
 هشهری و گەروهدادپڕەوتی ر هکان له سهتنیکییێداخوازییه ئ

 1دیەحمەر: کامیل ئەسونو

 پوخته 

 نکانی بە جیهانی بووەپرۆسپەرەسەندنی  ەڵگەلرخ ەرانی هاوچێئیەکانی تنیکیێ/ ئ یشوناسی جۆریەمەه

ن و واردەاڵشتنی هێهەنبە مەبەستی وه کە ەکای ەتەناوێهکانی ەتنیکێئ وانێن یەشەنگەو گهاوکات بوو 

وه، ەتێکشەرخوازیدا دەروەخوازی و دادپی کۆمەاڵیەتی بە الی شووناسەشەیشتن بە گەگبۆ کان ەکسانییەنای

ران. ێئ کانیەلووچەب و بەرەوان فارس، تورک، کورد، عێوه لە نەژینێم توەئاندی ڕکگەک کە بۆتە بێتەباب

ی خۆیان کانەمار بنەشووناسی فارسی لە سکانی ەتوخمستی ەداڵکان لە باەرانییێشووناسە کۆمەاڵیەتییە ئ

ی ەشەگ ئاراستەیرانە و لە ەروەرانی بە دادپێژوویی ئێی شووناسی مەسنووردارکراوازیین و بارودۆخی ڕنا

 نازانن. یکانەشووناسە گشتیی

ندازه گرتن( و ەو ئ  GTیی )ەتێتی ئاوەوازی چۆنایێبە ش ئێرانزگای ێپار 31ر ئاستی ەوه لە سەژینێم توەئ

ی ئاینی شووناس»کانی ەی کراوه، داتاکانی لە بوارەیی و پرسیارنامەبخانێی کتەگەڵ، بڵی قووەئامرازی دیمان

ر ەکانی بەرەمپەل»، «یەکانتنیکیێوان ئێن ەسنووره کلتووریی»، «تی(ەیی )سازان یان دژایەوەتەو شووناسی ن

ین لە ەڕپێبۆ ت یانەی ئاشتیەاراستئ»، «کانەی کلتوورەوەینڕس»، «ییەوەتەتنیکی و نێئ وەیەم بزووتنەد

یدا، هۆکاره ێناوه کە تێست هەدەو یمکیەکی چێلێندی کردووه و مۆدەنبێنجاندووه و پۆلەڵێ، ه«یرانەق

وازی ژیان( و هۆکاره ێکان )میدیا و شەرە(، هۆکاره کاریگیاییو ئایدۆلۆژ یکان )ئابووریەکییەرەس

ازی ری )داخوەوەتەکان( دیاردەتییەرایەبەوەڕێدیبەب تره یاسایی، کلتووریی وەکان )پارامەاندییڕکگەب

 ڵووی ئاشتییانە، قبەوەی ستراتیژی )کردەوەکردچمی گرتووه و ێکۆمەاڵیەتی( بکپسانی ێل /ری ەروەدادپ

ی ەرمایەزینی سەقامگیری و دابەکانی )سەوتەکێوه( و لەتەت و نڵەوەو سازانی د کردنی بارودۆخ

 وو. ڕ ەتەکۆمەاڵیەتی( خراو

ب، ەرەرانی، فارس، تورک، کورد، عێیی ئەوەتەتنیکی، شووناسی نێران، شووناسی ئێئ کان:هکلیلیی هوش
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 کانهراییهبکی و هشێپ

ی کۆمەاڵیەتی و ەشەگبەدی هێنانی لە  یکانەرخەهاوچ ەتەڵوەدشووناسە و الوازیی ەکی فرێتاڵران وێئ

ستی ەکدەە یب پەیوەست یتنیکیێئلێکباڵوی  یانکگرتن ەی اڵیەتییکۆمە تیەی سیاسەرانەروەزاندنی دادپەداب

تاوی، ەه 3131شی ڕک کە پاش شۆێتەوه بابەتەق کردووەرانی زێتی ئێبایی کۆمەاڵیەتی گشتەتکۆمەاڵیەتی و 

 وه. ەی زۆری خستەابردوو گرتە خۆی و ئاریشڕنی جیاوازی لە ەدیو و الیکۆمەڵێ 

 وهەمەجۆری زگرتن لە ڕێری ەوەر تەرخ لە سەرانی هاوچێکان لە ئەگشتییوان شووناسە ێکانی نەگرژیی

ە جیهانی کانی بەمی زایینی، پرۆسەی بیستەدەمی سەی دووهەاستیدا لە نیوڕکاندایە. لە ەشووناسیی ەجیاوازیی

 واریبکان و ەشووناسییوشیارییە کردنی  ەشەمیدیاکان، گڕۆژ لەگەڵ ڕۆژی ندنی ەسەرەی و پەشەبوون )گ

تی(، ەوایەتەوه، ئاین، ئاینزا و نەتەکانی شووناسی کۆمەاڵیەتی )نەریتییەرچاوه نەس ڵلە پا (یانەوەنواندن

ە وازی ژیان، گرووپە نیمچێکان، شەزییەگڕەتی، هۆگرییە ێزەگڕەمای ەر بنەکان لە سێنو ەخوازییشووناس

 ن. ێرمی بناسرەکان داوایان کردووه کە بە فەی هۆکارەکان و دیکەئاینیی

ناو ێرخ لە پەی شووناسی هاوچڵ، گوتاری زاەشوناسبێژومار بوونی شنە ەم چەای بوونی ئەڕرەس

ە بە بیانووی ک کێتەبابست داوه، ەکانی لە دەجۆرییەمەکردنی ه ڵستکردنی شووناسیدایە کە توانای قبووەکدەی

ی ەوەتر بوونڵهۆکاری قووت، خۆی بۆتە اڵیی سیاسی وەکپارچەستی و ئاسایشی نیشتمانی و یەکدەپاراستنی ی

 ەناسخوازوه و گرووپە شووەوتنی بزووتنەرکەو د ،تەاڵسەتی و دەتنیکایێوان ئێتنیکی و نێئ وانێنکەلێنی 

رانی، بە ێنج شووناسی گشتگیری ئێر پەوه بە فوکووس کردن لە سەژینێم توەوه. ئەوتۆتەک ێکانی لەسیاسیی

وپە کان گروەگشتییجەماوەرە و وان کەسانی بلیمەت ێنیی لە ەتێتی و ئاوەوازی چۆنایێشنانی ێبە کاره

، لە رانێئ یکی کۆمەڵگایی موزایەو شانتاوتوێ کردووە ی ەکەتەبابجۆراوجۆرەکانی کانی ەکان دیوەتنیکییێئ

 پارچەیییەکو کردنی ەنانە دی و پتێهکان لە ەتنیکییێوامی کۆمەڵگا ئەردەکشان و بەڵوو لە هڕگرنگی  ڵپا

ختر ۆت یەشەری و گەروەوه، واتە دادپەژینێم توەکانی ئەکییەرەمکە سەر چەخستنە س رنجەکۆمەاڵیەتی، س

کی ەندییەیوەپە لت اڵکان لە وەتنیکێتی شووناسی گشتی ئەتی و بۆچییەچۆنی ەڵگەلتە ەم بابەوه کە ئەتەکردوو

 وامدایە. ەردەب

ە ندییانە لەتمەم تایبەو ئ خوازهەشەخواز و گاسیڕدیموکرخ ەکانی هاوچەر کۆمەڵگا مرۆییەبە س ڵزاڕۆحی 

 ەی لە باسەداگرانێپویستی ێی، پانکەجیهانیی هۆکارهک کە جیا لە ێتۆختره، بە جۆر کانەکلتوورییەرفکۆمەڵگا 

 ست خستووه. ەدت ڵەوەد ەڵگەم گرووپە کۆمەاڵیەتییانە لەندیی ئەیوەکان و پەتنیکییێوان ئێن



 وههینڵکۆێپانی لڕەگۆ

کانی ەۆتاییووسیا، لە کڕم جار لە باشووری ەکەران کۆچیان کرد، یێو ئەرەکە ب کانەتنیکە ئاریاییێک لە ئێلق

ر لە زایین، ورده ورده ەمی بەکەی یەزارەتای هەرەر لە زایین و سەمی بەی دووهەزارەمی هەی دووهەنیو

رش ێهنی ێمیشە شوەران هێشتی ئەدێوه، پەو کاتەو ل( 33 ل، 3131 اجالل، صنیعران )ێشتی ئەدێپهاتنە ناو 

و ەکانیش بە هۆی ئەبەرەع 1ندانی ناسیۆنالیستەلە بیرم ێندەه کان بووه.ەتنیکە جۆراوجۆرێئالماری ەو پ

(، 3131ن )بیگدلو، ەکەرکۆنە دەنا سێرانیان هێر ئەران بە سێر ئەرش کردنە سێی کە پاش هەکاولکارییان

ی کێزێها هەوخاوەن کان ەرانییێتوخمە شووناسە ئ ژوونووسان،ێران و مەژێلە تو ێندەی هەوانگڕم لە ەاڵب

 رشەێی ناوخۆیی و هیکلتوور –ی یسجۆری و زۆریی شوونا ەمەای هەڕرەکە س کلتووری بووە

جۆری ەمەو هەشتا ئاماژه بێی هئێرانو شووناسی  ێوام بەردەتی زیندوو و بە، توانیوییەکانشووناسیکیەرەد

ی چل ەوەکدانێلم شووناسە. ەب پەیوەستکانی ەکانی گۆتارەموو جۆرەستە بە هەیوەکا کە پەدبێژومارییە و 

ین ەبب توانین بە کاریەۆیی دڕوەی ئئێرانینی بارودۆخی شوناسی ڕربەیە کە بۆ دەاستانڕوه ەکدانێل ەولژە پا

انی کەییتنیکی، سیاسی و ئاینێوه ئەلە بزووتن 2رانیێژویی شووناسی ئێمکی مە(. چ3113و  3133)شایگان، 

وام ەردەکی زۆر بێوێوراز و نشەای هێڕمی ئیسالمیدا، وەردەچمی گرت و لە سێکاندا بەمی ساسانییەردەس

انی ی شووناسی نیشتمەوێدا، بە شێمی نوەردەوه و لە سەایک بوویددا دیسان لە ەوییەفەمی سەردەوه و لە سەمای

رانی، ێستانی ئبواری شار ێۆ لە سڕوەین کە ئڵێتوانین بەها دەروە( و ه3113خۆی نواند )اشرف،  ئێران

 (.3131ری )کچوئیان، ەر کاریگەوتۆتە بەۆژاوایی کڕئیسالمی و 

رد ب، کوەرەن، تورک، عەمەلووچ، تورکە، بڕکوو لوەکانی وەران، شوناسە گشتییە جۆراوجۆرێۆ لە ئڕوەئ

کاندا ەنوورییناوچە ستنیکانە لە ێم ئەی ئەک زۆربەیەادڕین کە تا ێدا بنێتوانین دانی پەن و دێجەو فارس نیشت

ستی ەکدەایکە بۆتە هۆی ن هەیەندیی کلتووری و ئاینییان ەیوەپ ێتانی دراوساڵتنیکی وێئ ەڵگەن و لێجەنیشت

 یرانی شووناسیەقناوەندەکانی  ەتەبوون ەۆکڕوەیی، زمانی و ئاینی کە ئەوەتەتنیکی، نێجۆراوجۆری ئ

کان لە ەرییەراق، ئازێب و کورد لە عەرەکوو عەو ێتانی دراوساڵکان لە وەتنیکییێنیشتمانی و گرووپە ئ

ر ەنە بێیران بەگرژی و ققی دروستکردنی ەک چەتوانن وەکان لە پاکستان دەلووچەربایجان و بەکۆماری ئاز

 (.3111باس )فولر، 

                                                           
 هاوشێوەی ئاخووندزاده، میرزا ئاقاخانی کرمانی، سادق هیدایەت، مەلەکولشوعەرای بەهار، و ...  -1 
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رانیش زمان و زاراوه و بن ێکانی ئەتییشر کام لە شووناسە گەرمی ناسینی زمانی فارسی، هەبە ف ەڵگەل

ن، یاعە، ئێبی شەزهەمرمی ناسینی ەبە ف ەڵگەوه لەووی ئاینییشڕجۆراوجۆریان لە خۆ گرتووه و لە  یەزاراو

)یوسفی، یە ەدا بوونی هەم بوارەکان لەوێکچوونە هاوشێل ڵکان لە پاەتنیکێکان لە ناو ئەکۆمەڵگا و ئاینزا ئاینیی

ەیەکی بڕگکلتووریی، وانێژیانی ن وامبوونیەردەر، بۆ ئاسانکاری بەیە، یاسادانێم پەر بەه 1(.31، ل 3131

می ەهەپانزی بڕگەک چۆن ەوتیدا گونجاندووه، ەڕەکان لە یاسای بنەکردنی جیاوازییە کلتووریی ڵناو قبووێلە پ

وه ەکاتەزمانی فارسی د ڵکان لە پاەتنیکێیی و ئێنانی زمانە خۆجێلی بە کارهەر هەخت لە سەج 2تیەڕەیاسای بن

وخۆ ئاماژه بە ەاستڕوخۆ و ناەاستڕی ەوێم بە شەشەد و شەتا سەم هەست و چوارەو شم ەوتەکانی هەگڕو ب

ئاماژه  میشەشەم و بیست و شەست و چواریی بەگڕها لە بەروەکات. هەکان دەمینەکان و کەتنیکێکانی ئەماف

 کان کراوه. ەۆژنامڕار و ڤو ئازادی گۆ« کانەزب و کۆمەڵگێح»دامەزراندنی بە ئازادی 

کتر ەی ڵلە پاان انەیۆزڵئامەکی ئاشتیانە و کێژوودا زیاتر ژیانێژایی مێران لە درێکان لە ئەەاڵیەتییگرووپە کۆم

 کان لەەخوازوه شووناسەندنی بزووتنەس ەرەوه و پەتەن –ت ڵەوەوتنی دەرکەم پاش دەاڵ، ببە سەر بردووە

کان لە ەتدارەاڵسەتنیکە دێن ئەلە الیکان ەتنیکییێواردنە ئەاڵپاندنی هەز و سێراوەوتنە پەک و کەجیهان لە الی

 وان. ەوان ئێکانی نەگرژییبۆتە هۆی دەرکەوتنی کی تر، ەالی

 کراون.  ێلووچ تاوتوەب و بەرەنج شووناسی گشتی فارس، تورک، کورد، عێدا، پەوەژینێم توەل

 لووچهب

ی دوانزه ئیمامیان لە خۆ گرتووه کە ەعێی شەمینەو ک ـنفی(ەنە)ح بەزهەمانی سوننە مڵکان موسەلووچەب 

وان ێری نەکابڕزیاتر بوونی  ەڵگەک ئاریایین؛ لەڵەچڕەن و بە ێجەران نیشتێتی ئەاڵۆژهڕلە باشووری 

 3ش کراوهەغانستان دابەڤ، پاکستان و ئستانوان هیندێلە ن بوونیان ێجەنی نیشتێووسیا، شوڕند و ەئینگل

 (.3133)عبداللهی و حسین بر، 

                                                           
هەم، ەلەم بارەوه دەتوانین ئاماژه بکەین بە بڕگەکانی یەکەم، سێیەم، پێنجەم، شەشەم، هەوتەم، نۆیەم، یانزەهەم، دوانزەهەم، سیانزەهەم، پانز -1 

شانزەهەم، نۆزدەهەم، بیستەم، بیست و دووهەم، بیست و سێهەم، بیست و چوارەم، بیست و شەشەم، سی و هەوتەم و سی و هەشتەمی یاسای 
 ەتی. بنەڕ

زمان ونووسینی فەرمی و هاوبەشی خەڵکی ئێران فارسییە. بەڵگە و نووسراو و دەقە فەرمییەکان و کتێبە وانەییەکان دەبێ بەم زمان و خەتە » -2 

 «ە پێدراوه.ێگبێ، بەاڵم بە کارهێنانی زمانی دایکی لە گۆڤار و میدیا گشتییەکان و وتنەوەی ئەدەبیاتیان لە قوتابخانەکان لە پاڵ زمانی فارسی ڕ

هەزار کەس لە بەلووچە ئێرانییەکان لە سەر ئاستی پارێزگای سیستان و بەلووچستان و دیکەی پارێزگاکانی  033ئەوڕۆکە پتر لە ملوێنێک و  -3 

 ئێران ژیان بە سەر دەبەن.



کانی ەتەاستیدا سیاسڕبە گرژی بووه و لە  ەڵکێمیشە تەکان هەندییەناو ەتڵەوەد ەڵگەکان لەلووچەب ندییەیوەپ

 ەتڵەوەد ەڵگەکانیان لەرەنێک لە هۆکاره گرژی هێکەز خستنیان. یێراوەکان بۆتە هۆی پەتە جیاوازڵەوەد

تی ەفرایەیە کە دێتی دراوساڵدانیشتووانی و ەڵگەوان لەکچوونی کلتووری ئێکان لەندییەناو

 (.3133ناوه )مظفری، ێدی هەدا بێخوازییانی تخۆییەربەس

م زمانە، لە ەندی ئەنبێپۆل یتاەرەر لە سەتانی جۆراوجۆردا باوه، هاڵلووچی لە وەی کە زمانی بەوەووڕو ەل

 ێندەنە، هێیە. بۆ وەه ندی جۆراوجۆرەنبێواتە پۆلەوه بوونی نییە. کەم بارەل کێوتنەککڕێناو زمانناسان 

ی و تەاڵۆژهڕلووچی ەب‘‘وتوویانە  کی دیکەێندەو ه ”لووچی باشووریەلووچی باکووری و بەب“وتوویانە 

ۆ ووچی بلەن بەڵێد –وو ڕیان خستۆتە ەم بۆچوونەدا ئەم دواییانەکە ل –کیش ێندەو ه ’‘ۆژاواییڕلووچی ەب

 ەشکارییەم دابەئ ێوەبمانهر ەگەم ئەاڵت. بێبەش دەۆژاوایی و باشووری دابڕ، تیەاڵۆژهڕزمانی  ێر سەس

ی ەئاماژه بە زاراو ێبەین، دەکان بکەلووچییەب ەو ئاماژه بە ناسراوترین زاراووەال بنێین ۆزه ڵنیمچە ئا

نستان ەمەغانستان و تورکەڤران، پاکستان، ئێلووچییە و لە ئەی بەرترین زاراوەژێبڕین کە پەخشانی بکڕە

 (.3131امە، ن )طەکەوه دێئاخافتنی پ

 یەعێی شەمینەفی یان کەنەی حەمانی سوننڵر بە زۆرینە موسەمان یان سڵموس لووچەکی بەڵموو خەر هەه

واری ەئاسە لدووری رزیەرگی دەکی دیکە لە ناویاندا بوونی نییە. جلوبێدوانزه ئیمامین و تاقم و ئاینزا و ئاین

 یە. ەکی زۆری هێلووچە کە ناوبانگەتانی بەری ئافرەمی هونەرهەکلتووری و ب

 ریەتورک / ئاز

ای یە و ئیدعەتورکیا ه ەڵگەشیان لەی زمانی هاوبەربایجان بنچینەتی کۆماری ئازێم گرووپە لە دراوسەئ

ی ەوێس هاوشەرەئڕووباری ر دوو الی ەوی هڕەمەڵەکگرتنی قەو ی ەکەربایجانەدوو ئازر ەهی نکگرتەی

ورکی رانی زمانی تەکەی قسەباو. زۆربوه بۆتە ەتەییڤمی سۆەردەیی بۆ پان تورکیزم لە سەوەتەکی نێونەخ

بیل، ەردەۆژاوایی، ئڕتی و ەاڵۆژهڕربایجانی ەزگاکانی ئازێت و لە پاراڵۆژاوای وڕربایجان لە باکوری ەئاز

ی تورکی ەبە زاراوران ێکی تورک زمانی دانیشتووی ئەڵی خەزۆربن. ێجەن نیشتێزوەنجان و قەز

ی کەڵی خەیە. زۆربەری هەکەراندا قسێخوراسانیش لە ئت تورکی ەبەڵن و هەکەتن دربایجانی ئاخافەئاز

نی ی ئایەوتەنکێکانیشدا شوەرییەت لە ناو ئازەبەڵن. هەعێهلی شەمان و ئڵران موسێری / تورک لە ئەئاز

 ت.ێکرەدی دەیارسان ب



و اب وه دەووڕکان، لە زۆر ەیی و ئاینییەوەتەسمە نڕەوڕێند بوون بە ەکان جیا لە پابەکان / تورکەرییەئاز

اسی بۆتە بریتی باویان ەسم و داب و نڕەوڕێتدا، ڵەحا ێندەت بە خۆیانیان پاراستووه و لە هەریتی تایبەن

وەک بیل ەردەو ئ ێز، ورمێورەنجان، تەزنی زەی مەنییێانی حسێڕگمەکانی ماتەیزڕک کە ێنیشتمانی، بە جۆر

 ژمار.ەهتە ێدا دمەڕەکان لە مانگی موحەرییەرانییە ئازێیت لە ناو ئەهلی بەمینی ئەکانی ماتەیزڕبە ناوبانگترین 

دان لە ێنی، سینگ کوتان و زنجیر لێخونێحسـشاه نی،ێخوەتازیشتدانان، ەتکوو ەلی وەسمگڕەوڕێها ەروەه

. وهەتێنرێخوەکان بە زمانی تورکی دەوەی و دولکە و الواندنێڕشینگوانە و ەکانی ئەباو ەریتەداب و ن

ها، مۆسیقای ەروەزیش تۆماری نیشتمانی کراوه. هێورەویی تژوێی مڕانی بازاێڕمگەکانی ماتەسمڕەوڕێ

انی ندەرمەژمار و هونەتە هێتنیکە دێم ئەکی گرنگ لە شووناسی کلتووری ئێشەک بەربایجانیش وەئاز

 ەڵگەشنە مۆسیقایە لەم چەی ئەوانەئناوه و ێیان داهەکی ناوازەتی خۆیان مۆسیقایەرایەنێربایجانی بە داهەئاز

کردنی  سفەکان لە وەن ئاشیق. عاشیقەڵێیان دێن پڕچەربایجانی دەکانی خۆیان بە زمانی تورکی ئازەعرێش

مۆسیقای  ەڵگەعری زۆر خۆش لێمین، شەنگ و ماتەی ئاهەکانیان، لە بۆنەورەری گێربایجان و جوامەئاز

کانی ەتەسیمبۆلە تایبربایجانی لە ەئاز یریتیەرگی نەوبمووانن. جلەرنجی هەی سێن و جڕچەربایجانی دەئاز

ری ەزکی ئاەڵکانی خەرەی فاکتەژی کلتوور و ئاین و دیکێلی دوور و درەگەکانە و لە دوای پرۆسەرییەئاز

 . دی هاتوونەب

 کان(هفارس )فارس زمان

وه ەی سیاسییووڕو لە  نرانێندی ئەکانی ناوەن کە زۆریان دانیشتووی شارئێرانتنیکی ێترین ئەورەکان گەفارس

عە( ێکوو زمان )فارسی(، ئاین )شەلی شووناسی خۆیان وەک بە هۆی توخمگەستن و بە واتایەداڵباران ێلە ئ

ی ەوتەنکێران شوێکانی ئەی فارس زمانەستن. زۆربەداڵکاندا باەتنیکێی ئەر دیکەکان بە سەتوخمی ەو دیک

ی ەوتووانی سوننەنکێ، شوئێرانکانی ەسنووریی ەلە ناوچ ێندەم لە هەاڵی دوانزه ئیمامین، بەعێبی شەزهەم

 ن. ێجەنیشت فارسی زمانیش

رانیان ێە ئزۆر زیاتر لهەلی ، یەوەی کلتووریەوانگڕرانن و لە ێکانی ئەورەگ ەی شارێجەکان زیاتر نیشتەفارس

و  غانستان، تاجیکستانەڤران، ئێتانی ئاڵک لە وەڵکانە و خەیە. زمانی فارسی لە زمانە هیندوئورووپاییەه

کە لە دوو ێکەو ی ەران و تاجیکستانێتانی ئاڵرمی وەزمانی فاستیدا ڕن و لە ەکەد پێ یئاخافتن کستانەئۆزب

ی ڵر لە هاتنی کلۆنیاەتا بەتی هیندستان )هاڵرمی وەشتۆ( و زمانی فەپ ڵغانستان )لە پاەڤرمی ئەزمانی ف

 بریتانیا(.



 کورد

ژمار ەتە هێین دڤتی ناەاڵتنیکی لە خۆرهێترین بلووکی ئەورەک گەب، فارس و تورک وەرەکورد پاش ع

(Olson, 2003, p. 6کورد .)راق، سووریا و ێران، عێتی ئاڵچوار ونێوان  کان بە گشتی لە سنووریە

   ن.ێجەتورکیا نیشت

غانی، ەڤکوو ئاستی، ئەکانی وەزمان ەڵگەکانی زمانی هیندوئووروپاییە کە لەلق لە کێکەزمانی کوردی ی

کیتی و سێزمی، ئڕەستایی، سۆغدی، خاڤێکان، ئاەکۆن ەزمان ەڵگەل فارسی، تاجیکی، تاتی و تالشی و ... و

کانی ەر بە گرووپە زمانییەرانییە و سێم زمانە ئە(. ئ113، ل 3131ف، یە )دیاکونەزۆر زمانی دیکە هاوبنچین

کانی ەو بنزاراو (13، ل 3131برویین سن، یە )ەم بنچینەۆژاوایی ئڕۆژاوایی یان باشووری ڕباکووری 

ی وگرافیجلە سنووری و زازایی  جی باشووری، گۆرانیاستی و کرمانەڕی ناوجباکوری، کرمانکرمانجی 

 ت. ێکرەدی دەواندا بەئ

کە  ێوەکەردەدا دەو جیاوازییانەوه کە شووناسی کوردی لەنەکەوونی دڕ( 3133لی و دیتران )ەباس وەع

 تەاللد کانەشت رەس ەل ناکا، تەدالل شتیک هیچ ەک ەیوەب شوناسە مەئ کات.ەد ەناسێت پەاڵسەشووناسی د

 یخبارودۆ ەیوەئ بی بە دەزانێ ییندەمەسووژ ریکبە جۆ ەوەئ و ەیەه بوونی ەک ەبوونەن ڵەگ ەل ەوات کا،ەد

عە و سوننە ێی شزار دوو ئاینەهکان، ەکورد اولە ن .ێتبەه تداەسیاس و میژوو ەل 1تیەدالل /ە وەنواندن ئیمکانی

توانین ە، دینەش بکەدابئاینزایی نی ێستەر دوو بەران بۆ سێکانی ئەکوردنشینر ناوچە ەگەو ئ ێکرەدی دەب

ی ەکی دیکەڵێت کۆمەبەڵن. هێجەی باکوریی نیشتەویکان لە نەبەزهەی کورده سوننە مەین زۆربڵێب

م ئاینە ەوتووانی ئەنکێی شوەق( و زۆربەهلی حەیی / ئەکان )کاکەن یارسانەڵێیان دێکە پن ەکانیش هەکورد

 ن. ەبەد ەڕزگای کرماشاندا ژیان بە سێکانی پارەلە شار و گوند ێندەلە ه

ورۆز ەنندیدا ەی شکۆمەڕو پەکان سوورن و لەیی و ئاینییەوەتەسمە نڕەوڕێوه بردنی ەڕێر بەکان لە سەکورد

ان زەمڕەژن ەژنی قوربان و جەکوو جەکانی وەژنە ئاینییەسم و جڕەوڕێکی زۆر بە ێخەبایو ن ەبەوه دەڕێب

زری ەخۆراکی ن کانەناوچ ێندەلە هبۆنە ئاینییەکاندا ن و ەدەر دەمبەغێژنی لە دایکبوونی پەت جەتایبەو ب

سمی زیکری ڕەوڕێوه، ەئ ەڵگەو لن ەکەشی دەکدا دابەڵنن و لە ناو خەدێت لەکوو جۆری ئاشی تایبەو

یسالم ری ئەمبەغێمد و ستایشی پەنی، حێخوولوودیەت مەتایبەنی بێف و زیکرخوەنینی دەکان و ژەشێروەد

نە اوەجۆراوجۆر لرگی ەکان، جلوبەت. لە ناوچە کوردنشینێچەوه دەڕێر قاپی خوداش بەوه لە بەانڕو پا

                                                           
1 - Representation / Signification 



نی ەو دیمفۆڕم ر کام ەکتر، هەلە چاو یانی ڕک گۆێمەکە بە کک ێین بە جۆرەکەدی دەرگی کوردی بەجلوب

. وێاڵپش و رپۆەۆش، سپاڵباتانی کورد بریتییە لە ەریتی پیاوان و ئافرەرگی نەیە. جلوبەجوانی خۆیانیان ه

 کترەکان لە یەژنەوی و بۆنە و جێرز و جۆری ئیش و بژەی وێمانە بە پەر کام لەکهاتە و کارکردی هێپ

قز، بانە گووگوالو، ەورامان، سەکوو هەرگی ناوچە جیاجیاکانی کوردستان وەرچی جلوبەگەجیاوازه. ئ

ش ەل یواوەرگی تەووی جلوبڕم لە ەاڵکان جیاوازه، بەنێی شوەو دیکهاباد ەریوان، مەووس، سنە، مەڕگ

 ن. ەوێمووان هاوشەه

 بەرهع

لە یقا فرەکانی ئاسیا و ئەرەو لە کیشواڵبرەکی بێوڕەمەڵەقری دنیادا، ەرتاسەب زمان، لە سەرەکۆمەڵگای ع

ن ێجەتخووزستان نیش زگایێک لە پارێلەشگەۆژاوا، لە بڕرانیش لە باشوور و باشووری ێو لە ئخۆ گرترووە 

ند ەناو ەڵگەکان لەی تورکەوێرانیش، هاوشێکانی ئەبەرەین کە عڵێب ێبەد(. 11، ل 3111)میراحمدی، 

 کات. ەسنووری الواز د ەڕوپەتنیکی ئێمە شووناسی ئەیە و ئەهئاینزاییان تی ێشەهاوب

بی ەرەکە لە عەیەبی خووزستانی کە بنزاراوەرەی عەزیاتر بە زاراوران ێکانی دانیشتووی ئەبەرەع

ر ێوشباس و بوەر عەندەزگای خووزستان و بێران لە چوار پارێکانی ئەبەرەعن. ەکەمزۆپۆتامیایی ئاخافتن د

ن ێجەتزگای خووزستان نیشێیان لە پارەم زۆربەاڵوه، بەتەو بووناڵزگای ئیالم بێکانی پارەو ناوچە باشووریی

 مترەکی کەیەژڕێم ەاڵن، بەران هێکانیش لە ئەبەزهەسوننە م ەبەرەت عەبەڵهی دوانزه ئیمامین. ەعێو زیاتر ش

 نن. ێک دێپ

ایی ت بە خۆیانن و بە السەکلتووری تایبخاوەن ران ێکی ئەڵی خەی دیکەوێکانی خووزستانیش هاوشەبەرەع

وره کلتوچاو لە کی زۆر زیاتری ێخەگە و بایێزان پەمڕە، جیژنی ێتانی دراوساڵکانی وەبەرەی عەوەکردن

ریتە ەە نکی دیکە لێکەگرن. یەد ێزی لڕێوه ەریتی زۆرەفتار و  داب و نڕم، ڕیە و بە نۆەوان هەکانی ئەگشتیی

زان ەمڕەی مانگی ەک لە پانزڵێموو ساەسمی گۆرگیعانە کە هڕەوڕێکانی خووزستان ەبەرەکانی عەکۆنە باو

ب، ەرەی عەوەتەن یکانەگرنگ و باو ەرەسم و بۆنە هڕەوڕێکی دیکە لە ێکەت. یێچەوه دەڕێهواز بەلە ئ

 ت. ێچەوه دەڕێوه بەکی زۆرێریتەین کە بە داب و نەبکخۆری ەلەخۆری و دەسمی قاوڕەوڕێتوانین ئاماژه بە ەد



 

 رانێکان لە ئەتنیک و ئاینێوی ئاڵکبێی لەریتە: خ3ی ەی ژمارەنێو

 کانهرانییێتنیکه ئێخوازی ئشووناس 

 زاندنیەداب یۆه ەتەبوو ئیرانی ەییوەتەن شوناسی ئاستی ەل فارس ئیتنیکی شوناسی کراویەپاوان ەیپیناس

نیکی فارسی  تێکانی شووناسی ئەی توخمەو زمان، ئاین، ئاینزا، کلتوور و دیکفارسی  شوناسی بۆ ەشوناس مەئ

کاندا داخوازی ەوه لە قۆناغە جۆراوجۆرێم شەی ناساندووه و بئێرانرمی ەشووناسی فر ناوی ێلە ژ

 ی کەەوەوه گوزارشتە لەم بارەی جۆراوجۆر لەوەژینێخۆی نواندووه. تو داکانەرانییێی ئەشووناسخوازان

ی بۆ کێتەرفەکان دەیرانە سیاسی، ئابووریی، و کۆمەاڵیەتییەق ەڵگەی لەوەوو بوونڕوەرەو ب تڵەوەالوازی د

 ەڵگەل نکاەتنیکێشی ئێکەشمێتە ئاراوه و کەناوێکان هەتنیکێی ئەئامانجی شووناسخوازان دواداچوونیەب

کی ەندییەیوەپاستیدا ڕ(. لە Amirahmadi, 1987, p. 363-391وه )ەوتۆتەک ێندی لەتی ناوڵەوەد

یە ەه کان بوونیەتنیکێتی و ئڵەوەیرانە دەت و قڵەوەی دڵۆڕکۆنتی توانای ەوەمبوونەوان کێوخۆ لە نەاستڕ

 (.3111ان زاده، ض)رم



تایی، ەرەکان بە سەانییرێتنیکە ئێی ئەدیک یەوانڕەتوند چمیێکانن کە بەان فارسرێتنیکی لە ئێزیاترین گروپی ئ

ست و ەداڵاکی بێرەوێپک ەکان وەتنیکێئی ەنن و کلتووری فارسی بۆ دیکێناسەزخراو دێراوەیی و پەشیرەع

 ن. ەدەوتوو پیشان دەشکێپ

وه بۆ ەتەڕێگەد کانیانەتنیکییێی داخوازییە ئەتنیکن و زۆرینێرین ئتتەشیمەحڕکان پەکان، تورکەش فارسپا

تی ەرایەبڕێربایجان بە ەخۆیی کۆماری ئازەربەیاندنی سەاگڕی ەکەنموونقترین ەزک و ەیەدەمتر لە سەک

ە لە بواری هۆگریی پان تورکیستییە ککان ەرییەکان / ئازەترین هۆگری تورکڵادیکاڕری بوو. ەوەر پیشەفەج

زیی ی داخواەزۆرینت ەبەڵه ت.ێگرەرچاوه دەت سەییڤاتۆری سۆڕمپێکانی ئەک تورکەڵەچڕەتنیکە بە ێئ

ی داخوازی ەرچاوەو لە س ەرەوەرتەروەران داخوازی کۆمەاڵیەتی و دادپێکانی ئەی تورکەخوازانشووناس

 جیبە ئامان ەژێران زیاتر درێتی ئاڵی وەوەرەکانی دەم حیزبە ئۆپۆزیسیۆنەاڵ، بێبەە دڵەاڵوه گەنییەدەم

 ەڵێر کۆمەت لە سەتایبەران و بێی ئەوەر ناوەلە سریشی ەت کاریگەبەڵن کە هەدەخوازانە دییخۆەربەس

 ز داناوه. ێورەگرووپ لە ت

 پیشان خوازی لە خۆیان لە شووناسنی جۆراوجۆرەوانیش الیەبن ئەزهەعی مێی شافەکان کە سوننەکورد

 کیێی کورد بوونەوەتەوان نەی ئەڕباوخوازییە. بە ەوەتەکی نێوتڕەی ناسیۆنالیستی کورد ڵوتی زاڕەداوه. 

ی ەشینێ(. پ3131لی، ەکان )وەر کوردەوه سەتێچەی دەکەیشڕکی سرووشتی کە ەیەیە، بناغەتایی هەرەس

تە وڕەو ک ەیەدەمتر لە سەوه بۆ کەتەڕێگەرانیش دێکان لە ئەی کوردەخوازانتنیکێگشتی داخوازییە ئ

تی ێندە)بە ناوخۆی کوردستان ەربەزرانی کۆماری سەدام ەڵگەتاوی و لەـی ه3111ی ڵی لە ساەکەژووسازێم

ی ەسڵێچم گرتنی بێتی و بەزایڕەکردنی ناێستپەد ەڵگەلووی دا. ڕد( ەمەتی قازی محەرایەبڕێهاباد و ەم

 کووەی وەلی دیکەوه و حیزبگەک خستڕێخۆی  ێر لە نوەات سڕتاوی، حیزبی دیموکەـی ه3131شی ڕشۆ

کخراوی ڕێمی ڕکان فۆەکوردۆیی ڕوەخوازی ئبات و ... دروست بوون، شووناسەکخراوی خڕێ، ەڵەکۆم

 ەکدارەچ ەی حیزبە سیاسییەوەای ئەڕرەکانی گرتۆتە خۆی، سەرییەنی و چاالکییە کلتووری و هونەدەم

 وانیان. ێوتۆتە نەانیش کڕدابت ەبەڵشتا چاالکن هێت هاڵی وەوەرەکان لە دەشووناسخواز

ستا. ێر لە ئەب ڵسا 11وه بۆ ەتەڕێگەران دێکانی ئەبەرەی عەخوازانکخراوی شووناسڕێی داخوازی ەشینێپ

 ەڕەت داپەنانەو ئامانج و ت ئایدۆلۆژیای ەوەو کردناڵستان بە بە، ه3131شی ڕم گرووپانە پاش شۆەئ

ک ێیە کە گرووپەکاندا بوونی هەبەرەتی لە ناو عێە داخوازدوو ئاستی جیاواز ل ۆشڕوەکانیان و ئەربازییەس

م اڵەب زمانن، بەرەخۆی عەربەتی سڵەوەنانی دێکهێران و پێواوی خووزستان لە ئەخۆیی تەربەسخوازیاری 



تی ەە ئیالرانن کێالی لە ئڕکی فیدێمەنانی سیستێکهێکانی دیکە خوازیاری پەخراو و حیزبکڕێلە  ێندەهلە 

 (.3131دی، ەحمەوانە )ئەکانی ئەشنیارییێتە پەک لە ئیالێکەخووزستان ی

ی ڵلووچستان لە ساەش بوونی بەفین کە دابەنەی حەسوننبی ەزهەلووچی و مەن زمانی بەکان خاوەلووچەب

تنیکە ێم ئەوان ئێۆیی( سنووری سیاسی لە نڕوەو هیندستان )پاکستانی ئ ئێرانوان ێزایینی لە ن 3313

هۆی  ران و پاکستان بۆتەێتی ئاڵر دوو وەن هەتنیکانە لە لە الیێواردنی ئەاڵنا. بوونی هێدی هەی بەکپارچەی

ە بوونی ۆکڕوەئکان. ەلووچەن بەتنیکی لە الیێووی داخوازیی ئڕخوازانە و خستنە تنیکێستی ئەورووژانی ه

کانی لە ەوچلوەی بەخوازانی شووناسەوەغانستان و پاکستان بزووتنەڤلقاعیده لە ئەکانی تالیبان و ئەگرووپ

چمی چاالکی ێلە بکان ەتنیکییێستا داخوازییە ئێئت ەبەڵوه توندتر کردووه. هەتنیکییێووی ئاینی و ئڕدوو 

واردنی ئابووری و بوونی ەاڵئاینی، هکەلێنی م ەاڵ، بێدرەنجام دەئ دانی، کلتووری و کۆمەاڵیەتیەدەم

 وه. ەوتۆتەک ێکانی لەچولوەر زۆرتربوونی داخوازیی بەورووبەد –ند ەندیی ناوەیوەپ

 وههژینێئامانج و گرنگی تو

و ەکان لەن تیۆرییەلە خاو ێندەاهاتووه و هڕشووناسی ەژیانی فر ەڵگەوه لەمانەرزێران لە دێکۆمەڵگای ئ

و  دانرنگیگ ێکان بە بەتنیکێئەبە کۆمەڵگا فر پەیوەستکی گشتی ەیەوەنکردنووڕشنە ەر چەهکە دان ەڕەباو

وامی ەردەان و بکشەڵوو لە هڕی گرنگی ێو بە پیە ێو پەبواو و نووقسانە. ەتی ناتەتنیکایێی هۆکاری ئەوەکدانێل

کان ەتنیکێانستی ئکردنی ز ێیی کۆمەاڵیەتی، تاوتوەکپارچەو کردنی یەنان و پتێکهێکان لە پەتنیکییێئکۆمەڵگا 

دان کە ەو بۆچوونەکان لەن بیرۆکەک لە خاوێدا، زۆرەم بوارەر لەرنج. هەسبەر وتۆتە ەپتر لە جاران ک

نی ستی زۆر کۆەو ه یەکانیتنیکێکۆمەڵگا ئر ەوه سەتێچەدیی ەوەتەو شووناسی ن هاوپەیوەندییی ەیشڕ

کان لە کۆمەڵگا ەشووناسپارچە بوونی کەتنیکی و یێئهاوپەیوەندیی  تایی.ەرەخوازی سەوەتەک نەتی وەتنیکایێئ

وه. گرنگیی ەبکات ڕکان پەتنیکێوان ئێنکەلێنی وه و ەتێوەبک ێئاشتی ل ێتوانەان دکەکلتوورەتنیک و فرێئەفر

رانە. شووناسی ێتی ئاڵکان لە وەتنیکێتی شووناسی گشتی ئێتی و بۆچەدا چۆنیەرێکی لەرەت و پرسی سەباب

ناوی اڕک بە ێسەک لە ژیانی کۆمەاڵیەتییە کە کێوڕەمەڵەو ق ەندەبەڵو مەمای ئێهگشتی یان کۆمەاڵیەتی 

ی و ندیەست بە پابەو هەو لە ئاستی ئ ێزانەو دەرزدار بەستراو و قەبێو پ پەیوەستخۆی « مەێئ»ی ەئاماژ

 کات. ەرک دەئ

کانیشدا ەناسشووەو لە کۆمەڵگا فرپێدانە ەشەوان لە گەستوو بە توانای ئەپشت بکان ەۆییڕوەئ ەتڵەوەیی دەکارام

م ەووسی ئنی فوکێیە کە بۆتە شوەکی زۆری هەگرنگیی شتنیکیێئوانێری نەروەمکی دادپە، چەشەر لە گەدەب



کانی ەناستنیک و شووێی ئەنە لە بارەالیەمەکی هێیشتنەگێدانی تێپەرەک کە سازدان و پێوه، بە جۆرەژینێتو

موو ەتی هەک کە دژایێتەیی، بابەوەتەیی نەکپارچەندیی کۆمەاڵیەتی و یەیوەری هاوپەخۆشکڕێتە ێببدیکە 

انانی بواری شووناس و ڤووناکبیران، چاالکڕنی، ەدەی مەکا و کۆمەڵگەمارگرژی شووناسیی دەد کانیەجۆر

لە بری  کا وەکی چاالک دێپانڕەشی گۆێاکڕوایین ەئاشتی و ئاشتی کە هۆگری ەسانەو کەموو ئەکلتوور و ه

 ت. ێنرێهەکاندا بە کار دەزۆر ەدنی کلتووررز کێهەناو بێکان، لە پەی کلتوورەوەینڕس

 وههژینێبیاتی توەدهئ

شووناسی » مەمدا، ئەکەـیە و لە قۆناغی ی«ویتریەشووناسی ئ»ویستی بە ێک پێک یان گرووپێسەک 1شووناسی

-Grossberg, 1996, p. 93یە )ەیی هەکهاتێخش یان پەبەتۆکم نیەالیو یە ەیە کە بوونی هەـی«ویتریەئ

کانی بە ەیندییە کۆمەاڵیەتیەیوەپتی و ەتی تاکایەیێدار بوون لە کادا، شووناس بە واتای ئاگەوەژینێم توە(. ل96

ی ەوەندیی و کردەیوەبۆ پک ەیەتە بناغێبەتە خۆی و دێگرەکی و گشتی دەرەدچمی ێنراوه کە بێکار ه

ی ەوەراوردی و جیاکردنەبهاوی ەگڕێم زیاتر لە ەاڵ( بJenkins, 2014, p. 6-20کۆمەاڵیەتی و سیاسی )

ی ەوێوه چوارچەرێی ژەکە(. لە خشتBrown, 1996, p. 9) ێخسەڕەکان دەگروپەوەرەکان لە دەناوگرووپ

گی نڕەندا ێڕنیتە و پاشمۆدێڕریت، مۆدەی نەلە پرۆس شووناسبۆ مرۆیی  یکانی زانستەوانگڕ گشتی

 وه.ەتەداو

کانی ەرچاوەس ن و پانتاێشو کات ئاراستە

 شووناس

قوتابخانە  سووژه جۆری شووناس

 کانەهزریی

شووناسی  - ابردووڕ ریتیەن

 ندارێشو

 رەوەتتاڵو -

ی ەوەبوونەجیان -

 نێپانتا شو

ریت و ەداب و ن -

 نکاەکهاتێئاین و پ

ویستیی ێپ -

 ناسراوبوون

و  ڕگۆەری نەوهەج -

بە  پەیوەستوام و ەردەب

 تەاڵسەد

 شتر دیاریکراوێپ -

 تاخوازەرەکی سێسەک -

 ژووییێمەڕوپەئ -

 نیەمەزەڕوپەئ -

ری ەوهەج -

 ڕگۆەن

 ەڕەباو -

 کانەگشتیی

 نازانستی -

 ئاینی و متافیزیایی

وتنی ەرکەد - ستاێئ نێڕمۆد

 –ت ڵەوەد

 کانەوەتەن

ک بە ێلەتگاڵو  -

 هوەرمییەسنووری ف

ری ەسووژه )بک -

 ر(ەنێناس

ی ڵقەع -

 شێندەدوورئ

 چاکسازی ئایین -

شە ڕشۆ -

 کانەزانستیی

دار، ەکهاتێپ -

 پەیوەست

رجی ەلومەه -

کۆمەاڵیەتی، 

ئابووریی، 

 کلتووری

دانوستان و  -

واتادۆزی سووژه 

کهاتە ێپلەگەڵ 

 کانەکۆمەاڵیەتیی

ی ەوەردک -

 ەنەدووالی

 سیمبۆلیک -

 خوازانەکهاتێپ -

 مارکسیزم -

                                                           
1 - Identity 



شووناسی  -

گشتی 

یی و ەوەتە)ن

و  (...

 تیەتاکای

ن، ێشوپسانی کێل - داهاتوو  نێڕپۆستمۆد

 پانتا 

کان و ەوەکرد -

کلتووره ورد، 

 کانەخۆجیی

 وتی گوتارەستکەد -

 کانەشووناسە کراو -

 خوازتەکدژ و تایبێل -

 رەوەلەپارچە پارچە و م -

 ژومارێجۆر و بەمەه -

 بە گوتار پەیوەست -

وه ەنواندن -

 کانەجۆراوجۆر

ا یتەشیکارییە پ -

یتا و ەپ

 کان ەژومارێب

 ییەکهاتێپپاش-

 ییەخنڕ -

ژی ێتوروونەد -

 ۆیدی ڕفپاش

 

 

؛ 313، ل 3331ن و شووناس( بۆ شووناس )گیدنز، ێڕریتی، مۆدەکان )نەی گشتی ئاراستەوێ: چوارچ١ ی ژمارهەخشت

Eriksen,1993 113 – 131؛ 113، ل 3133سلی، و؛ ت .Turner, 1998, p  ،3133کایی، ذ؛ 13، ل 3133؛ گیدنز ،

 (3133و کاستلز،  3131شیدی، ر؛ 1ل 

ی کە ەرنجانەو سەکان و ئەشەرییە هاوبەبەوەڕێمە بەو سیستەرەرخانی کۆمەڵگاکان بەرچەوه لە وەدانڕبە ئاو

 ,Faulksکا )ەست دیوێکان پەنییەدەکخراوه مڕێی و دروستکردنی هاوواڵتیماکانی ەچاو کردنی بنڕە

2000, p. 197) ش و ەمی هاوبەو سیستەرەانی کۆمەڵگاکان بڕین کە گرنگیی گۆێدا بنێپدانی توانین ەد

نای دیتران ێوازی وێنای تاک لە خۆی و شێری وە. پیشاند3وه: ەتەق بوونەیی لە دوو دیوه زهاوواڵتیماکانی ەبن

 (.Oldfield, 1990) نەتەوەیەت و ڵەوەوان دێکی چاالک لە نێندیی شوناسوەیەمی پەرهە. ب1وه؛ ەل

 تیهوایهتهتی / نهتنیکایێئ

یی )یادی ەریمانقینە یان گەاستڕشی ەکی هاوبەڵەچڕەلە چاالک  ەکییەکهاتێتنیکی پێتی و گرووپی ئەتنیکایێئ

لە  کانەتییاڵو –ندییە سیاسی ەیوەکان، پەتنیکی، توخمە سیمبۆلیکێشی ئەژوویی(، ئاگاداریی هاوبێشی مەهاوب

 ,Tiffin & Griffths & Ashcreftتنیکی )ێزموونی ئەمای ئەتە بنێبەکی کۆمەاڵیەتییە کە دێوان گرووپێن

1998, p. 84کات:ەوه دەرێی ژەمایانێه مەب ەتنیکی ئاماژێبۆ شووناسی ئ 1(. ئانتۆنی سمیت 

 ی سمیتەوانگڕتنیکی لە ێماکانی شووناسی ئێه

                                                           
1 - Anthony Smith 



 

ستی هاتە یلستی ناسیۆناەندنی هەسەرەو پ  1سازیەشی پیشڕپاش شۆتی ەوایەتەیی و نەوەتەی نەوش ەڵەکۆم

تی ڵەوەکگرتووی ناسراو و دەکی یێتاڵیی لە وەوەتەنکان و شووناسی ەلی زانستە کۆمەاڵیەتییەگەناو وش

 ژمار:ەتە هێنێندی دەتمەو دوو تایبەئنان بۆ ڕەست ێرنێکە ئ ێگرەرچاوه دەربازی سیاسی( سە)س

 

ینی ەتی( و زاڵ)وئۆبژەیی ی یری دوو گرووپی توخمەس ەوەتەری نەنێکهێک توخمی پەوندان ەلە بیرم ێندەه

بۆ  2کیەرەسنی ەندی و الیەتمەن و دوو تایبەکەکان( دەکان و کلتوورەڕەکان، باوەرییەوەیی، بیرە)ئوستوور

انی کەرەی فاکتەکخراوی سیاسی، ئاین، زمان و دیکڕێفیش ەشرەد ئەحمە(. ئ3131ژمار )علمداری، ەننە هێد

ن. ەدەم دەڵەیی لە قەوەتەچم گرتنی شووناسی نێری بەک فاکتەکان و ... وەکان، تاقمەکوو ئابووریی، شارەو

 (.3113رف، ش)ا

وون ڕوه ەرێی ژەوێم شەکان بەۆییڕوەئ ەییێ( بارودۆخی شووناسە جیهانی و خۆج13، ل 3133ز )ێگیدن

 وه:ەکاتەد

                                                           
1 - Industrial revolution 

کلتووری و ئەوەی کە نەتەوه لە سەر بنەمای ئیدعای بنچینەی هاوبەش و بوونی باپیرانێک ئەندامەکانی بەردەوام  –یەکەم الیەنی ئێتنیکی  - 2 

  دەبێ و دووهەم الیەنی مەدەنییە کە لە سەر ئەم بنەمایەیە کە ئەندامانی نەتەوه پێویستی و پابەندێتی هاوبەشیان هەیە.



جۆری 

 شووناس

ئاستی 

 ندییەیوەپ

 ەرەفاکت نێشو کات

 کانەرەکاریگ

ی کانەندییەیوەپ

 ن و پانتاێشو

شووناسی 

 ییێخۆج

ر لە ەب ییێخۆج

 وهەبوونێنو

تخوازی ەتایب

 نیێشو

ریت، ەداب و ن

ریتە ەدابو ن

 کانەییێخۆج

 انی پانتاسکەی

 نێشو ەڵگەل

شووناسی 

 جیهانی

دوای  جیهانی

 وهەبوونێنو

 ەشێندەئ ییێخۆجەڕوپەئ

کانی ەمهاتووەرهەب

 نیتە ێڕمۆد

ی ەوەجیابوون

 ن و پانتاێشو

 زێی گیدنەوانگڕکانی شووناس لە ە: جۆر1ی ژماره ەخشت

ی ێج کانەیتنیکیێئ ەییتخوازەوانگە تایبڕر ەمبەکانی شووناسی گشتی لە هەوان ئاستێکانی نەندییەیوەۆکە پڕوەئ

(. زۆر Hall, 1997, p. 2002) ۆژەڤڕتی ەقیقەی کردووه بە حەوانەئ کانەیمیدیایوه ەو نواندن باسە

تی ەارمکان یەتنیکییێنی لە گرووپە ئێرەی نەنێوه کە وەتەاست کردووڕپشتیان ەم ئیدعایەوه ئەژینێتو

نە ێو دا )بۆەرتری دەکان و سەواردنییەاڵه ەفسانەیی و ئەوێنای چوارچێی جیاکارانە، وەوانگڕی ەوەوبووناڵب

نانی مانا ێکهێپدیلی ەکیترین بەرە(. سEntman, R. & Rojecki, 2000; Graves, 1999وانە: ڕب

کانە ەییەچیی یان ناوەوەتەر بناغە ئاینی، نەکانە کە لە سەکلتوریی ەڵەدا کۆمەمێسازی( لە کۆمەڵگای ئ)شووناس

استلز، ت )کێردار بەانی بە سڕگۆ ەو ناوچ ەوەتەتی بە هۆی ئاین، نەتنیکایێوه لە ئارادایە کە ئەری ئەگەو ئ

 (.31 ل، 3133

کی ەیەگێکاندا هیچ پەن تیۆرییە کالسیکەی خاوەشێندەتنیکییکان لە ئێندییە ئەیوەتی و پەتنیکایێی ئەوەندنێخو

، 3رێبڤێ، 2یمهارک، دۆ1کوو مارکسەکی وێی کۆمەڵناسانەشێندەکان لە ئەتنیکییێندییە ئەیوەگرنگیدان بە پنییە و 

 کراوه. ەن ێی پەاشکاوانە ئاماژڕی ەوێبە ش 4لێو زیم

 یە:ەوەرێی ژەوێم شەب کانەییەوەتەتنیکی و نێچمگرتنی شووناسە ئێی بەر لە بارەکابڕی تیۆری ڤکتیێسپڕەپ ێس
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یی بە ەوەتەناسی، شووناسی نەرینێدر ناوی ێوه بە ناوی ئانتۆنی سمیت و لە ژەتەدراو ێم گرەکەی یەئاراست

(. بۆ Barrington, 2006, p. 13) ێزانەتنیکی دێن توخمی ئەکان بە خاوەوەتەکی سروشتی و نێتەباب

ی رجەلومەه ەڵگەل ڤی مرۆەوتووانەرکەمای خۆگوونجاندنی سێواوکۆیی هەروونناسی تەکان، دەناسەرینێد

دا، ەم ئاراستە(. لKaufmann, 2015, p. 194ژوو بووه )ێر لە مەمانی بەردەی سەژێدیهاتوو لە درەب

وام لە ەردەخشی بەمانابناوه و ێکیان هێکان پەتنیکییێئ ڤەکتیەکە ئ ێکرەد ڕگۆەکی کلتووری نێچمێنای بێو

 کاندا مومکین بووه. ەوەی نەژێدر

وه بۆ ەانکەتەن بلیمەکە کە لە الیەیەرچاوەتی سەتنیکایێو ئەی ئێیە و بە پەمین ئاراستەئامرازخوازی دووه

 و اڵکان و دروستکردنی سکاەتی و سنووره گرووپییێندامەکخستنی ئڕێی شووناسی گرووپی، ەناسێپ

 (. Brown & Langer, 2010, p. 413)ت ێنرێهەرچاوه بە کار دەسدەرهێنانی 

وه، ەوانەی ئەگڕێکا کە لە ەو پرۆسانە دەر ئەداگری لە سێخوازییە و پەرینێە کە دژی دزانینەپاژدوایین ئاراستە 

لە  ئامرازخوازیخوازی و ەنیرێی دەر دوو ئاراستەک لە هێلەن و توخمگەدەدەڵر هەکان سەتنیکییێگرووپە ئ

وه کە شووناسی ەتێنێگە دەڵب سازەخوازی ەئاراست(. Brown & Langet, 2010, p. 413ت )ێگرەخۆ د

ی کانی شووناسڵەک سیمبۆەی کە وەخوازانەرینێدو ەکانی دیکە، ئەی شووناسی گرووپەوێیی هاوشەوەتەن

 ت. ێگرەلە خۆ د 1کی کۆمەاڵیەتیەیە، پاژێوانرەڕیان دێویی لەتەن

بە  ستپەیوەتی ەتنکایێتنیکی، بە سیاسی بوونی ئێخوازی ئ(، شووناس3131خوازی سیاسی )ماتیل، تنیکێئ

کان لە ەندییەیوەی پڵۆڕ( و Hechter, 1975ش کردنی کلتووری کار )ەی ناوخۆیی و دابڵکۆلۆنیا

ە کراون و ڵەاڵکان گەتنکێبە ئ پەیوەستن کە ەو باسانە( ل3113تنیکی )سید امامی، ێئوشیاری خولقاندنی 

انیان لە کەتەی بلیمڵۆڕکتر ئانتۆنی سمیت ێکوپڕێکی ەیەوێو بە ش  2نێکوو هانس کۆهەکی وێلەنگەتیۆریسیی

اتر بۆ ت و هۆگری زیڵەوەی دڵۆڕکۆنتڕێژەی ندنی ەسەرەوه و پەکاندا شی کردۆتەناسیۆنالیستیی ەوەبزووتن

ن ەگونجاو بۆ ئاماده کردنی ئایدۆلۆژیا لە الیارودۆخی خوازی بە هۆکاری دروستبوونی بووسنی فوکەالی

وتوو لە ەرکەت و سەکی تایبێچمێـیش ناسیۆنالیزم بە ب3جان ویرویلیزانن. ەد« ووناکبیرانی زانستیڕ»
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ت بە ەاڵسەستی چینی دەت لە بندڵەوەتی دەاڵسەرگرتنی دەکان بۆ وەتەکە بلیم زانێەکان دەنێڕمۆد ەتەسیاس

  (.   3131ن )احمدی، ەبەد یکار

 هشهگ

خ رەکانی هاوچەانکارییە مرۆیی، کۆمەاڵیەتی و ئابوورییڕگۆی ەکان لە بارەشنی تیۆریزه کردنەچەمەه

تە بیاتی زانسەدەنایە ناو ئێهدیل و ... ەی بەشە، گشانەەی هاوبەشەتی ژیان، گێکوو کوالەی وێکلەمکگەچ

ی ەۆسپر»بە  ەشەگ« نەس»ه. رەۆکی لە سەڕو ناو تیەی کۆمەاڵیەتی گشتگیری چۆنایەشەگکان کە ەمرۆیی

دا ەد مەڵەلە ق« ئامانج و ئامرازی ئازادی»بە هاوواتای  ەشەکا و گەناسە دێپ« قینەەاستڕندنی ئازادی ەسەرەپ

ویستی بە ێپ کە ێزانەد ندەهەڕەکی فرێوتڕەبە  (3111) وداروت ل( و مایکSen؛ 3131؛ 3131ن، ە)س

کان و ەییکخراوه نیشتمانڕێک و ەڵوانینی گشتی خڕوازی ێی کۆمەاڵیەتی، شەکهاتێتی لە پەڕەانکاری بنڕگۆ

هایە )ازکیا، ڕەژاریی ەکردنی ه ڕبەکسانی و بنەی نایەوەمبوونەی ئابووری، کەشەراکردنی گێها خەروەه

، کۆمەاڵیەتیی ەکهاتێتی لە پەڕەانکاری بنڕدیهاتنی گۆەب» ەشەگ 1دسۆنیشڵر دۆناەی پیتەوانگڕ(. لە 3113

( و 3، ل 3131)غفاری و نیازی، « کانی کۆمەڵگایەەواوی ئامانجەدیهاتنی تەکان بۆ وەکخراوڕێی و یهۆگر

(. لە 3133کان کردووه  )ازکیا و غفاری، ەنده کلتوورییەهڕەر ەداگری لە سێپ ەشەی گەناسێلە پ  2میسرا

کانی ەخۆشی لە ئامانجەژاری و نەدخۆراکی، هەر بەبون بە سڵزرۆیی بۆ زاەتام»، 3نشتاینێی برەوانگڕ

اگواستن لە ڕر ەر بە سێکانی چاودەر پرۆسەت لە سەاللەد ەشەگ»، 4ی ئایزنشتاتەوانگڕو لە « یەەشەگ

رچی ەه»، 5بە بۆچوونی هانتینگتۆن«. کاتەکان دەدیموکراتیی ەتەو حکومەرەکان بەیینادیموکرات ەتەحکوم

و ەرەی بنێنوەنرمیەخۆیی، لە نەربەوه بۆ سەستە بوونەۆزی، لە وابڵوه بۆ ئاەکی سیاسی لە ساکارییێژیمڕ

ی زیاد ەکەی سیاسییەشەی گەژڕێ ەادڕمان ەوه، بە هەتێتیدا بشکێکەو یەرەوی باڵکبێنی و لە لێرمی نوەن

 و ێدرەد ێرنجیان پەس ەشەکانی گەخراوێپشتگو ەندەهڕەیە کە ەوێم شە( و ب31، ل 3113)قوام، « کاتەد

مکە ەو چ 6وتن، باشتربوونەشکێوه پەی ئێوه کە بە پەتێبەیدایە تۆختر دێی کە تەمکییەتییە چێو کوالەئ

؛ 3131)هابرماس،  تێکرەکان دەییێر کلتووره خۆجەاگری لە سدێرنج و پەر سەونە بەکەهاوماناکانی د
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کاری ێو بژاری ەکسانی، هەی نایەوەمبوونەبە واتای ک ەشەگها ەروە(. ه3133؛ ماهرویان، 3131ن، ەباوم

 تی ژیانە.ێنی کوالوخواز و باشتربوڵکی دێرجەلومەویستی بە هێاسییە کە پڕشی و دیموکەکشانی هاوبەڵو ه

 ری کۆمهاڵیهتی ەروهدادپ

ری کۆمەاڵیەتییە. ەروەدادپژوو ێی مەژێلە در ڤین کە گرنگترین هیوای مرۆێدا بنێتوانین دانی پەد

زیاتر  انکانیەشە کۆمەاڵیەتییێک یەکانتیەچینایکەلێنە ژومار بووه و ێکی بەکسانییەری هۆکاری نایەروەنادادپ

ری تیۆ اون و زۆررک ێری تاوتوەروەکانی دادپەکان، دیوه جۆراوجۆرەیە، لە زانستە مرۆییێم پەکردووه. ب

 لیبرالیستی، نیۆلیبرالیستی، سووسیالیستی،لە گوتارە توانین ەک کە دێژومار دروست بوون، بە جۆرێب

ری و ەختەی تیۆری ئێو بە پئاماژەی پێ بکەین  (سیحی و ..ە)ئیسالمی، م یەکانکۆمەڵگاخوازی و ئاینی

 یە:ەی ئاماژێوه جەرێ(، گوتارناسی ژ333 - 331 ل، 3131قاری )ەزوولف

کان و ەمکەچ

 گوتار

 ئیسالمی کۆمەڵگاخوازی زیێڵاوڕ سووسیالیستی نیۆلیبرالیستی لیبرالیستی

ودای ەبوونی م تیەودای چینایەم

تی بۆ ەچینای

 وتنەشکێپ

بە تاوانبارزانینی 

ژاران بۆ ەه

 یانەکەژارییەه

دژی بوونی 

 تی ەودای چینایەم

تی ەچینای ودایەم

ک کە بۆ ەیەادڕتا 

وتن ەشکێپ

 ت.ێویست بێپ

دژی بوونی 

 تی ەودای چینایەم

ر ەدژی بوونی ه

شنە ەچ

کی ەکدژییێل

 تیەچینای

ردانی ەوێستەد

 تڵەوەد

دانی ەرنەوێستەد

ت لە ڵەوەد

 ئابووریی

ی ەوەمبوونەک

ت لە ڵەوەی دڵۆڕ

 ئابووری

ردانی ەوێستەد

موو ەت لە هڵەوەد

 کانەکاروبار

سنوورداربوونی 

ردانی ەوێستەد

تا ەت هڵەوەد

ی ەادڕ

ی ەوەمبوونەک

 یتەچینای کەلێنی

ردانی ەوێستەد

  تڵەوەوی داڵربەب

کارکردی 

ندی ەمامناو

ت گونجاو ڵەوەد

 ەڵگەل

رجی ەلومەه

 نەمەز

دانگرنگی دانگرنگی دانەگرنگی ن دانەگرنگی ن کانەشەبێچینە ب دانگرنگی  دانگرنگی   

تاکخوازی و  خوازیەڵکۆم تاکخوازی تاکخوازی ناسیبوونەه

 خوازیەڵکۆم

تاکخوازی و  خوازیەڵکۆم

 خوازیەڵکۆم

ی ەفەلسەف

 خالقیەئ

 ئەرکخوازی رەوەی تچاک خوازیرکەئ خوازیرکەئ خوازیقازانج خوازیقازانج

 رەوەچاکیت

یشتن بە ەگ گشتی تیەتایب تی ەتایب تیێندارەخاو

ری ەروەدادپ

 ێشکردن بە بەداب

ی ەوەشانەوەڵه

ره ێگشتی )خ

 (کانەکۆمەاڵیەتیی

 تی و گشتیەتایب



تی ێندارەخاو

 تیەتایب

ندبوونی ەسوودم ئیمکانیات

 کسانەنای

ندبوونی ەسوودم

 کسانەنای

ندبوونی ەسوودم

 کسانەی

 شکردنیەداب

 کسانەی

شکردنی ەداب

 کسانەی

ندبوونی ەسوودم

 کسانەی

ی ەوەشکردنەداب نبووەویستی هێپ  بوونەویستی هێپ جیاوازی داهات

داهات بۆ 

 کانەمداهاتەک

جیاوازی  داهات 

ک کە ەیەادڕتا ەه

وتنی ەشکێبۆ پ

 ویستێکۆمەڵگا پ

 ت.ێب

ی ەوەشکردنەداب

داهات بۆ 

 کانەمداهاتەک

جیاوازی داهات 

تە هۆی ێبەن

 ی.تەچینایکەلێنی 

ری ەکابڕ

 ئابووری

 کسانیەتی یەرفەد

ری ەکابڕ

 ئابووری

ئازادیی 

نانە و ێکارخولق

هاتوویی ێل

 تیەتاکای

ویستی ێناپ

ری ەکابڕ

 ئابووری ئازاد 

رجی ەلومەه

ی رەکابڕکسانی ەی

 ێندەبە ه

 وه ەنگەئاست

ری ەکابڕ

 ئابووری ئازاد

ری ەکابڕ

 ئابووری ئازاد

ە بە ماف وتنەشکێپ یاساییکسانی ەی

کان و ەتییەڕەبن

ئازادییە سیاسییە 

  کانەکۆمەاڵیەتیی

گرنگیدانی لە 

ر بە ەدەبەادڕ

چاالکییە 

کان و ەئابووریی

ی ەوەمکردنەک

 کانەماف

کسانیی لە ەی

موو مافە ەه

سیاسییە 

 کانەکۆمەاڵیەتیی

کسانی لە ەی

ئازادییە سیاسییە 

 کانەکۆمەاڵیەتیی

مای ەی بنێبە پ

 مەکەی

شینی ەداب

ی ەرانەروەدادپ

تی سیاسی ەاڵسەد

ش ەبە واتای داب

کردنی 

ی ەرانەروەدادپ

 یەدیک

 کان نییە. ەتەعمێن

مافی یاسایی 

کسان و ەی

جیاوازی لە مافی 

ستهاتوو ەدەو

کار و  ەگونجاو ل

 رک ەنجامدانی ئەئ

 کانەی قوتابخانە کۆمەڵناسییەوانگڕ: گوتارناسی لە 1ی ژماره ەخشت

ک ێدا کاتەمەبە دوای ئنە نییە. امکارەک کە ستێین واتە کارەکەرانە دەروەکاری دادپک باس لە ێکات

م ەبۆ ئ ێبەری کۆمەاڵیەتی دەروەین، واتە لە دادپەکەسفکراو دەوناوی کۆمەاڵیەتی ەڵری بە ئاوەروەدادپ

وه ەتێوەکەن ێمی لەکە ست ێنرێزەک داببێبە جۆر ێبەکان دەسا کۆمەاڵیەتییڕێین کە یاسا و ەڕۆکە بگەڕناو

کاری ەتکسانی لە ساخەری کۆمەاڵیەتی بە واتای پاراستنی یەروەک، دادپەت. بە واتایێری دابین ببەروەو دادپ

ە وتن و بەشکێکسان بۆ پەجیازاتی ی مووان،ەی کە یاسا، بۆ هەوەتی؛ واتە ئەیەکەکردن ێجەبێیاسا و ج

ەتی ری کۆمەاڵیەروەچاو بکات. دادپڕەوتن ەرکەکانی سەینی قۆناغڕرانی و بەنانی جیازاتی خۆشگوزێکاره

 لە هەمبەردا، ەوەلە کرد ێبەت دڵەوەر بۆیە دەکانە. هەتڵەوەرکی دەئئاکارەوە کردن و  ێجەبێی جەلە سۆنگ

رانی کۆمەاڵیەتییان بۆ دابین بکات ەوتن و خۆشگوزەشکێلی پەو ه ێنێنوەکان جیاوازی و جیاکاری نەتاک

ی، شەبێژاری و بەزینی هەکۆمەاڵیەتی بە داب ریەروەکانی دادپڕەتوانین بگۆە(. د131 ل، 3131ری، طه)م

کان ەقامگیری نرخەرده(، سەروەندروستی و پەره، تەکوو خانوبەکان )وەکییەرەکار، دابین کردنی خواستە س



 مان، سازدانی ئاسایش و دیسیپلین،ی داهات و ساەرانەروەشکردنی دادپەکان، دابەستەقدەح ەڵگەگونجاو ل

یر ەسی رانەتگوزاریی خۆشگوزەدابین کردنی کۆمەاڵیەتی، و خزم ان،کەتاکی ەنەالیەمەدابین کردنی مافی ه

 ین. ەبک

یاسی، تی سێشەکسانی، هاوبەین: یەوه بکەرێکانی ژەندەهڕەئاماژه بە  ری کۆمەاڵیەتیەروەتوانین بۆ دادپەد

شکردن )پورسعید و ەری دابەروەری یاسایی، دادپەروەری کلتووری، دادپەروەری ئابووریی، دادپەروەدادپ

دابین کردنی  -3ری کۆمەاڵیەتی بریتیین لە: ەروەماکانی دادپەوه، بنەم سۆنگە(. ل13 ل، 3133همکاران، 

هەلی  -1س؛ ەموو کەکان بۆ هەکسانەمافی ئازادییە ی -1کان کۆمەڵگا؛ ەموو تاکەکانی هەتاییەرەداویستییە سێپ

رجی ەلومەکان لە هەکسانییە ئابوورییەنای -1کان؛ ەئابوورییتە ەرفەمووان بە دەکسانی هەیشتنی یەاگێڕستپەد

 (.3131کان )همتی، ەژارترین چینەیشتنی سامانی هەگ ەڕوپەتی بە ئەرفەد

ک ێسەر کەکسانی هەم مافی یەکە: یێگرەمای گرنگ و کلیلی لە خۆ دەز دوو بنێڵاوڕری جان ەروەتیۆری دادپ

وازی ێشێبم ەکی کۆمەاڵیەتی و دووهەیان کۆمپانییکخراو ڕێوترین ئازادی لە اڵربەر بەمبەلە ه

 ت. ێمووان بەکان بە قازانجی هەکسانییەی کە نایەوەر ئەگەکان، مەکسانییەنای

 کانهوتهستکەنجام و دهئ

گوزارشتە ە یانەشەر و گەوەریتەروەتی دادپەتنیکایێمکی شووناس / ئەوه، چەژینێم توەکانی ئەنجامەی ئێبە پ

ری ەروەیشتن بە دادپەیی لە گەوەتەبایی نەک کە زیاتر تێنجامەت، ئڵەوەردی دکارکرجی بۆشایی ەلومەلە ه

 کراون.  ێکانی تاوتوەوه دیوەرێکە لە ژ ێزانەتنیکی دێئوانێن

 کانهتنیکێیی ئێخۆجئابووری 

ی ەینی جادڕەپێبوو و تەوه دابین دڵەداری و کشتوکاەڵی ئاژەگڕێران لە ێکی ئەڵی خەوی زۆرینێوه، بژەلە کۆن

 ران دا. ێکانی ئەی بازرگانی لە شارەبە پیشبرەوی ران ێشم لە ئڕێهاو

یاترین پشک ن زەکانی فارس زمانە، خاوەڵبوونی خێجەنی نیشتێران، کە شوێکانی ئەندییەناو ەستادا ناوچێلە ئ

ی ڵکشتوکارانیش، ێندی ئەکانی ناوەسازی، لە ناوچەرتی پیشەر لە کەدەها بەروە. ه1سازیینەرتی پیشەلە ک

                                                           
لە  0.10لە سەد(، تاران ) 44لە سەد(، ئەلبورز ) 4.14ئێران بەم شێوەیە:  پارێزگای ئیسفەهان )پشکی پیشەسازی ناوچە ناوەندییەکانی  -1 

  لە سەد(. 4.14لە سەد(، و یەزد ) 4310لە سەد(، مەرکەزی ) 4014لە سەد(، قووم ) 0.13سەد(، چوارمەحاڵ و بەختیاری )



م ناوچانە لە ەش وای کردووه ئەتەر بابەیە و هەوی هەرران بەکوو فستق و زافەداهاتی وڕروبوومی پەب

 کی زۆر بن. ێن پشکەکراو خاوەمی پوختنەرهەب

م بە هۆی ەاڵداری و باغدارییە، بەڵ، ئاژڵمای کشتوکاەر بنەکان لە سەئابووری ناوچە کوردنشین

تی ڵەری )لە حاەبڵو کۆ (یەکەتی یاساییڵەلە حاسنووری )ە، بازرگانی م ناوچانەرسنووربوونی ئەس

 ندووه. ەی سەرەپ ێوەی( لەکەییانایاس

کوو ەی ولەگسازیەداری و کارخانە و پیشەڵ، ئاژڵمای کشتوکاەر بنەکان  لە سەئابووریی ناوچە تورکنشین

 ، و ... ـە. اڵلسازی، پۆێتراکتۆرسازیی، پترۆشیمی، ئۆتۆمب

رگانی و ندنی بازەسەرەریایین کە بۆتە هۆی پەندیی و سنووریی دەیوەی پەگێن پەخاوکان ەبنشینەرەناوچە ع

وتداری ەنی ەرچاوەسلەم ناوچانەدا وه، ەر لەدەم ناوچانە. بەریایی لەتی دێانزڕر و تەندەتی بڵەوەودێبازرگانی ن

 یە. ەزۆر بوونی ه

نبە، پاپایا، ەنی، ئەمەمۆز، مزر کوو خورما،ەرمیانی وەی ئوستووایی و گەلووچستان، میوەی بەلە ناوچ

 ێندەوانییە و لە هەکان سارەشایرەی عەپیشها ەروەیە. هەتی هەی تایبڕو بازا ێدرێڵکەد ێچیکۆ، فستق و تر

 چمی گرتووه. ێینی بڕی گۆەپیشش ەناوچ

کان ەرانییێنیکە ئتێکانی ئەکی داخوازییە سیاسییەرەسشی ەوه، بەینڵکۆێم لەی داتاکانی ئەرێین بە گوڵێب ێبەد

ک ێر و جۆرەوروبەد –ند ەچمگرتنی ناوێک کە بۆتە هۆی بەبووی ئابوورییڕتی چەوه بۆ سیاسەتەڕێگەد

کاندا ەدوانێند لە لەکانی ناوەتە ئابوورییەمهاتوو لە سیاسەرهەوی بێئابووری و بژ کەلێنیتی لە دژی ەزایڕەنا

 رانە نازانن. ەروەکان( بە دادپەرانییێتنیکە ئێران )ئێزی ئێراوەوو کە پشکی ئابووری پڕخرایە 

 ئاینی( -یی ەوهتهری شووناسی )نەروهدادپ

تنیکە ێئدی نەپابر ەداگری لە سێپر ەوەرتەروەی دادپەیی یان ئاینی، ئاراستەوەتەتی نڵەحاای بوونی دوو ەڕرەس

      کات. ەی دئێرانیی ەوەتەی شووناسی نەوێوه و چوارچەتەمکی نەکان بۆ چەجیاواز

ە. یەوی هەلهەی پەمووی بنچینەهبی. ەرەلە زمانی ع یە جگەەکی هەیەکان زمانمان بنچینەرانییێمە ئێئ

 ستایی. ڤێوییە؛ کۆن یان ئاەهلەکیان پەشکانییە، یەوی ئەهلەپ ێکەستایی، یڤێوی ئاەهلەپ

 ێتی، شاعیر و زمانناس لە ورمەعمێزیز نەع



 

 دا تووشی ناکۆکی هاتن،ێج ێندەلە هئەگەر م ەاڵکان نین. بەییەوەتەن ەکان دژی پرسەهۆگرییە ئاینیی

 کان زیاتره.ەتنیکی و شووناسییێکان لە پرسە ئەگری پرسە ئاینییەڵسارهەخ

 دەشهەکۆمەاڵیەتی لە م –انی سیاسی ڤوان و چاالکەۆژنامڕساری، ەواد حەج

 

ی ێگرتووه و بە پ ندازهەکانی ئەتنیکییێندیی ئەیوەی پەادڕر ەژێدا هاتووه، توەوەرێژکانی ەچارتەک لە ەو

کانی دیکە ەتنیکێئ ەڵگەکی زۆریان لەندییەیوەیاند کە پەایانگڕکان ەتەدی بلیمەلە س 31.3کان، ەدوانێنجامی لەئ

ندیی ەیوەکدا، پەڵبووه. لە کۆی گشتی خەمتریان هەکی کەندییەیوەدیشیان وتیان کە پەلە س 13.3یە و ەه

دیان ەلە س 11.1بووه و ەکیان نەندییەیوەکە هیچ پ د وتیانەلە س 33.1یە و ەمتر بوونی هەتنیکی کێئ

 میان بووه. ەکی کەندییەیوەپ

 

  هەڵکەوتەکان –تنیکی ێندییە ئەیوە: پ3کاری ژماره ێڵه



 

 خەڵکی گشتی   –تنیکی ێندییە ئەیوە: پ1کاری ژماره ێڵه

تی نێراێتی ئەڕەبن نیەران دوو الیێیی لە ئەوەتەشداربووان، شووناسی نەک لە بێی بۆچوونی زۆرەرێبە گو

ن ێرزێبپار ێبەر دوو دەه»کراوان، ەڵگەدیمانە للە ک ێکەی یەکە بە وت ێگرەت )ئاین( لە خۆ دەوییەعنەو م

ە یە کەوەر ئەیە هەانی کلتووری یان نامۆیی کلتووریمان هڕۆک لە خۆگێش جۆرڕمە پاش شۆێر ئەگەو ئ

 «بووین.ەر نێتی هیچ فێرانێو لە ئ ر کردووهێش فڕی دوای شۆڵتیمان خراپ بە منداێمە ئیسالمێئ

یزی ڕ ێین سڵێب ێبەوه دەم بارەکانە. لەبە سیمبۆلە شووناسیی پەیوەستوه ەینڵکۆێکانی لەنجامەئ ک لەێشەب

ورۆز، ەکوو نەم سیمبۆالنە وەک لێشەیە؛ بەتنیکی بوونی هێئوانێرانی نێی ئشخەبەکپارچەسیمبۆلی ی

کان، ەژنە ئاینییەکوو جەکان وەمی سیمبۆلەشی دووهەکۆنن. بلدا و ... ەگان، یەهرێمە سووره، مەچوارش

م ەیێشی سەعە ئاینیین و بێهلی شەهید بوونی ئیمامانی ئەر و شەمبەغێدیر خووم، لە دایکبوونی پەقوربان و غ

ۆژی ڕـی ئابان، 31شی ئیسالمی، ڕوتنی شۆەرکەجر، سەی فەیەۆژانی دڕی ەڕگەوڵکوو ساەلی وەسیمبۆلگ

 وه. ەمی کۆماری ئیسالمییەردەستن بە سەیوەو پ نتیەشی کۆماری ئیسالمی و ... حکوومڕ و مااڵقودس، ئا

ۆرش، کان )کەرانییێکان و بۆنە کۆنە ئەژنەکان، جەسمڕەوڕێنجامدانی ەویستی ئێداتاکان گوزارشتن لە پ

کان و ەرانییێئ ەعێکان و ئاینزا ناشەسمە ئاینییڕەوڕێی ەها دیکەروەو ه (.ده و ..ەگان، سەهرێکانی مەنگەئاه

بردنی  وهەڕێبک کە ێنن، بە جۆرێنوەداگری دێسمانە پڕەوڕێم ەوه بردنی ئەڕێر بەکراوان لە سەڵگەدیمانە ل

کان و ەعبانییەژنە شەر، جەفەم، سەڕەعە )موحێهلی شەکانی ئەسمە ئاینییڕەوڕێ ەڵگەهاوتا لسمانە ڕەوڕێم ەئ

عە( و ێکان )شەوانگە ئاینییڕتی ڵێت و زاەسیاس ای ئایدۆلۆژیایی بوونینێی وەوەبۆ ئ ێنجام بدرەئ (...

 ت.ێنێمەر سیمای کۆمەڵگا نەئاینزایی لە س –مینە ئاینی ەی کەوەینڕس



و  موو دابەم ئاینزایە لە هەکە ئ ێکۆشەدێو ت ەئاینزاییەک ستی ەت لە دەحکوومی ەوەوه بە هۆی ئەداخەب

 ەیەوە، ئێنرێزەکان داببەتییەو حکووم تیڵەوەدگانە ڕو ئۆکخراو ڕێوه و ەسم و کۆبوونڕەوڕێریت و ەن

 ەک لێئاینییە وای کردووه کە زۆرکەلێنە م ەن و ئەکەواردن دەاڵست بە هەوه هەووڕم ەکان لەکە کورد

م ەایە ئم وێو من پ ێلە ناو بچ ئێرانووی ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کلتووری ڕلە هلی سوننە ەکانی ئەهرەب

هلی ەنی کوردانی ئوتەشکێو پ ەشەت لە گەتایبەران بێی ئەشەم گەر دەبستی ەربەترین بەورەئاینییە گکەلێنە 

 یە. ەسونن

 سیاسی لە سنە )کوردستان( –اللی زاده، چاالکی ئاینی ەالل جەج

  

ت و ەشداربووانی بلیمەی بەوانگڕواردنی ئاینی لە اڵەو هکەلێن  1کاری ژماره ێڵو ه 1کاری ژماره ێڵه

 ن. ەدەگشتی پیشان د

 

 هەڵکەوتەکان –واردنی ئاینی ەاڵو هکەلێن : 1کاری ژماره ێڵه

 

  ی ئاساییخەڵک –واردنی ئاینی ەاڵو هکەلێن : 1کاری ژماره ێڵه



 تنیکیێئوانێری نەروهکانی دادپهنه کلتوورییهالی 

 یەوانگڕشووناسی خۆیان زیاتر  بنەمایی ەناسێپە مەبەستی زمانان بوه، فارسەینڵکۆێکانی لەنجامەی ئێبە پ

وه و ەتەکانیان دیسان دروست کردووەریتییەندییە نەتمەی تایبەیە و زۆربەیان هێێخۆجەڕوپەجیهانی و ئ

کان ەرییەان، ئازکەکان، واتە کوردەر کراوەلە س ەوەژینێتنیکییە توێی گرووپە ئەم دیکەاڵیویانە، بڕت گۆەنانەت

 نیان زیاتره. کرد ڵوه ئاستی قبووەم بارەکان لەبەرەکان و عەلووچەکان، بە/ تورک

ە ژیانی ب ەژێوه درێم شەو ب ێزێی بپارەکەتنیکێریتی ئەموو داب و نەیە کە هەوەک ئەیەوەتەر نەمای هەبن

ی خۆم تنیکێریتی ئەرگ و داب و نەمن جلوب ێت ... بۆچی نابێنێکانی دیکە بناسەوەتەبدا و خۆی بە ن

 زم؟ێبپار

 ۆ )کرماشان(ڕکۆمەاڵیەتی لە جوان –االکی ئاینی د بارامی، چەحمەال ئەم

 

 ەشرووتەمی مەردەران لە سێکانی ئەندییەناو ەتڵەوەیان وایە کە دێکان پەتنیکییێکراوانی گرووپە ئ ەڵگەدیمانە ل

رمی ناسینی ەر و بە فەگرتۆتە بەیان نەرانەروەکی دادپەیەکان ئاراستەتنیکێی زمانی دایکی ئەبە دواوه لە بار

 ربوونی زمانی دایکی کردووه.ێشبوون لە فەبێرییان بۆ بەخۆشکڕێزمانی فارسی، 

هاتۆتە ەم نەاڵ، بهاتووەتیشدا اڵتی وەڕەمە لە یاسای بنەشین ... و ئەبێندن بە زمانی دایکی بێلە مافی خو

 دی.

 ۆژاوا(ڕربایجانی ەهاباد )ئازەنی و سیاسی لە مەدەعدوون مازووچی، چاالکی مەس

   

 یانێرکراو پەوه لە سەژینێشداربووانی گشتی توەدی بەلە س 11.3کان، و ەتەبلیمدی ەلە س 33.3یە، ێم پەب

ت و ەشداربووانی بلیمەدی بەلە س 31.3ها ەروەوا و یاساییە. هڕەکی ێرده بە زمانی دایکی مافەروەوایە پ

 رده بە زمانی دایکی بوون. ەروەوادارکردنی پڕەشداربووانی گشتی دژی ەدی بەلە س 33.1



 

 کەسانی تایبەت –ندن بە زمانی دایکی ێواداری خوڕە: 3کاری ژماره ێڵه

 

 کەسانی گشتی  –ندن بە زمانی دایکی ێواداری خوڕە: 1کاری ژماره ێڵه

ک ێتاڵر وەه یکان لە گرنگترین بواری ستراتیژی و سنووریەتنیکە ئاینییێکان و ئەتنیکە جۆراوجۆرێر ئەگەئ

 قەڵەمڕەویی ەوەرەسنوور و لە د و دیوەوان لەکۆمەاڵیەتی و کلتووری ئتوونی ەی چەگڕێگیر ببن و ێج

ر ەان، هکەی سنوورەوەرەتنیکانە بۆ دێم ئەندیی ئەیوەی پە، لە سۆنگێیی بەوەتەتی نەاڵسەری و دەکاریگ

ری ێچاود توانایو  ێبەد ەوەکانی ناوەی سنوورکی زۆر بە ساکاری ئاودیوەرەیرانی دەشنە چالنج و قەچ

ە ش گوزارشتە لەوەژینێم توەکانی ئەستهاتووەدەنجامە وەوه. ئەتێبەم دەدا زۆر کەم ناوچانەر ئەبە ست ڵەوەد

و دیو ەخۆیان ل کانیەتنیکییێو گرووپە هاوئ ەوەرەکانی دەبۆ سنوورکان ەتنیکییێگرووپە ئ میواەردەوانینی بڕ

 . کانەسنوور

ی ەخوازانی شووناسڤر بزاەمبەران لە هێتداران لە ئەاڵسەی دەرانارکووتکەو س ەۆیانتونداژوازی ێش

خۆی بوو کە  یێیە، جێم پەر بەت. هێبەکان بووه  و دەشییە کۆمەاڵیەتییێرکەش و سڕکان هۆکاری شۆەتنیکێئ

کان، کە ەیان بۆ داخوازی گرووپە شووناسییێتییانە، گوەزایڕەکی ناەیەتداران پاش کۆتایی هاتنی پرۆسەاڵسەد

ر ەسەیان چارەم داخوازییانەک لێژ و دانوستان، زۆرێاگرتبا و بە وتووڕ، نڵقووەدەڵلە ناخی کۆمەڵگاوه ه

 شتمانی. یی نیەکپارچەبایی و یەینە تەبگی ەوەبۆ ئکردن  ێجەبێتە بواری جێبچ ێبەک کە دێکردبا، کار



 هشهکان و گهانه کۆمهاڵیهتییڕگۆ

  ەڵگەن جی ئۆ لێند و ئەو ناوکخراو ڕێیی ەکان، جگە لە هاوئاراستەرخەهاوچ ەتڵەوەفۆکووسخوازی زۆری د

کردووه و لە کۆتاییدا ەخۆش ن ەکی کارکردی دیکێی بۆ هیچ بوارەگڕێکان، ەتییڵەوەد ەندییەوەرژەب

 وه. ەوتۆتەک ێکانی لەتنیکییێت و گرووپە ئاڵو ییەکخراوڕێی ەکهاتێیی گشتی پەناکارام

یانتوانیوه لە ەشتا نێران هێلە ئ یەکانتیڵەوەتی / نیمچە دڵەوەیی / دێکخراوه خۆجڕێین ڵێتوانین بەاستیدا دڕلە 

زگا، ێند، پارەکانی ناوەرترساالری لە ئاستەخوازی و سن. فۆکووسێنرێسپەکان بچەناسە کراوێناو کارکرده پێپ

جۆری ەمەک و هەڵوری خەران و ... ، دەبەوەڕێنانی بێبژاردن و بە کارهەڵقی یاسا و هەو شار و لە د

نجامدا ناوشیاری و الوازی لە ەوه و لە ئەتەتر کردووڵۆژ کاڕۆژ لە دوای ڕوانی ەکلتووری و هزری ئ

نجام و ەی ئێبینین کە بە پەین و دەکەدی دەکاندا بەژییە کارامێڕرنامەەبئیمکانی شە یان ێر کردنی کەسەچار

 کانیەتی چاکسازیڵەوەی سیاسی دەشەی گەۆژڕپرانە، گرنگترین ەکهاتە الوازکێم پەکانی ئەوتەکێل

نانە ەنجوومەم ئەی ئەوەر و لە جیات ئەمپەیشتە لەتاوی( گەـی ه3111نی ئیسالمی شار و گوند، ەنجوومە)ئ

ی، ەڵندەانت، گڕک بۆ ێنێشو ەتەژی بن بوونەڕێرنامەژکاری و بێاوڕزه ێک و هەڵنی داخوازی خێشو

 اوه. نرێسپەستای کۆمەاڵیەتی / سیاسی / ئابووری و ... چێخوازی و ... کە لە کلتووری ئپشک

ک لە ێشەبنە بەریکە دەوه، خەنەرز بکەک بەڵشداری خەی بەژڕێتوانن ەن جی ئۆکانیش کە دێکخراوه ئڕێ

 بەشداری (.Gosh, 2009) داۆڕوەئدنیای ی جیهانی لە ێیان دیسیپلینی نو ەشەی گێنوادایمی ڕپا

لە  ندییانە گوزارشتەەوەرژەشخانە و نابەخۆب کخراویڕێک ەیی وێی خۆجەشەن جی ئۆکان لە گێئکخراوه ڕێ

 یی و بارودۆخیێتی خۆجەرایەوه بەڕێیاردان و بڕت لە بەاڵسەداسپاردنی ێڕوه، پەینڕسبوونی فۆکووس

 داون. ێی پەوەرەهیواکێناچاالک و ب

یە و ێتی پەاڵسەدی دەلە س 11بۆ  13کی ێنەیە؛ الیەری هەکی دووسەتییەرایەبەوەڕێم ئابوورییە بەر ئەه

دی ەلە س 13بۆ  11کی تری، واتە، ێشەوه. بەس ناداتەمی کاڵوه و وەهی ئدرێژانە ستە ەم دەی ئەزۆرب

و کاتە ەئ نین. ڵۆڕواو شیاوی کۆنتەوانیش تەن و ئێکرەستنیشان دەوه دەکەڵی خەگڕێ، لە درێژەکانستە ەد

 وانی. ەی شارەڵندەنە گێکە، بۆ وەدەلە س 13 ڵتە پاێش بچەدەلە س 13و ەی داخە کە ئێج

 وی(ەزڕەد )خوراسانی ەشهەوان لە مەۆژنامڕئامۆلی، 

 



ش وانیەنی شار و شارەنجوومەکانی ئەکخراوڕێکار(، ێجەبێزی جێکان )هەییدەوڵەتکخراوه ڕێجیا لە ئیداره و 

م ەر دەنگی بەئاستتدا، ڵەحا ێندەت لە هەنانەکوو تەڵنییە، ب یاننیێرەکی ئێنیا کارکردەک نە تەڵی خەڕبە باو

ی گشتی ەئاستی متمان ک کەێشنە، بە چیی و ئیدارییی ئابوورەڵندەک بوون بۆ گێبوون و خۆیان هۆکار ەشەگ

 کی خۆیان الیان داوه. ەرەرکی سەو ئ ڵۆڕزیوه و لە ەوان زۆر دابەک بەڵخ

ری ەوه تاران پیشاندەروویانەو لە ست اڵند شاری وەر ئاستی چەلە س یتیەشیمەی حەوەبوونڕچران، ێلە ئ

دی ەلە س 11نیا پتر لە ەنە. تاران بە تێند شوەلە چت ەشیمەستی حەی خەوەبوونڕیی و چەنگی ناوچەناهاوس

کسانی ەایک کە نێتەۆسفالیزه بوون، بابڕن ماکەڵێشنە دیارده دەم چەبکی لە خۆ گرتووه. ەڵتی کۆی خەشیمەح

مایە رەزی مرۆیی و سێیە و فۆکووس کردنی هەونی گونجاوی جیازاتی بە دواوبوەشنەدابو وه ەتێوەکەد ێل

 کەلێنیە ب ەرەت پێکان و تا دەرمایەکان لە سەی ناوچەشبوونی دیکەبێبۆتە هۆی بم ناوچانە ەکان لەئابووریی

 وه. ەتێگرەران دێکانی ئەشار ەورەزگاکان و گێندی پارەک کە پاش تاران، ناوێتە، بابێدرەکان دەوان شارێن

ک ێسەیە. کەمکارانەزۆر ستکوو ەڵرانە نییە، بەروەران دادپێنان و سامان لە ئێمهەرهە، بەشکردنی پیشەداب

 ین، ئابووریوه بە بینیێن. ئەکەم کاره دەستانە و زانایانە ئەنقەمانە بە ئەزانە. ئەست کە نەی گرتۆتە دیئابوور

ە کانیان لەن و کوردەبەوه دەڕێکان بەعە و ناکوردێوه، شەکەموو الیەکە لە ه ێوەکەردەتان بۆ دەچەم ناوەئ

 اگرتووه.ڕکاندا ەنزم ەئاست

 نی، چاالکی ئاینی و کلتووری لە سنە )کوردستان(ێد حسەمەمح

 

ندنی ەسەن ەشەکانی گەهۆکار ەڕگشتی لە موتەزای وه، چوار ەینڵکۆێم لەشداربووانی ئەتوانین لە داتاکانی بەد

یاسایی و ێب»بریتییە لە: نین کە ێنجەڵێرانی هێتی کۆمەڵگای ئێت گشتەنانەتنیکی و تێئ ەناوچە جۆراوجۆر

 ەشەنانی ئاسیایی و گێم هەرهەوازی بێش»، «کانەرانییێی ئەندن و خوو و خدەسەن ەشەگ»، «ندنەسەن ەشەگ

 «.ندنەسەن ەشەت و گەنییاڵقەع»، و «ئێرانندنی ەسەن

ە ۆکڕوەو ئابردوو تووشی شکست هاتوون ڕی ەدەکانی سەتازه دروستکراو ەۆژڕی پەین زۆربڵێب ێبەد

ت. ێی بنیات نرا بڵیی و خۆماێمای کاروباری خۆجەر بنەکە لە س ێبەوام دەردەک بەیەشەوتووه کە گەرکەد

چم گرتنی ێتی، بڵەوەرچوون لە فۆکووسخوازی دەیی بۆ دێکخراوی خۆجڕێبوونی یە، ێم پەر بەه

م ەیشتن بەریتی بۆ گەرزی لە کلتووری نەوەرەی هەکان و پاراستنی ورەییەیی و ناوچێخۆج ەرزییەوەرەه

 . دەکات ویستێپرسە گرنگە پ



 ری میدیاییەروهدادپ

یری ەت سەاڵسەر ناوی میدیای دێلە ژتوانین ەی کلتوورییە و دەناو پاوانێتی میدیای نیشتمانی لە پەقیقەح

کان ەنیکتێت و ئڵەوەوان دێندیی نەیوەبوونی پشیاو نەست هاتوون ەدەدا وەشەبم ەکە لی ەنجامانەو ئەین. ئەبک

ترین ەورەک گەهلی سوننە، وەت کۆمەڵگای ئەتایبەکان و بەتنیکێکانی ئەتییەزایڕەنا ک لەێکەو ی خاەردەد

رنامە ەت شاری تارانە کە بەتایبەزگاکان و بێندی پارەندی ئاینی لە ناوەبوونی ناوەت، ناڵی ئایینی وەمینەک

   بووه. ەم بوارەت لەی کارکردی حکوومەوەاستکردنڕناو پشتێکان لە پەمیدیایی

 کێجۆر ریەشاندیکراوان پەڵگەی دیمانە لەڕکان بە باوەرنامە میدیاییەۆکی بەڕکردن و شیکاری ناو ێتاوتو

چوونکە تە، اڵکانی وەر بە کارکردی میدیا چاالکەرامبەکان بەتنیکییێی گرووپە ئەتی ئاشکرا و شاراوەزایڕەنا

یکە تنێدستکردنی ئەکەنگی و یڕەهاوناو ێناوخۆیی لە پنگی ڕەنگی و ەم گرووپە، میدیا دەی ئەڕبە باو

نگ ەڕنگ و ەکخراوی دڕێلە کارکردی  ناکی زیاتریەندییەزامڕەو فارس زمانان  ێنەنگاو دەکان هەرانییێئ

نگ و ەکانیش لە چاو دەییرزگاێپار ەنگییڕەنگی و ەە دڵناەکراوان، ک ەڵگەدیمانە لی ەڕت بە باوەبەڵیە. هەه

 کی باشتریان نییە. ێنگی نیشتمانی کارکردڕە

ی زگایێشی پارەنگ لە بڕەنگ و ەکانی دەرنامەندیی لە بەزامڕەئاستی  3کاری ژماره ێڵو ه 1کاری ژماره ێڵه

 ن.ەدەو نیشتمانی پیشان د

 

 کەسانی هەڵکەوتە  –نگ ڕەنگ و ەندیی لە دەزامڕە: ئاستی 1کاری ژماره ێڵه



 

 گشتیخەڵکی  –نگ ڕەنگ و ەندیی لە دەزامڕە: ئاستی 3کاری ژماره ێڵه

ە دوای ان بەڕبن و بە گەد ڤکتیەکان ئەنگەردەی میدیاکاندا، بڵۆڕو کۆنت ڕنسۆەلە بارودۆخی سگومان ێب

 ەی گرووپە جیاوازەکانی دیمانەستهاتووەدەنجامە وەن. ئەڕگەدیل دەکان بۆ بەی میدیا هاوئاراستەدیک

 وه. ەکاتەاست دڕتە پشتەم بابەئمێتنیکییەکانیش 

مان ر ژیانەری لە سەگرین و کاریگەردەب وەرەمی کلتووری سایبری و میدیایی جیهانی عەرهەسوود لە ب

 ر زار. ەی سەرگ و مۆسیقا و قسەتا تیپ و جلوبەوه هەنانێی ناولەبووه، لە پرۆس

 تنیکی لە خووزستانێر و چاالکی ئەژێسیر، توەقاسم ئال ک

 

 ییری ئابوورەروهدادپ

شی ە. ببەر کەوتووە داتاڵی وییان لە ئابوورەرانەروەنگ و نادادپەناهاوسکان، پشکی ەتنیکێران، ئێلە ئ

ت اڵندی وەلسازی، پترۆشیمی، و ... زیاتر لە ناوێ، ئۆتۆمۆباڵکوو کۆمپانیای پۆەکانی وەقورس ەپیشکی ەرەس

اکانی زگێرخانی پارەسازی تەشیرتی پەپشکی کوه. زیاترین ەتەوبو ڕکاندا چەزگا فارس زمانێو لە پار

 13.1ختیاری )ەو ب ڵحاەد(، چوارمەلە س 11.1د(، تاران )ەلە س 11لبورز )ەد(، ئەلە س 13.1هان )ەئیسف

رتی ەر لە کەدە. ب1د( کراوهەلە س 11.3زد )ەد(، و یەلە س 11.1زی )ەرکەد(، مەلە س 11.1د(، قووم )ەلە س

کوو ەداهاتی وڕروبوومی پە، بم ناوچانەە، لڵرتی کشتوکاەت، لە کاڵکانی وەندییەسازی لە ناوچە ناوەپیش
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ە نانی ناپوختێمهەرهەکان لە بەش وای کردووه کە ناوچە فارس نشینەمەر ئەو ه ێدرێڵکەران دەفستق و زاف

 ت. ێوەرکەکی زۆریان بێپشک

ی. تی کۆماری سیستانەاڵسەتی کۆماری ئیسالمی و دەاڵسەیە؛ دەتمان هەاڵسەماندا دوو دەزگاکێمە لە پارێئ

ی ەزگا بە زۆرینێک لە پارێم. چینڵێیەم دەاڵوه، بەمەڵێم کۆماری سیستانییە نەرگرتووم چیتر ئەو ێنیان لەڵێب

 ەڵگەوه لەیە کە بە هۆی ئاینیی بوونەخوازەکپارچەووداره یڕژه ڕێم ەکهاتووه لێکی پێوه کۆمارەدەلە س 1

زگایە ێم پارەک لێموو شتەی و هی، ئیداریئابووری تی سیاسی،ەاڵسەش دڕتی پاش شۆەرجی تایبەلومەه

کۆ  موویانەم کۆماری سیستانی، چوونکە هەڵێزارین. بۆچی دێیان بێلووچ لەی بەمێستیان. ئەوتە دەک

 لووچی داماوەوه، بەنێپۆکی خۆیان، ناکۆکی بنەر چێژ ەنەی دیکە بکەدەلە س 33و ەی ئەوەوه بۆ ئەتەبوون

سارد ڵست خۆیانە دەکاندا کە لە بندەکانیان لە ئیدارەدارەرمایەوه و سەزێراوەنە پەش بخڕشۆەک دژەو

 وه. ەنەدەویان ناڵمیان ساڵوه و وەنەبک

 لووچستان(ەیزیۆنی لە زاهیدان )سیستان و بەڤلەادیۆیی و تڕسازی ەرنامەالم بوزورگ زاده، بەبدولسەع

  

ربایجانی ەن و ئازلووچستاەکوو سیستان و بەکانی وەتنیکێئەزگا فرێکان لە ناو پارەتنیکێبارودۆخی ئابووری ئ

ت بۆ سیستانی و اڵزۆری ئابووری و ەرەنە، پشکی هێتریشە. بۆ وەرانەروەنگتر و نادادپەژاوا ناهاوسۆڕ

یاسی و س ەکانیان لە بوارەکسانەنای ەگێری پەواوکەکان تەچ و کوردولوەکان لە چاو بەکان / تورکەرییەئاز

 کانە. ەئابووریی

ریان لە ەتی سەمنییەی ئەوانگڕو  یوگرافیایی سنووریران بە هۆی بارودۆخی جێکانی ئەناوچە کوردنشین

ە و بە هۆی گونجاویان نیی یم ناوچانە بارودۆخی ئابووریەوتۆیان نییە. ئەکی ئەیەشەوه گەسازییەی پیشەسۆنگ

کاری ێسازی، ئاماری بەرتی پیشەگوزاری لە کەرمایەبوونی کارخانە و سەرخانی ئابووری و نێبوونی ژەن

ئیشی  ەنەست بدەوی ناچارن دێی پیاوان بۆ دابین کردنی بژەم ناوچانە زۆره و زۆربەئتی چاالکی ەشیمەبۆ ح

 ری. ەبڵکوو قاچاخ و کۆەی وەنکاراەساخت

کی ڵەدی خەلە س 33.3کان و ەتەدی بلیمەلە س 33.3وه، ەینڵکۆێم لەشداربووانی ئەنجامی داتای بەی ئەرێبە گو

لە  31.1نیا ەبووه و تەش نەکسان دابەی یەژڕێکاندا بە ەتنیکێیی لە ناو ئەلی پیشەدان کە هەڕەو باوەگشتی ل

کاندا لە بواری ەتنیکێکسان لە ناو ئەلی یەدان کە هەو بۆچوونەدی گشتی لەلە س 3.1کان و ەتەدی بلیمەس

 یە. ەدا هەپیش



ی / تورک رەتنیکی ئازێباشتری ئرانی ەیی و خۆشگوزەکان گوزارشتن لە بارودۆخی ئابووریی، پیشەئامار

ان رخەزۆری بۆ خۆی ت ەرەۆتینی پشکی هڕنی و پەمەروبوومی شیرەنانی بێم هەرهەووی بڕم ناوچە لە ەئ و

کوو تراکتۆرسازی، پترۆشیمی، ەکانی وەورەسازییە گەکان و پیشەت پشکی کارخانەبەڵکردووه. ه

 دا زۆره. ەم ناوچانەکان لەسازییەی پیشە و دیکاڵسازی پۆەلسازی، پیشێئۆتۆمب

زگای خووزستان و هورمزگان بۆتە هۆی ێکانی پارەبنشینەرەریایی شاره عەتی و سنووری دێانزڕی تەگێپ

وره ەی گسازەکان و بوونی پیشەبنشینەرەوتدار بوونی ناوچە عەها نەروەتی. هەڵەودێندنی بازرگانی نەسەرەپ

افیای ڕدیمۆگ کەیەادڕم بارودۆخە تا ەوه. ئەوتۆتەک ێتی لاڵری ئاستی وەرتاسەزی کاری لە سێشانی هێاکڕ

دا ەم ناوچانەلی کار لەستخستنی هەبۆ دکان ەرانییێتنیکە جۆراوجۆره ئێو ئک داوه ێشی تەم ناوچەتنیکی ئێئ

وه لە ەی ئابوورییەم ناوچانە لە سۆنگەیی ئێبی خۆجەرەکی عەڵم بارودۆخی گشتی خەاڵوه، بەتەگیرساون

  1کی نزمدایە.ێئاست

 ێبەژاری دەهت، ێبەکاری واتای هێبباسی  ێدا نابەرێیە. لەگازی هوت و ەکدام کە ئاو و نەزگایێپار ەل

نگە لە ڕەکان زۆر ترسناکە. ەزی شارێراوەژاری لە گوند و پەشی و هەبێبینین کە بەدم ەاڵ، بێم بەزۆر ک

، وتووینەوت خەر سامان و نەلە س کەیە ەوەئ ەمێی ئەوانگڕم ەاڵب، ێب ەوەر ئەهزگاکانیش ێی پارەدیک

   ژارین.ەم هەاڵب

 هواز )خووزستان( ەر لە ئەوسوکار و نێکانی کرەکۆمەاڵیەتی، چاالکی ماف –باسم حمادی، چاالکی سیاسی 

 

م ەگوزاری لەرمایەی دواییدا، دانانی کارخانە و سەناڵم ساەلووچستان زۆر الوازه و لەبارودۆخی ئابووری ب

 یو کلتووری یی ئابووریەڵەداخستووه و ماموه، سنووریان ەشەکی دیکەکراوه، لە الیەدی نەدا بەزگایێپار

گیر بووه. ەمەژاری هە و هاڵدا قاچاغی کاەزگایێم پارەر بۆیە لەت. هێنجام نادرەو دیو سنوور ئەئ ەڵگەل

م ەاڵژمار، بەهاتە هەران دێو دانی ئ ڵغەک کۆگای دەلووچستان وەابردوودا سیستان و بڕی لە ەوەای ئەڕرەس

 ن وشکە. کانیاڵەکشتوکا یەویەستا زێئ
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کمان ێشت داەزگایێم پارەمە لێم ئەاڵنن، بێزرەمەسازی دادەو پیش ڵداری، کشتوکاەڵر ئاژەی لە سی... ئابوور

ندی ەبە ناو ێتان بکرسلووچە، بڵندی کشتوکاەبە ناو ێیار وا بوو زابۆل بکرڕت. بێسازی بەنییە ناوی پیش

م چل ەی ئەماو ن لەڵێوه بێستا ئێهیچی نییە. ئ ستاێندی زانکۆیی. زابۆل ئەتە ناوێسازی و زاهیدان ببەپیش

ی گازوائیل و ەگڕێک لە ەڵرم. خێبژەدەڵنگی هەدێوه من بە، ئێک بۆ زابۆل دانرا بەیەدا کارخانڵەسا

مە ێستا ئێئن. ەش بکەو کارەخست. دیواری سنووری دانراوه و ناتوانن ئەست دەکیان دەیەه پارڕوه بەنزینەب

 م دیو. ەو دیو و نە ئەتوانین بچینە ئەین نە دەکەم دیو دیوارەل

 لووچستان(ەهاری، مامۆستای زانکۆ لە زاهیدان )سیستان و بەد بەمەمح

   

لە  31.1ن. ەدەکان پیشان دەتنیکێکسانی لە ناو ئەستی نایەهئاستی  31کاری ژماره ێڵو ه 3کاری ژماره ێڵه

وه ەابوورییکسانی ئەنایران بە هۆی ێکان لە ئەتنیکێیان وایە ئێکی گشتی پەڵدی خەلە س 33کان و ەتەدی بلیمەس

 نن. ڵێناەد

 

  هەڵکەوتەکان – یواردنی ئابووریەاڵکترزان و هێدن بە لرست کەئاستی ه: 3ژماره کاری ێڵه



 

 گشتیخەلکی  – یواردنی ئابووریەاڵکترزان و هێست کردن بە لە: ئاستی ه31کاری ژماره ێڵه

ر ەهکان ەلە سرووشتی و مرۆییەای پتانسییەڕرەکە س ێوەکەردەوه وا دەژینێم توەشداربووانی ئەی بەلە دیمان

 کردن وێستپەت لە دڵەوەدوری ەکان، دەجیهانیی ەنەگمەرچاوه و کانزا دەکان و سەکراوڵووماڕکام لە ناوچە 

 بووه. ەوتۆدا نەکی ئێکان لە ئاستەییەشەدان بە چاالکییە گەژێدر

ماری می کۆەردەراندا بنجی داکووتاوه و لە سێم لە ئەم و دووهەکەوی یەهلەمی پەردەمیلیتاریزمی سیاسی لە س

 شاوه. ێی کەژێئیسالمیشدا در

 و ێکە هیچ نازان ێنەدادێوه هاتووه خۆی دانی پەکێگانڕی لە ئۆەوەیە بە هۆی ئەندکاری دکتۆرام هێخو

 م. ەبد ێی پەجەرەمنیش ناچارم د

 (ۆژاواڕربایجان ەهاباد )ئازەئازاد لە می زانستی زانکۆی ەژنێندامی لەهری پاکزاد، ئێم

 

ن ەکەوه دەکانن گوزارشت لەانتە جۆراوجۆرڕندبوونی میلیشیاکان لە ەمای سوودمەر بنەی کە لە سەگانەڵو بەئ

ۆمەاڵیەتی، ی کڵۆڕکوو کۆنتەلی وەکانی کۆمەڵگا و بیانوگەتە ناو جوومگە جیاوازەی کردووەدزکە میلیتاریزم 

ی ئیداری ڵەندەکانی گەموو جۆرەندنی هەسەرەئاسایشی کۆمەاڵیەتی و ... بۆتە هۆی پ دیسیپلینی کۆمەاڵیەتی،

 ی. یو ئابوور

 

 



 کانەی کلتوورەوهینڕس

 –تنیکی ێشنی ئەچەمەهی دنبرەوەڕێوه جۆری بە، ئیتنیکی و کلتووریێشنی ئەچەمەرجی هەلومەلە ه

ت ەی تایبکێوتڕەندیی ەوەرژەم زۆر جار بەاڵکا، بەد تداربوونی دیاریەرفەیان دی یترسیدارەمکلتوورییە کە 

وه ەینڕس وەرەکان بەکلتووریی –تنیکی ێشنییە ئەچ ەمەه بردن، ەوەڕێکان و الوازییان لە بەتەلە ناو حکووم

 بات. ەد

ناو ێدا کە لە پەتیکی فارس دێی کلتووری ئەقاوی پاوانەوه لەژینێم توەشداربووانی ئەک لە داتای بێشەب

رفراوانی ەبرانی و الوازبوونی ێی کلتوری ئەرمایەبۆتە هۆی لە ناوچوونی س 1کلتووریستکردنی ەکدەی

ی دووقات ەوێکان بە شەکان / تورکەرییەن ئازەۆژاوا لە الیڕربایجانی ەزگای ئازێتە لە پارەم بابەکلتووریی. ئ

وه ەینڵۆکێشداربووانی لەلە ب ێندەک کە هێ، بە جۆرێنرێپەسەی گرووپە کۆمەاڵیەتی دەر کورد و دیکەبە س

       ن.     ەبەتە بە کار دەم بابەبۆ ئ ڵی ناو کۆلۆنیاڵی کلۆنیاێڕد

تی ەسیاس‘‘نی لە سنە(، ەدەر، مامۆستای زانکۆ و چاالکی مەژێن )توەاڵردەد ئەسعەی دکتۆر ئەڕبە باو

ن ەبە فارسی قسە بککانی کوردستان تابلۆی ەی لە قوتابخانەوەبووه هۆی ئ 3131و  3111ی ڵزاشایی لە ساڕە

رمی ەی فەوێکان بە شەی کلتوورەبوونی کلتووری فارس و الوازبوونی دیکڵوه، زاەو کاتەو ل ’‘ێبوواسرەڵه

م ەبۆ ئ ەشەرمی بانگەی فەوێنگستان و ئاینده بە شەرەهر، فەکانی ئیرانشەارڤدا، گۆەندەوێم نەو لبەردەوامە 

پرسی »تی: ەتی وتوویەوایەتەت بە ئاین و نەبارەکدا سێهر لە وتارەکە ئیرانشک ێ، بە جۆر2نەکەد ەتەسیاس

پرسن، لە ی بەوەتەلە ن ێکردبواڵتی ی ەوەرەردانی دەک کە سەرانییێر کات ئەها جیدییە کە هەتی وەتنیکایێئ

یی، ێی خۆجەی، زاراوێخۆج یتاقم ێبەمە دێت. ئێنێی دەکەدێی ناوی زەکەتاڵخشی وەباتی ناوی شانازیب

 «... لە ناو ببەینکان ەییێستیارییە خۆجەیی و هێریتی خۆجەداب و نیی، ێرگی خۆجەجلوب

وانیشی موو پیاەیاند و هەاگڕرمی ەکانی بە نافەرانییێتنیکە ئێرگی کۆنی ئەمان جلوبەلەڕ، پ3111ی ڵلە سا

 ویاڵک»ر کردنی ەۆژاوایی و لە سڕرگی ەر کردنی جلوبەر لە زانایانی ئاینی ناونووسکراو، ناچار بە لە بەدەب

ی نە ەواڵم کەزاشا ئڕەوه. اڵم کەدیلی ئەوه بوووپایی بڕوەوی شاپۆی ئاڵ، کڵشت ساەکرد. پاش ه« ویەهلەپ

لە ئیسالم،  ژێسمی نوڕەوڕێردان لە ەوێستەدها بۆ ەروەکوو هەڵکان بەتنیکییێی شووناسە ئەوەینڕنیا بۆ سەت
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ک لە ێمە، ناوبراو ناوی زۆرەر لەدەستنیشان کرد. بەرزه، دەر عەوچاوان لە سێسوواندنی نویستی بە ێکە پ

 ی. ڕکانیشی گۆەشار

مافی ڕێز لە تی کە ەڕەماکانی یاسای بنەی بنەوانەچێتاوی، بە پەـی ه3131شی ڕوتنی شۆەرکەس ەڵگەل

 کانەییتننیکێئجیاوازه موو گرووپە ەندنی بۆ هێکانی خوەموو قۆناغەندن و نووسین بە زمانی دایکی لە هێخو

و ەم مافە بەکە، ئەتەبابپەیوەندیداری رپرسانی ەکانی بەییەلیقەفتاره سڕنجامدانی ەبە ئوه و ە، لە کردرێگەد

 کردن.  ێجەبێتە بواری جەچووەن ێکان بەتنیکیییێسندکراوی گرووپە ئەی کە شیاو و پەوێش

و  نەکەی بە فارسی قسە دەڵگەتە قووتابخانە لێچەم دەاڵکا، بەبی ئاخافتن دەرەوه بە عڵەمان لە ماەکڵەمندا

تە هۆی ێبەمە دە، ئێنرێدی بە کار بهەلە س 31ده، ەدا سەم لە سڵێب ێبەی دەهرەت بە بەبارەدره. سەمە غەئ

ی زمانیان نییە، ەوەای ئەڕرەکانمان سڵەبینین منداەک دەکە. وەزانستی قوتابیی ئاستی وتنیەدواک

ین و ستادا بێی ئەم ئاستەنییە لموا ێنن پێر بە زمانی خۆیان بخوەگەون؛ واتە ئەکەر دەوه و سەنەوشەدرەد

 بین.ەوتووتر دەرکەس

 مید حمادی، مامۆستای زانکۆ لە خووزستانەح

 

نە ەتە کردن بە دیمڵوه و گاەینڕتی، سەدژای وتەزای ێبوونی سڵوه، زاەبارم ەوه لەژینێنجامی توەلە ئ

ن ەوه لە الیەینڕم سەک لێکە جۆر ێکرەندی دەنبێاندا پۆلرێووی ئژێی مەکان لە زۆربەتنیکێکانی ئەکلتووریی

و  اشنییانە پیشان نادەچەمەم هەنگ ئڕەنگ و ەکانی دەرنامەنە بێت. بۆ وێدرەنجام دەوه ئەمیدیای نیشتمانیی

وه ەڕێتی بەڵدانی مۆەنێوه لە پەینڕس یەکی دیکێت. جۆرێنێناسەخشتر دەقتر و شانازیبەکیان زەاشکاوانە یڕ

ئامانجی  ەکک ێوتڕەنای بوونی ێواستیدا ڕت. لە ێنێنوەئاینیدا خۆی دتنیکی و ێی ئەسم و بۆنڕەوڕێبردنی 

گری لە ڕێکان کە بە نیازه ەتنیکییێشکی گرووپە ئێتە مێخرەد ەوانەتی کردن بە کلتووری ئەسووکای

انتر و تی ئاسەرایەبەوەڕێکوو بەلی وەهۆکارگردا ەرامبەبکا و لە ب ییی کلتووریەوەوان نێن وامبوونیەردەب

تکردنی سەکدەت و یەکی تایبێهادانانی کلتوورەبە ب ێستەدەڵهی یکلتووروانێکردنی ن ڵلە قبووی یالواز

     ی.یکلتوور



رخانی ەرنامە تەمترین بەلووچن، کەدی بەلە س 31 – 11زگایە کە ێم پارەنگی ئڕەنگ و ەندی دەلە ناو

 ێنادر نجامەلووچستان ئەر فۆلکلۆر و کلتووری گشتی بەگوزاری لە سەرمایەلووچی کراوه و سەزمانی ب

 ن. ەانان نادڤو بوار بە چاالک

 لووچستانەکۆمەاڵیەتی لە سیستان و ب -ژ>و و چاالکی سیاسی، ێری مەژێوی ئاینی، توەولەشید تریز. مڕەبدولەع

 

سمی ڕەوڕێتی لە ێی سنووردارەژێڕر بە ەرامبەی بەوانگڕ 31کاری ژماره ێڵو ه 33کاری ژماره ێڵه

 دات. ەپیشان دتنیکی و ئاینی ێئ

 

 هەڵکەوتەکان -سم ڕەوڕێتی لە ێ: سنووردار33کاری ژماره ێڵه



 

 گشتیخەڵکی  –سم ڕەوڕێتی لە ێ: سنووردار31کاری ژماره ێڵه

رجی ەلومەدان کە هەڕەو باوەکان لەکانی بواری زانستە کۆمەاڵیەتییەریین تیۆەندان و خاوەک لە بیرمێزۆر

ستی ەکدەباس لە سست بوونی دیسیپلینی کۆمەاڵیەتی و شپرزه بوونی یکی ئانۆمیکە و ێبارودۆخت اڵستای وێئ

تاوی ەـی ه31ی ەیە( لە د3133بدی )ەباس عەمین جار عەکەی جیدی، یەوێ(. بە ش3131ری، ذن )اباەکەد

و ەکی تر لێکەکانی یەو هاوبیر  1دی نژادەحمەحممود ئەمانی کۆمەاڵیەتی ئیشی کرد. مڕتی داەر بابەلە س

ی ێاس. بە پر بەنایە بێرانیان هێمانی کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگای ئڕتی داەی کۆتاییدا، بابەم ماوەکە لسانە بوون ەک

یی ە، کۆمەاڵیەتی، سیاسی، کلتووری، ژینگیکانی ئابووریەلە بواره جۆراوجۆرسانە، ەم کەبیر و بۆچوونی ئ

  ن.ەیرانانەم قەی ئەوەرەاستکڕش پشتەوەژینێم توەکانی ئەستهاتووەدەنجامە وەووی داوه. ئڕمان ڕو ... دا

استیدا ڕیران و چالنج و لە ەق ەڵێکۆم»د( ەشهەیزی )مامۆستای زانکۆی مەهدی فەر می دکتۆەڕبە باو

ن. لە پرسی بانک و سندووقی ەوەقینەی تەری ئامادێی بۆمبی کاتژمەوێیە کە هاوشەتدا هاڵچالنجمان لە وزل

ن و ترسیدارەمانە مەر کام لەکانی دیکە. هەشێتا کەبگره هوه ەقەاڵکاری و تێیرانی ئاو، بەشینی، قەنەخان

  «رسناکە.وه، تەتێنێقەتەش دەوانی دیکەکیان ئەی یەوەقینەبن؛ تەترسیدارتر دەکتر، مەی ڵپا ک بچنەێکات

م ەی لی گشتەشانی متمانێاکڕنگاوی بۆ ەمترین هەستا کێتا ئەوه هەوییەهلەمی پەردەندی لە سەتی ناوڵەوەد

دوه بە زی تونداژۆیی کرێنانی هێکارهەوه و بەنگاربوونەرەاتە بوترین ستراتیژ، ەهاویشتووه و ساددا ەبواران

ش نی پااڵیان لە سا ێکو کوردستان ناردبەلی وەگەتدا شاندی بۆ ناوچڵەحا ێندەلە ه رەگەی خۆی. ئەپیش
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ی ەوێسوننە لە چوارچهلی ەکانی ئەورەگ ەڵگەات و یان دانووستان لڕحیزبی دیموک ەڵگەش، دانووستان لڕشۆ

، رەوەندتەی ناوە، بە هۆی ورێنجام درابەگفتوگۆ ئ ێندەمس( هەت )شەنندی سونەنی ناوەنجوومەئ

ە دا، دانوستانکارانی گروپەتانڵەم حاەی ئەتدارانە و ناپلۆرالیستی تووشی شکست هاتووه و لە زۆربەاڵسەد

 وه. ەتەندیخانە یان دوور کراونەب ەتەکان خراونەتنیکی و ئاینییێئ

 دات.ەت ییاان داڵت بە بارودۆخی سیاسی وەبارەر سەماوەکان و جەتەی بلیمەوانگڕ

 

 هەڵکەوتەکان –ت اڵ: بارودۆخی سیاسی و31کاری ژماره ێڵه

 

 ری گشتیەماوەج –ت اڵ: بارودۆخی سیاسی و31کاری ژماره ێڵه



مان کاتدا ەۆزترین و لە هڵکان لە ئاەتنیکییێکە پرسە ئ ێوەکەردەوه بۆمان دەینڵکۆێم لەداتاکانی ئڕێگەی لە 

ناس و ی شووەوەستکردنەخنگە ڕەو  نرانێتی ئاڵکان لە وەکۆمەاڵیەتی و سیاسیی ەرترین پرسەکاریگڕپ

کی ەن لە داهاتوویراێماکانی داینامیزمی سیاسی و کۆمەاڵیەتی ئێرچاوترین هەک لە بێکەکان یەتنیکییێانە ئەڕگ

تنیکی، ێوان شووناسی نیشتمانی و ئێبوون پسانی ن تسەبریتین لە: خ ەم پرسەکانی ئەرەو فاکت ێبەنزیکدا د

وو لە ڕی ەشەیی، ئابووریی، سیاسی و کلتووریی، گەگێپکان، ەی ئاستی داخوازییە کۆمەاڵیەتییەوەرزبوونەب

نە اڵادیکاڕی تنیکخوازێئستی ەکان، دروست بوونی هەتنیکییێنده ئەکان و ناوەندەکان، ناوەکخراوڕێکشانی ەڵه

ی ەوەکشانی ئاستی نامۆیی سیاسی و نانەڵکان، هەووناکبیران و حیزبە سیاسییڕت، ەلە بلیم ێندەلە ناو ه

ی تەرفەتنیکی لە دێدانی داخوازیی ئەڵرهەوتن و سەرکەکان، دەسیاسیی ەمەتنیک و سیستێوان ئێودا لە نەم

 (.11، ل 3133یی )کریمی ملە، ێبژاردنی نیشتمانی و خۆجەڵکوو هەکانی وەئازادییە سیاسیی

 نجامی کۆتاییهئ

و سیاسییە  کۆمەاڵیەتی پسانی کێوه لەژینێم توەکراوی ئڵووماڕتی ەی بابەپرسی کۆمەاڵیەتی لە بارزیاترین 

مەڵگای کانی کۆەژێتنیک و چین و توێن ئەکان لە الیەرەوەرتەروەچم گرتنی داخوازییە دادپێبکە بۆتە هۆی 

تی ئایدۆلۆژیای ەرایەبەوەڕێمی بەرهەت، کە باڵو یئابووریوی و ێبژانکاری ڕتوانین گۆەران. دێئ

ها ەروەکان. هەتنیکێی داخوازیی ئەمای دیکەین کە بۆتە بنەیر بکەری سەوەکی تەیەک دیاردەتداره وەاڵسەد

ووی لە ڕیە ەیەندین دەتە کە چاڵی کۆمەاڵیەتی وەرمایەری سەبەوەڕێک بێنجامی جۆرەرەم بارودۆخە دەئ

 کان. ەی چالنجەی دیکەرچاوەستە ەمانە و بووڕدا

اندی(، ڕکگەر و بەردەوێستەکی، دەرەلی )سەرگەتفاک GTوازی ێی شەوێوه لە چوارچەرێادایمی ژڕلی پاێمۆد

 کردووه.  ێکانی تاوتوەوتەکێی ستراتیژی و لەوەوری، کردەتەدیارد



 

 (GTی )ەوەژینێمکیی توەلی چێ: مۆد1ی ژماره ەنێو

 یەکانیو ئاینی زیێراوەپ –ند ەتنیکی، ناوێه ئڕمای بگۆەر بنەکسان لە سەنای یئابووریلە، ێم مۆدەوه لەدانڕبە ئاو

 یەک کە زۆربێتەبابوه. ەکاتەوون دڕندوویی ەسەشەچمی گرتووه و بارودۆخی گێران بێکۆمەڵگای ئ

کات. ەکان دیاری دەکراوڵووماڕتنیکە ێن ئەی لە الیەوەینڵکۆێری لەوەتەبە دیارد پەیوەستکانی ەداخوازیی

د و کوو کۆمپانیای فووالەکان، وەقورس ەکی پیشەرەشی سەوه پیشانی داوه، بەژینێم توەها داتاکانی ئەروەه

و  دانراوهمەرکەزی لبورز، سیمنان و ەهان، ئەکوو ئیسفەکانی وەزگا فارس زمانێلسازی لە پارێئۆتۆمب

 ه. زگایانە کراوێم پارەرخانی ئەکان تەی داهاتە ئابوورییەبارەزیاترین ق

ی دابین ەۆژاوا( لە سۆنگڕربایجانی ەزگای ئازێت لە پارەتایبەکان )بەکان / تورکەرییەکان، ئازەپاش فارس

ک، ێرجەلومەها هەای بوونی وەڕرەرگرتندان. سەمی سوودوەناغی دووهکان لە قۆەکردنی داهاتە ئابووریی



ستی ەکان نییە. هەتنیکییێگرووپە ئی ەمتر لە دیکەت کەاڵسەکان لە دەری / تورک زمانەتی ئازەزایڕەنا

م گرووپە ەی کە ئەوەم ئەکەوو: یڕ ەتەوه خراوەرێی ژەوێکان بە دوو شەکان / تورکەرییەکسانی ئازەنای

ا زگێپشکی پاردان کە ەڕەو باوەنن و لێنگەسەدەڵکان هەفارس زمان ەڵگەی خۆیان لیرجی ئابوورەلومەه

ی، قووم، زەرکەهان، سیمنان، مەکوو ئیسفەکانی وەندییەناو زگاێکان لە چاو پارەکان / تورک نشینەرییەئاز

تنیکییە لە ێم گرووپە ئەکانی ئەتییەزایڕەنا هۆیی کە ەوەم ئەی دووهڵمە و خاەلبورز و تاران زۆر کەئ

تی ەمی حکومەردەسزگایە هی ێم پارەکانی ئەزرانی زۆری پیشەیە کە دامەتەم بابەب ەڕت و باوەاڵسەد

 ابردووه. ڕ

گاتە ەۆژاواوه بگره تا دڕربایجانی ەزگای ئازێکانی پارەران، لە شاره باشورییێکانی ئەکوردنشینلە ناوچە 

ی ەی کارخانە و کارگە و شارۆچکەشەسازی، گەرتی یپشەزگاکانی کوردستان و کرماشان و ئیالم، لە کێپار

نج و ەزی مرۆیی گێای بوونی هەڕرەم ناوچانە، سەکاری لێنییە و ئاماری ب داتۆەئلە ئاستێکی سازی ەپیش

ت ەتایبەب کانەزگا فارس نشینێو پارەرەوی ژیان بێنجانە ناچارن بۆ دابین کردنی بژەم گەندکار زۆره و ئێخو

ن. ەکان ئیش بکەناوچی ەت و دیکەاڵۆژهڕربایجانی ەزگای ئازێکانی پارەخانەن یان لە کورەتاران کۆچ بک

ت ەاننەرفراوانی لە خۆ گرتووه و تەکی بەیەژڕێری ەبڵم ناوچانە، کۆەرمی لەی فەونی پیشوبەها لە نەروەه

 ن. ەم پیشەریکی ئەوه خەشاڵواری باەندێکار بە خوێنجانی بەگ

ی ەاوچوتداربوونی نەوه. نەتەو بووناڵر و هورمزگان بێزگاکانی خووزستان، بووشێران لە پارێئکانی ەبەرەع

بۆتە هۆی دا ەم ناوچانەت لاڵباشووری وۆژاوا و ڕری گرنگی ەندەوان و بوونی بەبوونی ئ ێجەشتین

زی کاری ێهیی، ەزی کاری ناوچێتی و جیا لە هڵەوەودێرتی بازرگانی و بازرگانی نەوداربوونی کەبر

سانی و کەستیاری نایەتی هەمە بابەکان کە ئەبەرەی ناعەنی پیشێو بۆتە شو ێگرەردەش وەکانی دیکەناوچ

 کات.ەدروست ت دەاڵسەکان لە دەبەرەندیی عەزامڕەنا

ت لە بنیاتنان ەاڵسەد یڵۆڕنای ێکان و وەتنیکێکسانی لە ناو ئەتی و نایەزایڕەستی ناەین هڵێتوانین بەلە کۆتاییدا د

وه ەم بارەی خۆی و لەڕوپەتە ئەیشتووەۆژ گڕ ەڵگەۆژ لڕو  چمی گرتووهێابردوودا بڕدانی لە ەژێو در

رجی ئابووری و زیاترین ەلومەخراپترین هکان ەلووچەی کە بەوەوه گوزارشتن لەژینێداتاکانی تو

 ەڵگەل انتی و ئاینی خۆیەتنیکایێئالیەنەی  ش جیاوازی دووەتەم بابەکی ئەرەیە و هۆی سەتیان هەزایڕەنا

واری و ەندێخوەئاوی، نمەی و کڵساەسازی، وشکەرتی پیشەکردنی کەن ەشەزانن. گەت دەاڵسەد

ی، تاڵزگایی و وێتی و پۆستی ئیداری پارەرایەبەوەڕێی بەبوون لە پیشەند نەوودمسواری، ەندێخومەک



م دراون ەڵەکسانییە لە قەتی و نایەزایڕەم ناەی ئەکانی دیکەرەک فاکتەوه وەزمانێراوەوتوویی و لە پەدوورک

ی ەدیک تنیکی وێی ئاینی و ئڵادیکاڕکان، ەتە کۆمەاڵیەتییەسارەندنی قاچاغ، خەسەرەکوو پەی وەوتەکێو ل

 وه. ەۆتوتەک ێکانی لەپرس

قامگیری کۆمەاڵیەتی و لە ناوچوونی ەسوه: ەتەشاوێران کێکی بۆ ئەرەوه دوو سناریۆی سەژینێم توەئ

 ەندەهڕەی کۆمەاڵیەتی لە ەرمایەستا، سێوامی بارودۆخی ئەردەری بەگەی کۆمەاڵیەتی. لە ئەرمایەس

مانی کۆمەاڵیەتی، ئابووری، سیاسی و کلتووری ڕو لە کۆتاییدا دا ێبەکاندا تووشی لە ناوچوون دەجۆراوجۆر

م سناریۆیە بە ەتوانین ئەو د ێم دەرهەقامگیری کۆمەاڵیەتی بەمدا، سەم لە سناریۆی دووهەاڵدات. بەوو دڕ

ما ئابووریی، ەربنەما و سەبنرێتی لە ژەڕەستە بە چاکسازی بنەوابم سناریۆیە ەخواز بزانین. ئڵکی دەسناریۆی

 کان وەتدارەاڵسەکخراوه دڕێ ەڵگەندیی لەیوەندروستی و ... لە پەرده، تەروەکلتووری، پکۆمەاڵیەتی، 

 ت. ێبەت داڵکانی وەتنیکێئ

 ەکەلێنندنی ەسەرەو پ کسانیەتی و نایەزایڕەوامی ناەردە، ببارودۆخدنی رک ڵقبووهەلومەرجی لە 

و  تنیکیێەتی، ئکۆمەاڵیکەلێنی ندنی ەسەرەتە هۆی پێبەم سناریۆیە دەت. ئێبەوام دەردەش بیەکانیتنیکیێئوانێن

کان ەوان گرووپە کۆمەاڵیەتییێکدژی نێتی و لەمی کۆمەاڵیەتی و دژومنایەسیستمانی ڕگە بۆ داڕێئاینی کە 

 ێزی مرۆیی لێیرانی هەوام بوونی قەردەکان و بەتەت بلیمەتایبەنج، بەی گەوەرچوونی نەکا و دەخۆش د

 وه. ەتێوەکەد

لە بواره کلتووریی، کۆمەاڵیەتی و  ئێرانتی اڵوخواز و داهاتووبینانە، ڵواتە سناریۆی دم ەلە سناریۆی دوه

وه، ەژینێکانی توەنجامەوه بۆ ئەانەڕت. بە گێبەقامگیر و چاالکی دەکی سێکاندا بارودۆخەئابووری و سیاسیی

م ەدیهاتنی ئەبارودۆخی وران  و ێوتی کۆتایی داهاتووی ئڕەی داهاتوودا، ڵسا ێی سەین لە ماوڵێتوانین بەد

وه ەرێی ژەخوازڵد ەتڵەت لە حااڵتوانین ئاسۆی داهاتووی وەی گشتی دەوێت. بە شێبەدوو سناریۆیە دیاری د

 وه:ەشینێوه بکێم شەب

 تی وێکەی یەرچاوەجۆرییە سەمەم هەکە ئ یەوەتنیکی و ئاینیێجۆری ئەمەک بە هێتاڵتە وێبەران دێئ

کان ەتنیکییێوان ئێندیی نەیوەپ کردنی ەشەناو گێکان لە پەیاره سیاسی و کلتوورییڕندیی نیشتمانییە. بەیوەهاوپ

تنیکی ێئ نگی شووناسیەهاوسکردنی  ڵمی سیاسی، بە قبووەو سیست ێبەی دیری ئاشتی نیشتمانەوەر تەلە س

تدانانی ەلە سیاسان هاوواڵتیندی ەنبێیی و پۆلەمی کۆمەاڵیەتی زنجیرەشووناسی نیشتمانی، سیست ڵلە پا

 ت. ێگرەچم دێواردن بەاڵن و هێلەشتنی کێهەناو نێی نیشتمانی لە پەو ئیراد ێنێوتەیفەوه و دەکاتەت دڕەناوخۆیی 



 ەلە بواره جۆراوجۆر راسیۆنیەی ئۆپڕیگە چارەوه، ستراتیژ و ەرەدیهاتنی ئاسۆی سەستی وەبەبە م

وه، ئاماده ەینڵکۆێشداربووانی لەی بەدیماننجامی ەی ئەرێکان بە گوەیەاڵیەتی، کلتووری، سیاسی و یاسایکۆم

 شنیار کراوه. ێو پ

 کان هرییهبەوهڕێب ڕیگه چارەوه و هژینێکانی توەشنیارێپ

ی ەتۆکمە کردنی متمان شهاتوو،ێتنیکی پێئوانێکسانی نەواردن و نایەاڵستیاری هەرجی هەلومەلە ه

ش و ێندەئفرەستی نیشتمانی ەکدەبۆ یفاداری سیاسی ەولە پێناو ی کۆمەاڵیەتی ەرمایەکۆمەاڵیەتی و س

ی ەی کە زۆربەرجانەلومەو هەیە و لەهەکاندا شتنڕداەرنامەشنە بەچ مووەر هەتی بە سەمایەکەالیستی یڕپلۆ

کانی ەیرانە جۆراوجۆرەوه بردنی قەڕێبواری بکە  ک خراونڕێکاندا ەییڕناپسپۆ ەرەوێی پێزی مرۆیی بە پێه

ۆبژە ئتا ئاستی دروشمی تیۆری و بە دوور لە تنیکی ێتی ئێندەیوەستی نیشتمانی و هاوپەکدەنییە و ی

ست ەواییانە و نزیک لە ئاشتی مانای خۆی لە دەکی ئاشتێبوون ەوەکێوامی پەردەزیوه، بەداب یەکانکۆمەاڵیەتی

کان ەگەڵب کە، ێنێیەگەکان دەتنیکییێناوچە ئلە ت ەتایبەمنی بوونی کۆمەڵگا بەکشانی بە ئەڵمە هەداوه و ئ

ئاسایشی  یی،هاوواڵتیکانی ەکوو مافەکی وێلەکردنی مافگ ێجەبێی جەور ەڵگەدیل کردنی لەگوزارشتن لە ب

 دا: ەوه دەرێکانی ژەتەشنیاری بابێوه پەینڵکۆێم لەدا ئەناوێم پەی و ... ـە و لیکۆمەاڵیەتی، ئابوور

 ری ئابووریەروهدیهاتنی دادپەو

کان، ەندیدارەیوەنده پەی ناوەزراندنی نووسینگە، کارخانە، و دیکەبە دام ێتوانرەسازی، دەرتی پیشەلە ک

تگیری وه و لە قۆناغی دواییدا، یاسای گشەتێبکر ڵکان کاەندنشینەزگا ناوێسازی لە پارەفۆکووس کردنی پیش

رفتی گدەچێتەوە سەر ی ەکەی کە هۆکارەو پرسە کۆمەاڵیەتییانەری و ئەبڵگری لە قاچاغ، کۆڕێبە  پەیوەست

ست لە ویێدنی پرک ێجەبێری جەبەستەن و دێن ئاماده بکرەرینێدفوکووس خوازی مهاتووی ەرهەئابووری ب

زی مرۆیی کارامە و ێرچوونی هەی دەژڕێم ەکدا، هێرجەلومەها هەلە وت. ێم یاسایانە دابین بکرەی ئەبار

ند بوون لە ەو سوودم ەپیشلی ەهها ەروەوه و هەتێبەمتر دەت کاڵو یی ئابووریڕلە بازا ەرچوونی پارەم دەه

 ت. ێبەت دابین داڵکی وەڵموو خەیی هەتوانای زانستی و کرد

 یری کۆمهاڵیهتی و کلتووریەروهدیهاتنی دادپەو

وه ەرەە سین لوانڕکان و ەتەیی سیاسەری ناکارامەرخەکان دەکان لە بواره جیاجیا زانستییەوەژینێۆکە توڕوەئ

ان کەییێک لە کاروباره خۆجێوه بردنی زۆرەڕێلە بویستە ێو پ تدارنەاڵسەری دەوەندتەوه و ناوەبۆ خوار



تە ەابم بەئک. ەڵخ ستۆیەتە ئێکان بخرەوه بردنی کاروبارەڕێبئەرکی وه و ەتێمتر بکرەت کڵەوەوری دەد

شنە ەر چەتە، هڵەم حاەر لەدەو ب ێبەو کاریی مومکین د ەڕخۆیی حیزبی و ئازادیی باوەربەس ەڵگەل

نج ێاش پکە پ بێەکانی شار و گوند دەنە ئیسالمییەنجوومەکوو ئەو یەنووسی ناکارامەچارتووشی ک ەاالکییچ

 تر بوون. ەتر و ناکارامەڵندەۆژ الوازتر، گڕۆژ لە دوای ڕخوول، 

ر چاالکییە ەلە س تیەمنییەکراو و ئ ڵۆڕوانینی کۆنتڕ، ێز بکرێهەنساالری بەگرنگیدان بە شای ێکرەشنیار دێپ

دنی برەوڕێەیی لە بێکانی خۆجەڵران و خەبڕێو  ێبگیرەڵکان هەکۆمەاڵیەتی، کلتووری و سیاسیی ەجۆراوجۆر

ی ئاینی ەرستگەو پ ندەن. دانانی ناوێست بکرەربە، کۆمەاڵیەتی، و ئاینی خۆیاندا سیکاروباری کلتووری

رده بە ەروەنسازی پێستەبر کام لە ئاین و ئاینزاکان، لە شاری تاران، ئازادی و ەهلی سوننە و هەتی ئەتایب

ک کە ێری کۆمەاڵیەتی شیاوی  باسە، کاروبارەروەدیهاتنی دادپەناو وێیە کە لە پەتانەو بابەزمانی کوردی ل

یی ەکۆمەاڵیەتی و ئاسوود –روونی ەندروستی دەلی تەمیش هەکا و هەک دابین دەڵم خواستی سرووشتی خەه

، کانەییێکان، زمانە خۆجەتنیکییێئ ەتەی بلیمەوزئەوەی  دەبێتە هۆیها ەروەو ه ێنێخسەڕەکان دەتاک

 ت. ێنرێهکۆشانی نیشتمانی بە کار بێنان و تێم هەرهەناو بێکان لە پەتنیکییێانە ئڤی چاالکەندان و دیکەرمەهون

یە کە ەتە گرنگانەو بابەی کۆمەڵگا لڵها لە ناو دەروەتی و هڵەوەر ئاستی دەتی لە سێزەگڕەواردنی ەاڵه

ان و کەها کۆمەاڵیەتییەما و بەف و بنڕر عوەوه سەتێچەکان، دەستە یاساییەربەلە بکی زۆری، جیا ێشەب

لە ەموو پتانسییەرگرتن لە هەک وەڵک ..وامەردەنگ و بەی هاوسەشەو گەرەنگاونان بەه بۆگومان ێب

م ەاتای کتان( بە وەکانی کۆمەڵگا )ئافرەک لە تاکێشەخستنی ب ێو پشتگو پێویستە کانی کۆمەڵگاەشاراو

کانی ەشداربووان لە دیمانەک لە بێکانە. زۆرەرچاوه نامرۆییە نیشتمانییەزی مرۆیی و سێی توانای هەوەکردن

اتی لە کران ێوان، ژنان و کچان لە کۆمەڵگای ئەی ئەڕو بە باوکردووه  ەتەم بابەیان بەوه ئاماژەژینێم توەئ

تی، ەزارەزراندن، پۆستی ئیداری )وەدامکان، ەرییەراسەوه سەپیاوان لە تاقیکردن ەڵگەکسان لەری یەکابڕ

 بن. ەتییانە دێزەگڕە ەوانگڕم ەمهاتوو لەرهەزگایی، شارستانی( تووشی الگیری بێپار

ی ستەری هەرخەشداربووان بوو کە دەکانی بەاوتە باسکرەم لە بابەندەچ ەی دوو و پلەتی پلاڵمکی هاووەچ

م ەت. لێر بکریەس یرانی کلتووریەتدانەبە سیاس ەکک هۆشدارییەو ێبەکانە و دەتنیکییێکانی کۆمەڵگا ئەڵخ

 ر کراوه:ەداگری لە سێوه پەرێکانی ژەڕیگە چاردا، ەناوێپ

 

 



 ؛کانەمینە ئاینییەتنیک و کێتی دانانی ئەمایەکەکان بە یەشەبێی ناوچە بەنەالیەمەی هەشەگ .3

شنە ەچەمەلە کلتووریی و هەرگرتن لە پتانسییەک وەڵشانە بە کەژی هاوبەڕێرنامەی بەشەگ .1

 کان؛ەتنیکییێئ

 کان؛ەو کۆمەاڵیەتیی یئابووری ەلەی هەش کردنی دووبارەی فۆکووسخوازی و دابەوەم بوونەک .1

کان لە ناوچە ەرچاوەش کردنی سەک کە دابێشنەوانە، بە چەچێی پەشەوه و گەژی لە خوارەڕێرنامەب .1

 ت؛ێب ێند کۆتایی پەبکا و ئینجا لە ناو ێست پەوه دەکانەسنووریی

یاتر بە تی زەاڵسەسپاردنی دەت بە ئاڵتی وێرەبەوەڕێتی بەو زنجیرای یمی ئیداریەسیستچاکسازی  .3

 یی.ێانی خۆجرەبەوەڕێب

 ری سیاسیەروهدیهاتنی دادپەو

کان و بۆ ەبژاردنڵەزیاتر لە کاتی هران ێکان لە ئەوه، حیزبە سیاسییەینڵکۆێم لەشداربووانی ئەی بەڕبە باو

و بە چن ەکان، لە ناو دەبژاردنەڵی هەکۆتایی پرۆس ن و پاشەدەد ەڵر هەکوو کارگ سەفتە وەی دوو هەماو

ماری، رۆک کۆەنانی کورسی سێستهەدەکان بۆ وەتەی گرووپ یان تاکە تایبەرنامەیان لە بەیشڕی ەوەهۆی ئ

کی ەڵکانی خەتنیکییێاری داخوازییە ئیخوازکمان نییە کە ێکان حیزبەتنیکییێیە، لە ناوچە ئەمان و ... هەرلەپ

تی، ەمنییەبوونی پانتای ئ ،رانێکان لە ئەحیزب وازهێنانیمان و ەگرنگترین هۆکاری ننگە ڕەخۆیان بن. 

 ەرەدەت بڵەوەی دڵۆڕی کۆنتەادڕیان لە ەۆربزکە کان ەکخراوه جۆراوجۆرڕێکراوی ڵۆڕتی و کۆنتێرێچاود

 ێتوانەک دێکارکردی کە حیزبت. گرنگترین هۆکاری ێت باڵرینگ لە وێکانی فیلتەژومارێه بڕها تۆەروەو ه

نووستانە. ی داەو پرۆس ییەکاناتیکڕدیموک ماەی بنەگڕێکانی خۆیان لە ەینی داخوازییە هاوبیرڕربە، دێبیب

 ماەدیلی بنەتە بێبەتی و توند و تیژی دە، دژومنایێبەک لە کۆمەڵگادا بوونی نەیەها پرۆسەک وێکات

شە بکات. ێژیم تووشی کڕواداری ڕە ێتوانەک دەها پانتایەچم گرتنی وێو دانووستان و ب ییەکان،دیموکراتیک

ای ێڕت وەاڵسەویستە دێوه بووه و پەژینێشداربووانی توەشنیاری بێپمی ەرهەوه بەینڵکۆێم لەکانی ئەشنیارێپ

و ەرەبی بکان، پانتای حیزەتدارڵەحیزبە مۆ تی و میلیتاریستی، جیا لە چاالک کردنیەمنییەالنانی پانتای ئەو

نیا لە ەکانە و تواو دیموکراتیەی تەوێوان بە شەکانی ئەی داخوازییەوەوه بۆ ئەتێکانیش بگوازەتنیکییێگرووپە ئ

 ت. ێر بکرەسەوو و چارڕتە ێی دانووستان بخرەی پرۆسەگڕێ

یان تیەزایڕەکان ناەکراوڵووماڕتنیکییە ێر چوار گرووپە ئەکان، هەدا، جگە لە فارس زمانەندییەیوەم پەل

تی کۆماری ەی حکوومڵسا 11نی پتر لە ەمەی تەکان وتیان کە لە ماوەبەرەلووچ و عەبوو. کورد و بەه



تی ەرۆکایەکوو سەولە هەڵبژاردنی هاوزمانەکانیان لە پۆستە سیاسییە پلە یەکەمەکانی  کەسێکیانئیسالمی 

 بووه. ەنبوونی ز ێوڵزگار و باێتی، پارڵەوەزیری دەری و داد، وەکار و یاسادانێجەبێزی جێه

 رانی کۆمهاڵیهتی ەدیهاتنی خۆشگوزەو

ندی ەهەڕر دوو ەکان لە هەر دابین کردنی خواستە مرۆییەتە سێوانەڕرانی کۆمەاڵیەتی دەکانی خۆشگوزەناسێپ

ە و خۆشخانەیشتن بە نەاگڕستەی کە دەوەوه گوزارشتن لەژینێم توەمی داتاکانی ئەرهەب. یویەعنەمادی و م

 ەیتنیکیێندروستی ناوچە ئەکان لە بواری تەویستێتگوزارییە پەی خزمەندروستی و دیکەندی تەناو

کانی کوردستان، ەلە ناوچ ێندەلە هش بووه. ەرانە دابەروەشیاو و نادادپەکان زۆر نەکراوڵووماڕ

بۆ  خۆش ناچارهەسی نەن و کەنجام بدەری پزیشکی ئێترین برینکاری و چاودەکان ناتوانن سادەخۆشخانەن

ری ێت چاودەبەڵبکات. ه (.دان و ..ەمەز، هێورە، تێکانی )ورمەزگاییێنده پارەردانی ناوەر، سەسەچار

ای ەڕرەت سەنانەیە کە تەخۆشانەو نەری دۆخی ئەکانی شاری تاران، خۆی پیشاندەخۆشخانەکانی نەخۆشەن

 ن. ەبەنا بۆ تاران دەکانی خۆیان، پەتی ناوچێشەبێم بە هۆی بەاڵژاری، بەه

کراوه و لە ەکان دابین نەت گونده سنوورییەتایبەکان و بەشتا لە سنوورێگاز هیشتن بە ەاگێڕستپەدئیمکانی 

رتن لە رگەک وەڵلووچستان بە هۆی کەکانی کوردستان و بەی دواییدا، لە قوتابخانەناڵم ساەبوونی گاز، لەن

و مامۆستا و  ڵمندا ەڵێستدانی کۆمەه هۆی گیان لە دوووی داوه کە بوڕوره ەساتی زۆر گەوتی کارەزۆپای ن

 وه. ەتەک لە قووتابیان ماوێی زۆرەستەر جەواری سووتمان لە سەئاس

سازی و ەیی و پیشەشەما گەربنێکی نییە. ژەراندا هیچ واتایێکانی ئەپشوو لە سنوورما و پارک و کاتی ەسین

کانیان. ەنجەی گەو ناوچانە بۆتە کوشتارگەکانی ئەباره و جادەکاندا زۆر نالەتنیک و سنورێلە ناو ئکان ەییەجاد

 ێروست و بتی دەرایەبەوەڕێب ەرانی کۆمەاڵیەتی بە بەخۆشگوز کانیەرەوێپ ێکرەشنیار دێپبۆ ئەم مەبەستە 

 یمەچاو گرتنی النیکڕەرده و بە ەروەندروستی و پەت لە بواری تەتایبەئاینی، ب –تنیکی ێواردنی ئەاڵه

یانی گری لە زڕێوه و بۆ ەتێدا بکرێیان پەوەنوداچوێکان بە جیدی پەییەما جادەربنێیی و ژەسنووری ناوچ

 ر. ەتە بێی گونجاو بگیرەڕستە داپەبەم مەوه و بۆ ئەتێاست بکرڕکانی ەسییەمایەککراو، ەبوونەرەق

 یتنیکێوان ئێنمیدیایی ری ەروەتی نیشتمانی و دادپێندەیوەکان لە هاوپەگرووپیی ەیاندنەاگڕوری ەد

ر ەوه قۆرخ کراون و کار لە سەتەاڵسەن دەاشکاوانە لە الیڕ ئێرانکانی ەرمییەیاندنە نیشتمانی و فەاگڕ 

انی ەڕکجار زۆره و گەی ڕنسۆەدا سەم میدیایانەن. لەکەت دەکی تایبێتەبۆ ئاین و سیاس ەوەو نواندن ەشەبانگ



 ره و بەەی لە سەخنڕکان ەکراوڵووماڕتنیکە ێن ئەتە لە الیەم بابەر ئەکان مومکین نییە. هەئازادی زانیاریی

نیکی و تێکگرتوویی ئەیوەک بەرهەڵستی ژمار و ەتە هێکان دەجیاکاریی ەتەک لە بابێکەک یەوان وەای  ئڕ

وه، ەژینێم توەکراوانی ئ ەڵگەل ەن. بە بۆچوونی دیمانەدەمی دەڵەندیی نیشتمانی لە قەیوەیی و هاوپەکپارچەی

شی ەژوویی و کۆمەاڵیەتی هاوبێمپێشینەی ندیی کلتووری و ەمڵەوەد ەئایدۆلۆژیکیی ەوەشنە نواندنەم چەئ

 ێکانی لەلتوورییک ەکە بە سیاسی بوونی پرسلێکچوواندنێکە تی ەکا و بە نیازی سیاسەد ڕنسۆەس نکاەرانییێئ

ە جیاکارییانە وانینڕم ە. ئبێبەزەییەکان ەتنیکێکانی ئەفتاره کلتوورییڕریت و ەر بە نەرامبەوه و بەتێوەکەد

کان ەەتییه کۆمەاڵیڕۆژاوایی، ئۆنالین و تۆڕیاندنە ەاگڕکشان بۆ ەڵوو لە هڕتە هۆی هۆگریی ەکە کە بووێتەباب

او هاتنە ن بواریکاری ەوانی، ئامادەبە سینگ فر ێکرەشنیار دێپت. ێبینەکی دەرەوری سەدا دەم بوارەو ل

 یاندنێکیەاگڕ ۆکان بواری بەر کام لە حیزبە سیاسییەو بۆ ه ێیاندنانە دابین ببەاگڕم ەت بۆ ناو ئەرتی تایبەک

کی ەرییەکابڕک، بوار بۆ ێیشتنەاگێڕستپەها دەوئیمکانی ری دابین بوونی ەگەکە لە ئبڕەخسێ جیاواز 

 کان. ەمیدیا نیشتمانیی وه بۆەتەڕێگەد شی گشتیەوه و متمانەتە کایێندروست دەت

 رانێکان له ئهی ئاینزا و ئاینەوهکنزیک کردنێنسازی بۆ لێستهب

گرتنە  رمی وەمی سیاسی فەالنانی هزری ئاینی لە سیستەئاماژه بە ووه ەژینێم توەکانی ئەنجامەئک لە ێشەب

باشتربوون و ئیمتیازی ێشنە پەر چەوه، هەوەی بە هۆی ئەوەتی سکۆالر بۆ ئەحکوومهەلومەرجی ری ەب

کان و ەجۆراوجۆر ەمی شووناسە ئاینییەست ستیەهی ەوەبوونڵکا تەێبەد یەکەنجامەکە ئ ێال بنرەشووناسی و

 ژومار.ێی بڕکان بە زانست و پسپۆەهره مرۆییەند بوون لە بەلی سوودمەدابین بوونی هدەبێتە هۆی 

 تیەڕەای بنکانی یاسەاگیرکراوڕما ەبنکردنی  ێجەبێتی دیموکراتیکی یاسایی و جەفرایەرگرتن لە دەک وەڵک

تی ەکردبوو، باب رەداگرییان لە سێش پەوەینڵکۆێم لەشداربووانی ئەتی، کە بەڕەیاسای بنکانی ەاگیرکراوڕما ەبن

رده ەروەکوو پەکانی وەجۆراوجۆر ەوەتەتنیک و نێکسانی ئەناو یێکان لە پەئازادییە ئاینی و ئاینزایی و مرۆیی

م( و توانا ەهەم و نۆزدەهەم، پانزەدهەم، چوارەهەم، سیانزەهەکانی دوانزەگڕبە زمانی دایکی )ب

ن و ەکەکان دابین دەتنیکی و ئاینییێمینە ئەکانی کەدیهاتنی مافەنی وێستەکە بتن اڵوکانی یاساکانی ەدیموکراتیی

ین ڵێنین بتواەوه دەم بارەوه بوون. لەژینێم توەکانی ئەکراوڵووماڕتی گرووپە ەزایڕەکانی ناەتەک لە بابێکەی

م ەاڵجار جیاواز ب ێندەهم بوارانە، ەر کام لەک لە هێلەیرانگەوودانی قڕکان لە بواری ەکۆمەاڵیەتیی ئۆبژەکە 

یرانانە ەر و قەمپەم لەرچوون لەی دڕیگە چارەشداربووان، ەشنیاری بێپر ەلە سیان داوه. ڵواەز، هێهەب

 .  یەەکانی هەیتیەڕەبن یاساکانی ەاگیراوڕما ەنکردنی ب ێجەبێری جەبەستەکە کە توانا و دێتڵەوەزبوونی دێهەب



 سەبارەت به نووسەر

له زانکۆی یاسای لەندەن له بنیاتی « نامووس»کامیل ئەحمەدی، خەڵکناسی کۆمەاڵیەتی و توێژەر، براوەی خەاڵتی 

بنیاتی جیهانی ئاشتی بەشی ئەدەبیات و زانسته مرۆییەکان « ئاشتی»و براوەی خەاڵتی ( IKWR)مافەکانی ژنان 

سەبارەت به گەشەی کۆمەاڵیەتی و نێودەوڵەتی، . توێژینەوەکانی کامیل ئەحمەدی جۆرج واشینگتۆنهله زانکۆی 

ئێتنیکەکان و پرسەکانی پەیوەست به ڕەگەزێتی )جێندەر( و مندااڵن بووه. وتار و توێژینەوەکانی پێشووی ناوبراو به 

 زمانەکانی ئینگلیزی، تورکی ئەستەنبۆڵی، فارسی و کوردی له ژێر ئەم ناوانه چاپ کراون:

)ڕوانینێکی خەڵکناسانە بۆ داب و نەریتی  ت و باشووری ڕۆژهەاڵتی تورکیاڕوانینێکی دیکه بۆ ڕۆژهەاڵ -

  Etkim press (Istanbul, Turkey 2009) مزۆپۆتامیا(؛

-Uncut Voices Press)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به خەتەنەی ژنان له ئێران( که له الیەن  به ناوی نەریت -

Oxford ؛و وەشانخانەی شیرازه چاپ کراوه 

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به هاوسەرگیری پێشوەختەی مندااڵن له ئێران( باڵو بۆتەوه  زایەڵەی بێدەنگی -

 ؛  Nova Science Publisher, Inc., New York 2017له 

سیغە / هاوسەرگیری کاتی له ئێران( که دەقە  ەبارەت بە)توێژینەوەیەکی گشتگیر س ماڵێک له سەر ئاو -

فارسییەکەی له الیەن وەشانخانەی شیرازه باڵو بۆتەوه و وەشانخانەی مێهری لە لەندەنیش دەقە ئینگلیزییەکەی چاپ 

 کراوە؛

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به هاوسەرگیری سپی له ئێران( بە ئینگلیزی و  ماڵێک بە درگای ئاوەاڵوە -

 کە وەشانخانەی مێهری لە لەندەن چاپ کراوە؛ فارسی

بۆ ئەنجوومەنی پشتیوانی له مافەکانی مندااڵن ئەنجام درا که بابەتی  یتااڵنی منداڵتوێژینەوەیەکی دیکه به ناوی  -

 ـی هەتاوی ڕوونوێنی کرا؛ 8931زبڵگەڕی مندااڵنی له تاران تاوتوێ کردووە و له ساڵی 

)توێژینەوەیەک سەبارەت بە ناهاوسانان له ئێران( که هەندێ  شاری قەدەغەکراوی دەق و فارسی  دەقی ئینگلیزی -

وتاریشی به زمانەکانی فارسی و ئینگلیزی لێ دەرکێشراوه و چاپ کراوه و لەم ماوەی دواییدا له الیەن وەشانخانەی 

 مێهری له لەندەن چاپ کرا؛ 

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به شوناس و  هەتا سنوورسنوورەوه و توێژینەوەیەکی ناوبراو له ژێر ناوی له  -

ئێتنیکی عەرەب، بەلووچ، کورد، فارس و تورکی تاوتوێ کردووە که هەندێ وتاریشی به  5ئێتنیکایەتی له ئێران( که 

 انخانەی مێهری لهزمانەکانی فارسی و ئینگلیزی لێ دەرکێشراوه و چاپ کراوه و لەم ماوەی دواییدا له الیەن وەش

 ؛ لەندەن چاپ کرا

 خەریکە چاپ جۆرەکانی کاری منداالن لە ئێرانو  خەتەنەی پیاواندوایین توێژینەوەکانی نووسەر سەبارەت بە -

 دەکرێت. 

  www.kameelahmady.com   توێژینەوەکانی لە ماڵپەڕی خۆیان دەست دەکەوێت: 

http://www.kameelahmady.com/
http://www.kameelahmady.com/
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 .فرزان روز

 پژوهشی  -فصلنامە علمی  .قومی هویتخواهی اجتماعی و سیفرایند تبعیض سیا (.3131احمدی، یعقوب. )نیا، عباس و شفیعی

 (.1) 31 واحد شوشتر، علوم اجتماعی دانشگاه زاد اسالمی



 ( 3131صنیع اجالل، مریم.) تهران: تمدن ایرانی  .مدی بر فرهنگ و هویت ایرانآدر . ( .3131طامە، مجید.)  برنامٔە

 . 3131 اسفند 13 اسالمی ایران، یمای جمهوریس و دابکە یک صایران ش خیر بەح بص

 ( .3133عبداللهی، محمد و حسین بر، محمدعثمان.) شناسی مجلە جامعە  .ملی در ایران گرایش دانشجویان بلوچ بە هویت
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 مطالعات علمی تهران: مؤسسە .شناسی هویتهای جمعی تهرانینده(. آ3133. )ملە، علی کریمی. 

  ،تهران: نی (.ترجمٔە ناصر موفقیان)تجدد و تشخص  (.3133)نتونی. آگیدنز. 
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 ( .3131همتی، مجتبی.) مجلە   .در پرتو نظریە عدالت راولز ن با حقوق شهروندیآهای اقتصادی _ اجتماعی و نسبت حق

 . 31 - 13، ص 33 حقوقی دادگستری،
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