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 رەنێک لەگەڵ خوەیەوت

 

لە  (ethnicity) تیەتنیکایێشوناس و ئە ت بەبارەکی گشتگیر سەیەوەژینێی توەو پوختە کورتە مەرهەم بەئ

و ە ام دراونجەئە ناسانکڵەکی خێوانینڕە ران بێزگای ئێپارە زدێس ر ئاستیەسە لە کە ری ئاشتییەوەتسەر 

شوناس  یەوەندنێخوهۆگری ە میشەمن هی هۆگران. ەر دیدەبە تێخرەکدا دێبێی کتێدووتوە ی لەکەواوەتبەرگە 

 ەیستراوو بە وانگە، وتڕە ک لێبووه. زۆرە وەهۆی کوردبوونمە زیاتر بە م هۆگرییەبووم و ئتی ەتنیکایێو ئ

من ت. ێنێک دێیدا پڵتافی منداە کانی من لەژیاو ەزموونەئە لک ێشەب نگەکانی جەرییەوەکان و بیرەتنیکییێئ

وری سنوە م لەکی کەودایەمە راق و بێتی عاڵوە کان و نزیک لەوورییسنە شارە زۆر دوور لە کی نەیەناوچە ل

کی تری ێ. هۆکارتمێشتبەگێتی تەتنیکایێشوناس و ئە وونتر لڕو  باشترە نگڕەبووم و ە ورەتورکیا ژیاوم و گ

ە و کارە وەینڵکۆێی لەشینێبۆ پە وەتەڕێگەدتی ەتنیکایێشوناس و ئە ت بەبارەس ەوەژینێتوە هۆگربوونم ب

ە بە وەژینێم توە؛ ئەکانیشەبێو ب گوندیە ران و کۆمەڵگێتی ئاڵوە و زیاتر لدیکە  یتاناڵوە کانم لەییەوەژینێتو

ژین و ەوتن دەشکێپە ش لەبێشخوراو و بەبە ناوچە ی وا لەتنیکانێو ئەبە داوەد ێگر وخۆ منیەاستڕی ەوێش

. مەکان بناستنیکێکانی ئەجۆراوجۆر ەنەند و الیەهڕەئەوەی هۆی ە بووە ندییەیوەو پە وەووبوونەڕووبڕم ەئ

کانە یەکتر ئەوە بوو کە ئەم ئێتنیتی ەتنیکایێشوناس و ئە ت بەبارەسە وەینڵکۆێو لە وەندنێمی خوەیێهۆکاری س

بوونی ە وەکانەرەوەندتەناو ەتەسیاسە لە وەمانەرزێدە لە کبناسن  ەسییانەمایەو الوازی و کەها ئەروەو ه

 یتەو بابکان ەجۆراوجۆرە ناوچە ت لاڵەسەی سامان و دەرانەروەشبوونی نادادپەدابهۆی ە تێبەو دە بووەه

 و جوگرافیاە ور و گرنگیی ئاشتی لەدە کی گرنگی دیکێر. هۆکارەوروبەد –ند ەگرینگ و داخراوی ناو

ە ت بەبارەکی گشتگیر سەیەوەژینێهانی دام توە کە ستایێستیاری  ئەقۆناغی هە ت لەتایبەران بێژووی ئێم

ە زیاتر لی ەکەییەوەژینێتوە کارە کە وەژینێم توەئم. ەنجام بدەئاشتی ئتی ەرایەوەتە تی بەتنیکایێشوناس و ئ

انی ئاسایی و سەر گرووپی کەسە ل مترەکی کەیەژڕێە و بە م گرووپانەتی ئەو بلیم ڕسانی چینی پسپۆەر کەس

کان ەتنیکێئە بوو کە م پرسیارانەی ئەوەمداناڵمدا خولیای وەکەی یەپلە ل ،کردێستی پەد ڕو بازاە کی کووچڵەخ

ی ەکهاتێپە و ل ەیەکا، هەیان دووفاقیسازی دڵەگەلە ویتری کەکانی ئەشووناسە خۆیان و لە کیان لێیشتنەگێتە چ

ە ب تەبارەا و بۆچوونیان سڕو ە وەبیننەدا دێکوە راندا خۆیان لێۆی ئڕوەئ سیاسی، ئابووری و کۆمەڵگای

 ر چییە. ەوروبەد –ند ەشداریی سیاسی، زمانی زکماکی و ناوەکگرتوویی، بەی

ە لیی ەوەتەشوناسی نە ی نزمتر لکانەلتوورەکەکان و وردەچمگرتنی شوناسێبوون و بتنیکیێئە ی بەدیارد

 یێپە کان بەتاڵشکردنی وەکوو دابەلی وەرگەو فاکتە یەهی دووقاتی کەرخدا گرنگییەمی هاوچەردەس

ە بە کی گرنگیان لێورەد ڵئایدۆلۆژیاکان، و کلۆنیا ،ێبەشییەکانو ب یکسانەیی، نایەوەتەنتی ەحکووم

نی اڵپاش سا ەکرد کەشبینییان دێکان پەجیهانییە بیرنەخاوە ک لێزۆربوونی کۆمەڵگاکاندا بووه. تنیکیێئ

استی ر ئەسە لیی ەکهاتێکچوواندنی پێو ل ەکانناڵەکە رنامەبە دان بەژێدوای درە م و لەهانیی دووهنگی جیەج

 ئاسانبوونی هاتوچۆ بۆندن، ێی شارنشینی و خوەشەگلەگەڵ ها ەروەمی جیهانگیری و هەردەتی و سەڵوەودێن

ی، نێوی زمانی و شوڕەمەڵەی قەوەبچووکتربوونهۆی ە بۆتە کیاندن ەاگڕکان و پانتای ەجۆراوجۆرە نێشو

م اڵە، بێابنە تەم بابەی ئەگیرۆدە ندەوەئۆیی ڕوەواری ئەندێنجی خوەبن و گەکان الواز دەتنیکییێئە هۆگریی

ی ەرۆسپی ەژێکانی بریتانیا و درەڵکۆلۆنیاە ت و لەییڤتی سۆێکەکانی یەکۆمارە ل ییخۆەربەوتی سڕە



ی ەوەلە تگوزارشە تی دیکەڵیان حاەوتوو و دەشکێپ تانیاڵووپا و وڕوەی ئڵناو دە تنیکی لێئ یخوازیشوناس

وتی ڕەن ەدەد پیشانە تانەڵم حاەئشتا زیندوون. ێهە تنیکییانێئە هۆگریی مەدنیادا ئە وانگانە، لڕم ەای ئەڕرەسە ک

 وتوو بزانین. ەکەشنێتانی پاڵم و وەیێجیهانی سە ت بەتایب ێتنیکی نابێدۆزیی ئشوناس

د ەتانی دیکە، ساڵچاو وە وه، لەتنیکی زۆرێنگیی ئەڕەفرە بە کێتاڵوە ران کێۆ ئکان بەتنیکێتی ئەگرنگیی باب

کی ەو الوازیی توندیە بکاندا ەرانییێئە تنیکێناو ئە تنیکی لێابردوودا، هۆگریی ئڕی ەدەک سەی یەماوە و لە قات

خۆ ەربەکی سەیەوەتەی نەگێپە راندا خۆیان لێئە ل کانەتنیکێئە ل ێندەرچی هەگەبوونی بووه. ئە وەجیاواز

کان ەتنیکێئە ت لەدەوڵکردنەوەی ران، جیاێئە ن لێڕتی مۆدەدەوڵزرانی ەدامە ر لەبە یەنی ئاماژەزانن. شایەد

ت ەڵوەشدار بوون و دەتدا بەڵوەی دەکهاتێناو پە کان لەتنیک و هۆزێرۆک ئەسە بوو، چوونکەر وا ئاسان نەه

رانی ێئ اوی شوناسینە نا کێهەک دێیان پوکگرتوەکی یێژیمڕبوون و ە ستەکتر وابەیە کان بەییئێران ەتنیکێو ئ

ە گرووپە ب تیشکان پەریی ئاسایشی سنوورەبەستەو درگرتنی باج ەکردنی سوپا و وەئامادت بۆ ەڵوەدبوو. 

ر ەگەبوون و ئەد دنەی سوودمێشدار بوون و لەتدا باڵەسەدە کانیش لەتنیکییێئە ست و گرووپەبەکان دەتنیکییێئ

ی ەدەس ەت لەتایبەم بارودۆخە، بەئ ه.وەبووەساز دە نگییەم هاوسەکچووبا، دیسان ئێتە م دووانەنگیی ئەهاوس

انی رکرەم، دەم و دووهەکەنگی جیهانیی یەجشرووتە، ەشی مڕکوو شۆەکانی وەژووییێمە گڕبە ابردوودا و لڕ

 ەران، لێسالمیی ئشی کۆماری ئیڕوتنی شۆەرکەها سەروەو ه مەویی دووهەهلەر کاری پەسە زاشا و هاتنڕە

ە ین کێڵتوانین بەکان دەندییەناوە زێتدۆزیی هاڵەسەدە م باڵەوت، بەرکەران دێکانی ئەزێراوەپە ناوچە ل ێندەه

 کورت بوو. ە رانەبەوەڕێخۆبە ییێخۆج ەئیداریی –سیاسی ە کخراوڕێم ەئنی ەمەت

کان ەییجیاکار یاسا ەکان لەتنیکییێئە گرووپە دا کەران پیشان دێئە کان لەتنیکێژوویی ئێی مەشینێی پێتاوتو

ە م گرووپانەشرووتە، مافی ئەشی مڕشۆە زار بوون. لێکانیان بەنییەدەمە مافزمان. ئایین و واری بە ت لەتایبەب

کان ەتنیکییێئە بی زمانێار و کتڤۆژنامە، گۆڕی ەوەوکردناڵویش چاپ و بەهلەمی پەدرەسە کرا و لەچاو نڕە

ستی ەهوە بۆ ببەینەە تییانەزایڕەم ناەیی ئەیشڕکی و ەرەتوانین هۆکاری سەستادا دێئە ل کرا.ەدە غەدەق یتوندە ب

نگاندنی ەسڵەه کاتیە کان و لەتنیکێکان و ... ـی ئەلتووری، زمانی، ئایینییەسیاسی، ئابووری، کە انییسکەنای

ب و ەرەک، عتور ،کورد بواری سیاسیدا،ە کان. لەزمانت فارسەتایبەو بە کانی دیکەتنیکییێئە خۆیان گرووپ

 ەپلە کییەرەسە پۆستە و لە وتۆیان نییەکی ئەیەگێت پاڵی سیاسیی وەکهاتێپە لە دان کەڕەو باوەکان لەلووچەب

 ەناوچ بواری ئابووری،ە نییە. ل ی تێداوانەتنیکیی ئێگرووپی ئە ر بەک سێرپرسەهیچ بت، اڵکانی واڵبا

ە ناوچە ت لاڵئیمکانیاتی و یکیەرەشی سەبە کە یەه ڕەەم باوەو  ئە ویستیان نییێمکانیاتی پێئ ەکانزێراوەپ

ە لە دان کەوونچو بۆەکان لەرکراوەسە لە وەژینێتوە تنیکێلتووری، ئەشی کەبە وه. لەبۆت ڕکاندا چەندنشینەناو

وی وەڕووبڕکانیان ەخۆجێیی ەمێهرەجان و کۆڕبەندە ناوچەییەکان، ڕێوڕەسم و داب و نەریتبردنی ەوەڕێب

مەت لتووری ئەوان پیشان نادا و لە خزەو میدیا نیشتمانی و خۆجێییەکان بە شێوەی ئەوتۆ ک ەوەبنەنگ دەئاست

و ە ونی نییبو زمانی دایکیە یی بەکی وانێبێنان، هیچ کتێاهڕو ە ردەروەپشی ەبە لتووری خۆماڵیدا نین و لەک

 .نەکانی واڵتدا بخوێننناچارن بە زمانی دووهەم لە قوتابخالووچ و هتد ەب، بەرەکورد، تورک، عمندااڵنی 

کان و هەروەها بەشێک لە کوردەکان، هۆگری ئایینزایەکی جیاواز ەی بەلووچەووی ئایینزاییەوە زۆربڕلە 

لە ئایینزای فەرمیی واڵتن و لەو بۆچوونەدان کە ڕوانینی ئایدۆلۆژییانەی بەرپرسان وای کردووە کە لە 

 ستەمیان لێ بکرێت.ە وەکانەلتووری، کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەسیاسی، کە ندەهڕە

ئەم بابەتانەی کە باس کرا تەنیا پیشاندەری بەشێک لە داخوازیی گرووپە ئێتنیکییەکان لە ماوەی یەک سەدەی 

ڕابردوو بەتایبەت لە سااڵنی پاش سەرکەوتنی شۆڕشی ئیسالمییە. داخوازیگەلێک کە هەمیشە ڕووبەڕووی 



بە شێوەی ە ئەم داخوازییانارچەیی و سازانی نیشتمانی زانراوە و ڕوانینی ئەمنییەتی بۆتەوە و بە تێکدەری یەکپ

ئەمە بۆتە هۆی ڕفتاری تونداژۆیانەی نجامدا ەئە . لوەتەوەابەرپەرچی دربەرەنگارانە، زەبر و تونداژۆیانە 

  .وەیی داەوەتەن ییەکپارچەتی و یێکەیە ل یکراوەبوونەرەقکی ێبرەزنێوان ناوەند و گرووپە ئێتنیکییەکان کە 

ن ڕێکانی شوناسی کۆمەاڵیەتیی مۆدەجۆرە ک لێکەک یەتی وەوایەتەنتی و ەتنیکایێئە ی کەوەل ەوەدانڕئاوە ب

ی ەوەرەدە لە وترا کەدە سانەو گرووپی کەتنیک بێم، ئەهەی نۆزدەدەسە لە وەشەکی دیکەالیە ژمار و لەهە نێد

ە کرا نێهەکار دە ب ەکانڵەو گرووپی خەئبۆ ە مکەم چەمدا ئەی بیستەدەسە ن و لدەژی داریداەرمایەپۆلیسی س

م ەالنیکم ەکران و دووهەدە ناسێپ ەوەتەی نەر وشێژە م لەکەیە کبوو ەشیان هەژووی هاوبێت و ماڵزمان و و

ە ب ستانەه ەوەتەلەگەڵ نری ەکابڕتی و ەدژایە بوو و لەه ەوەتەنە جیایان ل کی ێوڕەمەڵەت قەنانەتیان زمان 

ان و وی خۆیڕەمەڵەنگیی زمانیی خۆیان و دیاریکردنی قەڕەکچوواندنی فرێل ژووی خۆیان،ێدروستکردنی م

ە ل گوزارشتە کە کەژوویێی مەشینێو پ ەژێدرە ک ەکێری شوناسەرخەتی دەوایەتەنە وەشەکی دیکەالیە ل

ە وەکێپە ک کێکانڵەن، ختایبەت کی جوگرافیاییێنێشوە ر بەسە کە کڵەخ ێڵەرکی کۆمەئینتما و ئ ێڵەکۆم

ە ناو حیزبە لە تەم بابەت بەبارەستادا، سێئە لە واتەک، کێنجامەئە نەگەن و دەکەن، کار دەدەیار دڕب

ە بها ەروەت. هێکرەدی دەبجیاواز و شیکاریی ە وانگڕنیدا دوو ەدەانانی مڤکان و چاالکڤەکتیەکان، ئەسیاسیی

ی ەوەلربوون ئاگاداو ە ییەوەتەتنیکی و شوناسی نێنانی شوناسی ئێکارهە بهەڵگری ە ی کەۆزییانڵو ئاەی ئێپ

ی ەشنانی وێکارهە ر بەسە کی زۆر لەداگرییێران، پێتی ئاڵکانی دانیشتووی وەمینەکە ل ێندەناو هە لە ک

ی ەوەزمکردنستی نەبەتنیک" مێی "ئەنانی وشێکارهە بە لە وەینڵکۆێم لە، ئێکرەتنیک" دێبری "ئە وه" لەتە"ن

 وتیڕەە لە نیاز نییە کا و بەچاو دڕەۆحی زانست ڕە وەینڵکۆێلم ەئە ی کەیێو پەو بە مک نییەمانا و چ

یۆریی شی تەبە لە وانگانڕم ەی ئێتاوتوە ر بەبکا، نووسە تێکانی خۆی ئاوەتییەها تاکایەدا بەوەینڵکۆێل

م ە، ئەکەباوە وانگڕر دوو ەز بۆ هڕێای ێڕو وە یشتووەویست و ورد گێناسینی پە ک لێئاستە وه، بەژینێتو

م ەکانی ئەشەموو بەهە ر لەژێو توە چمی گرتووێبە افانڕتنۆگێو ئە کناسانڵەکی خەیەوانگڕسەر لە ە وەژینێتو

ە ووی خۆی پاراستەنانەالیێی بەوانگڕو ە گرتووە وەتەتنیک و نێی ئەوشر دوو ەهە کی لڵەدا، کەوەژینێتو

 کردووه.  ێتی تاوتوەتنیکایێمارگرژی پرسی شوناس و ئەدە دوور لە و ب

 یە:ەم پرسیارانەئ دانەوەیماڵدای وەوڵەهە وەژینێم توەدرا، ئێپی ەک ئاماژەو

 کات؟ەد یان دووفاقیسازیڵەگەلە کە یەهە کانی دیکەشوناسە خۆیان و لە کیان لێیشتنەگێکان چ تەتنیکێئ -

 وه؟ەبیننەدا دێکوە راندا خۆیان لێستای ئێو کۆمەڵگای ئی سیاسی، ئابووری، ەکهاتێپە ل -

 ز چییە؟ێراوەپ –ند ەو ناو شداریی سیاسی، زمانی دایکیەکگرتوویی، بەیە بت ەبارەبۆچوونیان س -

 یە؟ەکاندا بوونی هەتنیکێناو ئە تر لەدێخۆیی زەربەنانی سێستهەدەیی بۆ وەئایا پانتای هزری و کرد -

گەڵ لە یەنجامدانی دیمانەوازی زانستی و ئێم، شاڵوە یشتن بەو بۆ گە وەتەکداوێی لەتانەم بابەتی ئەو بۆچیی

ە کنا ێه کارە بە وەژینێم توەکانی ئاسایی بۆ ئڵەو خ یرەماوەر ئاستی جەسە ت و لەو بلیمە وتەکڵەسانی هەک

ە یتنیکیێئە گرووپ ەر کام لەکانی هەییەنووکەهە داخوازییای پیشاندانی ێڕوکان ەستهاتووەدەوە نجامەئ

کان ەشێی کەری ئاشتییانەسەناو چارێپە لە کی ئاشتییانێوازێشە ب ێتوانەکان دەر کراوەسە لە وەژینێتو

 یی بدات. ەوەتەیی نیشتمانی و نەکپارچەبایی و یەتتی ەها یارمەروەو ه اکران بەیاردڕبهاوکاریی 

 انیان لێکردم، دا پشتیوەوەژینێکانی توەپێویستە ئەو کەسانەی کە لە ئەنجامدانی ئەم توێژینەوە و لە ماوەی قۆناغ

سی ئەندامانی بنەماڵەکەم دەکەم کە هیچکات پشتیوانی خۆیان لە من درێغ دەستخۆشی خۆم ئاراستە بکەم. سپا

نەکرد و لە هەموو قۆناغە دژوارەکانی ئەم کارەدا لەگەڵم بوون و هەروەها سەری ڕێز نەوی دەکەم بۆ ئەو 



 ۆسپاسی هەموو ئەو کەسانە دەکەم کە کدۆست و هاوڕێ نزیکانەی کە لەم پرۆسە توێژینەوەییەدا هانیان دام. 

بوونەوە و گێڕانەوەکانی ئەم کارەیان کۆ کردەوە و ئینجا شرۆڤەیان کرد بۆ ئەوەی ڕاپۆڕتێکی گشتگیر 

حەمەد تی و بەڕێز مەممیۆزا هڕوەدەست بهێنرێت. سپاسی تایبەتیم هەیە بۆ یاریدەدەران و هاوکارەکانم خاتوو 

ردنەوەی بابەت و سەرچاوە و )جەماڵ( حسێنی کە لە قۆناغەکانی توێژینەوەدا لەگەڵم بوون و لە کۆک

ە وەانێڕگ ێدنەکان و زیادکردنی هەتەی بابەوەداچوونێری بۆ پەبەشیکارییەکاندا یارمەتییان دام. خاتوو ساناز ت

م. زۆر کەس و ناوەند بۆ تەواوکردنی ئەم توێژینەوە هاوکارییان نواند. ئەم توێژینەوە بەتایبەت ەکەسپاسی د

ەوان هاتە ی ئی، ڕاهێنانی مەیدانی، پشتیوانی و هاریکاروکانوەدۆزینە ەرەفەسبەشە مەیدانییەکەی، تەنیا بە 

 ڕێدکتۆر هاو ،ریەبەتی، ساناز تەۆزا هیممڕ م:ەکەدە زانەڕێم بەر کام لەهدی. لەم بوارەدا، سپاسی 

ە ری بێچاودژ و ێاوڕووفی و دکتۆر موسلیم نازمی بۆ ڕعەسورخابی، کوردستان شاهمرادی، مۆحسین م

 ز موحسینەڕێنی و بێ( حسڵماەد )جەمەید محەز سەڕێماندووبوونی بستی ەدکاندا. ەی شیکارییوتڕەر ەس

داتا  نجاندنیێڵەبۆ ه نجام دا وەیان ئەوەژینێکانی توەتییەندایەشیکاریی چی ەوەگووشم بۆ ئەووفی دڕعەم

م ەکەوکار دنکوە ییرزەسپاسی خاتوو مکان هاوکارییان نواند. ەو چارتە ک کردنی خشتێکوپڕێکان و ەیدانییەم

ستۆ. ەئە یان گرتەمەرهەب مەۆکیی ئەڕی ناوەوەداچوونێپە ت لەتایبەو وردبینییان بە وەچوونڵەداهێرکی پەئە ک

ژ و ێاوڕە ب وە وەکدا چوونەبێقی کۆتایی کتەدە بە شیدی کڕەن ەسەز دکتۆر حەڕێبۆ بە یەتیم هەسپاسی تایب

ت. ێستتر و وردتر بەکدەیە مەرهەم بەی ئەوەهۆی ئە بوونکان ەویستێپ ەوەاستکردنڕە ت بەبارەهۆشداریی س

ستۆ. ەئە یان گرتەکەقەبیاتی تیۆریی دەدەی ئەوەچوونڵەداهێرکی پەئە م کەکەحمانی دڕەق ەفەسپاسی خاتوو ش

شنی ەرچەق و سەدە ت بەبارەسە کە یەلی هەباس وەۆفیسۆر عڕکجار زۆرم بۆ پەکی یێستخۆشی و سپاسەد

 ژم لەگەڵ کرد. ێاوڕگبیر و ەتە بێم کتەتایی ئەرەس

 ەکانی دۆستان و هاوکارانم لەشنیارێو پە ندانەهزرمە ا و بۆچوونڕرزداری پشتیوانی، میوانگری، ەقە خۆم ب

ان، نجەت، زاڵەۆژهڕربایجانی ەۆژاوا و ئازڕربایجانی ەهان، ئازەکانی تاران، ئیسفەزگا و شارێپارە زدێس

چاوی انم؛ زەلووچستان دەر، سیمنان و سیستان و بێزستان، بووشل، کوردستان، کرماشان، ئیالم، خوێبەردەئ

نگی ەههاوئاە لە کە سی دیکەمیوانیان و زۆر کە ب بوومە رگرتنی دیمانەبۆ وە کم ەکەماچ د ەویستانەو خۆشەئ

 هۆیە بە کە وەتێئاسان ببە وەژینێتوم ەئ کانیەقۆناغی ەوەبۆ ئهاوکارییان کردم کاندا ەیدانییەمە ندییەیوەو پ

م ەیانویست لەنە ی کەسانەو کەبۆ ئە یەستخۆشیم هەها دەروەنم و هێناتوانم ناویان بە یان زۆرەی ژمارەوەئ

 کان وەئایینییە ندەم بۆ زانایانی ئایینی، ناوەکەوی دەز نڕێری ەها سەروەه. تێنرێدا ناویان بهەمەرهەب

ی ەنی خۆم ئاراستزانیێتی پەتایبەن نواند. بدا هاوکارییاەوەینڵکۆێم لەلە کە کانی دیکەکۆمەاڵیەتییە تییەسایەک

تگوزاریی ەکانی خزمەندەو ناوە ئیدارە رپرس لەسانی بەکە نێکانیان، بۆ وەڵماەلەگەڵکراو و بنە سانی دیمانەک

یامی ەت، زانکۆی ئازادی ئیسالمی و پاڵری وەرتاسەکانی سەندروستی و زانکۆ جۆراوجۆرەکۆمەاڵیەتی، ت

یان ەمێئە مەرهەم بەواوکردنی ئەبۆ تە م، چوونکەکەز دێورەکیانە( و زانکۆی تەی هراەلزەزانکۆی ئە )کنوور 
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 شوتارێپ

وه، ەی ئێپە بە کە ریتەکانی نەسنووردارە ندەکۆت و بە ل ڤبوونی مرۆزگارڕ، ێکانی دنیای نوەندییەتمەتایبە ل

ە مڕما و نۆەهاکان، بنەکان، بەکردنی گریمانڵقبووە ند بەست و پابەروەکان دڤەی مرۆەوەجیاتی ئە ل

وه. ەنەکەدە اسنێپ ێنوەر لەو سە ناسێپ ەمانەخۆ ئەربەی سەوێشە و باپیرانیان بن، خۆیان ب بکانی باەریتییەن

ۆدا ڕوەدنیای ئە لە کە یەمکانەو چەک لێکەکام گرووپدا بن، یە کان لەتاکە ی کەوەو ئ 1مکی شوناسەچ

بینییان ت زۆرێک لە خاوەن تیۆرییەکان پێشەبڵەهنن. ێستی بەدەو ێوەیانهەخۆ دەربەی سەوێشە کان بەتاک

دەکرد کە پاش سااڵنی جەنگی جیهانیی دووهەم و لە دوای گرتنەبەری بەرنامەی کەالن و یەکدەستی پێکهاتەیی 

و هەروەها لەگەڵ گەشەی شارنشینی و خوێندەواری،  2دەمی جیهانگیریکان و سەرەلە سەر ئاستی نەتەو

ئاسانتربوونی هاتووچۆ بۆ شوێنە جۆراوجۆرەکان و پانتای میدیایی کە بۆتە هۆی بچووکتربوونی قەڵەمڕەوی 

کاتی و شوێنی، هۆگرییە ئێتنیکییەکان الواز دەبنەوە و گەنجی خوێندکاری ئەوڕۆیی ئەوەندە دەروەستی ئەم 

تە نابێ؛ بەاڵم ڕەوتی سەربەخۆیی لە کۆمارییەکانی سۆڤییەتی پێشوو و کۆلۆنیاڵەکانی بریتانیا و بابە

یا ووپا و واڵتانی پێشکەوتووی وەکوو بریتانروامبوونی ڕەوتی شوناسخوازیی ئێتنیکی لە ناو دڵی ئوەردەب

ی ئیتالیا و ڤێنتۆ )باکوور و باشوور)سکۆتلەند، ئیرلەندی باکووری، وێڵز(، ئیسپانیا )کاتالۆنیا، باسک(، ئیتالیا 

لە ڤێنیز(، پۆڵندا )سیلسیای خواروو(، سوویسڕا )ژۆرا(، بەلژیکا )فالندێری باکووری(، فەڕەنسە )بریتانی(، 

نشینی باکووری قوبرس( و دەیان حاڵەتی تر کە گوزارشتە لەوەی کە بە پێچەوانەی قوبرس )بەشی تورک

 هۆگریی ئێتنیکی زیندووە.  هەموو ڕوانگەکان لە دنیای مۆدێڕندا

، هۆگریی ئێتنیکی لە ناو ئێتنیکە ئێرانییەکانیشدا بە زۆری و کەمیی دالە ماوەی یەک سەدەی ڕابردوو

حکوومەتی محەمەدڕەزا شا لە ئازەربایجان تاقمی  کانیەسەرەتاییە ؛ لە ساڵخۆی پیشان داوهجۆراوجۆرەوە 

نێ و ئیدارەی هەندێ لە ناوچەکانی ئازەربایجان ەدیموکڕات توانی نزیکەی ساڵێک سەربەخۆیی ڕابگەی

بگرێتە دەست. لە هەمان کات و لە کوردستانیشدا حیزبی دیموکڕاتی کوردستان توانی کۆنتڕۆڵی هەندێ لە 

ش زۆربەی ناوچە کۆماری ئیسالمی شارە کوردنشینەکان بگرێتە دەست. لە سااڵنی پاش شۆڕشی

. ناوچە 3ئێتنیکی بوون یەست بە شوناسخوازیکوردنشینەکان گیرۆدەی جەنگگەلێک هاوپەیو

اش پنشینەکانیش لە سەردەمی ڕەزاشا و محەمەدڕەزاشادا شایەدی ڕووداوگەلێک لەم بوارەدا بوون کە بەلووچ

 . لە ناو عەرەب زمانەکانیشدا هۆگرییرکوت کراەومەتی ناوەندی سوبە داپەڕی بەرەنگارانەی حکک ەیەماو

وەی یەک سەدەی ڕابردوودا هەمیشە بوونی هەبووە و وەک دوایین چاالکیان شوناسخوازانەی ئێتنیکی لە ما

ە تی لەزایڕەری ناەپیشاندە مەئلەم بوارەدا دەتوانین ئاماژە بە چاالکییەکانی گرووپی ئەلئەهوازییە بکەین و 

سیاسی، ە هەستی نایەکسانییە توانین لەهۆکاری سەرەکی و بناغەی ئەم ناڕەزایەتییانە دە کە تنیکییێشنی ئەچ

ە ، بێکرەدی دەکاندا بەتنیکێناو ئە لە بزانین کە کانی دیکەرەو فاکت ئابووری، کەلتووری، زمانی، ئایینزایی

لە کاتی بەراوردکردنی خۆیان لەگەڵ دیکەی گرووپە ئێتنیکییەکان و بەتایبەت فارس زمانەکان ە ک کێجۆر

کورد، تورک، عەرەب، بەلووچ لەو باوەڕەدان لە بواری سیاسیدا ئێتنیکەکانی ی خۆی. ەڕو پەئە تەیشتووەگ
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ی، رکە لە پێکهاتەی واڵتدا پێگەیەکی ئەوتۆیان نییە و لە پۆستە سەرەکییەکانی وەزارەتخانە، پارێزگا

ت. ێوان بەی ئتنیکیێگرووپی ئە ر بەسە کە دا نییێکی تێسەتداران کاڵەسەرپرسان و دەی بەدیکباڵوێزخانە و 

ئیمکانیاتی واڵت لە پارێزگا ناوەندنشینەکاندا چڕ  یوەڕە هەیە کە بەشی سەرەکیلە بواری ئابووریشدا ئەم با

کۆشانی زیاتر بەرهەمی تێە وەئ، ەبۆتەوە و ناوچەگەلێکی وەکوو ئازەربایجانیش ئەگەر ئەوڕۆ خاوەن ئیمکانیات

 شیە بە. لی ئیسالمییەسەردەمی بەر لە شۆڕش هی یان پیشە کارخانەییە چێکراوەکان و ەخەڵکەکە خۆیان

کەلتووریدا ئێتنیکە توێژینەوە لە سەر کراوەکان باوەڕیان وایە کە سنووردارییەک لە دژی مێهرەجان و 

خۆجێیی ئەوان هەیە و میدیا نیشتمانی و خۆجێییەکان بە  ژن و داب و نەریتیەکۆڕبەندە ناوچەییەکان، ج

 ڵیدا نین. سەبارەت بە زمانی دایکی،لتووری خۆماەو لە خزمەت ک نەلتووری ئەوان پیشان نادەشێوەی ئەوتۆ ک

سەرەڕای تەمەنی چل ساڵەی شۆڕشی ئیسالمی، مندااڵنی گرووپە ئێتنیکییەکان هێشتا ناچارن بە زمانی 

مادەیەکی دەرسی بۆ پەروەردەی فەرمی بە زمانی زکماکی گشتی ە و بدووهەم لە قوتابخانەکانی واڵتدا بخوێنن 

ە ر بەسو هەروەها بەشێک لە کوردەکان، لە سۆنگەی ئایینزاییەوە  گرووپی ئێتنیکیی بەلووچ بوونی نییە.

واڵتن و لەو بۆچوونەدان کە ڕوانینی ئایدۆلۆژییانەی بەرپرسان وای  یئایینزایەکی جیاواز لە ئایینزای فەرمی

 ران یانشاری تاە لە هلی سوننەئە ت بەوتی تایبەزگەبوونی مەن کردووە کە لەم بوارەدا ستەمیان لێ بکرێت.

ە کە یەتنیکێم ئەکانی ئەگرنگە تسخواە لە م ئایینزایەوتووانی ئەنکێشوە ری بەبەوەڕێی باڵدانی پۆستی باەنێپ

 1کردن. ێجەبێبواری جە چۆتەستا نێتا ئەم هاڵەکی زۆر دراوه، بێنێڵەی بەوەای ئەڕرەس

یەک سەدەی  ن لە ماوەیئەم بابەتانەی کە باس کرا تەنیا پیشاندەری بەشێک لە داخوازیی گرووپە ئێتنیکییەکا

ڕابردوو بەتایبەت لە سااڵنی پاش سەرکەوتنی شۆڕشی ئیسالمییە. داخوازیگەلێک کە هەمیشە ڕووبەڕووی 

ی سازانی نیشتمانی زانراوە و بە شێوەبایی و ەتڕوانینی ئەمنییەتی بۆتەوە و بە تێکدەری یەکپارچەیی و 

 بۆتە هۆی ڕفتاری تونداژۆیانەی نێوان ناوەند کۆتاییداە لو بەرپەرچیان دراوەتەوە تونداژۆیانە  و بەرەنگارانە

و گرووپە ئێتنیکییەکان کە پاش ماوەیەک و لەگەڵ الوازکردنی گرووپە ئێتنیکییەکان، بێدەنگییەکی نەخوازراو 

یشتن ەگ کان وەتنیکییێئ ەنانی داخوازییێدیهەدا بۆ وەمەردەم سەل کێشاوه.دا ەو ناوچانەی ئباڵی بە سەر خەڵک

ە شنەیچ چهە ی توندوتیژانەڕداپی ەوەچمگرتنێبە گری لڕێ ناوێپە لکسانیی کۆمەاڵیەتی ەری و یەروەدادپە ب

تا  ێب داەناوێم پەل ێبەدە میشەت هاڵەسەکۆششی دە کە کدایێڵحاە لە مەت. ئێنجام نادرەیی ئەکی کردەڕێداپ

 ێابگرڕن کاەجۆراوجۆر ەکتنیێگوێ بۆ خواستی ئلتووری ەنگی و کەرهەنگیی فەڕەکردنی فرڵای قبووێڕو

ی ەرچەدە و ل ێبگرە فتاری تونداژۆیانڕدروستبوونی ە گری لڕێی یاساشدان، ەوێچوارچە زۆریان لە ک

( و NGOکان )ەرییەماوەجە کخراوڕێی حیزب و ەوەچاالککردنە ئاشتی و پانتای گفتوگۆ و دانوستان، ب

نجامی ەئ .اتر بکەسەچارە شانێت و کەبابم ەکان، ئەتنیکیێئ ەتەبار بۆ بلیمەکی لەئاسانکردنی پانتای

ی ەڕپنجامدانی داەو ئکچوواندن ێتی لەری سیاسەبە کان و گرتنەلتوورییەکە خستنی جیاوازییێپشتگو

سانی کەری و یەروەی دادپەوەبری ئە لە یەوانەلە وەکانەتنیکێن ئەالیە م لەند و هەن ناوەالیە م لەهە ناڵادیکاڕ

م ەبدا و ئڵەر هەسە کی تونداژۆیانێفتارڕە وەکی دیکێسووچە ک لەیەماو پاشکە ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوە 

 ت. ێوام بەردەبە میشەهە پرۆس

تنیکی ێنج ئێناو پە تی شوناسخوازی لەی بابەوەکدانێای لێڕوە کدرا  ڵوەه داەم توێژینەوەلیە، ێم پەر بەه
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 ەرجۆراوجۆە رووپکانی گەتداخوازی و خواس ،بەرەلووچ و عەزمان(، تورک، بفارس )یان فارس

یی کۆمەاڵیەتی رەروەکسانی و دادپەیە یشتن بەبۆ گ ێب ێهۆکار ێتوانەدە مەئە ک ێبکر ێکان تاوتوەتنیکییێئ

نگ و ەش، جێکەشمێکە زگاربوون لڕکۆمەڵگا و ە وام لەردەئاشتیی بە یشتن بەهۆی گە تێببنجامدا ەئە و ل

ڵ ە زانستییەکان و بە ئەنجامدانی دیمانەی پەیتا پەیتا لەگەبابەتانە لە ڕێگەی شێواز مەبە ئاماژبێگومان ئاژاوه. 

، وێڕای پیشاندانی داخوازییە هەنووکەییەکانی هەر کام لە جەاموەریبلیمەتەکان و هەروەها لە سەر ئاستی 

انی دەوڵەتی هاریکاریی بڕیاردەرە بە شێوەی ئاشتییانگرووپە ئێتنیکییە توێژینەوە لە سەرکراوەکان دەتوانێ 

 کات. بو هەروەها هاوکاریی تەبایی و یەکپارچەیی نیشتمانی  ێبرەسەری ئاشتییانەیان بۆ چا

 پێشەکی 

ـــوناس وتەزایەکی جەوهەری و نەگۆڕ نییە، بەڵکوو چەمکێکی مەلەوەرە و هە ـــ رش ـــوناس بەرهەمی ێک ش

ن و یو بەم پێیە شــوناس شــتێکی نەگۆڕ نییە و دەتوانین وەکوو پرۆســەیەک ســەیری بکە ەرێکی تایبەتگوتا

ــــین. دیاردەی ئێتنیکایەتی  مگرتنی خوازی و بێچئێتنیک –ڕەواڵەتی مێژوویی و لە حاڵی گۆڕانی پێ ببەخش

س شکردنی واڵت  می هاوچەرخدا گرنگییەگی دووقاتیان هەیەەسەرد کان لەەشونا و فاکتەرگەلی وەکوو دابە

کی یاســەتە پاشــمۆدێڕنەکان ڕۆڵێ، نایەکســانی و بەشــخوراوییەکان، ئایدۆلۆژیا و ســەیینەتەو یبە پێی دەوڵەت

سی ئێتنیکی شونا سی کۆمەاڵیەتییە 1گرینگیان لە ئێتنیکخوازیی کۆمەڵگای مرۆیی بووه.  شونا و  2لە چەشنی 

کۆمەڵێکی تایبەتی لە فاکتەرە ئۆبژەیی، زەینی، کەلتووری، کۆمەاڵیەتی، ئایدۆلۆژیکی و نەفسانییەکانە کە لە 

 ێ و لە دیکەی گرووپەکانی جیا دەکاتەوه. گرووپ و جڤاکێکی مرۆییدا خۆی دەنوێن

لە ڕابردوو و ئێستادا، فرەیی و فرەڕەنگیی شوناسی ڕاستییەک بووە کە لە زۆربەی کۆمەڵگاکاندا بوونی 

ڕێکخراوە  یهەیە. لە سەردەمی هاوچەرخدا سەرەڕای بوونی پرۆسەی نوێکردنەوە و دامەزراندن

ر کاڵ نەبۆتەوه، بەڵکوو بۆتە بابەتێکی مشتومڕبزوێن مۆدێڕنەکان، ئەم فرەڕەنگییە شوناسییە نەک هە

و  ەسەبارەت بە جیاوازییە شوناسییەکان و هەمەڕەنگتر پیشان دراوەتەوه. ئێران زێدی ئێتنتیکە هەمەجۆرەکان

واڵتێکی فرەئێتنیکە و لەم واڵتەدا بابەتی یەکگرتن یان لێکباڵویی ئێتنیکی لە پەیوەندیی لەگەڵ یەکدەستیی 

جێی تێڕامانە. سیاسەتە ئێتنیکی و شوناسییەکان لە درێژایی مێژووی  3و تەبایی کۆمەاڵیەتییەکەی کۆمەاڵیەتی

سیاسی و کۆمەاڵیەتیی ئێراندا هەمیشە بوونیان هەبووە و لەگەڵ هەڵگیرسانی شۆڕشی ئیسالمی، سیاسەتە 

یاسای بنەڕەتیدا، بە  تنیکی لەئێتنیکییەکان لە کۆماری ئیسالمیی ئێراندا، بە پێچەوانەی ناساندنی فرەڕەنگیی ئێ

پیشان نەدراوەتەوە. انیان پێی هەلومەرجی زەمەن بووە و لە زۆرێک لە حاڵەتەکاندا واتا شوناسییەک

حکوومەتەکانی ئێران لە درێژایی مێژووی سیاسیدا بەردەوام هەڵوەدای لێکچوواندنی ئێتنیکەکان بوون؛ واتە 

ناسە جۆراوجۆرەکان لە چوارچێوەی شوناسێکی یەکگرتوو و شوواندنەوەی ڕوانگەی دەسەاڵتداران زیاتر ت

لە ژێر چەتری ئێتنیکی فارس بووه. بۆ وێنە تەنانەت پەسندکردنی سیاسەتە کەالنەکانی پەیوەست بە ئێتنیکە 

(، نەیتوانی لە هەمبەر ئێتنیکەکان ئاراستەیەکی دیاریکراو بگرێتە 1392)حق پناه،  1319ئێرانییەکان لە ساڵی 

ە ناوچە جۆراوجۆرەکاندا درێژە بە سەپاندنی سەلیقە جۆراوجۆرەکان درا کە ئەم ئاراستە بەر و ل

شوناسخوازییانە هەندێ جار بۆتە هۆی ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی )لە ڕابردوودا( و هەندێ جار خۆپیشاندان و 

 ناڕەزایەتیی پەیتا پەیتای ئێتنیکەکانی )لەم سااڵنەی کۆتاییدا( لێ کەوتۆتەوه. 
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ێژینەوەدا بە لێکدانەوەی پێشینەی تیۆریی باسەکانی شوناس و ئێتنیکایەتی، ناسینێکی بەڵگەدار لەم لەم تو

ڕوو و بە پێی بەڵگەی مەیدانی و ئەنجامی دیمانە لەگەڵ کەسانی بلیمەتی کەمینە رێتە چەمکانە دەخ

ەوه. هەروەها دەکرێت ئێتنیکییەکان، ڕا و بۆچوونی ئەوان سەبارەت بە چەمکەکانی شوناس و ئێتنیکایەتی شی

باس لە سەر داخوازییەکانی ئەم گرووپە دەکرێ کە زیاتر لە ئاراستەی وەدیهاتنی دادپەروەری و یەکسانیی 

پێناو وەدیهێنانی ئەم داخوازییانە دەوڵەتەکان دەتوانن چ ڕۆڵ و لە کۆمەاڵیەتییە و قسە لە سەر ئەو دەکرێ کە 

ئاماژە و سەرنج بەو داپەڕانە دەدرێ کە لە پێناوی چارەسەری  ببێت. هەروەها لەم توێژینەوەدا ێکیاندەور

نایەکسانییە ئابووری، سیاسی، کەلتووری، زمانی و دیکەی بابەتەکان ئەنجام دراوە و دەتوانن یارمەتی 

سازدانی یەکێتی، تەبایی و یەکپارچەیی نیشتمانی و گەیشتن بە ئاشتیی بەردەوام بدەن، بە جۆرێک کە 

داخوازییانە دەتوانێ هەر هەموو ئێتنیکەکان و بە گشتی واڵت تووشی قەیران و داڕمان  پشتگوێخستنی ئەم

 بکات. 

 

 ئامانج و گرنگیی توێژینەوه

ەشنە هەر بەو پێیە هەر چ .کۆمەڵگای ئێران لە دێرزەمانەوە لەگەڵ ژیانی فرەئێتنیکی و فرەشوناسی ڕاهاتووە

ی ەئێتنیکەکان بە بێ گرنگیدان و لێکدانەوەی فاکتەرڕوونکردنەوەیەکی گشتییانە سەبارەت بە کۆمەڵگا فر

ئێتنیکایەتی ناتەواو و نووقسانە. بە پێی گرنگیی ڕوو لە هەڵکشان و بەردەوامی کۆمەڵگە ئێتنیکییەکان لە 

پێکهێنان و پتەوکردنی یەکپارچەیی کۆمەاڵیەتی، تاوتوێکردنی زانستییانەی ئێتنیکەکان پتر لە جاران 

تایبەت لە ئێستادا کە دیموکڕاتیزە بوونیان گەشەی وشیارییە شوناسییەکان و ئیمکانی سەرنجڕاکێش بووە، بە

. هەر لەم بوارەدا، زۆرێک لە خاوەن بۆچوونەکان لەو باوەڕەدان کە هاوپەیوەندی ی لێ کەوتۆتەوەنواندنەوەیان

 یوازیەوەخوەک نەت ەکان و هەستی زۆر کۆنی ئێتنیکو شوناسی نەتەوەیی ڕەگی لە کۆمەڵگە ئێتنیکیی

بوونی شوناسەکان لە کۆمەڵگە فرەئێتنیک و هاوپەیوەندیی ئێتنیکی و یەکپارچەسەرەتاییەکانە. 

فرەکەلتوورەکاندا دەتوانێ ئاشتی لێ بکەوێتەوە و کەلێنە ئێتنیکییەکان پڕ بکاتەوە و پانتای هزری و کردەیی 

تی بۆ ر زەمینەی بڕیار و ئیرادەی گشبۆ سەربەخۆیی و خۆبەڕێوەبەری ئێتنیکەکان بەدی بێنێ، هەڵبەت ئەگە

هەڵبکەوێت. بابەت و پرسی سەرەکی لێرەدا چۆنیەتی و بۆچییەتی شوناسی گشتیی ئێتنیکەکان لە واڵتی ئێرانە. 

شوناسی گشتی یان کۆمەاڵیەتی هێمای ئەو مەڵبەندە و قەڵەمڕەوێک لە ژیانی کۆمەاڵیەتییە کە تاک بە ڕاناوی 

و پێبەستراو و قەرزدار بەو دەزانێ و لە ئاستی ئەو هەست بە پابەندی و  خۆی دەروەست« ئێمە»ئاماژەی 

 ئەرک دەکات. 

 لە زانستە مرۆییەکاندا دەوڵەت چوار بنەمای سەرەکی هەیە:

 یی دەوڵەتێک پێناسە دەکا؛جوگرافیا( واڵت یان سنوور کە قەڵەمڕەوی 1

 تێکن؛( حەشیمەت یان خەڵک کە بە واتای کەسانێک دێ کە سەر بە دەوڵە2

لە سۆنگەی ناوخۆییەوه، نابێ دەسەاڵتێکی ڕکابەر یان هاوئاستی دەوڵەت بوونی هەبێ و واتە ( دەسەاڵت 3

 بێت؛  ئازادهەر دەوڵەتێکی دیکە سەروەریی لە سۆنگەی دەرەکییەوه، واڵت دەبێ لە دەسەاڵت و 

و شێوازی بەڕێوەبردنی ( و حکوومەت کە ئاماژە بە ڕێکخراوە سیاسی و ئیدارییەکانی واڵت و چۆنیەتی 4

 واڵتێک یان یەکەی سیاسی دەکات.

بە پێی ئەم پێناسە، نەبوونی هەر کام لەم چوار ئێلێمانە کارامەیی دەوڵەت لە ناو دەبات. وەک دەبینین، لە ناو 

ئەم ئێلێمانانەدا، دوو ئێلێمانی یەکەم، واتە واڵت و حەشیمەت، پتر لە هەمووان لە ژێر کاریگەریی بابەتی 



کایەتی و شوناسی ئێتنیکیدان. دەوڵەتەکان بۆ گەیشتن بە سەقامگیری و بە مەبەستی پاراستنی ئاشتی و ئێتن

لە شوناسی نیشتمانی و شوناسە  ەئاسایش، کە گرنگترین ئەرکی ئەوانە، زیاتر لە هەمووان پێویست

بە کەلتووری فەرمی  نئێتنیکییەکان، تۆڕی پەیوەندیی ئەندامانی ئێتنیکێک لەگەڵ یەکتر و دیکەی ئێتنیکەکا

کی . زەروورەتی بوونی تێگەیشتنێیان هەبێتتێگەیشتنێکی گشتگیرو زاڵ و لەگەڵ کۆمەڵگەی جیهانی 

هەمەالیەنە لە مەڕ ڕوانگەی ئێتنیکەکان سەبارەت بە خۆیان و ئەو شوناسانەی کە لەگەڵیان دووفاقیسازی 

شوناس و کەلتوور و هەموو ئەو کەسانەی  دەکەن، بۆ کۆمەڵگەی مەدەنی، ڕۆشنبیران، چاالکڤانانی بواری

 کە هۆگری ئاشتی و تەبایی نێوان خەڵکی ئەم واڵتەن ئاشکرا و ڕوونە. 

 

 وهەینڵکۆێوازی لێش

زی تیۆریی واێشە رگرتن لەک وڵەکە تی بەوازناسیی چۆنایێخوازی و شڤەشرۆنیگای ەگۆشە لە وەژینێم توەئ

نگاوی ەهە و ل 2کانەتەلەگەڵ بلیمە کناسانڵەکی خەیەئاراستە بمدا، ەکەنگاوی یەهە نجام دراوه. لەئ 1زەمینەیی

لووچ ەب ب،ەرە، عی دیاریکراو تورک، کوردەوێشە ران )بێکانی ئەتنیکێسانی ئاسایی ئەمدا، لەگەڵ کەدووه

ی شوناسی ێپە ی کردووه. بێتاوتو داریب و هاوکاتەکی هاوتەیەپرۆسە لساز کرد و  ەیدیمان (و فارس

داتاکان پاش  ینیابوونی تیۆریکڵوازی دێبوو و ش 3گیریی ئامانجدارەوازی نموونێوه، شەژینێتو یتیەچۆنای

جام نەس ئەکە د و پازدەی زیاتر لەگەڵ دووسەزیاتر، دیمانی ەست هات و بۆ متمانەدەوە د دیمانەسنجامدانی ەئ

نی ێنوێڕری و ێچاودە ان لدا، سوودمەناوێم پەت لەبڵەهت. ێب ەڕی باوێگیریدا جەمەهە لە وەژینێی توەوەدرا بۆ ئ

ە ن لرگرتەک وڵەکە بە وەژینێم توەزانیاری و داتاکانی ئ رگرت.ەتی وەوازی چۆنایێی شڕسانی پسپۆەک

انانی زمزدڕەە رگرتن لەک وڵەکە کان بەو داتا کۆکراوە وه. دیمانەتەکهاتوو کۆ کراوێپەو نیو ڵی قووەدیمان

ستی ەبەمە کران و ب ەڤشیکاری و شرۆقۆناغی  ێسە ل (6بژاردنیڵەهو  5ریەوە، ت4تیۆری )کراوه

ی ەمانوازی دیێ، ششداربووانەبکانی ەزا گرنگەمک و وتەچە شتن بیەشدا بۆ گێپە ی داتاکان، لەوەکۆکردن

بە  ی،یەمینەوازی تیۆریی زێشە تن لررگەک وڵەکە مدا، بەدووه ەقۆناغە نرا. لێکار هە رمی بەژی نافێوتوو

و  را.ک ی دیمانەەپرۆسکانی ەستهاتووەدەوە مکەزا و چەوتە دواداچوون بۆ مەبەستی نموونەگیریی تیۆری ب

ە انی دیمانکەچمیان گرت، پرسیارێبزاکان ەمک و وتەچ یەگڕێە کان لەی گشتیی دیمانڵێهە کە م قۆناغەپاش ئ

ام وەدرەنیابوونی تیۆریک بڵتا دەه ەم پرۆسەو ئ د کرانڕستاندا 7کهاتووێپەنیو یەدیمانە رگرتن لەک وڵەکە ب

زا ەروتێمک و ژەی داتاکان، چەوەکۆکردنە بزمزدانانی کراوه، هاوکات ڕەکردنی ێجەبێجە دا بەژێدرە لبوو. 

زا ەوتە کتر و بەیە زاکان بەروتێری، ژەوەمزدانانی تڕەدانی ێپست هات. ەدەکان وەکییەرەزا سەو وت

 یرادی ییەوتەکێیی و لەۆستی و پرێووی هۆکارڕە زاکان لەبوون و جۆری وتەست دەیوەکان پەکییەرەس

      ست هات. ەدەوە وەینڵکۆێنجامی تیۆریی لەئ 8ییەمزدانانی بژاردڕەکۆتاییدا، پاش ە کران و ل

 

                                              
1 - Grounded theory (GT) 
2 - Elites 
3 - Purposive sampling 
4 - Open coding 
5 - Axial coding 
6 - Selective coding 
7 - Semi-structured interview method 
8 - Selective coding 



 

 ئەدەبیاتی توێژینەوه

 شوناس و ئێتنیک )پێناسە و چەمکەکان(

کی لە ییەکێک لە فاکتەرە بێچمبەخشەکانی شوناسی کەلتووریی کۆمەڵگاکانە. شوناسی ئێتن 1یشوناسی ئێتنیک

سەر بنیاتی ئێلێمانە کەلتوورییەکانی وەکوو زمان، ئایین، داب و نەریت، پۆشاک و پێشینەی مێژوویی پێناسە 

دەکەن کە بە هۆی ئەوەوە تاکەکان بە هەموو یان هەندێ الیەنی شوناسییەوە پەیوەستی گرووپێک دەبن. دی. 

 1361مەڵناسیدا بەدی هێنا، بەاڵم لە دەیەکانی ـی زایینی، زاراوەی ئێتنیکایەتی لە کۆ1353لە ساڵی  2ڕیسمەن

(. لە سەرەتاکانی Glazer and Moynihan, 1975ـی زایینی بە شێوەی بەرباڵو بە کار هێنرا )1311و 

 یو زمان شوناسی نەتەوەیی، ئێتنیکیتوێژەرانی زانستە کۆمەاڵیەتییەکان هۆگری و بە باوەڕی سەدەی بیستەم، 

کە لە هەمبەر کۆمۆنیزم، کۆڵی داوە و لە ناو چووە یان تێکەڵی ە مێژوویی ییجۆرێک کۆنەپەرستی و نەشیاو

چوارچێوەی ناوەندە لیبراڵ دیموکڕاتەکان دەبێ و دەتوێتەوه. ئێتنیک بە پاشماوەی قۆناغە سەرەتاییەکانی 

انرا ( و وادەز1396 محمدی،گل(گهۆڕینی کۆمەڵگای مرۆیی دەهاتە هەژمار کە درەنگ یان زوو لە ناو دەچێ 

لەگەڵ پەرەسەندنی سیستەمی سەرمایەداری، دامەزرانی دەوڵەتە نەتەوەییەکان، هەڵکشانی ئاستی پەیوەندیی 

و زانیارییەکان، گەشەی شارنشینی، بەرزبوونەوەی ئاستی خوێندەواری و پەروەردە و پرۆسەی بە 

نە ڕووی م ئیدعایە بە خستکۆمەاڵیەتیبوون، شوناسخوازییە ئێتنیکییەکان دەڕواتە ناو ئەرشیڤی مێژوو. ئە

تیۆرییەکانی پەیوەست بە جیهانگیری و بێچمگرتنی گوندی جیهانی، لە ڕووی تیۆرییەوە پاڵپشتییەکی بەهێز 

بوونی کەلتوور، دەبێتە هۆی سەقامگیری و یکرا. وا گومان دەکرا کە پرۆسەی جیهانگیری، بەتایبەت جیهان

ەموو گەردووندا و کەلتوورە خۆجێییەکان و شێوازی بااڵدەستیی فەرهەنگ و کەلتوورێک بە سەر هەر ه

 (.  1392توحیدفام، (و تەنانەت زمانیشیان فەرامۆش دەکرێن  یەکانە ئێتنیکیکەلتوورژیانی وردە

گرووپێکی تر باوەڕیان وایە کە جیهانگیری نە تەنیا نەبۆتە هۆی سڕینەوەی ئێتنیکەکان، بەڵکوو بەو ئامرازەی 

ەکان. و دەبێتە هۆی بەهێزبوونی بزاڤە ئێتنیکیی دەکا دەستەبەر وشیاریی ئێتنیکیگەشەی خۆکە پێیان دەدا، 

شوناسی نەتەوەیی چەمکێکی زۆر کلیلی و لە حاڵی گهۆڕینە کە بەتایبەت لە واڵتانێکی وەکوو ئێران، لە 

 بێچمدانی ڕفتار و هەڵوێستگرتنی سیاسیی خەڵک و دەسەاڵتداران و لە ڕێگەی ئەوەوە سەرتاسەری واڵت

 هەیە.  سەرەکیدەورێکی 

بەشێک لە هەوراز و نشێوەکانی مێژووی ئێران بەرهەمی فرەڕەنگی ئێتنیکی بووه. کێشمەکێشە سیاسی و 

نی ڕوانگە دیکە، بێچمگرت / نەتەوەکانی تێکهەڵچوونە سەربازییەکان لەگەڵ ئێتنیکی دەسەاڵتدار و ئێتنیک

ە ... لەو لێکەوتانەیە کە دەرەنجامی ئەم فرەڕەنگیی ناسیۆنالیستییەکان سەبارەت بە کەلتووری ئێتنیکی، و

 شوناسییەیە و هاوکات کاریگەری لە سەر شوناسە ئێتنیکی / نەتەوەییەکان داناوه. 

لە جیاوازیی کەلتووری شیاوی سەرنجە. ناوبراو ئێتنیکایەتی لە دەرەوە بۆ ناوەوە  3تێگەیشتنی فریدریک بارس

ی نیاوازبووج نابێتە هۆیدیی کەلتووری ا: خاوەندارێتی هەندێ تایبەتمەنپێناسە دەکا و بەم شێوە شرۆڤەی دەک

گرووپی کۆمەاڵیەتی، بەڵکوو پەیوەندیی کۆمەاڵیەتی لەگەڵ دیکەی گرووپەکانە کە جیاوازی مومکین، 

ئاشکرا و لە سۆنگەی کۆمەاڵیەتییەوە ماناداری دەکات. بەم پێیە ئێتنیک لە پەیوەندی لەگەڵ ئەویترییەکی 

                                              
1. Ethnic identity 

2. David Reisman 
3 - Fredrik Barth 



لێکۆڵینەوە دەروەستبوونی هەندێ تایبەتمەندیی  ی، چەقی بنەڕەتیز پێناسە دەکرێت. بە باوەڕی باڕسجیاوا

و  ەناسێنێد گرووپسنووری ئێتنیکایەتییە کە ئەوە کەلتووری بە گرووپێکی تایبەت نییە بەڵکوو / مادی 

و بەردەوام دەبێت.  جیاوازی تەنیا لە پەیوەندیی لەگەڵ دیتران دروست دەبێ، گەشە دەکالێکنەچوون و 

جیاوازیی کەلتووری خۆی لە خۆیدا بەدیهێنەری جڤاکە ئێتنیکییەکان نییە؛ پەیوەندیی کۆمەاڵیەتی لەگەڵ 

"ئێمە" لە هەمبەر "ئەوان". شوناسە گرووپییەکان هەمیشە دەبێ  یدیترانە کە دەبێتە هۆی پێناسەی وتەزابەندی

پەیوەندیی لەگەڵ کەسانێک کە ئەندامی گرووپ نین پێناسە لە پەیوەندیی لەگەڵ ئەو شتەی کە نین، واتە لە 

 (. Eriksen,1993بکرێن )

واتای زۆری نییە. شــــوێنپێی ئەم چەمکە دەتوانین لە وتووێژی  1هەروەها، هیچ چەمکێک هێندەی شــــوناس

یک و  یان نز تا  هاووا کان بەدی بکەین. بوونی چەمکی  ــــتی و زانکۆییە ــــە زانس باس گاتە  تا دە ڕۆژانە 

ن ناس وەکوو منی بکەریپەیوە ــــو یداری زۆر بۆ ش مە3، منی بەرکاری2د ــــتنی ئێمە لە خۆ، 4، ئێ ، تێگەیش

خۆنواندنەوه، خۆوشیاری، خۆگومانی، ئێگۆ، سووپەرئێگۆ و کەسایەتیش لێرەوە سەرچاوە دەگرێت )دوران 

 (. 91ل  ،1392 و محسنی،

ی و کۆمەڵناسان دەیانهەوێ پێداگری لە بە پێچەوانەی ڕا و بۆچوونی دەروونناسان، دەروونناسانی کۆمەاڵیەت

ســـەر ئەم ڕاســـتییە بکەن کە هەســـتی شـــوناســـی تاکایەتی بە هۆی دیالێکتیکی نێوان تاک و کۆمەڵگا بێچم 

دەگرێت. ئەوان سەرەڕای ئەوەی قبووڵیان کردووە کە شوناس لە ڕوانگە و هەستی تاکەکاندا خۆی دەنوێنێ، 

سی کۆمەاڵیەتییبەاڵم بەستێنی بێچمگرتنی لە ژیانی گشتی شونا رەوەی ەدەرکەوتوو لە کەسایەتیدا لە د 5دایە. 

ــــایەتی بە تەواوەتی بە  دنیای کۆمەاڵیەتیی دیکەی تاکەکان واتای نییە. تاکەکان ناوازە و بگۆڕن، بەاڵم کەس

هانگیری و بە کۆمەاڵیەتیبوون  ــــەی جی کانی پرۆس ــــێوەی کۆمەاڵیەتی و لە ڕێگەی قۆناغە جۆراوجۆرە ش

 (. 223و  222 ل ،1391 محمدی،)گل دروست دەبێت

دەوترێ  ەلێکگشوناسی ئێتنیکی یەکێک لە جۆرەکانی شوناسی گشتییە کە بە کۆمەڵە پڕەنسیپ و تایبەتمەندی

ــــتبوون بە یەکتر  ــــتی دەروس یدا هەس ناو ئەندامەکان کە ئێتنیکێک لە دیکەی ئێتنیکەکان جیا دەکاتەوە و لە 

ــەر بە ئێتنیکێکی ــت دەکا و ئەوان س ــتییە بەتایبەت لەو  دروس ــە گش ــوناس ــنە ش تایبەت وێنا دەکات. ئەم چەش

ــایبەتی هەیە  ــانەی کە هەڵگری فرەڕەنگیی ئێتنیکی و کەلتووریین، گرنگییەکی ت ــاڵ دەچێت وواڵت ە پ

شــوناســەکانی دیکە، وەکوو شــوناســی خۆجێیی، ناوچەیی، نەتەوەیی، کەلتووری و هتد و لەگەڵ چەمکگەلی 

 و "ئێتنیکایەتی" تێهەڵکێشی یەک دەبن. وەکوو "گرووپی ئێتنیکی" 

 تنیکیێی ئەناسێهۆی پە نیا بەتە است نەڕتی ناواڵەخۆرهە ل 6کانەتنیکییێئ ەوەژینێتوە ندیدار بەیوەمی پەرهەب

سی گرووپەوەرەدیاریکە کدژێلە رەوێو پ شونا شی کەتنیکییێئە کانی   ەندییەتمەوو تایبکڵە، بێبەد ەشێکان توو

ت. هۆکاری ێرناگرەند وەهە ت بەڵوەکانیان لەگەڵ دەندییەیوەپ کان وەتنیکی و هۆزییێئە اکڤکانی جەژوویییم

ــــ تایبە یەمکیان هەک چەکان یەتنیکییێئە هۆز و گرووپدا، ەوانەژینێم توەلە کە یەوەکی ئەرەس ندیی ەتمەو 

تی اڵەۆرهخ کانیەزمانی و ئایینییە وه، گرووپێم شــەکان. بەهۆزیی کۆمەڵگا ڵپاە تێخرەکان دەیهۆزیە گرووپ

                                              
1. Identity 

2. I 

3. ME 

4. WE 

5. Social identity 
6 - Ethnic study 



ــتەڕناو ــتر ێپە )ک اس ــتەمی ش ــیس ــەر بنەمای س ــێگرووپی جیاوازی ئک ەو( نهۆزی بوولە س ر یەتنیکی س

لی ەگە، وشێڵەد 1یبیەستام تەک بەشدان. وێکەشمێکە ت لەڵوەوام لەگەڵ دەردەبە وەتەنە بۆ بوونە کن ێکرەد

ک ەت واســەڕتی ناواڵەخۆرهە ســت بەیوەکانی پەوەژینێی توەوێچوارچە تنیکی ناتوانین لێهۆز و گرووپی ئ

ــ ــتەبیرم. ببەینکار ە ی هاوواتا بەدوو وش ــکە خولیای کان ەکۆمەاڵیەتییە ندانی زانس تی اڵەکانی خۆرهەپرس

شاندانی کی ێک ئامرازەو نینڤنا کی ەکۆمەڵگای ەی کەتاناڵو وەلکان ەکۆمەاڵیەتییە شکارییەدابشیکاری بۆ پی

یان نییەوەتەن چە( چە)یە ی پار ە تنیکێئ ەســـــت بەیوەکانی پەوەژینێتوە . لبردووەکار ە ب انیتنیکێمکی ئەک

 نگە. گرو هۆزی ئێتنیکی  گرووپیوان ێی نیمکەجیاوازیی چە واتە ڵم خاەکانیش گرنگیدان بەرانییێئ

 

 رانێئە شوناس ل

ی ەوێچوارچە ک لێشـــوناســـە باس ل ێوەر بمانهەگەران، ئێئە یی شـــوناســـی گشـــتی و زمانی لەهۆی فرە ب

 2ییەوەتەسی نت. شوناێبەیی هەوەتەشوناسی نە کمان لەیەناسێشتر پێپە ویستێین، پەران بکێئتی اڵمکی وەچ

تای هە ب پابەوا ــــتی  ما و وەس هاوبێتوخم و هە فاداری بەندی و ئینت ــــەما  گای نە کان لەش یی ەوەتەکۆمەڵ

ســی اف، شــونەشــرەد ئەحمەئری ەباوە کراوی ســیاســییە. بەناســێکی پێناو ســنوورە )کۆمەڵگای گشــتی( و ل

ە و لە ندووەی ســەرەابردوو پڕی ەدەمی ســەی دووهەنیوە یی لەوەتەری نەمکی کاراکتەبری چە یی لەوەتەن

سازەب ست کانیەر شرف،  کانەەکۆمەاڵیەتیی ەزان سی ئ522ص  ،1319)ا شونا ی ەوتەکڵەهۆی هە رانی بێ(. 

 ره.ەسە ایی لۆژاوڕرانی، ئیسالمی و ێبواری شارستانیی ئ ێری سەکاریگ ەوەییجوگرافیاتی ەتایب

سێ بنەمای سەرەکی و گرنگی شوناسی ە کە یەوەنگن ئەری کۆدەسە رانی لێرانی ئەژێی توەی زۆربەوەئ

 لە: ە ئێران بریتییە یی لەوەتەن

 کوێستانییەکانی؛ە ڕاژانەکانی نێوان پێدەشتی ئێران لەگەڵ ناوچە و واڵت ب جوگرافیا. 1

ۆلی غەهۆی تێکەڵبوون لەگەڵ زمانەکانی تورکی، مە بە کهەموو ئەو گۆڕانکارییانەی ە . زمانی فارسی ب2

 و عەرەبی بوویەتی؛

 اوەتەوه. پتەوی م وی ڕگۆەنە بتاقمییەکان، بنەما و بناغەکەی ە سەرەڕای هەموو ناکۆکییە . ئاینی ئیسالم ک3

 
 رانێیی ئەوەتەکانی شوناسی نەمانێلێ: ئ1ە ی ژمارەنێو

                                              
1 - Bassam Tibi 
2 - National identity 



 

 

ە ویســت بوو کێران پێئشــتی ەدێپە تیی ســیاســی لێکەکهاتنی یێی و پیەکپارچەهۆی یە ی بۆتەوەین ئێڵب ێبەد

سڵەخ م ەزی ئێراوەبووی پەقامگیرنەس رانیەرشبێدژی هە نگاری لەرەبۆ ب ئێرانتی اڵوە ل قامگیربووەکی 

  (.191ص  ،1345ن )دیاکونف، ێنرێکار بهە بە شتەدێپ

ـــە توخم رانێکی ئڵەژوودا، خێژایی مێدرە ل ـــی ەکییەرەس ـــوناس ە ک یەو کاتانەو لە وتوواڵخۆیان پاکانی ش

ە کە وەتەیویانڕگۆە و توخمانەئو یان لەگەڵ ە ناوێه ێســــت داوه، وازیان لەدە یی خۆی لەکارام کێتوخم

ــتی و ەپکتاەیە گرنگیدانی بە لواتە کانی خۆی ەگوورانە راندا قۆناغێئە توخمی ئایین لبوو. ەکارکردیان ه رس

سەتی هێێشتەردەئینجا ز شتا ئایینی ئی تی جوگرافیایی شەدێپە لە اواندووڕم ەئاندووه. ەڕپێتە عێالم و ئایینزای 

 وویان داوه. ڕ ۆژاواڕە ۆس لڕباکوور و زاگە لبورز لەچیای ئە ر دوو زنجیرەهزی ێراوەپە ناو و لە ل انرێئ

ــــران ێئە ل مگرتنی چێو بە نیتێڕناو مۆدە پاش چوونتنیکانە، ێم ئەر کام لەکانی هەتنیکییێئە ای زمانەڕرەس

امرازی ک ئەزمانی فارســی و، یەکانیرانیێئ –یی ەوەتەنە گشــتگیر ەتەنانی گشــتی و ســیاســێاهڕو  ەردەروەپ

 چاو کراوه. ڕەران ێشتی ئەدێکانی دانیشتووی پەجۆراوجۆرە تنیکێخشی ئەبتیێکەندیی یەیوەپ

سی ئە ک لێشەوتنخوازیش بەشکێو پتی ێرەگێنو شتن بەناوی گێپ ەل ڵوەهو ە رانێی ئەوەتەنستای ێشونا ە ی

کان ەنۆکە تەخری شـــارســـتانییەفڕیی پەورەو گمەزنایەتی ی ەوەکردنێنوکانی شـــارســـتانی و ەرزترین پلەب

      کان. ەرانییێتی ئەهیمم قیەچە تەبوو

ها ەروەه وە گرتوو یخۆە یی لەوەتەتنیکی و شوناسی نێنانی شوناسی ئێکارهە بە ی کەۆزییڵو ئاەهۆی ئە ب

نانی ێکارهە ر بەسە داگری لێران، زیاتر پێکانی ئەبووێجەنیشتە تنیکێئ ەل ێندەناو هە لە ی کەوەئاگاداربوون ل

ی ەوەنزمکردن ستیەبەتنیک" مێی "ئەنانی وشێکارهە بە لە وەینڵکۆێم لەتنیک" ئێتا "ئ ێکرە" دەوەتەی "نەوش

ر ەو ه ەجیاواز ەوەتەتنیک و نێئە بە ئاماژکاندا ەجۆراوجۆرە ناسێپلە کی دیکە، ەواتایە ب .مک نییەەمانا و چ

ە توخمە ل ەندیی سیاسی، کەتمەچاوگرتنی تایبڕەم اڵەوه، بەتەن نێڵەخۆیان د ەکان بەرانییێئە تنیکێئە کام ل

ە توانین بەدوتووه، ەک ێکاندا جەسیاسی و جوگرافیایی ەندییەسنووربە لو ە یەوەتەن –ت ەڵوەکانی دەکییەرەس

اشکراکانی ئە شەندیی هاوبەتمەتایب مەرجەسبۆ یی ەوەتە، شوناسی نرانێئکانی ەگشتییە تی شوناسەنیسب

ە تەم بابەئ ێبیر بچە شمان لەوەئ ێم ناباڵەین، بەکار ببە رانی بێک شوناسی ئەرانی وێلتوور و کۆمەڵگای ئەک

وتی ڕەە لە نیاز نییە کا و بەچاو دڕەۆحی زانست ڕە وەینڵکۆێم لەئو ە یەری خۆی هەنگر و دژبەالی

کوو ەکانی وەگشتییە ران، شوناسێئە ی لەوەهۆی ئە بت. بکاە تێکانی خۆی ئاوەتییەها تاکایەدا بەوەینڵکۆێل

ە لە تنیکانێم ئەئی ەزۆرینە ی کەوەن و ئێجەب، کورد و فارس نیشتەرەع ،ن، تورکەمەلوچ، تورکە، بڕلو

یە. ەینییان هلتووری و ئایەندیی کەیوەپ ێتانی دراوساڵکانی وەتنیکێلەگەڵ ئن، ێجەکاندا نیشتەسنورییە ناوچ

ی ەناوچە کان لەنەمە، تورککستانسنووری پاە ت لاڵەۆژهڕی باشووری ەناوچە لکان ەلووچەنە، بێبۆ و

ۆژاوایی ڕباکوور و باکووری ە کان لەتورک کان /ەرییەنستان، ئازەمەتی تورکێدراوسە ت لاڵەۆژهڕری وباکو

کۆتاییدا ە و ل ۆژاواییڕ ۆژاوا و باشووریڕە ل بەرەربایجان و تورکیا، عەو هاوسنووری کۆماری ئاز

ە و سنووربوون  ێجەاق و تورکیا نیشتێڕعدراوسێی ت اڵۆژاوایی وڕۆژاوا و باکووری ڕە کان لەکورد

ە تنیکێوه، ئەکی تریشەالیە . ل(1312)جاللی پور، ە یوەڕپێوان تەبوونی ئێجەنی نیشتێشوە کان لەسیاسیی

ە چ لولوەو ب ربایجانەئازە کان لەرییەاق، ئازێڕعە د لرب و کوەرەع وکوەو، ێتانی دراوساڵوە کان لەنزیک

ی ەکهاتێپی ەسۆنگە ران لێین ئێڵب ێبە(. د1312)فولر،  بن یرانەقندی گرژی و ەتوانن ناوەپاکستان، د



ژین و ەیدا دێتنیکی، نژادی، زمانی و ئایینی تێئ یرجۆراوجۆ یو شوناسیەکدەستە نا ێکیتاڵو یەوەکۆمەاڵیەتی

ە وەژینێتوی ەوانگڕە ن. لێجەدا نیشتێتانی دراوساڵوە لە تنیکییانێئە م گرووپەل ێندەی هەوێهاوش

 ێندەوانن هتەدە ن کەه کانەت سنوورنشینەتایبەران، بێکانی ئەزێندبەناوە زێهە ل ێندەوه، هەکانەکۆمەاڵیەتیی

ە پم گرووەبوونی ئەوێهاوشن. وەربکەد یرانیەندی قەک ناوە، ودای کۆمەاڵیەتیتەتایبلە بارودۆخی جار و 

 ندی جۆراوجۆریەهڕەە کان، لەو دیوی سنوورەکانیان لەریتەنتنیک و یان هاوێلەگەڵ هاوئە تنیکییانێئ

ر ەه وزیاترە تن اڵن شوناسی گشتیی جیاوازی وەخاوە ی کەو گرووپانەو ... للتووری، زمانی و ئایینی ەک

دروستکردنی ە م گرووپانە، لەی ئەوەهۆی ئە اشدا بۆتستێبارودۆخی ئە ابردوو و لڕە لە کچوونانێم لەئ

ناو ە ل تەتایبە و بدا ەم گرووپانەوان ئێنە لکەواتە  کان بن.ەروو دیو سنوەیی، هۆگری ئەڵماەندیی بنەیوەپ

 ەژییکاتی گرە تە، لەم بابەیە. ئەهە وەکێکی زۆر نزیکیان پەندییەیوەر دوو الدا، پەکانی هەسنورییە شار

سنووری یان ەڕوپەهۆی پشتیوانی ئە بۆت تنیکی،ێی ئۆپۆزیسیۆنی ئەڵها جووەروەکان و هەکییتنیێئە سیاسیی

 . ەیەتنیکییان هێئ –لتووری ەنگی و کەرهەشیی فەهاوبە ک ێتانی دراوساڵن وەالیە پشتیوانی ل

 رانداێری ئیسالمیی ئاتی کۆمەڕەیاسای بنە کان لەتنیکی و ئایینییێئە شوناس

 بن:ەش دەگرووپ داب ێر سەکان بۆ سەتنیکییێئە مینە، کتیەڕەی یاسای بنێپە ب

ئایین و ئایینزا، ە ا لکانیان، جیەوەرەجیاکە ندییەتمەتی و تایبەتنیکایێی ئەسۆنگە نیا لەتە تنیکی کێ. شوناسی ئ1

 کان؛ەرییەکوو ئازەنن، وێک دێت پەکی تایبێگرووپ

      لووچەبکوو کورد و ەکان، وەئایینزایی –تنیکی ێئە مینە. شوناسی ک2

 کان و ... .ەنییەرمەکوو ئەکان، وەئایینییە مینە. شوناسی ک3

کسانی ەمافی ی ەڕمە م لەهەم و نۆزدەهەم، پازدەهەزدێم، سەهەران، یاساکانی دوازدێتیی ئەڕەبنیاسای ە ل

 ە. کانەمینەتنیک و کێئزمانی  یشنیەچەمەنگیی ئایینی و ئایینزایی و هەڕەو فررمی ەکان، ئاینی فەتنیکێئ

ەتی و کۆمەاڵیە فتاری شوناسڕدیسیپلینی کۆمەاڵیەتی و بنیاتی مای ەک بنەتی، وەڕەیاسای بنە ها لەروەه

ی ەوێشە م، بەشەد و شەتا سەم هەت و چوارسەم و شەوتەهماکانی ەبنە م یاسایە، لەر لەدەکان، بەتنیکییێئ

 . کراوەکان ەمینەتنیک و کێمافی ئە بە وخۆ ئاماژەاستڕوخۆ یان ناەاستڕ

ە پوختکی، ەرەی دۆخی یاسای گشتی و سێپە تی، بەڕەاسای بنکانی یەوسراوونمادە ە کە یەوەئە ی ئاشکرایەوەئ

زیاتر  –ۆزتریش ڵئا –ی وردتریش ڵئاییننامە، خادانانی کردن و ێجەبێی جەگێپە گومان لێو بو گشتین 

ە سالمی بشی ئیڕتاکانی شۆەرەسە لە ی کەیرانانەو قەتنیکی و ئێی ئەڵوه، جووەکی تریشەالیە وه. لەتێکرەد

هۆی ە دا بوو وویڕدا تاڵکانی وەتنیکییێئە و و ناوچڕەمەڵەقە ل یەوەتنیکیێی و ئنکپسانی ئایینی، زماێلهۆی 

تی ێکەستنی یو پاراڕوو بدا ست ەرهەکی بەانکارییڕکاندا گۆەتنیکییێئ ەتەسیاسئامادە کردنی وتی ڕەە ی لەوەئ

کردنی یاسا و ەی ئامادەپرۆسە لە ر بۆیەهوه. ەتییەمایەکەیە تێت بچاڵیی وەارچکپەستیی نیشتمانی و یەکدەو ی

ر و ەاکتخوازی و فەوەتەنە ندیی کۆمەاڵیەتی، گرنگیدان بەیوەبایی و هاوپەکان، پاراستنی تەکارڕێو ە ڵاڵەگ

ە وەرەادانیاس نەالیە ی لەوەهۆی ئە کان بووەییەوەتەتنیکی و نێئ ەشەهاوب ەنەو الیکان، ەرەنێتیهێکەی ەتوخم

ە بە اژتوانین ئامەدە وەبار ەلە کردنی یاساکان کە ئامادە ل ڵگوتاری زاە تێو بب ێبدر ێکی زۆری پێرنجەس

هەم، هەم، سێزدەهەم، پازدەدەزم، هەوتەم، نۆیەم، یازدەهەم، دوامادەکانی یەکەم، سێیەم، پێنجەم، شەشە

ێهەم، بیست و چوارەم، بیست و شەشەم، سی و ەهەم، نۆزدەهەم، بیستەم، بیست و دووهەم، بیست و سدزشا

  . بکەین هەوتەم و سی و هەشتەمی یاسای بنەڕەتی

 



 

 پێگەی جوگرافیایی و داڕشتەی ئێتنیکایەتیی ئێتنیکە دانیشتووەکانی ئێران  

 

دۆخ و چۆنیەتی ژینگە جوگرافیاییەکان دەورێکی بنیاتی لە فرەچەشنی و نایەکسانیی کەلتووری کۆمەڵگاکاندا 

ــــەرهەڵدان و پەروەردە بوونی فەرهەنگ و کەلتوورە جیاوازەکانە و هەیە ــــوێنی س . ژینگە جیاوازەکان ش

اڵوە. ووتوخمە پێکهێنەرەکانی لە خوو و تایبەتمەندیی ژینگەی جوگرافیایی )ڕەها و ڕێژەیی( ئەو واڵتە هەڵق

ــــتییە ــــە گش ــــوناس ــــراوە کە هەڵگری فرەڕەنگی و فرەیی ش  کانە کە بە هۆیبەم پێیە ئێران بە واڵتێک ناس

پێویستییەکانی لێکۆڵینەوە و گشتێتی، پێنج شوناسی گشتیی سەرەکیی ئێران بوون بە بابەتی ئەم توێژینەوە کە 

 بریتیین لە:

 

 ئازەرییەکان / تورکەکان

جان، خۆرهەاڵتی  بای ئازەر کانی  ناوچە نەریتخوازە یاتر لە  مانن کە ز مان و تورک ز ــــڵ ئەم گرووپە موس

شــوێنی  ســەرەکیترین اڵو بوونەتەوه. لە پێدەشــتی ئێراندیکەی ناوچە جوگرافییەکاندا بناوەڕاســت، قەفقاز و 

ــــووری ڕۆژاوای ئێران، واتە ئازەربایجان و زەنجان، بەاڵم  ــــتەجێبوونی خەڵکی تورک کەوتووەتە باش نیش

کان لە ئێران  تای لێکباڵویی تورکە ــــو هەاڵت ڕۆژبریتییە لە پان کانی هەمەدان، بەش باکوورییە  ەناوچە 

ــــووریڕۆژاوایی و  ناوەندە  یەکانیباش پارێزگاکانی گێاڵن و مەرکەزی.  قەزوێن لەگەڵ کۆمەڵێ کەمینە لە 

ەنجان. لە تەورێز و ورمێ و ئەردەبێل و ز نپارێزگاییەکان و پڕحەشــیمەتترین پارێزگا تورکنشــینەکان بریتی

 ران. ا و تا ڕادەیەک ناوەندی ئێوری ڕۆژاوا و ڕۆژاووزیاترین شوێنی نیشتەجێبوونی تورکەکان کەوتۆتە باک

ــــیان  ــــێتی لەگەڵ کۆماری ئازەربایجان و بنچینەی زمانیی هاوبەش ئازەرییەکان / تورکەکان بە هۆی دراوس

لەگەڵ تورکیا دۆخێکی تایبەتیان هەیە و پرس و تەنگژە ســیاســییەکان بە توندی کاریگەری لە ســەر هەســتی 

کانی ئێران  ئازەرییە ــــخوازانەی ئێتنیکیی  ناس ــــو عای یەکگرتنی قەڵەمڕەوی هەر دوو بەری ش ید ناوه. ئ دا

ڕووباری ئەرەس ئیدعای خەیاڵی بۆ بانگەشـــەکارانی ئەندێشـــەی پانتورکیزم بووە و ئەدەبیاتی یەکێتی هەر 

دوو ئازەربایجانەکە لە سەردەمی سۆڤییەتەوە باوە بۆ وێنە، دەتوانین ئاماژە بە حەیدەر عەلیۆف پیاوی ژمارە 

انی وێڕای ونی شــاندێک لە دیپلۆماتکارانی بیــــــی زایینی بە ئامادە بو1391او لە ســاڵی یەک بکەین. ناوبر

ــــۆڤییەت بۆ  ــــی لە ئاواتخوازیی خەڵکی ئازەربایجانی س دەربڕینی خەمخۆری بۆ ئازەربایجانی ئێران، باس

 (.6و  5ـی هەتاوی، ل 1361یەکگرتنی هەر دوو ئازەربایجانەکە کرد. )ئازەری، 

ــــتووی ئێران بە بنزاراوەی تورکیی ئازەربایجانی ئاخافتن دەکەن و هەڵبەت زۆربەی خەڵکی تورک ی دانیش

تورکیی خوراســـانیش لە ئێراندا قســـەکەری هەیە. زۆربەی خەڵکی ئازەری / تورک لە ئێران موســـڵمان و 

 ئەهلی شێعەن. هەڵبەت لە ناو ئازەرییەکانیشدا شوێنکەوتەی ئایینی یارسان بەدی دەکرێت.

ــــمە نەتەوەیی و ئایینییەکان، لە زۆر ڕووەوە داب و  ئازەرییەکان / تورکەکان جیا لە پابەندبوون بە ڕێوڕەس

نەریتی تایبەت بە خۆیانیان پاراســـتووە و لە هەندێ حاڵەتدا، ڕێوڕەســـم و داب و نەریتی باویان بۆتە باســـی 

ل رمێ و ئەردەبێگێڕانی حســــێنییەی مەزنی زەنجان، تەورێز، ونیشــــتمانی، بە جۆرێک کە ڕیزەکانی ماتەم

وەک بە ناوبانگترین ڕیزەکانی ماتەمینی ئەهلی بەیت لە ناو ئێرانییە ئازەرییەکان لە مانگی موحەڕەمدا دێتە 

خوێنی، سینگ کوتان و زنجیر حسێنهەژمار. هەروەها ڕێوڕەسمگەلی وەکوو تەشتدانان، تازیەخوێنی، شاهـ

و دولکە و الواندنەوەکان بە زمانی تورکی دەخوێنرێتەوه. لێدان لە داب و نەریتە باوەکانی ئەوانە و شینگێڕی 



ڕێوڕەســمەکانی ماتەمگێڕانی بازاڕی مێژوویی تەورێزیش تۆماری نیشــتمانی کراوه. هەروەها، مۆســیقای 

ئازەربایجانیش وەک بەشـــێکی گرنگ لە شـــوناســـی کەلتووریی ئەم ئێتنیکە دێتە هەژمار و هونەرمەندانی 

خۆیان مۆسیقایەکی ناوازەیان داهێناوە و ئەوانەی ئەم چەشنە مۆسیقایە لەگەڵ  یەتیئازەربایجانی بە داهێنەرای

شــێعرەکانی خۆیان بە زمانی تورکیی ئازەربایجانی دەچڕن پێیان دەڵێن عاشــیق. عاشــیقەکان لە وەســفکردنی 

ــیق ــێعری زۆر خۆش لەگەڵ مۆس  ایئازەربایجان و جوامێری گەورەکانیان، لە بۆنەی ئاهەنگ و ماتەمین، ش

ئازەربایجانی دەچڕن و جێی ســەرنجی هەمووانن. جلوبەرگی نەریتیی ئازەربایجانی لە ســیمبۆلە تایبەتەکانی 

ئازەرییەکانە و لە دوای پرۆسەگەلی دوور و درێژی کەلتوور و ئایین و دیکەی فاکتەرەکانی خەڵکی ئازەری 

 دا زۆر بە کار ناهێنرێت. بەدی هاتوون. جلوبەرگی ئازەری لە ژیانی ڕۆژانەی خەڵکی ئازەربایجان

 

 بەلووچ

شووری واڵتی ئێران و پتر لە  ستان و بەلووچستان کەوتۆتە ڕۆژهەاڵتی با سی سەدی کۆی  11پارێزگای  لە 

گای بەرفراوانی ئێرانە و لە  پارێز مان، دووهەمین  گای کر پارێز پاش  ڕووبەری ئێرانی لە خۆ گرتووە و 

ــــان، لە ڕ ۆژاواوە دەڕوانێتە پارێزگاکانی کرمان و هورمزگان، و لە باکوورەوە دەڕوانێتە پارێزگای خۆراس

ستان  ستان و پاک سەر دەریای عوممان و لە ڕۆژهەاڵتەوە بە واڵتانی ئەڤغان شوورەوە دەچێتەوە  ر سنووردابا

ەبێتەوه. کێوەکانی ســیســتان و بەلووچســتان لە زنجیرە چیاکانی ناوەندی ئێرانە؛ بڵیندترین شــوێنەکەی کێوی د

ــانە کە  ــــی لێوارەکــانی دەریــای عوممــانە و  42چوار هەزار و تەفت مەتر بەرزە و نزمترین نــاوچەکەش

هەڵدێرەکانی ڕۆژهەاڵتی چاڵەی لووت و بەرزاییەکانی دیواری ڕۆژهەاڵتی و باشووری چاڵی جازمووریانی 

ەک هکوو –لە خۆ گرتووە. پانایی کوێســـتان لە باکوورەوە بۆ باشـــوور زیاتر دەبێ و لە مەودای ئێرانشـــار 

و  دەگاتە ئەو پەڕی خۆی. کەش ،)سەراوان( بریتییە لە دوو بەشی چیاکانی سیستان و چیاکانی بەلووچستان

ــــااڵنە  ــــنی کەش و هەوای بیابانییە. ئەوپەڕی پلەی گەرمای س دەرەجەی  41هەوای ئەم پارێزگایە لە چەش

شارەکانی ئەم پارێزگاس شار گەرمترین  ساردترین و ئێران ای ایەن. ڕاژانی نمی، بوونی بنتیگڕاده. زاهیدان 

وەرزی وەکوو بای ناسراو بە "سەد و بیست ڕۆژه" و "بای هەوتەم" و یان "گاکووژ" و بارین و جیاوازیی 

پلەی گەرما لە درێژەی بیســــت و چوار کاتژمێر جگە لە ناوچە فێنکەکانی دەریای عوممان، کەش و هەوای 

ناوچەیی و ڕووەکی و بوونەوەری دیمەنێک ناوه.ی تایبەتی  ناوچەدا بەدی هێ خەڵکی بەلووچ لە  نوێی لەم 

ڕۆژهەاڵت و باشووری ڕۆژهەاڵتی ئێران دەژین و لە ڕۆژهەاڵت و باکووری ڕۆژهەاڵت  یدرێژایی ناوچە

 لەگەڵ پاکستان و ئەڤغانستان دراوسێن.

اریایین؛ ئ ڕەچەڵەکە و ب راننباشــــووری ڕۆژهەاڵتی ئێی دانیشــــتووی کانەرانییێئ ەکێتنێئە ل ێکەلووچ یەب

م اڵەژیان، بەراندا دێتی ئاڵکانی وەناو ســـنوورە م لەهەی نۆزدەدەســـکانی ەتا کۆتاییەکان هەلووچەی بەزۆرب

ە ان لســتیی خۆیەداڵبات و اڵەســەپانتای د ەڕســە ل لەگەڵ زیاتربوونی ڕکابەری نێوان ئینگلتەرا و ڕووســیا

ــــتنڤتی نــااڵەخۆره ــــنوورڕو گۆ تنیکیێچوونی ئڵەکهێی نــاکۆکی و تەوەین و خس ــــوێنیکــان، ەینی س  ش

ە پتر لە ۆک. ئەوڕدابەش کراوه (پاکســتان و ئەڤغانســتان)دواتر  هیندســتانئێران و نێوان ە نیشــتەجێبوونیان ل

ســەر ئاســتی پارێزگای ســیســتان و بەلووچســتان و ە بەلووچە ئێرانییەکان لە هەزار کەس ل 311ملوێنێک و 

 (.114ل  1391)عبداللهی و حسین بر، ن. سەر دەبەە دیکەی پارێزگاکانی ئێران ژیان ب

سەرەتای پۆلێنبەندیی ئەم زمانە، ە واڵتانی جۆراوجۆردا باوه، هەر لە زمانی بەلووچی لە بەو پێیەی ک

لووچی ەر زمانی بەسە پۆلێنبەندیی جۆراوجۆر لە بووه. کەواتەنە وەم بارەزمانناسان هیچ ڕێککەوتنێکیان ل



ە وتوویانە "بەلووچیی باکووری و بەلووچیی باشووری" و هەندێکی دیکە هەیە. بۆ وێنە، هەندێ وتوویان

 ەلەم دواییانەدا ئەم بۆچوونەیان خستۆتە ک –بەلووچیی ڕۆژهەاڵتی و بەلووچیی ڕۆژاوایی" و هەندێکیش "‘

ووچی بۆ سەر سێ زمانی ڕۆژهەاڵتی، ڕۆژاوایی و باشووری دابەش دەبێت. بەاڵم لدەڵێن زمانی بە –ڕوو 

ە ناسراوترین زاراوگرنگترین و ە بە و ئاماژوەال بنێین ە ئاڵۆزە نیمچە انهەوێ ئەم دابەشکارییئەگەر بم

ە و ل ەپڕبێژەرترین زاراوەی بەلووچییە زاراوەی ڕەخشانی بکەین کە بە بەلووچییەکان بکەین، دەبێ ئاماژ

 (.1336، طامەدەکەن )ە ئێران، پاکستان، ئەڤغانستان و تورکەمەنستان ئاخافتنی پێو

موسڵمانی سوننەی حەنەفی یان کەمینەی شێعەی ە زۆرینە هەر هەموو خەڵکی بەلووچ موسڵمان یان سەر ب

لووچ ەکی بڵەیار خندیی دەتمەند تایبەناویاندا بوونی نییە. چە لە ئیمامیین و تاقم و ئایینزا و ئایینێکی دیکە دوازد

 لە:ە بریتییە وەکاتەکان جیا دەتنیکێی ئەکیدە ل

 وه؛ ێباشترین شە کراو بێملەدان و پاراستنی ستەدڵرگری( داەنابەی )پ. میارجل1

شیان ناوبانگیەکی بەیەوتە ک خۆیان کەکان وەلووچەبە ی کەوەها ئەروەیمان، هەن و پێڵەبە ندبوون بەپاب. 2

 ؛ ێنێبمیمانی ەپر ەسە م لاڵەب ێری بچەسە یەلووچ ئامادەن بێڵەدە یەه

 کانیانە؛ەندییەتمەتایبانگترین ناوبەبە لک ێکەیوازی ە. میوانن3

ە ک کێجۆرە وه، بێباشترین شە ریب بەو دۆست و غ ێدراوسە ک کردن بەتی و کۆمە. هاونشینی و یارم4

 ن؛ەکەی بۆ دەکەر کارەرامبەب ێبە و بە وەبنەک کۆ دەڕەکی گڵەموو خەر هەه

رگیری ەهاوسبێ گیر و گرفت  بە ێی بتوانەوەزاوا بۆ ئەتازە ختی بەختی و نانەتیی نەیارمە جار واتێ. ب5

 بکات. 

و ە وەبنەک کۆ دڵەموو خەر هە، هێژار بەدار و هەنە وەووی مادییڕە ک لێسەر کەگەئە وات ەدەنە. چ6

ان، کەوتەبیناکردنی مزگە کە وا باوکاندا، ەناوچە ل ێندەهە لوه. ەنەکەدبۆ کۆ ختی ەختی و نانەتی نەیارم

ی ڕدانی بێپە کان بەئایینییە ی کاروبارەی مامۆستایان و دیکەمووچ کان،ێقەچووی فێتکان، ەئایینییە ندەناو

 ت.ێدرەنجام دە( ئەدەنەسمی )چڕەوڕێە ی بیناسازی( لەسەرەکوو کەختی )وەو نانختی ەی نەپار

ی ەڵوان تۆەو ئ ابک ێدریان لەس غەن کەنادە گڕێو هیچکات ە ناوبانگە زۆر بە کە وەکردنەڵ. بیر یان تۆ1

 وه؛ ەنەکەخۆیان د

ە ندێسوە شنەم چەو ئبا ەکاری دە بی ەکلماندنی ئیدعاەک بۆ سێسەکە کە مەسەک قێق جۆراڵەجن ت. 9

ە خوا کەند دێکا یان نایکا سوەک دێکارە ک ێنێلمەی بیسەوەک بۆ ئێپیاوە ک ێنێمڵەسەدبەڵێنداری ی ەڕوپەئ

       دا؛ەق داڵەی تەکەرەووی دا هاوسڕی ەکەوانەچێر پەگەئ

ی ەشێو کە وەبنەکدا کۆ دێنێشوە س لەکانی خزم و کەیش سپییڕو ە ورەریتە، گەم نەی ئێپە بە دیوان ک. 3

 ن "دیوان"؛ێڵەیان دەوەکۆبوونە ن و بەکەر دەسەک چارڵەخ

 دووری لە بەرهەمی کەلتووری و هونەری ئافرەتانی بەلووچە.جلوبەرگی دەرزی. 11

 

 فارس

کان ەارسران فێکانی ئەورەگ ەزیاتر دانیشتووانی شار و ژینەران دێندی ئەناوە لین ێڵتوانین بەکان دەفارس

ر، کرمان، ێبووشە ک لێشەزی، بەرکەلبورز، شیراز، مەهان، سیمنان، ئەسفیکانی تاران، ئەشارنن. ێکی دێپ

ە وەجوگرافیاییی ەسۆنگە کان لەفارسرسن. اموویان فەر هەدان هەمەن و هێزوەقە ک لێشەزد، خوراسان، بەی

کان، ەوردۆژاوا لەگەڵ کڕە کان، لەکییەلەگەڵ گیلە وەباکوور ە لە ن؛ واتێدراوسە ی دیکەکەتنیکێلەگەڵ چوار ئ



کی دیکە، ەواتایە . بنندیداەیوەپە کان لەلووچەت لەگەڵ باڵەۆژهڕە کان و لەبەرەباشوور لەگەڵ عە ل

چی رەگە، ئنەبەر دەسە تی ژیان باڵەۆژهڕکانی باکووری ەک ناوچەیەادڕران و تا ێندی ئەناوە کان لەفارس

ە لە بوونێجەشتم نیەتدا، ئەڵحا ێندەهە لە ن کێجەش نیشتەکانی دیکەتنیکێئت تاران، ەتایبەران، بێندی ئەناوە ل

 تنیکی تات. ێکوو ئەمی کۆچ نییە، وەرهەبە تنیکانێم ئەتدا، بوونی ئەڵحا ێندەهە و لە جۆری کۆچ

م ەئ شیەن. زمانی فارسی زمانی هاوبێاسرنەست دەداڵو با ڵتنیکی زاێک ئەن واکەستادا، فارس زمانێئە ل

کانە. ەرانییێئە تنیکێی ئەری دیکەدێو گر ەوەرەوکەپتهۆکاری ان، ڕپسپۆە ل ێندەی هەڕباوە بە کە یەتنیکێئ

ن ەیال ەلە م زمانەو ئە چمی گرتووێسای بوونی زمانی فارسی بە یی لەوەتەشوناسی نە دان کەڕەم باوەل ێندەه

کان ەرس زماننایە. بوونی فا ێدا کۆتایی پەرێلە مەم ئاڵەکراوه، ب ڵران قبووێانی ئکەدانیشتووە تنیکێی ئەدیک

ە ارسییزمانی فە کش ەشوناسی هاوبستی ەانستان و تاجیکستان( و هغەڤئە ران )لێکانی ئەروی سنوەوەرەدە ل

 وه. ەکاتەاست دڕکاندا پشتەو فارس زمانێنە ی لەک شوناسی ناوچێجۆر

ی ئێرانانی کەو لقی زمانە کانەهیند و ئورووپاییە زمانە ک لێکەیە کە ئێرانندی ەناو زمانی فارسی زمانی کۆنی

زای ئایینە ر بەس ئێرانکانی ەی فارسەژمار. زۆربەهە تێت داڵرمیی وەک زمانی فەو وە ۆژاواییڕووری شبا

انی ئایینزاکوتووانی ەنکێشوراندا، ێکانی ئسنوورییەە ناوچە ل ێندەهە م لاڵەئیمامیین، بە ی دوازدەعێش

ە ی بی گشتەڕباوە بە ی کەو ناوچانەک لێزۆرە کە شێاکڕرنجەکی سێڵخاە وەم بارەی لەوەئ ژین.ەش دەسونن

و ە وەم بۆتەکە وردە ی وردەکەکارکردە یی خۆیانن کەتیی ناوچەن زمانی تایبەژمار، خاوەهە نێفارس د

ندی ەانی ناوکەناوچە ناوی فارس لە ک بێکتنیێیە، گومانی ئێم پەن. بەکەئاخافتن دزمانی فارسی ە بە ۆکڕوەئ

 دووره. ە ب ی مێژووییتەقیقەک لە حەیەادڕران تا ێئ

راندا ێئ ەناوی فارس لە ک بێوه، شتەژووییێی مەسۆنگە لە یان وایێران پەژێتوە ل ێندەهە کە یەنی ئاماژەشای

گەڵ ەلکان ەتنیکییێئە مینەکت ەتایبەو بە مینەمکی کەچە وەتەڕەبنە ل ێاستی بڕی ەوەم ئاڵەبوونی نییە. ب

باس ە رینبوونی زۆ ێبە دا ناتوانین بەقینەاستڕدنیای ە نن و لێست دەدەوتی ێتەیی واتا و بابەمکی زۆرینەچ

وناسی، ما شێبوونی هە ت بەبارەسە ران فارس زمانن کێی دانیشتووانی ئەوتری زۆرینەین و دەبکە مینەکە ل

خشینی ەبە لە مانانێلێما و ئێهم ەستادا، ئێئە و لە ئارادایە بۆچوونی جیاواز لا و ڕکانیان ەتەتایبە تنیکی و ئایینییێئ

نگی ەڕرانی" ێ"ئگشتیی میوانداری ر ناوی ێژە کان لەفارس زمانە یی بەوەتەنەڕوپەیی / ئەوەتەشوناسی ن

کان شوناسی ەکانی فارس زمانەریتەلتووری و داب و نەتوخمی کە وەلتووریشەووی کڕە و لە وەتەداو

ن ێبرەدە وەڕێران بێی ئەوەرەکانی دەناو فارس زمانە راندا و لێری ئەرتاسەسە خۆیان و لە تەییان گرتووەوەتەن

دا، ڵەوی یەر، شەدەبەزدێورۆز، سەکوو نەژمار، وەهە نێیی دەوەتەسمی نڕەوڕێک ەاستیدا، وڕە و ل

 و ... ە سوورە ممەچوارش

 

 کورد

ە شتەدێبنار و پە وان لەن. ئێجەاق نیشتێڕتی عاڵتی واڵەۆژهڕشی ەنزیک بە ران و لێۆژاوای ئڕە کورد ل

زگای کوردستان، ێپارە لە بریتییبوونیان ێجەسنووری نیشتندیدان و ەۆسی ناوڕچیای زاگە کانی زنجیرەواڵربەب

ە . لۆژاواڕربایجانی ەباکووری و زیاتر باشووری ئاز ەشەستان، و بڕلوە ش لەب ێندەئیالم، کرماشان، ه

ە وەباشوورە ستان، لڕدان و لوەمەنجان و هەزە لە وەتاڵەۆژهڕە ، لتاڵەۆژهڕربایجانی ەازئە لە وەباکوور

ووری ۆژاوا و باکڕە کان زیاتر لەی گشتی کوردەوێشە اق نزیکە. بێڕتی عاڵوە لە ۆژاواوڕە خووزستان و لە ل

 ێڵەها کۆمەروەک جیاوازن، هێلە وەی جۆراوجۆرەو بنزاراوە هۆی زاراوە بە ن کێجەران نیشتێۆژاوای ئڕ



 ن. ێجەنیشت ئێرانشی خۆراسان و باکووری ەب ێندەهە کانیش لەکردووێدوورخراو و کۆچپە کوردە ل

 ,Olson, 2003)ە استەڕتی ناواڵەخۆرهە تنیکی لێبلووکی ئترین ەورەکورد گتورک  ب و فارس وەرەپاش ع

p. 6 تانی اڵر سنووری وەسە ی گشتی لەوێشە کان بە(. کورد1399 قادرزاده، و عبداللهیگێڕانەوە لە ە ب ؛

ە تر لکان )پەزۆری کورد ەرەشی هەن. بێجەنیا نیشتەرمەربایجان و ئەراق، سووریا، تورکیا، ئازێران، عێئ

ندیی ەیوەستی هاوپەکانی دواتردان. هەپلە راق و سووریا لێ، عئێرانژین. ەکوردستانی تورکیا دە یان( لەنیو

ا(، )تورکیا و سووریە ی کوردستانەی دیکەکەشەدوو بە اق توختر لێڕران و عێکانی ئەناو کوردە گشتی ل

و ە زێهەکاندا بەناو کوردە کان لەلتووری، کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکە یشیەر هاوبەسە داگریکردن لێپم اڵەب

ی ەوەتەترین نەورەک گەکان وە. کوردنەکەدە ناسێتی" پەمک و شوناسی "کوردایەچە کیان خۆیان بێندەه

 ن. ێکرەدە ناسێت پەڵوەدێب

، رانێتی ئاڵچوار وە کان لەی کوردەو زۆربە زمانی کوردی یەکێک لە لقەکانی زمانی هیندوئووروپایی

فتنی ئاخای جۆراوجۆر ەبنزاراوە بدا ەم ناوچانەر کام لەهە لە م زمانەئە ن کێجەراق، تورکیا و سوریا نیشتێع

است )یان سۆرانی(، ەڕناو ی، کرمانجیرووەس یکرمانجی کانەزاراوە ران زیاتر بێئە و لن ەکەدە وێپ

کورد ە لورامی و زازاکان خۆیان و زمانی خۆیان ەهە ل ێڵەباشووری، گۆرانی و زازایی )کۆمی کرمانجی

بەدی دەکرێ و ئەگەر ە و سوننە ناو کوردەکان، هەر دوو ئایینزای شێعە لن. ەکەئاخافتن د (زاننەجیا دە ب

 ەر دوو بەستێنی ئایینزایی دابەش بکەین، دەتوانین بڵێین زۆربەی کوردکوردنشینەکانی ئێران بۆ سەە ناوچ

ێیان پە نیوەی باکووری نیشتەجێن. هەڵبەت کۆمەڵێکی دیکەی کوردەکانیش هەن کە مەزهەبەکان لە سونن

ی کانەشارە هەندێ لە لە نیدەڵێن یارسانەکان )کاکەیی / ئەهلی حەق( و زۆربەی شوێنکەوتووانی ئەم ئای

 ەرس ەپارێزگای کرماشاندا ژیان بە کانیان لەو گوندهاو ەل زێرپە، س)ئیسالماباد( ند، شاماتەرەکرسین، ەه

 دەبەن.

نەتەوەیی و ئایینییەکان سوورن و لەو پەڕی شکۆمەندیدا نەورۆز ە بردنی ڕێوڕەسمە سەر بەڕێوە کوردەکان ل

و جەژنی قوربان و جەژن ڕەمەزان نییەکانی وەکویئایە ڕێوڕەسم و جەژنە دەبەن و بایەخێکی زۆر بە بەڕێو

اکی نەزری خۆر داهەندێ ناوچەکانە نییەکاندا لین و لە بۆنە ئایەدەدایکبوونی پێغەمبەر دە و بەتایبەت جەژنی ل

ناو خەڵکدا دابەشی دەکەن و لەگەڵ ئەوه، ڕێوڕەسمی زیکری دەروێشەکان ە وەکوو ئاشی تایبەت لێدەنن و ل

ە ل ەخوێنی، حەمد و ستایشی پێغەمبەری ئیسالم و پاڕانەوبەت مەولوودیو ژەنینی دەف و زیکرخوێنی بەتای

ردی جلوبەرگی کوە نێکوردنشینەکان، جلوبەرگی جۆراوجۆر بۆ وە ناوچە دەچێت. لە بەر قاپی خوداش بەڕێو

کەمێک جیاوازی، هەر کام فۆڕم و دیمەنی جوانی خۆیانیان هەیە. جلوبەرگی بە ە جۆرێک کە بەدی دەکەین ب

ە ەر کام لەمانو کارکردی هە بااڵپۆش، سەرپۆش و پێاڵو. پێکهاتە لە تیی پیاوان و ئافرەتانی کورد بریتیینەری

ە . ئەگەرچی جلوبەرگی ناوچنجیاوازک ێو جەژنەکان لە پێی وەرز و جۆری ئیش و بژێوی و بۆنە ب

وان، مەهاباد و دیکەی گووگوالو، گەڕووس، سنە، مەریە جیاجیاکانی کوردستان وەکوو هەورامان، سەقز، بان

 تەواوی لەش هەمووان هاوشێوەن.  داپۆشینیڕووی ە شوێنەکان جیاوازه، بەاڵم ل

 

 عەرەب

باشوورییەکانی پارێزگای ە پارێزگای خووزستان و بەندەرعەباس و بووشێر و ناوچە عەرەبەکان زیاتر ل

نداوی ەو باکووری ک ئێراناوای ۆژڕباشووری ە ی جوگرافیایی لەوتەکڵەی هەسۆنگە ئیالم باڵو بوونەتەوه، ل

 مشار،ڕەهواز، ئابادان، خوەکانی ئەشارە کانی خووزستان زیاتر لەبەرەتی عەشیمەن. حێجەفارس نیشت



ی دیاری ەر دوو ناوچەبۆ سە وەی سرووشتییەسۆنگە لە م ناوچەئ وه.ەبۆت ڕشتی ئازادگان چەشادگان و د

ختیاری، ەب، ڕبوونی لوێجەنی نیشتێکانی زیاتر شوەیستانیێکوە ناوچە ک ێبەش دەشتایی دابەستانی و دێکو

تنیک و ێئبوونی ێجەنی نیشتێکانی شوەتاییشەدە و ناوچە کان )جیبۆالت(ـەرییەمەک ەبەرەو ع هانیەهبێب

   (.23و  11، ل 1314)سیادت، ە کانەبەرەندیجانی و عێری، هەزفوولی، شووشتێکانی دڵەخ

. نێجەزگای خووزستان نیشتێشی پارەب ێندەهە ران و لێئۆژاوای ڕباشوور و باشووری ە کان لەبەرەع

 دی کۆیەسە ی دوو لەیان نزیکەکەتەشیمەو ح نرانێشوناسی گشتیی ئتترین ەشیمەحمەکان کەبەرەع

کان ەبەرەتی عەشیمەحە رچاوەس ێندەه(. 32ص  ،1311راورد کراوه. )امیراحمدی، ەران بێتی ئەشیمەح

ە ند لەکان لەگەڵ ناوەکوو تورکەرانیش وێکانی ئەبەرەعە کە یەوەش ئێکاڕرنجەی سڵن. خاێڵمەخەزیاتر د ەوەل

ە وه، چوونکەکاتەسنوورییان الواز دەڕوپەئینتیمای شووناسیی ئە شییەم هاوبەشن و ئەهاوبە وەووی ئایینزاییڕ

 – ی شوناسیەهۆگریی جیاخوازانی ەوەرەیی و الوازکەوەتەی شوناسی نەوەرەوکەپتهۆکاری  ێتوانەئایین د

وه. ەاتکەاست دڕپشتە مەکانیش ئەجۆراوجۆرە وەژینێتوە ک ێکان بەخووزستانیی ەبەرەناو عە یی لەوەتەن

 یعەرەبیە لە بنزاراوەیەکە زاراوەی عەرەبیی خووزستانی کە عەرەبەکانی دانیشتووی ئێران زیاتر ب

ەاڵم بوه، ەتەبوونو اڵبزگا ێر ئاستی چوار پارەسە ران لێکانی ئەبەرەعمزۆپۆتامیایی ئاخافتن دەکەن. 

 ەئیمامین. هەڵبەت عەرەبە سوننە پارێزگای خووزستان نیشتەجێن و زیاتر شێعەی دوازدە زۆربەیان ل

 مە. ەیان کەکەژڕێم اڵەبئێران هەن، ە مەزهەبەکانیش ل

 ەخۆیانن و بە عەرەبەکانی خووزستانیش هاوشێوەی دیکەی خەڵکی ئێران خاوەن کەلتووری تایبەت ب

ڕم، نۆە و بە و بایەخێکی زۆری هەیە ژنی ڕەمەزان پێگەعەرەبەکانی واڵتانی دراوسێ، ج الساییکردنەوەی

باوەکانی عەرەبەکانی ە کۆنە نەریتە لە ڕێزی لێ دەگرن. یەکێکی دیکە ڕفتار و  داب و نەریتی زۆرەو

ە وئەهواز بەڕێە ۆژی پازدەی مانگی ڕەمەزان لڕە هەموو ساڵێک لە کە خووزستان ڕێوڕەسمی گۆرگیعان

ە بە هەرە گرنگ و باوەکانی نەتەوەی عەرەب، دەتوانین ئاماژە ڕێوڕەسم و بۆنە لە دەچێت. یەکێکی دیک

 دەچێت.ە بەڕێوە داب و نەریتێکی زۆرەوە بە ڕێوڕەسمی قاوەخۆری و دەلەخۆری بکەین ک

 

 شوناسخوازیی ئێتنیکی لە ئێران

ەوەی ئێرانی بووەتە هۆی ئیی ەوەتەی نپێناســەی پاوانەکراوی شــوناســی ئێتنیکیی فارس بە شــێوەی شــوناســ

پێناســــەیەکی تایبەت لە شــــوناســــە گشــــتییە نافارســــەکان بخرێتە ڕوو کە بە تەواوەتی لە ژێر کاریگەریی 

 ێرانی ئەم دواییەئناسیۆنالیزمی  یپەیوەندییەکانی دەسەاڵت و پەیوەندییەکی ناهاوسەنگدایە. تێگەیشتنی تایبەتی

یی ەوەتەهۆی دانانی شــوناســی ن ی دیاریکراو بۆتەەشووێو سووی بۆ وەوان بەشووونا ڵیزمانەکان و نکۆلە فارس

رسی تەسک ئێرانی بۆ سەر شوناسی فا ییەوەتەنن. بەم شێوە شوناسی واەئ پاوانەکراو بۆ پڕەنسیپی ئێتنیکیی

، ئایینی فەرمی، ئایینزای فەرمی، کەلتووری فەرمی و بە کورتی شوناسی فەرمی و ی فەرمیبۆتەوە و زمان

سی ڕەوا شونا سەیەکدا،  ست دێت. لە ئەنجامی وەها پرۆ شی لێ وەدە شتووانی  نیکەمالی ەوێناهاو نیوەی دانی

ئەم واڵتە )تورک، کورد، عەرەب، بەلووچ، تورکەمەن و ...( بە پشـــتگوێ خســـتنی پێگەیان لە بێچمگرتنی 

ی نیشتمانیی ی شوناسشوناسی نیشتمانیی ئێرانی نکۆڵی لێ کراوە و قبووڵکردنی شوناسی فارسی لە زێر ئااڵ

 ئێران بە بەڵگەنەویست و سرووشتی پیشان دەدات. 

لە سەدی کۆی حەشیمەتی  51فارسەکان سەرەکیترین شوناسی گشتی لە ئێرانن کە بە تەنیا خۆیان نزیکەی 

واڵت پێک دێنن. هەڵبەت زۆرێک لە ناوچەکان کە بە فارس لە قەڵەم دەدرێن زمان و کەلتووری تایبەت بە 



هەیە. کەواتە  باشتر وایە ئاماژە بەم پرسە بکرێ کە لە گومان لە فارسەکانیشدا ئەم مەسەلە هەیە و  خۆیانیان

زۆرێک لە ناوچەکان بە هەڵە بە فارس دەزانرێن. زۆرێک لە ناســیۆنالیســتە ئێرانییەکان لە پێناســەی ئێران، 

ــــ ــــی و نەتەوەی فارس و ... وەردەگرن. هەندێکیش ــــەگەلی وەکوو فارس یان هەر کات باس لە کەڵک لە وش

فارســەکان دەکەن، فارســەکان بە هاوواتای فارس بە کار دەبەن. لەم چەشــنە پۆلێنبەندییانە ئەنجامی ئێران   

فارس وەدەســت دێت. یەکێک لە نوێترین نموونەکانی ئەم گوتاره، لێدوانی یاریدەدەری ســەرۆک کۆماری لە 

ـی هەتاوی، لە ڕۆژنامەی 1331ەکەمی مانگی گواڵنی کاروباری ئێتنیکەکان واتە )عەلی یۆنسی(ـیە کە لە ی

قانوندا چاپ کراوه. لەم لێدوانەدا، یۆنسی ڕاشکاوانە ئاماژە بە فارسبوونی تورکەکان دەکا و دەڵێ: "ئازەری 

سی ئێتنیکیی  شونا سییان هەیە." بە هەند وەرنەگرتنی  سی و هەم ڕەچەڵەکی فار / تورکەکان هەم زمانی فار

زمانی ئەم واڵتە و پێبەخشینی شوناسی نیشتمانیی ئەوپەڕئێتنیکی بەوان لە ووانی نافارسلە سەدی دانیشت 51

ـــتی "ئێرانی" ڕێگە ـــین یژێر ناوی گش ـــارانش ـــە بۆ بە س ـــوناس ـــاندنی دیکەی ش ، خێڵەکی و پەراوێز ناس

ئێتنیکییەکان خۆش کردووە و قبووڵکردنی شــوناســی فارســی لە ژێر ئااڵی شــوناســی نیشــتمانیی ئێرانی بە 

 ئاشکرا و پێویست پیشان داوه.

شینەی داخوازییە ئێتنیکییەکانیان دەگەڕێتەوە  شیمەتترین ئێتنیکی ئێرانن. پێ سەکان، تورکەکان پڕحە پاش فار

خوازیی کۆماری ئازەربایجانە کە بە ڕێبەرایەتی بۆ کەمتر لە سەدەیەک و دیارترین نموونەکەی سەربەخۆیی

ــــەوەری بوو و ئەم کۆمــارە تە ــدا، بزاڤی جەعفەر پیش ــد ســـــاڵەی دوایی مەنێکی ئەوتۆی نەبوو. لەم چەن

ـــەندنی لە ناو خەڵکدا،  ـــوناســـخوازی لە ئازەربایجان کۆمەڵە ڕەهەندێکی نوێی لە خۆ گرتووە و بە پەرەس ش

بێچمی هەمەچەشــنیشــی بە خۆوە گرتووه؛ ئەو کەســانەی کە ســنووری شــوناســخوازییەکەیان بە خوێندن بە 

ن و پەرەپێدانی داب و نەریتی خۆماڵی کۆتایی پێ دێ، گرووپەکانی دیکە کە بە زمانی دایکی لە قوتابخانەکا

سێیەم شوناسخوازەکانن کە  ستەی  سە دەکەن و لە کۆتاییدا ئارا پەنابردنە بەر فیدڕالیزم، شوناسی خۆیان پێنا

ینەی ڕاستەقسەربەخۆیی تەواو و جیابوونەوە لە واڵت بە بژاردەیەکی باش دەزانن. بەاڵم ئەوەی زیاتر هێمای 

هەیە داخوازییە شــوناســخوازانەی تورکەکانی ئێرانە کە زیاتر داخوازییەکی کۆمەاڵیەتی و دادتەوەرە کە لە 

 ڕێگەی کەناڵی داخوازییە مەدەنییەکان دەخرێتە ڕوو. 

ە ک لکی نزیێتەشیمەین و حڤتی نااڵەخۆرهە تی زۆریان لەشیمەهۆی حە کانی کورد بەشوناسییە داخوازیی

ە ت لەڵوەد ێی بەوەتەترین نەورەک گەکان خۆیان وەۆزه. کوردڵجیاواز و ئا ێمە، کرانێئە یان لدەسە ل 11

ە رچی لەگەک. ئەیەدەسە بۆ پتر لە وەتەڕێگەراندا دێتی ئاڵوە ل یانەکەشوناسخوازییە ن و داخوازییەدەم دەڵەق

دی ەبە ناو ەی ناوەوێشە ان بکەوردی کەتنیکی و شوناسخوازانێاق داخوازیی ئێڕتانی تورکیا، سووریا و عاڵو

و لەگەڵ دامەزرانی کۆماری تاوی ەـی ه1324ی ڵساە ژووساز، لێکی مێوتڕەهۆی ە ی بووەوەم ئاڵەبە اورک

ناوەندێتی مەهاباد و ڕێبەرایەتی قازی محەمەد( دروست بوو. لەگەڵ دەستپێکردنی ە سەربەخۆی کوردستان )ب

ێ خۆی نوە ، حیزبی دیموکڕات سەر لۆماری ئیسالمیک ناڕەزایەتییەکان و بێچمگرتنی بڵێسەی شۆڕشی

 ڵاند سەم پاش چاڵەب و حیزبگەلی دیکەی وەکوو کۆمەڵە، ڕێکخراوی خەبات دروست بوون،ە ڕێک خستەو

دستانی و کورەرەبە م گرووپانەرکوت کران و ئەسە سیاسییانە ڤم بزاەاکردن، ئڕدوونان و ەاوڕچوون و ڵەکهێت

رتووه. خۆ گە ی لێکی نوێچمێم و بڕران فۆێکانی ئەازیی شوناسخوازیی کوردستا داخوێاو نران. ئڕاق ێڕع

کەلتووری و هونەرییەکانی ە ئەوڕۆیی کوردەکان فۆڕمی ڕێکخراوی مەدەنی و چاالکیی یخوازیشوناس

دەرەوەی واڵت هێشتا چاالکن و هەڵبەت ە سیاسییە چەکدارە شوناسخوازەکان لە خۆی، ئەگەرچی حیزبە گرتۆت

 نێوانیان. ە نیش کەوتۆتلێکدابڕا



 

و  نانرێباشووری ئە لکان ەبەرەبووه. عەی خۆیانیان هەشوناسخوازانە و چالنجە شێکە میشەکانیش هەبەرەع

بۆ نزیکەی  ەدەگەڕێتەویان ەشوناسخوازان سیستماتیکین و داخوازیی ێجەزگای خووزستان نیشتێپارە یاتر لز

ب، ەرەی ناسیۆنالیستی عەوەکانی بزووتنەگرووپتاوی، ەـی ه1324ی ڵساە لئێستا. ە ساڵ بەر ل 11

ەم ئب دروست بوون. ەرەکارانی عێب و پارتی کرەرەلی عەفیداییانی گحریری خووزستان، ەتولتەجیبه

ە ، هەستان بتاویەـی ه1351پاش شۆڕشی ها ەروەکاندا و هەژووییێجیاجیا مە قۆناغە لە گرووپان

م لەگەڵ اڵەنجام داوه. بەشیان ئسەربازی یتەنانەت داپەڕو کانیان ەباڵوکردنەوەی ئایدۆلۆژیا و ئامانج

 رێژە کانی خووزستان چووەیکیتنیێئ ەتاوی، پرسەـی ه1353ی ڵساە راق لێو ع ئێراننگی ەجدەستپێکردنی 

ە و ب ەوەم بووەکە شوناسخوازە م گرووپەکانی ئەی چاالکییەادڕو  ەکەنگیی ناوچەی بارودۆخی جیرەکاریگ

 وت. ەرکەدە راوکی و شاەنامەی پەوێش

 لەگەڵ ەوەی ئایینزاییەسۆنگە م لەی زمانی و هەسۆنگە لهەم کانیش ەت زیاتر، کوردەبڵەه بەلووچەکان

وننەی ینزای سیخاوەن زمانی بەلووچی و ئاکان ەلووچەبیە. ە)فارس( جیاوازیی شووناسییان ه ڵتنیکی زاێئ

وان ئێران و هیندستان )پاکستانی ئەوڕۆیی( نێە زایینی ل 1913ساڵی ە حەنەفین. دابەشبوونی بەلووچستان ل

الیەن هەر ە لە لە بوونی هەاڵواردنی ئێتنیکان نا ویەکپارچە بەدی هێە نێوان ئەم ئێتنیکە لسنوورێکی سیاسی 

ڕووی داخوازیی ە و خستنە خوازانهۆی ورووژانی هەستی ئێتنیکە دوو واڵتی ئێران و پاکستانەوە بۆت

 –ینی، هەاڵواردنی ئابووری و بوونی پەیوەندیی ناوەند ینەوە. بەاڵم کەلێنی ئاالیەن بەلووچەکاە ئێتنیکی ل

 کخراویڕێابردوودا، حیزب و ڕکانی ەیەدە لە ک کێجۆرە ب وه.ەی تۆختر کردۆتەم داخوازییانەز ئێراوەپ

 وه. ەوتۆتەک ێری لەنێووخڕربازی و ەس یو چاالکی ەڕداپتدا ەڵحا ێندەهە لە راوجۆر ساز بوون کۆج

تی ەرایەوەتە تنیک )بێی ئایینزا و ئەر بناغەسە لکان ەشوناسخوازییە شوناسخوازی و داخوازیی ئێران ەل

ە ی ناوچەوێداخوازیی هاوشە بکان ەکان / تورکەرییەب و ئازەرەکانی عەزمان(ـە. جیاوازیی داخوازیی

نگ و ڕەلووچ ەکانی کورد و بەئایینی و زمانییە خواستە کە دایەوەکان لەلووچنشینەکوردنشین و ب

نی و ێکشەکهاتێنی پەالیکانیان ەو داخوازییە کانیان داوەوەبزووتنە کی ئایدۆلۆژیک و سیاسی بێوخسارڕ

 لەگەڵ ئایینزایە وەی ئایینییەسۆنگە کان لەبەرەرچی عەگەئیە. ەتی هەڕەکانی یاسای بنەینی مادڕگهۆ

کان / ەیریەکانی ئازەتنیکییێئە اخوازییچاو دە کانیان لەم داخوازییاڵە، بشنەران هاوبێکی ئڵەی خەزۆرین

ە خۆیان ب ەوەی ئابووریشەشەگە دان بەگرنگینی ەسۆنگە و لە یترڵادیکاڕتوندتر و  ێمەکان کەتورک

 زانن. ەشخوراوتر دەب

 

 سیاسیبوونی شوناسی گشتیە ب

وتنی ەکرەن و پاش دێڕمی مۆدەردەمی سەرهەبیان ەکەسیاسییە کان و کارکردەییەوەتەیان نتنیکی ێئە ڤبزا

ە ک لێکتنیێر ئەی هەوەکی زۆر کۆنن و جیابوونەیەکان دیاردەتنیکییێئە وتڕەنە. ێڕی مۆدەوەتەن –ت ەڵوەد

م ئیدعای اڵەیە، بژوویێکی مێخۆیدا پرسە کانیان، خۆی لەلتوورییەکە ندییەتمەسای تایبە کان لەتنیکێی ئەدیک

کی ەیەی دیاردەوێش ەناسیۆنالیزم بوتنی ەرکەە. دیێکی نوێتەت باباڵەسەستی دەدە کان بۆ گرتنەتنیکێسیاسیی ئ

م و ەهەژدەی هەدەسکانی ەکۆتاییە کان لەییەوەتەن ەتەڵوەپۆلی دەم شەکەیزرانی ەدامە سیاسی ب –کۆمەاڵیەتی 

ۆ بە وەتەڕێگەن، دێبزوکی  چالنجێتەک بابەوچاوکردنی ڕەم اڵەم هاوکاتە، بەهەی نۆزدەدەتاکانی سەرەس

ە داخوازییمای ەبن ەبنەکان دەتنیکییێئە ر کات توخمە(. ه11وز کریملی، ل )ن 31- 1321کانی ەیەد



ە وێم شەئت. ێوەکەردەتنیکخوازیی سیاسی( دێکان )ئەتنیکێسیاسیبوونی ئە خوازی و بکان، شوناسەسیاسیی

 )ماتیل،ە وەکاتەت دیاری و جیا دەتنیکی و تایبێکی ئێلەگەڵ سنووری گرووپ ەوەتەسنووری نە تنیکخوازییێئ

 (. 1411، ل 1393

ە تی لاڵەسەدێو ب داریتاڵەسەتوخمی د ڕۆڵیگشتی شوناسی ە ست بەیوەکانی پەپرسە لکان ەسیاسییە تیۆریی

ە تن بیشەستگەلی دەکۆمەڵگا، هە ر لەگەئم تیۆرییانە، ەی ئێپە وه. بەداتەک دێلە م دیاردەی ئڕوونکردنەوە

م دۆخە، ەب رەرامبەبە وەک کاردانەوە یەوانەل ەتنیکێم ئەوه، ئەتێم بووبەک کێتنیکێبۆ ئ تاڵەسەی دەرچاوەس

 ر. ەبە تێتنیکی بگرێئخۆی ەربەشوناسخوازیی س

هۆی الوازبوونی دەوڵەتی ە و لە سای ئەودا، کۆمەڵگای تۆڕی دەبێت 1جیهانیبوونە ی بەدوو هۆکار، پرۆسە ب

 ژموونیەستیی و هەداڵبای ەتەوەیتی نەڵوەددا ەم پرۆسەل پەیوەست بەو.ەتەوەیی و شوناسی ن نەتەوەیی

لەگەڵ جیهانیبوونی ئابووری و ت. ێزێپارەد ێملەئامرازی زۆرە تی خۆی باڵەسەک دەیەادڕخکراو و تا ڕقۆ

ەڵ دا. لەگەست دەدە یی خۆی لەوەتەر ئابووریی نەسە ی خۆی بڵۆڕکی زۆر کۆنتەیەادڕتا  تەڵوەدرمایە، ەس

ە تێت دەڵوەد یژموونیەهردان و ەوێستەدژێر ڕکێفی ە للتوور ەکان، کەمیدیا گشتییوتنی ەشکێو پندن ەسەرەپ

ن، کاەییەندیکا ناوچەس کان وەجیهانییە کخراوڕێو  ڕی تۆەگرانەنڵەحاشاهچمگرتنی ێو لەگەڵ بە وەرەد

 و ێچەناو دە کی لەرەتدانانی ناوخۆیی و دەبواری سیاسە ل تەڵوەخۆیی دەربەسکانی ەسنوورە ک لێزۆر

 ەلت ەڵوەی دڵۆڕستیی و ەداڵت، بااڵی وەوەناوە کان لەتەتایبە شوناسە ل ێدنەی هەوەقبوونەزە ها بەروەه

 ەوتڕەنین. تنیکی و ئاییێشوناسی ئە م شوناسانەکانی ئەنموونشرا. ێچالنج کە یی بەوەتەی شوناسی نەناسێپ

وو ڕی ەوێشە کان بەو زانیاریی یاندنەاگڕلۆژیا، میدیا و ەکنەتگوزاری، تە، خزماڵرمایە، کاەکانی سەجیهانیی

بۆچوونی ئانتۆنی سمیت، ە و بە الواز کردوو دانێن و شوەمەر زەسە تیان بەڵوەی دڵۆڕتکشان کۆنڵەهە ل

تنیکی ێۆنالیزمی ئناسیری. ەکابڕهۆی ە تێبەکان دەتنیکییێئە سیاسیکردنی گرووپە بی ەگڕێە تی لەتنیکایێئ

ە بۆ بە کا کەستنیشان دەدە تنیکییانێئ ەرەو فاکتەئە تەینییەزە مەیە؛ ئەینی هەو زکی گرنگ ەندییەتمەتایب

کان ەییەۆبژئ ەرەفاکتبوونی ە کا کەکان دەینییەزە ر توخمەسە داگری لێپە ادایمڕم پاەئگونجاون.  سیاسیبوون

ە ب دا، زیاتر گرنگیەادایمڕم پاەکوو لڵەری ناکا، بەکانی خۆی دەی شیکارییەبازنە یا ل ێناگرنگ نازانە ب

 ێدرەد ڵوەوه، هەگڕێم ەو ل ێدرەما دێست، ئوستووره، و هەهاکان، هەری، بەوەکانی بیرەینییەزە توخم

               (96، ل 1393بگات )اسمیت، ێیان تێتی و لەتنیکایێئناوەوەی ناو دنیای ە تێبچ

اشکرا ئیمتیازی ئە ک ێرزێپارەو د ێدی دەبە و کاتەی گشتی، ئەڕی داپەک بناغەتنیکی، وێدۆزیی ئشوناس

 ت. ێری بکرەکابڕنانیان لەگەڵ دیتران ێستهەدەبۆ و ێتنیکی، بتوانرێئشوناسی ە ستن بەپشتبە بە ک ێبەبوونی ه

 وامەردەئاشتیی ب

تیی ئاش .تێرار بکرەرقەکدا بەیەناوچە لە میشەئاشتی بۆ هە ک ێوترەک دێبارودۆخە وام بەردەئاشتیی ب

 دیپلۆماسییە ب ێبەنانی دێدیهەو بۆ وە یەنراەروەمان ئاشتیی دادپەری هەروەدادپتی ەرایەوەتە وام بەردەب

 رەسە داگری لێپو ە وەتێبدۆزرە رانەروەوازی دادپێشکان ەیرانەرکردنی قەسەشی، بۆ چارڕشۆ

ناوی  رێژە کدا لێوتارە می زایینیدا لەهەژدەی هەدەسە وام لەردەمکی ئاشتیی بەچت. ێکردنیان بکرێجەبێج

م ەئ مە،ەای ئەڕرەوه. سەو بوواڵناو بێی بەوێشە بە م وتارەئو. وڕرایە خ "وامەردەک بۆ ئاشتیی بەیەڵاڵەگ"

ی ەوەوبووناڵوام" پاش بەردەمکی "ئاشتیی بەچدرا. ەن ێم گرنگی پەهەژدەی هەدەکانی سەتا کۆتاییەهە مکەچ

                                              
1 - Globalization 



 ورووپا ناسرا.ەئە ل 1ل کانتێوامی ئیمانوەردەی ئاشتیی بەنامیلک

 سیمنانخەڵکی ر ەنووس ژنان وی ڕن زاده، پزیشکی پسپۆەوشڕەە یمانەپ

ست ەربەس ێبەئایینی خۆی دە س لەموو کەو هە تییێرانێئ ێشێراندا بکێر ئەسە ب ڵبا  ێبەدە ی کەترەو چەئ

 . ێڵب ەمەئ ێک ناتوانێتنیکێرترین. هیچ ئەین سێڵبە بۆمان نییە مێت. ئێب

 

 ی جێبەجێکار و یاسادانەر وتێیدا هەر سێ هێزە بێ دامەزراندنی سیستەمی کۆماری، کە ئاشتیی بەردەوام ب

ە بە وەتەداد سەربەخۆن، نایەتە دی، بەاڵم مەرجی دامەزراندنی وەها سیستەمێک، خۆی، بەستراو

ە بپێی یاسا. ە عەقاڵنییەت، دادپەروەرتەوەری، پێگەیشتنی هزری، ڕێبازی ئەخالقی و دەسەاڵتداری ب

 ڵاندین سەم چاڵە، بێبەدایک دە کدا لێاتسەچرکە لە کە کێڵکوو منداەووام ەردەبۆچوونی کانت ئاشتیی ب

 ەک بناغەکانت وە کک ێقۆناغە بگات. زنجیر ێپ ەردەروەری و پێچاودە بە ڵم منداەتا ئەه ێنێخایەد

" و ڵما"ە لشدا ێپلە ناوبراو ە ی کەوەلە کا گوزارشتەباسی دوام ەردەدی ئاشتیی بە نانێکان بۆ هەروورییەز

ی بارودۆخە کان لەتەڵوەی دەوەمانە ی وایێیجووری ئاشتییە. کانت پەدا پکان"ەسنوور ەڕوپە"ئە ئینجا ل

ە کان بلو ە وەمانە ش لەچارە گڕێوه. ەتێبەد ێی لنگەج داکانەندییەوەرژەتی بەدژاییاسایی و ێسرووشتی، ب

   (. 124، ل 1331ت )میرمحمدی. ێزانەفیدراسیۆنی جیهانی د

م ەل. ووبران ێکی ئڵەکانی خەکگرتنی شوناسەیە یان بەڕتیش باوەسی بلیمەک ێڵەدا، کۆمەوەژینێم توەل

 انی. زەنیشتمانی دی جیهانەدنی ئاشتی و بیرۆکرتی کەدژایە خوازییان بسانە، شوناسەم کەئە وەوانگڕ

 

 سیمنانخەڵکی ری شانۆ ەنێرهەر و دەکار، نووسەوێر یادگاری، شەکبەئ

بۆ ە وەتێوەبکە ک ێووداوڕر ەژی و هەد کوو جیهانەی وەورەکی گەیەبازنە ل ڤکا، مرۆەک دێرقەچ ف

 وه. ەمەجیا بکە کی دیکێنێشوە خۆم لە وەشوناس یوناە ب ێمن نابە ر بۆیەوه. هەتێوەکەموو دنیا دەه

  

 ئەنجامەکان 

 

داتاکانی ئەم توێژینەوە زیاتر سەبارەت بە چەمکەکانی شوناس و ئێتنیکایەتی وەدەست هاتووە و لە سەر 

رووپە ئێتنیکییەکان، کە زیاتر لە ئاراستەی وەدیهاتنی دادپەروەری و یەکسانیی ڕەواڵەتی داخوازانەی گ

کۆمەاڵیەتی و دەوری دەوڵەتەکان لە پێناو وەدیهاتنی ئەم داخوازییە قسە دەکات. ئەنجامەکانی لێکۆڵینەوەش 

ە پێناو ل گوزارشت لە هەوڵی دەوڵەت بۆ نەهێشتنی نایەکسانییە ئابووری، سیاسی، کەلتووری و زمانییەکان

. بەم پێیە، لە نەبێچمگرتنی یەکێتی و تەبایی و یەکپارەچیی نیشتمانی و گەیشتن بە ئاشتیی بەردەوام دەک

 ئەنجامە وەدەستهاتووەکان هەوت تەوەر بێچمی گرت کە لە درێژەدا تاوتوێیان دەکەین. 

 سازان یان دژایەتی: شوناسی ئایینی و شوناسی نەتەوەیی

ئایینی بووه. لە مێژووی  نواڵت هەمیشە یەکێک لە دوو ڕەواڵەتی نەتەوەیی یاهۆگریی سیاسیی ناوخۆی 

ئێران و بە تایبەت لە ماوەی سەد ساڵی ڕابردوو کە هۆگرییە ناسیۆنالیستییەکان گرنگ بوون، بلیمەتەکانی ئەم 

ەڵ نوێگەرێتیی گگوتارە کەمتر نیگەرانیی ئایینییان بووە و زیاتر تێکۆشاون بۆ ئەوەی ناسیۆنالیستیی خۆیان لە

                                              
1 - Immanuel Kant 



ڕۆژاوا هاوئاراستە بکەن و لە ئایین کە هەمیشە هۆگریی بۆ نەریت و ڕابردووی مێژوویی وەبیر دێنێتەوه، 

اسەتدا زانایانی ئایینی لە سی خۆ بە دوور بگرن. لە الیەکی تریشەوه، هەتا نزیکەی پەنجا ساڵ بەر لە ئێستا،

دژایەتیکردنی نوێگەرێتی و نەتەوەخوازی بووه، بەاڵم  ۆڵێکی ئەتۆیان نەبووە و زیاترین چاالکییەکانیانڕ

لەگەڵ هەڵگیرسانی شۆڕشی ئیسالمی و دەسەاڵتداریی ڕوانگەی ئیمامەتی ئایینی لە چوارچێوەی ڕژیمی 

ئێران، زانایانی ئایینی بوون بە خاوەن دەسەاڵتی سیاسی و پاش دەسەاڵتدۆزی، زیاتر بە ئاراستەی ەتەوەیی ن

ایینییەکاندا هەنگاویان ناوە و هەلی دەسەاڵتدۆزیی نەتەوەخوازییەکی هاوشێوەی سەردەمی پێکهێنانی ئەندێشە ئ

کۆن لە ناو چوو. ئەنجامە وەدەستهاتووەکان لە دیمانە لەگەڵ هەر دوو تاقمی گرووپە کۆمەاڵیەتییەکان 

ی یان تەوەی)بلیمەتەکان و کەسانی ئاسایی(ـی لێکۆڵینەوە هۆگریی خەڵک بۆ یەکێک لە هەر دوو بەرەی نە

 ئایینی کە مەبەست کۆکردنەوەی هەر دوو هۆگریی –ئایینی پیشان دەدا و ئەو چەمکەی کە پێی دەڵێن نەتەوەیی 

نەتەوەیی و ئایینی لە کەسەکان یان گرووپەکان و حیزبەکانە، جگە لە هەندێ حاڵەتی دەگمەن نەبێ، لە ناو 

 هەموو کەسانی دیمانە لەگەڵکراو بەدی نەدەکرا. 

سێپێنتا، چاالکی فەرهەنگی شاهین 

 ئیسفەهانخەڵکی 

 

زمان و داب و نەریتی نەتەوەیی بە سەر 

دوو بەشی نەتەوەیی و ئایینی دابەش دەبێ: 

بەشە نەتەوەییەکەی کە من الیەنگر و 

بانگەشەکار و بەرگریم و نزیکەی بیست 

ساڵە لە بواری داب و نەریتە 

 نیشتمانییەکاندا چاالکی دەکەم و کتێبێکیشم

کە چاپ دەکرێ بە ناوی جەژنە خەری

ئێرانییەکان )جشنهای ایرانی( ... 

م ەبارەت بە نەریتە ئایینییەکانیش دەبێ بڵێس

من دژی نیم، بەهەر حاڵ بەشێک لە 

رن و وەگەر ەپەروکۆمەڵگای ئێمە ئایین

وازادیی وەندێشە و  مان بەەڕباو وێمە

دیمۆکڕاسی هەبێ، وەوانیش جێی ڕێزن و 

م اڵەبڵستییان بکەین رهەبە بۆمان نییە وێمە

  ری نیم.ەمن بانگەشەکار و پەرەپێد

 
الوازی و سڕانەوەی بیری نەتەوەیی، ئەندێشە ئایینییەکان هۆی ئەنجامی وەها سیاسەتێک لە بری ئەوەی ببێتە  

الوازتر دەکا و بەڵگەی ئەم ئیدعایە ئەوەیە کە بە پێچەوانەی یەکەم ساڵەکانی شۆڕشی کۆماری ئیسالمی کە 

نتایەکی توندی ئایینی باڵی بە سەر سەرتاسەری واڵتدا کێشا بوو و مزگەوت و شوێنە گشتییەکان لەو گەنجە پا

پڕجۆشانە جمەی دەهات کە تامەزرۆی بەڕێوە بردنی ڕێوڕەسمە ئایینییەکان بوون، ئێستا شتی وا بەدی ناکرێ 



نجان کەمتر لەم شوێنانە ئامادە نییەکان ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ چۆڵتر دەبێ و گەیو مزگەوت و دیکەی شوێنە ئای

دەبن. لە الیەکی دیکەشەوه، بە پێچەوانەی هەمان یەکەم ساڵەکانی شۆڕشی کۆماری ئیسالمی کە زۆر باس 

لە مێژووی کۆن و ڕابردووی مێژوویی و کەسایەتییەکانی ئەو کات نەدەکرا، ئێستا لە ساڵەهاتی لە دایکبوونی 

و پاسارگارد پڕ لەو گەنجانە دەبێ کە خۆیان بە الیەنگری کۆرش، شەقامەکانی نزیک لە شاری شیراز 

 و مێژووی چەند هەزار ساڵەی ئێران دەزانن. (فەرهەنگکەلتوور )

 مەشهەدخەڵکی کۆمەاڵیەتی  –جەواد حەساری، ڕۆژنامەوان و چاالکڤانی سیاسی 

تن، وشی ناکۆکی هاهۆگرییە ئایینییەکان دژی پرسە نەتەوەییەکان نین. بەاڵم ئەگەر لە هەندێ جێدا تو

 خەسارهەڵگریی پرسە ئایینییەکان لە پرسە ئێتنیکی و شوناسییەکان زیاتره.

       

ۆ خۆیان ببەدەر لەوەش، گرووپێکیش بە تێپەڕاندنی ئەم دووانە، لە نێوان شوناسی ئایینی و شوناسی نەتەوەیی، 

انی مۆدێڕن کۆمەاڵیەتیی هاوواڵتیان لە ژیشوناسێکی نوێ لە سەر بنەمای تایبەتمەندییە تاکایەتییەکان و پێگەی 

 ڕەچاو دەکەن. 

 تارانخەڵکی یەحیا شەریعەت نیا، یاساناس و ڕاوێژکاری یاسایی 

ئەمە داب و نەریتی نەتەوەیی نییە و هەر کەس بە شێوازی خۆی بەڕێوەی دەبا و لە ناودا هاوبەشن. ئەمانە 

وەها لە ئایینیشدا. من بەر لە زانکۆ لە حەوزە بووم و لە درێژایی مێژوودا گۆڕانیان بە سەردا هاتووه، هەر

بە ئاسانی دەستم بە سەرچاوەکان دەگەیشت و تێگەیشتم زۆرێک لەو شتانەی کە لە ئاییندا هەیە چێکراوی 

 خەڵکە. من چاوپۆشیم لەوانە کرد. 

 

یا لە جۆراوجۆرەکان ج ئەنجامە وەدەستهاتووەکانی ئەم لێکۆڵینەوە ئەوە پیشان دەدا کە شوناسە کۆمەاڵیەتییە

داڕشتە کەلتوورییەکان، هەڵگری داڕشتەی کەلتووریی هاوبەش لە چوارچێوەی چەمکی نەتەوەشن و هەر 

 ئێرانی خۆیان پێناسە دەکەن.  –بەم پێیە، هەر هەموو ئەم ئێتنیکانە لە چوارچێوەی شوناسی نەتەوەیی 

ریایی دەزانن کە لە سێ شەپۆلی سەرەکیی ئەوەیە کە ئێتنیکەکانی دیکە خۆیان بە نژادی ئا 1بیری زاڵ

کۆچکردن بە ناوی ماد، پارس و پارت هاتن بۆ ئێران. ئەمانە تیرە و تایفە ئێرانییەکانن کە لە درێژایی هەزاران 

 ساڵدا ئاوێتەی یەکتر بوون. 

 ورمێخەڵکی عەزیز نێعمەتی، شاعیر و زمانناس 

ەت جگە لە زمانی عەرەبی. هەموویان بنچینەی ئێمە ئێرانییەکان زمانمان یەک بنچینەی هەیە هەڵب

 اییە.ئەشکانییە، یەکیان پەهلەویی کۆن یان ئاڤێست یئاڤێستایی، یەکێ پەهلەوی یپەهلەوییان هەیە. پەهلەوی

 

پەسنی، بۆ ئەو خەڵکەی وا لەو کۆمەڵگایەدا دەژین، فەرهەنگ، زمان، ڕەچەڵەک، خوازیدا وێتنیکلە ئێتنیک

زۆر بە الوە پڕبایەخە، بەاڵم بە چاوی پەست و نزم سەیری ڕەچەڵەک و ئایین و نژاد و ئایینی خۆیان 

تەوەییدا ەکەلتووری ئێتنیکەکانی دیکە دەکەن و لەم ڕوانگەدا، شوناسی ئێتنیکی نە تەنیا لە ئاراستەی شوناسی ن

ئۆبژەیی  راو وبەرەو پێشەوە ناچێ، بەڵکوو سەبارەت بە شوناسی نەتەوەیی، بێدەنگی هەڵدەبژێرن. هێمای بین

                                              
انییەکان لە نزیکەی سێ هەزار ساڵ پێش ئێستای قبووڵ نییە و لەم بوارەدا، ڕوانگەیەکی تریش هەیە کە وێنای کۆچبەربوونی ئێتنیکە ئێر - 1

 هەزار ساڵە بۆ خۆیان ڕەچاو دەکەن و گرووپی ئێتنیکیی خۆیان بە دانیشتووانی ڕەسەنی پێدەشتی ئێران دەزانن.  7 – 6مێژوویەکی 



ئەم چەشنە ڕفتاره، زیاتر لە پەیوەندیی لەگەڵ ئێتنیکی عەرەبدا بەدی دەکرێ کە زۆرینەی گرووپە ئێتنیکییەکان 

 ئەم گرووپە ئێتنیکییە لە داڕشتەی نیشتمانی و نەتەوەیی واڵت بە جیا دەزانن. 

جە، نی ئەم لێکۆڵینەوە جێی سەرنلە ڕوانگەی دیکەوە کە بە تایبەت لە ناو بلیمەتە توێژینەوە لەسەرکراوەکا

نیشتمانییە زیاتر لەگەڵ هۆگریی ئاراستەی بە پێی بەرژەوەندیی مرۆڤ لە جیهانە. ئەم هۆگرییە جیهان

 خوازانەیە بەاڵم بە سەرنج خستنە سەر بەرژەوەندیی مرۆڤ لە جیهان. نەتەوە

 انتار خەڵکیپەیام درەفشان، پارێزەری پلە یەکی دادگا و چاالکی مەدەنی 

ئێمە دەبێ نەتەوەخوازی قبووڵ بکەین. نەتەوەخوازی پارامەترێکی گرنگ و کاریگەره. جیا لەمە و بەدەر 

 بکەین و لە ڵدەبێ نەتەوەخوازی قبوو نیشتمانی بیر بکەمەوه. وێمەلەمە، من هەوڵم داوە هەمیشە جیهان

مە بابەتێکە کە زۆرێک ن. وەکان فەرامۆش نەکەیڤەندیی هاوبەشی نێوان هەموو مرۆەوەپاڵیشیەوه، بەرژ

 لە زلهێزە جیهانییەکان گرنگی پێ نادەن.  

 

ئەم ئاراستە لە ڕوانینی بەرامبەر بە ئێتنیکەکانیشدا بەدی دەکرێت. واتە کۆمەڵێ کەسی خاوەن زەمینەکانی 

بیرۆکەی مۆدێڕنیستی ڕوانگەیەکی ئەوپەڕئێتنیکی و ئەوپەڕنەتەوەییان بۆ کێشەی کۆمەڵگاکان و 

دییەکانی نێوان مرۆڤەکان هەیە و لە سەر ئەم پێیە، کردەوەی تاکایەتی و کۆمەاڵیەتیی خۆیان ڕێک پەیوەن

 دەخەن. 

 تەورێز خەڵکیڕەسووڵ نامی، دیزاینەری فەڕش 

ییەکان دیاریکەرەوەی مرۆڤایەتی نین. پێم خۆشە بە سۆز و خۆشەویستییەوە جوگرافیازەوی و سنوورە 

 ئاشنا بم.   دائێتنیکێکلەگەڵ هەموو مرۆڤەکان لە هەر 

  

 خووزستانخەڵکی عەبدولقادر سواری، توێژەر 

کە لە زانکۆی تاران بووم لەگەڵ هاوڕێ عەرەبە نائێرانییەکان کە دۆست و هاوڕێ بووم بە منیان دەوت 

 عەرەب و بەوانی دیکەیان دەوت ئێرانی ... واتە ئێمە سەر بە شوناسێکی دیکە بووین.  

 

کە هەڵگری فرەڕەنگیی ئێتنیکی و ئایینیی زۆره، نەبوونی نۆڕمی هاوبەش و هەاڵواردنی  لە واڵتی ئێراندا

ئێتنیکی، بۆتە هۆی زیانبەرکەوتنی هاوپەیوەندی و یەکپارچەیی نەتەوەیی کە وەها بارودۆخێ دیاردەی 

امانی تەوەری جۆرێ تێگەیشتنی کەلتوورییە کە بە پێی ئەوه، ئەندتەوەری بەدی دێنێت. ئێتنیکئێتنیک

ئێتنیکێک بەها و نۆڕم و شێوازی ژیانی ئێتنیکی خۆیان لە دیکەی ئێتنیکەکان بە سەرتر دەزانن و بە پێی 

ڕوانگە چوارچێوەییەکان، سەبارەت بە دیکەی ئێتنیکەکان قەزاوەت دەکەن. هەر بۆیە، لە کۆمەڵگا 

ەندنی مگرتن و پەرەسکۆسپێکی فەرهەنگی و کەلتووری بۆ بێچری وەک ەتەوفرەئێتنیکەکاندا ئێتنیک

ژیانی ەهۆی الوازبوونی پێکەو بێتەەالیەک، د ری لەەتەوئێتنیکوێتنیکەکان دێتە هەژمار. پەیوەندیی نێوان

ە تۆختربوونی پەیوەندیی ناتەبایانە لە نێوان الیەکی دیکەشەو کۆمەاڵیەتی، کەلتووری و وابووری و لە

یی شوناسی نگەڕەگرتنی فربێچم ی لەڕێگرری ەتەویکئێتنیکەکانی لێ دەکەوێتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا، ئێتن

 کات. ەوێتنیکییەکان دپەیوەندییە نێوانی ڕتۆ گرووپی )وێتنیکی( لە

 



لە  53.3ڕادەی پەیوەندییە ئێتنیکییەکان پیشان دەدەن. و بە پێی ئەمە،  2و چارتی ژمارە  1چارتی ژمارە 

لە سەدیشیان  29.3لەگەڵ ئێتنیکەکانی دیکە هەیە و سەدی بلیمەتەکان ڕایانگەیاند کە پەیوەندییەکی زۆریان 

وتیان کە پەیوەندییەکی کەمتریان هەبووه. لە ناو خەڵکی ئاساییدا، پەیوەندیی ئێتنیکی کەمتر بوونی هەیە و 

 لە سەدیان پەیوەندییەکی کەمیان بووه.  31.3لە سەد وتیان کە هیچ پەیوەندییەکیان نەبووە و  55.4

 
 بلیمەتەکان  –یوەندییە ئێتنیکییەکان : پە1چارتی ژمارە 

 
 خەڵکی ئاسایی –: پەیوەندییە ئێتنیکییەکان 2چارتی ژمارە 

یەکەم و دووهەم بە بەڕێوەبردنی ئاهەنگ  یـی هەتاوی حکوومەتەکانی پەهلەوی1351بەر لە شۆڕشی ساڵی 

هەبوو،  یخراوی پەراوێزنەتەوەیی دەکرد و ئایین پێگەیەک بیریو بۆنە جۆراوجۆرەکان پێداگرییان لە سەر 

بەاڵم لەگەڵ سەرکەوتنی شۆڕشی ئیسالمی، دەسەاڵتدارێتیی نۆڕمە ئیسالمییەکان لە بەستێنە گشتییە 

 .Bowen, 2015, pکەلتووری، کۆمەاڵیەتی، سیاسییەکاندا بووە هۆی بەکۆمەاڵیەتیبوونی نوێ لە ئێراندا )

2 .) 

لە  بوونی ستراتیژی ئیسالمی بە سەر ستراتیژی نەتەوەییئەنجامە وەدەستهاتووەکانی ئەم لێکۆڵینەوەش پێباش

درێژەی ئەم چەند ساڵەدا دەردەخا و ئەوە پیشان دەدا کە واڵمدەران بە هۆی بە هەندوەرنەگیرانی ڕەهەندی 



نەتەوەیی شوناسی گرووپە ئێرانییەکان داخدارن. بە باوەڕی شۆڕشگێڕان )انقالبیون(، نەتەوەخوازی جۆرێک 

وازەکان خییە و بە پێی توخمە هاوەاڵدانەرەکانە و هەمیشە وەک ڕکابەرێک بۆ ئەندێشە ئیسالمقوتابخانەی ماد

و ئەو بیرۆکانەی کە لە سەر بنەمای یەکێتیی ئوممەی ئیسالمیین سەری هەڵداوه. لە بەرامبەردا ئەوان جەختیان 

 ن، بلیمەتخوازیی سیاسی ولە سەر ویالیەت و ئیمامەت، ڕەچاوکردنی بەها ئەخالقییەکان، بەها نەریتییەکا

کۆنتڕۆڵی کەلتووری کردووه. لە کۆتاییدا، بااڵدەستیی ئەم گوتارە بووە هۆی ئەوەی کە هەموو بوارە ئابووری، 

 سیاسەت، کەلتوورییەکان و کۆمەڵگا تووشی گۆڕانکاریی بنەڕەتی ببێتەوه. 

 خووزستانخەڵکی ئەشکان زارعی، چاالکیی کەلتووری و کەلەپووری، نووسەر 

کەلتووری ئێرانی دوو قۆڵی هەیە: ئێرانێتییە کە پێشینەیەکی هەزاران ساڵەی هەیە و ئیسالمێتییە بە 

ساڵ بەر لە ئێستاوە هەتا ئێستا. هەر دوو باڵەکە دەبێ بپارێزرێن و ئەگەر ئێمە پاش  1411مێژوویەکی 

لتووریمان هەیە شۆڕش )شۆڕشی کۆماری ئیسالمی( جۆرێک لە خۆدۆڕاویی کەلتووری یان نامۆیی کە

هەر ئەوەیە کە ئێمە ئیسالمێتیمان خراپ بە منداڵی دوای شۆڕش فێر کردووە و لە ئێرانێتی هیچ فێر 

 نەبووین.

 

دەتوانین بڵێین پێش و پاش شۆڕش و بە پێچەوانەی هەوڵەکانی دەوڵەتی چاکسازی )ئیسالحات( و باسەکانی 

ی قوتابخانەی ئێرانی، هەندێ جار یەکێک لەم دوو مەحموود ئەحمەدی نژاد و هاوبیرەکانی لە مەڕ بابەت

 ستراتیژە ئێرانی / ئیسالمییە وەک بابەتێکی ئایدۆلۆژیک زاڵ بووە و ئایدۆلۆژیایەکی دیکە پشتگوێ خراوه.  

فاتمە )کەژاڵ( هەواس بیگی، مامۆستای زانکۆ و چاالکی 

 ئیالمخەڵکی فەرهەنگی 

ـی 1345لە سەردەمی ڕەزاخانەوە و بەتایبەت لە ساڵی 

هەتاوییەوه، سیاسەتە کەلتوورییەکانمان هەرگیز لە پێناو 

نیگەرانی و خواستی خەڵک نەبووە و بە پێی ئایدیا و 

  ئایدۆلۆژیای ڕژیم بووه.

 

 

لە بیرکردنەوەی ئایینیدا، کۆمەڵگای ئیسالمی وەکوو ئوممەیەکی یەکگرتوو سەیر دەکرێ و گرنگیی سنوورە 

ووهەمدایە. لەم ڕوانینەدا، کاروباری مێژوویی نەتەوەییش گرنگییەکی ئەوتۆیان سەرزەمینییەکان لە قۆناغی د

نییە و لە بری تاوتوێی ژیانی کەسانێکی وەکوو کۆرش، خوو و ڕەوشتی پێغەمبەر و ئیمامانی ئایینی لێک 

 دەدرێتەوه. لەم بوارەدا، ڕێگری لە بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی سااڵنەی بیرئانینی کۆرش دەکرێ و جەژن و

بۆنەگەلی ئایینی وەکوو مێهرەگان و سەدە و ... بەڕێوە ناچێت. لە بەرامبەردا ڕێوڕەسمگەلی ئایینی وەکوو 

 ڕێوڕەسمی مانگی موحەڕەم و سەفەر و بۆنەکانی شەعبانییە و ... گرنگییەکی زێدەتریان پێ دراوه. 

ەکانی دا و ئەنجامە وەدەستهاتووبە پێچەوانەی ئەم سیاسەتانەی دەسەاڵت، ناخی کۆمەڵگا شتێکی دیکە پیشان دە

ئەم لێکۆڵینەوە دەرخەری ئەوەیە کە ئەم پەیوەندییەی نێوان ئێرانێتی و ئایین لە ناو ئێتنیکە جۆراوجۆرە 



ئێرانییەکاندا شێوازی جۆراوجۆری هەیە. بە واتایەکی دیکە، ناتوانین بە لێبڕاوییەوە بڵێین لە گرووپە 

ەکانی وەکوو فارس، کورد و ئازەری / تورک کام یەک لەم دوو گوتارە کۆمەاڵیەتییە توێژینەوە لە سەر کراو

لە یەکەمایەتیدان و هەر کام لەم دوو گوتارە الیەنگری تایبەتیی خۆیانیان هەیە و جەماوەری ئەم گرووپانە لە 

نێوان دوو ڕێبازە هزرییە باڵو بوونەتەوه، بە جۆرێک کە کەسانێک کە لە سەر ڕێبازی نەتەوەییدان، 

 و زیاتر لە ییان نییەەرانیش نیگەرانییەکی وەوتۆی وێتنیکایەتی و نەتەوەپەروەرانیی ئایینییان نییە و ئاییننیگ

چەمکی ئوممەی ئیسالمی بیر دەکەنەوه. لە زۆرێک لە حاڵەتەکاندا، لە نێوان ئەم دووانە چوارچێوەی 

ن عەرەبەکان و بەتایبەت بەلووچەکاسازگاری و پێکەوەهەڵکردنێک بەدی دەکرێت. لەم نێوەندەدا سەبارەت بە 

 دەتوانین بڵین لەو ناوچانەدا ستراتیژی ئیسالمی لە یەکەمایەتیدایە و بە سەر ستراتیژی ئێرانیدا زاڵە. 

هواز ەئخەڵکی ب، مامۆستای زانکۆ ەرەتنیکیی عێکان و مۆسیقای ئەسمڕەوڕێری ەژێباسم حیمادی، تو

 )خووزستان(

ک ەم واڵەوسینمان نییە. بەی هەسفروه. ەتێی نابێدا جەمێلتووری ئەکە و ل ەمان نییەسوورە ممەچوارشە مێئ

م اڵەوه. بەرەدە چینەک دڵەم لەگەڵ خاڵەرمان نییە، بەدەبەزدێوانین. سەڕی دێژنی نیشتمانی خۆمان لەج

 ژنیەژن جەجم گرنگترین اڵەبگرین. ەورۆز دەژنی نەجە ز لڕێیی ەوەتەکی نێژنەو ج ێی نوڵک ساەو

 ی دواییدا،ەناڵم ساەت لەتایبەمدا بەڕەۆژانی مانگی محڕە لدیره. ەژنی قوربان و غەو جەو پاش ئە زانەمڕە

و زۆر ە رییانەکابڕان ێڕمگەسمی ماتڕەوڕێە بوون لە ک بۆ ئامادڵەو خە یەکی زۆرمان هێجۆش و خرۆش

 ک گرنگە. ڵەالی خ

 

ست ەهتدا، ەڵزۆر حاە کان لەو ئایینزایی ئایینیە مینەکە کە وای کردووئایدۆلۆژیکی  کیێها ئامانجەبوونی و

چاو ناکا ەڕوان ەویست مافی ئێی پەوێشە کان بەکراوێجەبێیاسا جە دا بن کەڕەو باوەن و لەتی بکەزایڕەناە ب

 ئایدۆلۆژیایی ەوێبوونی چوارچڵهۆی زاە ، بێبەیاسا نە لە شێر کەگەئتدا ەڵحا ێندەهە لە ی کەوەو یان ئ

 ت.  ێکرەل دێشێکانیان پەت، مافەنی حکوومکاراێجەبێر جەسە ت باڵەسەد

مان بوو. ڵی موسەر بیستی دییەسە ک لەک یێمانڵی ناموسەستا، دییێئە ر لەب ڵساە تا پازدەو هە یێم پەر بەه

ۆ بکانیش ەتییەحکوومە ندەت ناوەنانەابردوودا، تڕی ەڵند ساەم چەی ئەماوە ک، لێتەها سیاسەنجامی وەئە ل

تا نیکنام" نێپێوت لەگەڵ "سەسووکڵەو هکرد ەیان ساز دەشێشار کشۆڕای ە شتی لەردەکی زێسەکبژاردنی ڵەه

ر ەسە ب ڵریتیی زاەی نەوەبیرکردنە بوو کە تانەڵم حاەک لەیەزد، نمونەنی شاری یەنجومەندامی ئەئ

 کیەشتییەردەزفاداری" ەن وێدا "کارەکی دیکەیەنمونە دات. لەسالمی پیشان دیکانی کۆماری ئەندەناو

ە تی کەکانی نووسیویەکدا بۆ هاوئایینەیەنامە ل ،راردا گیەسە ستی بەی دەکەو سامان ڵماە کە تکراوسەبڵقۆ

ە وەنیڵکۆێم لەکانی ئەستهاتووەدەو ەنجامەت. ئێچاو بکرڕە تیبوونیاناڵمافی هاووە بن کەنە وەئ ەڕێچاو

یان ێان گوکەتەی بلیمەوەۆی ئهە ی بۆتەکەنجامەئە کە یەکی ئایدۆلۆژیکی بوونی هەیەوانگڕە دا کەپیشانمان د

 ن.ێز بخرێراوەو پە وەنێدرڕبس دا کۆمەڵگاە و ل ێدرەن ێپ

 تارانخەڵکی کان ەسیاسییە ری زانستەژێوی، مامۆستای زانکۆ و توەبەمیر نەئ

ز ێراوەن و پک بڵەکێکان بەتەبلیمە کە کانی کۆمەڵگادا وای کردووەنێستەموو بەهە وانگی ئایدۆلۆژیکی لڕ

 ن.  ێبخر

 



عە، ێش ئایینزایرمی بوونی ەنجامی فەئە ش لەننهلی سوەئایینزایی ئی ەمینەکان، کەئاینییە مینەکە جیا ل

ش ەمەئە کە وانی سنووردار کردووەئت اڵەسەکانی دەئایدۆلۆژیکیی ەتەسیاسە ت لەڵحا ێندەهە میشەه

تاران، ە ل سوننە یبەتی ئەهلی ای توتەبوونی مزگەدا دژی نەم بوارەو لە وەوتۆتەک ێی لەوەکاردان

ناڕەزایەتییان ت و .... اڵزگا و وێی پارەوەرەنی ئایینی بۆ دارەبڕێە ل ێندەری هەفەسنوورداربوونی س

 .دەربڕیوە

انی رپرسەبکان خراپتره. ەئایینی و ئایینزاییە مینەموو کەهە راندا لێئە هایی لەی بەبارودۆخی کۆمەڵگ

ری شی کۆماڕکانی شۆەڵم ساەکەیە ن و لەدەد یانمەڵەقە ل "واڕگوی ەوتووانی فیرقەنکێک "شوەوت ەحکووم

 یان بۆ ساز کردوون.ەشێئیسالمیدا، زۆر ک

ە ر لەدەرمی ناسراوه، بەک ئایینزای فەوە عێئایینزای شە تی ئایدۆلۆژیکی کۆماری ئیسالمی کەحکوومە ل

هلی ەی ئەۆمەڵگکە ە، واتکانی دیکەئیسالمییە گرووپوتووانی ەنکێهایی، شوەکوو بەکانی وەنائیسالمییە ئایین

 کیانەیەنجام دراوه، ژمارەئە ی کەو دیمانانەی ئەرێگوە ن و بەکەواردن داڵەجیاکاری و هە ست بەش هەسونن

کی باش ێدا پۆستکانەئیدارییە نێشوە ی زانکۆییان، لڕی زانست و پسپۆێپە ناتوانن بکانیان ەنجەت گەتایبەو ب

ی ەوتەنکێشوە کانیش کەشێروەاکی دڤجها ەروەه اوه.روت کەوان زەکسان بۆ کار لەتی یەرفەنن و دێست بەدەو

 چوونیڵەکهێی تەشاری تاران نموونە ابردوو لڕی ڵسا ن وەکەد انیسکەنایە ست بەن، هەعێئایینزای ش

وه. ەوتەک ێکانی لەشێروەکان و دەمنییەئە زێهە ل ێڵەمردن و کوژرانی کۆمە ک ارکدی ەمان بەت دژ باڵەسەد

کان ەتەبلیم یەوەوتنەهۆی دوورکە تێبەدە ئایدۆلۆژیکییە تەسیاسە وێم شەکان، ئەستهاتووەدەو ەنجامەی ئێپە ب

ە کردنی ناوچەنەشەی بۆ گەمینەکان و زەلتوورییەئابووری، کۆمەاڵیەتی و ک ەجۆراوجۆرە بوارە ل

 کان خۆش کردووه. ەنشینتنیکێئ

 

 مانەلەڕپە لە شووی سنێری پەنێن و نومامۆستای زانکۆی تارا –جەالل جەاللی زاده، چاالکی ئایینی 

 )کوردستان(

داب  هەمووە لە ئەم ئایینزایە نزایە و تێدەکۆشێ کیدەستی یەک ئایە هۆی ئەوەی حکوومەت لە بە بەداخەو

دەوڵەتی و حکوومەتییەکان داببەزێنرێ، ئەوەیە ە و ڕێکخراو و ئۆڕگانە و نەریت و ڕێوڕەسم و کۆبوونەو

زۆرێک لە ە کە وای کردووە هەاڵواردن دەکەن و ئەم کەلێنە ئایینییە هەست ب ەکوردەکان لەم ڕووەوە ک

ە ناو بچێ و من پێم وایە ڕووی ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کەلتووریی ئێران لە لە بەهرەکانی ئەهلی سونن

گەورەترین بەربەستی بەر دەم گەشەی ئێران بەتایبەت گەشە و پێشکەوتنی کوردانی ە ئەم کەلێنە ئایینیی

 ئەهلی سوننەیە. 

  

ە اردنی دژ بواڵەهە ری بەعفەی جەعێرمی ناسینی ئایینزای شەفە کان بەئایینی و ئایینزاییە مینەران کێئە ل

فتاری ڕوتنی ەرکەجار د ێندەهچمی جۆراوجۆردا ێبە لە واردناڵەودا ئایینزایی و هەم مەئزانن. ەخۆیان د

ە کان، بریتییەکگرتووەی ەوەتەکخراوی نڕێی ەناسێی پێپە ب واردنی ئایینی،اڵەهوه. ەوتۆتەک ێی لەتونداژۆیان

اری کاروبە ل ێتوانەدە واردناناڵەم هەئ ت.ێنرێپەسەکدا دێسەر کەسە بە وەئایینهۆی ە بە ی کەواردناڵەو هەل

تی زۆر ەڵحاە لە واردناڵەهە شنەم چەئت. ێرانی و ... بەئابووری و کاری، کۆمەاڵیەتی، خۆشگوز

 وه. ەتێوەبک ێل یواردناڵەوتووی هەرکەبسانی ەگرتن و یان کوژرانی کە نمومکیترسیداردا ەم

گری ڕێت. ێرگەدە رچاوەسە وەکانەتییەڕەیاسا بنگیانی ە لنی ئایینزایی ێلەواردن و کاڵەهە یان وایێس پەزۆر ک



م ەیستد و بەی سەمادی ێپە ران بێریی ئەبێڕنی ەنجومەئندامی ەر یان ئەبڕێک ەکان وەمینەکبژاردنی ڵەهە ل

رجی ەمە بە عێهلی شەمی زانایانی ئایینیی ئەکی کێڵەنیا کۆمەیە، تەم مادەقی ئەی دێپە بە کە یەتانەڵو حاەل

 ەگری لڕێە ین بەبکە توانین ئاماژەدە یەغەدەم قەی ئەکانی دیکەنموونە لندن. ەسوودمە م مافەت لەتایب

ە بە نێدا. بۆ وکانەوو ئاستەر هەسە ان لکەرییەی و دادورەبەوەڕێسیاسی و بە پۆستموو ەهە یشتن بەستگەد

 سانی ئایینزایی و سیاسییە.ەنیا هی کەتوتن اڵخۆپاتی مافی ەڕەمی یاسای بنەهەد و پازدەی سەی مادەرێگو

ە ی کەشەو بەت ئەتایبەرۆک کۆمار، بەتیی سەڕەندی یاسای بنێسوە ت بەبارەم سەکەد و بیست و یەی سەماد

ی ەادی مەرێگوە بواردنە. اڵەکانی هەنموونە کی تر لێکە، یێنێسناەی درمەئایینزای فوانی ەک پاسەوو ەئ

انی مەتی پارلەرایەنێنوگان، ەجلیسی خوبرەمتی ێندامەئە ت بەبارەتی سەڕەیاسای بنمی ەت و چوارسەش

 ناسراوه. ەرمی نەفە بکان ەمینەک ای ئیسالمی بۆڕشۆ

 یکراوڵەگەلە سانی دیمانەکڕوانگەی ە ی لزاینیکەلێن و هەاڵواردنی ئای 4ە و چارتی ژمار 3ە ژمارچارتی 

ی ەوانگڕە ل رها زیاتەروەهسانی ئاسایی و ەکی ەوانگڕە لبلیمەت و کەسانی ئاسایی پیشان دەدات. 

ن ئایینزاکاندا واێنە ون و لەکەواردن داڵەر هەبەوە وەووی ئایینزا و ئایینڕە لکان ەرانییێئە تنیکێئوه، ەکانەتەبلیم

 ت. ێکرەد دیەب ڵکی قووێنێلەک

 
 بلیمەتەکان –ینی ی: کەلێن و هەاڵواردنی ئا1ە چارتی ژمار

 
 خەڵکی ئاسایی  –نی ی: کەلێن و هەاڵواردنی ئای2ە چارتی ژمار

ی یاسا، ێپە بە کە تی حیجابی ژنانەشە، بابێکە بۆتی دواییدا ەناڵم ساەت لەتایبەبە ی کەو پرسانەکی تر لێکەی

ت ەنانەت ەتەم بابەکان. ئەگشتییە نێشوە نێب کانەکییەرەسە مڕنۆاوگرتنی چڕەحیجاب و  ێبە بژنان ناتوانن 

ر ەبەش لپۆاڵرپۆش و باەران سێناو خاکی ئە ن لەگەڵ هاتنناچار یشوانەو ئە وەتێگرەشتیارانی بیانیش دەگ



ی ەسۆنگە و ل ێنێیەگەت داڵشتیاریی وەسازیی گەپیشە زیانی بە ئایدۆلۆژیکییە وانگڕە شنەم چەئن. ەبک

 سازه. ەشێکە وەبووریشئا

ی ڤکتیەئر و ەری دادگا، نووسەزێریری، پارەواد تەج

 خووزستانخەڵکی سیاسی 

و ەم ئاڵەحیجاب بکا ب ێناچار بمان ڵکی موسێخاتوونە نگڕە

 هـیقی فێپە ؟ بتحیجاب بکا ێبەبۆ دە بیانییە شتیارەگ

ە مانەئە ک ێوەکەردەم بۆمان داڵەین، بەناتوانین ناچاری بک

ە . بۆچی زیان بێوەقازانجی خۆیان دە فیقهیان ب

کان ەاییئایینی و ئایینزە ین؟ بوارەشتیاری بدەسازیی گەپیش

 کراون. ە و یۆنیزری ەمسەزۆر ج

 
           

ی ەناوچە زیاتر لە ئایینی یارسان کوتووانی ەنکێکوو شوەکانی وەئایینییە گرووپکاندا ەتەڵی حاەزۆربە ل

کانی ەیرمیەفە ئایینزا و ئایینە هیچ کامیان لە هایی کەوتووانی ئایینی بەکنێها شوەروەژین و هەکرماشان د

 کانە. ەمینەدژی کە واردن لاڵەکانی هەنموونە لە کە وتیان لەگەڵ کراوەسووکڵەخراپ هە ت نین باڵو

ە ک کوو چۆنەر وەهوه، ەترسییەمە ت  بخاتاڵئاسایشی و ێتوانەی ئایدۆلۆژیایی دکێلەها ئامانجگەبوونی و

 یەناوچە ل ێجار ەجار نە کدارانەی چەڵنجامدانی جووەشاری تاران یان ئە کانی گوناباد لەشێروەوداوی دوڕ

ان و ی کوردستەژانی ناوچێشنوێکوو پەرپرسانی شار وەتیرۆری بکوو ەلی وەتگەڵلووچستان و یان حاەب

 یە.ەم نائاسایشییەی ئکانەنموونە تاوی لەـی ه1336ی ڵساە لای ئیسالمی ڕمانی شۆەر پارلەسە رش کردنێه

ە یشتن لەگێزۆر جار، بۆ ت ە لە لتووری گشتی بوون کەی کڵەکێها تەماکان وێهژوودا، ێژایی مێدرە ل

کی  ێناسکڵەخ ناس وتنیکێکی ترمان نییە. ئەیەچار ەگڕێهیچ  ێبەماکان نێیشتنی هەگێتە لە ک، جگێلتوورەک

م ەئی زانینە بکانیش ەجۆراوجۆرە تنیک و گرووپێئت. ێزموون بەن ئەکی خاوێماناسێه ێبەزا دەباش و شار

 ێندەهە ن و لەکب ێئامرازی شوناسی خۆیان تاوتوە وەکانەتنیکییێئە تەما تایبێی هەگڕێە لکۆشن ەدێتە تەباب

ر ەبەلە تەم بابەکانی ئەسیمبۆلە ک لێکەت. یەرپرسانی حکوومەی بێگوە ننێیەبگتیی خۆیان ەزایڕەناتدا، ەڵحا

ە تەایبتە ۆژڕت و یان ەسمی تایبڕەوڕێبردنی ە وەڕێکاتی بە لە کە ییڵیی و خۆماێخۆجرگی ەکردنی جلوب

و  کەنەوەب جیاە زۆرینە خۆیان لوه، ەگڕێم ەکۆشن لەدێکان تەجۆراوجۆرە تنیکێئە کە کانەییەجیهانی و ناوچ

توانین ەد کانەنانی سیمبۆلێکارهە ی بەکانی دیکەنموونە لن. ەاگری بکڕکچوواندن خۆێتی لەسیاسر ەمبەهە ل

ین. ەمل بک تەتایب)جامانە(ی کۆفی نانی ێکارهە کاتی نووسین و بە لت ەنگی تایبڕەنانی ێکارهە بە بە ئاماژ

تووانی وەنکێدا شوەندەوێم نەرچی لەگەکا، ئەگری داڕخۆە م سیمبۆالنەر ئەمبەهە لتیش اڵەسەوتی دڕەت ەبڵەه

ە خنڕەە وەم بارەو لە ت نییەکی تایبێستەبەئامانج و مە بە گاننڕەم ەئنانی ێکارهە بە کە یان وایێپە م گرووپانەئ

و  ەژووییێکی زۆر کۆنی مەابردوویڕهی ە لسازییم سیمبۆەم ئاڵەبگرن. ەت داڵەسەکانی دەتییەدژایە ل

ە و مانگە نانی ژمارێکارهە یی و بەری ناوچێۆژژمڕ. بووهەن ەوەۆییڕوەکی ئڵەن خەالیە ی لەکەگرتنمچێب

یمبۆل س کانی پیشاندانیەنموونە ل ەۆژانڕژی ێبیات و وتووەدەئە ها لەروەدا و هەرییێۆژژمڕ مەکان لەتەتایب



 یە. ەت و ئاوارتەکی تایبێک شوناسەو

 

  ۆژاوا(ڕربایجانی ەشت )ئازەردەسخەڵکی و چاالکیی ئایینی حموودیان، زانای ئایینی ەم المەبدولسەسید ع

و من خۆم زۆر  ەکی سووری گرنگێڵێهتنیکی ێیی و ئەوەتەنکی ێتەر بابەسە کردن ل ەینیدا قسەژی هێنوە ل

یان ێـی کوردی. پ2111ی ڵینیدا وتم ساەژی هێنوە لی ەوەر ئەبە نیا لەکراوه؛ ت ێلێچینەوەم پێلە وەم بارەل

    گری.  ەردەوتی کوردی وەکڕێە ک لڵەک وتم بۆ

 

ە ها بەروەن و هاڵنانی منداێبۆ ناولت ەنانی ناوی تایبێکارهە ی و بڵیی و خۆماەناوچنگی ەئاهچوونی ەوەڕێب

نانی ێارهکە کانی بەی نموونەدیکە کان لەییڵخۆما ەژووییێمە ووداوڕکان و ەتەنانی ناوی ناوداران و بلیمێکاره

ن ەالیە وچۆ لکانی هاتەنێرمیی شوەناونانی فئاست ە کان لەتنیکییێئە تدا، گرووپەڵحا ێندەهە لکانە. ەسیمبۆل

ن وا خۆیان ەبەکار دە بە و ناوانەئی خۆیاندا ەۆژانڕزمانی ە نن و لێنوەی دستڵەرهەبە وەتەڵوەد

رۆزی کردنی مانگی پیێستپەکاتی دە ش لەهلی سوننەئایینزایی ئوتووانی ەنکێها شوەروەیانبژاردووه. هڵەه

ت و اڵرمیی وەف یریێۆژژمڕدژی زان و قوربان، ەمڕەکانی ەژنەجیاندنی ەاگڕها ەروەو هزان ەمڕە

مای ێه ەی دواییدا بۆتەناڵم ساەلە کە کی دیکێن. سیمبۆلەکەی ناوچەهلی سوننەتانی ئاڵلەگەڵ وە ستهاوئارا

م ەلە کە یانڕی دووکانداران و بازاەۆژڕک ەری و یەرتاسەکان پشووی سەتیی کوردەزایڕەی ناەوەبزووتن

کانی ەتەیاسسە ر بەرامبەبکانیان ەتییەزایڕەناتی خۆیان، ەای پیشاندانی شوناسی تایبێڕو ێوەیانهەوه، دەگڕێ

 ن.ڕبربەت دەحکووم

ە ک وز، سپی و سوورەنگیی سڕە ێی ساڵیە؛ ئاەه انیەوەرەستکەکدەکی یێورەدە کن ەسیمبۆلیش ه ێندەه

ە خۆو ەکی زۆری بێانڕگۆژوودا ێژایی مێدرە رچی لەگەئە نگڕە ێم سەتە. ئاڵکانی وەرمییەما فێهە ل ێکەی

ت ەبڵەهە کە کانەرمییەفە سیمبۆلە کی تر لێکەیی یەوەتەشی نڕماستووه. ی پاراەگنڕەتی ێم گشتاڵەبینیوه، ب

جیا ە گرووپتوانن ەدە ن کەکانی دیکەرەفاکتە ش لەرمییانەفە م سیمبۆلەدراوه. ئڕجار گۆ ێسە نووکەههەتا 

 کان. ەندیی گرووپەیوەک بن بۆ هاوپێو هۆکارە وەنەکدا کۆ بکێترەر چێژە کان لەتنیکییێجیا ئ

 

 ران نژاد، مامۆستایێمید ئەبدولحەع

ر ەژێنگی و توەرهەنشینکراو، چاالکی فەخان

 لووچستانەسیستان و بخەڵکی 

ە کان[ لەک لەگەڵیان ]فارسەرانییێک ئەو

نگمانن ەرهەهاوزمان و هاوفوانیش ەئ. ندیدامەیوەپ

 ەموویان بەر هەو هە وەبینەکدا کۆ دەیاڵر ئاێژە لو 

یر و بە ز لڕێزانم و ەخۆم د یهاونیشتمانی

  گرم.ەکانیان دەڕەباو

 

 



ژنی ەج کووەکان وەییەوەتەنە ژنەدا، جڵی ساەژێدرە کان لەریتییەنە سم و بۆنڕەوڕێزنان و ڕێبردنی ە وەڕێب

زان و ەمڕەژنی ەر و جەمبەغێدایکبوونی پ ەژنی لەکوو جەکان وەئایینزایی و ئایینییە ورۆز، بۆنەکۆنی ن

تنیکی ێئی ندیەیوەپهاوئاشنایی و  هەلی ێتوانەدکان ەو ئایینزایی ییەوەتەنە سمڕەوڕێی ەژنی قوربان و دیکەج

 ت. ێنێخسڕەکتر بەلەگەڵ ی

تی و ێکەتی یەیارمە وەوانەی ئەگڕێە ل ێتوانەت داڵەسەدە کران، ێی ئکانی ناوخۆەسیمبۆل بتوانینە نگڕە

ییە لە بریتە بۆالنم سیمەک لێشەبین: ەش بکەشدا دابەب ێر سەسە با، دران  بێندیی کۆمەڵگای ئەیوەهاوپ

و ە یەژیان هێکی زۆر دوور و درەژوویێکۆنن و مکە سووره، مێهرەگان، یەلدا و ... ە ممنەورۆز، چوارشە

 ە. بەشی دووهەمی سیمبۆلەکان وەکوو جەژنیەەه داەکەرانی کۆن و ناوچێکانی ئەئوستوورە یان لەیشڕزیاتر 

م ەڕەوحمدایکبوونی پێغەمبەر و ە غەدیر خووم، ل ،بانقورژنی ەزان، جەمڕەژنی ەجە لە بریتییە کان کنییەیئای

یە. ەیان هیی ئایینەیشڕە لە کی ەسمانڕەوڕێو ەر ئەسە وەچنەو دنیین یئایە شەهیدبوونی ئیمامانی ئەهلی شێعو 

رانە. ێتداری کۆماری ئیسالمیی ئەهۆی حکوومە و بە ی دواییەم ماوەکان هی ئەبەشی سێیەم سیمبۆل

ـی 13وانی ێپڕێ ڵوەگەڕی ڕۆژانی دەیەی فەجر، سەرکەوتنی شۆڕشی ئیسالمی،ساکوو ەلی وەسمگەڕوڕێ

 .ئااڵ و ماڕشی کۆماری ئیسالمی و ... حکوومەتینفرانبار، ەمانگی بـی 3 ڕۆژی قودس،و  (ئابانخەزەڵوەر )

تمانی دیی نیشنەیوەری هاوپەک فاکتەتی وەک توانیویەیەادڕت تا چ اڵەسەدە کە یەوەئە دا گرنگەرێلە ک کێتەباب

  ت. ێنێکار بە بە م سیمبۆالنەئ

 کانەلتوورییەکە سنوور

ە خاتەک دێوروسنە یێم پەو بە وەکاتەک جیا دێکان لەکۆمەاڵیەتییە گرووپە کە یەگرنگان ەرەو فاکتەلتوور لەک

 کانەگشتییە سشوناە ل ر کامەهە ن کەرانەو فاکتەک لێکەکان یەژووییێمە ریتەنکان. ەکۆمەاڵیەتییە گرووپوان ێن

رگ، مۆسیقا، ەن. جلوبەکەک ساز دەندییەیوەابردوویان پڕوان خۆیان و ێنە و لە وەبنەکۆ دە وەی ئێپە ب

مارگرژی و نواندنیان، ەگرتنی دڵەهە بە ککۆشن ەدێکان تەتاکە ن کەو نموونانەش، و ... لەی لەوەازاندنڕ

وه. ەنەکبن جیا کاەکۆمەاڵیەتییە اسی شونەدیکە خۆیان لە یێم پەن و بەشوناسی خۆیان بدە یی بەکی ئۆبژەیەنێو

ە وەژینێوتە کۆمەاڵیەتییە مارگرژیی گرووپەی دەادڕ ێدرەد ڵوەتنیک هێک ئەریت وەر ناوی نێژە یە، لێم پەب

 ت. ێبکر ێتاوتوە وەنەکەی دەناسێدا پەوەکان لەژووییێمە ریتەنە ی کەورەو دەکان و ئەرکراوەسە ل

 ۆژاوا(ڕربایجانی ە)ئاز ەدەغەنڵکی خەە ژینگ ڤانیری، چاالکەعفەزا جڕەماڵغو

ات. کەکار دە وەب ڤمرۆژی. ەی دڵەگەل ڤمرۆە ک ەیەو شتانەین ئەبکە ناسێلتوور پەک ێوەر بمانهەگەئ

ە لتوورانەم کەک لێبۆی گرنگە. زۆرک ەیەوەتەر نەهلتووری ەکات. کەرگیری دەهاوسە وەب

ی ەگڕێە لی ەوانی دیکەو ئۆمان دەمێنێتەوە بە وەباوک و باو و باپیران ودایک ە لە نراون واتێستهەدەو

  نین. ێستی دەدەو ەوەییەوەژینێژوویی و توێقی مەد

 

 یزمانان بە مەبەستی پێناسەی بنەمای شوناسیفارسە کە دەریخستووە لەم بارەوە ئەنجامەکانی ئەم توێژینەو

 ەۆدا ناتوانین بڕوەدنیای ئ ەلە دان کەڕەو باوەلو ە خۆیان زیاتر ڕوانگەی جیهانی و ئەوپەڕخۆجێییان هەی

  ین. ەدۆزی بۆ خۆمان بککان شوناسەریتییەنە ندییەتمەی تایبێپ



 تارانخەڵکی کەتایوون ڕیاحی، ئەکتەر 

سەدی داب و نەریتەکانمم هاوشێوەی ە ل 41من 

ڕابردووانم ڕەچاو دەکەم، بەاڵم بەهەر حاڵ بیر و 

 سەر داناوه.ە باوەڕی خۆشم کاریگەری ل

 

 
   

    

ای ڕجلیسی شۆەمە ۆ لڕشووی جووانێری پەنێکۆمەاڵیەتی و نو –ەال ئەحمەد بارامی، چاالکی ئایینی م

 ران )کرماشان(ێئیسالمی ئ

ژیانی  ەدرێژە بە هەموو داب و نەریتی ئێتنیکەکەی بپارێزێ و بەم شێوە کە بنەمای هەر نەتەوەیەک ئەوەی

ە و بە ملیۆنیی 131کی ێتاڵزیری وەزیر" وەو "بینخاتوبناسێنێت. بۆچی ە نەتەوەکانی دیکە بدا و خۆی ب

ی" ەنی زەغ فەشرەئیبیش نییە؟ بۆچی "ەو عە ش نایێک پەیەشێتاران و هیچ کە تێرگی پاکستانی دەجلوب

ن ەکەر دەبەلە رگەو جلوبەر ئەهرانی ێتدارانی ئاڵەسەکات؟ بۆچی دەر دەبە لی خۆی ەکەوەتەنرگی ەجلوب

م ەشتاش ئێن و هەبەر دەسە ک ژیان بەتییەرپرسایەهیچ ب ێبە ان بکەوزەو حە حوجرە و لە یانەوا ه

و  یەنازیی شاێکدا جێڵحاە زم؟! لێتنیکی خۆم بپارێریتی ئەداب و ن ێزن؟ بۆچی من نابێپارەدە رگەوبلج

 مە. ەییەوەتەشوناسی ن

 

ناسی"ـی مای شوکان زیاتر "ەرکراوەسە لە وەژینێتو ەزمانفارسین ێڵتوانین بەکی گشتیدا، دەندییەکۆبە ل

 نیکیێی ئلتوریەک ندییەتمەنجامدا، تایبەئە ن و لەکەدە ناسێریتی پەیی و نێوی خۆجڕەمەڵەی قەوەرەدە خۆیان ل

ت ەتنیکی تایبێئ کیێی گرووپەوێچوارچە و لنین ێکار بە وان بەناتوانین بۆ ئە وەتێگرەکان دەتنیکێی ئەدیکە ک

کی ێک گرووپەی وەوەبری ئە دا، لەشەم بەکانی ئەکراوێپە ئاماژ ەتەی بابەزۆربە یە، لێم پەبین. ەیان بکەناسێپ

کان، ەارسی فەوانەچێپە نا. بێهەکار دە وان بەکانمان بۆ ئەمکی فارس زمانەین چەبک ڵەگەیان لەتنیکی قسێئ

 تنیکانە،ێم ئەکانی ئڵەو بۆ خە کان داخراوترەبەرەلووچ و عەی "مای شوناسی"ـی کورد، تورک، بەبازن

ە ب تیدان وەمایەکەیە کان لەریتییەنە سمڕەوڕێ، ێمی نوەردەماکانی سێهە ک لەیەژمارکردنی ڵوای قبوێڕو

ودا و ەمت اڵکانی وەکۆمەاڵیەتییە ی شوناسەو دیکوان ەوان ئێنە ژوویی، لێریتی و مەپاراستنی بیری نهۆی 

 وه. ەینەکتر جیا بکەیە وان لەتوانین ئەو د ێبەسنوور دروست د

ست ەداڵوان دوو گرووپی باێنە ل ێتوانەنگی دەرهەلتووری و فەکی کەزایەک وتەزمان وا، ۆییدڕوەدنیای ئە ل

سیاسیبوونی  ەری بەش پیشاندەوەژینێو توەکانی ئەستهاتووەدەوە نجامەکی سیاسی. ئێتەبابە تێببست ەو بند

ەرەو الی ب زمانی دایکیە ندن بێخوە کان پەنجەی بێبەشبوون لەتنیکییێئە گرووپە زمانی زکماکییە، وات



یان داخوازیی خۆە بە ژێتە، درەم بابەبوونی ئییەکردە تا کاتی بەهە دان کەڕەت ڕادەکێشن و لەم باوەحکووم

لی ەهە وەئ، ێگرەچم نێبە اگرییڕتی و خۆێداخوازم ەر ئەگەئە ن، چوونکەدەت داڵسیستەمی سیاسیی وە ل

   ت. ێخسەڕەدیەکەم زمانی ەگەڵ بوونیان لەوێهاوش

 

 مەهاباد )ئازەربایجانی ڕۆژاوا( خەڵکیازووچی، چاالکی مەدەنی و سیاسی سەعدوون م

یاسای ە ل ەمەین و ئەکەک داوای دەک داخوازییەم واڵەزمانی دایکی بێبەشین، بە مافی خوێندن بە ل

 ەتەڵوەی دەئیرادە کرانەنێجەبێم جەکردن و هۆکاری ئێجەبێبواری جە چۆتەم ناڵەتیشدا هاتووه، بەڕەبن

ر کار؛ هیچ کامیان بۆ ەس ەتەژووی کۆماری ئیسالمی هاتوونێژایی مێدرە لە کە کانەجۆراوجۆر

داوای ە ماف مەکدا ئێتەڵر حاەهە و لە بووەیان نەکی تۆکمەیەئیرادە تییەڕەی یاسای بنەم مادەئکردنی ێجەبێج

  کراوه. ەن

 

 یویەهلەمی پەردەسە لها ەورەو هە شرووتەپاش مە دا کەپیشان د ئێرانژووی ێمزمانی دایکی، ە ت بەبارەس

 ەمینەسنووردارکردنی کزمانی فارسی و ر ەسە داگری لێپە بە ندخوازانەی ناوەم، ئاراستەم و دووهەکەی

تی فارسی بیاەدەو ئ ڵێندنی هەسەرەو پ ەشەی گەئاراستە موو یاساکان لەدا، هەمەردەو سەلکان بووه. ەتنیکییێئ

 . ەدرادەن نکاەیکیتنیێئە زمانە ب کەبوو و هیچ گرنگیی

نە، لەگەڵ ێدرا. بۆ وێی پەژێدرە وەکی زۆرەوردبینییە شی ئیسالمی بڕمی شۆەردەسە لە تەم سیاسەئ

رانی ەنێنگ، نوڕەنگ و ەندی دەناوە کانیان لاڵیکالمی کاڕو )گۆلین گاز( کوو ەلی وەکۆمپانیاگتۆمارکرانی 

ک پاش ەیەو ماوتاوی ەهـی 1315ی ڵری ساەزبڕەی مانگی ەیازدە ای ئیسالمی، لڕجلیسی شۆەم

کالمی یڕی ەوەکردناڵبکردنی ەغەدەنا و یاسای قێک هێکیان پێ، دانیشتنێلەیکالمگڕها ەی وەوەوبووناڵب

 سند کرد. ەپە زمانی نامۆی تورکییە یان بەکەناوی بازرگانییە ی کەیاناڵو کاەبازرگانیی ئ

بارەی ڕەواداریی خوێندن ە ئاسایی لبلیمەت و کەسانی کەسانی بڕوای  6ە و چارتی ژمار  5ە چارتی ژمار

سەدی بەشداربووانی ئاسایی ە ل 63.3سەدی بلیمەتەکان، و ە ل 95.3زمانی دایکی پیشان دەدەن. بەم پێیە، ە ب

سەدی ە ل 14.1زمانی دایکی مافێکی ڕەوا و یاساییە. هەروەها ە بە پەروەردە سەرکراو پێیان وایە لە توێژینەو

زمانی دایکی ە بە سەدی بەشداربووانی ئاسایی دژی ڕەوادارکردنی پەروەردە ل 15.1بەشداربووانی بلیمەت و 

 بوون. 



 
 کەسانی بلیمەت –زمانی دایکی ە خوێندن ب ی: ڕەواداری3ە چارتی ژمار

 
 کەسانی ئاسایی  –زمانی دایکی ە خوێندن ب ی: ڕەواداری4ە چارتی ژمار

 ەوەژینێکانی شوناسی گشتی توەجۆر لە گوزارشتکان ەجیاوازە شداربووەب یەداتا وەدەستهاتووەکانی دیمان

ە ت لەتایبەزمانی زکماکی، بە ندن بێمافی خوە ل ناڵشبوونی منداەبێبە کا کەدە وەینڵکۆێم لەی ئکراورەسە ل

ە انە، واتقوتابخە چوونە ر لەبتا ەهە ناڵم منداەکات. ئەربوونیان الواز دێفئاستی کانی قوتابخانە، ەڵم ساەکەی

ە ابخانقوتە و لەگەڵ چوونە زمانی دایکی ئاخافتینان کردووە کدا بەڕەو گە ڵماەناو بنە لن، اڵسا وتەنی هەمەت

 ەو کات بەتا ئەی هەوەهۆی ئە و ب ێدرەنجام دەزمانی فارسی ئ ە نووسراویان برمی و ەی فەردەروەم پەکەی

 ات. کەدە شێربوونیان تووشی کێفی ەپرۆس گومانێب کردووهەیان نەزمانی فارسی قس

 

 

 



 سەقزخەڵکی ئەمیر سەجادی، مامۆستای وانەی مێژوو 

هەموو کەس  ەئێران فرەئێتنیکە، دەبێ یاسایەکی سرووشتی بێ کە ئەگەر ئەم یاسایەم قبووڵ  بێ ک

هان ەنانی، مامۆستای ئابووریی سیاسیی ئیسفڕەت. موحسین ی ئاخافتن بکاۆزمانی ئێتنیکی خە ب

تی ەبن و بابەدە شێربووندا توشی کێفە نن لێزکماکی بخوزمانی ە بە ی بۆیان نییەوانەئ ێڵەد

ووانەیی دم ەو ئ ێزەبەدادە ردەروەتی پێکوالئاستی و ە ئاراوە تێد ربوونێو فە ردەروەپوتنی ەککەپ

ری ەوهەج وی سرووشتی ێکوه، مافەکی تریشەالیە لی دواکەوتنی فێربوون. ۆهە دەبێتە پەروەردەیی

و  کترازانێلنگیی زمانی ەڕەفرە دا کەا پیشان دڕکوو سوویسەتانی واڵزموونی وەو ئە و مرۆیی

 وه.ەتێوەناک ێنی لوشبوەداب

 
    

کی زۆری ەیران گرنگیێتی کۆماری ئیسالمیی ئەی حکووممی سیاسیەئایدیای ئوممەی یەکگرتوو کە لە سیست

ە لریکردن داگێپە یش بسەو زۆر ک وەکراێی پەئاماژە اشکاوانڕتدا اڵتیی وەڕەیاسای بنە لە ک کێتەیە، بابەه

ی ەکەویستییێگرنگی و پر ەسە داکۆکیان لپیاوانی ئایینی ئیسالم ەورەوشتی گڕەکان و ەما ئایینییەر بنەس

مکی ەوتووانی ئایینی چەنکێها شوەروەکان و هەن تیۆرییەخاوە ک لێری زۆەوانگڕە شتا لێکردووه. ه

ە ل یە.ەکانی دیکەمکەرووی چەسە یسالمی لتی ئەمکی حکوومەو چە کی نییەیەگێهیچ پ ەوەتەن –ت ەڵوەد

ە دا لەوو دڕر ئاستی جیهانی ئیسالمدا ەسە ی لەوەسانە، ئەم کەی ئەوانگڕی جیهانبینی و ەوێچوارچ

ە ت. لێکرەدە ڤشیکاری و شرۆە وەتەن –ت ەڵوەدمکی ەچی ەوێچوارچە لە تی و نەحکوومی ەوێچوارچ

ر ەسە لەت چەمکی دەوڵر ەسە کردن لپێداگریە ب وە نیی ڵوویان قبەم جیهانبینییەس ئەزۆر کە وەکی تریشەالی

کانی ەکییەرەد ەتەدژی سیاسە سانەم کەگرن. ئەکان دەتییەموحکو ەتەسیاسە لە خنڕەران، ێتی ئاڵئاستی و

ە ان کدەڕەو باوەکا و لەرخان دەمانانی جیهان تڵچووی ئابووری و گیانی بۆ پاراستنی موسێتە تن کەحکووم

ی لتووری و ... تووشەکرانی، ەئابووری، کۆمەاڵیەتی، خۆشگوزجیاجیاکانی  ەبوارە ت لاڵکی وڵەک خێکات

ی کانەندییەوەرژەکا و بدەرج ەخە تانی دیکاڵی خۆی بۆ وەرچاوەو سە رمایەت سەڵوەد ێبەن، بۆچی دەشێک

 . ەباشتر ێپ ەوەتەکانی نەندییەوەرژەبە ی لەئومم



 

یستان سخەڵکی ی مێژوو و چاالکی سیاسی و کۆمەاڵیەتی ینی، توێژەریعەبدولڕەشید تریز )مەولەوی ئا

 و بەلووچستان(

 ەواڵتانی دیکە هەمانە لە ینزای خۆیەتی و زۆرێک لەو سەرچاوانەی کیدەسەاڵت هەڵوەدای پەرەپێدانی ئا

ە مانەنن، ئبیەکان دەپر و قوتابخانەلووچستان کەبە لە وێئ خەرجی دەکات.ە نزای شێعیبۆ پەرە پێدانی ئای

ردبا، رجی  کەوچستان خولەبە ر لەگەئە کە رج کردووەخ یەی پارەندەوەمان ئەکەتاڵولوبنان، ە انین ... لرێئ

تی ەهۆی بابە ب بەرەکی بیانی عێتاڵوە م لاڵەوت. بەکەش دێپە زگاکانی دیکێی پارەوێش هاوشەرێئ

اق و سووریا و ڕێعە ... . ل ێکرەیان دەکەکڵەخ یرانیەرخانی خۆشگوزەکی زۆر تێرجەخە وەئایینزایی

من تی خواسگشتی ە بن. ەرج ناکەتی خۆیان خاڵم بۆ واڵەکان، بەئایینزاییە وتڕەن بۆ ەکەرجی دەن خەمەی

و  ێبە وەناوە گوزاری لەرمایەت. ساڵناوخۆی وە تێنرێرنجی بپرژەزیاتر سە کە یەوەک ئەرانییێک ئەو

 ت. ێک بدرڵەخە گرنگی ب

 

شوناسی  ەبوو کە وەکان ئە"پان"ـ تەتایبەکرد و بەکان باسیان دەیکتنێئە میشەهە ی کەتانەو بابەک لێکەی

ە تن بسەپشتبە کانە، بڵەم خەر کام لەکام گرووپن و هە ر بەسە م ناوچانەنی ئەسڕەدانیشتووانی  یگشتی

 ەوەننێهەدە وەی ئەگڵەکی بەبیاتی زارەدەها ئەروەهکان و ەجۆراوجۆرە ژوویی ناوی ناوچێکی مەابردوویڕ

م ەئ ەتەو دواتر هاتوونر بوون ەکۆچبە کانی دیکەن و گرووپەم ناوچەنی ئەسڕەندارانی ەخاویان ەکەتنیکێئە ک

وو ڕ داکانەییتنیکێئە گرووپندامانی ەوان ئێنە ل بنەڕەتیکی ڕێمومشتوی ەوەهۆی ئە بۆتە تەم بابەر ئەهناوچە. 

   بدات. 

 

 تارانخەڵکی  شتیەهەهید بەی زانکۆی شەفەلسەفیدپووش، مامۆستای فێم سەیسەم

ە ا. لوی دوڕکاندا ڕەوان دزفوولی و لوێنە کی شاری لڕێوموریی مشتەر کاریگێژە لە وەینڕستنیکێئ

یانیان زنشینی ژێراوەی پەوێشە دزفوول کۆچیان کرد و بو ەرەکان بڕەوی، لوەهلەمی پەردەکانی سەکۆتایی

بووه.  ەم دوو گرووپەکدادانی ئێپری ەر کاریگێژە لە وەهاییەی بەسۆنگە ی من لڵری منداەرتاسەسکرد. ەد

  دایە. ەلەسەم مەریی ئەر کاریگێژە وشتی سیاسیی دزفوولیش لڕەت ەنانەت

 

تی اڵخاک و وە ک لێشەر بەنی هەسڕەدانیشتووانی ئینتیمای شوناسی تی ەو بابوی ەتی زێندارەخاوپرسی 

ک ڵەنی خکاەبۆ یادداشتە وەانەڕگە . بنێبزوڕکی مشتومێتەبابە ابردوو بۆتڕی ەیەند دەم چەی ئەماوە ران لێئ

تی ەڵتوانین حاەدج، نەند گەوان چێی نژێکاتی وتووە و یان لتۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان ە ل تنیکیێکی ئێپۆستو ە پلە ب

دا زۆر ەانزگایێو پارەلە تەم بابەوون بۆوه، ئڕشوودا ێکانی پێڕەدە ک لەین. وەدی بکەب ەتەم بابەیی ئەئۆبژ

ە ل ێڵەۆژاوا و خووزستان و کۆمڕی نربایجاەکوو ئازە، وەڵەکێیان تەکەتییەشیمەح ەتکهاێپە کە یەبوونی ه

دا و ەککی دیێزمانە لزمانی خۆیان  یکەیەی وشەوەدۆزینە بە ککۆشن ەدێتە تنیکانێو ئەر کام لەکانی هڵەخ

ە وووان بەهی ئە وەتەڕەبنە لە م ناوچەئە کە وەننێهبە وەئ یەگڵەک، بێک و یان شار و گوندەیەیان ناوی ناوچ

 یر کردووه. یان داگەم ناوچەرن و ئەکۆچبە مانەئە ئاشکرایە وەژی ئەدا دێی تەکی دیکێتنیکێستا ئێئر ەگەو ئ

ر ەهکان ەرییوستراتیژی و سنوە نێشو رینگرنگتە کان لەیینییئاە مینەکان و کەجۆراوجۆرە تنیکێر ئەگەئ



رووپی یی گەوەتەتی ناڵەسەت و دەی حکوومەی بازنەوەرەدە کان و لەدیو سنوورو ەو لببن  ێجەک نیشتێتاڵو

ەوە ئکان، ەی سنوورەوەرەدلەگەڵ ە تنیکانێئم ەندیی ئەیوەی پەسۆنگە ، لێبەلتووریان هەکهاوو  اکڤهاوج

توانای کان و ەم دیوی سنوورەئە کاتەد ەدزئاسانی ە کی زۆر بەرەیرانی دەو قچالنج هەموو جۆرەکانی 

ە پودا گروەکانیش پیشان دەستهاتووەدەوە نجامەوه. ئەتێبەم دەکزۆر ە ناوچانم ەئ رەسە ت بەڵوەد یریێچاود

 ە. یانکانەتنیکییێهاوئە کان و گرووپەو دیو سنوورەکیان لێچاوە میشەکان هەیکیتنیێئ

  لووچستان(ەرانشار )سیستان و بێئخەڵکی کۆمەاڵیەتی  –ندانی، چاالکی سیاسی ەمەخش کوردی تەب یمرەک

کی ێتەحکووم ست بوو وەکدەیکی ێلووچستانە، بەوەرەکیشوە ناو نیمچە تێی بریتانیا بەوەلر ەلووچستان بەب

 یکێشەرد و بش کەیان دابەم سنوورانەبریتانیا هات، ئە پاکستانە. دواتر کە لستا ێئە ک الت بووەکناوی ە بوو

کانمان ەخزم ەک لێزۆرستا ێش کرد. ئەران دابێغانستان و ئەڤوان هیند و پاکستان و ئێنە لووچستانیان لەب

تی و ەکایەستی نزیەنین. هێوێبشە تییەم خزمایەئ ێیە، چوون ناکرەیان هڵەگەندیمان لەیوەپاکستانن و پە ل

تان غانسەڤئە پاکستان و چ لە و چ لە رێچ ل لووچەکی بڵەو خە یەتنیکی و زمانیمان هێندیی ئەیوەهاوپ

    ک بگرین. ەۆژان یڕە ل ێۆژڕە مێخوازن ئەئاوات

             

ە تنیکێئ نیووبێجەنیشتوه. ەینەکورت بکزی ێندبەناوە توانین لەکاندا دەتنیکێئە زاندنی سنوور لەبی ەشەڕەح

انی دڵەرهەکی گونجاو بۆ سێلەهاوزمانی خۆیان هتانی اڵو و نزیکی یەکانوریوسنە ناوچە کان لەجۆراوجۆر

و  تنیکێئان، توخمی زم ێوان سێنە کان لەرییەئاز. تێنێخسەەڕکاندا دەسنورییە ناوچە کان لەتنیکییێئە یرانەق

ە وەی ئایینزاییەسۆنگە نیا لەستن و تەکدەو دیو سنوور یەلەگەڵ ئە وەتنیکی و ئایینییێووی زمانی، ئڕە ئایین ل

ە اوچن  ێندەۆژاوا و هڕربایجانی ەزگای ئازێپارو باشووری ستن. پارێزگای کوردستان ەکدەیند ەلەگەڵ ناو

ناوەندییەکان ە نزا، ئێتنیک و زمان لەگەڵ ناوچیسێ توخمی ئایە ورامان لەکرماشان و هزگای ێپارە ل

نزا، یسێ توخمی ئایە و لەگەڵ ئەو دیو سنوور هاوبەشن. بەلووچستانی ئێران و پاکستان لە جیاوازییان هەی

 هاوچەشنن. ە زمان و ئێتنیک پێکەو

وازانەی خهەمبەر بزاڤی شوناسە تدارانی ئێران لدەسەاڵتی ەسیاسشێوازی تونداژۆیانە و سەرکووتکارانەی 

ە و ب ەوبو نگەبر و زەزتی ەڵبووه، زیاتر حاە ی تونداژۆیانەوێشە ت بەبڵەهە کان، کەجۆراوجۆر ئێتنیکە

ە ش لڕی شۆەوەهۆی ئە بۆتە میشەهە کک ێتەڵهاتووه، حاێۆتایی پکدان ە دارێسە رکوت کردن و لەس

دەسەاڵتداران پاش ە هەر بەم پێیە، دەبوای ت.ێوام بەردەبە میشەهە ۆسم پرەبکا و ئ ێست پەدە وەکێنێشو

ناخی ە لە شوناسییەکان، کە گرووپ یپرۆسەیەکی ناڕەزایەتییانە، گوێیان بۆ داخوازیر ەهکۆتایی هاتنی 

ڕێگەی ە و لە حاڵەتی مەدەنییان هەیە زۆرێک لەم داخوازییانە هەڵدەقووڵن، ڕاگرتبا، چوونکە کۆمەڵگاو

 چارەسەر دەبن. ە گفتگۆو

ز و ێراوەپە ناوچ ەزیاتر لە ران، کێئە کان لەتنیکێئین ێڵتوانین بەکاندا، دەکراوێپە ئاماژ ەتەبابندیی ەکۆبە ل

ە ن لکانی هاوسنووری خۆیاڵەتنیکی لەگەڵ خێی زمانی، ئایینی و ئەنگسۆە ژین، لەتدا داڵکانی وەسنووریی

ە ست بەیوەنگ و باسی پەیجۆری دەوردی پە بە وووای کردە مەر ئەشن و هەهاوب ێتانی دراوساڵو

ە ندییەیوەپە وەکۆنە لمگین بن. ەمیاندا غەغە یفخۆش و شاد بن و لەشادیاندا کە کانی خۆیان بن و لەتنیکێهاوئ

ۆر زە و لە بووەکچوو بوونی هێن شوناسی گشتیی لەتی خاواڵر دوو وەکی هڵەخوان ێنکانی ەتییەخزمای

و دیوی ر دوەنجانی هەرگیریی گەی بۆ هاوسەگڕێە تییانەخزمایە ندییەیوەوون و پکچێم لەنی ئوبوتدا، ەڵحا

    و بازرگانی خۆش کردووه.  ێنو یتیەندیی خزمایەیوەچمگرتنی پێسنوور و ب
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ی ەشینێن پەخاور کامیان ەه ەغانی و ... کەڤب، تورک، ئەرەکانی عەتنیکێئە ران بریتین لێکانی ئێدراوس

کی ەدوویابرڕنای ێوە میشەکان هەرانییێدا، ئەندەوێم نەم لاڵەب ن.بوو لتووریی خۆیانەابردووی کڕژوویی و ێم

رترن. ەس ێتانی دراوساڵکی وڵەخە ران لێکی ئڵەخە کە دا ناوێو دانیان پە بۆ خۆیان کردوو یانشانازیە ل ڕپ

م ەک لێشەب وه.ەکاتەاست دڕپشتە رتریزانینەستی سەهە م جۆرەش ئەوەینڵکۆێم لەکانی ئەدستهاتووەوە نجامەئ

ی کۆرش و کانەتییەسایەبۆ کە کک ەستی شانازییەژوویی و هێابردووی مڕبۆ ە وەتەڕێگەدە رترییەستی سەه

ە یەیش هکانەرکراوەسە لە وەژینێتوە تنیکێناو ئە لە ستەم هەیانە. ئەکانیان هەسمڕەوڕێو و ڕەمەڵەشت و قەرەز

گرووپ ە وەئ ووانن ەشتی ئەردەکیی ئایینی زەرەوتووانی سەنکێشوە کە یان وایەڕباوە تنیکانێم ئەر کام لەه و

ران ێاکی ئیاران خەشت نێیانهەو نکاندا گیانفیداییان نواند ەبەرەرشی عێدژی هە لە وان بوون کەتنیکی ئێو ئ

ـی 31و  36نی اڵساکانی ەخۆپیشاندانە ل ەژووییێابردووی مڕە ژوویی و شانازی بێستی مەم هەن. ئەداگیر بک

وانین تە، دەلەسەم مەلە وەدانڕئاوە ئاشکرا بوو. بوی ەهلەتی پەسن و ستایشی حکوومەدروشمی پە تاوی و بەه

 وه. ەتێدرەکی کۆن دێتاڵژوویی وێکی مەابردوویڕە ل ڕزیاتر ئاو ێداهاتوو بکرە وو لڕی ەوەبری ئە ین لێڵب

ە بە ک کێجۆرە یە، بەژوویی هێکی مەیەیشڕرانیدا ێکۆمەڵگای ئە زانی لزلە خۆ بو کیی ەرەخۆگ ێجۆر

ناکبیران ووڕ کان وەسیاسییە ل ێندەی هەو نووسراوە بیات و وتەدەبی ئێکان و کتەژووییێمە قەبۆ دە وەانەڕگ

فا ەتدکتۆر مسین. ەدی بکەبە لتوورییەکۆمەاڵیەتی و کە شیاوەم نەتوانین ئە، دکانەکۆمەاڵیەتییە ڕو تۆ

کا: ەدە ناسێژوویی ئاوا پێکیی مەرەخۆگکانی ەتەڵ، حا42ە مهرنامە، ژماری ەمانگنامە ل 1کیانەلەم

)هنر  ێڵەوسی دەردێت." فێیی بەگشتی و بیرۆک ێتوانەجار د ێندەو هسی نییە، ەکەتاکە میشەکی هەرەخۆگ"

عالم تن و ە "هم ێڵەوی دەنجەکان جوانە( و یان نیزامی گەرانییێئە ر لەر هەنزد ایرانیان است و بس( )هون

ۆیان ک بۆ خێرژینەکان پەکەرەکیی گرووپییان بووه. خۆگەرەران گیانە( خۆگێو ئ ەشەایران جان" )دنیا ل

 ن."ەبەبار دە ی گفتوگۆ لەمینەن و زەکەدروست د

ان رانیێئە بە وەنەدەد ێکان گرەمرۆییە نانێی داهەزۆربە کە یەوەکیی گشتی ئەرەماکانی خۆگێهە کی  تر لێکەی

یە. ەانیان هرێگی ئڕەە وەتەڕەبنە کان لەوەدۆزینە لک ێزۆربە جپرێک کە پێیان وایە ی کۆن ئێرانت ەتایبەب

ی، ازەڕید سادق خەن سەالیە ی لەکەڵواەهە کە اواتڕوتنی کەرکەدە باس لی دواییشدا ەم ماوەلبابەت دوایین 

ویری ەشی بیابانی و کەبە اوات لڕکا: "نرەیەاگڕ، 2ی شرقەۆژنامڕە نسە، لەڕەفە ران لێشووی ئێزی پێوڵبا

اتی کە ی لەوەست بۆ ئەبەاوات دڕک کەوکیان ێڵستماەک دڵەخووپا. ڕوەئە ران، چۆتێشتی ئەدە جیهان، وات

کان ەیرانیێاوات هی ئڕاواتن، کڕری کەنێران داهێکی ئڵەابگرن. خڕر لووتیانی ەبە رزی لەبای وکردنی ڵەه

ە و بە وەنگ و نژادڕەناو بواری ە تێچەرانی دێی ئەمێسرترزانینی ئە خۆ بی ەدا، بازنەتی دیکەڵحاە ل "بووه.

 ەغانی، و ... خۆیان بەڤب، تورک، ئەرەع ێت دراوسەتایبەو بە کانی دیکڵەنگاندنی خۆمان لەگەڵ خەسڵەه

 زانین. ەوان دەتر لەورەرتر و گەس

 ماەسینخەڵکی ری شانۆ ەنێرهەر، دەلی دانشگەد عەمەمح

ە مێران ئێئە و لە ئاراو ەتەناوێکی هێلەانکاریگڕگۆە نیتێڕنیزمە. مۆدێڕمی مۆدەرهەب ەکەنیراەقە ک لێشەب

 وه.ەتەشوناسی بووینواوی ێشێر لەتووشی س

                                              
 062062ماڵپەڕی فرارو، هێمای کۆدی هەواڵ:  - 1
 42/7/4031ەوت ، ڕێک0142ڕۆژنامەی ڕۆژهەاڵت، ژمارەی  - 2



 

 

خەڵکی ری ەماوەردار کیانی، شاعیر و چاالکی جەس

 )سیستان( لزابو

ی ەران و ناوچێتی ئاڵەۆژهڕە کان هاتنەبەرەعە ک کێکات

ە ک کێختەدار و درچ باغ و چ وتیان ، ۆسیان بینیڕزاگ

ە وەبستانەرەعە لە ک کێبەرەوات. عەڕریدا دێژە ئاو ب

دار و  ێو نازانە دیوەهیچی ن ێبەپ و تۆز نەو تە هاتوو

رچاو ... . ەبە شت هاتەهەک بەیان وەرێخت چییە. ئەدر

ژنی  نەکان خاوەرانییێین و بینیان ئەڕپێۆس تڕزاگە ل

ە ووهاتوەسفی ئاندا ڕقو ەی وا لەو حۆریانەان ئیجوانن، وت

ب ەرە... . ع ێنێفڕک بەیەدان ێس بچەر کەن. هەمانەئ

کات ... . ەرگم ژان دەکیان کرد. جێموو کارەهاتن و ه

 ەل ەتەیشارستانی ڵزاران ساەن هەخاوە رانی کێژنی ئ

و ە وەتێووت بکرڕخۆر ەمارەسووسکی ێبەرەن عەالی

رد زدگەکی شیاوه؟ کچی یێکارە مە... ، ئایا ئ ێنرێفڕب

    ت؟ێنێفڕک بیبا و بیێبەرەم شای جیهان عەیێس

                

 کانەخوازییشوناس ەوەوتنی بزووتنەکەرنەس

 

 رەمبەهە لیە، ەداخوازییان ه ێندەن و هەبەر دەسەدا ژیان بێتنیکی جۆراوجۆری تێئە ک کێتەر حکوومەه

 ڵقبووە ل ێیتی ببر ێتوانەدە م ئاراستەئت. ێبەد خۆیە ت بەی تایبەستراتیژ و ئاراستە تنیکانێئم ەتی ئێداخواز

ی ەوێشە بە راتیژانو ستەئە ک ێگومان کاتێیان. بەوەینڕتیکردنیان یان سەکان و دژایەتنیکییێئە کردنی داخوازیی

ە تە، بلیمێبخر ێندیی پشتگوەیوەژ و پێو پانتای وتوو ێتی بێمنەی ئەوانگڕو ە وتی تونداژۆیانەسووکڵەه

و  ێکانیان نابەتنیکییێئە تی داخوازییەرایەبڕێو ە خنڕەینی ڕبەدان و دڵەرهەتی سەسارەش جکانیەکۆمەاڵیەتیی

. کانی خۆیان نائاگا بنەمافە کان لەتنیکێئئەوەی هۆی ە تێبەک دێها بارودۆخەنجامی وەبن. ئەگیر دەگۆش

رمی و ەی فحیزببوونی ەو نە نگارانەرەکدادانی بێپای ەڕرەو ستیدا ێمنەکی ئەها پانتایەوە لها، ەروەه

ە ن، چوونکەکانی خۆیان ناگەئامانجە ب یەکانییەوەتەتنیکی و نێئ ەوەبزووتنکان، ەچاالکە زێزخرانی هێراوەپ

ە یداخوازی ەتەڵم حاەر لەدەبە کە یەاتیک هڕکی دیموکەپانتایە ویستی بێپکانیان ەئامانجە یشتن بەگ

                      وه. ەتێشەگەد ێجارە جار ن شێمەڵر خۆێی ژمۆەکوو ژیلەوویان وڕە نتخسکانیان و ەشوناسیی

ان و کەاتییڕدیموکە مڕنۆی ێپە سازی بەوەتەنە وی لەهلەمی پێژڕکانی ەسازییشوناس ەتەسیاسالوازیی 

چم ێ" بکانەاگرییڕخۆە وەناوی "بزووتنە ب ێکی نوەزایەراندا، وتێئە ی لەوەهۆی ئە تی بوواڵماکانی هاووەبن

شین و ب نەرەنشین، عڕکوردنشین، لوە ناوچە یی لێتدارانی خۆجاڵەسەچوونی دڵەکهێتاگری و ڕت. خۆێبگر



ە بکە وو کی مابێمەزاشا کڕەووخانی ڕتنیکی پاش ێی ئەورەکی گێیرانەزاشا و قڕەکان لەگەڵ ەلووچ نشینەب

ە دیار ت.ێکرەد ێدا تاوتوەوێم چوارچەلکە  ێب ێران کۆتایی پێئە ربایجان و کوردستان لەی ئازەوەجیابوون

ەڵ ئایینزای وی لەگەکی پتەندییەیوەو پ ێناسرەک شوناسی ئایینی دەزیاتر وە رانیش کێکۆماری ئیسالمیی ئ

ی ەڕباوە وه. بەتێیگرەدە م ئاراستەئە یەو هەچمگرتنی ئێی بەمینەک زەرانی وێئ –ئاریایی ە شێندەو ئە عێش

می ەردەسە لە و ئایینی ک نیکی، سیاسیتێئە ڤبزاە رانی" لێژوویی "شوناسی ئێمکی مەف، چەشرەد ئەحمەئ

و ە وەوام مایەردەکی زۆر بێوێوراز و نشەای هەڕرەمی ئیسالمیدا سەردەسە چمی گرتبوو، لێکاندا بەساسانیی

یی ەوەتەی "شوناسی نەوێشە دا، بێمی نوەردەسە و لە وەدایک بوویە ل ێنو ەر لەدا سەوییەفەمی سەردەسە ل

       (.   153ل ، 1313وت )تاجیک، ەرکەرانی" دێئ

 

نگی و کۆمەاڵیەتی و ەرهەفە وەژینێژی توێی زانستیی کۆلەژنێلندامی ەحمانی، ئڕەبار ەج

 تارانخەڵکی کان ەناسییڤمرۆ

یان ەمێلتووریی ئەکان ئاستی کەش سنووردانانەوەناوە لتووریین. لەاوی کڕدۆە مێکیدا ئەرەنی دێستەبە ل

 یران کردووه.ەتووشی ق

 

تنیکی ێو ئ نگیی ئایینزایی و زمانیەڕەران، فرێتیی کۆماری ئیسالمیی ئەڕەیاسای بنە می، لشی ئیسالڕپاش شۆ

م، ەتم، بیسەهەم، نۆزدەهەزدێسکانی ەمادە رمی ناسرا و لەفە بویست ەنەگڵەکی بێتەک و بابەاستییڕک  ەو

کان و ەایینییئە مینەکان و کەتنیکێئکانی ەکۆمەاڵیەتی و سیاسییە ر مافەسە داگری لێپم و ... ەشەبیست و ش

اسانە، نێم پەاوه. برلتووری و سیاسی کەئابووری، کۆمەاڵیەتی، ک کانیەبوارە کسان لەلی یەخساندنی هڕە

ی سیاسی ڵزا گوتاریە لە م مادانەی ئێتاوتو بار بۆەنیکی لێستەش، بڕشۆمی ەی دووهەیەکانی دەکۆتاییە لنیا ەت

کان، ەتنیکێندیی لەگەڵ ئەیوەپە ش( لڕمی شۆەکەی یەیە)ددا ەغم قۆناەت لەڵوەد یکیەرەتی سەدابین بوو. سیاس

 ەی بوو بەکەنجامەئە دا بوو کەکەناوچە ش و سوپا لەتەڕوی ئاڵربەبوونی بربازی و ەکی سەچە ستدانەد

ی کردن ڵکۆنە یی بەوەتەزکردنی شوناسی نێهەر سیمای کۆمەڵگا، بەسە انانی کۆمەاڵیەتی لڤی چاالکەوەینڕس

ت اڵپانتای وە دا کەمەردەم سەکانیان. لەۆژنامڕە ک لێشەداخستنی بکان و ەتنیکییێئە داخوازییە ل

 ڵوو، قبێتدار باڵەسەوتی دڕەی ەوەبیرکردنە دژ بە ک کێستکارڵەرهەنگی بەزراو بوو، دێئایدۆلۆژیاب

ی نناێکارهە ستراتیژی ب ،تی شوناسیێر  داخوازەمبەهە ت لەدا، حکوومەمەردەم سەاستیدا لڕە لکرا. ەدەن

 بووه.ە ربازییانەو سە وتی تونداژۆیانەسوکڵەه

 

 سیمنان خەڵکیڕەحمەتواڵ هیممەتی، چاالکی ئابووری 

و بەرگەی هیچ ڕەخنەیەک ناگرێ و خۆشی چاک ە دەسەاڵت تووشی دوگماتیزمی سیاسی و کەلتووری بوو

 ناکات.

 

رچی ەگەتی بووه. ئێنمەکی ئێشوناسخاوەن گیش ەندەتی سازەڵوەش و کارکردی دڕمی شۆەی دووهەیەد

ە شدا ناوچەم ئاراستەم لاڵەکرا، بەدە ناسێئابووریدا پی ەوێچوارچە دا لەمەردەم سەت لەڵوەی دەئاراست

ر ەسە تنهاە ببووه. ەوتۆیان نەکی ئەیەگێپ داو ئابووری ەشەگ یەرنامەبە کان لەلووچ نشینەکوردنشین و ب



ها ەروەکان و هەرانییێموو ئەناو هێپە ران لێساالری و ئکڵەدروشمی خە دوم خرداد( بە کاری )جبه

دانی ئازادیی سیاسی و کۆمەاڵیەتی ێو پ ێزرانی حیزب و گرووپی سیاسیی نوەبۆ دام تەڵوەد یندیەزامڕە

نگاوی جیدیی ەه مەکەیک ەو ێبەتنیکی و ... دێـی ئNGOزرانی ەۆژنامە، دامڕی ەوەوکردناڵبتا ئاستی ەه

کانی ەتنیکێئ بەشداریکردنیە رزی لەکی بێئاستە ین کەیری بکەسی ساڕی دیموکەوەکردنڵت بۆ قووەحکووم

 خۆ گرتبوو. ە ل

ت ەڵوەگی، دەندەمی سازەردەسی ەوێژاد، هاوشدی نەحمەحموود ئەرۆک کۆماری مەس ڵشت ساەی هەماوە ل

ی کانەوننهلی سەتنیکی و ئێئە نگی و ناوچەرهەرانی کاروباری ئابووری بوو تا کۆمەاڵیەتی و فەزیاتر نیگ

 گرت. ەدەرنەند وەهە ب

ر ەهە زیان لەڕێو بە ۆحانی بووڕن ەسەست حەدە ت باڵەسەستا دێتا ئەتاوی هەـی ه1332ی ڵساە کۆتاییدا لە ل

 ێندەکان هەمینەنانی مافی کێدیهەبە ت بەبارەتاوی سەـی ه1336و  1332نی اڵکانی ساەبژاردنڵەدوو خولی ه

ی ڕەنجامدانی داپەئە ای داننان بێڕکان، وەکۆمەاڵیەتییە ووپی گرەزۆربدا ەوەکردە م لاڵەبوو، بەدروشمی ه

ە ووتیس بەدا قەقسە لە م دروشمانەی ئەزۆربە دان کەڕەو باوەلکان، ەکاروبارە ل ێندەهە نی لێرەیی و ئەکرد

 بووه. ەوتۆی نەیی ئەکی کردەڕێداپە نانێڵەو بەنانی ئێدیهەو بۆ و

وازی شێابردوودا ڕی ڵد ساەی سەماوە ندی لەمی ناوەی سیستڵستراتیژی زاە ک داەپیشان دە وەینڵکۆێم لەئ

تی، ێمنەی ئەوانگڕە بتوێژینەوەمان لە سەر کردن کە ئێمە هەڵسوکەوتیان لەگەڵ داخوازیی شوناسی گشتییانە 

ە وێەیکیکتنێئە لە م ستراتیژەی ئەادڕتوندی و ت ەبڵە. هبووە ەی تونداژۆیانەوەنگاربوونەرەو ب ەشەڕەترس، ح

کان ەشتییگە ی شوناسەچاو دیکە لابردوودا، ڕی ڵد ساەی سەماوە نە، کورد لێکی تر جیاوازه. بۆ وێیکتنێبۆ ئ

ی ەوانەدانو کارەو ئ ێکرەدواداچوونی بۆ دە وردی بە کانیان بەو ئاکار ڤسیاسییان بووه، بزا یڤزیاترین بزا

 تره.کان زیاەتنیکییێئە گرووپ یەدیکە ل ێکرەکانیان دەئاکارە ر بەرامبەبە ک

 

 تارانخەڵکی کان ەسیاسییە تسری زانەژێئەمیر نەبەوی، مامۆستای زانکۆ و تو

 ەکاتی خەرج و تێچووەکاندا هەمووان بە کورتی لە کاتی جەنگ و کێشەکان و بە لە ئێمە کە کێشە لێرەدای

 و داهات،ە ئێرانی دەزانین و هەموو کەس دەبێ بچێ بۆ سەربازی، بەاڵم کاتی دابەشکردنی سەرچاو

 ئێرانیتر دادەنرێن و پشکی زیاتریان بەر دەکەوێت.ە کۆمەڵێ ب

              

اتی کە ل، ێنرێهەکار دە ک ئامراز بەست و ورووژانیان وەهە دان کەڕەو باوەکان لەتنیکییێئە گرووپها ەروەه

اکاری ر جیەبەوان وەئ ،ییەشەی گەرنامەبکردنی  ێجەبێکاتی  جە م لاڵەروورییە، بەرج کردندا بوونیان زەخ

 وه. ەبنەواردن داڵەو ه



ی ژێشنوێهی، پێمید زەبدولحەوالنا عەم

ی زاهیدان )سیستان و ەهلی سوننەئ

 لووچستان( ەب

ر ەشدارین، هەبکاندا ەبژاردنڵەهە ل

تدا هیچ اڵکانی وەیارڕبە لنده. ەوەئ

   کمان نییە.ێڵۆڕشداری و ەب

 
 

ی ەوێچوارچ ەیی، لەوەتەتنیکی و نێخواست و داخوازیی ئهۆی ە ران بێئە کان لەسیاسییە وەگشتی، بزووتنە ب

ە بە ندانەسیاسی و ناوە م حیزبەم ئاڵەک خراون، بڕێکان ەنییەدەلتووری و مەکە ندەکان و ناوەسیاسییە بحیز

ە وەتەجیدی بوونووی چالنجی ەڕووبڕ، ڵمی سیاسیی زاەسیستە ویست لێو بارودۆخی پە مینەبوونی زەهۆی ن

 وه. ەتەمی سیاسی گوزاراونەی سنووری سیستەوەرەو زۆر جار بۆ د

و ە وەانانی کۆمەاڵیەتی سنوردار بکاتڤز و چاالکێه ێکۆشەدێتە وەی جۆراوجۆرەگڕێە تدار لاڵەسەژیمی دڕ

انانی ڤککانی چاالەگرنگە ئامرازە ک لێکەمیدیا ییاندنە. ەاگڕمیدیا و بواری هی ە م سنووردارکردنانەک لێکەی

 ن. ەببە وەشێو پەرەکانیان بەی ئامانجەوەبۆ ئە کانەنییەدەم ەندەکۆمەاڵیەتی و ناو

ی ەوانگڕ ەو بە گونجاو نییدۆزی سیستەمنی گشتی و ێستەبە شداریی لەبە ت بەبارەی سەوانگڕران، ێئە ل

نی و ەدەانانی مڤچاالکی ەوەهۆی ئە بۆتە تەم بابە، ئێندەه ەڕێباوە بت. ێکرەیری دەسە وەتییێمنەئ

گرفتاری ە وەتییێنمەری سیاسی و ئەمپەلە ن و بێز بخرێراوەنن و پێنوەنی گشتیدا چاالکی نێستەبە کۆمەاڵیەتی ل

 . کردوون

ی مانەلڕپاە لە شووی سنێری پەنێجەالل جەاللی زاده، چاالکی ئایینی، مامۆستای زانکۆی  تاران و نو

 ران:ێئ

ت ەڕماندا شیاوبوونی ەلڕهەڵبژاردنەکانی پاە ]و[ لە سکرتێری گشتیی حیزبێکە کاتێک کەسێک ک

و ە اتەوناو دڵی گەنجاندا زیندوو بکە سیاسییەکان لە دەتوانێ هیوای چاالکییە ڕاستی ئەمە وه، ئایا بەتێکرەد

 بیبووژێنێتەوه.

 

تیی ێۆزڵائە وه. چوونکەکان بدۆزنەنییەدەمە ندەتیی ناواڵەسەدێنگی و بەدێتداران هۆکاری باڵەسەدە باشتر وای

و دیسیپلینی  نوەکەردەکان دەیراناوییەق ەک دیاردەوناکاو ە لە کە کێجۆرە کان بەکۆمەاڵیەتییە پرس

 دات.ەک دێکۆمەاڵیەتی ت

م ەکانی ئەالکچاە زێت و هەبلیمە شتووێیهەکان نەتنیکی و ئایینزاییێما ئەبنە ندبوون لەسوودمتدا، ەڵزۆر حاە ل

 ەکی زۆری فیلم لەیەژێڕابردوودا، ڕی ەڵند ساەم چەی ئەماوە لن. ەرز بگەکی بەیەو پایە پلە بە گرووپان

ندن و ێوی خاڵی باەوانامڕبە بە کە وەو بۆتاڵکاندا بەکۆمەاڵیەتییە ڕتۆە لە شوناسییانە م گرووپەنجانی ئەگ

ی، رەبڵکوو کۆەلی وەگەریکی پیشەخ، وهەکیی جۆراوجۆرەرەی ناوخۆیی و دەوەژینێی زانستی و توەپل



ە ن کەکەوانی و ... ئیش دەپیاوی شار کەو یەتگوزارییانەری خزمستفرۆشی، کاەکارخانە، دە کاری لێکر

تدا، ەڵحا ێندەهە گیراوه. لەرنەو ێل انکیڵەکە تنیکانێم ئەئی ڕپسپۆزی ێهی گونجاو ەوێشە بە دا کەپیشان د

کوو ەکانی وەنمیەکان، کەیاسایی ەی مادێپە و بە یەمای یاسایی هەبن ەکانمینەی کڕزی پسپۆێنانی هێهەکارنە ب

ک ەتدا نەڵحا ێندەهە و ل ێبدر ێرۆک کۆمارییان پەکوو سەرزی وەی سیاسیی بەپلە بۆیان نییە هلی سوننەئ

ی ەوێشە بە کە تاڵەسەی داڵبا ەرپرسانی پلەی بەییانەلیقەی سەوانگڕهۆی ە کوو بڵەببنەڕەتی ن یاسای ەالیە ل

ە لش، ڕاش شۆپە نێن. بۆ وکاەینزاییتنیکی و ئایێئە انانی گرووپڤچاالکم ەر دەبە نەخەنگ دەئاستیی ەلیقەس

لووچ ەو ب کوو کوردەکانی وەگشتییە یان شوناسە هلی سوننەوتووانی ئەنکێتی، شوەرایەبەوەڕێبکانی ەبوار

تاوی، ەـی ه1339ی ڵساە ت لەبڵە)هە زخانێوڵتی، باێمنەت، پۆستی گرنگی ئەزارەکوو وەپۆستی وە یانتوانیوەن

 زگار. ێپار ەتەز( یان بوونێوڵباە بوون ب ەتانی ئاسیای دوور دوو سونناڵوە ل

ی کێلەاساگا یهەبوونی وە لە کانڵەم خەی ئەزۆربە کە یەوەکان ئەتنیکێمافی ئە ت بەبارەکی زۆر گرنگ سێڵخا

کانی ەمافە کان لەتنیکێزیاترین ئاگاداریی ئە دا کەکان پیشان دەنجامەئخۆیان ئاگادار نین. ە ت بەبارەئاشکرا س

یان نییە. وتۆەکی ئەخۆیان زانیارییکانی ەی مافەدیکە ت بەبارەیان سەو زۆربە نی دایکییتی زماەخۆیان باب

کی ێشەن و بەت بکاڵەسەدە داوا ل ێبەک دڵەخە کە وەتێگرەدە و مافانەئە مافانە ئاگایی لێم بەک لێشەب

  تی.ەیەک هڵەندیی لەگەڵ خەیوەپە لری خۆی و ەوروبەی دەژینگە س لەموو کەهە کە یەو مافانەشی ئەدیک

 

 سیمنانخەڵکی ری شانۆ ەنێرهەر و دەکار، نووسەوێر یادگاری، شەکبەئ

ە لکانی ەلێل ئۆتۆمبێی ئۆتۆمبەنە، نووسینگێل کردووه. بۆ وێشێپتیبوونیان اڵمافی هاووە نازانن ک ێندەه

راندا ێئە ام لقەشە ی لڕکتربەکانی یەڵخاە ین لەڕپێکا یان تەوت دەمن ز یویەڕەو پیاد ێنەو دادەڕەر پیادەس

ە وەتی بۆ ئاڵزراو بم و مافی هاووێقام یان پاس پارەشە من لە کە یەوەتی ئاڵمافی هاووت. ێچاو ناکرڕە

 زراویدا بم. ێئاسایش و پارە من لە ک ێنرەداد

               

سنوور ان کەگشتییە ی شوناسەدیک وان خۆیان وێنە لە میشەهکان ەجۆراوجۆرە تنیکێئە کە پیشانی داو ژووێم

م ەی ئەکی دیکێهۆکارمە. ەستەناوی زۆر ئە کردنە و دزە نگترەتە م سنوورانەی ئەبازنجار  ێندەهنن. ەداد

کانە. ەیتنیکیێئ ەیارەنە ی گرووپەر دیکەمبەهە ریتی خۆیی لەنگ و داب و نەرهەپاراستنی فە رژین دانانەپ

ە ی دیکەراستئاە م لاڵەب دەبێ وتووەرکەسە وەئبێ ک ێئامانجە یشتن بەی گەئاراستە لڕەنگە ئەگەر ە تەم بابەئ

ن یێڵتوانین بەدە واتەکوه. ەم کردۆتەکاندا توانای دانوستانیانی کەجۆراوجۆرە ندییەیوەکاتی پە و ل

 بکات. ە شێی کتووشە اکانڤم جەکردنی ئەشەگ تیوڕە ێتوانەکان دەیتنیکیێئانوێن ەندییەیوەووردارکردنی پسن

یاسیی وان کارکردی سەئە ک ێست دەدەوە نجامەم ئەکان ئەری و تورکەکانی ئازەییسیاسە فتارڕی ەوەکدانێلە ب

بۆ  فاداریەویی ەی کردەوێشە نووسسازی خۆیان، بەسیاسیی چاری ەڕداپە و بە خۆیان نواندووە چاالکیان ل

شی بووه؛ ەارتتی ئاوەڵحاە تەم بابەئ یاندووه.ەاگڕدا ەتەڵوەد وەتیی خۆیان لێندامەران و ئێیی ئەوەتەتی نەڵوەد

ری ەوەر پیشەعفەد جییەتی سەرایەبڕێە زایینی ب 1345 – 1346ی ڵساە لربایجان ەتی ئازەڵوەدزرانی ەدام

کوو ەونجام درا، ەی سیاسی ئەڕداپ ێڵەابردووشدا کۆمڕی ەیەک دەی یەماوە لیە. ەم ئاوارتانەکانی ئەنموونە ل

ە تورکیا ب ربایجان وەتی ئازاڵی واڵز، ئاێورەتری شاە ل ڵی فوتبۆێرکەبێچوونی کە وەڕێکاتی بە لە ی کەوەئ

دروشمیان دا.  ێندەدا هەم بوارەو لە وەدرایڵەتورک زمان هری زمان / ەوانانی ئازەماشەتە ل ێڵەستی کۆمەد

ری زمان ەزئانجانی ەگە ل ێڵەن کۆمەالیە ک لێرەبڕێبوونی  ێبە ت و بەکخستنی تایبڕێ ێبە بە ناڵم جووەئ



ە رانکی سیاسیی ئاگاداەڕێک داپەنبوو  ەنەمخایەحساسی و کێکی ئەیەڵم درا و زیاتر جوونجاە/ تورک زمان ئ

 بکات. ە وەنکارداە ندیی ناچار بەتی ناوەڵوەدە بوو کەکدا نێئاستە لە تەم بابەوانیی ئەرفرەب تەبڵەنە. هاڵو عاق

ۆی خەربەی شوناسی سەوەدۆزینهەڵوەدای نائارام و کی ێتەشیمەح ، ئەوان بە کانەفتاری سیاسیی کوردڕ

ە ی گشتی و چ لەڵجووی ەوێچوارچە کانی، چ لەپانتاییە موو پاژەر هەهە دا کەلتووری و سیاسی پیشان دەک

ی کێڵوەخۆیی، هەربەنانی سێستهەدەابردوودا بۆ وڕی ەدەک سەی یەماوە لسی، ەکەی تاکەڵجووی ەوێچوارچ

نی اڵساە رانی هۆزی شکاک لەبڕێە اغای سمکۆ لکانی سمایل ئەڕەداوه. داپەیان نڵو کۆە یان داوەوەانڕبێب

ە خۆیی لەربەیاندنی سەاگڕبۆ تاوی ەـی ه1345 – 1346ی ڵساە د لەمەزایینی و قازی مح 1325 – 1321

م ەی ئکانەنموونە توانین لەشی کۆماری ئیسالمی دڕپاش شۆە ل نکاەکوردییە ی حیزبڤهاباد و بزاەمشاری 

 –اسی سیە نجامدراوەئە ڤبزا لە ینێڵتوانین بەکان دەسیاسیی کورد یەڵی جووەناسێپە بزانین. ل ەتەڵحا

 ێی سەماوە ت لەبڵەهت. ێکرەدی دەخۆیی بەربەتی و داخوازیی مافی سەرایەبڕێک ێجۆر داکانیانەربازییەس

ان بوون یە ت بەبارەناتوانین سە ناوێکاری هە کۆماری ئیسالمی بە ی کەو ستراتیژەابردوودا و بڕی ەیەد

ی ەوەژینێوتە ویستی بێپە تەم بابەین و ئەبکە ئاسانی قسە ر وا بەمی دواییدا هەردەس ەلە تانەڵم حاەئبوونی ەن

 تی زانستییە. ەتایب

دیی نەشی ناوەکان لەگەڵ بەری / تورکەی ئازەوێن و هاوشەعێب و شەرەعە زۆرینری خووزستان ەڤەکی دڵەخ

ابردوودا ڕی ەدەک سەی یەماوە لە تنیکێم ئەی سیاسیی ئکردارە لە فتارییڕە ندییەتمەم تایبەئن. ەوێران هاوشێئ

 کیڵەن خەالیە لوتوون ەرکەدا دەکەناوچە لە ی کەسیاسییانە ڤو بزاەئە ک کێجۆرە وه، بەتەنگی داوڕە

ندخواز ەناوە زێاسیی هیفتاری سڕی ەوەکدانێلناو چوون. ە و زۆر زوو لە کراوەن ێشوازییان لێپە وەییێخۆج

ە زێوتنی هەرکەکۆتاییدا سە لە وانیان، کێناکۆکیان نابردوودا و ڕی ەدەک سەی یەماوە کان لەزێندبەو ناو

 ڕاپەڕینی شێخە ک کێجۆرە دا، بەپیشان د ەتەقیقەم حەباشی ئە وه، زۆر بەوتۆتەک ێکانی لەندخوازەناو

یی ۆتاکان و هاوکات لەگەڵ کەهاندانی ئینگلیزییە بە ـی زایینی ک1325- 1321نی اڵی ساەماوە خەزعەل ل

کی ڵەی خەئاپۆرن ەالیە کرانی لەهۆی پشتیوانی نە ین بوو، بەڕپێم و قۆناغی تەکەنگی جیهانیی یەهاتنی ج

ە ایدەرێش لێاکڕرنجەی سڵندی، تووشی شکست هات. خاەتی ناوەڵوەرداری دواگریی سنوڕخۆە ، بەکەناوچ

 کانیەی ناوچەوێهاوشم، خووزستانیش ەنگی جیهانیی دووهەینی سیاسیی پاش جەڕپێقۆناغی تە لە ک

ە سیاسی ل ینیڕەپێمی تەردەسە م لاڵەبوو، بەکان نەزێندبەناوە زێهیرانی ەربایجان تووشی قەکوردستان و ئاز

. و چاالکیە ڵجووە ستیان دایەدا دەوچم ناەکان لەتنیکخوازێئە بۆ کۆماری ئیسالمی، گرووپە ژیمی شاوڕ

ا تەش هڕتای شۆەرەسە نی لەمەدوو قۆناغی زە ی لسالمیئ یرشی کۆماڕپاش شۆە لە م گروپانەچاالکیی ئ

راق ێران و عێنگی ئەکردنی جێستپەت. لەگەڵ دێبەش دەنگ دابەمی پاش جەردەراق و سێران و عێنگی ئەج

 ەکەنگیی ناوچەریی بارودۆخی جەر کاریگێژە وتەتنیکی خوزستانی کێتاوی، پرسی ئەـی ه1353ی ڵساە ل

م اڵەخۆ گرت. بە ل انیەکی و شاراوەنامەتی پەڵو حاە وەم بووەیان کەکەی چاالکییەادڕربازان و ەو بوونی س

تی اڵالیزم" )وڕنگری فیدەبخوازی الیەرەخۆخواز" و "عەربەبخوازی سەرەوه، دوو گرووپی "عەپاش ئ

اسیی ژیمی سیڕوان کارکردی ێنە الیزم لڕنگری فیدەبخوازی الیەرەیی( چاالک بوون. گرووپی عەوەتەنەفر

ی گرووپی ەوانەچێپە م باڵەدی ناکا، بەک بەوی هیچ جیاوازییەهلەژیمی سیاسیی پڕشی لەگەڵ ڕشۆ

کی ێرانێتی ئاڵەسەر دێژە یی لەخۆیی ناوچەربەو سە یەوەخۆخواز" دژی جیابوونەربەبخوازی سەرە"ع

ی و تەڵوەودێندی نەهڕەدوو ە لە م گرووپەت. ئێزانەکانی خۆی دەنانی مافێدیهەی وەچار ەگڕێە کگرتوو بەی

 چاالکییان کردووه. ە وەخۆیینا



نی ێستەران، بێکانی ئەیراناوییەقە زێراوەپە ی ناوچەوێلووچستان، هاوشەی بەابردوودا، ناوچڕی ەدەسە ل

ستی خۆیان، ەبەمە یشتن بەلووچ بۆ گەکانی بەتەبلیمە ل ێندەو هە خۆیی بووەربەناو سێپە چاالکیی سیاسی ل

ە ی کەوانەنو بزووتەک لێکەوه. یەتەندییان قۆستووەتی ناوەڵوەانی دکەیارەن ەزێیندا هەڕپێی قۆناغی تەژێدرە ل

نی اڵاسە دخان لەمەشی دۆست محڕکرا، شۆەتی دەرایەبڕێو ە چدا ئاراستەم ناوەکانی ئەتەستی بلیمەر دەسە ل

 تیاڵەسەبوونی دەشی ئیسالمی و نڕوتنی شۆەرکەمی سەردەسە ها لەروەهـی زایینی بوو. 1329 – 1316

لووچ ەب ی ناسیۆنالیستییەشێندەی ئەوەخۆیی و دروستکردنەربەنانی سێستهەدەناو وێپە ران، لێئ ەندی لەناو

ر ە، سکڵەی خەن ئاپۆرەالیە کرانی لەنێهۆی پشتیوانی لە بە کچمی گرت ێی سیاسیی الواز بەڵجوو ێندەه

 ێندەدا هەناوچم ە لاڵیگی و تاقمی جندووڕبدولمالک ەکوو عەکی وێسانەنی دواییشدا کاڵساە وت. لەکەن

 ندی ساز کردووه. ەتی ناوەڵوەیان بۆ دەشێک

لەگەڵ  ندیەمی ناوەوتی سیستەسوکڵەتی هەو چۆنی ەکەکی پرسێنەالیە ست بەیوەپە تانەم بابەموو ئەر هەه

کان ەتنیکییێئە وپی گروەکهاتێبۆ پە وەتەڕێگەدە ستێوڵەم هەکی تری ئێنەکانە. الیەتنیکییێئە جۆراوجۆرە گرووپ

ک ێر شتەهە ر لەبن. ەکەد ڵقبووە لتوورییەکە خوازییەی فرێپە ببوونی ەوەکێم پەک ئەیەندازەتا چ ئ ەخۆیان ک

کانی ەستهاتووەدەوە نجامەها ئەروەکان و هەزانستییە جۆراوجۆرە رچاوەسی ەرێگوە بە کین ێدا بنێدانی پ ێبەد

د ەم سەبۆ ئە وەتڕێەگەتی دەتنیکایێتی ئەسیاسیبوونی بابە کان، بەتنیکییێئە جۆراوجۆرە لەگەڵ گرووپە دیمان

یی ەیرشەی گرووپی هۆزی و عەوێچوارچە کان خۆیان زیاتر لەران تاکێتی ئاڵوە و، لەر لەو بابردوو ڕی ەڵسا

 تنیکی. ێک گرووپی ئەکرد نەدە ناسێپ

 خووزستان خەڵکیر ەپووری و نووسەلەنگی و کەرهەشکان زارعی، چاالکی فەئ

س ەموو کەستا هێبرد. ئەر دەسە کتر ژیانیان بەو لەگەڵ یرانی بوون ێمووان ئەهبوو، ەنە م باسانەشتر لێپ

  ت. ێنێلمەدا بیسەد ڵوەدا و هەد ێی گرەکەتنیکێئە خۆی ب

         

ە لە نیکییانتێئە گرووپە م داخوازییەیی ئەکخراوڕێی ەوێواری چوارچەئیتر ئاسە یەوانەرچی لەگەستادا ئێئە ل

ی جۆراوجۆر ەوێشە ب ێجارە جار نە کە یەر هەهە م داخوازییانەئی کۆمەڵگادا، ڵو دناە م لاڵە، بێبەئارادا ن

کی ەیئازادیی هۆگری ەوەکان لەگەڵ ئەزنشینێراوەپە کەیە ک ێر چاو بەبە شمان لەڵم خاەئ ێبەت. دێوەکەردەد

تی ەڵوەو د ەوەتەیدا نێتە نگین کەرهەبواری فە ت لەتایبەیی، بەریی ناوچەبەوەڕێتی خۆباڵەسەیی و دەژڕێ

  زانن.   ەران دێی ئەوەتەنە ک لێشەب ەبن و خۆیان بە تێئاو ئێرانیی ەوەتەن

 

 رانێکانی ئەسپاوەچە کۆمەاڵیەتییە کهاتێیی پەناکارام

ە ندەناونی بوویە. ەیان هەکهاتێپ ێندەوتن هەشکێناوخۆیی خۆیان و پبردنی کاروباری ەوەڕێکۆمەڵگاکان بۆ ب

ە گا لکانی ناو کۆمەڵەشێری کەسەین و چارڕربەادڕت و ەڵوەتیی دێرەندگەناو ەل بازبوونرەکان بۆ دەییێخۆج

و ە کۆمەلەگلتووری ەکان و کەییێیی و خۆجەناوچە رزییەوەرەهچمگرتنی ێبندانە، ەم ناوەئی ەگڕێ

 ەسیاسییە بوون و یان الوازیی حیزبەن کان،ەرییەماوەجە کاروبارە ک لێنجامدانی زۆرەرزی بۆ ئەوەرەه

بوونی ەستەجۆرن، وابەمەی جیاواز  و هەشێندەبیر و ئە ری بەماوەخوازیاری خواستی جە ک کانەئازاد

ە ۆسۆفالیزڕوه، مایکەوانەن ئەالیە کان لەکاروبارە ک لێتی زۆرێریبەکپۆشی و هاوتەیکان و ەسیاسییە کهاتێپ

کان ەی ناوچەکشبوونی دیەبێو ب تاڵی وەند ناوچەک یان چەیە ت لەشیمەفوکووسی ئیمکانیات و حبوون و 

 چمی گرتووه. ێبە یەشبوونەبێم بەنجامی ئەئەرەدە ی کەکۆمەاڵیەتییە وارەو ئاسەموو ئەهە ب



 کی تارانڵەند خەە، کارمڵسا 43ن ەمەکی تێپیاو

تنیک و ێر ئەهە ر بە، سێبەخۆیان نە ر لەگەنییە؛ ئە وەکانەتنیکێئە ندیی بەیوەواردن پاڵەهە کە یەوەئە شێک

 نییە.  ە وەتنیکێئە کی بەندییەیوەوی. خۆیی و ناخۆیی هیچ پەکەواردن داڵەر هەبەک بی وێشار

 

ە ک لێشەبە بنەد ریکنەخە وەنەرز بکەک بڵەشداریی خەتوانن ئاستی بەدە کانیش کەرییەماوەجە کخراوڕێ

شداریی ەب(. Gosh, 2009ۆدا )ڕوەدنیای ئە ی جیهانی لێیان دیسیپلینی نو ەشەی گێ)گومانی( نوادایمی ڕپا

 ەگوزارشت لە ندانەوەرژەو نابە شانەکخراوی خۆبڕێک ەیی وەی ناوچەشەگە کان لەرییەماوەجە کخراوڕێ

ە کا کەی دیەریی ناوچەبەوەڕێیاردان و بڕر ئاستی بەسە سپاردنی ئازادیی لەو ئە وەینڕندیسەوتنی ناوەرکەد

ین ێڵوانین ببتە نگڕە یی.ەوەتەر ئاستی نەسە لزبازی( ە)کاغ یاسیڕۆکڕبۆی ەوەینڕهۆی سە تێبەکۆتاییدا دە ل

ریی ەرتاسەزراندنی سەمخواز( دامڕیفۆڕتی چاکسازی )ەڵوەی سیاسیی دەشەی گەۆژڕگرنگترین پ

 . ووتاوی بەهـی 1311ی ڵساە کان لەییێخۆج ەنەنجومەئ

دات. ەت پیشان داڵبردنی کاروباری وە وەڕێبە تی لەڵوەتی داڵەسەسنووری دە وەژینێم توەکانی ئەنجامەئ

ە وەکڵەن خەالیە و لە گرتووڵەیان هێێنازناوی خۆجە استڕش، ەییانێخۆجە ندەناوە مەو النیکەها ئەروەه

ی ەستکانن و هاوئاراەتییەڵوەدە ندەناو ناویێپە تی لەواوەتە بژاردن، بڵەی هەپرۆسن، پاش ێکرەستنیشان دەد

ک ێشەکان بەتنیکییێئە گرووپە کە تاڵی وەکهاتێموو پەهی هە ییەم ناکارامەن. ئەکەوان ئیش دەندیی ئەوەرژەب

 ن. ەکهاتێم پەل

 وی(ەزڕەد )خوراسان ەشهەکی مڵەمخواز خڕیفۆڕوان و چاالکی ەۆژنامڕم، ەدەناسر ئامولی موق

و ە یێتی پاڵەسەدی دەسە ل 11بۆ  65ک ێنەیە: الیەری هەکی دوو سەرییەبەوەڕێبە م ئابوورییەر ئەه

دی ەسە ل 35بۆ  31ە کی تری، واتێشەبوه. ەس ناداتەک میاڵو وە وەهی ئە ژانێدرە ستەم دەی ئەزۆرب

و ەئ ەوەئت. ێناکر ڵتی قبووەواوەتە ویش بەن و ئێکرەستنیشان دەدە وەکڵەی خەگڕێە کان، لەژێدر ەستەد

 وانی. ەیی شارڵەندەکوو گەبن. وەد ڵەکێد تەسە ل 65د لەگەڵ ەسە ل 35ە ک ێبەن دێزەتڵدە کات

ی ەو جۆرەئە وتوانیانیەشتا نێران هێئە ل تیەڵوەدە تی / نیمچەڵوەدیی / ێخۆجە ندەوین ناێڵتوانین بەاستیدا دڕە ل

ە پلە ران لێئ تیاڵمی ئیداریی وەسیستت. ێبەیانیان هی خۆەقینەاستڕن و کارکردی ێنرێسپەبچە ویستێپە ک

ژاردن و بڵەهت. ێکرەد ێرتر تاوتوەسانی سەکرمانی ەکردنی فێجەبێجە نیا بەکاندا تەزگایی و شارییێپار

بژاردنیاندا هیچ ڵەهە ک لڵەو خ ێدرەنجام دەئە وەندەی ناوەگڕێە لە ورەرانی گەبەوەڕێبە رگرتن لەک وڵەک

رانی ەبەوەڕێبژاردنی بڵەت و هاڵری وەبەوەڕێی بەبۆ پرۆسە وەرەسە لە یەوانگڕە شنەم چەکیان نییە. ئێورەد

دات، ەشان دپیە و ناوچانەلە ندانەم ناوەیاتری ئیی زەکان ناکارامەتنیکییێئە ناوچبەڕێوەبەری ک ەیی وێناخۆج

ریی ەبەوەڕێکانی بواری بەلتووری و کۆمەاڵیەتییەک ەیان ئاگاداری پرسەۆربزە رانەبەوەڕێم بەئە چوونک

ە سانی دیکەو ک ێد ێرییان کۆتایی پەبەوەڕێبن، خولی بەدە تانەم بابەی ئاشنای ئەو کاتەتا ئەهخۆیان نین و 

 یان. ەوەگرێج ەبنەد

وانیی شار و ەنی شارەنجومەکانی ئەندەکار(، ناوێجەبێزی جێکان )هەتییەڵوەدە ندەو ناوە ئیدارە جیا ل

تدا، ەڵحا ێندەهە ت لەنانەکوو تڵەنییان نییە، بێرەکی ئێنیا کارکردەتە ک نڵەی خەڕباوە وانیش بەشار

ە ک کێجۆرە ئیداری، بی ئابووری و ڵەندەری گەفاکت ەتەو خۆیان بوونە کردن گرتووەشەگە گرییان لڕێ

 وه. ەتەوتوونەکیی خۆیان دوور کەرەرکی سەور و ئەدە و لە وەتەبوو ڵک زۆر کاڵەی گشتیی خەئاستی متمان



 

 ۆژاوا(ڕربایجانی ە)ئاز ەدەغەنخەڵکی بی ەدەژیال حسامی، چاالکی ئ

، ێوێڵخۆی بپار خوشکی خۆشم ەگەئە کە زۆر بووە ییەمتمانێم بەئە ندەوەدا، ئەڵند ساەم چەی ئەماوە ل

 م. ەبژاردن ناکڵەشداریی هەب

    

. نەکانیکییەرەسە نەکانی خاوەندامەئە وین کەر زەکانی سەندەاتیکترین ناوڕدیموکە کان لەورزییەرەه

دانی ێپەرەپستی ەبەمە بە کە کڵەکانی خەمەکە رمایەی سەوەکۆکردنرزی، ەوەرەشی هەکیی بەرەسی ەرمایەس

رزی و ەوەرەهە وی لەعنەبوونی پشتیوانیی مادی و مەنت. ێنرێهەکار دە نان بێمهەرهەو بە پیش

ی لتووری الوازەککان، ەرزییەوەرەیی هەری و کارامەکاریگە ب ەڕبیرتیژی و باو بوونیەرزکاران، نەوەرەه

کان ەرزییەوەرەم هەر دەنگی تری بەیان ئاستەو د باییەدێکۆمەڵگا، باجی زە لە شانەو هاوب ڵەکۆمە کاری ب

ە بوو کە یارڕو بەئە ووداوڕم ەی ئەڕوپەکان پیشان نادات. ئەرزیەوەرەون بۆ داهاتووی هوڕ کەئاسۆی

رانی و کاروباری کۆمەاڵیەتی ەی خۆشگوزەخانتەزارەوە رزی لەوەرەتی هەزارەبوونی وڵەکێتە ت بەبارەس

نجام ەەتی ئرانیی کۆمەاڵیەرزی و کار و خۆشگوزەوەرەی هەتخانەزارەک وەی یەوێشە دواییدا، ب یەناڵم ساەل

 درا. 

اقم و ت ێڵەریی سیاسی کۆمەکابڕشداری و ەمانای بە اسی بڕدیموکە ین کێدا بنەاستییڕم ەر ددان بەگەئ

کان و ەتەسیاس یێپە ت باڵی وەتی سیاسی و ئیداراڵەسەدە ستگرتن بەستی دەبەمە ندیی سیستماتیک بەوەرژەب

کیی ەرەندی سەو ناو قەبژاردن چڵەو هکان ەسیاسیی ەدا، حیزبەتەڵو حاەیە، لەو گرووپانەر کام لەستی هێوڵەه

 نن. ێهەک دێاتیک پڕژیانی ئازاد و دیموک

ە ی کەوەم ئەکەی: بکەینکی ەرەی سڵدوو خادەبێ ئاماژە بە دا ەم قۆناغەکان لەچاالکیی حیزبە ت بەبارەس

ک ێکوو جۆرڵەاسی نییە، بی سیەشەوتن و گەکەشێری پەنیا پیشاندەتە نکدا ێتاڵناو وە لە حیزبە بارەم قەبوونی ئ

دات. ەان پیشان دکەحیزبییە چاو چاالکییە لە تاڵو وەلتووری سیاسیی ئەنانی سیاسی و کێکهێپە نگیی لەناهاوس

 ێوەکەردەدە وەگرن ئەردەتی چاالکی وەڵسیاسی مۆجڤاکی د حیزب و ەی دوو سەکدا نزیکێتاڵوە ک لێکات

سیی کردنی کۆمەاڵیەتیی سیاڵبووقو  ەشەگە لە و ئاستەشتا بێهە وەلتوورییەی کەسۆنگە لە و کۆمەڵگایەئ

نیا ناو و ەت ەم حیزبانەک لێزۆرە ی کەوەم و گرنگتر ئەی دووهڵیشتووه. خاەگەویست بۆ چاالکیی حیزبی نێپ

ب کانی حیزەقینەاستڕە رکەئە یانتوانیوەهیچیان نە حیزب دوورن، چوونک ەزۆر لە مانای وشە نازناون و ب

ە زێی هنانێاهڕکان، ەسیاسییە ندییەیوەکردنی کۆمەاڵیەتیی سیاسی، پڵاسی، قبووشداریی سیەکوو بەو

 تیاکە نیا لەو تە گرتووڵەحیزبیان همکی ەنیا مانا و چەکیان تێندەت. هێبەه نیانکان و ...ەسیاسیی

 انن. سادق زیبێبژاردن، نامڵەی هەتۆقن و لەگەڵ کۆتایی هاتنی پرۆسەدڵەکوو کارگ هەکاندا وەبژاردنڵەه

ە کان بەشی ئیسالمیدا هیچکات حیزبڕشۆە دایە: "لەو بۆچوونەکانی بواری سیاسی، لەن تیۆرییەخاوە الم لەک

انی ۆژڕە لە وەناوی حیزبە کان بەسیاسییە کوو گرووپڵەگرتووه، بەچمیان نێبە ی وشەقینەاستڕمانای 

وان ێنە ل یانکراوەناسێد و پروکی ەندییەیوەوه، هیچ پەن و پاش ئەکەی کاتی چاالکی دەوێشە بژاردندا بڵەه

 (. 1، ل 1333الم و هاوکاران، ە. )سادق زیباک"کردووهەرانی حیزبی و حیزب خۆی ساز نەنێنو

 

 



 کی ئیسفەهانڵەنی خەدەر و چاالکی مەشاهین سێپێنتا، پزیشکی ئاژەڵ، نووس

کشکاو ێت و ەڵەی هکێتەسیاسە کان، بەتی و سیاسی و حیزبەئازادیی تاکایە لتی ناخۆیی خۆمانم ەمن سیاس

 ەکان ئازادتر بن و گرووپەحیزب ێبەستا دێیوه، ئەڕپێشی ئیسالمی تڕشۆە ل ڵی چل ساەنزیکزانم. ەد

تووشی  ێموو جارەم هاڵەکانم، بەسیاسییە گرووپە ل ێکەندامی یەمن خۆم ئت. ێبەچاالکییان هکان ەسیاسیی

یا نەو تە رمان نییەنێووخڕ، چاالکی ژیم نینەڕدژە مێین ئێڵەد ێموو جارەرچی هەگەبم. ئەک دەیەشێک

 وه. ەنەکەن و سنووردارمان دەناد ێلی چاالکیمان پەم هاڵەگرین، بەخنڕەئۆپۆزیسیۆنی 

یانی ژکانی ەئاساییە کاروبارە ک لێزۆرە لە کە کانەسیاسییە حیزب ییەناکارامک ێها بارودۆخەنجامی وەئ

وی ەڕووبڕبن و ەزار دێت بەو ... سیاسە ژینگبیات، کۆمەڵگا، ەدەلتوور، زمان و ئەکوو کەی وەۆژانڕ

وراوانی ێڵپای ەپرۆسە ل ەتەڵم حاەکی تری ئێنجامەوه. ئەبنەتداران داڵەسەی دەنگارانەرەی بەوەکاردان

ۆی هە بیدا، ێتە کین ەدی بکەتوانین بەای ئیسالمی دڕمانی شۆەرلەرۆک کۆماری و پەکانی سەبژاردنڵەه

ە تییەیساەکە ر لەدەبە شداربووانین کەبکی زۆری ەیەژڕێدی ەشایکان، ەنبژاردڵەیاسای هرجی ئاسانی ەلومەه

ی ەڕفە کە یاندایێجار ت ێندەو هە کی سیاسییان نییەیەشینێهیچ پە سانی ئاساییش، کەکان، کەسیاسییە ناسراو

 ن. ەکەن ناونووسین دێنییە، دە وەتەسیاسە ب

زا، سنی، ەدەکوو یاسای مەی وەیاسای دیک ێڵەتی و کۆمەڕەی یاسای بنێپە بت اڵبردنی وەوەڕێوازی بێش

نجام ەئە وەکانەندیدارەیوەزگا پەی دەگڕێە لە مانەر کام لەکردنی هێجەبێجە کە سزای ئیسالمی، و ... ـ

و ەموو ئەر هەتانی جیهان، هاڵوە ک لێی زۆرەوێهاوشە ک ێکرەدە وەنای ئێوە وەوانگڕم ەلت. ێدرەد

یسالمی شی ئڕری شۆەبڕێ ێاستی بڕی ەوەم ئاڵە، بێدرەنجام دەئە وەنانزی یاساداێی هەگڕێە لە رییانەیاسادان

تی، ڕەەاشکاوی یاسای بنڕقی ەی دێپە یە. بەکی زۆری هێتاڵەسەدا دەم بوارەری سیاسی لەبڕێترین اڵک باەو

 ره. ەبڕێستۆی ەئە ژیم لڕکانی ەگشتییە تەدیاریکردنی سیاس

کسانی ەایک نێران جۆرێکانی ئەندەناوی ەگێپ ارودۆخی وبە یشتن لەگەنێکان و تەزێوان هێنکانی ەکدژییێل

ک ەت وەڵوەکان لەگەڵ دەریبەهاوتە ندەبوونی ناودات. ەت پیشان داڵی سیاسیی وەکهاتێروونیی پەد

ۆماری رۆک کەسە ی کەگایێو جەتا ئەهە یەکسانییەم نایەکی ئەمایێکار هێجەبێزگای جەرشتیاری  دەرپەس

نی ۆحاڕز ەڕێکدا، بێوتاردانە دا و لر ەبێی سکێتەڵوەبوونی دە ی لڵواەدا، هکێوتاردانە م، لەهەخولی دوازد

ە بە ئاماژە تەم بابەئ 1"یە.ەمیدیاشی هە کدار کرد کەکی چێتەڵوەستی دەادڕشی ئابووریمان ەب"ە یاند کەایگڕ

 ەجامنەئکات. ەت دەڵوەی دەوێی چوارچەوەرەدە بردنی سیاسی لەوەڕێرتی ئابووری و بەکە کردنی سپا لەدز

 دات. ەت پیشان داڵی سیاسیی وەکهاتێپە لە انییسکەم نایەبوونی ئە وەژینێم توەکانی ئەستهاتووەدەو

 وی(ەزڕەد )خوراسان ەشهەمخەڵکی روونناس ەلی ساحبی، دەع

کی ێرەنێو نوە یەت هەوەرەکی دێزیرەوکدا نین. ێئاستە و لە یەوازی هێران دوو شێکیی ئەرەتی دەسیاس

الی ە تێچەد ێستەدڵەتی" هە"ویالیە تی کەڵوەودێکاروباری نە یە؛ لەت هەوەرەدتی ەری سیاسەبڕێ

 ی ... .ەتۆ چکار ێڵس ناەکا و چ کەی لوبنان و دانوستان داڵحیزبو

   

ن ەکی خاوێسفی گرووپەپیالن بۆ ونیی سیاسی و تیۆریی ێرەمانای نە رچی لەگەئر ەبێس یتەڵوەی دەزاراو

نی ێرەکی ئەیەکوو دیاردەستادا وێئە ناوه، لێک هێکییان پەنامەکی پێتەڵوەدە ک ێبرەکار دە بە ت و شاراواڵەسەد
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ستکارانی ڵەرهەبۆ بک ەیەگێک پەاتیکی جیهان و وڕتانی دیموکاڵوە ل ێندەکانی هەسیاسیی ەمەسیستە و باو ل

کار  رەسە هاتۆتەنە کە تەڵوەک شاندی دێر جۆرەبێی ستەڵوەی سیاسیدا، دەزاراوە رمی. لەفە بە ت بووەڵوەد

 پیشان بدات.  ەوەکاردانە کە کێووداوڕی ەوەوتنەی کەڕێچاوت ەڵوەی دڵۆڕستی کۆنتەدە گرتنبۆ و 

ـی 1336ی ڵرۆک کۆماریی ساەسکانی ەبژاردنڵەر پاش هەبێسە ت لەڵوەی دەم جار زاراوەکەران، یێئە ل

و  توانی بناژۆخوازەسیاس لیلی،ەعید جەن سەالیە مخوازان بوو، لڕیفۆڕی ەوتنی دووبارەرکەسە تاوی، کەه

ی ەوەوکردناڵی بەوێچوارچە لتاوی، ەـی ه1332ی ڵکانی ساەبژاردنڵەوتووی هەکەرنەوراوی سێڵپا

تی ەڵوەکانی دەندانیشتبردنی ە وەڕێگای بەبارە زیان بۆتەڕێی بەستا نووسینگێئباو. ە ب کدا بووەیەندنامەیەاگڕ

بن  رەبێتی سەڵوەی دەزیری هاوئاراستەوە ئارادایە لە وەری ئەگەئە ک کێسانەک جار نە جارێ،ە ر کەبێس

 ت. ێکرەد ێکان تاوتوەزیرەوە ل ێکەکارکردی ی

 ەیجۆریی وردی پرسەای پێڕک، وێڵەس و کۆمەر کەهە ر واتەبێتی سەڵوەلیلی، "دەعید جەی سەڕباوە ب

 نەالیە لە رم کاەئر ەگەئت ەنانەو ت ێدرەنجام دەکی باش و دروست ئێکار ێر بزانەگەئ ،کانەناوخۆیی

ر ەگەیی، ئەیی و ناوچەوەتەر ئاستی نەسە لو بکات. ەپتە دروستە و کارەئ ێبە، دێدرەنجام دەی ئەکەرەکابڕ

کی ێک کارێسەر کەگەئە رکمانەک ئەین؛ وەتی بدەیارمە یەمێرکی ئەئدا، ەنجام دەکی باش ئێک کارێسەک

 .1وه"ەینەاست بکڕبۆ  یەکەڵەهە کارە خواترسانە لی یاسایی، ەوێشە ین و بەبد ێکا، هۆشداری پەد ەڵەه

ی حیزبی کارگوزارانی اڵندامی باەنی شاری تاران و ئەنجومەرۆکی ئەنجانی، سەفسڕەمۆحسین هاشمی 

ر ەبێس تیەڵوەکارکردی دە ت بەبارەسی سیاسی، ڕنسۆەسە ری لەبێوردتر و بکی ەیەناسێپە لگی، ەندەساز

ر بکا، ەکان چارسەشێت باشتر بکا و کاڵن واڵخۆی لەگەڵ ف ندییەیوەدا پەیار دڕت بەڵوەجار د ێندەوتی: "ه

و ە وەتێبن ەڕتی داهاتوو شەڵوەو دت ەڵوەوان دێنە لە کا کەکی وا دێکارە رەبێم گرووپی سەم ئاڵەب

  2"ک بدات.ێتە تاڵو وەئران و ێوان ئێکانی نەندییەیوەپ

ندیی ەیوەپ وازیێشە یاردان لڕی بەپرۆسە نگی لەدەفرە گوزارشت لە وەینڵکۆێم لەئکانی ەستهاتووەدەوە نجامەئ

 کات.ەت داڵی وەوەرەلەگەڵ جیهانی د

    

 کی خووزستانڵەنگی خەرهەپووری فەلەبواری کر و چاالکی ێنڵواەهستوونی، هەبا گەموجت

کدا ێتاڵوە ت. لێبەندییمان هەیوەدنیا پ ڵەگەلە مانتوانیوەو نە ناوێسمان هەرەتدا هەسیاسە ی گشتی لەوێشە ب

دروست  رەبێتی سەڵوە، دێبە وەکی ترێست حیزبەدە ت بەڵوەو د ەکێفی حیزبێکڕر ێژە ت لەحکوومە ک

ن و ەدەیار دڕبە کە یەرمان هەبێتی سەڵوەندین دەکوو چڵەتمان نییە، بەڵوەک دەنیا یەتە ستا نێئت. ێبەد

 ین.  ەبکە م ناکۆکییانەست بەتوانین هەد

 

کان ەی کاروبارکسانی و ترازانی دیسیپلینەک نایێتدا جۆراڵی سیاسیی وەکهاتێناو پە لین ێڵتوانین بەدگشتی ە ب

ە لە ت کەڵوەی دەکهاتێبۆ پە وەتەڕێگەدە کسانییەم نایەک لێشەبە ین کەکەدی دەی ئاسایی خۆی بەئاراستە ل

ە یەکسانی بوونی هەنگی و نایەک ناهاوئاهێکانیان، جۆرەجۆراوجۆرە تخانەزارەجیاجیاکان و و ەشەوان بێن

کی ەیەوێشە کان بەتەتایبە ندەتدا ناوەڵزۆر حاە لە ک ەتەنی حکووماڵەی کەکهاتێهی پشی ەی دیکەکەشەبو 
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 ن. ەکەوت دەسوکڵەت هەڵوەزۆر جیاواز لەگەڵ د

کان ەارکان و شەناوچە لکان ەکسانییەک یان توندی نایەدوای یە ک لەیکشانی ڵەوتوو، هەکەشنێتانی پاڵوە ل

تی ەشیمەحرای ێندنی خەسەرەپن. ەژیان کۆچ بک یبن بۆ بارودۆخی باشترک ناچار ڵەی خەوەهۆی ئە بۆت

تنی داڕشەرنامەمی بەی سیستەوێچوارچە و ل کراوەی ئاراستەوێشە بابردوو، ڕی ەیەی چوار دەژێدرە لشاری 

ە ی کەوەلە وەدانڕئاوە بووه. بە، نێکان بەییەناوچە نگییەمای هاوئاهەر بنەسە لە یی، کەوەتەگیری نەمەه

سیاسی، ئابووری و ە ی لەگەڵ کارکردڕو پ ڕکی چەندییەیوەت پەشیمەشبوونی حەشنی دابەچرەس

ەی جووڵوه، ەتێبب ڕند شار چەری چەوروبەدە لە رمایەچاالکی و سر ەگەئە یە، ئاساییەکان هەکۆمەاڵیەتیی

ایی ۆشوتنی بەرکەبۆ دە مینەز ەتەشیمەشبوونی حەشنی دابەرچەم سە. ئەەیو ناوچانەو ئەرەشیمتیش بەح

می ەستسیە و ل ێنێدی دەکان بەشارییە ندەکانی ناوەندی و خوارترەناو ەر ئاستەسە تی و کارکردی لەشیمەح

 (. 1، ل 1399ایی و تقوایی، ضکات )رەدە شێک ێندەت تووشی هاڵی شاریدا وەپلە زنجیر

 زێورەکی تڵەنتار خێ، فیلمساز و دیکۆمینحساێد ئەمەمح

کەلتووری و کی ێساتەووی کارەڕووبڕوه، ەرەدە یتەخەدە اری دیکش 5 – 4تاران و ە قاچ ل ێکات

زیکە. تی نێی برسەادڕە ژاری لەلووچستان هەسیستان و بلە بی و ەنگی، ئابووری و کۆمەاڵیەتی دەرهەف

 ریەرتاسەم ساڵەیە، بەژاری هەتاران و ... هە ل. رینەرتاسەسژاریی ەدی هە، شایکانەسنوورییە ناوچە ل

    نییە.

 

و  ییەکی ناوچەنگییەتاران، ناهاوسە وەروویانەسە ت و لاڵند شاری وەچە تی، لەشیمەفوکوسی حران، ێئە ل

 تیەشیمەح کۆی  دیەسە ل 11ە نیا پتر لەتە دات. تاران بەپیشان دە نێند شوەم چەت لەشیمەستی حەبوونی خڕچ

 بوون.ە ۆسۆفالیزڕن ماکێڵەدە م دیاردەبخۆ گرتووه. ە تی لاڵو

کی ەیەوێشە بە ییڕم چەم ئاڵەنییە، بە شێری کەخۆیدا پیشاندە شاردا خۆی لە ت لەشیمەونی حبوڕرچی چەگەئ

 ەرییێرژمەنجامی سەئی ێپە بت. اڵر ئاستی وەسە بوونی ئیمکانیات لەشنەکسانی و دابەهۆی نایە تێبەمانادار د

 میەکەیزگای ێپارنج ێپران، ێتی ئەشیمەحڕپشاری ە تاوی و دیاریکردنی دەـی ه1335ی ڵکانی ساەگشتیی

بوونی ێجەنی نیشتێشوە کنین ە زگایانێو پارەژین، لەدا دێتی تاڵتی وەشیمەدی حەسە ل 41ی ەنزیکە ت، کاڵو

ە رمایەزی مرۆیی و سێی هەوەبوونڕچب نین. ەرەلووچ و عەکورد، بری، ەکیی تورک / ئازەرەس

کان ەان شاروێنی نێلەو کببن  ڵتاەبە مایرەسە لە کانی دیکەی ناوچەوەهۆی ئە دا بۆتەم ناوچانەکان لەئابووریی

ژاری ەههۆی ە دا بۆتەنج ناوچێم پەکان لەئابووریی ەکییەرەسە رچاوەی سەوەبوونڕوه. چەتێبەزیاتر د ێتا د

 دا. ەکانی دیکەناوچە کسانی لەو نای

کاتی ە ل نکاەر کراوەسە لە وەژینێتوە تنیکییێئە کانی گرووپڵەخە جار وای کردوو ێندەیی هەبوونی ناکارام

 لتووری و ... ـیانەری، کۆمەاڵیەتی، کوئابوە کسانییەها نایەروەو هە ییانەم ناکارامەر ئەسە لکردن ە قس

 ن. ەکەژی دێدیترهاوە وەم بارەن و لەدبپیشان ە ورەزۆر گە وانەئ

 

 ی خووزستانەمیدییەکی حڵەسواری، مامۆستا خ مغان

 و وشک ببن؟!ە وەر ببنێناکاو کوە لە مانەموو ئەر هەه و دز و ...؛ە رخە... ، کاروون و کە تسەقنەئە ب

                    



ان کەووداوڕی ەیری زۆربەسە وەیی سیاسیەالقەدە و لە راوزێتبەکی سیاسەکۆمەڵگایران ێکۆمەڵگای ئ

 ەک لەده. وەی سیفر و سەوێشە بە وەرانەمداڵن وەالیە لە یرانانەم قەوت لەگەڵ ئەسووکڵەوازی هێت. شێکرەد

ە موو مافەو هە داوەوان نەکی بێت هیچ مافەڵوەدە دان کەڕەو باوەران لەمداڵکاندا هاتووه، وەوەانێڕگ

 کان بووه. ەندنشینەناوە رخانی ناوچەکان تەویستێپ

 

 )کوردستان(ە کی سنڵەمحەمەد حسێنی، چاالکی ئایینی و کەلتووری خ

نییە، بەڵکوو زۆر ستەمکارانەیە. کەسێک ە رانئێران دادپەروەە دابەشکردنی پیشە، بەرهەمهێنان و سامان ل

ین، ئابووریی بینە دەکەن. ئێوه، بە ئەم کارە و زانایانە ئەنقەستانە بە نەزانە. ئەمانە دەست کە ئابووری گرتۆت

و ناکوردەکان بەڕێوەی دەبەن و کوردەکانیان ە هەموو الیەکەوه، شێعە لە ئەم ناوچەتان بۆ دەردەکەوێ ک

 دا ڕاگرتووه.ئاستە نزمەکانە ل

 

ە مە، لەرچی کەگەئە کتی، ەڵوەرپرسانی دەسۆزان و بڵدە ل ێندەهک لەگەڵ ێوتەسووکڵەو هە وانگڕها ەو

ای ەڕرەبینن سەدە ک ێوان کاتەو ئە وەکاتەساردییان دڵو چاالکیی زیاتر هان بدا، د ڵوەوان بۆ هەی ئەوەبری ئ

دان ەژێردە ، لێکرەوتیان لەگەڵ دەسوکڵەهە وێم شەریی کۆمەاڵیەتی، بەروەدادپە یشتن بەکانیان بۆ گەڵوەه

 . کانەتنیکییێئە اکڤچاوی جە تێچەدک ێها بارودۆخەی وڵەو دووکە وەبنەسارد دڵچاالکی دە ب

ە لووچ بەکوو بەتنیکی وێکی ئێچاو گرووپە کان جیهانی خۆیان لەکوردە دا کەکان پیشان دەدراونجام ەئە دیمان

کی ەالیە یە. لەکی باشتریان هێوان بارودۆخەراورد لەگەڵ ئەبە بە ک دانەو بۆچوونەزانن و لەباشتر د

کی ێرجەلومەکان، هەری / تورکەئازە کانیان واتێچاو دراوسە لە دان کەڕەو باوەوان لەوه، ئەتریش

وه، ەوورییی ئابەسۆنگە ت لەتایبەبری / تورک، ەتنیکی ئازێگرووپی ئە ن کەگەدێو وا تە یەبارتریان هەنال

 یە. ەوان هەچاو ئە ل انی باشتریکێبارودۆخ

ه. ندووەسەنەشەشخوراو و گەکی بێجیهانە یانەجیهانی خۆیان هە ر بەرامبەکان بەلووچەبە ی کەوانگڕو ەئ

م ەاکی و کڤبۆ ناوجە وەننەڕێگەدە بارودۆخم ەک لێشەوان هۆکاری بەکرا، ئە ڤشوودا شرۆێشی پەبە ک لەو

ە پم گرووەستی ئەهان. یواردنی ئایینیی خۆاڵەت هەبڵەو ه وارانی زانکۆییەندێت و خوەبوونی بلیمەژڕێ

ە کانی دیکەیتنیکیێئە چاو گروپە لشیی زیاتریان ەکان هاوبەهلی سوننەئە لەگەڵ کوردە کە یەوەئە تنیکییێئ

ە ای خۆیان واتزگێتنیکی هاوپارێکاندا زیاتر بۆ گرووپی ئەگشتییە ی شوناسەناو دیکە وان لەی ئەوانگڕیە. ەه

ە یان، بەکەتەمشیەمی حەی کەژڕێی ەوانەچێپە تنیکییە، بێئە م گرووپەئە دان کەو بۆچوونەو لە کانەیسیستانی

ی ەو زۆربە یەتریان هەدێکی زێزگادا ئیمتیازێپارە ندی، لەتی ناوەهۆی هاوئایینزابوون لەگەڵ حکووم

ە یا لجە کە وای کردووە مەر ئەوان هەبۆچوونی ئە ن. بەبەی دەوەڕێوان بەکان ئەزگاییێپارە گرنگە کاروبار

ک ەوە وپم گروەو بوونی ئ ێبکر ێمیان لەزیاترین ستە وەییێخۆجە م گرووپەن ئەالیە ندی، لەتی ناوەحکووم

لەگەڵ ە دان کڕەەو باوەکان لەردا، سیستانییەرامبەبە ن. لەیر بکەوتنی خۆیان سەکەشنێکیی پەرەکی دێرەفاکت

ی رجەلومەهزیاتر بە هۆی بوونی ەوتنیان نەکەشنێکاری پو هۆە یەشیان هەکی هاوبەژوویێکان مەلووچەب

 کان. ەکییەرەد ەرەتا فاکتە ناوگرووپی خۆیان

 

 

 



 

 

 مەوالنا عەبدولحەمید ئیسماعیل زێهی، پێشنوێژی ئەهلی سوننەی زاهیدان )سیستان و بەلووچستان(

ره. ت زیاتاڵی وکانەی ناوچەهی دیکە ی لەکەژارییەی هەژڕێو ە خۆ گرتووە ی لەشێلووچستان[ زۆر کە]ب

ە وێدوو شە ب ، خۆیێب ێواردنی لاڵەهە ک کێنێدنیادا شوە واردنە. لاڵەمی هەرهەبە ژارییەم هەی ئەزۆرب

ە وەکەژارییەر دوو هەهۆی هە بە مێنگی. ئەرهەفکەلتووری و ژاریی ەژاریی ئابووری، هەدا: هەپیشان د

 نین. ێڵناەد

 

دان ەڕەو باوەوانیش لەزانن و ئەباشتر دە لووچ بەکوو بەکانی وەتنیکییێئە گرووپە کان جیهانی خۆیان لەبەرەع

ن ەیالە ل انخۆیە تنیکێم ئەدان. ئەشەگبارترین بارودۆخی ەنالە لتدا اڵر ئاستی وەسە لکان ەلووچەبە ک

 ن. ێناسرەمارگرژ دەدە بە وەکانەختیارییەب

و ە اشترکان بەتنیکییێئە ی گرووپەکچاو دیە یان لیبارودۆخی ئابوورە دان کەڕەو باوەکان لەری / تورکەئاز

م ەی ئەوانگڕکانی تره. ەراورد لەگەڵ گرووپەبە ی زیاتری خۆیان بڵوەکۆشان و هێنجامی تەئشی ەکەهۆکار

کۆشن ەدێو تە واندایەفی ئێکڕژێر ە ت لاڵتی واڵەسەدە نیتره، چوونکێرەنکان ەفارسە ر بەرامبەبە گرووپ

 شن. ێابکڕە کانی دیکەتنیکێلتووری ئەک

 

کی ڵەڕەسووڵ نامی، دیزاینەری فەڕش خ

 ت(اڵەۆژهڕربایجانی ەتەورێز )ئاز

مافی ە ک لێمەکان کەفارسە موایێمن پ

ت ەنانەت ەتەم بابەو ئە کانیان خواردووەتورک

  وتووه.ەک ێجکانیشدا ەڵماەبنە ل

 
و ە ت نییەی تایبتنیکێکی ئێگرووپە ت بەت تایباڵکانی وەو گرفتە شێکە دان کەو بۆچوونەکانیش لەفارس زمان

 یەمینەچاو کە لە م گرووپەی ئەوانگڕن. بوو تەسارەتووشی خە وەم سۆنگەت لاڵکانی وەجۆراوجۆرە ناوچ

   . ننێنورمیەنیاندا نکاەفتارڕە و لە ترەدێمدارایان ز یتیەفرایەدە م گرووپەئە کە یەوەب ئەزهەمە سونن

 

 وی(ەزڕەهد )خوراسان ەشەکی مڵەز خمخواڕیفۆڕوان و چاالکی ەۆژنامڕم، ەدەناسر ئامولی موق

کرد و ەژم دێوتووە و سوننە عێشە ت بەبارەری سەهەوالنا موتەی خاف لەگەڵ مەی عیلمییەوزەحە من ل

ووناکبیر، ڕکی ێسانەکە مانەکردم. ئەکاندا گفتوگۆی لەگەڵ دەهلی سوننەئ ێقەئاسانی لەگەڵ فە و زۆر بەئ

 وادار و باشن. ڕە



 

و  ویتریەان و جیهانی ئیی دوو جۆر بینینی جیهانی خۆەوێچوارچە و لە وەرەکانی سەستهاتووەدەوە نجامەئ

کان ەتنیکییێئە گرووپە ر کام لەهە وەی ئێپە بە ک کاەواردن دروست داڵەستی هەه ێنگاندنیان، جۆرەسڵەه

ستی ەم هەیە. ئەکی دیکێستی گرووپەبندە ت لاڵو ئیمکانیاتی و ێکرەجیاکارییان لەگەڵ دە دان کەڕەو باوەل

ە کر یاسا ەسە وەتێچەی دەکەیشڕە ستەم هەک لێشە؛ بێری جۆراوجۆر بەنجامی فاکتەئ ێتوانەدە واردناڵەه

تدا اڵکانی وەیتیەڕەیاسا بنە لە دان کەو بۆچوونەلکان ەجۆراوجۆرە تنیکی و ئایینزاییێئە وه، گرووپەی ئێپە ب

دی ەبە چوونا و بۆڕم ەئە وەی ئەرێگوە بە کە ایهۆی ئایینزە ب ەستەم هەلک ێشەت. بێکرەوان جیاکاری دەدژ ب

ە واردناڵەستی هەم هەکی ئێشەیە. بەتدا بوونی هاڵکانی وەرمییەئایینزا نافە دژی گرووپە واردن لاڵەهە ک ێد

 ڵی چل ساەماوە لکە ت اڵتدارانی واڵەسەی دەییانەلیقەوتی سەسووکڵەپرسی سیاسی و هر ەسە وەتێچەد

ی ەو دیکە ییی و ئایینزایەکی زمانی، ناوچێڵستی قۆەدە کاروبار ببردنی ە وڕێەشی ئیسالمی، بڕنی شۆەمەت

ە م ناوچانەکی زیاتر بێکانی تر ئیمکانیاتەدژی ناوچە وه، لەی ئێپە شن و بەبێبە تدارییاڵەسەم دەکان لەڵقۆ

 ت. ێدرەد

ت و ەنی بلیمساەناو گرووپی کە واردنی سیاسی لاڵەستی هەی هەادڕ 9ە و چارتی ژمار 1ە ژمارچارتی 

 دات.  ەپیشان د ەرکراوەسە لیان ەوەژینێتوکە سانی ئاسایی ەک

 
 کانەتەبلیم -تنیکی ێواردنی سیاسی ئاڵەستی هەی هەادڕ: 1ە چارتی ژمار

 
 سانی ئاسایی ەک –تنیکی ێواردنی سیاسی ئاڵەستی هەی هەادڕ: 9ە چارتی ژمار



ە ریتەو داب و نەئە یان خۆشێکان پەو ئایینزاییتنیکی ێئجیا جیا ە وه، گرووپەژینێم توەکانی ئەنجامەئی ێپە ب

 ەیاوشەن ەنەی الیردنرامۆشکەیان فە وەنیڕسە م لاڵەزن، بێبپارە شیاوتر بووە ی کەژووییێم –ریتی ەن

ی ەوەجیاکردنکێلە ب اوانرکڵەگەلە کی تر، دیمانەواتایە نن. بێشی نانوێرکەکانیان سەلتوورییەنگی و کەرهەف

ی ەنریتاەو داب و نەئە کرد کەدە ڵم خاەیان بەکانیان ئاماژەنموونە کردن بە کان و ئاماژەراپباش و خە ریتەن

و داب و ەئە زن. واتێیپارەیە، دەۆژدا هڕرجی ەلومەدنیان لەگەڵ هننیترن و توانای خۆگونجااڵقەعە ک

خالقی ەئ کیێا هیچ پاساوی وەوانەم ئاڵەیە، بەخالقییان هەنی مرۆیی و ئەندا الیێڕجیهانی مۆدە لە ی کەریتانەن

 ن. ێبخر ێپشتگو ێبەو نالۆژیکین دە تی خورافەو زیاتر بابە و لۆژیکییان نیی

 

 هانەکی ئیسفڵەخ ێڕرگەر و وەکی، نووسەن فشارەسەح

 یانانخۆی ریتیەداب و نکە ی ەوەک ئازادن لڵە. ختێنرێپەسدا بسەر کەسە ب ێا نابڕعاشووە ورۆز، نەنە ن

کی ێریتەی ژنان داب و نەنەتەدان یان خێل ەمەکوو قەویە. ەاش و خراپمان هریتی بەداب و نت. ێبەه

 ویستن.  ێن پێڕخالقی بۆ جیهانی مۆدەنی و مرۆیی و ئاڵقەریتی عەخشن. داب و نەزیانب

      

ە یفیڕها ئایینی، ئایدۆلۆژیکی و عوەره، بەسە یان لەخنڕەجیدی ە دا بێمی نوەردەسە لە ی کەهایانەو بەل

 ەی کۆمەڵگاوەگڕێە لە ی کەوەو ئە تییەکی تاکایەیەبژاردڵەس، ئایین هەی زۆر کەڕباوە . بکاننەڵەه

یاری ڕبە وەامانێڕو تە وەبیرکردنە ب ێتوانەکوو تاک دڵەبوونیان نییە، بڕگۆەمانای نە وه، بەتێگوازرەد

 یجۆرە بە تیوسەهاکان پەبە ر بەرامبەکان بەی تاکەوەداچوونێو پە خنڕەت ەبڵەهدروستیان بۆ بدات. 

ان وویەڕووبڕۆ ڕوەئە مێئە ی کەوانەل ێندەهکی تر، ەواتایە بی کۆمەڵگا. ەوانگڕوازی ێیشتن و شەگێت

 کی نزیکن.ەژوویێکراوی مێچە وەبینەد

ی نامۆن و ڵەگەمان کاتدا لەهە تی و لێرەگێهۆگری نو کڵەیدا، خێتە کە کێندوویی بارودۆخەسەنەشەگ

نی خۆی و کاتی ێشوە متر لەکان کەوتوودا، کاروبارەکەشنێهانی پجیە لە ش زۆر دژی بن، چوونکەنگڕە

 . ننجام دراوەدی هاتوون و ئەگونجاوی خۆیان ب

 انکی سیمنڵەران خێری ئەزای هونەنگی و شارەرهەپووری فەلەشینکراوی کنەحموود ئیفتخاری، خانەم

ە کمان لەیەین ... . هیچ وانێڵک بێشتموو ەهە وەاییڕبێلە ژین، ناتوانین بەدا دێی تەمێئە کدا کێتاڵها وەوە ل

 وه. ەینڕسووەور خۆماندا دەدە و بە گرتووەرنەژوو وێم

 

ە تنیکێئ وتنیەشکێپە کان لەناوخۆیی ەرەکیی فاکتەرەوری سەدە وەینڵکۆێم لەکانی ئەستهاتووەدەو ەنجامەئ

کرد ەدە وەیان بەئاماژ کراوانڵەگەلە دیمانە ک کێرجۆە وه، بەکاتەاست دڕان پشتراوەکک رەسە لە وەژینێتو

هۆی ە ێتبەندنیان دێز پاش کۆتایی هاتنی قۆناغی خوێورەرچووانی زانکۆیی شاری تەی دەوەانەڕگ

کوو ەو زگاکانیێندنی پارەسەنەشەگهۆکاری ە ت بەبارەوه، سەکی تریشەالیە . لی تەورێزندنی شارەسەشەگ

رچووانی ەمی دەی کەژێڕکان و ەخۆییناو ەرەوری فاکتەدە یان بەدیسان ئاماژلووچستان، ەان و بتسسی

 کرد. ەدە م ناوچەزانکۆیی ئ

 



 

کی ڵەح پوور، مامۆستای زانکۆ خێیمانی ناسەپ

 لێبەردەئ

ە کە یەوەل ئێبەردەئە ز لێورەرتربوونی تەسهۆکاری  

بۆ ە وەانەڕزانکۆ  گە رچوون لەندکاران پاش دێخو

کان هاریکاری شاری خۆیان ەزییێورەشاری خۆیان. ت

  ون.ەکەر دەسن و ەکەد

       

ۆی گشتی، کە کان و بەتنیکییێئە جۆراوجۆرە ندنی ناوچەسەنەشەکانی گەهۆکارە ت بەبارەسیە، ێم پەب

ندوویی و خوو و ەسەنەشەندوویی"، "گەسەنەشەیاسایی و گێی "بەوانگڕچوار ە بە ران ئاماژێکۆمەڵگای ئ

 ت وەنییاڵقەران" و "عێندوویی ئەسەنەشەنانی ئاسیایی و  گێمهەرهەوازی بێکان"، "شەرانییێی ئەخد

 ەتەم بابەری ئەوهەروونی و جەوری دەر دەسە داگری لێموویان پەر هەهە ک ێکرەندوویی" دەسەنەشەگ

 نن. ێنوەد

 

 کانەتنیکێت و ئەڵوەندیی دەیوەپ

ی دنەیوەبوونی پەباشن ێکرەر دەسە یان لەدا قسەژێدرە ست هاتوون و لەدەدا وەشەم بەی وا لەنجامانەو ئەئ

کانی ەخواستە ک لێکەیە بە توانین ئاماژەدە مەقی ئەی زەدات. نموونەکان پیشان دەتنیکێت و ئەڵوەوان دێن

م ەئە ین کەت بکاڵی ئایینزایی وەمینەترین کەورەک گەوە هلی سوننەت کۆمەڵگای ئەتایبەکان و بەتنیکێئ

یاندن ەگاڕیە. ەهە وەشاری تارانت ەبتایەزگاکان و بێندی پارەناوە لمزگەوت بوونی ەنە ندیی بەیوەپە خواست

کان ەبینایی وایی بیس میدیاران، ێئە لیە. ەوری هەلتووری دەکردنی کە ناو پاوانێپە لە کە یەگرنگانە تەو بابەل

و گرووپی ە اوئارە تێندی دەوەرژەتی بە، بابێبەبوونی هە تاڵەسەم دەئ ێگومان کاتێو بە تاڵەسەفی دێکڕر ێژە ل

ە تێبەدە کە ی دیکەرجانەلومەو هەل. ێتبینەد ێکانی خۆیدا سوودی لەندییەوەرژەبناو ێپە ت لاڵەسەن دەخاو

م ەە. ئیەم گرووپانەئباری ئابووری ەرجی نالەلومەت، هەڵوەد ەکان لەتنیکییێئە تیی گرووپەزایڕەهۆی نا

ی رەڤەد ت واڵندی وەناوە ت لاڵزۆری ئیمکانیاتی ئابووریی و ەرەپشکی هە دان کەو بۆچوونەلە گرووپان

کانی ەتەسیاسە ل کانیەتنیکییێئە ندیی گرووپەزامڕەناە کە کی دیکێتەوه. بابەبۆت ڕکاندا چەفارس نشینژیانی 

و ەلکان ەییتنیکێئە شدا گرووپەم بوارەلە کە وت لەگەڵ زمانی دایکییەسوکڵەوازی هێشە ت ورووژاندووەڵوەد

بواری ە تەچوونەشتا نێهە م یاسایانەنی دایکی، ئزماە ست بەیوەکانی پەیاسایی ەمادای ەڕرەسە دان کەبۆچوون

 کردن. ێجەبێج

 

 

 



 

 

 شار نئێراکی ڵەخمەولەوی ئایینی ای ئیسالمی و ڕمانی شۆەشووی پارلێری پەنێنورمحەمەد دیدگاهـ، ەزەن

 (سیستان و بەلووچستان)

الی ەسینی موەخومئیمام ن. ەکەژ دێنوە وەڵماە کان لەسوننوتمان نییە. ەهان مزگەکانی تاران و ئیسفەشارە ل

ت ەنانەزیز نوسیبوو. من تەبدولعەوالنا عەی بۆ مەناممە. ێئە بە باساوا داوەعە ی تارانی لەورە( گەژگێ)نو

ری ەنێنوە ک کێکوردین. ەوت دروست بکەمزگە کە وەبم کردێک حسڵەتی خەی یارمەوەبۆ کۆکردن

ردنیان تی بیناکەڵم مۆاڵەم. بەدەی دەکەچووی دروستکردنێوه، من تەکەکۆ مە ی وتم هیچ پارێمان بوو پەپارل

مان ەرلی پاڕێهاوە وەکێپە مێشت. ئێیانهەوانی تر نەلەگەڵ ئە ر کارەسە ستا لێئە کە زێەڕم بەر ئەهدا. ەن

 بووین. 

 
     

واییدا ی دەناڵم ساەلوه، ەکاتەو داڵران بێی ئەهلی سوننەی ئەکانی کۆمەڵگەڵواەهە "سنی آنالین" کبگای ێو

ه. وەو کردۆتاڵزان بەمڕەژنی ەژنی قوربان و جەژی جێنوچوونی ە وەڕێبە گری لڕێ ەڕمە تی لڕاپۆڕ ێندەه

وتووانی ەنکێتیی شوەزایڕەیی و ناڕەدواییدا توو یەناڵم ساەلە ی کەتانەو بابەک لێکەیە گرییانڕێم ەجیا ل

ە لوننە ئەهلی س یەگژڤێووخاندنی نڕە وەوتەک ێی زاهیدانی لەهلی سوونەینی ئەژی هێشنوێو پە ننهلی سوەئ

ی ڵساە ان لکەتییێمنەئینتزامی و ئە زێپشتیوانی هە وانی بەکانی شارەزێن هەالیە کی تاران لەکی پوونەڕەگ

 بوو.  1تاویەـی ه1334

                                              
1 - http://sunnionline.us/farsi/2015/07/3914 



 
کی ێنێوشە ژکردن لێمیی نوەستەکانی شاری تاران و ئەوتەمزگە ک لێکەیە ل ەهلی سوننەرانی ئەژکێیزی نوڕ: 2ە ی ژمارەنێو

 بچووکدا

 ێتوانەکۆمەڵگا دە کان لەکردنی جیاوازییڵی قبووەئاراستە لتووری بەکنگیی ەڕەفرە زگرتن لڕێ

بتوانین ە نگەڕوه. ەتێوەبک ێیی لەوەتەیی و ئاسایشی نەکپارچەزکردنی یێهەو بە انیکی ئاشتیێژیانەوەکێپ

م ەئبۆ ە وەنینەڕێبگ ێتانی دراوساڵوە کان لەوڕەتوندە چمگرتنی گرووپێکانی بەهۆکارە ک لێکەی

 سنووردارکردنانە. 

ە چاو گرووپە کی ئازاد لەبوونی میدیایەبۆ هکان ەتنیکییێئە ووپرگە دا کەپیشان دە وەژینێم توەکانی ئەنجامەئ

بوونی ە کان لەتنیکی و ئایینزاییێئە گرووپە ی کەوەیە، جیا لێم پەکان سنووردارترن. بەجۆراوجۆرە تنیکییێئ

 ەڕەپڵوانی و ماەۆژنامڕر پانتای ەسە ی بڵرینگیش باێشن، پانتای فیلتەبێی بمیدیای ئازادی بیساری و بینار

 شاوه. ێک داکانیانەتییێرنەنتەئ

 

 مەوالنا عەبدولحەمید ئیسماعیل زێهی، پێشنوێژی ئەهلی سوننەی زاهیدان )سیستان و بەلووچستان(

زان ەڕێبکا بە دیمان کێسەر کەگەا ئستێشن. ئەبێمیدیا بە و لە ریان نییەژێکی بێکان، زمانەتنیکێاستیدا ئڕە ل

ران خۆ ێنگی کۆماری ئیسالمیی ئڕەنگ و ەندی دەین؟ ناوەبکە دیمان ێبەد ێی لەگەڵ کەبن؟ دەت دەتاقێب

ە کمان بەڕێپڵماە مێین؟ ئەباس بک ێکوە کانمان لەشێیاندنمان نییە، کەاگڕوه، خۆمان ەو ناکاتاڵکانمان بەقس

 . ەرەی خۆم فیلتەکەڕەپڵیان کردووه. ماترەفیلە کە یەناوی "سنی آنالین" ه

 



کی ڵەکانی ژنان خەنی و مافەدەم ڤانینی، چاالکێشنۆ حس

 ۆ )کرماشان(ڕجوان

گی نڕەنگ و ەندی دەکارکردی ناوە ندییم لەزامڕەئاستی 

ر ئاستی نیشتمانی و ەسە ران لێکۆماری ئیسالمیی ئ

ای من ڕە متر نییە. بەسیفر کە مە، لەیی زۆر کەناوچ

ری ەمداڵی وەکەۆکەڕو ناوە ری نییەماوەجمیدیا 

ە یاندن بەگتەناو خزمێپە کانی لەرنامەو بە کان نییەتنیکێئ

     کان نییە.ەتنیکێئ

 
 

کان ەجۆراوجۆرە تنیکێی ئەتی ئاشکرا و شاراوەزایڕەک ناێجۆرە م وتانەۆکی ئەڕو شیکاریی ناو ێتاوتو

 ەتنیکێکراوانی ئڵەگەلە ی دیمانەی وتەرێگوە دات. بەت پیشان داڵکانی وەمیدیا چاالکە ر بەرامبەب

ە ان لکەناوخۆیی ەنگییڕەنگی و ەختیاری، میدیا دە/ ب ڕب، لوەرەلووچ، عەکانی تورک، کورد، بەجۆراوجۆر

ە گرنگیی ب ەویستێی پەوێو شەن و بێنەنگاو دەکان هەرانییێئە تنیکێکچوواندنی ئێنگی و لڕەی هاوەئاراست

کان ەزمان کان، فارسەکراوڵەگەلە دیمانە تنیکییێئە ی گرووپەوانەچێپە بت. ێکان نادرەتنیکییێئە گرووپ

 بوو. ەنگ هڕەنگ و ەندی دەکارکردی ناوە کی باشتریان لەندییەزامڕە

یی ەوەتەن نگیڕەنگ و ەندی دەناو چاوە لکی باشتریان ێکارکردکانیش ەزگاییێپار ەنگییڕەنگی و ەدە ڵکانا

 ێوترە. دبووەتییان هەزایڕەناە ناڵم کاناەکارکردی ئە ر بەرامبەانیشدا بکەتنیکییێئ ەناو گرووپە نییە. ل

ە ڵکاناوه. ەتێشکەند دەو ناوەرەش بەم میدیایەئکانی ەرنامەی بەی زۆربەوێچوارچچم و ێبی ەئاراست

و چ ە ریان نزمتەکەرنامەنانی بێمهەرهەتی بێنگی نیشتمانی، کوالڕەنگ و ەندی دەچاو ناوە کان لەزگاییێپار

 . ەهێننەوەبیر دەت وەلتووریی فارس و ئایینزای حکوومەرتریی کەس ێوەهنماەو ن ێوەانهبم

 ەتنیک و گرووپێئە ت بەبارەکان سەواردنی میدیا نیشتمانییاڵەهە ر و جیا لەوەرتەروەکارکردی دادپ

ر ەسە ل ەرانەنێووخڕە ستگرتنێوڵەناکۆکی و هم ەئ ێتوانەدیی میدیا ەبژاردکان گرنگە. کارکردی ەکۆمەاڵیەتیی

         ئاستی کۆمەڵگا توختر بکات. 

ربایجانی ەز )ئازێورەکی تڵەی زانستی و مامۆستای زانکۆ خەژنێندامی لەئدری نیا، ەباقر س

 ت(اڵەۆژهڕ

 ەدژی زمانی فارسی، چوونک ەنەکەزمانی تورکی دە کە یەهە سانەو کەتی ستراتیژیم لەگەڵ ئەدژایمن  

ردی کارکم اڵەن. بەکەد ەشەکتر گەی ڵپاە لە م دووانەو ئە یەژماوێن و درەخایندیی کورتەوەرژەدژی بە مەئ

 ت. ێن نادرمیدیاکاندا پیشاە یی لەوەتەنەو فرە وتووەو دواکە سکبینانەرتەزگایی بێمیدیای نیشتمانی و پار

 



 

بەشی ە ندی دەنگ و ڕەنگ لەبەرنامەکانی ناوە ئاستی ڕەزامەندی ل 11ە و چارتی ژمار 3ە چارتی ژمار

   پارێزگایی و نیشتمانی پیشان دەدەن.

 
 بلیمەت  –دەنگ و ڕەنگ ندی ەناوە : ئاستی ڕەزامەندی ل3ە چارتی ژمار

 
 خەڵکی ئاسایی  –دەنگ و ڕەنگ ندی ەناوە : ئاستی ڕەزامەندی ل11ە چارتی ژمار

ی میدیا دوای دیکەە ن بگەڕاە هەلومەرجی سەنسۆڕ و کۆنتڕۆڵی میدیاکاندا، بەردەنگەکان ئەکتیڤ دەبن و بە ل

ئەم  جیاوازە ئێتنیکییەکانیشە وەدەستهاتووەکانی دیمانەی گرووپە هاوئاراستەکان بۆ بەدیل دەگەڕن. ئەنجام

 پشتڕاست دەکاتەوه. ە بابەت

 خووزستان خەڵکیقاسم ئال کەسیر، توێژەر و چاالکی ئێتنیکی 

انمان سەر ژیە ب وەردەگرین و کاریگەری لبەرهەمی کەلتووریی سایبری و میدیایی جیهانی عەرەە سوود ل

 هەتا تیپ و جلوبەرگ و مۆسیقا و قسەی سەر زار. ە پرۆسەی ناولێنانەوە بووه، ل

 

ی کەوتووە. بەشئابووریی واڵتدا بەرە ئێران، ئێتنیکەکان، پشکی ناهاوسەنگ و نادادپەروەرانەیان لە ل

ناوەندی واڵت  ەۆبێلسازی، پترۆکیمیا، و ... زیاتر لسەرەکیی پیشە قورسەکانی وەکوو کۆمپانیای پۆاڵ، ئۆتۆم



پارێزگا فارس زمانەکاندا چڕ بووەتەوه. زیاترین پشکی کەرتی پیشەسازی تەرخانی پارێزگاکانی ە و ل

 33.6سەد(، چوارمەحاڵ و بەختیاری )ە ل 31.3سەد(، تاران )ە ل 44سەد(، ئەلبورز )ە ل 41.4ئیسفەهان )

کەرتی ە . بەدەر ل1سەد( کراوهە ل 41.9سەد(، و یەزد )ە ل 41.3ەد(، مەرکەزی )سە ل 43.4سەد(، قووم )ە ل

کەرتی کشتوکاڵیشدا، بەروبوومی پڕداهاتی وەکوو فستق و ە ناوەندییەکانی واڵت و لە ناوچە پیشەسازی ل

کی ێپشکە بەرهەمهێنانی ناپوختە فارس نشینەکان لە ناوچە کە زافەران دەکێڵدرێ و هەر ئەمەش وای کردوو

 زۆریان بەرکەوێت. 

 زاهیدان )سیستان و بەلووچستان(ە عەبدولسەالم بوزورگ زاده، بەرنامەسازی ڕادیۆیی و تەلەڤیزیۆنی ل

پارێزگاکەماندا دوو دەسەاڵتمان هەیە؛ دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی و دەسەاڵتی کۆماری سیستانی. ە لە ئێم

زۆرینەی ە زگا بپارێە نەڵێمەوه، بەاڵم دەیڵێم. چینێک ل ەبەڵێنیان لێ وەرگرتووم چیتر ئەم کۆماری سیستانیی

ەگەڵ لئایینزاکەیانەوە هۆی ە بە کە ڕوودارە یەکپارچەخوازەیە کۆمارێکی پێکهاتوو لەم ڕێژە سەدەوە ل 2

 ەهەلومەرجی تایبەتی پاش شۆڕش دەسەاڵتی سیاسی، ئابووری، ئیداریی و هەموو شتێک لەم پارێزگای

کۆ  هەموویانە بەلووچ لێیان بێزارین. بۆچی دەڵێم کۆماری سیستانی، چوونکدەستیان. ئێمەی ە کەوت

بکەنە ژێر چەپۆکی خۆیان، ناکۆکی بنێنەوه، بەلووچی داماو ە سەدەی دیکە ل 39بۆ ئەوەی ئەو ە بوونەتەو

د دڵسارە بندەست خۆیانە لە ئیدارەکاندا کە و سەرمایەدارەکانیان لە پەراوێزەوە وەک دژەحکوومەت بخەن

 و واڵمیان ساڵویان نەدەنەوه.ە بکەنەو

 

انی وەکوو ناو پارێزگا فرەئێتنیکەکە بارودۆخی ئابووریی ئێتنیکەکان ل کان،ەرمییەف ەرەوێپی ئامار و ێپە ب

ە ل سیستانی و ئازەرییەکان / تورکەکاننە، . بۆ وێنگەسیستان و بەلووچستان و ئازەربایجانی ڕۆژاوا ناهاوسە

و بارودۆخی سیاسی و ە یێسازیی واڵتیان پەشێپشکی هەرە زۆری ئابووری و پن چاو بەلووچ و کوردەکا

 نده. ەتر لەگەڵ ناوەوا هاوئاراستە یەتنیکێو ئەئابووری ب

ووری کان )باشەکوردنشینە کانی ناوچەباکووریی ەشەدارییە. بڵەو ئاژ ڵکشتوکا لە سەرئابووریی کورد 

کان )کوردستان، ەباشوورییە ناوچە م لاڵەن، بەکەاریش د، باغدڵکشتوکاە ۆژاوا(، جیا لڕربایجانی ەئاز

ی ڵپیت، زیاتر کشتوکاڕوی پەبوونی زەرگ و نێن و مێبژوە ندبوون لەهۆی سوودمە کرماشان و ئیالم( ب

هۆی بارودۆخی جوگرافیایی سنووری و ئەو ە کوردنشینەکانی ئێران بە ناوچداری باوه. ڵەیمی و ئاژەد

سۆنگەی پیشەسازیی پێشکەوتووەوە گەشەیەکی ئەوتۆیان ە بەریان دەکرێ لڕوانگەی ئەمنییەی کە بەرام

ەبوونی ی و نهۆی نەبوونی ژێرخانی ئابوورە و بە بارودۆخی ئابووریی گونجاویان نییە . ئەم ناوچانکردووهەن

و ە ۆرزە حەشیمەتی چاالکی ئەم ناوچانکاریی کەرتی پیشەسازی، ئاماری بێە و سەرمایەگوزاری لە کارخان

 ۆربەی پیاوان بۆ دابین کردنی بژێوی ناچارن دەست بدەنە ئیشی ساختەکارانەی وەکوو قاچاخ و کۆڵبەری. ز

کسانیی ئابووری پیشان ەنایە دا کەکان پیشان دەتنیکێلی کاری ئەه 12ە و چارتی ژمار 11ە چارتی ژمار

هەلی پیشەیی ە و باوەڕەدان کسەدی خەڵکی ئاسایی لەە ل 91.3سەدی بلیمەتەکان و ە ل 93.9ە یێم پەدات. بەد

کی ڵەسەدی خە ل 9.4سەدی بلیمەتەکان و ە ل 11.2و تەنیا ە ڕێژەی یەکسان دابەش نەبووە ناو ئێتنیکەکاندا بە ل

 بواری پیشەدا هەیە. ە ئێتنیکەکان هەلی یەکسانیان لە ئاسایی لەو بۆچوونەدان ک
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 بلیمەتەکان –کان ەتنیکێکسان بۆ کاری ئەتی یەرفە: د11ە چارتی ژمار

 

 
 سانی ئاساییەک –کان ەتنیکێکسان بۆ کاری ئەتی یەرفە: د12ە چارتی ژمار

 

. داتەت پیشان داڵزگای وێک پارەر ئاستی سی و یەسە کاری لێبی ەژڕێو ە پل 13ە داتاکانی چارتی ژمار

 ەتەیمشەحە لە و بریتییە وەتێگرەکان دەتنیکییێئەزگا فرێپارە م چارتەئپی ەی الی چەیە، نیوێم پەب

دا ێکارییان تێی بەژڕێە ی چارت کاستڕالی ی ەلووچ و ... و نیوەب، بەرەکانی کورد، تورک، عەجۆراوجۆر

یسالمی، شی ئڕی شۆڵی چل ساەماوە راندان و لێی ئەریتەندی خەناوە زیاتر لە کە یەزگایانێو پارەهی ئە مترەک

ی ئابووری و یرانەتی، قێرەندگەتی ناوە. سیاسستنیشان کراونەدە زگایانێم پارەژیم لڕی اڵبا ەرپرسانی پلەب

ها ەبە دان بەرنجنەی دارایی و ئیداری، سڵەندەکان، گەئابووریی ەڵەه ەتەسیاس ران،ێئە سیاسی ل

 رانن. ێتی ئاڵوە کاری لێکانی بەکییەرەس ەرەفاکتە کان لەتنیکێر ئەبۆ سە تییانێمنەوانینی ئڕکان، ەنییێکارخولق



 
 ران(ێندی ئاماری ئەناولە ە وەانێڕگە کاری )بێب یەژڕێ: 13ە چارتی ژمار

ی کار و ئیمکانیاتلی ەو هە یەک باشتریان هەیەادڕکی ئابووریی تا ێری / تورک بارودۆخەئازتنیکی ێئ

ەڵ شی لەگەسنووری هاوبە م ناوچەباشتره. ئە کانی دیکەتنیکێچاو ئە واندا لەی ئەناوچە رانی لەخۆشگوز

تی هاوسنوور و اڵر دوو وەوه، لەگەڵ هەلتووری و ئابوورییەووی کڕە لە کە یەا هیکربایجان و تورەئاز

ە کەڵکۆە ک لێکەی ڵداری و کشتوکاڵەیە. ئاژەتیان هەلتووری و ئابووریی تایبەی کڕوگۆڵهاوزمان، ئا

ە ناوچۆتینی، ڕنی و پەمەروبوومی شیرەنانی بێمهەرهەی بەسۆنگە رانە. لێئە تنیکی تورک لێئکانی ەئابووریی

دا کورت ەمانەل ەرەڤەدئەم ی ڵم ناتوانین ئابووریی زااڵەت. بێوەکەر دەکی زۆریان بێکان پشکەنشینکتور

لسازی، ێبترۆکیمیا، ئۆتۆمەتراکتۆرسازی، پکوو ەی وەورەسازیی گەو پیشە کوو بوونی کارخانڵەوه، بەینەبک

ۆخی رچی بارودەگەناوه، ئێدی هەب ەم ناوچبۆ ئەتیی کاری زۆری ەفرایەدا دەم ناوچانە و ... لاڵسازیی پۆەپیش

م ەو ئ ەکی گونجاویان نییێکان بارودۆخەندەناوە دوور ل ەت گوندەتایبەکان و بەزنشینێراوەپە ناوچە ل ێندەه

 ز زیاتر ئاشکرا بوو. ێورەنزیک تە قان لەرزەی وەکەرزەویلەووداوی زڕە ل ەبارودۆخ

هۆی  ەزگاکانی خووزستان و هورمزگان بۆتێپار کانیەبنشینەرەعە پێگەی پەیوەندی و سنووری دەریایی شار

باس و ەر عەندەبە لە بریتییە م ناوچانەکانی ئەگرنگ ەرەندەپەرەسەندنی بازرگانی و بازرگانیی نێودەوڵەتی. ب

ە وتداربوونی ناوچەها نەروەهیە. ەتدا هاڵوتڕانزێتی دەریایی ە کییان لەرەپشکی سە کر ئیمام ەندەب

و الی ەرەزی کار بێهە وەتاڵری وەرتاسەسە ی لەوەهۆی ئە بۆتە ورەسازیی گەپیشکان و بوونی ەنشینەبەرەع

ە تنیکێو ئ ەکەتنیکیی ناوچێافیای ئڕکچوونی دیمۆگێهۆی تە بۆت یشکەیەادڕتا ە م بارودۆخەئت. ێشێابکڕخۆی 

ۆخی بارودە وەداخە م باڵەوه. بەتەدا گیرساونەم ناوچانەلی کار لەنانی هێستهەدەستی وەبەمە کان بەجۆراوجۆر

 . 1کی نزمدایەێئاستە لە وەی ئابوورییەسۆنگە ب لەرەکی عڵەگشتیی خ

ئەهواز  خەڵکیکۆمەاڵیەتی، چاالکی مافەکانی کرێکار و نووسەر  –باسم حمادی، چاالکی سیاسی 

 )خووزستان(

ێ ی دەبئاو و نەوت و گازی هەیە. لێرەدا نابێ باسی بێکاری واتای هەبێت، هەژارە لە پارێزگایەکدام ک

 ەگوند و پەراوێزی شارەکان زۆر ترسناکە. ڕەنگە بەشخوراوی و هەژاری لە زۆر کەم بێ، بەاڵم دەبینین ک

سەر سامان و نەوت خەوتووین، ە لە کە دیکەی پارێزگاکانیش هەر ئەوە بێ، بەاڵم ڕوانگەی ئێمە ئەوەیە ل

 بەاڵم هەژارین.  
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و سەرمایەگوزاری لەم ە لەم سااڵنەی دواییدا، دانانی کارخانو ە بارودۆخی ئابووریی بەلووچستان زۆر الواز

و مامەڵەی ئابووری و کەلتووری لەگەڵ ئەو ە داخراوە تی نیوەڵحاە پارێزگایەدا بەدی نەکراوه، سنووریان ل

ە گرتووەچمی نێی سنووری بەچڕازابکان، ەهۆی داخراوبوونی سنوورە بوتۆدا نییە. ەکی ئێئاستە دیو سنوور ل

هەژاری دا ەزگایێم پارەیلن و لیبردنی گازواقاچاغی کااڵ و کوو ەلی وەگەریکی پیشەی خەکەکڵەی خەو زۆرب

هەژمار، بەاڵم ە ڕابردوودا سیستان و بەلووچستان وەک کۆگای دەغڵ و دانی ئێران دەهاتە هەمەگیر بووه. ل

ە شێووشی کی تڵکشتوکا رتیەی زۆر، کڵساەئاوی، بوونی وشکێیی، بەتی ناوچەوای تایبەش و هەکە بئێستا 

 . وشکنڕووتەن و  کانزەوییە کشتوکاڵەە ک لێو زۆرە کردوو

 

 کی زاهیدان )سیستان و بەلووچستان(ڵەمحەمەد بەهاری، مامۆستای زانکۆ خ

توکاڵ و ئاژەڵداری، کشسیفر.  ەتەکی سیستان بوونڵەموو خەر هەر سیفره. هێمان سیفر یان ژەکەئابووریی

ێت. کە ناوی پیشەسازی بە لەم پارێزگایەدا شتێکمان نییە ت دەکەن، بەاڵم ئێمدروس ئابووریپیشەسازی 

ە بێتناوەندی پیشەسازی و زاهیدان بە ناوەندی کشتوکاڵ، بەلووچستان بکرێ بە ل بکرێ بوبڕیار وابوو زاب

ۆ زابۆل بماوەی ئەم چل ساڵەدا کارخانەیەک ە بڵێن لە ل ئێستا هیچی نییە. ئێستا ئێووناوەندی زانکۆیی. زاب

ت پارەیەکیان دەسە بڕە ڕێگەی گازواییل و بەنزینەوە من بێدەنگی هەڵدەبژێرم. خەڵک لە دانرا بێ، ئەو

ەتوانین دە لەم دیو دیوارەکەین نە و ناتوانن ئەو کارەش بکەن. ئێستا ئێمە دەخست. دیواری سنووری دانراو

 ئەم دیو. ە ئەو دیو و نە بچین

 

ە ل 31.6ناو ئێتنیکەکان پیشان دەدەن. ە ئاستی هەستی نایەکسانی ل 15ە رو چارتی ژما 14ە چارتی ژمار

 یهۆی نایەکسانیە ئێران بە ئێتنیکەکان لە سەدی خەڵکی ئاسایی پێیان وایە ل 99سەدی بلیمەتەکان و 

 ریواردنی ئابوواڵەن و هێلەی کەادڕە دان کەڕەو باوەمیان لەکی زۆر کەیەژڕێنیا ەنن و تدەناڵێە ئابوورییەو

  مە.  ەت کاڵوە ل

 
 بلیمەتەکان – کەلێن و هەاڵواردنی ئابووریە : ئاستی هەست کردن ب14ە چارتی ژمار



 
 خەلکی ئاسایی –کەلێن و هەاڵواردنی ئابووری ە : ئاستی هەست کردن ب15ە چارتی ژمار

 

کان ەاورکرەسە لە وەژینێتوە ناوچە ر کام لەهە دا کەپیشان د ەشەم بەکانی ئەستهاتووەدەوە نجامەئگشتی، ە ب

بار بۆ ەوای لەش و هەکوو ئاوی زۆر، کەی وەنێوێند و بەمەڵوەی دەرچاوەسی خۆیان ەگێتی پەنیسبە ب

و  ندەمەڵوەر، کانزای دەوەلەو پ ڵەئاژوکردنی ێخەو چاالکیی ب ڵروبوومی کشتوکاەکانی بەچاندنی جۆر

شی ێاکڕرنجەن و سرووشتی جوان و سێستەبردی جوانکاری، ەو ب ێڕت زەتایبەب ئاسن و نائاسنجۆری ەمەه

ی ئاوی ەرچاوەهۆی سە ی بچووکی ئاوی بەخانەتی دانانی وزەفرایەشتیاری، دەژوویی، گێم ،لتووریەک

، ێلۆژیای نوەکنەتە ست و هۆگر بەروەنج، کارامە، دەزی مرۆیی گێافیی گونجاو، هڕوی و تۆپۆگەرزەس

ت و وەکە، پاشڵۆڕتی کۆنتەبوونی سیاسەنازرگانی، ی ئازادی بەزراندنی ناوچەرجی گونجاو بۆ دامەلومەه

، ڵکوو کشتوکاەلی جۆراوجۆری وەبوارگە دانییان لەو ئاو ەشەتی گەفرایەدە ی ئاو، و ... کەوەگواستن

رجی ەلومەن و هێستەب ێبەو دە یەتی خۆی هەی تایبەی پرۆسەشەگیە. ەتگوزاری هەسازی و خزمەپیش

گوزاران و ەایرمەئاسایش بۆ سهێمنایەتی و دروستکردنی ە نانێستەبم ەل ێکەیە ک ێبکرە ویستی بۆ ئامادێپ

م ەلییە. گوزارەرمایەگوزاران بۆ سەرمایەگوزاری و هاندانی سەرمایەویست بۆ سێپدابینکردنی ئیمکانیاتی 

ردنی چاالککە لت ەتایبە، بێبینەکی دەرەوری سەد  ەشەگە دان بەژێکردن و درێستپەدە ت لەڵوەدا، دەناوێپ

چم ێب ێبەرخانیدا دێئیمکانیاتی ژە لە ی کەگوزارییانەرمایەو سەت ئەتایبەکان و بەرەنێداهە گوزارییەرمایەس

تووی وەزن، دواکەی مەڵاڵەکردنی گێجەبێجت و ەڵوەچاالککردنی د ێبە و بە وتڕەم ەدان بەژێدرە بت. ێبگر

کان ەشەبێبە ودای ناوچەمکوو ڵەبوه، ەتێبوو نابەرەنیا قەت ەنە ی دیکڵد ساەتا سەت هاڵجیاجیاکانی وە ناوچ

 ت. ێبەت زیاتر داڵکانی وەندووەسەشەگە لەگەڵ ناوچ

ە ک لێکەک یەو میلیشیاکانردانی ەوێستەو دە کانی کۆمەڵناسیی سیاسییەگرنگ ەباسە لە میلیتاریزمی سیاسی ک

ۆیی ڕوەو ئژوویی ێی مەگڵەبراندا ێئە کا، لەد ێتدا تاوتوەسیاسە کان لەکخراوڕێە کۆمەاڵیەتییە گرووپ

پاش و ە داییەکەم و دووهەم یسەردەمی پەهلەویە لگی ڕەئێراندا ە یە. میلیتاریزمی سیاسی لەزۆرمان ه

تاریستی ی میلیڵستی قووەم هەکەویی یەهلەپکیی ەرەندیی سەتمەتایب کۆماری ئیسالمیشدا درێژەی کێشاوه.

ی ەکەتاڵەسەو د زیریەو رۆکەست، ەزارەوی ەڵی بیست ساەماوی ەژێدرە ناوبراو لزاشا بوو. ڕە

زاشاش ڕەدەمەکرد. محەمیلیتاریستی دی ەشێندەی ئەشەزکردنی سوپا و بانگێهەبر ەسە ل کی زۆریەداگرییێپ

دق، بۆ پاراستنی ەیی موسەوەتەتی نەڵوەووخاندنی دڕە تاوی، بەـی ه1332ی ڵژی ساێالوەـی مانگی گ29ە ل



حموود ەو مکوەمیلیشیاکان وە ک لێزۆرش، ڕاش شۆقۆناغی پە ست. لەبمیلیشیاکان ە ی پشتی بەکەتەحکووم

 ەی گرنگیی سیاسییان لەزایی و ... پلڕەلی الریجانی، موحسین ەدباقر قالیباف، عەمەدی نژاد، محەحمەئ

 نا. ێست هەدەتدا واڵو

 

 مەهاباد )ئازەربایجان ڕۆژاوا( خەڵکیمێهری پاکزاد، ئەندامی لێژنەی زانستی زانکۆی ئازاد 

هیچ نازانێ و ە خۆی دانی پێدادەنێ کە هاتووە ئۆڕگانێکەوە هۆی ئەوەی لە بە ۆرام هەیخوێندکاری دکت

 پێ بدەم.  یەنمرمنیش ناچارم 

   

دەکەن  ەجۆراوجۆرەکانن گوزارشت لەوە ڕانتە سەر بنەمای سوودمەندبوونی میلیشیاکان لە لە ئەو بەڵگانەی ک

کان، ەر کراوەسە لە وەژینێتوە اکڤناو جە لانی کۆمەڵگا و جیاوازەک ەکهاتێپناو ە میلیتاریزم دزەی کردووەتە ک

بیانووگەلی وەکوو کۆنتڕۆڵی کۆمەاڵیەتی، دیسیپلینی زۆر جار ە کە یەکی زیاتری هەوانییەو فرزۆری 

ە ادا داوکۆمەڵگە ل تیێمنەی ئەوانگڕە ی بەرەپک ەالیە ت لاڵەسەیەتی، ئاسایشی کۆمەاڵیەتی و ...ـی دکۆمەاڵ

کانی ەۆرجۆراوجە نێستەبە ل پەرەسەندنی هەموو جۆرەکانی گەندەڵی ئیداریی و ئابووریە وەریشکی تەالیە و ل

 ێگرە تەم بابەندن بەسەنەشەکانی گەهۆکارە وەژینێم توەکانی ئەگڵەبە ل ێندەهوه. ەوتۆتەک ێکۆمەڵگای ل

 ەمەردەتی سەسیاسە لە زانن کەدە وتڕەم ەنجامی ئەرەدە کان بەتەڵوەیی دەناکارامت ەنانەن و تەدەد

 ریپاوانەی کەلتووە بە ئاماژە داتای بەشداربووانی ئەم توێژینەوە بەشێک لگی داکووتاوه. ڕەکاندا ەجیاواز

کی ەژوویێراندا مێئە ل 1یەکدەستکردنی کەلتووریتنیکی فارسە. باسی ێتی ئاڵەسەر دێژە راندا لێئە لە کا کەد

و ە ۆتبە یەکاندا هەزۆر ەلتوورییەکە شتنی شوناسێهەو نناێپە لک ەیەئیرادە وەکۆنە و لە یەژی هێدوور و در

کانی ەگشتییە ی شوناسەو دیکە یاندن و ئیداری، تۆختر بووەاگڕی ێئامرازی نوە ن و بێڕمی مۆدەردەسە ل

ری / ەن ئازەالیە لە تەم بابەئۆژاوا ڕربایجانی ەکوو ئازەوزگای ێپار ێندەهە رچی لەگەئامانج، ئە بە وکردو

ە ەتدێڕی کلۆنیاڵی ناو کۆلۆنیاڵ بۆ ئەم بابە بەشداربووانی لێکۆڵینەوە ل ێندەو ه ێدرەنجام دەکانیش ئەتورک

لە ران و ێکانی ئەلتوورییەکە نگییەڕەکچوواندنی فرێبۆ لە کێوتڕەە ڤم بزاە، ئڵر حاەهەبکار دەبەن. ە ب

ە تانەیاسم سەپاندنی ئەسزاشا، ڕەمی ەردەت سەتایبەبوی، ەهلەکانی قاجار و پەتەکانی کۆتایی حکوومەکۆتایی

ان"، و ، "فرنگستکانی "ایرانشهر"ەارڤدا، گۆەندەوێم نەلوامە. ەردەستاش بێتا ئەو ه خۆی یەڕوپەئە یشتنەگ

 2کرد.ەد ەتەم سیاسەیان بۆ ئەشەباگرمی ەی فەوێشە "آینده" ب

 

 کی سنەڵەتی خەڵوەودێئەسعەد ئەردەاڵن، توێژەر، مامۆستای زانکۆ و یاساناسی ن

ە ب"قوتابخانەکانی کوردستان تابلۆی ە هۆی ئەوەی لە بوو 1316و  1314ساڵی ە ی ڕەزاشایی لسیاسەت

 هەڵبوواسرێت. "بکەنە فارسی قس

 

هەر ە ک ەئایین و نەتەوایەتی وتوویەتی: "پرسی ئێتنیکایەتی وەها جیدییە وتارێکدا سەبارەت بە ئیرانشەهر ل

 باتی ناوی شانازیبەخشی واڵتەکەیە نەتەوەی بپرسن، لە لسەردانی دەرەوەی واڵت بکا ە کات ئێرانییەک ک
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دەبێ تاقمی خۆجێیی، زاراوەی خۆجێیی، جلوبەرگی خۆجێیی، داب و نەریتی ە ناوی زێدەکەی دێنێت. ئێم

 . "خۆجێییەکان لە ناو ببەین ...ە خۆجێیی و هەستیاریی

هەموو  ڕاگەیاند ویاسایی ناە نی بئێرانییەکاە ڕلەمان جلوبەرگی کۆنی ئێتنیکا، پتاویەـی ه1311ساڵی ە ل

 ەبەرکردنی جلوبەرگی ڕۆژاوایی و لە لە ناونووسکراو، ناچار ب ینییزانایانی ئایە پیاوانیشی بەدەر ل

بەدیلی ئەم کاڵوه. ە کرد. پاش هەشت ساڵ، کاڵوی شاپۆی ئورووپایی بوو« کاڵوی پەهلەوی»سەرکردنی 

 ەئێتنیکییەکان دەستنیشان کرد بەڵکوو بۆ دەستێوەردان لە استەنیا بۆ سڕینەوەی شونە ڕەزاشا ئەم کاڵوەی ن

سەر عەرزه. بەدەر لەمە، ناوبراو ناوی ە سوواندنی نێوچاوان لە پێویستی بە ئیسالم، کە ڕێوڕەسمی نوێژ ل

 شارەکانیشی گۆڕی. ە زۆرێک ل

ڕێز لە مافی ە پێچەوانەی بنەماکانی یاسای بنەڕەتی کە ـی هەتاوی، ب1351لەگەڵ سەرکەوتنی شۆڕشی 

ییەکان ئێتننیکە جیاوازە هەموو قۆناغەکانی خوێندنی بۆ هەموو گرووپە زمانی دایکی لە خوێندن و نووسین ب

بەو  ەسەلیقەییەکانی بەرپرسانی پەیوەندیداری بابەتەکە، ئەم مافە ئەنجامدانی ڕفتارە و بە کردەوە دەگرێ، ل

 بواری جێبەجێ کردنەوە. ە بێ نەچووەت ئێتنیکیییەکانە شیاو و پەسندکراوی گرووپە شێوەی ک

 

 خووزستانکی ڵەخحەمید حمادی، مامۆستای زانکۆ 

ەکەن و دە فارسی قسە لەگەڵی بە قووتابخانە عەرەبی ئاخافتن دەکا، بەاڵم دەچێتە بە ماڵەوە منداڵەکەمان ل

هۆی ە دەبێتە ئەم کار بهێنرێ،ە سەدی بە ل 51سەدا سەده، ە غەدره. ئەگەر بەهرەی کە دەبێ بڵێم لە ئەم

، ی ناخوێنندایک زمانیبە دواکەوتنی ئاستی زانستی قوتابییەکە. وەک دەبینین ڕۆڵەکانمان سەرەڕای ئەوەی 

 لەم ئاستەی ئێستادا بین وە زمانی خۆیان بخوێنن پێموا نییە ئەگەر بە و سەر دەکەون؛ واتە دەدرەوشەنەو

 سەرکەوتووتر دەبین.

 

ینی ەزە لە یناێم وەم نیگادا ئەکەیە ت، لاڵیاساکانی وی سیاسی و ەکهاتێی پەوەنکداێلە بە وەکی تریشەالیە ل

انا و س توەهیچ کە کە یەگری هەنڵەحاشاهکی یاسایی ورد و ەیەکهاتێت پەحکوومە ک ێگرەچم دێگشتیدا ب

 مەجار  ئ ێندەهکان ەسیاسی و کۆمەاڵیەتییە جۆراوجۆر ەووداوڕم اڵەبکردنی نییە.  ێچی لێرپەسبواری 

ۆر ز ێبب ێبەدە ی کەوەو ئە یەهە ی کەوەی سیاسی لەکهاتێپە کا کەتیاندا دروست داڵی هاووڵدە لە گومان

کردنیان ێل  و چاوپۆشیاڵبا ەرپرسانی پلەن بەالیە کان لەجۆراوجۆرە نییەڕێپو یاسای ڵەندەگبوونی دووره. 

وردارکردنی ونایاسایی و سنی ەڕداپها ەروەهکات. ەز دێهەزیاتر بە م گومانانەندی یاسایی ئەن ناوەالیە ل

ی ەکهاتێانیی پسکەری نایەکی دادگایی، پیشاندەیەهیچ پرۆس ێبە بوت، ڕە ێندەکان و هەدژی تاکە یاسایی ل

 ژیمە. ڕکانی ناو ەڕەسیاسی لەگەڵ داپ

 

 دەشهەکی مڵەری دادگا خەزێپار موحیبی،ە رزییەم

کی ەالی ەوت. لەمای نەر بنەسە یە، ئابووری لێقەتی فەمای ویالیەر بنەسە ی سیاسی لەکهاتێگشتی پە ب

هیچکات  ەشەکانی گەئامانجست بکا، ەیوەخۆی پە نییە ئامادە رستی کەپەتی کۆنی کۆنەسیاسوه، ەتریش

 کان خراپتر بووه. ەرەوێراورد لەگەڵ پەبە بۆژ ڕۆژ لەگەڵ ڕو ە دی نایەب



     

 ێدرەنجام دەژیمدا ئڕناو ە کان لەڕەیار و داپڕجار ب ێدنەهە ک ێبەدە وەئە ندییەخۆیی ناوەربەم ناسەنجامی ئەئ

ە بە وەنەکەستی دەیوەپجار  ێندەت هەنانەکوو تڵە، بێستۆ ناگرەئە ی لەکەتییەرپرستایەس بەنیا کەتە نە ک

ووی ڕکان ەییەزنجیرە کوو کوشتارەجیاجیاکانی وە قۆناغە لە کی ەو تیرۆرانەئنە، ێکان. بۆ وەکییەرەد ەرەفاکت

 1319نی اڵساە ندکاری زانکۆ تاران لێانی خوڕی کوەشی نووستنگەر بەسە کرایە ی کەرشانێو هەدا یان ئ

زی ناوخۆیی و ... ێه ێندەه ڵپا ەنەخەدر کوی دانشگاهـ( ەسە رش کردنێهە تاوی )ناسراو بەـی ه1399و 

نگ ڕەڕتۆخ و پ ڕملهوتانی اڵوستی ەدە تەم بابەبۆ ئرپرسان، ەت و بەڵوەدتاوانکردنی ێکیش بۆ بێندەهو 

تاکانی ەرەسە ی لەوەران لەگەڵ ئێئە کان لەسیاسیی ەڕەداپ یتیێۆزڵو ئا یەتیێفافەناشە شنەم چەن. ئەدەپیشان د

 یە. ەکی زۆری هەودایەداوای کرا مە وەکڵەی خەگڕێە شی ئیسالمیدا لڕشۆ

ە ئاسایی خۆیان ل یەچکڕێە کان لەدیسیپلینی کاروبارکسانی و ترازانی ەک نایێین جۆرێڵتوانین بەگشتی، دە ب

وان ێنە لە ت کەڵوەی دەکهاتێبۆ پە وەتەڕێگەدە کسانییەنایم ەک لێشەبە کە یەتدا بوونی هاڵی سیاسیی وەکهاتێپ

و  ەیەبوونی هە کسانییەنگی و نایەناهاوئاهە شنەم چەکانی، ئەجۆراوجۆرە تخانەزارەکان و وەجیاواز ەشەب

ندی ەناو ێندە، هپەیتا پەیتاکاندا ەتەڵحاە لە تی کەنی حکووماڵەی کەکهاتێبۆ پە وەتەڕێگەشی دەکی دیکێشەب

 ن. ەکەت کار دەڵوەتی جیاواز لەگەڵ دەواوەتە ت بەتایب

 

 سڕینەوەی کەلتوورەکان

یا جیاجە قۆناغە ک لێتەتداریی حکووماڵەسەدوی ڕەمەڵەقە للتووری ەتنیکی و کێنگیی ئەڕەبوونی فر

ە و لە یر کراوەن سێتخولقەرفەدز یان ێئامەشەڕەحمانی ێلێئک ەو ەوەکانەتەن حکوومەالیە لکاندا ەژووییێم

ە لتووری لەک –تنیکی ێنگیی ئەڕەستراتیژی فربردنی ە وەڕێبۆ بت ەسیاس ێندە، هەوانگڕم ەئمای ەبنر ەس

ە لتووری بەتنیکی و کێنگیی ئەڕەپرسی فریە، ێم پەر. بەب ەتەکان گیراوەتەندیی حکوومەوەرژەی بەئاراست

 کی گرنگ. ێپرسە بۆتە کە ندی و ئاسایشیانەوەرژەت و بەی حکوومەوانگڕە نیا لەت

 

 ت(اڵەۆژهڕربایجانی ە)ئازز ێورەناس و مامۆستای زانکۆی تڵەکۆمیران، ەدی جەر ئیزەسغەئ

ە زنجیر ەکان لەتورک پیشاندانیو ە نینییەکێنگ پڕەنگ و ەندی دەکانی ناوەرنامەبە کردن لە تورکی قس

 تییە. ەسووکایە ب ڵەکێدراماکاندا ت

   

ر ەس ەکەلتوورییەکانی ئێتنیکەکان ل هێماە کردن بە و گاڵتە دژایەتی، سڕینەوک ێدی جۆرەران، شایێئە ل

ندی ەکانی ناوەنامرەبە توانین لەدە وانەینڕسم ەک لێکانداین. جۆرەتەتایبە ندییەیوەپکاتی ە گشتی یان لئاستی 

ی رەخۆشکە مینەدراماکاندا، زە و زنجیرە نامەی بەوەوکردناڵبە لجار  ێندەهە ین کەدی بکەنگ بڕەنگ و ەد

ی ەدیککی ێو جۆرە لووچ، کورد و ... ـە، بڕکوو تورک، لوەکانی وەجۆراوجۆرە تنیکێتیی ئەزایڕەنا

ە وەڕێی بەگڕێە دا کەوو دڕکاندا ەتنیکی و ئایینزاییێئە و بۆن ئاهەنگچوونی ە وەڕێبکاتی ە لکان ەوەینڕس

ە دان کەڕەو باوەلە تنیکییانێئە م گرووپەندامانی ئەت. ئێی گرووپی نادرەوێشە بە و بۆنانسم ڕەوڕێم ەئبردنی 

ردا ەرامبەبە نجان بخا و لەر چاوی گەبە کان لەتنیکییێئ –لتووری ەما کێه ێکۆشەدێتە کە یەک هێوتڕە

دنیان برە وڕێەبکا و بە وێموان هاوشەی هەوەنجاندا دروست بکا بۆ ئەینی گەزە ت لەلتوری تایبەک کێجۆر

    ت. ێئاسانتر بب



 

کی ڵەخکۆمەاڵیەتی  - و و چاالکی سیاسیینی، توێژەری مێژویعەبدولڕەشید تریز. مەولەوی ئا

 سیستان و بەلووچستان

تەرخانی ە سەدی بەلووچن، کەمترین بەرنامە ل 91 – 11ە کە ناوەندی دەنگ و ڕەنگی ئەم پارێزگایە ل

سەر فۆلکلۆر و کەلتووری گشتیی بەلووچستان ناکرێ و ە زاری لو سەرمایەگوە زمانی بەلووچی کراو

 چاالکڤانان نادەن.ە بوار ب

 

ئێتنیکی و ە سمڕێوڕەە ڕێژەی سنووردارێتی لە ڕوانگەی بەرامبەر ب 11ە و چارتی ژمار 16ە ژمار چارتی

 پیشان دەدات.  کانەیینییئا

 
 بلیمەتەکان -ڕێوڕەسم ە : سنووردارێتی ل16ە چارتی ژمار

 
 خەڵکی ئاسایی –ڕێوڕەسم ە : سنووردارێتی ل11ە چارتی ژمار

 



رجی هەلومەە کۆمەاڵیەتییەکان لەو باوەڕەدان کە بیرمەندان و خاوەن تیۆرییەکانی بواری زانستە زۆرێک ل

ی یەکدەستیی کپسانێلونی دیسیپلینی کۆمەاڵیەتی و سستبوە و باس لە ئێستای واڵت بارودۆخێکی ئانۆمیک

دەیەی ە ( ل1395شێوەی جیدی، یەکەمین جار عەباس عەبدی )ە (. ب1333ری، ذکەن )ابادە کۆمەاڵیەتی

و هاوبیرەکانی  1ود ئەحمەدی نژادوڕمانی کۆمەاڵیەتی ئیشی کرد. مەحمسەر بابەتی داە ـی هەتاوی ل91

ە ان هێناییکۆمەڵگای ئێران یلەم ماوەی کۆتاییدا، بابەتی داڕمانی کۆمەاڵیەتیە بوون کە یەکێکی تر لەو کەسان

جۆراوجۆرەکانی ئابووری، کۆمەاڵیەتی، سیاسی، ە بوارە ، لپێی بیر و بۆچوونی ئەم کەسانەە بەر باس. ب

ە ت باڵستای وێرجی ئەلومەجیا جیاکانی هە انانی بوارڤچاالکی، ژینگەیی و ... داڕمان ڕووی داوه. کەلتوور

م وەدەستهاتووەکانی ئەە ئەنجاموه. ەتێوەبک ێل ترسیەم ێندەت هاڵبۆ داهاتووی و ێتوانەدە زانن کەبار دەنال

 . وهەنەکەپشتڕاست د توێژینەوەش بوونی ئەم قەیرانانە

 وی(ەزڕەد  )خوراسانی ەشهەوسی مەردێمەهدی فەیزی، مامۆستای ئابووریی زانکۆی ف

ی رهاوشێوەی بۆمبی کاتژمێە کە واڵتدا هەیە ڕاستیدا سەرووچالنجمان لە کۆمەڵێ قەیران و چالنج و ل

هەتا ە ربگە پرسی بانک و سندووقی خانەنشینی، قەیرانی ئاو، بێکاری و تەاڵقەوە ئامادەی تەقینەوەن. ل

پاڵ یەکتر، مەترسیدارتر دەبن؛ تەقینەوەی ە مەترسیدارن و کاتێک بچنە کێشەکانی دیکە. هەر کام لەمان

 یەکیان ئەوانی دیکەش دەتەقێنێتەوه، ترسناکە. 

 

وانین تەگشتی دە وه. بەئو الی ەرەت بەتۆمی ەنجەو پ ەتەڵوەدە ییەم ناکارامەری ئەاکتفە کە یەهە وەنای ئێو

تمانەی بۆ ڕاکێشانی میی ەی کردەڕداپهەتا ئێستا کەمترین ە سەردەمی پەهلەوییەوە دەوڵەتی ناوەندی لین ێڵب

ە نێڵەبە ل ەووبریتی بکان ەتنیکێر ئەمبەهە کان لەتەڵوەستراتیژی دو ە نجام داوەکان ئەتنیکێی ئگشتی

هەندێ  ەئەگەر ل توندوتیژی.زەبر و زی ێه ینانێکارهە ی ئابووری یان بەسۆنگە کانیان لەکراوەنێجەبێج

سااڵنی پاش شۆڕش، دانووستان لەگەڵ حیزبی ە کوردستان ناردبێ یان ل وحاڵەتدا شاندی بۆ ناوچەگەلی وەکو

ت سوننە یچوارچێوەی ئەنجومەنی ناوەندیە لە دیموکڕات و یان دانووستان لەگەڵ گەورەکانی ئەهلی سونن

و  ەو ناپلۆرالیستی تووشی شکست هاتووە هۆی ورەی ناوەندتەوەر، دەسەاڵتدارانە )شمس( ئەنجام درابێ، ب

یان دوور  ەینییەکان خراونەتە بەندیخانیئێتنیکی و ئاە زۆربەی ئەم حاڵەتانەدا، دانوستانکارانی گرووپە ل

 یەنانێڵەو بەئ وموەی هەوانەچێپە ، بەدامەردەم سەی ئەژێدرە کان لەندییەناوە تەڵوەاستیدا، دڕە لکراونەتەوه. 

م ەتن بیشەیی بۆ گەکی کردڕێەداپر پاراستنی ئایدۆلۆژیاکانی خۆیان سوورن و ەسە شتا لێهداویانە، ە ک

 شن. ێابکڕۆیان ی خو الەرەجۆراوجۆر ب ەتنیکییێی ئەوه، بتوانن متمانەگڕێم ەلکە بتوانن ن ەنجام نادەئە تییێکەی

بارودۆخی ە سانی ئاسایی سەبارەت بەکڕوانگەی بلیمەتەکان و  13ە و چارتی ژمار 19ی ەچارتی ژمار

 واڵت پیشان دەدات. یسیاسی

                                              
 13/1/31ڕێکەوت  – 3191ڕۆژنامەی رسالت، ژماره  -1 



 
 بلیمەتەکان –واڵت  ی: بارودۆخی سیاسی19ە چارتی ژمار

 
 کەسانی ئاسایی  –ی واڵت ی: بارودۆخی سیاس13ە چارتی ژمار

 

ە میشەران، هێی ئتاڵوە تییە. لاڵو –یی ەوەتەتی نێکەکپسانی یێکۆمەاڵیەتی لمانی ڕماکانی داێهە کی تر لێکەی  

انی کەما جۆراوجۆرێهوان ێنە کی زۆر لێباتەری و خەکابڕو کتر ژیاون ەی ڵپاە کان لەجۆراوجۆر ەتەشیمەح

ە گرتۆت تیاڵەسەد تەکی تایبێکدا، گرووپێمەردەر سەهە بووه. لەکاندا بووونی هەرانییێئ ەگشتییە شوناس

م ەی لکیەرەتی سەو بابە بووەی دیتران نەینڕسمانای ە رگیز بەک هێتی گرووپاڵەسەدە یشتنەو گست ەد

یدا، ێتە کین ەشک ناب ژووییێکی مێتەباببووه. ەنیەتی رانیێئنایان ییەتی رانێر ئەسە ل داەباتانەری و خەکابڕ

و ە وەتڕێبستی ەواوەتە بە کانی دیکەگرووپدا ب ڵوەت هاڵەسەستخستنی دەدە ب حکوومەتک یان ەهۆگریی

 ،داەیژوویێمە م قۆناغەئ یەژێدرە ل ێاستی بڕی ەوەم ئاڵەر پرسیار، بێژە ک بباتەرانییێک ئەوبوونیان 

تی ێکەانی یکپسێبۆ لە کە بووەبوونی هلتووری، کۆمەاڵیەتی، ... ەئابووری، کە ندەهڕەە تنیکی لێئواردنی اڵەه

 ژمار.ەهە تێک دەیەشەڕەح کەتی واڵو –یی ەوەتەن



 (ۆژاواڕربایجانی ەئاز) ێکی ورمڵەشفرۆش خەڕد، فەحمەئ

هۆی ە تێبەدا دەژماوێدرە بن و لەزتر دەڕەک وڵەدا خەماوکورتە لواردنە، اڵەم هەموو ئەای هەڕرەس

 شبوون. ەمانی و دابڕدا

           

هەمان کاتدا ە ئاڵۆزترین و لە ل کانەتنیکییێئ ەکان، پرسەجۆراوجۆرە گڵەی بێپە بین ێڵتوانین بەدگشتی، ە ب

ە لە وەدانڕئاوە بژمار. ەهە نێرخدا دەدنیای هاوچە پڕکاریگەرترین پرسە کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکان لک ەو

ترین هێماکانی بەرچاوەکیە پەیجۆرییە ئێتنیکییەکان یەکێک لکان و ەبوونی شوناسترتوندگە، ڵەما و بێه ێندەه

داهاتوویەکی نزیکدا دەبێ و فاکتەرەکانی ئەم پرسە بریتین لە: ە ئێران ل یکۆمەاڵیەتیداینامیزمی سیاسی و 

 / ەتیکۆمەاڵیە ی، بەرزبوونەوەی ئاستی داخوازییتنیکو ئێیی ەوەتەخەستبوون پسانی نێوان شوناسی ن

ن ەومجنەکان، ئەندهەڵکشانی ڕێکخراو و ناوەە ، گەشەی ڕوو لیئابووری، سیاسی و کەلتوور ەکان،ییەگێپ

، ڕووناکبیران بلیمەتە ناو هەندێ لە لە ڕادیکااڵن یئێتنیکییەکان، دروستبوونی هەستی ئێتنیکخوازیە ندەو ناو

ە ژیمڕنێوان ئێتنیک و ە مەودا ل دروستکردنیسیاسییەکان، هەڵکشانی ئاستی نامۆیی سیاسی و ە و حیزب

 سیاسییەکانی وەکووە تی ئازادییدەرفەە و سەرهەڵدانی داخوازیی ئێتنیکی لوتن ەرکەدسیاسییەکان، 

 (.23، ل 1399هەڵبژاردنی نیشتمانی و خۆجێیی )کریمی ملە، 

ی ەاوانبواری پە کان لەتنیکییێئ ەجیاوازە لەگەڵ گرووپە دیمانە لە کی ەگرنگانە تەو بابەکی تر لێکەی

 .بوو ەم گرووپانەنی ژیانی ئێکان و شوەکەڕەگاکان، گڕێکان، ەشارناونانی ر کرا، ەی لە سەلتووری قسەک

ارسی ن و ناوی فڕکان بگۆەییێخۆجە کۆشن ناوەدێکان تەتییەحکوومە ندەناوە کرد کەدە وەبیان ەئاماژئەوان 

 ن. ێبن ێل

 

 )کوردستان(ز قەکی سڵەتی خەتی و تایبەڵوەی دەوەینڵکۆێلژکاری ێاوڕردار فتووحی، ەس

دا ەرێلتوور لەزمان یان کت. ێناسرەاسالمی( د ناوی )جمهوریە ستا بێم ئاڵەلۆیە. بەیدانی هەمە یدانەم مەئ

 کات.  ەا دڕت اڵەسەدە ۆ. زمان لڵەن هێڵەی دێپە یدانەمو ەر ئەکا، هەاگری دڕخۆ

    

ە بە دا کەکان پیشان دەتنیکییێئە گرووپاگریی ڕبوونی خۆە کانی دیمانەستهاتووەدەوە نجامەدا، ئەم بوارەل

م ەئت. ێبرەکار دە کان بەییڵیی و خۆماێخۆجە ر ناوەهکیدا ەبیاتی زارەدەئە لکان، ەرمییەفە نانێی ناولەوانەچێپ

ییان ەارامککدا ێتەڵحاە نیا لەکان تەزمانیی ەتەسیاسە کە یەوەویش ئەو ئ ێگرەخۆ دە کی گرنگ لێڵخاە تەباب

 یی دژی خواستەزاراوتوانین زمان یان ەن دەگمەدە نگ بن. بەلەگەڵ بیری گشتیی کۆمەڵگا هاوئاهە کە یەه

 ت. ێرنێپەریاندا بسەسە ک بڵەخ

ە کە لتوورییەک کردنیەپاوانئاراستەی رگری و ەورلتووەکانی الوازیی کەهاویشترەدە ک لێکەیکوژی تنیکێئ

ە ل ێڵەۆمو ک ێچەناو دە پی کۆمەاڵیەتی لوتی گروەتنیکایێینی کات، شوناس و ئەڕپێو، لەگەڵ تەهۆی ئە ب

ر ێۆبڕاوی نە ک بێناسکڵەن خەالیە کوژی لتنیکێی ئەوه. وشەتێگرەی دێکان جەلتوورییەکە تییەڵواڕەما ێه

ناوبردنی ە یان لەکەئامانجە وترا کە وازانێو شەل ێڵەکۆمە وت و بەک ێج 1311ی ەیەنی داڵساە ن لێژوول

مکی ە(. چ193، ل 1336)بروتون،  دیکەیەکانی ەلتوورەگیرکردنی کێک و جێتنیکێلتووری ئەک

ناسی ووور و شلتەناوبردنی کە واتای لە کوژی بتنیکێ؛ ئلێمان بشێوێژینۆساید  لەگەڵ ێکوژی نابتنیکێئ



ە ک )لێتنیکێی ئەوەوتاندنی نەفندامانی کۆمەڵگا و ەئناوبردنی ە لواتای ە ژینۆساید بکدا ێڵحاە کە، لێتنیکێئ

کانی ەووننمە ر کەی هۆشبەسنووری کحۆل و مادێندنی بەسەرەتا و پەپکردنەوەی واڵکوژی، بڵەی کۆمەگڕێ

 ەتێبەدە ی کەنگەرهەر و فولتوەو کەکوژیدا ئکیتنێوتی ئڕەە (. ل115، ل 1369زۆرن( )روح االمینی، 

ی ەپرۆس واوبوونیەتە وه، بێم شەییە. بەوەتەزتری نێهەلتووری بەران یان کەلتووری داگیرکەزیاتر کدیل ەب

، ێچەناو دە کان لەتنیکێی ئەدیکە کی جیا لێپک گرووەوە تنیکێو ئەکۆتاییدا ئە ک، لێتنیکێئە لە وەینڕلتوورسەک

 ت. ێبب ڵەکێتردا تەورەگکی ەگایڵەکۆمە لە ناچارە چوونک

 

 یرانەقە ین لەڕپێت

دا. ەدا پیشان دتاڵوە کانی لەکۆمەاڵیەتیی –سیاسی ە یرانەبوونی قە کرا کە تانەو بابەابردوودا، باس لڕشی ەبە ل

ە بە ئاماژە یرانانەم قەین لڕەپێستی تەبەمە وه، بەژینێم توەکانی ئەستهاتووەدەوە نجامەی ئێپە دا و بەشەم بەل

ە کان لەییاکڤجە تیدانی پاراستنی شوناسەدا یارمەم بوارەت لەگرنگترین باب ین.ەکەد کانەستەبەمە کارڕێ

ە دا کەپیشان دە وەژینێم توەکانی ئەستهاتووەدەوە نجامەئ .1لتوورییەەخوازیی کەی فرەوانگڕی ەوێچوارچ

ی ەنجامانەو ئەی ئێپە و بە دایەیاساییە وێم چوارچەلکان ەتنیکی و ئایینزاییێئە کانی گرووپەداخوازییە ک لێزۆر

ی ەڕو پەئە کان بەیاساییە بوونی مادێجەبێجە م گرووپانەکانی ئڵەخە ک لەیەژمارست هاتوون ەدەوا و

ی ەماژشوودا ئاێکانی پەشەبە لە ی کەیرانانەم قەلین ەڕپێبۆ تە کە وا شیاوە واتەزانن. کەداخوازیی خۆیان د

 . تێربگیرەو ێیان لکڵەک پێویستبە شێوەی ە اتیکییانڕدیموکە تییەفرایەم دەئ ێبەدکرا،  ێپ

ە یرانەقە ن لیڕەپێتی ەئاراستە ل ێتوانەدە ک یەەی دیکەو نموونانەگرتنی لێز لڕێو  ەڕتی و باواڵتی هاووەباب

     ت. ێبخش ەتیبەکاندا یارمەکۆمەاڵیەتیی –سیاسی 

ندیی ەیوەپە وی لڕەتوندە شنەر چەهە وی و خۆبواردن لەڕەمیان دا پاراستنیەم بوارەلە کی گرنگی دیکێباس

ی ەوەبری ئە ل ەتانەم بابەچاوکردنی ئڕەوه، ەینڵکۆێم لەشداربووانی ئەبۆچوونی بە ە. بکانەتنیکییێئە گرووپ

ی ەتانەابم بەر کام لەهدات. ەوام هانی دەردەو ئاشتیی بیی ەوەتەو ئاشتیی نەرەمان ببا، بڕو داەرەت باڵئاقاری و

      ت. ێکرەر دەسە یان لەقسە وەکارییەوردە دا بەژێدرە باس کران ل

ر ەسە ی لیەوەتەتیی نێکەوه، یەکەوویڕە یە: لەوەکدانێشیاوی ل ەوەووڕدوو ە یی" لەوەتەی نیتێکەتی "یەباب

ک ەیەمانرەخە ی خۆی بەوەتەک نەکۆمەڵگایە کە کانەڵادیکاڕە خوازییەوەتەناسیۆنالیستی و نە وانگڕمای ەبن

کوو ڵەهاوئاست و هاوشانی خۆی بە بە نە النی دیکەو گ ەوەتەی نەکا و دیکەد ڵەکێرستن تەپیرۆزی و پە ل

شان و ێکڵەۆهخە ویستی بێیی پەوەتەتیی نێکەوه، یەووڕم ەت. لێزانەختر دەبایێخۆی خوارتر و بە ک لەیەپلبە 

نیکی تێمارگرژیی ئەمای دەر بنەسە کوو لڵەکان بەشەن و هاوبەسڕەها ەمای بەر بنەسە ک لەن رتریخوازیەس

ە ی دیککانەوەتەر نەسە وان بەستیی ئەداڵژموونی و باەوادارزانینی هڕەە بە تێبەی دەکەنجامەو ئە ییەوەتەو ن

 . ەوانەئامرازبینینی ئبە و 

ی ناوچوونە الوازی و لە بە دراوێیی گرەوەتەناسی نزکردنی شوێهەبە یان وایێپە وانگڕم ەنگرانی ئەالی

 ێیی لەوەتەن ییەکپارچەیالوازیی شوناس و ە وە، ئێببز ێهەر شوناسی گشتی بەگەو ئە تنیکییانێشوناسی ئ

و ە رمایەس ەستن بەو پشتبی ەڕواتای خۆباوە یی بەوەتەتیی نێکەوه، یەکی تریشەیەوانگڕ ە وه. لەتێوەکەد

تی و اڵ، وتنیکیێهۆی جیاوازیی ئایینی، ئە بە ی کەنانێلەو کەوداکان و ئەی مەوەمکردنەو ک ەوەتەتواناکانی ن

                                              
1 - Multiculturalism 



 و ەشەناو گێپە ل ەوەتەکانی نەکان و تاکەی و هاوکاریی چینڵندیی و هاودەیوەهاوپی ەوەبۆ ئ ەزمانییان

های نابێ و ڕەدا ئینتمای ئێتنیکی و نەتەوەیی هەرگیز بەهای جەوهەری ەوانگڕم ەت. لێز ببێهەوتن بەشکێپ

 دیترانە ر بەرامبەب یرتریخوازەنی یان سێرەستی نەک هیچکات هێتاڵو و ەوەتەنە بوون بە ستەواب و

دا ەانگوڕم ەلاستیدا ڕە لمە. ەی دووهەوانگڕکان ەرانییێئە گشتییە شوناسی ەزۆرینت. خواستی ێنێنابزو

 ەتەابم بە، ئداێجیهانی نوە ل ەکانییەیی و ناوچێخۆجە شوناسە رنجی زۆرتر بەی سەوانەچێپە بە ک ێوترەد

 یی نییە. ەوەتەالن و نەدژی شوناسی ک

 

ر و ەژێناس، توڵەکۆمرزی، ەموحسین گوود

 کی تارانڵەمامۆستای زانکۆ خ

 ەنێڵباڵباکوو ەکان وەسیاسییە زنەمە شوناس

تی ەرایەنێک نوەیەادڕتا ە کان کەکییەرەس

کانی ەورەگە ش و گرووپەندیی بەوەرژەب

شوناسی ە وەبری ئە کرد نین و لەن دکۆمەڵگایا

تی ەیی، خزمایەتنیکی، ناوچێورد و بچووکتری ئ

   یان کردووه.ەشەتی گەو دۆستای

 

ادایمی ڕپا انیڕگۆە ویستی بێران پێکۆمەڵگای ئە ن کەتەقیقەم حەر ئەسە لە ینانڕگهۆە شنەم چەکانی ئەئامۆژ

ە یان لتیاڵهاووکانی ەگرەنڵەحاشاهە مافمای ەر بنەسە لی ەوەۆ ئبیەتی کانی خۆەهزرییە خانرێژە تی لەڕەبن

ە ندەوەئ ێبەران دێکانی ئەکۆمەاڵیەتی و ئابوورییە ندەناو .نیێرەن بۆ تاکخوازیی ئەڕپێتە وەخوازییگشتی

بتوانن  ێبەن دواەوه. ئەک بناسنێنی لێرەگشتیخوازی و تاکخوازیی ئی ێپە تی بەبتوانن سیاسە وشیار بن ک

و ە وەنەت بکڕەکا ەد رەبەستەکانیان دەندییەوەرژەدا بەکورتماوە لە ت کەڵوەکانی دەپشتیوانیی ەتەسیاس

ە تێبەان دکەتیوانییشپ ەتەسیاسنجامی ەئە کباش بزانن  ێبەوان دەرن. ئێخۆ ببو رگرتنیەوە لویستانە خۆ

. دەکاتوت ەز ێو چاالکییانی لە ڵزی جووێهە ت کەڵوەدە کان بەکۆمەاڵیەتی و ئابوورییە ندەبوونی ناوەستەواب

ە بنەد ەدروست بووکاندا ەکۆمەاڵیەتیی ەسیستماتیکە ژێی وتووڵناو دە لە کان کەییەوەتەن ەتەم سیاساڵەب

 یی.ەوەتەوتنی نەشکێو پ ەشەهۆی گە بنەر و دەشخێتی، پاڵهاوو ەکانیریی مافەبەستەد

 ،ی میکانیزمانەۆگڕێگەی دیالە بارودۆخی دڵخوازی ئاشتیی بەردەوام لە بۆ گەیشتن بنگاو ەم هەکەی

دی ە نانو بۆ هێە سەر ئاستی نەتەوەییە سەر ئاستی دەسەاڵت و چ لە باوەڕی ئێرانییەکان چ لە بە پێداچوونەو

 بکرێت: ە تەوەرەکانی ژێرەوە بە پێداچوونەوە وەها بابەتێک، پێویست

ی ڕۆژانە باس قسە وە سەر هەموو ئاستە کۆمەاڵیەتییەکان، لە ئێتنیکی لکردنی  گاڵتەە خۆبوواردن ل .1

ۆر ز بەرنامەکانی ناوەندی دەنگ و ڕەنگ و ئەدەبیاتی سیاسەتمەداران و کەسایەتییەکانە هەتا دەگات

 ؛گرنگە



 بەردەوام؛ گفتوگۆ و سازدانی ئاشتییە گەیشتن بلە پێناو سەرترزانینی ئێتنیکی ەبخۆە خۆ بوواردن ل .2

موو ەناو هە ی لڵتۆخی و کاە بە ا، ککاندەرانییێئە تنیکێناو ئە رترزانین لەسە استیدا خۆ بڕە ل

متر(، ەک ەوانی دیکەکوو کورد و تورک زیاتر و لەکانی وەتنیکێناو ئە )ل ێکرەدی دەکاندا بەتنیکێئ

 کی جیدییە؛ێیی کۆسپەوەتەوام و ئاشتیی نەردەئاشتیی بدیهاتنی ەبۆ و

وتووانی ەکان بۆ شوێنکەکۆمەاڵیەتییە یەکسانیی مافە نزاکان و ددان نان بیین و ئاییئاە ڕێزگرتن ل .3

 ؛ گرنگە نەکانی دانیشتووی ئێرانیهەموو ئای

ە ناخۆشە زموونەم ئەئزۆر گرنگە.  هەاڵواردنی ڕفتاری لەگەڵ ئێتنیکەکانی دیکەە خۆبوواردن ل .4

کان ەتنیکێئیە. ت نیەتایب یکی گشتیێشوناسە ت بەو تایبە زموونیان کردووەئە کان بەتنیکێی ئەزۆرب

ردا ەامبرەبە ن، لەکەکان دەتنیکییێئە ند لەگەڵ گرووپەناوە کان لەاوی فارسشیەفتاری نڕە باس ل

 یەین و فرۆشتن و دیکڕکە فتاری لڕواردنی اڵەهە زموونی خۆیان لەئە کانیش باس لەتارانیی

 ن. ەکەکاندا دەتنیکێناو ئە کانی ژیان لەاربکارو

نی و یابووری، سیاسی، ئایمەبەستی وەدیهێنانی یەکسانیی ئە بدەسەاڵتداری  یگۆڕینی شێواز .5

 یە.ەکی زۆری هێخەبای کۆمەاڵیەتی بۆ هەموو ئێرانییەکان

 یی بنەڕەتییاساە کەمینەییەکان لە داخوازییەکانی ئێتنیک و گرووپە باوەڕی گرووپێکی دیکە، زۆرێک لە ب

نی ئەم نەبووبۆچوونی ئەم کەسانە، هۆی جێبەجێ ە تەنیا جێبەجێ نەبوونیانە. بە واڵتدا ڕەچاو کراون و کێش

 داره. کەکەسییانەی بەرپرسانی  پەیوەندییاسایانە زیاتر سوودمەندیی سەلیقەییانە و تا

 ۆژاوا(ڕربایجانی ەکی مەهاباد )ئازڵەدیو، چاالکی مەدەنی و توێژەر خەسەالحەدین خ

ێران ئ ەبچێتە بواری جێبەجێ کردن، لە هاوواڵتییان دراوە یاسای بنەڕەتی بە لە ئەگەر ئەوەندە ماف ک

 شۆڕش هەڵدەگیرسێت.

 

و ەئە ستویێی پەو جۆرەئە کدان ەڕەو باوەتی لاڵکانی هاووەمافە ت بەبارەکان سەگشتی و ئایینزاییە شوناس

ە کان لەتنیکی و ئایینزاییێئە تییەفرایەدە گرتن لەرنەک وڵەشن. کەبێبە م مافەوان لەو ئە دراوەوان نەبە ماف

بوون ەدننەزگایی و ... سوودمێت، پارەزارەرۆک کۆماری، وەکوو سەو تاڵکانی وەگرنگ و ستراتیژییە پۆست

هلی ەئ یەوتەنکێشوکی زۆری ەیەژڕێی ەوەای ئەڕرەشاری تاران سە وت لەکوو مزگەی ئایینی وەرستگەپە ل

و ...  ییەانانی کۆمەاڵیەتی و ژینگڤ، ژنان، چاالکندانەرمەهون یلتووریەی کەوەاندنڕژین، سەد ێوەل ەسونن

ر ەبە ایرخکانیان ەتییاڵهاووە لکردنی مافێشێک پەوە وەکانەگشتییە ن شوناسەالیە لە ک بووە گرنگان ەتەو بابەل

 گفتوگۆ. و ە تیشکی ئاماژ

دی ەسە ل 32.2دات. ەپیشان دە وەناکەتەی بلیمەوانگڕە کان لەتییاڵهاووە مافە ندیی لەزامڕە 21ە چارتی ژمار

ی ڤکانی مرۆەبارودۆخی مافە دیان لەسە ل 1.9نیا ەازی نین و تڕن کاەتییاڵهاووە مافوازی ێشە کان لەتەبلیم

 –تی اڵهاووە ردنی مافاواڵەستی هەی هەادڕ 21ە چارتی  ژمارکرد. ەندی دەزامڕەە ستیان بەت هاڵو

ە کان بەتنیکێدا بوون ئەڕەو باوەکان لەتەدی بلیمەسە ل 13.4ە وەی ئەرێگوە بە دا کەکان پیشان دەتنیکییێئ

شی ەبە کراوان لڵەگەلە ی دیمانەزۆرب یەیێو پەب .ند نینەکان سوودمەتییاڵهاووە مافە لان کسەی یەوێش

ی ەوەوونکردنڕکاتی ە بوو و لەتی ناڵکانی هاووەمافە لیان ەقینەاستڕکی ێمکەسانی ئاسایی مانا و چەک

لەگەڵ ە یەکانیان هەیتیاڵهاوو ەمافە ت بەبارەینیاندا سەزە لوان ەی ئەوەئە ئاشکرا بوو کە مکەچم ەت بەبارەس

  هاتووه. ەدا نەشەم بەسانی ئاسایی لەکانی کەتییەندایەچە نجامەی زۆر دووره، ئەکەقینەاستڕمانا 



 

 
 بلیمەتەکان –مافەکانی هاوواڵتی ە : ڕەزامەندی ل21ە چارتی ژمار

 
 بلیمەتەکان – تنیکی ێی ئمافەکانی هاوواڵتیە : هەستی هەاڵواردن ل21ە ژمار چارتی

و  ێکرەتی داڵمکی هاووەیری چەنی سەدەوانینی کۆمەڵگای مڕە کی کۆمەاڵیەتی لەیەگێک پەوە کۆڕوەئ

نی ماف و ەخاوە تییێندامەم ئەندیی لەگەڵ ئەیوەپ ەلە ک ێوترەک دێتاکە کی سیاسی بێندامەک ئەتی واڵهاوو

می ەستوامیی سیەردەو بواداری ڕەوی، ەکدا پتەر کۆمەڵگایەهە کان لەتییاڵهاووە مافە گرنگیدان بت. ێرک بەئ

نی، سیاسی، ئابووری، کۆمەاڵیەتی، ەدەندی مەهڕەە م مافانەئکات. ەر دەبەستەتدار داڵەسەسیاسیی د

ە کان لەتییاڵهاووە مافە رگرتن لەک وڵەکتی ەچۆنایتی و ەندایەچگرن و دۆخی ەخۆ دە لتووری و یاسایی لەک

 ژمار.  ەهە تێی باش دکەرییتدااڵەسەمای دێو ه ەشەری گەوێک پەکدا وەر کۆمەڵگایەه

ە و لەم پێناوەدا، ب ەکەلتوورسازییە پێویستی ب کانەمۆدێڕنە یاساکردنی دیسیپلینیە بە کە ئێستادا دەرکەوتووە ل

ک ێکەیواتایەک، ە چاو شێوازی کۆنتڕۆڵی کۆمەاڵیەتی زۆر کاریگەرتر بووە. بە بەهاکان لکردنی دەروونی

ی ەگڕێە لە کە یەوەک ئڵەن خەالیە کان لەتییاڵهاووە نی مافچاوکردڕەکان بۆ ەنگاوەمین هەکەیە ل

 ەفسپاندنی ماەناوی چێپە ل ڵوەکردنی یاساکان هێجەبێریی جەبەستەی ئاستی وشیاری و دەوەرزکردنەب



کی ەیەنێکانیشدا وەبلیمەتینی ەزە ت لەنانەتە وت کەرکەکاندا دەدیمانە . لبدرێت کۆمەڵگاداە کان لەتییاڵهاوو

ی کانەکارڕێنگیی ەت ناهاوئاهەنانەو تە کردنی نموونەهۆی دیارینە یە. بەکان هەتییاڵهاووە فماە ۆز لڵئا

ە تانەڵم حاەکان ئەنی، کۆمەاڵیەتی، سیاسی و ئابوورییەدەم ەمافە ت بەبارەتی سەڕەقی یاسای بنەدە ست بەیوەپ

 . وهەوتۆتەک ێکانی لەتنیکێناو ئە واردن لاڵەستی هەتی و دروستبوونی هەزایڕەنا

 کی خووزستانڵەرهانی، چاالکی کۆمەاڵیەتی خەلی فەیاز عڕ

 کانی چییە! ەتییاڵهاوو ەماف ێوردی نازانە شتاش کۆمەڵگای ئامانج بێه

 

ی مکەمانا و چە ک لڵەخ کی زۆریەیەژڕێشتا ێوه، هەژینێم توەکراوانی ئڵەگەلە بۆچوونی دیمانی ێپە ب

ن ەالیە لە م باسانەنجامدانی ئەئە ر لەبە ک کێڵگرنگترین خا ەنگڕەو  تێناگەنکان ەتییاڵهاووە ی مافەزاراو

ئاستی ە م وشەت بەبارەس کڵەخ ێبەدە ک ێبە وەکان و ... ئەمرۆیی ەی مافەنامڕکردنی جاە و ئامادت ەڵوەد

 ن. ەبک ن و داوایەبکە و قسەت بەبارەک بتوانن سڵەخقۆناغی دواتردا، ە ی لەوەبۆ ئە وەنەرز بکەوشیارییان ب

کی ێشەب وە لتوورسازییەنان و کێاهڕە ویستی بێک پێر شتەهە ر لەبتی اڵکانی هاووەکوو مافەلی وەگتەباب

ندنی ئاستی کشاڵەهە کان لەتییاڵهاووە فتارڕنانی ێاهڕکانە. ەنییەدەمە ندەانانی کۆمەاڵیەتی و ناوڤرکی چاالکەئ

ەتی خالقی کۆمەاڵیەزبوونی ئێهەب یتیەیارمە م ئامۆژانەو ئە رەکان زۆر کاریگەنییەدەمە کخراوڕێکارکردی 

دات. ەیی و جیهانی دەوەتەیی، نەر ئاستی ناوچەسە ک لەندیی کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵگایەیوەهاوپدانی ێپەرەو پ

ت ەڵوەد استیداڕە لە. ەکانتییەڵوەدە ندەت و ناوەڵوەرکی دەئە خشییەو وشیاریبنان ێاهڕم ەی ئەی دیکەکەشەب

نانی ێاهڕی ەگڕێە نی و ... لەدەمە کخراوڕێیی، ێیی و خۆجەوەتەنە اوکخرڕێکان، ەرەیاسادانە ندەو ناو

 انرچاویەکی بێورەبردنی شاری دە وەڕێبماکانی ەژیانی گشتی و ناسینی بنکانی ەکنیکەو تتی اڵکانی هاووەماف

تی، اڵاووهکانی ەمافە بواری ئاگاداربوون لە لتوورسازی لەنان و کێاهڕناو ێپە یە. لەتیاندا هاڵنانی هاووێاهڕە ل

و  ێبتی ژیانی گشتی باش بێکوالە دا کەد مانتیەتی یارماڵهاووفتاری ڕنانی ێاهڕکانی ەترەربوونی پارامێف

 ت.ێز ببێهەژیاندا بە ی کۆمەاڵیەتی لەرمایەس

یی ەکپارچەییکردنی یەکردە ناو بێپە لە دانابوو کێدانیان پە وەینڵکۆێم لەشداربووانی ئەبە ل ێندەستا هێئ

ە ندییەوەرژەکردنی ب ەران، هاوئاراستێئە یی لەوەتەشوناسی ن وکان ەتنیکییێئە ی شوناسکۆمەاڵیەتی

ئایینی و  ڕەەباوە ل ێندەهە بە وەداچوونێی پەوەئهۆی ە کان بۆتەییەوەتەنە ندییەوەرژەکان لەگەڵ بەتننیکییێئ

ە میان گرتووچێبە وەپەو چاست ڕە لە وانەکنزیکێنی لەالیە کان لەجۆراوجۆر ەتەڵوەو د ێبکرکاندا  ەتنیکییێئ

م ەهەم و دوازدەهەتی یازدەڵوەو دە وەئۆپۆزیسیۆن ڵپا ەتەیان چوونە وەزێراوەپ ەتەکان خراونەدوورە و گرووپ

ندی ەروبەبۆ سم ەوی توانی النیکەڕەدروشمی میانە بۆحانی ڕن ەسەرۆک کۆماریی حەسە ب

ک ێتەشت کرد، بابێوی بانگهەڕەو میانەرەژیمی سیاسی بڕی ەوێکانی ناو چوارچەڵ، قۆێکانیش بەبژاردنڵەه

ە کان بووەتنیک و گرووپێئکان، ەنەکردنی الیێشداری پەب هەلیکانی ەمکەچە بکاندا ەبژاردنڵەخولی هە لە ک

کی ێتنوەرکەیتوانی سەکۆتاییدا نە م لاڵەنرا بوون، بێتارت اڵەسەدە لە ی کەنانەو الیەخۆشبوونی ئڵهۆی د

ە ب ەم گوزارشت لەکی کەشدارییەبە مانی بەمی پارلەهەکانی خولی دوازدەدنبژارڵەو ه ێنێست بەدەووتۆ ەئ

ر ەهە مەستراوه. ئەبمخوازان ڕیفۆڕی ەدۆسیی ێجۆرە و ب دەکای بناژۆخوازان ەیشتنی دووبارەت گاڵەسەد

ی ژیمی سیاسیی کۆمارڕتکردنی ناو ەسیاسە کان لەمومکین ەقڵە، ئێشێبکە ژێر درەگەئە کە یەوتڕەو ەئ

 ت. ێنێستەد ەرەگران و ئۆپۆزیسیۆن زیاتر پەخنڕستکاران، ڵەرهەتی بەشیمەو حە وەکاتەسکتر دەت ئیسالمی

کانە. ەیکتنێژیانی ئە وەکێتی بۆ پەڕەرجی بنەوام مەردەئاشتیی بە یشتن بەگە ی ئاشکرایەوەئ ڵر حاەهەب



ت ەبارەل کانت سێنی ئیمانوکاەشێندەئسووفدایە. ەیلەل کانی فێکانی ئیمانوەشێندەئە لوام ەردەمکی ئاشتیی بەچ

و کان ەوەتەیشتنی نەگێکتێکانی ئاشتی و لەاوڕبێل ەرجەو مە مینەزشێمای پەر بنەسە وام لەردەئاشتیی بە ب

و ەا ئهەروەکان" و هەئازاد ەتەدەوڵکوو "فیدراسیۆنی ەی وەخوازانئایدیای واقیعە ل ەکەیەتێکان، ئاوەتەڵوەد

وتنی ەشکێخشی پەبەزێنگەداهاتوودا ئە ل ێتوانەم داڵەر وا ئاسان نییە، بەدیهاتنیان هەرچی وەگەئە ک یەبیرۆکان

 ت. ێب ڤمرۆ

 ەرەوێبۆ پە وەتەڕێگەو د یەلتووریەی کەوێچوارچە لە وامەردەئاشتیی بە ست بەیوەپە ی کەگرنگە شەو بەئ

وو مەهە کان لەچوونەکنێکچوون و لێرگری لەگر و وڵەه ێبەلتووری دەی کەکان. ئاراستەلتوورییەک

ان بوونیەهژی ێرزی و چەستی لووتبەت هەنانەکردنیان و تێپەڕری باوەگەئک ێجۆرە ، بێکان بەریتەن

 (.44 - 36، ل 1391کات )کورونگ، ەمومکین د

کان ەتنیکییێتی و ئکۆمەاڵیەە ڤتی بزاەبابژه. ێندیی و وتووەیوەتی ئاشتی باسی پەباب باسیگومان گرنگترین ێب

تی ێو داخوازە انڤبزا ەئکانی ەییەما ئۆبژێه ەک لێکەین. ەی گیرۆدەوێی جیهانی پتاناڵی وەزۆربە کە کێتەباب

ک ڵەکە ک و بێڵەن کۆمەالیە لە تدا مومکینەڵحا ێندەهە لە کە قامەتی شەزایڕەی ناەڵجووە ووپانرم گەئ

وت ەکسوڵەوازی هێشە ی گرنگەوەدا، ئەندەوێم نەلت. ێدا ببرەو ئاژاو ڕێالە نجان بەورووژانی گە رگرتن لەو

 نانی توندوتیژی وێکارهەبە خۆی لە وانەم کاردانەئ تدا،ەباب ێندەهە یە. لەتییانەزایڕەناە ڵم جووەئلەگەڵ 

کی ێکارڕێ ێتوانەندی و گفتوگۆ دەیوەوازی پێت شەبڵەهە کە وەتێبینەکاندا دەسەو زیندانی کردنی ک ەشەڕەح

ە یتوانیوەت نەی سیاسیی حکوومەکهاتێوه، پەینڵۆکێم لەکانی ئەستهاتووەدەوە نجامەی ئێپە بت. ێگونجاوتر ب

تی ورد ر ئاسەسە ت، لەحکوومە ر و جیا لەبە تێتان بگرندی و دانوسەیوەی پەشیاوه، ئاراستە ی کەشنەو چەئ

 یە.ەکاندا بوونی هەرانییێفتاری ئڕە ناو کۆمەڵگاش توندوتیژی  لە و ل

 کی خووزستان(ڵەسی خ)جەواد تەریری، پارێزەری دادگا، نووسەر و چاالکی سیا

ەگەڵ دەریدەخا تۆ تەنانەت لە کاتێک نەتوانی لەگەڵ دەروێشە گونابادییەکانی پەیوەندیی ساز بکەی، ئەو

دەروێش بوون و پیاوماقووڵترین مرۆڤەکان بوون ناتوانی بسازی ... کاتێک ە بنیاتنەرانی شێعەی ئێرانیی ک

ازشی منداڵ و خوێندەوەم نییە، چیم لێ دەکەوێتەوه؟ دەرفەتم بۆ وتووێژ لەگەڵ هاوسەر، خۆشەویستی، نەو

م و .... بتهەوێ و نەتهەوێ توندوتیژی خۆی ەکەم، هاوکارەکەڵزانم، منداێخە ر بەرامبەتوند و تیژی ب

 دەنوێنێت.

          

 ی بۆەگرنگە ڵم خاەئە وەابردووڕە لە تی کەیەکەتییەڵوەودێکان تیۆریی سیاسی و نەکییەرەس ەپرسە ک لێکەی

ە اشتییانکی ئێخالقەتی ئەگیر، یارمەمەهتی ناوخۆیی و اڵەسەنی دێستەر بەسە ل ێتوانرەچۆن دە کە وتووەرکەد

کاندا ەلتوورەری کۆمەڵگا و کەرتاسەسە لە ک کەئاشتیی ویست بۆێکی پێرەوێر پەهت. ێوام بدرەردەو ئاشتیی ب

روست دک نگییەکۆدمای ەر بنەسە استیدا لڕ ەیان لە ندیی ئازادانەزامڕەمای ەر بنەسە ل ێبە، دێبەیی هەکارام

ئاستی  رەسە لکردەیی خالقیی ەمای ئەبن ەڵەکۆمە ین بەگەچۆن دە مێئە ی کەوە. ئەمی دانوستانەرهەبە کببێ 

لتووری ەی کەگرنگە. ئاراست ەکەینجامی کۆتاییەقای ئەبارتە کە کێتەکان بابەلتوورەموو کۆمەڵگا و کەه

ری ەگەک ئێجۆرە ، بێکان بەریتەموو نەهە کان لەچوونەکنێو ل کچوونێلرگری ەگر و وڵەه ێبەد

کانی ەراونجام دەئە دیمانە کات. لببوونیان مومکین ەژی هێرزی و چەستی لووتبەت هەنانەکردنیان و تێپەڕباو

تی ەباب ەیان بەراندا زیاتر ئاماژێئ یتاڵستای وێبارودۆخی ئە کان، لەگشتییە اکانی شوناسڕن ەوان خاوێن

 زانی. ەدە بار ودۆخم ەرپرسی ئەبە بتیان اڵەسەت و دەڵوەدو زیاتریان کرد ەی ئاشتی دبوونەن



 

 کی سیستان و بەلووچستان(ڵەرمحەمەد دیدگاهـ، مەولەوی ئایینی خەزەن 

 دەست خودایە.ە بێت. بە پاچە وەکوو سەرەتاکان پاچە خۆیان کۆ نەکەنەوه، ئێران لەوانەیە ئەگەر ئەمان

 وا بێ، هەر ئەوەیە.ئەگەر دۆخەکە هەر 

 

تی، ەبری ئاسانکاری بۆ ئاشتی و برایە کانی لەڵەه ەتەسیاسە م بەسیستە کە یەوەئە وەینڵکۆێکانی لەنجامەئ

تی ەنجامی سیاسەدا، ئەڵند ساەم چەی ئەماوە کی تر، لەواتایە ر. بەبە ی گرتۆتڵقەعێبتی و ەی دوژمنایەگڕێ

ە چمدان بێشان و بێاکڕک ەنە تاراندنیانی ەئاراستە زیاتر لن کاەگشتی و ئایینزاییە شوناستی کردنی ەدژای

ە م لاڵەبە وگۆیزی گفتێبۆ م ەوەانەڕکان گێنوە مانی تیۆرییێلێئگومان گرنگترین ێیی. بەوەتەیی نەکپارچەی

نی ێستەب ەلە کان کەتنیکی و زمانییێلتووری، ئایینزایی، ئەکە موو جیاوازییەای  هەڕرەبواری گشتیدا. س

دانانی ە گران گرنێئە وام لەدرەئاشتیی بە یشتن بەگە ی لەوە، ئیەەراندا بوونی هێلتووریی ئەای کجوگرافی

کسان و ەندبوونی یەکان بۆ سوودمەتنیکێوان گرووپ و ئێندیی نەیوەنی گونجاو بۆ گفتوگۆ و پێستەب

ی و لتوورەاسی، کتی، کۆمەاڵیەتی، سیەتاکایە ئازادییە وەت، ئاڵەسەی سامان و دەرچاوەسە شداربوون لەب

          کات. ەر دەبەستەکان دەئایینزایی

            

 ئەنجام گرتن

ە و بۆ چارەسەری کێشیی ەکردوەدیهێنانی هەر توێژینەوەیەک هەتا ئەو کاتەی ستراتیژی ئامادە و بەرنامەی 

ین و یکە ناسچاکسازیی کاروبارەکانی لێ نەکەوێتەوه، ئەوە بە شێوەی کردەیی بێسووده. بە واتایەکی د

هەڵسەنگاندنی بارودۆخ تەنیا لە گۆشەنیگا و دیوی جۆراوجۆرەوە خەریکی پڕۆبلماتیزە کردن و هێنانە 

بەرباس دەبێت. ئەم توێژینەوە بە هۆی ئەوەی پرس و هەلومەرجی ناوخۆیی و دەرەکیی ئێران لە پەیوەندیی 

بەر تیشکی خوێندنەوە و ناسین، بۆ نوێ زانستییەکانەوە دەخاتە ە لەگەڵ ئێتنیکەکان لە ڕێگەی شێواز

 بەرنامەداڕشتن و خستنە ڕووی ستراتیژی گونجا پێشەکییەکی گونجاوی دابین کردووه. 

لە ناو دڵی شێوازی خوێندنەوە و ناسینی ئەم پڕۆژه، دەتوانین بۆ چارەسەری پرسەکان ە ی کەوەها ئەروەه

خەڵکی  تێبینی دەکرێ، سەرەکیترین پرسێک کە ڕێکارە گشتییەکان وەدەست بێنین، وەک لە مۆدێلی هەڵجێنراو

ئێران ڕووبەڕووی بوونەتەوە لێکپسانی کۆمەاڵیەتی و سیاسییە کە بۆتە هۆی ئەوەی داخوازیی دادپەروەرانە 

لە الیەن ئێتنیک و چین و توێژەکانی کۆمەڵگا بێچم بگرێت. ئەم بارودۆخە دەرەنجامی گۆڕانکاریی بژێوی و 

ژیای بااڵدەستی کۆمەڵگایە و دەتوانین ئەم بابەتانە بە هۆکاری سەرەکیی بێچمگرتنی ئابووریی واڵت و ئایدۆلۆ

 دیاردەتەوەری بزانین. 

بە شێوەی گشتی، ئەم بارودۆخە بێچمگرتووە کردەوەی ستراتیژانەی جۆراوجۆری لێ کەوتۆتەوە کە هەر 

ی سەقامگیری و لەناوچوونی دەرهاویشتەی جۆراوجۆر دەدەن. دوو دەرهاویشتەە بێچم بکام لەم کردەوانەش 

سەرمایەی کۆمەاڵیەتی ئەو سیناریۆ جۆراجۆرانە پیشان دەدا کە چالنجی داهاتووی واڵت دروست دەکەن. لە 

دراوە کە لە ڕێگەی تیۆریی  ( شیکاریی داتاکان پیشانGTی )یوێنەی ژێرەوه، مۆدێلی پاڕادایمی چەمک

 تراتیژە پێشنیارکراوەکان تاوتوێ دەکرێن. . سیناریۆ و ڕێکار و سست هاتووهەدەو 1زەمینەییەوە

                                              
1 - Grounded theory (GT) 



 
 ( تاوتوێکردنی شوناسی ئێتنیکی لە ئێران بە پێداگریکردن لە سەر ئاشتی GT: مۆدێلی چەمکیی )1وێنەی ژمارە 

(1331 - 39) 

مۆدێلی سەرەوە مۆدێلی تیۆرییە کە بەرهەمی کۆکردنەوە و شیکاریی داتاکانە. ئابووریی نایەکسان لەو 

انە بوو کە ئێتنیکەکان لە ئێراندا ئاماژەیان پێ کردبوو. بەشی سەرەکیی پیشە قورسەکانی وەکوو تایبەتمەندیی

زمانەکانی ئیسفەهان، ئەلبورز، سیمنان و مەرکەزییە و کۆمپانیاکانی پۆاڵ و ئۆتۆمبێلسازی لە پارێزگا فارس

 زیاترین قەبارەی داهاتە ئابوورییەکان تەرخانی ئەم پارێزگایانە کراوە. 

ەنگە بتوانین بڵێین پاش فارسەکان، ئازەرییەکان / تورکەکان بەتایبەت لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژهەاڵت ڕ

لە سۆنگەی دابینکردنی داهاتە ئابوورییەکانەوە لە قۆناغی دووهەمدان. سەرەڕای بوونی وەها هەلومەرجێک. 

ناسە گشتییەکان کەمتر نییە. هەستی ناڕەزایەتیی ئازەری / تورکەکان بەرامبەر بە دەسەاڵت لە دیکەی شو

نایەکسانیی ئازەرییەکان / تورکەکان جیا لە بابەتی شوناس و زمان لە دوو مەسەلەدا کورت دەکرێتەوه: یەکەم 

ئەوەی کە ئەم گرووپە بارودۆخی ئابووریی خۆیان لەگەڵ فارس زمانەکان هەڵدەسەنگێنن و لەو باوەڕەدان 



ورکنشینەکان لە چاو پارێزگا ناوەندییەکانی وەکوو ئیسفەهان، سیمنان، کە پشکی پارێزگا ئازەرییەکان / ت

 ناسازگارییەک بە پێی تێگەیشتنی ئەوانناکۆکی و مەرکەزی، قووم، ئەلبورز و تاران زۆر کەمە. بوونی وەها 

. خاڵی دووهەم کە هۆکاری ی ورووژاندووهبوونی هەلومەرجی ئابووری، ناڕەزایەتیی ئەوانو ڕێژەیی

یەتییەکانی ئەم گرووپە ئێتنیکییە لە دەسەاڵتە ئەم باوەڕەیە کە ڕێکەوتی چێکردنی زۆربەی ئەو ناڕەزا

 پیشەسازییانەی کە لەو ناوچانەدا چاالکن هی سەردەمی حکومەتی ڕابردووه. 

لە ناوچە کوردنشینەکانی ئێران، لە شارە باشوورییەکانی پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژاواوە بگرە تا دەگاتە 

ێزگاکانی کوردستان و کرماشان و ئیالم کەرتی پیشەسازی، گەشەی کارخانە و کارگە و شارۆچکەی پار

پیشەسازی کە داهاتێکی باشی هەبێ و ببێتە هۆی دامەزراندنی گرووپێکی زۆری گەنجانی ئەم ناوچانە، 

ۆرێک ار زۆرە و زبوونی نییە. هەر بەم پێیە، ئاماری بێکاری لە ناو جەماوەری ئەم گرووپە ئێتنیکییە یەکج

نشینەکان بەتایبەت لە هێزە چاالکەکانی ئەم ناوچانە بۆ دابینکردنی بژێوی ژیان پەنا دەبەنە بەر پارێزگا فارس

تاران بۆ ئەوەی لە بیناسازی یان لە تەڕەبار و یان لەو کارگایانەی کە لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژهەاڵتە 

ئەو ناوچە ئامادە نین لەو کارگایانە ئیش بکەن، کارێک دەست  کە بە هۆی دژواری کار، خەڵکانی خۆجێیی

بخەن. بەشێکی دیکەی حەشیمەتی نوێی ئەم ناوچانەش کە زۆربەیان خاوەن بڕوانامەی زانکۆن دەچنە شارە 

سنوورییەکان و لەوێ بە حەقدەستێکی یەکجار کەمی ڕۆژانە و بە بێ داهاتوویەکی پیشەیی و بیمەیی دەست 

ڵبەری و تەنانەت گیانی خۆشیان دەخەنە مەترسییەوه. زۆربەی بەروبوومی کەرتی کشتوکاڵی دەدەنە ئیشی کۆ

ئەم ناوچەش بە هۆی نەبوونی کارخانەی پیشەسازی بە بێ بەرهەمهێنانەوە و بە شێوەی خاو لەوێوە 

یینیشەوە ادەگوازرێتەوە بۆ پارێزگاکانی تر. وەها بارودۆخێک لە ناو کوردەکاندا کە لە سۆنگەی ئێتنیکی و ئ

لەگەڵ زۆرینەی کۆمەڵگا جیاوازن بۆتە هۆی ناڕەزایەتی و نایەکسانی لە ناو خەڵکی ئەم ناوچەدا کە ڕۆڵی 

 دەسەاڵت بە هۆکاری دروستبوونی ئەم هەلومەرجە دەزانن. 

زمانەکانی ئێران لە پارێزگاکانی خووزستان، بووشێر و هورمزگان باڵو بوونەتەوه. وەک وترا، عەرەب

اڵت ڕۆژاوا و باشووری وباشووری وونی ناوچەی نیشتەجێبوونی ئەوان و بوونی بەندەری گرنگیی نەوتدارب

لەم ناوچانەدا بۆتە هۆی برەوداربوونی کەرتی بازرگانی و بازرگانی نێودەوڵەتی و جیا لە هێزی کاری 

، بارودۆخی ناوچەکە، هێزی کاری ناوچەکانی دیکەش وەردەگرێت. بە پێچەوانەی بوونی وەها هەلومەرجێک

زمان زۆر شیاو نییە و ئەمانە لە سۆنگەی ئابوورییەوە هەست بە خەڵکی خاوەن شوناسی گشتیی عەرەب

نایەکسانی و ناڕەزامەندی دەکەن. لە ڕاستیدا، بوونی هەلومەرجی گونجاوی ئابووری و ژینگەیی لەو ناوچانە 

 کات. زمانەکانی ئەم ناوچە باشتر بنەیتوانیوە بارودۆخی ژیانی عەرەب

نالەبارترین بارودۆخی ئابووری و زیاترین ناڕەزایەتی لە ناو ئێتنیکە توێژینەوە لە سەرکراوەکان هی گرووپی 

بەلووچەکانە کە جیا لە بابەتی ئێتنیکایەتی، لە سۆنگەی ئایینزاییەشەوە لەگەڵ زۆرینەی کۆمەڵگا جیاوازن. 

سازی گەشەیەکی ئەوتۆی نەکردووه. لە الیەکی لەم ناوچەشدا هاوشێوەی ناوچە کوردنشینەکان، کەرتی پیشە

تریشەوه، بە هۆی هەلومەرجی ژینگەیی و وشکەساڵی و وشکبوونی ڕووبارەکان و گۆمی هاموون لە ماوەی 

لەناو چووه. کێشەیەکی دیکەی بارودۆخی نەگونجاوی کەرتی کشتوکاڵیش دەیەکانی ڕابردوودا، تا ڕادەیەک 

ێندەواریی خەڵکی خوهەلومەرجی ناوخۆیی و نەخوێندەواری و کەم ئابووریی ئەم ناوچە دەگەڕێتەوە بۆ

بەلووچ کە بەم هۆیەوە نەیانتوانیوە لە پۆستە ئیدارییەکانی پارێزگاکەی خۆیاندا دەورێکی ئەوتۆیان ببێ و 

ایینزان. سەاڵت هاوئەزۆرینەی پۆستە بەرزە ئیدارییەکان لەم ناوچەدا لە بەر دەست سیستانییەکانە کە لەگەڵ د

، دوورەدەستی و پەراوێزبوونی ئەم ناوچەش لە پێشنەکەوتنی ناوچەکەدا پشکی داەبارودۆخانلە پاڵ هەموو ئەم 



شێری بەر دەکەوێ، چوونکە ناتوانن هەر وا بە ئاسانی لەگەڵ  پارێزگاکانی دراوسێی خۆیان پەیوەندی و 

دووە خەڵکی ئەم ناوچە و بەتایبەت مامەڵەی ئابووری و دارایی ئەنجام بدەن. بوونی وەها بارودۆخێک وای کر

یل کە لەم بوارەشدا داخستنی یداری وەکوو قاچاغی کااڵ و گازوایگەنجەکان ڕوو بکەنە پیشەی مەترس

 سنوورەکان کێشەی بۆیان ساز کردووه. 

بە گوێرەی مۆدێلی چەمکیی ئەم توێژینەوە دەتوانین دوو سناریۆی سەرەکی بۆ ئێران دابڕێژین: سەقامگیریی 

لەناوچوونی سەرمایەی کۆمەاڵیەتی. لە ئەگەری بەردەوامبوونی ئەم بارودۆخەی ئێستا کە لە  و اڵیەتیکۆمە

ڕەهەندە جۆراوجۆرەکاندا سەرمایەی کۆمەاڵیەتی تووشی الوازی هاتووە، لە کۆتاییدا داڕمانی کۆمەاڵیەتی، 

گیریی کۆمەاڵیەتی بەرهەم ئابووری، سیاسی و کەلتووری ڕوو دەدات. بەاڵم لە سناریۆی دووهەمدا، سەقام

دێ و دەتوانین ئەم سناریۆیە ناو بنێین سناریۆیەکی دڵخواز. ئەم سناریۆیە وابەستە بە چاکسازیی بنەڕەتی 

)چاکسازیی لە ژێربنەما و سەربنەمای کۆمەڵگا و یان چاکسازیی بنەڕەتی لە بوارە ئابووری، کۆمەاڵیەتی، 

باش لە الیەن خواز و ڵدروەها گرتنە بەری بڕیارێکی کەلتووری، پەروەرده، تەندروستییەکان( و هە

 ناوەندەکانی دەسەاڵت و ئێتنیکە جۆراوجۆرەکانی واڵتدا دەبێت. 

وەک پێشتریش وترا، سناریۆی ئەم بارودۆخە لە بەردەوامیی ستراتیژی قبووڵکردنی ئەم بارودۆخە ڕوو 

ئەم  ، ئێتنیکی و ئایینییەکان. پەرەسەندنیدەدات. ئەم سناریۆیە دەبێتە هۆی پەرەسەندنی کەلێنە کۆمەاڵیەتی

نی نێوان گرووپ و جڤاکە کۆمەاڵیەتییەکا یکەلێنانە داڕمانی سیستەمی کۆمەاڵیەتی و دژومنایەتی و لێکدژی

لێ دەکەوتێەوه. لە الیەکی دیکەشەوه، ناهومێدیی نەوەی گەنج و بلیمەتەکانی کۆمەڵگا لە باشتربوونی 

ەنجامی کە لە ئ ڕۆشتن بەرەو ئەوڕووپا و ئەمریکا هۆی بە جێهێشتنی واڵت وبارودۆخی ژیانی خۆیان دەبێتە 

ئەمەدا، واڵت بە تەواوەتی ڕووبەڕووی قەیرانی هێزی مرۆیی دەبێتەوه، ئەو هێزانەی کە لە درێژەی چەندین 

وەرزی چنینەوەی بەرهەمی زانستی ئەم کە و کاتێ  کۆمەڵگاساڵ خەرجێکی قورسیان خستۆتە ئەستۆی 

دەگا، هەر هەموو سەرمایە زانستییەکەیان لەگەڵ خۆیان دەبەن و بۆشایی بوونی ئەم هێزانە زیان و  کەسانە

 خەسارەتێکی زۆر بە سەر کۆمەڵگادا دەسەپێنێت. 

لە سناریۆی دوهەم کە سناریۆیەکی دڵخواز و باشە، واڵتی ئێران لە بوارە کەلتووری، کۆمەاڵیەتی و ئابووری 

ی سەقامگیر و بەردەوامی دەبێت. بە گەڕانەوە بۆ ئەنجامەکانی توێژینەوه، دەتوانین و سیاسییەکاندا بارودۆخێک

بڵێین ڕەوتی کۆتایی داهاتووی ئێران و ئەوەی کە ئایا ئەم سناریۆی یەکەمە دێتە دی یان کۆمەڵگا بەرەو 

 ەوه. باشە دەڕوا، لە ماوەی چەند ساڵی داهاتوودا ڕوون دەبێتسیناریۆی سناریۆی دووهەم کە هەمان 

 

 مەوالنا عەبدولحەمید ئیسماعیل زێهی، پێشنوێژی ئەهلی سوننەی زاهیدان )سیستان و بەلووچستان(

ئومێدم بە داهاتووی ئێرانە. بە هەر حاڵ ڕێگەیەکی لە پێشە و دەبێ لێی تێپەڕێت. من وای دەبینم کە زەختە 

ن پێم وایە ئەم بارودۆخەی ئێستا دەروونی و دەرەکییەکانمان ئێمە ناچار دەکا ئاراستەکەمان بگۆڕین. م

ناتوانێ بەردەوام بێت. مەگەر بە گۆڕانکاری، گۆڕانکارییەک کە ڕەزامەندیی گەلی لێ بکەوێتەوه. دەبێ 

 هەندێ لە سیاسەتەکان بگۆڕدرێن و کۆمەڵێ لە کێشەکان چارەسەر ببن. 

 

هەڵبژاردنی سناریۆی دووهەم  بە شێوەی گشتی دەتوانین ئاسۆی داهاتووی واڵت لە حاڵەتی باش و دڵخواز و

 بەم شێوە ژێرەوە بکێشینەوه:

ئێران دەبێتە واڵتێک بە فرەڕەنگیی ئێتنیکی و ئایینییەوە کە ئەم فرەڕەنگییە سەرچاوەی یەکێتی و هاوپەیوەندیی 



ی لە سەر تەوەر ئێتنیکەکان نەتەوەییە. بڕیارە سیاسی و کەلتوورییەکان لە پێناو گەشەکردنی پەیوەندیی نێوان

و سیستەمی سیاسی، بە قبووڵکردنی هاوسەنگیی شوناسی ئێتنیکی لە پاڵ  ێگرەچم دێیی بەوەتەئاشتیی ن

شوناسی نەتەوەیی، سیستەمی کۆمەاڵیەتیی زنجیرە پلەیی و پۆلێنبەندیی هاوواڵتییان لە سیاسەتدانانی ناوخۆیدا 

 کەلێن و هەاڵواردن بێچم دەگرێت. ڕەت دەکاتەوە و دەیفەوتێنێ و ئیرادەی نەتەوەیی لە پێناو نەهێشتنی 

بە مەبەستی وەدیهاتنی ئاسۆی سەرەوه، ستراتیژ و ڕێکاری میکانیزمی لە بوارە جۆراوجۆرە کۆمەاڵیەتی، 

کەلتووری، سیاسی و یاساییەکاندا ئامادە و پێشنیار کراوە کە لە درێژەدا ئەم ڕێکارانە تاوتوێ دەکرێن. شایەنی 

ارانە لە ئەنجامدانی دیمانە لەگەڵ بلیمەتەکان و کۆمەڵگای خۆجێیی وەدەست ئاماژەیە کە سەرچاوەی ئەم ڕێک

 هاتوون و بە شێوەی ڕێکار و داپەڕ ئامادە کراون. 

 کانەشنیارییێپە ەڕداپ

رانە، ێئە ک لێشتنڕداەرنامەبە شنەر چەش هێپە فاداریی سیاسی لەوە کە دروست بوو ەبارەنالە رجەلومەم هەل

ری ەبەوەڕێبدەبیرانی ەت تووشی قاڵوە بینین کەو دە ک خراوڕێکان ەییڕناپسپۆ ەرەوێی پێپە زی مرۆیی بێه

وونی ی درووشمی بۆچەادڕتا ەندیی کۆمەاڵیەتی هەیوەیی و هاوپەوەتەیی نەکپارچەنای یێوە تەم بابەو ئە هاتوو

 اەدست دەدە ل ای خۆیواتە ژیانی ئاشتییانەوەکێکۆتاییدا، پە و لە زیوەکان دابەکۆمەاڵیەتییە ئۆبژە دوور لە و ب

کان ەییتاڵهاووە کان و مافەتنیکێئە ست بەیوەکانی پەی چاالکییەر زۆربەسە ی بڵتی باێمنەکی ئێوەو ج

 رگیراوه. ەوە وەینژێم توەشیکاریی داتاکانی ئە لە ک ێکرەشنیار دێپە وەرێکانی ژەتەدا، بابەناوێم پەت. لێشێکەد

 

 ریی ئابووریەروەدیهاتنی دادپەو

 

زگا ێو پارە کاندایەندنشینەزگا ناوێپارە ت لاڵکانی وەنانێمهەرهەی بەسازی، زۆربەیشرتی پەکە ل

ب و ەرە، عکان تورک، کوردەتنیکێئە وەم بارەشن و لەبێی بێلە بوونیانێجەندی نیشتەناوە کان کەزییێراوەپ

وه. ەتەکراووون ڕلی ەسەر و تێتە شتر بێپە کن ەکەکی زۆر دەکسانییەتی و نایەزایڕەناە ست بەلووچ هەب

کانی کوردستان ەناوچە سازیی لەی پیشەنان و شارۆچکێمهەرهەی بەبوونی کارخانەنسەبارەت بە ها ەروەه

قاچاغ و ە ی ناچار بەم ناوچەکی ئڵەخک ێها بارودۆخەوە کرا کە کان قسەی ناوچەلووچستان و دیکەو ب

ە کە کدایێڵحاە لە مەت. ئێنەیەگەیی دەوەتەنانی نێمهەرهەئابووری و بە زیان بە ک کێتەری کردووه، بابەبڵکۆ

و  نانێمهەرهەرتی بەباشتربوونی بارودۆخی کە جیا لم ناوچانە، ەنان لێمهەرهەی بەزراندنی کارخانەدامە ب

دنی هۆی دروستکرە تێبەکی بیانی، دەینی شمڕت بۆ کاڵی ئابووریی وڕبازاە ل ەرچوونی پارەدە گری لڕێ

ندیی ەمزاڕەو ە م ناوچەکی ئڵەیی خەتوانای زانستی و کردە ندبوون لەیی و سوودمێسانی خۆجەلی کار بۆ کەه

م گرووپی ەت، ئاسایش گیان و دارایی ئاڵناوخۆی وە رمی لەی فەپیشە و بە وەتێوەکەد ێندکاری لێنجانی خوەگ

 ت. ێزرێپارەدە کانڵەخ

بکا،  کسانی دروستەیستی ەه ێناتوانسازی ەجیازاتی پیشە لە م ناوچانەندبوونی ئەسوودم نیاەتە بت ەبڵەه

ی ەادڕە کە یەبیشدا هەرەتورکنشین و عرینشین / ەئازە کانی ناوچڵەناو خە لە تییەزایڕەستی ناەم هەئە چوونک

ی ێپە ب ەیی کەژڕێبۆ یاسای ە وەتەڕێگەش دەمەگومان هۆکاری ئێبە. شێاکڕرنجەشدا سەم ناوچانەتی لەزایڕەنا

ان کەستەداڵچاو باە ر لەگەو ئن ەکەراورد دەکان بەستەداڵابە خۆیان لەگەڵ گرووپە میشەکان هڤەمرۆە وەئ

 ب،ەرەتورک و عە ت بەبارەست. ێگرەچم دێناویاندا بە لتی ەزایڕەستی ناەهە وەند بن، ئەمتر سوودمەک

ی خۆیان ەوەهۆی ئە م باڵە، بێراورد ناکرەلووچ بەوان لەگەڵ کورد و بەرجی ئابووریی ئەلومەرچی هەگەئ



ت سەزانن، هەمتر دەکە وان بەهی ئە نن و بارودۆخی ئابووریی خۆیان لێنگەسەدڵەن هکاەلەگەڵ فارس زمان

باشوور  کانیەوتدارەنە ناوچە ل ێندەدانیشتووانی هوە کلە حاڵێدایە کە ە، ئێبەواندا دروست دەانی لسکەنایە ب

ە وەئە مەئ تەبڵەنن. هێڵناەی ئابووری دەشەبوونی گەهۆی نە ب (کانەەبەرەعبوونی ێجەنی نیشتێشوە )ک

ە وان لەو ئە ک بوونی نییەتییەزایڕەکاندا هیچ ناەفارس نشینە کانی ناوچڵەناو خە لە ک ێنێیەناگ

و ەکانی ئڵەلەگەڵ خە کان کەنجامدراوەئە کانی دیمانەستهاتووەدەوە نجامەهادان. ئڕەرانیی ەخۆشگوز

انیشدا، کەفارسزمان ەستەدەدوورە ناوچە و لدا ەشی پیشان دەشانەم بەتی لەزایڕەنجام درا بوونی ناەش ئەناوچان

کوو ەکی وێلەزگاگێپارە کە یەک هەاستییڕم اڵەکی زۆر. بەکارییێژاری و بەهۆی هە ویست بۆتێدانی پەنێپێگو

ا ران بارودۆخی ئابوورییان تێی ئەکانی دیکەناوچە لبورز و ... لەزی، سیسمنان، کرمان، ئەرکەهان، مەئیسف

ب ەرەکوو تورک و عەکانی وەتنیکییێئە گرووپە ت بەبارەسمووان ەهە تر لزیاە ک کێڵخاک باشتره. ەیەادڕ

ان وەئە بوو ک ەوەئدا ەد ێزۆریان گرنگی پە م دوو ناوچەکی ئڵەست هات و خەدەدا وەوەینڵکۆێنجامی لەئە ل

زانن ەشوو دێتی پەکانی حکوومەییئابوور ەتەنجامی سیاسەباشتربوونی بارودۆخی ئابووریی خۆیان زیاتر ئ

کردووه. ەئیمکانیاتی ئابوورییان زیادی نسازیدا ەرتی پیشەکە سالمیدا، لیمی کۆماری ئەردەسە ن لێڵەدو 

کان، ەتنیکییێئ ەتیدانی باشتربوونی بارودۆخی ئابووریی ناوچەیارم ایێڕت وەڵوەرپرسانی دەبە ویستێپە واتەک

 ت. ێبە انانسکەو یە رانەروەیان دادپەکەشکارییەن دابەبد ڵوەه

 

 لتووریەریی کۆمەاڵیەتی و کەروەتنی دادپدیهاەو

 

بۆ ە وەرەسە وانین لڕکان و ەتەیی سیاسەکاندا ناکارامەزانستییە جیاوازە بوارە کان لەوەینڵکۆێلە ۆکڕوەئ

ە ل کێزۆرە ل ێبەت دەڵوەدین ێڵتوانین بەدە یێم پەر بەدا و هەت پیشان داڵەسەد یریەوەندتەو ناوە وەخوار

ە مەم ئاڵەک خۆیان. بڵەخە ب ێرێکان بسپەبردنی کاروبارە وەڕێو ب ێدوور بگرە کان خۆ بەییێخۆجە کاروبار

ە شنەر چەه، ەتەڵم حاەر لەدەو ب ێبەا و کاری مومکین دڕخۆیی حیزبی و ئازادی بیر و ەربەسسپاردنی ەئە ب

ل، نج خوێپاش پە ک ێبەکان دەای ئیسالمیی شار و گوندڕی شۆەنووسی ناکارامەک تووشی چارەییچاالک

 تر بوون. ەتر و ناکارامڵەندەو گ الوازتر

مرۆیی، ە اربوە ل انکانیەئایینییە ندەناوە میشەابردووی خۆیدا هڕژووی ێمە لە هلی سوننەی ئایینیی ئکۆمەڵگا

 ێکرەشنیار دێدا پەندییەیوەم پە. لنبووەنە شێدا تووشی کەم بوارەو لە بردوو انیەوەڕێب اندارایی و ... خۆی

کان ەلتووری و سیاسییەکۆمەاڵیەتی، ک ەجۆراوجۆرە ر چاالکییەسە تی لێمنەاو و ئکرڵۆڕی کۆنتەوانگڕ

 ن. ست بەربەاری ئایینیی خۆیان سبکاروبردنی ە وەڕێبە یی لێکانی خۆجڵەران و خەبڕێو  ێبگیرڵەه

ە تاوی لەـی ه31ی ەیەدتاکانی ەرەو س 91ی ەیەتایی دنی کۆاڵساە لە کدارانەراسیۆنی چەنجامدانی ئۆپەئ

بوونی ت. ێبە جیاکارییانە وانگڕم ەر ئەنجامی هەئە نگڕەلووچستان و کوردستان ەزگاکانی سیستان و بێرپا

ە ئایین یەرستگەپ ڵپاە لشاری تاران، ە لە هلی سوننەتی ئەوتی تایبەی ئایینی و مزگەرستگەند و پەناو

م ەدیهاتنی ئەمان وگوێاز بکا و بسە شێئایین و ئایینزاکان کە بۆ هیچ کام ل ێناتوانە کانی دیکەرستییەکتاپەی

 ت. ێبەد داکسانیەری و یەروەمکی دادپەچناو ێپە لە هلی سوننەی ئەیەڵسا 41ە خواست

کانی ەمادی ێپە بوو. بە و زمانەبە ردەروەتی زمانی زکماکی و پەبابە وەینڵکۆێی لەکانی دیکەگرنگە نجامەئە ل

 ێنابە وەبار مەو ل ننێکاندا بخوەقوتابخانە انی خۆیان لزمە توانن بەکان دەجۆراوجۆرە تنیکێتی، ئەڕەیاسای بن

استیدا ڕە ل .وهەتەتیس ماوەقتی یاسادا ەڵحاە و لە بووەن ێجەبێستا جێتا ئەهە ک کێتەوه، بابەنێوردار بکروسن



ە یەوەک ئە، وێتنیکی بکرێیری زمانی ئەسە وەتییێمنەووی ئڕە و ل ێکرا بەکاری نەئامادە تەم بابەبۆ ئ ێکات

ی بیاتەدەنی دواییدا دوو زمان و ئاڵساە لدا، ەم بوارەت لەبڵەهت. ێنرا بەک بۆ زمانی دایکی دانەاساییە ک

دا ەرێلە ک کێڵم خااڵەزران، بەت داماڵەۆژهڕربایجانی ەزانکۆکانی کوردستان و ئازە کوردی و تورکی ل

ک ێئامانجی زۆر ەی کەیێو پە. بیەەپانتای کار و پیشە لە تەم بابەبوونی پشتیوانی لەن ێبدر ێرنجی پەس ێبەد

ە نیا بەتا، ر بکەبەستەوان دەی ئەداهاتوودا پیشە ل ێبتوانە کە کێبژاردنی بوارڵەشداربووانی کونکوور هەبە ل

کی ەوازییشێپە م بوارانەی ئەوەهۆی ئە ی کاردا بۆتڕبازاە پشتیوان ل ێکی زانکۆیی بێبوار هاەبوونی وهۆی 

دایکی  زمانیە بە ردەروەتی پە، بابێها ئامانجەندبوونی وەسوودمە بۆ بە چاک واە واتەکت. ێکرەن ێوتۆیان لەئ

 ندن. ێمی خوەکەنی یاڵت ساەتایبەئاستی  نزمتر و بە بگات

ی و تنیکێنومایی زمانناسانی ئڕێە ب ێبەبواری زمان دە ریی کۆمەاڵیەتی لەروەدادپدیهاتنی ەناو وێپە ل

انیات موو ئیمکەهە ک کێ. کاتتێنێمەواردن ناڵەستی هەی هەوەبۆ ئ ێژرڕێتی دروست دابەکان سیاسەتەبلیم

ە ن شوناسەخاو ەمینەی کەو دیک ێبرەکار  دە ت بەکی تایبەی زمان و ئایینزایەشەدان و بانگێپەرەبۆ پ

ان بۆ باریەکی لێرجەلومەدان هەرەو پ ەشەو بۆ گن ێکرەسنووردار دە وەتییێمنەی ئەوانگڕە کان بەگشتیی

ە شنەم چەئە کە وەتێنێبیر  دەتنیکی وێشوناسی ئی ەوەینڕیان سە وەتی توواندنەسیاس؛ ێر ناکرەبەستەد

دان ەگرنگینە ی لەکەرچاوەتوانین سەدە کدروست،  یریەبەوەڕێبوونی بەنی و نەڕێپاساوه. یاساپێبە کسانییەنای

 . ریی کۆمەاڵیەتییەەوەهاتنی دادپەدینەکانی وەهۆکارگرنگترین ە شیاوساالری بزانین، لە ب

نجامدانی ەکانی ئەمینەزت اڵەسەدە ک ێخوازەوا دە تەم بابەو ئە وەجۆری شوناسییەمەهە بە کێتاڵران وێئ

سم ڕەوڕێتوانن بە م گرووپانەو ئ ێنێخسڕەکان بەتنیک و ئایینزا جۆراوجۆرێئە ت بەلتووریی تایبەکاروباری ک

ن و سنوودار ەکەت ناڵەسەجی بۆ دەملکە اچار بوان نەدا، ئەم بوارەو لن ەنجام بدەکانی خۆیان ئەتنیکییێئە و بۆن

زان ەمەڕژنی ەژنی قوربان یان جەکوو جەکانی وەئایینییە ژن و بۆنەبردنی جە وەڕێبە لە نێوه. بۆ وەنێکرەن

ی ژنەبی جەرەتانی عاڵلەگەڵ وە هلی سوننەو ئە یەناکۆکیان هە وەکێپزۆر ە هلی سوننەو ئە عێهلی شەئ

هلی ەزانایانی ئە هۆشداری بە وەنی زانایانی ئایینییەنجومەن ئەالیە م لاڵەرن، بگەزان دەمڕەژنی ەقوربان و ج

کانی کوردستان و ەناوچە ل ێندەهە ورۆز، لەکوو نەلی وەسمگڕەوڕێە نن یان لێیەگەاینڕە ک ێدرەدە سونن

ی لەسمگڕەوڕێچوونی ە وەڕێت بۆ باڵەسەدتدا ەڵحا ێندەهە ت. لێنرێپەسەسنوورداری د ێندەهورامان ەه

لتووری ەۆژی جیهانیی کڕری( و "ێبریوێـی ف21ۆژی جیهانیی زمانی دایکی" )ڕکوو "ەلتووری وەک

 لووچستانی پاکستان وەبە لووچ لەلتووری بەۆژی جیهانیی کڕت. ێنێنوەستیاری دەس( هڕـی ما2لووچ" )ەب

ران، ێتی ئاڵاوخۆی ونە م لاڵە، بێچەدە وەڕێنگ بەنگ ئاهڕڕەرمی و زۆر تۆخ و پەی فەوێشە غانستان بەڤئە ل

ها ەروەک و هێۆژڕها ەوبوونی ە بوونی ئاگاداری گشتی لەی الواز و نەوەهۆی ئاگادارکردنە ب

و  ی شادیەبۆنە تا گرنگیدان بەکان هەانێڕمگەئایینزایی و ماتە نەر الیەسە کی زۆر لێداگریکردنێپ

 چن.ەدە وەڕێم بەو زۆر ک نسنووردارە سمانڕەوڕێم ەکان، ئەنگەئاه

ە کە یەگرنگانە تەو بابەکی تر لێکەناو کۆمەڵگاشدا یە تی و لەڵوەر ئاستی دەسە تی لێزەگڕەواردنی اڵەه

ر ەسە ل. کانەکۆمەاڵیەتییە مڕما و نۆەف و بنڕبۆ عوە وەتەڕێگە، دسنووداریی یاساییە کی زۆری، جیا لێشەب

ر ەسە ل ەڵماەبنرجی ەدنی خرکی دابینکرەئە کە رعییەفی و شڕعو ەڕەو باوەی ئێپە ئاستی کۆمەاڵیەتی، ب

و ە ۆ پیاوانب ەی کار و پیشڕژنانە، بازاە وان زیاتر لەزی کاریی ئێتی و توانا و هەرپرسایەو بە ستۆی پیاوەئ

واوکردنی ەابردوو، پاش تڕی ڵساە ی پازدەماوە زانکۆ لە رچوونی ژنان لەدکی زۆری ەیەژڕێای ەڕرەس

وان دابین ەلی کاری گونجاو بۆ ئەکان هەتەکۆمپانیا تایبە و چ لن کاەتییەڵوەدە ر ئاستی ئیدارەسە ندن، چ لێخو



کان ەیفیڕما عوەی بنێپە و بە ڵماەریتیی بنەی نەبۆ ژینگە وەنەڕێوان ناچارن بگەنجامدا ئەئە و لە وکراەن

ن ەالیە لتیشدا ەڵحا ێندەهە لستۆ. ەئە داری بگرنڵردداری و منداێرکی مەکانی خۆیان، ئەی دایکەوێهاوش

وان ەی ئەوان مووچێجیاوازیی نکساندا ەکی یێکارە و لە مەیان کەمووچە ن کێزرەمەدادە کۆمپانیاو ێندەه

 کجار زۆره. ەیە لەگەڵ پیاوان

کانی ناو ەلێموو پتانسەی هەوەقۆستنە ویستی بێوام پەردەنگ و بەی هاوسەشەی گەئاراستە لە ڵگوومان جووێب

ک ڵەکواتای ە زخستنیان بێراوەکانی کۆمەڵگا و پەکتاە ک لێشەبگرتنی ەرنەند وەهە و بە کۆمەڵگای

ی زێموو توانای هەراوردی هەبە مەئە وەووی لۆژیکیشڕە . لناوخۆییەزی مرۆیی ێهە لگرتنی گونجاو ەرنەو

ە شنەچ رەبواری هە لە تەم بابەا ئتسێکا و ئەتر دروست دەدێکی زێنجامەرەبە کە ی نامرۆییەرچاوەمرۆیی و س

کانی ەکراوێپە ئاماژە باسە کێجۆرە تی دروستە، بێزەگڕەتنیکی و ێایینی، ئیی، ئەمینەی کەوەینڕس

ە راندا لێکۆمەڵگای ئە لە شن کێکەادڕە و کچ و ژنانەو الی ئەرەبە نجەپە وەینڵکۆێم لەشداربووانی ئەب

ن ەیا خاونەتە نە کە کسان لەگەڵ پیاوان پیشانیان داوەکی یەرییەکابڕە کاندا لەرییەرتاسەس ەوەتاقیکردن

ناو ێپ ەو لە ر کردووەکانیان زانکۆیان بۆ خۆیان مسۆگەی کورسییەکوو زۆربڵەمتر نین، بەکی کەیەهرەب

ن ێڵەک دەی وەوەبدا بۆ ئ ڵوەه ێبەت دەڵوەک، دێتاڵتی وەشیمەحموو تواناکانی ەر هەهە رگرتن لەک وڵەک

ی زراندن بووه، پشک و ئیمتیازەامستا بۆ دێتا ئەهە ی کەو ئیمتیازانەئ ڵپاە لزراندن، ەی دامەوەتاقیکردنە ل

زگاری، ێت، پارەزارەکانی وەجۆراوجۆر ەناو کورسییە ر بکا و لەبەستەکاردا بۆ ژنان دە کسان لەی

تان. ەئافر ەبدا بکی گونجاو ێپشکە زی بووەگڕەن تاکراەبەوەڕێببژاردنی ڵەستا هێتا ئەهە رمانداری و ... کەف

انانی ڤکان و چاالکەکۆمەاڵیەتیی ەتەبلیمە ندبوون لەمیدیایی و سوودمتی اڵەسەدە رگرتن لەک وڵەکە ها بەروەه

ی ەهرەبهۆی ە نیا بەران تەبەوەڕێبە ی کەگایێو جەتا ئەه ێال بنرەیی ژنان وەی ناکارامەگریماننی، ەدەم

 ن. ەستنیشان بکەکانی خۆیان دەزێتی، هێزەگڕەی ەوانگڕە شنەهیچ چ ێبە کان و بەتاک

 ەکرد و لەر دەسە یان لەقسە شداربووانی دیمانەبە بوو کە و باسانەندم لەچە و پل وودە تیی پلاڵمکی هاووەچ

کی جیدیی ەک هۆشدارییەوە م بارودۆخەتوانین ئەکرا. دەد ێدرکی پە ستەم هەئە وەکانەتنیکێکۆمەڵگای ئن ەالی

ینی ەزی پانتا ەلە مکەم چەی ئەوەاندنڕبۆ س ێکرەشنیار دێین و پەیر بکەلتووری سەکرانی ەتدانەبۆ سیاس

دا ەناوێم پەمترین ئاستی خۆی. لەکە بگاتکان ەلتوورییەئابووری و کە نێلەکران، ێکانی ئەتنیکێکۆمەڵگا و ئ

 ت: ێکرەشنیار دێپە وەرێکانی ژەکارڕێ

 کان؛ەئایینزاییە مینەکان و کەتنیکێتیدانانی ئەمایەکەیە کان بەشخوراوەبە ی ناوچەنەالیەمەی هەشە. گ1

 کان؛ەتنیکێی ئینگەڕەلتووری و فرەی کیتەفرایەدە رگرتن لەک وڵەکە بە شانەژیی هاوبەڕێمرناەی بەشە. گ2

 کان؛ەئابووری و کۆمەاڵیەتیی ەلەی هەی دووبارەوەشکردنەتی و دابێرەندگەی ناوەوەمکردنە. ک3

ە ناوچە کان لەرچاوەسشکردنی ەدابە ک کێجۆرە وانە، بەچێی پەشەو گە وەخوارە ژی لەڕێرنامەب. 4

 ؛ ێب ێند کۆتایی پەو ناوەرەبکا و ب ێست پەدە وەکانەورییسنو

رانی ەبەوەڕێب ەتی زیاتر باڵەسەدانی دێپە ت باڵیی وێڕیی کارگەپلە می ئیداری و زنجیرەسیستە چاکسازی ل. 5

 یی. ێخۆج

 

 

 

 



 وەدیهاتنی دادپەروەریی سیاسی

 

کان و بۆ کاتی هەڵبژاردنەە زیاتر ل ئێرانداە سیاسییەکان لە باوەڕی بەشداربووانی ئەم لێکۆڵینەوه، حیزبە ب

ش ەم حیزبانەر ئەناو دەچن. هە سەر هەڵ دەدەن و پاش کۆتایی پرۆسەی هەڵبژاردنەکان، لە ماوەی دوو هەفت

ە کە دا نییێی تێککان حیزبەتنیکییێئە ناوچە ن و لەکەن چاالکی داڵەیی کەکهاتێبیری پ ێناو جۆرێپە زیاتر ل

ە کان لەیزبمانی حەن گرنگترین هۆکاریین ێڵببتوانین ە نگڕەی خۆیان بن. کانڵەنگی داخوازیی شوناسی خەد

ی ڵۆڕۆنتی کەوەرەدە یان لەزۆربە جیاجیاکان کە ندەی ناوڵۆڕری و کۆنتێتی، چاودێمنەراندا بوونی پانتای ئێئ

ێ حیزبێک دەتوانە ژومارەکانی فیلتێرینگ بەدەرن. گرنگترین کارکردێک کبێە هەروەها تۆڕت و ەڵوەد

. ەووستانی دانڕێگەی بنەما دیموکڕاتیکییەکان و پرۆسەە هاوبیرەکانی خۆیان ل یبیبێ، دەربڕینی داخوازی

بەدیلی بنەما ە کۆمەڵگادا بوونی نەبێ، دژومنایەتی و توندوتیژی دەبێتە کاتێک وەها پرۆسەیەک ل

بکات.  ەڕژیم تووشی کێش یو دانووستان و بێچمگرتنی وەها پانتایەک دەتوانێ ڕەواداری ییەکاندیموکراتیک

ە ، جیا لر ئاستی کۆمەڵگاەسە ل تی و میلیتاریستیێدەسەاڵت وێڕای وەالنانی پانتای ئەمنە پێویستە واتەک

 ە، پانتای حیزبی بەرەو گرووپرخانکردنی میدیای زۆر بۆیانەو ت مۆڵەتدارەکانە چاالککردنی حیزب

ڕێگەی ە و تەنیا ل ەشێوەی تەواو دیموکراتیکانە ەوان ببۆ ئەوەی داخوازییەکانی ئە ئێتنیکییەکانیش بگوازێتەو

 ڕوو و چارەسەر بکرێت. ە بخرێتە وەپرۆسەی دانووستان

کسان و ەشداریی یەلی بەکان، هەالبردنی سنووردارییە بە کە رەروەک دادپێتەیشدا حکوومێڕکارگئاستی ە ل

پۆستی  ت واڵەسەدکان ەهاتوویی تاکێلو ە هرەبی ێپە و ب ێنێخسڕەکاندا بەسیاسییە بوارە ک لڵەئازاد بۆ خ

لووچ و ەکان ئاشکرا بوو و کورد و بەندنشینەتیی ناناوەزایڕەنادا، ەبوارلەم ش بکات. ەناودا بە سیاسییان ل

 ەسیاسییە پۆستە ساڵی حکوومەتی کۆماری ئیسالمی ل 41ە ماوەی تەمەنی پتر لە لە کب وتیان ەرەع

 دەوڵەتییەکان، پارێزگار و ەتەارەجێکار و یاسادانەری و داد، وەزیەکەمەکانی وەکوو سەرۆکایەتی هێزی جێب

 باڵوێزی واڵت هیچ کەس لە هاوزمانەکانیان هەڵنەبژێردراوە. 

 ێی لوتنەرکەنی سیاسیدا سێستەبە ی لەوەکان، ئەرکراوەسە ل ەوەژینێتو ەتەبلیمە ل ێندەهی ەوانگڕە ل

 . ەکانتنیکییێبری ئە ان لکەشەهاوبە هزرییە بوارە لە وەنزیکبوونە وەتێوەکەد

 

ربایجانی ەز )ئازێورەکی تڵەو مامۆستای زانکۆ خی زانستی ەژنێندامی لەدری نیا، ئەباقر س

 ت(اڵەۆژهڕ

ە وەرکردنکان. بیەیکیتنیێئ ەرەفاکتە نە دیکتانی اڵندیی لەگەڵ وەیوەهۆی پە بنەکان دەهزریی ەرەفاکت

   کی گرنگە.ێڵخا ەمەتانە. ئاڵوندی لەگەڵ خۆمان و ەیوەئامرازی پ

 

 کۆمەاڵیەتی  یوەدیهاتنی خۆشگوزەرانی

ە داگری لێی پەمادندی ەهڕە. تێگرەخۆ دە ل کۆمەاڵیەتی دوو ڕەهەندی مادی و مەعنەویی یخۆشگوزەرانی

 رمان وەندروستی و  دەو ت ەرەپیشە، خانوبکان، خۆراک، پۆشاک، ەتییەڕەبنە ر دابینکردنی خواستەس

ک ڵەخ کۆیە شساغی، پشتیوانی یاسایی لەرده، لەروەواری و پەندێوخە لە بریتییشی ەکەوییەعنەندی مەهڕە

 کانە. ەمرۆیی، سیاسی، کۆمەاڵیەتی و ئابوورییە مافە ند بوون لەو سوودم

ە رییو ناوەندی تەندروستی و دیکەی خزمەتگوزاە نەخۆشخانە یشتن بەاگڕستەوه، دەژینێم توەی داتاکانی ئێپە ب



یە، ەنادادپەروەران وبار ەالزۆر نکان ەرکراوەسە لە وەژینێتوئێتنیکییە ە تەندروستیی ناوچبەشی ە پێویستەکان ل

کرد ەد ەتەم بابەیان بەلووچستان و باشوور زیاتر ئاماژەکوردستان و بە ل لەگەڵکراوانە دیمانە ک کێجۆرە ب

شتەرگەری و چاودێری ناوچەکانی کوردستان، نەخۆشخانەکان ناتوانن سادەترین نەە هەندێ لە لیانوت ەو د

 تا ناوەندیەری و یان زیاتر هێکاتژم 4 – 3کی ەودایەمە پزیشکی ئەنجام بدەن و کەسی نەخۆش ناچار

ۆش خەی نەستەجتدا ەڵحا ێندەهە لە ک ڕێت بباڵەۆژهڕربایجانی ەۆژاوا و ئازڕربایجانی ەکانی ئازپارێزگا

ی ەئاپۆرتوانین ەکانی شاری تارانیش دەشخانخۆەنردانی ەسە ها بەروەوه. هەتێنرەڕێگەددا ەگڕێی ەنیوە ل

م ەنایان بۆ ئەیان پەکەشیی ناوچەبێهۆی بە بە جیا جیاکانن کە کی شارڵەخە ببینین کە خۆشانەو نەغی ئڵباەرەق

ۆژ ڕ ەخۆشخانەری نەوروبەکانی دەقامەیان شە خۆشخانەی نەشەوەحە کانیان لەڵماەبنو و خۆیان ە ناوێهە شار

 وه. ەنەکەد

 دەشهەکی شاری مڵەنی فرۆشی خەمەوشکە ب، لەرەنجی عەکی گێپیاو

کی ڵەبم. من خەد دێهومێم، زیاتر بەک بکێر داوای شتەگەئە ، چوونکێناوە کی دیکەکۆمەڵگایە من هیچم ل

 م. ەست بخەداهات دە کی دیکێنێشوە م، ناچار بووم لەم شارەکاری لێر بەبە م لاڵەبئابادانم، 

 

و ەکانی ئەەکان و بەتایبەت گوندییسنوورە ها ناوچەروەلووچستان و هەتان و بسباشوور و سیهێشتا 

دستان قوتابخانەکانی کورە نەبوونی گاز، لەم سااڵنەی دواییدا، لهۆی ە بو  گازکێشی نەکراونە رییانەورووبەد

یان هۆی گە بووە کە ڕووی داوە زۆپای نەوتی کارەساتی زۆر گەورە هۆی کەڵکوەرگرتن لە و بەلووچستان ب

  قووتابیان ماوەتەوه.ە سەر جەستەی زۆرێک لە دەستدانی کۆمەڵێ منداڵ و مامۆستا و ئاسەواری سووتمان لە ل

سنوورەکانی ئێراندا هیچ واتایەکی نییە. ژێربنەما گەشەیی سنووری و ە شارە سینەما و پارک و کاتی پشوو ل

ی ئەو و جادەکانە نێساتخولقەد و کارڕداستانورەکاندا زۆر ناوو سنە مینەکناو ە و پیشەسازی و جادەییەکان ل

 –تنیکی ێی ئواردناڵەه ێبە کی دروست و بەرییەبەوەڕێبە بە ویستێپبۆ ئەم مەبەستە . کوشتارگەە بۆتە ناوچان

ڕەچاو گرتنی النیکەمی سنووری ناوچەیی و ە و بە ردەروەندروستی و پەبواری تە ت لەتایبەبئایینزایی 

بۆ ڕێگری  وە پێداچوونەوە بە پێوەرەکانی خۆشگوزەرانی کۆمەاڵیەتی بکرێتەوجیدی ە ژێربنەما جادەییەکان ب

 بەر. ە داپەڕی گونجاو بگیرێتە و بۆ ئەم مەبەستە زیانی قەرەبوونەکراو، کەمایەسییەکانی ڕاست بکرێتەوە ل

 (نیکیتئێدادپەروەریی میدیایی نێوانشوناسی )بوونی هاوپەیوەندێتی ە دەوری ڕاگەیاندنە گرووپییەکان ل

ئایینزایی و ی ەسۆنگە لە ن کەدەن و پیشانی دەکەدە گشتییە و شوناسەبۆ ئ ەشەکان بانگەینیشتمانیە ڕاگەیاندن

کانی ەتەسیاس ەلران ێکانی ئەئایینزایی –تنیکی ێئە مینەدا، کەناوێم پەلو ە تاڵەسەدسندکراوی ەپە وەسیاسیی

  ەتەڵاوڕەە کنگی نیشتمانی، ڕەنگ و ەندی دەناوکیان نییە. ەیەگێیی هیچ پەوەتەنگی نڕەنگ و ەندی دەناو

ە ب، وهەتەداوەتنیکی پیشان نێشوناسی ئە شیاوە ی کەو جۆرەتە، ئەڵوەمیدیاکانی دیزیۆن و ەڤلەی تەکەییەئۆبژ

کان ەیناوخۆیە یزیۆنڤەلەادیۆیی و تڕە ڵر کاناەسە یی لەوەتەک ناوی نێشنەهیچ چە ناتوانین بە ک کێجۆر

و  ێچەکان دەیکتنێلتوور و ژیانی ئەتی کێماکە کانیش زیاتر لەزراوەدامە زگاییێمیدیا پاراستیدا، ڕە ین. لێبن

ە کدایێڵحاە لە مەنییە. ئ ێکان بەتنیکییێکانی ئەلتوورییەکە ری خواستەمداڵو وە وەنگدانڕە ێبەدە ی کەو جۆرەئ

 ندیەیوەاوپستی و هەکدەیتنیکی و ێکگرتوویی ئەناو یێپە لرکی خۆیان، ەی ئێپە ب ێبەکان دەیاندنەاگڕە ک

ە خت لەج ەنن کێم بەرهەبە و کارانەتوانن ئەستان دەدەکاربە ستەبەم مەنن. بۆ ئێم بەرهەۆکی میدیایی بەڕناو

ە کان لەمیدیایی ەتنیکییێئ ەتەبلیمە ک لڵەوه، کەنەکان بکەرانییێشی ئەلتووری هاوبەو ک ژووێی مەشینێر پەس

ها ەروە. هتێدوور بگیرە تی خۆ بەو ئایینزایی پاندن وکچوێتی لەسیاسە و ل ێنگ بگیرڕەنگ و ەدندی ەناو



ە ز لڕێو  ێبەکسان بوونی هەی یەوانگڕکان ەتنیکێموو ئەن و بۆ هێکرەسیاسی نە کان بەلتوورییەکە پرس

ن ێکان زیاتر بناسرەتنیکێئە مایەم بنەر ئەسە ی لەوەبۆ ئ ێکان بگیرەتنیکێکانی ئەلتوورییەکە فتارڕریت و ەن

ک بۆ ەایکان بۆ دروستکردنی پانتەیاندنەاگڕگومان ێوه. بەتێم بکرەکان کەتنیکییێئە وان شوناسێدای نوەو م

کان ەیدیا گشتییۆ، مڕوەتا ئەم هاڵەژمار، بەئە نێدوەک کۆڵەکەی بنەڕەتی تنیکی ێی ئەکی ئاشتییانێژیان ەوەکێپ

و ەرەکی بڵەخ ەتەم بابەر ئەو ه ننێدی بەک بڵەخواستی گشتیی خە یتوانیوەیزیۆن نەڤلەتە وەروویانەسە و ل

ی ەوەبووننگارەرەو ب رینگێفیلتە وەکی تریشەالیە هان داوه. لکان ەکۆمەاڵیەتییە ڕکان و تۆەمیدیا ئۆنالین

بوونی زانیاری و  ەری پاوانەوه، پیشاندەکانەهزرییە وتڕەە ل ێندەن هەیالە لەگەڵ میدیاکان، ل ەرانێقامڕە

میدیاکان ی ەوەنگاربوونەرەبری بە ل ێکرەشنیار دێدا پەناوێم پەکانە. لەانیارییی زەانی ئازادانەڕگە گری لڕێ

نیا پانتای ەتە و ن ێبکرە تەم بابەئلەگەڵ وت ەسوکڵەهە وەسینگ فراوانییە کان، بەزانیارییە القەدو داخستنی 

واری میدیایی بناو خۆکان بۆ ەربەسە ت و حیزبەرتی تایبەلی هاتنی کەکوو هڵەبن، ەمیدیایی ئۆنالین ئازاد بک

کانیش لەگەڵ ەتەی میدیا تایبەوەبۆ ئ ێتیش بدرەی تایبڵکانازراندنی ەتی دامەڵن و مۆەیزیۆنی دابین بکەڤلەت

ری ەابکڕهۆی دروستبوونی ە تێبەدە تەم بابەوه. ئەنەوی بکاڵنن و بێم بەرهەبە رنامەمیدیای نیشتمانی ب

 یی. ەوەتەی متمانی گشتی بۆ میدیای نەوەانەڕندروست و گەت

 

 ئێرانە نەکان لیینزا و ئاییکردنەوەی ئابەستێنسازی بۆ لێکنزیک

 

ە بە ئاماژە هلی سوننەو ئە عێهلی شەوتووانی ئەنکێر دوو شوەهلە ە ئەنجامەکانی ئەم توێژینەوە بەشێک ل

  .بەری هەلومەرجی حکوومەتی سکۆالر دەکەنە سیستەمی سیاسی فەرمی و گرتنە نی لیوەالنانی هزری ئای

ی ێپە ب پێباشتربوون و ئیمتیاز ە شنەر چەنانی هالەو ێیبەه ێتوانەد ەتەم بابەئە ی کەگرنگانە وارەو ئاسەل

 کانە. ەسەی کڕی زانست و پسپۆێپە بە کبە کار بهێنرێن  ەمرۆییانە هرەو بەئو  یەهزری ئایینی

اسی ئایینزایی ڕی "دیمۆکەوەبۆ ئ ەکانەرکراوەسە لە وەژینێتو ەتەی بلیمەزۆرینن ەیالە کان لەشنیارییێپە کارڕێ

 ت. ێربگیرەو ێودی لیی" سوەزۆرین

 

ربایجانی ەز )ئازێورەکی تڵەی زانستی و مامۆستای زانکۆ خەژنێندامی لەدری نیا، ئەباقر س

 ت(اڵەۆژهڕ

ست ەر هکانی تەو ئایینە وەدا ببیننەمینەکە خۆیان ل ێندەهە ک ێبکرە ڵاڵەگ ێجۆر ێرمی نابەئایینزای ف

 ن. ەکبرکوت ەزی یان سێێڕبە ب

 

 دیموکراتیکی یاسایی و جێبەجێکردنی مادە ڕاگیرکراوەکانی یاسای بنەڕەتی یدەفرایەتیە کەڵک وەرگرتن ل

 کانی یاسایەجیاوازە بۆ مادە وەانەڕگر کرا ەسە ی لەکان زۆر قسەنجامەئ یشەبە لە ی کەناڵو خاەک لێکەی

م ەبە ەوانەڕگە توانین بەکان دەتنیکییێئە کانی گرووپەراووتە داخوازییە ک لێزۆرە تی بوو و وترا کەڕەبن

ەهەم، دوازدکانی ەی نووسراوی مادنزایی و مرۆییەکانیینی و ئاییئاە بابەتی ئازادییوه. ەبیاندۆزینە مادان

ە ی مادەدیکپازدەهەم و ی ەمادە زمانی دایکی و لە بە تی پەروەردەڕەی یاسای بنهەمەسێزدەهەم، چوارد

باس ە ی دیکەم و زۆر مادەهەی نۆزدەمادە جیا جیاکان و لە تی یەکسانیی ئێتنیک و نژادەکان بابەندیدارەیوەپ

تنیکی ێئە مینەکانی کەنانی مافێدیهەبۆ و پتانسییەلە دیموکراتییەکانی یاسای واڵتنگراو و ەتوانای پ ێجۆرە ل



ستهاتووی ەدەو ینجامەو ئ ەانگرووپ مەئ یناڕەزایەتیبۆتە هۆی ە کبابەتەی و ەم ئاڵەکات. بەکان دەو ئایینزایی

ە لە م یاسایانەئ بوونیەن ێجەبێکان و جەیاساییە بێر ئاستی کتەسە لە م یاسایانەاگیرانی ئڕ، ەیەوەینڵکۆێم لەئ

ە ادڕو ەتا ئە تییانەزایڕەم ناەتدا توندیی ئەڵاح ێندەهە لە کە شی ئیسالمییڕی شۆەڵنی چل ساەمەی تەژێدر

ە ریکردنی کاروبارەماوەجە ت. بێچەمانی کۆمەاڵیەتی دڕیران و داەق ێو جۆرەرەبە کە زۆر بوو

ران ێمی کۆماری ئیسالمیی ئەردەی سەژێدرە لکانە. ەشێری کەسەکان کلیلی چارەتنیکێکانی ئەلتوورییەک

ۆشتوون، ڕر کار و ەس ەتەهاتوونە وەی هزری و سیاسی جۆراوجۆرەئاراستە کان بەجۆراوجۆر ەتەڵوەد

یی ەردکە کردن و بێجەبێو بۆ جە کردووەکان نەاگیراوڕ ەر مادەسە کردن ل ەتی قسەسارەجم هیچ کامیان اڵەب

 هاویشتووه. ەوتۆی نەکی ئێنگاوەهە ستەبەم مەستاش بۆ ئێتی ئەڵوەو دە داوەکیان نێڵوەکردنی هیچ ه

 

 ۆژاوا(ڕربایجانی ەل )ئازێبەردەکی ئڵەژکار خێاوڕروونناس و  ەند، دەموحسین سوودم

ە ل وە مافە مەک خۆیان. ئڵەستۆی خەئە تێبخر ێبەدت. ێنرێسپەبچ ێتوانەزمانی دایکی دە بە ردەروەپ

وازی شێر پەگەبدا ئە گڕێنان ێاهڕو ە ردەروەتی پەزارەوت یان اڵەسەکراوه. دێی پەتیدا ئاماژەڕەیاسای بن

 ت. ێکرا، خولی بۆ دابن ێل

 

 کێدان و زۆرەم مادانەی ئەئاراستە کان لەرئایینزا جۆراوجۆتنیک و ێداخوازیی ئە ک لێک وترا، زۆرەو

ە لە ویستێپە واتەکان بووه. کەناکارام ەرەبەوەڕێیی بەلیقەوتی سەسوکڵەنجامی هەئ ێکرەدە ی کەمانەو ستەل

بواری داخوازیی ە کان لەارچە گڕێە ل ێکەک یەیران، وەکانی قەت و بوونی جۆراڵستای وێرجی ئەلومەه

ە وەدیسان بچن کان،ەتنیک و ئایینزا جۆراوجۆرێناو ئە وام لەردەو ئاشتیی بئاشتی ە یشتن بەکان و گەتنیکێئ

کانی ەییەلیقەسە وانگڕتی کردنی ەای دژایێڕکردنی یاسا، وێتاوتوە بکان و ەیاساییە اتیکڕدیموکە ر مادەس

نیکی و تێئە وەکان و بزووتنەتییەزایڕەناە ڤی بزاەوەورکردنێناو هێپە ند، لەناو ێندەکان و هەتاکە ل ێندەه

 ت. ێک دروست ببەنییێرمی نوەکان نەئایینزایی

تی ەتنیکایێشوناس و ئە ت بەبارەکی گشتگیر سەیەوەژینێتا سنوور توەهە وەسنوورە "لبی ێی کتەپوختە مەئ

و  ەهری چاپ کراوێی مەن چاپخانەالیە لکانی ئینگلیزی و فارسی ەزمانە ی بەکەواوەت ەقەدە ران" کێئە ل

   یە. ەستاش ئامادێئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

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

بنیاتی جیهانی ئاشتی بەشی ئەدەبیات و زانسته « ئاشتی»و براوەی خەاڵتی ( IKWR)بنیاتی مافەکانی ژنان 
توێژینەوەکانی کامیل ئەحمەدی سەبارەت به گەشەی کۆمەاڵیەتی و . جۆرج واشینگتۆنهمرۆییەکان له زانکۆی 

نێودەوڵەتی، 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  ڕوانینێکی دیکه بۆ ڕۆژهەاڵت و باشووری ڕۆژهەاڵتی تورکیا -
  Etkim press (Istanbul, Turkey 2009) مزۆپۆتامیا(؛

 Uncut Voices)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به خەتەنەی ژنان له ئێران( که له الیەن  به ناوی نەریت -
Press-Frankfurt و وەشانخانەی شیرازه چاپ کراوه؛ 

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به هاوسەرگیری پێشوەختەی مندااڵن له ئێران( باڵو  زایەڵەی بێدەنگی -
 ؛  Nova Science Publisher, Inc., New York 2017بۆتەوه له 

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  ماڵێک بە درگای ئاوەاڵوە -

 کە وەشانخانەی مێهری لە لەندەن چاپ کراوە؛ و فارسی
بۆ ئەنجوومەنی پشتیوانی له مافەکانی مندااڵن ئەنجام درا  یتااڵنی منداڵتوێژینەوەیەکی دیکه به ناوی  -

 ـی هەتاوی ڕوونوێنی کرا؛ 8931که بابەتی زبڵگەڕی مندااڵنی له تاران تاوتوێ کردووە و له ساڵی 
)توێژینەوەیەک سەبارەت بە ناهاوسانان له ئێران(  شاری قەدەغەکراوی دەق و فارسی  دەقی ئینگلیزی -

که هەندێ 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  ا سنوورسنوورەوه هەتو توێژینەوەیەکی ناوبراو له ژێر ناوی له  -
ئێتنیکی عەرەب، بەلووچ، کورد، فارس و تورکی تاوتوێ کردووە که هەندێ  5شوناس و ئێتنیکایەتی له ئێران( که 

وتاریشی به زمانەکانی فارسی و ئینگلیزی لێ دەرکێشراوه و چاپ کراوه و لەم ماوەی دواییدا له الیەن 
 ندەن چاپ کرا؛ وەشانخانەی مێهری له لە

ەریکە خ جۆرەکانی کاری منداالن لە ئێرانو  خەتەنەی پیاواندوایین توێژینەوەکانی نووسەر سەبارەت بە -
 چاپ دەکرێت. 

 www.kameelahmady.com    توێژینەوەکانی لە ماڵپەڕی خۆیان دەست دەکەوێت: 
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می ڕی نۆبوونەو نە تنیکی و ئایینزایی زۆرێنگیی ئەڕەرخوازیی شوناسی و فەنی فرەران خاوێتی ئاڵو

ە بگا ک ێیی زیانی پەوەتەستیی نەکدەندی و یەیوەی هاوپەوەهۆی ئە تنیکی بۆتێواردنی ئاڵەش و هەهاوب

 وه. ەتێوەکەد ێخوازی لتنیکێی ئەک دیاردێها بارودۆخەو

و دەیبینین  اشتسێتا ئەو هە دووابرڕی کۆمەڵگاکانی ەکی ناو زۆربەاستییڕنگیی شوناسی ەڕەیی و فرەفر

 نگیی وەڕەکان فرەلتوورییەکۆمەاڵیەتی و کە ینڕی گهۆەرخدا، هاوکات لەگەڵ دیکەهاوچمی ەردەسە ل

ە یخوازی، شوناسەوەتەکوو نژاد، ئایین، ئایینزا و نەکانی وەکۆنە رچاوەسە و لە یی شوناسی زیاتر بووەفر

کان ەرەی فاکتەئایینی و دیکە ن، گرووپی نیمچوازی ژیاێکسی، شێتی، هۆگریی سێزەگڕەکانی ێنو

 رمی ناسینن. ەفە خوازیاری ب

 


