
 کان چاوبآی نوان تیشك تیڤی و پانرانیسته
  یوب زاده یوب ئه ئه

  
ند آانای ئاسمانی به مانای  ی آورد به چه وه یشتنی بزوتنه ستپاگه ده
و  ر له رابردوودا ئه گه  ئه .مه رده م سه رخانكی گرینگ بوو بۆ آوردی ئه چه وه
آانی آوردستاندا بوو، بۆ ئاسیمیله  ره هته داگیرآ وه نیا له پاوانی ده  ته یه سته ره آه

و  ی به که وه یار بوونی آورد و بزوتنه ته تی، به  وجوودییه آردنی آورد و نكۆی آردن له بوون و مه
باآووری آوردستان . ی واآه باته ره خسا بۆ ناساندنی دۆزی خه ی بۆ ره وره تانكی گه ره تكنیكه ده

م  ئه. ستۆ رته ئه رییه بگه سپشخه م ده مجار ئه که انی بۆ یهی آوردستان بوو تو م پارچه آه یه
نیا  ک آورد نه ته تی وه وه آی بده یه وه ته بۆ نه. بوو م نه بیاره، رووداوكی بچووك و آه

زن  ی هنانه گۆڕیشی، رنسانكی مه ت بیرۆآه  نانه كوو ته زراندنی آاناكی ئاسمانی، به دامه
ستن به رۆژنامه و  نیا به پشتبه توون بوو چیتر بتوان ته ی آورد آاركی چه هو بۆ بزوتنه. بوو
وه به گوی  نگی خۆی له چیاآانی آوردستانه آانی رادیۆیی، ده پۆلی سنوورداری ئیستگه شه

 . کانی بكا ره ربه ی آورد به وه تی توانه حاند سیاسه ن و له یه بیروڕای گشتی بگه

ند آانای  نی چه آانی باآوور، باشووری آوردستانیش توانی ببته خاوه دهشكنیی آور دوای رچه له
تی آوردستانیش له  ند ساڵ دوای باشووری آوردستان، سای رابردوو رۆژهه چه. ئاسمانی

 تیشك  .خۆوه بینی ی به)تی تیڤی و تیشك تیڤی رۆژهه(فزیۆنی  له ی دوو ته وه دایكبوونی آرانه
ڵ  گه و حیزبه له  ئه .و زمانی حای حیزبی دموآاتی آوردستانی ئرانهنگ  نگ و ره تیڤی ده

ی گۆڕینی دروشمی  له سه ك مه روه هه(نترین حیزبی سیاسیی آورده،  مه ته ی به وه ئه
کی وا  زگایه زراندنی ده آانی تر توانی بیر له دامه موو ركخراوه نگتر له هه ، دره)ی آه ستراتیژییه

کانی ئاسایی،  رنامه کاربوونی به  ستبه وه و ده وای پوانی قۆناخی تاقیكرنهله د.  وه  بكاته
رك له  ك بینه آاتك وه. وه بته کانی تیشك به دوو زمانی آوردی و فارسی بو ده رنامه به

م  آه وه، یه بیه م مدیایه ورد ده شی فارسیی ئه شی آوردی و به کانی به رنامه رۆآی به نوه
رق و  چوون و فه کشی بوونی لكنه رنجی مرۆڤ بۆ الی خۆی راده ك آه سه یه له سه مه

  . شه م دوو به کانی ئه رنامه هب رۆآی سیاسیی نوه ت و نوان خه  له یه وره آانی گه جیاوازییه

ی، دیفاعكردن له  آه شنی پانئیرانیستییه  چه ت له به هزی ئرانچتی، هه  گیان و رووحی به
رمونانه و  کارهنانی زمانكی شه به مدانی و ه قه پیرۆز له رزی و به ئهتیی  واوه ته

وا، نكۆیكردن له بوونی آیانكی  رمانه ی فه وه ته  نهیی له حاند وه ته ی نه آه مبینییه خۆآه
م  شی فارسیی ئه رۆآی به آانی آاآ و نوه ندییه تمه ی تایبه  یی، له زومره وه ته خۆی نه ربه سه
   .یه ایهمدی

سنیشان  آانی وا بۆ ده ی باسه ره وه ی تیشك تیڤی به زۆری و به دانسته ته شه م به کانی ئه رنامه به
ی آورد بوون و خۆ به آورد زانین، ئرانی بوونی آورد  ر حیسابی آپكردنی ناسنامه سه کرێ له ده
ی  ر بیر و ئیراده سه ی باڵ بهی  خشكه ره به ره به کدا به یه یی له پرۆسه وه ته ی نه ك ناسنامه وه
ك  یی ئرانی بوونی آورد وه ریكه به خشكه دا، خه رنامانه م به له. یی مرۆڤی آورددا بكش وه ته نه
و  ی له نده وه ئه. آرێ رزی مرۆڤی آورد آار بۆ جخستنی ده ره به كی هه"ئیدئال"و " ئامانج"

وتۆ له گوتاری  ی آورد ورووژندراوه، چ باسكی ئهندیدار به ئرانیبوون آانی پوه دا باسه یه ماوه



رنامانه، جیاوازیخوازی واته  و به ی دیتنی ئه به گوره. هاتۆته ئاراوه خوازیی آورد نه وه ته نه
یویستووه له  ت نه زاندنی هی سوور و تاوانه، آورد قه خۆی آوردی، به ربه بوونی آیانكی سه

 داخوازكی آولتووری و زمانی بووه  ه زراندووه، آۆمه ماریشی دامهر آۆ گه وه، و ئه ئران جیا بته
   .ش و به

ر به ماباتی بیری  آانی سه ك رچكه جۆراوجۆره آردن له ته ستی خۆهاوشوه به مه به
ب   لی آورد ده باتی گه ژوو نیشاندانی مژووی خه راوه آردن و به واشه پانئرانیستی له ئران، چه

دا  و نوه له. وه  و مدیایه  ی آار و تكۆشانی ئه آان بخرته ناو چوارچوه ره ۆبه جۆرك له ج
دون آه آورد له  درێ به جۆرك له مژووی آورد نه وڵ ده وه هه رۆشه ستیاری و په ڕی هه وپه  به
. ندبزا ی به"ئرانی ئازیز"آانی  یدا ویستبتی سنووره باتكارانه  آانی ژیانی خه کك له قۆناغه یه
ب  ب نوه وه و به یی، بپسانه وه ته خۆی نه ربه تكی سه وه دا بیری ده یه رانه گه واشه ته چه م خه له

ی  بییش به گوره ه ته جزیه ته. ر سه المار و هرش بردنه ر په درته به ده" بی ه ته جزیه ته"به ناوی 
ی  مارگرژانه آی ده یه ی دیارده ونه ێ بهخواز ربینه تا دڵ ده و دید و بۆچوون و راوژی ده ئه

   .آرێ کدا ده  ته وتی له سوآه ناسیۆنالیستی هه

وال له  مالوئه نیا به دیفاعی بئه بلیغاته، ته م ته ی بیری پانرانیستیی ئه نكی دیكه الیه
وی  آرێ له هه ی بۆی ده و جگایه كو تا ئه رزیی ئران آۆتایی پ نایه، به تیی ئه واوه ته
له " گر نه وشھه خه"و " گۆڕ نه"و " پیرۆز"آی  یه رزیی ئران به دیارده تیی ئه واوه دایه ته وه ئه
ك به ناوی شۆونسمی  یه ت حاشاش له بوونی دیارده نانه دا ته ته و خه ی ئه له درژه. م بدات ه قه

دژی  آانیدا به توندی به رنامه درته دواوه و له به ب ترس و دوودی ده فارس له ئراندا به
  . وه ستته وه ك شۆونیسمی فارس ده لكی وه آارهنانی واتاگه به

شكی  ی خاۆزا و برازای آۆن بۆ آورد به وه ستی دۆزینه به ڕان به ناو ئرانی باستان به مه گه
آورد نگرانی تیئۆریی ئرانی باستان،  ی الیه گوره  به .کانی تیشك تیڤییه رنامه دیكه له به

آرێ آه  ر ده سه ی له ن ماڵ قسه ی خاوه مه ك تۆره ره آۆنی ئرانه و زۆر جاریش وه آی هه یه مه تۆره
وتی گوڵ و "ت له  آردووه و قه" ئرانی ئازیز"میشه پارزگاریی له خاك و نیشتمانی  هه

 پانفارسیسم، یستی بانده یی میشه ی هه وه ستی هشتنه به مه به .بووه آی نه یه دا آشه"بولبول
ك نین له ئراندا و  یه خۆ و جیاله ربه کی سه یه وه ته  ه نه و وته بریتی له آۆمه دانیشتووانی ئه

وه  ربۆیه لره هه . ی جیاوازه"تیره" ك  یه آۆمه ی هه وه ئه. آان بوونی نییه وه ته شتك به ناوی نه
. ت به خۆی بدا ی ناسیۆنای تایبه ی آشه ره  قهك ناب خۆ له یه وه ته  نهگا آه هیچ و ئاآامه ده به
ناوی  وه به ن موحسنی پزیشكپووره الیه  له١٣٢٦  مجار له پاییزی سای آه م بیره بۆ یه ئه
ر له  زانن، هه ی خۆ به ئرانی ده وانه موو ئه ی دا آه هه وه هاته ئاراوه و بانگی ئه" پانئرانیزم"

  آانی تری آوردستانیش فغانستان و آوردی پارچه وه بۆ ئه فقازه ه قهوه بۆ بۆخارا و ل نده رقه مه سه
ی بیری پانئرانیستی نكووی له  دا به گوره واته لره. وه ك آۆ بكاته وری یه کگرتن له ده بۆ یه

هنرن آه له  لك به حیساب ده گه ك تیره وانه وه ئه.  ناآرێ ...لووچ و  ری و به بوونی آورد و ئازه
آان،  نگی آورده رهه ش فه و پیه ر به هه. ب ی ئرانی ل پ دروست ده وه ته وان نه  ی ئهتكا
و  م ئه به. درن م ده ه موو ئران له قه ری به آولتووری گشتیی هه لووچ و ئازه آان و به فارسه

دا   لره واته  .سمی ناناس آانی تر به ره وه ته دانپدانانه هیچ مافكی سیاسی و حقووقی بۆ نه
موو  هه. وه ته  ك نه ك تیره نه م وه  ن، به مانه هه ئه. ری نییه لووچ نییه، ئازه نا آورد نییه، به

وه به بوونی   ته ک نه یان وه آه آانی دانیشتووی ئران آشه وه ته ه نه یه نه وه شی بۆ ئه آه وه هه



آان  ی زمانیش، پانئرانیسته له سه ر مه مبه له هه. ن وه گرێ بده یی خۆیانه وه ته تكی نه سه ده
آی آولتووری و  یه ک دیارده آانی تر وه زمانه. ی زمانی فارسین وه ست مانه رده ر خوازیاری سه هه

ته  ه م ده به آورتی بین ئه. وه مننه رچاوگرتنی مافكی سیاسی ده به ب هیچ له یی به ناوچه
توان زۆر زیاتر  تی فارسی ئستایه آه ده وه مان ده ر هه ن، هه ده  بۆ دهوی وان هه ی ئه ناسیۆناه

  . رێ و گرفت به ره آان له ئران به وه ته له ئستا دۆزی نه

ی  وه ماه فیكرییه، بۆ بووژانه و بنه ر به ی سه تی هندك رچكه نه ته مانی رژیمی سه له دوای نه
راستیدا  آه له( آانیان  ما فیكرییه ی بنه وه ڵ ئه  گه له! وه ان دۆزییهی آی ژیرانه نویان رگایه له ر سه

وه، باس له جۆرك  ته دراوی ماونه ست لنه ده روا به هه) ی دیفاع له شۆونیسمی فارسه نونگه
تی  ویه ی دانپدانان به هه ر بناخه سه ک له ویش نه ئه. ن آه ند ده ی ئیختیاراتی ناوه وه مكرانه آه
ڕاستیدا  وه له ئه. ند  ناوه رقای له ی هندك سه وه مكردنه كو بۆ آه  به .یی وه ته لكی نه مگهر هه

رپرسانی  ك له به یه وه ژماره  ره وبه مه ند ساڵ له یه آه له چه بوونه شكه و شاگه موو ئه هۆآاری هه
ری  گه نگه ئه دا ره  نوهو  له .رقاڵ آردووه  سه وه حیزبی دموکات و دواتر تیشك تیڤی به خۆیه

تی  وه ڵ نزیكییان له ده گه ندی له پوه آان له آان و پانئرانیسته سته ره رآای شاپه سه هاتنه
   . نانه م الیه ركی دیكه ب بۆ چاوبآی نوان تیشك و ئه نه مریكا پاپوه ئه

انیدا زۆر جار مرۆڤی آورد و ک شته دا تیشك تیڤییش له گه یه وه م خوندنه ریی ئه ژر آارتكه له
آان و  تی ماده وه ی ئرانی باستان و ده"ت مه زه رۆژگاری شكۆ و عه"وه بۆ  باته رانی ده بینه
نو  روزناو له ك په لكی وه شتی ریچ و بوونی ناوگه رتشتی و گه بیر و ئایینی زه زنیی آورشی آه مه

ر  بۆ هه. ی قینه نمای راسته تۆ ئرانیی و خاوه: "سرآن  گویدا ده وه و به بیر دنته آورددا وه
و  آه لهئاآامكیش   ".وه یه یی خۆت بكه وه ته س ب بۆ تۆ نییه بیر له بوون و آیانی نه آه

خۆی آوردی  ربه  سهمھنانی شوناسكی رهه ر جیاوازی و به سه دی آارآردن له  دته یه وه خوندنه
ی  وه له جگای ئه. وادا رمانه ی فه وه  ته  ک نه كچوونكی پتر له تهودانكه بۆ ل كو، هه به. نییه

دی  وا به ه هزر و بیری پشهو ل خوازیی آورد له خانی، له حاجی قادری آۆیی، وه ته گوتاری نه
رتشتی بوون و ئاریایی  خوازی بدوێ، زه وه  ته وان له گوتاری نه ستن به وڵ بدات به پشتبه بكات و هه
به آورتی . گرێ رده مای گوتاری فیكریی خۆی وه کی آورد له ئرانی باستان به بنه ه چه بوونی ره

شكی  یی مرۆڤی آورد بۆته به وه ته راوک بۆ ئینتمای نه سواس و ده بین دروستكردنی ترس و وه
د تۆقكی دا ئرانیبوونی آور غزه م جه له. دا یه و ماوه  چاالآیی تیشك تیڤی له آی له آار و ره سه
یی و  وه ته ون و بوونی نه و سنووره باس له خه ی ئه وه ره مله و مرۆڤی آورد بۆی نییه له ده رده گه

   .دیاریكردنی دوارۆژی ژیانی سیاسیی خۆی بكات

. زندرێ به  داده خوازیی آوردی به نزمترین ئاست و پله وه ته دا گوتاری نه رییه گه واشه م چه له
آه  (ت له ئران سه ندیكردنی ده آانی ناناوه نئرانیستك بۆ جۆرك له جۆرهر پا دیفاعكردنی هه
 توان به ده) تییه ئیختیاراتكی رواه ی وه هشكردن و بوآردن نیا دابه ته وه  وانهی دیاره له روانگه
 جگای  تیڤی لهنگی تیشك نگ و ره ده  .ما بن سه قله مدیایه وه چه م ی مومكین ئه باشترین شوه

ی  چۆته خانه نیا نه وا له آوردستان ته رمانه ی فه وه ته ی نه رانه تی داگیرآه سه قاودانی ده له
بلیغاتكی  گری ته كو بۆته هه وه، به رانه رانه و خۆپارزه ركخه بژاردنی قاوغكی خۆ هه
تی دۆزی  قیقه ی هه وه ر ئه به هره، ل گه واشه ر و چه  خاپنه .ریش گه واشه  ر و چه واوی خاپنه ته به

ر  به ن، له آه ند پانئرانیستك قبووی ده ی چه وه ك ئه ك وه یه، نه ی خۆی آه هه وه ك ئه آورد وه
 به هیچ جۆرك باسك له داگیرآراوی و لكاندنی  .آا رانی و مرۆڤی آورد بزر ده چاوی بینه



ڵ  گه م نا له کا، به بوونی آورد دهباس له ئرانی . ملیی آوردستان ناهنته گۆڕێ زۆره
ی فارس بۆته  وه له ئران ئیتنیسیته ته نه-ت وه زاخان و بنیاتنانی مۆدلی ده ر آاری ره سه هاتنه
 یاخۆ بۆونه  .تی سیاسی له ئراندا و ئرانیبوون به مانای فارسبوونه سه ی زاڵ له ده هۆییه

ی  و جگایه آرێ، تا ئه ی مژوویی آورد واته آۆمار دهرخان رچه آاتك باسك له گرینگترین وه
ی  زنیخوازانه ن آه به زاری شۆونیزمی مه  به جۆرك باس بكه و مژووه ن ئه ده وڵ ده  توانن هه ده
وان، آورد بۆیه آۆماری بینات  ی دیتنی ئه گوره به. ب آان تاڵ نه ی فارس و پانئرانیسته وه ته نه
 آردنی ئران و  وك بوو بۆ دموآراتیزه كو هه  اسی بۆ خۆی چ بكا، بهنا آه ماكی سی نه

ی  وه ره بیرخه ی تیشك تیڤی وه ونه م هه  ئه .ر آاری حوآمكی دموآراتی له ئراندا سه هنانه
بلیغاته شتكه له  م ته نگه باشتر ب بین دۆآترینی ئه یاخۆ ره. یه می یاسهشیدی  ه آانی ر وه هه
می به نووسینی  یاسه. فشار بوو حمودی ئه می آه قوتابی مه شیدی یاسه شنی بیروڕاآانی ره چه

رخان  وه ته  و توانای فیكریی خۆی بۆ ئه ، گشت وزه"آرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او"آتبی 
كتیكی زمانی فارسییه، هه ربه کی سه یه وه ته  رد نهآو: آرد بمیشه  جۆ نییه و زمانی آوردی دیال

. خۆ ب ربه تكی سه سه ن آیانك و ده بووه خاوه دا نه وه ت له بیری ئه خۆی به ئرانی زانیوه و قه

هز  آی به تییه ی ئرانچتیی تیشك تیڤی خزمایه ه كه را وآه می و گه نوان گوتاری یاسه له
دیفاعكردن له . آی فیكریین یه ماه ر به مابات و بنه ڕاستیدا سه ردوو گوتار له هه. بیندرێ ده
بوونی  دار نه وشه آی ئاریایی بوونی آورد، خه ه چه ی ره وه قكردنه رزیی ئران، زه تیی ئه واوه ته

ر له آوردستان و  تی داگیرآه هو ی ده رانه ریی داگیرآه روه تدان به سه رعییه آانی، شه ره سنوو
. ن و دوو گوتاره کانی ئه شه  هاوبه نده هه نووس بۆ آورد، ره نان به مافی دیاریكردنی چاره دانپدانه
نیا بۆ  مه ته تی پادشایی له ئران بوون، ئه وه م ده آه ری یه زرنه آان دامه  آه آورده وه گوتنی ئه
و  آرا له ده. ش آراوه آوردستان دابه. س کار دێ و به ن بهآا تی چیرۆآه مژووییه قایه ناو هه
. ی آوردستان بلكندرابا ركی دیكه یه له آوردستان به داگیرآه م پارچه شیدا ئه شكردنه دابه
گرفتی آورد . له و گرفتی آورد نییه سه تی ئرانی بوونی آورد مه ر هۆویه سه ختكردن له جه
تی آوردستان  ی آورد له رۆژهه له سه ر قبوومان ب آه مه گه ئه. بوونی ماكی سیاسییه نه
آانی مژووی  وه بۆ ناو قووییه ییه، تۆ بی شۆڕبوونه وه ته تكی نه سه بوونی ده ی نه له سه مه

و " سان  آانی تاقوه تیبه آه"ب؟ تۆ بی  ری هه تیده خشكی یارمه ئرانی باستان بتوان نه
م بن؟ یا  رهه خوازیی آورد به وه ته فی بۆ نه لسه یانكی فه به" ی ریچ  آه تهش روزناوی گه په"
   ست دێ؟ ده ی ل به وه تایی آورد به ئرانه تاهه وانه گردانی هه پچه به

ی خۆی  آه دۆزه ری سه توان چاره ڕیه ده م آوره ی آورد له جگای بینی ئه بزاڤی رزگاریخوازانه
مافی دیاریكردنی  ی آۆنسپتی ش له چوارچوه وه گۆڕێ، ئه  بنتهوییترداوڕ یسكی ئه له آه
تیی دواڕۆژی خۆی بیار  ر چۆنیه سه ودا آورد بتوان خوازیارانه له  لهنووسدا آه چاره
یان ساه  دا ده و ناوه ژر ئه له. پاوه داسهزۆر  آی ساخته و به یه ئرانیبوونی آورد، ناسنامه .بدات
ته ژر فشار و  ك خراوه یه وه ته ك نه آردنی آورد و نكۆی آردن له بوونی وهفارس  بۆ به

میشه له بوونی ماكی  ی آورد بۆ هه  وه رانه بووه بۆ ئه مامككی فریوده و ناوه ده  ئه .وه داپۆسینه
  . ری بكرێ یی ببه وه ته خۆی نه ربه سه

ر دوو  سه آردنه له  قسه . پوورزا نییهآردن له آورد و فارس، قسه آردن له دوو خالۆزا و قسه
 له  وه ره خوازیی دژبه وه ته ی نه ش له دوو روانگه یه وه ته م دوو نه ئه. ی جیاواز وه ته نه

ویتر  آردنی ئه چكردن و بۆ ئاسیمیله تا بووه بۆ مل پكه کیان هه  یه .ڕوانن آانیان ده ندییه پوه



رۆآكی  گری نوه خوازییه هه وه ته م نه نی، گوتاری ئه مه درژایی مژووی ته به. وی داوه هه
یان  ریی وت به ده روه ت و حوآمانی و سه وه زگای ده ده. رانه بووه رانه و داگیرآه داپۆسنه

خوازییه،  وه ته م نه ئه. یه خوازییه وه ته م نه ی ئه وه ست مانه رده ری پاراستن و سه ساه نونه
تی سیاسی له ئران  سه تی ده ی فارس و هۆویه ئیتنیسیته. تییه وه ی دهآ خوازییه وه ته نه
ری و  روه  سه آردن له شه ڕه م دووانه هه ی ئه وه ودان بۆ لكجیاآردنه هه. کترین ری یه واوآه ته
ی  وه ته س ناتوان حاشا له پانفارسیزم و شۆونیزمی نه وه آه و رووه له. رزیی ئرانه تیی ئه واوه ته
ی  وه ختترین و تاترین تاقیكردنه تی آوردستان سه آورد له رۆژهه. وا له ئراندا بكا رمانه فه

آان  ته وه رۆآی ده نیا به تاه تهزموونه  م ئه  ئه .خوازییه وه ته م نه ڵ آولتور و گوتاری ئه  گه بووه له
دا آه له ئۆپۆزیسیۆنی  و آاته ت له نانه ش ته خوازییه وه ته و نه وه، نوخبه و ئلیتی ئه ناگرته

ی فارس دیفاع و  ستیی ئیتنیسیته نه و بانده یمه یی خۆشیاندا بوون له هه وه ته تی نه وه ده
خوازییه  وه ته و نه ی ئه رچاوی توژی رووناآبیر و نوخبه ره به ندیی هه تمه تایبه. رگرییان آردووه به
ستی  کرێ، هه  دهدی نی سیاسیی آورد به الیه هندك  بیر والی رووناآ   آه له وه ی ئه وانه پچه به

زگای  بوونی ده هه. ییه وه ته کی نه مبینییه  خۆآه شنه ر چه ی هه وه تكردنه متمانه به خۆ بوون و ره
ر  وان له قابی هه ئه. خۆبوونه رۆكی گرینگی گاوه و متمانه به آردنی ئه رده روه ت له په وه ده

رچاوگرتنی  به آان و له مكه خۆمایكردنی چه ی و فیكریدا بووبتن، له رگای بهبیركی سیاس
میشه توانیوایانه  کانی تر هه وه ته ی نه وه آۆیله هشتنه یی خۆیان بۆ به وه ته ندیی نه وه رژه به
   .م رهه رانه بننه به آی خاپنه م تیئۆرییه رده ی آات و سه گوره به

آی  ه چه تیمان، ره ی نیری آۆیله وه بۆ مژووی ئرانی باستان و بۆ هشتنهوه  مانگنه رۆژك ده
سازیی  بوونی پیشه توویی ئابووری و نه رۆژكی تر تزی دواآه. وه نه خه شمان بیر ده هاوبه
می  رده له سه. آات ت بوونی خۆی نه وه ده ی آورد باس له به وه وه بۆ ئه نه  چاو داده مان به آه وته

ودان بۆ  خۆی آوردی به هه ربه لنینیستیشدا آیانكی سه-بوونی دیسكۆرسی مارآسیستزا
آۆن  جیھانیبوونیش می گلۆبالیزم و به رده سه له. م ه درایه قه آانی چینی آركار ده تكردنی ریزه له

و  ئهبه آورتی بین .  بیانوونه آه یی ده وه ته تی نه وه ن و آاتی تیئۆریی ده مه بوونی ته
آانی خۆی  ندییه وه رژه  هی سووری به .تی آانییه ندییه وه رژه خوازییه ئاگا به قازانج و به وه ته نه

دی  آانی تر تدا به وه ته  نه تی له روانینی به وایه ی تۆسقاك ره وه ڵ ئه گه له. ناست به باشی ده
ی  وه آۆیله هشتنه ۆ بهرزكی سیاسی ب ب هیچ زمانگرتن و ترس و له چی به ناآرێ، آه

   .توان بدوێ آانی تر ده وه ته نه

و  رۆآی ئه  سروشت و نوه .ته وه خوازیی آوردی بده وه ته م نه هه خوازیی دوو وه ته نه
مای داگیرآردن و  واته نه ته. خوازیی فارسه وه ته ری نه رامبه خوازییه له نوخته به وه ته نه
ون و  خه. آا س ده یی آه وه ته یه و نه حاشا له بوونی نه ی تری ههآ یه وه ته آردنی نه آۆیله به

تی  له رۆژهه. ی آه خوازییه چكردنی ماكه له نیشتمانه وه ته و نه رزی ئه  به ره فانتازیای هه
 و  آشه ی پاشه وتۆته خانه وه آه دوای آۆماری آوردستانه خوازیی آوردی له وه ته وتی نه آوردستان ره

نو   دیسكۆرسی مارآسیستی لههزبوونی ری و به مسه دا جیھانی دووجه و نوه له  .وه یهدیفاعی
م  ئه. یی وه ته آی روونی نه بوونی ستراتیژییه وره بوو بۆ نه ی آورد هۆآاركی گه وه بزوتنه

تاش ت ئس نانه نده چاوترسن آراوه آه ته وه و سانه ئه موو ئه درژایی هه خوازییه به وه ته نه
ی بیری  وه ماوه، خوندنه ری نه مسه وه آه جیھانی دووجه چته بیری ده ڕ ناآا و زۆر جار له باوه

وی ڕفاندنی ئای  هه ی جارانی له  وانه پچه مارآسیستی له آوردستان به چۆآدا هاتووه و به
ی  وه جگای ئه  بهتانتی آوردس خوازیی آورد له رۆژهه وه ته نه گوتاری. تی خوازی بۆ خۆیه وه ته نه



موو  هز بكا، هه یدا به آه وه ته ندامانی نه نو ئه وڵ بدا بیری آوردبوون و آوردستانی بوون له هه
ر  سه ت له نانه آان ته بووڵ بكرێ و بۆ راگرتنی دی ئرانییه ئرانی قه یه به وه آانی ئه رقاییه سه
ر  وته هه م ره م گرفتی ئه به. یه ڵ خۆی هه گه لهی  ترین آشه وره گرتنی ئای آورستانیش گه هه
ی  وه آردنه کگرتووی آورد و گچكه تی یه  ودان بۆ لكترازاندنی هۆویه هه. نده قوتار ناب وه به

ندتیی  تمه ر هندك تایبه رامبه تبوون له به وه ده یی بۆ آوردبوون و بۆ به وه ته ئینتمای نه
  . یه وته م ره ر رگای ئه هآانی س ویی له گرفته ناوچه

م گوتاره له   ئه .یه وه ته ندامانی نه ی ئه کۆمه ونكی به خوازی سروودكی گشتی و خه وه ته نه
کگرتوو  تكی یه ستی هۆویه به دا به مه وڵ ده دا هه وه ته موو بزاڤكی نه خوازیی هه وه ته وتی نه ره

. ش بكا آی گشتی و هاوبه رووحی و فیكری و ئنیتمایهآی  تییه کیه ر پكھنانی جۆره یه سه آار له
کگرتووی آورد و  تی یه بردنی هۆویه نه وانه بۆ له گرژه پچه چی له تیشك تیڤیدا راست به آه

تبوونی  وه ده فانتازیا و خولیای به. درێ وڵ ده کتر هه وه له یه ته ندامانی نه ی ئه وه خستنه دوور
رقای بۆ  به سه ن ده  خۆیان دهیۆنالیستیی آوردی به ئاسانی جگایناس  آخستنی بیری آورد و یه

. تیی آوردی ندیداره آردنی پوه  پارچه آانی لۆآای و پارچه ندییه تمه ی تایبه وه قكردنه زه
ودان بۆ دانی  هه له جگای زاراوه و " ورامی زمانی هه"یاخۆ " زمانی آرماشانی "آارهنانی  به

تكی  سه نجام دروستكردنی ده ره ندییانه، سه تمه و تایبه  سیاسی بۆ ئهی تكی دیكه هۆویه
  . و ڕاستییه  له آه یه تی آوردی له داهاتوودا ونه سه  ده جیاوازی لۆآای له

یه قسه له س  له  سه و مه آانی ئه ی هۆآاره وه  آرا و بۆ دۆزینه ی باسی لوه زعه هو و ئه ر مبه له هه
کانی تیشك هیچ آۆنسپتك  رنامه ریی به به ڕوه م الی وایه بۆ به آه بۆچوونی یه. آرێ بۆچوون ده

تكی  بوونی خه ر نه به وته پانئرانیستییه له  م ره وه پی وایه ئه و ڕووه ر له  هه .له ئارادا نییه
پرسیارتیی ر به  م  بۆچوونی دووهه. وته ڕكه وت و به كه دا شتكی هه و مدیایه روونی سیاسی له

آانی تیشك  رنامه ڕیی ئستای تیشك تیڤی و پی وایه به به ڕوه ستۆی به خاته ئه زعه ده و وه ئه
وه  ندی به حیزبی دموآاتی آوردستانه یه و پوه سییه ند آه و بازنه چه ی بیری ئه وه نگدانه ره

آانی نوخۆیی به هۆآارك  رتبوونی حیزبی دموآات و گرفته م بۆچوونه دوو آه پاساوی ئه. نییه
 وه ره آالآه یتوانیوه بیاركی یه  تا ئستا نه رته له حیزب آه و تیی ئه رایه ی ربه وه زان بۆ ئه ده
زان  ی سیاسی ده ه كه مان آه ی هه درژه ته به و خه  ئهم بۆچوونی سھه    .آردنی بدا سه  چاره بۆ

ربۆیه پی  هه. وه وته آان ل آه پانئرانیسته ڵ گه آوردی لهی  وه ته ومبوونی نه آه ئیمزا آردنی قه
. وه نییه و مدیایه آانی ئه ندیی به بیری تاآه پوه  فارساوییه وتكی داڕژراوی مه خه وایه ئه
و حیزبه له آۆیه  تیی ئه رایه ریی تیشك تیڤی و ربه به ڕوه  آه به یه ڕه و باوه هر ئ سه بۆیه له

  . ته و جۆره سیاسه کترین بۆ بردنه پشی ئه ری یه واوآه ته

ستنی  وه له به  بن آه له نزیكه سانه  آهو ی ئه توانن گرمانه زۆرتر ده و بۆچوونانه ڕاستیدا ئه له
بۆ . یه وه هه آانییه  نوخۆییه له سه واویان به مه وی ته دان و تكه و حیزبه آار و تكۆشانی ئه

ر  سه ڕوان له آانی تیشك ده رنامه رۆآی به و حیزبه له آاآ و نوه ئهی  وه ره سكی آه له ده آه
ر   ههڵ و ئاخیری وه آی ئه م محه به. بكا ت زاوه قه وه و بۆچوونانه ناتوان به دنیاییه ئه

آان  ی شته قینه ی راسته کات و ریشه كی ده نی خه شی آۆمه یه آه پشكه مه رهه و به ك ئه مدیایه
ی سیاسی و  ی ئاراسته یبیس فاآتا یبین یا ده کدا ده ك له مدیایه وه آه خه ك بن، ئه یهرچی هه

یامانه  و په ر ئه سه توان له ده کی ره ی سه  پوانهران بۆ بینه ربۆیه هه. ن مدیایه و فیكریی ئه
 تیشك تیڤی ش آه هیامان و په ئه .گرێ ری ده وه وه و مدیایه آانی ئه هۆی سیگناه ست آه به رابوه



چونكه .  نییهیی آورد تدا وه ته  هیچ خركی بۆ بیری نه دا رانی ده مرۆڤی آورد و بینه حویلی ته
ی آورد  له سه بۆچوونه شۆڤنیستییه آه مهو  خشین به ه به زایه پدانی بیری ئرانچتی و ره به په

وره له  ی گه ربه زه آوردستان جیاوازه،ی  آانی دیكه ی آورد له پارچه له سه ڵ مه گه له ئران له
مژووی رابردووی . دا کگرتووی آوردی ده خوازیی یه وه ته  نهآورد و یی وه ته رووحی نه

 آان حیزبه آوردییه رۆی آانی دراوس، یان وه ته ی فارس و نه وه ته ڵ نه گه آانی آورد له ندییه پوه
ش  ردا دابه سه  بهدا آه آوردستانیان و وتانه ئه ی مۆ و سبه آانی ئه  سیاسییه  نو هاوآشه له

 آه له قالبی ئرانچتیدا خۆ آان خوازیی فارسه وه ته نه بوون به پاشكۆی ك بن، رچییه آراوه هه
م ناسیۆنالیزمی آوردیش  رجه كوو بۆ سه ت، به ی آوردی رۆژهه ره ر به زه ك هه نون نه ده

نوان آورد و تورك له تورآیا  ی له خوازییه وه ته  نه دووالیته و  ئه پویسته ربۆیه هه. خشه زیانبه
 له ی فارس وه ته و نه ت آوردی رۆژهه نوان یه، له و سووریا هه ب له عیراق   ره  عهیان آورد و

گیر ببرانیشدا جئ . 
 


