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ژمارەی ()٢٣ی گۆڤاری شیکار ،کە ژمارەی وەرزی هاوینی ساڵی  ٢٠١٨یە ،دەخەینە
بەر دەستی خوێنەرانی هێژای گۆڤارەکەمان .لەم ژمارەیەدا بیبلۆگرافیای شەش ساڵی
گۆڤاری شیکاریش باڵو دەکەینەوە ،بۆ ئەوەی لە گەڕان بەدوای بابەت و نوسەرەکاندا،
ئاسانکاری بۆ قوتابیانی خوێندنی بااڵ دروست بکەین ،چوون ئەوان سوودمەند و خوازیاری
گۆڤارەکەن.
خۆشحاڵین سەرەڕای قەیرانی تووندی ئابووری ،بەسەر دۆخەدا زاڵ بووین و کارێکی
وامان کرد گۆڤاری شیکار بەردەوام بێت .بەردەوامبوونی نووسەرانی گۆڤاری شیکار
لە ناردنی باشترین بابەتەکانی خۆیان ،سەرەڕای نەبوونی پاداشت بەهۆی قەیرانەوە،
شایانی سوپاسکردن و ستایشە .زیاتر لە دە ژمارەیە بەهۆی قەیرانەوە وەک سەرنووسەر
بە تەنیا هەموو کارەکانی گۆڤارەکە ڕادەپەڕێنم و نووسەرەکانیش بە بێ بەرامبەر تیا
دەنووسن ،پێم خۆش بوو لەم سەروتارەدا بۆ مێژوو ستایشی هەڵوێستیان بکەم .هەموو
قەیرانێکیش کۆتاییەکی هەیە ،پێدەچێ سەرەتای ئەو کۆتاییە دەرکەوتبێت و هیوادارین
کۆتایی ئەو سەرەتایەش زوو بێت.
لەم ژمارەیەشدا هاوڕێیانی نووسەری ناودار و هێژا بەشدارن لەگەڵمان ،کە هەندێکیان
بەشداریکی کارای زۆربەی ژمارەکانی شیکارن .حەمەسەعید حەسەن باسێکی قووڵ
و وردی دەربارەی دەوڵەتی عەلمانی هەیە ،د .فازڵ جاف مێژووی شانۆی کەرکووکی
سااڵنی حەفتاکانی نووسیووە ،جگە لە بابەتێکی پەروەردەی پڕ بایەخ کە پەیوەندی
نێوان پەروەردە و داهێنان شی دەکاتەوە .مامۆستا ئەحمەد باوەڕ ئەم جارەش بە
بابەتێکی مێژوویی لەبارەی گەرمیانەوە بەشدارە ،کاک رەزا شوان نووسەری بواری
ئەدەبی مندااڵن باسی لە دیاردەی سەرنجڕاکێشی وێنەکێشان لەسەر دەموچای مندااڵن،
کردووە .بۆ دووەم جارە دوو نووسەری هێژا لە گۆڤاری شیکاردا بەشدارن بە بابەتی
زۆر بەپێز ،کاروخ خۆشناو بە باسی ئەمریکاناسی و پەیڕەو ئەنوەر بە باسی ئەمریکا
ساڵی شهشهم

23

7

و ئێران و داهاتووی عێراق .هێڕش شکاک لە زۆر ژمارەی تریشدا بەشدار بووە و
ئەمجارەش سەبارەت بە کولتووری رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بابەتێکی قووڵی نووسیووە.
بۆ یەکەم جاریشە کاک فەهمی کاکەیی بەشدار دەبێت لە گۆڤارەکە و سەبارەت بە
بابەتاهیری هەمەدانی لێکۆڵینەوەیەکی پێشکەش کردووە .خۆشم وەک سەرنووسەر وێڕای
ئامادەکردنی بیبلۆگرافیای شەش ساڵی گۆڤاری شیکار ،لێکۆڵێنەوەیەکی وەرگێردراو
لە زمانی ئینگلیزییەوە سەبارەت بە جینۆساید و چۆنێتی لێکۆڵینەوە لە جینۆساید،
پێشکەش بە خوێنەرانی هێژا دەکەم.
بەهیوای خوێندنەوەیەکی پڕ لە چێژی داهێنان بۆ هەموو خوێنەرە هێژاکانی گۆڤاری
شیکار .بە نیازی دیدار لە ژمارەی داهاتوودا.
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دەوڵەتی عەلمانی
حەمەسەعید حەسەن
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عەلمانیبوون سیستەمێکی سیاسییە ،بە گژ دیندا ناچێتەوە ،بەڵکوو بە پێچەوانەوە،
بە گوێرەی یاسا ئازادیی دینداری بە یەکسانی بۆ هەمووان ،بە چاوپۆشین لەوەی سەر
بە کام دینن ،دابین دەکات .دەوڵەتی دینی ،نە دەخوازێت و نە دەتوانێت ،ئازادی و
یەکسانی دابین بکات ،بەاڵم دەوڵەتی عەلمانی لە هەمان دوورییەوە سەرنجی هەموو
ئایینەکان دەدات و ڕێز لە هەموو ئایینێک دەگرێت ،بەبێ ئەوەی هیج کامیان وەک
دینی دەوڵەت بناسێنێت .عەلمانیبوون دژی دین نییە ،دژی بە سیاسیکردنی دینە ،دژی
سەپاندنی دینە و دژی بە دینیکردنی دەوڵەتە.
بۆچی ئیسالمی سیاسی ،عەلمانیبوون وەک بێدینی لێک دەداتەوە؟ لەبەر ئەوە نییە کە
عەلمانییەکان بێ دینن ،لەبەر ئەوەیە عەلمانییەکان دژی بازرگانیکردنن بە ئایینەوە ،دژی
ئەوەن دین بۆ مەرامی سیاسی وەگەڕ بخرێت .ئەوە عەلمانییەکان نیین ،دین دەشێوینن،
ئەوە ئیسالمییەکانن بەراوەژوو سوود لە دین دەبینن و دینی خۆڕسکی خەڵک کە
میانڕۆیە ،بەرەو توندڕۆیی دەبەن .عەلمانیبوون بریتییە لەوەی دەسەاڵتی سیاسی و
ئیداری ،لەبن هەژموونی کەنیسە دەربهێنرێت و بدرێتە دەست خەڵک .عەلمانیبوون بە
مانای دونیایی ،هاوزەمانی و حوکمی خەڵک دێت ،ئاخر کەنیسە بە ناوی خوا و ئەو
دونیاوە حوکمی دەکرد .دونیا وەک چۆن خاڵیی نییە لە دین ،هەر وایش بریتی نییە لە
دین ،عەلمانیبوون هەقی ئەو دونیای نییە ،یاسا بۆ ئەم دونیا دادەڕێژێت ،بە ڕەچاوکردنی
ڕێزگرتن لە ئایین و باوەڕە جیاوازەکان.
عەلمانیبوون و دیموکراتی دوو ڕووی هەمان دراون ،بۆیە لە سیستەمی عەلمانیدا مافی
هەموو هاووەاڵتییەک ،بە چاوپۆشین لەوەی سەر بە کام ئایینە ،پارێزراوە .سیستەمێک
مافی هاووەاڵتی تێدا پارێزراو بێت ،ناچارە عەلمانی بێت ،ئاخر ئەوە تەنیا عەلمانیبوونە،
مافی یەکسان بۆ هەمووان فەراهەم دەکات .عەلمانیبوون نە الیەنگرتنی دینێکە ،نە
دژایەتیکردنی هیچ دینێک ،بە هەمان چاو سەرنجی هەموو دینەکان دەدات .عەلمانیبوون
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لە نێوان دینداری و الدینیدا ،بێالیەنە ،هاووەاڵتی لە دەوڵەتی عەلمانیدا ،ئازادە لەوەی
دیندارە ،یان الدین( .فمن شاء فلیٶمن ،ومن شاء فلیکفر .سوورەتی کەهف ،ئایەتی
 )٢٩دەستووری سیستەمی عەلمانی نە پشت بە دینێک دەبەستێت ،نە دژی هیچ
دینێک دەوەستێتەوە .خوێندن لە سیستەمی عەلمانیدا ،بێالیەنانە و بە هەمان بایەخەوە
ئایینەکان بەسەر دەکاتەوە.
ئەگەر عەلمانی بین ،کەسێکی نێونەتەوەییمان لێ دەردەچێت ،کەسێک دونیا بە وەاڵتی
خۆی بزانێت ،کەسێکی گەردوونی ،کەسێک بەبێ گوێدانە پاشخانی دینی ،ناسنامەی
نەتەوەیی ،یان ڕەنگی پێست ،بە هەمان ڕێزەوە سەرنجی هەموو ئینسانێک بدات .لە
سیستەمی عەلمانیدا ،هەمووان لەبەردەم یاسادا یەکسانن ،ئاخر یاسا بۆ هاووەاڵتی
دادەڕێژرێت ،ئیدی ئەو هاووەاڵتییە ،دیندار بێت ،یان الدین ،جوولەکە بێت ،یان گاور،
شیعە بێت ،یان سوننە ،نێر بێت ،یان مێ.
سیستەمی عەلمانی نە فەزڵی دینێک دەدات بەسەر دینێکی دیکەدا ،نە بە چاوی سووک
سەرنجی شوێنکەوتووانی هیچ دینێک دەدات .لە ڕوانگەی عەلمانییەکانەوە دیندار و
بێدین یەکسانن و وەک یەک هێژان ،ئاخر ئایین مەسەلەیەکی تایبەتی و کەسەکییە،
پێوەندیی بە ویژدانی تاکەکانەوە هەیە .لە سیستەمی عەلمانیدا ،یەکسانی هەر لە
بەردەم یاسادا ڕەچاو ناکرێت ،بەڵکوو یەکسانی کولتوور و مۆراڵیشە .عەلمانییەکان دژی
بەبەردبوونی باوەڕ و دژی توندڕۆیی ئایینی و دژی نایەکسانی و هەاڵوێردنن .لە هیچ
ئایینێکدا ژن و پیاو یەکسان نیین ،سیستەمی عەلمانی ژنی لەو ستەمە ڕزگار کردووە.
سیستەمی عەلمانی هەڕەشەیە بۆ سەر ئیسالمی سیاسی ،کە دەقی پیرۆز لە پێناوی
دەستکەوتی سیاسیدا وەگەڕ دەخات .عەلمانیبوون دژی ئیسالم نییە ،دژی دەوڵەتی
دینییە کە خەونی ئیسالمییەکانە .لە سایەی سیستەمی عەلمانیدا ،ئیسالم ئازادە ،بەاڵم
ئەوە ڕێگەپێدراو نییە ،حیزبێک پرۆژەیەکی سیاسی ،بە پشتبەستن بە شەریعەت بەڕێوە
ببات.
کە لە ئەورووپا دین لە دەوڵەت جوێ کرایەوە ،کەنیسەیەک دانەخرا ،ئیدی ڤیکتۆر
هۆگۆ ( )١٨٨٥ - ١٨٠٢گوتەنی( :دین لە ماڵی خۆی و دەوڵەت لە ماڵی خۆی )،ڕەچاو
کرا .لە سایەی دەوڵەتی عەلمانیدا ،هاووەاڵتییان وەک ماف و ئەرک یەکسانن ،ئایین
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مەسەلەیەکی کەسەکییە ،یاسا دەیپارێزێت ،کەسیش مافی ئەوەی نییە دینی خۆی لە
ڕێی ترساندن و کافراندن و هەڕەشەی کوشتنەوە ،بەسەر ئەوانی دیکەدا بسەپێنێت.
عەلمانیبوون دونیاییەکی بەرینە جێی هەمووانی تێدا دەبێتەوە و شکۆی هەمووانی تێدا
پارێزراوە.
دەوڵەت دوو جۆر نییە ،دەوڵەتی باوەڕدار و دەوڵەتی بێباوەڕ ،ئەوە هاووەاڵتییانن هەیانە
باوەڕدارە و هەیانە باوەڕی بە هیچ دینێک نییە .دەوڵەت مافی ئەوەی نییە لەبارەی
باوەڕەوە لێپرسینەوە لە هاووەاڵتییان بکات ،ئەوە ئیشی ئاسمانە .حیزبی ئیسالمی هەوڵی
بۆ ئەوەیە ،حوکمەکانی شەریعەت جێبەجێ بکات ،بەاڵم چونکە هەر یەکێک لەو حوکمانە
چەندان لێکدانەوە هەڵدەگرێت ،بۆیە چۆنییەتی جێبەجێکردنی شەریعەت ،ڕەچاوکردنی
یەکێکە لەو لێکدانەوانە ،کە هیچ مەرج نییە دروست بێت ،ئاخر هەر لێکدانەوەیەک
بۆچوونی کەسێکە ،کە دەشێت بکەوێتە هەڵەوە ،چونکە کەس لە هەڵە بەدوور نییە.
کەس مافی ئەوەی نییە ،بە پشتبەستن بە حوکمەکانی ئیسالم فەرمانڕەوایی بکات ،ئاخر
تەنیا پەیامهێن (کە نێردراوی ئاسمان بوو )،ئەو مافەی هەبوو .ناکرێت گوتاری سیاسی،
پشتی بە پەیامی پیرۆز قایم بێت ،چونکە دەسەاڵت پێویستە نوێنەری هەڵبژێردراوی
چین و توێژەکانی کۆمەڵ بێت ،نەک خۆی بە نوێنەری خوا بزانێت.
عەلمانیبوون ئەوە نییە بێیت وەک ئەتاتورک ( )١٩٣٨ - ١٨٨١حەرفی (عەرەبی)
بگۆڕیت بە التینی ،ئەوە نییە کوفر بکەیت ،یان هەر لەبەر ئەوەی چەپ ،یان مۆدێرنیت،
ئیدی خۆت بە عەلمانی بزانیت .ئەوەیش پارادۆکسە ،دەستوور بە (ئیسالم دینی فەرمیی
دەوڵەتە) دەست پێ بکات و زۆرینەی بەندەکانی کۆپیی دەستووری فەرەنسایی بن.
ئیسالم دینە ،دەوڵەت نییە ،ئیسالم پەیامێکی ڕووحییە ،نەک سیاسی.
ئیسالمییەکان سوننە بن یان شیعە ،هەوڵیان بۆ دامەزراندنی دەوڵەتی دینییە و
ناکۆکییەکانیان لەسەر دەسەاڵتە ،نە زادەی لێکدانەوەی جیاوازە بۆ دەق ،نە پێوەندیی
بە شێوازی فەرمانڕەوایییەوە هەیە .دەوڵەتی دینی لەبەر ڕۆشناییی شەریعەتدا
دەستوور دەنووسێتەوە ،دەستوورێک دژی تاک و ئازادییە کەسەکییەکانە و هیچ لەگەڵ
هاووەاڵتیبوون و مافەکانی مرۆڤدا کۆی ناکاتەوە ،بە پێچەوانەی دەوڵەتی عەلمانییەوە
کە بە یاسا هەم ماف و ئازادییەکانی تاک دیاری دەکرێن و هەم ئەرکەکانیشی .لە
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دەوڵەتی دینیدا ،نە باسێک لە تاک هەیە ،نە لە ئازادییەکانی ،ئاخر تاک تێیدا لە بازنەی
شەریعەتدا زیندانی دەکرێت .لە دەوڵەتی دینیدا ئازادیی تەفکیر نییە ،ئازادیی تەکفیر
هەیە ،هەر تاکێک سنووری فیکری فەرمیی بەزاند ،وەک کافر سەرنج دەدرێت.
الی شیعە پێوەندییەکی ئۆرگانیکی وەها لە نێوان دین و دەوڵەتدا هەیە ،کە لە هیچ
سیستەمێکی تیۆکراتی دیکەدا نییە ،ئاخر شیعە هەر بەوە قایل نەبووە ،دین و دەوڵەت
پێکەوە گرێ بدات ،بەڵکوو دەوڵەتی کردووە بە یەکێک لە پایەکانی دین .ڕێبەری
دەوڵەت الی شیعە ،ئیمامێکە قەت ناکەوێتە هەڵەوە ،هەموو دەسەاڵتێکی هەیە و
ڕاستەوخۆ بە ناوی خواوە دەپەیڤێت .مەترسیی گەورەی دەوڵەتی دینی لەوەدایە،
لێکدانەوەی تێکستی پیرۆزیشی قۆرخ کردووە کە بەو هۆیەوە سواری سەری ئازادی
بووە .جان جاک ڕۆسۆ ( )١٧٧٨ - ١٧١٢گوتوویەتی( :کەنیسە ستەمکارترین شێوازی
حوکمی پێشکەشی دونیا کرد).
لە دەوڵەتی دینیدا لێ ناگەڕێن تاک بیر بکاتەوە ،ئاخر دەوڵەت لەبری تاک بیر دەکاتەوە،
تاک نە شکۆی پارێزراوە ،نە هیچ مافێکی دابین کراوە و نە هیچ ئازادییەکی هەیە،
ئاخر دەوڵەتی دینی هێشتا ملکەچی ڕێساکانی سەردەمی کۆیالیەتییە .دەوڵەتی دینی،
بە پشتبەستن بە شەریعەت ،ژنانی ئێزدی بە دیل دەگرێت و وەک کۆیلەی سێکسی
مامەڵەیان پێوە دەکات .لە دەوڵەتی دیندا وێڕای دووانەی کۆیلە و ئازاد ،کار بە دووانەی
نێر و مێ ،موسوڵمان و ناموسوڵمانیش دەکرێت ،نێر بااڵترە لە مێ و موسوڵمان هێژاترە
لە ناموسوڵمان.
لە دەوڵەتی عەلمانیدا ،هاووەاڵتیبوون دەکەوێتە سەنتەرەوە ،هاووەاڵتییان ماف و
ئازادییان هەیە و لەبەردەم یاسادا یەکسانن ،بەاڵم لە دەوڵەتی دینیدا ،هاووەاڵتی بوونی
نییە ،ڕەعیەت هەیە ،کۆمەڵ لە دوو کاتەگۆری پێک دێت ،عەوام و خەواس ،خەواس بە
ناوی ئاسمانەوە حوکمی عەوام دەکات ،ئاخر پاشا ،خەلیفە ،سوڵتان یان میر ،خۆیان
بە سێبەری خوا دەزانن لەسەر زەوی و دژایەتیکردنیان کوفرە و دەکەوێتە خانەی
دژایەتیکردنی خواوە.
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عەلمانیبوون سیستەمێکی جێگیر و نەگۆڕ نییە ،خۆی لەگەڵ هەموو هەلومەرجێکدا
دەگونجێنێت ،بزاڤێکی کۆمەاڵیەتییە ،لەگەڵ واقیع و کاروباری دونیا خەریکە ،هەقی
بەسەر غەیب و الیەنە ڕووحییەکانەوە نییە .عەلمانیبوون کە دەسەاڵت لە دین و پاشا لە
پەرستگە ،جیا دەکاتەوە ،بەوە شکۆی زەوتکراو بۆ تاک دەگەڕێنێتەوە .سپینۆزا (١٦٣٢
  )١٦٧٧گوتوویەتی( :دەوڵەت بەردەوام لە گۆڕاندایە و پێویستی بە نوێکردنەوە هەیە،بە پێچەوانەی شەریعەتەوە کە ملکەچی یاسای گۆڕان نییە ،بۆیە پێویستە دەستوور بە
کۆمەکی یاساکانی دادپەروەری و ئازادی و یەکسانی بنووسرێتەوە ،نەک لەبەر تیشکی
شەریعەتدا).
سێیەمین سەرۆکی ئەمریکا ،تۆماس جیفەرسۆن ( )١٨٢٨ – ١٧٤٣دەڵێت( :زۆرەملێ
لە ئاییندا ستەمکارییە ،پێویستە ئازادیی ویژدان و بیروباوەڕ بۆ خەڵک دابین بکەین).
عەلمانیبوون ئەوەیە ،دەوڵەت ناسنامەیەکی دینی نابێت و هیچ مەرج نییە جومگە
گرنگەکانی دەسەاڵت ،بە دەست ئەوانەوە بن کە سەر بە دینی زۆرینەن .عەلمانیبوون نە
ئایدۆلۆجیاییە ،نە باوەڕ ،شێوازی فەرمانڕەوایییە ،شێوازێک کە دین ناکاتە سەرچاوەی
داڕشتنی یاسا و دەستوور .عەلمانیبوون دژی دین نییە ،ئێستایش لە فەرەنسا ،زۆر
لە پشووەکان بۆنەی دینین و هێشتا خوێندن لە قوتابخانەی دینیدا ،بە پارەی باجدەر
بەڕێوە دەچێت.
دەوڵەتی عەلمانی دژی تیۆکراتییە کە دەسەاڵت تێیدا لەبن هەژموونی توێژێک لە پیاوانی
ئاییندایە ،پیاوانێک کە فەرمانڕەوایی بە مافێکی خودایی خۆیان دەزانن و بە پاساوی
داکۆکیکردن لە ویستی خوا ،ویستی خۆیان بەسەر هەموو جومگەیەکی دەوڵەتدا دەسەپێنن
و لێ ناگەڕێن یاساگەلێکی گونجاو لەگەڵ ڕەوتی مێژوودا دابڕێژرێن .عەلمانیبوون ئەوەیە،
دین مافی ئەوەی نییە ،دەست وەربداتە ژیانی تایبەتی هاووەاڵتییانەوە و ئازادییەکانی
تاک بەرتەسک بکاتەوە .سیستەمی عەلمانی وەک چۆن دین لە دەوڵەت جیا دەکاتەوە،
ڕێ بە فیکری چەقبەستوویش نادات ،دزە بکاتە نێو دەوڵەتەوە .سیستەمی عەلمانی
پشت بە ئەزموونی دەوڵەمەندی گەالن و بە زانست دەبەستێت ،نەک بە نەریت و بە
غەیب.
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هەر ئەم یان ئەو کاهین خەو بە خواوە نابینن( ،جۆرج بوش)یش کە پەالماری عێراقی
دا ،گوتی :خوام لە خەونمدا دیتوە و داوای لێ کردووم ،هێرش بکەمە سەر عێراق .بۆچی
میری حیزبی ئیسالمی و سەرۆک هاوخەونن؟ چونکە دەسەاڵتی دینی و بەرژەوەندی،
یەک گیانن لە دوو جەستەدا .ئەنارشیستە دێرینەکان :پروودۆن ( )١٨٦٥ - ١٨٠٩و
باکونین ( )١٨٧٦ - ١٨١٤دەیانگوت( :دەوڵەت و دین و موڵکی تایبەتی ،ستەم بەرهەم
دەهێنن ،تا خۆمان لەبن هەژموونی ئەو سێکۆچکەیە قوتار نەکەین ،نە دیموکراتی
سەروەر دەبێت ،نە دادپەروەری ).سیکوالریزم ئایین نییە ،تا ئایینێکی دیکە ڕەت
بکاتەوە ،یان بکەوێتە شەڕەوە لەگەڵیدا ،سیکوالریزم دژی بە سیاسیکردنی دینە کە
لە باشترین دۆخیدا ئیخوان بەرهەم دەهێنێت ،ئیخوانێک کە دایکی شەرعیی هەموو
بزووتنەوە تیرۆریستییە ئیسالمییەکانە.
*
دزێوترین تیرۆر و تاوان و جینۆساید بە ناوی دینەوە کراون ،بە ناوی دینەوە مۆزە و
شوێنەوار و کەلەپووری مرۆڤایەتی تێک دراون .تا دین لە سیاسەت جوێ نەکرێتەوە،
تاوانی گەورە هەر درێژەی دەبێت ،ئاخر دین و سیاسەت پێکەوە ،قاعیدە و تالیبان و
داعش بەرهەم دەهێنن .سیکوالریزم کرۆکێکی ئینساندۆستانەی هەیە ،ئیشی ئەوە نییە،
دین بسڕێتەوە ،ئاخر بەگژدا چوونەوەی دین ،لەگەڵ دیموکراتیدا نایەتەوە .سیکوالریزم
کولتوورێکی گەردوونییە ،ئینسانێک بەرهەم دەهێنێت ،ڕێز لە بەهاکانی ئەوی دی و لە
جیاوازییەکان بگرێت .دین یەکێکە لە پێکهاتە ڕووحی و دەروونییەکانی تاک ،سیکوالریزم
خوێندنەوەی تایبەتی بۆی هەیە ،بەاڵم نیازی ئەوەی نییە ڕیشەکێشی بکات.
عەلمانیبوونی و ئیلحاد شتێک نییین ،دوو شتی تەواو جیاوازن ،لە سایەی سیستەمی
عەلمانیدا ،ئازادین دەچین بۆ پەرستگە یان نا .لە فەرەنسادا کە دەوڵەتێکی عەلمانییە،
لە ٢٠٠٨دا  ٢٢٦٠مزگەوت هەبووە .جیاوازیی سەرەکیی نێوان دەوڵەتی دینی و عەلمانی
ئەوەیە ،یەکەمیان تەنیا ڕێز لە دینی زاڵ دەگرێت و دینەکانی دیکە سەرکوت دەکات،
بەاڵم لە دووەمیاندا هەموو دینەکان هەمان ڕێز و بایەخیان هەیە .دەوڵەتی عەلمانی،
دەوڵەتێکی ئیلحادی نییە ،ئاخر لە دەوڵەتی ئیلحادیدا هەموو دینێک قەدەغەیە ،بەاڵم
لە دەوڵەتی عەلمانیدا هەموو دینێک ئازادە .لە دەوڵەتی عەلمانیدا ،هاووەاڵتی بە
چاوپۆشین لەوەی سەر بەکام ئایین ،یان ئایینزایە ،هەمان ڕێز و هەمان مافی هەیە .الی
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عەلمانییەکان ،ئیسالم کێشە نییە ،حیزبی ئیسالمی کێشەیە ،ئیسالم کە وەک بەشێک
لە کولتووری لێ هاتووە ،سەرچاوەی تیرۆر نییە ،ئەوە حیزبی توندڕۆی ئیسالمییە کە
سەرچاوەی تیرۆرە .ئەوە ڕەچاوکردنی سیاسەتی کافراندنی ئەوانی دیکەیە ،ئەم یان
ئەو دین وەک سەرچاوەی تیرۆر پیشان دەدات ،نەک عەلمانییەکان .لە ئەورووپا لەمێژە
شەڕی نێوان ڕۆشنگەران و تاریکبیران ،لە قازانجی بەرەی یەکەم کۆتایی پێ هاتووە،
بەاڵم لە گەلێک وەاڵتی دونیای ئیسالمدا ،هێشتا دین لەژێر چەپۆکی حیزبی ئیسالمیدایە.
عەلمانیبوون ئەوەیە ،وەک چۆن پێڕەوی هەر دینێک بکەیت ،ئازاد و ڕێزلێگیراویت ،هەر
وایش ئازاد و ڕێزلێگیراویت ،ئەگەر پێڕەوی هیچ دینێکیش نەکەیت .کانت (- ١٧٢٤
 )١٨٠٤گوتوویەتی( :دینێک جاڕی شەڕ لەگەڵ عەقڵدا بدات ،بە تێپەڕینی کات ،ناتوانێت
خۆی لە بەردەم عەقڵدا ڕابگرێت ).ئیسالمییەکان چونکە وەک دوژمنی عەقڵ خۆیان بە
دونیا ناساندووە ،لەسەر ئاستی ئەورووپا و ئەمریکا ،دوژمنێکی زۆریان بۆ موسوڵمانان
پەیدا کردووە و مەترسیی ئەوە لە ئارادایە ،لە ڕوانگەی بەشێکی بەرچاو لە خەڵکەوە،
موسوڵمانبوون وەک تۆمەتی لێ بێت .ئەوە ئەرکی ڕۆشنفیکرانە ،لێ نەگەڕێن (عەق)
یدە بەسەر (عەق)ڵدا زاڵ ببێت .بۆچی ئیبن ڕوشدیان ( )١١٩٨ - ١١٢٦کافراند و
کتێبخانەکەیان سووتاند؟ چونکە دەیویست بۆ لێکدانەوەی دەق ،عەقڵ بەگەڕ بخەین،
نەک پشت بە نەقڵ ببەستین و شتی کۆن کاوێژ بکەینەوە.
جۆن لۆک ( )١٧٠٤ - ١٦٣٢دەیگوت( :دین بۆ ئەوە دانەهاتووە ،سرووتەکانی جێبەجێ
بکەین ،یان بە هۆیەوە دەست بەسەر دەوڵەتدا بگرین ،یان بە ناوییەوە هانا بۆ ستەم
ببەین ،بۆ ئەوە داهاتووە ،ژیانی ئینسان ڕێک بخات و جوانتری بکات ).دین مافی ئەوەی
نییە بەسەر عەقڵ و ویژدانمانەوە چاودێر بێت و مافە سەرەتایییەکانمان لێ زەوت بکات.
عەلمانیبوون بەها بۆ ئینسان دەگەڕێنێتەوە و پێ لەسەر ئەوە دادەگرێت ،ئەوە ئینسان
خۆیەتی ،خۆی ڕزگار دەکات ،نەک ئەم یان ئەو ئایین .ڤۆلتێر ( )١٧٧٨ - ١٦٩٤دەڵێت:
(چونکە دەمارگیری زادەی هەمەجیبوونە ،بۆیە کەس مافی ئەوەی نییە دەمارگیر بێت.
پڵنگی برسی بۆیە نێچیرەکەی لەتوپەت دەکات بۆ ئەوەی بیخوات ،بەاڵم ئینسانی
دەمارگیر ،بە حوکمی ئەم یان ئەو دەق ،نەیارەکەی سەردەبڕێت!)
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هەیە هیچ شک نابات پێشکەشی مرۆڤایەتیی بکات ،غەیری هەندێک دەقی دینی ،کە
ئینسان بۆ کوشتوبڕ و خوێنڕشتن هان دەدەن( .ئەگەر نەهاتە سەر دینی تۆ ،یان
سەرانەی نەدا ،بیکوژە!) بۆچی ئەو بێتە سەر دینی من؟ بۆچی سەرانەی لێ بسەنم؟
بۆچی بیکوژم؟ ئەوە چۆن یاسایەکە ،ئەو مافانە بە من ڕەوا دەبینێت؟ بۆ ئەوەی سنوور
بۆ کوشتوبڕ دابنرێت ،بۆ ئەوەی بەر بە الفاوی خوێن بگیرێت ،بۆ ئەوەی ڕێزگرتن
لە جیاوازی ،جێی دەمارگیری بگرێتەوە ،سیکورالریزم سەری هەڵدا ،کە نەک هەر
دژایەتیکردنی ئایین نییە ،بەڵکوو لە بەهایەکی دینییەوە کە (لێبوردەیی)یە ،دەستی
پێ کرد.
بەاڵم لێبوردەیی چارەسەر نییە ،عەقڵ چارەسەرە ،عەقڵ هێژاترە لە دەق ،ئاخر ئەوە
عەقڵە ئینسان لە زیندانی الهووت ئازاد دەکات .ئینسان ئەگەر ئازاد نەبێت ،ئینسانبوونی
خۆی لە دەست دەدات ،بۆیە ئامانج ،ئینسانی ئازادە .هەموو شتێک پێویستە لە
خزمەتی ئینساندا بێت و هیچ شتێک لەسەروو ئینسانەوە نەبێت ،ئاخر ئینسان تا ئازاد و
ڕێزلێگیراو نەبێت ،لە دەست دەمارگیری و وەهم ڕزگاری نابێت .ئەگەر ئەوانەی بازرگانی
بە دینەوە دەکەن ،لێ بگەڕێن ،بێباوەڕ و باوەڕدار ،دەتوانن بە ئاشتەوایی پێکەوە بژین.
لە زووەوە گوتراوە :دین هی خوایە ،بەاڵم وەتەن هی هەمووانە .مەبەست ئەوەیە ،ئایین
شتێکە تایبەت بەم یان بەو تاک ،شتێکە لە نێوان تاک و خوادا ،بەاڵم سیاسەت گشتییە،
تایبەت نییە بەم یان بەو هاووەاڵتی .لە دەوڵەتی تیۆکراتیدا ،سەرۆک هەر فەرماندەی
سیاسی نییە ،باوکی ڕووحیشە ،ئەمەیش بە قەدیسکردنی سیاسەتمەدارە .کە (مەسیح)
یش گوتوویەتی :بەشی قەیسەر بۆ قەیسەر و بەشی خوایش بۆ خوا ،هاوزەمان بەگژ
دەمارگیریدا چووەتەوە و تەکەزی لەسەر ئەوەیش کردووە کە قەیسەر نوێنەری خوا نییە
لەسەر زەوی.
کە موحەممەد عەبدە ( )١٩٠٥ - ١٨٤٩گوتی :با خەلیفە فەرمانڕەوایەکی مەدەنی
بێت ،لەوە بە دواوە لە میسر ،لەبری دەوڵەتی دینی ،دەوڵەتی مەدەنی ،بوو بە
یەکێک لە خواستەکانی میللەت .ساتیع ئەلحوسرەی ( )١٩٦٩ - ١٨٧٩کە یەکێکە
لە دامەزرێنەرانی عورووبە ،دەڵێت( :تەنیا خەڵکی نیمچە دوورگەی عەرەب ،سەر بە
عورووبە نیین ،هەر کەسێک لە وەاڵتێکی عەرەبیدا بژی ،سەر بە عورووبەیە .هەر کەسێک
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بە عەرەبی بپەیڤێت ،بە چاوپۆشین لەوەی موسوڵمانە یان نا ،سەر بە عورووبەیە).
چونکە دامەزراندنی سیستەمی عەلمانی ،لە سەربەخۆیی دوورەدەستترە ،بۆیە بۆ کورد
و تورکمان و کریستیان ،وا باشترە چی زووترە خۆیان لەبن هەژموونی دەوڵەتی عەرەب
ڕزگار بکەن .کوردستان تا لەبن هەژموونی عێراقدا بێت ،کە دەوڵەتێکی تیۆکراتی شیعە
مەزهەبە ،نابێتە خاوەنی سیستەمێکی عەلمانی.
لە ئەورووپا لە سەدەی هەژدەیەم بەدواوە ،شێوازێکی نوێی فەرمانڕەوایی هاتە ئاراوە،
شێوازێکی نادینی ،کە نوێنەرایەتیی خوای نەدەکرد و فەرمانڕەوا خۆی بە سێبەری خوا
نەدەزانی ،سیستەمی عەلمانی بۆ ئەو سەردەمە دەگەڕێتەوە .نە عەلمانی ،مولحیدە و
نە عەلمانیبوون ،ئیلحاد ،لە سەرهەڵدانییەوە تا هەنووکە ،سیکوالریزم دژی دین نەبووە
و ئازادیی بیر و باوەڕی بۆ هەموو هاووەاڵتییان بە یەکسانی دابین کردووە .لە سایەی
سیکوالریزمدا ،نە دین دەست وەردەداتە سیاسەت ،نە سیاسەت سواری سەری دین
دەبێت .گەوهەری سیکوالریزم ئەوەیە کە جیاوازی لە نێوان فەزای گشتی و فەزای
تایبەتیدا دەکات ،هەر ئەمەیشە جیاکردنەوەی دین لە دەوڵەت .دەوڵەتی عەلمانی
ڕەنگدانەوەی خواستی ئازادی خەڵکە ،بە تۆپزی بەسەریاندا نەسپێندراوە .فەزای گشتی،
گرێبەستێکی کۆمەاڵیەتییە کە هاووەاڵتییانی خۆویستانە پێکەوە گرێ داوە .فەزای
تایبەتی ،ژیانی ڕووحی تاکەکانە کە دەسەاڵت مافی ئەوەی نییە ،دەستی تێ وەربدات.
ئەوە ئەتککردنی فەزای تایبەتییە کە واعیزێک جۆری خۆراک و پۆشاک ،بۆ هاووەاڵتییان
دیاری بکات ،یان لێخوڕینی ئۆتۆمۆبیل بۆ ژن بە تابوو لە قەڵەم دەدات.
سەپاندنی دەسەاڵت بە ناوی دین و دابونەریتەوە و بە میراتی مانەوەی دەسەاڵت لە
باوکەوە بۆ کوڕ ،مۆدێلی حوکمی سەدەکانی ناوەڕاست بوون ،لە سایەی سیستەمی
عەلمانیدا ،ئەوە هاووەاڵتییانن متمانە بە دەسەاڵت دەبەخشن ،یان لێی وەردەگرنەوە.
ئەوە نسکۆی سیستەمی عەلمانییە ،ئەگەر دەسەاڵت شەرعیبوونی خۆی لە کوودەتا یان
شۆڕشەوە وەرگرتبێت ،یان بەهۆی جاڕدانی باری نائاساییەوە ،درێژە بە حوکم بدات.
لە دەوڵەتی عەلمانیدا دەستاودەستکردنی دەسەاڵت ،ئاشتییانە ڕوو دەدات ،ئینسان
سەرکوت ناکرێت و زەبروزەنگی شۆڕشگێڕانە لە ئارادا نییە .سپینۆزا ()١٦٧٧ - ١٦٣٢
گوتوویەتی( :مەبەست لە ڕۆنانی دەوڵەت ،بە کۆیلەکردن و ئامێراندنی هاووەاڵتییان
نییە ،بەڵکوو ئازادکردنی وزە شاراوەکانیانە و هاندانیانە بۆ ئەوەی بە ئازادی بیروڕای
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خۆیان دەرببڕن ).مەترسیی گەورەی دەوڵەتی ستەمکار ،کوشتنی تاکی ناڕازی نییە،
بەڵکوو بە مێگەلکردن و مل پێ کەچکردنی خەڵکە .لە دەوڵەتی عەلمانیدا عەقڵێکی
ڕەخنەگرانە سەروەرە کە بەردەوام کۆمەڵ بەرەو پێشەوە دەبات.
دەمارگیریی دینی کە دوژمنە سەرسەختەکەی سیکوالریزمە ،ئیش لەسەر شێواندنی
ویژدان و دەروون دەکات .هەر دەوڵەتێک دین بکات بە ئایدۆلۆجیا و شەرعیبوونی
خۆی لە دینەوە وەربگرێت ،خۆی بە پیرۆز و نەیارانی بە دژەدین لە قەڵەم دەدات.
دەوڵەتی وا فەزای گشتی بە دینی دەکات ،ئیدی هەر لە حیزب و سەندیکاوە ،تا زانکۆ
و شانۆ .دەوڵەتی عەلمانی بە کۆمەکی کاوێژکردنەوەی کەلەپوور و وەاڵمە دێرینەکان
دانامەزرێت ،لەڕێی ورووژاندنی پرسیاری نوێ و داهێنانەوە دێتە ئاراوە .سیکوالریزم،
مامەڵەکردنێکی واقعییە لەگەڵ ئینسان و کاروبارە دونیایییەکاندا ،مامەڵەکردنێکی بەدەر
لە هەژموونی دین ،بەاڵم کێشەکە ئەوەیە ،دینداری دەمارگیر ،بڕوای بەوە نییە ،شتێک
هەبێت نەکەوێتە ژێر چەتری لێکدانەوەی خۆیەوە بۆ دین.
کە وەاڵتێکی وەک یەکێتیی سۆڤیەتی جاران ،ئازادیی لەبەردەم ئەم یان ئەو دیندا
بەرتەسک دەکردەوە ،لە عەلمانیبوونییەوە نەبوو ،لە سۆنگەی ئەوەوەبوو ،ئەوسا
لەوێ یەک گوتار زاڵبوو ،یەک کولتوور سەروەربوو ،پەرستنی یەک کەسیش باوبوو.
جیاکردنەوەی دین لە دەوڵەت ،بەردی بناغەی دامەزراندنی سیستەمی عەلمانییە ،بەاڵم
بە ڕەچاوکردنی تایبەتمەندیی وەاڵتانەوە .لە سایەی سیستەمی عەلمانیدا ڕێز لە هەموو
دینێک دەگیرێت و کەس ناچار ناکرێت بچێتە سەر دینێکی دیکە ،بەاڵم دەوڵەتی دینی،
ئەو شێوازی ژیانە بەسەر خەڵکدا دەسەپێنێت کە بانگاشەی بۆ دەکات و ڕێ لە هەموو
دەنگێکی جیاواز دەگرێت ،تەنانەت ئەگەر دەنگێکی ڕیفۆرمخوازی سەر بە دینی فەرمییش
بێت .عەلمانیبوون جاڕدانی جەنگ نییە لە دژی دین ،قەبووڵکردنی ئەوی دیکەیە ،سەر
بە هەر ئایین و کولتوورێک بێت .عەلمانیبوون دیالۆگێکی هەمە الیەنەیە ،لە گۆشەنیگا
جیاوازەکانەوە ،بە مەبەستی شکاندنی ئەو تابووانەی جەهل بەرهەمی هێناون و عەقڵی
خەڵکانێکی زۆریان سڕ کردووە.
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دەقی پیرۆز سیستەمێکی دیاری نەکردووە تا دەوڵەت پابەندی بێت ،بەڵکوو موسوڵمانانی
سەرپشک کردووە ،ئەو سیستەمە ڕەچاو بکەن کە لەگەڵ هەلومەرجیاندا دەگونجێت.
گرنگ ئەوەیە سیستەمەکە دادپەروەر بێت ،ئازادی و یەکسانی لەبەر چاو بگرێت ،نە
سیاسەت بکات بە دین و نە دین بکات بە سیاسەت .دەوڵەتی عەلمانی شەرعیبوونی
خۆی لە پیاوانی ئایینەوە وەرناگرێت ،لەڕێی هەڵبژاردنەوە لە هاووەاڵتییانی وەردەگرێت.
لە سیستەمی عەلمانیدا ،نە دەوڵەت دەست وەردەداتە کاروباری ئایینەوە ،نە ئایین
دەست لە بینی دەوڵەت گیر دەکات.
سیستەمی عەلمانی نە گوێڕایەڵی ئەو جیهادیستانە دەبێت کە لە دەستی عەدالەت
هەاڵتوون ،نە ملکەچی ئەو ئیسالمیستانەی لە پەرلەمانەوە بەگژ نیشتماندا دەچنەوە
و نە ڕێز لەو واعیزانە دەگرێت کە مزگەوتیان وەکوو کارگەی بەرهەمهێنانی داعش لێ
کردووە .ناکرێت خۆمان بە عەلمانی بزانین و الفی دیموکراتی لێ بدەین ،کەچی گوتاری
ئایینێک بەسەر فەزای گشتیدا زاڵ بێت .دەوڵەتی دینی بۆیە لەسەر ئاستی دونیا
شکستی هێناوە ،چونکە ڕێز لە بەها ئینسانییەکان ناگرێت.
*
سەرچاوەکان

( )١علي مبروک ،العلمانیة ذات جوهر إنساني ،الملحق الثقافي لجریدة اإلتحاد  ١٠أب  ٢٠١٧أبوظبي.
( )٢د .ألفة یوسف ،الدولن الدینیة خارج العصر ،الملحق الثقافي لجریدة اإلتحاد  ١٠أب  ٢٠١٧أبوظبي.
( )٣حنا عبود ،الخروج علی األیدولوجیا ،الملحق الثقافي لجریدة اإلتحاد ١٠أب  ٢٠١٧أبوظبي.
( )٤أحمد فرحات ،حرکة تحریر من عمی التعصب الدیني ،الملحق الثقافي لجریدة اإلتحاد ١٠أب ٢٠١٧
أبوظبي.
( )٥أم الزین بنشیخة المسکیني ،کانت ونقد التعصب ،الملحق الثقافي لجریدة اإلتحاد  ١٠أب ٢٠١٧
أبوظبي.
( )٦هاشم صالح ،هذه هي العلمانیة ،الملحق الثقافي لجریدة اإلتحاد  ١٠أب  ٢٠١٧أبوظبي.
( )٧الفاهم محمد ،الفکر العلماني ،الملحق الثقافي لجریدة اإلتحاد  ١٠أب  ٢٠١٧أبوظبي.
( )٨محمود عبداللە ،صحافة تنویریة ،الملحق الثقافي لجریدة اإلتحاد  ١٧أب  ٢٠١٧أبوظبي.
( )٩أمین مسعود ،الظلمة والدیاجیر ،الملحق الثقافي لجریدة اإلتحاد  ١٧أب  ٢٠١٧أبوظبي.
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«ئەمەریکاناسی»
كارۆخ خۆشناو
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ئەم زنجیرە وتارە سەبارەت بە والیەتە یەکگرتوەکانی ئەمەریکایە لە دیدگای جیاواز و بە
ڕوانگەیەکی ئەکادیمی هەوڵدەدەم بە کورتی و پوختی تیشک بخەمە سەر ئەم بابەتانە:
 -١مێژووی ئەمەریکا
 -٢جوگرافیای ئەمەریکا
 -٣دەستور و سیستەمی حوکمڕانی ئەمەریکا
 -٤بنەما سەرەکیەکانی سیاسەتی ناوخۆ و دەرەوەی ئەمەریکا
 -٥ئابووری ئەمەریکا
 -٦کلتوری ئەمەریکا
 -٧جیهان لە ڕوانگەی ئەمەریکا
 -٨کورد لە ڕوانگەی ئەمەریکا
 -١مێژووی والیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا:
باسکردنی مێژووی شارستانیەتێکی نوێی و زلهێزترین وواڵتی دونیا قسەی زۆر هەڵدەگرێ،
لە ڕابردوودا خەڵکێکی زۆر لەسەر ئەم بەبەتەیان نوسیووە ،لە سەرەتای سەدەی
نۆزدەهەمەوە بە دیاریکراوی لە ساڵی (« )1819هامیر پۆرگشتال»ی نەمساوی لە
یەکەمین کەسەکان بوو کە لە ڤیەننا بناغەی پڕۆژەیەکی دانا بەناوی «ئەمەریکاناسی»
و دواتریش لە سەدەی بیستەم ناوەندەکانی لێکۆڵینەوە و کەسانی ئەکادیمی سەدان
لێکۆڵینەوەیان ئەنجامدا ،ئەم هەواڵنە تاکو ئەمڕۆش بەردەوامن بۆ شارەزابوونی زیاتر
دەربارەی شارستانیەتێکی نوێ لە کیشوەری ئەمەریکای باکور ،منیش بە پێویستم زانی
بە کورتی چەند زانیاریەک سەبارەت بە «ئەمەریکاناسی» بخەمە بەر دیدی هاوڕێیانم.
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دەتوانین میژووی ئەمەریکا پۆڵین بکەین بۆ چەند قۆناغێک:
 -1قۆناغی پێش سەربەخۆیی:
بە گوێرەی هەندێ بەڵگەنامەی متمانەپێکراو ژیانی سەرەتایی لە ئەمەریکای باکوردا
دەگەڕێتەوە بۆ ( )12000ساڵ پێش زاین ،ئەمەش مانای ئەوەیە کە بیست و دوو هەزار
ساڵ لە دوای چاخی سەهۆڵبەندانەوە مرۆڤ هەوڵی دۆزینەوەی زەوی نوێی داوە تا
دەگاتە ئەو شوێنەی کە ئێستا بە کیشوەەری ئەمەریکا ناسراوە.
دانیشتوانی ڕەسەنی ئەمەریکا ،پێیان وایە کە ( )١٢٠٠تا ( )١٤٠٠ساڵ پێش ئەمە لە
کیشوەری ئاسیاوە ھاتوونەتە ئەم واڵتە نوێیەوە .لە ڕاستیشدا نیشانەی شارستانییەتێکی
کۆن لە قەراغ ڕووباری میسیسیپی کە (درێژترین ڕووباری ئەمەریکایە) دۆزراوەتەوە کە
پیشەیان کشتوکاڵ بووە .ئەوروپیەکان ژمارەیەکی یەکجار زۆر هیندیە سورەکانیان
کوشتن و ژمارەیەکی تریشیان بە هۆی ئەو نەخۆشیانەوە لەناو چوون کە لەگەڵ هاتنی
ئەوروپیەکان گواسترابونەوە ئەمەریکا.
لە کۆتایی سەدەی پانزەهەم و سەرەتای سەدەی شانزەهەم دەستپێکی شەپۆلە
مەزنەکانی کۆچی ئەوروپیەکان بوو.
لە ساڵی ( )١٤٩٢دا کریستۆفەر کۆلۆمبس گەشتیاری ناودار ،کاتێ لە ژێر فەرمانی پاشای
ئیسپانیادا بوو ،گەیشتەدوورگەکانی کاڕائیب و لەوێدا بۆ یەکەم جار ئەوڕووپییەکان
چاویان کەوت بە دانیشتوانی ڕەسەنی ئەو واڵتە .بە ھۆی ئەوەی کە مەبەست لەو
گەشتە ،گەیشتن بە واڵتی ھیند بوو ،کاتێ گەیشتنە ئەو واڵتە بە ھیندیان دەزانی و
دانیشتوەکانی بە ھیندی ناسران .دوای ئەوە ھەر یەک لە واڵتانی دیکە بە سوپایەکەوە
لە گۆشەیەکی ئەو واڵتە دادەبەزین و پارچەیەکیان دەکرد بە بەشی واڵتی خۆیان؛ وەک
بەڕیتانیا و ئیسپانیا و ھۆڵەندا و فەڕەنسا.
ئەم خاکەی ئەمرۆ ناوی والیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکایە لە ڕابردوودا خاکی نەتەوەیەک
بووە کە ناویان ( )Sioux Indianیاخود هندیە سورەکان .ئەمریکا داگیر کرابوو
لەالیەن (ئیمپراتۆریەتی بەریتانیا ،ئیمپراتۆریەتی فەرەنسی ،هۆلەندا ،دانیمارک ،ئیتاڵیا،
پۆلەندا ،بەلجیکا ،ئیسپانیا ،پرتوگال ).....وە بەشێكی کەم بۆ ڕەش پێستەکان و
هندەسوورەکان مابوویەوە.
لە ساڵی ( )1732ئەم واڵتە بریتی بوو لە سێزدە کۆڵۆنی کە موستەعمەرەی بەریتانیای
گەورە بوون .ھەر یەکێکیان یاسا و ھەڵبژاردنی تایبەت بە خۆیان ھەبوو بەاڵم لە کۆتاییدا
ھەموو یاساکان لەژێر حوکمی بەڕیتانیادا بوون.
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 -2قۆناغی سەربەخۆیی:
خەڵکی ئەمەریکا لە ٤ی تەموزی ساڵی ( )١٧٧٦زایینی سەربەخۆیی ڕاگەیاند و
ئامادە نەبوون هیچی تر لە ژێر دەستەاڵتی بەڕیتای گەورەدا بمێننەوە بەڵکۆ کۆمارێکی
دەستووری فێدراڵییان دروستکرد ،ئەوکات ئەمەریکا تەنها لە ( )١٣والیەت پێکھاتبوو،
کە ئەمانەی خوارەوە بوون:
(پێنسلڤانیا ،نیویورک ،نیوجێرسی ،ڤیرجینیا ،ماساچوست ،میریالند ،ڕودئایالند،
کنتکت ،کاڕۆلینای باکور ،کاڕۆلینای باشور،دالوێر ،نیوهامشر ،جۆرجیا)
بەریتانیا دژی سەربەخۆیی ئەمەریکا وەستایەوە و شەڕ دەستی پێکرد ،پاش ماوەیەک
لە ڕووی هێزەوە بەڕیتانیا زۆر ناوچەی ستراتیژی لە دەست نەمابوو و توانای ڕووبەڕوو
بوونەوەی نەمابوو ،وە هەروەها بەریتانیا دەیزانی کە کۆتایی دێ .لە ساڵی ()1778
بەڕیتانیا هێزی دۆزەخ ی دەریای (مارشاڵ)ی داوا کرد کە نیۆرک بگرێتەوە،بەالم مارشاڵ
تەنها توانی لە دووری چەند میلێكەوە تۆپ بارانی نیۆرک کات .هەر لەم جەنگانەدا
بەریتانیا  2ملیۆن هندی سووری جینۆساید کرد هەر لەو ساڵەدا فەرەنساش جەنگی
ڕاگەیاند دژی بەریتانیا .لە ساڵی ( )1781بەڕیتانیا  ٤٥هەزار سەربازی هێزی تایبەتی
لەالیەن جەنەڕاڵ جۆرج واشنتۆنەوە بە دیل گیران لە ساڵی ( )1783بەریتانیا پەیمانی
ئاشتی مۆر کرد و دانی نا بە سەربەخۆیی ئەمەریکا.
دوای بەدەستهێنانی سەربەخۆیی باوکانی دامەزرێنەر بەسەرۆکایەتی جۆرج واشنتن توانیان
کۆنگرەیەک ببەستن لە شاری فیالدیلفیا لە ساڵی ( )1787بەمەبەستی نوسینەوەی
دەستورێک بۆ وواڵتە تازە لەدایک بووەکەیان ،دوای ساڵێک توانیان دەستورێکی 7
مادەیی بنوسنەوە و پەسندی بکەن کە بووە بنەمایەکی گرنگ بۆ بنیاتنانی زلهێزترین
وواڵتی جیهان.
 -3قۆناغی شەڕی ناوخۆ:
لە کلتوری هەندێک لە ویالیەتەکانی باشووردا ڕاگرتنی بەندە یاخود عەبد باو بوو؛
بەاڵم لە ویالیەتەکانی باکووردا وانەبوو .بۆیە کاتێک ئەبراھام لینکۆڵن نوێنەری زۆربەی
ویالیەتەکانی باکوور و نوێنەری کۆمارییەکان ،لە ساڵی ١٨٦٠دا بووە سەرۆک کۆمار،
بانگەوازی البردنی ئەو یاسا و کولتورەیدا و ھەموو بەندەکانی بە پێی یاسا ئازاد ژمارد.
ئەوە بووە ھۆی ئاڵۆزی نێوان ویالیەتەکانی باکوور و باشوور .لە ساڵی ١٨٦١ئاگری
شەڕی ناوخۆی ئەمریکا سازبوو کە تێیدا نزیکەی ٦٢٠ھەزار کەس کووژران بۆیە بە
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خوێنینترین شەڕی مێژووی ئەم واڵتە دەناسرێت .لە ئاکامدا باکوورییەکان سەرکەوتن و
بەندەداری (عبودیەت) بە پێی یاسا نەما .ئەو ئافریقا-ئەمریکائیانەش کە بە پێی یاسا
ئیتر بەندە نەبوون ،بوونە خاوەن مافی شارومەندی و مافی دەنگدان.
 -٤قۆناغی بونیاتنان و خۆپارێزی
ئەم قۆناغەم ناو ناوە بە قۆناغی بونیاتنان و خۆپارێزی چونکە خەڵکی ئەمەریکا لە
دوای شەڕی ناوخۆ هەوڵیاندا وواڵتەکەیان بە شێوەیەکی تۆکمە بونیات بنێن و بپارێزن
لە هێرشی دەرەکی ،ئەم قۆناغە تا سەرەتای سەدەی بیستەم درێژەی هەبوو.
 -٥قۆناغی دەرکەوتنی ئەمەریکا وەک وواڵتێکی زلهێز
لە شەڕی جیھانی یەکەمدا و لە ساڵی  ١٩١٤ئەمریکا بێالیەن بوو ،لەشەڕی جیھانیی
دووەم ،ئەمریکا دیسان بێالیەن بوو بەاڵم پاش داگیرکرانی پۆلەند لە الیەن نازییەکانەوە،
ئەمریکا بە ناردنی پێداویستییەکانی شەڕ بو ھێزەکانی ھاوپەیمانی و دواتر ،کە ژاپۆن
ھێرشی کردە سەر دورگەی هاربێردی ئەمریکا ،بە فەرمی بووە ئەندامی ھاوپەیمانان و
تێکەڵ بە شەڕ بوو .ئەمریکا یەکەم واڵتبوو کە دەستی گەیشتە چەکی ناوەکی و بۆ
یەکەم جار لەسەر ھیرۆشیمای ژاپۆندا تاقی کردەوە .شەڕەکە بە کۆڵدانی ژاپۆن کۆتایی
ھات.
ئاکامی شەر ئەگەرچی بردنەوە بوو لە ئەورووپادا ،بەاڵم ئەمریکا دوورترین واڵت لە
گەرمەی شەڕ بوو بۆیە بێ ئەوەی تووشی خاپووری و تێکچوونی ئابووری بێت بە درێژەی
شەڕ گەشەی ئابووری ھەبوو .بە شێوەیەک کە پاش شەڕی جیھانی دووھەم ،ئەمریکا
بووە زلھێزی ئابووری دونیا.
 -٦قۆناغی شەڕی سارد و ملمالنێی ناوخۆ
پاش شەڕی جیھانی دووەم و لە درێژەی ئەوەی بە شەڕی ساردی دەناسن ،ئەمریکا و
سۆڤیەت کێبەرکێیان بوو بۆ گرتنی نازناوی زلھێزترینی جیھان؛ ئەگەرچی لەم شەڕەدا
بەرنگاری چەکی تێدا نەبوو .ئەمریکا لەگەڵ کۆریای باکوورو چین لە ساڵی  ١٩٥٠تاکوو
 ١٩٥٣بە شەڕھات کە بە شەڕی کۆریا دەناسرێت .لە ناوخۆشدا بەرەنگاری بزووتنەوە
کۆمۆنیستییەکان دەبوونەوە.
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لە ساڵی ١٩٦١دا سۆڤیەت یەکەمین کەشتی ئاسمانی بە بنیادەمەوە نارد بۆ بۆشایی
ئاسمان و ئەمە بە جۆرێک نیشانەیەکی پیشکەوتنی سۆڤیەت بوو و ھەروەھا جێگەی
مەترسی بۆ ئەمریکا لەبەر ئەوەی تەکنەلۆجیای ئەو کەشتییە بۆ بۆردومانی ئەمریکاش
دەکرا کەڵکی لێوەربگیرێت .کێبەرکێی ناوەکی دوو زلھێز لەم سەردەمەدا گەیشتە
بەرزترین ئاستی خۆی .ئەمەریکا لە ناوخۆ بەرنگاری بزووتنەوە نەتەوەپرستەکان و
ھەروەھا بزووتنەوەی مافخواز بە سەرکردایەتی مارتین لوسەر کینگ دەبووەوە.
جۆن ئێف کێنێدی سەرۆک کۆماری ئەمریکا لە ساڵی ١٩٦٣داتیرۆرکرا .کاتێ ڕیچارد
نیکسۆن بووە سەرۆک کۆمار ،ئەمریکا دەستی بە شەڕێک کرد لە باشووری ئاسیا دا،
لە ڤیەتنام کە سەرکەوتنێکی نەبوو .پاش ڕیسواییەکەی واتێرگەیت ،نیکسۆن یەکەمین
سەرۆک کۆماری ئەمریکا بوو کە دەستی لە کار کێشاوە.
ھاتنەسەرکاری جیمی کارتێر هاوکات بوو لەگەڵ بەدیلگیرانی دیپلۆماتەکانی ئەمریکا لە
باڵوێزخانەی ئەمریکا لە تاران لە الیەن چەکدارانی سەر بە کۆماری ئیسالمی ئێرانەوە.
بە لەیەکجودابوونەوەی کۆمارەکانی یەکیەتی سۆڤیەت ،شەڕی سارد کۆتایی هات.
 -7قۆناغی بوون بە زلهێزترین وواڵتی جیهان (سوپەر پاوەر)
دوای ڕووخانی دیواری بەرلین و بلۆکی سۆڤیەت ،ئەمەریکا خەونی بوون زلهێزترین وواڵت
(سوپەر پاوەر)ی هاتەدی.
لە کاتی دەسەاڵتداریی جۆرج بووش (باوک) ،ئەمریکا لەشەڕی کەنداودا بەشداریکرد.
ساڵی  ١٩٩٨کلینتۆن ،سەرۆک کۆمار ،توشی ڕیسواییەکی سێکسی بوو بەاڵم لە دەسەاڵت
مایەوە .ساڵی  ٢٠٠٠پاش ھەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری ،کەدادگای بااڵی ئەمریکا ڕای
کۆاتایی سەبارەت بە ئاکامەکەی دەڕبڕی ،جۆرج بووش (کوڕ) بووە سەرۆک کۆمار.
گرووپی ئەلقاعیدە لە ١١ی ٩ی ساڵی  ،٢٠٠١زنجیرەیەک پەالماری تیرۆریستی لە
شارەکانی نیویۆرک وواشینگتۆن ئەنجام دا کە نزیکەی  ٣٠٠٠کوژراوی لێکەوتەوە.
ئەمریکا بە ھاوکاری ناتۆ ھێرشی کردە سەرئەفغانستان و تاڵیبان ،دەوڵەتی ئەوکاتی
ئەفغانستان و پاڵپشتی فەرمیی ئەلقاعیدەی سەرەوخوارکرد .لە ساڵی٢٠٠٣دا و ھەر لە
کاتی بووشی کوڕدا بە ھاوکاری زۆرێک لە واڵتانی دیکەی دونیا ھێرشی کردە سەر ئەم
واڵتە و دەسەاڵتی ڕژێمی سەدامی ڕووخاند.
ساڵی  2008ئۆباما وەک یەکەم ڕەش پێست بووە سەرۆکی ژمارە ٤٤ی ئەمەریکا و
لەسەردەمی ئەودا و لە ساڵی  2011بەپێی ڕێکەوتێنک لەگەڵ حکومەتی عێڕاق ئەمەریکا
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هێزەکانی خۆی کشاندەوە کە بووە هۆی دروستبوونی بۆشاییەکی ئەمنی گەورە و
سەرهەڵدانی داعش و کۆشتارێکی زۆر و وێرانبوونی ناوچە سونیەکانی عێڕاقی لێکەوتەوە.
لە هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی ساڵی 201٦ی ئەمەریکادا بە شێوەیەکی چاوەڕوان
نەکراو بزنسمانی گەورە دۆناڵد تڕامپ توانی ببێتە سەرۆکی ژمارە ٤٥ی ئەمەریکا و لە
سەردەمی تڕەمپدا جیهان چاوەڕێی شەڕ و ناسەقامگیری زیاتری لێدەکرت!!!
 -2جوگرافیای ئەمەریکا:
هەڵکەوتەی جوگرافی والیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا زۆر نایاب و سەرنجڕاکێشە،
یەکەمجار کە ئەمەریکام بینی پێش هەموو شتێک شروشت و ژینگە پاکەکەی سەرنجی
ڕاکێشام ،چونکە مرۆڤ درەنگ دەستی گەیشتووە بە کیشوەری ئەمەریکا هەست دەکرێت
کە زۆربەی سروشتەکەی وەک خۆیەتی و بەدەستی مرۆڤ پیس نەبووە.
گەورەترین دارستان لە ئەمەریکا دەکەوێتە والیەتی پێنسلڤانیا (ئەو والیەتەی ماستەرم
تێیدا خوێند) ،بەهۆی گەورەیی دارستانەکە تاکو ئێستا مرۆڤ نەیتوانیوە بە پیادە
ئەم سەر و ئەو سەری دارستانەکە بکات ،ئەمەریکا هەر چوار وەرزی ساڵی هەیە بەاڵم
ئەوەی جێگای تێڕامانە بریتیە لە بوونی هەر چوار وەرزەکە لە یەک کاتدا ،بۆ نمونە لە
زستاندا کەشی نیورک (کە دەکەوێتە سەر ئۆقیانۆسی ئەتڵەسی لە ڕۆژهەاڵتی ئەمەریکا)
زۆر سار د و بەفراویە ،بەاڵم ئەگەر هەر لەوکاتەدا و لە زستاندا بچیتە کالیفۆڕنیا (کە
دەکەوێتە سەر ئۆقیانۆسی پاسیفیک لە ڕۆژئاوای ئەمەریکا) ئەوا کەشێکی گەرم و فێنک
و مامناوەندی هەیە.
زەوی و پێگەی ئەمەریکا لە ڕوی جوگرافیەوە تایبەتمەند و دەوڵەمەندە ،بە جۆرێک
ئەگەر پەیوەندیە سیاسی و ئابووری و....هتد لەگەڵ جیهانی دەرەوە بپچڕێنێت بەرووبوم
و بەرهەمە ناوخۆییەکان بەزیادەوە بەشی خەڵکی ئەمەریکا دەکەن ،چونکە زەویەکی پڕ
بەپیت و بەرەکەتی هەیە و بۆ چاندنی هەموو جۆرە بەرهەمێک دەگونجێت ،بەگوێرەی
دواین داتا «حاڵی حازر و لە ئێستادا» ئەمەریکا زۆر لە کااڵ و بەرهەمە ناوخۆییەکان
هاوردەی دەرەوە دەکەن.
ئەمەریکا بەشێوەیەک هەڵکەوتووە کە هەندێ جار ڕوو بە ڕووی کارەسای سروشتی
گەورە دەبێتەوە ،وەک زریان و الفاو و.....هتد ،بەاڵم ئەوەی ئەمەریکا جیا دەکاتەوە لە
واڵتانی تر ،ئامادەباشی بە ئاگایی ئەمەرێکایە بۆ هەر ڕووداوێکی سروشتی وەک زریانی
تۆڕنادۆ و ساندرا و...هتد.
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ڕووبەری ئەمەریکا ( )٩،٨٢٦،٩٠٠کیلۆمەتری چوارگۆشەیە ،پاش ڕووسیا و کەنەدا
سێھەمین واڵتی گەورەی جیھانە .پێکھاتووە لە ( )٥٠والیەت کە ( )٤٨یان پێکەوە
لکاون وئەلەسکا و ھاوایی لەوانی دیکە دابڕاون .بەشێک لە زنجیرە شاخەکانی ڕاکی
لە الی ڕۆژئاواوە دێتە نێو ئەم واڵتە ،روباری میسیسیپی درێژترین ڕووباری باکووری
ئەمەریکایە.
ئەمەریکا لە باکوورەوە لکاوە بە کەنەداوەو لە سەر سنووری باکوری ڕۆژهەاڵتی ئەمەریکا
و کەنەدا تاڤگەی (نییاگارا) ھەڵکەوتوۆە کە ناودارترین تاڤگەی جیھانە .لە ڕۆژھەاڵتەوە
بە ئاتالنتیک و لە ڕۆژئاواوە دەگات بە ئەقیانووسی پاسیفیک .لە باشوورەوە دەگاتە
کەنداوی مەکسیک.
 -3دەستور و سیستەمی حوکمڕانی ئەمەریکا:
باوکانی دامەزرێنەر ( )Founding Fathersبریتی بوون لە کۆمەڵێک سەرکردەی
سیاسی کە راگەیەندراوی سەربەخۆی ئەمەریکایان واژۆ کرد و بەشداریان کرد لە جەنگی
سەربەخۆی ئەمەریکا و دەستوری ئەمەریکا یان نوسیەوە ،بە گوێرەی مێژوونوس
(ریچارد ب .مۆریس) ئەم ( )٧سەرکردەیەی خوارەوە وەک باوکانی دامەزرێنەری
ئەمەریکا دەناسێنێت:
(جۆرج واشێنگتن ،جۆن ئادامز ،بنیامین فڕانکلین ،جۆن جەی ،ئەلێکسەندەر ھامیلتۆن،
تۆماس جێفرسۆن ،جێمس مادیسۆن)
باوکانی دامەزرێنەر لە چواری تەموزی ساڵی ( )1776سەربەخۆیی ئەمەریکایان ڕاگەیاند
و دەقی ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی لە الیەن (تۆماس جیفرسن) لە ڤێرجینا نوسرابۆوە،
ئەم ڕاگەیاندنە بەبێ ڕەزامەندی بەڕیتانیا بوو ،بۆیە بەڕیتانیا بە هێز بەرەنگاری ویستی
سەربەخۆیی ئەمەریکا بویەوە ،تاکو ساڵی ( )1783دوای شەڕێکی ( )٨ساڵە شانشینی
بەڕیتانیا دانی نا بە سەربەخۆیی ئەمەریکا ،جۆرج واشنتن کە سەرۆکایەتی هێزی
سەربەخۆیی ئەمەریکای دەکرد ،دوای بەدەستهێنانی سەربەخۆیی گەڕایەوە ماڵی خۆی
لە ڤێرجینا و ئەمانەتی سەرۆکایەتی ئەمەریکای سپاردە کۆمەڵێک لەهاوڕێکانی ،بەهۆی
ئەو ڕێز و پێگەیەی جۆرج واشنتن هەیبوو دوای چوار ساڵ هاوڕێکانی چونە دوای و
داوایان لێکرد سەرۆکایەتی کۆنگرەی نوسینەوەی دەستور بگرێتە ئەستۆ ،ئەم کۆنگریە لە
ساڵی ( )1787لە شاری فیالدلفیای والیەتی پێنسلڤانیا بەسترا (والیەتی پێنسلڤانیا بە
والیەتی دایک ناسراوە چونکە شاری فیالدیلفا یەکەم پایتەخت بوو بەر لە دروستکردنی
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واشنتن).
لەم کۆنگرەیەدا نوێنەرانی هەر ( )13والیەتی ئەمەریکا ئامادەبوون (کە ئەوکات ئەمەریکا
تەنها  13والیەت بوو) دوای ساڵێک لە گفتوگۆ و ڕاگۆڕینەوە دەستوری ئەمەریکا لە دایک
بوو (کە بە کۆنترین دەستوری کارپێکراو دادەنرێت چونکە  230ساڵە بەردەوام کاری
پێ دەکرێت).
لێرەدا گرنگە بەسەرهاتێکی هەست بزوێنی (بنیامین فڕانکلین) باس بکەین کە یەکێک
بووە لە باوکانی دامەزرێنەر و ئەوکات تەمەنی ( )83ساڵ بووە و نەیتوانیوە بە
پێیەکانی بڕوات ،بۆیە ڕۆژانە لەسەر کورسی هێناویانە بۆ کۆنگرە ،ئەو لە یاداشتەکانی
خۆی بەم شێوەیە باس لە کۆنگرەی نوسینەوەی دەستور دەکات و دەڵێت:
لە ماوەی ساڵێکدا ڕۆژانە دەچوومە کۆنگرە و لە دەرگای هۆڵی کۆنگرەوە دەمڕوانیە
تابلۆیەک کە لەسەرەوەی هۆڵەکە و لەسەر سەری جۆرج واشنتن هەڵواسرا بوو ،لە ناو
تابلۆکەدا زەردەپەڕی ڕۆژ هەاڵتن یاخود ڕۆژ ئاوابوون کێشرا بوو ،لە ماوەی ئەم ساڵەدا
بەردەوام چاوێکم لەسەر ئەم تابلۆیە بوو ،چونکە کاتێک کێشمەکێش و گفتوگۆ گەرم
دەبوو لە نێوان ئەندامانی کۆنگرە ترسم هەبوو کەنەتوانین بگەین بە ڕێکەوتن لەسەر
دەستور ،بۆیە دەمگۆت ئەمە تابلۆی ڕۆژئاوا بوونە و شەوێکی ڕەش چاوەڕێی ئەمەریکا
دەکات ،بەاڵم لە دوا ڕۆژەکانی کۆنگرە کاتێک گەیشتین بەرێکەوتن و هەموو ئەندامەکان
واژوویان کرد لەسەر دەستوری ئەمەریکا ،ئەو کات گوتم ئەم تابلۆیە ئاماژەیە بە
زەردەپەڕی ڕۆژهەاڵتن و بەهۆی ئەم دەستوورەوە ڕۆژێکی ڕوناک و پڕشنگدار چاوەڕێی
ئەمەریکا دەکات.
دەستوری ئەمەریکا لە ( )7مادە پێکهاتووە ،کە تێیدا سنوری دەستەاڵتەکانی
(یاسادانان و جێبەجێ کردن و دادوەری) دیاری کراوە ،ئەم دەستوره لە ماوەی
ساڵێکدا ( )1878لە کۆنگرەی فیالدلفیا وەک ڕەشنوس نوسراوەتەوە و ماوەی ساڵێکی
تریشی پێچووە ( )1788تاکو باڵوکراوەتەوە بەسەر دانیشتوانی هەر سێزدەوالیەتەکە
دابەشکراوە ،سەرەنجام لە ساڵی ( )1789چووە بواری جێبەجی کردنەوە ،ئەم دەستورە
بە شێوەیەک نوسراوەتەوە کە لەگەڵ هەموو سەردەمەکان خۆی بگونجێنێت و دەکرێ
بە گوێرەی پێویست هەموار بکرێتەوە و گۆڕانکاری تێدا بکرێت ،لە ساڵی ( )1789تاکو
ئێستا ( )27جار هەموار کراوەتەوە.
بەهۆی ئەم دەستورەوە حکومەتی ئەمەریکا بە کۆنترین حکوومەتی فیدراڵ لەقەڵەم
دەدرێت ،چونکە حکومەتێکی دەستورییە کە لەسەر بنەماکانی دیموکراسی بنیات نراوە
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و ئەرک و ماف و ئازادی تاک و مافی کەمینەکانیش لەالیەن دەستور و یاساوە پارێزراوە.
حکوومەت بە پێی دەستوری ویالیەتە یەکگرتووەکان ،کە دایکی هەموو یاساکان و
چەتری هەموو ڕێساکانی واڵتەکەیە ،لەسەر بنەمای جودایی و هاوسەنگی (check
)and balanceی ھێز و دەستەاڵتەکانی [یاسادانان و جێبەجێکردن و دادوەری]
دامەزراوە.
لە سیستەمی فیدڕاڵی ئەمریکیدا ،حکومەت بە سێ بەشی( :ناوچەیی ،فیدڕاڵی،
ویالیەتەکان) دابەشکراوە .بەشی ناوچەیی وەک شارەوانی ئەو ناوچە ئەرکەکانی
خزمەتگوزاری لەئەستۆیە.
بەشی فیدڕاڵی خۆی لە سێ دەسەاڵتدا دەبینێتەوە:
یاسادانان :پێکھاتووە لە ئەنجومەنی پیران و ئەنجومەنی نوێنەرەکان و ئەم ئەرکانەیان
لەئەستۆدایە :پەسندکردنی یاسای فیدڕاڵی ،ڕاگەیاندنی شەڕ ،چاودێری بەشەکانی دیکەی
حکوومەت و لێپرسینەوە کە لە ئاکامی ئەمەدا دەتوانن کەسانێک لە حکوومەت البەرن.
جێبەجێکردن :سەرۆک کۆمار ،سکرتێری گشتیی ھەموو ھێزە نیزامییەکانە ،دەتوانێ
پەسندکراوەکانی کۆنگرێس (پێش ئەوەی ببن بە یاسا) ھەڵوەشێنێتەوە .ھەروەھا
دەتوانێ وەزیرەکانی کابینە ھەڵبژێرێت (پێویستی بە پەسندکردن لە الیەن ئەنجومەنی
پیران ھەیە)
دادوەریی :دادگای بااڵ و دادگاکانی فیدڕاڵی کە سەرۆکەکانی لەالیەن سەرۆک کۆمار
و بە پەسەندی سینات (ئەنجومەنی پیران) دادەنرێن ،چاودێری یاسا و چۆنیەتی
جێبەجێکردنی دەکەن.
ئەنجومەنی نوێنەران ( )٤٣٥نوێنەری ھەیە کە مافی دەنگدانیان ھەیە و ھەریەک
نوێنەرایەتی ویالیەتی خۆیان بۆ ماوەی ( )٢ساڵ دەکەن .ژمارەی نوێنەرانی ھەر
ویالیەتەک بە پێی ژمارەی دانیشتوانی ئەو ویالیەتە دادەنرێت کە ھەر دەساڵ جارێک
ژمارەی دانیشتوان مەزەندە دەکرێت .بۆ نموونە هەندێک ویالیەتی کەمینە ژمارەی
نوێنەرەکانیان کەمن و والیەتی گەورەش ژمارەی نوێنەرەکانیان زۆرن بۆ نمونە ویالیەتی
کالیفۆرنیا ( )٥٣نوێنەری ھەیە.
سەنات یان ئەنجومەنی پیران ( )١٠٠نوێنەری ھەیە واتە ھەر ویالیەتەک  ٢نوێنەری
ھەیە .سەناتۆرەکان بۆ ماوەی النی زۆر  ٦ساڵ ھەلدەبژێردرێن ئەگەرچی هەموو دوو ساڵ
جارێک یەک لەسەر سێی کورسییەکان دوبارە ھەڵبژاردنی بۆ دەکرێت .وادەی خزمەتی
سەرۆک کۆمار  ٤ساڵە و دەتوانێ دوو خۆل خۆی هەڵبژێرێت و ببێت بەسەرۆک.
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سەرۆک کۆمار بە ڕای ڕاستەوخۆی خەڵک پەسند ناکرێ بەڵکو خەڵک ئەنجومەنێک
هەڵدەبژێرن (ئیلیکتۆڕاڵ کۆلیج) کە ژمارەیان ( )538ئەندامە [ئەم ژمارەیە هاتووە لە
کۆی ژمارەی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران ( )435لەگەڵ ئەندامانی ئەنجومەنی پیران
( )100لەگەڵ ( )3نوێنەری واشنتنی پایتەخت] ئەم ئەنجومەنە سەرۆک هەڵدەبژێرن،
بەجۆرێک هەر کاندیدێکی سەرۆکایەتی دەنگی (نیوە)1+ی ئەم ئەنجومەنە بەدەست
بهێنێت دەبێتە سەرۆکی ئەمەریکا .ئەندامەکانی دادگای بااڵی فیدراڵی ئەمریکاش پێک
هاتوون لە ( )9ئەندام کە تاکو مردن وەک دادوەر لە پۆستەکانیاندا دەمێننەوە.
شایانی باسە زۆربەی مێژووی ویالیەتە یەکگرتووەکان خاوەنی سیستەمێکی دوو حیزبی
بووە .ئەو دوو حیزبە ئەمانەن:
پارتی دیموکڕات کە ساڵی ( )١٨٢٤دامەزراوە و پارتی کۆماری کە لە ساڵی ()١٨٥٤
دامەزراوە .لە ھەلبژاردنەکانیشدا ،نوێنەرانی ئەو دوو حیزبە وەک نوێنەرانی سەرەکیی
جەماور لە قەڵەم دەدرێن .تەنھا لە ساڵی ١٩١٢دا بوو کە (ثیۆدۆر ڕوزوێڵت) بووە
سەرۆک کۆماری ئەمەریکا لەکاتێکدا کە ئەندامی ھیچ یەک لەم دوو حیزبە سەرەکییە
نەبوو .جگە لەم دوو حیزبە گەوڕەیە ،حیزبی تریش هەن وەک پارتی سەوز و پارتی
ئازادیخوازەکان.
لە کولتوری سیاسی ئەمریکادا ،کۆماریخوازەکان زیاتر بەخۆپارێز (الیەنی ڕاست)
دەناسرێن و دیموکراتەکان بەلیبەڕاڵ (الیەنی چەپ) بەناوبانگن .ویالیەتەکانی باکووری
ڕۆژھەاڵت و کەناری ڕۆژئاوا بە پشتیوانی دیموکڕات و ویالیەتەکانی باشوور و زۆربەی
ویالیەتەکانی ڕۆژئاوا بە پشتیوانی کۆمارخوازەکانن دادەنرێن (ئەم شێوازەش جار جار
دەگۆڕێت).
لە ئەمەریکادا تاکو ئێستا ( )٤٥کەسایەتی بونەتە سەرۆک کۆمار کە دوانیان کوڕ و
باوکن (ئەوانیش جۆرج دەبلیوو بوش و جۆرج بۆشن) کە ھەردووکیان کاندیدای پارتی
کۆماریەکان بوون .لەنێوان ئەو ( )٤٥سەرۆکە تەنیا یەکێکیان ڕەش پێست بوو ،ئەویش
سەرۆکی پێشوو (باراک ئۆباما) بوو کە کاندیدای پارتی دیموکرات بوو لە ساڵی ()٢٠٠٨
ھەڵبژێردرا و بوو بە ()٤٤ـەمین سەرۆک کۆماری ئەمەریکا.
 -٤بنەما سەرەکیەکانی سیاسەتی ناوخۆ و دەرەوەی ئەمەریکا:
بە زمانێکی سادە دەتوانین بڵێین :بنەما سەرەکیەکانی سیاسەتی ناوخۆ و دەرەوەی
ئەمەریکا بریتیە لە پاراستنی بەرژەوەندیەکانی خەڵکی ئەمەریکا و فەراهەمکردنی
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خۆشترین ژیان بۆ هاواڵتیانی ئەمەریکا.
ئەم تێڕوانینەی سەرەوە فەلسەفەی کارکردنی هەردوو پارتە سەرەکیەکەی ئەمەریکایە
(کۆماریەکان و دیموکراتەکان) بەاڵم هەریەکەیان بە میکانیزم و شێوازی تایبەت بە
خۆیان هەوڵی پاراستن و دەستەبەرکردنی بەرژەوەندیەکانی ئەمەریکا و فەراهەمکردنی
خۆشگوزەرانی بۆ خەڵکی ئەمەریکا دەدەن.
لێرەدا دەتوانین بەکورتی سیاسەتی ئەمەریکا پۆڵین بکەین بۆ:
 -1سیاسەتی ناوخۆی ئەمەریکا:
دەوانین بڵێین سیاسەتی ناوخۆی ئەمەریکا چڕ بۆتەوە بۆ بەدیهێنانی (خەونی ئەمەریکی
 ،)American dreamلە خوارەوە بەکورتی باس لە چەمکی (خەونی ئەمەریکی
 )American dreamدەکەین:
کاتی خۆی بەهۆی کەشتیەوە زۆرێک لە پەنابەران کاتێک کۆچیان دەکرد بۆ ئەمەریکا
یەکەم شت کە دەیانبینی (پەیکەری ئازادی) بوو ،هەر بۆیە ئەم پەیکەرە بووە ڕەمزی
ژیانێکی ئازاد و نوێ و شکۆمەند ،ئێستاش بە نیشانەی خەونی ئەمەریکی ناسراوە.
خەونی ئەمەریکی ( )American dreamهەستێکی نەتەوەیی گەلی ئەمەریکایە،
کە چەند بیرۆکەیەک دەگرێتەوە لەوانە ئازادی لە دەرفەت و هەلی کار و سەرکەوتنی
دارایی و هەستکردن بە یەکسانی لە ئەرک و مافدا( ،جەیمس تروسلۆو ئادامز) لە ساڵی
( )١٩٣١پێناسەی کردوە بە توانای فەراهەم هێنانی ژیانێکی باشتر و دەوڵەمەندتر و
بەختیارتر ،ئەم خەونە لە دێری دووەمی ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی ئەمەریکا ئاماژەپێکراوە:
(هەموو پیاوان بە یەکسانی دروستکراون) وە هەروەها :دروستکاریان هەندێ مافی
نەگوازراوی پێ بەخشیون لەوانە ژیان و ئازادی و هەوڵی بەدەستهێنانی بەختەوەری،
بۆیە حکومەتی ئەمەریکا لەسەر بنەمای ئەم قسەیەی ئەبراهام ڵینکوڵن کاردەکات کە
دەڵێت:
«Government of the people, by the people, for the
people, shall not perish from the Earth.» - Abraham
Lincoln
مانا قوڵەکەی ئەم قسەیە ئەوەیە کە «حکومەتێک هی خەڵک بێت و لەالیەن خەڵکەوە
هەڵبژێردرا بێت و لە پێناو خزمەتکردنی خەڵک کار بکات ،لەناو ناچێت لە سەر زەوی»
بۆیە حکومەت لەدیدگای کۆمەڵگای ئەمەریکیدا بەچاوی دەزگایەک یاخود ئامرازێک بۆ
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خزمەتکردنی گۆمەڵگا سەیر دەکرێت ،حکومەتیش بە ئەرکی خۆی دەزانی کە هەموو
هەوڵێک بخاتە گەڕ لە پێناو خۆشگوزەرانی هاواڵتیانی ئەمریکا.
 -2سیاسەتی دەرەوەی ئەمەریکا:
سیاسەتی دەرەوەی ئەمەریکا لەسەر بنەمای بەرژەوەندی بناتنراوە بۆیە دەتوانین بڵێین
کە ئەمەریکا نە دۆستی بەردەوام و نە دوژمنی بەردەوامی هەیە ،بەڵکو بەرژەوەندی
بەردەوامی هەیە ،پێموایە دۆناڵد تڕەمپ ڕاشکاوترین سەرۆکی ئەمەریکایە ،چونکە هەر
لە سەرەتای هەڵمەتی هەڵبژاردنەوە هێڵە گشتیەکانی سیاسەتی ئەمەریکای بە ڕوونی
ڕاگەیاند و گوتی « »America is Firstواتا ئەمەریکا یەکەمە و بەرژەوەندیەکانی
ئەمەریکا لە پێش هەموو شتێکەوەیە ،لەو سۆنگەیەوە دەتوانین بڵێین بنەما سەرەکیەکەی
سیاسەتی دەرەوەی ئەمەریکا بریتیە لە پاراستنی بەرژەوەندیە سیاسی و ئابووری و
سەربازیەکانی خەڵکی ئەمەریکا.
بەهۆی پێگەکەیەوە ئەمریکا وەک زلهێزترین وواڵتی جیهان دەناسرێت و کاریگەری
ڕاستەوخۆی ھەیە لەسەر دۆخی ئابووری و سیاسی و سەربازی هەموو دونیا ،چونکە
ئەمەریکا ئەندامی ھەمیشەیی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکانە کە بارەگا
سەرەکیەکەی لە شاری نیویۆرکە ،هەروەها ئەمەریکا ئەندامی ( G8و  NATOو
 )G20پەیوەندییەکی تایبەتی ھەیە لەگەڵ بەریتانیا و ئیسڕائیل و پەیوەندییەکی قایمی
ھەیە لەگەڵ کەنەدا ،ئۆسترالیا ،نیوزیالند ،فیلیپین ،ژاپۆن ،کۆریای باشوور ھەروەھا
چەند واڵتێکی دیکەی ئەوڕوپی وەک فەڕانسا و ئەڵمانیا .ھەروا ھاوکاری و هەماهەنگی
تەواوی ئەندامانی ناتۆ دەکات لە ھەوڵەکانیان بۆ دەستەبەرکردنی ئاشتی و ئاسایشی
واڵتەکانیان.
لە ڕووی سیاسی و ئابووری و سەربازیشەوە ئەمریکا زلهێزترین وواڵتە ،بۆیە بە پۆلیسی
جیهان لەقەڵەم دەدرێت و لەسەرانسەری دونیادا نزیکەی ( )٨٦٥پێگەی سەربازی ھەیە
و هەندێک جار بە «ئیمپراتووری پێگەکان» ناوی دەبەن.
 -٥ئابووری ئەمەریکا:
سێکتەری «ئابووری» ئەمەریکا سەنتەری هەموو کار و کاردانەوەکانی ئەمەریکایە ،بە
مانایەکی تر سیاسەت و ستراتیژیەتی هەموو سێکتەرەکانی ئەمەریکا (بە هەردوو کەرتی
گشتی و تایبەتەوە) لە خزمەت بەرژەوەندی سێکتەری ئابوری ئەمەریکا دایە.
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ئەمەریکا خاوەنی سیستەمێکی زەبەالحی ئابووری کەپیتەڵیزم و سەرمایەداریە کە بە
سەرچاوەی سرووشتی فراوان و ژێرخانی بەھێز و بەرھەم ھێنەر دەوڵەمەندکراوە ،بە پێی
لێژنەی نێودەوڵەتی دراو ،مەوادی خامی ئەمەریکا دەخەمڵێنرێت بە ( )١٥.١تریلیون،
واتە خاوەنی لە سەدا ()٪٢٢ی ھەموو مەوادی خامی دونیایە .ئەم ژمارەیە بە پێی
ژمارەی دانیشتوان ،بە پلەی ( )٩دێت لە ئاستی دونیادا بۆ داھاتی ناپوختی ناوەکی
(مەوادی خام)
یەکێک لەو دیاردە ناشیرنانەی لە زۆربەی شارەکانی ئەمەریکا بەرچاوم دەکەوت ،خەڵکی
بێ ماڵ ( )Homelessبوو ،سەرەتا پرسیارێکم ال گەاڵڵە بوو:
چۆن دەبێت نزیکەی ( )٨ملیون هاواڵتی ئەمەریکا (کە خاوەن زلهێزترین ئابووری
جیهانە) لەسەر شەقام بخەون و بێ ماڵ و حاڵ بن؟!؟
دواتر بۆم دیارکەوت کە ئەو خەڵکانەی لەسەر شەقام دەخەون خەڵکێکن کار ناکەن و
تەمبەڵن و دۆڕاو و ئاڵودەبووی مادە هۆشبەرەکانن ،سیستەمی ئابووری ئەمەریکاش
بەشێوەیەک ڕێکخراوە کە دەبێت هەموو کەسێک کار بکات بۆ ئەوەی بەشکۆمەندی
بژیێت ،بە جۆرێک کە تاکەکانی کۆمەڵگای ئەمەریکی ڕۆژانە کاتژمێر ()8ی بەیانی
لە سەر کارن تاکو ()٤ی ئێوارە ،ئەمەش فەلسەفەی مانەوەی ئابووری ئەمەریکایە لە
لوتکەدا.
(دۆالر) دراوی ئەمریکایە و سەرەکیترین دراوی سەرانسەری جیهانە ،لە دوای ڕاگەیاندنی
سەربەخۆی ،کاتێک بڕیاریاندا دۆالر لە سکە بدەن ،پێشنیاریان بۆ (جۆرج واشنتن) کرد
کە وێنەکەی بخرێتە سەر دراوی ( )$100دوالری تاکو بەهۆی بەهێزی کەسایەتیەکەیەوە
دوالر بەهێزتر بێت ،سەرەتا (جۆرج واشنتن) ڕازی نەبوو کە وێنەکەی بخرێتە سەر دۆالر
بەاڵم دوای فشارێکی زۆر ڕازی بوو ،گوتی ڕازیم بەاڵم بە مەرجێک «دەبێ وێنەکەم
بخرێتە سەر تاک  $1دۆالری نەک سەد  $100دۆالر ،چونکە هەمووکەسێک دەتوانێت
تاک دۆالرێکی دەست کەوێت بەاڵم لەوانەیە هەمووکەسێک نەتوانێت سەد ()$100
دۆالری دەست بکەوێت» بۆیە وێنەی (جۆرج واشنتن) لەسەر تاک دۆالر کێشرا!!!
ئەمەریکا ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەگەڵ زۆرێک لە واڵتانی جیهان ئەنجام دەدات ،بۆیە پلەی
یەکەمی گرتووە لە هاوردەکردنی کەلوپەل بۆ ناوخۆ و لە ھەناردنیشدا پلەی دووەمی
ھەیە.
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ئەم وواڵتانەی خوارەوە گەورەترین ھاوکاری بازرگانی و ئابووریی ئەمریکان:
کەنەدا ،چین ،مەکسیک ،ژاپۆن و ئەڵمانیا ،وواڵتانی کەنداوی عەڕەبی.
ئەمەریکا لە هەموو شتێک زیاتر (نەوت) هاوردە دەکات و لەهەموو شتێک زیاتر
(ئۆتۆمبیل) هەناردە دەکات ،واڵتی چینیش گەورەترین (قەرزڕاگری) ئەمریکایە.
ئەمەریکا پێشەنگی وواڵتانی دونیایە لە ڕووی ( )ITئای تی و ئەلیکترۆنیات و پیشەسازی
و کشتوکاڵ و ماددە کیماییەکان هەروەها ئەمریکا سێھەمین بەرھەم ھێنەری نەوتە لە
دونیادا و ھاوکات گەورەترین هاوردەکەری نەوتیشە ،پلەی یەکەمی ھەیە لە بەرھەم
ھێنانی کارەبا و وزەی ناوەکی و ھەروەھا گازی سروشتی ،شلە ،سولفور ،فۆسفات و
خوێ ،لە ھەمان کاتدا ئەمریکا گەورەترین بەرھەم ھێنەری کۆکا کۆال و مەکدۆناڵدە ،کە
دوو ناسراوترین نیشانەکانی دونیان.
ژمارەی کرێکارانی ئەمەریکا لە ساڵی ()2017دا زیاتر لە ( )160ملیون کرێکار بوون،
ئەمەریکا یەکێکە لەو واڵتانەی کە زۆرترین ژمارەی کرێکاری ھەیە ،هەروەها گەورەترین
خزمەتگوزاری (سەالمەتی کۆمەڵگایی) ھەیە.
 -٦کلتوری ئەمەریکا:
لەسەرەتای دەستپێکی خوێندنم ،یەکەم پرسیارم لە پڕۆفیسۆرەکەم بریتی بوو لە
چۆنیەتی پێکهاتەی کلتوری ئەمەریکا؟
ئەویش وەاڵمی دامەوە و گوتی:
«شێوازی پێکهاتەی کلتوری ئەمەریکا وەک زەاڵتەیەکی کۆکتێل وایە کە پڕ بێت لە
هەموو جۆرە سەوزە و میوەیەک!!!»
یەکەمجار کە پێت دەخەیە سەر خاکی ئەمەریکا ،هەست دەکەیت لە ناو (مۆزەخانەیەکی
گەورە و زەبەالح)دایت ،بە جۆرێک سەرت سوڕ دەمێنێ لەو هەموو جۆرە نەتەوە و ڕەنگ
و زمان و ئایین و نەریت و بۆنە و خواردن و جلوبەرگ و......هتد ،بە کورتی هەست بە
جیهانێکی جیاواز دەکەی لەڕووی هەمەڕەنگی لە پێکهاتەی کلتوری ئەم واڵتە ،چونکە
هەر لە سەرتای دۆزینەوەی کیشوەری ئەمەریکاوە خەڵک لە هەر چوار الی دونیاوە
بەرەو ئەمەریکا کۆچیان کردووە و کلتورەکەشیان لەگەڵ خۆیان هێناوە و تا ئەمڕۆش
پاراستویانە ،بۆیە دەتوانین بڵێین ئەمەریکا دەوڵەمەندترین واڵتی فرەکەلتوریە لەسەر
ئاستی جیهان.
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ئەمەریکا لەڕووی کەلتوریەوە لە سەر بنەمای «دایڤێرستی و جیاوازی و هەمەڕەنگی»
دروستبووە ،بەجۆرێک هەموو کەلتورێک ڕێزلێگیراوە لە ژێر چەتری یاسا و دەستوری
ئەمەریکا ،ئەو گەڕەکی من تێیدا دەژیام پڕ بوون لە خەڵکی جیاواز لە ڕووی ئاین
و کەلتور و زمان ،دراوسێکانمان پێکهاتبوون لە مەسیحی (کاثۆلیک و پڕۆستانت و
ئەرثۆدوکس) و موسوڵمان (سونە و شیعە) و یەهودی و بوزی و عەڕەب و کورد و
ئەوڕوپی و ڕۆژهەاڵتی و ڕۆژئاوایی ،بەاڵم هەموومان لەسەر بنەمای مرۆڤایەتی ڕێزمان لە
جیاوازیەکانی یەکتر دەگرت و هەروەها بەرامبەر یاساش یەکسان بووین ،ئەوەش یەکێکە
لە هۆکارە سەرەکیەکانی بەهێزی ئەمەریکا.
ئەم جیاوازیەی سەرەوە وزە و هێزێکی کاریگەری بە ئەمەریکا بەخشیوە ،هەر لە
سەرەتای دروستبونیەوە ئەمەریکا هەوڵی کێشکردنی عەقڵی جۆراوجۆری داوە ،واتە
پڕۆسەی (کسب العقول)ی کردووە ،بەجۆرێک عەقڵە زیرەکەکانی دونیای بەرەو خۆی
کێش کردوون و زەمینەی داهێنانی بۆ ساز کردوون ،ئەمەش هۆکارێکی سەرەکی مانەوەی
ئەمەریکایە لە لوتکەدا!!!
ئەمەریکا تەنها لە ڕوی سیاسی و ئابوری و سەربازیەوە یەکەمی جیهان نیە ،بەڵکو لە
ڕوی هونەری و ئەدەبیشەوە لە لوتکە دایە ،زۆربەمان سەرەتای ئاشنایەتیمان لەگەڵ
ئەمەریکا بەهۆی ئەفالمەکانی هۆڵیوودەوە بووە.
دروشمی ئەمەریکا بریتیە لە «»بەخودا متمانە دەکەین»In God We Trust ،
کە لەسەر دۆالریش نوسراوە ،ئااڵی ئەمەریکا پێکهاتوە لە کۆمەڵێک هێڵی تەریبی سپی
و سور لەگەڵ ( )50ئەستێرەی ڕەنگ شین ،گەورەترین شار و ناوەندی بازرگانیش شاری
نیویۆرکە.
بەگوێرەی دواین داتا ڕێژەی پێکهاتەی گرووپە ڕەگەزییەکانی ئەمەریکا بەم شێوەی
خوارەوەیە:
ئەوروپیە-ئەمریکیەکان(سپی) ٪٧٢.٤
ئەفریقە-ئەمریکیەکان(رەش) ٪١٢.٦
ئاسیایە-ئەمریکیەکان(ئاسیای) ٪٤.٨
ئەمریکیە هیندیەکان و رەسەنەکانی ئاالسکا ٪٠.٩
هاوایە رەسەنەکان ٪٠.٢
ئەوانی تر ٪٦.٢
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 -7جیهان لە ڕوانگەی ئەمەریکا:
ئەمەریکا ئەرکی خۆی لەوەدا دەبینێتەوە کە ئیدارەی هەموو دونیا بدات ،بە واتایەکی تر
جیهان لە ڕوانگەی ئەمەریکاوە شەمەندەفەرێکە لە ( )193فارغۆن پێکهاتووە ،بۆ هەمیشە
خۆی دەیەوێت شۆفێری ئەم شەمەندەفەرە بێت و بەرەو ئاقاری بەرژەوەندیەکانی خۆی
ئاراستەی بکات ،بەاڵم بەشێک لە فارغۆنەکان لە سەر سکە و ڕێڕەوی ئەمەریکا ناڕۆن،
بەڵکو ئاراستە و ڕێڕەوی جیاواز هەڵدەبژێرن ،چونکە وێستگە و بەرژەوەندیەکانیان
جاوازە.
بەرژەوەندەیەکان بەگشتی و «بەرژەوەندیە ئابوریەکان» بەتایبەتی ،ئاراستەی سیاسەتی
دەرەوەی ئەمەریکا دەکەن ،بەرژەوەندیەکانیش بە پێی کات و شوێن دەگۆڕێن ،بۆیە
دەتوانین بڵێین سیاسەتی ئەمەریکا بەردەوام لە گۆڕاندایە چونکە ئەمەریکا بە یەک
شێواز سیاسەت ناکات ،بەڵکو بەپێی (کات و شوێن) و بە شێوازی جیاواز و بە
پێودانگی (بەرژەوەندیەکان)ی سیاسەتی دەرەوە ڕەنگ ڕێژ دەکات.
بە کورتی جیهان لە ڕوانگەی ئەمەریکا:
لەالیەک كارگەیەكە بۆ بەرهەم هێنانی كەلو پەل و بازاڕێکیشە بۆ ساغ کردنەوەی
کااڵکانی ،لەالیەکی تریش جیهان تاقیگەیەکە بۆ تێستکردن یان حەقلێکە بۆ تەجروبەکانی
ئەمەریکا!!!
خزمەتکردنی سێکتەری ئابووری لە ئەمەریکادا سەنتەری سیاسەت و ستراتیژیەتی هەموو
سێکتەرەکانی تری ئەمەریکایە «بە هەردوو کەرتی گشتی و تایبەتەوە!!!»
بە واتایەکی تر خزمەتکردنی سێکتەری «ئابووری» و هێشتنەوەی لە لوتکەدا سەنتەری
سیاسەتکردنی هەموو سەرۆکەکان بووە ،ئەم خاڵە جەوهەریە لە سەردەمی سەرۆکی
ئێستادا زۆر بە ڕوونی دیار کەوت و زەق بوویەوە ،وەک بینیمان لە یەکەم وتاری
دەستبەکاربوونیدا دۆناڵد تڕەمپ گوتی:
«دەمانەوێت بەهیزترین ئابووری جیهانمان هەبێت و پەرە بە پێوەندییەکانمان لەگەڵ
واڵتانی جیهان بدەین .چیتر ئەمریکا لەو چەقبەستووییەدا نامێنێتەوە و دەبێت پێکەوە
جارێکی تر چارەنووسی واڵت دیاری بکەین .دەمەوێت بە جیهان بڵێم بەرژەوەندی ئەمریکا
لە پیش هەموو شتێکە و دەمانەوێت خاڵە هاوبەش و بەرژەوەندییە هاوبەشەکانمان لە
گەڵ جیهان بدۆزینەوە»
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 -8کورد لە ڕوانگەی ئەمەریکا:
«ڕاستیەکی تاڵ»
مێژوو پێمان دەڵێ :بە دڕێژایی سەدەی بیستەم (نەتەوەی کورد) یەکەم نەتەوە بووە
لەسەر ئاستی جیهان وەک ئامراز و داردەستی هێزە ناوچەیی و جیهانیەکان بەکارهاتووە.
بـهریتـانیـا لـه یـاداشـتنـامـهیـهکیـدا لـه سـاڵی 1919ـ 1920بـۆ (کۆمەڵەی گەالن/عصبـه
االمـم) ڕایـان بـهرامبـهر بـه کــورد ئـاوا بـوو:
(کــورد لــه عــێــراقــدا ،هــیـچ جــۆره یــهکێتییــهکـی ڕامیــاریــان نییــه ،کــه
ئــهمـهش پێــویسـتــه بــۆ بــهدیهــێنــانـی بـهڕێـوهبـهرایـهتییـهکی ســهربـهخــۆ.
ڕێکخــراو و هــهڵــوێســتیــان لــهســهر پــایــهی خێـڵ دامــهزراوه ،نــه داب و نــهریتـی
خــۆبــهڕێــوهبــردنیــان هــهیــه ،نــه داب و نــهریتـی دامــهزراوهی خــۆبــهڕێــوهبــهر،
شـێـــوهی ژیــانیــان ســهرهتـاییــه و زۆربــهیــان نــهخــوێنــدهوار و جــاهــیلـن،
گــومــان لــه گشــت جــۆره دهســهاڵتێـک دهکــهن و بـێ دســپلین و بـێهــهســتـی
بــهرپــرســیــارهتیـن)
کورد لە ڕوانگەی ئەمەریکادا وەک ئامرازێکی لۆکاڵی و هێزێکی ئازا ناسراون ،میللەتێکن
دەکەونە سنوری چوار وواڵتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست (تورکیا-ئێران-عێڕاق-سوریا) ئەم
ڕوانگەیەش پێمان دەڵێ کە دۆزی کورد لەالیەن ئەمەریکاوە وەک کێشەیەکی ناوخۆیی
چوار وواڵتە داگیرکەرەکەی کوردستان سەیر دەکرێت.
کوردستان لەالیەک پێگەیەکی جیوپۆڵەتیکی ستراتیژی هەیە «وەک دڵی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست وایە» و لەالیەکی تریش ژێرخان و سەرخانی زۆر دەوڵەمەندە ،بۆیە هەمیشە
بووتە جێگای چاوتێبڕینی وواڵتانی دوور و نزیک (واڵتانی داگیرکەری تورک و عەڕەب
و فارس  +زلهێزەکان)
دەتوانین کورد لە ڕوانگەی ئەمەریکادا بۆ شەش قۆناغ دابەش بکەین:
 -١قوناغی یەکەم دوای شەڕی جیهانی یەکەم:
دوای جەنگی جیهانی یەکەم (وودڕۆ ویڵسن)ی سەرۆکی ئەمەریکا ڕاگەیەندراوێکی
بەناوبانگی دەرکرد کە لە خاڵی ()١٢دا باسی لە مافی گەالنی نەتەوەکانی ژێر دەسەاڵتی
عوسمانی دەکرد ،بەاڵم دڕندەیی کەمالیستەکان و چاوچنۆکی و پالنی (سایکس-پیکۆ)
ی بەڕیتانیا و فەڕەنسا و پشتگوێخستنی مافی گەالن لەالیەن ئەمەریکاوە خەونی
سەربەخۆیی کوردی لەوکاتەدا لەبار برد.
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 -٢قۆناغی دووەم ( )١٩٧٥-١٩٧٢سەردەمی نیکسۆن و کیسنجەر:
بەهۆی هاوپەیمانی ئەوکاتی نێوان عێراق و سوڤیەت ،ئەمەریکا لە ڕێگای شای ئێرانەوە
بەنهێنی و بۆ ماوەیەکی کورت پشتگێری شۆڕشی کوردیان کرد ،بەاڵم دوای گەیشتن بە
ئامانجەکانیان و لە ساڵی ( )١٩٧٥شای ئێران ڕێکەوتنی جەزائیری لەگەڵ ڕژێمی سەدام
مۆر کرد و پشتیان لە کورد کرد.
 -٣قۆناغی سێهەم (قۆناغی ڕاپەڕینی ساڵی :)١٩٩١
دوای شەڕی کەنداو جۆرج بۆشی (باوک) لە وتارێکدا کورد و شیعەی هاندا بۆ ئەوەی
ڕاپەڕن دژی ڕژێمی سەدام ،بەاڵم لە ترسی هەژموونی ئێران بەسەر ڕاپەڕینی شیعە لە
باشوور ئەمەریکا ڕێگای بە ڕژێمی سەدام دا کە ڕاپەڕینی شیعە سەرکوت بکات و دوو
ملیۆن کوردیش ئاوارە بکات بۆ سەر سنورەکانی ئێران و تورکیا ،ئەم کارەی سەدام
ئەنجومەنی ئاسایشی ناچار کرد لە ڕێکەوتی ( )٥/٤/١٩٩١بڕیاری ( )٦٨٨دەربکات کە
بەهۆی ئەم بڕیارە خەڵکی سڤیلی هەرێمی کوردستان پارێزرا لە دەست ڕژێمی سەدام،
لەم قۆناغەدا ئەمەریکا تەنها لە ڕووی مرۆڤدۆستیەوە گرنگی بە کوردی باشور دەدا و
پێی دەگوتن (کوردە باشەکان) ،بێ گوێدانە کوردی پارچەکانی تری کوردستان (باکور،
ڕۆژ هەاڵت ،ڕۆژئاوا)
 -٤قۆناغی چوارەم ( )٢٠٠٣جۆرج بۆشی (کوڕ):
دوای یازدەی سێپتەمبەر بۆشی کوڕ بڕیاریدا ڕژێمی سەدام بڕوخێنێ ،بۆ ئەم مەبەستەش
کوردی عیڕاقی وەک فاکتەرێکی بەهێز لەقەڵەمدا بۆ ڕوخاندن و دوبارە بونیاتنانەوەی
عێڕاق ،لەم قۆناغەشدا کورد هەمیشە گوێڕایەڵی ئەمەریکا بووە و بەهۆیەوە هەندێک ماف
و دەستکەوتی (تاڕادەیەک باش)ی لە دەستوری نوێی عێڕاقدا دەستکەوتووە ،ئەگەرچی
بەشێکی زۆری ئەو بەند و بڕگانەی پەیوەندی بە مافی کوردەوە هەبوون تەنها وەک
(حبر علی الورق!) مانەوە و جێ بەجێ نەکران.
 -٥قۆناغی پێنجەم ( )٢٠١٤قۆناغی شەڕی داعش:
دوای سەرهەڵدانی داعش لە ناوچە سونیەکان و دروستبوونی هەڕەشەی جدی لەسەر
بەرژەوەندیەکانی ئەمەریکا ،ئەمەریکا کوردی وەک پرۆکسی و ئامراز و کارەکتەرێکی
بەهێز بەکارهێنا بۆ تێکشکاندنی ئوستوڕەی داعش ،کورد لەم جەنگەدا نزیکەی ()٢
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هەزار شەهید و ( )١٠هەزار برینداری بەخشی ،لەم قۆناغەدا قارەمانیەتی پێشمەرگە و
کورد بووە جێگای سەرنجی هەموو جیهان.
 -٦قۆناغی شەشەم ( )٢٠١٧ڕیفراندۆم:
سەرکەوتنی کورد بەرامبەر داعش لەالیەک و گەیشتن بە بنبەست لەگەڵ حکومەتی بەغدا
لەالیەکی تر ،کوردی هاندا کە ئەم هەلە بە دەرفەت بزانێ بۆ ئەنجامدانی گشتپرسی و
جیابونەوە لە عێڕاق ،بەاڵم ئەم جارەش ئەمەریکا پشتگیری لە کورد نەکرد و ناڕەزایەتی
دەربڕی بۆ ئەنجامدانی ڕیفراندۆم ،دوای گشتپرسیش کە ( )%٩٢.٧خەڵکی کوردستان
دەنگیاندا بە جیابوونەوە لە عێڕاق ،ئەمەریکا گڵۆپی سەوزی بۆ عێڕاق هەڵکرد تاکو لە
ڕێگای گەلە کۆمەیەکی ناوخۆیی و ناوچەییدا نیوەی خاکی کوردستان داگیر بکەن.
لە کۆتاییدا دەتوانین بڵێین چەندە فاکتەرە دەرەکیەکان هۆکاربوون بۆ بەدێنەهاتنی
خەونی دەوڵەتی کوردی ،دوو ئەوەندەش فاکتەرەناوخۆیەکان هۆکاربوون!!!
فاکتەرە ناوخۆیەکانی وەک (دواکەوتوویی و خۆش باوەڕی و داردەستەبوون و کورت بینی
و پەرتەوازەی و خیانەت و نەبونی ئەجێندایەکی ستراتیژی نیشتیمانی و جیۆپۆلەتیکی
کوردستان) لەگەڵ فاکتەرە دەرەکیەکانی وەک (چاوچنۆکی و دڕندەیی هێزە ناوچەیی و
داگیرکەرەکان و بێدەنگی ئەمەریکا و زلهێزەکانی تر بەهۆی یەکانگیرنەبوونی هاوکێشە
و بەرژەوەندیە نێودەوڵەتیەکان لەگەڵ دۆزی کورد) ئەو کۆمەڵە فاکتەرە بوون کە بە
درێژایی سەدەی بیستەم و سەرەتای سەدەی بیست و یەک ،خەونی گەیشتن بە دەوڵەتی
کوردستانیان لەبار برد!!!
سەرچاوەکان:

 -١مێژووی سیاسی و ئابووری والیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا ،زنجیرەی  ،١٨بەرگی یەکەم و دووەم ،دکتۆر
فەزڵوڵاڵ قوڕەیشی.
State & Local politics, Instution and Reform, Donovan/Mooney/ -2
Smith
 -٣فرحان زیادە و ابراهیم ،تاریخ الشعب االمریکی.
www.usinfo.state.gov -4
www.theamericanpresidency.gov -5
 Zryan Baranکاک
 -٦پەرتووکی (کــوردســتـان ،ئــهو واڵتـهی کـه نییـه) ،نــووســینی ئـینگمـار کـارڵسـۆن و وهرگێـڕانی
ئـهنـداز حــهوێـزی.
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ئەمەریکا و ئێران و داهاتووی عێراق
پەیڕەو ئەنوەر/توێژەر
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لەبڕی پێشەکی:
(هەڵوەشاندنەوەی ڕێککەوتننامەی ئەتۆمی)
ڕێککەوتننامەی ئەتۆمی لە هاوینی ٢٠١٥دا لەنێوان واڵتانی پێنج کۆ یەک و ئێران
واژووکرا .دۆناڵد تڕەمپ سەرۆکی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا ڕێکەوتی ٢٠١٨/٥/٨
کشانەوەی واڵتەکەی لە ڕێککەوتننامەی ئەتۆمی لەگەڵ ئێراندا ڕاگەیاند و هێمای
بەوەکرد کە پێویستە هەڵسوکەوتە پیسەکانی ئێران لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا ڕابگیرێت
و توندترین سزاش بەسەر ئێراندا دەسەپێنن و سزاکە ئەو واڵتانەش دەگرێتەوە کە
دەستییان تێکەڵکردووە لەگەڵ ئێران و یارمەتی بەرنامە ئەتۆمییەکەی دەدەن .هاوکات
ئاماژەی بەوەشکرد کە ڕێککەوتننامەکە نەیتوانی ببێتەهۆی سنوردارکردنی چااڵکییەکانی
ئێران بەڵکو بووە هۆی دروستبوونی ئاڵۆزی و پەشێوی زیاتری خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
و ناوچەکە و پشتیوانی لە ڕێکخراو و هێزە تیرۆریستییەکان .بەشێک لەسزاکان بانکی
ناوەندی ئێران و بانکی بیالدی ئیسالمی کە بارەگاکەی لە عیراقە و چەند کەسایەتی و
دامەزراوەیەکی تر دەگرێتەوە.
ئێران دوای ڕێککەوتننامەکە
بۆچوونێک هەیە پێی وایە ئێران چەندی فشاری دەرەکی و نێودەوڵەتی بکەوێتەسەر
بەتایبەت ئەگەر فشارەکە لەالیەن ئەمەریکاوە بێت ئێران زیاتر دێتەدەرەوەی خۆی
و قەیران و ئاڵۆزییەکان هەناردەی جوگرافیای دەرەوەی خۆی دەکات بەتایبەت ئەو
ناوچانەی کە ئێران بە ناوچەی هەژموون و ستڕاتیژی خۆی دادەنێت و لەچوارچێوەی
پڕۆژەی هیاللی شیعیدان (عیراق ،لوبنان ،سوریا و بەشێکی یەمەن) بەمەش پێدەچێت
ئێران بۆ بەڕێوەبردنی ئەو ملمالنێیە لەگەڵ ئەمەریکا زیاتر عیراق وەک ڕووبەر و دەوڵەت
هەڵبژێرێت لەبەر کۆمەڵێک هۆکار بەتایبەت:
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یەکەم :ئەمەریکا هێشتا ئامادەیی هەیە لە عیراق و بە قواڵیی ستڕاتیژی خۆی
دەزانێت لەناوچەکە و نایەوێت عیراق بەتەواوی ببێت بە مەعسکەرێکی ڕووسی-ئێرانی.
ئێرانیش بەهۆی هەژموون و هێزە پاشکۆ و هاوبەش و سەرمایە مەزهەبی و مێژوویی و
جوگرافیاکەیەوە دەیەوێت ڕووبەڕووی ئەمەریکا ببێتەوە و ملمالنێکانی لەگەڵدا بەڕێوەببات
بەتایبەت لە ئێستادا قۆناغی دوای هەڵبژاردن و پێکهێنانی حکومەتێکی تازەیە لە عیراق
و ئێران هەوڵدەدات پڕۆسەی پێکهێنانی حکومەت و حکومڕانی ئاڵۆزبکات و ئەمەریکا
ماندوو و بێ ڕۆڵ بکات.
دووەم :لەڕێگەی عیراقەوە باشتر بگات بە سوریا و لەوێشەوە لەڕێگەی بلۆکی ڕووسیا-
سوریاوە فشار بۆسەر ئەمەریکا دروستبکەن و کۆریدەرێکی جیۆپۆلەتیکیش بدۆزنەوە تا
ئێران لەڕووی جیۆسیاسی و جیۆستڕاتیژییەوە نەخنکێت و بەردەوام بێت لەبەڕێوەبردنی
ملمالنێکان چونکە ئێران (عیراق ،سوریا و لوبنان) بە ئەلقەیەکی گرنگی نێو ئەو
کۆریدەرە جیۆئابووری و سیاسییەی خۆی دادەنێت لەکاتی قەیران و فشاری دەرەکی
بۆسەری پەنای بۆدەبات و بەکاریدێنێت.
لەدوای سەپاندنی سزاکانیش لەالیەن ئەمەریکاوە (حەسەن ڕۆحانی) سەرۆک کۆماری
ئیسالمی ئێران ڕایگەیاند»:ئەگەر ئەمەریکا سزای قوڕس بسەپێنێت دەبێت بەشێوەیەک
پەشیمان ببنەوە کە هەرگیز لەمێژوودا ڕووینەدابێت و بەرەنگاری بڕیارەکانی تڕەمپ
دەبینەوە».
داهاتووی عیراق و ڕۆڵی ئێران
لەدوای ڕاگەیاندنی ئەنجامە بەراییەکانی هەڵبژاردنەکەی ١٢ی ئایاری ٢٠١٨ی عیراق کە
هاوپەیمانی سائیروون بەسەرکردایەتی سەدر  ٥٤کورسی بەدەستهێناوە و هاوپەیمانی
فەتح بەسەرکردایەتی هادی عامری  ٤٧کورسی بەدەستهێناوە و هاوپەیمانی نەسر
بەسەرکردایەتی عەبادی  ٤٢کورسی بەدەستهێناوە و پڕۆسەی پێکهێنانی حکومەتی
ئایندەی ئاڵۆزکردووە .قاسم سولەیمانی بۆ ئەم مەبەستە سەردانی بەغدا دەکات و
هەوڵدەدات هەرچۆنێک بێت لەنێوان هادی عامری و عەبادی و بەشێک لە پێکهاتەکانی
تر حکومەتێک پێکبهێنرێت و سەدر لە پڕۆسەی پێکهێنانی حکومەت درووبخەنەوە بەاڵم
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ئەمە تەنها هەوڵێکە دەکرێت کۆمەڵێک سیناریۆی جیاواز هەبن بۆ پێکهێنانی حکومەتی
ئایندەی عیراق و ڕۆڵی ئێران لەو حکومەتە:
سیناریۆی یەکەم:
(دروستبوونی حکومەتێکی نزیک لە ئێران)
یەکێک لە بژاردە بەهێزەکان دروستبوونی حکومەتێکە کە بەتەواوی لە ژێر کۆنتڕۆڵ
و هەژموونی ئێراندابێت و ئێرانیش لەڕێگەی قاسم سولەیمانی فەرماندەی فەیلەقی
قودسی سوپای پاسداران هەوڵەکانی خۆی خستۆتەگەڕ بۆ یەکخستنی لیستی مالیکی
و فەتح و عەبادی و دواتریش بەشێک لە پارتەکانی ناو هاوپەیمانییەکانی تر بێنە ناو
ئەو قەوارە گەورەیە و حکومەتێک دروست بکەن بەبێ سەدرییەکان .کێشەی ئەمجارەی
ئێران لەعیراق سوننە و کوردەکان نین لە پێکهێنانی حکومەتێکی تازەدا بەڵکو کێشەکە
لەنێوان خودی نێو ماڵی شیعەدایە .تائێستا عەبادی ئەم سیناریۆیەی رەتکردۆتەوە و
ڕایگەیاندووە کە ناچێتە ناو هیچ هاوپەیمانیەتێکی مەزهەبی شیعی یا سوننیەوە.
سیناریۆی دووەم:
(دروستبوونی حکومەتێکی نزیک لە ئەمەریکا)
ئەمەریکا خوازیاربوو لیستەکەی عەبادی زۆرینەبێت و عەبادی خۆشی دەستپێشخەری
پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەتەکە بکات و زۆرینەی الیەنەکان بەشداری پێ بکات.
عەبادی بەهۆی ڕاگرتنی هاوسەنگی لەنێوان ئێران و سعودیە و نەچوونەژێرباری ئێران
بەتەواوی و سەرکەوتنی بەسەر داعش و پاراستنی یەک پارچەیی خاکی عیراق و چەند
هۆکارێکی تر ئەمەریکا مەبەستێتی بۆ چوار ساڵی داهاتووش بیهێڵێتەوە و دەرفەتی
حکومڕانی پێ ببەخشێتەوە .بەتایبەت ئەمەریکا واهەست دەکات لەڕێگەی عەبادییەوە
دەتوانێت جۆرێک ڕێگری لەهەژموونی ئێران لە عیراق و جۆرێک لە سەقامگیری لە عیراقدا
دروستبکات بەاڵم ئەم سیناریۆیە الوازە چونکە هەم عەبادی زۆرینە نییە و هەمیش ئێران
ڕێگەی پێناداتەوە بەتەنها ڕابەرایەتی پڕۆسەی حکومڕانی داهاتووی عیراق بکات.

ساڵی شهشهم

23

49

سیناریۆی سێیەم:
(دروستبوونی حکومەتێکی تەکنۆکڕات و دوور لە ئێران)
لیستی سائیروون کە سەدرییەکان و شیوعیەکان لەخۆدەگرێت براوەی ئەم هەڵبژاردنەن
و زۆرینەن .مەرجەکانی سەدر بۆ پێکهێنانی حکومەتێکی نوێ گێڕانەوەی بڕیاری سیاسی
بۆ عیراقییەکان و دوورخستنەوەی هەژموونی تارانە لە عیراق و بەرەنگاربوونەوەی
مەسەلەی گەندەڵییە .ئەمەریکاش وای دەبینێت کە بردنەوەی سەدر لە هەڵبژاردنەکان
سزادانی ئێران و شکستپێهێنانی ئێرانە چونکە یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی موقتەدا
سەدر لە مەرجەعە ئاینییەکانی تر لێدوانە توندەکانێتی دژ بە خودی ئەمەریکا و ئێران.
سەدر وەک کاراکتەرێکی دژ بە ویالیەتی فەقیهە و وەک پڕۆژەیەکی نیشتیمانی خۆی
دەردەخات و زیاتر تیشک دەخاتە سەر عیراقیبوون بەاڵم لەگەڵ ئەوانەشدا نەیتوانیوە
متمانەی سوننەکان بەدەستبهێنێت تا بتوانێت بەبێ حسابکردن بۆ ئێران و ئەمەریکا
حکومەتی داهاتوو پێکبهێنێت چونکە سەدر دەیەوێت سیاسەتێکی هاوسەنگ لەسەر
ئاستی هەرێمی و نێودەوڵەتی پەیڕەوبکات و عیراق بەتەواوی لە پاشکۆیەتی و هەژموونی
ئێران و ڕزگاربکات.
بەشداری کورد لە بەغدا
(هەڕەشە و دەرفەتەکان)
پڕۆسەی سیاسی لە عیراق پڕۆسەیەکی فرە ڕەهەند و گشتگیرە و دەبێت لەڕێگەی
هاوپەیمانی و بەشداریپێکردنی زۆرینەی الیەن و پێکهاتە و هێزەکانەوە بەڕێوەبچێت.
یەکێک لەو پێکهاتە سەرەکیانە بەشداری کوردە و بەمەش لەدوای پڕۆسەی ئازادکردنی
عیراقەوە کورد ئەمجارە چەندین هەڕەشە و دەرفەتی لەبەردەمدایە لە مەسەلەی
بەشداریکردنی لەحکومەتی داهاتووی عیراقدا.

ساڵی شهشهم

50

23

هەڕەشەکان
یەکەم:
ئەگەر کورد نەتوانێت یەک گوتار و یەک هەڵوێست و یەک دەنگ بێت و بە پەرتەوازەیی و
هەریەکە بەجیا بچێتە بەغدا و هەریەکە بکەوێتە ژێر کاریگەری هێزێکی جیاوازی بەغداوە
و پێکهێنانی حکومەتیش زۆر بخایەنێت و واڵتانی هەرێمی و ناوچەکە دەستوەردانی زیاتر
بکەن و هیچ گرەنتییەک نەبێت بۆ جێبەجێکردنی داواکانی کورد لە عیراق.
دووەم:
حکومەتێکی زۆرینە بەسەرکردایەتی الیەنێکی شیعی پێکبهێنرێت و حەشدی شەعبی وەک
هێزێکی میلیشیا بەکاربهێنێت بۆ دەستبەسەرداگرتنی هەموو جومگەکانی حکومڕانی و
داهات و سامانی سروشتی لەعیراق و سەپاندنی مەرج و سزای زیاتر بەسەر هەرێمی
کوردستان.
دەرفەتەکان
یەکەم:
یەکێک لە دەرفەتەکان بۆ کورد هاوسەنگکردنەوەی هێز و گەڕانەوەی پێگەی سیاسی و
دبلۆماسی هەرێمی کوردستانە لەڕێگەی بەشداریکردنی لە حکومەتی داهاتووی عیراقەوە
بەاڵم بەو مەرجەی کورد لە بەغدا یەکگرتوو و یەک بەرنامەبێت و یەک داخوازی سیاسی
و ئابووری و سەربازی هەبێت و پێداگری لەسەر ئەوەبکات کە ڕۆڵێکی ڕاستەقینەی پێ
بدرێت لە نێو جومگە جیاوازەکانی حکومڕانی لە بەغدادا.
دووەم:
بەهۆی پەرتبوون و دابەشبوونی ئەمجارەی شیعەکان دروستبوونی حکومەتێکی بەهێز و
سەنتڕاڵ زەحمەت و سەخت بووە چونکە بەهێزی شیعەکان و پێکهێنانی حکومەتێکی
بەهێز لە بەغدا دەبێتە مایەی الوازبوونی پێگەی هەرێمی کوردستان و سەپاندنی مەرجی
زیاتر لەوالوەش بەهۆی دابەشبوونی شیعەکانەوە ئەمەریکا دووبارە پەنا بۆ کورد دەباتەوە
بۆ بەشداریپێکردنی لە بەغدا و لەالیەکی ترەوەش بەهۆی هاتنی چەند کاراکتەرێکی
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ئەمەریکی دژە ئێرانی بۆ ناو سەنتەری دروستکردنی بڕیار لە ئەمەریکا بەتایبەت پۆمپیۆ
و جۆن بۆڵتۆن وادەکات کورد ڕۆڵێکی سیاسی پێ بدرێتەوە.
دوا سەرنج:
لەدوای کشانەوەی ئەمەریکا لە ڕێککەوتننامەی ئەتۆمی لەگەڵ ئێران و سەپاندنی
سزای زیاتر بەسەر ئەو واڵتەدا ئێران هەڕەشەی وەاڵمدانەوە و پەرچەکرداری لەناوچەکە
کردووە .پێدەچێت کاردانەوەی ئێران لەو ناوچە و واڵتانەبێت کە ئەمەریکا بە ناوچەی
هەژموون و مەعسکەری خۆی دەزانێت بەتایبەت عیراق .ئێران هەوڵدەدات لەڕێگەی
عیراق و سوریا و لوبنانەوە هێز و بەها سیاسییەکان لەگەڵ ئەمەریکادا دابەشبکاتەوە
و بەڕێوەببات .عیراق لەداهاتوودا دەبێت بە قواڵیی ستڕاتیژی ملمالنێی نێوان ئەم دوو
هێزە و هەریەکەیان هەوڵدەدات حکومەت و دامەزراوەی سیاسی و کۆی پڕۆسەی سیاسی
بخاتە ژێر ڕکێفی خۆیەوە و ڕێگە بە هەژموون و خۆسەپاندنی دونیابینی و بەرنامەی
سیاسی و جیۆسیاسی یەکترنەدەن .لەئێستادا عیراق لە قۆناغی دوای هەڵبژاردندایە
 Post-election stageو پێگە و قەبارەی هێزە سیاسییەکان گۆڕاون و هەریەک
لە ئەمەریکا و ئێرانیش لەهەوڵی ئەوەدان حکومەتێکی تازە بەبەشداری کورد پێکبهێنرێت
کە هیچ مەترسییەکی بۆ پێگەی ستڕاتیژی و بەرژەوەندییەکانی ئەواندا نەبێت و بەشداری
کوردیش لە حکومەتی داهاتووی عیراق چەندین هەڕەشە و دەرفەت Challenges
 & Opportunityلەخۆدەگرێت و قۆناغێکی جیاواز و تازەدەبێت بۆ کورد لەدوای
ڕووخانی ڕژێمی بەعسەوە.
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جینۆساید

ڕامانەکان لە وێنانەکراو
ڕووە تیۆرییەکانی لێکۆڵینەوە لە جینۆساید
یایر ئاورۆن
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە

مەهاباد قەرەداغی
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جینۆساید :دیاردەکە و پێناسەکەی
(لە یادمە :دوینێ ،یان جاویدانەی لەمەوپێش ڕوویدا .کوڕێکی گەنجی جولەکە
مەملەکەتی شەوی دۆزییەوە .نیگەرانی ئەوم لەبیرە ،خەمی ئەوم لەبیرە .هەموو شتێک
ئاوا زۆر بەخێرایی ڕوویدا .کەمپەکان ،ڕاگواستنەوەکان ،ئۆتۆمبیلە سەرداپۆشراوەکانی
ڕانەمەڕەکان .قەسابخانە گڕگرتووەکان ،کە مێژووی گەلی ئێمە و دوارۆژمانی تێدا کرا
بە قوربانی...
ئێستاش کوڕەکە دەگەڕێتەوە الم« :پێم بڵێ» ،دەپرسێت« .چیت لە دوارۆژی من کرد؟
چیت لە ژیانی خۆت کرد؟»
منیش پێی دەڵێم کە من هەوڵم دا .هەوڵم دا یادگام بە زیندوویەتی بهێڵمەوە ،هەوڵمدا
من دژ بەوانە بجەنگم کە لەیادی دەکەن .چونکە ئەگەر ئێمە لەیادی بکەین ،ئێمە
گوناهبارین ،ئێمە بەشداری تاوانین).
ئیلی ویسڵ،
							
براوەی خەاڵتی نۆبڵی ئاشتی
							
ساڵی ١٩٨٦
								

جینۆساید وەک رواڵەتی مێژووی مرۆڤ

وەک دیاردەی مرۆڤ ،جینۆساید بەشێکە ،هەڵبەتە بەشە چەپێندراوەکەی بوونی مرۆڤە،
شتێکە کە دەبێ ئێمە لە یادمان بێت و لە بارەیەوە فێر بینن .دۆزینەوەی بابەتی
جینۆساید ،پرسیاری بنچینەیی دێنێتە ئاراوە سەبارەت بە دۆخی مرۆڤ ،کە تیایدا مرۆڤ
دەتوانێت دڕندایەتی بنوێنێت ،هەر ئەویشە دەتوانێت دەستکەوتی مرۆڤانەی بااڵیشی
هەبێت ،رۆحگەرا بێت ،دەستکەوتی کولتووری هەبێت .تا قووڵتر ڕۆ بچینە نێو بابەتی
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جینۆسایدەوە ،ڕوونتر ئەو دوو ڕووەی دۆخی مرۆڤمان لەسەر شێوە بنچینەییەکەی
خۆی ،بۆ دەردەکەوێت.
هەرچەندە نمونەکانی کۆمەڵکوژیی(کە ئێمە لە خوارەوە دەیبینین ،کە مەرج نییە
هەردەم جینۆساید بن) ،لە مێژووی مرۆڤایەتیدا جێگەیان گرتووە ،سەدەی بیستەم
گەواهیدەری ژمارەیەکی زۆرترە لە جینۆساید ،زیاتر لە هەر سەدەیەکی پێشووتر .لە
ئەنجامدا ،هەندێک کەس وەک لەمرۆڤایەتیخستنی ژیان لە ماوەی سەدەی بیستەمدا،
تۆماریان کرد -وەک کولتووری ریشەکێشکردن یان کولتووری مەرگ -ناوزەدیان کرد.
ئەو ساتە جینۆسایدئامێزانە ،دەبێ ببەسترێنەوە بە توانای ئێمە بۆ بەکارهێنانی چەک
بۆ وێرانکاری و کۆمەلکوژی ،کە پرسیاریش سەبارەت بە دوارۆژی کۆمەڵی مرۆڤایەتی
دێنێتە گۆڕێ.
لە پەرتووکی شامپانزی سێیەم :گەشەکردن و دوارۆژی مرۆڤی ئاژەڵ ،جەیرد دیامۆند،
پرۆفیسۆری دەروونناسی لە قوتابخانەی ئۆکال ،کە قوتابخانەی دەرمانسازییە ،جەوهەری
١
جینۆساید وەک دیاردەیەکی مرۆڤ لە گۆشەنیگایەکی سەرنجراکێشەوە ،دەدۆزێتەوە.
کتێبەکە بەڵگەنامەی ئەنترۆپۆلۆژی و سۆسیۆبیۆلۆژی سەبارەت بە هەندێ ستاندارد
دەهێنێتەوە ،کە بەردی بناغەی لێکۆڵینەوەن دەربارەی گەشەسەندن .سۆسیۆبایۆلۆژی
هەوڵ دەدات لە رەفتارەکانی مرۆڤ تێبگات ،جەخت دەکاتەوە کە وەک چۆن سیفەتە
فیزیکییەکان ،ئاوایش هەندێک لە ڕەفتارەکانی تاک ڕوودەدەن بۆ ئەوەی وەچەی زیاتر
بێننە بوون ،کە بە دڵنیاییەوە هەندێ لە رەفتارەکانیان بۆماوەن .بە پێچەوانەشەوە ،بناغە
ئەنترۆپۆلۆژییەکان ڕەفتاری تاکەکان دەگەڕێننەوە سەر کولتوور ،کە لەناو فاکتۆرەکانی
سۆسیۆئیکۆنۆمی ،سایکۆلۆژیا ،مێژوو دا رەگی داکوتاوە.
دیامۆند زانیاریمان سەبارەت بە دوو جۆر شامپانز دەداتێ :شامپانزی ئاسایی(هۆمۆ
ترۆگلۆدیت)ەکان و شامپانزی وردیلە(هۆمۆ ساپێنس)ەکان ،کە  %٩٨جینەکانیان لەگەڵ
ئەو دوو جۆرەی تری شامپانزدا هاوبەشن کە بۆ ئێمە ناسراون .ئەمە چ پەیوەندی بە
جینۆسایدەوە هەیە؟ بە پێی دیامۆند ،هەندێ سیفەتی دەگمەن لە ئێمەدا هەیە وەکو
جۆر ،کە لە جۆرەکانی تری بوونەوەردا نییە ،وامان لێ دەکات سەرکەوتوو بین و
Jared Diamond, The Third Chimpanzee: The Evolution and Future of the Human -١
.)1992 ,Animal (New Yourk: Harper Perennial
بۆ ڕاپرسییەکەی دیامۆند لەبارەی جینۆسایدەوە ،بڕوانە بەشی تایبەتی " ١٦لە ڕەش و سپیدا"".
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توانای هەندێ کارمان هەبێت بوونەوەرەکانی تر توانای کردنیان نییە -لەبارەی توانای
خۆڕیشەکێشکردنەوە .شامپانزەکانیش ،وەکو مرۆڤ ،سیفەتی ئێکسۆفۆبیا(تۆقین لە
بێگانە)یان تێدایە .مرۆڤ ئەم سیفەتەی بە پلەیەکی سەرسوڕهێنەر تێدا بەڵگەدار کراوە
بە پێی ئەو پەیوەستییەی کە لە نێوان تەکنەلۆژیای نوێ کە لە الیەن کولتووری مرۆڤەوە
داهێنراوە و جینەکانی ئێمە ،کە وەکو شامپانزەکان لە باوباپیرانمانەوە پێمان بەخشراوە.
لە کۆمەڵی مرۆڤایەتی ،غەریزەی ئێمە بۆ کوشتن لە بنچینەی بەهای کولتووری ،یاسایی
و رەوشتییەوە سەرچاوەی گرتووە .دایامۆند جەخت دەکاتەوە ئەوە دەسەاڵتی خۆمانە
کە هەڕەشەیە بۆ سەر بوونی خۆمان.
دایامۆند دەرکەوتنی دیاردەی جینۆساید دەگەڕێنێتەوە بۆ سەر کۆمەڵی مرۆڤ و
شیکاری بۆ ئەو خووە دەگمەنەی دەکات کە لە سەدەی بیستەمدا ڕوویدا .دەپرسێت؛
بۆچی کەم لەو دۆخانە سەرنجی ڕاکێشا؟ لە هەوڵیدا بۆ شیکردنەوەی ئەوەی بۆچی
مرۆڤ دەکوژێ و لە هەمان کاتدا نکۆڵیشی لێدەکات ،کە وای کردووە ،دایامۆند سەرنجی
خوێنەر ڕادەکێشێت بۆ مەیلی مرۆڤ بۆ دابەشکردنی جیهان بۆ «ئێمە» و «ئەوان».
ئەم میکانیزمە وا دەکات ئەو کەسەی کە دەکوژێت هەست بکات یەکێک لە»ئەوان»ی
کوشتووە ،وەک لەوەی کەسێکی لە «ئێمە» کوشتبێت.
دایامۆند وەاڵمێکی ڕوون دەداتەوە بەو پرسیارەی کە چۆن ئەنجامدەرانی جینۆسایدە
مۆدێرنەکان سەرکەوتوو بوون لە هاوئاهەنگکردنی هاودژەکان لەگەڵ کردەوەکانیان و کۆدە
گەردوونییەکانی رەوشت»:ئەوان دووبارە پۆلێنیان کردەوە بۆ سێ جۆری پاساوهێنانەوە،
هەر هەموویان جۆری جیاوازی تێمای سایکۆلۆژی ساکار بوون»:سەرزەنیشتکردنی
قوربانی» .٢ئەم سێ جۆرە لە پاساودانەوە بریتین لە بەرگری لەخۆکردن؛ سەر بە ئایین
یان نەژادی»گونجاو» ،یاخوود دنیابینی سیاسی»گونجاو» و بەراوردکردنی قوربانی بە
ئاژەڵەوە ،هەیە.
دایامۆند هەوڵیش دەدات نەبزوتنی بەشەکەی دیکەی خەڵک ڕوون بکاتەوە ،دەڵیت زۆرینەی
خەڵک بایەخ نادەن بەو نادادپەروەرییەی بەرامبەر بە کەسانی تر ،یان بەرامبەر کەسانێ
 -٢هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل٢٩٨ .
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کە پەیوەندییان پێیانەوە نییە ،ئەنجام دەدرێن .ئەمە ڕوونکردنەوەیەکی بێگومانە ،بەاڵم
هەموو روونکردنەوەکە نییە .ئەو پێی وایە بەشەکەی دیکە ،لە ڕووی سایکۆلۆژییەوە
«هەستی سڕبووە» ،یاخوود بیرۆکەکە ئەوەیە کاتێ کە مرۆڤەکان دەکەونە نێو دۆخی
تووندوتیژی و ئازاری لەڕادەبەدەرەوە ‹ئەوانی تر ،یان تەنانەت خۆشیان› دەچنە دۆخی
سڕبوونەوە .ئەم داینامیکە لە ئەنجامی ڕاپرسی دەستەیەک لە قوربانییەکاندا دەرکەوت
کە ڕووبەڕووی ئازار و تووندوتیژی جۆراوجۆر بووبوونەوە ،ئەوانە هەستیان بە گوناهێکی
زۆر دەکرد لەوەی خۆیان ڕزگاربوونە .یەکێکی تر لە دەرکەوتە لەڕادەبەدەرەکان بریتییە
لە شکستی کاردانەوەی بەشەکەی تری خەڵک« .رێک وەک سڕکردنی ژانێکی فیزیکی
بەهێز »،دایامۆند ڕوونی دەکاتەوە« ،ئاوا لە ژانی دەروونی»ش دەکرێت :رێگایەکی تر
نییە بۆ دەرباز بوون لەو دۆخە تا بە عاقڵی بمێنیتەوە ....سەدان هەزار ئەمریکایی کە
٣
لە ڤێتنام ئازاریان چێشت ،تووشی ئەم سڕبوونە هاتن».
ئەم کاردانەوەیە سیفەتی ئەنجامدەران و وەچەکانی جینۆسایدیشە ،کە بە ڕوونی خۆیان
بە بەرپرسیار نازانن بەرامبەر بە کردەوەکانی باوباپیرانیان .زۆرینە هەستبەگوناهێکی
هاوبەشیان هەیە ،هەندێکیان دەست دەکەن بە نووسینەوەی مێژووی ژیانی خۆیان بەو
نیازەی لەو ئازارانە دەرباز بن کە لە ڕابردوویانەوە هەڵقواڵوە.

ئاڵنگارییەکانی پێناسەکردنی جینۆساید

ئەوەی ئەمڕۆ باوە تێڕوانینی گشتی هەیە سەبارەت بە جیاوازییەکانی نێوان زمانی رۆژانە
و زمانی زانستی .زمانی رۆژانە پێویستی بە دەستەواژەی ورد نییە بۆ پێناسەکردنەکان،
چونکە جگە لە زانیاریی ،بۆ گواستنەوەی هاوهەستی و ڕاوبۆچوون و هەڵوێستییش
بەکاربراوە .زمانی زانست لە الیەکەوە زانیاری و پرنسیپەکانی زانست و دۆزینەوەکان
لێک جیادەکاتەوە ،لە الیەکی تریشەوە ناوەرۆکە مەزەندەکراوەکان ،کە ئەمانەش پێناسە
و دەستەواژەی زانستی وردی پێویستە .جیاکردنەوەی زمانی رۆژانە و گوتاری زانستی
هەندێ جار قورسیشە ،بەهۆی گەشەسەندن و فراوانبوونی بوارەکانی پەروەردە و
هێزی ماسمیدیا و زانست ،کە ئەمانەش پێکەوە وادەکەن هاتوچۆیەک لە نێوانی زمانی
رۆژانە و گوتاری زانستی ،ڕووبدات .کە ئەمەش ڕوودەدات ،دەستەواژە و پرنسیپە
زانستییەکان موتوربە دەبن لەگەڵ مانا ڕامیارییەکەی و بەکارهێنانە رۆژانەکانیان و مانا
 -٣هەمان سەرچاوە ،ل .٢٩٩
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بنەڕەتییەکانیان ،ئەمەش وا دەکات کە پەیوەندییەکانیان کەمتر ورد بێت .دەستەواژەی
«جینۆساید» نمونەیەکی وێنەیی بزواوی ئەم مانایە بەردەست دەخات.
وشەی جینۆسای لە دوو وشەی التینی هەڵهێنجراوە :جێنۆس ،وشەی گریکی کۆنە بۆ
نەژاد ،یان نەتەوە ،یان خێڵ؛ ساید ،وشەیەکی التینە بە مانای کوشتن .دەستەواژەکە
یەکەمجار لە کاتی جەنگی جیهانی دووەم ،لە الیەن یاساناسێکی جوو ،ڕافائیل
لێمکین( )١٩٥٩-١٩٠١بەکار هێنرا .مانای دەستەواژەی جینۆساید بە بایەخێکی زۆرەوە لە
ناوەندە سیاسییەکاندا بەکار برا و بە خێراییەکی زۆر باڵوبووە و بە فراوانی بەکارهێنرا.
لە ئەنجامدا ،نەک تەنها بە مانا بنەڕەتییەکەی خۆی ،بەڵکو بۆ زۆر دۆخ و پرۆسەی
دژوار و خراپ و وێرانکارانە و کوشتنی فیزیکی ،وەک لەناوبردنی کۆهۆشی نەتەوەیی،
زمان ،کولتوور ،ئازادی تاکەکەسی و وێرانکردنی ژێرخانی ئابووری؛ چاودێریکردنی رێژەی
لەدایکبوون ،و لە هەندێ دۆخدا تەنانەت لێکۆڵینەوە لە هەندێ جۆری داودەرمان ،بەکار
هێنرا .تەنانەت دەستەواژەکە لە چوارچیوەی» جینۆسایدی دەروونی»یش ئاماژەی پێدرا
و بەکار هێندرا .هەندێکیش بە مەبەستەوە ،مانای دەستەواژەی جینۆساید دەساختێنن،
لە کاتێکدا کەسانی تر ،لەنێویاندا سیاسەتوانەکان ،تۆمەتبارن بەوەی کە بێڕێزانە و
هەڕەمەکی بەکاری دەبەن ،وەک ئەمەی کە لە خوارەوە دەیبینین.
دەستەواژەی «هۆلۆکۆست» بەهەمان رێڕەودا بردرا .ئەگەرچی دەستەواژەکە بەو
مەبەستە بەکاربردرا رێشەکێشکردنی جولەکەکان و گەالنی تر لە الیەن رژێمی نازییەوە
بگەیەنێ ،کە لە پێش و کاتی جەنگی جیهانی دووەم ئەنجام درا( ،ئێمە دەبینین ،پرسی
ئەوەی ئایا دەستەواژەکە گروپ و گەالنی دیکەی ریشەکێشکراو لە الیەن رژێمی نازییەوە
کە بوونە قوربانی ،ڕووماڵ دەکات ،تا رۆژی ئەمڕۆش گفتوگۆ و مشتومڕ هەڵگرە)،
وشەی هۆلۆکۆستیش ئەمڕۆ بەکارهێنانێکی بەرفراوانی هەیە لە چوارچیوەی دیکەی
جیاواز لە ناواخن و ماناکەی خۆی ،کە وا دەکات لە بایەخی رووداوە مێژووییەکان کەم
بکاتەوە ،لە نێو شتەکانی تردا ،دەستەواژەی «جینۆساید» و»هۆلۆکۆست» ،بایەخی
هەستوسۆزئامێزی زیاتری هەیە.
هەروەها ڕووداوە جینۆسایدئامێزەکان بە ڕوونی بارگاوین بە مانا هەستوسۆزییەکانەوە و
ڕاوبۆچوون و هەڵوێستی فرەیان لێ دەکەوێتەوە .بەکارهێنانە زانستییەکەی دەستەواژەکە،
داوامان لێدەکات ئەو سۆزوهەست و ڕاوبۆچوونانەش بە جیا ڕەچاو بکەین .زۆر ڕووداوی
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کێشەئامێزی وەکو جەنگ ،ئافات و پەتا ،برسێتی ،کۆکوشتن و کارەساتە سروشتیەکان
لە مێژووی مرۆڤایەتیدا روویان داوە و جێگەیان گرتووە ،ئەگەر هەموویان لە ژێر
یەک دەستەواژەدا پۆلێن بکەین ،نەک تەنها رێگە لە تێگەیشتنمان و پێشگیری بۆ
دەستەواژەکە دەکرێت ،بەڵکو هەر بە تەواوی رێ لە بەکارهێنانیان دەگرێت.
سەرەڕای گرنگی لێکۆڵینەوە لە بابەتی جینۆساید ،تاوان و دڕندایەتی دۆخی مرۆڤ
لە مێژووی مرۆڤدا زۆر کەم بووەتە بابەتی توێژینەوەی ناوەندەکانی زانکۆ و پالنی
پەروەردەییان .لێکۆڵەڕانی بواری مێژوو ،هەروەها نووسەرانی کتێبەکانی مێژووی
قوتابخانەکان ،وەک پێویست بایەخیان نەداوەتە ئەو کوشتارە ترسناکانەی کە لە
ڕابردوودا ئەنجام دراون ،لە جێگەی ئەوە زیاتر ئەو ڕووداوە پۆزەتیڤانەیان باس
کردووە کە لە مێژووی مرۆڤایەتیدا ڕوویان داوە و پەیوەندیدار بوون بە سەرکەوتنی
دادپەروەرییەوە .بۆ نموونە؛ کتێبە مێژووییەکانی دواناوەندی و زانکۆکان ،شاری ئەسینا
وەکو شارێکی زەنگین ناو دەبەن ،بە بێ ئەوەی ئاماژە بدەن بەوەی کە لە ئەسینای
کۆن رەنگە جینۆساید ئەنجام درابێت .سوپای ئەسینا لە ساڵی ٤١٦ی پێش زایین
کوشتاری ئەنجام داوە لەسەر پیاوەکانی میلۆس ،کە دوورگەیەکی دەریای ئەیجین بوو.٤
بە هەمان شێوە سەبارەت بە بەزاندنی کارتاجەکان لە الیەن ڕۆمانەکانەوە ،زانیارییەکی
باو هەیە .٥هەروەها کۆرینس ٦،چارەنووسی تا ئێستا نەزانراوی دانیشتوانی هەردوو
شارەکە .بە شێوەیەکی گشتی ،نووسەری کتێبەکانی مێژوو ،بە دەگمەن گفتوگۆی ئەوە
دەکەن کە وێرانکردنی شارەکانیان چی گەیاندووە بە نیسبەت هاوشارییەکانەوە .بەم
شێوەیە ،ئەو مردنە سەخت و نائاساییانەی ملیۆنان مرۆڤ ئێمەی دڕدۆنگ کردووە و
 -٤میلۆس دوورگەیەکی داگیرکراو بوو لە الیەن شاری سپارتا .بە پێی مێژوونووسی کۆنی گریک تیوسیدادیس،
لە الیەن سوپای ئەسیناوە ،لە ساڵی ٤١٦ی پێش زایین ،هەموو پیاوەکانی میلۆس کوژراون ،چونکە رەتیان
کردووەتەوە بچنە پاڵ سوپای ئەسینا و جەنگ دژی سپارتا و پێلۆپێنسیانە هاوپەیمانەکانیان بکەن .ژن
و منداڵەکانیان بەکۆیلەکراون و دوورگەکەش لە الیەن ئەسینیاییەکانەوە داگیرکراوە و تیا نیشتەجێ بوون.
 -٥کارتاج شارێکی بەهێز و دەوڵەمەندی فینیقییەکان بوو لە باکووری ئەفریقیا ،لە جێگەی ئێستای توونسدا ،لە نێوان سەدەکانی
 ٢و  ٦ی پێش زایین .لە ئەنجامی چەندین جاری بەزین لە چەندین شەڕدا کە ناوی پوونیک (وشەیەکی رۆمانی بەکاربراوە بۆ
فینیقییەکان) ،جەنگەکان لە ساڵی ٢٠١ی پێش انیین شارەکە لە بناغەوە هەڵوەشایەوە و هەموو دانیشتووانەکەی ڕووبەرووی
مردن و برسێتی بوونەوە .هانیباڵ ،سەرلەشکری سوپای کارتاج لە کاتی جەنگی دووەم و سێیەمی پوونیکدا ،بەوە ناسرا کە
لە رێگایدا بەرەو ڕۆما ،چیاکانی ئەلپی بە فیلسواری بڕیوە .ئەم شارە دواتر سەد ساڵ لە الیەن رۆمانەکانەوە نیشتەنی بووە.
 -٦کۆرینس شارێکی گریکییە ،دەکەوێتە رۆژئاوای ئەسیناوە بە دووری  ٧٨کیلۆمەتر ،شارەکە لە سەدەی شەشەمی پێش
زاییندا گەیشتە ترۆپکی گەشەی خۆی .لە ساڵی ١٤٦ی پێش زایین ،دوای داگیرکارییەکی ماوەدرێژ ،سوپای رۆمانەکان
هەموو پیاوەکانیان کوشت و ژن و منداڵەکانیان بەکۆیلەکردن .دواتر شارەکەیان وێران کرد و لەگەڵ زەویدا تەختیان کرد.
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ویژدانی نەهەژاندووین .ئەو دۆخەش ناگۆرێت هەتا مێژوونووسەکان و پەروەردەکاران
کۆششێکی هۆشییارانە نەکەن بۆ تیشک خستنە سەر هەموو رووەکانی ئەو ڕووداوانە.
لە میانەی فەرامۆشکردنی ئەو مەسەالنە ،الی کەم هەتا ئێستا ،زۆرینەی کۆمەڵە
زانستییەکان بەئاشکرا نکۆڵی دەکەن لە بوونی و خۆ الدەدەن لە لێکۆلینەوە لە
بارەیانەوە ،هەندێ کات بە ئەنقەست و هەندێک جاریش نا .زۆر هێز یەکیان گرتۆتەوە
بۆ ئەنجامدانی ئەو دۆخە ،بەو ڕاستیانەشەوە کە سەرکەوتووەکان مێژووی کردارەکانی
خۆیان نووسیوەتەوە ،لە کاتێکدا چارەنووسی دۆڕاوەکان بە شێوەیەکی سروشتی بەشێک
بووە لەشکستەکانیان .دەستەواژەی مافی مرۆڤیش لە کۆمەڵەکانی رۆژئاوا تا ڕێژەیەکی
زۆر نوێیە .بێگومان ،تەنانەت ئەمڕۆش ،جەخت لەوە دەکرێتەوە هاواڵتیان پابەند بکرێن
بە دەوڵەتەوە ،نەک بە مافەکانیانەوە.
مەیلی نکۆڵیکردنی ڕووداوەکانی ڕابردوو لە کوشتن و وێرانکاری ،رۆڵێکی مێژوویی
گرنگیشی بینی لە هێنانەکایەوەی نەریتێکی فەلسەفی کە وای بۆ دەچێت مرۆ لە
سروشت و بۆماوەوە باشە ،٧ئەمەش بەشداری کرد لە هاتنەکایەوەی ناشیونالیزم و
دەرکەوتە هەرە تووندڕەوانەکەی .بۆ زۆرینەی مرۆڤ ،دەستەواژەی ناشیونالیزم – کە
خۆی لە خۆیدا دەکرێ هانی بێڕێزیکردن بە چارەنووسی کەسانی تر و کۆمەڵکوژی
ئەندامانی گروپی نەژادی ،ئایینی ،نەتەوەی تر -بدات ،لێکۆڵینەوەی فراوانی لەسەر کرا
و پرسگەلی ئەخالقی هێنایە گۆڕێ .بە پێی لێکۆڵەری ناشیونالیزم ئێرنست گێلنەر:
دەشێ ئەوە وا بێت کە ..مەیلی ریزپەڕکردنی یەکێک لە جێی یەکێکی تر یان دۆخێکی
تایبەتی کەسێک ،خاڵی سەرەکی الوازیی مرۆڤ بێت کە هەموو خاڵەکانی تری لێوە
سەرچاوە دەگرێت؛ کە هەستی نەتەوایەتی و هەستەکانی تریشی پێوە تووش دەبێت،
ئەوەی کە ئیتالییەکان لە سەردەمی مۆسۆلینی پێیان دەگووت رۆحی نەتەوایەتی.
هەروەها دەشێ کاریگەرییە سیاسییەکان هەستی نەتەوایەتی الواز بکاتەوە ئەگەر بێتو

 -٧ئۆگەستین ،زانای تیۆلۆژی سەدەی چواری پێش زایین ،ئەوەی دەربڕیوە کە تەنانەت مرۆڤ بە شەیتانیی لەدایک دەبێت ،پەروەردە
و کولتوور یارمەتییان دەدا بۆ تێپەڕاندنی ئەو سروشتە خراپییە و هەوڵدان بۆ ئەوەی باش ببنەوە .هەروەها بابەت فەلسەفی و ئایینی
چيندین ساآل ئەم پرسەیان وروژاند ،تەنها لە سەدەی هەژدەدا لە سەردەمی رۆشنگەریدا و نووسینەکانی نووسەری فەرەنسی ژان ژاک
رۆسۆ بە تایبەتی ،ئینجا باس لەوە کرا کە مرۆڤ لە سروشتی خۆیدا و بە بۆماوە باشە و خۆی خزاندە نێو کولتووری رۆژئاوا شانبەشانی
توێژینەوەکانی ئۆگەستین .بە پێی ئەو تێگەیشتنە نوێیە ،کولتوور و پەروەردە هۆکاری گەندەڵکردنن و مرۆ بەرەو خراپی دەبەن .لە
میانەی سەدەی هەژدەدە ،هەردوو تێڕوانین شانبەشانی یەکتر لە کۆمەڵی رۆژئاوادا لە ئارادا بوون و یەک خزمەتی ئەویتریانی دەکرد.
.2.p ,)2006 ,2nd ed. (Malden, MA: Blackwell ,Ernest Gellner, Nations and Nationalism -٨
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خەڵکە نەتەوەییەکان هەستیار بن بەرامبەر بەو هەاڵنەی کە نەتەوەکەیان دەیانکات ،هەر
٨
وەکو بەرامبەر ئەوانەی کە دژ بە نەتەوەکەیان هەڵە ئەنجام دەدەن.
لەبەر ئەوە دەبێت ئاگاداری پەیوەندی نێوان چڕیی ناسنامەی نەتەوایەتی و مەیل
و دەرکەوتە تووندڕەوەکەی هەندێ جاری بین ،کە لە الیەکەوە لە میانەی سەدەی
هەژدەیەمدا دەرکەوت و ،لە الیەکی ترەوە نموونەگەلی جینۆساید کە لە سەدەی بیستەمدا
ئەنجام دران.
.............
الی کەم لە ئاستی بڕیاربەدەستان ،خەڵکانێک کار بۆ چارەسەری ئەنجامدانی جینۆساید
ناکەن ،ئەمەش خۆی لە خۆیدا لەبەر هۆی سادیستی یاخوود لەسەر بنچینەی ئارەزووی
خراپەکاری ،ڕوو دەدات .پاساوێکی ترسناک کە ئەنجامدەرانی جینۆساید هەیانە گوایە
نەیاندەتوانی ئەوە ئەنجام نەدەن لەبەر بەرژەوەندی گشتی .ئایا دەتوانین لەوە تێبگەین
گیلنەر مەبەستی چییە لە دەستەواژەی رۆحی نەتەوەیی ،کە لە چوارچێوەی بیری
فاشیزمی ئیتالیایی نراوە ،کە تاکەکەس بەرەو هەستی توندڕەوی پاڵپێوەدەنێ بە
پاساوی بەرژەوەندی گشتی گروپەکەیان ،کە دەبێتە هۆی ئازاردان و بێبایەخکردنی
ئەوانی تر؟
...................
هۆلۆکۆست بە بێ هیچ گومانێک ترسناکترین کارەساتی سەدەی بیستەم بوو ،کۆمەڵی
مرۆڤایەتی تا ڕادەی کۆتایی ،تاساند ،یان الی کەم ئەو نکۆڵیکردنە گشتگرەی الواز
کردەوە سەبارەت بە تاوانەکانی خۆیان .دووری نێوان ئەو نمونە بااڵیەی مرۆڤ وەک لە
سروشتەوە باشهەڵکەوتوو ،لەگەڵ ئەو واقیعە بێزارکەرەی کۆمەڵی مرۆڤایەتی ئەوەندە
گەورە بووە کە نکۆڵی لێ ناکرێت .ئەگەر سااڵنی پێشوو فەرمانڕەوا سەرکەوتووەکان
مێژوویان دەنووسی و مێژوویان دووبارە دەنووسییەوە ،هۆلۆکۆست وای کرد کە دەنگی
قوربانییەکان ،بە تایبەتیش دەنگی قوربانییە جووەکان ببیسترێن .تەنها دوای ئەوەی
کە دەنگی جووەکان بڵند بوونەوە ،ئینجا دەنگی قوربانییەکانی دیکەی رژێمی نازی بڵند
بوونەوە (وەکو رۆمانییەکان ،هاوڕەگەزبازەکان) .ئەوانیش چوونە رێزی قوربانییەکانی
تری جینۆسایدەوە ،وەکو ئەرمەنییەکان و ئۆکرانییەکان ،کە ئەوانیش پێویستیان بەوە
بوو ،هەروەها مافی ئەوەیان هەبوو کە دەنگیان ببیسترێت.
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ڕافائیل لێمکین ( ،)١٩٥٩-١٩٠١پارێزەرێکی جولەکەی پۆڵۆنی بوو ،کە هەموو خێزانەکەی
لە هۆلۆکۆست لە دەست دا ،بە داهێنەری بیرۆکەی رێککەوتننامەی سزادان و قەدەغەکردنی
تاوانەکانی جینۆساید دادەنرێت ،لە رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکاندا .ئەو یاسای لە
زانکۆی لڤۆڤ خوێند و پاش تەواوکردنی لە پۆستی داواکاری گشتی ناوچەکە دامەزرا .لە
هەمان قۆناغدا ،رەشنووسی پرۆژەیاسای نێونەتەوەیی بۆ قەدەغەکردنی ریشەکێشکردنی
گروپە ئیتنیکی ،نەتەوەیی ،ئایینییەکان ،نووسی ،کە ئەو پرۆژەیە خولیای ئەو بوو هەر
لە سەردەمی الوێتییەوە .لە میانەی کۆنفرانسێکی نێونەتەوەیی کە بۆ یاسای تاوانەکان
سازکرابوو لە مەدرید لە ساڵی  ،١٩٣٣لێمکین لەبارەی کۆمەڵکوژی ئەرمەنییەکان
و هاتنەسەر دەسەاڵتی هیتلەرەوە ،قسەی کرد و بە کرداری بەربەریانە و کرداری
وێرانکارانە ناوزەدی کردن .بەربەریەت بە کرداری بەمەبەستەوە ئەنجامدراوی کەسێک
دەگوترێت کە دژ بە کەسانی تر دەکرێت بە پاساوی پەیوەستبوونی یان ئەندامبوونی
لە نەتەوەیەک ،ئاینێک یان رەگەزێکی دیاریکراودا .کرداری وێرانکارانە ئاماژەیە بۆ
وێرانکردنی سیستەماتیکیانە بۆ کارە هونەرییەکان و کولتوور و کەلەپووریان ٩.لێمکین
لە ئاکامدا ئەم دوو کردەیەی لە یەک دەستەواژەدا کۆکردەوە بە ناوی جینۆساید.
هەوڵەکانی لێمکین بۆ باوەڕپێهێنانی بەشدارانی کۆنفرانسەکە بۆ بەتاوانناساندنی
کۆمەڵکوژی ،بێهودە بوو .ئەو لە کۆنفرانسەکەدا دەستەواژەی جینۆسایدی بەکار
نەهێنا ،بەاڵم پێشنیاری پەیمانێکی فرەرەهەندی کرد بۆ پۆلێنکردنی ریشەکێشکردنی
گروپەکانی مرۆڤ و ناسینی وەک تاوانی نێونەتەوەیی ،وەک کۆیالیەتی ،جەردەیی،
هەروەها تاوانەکانی تری کە بۆ یاسای نەتەوەکان ناسراو بوو .کۆنفرانسەکە لە کاتی
گرژییە نێودەوڵەتییەکان و هاتنی هیتلەر بۆ سەر دەسەاڵت لە ئەڵمانیا و کشانەوەی لە
هاوپەیمانێتی نەتەوەکان ،کاتێ کە یەکەمین دەستەی پەنابەری جوولەکە دەستی بە
جێهێشتنی واڵتەکە دەکرد ،بەسترا.
بەهەرحاڵ ،راپۆرتەکەی لێمکین بۆ ئەوە ئامادەکرابوو کە بەشدارانی کۆنفرانسەکە قایل
بکات بۆ پشتگیریکردن لە قەدەغەکردنی کۆمەڵکوژی نێودەوڵەتی ،بە بێ راستەوخۆ
ئاماژەکردن بە ئەڵمانیای نازی.
.5.p ,)2003 ,Berel Lang, Act and Idea in the Nazi Genocide (Syracuse University Press -9
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لەگەڵ کۆتاییهاتنی جەنگی جیهانی دووەم ،لێمکین چووە ریزی جەنگاوەرە نهێنییەکانی
پۆڵۆنیاوە ،پۆڵۆنیای بەجێهێشت و بەرەو لیتاونیا بەڕێکەوت ،دواجار لە سوێد مافی
پەنابەرێتی بەدەست هێنا .لە ساڵی  ،١٩٤١دوای مانەوەیەکی کورت لە ستۆکهۆڵم ،مافی
چوونە نێو رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکانی بەدەستهێنا ،لە کاتێکدا کە مامۆستای
رشتەی یاسا بوو لە زانکۆی دوکی و زانکۆی یاڵی .لە هەمان قۆناغدا ،راوێژکاری
وەزارەتی جەنگی ئەمریکاش بوو ،هاوکات راوێژکاری ئەنجومەنی ئابووری جەنگ بوو،
دواتریش راوێژکاری سەرۆکی ئەنجومەنی دادگای نۆرمبێرگ بوو.
لەگەرمەی جەنگی جیهانی دووەمدا ،کە لێمکین نزیکەی هەموو خێزانەکەی لە هۆلۆکۆستدا
لەدەست دا ،وردەکاری و پێناسە و شیکاری بۆ دەستەواژەی جینۆسایدی پێکەوە
نا ،کە لە یاسای نێودەوڵەتیدا وەک پۆلێنکردنێکی سەرەکی دیاردەکە ،دانرا .ئەوە
لێمکین بوو لە رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان پێشنیاری کرد کە یاسای قەدەغەکردنی
تاوانەکانی جینۆساید دەربچێت ،کە بەئاشکرا لە الیەن کۆبوونەوەی ئەنجومەنی گشتی
نەتەوە یەکگرتووەکانەوە لە ٩ی دیسەمبەری ساڵی ( ١٩٤٨سەرەڕای پارێزکردنی
هەندێک لە ئەندامەکانی) دانرا و لە١٢ی کانوونی دووەمی ساڵی  ١٩٥١دا خرایە بواری
جێبەجێکردنەوە.
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لە پەنجاکاندا ،لێمکین دووجار بەربژێر کرا بۆ خەاڵتی نۆبڵی ئاشتی ،بەاڵم لەبیرکرا
و پشتگوێ خرا .لەم چەند دەیەی دواییدا نووسینەکانی هاتنەبەر باس و ئارەزوویان
لێکرایەوە ،بەاڵم بە رێژەیی هەتا ئێستاش نەناسراوە.
لە کتێبەکەیدا «بنکەی تەوەر لە ئەوروپای داگیرکراودا» ،کە لە ساڵی ١٩٤٣
نووسیویەتی ،لێمکین یەکەمین جار دەستەواژەی «جینۆساید»ی بەکارهێناوە .لێمکین
نوسیویەتی»تێگەیشتنی نوێ دەستەواژەی نوێی دەوێت» ،بۆ پاساوهێنانەوەی
پێناسەکردنی دەستەواژەی جینۆساید وەک وێرانکردنی نەتەوەیەک یان گروپێکی
ئیتنییکی .دەستەواژەکە ،بە شێوەیەکی گشتی ،ئاماژە ناکات بە وێرانکردنی دەستبەجێی
گروپێکی نەتەوەیی ،تەنها لەو نموونانەدا نەبێت کە کۆمەڵکوژی هەموو ئەندامەکانی
گروپەکەی گرتبێتەوە .لێمکین ئەو دەستەواژەیەی بەو شێوەیە بەرجەستە کرد کە بریتیە
لە پالنێکی پێشوەخت رێکخراو بۆ لەناوبردنی بناغەی بوونی نەتەوەیەک ،بە هەموو
ئامرازەکانی بەردەست بۆ ریشەکێشکردنیان ،جێبەجێ دەکرێت .ئەو پالنانە ،دەخرێنە
بواری جێبەجێکردن و کۆشش دەکەن بۆ لەناوبردنی کولتوور ،زمان ،ئایین و بزوتنەوە
ساسییەکانی ئەو گروپە نەتەوەییانە .هەروەها ئەو پالنانە کۆشش دەکەن بۆ پێشێلکردنی
کەسایەتی ،کەرامەت و ئازادی و تەندروستی و ژیانی ئەندامانی ئەو نەتەوانە .جینۆساید؛
بەرامبەر بە نەتەوەیەک بە تەواوی پێکهاتەکانیەوە ،ئەنجام دەدرێت ،ئەو کردەوانەشی
کە بەرامبەر تاکەکانی دەکرێت نەک لەبەر ئەوە بێت کە تاکەکە تاوانبارە و سیفەتی
کەسایەتی خراپی هەیە ،بەڵکو لەبەر ئەوەیە کە سەر بە کۆی گروپێکی ئیتنیکی
دیاریکراوە 10.بۆ نموونە جولەکەکان بە ئامانج گیران تەنها لەبەر ئەوەی جوولەکە بوون
و رۆمانییەکان بەئامانج گیران تەنیا لەبەر ئەوەی رۆمانی بوون .لەو ڕوانگەیەوە کە تاک
ناتوانێ خۆی لە کۆی گروپەکەی داببڕێت و پەیوەستن بەوانەوە.
لێمکین ،هەروەها پێشەنگیش بوو لە پۆلێنکردنی جۆرە جیاوازەکانی جینۆساید بە
پێی مەبەستی ئەنجامدەرەکانی ،پێناسەی سێ جۆریان دەکات کە بەپێی کرۆنۆلۆژی و
ڕەوتی گەشەپێدانیانە .یەکەمیان سەردەمی کۆن دەگرێتەوە گە بە تەواوی یان نزیکەی
Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis -١٠
of Government, Proposals for Redress (Washington, DC: Carnegie Foundation
.79.p ,]1973 ,Reprinted, Howared Ferting: New York[ .)1944 ,for International Peace
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بە تەواوی دانیشتوانە بەزێنراوەکەی شەڕی پێوە بوو بوو ،لەناودەبران .دووەمیان
لە سەرەتای مێژووی چاخی نوێ دەستی پێکرد کە هەوڵی لەناوبردنی و سڕینەوەی
کولتووریان دەدرا بە بێ ئەوەی زیانی فیزیکی بە دانیشتوانەکە بگەیەنن ،سێیەمیشیان
ئەنجامدەرانی نازییەکان بوو ،کە هەردوو فۆرمەکەی تێدا جێبەجێکرا ،جگە لەوەش
گروپێک دەستنیشانکرا بۆ لەناوبردن و ریشەکێشکردنی تەواو و گروپی دیکەش بە تەنیا
بۆ سڕینەوەی کولتووریان 11.بە پێی لێمکین،هەموو جۆرەکانی جینۆساید ،دوو هەنگاوی
هەیە:
 .1لەناوبردنی شێوازی نەتەوەیی گروپێکی چەوساوە.
 .2لەو دۆخانەدا کە گروپی چەوساوە رێگەی درا بێت لەو ناوچەیەدا بمێننەوە کە
چەوسێنەرەکانیانی تێدایە ،ئەوە شێوازی ژیانی گروپی چەوسێنەر دەسەپێندرێت بە سەر
گروپی چەوساوەدا؛ لەو دۆخانەدا کە گروپی چەوساوە لەڕووی فیزیکییەوە لەناودەبرێن
و ریشەکێش دەکرێن ،شێوەی ژیانی گروپی چەوسێنەر بە تەنیا بەسەر ناوچەکەدا
دەسەپێندرێت.
لە ساڵی  ١٩٤٤دا ،لێمکین وای نووسی« :لە شەڕی حازرییدا ،کە جینۆساید بە
شێوەیەکی فراوان لە الیەن ئەڵمانە داگیرکەرەکانەوە پیادە دەکرێت ،هەندێ گروپ -بۆ
نموونە جووەکان -بەئامانج گیراون کە بە تەواوەتی لەناوببرێن» .ئەمەش ئەوە ڕوون
دەکاتەوە کە مەبەستی لێمکین لە بەکارهێنانی دەستەواژەی»شێوازی نەتەوەیی» هەر
ئەوە نییە بە تەنیا پێناسەی جینۆسایدی پێبکات ،بەڵکو پەیوەستی دەکات بە گروپە
سیاسییەکان ،ئایینییەکان ،ئیتنیکییەکانیشەوە.
لێمکین هەروەها ئەو تەکنیکانەی جینۆسایدیش تۆمار دەکات کە بە شێوەیەکی فراوان
پیادەکراون ،لەناویاندا تەکنیکی سیاسی ،کۆمەاڵیەتی ،کولتووری ،ئایینی ،ئابووری،
بایۆلۆژی(بۆ نمونە قەدەغەکردنی زاوزێی سروشتی گروپەکە) ،هەروەها ریشەکێشکردنی
فیزیکی گروپەکە .لە دۆخی لەناوبردنی تەواوی فیزیکی دانیشتوانەکە ،جینۆسایدەکە
بە سێ رێگا ئەنجام دراوە )١ :کەمکردنەوەی گەیاندنی خۆراک بە دانیشتوانەکە و
 -١١ههمهن سهرچاوهی پێسووتر ،ل .٧٦-٧٢
لێکۆڵینەوەیەکی تایبەتی لیمکین کە بریتییە لە بابەەتێکی باڵونەکراوەی سێ بەشی کە بە دەستنووسە و لە ژێر ناونیشی «مێژووی جینۆساید»ە.
یەکەمی جەخت دەکاتەوە لە سەرمێژووی قۆناغی کۆن کە نۆ چاپتەرە و لەبارەی نۆ نموونەی جۆراوجۆری جینۆسایدە لە مێژوودا ،لەناو ئەوانەدا
جینۆسایدەکانی ناو ئینجیل ،داگیرکارییەکانی ئاشوورییەکان ،یەکەمین جینۆسایدەکانی کە لە دژی کرستیانەکان کراوە ،قەرتاجەکان،
هەروەها ئەو جینۆسایدانەی کە لە گریکستانی کۆن ئەنجام دراون .دووەمیان باسی ماوەی نێوانیان دەکات و بریتییە لە  ١٣چاپتەر کە باس
لە جینۆسایدەکان دەکات لەسەر ئەلبیجێنسەکان ،ئەو جینۆسایدەی کە لە الیەن هووبەکان و مەنگۆلییەکانەوە ئەنجامدراون،هەروەها
ئیسپانیەکان ،ڤیکینگەکان و کروسادەکان .سەبارەت بەو بەشەی کە لە سەر مێژووی نوێیە  ٤١کەیسی جینۆسایدی گرتۆتە خۆی.
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برسیکردنی بەئەنقەست لەسەر بنچینەی جیاکاری نەژادی؛  )٢لێگەڕانی دانیشتوانەکە بۆ
تووشبوون بە پەتا و نەخۆشی؛  )٣کۆمەڵکوژی.
بە پێی لێمکین؛ تاوانەکانی جینۆساید هەمیشە بە دەستبەجی لەناوبردنی تەواوی گروپە
ئیتنییەکە دەستپێناکات .هەندێ جار لە شێوەی زنجیرەیەک کردەوەی وێرانکاریئامێز
بەردەوام دەبێت بۆ وێرانکردنی پێکهاتەکانی ژیانی گروپەکە ،وەکو لەناوبردنی بەزەبری
هۆشیاری نەتەوەیی گروپەکە ،زمانیان و کولتووریان (هەندێ پۆلێنی ئەو کردەوانە
دەکەن کە لە خوارەوە باسیان دەکەین ،وەک «جینۆسایدی کولتووری» ناوزەدی دەکەن،
یان وەکو «ئیثنۆساید» ناوی دەبەن ،کە سنووردارکردنی زۆری ئازادی تاکەکەسی و
وێرانکردنی ژێرخانی ئابووری ،مەبەستە و دەگرێتەوە.
جینۆساید بە پێی بڕیارەکانی یوو ئێن:
لە دیسەمبەری ساڵی  ١٩٤٦دا ،جڤاتی گشتی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان یوو ئێن،
بڕیاڕی دا:
جینۆساید نکۆڵیکردنە لە مافی بوونی تەواوی گروپەکان؛ وەک چۆن هۆمۆساید بریتییە
لە نکۆڵیکردن لە مافی بوونی تاکەکەسەکان؛ ئەو نکۆڵیکردنە لە ماف و لە بوون ویژدانی
مرۆڤ دەتاسێنێت؛ زیانێکی گەورە بە مرۆڤایەتی دەگەیەنێت لە شێوەی بەشداری
کولتووری و بەشدارییەکانی دیکەی گروپەکان ،وە هاودژە لەگەڵ یاسای رەوشت و ورە
و ئامانجەکانی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان.
زۆر نموونەی لەم تاوانانە ڕوویان داوە و چەندین گروپی نەژادی ،ئایینی ،سیاسی و هیتر
بەشێکیان یان بە تەواوی ،لەناوبراون.
سزادانی تاوانەکانی جینۆساید لە ئاستی نێونەتەوەییدا جێی بایەخە.
بۆیە جڤاتی گشتی:
جەخت دەکاتەوە کە جینۆساید تاوانە و لە ژێر باری یاسای نێونەتەوەییدا مەحکوم
دەبێت و دنیای شارستانی شەرمەزاری دەکات و ،ئەنجامدەران و بەرپرسیاران لێی،
ئەگەر تاکەکەس بن یاخود بەرپرسی گشتی ،یان پیاوانی دەوڵەت ،کە تاوانەکەیان بە
١٢
پاساوی ئایینی ،نەژادی ،سیاسی یان هەر پاساوێکی تر ،ئەنجام دابێت ،سزا دەدرێن.
 -١٢بڕوانە کتێبیApril( 4 Raphael Lemkin, “Genocide: A Modern Crime,” Free World:
.43-39 .pp ,)1945
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بڕیارەکە بە تایبەتی ئەنجامی هەوڵ و کۆششەکانی لێمکین بوو بۆ پاڵنانی جڤاتی
گشتی یوو ئێن تا رەوایەتی بە پرنسیپگەلێک بدات ببنە زەمینەی کاری دادگای
نێودەوڵەتی سەربازی لە نۆرمبێرگ ١٣،کە لەو کاتەداهەوڵیشی دەدا سەرکردە نازییەکان
وەک تاوانباری جەنگ لە دژی مرۆڤایەتی ،بداتە دادگا .لە ئەنجامی کارەکەی لێمکین
و ،بۆ یەکەم جار لە مێژوودا ،رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان یوو ئێن پەیوەست بوو
بە پرسی جینۆسایدەوە و نەک وەک پرسێکی ناوخۆیی دەوڵەتەکانی کە تیایدا ئەنجام
دراون ،بەڵکو وەک پرسێکی نێودەوڵەتی چاوی لێکرد و بۆ دیاردەیەکی قابیل بە
پێشگیریلێکردنی ،ئەنجامدەرانی سزایان بۆ بڕایەوە.
لە ساڵی  ،١٩٤٧دوای تێپەڕکردنی بڕیارەکە ،سکرتێری گشتی یوو ئێن ،گەاڵلەپێسنیارەکەی
یاساکەی بەسەر ئەندامەکاندا دابەشکردن .دوای ئەوە لیژنەیەکی تایبەتمەند دەستنیشانکرا
بۆ پێداچوونەوەی و دانی گەاڵلەیاساکە بە کۆمیتەکانی ئابووری و کۆمەالیەتی جڤاتی
یوو ئێن .دوای گفتوگۆکردنی لەو کۆمیتانەدا و لە الیەن کۆمیتەی یاساییەوە ،ئینجا بە
شێوەیەکی ئاشکرا جڤاتی گشتی یوو ئێن لە کۆبوونەوەی پاریس لە  ٩ی دیسەمبەری
ساڵی  ،١٩٤٨پرۆژەیاساکەی گرتەخۆی.
لە کاتێکدا بڕیارەکەی ساڵی  ٤٦سنووردار بوو ،تەنها پێناسەکردنی جینۆساید و بە تەنیا
ریشەکێشکردنی فیزیکی دەگرتەوە ،لیستەکەی لێمکین فراوانکرایەوە و قوربانییەکانی
«گروپە سیاسییەکان و گروپەکانی تریش»ی گرتەوە .لەبەر رۆشنایی بەرهەڵستیکردنی
بلۆکی سۆڤییەتی بەپاساوی ئەوەی سیفەتەکانی گروپەسیاسییەکان بە ڕوونی تیایدا
دەستنیشان نەکراون ،هەروەها بەهۆی بوونی رێککەوتنێک کە لە نێوان زلهێزەکاندا ،لەو
کاتەدا مۆر کرابوو ،دەستەواژەی گروپە سیاسییەکان لە پێناسەکەی ساڵی ١٩٤٨دا،
البردرا .ئەو پێناسەیەی کە لە ساڵی ١٩٤٨یشدا کرا دیسانەوە ریشەکێشی کولتووری
(کەبە ئیثنۆساید پێناسەکرا بوو) بە جینۆساید ،دانەنرا ،کە ئەمە لە گەاڵڵەکانی
پێشتریدا ،هەبوو.
.....

htm.http://www.preventgenocide.org/lemkin/freeworld1945 -١٣
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رێککەوتننامەی یوو ئێن لەبارەی قەدەغەکردن و سزادانی تاوانەکانی جینۆسایدەوە،
جینۆساید وەک ریشەکێشکردنی فیزیکی ئەندامەکانی گروپێک پێناسە دەکات ،کە بە
پێچەوانەی وێرانکردنی پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی ،ئەخالقی و رۆحی گروپەکەیە .ئایا دەبێت
پێکهاتەی کولتووری گروپێک لە ناوچەیەکی دیاریکراودا وێران بکرێت بە بێ وێرانکردنی
فیزیکی گروپەکە؟
.....

رێککەوتننامەی قەدەغەکردنی تاوانی کۆمەڵکوژی و سزادانی:

بە رەچاوکردنی واژۆکردن و ددانپێدانانی بڕیاری ژمارە ٩٦ی رێکەوتنی ١١ی دیسەمبەری
ساڵی  ١٩٤٦لە الیەن جڤاتی گشتی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکانەوە ،کە جینۆسایدی
تاوانێکە بە پێی یاسای نێودەوڵەتی ،لە بەرامبەریشدا لەبەر ئامانجەکان و رۆحیەتی
یوو ئێن و هەروەها مەحکومکردنی لە الیەن جیهانی شارستانییەوە؛ ددانی پێدا دەنێت
کە جینۆسایدی هەموو قۆناغەکانی مێژووی مرۆڤایەتی زیانی گەورەی بە مرۆڤایەتی
گەیاندووە و ،بە باوەڕهێنان بەوەی ،لە پێناوی رزگارکردنی مرۆڤ لەو بەاڵ خراپە،
هاوکاری نێودەوڵەتی پێویستە ،لێرەوە و لەمەودوا رێککەوتووین لەسەر ئەمانە:
ماددەی یەکەم:
الیەنەکانی رێککەوتنامەکە جەخت دەکەنەوە لەسەر ئەوەی کە کۆمەڵکوژی ،بە بێ
گوێدانەوە ئەوەی لە کاتی جەنگ یان ئاشتیدا ئەنجام دراوە ،بە پێی یاسای نێودەوڵەتی
تاوانە و قەدەغە دەکرێت و سزای دەدرێت.

ماددەی دووەم:
لەم رێککەوتننامەیەدا؛ جینۆساید بریتییە لە هەر یەکێک لەم کردەوانەی بە مەبەستی
وێرانکردنی بەشێک یان هەموو ،گروپێکی نەتەوەیی ،یان ئیتنیکی یان نەژادی یان
ئایینی ،ئەنجام درابێت ،بەم شێوانە:
ئا /کوشتنی ئەندامانی گروپەکە،
بێ /زیانگەیاندنی جیدی جەستەیی یان عەقڵی بە ئەندامانی گروپەکە،
ج /بە مەبەستەوە زیانگەیاندنی جیدی بە بارودۆخی ژیانی گروپەکە ،کە ببێتە هۆی
وێرانکردنی فیزیکی بەشێک یان هەموو گروپەکە،
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د /سەپاندنی پێوەری وا بەسەریاندا کە مەبەست لێی قەدەغەکردنی زاوزێ بێت لەناو
گروپەکەدا،
ه /ناردنی زۆرەملێی منداڵەکانی گروپەکە بۆ ناو گروپی تر.
ماددەی سێیەم:
ئەم کردەوانە دەبێ سزا بدرێن:
ئا /جینۆساید؛
بێ /پیالنگێڕان بۆ ئەنجامدانی جینۆساید،
ج /هاندانی راستەوخۆ و ئاشکرا بۆ ئەنجامدانی جینۆساید،
د /هەوڵدان بۆ ئەنجامدانی جینۆساید؛
ه /رێخۆشکردن ئەنجامدان جینۆساید.
ماددەی چوارەم:
هەر کەسێک کە دەستی لە جینۆساید یان هەر کردەوەیەکی پۆلێنکراو لە ماددەی
سێیەمدا ،هەبێت ،دەبێت سزا بدرت ،بە بێ چاوپۆشی لەوەی ئەنجامدەر بەرپرسێکی
فەرمانڕەوایە لە کەرتی گشتی یان تاکێکی ئاساییە.
ماددەی پێنجەم:
هاوبەشە واژۆکارەکانی ئەم رێککەوتنامەیە پەیمان دەدەن بە پێی دەستوورەکانی
واڵتەکانی خۆیان ،یاسای پێویست دابڕێژن ،تا کاریگەری هەبێت بۆ رێککەوتنامەی
ناوبراو ،بە تایبەتیش ،بۆ دەستەبەرکردنی سزا بۆ تۆمەتباران بە جینۆساید و تاوانە
دەستنیشانکراوەکانی تر لە ماددەی سێیەمدا.
ماددەی شەشەم:
کەسانی بەرپرسیار لە جینۆساید یان هەر کردەیەکی تری پۆلێنکراو لە ماددەی سێیەم،
دەبێت بە پێی دادگای تایبەتمەندی ئەو ناوچەیەی کردەوەکەی تێدا ئەنجام دراوە،
حوکم بدرێن ،یاخوود لە الیەن لیژنەیەکی دادوەری دادگای سزای نێودەوڵەتییەوە کە
دەشێ دەسەاڵتی هەبێت بەسەر واڵتی مەبەستدا و سیستەمی دادوەری ئەویان پەسەند
کردبێت.
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ماددەی حەوتەم:
جینۆساید و ئەو تاوانانەی کە لە ماددەی سێیەمدا پۆلێنکراون بە تاوانی سیاسی دانانرێن،
بە هۆکاری رادەستکردنی تاوانبارەکانیان .هەردوو الیەن بە پێی پەیماننامەکانی نێوانیان
یان یاساکانی خۆیان ،رێکدەکەون بۆ ڕادەستکردنی تاوانباران.
ماددەی هەشتەم:
دەگونجێت هەر الیەنێکی واژۆکاری رێککەوتنامەکە ،داوا لە دەزگا تایبەتمەندەکانی
رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بکات ،رێوشوێنی لەو جۆرە بگرێتە بەر کە لەگەڵ
ناوەڕۆکی پەیماننامەکەدا کۆکە و بۆی دەگونجێت ،بۆ قەدەغەکردن و سەرکوتکردنی
کردەی جینۆساید و کردەکانی تری پۆلێنکراو لە ماددەی سێیەمدا.
ماددەی نۆیەم:
ناکۆکی و کێشەی نێوان الیەنە هاوبەشەکانی ئەم رێککەوتننامەیە ،لە بارەی راڤەکردن،
پیادەکردن و جێبەجێکردنی تاوانی جینۆساید و ئەو کردانەی کە لە ماددەی سێیەمدا
پۆلێنکراون ،بەرزدەکرێتەوە بۆ دادگای نێودەوڵەتی دادوەری ،لەسەر داوای هەر الیەنێک
لە الیەنەکانی ناکۆک.
ماددەی دەیەم:
ئەم رێککەوتننامەیە ،کە بە هەر یەک لە زمانەکانی چینی ،ئینگلیزی ،فەرەنسی ،رووسی
و ئیسپانی نووسرابێت ،پێویستە رێکەوتی ٩ی دیسەمبەری ساڵی ١٩٤٨ی پێوەبێت.
ماددەی یانزەیەم:
ئەم رێککەوتننامەیە ،لە رێکەوتی ٣١ی دیسەمبەری  ١٩٤٩وە کراوەیە بۆ واژۆکردن،
لە الیەن هەر واڵتێکی ئەندام لە رێکخراوێکی نەتەوەیەکگرتووەکان یان واڵتانی نائەندام
کە داوەتنامەیان بۆ واژۆکردنی لە الیەن جڤاتی گشتی یوو ئێنەوە ئاراستە کراوە .ئەم
رێککەوتننامەیە پێویستە پشتڕاست بکرێتەوە و بدرێتەوە بە سکرتێری گشتی رێکخراوی
نەتەوە یەکگرتووەکان .دوای ١ی کانوونی دووەمی  ١٩٥٠ئەم رێککەوتننامەیە دەکرێ لە
جێی دەوڵەتانی ئەندام یاخوود دەوڵەتانی نائەندامی بانگهێشتکراو بۆ واژۆکردن ،بێنە
ریزی رێککەوتننامەکەوە .پسولەی هاتنەریزەوە دەدرێت بە سکرتێری گشتی یوو ئێن.
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ماددەی دوانزەیەم:
هەر الیەنێکی واژۆکاری ئەم رێککەوتننامەیە ،لە هەر کاتێکدا کە بیانەوێت ،بە
ئاگادارینامەی ئاراستەکراو بۆ سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان ،ناوەڕۆکی ئەم
رێککەوتننامەیە فراوانبکەنەوە بە جۆرێک کە ناوچە و هەرێمی دیکەی ژێردەسەاڵتی ،یان
بەرپرسیار لێی لە رێگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەیدا ،بگرێتەوە.
ماددەی سیانزەیەم:
لەو رۆژەوەی کە بیست بەڵگەنامەی هاتنەریزەوەی پشتڕاستکراو گەیشت ،سکرتێری
گشتی یاداشتنامەی ڕەوانەکردن ئامادە دەکات و کۆپیەکی دەنێرێت بۆ هەر واڵتێک لە
واڵتانی ئەندام لە رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان و واڵتانی نائەندامی ناوبراو لە ماددەی
یانزەدا.
ئەم رێککەوتننامەیە لە نەوەتەمین رۆژی دوای هاتنەدەستی بەڵگەنامەکانی بیست
ئەندامە واژۆکارە پشتڕاستکراوەکە ،جێبەجێ دەکرێت.
هەر بەڵگەنامەیەکی پشتڕاستکراوی هاتنەریزەوە ،دوای نەوەت رۆژ لە رادەستکردنی،
کاری پێدەکرێت.
ماددەی چواردەیەم:
ئەم رێککەوتننامەیە بۆ ماوەی دە ساڵ برەوی هەیە لە رێکەوتی کارپێکردنییەوە.
لە دوای ئەوەش برەوی هەیە لەماوەی یەک لە دوای یەکدا کە لە پێنج ساڵەوە دەست
پێدەکات بۆ ئەو الیەنانەی کە پێش شەش مانگ ئاگادار نەکراوەتەوە لە تەواوبوونی
کاتەکەی.
کشانەوە لە رێککەوتننامەکە بە ئاراستەکردنی داخوازی دەبێت بۆ سکرتێری گشتی
نەتەوە یەکگرتووەکان.
مادەی پانزەیەم:
ئەگەر ،لەبەر رەتکردنەوەی الیەنەکانی ئەم رێککەوتننامەیە ،ژمارەکەی لە شانزە ئەندام
کەمتر بوو ،ئەوە لەو ساتەوەی کە ژمارەی رەتکردنەوەکە دەگاتە شانزە ،رێککەوتننامەکە
برەوی نامێنێت.
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ماددەی شانزەیەم:
هەر الیەنێک لە الیەنەکانی ئەم رێککەوتننامەیە ،دەتوانێت داوای پێداچوونەوە بە
رێکەوتننامەکەدا بکرێت ،بە داخوازییەکی نووسراوی ئاراستەکراو بە سکرتێری گشتی.
جڤاتی گشتی هەنگاوەکانی ئەم داخوازینامەیە ،ئەگەر هەبێت ،تاوتوێ دەکات.
ماددەی حەڤدەیەم:
سکرتێری گشتی؛ گشت واڵتانی ئەندام و واڵتانی نائەندامی ئاماژەپێدراو لە ماددەی
یانزەیەم ،ئاگادار دەکاتەوە ،بەم خااڵنەی خوارەوە:
ئا /واژۆکان ،پشتڕاستکردنەوەکان و هاتنەریزەوەکانی کە بە پێی ماددەی یانزەیەم،
هاتووە؛
بێ /ئاگادارکردنەوە هاتووەکان ،بە پێی ماددەی دوانزەیەم،
ج /رێکەوتی برەوپێدانی ئەم رێککەوتننامەیە بە پێی ماددەی دوانزەیەم،
د /کشانەوەنامە هاتووەکان بە پێی ماددەی چواردەیەم،
ه /هەڵوەشاندنەوەی رێککەوتننامەکە بە پێی ماددەی پانزەیەم،
و /ئاگادارینامە هاتووەکان بە پێی ماددەی شانزەیەم.
ماددەی هەژدەیەم:
ئۆرجیناڵی ئەم رێککەوتننامەیە لە ئەرشیڤی نەتەوە یەکگرتووەکان هەڵدەگیرێت.
کۆپییەکی رێککەوتننامەکە بۆ هەر یەکێک لە واڵتانی ئەندام و واڵتانی نائەندامی
ئاماژەپێکراو لە ماددەی یانزەیەم ،دەنێردرێت.
سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان ،ئەم رێککەوتننامەیە ،لە رێکەوتی
برەوداربوونییەوە ،تۆمار دەکات.
نەتەوە یەکگرتووەکان
٩ی دیسەمبەری ١٩٤٨

							
							
......
رێککەوتننامەکەی یوو ئێن گروپە سیاسییەکانی بەدەر کردووە لەناو لیستی ئەو
گروپانەی کە کۆمەڵکوژییەکانیان بە جینۆساید ناسراوە .ڕوونکردنەوەی فەرمی بۆ ئەم
غەفڵەتە(بە پێچەوانەی پاڵنەرە سیاسییەکانی واڵتە جیاوازەکانی ئەندام لە رێکخراوی
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نەتەوە یەکگرتووەکان ،کە زۆربەی کات رۆڵی سەرەکی دەبینن لە یەکالکردنەوەی
بڕیارەکاندا) ،ئەوەیە کە ناوەڕۆکی دەستەواژەی «گروپی سیاسی» وەک پێویست و
بە شێوەیەکی دروست پێناسە نەکراوە ،بۆیە کێشەئامێزە .لە چوارچێوەی کۆمەڵکوژی
سیستەماتیکیاندا ،ئایا گروپەکان بە شێوەیەکی ڕوونتر لە الیەن بکوژەکانیانەوە پێناسە
دەکرێن؟ ئایا دەتواندرێت جیاوازییەک بکرێت لە نێوان گروپەکاندا وەک لە جیاکردنەوەی
نێوان ژیان و مردن؟
......
دەستەواژەی جینۆساید ،ئێستا بە شێوەیەکی بەرفراوان لە یاساکاندا ،لە
رێککەوتنەنێودەوڵەتییەکاندا ،لە حوکمەکانی دادوەرییدا ،لە نووسراوە ئەکادیمییەکان و
لە میدیاکاندا ،بەکار دەبرێت .لە هەموو جۆرێ زیاتر ،ئاماژە دەکرێت بە کوشتنی خەڵک-
بە بێ هیچ بەرپرسیاری و سوچێکی تاکەکەسی -بەڵکو بەهۆی پەیوەستبوونیانەوە بە
نەتەوەیەک ،نەژادێک ،ئایینێک یان گروپێکی ئتنیکی جیاوازەوە ،لە پێناو ئەوەی زانیان
پێ بگەیەنن و لە ریشەیان بکێشن.
گرنگە کەشی گەشبینانەی نێودەوڵەوتی(ئیتر راستی بێت یان دروستکراو) لە قۆناغی
گەاڵڵەکردنی رێککەوتننامەکە ،لەبیرنەکرێت .لە ١٠ی کانوونی دووەم(دیسەمبەر)ی ساڵی
 ،١٩٤٨واتە رۆژێ دوای ئەوەی یوو ئێن رێککەوتننامەی قەدەغەکردن و سزادانی تاوانی
جینۆسایدی گرتەخۆی ،جڤاتی گشتی یوو ئێن ،جاڕنامەی گەردوونی مافەکانی مرۆڤی
گرتەخۆی .زۆرێک لە ئەدەبیاتی تایبەت بە جینۆساید ،لە جاڕنامەکەدا هاتووە بە شێوە
و جۆری جیاواز و بەهۆکاری جیاواز .جاڕنامەی گەردوونی مافەکانی مرۆڤ کاریگەری
قوڵی هەبوو لەسەر جەنگی دووەمی جیهانی و هۆلۆکۆست ،بە تایبەتیش دیباجەکەی.
لێرەوە جاڕنامەکە دەریدەبڕێت «ددانپێدانانی کەرامەتی زگماکی و مافی یەکسانی
حاشاهەڵنەگر بۆ هەموو ئەندامانی خێزانی مرۆڤایەتی ،بناغەی ئازادی و دادپەروەری
و ئاشتی جیهانییە ،».بۆیە پشتگوێخستن و رێزنەگرتنی مافەکانی مرۆڤ بووەتە هۆی
کردەوەی دڕندانە و ویژدانی مرۆڤایەتی تووڕە کردووە» .ئەو دوو بڕیارە نەتەوەکانی
دنیای هیواخوازکردووە کە جارێکی تر ئەو کردەوانە خۆیان دووبارە نەکەنەوە ،سەرەڕای
ئەوەش پێویستی خۆشگوزەرانی ،ئازادی و مافەکانی تاک و بێگومان مافی ژیان،
هەروەها پێویستی بەدیهێنانی ئەو ئامانجانە لە گۆڕەپانی جیهانیدا ،دەهێنێتە گۆڕێ.
لە هەمان کاتدا ،دەبێ ئئەوە لەبیرنەکەین کە جاڕنامەی گەردوونی مافەکانی مرۆڤ
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دەسەاڵتێکی یاسایی نییە بۆ پابەندێتی ،بەڵکو هێزەکەی بە تەواوی ئەخالقییە ،ئەمەش
خاڵی الوازێتی.
هەروەها گرنگە ئەوەش رەچاو بکەین کە رێککەوتننامەی قەدەغەکردن و سزادانی تاوانی
جینۆساید تەنها گروپەکانی ئیتنیکی ،نەتەوەیی ،نەژادی و ئایینی گرتۆتەوە ،بەاڵم
جاڕنامەی گەردوونی مافەکانی مرۆڤ جۆر و گروپەکانی دیکەشی گرتۆتەوە.
لە ماددەی دووەمی جاڕنامەکەدا دەڵێت:
هەرکەسێک دەتوانێت ئەو ماف و ئازادییانەی هەبێت کە لە جاڕنامەکەدا هاتووە ،بە بێ
هیچ جیاکارییەک لە هەر جۆرێک بێت ،وەک نەژاد ،رەنگی پێست ،توخم ،زمان ،ئایین،
بیروڕای سیاسی یان هیتر ،نەتەوە یان بنەچەی کۆمەاڵیەتی ،دارایی ،لەدایکبوون یان
هەر بارێکی تر.
ئەو کێشانەی لە گەاڵڵەکردنی رێککەوتننامەی نەتەوە یەکگرتووەکان کەوتنەوە:
رێککەوتننامەی قەدەغەکردن و سزادانی تاوانی جینۆساید ،یەکەمین رێککەوتننامەی
گشتی بوو کە رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ واژۆکردن بۆ واڵتانی جیهانی نارد.
رێککەوتننامەکە ،کە لە ژێر باری یاسای نێودەولەتیدا واڵتانی خاوەن سەروەری بەخۆیەوە
پابەند دەکات ،لە رێکەوتی ١٢ی کانوونی یەکەمی  ١٩٥١کەوتە بواری جێبەجێکردنەوە
و کەیسی جینۆسایدی لە کێشەیەکی ناوخۆییەوە گواستەوە و کردی بە کێشەیەکی
نێودەوڵەتی .رێکەوتننامەکە ،هەروەها ،کورتی هێنا لە پۆلێنکردنی جینۆساید وەک
تاوانێکی نێودەوڵەتی(لەبەرامبەردا ،بۆ نموونە ،بۆکردەی جەردەیی)و ،گەاڵڵەکردنەکە
خۆی سنووردار کردەوە لەوەی راستگۆیانەتر و ئاشکراتر بە تاوان بیناسێنێت بە پێی
یاسای تاوانی نێودەوڵەتی.
ئەو ڕاستییەی کە رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بەرەنجامی چوارچێوەی سیاسی
نێودەوڵەتییە -بڕیار و کردارەکانیشی لە زۆربەی کاتدا لەژێر کاریگەری ئەو هێزی
تێکۆشان و بەرژەوەندییە دژبەیەکانەدا بووە -بووە هۆی ئەوەی لە پێناسەکردنیدا ناڕوون
بێت(ناڕوونییەک کە سیمای رێککەتننامەکەی پێدەناسرێتەوە هەتا رۆژگاری ئەمڕۆش).
ئەم پێناسەیە جێگەی مشتومڕێکی زۆر بوو ،هەندێ کەس رەخنەیان لە بایەخە ئەکادیمی
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و زانستییەکەی دەگرت .هەندێ کەس بە سیمبۆلیکی یان ڕوونکردنەوەئامیز ،یان مەیلەو
سروشتی ئەخالقی وەسفیان دەکرد ،کە خاڵییە لە بایەخی یاسایی بەرجەستە .هەندێ
کەسی تر مشتومڕی ئەوە دەکەن و دەڵێن تێپەڕینی چەندین دەیە بەسەریدا جەخت لە
بێئەرزشییە مێژوویی و سیاسییەکەی دەکاتەوە .بەاڵم مەسەلەیەکی لە هەمووی گرنگتر
ئەوەیە کە رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان نەیتوانیوە رێگە لە روودانی جینۆساید بگرێت،
تەنانەت دوای گرتنەخۆی رێککەوتننامەکەش و ،بە دەگمەن توانیویەتی سەرکەوتوو بێت
لە بەدادگادانی ئەنجامدەرانی جینۆساید.
رێککەوتننامەکە ژمارەیەک پرس بەرز دەکاتەوە؛ کە لە خوارەوە گفتوگۆیان لەسەر
کراوە؛ یەکەمیان گفتوگۆ لەبارەی بەکارهێنانی دەستەواژەی جینۆساید بۆ ئەو کردارانەی
کە لە ماوەی سەدەی بیستەمدا ئەنجام دران ،لەناو ئەوانەدا ئەو ڕووداوانەی کە لە
دەیەی کۆتایی سەدەکەدا ڕوویدا .ئایا ئەو ڕووداوانەی کە لە یۆگسالفیای کۆن ڕوویان
دا جینۆساید بوون ،یان تەنها کردەی جینۆسایدئامێز بوون؟ ئەمڕۆ کۆدەنگییەک
هەیە لەسەر ئەوە کە ئەوەی لە ڕواندا ڕوویدا بە کردەوە جینۆساید بوو .ئەگەرچی
کۆدەنگی لەم جۆرە لە کاتی ڕوودانی کردەوەکانی کوشتنەکاندا ،لە ئارادا نەبوو .لە
جێی ئەوە ،یوو ئێن لە درەنگانێک دوای ڕوودانی ددانی نا بەوەی کە کردەوەکانی ڕوواندا
جینۆساید بوون ،ئەمەش کاری زۆر نێگەتیڤی کردە سەر قوربانییەکان لێکەوتەی خراپی
هەبوو(ئەمەیان بە درێژی لە کتێبی :ڕواندا  ،١٩٩٤جینۆساید لە خاکی هەزار گرددا،باس
کراوە ).لەم زنجیرە کتێبەدا.
گرنگە ئاگادارانە بمێنینەوە لەو شێوازە گەوجانە ،فریودەرانە ،بە سیاسەتپاساودراوانە،
کە لە سایەیدا پۆلێنی جینۆساید کراوە .پۆلێنکردنی زنجیرەیەک لە رووداوەکان لە
ژێر ناوی جینۆسایددا کۆمەڵی نێودەوڵەتی ناچار دەکات هەندێ رێوشوێنی پێویست،
بۆ وەستاندنی یان قەدەغەکردنی ،بگرێتە بەر .بەاڵم کاتێ لە لە ژێر ناوی کردەی
جینۆسایدئامێز دادەنرێت ،دەشێ کۆمەڵی نێودەوڵەتی ئەوە هەڵبژێرێت کە هیچ رێوشوێنێک
لەبەرامبەریدا نەگرێتە بەر بە پاساوی یاسایی .یەکێک لە نموونە کارەساتبارەکان ئەوە
بوو کە لە دارفور ڕوویدا ،لە سوودان ،لە سەرەتای شوباتی ساڵی  ،٢٠٠٣کە بە پێی
هەندێ مەزەندە٤٠٠٠٠٠ ،چوارسەد هەزار کەس کوژران و ملیۆنێ کەس لە ماڵەکانیان
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دوور کەوتنەوە .لە ساڵی  ٢٠١٢ئینجا حوکمی گرتن بۆ سەرۆکی سودان عومەر ئەلبەشیر
دەرچوو.
رێککەوتننامەکەی یوو ئێن لە دوای ڕوودانی تاوانەکان لە الیەن ئەڵمانیای نازییەوە ،لە
میانەی جەنگی جیهانی دووەم ،گەاڵلەکرا و گیرایەخۆ .سەرەتا و یەکەم ،جینۆسایدی
جولەکە ،حکومەتی ئیسرائیل واژۆی رێککەوتننامەی قەدەغەکردن و سزادانی تاوانی
جینۆسایدی کرد و لەبەر رۆشنای ئەودا یاسادانەرانی ئیسرائیل یاسای قەدەغەکردن و
سزادانی تاوانی جینۆسایدی لە ساڵی  ١٩٥٠دا دارێژا .لەم یاسایەدا ،یاسای ئیسرائیلی
پێناسەی تاوانەکە دەکات وەک لە رێککەتننامەکەدا هاتووە ،بەاڵم لە دانانی سزاکان و
جێبەجێکردنی سزاکاندا ،تووندترە .یاساکەی ئیسرائیل بۆ یەکەمجار بۆ سزادانی تاوانبار
ئەدۆلف ئیخمان بەکار هێنرا و دەستەبەری بناغەی یاسایی کرد بۆ دواتر لەسێدارەدانی.
هەروەها بۆ سزادانی جۆن دیجامجۆک و حوکمی لەسێدارەدانی بۆ بڕایەوە لە دادگای
قودسدا ،ئەگەرچی دواتر دادگای بااڵ بێبەری کرد و بەریدا بەهۆی گومان لە ناسنامەکەی
هەبوو ،دەرنەکەوت کە ئەو ئەو ئیڤانە ترسناکەی کەمپ تریبالنکا بێت.
...
بە بۆچوونی تۆ ،بناغەی جیاوازی نێوان جینۆساید و کردەی جینۆسایدئامیز چییە؟ ئایا
پەیوەستە بە کردەوەوە؟(وەک ژمارەی قوربانییەکان ،یان چڕی کۆششی کۆمەڵکوژییەکە؟
یان ڕادەی وردی و ئاڵۆزی سیستەمی کۆکوژییەکە؟) ،یان داڕشتنی ئایدۆلۆژایەکی ڕوون
و فراوان بۆ کۆمەڵکوژیی الی بەشێک لە ئەنجامدەران؟ یان ..بە پێچەوانەوە ..ئایا
ئاسانە پاساوهێنانەوە بۆ شکستی جیهان بۆ گرتنەبەری رێوشوێنی پێویست بۆ بەرگرتن
لە ئەنجامدانی تاوانی جینۆساید لە کاتی ڕوودانیدا؟
....
پرسیاری گرنگ ئەوەیە ،ئایا رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان وەک پێویست کار دەکەن
بۆ رێگرتن لە ئەنجامدانی جینۆساید؟ دوای هەموو شتێک ،چەندین دۆخی جینۆساید لە
جیهاندا ڕوویداوە لە دوای هاتنەئارای رێککەوتننامەکەوە .هەندێ کەس پێیان وایە دەبێ
رێککەوتننامەکە هەموار بکرێتەوە بۆ ئەوەی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان ئامرازی
پێویست بەدەست بخات نەک تەنها بۆ یارمەتیدانی قوربانییەکان لە کاتی ڕوودانیدا،
بەڵکو بۆ رێگرتن لە روودانی لە واقیعدا.
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پرسێکی تری مشتومڕلەسەرکراو هێنانەناوەوەی گروپە ئایینییەکان و گروپە سیاسییەکانە
بۆ ناو ئەو گروپانەی کە دەشێ جینۆسایدیان لە دژ بکرێت .هەندێ کەس پێیان وایە
چەوساندنەوەی گروپە دینییەکان بە جینۆساید دانانرێت ،چونکە تاکی چەوساوە لەنێو
گروپی ئایینی دەتوانێ ئایینی خۆی بگۆڕێت و ئەو چارەنووسە رەتبکاتەوە .وەک بینیمان
رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان گروپە ئایینییەکانی لەسەر ئەو لیستە داناوە کە دەشێ
قوربانی بن ،بەاڵم گروپە سیاسییەکانی ساآلنێکی زۆر لە لیستەکە دوورخستبووەوە.
هەندێک پێیان وابوو دەبێت گروپە سیاسییەکان بخرێتە ریزی چەوساوەکانەوە ،بۆ
نموونە بەرهەڵستکارەکانی رژێمی سۆڤیەتی پێشوو ،هەروەها قوربانی زۆر لە کەمبۆدیا،
کۆمۆنیستەکانی ئەندەنووسیا) ،سەرەڕای ئەو ڕاستییەی کە ئەندامەکانیان ،الی کەم لە
الیەنی تیۆرییەوە ،دەتوانن بەندیوارییە سیاسییەکەیان بگۆڕن ،بۆ خۆ لە چەوساندنەوە
الدان.
لەو جینۆسایدانەوە کە لە ساڵی  ١٩٩٠ا بە دواوە ڕوویاندا ،بە تایبەتی ئەوەی لە
یۆگسالفیای پێشوو ڕوویدا ،کە تاوانەکە ئەنجام درا تەنها لەبەرەوەی قوربان سەر بە
گەلێکە بۆیە لەناوبران( .هەروەها ئەوەش بە جینۆساد دانرا (بۆ نموونە دەستدرێژی
کردنە سەر ژنانی بۆسنیایی لە الیەن سڕبەکانەوە) ،لەگەڵ ئەوەشدا رێککەوتننامەکەی
یوو ئێن دەستدرێژی کردنە سەر ژنانی وەک جینۆساید نەژماردووە و هیچ حاڵەتێکی
دەستدرێژی بۆ سەر ژنانی بەتاوان دانەناوە کە سزای بۆ ببڕدرێتەوە.
...
سیمای هەرە جەوهەری قوربانیانی جینۆساید ،دەستنیشانکردنیانە بۆ کۆمەڵکوژی
بە پاساوی ئەوەی بەندیواری گروپێکی دیاریکراون .ئایا دەکرێت ناسنامەی سیاسی
کەسێک(بۆ نمونە ،بەندیواری پارتایەتی یان بەرهەڵستی رژێمی حوکم) ناسنامەیەکی
کۆگەری بێت؟ ناسنامەی گروپی کە هەر لە لەدایکبوونەوە پێوەستی پێیەوە چۆن
جیادەکەیتەوە لە ناسنامەی گروپی هەڵبژردراو لە الیەن خودەوە؟ (وەکو ناسنامەی
سیاسی) جیاوازی چییە لە نێوان ناسنامەی ئایینی و ناسنامەی سیاسی؟
...
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هەندێک وای بۆ دەچن کە تێکستی رێککەوتننامەکە خەوشدارە بە چەندین رێگاوە،
لەوانە:
• شکستی رێککەوتننامەکە لە جیاکردنەوەی ئەو تووندوتیژییەی ئامانجی کۆمەڵکوژیی
گروپەکانە ،لەگەڵ ئەو تووندوتیژییەی کە ئامانجی تاکەکانی ناو گروپێکە .رەخنەگران
پێیان وایە کە ئەم خاڵە باش ڕوون نەکراوەتەوە و رێنوومایی ڕوون لەبارەەوە نەدراوە.
شکستی هێناوە لە دەستەبەرکردنی پێوەری دیاریکراو بۆ پۆلێنکردنی ئەو گروپانەی
کە رەنگە ببنە ئامانجی کردارەکانی جینۆساید( .وەکو ئەو گروپانەی کە سروشتی
نەتەوەیی ،یان نەژادی و یان ئایینییان هەیە) ئەو سیفەتانەی کە ئەم جۆرە گروپانە
جیادەکاتەوە لە چوارچێوەیەکی فراوانتری هەیکەلە کۆمەاڵیەتییەکەیان ،ئەو گروپانەی
کە زۆر رەنگە ببنە قوربانی کردەی کۆمەڵکوژی ،لە کاتێکە ئەو پۆلێنکردنەیان قبوڵ
بێت یان نا کە لە الیەن ئەنجامدەرانی جینۆسایدەوە بۆیان کراوە.
ناڕوونی وشەی «مەبەست» لە ماددەی دووەمی رێککەوتننامەکە( ،هەر کارێ
•
لەم کارانەی ئەنجامدران بە مەبەستی وێرانکردن) .بە شێوەیەکی ئاسایی حوکمە
یاساییەکان و حوکمە ئەخالقییەکان ،کوشتن و هەوڵی کوشتن لێکتر جیادەکەنەوە،
بە پشتبەستن بە ئەنجامی جیاوازی کردەوەکان .لەگەڵ ئەوەشدا ،سەرەڕای ئەوەی کە
جینۆساید ئاماژەیە بۆ رێوشێنی ریشەکێشکردنی گروپێک بە تەواوەتی ،نە پێناسەکەی
لێمکین و نەش پێناسەکەی کە رێککەوتننامەکەی یوو ئێن کردوویەتی ،ئەم تووخمەی بە
پێوەرێکی پێویست دانەناوە .کەواتە چۆن ،ئایا دەکرێت ئەو مەبەستە بسەلمێندرێت کە
قەت بەدینەهێنراوە؟ ئاڵینگارییە تیۆری و پراکتیکەکان سەخت بوو بۆیان خاڵی دیاریکراو
بدۆزنەوە کە تیایدا مەبەستی گشتی لە عەقڵی تاکەکاندا یەکالکەرەوەیە .هەروەها
ئاڵینگاری گەورەترە لە دۆخی گروپەکاندا و گرنگە کە لە بیرمان بێت ئەنجامدەرانی
جینۆساید هەوڵ دەدەن مەبەستەکانیان بشارنەوە و نکۆڵی لێ بکەن ،بە تایبەت لە
کاتێکدا کە هێشتا ئەنجام نەدراوە.
• ناڕوونی وشەکانی(وێرانکردن ،بە شێوەی بەش یان بە تەواوەتی) لەگەڵ ئەوەشدا کە
رێککەوتننامەکە لە بارەی ژمارەی قوربانییەکانەوە هیچی نەگووتووە ،هەروەها لەبەر
ئەوەی جینۆساید پێناسەەکی ژمارەیی نییە ،بۆیە ئەم بەشە لە تێکستەکە دەکرێت
شیکردنەوەی جیاواز ،بە رێگەی جیاواز ،بکرێت.
• هەڵوێستی ئاڵۆزی رێککەوتننامەکە سەبارەت بە تاوانی تاکەکەسی و ملکەچی
بۆ فەرمانەکان (ماددەی چوارەم).ئایا دەکرێت کەسێک کە فەرمانەکانی دەسەاڵتی
ساڵی شهشهم

23

79

جێبەجێکردبێت ،لەبەردەم لپرسینەوەدا بە شێوەیەکی یاسایی پاساو بۆ رەفتارەکانی
بەوە بێةێتەوە کە (ئەو تەنها فەرمانەکانی جێبەجێ کردووە)؟ وەک چۆن تاوانبارانی
نازییەکان لە جەنگی جیهانی دووەمدا کردیان؟ لە راستیدا ،دادگاکانی نۆرمبێرگ،
پەردەی لە ڕووی تاوانگەلی وا هەڵماڵی کە نازییەکان لە ژێر پەردەی یاسا و ویالیەتدا
ئەنجامیان داوە .دادگای نۆرمبێرگ ئەو پاساوەی رەتکردەوە کە تاوانباران دەیانگووت
ئەوان ئەو فەرمانانەیان جێبەجێ کردووە کە لەگەڵ یاسای ئەڵمانیای نازی کۆک بووە.
هەروەها لە قودسیش دادگای ئیسرائیلی لە کاتی دادگاییکردنی ئەدۆڵف ئیخمان وای
کرد.
• شکستی تێکستی رێککەوتننامەکە لە دەستنیشانکردنی رێکار و پێوەری سزادان،
کە پێویستە بگیرێتە بەر لە دژی ئەوانەی بە پێی ئەو مەرجانە تاوان ئەنجام دەدەن،
هەروەها ئەو پێشنیارەی رەتکردەوە کە دەبێت دەوڵەتەکان بەرپرسیارێتی کردەوە
تاوانئامێزەکانیان بگرنەئەستۆ .وەک تێبینی کرا ،ماددەی شەشەمی رێککەوتننامەکە
دیاری دەکات کە تۆمەتباران بە ئەنجامدانی کوشتن»لەالیەن دادگای تایبەتمەندی
دەوڵەتییەوە لەو شوێنەی کە تاوانەکەی تێدا ئەنجامدراوە ،دادگایی دەکرێن ،یان لە
الیەن دادگای نێودەوڵەتی تاوانەوە کە ویالیەتی هەبێت بەسەر ئەو ناوچەی کە تاوانەکەی
تێدا ئەنجامدراوە ،لە ژێر ئەوبارودۆخە ،دەرفەتێکی زۆر کەم هەیە بۆئەوەی کە تاوانباران
لەسەر کردەوەکانیان لە الیەن دادایەکی واڵتەکەی خۆیانەوە سزایەکی دادپەروەرانە
بدرێن ،هەروەها رێککەوتننامەکە دەڵێت ،دەکرێت دادگای تاکەکەسیی بکرێت -سەبارەت
بە تاوانە داریکراوەکان .جگە لەمانەش ،رێککەوتننامەکە هیچ سزایەکی دیاریکراوی
دەستنیشان نەکردووە و هەروەها بیرۆکەی دروستکردنی دادگایەکی نێودەوڵەتی بۆ
تاوانی چارەسەر نەکردووە ،وەک دەبینین تا ساڵی  ١٩٩٨دادگاکە دروست نەکرا.
ناڕوونی لە مانای وردی گوزارەی»زیانی جەستەیی گەورە و زیانی عەقڵی».
•
رێککەوتننامەی قەدەغەکردن و سزادانی تاوانی جینۆساید یەکەمین رێککەوتننامە بوو کە
یوو ئێن لە خۆی گرت و درا بە کۆمەڵی نیودەوڵەتی.ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت کە سەیری
تاوان کۆمەڵکوژی وەک پرسکی ناوخۆیی نەکردووە ،بەڵکو وەک پرسێکی نێودەوڵەتی
ژماردوویەتی .لە ڕاستیدا پێناسەکەی یوو ئێن بۆ جینۆساید مشتومڕی زۆری لێکەوتەوە
و هەندێ کەس باسی بایەخ و کاریگەرییەکەی دەکەن .جگە لەسوودی ئەکادیمی و
پراکتیکی ،لە ڕاستیدا یوو ئێن ،هەر لە رۆژی دەرچوونی رێککەوتننامەکەوە ،سەلماندی
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کە ناتوانێت کۆمەڵکوژی قەدەغە بکات .بە دەگمەن سەرکەوتوو بووە لە دادگاییکردنی
تاوانباران.
گۆرانی گۆرانییەکان /ئیئاکۆڤۆس کامبانیلیس
خۆشەویستەکەم چەند شیرینە
بە جلی رۆژانەیەوە
بە پارچە شانەکەی ناو پرچییەوە
کەس نازانێ ئەو چەند شیرین بوو.
کچەکانی ئاوشویتز
کچەکانی داچاو
ئایا ئێوە ئەو کچەتان دیووە
کە من خۆشم دەویست؟

١٤

ئێمە بینیمان لە سەفەرێکی دوور
ئەو کراسەکەی رۆژانەی لەبەر نەبوو
یان شانەیەک لەناو پرچی.
خۆشەویستەکەم چەند شیرین بوو
دایکی یاری لەگەڵ دەکرد
براکەی ماچی دەکرد
کەس نازانێ خۆشەویستەکەم چەند شیرین بوو؟
کچانی بێلسین
کچانی ماوثاوسین
ئایا ئێوە خۆشەویستەکەی منتان دیووە؟
١٥

ئێمە ئەومان لە گۆڕەپانێکی تەزیوودا بینی
ژمارەیەک لەسەر قۆڵە سپییەکەی بوو
ئەستێرەیەکی زەردیش لەسەر دڵی بوو.

 -١٤ئیئاکۆڤۆس کامبانیلیس ،یەکێک لە هەرە شانۆنووسە بەردەوامەکانی یۆنان بوو ،دوو ساڵ زیندانی بوو لە کامپی چڕی
ماوثاوسین .لەسەر ئەزموونی خۆی لە زیندان خەمنامەیەکی شیعری لەسەر زیندانی ماوثاوسین نووسیووە ،کە گوزارە دەکات لە
هاوکاری نێوان نەتەوە جیاوازەکانی ناو کەمپەکە.
 -١٥ئەو ناوانەی لەناو شیعرەکەدا هاتوون»ئاوسویتز ،داچاو ،بێلسین ،ماوثاوسین» ناوی ئەو کەمپە زۆرەملێیانەن کە جولەکەکانیان
تێدا بۆ کۆمەڵکوژی کۆکردبووەوە.
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مۆزەخانەی جینۆسایدی ئەرمەنەکان لە یەریڤان ،ئەرمینیا

سەختییەکانی بەردەم پشتڕاستکردنەوە و پیادەکردنی ڕێککەوتننامەی نەتەوە
یەکگرتووەکان:
ئەگەرچی جینۆساید لە رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ئاستبەندی بۆ کرا ،سەبارەت
بە مامەڵەی ئەفریقییەکان لە سوودان ،کوردەکان لە عێراق ،ناگاکان لە هیندوستان،
کۆمینیستەکان(وەک گروپی سیاسی) و ،چینییەکان لە ئەندەنوسیا ،ئیبۆکان لە
نایجیریا ،و بەهارییەکان لە بەنگالدیش .رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان سەبارەت بەم
نموونانە هیچ بڕیارێکی فەرمیان نەداوە .پێش کۆتاییەکانی هەشتاکان ،رێکخراوی نەتەوە
یەکگرتووەکان ،رێککەوتننامەکەی تەنانەت لەسەر یەکێ لەو دۆخانە پیادە نەکردبوو کە
لە دوای جەنگی جیهانی دووەمەوە کۆمەڵکوژییان لەسەر ئەنجام درابوو.
لە سەرەتاکانی نەوەتەکان ،بۆ یەکەم جار لە میانەی دادگای نۆرمبێرگەوە ،کۆمەڵی
نێودەوڵەتی دوو دادگای تایبەتمەندی دامەزراند بۆ دادگاییکردنی تاوانبارانی جەنگ،
ئەنجامدەرەکانی لە ڕواندا و یۆگسالفیا .سەرەڕای بایەخە گەورەکەی ،بەاڵم ئەمە
کاریگەری نەبوو ،وە نەبووە هۆی رێپێگرتنی تاوانەکە ،چونکە بە کردەوەش تاوان
ئەنجامدران .بۆ نموونە لە رواندا ،سەرەڕای هەبوونی ئاماژەی بەرایی بۆ کۆمەڵکوژییەکە،
یوو ئێن هیچ رێوشوێنێکی یەکالکەرەوەی نەگرتەبەر .ئەگەرچی کۆمەڵکوژی لە ٦ی
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ئەپریلی ١٩٩٤دا دەستیپێکرد ،ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و رێکخراوی نەتەوە
یەکگرتووەکان رەتیان کردەوە وەک کۆمەڵکوژی پۆلێنی بکەن ،بەڵکو دەستەواژەی»کردەی
جینۆسایدئامێز» یان بۆ بەکار دەبرد ،بە پاساوی ئەوەی بەڵگە نەبوو بۆ سەلماندنی
ئەوەی «مەبەست»یان بێت ،کە وشەکە لە ماددەی دووەمی رێککەتننامەکەی یوو ئێن دا
هاتبوو ١٦.لەو کاتەدا ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە شەڕی سارد هاتبووە دەرەوە،
وەک یەکێک لە هێزە زەبەالحەکانی کە لە دەرەوەی شەڕ مابووەوە و هۆکاری تایبەتی
خۆی هەبوو بۆ خۆالدان لە هەر کردەیەکی سەربازی(،لەنیو ئەوانەشدا ،کوشتنی هەژدە
سەربازە ئەمریکییەکەی لە سۆماڵ کە لە ئۆکتۆبەری  ١٩٩٣ڕوویدا) .هەروەها هەڵوێستی
بۆ سەلماندنی هەبوونی(مەبەستی وێرانکردن) سەخت بوو یەکال بکرێتەوە و ئەمەش
کاریگەری زۆری هەبوو لەسەر گفتوگۆکانی ناو ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی ،کە
ڕووداوەکانیان تیایدا پۆلێن دەکرد و بڕیاریان لەبارەی هەڵوێستوەرگرتن و رێوشوێنی
پێویست ،وەردەگرت .وەک دەزانین ،ئەگەر ڕووداوەکان لە ژێر ناوی جینۆساید پۆلێن
بکرێن ،ئەوە واڵتانی واژۆکاری رێککەوتننامەکە لەسەریانە رێکاری پێوست بگرن بۆ
«دروستکردنی ئاشتی» ١٧بۆ قەدەغەکردنیان یان وەستاندنیان .هەزاران کەس لە
کردەوەکانی کۆمەڵکوژی ترسناکدا ،کە لە سەدەی بیستەمدا ئەنجامدران ،گیانیان لە
دەست دا .ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بڕیاری دا کۆمەکی مرۆیی پەنابەرەکانی
ڕواندا بکات .زۆرکەس پێیان وایە دەیتوانی و دەکرا بە ئاسانی بەر بەو کوشتارە بگرێت
کە لە ڕواندا ڕوویدا ،کە وا دادەنرێت خێراترین کوشتار بوو لە جیهاندا ،یان الی کەم لە
میژووی نوێدا .دوای ئەو ڕاستییە ،لە ٨ی نۆڤەمبەری  ١٩٩٤بڕیاری دامەزراندنی دادگای
تاوانی نێودەوڵەتی تایبەت بە ڕواندای دا.

 -١٦بڕوانە ماددەی دووەمی رێککەوتننامەی یوو ئێن سەبارەت بە جینۆساید کە ئاماژە دەکات بە «هەر یەکێک لەو کردەوانەی
ئەنجامدراون بە مەبەستی وێرانکردن» وەک مانا»مەبەستی دیاریکراو بۆ وێرانکردن» .ئەم تێگەیشتنانە لە دۆخی جینۆسایدی
ڕواندادا لێکدانەوەی روونی بۆ نەکرا .هەندێک پێیان وابوو کۆمەڵکوژییەکەی ڕواندا بۆیە بە جینۆساید پۆلێن نەکرا ،چونکە لە
ناوەڕۆکدا گروپە سیاسییەکان بەرامبەر بە یەکتری لە شەڕی ناوخۆدا ئەنجامیان دا ،نەک بەهۆکاری ئیتنیکییەوە ئەنجام درابێت.
هەمان ئەو پاساوانە خرانە روو لە دۆخی ڕووداوەکانی کەمبۆدیا لە ساڵی  ١٩٧٠دا.
 -١٧لێرەدا دەبێ «دروستکردنی ئاشتی» و «پاراستنی ئاشتی» لێک جیابکرێتەوە .دروستکردنی ئاشتی دەشێت بە زۆر و بە
دەستوەردانی سەربازیانەش بکرێت ،بەاڵم پاراستنی ئاشتی هەنگاوێکی دواتری دروستکردنی ئاشتییە .بێ هیچ گومانێک ،یوو ئێن
و کۆمەڵی نێودەوڵەتی شکستیان هێنا لە دروستکردنی ئاشتییەک کە بەربە جینۆساید بگرێت.
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چی شتێ پاساوی دوودڵی و بێهەڵوێستی دەوڵەتان دەداتەوە کاتێ ڕووبەڕووی پرۆسەکانی
جینۆساید دەبێتەوە ،تەنانەت لە چاخی نوێی «گوندی جیهانی»شدا؟ ئایا ساویلکەییە داوا
لە واڵتان بکەین پارێزگاری لە قوربانییەکانی واڵتانی تر بکەن ،تەنها لەبەر بەرپرسیارێتی
ئەخالقیان یان لەبەر سۆزی سروشتی؟ ئایا کۆمەڵی نێودەوڵەتی لەسەریەتی بڕیارێک
لەبارەی ڕووداوەکانی نیسان تا تەمووزی  ١٩٩٤ی ڕوانداوە وەربگرێت؟
....
لە سەرەتای ساڵی ١٩٧٣وە  ٧٦واڵت رێککەوتننامەی قەدەغەکردن و سزادانی تاوانی
جینۆسایدی پەژراند و لە سەرەتای ساڵی ٢٠٠٠یشەوە ژمارەی واژۆکاران گەیشتە ١٣٠
واڵت .جگە لەوان  ٥٠دەوڵەت مابوو ،کە لەناویانداژاپۆن هەبوو (کە تۆمەتبار بوو بەوەی
بەرامبەر بە چینییەکان ژمارەیەکی زۆر کوشتاری ئەنجام داوە لە نێوان ساڵەکانی ١٩٣٧
تا  ،)١٩٤٥هەروەها ئەندەنووسیا (کە تۆمەتبار بوو بەوەی کردەی جینۆسایدئامێزی
لە تیموری رۆژهەاڵت ئەنجام داوە لە نێوان سااڵنی  ١٩٧٥و  ،)١٩٩٨ئەمانە واژۆی
رێککەوتننامەکەیان نەکردبوو .گرنگە ئەوەش بزانین کە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا
تا ساڵی ١٩٨٨یش رێککەوتننامەکەی واژۆ نەکردبوو ،کە دەکاتە  ٤٠ساڵ دوای داڕشتن
و گرتنەخۆی لە الیەن جڤاتی گشتی یوو ئێنەوە .ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ
ژمارەیەک لە ماددەکانی رێککەوتننامەکە پارێزی هەبوو ،لە ناویاندا ئەو خاڵەی کە
سەبارەت بە دامەزراندنی دادگای نێودەوڵەتی تاوانە ،لە ترسی ئەوەی لە سەروەرێتی
واڵتە سەربەخۆکان کەم بکاتەوە ،کە لە رێککەوتننامەکەدا پێناسەیەکی ئاڵۆزی بۆ کراوە
و واڵتان نابێ بە هەمەکی ناچاربکرێن بەرپرسیارێتی تاوانی گەورەی وا لە ئەستۆ بگرێن
کە دەشێ لە الیەن هاواڵتییەکی بچووکیەوە ئەنجام درابێت.
زۆرکەس نیگەرانی ئەمریکا بۆ واژۆکردنی رێککەوتننامەکەیان دەگەڕاندەوە بۆ ترسی ئەو
لە بەرپەرسیارێتییەکەی لەو کردانەی لە دژی ئەفریقییە ئەمریکییەکان و خوودی هاواڵتیە
رەسەنەکانی ئەمریکا ،ئەنجامی دابوون .جاک نووسان پۆرتەر ،کۆمەڵناس باوەڕی
وابوو ،ئەوان مەبەستیان نەبوو (ئەگەرچی کردەی سەرکووتکردنی زۆر)ی ئەفریقاییە
ئەمریکییەکانیان ئەنجام دا ،هەروەها مەبەستی لە پشتەوە بوو کە رژێمی ئەمریکا
لەگەڵ دانیشتوانە رەسەنەکانی خۆی لە باکوور و باشووری ئەمەریکا ،مامەڵەیەکی
سەرکوتکارانەی کردبوو ،بڕوانە دوو کتێبی تر لە زنجیرەکە« :جینۆساید لە خاکی
ئازاد ،هیندییەکانی باکووری ئەمریکا  ،»١٨٩٠-١٧٧٦هەروەها« ،ڕووبەڕووبوونەوەی
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کێشەئامێز :ریشەکێشکردنی گەلی هیندی لە ئیسپانیای ئەمریکا» ١٨.زۆرکەس پێیان وایە
کە بەکارهێنانی چەکی ئەتۆمی لە الیەن ئەمریکاوە لە دژی ژاپۆن لە کۆتاییەکانی جەنگی
جیهانی دووەمدا ،جۆرێک لە جینۆسایدە ،هێشتاش زۆرکەس ئەمریکا تۆمەتباردەکەن بە
ئەنجامدانی جینۆساید لە ڤێتنام لە کۆتاییەکانی ١٩٦٠ەکان و سەرەتاکانی ١٩٧٠کان.
ئەم بۆچوونانە بوونەهۆی بەرهەڵستیکردنی واژۆکردنی رێککەوتننامەکەی یوو ئێن لە
هەندێ لە بازنە سیاسییەکانی ئەمریکا و لە نێو ئەندامە دیارەکانی کۆنگرێسی ئەمریکا.
بە هەر حاڵ ،ئەو ڕاستییەی کە واڵتێکی زلهێزی وەک ئەمریکا خۆی دوورگرت لە
واژۆکردنی رێککەوتننامەکە ئەو هەموو سااڵنە ،بێگومان کاریگەرییەکەی و دەرفەتی
جێبەجێکردنەکەی الواز کردەوە.
تەنانەت کاتێ ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا رێککەوتننامەکەی واژۆ کرد لە ساڵی
 ١٩٨٨دا ،بە خۆپارێزی و ڕوونکردنەوەی ئاشکراوە ،ئەمەی کرد .یەکەم خۆپارێزیشی
بریتی بوو لە»پێش بەرزکردنەوەی هەر ناکۆکییەک کە دەشێ ویالیەتە یەکگرتووەکان
بەشێک بێت لێی ،دەبێ بدرێت بە دادگای دادپەروەری جیهانی بە پێی ئەم ماددەیە ،دەبێ
پەسەندنامەی ویالیەتە یەکگرتووەکان بۆ هەر کەیسێکیان وەربگیرێت ١٩.تێگەیشتنەکان
سەبارەت بەبۆ جێبەجێکردنی رێککەوتننامەکە ،رادەستکردنی تاوانباران ،دروستکردنی
دادگای نێودەوڵەتی تاوان ،هەروەها خۆالدان لە بەشداری لەم جۆرە دادگایانە ،بوو.
هەروەها تێگەیشتنەکان سەبارەت بە ملمالنێ چەکدارەکان بوو ،بە بی هەبوونی مەبەستی
کۆمەڵکوژیکردن ،بە پێی ماددەکەی رێککەوتننامەی یوو ئێن.
لە هەمان ساڵدا ،جینۆساید لە یاسای تاوانی واڵتی ئەمریکا پۆلێن کرا و وا پێناسە
کرا (پەیوەستە بەو کردەوانەی لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دژ بە دانیشتوانە
ئەمریکییەکەی ئەنجام دراون) کە ئەمەش بە چەندین رێگا جیاوازە لەو پێناسەیەی کە
لە رێککەوتننامەکەی یوو ئێندا کراوە .بە پێی قانوونی جێبەجێکردنی بڕیاری جینۆساید،
پێناسەی جینۆساید بەم جۆرە کراوە:
هەرکەسێ ،چ لە کاتی شەڕ و چ لە کاتی ئاشتیدا ،بە مەبەستی دیاریکراوی وێرانکردن،
بە شێوەیەکی بەش یان گشت ،بۆ گروپی ئیتنیکی بێت ،یان ئایینی یانیش نەژادیی:
 /١ئەندامەکانی ئەو گروپە بکوژێت؛
Jack N, Poter, “Introduction: What is Genocide? Notes toward a Definition,” in -١٨
Genocide and Human Rights; A Global Anthology, ed. Jack N. Poter (Lanham,
.12-11 .pp ),1982 ,MD:University Press of America
Available att: http://www.icrc.org -١٩
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 /٢ببێتەهۆی بریندارکردنی جیدی جەستەیی ئەندامانی گروپەکە،
 /٣ببێتە هۆی دروستکردنی بەربەستدروستکردنی بەردەوام بۆ ئەندامانی گروپەکە لە
رێگەی پێدانی ماددەکانی هۆشبەر ،ئەشکەنجەدان یان تەکنیکی تری لەم جۆرانە،
 /٤گروپەکە ڕووبەڕووی باری ژیانێک بکاتەوە کە مەبەست لێێ ئەوەبێت کە ببێتەهۆی
وێرانکردنی بەش یان هەموو گروپەکە ،لە رووی فیزیکییەوە.
 /٥ڕێوشوێنی وا بگیرتەبەر کە ببێتەهۆی قەدەغەکردنی زاوزێ لەناو گروپەکەدا،
 /٦بەزۆرەملێ جیاکردنەوەی مندااڵن و مێردمندااڵن و گواستنەوەیان لە گروپێکەوە
بۆ یەکێکی تر ،یان هەوڵدان بۆ کردنی کارێکی وا ،دەبێ سزا بدرێت بە پێی سزای
دەستنیشانکراو لە تێکستەکەدا.
دەبی ئەوەش لە بیرماندا جێگیر بێت کە رێککەوتننامەکە کاریگەری گەڕانەوە بۆ
پێشتری نییە ،بۆیە لەسەر ئەو ڕووداوە پیادە ناکرێت کە لە ڕابردوودا ڕوویان داوە.
بۆیە تەنەنات ئەگەر بوترێت ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا جینۆسایدیان ئەنجام داوە
لەسەر دانیشتوانە ڕەسەنەکەی ئەمریکا ،ئەوە ناتوانرێت تۆمەتبار بکرێن بەوانە .هەندێک
پێیان وایە ئەم خۆپارێزییەی ئەمریکا لەسەر ئەو رێککەوتننامەیە ،بە کردەوە ناوەڕۆکی
رێککەوتننامەکەی بەتاڵ کردۆتەوە.
دادگای نێونەتەوەیی تاوان
لە میانەی قۆناخی دوای جەنگی دووەمی جیهانیی ،ئەو وانانەی کە لە جەنگەوە
وەرگیران بوونە هۆی ئەوەی لە هەموو کاتێکی تری مێژوو ،زیاترمافەکانی مرۆڤ تێکەڵ
بە یاسا نێودەوڵەتییەکان بکرێن .دادگاکانی نۆرمبێرگ سروشتێکی دەزگایی بەخشی بە
پێوەرە یاساییەکان و بەهۆیانەوە مافە مرۆییەکانی هاواڵتی و تووندوتیژییە جیدییەکان
لە الیەن حکومەتەکانی واڵتەکانیانەوە بوون بە جێی بایەخ و سیاسەتی نێودەوڵەتی،
نەک بە سانایی بە پرسی ناوخۆیی واڵتان دابنرێن ٢٠.هەرچۆنێک بێت ،زلهێزەکان
کۆسپیان بۆ ئەو ئاراستەیە دانا کاتێک کە شەڕی سارد چڕبووەوە .لە ماوەی ١٩٧٠کاندا،
رێکخراوە ناحکومییەکان ،رێکخراوەکانی مافی مرۆڤ و کۆمەڵە و دامەزراوە یاساییەکان
دەستیان کرد بە کاری مرۆڤدۆستی و بەرهەڵستیکردن لە دژی تووندوتیژییەکان بەرامبەر
 -٢٠نمونەییەکی وێنەیی ئەو گۆڕانە لە مشتومڕەکانی سااڵنی ٢٠٠٠-١٩٩٩ەوە دەرکەوت کە سەبارەت بە پرسی دەستگیرکردنی
ئۆگۆستۆ پینۆشیت دیکتاتۆرەکەی شیللی لە ئینگلستان ڕوویدا ،کە دادگای بەریتانیا بڕیاڕی دا پینۆشێت بۆ ئیسپانیا دەربکات و
لەوێشەوە بەردرا.
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بە مافی مرۆڤ و رژێمە زۆردارەکان ،هەروەها بەرامبەر بە کوشتار و کۆمەڵکوژییەکان.
ژێربەژێریش چاالکی دیپلۆماسی جیدییش لە الیەن واڵتەکان خۆیانەوە ئەنجام دران لە
دوای شەڕی سارد و کەوتنی دیواری بەرلین لە ساڵی .١٩٨٩
سەرەتاکانی ١٩٩٠ەکان؛ بایەخێکی تازە دەرکەوت بە دروستکردنی میکانیزمی نێودەوڵەتی
کە ئامانجی سزادانی ئەو کەسانە بوو بەرپرسیاری ئەو تووندوتیژییانە بوون کە بەرامبەر
بە مافەکانی مرۆڤ دەکران ،بە پێی یاسا نێودەوڵەتییەکان .لە  ،١٩٩٢ئەنجومەنی
ئاساییشی یوو ئێن ،کۆمیتەیەکی پسپۆری دەستنیشان کرد بۆ کۆکردنەوەی بەڵگە بە
ئامانجی لێکۆڵینەوە لەو تووندوتیژییە جیدییانەی کە بە پێی رێککەوتننامەی جنێڤ و
تووندوتیژییەکانی تر کە بە پێی یاسا مرۆییە نێودەوڵەتییەکان لە یۆگسالفیای کۆن،
ئەنجام درابوون .ئەو پێوەرانە گورج کرانەوە ،لە رێگەی ئەو راپۆرتانەوە کە دەربارەی
کوشتنەکان و کۆمەڵکوژی ،گرتن و ئازاردانی خەڵک ،دەستدرێژی سێکسی ،پاکتاوی
رەگەزی ،دەدرانە کۆمیتەکە .لە  ،١٩٩٤بڕیار درا بە لێکۆڵینەوە لەو جینۆسایدەی کە
لە ڕواندا ئەنجام درا.
لە  ،١٩٤٨شانبەشانی گەاڵڵەکردنی رێککەوتننامەی قەدەغەکردن و سزادانی تاوانی
جینۆساید ،جڤاتی گشتی یوو ئێن ،ئەنجومەنی یاسای نێودەوڵەتی ڕاسپارد کە تاوتوێی
تواناکارییەکان بۆ دروستکردنی دادگایەکی نێودەوڵەتی بۆ تاوان ،بکەن .وەک بینیمان،
ماددەی شەشەمی رێککەوتننامەکە ئاماژە دەکات بە تواناکاری دادوەریکردن»لەرێگەی
دادگایەکی سزادانی نێودەوڵەتی ،پەیوەست بە واڵتانی واژۆکاری رێککەوتننامەکە ،کە
دەسەاڵتی دادوەرییەکەی قبوڵ کردبێت» ،بە پێی ئەم داخوازییە ،کۆمیتەی یاسای
نێودەوڵەتی دوو گەاڵلەی دەستووری بنەڕەتی ،ڕادەستی جڤات کرد .ئەگەرچی ئەم
پرۆسەیە لە سەرەتای ١٩٥٠کان کۆسپی بۆ دروست بوو بەهۆی دەرەنجامەکانی قۆناغی
شەڕی ساردەوە ،بەاڵم لە ١٩٩٠ەکاندا دووبارە ئارەزووی بایەخدانی لێکرایەوە .لە ،١٩٩٣
یوو ئێن ،دادگای نێودەوڵەتی لێکۆڵینەوەی تاوانەکانی لە یۆگسالفیای پێشوو ،دامەزراند
و لە  ١٩٩٤بە هەمان شێوە دادگایەک بۆ لێکۆڵینەوە لە تاوانەکانی ڕواندا ،دامەزراند.
جاڕنامەی ڤیەننا ،لە دەرەنجامی کۆنفرانسی مافەکانی مرۆڤ لە حوزەیرانی ١٩٩٣دا،
بڕیاری دا و ڕایسپارد ،دادگایەکی نێودەوڵەتی تاوان بە بەردەوامی دابمەزرێت .لە ١٩٩٤
دا لیژنەی یاسای نێودەوڵەتی سەر بە جڤاتی گشتی یوو ئێن ،گەاڵڵەی راسپاردە و
رێککەوتننامەیەکی دیپلۆماسی کرد و ناردی بۆ هەموو دەوڵەتەکان بۆ گفتوگۆی پرۆژەکە.
لە ساڵی  ،١٩٩٨بە پێی بڕیاری جڤاتی گشتی یوو ئێن ،کۆنفرانسێکی دیپلۆماسی بۆ
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نوێنەرانی دەوڵەتەکان ،لە ڕۆما ساز کرا ،بۆ گفتوگۆکردنی گەاڵلەی پرۆژەیاساکە و
دامەزراندنی دادگای نێودەوڵەتی تاوانەکان.
دوای مانگێک لە گفتۆگۆکانی رۆما ،کۆنفرانسی کۆتایی لە ١٧ی تەمووزی  ١٩٩٨سازکرا
بۆ بڕیاردانی کۆتایی لە دامەزراندنی دادگای نێودەوڵەتی بە پێی سیستەمی ڕۆما.
پەێڕەوی ناوخۆی دادگای نیودەوڵەتی تاوانەکان ( )ICCدەسەاڵت دەدات بە دادگاکە
بۆ دادگاییکردنی تاکەکان لەپای ئەنجامدانی تاوانی جینۆساید ،بە دیاریکراویش بە
پێی ئەو پێناسەیەی کە رێککەوتننامەی یوو ئێن سەبارەت بە جینۆساید ،تاوان لە
دژی مرۆڤایەتی ،تاوانەکانی جەنگ ،و کردەی تووندوتیژی(ئەگەر دەوڵەتانی واژۆکاری
رێککەوتننامەکە رێککەوتن لەسەر پێناسەی تووندوتیژیی) .بەداخەوە پەیرەوینامەی
بنچینەیی ڕۆما ،دادوەری دادگای سنووردار کردووە بە داخوازیکردنی پەیڕەویکردنی
یەکێک لەو دوو پێوەرە :ئا) دەبێت کەیسەکە لە الیەن جڤاتی گشتی یوو ئێنەوە ڕەوانە
کرابێت ،بێ) ئەو دەوڵەتەی کە تاوانەکەی تێدا ئەنجام دراوە واژۆی رێککەوتننامەکەی
کردبێت .ئەمەش مانای ئەوەیە تەنانەت ئەگەر تاوانباران واڵتەکەی خۆیان بەجێهێشتبێت،
ناتوانرێت سزای تاوانی جینۆساید یان هەر تاوانێکی ترسناکی ئەنجامدراویان بدرێت ،لەو
واڵتانەی کە واژۆی رێککەوتننامەکەیان نەکردووە ،تا ئەو کاتەی ئەنجومەنی ئاسایشی
یوو ئێن کەیسەکەیان ڕەوانەی دادگەکە نەکات .جگە لەوەش ،دەسەاڵتی ئەنجومەنی
ئاسایش بۆ ڕەوانەکردنی کەیسی تاوان سنووردارە بەهۆی مافی ڤیتۆی هەر یەک لە
پێنج واڵتی ئەندامی بەردەوام لە ئەنجوومەنەکە ،کە ئەو دەوڵەتە بەهێزانە دەتوانن
کاریگەرییان لەسەر بڕیاری ئەنجومەنەکە هەبێت کە لەسەر بنچینەی بەرژەوەندی کردەیی
دانرابێت(وەک بینیمان ،هێشتاش ئەمریکا کۆسپی لە رێگەی دادگای نێودەوڵەتی
تاوانەکان دادەنێت) ،هەروەها پەیڕەوینامەکە کۆسپ لەبەردەم دەوڵەتانیش دادەنێت بۆ
ڕادەستکردنی تاوانبارانی کۆمەڵکوژی بە دادگاکە لە ماوەی حەوت ساڵ(لەو کاتەوەی
کە واڵتی مەبەست دەست بە گفتوگۆ لەبارەی کەیسەکەوە دەکات) .شایانی باسکردنە،
ئەمریکا لە دژی بڕیارەکە دەنگی دا ،چونکە نیگەران بوو لەوەی دەشێ دادگاکە دژی
سەرکردە سەربازییە ئەمریکییەکان بڕیار بدات کە کردەی سەربازی ئەنجام دەدەن
لە واڵتانی جیاوازدا بە هۆکاری سیاسی .ئیسرائیلیش لە دژی پەیڕەوینامەی دادگاکە
بڕیاری دا .لەگەڵ ئەوەشدا لە ٢١ی دیسەمبەری  ٢٠٠٠دا  ١٣٩واڵت واژۆیان لەسەر
ریککەوتننامەکە کردبوو ،لەناویاندا واڵتانی دامەزرێنەری دادگای نێودەوڵەتی بەردەوام
بۆ تاوانەکان .ICC
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دادگای نێودەوڵەتی تاوانەکان تەنها سەرپشکە بە دادگاییکردنی ئەو تاوانانەی کە
دوای پەژراندنی پەیڕەوینامە بنچینەییەکە ،ئەنجام دراون .هەرچۆنێک بێت و سەرەڕای
کەموکوڕییەکانیشی ،دەبێت دامەزراندنی دادگای نێودەوڵەتی هەمیشەیی تاوانەکان بە
هەنگاوێکی پێشڤەچوون دابنێن لە سیستەمی یاسایی و دادوەری جیهانیدا .نەک تەنها
وەک هێمایەک بۆ بەرجەستەکردنی دادپەروەری جیهانی و هاوکاری مرۆڤایەتی و مافی
مرۆڤ دادەنرێت ،بەڵکو وەک یەکێک لە گرنگترین دامەزراوەکانی چاخی نوێ و دەشێ
وەک سەرەتای قۆناغێکی نوێ لە مێژووی یاسای تاوانی نێودەوڵەتی ،بژمێردرێت.
لە بواری کرداریدا ،دادگای تاوان لە تەمووزی ٢٠٠٢دا و دوای پەژراندنی لە الیەن زیاتر
لە  ٦٠دەوڵەتەوە ،دامەزرا .ئەو واڵتانەی پەژراندیان ئەمریکا و ئیسرائیلی تێدا نەبوو،
ئاماژە بەوەی دوای هەوڵێکی زۆر و کاتێکی زۆر بۆ دامەزراندنی ،لە دژی دەنگیان دا.
چەندین دەیە ،شارەزاکانی یاسا لە ئیسرائیل دەکۆشان بۆ دامەزراندنی دادگایەکی وا،
بۆیە هەڵوێستی ئیسرائیل لەم پرسەدا جێگەی سەرسوڕمانە .ئیسرائیل یەکێک لەو واڵتە
کەمانە بوو کە چووە کۆنفرانسی ڕۆما لە تەمووزی ١٩٩٨دا بۆ ئەوەی لە دژی پەیڕەوینامە
بنچینەییەکەی دەنگ بدات .بەرهەڵستیکردنەکەی بە پلەی یەکەم لەو بڕگەیەدا بوو کە
دەوڵەتە عەرەبیەکان پێشنیاریان کردبوو ،سەبارەت بەو نیشینگانەی کە لەو شوێنانەدا
بنیاتنرابوون کە ئیسرائیل لە ساڵی  ١٩٦٧داگیری کردبوون .ئەگەرچی بە ڕوونیش
نەبوو ،بەاڵم بڕگەکە ئاماژەی دەدا بەوەی کە راگواستنی ڕاستەوخۆی دانیشتوان لە
واڵتێکی داگیرکراوەوە بۆ خاکێکی داگیرکراو ،بە تاوان دەژمێردێت.
لە میانەی گفتوگۆی ناوخۆیی ئیسرائیل لە ئیدارەکەی سەرۆک وەزیران ئێهود باڕاک
لە  ١٩٩٨و دوای کۆنفرانسەکەی ڕۆما ،وەزیری دادی ئیسرائیلی یوسی بێیلین جەختی
کردەوە لە پشتیوانیکردنی پەژراندنی پەیرەونامەکە .دوای ئەویش وەزیری دەرەوە شلۆمۆ
بن ئامی ،هاتە ریزی پشتیوانکارانەوە ،بەاڵم وەزیری بەرگری ئیسرائیل و سیستەمی
یاسایی ئیسرائیل و داواکاری گشتی ،بەرهەڵستی دامەزراندنی بوون .پاساوی سەرەکییان
ئەوە بوو ،لەبەر رۆشنایی مێژووی گەلی جولەکە و ئەو ڕاستییانەی کە دەوڵەتی
ئیسرائیلی لەسەر دامەزرا ،لە دوای هۆلۆکۆستەوە ،رێگەی پێ نادات هاوپەیمانێتی بکات
و لە ریزی واڵتگەلی وەکو چین ،عێراق و لیبیا بێت ،کە ناوبانگی خراپیان هەیە لە
تووندوتیژی و پێشێلکاری مافی مرۆڤدا.
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ئیسرائیل لە ئاکامدا واژۆی کرد ،دوای ئەوەی سەرۆک کلینتۆن سەرەڕای بەرهەڵستیکردنی
پێنتاگۆنیش و زۆرینەی کۆمارییەکان لە سیناتی ئەمریکا ،واژۆی کرد .کلینتۆن،
هەڵوێستەکەی خۆی وا ڕوونکردەوە کە لە سۆنگەی بەرپرسیارێتی جیهانییەوەیە بۆ
بەدادگایی گەیاندنی تاوانبارانی جینۆساید و تاوانبارانی جەنگ و تاوان دژی مرۆڤایەتی.
بە پێی کلینتۆن ،بڕیارەکە یەکێکە لە مێژوویەکی درێژی خۆهەڵقورتانی ئەمریکا لە
کێشەی لەو جۆرانە لە میانەی دادگای نۆرمبێرگەوە.
وەک ئەنجام ،بریارەکە لە الیەن واڵتگەلێکی زۆرەوە پێشوازی گەرمی لێکرا ،لە ناویاندا(واڵتە
ئەوروپییەکان و کەنەدا بە تایبەت) و لە الیەن رێکخراوە ئیسرائیلییەکانیشەوە هاندرا،
هەردوو واڵتی ئەمریکا و ئیسرائیل لە ٣١ی دیسەمبەری  ٢٠٠٠دا پەیرەونامەکەیان
واژۆ کرد ،دواهەمین رۆژی دانراو بۆ واژۆکردنی واڵتان لەسەر رێککەوتننامەکە بە بێ
هەموارکردنی .لە دوای ئەو رێکەوتەوە ،لەخۆگرتنی رێککەوتننامەکە خوازیاری پرۆسەیەکی
ناوخۆیی ئاڵۆز بوو ،لەناویاندا هەموارکردنەوەکانی حکومەت .دەبێ وەبیربهێندرێتەوە،
کە واژۆکردنی رێککەوتننامەکە تەنها بایەخێکی سیمبۆلیکی هەبوو ،هیچ هەنگاوێکی
کردەیی بۆ نەنرا کە بایەخێکی یاسایی هەبێت.
لە واژۆکردنی پەیڕەونامەکە بەدواوە ،ئیسرائیل چووە ریزی نەتەوەکانەوە و دوورەپەرێز و
گۆشەگیر نەمایەوە سەبرەت بەم پرسە .لەگەڵ ئەوەشدا ،وەک چۆن ئەمریکا و ڕووسیا و
چین ،ئاوایش ئیسرائیل رێککەوتننامەکە واژۆ ناکات و بە دووریش دەزانرێت لە دوارۆژی
نزیکدا واژۆی بکات .لەوەش زیاتر ،ئیدارەی بووش هەڵوێستی رەخنەگرانەی بەرامبەر
بە دادگای تاوانی نێودەوڵەتی وەرگرت و کۆششی دەکرد بۆ الوازکردنی ،لە ناویاندا
مۆرکردنی پەیماننامەیەکی هاوبەش لەگەڵ ئیسرائیلدا کە قابیلی پاشگەزبوونەوەی
نییە .لە تەمووزی  ٢٠٠٢دا حکومەتی یەکێتی نیشتیمانی ئیسرائیل بە سەرکردایەتی
ئارێل شارۆن ،بە هاوبەشی وەزیرەکانی حیزبی کار ،بڕیاری رەتکردنەوەی چوونەریزی
دادگای نێودەوڵەتی تاوان لە الهای و واژۆکردنی پەیرەونامەکەیان ،دا( .تاقە وەزیری
بەرهەڵستکاری بڕیارەکە دان مێریدور بوو).
بە چەندین شێوە ،بڕیاری دامەزراندنی دادگای هەمیشەیی تاوان درا کە نوێنەرایەتی
پیادەکردنی رێککەوتننامەی یوو ئێن بۆ جینۆساید بکات و خەوش و کەموکوڕییەکانییان
وەالوە نا.
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مێنۆمێنتی یادەوەری قوربانییەکانی خەمیرە سوورەکان کە لە کیڵگەکانی دەروەی کەمبۆدای پایتەختی
فنۆم پێن دا کوژران .بەکارهێنانی کەللەسەری ڕووت کە ئایینەکانی رۆژئاوا بە قەدەغە و ترسناک
دایدەنین ،توخمێکی هاوبەش و ڕەوایە لە کولتوورە ناوبراوەکان و بۆ زیندووکردنەوەی یادوەری گەالنی
ئاسیا و ئەفریقیایە لەو بارەیەوە.

• ئەم بابەتە بەشی یەکەمە لە کتێبی:

Yair Aouron, Genocide. Reflections on the inconceivable, Theoretical aspects in
.2014 .Genocide studies. The open University of Israel
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دەزانیت واڵتی فینالند لە بواری پەروەردە لە جیهاندا بە یەکەم واڵتی پیشکەوتوو
دادەنرێت ؟
پێت سەیر نییە؟
ئەم واڵتە بچکۆالنەیەی ناو سەھوڵبدان و بەستەڵەکی ئەو پەڕی واڵتانی باشوور،
فینالندی شەکەت و ماندووی پاش شەڕی دووەمی جیھان ،قەرداری یەکێتی سۆڤیەتی،
بە خۆڕاگری و تێکۆشانێکی سەخت ئەو قەرزە گەورەییەی لە سەر خۆی نەھێشت،
تاکە واڵت کە سۆڤیەتی ستالین نەیتوانی داگیری بکات ،سەرەڕای ھەموو ئەم ئاستەنگانە
فینالند توانی مۆدێلێکی ئەوەندە پێشکەتوو لە سیستەمی پەروەدەدا بنیات بنێت ،کە
ببێت بە جیگەی سەرنجی ھەموو جیھان ،بە ئەندازەیەک کە پەیتا پەیتا توێژەران و
شاند و پسپۆرانی پەرەوەردە لە سەرتاسەری واڵتانی جیھانەوە ،بۆ نموونە لە ئەمریکا
و بەریتاینا و واڵتانی ئاسیا و تەنانەت لە کەنداوی عەرەبیشەوە ،بۆ بەدەستھێنانی
شارەزایی و ئەزموونی نوێ ڕووی تێبکەن.
دەبێت تایبەتمەندێتی و ناوازەیی سیستەمی پەروەردەی قوتابخانە و زانکۆکانی فینالند
لە چدابێت؟
دیارە سیستەمی پەروەردەی فینالند پشت بە زۆر فاکتۆر و بنەمای پێداگۆگیی»
پەروەردەیی» ی بەھێز دەبەستێت ،کە باسکردنی سەرجەمیان لەم کورتە وتارەدا
جێگەی نابێتەوە ،لەوانە بایەخی مامۆستای ئەکادیمی ،مامۆستا دەبێت بەالیەنی کەمەوە
خاوەنی پلەی ماستەر بێت .بەاڵم گرینگترینیان پشتبەستنە بە داھێنان و بیری
داھێنەرانە بۆ پەروەدەو و بۆ ژیان ،کە بەڕای من ،نەبوونی ئەم دیدە و ستراتیژە کێشەی
ھەرە گەورەی پەروەردەیە لە زۆرینەی واڵتانی جیھانی سێیەمدا.
ئەم ڕاستییە بۆ واڵتانی پێشکەوتوویش سەلمێندراوە ،بۆیە ئێستا و لەم سەردەمەدا
لێکۆڵینەوە و شیکاری و توێژینەوەیەکی قوڵ لەم بوارە لە ئارادایە .پسپۆرانی پەروەردە
و ئاکادیمییەکان بە گشتی کۆکن لەسەر ئەوەی کە داھێنان و دیدی داھێنەرانە و
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بەشداریکردنی داھێنەرانە لە پرۆسەی فێربوون کرۆک و کاکڵەی فێربوون و ئەزموونی
ڕاستەقینەیە .واتە بڕوانامە و پلەی ئەکادیمی دەبێت لە خزمەتی داھێناندا بێت.
کۆنفۆشیوسی دانای مەزنی واڵتی چین پتر لە بیست سەدە لەم روانگەیە نزیک بۆتەوە،
ئەو دەڵێت :بۆم باس بکە ،پاشان لە بیرم دەچێتەوە ،پیشانم بدە ڕەنگە لە بیرم
نەچێتەوە ،لێم گەڕی بەشداربم ،ھەرگیز لە بیرم ناچێتەوە.
لە دۆخی یەکەمدا ،قوتابی گوێگرێکی پاسیڤە و مامۆستایش وانەبێژە» ئەم مۆدێلە
لە الی ئێمە بااڵدەستە»لە دۆخی دووەمدا قوتابی تەماشاکەر و چاودێرێکی پاسیڤە
مامۆستایش پیشاندەرە» مۆدێلێکە بە ھۆی تەکنۆلۆژیا و پاوەر پۆینتەوە کەم تا زۆر
باڵوبۆتەوە» ،لە دۆخی سێیەمدا قوتابی بەشدار و داھێنەر وئەکتیڤە ،مامۆستایش
راھێنەر و ھاوکات داھێنەر و ئەکتیڤە ،واتە مامۆستا لە رێگەی بەشداریکردنی داھێنەرانەوە
قوتابی دەخاتە ناو جەرگەی پروسەی پەروەردەوە .ئەمەش سەرکەوتووترین میتودی
پەروەردەیە ،مۆدێلێکە زۆر بە دەگمەن پیادەدەکرێت.
سیستەمی واڵتانی باکور بەگشتی و سیستەمی فینالندیش بەتایبەتی ،پشت بە
پتەوکردنی پێوەندی نێوان پەروەرد و کولتوور دەبەستێت .لەم پرۆسەیەشدا ڕۆڵی
داھێنان و خەالقیەت و ەفراندن کاریگەر و سەنتراڵە .بەبێ داھێنان ھیچ پرۆسەیەکی
پێداگۆگی مەبەست ناپێکێت .کە ئەمە لە واڵتی ئێمەدا کێشەی ھەرە گەورەی خوێندنە،
نەک لە قوتابخانەکاندا ،بگرە تەنانەت لە کۆلیژی ھونەرە جوانەکانیشدا ،کە ھونەر و
داھێنان و ئەفراندن دەبوایە تێیدا بابەتی سەرەکی بوایەن .کێشەی بزربوونی داھێنان
و دیدی داھێنەرانە ھەر لە قۆناخی سەرەتاییەوە تاکو دوا پلەی خوێندنی بااڵ بەڕوونی
دیارە ،ھەر بۆیەش پەروەردە لە کۆمەڵی ئێمەدا کێشەی زۆرەک تاکو ئێستایش ئامانجی
ڕاستەقینەی نەپێکاوە.
لە پرۆسەی پەروەردەی داھێنەرانەدا سنووری نێوان زانست و ھونەر ،زانیاری و ئەدەب
و فەلسفە و زانستەکانی دیکە ،دەسوێت و نامێنێت .ھەموو کەسێک لەبواری خۆیدا
لێهاتوو دەبێت و لە ژیانیشدا داھێنەر.
بەر لەوەی بە تەواوەتی بگەڕێمەوە بۆ کوردستان ،ئەکادیمیای شانۆ لە شاری
ھێلسینکیی پایتەختی فینالند بۆ سازکردنی ورکشۆپێکی «جووڵەو گوزارەی جەستە»
بۆ قوتابییەکانی بەشی نواندن بانگھێشتی کردم .ڕۆژانە لە کاتی ڕاھێناندا چەندین کەس
بە مەبەستی تەماشاکردن ئامادە دەبوون .ڕۆژێک خانمێک لە میوانان ،پاش ڕاھێنانەکان
بە بزەیەکەوە پێی گوتم :دەزانیت من نیازم وایە بتفرۆشم!
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گوتم :تێنەگەیشتم ،چۆن دەمفرۆشیت؟ گوتی :ئەم ڕاھێنان و سەرمەشقانەی تۆ ،نەک
تەنیا بۆ ئەکتەر و شانۆکار باشن ،بگرە بۆ ھەموو مرۆڤێک کە ھەڵسوکەوت لەگەڵ
مرۆڤ و خەڵک بکات زۆر باش و سوودبەخشە .بۆیە من دەمەوێت ئەم وۆرکشۆپەی تۆ
بۆ کۆمپانیای « نۆکیا» پێشنیاز بکەم .گوتم :باشە بۆچی بۆ نۆکیا؟ نۆکیا لە کۆی و
شانۆ لە کۆی؟ گوتی :شارەزایی لە بواری جەستە و ڕەوتی جەستە و کۆد وھیماکانی
جەستە و زمانی جەستە لە کولتووری جیاجیادا گەلێک گرینگە .ئەوانیش کار لەگەل
واڵتانی دنیا و کولتووری جیاوازدا دەکەن ،ئەم زانیارییە بۆ ئەوان زۆر گرینگە.
لەو بیرۆکەیەوە ،من پرۆژەی کارکردنم لە بواری گەشەی مرۆییدا دەست پێکرد ،لەو
خانمەوە فێربووم کە ئەم میتودە شانۆییەی من تێیدا پسپۆرم ،دەکرێت لە دەرەوەی
شانۆیشدا سوودبەخش و کاریگەربێت ...سوپاس بۆ ئەو خانمە کە مۆمێکی دیکەی
داھێنانی لە ناخمدا داگیرساند.
وانەکانی داھێنان ،وەکو وانەکانی شێوەکاری و مۆسیقا و شانۆ گەڵی گرینگن بۆ
قوتابی ،ئەندێشەی قوتابی جۆش دەدەن و ھانی دەدەن باشتر بیر بکاتەوە،
بەوەی کە سەرچاوەی بیرکردنەوەی کاراتر و بەجۆشتر بێت .قوتابییەک کە ئاڵودەی
بوارێکی داھێنان دەبێت ،ئیتر چ مۆسیقا بێت ،چ شانۆ ،چ نیگارکێشان بێت ،چ
کاری دەستڕەنگینی بە خەالقیەت و ئەفراندنەوە مامەڵە لەگەڵ ئەو بابەتانە دەکات،
کە بەتەنیا خۆیان تا ڕادەیەک وشکن .قوتابییەک کە ڕوحییەتی داھێنانی تێدابێت و
قوتابخانە بوار بۆ شرۆڤەکردن و نمایشکردنی ئەو ڕوحیەت و توانایە بڕەخسێنێت ،ئەو
قوتابییە لە بوارەکانی دیکە و لە بابەتەتەکانی دیکەیشدا ڕوو لە داھێنان و ئەفراندن
دەکات ،ئەگەر ئەوەش نەبێت ،بێگومان ئەو قوتابییە ،بە دیدێکی داھێنەرانە تەماشای
بابەتەکانی دیکە ،وەکو بیرکاری ،زمان ،مێژوو ،جوگرافیا ...ھتد ،دەکات.
قوتابی ئەگەر لە ھیچ بوارێکی داھێناندا توانای خۆی نمایش نەکات ،ئەو قوتابییە
لە ناخەوەو بەویستی خۆی ،ئارەزووی خوێندن و چوونە قوتابخانەی کەم دەبێت.
بوارەکانی داھێنان زیاتر خۆدی قوتابی و تواناو ئەندێشەی دووپات دەکاتەوە ،بوونی
دەسەلمێنێت ،وانە و بابەت و قوتابخانەو مامۆستاکەی لەال پەسەند و خۆشەویست
دەکات .چەند ئەو قوتابییە خۆدی خۆی لە وانە وچاالکییی داھێنەرانەدا بدۆزێتەوە،
ئەوەندە پتر خۆی بە ئەندام و بەشێکی ئۆرگانیک لە کۆمەڵ و گروپدا دەزانێت .چاالکی
داھێنەرانە ڕێگەچارەسەرێکی کارا و کاریگەرە بۆ نەھێشتنی ھەستی تەنیایی و دابڕان و
پەراوێزکردن .چاالکی داھێنەرانە یەکێکە لە میتودە کاریگەرەکانی سیستەمی پەروەدە
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لە فینلەنددا ،بگرە داھێنان بەردی بناخەی پەرەوەدەیە لە واڵتی فینەلەنددا ،کە ئێستا
لە سەرتاسەری جیھاندا بە باشترین مۆدێلی پەروەردە شرۆڤە دەکرێت.
سیستەمی پەرەوەدە لە فینالند دید و تێڕوانیێکی بەرباڵو و فرەالیەنی بۆ چەمکی
داھێنان ھەیە .ئەوان داھێنان بە گشت الیەنەکانی ژیانەوە گرێ دەدەن .واتە ھەموو
الیەنێک دەکرێت بە دیدی داھێنەرانە تاماشا بکرێت .الی ئەوان داھێنان تەنیا ھونەر
و ئەدەب نییە .ھەموو بوارێکی ژیان دەچێتە ناو چوارچێوەی داھێنانەوە .بۆیە ئەوان
قوتابی فێری چێشتلێنان و کاری باخەوانی و بێستانچێتی و جل دورین و دارتاشی و
ئاسنگەری و کۆمپیوتەر و وەزرش دەکەن .بە واتەیەکی دی ،قوتابخانەکانی فینالند
نەک تەنیا بوارەکانی ھونەر و ئەدەب بە تاکە بواری داھێنان دەزانن ،ئەوان بوارەکانی
تەکنۆلۆژیا و کاری دەستڕەنگینی و بیناسازی بە داھێنان و ئەفراندن دەزانن .لەسەر
داخوازی و لە دۆخی پێویستتدا کالس و خول و کۆرسی بۆ ئاماە دەکەن .قوتابییان
چاالک دەبن و توانایی خۆیان دەخەنە گەڕ ،قوتابخانە بۆ ئەوان پێکھاتەیەکی زانستی و
داھێنەرانەیە ،قوتابخانە ھاوکات زانیاری و چێژ بە قوتابی دەبەخشێت.
داھێنان و میتودی داھێنەرانە پشت بە ستراتیژێکی کردەیی دەبەستێت ،کە ناوەڕۆکەکەی
ھزرێکی سادە ،بەاڵم قووڵ و کاریگەر دەگەێنێت :قوتابی نابێت لە ڕۆژێکدا تەنیا بە یەک
بابەتەوە ،بە یەک چاالکییەوە خەریک بێت .ئەم یەکبابەتییە ،یەک ڕەھەندیی بیرکردنەوە
لە الی قوتابی دروستدەکات ،تووشی بێزاری وەرزبوونی دەکات ،لە ڕووی فیکریشەوە
تووشی دۆگمای دەکات .بگرە ھەمان ڕۆژ ،بۆ نموونە لەتەک بابەتەکانی زانستیدا،
دەبێت بابەتێکی داھێنانی ناو جەرگەی ژیان پیادە بکات .بۆ نموونە دەبێت وەرزش
بکات ،چێشت لێ بنێت ،وانەی میژوو لە فۆرمی نواندن و نمایش و شانۆدا پیادەبکات...
زمان لە فۆرمی سیناریۆ و دیالۆگ و ئاخاڤتن و ھەڤپەیڤین و ئینتەرڤیو پراکتیزە بکات.
لە ڕاستیدا بوارەکانی داھێنان زۆرن ،ھەر ئەوەندە چویتە ناویەوە و پەیت پێ برد ،ئیدی
ھەر داهنیانە و داھێنانی لێ دەبێتەوە.
دیدی داھێنەرانە وەکو متیودێک لە قوتابخانە و زانکۆ و زانستگەدا ،مرۆڤێکی پۆزەتیڤ
و نەوەیەکی تەندروست و داھێنەر دروست دەکات.
چەند ساڵێک لەمەوبەر ئاشنای خانمێکی فینلەندی بووم ،کە بە ھەست و سۆز گوێی
لە مۆسیقای چایکۆڤسکی دەگرت .پاش یەکترناسین .کەوتینە باسی مۆسیقای کالسیک،
ئەو خانمە زۆر شارەزایی موزیکی کالسیک بوو ،پرسیارم لێ کرد :ئێوە پسپۆرن لە
موزیکی کالسیک؟ گوتی نەخێر .من ئارەوومەندی موزیکم .گوتم :ئەی ئەم شارەزاییەت
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لە بارەی موزیکی کالسیک ،لە کوێوە بە دەستهێناوە؟
گوتی :لەوانەی بیرکارییەوە .کە منداڵ بووم ،مامۆستای بیرکاریمان ،لە ھەموو وانەیەکدا
پارچە مۆزیکیکی کالسیکی ،باخ ،بیتھۆڤن ،مۆزارت ،چایکۆڤسکی ،سیبیلیۆس»
بەناوبانگترین کومپۆزەری کالسیکی فینالندایە» لە وانەی ماتماتیکدا ،بۆ دادەناین ،بە
تایبەت لە کاتی ڕاھێنان و پرسیار وەاڵمدانەوەدا .ئەمە وای لێ کردبووین چێژ لە وانەی
بیرکاری وەرگرین ،تەنانەت ئەو قوتابیانەی کە کێشەیان لەگەل بیرکاریدا ھەبوو ،یان
زۆر ئارەزووی بیرکاریان نەبوو ،بە ھۆی جوانی و چێژی موزیکەوە ،لە وانەی بیرکاری
دوا نەدەکەوتن.
سیستەمی پەروەردەی لە فینالند ،بۆ زۆر کەسی دەرەوەی ئەو واڵتە ،تاڕادەیەک
سیستەمێکی ناوازە دیارە ،چونکە لەگەڵ زۆربەی یاسا و بنچینەکانی سیستەمی باوی
پەردوەردە لە جیھاندا ناگونجێت.
واڵتێک ھەروەکو خۆیان دەڵێن پاش شەڕی دووەمی جیھان و داگیرکردنی لە الیەن
یەکێتی سۆڤیەتەوە ،لە وێرانە و سیفرەوە ھەستایەوە سەرپێ ،کەچی ئێستا لە بواری
پەروەدەدا خاوەنی مۆدێلێکی تایبەتە .ئەم مۆدێلە ،وەکو پێشتریش باسم کرد ،لەسەر
بناخەی داھێنان و دیدی داھێنەرانە داڕێژراوە.
گرینکترین ستراتیژی سیستەمی پەروەدە لە واڵتی فینالند ئەمانەن
 -١خوێندن لە خوار تەمەنی حەوت ساڵیدا بەزۆر نییە .مندالڕ بەر لە تەمەنی حەوت
ساڵی ناخرێتە بەر قوتابخانە.
 - ٢قوتابی ماوەی پشوو «رێست» ی زیاتری ھەیە ،ئەمەش بە مەبەستی ئەوەی کە
قوتابی لە کاتی پشو «برەیک» دا چاالک و کارا بێت ،بەشداری لە چاالکی داھێنەرانە
بکات.
 -٣ژمارەی کاژێرەکانی خۆێندن بە بەراوورد لەگەڵ سیستەمی خوێندن لە ئەمریکادا
کەمترن.
 -٤قوتابخانەی تایبەت و نموونەییی نییە.
 -٥سیستەمی فینالندی یەک پێوەری و یەکمودێلی سەرانسەری ڕەت دەکاتەوە ،واتە
یەک ستاندارتی نیشتیمانیی سەرتاسەری تاقیکردنەوەکانی «بکالوری» نییە.
 -٦بایەخدان بە توانا و بەھرەی قوتابی وەکو تاک ،لە چاوگرتنی تایبەتمەندێتیی قوتابی
وەکو کەسایەتییەکی سەربەخۆ ستراتیژێکی گرینگە.
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ئەم بایەخپێدانە پشت بە باوەڕێک دەبەستێت کە منداڵ گەورەترین و بەھادارترین
سامانی واڵتە.
 -٧ھیچ جۆرە تاقیکردنەوەیەکی ستاندارتی «گشتی» لە سیستەمی پەروەردەیی
فینالنددا نییە.
 - ٨نمرەدانان لە الیەن مامۆستاوە بۆ قوتابی تاکو ساڵی ھەشتەم «پۆلی ھەشت»
ئیجباری نییە
 -٩مامۆستا دەبێت بڕوانامەی ماستەری بەدەستهێنابێت.
 -١٢فینالند کولتووری نێگەتیڤ قبوڵ ناکات چونکە باوەڕی بە داھێنانە ،ئەگەر دەرکەوت
مامۆستایەک پەسەند یان لێهاتوو نییە ،دەبێت ڕاھێنان و مەشق و خولی زیاتر ببینێت،
تاکو بگاتە ئاستی شیاوی وانەگووتنەوە .ھیچ کەسێک دەرناکرێت و نانبڕاو ناکرێت.
 -١٣سیستەمی پەروەردەی فینالندی لە پەروەردەدا پشت بە ھاریکاری و ئەزموونی
ھاوبەش لە نێوان قوتابخانەکاندا دەبەستێت.
 -١٤ھەروەھا خۆی لە ھەموو جۆرە پێشبڕکێیەک دوور ڕادەگرێت و باوەڕی پێ نییە،
واتە زیاتر باوەڕی بە ھاریکاری و ئاڵوگۆڕی ئەزموون و کاری گروپ و کۆمەڵ و تاقم
ھەیە.
 -١٥پەرەوەردە دەرفەتێکی یەکسانە بۆ ھەمووان.
 -١٦بەشی زۆری بودجەی قوتابخانە د بۆ پۆل و پێداویستییەکان و چاالکییەکانی ناو
کالس تەرخان دەکرێت.
بە پێچەوانەی سیستەمی ئەمریکایی ،کە پشکی گەورەی بودجەکەی بۆ کاروباری
کارگێڕیی دەڕوات.
 -١٧سیستەمی پەروەردەی فینالندی دەستی منداڵ بەرەوە کەسایەتی سەربەخۆ
دەگرێت ،ئاراستەی دەکات بۆ بەدەستھێنانی ئەزموون ،منداڵ دەبێت ھەستی بە ئازادی
و جیاھەڵکەوتوویی خۆی بکات ،بۆیە لە سیستەمی فینالنددا منداڵ ھان دەدرێت کە تا
دەکرێت ،بە پێی خۆی بڕوات بۆ قوتابخانە ،نەک بە ئۆتۆمبیل و باسکیل ،یان وەکو لە
ئەمریکادا باوە ،منداڵ بە ھێلیکۆپتەر بۆ قوتابخانە دەڕوات.
 -١٨سیستەمی پەروەدەی فینالندی باوەڕی بە کاری ماڵ و ئەرکی قوتابی نییە لە ماڵ،
ئەو سیستەمە باوەڕی بەوەیە کە منداڵ دەبێت لە ناو پۆلدا پەروەردەبکرێت و تواناکانی
گەشە بکات.
ساڵی شهشهم

100

23

 -١٩قوتابخانەکانی فینالند زۆر بایەخ بە وەرزش دەدەن ،بەاڵم نەک بە مەبەستی
کێبڕکی و پێشبڕکی .وەرزش چاالکییەکە بۆ پەروەردەی جەستە و خۆشەویستیی ژیان.
 -٢٠بایەخ بە کێشەی تایبەتی قوتابی دەدرێت ،بۆ نموونە ئەگەر قوتابییەک کێشەی
ھەبێت و لە خۆێندن دوابکەویت ،یەکسەر پالن و نەخشەی تایبەتی بۆ سازدەکرێت.
بەو شێوەیە قوتابخانە ڕێگای ئایندەی خراپ لەو منداڵە دەگرێت و ھەر دەستبەجێ
قوتابخانە یارمەتی منداڵەکە دەدات تاکو ڕێگەی ڕاستەقینەی خۆی دەدۆزێتەوە و
ڕێچکەی خۆی دەگرێت.
راستە ئێمە لە فینالند نەوتمان نییە ،گازمان نییە ،سامانێکی سرۆشتی ئەوتۆمان نییە
تاکو ھەناردەی دەرەوەی واڵتی بکەین وبیفرۆشین .بەاڵم ئێمە منداڵەکانمان سەرمایەمانن
بۆ ئایندە .ئەوان سامانی ئێمەن ،ئەگەر باش پەروەردەیان بکەن ،دەبنە سەرمایەیەکی
گەورە بۆ واڵت.
ئەمەم وتەیەم لە ئاخاوتنێکی وەزیر پەرەوەدەی فینالندەوە وەرگرتووە .دیارە ئەویش
کە باس لە منداڵ دەکات مەبەستی قوتابییە.
مامۆستا لە قوتابخانەکانی فینالنددا قوتابی بە سامان واڵت و سەرمایەی ئایندەی
کۆمەڵگە دادەنێت .ئەوان پێیان وایە ھەر سیستەمێکی پەروەردە رۆڵ و پێگەی قوتابی
فەرامۆش بکات ،یان قوتابی نەکات بە ئامانجی سەرەکی و لە سەنتەری پرۆسەی
پەروەردەدا داینەنێت ،ئەو سیستەمە سەرکەوتوو نابێت ،لە جیاتی سوود ڕەنگە زیانیش
بە تاک و کومەڵ بگەێنێت.
تێبینی:

سەرچاوەی زانیارییەکانی ئەم وتارەم ،بە پلەی یەکەم لە ھەڤپەیڤێنکدا ،کە لەگەڵ وەزیری
پەروەردەی ئێستای فینالنددا کراوە ،وەرگرتووە ،ھەرەوھا سوودم لە زۆر بابەتی جیاواز و
سایتی فەرمی وەزارەتی پەرورەدەی فینالند وەرگرتووە.
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توانا فیکریەکان ...وابەستەی کلتور
لە رۆژھەاڵتی ناوەراستی گۆی زەویدا! .
ھێرش شکاک
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ژیان لە رۆژھەاڵتی ناوەڕاستدا ...بوەتە جێگای عەیب! ...
رۆژھەاڵتی ناوەراست شوێنی داھێنانەکان نیە ...بەڵکو شوێنی جەنگ و کێشە
ھەمەجۆرەکانە! ...
رۆژھەاڵتی ناوەڕاست ئەو شوێنە جوگرافیەیە کە واڵتانی رۆژئاوای ئاسیا و واڵتی میسر
دەگرێتەخۆ ئەو روبەرە ئاویانەی کە دەکەونە دەوروبەری رۆژھەاڵتی ناوەڕاست بریتیین
لە دەریای سوور و کەنداوی عەرەبی و دەریای سپی ناوەڕاست.
یەکەم بەکارھێنانی «رۆژھەاڵتی ناوەراست –  »Middle eastلە سااڵنی پەنجاکانی
سەدەی نۆزدەیەم بوو لە نوسینگەی ھیندی بەریتانی «»British India Office
کە پاشان بەکارھێنانی ئەم ئەم ناوە بەرفراوان بوو و لەسەر ئاستی جیھاندا ناسرا،
ھەروەھا شارەزای ستراتیژی لە دەریاوانی ئەمریکی ئەلفرێد تایر ماھان لە ساڵی ١٩٠٢
دا بەکاریھێنا ئەوەش بۆ جیاکردنەوەی ئەو ناوچەیەی کەوتۆتە نێوان نیمچە دورگەی
عارەبی و ھیند .ئەم ناوە بۆ ئاماژەکردن بە واڵتان و شارستانیەتەکانی کە لەم شوێنە
جوگرافیەدا ھەن بەکار دەھێندرێت .ئەم شوێنە لەکاتی دۆزینەوە جوگرافیەکاندا لەالیەن
دۆزەرەوە جوگرافیەکاندا بە «جیھانی کۆن» ناونرا ،رۆژھەاڵتی ناوەڕاست شوێنی
سەرھەڵدانی شارستانیەتە مرۆڤایەتیەکانە ھەروەھا شوێنی لەدایکبووی گشت ئایینە
ئیبراھیمیەکانە.
رۆژھەاڵتی ناوەڕاست لە گەرمترین شوێنەکانی جیھانە بۆ ئامادەیی لە جەنگدا ،بریتییە
لە شڵەژاوترین شوێنە جوگرافیەکانی جیھان لەرووی ئەمنیەوە ،کە ئەم دەڤەرە بریتییە
لە تایتڵێکی گەورە و بەردەوامی رۆژانەی دەزگاکانی ڕاگەیاندن لە جیھاندا ،ھەروەھا ئەو
شوێنە بریتییە لە گۆڕەپانی دیراسەکردنی بیردۆزە نێو دەوڵەتیەکان ،ھەروەھا شوێنی
تێستکردنی کارلێکە سیاسیەکانە ،بە جۆرێک کە سیستمی حوکم لە رۆژھەاڵتی ناوەڕاستدا
بەشێکە لە فاکتەرە گرنگەکانی ئاسایشی نەتەوەیی واڵتانی زلھێز و ئەوان رۆلی زۆر
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گرنگیان لە کارپێکردنی ئەو سیستمەی کە خۆیان پێویستیانە ھەیە ،کە لەراستیدا
خاک و ژینگەی رۆژھەاڵتی ناوەڕاست زۆر بەپیتە بۆ پێگەیشتنی ملمالنێ و جەنگەکان
و بەردەوامبونیان لە زەمەنە دورودرێژەکاندا .کە لەم زۆنەدا جەنگێک تەواو نابێت
جەنگێکی دیکە بەڕێوەیە و ئەوەی تر تەواو دەبێت یەکێکی دیکە سەرھەڵدەدات ،بۆیە
ئەم دەڤەرە بووەتە سەنتەری ملمالنێ نێو دەوڵەتیەکان .کە یەکێک لە سیماکانی ئەم
دەڤەرە بریتییە لە ھەردەم ھەبوونی جەنگی بە وەکالەت و بەناوی جیاواز ،بەشێوەیەکی
گشتی دەمێکی زۆرە بۆنی باڕوت لە بەشێکی زۆری ئەم ناوچەیەدا بووەتە شتێکی زۆر
ئاسایی ،تەواو پێچەوانەی واڵتانی پێشکەوتووی جیھان کە بۆنی باڕوت قەدەغەیە.
رۆژھەاڵتی ناوەراست بەوە جیادەکرێتەوە کە سنورێکی دیاریکراوو و فیزیایی جێگیری
نیە ،بەپێی ئەو روداوانەی کە لەنێو جەرگەی ئەو زۆنەدا یاخود لە نزیک لێوارەکانیدا
روودەدات سنورەکەی فروان یان تەسک دەبێتەوەو گۆڕانکاری گەورە بەخۆیەوە دەبینێ،
کە ھەندێک جاریش بەپێی سۆزی قەومیەوە گۆڕانکاری بەسەردا دێت ،ئەم دەڤەرە کە
بە درێژایی مێژووی رابردوو خۆبەخۆیی یاخود لەگەڵ دراوسێ جوگرافیەکانیدا جێگەی
ملمالنێ بووە .کە جارێکیان فاڵن کوتلە سەرکەوتوو بووەو جارێکی تر ھێرشی کراوەتە
سەر و داگیرکراوەو ئەوەی بنیاتنراوە ھەر ھەمووی لەنێوبردراوەو لەجێگای شتە جوانەکان
وێرانە دروست بووەو جارێکی دیکە ژیان لە سەرەتاوە دەست پێدەکاتەوە و نەھامەتیەکان
چەند بارە دەبنەوە .لەنێو رۆژھەاڵتی ناوەڕاستدا خاکی واڵتی عێراق و سوریا و تورکیا و
ئێران نموونەی ناخۆشترین جێگەی جیھانن بۆ ژینگەی دیموکراسی و بریتیین لە واڵتانی
ژاوەژاو ،ئەوان ئەو چوار دەوڵەتانەن کە نەتەوەی کوردیان بەسەردا دابەشکراوە.
ئەو شوێنگەیەی کە رۆژھەاڵتی ناوەراست لێی جێگیربووە زۆر تایبەتمەندە ،کە شوێنەکەی
وایلێکردووە پێناسەی جوگرافیا سیاسیەکەی کاریگەرێتی لەسەر بڕیاری سیاسی لەو
دەڤەرەدا ھەیە ،کە ئەو شوێنە جوگرافیە لە ھەستیارترین شوێنانی جوگرافیە لە
کاریگەرێتیی لەسەر بڕیاری سیاسیدا لەسەر ئاستی ھەرێمایەتی و نێو دەوڵەتیدا.
لە پسپۆڕێتیەکانی کارو ئیدارەو پێشکەوتنە تەکنەلۆژیەکاندا ژاپۆن بە قوتابخانە
(مەدرەسە)ی تەکنەلۆژیا و پیشەسازی ئەلیکترۆنی دادەنرێت ،ئەمریکای باکوریش بە
قوتابخانە (مەدرەسە)ی پیشەسازی کانزایی و گرانەکانی ئۆتۆمبێل و ئامێرەکانی دیکە
دادەنرێت ،ھەروەھا ئەوڕوپاش بە قوتابخانەی (مەدرەسە)ی تێکەڵەی ھەردوو جۆر
پیشەسازی ئاماژە پێکراو دادەنرێت ،ھەروەھا چەندین واڵتانی دیکەی جیھان خەریکی
پێشکەوتنێکی زۆر خێران لە زۆربەی شتەکانی تەکنەلۆژیادا ،کە پێناسەی ژیانکردن
ساڵی شهشهم

106

23

لەم شوێنانەدا تا رادەیەکی زۆر لەگەڵ ھاودەمی پەرەسەندن و پێشکەوتنی سەردەمدا
یەکتر دەگرنەوە بۆیە لەم شوێنانەدا بۆ مرۆڤەکان بەشێوەیەکی گشتی ژیان مانای
زۆری ھەیە و ھیوا حەقیقی و بااڵکان ژیان و داھاتووی بۆ مرۆڤەکان خوڵقاندووە.
بەاڵم ئەوەی لە رۆژھەاڵتی ناوەڕاستدا رودەدات و دەگوزەرێ سەد لە سەد پێچەوانەی
ئەوەیەو ھاوکێشەیەکی سەردەمانی زۆر کۆن بەکار دەھێندرێت و کاری پێدەکرێت.
واتا مرۆڤە تازەکان بە فەلسەفە و پڕۆگرامێکی ئێجگار زۆر کۆن ئیدارە دەکرێن و
لەسەر ئەم بنچینەیەدا داھاتوشیان بۆ دیاری دەکرێت ،مەخابن کە زانای زۆر گەورە و
بەتوانایان تێدایە ،بەاڵم وادیارە فەلسەفەی بەڕێوەبردنی ژیان لەم شوێنەدا دەبێ وابێت
و گۆڕانکاریەکان بەرەو دواوەن نەک پەرەسەندن.
ھەروەھا گەورەیی پانتاییەکەی رۆژھەاڵتی ناوەڕاست کە سەدان ملیۆن خەڵک تێیدا
دەژیێن وایکردووە کە ببێتە بازاڕێکی بەپێز بۆ واڵتانی گەورەی دونیا بۆ ساغکردنەوەی
ھەموو کەلوپەلێک ،بەاڵم ئەوەی گرنگە لێرەدا ھەستیارێتی مەزھەبی و تائیفی گەرم لەم
دوڤەرەدا وایکردووە ئەو شوێنە ببێتە گەورەترین بازاڕ بۆ فرۆشتنی چەک و تەقەمەنی
بە واڵتەکانی ،بۆیە ھەردەم واڵتانی زلھێز حزوریان ھەیە لەم ناوچەیەدا .کە ئێستا بەبێ
ھیچ جیاوازیەک واڵتانی رۆژھەاڵتی ناوەڕاست بونەتە باشترین کڕیاری چەکە کۆن و تازە
بابەتەکان .بۆ وێرانکردنی خاک و خەڵک و ژینگەی خۆیان بۆ پیسکردنی ئاوەکەی بۆ
وشک کردنی دارو درەختەکانی .بەڵێ بۆ وێرانکردنی داھاتووی بەشێکی زۆری خەڵکەکە.
بۆیە وا بیابان بوون بەخێرایی ھەڵدەکشێ و ئاوو ھەوایەکی وشک و وشکتر بەرھەم
دێت .راستە ئەگەر بڵێین ژیانکردن بۆ بەشێکی زۆری دانیشتوانی رۆژھەاڵتی ناوەڕاست
زۆر بێمانایە و زۆر لە مەرجەکانی بوونی ژیانێکی پڕ ھەیبەت بۆ مرۆڤـــ لە رۆژھەاڵتی
ناوەڕاستدا لە دەست دراوە.
رۆژھەاڵتی ناوەڕاست و جەنگی سێیەمی جیھانی:
جەنگی جیھانی مانای ھەبوونی بارودۆخی ملمالنێ لەنێوان چەند ھێزیکدا کە تێکەڵبوونی
بەرژەوەندیەکانیان و کەوتنەوەی کێشە لە نێوانیاندا لە چەند ناوچەیەکدا ،بەشێوەیەک کە
ھەریەکێک لەم ھێزانە ئەو کاریگەرێتیە جێبھێلێت کە دەستی پێگەیشتووەو لەتواناکانی
ئەو دایە ئەنجامی بدات ،کە ھەریەکێک لەو ھێزانەدا لە ملمالنێدا دەبێت بۆ گەیشتنی
بە پارێزگاری کردن لە دەسەاڵت و نفوزی خۆی .لە رۆژھەاڵتی ناوەراستدا سەرەتای
جەنگی سێیەمی جیھانی بەاڵم زۆر بە ھێواشی دەستی پێکردووە و لەسەر الشەی مرۆڤە
بێتاوانەکان بەرێوە دەچێت .دیمەنی ئاگر بەردەوام وجودی ھەیە و ناکوژێتەوەو بەشێکی
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دانیشتوانی بەم ھەردەم بەردەوامی ئاگرە بۆن ناخۆشانە راھێنراون.
شوێنەکانی کە ملمالنێی نێو دەوڵەتی تێیاندا وجودی ھەیە بریتیین لە شوێنی ستراتیژی
و زیندوو ،بۆیە لە راستیدا لە رۆژھەاڵتی ناوەڕاستدا جەنگێکی بەردەوام ھەیە و
پەلی خۆی ھاوێشتووەو ھەموو کاریگەریە سلبیە پاشاگەردانیەکانی جەنگی گەورەی
لێ دەرکەوتووەو بەردەوامیش دەبێت و کۆتاییشی نایێت ،لەبەرچی...؟ لەبەرئەوەی
فاکتەرەکانی بەبەردەوامبوونی جەنگ لە رۆژھەاڵتی ناوەراستدا کە زۆرن ...ھەر ھەموویان
لە رۆژھەاڵتی ناوەڕاستدا بە تەواوی و بە جێگیری وجودیان ھەیە .واتا لە رۆژھەاڵتی
ناوەڕاستدا ئەوە چەندین ساڵە جەنگ بەردەوامی ھەیە و ھەر دەشمێنێ ...بەاڵم ئایا
جەنگی سێیەمی جیھانی چ پەیوەندیەکی بەم جەنگە بەردەوامەی رۆژھەاڵتی ناوەڕاستدا
ھەیە ؟ لە راستیدا بە کورتیەکەی دەڵێم رۆژھەاڵتی ناوەڕاست لەسەر لێواری «جەنگی
سێیەمی جیھانی»یە ،بە رونتر بلێم ھیچ دەوڵەتێکی زلھێزی جیھان نیە کە بە فعلی
یان بە وەکالەت وجودی لەم جەنگەی رۆژھەاڵتی ناوەراستدا نەبێت کە لە خاکی عێراق
و سوریا و ئێران و تورکیا و یەمەن و سعودیا و میسر و لبنان و کوردستاندا رودەدات.
مەبەستم ئەوەنیە کە بە وردی بچمە نێو زۆر وردەکاریەوە بەاڵم تەنھا مەبەستمە باس
لە وێنە گشتیەکە بکەم.
مرۆڤـــ تەنھا بەوە لە گیانەوەران جیاناکرێتەوە کە توانای قسەکردنی ھەیە بەڵکو ھەر
لە سەرەتای ژیانی مرۆڤایەتیەوەو بەپێی ئاستی مێشکی مرۆڤ لە ھەر سەردەمێکدا
مرۆڤـــ داھێنانی کردووە ،کە لە ھەموو سەردەمەکاندا ھەندێک لە مرۆڤەکان بونەتە
بارگرانی بەسەر ئەوانەی دیکەدا و بەسەر ژینگە و سروشتدا ،بەاڵم لە سەردەمی تازەی
مرۆڤایەتیدا کۆمەڵگا بە تواناو ئاقڵەکان گرەو لەسەر خۆشگوزەرانی ژیان دەکەن ،کە
خۆشگوزەرانی ژیان لەرێگەی مەعریفە و زانست و داھێنانەکانەوە دێتەدی و دێتە نێو
ژیانی تاکەکانی کۆمەڵگا کە ھاوکات لەگەڵ مرۆڤەکاندا گیانلەبەر و ژینگە و سروشتیش
سوودمەندن ،ئافەرین بۆ ئەو کۆمەڵگایەی گرەو لەسەر بەرەوپێشڤەچوون و داھاتویەکی
پڕ بەختەوەری دەکەنەوە ،ئافەرین بۆ ئەو دەسەاڵتەی واڵت خاوەن ئەجێندای رۆژ دوای
رۆژ بەختەوەرترکردنی ھاواڵتیەکانی واڵتەکەی نەخشە دەکێشێ کە لە واڵتانی پێشکەوتوی
جیھاندا ئەوەی گوتم بە تۆکمەیی بەرجەستەکراوەو ھاواڵتیان لێی بەختەوەرن .بەاڵم
ئەوەی کە لە رۆژھەاڵتی ناوەڕاستی زەوی و ھەندێک شوێنانی دیکە روودەدات بریتییە
لە حاڵەتێکی ناسروشتی و بەبیرکردنەوەی قوڵ لێی لەوانەیە بگەیتە ئەو قەناعەتەی
کە دیارە مرۆڤەکانی بۆ نموونە رۆژھەاڵتی ناوەراست تەنھا بەوە لە گیانەوەرەکانی
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دیکە جیادەکرێنەوە کە توانای قسەکردنیان ھەیە ،لەبەرئەوەی لە فەلسەفەی ژیانی
ئەم دەڤەرەدا داھێنانی گەورەی بیری مرۆڤایەتی نابیندرێت و تەنھا شەڕ و پێکدادان
و جەنگە گەورە و بچوکەکان داھێنانێکی گەورە و ئەزەلی بەشێکی زۆری خەڵکانی ئەم
ناوچەیەن ،دەمارگیریە نەتەوەییە دوور لە پرنسیپە مرۆڤایەتیەکان کێشەیەکی گەورەی
بەشێکی زۆری دانیشتوانی ئەم زۆنە گەورەیەن ،کەچی جگە لە توانای ئاخاوتن داھێنانە
جیاوازەکان خاڵی جیاکردنەوەی نێوان مرۆڤ و گشت گیانلەبەر و زیندەوەرەکانی دیکەیە
کە ئەم جیاوازیە لەنێو ژمارەیەکی زۆری کۆمەڵگاکانی جیھاندا وجودیان ھەیە ،دەمێک
بوو حەزم دەکرد لەسەر ئەم بابەتە شتێک بنوسم ،کە بەالی منەوە بابەتێکی زۆر گرنگە.
من لێرەدا مەبەستمە لەبارەی رۆژھەاڵتی ناوەندەوە بدوێم ...ئەو نەتەوە سەرەکیانەی کە
لەم زۆنە گرنگەی گۆی زەویدا لەدێر زەمانەوە ژیانیان بەسەر دەبەن بریتیین لە (عارەب،
فارس ،تورک ،کلدانیەکان ،ئاشوریەکان ،کورد) لە زەمەنێکی دورودرێژی رابردووەوە تا
ئێستا بااڵدەستەکانی ئەم دەڤەرە ھەریەک لە نەتەوەکانی یاخود خەڵکەکانی (عارەب
و فارس و تورک)ن ،کە دەمارگیری و نەتەوە پەرستیەکی سەرشێتانەی بەرێوەبەران و
سەرۆکانی ئەم سێ قەومە ھێندە بە نا مرۆڤانەیی رەفتاری دەسەاڵتەکانیان ئەنجام داوە
کە ھەریەکەیان پێیان وایە قەومەکەی ئەو لە ھەموو ئەوانەی دیکە زۆر بەبەھاترە ،ئیتر
ئەم فەلسەفە فاشیلە دواکەوتووە بەبەردەوام و بەشێوەیەکی گشتی شۆڕبوەتەوە بۆنێو
زۆربەی ئەندامەکانی ئەم قەومانە (بە شێوەیەکی گشتی) ،بۆیە کار گەیشتە ئەوەی
ھەریەک لەم سێ قەومانە بە خۆیان بڵێن (الشعب المختار) واتا نەتەوەی ھەڵبژێردراو و
پێویستە ھەر ئەوان خاوەن بڕیار بن .ئەوە مێژویەکی دورودرێژە کە بە چەندین نەوەی
دوای یەک لەماوەی ئەم مێژووە نا سروشتیەدا ژیانیان بەسەر برد .لەراستیدا ئەم
نوسینەم دوو ڕەھەندی ھەیە:
یەکەم :گێژخواردنی بەردەوامی رۆژھەاڵتی ناوەڕاست لەنێو جەنگدا و جیابونەوە لە ھەر
داھێنانێک و حەسانەوەی بەشێکی زۆری خەڵکەکە کە وەک چوارچێوەیەکی گشتی وا
دەبیندرێت کە دەسەاڵت و مرۆڤەکان بەشێوەیەکی گشتی لەم دەڤەڕەدا چەند پلەیەک
نزمتر بن لەچاو مرۆڤانی شوێنانی پێشکەوتوی جیھان.
دووەم :ستەم دیدەی ئێمەی قەومی کورد لەژێر کاریگەرێتی ئەم ژینگە زۆر ناتەندروستە
بەدرێژای زنجیرە زەمەنێکی نەپساوە،
بۆ زۆر رونکردنەوەی خاڵەکانی یەکەم و دووەم کە کڕۆکی بابەتەکەمە ...،پرسیارێک
دێتە پێشەوە کە بریتییە لە ئایا کێ ئەم حاڵەتە پەشێویە بەردەوامیەی خوڵقادووەو
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کۆتایشی نایێت ،ئایا کێن ئەوانەی ئەو بارودۆخەیان لە رۆژھەاڵتی ناوەڕاستدا خوڵقاندووە
کە بوەتە جێگەی عەیب و شەرمەزاری بۆ رابردوو و ئێستا و داھاتوو ...؟
وەاڵم :بەرێوەبەرانی ھەریەک لە قەومەکانی عارەب ،فارس ،تورک ...کە ھەریەک لە:
 .١دەمارگیری قەوم پەرستی
 .٢خەون بینین بە پاڵەوانی شەڕەکان
 .٣دەرنەچوون لە بازنەی ژەنگاوی بووی کۆنە پەرستی
بریتیین لە فەلسەفەی بەرێوەبردنی واڵت و قەوم و خودی خۆشیان ...دەبا سەیر
بکەین بە درێژای مێژووی دەسەاڵتی قەومی عارەب لە نێو دەوڵەتی عێراق و سوریادا
دەسەاڵتی عارەبی چی بە کورد و ھەندێک نەتەوەی بچوکی تر کردووە .ھەروەھا دەبا
سەیر بکەین بە درێژایی دەسەاڵتی تورکەکان لەنێو ئەو دەڤەرەی کە پێی دەگوترێت
تورکیا ...دەسەاڵتی تورک چی بە کورد کردووە کە بەشێکی زۆری ئەم کۆمەڵگایە
پێک دێنێت ،دەبا سەیرێکی مێژوو بکەین بە درێژایی مێژووی دەسەاڵتی فارس لەو زۆنە
گەورەیەی کە پێی دەگوترێت ئێران ،دەسەاڵتی قەومی فارس چی بە کورد کردووە کە
نەتەوەی دوومی ئەم واڵتەیە ،واتا لەم ناوچە پان و بەرینەدا ھەردەم مێژوو بە پرنسیپی
گەوجایەتی دووبارە دەبێتەوە تا رادەی بە کەڵەکەبوونی ئەم ھەموو زنجیرە یەک لەدوای
یەکەی مێژووە ،سیمایەکی ئێجگار ناشیرین بووەتە رووی سەرەکی رۆژھەاڵتی ناوەڕاست.
واتا ئەوەی منی ھاندا باس لەم بابەتە بکەم ،یەکەم ...وردبونەوەیەکی خێرای کورت
لەسەر ئەو حاڵەتە ناسروشتیەی رۆژھەاڵتی ناوەڕاست کە بووەتە سەنتەری ھەزاران
کێشەی مرۆڤایەتی بەشێوەیەک کە پرنسیپە مرۆڤایەتیەکان لێرە جێگەیان نابێتەوە.
واتا عەقلیەتێکی زۆر دواکەوتوو و شەیتانانە ھەریەک لە واڵتانی رۆژھەاڵتی ناوەراست
بەرێوەدەبەن و سەرکردە یەک لەدوای یەکەکانی ئەم واڵتانە لە دونیای پێشکەوتن
و مرۆڤـــ دۆستانەدا خەوێکی قولیان لێکەوتووە .دووەم ...ستەمکردنی بەردەوامی
بەڕێوەبەرانی ھەرسێ قەومی ناوبراو لە کورد و ئەوانەی تر و قبوڵ نەکردنی قەوم و
ئایۆلۆژیای بەرامبەر لەالیەن ھەر سێ قەومی ناوبراو لەسەدا سەد راستە و ھەڵەی تێدانیە،
لە رۆژھەاڵتی ناوەڕاستدا ھاواڵتیەکان زانست و لۆژیک پێشەوایەتیان ناکات ،ھەندێک لە
بیرە داتاشراوەکانی بەناو ئایین بووەتە قەدەریان کە لەراستیدا ئایین بە جوانیەکەی
خۆیەوە زۆر بێبەریە لەم بیرۆکە داتاشراوە ناسیۆنالیزمیانەوە ،ئەوان کەی ئاقڵ دەبن
بۆ خۆیان و بۆ بەرامبەرەکەیان ،بۆ ئەوەندە حەزیان لە شەڕ و قواڵیی ناکۆکیەکانە بۆ
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پێش ناکەون و لە خواڵنەوەیەکی بەردەوامی مەزھەبگەراییدا ژیانیان بەسەردەبەن ..؟
ئایا کامەیان لە ئەوەی تر باشتر و رێکوپێکترە ...؟ بارودۆخی حاڵی حازر لە گەڕانەوە
بۆ دواوەو تەخەللوف زۆر لەبارە .ئەگەر لە بارودۆخی ناوەوەی واڵتی عێڕاقدا بدوێم...
ئەوەی واڵت بەڕێوە دەبات مەرجەعی مەزھەبی شیعەی عارەبیە واتا (مرجع)( ،مرجع)
جێگای زانست و مەعریفەی گرتۆتەوە ،کەچی لە واڵتی ژاپۆن و کۆریای باشوور کە دوو
واڵتی ئاسیای دوورن ،واڵت بە زانست و لۆژیک و مەعریفە بەرێوە دەچێت ،واڵتی گەورەی
ئێرانیش بە مەرجەعی بااڵی شیعەی فارسی بەرێوە دەچێت ،ھەروەھا لە تورکیاشدا
بەشێکی زۆر لە ھاواڵتیەکەی بە فیکری ژەنگاوی خەالفەتی عوسمانیەوە بەرێوە دەبرێت،
واڵتی سعودیای پاشایەتیی پشتواپشتیش بە سیاسەتی خولقاندنی کێشەی ھەمەجۆر لە
رۆژھەاڵتی ناوەراستدا بەرێوە دەچێت ،لە سوریاشدا گرتن و کوشتن و بۆمباران کردن
سروشتی ژیانە ،ئیتر رۆژھەاڵتی ناوەڕاست بریتییە لە (مرجع) ی کێشە کۆن و تازە
بابەتەکان ،رۆژھەاڵتی ناوەراست جێگای دروستکردنی کێشە ئەزەلیەکانە ،لەبەرئەوەی
مەحاڵە کۆتاییان بێت ،لەبەرئەوەی فیکری ژەنگاوی و ژەھراوی بەردەوام دەڕژێندرێتە
نێو کەللە سەری ملیۆنان لە مرۆڤانی دانیشتوی ئەم دەڤەڕە پڕ بەرەکەتە کە ئەندامانی
ئەم قەومانەن.
سوود نەبینین لە وانەکانی پێشکەوتن و خۆدەربازکردن لە جەھالەت خەمی خەڵکە
رۆشەنبیرەکەی ئەم زۆنە پڕاوپڕ لە جەنگەیە ،ئەو شتانەی کە لەم رۆژھەاڵتی ناوەڕاستەدا
گوناحن لە شوێنانی پێشکەوتوی جیھلندا گوناح نین ،بە پێچەوانەوە ئەو شتانەی
کە لەنێو کۆمەڵگای پێشکەوتووی نێو دەوڵەتیدا گوناحن ،لە رۆژھەاڵتی ناوەڕاستدا
ھەرگیز گوناح نین .بۆ نموونە ھەردەم وابووە کە لەناوبردنی خەونە ستراتیژیەکانی
نەتەوەی کورد نا عەیبەیەکی روون و ئاشکرابووە ،ئەنفالکردن و جینۆساید و کۆشتنی
بە کۆمەڵی نەوەکانی کورد لە پڕۆگرامە زانستی و پێشکەوتنخوازەکانی ئەم سێ قەومە
بووە کە کوردیان بەسەردا دابەشکراوە ،ئەوە وێنای ئەو واقیعەیە کە دەمێک بوو وەک
ئەڕکێک دەمویست لەسەری بنوسم ...ئایا ئەم پشێویەی رۆژھەاڵتی ناوەڕاست تا کەی
و جەنگەکان تا کەی درێژە دەکێشن ،توانا فیکریەکان لە جیاتی ئەوەی لە پەرەسەندنی
توانستە زانستیە مرۆڤایەتیەکاندا بخرێنە کار ،بەڵکو لە دۆزینەوەی جەنگەکاندا لە
بزاوتندان ،من کە خەڵکی رۆژھەاڵتی ناوەڕاستم مافی خۆمە بپرسم جەنگەکان لێرەوە
تا کەی درێژە دەکێشن ...بەاڵم لە ھەموو پرسیارێکی لەم جۆرە کە گەڕانەوەیەک بە
مێژوودا دەکەین بە تەواوی دەگەینە ئەو ڕا کۆنکریتیەی کە بریتییە لە بوونی نادروستی
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کلتوریی و نەتوانینی تێگەیشتن لە بەھا مرۆییەکان.
تا ئێستا وەبەرھێنان لەنێو عەقڵیەتی بااڵدەستەکان و ئیدارەپێدەرانی رۆژھەاڵتی
ناوەڕاستدا شۆڕبونەوە بۆ نێو کۆمەڵگا و دواجار بەبەرھەم ھاتنی ئەم وەبەرھێنانە
لەسەر زەمینەی واقیعی ژیانی نەوە یەک لەدوای یەکەکان لە نوکتەیەکی سەیر و
پێکەنیناوی زیاتر چیتر نیە ،کەچی لە دونیای ئێستادا لە ھەر پارچەیەکی پێشکەوتوی
دونیادا وەبەرھێنان مەبەستەکەیە ...کە وەبەرھێنان لە ھۆش و بیر مانای وەبەرھێنان
لە ھەموو شتێکە ! ...وەبەرھێنان لە بچوکترین شت تا گەورەترین ،لەراستیدا جیھانی
پێشکەوتوو بە دەسەاڵت و بە خەڵکەکەیەوە خەریکی وەبەرھێنانن ،ئەی کوا وەبەرھێنان
لە زانکۆ و بەناو دامەزراوە زانستیەکان لە رۆژھەاڵتی ناوەراستدا .ئایا حەز لە زانست
و بپێشڤچوون ناکەن...؟ یان رێگەیان پێنادرێت ...؟ ئەوە چ مۆدێلێکە لە فەراھەم
کردنی ژیانێکی سەربەخۆیی لە بیرو ھۆشدا !...کوا لێکۆڵینەوە زانستیە بەبەھاکان لە
رۆژھەاڵتی ناوەڕاستدا کە کۆمەڵگا پێشکەوتووەکانی لەسەر بنیاتنرا ،تا ھۆش سەربەخۆ
نەبێت توانای داھێنانی نابێت و بە جوانی و پوختەیی بیر نەکاتەوە ھیچ ئەنجامێک
نایەتەدی ،پێویستە خەڵکی رۆژھەاڵتی ناوەڕاست باش خۆیان کۆبکەنەوە ،کەچی گەنج
لە واڵتانی پێشکەوتوی تەکنەلۆژیادا سەربەخۆیە مەبەستی من لە رووی زاستیەوەیە،
بۆیە داھێنانەکان یەک لە دوای یەک لەدایک دەبن ،تا کار بەوە گەیشت کە لە گشت بوارە
زانستیەکاندا رۆژ دوای رۆژ چەندین داھێنانی گەورە بۆ خزمەتی ژیانی مرۆڤایەتی و ژیانی
گیانلەبەرانیش لەدایک دەبن .شوێنانی پێشکەوتووی ئەم دونیایە باخچەیەکی جوان و
رۆژھەاڵتی ناوەراست زبڵخانەیەکە ،شوێنانی پێشکەوتووی ئەم دونیایە وێنەیەکی دجیتاڵی
رەنگاو رەنگە و رۆژھەاڵتی ناوەراست وێنەیەکی کۆنی رەش و سپیە ،چەندین ساڵە لە
کیشوەری ئەوروپادا جەنگێکی خوێناوی روینەداوە ،بەاڵم لە رۆژھەاڵتی ناوەراستدا...
لە چەند ساڵی رابردووەوە تا کاتی ئێستا بە چەندین جەنگی خوێناوی رویانداو ملیۆنان
مرۆڤـــ بوونە قوربانی و ملیۆنان گیانلەبەر لەنێوبران ،لە مێژووی چەندین ساڵی رابردوودا
لە شوێنە جیاوازەکانی رۆژھەاڵتی ناوەڕاستدا بە چەندین جار ژینگە خاپور کراوە ،کە بۆ
ئەم پرسە کوردستان باشترین نموونەیە کە بە درێژایی مێژووی رابردوو و تا ئێستا و لە
دەڤەرە جیاوازەکانیدا بە چەندین جار زیانی زۆر گەورە بەر کۆی ژینگە ناسکەکەی کەوتووە
کە تا ئێستا حوکمی لە رۆژھەاڵتی ناوەڕاستدا پاراستن و بوژاندنەوەی ژینگە ھەرگیز
نەبووەتە کلتوری کارکردن و ئەو حکومەتەی کە لە ناوخۆی واڵتدا چەند بەرنامەیەکی
پاراستن و گەشەپێدان بە ژینگەی ھەیە ،کەچی لە کارو کردەوەی شەڕشفرۆشتن بە
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دەرەوەی سنووری خۆی درێخی لە وێرانکردنی ژینگەدا نەکردووە ،ئەوە چەندین ساڵە
پڕۆسەی وێرانکردنی ژینگە لە رۆژھەاڵتی ناوەڕاستدا بەردەوامی ھەیە ،خۆ ئەگەر دیسان
کوردستان بە نموونە وەربگرین ،ئەوا ئەوەی لە چەندین ساڵی رابردووەوە تا ئێستا
بینیومانە لە ھەوڵدان بۆ ھەژارکردنی ژینگەی کوردستان پرۆسەیەکی زۆر درێژخایەن
و بەردەوام بووە ،لێرەدا ...لە رۆژھەاڵتی ناوەراست خەونە جوانەکان لەدایک نابن و
دەکوژرێن ،مەخابن ...ئەوە چ مۆدێلێکە لە بەرێوەبردنی رۆژھەاڵتی ناوەڕاستی دونیا،
کێشە ئابوریەکان ،کێشە سیاسیەکان ،کێشە کۆمەاڵیەتیەکان ،کێشە سایکۆلۆژیەکان،
کێشە تەندروستیەکان ...ھتد .سیمای مۆدێلی حکومی ئەم دەڤەرەیەن.
لە واڵتی عێراق و کوردستاندا ...نەخۆشخانەکان پڕن لە نەخۆش ...ھەریەک لە
نەخۆشخانە گەورەکان پڕن لە نەخۆش ،لە واڵتی عێراق و کوردستانیش نەخۆشیەکانی
شێرپەنجە زۆر زیادیان کردووە ھەروەھا نەخۆشیەکانی لەناکاو مردن زۆر بەرزبووەتەوە،
دەروونی مرۆڤەکان زۆر ماندوون ،مۆرڤ ئەو کاتەی کە زۆر ماندوو بێت ناتوانێت
بە جوانی و تۆکمەیی بیر بکاتەوە ،مرۆڤەکان پێویستیان بە ئارامی ھەیە بۆئەوەی
لە بیرکردنەوەو بڕیارداندا ئارام بن ،ھەردەم ژمارەیەکی ئێجگار زۆری تاکەکانی نێو
کۆمەڵگاکانی رۆژھەالتی ناوەڕاست نەخۆشن ،دورودرێژی جەنگەکان لە واڵتی سوریا و
عێراق و یەمەن و ...ھتد .دیمەنێکی زۆر ناشیرینن ،لە واڵتانی پێشکەوتووی دونیادا
خوێن لە رێگەی دراماکانەوە بە خەڵکی دونیا پێشاندەدرێت ،بەالم لە بەشێکی زۆری
پانتایی خاکی رۆژھەاڵتی ناوەڕاستدا خوێنی مرۆڤەکان بەبەرچاوی ھەموو جیھان لەسەر
زەمیندا دەڕژێندرێت .لە رۆژھەاڵتی ناوەڕاستدا ئەوە چەندەمین ساڵە بەشێکی زۆری
مرۆڤ ئاوارەن لە واڵتێکەوە بۆ واڵتێکی تر ،لە دەرئەنجامی ئەم ھەموو نەھامەتیانەشدا
بەاڵم ھیچ چارەسەرێک بۆ ھەرنەبێ بەشێکی کێشەکان نەدۆزرایەوەو ناشدۆزرێتەوە.
دەمێکە بەشێکی زۆری ھاواڵتیانی رۆژھەاڵتی ناوەڕاست گەورەترین ئاواتیان ئەوەیە بەرەو
واڵتانی ئەوڕوپا و ئەمریکا کۆچی یەکجارەکی بکەن و بۆئەوەی ھەتا ژیانیان ماوە ببن
بە کۆچەر.
ئایا بۆچی زۆربەی چەک و تەقەمەنیە زۆر پێشکەوتوەکانی جیھان لەم دەڤەرەدا تاقی
دەکرێنەوە ،کە ئەم ھەموو کارەساتە یەک لە دوای یەکانە بەرئەنجامی کاتێکی دورودرێژ،
کێشەیەکی ژینگەیی گەورەو درێژخایەنی ھێناوەتە ئاراوە ،کە لە خوارەوە ئاماژەی
پێدەکەم.
ژینگەی بەشێکی زۆری سروشتی رۆژھەاڵتی ناوەڕاست لە حاڵەتێکی زۆر دژواردایە و
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باشورو رۆژئاوای کوردستان و بەشێکی رۆژھەاڵت و بەشێکی باکوری کوردستان گیرۆدەی
بارودۆخێکی زۆر نالەبار بونەتەوە کە نمونەییە لە کارەساتباری و نەھامەتی ،ئەگەر زیاتر
لە ژینگەی باشوری کوردستان بدوێم ئەوا ئەوەی دەبیندرێت بریتییە لە برینێکی زۆر قوڵ
لە جەستەی خاک و ژینگەدا بەشێوەیەک ئەوەی کە پێی دەگوترێت دیاردەی وشکەساڵی
( )droughtکە بە دوبارەبونەوەی حاڵەتەکە بۆ ماوەی چەند ساڵێک لە دوای یەکدا
پێی دەگوترێت «وشکاتی زەوی» بووە بە سیمای ژینگەی ئەم دەڤەرە پڕ بەرەکەتە،
ھەڵکشانی دیاردەی بەبیابان بوون و وشک داھاتنی کەش و ھەوا لە داھاتوودا ئەنجامی
زۆر خەراپی دەبێت ،سەرەتای دەرکەوتنی ئەم کێشانە و پەلھاوێشتنیان لە ساڵی ١٩٩١
دەستی پێکرد ،راستەوخۆ دوای ھەڵگیرسانی جەنگی دووەمی کەنداو کە بووە ھۆکاری
سوتاندنی ھەزاران بیرە نەوت لە واڵتی کوەیت دا و بەکارھێنانی بەچەندین جۆر چەکی
تەکنەلۆژیای پێشکەوتوو و باڵوبونەوەی بە ملیۆنان تەن لە گازە ژەھراویەکان بەنێو
ھەوای ناوچەکەدا و ئاسمانی باشوری کوردستانیش لە ئاسمانە زۆر کاریگەرەکان بوو بەم
حاڵەتە پڕ ترسناکە و لەوانەیە کاریگەرترین حاڵەتی وشکە ساڵی لە ماوەی مێژویەکی
رابردووی زۆر دورودرێژدا بە تەواوی دەرکەوت ،کە کەم بارینی بەفر و باران بووە
حاڵەتێکی زۆر ترسناک ،بەاڵم ئەوەی زۆر گرنگە ئەوەیە کە دانیشتوانی کاریگەر بەم
جەنگە و بەشێوەیەکی گشتی دانیشتوانی رۆژھەاڵتی ناوەڕاست وایان دەزانی کە ئەوە
دوا جەنگی گەورەو کاریگەر بێت لەسەر خۆیان و ژینگەکەیان ،بەاڵم نەیاندەزانی ئەوە
سەرەتای چەندین جەنگی دیکەی یەک لە دوای یەکە لەماوەی چەندین گرێ زەمەندا .بە
چەندین جار دوبارەبونەوەی بارینی بارانی ترش کە سیمای پیسبوونی ھەوایە بە گاژە
ژەھراویە مەترسیدارەکان بووە بە بەشێک لە کاریگەرێتیە نەرێنیەکانی سەر ژینگەی ئەم
دەڤەرە پڕ بەرەکەتە.
سیستمەکانی حوکم لە رۆژھەاڵتی ناوەراست پێویستیان بە خێرا شکاندن ھەیە و
گۆڕینیان بە سیستمی مۆدرن و ریشەکێشکردنی بیرە توندڕەوەکانی حوکم و کۆمەڵگا
و ھێنانەدی رۆشەنبیریەتێکی دەوڵەمەند بە دیموکراسی ،ئایا تا چەندین نەوەی دیکە
کوشتن و بڕینەکان و حوکمی نا سەردەمی بەردەوام بێت و گرەوەکانی بردنەوە لە
شەڕەکاندا وەک داھێنانی گەورە لێکدانەوەیان بۆ بکرێت .نەتەوەی کورد لە ھەر چوار
پارچەکانی (باشورو باکورو رۆژئاواو رۆژھەاڵت) ی کوردستان لە باشترین شایەدەکانی
کێشە و ئاڵۆزیە ھەمەجۆرەکان و نا دادپەروەری و حوکمە نا مرۆڤایەتیەکانە کە بە
درێژایی زەمەنێکی دورودرێژ بەردەوامی ھەیە و بڕانەوەی نیە.
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نەخۆشخانەکانی واڵتی عێڕاق و سوریا و کوردستان و چەندین شوێنی دیکەی رۆژھەاڵتی
ناوەڕاست پڕن لە نەخۆش ،ئایا بۆ ئەم ژمارە زۆرەی نەخۆش ،چی رویداوە ...؟ ئەو ژینگە
نادروستەی کە لەسەرەوە ئاماژەم پێکرد ،بەرھەم ھێنەری چەندین نەخۆشی درێژخایەنن،
بە پێچەوانەی نەخۆشخانەکانی واڵتانی داھێنەر کە بەختەوەری ھاواڵتیەکانیان لە یەکەم
خاڵی ئەجێندای دەسەاڵتی واڵتە .بەشێکی رۆژھەاڵتی ناوەڕاست دەوڵەمەندترین دەڤەری
جیھانە لە بوونی سامانی نەوتدا ،کەچی ئەم سامانە پڕ گرنگ و سەرچاوەی وزە و
پارە ھەردەم نەبووەتە ھۆکاری ھێنانەدی بەختوەری بۆ ھاواڵتیەکانی جگە لە بەشێکی
کەم .بەاڵم رۆژھەاڵتی ناوەڕاست ...ھەر خودی سامانە نەوتیەکەی و بە نەبونی پالن
و ستراتیژیەتی پەرەپێدانی داھێنەرانە ھەردەم بەرەو داڕوخان ھەنگاوی ناوە ،ئەو بێ
پالنیە لە زۆربەی پانتایی رۆژھەاڵتی ناوەڕاستدا کارەسات دوای کارەساتی خوڵقاندووە،
بێ بەختی دەمێکی زۆرە رووی لە ناوچەکە کردووە ،ئاڕاستەیەکی بەھێز لە سروشتی
حوکمی واڵتانی رۆژھەاڵتی ناوەڕاستدا بەتەواوی بەرەو مردنە نەک ژیانکردن ،مەبەستم
لە ئاڕاستە گەورەکانی خاوەنی بڕیار لەم ناوچەیەدا وای بۆ خەڵکەکە بەیانکردووە کە
ھیچ پێویست ناکات بیر لە داھاتوە خۆش و بەپێزەکانی ژیانکردن بکەنەوە بەڵکو ھەر لە
زوەوە باشتتر و راستترە بیر لە قەدەری مردن بکرێتەوە ،بۆیە ئەو سیاسەتەی کە پەیڕەو
دەکرێ چوارچێوەی بۆ مردن داڕشتووە ،بۆیە ئەگەر بە نموونە واڵتی عێراق وەربگرین
دەبینین کە بەشێک لە خەڵکەکە ھەر لەگەڵ لەدایکبونیانەوە لەالیەن دەسەاڵتەوە
داھاتوی مردنیان بۆ نەخشێنراوە نەک دوارۆژێکی بەختەوەر بۆیە بەشێک لە مرۆڤەکان
کە ژمارەیان کەم نیە وەک ئەوە وایە بە مردوویی لەدایک بن ،کە کەسیش نیە بیر لە
باشترکردنی ژیانیان بکاتەوە ،لە چەند ساڵی رابردووەوە دەوڵەتی لێکترازاوی سوریا
بووەتە دۆزەخ بۆ زۆربەی دانیشتوانەکەی و فەلسەفەی بەختەوەری بووە بە خەیاڵ و
ھەموو رۆژێکی ژیانکردن بریتییە لە ساتێک ژیانی پڕ تراژیدیا ،لەم واڵتە پڕ شەرمەزاریەدا
ھەزاران منداڵی شیرەخۆر ،پیری بێ تاقەت لەنێو تراژیدیایەکی پڕ شەرمەزاریدا ژیان
دەبەنەسەر ،ئایا بۆ بەرژەوەندی بااڵی مرۆڤەکان لەبەرچاو ناگیرێت و سوتاندن و بڕین و
گرتن و کوشتن لە ھەواڵەکانی بەشێکی ژیانە لە رۆژھەاڵتی ناوەڕاستدا .ھەروەھا ئەوەی
گوترا بۆ بەشێکی ھەریەک لە دەوڵەتی تورکیا و دەوڵەتی ئێران زۆر زۆر ڕاستە بە
تایبەت ئەوەی بەرامبەر بە تاکەکانی نەتەوەی کورد دەکرێت ،ئایا بۆ پێدانی مافی مرۆڤ
شتێکی ئەوەندە زەحمەت و ئەستەمە ،ئایابۆ لە رۆژھەاڵتی ناوەڕاستدا زۆربەی مرۆڤەکان
وەک مرۆڤ ناخوێندرێنەوە ،پانتاییەکی زۆری رۆژھەاڵتی ناوەڕاست بریتییە لە سەربازگە
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و بە گشتی جەستەی رۆژھەاڵتی ناوەڕاست بۆنی تەقەمەنی لێدێت ،چونکە لە زۆر شوێندا
ئەگەر جەنگیش ئامادەیی نەبێت بەاڵم چەک و تەقەمەنی و تانک و فڕۆکەکان بەرچاو
دەکەون و گرەوی ئەوە دەدەن بە ئێمە و بە مرۆڤایەتی کە جەنگ لەم دەڤەڕەدا سیمای
گشتیە و دەبێ قەبولی ئەوە بکرێت و دەبێ ئەم واقیع حاڵە ھەرس بکرێت.
ئایا کاتێک منداڵ لەنێو ئەم فەلسەفە چڵکنە لەدایک دەبێت چۆن دەردەکانی چارەسەر
بێت ،ئایا چۆن رێگەی بەردەمی رۆشن بکرێتەوەو بتوانێت وەک مرۆڤ پێبگات .لە
رۆژھەاڵتی ناوەراستدا بوونی زیندانی زۆر واتا ژمارەی زۆری زیندانەکان مەرجی بنەڕەتی
حوکمی واڵتە ،نەبوونی دەوڵەتی دامەزراوەیی بە مانا پڕ پڕاکتیکیەکەی مەرجێکی
دیکەی حوکم کردن و بەردەوامی دەسەاڵتی دەوڵەتە ،نا دادپەروەری و ھەبوونی ئاژاوە
مەرجێکی دیکەیە ،ئایا لە بنەڕەتدا کاری مرۆڤە بااڵ دەستەکان ھێنانەدی بەختەوەریە
بۆ ئەوانەی دیکە یان خوڵقاندنی جەنگ دوای جەنگ و کوشتن و بڕین و مرداندنی
مرۆڤەکانە.
رۆژھەاڵتی ناوەڕاست دەمێکە بوەتە شوێنی ساغکردنەوەی شتە بەسەر چووەکان لە:
 خۆڕاکی بەسەرچوو شێوازی بەسەرچووی پەرەپێدانی مرۆیی سیاسەتی بەسەرچووی بەرێوەبردنی کۆمەڵگا جۆری ئیدارەدانی کالسیکی و بەسەرچووکێشەی گەورە ئەوەیە بەردەوامبوون لەسەر ئەم پرۆسە گشتگیرە ھەر بەردەوامە و کۆتایی
نەھاتووەو کۆتایی نایێت .بێگومان بیرۆکەی داپڵۆسینی ھاواڵتی لەالیەن دەسەاڵتدارانی
رۆژھەاڵتی ناوەڕاست و حوکم کردنیان بەم جۆرە سیمای حوکمی زەمەنێکی رابردووی زۆر
دوورودرێژەو مەحاڵە کۆتاییشی پێبێت .ھەردەم لە زەقترین و باشترین نموونەکان لەم
رووەوە سەرکوتکردن و داپڵۆسینی بەردەوامی نەتەوەی کورد بووە لەالیەن حوکم دارانی
عێراق و سوریا و تورکیا و ئێران کەوا ئەم چوار دەوڵەتە بریتیین لە پشتی رۆژھەاڵتی
ناوەڕاست .نا دادپەروەری لە ھەالیەکێک لەم دەوڵەتانەدا دەمێکی زۆرە گەیشتتوەتە
پۆپە و بەردەوام لەگەڵ پێشکەوتنە تەکنەلۆژی و ژیانیە نێو دەوڵەتیەکان ئەم کێڕڤەش
ھەر لە بەرزبونەوەدایە.
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نەبوونی گەشەی بەردەوام لە رۆژھەاڵتی ناوەراستدا:
لە سەردەمی تازەدا بە گشتی جیھان بەرەو گەشەی بەردەوام ھەنگاوی ناوە،
ھەنگاونانەکەش زۆر بەخێراییە ،واتا پرۆژەکانی کە لە خزمەتی مرۆڤایەتی و گیانلەبەران
و سروشتدا بنیات دەنرێن دەبێ لە گەشەکردویەکی بەردەوامدا بن بۆئەوەی رۆژ دوای رۆژ
ھاوکات لەگەڵ زۆربوونی داخوازی و پێداویستیەکانی مرۆڤەکان ،پرۆژەکان لەکارکردنی
خۆیاندا نەکەون و خزمەت ببەخشن ،چونکە ئەوە لەبیرنەکەین کە رۆژ دوای رۆژ ژمارەی
مرۆڤەکان لە زیادبوندان ،بەتایبەت لە واڵتە دواکەوتوو و ھەژارنشینەکاندا بەرزبونەوەی
ژمارەی دانیشتوان زۆر خێرایە و بۆیە داھێنانەکان دەبێ بەردەوام و بەشێوەیەکی زۆر خێرا
لە پەرەسەندندابن و بەو ھەموو پاڵەپەستۆیە ڕابگەن کە مرۆڤایەتی دوچاری دەبێتەوە،
کەچی ھاوکات لەگەڵ ئەو ھەموو پێشکەوتنە خێرایەی دونیادا ئەگەر گەشەی بەردەوام
وجودی نەبێت و لەنێو ئەجێندای واڵتدا جێگەی بۆ نەکرابێتەوە ،ئەوا وەک ئەوەوایە کەوا
لەم شوێنانەدا کات وەستاو بێت .کەوا ئەوەش مەترسیەکی ئێجگار گەورەیە لەبەردەم
ژیانی بەچەندین نەوەی دوای یەک و بێگومان ئەوەی دەبێتە ئەڵتەرناتیڤی ئەم ھەموو
پێشکەوتنە بریتییە لە دواکەوتوویی و بێسەروبەری و داپڵۆسین و نائارامی و گەڕانەوە
بۆ دواوە ،لەبەرئەوەی بەبەراورد بەو پێشکەوتنە بەردەوامەی کە لە دونیادا دێتەدی ئەوا
وەستان لە ھەمان جێگەدا خۆی لە خۆیدا بریتییە لە گەڕانەوە بۆدواوە.
لە دونیای پێشکەوتندا دامەزراوە زانستیە بااڵکان بریتیین لە گەواھیدەری دەوڵەتێکی
خاوەن سیستم و گەشەی بەردەوام کەوا ئێستا ئەوە خاڵی کێبڕکێی واڵتانی زیندوی
جیھانە .دەوڵەت دەبێ زیندوو بێت و لە پەرەسەندندا دوانەکەوێت و ئەگەرنا دەبێتە
دەوڵەتێکی مردوو ،لەم سەردەمەدا ژمارەیەک لە واڵتانی مردوو لە دونیادا ھەن کە دەوڵەتی
عێراق یەکێکە لە دەوڵەتە مردوەکانی جیھان و کێشەی تەخەللوف لەناو عێراقدا ھێندە
زۆرن کە جێگەیان بۆ ھیچ پێشکەوتنێک و پەڕینەوە بۆ دونیای مەعریفەت نەھێشتۆتەوە
چونکە لەراستیدا حاڵەتەکە بە ئاستێک گەیشتووە کە ژیان لەنێو ئەو دەوڵەتەی کە
ناوی عێراقە عەیبەیە .مرۆڤـ لەنێو ئەم واڵتە وێرانەدا ھەست بە شەرمەزاریەکی گەورە
دەکات و خۆی بە بونەوەرێکی دیکەی کەمتر و بچوکتر لە ئینسان دێتەبەرچاو ،بۆ
ئەم پرنسیپەی بەرێوەبردنی کۆمەڵگا و ئەو مۆدێلە ھەڵبژێردراوە ،خۆ ئەوە بریتییە لە
ئیدارەدانی مرۆڤەکان کە خاوەن ھۆشن نەک ئیدارەدانی دارو بەرد.
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یاخیگەرێتى ئەو چەمکە فرەمانایەیە کە لەرووى ئایدیاییەوە گوناهێکە دژ بەموقەدەسى
کۆمەڵگە و لەرووى ماتریالیشەوە واڵمدانەوەیەکە بەو دژانەى کە لەهەناوى خۆیدا
ماناکانى خۆى بەرهەمدەهێنێتەوە .ئەمە رووە گشتیەکەیەتى ،لەرووە تایبەتەکەشیەوە
(نەفى) کردنى هەموو ئەو پێوەرە ئەخالقیانەیە کە یاخیبوونە لەخودى ترادیسۆن
کە گشت کارى پێدەکات ،یاخیگەرێتى لەدەرەوەى چەمک ،حاڵەتێکە دەتوانین وەکو
ئامرازێک بۆ دژایەتیکردنى سیستم بەکارى بهێنین ،بەاڵم لەشوێنێکى دیکەدا فۆڕمێکى
تر وەردەگرێ و دەبێتە ئامانج ،ئەم ناکۆکی و جیاوازییە رەنگە لەنێو دیوى ناوەوەى زۆر
تاکى دیکەدا خۆى مەاڵسدابێت ،بەتایبەتى تاکى کوردى کەهیچ زەمانەتێکى کۆمەاڵیەتى
نییە بۆئەوەى بەقەناعەتەوە مومارەسەى ئەو شێوە بیرکردنەوەیە بکات کەهەڵیبژاردووە.
بۆیە ئەم پێشەکیەم بۆ قسەکردن لەسەر ئەحالم بەکارهێناوە ،چونکە ناکرێ باسى
یاخیگەرێتى بکەین و پێناسەیەک بەدەستەوە نەدەین ،هەروەها ناکرێ ئەحالم وەکو
هەر کارێکتەرێکى چاالک و یاخى و ناباو وەرنەگرین ،خۆ ئەگەر ئەو حاڵەتانە لەبەر
چاونەگرین کە بەشێک بوون لەشێوەى بیرکردنەوەى ئەو ،کە رەنگە هەندێ جار بەبێ
ئاگاهانەش ئینتیماى بۆ ئەو چەمکانە هەبووبێت ،بەهەر حاڵ من کە ماوەیکى زۆر
لەگەڵ نوسین و فەزاى بیرکردنەوەى ئەحالم هەڵمکرد و لە نزیکەوە هەم چیرۆکەکانیم
خوێندۆتەوە و هەم نوسین و هەم سەرپەرشتى نوسینەکانیم کردووە ،لەو پرۆسەیەدا
دوو کەسایەتیم هەستپێکردووە لە دونیاى ئەحالمدا ،کەسایەتیەکى یاخى لەهەموو جۆرە
موڵکیەتێک و کەسایەتیەکى دیکەى سودگەرا بەئاراستەى کەڵک وەرگرتن لەو شتانەى
کە لەرووى غەریزییەوە ئینسان دووژارى پارادۆکس دەکات کە حەزى لەموڵکیەت بێت،
رەنگە هەردوو حاڵەتەکە بۆ ژنێک کە لەنێو جەنجاڵى ژیانى کۆمەاڵیەتى و بەرتەسکى
بیرکردنەوەدا ژیان بگوزەرێنێ لەکوردستان ،مافى خۆى بێت حەزەر بکات لەو رێچکەیەى
هەڵیبژاردیوو کە دژى هەموو رەوتەکانى دیکەى کۆمەڵگە بوو ،بۆ ئەمەش پێیوستى بەوە
هەبوو کە لەشوێنێکى دیکەدا وەکو کەسێکى سودگەرا خۆى نیشان بدات ،تاکو بارەکەى
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هێندەى تر قورس نەبێت ،یان النیکەم بتوانێ بەرگرى لەو فەزایە بکات کە تایبەتە
بەخۆى ،لەروویەکى دیکەشەوە چاونەترسانە بوو لەبەرامبەر ئەو دڵڕەقییەى کۆمەڵگە
بەرامبەر کەسى یاخى هەیەتى.
یاخیبوون لەخێزانەوە بۆ تاکگەرایى
دەرچوون لەخێزان و بەتەنها ژیان ،کارێکى هێندە ئەستەمە بۆ تاکێک لەگەڵ کۆمەڵگەیەکدا
بژى کە ماناى مافى تاکێتى بەئینسان رەوا نابینێ ،تائەو رادەیەى کە نەفرەتى بەدواوەیە،
نەفرەت لەخێزانەوە بگرە تادەگاتە نەفرەتى کۆمەڵگە و ئاین و ترادیسیۆنێک کە لەجیاتى
بەهاى ئینسانى ،ئەخالقێکى دروستکراو دەکاتە پێوەر بۆ تاکێکى قایل و ملکەچ بەژیانى
تەقلیدى ،نەفرەتێک کە بێشومار ژنى کوردى کردووە بەقوربانى ترادیسۆن و پێوەرە
ئەخالقیەکانى کۆمەڵگە بۆ خێزان ،ئەوەى ئەحالم مەنسور دەخاتە ئەو چوارچێوەیەوە،
ئەو یاخیگەرێتیە بوو کە لەرەتکردنەوەى خێزانەوە دەستپێکرد ،ئیدى خێزانى یەکەم
کە باوک و دیاک و برا و خوشک بوو ،خێزانى دووەم کە هەڵبژاردنى ژیانى هاوسەرى
بوو ،ئەمەیە کە لەسەرەتاوە باسم کرد وەکو ئامرازێک بۆ هەڵبژاردنى شێوە ژیان یاخى
بوو ،ئەمە بۆ ئەو سەرەتایەک بوو بۆ خۆ بارهێنان لەرەتکردنەوەى پێوەرەکان و هەموو
جۆرەکانى ترادیسۆنى کۆمەاڵیەتى و ئاین ،بەتایبەتى بۆ تاکی مێینە کە دژوارە ژیانى
تەنهایى هەڵبژێرێت و دوور لەهەموو کەسە نزیکەکانى بزر نەبێ لەشارێکى گەورەى وەکو
بەغدا.
هەڵبژاردن ژیانى تاکێتى شکاندنى سنوورێکى واقیعییە کە حوکمى خێرایى و خاوى
لێکترازان لەهەموو پەیوەندییە کۆمەاڵیەتیەکان وەکو مەحاڵێک دەخاتە بەردەم تاک،
ئەمە تاڕادەیەک جورئەتى دەوێ ،چونکە رەتکردنەوەى خێزان ،بۆ ئافرەتێک جگە لە
ئەدەبەکەى بیروباوەڕیشى پێشکەوتوخوازانە بوو ،بۆیە تەنها جێهێشتنى چەند کەسێکى
نزیک و چواردیوارى ماڵێک نەبوو ،بەقەد ئەوەى جێهێشتنى دونیایەک بوو کە تێیدا
کۆمەڵێک یادەوەرى لەگەڵ خۆى هەڵگرتووە و کۆمەڵێک یادەوەریش پوچەڵ دەکاتەوە
کە لەئایندەدا دەبوو تۆمار بکرێت ،بۆ ئەحالم مەنسور ئەمە پنتى یەکەمى هەنگاونان بوو
بەرەو رێگایەکى پڕ مەترسى و دژوار ،رێگایەک کە جگە لەمەترسى قەبوڵ نەکردنى لەالیەن
کۆمەڵگەوە ،تاقەبوڵ نەکردنى لەالیەنى سیاسى و فکریشەوە ،هەروەها رەتکردنەوەى
ئەو حەزو ئارەزووانەى کە هەر ئینسانێک خاوەندارێتى دەکات و بریتییە لەئیحساس
و غەریزەیەکى سروشتى ،بەاڵم پاڵنەرى ئەو هەڵبژاردنە تەنها وەڕس بوون نەبووە
لەدەورو پشت ،بەقەد وەڕس بوونێک بوو کە لۆژیکێکى لەپشتەوە بوو ،یان ئەوەى
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پرنسیپێکى فکرى لەپشتەوە بوو ،بۆیە توانى بەرگرى بکات و تاکو دوا وێستگەى ژیانى
بەئەزموونەکانیشیەوە کە پڕ بوون لەشکست بەردەوام بوو و پەشیمان نەبووەوە ،بەو
پێیەى ئەزموونى واقیعى لەگۆڕانکاریەکانى ژیانى ئەحالم ،هیچ گۆڕانکارییەکى نەخوڵقاند
لە کەسایەتى و نیشاندانى دیمەنى پەرچەکردار لەچەشنى نەخۆشێکى دەروونى .یان
ئەوەى کە بیستومانە یان بینیومانە کەسایەتییەک لەدوا ساتەکانى تەمەنى پەشیمان
دەبێتەوە لە بیروڕاکانى ،ئەحالم بەپێچەوانەوە لەو سکەیە الینەدا کە گرتبویە بەر .بەاڵم
ئەحالم قوربانییەک بوو کە شوێنەوارى سەدەها ژنى لەجەستەى خۆى هەڵگرتبوو بە
دەروونێکى گەورەوە ،ئەو پێى وابو راستە کۆمەڵگە دڵرەقە و بکوژە ،بکوژیش ژیانى
تاکەکان لەناو دەبات ،بەاڵم ناتوانێت واقیعى بوونى ئەو تاکە ناباوانە لەناو بەرێت
کە بوون بە بەشێک لەیادەوەرى و مێژووى کۆمەڵگەیەک .بەتەنیایى ژیان و کارکردن
لەمەحفەلێک کە بەشى زۆریان نێرینە بوون ،نەترسى لە بەکارهێنانى موفرەدەى قورس
بەرامبەر موقەدەساتى کۆمەڵگە و هەڵبژاردنى فەزایەکى پڕ لە ئازادى ،هەموو ئەمانە ئەو
کارێکتەرەیان دروستکرد کە ناوى ئەحالم مەنسور بوو.
یاخیگەرێتى لە نوسین
نوسین لەگەڵ ئەوەدا کە بەرپرسیارێتیە هەم لەرووى مەعریفییەوە و هەمیش لەڕووى
ویژدانیەوە ،بۆخۆى بەشێکیشە لەیاخیگەرێتى ،ئەوەى کە ئەحالم لەگەڵ نوسەر و
هونەرمەندە مێینەکانى دیکەدا جودا دەکاتەوە ،ئەو گوتارە راستەوخۆیە بوو کە لەپشت
تێکستەکانییەوە راوەستابوون بەبێ پەردە و بەشەفافانە قسەى لەسەر ئازادبوونى ژن
دەکرد ،رەخنەى لەژیانى بەکااڵکردنى ژن دەکرد لەکۆمەڵگەى کوردەوارى ،ئەو لەکۆمەڵە
چیرۆکى (پرد) ەوە کە لەسەرەتاى هەشتاکان باڵوى کردەوە ،پنتى دەستپێکردنى
یاخیگەرێتى راگەیاند بوو لەنوسین بەبێ ئەوەى لەرووى فکریەوە هیچ پشتگیرییەک
لەتیۆرە فکریەکان وەربگرێت ،بەبێ ئەوەى هیچکام لەو ژنە ناسراوانە بناسێ کە
لەدونیاى ئەدەبى جیهانیدا سیمبوڵى ئەم بیرۆکەیە بوون ،جگە لە سیمۆن دى بۆڤار،
بەاڵم چاونەترسانە و راشکاوانە ئەو دیوە شاراوانەى باس دەکرد کە ژنى رۆژهەاڵتى و
بەتایبەتیش ژنى کوردى تێدا زیندانى کرابوو .بۆیەش قسەلەسەر مەسەلەى ژن دەکەم
لەالى ئەحالم ،چونکە ئەو پێى وابوو کەلێنێکى گەورە لەبزووتنەوەى نوێخوازى ئەدەب
و پێشکەوتنى کوردیدا هەیە بەبێ رزگاربوونى خودى ژنان لەو مەعزەلە بەشەرییە ،بەبێ
سنوور شکاندنى کۆمەاڵیەتى و بەشداریکردنى راستەوخۆى ژن لە سیاسەتدا ،ئەو کەلێنە
پڕ نابێتەوە.
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جیاوازى بیرکردنەوەى ئەحالم لەگەڵ نوسەر و چیرۆکنووسە ژنەکانى دیکەى کورد کە
هاوزەمانى ئەو بابەتەیان دەنووسى و باڵویان دەکردەوە یان ناسراوبوون لەدونیاى ئەدەب
و هونەرى کوردى ،ئەوەبوو کە ئەو لەپەنا نوسینەوەى ژیانى کورد لەنێو جەنجاڵى
نەریتێکى دواکەوتوانەى بێ مافیدا ،هەروەها تێکەڵکێشکردنى لەگەڵ فەنتازیاى ئەدەبیدا،
ئامانجى نوسینەکەى دیاربوو کە شێوە هاندانێکى ژنان بوو دژ بەو ترادسیۆنەى کە
تەگەرەیە لەبەردەم ئازادى یە هەمەالیەنەکانى ژنان ،گوتارى پشت تێکستەکانى ئەحالم،
لەگەڵ ئەوەدا ئاشکرا بوون کە هۆشیارى هەمەالیەنە و ئاگاهى پێوەدیار بوو ،هەروەها
بەبێ نووسینەوەى هیچ بەیانێک مانیفێستێکى راستەوخۆش بوو بۆ ئازادبوونى ژن لەکۆت
و بەندى کۆمەاڵیەتى و ئایینى و تەنانەت پەراوێزخستنى ژنان لەفەزاى سیاسیدا ،خۆى
بەپێشەنگى ئەو بزووتنەوەیە دەزانێ ،بەاڵم بەهۆى شازبوونیەوە کەسێک نەبوو کۆمەک
بەو فکرە بکات و بەهەمان ستایلى ئەو ژیان بکات ،زۆر لەخەمى ئەوەدا بوو کە کۆمەڵگە
هەمیشە لەپاشەکشەدایە.
ئەحالم لەرۆمانى (ئەڵوەن) دا هەموو یاڵەوانەکانى یاخى کردبوو لەو فەزا داخراوەى
کە ژیانى لۆکاڵى فەرزى کردبوو بەسەر ئیسناندا .هەموو ئەو بیرۆکانەشى کەواقیعى
بوون ،لەو کەساییەتیانە وەرگرتبوو کە بەشێک بوون لەئیدیۆمە کۆمەاڵیەتیەکان و ئەو
لەزارى دایکى یان باوکى یان کەسە نزیکەکانیەوە بیستبووى یان وەریگرتبوو .ئەوەش کە
بەچاوى خۆى بینیبووى ،راستەوخۆ ئەو رۆڵەى پێبەخشیبوون لەرۆمانەکەیدا ،سەربارى
هەموو ئەوانەش کە دەتوانین وەکو شێوە کارێکى سۆسیۆلۆژییەک تەماشاى بکەین،
ئەدیبێک یان رەخنەگرێک یان خوێنەرێکى بەسەلیقە نەبوو خوێندنەوە بۆ ئەو ستایلە
بکات کە سکێچى ژیانى کۆمەاڵیەتى کوردى بوو .مەبەستم لەوەیە کە ئەحالم لەبرى
ئەوەى ئیدیۆمەکان بنووسێتەوە ،کەڵکى لەفەزا و کارەکتەرەکان وەرگرتبوو بۆ پالەوانى
رۆمانەکانى.
گوتارى یاخیگەرێتى کالسیکیانە...
سەدەى نۆزدە بۆ رۆشنبیرى کوردى ،سەدەى کاریگەرى ئەو چەمکە ئەدەبى و سیاسیانە
بوو کە لەرۆژئاواوە دزەیان دەکردە نێو ئەدەبیات و نووسینى کوردیەوە ،بەتایبەتیش ئەو
چەمکە ئەدەبى و فکریانەى کە لەفەرنساوە دەهاتن ،بەو پێیەى کە پاریس بەرهەمهێنەرى
ئەو چەمکانە بوو کە پەیوەندیان بەمرۆناسیەوە هەبوو ،ئەحالم مەنسور دواى ئەو هەموو
رێگرییەى بۆ تەواو کردنى خوێندن ،زانکۆى بەغدا تەواو کرد ،لەناوەڕاستى هەشتاکان
بەمەبەستى خوێندن لەبوارى ئەکادیمیا دەچێتە فەرەنساو لەوێ النیکەم بەرۆشنبیرى
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ئەو سەردەمەى رۆژائاوایى ئاشنا دەبێت ،هەڵبەت بۆ ئەو سارتەر و سیمۆن دی بوڤارا،
نموونەیەکى بەردەست بوو بۆئەوەى بتوانێ قسە لەسەر یاخیگەرێتى بکات لەنووسیندا،
بۆیە کاریگەرێتى فکرى سارتەر و سیمۆنى زۆر لەسەرەوە بوو ،بەتایبەتیش فکرى فێمێنیزم
کە ئەو بەبێ باگراوندێکى تەواو فکریانە ،مومارەسەى دەکرد و خۆى بە پێشەنگى ئەو
فکرە دەزانى ،لەالى ئەو پێوەرێک هەبوو کە ئینسان نابێ راستگۆنەبێ لەگەڵ خۆیدا،
تەنانەت لەنێو تێکستەکانیشیدا مەرج بوو رەنگبداتەوە ،بەبێ لەبەرچاوگرتنى هونەرى
نوسین و ئیستاتیکا و گوتارى ناراستەوخۆ ،بۆیە زۆرجار دەکەوتە بەر رەخنەى ئەوەى
کە لەژێر کاریگەرى ئیدیۆلۆژیادا دەونوسێ ،بۆیە نەیتوانیوە ئەو دەقە بشکێنێ و ئینتیما
بۆ بزووتنەوەى نوێگەرێتى بکات کە ستایلێکى نوێى رۆماننوسى بەرهەمهێنابوو ،بەاڵم ئەو
پێى وابوو ئەمە ماناى یاخیگەرێتییە و دەبێ تێکست ماناى خوى زوو بدات بەدەستەوە
و بەرهەمیش هەر ئەوە ماناکەیەتى ،هەر بۆیە وەاڵمى ئەو رەخنە نوێگەرییەى پێنەبوو
کە لەنێو دونیاى مۆدیرنى ئەدەبیاتدا بەرهەمهاتووە و فەزاى نوسینى گۆڕیوە.
پاڵەوانى چیرۆکەکانى ئەو بەرادەیەک بەرجەستە بوون و واقیعى بوون کە لەگفتوگۆى
رۆژانەدا ئاشکراى دەکردن ،تائەو رادەیەى تەماشاکردنى بۆ زەمەن و کاتیش واقیعیانە
بوو ،نەک ئەوەى خەیاڵێک بێت بۆ ئەو پاڵەوانەى کەئەو گەرەکیەتى گەمەى پێبکات و
رۆڵى پێبدات تاکو فەزایەک بخوڵقێنێ لەخەیاڵدانى خوێنەردا ،ئەو قەناعەتەشى نەبوو
پاڵەوانەکانى بکات بەکۆیلەى تێکستەکانى ،هەربۆیە هەمیشە پاڵەوانەکانى ئازاد و براوە
چاونەترس بوون ،تەنانەت لەموناقەشە و گێڕانەوە دەربارەى ئیدیۆمى زێدى خۆشى کە
خانەقین بوو ،هەمان ئەو پاڵەوانانەى باس دەکرد کە لەخەیاڵیدا بوون بیکات بەپاڵەوانى
چیرۆکەکانى( ،تاوسە) ئەو ژنە یاخییە بوو کە هەمیشە باسى دەکرد و گوایە بەمنداڵى
بینیویەتى ،ئەم ژنە پێشتر لەخانەقین بووە و بەهۆى بێکەسییەوە هاموشۆى نێوان
خانەقین و کرماشانى کردووە و خەنە و کەرەستەى جوانکارى ژنانى هێناوە و دەیان جار
رووبەڕووى مەترسى بۆتەوە ،لەحاڵێکدا ئەم پاڵەوانە لەگەڵ پیاوان کارى قاچاخچێتى
کردووە ،بەوپێیەش بێت کەسێکى لەرادەبەدەر یاخیى بووە لەترادیسیۆن ،بۆیە ئەحالم
زۆر سەرسام بوو بەو یاخێتیە و کردبوى بەپاڵەوانى نموونەیى خۆى .بیانووشى بۆ ئەمە
ئەوەبوو کە شانۆکانى سارتەر و نوسینەکانى سیمۆن ،هەمان پاڵەوانى واقیعیان هەیە،
بۆیە ئەمیش بەهەمان ستایل کارى دەکرد.
ئەحالم هێندە سەرسام بوو بەو ژنانەى کە توانیبویان بەبێ پیاو بژین و نموونەکەشى
تاوسە بوو ،دواى ماوەیەکى دوور و درێژى ژیانى تەنهایى لەبەغدا و شەوانى سینەماى
سەمیرامیس و رەشید و شارع موتەنەبى و چایخانەى پارلەمانى بەغدا کە بەشێکى
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زور لەنووسەر و ئەدیب و سینەماکار و شێوەکار و شانۆکار و هتد لەوى کۆدەبوونەوە،
ئەحالم وەکو پیاوان سەردانى ئەوێى دەکرد و لەقسەى خەڵک نەدەترسا ،بۆیە ساڵى
 1999لەگەڵ چیرۆکنووسى بەڕەگەز عەرەب (شەوقى کەریم) هاوسەرگیرى دەکات ،بەاڵم
دیارە شەوقى هەرسى ئەو ژیانە ناکات کە ئەحالم بۆخۆى هەڵبژاردووە و توشى کێشە
دەبن ،بەاڵم بەهۆى کێشەیەکى سیاسیەوە (شەوقى کەریم) دەکەوێتە زیندانەوە ،ئەحالم
بەناچار دەچێتە لەزیندان و لەوێ جودا دەبێتەوە لە هاوسەرەکەى و هیچ یەکێک لەو
مافانەشى گەرەک نابێ کە ژنان قەبوڵیانە.
یاخیگەرێتى ئەحالم لەرۆژنامەگەریدا
ئەوەى کە نوسینى ئەحالمى لەنوسینى ژنانى چاالک لەبوراى مەسەلەى ژناندا جودا
دەکردەوە ،دەست بردنى بوو بۆ شتە تابۆ و حەرامەکان ،نموونەش قسە کردنى راشکاوانە
و بێ پەردانە بو بەرامبەر خەتەکردنى ژنان و مەسەلەى سێکس بوو کەئەو بڕواى نەبوو
ژن ئەو کائینەیە دەبێ غەریزەى پیاوان دامرکێنێتەوە ،ئەم گوتارە راستوخۆیە کارێکى
کردبوو کەهەندێ جار پیاوانى ئاینى قەڵس دەکرد و دواجاریش ساڵى  2010بوو کە
لەسەر بابەتێکى ئەحالم مەالیەکى ئاینى گوتارى نوێژى هەینى لەسەر نوسینێکى ئەو
تەرخان کردبوو و کێشەى لەسەر دروستبوو.
سەرەتاى ساڵى  2001بوو ئەحالم مەنسور لەبەغداوە هاتە سلێمانى ،لەڕێگەى برادەرانى
هەفتەنامەى هاواڵتی یەوە هاتە رۆژنامەکە و وەکو ئەندامى دەستەى نوسەران دەست
بەکاربوو ،ئەو دیسان بەرمەبناى ئەوەبوو کە هاواڵتى هەڵبژارد ،چونکە ئەو رۆژنامەیە
بڕێکى زۆر ئازادى نووسینى تێدابوو ،هەروەها یاخى بوو لەو سیاسەتە باوەى کە
لەکوردستاتن هەبوو ،ئیدى بەوپێیەى کە یەکێک بوو لەتایبەتمەندیەکانى نووسینى خۆى،
مەلەفى ژنانى وەرگرت ،زۆر بەجورئەتەوە دەینوسى ،تائەو رادەیەى کە هەندێ جار
بەناچار لەترسى فشارى ترادیسیۆنى کۆمەاڵتى و ئاین و هتد ،دەستکارى نوسینەکەیمان
دەکرد یان پێمان دەگوت خۆى دەستکارى بکات .ئەمە جگەلەوەى کە هەر رۆژنامە یان
گۆڤار یان رادیۆ یان تەلەفزیۆنێک چاوپێکەوتنیان لەگەڵ سازدەکرد ،ئەو بەبێ پەردە
قسەى دەکرد لەسەر چەوساندنەوەى ژنان و یەکەم مەسەلەى پەردەى کچێنى بوو کە
پێى وابوو هیچ مانایەک نیە وەکو پێوەر وەربگیرێ و بکرێ بەپێوەرى ئەخالقى تاک.
ئەمە سەربارى ئەوەى کە ئەحالم بەمەبەستى خزمەت کردن بەرەوتى رۆژنامەگەرى
کوردى ،هەر گۆڤار یان رۆژنامەیەک داواى نوسینى لێبکردایە ،بەهەمان ستایل بۆى
دەنووسین و قسەى خۆى هەبوو ،تائەو رادەیەى کە نوسینى ئەحالم دەناسرێتەوە
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کەنە فلتەرى هەیە و نەسانسۆڕ .بۆیە لەنێو ئەو باڵوکراوانەدا جێگەى نەدەبووە وە کە
هێڵى سوریان هەیە لەرووى سیاسى و کۆمەاڵیەتیەوە .بۆ ئەمەش باجى خۆى دەدا کە
بریتی بو لەدوور خستنەوەى لەچەند رۆژنامەیەک ،بەاڵم بەداخەوە فریاى ئەوە نەکەوت
ئەم یادەوەریانە بنووسێتەوە و من ناچار بکات بینوسمەوە .هەزار سالو لەگیانى ژنە
یاخیەکەى کورد.
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ڕهنگدانهوهی فهلسهفهی ئایینی یارسان له چوارینهکانی

بابا تاهیری لوڕدا
نووسینی :فههمی کاکهیی
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بابا تاهیری ههمهدانی ،بابا تاهیری عوریان ،یان بابا تاهیری لوڕ؟
خداوندا بفریاد دلم رس
کس بیکس توئی مو مانده بیکس
همه گویند طاهر کس نداره
خدا یار منه چه حاجت کس []1
لهم چوارینهیهدا ب ه ئاشکرا و ل ه زمانی خودی وێژهرهکهوه ،بۆمان دهردهکهوێت ک ه ئهم
زات ه گهورهیهی باسی دهکهین ناوی تاهیره .تاهیر ئهگهر چی ناوێکی زاهیر و ئاشکرای
ئهم شاعیرهیه ،بهاڵم ل ه ههمان کاتدا و ب ه واتا کوردییهکهی ک ه دهبێت ب ه (پاک)
هێمایهکی باتنی و شاراوهی ههیه ،بهوهی دهمانباتهوه سهر یهکێک ل ه کۆڵهک ه ههره
گرنگهکانی ئایینی یارسان .له دهفتهری یاریدا هاتووه:
یاری چار چێوهن باوهرێ وه جا
پاکی و ڕاستی و نیستی و ڕهدا []2
پاکی لێرهدا ب ه شێوهیهکی موتڵهق گوتراوه و مانایهکی گشتی دهدات و زاهیر و باتن
دهگرێتهوه ،بۆی ه ل ه مانا تایبهتییهکهی درباز دهبێته سهر پاکی و چاکیی هزر و گوفتار
و ڕهفتار .ئهم بنهمایان ه سێ کۆڵهکهی گرنکی فهلسهفهی ئایینی زهردهشتین .لهبهر
ئهم ه بێهووده نیی ه ک ه ئهم سوفیی ه مهزن ه ناوی تاهیر بێت و ب ه هۆی ئهم ناوهوه دوو
ی گرنگی ههردوو ئایینی زهردهشتی و یارسان بگهیهنێته یهک.
جهمسهر 
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پێشوهندی ئهم ناوه ب ه پێی زمان و کات و شوێن بهم جۆره گوتراوه :بابا ل ه ئێرانزهمین،
باب ه ل ه الیهن ئاخێوهرانی کرمانجی خواروو ،ههروهها باوه ل ه الیهن ئاخێوهرانی ماچۆ
و کهڵهوڕی و خهڵکی گهرمیان .ک ه ئهمهی دواییان( ،مهبهست ل ه باوهیه) پل ه و
پایهی توێژێکی ئایینیشه ل ه الی یارسانییهکان ،بۆی ه دووری نابینم ک ه باوه گوڕگوڕیش
پیاوچاکێکی یارسانی بێت و خهڵکی کهرکووک و ناوچهکانی دهوروبهری ههر بهو ناوهوه
پهنای بۆ دهبهن [:]3
باوه گوڕگوڕ ب ه گوڕ هاتم بۆ کوڕ هاتم.
د .محمد نووری عارف ئێژێت :ههندێ کهس ئهڵێن (بابا) یهکێک ه ل ه ناونیشان ه زۆر
باشهکانی بهرهی بهکتاشیی ه و بهو هۆیهوه بابایان داناوه ب ه یهکێ ل ه سۆفییهکانی
بهکتاشیی ه و دووریان کردۆتهوه ل ه (ئههلی حهققه) ...هتد [ ،]4بهاڵم بهڕیزیان
نهیانفهرمووه ئهوانهی ئهم باسهیهیان کردووه کێن و هیچ سهرچاوهیهکیشی بۆ ئهم
قسهیه دهستیشان نهکردووه.
ل ه ڕاستیدا هیچ جیاوازییهک نیی ه ل ه نێوان ئهوهی بابا تاهیر سهر ب ه بهکتاشییهکان
بێت یان یارسانییهکان (که لێرهدا د .محهمهد ب ه ئههلی حهقق ه ناویان دهبات) ،چونک ه
سوڵتان سهاک دوای ( )100ساڵ ل ه نۆژهنکردنهوه و ئاشکراکردنی ئایینی یارسان،
زاتمیوانی حاجی بهکتاش بووه و ئهمهی دوایی ڕێبازی بهکتاشیی دامهزراندووه [.]5
حاجی بهکتاش دۆنی (داود کهوهسوار) بووه ،ک ه یهکێک ه ل ه ههفتهن و ئهمهشیان
ی پیاوچاکانی یارسان.
ئهڵقهیهکه ل ه ئهڵقهکان 
زمانی ک ه داود عوض کرد دون
ببکتاش آمد دوباره برون
ک ه بکتاش بد داود از جسم و جان
بشد ذات سلطان بر او میهمان []6
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کوردییهکهی:
کاتێ ک ه داود دۆنی خۆی گۆڕی
حاجی بهکتاش بوو ئهمجار که نۆڕی
بهکتاش داود بوو ههم لهش و ههم گیان
زاتی شاسوڵتان لێی بوو به میوان
باوه تاهیر چهند پاشناو (نازناو)ێکیشی ههیه ،وهک :ههمهدانی و عوریان و ههروهها
لوڕ ،ک ه ئهمهی دوایی ل ه سهرچاوه نووسراوهکاندا بهر چاو ناکهوێت ،بهاڵم بێگومان
بناغهیهکی ههیه .باوه تاهیر پێی گوتراوه ههمهدانی چونک ه ل ه ههمهدان ژیانی بهسهر
بردووه و لهوێش کۆچی داویی کردووه و مهزارگهکهشی ههر لهوێیه .لهبهر ئهوهی باوه
تاهیر لهم جیهانهدا هیچ موڵک و ماڵیکی نهبووه و وێرانهیهکیشی نهبووه ئۆقرهی
تێدا بگرێت و به شهو و ب ه ڕۆژ ههر به کێوانهوه بووه ،نازناوی عوریان (ڕووت)یشی
وهرگرتووه؛ عوریان ب ه مانای بێبهش ل ه ماڵی دنیا ،ل ه سامان و ل ه دارایی .ئهم نازناوی
(عوریان)ه نازناوی (زاهیر – دنیا)ییه ،نهک (باتن –ئایینی)ی بێت ،چونک ه عوریان ب ه
مانا مهزههبی یان عیرفانییهکهی ،ب ه کهسێک دهگوترێت پێشتر زاتێکی پێ بهخشرابێت
(یارسانییهکان دهڵێن :بهشی درابێت .وات ه له زاتی خوایی بهشی ههبێت) پاشان ئهو
زات (بهش)هی لێ وهرگیرابێتهوه؛ یانی لهو زات ه ڕووت کرابێتهوه.
ورا کرد عوریان و خالی بماند
هر آنچ ه باو داد از وی ستاند []7
کوردییهکهی:
ڕووتی کردهوه و بهتاڵ مایهوه
ههرچی دابوویێ لێی سنرایهوه
لکاندنی نازناو یان پاشناوی لوڕ ب ه بابا تاهیرهوه ڕهنگ ه ل ه سۆنگهی ئهوهوه بێت
چوارینهکانی خۆی ب ه زاراوهی لوڕی نووسیبێت ،ههروهها لهبهر ئهوهی یهکێک بووه ل ه
یارانی شاخۆشینی لوڕستانی ،ک ه موژدههێنهری ئایینی یارسان بووه و زۆربهی یارانی
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ئهم یان لوڕستانی بوون یان ل ه جێگاکانی دیکهوه بۆ لوڕستان چوون و سهریان بهو
ئایینه سپاردووه .بهاڵم ل ه سهرچاوهکاندا باس لهوه ناکرێت بابا تاهیر ل ه لوڕستان

لهدایک بووبێت ،ل ه یهکێک لهو سهرچاوانهدا ک ه ئهویش (راحة الصدور)ه ،باس لهوه
دهکرێت که له ههمهدان لهدایک بووه.
لهدایکبوونی
تاکوو ئێستا بهڵگهیهکی بڕواپێکراوی ئهوتۆ بهدهستهوه نییه ،ک ه ساڵی لهدایکبوونی بابا
تاهیر دهستنیشان بکات و باسی چۆنیهتیی ژیان و ڕۆژگاری ئهو بکات .ئهوهی بۆ ئهم
مهبهسته کراوهت ه سهرچاوه ههندێک بهڵگهی دهماودهمن ،وهک:
«ڕاوهندی» خاوهنی کتێبی «ڕاحة الصدور» دهربارهی بابا تاهیر دهگێڕێتهوه و دهڵێت:
«کاتێ توغرول بهگ دێت ه ههمهدان سێ کهس ل ه پیاوچاکان بهسهر کێوی خدرهوه دهبن؛
بابا تاهیر ،بابا جهعفر و حهمشاده .کاتێ سوڵتان دهیانبینێت لهشکرهکهی ڕادهگرێت
و پیاده دهبێت .پاشان لهگهڵ وهزیرهکهیدا «ئهبو نهسری کندری» دهچن بۆ الیان و
دهستیان ماچ دهکهن .بابا تاهیر هێندێک ڕادهمێنێت و ئهوجا ڕوو دهکات ه سوڵتان و پێی
دهڵێت :ئهی تورک بهتهمای لهگهڵ ئهم خهڵقی خوای ه چی بکهیت؟ سوڵتان دهڵێت:
ئهوهی تۆ دهیفهرموویت .بابا تاهیر دهڵێت :خودا دهفهرموێت (إن الله یأمر بالعدل و
اإلحسان) .سوڵتان دهست دهکات ب ه گریان و دهڵێت :بهڵی وا دهکهم .بابا تاهیر دهستی
دهگرێت و دهڵێت :لێت قبووڵ کردم؟ سوڵتان دهڵێت :بهڵێ .پاشان بابا تاهیر لوولهی
شکاوی مهسینهیهک «ک ه چهندین ساڵ دهستنوێژی بهو مهسینهی ه گرتبوو ،پاشان لوول ه
شکاوهکهی کردبووه پهنجه «ل ه پهنجهی خۆی دهردێنێت و دهیکات ه پهنجهی توغرول
بهگ و دهڵێت :قهڵهمڕهوی پاشایهتیم ئاوا کردیته پهنجه ،بڕۆ و دادپهروهر به».
ههندێک لێکۆڵهرهوه بهپێی ئهم قسهیهی ڕاوهندی و به لهبهرچاوگرتنی ئهوهی ک ه
سهفهری توغرول بهگ بۆ ههمهدان ل ه ساڵهکانی  450-447ی هیجری قهمهریدا بووه و
لهم نهقڵ ه ئیشارهت ب ه دهورانی پیریی بابا تاهیر دهکرێت ،وای بۆ دهچن که بابا ل ه
دواساڵهکانی سهدهی چوارهمی هیجری قهمهری ل ه ههمهدان هاتبێت ه دنیاوه و ل ه کۆتایی
سهدهی پێنجهمدا ناوبانگی دهرکردبێت.
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میرزا مههدی خانی کهوکهب ل ه گوتارێکدا ل ه گۆڤاری (مجمع آسیای بنگاله) ژماره 2ی
ساڵی 1904ی زایینی ،ب ه پێی چوارینهیهکی بابا تاهیر ،ساڵی 326ی هیجری قهمهریی
بۆ لهدایکبوونی ئهو دهستنیشان کردووه .ئهو چوارینهیهش بهم جۆرهیه:
مو آن بحرم ک ه در ظرف آمدستم
چو نقط ه بر سر حرف آمدستم
بهر ألفی ألف قدی بر آیو
ألف قدم ک ه در ألف آمدستم
ب ه پێی لێکدانهوهی پیتی ئهبجهدی وشهی «بحر» ک ه یهکسان ه ب ه وشهی «دریا»  -ب ه
ڕینووسی فارسی -و وشهی «ألف قد» و وشهی «طاهر» ههر یهک ه و دهکاته (،)215
ئهگهر لهگهڵ «ألف» کۆبکرێتهوه ک ه ئهمیشیان یهکسان ه ب ه ( )111ئهو کات ه کۆی
ههردووکیان دهکات ه (]8[ ...)326
ل ه «مجمع الفصحاء»دا هاتووه؛ بابا تاهیر بهر ل ه ساڵی 410ی هیجری ،کۆچی کردووه[]9
مامۆستا «عالءالدین سجادی»یش ئهو چوارینهیهی ب ه پێی گوتارهکهی میرزا مههدی خان
بۆ ههمان مهبهست هێناوهتهوه و پاشانیش مامۆستا دهفهرموێت :شیعرهک ه مهتهڵێکی
گرانه]10[ ...
د .مارف خهزنهدار دهڵێت :ئهم دوو بهیت ه نهێنی و موعهممایهکی زۆری تێدایه ،یهکێک ه
ل ه شیعره داخراوهکانی ئهدهبی کوردی [ ]11و دوای ئهوهش ب ه پێی بۆچوونی خۆی
شیعرهک ه لێکدهداتهوه.
ب ه بۆچونی من ئهم چوارینهی ه هیچ پهیوهندییهکی ب ه ساڵی لهدایکبوونی بابا تاهیرهوه
نییه .ئهو لێکدانهوهیهی میرزا مههدی خانی کهوکهب که دهڵێت گوای ه بابا تاهیر ل ه
ساڵی 326ی هجری قهمهری هاتبێت ه دنیاوه دووره ل ه ڕاستییهوه ،ئهویش لهبهر ئهوهی
بابا تاهیر یهکێک بووه ل ه گهورهپیاوانی یارسان و ل ه یارانی موبارهک شای لوڕستانی
بووه ک ه ب ه شاخۆشین ناسراوه ،بۆیه دهبێت ل ه ههمان دهور و زهماندا ژیابێت ک ه
شاخۆشین ژیاوه .ل ه پهڕاوی کورتهی (سهرهنجام)دا هاتووه ک ه شاخۆشین ل ه ساڵی
406ی کۆچی ل ه لوڕستان ل ه دایک بووه و ل ه ساڵی  467دا ل ه تهمهنی  61ساڵی
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جیهانی بهجێهێشتووه[ .]12ئهگهر ئهوهش بگرێن ه بهر چاو ک ه سهفهری توغرول بهگ بۆ
ههمهدان ل ه نیوهی سهدهی پێنجهمدا بووه ،دهگهین ه ئهو قهناعهتهی که دهستنیشانکردنی
دوروبهری ساڵی 390ی کۆچی بۆ ساڵی لهدایکبوونی بابا تاهیر و 450ی کۆچی ب ه ساڵی
کۆچکردنی ل ه ڕاستییهوه نزیک بێت [ .]13ئهوهی زیاتر ئهم بۆچوونهمان پشتڕاست
یه فاتم ه لوڕهی گۆران ک ه دڵخوازی بابا تاهیر بووه ،ئهویش ل ه سهدهی
دهکاتهوه ئهوه 
پێنجهمدا ژیاوه [ .]14بهم شێوهی ه دهگهین ه ئهو ڕاستییهی ک ه بابا تاهیر دهبێت ل ه
کۆتایی سهدهی چوارهم لهدایک بووبێت و ل ه سهدهی پێنجهمدا ژیابێت .چاوپێکهوتنی
ئهو لهگهل توغرول بهگدا دهبێت ل ه زهمانی پیرییدا بووبێت.
ژیانی کۆمهاڵیهتی و خێزان
لهبهر ئهوهی ل ه سهرچاوهکاندا ئهوهنده باسی ژیانی کۆمهاڵیهتی و خێزانداریی بابا تاهیر
نهکراوه ،دهتوانین ب ه پشتبهستن ب ه چوارینهکانی خۆی ههندێک زانیاریمان دهستکهوێت.
باوکی بابا تاهیر ناوی «فهرهیدوون» بووه ،ههر وهک لهم چوارینهیهدا بۆمان دهردهکهوێت:
عزیزا مردی از نامرد نائی
فغان و نال ه از بیدرد نائی
حقیقت بشنو از پور فریدون
که شعل ه از تنور سرد نائی
«ئازیزم مهردی له نامهرد نایه
فریاد و ناڵه له بێدهرد نایه
ڕاستی ل ه کوڕی فهرهیدوون بشنهو
بڵێسه له تهنووری سارد نایه«
مهبهست ئهوهی ه ک ه پیاوهتی ل ه ناپیاو ناوهشێتهوه ،یان چاوهڕوان ناکرێت؛ ههر وهک
ئهوهی فریاد و ناڵ ه ل ه کهسێکی بێدهرد و بێئازارهوه نایهت .ل ه کوڕی فهرهیدوونهوه
گوێ ل ه ڕاستی بگره ،ک ه بڵێسهی ئاگر ل ه تهنووری ساردهوه ههڵناسێت (نایهت) .وات ه
چاوهڕێی کارێک مهکه ل ه کهسێکهوه ک ه شیاوی ئهنجامدانی ئهو کاره نهبێت.
ههروهها بابا تاهیر کوڕێکیشی ههبووه ب ه ناوی «فهرهیدوون»هوه .کاتێک فهرهیدوونی
کوڕی دهمرێت ل ه الواندنهوهی ئهودا ڕوو دهکاته فاتمه لوڕه و دهڵێت:
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بوره کز دیده جیحونی بسازیم
بوره لیلی و مجنونی بسازیم
فریدون عزيز از دست مو رفت
بوره از نو فریدونی بسازیم
«وهره ل ه چاوان جهیحوونێ سازکهین []15
وهره لهیال و مهجنوونێ سازکهین
فهرهیدوونی ئازیز ل ه دهستمان چوو
وهره ل ه نوێ فهرهیدوونێ سازکهین»
د .محمد نوری عارف ل ه گوتارهکهی خۆیدا ،ههردوو چوارینهی وهک بهڵگ ه هێناوهتهوه
بۆ ئهوهی ک ه باوکی بابا تاهیر ناوی فهرهیدوون بووبێت [ ،]16بهاڵم ڕاستی لهوهدای ه
ک ه چوارینهی یهکهم باسی باوکی دهکات و چوارینهی دووهم باسی کوڕهکهی دهکات.
ههروهها به پێی دهفتهری یاری ،عالی قهلهندهر ک ه دۆنی بابا تاهیر بووه ،کاتێ باسی
دۆناودۆنی خۆی دهکات ،دهڵێت:
گهردی دوونادوون ،گهردی دوونادوون
مهبۆ بوانیم گهردی دوونادوون
ئامایم دوون وه دوون بێگاندیم ئهو شوون
ئیرهج بێیانم پوورهی فهرهیدوون []17
وات ه کاتێک من ل ه دۆنی ئیرهج بووم ئهو دهم کوڕی فهرهیدوون بووم ،کهوابوو ب ه پیی
دۆناودۆنیش ناوی باوکی بابا تاهیر (ل ه دۆنی ئیرهجدا) فهرهیدوون بووه .بۆ ئهوهی ب ه
پێی دۆناودۆن بیسهلمێنین ک ه عالی قهلهندهر بابا تاهیر بووهئهم بهڵگهی ه دههێنینهوه:
عالی قهلهندهر مهرهمۆ:
شام بی وه مێهمان ،شام بی وه مێهمان
عالینان عالی «شا»م بی وه مێهمان
چهنی نۆهسهد ده باشی قهلهندهران
بابا تاهیر بیم مهردی ههمهدان []18
ساڵی شهشهم

23

139

زمانی چوارینهکان
چوارینهکانی بابا ئێستاشی لهگهڵدا بێت زۆر ب ه ڕوونی مۆرکی زاراوهی لوڕیی پێوه
دیاره ،بهاڵم چونک ه زۆربهی جار ل ه الیهن کهسانێک نووسراونهتهوه و پاڕیزراون ک ه
خۆیان ن ه لوڕ ن ه کورد بوون ،ب ه کهیفی خۆیان ب ه ناوی ڕاستکردنهوه دهستکاریی
چوارینهکانیان کردووه و مۆرکی زاراوهی لوڕییان تا ڕادهیهک لێ سڕیوهتهوه ،ئهمهش
ب ه تهواوی دهردهکهوێت ک ه دهبینین ئیدی زۆربهی چوارینهکان بهالی زمانی فارسیدا
سهنگهال دهبنهوه وهک ل ه زمانی کوردی .یهکێک لهو کهسانهی ک ه ئهم کارهی کردووه
(وهحید دهستگردی)ی ه ک ه ب ه زانای ناودار وهسف دهکرێت ،ئهم زانای ه ل ه ههر کوێیهک
ل ه چوارینهکان حاڵی نهبووبێت وای دهستکاری کردووه ک ه فارسێک لێی تێبگات،
بهاڵم پێویست ه بگوترێت لهبهر ئهوهی ئهو نوسخهیهمان لهبهر دهستدا نییه ک ه وهحيد
دهستگردی ڕاستیکردووهتهوه ،نازانین قهوارهی دهستکارییهک ه چهنده .ه هروهها کهسێکی
دیک ه ب ه ناوی (مهدی الهی قمشهای) ئهویش ئهم کارهی کردووه ،ک ه ب ه ئاشکرا
لهسهر ههردوو دیوان نووسراوه ڕاستکردنهوهی فاڵنه کهس .دیسانیش دهکرێت وهک
زۆربهی ههره زۆری دهفتهرهکانی یارسان ،چوارینهکانی بابا تاهیریش ل ه الیهن کهسانی
نیمچ ه خوێنهوارهوه نووسرابنهوه و ئهمهش بووبێت ه هۆی ئهوهی ههڵهی ڕێنووس و
تێنهگهیشتنی لێ بکهوێتهوه و ل ه ئهنجامدا دهستکاریکردنی چوارینهکان ،ک ه سهرهنجام
چێژ و تام مۆرکی زمانهکهی لهدهست بدات ،ههروهها بیر و فهلسهفهی باب ه تاهیر لهم
نێوانهدا زهرهرمهند بێت .لهگهڵ ئهوهشدا تا ئێستاش زۆربهی چوارینهکان سهرهڕای
دهستکاریکردنیان تا ڕادهیهکی زۆر مۆرکی زاراوهی لوڕییان پێوه دیاره ،بۆ نموونه:
دلی دیرم ز عشقت گیج و ویجه
مژه بر هم زنم خوناوه ریجه
دل عاشق مثال چوب تر بی
سری سوج ه سری خوناوه ریجه
تێبینی بکهن ،جگ ه لهوهی زمانی چوارینهک ه ب ه ئاشکرا دیاره ،دهکرێت بگوتریت زۆربهی
وشهکان ل ه زاراوهکانی دیکهن زمانی کوردیشدا ههن ،جگ ه ل ه دوو وشهی (عشق و مثال)
که ئهمانهش عهرهبین نهک فارسی.

ساڵی شهشهم

140

23

پهیوهندیی بابا تاهیر ب ه یارسانهوه
ل ه مێژووی ئهدهبی کوردیدا هاتووه :دڵخوازهکهی ناوی (فاتم ه لیره) بووه ،ههروهها
مامۆستا عالءالدین سجادی ل ه دکتۆر سهعید خانهوه دهیگێڕێتهوه و دهڵێت « :پیاوێکی
گاوری کورد ئهڵێ :ک ه باب ه تاهیر چهند شیعرێکی ب ه شێوهی گۆرانیی پهتی داناوه و
ناردووی ه بۆ (حهقه)هکان بۆ ئهوهی ک ه ل ه بیروباوهڕی یهک بگهن و ئهوانیش بخات ه
سهر ئهو ڕیگهی ه ک ه خۆی لهسهر بووه« .مامۆستا سجادی ل ه پهراوێزی ئهم نهقڵهشدا
نووسیویهتی :ئاشنایهتیی باب ه تاهیر لهگهڵ «حهق»هکاندا ئهوه بووه ک ه ئهوان باب ه
تاهیریان ب ه فریشتهی چوارهمی «خشین» داناوه ک ه ل ه لوڕستان بووه؛ چونک ه سهرهتای
دهرکهوتنی ئایینی حهق ه ل ه پێشا ل ه لوڕستان و پاشان بۆ نزیکی سیروان ئنجا ل ه
ئازربایجان بووه ،من الم وای ه ئهم باوهڕی «حهقان»هی «شهدهڵه« لقێک ه ل ه حهقهکانی
سیروان]19[ ...
ئهم قسهیهی مامۆستا عالءالدین سجادی بهشێکی زۆری ڕاستیی تێدایه ،بهاڵم ههندێکیش
تێکهڵی ک ه پێویست ه ڕاست بکرێتهوه .بهپێی دهفتهرهکانی یاری[ ،]20بابا تاهیر و فاتم ه
لوڕهی گۆران (نهک فاتم ه لیره) دوو ناوداری یارسانن ،بهاڵم یارسانییهکان «حهقه«
نین ،بهڵکوو ل ه ڕۆژههاڵتی کوردستان پێیان دهگوترێت :ئههلی حهق ،حهق لێره ب ه
مانای خودا دێت ،وات ه یارانی خودا ،ک ه دیسانهوه بهرامبهر ب ه یارانی سان دێتهوه،
سان دهکرێت کورتکراوهی سوڵتان بێت و ئهمهی دوایی یهکێک ه ل ه ناوهکانی ئێزدان.
ئهم تایفهی ه ل ه باشووری کوردستان ب ه «کاکهیی» ناسراون ،بهاڵم یارسان وشهیهکی
ناوکۆیی ی ه بۆ ههموو ئهوانهی باوهڕیان ب ه فهلسهفهی ئهم ئایین ه ههیه .ههروهها بابا
تاهیر (خۆشین) نیی ه «نهک خشین»[ ،]21چونک ه خۆشین زاتێکی ئێزدانیی ههبووه و
فریشتهی چوارهم نهبووه .یهکێک ل ه سهربهندهکانی چهپ و دهس[ ]22ئهمهیه:
یا «شا» شیرین بای ،شیرینم کهردهنی
ن ه پاێ شندروێ ،فهیزم دادهنی
دینم دینهن ،شام خۆشینهن
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بۆ البردنی گومان ،پێویست ه ئیشارهت بهوه بدهم ک ه بابا تاهیر فریشتهی چوارهم نهبووه،
فریشتهی چوارهم که فریشتهی مهرگ ه لهالی یارسانییهکان «مستهفا داودان»ه]23[ ..
ئهی بابا تاهیر کێ بووه؟
بابا تاهیر ک ه باس ل ه دۆناودۆنی خۆی دهکات بۆ شاخۆشین ،دهفهرموێت:
تو بودی در آن وقت بر دون یا
بدم من یقیق آندم ای کبریا
در اینجا ک ه تو نام داری خۆشین
منم طاهر ایا شاه دین]24[ ..
کوردییهکهی:
ئهو کاتهی ک ه تۆ بووی ل ه دۆنی «یا»
دۆنی «یهقیق» بووم لهو دهمه ئهی شا
ئا لێره که تۆ ناوت «خۆشین»ه
ناوم «تاهیر»ه ،ئهی شای ئهم دینه
دیسانیش ل ه جێگایهکی دیکهدا ب ه شاخۆشین دهڵێت:
یا شا! مهر تو را چ ه چاره کنم
ناید روزی ک ه مهرت ز دل آواره کنم
اگر بعد سیصد سال بر سر قبرمگذری
بوی وصالت ب ه من رسد کفن پاره کنم]25[ ..
کوردییهکهی:
ئهی شا ،خۆشهویستیی تۆ چۆن چاره بکهم
ڕۆژێ نایهت خۆشهویستیت له دڵ ئاواره بکهم
گهر دوای سێسهد ساڵ بهسهر گۆڕهکهمدا گوزهر کهی
بۆنی ژوانت بمگاتێ ،کفنهکهم پارچ ه دهکهم
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بۆچی سێسهد ساڵ؟ چونک ه شاخۆشین بۆ تاقیکردنهوهی یارانی ،خۆی نوقمی ڕوباری
گاماسب (ههندێک دهڵێن مهعزاو یان مهسهناو) دهکات و ئیدی غهیب دهبێت.
ل ه کاڵمی نرکهی شاههنشاهدا هاتووه:
«مێرد ئازمایش کهرد ،شی وه مهعزاو
یا میهسهناو یان مهسهناو یا ماسهناو»]26[ ..
ئیدی (شاخۆشین) سڕ(نهێنی) دهبێت ،تا پاش سێسهد ساڵ سهرلهنوێ ل ه شارهزوور
پهیدا دهبێتهوه و بارهگای خۆی دهبات ه ههورامان .بهو ماوهی غهیب بوونهی دهگوترێت:
سێسهد ساڵ سر.
له کاڵمی یاریدا هاتووه:
ئهو کۆی ههورامان
بارگهی «شا»م وهستهن ئهو کۆی ههورامان
زات خودایی قانیع غواڵمان
سیسهد ساڵ سڕ بی کهس وه پێش نهزان]27[ ..
کهوات ه پاش سێسهد سال ئهم پێشبینی و ئاواتهی بابا تاهیر دێت ه دی ،شاخۆشین ل ه
دۆنی «سوڵتان سهاک» ک ه کوڕی شێخ عیسای بهرزنجی بووه ،پهیدا دهبێت و ئایینی
یاری نۆژهن دهکاتهوه[ .]28بابا تاهیریش کفنهکهی خۆی دهدرێت و ل ه دۆنی بابا یادگار
پهیدا دهبێتهوه:
دگر غسل الدین بود ابرام شاهـ
دگر طاهرا یادگارست بجا]29[ ..
کوردییهکهی:
ههروا غهسلهدین شا عهلهمدار بوو
ههروهها تاهیر بابا یادگار بوو]30[ ..
ساڵی شهشهم

23

143

کهوات ه ل ه دهورهی سوڵتان سهاکدا؛ بابا تاهیر ل ه دۆنی بابا یادگار بووه و بابا
یادگاریش یهکێکه ل ه ههفتهن[ ،]31زاتێکی گهورهی خاوهن کهرامات و یهکێک ل ه یاره
خۆشهویستهکانی سوڵتان سهاک و له الیهن ئهمهوه خهاڵتکراو:
بهرگ خودڕهنگی یادگار پۆشا
غواڵمان دیشان (شاهـ) پهنهش بهخشا
بهرگ خودڕهنگی کهرد وه خهاڵتش
کورد و کوردستان دا وه بهراتش]32[ ..
لێکدانهوهی چوارینهکان
دهتوانین چوارینهکانی بابا تاهیر بکهینهوه دوو بهشهوه:
یهکهمیان شیعره باتنییهکانی بابا تاهیرن ک ه پهیوهندیی ڕاستهوخۆیان ب ه ئایینی
یارسانهوه ههی ه و ب ه مهبهستی بنیاتنان و دهمهزراندنی ئهم ئایین ه (ل ه دهورهی
شاخۆشیندا) گوتراون ،ک ه ب ه داخهوه ئهم چوارینان ه ههموویان ب ه ئاسانی ناکهون ه دهست.
دووهمیشیان چوارین ه زاهیرییهکانی بابان ک ه زیاتر بۆ مهبهستی دنیایی گوتوونی ،بهاڵم
لهناواخنی ئهم چوارینانهدا زۆر جار بیروباوهڕی یارسان دهردهکهون ،ل ه ههر شوێنێک
لهم چوارینانهدا ئهو جۆره بیروباوهڕه ههبن ههوڵ دهدهین لهگهڵ سروودهکانی یارسان
بهراوردیان بکهین ،یان ب ه پیی ئهو فهلسهفهیه لێکیان بدهینهوه.
یهکێک لهو چوارینانهی زۆری لهسهر گوتراوه و ههوڵی گهیشتن ب ه مهبهست و فهلسهفهکهی
دراوه ،ئهم چوارینه بهناوبانگهیه:
مو آن بحرم ک ه در ظرف آمدستم
چو نقط ه بر سر حرف آمدستم
بهر ألفی ألف قدی بر آیو
ألف قدم ک ه در ألف آمدستم
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ب ه لهبهرچاوگرتنی فهلسهفهی ئایینی یارسان دهبێت ئهم چوارینهی ه بهم شێوهی ه لێک
بدرێتهوه:
 -1چوارینهک ه ب ه کوردی:
ئا -من ئهو زهریایهم لهناو جامێکدا پهیدا بووم (کۆبوومهتهوه).
ب -وهکوو خاڵ بهسهر پیتهوه پهیدا بووم.
ج -له ههر ههزارهیهکدا عاشقێک پهیدا بێت.
د -عاشقم له ههزارهیهکدا پهیدا بووم.
 -2مانا و مهبهستی وشهکان:
مو (من) :ڕۆح ،گیان ،خۆشهویستی ،زات ،نوور ،جهوههر
ظرف :قاڵب ،جهسهد ،لهش ،جام ،جامه ،تهن ،دۆن
نقطه :بهرامبهر به «مو -من»ه.
حرف :بهرامبهر ب ه «ظرف»ه]33[ .
ألف :ههزار «ههزار ساڵ یان ههزار دۆن» []34
ألف قد :عاشق ،دڵداده.
 -3مهبهستی چوارینهکه:
ئا -ڕۆح «خۆشهویستی»ی من زهریایهک ه لهناو جام»:قاڵب»ێکدا پهیدا بووه .ههڵبهت ه
ئهو ڕۆحهی بهقهد زهریایهک بێت لهناو جامێکدا جێگای نابێتهوه و ڕۆژێک دێت سهرڕێژ
دهکات و جامهک ه بهجێ دههێڵێت و دهڕوات «لێرهدا مهبهست ل ه مهرگه« .مهوالنا
جهاللوددینی ڕۆمی[ ]35فهرموویهتی:
«بحر را گنجایش اندر ظرف نیست» [ .]36واته :زهریا لهناو جامدا جێگای نابێتهوه.
ب -وهکوو خاڵ بهسهر پیتهوه پهیدا بووم ،ک ه خال ڕۆح ب ه پیت دهبهخشێت «گیانی
دهخات ه بهر و بهبێ خاڵ پیت قاڵبێکی سارد و سڕه و ناخوێنرێتهوه (نسبییه) .ڕۆژێک
دێت ئهو خاڵه پیتهکه بهجێ دههێڵێت – دیسان مهبهست ل ه مهرگ ه .»-
د .مارف خهزنهدار دهڵێت« :حهرف بهرامبهر ب ه زهریایه ،نوختهش بهرامبهر ب ه قاپهکهیه.
ههروهها مهبهستی ل ه حهرف مانای «بسم الله الرحمن الرحیم››ه ،بهم جۆره ئهگهر
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شاعیر نوختهیهک بێ له «بسم الله» دهبێته بهشێک ل ه کردگار»[.]37
من پێم وا نیی ه حهرف زهریا بێت و نوختهش قاپ[ ،]38ههروهها مهبهست ل ه «بسم
الله» نییه ،چونک ه بابا تاهیر گوتوویهتی :وهکوو خاڵ بهسهر پیتهوه هاتووم ،نهک لهژێر
پیت .بهالی منهوه ئهم ه جیاوازه لهگهڵ گوتهکهی ئیمامی عهلی ک ه فهرموویهتی « :أنا
نقطة تحت باء بسم الله»]39[ ..
ج -پێم وایه :ئهگهر ل ه ههر ههزار دۆنهکهی خۆمدا یهک جار ببم ب ه عاشق ،یان ئهگهر
له ههر ههزار ساڵێکدا عاشقێک پهیدا ببێت.
د -پێم وایه :ئهوا من ئهو عاشقهم ک ه لهم دۆنهدا پهیدا بوم ،یان ئهوا من ئهو عاشقهم
که لهم ههزار ساڵهدا پهیدا بووم.
دکتۆر مارف فهرموویهتی :ل ه ههر ئهلفێک پهیکهر و قهد و قامهتی وهک ئهلف پهیدا
دهبێ .مهبهست ل ه ئهلفی یهکهم حهرفی «ئهلف»ه ،ک ه نرخی «یهک»ه و دروشمی
خودایه ،ئهلفی دووهم قهد و قامهتی وجوودی خۆیهتی که ئهویش ل ه وێنهی تیپی
«ئهلف -أ»دایه ،ئیتر مهبهستی شاعیر ئهوهی ه ک ه خۆی بهشێک ه ل ه کردگار .قهد و
قامهتی وهکوو ئهلف «أ»ی من ل ه ئهلفی «کردگار»هوه هاتووه]40[ ..
ب ه پێی ئهم لێکدانهوهی ه بێت ک ه د .مارف فهرموویهتی»:ل ه ههر ئهلفێک پهیکهر و قهد
وقامهتی وهک ئهلف پهیدا دهبێت ،ب ه گۆڕینی ئهلفی یهکهم بۆ «خودا» و ئهلفی دووهم
بۆ «من» وای لێ دێت:
«ل ه ههر خودایهک پهیکهر و قهد وقامهتی وهک من پهیدا دهبێت» ،بهاڵم بابا تاهیر
باوهڕی به یهکخودایی ههبووه ،بۆیه ناکرێت بگوترێت له ههر خودایهک]41[ ..
بابا تاهر سۆفییهکی خواناسی ههردهوێڵ بووه .عیشقێکی ئێزدانی سهر تا پای داگرتووه.
ئهم عیشق ه وای لێ کردووه ل ه مڵک و ماڵ و سامان و دارایی دونیا خۆی بێبهش بکات،
ک ه یارسانییهکان بهم شتان ه دهڵێن «جیفهی دونیا» ،جا ههرچهنده مرۆڤی ئێزدانپهرست
و سۆفی ل ه جیفهی دونیا خۆی دوور بخاتهوه ،هێنده له ئێزدان نزیک دهبێتهوه:
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همایونم سر کوهم وطن بی
سیر عالم کرم هر جا چمن بی
نه خون دیرم ،ن ه مون دیرم نه سامون
دم مردن پر و بال کفن بی
«ههڵۆیهکم لووتکهی کێوم وهتهن بی (بوو)
سهیری عالهم دهکهم گشتی چهمهن بی
ن ه خان دیرم ن ه مان دیرم ن ه سامان
دهمی مردن پهڕوباڵم کهفهن بی»
ل ه ئایینی یارساندا مهبهست ل ه ههڵۆ ب ه تایبهتی ههڵۆی سپی (شاهباز) یهکێتیی بوون
و زاتی الیهزال ه (ئێزدان) ،ک ه نووری ئهو دڵ و دهروونی عاریفان ڕووناک دهکاتهوه.
خاتوون دایراک (ڕهمزبار) مهرهمۆ:
ههفتهوان چ ه نوور شاهباز عادڵ
پهی شهرت مێردان تو کهرد وه حاصڵ
دای ه ڕهمزبار ب ه سوڵتان سههاک دهڵێت :ئهی خاوهندکار بۆ جێبهجێ کردنی ئهو پهیمان
(شهرت)هی لهگهڵ بهندهکانی خۆت بهستبوون ،ههفتهوانهت ل ه نووری خۆت خوڵقاند.
مهبهست ل ه شاهبازی عادڵ ،خودایه]42[ ..
جا چ ههفتهن چ ههفتهوان ،مادام ل ه نووری ئێزدان خوڵقێنراون و ئێزدانیش ههڵۆیهکی
سپییه ،بۆی ه بابا تاهیریش (ک ه یهکێک ه ل ه ههفتهن) بۆی ههی ه خۆی ب ه ههڵۆیهکی سپی
بشوبهێنێت]43[ ..
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دیسانهوه ل ه بارهی ڕووت و ڕهجاڵیی خۆیهوه له چوارینهیهکی دیکهدا دهڵێت:
مو آن رندم ک ه نامم بی قلندر
ن ه خوان دیرم ن ه مان دیرم نه لنگر
چو روز آی ه بگردم گرد کویت
چو شو آی ه بخشتان وانهم سر
«من ئهو ڕهندهم ک ه ناوم بوو قهلهندهر
نا خان دیرم ن ه مان دیرم نه لهنگهر
ک ه ڕۆژ دادی دهگهڕیم گردی کێوت
ک ه شهو دادێ به خشتان دادهنێم سهر»
بابا تاهیر ک ه تهرکی دونیا دهکات ،ب ه مهبهستی ئهوهیهتی بگات ه خۆشهویستهکهی (ک ه
ئێزدانه) ،بۆی ه ڕۆژ تا ئێوار ب ه کێوهکاندا دهگهڕێت تاکوو بیدۆزێتهوه« .واژهی کێو ل ه
ئایینی یارساندا پای ه و مهقامی بهندهگی دهگرێتهوه«]44[...
وات ه ب ه قۆناغهکانی تهسهوفدا ڕهت دهبێت ،ک ه به قۆناغی داوا (طلب) دهست پێ دهکات
و ل ه قۆناغی نیستی (فنا) تهواو دهبێت]45[ ...
بابا ههمیشه ل ه زکر و فیکری خۆشهویستهکهیدا دهبێت ،ههمیش ه باس و مهدح و سهنای
دهکات ،بهاڵم ههموو ئهم شتان ه ب ه هیچ جێگایهکی ناگهیهنن ،کهسانێکی تر بهر لهو
چ کهم و چ زۆر ئهو شتانهیان گوتووه و ئهمهی ئهم دهیڵێت تهنیا دووبارهکردنهوهیه.
ئهمجارهیان بۆ دۆزینهوهی ئێزدان ڕووهو زهریا دهڕوات:
چ ه واجم ،هر چه واجم واتهشان بی
سخن از بیش و از کم واتهشان بی
بدریا مو شدم گوهر برآرم
هر آن گوهر که دیدم وا تهشان بی
«چی بێژم ،ههرچی بێژم گوتوویانه
قس ه چ زۆر بێ یان کهم گوتوویانه
بۆ زهریا چووم تا گهوههر دهربێنم
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ههر ئهو گهوههرهی دیتم به تۆیانه (تۆ بووی)»
واتهشان بی :گوتبوویان.
وا تهشان بی :لهگهڵ تۆیان بوو (مهبهستیان تۆ بووی).

بۆچی بابا تاهیر بهرهو زهریا دهڕوات؟ چونک ه بهپیی ئایینی یارسان یهکهم بارهگا و
مهکتهبی ئێزدانی ل ه زهریادا بووه.
سهید براکه مهرمۆ:
چوار مهلهک ژ نور ساخت نه جهسهی سڕ
وێش شی نه مهکتهب بهتن دهریای دوڕ
ههفتاد ههزار ساڵ ن ه دڵهی دوڕ بی
دوڕ ن ه تای دهریا پهروهردهی سڕ بی]46[ ..
ئهی بۆچی ل ه زهریادا ب ه دوای دوڕ (گهوههر)دا دهگهڕێت؟ چونک ه ماوای خاوهندکار کاتێ
له دۆنی «یا» بووه ،لهناو دوڕدا بووه:
دهروێش قولی کرندی مهرهمۆ:
وه دۆن «یا» بی ،وه دۆن «یا» بی
ئهوسا پادشام وه دۆن «یا» بی
ماواش ن ه دوڕ بی ،دوڕ ن ه دهریا بی
نه یار نه یاوهر ،تاک و تهنیا بی]47[ ..
ههر ئهو کاتهش ک ه ئێزدان ل ه دۆنی «یا» بوو ،لهگهڵ ههفتهندا بیابهسی (بهیعهت
بهستن – پهیمان)ی ئهزهلیی خاوهندکاری بڕیار دا .ئهو کات ه بابا تاهیر ل ه دۆنی یهقیق
بوو ،جا سهیر نیی ه ئێستاک ه جارێکی دی بابا بهرهو زهریا بڕواتهوه و ب ه دوای «یا»دا
بگهڕی تا بیدۆزێتهوه.
دوای ئهوهی بابا تاهیر ئێزدان دهدۆزێتهوه ،ئیدی بۆی دهردهکهوێت ک ه ماوای ئهو تهنیا
زهریا نییه ،بگره ئهو ل ه سارا و کێو و دهشت و ههموو شت و شوێنێکدا ههیه .ئهو
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خۆشهویستییهکه ل ه ههموو شتێکدا بهدی دهکرێت ،ئهو عیشقێکه ل ه ههر زهڕهیهکدا
ههیه:
بصحرا بنگرم ،صحرا ت ه وینم
بدریا بنگرم ،دریا ت ه وینم
بهرجا بنگرم ،کوه و در و دشت
نشان از قامت رعنا ت ه وینم
«دهنۆڕم ه سارا ،سارا تۆ دهبینم
دهنۆڕمه زهریا ،زهریا تۆ دهبینم
ههرکوێ دهنۆڕم کێو و دهر و دهشت
نیشانهی بااڵی ڕهعنای تۆ دهبینم»
ئیدی ل ه خۆشیی ئهوهی بابا خۆشهویستهکهی خۆی دهدۆزێتهوه ،ل ه چاوی ئهو بادهی
مهی نۆش دهکات .ههر بۆی ه له تاریکیی شهوی تاردا و له ڕیگای پڕ ل ه کۆسپ و تهگهرهی
حهقپهرستیدا ئهم مهست ه و سهرخۆش .مهستی عیشقێکی ئێزدانیی ه ک ه هیچ شتێکی دی
جێگای پێ لهق ناکات ،تهنانهت ئهگهرچی کۆسپ و تهگهره بادهی عیشقهکهی لهدهست
بخهن ،بهاڵم باده ناشکێت ،چونک ه ئهم هیچ گومانێکی بهرامبهر ب ه مهعشووقهکهی نیی ه
و ئامادهی ه ل ه پێناوی ئهو خۆشهویستییهدا ههموو جۆره ناخۆشی و زهحمهتێک قهبووڵ
بکات ،ئهگهر نا خهڵکی دیک ه چونک ه بێسهبر و تهحهموول بوون و خۆشهویستییان ڕهگی
قووڵی نهبوو ،بادهی مهی ههر له دهستیاندا شکا بهبێ ئهوهی بشکهوێت:
شب تاریک و سنگستان و مو مست
قدح از دست مو افتاد و نشکست
نگه دارندهاش نیکو نگهداشت
وگرن ه صد قدح نفتاده بشکست
« شهو تاریک و بهردستان ه و من مهست
باده ل ه دهستم کهوت و نهشکهست
چاودێڕهکهی چاکی چاو لێ بوو
وهگهر نا سهد بادهی نهکهوتوو شکهست»
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ئهم پیاڵ ه (باده)ی مهیه ،پیاڵهی ڕهحمهت ه ک ه ههموو ئهوانهی بڕوایان ب ه ئایین ه یارسان
ههیه بۆیان ههی ه نۆشی بکهن؛ ههروهکوو بابا ناووس دهفهرموێ:
پیاڵهی ڕهحمهتم واردهن ،نهواردهن شهراو
کاوهی مێرد «جهم»هن مهالی وه مهحراو []48
ههر بۆیهش ئهم مهستییه مهستیی مهی نییه ،بهڵکوو مهستیی عیشقێکی ئێزدانییه:
شاخۆشین مهرهمۆ:
مستم ز خرابات ولی از می نه
نقلم هم ه نقلست حریفم شیئ ن ه []49
« مهستی بادهی یهکبوونم ن ه مهستی مهی .مهزهی ئهم مهستییهی من ئهو قسانهن ک ه
دهیانکهم و حهریفهکهم هیچی پێ نییه«.
بابا تاهیر ب ه هۆی تاعهتهوه ههمیش ه لهگهڵ دڵدارهکهی ژووانی ههیه .ئهگهر ئێوارهیهک
غافڵ بێت و پێی نهکرێت بچێت ه خزمهتی ،ئهوا پهنا دهبات ه بهر ئهوانهی ئهو ئێوارهی ه ل ه
تاعهت غافڵ نهبوون و دهچێت ه زیارهتی ئهوان:
خوشا آنان ک ه هر شامان ت ه وینند
سخن واته کرن وات ه نشینند
گرم دسرس نبی آیم ت ه وینم
بشم آنان بوینم که ت ه وینند
«خۆزگهم بهوانهی ههر شامێ دهتبینن
قسهت لهگهڵ دهکهنن و هاونشینن
گهر دهسڕهسم نهبوو بێم و بتبینم
دهچمه خزمهتی ئهوانهی دهتبینن»
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د .مارف خهزنهدار پیی وای ه ک ه بابا تاهیر لێرهدا جارێ نهگهیشتووهت ه ویساڵی
مهعشووقهکهی ،بۆی ه ب ه ناڕاستهوخۆ ئاواتهخوازه بیگاتێ له ڕێگای کهسانێکی ترهوه ک ه
ب ه ویساڵ گهیشتوون[ .]50بهاڵم بابا خۆزگ ه بهوان ه دهبات ک ه ههر ئێوارهیهک مهعشووق
دهبینن ،وات ه ئهمیش دهیبینێت بهاڵم ههندێ جار دهستی ناگات بچێت ه خزمهتی ،بۆی ه
دهچێت ه خزمهتی ئهوانهی که ل ه چوونهخزمهت غافڵ نهبوون.
پاش دۆزینهوهی مهعشووق و نۆشکردنی جامی مهی و سهردانی دهمهوئێواران ،نهخت ه
نهخت ه بابا خوو و ڕهوشت و خهسڵهتهکانی خۆی دادهماڵێت و ب ه خهسڵهت و سیفهتهکانی
ئهو خوو دهگرێت و دهگات ه دواپلهی سۆفیگهری ک ه قۆناخی نیستی (فهنا)ی ه و ئیدی
لهبۆی جودا ناکرێتهوه ک ه عاشق کیی ه و مهعشووق کییه:
اگر دل دلبر و دلبر کدام است
وگر دلبر دل بو دل را چ ه نام است
دل و دلبر بهم آمیت ه وینم
نزونم دل ک ه و دلبر کدام است
«گهر دڵ دڵبهر بێ ،ئهی دڵبهر کییه
گهر دڵبهر دڵ بێ ،دڵ ل ه کام جێی ه (ناوی چییه)
ههم دڵ ههم دڵبهر ،ئامێتهی یهکن
نازانم دڵ کام و دڵبهریش کێیه»
سۆفییهکی ڕێگای ڕاستان ،ڕێگای یارسان ،بۆ ئهوهی ڕێگای یاری ببات ه سهر و ل ه
دهفتهری یاراندا تۆمار بکرێت ،پێویست ه بگات ه ئهم قۆناغی نستییهی بابا تاهیر پیی
گهیشتووه .یهکێک له پیرانی یارسان فهرموویهتی:
نیستان و نیستی ڕاشان بهرد وه سهر
ههستان کهی مهالن وه سهبت دهفتهر[]51
یهکێک لهو چوار کۆڵهکهیهی ئایینی یارسانی لهسهر دامهزراوه نابودکردنی غوروور،
لووتبهرزیی ،خۆبهزلزانینن ،خۆپهسهندکردن و ههوا و ههوهسی نهفسانییه ،بۆ ئهوهی
سهرهنجام مرۆڤ خۆی ئاماده و تهیار بکات تاکوو بوونی ئهم ئامێتهی بوونی ئێزدان
بێت ،واته لهناو ئێزداندا فانی بێت (بگات ه قۆناخی نیستی).
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ل ه دهفتهری یاریدا هاتووه ،ههر وهک پێشتریش ئاماژهمان پێی کرد:
یاری چار چێوهن باوهری وه جا
پاکی و ڕاستی و نیستی و ڕهدا []52
گهیشتن ب ه قۆناخی نیستی ئاوات و ئامانجی ههموو سۆفییهکه .حافزی شیرازی[]53
دهڵێت:
میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز[]54
«ل ه نێوان عاشق و مهعشووقدا هیچ پهردهیهک نییه
تۆ خۆت ئهو پهردهیهی حافز ،لهو بهینه الچۆ»
وات ه مهبهستی حافز ئهوهی ه ک ه ئهو پهردهی ه الببات و بگات ه مهعشووقهکهی ،جار ئهگهر
پهردهک ه خودی حافز بێت ،پێویست ه حافز بگات ه نیستی .بابا تاهیر توانیویهتی ئهو
پهردهی ه ال ببات و لهگهڵ مهعشووقهکهی ببێت ه یهک ،تا ئهو ڕادهیهی ئیدی بۆی جودا
نهکرێتهوه ک ه عاشق کێی ه و مهعشووق کێیه.
«حوسێن بن مهنسوور ئهلحهالج» فهرموویهتی:
«حقیقة المحبة قیامک مع محبوبک بخلع أوصافک و األتصاف بأوصافه»[]55
«عیشقی ڕاستهقین ه ئهوهی ه ک ه سیفهتهکانی خۆت داماڵیت و ب ه سیفهتهکانی
مهعشووقهکهت خوو بگریت».
جا ک ه سۆفی گهیشت ه قۆناخی نیستی و بوونی ئهم ئاوێتهی بوونی ئێزدان بوو و
ئێزدانیش نهێنییه ،بۆی ه ئهمیش دهبێت ه بهشێک لهو نهێنیی ه ک ه نابێت بدرکێنرێت .ئهم ه
ل ه ئایینی یارساندا پیی دهڵێن« :سر کهسنهزان» .ئهم نهێنیی ه ب ه الی سۆفییهکهوه
ڕازی دڵ ه ک ه جگ ه له خاوهن داڵن کهسی تر پێی نازانێت ،یان بۆ کهسێکی تر باس
ناکرێت .ڕازی دڵی یاران سووتان و توانهوهیه لهناو خۆشهویستیدا ،ئهگهر سهرهتا
بابا تاهیر ئهم ڕازهی بۆ خهڵکی تر گێڕابێتهوه ،سهرهنجام وا کهوتووهتهوه ک ه لهم
چوارینهیهدا باسی دهکات:
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نمیدانم ک ه رازم وا که واژم
غم سوز و گدازم را که واژم
چ ه واژم هر ک ه ذونه بنگره فاش
دگر راز و نیازم وا که واژم
«نازانم ک ه من ڕازم ب ه کێ بێژم
خهمی سووتانی دڵم ب ه کێ بێژم
چ بێژم ههرکێ زانیی فاشی دهکا (ئاشکرای دهکات)
ئیدی ڕاز و نیازم ب ه کێ بێژم»
جا بۆ ئهوی ئهم ڕازی دڵ ه بپارێزێت و ههر ب ه نهێنی بمێنێتهوه ،دهبێت سڕێک بێت و
تهنها ل ه دڵی یاراندا بپارێزرێت .ئهم نهێنیی ه ب ه الی یارسانهکانهوه هێنده پیرۆزه ک ه ل ه
کۆبوونهوه ئاییهنییهکاندا سوێندی پێ دهخورێت یان پهنای بۆ دهبرێت؛ بۆ نموون ه ل ه
کاتی پهنابردندا دهگوترێت« :یا سڕ سینهی یار» .جا ئهگهر بابا تاهیر ڕازی دڵی خۆیی
لهالی غهیری خاوهن داڵن باس کردبێت و پاشان ڕازهک ه فاش کرابێت ،حهقی خۆیهتی
ئیدی ئهو ڕاز و نیازهی خۆی به کهس نهڵێت:
بکس درد دل مو واتنی ن ه
ک ه سنگ از آسمون انداتنی نه
بمو واجن ترک یار خود که
کسیس یارم ک ه ترکش واتنی نه
«به کهس ڕازی دڵم گوتهنی نییه
بهرد ل ه ئاسمانهوه کهوتهنی نییه
پێم دهبێژن تهرکی یاری خۆت بکه
کهسێکه یارم تهرک کردهنی نییه»
«واتنی نه» ی دووهم :مهبهست له وهیه که ناکرێت.
نهدرکاندنی نهێنیی دڵ لهالی سۆفییهکان باو بووه ،مهنسووری حهلالج فهرموویهتی:
«أسرارنا بکر ال يخطر فيها إال خاطر الحق»]56[.
واته :نهێنییهکانی ئێم ه (وهکوو کچێکی) باکرهن ،جگ ه ل ه ئهندێشهی حهق شتێکی تر
ڕێگایان پێ نابات.
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حافیزی شیرازی فهرموویهتی:
مصلحت نیست ک ه از پرده برون افتد راز
ورن ه در مجلس رندان خبری نیست ک ه نیست]57[ .
«مهسڵهحهت نییه ل ه پهردهوه ڕاز بچێت ه دهرێ
وهگهرنا له مهجلیسی ڕهندان چ باسێ نامێنێ»
بهپێی ئایینی یارسان ،کهسانێ ک ه مرۆڤی ڕاستیپهرست بن و هیوای دیداری حهق ل ه
دڵیاندا بێت و عاشقی ڕێی ڕاستی بن ،پێویست ه لهسهریان ههر دهرد و بهاڵیهک ک ه لهو
ڕێگایهدا تووشیان دهبێت قبووڵی بکهن و مرۆڤی یارسانی دهبێ بهاڵکێش بێت.
سوڵتان سههاک فهرموویهتی:
پیره بالکش
گر مرد لقائی بیا بال کش
مرد بی بال مرد لقا نیست[]58
جا بابا تاهیریش ک ه دۆنی باوه یادگاره و عاشقی ڕێی ڕاستییه ،پێویست ه لهسهری وهکوو
ههر مرۆڤێکی ڕاسستیپهرست تاڵی و سوێری و سهختیی ئهو ڕێگایهی ههڵیبژاردووه،
قبوول بکات:
عاشق اون بی ک ه دایم در بال بی
ایوب آسا بکرمون مبتال بی
حسن آسا بنوش ه کاسهء زهر
حسین اسا شهید کربال بی
«عاشق کهسێک ه دایم له بهاڵ بێ
ئهیووب ئاسا به کرمان موبتهال بێ
حهسهن ئاسا بنۆشێ جامی زههر
حوسێن ئاسا شههیدی کهربهال بێ» []59

ساڵی شهشهم

23

155

ههر دهربارهی سهختی ژیانی یارانی حهق ،ل ه چاوپێکهوتنێکیدا لهگهڵ شاخۆشین بابا
تاهیر باسی عشقی خۆیی بۆ دهکات و دهفهرموێت:
هر کس شاهش تویی حالش همينه
سرینش خشت و بالینش زمینه
جرمم اینست ک ه تو را دوست دیرم
هر آن ک ه یارش تویی حالش چنینه[]60
بهاڵم ههموو کهسێک عاشق نیی ه و ئاماده نیی ه تاڵی و سوێری بچێژێت و ڕێگای سهخت
بگرێت ه بهر ،بگره ههندێک ن ه تهنیا ئهو ئامادهگییهیان تێدا نییه ،بهڵکوو بێئهمریش
دهکهن .بێئهمرییهک تا ئهو ڕادهیهی بابا تاهیر نائومێد بکات و وهکوو مرۆڤێکیش خۆی
ب ه هاوبهشی ئهو خهڵک ه مهعسییهتکاره بزانێت .تهنانهت بابا تاهیر هیچ ئومێدێکیشی
نهبێت لهوهی ک ه ئهو خهڵک ه بهشی ئهوهیان پێوه مابێت ڕێگای چهوت بهردهن و ڕێگای
ڕاست ههڵبژێرننهوه:
از آن روزی مارا آفریدی
بغیر از معصیت چیزی ندیدی
خداوندا بحق هشت و چارت
زمو بگذر شتر دیدی نهدیدی
«لهو ڕۆژهی ڕا که ئێمهت هێنای ه دی
بێ له بێئهمری هیچت لێمان نهدی
خودای ه بۆ خاتری ههشت و چوارت
لێمان گهڕی حوشترت دیت و نهدی» []61
لێرهدا بابا تاهیر ل ه ئێزدان دهپاڕێتهوه ک ه لهبهر خاتری ههشت و چوار لهو خهڵک ه
گوناهکاره خۆش بێت و لییان گهڕی وهکوو ئهوهی هیچیان نهکردبێت.
باش ه دهبێ ئهم ههشت و چواره چی بێت؟ تاکو ئێستا ههموو ئهو کهسانهی ئهم
چوارینهییهیان لێکداوهتهوه ،چوار و ههشتیان خستووهت ه سهر یهک دوازده ئیمامیان لێ
دروست کردوون[ .]62ههڵبهت ه ئهگهر چوارینهکانی بابا تاهیر ل ه دهرهوهی کارتێکردنی
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فهلسهفهی یارسان لێک بدرێتهوه ،ئهوه مهزهندهی زۆربهی دهچێت ب ه الی دوازده
ئیمامدا ،بهالم خۆ بابا تاهیر ئهگهر مهبهستی ل ه دوازده ئیمام بووای ه دهیتوانی یهکسهر
بێژێت دوازده و ئیدی پێویستی بهو ههشت و چواره نهدهکرد .بابا تاهیر لهبهر ئهوهی
یهکێک ه ل ه ههفتهن و دۆنی باوه یادگاره حهق وای ه لهبهر تیشکی بیروباوهڕی ئایینی
یارسان چوارینهکانی لێکبدرێنهوه ،ئهودهم مهبهست ل ه ههشت :ههشت تهن دهبێت[،]63
ههروهها مهبهست ل ه چوار :چوار تهن دهبێت[.]64
وات ه خوادای ه لهبهر خاتری ههشت تهن و چوار تهن ،لێمان ببووره ،ک ه ههشت تهن
بریتیی ه له ههفتهوان ه و ئێزدان ب ه خۆی ل ه بیابهسی ساجناریدا[ .]65ههروهها چوار تهن
بریتیی ه ل ه چوار مهلهک (مهالئیکه) ،ک ه بابا تاهیر خۆی یهکێک ه ل ه چوار تهن ل ه دهورهی
شاخۆشیندا ،چوارتهنیش بازنهیهکی ناو ههفتهنه.
الیهنێکی دیکهی چوارینهکانی بابا تاهیر سکااڵی ه ل ه دهستی نایهکسانیی باری ژیانی
خهڵک .بابا ناڕهزایی خۆی بهرامبهر چهرخی گهردوون دهردهبڕێت ک ه سامان و دارایی
ب ه شێوهیهکی ناعادیالن ه بهسهر خهڵکدا دابهش کردووه .ئهمهش بووهت ه هۆی ئهوهی ک ه
هێندێک لهوپهڕی خۆشگوزهرانیدا بژین و هێندێکیش ژیانی کولهمهرگی بهرن ه سهر .بابا
تاهیر ئهم ناڕهزاییهی خۆی یهکسهر ڕووبهڕووی ئێزدان دهکاتهوه:
اگر دستم رسد بر چرخ گردون
از او پرسم ک ه این چونست و آن چون
یکی را دادهء صد گونه نعمت
یکی را قرص جو آلوده در خون
«گهر دهستم دهگا ب ه چهرخی گهردوون (ئاسمان ،خودا)
لێی دهپرسم ک ه ئهم چۆنه و ئهو چوون (چۆن)
به کهسێکت داوه سهد جۆره نیعمهت
به کهسێ نانی جۆ ئالووده به خوون (خوێن)
وات ه ئهوهی نان ه جۆکهی پهیدا کردووه ،خوێنی بۆ ڕشتووه و بۆ دابینکردنی خۆی بۆ
ماندوو کردووه .ئهمهش ئهوه دهگهیهنێت ک ه ئهوانهی مڵک و سامانی و دارایی فرهیان
ههی ه و ل ه ناز و نیعمهتدا دهژین ،ب ه خۆڕایی ئهو سامانه و داراییهیان دهست کهوتووه،
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وهگهرنا دهبووای ه بۆ پهیداکردنی نانێکی جۆ ئهوانیش خوێنی جگهریان بڕشتایه .ل ه
کۆتاییدا وا دهکهوێتهوه ک ه خۆشگوزهرێنهران ڕهنجی ههژارانیان دزیوه .ئهمهشیان
بهڵگهیهکه بۆ بێدادی و ناڕهوایی ئهو سهردهمهی بابا تاهیری تێدا ژیاوه ،ک ه خێر و بێر
ب ه شێوهیهکی نادروست دابهش کراون و هێندێک لهسهر حیسابی هێندێکی دیک ه له ناز
و خۆشیدا ڕایانبواردووه ،که ههر وا بووه و ههر وا دهبێ [.]66
ههر لهمهڕ ڕۆژگاری خۆیهوه بابا تاهیر ل ه چوارینهیهکی تردا سکااڵ دهکات و ناڕهزایی
دهردهبڕێت ،ک ه دهوران کهوتووهت ه دهستی ههندێک نامهردهوه .ههڵبهت ه ههر ئهوانهشن
ک ه بوونهت ه هۆی ئهو جیاوازییهی ناو چینهکان و دابهشنهکردنی دارایی ب ه شێوهیهکی
دروست .بابا تاهیر ب ه شێوهیهکی ڕاستهوخۆ ناڕهزاییهکهی خۆی بهرامبهر ب ه کاربهدهستان
دهردهبڕێت و ب ه ئاشکراش دهڵێت ک ه ئهم چاوهڕێی دهورانێکی تر دهکات ،وات ه
دهسهاڵتێکی دیک ه ک ه دادپهروهر بێت ،بهاڵم ئهو پهیمانهی بابا دهیدات لهوه تێناپهڕیت
ک ه ئهم دادهنیشێت و چاوهڕێی ئهو ڕۆژه دهکات ،وات ه ئهم به خۆی بۆ هێنانهدیی ئهو
ڕۆژه ڕۆڵێکی کاریگهر نابینێت ،ڕهنگ ه ل ه سۆفییهکیش هێندهی پهیوهندیی ب ه الیهنی
دونیاییهوه بێت چاوهڕوانیی لهوه زیاتری لێ نهکرێت.
سرم چون گوی در میدان بگرده
دلم نز عهد و نز پیمان بگرده
اگر دوران بنامردان بمونه
نشینم تا دگر دوران بگرده
«سهرم وهک گۆیهک له مهیدان بگهڕێ
دڵم ب ه دهور عههد و پهیمان بگهڕێ
ئهگهر دهوران بۆ نامهردان بمێنێ
دهنیشم تا دهورانی تر بگهڕێ»
ههرچهنده ئهم ههوڵوێست ه نائهکتیڤ ه بۆ البردنی کاربهدهستانی نادادپهروهر ،بهالم بابا
تاهیر پهیمانی خۆی دهبات ه سهر ئهگهرچی له پێناویدا سهری خۆیشی دانابێت.
ل ه چهند چوارینهیهکی تردا ،بابا نائومێدیی خۆی دهردهبڕێت ،چ بهرامبهر ب ه خۆی و
چ بهرامبهر ب ه کردگار ،ڕهنگ ه ئهم نائومێدیی ه لهپاش مردنی فهرهیدوونی کوڕی تووشی
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بووبێت .بابا تاهیر خهم دایدهگرێت و دونیای لهبهر چاو ڕهش دهبێت:
ز کشت خاطرم جز غم نرویو
ز باغم جز گل ماتم نرویو
ز صحرای دل بیحاصل مو
گیاه ناامیدی هم نرویو
«له دڵمدا بێجگه له خهم چ ناڕوێ
ل ه باخم بێ گوڵی ماتهم چ ناڕوێ
ل سارای دڵی بێبهری مندا
تهنانهت گیای نائومێدییش ههر ناڕوێ»
ب ه ڕهتبوونی ڕۆژگار بابا تاهیر لهناو خهمدا قاڵ دهبێتهوه ،ئیدی وا ههست دهکات ک ه
ب ه بێ خهم ههڵناکات .خهمی دهبێته هۆگر و یار و هاودهم.
غمم غم بی و غمخوار دلم غم
غمم هم مونس و هم یار و همدم
غمم نهله ک ه مو تنها نشینم
مریزا بارک الله مرحبا غم
«خهمم خهم بوو ،خهمخۆری دڵیشم خهم
خهمم ههم هۆگر و ههم یار و هاودهم
خهمم نهیهێشت که من تهنیا بنیشم
دهستخۆش و بارهکهڵاڵ ،ئافهرین خهم»
ئهم خهمهی بابا تاهیر خهمێکی ئاسایی نییه ،بگره خهمهک ه بهخۆیشی خهمخۆری
دڵی بابایه .ئهم خهم ه هێنده بهوهفای ه ک ه نهیهێشتووه بابا تاهیر تهنیا بمێنێتهوه،
ههر بۆیهش بابا دهستخۆشیی لێ دهکات ک ه هێنده یارێکی بهوهفایه .خۆشبهحاڵی بابا
تاهیر ک ه خهم هاودهمیهتی و گوێی لێ دهگرێت ،حاڵی حافزی شیرازی پهریشان ه که ل ه
چوارینهیهکی خۆیدا دهڵێت:
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نی قصهء آن شمع چگل بتوان گفت
نی حال دل سوختهدل بتوان گفت
غم در دل تنگ مو از آنست ک ه نیست
یک دوست ک ه با او غم دل بتوان گفت()67
بهاڵم ههر حافز بهخۆی دهگهڕێتهوه و ل ه چوارینهیهکدا تردا قسهکانی بابا تاهیر دووباره
دهکاتهوه:
من حاصل عمر خود ندارم جز غم
در عشق ز نیک و بد ندارم جز غم
یک همدم با وفا ندارم جز درد
یک مونس نامزد ندارم جز غم[]68
خهمی بابا تاهیر ل ه ئهنجامی نائومێدییهک ه تووشی بووه و وای لێ دهکات ک ه بیر ل ه
بوونی مرۆڤ بکاتهوه ،بۆچی دێت ه ئهم دونیایه؟ بۆچی تووشی ئهم باره ناههموار و خهم
و خهفهت ه دهبێت؟ بۆچی کۆچ دهکات؟ ئهی باشتر نهبوو ههر ل ه سهرهتاوه نهخوڵقایه؟
بابا ڕوو دهکات ه فهلهک و دهبێژێت»
فلک برهم زدی آخر أساسم
زدی بر خمرهء نیلی لباسم
اگر داری برات از قصد جانم
بکن آخر آز این دنیا أساسم
«فهلهک تێکت دا ئاخری ئهساسم
کێشات له خۆمی کهوه لیباسم
ئهگهرنیازت ه قهسدی گیانم کهی
ده ههڵکهنه لهم دونیای ه ئهساسم»
خوادای ه تۆ هێنده جهورت لهگهڵدا کردم تا ئهو ڕادهیهی پای ه و بناغهت تێکدام .هێنده
تووشی نهگبهتی و بهدبهختیت کردم تاکوو جل و بهرگت ل ه خوم ههڵکێشام .ئهگهر
دهتهوێت قهسدی گیانم بکهیت و بمکوژیت ،خۆ ههر ل ه بناغهوه ڕهگی من (وهک
مرۆڤێک) لهم دونیایه ههڵکێشه.
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ئهم ناڕهزایی و ڕهتکردنهوهی ه وا ل ه بابا تاهیر دهکات یاخی ببێت و ئهم یاخیبوون ه
وهکوو پیشهیهک لهقهڵهم دهدات و پاشان وهک گوناهـ ،جا خوای دهکرد خهڵکی دی
ل ه بێگوناهیدا دهبوون ه فریشته .ئهم ڕیشهی یاخیبوونهی دهگێڕێتهوه بۆ حهوا و ئادهم
ک ه ئهوانیش بێقسهیی خودایان کرد و سهرهنجام به سێوخواردنهک ه تهواو بوو و ئیدی
له بهههشت دهرکران.
مو آن رندم ک ه عصیان پیشه دیرم
بدستی جام و دستی شیشه دیرم
اگر تو بیگوناهی رو ملک شو
مو از حوا و آدم ریشه دیرم
« من ئهو ڕهندهم یاخیبوون پیشه دیرم
ب ه دهستێ جام و دهستی شووشه دیرم
گهر تۆ بێگوناهی ببه به مهلهک
من ل ه حهوا و ئادهم ڕا ڕیشه دیرم»
دیرم :ههمه
دیاره ل ه قۆناخی پیریدا ک ه ئیدی مهرگی لێ نزیک دهبێتهوه ،ئاوڕێک ل ه ڕابردووی خۆی
دهداتهوه و قۆناخی یاخیبوونی خۆی دێتهوه بهرچاو؛ ئهودهم بهم شێوهی ه ئامۆژگاریی
خۆی دهکات:
مکن کاری ک ه بر پا سنگت آیو
جهان ب ه این فراخی تنگت آیو
چو فردا نامهخواهون نامه خواهند
ترا از نامه خواندن ننگت آیو
«مهک ه کارێ که بێته بهر پێت سهنگ (بهرد)
ئهم جیهانه لهبهر چاوت ببێ تهنگ
سبهی داوای کردارنامهت لێ دهکهن
له نامهخوێندن با تووشت نهبێ نهنگ»
وات ه هێنده خۆت گوناهبار مهک ه سبهی ک ه ڕۆژی حیسابه ،ل ه خوێندنهوهی کردارنامهکهت
شهرم داتبگرێت.
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ههر بۆی ه بابا تاهیر ههوڵ دهدات ههرچیی ل ه توانادای ه بیکات تاکو باری خۆی سووکتر
بکاتهوه ،چونک ه ئیتر ئۆغر بهرهو خودای ه و ڕۆژ ڕۆژی سزا و پاداشته .ئهم ڕێگایهش
ڕێگایهکی سهخت و دژواره و مرۆڤ ههرچهندی پێ بکرێت ب ه گوناهی کهمترهوه بچێت ه
بهر بارهگای ئێزدان:
دال راهت پر از خار و خسک بی
گذارت بر سر چرخ و فلک بی
گر أز دستت برآی ه پوست أز تن
بر آور تا ک ه بارت کمترک بی
«ئهی دڵ ڕێگات پڕ له پێکوڵ ه و دڕک بی
گوزورگای تۆ بهسهر چهرخ و فهلهک بی
گهر ل ه دهستت دێ پێست داماڵی له تهن
دایماڵ ه تاکو بارت کهمترهک بی»
واته :ئهی دڵ «ئهی بابا تاهیر» ڕێگای تۆ بهرهو خودایه ،ده گوناهی خۆت ههڵوهرێن ه و
ئهگهر کرا پێستیشت داماڵی ،بیکه؛ بهڵکوو ب ه بارێکی سووکترهوه بچیت ه حوزووری خودا.
ههر بۆی ه بابا نهک ههر دهیهوێت پێست داماڵێت ،بهڵکوو خۆیشی لهو خۆشهویستیی ه
ئێزدانییهدا وا بسووتێنێت ک ه ئیدی مشتێ خۆڵهمێشی لێ نهمێنێت .بهم شێوهی ه ئیتر
خودێ چاوی پڕ ل ه فرمیسک و پهشیمانیی بابا تاهیریش نابینێت:
بمیرم تا ت ه چشم تر نهوینی
شراره آه پر آذر نوینی
چنان از آتش عشقت بسوجم
ک ه از مو رنگ خاکستر نهوینی
«بمرم تاکو تۆ چاوی تهڕ نهبینی
بڵێسهی ئاهی پڕ ئاگر نهبینی
وهها ل ه ئاگری عیشقت بسوزێم
که له من ڕهنگی خاکستهر نهبینی»
خاکستهر :خۆڵهمێش
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ل ه جێگایهکی تردا هاتووه« :ک ه از مو مشت خاکستر نوینی»
بهم شێوهی ه بابا تاهیر وهکوو مرۆڤێکی خواناس ،سۆفی و پهریشان ،دهبێت ه مشتێک
خاک ،تا لهو خاکهی ئهوهوه خهڵکێکی پهریشانی دی بخوڵقێنرێت ،ههر وهکوو ئهم
بهخۆی ل ه بنهڕهتدا ل ه خاکی دڵپهریشانان خوڵقێنراوه:
مرا ن ه سر ن ه سامان آفریدند
پریشانم پریشان آفریدند
پریشان خاطران رفتند در خاک
مرا از خاک ایشان آفریدند
« من بێ سهر و بێ سامان خوڵقێنراوم
پهرێشانم پهرێشان خوڵقێنراوم
دڵپهرێشانان چوونه ژێر خاکهوه
ئهمن ل ه خاکی ئهوان خوڵقێنراوم»
ب ه پیی نووسخهکهی «وحید دستگردی» ژمارهی ئهو چوارینانهی گومانیان لێ ناکرێت و
ب ه بهڵگهوه هی بابا تاهیرن ( )296چوارینهیه .ئهوانهی گومان وای ه هی ئهو نهبن ()70
ی پێویست گومان دهکرێت هی
چوارینهن ،ک ه لهبهر جیاوازیی دهربڕین و نهبوونی بهڵگه 
بابا تاهیر نهبن[ .]69له نوسخهیهکی تری دیوانهکهدا هاتووه ک ه ژمارهی چوارینهکان
 366چوارینهیه[.]70
ئارامگای بابا تاهیر له ڕۆژاوای شاری «ههمهدان»ه[]71
(تهواو بوو)
سوێد
2010/7/14
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تێبینی :زۆربهی چوارینهکانی بابا تاهیر ل ه سهرچاوهی ژماره ()2هوه وهرگیراون،
لهالیهن نووسهری ئهم بابهتهوه خراونهت ه سهر زاراوهی کرمانجیی خواروو ،ههوڵێکی
زۆر دراوه ک ه مانا و مهبهستی چوارینهکان ب ه ئهمانهتهوه بگوێزرێتهوه ،ههروهها بهیت ه
فارسییهکانیش لهالیهن نووسهره کراونهت ه کوردی.
پهراوێزهکان:

 -1سهرچاوهی ژماره  2الپهڕه .12
 -2سهرچاوهی ژماره  10الپهڕه .22
 -3کهرکووک ب ه مهڵبهندی سهرهکیی باوهڕمهندانی یارسان دادهنرێت ل ه بشووری کوردستان .دهکرێت بگوترێت
ئهمڕۆکه ئهم شاره بووهته پایتهختی ئهم باوهڕمهندانه.
 -4سهرچاوهی ژماره  ،13الپهڕه 329
 -5ل ه الپهڕه 137ی سهرچاوهی ژماره 6دا هاتووه ک ه سوڵتان سههاک چووهت ه دۆنی حاجی بهکتاشهوه ،بهاڵم
ئهم ه ڕاست نییه ،سوڵتان زاتمیوانی حاجی بهکتاش بووه ،وات ه زاتی سوڵتان ل ه قاڵبی حاجیدا میوان بووه.
حاجی بهکتاش ل ه ساڵی 738ی کۆچیدا وهفاتی کردووه.
 -6سهرچاوهی ژماره  ،5بهیتهکانی  7832و  7838الپهڕه  404و 405
-7سهرچاوهی ژماره  ،5بهیتی  ،10883الپهڕه 558
-8سهچاوهی ژماره  .1پێشهکی ،که له الیهن «بهمن بستان»هوه نووسراوه.
 -9سهرچاوهی ژماره  ،2پێشهکی.
 -10سهرچاوهی ژماره  ،3الپهڕه 148
 -11سهرچاوهی ژماره  4الپهڕه 3
 -12سهرچاوهی ژماره 23الپهڕه 85
 -13سهرچاوهی ژماره  21الپهڕه 74
 -14سهرچاوهی ژماره  21الپهڕه 70
 -15جهیحوون یان ئامو دهریا ،ڕووبارێک ه سهرچاوهکهی ل ه چیای»پامیر»ی هیندستان ه و ب ه ئاسیای سۆڤیهتدا
ڕهت دهبێت تا دهڕژێت ه ناو زهریای «ئارال»هوه .بڕوان ه سهرچاوهی .19
 -16سهرچاوهی ژماره  13الپهڕه 329
 -17سهرچاوهی ژماره  ،11الپهڕه 198
 -18سهرچاوهی ژماره 11الپهڕه 200
 -19سهچاوهی ژماره  ،3الپهڕهکانی 150 ،149 ،148
 -20دهفتهری یاری :ئهو دهفتهرانهن ک ه پهیرهوانی یارسان سرووده ئاینییهکانی خۆیانیان تێدا تۆمار کردووه،
ههرهها «کاڵم»یشیان پێ دهگوترێت.
 -21خۆشین :نازناوه بۆ (موبارهک شا)ی لوڕستانی ،ک ه ل ه سهدهی چوارهمی کۆچی ل ه لوڕستان پهیدا بووه
ساڵی شهشهم

164

23

و هاوچهرخی بابا تاهیر بووه .بڕوان ه سهرچاوه ژماره  ،10الپهڕه 30
 -22چهپ و دهس :بازنهی زکری یارسانییهکانه ،ک ه ب ه ئاوازی تهمیره سرووده ئاینییهکانی تێدا دهگوترێتهوه.
 -23مستهفا داودان :یهکێک ه له ههفتهن ،ک ه یارانی نزیکی سوڵتان سهاک بوون:
جبریل (بنیامین) ،ئیسرافیل (داود)
میکائیل (موسی)وه حوکم وهدوود
عزرائیل (مستهفا) ،حور ئهلعهین (ڕهزبار)
یهقیق (ئێوهتهن) ،عهقیق (عهلهمدار)
بڕوان ه سهرچاوهی ژماره ،10الپهڕه 323
 -24بڕوان ه سهرچاوهی ژماره  ،5بهیتهکانی  5653،5677الپهڕه 393 ،293
 -25سهرچاوهی ژماره  ،22الپهڕه 49
ی ژماره  ،10الپهڕه 195
 -26سهرچاوه 
ی ژماره  ،10الپهڕه 199
 -27سهرچاوه 
 -28سوڵتان سهاک :کوڕی شێخ عیسای بهرزنجهی ه و نۆژهنکهرهوهی ئایینی یارسانه .ل ه سهدهی حهوتهمی
کۆچی ل ه بهرزنج ه لهدایک بووه .پاشان ل ه (پردێوهر) ل ه ناوچهی ههورامان ژیانی بردووهت ه سهر و ههر لهوێوه
ئایینهکهی باڵوکردووهتهوه .ناوی (ئیسحاق)ه و ب ه (شاهـ ،سههاک ،سهاک ،ئیساق ،سههاق ،سهحاک) ناو
براوه:
ئهو پیر میکائیل دهودانی ماوا
چهنی شاهـ سههاک ،کهرده بی داوا
ئاواز کهرد واتش ،ئهر ههی شاسههاک
پهی چێش ئامانی ،تو نی ماوا و خاک
قبووڵم نییهن تو نه پردێوهر
بسازی یانه ،بنمانی هونهر
بڕوان ه سهرچاوهی ژماره  ،9الپهڕه 103 ،102
 -29سهرچاوهی ژماره  ،5بهیتی 5552
 -30لهبهر قافییهی شیعرهکه له جیاتی ئیبراهیم (عهلهمدار)م داناوه ،که نازناوه بۆ ئیبراهیم:
عهلهمدار لهقهب شا ئیبراهیمهن
ئێوهت دۆن پێش یادگار ههنهن
بڕوان ه سهرچاوهی ژماره  ،10الپهڕه 323
 -31ههفتهن= ههفت تهن :وات ه حهوت کهس که ئهمانهن:
(پیر بنیامین ،داود کهوهسوار ،پیر موسی ،مستهفا داودان ،دای ه ڕهمزبار ،شا ئیبراهیم عهلهمدار ،بابا یادگار
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که دۆنی بابا تاهیره)
سهرچاوهی ژماره  ،10الپهڕه 38
ههروهها تهماشایهکی تری پهراوێزی ژماره  23بکهرهوه
 -32سهرچاوهی ژماره  ،12الپهڕه 95
 -33دگر ذات جوهر بود ،جسم ظرف
ک ه بی ظرف جوهر نگنجد بحرف
بڕوان ه سهرچاوهی ژماره  ،5بهیتی ژماره 1650
 -34یارسانییهکان پێیان وای ه ک ه ههر مرۆڤێک ههزار دۆن دهکات ،وات ه ههزار جار لهسهر زهوی پهیدا دهبێتهوه
(بهر ل ه ڕۆژی حهشر)
تهمامی دونان بهر کس هزار
بمحشر کشند صف بروز شمار
بۆ ئهم بهیت ه فارسییه بڕوان ه سهرچاوهی ژماره  ،5بهیتی ژماره 3442
 -35پێویست ه لێرهدا ئاماژه بهوه بکهم ک ه مهوالنا جهاللهددین محهمهد مهولوی (مهوالنای ڕۆمی) یهکێک بووه
ل ه قوتبهکانی چل تهنان ،وات ه چل کهس؛ ک ه چل تهنان بازنهیهک ه ل ه بازنهکانی پیاوچاکانی یارسان .بڕوان ه
سهرچاوهی ژماره  ،6الپاڕه 10
 -36سهچاوهی ژماره  ،7الپهڕه 34
 -37سهچاوهی ژماره  ،4الپهڕه 3
 -38بۆ دڵنیایی جارێکی تر به بهیتی یهکهمی چوارینهکهدا دهچینهوه:
من ئهو زهریایهم لهناو جامێکدا پهیدا بووم
وهکوو خاڵ بهسهر پیتهوه پهیدا بووم
مهبهست زۆر ڕوون و ئاشکرایه :من زهریام ،ئهو زهریایهش لهناو جامێکدایه .وهکوو خاڵێکم (من وهکوو
خاڵێکم) ،ئهو خاڵهش بهسهر پیتهوه هاتووه .کهواته :من و زهریا و خاڵ یهک شتن ،ههروهها جام و پێت
یهک شتن .دووباره تهماشای پهراوێزی ژماره  32بکه.
 -39سهرچاوهی ژماره  ،8الپهڕه 86
 -40سهرچاوهی ژماره  ،4الپهڕه 3
 -41چو خاموش شد غسل الدین زان أیام
بشد ناطق آن طاهر نیکنام
گواهی دهم از ازل تا ابد
تو بودی و هستی بما شهریار
تو هستی خداوند ما بندهوار
 -42سهرچاوهی ژماره  ،8الپهڕه 160
 -43ل ه شاهنامهی حهقیقهتدا هاتووه ک ه سوڵتان سهاک ههڵۆیهکی سپی بووه و ل ه داوێنی دایراک خاتوون
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(دای ه ڕهزبار) نیشتووهتهوه ،کاتێ دای ه ڕهزبار داوێنی وێک ناوه ههڵۆ بووهت ه منداڵێک و بهم شێوهی ه سوڵتان
پهیدا بووه ،واته سوڵتان سهاک ل ه دایکێکی باکیره بووه .بڕوان ه سهرچاوه  ،5الپهڕه  326حکایت ظهور ذات
بجامه حضرت سلطان.
 -44سهرچاوهی ژماره  ،8الپهڕه 161
 -45ب ه الی فهریدهددینی عهتارهوه (وادی السلوک) حهوت قۆناغه :طلب ،معرفت ،استغناء ،توحید ،حیرت،
فقر ،فنا .بڕوان ه سهرچاوهی ژماره  ،7الپهڕه  .5شایانی باس ه شێخ فهریدهددینی عهتار نیشابووری یهکێک
بووه له قوتبهکانی چل تهنان .بڕوان ه سهرچاوهی ژماره  ،6الپهڕه 10
 -46سهرچاوهی ژماره ،7الپهڕه 36
 -47سهرچاوهی ژماره  ،8الپهڕه 94
 -48سهرچاوهی ژماره  ،10الپهڕه 462
 -49سهرچاوهی ژماره  ،10الپهڕه 462
 -50سهرچاوهی ژماره 4
 -51سهرچاوهی ژماره  ،7الپهڕه 17
 -52بڕوان ه پهراوێزی ژماره 2
 -53حافزی شیرازی (ل ه سهرهتای سهدهی ههشتهم لهدایکبووه و ل ه ساڵی  792هیجری قهمهری ل ه شیراز
کۆچی دوایی کردووه) له دۆنی پیر بنیامین بووه ،که ئهمیان یهکێکه ل ه ههفتهن.
دگر بود حافظ ک ه بنیام بود
بدرگاه حق بود اندر سجود
بڕوانه بهیتی ژماره  ،6139سهرچاوهی ژماره 5
 -54سهرچاوهی ژماره  ،20الپهڕه 178
 -55سهرچاوهی ژماره  ،14الپهڕه 19
 -56سهرچاوهی ژماره  ،14الپهڕه 22
 -57سهرچاوهی ژماره  ،20الپهڕه 50
 -58سهرچاوهی ژماره  ،7الپهڕه 33
 -59لێرهدا پێویست ه ئیشارهت بهوه بدهم ک ه ئهیووب پێغهمبهر ل ه دۆنی «بنیامین» بووه ،حهسهن ل ه دۆنی
«شابرایم» و حوسێن له دۆنی «باوه یادگار» که دۆنی بابا تاهیریشه.
پس از آن ایوب گشت صاحب بصیر
که بد مظهر پاک بنیام پیر (بهیتی ژماره )2957
حسین یادگار و حسن شا برام
ک ه بوند ساالر در هر أیام (بهیتی ژماره )741
بڕوان ه سهرچاوهی ژماره  ،5الپهڕه  154و 42
 -60سهرچاوهی ژماره  ،22الپهڕه 49
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« -61شتر دیدی ندیدی» پهندێکی ئێرانییه.
 -62سهرچاوهی ژماره  ،15الپهڕه  ،6ههروهها سهرچاوهی ژماره  16الپهڕه 142
 -63ل ه ئایینی یارساندا ئهم ههشتانه ههن :ههشت تهن ،ههشت ئاسمان ،ههشت ئهفالک ،ههشت ئهنجومهن،
ههشت بهههشت ،ههشت خان ،ههشت دۆزهخ و ..هتد .بڕوان ه سهرچاوهی ژماره  ،5الپهڕه 769
 -64ل ه ئایینی یارساندا ئهم چواران ه ههن :چوار تهن ،چوار ئهرکان ،چوار ئهنجومهن ،چوار ههفتهوان ،چوار
جامه ،چوار ههست ،چوار خان ،چوار یار و..هتد .بڕوان ه سهرچاوهی ژماره  ،5الپهڕه 690
 -65ل ه کاڵمی نرکهی شاههنشادا هاتووه:
کاکا شی وه شوێن ڕای ڕهواج یار
دیش که ههشت تهن بی چێر ساج نار
بڕوان ه سهرچاوهی ژماره  ،10الپهڕه 191
 -66ههروا بووه و ههر وا دهبێ ،دێڕیک ه له پێشبینییهکانی عێڵ بهگیی جاف.
 -67سهرچاوهی ژماره  ،20الپهڕه 355
 -68سهرچاوهی ژماره  ،20الپهڕه 358
 -69سهرچاوهی ژماره ،2پێشهکی.
 -70سهرچاوهی ژماره ،17پێشهکی.
 -71ههمان سهرچاوهی پێشوو ،پێشهکی.

سهرچاوهکان:

 -1بابا طاهر عریان :فارسی ،انگلیسی ،فرانسه ،آلمانی .چاپ پیک .سال  1365هجری قمری .انتشارات پدیده.
 -2دیوان بابا طاهر عریان .از روی نسخهء تصحیح شده دانشمند شهیر وحید دستگردی .مؤسس ه مطبوعاتی أمیر
کبیر .تهران  1333هجری قمری .چاپ دوم.
 -3مێژووی ئهدهبی کوردی ،عالءالدین سجادی .چاپی 1952ی زایینی .چاپخانهی معارف.
 -4پێداچوونهوهی فهلسهفیانه و سۆفیزمان ه ب ه ههندێ ل ه دووبهیتهکانی بابا تاهیر .بهشی یهکهم .دکتۆر مارف
خهزنهدار .ڕۆژنامهی هاوکاری ژماره 1163ی ڕۆژی 1990/3/22
 -5حق الحقایق (شاهنامه حقیقت) حاج نعمت الله جیحون ابادی .کتابخانهی طهوری .تهران 1982ی زایینی.
 -6سرسپردگان .تاریخ و شرح عقاید دینی و آداب و رسوم أهل حق (یارسان) .تألیف سید محمد علی -خواجه.
 1362کتابخانهء منوچهری.
 -7جم .پرتوی از لقا و سیری در موالنا .مجید القاصی .انتشارات بیگوند  1363تهران.
 -8دورهء هفتوانه .سرانجام .صدیق صفی زاده .کتابخانهی طهوری .تهران 1982ی زایینی.
-9ئهستێرهگهشهی ئاسمانی شارهزوور – سوڵتان ئیسحاقی بهرزنجی – بهشی یهکهم .هاشم کاکهیی .گۆڤاری
کاروان ،ژماره  ،61سالی .1987
 -10برهان الحق .تالیف نور علی الهی .چاپ ششم .1361
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 -11کاکهیی .محمد ئهمین ههورامانی .چاپخانهی (الحوادث) بهغدا.1984 ،
 -12ئهستێرهگهشهی ئاسمانی شارهزوور – سوڵتان ئیسحاقی بهرزنجی – بهشی دووهم .هاشم کاکهیی.
گۆڤاری کاروان ،ژماره  ،62سالی .1988
 -13گۆڤاری کۆڕی زانیاریی عیراق – دهستهی کورد – بهرگی شازدهههم و حهڤدهههم  .1987چاپخانهی
کۆڕی زانیاریی عێراق .بهغدا.
 -14قوس زندگی منصور حالج .تألیف لوئی ماسینیون .ترجمهء دکتر روان فرهادی .کتابخانهی منوچهری،
تهران .1358
 -15پێداچوونهوهی فهلسهفیانه و سۆفیزمان ه ب ه ههندێ ل ه دووبهیتهکانی بابا تاهیر .بهشی یهکهم .دکتۆر
مارف خهزنهدار .ڕۆژنامهی هاوکاری ژماره 1168ی ڕۆژی 1990/4/9
 -16التصوف في الشعر الکالسیکی الکوردی .کمال مصطفی معروف .مجلة الثقافة الجديدة ،العدد  11أيلول
.1990
 -17دیوان بابا طاهر همدانی .ب ه تصحیح و مقدمهای مهدی الهی قمشهای .با اضافاتی از نسخهء وحید
دستگردی .نشر محمد 1364 .هجری قمری.
 -18فرهنگ فارسی عمید .س ه جلدی .تألیف حسن عمید .مؤسس ه انتشارات امیر کبیر ،تهران .1365
 -19المنجد في اللغة و االعالم .تألیف :لویس معلوف .دار المشرق ،بیروت .الطبعة السادسة و العشرون.
 -20دیوان حافظ شیرازی .از نسخ ه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی .انتشارات میالد .نوبت سوم .تهران .1379
 -21دانشنام ه نام آوران یارسان .دکتر صدیق صفی زاده .انتشارات هیرمند .چاپ اول تهران .1376
 -22سرانجام .دفتر اول .مجموع ه کالمهای یارسان .گردآوری ،تحقیق و ویراسته :طیب طاهری .انستیتو
فرهنگی کرد – سلیمانی ه .2007
-23مێژووی وێژهی کوردی ،بهشی یهکهم ،صدیق بۆرهکهیی (صفی زاده) .چاپخان ه چهر تبریز .1370
 -24بابا تاهیری عوریان ،ژیانی و لێکدانهوهی چهند چوارینهیهک ل ه شیعرهکانی بهپێی بیروڕای ئاینی یارسان،
فههمی کاکهیی ،گۆڤاری مامۆستای کورد ،ژماره  12-11سوێد .1991
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بزاڤی شانۆ له كهركووكی

حهفتاكاندا

د .فازڵ جاف
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()1
زۆربهی نووسینهكانمان دهربارهی شانۆی حهفتاكان ،ك ه باس دێت ه سهر باسی شانۆی
كوردی ل ه كهركووك ،وهكوو ئهزموونێكی الوهكی باس لهو قۆناخ ه كورت ه دهكات ،ل ه
كاتێكدا بهپێی ههموو پێوهرێكی هونهری ،شانۆی كهركووك وهكوو ئهزموونێكی نوێ
و جیا ههڵكهوتوو ،خاوهن پایهیهكی تایبهت بوو ،چ ل ه ڕووی چهندایهتی و چ ل ه ڕووی
چۆنایهتییهوه ،تاكوو نیوهی حهفتاكانیش ههر پێشهنگ بووه و ههموو كاره شانۆییهكانی
ئهو سهردهمهی بهزاندبوو .ئهو قۆناخه ،قۆناخی حهفتا بۆ حهفتا و چوار ،ههناگاوێكی
تایبهت و سهردهمێكی جیاههڵكهوتووه ،نهك تهنیا ل ه بزاڤی شانۆیی شاری كهركووكدا،
بگره ل ه سهرانسهری كورستاندا ،ئهمهر ههرچهنده ئهو ماوه كورتهی تهمهنی ئهو قۆناخ ه
بهداخهوه چوار ساڵ زیاتری تێ نهپهڕاند.
دیاره ههر لهمیانهی ئهو چوار ساڵهی پاش بایهننامهی مێژوویی یازدهی ئاداری ساڵی
 1974و ڕاگرتنی شهڕ دژ ب ه كوردستان و دانپێنانی حكوومهتی عێراق ب ه مافی ئۆتۆنۆمی
بۆ كوردستان ،كهركووكیش وهكوو ههموو شارهكانی دیكهی كوردستان پشكێكی لهو
ئازادیی ه بهركهوت ،ههرچهنده ئهو ئازادییهك كهركووك ب ه بهراورد لهگهڵ شارهكانی
دیكهدا گهلێك كهمتر و كوورتر بوو ،بهاڵم ئهو پشك ه ك ه بۆ شاری كهركووك زۆر بوو
و زیاتریش ههستی پێ دهكرا ،چونك ه یهكهم جار بوو كهركووك دوای قۆناخێكی دوور
و درێژ ،ئازادییهكی لهو جۆره بهخۆیهوه ببینێت .ئازداییهك ئهگهرچی كورتخایهن و
سنووردار بوو ،بهاڵم بۆ بزاڤی ڕۆشنبیریی كوردی ،بهتایبهتی بۆ هونهر و ئهدهبی ئهو
سهردهمه ،لهسهرووی ههموویشیانهوه بۆ بزاڤی شانۆ ،قۆناخێكی بهپیت و پڕ بهرههم
بوو.
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لهو چوار ساڵهدا ،ڕۆشنبیران و هونهرمهندانی كهركووك سهلماندییان ك ه شارهكهیان بهر
لهوهی كانگای نهوت و سامان بێت ،كانگای داهێنان و ئهفراندن و ڕووناكبیرییه ،ئهوهیان
سهلماند ك ه ئهوانیش خاوهنی ڕۆشنبیرییهكی قووڵ و تایبهتن ،ڕۆشنبیرییهك ك ه زادهی
كۆمهڵگهی فره كولتوورییه ،ڕۆشنبیرییهك ك ه زادهی تاكڕهههندی و یهكزمانی نییه،
بگره توانای كهسهكانی لهدهرهوهی زمانی دایكهوه سهرچاوه دهگرێت ،زمانزانین وهكوو
دهروازه و پهنجهرهیهك بهسهر جیهانی ئهدهب و هونهر و فیكردا ،ئهمهیش بهتایبهتی ل ه
ڕێگهی زانینی زمانی عهرهبییهوه.
ئهوهبوو ههر دوای بهیاننامهك ه چهندین تیپ و گرووپی شانۆیی هاتن ه دامهزراندن ،بهاڵم
بهرچاوترین و چاالكترینیان تیپی شانۆیی (مهشخهڵ) بوو ،ك ه ڕاستهوخۆ ل ه الیهن
یهكێتیی قوتابییانی كوردستانهوه بهڕێوه دهبرا .لێرهدا جێگهی خۆیهتی بڵێم ،ك ه ئهم ه
دهبێت ب ه یهكێك له دهستكهوتهكانی یهكێتیی قوتابییان له قهڵهم بدرێت.
تیپی مهشخهڵ ،ب ه هاوكاریی چهند شانۆكارێكی شاری كهركووك ،ب ه سهرپهرشتیی
هونهریی مامۆستا سهلمان فایهق ،وهكوو دهرهێنهری تیپ هاته دامهزراندن.
شانۆیی (دایكی شههید) ل ه نووسینی بهههشتی (مستهفا پهژار) یهكهم بهرههمی تیپی
شانۆ مهشخهڵ بوو ،ئهم دهستپێك ه بۆ ئهو كاتهی تیپێكی نوێ گرنگ بوو ،گرنگ بوو ب ه
شانۆنامهیهكی خۆماڵی سیاسی و جدییهوه ،هاوكات شانۆنامهك ه ل ه ڕووی ئهدهبییهوه ب ه
زمانێكی ئهدهبیی بهرز نووسرابوو.
ههر ل ه یهكهم نماییشهوه ،تیپی مهشخهڵ هاوسهنگییەكی باشی لهنێوان ژمارهی
ئهكتهرانی نێرین ه و ئهكتهرانی مێینهدا پیشان دا .ژمارهی كچانی بهشدار لهو نماییشهدا
ب ه ئهندازهیەك زۆر بوو ،كه دهكرێت بڵێین هاوشانی ژمارهی ئهكتهره كوڕهكان بوو،
ئهمهیش تا ئهوكات و تا چهند ساڵێك دواتریش هیچ بهرههمێكی شانۆیی كوردی ئهم
تایبهتمهندێتییهی بهخۆیەوه نهبینیبوو ،ههر ئهم ه بۆ خۆی یهكێك بوو له شانازییهكانی
شانۆكارانی ئهو سهردهمهی كهركووك ،ل ه كاتێكدا ل ه شارهكانی دیكهی كوردستاندا،
ك ه ل ه شانۆدا تهمهنێكی گهلێك كۆنتریان ههبوو ،تا ئهو دهمهیش بهگشتی بۆ زۆربهی
كهسایهتیی ه مێینهكان كوڕ دهكرا ب ه كچ .چهند ئهكتهرێكی پیاو ههر ب ه ڕۆڵی ژنان ناویان
دهركردبوو ،لهوان ه هونهرمهند عومهر چاوشین .نهك ههر ئهوه ،بگره چهند ئهكتهرێكی
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دیكهیش ك ه دواتر ڕۆڵی پیاوانیان دهگێڕا .ل ه سهرهتادا ،مهبهستم ل ه تافی مێردمنداڵی
و الوێتیدا ،ب ه ڕۆڵی ئافرهتاندا ڕهت بووبوون.
خۆ ئهگهر ل ه ڕووی چهندایهتیشهوه باس له بهرههمهكانی تیپی شانۆی مهشخهڵ بكهین،
ئهوهنده دهڵێم ك ه ژمارهی بهرههمهكانی تیپ ل ه ماوهی كهمتر ل ه دوو ساڵدا گهیشت ه پتر
ل ه پێنج شانۆگهریی درێژی دوو پهردهیی .ئهم بهرههمان ه ڕۆژانی پیشاندانیان ب ه بهراورد
لهگهڵ بهرههمی تیپهكانی دیكهی شارهكانی كوردستاندا ،گهلێك درێژ بوو .ئهمجا
پێویست ه ئاماژهیش بهوه بكهم ،ك ه جهماوهرێكی نهك ههر باش ،بگره خهڵكێكی زۆر
دههاتن بۆ تهماشای ئهو بهرههمانه ،خهڵكی شاری كهركووك تهواو هۆگری بهرههمهكانی
شانۆی مهشخهڵ بوون .تهنانهت زۆربهی نماییشهكان پتر ل ه پێنج جار و لهناو هۆڵێكی
پڕدا پێشكهش دهكرا.
تیپی مهشخهڵ بووبوو ب ه بهشێكی زیندووی ژیانی ڕۆشنبیریی خهڵكی كهركووك،
دانیشتووانی كهركووك ب ه تاسهوه چاوهڕێی بهرههمهكانی تیپی شانۆی مهشخهڵیان
دهكرد .دیاره زۆرینهی بینهران كورد بوون ،بهاڵم بهشێكی بهرچاوی بینهرانی ئهو
سهردهمه ،بهتایبهتی ل ه نماییشی (دایكی شههید)دا عهرهب و توركمان و ئاسووریشی
تێدا بوون.
مستەفا پەژار بە دەستکاریکردنی دەقەکەی زۆر نیگەران دەبوو
()2
شانۆنامهی (دایكی شههید)ی مستهفا پهژار ،نۆبهرهی بهرههمی شانۆیی تیپی شانۆیی
مهشخهڵی شاری كهركوك بوو ،نمایشهكه سهرهتای مانگی گهالوێژی ساڵی حهفتا ،وات ه
ههر چوار مانگ پاش بهیاننامهی  11ئادار پێشكهش كرا .چۆن بهم ماوه كورته ،ب ه
كهمتر ل ه چوار مانگ ،تیپێكی شانۆیی ،تیپی مهشخهڵ ل ه شاری كهركووك دامهزرێنرا؟
چۆن ئهم تیپی مهشخهڵە توانی ل ه ماوهیهكی ئهوهنده كورتدا یهكهم بهرههمی خۆی
بۆ خهڵكی شاری كهركووك ،پاشتریش بۆ خهڵكی سلێمانی نمایش بكات؟ ب ه مهرجێك
تیپهك ه پهنای نهبرده بهر شانۆنامهیهكی پێشتر نووسراو ،بگره ههر لهم ماوه كورتدا
مستهفا پهژاری شاعیر و نووسهر شانۆنامهی (دایكی شههید)ی بۆ ئهم تیپ ه نووسی،
ك ه ب ه پێوهری ئهوكات ،تا ڕادهیهكیش ب ه ههندێ پێوهری ئێستا ،لهنێو تێكست ه
خۆماڵییهكانی شانۆی كوردیدا شانۆنامهیهكی پهسهند بوو.
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شێوازی شانۆنامهك ه دهكرێت بخرێت ه ناو چوارچێوهی ڕێبازی شانۆی سیاسییهوه ،بهاڵم
نهك ب ه شێوازێكی ئایدۆلۆژی و فیكری شانۆی سیاسی ،بگره زیاتر ل ه شیوازێكی
میلۆدرامانهی ورووژێنهردا ،ئهم شقڵ ه میلۆدرامییه ڕاست ه خهڵكی دهورووژاند و
جهماوهرێكی زۆری بهرهوه شانۆ كهمهندكێش كرد ،بهاڵم سهرهڕای ئهوهیش ،شانۆنامهك ه
لهالیهنی ئهدهبییهوه چهند تایبهتمهندێتییهكی تهكنیكی نووسینی شانۆیی تێدابوو،
لهوان ه تێر و تهسلیی زمان و دیالۆگهكانی ،ك ه بۆ بینهرانی ئهو قۆناخهی شانۆی كوردی
ی بهجۆشو لهبار
بهگشتی و بینهرانی شانۆ ل ه كهركووك بهتایبهتی ،زمانێكی درامیانه 
بوو ،تا ڕادهیهكی باشیش سهركهوتوو بوو.
ڕاستییهكهی مستهفا پهژار وهكوو شاعیر و نووسهر خاوهنی زمانێكی پاراو و چڕ بوو،
بهالیشیهوه گرنگ بوو ڕێز ل ه شێوازی نووسینهكهی بگیرێت و بهبێ پهروا دهستكاریی
تێكستهكهی نهكرێت ،ههر بۆی ه گهلێك جار لهگهڵ دهرهێنهر (سەلێمان فایق) و
ئهكتهرهكاندا كێشهی بۆ دروست دهبوو .ئێمهی ئهكتهرانی شانۆنامهك ه ئهو كات ،ب ه
المانهوه سهیر بوو نووسهر زوو زوو سهردانمان بكات و ل ه پرۆڤهكاندا ئاماده بێت،
لهسهر ئهم وش ه یان ئهو وشه ،ئهم ڕست ه یان ئهو ڕسته ،ئهم دهربڕین یان ئهو دهربڕین،
ههڵداتهوه و بێته وهاڵم و ناڕهزایی دهرببڕێت.
ههرچهنده دهرهێنهر و ئێمهی ئهكتهرهكانیش كهسمان زمانی كوردیمان لهو باشتر
نەدهزانی ،كهسیشمان ئهوهندهی ئهو زمانێكی ئهدهبیی پوخت و پاراومان مهبهست نهبوو.
بۆیه لێرهولهوێ ك ه ب ه ئازادی دهستكاریی ئاخاوتنهكانمان دهكرد ،یان ب ه شێوهیهكی
جیاواز دهمانگوتنهوه ،مامۆستا پهژار نیگهران دهبوو و ناڕهزایی دهدهبڕی .ئهو ڕۆژانهی
ك ه نووسهری شانۆنامهك ه ئاماده دهبوو ههستمان ب ه نیگهرانی دهكرد و ل ه مهشق و
پرۆڤهكاندا ئاسووده نهدهبووین ،بهپێچهوانهشهوه ،ئهو ڕۆژانهی ك ه لهو پرۆڤهكاندا ئاماده
نهدهبوو ،بۆ ئێمه وهكوو جهژن وا بوون.
ئێستا دهزانم ك ه چهند ههڵ ه بووین ،بوونی نووسهر ل ه پرۆڤهدا بۆ زۆربهی دهرهێنهران
و ئهكتهران ،دیارییهكی گهورهیه ،چونك ه نووسهر دهتوانێت هاریكار بێت و ئهركی
دراماتورگ ببینێت و وهاڵمی گهلێك پرسیاری گرنگ بداتهوه .مییرهۆڵد ،پاش مردنی
مایاكۆڤسكی دهڵێت :بێ ئامادهبوونی خۆی ل ه پرۆڤهكاندا ،نازانم چۆن شانۆگهرییهكانی
بۆ شانۆ دهربهێنم!“
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سلێمان فایق زۆر جار مهیلی ئهوهی ههبوو ،دهستكاریی دیالۆگهكان و تهنانهت دیمهكانیش
بكات ،بهاڵم ب ه چ ئاڕاستهیهك؟ ب ه ئاراستهی میلۆدراما و كۆمیدیا و گاڵتهجاڕی .پهژاری
نووسهر بهم ه نیگهران دهبوو و ههڵی دهدایهوه .ئهوكات من دژ بهو ههڵوێستهی ئهو
بووم ،بهاڵم ئێستا رێزی لێ دهگرم.
ئهم دوو دیده دژبهیهك ه ل ه بنیاتی دیمهنهكانی شانۆنامهك ه بهئاشكرا ڕهنگی دابووهوه،
تا نمایشی یهكهمیش نهم دهزانی ك ه بۆچوونهكانی پهژار ڕاست بوون ،چونك ه سهرهڕای
سهركهوتنی بێ ئهندازهی نمایشهك ه وهك شانۆنامهیهكی سیاسی ،بهاڵم ئهو پریشك ه
كۆمیدییانهی ك ه ب ه زۆر لهالیهن دهرهێنهرهوه پهستێنرابوون ه ناو شانۆنامهكه ،ل ه ڕووی
هونهرییهوه خراپ كاری كردبووه سهر شێواز و ستایلی نمایشهكه.
شانۆنامهك ه باسی ل ه دایكێك دهكرد ك ه تاك ه كوڕێكی ههیه ،ئهم كوڕه تاقانهی ه بێ ئاگای
دایكی ئالوودهی جیهانی نهێنیی سیاسهت و كوردایهتی بووه ،ب ه ئهندازهیهك ك ه دهبێت
دایكی بهجێ بهێڵێت و ببێت ب ه پێشمهرگه ،باوكیشی پێشتر ههر ڕێگهی پێشمهرگایهتیی
گرووەت ه بهر و شههید بووه .ئهم دیمهنە ل ه نمایهشكهدا كاریگهرییهكی پڕسۆزی ههبوو،
پاشان چهك ههڵدهگرێت و بهكردهیی بهشداریی خهباتی پێشمهرگایهتی دهكات ،تاكوو
شههید دهكرێت.
سهرهڕای خۆبهختكردنی باوك و كوڕ ،پاڵهوان لێرهدا ههر دایكه ،نووسهر جهخت لهسهر
خۆبهختكردن و ههڵوێستی ئازایانهی دایك دهكات .پێمان دهڵێت دایكی كورد هیچی ل ه
دایك ه ڕووسهكهی مهكسیم گۆركی كهمتر نییه ،ب ه دووریشی نازانم نووسهری شانۆنامهی
(دایكی شههید)ی لهژێر كاریگهرێتیی ڕۆمانی (دایك)ی گۆركی نووسیبێت ،كه لهو
سهردهمهدا یهكێك بوو ل ه ڕۆمانه بهبرهوهكان.
چاوهڕوان نهدهكرا دوای قۆناخێكی قاتوقڕی هونهری ،ب ه نماییشێكی بههێزهوه
سهرههڵبدات
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()3
ئهگهر باس ل ه مۆركی میلودراماییانهی (دایكی شههید) بكهین ،ئهمجا بێین ئهو
مۆركهی لێ بكهین ب ه كهمایهسی و الوازی ،ب ه بیانووی ئهوهی ك ه نووسهری شانۆنامهك ه
سۆز و ههستی خهڵكی دهبزوواند ،پێم وای ه ئهم بۆچوون ه تهنانهت مهكسیم گۆرگیش
دهگرێتهوه ،ههرچهنده گۆركی نووسهرێكی شانۆیی گهلێك بهتوانایه .ئهگهر سیاسهت
و ئایدۆلۆژایای ڕهسمی دهوڵهتی سۆڤیهتی (سۆسیال ریالیز) نهبوایه ،توانای شانۆیی
گۆرگی ل ه سهرانسهری جیهاندا باشتر دهردهكهوت ،باشترین بهڵگهش بۆ ئهم بۆچوونهم
شانۆنامهكانی پێش قۆناخی سۆڤیهتی ستالینیزمه ،ك ه تاكوو ئێستایش نماییش دهكرێن.
ئهگهر ل ه ڕوانگهی ئهدهبییهوه بڕوانینن ه شانۆنامهی (دایكی شههید)ی مستهفا پهژار،
دهكرێت بڵێین شانۆنامهیهكی كوردی پهسهند بوو ،ئهگهر ب ه ستانداردی شانۆی كوردی
تهماشای بكهین ،ئهوا یهكێك بوو ل ه دهقه باشهكانی سهردهمی خۆی و گهلێ مهرجی
هونهریی شانۆنامهنووسینی لهخۆ گرتبوو .بهداخهوه دهقهك ه ب ه چاپ نهگهیەندرا ،ڕهنگ ه
هۆكاری سهرهكییش كۆچی ناوادهی نووسهرهكهی بێت ،بێجگ ه ل ه بارودۆخی سیاسیی
شاری كهركووك .ئاواتهخوازم ههر كهسێك تێكستی شانۆنامهی (دایكی شههید)ی
لهالیه ،بهتایبهتی خودی تێكست ه ئهسڵییهكهی نووسهر ،بیگهیەنێت ه ههر دهزگایهكی
چاپ ،بۆ ئهوهی وهكوو بهڵگهیهكی شانۆیی ئهو سهردهمه بمێنێتهوه.
ك ه دهڵێم تێكستی نووسهرهك ه وهك ئهوهی ك ه نووسهر خۆی نووسیبووی ،مهبهستم
ئهوهی ه ئهو تێكستهی ك ه هات ه نماییشكردن ،چهند جیاوازییهكی گهورهی لهگهڵ
تێكستهكهی مستهفا پهژاردا ههیه .دهرهێنهر ل ه ههندێك دیمهندا دهستكاریی تێدا كرد.
دهستكارییهك ك ه ناكرێت ب ه گۆڕانكاری ل ه قهڵهم بدرێت ،من بۆ خۆم وشهی دهستكاری
ب ه باری نهرێنیدا بۆ خراپ مامهڵهكردن لهگهڵ تێكستدا بهكار دێنم ،گۆڕانكارییش بۆ
مامهڵهی زیرەكانهی دهرهێنهر لهگهڵ تێكستدا بهكار دێنم ،بهشبهحاڵی خۆم دژ ب ه
گۆڕانكاری نیم ل ه تێكستدا ،بهاڵم وهكوو پیتهر بروك دهڵێت چ گۆڕانكارییهك؟
وهكوو ل ه وتاری پێشوودا ئاماژهم پێ كردبوو ،نووسهر خۆی زۆر دژ بهم دهستكارییان ه
بوو ،ك ه مامۆستا سلێمان فایهق ،دهرهێنهری شانۆنامهكه ،ڕۆژان ه ل ه كاتی پرۆڤهكاندا
سهرپێییان ه ئهنجامی دهدا .ئێمهی ئهكتهرانی شانۆنامهكهیش ،نهزانان ه الیهنی دهرهێنهرمان
دهگرت ،بێ ئهوهی تێ بگهین ك ه مستهفا پهژار مافی ڕهوای خۆی بوو ،وهكوو نووسهر
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بهرگری ل ه ئاستی ئهدهبیی شانۆنامهكهی بكات .ههر جارێك ك ه ئامادهی پرۆڤهكان
دهبوو ،تووشی شۆك و سهرسوڕمان دهبوو ،بهتایبهتی ك ه دهیبینی دیمهنێكی كۆمیدی
كتوپڕ خزێنراوهت ه ناو جهستهی دیمهن ه تراژیدییهكانهوه ،یان ب ه ههڵپهڕكێ و شایی
گوزاره ل ه شادی و خۆشی دهكرا.
”تۆ شانۆنامهكهی منت كردووه ب ه كۆمێدی!“.
ئهم ه قسهی مستهفا پهژار بوو ،ك ه ب ه دهرهێنهری دهگوت .ئێمهی ئهكتهرانی
شانۆگهرییهكهش ئهم قسهیهمان ب ه تهوس و گاڵتهوه وهردهگرت .بهشبهحاڵی خۆم،
ب ه فامی ئهو كاتهم ،نهم دهزانی نووسهر چهند ههست ب ه دڵشكان ،بگره چهند ههست
ب ه ئازار و نیگهرانی دهكات ،كاتێك بهرههم ه ئهدهبییهكهی بهو ئهندازهی ه دهستكاری
دهكرێت ،ب ه ڕادهیهكی ئهوتۆ كه شانۆنامهكهی ب ه ئاراستهیهكی دیكهدا ،ئاراستهی
تهرسا و پێچهوانهدا دهڕوات ،ب ه جۆرێك ك ه تێكستهك ه پێوهندیی ب ه خودی شانۆنام ه
ئهسڵییهكهوه نهمێنێت .دیار بوو ك ه نووسهر لهم بهدحاڵیبوون و ل ه كێشهیهدا بهرامبهر
ب ه دهرهێنهر تهواو تهنیا بوو ،كهس الیهنی وی نهدهگرت ،ب ه ڕادهیهك ل ه پرۆڤهكاندا
بهتهنیا دادهنیشت و خهمباری و كهسهری پێوه دیار بوو .پاشتر ك ه زیاتر و قووڵتر
چووم ه ناو جیهانی شانۆوه ،تێگهیشتم ئهم كێشهیه ،كێشهی نێوان دهرهێنهر و نووسهر
و جیاوازیی بۆچوون و لێكدانهوهی ههردووكیان ،گهلێك كۆنه ،بۆ یهكهم جار ب ه زهقی
لهنێوان ستانیسالڤسكی و چیخۆڤدا هات ه ئاراوه.
دهرهێنهری شانۆنامهی (دایكی شههید) كهمتر بایهخی ب ه الیهنی ئهدهبیی شانۆنامهك ه
دهدا ،وهكوو زۆربهی دهرهێنهرانی ئهنتی ئاخاوتن (دژ ب ه دیالۆگ) بهپێی پێویست
بایەخی ب ه دیالۆگ ،ك ه بڕبڕهی پشتی دهقی شانۆییه ،نهدهدا .ل ه ڕاستیشدا ئهو لهم
دهرده كوشندهیهدا تهنیا و ناوازه نییه .ههموو دهرهێنهرێك توانای بهسهر بهڕێوهبردنی
ئاخاوتندا ناشكێت ،گهلێك ئاسانتره لهسهر شانۆدا مامهڵ ه لهگهڵ كردار و ڕووداو
و جووڵ ه و دهربڕینی جهستهیی بكهیت .دهرهێنهری (دایكی شههید)یش لهم جۆره
دهرهێنهران ه بوو .بۆی ه دهستكارییهكی سهرپێییانهی چهند دیمهنێكی شانۆنامهكهی
كردبوو ،ئهو دهستكاریكردنه ل ه شێوهی تێخزاندنی دیمهنی كۆمێدی كورت كورت بوون،
مهبهستیش تهنیا بۆ دروستكردنی كاریگهرێتییهكی ڕووكهشانهی ڕاستهوخۆ بوو ل ه دڵ
و دهروونی بینهراندا ،ئهمهش پهڵهیهكی دزێو بوو بهرامبهر ب ه چهندین الیهنی گهشی
نماییشهكه ،ك ه پاشتر بوو ب ه مایهی ڕهخنهگرتن له نماییشهكه.
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شانۆنامهی دایكی شههید دوای قهدهغهكردنی شانۆی كوردی بۆ پتر ل ه دوازده ساڵ
(ل ه 1962ەوه بۆ  )1974ل ه كهركووك ،وهك دهستپێكێكی چاوهڕواننهكراوی بههێز،
لهو سهردهمهدا هات ه نماییشكردن .چونك ه به هیچ جۆرێك چاوهڕوان نهدهكرا شانۆ
ل ه كهركووكدا ،دوای قۆناخێكی قات و قڕی هونهریی ،ب ه نماییشێكی بههێزهوه سهر
ههڵبدات ،یهكسهریش بهرههمهكانی ل ه شاری سلێمانی پاشتریش ل ه ههولێر ،لهكۆتاییشدا
ل ه بهغدا نماییش بكرێت.
دامهزراندنی تیپی مەشخهڵ یهكێكه ل ه شانازییهكانی یهكێتیی قوتابییانی كوردستان
()4
بهرلهوهی بچم ه سهر باسی نماییشهكانی تیپی شانۆی مەشخهڵی كهركووك ،دهمهوێت
بهكورتی باسی پێكهاتەی تپیهك ه بكهم.
تیپی شانۆی مهشخهڵ ،لهالیهن یهكێتیی قوتابییانهوه هات ه دامهزراندن ،بهاڵم پاشتر
گهلێك كهسی ئارهزوومهندی خاوهن توانا ڕوویان ل ه تیپهك ه كرد ك ه ئهوان ه زۆربهیان
قوتابی نهبوون ،ئهم ه تیپهكهی گهیانده قۆناخێكی نوێ و ئاستێكی بهرزتر ،ك ه پاشتر
فراوانتر باسی لێوه دهكهم.
تهنانهت بههرهمهندانی عهرهب و توركمان و ئاشووری ههبوون ك ه هەواداری تیپی
مهشخهڵ بوون و دهیانویست تێیدا ببن ب ه ئهندام.بهشبهحاڵی خۆم ،بههۆی تیپی
شانۆی مهشخهڵهوه ،سۆزێكی گهرمم بۆ ڕێكخراوی یهكێتیی قوتابییان ههبوو ،پێشم وای ه
دامهزراندنی تیپی مەشخهڵ یهكێك ه ل ه شانازییهكانی لقی یهكێتیی قوتابییانی كوردستان.
سهرپهرشتیاری تیپ
مامۆستا فهریدوون کەریم
ك ه باس ل ه تیپی شانۆی مهشخهڵ دهكرێت ،گرنگ ه باسی ڕۆڵی مامۆستا فهریدوون
کەریم بكرێت .مامۆستا فهریدوون عوسمان لهالیهن لقی سێ و ناوچهی پارتی و یهكێتیی
قوتابییانهوه بۆ بهڕێوهبردنی تیپی شانۆی مهشخهڵ تهرخان كرابوو .مامۆستا فهریدوون
ل ه چوارچێوهی ئهم ئهركهدا ڕۆڵێكی كارا و گرنگی ل ه ڕاگرتنی تیپی مهشخهڵ و
بهڕێوهبردن و گهشهپێدانیدا ههبوو.
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جا بهپێی ئهوهی ك ه مامۆستا خاوهن دید و ڕوانگهیهكی فراوان و ههمهالیهن و
كهسایهتییهكی ڕۆشنفكر بوو ،مامۆستای دواناوهندی و ل ه ڕفتاركردن و مامهڵهكردن
لهگهڵ ئهندامانی تپیهك ه خاوهن ئهزموونی زانستییان ه و مرۆییانهیش بوو ،بهتایبهتی
لهگهڵ ئهكتهرهكاندا ،ئهوانهی ك ه تروسكایی بههرهی تێیاندا بهدی دهكرد ،مامۆستا نهك
تهنیا بایهخی پێ دهدان ،بگره ل ه كاتی كێش ه و ل ه یهكتر تێنهگهیشتن و ناكۆكیدا الیهنی
ئهو كهسانهی دهگرت و پشتگیریی لێ دهكردن ،وات ه دیدی حزبی و سیاسی بهسهر
الیهنی هونهر و ڕۆشنبیرییدا زاڵ نهدهكرد.
بۆ ئهوهی باشتر ئهم خاڵ ه ڕوون بكهمهوه ،پێویست دهكا ئهوه بڵێم ك ه ژمارهیهكی
باشی گهنجانی بههرهمهندی شاری كهركووك هاتن ه ناو تیپی شانۆی مهشخهڵهوه،
ڕاست ه زۆربهی ئهندامانی تیپهك ه ئهندامی قوتابییان بوون ،بهاڵم ژمارهیهكی باشیشیان
ئهندامی قوتابییان یان پارتی دیموكراتی كوردستان نهبوون ،لهناو ئهندام ه بێالیهنهكاندا
كهسانێك ههبوون بههرهدارتر و خوێندهواتر بوون ،یان ههر نهبێت لهوانی دیك ه بهتواناتر
بوون ،ئهوان ه زۆر جار ب ه بیانووی بێالیهنییهوه كێشهیان بۆ دروست دهكرا ،بۆ ئهوهی
كهنارگیر بكرێن ،مهسهلهكهیش تهنیا ئیرهیی بوو ب ه بەهره و توانا و هیچی تر! بۆ ئهوهی
ل ه ئهنجامیشدا وهڕس ببن و تپیهك ه بهجێ بهێڵن .ئهوهی جێگهی داخه ،دهرهێنهری
تیپ ،مامۆستا سلێمان فایهق ،لهم كێشهیهدا نهی دهتوانی الی ئهو كهسان ه بگرێت ك ه
بههرهمهند بوون ،ئهگهرچی بۆ نماییشهكهی خۆی پێویستیش بوون ،تهنانهت ههندێك
جار وا ههست دهكرا ،ك ه پێی خۆش بوو كهسانێكی بهتوانا بڕۆن ،ههرچهنده ئهو كهسان ه
سااڵنێك بوو ل ه شانۆی قوتابخانهكهوه ئهزموونێكیان پێك هێنابوو ،لهوان ه من و فههمی
كاكهیی ،ك ه پاشتر ههردووکمان ،وهك دوو كوردی بهشهرهف ،بهناچاری ئینشیقاقمان
كرد و تیپێكی دیكهمان ب ه ناوی تیپی شانۆی سۆالڤ دروست كرد.
تاك ه كهسێك ك ه داكۆكیی ل ه ئێم ه دهكرد مامۆستا فهریدوون بوو ،ئهمهیش بۆ ئێم ه
كهم نهبوو ،چونك ه ئهو كهسی یهكهم و خاوهن بڕیار بوو ،ئهوجا ئهوهیان لهسهر ئێمه،
لهالیهكی دیكهوه چهند تووشی كێشه دهبوو ،ئهوهیان من ناتوانم باسی لێوه بكهم.
مامۆستا فهریدوون کەریم بهردهوام ل ه مهشق و ڕاهێنان و پرۆڤهكاندا ئاماده دەبوو،
ههندێك جاریش تێبینی و سهرنجی وردی ههبوو ،ئهم بایهخدانهی مامۆستا فهریدوون
ب ه پرۆسهی كار و ڕهوتی پرۆڤهكانمان ،بوو ب ه هۆكارێك ك ه بیر لهوه بكاتهوه بۆ شانۆ
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بنووسێت ،ئهوه بوو شانۆنامهیهكی باشی دهربارهی ئهفسانهی زوحاك و كاوه ،ب ه
شێوهی میتۆلۆژییهكهی ،دوور ل ه شێوازه باوه (تقلید)ییهك ه نووسی ،وهكوو بهرههمی
سێیهمی تیپی مهشهخهڵ نماییش كرا.
مامۆستا فهریدوون کەریم ،پێگهی كارگێڕی و سهرپهرشتێارێتیی خۆی ل ه بهڕێوهبهرێتیكردنی
تیپهكهدا ،بۆ بهرژهوهندیی پرۆسهی هونهر و ئهدهب خستبووه گهڕ ،الیهنی ئهو كهسانهی
دهگرت ك ه خاوهن بههره بوون ،بهدهر لهوهی ئهو كهس ه الیهنگر یان بێالیهن بووایه .ئهو
ل ه كێشهكاندا ل ه كاتی پێویست پهیدا دهبوو ،ك ه ئهو دههات ،ئیدی دهمانزانی كێشهك ه
چیدی درێژه ناخایەنێت و ههر ل ه شوێن و كاتی خۆیدا چارهسهر دهكرێت.
ئێوارهیهكی فێنك ،پاش پرۆڤهیهكی بهردهوام ل ه باخچهی بههووی شارهوانی ،من
و دهرهێنهر لهسهر جووڵهیهك نهدهگونجاین ،ئهو شێوهیهكی پێ پهسهند بوو ،من
شێوهیهكی دی ،نهگوجانی لهو جۆره ل ه شانۆدا ئاساییه ،بهاڵم ئهو یهكسهر وهكوو
ئهوهی ئهو كێش ه بچووكهکە بقۆزێتهوه پێی گوتم :ئهگهر بهدڵت نیی ه باشتر وای ه بڕۆیت.
پێم سهیر بوو ،ل ه الیهكهوه زۆر دڵم ب ه ڕۆڵهكهم خۆش بوو ،ك ه ڕۆڵی سهرهكی بوو،
لهالیهكی دیكهشهوه دهمزانی دهبێت بڕۆم ،دهشمزانی ناكرێت بڕۆم ،چونك ه تهنیا دوو
سێ ڕۆژ ماوه بۆ نماییش ،فریای ڕاهێنانی ئهكتهرێكی نوێ ناكهون.
تهماشای ئهكتهرهكانم كرد ،ههموو ئهندامانی تیپهك ه حهپهسابوون ،یهكسهر بڕیارم دا و
ڕۆیشتم ،زۆر تووڕه بووم ،بهاڵم ههر ئهوهنده ل ه باخچهی بههووی شارهوانی دهرچووم،
بینیم مامۆستا فهریدوون لهدوورهوه دهركهوت ،بهسهرسوڕمانهوه :گوتی بۆ كوێ؟
ههموو شتێكم بۆ باس كرد ،پێكهنی و گوتی:
بگهڕێوه ،تۆ نابێت بڕۆیت ،ئهگهر كهسێك ههبێت بڕوات دهبێت ئهو بێت نهك تۆ ،بۆ من
تۆ هونهرمهندتری ،ههر تۆیش دهمێنیتهوه.
بۆچوونهكهی مامۆستا ڕاست دهرچوو:
پاش تیپی مهشخهڵ ،مامۆستا سلێمان فایق ،ك ه ب ه ڕای من باشترین دههێنهری شانۆیی
نیوهی یهكهمی حهفتاكانه ،شانۆی بۆ هاتهههتای ه بۆ سینهما بهجێ هێشت ،منیش
شانۆم وهك چارهنووس بۆ ههتا ههتای ه ههڵبژارد.
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گەشتە هونەرییەكانی تیپی شانۆی مەشخەڵ
()5
كە باسی گەشتەكانی تیپی شانۆی مەشخەڵی شاری كەركووك دەكەم ،دەمەوێ باسی
ئەوە بكەم چۆن ئەم تیپە بە سنووری شاری كەركووكەوە نەوەستا ،بگرە هەر لە
سەرەتاوە نەخشەی وابوو ،شانۆییەکانی بۆ زۆرترین جەماوەری شارەكانی دیكەی
كوردستان نماییش بكات ،بە جێبەجێكردنی ئەم نەخشە هونەرییە ،تیپی مەشخەڵ
كاریگەرییەكی گەورەتر و سەدایەكی باشی لەدەرەوەی شاری كەركووكیشدا پەیدا كرد.
پێم وایە تیپی شانۆی مەشخەڵ لەم ئەزموونەدا دەستپێشخەر و ڕچەشكێنە ،بەر لە
مەشخەڵ هیچ تیپێكی شانۆیی پالنی لەم جۆرەی ئەنجام نەدابوو ،ڕەنگە كەسێك
بەرپەرچی ئەم قسەیەم بداتەوە و بڵێت ،بەر لە تیپی مەشخەڵ ،چەند تیپێكی شانۆیی
گەشتی هونەرییان ئەنجام داوە ،ڕەنگە ئەم قسەیەش ڕاست بێت ،بۆ نموونە لە شاری
سلێمانی تیپ هەبووە ،هەر وەكوو مامۆستای خەمخۆری ئەرشیڤی شانۆی كوردی،
مامۆستا كاوە ئەحمەد میرزا ئاماژەی پێ كردووە ،گەشتی هونەریی ئەنجام داوە ،بەاڵم
ئەو گەشتانە هەر لە سنووری فراوانی شاری سلێمانی ئەنجام دراون ،لەوانە بۆ شاری
هەڵەبجە کە ئەوکات پارێزگا نەبووە و شارۆچكەكانی دەوربەری شاری سلێمانی.
بەاڵم بەشبەحاڵی تیپی مەشخەڵ ،هەر سێ نماییشە سەرەكییەكانی خۆی لە شاری
سلێمانی و هەولێر ،پاشتریش بەناوی كۆمەڵی هونەری كوردی لە بەغدا نماییش كرد،
هەموو شانۆییەکیش بۆ چەند ڕۆژێك نماییش كراون ،لەالیەن شانۆكارانی هەردوو
شارەكەوە بەهەند وەرگیران ،وەكوو ئەزموونێكی تایبەت و جودایش پێشوازییان لێ كرا.
پالنی گەشتی هونەری لە شارەكانی كوردستاندا و خۆناساندن بە جەماوەرێكی دیكەی
دەرەوەی شاری كەركووك ،پرۆگرامێكی زیندووی تیپی شانۆی مەشخەڵ بوو .ئێمە لەو
گەشتانەدا بۆ یەكەم جار لەنزیكەوە شانۆكارانی شارەكانی دیكەمان ناسی و پێوەندیی
پتەومان لە گەڵیاندا دروست كرد ،پێوەندییەك كە سوودبەخش بوو و بە مایەی
هاریكاریكردنی یەكدی و دەرئەنجام بەرهەمی باشی لێ كەوتووە ،ئێمەیش لەو گەشتانەدا
ئاشنای توانا و بەرهەمەكانی شانۆكارانی سلێمانی و هەولێر بووین ،هەروەها توانا و
بەهرەی خۆمانمان بە بەراورد لەگەڵ توانای ئەواندا بۆ دەركەوەت و تێگەیشتین ئێمە لە
چ ئاستێكداین و قۆناخێكی باشمان بڕیوە.
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تیپی مەشخەڵ بەو ماوە كورتەی تەمەنی ،سێ گەشتی هونەریی گرنگی ئەنجام دا:
گەشتی یەكەمی تیپی مەشخەڵ ،شانۆنامەی (دایكی شەهید) بوو ،واتە لەمیانەی سێ
مانگدا تیپ دامەزرێندرا و بەرهەمی یەكەمی نماییش كرد ،دەستبەجێ نماییشەكەی خۆی
گواستەوە بۆ سەر شانۆی ئامادەیی سلێمانی ،كە بۆ ئەو سەردەم و دەورانە ،گەورەترین
و باشترین شانۆ بوو لە شاری سلێمانی.
لە گەشتی دووەمدا بۆ شاری سلێمانی ،تیپی مەشخەڵ شانۆگەریی (كۆتایی دەرەبەگ)
ی لەسەر شانۆی ئامادەیی سلێمانی نماییش كرد.
لە گەشتی سێیەمدا بۆ شاری هەولێر تیپی مەشخەڵ شانۆنامەی (ژیان)ی لە هۆڵی گەل
نمایش كرد.
تا ئەو كاتە هوڵی گەل لە ڕووی تەكنیك و ئەندازیارییەوە ،لە سەرانسەری كوردستاندا
باشترین شانۆ بوو ،كە وەكوو ئەكتەر لە شانۆنامەی (ژیان)دا لەسەر شانۆی هۆڵی گەل
ڕۆڵم گێڕا ،یەكەم جارم بوو هەست بكەم كە لەسەر شانۆیەكی ڕاستەقینە وەستاوم،
شانۆیەك كە شانۆی قوتابخانە نەبوو ،یان سەكۆیەك نەبوو كە بۆ نمایشێكی كاتی
دروست كرابێت ،شانۆیەكی سەربەخۆ بوو ،یەكەم جار بوو هەست بكەم كە لەسەر
شانۆیەك نمایش دەكەم ،كە بۆ ئەوەی دەنگم بە ئاسانی و بە ڕەوانی بگاتە بینەران،
پێویستم بەوە نەبوو زۆر دەنگ هەڵبڕم و هاوار بكەم ،ئەو هۆڵە وا دروست كرابوو،
بینەران لە دوا ڕیزەوە گوێیان لە چرپەی ئەكتەر دەبوو .بە خۆمم گوت :ئافەرین بۆ ئەو
ئەندازیارەی نەخشەی ئەم شانۆیەی كێشاوە.
لەم ڕووەوە ئەم گەشتە هونەرییانە چەند بۆ جەماوەری شارەكانی دیكە گرنگ بوون،
ئەوەندەیش بۆ خودی شانۆكارانی كەركووك گرنگ بوو .لەمەیشدا شانۆكارانی كەركووك
تایبەتمەندێتی و ئاستی ڕۆشنبیریی خۆیانیان بۆ دەركەوت ،تایبەتمەندێتییەك كە لە
مۆرك و شقڵی فرەكولتوورییەوە سەرچاوەی گرتبوو ،فرەكولتووری وەك پەنجەرەیەكی
وااڵی بزاڤی ڕۆشنبیری و مەعریفە.
تیپی مەشخەڵ لە ڕێگای گەشتە هونەرییەكانەوە پێگە و بایەخی خۆی بۆ شانۆكارانی
شاری سلێمانی و هەولێر و لە كۆتاییشدا بۆ شانۆكارانی بەغدا سەلماند.
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بەاڵم نەبوونی ڕەخنە و الوازیی كەناڵەكانی ڕاگەیاندن لەو سەردەمەدا ،ئەم ڕاستییەی
دەرنەدەخست ،بۆیە شانۆكارانی كەركووك دەبوایە چاوەڕێی فێستیڤاڵی یەكەمی هونەر
بكەن لە بەغدا ،تاكوو ڕاستی و دروستیی ئەم بۆچوونە بە بەڵگەوە بسەلمێنن.
لە فێستیڤاڵی یەكەمی هونەردا كە ساڵی حەفتا و چوار لە بەغدا ساز كرا ،شانۆكارانی
كەركووك هەموو خەاڵتەكانی ئەو فێستیڤاڵەیان درەو كرد ،لەوانە خەاڵتی باشترین بەرهەم
(شانۆگەریی تەقینەوە) ،باشترین نووسەر ،باشترین ئەكتەر درا بە هونەرمەند (عەلی
كەریم) ،باشترین ڕیژیسۆر (سەلمان فایق) .ئەندامانی لێژنەی دادوەریش ڕیژیسۆری
شانۆ و سینەما (جەعفەر عەلی) ،خانمە ئەكتەریی شانۆی عێراقی (زەینەب) ،نووسەری
شانۆیی (موحێدین زەنگەنە) و مامۆستا (سەعید زەنگنە و شێركۆ بێكەس).
بەاڵم شانۆكارانی كەركووك بە بردنەوەی هەموو خەاڵتەكانی شانۆ لەو فێستیڤاڵەدا،
لەبری پاداشت و دەستخۆشی و كۆمەك و هاندان لە الیەن دەسەاڵتدارانی كەركووكەوە،
بە تۆپزی و بە شێوەیەكی زۆر نائینسانییانە ڕێگای داهێنانیان لێ گیرا.
هە پاش چەند ڕۆژێك دەبوایە زەهراوی ئەو بڕیارە بچێژن ،كە ئیدی نابێت لە شارەكەی
خۆیاندا شانۆ بە كوردی نماییش بكەن ،دەبێ دیسانەوە مل بۆ ئەو بڕیارە تاڵەی
میری كەچ بكەن ،كە شانۆ بە كوردی لە كەركووك قەدەغەیە! شانۆكاری كەركووكی
دەبێت داهێنانی خۆی لە جوگرافیایەكی دەرەوەی شارەكەی خۆی بە ئەنجام بگەیەنێت،
شانۆكارانی وەكوو (فازڵ جاف ،جەلیل زەنگنە ،جیهاد دڵپاك و عەلی كەریم) ڕوویان
لە شاری سلێمانی كرد ،شاریش باوەشی بۆ كردنەوە.
عالیە یەکەم کچی کورد بوو ڕۆڵی سهرهكی له شانۆنامهیهكی جیهانیدا ببینێت
6
یهكێك ل ه تایبهتمهندییهكانی شانۆ ل ه شاری كهركووكی سهردهمی حهفتهكاندا،
بهشداریكردنی بێ وێنهی ئافرهت بوو ،ك ه ب ه شێوهیهكی چڕ و چاوهڕوان نهكراو بوو.
ئهم بهشداریكردن ه چڕ و پڕهی ئافرهت ل ه بهرههمهكانی تیپی شانۆی مهشخهڵدا ،ههر ل ه
یهكهم بهرههمهوه (دایكی شههید) دهستی پێكرد .ههر ل ه سهرهتاوه ،بۆ نماییشكردنی
ڕۆڵی سهرهكی ،وات ه ڕۆڵی دایك ،نزیكهی ده ئافرهت ئاماده بوون و دهیانویست بهشداری
بكهن ،ل ه كاتێكدا شانۆنامهك ه تهنیا یهك ئافرهتی تێدا بوو ،دهرهێنهر بۆ ئهوهی ههر
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چۆنێك بهشداری ب ه زۆربهیان بكات ،چهند دیمهنێكی سهرپێییانهی ل ه نماییشهكهدا
خوڵقاند ،ك ه ل ه ڕاستیدا هیچ پاساوێكی هونهری یان ئهدهبی بۆیان نهبوو ،ئهوهیش
یهكێك بوو لهو خااڵنهی نووسهری شانۆنامهكه (مستهفا پهژار)ی نیگهران كردبوو.
ئامادهیی ئافرهت و ئارهزووی بهشداریكردنیان ل ه چاالكیی شانۆیی ل ه شاری كهركووكدا،
ب ه بهراورد لهگهڵ شارهكانی دیكهی كوردستاندا دیاردهیهكی بێ وێن ه بوو ،ئهم ه ل ه
كاتێكدا بوو ،ك ه ل ه سلێمانی و ل ه ههولێریش ،ك ه ب ه بهراورد لهگهڵ شاری كهركوودا،
ڕهوتێكی شانۆیی كۆن و نهپساویان ههبوو ،لهبهر بهشداریكردنی دهگمهنی ئافرهت ،ناچار
بوون ئهكتهری پیاو بكهن ب ه ئافرهت و ب ه جلوبهرگ و میكیاجی ئافرهتانهوه پیشانیان
بدهن .ئهوه بوو ل ه سهرهتای حهفتهكان ،بێ گومان ل ه شهستهكان و پێشتریش ،چهندین
ئهكتهری پیاو ب ه ڕۆڵی ئافرهت بهناوبانگ بوون ،له ههموویان كارامهتر ل ه ڕۆڵی ئافرهتدا
هونهرمهند عومهر چاوشین بوو.
ل ه كهركووك ئهو دیاردهیه ،یهك جار نهبێت ،ههرگیز ڕووی نهدا ،ئهو تاك ه جارهیش
ل ه شانۆیی (بههاری دزراو) بوو ،ك ه سلێمان فایهق بۆ ڕۆڵی ئافرهت پهنای برده
بهر ئهكتهرێكی پیاو ،كهسیش لهوه نهدهگهیشت ك ه بۆ ئهكتهرێكی پیاوی بۆ ئهو
ڕۆڵ ه ههڵبژارد ،ل ه كاتێكدا ژمارهیهكی زۆر خانمی ههواداری شانۆ بهوپهڕی ئارهزووهوه
ئامادهی بهشداریكردن و ڕۆڵبینین بوون.
لهنێو خانم ه ئهكتهرانی كهركووكی حهفتاكاندا توانا و بههرهی دوو ئهكتهر ل ه ههمووان پتر
دهركهوت :یهكهمیان شاناز ئهحمهد ،ك ه ڕۆڵی دایكی له شانۆنامهی (دایكی شههید)دا
نماییش كرد ،دووهمیان عالی ه محەمەد ئەمین ،ك ه ڕۆڵی ژیانی ل ه شانۆنامهی ژیاندا
نماییش كرد:
شاناز ئهحمهد ل ه (دایكی شههید)دا
شاناز ئهحمهد ڕۆڵی ناونیشانی شانۆگهرییهكهی ،وات ه دایكی ،نماییش دهكرد ،ئهم ڕۆڵ ه
ئهوهندهی من ئاگاداری ئهرشیڤی شانۆی كوردی بم ،تاكوو ناوهڕاستی حهفتاكانیش
سهرهكهیترین و درێژترین ڕۆڵی ئافرهت بوو ل ه شانۆی كوردیدا ،خۆ ئهگهر لهم بۆچوونهمدا
ههڵ ه بم ،با شارهزایانی ئهرشیڤی شانۆی كوردی بۆچوونهكهم بۆ ڕاست بكهنهوه .شاناز
چ ل ه ڕووی ههست و سۆزه ،چ ل ه ڕووی جهست ه و جووڵهوه بهتوانا بوو ،ڕۆڵهكهی
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بهرامبهر ب ه خۆم ،ل ه ڕۆڵی دلێری كوڕ ك ه شههید دهكرێت ،لێهاتووان ه نماییش دهكرد.
ل ه نمایشهكانی كهركووك و پاشتریش ل ه شاری سلێمانیدا توانا و بههرهی شاناز دهنگی
دایهوه.
عالی ه محەمەد ئەمین ل ه رۆڵی ژیاندا
عالی ه یهكێك بوو ل ه كچ ه لێهاتووهكانی شاری كهركووكی حهفتاكان ،ئهو ل ه سێ بواردا
بههره و توانای خۆی سهلماندبوو ،شانۆ ،وهرزش ،نووسین.
ل ه وهرزشدا ب ه ئهندازهیهك لێهاتوویی خۆی سهلماندبوو ،ك ه پاش ماوهیهكی كورت لهسهر
ئاستی پاڵهوانیهتیی عێراق ریكۆردشكێن بوو.
بهاڵم توانای هونهریی عالی ه وهكوو ئهكتهر ،تاكوو ئهو ڕۆژگاره ،نموونهیهكی ناوازه و
كهموێن ه بوو .یهكهم بهركهوتنم لهگهڵ عالیهدا له شانۆیی (ژیان) بوو ،لهم نماییشهدا،
ك ه ل ه نووسین و دهرهێنانی سلێمان فایق بوو ،وهكوو ئهكتهر ڕۆڵمان دهبینی ،عالی ه
ڕۆڵی كچێكی الڵی نماییش دهكرد ،بهاڵم تێیدا زۆر سهركهوتوو بوو.
عالیه بهپێی ئهوهی وهرزشهوانێكی لێهاتوو بوو ،ڕاهێنانێكی زۆری لهسهر جهست ه و زهین
و ئاگایی خۆی كردبوو ،بۆی ه ل ه جووڵ ه و دهربڕیندا تا ئهو سهردهم ه ڕهنگ ه ل ه پێشی
پێشهوه بوو ،وهكوو دهنگ و دهمودوویش ،پاشتر دهركهوت كه توانایهكی باشی ههبوو.
پاش ئاڵۆزیی بارودۆخی سیاسی ل ه كهركووك ،بهتایبهتی پاش نسكۆی ساڵی ،1975
شانۆی كوردی ل ه كهركووك كهوت ه باری یاساغ و قهدهغهوه ،شانۆكاران ههموو پهرتهوازه
و پهرهوازه بوون ،زۆربهی شانۆكاره پیاوهكان ڕوویان ل ه شاری سلێمانی كرد ،بهاڵم لهناو
ئافرهتهكاندا تهنیا عالیه ،ك ه پاشتر بوو ب ه قوتابیی زانكۆی سلێمانی ،بهردهوامیی ب ه
كاری شانۆیی دا ،باشترین و بههێزترین دهركهوتنی عالی ه ل ه ڕوڵی سهرهكیی شانۆیی
(دووڕهگ) بوو ،كه ل ه نووسینی النگستون هیوز و دهرهێنانی فازڵ جاف بوو.
ڕهنگ ه بهرچاوترین دهستكهوت و تایبهتمهندێتیی نماییشی دووڕهگ نماییشكردنی عالی ه
وهكوو ئهكتهریسێك ك ه ڕۆڵی سهرهكیی شانۆنامهیهكی جیهانی بهرامبهر عهلی كهریم و
كاوه ئهحمهد میرزا بینیبێت.
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ئهوهندهی من بزانم عالی ه یهكهم كچ بوو ،تا ئهو ڕۆژگاره ،ك ه وهكوو ئافرهت ڕۆڵی
سهرهكی ل ه شانۆنامهیهكی جیهانیدا ببینێت ،ڕۆڵێك ك ه ههر له سهرهتای نماییشهكهوه
تاكوو كۆتایی ،ل ه ههڵچوون و ملمالنێ و پێكدادانی درامیانهدا بوو ،لهمهیشدا عالی ه
ریكۆردشكێن بوو.
داخوا كهی ڕۆژێك بێت ،خانم ه شانۆكاره پێشهنگهكانی كهركووك یاد بكرێنهوه و ب ه
شێوهیهكی فهرمی ڕێزیان لێ بنرێت و خهاڵت بكرێن!
سهرۆك مستهفا بارزانی پهیامی دهستخۆشیی بۆ ناردین ،ئێمهیش زۆر شانازیمان پێوە
دهكرد
7
دوای باڵوكردنهوه رێککەوتننامەی یازدهی ئاداری مێژوویی ،ڕۆشنبیری بهشێكی گرنگ و
سهنتڕال و بهسهنگی بزاڤی گشتی بوو ل ه شاری كهركووك .زیادەڕۆییش نیی ه گهر بڵێم،
بزاڤی ڕۆشنبیریی شاری كهركووك ب ه هیچ شێوهیهك ،ن ه پێشتر و ن ه پاشتر ،بهرنامهیهكی
لهو جۆره دهوڵهمهند و ههمهچهشنەی بهخۆیەوه نهدیوه ،ب ه ڕادهیهك ك ه دهكرێت ،دوو
ساڵی یهكهمی دوای ڕاگهیاندنی ڕێککەوتننامهك ه ب ه سهردەمی زێڕینی بزاڤی ڕۆشنبیری
لە کەرکووک ل ه قهڵهم بدرێت .لهم وتارهدا ههوڵ دهدهم ،ئهوهندهی پێم بكرێت ،تهنیا
وێنهیهكی سهرپێییان ه و خێرای ئهو سهردهم ه بگوازمهوه ،ههر چهند ههفتهیهك پاش
ڕیککەوتننامهكه ،ڕێكخراوه جهماوهرییهكان بارهگای خۆیان ل ه ناوهڕاستی كهركووكدا،
ل ه كۆتایی شهقامی كۆماری و دهوروبهری شهقامی كۆماری دامهزراند و كهوتن ه چاالكی،
لهوان ه یهكێتیی قوتابییان ،یهكێتیی الوان ،یهكێتیی نووسهران ،یهكێتیی ئافرهتان.
تیپی مهشخهڵ ،وهك تیپێكی شانۆیی لهو دوو ساڵهدا سوودێكی باشی ل ه پشتگیریكردن
و هاریكاریكردنی رێكخراوهكان وهرگرت .بهتایبهتی ل ه یهكێتیی الوان ،ك ه بۆ خۆی،
ب ه چهشنی یهكێتیی قوتابییان ،چاالكییهكی باشی ل ه بواری شانۆدا ڕێك خستبوو،
ژمارهیهكی زۆر ل ه گهنجانی ئارهزوومهند ل ه یهكێتیی الوان ب ه سهرپهرشتیی هونهرمهند
مههدی ئومێد ،چاالك بوون ،هاوكات چهند تیپێكی شانۆیی دیكهی بچووك ،دروست
كران ،ڕاست ه ئهم تیپان ه ل ه ڕووی چهندێتی و چۆنییهتییهوه ئاستیان نهدهگهیشت ه ئاستی
تیپی مهشخهڵ ،بهاڵم بزاڤی شانۆییان دهوڵهمهند كربوو.
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لقی سێی پارتی دیموكراتی كوردستان ڕۆڵی سهرهكی و كارای ل ه هاندان و هاریكاریی
چاالكییهكانی هونهر و ئهدهبدا ههبوو ،لهناو لق و ناوچهی پارتیدا كهسانێكی دڵسۆز
ههبوون ك ه كاریان بۆ گهشهی ئهدهب و هونهر دهكرد ،ل ه سهرووی ههمووان ه مامۆستا
فهریدوون كهریم (فهریدون عوسمان) و بهرپرسی قوتابییانی لقی كهركووك مامۆستا
زاهیر ڕۆژبهیانی ،ب ه ئهندازهیهك شاری كهركووك ل ه بواری ڕۆشنبیریدا بووبوو ب ه
پێشهنگ .گهورهترین ڕوودای ڕۆشنبیری لهسهر ئاستی كوردستان و عێراق فیستیڤاڵی
شیعری كوردی بوو ،ك ه یهكێتیی نووسهران سهرپهرشتی كرد ،لهم فیستیڤاڵهدا شان ب ه
شانی شاعیران و نووسهرانی شارهكانی كوردستان ،ژمارهیهكی زۆری نووسهر و ئهدیبانی
عێراقیش میوان بوون ،ل ه سهرووی ههموویان شاعیری گهورهی عهرهب (محەمەد مههدی
جواهیری) ،میوانی ههره گهورهی فیستیڤاڵهك ه بوو ،زۆربهی نووسهرانی كورد شانازییان
ب ه بوونی جهواهیری دهكرد و وێنهیان لهگهڵدا دهگرت ،لهو فیستیڤاڵهدا ،شیعردۆستانی
شاری كهركووك لهنزیكهوه ئاشنای دهنگی شاعیرانی وهكوو شێركۆ بێكهس و لهتیف
ههڵمهت و جهمال شارباژێری و عهبدواڵ پهشێو و جهاللی میرزا كهریم بوون.
ئهو سهردهم ه تهوژمی نوێخوازنهی ڕوانگ ه ل ه ترۆپكدا بوو ،ههموو ل ه كهركووك كۆ
بوونهوه ،بۆ خۆم زۆر ههواداریان بووم ،ل ه یهكهم دهرفهتدا ل ه ئوتێلی (سهمیر ئهمیس)
سهردانم كردن و ب ه یهك بهیهكیان ئاشنا بووم.
فیستیڤاڵی شیعری كوردی ل ه كهركووك ڕووداوێكی گرنگ بوو ،شان ب ه شان چاالكییهكانی
دیكهی بواری هونهر و ئهدهب ،ئهوهی سهلماند ك ه كهركووك لهو دوو ساڵدا خاوهنی
وزهیهكی گهورهی ڕۆشنبیرییه ،بهڕاستی پایتهختی ڕۆشنبیریی كوردستان بوو ،نهك
تهنیا خاوهنی كانگای و كێڵگهی نهوت .من پێم وای ه دهستهواژهی ئهدهبی بهرگری ل ه
خۆشهویستیی ئهو شاعیران ه بۆ كهركووك برهوی سهند.
بهرههمهكانی تیپی شانۆی مهشخهڵیش لهالیهكی دیكهوه ،ڕووداوێكی هونهریی
گهوره بوو ،ڕووداوێك ك ه سنووری كاریگهریی هونهری بهزاند بۆ كاریگهریی سیاسی،
نماییشهكان دهستگاكانی میری ،بهتایبهتی دهستگهی پۆلیس و ئاسایشی نیگهران
كردبوو ،ئهو نیگهرانییهشیان نهدهشاردهوه ،به ههموو جۆرێك دهیانویست چاالكیی ئهو
تیپه ،پاشتریش چاالكیی شانۆیی بهگشتی له كهركووكدا قهدهغ ه بكهن.
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ل ه یهكێك ل ه نماییشهكانی شانۆیی (دایكی شههید) دوو كارمهندی ئاسایش پهیدا بوون،
بهرپرسی لقی سێ ،كاك رهشید عارف ،پرسیاری لێ كردن :هۆكاری هاتنتان چییه؟
گوتیان :هاتووین ئهركی سهرشانمان جێبهجێ بكهین ،هاتووین ئاسایشی بینهران
بپارێزێن.
ئهویش پێی گوتن :ئهوهیان ئهركی سهرشانی ئێمهیه ،فهرموون بهزووترین كات ئێره
بهجێ بهێڵن.
شانۆگهریی (دایكی شههید) تێكۆشان و قارهمانێتیی پێشمهرگ ه و پێگهی گرنگی
ئافرهتی كوردی ل ه شۆڕشدا وێنا دهكرد .پێشتر هیچ تیپێك بهو شێوهیه ،ئهم بابهتهی
ل ه شانۆگهرییهكی گهوره و دوور و درێژ و ل ه بهرههمێكی تێر و تهسهلهدا نماییش
نهكردبوو ،بۆی ه نماییشهك ه سهدایهكی گهورهی ههبوو ،پێشوازیی خهڵكی كهركووك،
پاشتریش خهڵكی سلێمانی ،ل ه نماییشهك ه بێ ئهندازه بوو ،گهیشت ه ئهوهی كه سهرۆك
مستهفا بارزانی ،ئاگاداری كارهكهمان بووبوو ،پهیامی دهستخۆشیی بۆ ناردین ،ئێمهیش
زۆر شانازیمان بهو پهیامهوه دهكرد ،ههر بۆ ئهو مهبهست ه سهردانێك بۆ دهرهێنهری
نماییشهك ه ساز كرا ،بهو مهبهستهی ك ه سهرۆك لهنزیكهوه دهستخۆشیی لێ بكات.
كاردانهوهكانی (دایكی شههید) و پێشوازیی خهڵك ل ه نماییشهكه ،بایهخدانی
سهركردایهتیی شۆڕش به نماییشهكه ،میریی نیگهران كردبوو ،ئهوان نیگهرانیی خۆیان
بۆ ڕهوانشاد كاك سامى عهبدولرهحمان دهڕبریبوو ،ئهوهی زیاتر نیگهرانی كردبوون،
ئهوهبوو ك ه شانۆنامهك ه لهناو جهرگهی كهركووكدا وێنهی تێكۆشانی پێشمهرگهی
بهرجهسته دهكرد.
ل ه یهكێك ل ه نماییشهكاندا ،كاك سامی عەبدولرەحمان ل ه بهغداوه گهیشت ،پاش
نماییشهكه ،ههردوو ئهكتهری سهرهكیی دایكی شههیدی (شاناز ئهحمهد و فازڵ جاف)
ی خهاڵت كرد ،خهاڵتهك ه بڕه پارهیهك بوو ( 10دینار) ك ه بۆ ئهو كات زۆر بوو ،ئهوه
یهكهم جار بوو كورد خهاڵتم بكات ،بێ گومان دوا جاریشم بوو! ههر پاش خهاڵتهكهی
كاك سامی عەبدولڕەحمان ،كاك عهلی سنجاری ،ئهویش ههردووكمانی خهاڵت كرد ،بێ
گومان ئهو خهاڵتكردن ه ل ه بیرهوهریمدا یادهوهرییەكی زۆر تایبهتمهنده ،ههستم دهكرد
ئهوهی دهیكهین گرنگه.
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ناوچەى گەرمیان و خانەقین
لە هاوکێشە  سەربازییەکانى
دەوڵەتى عوسمانى و ڕووسیاو بەریتانیاى گەورەدا
                            1920-1914
پرۆفیسۆرى یاریدەدەر   /ئەحمەد باوەڕ
زانکۆى گەرمیان – کۆلێژى پەروەردە –
بەشى مێژوو
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پێشەکى:
بەرپابوونى جەنگى یەکەمى جیهانى لە نێوان هەردووبەرەى هاوپەیمانان و واڵتانى
ناوەندا ،کۆمەڵێک گۆڕانکارى و پێشهاتى سیاسى و کۆمەاڵیەتى و ئابوورى بەدواى
خۆیدا هێنایەکایەوە ،واڵتى عێراق و ناوچە کورنشینەکانى باشوورى کوردستانیش،
وەک ناوچەیەکى ملمالنێى سیاسى و سەربازى لەو هەلومەرجەدا ،دوور لە خواستى
دانیشتوانەکەى ،کەوتە بەرلێشاوى داگیرکارى هێزەکانى ڕووسیاو بەریتانیاى داگیرکەر
لەالیەک و هێزەکانى دەوڵەتى عوسمانى لەالیەکى ترەوە ،هاوکات ناوچەى گەرمیان
و خانەقینیش وەک گۆڕەپانێکى سەربازى لە نێوان واڵتانى بەشەڕهاتوودا ،ئەوپەڕى
ماڵوێرانى و ئاوارەیى و داگیرکارى بەخۆیەوە بینى ،بەتایبەتى لە شارێکى ئاوەدانى
وەک خانەقینى ئەوکاتەدا ،کە لەالیەن لەشکرى داگیرکەرى ڕووسیاوە بەجۆرێکى ئەوتۆ
تااڵنکرا ،کە بوو بە(( :مایەى ترس و تۆقاندن)) ،هەروەها بووە مایەى ناڕەزایەکى
ئەوتۆى هۆز و خێڵەکانى ناوچەکە بەتایبەتى(( :باجەاڵن و شەرەف بەیانى و تاڵەبانى)).
بەجۆرێک هەر(( :هەموویان واڕایان دەگەیاند ،کە هەڵسوکەوتى ڕووسەکان ،ناڕەزایەکى
زۆرى ناوەتەوەو بۆى هەیە ببێتە مایەى چۆڵکردنى واڵت و هاندانى دانیشتوان بۆیە لە
ترساندا هەڵهاتن بۆ ئەو ناوچانەى ،کە تورکەکان داگیریان کردبوون .))...جگە لەوەش
کەسایەتیەکى سیاسى وەک گێرتروود لوسیان بیڵیش ( )1926 - 1868لە نامەیەکى
تایبەتى خۆیداو لە ڕێکەوتى (31ى ئابى )1918دا ،کە بۆ باوکى ناردوویەتى ،زیاتر
ڕوونى دەکاتەوە ،وەک ئەوەى لە بەشێکیدا دەنووسێت :رووس بە شێوەیەک کوردستانى
وێران کردووە ،کە ناچێتە ئەقڵەوەو زستانى ڕابردوو هێند کاریگەریى داگیرکردنى ڕووسى
بەسەرەوەیە ،کە بە ئەندازەى هەرواڵتێکە تووشى وێرانکارى جەنگ بووبێت .تەنانەت لە
بەشى ڕۆژهەاڵتى کوردستانیشدا و بەتایبەتى لە نێو هۆزێکى وەک( :سنجاوی)دا ،کە
پێشتر لقێکى سەر بە هۆزى ناسراوى (زەنگەنە) بوون گەورەترین تااڵنى و ئاوارەیى و
تاوان و زوڵمى بێ وێنەیان ئەنجامدا .لە هەمانکاتیشدا دواتر ناوچەکە لەڕووى سروشتى
داگیرکارییەوە ،کە ڕووبارى (سیروان) واى لێ کردبوو ،ببێتە دوو ناوچەو دووبەرەى دژ
بەیەکەوە ،ناوچەى خانەقین و دەوروبەرى ،کە پێشتر سەر بە ویالیەتى بەغداو ماوەیەکى
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زۆر کەتبووە ژێر دەسەاڵتى هێزەکانى ڕووسیاى داگیرکەرو دواتریش هێزەکانى بەریتانیاى
هاوپەیمانیەوە ،بەڕادەیەک بەریتانیاش الى خۆیەوە زۆر جەختى لەسەر دەکردەوە
بەوەى ،کە ئەمەیان دەبێتە پشتوێنەیەک بۆ پاراستنى شارى بەغداد ،بەتایبەتى لەوکاتە
بەدواوە ،کە هێزەکانى داگیرکەرى بەریتانیا بەسەرۆکایەتى جنەراڵ ستانلى مۆد شارى
بەغدایان لەڕێکەوتى (11ى مارتى  )1917دا ،خستە ژێر دەسەاڵت و ڕکێفى خۆیانەوە.
لەگەڵ ناوچەى گەرمیانى سەر بەویالیەتى مووسڵ ،کە تاڕادەیەک لەودەمانەدا هەموو
ناوچەکانى کفرى و کەالرو دەشتى شێروانەو پێوازو دەوروبەى ئێستاى دەگرتەوە ،کە
تاڕادەیەکى زیاتر هێشتا دەسەاڵت و هەژموونى هێزەکانى دەوڵەتى عوسمانى بەسەرەوە
بوو ،کە دەکرێت لە چوارچێوەى ئەم لێکۆڵینەوەیەدا ،کە لە دوو تەوەرى سەرەکى
پێکهاتووە ،زیاتر بایەخیان پێ بدەین و لەسەریان بدوێین:
تەوەرى یەکەم
سەرەتاکانى داگیرکارى ناوچەى خانەقین و دەوروبەرى
لەالیەن ڕووسیاو بەریتانیاوەو هەڵوێستى دەوڵەتى عوسمانى و هۆزە ناوچەسنوورییەکان
دیارە هەرلەگەڵ بەرپابوونى جەنگى یەکەمى جیهانى و داگیرکردنى واڵتى عێراقى
ژێردەسەاڵتى دەوڵەتى عوسمانى و دواتر هاتنیان بەرەو باشوورى کوردستان و ناوچە
کوردنشینەکان ،هاوکات ناوچەى گەرمیان و شارى خانەقین و دەوروبەریشى لەوانە
بوون ،کە بۆ خۆیان بوو بوونە گۆڕەپانى مەیدانخوازى هێزەکانى سوپاى دەوڵەتى
عوسمانى ،کە کەسایەتیەکى سەربازى وەک جنەراڵ عەلى ئیحسان پاشاى (- 1882
 )1957عوسمانى لەم سنوورەدا ڕێبەرایەتى دەکردن لەالیەک .هەروەها لەالیەکى تریشەوە
داگیرکارى هەردوو هێزى سەربازى ڕووسیاى سیزارى و بەریتانیاى گەورەوە .بە جۆرێک
هەر لە ماوەى سااڵنى جەنگى یەکەمى جیهانیدا ،کاتێک لە شکرى داگیرکەرى ڕووسیاى
سیزاری لە سەرەتاکانى (بەهارى )1916داو لە سێ بەرەو تەوەرى جیاوازى ناوچەکانى
ڕۆژهەاڵتى کوردستان و ئێرانى قاجارییەوە ،بەرەو ناوچەکانى باشوورى کوردستان و
شارەکانى وەک :خانەقین ،سلێمانى و ڕەواندزى ئەوکاتە بوونەتەوە .هەرچەندە واڵتێکى
وەک ئێرانى قاجارى لەم ماوەیەدا بێ الیەنى خۆى لە پرۆسەى جەنگى یەکەم ڕاگەیاندو
هاوکات الى باکوورى واڵتەکەى هێشتا لە ژێر دەسەاڵتى ڕووسیاو بەزۆرى الى باشوورى لە
ژێر دەسەالت و فەرمانڕەوایەتى بەریتانیادا بوون و هەروەها ئەڵمانەکانیش الى خۆیانەوە
چەند دەستەیەکى سەربازى نهێنى خۆیان خزاند بووە نێوخاکى ئێران و بەتایبەتى
خێڵە ئێرانیەکانەوە ،ئەوەش زیاتر بەمەبەستى لێدانى بەرژەوەندیەکانى بەریتانیاو
ڕووسیاو تەنانەت کوشتنى زۆرێک لە فەرماندە سەربازیەکانیان بوو لە ناوچەکەدا.
بەاڵم واڵتێکى وەک ڕووسیاى سیزارى لەو دەمانەداو لە کاتى پرۆسەى هێرشەکانیاندا
ساڵی شهشهم

194

23

بۆ سەرواڵتى عێراق و ناوچە کوردنشینەکان ،بەزۆرى جەختیان لەسەر بەرەى شارى
خانەقین دەکردەوە بەوەى ،کە ئەمەى دواییان ڕێگایەکى ئاسان و نزیکتر دەبێت بەرەو
داگیرکردنى ناوەندى شارى بەغداى پایتەخت و هەروەها ئەوبەرەیەى ڕەواندزیش بەرەو
ناوەندى شارەکانى هەولێر و موسڵی دەکردنەوە .هەرچەندە واڵتى ڕووسیا بەچەند
ساڵێک پێشتریش لە نەخشەو پالنى ئەوە دابوونەو بەوەى ،کە بتوانن هێزو نفوزى خۆیان
لە باکوورى ڕۆژهەاڵتى مووسڵدا زیاتر بەر فراوانتر بکەن .ئەوە بوو بۆ جێ بەجێ کردنى
ئەم پالنەش یەک فەیلەقى سەربازى تەوایان خۆیان ،بەسەرۆکایەتى جەنەراڵ پاراتۆڤ
( )G.Paratov 1932 -1865تەرخانکرد و هاوکات لە چەند قۆڵ و خاڵێکى دیارى
کراوەوە ،بەرەو ناوەوەى واڵتى عێراق و ناوچە کوردنشینەکانى باشوورى کوردستان
پێشڕەویانکرد .بەڕادەیەک ئەم دەستێوەردان و پێشڕەویانەى هێزى سەربازى ڕووسیاى
سیزارى بووە مایەى ئەوەى ،کە فەرماندەى سەربازى ناسراوى عوسمانى ئەنوەر پاشا
( .)1922 - 1882بە خۆى لەگەڵ فەرماندەى ئەڵمانى جنراڵ فون لوسون (Fon
).Loson Gى هاوپەیمانیدا و لە ڕێکەوتى (24ى مایسى  )1916دا ،بگەنە ناوەندى
شارى خانەقین ،بەو مەبەستەى لە نزیکەوە چاودێرى بارودۆخەکە بکەن.
بە جۆرێک گرنگترین جەنگ و ڕووبەڕوو بوونەوەیەى سەربازى ،کە لەم بەرەیەوە
سەرچاوەى گرتبێت ،ئەوەیان بووە ،کە لە سەرەتاکانى مانگى (حوزەیرانى )1916دا
ڕووى داوەو لە کۆتاییدا ،هێزەکانى سوپاى ڕووسیا سەرەڕاى تێکشکانیان ،بەناچارییەوە
بەرەو ناوەوەى خاکى ئێرانى قاجارى بوونەوەو لە ئەنجامیشدا نزیکەى ( )200کوژراو
و ( )57دیلیان کەوتە دەستى هێزەکانى دەوڵەتى عوسمانیەوە .بەاڵم زیانەکانى
سوپاى دەوڵەتى عوسمانى خۆیان بریتى بووە لە نزیکەى ( )81کوژراو لەگەڵ ()340
سەربازى بریندارو بێ سەرو شوێن .کەچى لەگەڵ ئەوەشدا لە هەرسێ بەرەى جەنگى
باشوورى کوردستانیشەوە کۆمەاڵنى خەڵکى کوردستان ،وەک داکۆکى کردنێکى پێویست
ڕووبەڕووى داگیرکەرانى ڕووسیا بوونەتەوەو زەرەرو زیانێکى زۆریان لێ داون ،بۆ نموونە
لە هەردوو بەرەى شارۆچکەى پێنجوێن بەڕێبەرایەتى شێخ مەحموودى حەفید (-1882
 )1956و لەم الشەوە دانیشتوانى ناوچەى (عەلیاوا) ى شارى خانەقین ،بە ئەوپەڕى
جەسارەت و توانایانەوە دژى داگیرى کارى ڕووسیا جەنگاون و بەرگریان لە خۆیان و
ناوچەکەى خۆیان کردووە .تەنانەت کەسایەتیەکى وەک عەلى ئاغا( )1916 - 1853ى برا
گەورەى وەلى ئاغاى باجەاڵنیش ( )1930 – 1855یەکێک بووە لەوانەى ،کە بەرانبەر بە
داگیرکارى ڕووسیاى قەیسەرى لە ناوچەى (بنکوورە) ى شارى خانەقین و لە سەر ئاوى
باڵەجۆى ئێستاوە ڕووبەڕوویان بۆتەوەو دواى بەرگریەکى بێ وێنە پاشان لەگەڵ شێخ
شەریفى شەهیدو سێ هاوەڵێکى تریدا دەکوژرێن و دواتریش لەالیەن دانیشتوانى ناوچەى
بنکوورەوە تەرمەکانیان لە پشتى مەزارى (ئیمام محەمەد)ەوە دەنێژرێن.
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کەچى لەوالشەوە هێزەکانى بەریتانیاى گەورە ،دواى داگیرکردنى شارى بەغداد ،لە
بەرەبەیانى (17ى مارتى  )1917داو بەتایبەتى بەسەۆکایەتى جەنەراڵ ستانلى مۆد
 )1917 -1864( StanleyMaude Sirو هەروەها پێشڕەوى کردنى زیاتریان
بەرەو ناوچەکانى لیواى دیالە و داگیرکردنى ناوەندى شارى بەعقوبە لە (18ى مارتى
)1917دا ،بەسەرۆکایەتى جنەراڵ ئەدوەردز ،هەروەها ئەو هێزە سەربازیانەى بەریتانیاش،
کە لە ناوچەى بەعقوبەو دەوروبەریدا بەسەرۆکایەتى جنەراڵ (کیرى) کۆیان کردبوونەوە
بەسەریەکەوە پێکهاتبوون لە نزیکەى :یەک لیواى سوارە ،دوو لیواى پیادە ،لەگەڵ ()24
تۆپى گەورەو ( )150گالیسکەى سەربازى .بەاڵم سەبارەت بەداگیرکردنى شارۆچکەى
شارەبان (مقدادیە)ى ئەوکاتە ،لە سەرەتادا نەیانتوانیوە بەتەواوى دەستى بەسەردا
بگرن ،لە (23ى مارتى  )1917دا نەبێت ،ئەمەش بە زۆرى دواى ئەوە هاتۆتەدى ،کاتێک
ئەو کەرتە سەربازییەى دەوڵەتى عوسمانى لە کاتى شەودا ،لە ناوچەکە کشابوونەوەو
هاوکات کەوتنە ئەوەى هێزەکانیان لە دەوروبەرى حەمرین و شارى (خانەقین) دا
کۆبکەنەوەو دواتر بکەونە ئەوەى لێرەوە بنکەى سەربازى بە هێز و تۆکمە ،بۆ داکۆکى
کردن لە خۆیان لێ بدەن .بەاڵم ئەو هێزە سوپاییەى ،کە فەرمانڕەوایانى دەوڵەتى
عوسمانی کۆیان کردبوونەوە ،بە سەریەکەوە پێک هاتبوون لە نزیکەى )6000( :پیادە و
سێ سریەى سوارە ،لەگەڵ ( )28تۆپى گەورەدا .هەرچى هێزەکانى بەریتانیاش بوون،
بە سەریەکەوە لە نزیکەى ( )4600سەربازى پیادەو ( )26تۆپى گەورە پێکهاتبوون،
ئەوەبوو فەرماندەى سەربازى بەریتانى لەم سنوورەدا ،هێزەکانیان دابەشکردبووە ،بە
سەر دووبەرەداو کاتێک هێرشەکانیان لە (25ى مارتى )1917دا ،بۆ سەر هێزەکانى
دەوڵەتى عوسمانى دەست پێکرد ،هەرچەندە هێزەکانى عوسمانی توانیان بەرگریەکى
گەورەى بێ وێنە لە ناوچەکانى ژێر دەسەاڵتى خۆیان بکەن ،تا ئەوکاتەى هێزەکانى
بەریتانیا توانیان ،باشوورى حەمرین لە ڕێکەوتى ( 30ى مارتى  )1917و شارۆچکەى
(قزڕەیات) لە ڕێکەوتى (1ى نیسانى )1917دا ،داگیربکەن ،هەرچەند لەالیەکى تریشەوە
هێزەکانى بەریتانیا چاوەڕوانى ئەوەبوون ،کە هێزەکانى ڕووسیاى هاوپەیمانیان لە ناو
خاکى ئێرانى قاجارییەوە بگەنە شارى خانەقین ،کەچى نەیانتوانى لە کاتى دیارى
کراوى خۆیاندا بگەن .تا ئەوکاتەى هێزەکانى ڕووسیا لە (1ى نیسانى  )1917دا،
بۆ جارێکى دى توانیان دەست بەسەر شارى (خانەقین)دا بگرنەوە ،ئەمەش زیاتر
لەئەنجامى کشانەوەى هێزەکانى عوسمانى هاتەدى ،کە شارەکەیان چۆڵکرد و پاشان لە
شکرى داگیرکەرى ڕووس بە ئارەزووى خۆیان ،کەوتنە گیانى دانیشتوان و تااڵنکردنى
شارو لەگەڵ ئەوەشدا ئەوپەڕى توندو تیژیان بەرانبەر بە کۆمەاڵنى خەڵک نواندووە.
بەڕادەیەک هەروەک ڕەوەکوللە کوردستانیان وێران کرد ،تا ئەو ڕادەیەى ،کە خەڵکى
کورد ناچاربوون هاوکارى تورکى دوژمنیان بکەن بۆ دەرکردنیان .بەڕادەیەک تااڵنى ڕاو
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ڕووتکردنى لەشکرى داگیرکەرى ڕووس تەنها ناوەندى شارى خانەقینى نەگرتۆتەوە،
بەڵکو ئەوان زۆر بێ بەزیانەش کەوتوونەتە گیانى هاواڵتیان و دێهاتەکانى دەوروبەرى و
گوندەکان لە مێگەل و گاگەلیان ڕووتکرابوونەوەو بەبڕى زۆریش لە سنوور ئاودیو دەکران،
وەک ئەوەى(( :گشت دانەوێڵەکانى دەورى شارى خانەقین ،بەبێ ئەوەى هەقەکەیان
پێبدرێ ،بڕدرابوون و لە ناوبرابوون ،ڕووسەکان بەردەوام داواى خۆراکیان دەکرد،
سەرەڕاى ئەوەى کارەکەیان ئەوەندە قورس کردبوو کۆمەاڵنى خەڵک نەتوانن خواردنیان
بۆ دابین بکەن .))..وەک ئەوەى راپۆرتە بەریتانیەکان جەخت لەسەر ئەوەش دەکەنەوە:
((نانى گەنم دەست نەدەکەوت ،جگە لە دەوڵەمەندەکان خەڵک هەموو بێ دەرامەت و
دەستکورت بوون)) .ئیدى جگە لە دەسبەسەراگرتنى ئەو سەرچاوە خۆراکیانەشى ،کە
بۆ فرۆشتن دادەنران ،ئەفسەرانى ڕووس ((ماڵ بە ماڵ دەگەڕان بۆ داواکردنى خواردنى
زیاتر)) و هەروەها سەرچاوەى باخ لە خانەقین و دەوروبەریدا کەشتێکى تربوون لە
داهاتى دانیشتوانى ناوچەکە کەچى ڕووسەکان کەوتوونەتە ئەوەى ،کە سەرچاوەکانى
ئاودێریان لێ ببڕن و لەگەڵ ئەوەشدا ((گەشە پێدانى باخ کە سامانى سەرەکى ناوچەکە
بوو ،وەستێنرا و رازى نەبوون ڕێگە بەدانیشتوان بدرێت ئیش لەسەر ئەودارانە بکەن)).
تەنانەت سیاسەتێکى لەم بابەتەش بۆتە مایەى ئەوەى ،کە دانیشتوانى ناوچەکە لە
ئاوى سیروان بپەڕنەوەو بەناچارییەوە ((پەنا ببەنە بەر تورکەکان لە ناوچەى کفرى
بۆ داڵدەدانیان)) .بۆ نموونە ئەم وێرانکارى و تااڵنیە تەنها شارێکى وەک خانەقین و
دەوروبەرى نەگرتەوە ،بەڵکو لە شارێکى وەک پێنجوێنیشدا ،وەک ئەوەى میس بیڵ
لە نامەیەکى (10ى تشرینى دووەمى )1921دا ،کە بۆ باوکى ناردوویەتى و لە بارەى
شارى پێنجوێنەوە دەنووسێت( :کاتێک دەچیتە ناوشارەکەوە ،یەکپارچە کارەساتە ،لە
هەموو الیەکەوە وێرانەیى لە ڕووس بەجێ ماوە ،لێرە تەنها نیوەى خانووەکان بە پێوە
ماون ،بازاڕ پەیکەرە ئێسکێکى بێ ساپیتەیە ،قەیسەریەجوانەکە ،خانووى ناو بازاڕ
هەمووى کەالوەیە ،حەمامەکان و مزگەوتەکان کە مۆرکى جوانى شاربوون ،نیوەیان
ڕووخاون ،ڕووس هەرچى ئاژەڵ و مااڵتیان هەبووە کوشتویەتى یان بە تااڵنى بردووەو
خەڵکەکە شتێکى واى بە دەستەوە نەماوە ،سەد حەیف و مەخابن) .وەک ئەوەى لە
هەرشوێن و ناوچەیەکدا ،کە دەستى داگیرکەرانى ڕووسى پێ گەیشتبوو بارودۆخێکى
ترسناکى ئەوتۆش واى لە هۆزەکانى ناوچەى خانەقین و دەوروبەرى کرد ،کە بە
هەموویانەوە مەزبەتەیەک ئیمزا بکەن و تیایدا داوایانکردووە ،بخرێنە ژێر پارێزگارى
حکومەتى بەریتانیاوەو لەالیەن ئەو نوێنەرانەوە حوکم بکرێن ،کە خاوەن شکۆ جۆرجى
پێنجەم ( )1936 - 1865دەستنیشانیان دەکات ،مەزبەتەکە هێزو کاریگەرییەکى
تایبەتى هەبووە و هاوکات باسى لەو دەردو دوو و بڕۆیانەش مەینەتیانەش کردووە،
کە لەالیەن باندەکانى تورکەوە بەسەریاندا هاتبوو و گرفتارى بوو بوون ،هەروەها
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مەزبەتەیەکیش بە هەمان ماناو بەهەمان شێوە لە مەندەلییەوە هاتووەو لەالیەن شێخ
و پیاوماقوواڵنى ئەوێوە ئیمزاکراوە .سەرەڕاى هەموو ئەوانەش داگیرکارى ڕووس و
هاتنیان بۆ ناوچەکە کاریگەریى تەواوى لەسەر کێشە سنووریەکان و هەموو هۆزەکانى
ناوچەکەش هەبووە ،بەتایبەتى هۆزە سنووریەکانى ژێر فەرمانڕەوایەتى ئێرانى قاجارى:
((لەسەر ئەو جوتیارانەى لەسەر وەختى داگیرکردنى ڕووسەکاندا لە قەزاى خانەقین
هەاڵتوون و لەئێران نیشتە جێ بوون و خەریکى ئاژەڵدارى و کشتووکاڵکردن بوون)).
هەرچەندە کاتێک دواتریش جۆرێک لە سەقامگیرى گەڕاوەتەوە ناوچەکە و ویستوویانە
بگەڕێنەوە بۆ ناوچە داگیرکراوەکانیان .بەاڵم لە بەرئەوەى هاوکارى کردنى جووتیارەکان
لە هەردوو بەرى سنوور زۆر لە پێویست کەمتر بووە ،بۆیە سەرۆک هۆزە ئێرانیەکان
نایانەوێت ڕێگەى گەڕانەوەیان بدەن بۆ ئەوەى هەر لە خزمەتیاندا بن لەوێ .کەچى
لەالیەکى ترەوەو لەدەرئەنجامى ئەو بشێویەى ،کە جەنگى یەکەمى جیهانى لەگەڵ
خۆیدا هێناى ڕێگاى بۆ ئەوە فەراهەم کرد ،کە هۆزێکى وەک وەڵەدبەگى لە سنوورى
ئێرانەوە بپەڕنەوە بەم دیوداو چەندین گوندیان لە ناوچە داگیرکراوەکان تااڵنکرد ،هاوکات
هۆزێکى ناسراوى وەک سنجاویش بەعادەت کە هەمووساڵێک دەپەڕنە ئەم دیوودا ،لەم
سەروبەندەدا قۆرخى بەرپابوونى جەنگیان کردووەو ((بێ ئەوەى باجى کۆدەى سەرانە
بدەن)) ،ئەمساڵ بەزەبرى هێز هاتوونەتە خوارەوەو ئاژەڵەکانیان دەلەوەڕێنن .جگە
لە هەمووئەوانەش ڕاپۆرتى کارگێڕى قەزاى خانەقینى بەریتانى لە ساڵى ()1919دا،
جەختى لەسەر ئەوەش کردۆتەوە ،بارودۆخى هۆزەکانى ناوچەى خانەقین و دەوروبەرى
بەئاسایى ماونەتەوە .بەاڵم لە مانگى مایس بەدواوە بەشى باکوورى قەزاکە تاڕادەیەک
ئاژاوەو پشێوى تێکەوتۆتەوە ،ئەمەشیان زیاتر بە هۆى بەرپابوونى ڕاپەرینى شێخ
مەحموودەوە بووە لە لیواى سلێمانى دراوسێیدا و بە هیچ شێوەیەک هۆزە کوردەکانى
قەزاى خانەقین نەچوونە پاڵ ئەم بزوتنەوەیەو قایلبوونى خۆیان دووپات کردەوە ،کە
لەپاڵ حکومەتدا بن.
تەوەرى دووەم
بارودۆخى گەرمیان و ناوچەى خانەقین
لە ڕۆژگارى جەنگى یەکەمى جیهانى و ملمالنێى واڵتانى داگیرکەر ()1920 -1914
هەر لەم ماوەیەش بەدواوەو بەتایبەتى لە سەرەتاکانى (ئایارى )1917دا ،هێزەکانى
ڕووسیا دواى داگیرکردنى شارۆچکەى (قزڕەبات) کەوتوونەتە ئەوەى ،کە لە ڕووبارى
(سیروان) بپەڕنەوەو هێرش بکەنە سەر شارى سەاڵحیە (کفرى) و ناوچەکانى دەوروبەرى.
بەاڵم ئەو هێزانەى دەوڵەتى عوسمانى ،کە تا ئەوکاتەش لە دەوروبەرى شارى کفریدا
مابوونەوە ،ڕێگەى پێشڕەى کردنیان لێ گرتوون و ناچاریانکردوون ،کە لە دەوروبەرى
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شارو ناوچەکە بکشێنەوە .هەرچەندە هێزەکانى سوپاى عوسمانى توانیویانە دووبارە لە
مانگى حوزەیرانى هەمان ساڵدا دەست بەسەر شارو شارۆچکەکانى قزڕەبات و شارەباندا
بگرنەوە .هەرچەندە لەالیەکى ترەوەو پێشتریش هێزەکانى ڕووسیاى داگیرکەر توانی
بوویان لە دووقۆڵ و ناوچەى جیاوازى (مەیدان  -پێواز  -باوەنوور)ەوە ،بە مەبەستى
داگیرکردنى (قەاڵى شێروانە)ى مێژوویى پێشڕەوى بکەن ،وەک ئەوەى لەڕێکەوتى (9ى
مایسى )1917دا ،توانیان دەستى بەسەردا بگرن و وەک بنکەیەکى سەربازى بەکارى
بهێنن .سەرەڕاى داگیرکردنى ناوەندى شارى خانەقین بۆ ماوەیەک و تااڵنکردنى
لەالیەن لەشکرى داگیرکەرى ڕووسەوە ،بەڕادەیەک هەڵسوکەوتى داگیرکەرانى ڕووس
ناڕەزاییەکى زۆرى ناوەتەوەو هاوکات هەاڵتنى بەشێک لە دانیشتوانەکەى بۆ ناوچەکانى
ژێر دەسەاڵتى دەوڵەتى عوسمانى و هەروەها هەاڵتنى کەسایەتى ناسراوى ناوچەکەو
شارى خانەقین مستەفا پاشاى باجەاڵن ( .)1921 - 1841بۆ شارى بەغداو ناوچەکانى
ژێر دەسەاڵتى بەریتانیاو مانەوەى وەک میوانێک الى فەرمانڕەوایانى بەریتانیاو بۆ ئەوەى
کێشەى ناوچەکەو هاواڵتیانى شارو ناوچەکە بخاتە بەردەم دەسەاڵتدارانى ئینگلیز.
جگە لە هەاڵتنى خێزانەکەشى ،کە بەهاوکارى و پارستنى گروپێک لە ئەندامانى هۆزى
(باجەاڵن) بۆ (چیاى باخچەو قەتار) ى باشوورى شارو دەست بەسەراگرتنى ماڵەکەى
لەالیەن هێزەکانى ڕووسیاوە .کەچى لەگەڵ ئەوەشدا مستەفا پاشاى باجەاڵن ،کاتێک
بەناچارییەوە پەناى بردۆتە بەر فەرمانڕەوایانى بەریتانیا لەشارى بەغدا ،کەچى ئەوانیش
بەردەوام دڵیان لێى کرمێ بووەو زۆر بەقێزەونیەوە سەیریانکردووەو ڕێزیان لێگرتووە،
وەک ئەوەى سکرتێرەرەى ڕۆژهەاڵتى بەریتانى گێرتروود بێڵ لە دووتوێى نامەیەکى
(شەخسى و نهێنى) خۆیدا و بەتایبەتى لە ڕێکەوتى (9ى مایسى )1920دا ،لەبارەى
مستەفا پاشاى باجەاڵن و خێزان و خانەوادەکەیەوە دەنووسێت(( :ڕۆژى هەینى مستەفا
پاشاى باجەاڵن سەردانى کردم و زۆر الم دانیشت ،ئەى .تى .ویڵسۆن نامەیەکى توندى
بۆ ناردبوو و ئاگادارى کردبوو ،کە هەقى بەسەر هیچەوە نەبێت و بچێت بەالى کارى
خۆیەوە ،لەبەر ئەوەى مستەفا پاشا تکاى بۆ ئەم و ئەو کردبوو ،بەاڵم وەاڵمەکە بەتەواوى
ڕوو شکێنییەکى ناپێویست بوو .داماوە مستەفا پاشا بۆ پۆزش هێنانەوە لە ڕێگەى منەوە
و دەیوت پێى بڵێ کەوا ((انکسر خاگره)) ،واتە خاترى نەگرتووم و شەرمەزارى الى
خەڵکى کردووم .دوێنێ ژنەکەشى هاتە الم چایەکم لەگەڵ بخواتەوە و تا دواى ڕەمەزان
ناڕواتەوە بۆ خانەقین و هەر لە بەغدا لە ماڵى باوکى دەمێنێتەوە ئەگەر پاشا مۆڵەتى
بدات ،ژنێکى ژیرو ئاقڵەو دەزانێت چۆن دڵى مێردەکەى ڕازى بکات)) .چونکە هەر لە
داگیرکردنى شارى بەغدا بەدواوە لە الیەن بەریتانیاوەو لە ڕێکەوتى (11ى مارتى )1917
دا ،بەریتانیەکان کەوتوونەتە هەوڵى ئەوەى کە چۆن پەیوەندى بە کوردەکانەوە بکەن،
یەکێک لەوانەش مستەفا پاشاى باجەاڵن بووە لە ناوچەى خانەقین ،کە دواتر لەالیەن
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فەرماندەى تورکى عەلى ئیحسان پاشاوە چۆن هەڕەشەى لێکرا بەوەى کە هەندێ نامەى
مستەفا پاشاى دەست کەوتبوو ،کە بۆ هێزەکانى بەریتانیاى ناردبوو لە نزیک شارەبان
(مقدادیە) و عەلى ئیحسان پاشاش الى خۆیەوە بەڵێنى تۆڵەکردنەوەى لێ دابوو .پاشان
هەر لێرەش بەدواوە بەشێکى دى لە هێزەکانی ڕووسیاى داگیرکەرى سیزارى تاڕادەیەک،
خۆیان دەگەیەننە ناوچەى گەرمیان و بەتایبەتى دەشتى شێروانەو دەوروبەرى گوندى
کەالرى کۆنى ئەوکاتەو بۆ ماوەیەک داگیرى دەکەن ،تەنانەت مزگەوتى گوندەکەشیان
وەک بارەگایەک و وەک بنکەیەکى سەربازى بەکاردەهێنن ،هاوکات بە پێى گێڕانەوەى
عەبدولقادرى کوڕى مەال محەمەدى جوانڕۆیی ،کە بنەماڵەکەى بۆیان گێڕاوەتەوە ،لە
سەربانى مزگەوتەکەشەوە سەرکردەیەکى سەربازى ڕووسى لە ڕێگاى دەزگاى تایبەتەوە
چاودێرى جواڵنەوە سەربازییەکانى دەوڵەتى عوسمانى کردووە لە ناوچەکەدا ،بەاڵم
کاتێک بە ڕێکەوت تۆپێکى هێزەکانى عوسمانى لە ناوچەى (سەید خەلیل) ەوە ،لە
نزیکى مزگەوتى ئەوکاتەى کەالرەوە دەکەوێت ،بنکە سەربازیەکەى سوپاى ڕووس بە
ناچارییەوە گوندى کەالر بەجێ دەهێڵن و لە ناوچەکە دەکشێنەوە ،بەوەى کە وا لە
ناو کۆمەاڵنى خەڵکدا باڵو بووەوە ،کە وتوویانە(( :عوسمانى گیلدى)) واتە عوسمانى
هاتنەوە .هەرچەندە ئەوان پێشتر و لە ڕێگاى پرۆسەى سەربازیانەوە ،بەردەوام بوون،
لە ڕاوە دوونانى زیاترى هێزەکانى سووپاى عوسمانى ،کە بەرەو شارى کفرى و لە الیەکى
تریشەوە بەرەو ناوچەى (سەید خەلیل) ى باکوورى کەالرى ئەمڕۆ دەبوونەوەو لەگەڵ
ئەوەشدا بنکەى سەربازى و هێڵى داکۆکى کردنیان تیا لێ دەدا .هەروەها لەو دەمانەشدا
بەشێکى زۆرى دانیشتوان و خەڵکى کەالرى ئەوکاتەو دەوروبەرى لە تاو هێرش و ترس
و تۆقاندنى هێزى داگیرکاریى ڕووسیا هەڵدەهاتن و گوندو ناوچەکەى خۆیان چۆڵ
کردووە .هاوکات هەندێک سەرچاوەتریش باس لەوە دەکەن ،کە چۆن زۆرێک ،لە
کەسایەتى و دانیشتوانى ناوچەکەش وەک غەزاکردن و داکۆکى کردنێک لە ناوچەکەى
خۆیان ڕووبەڕووبونەوەى هێزى داگیرکارى رووسیا جەنگاون لەوانە :کەسایەتیەکى وەک
شێخ محەمەدى کوڕى شێخ سەعیدە ڕووتەى شاکەلى (؟  ،)1919 -کە لە ناوچەى
گەرمیان و لە گوندێکى ئاوەدانى ( )80 - 70ماڵەى وەک شاکەلى ئەو سەروبەندەدا
ژیاوەو هاوکات هەموو پێداویستیەکى ژیان و گوزەرانى وەک :تەکێ ،مزگەوت ،مودەڕیس،
تەلەبە ،ئاش و نیشتەجێ بوونى تیا دەستەبەر بووە .وەک ئەوەى بەپێى وردەکارى
و گێڕانەوەى یاداشتەکانى شێخ ئەحمەدى شاکەلى کوڕییەوە ( .)1982 - 1902کە لە
درێژەیدا نووسیویەتى((:کاتێک حەربى عالەمى دامەزرا و جیهاد گەیشتە ئەم مەنتیقەیە
و ڕووس و ئینگلیز لە دووالوە دەستیان دایە شەڕ ،ئۆردووى تورک مەقابل بە سیروان
دامەزرا ،حکومەتى عەسکەرى تورک (شێخ محەمەد) یان بە ڕەئیسى موجاهدین قەراردا
و هەر لە (قەرەباڵخ) ەوە تا (باوەنوور) لەو سوئال ئەکرا و تەقریبەن بوو بە قائیدێکى
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عەسکەرى)) ئەوتۆ .کە بتوانێت لەگەڵ یاوەرانیدا شانبەشانى هێزەکانى دەوڵەتى عوسمانى
دژ بە لە شکرى داگیرکەرى ڕووسیاى سیزارى لەم بەرەیەى باشوورى کوردستان و
گەرمیانەوە بجەنگێت ،بەاڵم دواترو لەبەر شکست و بێ هیوابوونى لە دەسەاڵتى دەوڵەتى
عوسمانى و لەگەڵ داهاتنى بارودۆخى نەهاتى و گرانى لە ناوچەى گەرمیان و شاکەلدا،
بەناچارییەوە لەگەڵ بەشێک لە کەسوکاروخزمانیدا ،پەنا ئەبەنە بەرناوچە سنووریەکانى
هۆزى (وەڵەدبەگى) لە ڕۆژهەاڵتى کوردستان و هەرکە بەماوەیەک دواتریش دەگەڕێنەوە
ناوچەى گەرمیان و کەالر ،لە تاو لێشاوى تااڵنى و گرانى و چۆڵ بوونى ناوچەى شاکەل و
بە مەبەستى چارەسەرکردنى بارودۆخى خۆى و ناوچەکەى بڕیاردەدات(( :کە راساو ڕاس
بچێ)) ،سەردانى شارى خانەقینى ژێر دەسەاڵتى فەرمانڕەوایانى بەریتانیاو ((ئینگلیسى
ناپاک)) بکات و چاوى بە(مێجەر سۆن) ى حاکمى ئەو کاتەى شارى خانەقین بکەوێت،
لەگەڵ ئەوەشدا وەک کەسایەتیەکى سەر بە ئینگلیزو تەنانەت ((مومەسیلێکى حکومەت
دەگەڕێتەوە)) و هاوکارى پێویستى دەکەن بۆ دووبارە ئاوەدانکردنەوەى ناوچەکەى
لە شاکەل ،کە شێخ ئەحمەدى شاکەلى کوڕى بە(( :چۆڵ و کەالوەو کڵۆڵ)) باسى
لێوە کردووە .هەرچەندە بەتەواوى هەمووکارو پالنێکى بۆ نابرێتە سەرو بەساڵێک دواى
کۆتایى هێنانى جەنگى جیهانى یەکەم ،کۆچى دوایى دەکات و لە مەزارى شاکەلیەکان
دەنێژرێت .بەڕادەیەک ئەم قسەڕۆیشتووییەى شێخ محەمەدى شاکەلى الى فەرمانڕەوایان
و(( :بەرپرسانى سیاسى ئینگلیز لە قەسرى شیرین)) و شارى خانەقین و ناوچەکەدا،
واى لە بەشێک لە هۆزەکانى کوردى ڕۆژهەاڵتى کوردستانیش دەکات ،کە لە ڕێگاى
ئەوەوە گرفت و کێشەکانى خۆیان بگەیەنن بەکار بەدەستانى ئەوکاتەى ئینگلیز لە
ناوچەکەدا ،بەجۆرێک سەبارەت بەم بەشدارى کردنەى شێخى شاکەلى و بەتایبەتى لە
سااڵنى جەنگى یەکەمى جیهانى و الیەنگیرى و قسەڕۆیشتوویى(( :الى ئینگلیزەکان و
هەروەها چۆنێتى کارکردن و پەیوەندى ئەوەوە لەگەڵ ئینگلیزەکاندا)) ،کەسایەتیەکى
وەک عەلى ئەکبەر خانى سنجابى واتە سەردار موقتەدەر ( )1935 -1872زۆر بەڕوونى
لە چوارچێوەى بیرەوەریەکانى خۆیدا ،کە بەزمانى فارسى باڵوکراوەتەوە ،لە چەند
شوێنێکى جیاوازیدا ،ئاماژەى بۆ کردووەو هەر لەم سااڵنەى دوایشدا دکتۆر حەسەن جاف
بیرەوەرییەکانى ناوبراوى بە شێوازێکى ڕێک و پێک وەرگێڕاوەتە سەر زمانى کوردى.
هەر لەو دەمانەشدا کۆمەڵێک کەسایەتى ترى وەک سەید ئەوڕەحمانى سەید کەریمى
تازەشار و سەید کەریمى سەید عەبدولڕحمانى غێدان لە ناوچەى (بنکوورە) .تەنانەت
یەکێک لەو کەسایەتیانەشى ،کە هەر لە ناوچەى گەرمیان و لەم سەروبەندەدا ،بەناوى
جیهادو بەرگریکردنەوە ،بە دەستى لەشکرى داگیرکەرى ڕووس لە ناوچەى گەرمیاندا
کوژرابێت ،ئەویش شێخ ساڵحى کوڕى شێخ محەمەد ئەمینى بەرزنجی ()1915 -1870
بووە .کە بەشێخ ساڵحى شەهید و زۆرجاریش لە نێو دانیشتوانى گەرمیان و شارى کەالر
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دا بە(( :شێخ ساڵخى غەزائى)) ناسراوە ،بەوەى کە لە غەزاکردنى دژ بە لە شکرى
داگیرکەرى ڕووسدا کوژراوەو تەنانەت گۆڕو ئارامگاکەشى دەکەوێتە گۆڕستانى گوندى
(بەرلوت)ەوە ،لە سەرووى شارى کەالرى ئەمڕۆدا ،هەروەها بەشێک لە بە سااڵچوان
و خەڵکى ناوچەکە باس لەوەش دەکەن ،کە گوایە لەشکرى داگیرکەرى ڕووس هەر بە
دەسماڵەکەى ملى خۆى خنکاندبێتیان.
کەچى لەالیەکى ترەوەو نووسەرێکى بەڕەگەز جوولەکەى عێراقى وەک میر بەسرى
( )2006 - 1911الى خۆیەوە باسى لەوەشکردووە ،بەوەى کەسایەتیەکى وەک داود
بەگى جاف ( )1966 – 1904لە کەالرو ناوچەى گەرمیانى ئەوکاتەدا ،هەر بەالیەنگیرى
هێزەکانى دەوڵەتى عوسمانی دژ بە لە شکرى ڕووسى لە سنوورى ئێرانەوە جەنگا بێت.
هەرچەندە ئەم بۆچوون و تۆمارکردنە مێژووییەى میر بەسرى ،بۆ خۆى جۆرێک لەگومان
و لێکدانەوەى وردى مێژوویى هەڵدەگرێت ،بەوەى کەسێکى وەک خوالێخۆشبوو داود
بەگى جاف لەو ماوەیەدا ،تەمەنى هێندە نەبووە ،کە بتوانێت لە پرۆسەیەکى سەربازى
ئەوتۆدا بەشدارى بکات و دژى هێزەکانى ڕووسیا بێتەوە ،هەرچەندە لەالیەکى تریشەوە
میر بەسرى ساڵى لە دایک بوونى داودبەگى بە ساڵى ( )1894دەستنیشانکردووە .جا
ئەگەر ئەمەشیان دروستربێت لەبارەى ساڵى لە دایک بوون و تەمەنیەوە ئەوا تاڕادەیک
ئەوگومانە کەمتر دەکاتەوە.
هەرچەندە لەالیەکى تریشەوە ئەو هێزە سوپاییەى عوسمانیى ،کە بە ڕێبەرایەتى
جنەراڵ عەلى ئیحسان پاشاى عوسمانى لە دەوروبەرى شارى کفرى ئەوکاتەدا بوونەو
نەیان هێشتووە هێزەکانى ڕووسیاى سیزارى لەوە زیاتر پێشڕەوى بکەن و بیان
گەڕێننەوە .واتە لێرە بەدواوەو تا کاتى بەرپابوونى شۆڕشى (ئۆکتۆبەرى  ،)1917کە
ڕووسیاى سیزارى بەتەواوى لەڕیزى واڵتانى هاوپەیمان و لە پرۆسەى جەنگى یەکەمى
جیهانى هاتوونەتە دەرەوەو بە یەکجارى ناوچەکەیان بەجێهێشتوە ،بەاڵم وەکتر لێرە
بەدواوە ناوچەى گەرمیان و شارى خانەقین و دەوروبەرى تا ئەوکاتە بوو بوون بە
دووبەشى سەرەکیەوە ،بەوەى هێزەکانى بەریتانیاى گەورەو ڕووسیا لە دەوروبەرى
شارى خانەقین بوون و ڕووبارى سیروان وەک سنوورو وەک هێڵێکى تەماسى یەکالکەرەوە
بووە لە نێوانیاندا و تەنانەت تا ئەوکاتەش تیرە جیا جیاکانى هۆزى گەورەى جاف
لە باکورى قەزاى خانەقینەوە هاتوونەتە خوارەوە بۆ لەوەڕ خۆرى و لە هەردوو بەرى
ڕووبارى سیرواندا .هەروەها هێزەکانى سوپاى عوسمانیش تا ئەوکاتە توانیویانە
دووبارە دەسەاڵتى سەربازى خۆیان بۆ سەر سنوورەکانى ڕووبارى سیروان بگێڕنەوە
و لەگەڵ ئەوەشدا خەڵکانى هەاڵتووى هەردووالیەن پەنایان بۆ الیەنى دووەم بردووە.
کەچى هێزەکانى بەریتانیاش بە هۆى سیاسەتى فراوانخوازى و مەیدانخوازى بەردەوام
و ملمالنێى نێوان سوپاى عوسمانى لەالیەک و پاشماوەکانى لەشکرى ڕووسیاوە تا
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دەوروبەرى (کانوونى یەکەمى  )1918نەیان توانیووە ئیدارەیەکى مەدەنى سەربەخۆ لە
شارێکى وەک خانەقینى ئەوکاتەدا پێکەوە بنێن ،سەرەڕاى ئەوەش شارەکەش بۆ خۆى
بە دەستى کۆمەڵێک کێشەى جۆر بەجۆرەوە تا ئەوکاتە نااڵندوویەتى .یەکێک لەوانەش
کێشەى ئیدارى بووە بۆ تەواوى شارو شارۆچکەکانى ناوچەکە ،کە دواتر هەمووى لەالیەن
کاربەدەستانى بەریتانیاوە ڕێکخراونەتەوەو هەریەکەو حاکمى تایبەت بەخۆیان بۆ دەست
نیشانکراوە .هەروەها لێرە بەدواوەو بەتایبەتى لە هەردوو ساڵى ( )1918و()1919
دا ،ئینگلیزەکان بەوردى توانیویانە شارى خانەقین لە ڕووى ئیدارییەوە ڕێکبخەنەوەو
هەموو دامو دەزگایەکى پێویستى وەک :دادوەرى ،لیڤى و پۆلیس ،کشتوکاڵ ،ئاودێرى،
داهات ،تاپۆ ،پەروەردەوخوێندن ،شارەوانى ،نەخۆشخانەو دەرمانخانە ،فرۆکەخانە،
پۆستەو تەلەگراف ،گومرگ.....تاد تیابکەنەوەو جگەلەوەش توانیویانە لە داهاتى
شارو دەوروبەرى موچەى هەموو کارمەندو فەرمانبەرەکانى ئەو ئیدارەیە دەستەبەر
بکەن ،سەرەڕاى کردنەوەى دام و دەزگاى پێویست لە هەدوو شارۆچەکەى (قزڕەبات)
و (مەندەلى) ئەوکاتەدا.
وەک ئەوەى لە سەرەتاکانى داگیرکردن و پێکهێنانەوەى ئیدارەى شارێکى
وەک خانەقیندا ،ماوەیەک ،فەرماندەى سەربازى بەریتانى (مێجەرگۆڵد سمس H.
 )A. Goldsmithکرایە حاکمى شارو ،دواتریش مێجەر سۆن Ely banister
 )1923 - 1881( soaneحاکمیەتى شارى خانەقینى گرتۆتە ئەستۆوە .هاوکات
دواى کۆتایى هێنانى ڕاوێژکارى مێجەر نۆئێل ( )1974 -1886لە ماوەى حوکمداریەتى
یەکەمى شێخ مەحموودا ،لە کۆتایى کانونى یەکەمى ()1918دا مێجەر سۆن ،جێگاى
دەگرێتەوەو لەو حوکمداریەتەش بەدواوە لە ڕێکەوتى (18ى حوزەیرانى  ،)1919سۆنیش
دواى دوو ڕۆژ گەیشتەوە سلێمانى و بەشێوازێکى ڕاستەوخۆ بەڕێوەبردن و کاروبارى
باشوورى کوردستانى لە شارى سلێمانیدا لە ئەستۆ گرتووە.
تەنانەت هەرلەو ڕۆژگارو ماوەیەشدا بووە ،کە ژیان و بارودۆخى کوردستان و ناوچە
کوردنشینەکانى باشوورى کوردستانى ژێر دەسەاڵتى عوسمانى وا هەڵدەسووڕێت ،کە
بنەماڵەیەکى ناسراوى وەک :مەال محەمەد مەعسومى کوڕى مەال خدرى هەورامى (1900
  )1964یش ،بۆ ماوەیەک ،لە تاو سیاسەتى ڕەشبگیرى و دەسەاڵتى فەرمانڕەوایانىعوسمانى و بەتایبەتى لەسەرگرتن و ڕاپێچکردنى محەمەد جەمالى برا گەورەیان بۆ
بەرەکانى جەنگى یەکەمى جیهانى لە ڕیزى سوپاى عوسمانیدا ،لەگەڵ (ڕەحیمەخانى
کچى حاجى فەقێ مەحموود) .واتە دایکیان و هەردوو براگەورەکەى محەمەد جەمال
و محەمەد جەمیل و خوشکێکی بێوەژنیاندا ،بەناوى (حەبیبە) ەوە ،کە دواتر مێرد
دەکاتەوە ،بە پیاوێک لە شارى خانەقیندا بە ناوى (خەسرەو قەساب) ەوە .ئەمانیش،
کە هاتوونەتە شارى خانەقینى ئەو کاتەى ژێر دەسەاڵتى فەرمانڕەوایانى بەریتانییەوە،
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بەجۆرێک مەال محەمەد مەعسومى برابچووکیان ،کە لەو دەمانەدا بڕوانامەى قوتابخانەى
ناوەندى (دار الخالفە) عوسمانى شارى کەرکووکى ئەبێت و هاوکات کەسێکى شارەزاو
زمانزان بووە ،بەتایبەتى لە :عەرەبى ،تورکى ،فارسى و زمانى فەرەنسی دا ،بە جۆرێک
لە کاتى دووبارە پێکهێنانەوەى شارى خانەقین لە ڕووى بەڕێوەبردنى ئیداریی و لەالیەن
ئینگلیزەوە ،ئەمیش لەبەر بارى خوێندەواریى و شارەزاییەکەى بۆ ماوەیەک ،لەالیەن
فەرمانڕەوایانى بەریتانییەوە لە شارى خانەقینى ئەوکاتەدا ،دەکرێتە جێگرى بەڕێوەبەرى
شارەوانى شارى خانەقین .بەاڵم هەر کە لە سااڵنى دواتردا بارودۆخ دەگۆڕێت و شەڕى
یەکەمى جیهانى کۆتایى دێت ،دووبارە لەسەر ڕاسپاردەى ڕەحیمە خانى دایکیان
دەگەڕێنەوە بۆ شارى کۆیە.
بەاڵم بەپێى ڕاپۆرتى کارگێڕى لیواى دیالەو قەزاى خانەقینى ساڵى ( )1919دا،
لە کۆتاییەکانى ئەم ساڵەدا خانەقین ئیتر وەک بنکە یان بارەگاى سەرەکى نامێنێت و
لەگەڵ باقووبە دا یەکدەگرن و دەکرێنە یەک ناوچەو ئەم پێکهاتە نوێیە بە ناوچە یان
(لیوا) دەناسرێت و بارەگاى سەرەکیش لە باقووبە دەبێت و بەم پێیەش سنوورەکانى
قەزاى خانەقینیش کەمدەکرێتەوە .بەاڵم حاکمە سیاسیەکانى (بەریتانى) شارى خانەقین
و جێگرەکانیان و تەنانەت بەرپرسى لیڤى ،گومرگ ،پزیشکى نەشتەرگەرى و کاروبارى
دادوەرى هەموو لە فەرمانڕەوایانى ئینگلیز خۆیان دەبن و حاکمە سیاسیەکانى شار
لەماوەى فەرمانڕەوایەتیاندا ،بەزۆرى هەریەک لەم کەسایەتیانەى خوارەوە بووە:
 -1مێجەر م .هایڵز
 -2کابتن ف .بانیستەر
 -3کابتن ر .لیڤى
 -4مێجەر م .هایڵز

		
حاکمى سیاسى
لە جێگەى حاکمى سیاسى
لە جێگەى حاکمى سیاسى
حاکمى سیاسى

تشرینى یەکەمى  – 1918تەمووزى .1919
مانگى تەمووز – ئابى .1919
ئاب – کانوونى یەکەمى .1919
کانوونى یەکەمى .1919

هاوکات دادگاى شەرع و دادگاى سوڵح لە هەرسێ شارو شارۆچکەکانى خانەقین
و مەندەلى و قزڕباتدا هەموو لە ڕەگەزى عێراقین و پێدەچێت هەندێکیان کوردبوو بێتن
لەوانەدادوەرانى شەرعى وەک( :عەبدوللەتیف ئەفەندى ڕاوى  -خانەقین ،سەید محەمەد
ئەمین  -مەندەلى ،شێخ مستەفا ئەفەندى – قزڕەبات) ،بۆ دادگاى سوڵحیش هەریەک
لەمانەبوون ،کە لە ڕاپۆرتى ساڵى  )1919ى شارى خانەقینى ئینگلیزەکاندا ناویان
هاتووە لەوانە( :فایەق ئەفەندى ئالووسى  -خانەقین ،سەید محەمەد ئەمین  -مەندەلى،
حاجى عەبدولقادر  -قزڕەبات) .بەاڵم جێگرانى (حاکمى سیاسى) هەرلەم ماوەیەداو بۆ
هەریەک ،لە شارو شارۆچکەکانى خانەقین و مەندەلى و قزڕەبات ،کە فەرمانڕەوایانى
ئینگلیز خۆیان دەست نیشانیان کردوون ،هەریەک لەم کەسایەتیانەى خوارەوەبوون:
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یەکەم  /بۆ شارى خانەقین:
 -1کاپتن ر .لیفى
 -2کابتن ف .بانیستەر
 -3کابتن ر .لیفى
 -4کابتن ج .هۆریج

جێگرى حاکمى سیاسى
جێگرى حاکمى سیاسى
جێگرى حاکمى سیاسى
جێگرى حاکمى سیاسى

دووەم  /بۆ شارى مەندەلى:
 - 1کابتن ویلى
 -2کابتن پ.ج ر ویگلى
 -3کابتن دەبلیو تى .وریگلەى
 -4سەید بەهادور عەلى شاە

سێیەم  /بۆ شارى قزڕەبات:
 -1کابتن ه .ج .م فالکسمان
 -2میرزا ئەحمەد دارا

جێگرى حاکمى سیاسى
جێگرى حاکمى سیاسى
جێگرى حاکمى سیاسى
جێگرى حاکمى سیاسى

جێگرى حاکمى سیاسى
جێگرى حاکمى سیاسى

تشرینى دووەمى  – 1918نیسانى 1919
نیسان – تەمووزى 1919
تەمووز – ئابى 1919
ئەیلول – کانوونى یەکەمى 1919

کانوونى دووەم – مارتى 1919
مارت – تشرینى دووەمى 1919
کانوونى یەکەمى 1919
کانوونى دووەم – کانوونى یەکەمى 1919

کانوونى یەکەمى 1919- 1918
نیسان – کانوونى یەکەمى 1919

سەرەڕاى دانانى بەرپرسانى لیڤى و گومرگ وپزیشکى و سیاسى و گشتى بۆناوەندى
شارى خانەقین .کەچى لەالیکى تریشەوەو هەر لەماوەى سااڵنى جەنگى یەکەمى جیهانى
و لە ناوچەى گەرمیان و کەالرى ئەوکاتەشدا ،بۆ ماوەى حەوت مانگى تەواو کەسایەتیەکى
وەک حاجى مەال محەمەدى جوانڕۆیى ئیمام و مودەڕیسى مزگەوتى کەالرى کۆنى ئەوکاتە
وەکو خۆى دەنووسێت :لەالیەن لەشکرى داگیرکەرى ڕووسەوە دەستگیرو دەست بەسەر
دەکرێت و ئازارێکى دەروونى زۆرى دەدەن ،هاوکات کتێبخانە دەوڵەمەندەکەشى ،کە
ژمارەیەکى زۆر کتێب و دەستنووسى گران بەها و بایەخدارى تیادا دەبێت ،هەر لە
گوندى کەالرى کۆن و گەرمیانى ئەوکاتانەدا ،لەالیەن لەشکرى داگیرکەرى ڕووسەوە
وەکو خۆى لەو بارەیەوە و لە میانى دەستنووس و چوار نامەى زۆرگرنگ و بایەخداریدا،
کە دواتر بە زمانى فارسى و عەرەبى بۆ هەریەک لە :کەیخەسرەو بەگى کوڕى مەحموود
پاشاى جاف ،مەحموود پاشاى جاف ( ،)1921 - 1846ئەرنۆڵد تابۆڵد ویلسۆنى حاکمى
بەغداى بەریتانى بەوەکالەت .لەگەڵ عەبدولڕەحمان نەقیبى گەیالنى ()1927 - 1845
سەرۆک وەزیرانى حکومەتى کاتى لە عێراق (25ى تشرینى یەکەمى 23 - 1920ى ئابى
)1921دا ،نووسیونى و زۆر بەڕوونى و بەوردییەوە باسى لەوە شکردووە ،کە چۆن دواى
ئازادکردنى لەالیەن هێزەکانى سوپاى ڕووسیاى داگیرکەرەوە ،ژیان و گوزەرانى ئەو
ڕۆژگارەى جەنگى یەکەم ناچارى کردووە ،کە سەردانى شارى بەغداى ئەوکاتەى کردووە
و چۆن چاوى بە حاکمى سیاسى و سەربازى ئەوکاتەى بەریتانیا بەوەکالەت ئاڕنۆڵد
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تابۆڵد ویڵسۆن دەکەوێت و هەروەها لە چوارچێوەى گفتوگۆو چاوپێکەوتنێکى دوورو
درێژى نێوانیاندا ،زۆر بە بێ ئومێدى و بە خەمباریەکى زۆرى بێ وێنەوە ،سەربربوردەو
بارى دەروونى و بارودۆخى بشێوى خۆى و ناوچەکەى خۆى بۆ ئەرنۆڵد ویلسۆنى حاکمى
عێراقى بەریتانى گێڕاوەتەوەو تەنانەت لە چوارچێوەى سکااڵنامەیەکى تریشیدا ،کە بە
زمانى فارسى و هەر بۆ ویلسۆنى حاکمى بەغداى نووسیوە بۆ ئەوەى ئاسانکارى ئەوەى
بۆ بکات و ڕێگاى بدا ،کە واڵتى عێراق بەجێ بهێڵت و بچێتە واڵتى شام و حیجاز.
بەاڵم ئەرنۆڵد ویلسۆن سەرەتا بڕیارى لەسەر ئەوە داوە ،کە بەکرێیەکى مانگانەى ()100
ڕوپێى لە شارۆچکەى قزڕەباتى ئەوکاتە داى مەزراندووە ،بۆ ئەوەى بە شێوازێکى کاتى
وانەى تیا بڵێتەوە .وەک ئەوەى لە پوختە و بەشێکى یاداشت و نامە دەستنووسەکانیدا،
کە بەناو نیشانێکى فارسى و ناوەرۆکێکى عەرەبى و بە ناونیشانى( :بعبدالرحمن نقیب
نوشته شد) بۆ عەبدولڕەحمان نەقیبى گەیالنى سەرۆک وەزیرانى عێراقى نووسیوە:
(سالم من الرحمن نحو جنابکم فان سالمى الیلیق بباکم اما بعد) ،کە بە ڕاشکاوییەوە بۆى
دەنووسێت :من کە شکایەت کارێکى هەژارى زانست خوازم ،لەوانەم ،کە بە کارى زانست
و زانیاریی و وانەوتنەوەوە سەرگەرم بووم ،هەر لەو ماوەیەشدا ،کە لە شوێنێکى نزیکى
شارى خانەقیندا خەریکى وانە وتنەوەو تەدریسى خۆم بووم ،بەهۆى ئەو بارودۆخە
داتەپیوو تێکشکێنراوەى ،کە هەڵگیرسان و بەرپابوونى جەنگى یەکەمى جیهانى لەگەڵ
خۆیدا هێناى ،لەالیەن سوپاو لە شکرى داگیرکارى ڕووسى شوومەوە (المنحوس)،
دەستگیرکرام و کتێبەکانمیان بەزۆرى دڕاند و هەرشتێکیش ،کە لەم دونیایەدا هەمبوو
هیچیم بەدەستەوە نەما ،بۆیە زۆر بەغەمبارى و بە ناچارییەوە ڕووم کردە شارى بەغداى
پارێزراو (محروس) و چاوم بە حاکمە سیاسیە ئینگلیزیەکەى ،کە ویلسۆن بوو کەوت،
سەرەتا فەرمانیدا ،کە بە مانگانەیەکى ( )100سەد ڕوپیەیى لە شارۆچکەى قزڕەبات دام
بمەزرێنێت .وەک ئەوەى لە بەشێکى نامەکەیدا هاتووە(( :بعد برهه الى مباشرە المهاجرە
الى بغداد الزال محروسا فاقدمت ووصلت ودخلت على حاکمه السیاسى االنکلیزى ویلسن
و بعد ماجرى بیننا من المکالمات ارسلنى بانتخابى الى قزلباط وامر باعطاء الشهریە مئە
روبیە .))..سەرەڕاى وتووێژ و قسەکردن سەبارەت بە کتێبخانەکەى و هەروەها کەس و
کارەکەشى بەزۆرى جەخت لەسەرئەوەى دەکەنەوە ،کە لەو کاتەوەى لە گوندى کەالرى
کۆنى ئێستادا بووە :کتێبخانەکەى زەرەر و زیانێکى زۆرى بینیبوو ،هەر لە سووتاندن
و دڕاندن و فڕێ دانە ناو ئاوى حەوزى ئەو مزگەوتەى گوندى کەالرەوە ،کە تیایدا وانەى
وتۆتەوەو بەرنوێژیى و ئیمامەتى تیا کردووە.
دیارە لە ماوەیەکیشدا جگە لە کەالرو شارى خانەقین و قزڕەبات مەال محەمەدى
جوانڕۆیى دەچێتە گوندى دەککەى حاجى ئیبراهیم بەگى کوڕى سلێمان بەگى جاف
( ،)1952 - 1879کە لە ڕۆژگارى خۆیداو لەالیەن میرى جافەوە و لەو ناوچەیەدا مزگەت
و حوجرەى تایبەتى بۆخوێندن و هەموو پێداویستیەکى ترى خوێندنى بۆ دەستەبەر
کردووە .بەاڵم زۆرێک لەوانە بەهۆى بەرپابوون و هەڵگیرسانى جەنگى یەکەمى جیهانیەوەو
ساڵی شهشهم

206

23

بەتایبەتى دەستى( :داگیرکارى ڕووس)ەوە وێرانە بوون .هەر بۆیەش کە مەال محەمەدى
جوانڕۆیى بارودۆخى ئەم ناوچەیەو شوێنەوارى ئەم داگیرکارى و وێرانەیە دەبینێت لە
دەقى ئەم نامەو یاداشتنامەى خۆیدا بۆ سەرۆک وەزیرانى ئەوکاتەى عێراق دەنووسێت و
داواى هاوکارى و دووبارە ئاوەدانکردنەوەو بونیاد نانەوەى ناوچەکە دەکاتەوەو لێرە بە
دواوەو دواى کۆتایى هێنانى شەڕو گەڕانەوەى بارودۆخ بۆ بارى ئاسایى(( :الى ان عادت
االنهار فى مجاریها ووقع القوس فى ید باریها یعنى فوض اموراالجرات الى قح قریش اعنى
حضرە رئیس الوزاره .))...دەسەاڵتى ئەم واڵتە کەوتە دەستى ئێوەى سەرۆکى ئەنجومەنى
وەزیرانەوەو داواتان لێ دەکەم بۆ خۆم و بۆ هەموو ئەوانەشى ،کە وەکو من زەرەر مەند
بوون ،هاوکاریان بکەن و دەستى یارمەتى و ئاوەدانیان پێ بگەیەنن .تەنانەت لەم
بارەیەشەوەو بۆ چەندین نموونەى لەو بابەتە لە زۆربەى یاداشت و نامە نێردراوەکانى
دا بۆ بەرپرسانى گەورەى واڵتى عێراق بە تایبەتى لە سەردەمى پاشایەتیدا پەنا
دەباتە بەر ئایەتەکانى قورئانى پیرۆز و ناوەرۆکى فەرموودەى پێغەمبەر (د .خ) وەک
ئەوەى دەنووسێت(( :قد قررلى الى واقول مسترحما معاونە امثالى فى هذه االحوال
واجب على حضرە الرئیس المتعال بل على کل من کان على بال قال تعالى تعاونوا على
لبر والتقوى .))...هەروەها لە درێژەى نووسراوو یاداشتەکەیدا مەال محەمەدى جوانڕۆیى
بۆ سەرۆک وەزیرانى ئەوکاتەى عێراق ،باسى لەوەشکردووە ،کە ئەو لە سەروبەندى
ئێستادا واتە ئەوکاتەى ،کە یادداشت و نامەکەى بۆ نووسیوە لە گوندێکى نزیکى شارى
خانەقین دا دەنیشێت و ژیان بەسەر دەبات ،کە ناوى گوندى (دەکەى حاجى ئیبراهم
بەگى جاف) ونزیکەى سێ سەعاتە ڕێ لە شارى خانەقینى ئەوکاتەوە دوور بووە ،بەوەى
هەر لە کاتى خۆیدا ،پاشاو میرى گەورەى جاف مەحموود پاشا مزگەوتێکى تۆکمەو
حوجرەو هەموو پێداویستیەکى بۆ فەراهەم کردبوو .بەاڵم بەهۆى ئەو ڕەوش و بارودۆخە
نە خوازراوەو تەواوى ئەو داگیرکارى و لەشکرکێشیەى هێزەکانى ڕووسیاى داگیرکەرەوە
هەموو وێرانەبوون .وەک ئەوەى زۆر بەوردى و بە شێوازێکى بەالغى جوان و بەزمانى
عەرەبى و بە شێوازێکى زۆر سەرنج ڕاکێش بۆ سەرۆکى ئەنجومەنى وەزیرانى کاتى
عێراقى عەبدولڕەحمان نەقیب دەنووسێت(( :وان القریه التى سکن فیها الداعى عند
الحاج ابراهیم بیک ابن اخ محمود باشا وهى دکە البعیده من بلدە خانقین بثالث ساعات
من مده مدیدە بنى فیها الباشا المـکور جامعا مصبوطا ،وحجره مندمە واسبابا للطاعه
مکملە ولکن من وقعە غارە الروس من ارباب العلم والتحيل خراب ومن کثرە جهل الساکنین
فیها شدیدە االصطراب .))...بەجۆرێک دەقى ئەو نامانەو ئەو نووسراوانەى کە حاجى
مەال محەمەد نووسیونى و هەریەکەو بۆ کەسایەتى الیەنێکى پەیوەندى دار ناردوونى و
ئاراستەى کردوون ،هەریەکەو لە شوێنى خۆیدا کۆمەڵێک گرێ کوێرەى مێژوویمان بۆ
دەکاتەوە.
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وێنەکێشان لەسەر دەموچاوی منـدااڵن..
رەزا شوان
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لەم سااڵنەی دواییدا ،مۆدەی هونەری وێنەکێشان لەسەر دەموچاودا (فـەیس پنتـین)
بە تایبەتیش لەسەر دەموچـاوی منـدااڵندا ،بە شێوەیـەکی بەربـاڵو لە هەمـوو جیهاندا
تەشنەی کردووە .لە شوێنە گشتییەکان و لە مۆڵەکان و لە ناوەنـدە بازرگانییەکان و لە
باخچە گشتییەکاندا ،تەنانەت لە ماگدۆناسەکانیشدا ،لە بۆنەکانی جـەژنی لەدایکبوونی
منـدااڵن و لە بۆنە کۆمەاڵیەتی و نیشتمانی و وەرزشییەکان و لە ئاهەنگەکانی باخچەکـانی
مندااڵن و قوتابخـانە بنەڕەتییەکاندا ،یا لە (رۆژی جیـهانی منـدااڵن) دا ،وێنەکێشان بە
بۆیەی رەنگاوڕەنگی ئاویی تایبەت ،لەسەر رومەتەکان و دەموچاوی مندااڵندا بووە بە
باو ،بە مەبەستی خۆشی و شادی و گەشی و زەردەخەنە خستنە سەر لێوەکانی مندااڵن.
مندااڵن ،کە وێنە لەسەر دەموچاویاندا دەکێشرێت ،هەست بە خۆشی و شادییەکی زۆر
دەکەن ..وەکو وێنەی :گوڵ ،پەپولە ،هەنگ ،چۆلەکە ،هەڵۆ ،دەموچاوی پشیلە و شێر
و پڵنگ ،یا کاراکتەرە ناسراوەکانی فیلمە کارتۆنییەکان ،پیتەکـان و نووسین...،هتد.
لە ئێستادا مێژوونووسان و زانایانی دەروونناسی ،وێنەکێشان لەسەر دەموچاودا ،وا
لێکدەدەنەوە ،کە بۆ سەرنج راکێشان و الکردنەوە و خۆدەرخستنی کەسایەتییە.
(فـرۆید) پێی وایە »:وێنەکێشان لەسەر دەموچـاو یا لەسەر جەسـتەدا ،بۆ هەستکردن
و خۆنازینی خـودە»
لە ئەمڕۆدا وێنەکێشان لەسەر دەموچاو ،لە نێوان مێردمندااڵن و گەنجاندا بە شێوەیەکی
بەرچاو باڵوبۆتەوە ،بە تایبەتیش لە کاتی یارییە وەرزشـییەکاندا ،لە نێوان بینەران و
هەواداران و هاندەران و هیواخوازانی سەرکەوتن و بردنەوەی تیپە وەرزشییەکانی یانە
ناسراوەکان یان یارییە نێودەوڵەتییەکانی فوتبۆڵ و یارییەکانی تری ،کە بە زۆری وێنەی
ئااڵکـانی واڵتەکانیان ،بە بۆیەی ئاویی رەنگاوڕەنگ لەسەر رومەتەکانیان دەنەخشێنن،
بەم شێوەیە گوزارشت لە هـاندان و لە پاڵپشتی تیپەکانی واڵتەکـانیان دەکەن.
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بێگومان دایک ناتوانێت لە بەردەم حەز و داواکردن و وڕکگرتن و گریانی منداڵەکەیدا
بوەستێتەوە ،کە دەبینێت منداڵە هاوتەمەنەکانی ،وێنەی رەنگاوڕەنگ لەسەر رومەت و
دەموچاویاندا کێشراون ،منداڵەکەی ئەمیش وەکو ئەوان حەزی لێیە کە وێنەیەک لەسەر
دەموچاویدا هەبێت .ناچار ئەو دایکە ملکەچی داوا و وڕکی کچـەکەی یا کـوڕەکەی
دەبێت ..لە الی وێنەکێشێکی هونەری دەموچاو نەخشاندن ،خواستی جگەرگۆشەکەی
دێنێتە دی و دڵی خۆشدەکات ..گەرچی لەوانەیە کە زیانەکانیشی بزانێت کە چین.
لە زۆر لە واڵتانی جیهاندا ،هەندێک لە هونەرمەندانی سەرقـاڵبووی ئەم هونەرە،
وێنەکێشان لەسەر دەموچـاوی مندااڵن ،بۆتە پیشەیان و مایەی پارە دەسکەوتنیان..
(رەفـۆ)ی هونەرمەندی وێنەکێشان لەسەر دەموچاوی مندااڵن دەڵێت »:من ماوەی دە
ساڵە وێنە لەسەر دەموچاوی مندااڵن دەکێشم ..چەندین کلیشەی جیاوازم هەیە ،وەکو
وێنەی :ئاژەاڵن ،گوڵ ،ئەستێرەکان ،کاراکتەرە کارتۆنییەکان ،پیتە ئینگلیزییەکان،
لەسەر دەموچاوی مندااڵن دەکێشم ..لە هەر بۆنەیەکدا نزیکەی (پەنجا وێنەی جیاواز)
دەکێشم ..تێکڕا لە هەر (دە خولـەک)دا وێنەیەک دەکێشم( ..سی) رەنگی بۆیەی ئاوی
بەکاردەهێنم ..بێجگە لە وێنەی تر ،کە بە پێی بۆنەکان دایان دەهێنم و دەیان کێشم»
دەربارەی مێژووی سەرهەڵدانی هونەری وێنەکێشان لەسەر دەموچاو و (تاتـۆ) یاخود
هێڵکاری و داکوتینی رەنگ لەسەر لەش ،بە پێی ئەو بەڵگانەی کە بە الشەی مـرۆڤە
مۆمیاکراوەکانەوە دۆزراونەتەوە ،مێژوویەکی زۆر کۆنی هەیە ،بۆ چـاخی بەردین
دەگەڕێتەوە ،واتا چەندین هەزار ساڵ بەر لە مێژووی زاینییەوە هەبووە ..مرۆڤی کۆن
لەسەر دەموچاو و قۆڵ و مەچەک و جەستەیاندا ،وێنەی خۆر و مانگ و ئەستێرەکان
و گوڵ و دڵ و باڵندە و ئاژەڵیان نەخشاندووە ..ئەوان باوەڕیـان بەوە هـەبوو ،کە ئەم
وێنانەی سەر لەشیان بەختیان بۆ دێنن و لە رووحـە پيس و شەڕانییەکـان دووریان
دەخەنەوە ..هەر بە پێی بەڵگەی مێژوویی ،ئەم هونـەرە لە نێو سۆمەرییەکان (کە بە
رەچەڵـەک دەچنەوە سەر کورد و لە چیاکانی کوردستانەوە شۆڕبوونەوە) ،چینییەکان،
یابانییەکان ،فەرعونییە میسرییەکان ،بوونی هەبووە.
هونەری وێنەکێشان لەسەر دەموچاودا ،لە شانۆی ئەوروپیشدا ،باڵوببۆوە ،بۆ
گوزارشتکردن ،لە خۆشی و شادی یا لە ناخۆشی یا لە گرژی و مۆنی و تووڕەیی .لەسەر
دەموچاوی ئەکتەرەکانیاندا ،بە پێی مەبەست ،وێنەی رەنگاوڕەنگیان دەکێشا.
دواتریش ئەم هونەرە ،بوو بە دیاردەیەکی باو لەسەر دەموچاوی (قۆشمەچییەکان)ی
نمایشەکانی سێرکەکـان.
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لە چارەگی کۆتایی سەدەی رابردوودا ،بەشێک لە هونەرمەندە وێنەکێشەکان ،هۆگری
وێنەکێشان لەسەر رومـەت و دەموچـاوی منـدااڵن بوون ،لە میانەی وێنەکێشانی
کەسایەتییە کارتۆنیەکان و وێنەی داهێنانی تـازەی وەکو :فرۆکە و رۆکێت و ئۆتۆبیل،
هەندێ داهێنانی تازەشیان خستە سەر شێوازەکان و بەکارهێنانی رەنگە ئاوییەکان و
وێنەکێشانی سەر دەموچاوی مندااڵن ،تا لە هونەرێکی تازە بچێت.
بێسو دایکان و باوکان لەگەڵ ئەوەدا ،کە بە هەموو هۆ و شێوە و شێوازێک خۆشی
و شادی بخەنە دڵی منداڵەکانیانەوە ..بەاڵم ناشێت ملکەچی زیدەنازیان ببن و هەموو
خواست و داواکرییەکیان بۆ بهێنەدی ..پێویستە لە هەر هۆکـارێکی زیانبەخش بیان
پارێزن ،کە زیان بە تەندروستی ئەمڕۆ و داهاتوویان دەگەیەنێت ..لەوانەیە مندااڵنی
دڵپاک هەست بە زیانبەخشین و کارتێکردنی ،گەلێ شتی جوان و بریقەدار لە رواڵەت و
زیانبەخش لە ناوەڕۆکدا نەکەن ..دەشێ وێنەکێشان لەسەر دەموچاوی ناسکیان ،جوانی
و خۆشییەکی زۆریان پێببەخشێت بەاڵم لە هامان کاتیشدا زیانێکی زۆریان پێبگەیەنێت.
لە ساڵی ( )٢٠٠٩دا دەزگای خۆراک و دەرمانی ئەمریکی ،لە بارەی وێنەکێشان لەسەر
دەموچاوی مندااڵن کە لە زۆربوونێکی فراوان دایە ،ئاگادارکردنەوەیەکیان راگەیاند،
لە بارەی زیان و کاریگەرییە خراپەکانی ئەو بۆیانە و فرشانەی کە لە وێنەکێشانی
سەر دەموچاوی مندااڵندا بەکاردەهێنرێن ،چ زیانی دەرەکییان لەسەر پێستی مندااڵندا
هەیە کە هێشتا بە تەواوی گەشەیان نەکردووە ،وەکو :سووربوونەوە ،خوران ،بیرۆ
(ئەکـزیما) ،هەستیاری پێست (حەساسییە) سەرئێشە ،برین بوون ،دومەڵ دەرکردن،
کەمبوونەوەی تاوانا زانیارییەکان بە شێوەیەکی کاتی یا هەمیشەیی ،الوازبوونی بەرگـریی
لەش ،هەوکردنەوە ،ئاوسان ،گوڵە نەخۆشی (لەسەر رومەتەکان و دەوروبەری لووتـدا
سووربوونەوەیەکی زۆر دروست دەبێت) ،جەندین نەخۆشی تری پێست ،تەنگە نەفەسی
(رەبـۆ) ،کەم خوێنی ،کارتێکردن لە کۆئـەندامی دەمـاری.
بە کورتی دێینە سەر زیانەکانی بۆیەکان و فرشە بەکارهێنراوەکان بۆ وێنەکێشان لەسەر
دەموچاوی منـدااڵن ..کە لەم سێ خاڵەدا چڕمان کردوونەتەوە:
١ـ زیانەکانی ئەو ماددە کانزاییانەی کە لە پێکهاتەی بۆیەکـان دان:
لە ئەمڕۆدا بۆیەیەکی زۆری ئاوی و بۆیەی ئاسایی دار و دیوار ،لەژێر چاودێریدا نین و
وەکو پێوست پشکنینیان بۆ ناکـرێن ،بە شێوەیەکی بازرگـانی دروست دەکـرێن و مەرجە
پێویستییە تەندروستییەکانیان تێدا نین ،ئاگـاداری و مێژووی بەرهەمهێـنان و مێژووی
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ئێکسپایەربوونیان لەسەر نییە ،پسوولەی (ڤنگر بێت) ی مارکەی جیهانیشیان لەسەر
نییە ،بە پێی ستاندارد نین ،زانیاری چۆن بەکارهێنانیشیان لەگەڵدا نییە ..بۆیە گومـان
لە ساغی و لە نەبـوونی مەرجە تەندروستییەکان لە ئەو بۆیە رەنگاوڕەنگانە دەکرێن.
زۆربەی ئەو بۆیانەی کە بۆ وێنەکێشان لەسەر دەموچاوی مندااڵن بەکاردەهێنرێن،
ناتەندروستین ،ماددەی کیمیاوییان تێدایە ،توخمی کانزای قورسیان تێدایە ،لەوانەش
توخمی (قوڕقـۆشم) ،قوڕقۆشم لە سروشتدا هەیە ،تا ئەمڕۆش پێکهاتەیەکی گرنگە،
لە دروستکردنی گەلێ ماددە و پیشەسازیدا ،وەکو :بۆیەکـان ،بەنـزین ،پێچانی وایـرەی
کارەبـا ،پاتری ،گەلی شتی تریش.
ئەو بڕە قورقۆشمەش کە لەو بۆیانەدا هەن ،سی هێندە زیاترە لە رێـژەی دیاریکراوی
ئاسایی و دڵنیایی ..پشکنینەکان ئەوەیان سەلماند ،کە لە هەر کیلۆگرامێکی ئەم بۆیانەی
دەموچاوی منداالندا ( )٢٦٠٠ملیگرام قوڕقۆشم هەیە ،کە بە رادەیـەکی زۆر رێـژەی
دڵنیایی بێ زیانی رەتداوە ،وەکو زانراوە کە رادەی ئاسایی (٩٠ملیگرم /گیلۆگرام)ـە.
قوڕقۆشم ژەهـراوییە ،لەوانەیە لە میانەی وێنەکێشان لسەر دەمووچاودا ،مندااڵنان تووشی
خورانـدن و سووربوونەوە و هەوکـردن و نەخۆشییە هەستیارییەکـانی پێست ببن،
دەشیش قوڕقۆشمی ناو ئەو بۆیانە ،لە رێی خانەکانی پێستەوە بچێتە ژێر پێستەوە،
مندااڵن تووشی ژەهـراوی بوون بە قوڕقـۆشم ببن .قورقـۆشم هۆکـارێکیشە بۆ کارتێکردن
خراپ لەسەر کۆئەنـدامی دەماری ،مێشک ،گورچـیلە ،هـۆش ،کەم خوێنی ،الوازی
بیستن ،دواکەوتنی گەشەکـردنی مندااڵن.
بۆیە پزیشکە پسپۆرەکانی پیست ،داودەکـەن کە ئەو بویانەی بۆ وێنەکێشان لەسەر
دەموچاوی مندااڵن بەکاریان دەهێنن ،قەدەغەبکرێن و ئەوانەی لە ئێستاشدا لە بازاڕ و
فرۆشگاکاندان ،دەست بە سەریاندا بگرن و بیانکێشنەوە.
دەسەاڵتدارانی (هونگ کۆنگ) بە ئاگادارییەک ،بە فـەرمی فـرۆشتنی هەموو ئەو بۆیە
ئاوییە رەنگاوڕەنگانەیان قەدەغەکردن ،کە بۆ وێنەکێشان لەسەر دەموچاوی مندااڵن
بەکاردەهێنرێن ،دوای ئەوەی کە ئاشکرابوو ،کە بڕێکی زۆری قوڕقـۆشمیان تێـدایە.
ئەگەرچی هەندێ لە وێنەکێشانی ئەم هونەرە ،خۆیـان بۆیە رەنگاوڕەنگەکانی وێنەکێشانی
سەر دەموچاوی مندااڵن ،لە بەروبوومی رووەکی و رۆنی سوک و بۆیەی خۆراکی دروست
دەکەن ،بەاڵم ئەم رەنگانەش لە ژێر چاودێری و پشکنینی پسپۆراندا نین ،هەموو
مەرجێکی پێویستی تەندروستی و دڵنیاییان تێدا نییە ..بۆیە نابێت باوەڕ بەم بۆیانەش
بکرێن.
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وەکو وتمان لە بۆیەی دار و دیوارشدا ،رادەیەکی زۆر قوڕقۆشم هەیە ،پێویستە مندااڵن
لە دار و لە دیواری تازە بۆیەکراو دوور بخرێنەوە ،لە واڵتـانی رۆژئـاوادا ،کە دیوار و
چەپەر و شوورە و دەرگـای حەوش تـازە بۆێە بکەن ،لە ئەمسەر و ئەوسەری دیوار یا
شوورەکەدا ،لەسەر دوو کارتۆن دەنووسن (تـازە بۆیـە کـراوە) ..بە زۆری مەبەستیان
ئەوەیە کە دەستی پێوەنەدەن ،نەباکـا ئەو قوڕقـۆشم و ماددە زیانبەخشانەی کە لە
پێکهاتەی بۆیەکەدان ،زیـان بە پێستی ئەو کەسانە بگەیەنێت ،کە دەستیان بەر بۆیەکە
بکەوێت و بنووسێتە دەستییانەوە..
هەندێ باری تایبەتیش هەیە ،کە لە رێی ئەو بۆیانەوە ،منداڵ توشی و زیبکە و دومەڵ
و دەموچاو سووربوونەوە و خوران دەبێت ،لە دۆخێکی وادا ،پێویستە ئەو منداڵە ببرێت
بۆ الی پزیشک ،تا دەرمـان و مەرهـەم و چارەسەری پێویستی بۆ بنووسێت.
٢ـ فرشەکان هۆکارێکن بۆ گواستنەوەی نەخۆشییەکان لە نەخۆشەوە بۆ ساغ:
ئەو فرشانەی کە لە وێنەکێشانی سەر دەموچاوی مندااڵندا بەکاردەهێنرێن ،بە زۆری
مەرجی تەندروستییان تێدا نییە ،هۆکارێکی گرنگن بۆ گواستنەوەی میکرۆبەکان و
ڤایرۆسەکان و بیرۆ و تەنگەنەفەسی و الوازی بەرگـری و نەخۆشییەکانی پێست ،لە
مندااڵنی تووشبوو بەم نەخۆشییانە ،بۆ مندااڵنی تەندروست ،بە تایبەتیش لە مندااڵنی
تووشبوو بە نەخـۆشییە درمییەکـان و درێـژخایەنەکـان ..چونکە زۆریەی وێنەکێشەکان،
هەر هەمان فرشە بەکاردەهێنن و نایان گـۆڕن ،بە باشی و بە جوانیش نایان شۆرن.
٣ـ پێویستە هەر منداڵێک بۆیە و فرشەی تایبەتی بە خۆی هەبێت :تا نەخۆشییەکان لە
رێی فرشەی بەکارهێنراوەوە لە وێنەکێشان لەسەر دەموچاو لە منداڵێکەوە بۆ منداڵێکی
تر نەگۆازرێتەوە ..چونکە وێنەکێشەکان چەنـد جارێک هەمـان فـرشە بەکاردەهێنن و
فرشەکانیان لە هەمان رەنگەکان هەڵدەکێشن و لە هەمان دەڤـری ئاودا ،هەڵدەکێشن کە
بۆ پاکردنەوەی فرشەکانیان دایان ناوە.
پزیشکە پسپۆرەکانی نەخۆشییەکانی پێست ،چەند مەرجێکیان بۆ هـونەری وێنەکێشان
لەسەر دەموچاوی مندااڵن داناون ،بۆ ئەوەی کە بۆیەکان و فرشەکان زیان بە مندااڵن
نەگەیەنن و تووشی نەخۆشییان نەکەن ،لەو مەرجانەش:
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١ـ بەکارهێنانی بۆیەی زۆر باش و کواڵێتی بەرز ،ماددە هەستیارییەکانیان و کیمیاوییە
زیانبەخشەکانیان تێدا نەبێت ..لە الیەن لەیەنە پسپۆرەکانیشەوە پشکنینی باشیان بۆ
کرابن ،مێژووی دروستکردن و کۆتایی بەکارهێنانیان بەسەرەوە بێت.
٢ـ جەختکردن و دڵنیابوون لە پاکی ئەو فرشانەی کە تایبەتن بە هەر منداڵێک ..فرشەی
بەکارهێنراوی منداڵێک بۆ منداڵێکی تر بەکارنەهێنن لە وێنەکێشانی سەر دەموچاودا.
پێویستیشە فـرشەکـان نـەرم بن ،رەق و دڕ نەبن ،بۆ ئەوەی ئـازاری دەموچـاو و
رومەتەکانی منـدااڵن نەدەن.
٣ـ ئەوەش لەبەرچاو بگیرێت ،کە نابێت رەنگە تاریک و تۆخەکان بەکاربهێنرێن ،وەکو
رەنگی(:رەش و خـومی و قـاوەیی تۆخ) ئەم رەنگانە تیشکی خـۆر هەڵـدەمـژن.
٤ـ باشتر وایە دایکان لە دوای دوو کاتـژمێر ،لە وێنە رەنگاوڕەنگە کێشراوەکانی سەر
دەموچاوی منداڵەکانیان ،الیبەرن و بە ئاوی پاک ،پاک بیان شۆرن ،هیێچ بۆیەیەک
بە دەموچاویانەوە نەمێنێت ..نەباکا رەنگەکان شیببنەوە ،لە خانەکانی دەموچاویانەوە
بچنە ژێر پێستیانەوە و ببنە هۆکـاری ژەهـراوی بوونی پێـست.
لە کۆتاییدا ،هیوای خۆشی و شادی و گەشی و زەردەخەنە بۆ منداڵە خۆشەویستەکانمان
دەخوازین ،رێگرییان لێناکەین ،کە وێنە لەسەر دەموچاو و رومەتە ناسک و خڕەکانیان
بکێشن ،کە دەبینین منداڵێکی کوردمان بە بۆیەی رەنگاوڕەنگ ئااڵی رەنگین و پیرۆزی
کوردستانیان لەسەر رۆمەتەکانی کێشـاوە ،زۆر دەگەشێینەوە و دڵخـۆش دەبین ..بەاڵم
زۆر پێویستە لە وێنەکێشانی سەر دەموچاو و رومەتەکانی منداڵە جوانکیلەکـانمان لە
بۆنەکاندا ،بە پێی رێنمایی و مەرجە تەندروستییە باشەکان بن ..تا جگەرگۆشەکـانم لە
تەندروستییەکی باشدابن و بە خۆشی بـژین ..چونکە گەلەکەمان چاوی بڕیوەتە مندااڵنی
نەوەی ئەمڕۆمان ..کە هیوای داهـاتووی کوردسـتانن ..تا بتوانن برین و ناسۆرییەکانی
ئەمڕۆمان ساڕێـژ بکەن ..داهـاتوویەکی شیاوتـر بۆ کورد و کوردستان دابینبکەن.
(*) بۆ نووسینی ئەم بابەتە سوودم لە چەند سایتێکی عەرەبی و ئینگلیزی وەرگرتووە.
رەزا شوان
نەرویـج٤ :ی /ئاپریل٢٠١٨ /
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دیدارێک لەبارەی کاروانی مێژووی پەروەردە

لە کەالر

لەگەڵ مامۆستا حسێن کەالری
سازدانی :سەباح عەلى جاف
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یەکێک لەو کەسانەى کە بەشێکى بیرەوەریى خوێندن و خوێندەوارى دەڤەرەکە
و کەالرى لە بیرە ،زۆرێک لە کەالرییەکان ئەم کەسایەتییە پەروەردەییەیان لە یادە وەک
خوێندکار و پاشتریش وەک مامۆستا وانەى پێ وتونەتەوە (حسێن مەحمود عەلى) کە
زۆرتر بە مامۆستا (حسێن کەالرى) ناسراوە ،لە ساڵى  1947لە شارەدێى کەالرى کۆن
لە دایک بووە و لەم شارەوە بەرەو خانەقین و پاشتریش بەغداد درێژەى بە کاروانى
خوێندن داوە و توانیویەتى لەم رێگەیەدا بە پلەى (ماستەر) بگات
مامۆستا حسێن؛ بیرەوەریى کاروانى پەروەردە و خوێندنى کەالرى الیە ،بە
جۆرێک لە گێڕانەوەکانیدا وێنەى ئەو دەمە دەکێشێت و خوێنەر بە بیستنى بۆ ئەو
دەمانە دەگەڕێتەوە .لەگەڵ قوتابییەکانى ئەو دەمەدا دەست بە وانە خوێندن دەکات،
وەک خۆى باسى دەکات کۆمەڵگەى ئەو دەمە بە گشتى لە رووى خوێنەوارییەوە بەکز
و کۆڵەوار دەبینێت و پێى وایە بە زەحمەت کەسێک هەبووە بتوانێ پۆلى شەشەمى
سەرەتایى لە کەالرى پێش شەستەکانى سەدەى راردووداو
مامۆستا حسێن کەالرى لەو قوتابخانەى کە بۆ یەکەم جار فێرى (ئەلف بێ)
بووە هەر لەو قوتابخانەیەدا وانەى بە مندااڵن داوەتەوە و تەنانەت لە ساڵى ()1967
دا دەبێتە بەڕێوەبەر لەو قوتابخانەیەدا (کەالرى بنەڕەتى) ى ئێستا بە دەیان کەسى
لە بوارە جیاجیاکانى ژیاندا پێگەیاندووە ،دواى تەمەنێک خزمەت لەم کاروانەدا ،ئێستا
خانەنشینە ،گلەیى لە دۆخى ئێستاى پەروەردە لە کوردستاندا دەکات و بە بێ پالنى و
دەست کاریى ترسناکى قۆناغ و پرۆگرام و بایەخ دان بە زۆر زیاتر لە جۆر و دەستکارى
بنەماکانى پەروەردە وەسفى دەکات ،بەاڵم هەوڵى چاکسازیش دراوە ،لەم دێمانەیەدا
بەم شێوەیە وەاڵمى پرسیارەکانى دایەوە...
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پ /گەر باس لە منداڵێتی خۆت لە چوونە قوتابخانە بکەیت ،کەى بووە و چۆن ئەو
دەمانە دەتانخوێند ،لە کوێ درێژەت بە ژیانى خوێندن دا ،بیرەوەرى ئەو دەمە چیت
لە یادە ؟
مامۆستا حسێن کەالرى :من لە ساڵى  1947م لە دێى کەالرى ئەوسا و شارە دێى ئێستا
لە خێزانێکى وریا و دەوڵەمەندى ئەو سەردەمە لە دایک بووم .لە ساڵى خوێندنى 1952
–  1953واتا لە تەمەنى پێنج ساڵیدا چومە قوتابخانە ،قوتابخانەکە بەرامبەرى ئەوساى
ماڵى مامە (سەمینى شوان) «پێم وابێت ناوى تەواوى (سەمینى ئەحمەد ساڵحە)»
و ماڵى (حاجى رەشید ئیبراهیم) بەناوبانگ بە (رەشیدى فاتە) بوو ،بیناکە لە قوڕى
ماڵەدراو دروست کرابوو ،پێک هاتەى بیناکە بریتى بوو لە چوار ژوورى خوێندن و
پەنجەرە و دەرگاى شارستانى ئەو سەردەمەى پێوە بوو ،بە گەچ دامەزرابوو ،ژوورەکان
گەورە نەبوون ،سەرى بیناکە بە دار چنار گیرابوو پێم وایە بە حەسیر داپۆشرابوو.
لە ساڵى  1957 – 1956چوومە پۆلى پێنجەم ،پۆلێکى تر لە بنەوە خرایە سەر
بیناکە ،ئێمە لە  1956/11/14ماڵمان بۆ خانەقین بارى کرد ،نازانم بیناکە چى بەسەر
هات ؟ بەاڵم لە ساڵى  1958دا ئەم بینایەى،کە ئێستا (قوتابخانەى کەالرى بنەڕەتى)
یە ،دیارە بە پێى نەخشەسازى وەزارەت یاخود بەڕێوەبەرایەتى ئاوەدان کردنەوە دروست
کرا ،کەزیاتر لە کاتى دامەزراندنى کۆمارى عێراق لە ( )1958/7/14بوو ،مامۆستایان و
بەڕێوەبەر یەک ژووریان بوو و پێم وانییە یاریدەدەرى بووبێت ،بەڕێوەبەر لە کاتى مندا
ناوى مامۆستا [بەهجەت بەدرى ،یان (مەال بادر) حەسەن بەیاتى] بوو ،پیاوێکى خەت
خۆشى پڕ زانیارى و قاتى (سەراوێن) ى لەبەر دەکرد واتا یەخەى الشانى چاکەتەکەى
درێژ بوو ،کوردى و عەرەبى و تورکمانى بە باشى دەزانى.
مامۆستاکان ئەوانەى لە یادم مابن بریتى بوون لە( :محەمەد عەباس ئەلیاس)
خەڵکى قەرەتەپە بوو ،وتیان سەیدە و کوردى باش نەدەزانى و زۆر دڵسوز بوو( ،القراءة
العربیە) ى پۆلى یەکەمى پێ دەداین ،زمانى پرۆگرامەکانى خوێندن لە پۆلى یەکەمەوە
هەتا پۆلى شەشەم عەرەبى بوو لێکدانەوەیان بە زمانى کوردى بوو ،مامۆستاکان کوردیان
بە باشى نەدەزانى و باش لێیان نەدەگەیشتین ،مامۆستایانى تر :بەڕێزان (خورشید
عەزیز عەبدولڕەحمان) ئەم مامۆستایە کورد بوو ،بەاڵم بە حوکمى ئەوەى لە (کفرى)
واتا لە شاردا دەژیا بە تورکیش قسەى دەکرد ،رووى درژ بوو لەگەڵ قوتابیاندا ،بەاڵم
مامۆستایەکى دڵسۆز و پیاوێکى قورس بوو( ،زەینەڵ عابدین عەباس قەنبەر) خەڵکى
کفرى و تورکمان و روو خۆش بوو( ،رفعەت مەدحەت) تەمەنى بوو،لە کفرى دادەنیشت
و مامۆستایەکى بێ دەنگ و سادە و کەم زانیارى بوو( ،حسین عەلى ئەلبەیاتى) پۆشتە
و پەرداخ بوو ،خۆى بە تورکمان دەزانى و خێزانێکى چەپ بوون و لە کفرى دادەنیشتن
و بە باشى کوردى دەزانى ،دواى ئەوەى مامۆستا (بەهجەت بەدرى) لە ساڵى  1955بۆ
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قەرەتەپە گوازرایەوە ،ئەو بوو بە بەڕێوەبەر و دواى ئەمیش مامۆستا (خورشید عەزیز)
لە ساڵى  1958بوو بە بەڕێوەبەر ،دواى ئەو (فایەق عەزیز ئەلوەنداوى) جێگەى گرتەوە
و لە مامۆستا (حسێن عەلی) یەوە من لە خانەقین بووم.
کارگوزارێکمان هەبوو ،ناوى تەواوى (ئەحمەد عەلى محەمەد) بوو ،پیاوێکى دڵسۆز
و تووڕە بوو ،زۆر خزمەتى قوتابخانەى دەکرد بە تایبەت لە رووى خاوێنییەوە،وەکو
دەڵێن دەچووە مااڵن منداڵى لە ژێر سەبەتەدا دەدۆزیەوە و دەیهێنا بۆ قوتابخانە،
سۆفى نەقشەبەندى بوو ،سەربە خانەقاى بیارە.
مامۆستایانى تر ئەوەى لە بیرمە :بەڕێزان (حەمە عەلى حسێن عەباس ئەڵەجە)
کەسێکى توڕە و جگەرەى زۆرى دەکێشا و لە رووى زانییاریەوە ناوەند بوو ،لە قوتابى
دەدا( ،عەباس مەال ئیبراهیم) لە پۆلى پێنجەمدا ئینگلیزى پێ دەداین الشەى الواز بوو
و ئاستیم بۆ دەرنەکەوت( ،موسا یادگار مختار)شیعە بوو خەڵکى (تازە خورماتوو)
نزیک بە شارى کەرکوک بوو ،وەکو بیستم لە  1991حکومەت (اعدام) ى کرد ،دەورى
دوو مانگ وانەى بیرکارى پێ دەداین و لە ناوپۆلدا دادەنیشت و جگەرەى لەف دەکرد.
قوتابیان ژمارەیان نزیکەى هەشتا ( )80قوتابى دەبوو ،ژمارەیەکیان بە پێى
خاوس دەهاتن بۆ قوتابخانە و جل و بەرگ کەم بوو ،چاکەت و کراس بوو ،فانیلەى
ناوەوە زۆر کەم بوو،خاوێن نەبووین ،نەخۆمان نە جلمان ،سەرتاشین بە مەقەسى زل
دەکرا و شوێنەکەى لە ناو قژماندا دەردەکەوت ،ئەسپێ ،و رشک بەدى دەکرا ،چونکە،
نە ئاوى خاوێن و نە تاید بوو ،کە دواتر لە ساڵى  1958پەیدا بوو ئەسپێ و رشکى
نەهێشت ،کەم و بەد خۆراک بووین و نان خواردن بەبێ بەرنامە و کەم بوو ،حانوتێکى
بچوکمان بوو ،سەرساڵ پشکیان لێ دەسەندین ( )50پەنجا فلس بۆ هەر سەهمێک،
دەتتوانى چەند پشکێک بکڕى و لە کۆتایى ساڵدا پارەکە و قازانجیان دەداینێ کە شت
بوو .
تۆپى پێ و تۆپى (مێز )tennis :و بالەمان هەبوو ،ئامێرە مۆسیقییەکانیش
تەپڵ و (ێەنجە) بوون ،کە دوو ئامێرى وەک یەک بوون و لە مس دروست کرابوون
وەکو ساجى بچکۆلە وابوون ،بە دەستەوە ئەدران لە یەک و لەگەڵ ئاوازى تەپڵەکە
کەلێک ئەدرا دەنگێکى مۆسیقى دەر دەکرد ،لە بەهاردا بۆ سەر قەاڵى شێروانە بۆ
گەشت وسەیران دەچووین ،سااڵنە وەزارەتى (معارف) ى عێراقى هەندێک قاتى (بنترون
و چاکێت) ى دەنارد لەگەڵ پێاڵوى پێستەدا ،زیاتر بە مناڵى هەژار و کەم دەرامەت
دەدرا ،قەڵەم و دەفتەر وەک یەک دابەش دەکرا بەسەرماندا ،ریز بوونى بەیانیان دەکرا
و بایەخى پێ دەدرا و هەندێک جووڵەى وەرزشیمان پێ دەکرا( ،ئیعاز) بە عەرەبى بوو،
وەکو( :هەر دوو دەست بەرز کەنەوە و دەستتان بدەن بەیکدا ،واتە گەرم کردنەوە)،
مامۆستاکان بەین بەین بە پیاسە تا بنگرد دەرۆیشتن بە ناو ئاوایدا دەهاتنەوە جارى
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وابوو پێجامە و کراسیان لەبەردا بوو ،خەڵکى سەیریان دەکردن چونکە (نوخبە) ى
ئەو رۆژگارە بوون ،پەیوەندییان کەم بوو لەگەڵ خەڵکیدا ،بەاڵم لەگەڵ بەگزادەکانى
جافدا بەهێز بوو ،دەچوونە ماڵەکانیان و دەعوەتیان دەکردن زیاتر بەڕێز ،خوالێخۆشبوو
(حەمە سەعید بەگى جاف) چونکە خوێندەوار و خاوەن کتێبخانە بوو ،سوودیان لە
کتێب و گۆڤارەکانى دەبینى و لەگەڵ خەڵکى خوێندەوار و هۆشیاردا پێوەندییان بوو.
منداڵ لەو سەردەمەدا دەمرد ،بەاڵم پێشتر زۆر تر ئەمەش بە هۆى ئەوەى
دکتۆر و دەرمان نەبوو ،الى خۆمان ،یەک مەڵبەندى تەندروستى (مستوێف) هەبوو،
کە برین پێچێک سەرپەرشتى دەکرد کەسێکى باش بوو ،ئاومان جۆگەى سەید خەلیل
بوو ،کە سەرى وااڵ بووە ئەمەیش دەبووە هۆى نەخۆشى و کرمى پەروەردە دەکرد،
چونکە بە کلۆر خاوێن نەدەکرایەوە تا ساڵى  1954یەکەم بیرى (ئیرتیوازى) بە هەوڵى
خوالێخۆشبوو داود بەگى جاف ،کە ئەندامى پەرلەمانى عێراقى بوو لێ درا.
ئەوەى شایانى باسە منداڵە بەگزادەکان لە هەموومان پۆشتە و پەرداخ تر و بە
رەنگ و بۆ تربوون و هۆکارەکانى پەروەردە لە هەموو روویەکەوە بۆیان رەخسا بوو،
بەگزادەکان حەزیان دەکرد منداڵى جوتیاران بخوێنن و کەم مناڵ قوناغى سەرەتایى
دەبڕى ،چونکە تاقى کردنەوەى (گشتى) لە کفری ئەنجام دەدرا و مندااڵنیش زانیاریان
کەم بوو لەبەر هەژارى زۆربەیان لە پۆلى پێنجەم و شەشەم لە الیەن خێزانەکانییانەوە
دەردەکران بۆ بەرهەم هێنانى فەالحەت بە تایبەت (گەنم و جۆ) ،بە گشتى ئومێدى
تەواو کردنى خوێندن کز و نەخوێندەوارى زاڵ بوو ،بە هەمان شێوە دامەزراندنیش زۆر
کەم بوو و ئاوایى( ،گوند) بنەمایەکى زۆر لەرزۆک بوو بۆ خوێندن تەواو کردن بۆ
نموونە ساڵێک لە تاقیکردنەوەکانى بەکالۆریا لە پەنجاکانى سەدەى رابوردوو کە لە کفرى
ئەنجام دەدرا ،تەنها بەڕێز شێخ محمد شێخ ئەحمەدى شاکەلى دەرچوو (ناجح) بوو .
پرسیار  //ئایا بەڕێزت پێش ئەوەى بچیتە قۆتابخانەى میرى (فەرمى) ،لە الى مەال،واتا
لە حوجرەدا خوێندوتە ،ئەو مەال و حوجرانە کامانە بوون ؟ ،کە ئەو کات لە کەالر و
دەروبەرمندااڵن لێیان دەخوێند ؟
مامۆستا حسێن کەالرى :نەخێر من الى مەال نەمخوێندووە ،مەالى دوانزە عیلم (خاوەنى
ئیجازەى مەالیەتى) ،کە الى مەالى گەورە وەرى دەگرت ،فەقێ « الى ئێمە نازناوەکەى
بە پێچەوانەوە هاتووە چونکە فەقێ ((فەقیە)) لە پلە بەرزەکانى خوێندنى ئاینییە،
بەاڵم لە الى ئێمە بە کۆلکە خوێندەوارى ئایینى دەوترێت فەقێ ! چەمکەکە پێچەوانەیە
« ،دوو پلە بوو (سوختە) واتا سەرەتایى( ،موستەعید) واتا ئامادەباش ،کە لە دوا
قوتاغەکانى خوێندن و جێگرى مامۆستا بوو ،وانەیشى بە سوختە دەوتەوە و سوختە
خزمەتى مامۆستا و موستەعیدى دەکرد.
ساڵی شهشهم

224

23

لە کاتى منداڵى مندا( ،مامۆستا مەال مستەفا عەلى) باوکى کاکە محەمەد ،کە
ئێستا لە ژیاندا ماوە و خوالێخۆش بوو مامۆستا عوسمان ،کە باوکى بەڕێزان (چاالک
و دڵشاد و فواد) ەو ،خوالێخوۆشبوو کاک حەسەن ،مامۆستاى مزگەوت (پێش نوێژ و
خوتبە خوێن) بوو،وەالى خەڵکییەوە بەڕێز و مبارک بوو ،وانەى بە قوتابى و خوێندکارى
ئایینى دەوتەوە ،واتە (فەقێ) ى بوو( ،مامۆستا مەال مستەفا) ئەو کات (خوالێخۆشبوو
داود بەگى جاف) مووچەیەکى ئەوقافى بۆ بڕیبووەوە.
(مامۆستا مەال محێ دین مەال سەعیدى زڵزڵەیى) بێ وەزیفە بوو ،وەکو خەڵکى
سلێمانى دە ئاخاوت و لە بن دیوارەکاندا خوتبە و وەعزى بۆ خەڵکى دەخوێندەوە،
بەگزادەکانى جاف و خەڵکى دەست رۆیشتوو یارمەتیان دەدا(،حاجى فەقێ رەشید)
یش ،باوکى حاجى مەال ئەحمەدى ئێستا خوێندەوارى کەم بوو ،هاوزاواى مەال مستەفا
بوو،پیاوێکى موسڵمان بوو ،وریا بوو ،تورکییەکى باشى دەزانى....
ئاگام لە مەالیانى دەوربەر نییە (واتا لە منداڵیمەوە تا بار کردن بۆ خانەقین)
هەروەها بە نیسبەت مندااڵنەوە نەمدییە لە هاویندا (پشوو) بخوێنن ،بەاڵم مزگەوتى
کەالر فەقێى لێ نەبڕاوە لە ساڵى  1967بە مامۆستایى گەڕامەوە کەالر ئەو کات
خوالێخۆشبوو (مەال محەمەد حاجى فەقێ رەشید) مامۆستاى مزگەوتەکە بوو ،لە 1965
خواڵخۆشبوو (حەمە سەعید بەگى جاف) دایمەزاراند و دوایى چووە ناو شار بووە وتار
خوێن و پێش نوێژى مزگەوتى گەورەى شار ،کە هاتمە ناو شار ئاگام لە کەالرى کۆن
نەما ،بەاڵم لە ناو شار کۆمەڵێک مزگەوت دروست کرا ناوى هەندێکیان المە ،دەتوانن
لە ئەوقاف وەرى بگرن.
پرسیار  //کێشە و گرفتەکانى ئەو دەمانەى خوێندن چى بوون ؟ ئایا تا چ سنوورێک
خەڵکى منداڵى خۆى لە مەکتەب دەردەهێنا ،هۆکارەکانى چى بوون ؟ لە کاتى قوتابى
بوونى تۆدا ،کچان دەیان خوێند ؟ تێڕوانینى خەڵک لەو رووەوە بۆ خوێندن بە گشتى
و رەگەزى مێ بە تایبەت چۆن بووە ؟
مامۆستا حسێن کەالرى :بەالى نزیکەوە وەاڵمى ئەم پرسیارەم بە لقەکانییەوە داوەتەوە،
واز پێهێنانى مناڵ لە الیەن خێزانییەوە لە قوتابخانە گەر کوڕ بوایە لەبەر هەژارى
و کشتیارى (فەالحەت) وازى پێ دەهێنرا ،کچانیش بە بەگزادەکانیشەوە لێیان بوو
دەگەیشتنە پۆلى شەشەم و وازیان دەهێنا ،چونکە دەبوایە دوای قوناغى سەرەتایى بچنە
شار ئەمە هەتا بە بەگزادەکانیش نەدەکرا لەبەر هۆکارى کۆمەاڵیەتى و ئاینیى.
کچان کە دەگەنە پۆلى شەشەم بە هۆى مانەوەیان لەم قوتاغەدا (باڵغ) دەبن
ئەمە کێشەى کۆمەاڵیەتى لێ دەکەوێتەوە ،بۆ نموونە لە شەستەکاندا مامۆستایەک بووە
لە کەالر کچێکى قوتابى خۆى کە گەیشتووەتە پۆلى شەشەم خواستوویەتى ،من ئەو
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کات لە خانەقین بووم بیستوومە و نەمبینیوە ،خۆتان لە مەسەلە کۆمەاڵیەتییەکان لە
من شارەزاترن ،چونکە لەم بوارەدا کارتان کردووە ،وەک وتم زۆربەى خەڵک تێڕوانینیان
بۆ خوێندن کورت و کز بووە ،چونکە نەیاندەتوانى قۆناغەکانى تر لە شار تەواو بکەن
بە هۆى دۆخ و بارە دژوارەکان و زیاتر ئابوورى و کۆمەاڵیەتى تا سنوورێک ئایینى بووە
و هاوکات ئومێدى دەمەزراندن کز بوو ،خۆتان دەزانن ئێستا خەڵکى بەڕێژەیەکى زۆر
سەریان کردوەتە خوێندن لە روانگە مادییەکەیەوە و هیچى تر ،واتە دامەزراندن !!.
بەداخەوە ئەمە تێڕوانینى خەڵکى ئێستاى سەدەى بیست و یەکەمە بەهەر نرخێک
بێت دەیەوێت تەواوى بکات و دابمەزرێت،هەتا خوێندنى ماستەر و دکتۆرا بە رێژەیەکى
زۆر دیارە مەرام چییە تێیاندا؟! ،لە واڵتان یان واڵتانى جیهانى سێیەم خوێندن بۆ
دامەزراندن و ژیانە بە رێژەیەکى زۆر بە تایبەت لە هەرێمى کوردستان دامەزارندن زۆر
و بێ پالنە و خەڵکى لە ئاستى نزمى خوێندندان ئەمەیش پاشا گەردانییە ،دەبێت گەل
و واڵت باجى بدات ،ئێستا قەیرانى دارایی هەیە لە کوردستان ،دامەزراندن و فرە
مووچەیى ،کە بە شێکى بەرچاوى (وهمی) ن یەکێکە لە هۆکارە سەرەکییەکانى ئەم
قەیرانە کە هەوڵ هەیە بۆ چارەسەرکردن.
پرسیار  //ئەو بابەتانەى،کە ئێوە دەتان خوێند چى بوون و بە چى زمانێک بوو ؟
مامۆستاکانتان کێ بوون و خەڵکى کوێ بوون و چ نەتەوەیەک بوون ،کێ زۆر دڵسۆزتان
بوو ؟
مامۆستا حسێن کەالرى :پێم وایە وەاڵمى زۆربەى ئەم پرسیارەم لە پرسیارى یەکەمدا
داوەتەوە ،ئەو بابەتانە هەمووى بە زمانى عەرەبى دەخوێنران ،کە هەندێکیان ئەمانە
بوون( :القراءة العربیە لە پۆلى یەکەم ،الحساب والقیاسات لە هەموو پۆلەکان ،اللغە
االنگلیزیە «،لە پۆلى پێنجەم شەشەم» ،التاریخ ،الجغرافیە «لە پۆلى پێنجەم و
شەشەم» ،الریاضە « لە هەموو پۆلەکان ،پرۆگرامى نەبوو» ،دڵنیام (مفردات) ى
بووە ،النشید والموسیقی» لە پۆلى پێنجەم و شەشەم « نەدەما ،زمانى کوردى وەکو
زمانى و پرۆگرامى نەبوو( ،الواجبات االخالقیە والوطنیە) لە پۆلى چوارەم و پێنجەم و
شەشەم «،الدین» لە هەموو پۆلەکان دەخوێنرا ،لقەکانى زمانى عەرەبى ئاشکرایە ،لە
هەموو پۆلەکان دەخوێنرا.
لە پۆلى چوارەمدا (قواعد) دەخوێنرا( ،العلوم) ،وردەکارییەکانى نازانم ،لەوانەیە
وانەى (المعلومات الحیاتیە) لە پۆلە بەرایەکاندا بووبێت لە بیرم نەماوە ،دەبێت وانەى
ترم لە یاد نەمابێت نازانم ،بەڵکو وانە سەرەکییەکانم خستەڕوو ،مەنهەج تەواو دەکرا
بەاڵم بە کاڵ و کرچى ،چونکە بە زمانى عەرەبى بوو ،مامۆستاکانیش هەموویان هێزى
گەیاندیان نەبوو ،زۆربەى قوتابیان وەریان نەدەگرد ،بەڵکو هەندێکیان لەبەردەکرد،
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ئاستى زانستیى قوتابیان زۆر نزم بوو ،لەبەر ئەو هۆکارە جۆربەجۆرانەى کە لە پێشدا
باسم کرد ،یەکێک لەوانە (رووناکى) ،زۆر کز بوو ،لە ماڵێک چرایەکى رەشەوە بوو بوو
! ،بەاڵم ماڵە بەگزادەکان رووناکیى (موڵدە) یان بوو ،ئەویش بەهێز نەبوو ،مامۆستاکان
تورکمان و کورد و زۆر کەمتر عەرەب بوون ،بە زۆرى خەڵکى پارێزگاى (لیواى) کەرکوک
بوون،لە هەموویاندا دڵسوزی بەدى دەکرا ،بەاڵم بە رێژەیى .
پرسیار  //تۆ چۆن پلەکانى خوێندت بڕى ،قۆناغەکانى ناوەندى و ئامادەیى و قۆناغەکانى
بااڵ تر چۆن تەواو دەکران ؟ کێشە و گرفتەکان لەو رووەوە چۆن بوون ؟ ،بیرەوەرییەکانت
لە بیرە لەو رووەوە ،تۆ کەى بۆ یەکەم جار بوویتە بەڕێوەبەر ؟
مامۆستا حسێن کەالرى :سێ قوناغى سەرەکى بوو ،قۆناغى سەرەتایى (شەش ساڵ)،
قۆناغى ناوەندى (سێ ساڵ) ،قۆناغى ئامادەیى بە زانستى و وێژەییەوە ،جاران (دوو
ساڵ) ،بوو ،دواجار لە هەفتاکاندا بوو بە (سێ ساڵ) و بە تێکەڵ کردنى قوناغى
ناوەندى و ئامادەیى دەوترا (دواناوەندى) ،هەموو قۆناغەکان بە تاقى کردنەوەى وەزارى
(بەکالۆریا) تەواو دەبوو ،پرسیارەکان لە وەزارەتى پەروەردەوە دەهات و زۆر بایەخى
پێ دەدرا ونمرەکان دەهاتەوە و کەم کەس دەردەچوو ،هۆڵ زۆر تۆکمە بوو ،وەکو
لە پێشدا بۆتم باس کرد،بۆ نموونە ئێمە لە پۆلى شەشەمى سەرەتاى لە خانەقین لە
ساڵى  1959 - 1958بەکالۆریمان ئەنجام دا ،بەڕێوەبەرى هۆڵمان بەڕێوەبەرى ئامادەیى
بەعقوبە بوو ،ناوى (خەلیل النێار) بوو و یاریدەدەر و مامۆستا چاودێرەکان هەموویان
لە دەرەوەى خانەقین بوون ،قوناغەکانى (سەرەتایى ،ناوەندى و ئامادەیی) م هەموو
لە خانەقین تەواو کرد ،قۆناغى ئامادەیى  /زانستى لە ساڵى  1964-1963تەواو کرد و
لقى وێژەییش وەکو خوێندکارى دەرەکى لە بەعقوبە لە ساڵى  1982-1981تەواو کرد ،بۆ
من قۆناغەکان جگە لە سەرەتایى سەخت بوون ،چونکە تووشى ئازار و مەینەتییەکانى
کوردایەتى بووین ،ئێمە چوار برا بووین سیانمان پێشمەرگە بوون و باوکم دووجار بە
بەندى دوورخرایەوە ...ئیتر ئەمە بەسە بۆ روون کردنەوە.
کاتێ قوناغى ئامادەیى /زانستیم تەواو کرد لە (معهد التدریب الهندسی)،
کە سەر بە کۆلێژى ئەندازیارى لە زانکۆى بەغداد بوو وەرگیرام و لە پەیمانگەى
مەڵبەندى مامۆستایانیش لە بەعقوبە وەرگیرام ،پەیمانگەى مامۆستایانم هەڵبژارد ،دوو
مانگ دواى وەرگرتنم بەڕێوبەرەکە نەتەوەییەکى (قەومییەکى) زۆر شۆڤێنى بوو ،ناوى
(رچا ئەلفەلوجى) بوو بانگى کردم وتى « نەچیتەوە خانەقین ،تۆ راپۆرتت لە ئەمنى
خانەقینەوە لەسەر هاتووە،لەژێرچاودێرى ئێمە داى «،دۆاڵب ولۆکەر و جانتاکەمى
پشکنی تا تەواوم کرد بە هاوینەکەیشییەوە خانەقینم نەبینى ! من ئاوەها قوناغەکانى
خوێندنم بڕى ،گەر بۆم بڕەخسابا خوا دەیزانى جێگەى من لە کوێ بوو.
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لە  1967/5/20بوومە وەکیلى بەڕێوەبەر واتا لە هاوینى  ،1967چونکە ماڵمان
لە کەالر بوو ،بەڕێوەبەرەکە خەڵکى هەورامان بوو بە ناوى (م .تاهیر عەبدوڵاڵ مستەفا)
سەرى ساڵ هاتەوە (نقڵ) بوو بۆ الى خۆیان ،دێى (سەرگەت) ى هەورامان ،لە
 1967/9/23بوومە بەڕێوەبەر تا مانگى دەى (ت  1970 )1لە (ادارە) نەمام ،وەکو
مامۆستا وانەم دەوتەوە ،بەو شێوەیە مامەوە هەتاوەکو ساڵى  1982-1981کە لە
کۆلێژى پەروەدەی (ابن رشد) لە زانکۆى بەغداد لە بەشى زمانى کوردى بە کۆششى
خۆم وەرگیرام لە ساڵى  1986-1985دەرچووم لە ساڵى  2008قوناغى ماستەرم
تەواو کرد ،بەاڵم دە ساڵى برد ،ئەوە لە کاتێکى تردا « گەر مام « باسى دەکەم ،لە
 2013/7/1خانەنشین کرام.
پرسیار  //یەکەم دامەزراندنت وەک مامۆستا،لە کوێ بوو ؟ ئەومامۆستایانەى ،کە
لەگەڵت بوون کێ بوون ؟ ،قوتابییەکان کێ بوون ؟
مامۆستا حسێن کەالرى :لە رۆژى دوو شەممە رێکەوتى  1967/2/20پێش نیوەڕۆ لە
کەالرى کۆن لە قوتابخانەى کەالرى سەرەتایى ئەوسا و بنەڕەتى ئێستا ،کە بەڕێوبەرەکەى
کاک (شێخ محەمەدى شاکەلى)( ،وەزیرى خانەنشین) بوو ،ئەو مامۆستایانەى لەگەڵمدا
بوون بۆ یەکەم جار پەیوەندییان کرد بەڕێزان (حەمە سابیر حەمە عەلى :خەڵکى
چەمچەماڵ بوو ،فەرهاد عەبدولقادر عەلى :خەڵکى ناوشارى کەرکوک بوو ،کازم عەبد
جاسم :خەڵکى شارەبان) بوو ،مامۆستا کۆنەکانى میالک :بەڕێزان (تاهیر عەبدوڵاڵ
مستەفا) دواى کاک (شێخ محەمەد شاکەلى) بە هاتنى ئێمە بوو بەڕێوەبەر ،حەسەن
حسێن و عەبدولکەریم مەجید محەمەد (اعادە تعیین)بوو لەسەر سیاسەت فەسڵ کرابوو،
هاتەوە ،مامۆستایان محەمەد سابیر و فەرهاد بە گواستنەوەى ئاڵوگۆڕ سەرى ساڵى
خوێندنى  1968 – 1967نەقڵ بوون ،دوانى تر هاتن ناوەکانیان لەبیرم نەماوە ،پێم
وایە یەکێکیان ناوى (مامۆستا عەدنان) بوو خەڵکى بەعقوبە بوو ،هەر ئەو ساڵە بەڕێز
مامۆستا (فاتح خورشید) « ئێستا لە کۆمەڵەى روناکبیرى و کۆمەاڵیەتى کەرکوکە»
خەڵکى کەرکوک بوو هات.
لە پۆلەکانى پێنجەم و شەشەم ئەو قوتابییانەى لە بیرم ماون ،ئێستا
زۆرێکیان مامۆستا و کاربەدەستن لەوانە :م .عەبدوڵاڵ حەسەن قادر ،م .ساڵح ئەحمەد
شەریف ،کاک ئەحمەد ئەمین فەرەج ،زۆر زیرەک بوو ،تووشى نەخۆشییەکى کتوپڕ
بوو ،کۆچى دواى کرد ،ئامۆزاى مامۆستا برهان محەمەد فەرەج بوو ،کاک عەدنان محمد
قادر (حەمەى مینا) ،حاجى شێرکۆى حاجى محەمەدى رۆستەم ،کاک سەعدى شێخ
حەمۆمین عبدالله ،کاک بەهمەن شێخ ئەنوەر عەبدوڵاڵ « براى بەڕێز شێخ عەبدوڵاڵى
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جێگرى سەرپەرشتیارى ئیدارەى گەرمیان ،هەر دووکیان ئامۆزان ،م .بورهان محمد فرج،
بەڕێز محەمەدى حاجى محەمەد ئەمین کەالرى و بەڕێزحەمیدى براى ،خوالێخۆشبوو کاک
عەدنانى مامە رەشید جمهورى ،م.محەمەدى حاجى مەجید ،شێخ ئەمجەدى شێخ
حەمە عەلى ،شێخ محەمەدى شێخ وەهاب «براى کاک مەحمودى شێخ وەهاب « ،م.
ساالرى حاجى حسێنى حاجى محى دین ،م .بارزان حاجى ئەحمەدى حەمە موراد ،کاکە
محەمەدى حاجى رەحیم ئەحمەد ،کاک مەریوانى حەمەى حاجى ئەڵماس ،م .حەسەنى
حاجى رەشیدى حاجى کەریم ،حاجى حەسەنى حاجى وەلى ،کاک حەسەنى عەلى بەگى
سەلیم بەگى جاف ،سۆفى رەشیدى سەید عەلى سەید حەمۆ مین ،کاک محەمەدى سەید
عەلى سەید رەزاى سەیاح ،کاک حسێنى عەلى بەگى سەلیم بەگ و کەسانى تر ،ئەمانە
کەالرین ،زۆر داواى لێبوردن لەوانە دەکەم ،کە ناوەکانیان نەهاتووە ،لەبەر زۆرى و لەبەر
بیرچوونەوە .غەیرى کەالرییەکان ...بەڕێزان دکتۆر جەالل سعدالله حسن و مامۆستا
احمد باوەڕ و کاک عەلى شەهید محمدى شاسوار بۆ نموونە.
پرسیار  //وەک لە بیرت مابێت ،یەکەم ناوەندى لە کەالردا کەى کرایوە و چۆن ؟ باس
لە بوونى پاشکۆیەک دەکرێت سەرەتا ئەمە چۆن بووە و کێ هەوڵى بۆ کردنەوەى داوە ؟
مامۆستا حسێن کەالرى :یەکەم ناوەندى ،کە پاشکۆى سەرەتاییەکە بوو لەسەرەتاى ساڵى
خوێندنى  1971-1970کرایەوە و بەڕێوەبەرى سەرەتاییەکە (کەمال فارس عەزیز)،کە
پیاوێکى هەلپەرست بوو ،بووە بەڕێوەبەر لە جێگەى من ،لە  1970/12/3یەکەم
مامۆستاى دواناوەندى (مدرس) هات بە ناوى بەڕێز (نەوزاد حەمە ساڵح حاجى قادر)
مامۆستاى بیرکارى بوو ،مامۆستا کاک جەمال حەمەد کۆیى هات پسپۆڕى جوگرافیا
بوو لە مانگى یەکەم ،یان دووەم ،لە ساڵى  1971لە بیرم نییە،بەڕێز مامۆستا حەسەن
رەسوڵ قادر پسپۆڕى زمانى ئینگلیزى و بەڕێز مامۆستا ناێح محەمەد پسپۆڕى شەریعەتى
ئیسالمى بوو ،بووە یەکەم بەڕیوەبەرى ناوەندى دواى جیابوونەوەى لە (قوتابخانەى
کەالرى سەرەتایى) دواى ئەو بەڕێز (مامۆستا ئیسماعیل مەال سەمەد) پسپۆڕى
جوگرافیا لە ساڵى  1973بووە بەرێوەبەر ،بەڕێز مامۆستا ئەنوەر حاجى حەسەن حاجى
محەمەد شاواز هات زۆربەى وانە زانستییەکانى برد ئیتر پەیتا پەیتا مامۆستا دەهات،
لە ساڵى  1976قوتابخانەى کچانى سەرەتایى لە کەالرى کۆن کرایەوە ،کە ئێستا ئەو
بینایە قوتابخانەى شەهید مەال ئەحمەدى تێدایە لە جەمەلۆنەکە « یەکەم بەڕێوەبەرى،
بەڕێز مامۆستا (سەمیعە محەمەد ساڵح محەمەد رەزا دەربەند فەقرەیى) بوو ،خەڵکى
خانەقین بوو.
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پرسیار  //ئەوەى لە یادتاندا مابێت ،دەتوانن ناوى قوتابخانە و خوێندنگەکانى سنوورى
گەرمیان لە شەست و حەفتاکانى سەدەى رابوردوو تۆمار بکەن بە تایبەت قەزاى کفرى
و قەزاى کەالر و قەزاى خانەقین ؟
مامۆستا حسێن کەالرى :هەتا ساڵى  1970 – 1969لە کەالر و باوەنور و سەرقەاڵ
و سەیدە و شێخ لەنگەر و قەرەبالغ و بەرلوت و گۆبان قوتابخانە هەبوون ،لە
گردەگۆزینە نەبوو ،،لەحەفتاکاندا بە بۆنەى ریکەوتنامەى ( )11ى ئازارەوە ،قوتابخانە
چووە قواڵیى دێهاتەکان ،بۆ ئەمە دەبێت لە فەرمانگەکانى پەروەردە بگەڕێیت یان لە
خەڵکى ئاوایى بپرسى بۆ نمونە لە خەڵکى کفرى ،دوانزە ئیمام و زەرداو ،ئێاڵن چى،
پیرە فەقیرە ،هەتا دێتەوە کۆکس و تازە شار و بان سنوق ،چونکە زۆربەى ئاواییەکان
لە شەستەکاندا قوتابخانەیان هەبووە ،ئەوانە هەتا دێى کەالر بووە قەزا سەر بە قەزاى
کفرى بوون.
لە خانەقینیش لە گوندە نزیک و دوورە دەستەکان قوتابخانە هەبووە،
مامۆستاکان بە ماتۆڕ بۆ نزیکەکان (دەوروبەر) دەچوون ،بە ئۆتۆمبیلیش بۆ ناوەندى
ناحییەکان(قۆرەتوو ،مەیدان ،جەلەوال ،سەعدیە ،قەرەتەپە )...و دێهاتى سەر بەو
ناحیانە دەچوون .
پرسیار  //ئایا بەرزکردنەوەى پلەى ئیداریى دێى کەالر بۆ قەزا کاریگەرى لەسەر رەوتى
خوێندن و پەروەردە هەبووە ؟ گەر کاریگەرى هەبووەچۆن بوو ،ئایا ئەو دەمانە چاالکى
رێکخراوە حزبیەکان بۆ نموونە وەک یەکێتى قوتابیان لە سنوورەکە هەبووە ؟
مامۆستا حسێن کەالرى :هەر گۆڕانکارییەک لە پلەى کارگێڕى بکرێت گۆڕانکارى لە
سەرجەم جمگەکانى ژیاندا دەبێت و فەرمانگەى نوێى جۆراو جۆر دادەمەزرێت ،کارەکان
فراوانتر دەبن ،کەالر لە دێوە یەکسەر دوو پلەى ئیدارى بڕى بوو بە قەزا ،ئەو کاتەى
کە دێ بوو تەنها مەخفەرێکى پۆلیسى تێدا بوو واتا لە بنگرد ،کە ناوەندى قەزایە،
یەکسەر سنورى دێ فراوان کراو وااڵ بوو ،خەڵکێکى زۆر روویان کردە شار،بۆ کاسبى
و رزگار بوون لە کشتوکاڵى و شوانى و گاوانى و بێ کارى ،هەرچەندە ئەم کۆچ کردنە
پێچەوانە و نێگەتیڤە لە رووى ئابوورییەوە ،چونکە بنکەى بە هێزى ئابوورى الدێ بوو،
پێداویستییەکانى شارى پڕ دەکردەوە ،دانیشتوان زۆر پێویستییان بە خانوو بەرە دەبێ
لەگەڵ قوتابخانە و نەخۆشخانەى گشتى و پۆلیسى ناوخۆ و هاتۆچۆ و دادوەرى...هتد.
بیناکردنیش پێویستى بە کەرەستەى خانوو کردن،بە کرێکار هەیە،
ئەمەیش ئابورى دەجوڵێنێت ،بێینە سەر رەوتى خوێندن و پەروەردە ،زۆر کاریگەرى
هەبوو جاران لە دێ تەنها قوتابخانە هەبوو ،ناوەندى کرایەوە و بوو بە ئامادەیى
ئەکادیمى و پیشەییش کرایەوە ،ژمارەى مامۆستا لەگەڵ ژمارەى قوتابییان زیادى کرد و
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بەڕێوەبەرایەتى پەروەردە لە نەوەتەکان ( )1995دامەزرا و دواتر پلەى ئیدارى قەزا بووە
سەرپەرشتیارى ،کە دەسەاڵت و هێز و جیاوک (امتیاز)ى پارێزگاى هەیە.
کەالر مەڵبەندى سەرپەرشتیاریەتییە ،ئاوارەکردنى خەڵکى کوردستان دواى
نسکۆى شۆڕشى ئەیلول و چۆڵ کردنى ناوچە سنورییەکان و پرۆسەکانى ئەنفال و
تەخت کردنى دێهاتەکان لە الیەن رژێمى بەعسەوە کاریگەریى زیاد بوونى دانیشتوان،
لە ئەنجامدانى سێکوچکەى سیاسەتى نەگریسى بەعس( :تەبعیس ،تەهجیر ،تەعریب)،
هەموو دێهات خرانە ئۆردوگا زۆرەملێ و شارەکان ،بەمە ژمارەى قوتابیان زیادى کرد
و ناوچەى گەرمیان لە کەالر کۆبووەوە ،کە پاشماوەى ئەنفالن ،بەمە هەاڵوسانێک لە
هەموو جومگەکاندا دروست بوو.
هاوواڵتییان پێشنیازى زانکۆیان کرد ،لە ساڵى  2012 – 2011بە ناوى (زانکۆى
گەرمیان) کرایەوە بۆ ئەوەى دەرچووانى گەرمیان بگرێتە خۆى ،پەیمانگاى تەکنیکى و
مەڵبەندى مامۆستیان لە نەوەدەکانى سەدەى رابردوودا (تەکنیکى ،1993 :مامۆستایان:
 )1995دامەزران بۆ پێگەیاندنى کادرى ناوەند لە بوارى پەروەردە و هونەریدا ،ئەم
گۆڕانکارییانە ،کە بریتیى بوون لە پەرەسەندن و گەشەکردنى پەروەردە و خوێندنى
بااڵ لە سەردەمى حوکمەتى هەرێمى کوردستاندا ،رووى دا ،بەڵێ چاالکى رێکخراوە
حزبییەکان بە تایبەت هەردوو حزبى سەرەکى (یەکێتى نیشتیمانى کوردستان و پارتى
دیموکراتى کوردستان) ،کە حوکومەتى هەرێمیان پێک هێنا و هەردوو رێکخراوە پیشەیى
و جەماوەرییەکان بە تایبەت کۆمەڵەى خوێندکارانى کوردستان رۆڵیان هەبووە لەم
بوارەدا ،بەاڵم بە بودجەى حوکمەتى هەرێم ،هەروەها رێکخراوى چاالکى مەدەنى داکۆکى
لە مافى مەدەنى هاوواڵتیان کردووە ،کە بوارى پەروەردەیش دەگرێتەوە ،هەردوو حزب
هەریەکە لە قەڵەمڕە و سنوورى ئیدارى خۆی سەرپەرشتى دام و دەزگاکانى دەکرد ئەمە
الیەنى نەگەتیڤى تێدا بوو ،بەوەى بەدەست تێوەردانى حزب لە کاروبارى دەوڵەت دادەنرا
وەک دەست نیشان کردنى پۆست و دانانى بەرپرسى ودامەزراندن و وەرگرتنى تایبەت
لە زانکۆ (بەکالۆریۆسو خوێندنى بااڵ) ،زۆربەى بە رەزامەندى حزبى دەسەاڵتدار ئەنجام
دەدرا ،سەد دەرسەد نەبوو...
پرسیار  //بە شێوەیەکى گشتى هەر شتێک ،کە گرنگە و دەتەوێت لەسەرى بدوێیت بۆ
نمونە پەروەردەى سنوورەکە یان هەر بیرەوەریەک و هەرشتێکى تر ،سوپاس ؟
مامۆستا حسێن کەالرى :پێم وایە وەاڵمى پرسیارەکان سەبارەت بە بوارى پەروەردە
دراونەتەوە ،ئەوەى شایانى باسە لە زۆربەى واڵتاندا خوێندکار لە سەر ئەرکى خۆى
دەخوێنێت ،بەاڵم لە هەرێمى کوردستان خوێندکار مانگانەى هەیە بە پێى دۆخى
نیشتەجێ بوون ،کە بەردەوام لە زیاد بووندایە ،هەروەها نیشتەجێ کردنى خوێندکاران
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لە هەردوو رەگەز لە بەشە ناوخۆییەکاندا بە خزمەتگوزارییەکى باشەوە هەرچەندە مافى
خۆیانە ،هەروەها یارمەتى دانى خوێندکار بۆ دەرچوون بە کێرف و داڕشتنى یاساى
پەڕینەوە و هەڵوەشانەوەى سڕینەوەى ناو (ترقین قید)  ...هتد ،ئەمانە هۆکار بوون
ژمارەیەکى زۆر کەم بمێننەوە و دامەزراندنى دەرچووان بە رێژەیەکى زۆر ،کەوا لە وزەى
دەوڵەتە پێشکەوتووەکانیشدانییە ،بێ پالنى پێوە دیارە ،قورساییەکى گەورەیە لەسەر
بودجەى هەریم وەکو لە پێشا ئاماژەم پێداوە.
لە راستیدا ئەم دۆخانە زیادەڕەوى تێدا دەکرا و کارى نێگەتیڤى لەسەر ئاستى
زانستى و رەوتى خوێندن دەکرد و دەکات ،هەروەها پڕ کردنەوەى میالکى فێرکردن بە
کردنەوەى خولى شیاوکردن (تاهیل) ،ئامادەکردنى مامۆستاى بێ ئاست و حاڵەتەکانى
قۆپى کردن لە هۆڵەکانى تاقى کردنەوە گشتییەکان و تێکدانى رەوشى هۆڵەکان بۆ
مەرامى تایبەت و بە ئامانجى کەسى ،ئەمانە هۆکارى نێگەتیڤ بوون ،بووە هۆى ئەوەى
عێراق بە هەرێمیشەوە لە ریزى یەکەمى گەندەڵى دابنرێت ،بەاڵم ئێستا دۆخەکە بەرەو
سەقامگیرى و ئەو پاشاگەردانییە بەرەو کۆنترۆڵ کردن دەچێت ...
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