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لە بەین پاوەگەزدان و خەمساردی)بێ تەفاوەتی( کوومەڵگەی یارسان    
 ن: حشمەت خوسرەوی 

چەن قەڕن وەر لە نوویسان و دەرخستن مەیشوور حقووق بەشەر، تاریخ شایەتی دەیت ک کوومەڵگەی یارسان  
بویشیمن خوازیار زنەیێگ ئازاد لە سەر بنەوای ئەداڵەت و خوەشبژیوی بیەس. شایەت بێ دەلیل نەوت ک 

ساڵ وەرین تا ئیسە دژ   ١٢٠٠ک الخوارەگەی لە   تگوزارشت لە زوڵمێگ کەیپاوەگەزدان ئەالن مەردم یارسان 
  " بالویل دانا"وەرێوە چووت. ئازارەیل و مقاومەت سەرسپردەگەیل یارسان هەر لە زەمان  ی یارسان وەی کوومەڵگە

ێزگاری لە شارسانیەت یاران یا مەردم یارسان و  تا ئێرەنگە دەرخەر یەی حەقیقەت هاشاهەڵنەگرە، ئەویچ پار 
خوەنەچەمانن وەرانوەر وە لەشکەرکەشی ستەمکارەیل وەتایوەت خەالفەت ئسالمی ئەڕا سەر مەردم زاگروسنشین  

ک زەمانێگ زوورم مەردم   ت و لە شوونی سەرزەمینێگ وە ناو کوردسان. چ پاوەگەزدانێگ توانێت لەوە قەویتر بوو
تەسلیم دین هاوردە بوون، وەلێ یارسانەکان لە جێ تەسلیم بین پاوەگەزدان هەڵوژانن.   ناوچەگە وە ناچاری 

زەمانێگ فرە کەس لە ناوچەگە ئرادەی پاوەگەزدان وەرانوەر وە فەرهەنگ هاوردە نەیاشتن و تەسلیم ئەمر واقع  
وەگەزدان  کەیت. فرە  بین، دانا یا فیلسووف یارسانی یانێ " بالوویل" باس لە خاونداریەتی لە هوویەت و پا

دینامیزم جمشت ئەداڵەت خوازیی و ئاخیزێگ بی ک تا ڕووژگار ئیمڕووژمان   ، نەوەتیمەس ئەگەر بوویشیمن بالویل
 وەالیەن سەرسپردەگەیل یارسانوە ئدامە دێرێت. 

  زەمانێگ ک وە قەوڵ "ئەبدولحسین زەڕینکووب" وە قەڕن بێدەنگی ناسیاس، ئەوە بالویل دانا بی ک بێدەنگی
. " هەنێ مەگیلم یەک یەک شاران/ تا زندە کەریم ئایین یاران قەڕن شکان و وەتیا:    

، ڕووشنگەری و موبارزە کەم، تا ئایین یاران یەمگێشت شوونێگ یەک لە دویای یەک گەردی یانێ:   

. سەر لە نوو زنێ بکەموە  

ک لە شوون دەوران بالویل، یەکمیمن جمشت ئازادیخوازیی کورد لە   دڵنیابیمن شکڵێگ نسبی توانیمن وە
  فرە شوون ترەگ وە زاگرووس یا کوردسان وەتایوەت لە کرماشان، لوڕسان، ئازربایجان، خوزستان، خوراسان و 

ڕەهبەری یارسانەکان بیەس. پەی نموونە توانیمن ئاماژە بکەیم وە سەرهەڵدان "شا خوەشین" لە لوڕسان،  
هەورامان و دامەزرانن نزام سیاسی و ئشتمایی لە سەر بنەوای   ردیووەران "سوڵتان سەهاک" لە پسەرهەڵد

بیاوبەس، سەرهەڵدان " باوە یادگار" لە داڵەهوو و گیان بەختکردنێ لە پاوەگەزدان وەرانوەر وە خاران یارسان.  
ەر  وور بەیداخ هەڵگر ڕاگەی پردیوبی ک جو ییجێ باسە ک باوە یادگار ئاخرین ڕەهبەر و شای نزام پیر و پادشا

توانست بارگەی ئی نزامە لە شوون پاشەکشەی یاران لە وەرانوەر لەشکەرکەشیەیل ئسالم یا بەرتەسکبینەوەی  
حوکمڕانی یارسان لە هەورامانوە ئنتقاڵ بیەن ئەڕا داڵەهوو. هەر وەیخاترە، لە شوون پەردیوەر، داڵەهوو یەکی لە  

اسی و نزامی یارسانە. ئستراتیژیکترین شوونەیل سی  
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نموونەی ئاخریچمان سەرهەڵدان شا" تەیموور بانیارانی" جوور ئاخرین سەرسپردەی ئارمانگەرا، ئازادیخواز و  
گووران و وە دەستوور " ناسرالدین   ئقلیم  نیەیل مەحافزەکارشووڕشگەر یارسانییە ک وە پالن بڕێگ وە یارسا
، تەیموور  یەکمین کەس بی ک  ردیووەریاوە. لە شوون دەورەی پشای قاجار" ستەمکار سەرێ لە الشەی جیا کر

ئامادە بی وە قیمەت گیان خوەی پارێزگاری لە ئەرزشەیل نزام پیر و پادشایی یارسان بکەیت. تەیموور جوور  
دە نەوی وە خاتر جیفەی ڕووژگار، خەت خەیانەت هەڵوژنێت و تا ئاخرین  بازە کەسێگ لە سەران گووران ئاما

. تەیموور توانست داوای بەخشین بکەیت و  ردیووەریپابەس بی وە بیاوبەس یا شەرت و ئقرار پ ، ڕووژەیل ژیانێ 
وەلێ ئەو لە باتن خوەیا هەڵگر یەی ڕەساڵەت تاریخی بی ک ئامادە نەوی   ،لەیوا گیان خوەی نجات بیەیت 

بشکنێت. تەیموور ساحب شەرت و ئقرار   ردیووەری یا قەرارداد ئشتمایی یاران ەخاتر خوەی، شەرت و ئقرار پو
بی و بێگومان وە پلەی حەقیقەت و دانایی ڕەسوویی. هەر وەی خاترە، ناو تەیموور لە تاریخ پاوەگەزدان  

ە ک وەخاتر مانەوەی خوەیان و  ساڵ وەرین تا ئەالن سەبت بیەس. ئەو کەسەیل ٢٠٠سەرسپردەگەیل یارسان لە 
ئامادە بین گرەو لە سەر تەیموور بکەن، بایەس لە تاریخ پاوەگەزدان   ،حوسەینتەکیەی سەیدەیل ئەواڵد ئیمام  

یارسان لەو کارە دەرس ئبرەت وەربگرن و هوویچوەخت وە   ئایندەی یارسان وە نەنگی ناویان بایت تا نەسڵەیل 
نەفرووشن وە خاران یارسان. بایەس   یارسانەگی، ڕەهبەران و سەرسپردەگەیل خاتر نان ڕووژ و زنەیێیگ پڕ لە ن

ک چە بی وە   بێ ترس و تووم پرسیار بکەننەسڵ ئەالن و ئایندەی یارسان )کارل پووپر و دیوید هیوم( ئاسا 
غەیب بیەس یا وە هاودەسی   ، بایس مەرگ تەیموور؟ ئایا تەیموور وە قەوڵ یەکێگ وە سەران گووران

داڕشیا؟  ێوەرەیل و دەربارەیل قاجار پالن لە ناوبردنجیرەخ  

 نزام پیر و پادشایی 
وەختێگ باس لە نزام پیر و پادشاهی لە کوومەڵگەی یارسان کەیمن، بایەس لە هویرمان نەچووت ک پایەگەیل  

  ( دامەزریاس. تاوتوی کردن ئی قەرداد ئشتماییە کSocial Contractئی نزامە لە سەر قەراداد ئشتمایی)
فرە جار وە " بیاوبەس، شەرت و ئقرار یا شەرت و شوون" یچ باس کریەت، هەوەجە وە مینەوانی و شیەوکردن 

همێداوارم   ەما قوویل و بنەڕەتی دێرێت ک لەی مەقاڵە ئمکان خوڵقاندن باسێگ وەی قوویلییە وجوود نەیرێت. ئ
لە سەر بنەوای ئاکادیمی تاوتوی بکەیمن. ناوهاوردن نزام پیر   ردیووەریلە ئایندەیێگ نزیک بتوانیمن بیاوبەس پ

لەی بابەتە تەنیا ئەڕا ئەوەسە ک موخاتبەیل بزانن ک کوومەڵگەی یارسان بەیداخ هەڵگر و دامەزرێنەر   ییو پادشا
 داد ئشتمایی لە دەرو و زەمان خوەی بیەس. ریەکمین قەرا

دەوران سوڵتان سەهاک بکەیمن، خەراو نیە ک ئاماژە وە   لە یی وەر لەوە وە کوڵی باس لە نزام پیر و پادشا
قەرارداد   اس لەقەرارداد ئشتمایی بکەیمن. لەیرە ناتوام ب پادشایی یا چەن چشتێگ لە باوەت ئەهمیەت پیر و 

چوویکە ئی کارە   ئشتمایی لە نووڕگەی ویرمەندەیلێگ جوور: توماس هابز، جان الک یا ژان ژاک رووسوو بکەم
 ئایندە.  هیلیمن ئەڕا
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دیاردەی" پیر" سمبووڵێگ میتراییە و لە هەفت مەرحەڵە یا پرووسەی میتراییا، ئاخرین مەرحەڵە،   جێ وەتنە ک 
وارد ئەدەبیات یارسان   م مەرحەڵەی پیرە. ئتماڵی فرەس ک پیر لە کوومەڵگەی یارسان لە ژێڕ کارگەری میترایز

ن وەپێچەوانەی شێخ عرفانییە ک لە بار مەعنەوییوە  بووییت. هەڵبەت ناووت لە یادمان بچووت ک پیر لە یارسا
لە نووڕگەی   یی، بەڵکەم نزام پیر و پادشاوەگەرد  خوا، متافیزیک و ڕووحانیەت یا ڕووح پەیمان بەستوویت

یارسانوە یانێ بیاوبەس یا قەرارداد ئشتمایی. ئیەیچە مانای ئەوەسە ک هوویچ ڕووح و قانوون و شەریعەتێگ  
لە بیاوبەس بووت. خود بیاوبەس یانێ پابەس بین وە قانوون و رێنەکەفتن یانێ دەرچین لە  ناتوانێت موهمتر 

 نموونە یاران لە سەرێ رێکەفتنەس.  پێ ک  ێگقانوون

یارسان، وەپێچەوانەی ئسالم، مەسیحیەت، زەردەشت و تەنانەت ئەفاڵتوون، ڕووح بەند یا   ییلە نزام پیر و پادشا
وە مەفهوومێگ یارسانی و لە بار رێکخستن    (Contractقەرارداد یا )  یانێ پیر  قەفەس بەدەن یا لەش نیە.

نزام بیاوبەس لە سەر بنەوای ئەداڵەت و بەرابەری دامەزریاس ک لە ترم ئلوم سیاسی   سیاسی و تەشکیالتیوە
  خوالسەی (Horizontal Organizational Structure). ساختار سازماندەهی افقی ناسیاس وە

ێ  بەڵکەم تەمام ئی مەفهوومە یان،سمبووڵ نماد قەرارداد ئشتماییە کەاڵم، نزام پیر و پادشایی لە یارسان نەک 
 خود قەرارداد ئشتمایی ک لە ئایندە فرەتر لەی بارەوە شیکاری کەیمن. 

 ەری و بیاوبەس پردیو 
هەورامان دامەزریا،   ردیووەرەر ک وە ڕەهبەری "سوڵتان سەهاک" و یارانێ لە پوجێ باسە ک جمشت پردیو

جوورێگ لە یەی دەزگای فکری یا نزامێگ سیاسی و ئشتمایی بییەس ئەڕا بنیاتنان کوومەڵگەیێگ پێشکەفتگ و  
نزام   هەر ئەو جوورە ئاماژە کردیمن، بەرابەریخواز وە خوەندنەوە و هەڵسەنگانن دەور و زەمان خوەی. 

مۆدیریەتی بیەس و خود سوڵتان سەهاک پا لە بان  یا سیستم خود  ئشتمایی ەری جوورێگ لە قەرارداد وپردیو
یا ئی قەرارداد ئشتماییە. وە مانایێگ سادە   ییپابەس بوون وە نزام پیر و پادشا  ئەوە دایەسەگەز  ک یاران 

جوورێگ لە تەشکیالت سیاسی وە مانای   ییەیا ئی نزام پیر و پادشا ردیووەرتوانیمن بوویشیمن ک بیاوبەس پ
پای سەنەتەیل جێ باوەڕ، پادشا لە نزام سیاسی و ئشتمایی یارسان وەپێچەوانەی  وە  ئمڕووژی بیەس.

کوومەڵگەیەیل تر یا ئاینەیل تر، خوایی نییە و لە الیەن خواوە ماموور نەکریاس ک لە سەر ئەرز هەدایەت و  
یچ وەخت  ڕابەری مەردم بکەیت، بەڵکەم سوڵتان سەهاک جوور پادشای پردیووەر لە مەردم جیا نەویەس و هوو

ئدئای پەێغەمبەری نەکردیەس، بەڵکەم لە سەر بنەوای بیاوبەس هەڵوژیاس. ئیەیچە مانای ئەوەسە ک سوڵتان  
و مەشرووئیەت شا لە قەرارداد ئشتمایی و یارانوە هاتگەس   سەهاک یا شاکان تر لەی کوومەڵگە، یار مەردمن

نەک   ،لە قەرارداد ئشتمایی سەرچەمە گرتیەسنەک وە الیەن خواوە. لە ڕاسییا، دەساڵت سیاسی و ئشتمایی شا 
دیین یا مەعریفە ک وە الیەن ئێرانییەکان، سامی، جوویلەکە و تەنانەت ئەفاڵتوونوە کریەت وە دەساڵت سیاسی  

لە کوومەڵگە. پرنسیپ هەڵوژانن پیر و پادشا الی یارسانەکان وە خاتر فاکتوورەیل جورواجوور  یا حوکمڕانی 
ئیزەدییەکان ک فرە لە یارسانوە نزیکن، تا ئەالنیچ پیر خوەیان وە شکڵ دمۆکراتیک   ، وەلێ وەکەمڕەنگ بیەس

خستنەسە ناو   ازگاری هەڵوژنن. هەڵبەت بڕێگ لە الیەنەیل کوردی ئەڕا مەنافەی حزبایەتی ناکووکی و ناس
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ئی کاریچە بیەس وە بایس کارگەری خەراو لە سەر پرووسەی هەڵوژانن پیر الی   کوومەڵگەی ئیزەدی و 
 ئیزەدییەکان.

 دیوان حقووقی لە دەوران پردیووەر 
وە پای سەنەتەیل جێ ئتوار، لە پرووسەی ڕاوێژ یا مشوویرەت ئەڕا رێکخستن نزام پیر و پادشایی لە زەمان  

پاشایی خوەی بەرقەرار کەی. دیوانەگە لە سەر بنەوای ئەداڵەت بەرپا  ەر، سوڵتان سەهاک دیوانێگ وە وپردیو
بووت و ئیەیچە توانێت ئاماژە وە دیوانێگ حقووقی بووت. سوڵتان سەهاک شەخس خوەی و سێ کەس تر لە  
یارەکانێ وە ناوەیل)) پیر بنیامین، پیر مووسی و پیر داوود(( وە مەیل و ڕەزایەت خوەیان ئەڕا وەڕیوەبردن 

بارەیل دیوان کلک نیشان کەن. ئەو چوار نەفەرە لە داڕشانن و جێوەجێکردن بەرنامە و ئامانجەکانیان  کارو
 ییە. هەق بوەگەرد یەکا هاویاری کردنە. جێ باسە ناو دیوانەگە، دیوان  

 سوڵتان سەهاک لەی بارەوە مەرەمۆ:

 مێردان بەیانە

 ەیانە مێردان بدران بیای ب

 مەپووشم جامەی پەردەی سڕخانە

 گوزەرم مەیوو چە ئاشیانە 

 دانەی ئەزەڵین یار یەکدانە 

 دیوان حەق ڕاستی میزانە 

 

 یا لە شوونی تر هاتێیە: 

 ئەقرار یاری هاوە بارمان 

 چونکە مەیلشەن هەر چوارمان 

ئی نزامە پێكهاتێیەس لە چەندین دەزگا ک نموونەی مودڵێگ لەیوا ناتوانێت گوزارشت لە چشتێگ  لە الیێگ تروە،
  ەری وە شکڵ خوار بیەس: وبکەیت بێجگە لە یەی نزام سیاسی و ئشتمایی. نزام پردیوتر 

. ک پێکهاتیەس لە هەفت نەفەر و بەرپرس ئەسڵی تەشکیالت سیاسی بینەس و خود سوڵتان سەهاک   : هەفتەن 
 جوور پادشای ئی نزامە بیەس. هەفتەن پێکهاتیەس لە: 

 ( .پیر بنیامین)ڕابەر و رانما لە ڕاسای ڕزگاری ١
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 ( ڕابەر، دەلیل، ماموور بیداری و هەدایەت یاران .داوو)٢

 )دەفتەردار و ڕاوێژکار سوڵتان سەهاک( ی.پیر مووس٣

 قەزەب و قەبز ڕووح و رەیس ئنتزامات(  موور.مسەفا داوان)ما٤

 .خاتوون دایراک یا دایە ڕەمزبار)رەیس کوومەڵگەی ژنەیل یارسان( ٥

 سوڵتان سەهاک( .شابرایم)نیابەت سەلتەنەتی  ٦

 .باوەیادگار)نیابەت سەلتەنەتی سوڵتان سەهاک( ٧

چشتێگ ک فرە جێ تەفرەنجە ئەوەسە ک ئی گرووپە هەفت یار لە خوەی گرتیەس و ژمارەی هەفتیچ توانێت  
نیشانەی دموکراتیک بین و باوەڕ ئەوان وە قودرەت و ئرادەی جەم بووت و هەمیچ  بڕیارەکان وە شکڵ ئەقاڵنی و  

بەشداری زوورم جەم جێوەجێ بکریەت. ئی کارە هەمان پرنسیپە کە لە سازمانەیل و ناوەندەیل دموکراتیک وە 
وەرێوە چووت، ئەڕا ئەوەێگە دەنگەیل موخاڵف و مەوافق بەرابەر نەون، کەڵک لە ژمارەی تیق وەرگرن. جێ  

شوون و لوون خوەی بیەس و   باسە ک ئرادەی جەم یا قودرەت جەم لە بار سیاسیوە لە نزام پەردیوەری خاون 
، داڵگ سوڵتان سەهاک لە جەم  مزبارتەنانەت ژنیچ لە جەم بەشدار بیەس.هزوور دایە دایراک یا خاتووین ڕە

. لە ڕاسییا  و دەورەتیک بین نزام سیاسی و ئشتمایی یارسان لەاهەفتەن گەورەترین گەواهی تاریخییە ئەڕا دموکر
رگەری سەیدەیل  و خاندانەیل ناموو وە ڕاگەی پەردیوەر و دین هاوردە  ک لە ژێر کا پردیووەرلە شوون دەورەی 

شوون و لوون ژن لە ناو جەم کەمڕەنگ بووتوە و وەداخوە تا نوویسان ئی خەتەیلە ژن یارسانی نەک لە ناو  
نی  ژن فەئاڵ یارسا ٤وە زەڕەبین  یت بەڵکەم لە جەم سیاسییچ ناتوان ،جەم)نەزر و نیاز( ئجازەی بەشداری نەیرن

 پەیا بکەیت. 

بەشێگ تر لە یاران سوڵتان سەهاک پێکهاتنەس لە:هەفتەوانە، هەفتاو دوو پیر، نەوەد و نو پیر، شەستوشەش  
بەڵکەم وە مانای وەفادار یا لوویاڵ یا سەرسپردە هاتیەس"، چلتەن و......   ،غواڵم" غەاڵم نەک وە مانای بەردە

وژی، چوارچوو نزام پیر و پادشایی یارسان، هەڵگر یەی  وەپای دەرک و ئانالیز ساختار تەشکیالتی ئیمڕو
چوارچوو سیاسی و ئشتمایی بیەس و نموونەی نزام یا ساختارێگ لەیوا تەنیا توانیمن لە ڕووژاوای کوردسان  

بووینیمن بێ ئەوەیگە مەیزوور یا تەقاالی نوویسەر بەراورکردن سیستم خودمودیریەتی ڕووژاوا وەگەرد نزام پیر و  
یارسان بووت. وەلێ هاووەخت ئیمە ناتوانیمن ئنکارە ئەو ڕاسییە بکەیمن ک نزام پەردیوەری و تەنانەت   پادشایی

وەرجە پەردیوەریچ، نزامێگ سەروەخۆ بیەس ک تەقاال و کووشش ئەڕا دامەزرانن کوومەڵگەیێگ ئازاد،پێشکەفتگ  
 کردیەس.  ( Gender Equalityی) و یەکسانی جنسیەت

 جەم)مەجلس ( قودرەت  

ناتوام لە خوەموە چشتێگ دەسهەڵوەس بیەمە پاڵ شوون و لوون جەم لە کوومەڵگەی یارسان وەتایوەت لە نزام  
، وەلێ جەم وە مانای دەور و زەمان خوەی جوورێگ لە مەجلس بیەس ئەما وەداخوە لەوەر  یی پیر و پادشا
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ن چووت ئەڕا الێ نەزر و نیا و تەموویرەژەنین  دەلیلەیل جورواجوور وەختێگ باس جەم تێتە نوا فرە کەس هویریا
تماشا کریەت. ئیە تێگەیشتن قەڵەتێگە لە باوەت   ینی و فرەتر جوور شوونێگ ئەڕا جێوەجێکردن کاروبارەیل ئای

 نەخش جەم لە کوومەڵگەی یارسان.  

 :ئەهمیەت جەم مەرەمۆفیلسووف یا دانای دویای دەورەی پەردیوەر یانێ " شێخ ئەمیر" لە بارەی 

 جەمی ک جەم بوو

 جەمی ک یاران گشت تێدا جەم بوو 

 نە دەست جەور بوو نە ماوای خەم بوو

 کەسێ نەو جەم دا پەی چێش وارم بوو

 : یانێ 

ڕەچاو بکەی و یارەیل گیانی لەورە جەم بوون، لە جەمێگ لەیوا خەم   یاری جەمێگ ک تەمام شەرت و ئقرار 
وجوود نەیری و کەس زوورداری ناکەی و فشار ناخریەدە سەر کەس، پەس ئەڕا چە بایەس کەسانێگ پشت لە  

 ؟جەم بکەن

 شیەوکردن: 

بەرپاکردن   ئی چەن بەند کەاڵم، شێخ ئەمیرە وەپیمان هوویشێد: جەم لە یاری، تەنیا جەمێگ نەوییە ئەڕا
لە جەم ڕاويژ کردنە ئەڕا چارەسەری گیچەڵ و گرفت خوەیان و داڕشانن پالن   انیار م مەراسم نەزر و نیاز، بەڵکە

و بەرنامەی کاروبارەیل ڕووژانە لە ئقلیم یارسان. بەند ئاخر کەاڵمەگەی، شێخ ئەمیر  وەپیمان هوویشێد ک لە  
ی و ناهەماهەنگی لە ناوین بڕێگ لە یارەیل یاری دوورس بیەس  زەمان ناوبریاگ جووريگ لە دڵرەنجی یا ناسازگار

گرفتەیل خوەیان وە دیالووگ چارەسەر   ردیووەرئامادە نەوینەس وە پای بیاوبەس یا قەرارداد ئشتمایی پو 
 بکەن.

، توانیمن وە پای گەواهی دەفتەر بوویشیمن ک پاوەگەزدان کوومەڵگەی یارسان الخوارەگەی لە نیم  ەیواهەرل
قەڕن گوزەشتە وەرانوەر وە مەالگەیل ئەهل تەسەنوون و پەیڕەوەکانیان لە کوردسان بیەس. ئیەیچە چشتێگە ک  

پاوەگەزدان یاران وەرانوەر وە دین هاوردە و زوڵم و زوریان دەرهەق وە مەردم   . تاریخ شایەتی ئەڕای دەیت
وڵتان سەهاک شکڵ گرێت. پێ نموونە لە  یارسان هاووەخت وەگەرد دامەزرانن نزام پیر و پادشایی لە دەوران س

 قەڕن هەفتم هجری، دەفتەر گەواهی دەێت: 

 .ریشخند مکران و واتە و کالم / -تا و شاصبح  مالن او مزگفت جە /- هنت گروی مرامان بی رام 

بڕێگ کەس لە شەوەکی تا شەو چن ئەڕا مزگفت و تەوهین و باوەڕەیل یارسان کەن یا ریشخەن وە  : یانێ 
ارسان کەن". باوەڕەیل ی  
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 یا لە شوونێگ تر دەفتەر فەرمایشت کەیت: 

. چنی یارسان دایم الزورن / -سجدە و شاهشان تسبیح و مهرن "  

گێشت چشتێکیان بیەس وە مهر و تەزوی و وەگەرد مەردم یارسان هەڵسووکەفت پڕ لە قین و زوورگوویانە  یانێ:
. ئەنجام دەن  

گوورانی وەکار چیەس ک تەرەف وەرانوەر وە کەڵک وەرگرتن لە  لە ئەدەبیات زوان الزور"  جێ وەتنە واژەی"  
 ئمکانات و داشتن دەساڵت وە زوان زوور و ملهوڕی وەگەرد وەرانوەرەگەی هەڵسووکەفت کەیت. 

لە ڕاسییا خود ئی واژە خاسترین تاریفە ئەڕا ئاشنا بین وە زوڵم و زوورێگ ک چ لە گوزەشتە و چ لە چوار  
ساڵ زیاترە ک   ٤٠یارسان وەڕێوە چووت. نزام ئاپارتایدی و دینی جموری ئسالمی  دەیەی وەرین دژ وە مەردم

فەرد یارسانی لە تەمام مافەیل ئنسانی بێبەش کردیەس و هەق زنەیی وە جوورێگ لە یاران کوومەڵگەی یارسان  
ن وە شکڵ  ساڵ زیاترە ک ڕەژیم ئێرا ٤٠. سەندیەسوەرگرتیەس ک توانیمن بوویشیمن ئنسانیەت لەی کوومەڵگە  

ئەنازەیگ   سیستماتیگ کار ئەڕا ئسالمیزەکردن وەتایوەت وە شیعەکردن مەردم یارسان کەیت ک وە داخوە تا
بەیتەی ڕێوە،   ( Soft Powerلەی پالن سیاسی و ئستراتیژیکییە ک لە ژێڕ ناو دکترین دەساڵت نەرم)

 سەرکەفتن وەدەسهاوردیەس.

  مەردم  هاندان نەخش وەرچەوویێگ لە ،ردیووەرالدەر لە ڕاگەی پ  و یستوهەڵبەت بڕێگ لە خاندانەیل ئێگو
داشتنەس. پەی نموونە، لە کەالمەیل دەسهەڵوەس و تەنانەت لە کارەیل   یارسان وەرەو الی شیعەگەراییوە

هوونەرییچ)تەموویرە( یە جوور وە شان و باڵ " علی" یا چن ک هوویشێت  تفکر یاری و ئەرزشەیل کوومەڵگەی  
وەرگرتیەس.  یمیو بناوانوە کارگەری لە دینەیل ئبراهیمی یا ئومەت ئبراه جبن یارسان لە   

توانم وە مەسوولیەت تاریخییوە بوویشم ک سەی و خاندانەکانیان هوویچ ڕەبتێگ وە نزام پیر و پادشاهی  
خاندانەیلە بین ک وە  یارسانوە نەێرن و تەنانەت لە شوون ئاخرین پادشای ئی نزامە یانێ " باوە یادگار" هەر ئی 

قەوڵ " زەڕینکووب" چەندین قەڕن شارسانیەت یارسان وە تەمام بەشەکانێوە دووچار بێدەنگی کردن. وەلێ لە  
شوون باوە یادگار ڕەهبەر دانا و ئارامانگەرای یارسانی یانێ: شا تەیموور هەر جوور " سوقرات" ک چ جووری  

خەوێیگ قوویل هەڵسنێت، بێگوومان تەیمووریچ توانست وە   توانست لە نەخش )خەرمگس( ئانتن لە نادانی لە 
یارسان)کوومەڵگەی داڵگ( لە   قلیم بیەیت و کەسەیل نادان ئ ردیووەرکارەیل گەورەی خوەی ئدامە وە ڕاگەی پ

خەو هەڵسنێت. سوقرات وەخت خوەی هویشێد: " ئاتن هەر جوور ئەسپێگ ها لە ناو خەو قوویلێگ و منیچ  
خەفتگەکەی ئقلیم   ئەسپە  توانست وە دانایی خوەیشا تەیمووریچ  ". لە خەو هەڵسنم خەرمەگەزێگم ک ئەو 

وەختێگ پەی وە قودرەت و   جیرەخوەرەکانیان لە ئقلیم گووران وەلێ قاجارەکان و،لە خەو هەڵسنێت  یارسان
تەیموور سادر   حوکم ئدام پەی  وە دەلیلەیل پڕوپوویچ  دانایی تەیموور بردن، ئەوانیچ هەر جوور ستەمکارەیل ئاتن
وەلێ هەرچێ فکر لە شێواز پاوەگەزدان تەیموور و    ، کردن. ناتوام مەرگ تەیموور وەگەرد سوقرات بەراورد بکەم

داناییەکەی و دەلیل کووشتنێ وە الیەن قاجارەیل ستەمکاروە کەموە، جوورێگ لە هاوبەشی لە بەین تەیموور دانا  
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ەر یا نزام فکری یاری  وسەرهەڵدان و واڵوکردنەوەی ڕاگەی پردیو  تروەخادوینم. تەیموور  بلیمەت و داناو سوقرات 
و یارسان سەر خوەی دانا و سوقراتیچ وە توومەت واڵوکردنەوەی خواگەیل تازە و ئاڵوودەکردن جوانەیل ئدام  

 کریا. 

ئەڕا تەیمووریچ  سوقرات وەتیا وریایی یا دانایی واقعی ها لە دەرووین یا باتن ئنسان و هەمان تاریف توانیمن 
بوەیمەی کار، چوویکە لە باتن تەیموور کویرەی یاری یا فەلسەفەی حەقیقەت جێ گرتوویی. تفکر سوقرات بی  

بنوویسێت.   یچوە بایس گەورەترین گوڕانکاری لە تاریخ فەلسەفە و شارسانیەت ئرووپا، بێ ئەوەێگە یەی کەتاو
جەهان واڵو بکەیتوە، ئەفاڵتون شاگردێ بێ. ئیەیچە    کەسێگ ک توانست تفکر و ئەزەمەت فەلسەفیی سوقرات لە 

چشتێگە ک وە نسبەت تفکر یاری و یارسانوە ڕاسە.گەرد تەمام کارەیل ساختەکاری و کەالمەیل دەسهەڵوەس،  
کەسانێگ کە بین وە بایس زنێگ راگرتن نزام پیر و پادشایی یارسان و شارسانیەت ئی کوومەڵگە،  داناگەیلێگ  

لە ڕێ ئی دوو خشت یا دوو بەیت   شێخ ئەمیر، نەورووز سوورانی و شا تەیموور بینەس.وەک خان ئەڵماس، 
وەر بوەیمن:وردیرکەاڵمە توانیمن پەی وە بەش بوویچکێگ لە کارگەریەیل داناگەیل دویای دەوران پ  

 تۆ نە ڕای یاری دەرست نەوانە 

 تاریکی پای شەم وەپیت نمانە 

بووت، بایەس   تو لە زوڵمات و تاریکی نجاتنست یا دانش بەهرەمەند بیت : تۆ ئەڕا ئەوەیگە لە ڕووشنایی زایانێ 
خوەت پەروەردە بکەیت.  یالە ڕای یاری دەرس بخوەنیت   

سوورانی، لە باوەت خەاڵقیەت هوونەری و کارەیل ئەقالنی، مەرەمۆ:  ورووز فیلسووف وەناودەنگ یارسانی یانێ نە  

 بەنەی ک هوونەر نییە لە کاری

موفڵس، موردەی مەزاری زندەی کول و   

چ دەسکەمێ لە قسەگەی فیلسووف ئەڵمانی  یانێ نیچە دێری ک هوویشێد:  ورووزە باشە ئی کەاڵم نە  

 ئەگەر هوونەر نەویاتا ، هەقیقەت وێرانمان کرد. 

  

پاوەگەزدان؟   یە یا خەمساردی   سەری چارە   ئیسە   ئایا   ئەنجام:   
دامەزرانن یەکمین تەشکیالت سیاسی و ئشتمایی یا یەکمین قەرارداد چەندین قەڕن وە سەر گوزەریان گەرد 

ەیل کوومەڵگەی یارسان وە  ئشتمایی) سیستم وەرێوەبەری( و تەقاالی خویش و بێگانە پەی لە ناو بردن ئەرزش
ەروە وە  وردیورشکڵ سیستماتیگ، وەلێ پاوەگەزدان وە الیەن غواڵمەیل یا سەرسپردەگەیل ڕاستەقینەی ڕاگەی پ

ڵ سەروەخوو ئدامە دێرێت. تێکوشان و پاوەگەزدان یاران ئەڕا ڕەسین وە مافەیل ئنسانی و دامەزرانن  شک
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  سیستمێگ لە سەر بنەوای بیاوبەس یا قەرارداد ئشتماییە، سیستمێگ نەک تەنیا یاران بەڵکەم هەر ئنسانێگ تر 
توانێت لەی نزامە بەهرەمەند بووت.  یارسان  قلیم ئلە     

خاسترین مۆدڵە ئەڕا دامەزرانن کوومەڵگەیێگ ک ئازادی، کەرامەت و ئاسایش   ردیووەریاوبەس پوە باوەڕ من، بی
 تەمام ئنسانەکان وە بێ دوچەوەکی و جیاکاری بپارێزێت. 

هەر وەی بوونەوە، جوور یارێگ ، غواڵمێگ یا سەرسپردەیگ یارسانی داوا لە جەوانەیل یارسانی و وەتایوەت  
جەمەو بن، چوویکە ئی    "سازمان دموکراتیک یارسان" ور بەرنامە و ئەساسنامەی ژنەیل یارسانی کەم ک لە دە

 سازمانە لە خوین و گووشت خوەتانە و هەمیچ سازمانێگ سەروەخوو و بوومییە. 

جەوانەیل یارسانی وەتایوەت ژنەیل ئی کوومەڵگە لە من خاستر زانن ک یەکیک وە موهمترین خاڵەیل یا  
پاوەگەزدان یا مقاومەتە. هەر وەی خاترەسە ک لە مەیشوور جەهانی حقووق  پرنسیپەیل حقووق بەشەر، حەق 

بەشەر هاتگەس ک هەر وەخت حقووق بەشەر پایماڵ بووت، مەردم جوور ئاخرین ڕێچارە، ناچارن پاوەگەزدان یا  
الیزم  مقاومەت بکەن و هەر وەی خاترە لە پەسەنکریاگەیل سازمان ملل پێشوازی لە مقاومەت وەرانوەر وە کۆلۆنی

ساڵە جوورێگ لە ئاپارتاید، جیاکاری و دوچەوەکی  دژ   ٤٠و ئاپارتاید کریاس. پەس جموری ئسالمی فرەتر لە 
وە مەردم یارسان بەیتەرێوە. ئی ڕەژیم توتالیتەر و تروریستە لە هوویچ جنایەتێگ دژ وە تەمام ئنسانەکان لە  

هەق حەیات لە مەردم یارسان سەندیەس.  یارسان دەس نەپارێزاس، وەتایوەت  قلیمئێران، کوردسان و ئ  

تەیل ئرووپایی وەختێگ حقووق پشی یا سەگێگ پایماڵ بووت خاونەگەی پەنا  اڵئیوە لە من خاستر زانین ک لە و
بەیتە قانوون و دادگا وەلێ لە نزام بەیت ڕەهبەری و ڕووحانیەت نە چشتێگ وە ناو قانوون و ئەداڵەت مانا  

س چارە چەس؟دێرێت و نە حقووق بەشەر. پە  

وە باوەڕ نوویسەر ئی بابەتە، خاسترین شکڵ موبارزە ئەڕا یارسانیەیل ناو واڵت کار مەدەنییە)هەر چەن زانم کار  
وەلێ توانێت بێ کارگەری نەوت. خاسترین  ،تالیتەر بێ ماناس(  مەدەنی یا کوومەڵگەی مەدەنی لە نزامێگ تو
پەیوەس بین وە سازمان دموکراتیک یارسانە، گەرد تەمام کەم و  ئاڵترناتیڤ ئەڕا یارسانیەیل دەیشت واڵتیچ 

داوا لە ژنەیل یارسانی کەم ک وە ئلهام   دوارە کورتیەیلێگ ئی سازمانە دێرێتەی. جوور خزمەتکارێگ یارسانی
وەرگرتن لە شەخسیەت دایە دیراک و ژنەیل ترەگ یارسانی ڕێ مقاومەت و تێکوشان سیاسی لە سەنگەر سازمان  

تیک یارسان هەڵوژنن. داوام لە جوانەیل یارسانی لە دەیشت واڵت ئەوەسە ک وە هزوور خوەیان لە سەف  دمۆکرا
سازمان، جڵەو دەسالت و پوستەیل کلیدی ئی سازمانە وە مەیزوور دموکراتیزەکردن و وە سیاسیکردن سازمان و  

ل ناو واڵت ئەوەسە ک وە کەڵک  کوومەڵگەی یارسان بگرنە وەرەسەی خوەیان. لە ئاخروە، داوام لە یارسانیەی
وەرگرتن لە ڕەوش مەدەنی خاونداریەتی لە کەرامەت و شکوو کوومەڵگەی یارسان بکەن و لەوە زیاتر وەرانوەر وە  

 شکانن کەرامەت مەردم یارسان بێدەنگ نەوون. 


