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دەسپێگ

کووار خاوەنکار
ا
ئمڕووژە ئیمە لە دەورانێگ ژیەیمن ک تا ڕادەێ فرەێگ سیاسەت دەسەڵتخوازی ،ناوەندگەر یان و سیستم زاڵ
سیەنوە و وە شێوەیل جووراوجوور
وە سەر کوومەڵگایل وە لەونێگ دەرهاتیە ک ڕەنگ و ڕۊمەتەیل جیاواز ڕ
وەگەرد هۊژم ڕۊوەرۊ کریەن .وە مدووێ ئەوەی ک بەشێگ لە کوومەڵگای یارسان و تەنانەت خەڵق کورد وە
ی
ی
ڕەسەنایەن و ماف چارەنۊس خوەیان دۊرەو خریانە ،و هەلەیوا
گشت لە چوارچووەێ فەرهەنگ ،باوەر،
ی
مینەوان لەوارەێ ڕاستیەت دیروویک و ڕەوەندەیل و ڕەهەندەیل دیرووک کورد وە شیوەێ
ناوەندەیلێگ ئەڕاێ
ا
داگیکەر وە پەی باوەر وە ئنکار خەڵقمان -لە میدیا بگرە تا خوەندنگە و
وەروڵ وجوود نەیرێد ،و ڕژیمەیل ر
شێویان بینە و
زانستگە -دەس وە تەبلیغات هەڵە و دۊر لە ڕایس کردنە ،ئەسە کوومەڵگایەیل کورد تۊش سەرل
ی
ەنگەن کوومەڵگاگەمان وە دی هاتیە.
دۊنیمن ک ڕەوش ئاڵووز رئی
ی
لە ین ناوەینە ئەوەی ک لە کاردانەوە لە وەراێوەر ئەو هەمگە هۊژمە بایار و بایستەس ک جوەج بکریەد،
ا
ی
اسەگان دەبارەێ خەڵقمان لە الیەن چاالک ،نۊسەر ،ئاکادمیسیەن ،مینەوان،
مینەو یان و بڵو کردن زانست ڕ
جمشت ،حزب و گشت تاک و پێکهاتەیل جیاوازە ک بتوانێد لە پاڵ یەک و لە ئەنجام دەنگ ڕایس بڕەسنێدە
گشتگیێگ بارێدە ئارا .دیارە و ئەڕا گشتمان ڕووشنە ک هەر کەسێگ وە بەش
قۊالن کوومەڵگا و هوشیاری
ناو
ر
ی
ا
گییاس ،ئەڕاێ
خوەی تەقەڵێگ و تێکووشانێگ وەڕێوە بردگە؛ ئەمانگ ئەوەی ک تا رئیەنگە ئەنجام ر
ی
کوومەڵگان و ر ی
ناسی هۆویەت کاف نیە؛ چۊگە هەر
رۊوەرۊبۊن وەگەرد ین هەمگە هۊژمە و ئەڕای گەشەێ
ی
ی
ڕووناکی بایمن و کوومەڵگاێگ
چەنێگ ین کوومەڵگا لەوارەێ خوەی بزانێد ،توانیم چەوەڕێ بانانێگ
ئازادیخوازتر و خاوەن ویرێگ دموکراتیک وە دی باریمن.
ی
ری
نۊسی ئەڕاێ کوومەڵگا ک روڵ گەوراێگ لەی پرۆسەیە
لە سەر ین بناخە ک باس لەل کردیمن و هەلەیوا گرنگ
ا
ری
خانەقی ،هەمەدان و
دێرێدن ،ئیمە وە جوور بەشێگ لە چاالکەیل باشووری وڵت(کرماشان ،ئیالم ،لوڕستان،
ا
 )...و وە شێوەێ دیاریکریاگ لە پالتفۆرم یارسان خوازیمن لە ڕێ بڵو کردن نۊسیایل و مینەوانییەیل
ا
هەنگاوێگ ئەڕا کوومەڵگاێ خوەمان هەڵگریمن .لە پاڵ ئیەیشە وە مدوو ئەوەی ک لە ڕووژهەڵت کوردستان
دەرفەتێگ ئەڕاێ وە دەیشت هاتن دەنگ ئازاد هۆویەتەیل جووراوجوور نییە ،ین کووارە ی
توان بوودە
ا
دەروەچێگ ئەڕاێ گشت تا بتوانن لە ین ڕێیە دەنگەیل جیاواز و ئازاد خوەیان بڵو بکەنەو .ئیمە خوازیم
ی
ا
کوومەڵ ی
یەن ،دیروویک ،زواننایس ،فەرهەنگ و ڕەهەندەیل جیاواز ترەک وە
نۊسینەیلێگ لە بوارەیل سیایس،
زوان کوردی ،فاریس و تەنانەت ئەیەر دەرفەتێگ بایدە پێش وە زوان توریک ئازەریش بخەیمنە وەردەس
ا
ری
هەنی ئەی کوواریش داوا کەیم ک ئەڕا ئەوەیگە دەنگیان بڵو
خوەنەرەیل هەنینمان .لە گشت وەردەنگەیل
بوود توانن نووڕین ،پێشنیار و نۊسینەیل خوەیان ئەڕا جمەیل پالتفۆرم یارسان بنارن.
yarsan.platform@gmail.com
ی
چاپەمەن پالتفۆرم یارسان
کومیتەێ ڕایڕەساندن و
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ن
ڕەسی وە
ئاگر نەورووز نمادێگە ئەڕاێ سقام داێن وە یەکگرتن دمۆکراتیک خەڵقەیل ئەڕاێ
ژیانێگ ئازاد و هاوبەش

ا
سوەێ کەلەواێ وەهار جارێگ ترەک لە بارودووخێک وە وڵت کۊەنەساڵ ئیمە شنیەێدن و خەڵق ئیمە ئاگر
ا
هەڵگیسنێدن ک هەچۊ ساڵەیل جاران زمسان و سەرماێ هەژاری و فەڵکەت
نەورووز جارێگ ترەک لە حاڵێگ
ر
و دیکتاتۆری و دچەوەیک و ستەم و سەرکوت ژیان خەڵق ئیمە و خەڵقەیل ترەک ئەی سەرزەوییە گردیەسە وەر
ا
کوومەڵ ی
یەن ئیمە .ساڵ ترەکێگیش ویەرد و هەلەیوا
و کڕیوە و یەخبەنان مەرگهاوەرێگ داسەپانیەسە سەر ژیان
ک دیمن ،ڕەژیم سەرمایەداری ئسالیم لە درێژاێ ژیان ڕۊ وە هناز مردن خوەی ،وە فرەترکردن دچەوەیک و
ی
ی
بێشی
نایەکسان و داسەپانن لەونەیل جووراجوور ستەم وە ژیان خەڵقەیل و توودەیل زەحمەتکیش وە شەدەت
لە جاران هەوڵ دا تا دەرفەتێگ نیەێد وە خەڵقەیل ک وە رپیی وەهار بچن و وە خیاڵ خوەی وەر شنیاێن کەلەواێ
ا
شین و هەڵماتەیل و
سەرماشکن و زمسانکوش نەورووز بگرێدن.ساڵێگ ک ویەرد پڕ بۊ لە ڕۊداوەیل تاڵ و ر
یی
خسی ڕژیم دۊاکەفتنخواز سەرمایەداری ئسالیم لەناو
جیان
واوەسەیل .لە دەفتەر ساڵ
کۊەنە هۊرمان تاڵێگ لە ی
ا
ی
مەردم کورد لە باشوور ڕووژهەڵت کوردستان و وە شێوەێ دیاری مەردم کورد سونت و یارسان نۊسیا .هەر
ا
وان و وشکەساڵ ن وێنە لە
ئەوجوورە ک خەڵق ئیمە ئاگادارە ،وە شوون شەدەت پەیدا کردن قەیران ئاو و هە ی
ا
دەسەیس وە سەرچاوەیل خوەش کریا و
خوەرهەڵت ناوەڕاس ،زەمینەێگ ئەڕاێ وە دی هاتن ئاژاوە وە سەر
ڕ
ی
نەهێت لەالیەن دۊاکەفتنخوازەیل ئەی زەمینە ئەڕاێ پێش بردن سیاسەتەیل
لەی ناوەێنە بڕێگ دەسەیل ئاشکرا و
ی
ی
ی
.
ئایی جوور دەرفەتێگ زانسن لە ڕۊداوەیل تاڵ و دڵتەزنێگ ک
جیان و دوبڕەیک
خسی لە ژێر ناو ر
دژەمەردیم و ی
ا
وە تایوەت لە تاوسان ئمساڵ قوومیا ،نزام دەسەڵتدار یەێ کەڕەت ترەک ستەم و سەرکوت خوەی لە وەراێوەر
ی
سونت -نیشان دا و وە ئەوکارگردن دوڕۊانەترین ی
ئسی ر ژ
ی
ئەمنیەن لە
اتیییەیل
مەردم کورد –لە شیعە و یارسان و
ا
وەراێوەر خەڵق کورد و وە تایوەت دانیشتییەیل ناوچەێ داڵهوو هەوڵ دا تا وێنەێ دڵخواز خوەی لە
ا
کوومەڵ ی
یەن لە ئەی ناوچە وە دی بارێد .ئەگەرچە وە هووشیاری دڵسووزەیل و کەسایەتییەیل
پەیوەندییەیل
ا
ی
ی
وەئاوەز ک جوور سەرمایەیل کوومەڵیەن خەڵق کورد و پێکهاتەیل شوونایس و ئاییت کوومەڵگاێ ئیمەن ئەی
ا
ا
ی
ئەمان سوڕ وساێن دەسەیل وابەستە وە دەسڵت وەمل درێژەداێن وە ڕۊداوەیل
پیەڵێ ئستێعمار ن ئاکام مەن،
ا
زنجیەێگ لە کردەوەیل ئاژاوەخوازانە نیشان لە ئرادەێ دەسڵت ئەڕاێ تۊش قەێران کردن ژیان
و وە دی هاوردن
ر
ا
ی
سیایس و کوومەڵیەن مەردم کورد دێریدن .وەی هووکارە ئەو چشتێگ ک گشت هازەیل و دامەزریاگەیل سیایس
ژ
پێشەو پەیوەندیدار وەگەرد کوومەڵگاێ کوردستان بایەد وەر جە هەر چشتێگ وەر چەو بگرن ،جەخت کردن
ڕ
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ی
ی
ری
ناسی شووناسەیل و هەڵگ
یەکی قەبوول کردن و وە فەریم
یەکێت دمۆکراتیک مەردم کورد،
فرەتر لە سەر
دا ێن ئەڕاێ وە دی هاوردن فەزاێگ ئارام ناوبەین شووناسەیل جووراوجوور ناو کوومەڵگاێ کوردە کە ئەڵبەت
ا
تەنیا وە ئاشکرا کردن بەرنامەیل وێرانکەر و جیاییخەر دەسڵت ئستێعماری کامڵەو بوودن.
ی
گشت کردن هەژاری و
لە ساڵێگ ک ویەرد هەلەیوا دیمن ک ڕەژیم سەرمایەداری ئسالیم درێژە وە سیاسەتەیل
ا
ر
ر
نامەشووعت لە هەمیشە وە هاز
فەڵکەت دا و لەی پێناوە دەوڵەت تازەێ «ڕەئییس»ش ک لە هەڵوژاننێگ
بنەمای لە سیاسەتداناێن ئقتسادی خوەی هەونەگلیا و لە بار پەیرەوی کردن لە
ڕەسیە ،وە شێوەێ دیاریکەر و
ی
ن
ر
ن
بنەمای هەر ئەو ڕێگاێ گشت دەوڵەتەیل پێشی هەڵوژای .ئەی کەڕەت نەوبەت وە سەرووک دەوڵەت
ئەسڵەیل
ی
وابەستە وە سپاێ پاسداران ڕەیس ک وە پەیرەوی لە سیاسەتەیل دەوڵەتەیل وەرین کێشەیلێگ جوور هەڵساوەێ
ێ
امەی
ی لقاو ،بێکاری و مەعاش مردم گریە بیەێدە ڕاوێژکارییەیل بەرجام و وەی شێوە سەرپووش بنەێدە مل ناکار ی
ی
وگەندەڵ سیستماتیک ڕەژیم .لە الێ وەراێوەریش دیمن ک جمشتەیل مەردیم بێکردار نەۊنە و لە بارودووخێگ
ێ
وەل واوەسەێ
ک ڕەژیم هەڵگ دا تا وە بوونەێ کۆرۆنا قەێرانەگە بەجەر بکەێد و کوومەڵگا بخەێدە تەنگاوی،
ی
گروهەیل مەردیم هەم دوارە لە سەر گتیاس .ئەی بارودووخە کوومەڵگاێ کوردەیل باشوور ڕووژهەڵت
ی
کوردستانیش هەچۊ ساڵەیل وەرین کردە ئاراێ گوشار لەالیەن دەسڵتدارەیل و واوەسە لەالیەن بندەسەیل.
وەدۊاێ دو ساڵ هاوری وە قەێران ک لە سەرهەڵدان خەڵقەیل ێئتان لە مانگ ئابان  ١٣٩٨ویەرد ،لە ساڵ کۊەنە
ی
دیمن ک گرووهەیل جووراوجوورێگ وێنەێ موعەلمەیل ،بازنشەستەیل و کارکەرەیل لە سەراێسەر ڕووژهەڵت
کوردستان شان و شان ناوچەیل ترەک جوغرافیاێ ێئتان هەناس تازەێگ دانەسە ئەی واوەسەێ مەردمییە و وە
ی
هاتن وە سەر خیاوانەیل وە شێوەێ پەیگت و پەیەڵپەی لە وەراێوەر هەڵماتەیل ئقتسادی و سیایس وە ژیان
زەحمەتکیشەیل کوومەڵگا وسانەس .لەی شەپووڵ ناڕەزای ک خوەی وە شکڵ کووبۊنەیل ن
سنف ئاشتیخوازانە
ی
ر
پێشەنگایەی تێکووشانەیل داشتنە و بجگە ئەوە کوومەڵگاێ باشوور
نیشان داس ،ژنەیل نەخش گرینگێگ لە
ی
ڕووژهەڵت کوردستانیش جارێگ ترەک جۊلەوەر بۊن خوەی وەی نمایشت داناس.
لە ساڵێگ ک ویەرد جهان شایەت کارەساتەیلێگ جوور بەردەوام بۊن شەڕ و وەیەکدانەیل مەرگبار لە غەزە،
ا
ی
جهان ئەڕاێ هەڵگەردانن
ناوچەن و
یەمەن ،سووریە ،لیت ،لێوارەیل ئافریقا و میانمار ،پیەڵێ هازەیل
ی
ی
بناژووخوازەیل تاڵبان وە تەخت دەسڵت لە ئەفغانستان ،ئارا داێن فرەتر وە ڕەژیم فاشیست ترکیە ئەڕاێ جۊڵیاێن
فرەتر لە ئاسیاێ ناوەڕاس و قەفقاز ،و شەڕ زڵهازەیل لە ئووکراین بۊ .لەی ناوبەینە ئەگەرچە ڕەژیم فاشیست
ی
ترکیە لە هەڵماتەیل داگتکەرانەی تۊش شکستەیل سەنگینێگ لە باشوور و ڕووژاواێ کوردستان بۊ و نەتۊەنست
نەخشەێ دژەمرووڤانەێ خوەی ئەڕاێ هەڵمەت هاوردن دوارە وە ڕووژاواێ کوردستان کردارییەو بکەێدن ،وەل
ی
هەم وە شێوەێ ڕاساێڕاس و هەم لە ڕێگاێ هێڵ خیانەت درێژە وە هەڵماتەیل خوەی وەتایوەت لە ناوچەیل ئازاد
میدیا و قەندیل سەربەرز ،شنگال و ڕووژاوا دا .وە مدووێ ئەی بارودووخە کوردستانیش لە ساڵ کۊەنە یەکێگ
لە بەرەیل شەڕ لە جهان مەن و خەڵق کورد تۊش خەسارەیل فرەێگ بۊ .مزنە گرتن وە جێگاێ کوردستان لە
ن
ن
فاشتم
جهای هەرچە فرەتر ئەی زەروورەتە نیشان دەێد ک جمشت دژەشەڕ و
ناوبەین شەڕانشووییەیل هازەیل
ی
ی
ک ئاڵگەی لە خوەرهەڵت ناوەڕاس هەمیشە لە دەس کوردەیل -چۊ دانیشتییەیل بنەیک موستەعمرەێگ
ن
فاشتم و شەڕساالری
ناونەتەوەی -بۊە ،بایەد ڕۊدارتر بوودن و وەهازتر لە هەمیشە دەنگ خەبات کوردەیل دژ وە
ی
بڕەسنێدە گووش مەردم جهان.
ا
شیمیان دڕندانەێ
ئەی پەیامە وەتایوەت لە ڕووژەیلێگ ک هەمیشە ئەڕاێ خەڵق ئیمە وەگەرد هۊر هەڵماتەیل
ی
ا
ری
ی
فاشیم ملیل-
فاشیست بەعس وە هەڵەبجەێ شەهید و نەودشەێ ئازیەتبار و هەلەیوا هەڵماتەیل
ڕەژیم
هەڵگیسانن ئاگر ژیان لە نەورووز خەڵق کورد مانا
داگیکریاێ هاوڕێیە ،خوەی لە
ر
مەزهەن ترکیە وە عەفرین ر
ی
کەێد .خەڵق ئیمە چۊ هەبۊنێگ ژێر ئستێعمار پەیام ئاشت و ئازادیخوازی و بەرابەریخوازی خوەی وە چەودێری
هەڵگیسیاێ نەورووز وە جهان ڕەسانیە .ڕووڵەیلێگ جوور شەهیدەیل «مەزلووم»« ،ڕوونایه» و
کردن ئاگر
ر
ی
ی
ڕەسی وە ئازادی ،بەرابەری و ئاشت وە
«بریوان» وە پێشکەش کردن گیان خوەیان ئرادەێ خەڵق ئیمە ئەڕاێ
ر
مەردم جهان سەڵماندنە و وە سەر ئەی بنەما ماناێ بڵۊزەیل ئاگر نەورووز وە دی هاتن ئرادەێ ئازاد خەڵقە و
ا
ڕووشناێ ئەی ئاگرە پرشەێگە ک شەهیدەیل لە قۊڵ ین دیرووک خەنە مل واوەسەێ ڕووژگار ئیمە.
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هەر ئەی ماناێ شووڕشگەرانەس ک بائس بۊە تا دژمەنەیل خەڵق لە هۊچ هەوڵێگ ئەڕاێ کوشانن و یا گووڕانن
دۊان دیمنە لە پەیرەوی لە فاشیستەیل ترکیە
ماناێ ئاگر نەورووز دری خ نەکەن و هەر ئەوجوورە ک لە ڕووژەیل ی
تواستنە ک ڕێوڕەسم ئاگر نەورووزی قەدەخە یا مەحدوود بکەن و هەوڵ دانە تا چوارچووەیل ئستێعماری
ی
یی
دەوڵەن کردن نەورووز یا زاڵ کردن
دابسەپی وە کوومەڵگا و یا لە ڕێگاێ ڕەوشەیل جووراوجوور وێنەێ
خوەیان
ی
ی
ی
هی گردن دەنگ ڕاسگان مەردم بگرن و ماناێگ درووگان وە ئەی کردار
پەیوەندییەیل سەرمایەدارانە وەر ر
ا
مەردمییە بێەن .سەروار یە ،تەجربەێ خەڵقەیل لە دیرووک خوەرهەڵت ناوەڕاس و لەوای خەڵق کورد نیشان
داس ک خوڵەکووێ ئیدەئۆلۆژی هازەیل دژەمەردیم هەرگز نەتۊەنستیە ئاگر شووڕش مردم و «یەکگرتن ،ئازادی
و ژیان هاوبەش» لە ژێر خوەی بشاردەو و ئەی ئاگرە هەر کەڕەت ی
بڵێنی و گڕتر لە پێش شەماڵە کردیە و وە لە ناو
بردن سەرماێ هەژاری و دیکتاتۆری و سەرکوت ،مز ی
گان وەهار ترەکێگ هاوردیە.
کووتان ساڵ کۊەنە و لە وەرەتاێ وەهارێگ نوو یەی کەڕەت
ئیمە چۊ رێکخراو یاری کورد و پالتفۆرم یارسان لە
ی
ترەک وە ئرادەمان ئەڕاێ درێژەداێن وە ڕێگاێ شەهیدەیل جەخت کەیمن و خەڵق یارسان لە سەراێسەر
ا
عیاق وە ئاشنابۊن هەرچە فرەتر وەگەرد ئارمان
جوغرافیاێ خوەرهەڵت ناوەڕاس وەتایوەت لە رئیان و ر
شەهیدەیل و هەنگاو ناێن لە ڕێگاێ تێکووشاێن داوەت کەیمن .ئیمە نەورووز جوور نمادێگ لە «یەکگرتن،
ا
ئازادی و ژیان هاوبەش» وە خەڵقەیل سەراێسەر خوەرهەڵت ناوەڕاس ،خەڵقەیل رئیان وکوردستان و وەتایوەت
وە خەڵق یارسان –لە مازەندەران تا کرماشان و لە دڵفان تا ئازەربایجان و لە رتیان و قەزوین تا هەمەدان و
ووزبان کەیمن .هەلەیوا ساڵ تازە وە گشت کارکەرەیل ،وەرزێرەیل و ژنان زەحمەتکیش،
کەرکووک -رپی
ی
ی
وزبان کەیمن و شنیاێن کەلەواێ
زندانییەیەل سیایس و گشت تیکووشەرەیل ڕێگاێ ئازادی ،بەرابەری و ئاشت رپی ی
هەڵگیساێن ئاگر نەورووز جوور دەرفەتێگ نمادین ئەڕاێ سقام داێن وە یەکگرتن دمۆکراتیک ئەڕاێ
وەهاری و
ر
ری
ڕەسی وە ژیانێگ ئازاد و هاوبەش زانیمن ک هەرلەیوا ک دیرووک سەڵماندیە ،بجگە وە تێکووشاێن و فەداکاری
وە شێوەێگ ترەک وە چنگ نیەتیەێدن.

رێکخراو یاری کورد
پالتفرۆم یارسان
 ٢٩ڕەمشان ١٤٠٠
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رژ
جین و ڕێوڕەسمەکان هێمای ناسنامەی نەتەوەن و ی
ری
یەکەمی ڕۆژی بەهار
ئاییت هەر نەتەوەیەکە ،کوردان
ی
ا
وەک ڕۆژی نەورۆز و سەرەتای ساڵ نوێ بە ناو دەکەن .نەورۆز هاوکاتە لەگەل ڕێوڕەسیم تایبەت و ڕێوڕەسیم
ی
جی ین کوردان زۆر لە ر ژ
مەزنیین ر ژ
ی
میە تاوەکوو ئەمڕۆ بە یادگار ماوەتەوە
.ئاییت کە وەک
ا
هابیی خۆیان بە
گەل کورد بە بەشداریکرن لە نەورۆز و بە رپت داب و نەریت و ڕێوڕەسمە کۆنەکان ،هاودڵ و ر
ا
ی
پەیمان خۆیان
شێوەیەیک سەمبولیک بەرجەستە دەکەن و بەو شێوازە ،هەریکەم ساڵ جارێک پەیوەندی و
ی
گشت و نیشتمانیان نوێ دەکەنەوە و گیانێگ نوێ دەبەخشنە نەریتە
میاتە کۆنەکان ،ڕۆج
لەگەل
باوباپیان ،ر
ر
ی
ی
ری
بەهی بوون یان الوازی تۆوە
شارستانیەن کوردستان ،گرێدراوی
کۆنەکان .داهاتووی فەرهەنگ و
ی
ی
ی
سنوورەکان
کۆنەکان کوردان
کولتووریەکان ئەو جۆگرافیایەیە .سەرەڕای ئەوەی زۆرێک لە داب و نەریتە
ا
ا
ی
کردن کولتوری
کوردستانیان دەرباز کردووە و بە هەموو ڕۆژهەڵ ین ناوەڕاستدا بڵو بوەتەوە ،بەردەوایم پەسەند
ی
ی
شارستانیەن
سنوورەکان کوردستان ،گرێدراوی و بایەخدان بە فەرهەنگ و
کوردی لە ناوخۆ و دەرەوەی
.کوردی و تەنانەت پەیوەندیە ناوخۆ و دەرەکیەکانە لەسەر ئەم بنەمایە ڕێک دەخرێن

نەورۆز دابونەریتێگ زۆر کۆن و دێرینە کە لە الیەن کورد و گه ی
النیی له ناوچهکه بە شێوەی جۆراوجۆر بهڕێوە
دەچێت و بنەماکهی دەگەڕێتەوە بۆ چاخە دێرینەکان .ر ژ
جی ین نەورۆز پێشینەیەیک دوور و درێژی هەیە و
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ی
جی ی
نەکان مرۆڤایەتیە .بە پت ئەو لێکۆڵینەوانەی لەو بوارەدا کراون ،ی
یەکێکە لە ی
کۆنیین ر ژ
مرۆڤەکان
کۆنیین
ر
.سەر گۆی زەوی ،ئەو کاتەی کە لە ئەشکەوتەکاندا ژیاون ،رۆژی یەکەیم بەهاریان کردووەتە ر ژ
جین
ئاگر و ڕۆژ و ڕوونایک الی ی
مییاییەکان ،زەردەشتیهکان و ر ی
ئیدیهکان رپیۆزن .هەندێک بۆچوون باس لەوە دەکەن
شان و بهزم و ناویان ناوە نهورۆز .کوردەکان لهههموو
کە ئهو ڕۆژە مرۆڤ ئاگری دۆزیوەتەوە و کردوویانه بە ی
ا
پارچه ی
ساڵ نوێ و پێشوازی کردن لهبههار ر ژ
جین
کان کوردستان ،وەک نهریت ،نهورۆز وەک یهکهم ڕۆژی
ی
گیاوە .لە زۆربەی ئەو
دەگرن .نهورۆز یهکهم ڕۆژی مانگ خاکهلێوەیه (فهروەردینه) که لهناوی ئههورامهزدا وەر ر
هەرێمانەی ر ژ
جی ین نەورۆزی تێدا بەڕێوە دەچێت ،جگە لە چەند گوندی هەرێیم هەورامان نەبێت ،یەکەم
ی
ڕۆژی مانگ خاکەلێوە وەک نەورۆز دەست نیشان دەکرێت .لە ناوچەی هەورامان چەند گوندی تایبەت هەیە
ی
ی
گۆڕیت کەشوهەوا و
گشت هەرێیم هەورامان ،بەهار دەست پێدەکات و بە بۆنەی
کە زووتر لە کەشوهەوای
ی
ی
ی
ری
یەکەمی چوارشەممەی مانگ ڕەشەمە دەکەنە نەورۆز
گشت کوردستان،
نەمان بەفر ،مانگێک پێش نەورۆزی
.کە بە نەورۆزی ی
ری
بریتی لە؛ چەشمیەر ،دێوەزناو و پاڵنگان
میی یان ناساوە ،ئەم گوندانە
ی
ی
سەردان کەسوکارەکانیان لەسەر زەوی
پێشینیان لهوباوەڕەدا بوون کە لە مانگ نەورۆزدا ” گیانە پاکەکان”
ی
“خوان حەوت ر ی
شی”یان ڕازاندووەتەوە و بەدەوریدا دانیشتوون .بۆیە
دەکەنەوە ،بۆیە ئاگریان کردووەتەوە و
چەند ڕۆژێک پێش لە ی
ھاتت نەورۆز ،خەڵک دەست دەکەن بە نوێکردنەوەی ناوماڵیان و جیل نوێ لەبەر
 .دەکەن و بە ئاگر کردنەوە دەچنە پێشوازی نەورۆز
ی
سەردەمان پێش ی
هاتت
سهبارەت به پێشینهی نهورۆز ،ڕوانگهی جۆراوجۆر ههیه .گومان لەوەدا نییە کە
ی
فەلسەفەی زەردەشت ر ژ
خەڵکان (زاگرۆس و نێوان دوو ئاو) کوردستان بەڕێوە چووە و بەو
جی ین نەورۆز الی
پێیەی تۆوی ئاگر لە یس تۆیەکەی تر جیاواز بووە و بەرەو ئاسمان هەڵکشاوە و یەکێک لە پێویستیە
ی
ی
سەرەکیەکان ژیان و پار ی ی
تایبەن لە الی خەڵک هەبووە کە کردنەوەی ئاگر لە یەکەم
اسی بووە و جێگایەیک
.ڕۆژی بەهاردا ،دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ڕامانە
ی
ی
جەژن زیندوو بوونەوەی (دەمموزی خودای
جەژن نەورۆز هەمان
بەپت هەندێک لە سەرچاوەکان،
ر
ی
ئاییت سۆمەریەکان ،دەمموزی پاش ئەوەی شەش مانگ وەک
سۆمەریەکان تەمموز)ە  ،بە رپت باوڕی
ی
ا
ی
ی
نون
سادانێک دەچێتە جیهان ژێرەوە و لە ڕۆژی نەورۆزدا کە دەکاتە ڕۆژی یەکەیم ،مانگ یەکەیم ساڵ ی
ی
ی
سوشت هەیە،
ئەفسانەن
ئاییت و
سومەری ،دەمموزی زیندوو دەبێتەوە .ئەو زیندوو بوونەوەیە ڕەهەندێگ
ی
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چونکا لەم ڕۆژەدا شەو و ڕۆژ هاوسان دەبن و ساڵ نوێ دەبێتەوە ،هەر بۆیە ئەو ڕۆژە کراوە بە ڕۆژی یەکەیم
ا
.ساڵ نوێ و ی
کۆنیین ساڵنامەی ر ژ
میووییش (سۆمەریەکان) لەوێوە دەست پێدەکات
ساڵنامەی سۆمەری (زیندوو بوونەوە)ی دەمموزی ،بۆ دوازدە تا پازدە هەزار ساڵ پێش ز ر ی
ایی دەگەڕێتەوە  ،کە
ی
ی
هاوکاتە لەگەڵ ی
ری
یەکەمی
سەرهەڵدان
ئەشکەون شانەدەر و لەگەڵ
چاج بەردی ناوین .لەدەور و بەری
ا
ی
کشتوکاڵ ،گوندی زەڤیاچەیم کە ر ژ
میووەکەی تا پازدە هەزارساڵ پێش زایینە .ئەمە
نون
گوندی چاج بەردی ی
ی
ا
سەرەتای کشتوکاڵ و ئەشکەوت و گوند دروسکردنە ،سەرەتای قۆناخێگ گرینگ شارستانیەتە و لەوێوە
ی
مرۆڤایەن ن دەنیتە قۆناخێگ تری ژیان ،کە زۆر جیاوازە لەگەڵ ی
چاج بەردی ناوین و کۆن .هەر ئەو گۆرانکاری
ی
بوون شاری حەسکێف لە باکوری کوردستان لە دوازدە
و پێشکەوتنەیە کە لە ناوچەکە دەبێتە هۆی دروست
.هەزار ساڵ پێش ئێستاکە
پەرستگای گرێ ناڤویک و شاری ژیر زەوی دێرینکۆیۆ لە باکوری کوردستان ،تەمەنیان بۆ زیاتر لە دوازدە هەزار
ری
ری
ساڵ پێش ز ر ی
دەتوانی بە سەردەیم بەرد
شاخکۆڵی و بەردتاشینە کە
ایی دەگەڕێتەوە ،ئەم ئاسەوارانە کاری
ری
تاشی ناوی ببەین ،ئەگەر بەوردی سەرنج بدەین ئەوا گرێ ناڤویک ،پەرستگەیەیک زۆر گەورەیە بە شێوازی
ی
ی
زەردەشت و…  ،هەر وەها لە نێو شاری
ئاییت م ییی یان و دوواتر
بازنە کە هێمای ڕۆژە ،هەمان تۆوی رپیۆز لە
ی
جیهان
ژێرزەوی دێرینکۆیۆش پەرستگە هەیە کە پێدەچێت شاری ژێر زەوی دێرینکۆیۆی باکور ،هەمان
ی
داستان عەشتار و دەمموزی بێت ،کە لەویدا هەموو ئەوانەی دەچنە خوارەوە وەک ی
سایەک حەوت
ژێرەوەی
ا
ی
جیهان ژێرەوەی داستانە سۆمەریەکەیە،
دەرگا دەبڕن ،کە ئەمەش پێمان دەڵ ؛ شاری دێرینکۆیۆ هەمان
ئەمەش ڕێگای ئەوەمان بۆ خۆش دەکات کە ر ی
بڵێی :ئەو پەرستگانە شوێن و جوگرافیای ڕێوڕەسیم چوونە
.خوارەوی دەمموزی و ڕۆژی (نەورۆز) زیندوو بوونەوە بن
جی ین نەورۆز هەمان ڕۆژی زیندوو بوونەوەی دەمموزییە کە بە ر ژ
ئەمانە جارێگ تر دەریدەخات کە ر ژ
جی ین
ی
(زەگموک) ناساوە .دەمموزیش داستانێگ هەرە کۆن و گرنگ سۆمەریەکانە ،سۆمەریەکانیش بە ڕای زۆربەی
ا
ی
شارەزایان و ر ژ
نوسان کوردستان و ڕۆژهەڵت ،ئەوانەن کە لە کوردستانەوە چوونەتە خوارەوە و لەوێ
میو
ی
قۆناخێکییی شارستانیەتیان دەستپێکردووە .کە چوونەتە خوارەوە کوردستانیان چۆڵ نەکردووە و پەیوەندیان
دانەبڕاوە ،بۆ بەڵگەش بەردەوام شوێنەواری سۆمەریەکان لە هەموو کوردستان دەدۆزرێتەوە کە هەم
شوێن ەواری پێش چوونە خوارەوەیان هەیە و هەمیش دوای چوونە خوارەوە ،هەر بۆیە هەندێک لە
ی
رژ
باپی یان کورد دەزانن و هەشن ر ی
دەڵی :سۆمەریەکان ئەوانەن کە لە
میووناسان ناوچەکە ،سۆمەریەکان بە ر
ی
.ئەشکەون شانەدەر هاتوونەتە دەرەوە
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پێدەسەلمێی کە نەورۆز ر ژ
یی
جی ین زگمایک سۆمەریە و لە ڕۆژی زیندوو بوونەوەی
ئەمانە هەمووی ئەوەمان
جینە رپیۆزکراوە و بەردەوام رپیۆز دەکرێ .ئەو ر ژ
دەمموزی ،ئەو ر ژ
جینەش لە کوردستان سەری هەڵداوە و هەر لە
ی
ا
کوردستانیش بە چوار دەوری دونیادا بڵو بوەتەوە .چونکە شارستانیەت و فەرهەنگ سۆمەریەکان ،کاریگەری
ا
ی
ی
میتان و عیالیم و مەدی و
(گون و
بەسەر هەموو ئەو نەتەوە و وڵتانەی دەوروبەر و جیهان هەبووە ،هەر بۆیە
میوودا ،پڕۆسەی ر ژ
کاردۆخیەکان و… هەموو ئەو هۆز و گرووپانەی کە لە ر ژ
ی
یی
دەخەملێی)
پیگەیشتت کورد
وون
می ی
ئەم ر ژ
جینەیان رپیۆز کردووە و جگە لە کورد ،پێش ز ر ی
ایی و لە سەردەیم سۆمەر و ئەکەد و بابیل و ئاشووریش
نەورۆزیان بەڕێوەبردووە و ئەوەتە ر ژ
میوو بایس (نەورۆزی بابیل) دەکات و لەسەردەیم ئاشووریش دا بە ئەکیتۆ
ا
ناوبراوە ،ئەمەش ئاسان بووە کە ئەم ر ژ
جینە جیهانییە ،گەیشتووەتە هەر وڵتێک و لە نێو هەر میللەتێک ئاوەها
ی
ی
ا
گی نەیانتوانیوە ر ژ
بەڵم هەر ر ی
میووەکەی بگۆڕن
.ئەوانیش لە گەڵ فەرهەنگ خۆیان گونجاندوویانە،
لە بەردەوایم لێکۆڵینەکان سەبارەت بە شێوازی سەرهەڵدان و دیرۆیک نەورۆز له دوای سومەرییەکان ،لە
هێندێک له سهرچاوەکان هاتووە ،زەردەشت خۆی نهورۆزی خستوەته سهرەتای بههارەوە .ههر وەک باس
ی
ایی ،له سهر بناخەی دوو ر ژ
کردن ساڵ تا سهدەی پێنجهیم پێش ز ر ی
جی ین نهورۆز و مێهرەگان،
کراوە ،دابهش
ا
ساڵ دوو وەرزی بووە .به گوێرەی نووساوەی ر ژ
ئاییت زەردە ی
ی
شت له ساڵ  ٤٨٥ی پێش
میوونوسهکان ،رێبهر یان
.ز ر ی
ایی ساڵنامهی ههتاوییان ئامادە کردووە و لهو ساڵهدا چوار ورزی ساڵ دیاری کراوە
ا
ساڵنامهی مهزدەیهسنای (زەردە ی
ساڵ  ٤٨٥ی پێش ز ر ی
ایی داڕێژراوە ،ساڵێگ ههتاوییه که به
شت) که له
ی
ی
کسان شهو و رۆژی بههار دە ی
ست پێکردووە و  ٣٦٥رۆژی ههبووە که به سهر  ١٢مانگ  ٣٠رۆژی و  ٥رۆژی
یه
ا
ی
حیسابان کوردەواریدا به پهنجهوتار ناساوە) .ساڵ
کهبیسه له کۆت یان ساڵدا دابهش کراوە ( .ئهم  ٥رۆژە له
کاتژمیە .ئهگهر ساڵێک به  ٣٦٥رۆژ حیساب بکهین چارەکه شهو و رۆژێک کهم ی
دێت
.ههتاوی  ٣٦٥رۆژ و ٦
ر
ی
له  ١٢٠ساڵ دا ئهم چارەکه شه و رۆژە ،دەبنه یهک مانگ تهواو .سهرەتا که مانگیان به  ٣٠رۆژ هەژمار
دەکرد ،پێنج رۆژە زیادییهکهیان وەک پهنجهوتار له کۆتان ساڵدا هەژمار نهدەکرد .دواتر ی
گرفت ئهو پێنج
ی
ا
کردن به سهر مانگه ی
ی
ی
کاتژمیو ٤٨
گرفت پێنج
کان بههار و هاویندا چارەسهر کرد .بهڵم
رۆژەیان به دابهش
ر
خولهک و چهند چرکهکه ،واته چارەکه شهو و رۆژەکه دەبووە هۆی ئهوەی که ههر چوار ساڵ جارێک ر ژ
جی ین
ی
گیدرێ .بهم جۆرە دەبوو که ههر  ١٢٠ساڵ جارێک
نهورۆز دوا بکهوێ و به
درووست له سهرەتای بههاردا نه ر
ا
ساڵ کهبیسه دەناسا .ئهم ئاڵوگۆڕەی جه ی
ژن نهورۆز له
یهک ساڵ به  ١٣مانگ هەژمار بکهن که ئهم ساڵه به
ئاسان بووەوە و به ناچاری ئهم ئاڵوگۆڕەی نهورۆزیان قهبووڵ کردبوو .بۆ
سهردەیم ساسانیهکان ههر بهو جۆرە
ی
ا
ا
اییت ،ر ژ
ساڵ  ٤٠٠ی ز ی
ساڵ  ٣٠٠ی ز ی
اییت ،له  ١٢ی
جی ین نهورۆز له رۆژی  ٧ی سێپتامی و له
نموونه ،له
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ا
ا
ساڵ  ٦٠٠ی ز ی
ساڵ  ٥٠٠ی ز ی
اییت ،له  ٢٤ی ژوئهن و سهرەنجام له
اییت ،له  ١٩ی ژوئییه و له
ئووت و له
ا
بینی کە ر ژ
 ٦٣٢ی ز ی
ساڵ  ٤٨٥ی پێش زای ر ی
اییت ،له  ١٦ی ژوئهن دا بهڕێوەچووە .رلیەدا دە ر ی
ی له
جی ین نهورۆز له
ا
ساڵ  ٦٣٢ی ز ی
اییت کهوتوەته  ١٦ی ژوئهن که راست  ٩مانگ و چهند رۆژ
 ٢٢ی مارس دا بهڕێوەچووە و له
وتت ر ژ
دوا کهوتووە .سهرەڕای ئهم ئاڵوگۆڕە کهبیسهییه که دەبووە هۆی پاش و پێش که ی
جی ین نهورۆز و
ا
ا
مێهرەگان ،زۆرجار رێدەکهوت که پادشایهک یا دەسهڵتدارێک به بۆنهی گهیشتنه دەسهڵت یان تاج له سهر
ی
نان خۆیان ،ر ژ
جینێکیان دەگرت و ئهو رۆژەیان به نهورۆز یا مێهرەگان ناودێر دەکرد .یا ئهم تاج له سهرنانهیان
دەخسته رۆژی یهکهیم بههار .شێوەی بهڕێوە ی
بردن ر ژ
جی ین نهورۆز له سهردەمه جیاجیا کانادا جیاواز بووە.
ی
گشت بووە و هێندێک جار تهواوی  ٣٠رۆژی یهکهم
هێندێک جار له یهکهم رۆژ تا رۆژی شهشهم ،پشووی
ی
ا
ی
ی
مانگ بههاریان ر ژ
ساسان  ٢٢٦تا  ٦٥١ی ز ی
اییت،
پاشاکان
جین گرتووە .له سهردەیم دەسهڵتداری هێندێک له
ی
مانگ خاکهلێوە  ٢١ی مارس تا  ٢٠ی ئاپریل ،ر ژ
جینیان دەگرت
.باو بووە که تهواوی
ی
میوونووسان وەک بی ی
هێندێک له ر ژ
چوون
وون له کتێت( الباقیه و الجاحز دارالمحاسن االزداد) شێوەی بهڕێوە
ر
ی
مانگ خاکهلێوەیان کردە ر ژ
ئهم ر ژ
جین ٥ .رۆژی یهکهم بۆ
جینهی بهم شێوەیه نووسیوە .تهواوی  ٣٠رۆژی
ا
پاشاکان بوو که لهو ماوەیهدا خهڵت و پێشکه ژیس دەدرا ٥ ،رۆژی دووەم بۆ خان و بهگزادەکان ٥ ،رۆژی سێیهم
بۆ خزمهتکار یان پادشاکان ٥ (،رۆژی چوارەم بۆ خزمه ی
کان ئهوان)  ٥رۆژەی پێنجهم بۆ سوپاییهکان و  ٥رۆژەی
ئاسان بووە
.شهشهم بۆ خهڵیک
ی
م(ساسان) ،پادشایهک بوو که ئهم دابهش کردنهی ههڵگرت و فه ی
ی
مان دا تا
هورموزی کوڕی شاپووری یهکه
نهورۆز له یهکهیم خاکهلێوەوە تا کۆتان بۆ ههموو کهس وەکوو یهک بهڕێوە بچ .ئهمهش به تێپهڕ ی
بوون کات
ی
ئاڵوگۆڕی به سهردا هات و خهڵک تا  ١٣ی مانگ که رۆژی شووم و ماڵ خاوێن کردنهوە و بردنه دەرەوەی
ی
دەرد و به اڵکان له ماڵ دەناسا ،ر ژ
جینیان دەگرت .له رۆژی  ١٣ی مانگ خاکهلێوە ،خهڵک ههموو له ماڵ
دەچوونه دەرەوە و دەرد و به اڵی ماڵیان به کێو و دەشت و رووبارەکان دەسپارد .کهوابوو ر ژ
جی ین نهورۆز به
ی
ی
گەالن ئەو
بۆچوون
مڕۆن له سهردەیم ساسانیهکان بووەته باو و له کۆنهوە تا ئهمڕۆ له ربی و
شێوازی ئه ی
ا
ی
جت گرتووە و پێشوازی ل دەکهن.
شایان باسه که ساسانیهکان له ساڵ  ٥٨١یا به بۆچوونێگ دیکه
هەرێمە ر
ا
اییت به فەریم نهورۆزیان وەکوو ر ژ
ی
 ٤٧١ی ز ی
کت
جی ین نهتهوە ین راگهیاندووە .بهڵم
گرفت ئاڵوگۆڕ و ج گۆڕ ر
ا
.بهڕێوە ی
بردن ر ژ
ساڵ کهبیسهوە تا سهدەی یازدەیهیم ز ی
اییت به ههمان شێوە بهردەوام بووە
جین به هۆی
ا
سەبارەت بە نەورۆز لەسەردەیم پێش ساسانیەکان زانیاری زۆر لەبەر دەستدا نییە بەڵم لەسەردەیم
ی
ی
ساسانیەکان بەم الوە ( ٢٢٤-٦٥٠پ ز) زانیاری زۆرە.
ساسان لە کوردستان ،پەند نامەکان و
کەتیبەکان
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اوەکان تر کە بە ی
ی
زمان کوردی (پەهلەوی) کە زاراوەی فەیلییە و لەو سەردەمانەدا نووساونەتەوە ،باس لە
نووس
ی
چوون ڕێوڕەسیم نەورۆز لە الیەن شا و گەلەوە دەکەن
.بەڕێوە
ژ
وەبی هێنانەوە و بەرز ڕ ی
خۆڵەمێیس جەستەیان ،ژیانەوەی گەلێک کە
اگرتت یادی ئەو شەهیدانەی کە بە
رلیەدا ر
ی
ی
بەردایس قڕ ی
ژ
ئەخالف و
کردن فەرهەنگ دا بوون ،مسۆگەر کرد و بوونە هێمای کاوەی سەردەم ،کە ئەریک
لە ناو
ی
کردن ڕێچکەی ئەوان ،خەون و خەیال هەزار ساڵەمان بەدی ر ی
بێنی .ئەو
مرۆڤ بوونمانە و بە بەردەوام
ری
بریتی لە؛
چاالکیە گیانبازانە
ا
ساڵ  ١٩٨٢دا ،مهزلووم دۆغان یەکێک لە دامەزرێنەر یان ی
پارن کارکەر یان کوردستان(پ.ک.ک)
لهڕۆژی  ٢١ی
ی
زیندان سهربازی ئامەد ،نهورۆزی پیۆز کرد و ی
ئیی لهو ڕۆژە
ئاگری نهورۆزی بهگڕبهردان لهجهستهی خۆی له
ر
بهدواوە ،ر ژ
جی ین نهورۆز واتا و مانایهیک بهتهواوە ین سیایس پهیدا کرد و ههموو ساڵێک له باکووری کوردستاندا،
.ڕۆژی نهورۆز کرا به ڕۆژی بهرخۆدان و سهرههڵدان
کان  ،١٩٨٠لهشارە ی
شیست تورک ،نهورۆز له دوای ساڵه ی
لهگهڵ ههموو قهدەغهکاریه ی
ی
کان جزیر
کان دەوڵه ین فا
.و نوسه ر ی
یبی ،بهبهشداری دەیان ههزار کهس و بهشێوازێگ جەماوەری رپیۆز دەکرا
ا
لهساڵه ی
کان دەستپێگ  ،١٩٩٠لهبهرز یان قهڵی ئامهد ،کچێگ قارەمان بهناوی زەکیه ئاڵکان ،بهئاگری جهستهی
ی
ی
ی
فاشیست
داگیکەر و
خۆی ،ئاگری نهورۆزی گەشاوە کرد .زەکیهئاڵکان ،بۆ پڕۆتێستۆ کردن سیاسهتەکان ڕژییم ر
تیت بهئاگری سهرهه ی
کردن جه ی
تورکیا و لهپێناو پیۆز ی
ژن نهورۆز ،بهئاگری جهستهی خۆی ،گوڕ و ی
ڵدان گهل و
ر
.نهورۆزی تێکۆشان به ژ
خیس
ا
خوێناوی ترین نهورۆز ،نهورۆزی ساڵ  ١٩٩٢ی شاری جزیر بوو .لهڕۆژی  ٢٠ی ماریس  ،١٩٩٢جهماوەر لهناو
ی
داگیساندبوو .ئهوسا له دەوری ئاگرەکه دەستیان به ههڵپهڕین کردبوو.
مهیدان کۆماری شار دا ،ئاگریان ر
ی
ی ی
هیشهدا بهسهدان کهس
هیشیان کردە سهر جهماوەر و له ئهنجایم ئهو ر
هیەکان دەوڵهن تورک ،بهچهک ر
ر
ا
فاشیست تورک ،ی
هیە ی
هی ژیس ر ی
ی
ژیان
کان دەوڵه ین
گیان .ههروەها  ١٣وڵت پارێزی دیکه ،له ر
بریندار بوون و ر
.خۆیان له دەست دا
ا
ی
ی
ی
ی
کوردان دانیشتووی ئهو
هی ژیس کردە سهر
لهساڵ  ١٩٩٤لهکان رپیۆزباییهکان جهژن نهورۆز ،پۆلییس ئاڵمان ،ر
ا
وڵته و لهئهنجام دا جهوانێگ کورد بهناوی حهلیم دەنهر ،بههۆی لێدان ،ی
گیان لهدەست دا .ههر لهههمان
ا
کی بهناوە ی
کردن جه ی
وڵ ین ئاڵمان بۆ پیۆز ی
ساڵ دا ،لهدرێژەی چاالکیه ی
ژن نهورۆز ،دوو ر ژ
کان
کان کوردان له
ر
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شۆڕشگی یان کورد ،نەیانهێشتووە کە
ڕوونایه و ربییڤان ،ئاگریان لهجهستهی خۆیان بهردا و تاوەکوو ئەمڕۆیش
رڕ
گڕی نەورۆز دابمریک و ساڵ لە دوای ساڵ بە جۆشێگ گەورەترەوە ئەو بۆنە ر ژ
ادەگیدرێ و
میووییە بەرز ڕ ر
ی
ی
ی
هاوسان
تایبەن ،ژیان دەکردرێ و گەالن هەنگاو بە هەنگاو لە ئازادی و
هەبوون لەالی کوردان بە
فەلسەفەی
ی
ی
ی
هەبوون ئەو ر ژ
نزیکی دەبنەوە
جینە رپیۆزەیە،
حەقیقەن
و پێکەوە ژیان کە
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تأملی در پیامدهای یک رویداد ناگوار؛ برخودان شوا

تأمیل در زمینه ها و پیامدهای یک رویداد ناگوار؛ برخودان شوا
گیی چند تن
اکنون نزدیک به یازدە ماە از حوادث ماە خرداد  1400که با کمال تأسف بر اثر در ر
از مردم دو روستای منطقۀ داالهو بر س آب و مرتع به وجود آمد گذشتهاست .در این نزدیک
زنجیە ای از پیامدها و تبعات ناخوشایند بروز کردە
به یک سال و به دنبال بروز یک تنش اولیه،
ر
اند؛ به گونه ای که در ر ی
همی مدت چندین بار شاهد تالش دست های پشت پردە برای برهم
ی
آمی و ی
زندیک مسالمت ر ی
مشیک مردم داالهو و به منظور ناامن نشان دادن این منطقه بودە
زدن
ایم .در این شش ماە و اندی که از این رخداد میگذرد و به ویژە در روزهای تابستان سال گذشته،
چنانکه ر
اکی اهال منطقه ر ی
نی باخی هستند ،افرادی ناشناس با هجوم مکرر به اهال روستای
ی
اقدامان همچون رتیاندازی به سمت خودروها و عابران ،سیع در ناامن نشان
«زردە» و انجام
دادن منطقۀ ریژاو و داالهو و افشاندن بذر ن اعتمادی و کینه در میان مردم داشته اند.

اما این حوادث و ناآرایم ها از کجا آغاز شد و تاکنون چه عواقت برای مردم منطقه در یی داشته
است؟ اکنون که زمان قابل توجیه از این وقایع گذشته ،مروری بر رخدادهای این یازدە ماە
یمتواند به شناخت وضعیت منطقۀ داالهوکمک کردە و منطق رویدادها را اندیک برایمان روشن
کند .برای این کار نخست نگایه به ی
بسی مادی وقوع رخداد و ژساییط یم پردازیم که زمینۀ ر ی
چنی
ر
حوادن را فراهم آوردە و آن را امکانپذیر ساخته است.
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وقوع خشکسایل یب سابقه در منطقه و جهان
با توجه به ر ی
گیی یم توان از بحران آب و وقوع خشکسال به عنوان اصیلترین
انگیۀ اولیۀ در ر
تغییات اقلییم
زمینۀ مادی وقوع این رخداد یاد کرد .چنانکه یم دانیم چند سال است که مسئلۀ ر
و مسائل مرتبط با آن از قبیل خشکسال و کمبود آب به بحر یان در سطح جهان و به ویژە حوزۀ
کم باران «خاورمیانه و شمال آفریقا» تبدیل شدە است .چشمه ها ،دریاچه ها و رودخانه های
ً
ی
مناطق که سابقا به دلیل وجود منابع آن زیستگاە
بسیاری در ساس جهان خشک شدە اند و
ی
انسان ها و ر ی
نی جانوران و گیاهان بودە با خشگ آب ها به مناطق خال از حیات تبدیل شدە
اند .این مسئله خاص کوردستان و ایران نیست و گفته یم شود که دست کم  45کشور جهان با
این بحران دست به گریبان هستند و کشورهای خاورمیانه ر ی
نی که در منطقه ای به نسبت کم
ی
جهان آب قرار دارند .مشخص است که
آب و خشک واقع شدە اند درواقع در قلب بحران
ی
ی
ی
ری
پیشبیت ناپذیری به دنبال داشته و بحران انسان بزریک را در
چنی بحران ن سابقه ای عواقب
هان از این تبعات را یم توان در وخامت مسئلۀ آب در
سطح جهان باعث شدە است .نمونه ی
روژاوای کوردستان مشاهدە کرد که با قطع جریان آب رودخانه های فرات و خابور و تحریم آن
روژاوا از سوی رژیم فاشیست تورکیه به بحر یان برای خلق های آن منطقه تبدیل شدە است.
ی
ری
جمعیت در ن کمبود شدید
جابجان های
همچنی نمودهای دیگری از این تبعات را یم توان در
ی
آب در روستاهای خراسان شمال ،و یا ی
اعیاضات کشاورزان منطقۀ ورزنۀ استان اصفهان ،مردم
لور بختیاری و مردم عرب در منطقۀ لورستان و احواز مشاهدە کرد و یا به خشک شدن دریاچۀ
اورمیه اشارە کرد که تبعات فاجعه بار آن هنوز به طور کامل آشکار نشدە است .در همۀ این
تأثیگذاری عوامل طبییع به صورت وقوع چرخۀ خشکسال عامل اصیل وقوع
موارد اگرچه ر
بحران بودە ،اما این عامل عیل الظاهر طبییع در ترکیب با دخالتگری دولت های سمایه داری
گیی منجر شدە است .اگر در
بودە که پتانسیل تنش ز یان اجتمایع پیدا کردە و به منازعه و در ر
روژاوای کوردستان این رژیم تورکیه است که از وقوع خشکسال در سوریه سوءاستفادە کردە و
آب را به روی خلق های «ادارۀ خودمختار شمال و ژسق سوریه» بسته است ،در ایران مافیای
قومگرای باندهای قدرت در استانهای اصفهان ،یزد و کرمان و ر ی
نی مافیای اقتصادی سپاە
ی
فرصت
پاسداران هستند که به صورت هماهنگ در دولت آشکار و دولت پنهان خشکسال را
مغتنم برای عمیل کردن نیت های سودپرستانه ،استعماری و قدرت طلبانه شان تشخیص دادە
تأثیگذار همچون
اند؛ و چنانکه شاهد هستیم ،مافیای رنیوهای سیایس این مناطق در نهادهای ر
وزارت رنیو و سپاە پاسداران با اجرای طرح های انتقال اجباری آب به مناطق خشک مرکز و
ژسق ایران و انعقاد قراردادهای میلیاردی ساخت سدها و تونل های انتقال آب سیاست
نابودسازی محیط زیست خلق های زاگرس و الیز را به اجرا گذاشته اند که بدون شک فجایع
ی
زیست محییط ،اجتمایع و ی
تمدن عظییم در این مناطق به دنبال داشته و خواهد داشت.
حت
گیی بر رس منابع در داالهو
وقوع در ر
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گیی در منطقۀ داالهو ر ی
ری
تأثیگذار
نی ر
همی وضعیت به صورت مشابیه در رابطه با زمینۀ بروز در ر
ً
بودە است .باید گفت که کوردستان و مشخصا منطقۀ داالهو ر ی
علیغم وجود منابع آب فراوان
نی ر
ی
جهان مصون بودە است و نه از دخالتگری دولتهای دیکتاتوری سمایه
نه از وقوع خشکسال
داری مرتجع .در ر ی
اخی طرح های انتقال آب را تحت عنوان
همی زمینه رژیم ایران در سال های ر
سدسیی» در استان کرماشان به انجام رساندە و دست به
گرمسیی» و «سامانۀ
«سامانۀ
ر
ر
سدهان که مانند
مسی حرکت رودخانه ها زدە است .عالوە بر
تغییات عظییم در اکوسیستم و ر
ر
ی
ی
امنیت ساخته شدە و ی
ی
حت مسئوالن وزارت رنیوی رژیم رنی به
سد زمکان -که تنها به دالیل
ی
ی
شکست خوردە و اشتباە بودن آن اعیاف کردە اند ،-طرح های عظیم انتقال آب رنی درکرماشان
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
هنوز برای کارشناسان و ر ی
نی نزد افکار عمویم مردم کرماشان و ایالم آشکار نشدە است.
با این وجود باید در نظر داشت که رخدادهای ماە خرداد در ژساییط صورت گرفت که
خشکسال ن سابقه ای در ساس جهان و به ویژە منطقۀ کم آب خاورمیانه به وقوع پیوسته و
تابستان کم آب و خشگ در انتظار مردم داالهو بود .در این میان طرح های انتقال آب و
ی
ی
سدسازی رژیم ر ی
آبرسان به
نی که همگ با ادعا و شعارهای فریبندە ای همچون اشتغالز یان و
میگید نه تنها از این خشگ و ن آن نکاسته بود بلکه با انتقال آب
باغات و مزارع مردم صورت
ر
تبخی آن از طریق جمع کردن آب در مخزن سدها در
های جاری به استانهای دیگر و یا افزایش
ر
ی
عمل به خارج شدن منابع آن از ی
دسیس مردم کمک کردە و مردم را هرچه بیشی در مضیقۀ
ژ
نایس از ن آن قرار دادە بود.
گیی میان اهال دو روستا بر س استفادە از منابع محدود آن منطقۀ
این وضعیت سبب وقوع در ر
ی
گیی در
داالهو شد که یط آن جدل لفیط دو گروە از مردم بر س استفادە از یک مرتع وقوع در ر
روز  11خرداد  1400را در ن داشت که با کمال تأسف به کشته شدن پنج تن و زخیم شدن
چندین تن دیگر از مردم عزیز کورد اهل ی ی
تسی منطقۀ داالهو انجامید .به دنبال این حادثه تا
ری
گیی به روستاها و طایفه
چند روز اوضاع منطقه دچار تشنج شد .با توجه به تعلق
طرفی در ر
ی
هان با وابستگ مذهت متفاوت ،ماجرا به سعت به دستمایه ای برای سوءاستفادۀ گروە ها و
ی
گیی میان مردم را هدف و برنامۀ کاری و وظیفۀ
وهان تبدیل شد که ایجاد اختالف و در ر
رنی ی
ی
ی
سازمان خود قرار دادە اند .اگرچه برج از بزرگان و معتمدین دلسوز در هر دو طرف بالفاصله
ری
گی به آرامش برآمدند ،اما متأسفانه ژسایط
با اتخاذ موضیع مسئوالنه درصدد دعوت
طرفی در ر
ی
هویت
سیایس منطقه به گونه ای بود که در روزهای نخست به طرزی آشکار پای رنیوهای ن
ی
ری
گیی تأسف آور بر س آب و
ادبیان تند و ته
به میان آمد که تالش داشتند تا با
دیدآمی این در ر
ی
ی
ی
گیی را به مناطق دیگر رنی بکشانند .از یک
مرتع را به جنگ مذهت تبدیل کردە و حت دامنۀ در ر
سو شاهد بودیم که رنیوهای اجتمایع و سیایس ،روشنفکران و ی
هیمندان مردیم کورد ،و بزرگان
ی
و معتمدین ی
دوست برقرار کردە و
گیی با تمام توان کوشیدند تا میان مردم
دیت هر دو سوی در ر
سزمی زیبا و کهنسال بازگردانند؛ و از سوی دیگر ر ی
ی
ری
نی شاهد بودیم که
آشت را بار دیگر به این
به موازات این تالش های نوع دوستانه و مسئوالنه ،ی
برج گروە ها ر ی
نی با دخالت کردن در ماجرا

18

تأملی در پیامدهای یک رویداد ناگوار؛ برخودان شوا

انداخی خود به میان معرکه و تبلیغ و نفرت پر ی
یی
اکت بر اساس مذهب ،نه تنها به دنبال تحریک
و
ی
ی
جون و آشت خوایه دیگران
مردم به وارد شدن به در ر
گیی مذهت بودند ،بلکه حت مصلحت ی
را ر ی
نی تخطئه و تخریب یم کردند .این رنیوها در راستای تبدیل اختالف بر س آب و مرتع به یک
جنگ مذهت ،با تکیه بر مفاهیم بنیادگرایانه و تفکر عقب ماندە و متحجری که به طور مشخص
حامل رنگ و بوی سلفیگری بود ،با این خیال خام که طرفداری در منطقه دارند ،تمام تالش
ی
پان در منطقه و عمیل
خود را کردند تا از این در ر
گیی به عنوان فرصت برای پیدا کردن جای ی
کردن اهداف شوم شان سوءاستفادە کنند.
این هجمه و به موازات آن سیاست تنش زای جمهوری اسالیم که به دلیل ماهیت ارتجایع خود
ی
خفقان که به کل مردم کورد –چه ی
ست ،چه
و بیش از چهار دهه سکوب ،استثمار ،تبعیض و
یارسان و چه شیعه -تحمیل کردە است آبرو و اعتمادی در میان مردم منطقه ندارد ،سبب شد
تا بحران نه تنها تداوم بیابد بلکه تشدید شود و توال رخدادها معنای خایص پیدا کند .برای فهم
تنش ز یان سیاست رژیم ایران در قبال این وقایع باید توجه کرد که اگرچه در روزهای نخست
امنیت رژیم در سپاە و اطالعات ر ی
ی
نی به ظاهر در ماجرا مداخله نکردند و عمدۀ حل و
رنیوهای
ی
ی
تسی
فصل اختالفات توسط رنیوهای محیل و معتمدین منطقه از هر دو دیانت یارسان و اهل
انجام شد ،اما با تداوم حوادث و تکرار حمالت به جامعۀ یارسان معنای سکوت و عدم مداخلۀ
این رنیوها معنای دیگری به خود گرفت و با نگایه به تداوم رویدادها پس از قریب به یازدە ماە،
اکنون دیگر یم توان آن را به انتظاری برای انجام شدن وظایف رنیوهای مختلف و ایادی شان
ریخی نفت بر آتش بودند ،تا سپس در مرحلۀ بعد با باال ی ی
یی
گرفی
تعبیکرد که مشغول
در منطقه ر
امنیت و نظایم شان در منطقه ژ
ی
مشوعیت
بحران با تفنگ و طناب شان سرسیدە و به حضور
ببخشند و برنامه های بعدی خود را عمیل کنند.
تداوم بحران از سوی افراد مشکوک
زنجیە ای از
گیی
ر
خیخواهان و رنیوهای اجتمایع دو طرف ،اما وقوع این در ر
با وجود تالش ر
هان
هان پنهان برای عمیل کردن سیاست ی
حوادث را به دنبال آورد که حایک از وجود دست ی
خاص بود .این تالش های مشکوک برای تداوم ژ
بخیس به بحران را یم توان در حمالت دیگری
که در تمام طول تابستان علیه مردم یارسان صورت گرفت مشاهدە کرد که در ادامه به اهم آن
ها اشارە میشود.
سه شنبه  1رتی چند موتورسوار با چهرە های پوشیدە اقدام به تخریب چاە آب روستای قالواری
کردە و موتور و لوله های آب چاە را با خود بردند .سپس یک روز بعد و در  2رتی ساعت 3:45
بعد از ظهر دو موتورسوار با صورت های پوشیدە و مسلح به کالشینکوف به سوپرمارکت
روستای قالواری حمله کردە و فروشگاە این روستا را به رگبار بستند .در این حادثه فروشندۀ
این مغازە مورد اصابت گلوله قرار گرفت و از ناحیۀ پا دچار جراحت شد.
گیی به صورت مشکویک از روستاهای قالواری و کوئیک به
سپس با کمال تعجب بحران و در ر
ی
باالن برخوردار
منطقۀ ریژاو گسیش یافت که به دلیل بافت متنوع مذهت اش از حساسیت ی
است .این مسئله با مسدود کردن کانال انتقال آب به روستای زردە و ممانعت از رسیدن آب

19

تأملی در پیامدهای یک رویداد ناگوار؛ برخودان شوا

به باغ های زیتون این روستا که اهال آن هیچ ژ
گیی های مورد بحث نداشته اند
نقیس در در ر
ی
ی
دولت و نظایم و انتظایم
توافق با حضور مقامات
وارد مرحلۀ جدیدی شد .در روز  3رتی یط
رژیم مقرر شد که جریان آب به مدت  48ساعت برقرار شدە و آب به باغ های زیتون زردە
برسد ،اما این وعدە و توافق شفایه به دلیل نامعلویم اجر یان نشد و تالش دهیار و شورای
ی
جان نرسید.
روستاهای زردە و سید محمد رنی به ی
به دنبال این اتفاق ،جمیع از باغداران زردە در روز  5رتی با تجمع در برابر ساختمان استانداری
کرماشان خواستار رفع مشکل مربوط به آبیاری باغ های خود شدند .با این وجود نه تنها دولت
برای حل مشکل نرسیدن آب به زردە اقدایم نکرد ،بلکه ژ
یی
ساخی
تالیس سیستماتیک برای ناامن
منطقۀ ریژاو ر ی
نی آغاز شد .روز سه شنبه  22رتی ساعت  19عرص فردی از روستای قلقله با
خودروی خود کورش کرم وییس را که مسئولیت دهیاری روستای زردە را بر عهدە دارد زیر گرفته
و وی را به شدت زخیم کرد .در همان روز و پس از این حمله در حدود ساعت  9شب یگ از
باغ های زردە توسط افراد ناشناس به آتش کشیدە شد و هنگایم که مردم برای خاموش کردن
آتش به سوی باغ شتافتند ،مورد رتیاندازی افراد مزبور قرار گرفتند .پس از رتیاندازی میان چند
گیی به وقوع پیوست که تا پایس
تن از افرادی که اهل روستای زردە و روستای داراب بودند در ر
از شب ر ی
نی ادامه داشت و سبب شد تا َجو دو روستا به تشنج کشیدە شود .اگرچه در این
گیی ها به کیس صدمه ای وارد نشد و مردم موفق شدند آتش سوزی را به موقع
رتیاندازی و در ر
مهار کنند ،اما دخالت نکردن تعجب بر ر ی
ی
امنیت رژیم در این مسائل سبب
انگی رنیوهای انتظایم و
شد تا این حمله معنای دیگری برای مردم منطقه بیابد.
گیی ها باز هم ادامه پیدا کرد و بر اساس اخبار ژ
منتششدە در روز چهارشنبه  ۱۳مرداد
این در ر
۱۴۰۰دو موتورسوار با چهرە های پوشیدە در جادۀ حدفاصل قالواری به کوئیک به سمت یگ
از اهال قالواری رتیاندازی کردند که زخیم شدن وی را در ن داشت .در تداوم این حمالت در
ی
آبرسان از روستا
روز چهارشنبه  ۲۷مرداد تعدادی از باغداران زردە که به قصد باز کردن کانال
مسی ریژاو از سوی افراد ناشناس مورد رتیاندازی قرار گرفتند .در این زمان
خارج شدە بودند در ر
با ی
ی
امنیت رژیم به دهیاران و نمایندگان شوراهای روستاهای
اعیاض مردم زردە ،مقامات نظایم و
زردە و سیداحمد تعهد دادند که در ی
کمیین زمان نسبت به باز کردن کانال آب به سمت باغ های
نی در حد حرف ی
این دو روستا اقدام خواهند کرد ،اما این وعدە ها ر ی
باف ماند و نه تنها هیچ اقدام
اکت علیه مردم یارسان ر ی
جدی برای برقرار کردن جریان آب صورت نگرفت ،بلکه نفرت پر ی
نی
ی
وابستگ آشکاری به جریان های ی
سلق داشتند به صورت آزادانه
ادامه یافت و افراد مشکویک که
به رفت و آمد در منطقه و تحریک مردم اهل ی ی
تسی منطقۀ ریژاو علیه مردم یارسان پرداخته و
سیاست تبدیل اختالف بر س آب به جنگ ی
دیت را دنبال یم کردند.
اگرچه در روز  30مرداد کانال آب پس از  103روز به صورت موقت و محدود باز شد ،اما این
ری
چندمی بار حمله
پایان ماجرا نبود .در روز یکشنبه  14شهریور  1400ساعت  10شب برای
ای از سوی افراد ناشناس به چند تن از اهال زردە صورت گرفت که در مکان چشمۀ واقع در
ی
آشیکه در حریم باغ های روستای زردە مشغول پر کردن تانکرهای آب به منظور آبیاری باغ
گریخی اهال از محل آسیب و تلفات ی
یی
جان در ن نداشت،
های روستا بودند .اگرچه این حمله با
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اما تنها چند ساعت بعد افرادی ناشناس اقدام به آتش زدن باغ یگ از اهال روستای زردە کردند.
وقت مردم برای خاموش کردن آتش س رسیدە و مانع از ی
ی
گسیش آتش سوزی شدند ،این بار در
ساعت  11:30دقیقه باز هم افرادی ناشناس برای بار دوم به سمت کوروش کرم وییس دهیار
زردە رتیاندازی کردە و خودروی او را مورد حمله قرار دادند.
ی
در نیمه شب  25شهریور ر ی
پنهان تالش کردند تا با تداوم بخشیدن به
نی بار دیگر دست های
حمالت و رتیاندازی ها ،پروژۀ ناامن نشان دادن منطقۀ داالهو را ادامه بدهند .بر اساس منابع
خیی ،افراد مشکوک و فاقد هویت ،سوار بر دو خودروی سواری ساعت  12نیمه شب روز
 25شهریور  1400در جادۀ ریژاو و حدفاصل روستای داراب به زردە به خودروی سواری یگ
از اهال روستای زردە حمله کردە و به سمت وی رتیاندازی کردە اند.
در یگ از آخرین تالش های این دست های پنهان ر ی
نی در  9اسفند  1400شب هنگام تعداد
انجی و زیتون در یگ از باغ های متعلق به اهال روستای زردە به صورت
زیادی از درختان
ر
مشکویک قطع شد و از ر ی
بی رفت که عامالن آن ناشناخته ماندند.
با تکرار این اتفاق یط ماە های تابستان دیگر بر همۀ اهال منطقه از هر طایفه و رپیوان تمام
ی
پنهان از خارج از منطقۀ داالهو هدایت این وقایع را در
ادیان آشکار شدە بود که دست های
ی
ی
تسی روستاهای منطقه خواهان ختم غائله و برقراری
دست دارد و در ژساییط که مردم اهل
همزیست بودە و بسیاری از آنان ی
ی
حت در باز کردن کانال آب و خاموش کردن
آرامش و صلح و
آتش باغ ها ر ی
نی به مردم زردە کمک میکردند ،عدە ای از اشخاص مشکوک و ن هویت دست
گیی هستند و با سوءاستفادە از فضای به وجود آمدە ،برای ایجاد تنش در
اندرکار ایجاد در ر
منطقه برنامه ریزی میکنند .اما چه دست های پشت پردە ای در پس این حمالت وجود دارد و
ی
کسان از این وضعیت سود یم برند؟
علت تداوم این حمالت بدین شکل خاص چیست و چه
جریان های ی
سلف و نفرت پر ی
اکن علیه مردم
اخی همزمان با رشد بنیادگر یان در کل خاورمیانه و کشورهای
همه میدانیم که یط سالیان ر
اسالیم ،فعالیت گروە های ی
ی
سلق و جهادی در کوردستان رنی افزایش قابل توجیه پیدا کردە
است .گروە ها و دار و دسته های وابسته به احزاب و جناح های بنیادگرا و ی
سلق که روابط
آشکاری با ی
برج حکومت های مرتجع منطقه همچون تورکیه ،پاکستان و عربستان دارند یط
پان برای خود باز کردە و با جذب رنیو به تقویت
چند دهه تالش کردند تا در کوردستان جای ی
موضع رنیوهای مرتجع در سطح خاورمیانه بیدازند .به طور مشخص در ژسق کوردستان فضای
پس از سالهای جنگ و اشغال کوردستان سبب یم شد تا این رنیوها از ن تحریک احزاب
دیت ی
غیمذهت کورد بهرە بردە و با تأکید بر جهاد ی
برج افراد را به سوی خود جذب کنند .اگرچه
ر
ی
انگی بود ،اما خییل زود با تبدیل
در بادی امر این مسئله برای رژیم شییع ایران حساسیت بر ر
شدن افغانستان و سپس عراق به جبهۀ اصیل فعالیت ی
سلق 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
آزادی برای فعالیت ی
ی
فرصت در سطح منطقۀ
کنیل شدە این تهدید را در راستای منافع خود به
خاورمیانه تبدیل کند .منفعت اصیل رژیم ایران در این بود که رنیوهای ی
سلق میتوانستند
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کوردستان را به محییط ناامن برای فعالیت احزاب ی
می یف مردیم ،سکوالر ،دموکرایس خواە و
چپگرا تبدیل کنند و با تحریک احساسات مذهت و ایجاد تعصبات کور به ویژە در رابطه با زنان،
گروە های اقلیت ی
غیمذهت فرهنگ سیایس آزادیخواهانۀ جامعۀ
دیت و فعالیت های ر
کوردستان را مورد حمله قرار دادە و در خدمت اهداف درازمدت سمایه داری اسالیم برای
ی
بگیند .در ر ی
همی راستا جمهوری اسالیم به برقراری روابیط
ایجاد یک هژمون اسالمگرایانه قرار ر
برج گروە های ی
علت با ی
سلق ر ی
ی
نی دست زد و همانگونه که در ابتدای انقالب با هدف ایجاد
جبهه ای اسالیم -ضدچپ در برابر احزاب و سازمانهای چپ و دموکراتیک به ویژە درکوردستان،
تورکمن صحرا و بلوچستان با ی
برج گروە های اسالمگرای اهل ی ی
تسی متحد شدە بود ،در ادامه
ری
نی گروە «جنبش اسالیم در کوردستان عراق» را مورد حمایت ویژە قرار داد و در ابتدای دهۀ
 1380بقایای انصاراالسالم را در ژسق کوردستان مستقر کردە و امنیت و امکانات الزم برای
سازماندیه عملیات هایشان را در اختیار رنیوهای آنها قرار داد .ژسح کامل روابط تنگاتنگ
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
اسالیم ضمن رسیدن به اهدافش به ویژە در ارتباط با سکوب رنیوهای مخالف در داخل ایران
و کوردستان ،سیاست های برون مرزی خود را ر ی
نی در دو کشور عراق و افغانستان که با حملۀ
آمریکا به میدان نید رنیوهای جهادی و ارتش آمریکا تبدیل شدە بود به نتیجه یم رساند.
با این تفاصیل توجه به ی
گیی خردادماە  1400از نظر فعالیت گروە های س یلق و
بسی وقوع در ر
جهادی ر ی
نی حائز اهمیت است .در رابطه با وقایع خرداد و ماە های تابستان توجه به این نکته
زنجیە ای گروە های ی
سلق در دیگر
گیی ها تنها اندیک پس از مانورهای
ر
یضورت دارد که این در ر
شهرهای کوردستان همچون مریوان ،سقز و سنندج به وقوع پیوست .روز  11اردیبهشت
ی
جهان کارگر که هرساله توسط رنیوهای ژ
پیشوی جامعۀ سیایس کوردستان
 1400همزان با روز
ی
جشن گرفته یم شود ،چند تن از رنیوهای سلق شناخته شدۀ مریوان که تعداد آنها هشت نفر
اعالم شد ،ضمن س دادن شعار «هللا اکی» با سالح سد به مردم محلۀ دارسەیران مریوان
حمله کردند که با مقاومت مثال ی
ی
نشیت
زدن مردم این محله به ویژە زنان مواجه شدە و عقب
کردند .با این وجود حمالت ی
سلق ها در بهار  1400تداوم یافت .روز  24اردیبهشت بار دیگر
گرویه از رنیوهای ی
سلق چند جوان سقزی را به بهانۀ نوشیدن ژ
نێ
ملقەری
مشوبات الکیل در جادۀ
گیی میان آنان منجر شد .در ژساییط
سقز با سالح سد مورد حمله قرار دادند که به وقوع در ر
ی
ژ
تفسی
که رسانه ها این حمالت را همچون افزایش فعالیت های سلق ها در سق کوردستان
ر
یم کردند ،روز  2خرداد  1400شمار قابل توجیه از ی
سلق های سنندج با صورت های پوشیدە
و سوار بر موتور سیکلت این بار به محلۀ حاج آباد این شهر یورش بردند و ساکنان این محله
را مورد یضب و شتم قرار دادند.
اگرچه علل و ر ی
گیی اولیه
انگیە های
گیی های ماە خرداد داالهو مشخص است و در ر
ابتدان در ر
ی
ی
هان
در بادی امر هیچ ارتبایط با نیات مذهت و آئیت نداشته است ،اما چنانکه گفته شد دست ی
ری
گیی را به یک تنش
آستی ربیون آمدند تا با ایجاد
پنهان از
فضان مسموم در منطقه این در ر
ی
ی
گون برج گروە ها از مدت
مذهت تبدیل کنند .این جوسازی ها چنان با شتاب انجام شد که ی
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ی
ها قبل منتظر بروز ر ی
فرصت بودند ،تا از تریبون های خود فتوا و دستور قتل و قصاص و
چنی
ی
دوست و
جهاد صادر کنند و مردم یارسان را کافر و نجس بخوانند و بدین شیوە تاری خ سشار از
ی
همزیست مردم بویم منطقۀ داالهو را هدف حملۀ جاهالنۀ خود قرار دهند.
نکتۀ تأمل بر ر ی
ری
دروغی حملۀ افراد مسلح به بارگاە بابایادگار در
انگی دیگر توجه به انتشار خی
رووستای زردە در  5اسفند ( 1399نزدیک به  3ماە قبل از حوادث داالهو) است که توسط
ژ
منبیع ناشناس و از طریق یگ از سایت های حقوق ژ
منتش شد .این خی که
بشی کوردستان
ی
البته خییل زود تکذیب شد ،در همان زمان انتشار از جانب ی
تبلییع
برج تحلیلگران به عنوان
برای تنش مذهت در میان مردم داالهو ،و ژ
ی
امنیت کردن منطقه به منظور توجیه
تالیس برای
ی
تفسی شد .نگایه به حوادث بهار و تابستان نشانگر آن است که
امنیت رژیم
حضور رنیوهای
ر
ی
گون تنها به زمینه ای عیت نیاز داشته تا جامۀ واقعیت بر تن
این
ر
تفسی چندان اشتباە نبودە و ی
کند.
در میان همۀ سایت ها و اکانت ها و منیهان که نفرت پر ی
اکت علیه مردم یارسان را هدایت کردە
ی
ی
ی
و تالش میکردند تنش بر س آب و مرتع را به جنگ مذهت تبدیل کنند ،سایت با نام «بنیان
جهاد علیه دین سکوالریسم و مذاهب مختلف آن» که از جملۀ رسانه های سلفیان در
ً
کوردستان ایران به شمار یم آید رسما اعالم کرد که ایران تحت حکومت رژیم جمهوری اسالیم
ی
«داراالسالم» به شمار یم رود و به ر ی
قلخان» را به
همی دلیل کار مجازات «شیطان پرستان
جمهوری اسالیم یم سپارد که قوانینش «منطبق با ژسیعت هللا» هستند!!
گیی ها یط فصل
با این تفاصیل ،به دنبال این تبلیغات بود که
زنجیە ای از حمالت و در ر
ر
امنیت وابسته بدان ر ی
ی
نی
تابستان اتفاق افتاد و در این میان مسئوالن جمهوری اسالیم و رنیوهای
با سکوت و تظاهر به ن خیی حمالت متعدد به مردم یارسان را مورد تأیید قرار دادند.
سیاست فتنه گرانۀ جمهوری اسالم
ی
دخالت ندارند
گیی تظاهر کردند که در ماجرا
چنانکه گفته شد مسئوالن رژیم در ابتدای بروز در ر
ی
امنیت خود با عوامل آن برخورد میکنند .رفت و آمد
و تنها از طریق رنیوهای نظایم و انتظایم و
ی
گیی در حوال روستاهای قالواری
و مانورهای خودروهای
امنیت و نظایم در روزهای نخست در ر
ی
امنیت کردن منطقه را در اولویت قرار دادە اند و
و کوئیک نشان از آن داشت که این رنیوها
ً
ی
ی
ی
آمی و ارتجایع
پیشبیت کرد که در آیندۀ دور یا نزدیک با اعمال
نهایتا یم شد
قوانی خشونت ر
ر
ً
ی
امنیت و
شان در ماجرا مداخله خواهند کرد .اما واکنش رنیوهای رژیم را نباید ضفا به مداخلۀ
انتظایم محدود کرد .این مسئله مهم ترین و اصیل ترین پیامد این رویداد به شمار یم آید و نباید
آن را ن اهمیت انگاشت .درواقع اعمال سلطۀ رژیم ایران را نباید به برخورد قهری ضف و یا
ی
امنیت محدود کرد .این مسئله ی
ی
ی
شایعان توجه کنیم که
بیشیی یم یابد که به
زمان اهمیت
مانور
ی
ی
علیه برج از اشخاص و معتمدین محیل به صورن مشکوک تروی ج شد .این شایعات به طور
مشخص و آشکاری برای بدنام کردن ی
برج 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
گیی به ژ
تنیس مذهت شوند .هدف قرار دادن این
و مانع از تشدید خشونت ها و تبدیل در ر
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ً
نخستی ساعات روز پس از درگیی را باید یک جنگ ی
ری
روان برنامه ریزی شدە
اشخاص دقیقا در
ر
ِ
ی
انسان و وضعیت اجتمایع
دانست که توسط افرادی با شناخت باال از موقعیت رنیوهای
ی
ژ
گیی بر س آب و مرتع به تنیس
منطقۀ داالهو انجام شدە و بدون شک هدف به جز تبدیل در ر
گی دنبال
مذهت را از طریق تخریب شخصیت افراد دارای سمایۀ اجتمایع باال در دو گروە در ر
نیم کردە است.
به رغم این جنگ ی
روان کثیف که از طریق ایجاد شایعات و از طریق پیادە نظایم از اکانت های
ن نام و نشان و مشکوک در فضای مجازی دنبال میشد ،چهرە های معتمد هر دو طرف
توانستند تا حدود زیادی ماجرا را ی
کنیل کنند و مانع از تشدید دامنۀ برخوردها میان دو گروە
گی بشوند .ی
گیی پیش
حت دادستان کل استان کرماشان با صدور بیانیه ای مدیع شد که در ر
در ر
گیی چند نفر معدود بر س آب
گیی میان دو طایفه است و از این طریق کوشید تا در ر
آمدە در ر
گیی میان دو طایفه نشان دهد .با این وجود گذشت زمان
و مرتع را بعدی عمویم بخشیدە و در ر
تغیی ر ی
زمی
نشان داد که شکست این سیاست سبب شدە تا همان دست های پنهان این بار با ر
گیی ها به منطقۀ ای دیگر -که به طایفۀ مورد بحث دادستان هم ربیط
بازی و کشاندن در ر
ی
ی
گرفی از آب
ندارد ،اما از قضا حساسیت باالتری به لحاظ تنوع مذهت دارد ،-همچنان بر مایه
گل آلود و ایجاد تنش های مخرب و ضداجتمایع اضار بورزند .این تاکتیک جدید از طریق
انجام حمالت کور به صورت رتیاندازی های ن هدف به منظور ایجاد فضای وحشت در میان
فشارهان از قبیل ی ی
بسی آب با هدف خشکاندن باغ ها و وارد آوردن
اهال منطقه ،وارد آوردن
ی
ی
فشار اقتصادی و در نهایت ایجاد فضای روان علیه رپیوان دین یاری عمیل شد .سوءنیت
گیی مذهت میان مردم
مسئوالن رژیم جمهوری اسالیم در این ماجرا و تالش انها برای ایجاد در ر
حت در پاسخ به مردم ی
کورد به قدری آشکار بود که ی
روستاهان مانند زردە که به دنبال
معیض
ی
قطع آب و حمله به افراد و باغ های آنان در برابر استانداری کرماشان در مرکز استان تجمع
ی
یی
معرف میکردند و از آنها
تسی را مقرص
کردە بودند ،بدون ارائۀ هیچ سند و مدریک اهل
بگیند! با این وجود موضع رژیم و مسئوالن آن در استان را
میخواستند تا حق خود را از آنها ر
ی
بهی از هر جای دیگر یم توان از انفعال کامل در برابر این ترور و وحشت و مماشات با این
ی
امنیت رژیم در این زمان ایجاد تنش مذهت را
اقدامات تنش زا درک کرد .پیداست که رنیوهای
به سود منافع رژیم دیدە و هر اقدایم در راستای ناامن نشان دادن منطقه را به صورت کوتاە یا
ژ
ی
آماییس رژیم ارزیان کردە اند.
امنیت ،سیایس و شاید
بلندمدت در راستای سیاست های
ی
برج رنیوهای سیایس با گرایش های مختلف در طول تابستان و ر ی
پایی سال گذشته به روش
ی
گوناگون نسبت به مسائیل از قبیل سیاست رژیم و رنیوهای وابسته بدان برای ربیون راندن
های
ی
امنیت خود در منطقه با هدف میلیتاریزە کردن
مردم یارسان از داالهو ،افزایش حضور نظایم و
ی
ژ
آماییس در بافت قویم و مذهت مناطق مرزی غرب استان
تغییات
هرچه
بیشی داالهو ،ایجاد ر
ی
غیمسکون در منطقۀ رپیامون تأسیسات نظایم و
کرماشان ،راندن همۀ مردم و ایجاد
فضان ر
ی
پایگاە های موشگ و پهپادی رژیم و مسائل دیگری از این قبیل هشدار دادند که هر یک از این
هشدارها به نوبۀ خود در جای دیگری قابل برریس و شایستۀ عطف توجه از جانب رنیوهای
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نخستی اقدام رژیم را در راستای تحمیل ی
ری
تغییات به مردم منطقه میتوان
سیایس است .اما
برج ر
تغیی در تقسیمات سیایس شهرستان سپل ذهاب دانست.
ایجاد ر
در این راستا هیأت وزیران در روز  28رتی  1400با تجمیع چهار روستای کوییک حسن ،کوییک
عزیز ،کوییک مجید و کوییک محمود به یکدیگر دهستان تازە ای به نام «دهستان کوییک»
تأسیس کرد و با تبدیل «دهستان دشت ذهاب» به «بخش دشت ذهاب» و جدا کردن آن از
«بخش مرکزی شهرستان سپ ل ذهاب» ،این دهستان تازە تأسیس را به عنوان مرکزیت این
بخش جدید در نظر گرفت .در این بارە باید توجه کرد که اگرچه شگ در این وجود ندارد که
ی
بیشیی به مردم عزیز
تبدیل یک دهستان به بخش یم تواند باعث اختصاص امکانات
روستاهای کوییک بشود ،اما نباید این واقعیت را در تحلیل این رخداد از نظر دور کرد که
جمهوری اسالیم بیش از آنکه در این تقسیم بندی ها به دنبال تخصیص امکانات باشد ،اهداف
ی
امنیت ،سیایس و نظایم را جستجو میکند .از این رو این واقعیت انکارناپذیر است که تبدیل
ی
امنیت حساس برای جمهوری اسالیم
دهستان کوئیک که از گذشته یگ از مناطق به لحاظ
ی
ی
بیشی از دهستانهای همجوار نصیب مردم این ناحیه بکند ،اما از
امکانان
بودە ،قرار نیست
ی
ی
ی
امنیت و نظایم رژیم را در منطقۀ
سوی دیگر حضور بیشی و استقرار دائیم گسیدە تر رنیوهای
ی
کوئیک به دنبال خواهد داشت که در درازمدت سبب خواهدشد تا رژیم دست بازتری در کنیل
ی
امنیت و نظایم خاص خود در داالهو داشته باشد.
منطقه و پیشید سیاست های
ی
همزیسن و چشم انداز آیندە
سنت دیرپای
ی
ری
امنیت
گیی ها تاکنون برنامه ریزی برای حضور
همانطور که گفته شد
نخستی پیامد این در ر
ً
ی
گسیدە تر در منطقه بودە است .باید توجه کرد که این مسئله منحرصا تهدیدی علیه جامعۀ
ی
تسی را ر ی
یارسان نیست و چه بسا به ر ی
بیشیی جامعۀ اهل ی ی
نی مورد تهدید قرار بدهد .به
میان
گیی بر س آب و مرتع که توسط رنیوهای ن هویت تا مرحلۀ ژ
تنیس
بیان واضح تر ،وقوع یک در ر
مذهت پیش رفت نه تنها قرار نیست که برندە ای به دنبال داشته باشد ،بلکه ژ
آتیس است که
ست و شیعه و با هر تعلق طایفه ای و ی
دود آن چشم تمایم ساکنان منطقه را از یارسان و ی
دیت
کور میکند .از این رو در خأل کمیته های مستقل حقیقت یاب مردیم و مورد پذیرش همگان و
مدن مستقل که تنها در ژسایط آزادی اجتمایع و با رشد ی
گروە های دیدە بان ی
مدن و سیایس
شکلگیی دارند و میتوانند تنش های احتمال بر س آب و منابع مشابه را ی
کنیل کردە و
امکان
ر
ً
وهان به میدان آمدند که کامال برعکس ،هیچ
مانع از بروز تنش و در ر
گیی میان مردم شوند ،رنی ی
ی
تنیس مذهت و عقیدنی
گیی بر س منابع به ژ
هدف به جز ایجاد تفرقه و اختالف و تبدیل کردن در ر
همزیست مسالمت ر ی
ی
ی
قدمت
آمی مردم داالهو را که
نداشتند و قصد داشته و دارند که سنت
صدها و شاید هزار ساله دارد از میان بردە و نابود کنند .پیداست که این رنیوها در خدمت منافع
قدرت و حکومت مرکزی و سیاست ضد مردیم اش قرار دارند که کوردها را -چه یارسان و چه
ست و چه شیعه -دشمن خود قرار دادە و ی
ی
نیت به جز بسط و توسعۀ قدرت خود و حضور
ی
امنیت در داالهو ندارد.
نظایم و
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همزیست مسالمت ر ی
ی
آمی مردم داالهو دریم یابیم که در
این در حال است که با رجویع به سنت
ی
طول چندین سدە چگونه این مردم با حفظ باورها و اعتقادات و تفاوت های فرهنگ شان در
ی
قالب ملت ر
ی
سخت ها و مصائب یار
تکیگرای کورد توانسته اند در کنار یکدیگر زندیک کردە و در
ی
طوالن را بنیانگذاری کنند .ی
احیام
و یاور یکدیگر باشند و یک نظام تعاون اجتمایع با قدمت
متقابل مردم به باورها و ر ی
هان از قبیل مدارا ،تعاون
آیی های یکدیگر که نشانگر اهمیت ارزش یی
و گذشت در فرهنگ مردم کورد داالهو است و ر ی
نی وجود روابط خانوادیک و ازدواج های میان
گروە ها و رپیوان ادیان مختلف نشان میدهد که دشمنان کورد کار دشواری برای پیشید نیت
میگید که رژیم مرکزی در دنبالۀ
های پلیدشان دارند .صحبت از این ارزشها در ژساییط صورت
ر
چنی نظام اجتمایع ر
سیاست های حکومت های قبیل ر ی
تکیگرا و ارزش های همبسته با آن را سد
راە سیاست های ارتجایع خود میبیند و بدون شک از میان بردن این ارزش ها را از طریق
ی
مختلق ادامه خواهد داد.
سیاست های
بدون شک هیچ ر ی
چی به اندازۀ آگایه و هوشیاری مردم منطقه با هر تعلق ی
دیت و طایفه ای ،به
ویژە معتمدین و چهرە های مردیم همچون رهیان مذهت ،ی
هیمندان ،روشنفکران و رنیوهای
ی
مدن نمیتواند جلوی این سیاست های پلید و کثیف رژیم و مزدورانش را سد کند و از تمدن
ی
ی
انکارنکردن اش دفاع به عمل بیاورد .رنیوهای اجتمایع ژ
پیشو،
تاریچ مردم داالهو و ارزش های
ی
مردم ی
آشت طلب داالهو و دلسوزان اجتماع با هر تعلق و دلبستگ طایفه ای و مذهت باید با
تالش برای ایجاد نهادهای مستقل و دموکراتیگ که همۀ تنوعات مذهت و طایفه ای را در بر
ی
خی عمویم و استفادۀ
بگید ،در این دورۀ بحران مدیریت منابع طبییع را در منطقه در جهت ر
ر
ی
ی
همگان گروە های مختلف تنظیم کنند و با برقراری روابط برابر و آشت جویانۀ متقابل مانع از
بگید که بقای خود را
این شوند که ابتکار عمل در دست رنیوهای مرتجع و جنگ افروزی قرار ر
گیی میان مردم داالهو میبینند .نباید فراموش کرد که غفلت از ارزش
در گروی ایجاد تفرقه و در ر
ی
ی
تاریچ مزبور که دستاوردهای تاریچ همۀ مردم و ضامن دوام جامعه در طول تاری خ بودە
های
ی
اند و هست امروز ما –فارغ از تفاوت های مذهت و طایفه ای -تنها با وجود آنها امکان تحقق
یافته است ،میتواند فاجعۀ نابودی این تمدن کهنسال را موجب شدە و به ر ی
احت دشمن را بر
جامعه مسلط و رپیوز گرداند .در آن صورت نه یک گروە مشخص ،بلکه همۀ مردم منطقه از
گوران و جاف و ی
ست و یارسان و شیعه هستند که بازندە خواهند بود.
ی
همزیست دیرپای گروە های مختلف مردیم در کل زاگرس و کرماشان
با این وجود اتکا به سنت
ً
ی
ی
و مشخصا منطقۀ داالهو افق روشت از همزیست را پیش روی خلق یم گذارد که شکست
سیاست های تفرقه افکنانۀ قدرت حاکم و مزدوران مرتجعش را نوید میدهد .ن شک اتحاد
دموکراتیک فرامذهت و فراطایفه ای در پرتوی احساس مسئولیت در برابر ارزش های ی
مشیک
ی
ی
همزیست دیرینۀ مذاهب و طایفه های گوناگون برای تحقق ر ی
چنی چشم اندازی
تاریچ و سنت
یضورت دارد.
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ا
ا
وڵ ین ی ار و ئەوی یت پ اک؛ گوڵن سنە

ی
کاتژم ری ٥ی بەی یان بوو ،لە خەو هەستام و دوای نوێژ کردن ئیدی خەوم ل نەکەوتەوە و چاوەڕێ زەنگ لەیال
ی
مانتوان ڕێبکەوین.
بووم تاکوو بزانم ئەو ڕۆژە دە

بە هەزار شەڕ و داوا توانیبووم ماشینێگ بارهەڵگر بگرم کە خۆم یارمەتییە کۆکراوەکان ببەم کە دڵنیا ببینەوە
دەگاتە دەستیان .چونکە لەپەستادا هەواڵەکانمان ن ڕادەگەیشت و ئاڵۆزتر و تووڕەتر و خەم ر ی
یتری دەکردین.
وتیان سوپای پاسداران بەر بە ماشێنەکان دەگرێت و ناهێڵێت بگاتە ناوچە لێقەوماوەکان و لە ئەمبارە ی
کان
خۆیاندا ڕایاندەگرن و هە ین لە خەڵک لە گەڵیان بە شەڕ هاتوون و لە کۆتاییشدا هیچیان ن نەکراوە .لە گەڵ
ا
هاوڕێیانێک کە یارمەتییەکانمان کۆ کردبووەوە قسەمان کردبوو کە یک بچێت و بیبات بەڵم ئەوانیش وەکوو من
ا
ژنێگ گرفتار بوون کە هەرچەند هەموومان مامۆستای قوتابخانە بووین و دەستمان دەچووە گ ریفانمانەوە بەڵم
سەربەخۆییە ماددییەکەشمان نەی ی
توان ئازادیمان بۆ بێنێت و هێشتا نەمانتوانیبوو خۆمان لە کوتوبەندی
بنەماڵەمان ڕزگار بکەین .لە کۆتاییدا من توانیم ن بنێمە سەر ترسە ی
کان هەزار ساڵەی خۆمدا ،هەڵبەت ئەوە
فرمێسک و هاوار و هەژاری و لێقەوماوییەکەی خەڵیک کرماشان بوو کە هەوساری پێم بچڕی ،چەن ڕۆژی
سەرەتا ین بوومەلەرزەکە ئەوەندە کە ڕەسم و وێنەی خوێناوی و ئاوارەییەمان دەبی یت خەنجەر دەچووە دڵمەوە
و ناخم بە تەواوی سووتابوو ،هەموو هەستم پ رت دەوتم دەن بۆ خۆم بچمە ئەوێ ،هەر تەنیا کۆ کردنەوەی
یارمە ین ساڕێژی نەکردم و لە کۆتاییدا ئۆقرەم بڕا و وتم ماشینێگ بارهەڵگر دەگرم و دەیبەم ،ماڵەوە بەریان ن
گردم و زۆر قسەی ناحەزم بیست کە ئەی ژنێک بە تەنیا چۆن بچێت بۆ شارێگتر ئەویش بەو دۆخە ئاڵۆزەی
ا
ئێستایەوە و ئەویش لەگەڵ کابرایێگ شوف ریی ماش ر ی
ی بارهەڵگر .بەڵم هەرچۆنێک بێت ترسم و ڕزاو نپرس
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ی .پێ ی
لەگەڵ بارەکەدا لە سنەوە وەڕێ کەوت ر ی
شی لەگەڵ هاوکارێکم لە کرماشان پێوەندیم گرتبوو و بڕیاری دابوو
چەند ڕۆژێک لە قوتابخانە ئ یین وەرگرێت و لەگەڵم بێت و بمانبات بەرەو ناوچە ی
کان سەرپێڵ و ئزگڵە و بۆ
ر
خۆ ژیس یارمەتیدەر بێت.

ا
ەڵم زۆر سەرم سووڕمابوو ،لە تەواو شارە ی
کاتژمی ١٠ی شەوێ گەیشتینە یەیک لە شوێنە ی
کان
کان مەبەست .ب
ر
ی
ی
ی
کوردستان و شارەکان تری ئ ریان ،هێندە ماشیت یارمەن هاتبوون و خۆراک و کەلوپەلیان هێنابوو کە هەستم
دەکرد یارمەتییەکەی ئیمە زۆر بە پێویست نییە و بریا پارەمان بۆ ساز ی
کردن کانێکس کۆ کردبایێتەوە .لەو ب ری و
ڕاو هەستانە بووم و هاتم منیش بڕۆم سەرێگ نێو خەڵکەکە بدەم کە کابرایێک لە دوورەوە هاوار هاوار خۆی
گەیاندە پەنای ماشینەکان
ا
ژ
ی
س بوە
_بۆ خاتر خوا ب ری بڕێکتان بچن بەرەو داڵهوو ،هیچ یارمەتیک ناڕوات بۆ یارسانەکان ،حاڵیان زۆر ڕ
یارسان! پێم سەیر بوو ،تا ئێستا ئەو ناوەم نەبیستوو .لەیالی هاوکارم بۆی ڕوونکردمەوە کە ئەوان کوردی
یارسانن و بە هۆی ئایی یت جیاوازیان ،زۆر کەوتوونەتە پەراوێزەوە .لەو هەراو هاتوچووی نیوەشەوەدا
تێنەگەیشتم چۆن چۆنییە ،هەر ئەوندەم ال گرینگ بوو کە خەڵکێگ کوردی تر هەن کە پێویستیان بەو
یارمەتییەی ئێمەیە و ئەو بابەتە ه ر ییی زیاتری ن دامەوە.
دەستێک لە پشتەوە لە سەر شانم دانرا .الم کردەوە شیما بوو!
_ئەزیزەگەم تونیش کوموک هاوردیدە؟
ا
_بەڵ
ا
ا
_دەی وەگەرد ئیمە تییەی بچیمنە داڵهوو؟ م وە داڵهوو تییەم ،فرە موحتاج یارین .هە بایە ئیسەیش
بچیمن کە سوپا وەر ڕیمان نەگرێ.
ا
بەی یان گەیشتینە ناوچەی داڵهوو .لەیال دوو ڕۆژ دواتر ڕۆیشتەوە بۆکرماشان .من حەوتەیەکە ل ریە مامەتەوە.
هەر نە تەنیا لەبەر یارمەتیدان .ئ ریە شوێنێگ سەیرە و خەڵکێگ جیاوازن کە تازە دۆزیویانمەتمەوە .مامەوە کە
زۆرتر بیاناسم.
ا
ەڵم شەوی بوومەلەرزەکە لە تاران بوو ،لە زانکۆی تاران خەریگ خوێ ی
ندن
شیما خۆی خەڵیک ئەم ناوچەیە ،ب
ۆن گەیاندبووە ئ ریەو خەریگ یارمەتییە .دڵخۆشم لەوەی کە ئەو
دەریس دوکتورییە .دوای ئەو شەوە بە پەلە خ ی
کچە ئازایە بۆتە هاوڕیم .بە دەم هات و چوو و یارمەتیدانمانەوە پرسیاری زۆرم ل دەکرد و بەوپەڕی سەبر و
تاقەت و خوێن ش ریینییەکەی خۆیەوە ڕێنوێ یت دەکردم .ئێستا تازە دەزانم خەڵکێک بە ناوی یارسان لە
سووچێک لە خایک کوردستاندا بوونیان هەیە کە هەمان خواوەندی ئایینە ی
کان تر دەپەرە ی ی
سی کە ناوی
خاوەندکارە؛ ناوێگ ئەوستاییە و یارسانیش لە دوو وشەی کوردی پێکهاتووە“ ،یار و سان”.
چ ریۆکێگ سەیرم لە یەکێک لە ڕێبەرە ئایینییەکانیانەوە بیستووە بەناو باوە یادگار کە زۆر لە چ ریۆیک حەزرە ین
عیسا دەچوو ،د ر ی
ەڵی کە باوە یادگار لە دەنگ هەنارەوە خولقاوەو هەناریشیان بەالوە پ ریۆزە .لە سەرەتاکاندا
ا
ەڵم بە پێچەوانەوە ی
کان تێگەی ی ی
شی
دەمهەویست ل ریە بەدزییەوە نوێژێ بکەم کە نەوەکوو پێیان ناخۆش بێت ب
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ی
ون ڕێزگرتن لە ئایینە ی
ڕێزیان لێدەگرتم و شیما ی
اساکان ئێمەیەو چاوێگ ل قرتاندم و بە
کان دیکە لە ی
بزەیەیێکەوە ی
ون پیاوەکانیشمان دەتوانن تەنیا ژنێکیان هەبێت.
شیما زۆر لەباری ی
ماف ژنانەوە چاالک و زانایە و پێم وتبوو بە چ سەختییەکەوە هاتووم و کە بچمەوە نازانم ج
ی
شکاندن ترسەکەیم بەالوە زۆر ئازایانە بوو و سەبارەت
ڕوو دەدات .بە قسەو بڕواکانییەوە زۆری ورە داوە پێم و
ا
بە ی
ی
ژنان ئازاد زۆر دواوین کە ژن نان ببێتە ئۆبژەو کاڵیەیک سێکیس و ئێستا هەستێگ زۆر باشیم هەیە .وادەزانم
متمانە بەخۆییم بە شێوەیەیک سەیروسەمەر چۆتە سەرەوە بەتایبەت کاتێک خۆم لە نێو ئەو خەڵکە میهرەبان
و پڕ هەستە دەبینمەوە .ی
کان بۆ یاریدان بە ناویاندا دەگ ر ی
ەڕێی داوەتمان دەکەن بۆ ناو چادرەکانیان و چای و
قەندی خۆیانمان بۆ دادەن ر ی
ێی و نە بوومەلەرزەو نە کزەی سەرما نەیتوانییوە چرای میوانداریەتیان بکوژنێتەوە.
ی
ا
بەڵم شتێک کە زۆر تامەزرۆ و شێت و هاری کردووم ،ڕیوڕەسیم ج ر ژی ین “خاوەنکار” و دەنگ دڵگ ری و
داگیکەری تەموورەکەیانە کە شیما چەن فیلمێکی یان ل نیشان داوم .هەموو ساڵێک لە ی
کان خۆی ئەو ج ر ژینە
ر
ی
ئایینیەیان بە ڕێیوە دەچێت و سەدان تەموورە ژەن بە دەور یەکدا کۆ دەبنەوە و بە تەموورە ژەن ری کە سازی
کۆن و ڕەسە ین یارسانەکان بووە ،ئاهە ینگ عی ی
فان خۆی یان ن دەژەنن و هێندە مرۆڤ ڕاکێ ژیس خۆی دەکات و
ر
ئەوندە زە ی
وف پێدەدام کە شیما بەڵێ یت ن داوم کە دواتر داوەتم بکات بۆ ئەو ڕێوڕەسمەیان .هەروەها ئەویش
ی
دەنگ دەفەکەی ئێمەی بەالوە جوان بوو و دەڵێت ئاوێتەی ئەم دوو سازە ڕۆج مرۆڤ تاکوو ئاسمان دەبات.
کتێت ئایینیشیان هەیە کە ناوی “سەرئەنجام” ە و لە درێژا ین م ر ژیوویاندا کەسانێک پەرەیان بەو ئایینە داوە.
بالوول ما ین لە سەدەی دووەیم کۆج مانگیدا و بە شێوەیەیک شاراوە بناغەی ئایی یت یاری داناو و لە دوای چوار
سەدە و بە تێپەڕی یت دەور یان شاخوەش ر ی
ی ،بابا جەلیل ،بابا سەرهەنگ و بابا ناوس ،لە سەردەیم سوڵتان
استت زمان و کلتووریان کە لە درێژان م ژیوودا زۆریان هی ژیس ی
ست پار ی
سەحاکدا کامڵ بووە .بە مەبە ی
زمان کردۆتە
ر
ی ر
زمان دایگ ،کتێبەکەیانیان هەر بە ی
استت ی
سەر تاکوو بیتوێننەوە ،لەبەر پار ی
زمان کوردی نووسیوە.
ا
بە هەر حاڵ ،ئاشنا ین من لەگەڵ ئەم خەڵکە هاوکات بوو لەگەڵ ڕووداوێگ تاڵ ،بەڵم هەر بەسەرهاتێک دوو
سەری باش و خران هەیە.
هەموو ڕووداوێک و کارگەلێک کە ئێمە کردوومانە و ب ریوبچوونێک کە دێتە مێشکمانەوە هەمیشە ئەم دوو
ا
ی الیەنە ئەرێنییەکان ،بە بەرنامەداڕ ی ی
ەڵم دەتوان ر ی
شی و هەروەها
سەرچاوەکەی باش و خراپییەی لەگەڵدایە .ب
ی پێکەوە بە ژ
ی
ئاشت خوازانەوە ،بەه ر ییتر بکەین ،تاکوو بە هەر بڕوایەکەوە کە هەمانە بتوان ر ی
بایس و
ب ریێگ
ی ا
ی
ی
ی
یەکسان بژین و ئەمە سەرەتای گەشبیت منە لە ئەزموون تاڵ بوومەلەرزەدا کە ویستم ئێستا لە دوا ریی شەوی
ا
بایس دەزانم بڕێکیش لە سەر بڕ ی
ەڵوم کردەوە .هەر بۆیە بە ژ
واکان شیما
مانەوەم ل ریەدا بینووسم ،ڕەنگە ڕۆژێک ب
لە ی
زمان خۆیەوە بنووسم:
ج ژی ین خاوەنکار و ڕۆج بەرخۆ ی
دان سوڵتان سەحاک و هاوڕێی یان ،شێوازێگ ئیدۆلۆژیکە کە لە بەرامبەری
ر
ی
داعیشەکان ڕۆژگاردا دەریخستووە.
ی
سقان کۆمەڵگاماندا ماوەتەوە .بڕوایەک کە
ئەو ڕۆج ڕاوەستا ین و خۆڕاگرییە تا وەکوو ئەمڕۆ لە پێست و ئێ
هێشتایش لە نێو کۆمەڵگایەکدا درێژەی ن دەدرێت ،دەرخەری ئەوەیە کە چەن نەمرە و لەو کۆمەڵگایەدا
چەندە بۆ ژیان دەبێت .پێداگری لە سەر ژیان و بەرخۆدان ،لە الیەن ب ریوبۆچوون و شوناسە جۆراوجۆرەکانەوە
ا
کە لەالیەن دەسەڵتدارانەوە وەکوو کەم نەتەوە ناو دەبرێن ئەوەمان ن دەڵێت کە مرۆڤ لە فەلسەفەی
هە ی
ی سەبارەت بە خەڵیک یارسانیش ئەوە ب ر ی
بوون خۆی ئاگامەندە .دەتوان ر ی
ڵێی کە سەرەڕای گوشارێ کە
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هەمیشە دەخرێتە سەریان و حاشایەک کە لێیان دەکرێت ،هەر لە سەرەتای بونیانەوە ،فەلسەفەی بەرخۆدان
سەرکەوتنە ،بووە بە ڕێبازیان .ج ر ژی ین خاوەنکاریش نیشان دەدات کە ئەم فەلسەفەیە لە نێو ئەم خەڵکەدا
شتێگ بنەڕەتییە.
لە ئەمڕۆیشدا بزووتنەوەی ئازادیخوازی کوردستان بە ڕێبەرایە ین” ڕێبەرئاپ ۆ” بە ب ریۆکەی کۆمەڵگای ئازاد و تایک
ئازاد ،ئەو هەلەی بۆ هەموو مرۆڤەکان ڕەخساندووە کە بگەڕنەوە بۆ شونایس حەقیقییان .لەم کاتەدا نەتەوەی
ی
کوردستان و ژنان و ی
الوان بڕوامەند بە ئایی یت یاری ئەریک پێشەنگ ئەم قۆناغەیان وە ئەستۆ گرتووە و
ی
ی
کردن نەتەوەی دێمۆکراتیکدا
کخستت خۆی لە پێناوی دروست
کۆمەڵگایەک داهاتووی دەبێت کە بە ڕێ
هەنگاو هەڵگرێت.
بان نەتەوە ی
ئەو شەهیدانەی کە کۆمەڵگای یارسان لەم سا اڵنەی دواییدا ،لە ڕێگای شۆڕ ژیس کوردستان و خە ی
کان
بان ن ی
ئیاندا داویە ،بۆ خۆی نیشاندەری خە ی
وچان خەڵیک یارسان ،کۆڵنەدەری و نەکشانەوەیان لەم ڕێگایەدایە
ر
ی
ی
.
هەتا ئەو کاتەی ژیانێگ ئازاد وەدی بێی
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کوڵەباسێگ وە سەر کوردەیل ر ی
ئیەدی و بنەوایل باوەڕییان؛ هیوا کرماشان
ئایی ر ی
ژ
ری
پووسیای ن و دۊای ین هەڵکەفتە ن
ئیەدی تا وەرجە جەنگ عراق و سووریە ئڕا فرەتر مەردم چشتێگ
ناسی ئایینێیان وە دی هات .ر ی
ک دەرفەتێگ ئڕا ر ی
ئیەدییەیل وەک بەشێگ لە دیاسپۆرای کوردی تا وەرجە
جەنگ وەگەرد داعش خاون پاتەرمێگ کەمتاکوت  ١/٥ملیوون کەس ر ی
افیان باشوور
بی ک لە پانای جوغر ی
کوردستان (شەنگال ،شێخان و دهۆک) ،باکوور کوردستان (ئامەد ،ست ،باتمان ،مووش و ،)...خوەراوای
کوردستان و سووریە (حەلەب ،کلس ،حەسەکە و ناوچەی جراج) و ناوچەی قەفقاز (شارەیل قارس ،رئیەوان،
تفلیس و باتوم) ژیان.
ی
مەسەڵەیگ ک وەبارەی ناو ر ی
تاریچ وە
ئیەدییەیل ج سێفا درێ ،ناو جەرخەگەیانە ک لە فرەتر نۊسیایل
شێوەی «یەزیدیە» سەبت بییە .سە ،ر ی
چیی وە شوون ناو یەزید ،چ «یەزید بن ئومەیە» و چ «یەزید بن
معاویە» ،وە بوونەی ناکووکییەیل فرەیگ ک وەگەرد موسڵمانەیل داشتنە بییەسە مدوویگ ئڕا یە ک
ئیەدییەیل وە مەنفوورترین خەلیفەیل ی
بی ر ی
ری
بەن ئومەیە نسبەت بێیەن .هە لەیرەیشە وە عەرەب ر ی
ئیەدییەل
ئاماژە کردنە ک وە بن ڕەدەو بوو.
ئەما نەزەریەی دوومێگ هەس ک ر ی
ی
ناست و
ئیەدییەیل وە پایەی باوەڕەیل قەدییم ئاسیای باستان
هەڵەوگەردێدە سەر ژیان شێخ عدی هەکاری.
ی
تاریچ وە «شێخ عدی بن مسافر» (ناسیای وە شێخ عدی هەکاری) وە عونوان یەی موسڵمان
سەرچەوەیل
ا
ئورتودوکس یاد کەن ک هڵیە لە ساڵەیل  ٤٦٥تا  ٤٧٠هجری وە دنیا هاتێیە و ئڕا ماوەی  ٩٠ساڵ ژیایە .شێخ
عدی خوازیار ژیانێگ ئارام و گووشەنشینانە ن و وەپایەی هەر ین ڕووحیاتە ک داشت ،تۊەنستۊ ک لە ماوەی
فرە کەمێگ خێڵ گەورایگ لە موریدەیل وە دەور خوەی جەم بکەێ و وە یاری ئەوان تەریقەت «عدویه»
دابمەرزنێد.
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ی
پەیرەوان وە دو دەسەی ڕەقیب دابەش بوون -١ :دەسەیگێیان وە سەر بنەوایل و
دۊای مەرگ شێخ عدی
ا
ا
ئسڵیم ی ی
میی و لەناو ئەودۊای جەرخەیل و تەریقەتەیل ئسڵیم تاویەنەو و  -٢دەسەیگ تر وە
باوەڕەیل
ی
ی
هاوبەشکردن تەریقەت عدویە وەگەرد باوەڕەیل قەدییم ن ناوچە (ک گەوراترین کارگەری وە میی ر ی
اییم گردێیە)
بنەوای باوەڕمەندیێگ ک ئمڕووژە وە ر ی
ئیەدیگەری ناسیەێد ،دامەرزنن.

بنەوایل باوەڕی
- ١خودانایس
ی
دیت ر ی
هان ناڕووشنترین بەش دەسگای ی
ئیەدییەیل فەڕز و دیدگایان وەبارەی خودا بوو .چوونکە «خوەدێ» نە
ی
ئنسان بوو و نە خودای ملهوڕ جۊلەکەیل .هەیجوورە،
خودای ئوستوورەیل یوونانییە ک خاون سفەتەیل
خودای ئەوان فرە کەم وە خودای موسڵمانەیل (هللا) و خودای بەخشەندەی مەسیحییەیل مینێد.
ی
پاسەوان نییە ،خاون هاز و فداکاری نییە و
وە باوەڕ ین جەرخە خوداوەن خاڵق ین دنیاسە وەل گەردانەر و
ری
ری
یەکمی جڵوەیگ ک
یەکمی مەوجوودێگ ک خوڵقان یا
کارێگ وە جهان و جهانیان نەیرێ .ئۊشن« :خودا
کرد ،وە شێوەی مەلک تاووس ن .مەلک تاووس وەگەرد زات خودا یەکێگە».
ری
ئیەدییەل باوەڕ درن ک خودا خوەی وە سێسووچکردن (تثلیث) وە شیوەی مەلک تاووس (باڵدار تاووس)
نیشان دەێ و شێخ عدی لە مەقام پەیرەو ر ی
ئیەد وە شیوەی یەی جووان نیشان دریەێد.

دوونادوون (تناسخ)
ری
ئیەدییەیل وە دوونادوون باوەڕ درن .وەی پایەوە ،کارەیلێگ ک لەی جهانە ئەنجام دریەن ،بایەد ک هە لەی
ا
جهانیشە ی
سا یا خڵتە پێیان بدریەێد.
ژ
محەممەد ئایدین ،نۊسەر تورک ،ین مەسەڵە وە زوان یەکێگ لە ر ی
دووارەئۊیس
ئیەدییەیل وە ناو ئسماعیلبەگ
کەێ ک :ئنسانەیل گەنەکار وە شیوەیل گەماڵ و خووک و ر ی
مایی و ئاژەڵەیل تر دەر تیەن و دۊای ماوەیگ ک
ئەمیێگ ،حاکمێگ یا
زەجر کیشان ،دووارە هەڵەوگەردنە شیوەی ئایەمێگ پەریشان و داما .ئەگەر مردێ ،ر
شازایەیگ بوود و لە ژیان خوەی وە ڕایس و دریس هەڵسبنیش کردۊ و یا ئەگەر هەژارێگ بوود ک لە ژیان
سی و ی
خوەی وە سوواوکاری ژیاۊ ،وە سایەی نزام دوونادوون وە مەقامەیل خا ی
بانی دەس پەیا کەێ.
مەسەڵەی دوونادوون لەناو ر ی
ئیەدییەیل ئەوقەرە ناسیاس ک وەپەسا لەناو کتاو رپیووزێیان «جلوە» یش هاتێیە:
ا
و ئەگەر بتوام دوجارە و یسجارە وە دنیاێ تیەرم یا وە دنیای ترێگ لە ڕێ دوونادوون هەڵ گەردنم.
وەی ڕۊ ،ر ی
ئیەدییەل وە شەو لەدەسدان عەزیزەیلێیان وە الڵە و دوعا خەریک بوون و شەوەیل لە بان قەور
مردێیان ئاگر کەنەو تا بەڵکم مردێ خوەیان لە ناو خەو بۊنن و لە ی
بانان خەوەردارەو بوون .ئەگەر مردێیان
مەقام ی
بانیێگ وە دەس هاوردۊد و ز یان لە لەش ئایەم خاسێگ دیارەو بۊ ،ڕۊ تیەرنە داین نەزر و نیاز تا ڕووح
مردێیان شادەو بکەن.
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قیامەت
ری
ئیەدییەیلیش جوور ئەودۊای ملەتەیل دیندار ،فەڵسەفە و نووڕگەی تایبەت وە خوەیان ئڕا ڕووژ قیامەت درن
دەسەسێگ نەیرن ،نیەتۊنیم نووڕگەی دیارییان وەبارەی ین مژارە وە دەس باریم.
ئەما چوونکە نۊسیایل قابڵ
ڕ
ری
ئیەدییەیل بەیتەیل و قەوڵەیلێگ درن ک نیشاندەر نووڕگەیان وەی بارەسە ک بەش فرەیگێیان کارگەریگردێ
ی
وە فەرهەنگ زوڵم ر ی
ستیی و ڕۊوەڕۊ ر ی
پشتیوان وە هەژارەیل و بێچارەیلەسە.
بی وەگەرد دەسگای زوور و زوڵم و
لە قەوڵێگ ک وە خوار وەگەرد هەڵگەردانەگەی تییەێد ،ئۊشێد ک خود ر ی
ئیەد تییەێدە بان زەۊ و زاڵمەیل وە
ی
ی
ڕەست:
سای کردارەیلێیان

ی
کرماشان
هەڵگەردان وە کوردی

قەوڵ قیامەت

ڕووژێگ وە ڕووژەیل تیەێ رۆژەک ژ رۆژان دن
عەرش تیەێدە تریقە

ری
تەرقی ل عەرشان دن

تەپوتووز وە کۊەیل هەڵیسخەبارە ل چیان دن
دەریایل هشکەو بوون

سونیە ل بەحران دن

کەسەیل نکەس ی ی
میی

نە کەیس کەسان دن

کوڕەیل نباوگ ی ی
میی

نە بان پسان دن

وەو ڕووژە زاڵمەیل ئەوێ رۆژێ خەلیک زالم
تۊش گێچەڵ تیەن ل وەیدەرێ نوقسان دن
ئەو ڕووژە ڕووژ سەختێگە ئەو بۆ رۆژا دژوار دن
تەخت پادشا هەڵەوگەردێ کورسیا پەدشا ل خوار دن
قازی خوەی ستەمگەرەو بووقازی بخۆ جەبار دن
وەو ڕووژە سەدان جار «خوەزەو وەتن» کار ڕووح بوود

نە سەد خۆزیا رۆحا ئنکار دن

و دەنگ «خوەزەو ئیمە» وەرەو ڕووحەیل ئەهل وەفا ڕەوانە بوو
ئەو ڕووژە ڕووژ شکستە

ئەو بۆ رۆژاهەزیم دن

قازی خوەی بەخشەندەوە بوو
گشت ڕشیەنە یەکەو

قازی بخۆ کەریم دن

خەلک هەموو خەتخوین دن

سەد خۆز مە ب رۆحا ئەهل ڤریار دن
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وەو ڕووژە سەدان «خوەزەو»

ئەوێ رۆژێ نە سەد خۆزمە

ی
درووکان ئیمە هەڵیس ب وی رۆحا دەروین دن
وە ڕووحەیل
ئەو ڕووژە ڕووژ ئاخ و دادە ئەو بۆ رۆژا ل وێ دن
تەخت پادشا وە بان زەۊە

کورسیا ژ
پادیس ل عەردێ دن

خودا خوەی قازییە قازی بخۆ خوەدێ دن
سەدان شاواز و مەرحەبا وەرەو کەسێگ ک کردارێ خاس ن ،ڕەوانە بوو
عەمەل وێ رف دن

میێ کول و
سەد خۆزیا وێ ر

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

هەی نەن هەی نەن

ئەی دووس ئەی خودای ئیمە

حەبیت یا رەن

ئەگەر شەفاعەت سەید ئیمە نەود

هیمەتا سەید نەن

وە ئیمە و حازرەیل و گووشتەکنەیل ،ک پاڵدریای وە دەرگای شێخ عدی و شێخ حەسەن بوو مە و حازر و
گوهدیرا ،ل بەر دیوانا شێخادی و مەلک شێخ سن هەن

زیارەتگای اللش
افیان وە باشوور کوردستان و وە ناوچەی دهۆک هەڵکەفتێیە .زیارەتگای اللش لە دەروەن
اللش وە بار جوغر ی
ی
اللش و لە نزیگ ئاواییێگ وە ناو «عەین سفنا»س .یا ئەگەر بتوایم درسی بۊشیم قەور اللش لە ٥٣
ی
کیلوومیی باشوور خوەراوای شار دهۆک دامەرزیاس .وەبارەی یە ک ئڕا اللش ئڕا ر ی
ئیەدییەیل رپیووزە و وە چ
ی
زەبوون مەکسوور ئیجوو
سەردەمێگ هاتێیەسە ناو ئەدەبیات فولکلور ین ناوچە ،وە قەوڵ یا بەیت ناسیای
هاتێیە:
پادشایە من ل مەرکەن دبو سوارە
پەدشایە و هەر چوار یارە
تیک سەیرین چار یارە
ری
سەکنی گوت :ئەڤە حەقوارە
اللشە
ئیەدییەیل ،ناوێ لە قەوڵەیل و بەیتەیل و دوعایل ر ی
بی اللش لە الی ر ی
وە بوونەی رپیووز ر ی
ئیەدییەل دووارەوە
ا
ی
تاریچ ئسڵیم ناتێیە .وە نەزەر
بوود .تا وەرجە شێخ عدی هەکاری ،ناو «اللش» لە ناو هۊچکام وە کتاوەیل
ا
ی
جورج حەبیب ،اللش وەرجە ئسڵم و وەپەسا مەسیحیەتیش بییە و زیارەتگای مییاییەیل بییە.
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شکێگ لە ناوێ نییە ک قەور شێخ عدی وەرجە ئەوە ک وە اللش ناسیا بوودیش ،جایگ رپیووز و وەرچەوێگ
ی
ئڕا مەردم ئەو ناوچە بییە ئەما لەفز اللش دۊای هاتن شێخ عدی وە ئەو ناوچە و وەپەسا دۊای مەریک ،وەی
جییە نسبەت دریا« .اللش» وشەیگ کوردییە ک لە دو بەش «ال» و «لهش» وە یەک هاتێیە .ئەگەر ین دو
بەشە بنەیمە الی یەک ،ڕەسیمنە وشەی «ج لهش» ک مەبەست ج لەش شێخ عدی هەکارییە .ئەڵبەت
مانای ترێگیش ئڕا وشەی «اللش» تاشینە ک وە دو بەش «الل» و «لهش» وە یەک هاتێیە ک وە مانای الڵ
بی و قسە نەکردنە .وە بوونەی رپیووز ر ی
ری
بی ین جییە ،کەسێگ ک وە نزیگ اللش ڕەیس ،بایە قسە نەکەێ و
بێدەنگ بوود.
جەشنەیل
- ١جەشن نەورووز
ین جەشنە ڕێک جوور ئەودۊای کوردەیل و مەردمانێگ ک هاتن ساڵ نوو کوردی جەشن گرن وە ڕێیەو چوود.
- ٢جەشن چلەی تاوسان
ری
(چووارمی مانگ ساڵ) دەسهەڵکەێ و تا  ٢٠گەالویژ تەمامەو بوود .ڕێوڕەسم ین
چلەی تاوسان وە  ١١پەڕپەڕ
جەشنە ک وە زیارەتگای اللش وەڕێیەو چوود ٥ ،ڕووژ دریژە درێ (وە  ١٦تا  ٢٠پەڕپەڕ) .دو ڕووژ مەنێیەسە
جەشن ر ی
ئیەدییەیل وەرەو اللش کەفنە ڕێ و ئڕا وەڕێیەوبردن ین ڕێوڕەسمە هەر کام وەرەو جاگەی خوەیان چن و
ی
ئاییت وە نوای «کانیا ست» دەسوەنکەێ و لە گشت ڕووژەیل و وەپەسا تا
لە ماوەی جەشن هەڵپەڕکەیل
نیمەشەوەیل دریژە درێ.
- ٣جەشن جەم
وەڕێیەوچیی ین ڕێوڕەسمە وە اللش  ٧ڕووژ وە ن چوود ک وە  ٢٤تا  ٣٠گەالویژ ،ر ی
ری
ئیەدییەیل وە یس ناوچە
وەرەو اللش تییەن .ڕێوڕەسمەیل جەشن چلەی تاوسان لە ین جەشنە دووارەوە بوون وە ئزافەی چەن ڕێوڕەسم
تر وە ناوەیل :رپیاشبایگ ،قەباغ ،مۆرکرنا پەری و سووارکردن سەنجەقەیل.
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شەڕی ئۆکرانیا و ی
الدان دەمامگ دنیای مۆدێڕن  -ڕۆژئاوا – ئەوروپا؛ ئارێز ئەندەریاری
قەیر یان ئۆکرانیا و شەڕی ئێستای لە ڕاستیدا وەک ئاوێنە ڕووی ڕاستینەی دنیای ڕۆژئاوای ئاشکرا کرد ،ئەمە
ی
ی
ی
دەیەکان ڕابردوودا زۆرێک
جیهان لە ئەوروپا .لە
اوەکان شەڕی
شەڕێگ تەواو ئەوروپایە لە نێوان هاوپەیمانە بر
ی
ی
انکۆکان دەرەوەی ئەوروپادا وا دەریانخست و پڕوپاگەندەیان کرد کە
انکۆکان جیهان و بە دڵنیاییەوە لە ز
لە ز
ا
ڕۆژهەڵنی
تایبەن گەالنی
ی
ی
هەڵگیسان جەنگ پەیوەندی بە نەتەوە دوواکەوتوو و ناشارستانییەکانەوە هەیە بە
ر
ناوەڕاست  -واتە غەیرە ئەوروپیەکان!  -و ئەوە تایبەتمەندی کۆمەڵگە دوواکەوتووەکانە!
ا
ڕووناکبی و ربیمەند لە دەربڕینە ربیدۆزی و زانستییەکاندا ڕۆژهەڵ ین ناوەڕاست  -ڕۆژئاوای
بە سەدان پڕۆفیسۆر،
ر
ا
ی
کۆتان
ئاسیا  -یان بە تەوەری ناکۆکییە نەبڕاوە و خوێناوییەکان ناساند و گوتیان شەڕ لە ڕۆژهەڵن ناوەڕاستدا
ی
شوێنێکیی دەگوازرێتەوە ،لە کاتێکدا شەڕە خوێناوییەکانی
ی
پێناێت و وەک هەورێک تەنیا لە شوێنێکەوە بۆ
ا
ی
ڕۆژهەڵ ین ناوەڕاست زۆربەیان بەرهەیم ناوخۆ نەبوون ،بەڵکو بەرهەیم سیاسەت و سیستەیم جیهان و
ا
ی ا
وڵ ی
بەڵم ر ژ
تان ڕۆژئاوان بوو .رەنگە ئێمە ربیگەی ر ژ
میوو کە تۆمار
وون هەژارمان هەبێت
دەستێوەردان
می ی
ی
دەکرێت و بە ماندگاری دەمێنێتەوە.
ی
راستییەکەی ئەوەیە هەم لە ڕووی هەژمار و هەم لە ڕووی ڕێژەی قوربانیان و هەم لە ڕووی وێران ،ئەوروپا و
ا
ی
گیی شەڕی ناوخۆ بووە .لە ئەوروپا لە ساڵ  1648تا پێش
بە واتایەکیی دنیای ڕۆژئاوا زۆرتر لە هەموو دنیا دەر ر
ی
قۆناج ئەوروپای
شەڕی ئۆکرانیا  67شەڕ ڕوویداوە ،واتە هەر پێنج ساڵ شەڕێک ڕوویداوە ،تازە ئەمە
ی
ی
چاخەکان ناوەڕاست! بەسەرنجدان بەوەی ڕووبەری ئەوروپا لە
قۆناج مۆدێڕنە نەک ئەوروپای
پیشەسازی و
ا
ی
ی
ی
ی
چاو کیشوەرەکانیی کەمیین ڕووبەری هەیە و کەمیین هەژماری وڵتان لەخۆ گرتووە.
ی
ی
ی
یی
ئەدەبیان ئەورون و بەم
نێودەوڵەن" لە
"ڕێکخستت
"رێکخسی"و
جت سەرنجە ئەوەی ناودەبرێت بە
ر
ی
ی
ی
ی
ژ
مرۆن ناودەبرێت ،لە ڕێگەی
شێوەیە لە ئەدەبیان هاوبەیس جیهان و لە زانکۆەکان دنیادا بە دەستکەون گرنگ
ی
ا
خوێت سەدان هەزار و جارنا دەیان ملیۆن مرۆفر
وڵ ی
ی
ی
ڕشتت
ئەوروپان بە
تان
شەڕی ماڵ وێر یان لە نێوان
ی
سەربازی و سڤیل بەدەست هاتووە .پەیماننامەی "وێستفالیا" کە هەندێک جار بە "سیستەیم وێستفالیا"
ی
انکۆکان دنیادا بە بنەمای چارەسەری ئاشتیانەی ناکۆیک و کێبەرکێکان ناودەبرێت و بە ناوی
ناودەبرێت و لە ز
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ی
حکوومەتەکان ئەوروپای ناوەندی و نەمسا و ئیسپانیا
ئەوروپاوە دۆکیومێنت کراوە .شەڕی  30ساڵەی نێوان
ا
کۆتان پێهات ئامانچ ئەم ڕێککەوتنە
لەالیەک و فەرەنسا و هۆڵەندا و دانمارک و سوید لە ساڵ 1648
ی
ا
ا
ی
ی
ی
یەکپارچەن خایک وڵتان ئەوروپای ناوەندی
حکوومەتەکان ئەوروپا و ڕێزگرتن بوو لە
پتەوکردن دەسەڵ ین
ی
کەواتە ئەم ڕێکخستنە نوێیە بۆ خودی ئەوروپادا بوو بۆ ڕ ی
اگرتت شەڕ و هیچ پەیوەندیەیک بە هەموو جیهانەوە
ا
ی
مرۆن" ناوبیبێت! بێگومان دوای ئەوەی ئەم شەش وڵتەی ئەوروپای
"دەستکەون
نەبوو بۆ ئەوەی ناوی
ی
ی
داگیکارییەکانیان لە ئەمریکای ر ی
التی و ئەفریقا و ئاسیا یان دانا ،ئەو یاسایەش لە
ناوەندی بناغەی پەرەپێدان ر
ا
ی
ا ی
ی
داگیرکراودا جێبەج کرا کە دیسان مانای دەستوەردان نەبوو لە کاروباری وڵتان ئاسیا و ئەفریق
وڵتان ر
ی
ی
ی
کۆڵۆنییەکان ئیسپانیا بوو و
ئەوسییا بۆ
دەستوەرنەدان
بەڵکوو بە مانای ڕێزگرتن لە کۆڵۆنییەکان ئیسپانیا و
ا ی
ی
گی ڕێز لە
وڵتان تری ئەوروپای ناوەندی بوو ،هەرچەندە لە دەستپێگ پەیماننامەی وێستفالیادا ،هەر ر
ا
دەسەڵ ی
ا ی
تەکان ئەوروپاوە .شتێگ سەرنجڕاکێش ئەوەیە کە
نەگیاوە لەالیەن
یەکپارچەن خایک وڵتان دیکە ر
ی
ا
ی
ی
ڕێککەوتننامەی وێستفالیا تەنانەت نەیتوان ڕێگری بکات لە شەڕی نوێ لە نێوان دەسەڵتەکان ناوەندی
ئەوروپادا هەروەک لەسەرەوە باسکرا لە دەستپێگ پەیماننامەی وێستفالیا و شەڕی چەند ڕۆژی ڕابردوو لە
ا
وڵ ی
تان ناوەڕ ی
است ئەوروپادا ڕوویداوە
ئۆکراینا  76شەڕی خوێناوی گەورە و مامناوەند و بچوک لەنێوان
ی
ا
ی
ی
اوەکان ئەوروپادایە لە جەنگ جیهان دووەمدا،
هەرچەندە ئەو جەنگەی ئێستا لە ئۆکرانیا لە نێوان وڵتە بر
ا
ی
کێشا .ر ی
ناوچەکان دیکەی جیهان ژ
نیایم چەند
بەڵم جەنگێک کە لە جوگرافیای ئەوروپادا ڕوویدا و بەرەو
ا
کۆنسیت ی ئەوروپا ناسا لە ساڵ  1815دامەرزا لەسەرەتادا تێکەڵەیەک بوو لە ڕووسیا و
جەمسەری کە بە
ر
ی
ی
هەڵگیسان جەنگەکان ناپۆلیۆن کە ملیۆنەها مرۆڤ تێدا
پروسیا و نەمسا و بەریتانیا ،لە ڕاستیدا لە دوای
ر
ا
ی
کوژران دامەز ،دامەزر ی
اندن ئەوە ر ی
نیامە لە زانکۆەکان وەک دەست پێشخەریەیک کاریگەری نێودەوڵەن گەڵڵە
ا
ا
ی
کرا! ئەو ر ی
جیهان لە ساڵ  1914بەسەر دنیادا زاڵ بوو ،هەڵقوڵوی شەڕی
نیامەی تا سەرەتای شەڕی یەکەیم
ی
ئەوروپییەکان بوو لەگەل یەکدی بە ئامانچ ڕ ی
جت شەڕ
اگرتت شەڕ لە نێوان خۆیاندا و سەپاندن ڕێکەوتن بە ر
ا
ا
ی
وڵ ی
بەڵم ئەو ر ی
دانرا.
تەکان دەرەوەی ئەوروپا نەبوو ،تەنانەت نەیتوان پێش لە شەڕ لە
نیامە هیچ قازانجێگ بۆ
ی
ی
ئەوروپان
هەڵگیسان شەڕی دووەیم جیهان کە تێدا  85ملیۆن
ئەوروپای ناوەندی بگرێت و بووە هۆکاری
ر
ی
ی
ی
ڤیسای یان بە
هیە براوەکان شەڕی یەکەم پەیماننامەی ر
کۆژران و نزیکەی دوو قات سەقەت و بریندار بوون .ر
ا
ی
هیەی
مەبەست ڕ ی
ی
اگرتت شەڕ لە نێوان خۆیاندا واژۆ کرد ،بەڵم ئەو پەیماننامەیە کەمی لە دوو دەیە دەوایم هێنا ،ر
ی
جیهان کە شەش
یەکپارچەن خایک یەکدیان پیشێل کرد و دەرەنجایم بووە بە شەڕی دووەیم
ئەوروپییەکان
ی
ژ
ئەرتەیس
ساڵ درێژەی خایاند و تێدا نزیکەی  85ملیۆن کەس کوژران کە تەنیا  20ملیۆن کەسیان سەربازی
ی
خواست تووش بوون بە شەڕی
ڕوسیە بوون ،سەرەرای ئەوەی ڕوسیە لە سەرەتای شەڕەوە ن الیەن بوو و
ئەڵمانیا لەگەل فەرانسە و بەریتانیا نەبوو
ی
ی
پێکهێنان سیستمێگ نوێ کە بە سیستەیم دوو جەمسەری
جیهان دووەم هەروەها بووە هۆی
شەڕی
ی
ڤیسای و ڤییەنا دروست بوو و
ناساوە لە نێوان ڕووسیا و ڕۆژئاوادا سیستەیم دوو
جەمسەرن بە رپت یاساکان ر
ی
جەمسەرن لە ژێر دروشیم
لە ڕاستیدا بەردەوام بوو لە دەستپێشخەرییەکەی پێشووی ئەوروپا .سیستەیم دوو
ی
ی
وەستاندن جەنگ و چارەسەر ی
ی
کردن کێشەکان لە ڕێگەی یاسا و فەرمانەوە دامەزراوە و ئەنجومەن ئاسایش لە
ی
ا
ا
وڵ ی
ی
وڵ ی
تان
جیهان دووەمدا دروستکراوە و بە ئامانچ ڕێگرتن لە شەڕ لە نێوان
تان سەرکەوتووەوە لە جەنگ
خاوەن ی
ماف ڤیتۆ
ا
ی
ی
جیهان بوو لە ساڵ 1947دا تەنیا دوو ساڵ
نون
هەرچۆنێک بێت ئەمریکا کە گرنگیین هۆکاری سیستەیم ی
ی
ا
ی
ی
ی
یەکیەن
جیهان دووەیم "شەڕی سارد" دەستپێکرد ،کە
اوەکان جەنگ
دوای کۆتای شەڕ ،شەڕی نێوان وڵتە بر
ی
ئەوروپییەکان دەکردە ئامانج ،سەرەڕای ئەوەی ئەمریکیەکان سەرە داوی ئەو شەڕەیان بە
سۆڤیەت و هاوبەشە
ا
ا
دەستەوە بوو ،بەڵم لە ڕووی کردارییەوە لە کۆتاییدا جەنگەکە لە نێوان ئەوروپای ڕۆژهەڵتدا ( ڕووسیا،
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ا
پۆڵەندا ،ئەڵمانیای ڕۆژهەڵت ،چیک ،بولگاریا ،هەنگاریا ،ڕۆمانیا و ئەلبانیا) لە الیەکەوە و ئەوروپای ڕۆژئاواش
ی
کەمی لە شەڕی ر ی
ی
فییگ نەبوون و لە ڕاستیدا لە ماوەی دوو
دەست پێکرد و کاریگەرییەکانیش
لە الیەیک ترەوە
ی
ی
ساڵدا بوو بە کردارێگ سەربازی و ئەمەش بووە هۆی دامەزراندن دوو هاوپەیمان سەربازی لە نێوان
ا
ی
ی
پەیمان وارشۆ (لە  )1955دامەرزان و شەڕی ئۆکرانیا دەبێت لە
پەیمان ناتۆ (لە ساڵ  )1949و
ئەوروپیەکان و
ی
ی
ی
ئەنجایم جەنگ سارد و دەرئەنجامەکان پەیمانە سەربازییەکان ناتۆ و وارشۆ هەڵسەنگێندرێت.
بە پێچەوانەی ئەوەی کە مەزەندە دەکرێت شەڕ لە بنچینەدا لەگەڵ ئەوروپا مانادار دەبێت لە ڕاستیدا شەڕ و
بەکارهێنان بۆ چارەسەر ی
ی
کردن ناکۆکیەکان تاکە توخیم "سیستەیم ئەوروپایە.
ا
ی
ی
ەڕەکان ئەوروپادا
فەرمان ئەمریکادا ڕۆڵ سەرەکیان بینیوە لە هەموو ش
ئەوروپییەکان لەگەڵ ئەمریکا یان لەژێر
ی
ی
بۆ نموونە ڕوسیا و ئەمریکا و فەرەنسا و شانشیت یەکگرتوو بەریتانیا و هەندێک حکومەن دیکەی ئەوروون لە
ا
ڕۆڵ سەرەکیان هەیە.
شەڕی سوریە و بەردەوامیدا بەو شەڕە
ی
ی
ڤیسای و ڤییەنا و
میاتگری وێستفالیا و ر
جەنگ ئۆکرانیا جەنگ ئەوروپایە جەنگێک لە هەردوو الیان کە ر
ی
نیویۆرکن ئەم شەڕانە کۆتاییان نایەت ،هەرچەندە هەر ر ی
استەقینەکان
گی نەوەستاون جیهان دەبێت بە یاسا ڕ
ا
ی
یەکسان بەشدار بن لە
مرۆڤ بەڕێوەبیێت و ئەمە تەنیا کاتێک ڕوودەدات کە وڵتان کۆمەڵگەکان بە
ی
بەڕێوەبردن گەردووندا.
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آموزیس؛ شهید زاگرس ن
ر
مای
سادومازوخیسم

ر
ن
ن
ن
ماشی
تربیت و تعلییم(آموزش و پرورش) با ساختار استبدادی
ماشی
بنیادیت که میان
رابطهی معنامند و
قدرت که در راس هرم آن دولت و حاکمیت ایدئولوژیک اسالیم ایران ایستادە است ،موضویع با اهمیت
ن
ر
آموزیس و نظام سیایس در
استای میان نظام
است و باید آن را مورد تحلیل کوتایه قرار داد .همپوشای و همر ی
ر
بیشت نقاط جهان امری اسایس و عادی محسوب یمگردد .اما در رژیم استبدادی ایران ،ما شاهد آموزش،
ر
طبقای و ر
خلف در میان کودکان و نوجوانان
انتقال شکنجه و رفتارهای سلت و جنسیتگرایانه و تبعیضهای
نت در سطح آموزش عال و دانشگایه در میان دانشجویان هستیم .شکنجههای ن
روای ،ن
و ن
فتییک و انتقال ضد
ی
فرهنگ مزدوری و مریدی از برآیندهای تاریک و بازدارندەی این نظام هیوالوار است .نقش بازدارندیک یاد شدە
پیش ر
در نهایت باعث شدە است که بهاصطالح ایرانیان در جهان مدرن هیچگونه دستاورد و ر
فت در حوزە
ن
فلسف ،سیایس ،اقتصادی و … نداشته باشند.

هنگایم که به دوران مدرسه خود یمنگرم ،ن
چتی جز امتحان و تنبیههای پس از امتحان برای من و
همکالیسهایم را به یاد ندارم.
برای ما و همنسلهای ما «دولت» ن
چتی نبود ،جز مدرسهای دوشیفته که «رئیسجمهور» این «کمینه
دولت» کیس جز مدیر ،بهاصطالح مدبر همیشه در صحنهی مدرسه نبود .به ر ر
است چه ارتبایط میان
ِ
«مدرسه و دولت» و «مدیر و رئیس جمهور دولت» وجود دارد؟ این مقاله سیع در واکاوی رابطهی میان
تربیت و تعلییم(آموزش و پرورش) و ر
ر
دولت استبدادی ایران بهعنوان یک «کلواحد ،پدرخواندە
سیستم
من نتومند و بزرگ» را دنبال یمکند .نگارندە با توجه به اینکه ابعاد وجود و تاثتات و تخریبات
اجتمایع و ِ

39

سادومازوخیسم آموزشی؛ شهید زاگرس مانی

ر
ر
ن
پروریس ایران به
آموزیس و
ماشی
روی دادە از رابطه و همزادپنداری میان دولت و حکومت استبدادی و
نشیهی ر
شدت وجود دارد ،الزم به توضیح یمداند که مخاطبان ر
آلتناتیو را دعوت به تحقیق
ی
ن
ر
ن
آموزیس و
ماشی
همپوشای که میان
روانجامعهشناسانه ،سیایس ،اجتمایع و فرهنیک در مورد این ارتباط
ی
حکومت وجود دارد و کلیت اجتمایع و فرهنیک خلقهای ایران را تحت شکنجه و تجاوز قرار دادە است،
بنماید .شاید جوای باشد برای ن
ن
محصلی دیروز و امروز ایران.
برخ از
اکنون پس از گذشت سالها از آن دوران امتحانات مداوم و ماراتنوار ،ن
چتی جز ترس از تنبیه پس پشت
امتحان و ر
استس و شکنجهی هر روزەی عمل بهظاهر ختخواهانه و حکیمانهِی معلم به یادم نیمآورم.
مراسم مقدس امتحان که به کابویس برای همهی دانشآموزان دههی شصت و پس از آن ن
نت بدل شدە بود،
ن
توانای های فکری ما» تحت نام امتحان و دادن
چتی نبود ،جز «سنجش و نظارت خشن و استبدادی بر
ی
لقب « شاگرد زرنگ – شاگرد تنبل ،خنگ-باهوش» و دادن نشان افتخار و مهر زرین« هزار آفرین ،آفرین و
جادوی،
صد آفرین» .دانشآموز نائل شدە به این مقام شامخ تا روزهای متمادی در سحر و اغوای این مهر
ی
به ش یمبرد .در این میان ن
برخ از معلمان عزیز ما که تمام سیعشان بر متمایز کردن «عنارص نامطلوب از
ر
اقدامای آفرینشگرانه! مبادرت به
عنارص مطلوب» برای محیط کالس و مدرسه را داشتند ،در سلسله
ر
تشویف یمنمودند .مثال در اقدایم کامال خالقانه! مهر «هزار
آفرینش شیوەهای خالقانهای از اعمال تنبیه و
ر
آفرین» را با افزودن پسوند و پیشوندهای الحاق مبدل به «آفرین ،هزار آفرین ،فرشتهی روی ن
زمی» یا در
پاییتر ،افزودن «آفرین ،هزار آفرین» به مهر «صد آفرین» یمنمودند .در حوزەی تنبیه ن
ن
نت گاە چنان
مقام
گوی سبقت را از همقطاران خود یمربودند که دست به ابداع یکشی از عجیبترین و جالبترین نمونههای
ن
آنالت
شکنجه یمشدند که هر یک از این ابداعات مخرب روح و جسم دانش آموز ،نیاز به ساعتها تحلیل و
ی
ن
چنی شکنجههای جانکایه دارد .نکتهی مهم استفادەی زیرکانه از
تخصیص برای برریس و چگونیک دستیای به
ابزارهای سادە و موجود در محیط بود که ن
برخ از معلمان از آن برای شکنجهی دانشآموزان بهرە یمگرفتند،
است .این را باید اصل بوم آوری در شکنجه دانست ،ن
یعت از محیط ،جغرافیا ،فرهنگ بویم و مواد و اشیای
بویم برای پدیدآوردن شکنجههای جدید بهرە یمبردند .مثال یک خودکار و یا یک مداد در نگاە نخست یک
همی خودکار زیبا که اغلب ن
ن
ر ئ
نت «مارکش بیک» بود ،هنگایه که در یک فضای
یس کامال یخطر است،
استبدادی و شکنجهگرانه قرار یمگرفت ،بدل به سادە ترین و پیچیدەترین نوع ابزار شکنجه در طول تاری خ
مدرن یمشود .هنگایم که معلم خالق ،خودکار بیک آی را در میان انگشتان دانشآموز تنبل(تنبل را باید
تعریف نمود) و یا ینظم! جای یمداد و بعد دست بزرگ و قویش ،دست کوچک و ضعیف دانش آموز به
اصطالح ینظم را با قدرت فشار یمداد ،حیس آمیختهی قدرت-ضعف و سلطه-تابعیت و فرادست و
فرودست برای معلم و دانشآموز یا شکنجه گر -شکنجه شدە پدید یمآمد .البته ما در آن دوران به خاطر
ن
چنی برخوردهای تهاجیم و شکنجه گرانهای را نرمال و عادی یمدانستیم و نه تنها هیچ
نبود آگایه و علم کم،
مقاومت و انتقادی نیمکردیم بلکه این مراسم شکنجه را به عنوان مراسیم حکیمانه و دلسوزانه از جانب
مشوعیت ر
مدیر ،ناظم و معلم یمپنداشتیم .البته در تشدید ،استمرار و ر
ن
چنی شکنجههای قرون
بخیس به
ن
همپوشای و همدردی با سیستم شکنجهگر
وسطای ،نقش دولت ،جامعه ،خانوادە و پدر خانوادە در همکار و
ی
ن
ر
مدارس را نباید نادیدە گرفت .برای درک هر چه بهت وضعیت بحرای که در مدرسه در جریان بود ،باید با
ن
یکدیگر ر
بازخوای نماییم:
نکای کلیدی را مرور و
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ر
مازوخیست
فضای سادیسیم و
تروی ج و پدید آوردن
ی
ن
تاریخ فرد ایر نای با حاکمیت و دستگاە سیایس ایران در طول تاری خ دور و نزدیک
اگر بپذیریم رابطه و ارتباط
ن
دچار مشکل و نویع از استبداد بنیادین بود ،است؛ یمتوانیم بحث را ادامه دهیم .البته برای کسای خواستار
بیشت هستند ،ر
ر
بهت یمدانم که برای روشن شدن نوع رابطه و ارتباطات فرد ایر نای با حاکمیتهای
تحقیق
استبدادی ایران به کتاب و تحقیقات ر
دکت محسنیان راد با نام «ایران در چهار کهکشان ارتبایط» مراجعه
نمایند .این ارتباط مریض و یک جانبه ،بشدت آمیخته با آزارگری از سوی دولت و مزدوران آنها و پذیرش
آزار از جانب مردم بودە است .اما یک نکتهی اسایس ن
نت در این میان وجود دارد که هیچگاە خلقهای ایران به
صورت کامل تسلیم خواستها و آزارگریهای دستکاە استبدادی ایر نای نگردیدند .نمود این امر مقاومتهای
صورت پذیرفته توسط ن
مای ،مزدک ،خرمدینان ،یارستان ،قرمطیان ،زنگیان ،حسن صباح ،حروفیه و … در
ن
پهلوای و عصیان و یاغیگری از
سطح جمیع بودە است و در سطح فردی بروز فرهنگ عیاری و منش
جلوەهای تا حدودی فردی این مقاومت است.
در هستهی مرکزی این ارتباط و رابطهی آزارگری و آزارپذیری ایر نای ،ن
چتی جز قانون و اصل «سلطه و
تابعیت» کامل وجود ندارد .ارتبایط که در نهایتا برآیندی جز «باخت باخت» را هم برای جامعهی ایر نای و ن
نت
برای ر
گستەی سیایس و اندیشهورزی سیایس ایران رقم زدە است .بن بست امروزی ما در عرصههای مختلف
ی
اجتمایع ،سیایس ،اقتصادی ،فرهنیک نمود بارز این رابطه و ارتباطات رواننژندی میان فرد و جوامع ایر نای از
یک طرف و دستگاە استبدادی و دیکتاتوری حاکم بر ایران است.
«من» ایر نای کماکان در سطخ ر
گستدە در حال سانسور توسط نهادها و دستگاەهای وابسته به حکومت و
ر ی
گستدیک و عمق این
مذهب و خود سانسوری ،خودانگیختهی «من» در طول تاری خ بودە است .حجم و
های که از جانب حکومت و دستگاە مذهت وابسته به آن ،بر پیکرەی فرد -جامعهی ایر نای
سانسور و آزارگری ی
ن
وارد گردیدە ،چنان است که «من» و جامعهی ایرای برآمدە از این منهای ملول و آزارپذیر را به حالت
ر
زیست و اجتمایع-سیایس برای «من» و
تسلیمیت و تابعیت مجبور نمودە است .رشایط ناامن ،نامتعادل
اجتماعات ایر نای ،زمینههای بروز رویکردها و برساخت نهادهای با محوریت «مازوخیسم و سادیسم» در
ر
حکومت با رویکردها و نهادسازیهای سادیسیم که در سطح جامعه پدید
ایران را فراهم نمودە است .دستگاە
یم آورد ،اقدام به تسلیم نمودن و تابع کردن و تحمل کردن درد و رنج از جانب مردم را یمنمود .در این وادی
پذیرش و تحمل و اطاعت یچون و چرای من و جوامع ایر نای عرصه را برای پدیدآمدن نویع از مازوخیسم
جمیع باز یمگذارد .اینکه دولت و سیستم شمایهداری مدرن و ر
سنت دارای پایههای سادیسیم یمباشد ،آشکار
ی
چگونیک اعمال و انتقال و ارتباط این دستگاە سادیسیم به جامعه و فرد و ن
نت پذیرش آن مهم است.
است؛ اما
همان طور که به کوتایه اشارە شدە ،این امر با استفادە از فضا سازی و پدیدآوردن نهادهای بهظاهر اجتمایع
ر
عمیف صورت نگرفته اما ن
برخ از این تحقیقات راە را برای
صورت گرفته و یمگتد .در این رابطه تحقیقات
خوانشهای جدید در آیندە باز یمنمایند ،از آن جمله آثار احمد سیف در مورد استبداد و هویت ایر نای در
ر
حیای و راەگشا در ریزجزئیات نهفته است به قول « خداوند ،در جزئیات
حوزەی اجتمایع است .اما نکتهی
ر
نهفته است»؛ بدین ن
معت که باید در مورد رابطهی میان استبداد و رویکردهای «سادومازوخیست» دولت و
حاکمیتهای ایر نای در طول تاری خ دست به تحقیق و مطالعهی در حوزەهای معماری و شهرسازی ،ر
نقایس،
ر
موسیف ،آداب و رسوم ،بازیها ،نرصبالمثل ها ،داستان نوییس و اشعار تولید شدە در جغرافیای ایران دست
زد .در این میان کار جالب توجه و ن
نویت که توسط «محسن نامجو» در مورد نقش و تاثتگذاری استبداد ایر نای
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ر
در شکل ر ن
موسیف ایر نای است ،ما را هشیار یمسازد که استبداد و دیکتاتوری لزوما ایر نای چنان در جامعه
گرفی
ر
موسیف را
و حاکمیت سیایس و بندبند «من و اجتماع ایر نای» نفوذ نمودە که حوزەهای حیس و احسایس چون
به خدمت خود یمگتد ،ی آنکه کیس متوجه گردد.
استبداد و سادیسم دستگاە دیوانساالری و ر
توانای استمرار و
دولت ایر نای بدون وجود ،نهاد آموزش و پرورش،
ی
آموزیس منسجم و همگن ما تنها با ر
ر
گستەای
حیات را نیمیابد .پیش از دوران پهلوی به خاطر نبود سیستم
محدود از انتقال روحیهی سادیسیم و مازوخیسیم در میان فرزندان رجال سیایس که توان تحصیل در مکاتب
حکومت را داشتند ،روبرو هستیم .نقش دستگاە یا ر
ر
ن
«ماشی آموزش و پرورش» در اشاعهی فضای
بهت بگوییم
ر
ن
مازوخیست درمیان کودکان و نوجوانان و جوانان در دوران معارص بسیار مهمتر و فراگتتر بودە است.
ماشی
آموزش و پرورش درواقع ر
نقیس جز سیستیم همگونساز و استحاله کنندە و سادیسیم نداشت که اصل
ی
ی
ن
همی
وجودی خود را بر ناآگایه و عقب ماندیک علیم و فرهنیک خلقهای ایران (بهمثابه ابژە) بنا نهادە بود .در
ی
ن
ماشیت
راستا برای مدرن کردن و رفع عقبماندیکهای اتفاق افتاد نسبت به جهان غرب اقدام به برساخت
هیوالی که بنیان خود را بر محور «اصل تنبه» گذارد .بنابراین به جای واژەی انحر ناق آموزش و پرورش باید از
ی
ن
ن
ن
غای،
ماشی یعت
واژەی درست و نزدیک به واقعیت این
«ماشی تعلیم و تربیت» استفادە نمود .هدف ی
تربیت افرادی با هویت ،فکر ،باورداشت ،تاری خ ،ن
هت ،فرهنگ همشکل بود ،تا ن
چتی دیگر .بدین منظور
ر
آموزیس دوران پهلوی اول و دوم و
سلطه و تابعیت تمام فکر و هدف طراحان کتابهای دریس ،سیستم
ر
ن
مازوخیست میش
همچنی رژیم استبدادی اسالیم ایران بودە و هست .تربیت افراد و جامعهی سلطهپذیری و
ر
تشویف و شکنجهای که هویت کودکان را از بدو ورود
نیم گردد مگر با ابزارهای و روشهای مدرن تنبییه-
ن
ن
زدای که در ماشی تعلیم و تربیت ایرای روی دادە است ،برآیندی جز
مورد تهاجم و تخریب قرار دهد .هویت ی
برساخت «من» و اجتمایع به غایت ناتوان و تنها را به همراە نداشته است.

ن
ن
ارمغای دیگر ندارد.
تنهای انسان و جوامع ایران نتیجهای جز استمرار حاکمیت استبدادی ایران
اتمتە شدن و ی
در این مورد «اریش فروم» بر این عقیدە بود که «در وجود افراد و جوامع ،مازوخیست هرایس عظیم از
ئ
ن
جزی شوند از کل
رهای از قید مسئولیت و تصمیمگتی یمکوشند تا
تنهای و ناتوای موج یمزند از این رو برای ی
ی
نتومندتری که بتون از آنها موجود است .این کل نتومند ممکن است یک شخص یا یک مؤسسه ،خدا،
ملت ،وجدان یا وسوایس ن
روای باشد ».گریز از آزادی ،اریک فروم ،ترجمه عزتهللا فوالدوند،انتشارات
مروارید
ر
رن
ن
پیوسی ،استحاله شدن و
نهای خود(دانشآموزان) یمگذارد،
تنها رایه که
«ماشی تربیت» برای محصوالت ی
حاکمیت است .حاکمیت و ر
ر
ذوب شدن در ساختار ر
پدرخواندە
ِ
دولت که نقش کل نتومند و بزرگ ،پدر،
دولت و
وانمای و به نمایش یمگذارد .اسباب و لوازم الزم برای این
و من برتر و قییم به اصطالح ختخواە را همزمان
ی
ی
استحاله و جذب ،پذیرش یچون و چرای و قبول مازوخیسموار دردها ،ی ر
هویتها ،فقر و گرسنیک همنوعان،
تحقت و تجاوز هر روزە به روان و پیکر اجتماع و فرد ایر نای در راستای تسلط دولت و دستگاە حاکم است.

تمایز و متمایز کنندە
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ی
ن
ماشی تعلیم و تربیت رژیم استبدادی است .تقسیم انسانها به
تقسیمبندی و طبقهبندی ییک از ویژیکهای
افراد «با استعداد ،کم استعداد و یاستعداد» و «باهوش ،تنبل و خنگ» در واقع نمونهی کوچیک از
ر
تربیت از نحوەی عملکرد دولت و حاکمیت است .این تقسیمبندی با علم و ماهیت
کتبرداری سیستم
ی
ن
ن
وجودی انسان همخوای نداشته و امری ضد انسای و اجتمایع محسوب یمگردد .این تقسیمبندی از جانب
ر
آموزیس رژیم به نحوی نشان دهندەی فاشیسیم عمیق و ریشه داریست که انسانها را بر
سیستم بهاصطالح
اساس استانداردهای بسته و واپسگرای خود مورد سنجش ،ارزیای و در نهایت تفکیک قرار یمدهد .شاگرد
باهوش-تنبل ،فعال-غتفعال ،بانظم-ینظم ،شلوغ-آرام از اشکال بت ن
وی این تمایزات مخرب هستند .تمایزات
ن
ن
امتحای از صفر تا بیست نمود
محصلی براساس نمرەهای
ظریفتری همچون طبقهبندی و ارزشگذاری
پیچیدەتر این امر بودە و هست .در این وادی ن
متان موفقیت یا پذیرفته شدن و مورد توجه قرار ر ن
گرفی،
ر
ر
حکومت است .در
آموزیس و در نهایت هنجارهای نظام
«تابعیت» ی چون و چرای ،محصل در برابر سیستم
ن
ماشی مدرسه و با نظارت و عاملیت مدیران ،ناظمان و معلمان و
حقیقت مرحلهی هنجار پذیری در
مستخدمان مدارس صورت یمگتد.

رویکرد و سیاستگذاری ر
ر
تربیت همسو و همپوشانندە است.
مشتک میان دولت ،حاکمیت و نظام تعلیم و
ن
ر
ن
تربیت و تعلییم ایران را باید نمونهی کوچک شدەی دولت و حاکمیت دانست .آموزش و
کنوی
یعت نظام
تشویف بزرگ و فراگت است .بروز این ن
ر
ن
همای و
ماشی تنبییه و
خود ،دولت است و دولت خود
پرورش ِ
ر
ن
ر
زیست و اجتمایع و
پوشای آشکار اتفاق و امری یهدف نیست .کل جامعه با تمایم عرصهها و حوزەهای
هم
اقتصادی خود باید ایدئولوژی مورد قبول حاکمیت را نه تنها بپذیرند بلکه در راستای عمیل کردن آن گام
بردارند.

ر
جنسیت بشدت دو قطت
فضای
برساخت
ی
ر
ستی شدن
تفکیک
جنسیت از بنیادی ترین سیاستهای سلت و تنبییه رژیم اسالیم ایران است .پس از ی
ر
ر
چهار دهه از عمر نامیمون رژیم ،ما شاهد شدت و ارصار بیشت رژیم در مورد عدم حضور زنان و دختان در
ی
ر
ورزیس ،پارکها و مکانهای
عرصههای اجتمایع ،سیایس ،اقتصادی ،علیم و فرهنیک همچون استادیومهای
برخ ر
برخ رشتههای دانشگایه -ن
دختان به ن
تفریخ و سلب کردن و جلوگتی از ورود ن
برخ رشتههای ن
فت و
مهندیس و حوزەی قضاوت -و مردانه نمودن ن
برخ رشتههای علیم دیگر ،تضاد شدید در دستمزد میان زنان و
ر
ر
بیشت زنان تحصیل کردە
جنسیت کردن بازار کار و کم نمود گزینههای کاری به شکیل که
مردان در بازار کار،
ن
بیکارهستند و تنها گزینهای که ر
پیشوی زنان ایرای از جانب حاکمیت قرار دادە شدە است ،پرستاری و معلیم و
ی
ر
تربیت و تعلییم استبدادی ایران ،درویس همچون دین و زندیک و
مشاغیل از این قبیل است .در سیستم
ر
ن
محصلی به عهدە دارد .نقش ویژەی این دروس ،القای
پروریس نقش تزریق کنندەی ایدئولوژی رصف را به
این تفکر به ر
ر
زیست یک زن ابتدا به امر تشکیل خانوادە و زن-مادر بودن
دختان است که اولویت وجودی و
ن
چنی سیستم جنسیتگر یای تفهیم ،تزریق و تحکیم مناسبات و مراودات اجتمایع و
است .بزرگترین هدف
ن
ر
اقتصادی ر
سنت و مردساالرانه ،بر دختان ایرای است .در این راستا دست به برساخت هنجارها ،نحوەی
ر
آموزیس یمنماید .تمایم این هویتدیههای
عملکرد ،رفتار ،هویتدیه آمرانه و سلت در حوزەی مدارس
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رن
پذیرفی و عمل نمودن به این هنجارها
مهندیس شدە و هدفمند که فرد را مجبور به رفتاری در راستای
ر
جنسیت ) (Gender roleدانست.
یمنماید را یمتوان ،نقش

ر
تشویف
تنبییه و
ر
پیشت به این امر اشارە نمودیم ،اما نکتهای که باید به این موضوع اضافه شود این است در سالهای اخت
یعت خشونت ن
محصلی از حالت ن
فتییک تغیت نمود و بدل به تنبیههای کالیم شدە است .ن
ن
فتییک
نحوی تنبیه
عریان دهههای  30تا  80خورشیدی جای خود را به نویع از خشونت و شکنجهی فکری ن
فتییک که تخریبات
ن
ر
بیشت است .در سالهای اخت ن
ن
معلمی به حد قابل توجیه
متان بکارگتی خشونت کالیم در میان
روای آن
محصلی نسبت به بد رفتاریهای ن
زیاد شدە است .این ن
ن
فتییک
نت به خاطر حساسیت شدید خانوادەهای
است .اما خشونت در سیستم و جوامع استبدادی و استبداد زدە ،تنها قالبهای بت ن
وی خود را تغیت میدهد و
به شکل و صور پیچیدەتری مبدل یمشود.

جاسویس و جاش سازی(مزدورسازی)
ر
امنیت و
برساخت بسیج دانشآموزی و سنت مبرص محوری به نحوی نمود دستگاەهای جاسویس و
ن
محصلی برای پذیرش و هنجارپذیر
انضبایط ،دولت و حاکمیت به صورت کمینهی آنان است .آمادە سازی
ر
ر
امنیت) حاکم بر جامعهی ایران است که هر فردی جاسوس ،فرد دیگر و هر
ملیتاریست(نظایم-
نمودن فضای
ر
ن
جدای
خلف دشمن ،خلق دیگر باشد است .جاسویس تحت لوای «حفظ تمامیت ارض ایران و مقابله با
ی
طلبان»« ،حفظ آرمانها امام و انقالب»« ،مبارزە با صهیونیسم» و مفاهییم از این دست صورت یم گتد.

دیگری ساز (عنرص مطلوب و نامطلوب)
خودی و غت خودی نه تنها در سطح ر
گستدەای از برخوردها و رویکردهای دولت با فرد فرد جامعهی ایران
کوچکت اما ر
ر
تربیت ایران اجرا و مبنا قرار دادە یمشود .ن
ر
برخ از این
گستدە در نظام
وجود دارد ،به شکیل
دانش آموزان را براساس استانداردهای مرسوم که برگرفته شدە از ایدئولوژی حاکم است ،تقسیم بندی و در
نهایت بهعنوان عنرص مطلوب و یا نامطلوب ارزیای یمکنند .نمرەی انضباط نمود عددی و بت ن
وی این
تقسیمبندی و مارک ن
زی است .ماریک که در صورت ر ن
رفی محصل از مدرسهای به مدرسه دیگر همانند
جنای همراە او خواهد ماند.
پروندەای ی

ن
آزموی االیه
امتحان یا
همیشه آزمودە شدن و کماکان مورد امتحان قرار ر ن
گرفی مداوم ما را به یاد داستانها و اسطورەهای مذهت
ادیان سایم(یهودیت ،مسیحیت و اسالم) و آموزەهای پسپشت آنها یماندازد« .ایوب» پیامت برگزیدە شدە
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آسای مورد امتحانهای سخت قرار یمگتد .چرا ایوب مورد امتحان قرار یمگتد؟
توسط «یهوە» تا حد جنون ی
سنجش تابعیت ایوب ،از جانب شیطان و خدا!
آزمونها ،نمرات دورەای و میاندورەای ،تریم به شکل مدرن همان مکانیسم امتحان و شکنجه شدن و رد و یا
نمای یمکند .درواقع علم و کلید داران علم در دوران
پذیرفته شدن از جانب «یهوە» یا «هللا» را به ما باز ی
محصلی ،ن
ن
ستیفوار به امید به اتمام رسیدن دوران
مدرن نقش خدایان کهن را ایفا یمکنند .بدین صورت
ن
ن
ن
ن
ر
آزموی دیگر یمروند .ایجاد ذهنیت اینچنیت که « تو همیشه در محرص آزمودە شدن
آزموی به
تحصیل از
ر
ن
ر
ن
محرص االیه بدل به
آموزیس است .بعدها
چنی رویکردهای در سیستم
هست» بعد بنیادین اعمال
االیه
ن
محرص کارفرما و شمایهدار و در نهایت دولت و حاکمیت یمگردد .فرد که همیشه احساس آزمودە شدن و
نظارت مستمر یمکند ،دارای آرامش ن
روای و اعتماد به نفس ضعیف است .فرد و جامعهای گوشبه فرمان و
تابع و همیشه در صحنه هدف این رویکرد است.

معلم و شاگردی یا مراد و مریدی
حاکمیت ایران ر
ر
نقیس پدر و ول جامعه را پادشاە و یا ولفقیه به عهدە دارد
همانگونه که در ساختار سیایس و
ر
ر
آموزیس استبداد رژیم ن
نت این نقش را مدرس به شکل قائد
بیشت جامعه باید تابع آن باشند در سیستم
و
ر
آموزیس هردو در چارچوب نظام «مراد و مرید» شکل
اعظم و کل بزرگ به عهدە دارد .سیستم سیایس و
یافتهاند .این با استانداردهای جهان مدرن فرسنگها فاصله دارد .نویع رویکرد ر
سنت مکتبداری در شکل و
ساختار مدرن مدرسه است.
ر
تربیت و تعلییم حکومت استبدادی اسالیم ایران ،برساخت انسانهای تنها،
نهای دولت و سیستم
هدف ی
ن
یهویت و ن
اتمتە شدە و جامعهگریز است که هویت خود را در یک کل بزرگ بیابند ،است .آرمایترین حالت
ر
ن
آموزیس ذوب و جذب در پدرخواندەای بزرگ تحت نام ولفقیه است .مفاهییم
چنی سیستم
برای طراحان
پوشیس مذبوحانه برای اهداف غت انساین
ر
همچون میهن ،مذهب ،جامعهی اسالیم و مواردی از این دست
رژیم است.
برساخت و مهندیس جامعهای ،اجتماع و فرد ایر نای که فاقد قدرت تصمیمگتی و مسئولیتپذیری در حوزەی
ر
ساحت و همیشه تابع ،توان تغیت وتحول را ندارد و
سیایس و اجتمایع را ندارد ،است .فرد و جامعهای تک
احتیاج به قیم ،شاە و یا ولفقیه دارد.
ر
سادومازوخیست حکومت استبدادی اسالیم ایران نه در
اما همانگونه که مشاهدە یمشود سیاستهای
عرصهی تئوری و نه حوزەی عمل به موفقیت نرسیدە است .ول نیمتوان این موضوع را که سیاستهای یاد
ر
فاشیست دیگر به
شدە تاثت رای غت قابل جتان بر جامعه گزاردە است .تجربهی دیگر نظامهای دیکتاتوری و
ما اثبات نمودە است جتان تخریبات در صورت بروز انقالی بنیادین و اجتماعمحور قابل جتان و ترمیم
است.
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ی
فی بووت؟ زوان چەس و ئەڕا زوان داڵیک گرنگە؟ ئارارات یارسان
مناڵ چۊ زوان ر

ی
وەرجە گشت باسێگ و دەسوەن کردن باوەت لە وارەی زوان و گرنگ ،خاڵەیلێگ ک گرنگە بوەتریەد ئەویش
ی
ی
ی
داڵیک خوەی ژ
بناخەیییین ماف
بخوەن و بنۊیس و ئیە لە
بۊیس،
ئەوەسە گ هەر کەسێگ ماف دێرێ وە زوان
ی
هەر مرۆڤێگە ،بێجگە ئەوە هەتا رئیەنگە پێناسەی فرەیگ لە سەر زوان ئەنجام دریاس ئەمان خاڵ گرنگ
ئەوەسە ک ئمڕوو زوان وە جوور بەشێگ لە ر ی
بیی و هوویەت یەی کەس چەو وە ل کریەد و ئەیەر کەسێگ
ی
وەگەرد زوان داڵیک خوەی بێگانە بووت ویشن ک ئەو کەسە وەگەرد خوەی بێگانەس تەنانەت زوورم
ی
زوانناسەیل هانە سەر ئەو باوەرە کگ زوان داڵیک نە ئەوەیگە رێگر ناوت لە گەشە کردن زوان دۊیم و سێهم،
ی
ی
ی
فی ر ی
هەژموون و دیکتاتوریێگ گ لە
زوانەیلیەگ ،ئەمانگ وە مدوو ئەوەیگە
بیی
بوودە مدووێگ ئەڕا خاسی ر
ی
رئیان هەس ماف ئجازەی خوەندن و نۊسان وە زوان داڵیک وە گشت خەقەیل ین جوغرافیا سەنیاس و هەر ئیە
بیەسە مەمەرێگ گەورا ئەڕا کز ر ی
بیی زوان خەڵقەیل ژێر دەس و گەشە نەکردن ین زوانەیلە ،چۊیگە تا وەختێگ
ک زوانەیل وە شیوەی کەتت و نۊسیاگ نەوت گەشەی ی
ری
نۊسی و نۊسیاگ
زوان ئەنجام ناگرێ ،چۊگە ئەیەر
ی
فی ر ی
بیی ،هاو شیوەی دیرووکێگ ک
بووت زوان بوودە خاون فاکت و گشت کەسێگ توان وەکاریان بارێ ئەڕا ر
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
توانیەد وەگە رد کەسەیل تر پەیوەندی کەالیم ،حیس و وێری بگریەد ،سەربار ئەوە ،زوان ئەمراز وێر کردن،
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خەیاڵ و ئەو دویای چاالکیەیل ی
وریان ،ئستعدادەیل و
زەیت خوەمانە .زوان و قسە کردن ،لە پەروەردەی
ی
ا
کوومەڵ ی
ی
بناخەن دێری.
یەن ئیمە ،نەخش
کەسایەن
ی
ا
ساختار زوان ،هەڵیە لە ناوین گەالن جیاجیای جەهان خاون تایوەتمەندی یەکسانە .گشت مناڵەیل ساق لە
ی
فی ر ی
ری
گشت و ئاساییە.
بیی دەنگ دورس
گییەن ک ئیە کارێگ
یەکمی مەرحەلەی زوان ر
وەخت وە داڵگ بیێنیان ر
ا
ی
فی بوود .هەڵیە
شوون هامێتە کردن دەنگەگان ک لە ناو چەن مانگ یەکم دەورەی
کردنە و لە
کورپەن مناڵ ر
ی
ی
ی
ی
یەکمی وشە ئەڕا مناڵ مانادار بوود .ئەیەر مناڵ وە ناو
یەمی وشە دورس کریەد یان
لە ناوین  ٥تا ٧
ر
مانگەن ر
ی
ی
مانگ ئەڕا مناڵەیل دەورەیگ فرە هەستیارە چۊگە مناڵەگان لە نی
خوەی بچڕیمنەی ناسێدەی .تمەن  ٧تا ١١
خانەوادەن ئاشنا بوون و ئەوە
سنە ناوین دەنگەیل و وشەیل "جەهان شمول" و دەنگەیل و وشەیل دیار زوان
ی
لە یەک ترەک جیا کەن.
ی
فی بن ک لە راسیە
ئەیەر لە ن دەورە وەگەرد دو زوان جیا لە یەک ئاشنا بوون هەر دو زوان وە جوور یەک ر
ی
ی
مانگ یەواش یەواش هامێتە ر ی
بیی دو وشە ئەڕا دورس
مناڵ وەگەرد دو زوان داڵیک ئاشنا بوود .لە  ١٢تا ١٨
کردن مانایگ (جوور :باوگ ،ئاو) پێک ین .یەی مناڵ عادی لە ین دەورە ،ناو بەین  ٣٠تا  ٥٠وشە فامێد و ی
توان
ی
ئەوانە وە کار بوەید .لە  ١٨مانگ وە دویا رەستەیل کوڵ ئەڕا پەیوەندی کەالیم وەگەرد نزیکەیلیان تێدە ئارا.
ا
مناڵ هەڵیە لە سن  ٢تا دو ساڵ و نییم قسە کردن دەسوەن کەید .لە دەسپێک وگەرد خوەی قسە کەید و لە
ی
ی
کەسایەن جیا لە
شوون وەگەرد کەسەیل ترەگ .چویگە لە ین دەورە یەواش یەواش ناسنامەی تاکەکەیس و
یەک ،ئەو سازیەد.

مناڵەگان ئەڕا قسە کردن لە یس مەرحەلەی دیار گوزەرن ،لە یەکم مەرحەلە گردن دەنگەگان لە چواردەورەس،
ی
شنەفی ،ر ی
یی
لە دوێم ر ی
دیی و تەنانەت
دەرون کردن ین دەنگەیل جیاجیاس ک لە رێ ئەعساب حیس
ی مەرحەلە
لەمس کردن ،چوودە ناو سیستم عەسەن ناوەندی ی
میگ گ لە بەشێگ لە ر ژ
یان نوخاع و ر ژ
میگ ج گرێ و وە
ی
دەرون وە ن وێشن کە
ئسپان مانادار بوود .ین مەرحەلە وە ن ویشن قسە کردن ،مەرحەلەی سێم قسە کردن
ی
ی
فورم دەیشت بوودە هاتنە قسە یا قسەکەر.
ی
ی
چۊنیەن گوزەریان لە ین مەرحەلەیلە گرێ دریاسە مدووەیل جیاجیایگ ،وە جوور نەخش داڵگ و
تون و
ی
سیستم پەروەردەی ئەو ،هەژاری یا سەرچاوەی ی
زوان و فەرهەنگ خانەوادە ،مدووەیل ئریس یا چواردەور
ا
کوومەڵ ی
وەرجە لە داڵگ ی
بیی یا چەن زوانە ر ی
بیێت ،یەی زوانە ر ی
یەن چواردەور مناڵ،
بیی خانەوادە و بازنەی
فی بیێنەیل دەسپێک.
هەروەیجوورە رادەی پەیوەندی رووژانە وەگەرد مناڵ فرە کارێگەرە ئەڕا ر
ی
پسپووڕەیل زوان نایس لە وانە نوام چامسگ ها سەر ئەو باورە ک مناڵ ئایەم ،خاون ئستعداد داڵیک زوان
ئامووژیە .ین فیلسوف و زانا لە بان سیستم تعبیە شدە زوان ئامووژی مناڵەیل جەخت کەید ک مناڵەیل وە
ی
شیوەی ر ی
رەوان خاون سیستمەیل زگمایم هەن ک رێ خوەشکەرە ئەڕا زوان ئامووژی ئەوان.
فییگ و
ی
ی
ی
فی
فی بوود ،دەرون بکەید و وەن مانا بیەید .ر
ن هاز ئرسیە دەسمیەن مناڵ دەید تا زوان چواردەور خوەی ر
ی
ی
ری
شوون لە قسە کردن
دەماسکت کردن و لە
هەمیشەن وەگەرد داڵگ لە رێ
بیی زوان دەسپێگ لە پەیوەندی
ی
ی
ی
دەسمیەن سیستمەیل
دەماسکت کردن و پەروەردە ڕاس وەرە وەرە و وە
خانەوادە ،مەدرەسە و کوومەڵ ،لە رێ
رفیکار لە سەر ئەساس ئەنام و ی
سا ،یای گرن.
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ی
ی
داڵیک و پەیوەندی وەگەرد ر ژ
میگ ،ئەڕا چە زوان داڵیک گرنگ هەس و
لە رئیدا پرسیارێگ تێدە ئارا ئەویش زوان
ا
ی
کەسایەن دێرێ؟ مەڵژێ و ر ژ
چ پەیوەندێگ وەگەرد گەشە کردن ر ژ
ری
یەکمی ئورگانەیل گیانن
میگ مناڵ لە
میگ و
ا
ک گەشە کەید و قەیاس ئەو لە وەخت لە داڵگ ر ی
بیی ،هەڵیە نیمەی قیاس گشت گیان هەس ،چۊگە رێ
ا
ری
یەکمی بەشەیل گیانن ک گەشە
گەشەی مناڵ لە بان وەرەو خوار و لە ناو وە دەیشتە ،پەس مەڵژێ و دڵ
کەن و ین تەکاموڵ و گەشە لە ساڵەیل دەسپێگ فرە ی
تونی و هەستیارترەگە چۊگە ر ژ
میگ مناڵ لە چەو بەشەیل
ترەگ گیان گەشەی فرەفرەیگ دێرێ ،فرەتر ئامادەی گردن و دورس کردن وێنەیل ی
زەیت دێرێ .لە وەخت لە
ا
بیی ،ر ژ
ی
ی
داڵگ ر ی
سۆشت
سۆشت خوەی کردیە و لە دو ساڵ  ٪٥٠گەشەی
میگ مناڵ یەک چوارم گەشەی
ا
ی
نەجەوان وە
خوەی نایەسە پشت سەر و لە  ٨_٧ساڵ دەور وەر  ٪٩٠یەک گەورا ساڵ گەشە کردیە و لە
گشت گەشە کردیە ی
یان وە وەزن  ١٥٠٠_١٣٥٠گەرەم رەسیە .ر ژ
ی
کورپەن ،لە بیلیونەیل
میگ مناڵ لە دەوران
ی
زەیت و ی
میی پێک هاتیە .پەیوەندی گەشەی ر ژ
نورون ر ژ
میگ مناڵ وەگەرد توواناییەیل ی
زوان پەیوەندیگ
یەکگردێ دێرێ ی
یان هەر دوانیان وەگەرد یەک گەشە کەن ،وە ین مانا ک گەشەی یەکێگیان ناودە مسەوەو
گەشەی ئەوەگەی ترەگ ،بەڵیک پەیوەندی هەر دوانیان لە بان ئەوەگەی ترەگ ،یەی پەیوەندی "کارگەری و
ئاسەوار" دو الیەنەس نە پەیوەندیگ مدوو و مەعلول ،ی
یان ئیەیگە گەشەی ر ژ
میگ و پەیوەندی ناوبەین
نورونەیل ر ژ
فی ر ی
بیی زوانیش یەی جوورێگ دەسمیە ین دەید
میگ لە بان گەشەی زوان ئامووژی دەسمیەتە و ر
ژ
ئەڕا گەشەی ر ژ
فی ر ی
بیی مناڵ.
میگ و تووانایەیل
هوویس و توواناییەیل ر
ست مناڵ لە پەیوەندی وەگەرد گەشەی پەیوەندیەیل سلولەیل ر ژ
لە وێنەی شومارەی یەک گەشەی ی
میگ لە
ا
دەوران کورپەن نیشان دەید .توانیم وە ی
رۊن بوینیمن ک پەیوەندیەیل ناوبەیل سلولەیل ر ژ
میێ مناڵ لە دو ساڵ
ی
ا
ی
ی
ژ
میگ مناڵ لە وەخت
دەسپێگ ژیان فرە تون و تەکاموڵ و رۊ وە جەڕەوخواردن چوود .پەیوەندیەیل نوورون ر
ی
ی
ا
وە دی ی
هاتت_یەک مانگ_یس مانگ_یەک ساڵ و نییم هەس ،لە دو ساڵ ک ئومر قسە کردن ین ،ین
ی
نوورون ،کردار ر ژ
گوورانکاری ر ی
میگیش گووڕیەد.
فییکیە وەگەرد گووڕانکاری
ا
فامی ماناگان و وەکار بردن وشەگان لە نیشاندان چاالکیەیل ی
بیی بازنەی وشەگان ،وێر کەالیم ،ر ی
ەروڵ ر ی
زەیت و
و
ا
ی
ئاست و هەست ،لە پەیوەندی کەالیم و کوومەڵیەن وەگەرد دەوروەر لە ژێر کارێگەری گەشەی ر ژ
میگ هەس و
ی
هەر چ ر ژ
خاسی
میگ و سیستم ناوەندی ئەعساب گەشە کەن ،مناڵ لە ماڵ ،باخچەی مناڵەیل و خوەندنگایش
ی
ی
خاسی لە ی
ی
کونیول گرێ و
پێداوستیەگان زاناتر بوود و ئەوانە فرەتر و
حسەگان و
فی بوود و لە بان وێر،
ر
ی
ژ
ی
میگ و چاالکیەیل زەیت مناڵ و هووش
فی بیێنەیل نووە ،بەش خوەی گەشەی ر
چوارچوەی دیاری کەید ،ن ر
ی
گشت و تاکەکەیس ئەو تەکاموڵ بوود.
فی ر ی
بیی وشە وە مناڵ دەسمیەت دەرە ئەڕا ئەوەیگە لە زەین خوەی وە وشەگە
ویگوتسگ نیشان دەید ک ر
فی بوود مانایەیلێگ جوور گەرما ،خواردن،
مانایەیل جیاجیایگ بیەد ،جوور ئیە ک مناڵ وشەی داڵگ یا داڵگە ر
الالن و تەنانەت خەویش لە زەین ئەو سازیەد و وە کار بریەد.
ئارامش ،ی
ین مانایەیلە لە ر ژ
میگ درێژخایان مناڵ ،ڕی خوەش کەرە ئەڕا وێر کردن ،خەیاڵ ،چاالیک و هووش ک لە هامێتە
ا
ی
کوومەڵ ی
ری
بنەڕەن داشتۊ .ین پروسە کەم یا فرە لە کەسەیل کووچ کردێ و
یەن و چواردەور ژیان مناڵ نەخش
بیی
دۊرخریاگ لە میلکان خوەی ک چوودە ناو فەرهەنگ و چوارچوەی زو یان جیاوازیش رۊ دەید .
کووچ کردیەیل و دۊرخریاگەیل خەلقەیل رئیان لە ئەورۆپا و ئامریکا وەگەرد ین جوور تەجروبەیل هاوشیوەیگ
ا
کوومەڵ ی
یەن ،دەسپێگ وشەیل نوو ئنگلییس،
رۊوەرۊ بوون ،ئەوانیش ئەڕا وەڕێوەبردن ژیان و پەیوەندی
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فی بن و وە ئەوانە مانا دەن ،هەر ج بازنەی ین وشەیلە فرەتر بوود کەس لە هامێتە ر ی
بیی
فەر
انسەن و  ...ر
ی
تەنیان کوڵتور کەید ،چۊگە زوان
دووارە وەگەرد فەرهەنگ و زووان نوو ئامادە تر بوود و دەوران ن همێدی و
ی
ی
ا
کوومەڵ ی
ی
یەن ،فەرهەنگ و ژیانیە.
گرنگیین توخمەیل پێکهاوردن وێر کردن ،پەیوەندی
لە

ی
زانایەیلێگ ک لە بان ر ژ
مینەوان کردنە وە دەساوەیل نووێگ رەسینە ،ین
میگ و زوان و پەیوەندی ین دوانە
ی
گرووپ مینەوانەیلە وە ئەوە رەسینە ک زوان داڵیک یا زوان یەکم ،بەش جیاوازێگ لە بەش بان ر ژ
میگ داوڕ کەید
ی
داڵیک بوود ،لە پەیوەندی وەگەرد لەتمەیل ر ژ
و ئەو بەشە لە ر ژ
میگ پایارترەگە.
میگ ک ناوەند پەروەردەی زوان
میگ ج گرێ ،پەس لەتمەیل ر ژ
زوان دوێم لە بەش ترەگ لە بەش بان ر ژ
میگ بوودە مەمەر وە ئارا هاتن پەژارەی
قورس لە یەکێگ لە ین زوانە .لە سەکتەیل ر ژ
میگ ،لەتمەیل دریای لە بەش زوان دۊم فرەترە و زوورم کەسەیل
لەتمە دی لە دەسپێگ هازەیل زوان دۊم وە دەس دانە و لە وێرێ بەن ،لە وەختێگە هەمرای ی
توان وە زوان
ی
داڵیک خوەی قسە بکەید.
ی
داڵیک لە دەوران سێم دوگیان ر ی
بیی
بڕیگ لە دەرونناسەیل مناڵ لە ئیە چینەسە نواترەگ و سەڵماندنە ک زوان
ژ
وە تایوەت لە ناو بەین هەفتەیل بیست و چوارم تا وەخت وە دی ی
ری
جەنی
میگ
هاتت دەسوەن کەید چۊگە گ ر
لە ین دەورانە ی
توان وە دەنگ داڵگ کوالیتەی دەنگەیل چواردەور داڵگ هەڵوێست نیشان بیەد .دوکتور
ی
هاوکارەگان لە ساڵ  ٢٠٠٦و  ٢٠١١وە لکانن  ١٢٨ی
ئلکیود نازک و هەستیار ،لە ر ژ
میگ مناڵ نوو لە
نێلسون و
ی
داڵگ ن ،شەپووڵەیل ر ژ
مێنەوان ورد خوەیان گردن و دین ک مناڵەیل کورپە ،دەنگ داڵگ لە
میگ ئەوان لە ژێر
دەنگ کەسەیل ترەک جیا کەید و تەنانەت ین مناڵەیلە لە خەویشە ئیجوور کاردانەوەی ر ژ
میگ نیشان دەن ،وە
میگ مناڵ وە  ١٠٠بیلیون سلول ئەسەن تەنیا یەک چوارم ی
لە وەرچەو گردن ئەوەیگە ر ژ
یان  ٪٢٥گەشەی
خوەی کردیە ئەمانگ هەمرای نوخاع بەشێگ لە کار ر ژ
یی
رێکخسی
میێ ئەنجام دەید و کردارەیل جیاجیای مناڵ
کەید.
دەرونناسەیل ژاپونییش تەفرەنج ین دیاردە گردنە و لە ئەوەیشە چینەسە نوا و ویشن ک لە دەوران بارداری
ی
موسیق ئارام ،قسەکردن وە نەرم داڵگ وەگەرد ر ی
الالن ئەو ،لە بان سیستم
دەنگ
جنی ،ر
چیووک خوەندن و ی
ژ
ی
یەکمی پەیوەندی داڵگ و مناڵ رتیێدە ئارا ،ک رێ خوەشکەرە ئەڕا
میێ منال کارێگەری دێرێ و
ر
ئەسەن -ر
ی
فی بیێنەیل ترەگ لە بانان .
پەروەردەی زوان داڵیک و ر
ی
فی ر ی
یەکیەگ کارێگەری دێرێ :گووش گردن،
بیی مناڵەگان  ٥بەش لە خوەی گرێ ک لە بان
زوان ر
یی
فامسی"دەرک کردن" ،قسە کردن ،خوەندن ،نۊسان.
شنەفی و گووش گردن لە مانگەیل پەنج و شەش بارداری دەسوەن کەید و لە وەخت لە داڵگ ر ی
یی
بیی تا ١٨
ی
مانگ ئەو ی
باف حسەگان تیەنە دەسمیەت دان مناڵ ،جوور نمونە لەمس کردن ،خواردن ،بوو کردن و تەنانەت
ا
ی
دەماسکت کردن داڵگ ،نورونەیل ئەسەن ک لە گشت گیان وڵ بینە ،جموجۊلەیل حیس گرێد و وە سورعەت
ی
می لە سانیە) ئەوانە لە رێ سیستم وەرفراوان تۊر ئەسەن ،وە شیوەی شەپووڵەیل ی
( ١٠٠ی
شوون
ئلکییگ و لە
ی
شوون ئەڕا بەش خوارین ر ژ
وە شیوەی شیمیان ،یەکم ئەڕا نوخاع یا بەش بایایم شکل ر ژ
میێ
میگ مناڵ و لە
ی
ی
ی
ی
رەست و بوودە سەوەو کاردانەوە نیشان دان ئاتق و ئحسایس مناڵ بوود .لە دەسپێکەیل  ١٨مانگ بەشەیل
میێ و وە ی
میێ گەشە کەن و پەیوەندیەیل نورونەیل ر ژ
بانی ر ژ
ناوین ر ژ
تون پەردەی ر ی
میگ فرە و فرەتر ئەنجام گرێد.
ی
ا
ئسپان دەسوەن کەن و مناڵ لە  ٥مانگ ناو خوەی شنایس و لە یەی ساڵ
زەخیە کردن ین هەستەیلە وە
ر
ی
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ا
ا
ا
هەڵیە  ٢٠٠وشە لە ر ژ
زەخیە کردیە ک ین وشەیلە زوورمیان لە زوان
میێ خوەی
هەڵیە  ٥٠وشە و لە  ٢ساڵ
ر
ی
فی بیە.
داڵیک مناڵ و لە پەیوەندی فرە وەگەرد داڵگ یا ک نزیکەیل مناڵ ،ر
ی
فی ر ی
بیی مناڵ دەسوەن کەید و منال لە پەیوەندییەیل وەردەوام وەگەرد داڵگ
لە ن دەورانەس ک بنەوای زوان ر
ی
ی
دەماسکت کەید و ئەوانە وەگەرد یەک هامێتە کردیە و دەنگەیل مانادارێگ سازێد.
دەنگ سازین لە داڵیک
گشت ین پروسە ئەوجوورە ک دەرونناس ناودار ویگوتسگ رویس ژ
وێیس ،لە جەم خانەوادە ،لە پەیوەندی
ی
دوان دو دەنگ ،چەن
وەردەوام مناڵ-داڵگ سازیەد و پەروەردەی زوان داڵیک ف ری بوود .یەکم یەی دەنگ ،ی
دەنگ و دەس ئاخر وشە و مانا ر ی
دایی وە وشە و ماوەیگ لە دۊیای ئیانە هامێتە کردن دو یا یس وشە وە ن
ی
فعل/کردار ئەڕا رەسانن مانایگ ج ی
ی
ری
یەکمی رەستەی رێک و
کەمی،
کەف .لە دەوروەر  ١٨مانگ یا کەمێگ
ی
چوینیەن وە کار بردن و هامێتە کردن رەستەگان ناسێد ،شێوەزار و زار
ئسپان
پێک رتیێدە سەر زوان و منال وە
ی
ی
ی
فی بوود و قوڕێ و سیستم دەنگ سازین خوەی وەگەرد
دەماسکت-
داڵیک لە ناو فەزای
پەروەردەن خانەوادە ر
ی
ئەوان رێک خەید.
هەفتا تا هەشتا دەرسەد مینەوانیەیل ی
ژینگەن دەروون ناسەیل مناڵ ئیجوورە دیار بیە ئەڕایان ک یەکم
بالیت و
ی
وشەی وەکار بریای لە فەرهەنگەیل و زوانەیل جیاجیا وشەی داڵگ بیە نە باوگ ،چۊگە ک داڵگ فرەتر لە هەر
ی
نزیکیە و ئەیەریش باوگ ئەو جوور نەخشێگ داشتیوی یەکم وشە وە باوگ دەسوەن کەید.
کەسێگ وە مناڵ
ا
ی
چۊنیەن وەکار بریان وشەگان و رستەگان
لە یس ساڵ وەرەو بان ،مناڵ وەگەرد شیوەیل قۊل زوان ئاشنا بوود و
فی بوود و پا لە هەسار خانەوادە نەیدە دەیشت .گوزەریان لە هەسار خانەوادە وە دەیشت خانەوادە ،ر ی
چیی وە
ر
ا
ا
ی
ی
دەیشتان کوومەڵیەن و پروسەی کوومەڵیەن ر ی
بیی
شوون مناڵەیل و خوەندنگا ،لە هەستیارترین گووڕانکاری
ی
ی
ئەمان ین رەد بیێنە گاجارێگ بوودە گیچەڵ ،ئەویش لە وەختێگ تێدە ئارا گ
ناسنامەن خوازی مناڵە،
مناڵ و
ی
ی
چوودە ناو هەسارێگ لە زوان ترەگ و خوەی بێگانە دۊن.
گیچەڵ ئەو وەختە دوئەوقەرە بوود ک مامووسا یا دەسمیەت دەر مناڵ ،وەگەرد فەرهەنگ و زوان مناڵ بێگانە
خوەشی کردن ین رەوش ی
ی
ی
سیس زا نەیاشتیۊی ک لە ئیجوور
ئاسانی و
بوود و پەروەردەیل پێوست ئەڕا
وەختێگ مناڵ ،لە هەسار تازە دڵ نگەران و لە سەر پەروەردەی زوان دۊێم ،سمج و تەنانەت فەراری بوود.
ا
ساڵ یەکم ژیان ،انعطاف پذیری ر ژ
میی مناڵ ین
دەروون ناسەیل و زوان ناسەیل جەخت کەن ک لە دو یس
فی بوود.
دەرفەتە رتیێدە ئارا تا چەن زوان وەگەرد یەک و وەیەک قەیاس ر
یی
شنەفی ،قسە کردن و زوان ئاموزی لە ئامریکا وە ین ئاکامە رەسیە ک مهارت لە ئامووزش
تەوانان
ئەنجومەن
ی
زوان دوێم و سێم ،وەختێگ فی بوود ک مناڵ لە پەروەردەی زوان یەکم وە "مهارت نست" رەسیوی .یانی
ر
ی
ی
خوڵقت ئەڕا پەروەردە
پەروەردەی دەنگەگان ،وشەگان و جوملەگان لە زوان یەکم بزان و ئیە خوەی دەرفەت
ری
بیی وە زوان دوێم.

فی ر ی
بیی لە پەیوەندی تەنگاوتەنگ وەگەرد دیاردەی
بایس لە رئیدا جەخت بکەیم ک پروسەی زوان ر
ا
کوومەڵ ی
بیی مناڵ و پروسەی فەرهەن یگ ر ی
یەن ر ی
بیی ئەو هاورێ هەس و ئەیەر جموجۊلەیل هەسار زوان بۊچک
ی
فی ر ی
فی ناود ،زوان
بیی وشەیل فرەیش بۊچک بوود ،یان هۊچ مناڵێگ لە هەواوە زوان ر
بکریەد پروسەی زوان ر
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ری
فی ر ی
رۊوەروۊبیی رووژانە ئەڕا چارەسەری گیچەڵ و
بیی وە تایوەت زوان دوێم و سێم لە تکست کوومەڵگا،
ر
ی
ا
ی
ی
فی بوود.
دایی و هاوسەنگ وەگەرد نیازەیل کوومەڵیەن ر
خوەی ج ر
ی
هاوکارەگان ئەو نیشان داس ک گەشەی ر ژ
میگ مناڵ و پەیوەندی سلول بەشەیل ٤
مینەوانیەگان پۆالگ و
ا
ا
ی
گانەی ر ژ
میێ لە دەوران مناڵ یان تا یس ساڵ فرە حەساسە و زۊ زۊ گەشە کەن .ن بەش بیەیل حیس وە مدوو
ی
بیی گەشەی کورتکس ر ژ
پەروەردەن و ئابووری ،سەوەو بۊچک ر ی
میگ بوود و لە تەواناییەیل
هەژاری فەرهەنگ-
ی
ی
ی
فی ر ی
بوشان دورس کەید و بوودە بایس وە دویاکەفتگ ،یا شایەدیش ئیە وەیجوورە ناوێ
بیی مناڵەیل
زەیت و ر
ی
ی
ی
نارسان وێر کردن و خوار
ناتەوان زوان لە خوڵقانن مانایەیل نوو ،مدووێگ بوود لە
بوەیم ،هەژاری فەرهەنگ،
ی
بیی دەسکەفت ژ
ری
بناخەن داشتیوی.
هویس کەسەگان یەی کوومەڵگە ،نەخش
ی
ئەیەر بایمن و کوو باوەتەگە بخوازیم لە کووتان بنۊسیمنەی ،وە پای دەستکەفتەیل ز ی
انست و کرداری و
ی
ی
ئازمایشگان پشت سەر یەک گ لە وەر دەس هەس ،پەروەردە وە زوان داڵیک لە ناو خەڵقەیل جوغرافیای
ی
ی
بیی زوان رەسیم
فی ر
رئیان نوقسانە وە شیوەیگ زانایانە و ئانقەس وسیاس .پەروەردەی زوان یەکم ک بناخەی ر
ا
بیی زوان یانی
ی
ی
فی ر ی
و زوان
ناونەتەوەن بوود ،لە هەمان دەوران مناڵ دەرجا کون و هۊچ وەخت وە پلەی بانی ر
ی
خوەندن ،نۊسان و نۊسیاگ نەرەسیە .زوانەیل کوردی ،ئازەری ،بەلوج ،ئەرەن ،ئاسووری و  ...لە ئاست
ی
یی
کەمی وە خوەندن و نۊسان و دورس کردن وێر رەسینە و ین زوانەیلە رێبان ژیان و
شنەفی مەندنە و
شەفان یا
ی
ی
ی
خوڵقانن زوان و پایاری فەرهەنگ وە دەس دانە و رێ تاویان لە زوان فاریس دێرن چن ،بایستەس وە پشت
بەسی وە دەستکەفتەیل ورد ز ی
انست ،ئەڕا ین تراژدیە ک بیەسە بایس بۊچک ر ی
یی
بیی فەرهەنگەیل ترەک،
جواوێگ و رێکارێگ خاس ئەڕای بۊنریەدوە.
ا
دەسەڵتدارەیل جوغرافیای رئیان چ لە دەوران پاڵەوی و چ لە دەوران جمهوری ئسالیم ،وە یانکەی تەمامیەت
ا
ئەرزی ،قەتیس کردن نائادڵنە و جیاکارانەیگ لە حەق ین زوانەیلە پەیرەو کردیە ،لە الی ترەک وەزارەت
ی
جیایەن کیشان داوان وە سەر گشت مناڵەیل و زوانەیل و ئەرک سەرەیک
پەروەردە و رفیکاری رژیم رئیان لە
ی
بیی و بۊچک ر ی
فەرهەنگ ،وە شیوەیلێگ بیەسە مدووێگ ئەڕا کز ر ی
بیی زوانەگان.
خوڵقانن تاک وێرکەر و
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مدووەیل یاێ گرتن زوان دۊێم و شێوازەیل ،ڕەوش و جیاوازییەییل؛ رەیحانە مەڵەک جان
پێشەیک
ی
سشت
وەختێگ مرووڤەیل تیەنە ین دنیا ن ئەوەیکە بخوازن بڕیار لە سەر رفی بۊن زوانێگ بێەن وە شێواز
ی
فیەو بوون ک لە زانست زواننایس وە «زوان داڵیک» ناسیاس و بوودە بەشێگ لە هۆویەت و بۊن ئەو
زوانێگ ر
کەسە .هەر زوانێگ لە بازنەێ قسەکەرەیل خوەی خاوەن فەرهەنگێگە و ساختار و ناسنامەێ تایوەتێگ
دێرێ .
ی
ا
ئمڕووژە ئیمە ک لە رووژهەڵت کوردستان ژیەیم وە ن ئەوەیکە بتوانیم وە زوان داڵیک بخوەنیم و بنۊسیم
ی
زوان دۊێم وە سەرمان داسەپیەد و بایس لە خوەندنگەیل وە زوانێگ جیا لە زوان داڵیک ک ئافت و هەست و
ی
هۆویەت هەر کەسێگە دەرس بخوەنیمن .هەتا رئیەنگە ئجازەێ خوەندن وە زوان داڵیک وە پێمان نادریەد و
ی
ا
تەنانەت کەسەیلێگیش ک خوەێبەخش ئەڕا پەروەردە وە زوان داڵیک تەقەڵ کەن تۊش گیچەڵ بوون.
ا
دەسەڵت و حاکمیەت خوازێ ک گشت زوان و شێوەز ی
ارەگان لە ناو خوەی بتاونێد و هۆویەت و فەرهەنگ
پەیوەندیدار وەگەرد زوانەگان نمانا بکەد و لە ناو بوەێد .تەنانەت ئاماج سەرەیک ئەی سیاسەتە یەێڕەنگ
ی
ی
هژەمون خوەی
کردن فەرهەنگ لە ڕێگاێ پێناسە کردن زوان دۊێم جوور زوان یەکمە تا گشت کوومەڵگا لە ژێر
ی
ی
سشت زوان و رفیکاری داڕانیای
فیبۊن
فیبۊن ،ر
داشتوود .لە ن مەقاڵە باس لە زوان دۊێم ،چوارچووەێ ر
فیبۊن زوان کریەێد و
فیبۊن زوان دۊێم ،و پەیوەندی سن و ر
(هدایت شدە) ،نووڕگەێ (نظریە) رەفتارگەر یان و ر
فیبۊن زوان دۊێم وە چە شێوەێگە و ماناێ چەس.
هەوڵ دریەێد پاشخوانێگ وەی پرسیارەیلە بدریەێد ک ر

زوان دۊێم و یاێ ی
گرتت

52

مدووەیل فێربۊن زوان دۊێم و شێوازەیل ،رەوش و جیاوازیەیلێ؛ رەیحانە مەڵەک جان

لە ناو چەن دەهەێ وەرین زوان و چوارچووەێ پێناسە کردن زوان بیەسە یەکێگ لە مژارەیل گرنگ ک باس و
ی
قسەێ فرەێگ وە سەرێ کریەێد و وە جوورەیل جیاوازێگیش ژیس کریەێد .لە حاڵێگ ک زوان داڵیک
ی
ی
ئەمان وە سەر زوان دۊێمیش باس و خوازەیل فرەێگ
ناسنامەن تیەێدە ئەژمار،
سەرەکییین مژار شوونایس و
ی
ئەنجام دریەێد .ڕوونە ک ئاماج سەرەیک پەرەوەردە ،زوان یاێ گرتنە و لەسەر ئەی بنەما ژیس کردن فەرایەندەیل
و تایوەتمەندییەیل یاێ گرتن زوان بایس جوور بەش سەرەیک لە هەر شێواز پەروەردەێ زوان ،سەرنج و
جەخت وە سەرێ بکریەد .
فیبۊن زوان یەکم و
خاڵێگ ک لە رئیدا گرنگە و بایس کلگ لە سەری دابنەیمن ئەوەسە ک هەر دو ڕەوەند ر
ی
دۊێم خاوەن الێگ دەرۊنناسانەیە .لە سەر ین بناخە هەر دو ڕەوەند لە دو الوە شیاێ نووڕستنە :یەکێگ ئەوە
ی
فیبۊن زوان چۊناوچۊنە ،دۊێم لە چەو ئەوە ک دیار بووت ک ڕەهەندەیل تایوەت و مەرحەلەیل
ک وە
گشت ر
تەسی دێرێد کامەیلن .هەڵبەت
گەشە و هەرلەێوا مدووەیل و تایوەتمەندییەیلێگ ک لە ڕەوەند یاێ گردن زوان
ر
ی
فیبۊن زوان دۊێم لە ئومر دۊیای بلووغ ،لە فەرایەندەیل تایوەتمەندییەیل
لە سۊکەیلێگ فەرایەندەیل دەرۊن ر
ی
ی
پیچیاگی بۊنە لە بنەوایەیلەو لە سەر بڕیگ جیاوازییەیل
پیچیاگیە .ین
مناڵ لە وەخت یاێگردن زوان
فیبۊن زوان یەکم بیە ،لە وەخت
دەرۊننایس و جسیم لەژێر
تەسیەیل ئەو وەختە ک ئەو کەسە لە دەوران ر
ر
فیبۊن زوان دۊێم تیەێدە ئارا .بێجگە ئەوە مدووەیل ترەیک -لەوانە جیاوازییەیلێگ لە ناوەین دو زوان یەکم و
ر
ی
دۊێمیش -وە ن پیچیاگ بۊنە ئزافە بووت .یە وە ماناێ ئەوەسە ک لە الی رفیکار زوان ،بناژووەیل و نزام زوان
فیبۊن زوان دۊێم .لە الێ ترەک زوانئامووژەیلیش لە
یەکم تا رادەێگ توانێد بوودە مدووێ یەواش بۊن ڕەوەند ر
ی
فیبۊن زوان دۊێم وەگەرد یەک جیاوازن .لە سەر ن بنەوا بایستەس
چوارچووەی تایوەتمەندی دەرۊنییان لە ر
ی
ی
فیبۊن
ک مزنە گرتن وە چۊنیەن رفیبۊن زوان دۊێم ،مدووەیل جووراوجوور وەتریاگ یان فەرایەند دەرۊننایس ر
زوان ،کارێگەری زوان یەکم و جیاوازییەیل مەوجوود لە ناوبەین رفیکارەیل زوان لە ژێر چەو بگریەد.
ی
سشت زوان و رفیکاری داڕانیای (هدایت شدە)
فیبۊن
ر
سشت ی
فیبۊن زوان دۊێم ی
ی
یان وە ن هۊچ جوورێگ لە پەروەردەێ ئانقەست ئەنجام بگرێ ،یا
توان وە شێوەێ
ر
ی
فیبۊن ئاگادارانە جوەج بکریەد .لە ن نووڕینەو ،لە چەو بڕێگ تایوەتمەندی
وە پێچەوانە لە رێ پەروەردە و ر
دو شێواز فیبۊن زوان دۊێم  -ی
ی
ی
یان زوان ئامووژی سشت و زوان ئامووژی هەدایەت کریاگ -لە یەکیەیک جیان
ر
ی
و تایوەتمەندییەیل ن دو گلە ڕەوەند زوان ئامووژیش لە بڕێگ ڕەهەندەوە وەگەرد یەک جیاوازن .دەستەواژەێ
ی
فیبۊن زوانەسە ک لە ڕێ پەیوەندی
زوان ئامووژی
سشت وەی جوورە توانرێ پێناسە بکریەێد ک ئەو شێوەی ر
پەروەردەن ئەنجام گرێد و شێوازێگ لە زوان
ڕێنەمان دۊز
عادی ڕووژانە پووڕێدەوە و وە ن هەرجوورە
ی
ی
ا
ی
ئامووژییە ک لە کوومەڵگەێ زوان دۊێم جوەج بووت و زوان لەناوی لە ڕێ پەیوەندی کوومەڵیەن وەگەرد
ی
ی
سشت خاوەن دو تایوەتمەندی بنەوایییە :یەکێگ ئەوە ک لە رێ
فی بووت .ئەسە زوان ئامووژی
قسەکەرەیل ر
ی
سشت تایوەت ئەوە ئەنجام گرێ و ئەوەکەێ ترەک ئەوەسە ک لە هەرجوورە
پەیوەندی ڕووژانە و لە هەسار
پەروەردەێ ئانقەس و دۊز ئازادە.
توان لە دو فەرایەند ی
زوان ئامووژی هەدایەت کریاگیش ی
زوان جیاواز ئەنجام بگرێد .ئەسە لە ین چەوەو الزمە
ا
ی
فی بووت ک هەڵیە لە پەیوەندییەیل
ن جیاوازیە لەوەر چەو بگریەد :یەکێگ ئەوە ک زوان لە فەرایەندێگ ر
ا
کوومەڵ ی
یەن وەکار ناچوود ،لە ین شیوازە وە ئەوە "زوان خارج" ویشیەد .لە ین خاڵە زوان ئامووژ،
فیەو ن ،ئەوە لە دو ڕەوش عادی
فی بووت و لە شوون ئەوە ک زوان ر
مەعموولەن زوان لە ڕێ پەروەردە ر
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ا
ی
کوومەڵ ی
یەن وەکار ناوەید .زوانەیل زنەێگ ک لە بەرنامەێ دەریس ج دریەد لە ین شێوازەسە ،جوور:
ئاڵمان،
ا
ئنگلییس ،ئسپانیول ،فەرانسەوی و هاوشیوەێ ئیانە لە بەرنامەیل دەریس وڵتەیل جیاجیا.
ی
ا
کوومەڵ ی
یەن
خاڵ ترەگ ئەوەسە ک رفیکار لە پاڵ زوان داڵیک خوەی زوان ترەکێگ جوور کەرەستەێ پەیوەندی
ا
وە کار بەێد .لە ئیجوور وەختەیلێگ وە ئەوە زوان دۊێم ویشیەد؛ لەوانە لە وڵتەیلێگ ک زوان رەسیم وەگەرد
فی کریەد .هەرلەیوا وەختێگ ک رفیکار
گشت یا بەشێگ لە مەردم جیاوازە ،زوان ڕەسیم وە جوور زوان دۊێم ر
لە کوومەڵگەێگ وە کوومەڵگەێ ترەک پەنا بەێد یا کووچ کەێد ،یا ک ماوەێگ لە ئەوردا ژیان کەێد ،زوان لە
ا ی
فیبۊن زوان دۊێمە .ئمجا بایس سەرنج
فی بوود ک ئیەیشە خاڵێگ ترەک لە ر
هەسار کوومەڵیەن ئەوردا ر
بیەیمە ئەوە ک جیاوازییەیل لە ناوبەین زوان دۊێم و زوان خارج ڕوون نییە ،لە ڕاسییەو خاڵەیل فرەێ ترەک
لە ین ناوبەینە ج گرن ک لە بڕێگ لە ئ ەوانە زوان هەم لە خوەندنگە و هەم لە ڕێ پەیوەندی گرتن لە ڕۊوەڕۊ
ی
فی بوود .ئەمانگ ئیەیشە لە ویر نەوەیم ک لە ئیجوور خاڵەیل هامێتە ،جیا کردن
بۊن وەگەرد هەسار
سشت ر
فیبۊن فرە گرنگە ،زامەت وە چەو تیەد.
و ژیس کردن کاریگەری پەروەردە ک لە هەر رۊەو ئەڕا ر
ی
دەرۊن زوان ئامووژ ،ناتوانیم بۊشیم ک لە
وە هەر حال ئەو جوورە وە چەو تیەد ک لە کارکرد فەرایەندەیل
ناوبەین زوان خارج و زوان دۊێم جیاوازی فرەێگ هەس؛ هەرچەن لە ناو هەردوانیان لە خاڵەیل دەرۊنناسانە
ا
یەن توانیم جیاوازیەگان دیاری بکەیمن .ی
کوومەڵ ی
یان هەرچەن لە دو ڕەوش زوان ئامووژی وەتریاگ لە
و
ی
چوارچووەێ ج گرتن لە وەراێوەر زوان ،دەرفەت پەیوەندی زوان و ڕەوش وەکار بردن زوان هاوسەنگ نیە.
فیبۊن ،کەم یا فرە
سەروار ئیە هەڵس و بنیشەیل تەجرن ئەوە دیار کەێد ک لە هەر دو خاڵ ،فەرایەند ر
ی
ی
فیبۊن مەهارەتەیل قسەکردن و گوش گردن و
هاوشیوەێ یەکیەکن .لە ڕاسییەو لە رئیدا توان زۊ یا دێر ر
هەلەیوا زەریفییەیل زوان جیاواز بووت .لە رئیدا دەستەواژەێ "زوان دۊێم" ئەڕاێ ئاماژە وە هەر دو خاڵ
وەتریاگ لە بان ،ی
یان زوان خارج و زوان دۊێم وەکار بریەد؛ تەنیا لە بڕێگ جار ک ئاماژە کریاس وە
تایوەتمەندییەیل تایوەتێگ ک سەرنج ژ
کیشیەدە سەرێ ،دەستەواژەێ زوان خارج خریەدە وەرباس.

ی
(روانشناخت) زوان ئامووژ
بڕێگ ڕەوش و واورێزەیل دەرۊننایس

فیبۊن زوان دۊێم
نووڕگەێ (نظریە) رەفتارگەر یان و ر
هەر وەو جوورێگە زانیمن تا وەرجە دەهەێ  ١٩٦٠نووڕگەێ رەفتارگەر یان لە سەر بوار ژیس کردن زوان ئامووژی
ی
هژەمون (سیطرە) داشت .لە سەر بنەوای ئەی نووڕگە هاوشیوە رەفتارەیل ترەک وە جوور پێکهاوردن
مناڵ
ی
ی
ری
ی
دەماسکت ،جواو ،وە هاز کردن ،دوجارە
ئەنگیە،
گییا؛ یان زوان ئامووژی لە رێ
عادەتەیل زوان لەوەرچەو ر
ا
ی
ی
کردن و پێکهاوەرەیل عادەتەیل زوان رۊ دەید .واورێز هەڵیە تا کووتان دەهەێ  ١٩٦٠ز ی
اییت ،فرەتر ن نووڕگە
ی
ی
ی
فیبۊن و هەر وەیجوورە شێوازەیل پەروەردەێ زوان دۊێم هژەمون داشت .لە سەر ن بنەوا،
ئەڕا ژیس کردن ر
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شێوازەیل پەروەردەێ زوان لە سەر بنەڕەت فەرایەندەیلێگ ک لە بان وەتریا رێکخریا .ژمارێگ لە شێوازەیل
یی
شنەفی" تەنانەت تا رئیەنگە وەکار چوود .لە سەر بنەڕەت نووڕگەێ رەفتارگەر یان،
وەتریاگ لەوانە "قسەکردن،
ی
پێشی وەگەرد مەجمووعەێگ لە عادەتەیل گرێدریاگ وە زوان یەکمیش پەیوەندی دێرێد.
فیبۊن زوان دۊێم،
ر
ی
فیبۊن دۊێم خاس و دەسمێەتدەر بووت و
لە سەر ن بنەوا ،ئیجوور ویر کریەد ک عادەتەیل مومکنە لە ڕەوەند ر
ی
ی
ری
وەرەونواچی ئەوە یەواش
نواگی بووت و لە ن چەوەو
مەنق و
فیبۊن ئاسان کەێد یا ک وە پێچەوانە،
ر
لە ئاکاما ر
ی
ی
ی
فیبۊن،
و زامەتی بکەێد .هەر ئەو جوورێگ ک لە بانی وەتیمن عادەتەیل زوان خاس و دەسمێەتدەر وە ر
ئەرێت» (موسبەت) ناوبریەن .عادەتەیل وەتریاگ ی
ی
گشت بناژووەیل و ساختارەیل هاوبەش دو زوان
«هەناردن
نواگیە،
یەکم و دۊێم لەوەر گرێد .وە پێچەوانە ،وە ئەو دەسە لە عادەتەیل گرێدریاگ وە زوان یەکم ک
ر
ی
ی
(مەنق) یا هەڵە ویشیەد .لە ڕاسییەو عادەتەیل سەرەیک وە ئەو دەسە لە
نەرێت»
دەخاڵەت «هەناردن
بناژووەیل و ساختارەیل زوان دۊێم گرێ دریاس ک لە هاوتاگەێ (قرینە) خوەی لە زوان یەکم جیاوازە.
ی
فیبۊن زوان دۊێم وە جوور
ئەسە لە سەر بنەواێ پرۆژەێ
گشت ڕەفتارگەر یان ک لە بان وە زوان هاوریا ،ر
ی
ی
ی
فیبۊن بناژووەیل زوان نوو و سەرتر لە گشت ،هژەمون لە سەر هەڵەگان
پێکهاوردەێ عادەتەیل زوان نوو و ر
ی
مەنق ک سەرچەیم لە جیاوازییەیل نزام زوان یەکم و دۊێم ین خریەدە وەر باس .لە ین چوارچووە
یا هەناردن
ڕەوەند پەروەردەێ زوان دۊێم بایس کارکردەیل ژێر داشتوون:
-

زوان یەکم و دۊێم بایس لە وەراێوەر یەک ج بگرن تا ک جیاوازی و هاوبەشییەگانیان دیار بووت ک

وە ین ژیس کردنەوە فرە جار "شیکاری وەراێوەر یەک" (تحلیل مقابلەای) ویشیەد.
-

لە سەر بنەواێ جیاوازییەگان لە ناوبەین دو زوان ک لە "شیکاری وەراێوەر یەک" (تحلیل مقابلەای)

فیبۊن زامەتێگ تیەرێدە ئارا و هەلەیوا هەڵەیەیلێگ ک
دیاری کریەد ،بناژووەیل و ساختارەیلێگ ک لە ڕەوەند ر
ی
پیشبیت بووت.
زوان ئامووژ لە سەر بنەواێ جیاوازییەیل وەتریاگ ک ئەگەرێ هەس سەرهەڵبیەد
-

فیبۊن ،سەرنج و کار واورێز
پێشبینییەیل دەرئەنجام بناژووەیل و ساختارەیل ک لە ڕەوەند پەروەردە و ر

خوازێ ،دیارێ کەێد.
ی
پیشبیت کریاگ ،شێوازەیل
واورێز ئەڕای چارەسەری هەڵەگان لەوارەێ بناژووەیل و ساختارەیل
ی
کاریگەر جوور دوجارەکردن و تەمرینەیل درێژخایەن وە کار گریەد ،وە ن مەیزوورە ک زوان ئامووژ لە سەر
دەخاڵەتەیل یا هەڵەگان غەلەبە کەێد و لە دەرئەنجام عادەتەیل ی
زوان نوو وە دەس تیەرێد.
ی
گشت لە بناژووەیل شێوازەیل پەروەردەێ زوان دۊێم خەێدە وەر دەس ک
بناژووەیل وەتریاگ لە بان ڕۊچەێگ
یی
شنەفی" یا
لە سەر بنەڕەت رەفتارگەر یان وساسە پا .ئیجوور شێوازەیلێگ ،زوورم وە جوور "قسەکردن،
ی
ی
شنەفتت" (سمیع-برصی) ناسیەد .خاوەن ئیدەیل شێوازەیل وەتریاگ ئەوجوور ویر کەن ک زوان
"دیمەن-
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
مامووسایەیل زوان دۊێم رەسینەسە ئەو باوەرە ک لە وەختێگە زوورم هەڵەیل ترەک ک لە قسەکردن زوان
ی
ی
پیشبیت بۊ
پیشبیت بکریەد ،فرەتر هەڵەیل
ئامووژەیل هاتیەسە ئارا نەتوانریاس لە رێ ژیس کردن وەراێوەر یەک
لە رێ ژیس کردن وەراێوەر یەک ناتێدە ئارا .لە ڕاسییەو ،ئیسفاگرتن تەجرن ئەوە نیشان دەێد ک ژیس کردن
وەراێوەر یەک ئەڕای پیشبی یت بناژووەیل و ساختارەیل ک هەڵە تیەرنە ئارا قازاشت نەیرێ .وە سەر ئیەیش وە
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ی
پیشبیت بۊ ،و
پەروەردەن لە سەر سەرنجدان وە هەڵەیل
چەودۊنیاگەیل نیشان داس ک وەکارگرتن شێوازەیل
ی
ی
اسەگان ،بائس وەرەو نوا ر ی
چی و
تەمرین و دوجارەکردنەیل درێژخایەن وە ن وەکارگرتن زوان وە شێوەێ ڕ
ا
ی
سەر ی ی
فیبۊن زوان دۊێم نەۊیە .گشت موڵحزات نۊسیاگ لە بان ن ڕاسیە ڕوون کەێدەو ک بناژووەیل
کەفی لە ر
فیبۊن زوان لە سەر بنەوای ڕەفتارگەران یا دەرئەنجامەیل وەدەس ی
هان لە پەروەردەێ کرداری زوان دۊێم
ر
ی
ی
ی
ی
شنەفی لە سەر
ناسازگارە .لە ن چەوەو هەر چەنێگ ک ئمکان دێرێ زوان ئامووژ لە ڕێ شێوازەیل قسەکردن-
بەشەیلێگ لە زوان لەوانە زارشت (تەلەفوز) شێوازەیل ی
زوان مەهارەت وە دەس بارێدن ،سەروار ئیە فرەێگ
فیبۊن و وەکاربردن زوان دۊێم لە ج خوەی ی
میت ک ئەو جوورە دیارە وە
لە کەمبوودەیل و ناڕەسائییەیل لە ر
هۊچ لەونێگ لە ڕێ پەروەردە وە ڕەوش شێوازەیل نۊسیاگ مەهارەت وە دەس هاوردن ئەوانە ئمکان نەیرێ؛
فیبۊن زوان
فیبۊن زوان دۊێمیش لە بەشێگ وە سۊکەگان جوور ر
وە پێچەوانە ئەوجوورە وە چەو تیەد ک ر
ی
یەکم ،ڕەوەندێگ ی
زەێت و زاورانە ک لە سەر تەوانایییەیل خوەتەن (زان) مرووڤ ئەڕا زوان ئامووژ و لە
وەکاربردن ئەوە لە جێیەیل پەیوەندی ی
زوان ئمکانپەزیرە.
فیبۊن زوان
پەیوەندی سن و ر
ی
خاسی لە مرووڤ باڵغ یاێ گرن ،مدووێگ ک ئەڕا ئیە ویشن
فرەێگ لە مەردم ویر کەن ک مناڵەیل زوان دۊێم
فیبۊن زوان
ئیەسە ک مناڵەگان هێمان لە دەورانێگ وە سەر بەن ک ئنعتافپەزیری و
تەوانان ئەوان ئەڕا ر
ی
ی
فرەترە .هەلەیوا بەشێگ لە مینەوانەیل زوانیش وازانن (فەرز کەن) ک مناڵەیل ئەڕا یاێگردن زوان ئامادەیک
ا
ی
فێشیێگ دێرن .ین بەشە لە مینەوانەیل لە دەورەێ مناڵ وە "دەورەێ حەساس" ناو بەن و باوەریان ئەوەسە
ک ین دەورە تا دەورەێ بلووغ درێژە دێرێدن .لەوانە ل ێنەبرگ ئیجوورە تیەرێدە زوان ک زەێن مرووڤ لە دەوران
ی
سشت و ئاسان ئەنجام گرێد.
حەساس ئنعتافپەزیری خاسێگ دێرێ ،وە جوورێگ ک زوانئامووژی وە شێوەێ
ئەو لە ین وارە ئازمایشتەیل فرەێگ ئەنجام دەێد ،ئەمانگ سەروار ئیە لە دۊاێ ئەو ژیسکردنە باوەرێ خریا
وەرباس و ڕەخنە.
ژمارێگ مینەوان گومان دێرن ک بتوانریەد شایەتەیلێگ یەێالکەر (شواهدی قطیع) وە دەس باریەد ک نیشان
ی
تەسی گرنگێگ
فیبۊن زوان دۊێم
ر
بیەد سن بلووغ ئەو جوور گووڕانکاریێگ لە زەێن خوڵقنێد ک لە چۊنیەن ر
داشتوود .لە ڕاسییەو تەجربەیل و وەچەودییەیل ئەوە نیشان دەێد ک فرەێگ لە گەوراساڵەیل وە ڕادەێگ بەرز
ری
ڕەسی وە ین
فیبۊن نێاشتاد،
فیبۊن و مەهارەت لە زوان دۊێم ڕەسن .ئەیەر زەێن ئەوان کارکردەیل گرنگ ر
لە ر
ڕادە لە مەهارەت لە سەر زوان مومکن نەوی .وە پێچەوانە ژمار فرەێگ لە مینەوانەیل ئەوە وە دەس هاوردنە
ی
فێشیێگ یاێ گرێدن.
ک زوانئامووژ پا وەسن نریاگ ،زوان دۊێم وە کار یان
فیبۊن بڕێگ وە بەشەیل زوان لە کەسەیل گەوراساڵ
سەروار ئیانە ئەو جوورە وە چەو تیەد ک مناڵەیل لە ر
کەفنە نوا .وەدەسهاتەیل ئەوە نیشان دەێد ک مناڵەیل لە زارشت (تەلەفوز) هاوشێوەێ قسەکەرەیل ڕەسەن
ئەو ناوچە مەهارەت فرەترێگ وە دەس تیەرن .هەرلەیوا ئەوان لە فیبۊن وشەگان زوان سورعەتیان ها ی
بانی و
ر
زۊتر یاێ گرن .هەڵبەت ئەڕا ژیس کردن ین جیاوازییەیل وەتریاگ لە بان ک ئەگەری هەس ،مدووەیلێگ مینە
ی
ی
یی
احەتی
فێشیێگ دێرێ و ر
(گوویان) مناڵەیل بێگومان ئنعتافپەزیری
ئاخافی
کریاس؛ لەوانە :ئەندامەیل
ی
جۊلیەدەو .بێجگە ئیەیشە مناڵەیل وەختێگ لە دەورمان (محیط) زوان دۊێم ژیان وە سەر بەن ،وەگەرد
فیبۊن زوان دۊێم زۊتر وە ئەنجام
کەسەیل فرەترێگ لە پەیوەندی وەگەرد زوان دۊێم ج گرن ک لە ئاکایم ر
ی
یی
داشی تایوەتمەندییەیل ڕەوان واورێز ،ئەگەری هەس ک
رەیس .وە پێچەوانە مرووڤەیل گەوراساڵ وە مدووێ
ا
پەیوەندی گرتن ی
زوان وەروڵ وەگەرد قسەکەرەیل ڕەسەن ناوچەگە ئەڕایان فرە ئاسان نەوت و لە ین چەوەو
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ی
ی
کەمی لە مناڵەیل لە ناو فەزای زوان دۊێم
ئامادەیک لە خوەیان نیشان نەێەن .لە ئاکامە ئەگەری هەس ئەوان
ی
یەواشی بووت .جیاوازی گرنگ ترەکێگ ک باوەر دێریم لە ناوبەین مناڵ و
ج بگرن و وە ین مدووە یاێ گرتن
ی
ی
کەمیە و لە ئاکایم هەڵەیل دەخاڵەت ک ئەگەری هەس
دەخاڵەن
گەوراساڵ ها لە ئارا ،ک لە وارەێ مناڵەیل
ی
ژ
کەمی تیەدە ئارا.
یەوایس کەێد لە ڕەوەند یاێگرتن ئەوان
فیبۊن زوان دۊێم تۊش
ر
ا
لە سەر بنەوای موڵحزەیل وەتریاگ لە بان ،تەنانەت ئەیەر وە چەو دۊنیەد ک مناڵەیل لە گەوراساڵەیل زۊتر
فی بوون ،ین جیاوازییە تەنیا وە مدووەیلێگ جانت و فەرعییە ،وە ین مانا ک ئەیەر گەوراساڵەیل وە
زوان دۊێم ر
ی
ی
فیبۊن زوان چاالک بوون
ئەنازەێ کاف و شیا لە پەیوەندی وەگەرد زوان ج گرن و وە ئەنازەێ کاف لە ر
ی
تەسی
فی بوون .ئەسە تەنانەت ئەیەر سن لە رفیبۊن زوان
ر
هاوشێوەێ مناڵەیل وەی زۊ و وە ئاسان زوان دۊێم ر
ی
فیبۊن
ناتوان وە جوور
تەسیە
دێرێد ،ین
تەسیێگ گرنگ و یەێالکەر بووت ک وە شێوەێگ وەرچەو لە ڕەوەند ر
ر
ر
دەخاڵەت داشتوود.
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پڕڕیوار بووت ،ڕێگاێ شەهید سۆسیالیست یارسان خەسەو پەنایه ؛ بەرخوەدان شوا

 ٢٢بەهمەن(رێبەندان) ڕووژ خەبات و تێکووشاێن خەڵقەیل رئیان لە ڕێگاێ ئازادی و دێموکرایس بۊ و کەسان فرەێگ لە
ا
خەڵقەیل جووراوجوور وە گیانباختکردن لەی ڕێگا خۊن خوەیان کردنە خەڵتێگ ئەڕاێ دەرباسبۊن لە دیکتاتوری
ا
خانەدان پەهلەوی ،بەڵم  ٤٣ساڵ وە دۊاێ ئەو ڕووژەیلە ،دۊنیمن ک نە تەنیا جمشت خەڵقەیل رئیان وە ربیاهە چیە و
ا
لە ژێر دەسەڵتداری سەرمایەداری ئسالیم وە هۊچکام لە ئامانجەیل خوەی نەڕەسیە ،بەلکوو ڕەژیم ئسالیم
ری
سۆسیالیم خەبات کردۊن وە سوود خوەی موسادرە کردیە و جوور
کەسەیلێگیش ک لە ڕێگاێ ئازادی و دێموکرایس و
پەیرەوان دیکتاتوری خوەی مارفیان کەێت.
یەکێگ لەو کەسانێگ ک ڕەژیم سەرمایەداری ئسالیم هەوڵ فرەێگ داس ک شووناسیان بگووڕنێت و وە سوود خوەی
موسادرەیان بکەێت ،شەهید گەورەی خەڵق یارسان و خەباتکار ی
ماننەناس( ،خەسەو پەنایه تووتشایه)ە .شەهید
ی
ا
ئاوان تووشایم داڵهوو هاتە دنیا ،ناو باویک (ئەاللمراێ پەنایه) ن.
خەڵق خەسەو پەنایه لە  ١ئسفەند ساڵ  ١٣٣١لە ی
ی
نووجوان هەڤال خەسەو هاوکات ن وەگەرد دەورەێ پاش لە کوودەتاێ  ٢٨مورداد ساڵ  ١٣٣٢ک ڕەژیم شاێ
سەردەم،
ی
سۆسیالیم چاالیک کردیان ،سەرکوت
رئیان گشت هازەیل ئازادیخواز و هۊرشەکەرەیلێگ ک لە پێناو دێموکرایس و
ر
کردیات و خستیاتە زندان و ژێر شکەنجەێ وەحشیانە جێیان دیات ،لە ساڵ  ١٣٣٥ڕەژیم شاێ رئیان سازمانێگ وە ناو
ا
ی
کەسایەن ڕەخنەکەر لە ڕەژیم دیکتاتوری
(ڕێکخریاگ ئەمنیەت و زانیاری وڵت -ساواک) وە ڕێ خستۊت و هەرچە
پەهلەوی گرتۊە ژێر فشار و شکەنجە و زندان .لەی سەردەمە لە ساڵ  ١٣٤٦وردەوردە ڕێکخریاگەییل هاتنە دی ک
شێوەێ خەبات دژ وە ڕەژیم پەهلەوی گووڕاندن و دژ وە ئەی ڕەژیم دیکتاتوری باستانگەراێ شۆڤنیست ،چەک گردنە
دەس.
ری
یەکەمی چاالکیەیل لە کوردستان و لەالیەن (کومیتەێ شۆڕشگەر دەمۆکرات کوردستان) هاتە دی ،ک کەسانێگ چۊ
ی
موعیت ،شەریفزادە و مەال ئاوارە لە ناوی بەشدار ر ی
بی .لە ساڵ  ١٣٤٩چەند گورووێ ڕووشنهۊر لە
شەهیدەیل سلێمان
ئاوان سیاهکەل لە ناوچەێ گیالن لە باکوور
شارەیل مەشهەد و رتیان و تەبریز یەکەو گردن و لە ر
هیش وە پاسگاێگ لە ی
.
فدان خەڵق رئیان) دامەنەێ چاالیک
رئیان ،وە دی هاتن خوەیان ئێعالم کردن و ناو خوەیان نانە (ڕێکخریاگ چریکەیل ی
ئەی ڕێکخریاگە ،وە کوردستان و وەتایبەت ناوچەێ کرماشانیش کیشەریا و ڕووشنهۊرەیل کورد فرەێگ بۊن وە ئەندام
ئەی ڕێکخریاگ.
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ی
نووجوان هاتە شار کرماشان و لەو شارە ک لەو سەردەمە شارێگ سیایس و لە پایگاێل
خەسەو پەنایه لە دەورەێ
نەتەوەن رئیان) ن ،دیپلۆم گرت .لە ساڵ  ١٣٥٠هاتە شار
گورووهەیل سیایس جوور (حزب توودەێ رئیان) و (وەرەێ
ی
ی
ری
خوەنی .هەڤال خەسەو
بەدەن دەس کرد وە
رتیان و ئەڕاێ دەرس خوەندن چیە (زانکۆێ رتیان) و لە ڕشتەێ تەربیەت
ی
ی
ی
کرماشان ترەک
کۆمۆنیست گەرایش پەیدا کرد و وەرد هەڤال
سۆسیالیست و
هەر لەی سەردەمە وە سەمت هۊرشەیل
نەستەرەن ئال ئاقا ئاشنا ن ک لەو سەردەمە خوەندەوان ڕشتەێ بەرق لە زانکۆێ رتیان ن و یەیک لە ئەندامەیل پایەبەرز
ی
فەدان رئیان)
نەهێت خوەندەوانەیل هەوادار (ڕێکخریاێ چریکەیل
ئەی ڕێکخریاگە ن .هەڤال خەسەو لە کۆمیتەی
ی
انست سۆسیالیستی
خوەنی و وەرزش کردن ،لە دەورەیل موتاڵعەێ کتاوەیل ز ی
ری
ئەندام ن و لەی دەورە جگەلە دەرس
.
بەشداری کردیات و هەوڵ دیات تا هۊر و جەستەێ خوەی ئەڕاێ خەبات ئامادە بکەێت لەێ پێناوە ،لە الیەن کادرەیل
ی
فەدان رئیان ،ئەڕاێ خەبات چەکدارانە دژ وە ڕەژیم دیکتاتور پەهلەوی ئامووزش دی و هاتە
نەهێت ڕێکخریاێ چریکەیل
ی
ی
ی
نەهێت ئدامە دا.
خەبان وەشێوەێ
ناو جەرگەێ خەبات چەکدارانە و وە دۊاێ تەمامبۊن دەرسەگەیش ،ژیان و
هەڤال خەسەو لە ساڵ  ١٣٥٧نەخش فرەێگ لە ڕێکهاوردن خوەپێشاندانەیل خەڵق لە شار رتیان داشت .بجگە لە کار
ی
خیاوان لە مانگەیل دەی و بەهمەن  ١٣٥٧نەخش فرەێگ داشت و جوور ئەندامەیل ترەک
ڕێکهاوردن ،لە شەڕەیل
ی
ڕێکخریاگان چەکدار سۆسیالیست ،هەوڵ دیا لە خەڵق ندفاع لە وەر ئەرتەش و ژاندارمری ڕەژیم پەهلەوی وەرگری
هیش وە پادگانەیل رتیان و چەکدارکردن خەڵق بەشداری فرەێگ کرد .لە ڕووژ ٢١
بکەێت .هەڤال خەسەو هەلەیوا لە ر
بەهمەن  ١٣٥٧هەڤال خەسەو پەنایه تووتشایه ،ڕووڵەێ خەباتکار خەڵق یارسان وە گوڵەێ سەربازەیل ڕەژیم
ی
خیاوان لە شار رتیان شەهید ن .ئەگەرچە ڕەژیم سەرمایەداری ئسالیم رئیان هەوڵ فرەێگ
دیکتاتۆری پەهلەوی ،لە شەڕ
داس تا ئەی شەهید خەڵقە موسادرە بکەێت و چۊ یەکێگ لە پەیرەوان خوەی پێناسەی بکەێت ،وەل ڕایس ئەوەسە ک
فدان خەڵق) و یەی سۆسیالیست گیانباخت کرد و ژیان خوەی فداێ
هەڤال شەهید خەسەو پەنایه چۊ یەی (چریک ی
خەڵق خوەی کرد.
ا
ئمڕووژ ک ڕەژیم سەرمایەداری ئسالیم لە  ٤٣ر ی
ەمی ساڵوەگەڕ ڕواکاندن ئنقڵو خەڵقەیل رئیان ،هەمراێ لە هۊرشەێ
ری
ی
تلەڤییۆن خوەی دژ وە ئەی ڕێکخریاگان
سۆسیالیست ترسێت و جگە لە کوومەڵکوژ کردن سۆسیالیستەیل ،لە میدیا و
فیلم و سیاڵ سازێت ،وەل هاوکات هەوڵیش دەێت تا کەسایەتیەیل خوەشناو و مەردمیێگ جوور هەڤال خەسەو
پەنایه تەحریف و موسادرە بکەێت .ئەگەر هەڤال خەسەو و هەڤالەیل سۆسیالیست ترەک زنە بۊیاتان ،نە تەنیا دژ وە
ڕەژیم سەرمایەداری ئسالیم وسیان ،بەڵکە دوارە هەوڵ دیان تا وە ڕێک هاوردن هاز سیایس ڕادیکالێگ ،خەڵقەیل رئیان،
ری
سەرەتایی شووڕش خەڵقەیل رئیان
ئامادەێ خەبات وەگەرد ئەی رەژیمە بکەن .ناو هەڤال خەسەو پەنایه لە ڕووژەیل
لە سەر زوان خەڵق کورد کرماشان ن و نمادێگ ن لە حەقخوازی و ئازادیخوازی و تێکووشاێن خەلق یارسان و کوردەیل
ا
ری
سۆسیالیم .ئمڕووژیش ک  ٤٣ر ی
ەمی ساڵوەگەڕ شەهیدبۊن
باشوور ڕووژهەڵت کوردستان لە پێناو دێموکرایس ڕادیکاڵ و
ئەی هەڤالە ،یاد و ناوی ڕووشنکەر ڕێگاێ خەبات و ئازادیخوازی خەڵق یارسان و خەڵقەیل ترەک رئیانە.
یاد و ناو هەڤال خەسەو پەنایه و سۆسیالیستەیل ترەک جاویدان و ڕێگایان پڕڕیوار بووت.

