع منطقه همچون تورکیه، پاکستان و عربستان دارند یط  

و به تقویت   چند دهه تالش کردند تا در کوردستان جای پانی برای خود باز کردە و با جذب نیر

وهای  ق کوردستان فضای    موضع نیر دازند. به طور مشخص در سژ مرتجع در سطح خاورمیانه بی 

احزاب   تحریک  ن   از  وها  نیر این  تا  شد  یم  سبب  اشغال کوردستان  و  جنگ  سالهای  از  پس 

مذهت  کورد بهرە بردە و با تأکید بر جهاد دیتی برجی افراد را به سوی خود جذب کنند. اگرچه   غیر

این مسئله بر  امر  اما خییل زود با تبدیل  در بادی  ی بود،  ای رژیم شییع ایران حساسیت برانگیر

شدن افغانستان و سپس عراق به جبهۀ اصیل فعالیت سلقی ها و جهادی ها رژیم ایران از بابت  

فعالیت آنان آسودە خاطر شد و تالش کرد تا با برقراری ارتباط با این جریان ها ضمن اعطای 

ل شدە  این تهدید را در راستای منافع خود به فرصتی در سطح منطقۀ  آزادی برای فعالیت کنیی

میتوانستند   سلقی  وهای  نیر بود که  این  در  ایران  رژیم  اصیل  منفعت  تبدیل کند.  خاورمیانه 
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فی مردیم، سکوالر، دموکرایس خواە و   کوردستان را به محییط ناامن برای فعالیت احزاب میی

هت  و ایجاد تعصبات کور به ویژە در رابطه با زنان،  چپگرا تبدیل کنند و با تحریک احساسات مذ

جامعۀ  آزادیخواهانۀ  سیایس  فرهنگ  مذهت   غیر های  فعالیت  و  دیتی  اقلیت  های  گروە 

برای   داری اسالیم  اهداف درازمدت سمایه  دادە و در خدمت  کوردستان را مورد حمله قرار 

ی راست ند. در همیر  اسالمگرایانه قرار بگیر
ا جمهوری اسالیم به برقراری روابیط  ایجاد یک هژمونی

ایجاد   با هدف  انقالب  ابتدای  ی دست زد و همانگونه که در  با برجی گروە های سلقی نیر علتی 

ضدچپ در برابر احزاب و سازمانهای چپ و دموکراتیک به ویژە در کوردستان،  -جبهه ای اسالیم

ی   متحد شدە بود، در ادامه  تورکمن صحرا و بلوچستان با برجی گروە های اسالمگرای اهل تسیی

ی گروە »جنبش اسالیم در کوردستان عراق« را مورد حمایت ویژە قرار داد و در ابتدای دهۀ  نیر

امکانات الزم برای   1380 امنیت و  ق کوردستان مستقر کردە و  انصاراالسالم را در سژ بقایای 

ح   داد. سژ قرار  آنها  وهای  نیر اختیار  در  را  هایشان  عملیات  تنگاتنگ  سازماندیه  روابط  کامل 

جمهوری اسالیم با این گروە ها خود موضوع جداگانه ای است که نیاز به بحث مفصل دارد؛  

اما در توضیح آن تنها یم باید به این مسئله اکتفا کرد که این روابط به گونه ای بود که جمهوری 

وهای مخالف  در داخل ایران    اسالیم ضمن رسیدن به اهدافش به ویژە در ارتباط با سکوب نیر

ی در دو کشور عراق و افغانستان که با حملۀ  و کوردستان، سیاست های برون مرزی خود را نیر

وهای جهادی و ارتش آمریکا تبدیل شدە بود به نتیجه یم رساند.  د نیر  آمریکا به میدان نی 

ی خردادماە   لقی و  از نظر فعالیت گروە های س  1400با این تفاصیل توجه به بسیی وقوع درگیر

ی حائز اهمیت است. در رابطه با وقایع خرداد و ماە های تابستان توجه به این نکته  جهادی نیر

ە ای گروە های سلقی در دیگر  ی ها تنها اندیک پس از مانورهای زنجیر ورت دارد که این درگیر ضی

روز   پیوست.  وقوع  به  سنندج  و  سقز  مریوان،  همچون  اردیبهشت    11شهرهای کوردستان 

وی جامعۀ سیایس کوردستان  ه  1400 وهای پیشژ  کارگر که هرساله توسط نیر
مزان با روز جهانی

وهای سلقی شناخته شدۀ مریوان که تعداد آنها هشت نفر   جشن گرفته یم شود، چند تن از نیر

« با سالح سد به مردم محلۀ دارسەیران مریوان   اکی  اعالم شد، ضمن س دادن شعار »هللا 

اومت مثال زدنی مردم این محله به ویژە زنان مواجه شدە و عقب نشیتی حمله کردند که با مق 

اردیبهشت بار دیگر    24تداوم یافت. روز    1400کردند. با این وجود حمالت سلقی ها در بهار  

وبات الکیل در جادۀ   وهای سلقی چند جوان سقزی را به بهانۀ نوشیدن مشژ ێ گرویه از نیر   ملقەرین

اییط  سقز با سالح سد مورد حمل ی میان آنان منجر شد. در سژ ه قرار دادند که به وقوع درگیر

ق کوردستان تفسیر  که رسانه ها این حمالت را همچون افزایش فعالیت های سلقی ها در سژ

شمار قابل توجیه از سلقی های سنندج با صورت های پوشیدە   1400خرداد  2یم کردند، روز 

حاج  آباد این شهر یورش بردند و ساکنان این محله   و سوار بر موتور سیکلت این بار به محلۀ

ب و شتم قرار دادند.   را مورد ضی

ی اولیه  ی های ماە خرداد داالهو مشخص است و درگیر ە های ابتدانی درگیر
ی اگرچه علل و انگیر

در بادی امر هیچ ارتبایط با نیات مذهت  و آئیتی نداشته است، اما چنانکه گفته شد دست هانی 

ی را به یک تنش  پنهان از   ون آمدند تا با ایجاد فضانی مسموم در منطقه این درگیر ی بیر آستیر

مذهت  تبدیل کنند. این جوسازی ها چنان با شتاب انجام شد که گونی برجی گروە ها از مدت  
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ی فرصتی بودند، تا از تریبون های خود فتوا و دستور قتل و قصاص و  ها قبل منتظر بروز چنیر

مردم یارسان را کافر و نجس بخوانند و بدین شیوە تاری    خ سشار از دوستی و   جهاد صادر کنند و 

 همزیستی مردم بویم منطقۀ داالهو را هدف حملۀ جاهالنۀ خود قرار دهند.  

بابایادگار در  افراد مسلح به بارگاە  ی حملۀ  انتشار خی  دروغیر ی دیگر توجه به  تأمل برانگیر نکتۀ 

ماە قبل از حوادث داالهو( است که توسط   3نزدیک به  )  1399اسفند    5رووستای زردە در  

ی کوردستان منبیع ناشناس و از طریق   منتشژ شد. این خی  که   یگ از سایت های حقوق بشژ

البته خییل زود تکذیب شد، در همان زمان انتشار از جانب برجی تحلیلگران به عنوان تبلییعی  

امنیتی کردن منطقه به منظور توجیه   برای تنش مذهت  در میان مردم داالهو، و تالیسژ برای 

وهای امنیتی رژیم تفسیر شد. نگایه به حوادث بهار و تابستان نشا نگر آن است که  حضور نیر

این تفسیر چندان اشتباە نبودە و گونی تنها به زمینه ای عیتی نیاز داشته تا جامۀ واقعیت بر تن  

 کند. 

هانی که نفرت پراکتی علیه مردم یارسان را هدایت کردە   در میان همۀ سایت ها و اکانت ها و منی 

 مذهت  تبدیل  
ی

نام  و تالش میکردند تنش بر س آب و مرتع را به جنگ با    ان یبن»کنند، سایتی 

عل آن   سم یسکوالر   ن ید  هیجهاد  مختلف  مذاهب  در   «و  سلفیان  های  رسانه  جملۀ  از  که 

 اعالم کرد که ایران تحت حکومت 
ً
  رژیم جمهوری اسالیم کوردستان ایران به شمار یم آید رسما

دلیل کار مجازات »داراالسالم» ی  به شمار یم رود و به همیر قلخانی   طان یش«  به  پرستان  « را 

 « هستند!! هللا  عتیمنطبق با سژ جمهوری اسالیم یم سپارد که قوانینش »

فصل   ها یط  ی  درگیر و  از حمالت  ای  ە  زنجیر بود که  تبلیغات  این  دنبال  به  تفاصیل،  این  با 

ی   وهای امنیتی وابسته بدان نیر تابستان اتفاق افتاد و در این میان مسئوالن جمهوری اسالیم و نیر

ی حمالت متعدد به مردم یارسان را مورد تأیید قرار دادند.   با سکوت و تظاهر به ن  خی 

 سیاست فتنه گرانۀ جمهوری اسالم 

ی تظاهر   کردند که در ماجرا دخالتی ندارند  چنانکه گفته شد مسئوالن رژیم در ابتدای بروز درگیر

وهای نظایم و انتظایم و امنیتی خود با عوامل آن برخورد میکنند. رفت و آمد  و تنها از طریق نیر

ی در حوال روستاهای قالواری  و مانورهای خودروهای امنیتی و نظایم در روزهای نخست درگیر

وها امنیتی کردن من این نیر از آن داشت که  طقه را در اولویت قرار دادە اند و  و کوئیک نشان 

ی و ارتجایع   ی خشونت آمیر  یم شد پیشبیتی کرد که در آیندۀ دور یا نزدیک با اعمال قوانیر
ً
نهایتا

 به مداخلۀ امنیتی و  
ً
وهای رژیم را نباید ضفا شان در ماجرا مداخله خواهند کرد. اما واکنش نیر

رین پیامد این رویداد به شمار یم آید و نباید  انتظایم محدود کرد. این مسئله مهم ترین و اصیل ت

آن را ن  اهمیت انگاشت. درواقع اعمال سلطۀ رژیم ایران را نباید به برخورد قهری ضف و یا 

ی یم یابد که به شایعانی توجه کنیم که  مانور امنیتی محدود کرد. این مسئله زمانی اهمیت بیشیی

رنی مشکوک تروی    ج شد. این شایعات به طور  علیه برجی از اشخاص و معتمدین محیل به صو 

مشخص و آشکاری برای بدنام کردن برجی از اشخاص دارای مقبولیت و وجهۀ مردیم برنامه 

ریزی شدە بود که میتوانستند به عنوان معتمد نقش میانچ  در حل و فصل اوضاع داشته باشند 

مذهت  شون تنیسژ  به  ی  تبدیل درگیر از تشدید خشونت ها و  مانع  این و  دادن  قرار  د. هدف 

https://hengaw.net/fa/news/حمله-افراد-مسلح-ناشناس-به-مقبره-بابایادگار-در-دالاهو
https://ketabwasaif.com/2021/06/02/در-جنگ-مسلحانه-ی-شیطان-پرستان-قلخانی-با/
https://ketabwasaif.com/2021/06/02/در-جنگ-مسلحانه-ی-شیطان-پرستان-قلخانی-با/
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ی را باید یک جنگ روانی برنامه ریزی شدە  ی ساعاِت روز پس از درگیر  در نخستیر
ً
اشخاص دقیقا

اجتمایع   وضعیت  و  انسانی  وهای  نیر موقعیت  از  باال  شناخت  با  افرادی  توسط  دانست که 

ی بر س آب و مرتع به  به جز تبدیل درگیر
تنیسژ    منطقۀ داالهو انجام شدە و بدون شک هدفی

مذهت  را از طریق تخریب شخصیت افراد دارای سمایۀ اجتمایع باال در دو گروە درگیر دنبال 

 نیم کردە است. 

به رغم این جنگ روانی کثیف که از طریق ایجاد شایعات و از طریق پیادە نظایم از اکانت های 

هر   معتمد  های  چهرە  میشد،  دنبال  مجازی  فضای  در  مشکوک  و  نشان  و  نام  طرف  ن   دو 

از تشدید دامنۀ برخوردها میان دو گروە  ل کنند و مانع  تا حدود زیادی ماجرا را کنیی توانستند 

ی پیش درگیر بشوند. حتی دادستان کل استان کرماشان با صدور بیانیه ای   مدیع شد که درگیر

ی میان دو طایف ی چند نفر معدود بر س آب    ه استآمدە درگیر و از این طریق کوشید تا درگیر

ی میان دو طایفه نشان دهد. با این وجود گذشت زمان  و مرتع را بعدی عمویم بخشیدە و درگیر

ی  نشان داد که شکست این سیاست سبب شدە تا همان دست های پنهان این بار با تغییر زمیر

ی ها به منطقۀ ای  که به طایفۀ مورد بحث دادستان هم ربیط  -دیگر    بازی و کشاندن درگیر

ی از آب  -ندارد، اما از قضا حساسیت باالتری به لحاظ تنوع مذهت  دارد ، همچنان بر مایه گرفیی

از طریق   این تاکتیک جدید  ایجاد تنش های مخرب و ضداجتمایع اضار بورزند.  گل آلود و 

اندازی های ن  هدف به منظور ایجاد فضای وحشت در میان   انجام حمالت کور به صورت تیر

ی آب با هدف خشکاندن باغ ها و وارد آوردن   اهال منطقه، وارد آوردن فشارهانی از قبیل بسیی

سوءنیت  شد.  عمیل  یاری  دین  وان  پیر علیه   
روانی فضای  ایجاد  نهایت  در  و  اقتصادی  فشار 

ی مذهت  میان مردم مسئوالن رژیم جمهوری اسالیم در این ماجرا و تالش انها برای ایجاد  درگیر

ض روستاهانی مانند زردە که به دنبال 
کورد به قدری آشکار بود که حتی در پاسخ به مردم معیی

قطع آب و حمله به افراد و باغ های آنان در برابر استانداری کرماشان در مرکز استان تجمع 

می معرفی  مقرص  را  ی  تسیی اهل  مدریک  و  سند  هیچ  ارائۀ  بدون  بودند،  آنها  کردە  از  و  کردند 

ند! با این وجود موضع رژیم و مسئوالن آن در استان را   میخواستند تا حق خود را از آنها بگیر

این   با  ترور و وحشت و مماشات  این  انفعال کامل در برابر  از  توان  از هر جای دیگر یم  بهیی 

وهای امنیتی رژیم در این زمان ایجا  د تنش مذهت  را  اقدامات تنش زا درک کرد. پیداست که نیر

به سود منافع رژیم دیدە و هر اقدایم در راستای ناامن نشان دادن منطقه را به صورت کوتاە یا  

 رژیم ارزیان  کردە اند. 
، سیایس و شاید آماییسژ  بلندمدت در راستای سیاست های امنیتی

ی سال گذشته به ر  پاییر تابستان و  با گرایش های مختلف در طول  وهای سیایس  وش  برجی نیر

ون راندن  وهای وابسته بدان برای بیر های گوناگونی نسبت به مسائیل از قبیل سیاست رژیم و نیر

مردم یارسان از داالهو، افزایش حضور نظایم و امنیتی خود در منطقه با هدف میلیتاریزە کردن 

ات آماییسژ در بافت قویم و مذهت  مناطق مرزی غرب استان   هرچه بیشیی داالهو، ایجاد تغییر

امون تأسیسات نظایم و    در منطقۀ پیر
مسکونی کرماشان، راندن همۀ مردم و ایجاد فضانی غیر

پایگاە های موشگ و پهپادی رژیم و مسائل دیگری از این قبیل هشدار دادند که هر یک از این  

وهای   هشدارها به نوبۀ خود در جای دیگری قابل برریس و شایستۀ عطف توجه از جانب نیر

http://manshooretoseehonline.ir/?p=1184
http://manshooretoseehonline.ir/?p=1184
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ات به مردم منطقه میتوان  سیایس است.   ی اقدام رژیم را در راستای تحمیل برجی تغییر اما نخستیر

 ایجاد تغییر در تقسیمات سیایس شهرستان سپل ذهاب دانست.  

با تجمیع چهار روستای کوییک حسن، کوییک   1400تیر  28در این راستا هیأت وزیران در روز 

تازە ای به نام »دهستان کوییک«  عزیز، کوییک مجید و کوییک محمود به یکدیگر دهستان 

تأسیس کرد و با تبدیل »دهستان دشت ذهاب« به »بخش دشت ذهاب« و جدا کردن آن از  

این  »بخش مرکزی شهرستان سپ به عنوان مرکزیت  تأسیس را  تازە  این دهستان  ل ذهاب«، 

بخش جدید در نظر گرفت. در این بارە باید توجه کرد که اگرچه شگ در این وجود ندارد که  

عزیز   مردم  به  ی  بیشیی امکانات  اختصاص  باعث  تواند  یم  بخش  به  دهستان  یک  تبدیل 

در   را  واقعیت  این  نباید  اما  بشود،  دور کرد که  روستاهای کوییک  نظر  از  رخداد  این  تحلیل 

جمهوری اسالیم بیش از آنکه در این تقسیم بندی ها به دنبال تخصیص امکانات باشد، اهداف  

انکارناپذیر است که تبدیل   این واقعیت  این رو  از  ، سیایس و نظایم را جستجو میکند.  امنیتی

امنیتی حسا لحاظ  به  از مناطق  یگ  از گذشته  اسالیم  دهستان کوئیک که  برای جمهوری  س 

از   اما  این ناحیه بکند،  از دهستانهای همجوار نصیب مردم  امکانانی بیشیی  بودە، قرار نیست 

وهای امنیتی و نظایم رژیم را در منطقۀ   دە تر نیر سوی دیگر حضور بیشیی و استقرار دائیم گسیی

ل کوئیک به دنبال خواهد داشت که در درازمدت سبب خواهدشد تا رژیم دست ب ازتری در کنیی

د سیاست های امنیتی و نظایم خاص خود در داالهو داشته باشد.   منطقه و پیشی 

 

 سنت دیرپای همزیسنی و چشم انداز آیندە

امنیتی  برای حضور  برنامه ریزی  تاکنون  ی ها  این درگیر پیامد  ی  همانطور که گفته شد نخستیر

دە تر در منطقه بودە است. باید توجه کرد که این م  تهدیدی علیه جامعۀ  گسیی
ً
سئله منحرصا

ی مورد تهدید قرار بدهد. به   ی را نیر ی جامعۀ اهل تسیی ان بیشیی ی یارسان نیست و چه بسا به میر

وهای ن  هویت تا مرحلۀ تنیسژ  ی بر س آب و مرتع که توسط نیر بیان واضح تر، وقوع یک درگیر

باشد، بلکه آتیسژ است که   مذهت  پیش رفت نه تنها قرار نیست که برندە ای به دنبال داشته

دود آن چشم تمایم ساکنان منطقه را از یارسان و ستی و شیعه و با هر تعلق طایفه ای و دیتی  

کور میکند. از این رو در خأل کمیته های مستقل حقیقت یاب مردیم و مورد پذیرش همگان و  

ایط آزادی اجتمایع و با ر  شد مدنی و سیایس  گروە های دیدە بان مدنی مستقل که تنها در سژ

ل کردە و   ی دارند و میتوانند تنش های احتمال بر س آب و منابع مشابه را کنیی امکان شکلگیر

 برعکس، هیچ 
ً
وهانی به میدان آمدند که کامال ی میان مردم شوند، نیر مانع از بروز تنش و درگیر

ی بر س منابع به   تنیسژ مذهت  و عقیدنی  هدفی به جز ایجاد تفرقه و اختالف و تبدیل کردن درگیر

ی مردم داالهو را که قدمتی  دارند که سنت همزیستی مسالمت آمیر داشته و  نداشتند و قصد 

وها در خدمت منافع   صدها و شاید هزار ساله دارد از میان بردە و نابود کنند. پیداست که این نیر

ارسان و چه  چه ی-قدرت و حکومت مرکزی و سیاست ضد مردیم اش قرار دارند که کوردها را  

دشمن خود قرار دادە و نیتی به جز بسط و توسعۀ قدرت خود و حضور    -ستی و چه شیعه

 نظایم و امنیتی در داالهو ندارد. 
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ی مردم داالهو دریم یابیم که در   این در حال است که با رجویع به سنت همزیستی مسالمت آمیر

 شان در  طول چندین سدە چگونه این مردم با حفظ باورها و اعتقادات  
ی

و تفاوت های فرهنگ

 کردە و در سختی ها و مصائب یار 
ی

گرای کورد توانسته اند در کنار یکدیگر زندیک قالب ملت تکیر

ام  و یاور یکدیگر باشند و یک نظام تعاون اجتمایع با قدمت طوالنی را بنیانگذاری کنند. احیی

ی های یکدیگر که نشانگر اهمیت ار  زش هانی از قبیل مدارا، تعاون متقابل مردم به باورها و آییر

 و ازدواج های میان 
ی

ی وجود روابط خانوادیک و گذشت در فرهنگ مردم کورد داالهو است و نیر

د نیت  وان ادیان مختلف نشان میدهد که دشمنان کورد کار دشواری برای پیشی  گروە ها و پیر

د که ر  اییط صورت میگیر ژیم مرکزی در دنبالۀ های پلیدشان دارند. صحبت از این ارزشها در سژ

گرا و ارزش های همبسته با آن را سد   ی نظام اجتمایع تکیر سیاست های حکومت های قبیل چنیر

از طریق   را  ها  ارزش  این  بردن  از میان  بدون شک  و  میبیند  ارتجایع خود  راە سیاست های 

 سیاست های مختلقی ادامه خواهد داد. 

ی به اندازۀ آگایه و هوشیاری  مردم منطقه با هر تعلق دیتی و طایفه ای، به  بدون شک هیچ چیر

وهای   مندان، روشنفکران و نیر ، هیی ان مذهت  ویژە معتمدین و چهرە های مردیم همچون رهی 

مدنی نمیتواند جلوی این سیاست های پلید و کثیف رژیم و مزدورانش را سد کند و از تمدن  

و،  تاریچی مردم داالهو و ارزش های انکارنکردنی اش دفاع به   وهای اجتمایع پیشژ عمل بیاورد. نیر

 طایفه ای و مذهت  باید با  
ی

مردم آشتی طلب داالهو و دلسوزان اجتماع با هر تعلق و دلبستگ

تالش برای ایجاد نهادهای مستقل و دموکراتیگ که همۀ تنوعات مذهت  و طایفه ای را در بر  

د، در این دورۀ بحرانی مدیریت منابع طبییع را در منط قه در جهت خیر عمویم و استفادۀ  بگیر

همگانی گروە های مختلف تنظیم کنند و با برقراری روابط برابر و آشتی جویانۀ متقابل مانع از  

د که بقای خود را   وهای مرتجع و جنگ افروزی قرار بگیر این شوند که ابتکار عمل در دست نیر

ی میان مردم داالهو میبینند. ن باید فراموش کرد که غفلت از ارزش  در گروی ایجاد تفرقه و درگیر

های تاریچی مزبور که دستاوردهای تاریچی همۀ مردم و ضامن دوام جامعه در طول تاری    خ بودە  

تنها با وجود آنها امکان تحقق    -فارغ از تفاوت های مذهت  و طایفه ای –اند و هستی امروز ما  

شدە و به راحتی دشمن را بر    یافته است، میتواند فاجعۀ نابودی این تمدن کهنسال را موجب

وز گرداند. در آن صورت نه یک گروە مشخص، بلکه همۀ مردم منطقه از  جامعه مسلط و پیر

 گوران و جاف و ستی و یارسان و شیعه هستند که بازندە خواهند بود.  

با این وجود اتکا به سنت همزیستی دیرپای گروە های مختلف مردیم در کل زاگرس و کرماشان 

پیش روی خلق یم گذارد که شکست  را  از همزیستی  افق روشتی  داالهو  منطقۀ   
ً
و مشخصا

اتحاد   افکنانۀ قدرت حاکم و مزدوران مرتجعش را نوید میدهد. ن  شک  سیاست های تفرقه 

ک دموکراتیک فرامذهت  و  فراطایفه ای در پرتوی احساس مسئولیت در برابر ارزش های مشیی

ی چشم اندازی   تاریچی و سنت همزیستی دیرینۀ مذاهب و طایفه های گوناگون برای تحقق چنیر

ورت دارد.    ضی
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 و 
ا
 پ    اک؛ گو  تی یو ەو ئ     ار ی نی ڵ

ا
 ەسن نڵ

 

ر کاتژم
 ەز  ەڕێو چاو  ەو ە وتەکەن  ل   ومەخ  یدیکردن ئ  ژ ێنو  یو دوا ستامەه و ەخ ەبوو، ل انی ەیب ی٥ ی 

ی
  ال ەی ل نگ

 .ن یو ەبکڕێ مانتوانی ەد  ەژ ڕۆ  و ەبووم تاکوو بزانم ئ

 

  ەو ە نیبب ا ی نڵد ەک  مەبب کانەکراو ۆ ک  ییەتەارمی  مۆ خ ەبگرم ک گر ەڵباره گێنیماش بوومیو داوا توان ەڕ ش زار ەه ەب

ی مەو خ تر ڕەو توو  زتر ڵۆ و ئا شتەیگەادڕ  ن    کانمانڵەواەه ستادا ەپەل  ە. چونکانیستەد  ەگاتەد .  ن یکردەد یتر یر

  کانی ەمبار ەئ  ەو ل کانەوماو ە قێل ەناوچ  ەبگات تێڵێو ناه تێگر ەد کانەنێماش ەب  ر ەپاسداران ب یسوپا انیوت

  ەڵ گ  ە. لەکراو ەن ن    انیچیه شدا ییتاۆ ک  ەهاتوون و ل  ەڕ ش ەب انەڵیگ  ەل کەڵخ  ەل  نی  ەو ه گرنەاندیاڕ  اندا ۆیخ

 ب بات یو ب تێبچ یک    ەکردبوو ک  مانەقس ەو ەکردبوو   ۆ ک  کانمانییەتەارمی ەک  کێانڕێیهاو 
ا
من  کوو ەو  شیوانە ئ مەڵ

 ب  ەو ەفانمانیر گ  ەچوو ەد ستمانەو د ن یبوو  ەقوتابخان یستاۆ مام موومانەه ند ەرچەه ەک  ونگرفتار بو   گێژن
ا
  م ەڵ

  یندەوبکوت   ەل مانۆ خ  بوو یمانتوانەن شتا ێو ه تێنێب ۆ ب مانیئازاد توانی ەین شمانەکییەمادد ۆییەخەربەس

  ەو ەئ ت ەبەڵه مدا،ۆ خ ڵەیسا زار ەه کانی ەترس ر ەس ەمێبن  ن    م یمن توان دا ییتاۆ ک  ە. لن ەیبک زگار ڕ  مانڵەماەبن

  یژ ڕۆ  نەچ ،ڕیبچ م ێپ یوسار ەه ەکرماشان بوو ک  یکەڵخ  ەیکییەوماو ەقێو ل یژار ەو هاوار و ه سکێفرم

  ەو ەمڵد ەچوو ەد  ر ە نجەخ  تی یبە د مانەییەو ئاوار  یناو ێخو  ەینێو و  سم ڕە ەک  ەند ەو ە ئ ەکەرز ەلە بووم نی تاەر ەس

 ەیو ەکردن  ۆ ک  ا ی نەت  ر ەه ،ێو ەئ ەبچم مۆ خ  ۆ ب ن   ە د وتم ە د ت ر پ ستم ەه موو ەسووتابوو، ه یواو ەت ەو ناخم ب

  ن    انیر ەب ە و ڵەما م،ەبەیو د گرمەد گر ەڵباره گێنیو وتم ماش ا ڕ ب م ەقر ۆ ئ دا یی تاۆ ک  ەو ل کردمەن یژ ڕێسا نی ەارمی

  ەیز ڵۆ ئا ەخ ۆ د و ەب شیو ەئ تر گێشار  ۆ ب تێ بچ  نۆ چ ا ینەت ەب کێژن ەیئ ەک  ستیب  زمەناح ەیقس ر ۆ گردم و ز 

ر شوف گیێکابرا  ەڵ گەل شیو ەئو  ەو یەستاێئ
ی ماش یی   . بگر ەڵباره یر

ا
 پرسن    زاو ڕ ترسم و  تێب کێن ۆ رچەه مەڵ
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ی وتەک  ەڕێو   ەو ەسن ەل دا ەکەبار  ەڵ گەل دابوو  یار ڕیگرتبوو و ب  م یندەو ێکرماشان پ  ەل کم ێهاوکار  ەڵ گەل شیی ێ. پیر

ی ئ ەقوتابخان ەل کێژ ڕۆ  ند ەچ   ۆ و ب ڵەو ئزگ ێڵرپەس کانی ەناوچ و ەر ەو بمانبات ب تێب م ەڵگەو ل تێرگر ەو   نیر

 .تێب ر ەد یتەارمی یسژ ۆ خ

 

ر کاتژم
 . بستەب ەم کانی ەنێشو  ەل یک  یە ەنیشتەیگ  ێو ەش ی١٠ ی 

ا
 کانی ەشار  واو ە ت ەل مابوو،ڕ سوو  رمەس ر ۆ ز   مەڵ

ر ئ یتر  کانی ەکوردستان و شار 
  ستم ەه ەک  نابوو ێه انیلەلوپەو ک راک ۆ هاتبوون و خ نی ەارمی تی یماش ەندێه ان،ی 

و   یر ب و ە. لەو ەتیێکردبا  ۆ ک  کسێکان  کردنی   از س ۆ ب مانەپار   ا یو بر  ییەن ستیو ێ پ ەب ر ۆ ز  ەمیئ ەیکییەتەارمی کرد ەد

  ۆیهاوار هاوار خ ەو ە دوور  ەل کیێکابرا  ەک   مەبد ەکەکەڵخ و ێن گ ێر ەس مڕۆ ب شیبووم و هاتم من ەستانەه او ڕ 

 کان ەنیماش یناە پ ەاندەیگ

ی خاتر خوا ب  ۆ ب _  دا  و ەر ەبچن ب کتانڕێب ی ر
ا
ڕ  ر ۆ ز   انڵیحا کان،ەارسانی ۆ ب وات ڕ نا کیتەارمی چیه هوو،ڵ

 ە بو  سژ

 یکورد  وانە ئ ەک  ەو ەوونکردمڕ  ۆیهاوکارم ب یالەی. لستوو یبەن  مەناو  و ەئ ستا ێبوو، تا ئ ر ەیس م ێ! پارسانی

 دا ە و ەشەو ین یهاتوچوو  راو ەه و ە. لەو ەز ێراو ەپ ەتە وتوونەک  ر ۆ ز  ان،یاواز یج تی ییئا ۆیه ەو ب ارسانن ی

 و ەب انیستیو ێپ ەک  نەتر ه یکورد  گێکەڵخ ەبوو ک نگیال گر  م ەوندەئ  ر ەه ،ییەنۆ چ نۆ چ شتم ەیگەنێت

ی ه ەتە باب و ەو ئ ەیەمێئ ییەیتەارمی ر
 .ەو ە دام ن    یاتر یز  یی 

 !بوو  ما یش ەو ەشانم دانرا. الم کرد ر ە س ەل ەو ەپشت ەل کێستەد

 ؟ ەد یکوموک هاورد  شیتون مەگەز یز ەئ _

  ب _
ا
 ەڵ

 دا ەمنیبچ ییەیت ەمیئ رد ەگەو  ەید _
ا
 دا  ەم و  هوو؟ڵ

ا
  شەیسیئ یەبا ە. هن یار یموحتاج  ەفر  م،ییەت هوو ڵ

 .ێگر ەن مانڕی ر ەسوپا و  ەک  من یبچ

 دا ەیناوچ ەنیشتەیگ  انی ەیب
ا
ر ل ەکەیەوتەکرماشان. من ح  ۆ ب ەو ەشتڕۆیدواتر   ژ ڕۆ دوو  ال ەی. لهوو ڵ

.  ەو ەتەمام ەی 

ر . ئ دانیتەارمی ر ە بەل  ا ینە ت ەن ر ەه
  ەک  ەو ە . مامەو ەتمەانمیو یز ۆ د ەتاز  ەک  اوازنیج گێکەڵو خ ەر ەیس گێ نێشو  ەی 

 .اناسم یب رتر ۆ ز 

 ب  ،ەیەناوچ  مەئ  یکەڵخ ۆیخ ما یش
ا
  ندنی ێخو  گیر ەتاران خ ۆیزانک ەتاران بوو، ل ە ل ەکەرز ەلەبووم یو ەش مەڵ

ر ئ  ەاندبوو ەیگ  ۆنی خ ە لەپ ەب  ەو ە ش و ەئ ی. دواییەدوکتور  ریسەد
  و ەئ ەک  ەیو ەل شم ۆ خڵ . دییەتەارمی گیر ەخ  و ەی 

و  بر ە س ەڕیوپەو ب کرد ەد ل   رمۆ ز  یار یپرس  ەو ەدانمانیتەارمیهات و چوو و  مە د ە. بم ڕیهاو  ەتۆ ب یەئازا ەکچ

 ەل ارسانی یناو  ەب کێکەڵخ زانم ە د  ەتاز  ستا ێ. ئکردمەد  تی ێنو ڕێ ەو ۆیە خ ەیکییەنییر ش ن ێو خو  ت ەتاق

ی ەر ەپ ەتر د کانی ەنییئا  یندەخواو  مانەه ەک  ەیەه انیکوردستاندا بوون  خایک ەل کێسووچ  یناو  ەک  سیی

 .”و سان ار ی“ ،ەکهاتوو ێ پ یکورد  ەیدوو وش ەل شیارسانیو  ییەوستاەئ گ ێناو  ؛ەندکار ەخاو 

 ەزر ەح یکۆ یر چ  ەل  ر ۆ ز  ەک  ادگار ی ەباو  ناو ەب  ەستوو یب ەو ەانیکانییەنییئا  ەر ەبڕێ ەل کێکیە ە ل رمەیس گێکۆ یر چ
  نی

ی د چوو،ەد سا یع   تاکاندا ەر ەس  ە. لەز ۆ یر پ ەالو ەب انیشینار ەه و ەخولقاو  ەو ەنار ەه نگ  ەد ە ل ادگار ی ەباو  ەک  ەڵی ر

ر ل ستیو ەمهەد
 ب تێب  شۆ ناخ  انێیپ کوو ەو ەن ەک  مە بک ێژ ێنو   ەو ییە دز ەب  ەی 

ا
ی ەیگێت کانی    ەو ە وانە چێپ ە ب مەڵ   شیی
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  ەقرتاندم و ب  ل   گێچاو  و ەیەمێئ   اساکانی ی ەل ەکید  کانی ەنییئا ەل زگرتن ڕێ ونی  ما یو ش گرتم ەدێل انیز ڕێ

 .تێبەه انیکێژن ا ی نەت توانن ەد شمانیکانەاو یپ ونی  ەو ەکەیەیێبز 

 نازانم ج    ەو ەبچم ەهاتووم و ک ەو ەکییەختە چ س ە وتبوو ب م ێو پ یەچاالک و زانا ەو ەژنان مافی  یبار ەل ر ۆ ز  ما یش

  ت ەبار ەبوو و س ەانیئازا ر ۆ ز  ەالو ەب یمەکەترس و شکاندنی  م ێپ ەداو  ەور   یر ۆ ز  ەو ییە واکانڕ ب و ەقس ە. بدات ەد وو ڕ 

 اک  و ەبژ ۆ ئ ەت ێبب ژن نان    ەک  ن یدواو  ر ۆ ئازاد ز  ژنانی  ەب
ا
م ه ر ۆ ز  گێستەه ستا ێو ئ کیسێس یکیەڵ   زانم ە. وادەیەباشیی

  بانەهر یم ەکەڵخ و ەئ و ێن  ەل مۆ خ کێکات  ت ە ب یتاەب ە و ەر ەس ەت ۆ چ  ر ەمەروسەیس یکەیەو ێ ش ەب م ۆییخەب ەمتمان

ی گەد اندا یناو  ەب دانیار ی  ۆ ب . کانی  ەو ەنمیبەد ەستەه ڕ و پ و   یو چا انیکانەناو چادر  ۆ ب نەکەد تمانەداو  ەڕێیر

ی نەداد  ۆ ب انمانۆیخ یندەق .  ەو ە تێبکوژن انیتیەواندار یم یچرا ە و ییتوانەین  رما ەس ەیکز   ەن و ەرز ەلەبووم ەو ن ێیر

 ب
ا
ژ ج  سیمڕەو ڕیکردووم،   یو هار  تێو ش ۆ زر ەتام ر ۆ ز  ەک  کێشت مەڵ ر

 ەو د نکار”ە“خاو  نی ی 
ی

و   یر گڵد نگ

ژ ج و ەئ ۆیخ کانی   ەل کڵێاس موو ەداوم. ه شانین ل   انی یکێلمیف نەچ ما یش ەک  ەانەیکەموور ەت یر ەکیر داگ ر
  ە نی 

ی نەژ  ە موور ەت ە و ب ەو ە بنەد ۆ ک  کدا یە  ور ە د ەب  نەژ  ەموور ەت  دانەو س تێچەد  ەو ڕێی  ەب انیەینییئا   یساز  ەک  یر

 ەئاه ،ەبوو  کانەارسانی نی ەسڕەو  نۆ ک
ی

ر ع نگ
و  کات ەد  ۆیخ یسژ ێاکڕ  ۆڤ مر  ەندێو ه نن ەژ ەد  ن     انی ۆیخ  فانی ی 

  شیو ە ئ ها ەرو ە. هانەیسمڕەو ڕێ و ەئ ۆ بکات ب تم ەدواتر داو  ەداوم ک ن     تی ەڵێب  ما یش ەک  دامەد ێپ وفی ەز  ەوند ەئ

 ەد
ی

. بات ەتاکوو ئاسمان د ۆڤمر  جڕۆ  ەدوو ساز  مە ئ ەیتێئاو  تەڵێجوان بوو و د ەالو ە ب ەیمێئ ەیکەفەد  نگ

 م  نی ژاێدر  ەو ل ەنجام” ەرئە“س یناو  ەک  ەیەه انیشینییئا ت  ێکت
ژ ر
 .ەداو  ەنییئا و ەب انەیر ەپ کێسانەک  اندا یوو ی 

چوار    یدوا ەداناو و ل یار ی تی ییئا ەیبناغ ە شاراو  یکەیەو ێش ەو ب دا یمانگ ج  ۆ ک  یمە دوو   ەیدەس ەل نی ما بالوول

ی شەشاخو  ورانی ەد  تی ەڕیپ ێت ەو ب ەدەس   تانڵسو  یم ەردەس ە و بابا ناوس، ل نگ ەرهەبابا س ل،یلە بابا ج ،یر

 م نی ژاێدر  ەل ەک  انیزمان و کلتوور  پاراستتی  ستی ەبەم ە. بەبوو  ڵکام  حاکدا ەس
ژ ر
ر ه انیر ۆ ز  وودا ی 

  ەتۆ کرد  زمانی  یسژ ی 

 .ەو ینووس یکورد  زمانی  ەب ر ەه  انیانەیکەبێکت  ،گی دا زمانی  پاراستتی  ر ە بەل ،ەو ەننێتو یتاکوو ب ر ەس

 ب ،ڵ تا گێ ووداو ڕ  ەڵ گەهاوکات بوو ل ەکەڵخ  مەئ ەڵ گەمن ل نی ئاشنا ،ڵ حا ر ەه ەب
ا
دوو  کێرهاتەسەب ر ەه مەڵ

 .ەیەه باش و خران   یر ەس

دوو   مەئ ەشیمەه ەو ەشکمانێم ەتێد ەک  کێوبچوونیر و ب ەکردوومان  ەمێئ ەک  کێلەو کارگ کێووداو ڕ  موو ەه

 . بیەداەڵ گەل  ییەیباش و خراپ ەیکەرچاو ەس
ا
ی توان ە د مەڵ ی ڕ داەرنامەب ەب کان،ییەنێر ەئ  ە نیەال  یر   ها ەرو ەو ه شیی

ی هەب  ،ەو ەخوازان ئاشتی   گێیر ب ر
ی بتوان  ەمانەه ەک  ەو ەکیەواڕ ب ر ەه ەتاکوو ب ن،ەیبک تر ی  و  بایسژ   ەب ەو ەکێپ یر

 تا زموونی ەئ ەل ەمن تی یشبەگ  یتاەر ەس ەمەو ئ ن یبژ  کسانی یە
ا
ی دوا ەل ستا ێئ ستم یو  ەک  دا ەرز ەلەبووم ڵ   یو ەش ییر

ر ل  مەو ەمان
 ب کێژ ڕۆ  ەنگڕە نووسم،یب دا ە ی 

ا
  ما یش واکانی ڕ ب  ر ەس ەل شیکڕێب زانم ەد بایسژ   ەب ۆیە ب ر ە . هەو ەکرد  ومەڵ

 :وسم بنو   ەو ۆیە خ زمانی  ەل

ژ ج ر
  یر ەرامبەب ەل ەک  ەکیژ ۆ ل ۆ دی ئ گێواز ێش ،انی ڕێیو هاو  حاک ەس تانڵسو  دانی ۆ رخەب جڕۆ و  نکار ەخاو  نی ی 

 .ەخستوو یر ەد ژگاردا ڕۆ  کانی ەشیداع

 ەک  کیە واڕ . ب ەو ە تەماو  گاماندا ەڵمۆ ک  سقانی ێو ئ ستێپ ەل  ڕۆ مەئ کوو ەتا و  ییەاگر ۆڕ و خ  نی ستاەاو ڕ  جڕۆ  و ەئ

 دا یە گاەڵمۆ ک  و ەو ل ەمر ەن نەچ ەک  ەیەو ەئ  یر ەرخەد  ت،ێدر ەد ن    ەیژ ێدر  کدا یەگاەڵمۆ ک  و ێن ەل شیشتاێه

  ەو ە کانەر ۆ راوجۆ ج  ەو شوناس چوونۆ وبیر ب  نیەال  ەل دان،ۆ رخ ەو ب انیژ  ر ە س ەل یداگر ێ . پتێبەد انیژ  ۆ ب ەند ەچ

 سەد نیەال ەل ەک
ا
  ەیفەلسەف ە ل ۆڤمر  ەک  تەڵێد ن    مان ەو ە ئ ن ێبر ەناو د  ەو ە تەن مەک  کوو ەو   ەو ە تدارانەڵ

ی توانە. دەندە ئاگام ۆیخ بوونی ەه ی ب ەو ەئ شیارسانی یک ەڵخ ەب ت ەبار ە س یر  ەک  ێگوشار   یاەڕ ر ەس ەک  ڵێیر
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  دانۆ رخەب ەیفەلسەف ،ەو ە انیبون یتاەر ەس  ەل ر ەه ت،ێکر ەد  انێیل ەک  کیەو حاشا انیر ەس ەتێخر ەد ەشیمەه

ژ . جانیباز ڕێ ەب  ەبوو  ،ەوتنەرکەس ر
  دا ەکەڵخ  مەئ و ێن  ەل ەیەفەلسەف مەئ ەک  دات ەد شانین شینکار ەخاو  نی ی 

 .ییەتەڕەبن گێشت

 ئازاد و تایک یگاەڵمۆ ک  ەیکۆ یر ب ەب ”ۆرئاپ     ەبڕێ  ”نی یە راەبڕێ ەکوردستان ب  یخواز یئازاد ەیو ەبزووتن شدا ڕۆیمەئ ەل

  ەیو ە تەن دا ەکات  مە . لانییقیقەح شونایس  ۆ ب  ەو ەنەڕ بگ ەک  ەخساندوو ڕە کانۆڤەمر  موو ەه ۆ ب ەیلەه و ەئازاد، ئ

 ەشێپ ریکەئ یار ی تی ییئا ەب ند ە وامڕ ب کوردستان و ژنان و الوانی 
ی

و   ەگرتوو   ۆ ستەئ ەو  انەیناغۆ ق مە ئ  نگ

 کدا یکراتۆ مێد  ەیو ەتەن دروست کردنی  یناو ێپ ەل ۆیخ کخستتی ڕێ ەب ەک  تێبە د یداهاتوو  کیەگاەڵمۆ ک

 .تێگر ەڵه نگاو ەه

 سا مەل ارسانی یگاەڵمۆ ک  ەک  ەیدانیهەش و ەئ
ا
  کانی ەو ە تەن بانی ەکوردستان و خ  یسژ ۆڕ ش یگا ڕێ ەل دا،ییدوا ەینڵ

ر ئ
  یەدایە گاڕێ مە ل انەیو ەکشانەو ن ی ر ەدەنۆڵک   ارسان،ی یکەڵخ  وچانی ن    بانی ە خ یر ەشاند ین ۆیخ ۆ ب ،یەداو  اندا ی 

ی ێب یدە ئازاد و  گێانیژ  ەیکات  و ەئ تا ەه  .یی
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ەدی و بنەوایل   ی ر
 هیوا کرماشان   باوەڕییان؛کوڵەباسێگ وە سەر کوردەیل ئی 

 هەڵکەفتە ن   
یای ن  و دۊای نی

ەدی تا وەرجە جەنگ عراق و سووریە ئڕا فرەتر مەردم چشتێگ پووسژ ی ر
ی ئی  ئاییر

ەدییەیل وەک بەشێگ لە دیاسپۆرای کوردی تا وەرجە   ی ر
ی ئایینێیان وە دی هات. ئی  ک دەرفەتێگ ئڕا ناسیر

ی ک لە پانای جوغرافیانی باشوور   ١/ ٥تاکوت جەنگ وەگەرد داعش خاون پاتەرمێگ کەم ملیوون کەس بیر

کوردستان )شەنگال، شێخان و دهۆک(، باکوور کوردستان )ئامەد، ست، باتمان، مووش و...(، خوەراوای  

ەوان،   ر
کوردستان و سووریە )حەلەب، کلس، حەسەکە و ناوچەی جراج( و ناوچەی قەفقاز )شارەیل قارس، ئی 

 .تفلیس و باتوم( ژیان

ەدییەیل ج  سێفا درێ، ناو جەرخەگەیانە ک لە فرەتر نۊسیایل تاریچی وە  مەسەڵە ی ر
یگ ک وەبارەی ناو ئی 

ی وە شوون ناو یەزید، چ »یەزید بن ئومەیە« و چ »یەزید بن   شێوەی »یەزیدیە« سەبت بییە. سە، چیی ر

ا یە ک  معاویە«، وە بوونەی ناکووکییەیل فرەیگ ک وەگەرد موسڵمانەیل داشتنە بییەسە مدوویگ ئڕ 

ەدییەل   ی ر
ی ئی  ەدییەیل وە مەنفوورترین خەلیفەیل بەنی ئومەیە نسبەت بێیەن. هە لەیرەیشە وە عەرەب بیر ی ر

ئی 

 .ئاماژە کردنە ک وە بن ڕەدەو بوو

ەدییەیل وە پایەی باوەڕەیل قەدییم ئاسیای باستان ناستی  و  ی ر
ئەما نەزەریەی دوومێگ هەس ک ئی 

 .هەڵەوگەردێدە سەر ژیان شێخ عدی هەکاری

سەرچەوەیل تاریچی وە »شێخ عدی بن مسافر« )ناسیای وە شێخ عدی هەکاری( وە عونوان یەی موسڵمان 

یە لە ساڵەیل 
ا
ساڵ ژیایە. شێخ   ٩٠هجری وە دنیا هاتێیە و ئڕا ماوەی  ٤٧٠تا  ٤٦٥ئورتودوکس یاد کەن ک هڵ

ک داشت، تۊەنستۊ ک لە ماوەی  عدی خوازیار ژیانێگ ئارام و گووشەنشینانە ن  و وەپایەی هەر نی ڕووحیاتە  

فرە کەمێگ خێڵ گەورایگ لە موریدەیل وە دەور خوەی جەم بکەێ و وە یاری ئەوان تەریقەت »عدویه«  

 .دابمەرزنێد
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دەسەیگێیان وە سەر بنەوایل و  -١دۊای مەرگ شێخ عدی پەیرەوانی  وە دو دەسەی ڕەقیب دابەش بوون: 

ی و لەناو  یم مییی
ا
یم تاویەنەو و باوەڕەیل ئسڵ

ا
دەسەیگ تر وە   -٢ئەودۊای جەرخەیل و تەریقەتەیل ئسڵ

م گردێیە(  هاوبەش ی اییر
کردن تەریقەت عدویە وەگەرد باوەڕەیل قەدییم نی ناوچە )ک گەوراترین کارگەری وە مییی

ەدی  ی ر
 .گەری ناسیەێد، دامەرزنن بنەوای باوەڕمەندیێگ ک ئمڕووژە وە ئی 

  

 بنەوایل باوەڕی 

 خودانایس  -١

ەدییەیل فەڕز و دیدگایان وەبارەی خودا بوو. چوونکە »خوەدێ« نە  هانی  ناڕووشن  ی ر
ترین بەش دەسگای دیتی ئی 

خودای ئوستوورەیل یوونانییە ک خاون سفەتەیل ئنسانی بوو و نە خودای ملهوڕ جۊلەکەیل. هەیجوورە،  

 .حییەیل مینێدخودای ئەوان فرە کەم وە خودای موسڵمانەیل )هللا( و خودای بەخشەندەی مەسی

وە باوەڕ نی جەرخە خوداوەن خاڵق نی دنیاسە وەل  گەردانەر و پاسەوانی  نییە، خاون هاز و فداکاری نییە و 

ی جڵوەیگ ک   ی مەوجوودێگ ک خوڵقان یا یەکمیر کارێگ وە جهان و جهانیان نەیرێ. ئۊشن: »خودا یەکمیر

. مەلک تاووس وەگەرد زات خودا   «.یەکێگەکرد، وە شێوەی مەلک تاووس ن 

ەدییەل باوەڕ درن ک خودا خوەی وە سێسووچکردن )تثلیث( وە شیوەی مەلک تاووس )باڵدار تاووس(   ی ر
ئی 

ەد وە شیوەی یەی جووان نیشان دریەێد ی ر
 .نیشان دەێ و شێخ عدی لە مەقام پەیرەو ئی 

 

 دوونادوون )تناسخ( 

ەدییەیل وە دوونادوون باوەڕ درن. وەی پایەوە، کارەیلێگ ک لەی جه ی ر
انە ئەنجام دریەن، بایەد ک هە لەی  ئی 

تە پێیان بدریەێد
ا
ا یا خڵ  .جهانیشە سی

ەدییەیل وە ناو ئسماعیل ی ر
بەگ دووارەئۊیسژ   محەممەد ئایدین، نۊسەر تورک، نی مەسەڵە وە زوان یەکێگ لە ئی 

ی و ئاژەڵەیل تر دەر تیەن و دۊای  ماوەیگ ک  کەێ ک: ئنسانەیل گەنەکار وە شیوەیل گەماڵ و خووک و ماییر

ێگ، حاکمێگ یا   زەجر کیشان، دووارە هەڵەوگەردنە شیوەی ئایەمێگ پەریشان و داما. ئەگەر مردێ، ئەمیر

بنیش کردۊ و یا ئەگەر هەژارێگ بوود ک لە ژیان  شازایەیگ بوود و لە ژیان خوەی وە ڕایس و دریس هەڵس

 .سیی و بانیی دەس پەیا کەێخوەی وە سوواوکاری ژیاۊ، وە سایەی نزام دوونادوون وە مەقامەیل خا

ووزێیان »جلوە«  ەدییەیل ئەوقەرە ناسیاس ک وەپەسا لەناو کتاو پیر ی ر
یش هاتێیە:  مەسەڵەی دوونادوون لەناو ئی 

  گەردنم و ئەگەر بتوام دوجارە و یس  
ا
 .جارە وە دنیاێ تیەرم یا وە دنیای ترێگ لە ڕێ دوونادوون هەڵ

ەدییەل وە شەو لە  ی ر
ەزیزەیلێیان وە الڵە و دوعا خەریک بوون و شەوەیل لە بان قەور  دان عدەس وەی ڕۊ، ئی 

مردێیان ئاگر کەنەو تا بەڵکم مردێ خوەیان لە ناو خەو بۊنن و لە بانانی  خەوەردارەو بوون. ئەگەر مردێیان  

ێگ وە دەس هاوردۊد و زانی  لە لەش ئایەم خاسێگ دیارەو بۊ، ڕۊ تیەرنە داین نەزر و نیاز تا ڕو  وح  مەقام بانیی

 .مردێیان شادەو بکەن
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 قیامەت

ەدییەیلیش جوور ئەودۊای ملەتەیل دیندار، فەڵسەفە و نووڕگەی تایبەت وە خوەیان ئڕا ڕووژ قیامەت درن   ی ر
ئی 

 .ئەما چوونکە نۊسیایل قابڵ دەسڕەسێگ نەیرن، نیەتۊنیم نووڕگەی دیارییان وەبارەی نی مژارە وە دەس باریم 

ەدییەیل بەیتەیل و قەوڵەیلێ ی ر
گردێ  گ درن ک نیشاندەر نووڕگەیان وەی بارەسە ک بەش فرەیگێیان کارگەریئی 

ی وەگەرد دەسگای زوور و زوڵم و پشتیوانی وە هەژارەیل و بێچارەیلەسە.  وە فەرهەنگ زوڵم  ی و ڕۊوەڕۊ بیر ی ستیر

ەد تییەێدە بان زەۊ و زاڵمە ی ر
یل وە  لە قەوڵێگ ک وە خوار وەگەرد هەڵگەردانەگەی تییەێد، ئۊشێد ک خود ئی 

ای کردارەیلێیان ڕەستی    :سی

 

 قەوڵ قیامەت هەڵگەردان وە کوردی کرماشانی 

  

  

 رۆژەک ژ رۆژان دن    ڕووژێگ وە ڕووژەیل تیەێ

ی ل عەرشان دن    عەرش تیەێدە تریقە   تەرقیر

 خەبارە ل چیان دن    وتووز وە کۊەیل هەڵیس  تەپ 

 سونیە ل بەحران دن    دەریایل هشکەو بوون

ی کەسەیل ن     ە کەیس کەسان دن   ن کەس مییی

ی کوڕەیل ن     نە بان  پسان دن    باوگ مییی

 ئەوێ رۆژێ خەلیک  زالم  وەو ڕووژە زاڵمەیل

 ل وەیدەرێ نوقسان دن    تۊش گێچەڵ تیەن 

 ئەو بۆ رۆژا دژوار دن    ئەو ڕووژە ڕووژ سەختێگە

 کورسیا پەدشا ل خوار دن    تەخت پادشا هەڵەوگەردێ

 ار دن   قازی بخۆ جەبقازی خوەی ستەمگەرەو بوو 

 نە سەد خۆزیا رۆحا ئنکار دن    وەو ڕووژە سەدان جار »خوەزەو وەتن« کار ڕووح بوود 

 سەد خۆز مە ب رۆحا ئەهل ڤریار دن    و دەنگ »خوەزەو ئیمە« وەرەو ڕووحەیل ئەهل وەفا ڕەوانە بوو 

 ئەو بۆ رۆژاهەزیم دن    ئەو ڕووژە ڕووژ شکستە

 کەریم دن   قازی بخۆ   قازی خوەی بەخشەندەوە بوو 

 خەلک هەموو خەتخوین دن    گشت ڕشیەنە یەکەو
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 ئەوێ رۆژێ نە سەد خۆزمە وەو ڕووژە سەدان »خوەزەو« 

 ب وی رۆحا دەروین دن    وە ڕووحەیل درووکانی ئیمە هەڵیس  

 ئەو بۆ رۆژا ل وێ دن    ئەو ڕووژە ڕووژ ئاخ و دادە 

  ل عەردێ دن    تەخت پادشا وە بان زەۊە 
 کورسیا پادیسژ

 قازی بخۆ خوەدێ دن    خوەی قازییە خودا 

، ڕەوانە بوو  ێ کول و  سەدان شاواز و مەرحەبا وەرەو کەسێگ ک کردارێ خاس ن  سەد خۆزیا وێ میر

 دن   
 عەمەل  وێ فر

 دن    و کەسەیلێگ ک کردارەیلێیان ها وەگەردێیانەو 
 هەر کەسەیک  کول و عەمەل  وێ فر

 هەی نەن   هەی نەن    نە نە 

 حەبیت  یا رەن   ە ئەی دووس ئەی خودای ئیم

 هیمەتا سەید نەن    ئەگەر شەفاعەت سەید ئیمە نەود 

مە و حازر و   دریای وە دەرگای شێخ عدی و شێخ حەسەن بوو تەکنەیل، ک پاڵ وە ئیمە و حازرەیل و گووش

  گوهدیرا، ل بەر دیوانا شێخادی و مەلک شێخ سن هەن   

 

 زیارەتگای اللش

دستان و وە ناوچەی دهۆک هەڵکەفتێیە. زیارەتگای اللش لە دەروەن  اللش وە بار جوغرافیانی وە باشوور کور 

 ٥٣اللش و لە نزیگ ئاواییێگ وە ناو »عەین سفنا«س. یا ئەگەر بتوایم درسیی بۊشیم قەور اللش لە 

ووزە و وە چ   ەدییەیل پیر ی ر
ی باشوور خوەراوای شار دهۆک دامەرزیاس. وەبارەی یە ک ئڕا اللش ئڕا ئی  کیلوومیی

هاتێیەسە ناو ئەدەبیات فولکلور نی ناوچە، وە قەوڵ یا بەیت ناسیای زەبوونی مەکسوور ئیجوو   سەردەمێگ

 :هاتێیە

 پادشایە من ل مەرکەن  دبو سوارە 

 پەدشایە و هەر چوار یارە 

 تیک سەیرین چار یارە 

ی گوت: ئەڤە حەق   وارەاللشە سەکنیر

ەدییەیل، ناوێ لە قە ی ر
ی اللش لە الی ئی  ووز بیر ەدییەل دووارەوە  وە بوونەی پیر ی ر

وڵەیل و بەیتەیل و دوعایل ئی 

یم ناتێیە. وە نەزەر  بوود. تا وەرجە شێخ عدی هەکاری، ناو »اللش« لە ناو هۊچ 
ا
کام وە کتاوەیل تاریچی ئسڵ

اییەیل بییە م و وەپەسا مەسیحیەتیش بییە و زیارەتگای مییی
ا
 .جورج حەبیب، اللش وەرجە ئسڵ
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ووز و وەرچەوێگ  شکێگ لە ناوێ نییە ک قەور شێخ ع دی وەرجە ئەوە ک وە اللش ناسیا بوودیش، جایگ پیر

، وەی    
ی

ئڕا مەردم ئەو ناوچە بییە ئەما لەفز اللش دۊای هاتن شێخ عدی وە ئەو ناوچە و وەپەسا دۊای مەریک

ش« وە یەک هاتێیە. ئەگەر نی دو  جییە نسبەت دریا. »اللش« وشەیگ کوردییە ک لە دو بەش »ال« و »له 

ش« ک مەبەست ج  لەش شێخ عدی هەکارییە. ئەڵبەت  ەیمە الی یەک، ڕەسیمنە وشەی »ج  له بەشە بن

ش« وە یەک هاتێیە ک وە مانای الڵ مانای ترێگیش ئڕا وشەی »اللش« تاشینە ک وە دو بەش »الل« و »له 

، بایە قسە  ی نی جییە، کەسێگ ک وە نزیگ اللش ڕەیس  ووز بیر ی و قسە نەکردنە. وە بوونەی پیر نەکەێ و  بیر

 .بێدەنگ بوود

 جەشنەیل 

 جەشن نەورووز  -١

 .نی جەشنە ڕێک جوور ئەودۊای کوردەیل و مەردمانێگ ک هاتن ساڵ نوو کوردی جەشن گرن وە ڕێیەو چوود

 جەشن چلەی تاوسان -٢

ی مانگ ساڵ( دەس  ١١چلەی تاوسان وە  گەالویژ تەمامەو بوود. ڕێوڕەسم نی    ٢٠هەڵکەێ و تا پەڕپەڕ )چووارمیر

پەڕپەڕ(. دو ڕووژ مەنێیەسە   ٢٠تا  ١٦ڕووژ دریژە درێ )وە  ٥ڕێیەو چوود، نە ک وە زیارەتگای اللش وە جەش

ەدییەیل وەرەو اللش کەفنە ڕێ و ئڕا وەڕێیەوبردن نی ڕێوڕەسمە هەر کام وەرەو جاگەی خوەیان چن و  ی ر
جەشن ئی 

« دەس  و لە گشت ڕووژەیل و وەپەسا تا   کەێوەن   لە ماوەی جەشن هەڵپەڕکەیل ئاییتی وە نوای »کانیا ست 

 .نیمەشەوەیل دریژە درێ

 جەشن جەم  -٣

ی نی ڕێوڕەسمە وە اللش  ەدییەیل وە یس  ناوچە     ٣٠تا  ٢٤چوود ک وە ڕووژ وە ن     ٧وەڕێیەوچیی ر ی ر
گەالویژ، ئی 

وەرەو اللش تییەن. ڕێوڕەسمەیل جەشن چلەی تاوسان لە نی جەشنە دووارەوە بوون وە ئزافەی چەن ڕێوڕەسم 

اشبایگ، قەباغ، مۆرکرنا پەری و سووارکردن سەنجەقەیل .تر وە ناوەیل: پیر
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 ئەوروپا؛ ئارێز ئەندەریاری   –ڕۆژئاوا   -دنیای مۆدێڕن شەڕی ئۆکرانیا و الدانی دەمامگ 

 

قەیرانی ئۆکرانیا و شەڕی ئێستای لە ڕاستیدا  وەک ئاوێنە ڕووی ڕاستینەی دنیای ڕۆژئاوای ئاشکرا کرد، ئەمە 

ک  شەڕێگ تەواو ئەوروپایە لە نێوان هاوپەیمانە براوەکانی  شەڕی جیهانی لە ئەوروپا. لە دەیەکانی ڕابردوودا زۆرێ

لە زانکۆکانی  جیهان و بە دڵنیاییەوە لە زانکۆکانی دەرەوەی ئەوروپادا وا دەریانخست و پڕوپاگەندەیان کرد کە 

نی  
ا
سانی جەنگ پەیوەندی بە نەتەوە دوواکەوتوو و ناشارستانییەکانەوە هەیە بە تایبەنی گەالنی ڕۆژهەڵ هەڵگیر

 مەندی کۆمەڵگە دوواکەوتووەکانە! و ئەوە تایبەت -واتە غەیرە ئەوروپیەکان!   -ناوەڕاست 

نی ناوەڕاست 
ا
دۆزی و زانستییەکاندا ڕۆژهەڵ مەند لە دەربڕینە بیر ڕۆژئاوای  -بە سەدان پڕۆفیسۆر، ڕووناکبیر و بیر

 ناوەڕاستدا کۆتانی   -ئاسیا 
نی
ا
یان بە تەوەری ناکۆکییە نەبڕاوە و خوێناوییەکان ناساند و گوتیان شەڕ لە ڕۆژهەڵ

ورێک تەنیا لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکییی دەگوازرێتەوە، لە کاتێکدا شەڕە خوێناوییەکانی  پێناێت و وەک هە

نی ناوەڕاست زۆربەیان بەرهەیم ناوخۆ نەبوون، بەڵکو بەرهەیم سیاسەت و سیستەیم جیهانی و 
ا
ڕۆژهەڵ

ژ  ر
م می 

ا
وونی هەژارمان هەبێت بەڵ

ژ ر
گەی می   ڕۆژئاوانی بوو. رەنگە ئێمە بیر

تانی
ا
وو کە تۆمار  دەستێوەردانی وڵ

 دەکرێت و بە ماندگاری دەمێنێتەوە. 

، ئەوروپا و   راستییەکەی ئەوەیە هەم لە ڕووی هەژمار و هەم لە ڕووی ڕێژەی قوربانیان و هەم لە ڕووی وێرانی

 
ا
ی شەڕی ناوخۆ بووە. لە ئەوروپا لە ساڵ  دنیای ڕۆژئاوا زۆرتر لە هەموو دنیا دەرگیر

تا پێش  1648بە واتایەکییی

شەڕ ڕوویداوە، واتە هەر پێنج ساڵ شەڕێک ڕوویداوە، تازە ئەمە قۆناجی ئەوروپای   67کرانیا شەڕی ئۆ 

پیشەسازی و قۆناجی مۆدێڕنە نەک ئەوروپای چاخەکانی ناوەڕاست! بەسەرنجدان بەوەی ڕووبەری ئەوروپا لە  

تانی لەخۆ گرتووە. 
ا
ین هەژماری وڵ ین ڕووبەری هەیە و کەمیی  چاو کیشوەرەکانییی کەمیی

 

 ئەورون  و بەم  
" لە ئەدەبیانی "و "ڕێکخستتی نێودەوڵەنی ی جت ر سەرنجە ئەوەی ناودەبرێت بە "رێکخسیی

 مرۆنی ناودەبرێت، لە ڕێگەی  
ی

شێوەیە لە ئەدەبیانی هاوبەیسژ جیهان و لە زانکۆەکانی دنیادا بە دەستکەونی گرنگ

 ئەوروپانی بە ڕشتتی خوێتی سەدان
تانی

ا
هەزار و جارنا دەیان ملیۆن مرۆفر  شەڕی ماڵ وێرانی لە نێوان وڵ

سەربازی و سڤیل بەدەست هاتووە. پەیماننامەی "وێستفالیا" کە هەندێک جار بە "سیستەیم وێستفالیا" 

ناودەبرێت و لە زانکۆکانی دنیادا بە بنەمای چارەسەری ئاشتیانەی ناکۆیک و کێبەرکێکان ناودەبرێت و بە ناوی 
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ساڵەی نێوان حکوومەتەکانی ئەوروپای ناوەندی و نەمسا و ئیسپانیا   30 ئەوروپاوە دۆکیومێنت کراوە. شەڕی

 
ا
کۆتانی پێهات ئامانچ  ئەم ڕێککەوتنە    1648لەالیەک و فەرەنسا و هۆڵەندا و دانمارک و سوید لە ساڵ

تانی ئەوروپای ناوەندی  
ا
 ئەوروپا و ڕێزگرتن بوو لە یەکپارچەنی خایک وڵ

نی حکوومەتەکانی
ا
پتەوکردنی دەسەڵ

کەواتە ئەم ڕێکخستنە نوێیە بۆ خودی ئەوروپادا بوو  بۆ ڕاگرتتی شەڕ و هیچ پەیوەندیەیک بە هەموو جیهانەوە  

تەی ئەوروپای  
ا
بێت! بێگومان دوای ئەوەی ئەم شەش وڵ " ناوبی   مرۆنی

نەبوو بۆ ئەوەی ناوی "دەستکەونی

ی و  کارییەکانیان لە ئەمریکای التیر  داگیر
ئەفریقا و ئاسیا یان دانا، ئەو یاسایەش لە  ناوەندی بناغەی پەرەپێدانی

تانی ئاسیا و ئەفریقی 
ا
رکراودا جێبەج   کرا کە دیسان مانای دەستوەردان نەبوو لە کاروباری وڵ  داگیر

تانی
ا
وڵ

یا بۆ کۆڵۆنییەکانی ئیسپانیا بوو و   بەڵکوو بە مانای ڕێزگرتن لە کۆڵۆنییەکان ئیسپانیا و دەستوەرنەدانی ئەوسیی

تانی تری
ا
ی ڕێز لە  وڵ ئەوروپای ناوەندی بوو، هەرچەندە لە  دەستپێگ پەیماننامەی وێستفالیادا، هەرگیر

تەکانی ئەوروپاوە.  شتێگ سەرنجڕاکێش ئەوەیە کە 
ا
اوە لەالیەن دەسەڵ  دیکە نەگیر

تانی
ا
یەکپارچەنی خایک وڵ

تەکانی ناوەندی  ڕێککەوتننامەی وێستفالیا تەنانەت نەیتوانی ڕێگری بکات لە شەڕی نوێ لە نێوان د 
ا
ەسەڵ

ئەوروپادا هەروەک لەسەرەوە باسکرا لە دەستپێگ پەیماننامەی وێستفالیا و شەڕی چەند ڕۆژی ڕابردوو لە  

تانی ناوەڕاستی ئەوروپادا ڕوویداوە   76ئۆکراینا 
ا
شەڕی خوێناوی گەورە و مامناوەند و بچوک لەنێوان وڵ

 جیهانی دووەمدا،  هەرچەندە ئەو جەنگەی ئێستا لە ئۆکرانیا لە نێوان
ی

تە براوەکانی ئەوروپادایە لە جەنگ
ا
وڵ

ایم چەند  ی ا. نیر م جەنگێک کە لە جوگرافیای ئەوروپادا ڕوویدا و بەرەو ناوچەکانی دیکەی جیهان کێشژ
ا
بەڵ

 
ا
ت ی ئەوروپا ناسا لە ساڵ ر

دامەرزا لەسەرەتادا تێکەڵەیەک بوو لە ڕووسیا و   1815جەمسەری کە بە کۆنسی 

سانی جەنگەکانی ناپۆلیۆن کە ملیۆنەها مرۆڤ تێدا پروسیا و نە مسا و بەریتانیا، لە ڕاستیدا لە دوای هەڵگیر

ڵە 
ا
امە لە زانکۆەکان وەک دەست پێشخەریەیک کاریگەری نێودەوڵەنی گەڵ ی  ئەوە نیر

کوژران دامەز، دامەزراندنی

 
ا
امەی تا سەرەتای شەڕی یەکەیم جیهانی لە ساڵ ی وی شەڕی بەسەر دنیا  1914کرا! ئەو نیر

ا
دا زاڵ بوو، هەڵقوڵ

 ڕێکەوتن بە جت ر شەڕ  
ئەوروپییەکان بوو لەگەل یەکدی بە ئامانچ  ڕاگرتتی شەڕ لە نێوان خۆیاندا و سەپاندنی

تەکانی دەرەوەی ئەوروپا نەبوو، تەنانەت نەیتوانی پێش لە شەڕ لە  
ا
امە هیچ قازانجێگ بۆ وڵ ی م ئەو نیر

ا
دانرا. بەڵ

سانی شەڕی دووەیم جیهانی کە تێدا ئەوروپای ناوەندی بگرێت و  ملیۆن ئەوروپانی   85بووە هۆکاری هەڵگیر

سای یان بە   ر
ە براوەکانی شەڕی یەکەم پەیماننامەی ڤی  ی ر

کۆژران و نزیکەی دوو قات سەقەت و بریندار بوون. هی 

م ئەو پەیماننامەیە کەمیی لە دوو دەیە د
ا
ە  مەبەستی ڕاگرتتی شەڕ لە نێوان خۆیاندا واژۆ کرد، بەڵ ی ر

ەوایم هێنا، هی 

ئەوروپییەکان یەکپارچەنی خایک یەکدیان پیشێل کرد و دەرەنجایم بووە بە شەڕی دووەیم جیهانی کە شەش 

ملیۆن کەسیان سەربازی ئەرتەیسژ  20ملیۆن کەس کوژران کە تەنیا  85ساڵ درێژەی خایاند و تێدا نزیکەی 

الیەن بوو و خواستی تووش بوون بە شەڕی  ڕوسیە بوون، سەرەرای ئەوەی ڕوسیە لە سەرەتای شەڕەوە ن   

 ئەڵمانیا لەگەل فەرانسە و بەریتانیا نەبوو 

 

 شەڕی جیهانی دووەم هەروەها بووە هۆی پێکهێنانی سیستمێگ نوێ کە بە سیستەیم دوو جەمسەری   

سای و ڤییەنا دروست بوو و   ر
ناساوە لە نێوان ڕووسیا و ڕۆژئاوادا سیستەیم دوو جەمسەرنی بە پت ر یاساکانی ڤی 

لە ڕاستیدا بەردەوام بوو لە دەستپێشخەرییەکەی پێشووی ئەوروپا. سیستەیم دوو جەمسەرنی لە ژێر دروشیم 

نەوە دامەزراوە و ئەنجومەنی ئاسایش لە  وەستاندنی جەنگ و چارەسەرکردنی کێشەکان لە ڕێگەی یاسا و فەرما

تانی  
ا
 جیهانی دووەمدا دروستکراوە و بە ئامانچ  ڕێگرتن لە شەڕ لە نێوان وڵ

ی
تانی سەرکەوتووەوە لە جەنگ

ا
وڵ

 خاوەن مافی ڤیتۆ 

 
ا
ی جیهانی بوو لە ساڵ

ین هۆکاری سیستەیم نون  دا تەنیا دوو ساڵ 1947هەرچۆنێک بێت ئەمریکا کە گرنگیی

 جیهانی دووەیم "شەڕی سارد" دەستپێکرد، کە یەکیەنی  دوای کۆتای
ی

تە براوەکانی جەنگ
ا
شەڕ، شەڕی نێوان وڵ

سۆڤیەت و هاوبەشە ئەوروپییەکانی دەکردە ئامانج، سەرەڕای ئەوەی ئەمریکیەکان سەرە داوی ئەو شەڕەیان بە  

م لە ڕووی کردارییەوە لە کۆتاییدا جەنگەکە لە نێوان ئەور 
ا
تدا ) ڕووسیا،  دەستەوە بوو،  بەڵ

ا
وپای ڕۆژهەڵ



 

 
 

ی اریرەندەئ زێ ئار وروپا؛ەئ – ژئاوا ڕۆ  - نێڕدۆم  یایدن یمامک ەد ی و الدان ایکرانۆئ ەڕیش 37  

ت، چیک، بولگاریا، هەنگاریا، ڕۆمانیا و ئەلبانیا( لە الیەکەوە و ئەوروپای ڕۆژئاواش  
ا
پۆڵەندا، ئەڵمانیای ڕۆژهەڵ

یگ نەبوون و لە ڕاستیدا لە ماوەی دوو   ی  لە شەڕی فیر
لە الیەیک ترەوە دەستی پێکرد و کاریگەرییەکانیش کەمیی

ربازی و ئەمەش بووە هۆی دامەزراندنی دوو هاوپەیمانی سەربازی لە نێوان  ساڵدا بوو بە کردارێگ سە

 
ا
( دامەرزان و شەڕی ئۆکرانیا دەبێت لە  1955( و پەیمانی وارشۆ )لە 1949ئەوروپیەکان و پەیمانی ناتۆ )لە ساڵ

 سارد و دەرئەنجامەکانی پەیمانە سەربازییەکانی ناتۆ و وارشۆ هەڵسەنگێندرێت.  
ی

 ئەنجایم جەنگ

 

بە پێچەوانەی ئەوەی کە مەزەندە دەکرێت شەڕ لە بنچینەدا لەگەڵ ئەوروپا مانادار دەبێت لە ڕاستیدا شەڕ و 

 بەکارهێنانی بۆ چارەسەرکردنی ناکۆکیەکان تاکە توخیم "سیستەیم ئەوروپایە.  

 سەرەکیان بینیوە لە هەموو ش
ا
ەڕەکانی ئەوروپادا  ئەوروپییەکان لەگەڵ ئەمریکا یان لەژێر فەرمانی ئەمریکادا ڕۆڵ

 دیکەی ئەوروون  لە  
بۆ نموونە ڕوسیا و  ئەمریکا و فەرەنسا و شانشیتی یەکگرتوو بەریتانیا و هەندێک حکومەنی

 سەرەکیان هەیە. 
ا
 شەڕی سوریە و بەردەوامیدا بەو شەڕە ڕۆڵ

سای و ڤییەنا و  ر
اتگری وێستفالیا و ڤی   ئەوروپایە جەنگێک لە هەردوو الیان کە میر

ی
 ئۆکرانیا جەنگ

ی
جەنگ

ی نەوەستاون جیهان دەبێت بە  یاسا ڕاستەقینەکانی  نیویۆرکن ئەم شەڕانە کۆتاییان نایەت، هەرچەندە هەرگیر

تان کۆمەڵگەکان بە یەکسانی بەشدار بن لە  
ا
ێت و ئەمە تەنیا کاتێک ڕوودەدات کە وڵ مرۆڤ بەڕێوەبی 

بەڕێوەبردنی گەردووندا. 
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؛ شهید زاگرس ماین   سادومازوخیسم آموزیسر

 

ن تربیتر و تعلییم)آموزش و پرورش( با رابطه ن  ی معنامند و بنیادیتن که میان ماشی  ساختار استبدادی ماشی 

قدرت که در راس هرم آن دولت و حاکمیت ایدئولوژیک اسالیم ایران ایستادە است، موضویع با اهمیت  

 و همراستایی میان نظام آموزیسر و نظام سیایس در  است و باید آن را مورد تحلیل کوتایه قرار داد. هم 
پوشاین

دد. اما در رژیم استبدادی ایران، ما شاهد آموزش،  گر بیشتر نقاط جهان امری اسایس و عادی محسوب یم

های طبقایر و خلفر در میان کودکان و نوجوانان  گرایانه و تبعیضهای سلت  و جنسیتانتقال شکنجه و رفتار 

ن در سطح آموزش عال و دانشگایه در میان دانشجویان هستیم. شکنجه ییک و انتقال ضد و نت  ن ، فت 
های رواین

 یاد شدە مریدی از برآیندهای تاریک و بازدارندەفرهنگ مزدوری و 
ی

ی این نظام هیوالوار است. نقش بازدارندیک

فتر در حوزە اصطالح ایرانیان در جهان مدرن هیچدر نهایت باعث شدە است که به    گونه دستاورد و پیشر

، سیایس، اقتصادی و … نداشته باشند  .فلسفن

 

ی جز امتحان و تنبیه نگرمهنگایم که به دوران مدرسه خود یم  ن های پس از امتحان برای من و  ، چت 

 .هایم را به یاد ندارمکالیسهم 

ی نبود، جز مدرسهنسلبرای ما و هم  ن جمهور« این »کمینه  ای دوشیفته که »رئیسهای ما »دولت« چت 

میان  به راستر چه ارتبایط  ی مدرسه نبود. اصطالح مدبِر همیشه در صحنه دولت« کیس جز مدیر، به

ی میان »مدرسه و دولت« و »مدیر و رئیس جمهور دولت« وجود دارد؟ این مقاله سیع در واکاوی رابطه 

واحد، پدرخواندە  عنوان یک »کل سیستم تربیتر و تعلییم)آموزش و پرورش( و دولتر استبدادی ایران به

ومند و بزرگ« را دنبال یم  ات و تخریبات  کند. نگارندە با توجه به ایناجتمایع و مِن نت  که ابعاد وجود و تاثت 
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ن آموزیسر و پروریسر ایران به   روی دادە از رابطه و همزادپنداری میان دولت و حکومت استبدادی و ماشی 

یهشدت وجود دارد، الزم به توضیح یم  ناتیو را دعوت به تحقیق  داند که مخاطبان نشر ی آلتر

 در جامعهروان
ی

ن آموزیسر و شناسانه، سیایس، اجتمایع و فرهنیک  که میان ماشی 
مورد این ارتباط همپوشاین

 خلق
ی

های ایران را تحت شکنجه و تجاوز قرار دادە است، حکومت وجود دارد و کلیت اجتمایع و فرهنیک

ن دیروز و امروز ایران   .بنماید. شاید جوای  باشد برای برخن از محصلی 

ی جز ترس از تنبیه پس پشت ماراتن ها از آن دوران امتحانات مداوم و اکنون پس از گذشت سال ن وار، چت 

س و شکنجه خواهانهی عمل بهی هر روزەامتحان و استر آورم.  ی معلم به یادم نیمِ و حکیمانه ظاهر خت 

ن بدل شدە بود،   ی شصت و پسآموزان دههی دانشمراسم مقدس امتحان که به کابویس برای همه از آن نت 

ی نبود، جز »سنجش و نظارت  ن های فکری ما« تحت نام امتحان و دادن  خشن و استبدادی بر توانایی   چت 

باهوش« و دادن نشان افتخار و مهر زرین» هزار آفرین، آفرین و  -شاگرد تنبل، خنگ –لقب » شاگرد زرنگ 

، صد آفرین«. دانش آموز نائل شدە به این مقام شامخ تا روزهای متمادی در سحر و اغوای این مهر جادویی

شان بر متمایز کردن »عنارص نامطلوب از  برد. در این میان برخن از معلمان عزیز ما که تمام سیعیم   به ش 

گرانه! مبادرت به عنارص مطلوب« برای محیط کالس و مدرسه را داشتند، در سلسله اقدامایر آفرینش

یم کامال خالقانه! مهر »هزار  نمودند. مثال در اقداای از اعمال تنبیه و تشویفر یمهای خالقانهآفرینش شیوە 

« یا در  آفرین« را با افزودن پسوند و پیشوندهای الحاقر مبدل به »آفرین، هزار آفرین، فرشته ن ی روی زمی 

ن  ن گاە چنان  نمودند. در حوزە تر، افزودن »آفرین، هزار آفرین« به مهر »صد آفرین« یممقام پایی  ی تنبیه نت 

های ترین نمونه ترین و جالبربودند که دست به ابداع یکشی از عجیبقطاران خود یمگوی سبقت را از هم 

ن  شدند که هر یک از این ابداعات مخرب روح و جسم دانش آموز، نیاز به ساعتشکنجه یم  ها تحلیل و آنالت 

ن شکنجه   دستیای  به چنی 
ی

ز ی زیرکانه ای مهم استفادەهای جانکایه دارد. نکتهتخصیص برای برریس و چگونیک

گرفتند،  آموزان بهرە یم ی دانشابزارهای سادە و موجود در محیط بود که برخن از معلمان از آن برای شکنجه

است. این را باید اصل بوم آوری در شکنجه دانست، یعتن از محیط، جغرافیا، فرهنگ بویم و مواد و اشیای 

دکار و یا یک مداد در نگاە نخست یک  بردند. مثال یک خو های جدید بهرە یم بویم برای پدیدآوردن شکنجه 

ئ کامال ی  
ن »مارکش بیک« بود، هنگایه که در یک فضای یسر ن خودکار زیبا که اغلب نت  خطر است، همی 

ترین نوع ابزار شکنجه در طول تاری    خ گرفت، بدل به سادە ترین و پیچیدە گرانه قرار یم استبدادی و شکنجه

آموز تنبل)تنبل را باید  کار بیک آی  را در میان انگشتان دانششود. هنگایم که معلم خالق، خود مدرن یم 

داد و بعد دست بزرگ و قویش، دست کوچک و ضعیف دانش آموز به  نظم! جای یم تعریف نمود( و یا ی  

تابعیت و فرادست و  -ضعف و سلطه-ی قدرت داد، حیس آمیخته نظم را با قدرت فشار یم اصطالح ی  

آمد. البته ما در آن دوران به خاطر شکنجه شدە پدید یم -آموز یا شکنجه گرفرودست برای معلم و دانش

ن برخوردهای تهاجیم و شکنجه گرانه دانستیم و نه تنها هیچ  ای را نرمال و عادی یمنبود آگایه و علم کم، چنی 

از جانب   کردیم بلکه این مراسم شکنجه را به عنوان مراسیم حکیمانه و دلسوزانهمقاومت و انتقادی نیم

ن شکنجه مدیر، ناظم و معلم یم وعیت بخیسر به چنی  های قرون  پنداشتیم. البته در تشدید، استمرار و مشر

، نقش دولت، جامعه، خانوادە و پدر خانوادە در همکار و همپوشاین و همدردی با سیستم شکنجه گر وسطایی

که در مدرسه در جریان بود، باید با    مدارس را نباید نادیدە گرفت. برای درک هر چه بهتر وضعیت بحراین 

 :یکدیگر نکایر کلیدی را مرور و بازخواین نماییم 

 



 

 
 

ی زاگرس مان  دیشه ؛یآموزش سمیسادومازوخ 40  

 تروی    ج و پدید آوردن فضایی سادیسیم و مازوخیستر 

سیایس ایران در طول تاری    خ دور و نزدیک   و ارتباط تاریخن فرد ایراین با حاکمیت و دستگاە  اگر بپذیریم رابطه 

توانیم بحث را ادامه دهیم. البته برای کساین خواستار  د بنیادین بود، است؛ یمدچار مشکل و نویع از استبدا

های  و ارتباطات فرد ایراین با حاکمیت  دانم که برای روشن شدن نوع رابطهتحقیق بیشتر هستند، بهتر یم

« مراجعه استبدادی ایران به کتاب و تحقیقات دکتر محسنیان راد با نام »ایران در چهار کهکشان ارتبایط

ها و پذیرش  نمایند. این ارتباط مریض و یک جانبه، بشدت آمیخته با آزارگری از سوی دولت و مزدوران آن 

ن در این میان وجود دارد که هیچآزار از جانب مردم بودە است. اما یک نکته  های ایران به گاە خلقی اسایس نت 

های  دادی ایراین نگردیدند. نمود این امر مقاومتهای دستکاە استبها و آزارگریصورت کامل تسلیم خواست

زنگیان، حسن صباح، حروفیه و … در   ، مزدک، خرمدینان، یارستان، قرمطیان،صورت پذیرفته توسط ماین 

سطح جمیع بودە است و در سطح فردی بروز فرهنگ عیاری و منش پهلواین و عصیان و یاغیگری از  

 .استهای تا حدودی فردی این مقاومت جلوە 

ی جز قانون و اصل »سلطه و  ی مرکزی این ارتباط و رابطهدر هسته ن ، چت 
ی آزارگری و آزارپذیری ایراین

ن تابعیت« کامل وجود ندارد. ارتبایط که در نهایتا برآیندی جز »باخت باخت« را هم برای جامعه  و نت 
ی ایراین

ە های مختلف  بن بست امروزی ما در عرصه  ورزی سیایس ایران رقم زدە است. ی سیایس و اندیشهبرای گستر

 نمود بارز این رابطه و ارتباطات روان
ی

نژندی میان فرد و جوامع ایراین از  اجتمایع، سیایس، اقتصادی، فرهنیک

 .یک طرف و دستگاە استبدادی و دیکتاتوری حاکم بر ایران است

دە در حال سانسور توسط نهادها و د های وابسته به حکومت و ستگاە »من« ایراین کماکان در سطخ گستر

 و عمق این  مذهب و خود سانسوری، خودانگیخته 
ی

دیک ی »من« در طول تاری    خ بودە است. حجم و گستر

ی ایراین  جامعه -ی فردهایی که از جانب حکومت و دستگاە مذهت  وابسته به آن، بر پیکرە سانسور و آزارگری

های ملول و آزارپذیر را به حالت ین برآمدە از این من ی ایراوارد گردیدە، چنان است که »من« و جامعه

ایط ناامن، نامتعادل زیستر و اجتمایع سیایس برای »من« و  -تسلیمیت و تابعیت مجبور نمودە است. شر

، زمینه های بروز رویکردها و برساخت نهادهای با محوریت »مازوخیسم و سادیسم« در اجتماعات ایراین

های سادیسیم که در سطح جامعه پدید  . دستگاە حکومتر با رویکردها و نهادسازیایران را فراهم نمودە است

نمود. در این وادی  آورد، اقدام به تسلیم نمودن و تابع کردن و تحمل کردن درد و رنج از جانب مردم را یم یم

مازوخیسم چون و چرای من و جوامع ایراین عرصه را برای پدیدآمدن نویع از پذیرش و تحمل و اطاعت ی  

باشد، آشکار های سادیسیم یمداری مدرن و سنتر دارای پایه گذارد. اینکه دولت و سیستم شمایهجمیع باز یم 

ن پذیرش آن مهم است.   اعمال و انتقال و ارتباط این دستگاە سادیسیم به جامعه و فرد و نت 
ی

است؛ اما چگونیک

ظاهر اجتمایع  دە از فضا سازی و پدیدآوردن نهادهای به همان طور که به کوتایه اشارە شدە، این امر با استفا

د. در این رابطه تحقیقات عمیفر صورت نگرفته اما برخن از این تحقیقات راە را برای  صورت گرفته و یم گت 

نمایند، از آن جمله آثار احمد سیف در مورد استبداد و هویت ایراین در  های جدید در آیندە باز یم خوانش

گشا در ریزجزئیات نهفته است به قول » خداوند، در جزئیات  ی حیایر و راەمایع است. اما نکتهی اجتحوزە 

« دولت و  نهفته است«؛ بدین معتن که باید در مورد رابطه  ی میان استبداد و رویکردهای »سادومازوخیستر

،  های معماری ی در حوزە های ایراین در طول تاری    خ دست به تحقیق و مطالعه حاکمیت و شهرسازی، نقایسر

، آداب و رسوم، بازی ب موسیفر ها، داستان نوییس و اشعار تولید شدە در جغرافیای ایران دست المثلها، رصن

گذاری استبداد ایراین  زد. در این میان کار جالب توجه و نویتن که توسط »محسن نامجو« در مورد نقش و تاثت 
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ن موسیفر ایراین است، ما را هشیادر شکل  سازد که استبداد و دیکتاتوری لزوما ایراین چنان در جامعه ر یمگرفیر

« نفوذ نمودە که حوزە  های حیس و احسایس چون موسیفر را  و حاکمیت سیایس و بندبند »من و اجتماع ایراین

د، ی  به خدمت خود یم   آنکه کیس متوجه گردد. گت 

ن وجود، نهاد آموزش و پرورش، توانایی استمرار و  ساالری و دولتر ایراین بدو استبداد و سادیسم دستگاە دیوان

ە حیات را نیم ای یابد. پیش از دوران پهلوی به خاطر نبود سیستم آموزیسر منسجم و همگن ما تنها با گستر

ی سادیسیم و مازوخیسیم در میان فرزندان رجال سیایس که توان تحصیل در مکاتب  محدود از انتقال روحیه 

ن آموزش و پرورش« در اشاعهحکومتر را داشتند، رو   بگوییم »ماشی 
ی فضای برو هستیم. نقش دستگاە یا بهتر

ن  مازوخیستر درمیان کودکان و نوجوانان و جوانان در دوران معارص بسیار مهم  تر بودە است. ماشی  تر و فراگت 

صل ساز و استحاله کنندە و سادیسیم نداشت که اآموزش و پرورش درواقع نقیسر جز سیستیم همگون

 خلق
ی

 علیم و فرهنیک
ی

ن ابژە مثابههای ایران )به وجودی خود را بر ناآگایه و عقب ماندیک ( بنا نهادە بود. در همی 

 راستا برای مدرن کردن و رفع عقب
ی

های اتفاق افتاد نسبت به جهان غرب اقدام به برساخت ماشیتن ماندیک

ی انحراقن آموزش و پرورش باید از  براین به جای واژەهیوالیی که بنیان خود را بر محور »اصل تنبه« گذارد. بنا

،  واژە ن تعلیم و تربیت« استفادە نمود. هدف غایی ن یعتن »ماشی  ی درست و نزدیک به واقعیت این ماشی 

، فرهنگ هم  ی دیگر. بدین منظور  تربیت افرادی با هویت، فکر، باورداشت، تاری    خ، هتن ن شکل بود، تا چت 

آموزیسر دوران پهلوی اول و دوم و  های دریس، سیستم و هدف طراحان کتاب سلطه و تابعیت تمام فکر 

ن رژیم استبدادی اسالیم ایران بودە و هست. تربیت افراد و جامعه پذیری و مازوخیستر میش ی سلطههمچنی 

  ای که هویت کودکان را از بدو ورود تشویفر و شکنجه -های مدرن تنبییهنیم گردد مگر با ابزارهای و روش

ن تعلیم و تربیت ایراین روی دادە است، برآیندی جز   مورد تهاجم و تخریب قرار دهد. هویت زدایی که در ماشی 

 .برساخت »من« و اجتمایع به غایت ناتوان و تنها را به همراە نداشته است

 

ە شدن و تنهایی انسان و جوامع ایران نتیجه 
ن  . دیگر نداردای جز استمرار حاکمیت استبدادی ایران ارمغاین اتمت 

در این مورد »اریش فروم« بر این عقیدە بود که »در وجود افراد و جوامع، مازوخیست هرایس عظیم از 

ی یمزند از این رو برای رهایی از قید مسئولیت و تصمیم تنهایی و ناتواین موج یم  کوشند تا جزیئ شوند از کل  گت 

ون از آن  ومندتری که بت  ومند ممکن است یک شخص یا یک مؤسسه، خدا، ها موجود است. این  نت  کل نت 

هللا فوالدوند،انتشارات  ملت، وجدان یا وسوایس رواین باشد.« گریز از آزادی، اریک فروم، ترجمه عزت 

 مروارید 

« برای محصوالت نهایی خود)دانش 
ن تربیتر ، استحاله شدن و  آموزان( یم تنها رایه که »ماشی  ن گذارد، پیوسیر

ومند و بزرگ، پدر، پدرخواندە ذوب شدن در ساخ  ِ تار دولتر و حاکمیتر است. حاکمیت و دولتر که نقش کل نت 

خواە را همزمان وانمایی و به نمایش یم گذارد. اسباب و لوازم الزم برای این و من برتر و قییم به اصطالح خت 

 هم هویتر وار دردها، ی  چون و چرای و قبول مازوخیسم استحاله و جذب، پذیرش ی  
ی

نوعان،  ها، فقر و گرسنیک

 .تحقت  و تجاوز هر روزە به روان و پیکر اجتماع و فرد ایراین در راستای تسلط دولت و دستگاە حاکم است

 

 تمایز و متمایز کنندە
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 بندی و طبقهتقسیم 
ی

ن تعلیم و تربیت رژیم استبدادی است. تقسیم انسانبندی ییک از ویژیک ها به های ماشی 

ی کوچیک از  استعداد« و »باهوش، تنبل و خنگ« در واقع نمونه داد، کم استعداد و ی  افراد »با استع

بندی با علم و ماهیت  ی عملکرد دولت و حاکمیت است. این تقسیم برداری سیستم تربیتر از نحوە کتی 

انب بندی از جگردد. این تقسیم همخواین نداشته و امری ضد انساین و اجتمایع محسوب یم وجودی انسان

ها را بر  ی فاشیسیم عمیق و ریشه داریست که انساناصطالح آموزیسر رژیم به نحوی نشان دهندە سیستم به

دهد. شاگرد اساس استانداردهای بسته و واپسگرای خود مورد سنجش، ارزیای  و در نهایت تفکیک قرار یم 

فعال، بانظم -تنبل، فعال-باهوش وین -نظم، شلوغی  -غت  این تمایزات مخرب هستند. تمایزات   آرام از اشکال بت 

ن براساس نمرەبندی و ارزش تری همچون طبقهظریف های امتحاین از صفر تا بیست نمود گذاری محصلی 

، پیچیدە  ن ان موفقیت یا پذیرفته شدن و مورد توجه قرار گرفیر ن تر این امر بودە و هست. در این وادی مت 

ستم آموزیسر و در نهایت هنجارهای نظام حکومتر است. در  »تابعیت« ی  چون و چرای، محصل در برابر سی

ن مدرسه و با نظارت و عاملیت مدیران، ناظمان و معلمان و  حقیقت مرحله  ی هنجار پذیری در ماشی 

دمستخدمان مدارس صورت یم   .گت 

 

ک میان دولت، حاکمیت و نظام تعلیم و تربیتر همسو و هم رویکرد و سیاست ت. پوشانندە اسگذاری مشتر

ی دولت و حاکمیت دانست. آموزش و ی کوچک شدەیعتن نظام کنوین تربیتر و تعلییم ایران را باید نمونه 

ن تنبییه و تشویفر بزرگ و فراگت  است. بروز این  هماین و  پرورش خوِد، دولت است و دولت خود ماشی 

 و امری ی  هم 
های زیستر و اجتمایع و و حوزە ها هدف نیست. کل جامعه با تمایم عرصهپوشاین آشکار اتفاقر

اقتصادی خود باید ایدئولوژی مورد قبول حاکمیت را نه تنها بپذیرند بلکه در راستای عمیل کردن آن گام  

 .بردارند

 

 برساخت فضایی جنسیتر بشدت دو قطت  

ی شدنتفکیک جنسیتر از بنیادی ترین سیاست   های سلت  و تنبییه رژیم اسالیم ایران است. پس از ستی

ان در   چهار دهه از عمر نامیمون رژیم، ما شاهد شدت و ارصار بیشتر رژیم در مورد عدم حضور زنان و دختر

 همچون استادیوم عرصه
ی

، پارکهای اجتمایع، سیایس، اقتصادی، علیم و فرهنیک های  ها و مکانهای ورزیسر

ان به برخن رشته ی از ورود برخن دختر های فتن و  برخن رشته  -نشگایههای داتفریخ و سلب کردن و جلوگت 

های علیم دیگر، تضاد شدید در دستمزد میان زنان و و مردانه نمودن برخن رشته -ی قضاوت مهندیس و حوزە

های کاری به شکیل که بیشتر زنان تحصیل کردە مردان در بازار کار، جنسیتر کردن بازار کار و کم نمود گزینه

وی زنان ایراین از جانب حاکمیت قرار دادە شدە است، پرستاری و معلیم و  ای که پیشر بیکارهستند و تنها گزینه

 و 
ی

مشاغیل از این قبیل است. در سیستم تربیتر و تعلییم استبدادی ایران، درویس همچون دین و زندیک

ن به عهدە دارد. نقش ویژە پروریسر نقش تزریق کنندە  ی این دروس، القای ی ایدئولوژی رصف را به محصلی 

ان است که اولویت وجودی و زیستر یک زن ابتدا به امر تشکیل خانوادە و زناین  مادر بودن  -تفکر به دختر

ن سیستم جنسیتاست. بزرگ گرایی تفهیم، تزریق و تحکیم مناسبات و مراودات اجتمایع و ترین هدف چنی 

ان ایراین است. در این راستا دست به برسا ی خت هنجارها، نحوە اقتصادی سنتر و مردساالرانه، بر دختر

های  دیهنماید. تمایم این هویتی مدارس آموزیسر یمدیه آمرانه و سلت  در حوزە عملکرد، رفتار، هویت
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ن و عمل نمودن به این هنجارها  مهندیس شدە و هدفمند که فرد را مجبور به رفتاری در راستای پذیرفیر

 .دانست (Gender role) توان، نقش جنسیتر نماید را یمیم

 

 تنبییه و تشویفر 

های اخت  ای که باید به این موضوع اضافه شود این است در سالپیشتر به این امر اشارە نمودیم، اما نکته

ییک تغیت  نمود و بدل به تنبیه  ن ن از حالت فت  ییک  نحوی تنبیه محصلی  ن های کالیم شدە است. یعتن خشونت فت 

ییک که تخریبات نویع از خشونت و شکنجه خورشیدی جای خود را به 80تا  30های عریان دهه ن ی فکری فت 

ن به حد قابل توجیه  رواین آن بیشتر است. در سال  ی خشونت کالیم در میان معلمی  ان بکارگت  ن های اخت  مت 

ن به خاطر حساسیت شدید خانوادە  ن نسبت به بد رفتاریزیاد شدە است. این نت  ییک  های محصلی  ن های فت 

 خود را تغیت  میدهد و و جوامع استبدادی و استبداد زدە، تنها قالب است. اما خشونت در سیستم 
وین های بت 

 .شودتری مبدل یم به شکل و صور پیچیدە 

 

 جاسویس و جاش سازی)مزدورسازی( 

های جاسویس و امنیتر و آموزی و سنت مبرص محوری به نحوی نمود دستگاە برساخت بسیج دانش

ن برای پذیرش و هنجارپذیر  صورت کمینهانضبایط، دولت و حاکمیت به  ی آنان است. آمادە سازی محصلی 

)نظایم ( حاکم بر جامعه  -نمودن فضای ملیتاریستر ی ایران است که هر فردی جاسوس، فرد دیگر و هر  امنیتر

 ایران و مقابله با جدایی  
خلفر دشمن، خلق دیگر باشد است. جاسویس تحت لوای »حفظ تمامیت ارضن

دفظ آرمانطلبان«، »ح  .ها امام و انقالب«، »مبارزە با صهیونیسم« و مفاهییم از این دست صورت یم گت 

 

 دیگری ساز )عنرص مطلوب و نامطلوب( 

دە  ی ایران ای از برخوردها و رویکردهای دولت با فرد فرد جامعهخودی و غت  خودی نه تنها در سطح گستر

دە در نظا شود. برخن از این م تربیتر ایران اجرا و مبنا قرار دادە یم وجود دارد، به شکیل کوچکتر اما گستر

آموزان را براساس استانداردهای مرسوم که برگرفته شدە از ایدئولوژی حاکم است، تقسیم بندی و در  دانش

وین این  کنند. نمرەعنوان عنرص مطلوب و یا نامطلوب ارزیای  یم نهایت به ی انضباط نمود عددی و بت 

ن محصل از مدرسهبندی تقسیم  ای به مدرسه دیگر همانند و مارک زین است. ماریک که در صورت رفیر

 .ای جنایی همراە او خواهد ماندپروندە 

 

 امتحان یا آزموین االیه 

ن مداوم ما را به یاد داستان های مذهت  ها و اسطورەهمیشه آزمودە شدن و کماکان مورد امتحان قرار گرفیر

اندازد. »ایوب« پیامت  برگزیدە شدە  ها یم پشت آنهای پسحیت و اسالم( و آموزە ادیان سایم)یهودیت، مسی
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د. چرا ایوب مورد امتحان قرار یمهای سخت قرار یمآسایی مورد امتحانتوسط »یهوە« تا حد جنون  د؟ گت  گت 

 !سنجش تابعیت ایوب، از جانب شیطان و خدا

به شکل مدرن همان مکانیسم امتحان و شکنجه شدن و رد و یا  ای، تریمدورەای و میانها، نمرات دورەآزمون

کند. درواقع علم و کلید داران علم در دوران  پذیرفته شدن از جانب »یهوە« یا »هللا« را به ما باز نمایی یم 

یف مدرن نقش خدایان کهن را ایفا یم ن ، ست  ن وار به امید به اتمام رسیدن دوران  کنند. بدین صورت محصلی 

چنیتن که » تو همیشه در محرصن آزمودە شدن  روند. ایجاد ذهنیتر این از آزموین به آزموین دیگر یم تحصیل 

ن رویکردهای در سیستم آموزیسر است. بعد  « بعد بنیادین اعمال چنی  ها محرصن االیه بدل به  االیه هستر

ساس آزمودە شدن و گردد. فرد که همیشه احدار و در نهایت دولت و حاکمیت یم محرصن کارفرما و شمایه

به فرمان و  ای گوشکند، دارای آرامش رواین و اعتماد به نفس ضعیف است. فرد و جامعهنظارت مستمر یم

 در صحنه هدف این رویکرد است.  تابع و همیشه

 

 معلم و شاگردی یا مراد و مریدی

فقیه به عهدە دارد  شاە و یا ول گونه که در ساختار سیایس و حاکمیتر ایران نقیسر پدر و ول جامعه را پادهمان

ن این نقش را مدرس به شکل قائد  و بیشتر جامعه باید تابع آن باشند در سیستم آموزیسر استبداد رژیم نت 

اعظم و کل بزرگ به عهدە دارد. سیستم سیایس و آموزیسر هردو در چارچوب نظام »مراد و مرید« شکل  

داری در شکل و  ها فاصله دارد. نویع رویکرد سنتر مکتبسنگاند. این با استانداردهای جهان مدرن فر یافته

 .ساختار مدرن مدرسه است

های تنها،  هدف نهایی دولت و سیستم تربیتر و تعلییم حکومت استبدادی اسالیم ایران، برساخت انسان

ە شدە و جامعهی   ن ترین حالت گریز است که هویت خود را در یک کل بزرگ بیابند، است. آرماین هویت و اتمت 

ن سیستم آموزیسر ذوب و جذب در پدرخواندە  فقیه است. مفاهییم  ای بزرگ تحت نام ول برای طراحان چنی 

ی اسالیم و مواردی از این دست پوشیسر مذبوحانه برای اهداف غت  انساین  همچون میهن، مذهب، جامعه

 .رژیم است

ی و مسئولیتدرت تصمیم ای، اجتماع و فرد ایراین که فاقد قبرساخت و مهندیس جامعه ی پذیری در حوزە گت 

ساحتر و همیشه تابع، توان تغیت  وتحول را ندارد و ای تکسیایس و اجتمایع را ندارد، است. فرد و جامعه

 .فقیه دارداحتیاج به قیم، شاە و یا ول 

های سادومازوخیستر حکومت استبدادی اسالیم ایران نه در  شود سیاستگونه که مشاهدە یم اما همان

های یاد  توان این موضوع را که سیاستی عمل به موفقیت نرسیدە است. ول نیمی تئوری و نه حوزە عرصه

ان بر جامعه گزاردە است. تجربه  غت  قابل جت 
ایر های دیکتاتوری و فاشیستر دیگر به ی دیگر نظامشدە تاثت 

ان تخریبات در صورت بروز انقالی  بنیادین و اجتماع ان و ترمیم ما اثبات نمودە است جت  محور قابل جت 

است. 
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 گرنگە
ی
ر بووت؟ زوان چەس و ئەڕا زوان داڵیک

  ؟ ئارارات یارسانمناڵ چۊ زوان فی 

 

، خاڵەیلێگ ک گرنگە بوەتریەد ئەویش  
ی

وەرجە گشت باسێگ و دەسوەن   کردن باوەت لە وارەی زوان و گرنگ

ین ماف   ، بخوەنی  و بنۊیس   و ئیە لە بناخەیییی  خوەی بۊیسژ 
ی
ئەوەسە گ هەر کەسێگ ماف دێرێ وە زوان داڵیک

ەنگە پێناسەی  ر
فرەیگ لە سەر زوان ئەنجام دریاس ئەمانی  خاڵ گرنگ هەر مرۆڤێگە، بێجگە ئەوە هەتا ئی 

ی و هوویەت یەی کەس چەو وە ل  کریەد و ئەیەر کەسێگ   ئەوەسە ک ئمڕوو زوان وە جوور بەشێگ لە بیی ر

 خوەی بێگانە بووت ویشن ک ئەو کەسە وەگەرد خوەی بێگانەس تەنانەت زوورم  
ی
وەگەرد زوان داڵیک

 نە ئەوەیگە رێگر ناوت لە گەشە کردن زوان دۊیم و سێهم،  زوانناسەیل هانە سەر ئەو باوەرە کگ ز 
ی
وان داڵیک

ەگ، ئەمانگ وە مدوو ئەوەیگە هەژموونی و دیکتاتوریێگ گ لە   ی زوانەیلیی ر بیی ر
بوودە مدووێگ ئەڕا خاسیی فی 

 وە گشت خەقەیل نی جوغرافیا سەنیاس و هەر ئیە  
ی
ان هەس ماف ئجازەی خوەندن و نۊسان وە زوان داڵیک ر

ئی 

ی زوان خەڵقەیل ژێر دەس و گەشە نەکردن نی زوانەیلە، چۊیگە تا وەختێگ  بیەس ە مەمەرێگ گەورا ئەڕا کز بیی ر

ی و نۊسیاگ   ئەنجام ناگرێ، چۊگە ئەیەر نۊسیر
ک زوانەیل وە شیوەی کەتت  و نۊسیاگ نەوت گەشەی زوانی

ی  ر بیی ر
، هاو شیوەی دیرووکێگ ک  بووت زوان بوودە خاون فاکت و گشت کەسێگ توانی  وەکاریان بارێ ئەڕا فی 

ئیمە لە سەر خوەنیمن ئەیەر نۊسیاگ نەویاتا ئمڕوو نەتوانستیم بزانیم وەرینمان چە گوزەریاس و چە ئەڕا  

 .پەیوەندی گردنیان وە کار بردنە

 

زوان سیستمێگ جەرەو دریای ک لە وشەیل، ژومارەیل و نیشانەیل پێک هاتیە ک وە هامێتە کردن ئەوانە  

رد کەسەیل تر پەیوەندی کەالیم، حیس و وێری بگریەد، سەربار ئەوە، زوان ئەمراز وێر کردن، توانیەد وەگە
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، ئستعدادەیل و   خوەمانە. زوان و قسە کردن، لە پەروەردەی وریانی
خەیاڵ و ئەو دویای چاالکیەیل زەیتی

یەنی ئیمە، نەخش بناخەنی دێری
ا
 .کەسایەنی کوومەڵ

یە لە ناوین گەال
ا
ن جیاجیای جەهان خاون تایوەتمەندی یەکسانە. گشت مناڵەیل ساق لە ساختار زوان، هەڵ

ی دەنگ دورس   ر بیی ر
ی مەرحەلەی زوان فی  یەن ک ئیە کارێگ گشتی و ئاساییە. یەکمیر وەخت وە داڵگ بیێنیان گیر

یە 
ا
ر بوود. هەڵ

کردنە و لە شوونی  هامێتە کردن دەنگەگان ک لە ناو چەن مانگ یەکم دەورەی کورپەنی مناڵ فی 

ی وشە ئەڕا مناڵ مانادار بوود. ئەیەر مناڵ وە ناو   ٧تا  ٥لە ناوین    یەکمیر
ی وشە دورس کریەد یانی مانگەنی یەمیر

 ئەڕا مناڵەیل دەورەیگ فرە هەستیارە چۊگە مناڵەگان لە نی   ١١تا  ٧خوەی بچڕیمنەی ناسێدەی. تمەن 
ی

مانگ

دیار زوان خانەوادەنی ئاشنا بوون و ئەوە  سنە ناوین دەنگەیل و وشەیل "جەهان شمول" و دەنگەیل و وشەیل 

 .لە یەک ترەک جیا کەن

ر بن ک لە راسیە  
ئەیەر لە نی دەورە  وەگەرد  دو زوان جیا لە یەک ئاشنا بوون هەر دو زوان وە جوور یەک فی 

 ئاشنا بوود. لە 
ی
ی دو وشە ئەڕا دورس   ١٨تا  ١٢مناڵ وەگەرد دو زوان داڵیک  یەواش یەواش هامێتە بیی ر

ی
مانگ

. یەی مناڵ عادی لە نی دەورە، ناو بەین  وشە فامێد و توانی    ٥٠تا  ٣٠کردن مانایگ )جوور: باوگ، ئاو( پێک نی 

 وە دویا رەستەیل کوڵ ئەڕا پەیوەندی کەالیم وەگەرد نزیکەیلیان تێدە ئارا.  ١٨ئەوانە وە کار بوەید. لە 
ی

مانگ

یە لە سن 
ا
 کەید. لە دەسپێک وگەرد خوەی قسە کەید و لە تا دو ساڵ و نییم قسە کردن دەسوەن    ٢مناڵ هەڵ

شوونی  وەگەرد کەسەیل ترەگ. چویگە لە نی دەورە یەواش یەواش ناسنامەی تاکەکەیس و کەسایەنی جیا لە  

 .یەک، ئەو سازیەد

 

مناڵەگان ئەڕا قسە کردن لە یس  مەرحەلەی دیار گوزەرن، لە یەکم مەرحەلە گردن دەنگەگان لە چواردەورەس،  

ی و تەنانەت  لە دوێم ، دیی ر ی ی مەرحەلە دەرونی کردن نی دەنگەیل جیاجیاس ک لە رێ ئەعساب حیس شنەفیی یر

ژگ ج   گرێ و وە   ر
ژگ گ لە بەشێگ لە می  ر

لەمس کردن، چوودە ناو سیستم عەسەن  ناوەندی یانی  نوخاع و می 

 مەرحەلە وە ن   ویشن قسە کردن، مەرحەلەی سێم قسە کردن دەرونی 
وە ن   وێشن کە  ئسپانی مانادار بوود. نی

 .فورم دەیشتی  بوودە هاتنە قسە یا قسەکەر

تونی و چۊنیەنی گوزەریان لە نی مەرحەلەیلە گرێ دریاسە مدووەیل جیاجیایگ، وە جوور نەخش داڵگ و  

 خانەوادە، مدووەیل ئریس یا چواردەور   
ی

سیستم پەروەردەی ئەو، هەژاری یا سەرچاوەی زوانی و فەرهەنگ

یەنی چواردەور مناڵ،  وەرجە لە داڵگ بیێتی  
ا
ی خانەوادە و بازنەی کوومەڵ ی یا چەن زوانە بیی ر ، یەی زوانە بیی ر

ر بیێنەیل دەسپێک
 .هەروەیجوورە رادەی پەیوەندی رووژانە وەگەرد مناڵ فرە کارێگەرە ئەڕا فی 

 
ی
زوان پسپووڕەیل زوان نایس لە وانە نوام چامسگ ها سەر ئەو باورە ک مناڵ ئایەم، خاون  ئستعداد داڵیک

ئامووژیە. نی فیلسوف و زانا لە بان سیستم تعبیە شدە زوان ئامووژی مناڵەیل جەخت کەید ک مناڵەیل وە  

یگ و رەوانی خاون سیستمەیل زگمایم هەن ک رێ خوەشکەرە ئەڕا زوان ئامووژی ئەوان ی  .شیوەی فیر

ر بوود، دەرونی 
ر  نی هاز ئرسیە دەسمیەنی مناڵ دەید تا زوان چواردەور خوەی فی 

بکەید و وەن   مانا بیەید. فی 

ی زوان دەسپێگ لە پەیوەندی هەمیشەنی وەگەرد داڵگ لە رێ دەماسکتی کردن و لە شوونی  لە قسە کردن  بیی ر

خانەوادە، مەدرەسە و کوومەڵ، لە رێ دەماسکتی کردن و پەروەردە ڕاس وەرە وەرە و وە دەسمیەنی سیستمەیل  

ا، یای گ کار لە سەر ئەساس ئەنام و سی ر
 .رنفی 
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 گرنگ هەس و 
ی
ژگ، ئەڕا چە زوان داڵیک ر

 و پەیوەندی وەگەرد می 
ی
دا پرسیارێگ تێدە ئارا ئەویش زوان داڵیک ر

لە ئی 

ی ئورگانەیل گیانن  ژگ مناڵ لە یەکمیر ر
ژێ و می 

ا
ژگ و کەسایەنی دێرێ؟ مەڵ ر

چ پەیوەندێگ وەگەرد گەشە کردن می 

یە نیمە 
ا
، هەڵ ی ی قیاس گشت گیان هەس، چۊگە رێ ک گەشە کەید و قەیاس ئەو لە وەخت لە داڵگ بیی ر

ی بەشەیل گیانن ک گەشە  ژێ و دڵ یەکمیر
ا
گەشەی مناڵ لە بان وەرەو خوار و لە ناو وە دەیشتە، پەس مەڵ

ژگ مناڵ لە چەو بەشەیل   ر
کەن و نی تەکاموڵ و گەشە لە ساڵەیل دەسپێگ فرە تونیی و هەستیارترەگە چۊگە می 

ادەی گردن و دورس کردن وێنەیل زەیتی دێرێ. لە وەخت لە  ترەگ گیان گەشەی فرەفرەیگ دێرێ، فرەتر ئام

 
ا
ژگ مناڵ یەک چوارم گەشەی سۆشتی خوەی کردیە و لە دو ساڵ ر

، می  ی ٪ گەشەی سۆشتی ٥٠داڵگ بیی ر

 دەور وەر  ٨_ ٧خوەی نایەسە پشت سەر و لە 
ا
٪ یەک گەورا ساڵ گەشە کردیە و لە نەجەوانی وە  ٩٠ساڵ

، لە بیلیونەیل    ١٥٠٠_ ١٣٥٠گشتی گەشە کردیە یانی  وە وەزن  گ مناڵ لە دەوران کورپەنی
ژ ر
گەرەم رەسیە. می 

ژگ مناڵ وەگەرد توواناییەیل زەیتی و زوانی پەیوەندیگ   ر
ی پێک هاتیە. پەیوەندی گەشەی می  ژ ر

نورون می 

یەکگردێ دێرێ یانی  هەر دوانیان وەگەرد یەک گەشە کەن، وە نی مانا ک گەشەی یەکێگیان ناودە مسەوەو  

گەی ترەگ، بەڵیک  پەیوەندی هەر دوانیان لە بان ئەوەگەی ترەگ، یەی پەیوەندی "کارگەری و گەشەی ئەوە

ژگ و پەیوەندی ناوبەین  ر
ئاسەوار" دو الیەنەس نە پەیوەندیگ مدوو و مەعلول، یانی  ئیەیگە گەشەی می 

ی زوانیش یەی جوورێگ دەسمیە  ر بیی ر
ژگ لە بان گەشەی زوان ئامووژی دەسمیەتە و فی  ر

نی دەید نورونەیل می 

ی مناڵ  ر بیی ر
ژگ و تووانایەیل هوویسژ و توواناییەیل فی  ر

 .ئەڕا گەشەی می 

ژگ لە   ر
لە وێنەی شومارەی یەک گەشەی ستی مناڵ لە پەیوەندی وەگەرد گەشەی پەیوەندیەیل سلولەیل می 

ێ مناڵ لە دو  ژ ر
   دەوران کورپەنی نیشان دەید. توانیم وە رۊنی بوینیمن ک پەیوەندیەیل ناوبەیل سلولەیل می 

ا
ساڵ

ژگ مناڵ لە وەخت  ر
 و رۊ وە جەڕەوخواردن چوود. پەیوەندیەیل نوورونی می 

ا
دەسپێگ ژیانی  فرە تون و تەکاموڵ

، نی   ک ئومر قسە کردن نی 
ا
_یەک ساڵ و نییم هەس، لە دو ساڵ

ی
_یس  مانگ

ی
_یەک مانگ وە دی هاتتی 

ژگیش گووڕیەد ر
، کردار می  یکیە وەگەرد گووڕانکاری نوورونی ی  .گوورانکاری فیر

ی ماناگان و وەکار بردن وشەگان لە نیشاندان چاالکیەیل زەیتی و  و  ی بازنەی وشەگان، وێر کەالیم، فامیر  بیی ر
ا
ەروڵ

ژگ هەس و   ر
یەنی وەگەرد دەوروەر لە ژێر کارێگەری گەشەی می 

ا
ئاست و هەست، لە پەیوەندی کەالیم و کوومەڵ

ژگ و سیستم ناوەندی ئەعساب گەشە کەن، مناڵ لە ماڵ، باخ ر
چەی مناڵەیل و خوەندنگایش خاسیی  هەر چ می 

ول گرێ و  ر بوود و لە بان وێر، حسەگانی  و پێداوستیەگانی  زاناتر بوود و ئەوانە فرەتر و خاسیی لە کونیی
فی 

ژگ و چاالکیەیل زەیتی مناڵ و هووش  ر
ر بیێنەیل نووە، بەش خوەی گەشەی می 

چوارچوەی دیاری کەید، نی فی 

 .گشتی و تاکەکەیس ئەو  تەکاموڵ بوود

ی وشە وە مناڵ دەسمیەت دەرە ئەڕا ئەوەیگە لە زەین خوەی وە وشەگە   ر بیی ر
ویگوتسگ نیشان دەید ک فی 

ر بوود مانایەیلێگ جوور گەرما، خواردن،  
مانایەیل جیاجیایگ بیەد، جوور ئیە ک مناڵ وشەی داڵگ یا داڵگە فی 

 .ئارامش، الالنی و تەنانەت خەویش لە زەین ئەو سازیەد و وە کار بریەد

ژگ درێژخایان مناڵ، ڕی خوەش کەرە ئەڕا وێر کردن، خەیاڵ، چاالیک و هووش ک لە هامێتە  ر
نی مانایەیلە لە می 

یەنی و چواردەور ژیان مناڵ نەخش بنەڕەنی داشتۊ. نی پروسە کەم یا فرە لە کەسەیل کووچ کردێ و 
ا
ی کوومەڵ بیی ر

  .انی جیاوازیش رۊ دەیددۊرخریاگ لە میلکان خوەی ک چوودە ناو فەرهەنگ و چوارچوەی زو 

ان لە ئەورۆپا و ئامریکا وەگەرد نی جوور تەجروبەیل هاوشیوەیگ  ر
کووچ کردیەیل و دۊرخریاگەیل خەلقەیل ئی 

، دەسپێگ وشەیل نوو ئنگلییس،   یەنی
ا
رۊوەرۊ بوون، ئەوانیش ئەڕا وەڕێوەبردن ژیان و پەیوەندی کوومەڵ
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ر بن و وە ئەوانە مانا دەن،
ی   فەرانسەنی و ... فی  هەر ج   بازنەی نی وشەیلە فرەتر بوود کەس لە هامێتە بیی ر

دووارە وەگەرد فەرهەنگ و زووان نوو ئامادە تر بوود و دەوران ن   همێدی و تەنیانی کوڵتور کەید، چۊگە زوان  

 و ژیانیە
ی

، فەرهەنگ یەنی
ا
ین توخمەیل پێکهاوردن وێر کردن، پەیوەندی کوومەڵ  .لە گرنگیی

 

ژگ و زوان و پەیوەندی نی دوانە مینەوانی کردنە وە دەساوەیل نووێگ رەسینە، نی   زانایەیلێگ ک لە بان ر
می 

ژگ داوڕ کەید  ر
 یا زوان یەکم، بەش جیاوازێگ لە بەش بان می 

ی
گرووپ مینەوانەیلە وە ئەوە رەسینە ک زوان داڵیک

 بوود، لە پەیوەندی وەگەرد لەتمەی
ی
ژگ ک ناوەند پەروەردەی زوان داڵیک ر

ژگ پایارترەگە. و ئەو بەشە لە می  ر
ل می 

ژگ بوودە مەمەر وە ئارا هاتن پەژارەی   ر
ژگ ج   گرێ، پەس لەتمەیل می  ر

زوان دوێم لە بەش ترەگ لە بەش بان می 

ژگ، لەتمەیل دریای لە بەش زوان دۊم فرەترە و زوورم کەسەیل   ر
قورس لە یەکێگ لە نی زوانە. لە سەکتەیل می 

ە و لە وێرێ بەن، لە وەختێگە هەمرای توانی  وە زوان  لەتمە دی لە دەسپێگ هازەیل زوان دۊم وە دەس دان

 خوەی قسە بکەید
ی
 .داڵیک

ی    لە دەوران سێم دوگیان بیی ر
ی
بڕیگ لە دەرونناسەیل مناڵ لە ئیە چینەسە نواترەگ و سەڵماندنە ک زوان داڵیک

ژگ ر
  دەسوەن   کەید چۊگە گ می 

ی   وە تایوەت لە ناو بەین هەفتەیل بیست و چوارم تا وەخت وە دی هاتتی جەنیر

لە نی دەورانە توانی  وە دەنگ داڵگ کوالیتەی دەنگەیل چواردەور داڵگ هەڵوێست نیشان بیەد. دوکتور 

ژگ مناڵ نوو لە  ١٢٨وە لکانن  ٢٠١١و  ٢٠٠٦نێلسون و هاوکارەگانی  لە ساڵ  ود نازک و هەستیار، لە میر
ئلکیی

ژگ ئەوان لە ژێر مێنەوانی ورد خوەیان گردن ر
، شەپووڵەیل می  و دین ک مناڵەیل کورپە، دەنگ داڵگ لە   داڵگ ن 

ژگ نیشان دەن، وە   ر
دەنگ کەسەیل ترەک جیا کەید و تەنانەت نی مناڵەیلە لە خەویشە ئیجوور کاردانەوەی می 

ژگ مناڵ وە  ر
٪ گەشەی ٢٥بیلیون سلول ئەسەن  تەنیا یەک چوارم یانی   ١٠٠لە وەرچەو گردن ئەوەیگە می 

ی خوەی کردیە ئەمانگ هەمرای نوخاع بەش ێ ئەنجام دەید و کردارەیل جیاجیای مناڵ رێکخسیی ژ ر
ێگ لە کار می 

 .کەید

دەرونناسەیل ژاپونییش تەفرەنج نی دیاردە گردنە و لە ئەوەیشە چینەسە نوا و ویشن ک لە دەوران بارداری  

ووک خوەندن و الالنی ئەو، لە بان  ، چیر ی سیستم دەنگ موسیقی ئارام، قسەکردن وە نەرم داڵگ وەگەرد جنیر

ێدە ئارا، ک رێ خوەشکەرە ئەڕا  -ئەسەن   ر
ی پەیوەندی داڵگ و مناڵ تی  ێ منال کارێگەری دێرێ و یەکمیر ژ ر

می 

ر بیێنەیل ترەگ لە بانان
 و فی 

ی
  .پەروەردەی زوان داڵیک

ی مناڵەگان  ر بیی ر
ەگ کارێگەری دێرێ:  گووش گردن،  ٥زوان فی  بەش لە خوەی گرێ ک لە بان یەکیی

"دەرک کردن"، قس ی  .ە کردن، خوەندن، نۊسانفامسیی

ی تا  ی و گووش گردن لە مانگەیل پەنج و شەش بارداری دەسوەن   کەید و لە وەخت لە داڵگ بیی ر   ١٨شنەفیی

 ئەو بافی حسەگان تیەنە دەسمیەت دان مناڵ، جوور نمونە لەمس کردن، خواردن، بوو کردن و تەنانەت 
ی

مانگ

 بینە، جموجۊلەیل حیس گرێد و وە سورعەت دەماسکتی کردن داڵگ، نورونەیل ئەسەن  ک لە گشت گی
ا
ان وڵ

یگ و لە شوونی    ١٠٠) ، وە شیوەی شەپووڵەیل ئلکیی  لە سانیە( ئەوانە لە رێ سیستم وەرفراوان تۊر ئەسەن 
میی

ێ  ژ ر
ژگ مناڵ و لە شوونی  ئەڕا بەش خوارین می  ر

، یەکم ئەڕا نوخاع یا بەش بایایم شکل می  وە شیوەی شیمیانی

 بەشەیل   ١٨کاردانەوە نیشان دان ئاتقی و ئحسایس مناڵ بوود. لە دەسپێکەیل   رەستی  و بوودە سەوەو 
ی

مانگ

ژگ فرە و فرەتر ئەنجام گرێد.  ر
ێ گەشە کەن و پەیوەندیەیل نورونەیل می  ژ ر

ی می   پەردەی بانیر
ێ و وە تونی ژ ر

ناوین می 

 هەستەیلە وە ئسپانی دەسوەن   کەن و مناڵ لە 
ە کردن نی  ناو خوەی شنایس   ٥زەخیر

ی
  مانگ

ا
و لە یەی ساڵ
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یە 
ا
یە  ٢وشە و لە  ٥٠هەڵ

ا
 هەڵ

ا
ە کردیە ک نی وشەیلە زوورمیان لە زوان   ٢٠٠ساڵ ێ خوەی زەخیر ژ ر

وشە لە می 

ر بیە
 مناڵ و لە پەیوەندی فرە وەگەرد داڵگ یا ک نزیکەیل مناڵ، فی 

ی
 .داڵیک

ی مناڵ دەسوەن   کەید و منال لە پەیوەندییەی ر
ر بیی 

ل وەردەوام وەگەرد داڵگ لە نی دەورانەس ک بنەوای زوان فی 

  دەماسکتی کەید و ئەوانە وەگەرد یەک هامێتە کردیە و دەنگەیل مانادارێگ سازێد. 
ی
دەنگ سازین لە داڵیک

، لە جەم خانەوادە، لە پەیوەندی   گشت نی پروسە ئەوجوورە ک دەرونناس ناودار ویگوتسگ رویس وێیسژ 

 ف-وەردەوام مناڵ 
ی
ر بوود. یەکم یەی دەنگ، دوانی دو دەنگ، چەن  داڵگ سازیەد و پەروەردەی زوان داڵیک

ی 

ی وە وشە و ماوەیگ لە دۊیای ئیانە هامێتە کردن دو یا یس  وشە وە ن     دەنگ و دەس ئاخر وشە و مانا دایی ر

. لە دەوروەر  ی رەستەی رێک و   ١٨فعل/کردار ئەڕا رەسانن مانایگ ج   کەفی  ، یەکمیر
 یا کەمێگ کەمیی

ی
مانگ

ێدە سەر زوان و من ر
ال وە ئسپانی چوینیەنی وە کار بردن و هامێتە کردن رەستەگان ناسێد، شێوەزار و زار پێک تی 

 لە ناو فەزای دەماسکتی 
ی
ر بوود و قوڕێ و سیستم دەنگ سازین خوەی وەگەرد -داڵیک

پەروەردەنی خانەوادە فی 

 .ئەوان رێک خەید

 و ژینگەنی دەروون ناسەیل من
اڵ ئیجوورە دیار بیە ئەڕایان ک یەکم  هەفتا تا هەشتا دەرسەد مینەوانیەیل بالیتی

وشەی وەکار بریای لە فەرهەنگەیل و زوانەیل جیاجیا وشەی داڵگ بیە نە باوگ، چۊگە ک داڵگ فرەتر لە هەر  

ە و ئەیەریش باوگ ئەو جوور نەخشێگ داشتیوی یەکم وشە وە باوگ دەسوەن   کەید  .کەسێگ وە مناڵ نزیکیی

 وەرەو بان، مناڵ وەگەرد 
ا
شیوەیل قۊل زوان ئاشنا بوود و چۊنیەنی وەکار بریان وشەگان و رستەگان  لە یس  ساڵ

ی وە   ر بوود و پا لە هەسار خانەوادە نەیدە دەیشت. گوزەریان لە هەسار خانەوادە وە دەیشت خانەوادە، چیی ر
فی 

یە
ا
یەنی و پروسەی کوومەڵ

ا
ی  شوون مناڵەیل و خوەندنگا، لە هەستیارترین گووڕانکاری دەیشتانی کوومەڵ  بیی ر

نی

مناڵ و ناسنامەنی خوازی مناڵە، ئەمانی  نی رەد بیێنە گاجارێگ بوودە گیچەڵ، ئەویش لە وەختێگ  تێدە ئارا گ  

 .چوودە ناو هەسارێگ لە زوان ترەگ و خوەی بێگانە دۊنی  

گیچەڵ ئەو وەختە دوئەوقەرە بوود ک مامووسا یا دەسمیەت دەر مناڵ، وەگەرد فەرهەنگ و زوان مناڵ بێگانە 

س زا نەیاشتیۊی ک لە ئیجوور  ب وود و پەروەردەیل پێوست ئەڕا ئاسانیی و خوەشیی کردن نی رەوش سیی

 .وەختێگ مناڵ، لە هەسار تازە دڵ نگەران و لە سەر پەروەردەی زوان دۊێم، سمج و تەنانەت فەراری بوود

 یەکم ژیان، انعطاف پذی
ا
ی مناڵ نی دەروون ناسەیل و زوان ناسەیل جەخت کەن ک لە دو یس  ساڵ ژ ر

ری می 

ر بوود
ێدە ئارا تا چەن زوان وەگەرد یەک و وەیەک قەیاس فی  ر

 .دەرفەتە تی 

، قسە کردن و زوان ئاموزی لە ئامریکا وە نی ئاکامە رەسیە ک مهارت لە ئامووزش  ی ئەنجومەن تەوانانی شنەفیی

ر بوود ک مناڵ لە پەروەردەی زوان یەکم وە "مهارت نس
" رەسیوی. یانی  زوان دوێم و سێم، وەختێگ فی  ت 

پەروەردەی دەنگەگان، وشەگان و جوملەگان لە زوان یەکم بزانی  و ئیە خوەی دەرفەت خوڵقتی  ئەڕا پەروەردە  

ی وە زوان دوێم   .بیی ر

 

ی لە پەیوەندی تەنگاوتەنگ وەگەرد دیاردەی   ر بیی ر
دا جەخت بکەیم ک پروسەی زوان فی  ر

بایس لە ئی 

ی مناڵ و پروسەی فەرهەن  بیی ر
یەنی

ا
ی ئەو هاورێ هەس و ئەیەر جموجۊلەیل هەسار زوان بۊچک  کوومەڵ  بیی ر

ی
گ

ر ناود، زوان  
ی وشەیل فرەیش بۊچک بوود، یانی  هۊچ مناڵێگ لە هەواوە زوان فی  ر بیی ر

بکریەد پروسەی زوان فی 
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ی رووژانە ئەڕا چارەسەری گیچەڵ و  ی وە تایوەت زوان دوێم و سێم لە تکست کوومەڵگا، رۊوەروۊبیی ر ر بیی ر
فی 

ر بوود خوەی ج    
یەنی فی 

ا
 وەگەرد نیازەیل کوومەڵ

ی
ی و  هاوسەنگ  .دایی ر

ژگ مناڵ و پەیوەندی سلول بەشەیل  ر
  ٤مینەوانیەگان پۆالگ و هاوکارەگانی  ئەو نیشان داس ک گەشەی می 

 فرە حەساسە و زۊ زۊ گەشە کەن. ن   بەش بیەیل حیس وە مدوو  
ا
 یانی  تا یس  ساڵ

ا
ێ لە دەوران مناڵ ژ ر

گانەی می 

 هەژاری فەرهەن
ی

ژگ بوود و لە تەواناییەیل  -گ ر
ی گەشەی کورتکس می  پەروەردەنی و ئابووری، سەوەو بۊچک بیی ر

، یا شایەدیش ئیە وەیجوورە ناوێ  
ی

ی مناڵەیل بوشانی دورس کەید و بوودە بایس وە دویاکەفتگ ر
ر بیی 

زەیتی و فی 

، ناتەوانی زوان لە خوڵقانن مانایەیل نوو، مدووێگ بوود ل
ی

ە نارسانی وێر کردن و خوار  بوەیم، هەژاری فەرهەنگ

ی دەسکەفت هویسژ کەسەگان یەی کوومەڵگە، نەخش بناخەنی داشتیوی  .بیی ر

ئەیەر بایمن و کوو باوەتەگە بخوازیم لە کووتانی بنۊسیمنەی، وە پای دەستکەفتەیل زانستی و کرداری و 

 لە ناو خە
ی
ڵقەیل جوغرافیای  ئازمایشگانی پشت سەر یەک گ لە وەر دەس هەس، پەروەردە وە زوان داڵیک

ی زوان رەسیم   ر بیی ر
ان نوقسانە وە شیوەیگ زانایانە و ئانقەس وسیاس. پەروەردەی زوان یەکم ک بناخەی فی  ر

ئی 

ی زوان یانی    ر بیی ر
 دەرجا کونی  و هۊچ وەخت وە پلەی بانیی فی 

ا
و زوان ناونەتەوەنی بوود، لە هەمان دەوران مناڵ

، ئاسووری و ... لە ئاست    خوەندن، نۊسان و  نۊسیاگ نەرەسیە. زوانەیل ، ئەرەن  کوردی، ئازەری، بەلوج 

ی مەندنە و کەمیی وە خوەندن و نۊسان و دورس کردن وێر رەسینە و نی زوانەیلە رێبان ژیان و  شەفانی یا شنەفیی

 وە دەس دانە و رێ تاویان لە زوان فاریس دێرن چن، بایستەس وە پشت 
ی

خوڵقانن زوانی و پایاری فەرهەنگ

ی وە  ی فەرهەنگەیل ترەک،  بەسیی ، ئەڕا نی تراژدیە ک بیەسە بایس بۊچک بیی ر دەستکەفتەیل ورد زانستی

 .جواوێگ و رێکارێگ خاس ئەڕای بۊنریەدوە

ان چ لە دەوران پاڵەوی و چ لە دەوران جمهوری ئسالیم، وە یانکەی تەمامیەت   ر
تدارەیل جوغرافیای ئی 

ا
دەسەڵ

نە و جیاکارانەیگ لە حەق نی زوانەیلە پەیرەو کردیە، لە الی ترەک وەزارەت 
ا
ئەرزی، قەتیس کردن نائادڵ

ان ر
کاری رژیم ئی  ر

لە جیایەنی کیشان داوان وە سەر گشت مناڵەیل و زوانەیل و ئەرک سەرەیک   پەروەردە و فی 

ی زوانەگان ی و بۊچک بیی ر ، وە شیوەیلێگ بیەسە مدووێگ ئەڕا  کز بیی ر
ی

. خوڵقانن تاک وێرکەر و فەرهەنگ
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 مدووەیل یاێ گرتن زوان دۊێم و شێوازەیل، ڕەوش و جیاوازییەییل؛ رەیحانە مەڵەک جان 

 پێشەیک

ر بۊن زوانێگ بێەن وە شێواز سشتی  
 دنیا ن   ئەوەیکە بخوازن بڕیار لە سەر فی 

وەختێگ مرووڤەیل تیەنە نی

« ناسیاس و بوودە بەشێگ لە هۆویەت و بۊن ئەو  
ی
ەو بوون ک لە زانست زواننایس وە »زوان داڵیک ر

زوانێگ فی 

تار و ناسنامەێ تایوەتێگ کەسە. هەر زوانێگ لە بازنەێ قسەکەرەیل خوەی خاوەن فەرهەنگێگە و ساخ

  .دێرێ

 بخوەنیم و بنۊسیم 
ی
ت کوردستان ژیەیم وە ن   ئەوەیکە بتوانیم وە زوان داڵیک

ا
ئمڕووژە ئیمە ک لە رووژهەڵ

 ک ئافت و هەست و 
ی
زوان دۊێم وە سەرمان داسەپیەد و بایس لە خوەندنگەیل وە زوانێگ جیا لە زوان داڵیک

 وە پێمان نادریەد و  هۆویەت هەر کەسێگە دەرس بخوەنیمن. هە
ی
ەنگە ئجازەێ خوەندن وە زوان داڵیک تا ئیر

 کەن تۊش گیچەڵ بوون. 
ا
 تەقەڵ

ی
تەنانەت کەسەیلێگیش ک خوەێبەخش ئەڕا پەروەردە وە زوان داڵیک

ت و حاکمیەت خوازێ ک گشت زوان و شێوەزارەگانی لە ناو خوەی بتاونێد و هۆویەت و فەرهەنگ 
ا
دەسەڵ

مانا بکەد و لە ناو بوەێد. تەنانەت ئاماج سەرەیک ئەی سیاسەتە یەێڕەنگ  گان ن   پەیوەندیدار وەگەرد زوانە

 لە ڕێگاێ پێناسە کردن زوان دۊێم جوور زوان یەکمە تا گشت کوومەڵگا لە ژێر هژەمونی خوەی  
ی

کردن فەرهەنگ

کاری ر
بۊن سشتی زوان و فی  ر

بۊن، فی  ر
داڕانیای   داشتوود. لە نی مەقاڵە باس لە زوان دۊێم، چوارچووەێ فی 

بۊن زوان کریەێد و  ر
بۊن زوان دۊێم، و پەیوەندی سن و فی  ر

)هدایت شدە(، نووڕگەێ )نظریە( رەفتارگەرانی و فی 

بۊن زوان دۊێم وە چە شێوەێگە و ماناێ چەس ر
 .هەوڵ دریەێد پاشخوانێگ وەی پرسیارەیلە بدریەێد ک فی 

 

 زوان دۊێم و یاێ گرتتی 
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رچووەێ پێناسە کردن زوان بیەسە یەکێگ لە مژارەیل گرنگ ک باس و لە ناو چەن دەهەێ وەرین زوان و چوا

  
ی
قسەێ فرەێگ وە سەرێ کریەێد و وە جوورەیل جیاوازێگیش یسژ کریەێد. لە حاڵێگ ک زوان داڵیک

ین مژار شوونایس و ناسنامەنی تیەێدە ئەژمار، ئەمانی  وە سەر زوان دۊێمیش باس و خوازەیل فرەێگ   سەرەکییی

وونە ک ئاماج سەرەیک پەرەوەردە، زوان یاێ گرتنە و لەسەر ئەی بنەما یسژ کردن فەرایەندەیل  ئەنجام دریەێد. ڕ 

و تایوەتمەندییەیل یاێ گرتن زوان بایس جوور بەش سەرەیک لە هەر شێواز پەروەردەێ زوان، سەرنج و 

  .جەخت وە سەرێ بکریەد

دا گرنگە و بایس کلگ لە سەری دابنەیمن ئەوەسە ک  ر
بۊن زوان یەکم و خاڵێگ ک لە ئی  ر

هەر دو ڕەوەند فی 

  ئەوە  
ی

دۊێم خاوەن الێگ دەرۊنناسانەیە. لە سەر نی بناخە هەر دو ڕەوەند لە دو الوە شیاێ نووڕستنە: یەکێگ

بۊن زوان چۊناوچۊنە، دۊێم لە چەو ئەوە ک دیار بووت ک ڕەهەندەیل تایوەت و مەرحەلەیل   ر
ک وە گشتی فی 

تمەندییەیلێگ ک لە ڕەوەند یاێ گردن زوان تەسیر دێرێد کامەیلن. هەڵبەت  گەشە و هەرلەێوا مدووەیل و تایوە

بۊن زوان دۊێم لە ئومر دۊیای بلووغ، لە فەرایەندەیل تایوەتمەندییەیل   ر
لە سۊکەیلێگ فەرایەندەیل دەرۊنی فی 

ە. نی پیچیاگیی بۊنە لە بنەوایەیلەو لە سەر بڕیگ جیاوازیمناڵ لە وەخت یاێ  یەیل  گردن زوان پیچیاگیی

بۊن زوان یەکم بیە، لە وەخت  ر
ەیل ئەو وەختە ک ئەو کەسە لە دەوران فی  دەرۊننایس و جسیم لەژێر تەسیر

بۊن زوان دۊێم تیەێدە ئارا. بێجگە ئەوە مدووەیل ترەیک   ر
لەوانە جیاوازییەیلێگ لە ناوەین دو زوان یەکم و  -فی 

کار زوان، بناژووەیل و نزام زوان    وە نی پیچیاگ بۊنە ئزافە بووت. یە وە ماناێ ئەوەسە -دۊێمیش ر
ک لە الی فی 

بۊن زوان دۊێم. لە الێ ترەک زوان  ر
ئامووژەیلیش لە یەکم تا رادەێگ توانێد بوودە مدووێ یەواش بۊن ڕەوەند فی 

بۊن زوان دۊێم وەگەرد یەک جیاوازن. لە سەر نی بنەوا بایستەس   ر
چوارچووەی تایوەتمەندی دەرۊنییان لە فی 

بۊن   ک مزنە گرتن وە ر
بۊن زوان دۊێم، مدووەیل جووراوجوور وەتریاگ یانی  فەرایەند دەرۊننایس فی  ر

چۊنیەنی فی 

کارەیل زوان لە ژێر چەو بگریەد ر
 .زوان، کارێگەری زوان یەکم و جیاوازییەیل مەوجوود لە ناوبەین فی 

کاری داڕانیای )هدایت شدە(  ر
بۊن سشتی زوان و فی  ر

 فی 

بۊن زوان دۊێم توانی  وە شێوە ر
  وە ن   هۊچ جوورێگ لە پەروەردەێ ئانقەست ئەنجام بگرێ، یا  فی 

ێ سشتی یانی

بۊن ئاگادارانە ج    ر
وەج   بکریەد. لە نی نووڕینەو، لە چەو بڕێگ تایوەتمەندی  وە پێچەوانە لە رێ پەروەردە و فی 

بۊن زوان دۊێم  ر
ەیک جیان  لە یە -یانی  زوان ئامووژی سشتی و زوان ئامووژی هەدایەت کریاگ - دو شێواز فی  کیی

و تایوەتمەندییەیل نی دو گلە ڕەوەند زوان ئامووژیش لە بڕێگ ڕەهەندەوە وەگەرد یەک جیاوازن. دەستەواژەێ  

بۊن زوانەسە ک لە ڕێ پەیوەندی   ر
زوان ئامووژی سشتی وەی جوورە توانرێ پێناسە بکریەێد ک ئەو شێوەی فی 

ز پەروەردەنی ئەنجام گرێد و شێوازێگ لە زوان عادی ڕووژانە پووڕێدەوە و وە ن   هەرجوورە ڕێنەمانی دۊ 

یەنی وەگەرد ئامووژییە ک لە کوومەڵگەێ زوان دۊێم ج   
ا
وەج   بووت و زوان لەناوی لە ڕێ پەیوەندی کوومەڵ

  ئەوە ک لە رێ  
ی

ر بووت. ئەسە زوان ئامووژی سشتی خاوەن دو تایوەتمەندی بنەوایییە: یەکێگ
قسەکەرەیل فی 

هەسار سشتی تایوەت ئەوە ئەنجام گرێ و ئەوەکەێ ترەک ئەوەسە ک لە هەرجوورە   پەیوەندی ڕووژانە و لە

 .پەروەردەێ ئانقەس و دۊز ئازادە

زوان ئامووژی هەدایەت کریاگیش توانی  لە دو  فەرایەند زوانی جیاواز ئەنجام بگرێد. ئەسە لە نی چەوەو الزمە 

یە لە پەیوەندییەیل  نی جیاوازیە لەوەر چەو بگریەد: یەکێگ ئەوە ک زوان لە ف
ا
ر بووت ک هەڵ

ەرایەندێگ فی 

" ویشیەد. لە نی خاڵە زوان ئامووژ،   یەنی وەکار ناچوود، لە نی شیوازە وە ئەوە "زوان خارج 
ا
کوومەڵ

، ئەوە لە دو ڕەوش عادی   ەو ن  ر
ر بووت و لە شوون ئەوە ک زوان فی 

مەعموولەن زوان لە ڕێ پەروەردە فی 
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یەنی وەکار ناوەید. زو 
ا
،  کوومەڵ انەیل زنەێگ ک لە بەرنامەێ دەریس ج   دریەد لە نی شێوازەسە، جوور: ئاڵمانی

تەیل جیاجیا
ا
 .ئنگلییس، ئسپانیول، فەرانسەوی و هاوشیوەێ ئیانە لە بەرنامەیل دەریس وڵ

یەنی  
ا
 خوەی زوان ترەکێگ جوور کەرەستەێ پەیوەندی کوومەڵ

ی
کار لە پاڵ زوان داڵیک ر

خاڵ ترەگ ئەوەسە ک فی 

تەیلێگ ک زوان رەسیم وەگەرد وە کار 
ا
بەێد. لە ئیجوور وەختەیلێگ وە ئەوە زوان دۊێم ویشیەد؛ لەوانە لە وڵ

کار  ر
ر کریەد. هەرلەیوا وەختێگ ک فی 

گشت یا بەشێگ لە مەردم جیاوازە، زوان ڕەسیم وە جوور زوان دۊێم فی 

لە ئەوردا ژیان کەێد، زوان لە لە کوومەڵگەێگ وە کوومەڵگەێ ترەک پەنا بەێد یا کووچ کەێد، یا ک ماوەێگ 

بۊن زوان دۊێمە. ئمجا بایس سەرنج  ر
ر بوود ک ئیەیشە خاڵێگ ترەک لە فی 

یەنی ئەوردا فی 
ا
هەسار کوومەڵ

بیەیمە ئەوە ک جیاوازییەیل لە ناوبەین زوان دۊێم و زوان خارج  ڕوون نییە، لە ڕاسییەو خاڵەیل فرەێ ترەک  

ەوانە زوان هەم لە خوەندنگە و هەم لە ڕێ پەیوەندی گرتن لە ڕۊوەڕۊ  لە نی ناوبەینە ج   گرن ک لە بڕێگ لە ئ

ر بوود. ئەمانگ ئیەیشە لە ویر نەوەیم ک لە ئیجوور خاڵەیل هامێتە، جیا کردن  
بۊن وەگەرد هەسار سشتی فی 

بۊن فرە گرنگە، زامەت وە چەو تیەد ر
 .و یسژ کردن کاریگەری پەروەردە ک لە هەر رۊەو ئەڕا فی 

ەو جوورە وە چەو تیەد ک لە کارکرد فەرایەندەیل دەرۊنی زوان ئامووژ، ناتوانیم بۊشیم ک لە  وە هەر حال ئ

ناوبەین زوان خارج  و زوان دۊێم جیاوازی فرەێگ هەس؛ هەرچەن لە ناو هەردوانیان لە خاڵەیل دەرۊنناسانە  

یەنی توانیم جیاوازیەگان دیاری بکەیمن. یانی  هەرچەن لە دو ڕەوش زوان
ا
ئامووژی وەتریاگ لە   و کوومەڵ

چوارچووەێ ج   گرتن لە وەراێوەر زوان، دەرفەت پەیوەندی زوانی و ڕەوش وەکار بردن زوان هاوسەنگ نیە.  

بۊن، کەم یا فرە   ر
سەروار ئیە هەڵس و بنیشەیل تەجرن  ئەوە دیار کەێد ک لە هەر دو خاڵ، فەرایەند فی 

دا توانی  زۊ ی ر
ەکن. لە ڕاسییەو لە ئی  بۊن مەهارەتەیل قسەکردن و گوش گردن و  هاوشیوەێ یەکیی ر

ا دێر فی 

دا دەستەواژەێ "زوان دۊێم" ئەڕاێ ئاماژە وە هەر دو خاڵ  ر
هەلەیوا زەریفییەیل زوان جیاواز بووت. لە ئی 

وەتریاگ لە بان، یانی  زوان خارج  و زوان دۊێم وەکار بریەد؛ تەنیا لە بڕێگ جار ک ئاماژە کریاس وە  

یەدە سەرێ، دەستەواژەێ زوان خارج  خریەدە وەرباستایوەتمەندییەیل تایوەت  .ێگ ک سەرنج کیشژ

 

( زوان ئامووژ   بڕێگ ڕەوش و واورێزەیل دەرۊننایس )روانشناختی

 

 

 

 

بۊن زوان دۊێم  ر
 نووڕگەێ )نظریە( رەفتارگەرانی و فی 

زوان ئامووژی   نووڕگەێ رەفتارگەرانی لە سەر بوار یسژ کردن ١٩٦٠هەر وەو جوورێگە زانیمن تا وەرجە دەهەێ 

مناڵ هژەمونی )سیطرە( داشت. لە سەر بنەوای ئەی نووڕگە هاوشیوە رەفتارەیل ترەک وە جوور پێکهاوردن 

، جواو، وە هاز کردن، دوجارە   ە، دەماسکتی ی   زوان ئامووژی لە رێ ئەنگیر
یا؛ یانی  لەوەرچەو گیر

عادەتەیل زوانی

یە تا کووتانی دەهەێ  کردن و پێکهاوەرەیل عادەتەیل زوانی رۊ دەید. واورێز 
ا
، فرەتر نی نووڕگە   ١٩٦٠هەڵ زاییتی

بۊن و هەر وەیجوورە شێوازەیل پەروەردەێ زوان دۊێم هژەمونی داشت. لە سەر نی بنەوا،   ر
ئەڕا یسژ کردن فی 
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شێوازەیل پەروەردەێ زوان لە سەر بنەڕەت فەرایەندەیلێگ ک لە بان وەتریا رێکخریا. ژمارێگ لە شێوازەیل  

، وەتریاگ لەو  ەنگە وەکار چوود. لە سەر بنەڕەت نووڕگەێ رەفتارگەرانی ر
" تەنانەت تا ئی  ی انە "قسەکردن، شنەفیی

بۊن زوان دۊێم، پێشیی وەگەرد مەجمووعەێگ لە عادەتەیل گرێدریاگ وە زوان یەکمیش پەیوەندی دێرێد.   ر
فی 

بۊن دۊێم  ر
خاس و دەسمێەتدەر بووت و  لە سەر نی بنەوا، ئیجوور ویر کریەد ک عادەتەیل مومکنە لە ڕەوەند فی 

ی ئەوە یەواش    چەوەو وەرەونواچیر
بۊن ئاسان کەێد یا ک وە پێچەوانە، مەنقی و نواگیر بووت و لە نی ر

لە ئاکاما فی 

بۊن،   ر
و زامەتیی بکەێد. هەر ئەو جوورێگ ک لە بانیی وەتیمن عادەتەیل زوانی خاس و دەسمێەتدەر وە فی 

« )موسبەت( ناوبریەن.  عادەتەیل وەتریاگ گشتی بناژووەیل و ساختارەیل هاوبەش دو زوان   »هەناردن ئەرێتی

ە،   یەکم و دۊێم لەوەر گرێد. وە پێچەوانە، وە ئەو دەسە لە عادەتەیل گرێدریاگ وە زوان یەکم ک نواگیر

( یا هەڵە ویشیەد. لە ڕاسییەو عادەتەیل سەرەیک وە ئەو دەسە لە   « )مەنقی دەخاڵەت »هەناردن نەرێتی

 .ساختارەیل زوان دۊێم گرێ دریاس ک لە هاوتاگەێ )قرینە( خوەی لە زوان یەکم جیاوازە بناژووەیل و 

بۊن زوان دۊێم وە جوور   ر
 ڕەفتارگەرانی ک لە بان وە زوان هاوریا، فی 

ئەسە لە سەر بنەواێ پرۆژەێ گشتی

بۊن بناژووەیل زوانی نوو  و سەرتر لە گشت، هژەمونی  ر
 لە سەر هەڵەگان  پێکهاوردەێ عادەتەیل زوانی نوو و فی 

یا هەناردن مەنقی ک سەرچەیم  لە جیاوازییەیل نزام زوان یەکم و دۊێم نی  خریەدە وەر باس. لە نی چوارچووە  

 :ڕەوەند پەروەردەێ زوان دۊێم بایس کارکردەیل ژێر داشتوون

هاوبەشییەگانیان دیار بووت ک زوان یەکم و دۊێم بایس لە وەراێوەر یەک ج   بگرن تا ک جیاوازی و  -

 .وە نی یسژ کردنەوە فرە جار "شیکاری وەراێوەر یەک" )تحلیل مقابلەای( ویشیەد

لە سەر بنەواێ جیاوازییەگان لە ناوبەین دو زوان ک لە "شیکاری وەراێوەر یەک" )تحلیل مقابلەای(   -

بۊن زامەتێگ  ر
تیەرێدە ئارا و هەلەیوا هەڵەیەیلێگ ک  دیاری کریەد، بناژووەیل و ساختارەیلێگ ک لە ڕەوەند فی 

 .زوان ئامووژ لە سەر بنەواێ جیاوازییەیل وەتریاگ ک ئەگەرێ هەس سەرهەڵبیەد پیشبیتی بووت 

بۊن، سەرنج و کار واورێز  - ر
پێشبینییەیل دەرئەنجام بناژووەیل و ساختارەیل ک لە ڕەوەند پەروەردە و فی 

 .خوازێ، دیارێ کەێد

ری هەڵەگان لەوارەێ بناژووەیل و ساختارەیل پیشبیتی کریاگ، شێوازەیل واورێز ئەڕای چارەسە -

کاریگەر جوور دوجارەکردن و تەمرینەیل درێژخایەن وە کار گریەد، وە نی مەیزوورە ک زوان ئامووژ لە سەر  

 .دەخاڵەتەیل یا هەڵەگان غەلەبە کەێد و لە دەرئەنجام عادەتەیل زوانی نوو وە دەس تیەرێد

تریاگ لە بان ڕۊچەێگ گشتی لە بناژووەیل شێوازەیل پەروەردەێ زوان دۊێم خەێدە وەر دەس ک  بناژووەیل وە

" یا   ی لە سەر بنەڕەت رەفتارگەرانی وساسە پا. ئیجوور شێوازەیلێگ، زوورم وە جوور "قسەکردن، شنەفیی

" )سمیع-"دیمەنی  ن ک زوان برصی( ناسیەد. خاوەن ئیدەیل شێوازەیل وەتریاگ ئەوجوور ویر کە-شنەفتتی

 .ئامووژ وە وەکارگرتن بناژووەیل دیاری کریاگ بان، زۊتر و فۆکووس ئەنازەێ خوەی زوان دۊێم یاێ گرێدن

سەروار ئیە، وەچەوهاتگەیل تەجرن  سەرکەفتنەیل شێوازەیل وەتریاگ وە شێوەێ کرداری نیشان نایەد. فرە لە  

زوورم هەڵەیل ترەک ک لە قسەکردن زوان  مامووسایەیل زوان دۊێم رەسینەسە ئەو باوەرە ک لە وەختێگە 

ئامووژەیل هاتیەسە ئارا نەتوانریاس لە رێ یسژ کردن وەراێوەر یەک پیشبیتی بکریەد، فرەتر هەڵەیل پیشبیتی بۊ 

لە رێ یسژ کردن وەراێوەر یەک ناتێدە ئارا. لە ڕاسییەو، ئیسفاگرتن تەجرن  ئەوە نیشان دەێد ک یسژ کردن 

تی بناژووەیل و ساختارەیل ک هەڵە تیەرنە ئارا قازاشت نەیرێ. وە سەر ئیەیش وە  وەراێوەر یەک ئەڕای پیشبی
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چەودۊنیاگەیل نیشان داس ک وەکارگرتن شێوازەیل پەروەردەنی لە سەر سەرنجدان وە هەڵەیل پیشبیتی بۊ، و 

، بائس وەرەو نوا  ی و   تەمرین و دوجارەکردنەیل درێژخایەن وە ن   وەکارگرتن زوان وە شێوەێ ڕاسەگانی چیر

حزات نۊسیاگ لە بان نی ڕاسیە ڕوون کەێدەو ک بناژووەیل  
ا
بۊن زوان دۊێم نەۊیە. گشت موڵ ر

ی لە فی  سەرکەفیی

بۊن زوان لە سەر بنەوای ڕەفتارگەرانی یا دەرئەنجامەیل وەدەس هانی  لە پەروەردەێ کرداری زوان دۊێم   ر
فی 

ی لە سەر  -لە ڕێ شێوازەیل قسەکردن  ناسازگارە. لە نی چەوەو هەر چەنێگ ک ئمکان دێرێ زوان ئامووژ  شنەفیی

بەشەیلێگ لە زوان لەوانە زارشت )تەلەفوز( شێوازەیل زوانی مەهارەت وە دەس بارێدن، سەروار ئیە فرەێگ  

بۊن و وەکاربردن زوان دۊێم لە ج   خوەی میتی  ک ئەو جوورە دیارە وە   ر
لە کەمبوودەیل و ناڕەسائییەیل لە فی 

وە ڕەوش شێوازەیل نۊسیاگ مەهارەت وە دەس هاوردن ئەوانە ئمکان نەیرێ؛    هۊچ لەونێگ لە ڕێ پەروەردە

بۊن زوان   ر
بۊن زوان دۊێمیش لە بەشێگ وە سۊکەگان جوور فی  ر

وە پێچەوانە ئەوجوورە وە چەو تیەد ک فی 

( مرووڤ ئەڕا زوان ئامووژ و لە   یەکم، ڕەوەندێگ زەێتی و زاورانە ک لە سەر تەوانایییەیل خوەتەن )زانی

 .پەزیرەکاربردن ئەوە لە جێیەیل پەیوەندی زوانی ئمکان وە

بۊن زوان  ر
 پەیوەندی سن و فی 

فرەێگ لە مەردم ویر کەن ک مناڵەیل زوان دۊێم خاسیی لە مرووڤ باڵغ یاێ گرن، مدووێگ ک ئەڕا ئیە ویشن 

بۊن زوان  پەزیری و تەوانانی ئەوان ئەڕا ئیەسە ک مناڵەگان هێمان لە دەورانێگ وە سەر بەن ک ئنعتاف  ر
فی 

  
ی

فرەترە. هەلەیوا بەشێگ لە مینەوانەیل زوانیش وازانن )فەرز کەن( ک مناڵەیل ئەڕا یاێگردن زوان ئامادەیک

 وە "دەورەێ حەساس" ناو بەن و باوەریان ئەوەسە  
ا
ێگ دێرن. نی بەشە لە مینەوانەیل لە دەورەێ مناڵ فێشیی

ێنەبرگ ئیجوورە تیەرێدە زوان ک زەێن مرووڤ لە دەوران  ک نی دەورە تا دەورەێ بلووغ درێژە دێرێدن. لەوانە ل

ئامووژی وە شێوەێ سشتی و ئاسان ئەنجام گرێد. حەساس ئنعتافپەزیری خاسێگ دێرێ، وە جوورێگ ک زوان

کردنە باوەرێ خریا  ئەو لە نی وارە ئازمایشتەیل فرەێگ ئەنجام دەێد، ئەمانگ سەروار ئیە لە دۊاێ ئەو یسژ 

 .وەرباس و ڕەخنە

ژمارێگ مینەوان گومان دێرن ک بتوانریەد شایەتەیلێگ یەێالکەر )شواهدی قطیع( وە دەس باریەد ک نیشان 

بۊن زوان دۊێم تەسیر گرنگێگ  ر
بیەد سن بلووغ ئەو جوور گووڕانکاریێگ لە زەێن خوڵقنێد ک لە چۊنیەنی فی 

لە گەوراساڵەیل وە ڕادەێگ بەرز  داشتوود. لە ڕاسییەو تەجربەیل و وەچەودییەیل ئەوە نیشان دەێد ک فرەێگ 

ی وە نی   بۊن نێاشتاد، ڕەسیر ر
بۊن و مەهارەت لە زوان دۊێم ڕەسن. ئەیەر زەێن ئەوان کارکردەیل گرنگ فی  ر

لە فی 

ڕادە لە مەهارەت لە سەر زوان مومکن نەوی. وە پێچەوانە ژمار فرەێگ لە مینەوانەیل ئەوە وە دەس هاوردنە  

ێگ یاێ گرێدنئامووژ پا وەسن نریاگ، ز ک زوان  .وان دۊێم وە کارانی فێشیی

بۊن بڕێگ وە بەشەیل زوان لە کەسەیل گەوراساڵ   ر
سەروار ئیانە ئەو جوورە وە چەو تیەد ک مناڵەیل لە فی 

کەفنە نوا. وەدەسهاتەیل ئەوە نیشان دەێد ک مناڵەیل لە زارشت )تەلەفوز( هاوشێوەێ قسەکەرەیل ڕەسەن  

بۊن وشەگان زوان سورعەتیان ها بانیی و ئەو ناوچە مەهارەت فرەترێگ وە دە ر
س تیەرن. هەرلەیوا ئەوان لە فی 

زۊتر یاێ گرن. هەڵبەت ئەڕا یسژ کردن نی جیاوازییەیل وەتریاگ لە بان ک ئەگەری هەس، مدووەیلێگ مینە  

ێگ دێرێ و راحەتیی   ( مناڵەیل بێگومان ئنعتافپەزیری فێشیی ی )گوویانی
کریاس؛ لەوانە: ئەندامەیل ئاخافیی

ۊلیەدەو. بێجگە ئیەیشە مناڵەیل وەختێگ لە دەورمان )محیط( زوان دۊێم ژیان وە سەر بەن، وەگەرد ج

بۊن زوان دۊێم زۊتر وە ئەنجام   ر
کەسەیل فرەترێگ لە پەیوەندی وەگەرد زوان دۊێم ج   گرن ک لە ئاکایم فی 

ی تایوەتمەندییەیل ڕەوانی  . وە پێچەوانە مرووڤەیل گەوراساڵ وە مدووێ داشیی  واورێز، ئەگەری هەس ک  رەیس 

 وەگەرد قسەکەرەیل  ڕەسەن ناوچەگە ئەڕایان فرە ئاسان نەوت و لە نی چەوەو  
ا
پەیوەندی گرتن زوانی وەروڵ
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 لە خوەیان نیشان نەێەن. لە ئاکامە ئەگەری هەس ئەوان کەمیی لە مناڵەیل لە ناو فەزای زوان دۊێم  
ی

ئامادەیک

بووت. جیاوازی گرنگ ترەکێگ ک باوەر دێریم لە ناوبەین مناڵ و  ج   بگرن و وە نی مدووە یاێ گرتن یەواشیی 

ە و لە ئاکایم هەڵەیل دەخاڵەت ک ئەگەری هەس   گەوراساڵ ها لە ئارا، ک لە وارەێ مناڵەیل دەخاڵەنی کەمیی

بۊن زوان دۊێم تۊش یەوایسژ کەێد لە ڕەوەند یاێ  ر
 .گرتن ئەوان کەمیی تیەدە ئارافی 

حزەیل وەتریاگ لە بان، تەنانەت ئەیەر وە چەو دۊنیەد ک مناڵەیل لە گەوراساڵەیل زۊتر 
ا
لە سەر بنەوای موڵ

ر بوون، نی 
جیاوازییە تەنیا وە مدووەیلێگ جانت  و فەرعییە، وە نی مانا ک ئەیەر گەوراساڵەیل وە  زوان دۊێم فی 

بۊن زوان چاالک بوون  ر
ئەنازەێ کافی و شیا لە پەیوەندی وەگەرد زوان ج   گرن و وە ئەنازەێ کافی لە فی 

ر بوون. ئەسە تەنانەت ئەیەر سن لە 
بۊن زوان تەسیر  هاوشێوەێ مناڵەیل وەی زۊ و  وە ئاسانی زوان دۊێم فی  ر

فی 

بۊن   ر
ێگ گرنگ و یەێالکەر بووت ک وە شێوەێگ وەرچەو لە ڕەوەند فی    وە جوور تەسیر

ە ناتوانی  تەسیر
دێرێد، نی

.دەخاڵەت داشتوود
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 ؛ بەرخوەدان شوا  پڕڕیوار بووت، ڕێگاێ شەهید سۆسیالیست یارسان خەسەو پەنایه

 

ان لە ڕێگاێ ئازادی و دێموکرایس بۊ و کەسان فرەێگ لەبەهمەن)رێبەندان( ڕووژ خەبات و  ٢٢   تێکووشاێن خەڵقەیل ئی ر

تلەی ڕێگا خۊن خوەیان کردنە خە  خەڵقەیل جووراوجوور وە گیانباختکردن
ا
ێگ ئەڕاێ دەرباسبۊن لە دیکتاتوری ڵ

مپەهلەوی،  خانەدان
ا
اهە چیە و ساڵ وە دۊاێ ئەو ڕووژەیلە، دۊنیمن ک نە تەنیا جمشت خەڵقەیل ئی ر  ٤٣ بەڵ ان وە بی ر

 دەسە لە ژێر 
ا
یم  ال خوەی نەڕەسیە، بەلکوو ڕەژیم ئس یم وە هۊچکام لە ئامانجەیلال تداری سەرمایەداری ئسڵ

م خەبات کردۊن وە سوود خوەی موسادرە کردیە و جوور  کەسەیلێگیش ک لە ی ڕێگاێ ئازادی و دێموکرایس و سۆسیالیر

 . خوەی مارفیان کەێت پەیرەوان دیکتاتوری

  یم هەوڵ فرەێگ داس ک شووناسیان بگووڕنێت و وە سوود خوەیال کەسانێگ ک ڕەژیم سەرمایەداری ئسیەکێگ لەو  

شەهید  . ە(ەسەو پەنایه تووتشایه خ)نەناس، ورەی خەڵق یارسان و خەباتکار مانی  موسادرەیان بکەێت، شەهید گە

 لە ئاوانی تووشایم دا ١٣٣١د ساڵ ئسفەن ١خەسەو پەنایه لە  خەڵق
ا
 و ناو با، هوو هاتە دنیا ڵ

ی
  . ن  ( ئەاللمراێ پەنایه)یک

ک ڕەژیم شاێ    ١٣٣٢مورداد ساڵ   ٢٨نووجوانی هەڤال خەسەو هاوکات ن  وەگەرد دەورەێ پاش لە کوودەتاێ  سەردەم،

ان م چا گشت هازەیل ئازادیخواز و هۊرشەکەرەیلێگ ک لە  ئی ر ی یک کردیان، سەرکوت  الپێناو دێموکرایس و سۆسیالیر

ان سازمانێگ وە ناو  ڕ  ١٣٣٥لە ساڵ ، ێر شکەنجەێ وەحشیانە جێیان دیاتخستیاتە زندان و ژ  و کردیات  ەژیم شاێ ئی ر

 ئەمنیەت و زانیاری و  ڕێکخریاگ)
ا
وە ڕێ خستۊت و هەرچە کەسایەنی ڕەخنەکەر لە ڕەژیم دیکتاتوری ( ساواک - تڵ

وردەوردە ڕێکخریاگەییل  هاتنە دی ک   ١٣٤٦لەی سەردەمە لە ساڵ . ژێر فشار و شکەنجە و زندان پەهلەوی گرتۊە

تانگەراێ شۆڤنیست، چەک گردنە  ڕەژیم پەهلەوی گووڕاندن و دژ وە ئەی ڕەژیم دیکتاتوری باس شێوەێ خەبات دژ وە

   . دەس

ی چا هاتە دی، ک کەسانێگ چۊ  ن( یتەێ شۆڕشگەر دەمۆکرات کوردستاکوم)یەن ال ستان و لەلە کورد کیەیلالیەکەمیر

، شەریفزادە و مە  نشەهیدەیل سلێما ی  ال موعیتی چەند گورووێ ڕووشنهۊر لە    ١٣٤٩لە ساڵ  . ئاوارە لە ناوی بەشدار بیر

ش وە پاسگاێگ لە ئاوانی سیاهکە شارەیل مەشهەد و  ان و تەبریز یەکەو گردن و لە هی ر ن لە باکوور  الل لە ناوچەێ گیتی ر

ان، وە دی هاتن انک ڕێ)م کردن و ناو خوەیان نانە ال خوەیان ئێع ئی ر یک  الدامەنەێ چا . (خریاگ چریکەیل فدانی خەڵق ئی ر

کوردستان و وەتایبەت ناوچەێ کرماشانیش کیشەریا و ڕووشنهۊرەیل کورد فرەێگ بۊن وە ئەندام    ئەی ڕێکخریاگە، وە

 . ئەی ڕێکخریاگ
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  شارێگ سیایس و لە پایگاێل ەخەسەو پەنایه لە دەورەێ نووجوانی هاتە شار کرماشان و لەو شارە ک لەو سەردەم

ان)گورووهەیل سیایس جوور  ان ) و  (حزب توودەێ ئی ر ، دیپلۆم گرت .لە ساڵ ( وەرەێ نەتەوەنی ئی ر   هاتە شار  ١٣٥٠ن 

ان و ئەڕاێ دەرس خوەندن چیە  ان)تی ر ی و لە ڕشتەێ تە( زانکۆێ تی ر  هەڤال خەسەو  . ربیەت بەدەنی دەس کرد وە خوەنیر

  ۊرشەیل سۆسیالیستی و کۆمۆنیستی گەرایش پەیدا کرد و وەرد هەڤال کرماشانی ترەکهەر لەی سەردەمە وە سەمت ه

ان ن  و یەیک  لە ئەندامەیلنەستەرەن ئال ئاقا  ر
پایەبەرز   ئاشنا ن  ک لەو سەردەمە خوەندەوان ڕشتەێ بەرق لە زانکۆێ تی 

ان  ێکخریاێ چریکەیل فەدانی ڕ ) ەی نەهێتی خوەندەوانەیل هەوادار ئەی ڕێکخریاگە ن  .هەڤال خەسەو لە کۆمیت (  ئی ر

ی و وەرزش کردن، لە دەورەیل موتاڵعەێ کتاوەیل زانستی سۆسیالیستی    ئەندام ن  و لەی دەورە جگەلە دەرس خوەنیر

 یەن کادرەیلال ت ئامادە بکەێت .لەێ پێناوە، لە بەشداری کردیات و هەوڵ دیات تا هۊر و جەستەێ خوەی ئەڕاێ خەبا

ان، ئەڕاێ خەبات چەکدارانە دژ وە ڕەژیم دیکتاتور پەهلەوی ئامووزش دی و هاتە نەهێتی ڕێکخریاێ چریکەیل   فەدانی ئی ر

 . ناو جەرگەێ خەبات چەکدارانە و وە دۊاێ تەمامبۊن دەرسەگەیش، ژیان و خەبانی وەشێوەێ نەهێتی ئدامە دا 

ان داشت .بجگە لە کار نەخش فرەێگ لە ڕێکهاوردن خوەپێشاندانەیل خەڵق لە شار  ١٣٥٧هەڤال خەسەو لە ساڵ   تی ر

  نەخش فرەێگ داشت و جوور ئەندامەیل ترەک ١٣٥٧ڕێکهاوردن، لە شەڕەیل خیاوانی لە مانگەیل دەی و بەهمەن 

، هەوڵ دیا لە خەڵق ن   
  دفاع لە وەر ئەرتەش و ژاندارمری ڕەژیم پەهلەوی وەرگریڕێکخریاگان چەکدار سۆسیالیستی

ان و چەهەڤال خەسەو هەلەیوا لە  . بکەێت ش وە پادگانەیل تی ر   ٢١لە ڕووژ  . کدارکردن خەڵق بەشداری فرەێگ کرد هی ر

 هەڤال خەسەو پەنایه تووتشایه، ڕووڵەێ خەباتکار خەڵق یارسان وە گوڵەێ سەربازەیل ڕەژیم ١٣٥٧بەهمەن 

ان شەهید ن  دیکتاتۆری پەهلەوی، لە شە ر
ان هەوڵ یم ال ئەگەرچە ڕەژیم سەرمایەداری ئس . ڕ خیاوانی لە شار تی  فرەێگ  ئی ر

 ک  داس تا ئەی شەهید خەڵقە موسادرە بکەێت و چۊ یەکێگ لە پەیرەوان خوەی پێناسەی بکەێت، وەل ڕایس ئەوەسە

 و یەی سۆسیالیست گیانباخت کرد و ژیان خوەی فداێ( چریک فدانی خەڵق)ڤال شەهید خەسەو پەنایه چۊ یەی هە

 . خەڵق خوەی کرد 

ی ٤٣یم لە ال ئسئمڕووژ ک ڕەژیم سەرمایەداری   ساڵوەگەڕ ڕواکاندن ئنق ەمیر
ا
ان، هەمراێ لە هۊرشەێڵ   و خەڵقەیل ئی ر

یۆن خوەی دژ وە ئەی ڕێکخریاگان  ی سۆسیالیستی ترسێت و جگە لە کوومەڵکوژ کردن سۆسیالیستەیل، لە میدیا و تلەڤیر

ور هەڤال خەسەو و سیاڵ سازێت، وەل هاوکات هەوڵیش دەێت تا کەسایەتیەیل خوەشناو و مەردمیێگ جو  فیلم

تەحریف و موسادرە بکەێت .ئەگەر هەڤال خەسەو و هەڤالەیل سۆسیالیست ترەک زنە بۊیاتان، نە تەنیا دژ وە   پەنایه

ان،سالیم سەرمایەداری ئ ڕەژیم    وسیان، بەڵکە دوارە هەوڵ دیان تا وە ڕێک هاوردن هاز سیایس ڕادیکالێگ، خەڵقەیل ئی ر

ان . رەژیمە بکەنەێ خەبات وەگەرد ئەی  ئاماد ی شووڕش خەڵقەیل ئی ر  ناو هەڤال خەسەو پەنایه لە ڕووژەیل سەرەتاییر

  لە سەر زوان خەڵق کورد کرماشان ن  و نمادێگ ن  لە حەقخوازی و ئازادیخوازی و تێکووشاێن خەلق یارسان و کوردەیل

 ژهەو شوور ڕو با
ا
م .ئمڕووژیت کوردستان لە پێناو دێموکرایس ڕ ڵ ی ی ٤٣ش ک ادیکاڵ و سۆسیالیر   ساڵوەگەڕ شەهیدبۊن ەمیر

انەئەی هەڤالە، یاد و ناوی ڕووشنکەر ڕێگاێ خەبات و ئازادیخوازی خە  . ڵق یارسان و خەڵقەیل ترەک ئی ر

. خەسەو پەنایه و سۆسیالیستەیل ترەک جاویدان و ڕێگایان پڕڕیوار بووت یاد و ناو هەڤال



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 
 

 


