
ئاماژه
لە نه بوونی ناوه ندە دێموكراتیكه كان و بنه مایه كی یاساییی مۆدێڕن و بە لە به رچاوگرتنی شێواز و پرۆسه ی 
سه رهه ڵدانی ده وڵه ت-نه ته وە لە واڵتانی ناوچه كه ، كورد ده رفه تێكی یه كجار ته سكی لە به رده ستدا بووە بۆ 
ئه وه ی بتوانێ لە چوارچێوه ی سیاسی-یاسایی فه رمیدا به دواداچوون بۆ داواكارییه كانی خۆی بكات. لە وه ها 
دۆخێكدا خه باتی چه كداری لە الیه ن زۆرێ لە پارتە سیاسیه كانه وە وه ك ئاڵترناتیڤێ سه یر كراوە بۆ درێژە 
دان بە »به رخۆدان« به رامبه ر به و ده وڵه تانه ی كە نوێنه رایه تیی جۆرێ لە ناسیونالیسمی فه رمیی واڵته كه یان 
ده كه ن. بە پێچەوانه ی ڕوانگه یه كی زاڵ كە زۆرتر لە الیه ن وتاری سیاسیی ئه و ده وڵه تانه وە ئاراستە ده كرێ، 

خه باتی چه كداری نە وه ك كه ره سته یه ك بۆ داگیركردنی ده سه اڵتی سیاسی و ناوه نده كانی، به ڵكوو زۆرتر وه ك 
ڕێگاچاره یه ك سه یر كراوە بۆ پاراستنی هه بوون و مه وجوودیه تی پارته كان و ڕاگرتنی به سته رێ كە تێدا بكرێ 

درێژە بە كار و چاالكیی سیاسی بدرێت. 

سیاسه ت لە كوردستان لە نه بوونی »ماف بە سه ر شاره وه«1 

ساسان ئه مجه دی
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چاالكییە چه كدارییەکان زۆربه ی كاته كان لە 
ده ره وه ی »شار« و لە به ستێنێکدا به رێوە چووە 
كە زۆر پێوه ندی بە بەس��تێنەکانی ش��ارەوە 
نه بووه . ئه مە لە كاتێكدایە كە به ش��ێكی زۆر 
لە سه ركه ردە جه وانه كانی پارتە سیاسییه كانی 
كوردس��تان خوێن��دكاری زانكۆكانی ش��ارە 
گ��ه وره كان و ل��ە چینێك��ی مامناوه ندییه وە 
س��ه ریان هه ڵداوه . ئه وان هاوكات پێداگرییان 
بایه خ��ی  ل��ە س��ه ر هه ن��دێ چه م��ك و 
پێوه ندیی  ك��ە  سیاس��ی-كولتووری كردووە 
مۆدێڕنی  بەس��تێنەکانی  ب��ە   ڕاس��ته وخۆی 

شارنشینه وە هه بووه . 
له م وت��اره دا هه وڵ ده درێ ئ��اوڕێ له م 
پرسە بدرێته وە كە گه رچی خه باتی چه كداری 
لە »ش��اخ« و بە ڕواڵه ت لە ده ره وه ی »ش��ار« 
س��ه قامگیر بووه ، به اڵم هاوكات ڕیشه ی ئه م 
پرس��ە ده گرێته وە بۆ ئ��ه و ئالوگۆڕانه ی كە لە 
بەستێن و پەیوەندییە شارییەکاندا ڕووی داوه . 
هه ر له م باره وە پرس��ی ك��ورد لە ڕۆژهه اڵتی 
كوردس��تان و پرۆسه ی پاش هاتنە سه ركاری 
محه مه دره زای په هله وی و ئه و گۆڕانكارییانه ی 
كە لە سه رده می ده س��ه اڵتداریه تیی ناوبراوە 
هاتە ئاراوە ده خرێتە به ر باس. لێره دا بە پشت 
به ستن بە چه مكی »ماف بە سه ر شاره وه « كە 
لە الیه ن هێنری لۆفۆبڤر  )199٠(2 لە كتێبكدا 
هه ر به م ناوە ئاراس��تە كراوه ، قس��ە لە سه ر 
پێوه ندیی »مافی هاوواڵتی3 بە س��ه ر شاره وه«  
لە گ��ه ڵ خه باتی چه كداری ل��ە ڕۆژهه التی 
كوردستان لە پاش كۆماری كوردستان و هه ر 
وه ها ئه و به س��تێنه ی كە دۆخی سه رهه ڵدانی 

ئه م جۆرە خه باته ی خولقاندووه ، ده كرێ. 
له م بابه تەدا هه روا باس��ی ڕۆڵ و گرنگیی 
»پانتای گش��تی« لە سیاسه تی كوردی وه ك 
یه كێ لە پێویستییەکانی ماف بە سه ر شاره وە 
ده ك��رێ. پانتایه ك كە ل��ە نه بوونی ده رفه تی 
فه رمیی یاس��ایی بۆ كاری سیاس��ی ڕۆڵێكی 
یه كجار گرنگ ده بینێ��ت و بە كرده وە ڕۆڵی 
ئالترناتیڤێكی گێراوە بۆ به شدار كردنی خه ڵك 

لە پرۆسه ی سیاس��ه ت كردندا. پانتایه ك كە 
پاش داگی��ر كردنی لە الیه ن ده س��ه اڵته وە 
سیاس��ه تی كوردیی تووش��ی به ربه س��ت و 
قه یرانێك��ی جددی كردووە و ناچاری كردووە 

لە نه بوونیدا په نا بۆ خه باتی چه كداری ببات.

»ماف بە سه ر شار«: ده وڵه ت لە به رامبه ر 
پانتای گشتی

هێن��ری لۆفۆبڤر، كۆمه ڵناس��ی ب��ە ناوبانگی 
فه رانسی، لە كتێبێكدا بە ناوی »ماف بە سه ر 
شاره وه « قسە لە سه ر مافی گشتیی هاوواڵتیان 
ده كات لە سه ر چۆنیه تی به شدار بوونی ئه وان 
لە پرۆس��ه ی به رێوه بردنی ش��ار و سیاسه ت 
و بابه ت��ی ڕۆژان��ه دا. خۆبه رێوبه رییه ك كە بە 
پێچه وانه ی مافی تاكه كه سی به و جۆره ی كە 
لە یاسای بنه ڕه تیی واڵتان و كۆنڤانسیونه كانی 
ماف��ی مرۆڤ��دا ڕه ن��گ ئه داته وه ، پش��ت بە 
مافی گش��تی ده به س��تێ و لە پانتای گشتی 
و ش��وێنی ژیان لەگەڵ بزووتنه وە سیاسی و 
كۆمه اڵیه تیی��ه كان پەیوەندیی ڕاس��تەوخۆی 

هەیە. 
لۆفۆبڤ��ر »م��اف بە س��ه ر ش��ار« وه ك 
داواكارییه كی سیاسی بۆ بونیادنانی به ستێنێكی 
كۆمه اڵیه تی بە كار ده بات كە تێیدا ده رفه تی 
سه رهه ڵدانی بزووتنه وە كۆمه اڵیه تی و سیاسییە 
جواراوج��ۆره كان بێتە ئ��اراوه . ئه م چه مكە لە 
الیه ن لۆفۆبڤ��ره و بە خوێندنه وه یه كی تایبه ت 
لە »شوێن-مه یدان« وه ك ڕاستییه كی جڤاكی 
ده ناس��ێندرێت. ڕاس��تییه كی جڤاكی كە لە 
پێوه ندی لە گه ڵ »ش��ێوازه كانی به رهه مهێنان 
و ده س��ه اڵت« وات��ای خۆی په ی��دا ده كات. 
هه ر بۆی��ه ش لە الیه ن لۆفۆبڤ��ره وە چه مكی 
»ش��وێن« لە دیارده ی ده س��ه اڵت، ئایدۆلۆژی 
و سیاس��ه ت جیا ناكرێته وە و »شوێن« وه ك 
چه مك��ێ ده بیندرێ��ت كە تێی��دا فه رمان و 
هیرارشیی كۆمه اڵیه تی لە الیه ن ده وڵه تانه وە 
بە س��ه ر خه ڵك��دا داده س��ه پێندرێت. به اڵم 
له وه الوە به ش��دار بوون لە پرۆسه ی سیاسه ت 
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و خۆبه رێوب��ه ری هه مان مافە كە لە به رامبه ر 
خۆداسه پاندنی ده وڵه ت و ده سه اڵت واتا په یدا 
ده كات و لە س��ه ر ئه م بنه مایە شار ده بێت بە 
سووژه ی ئه كتی كۆمه اڵیه تی. لۆفۆبڤر پێی وایە 
ته نیا كاتێ »ماف بە س��ه ر شار« ده توانێ بێتە 
دی كە ده وڵه ت بە ته واوی بخرێتە په راوێزه وە 
و پرۆس��ه ی بڕی��اردان و به ش��دار ب��وون لە 
سیاسه ت و پانتای گشتی بكرێت بە ئه كتێكی 
س��ه ره كیی كۆمه اڵیه تی. له م ڕوانگه یەوە شار 
ده بێتە شوێنێک بۆملمالنێی نێوان ده سه اڵت 
و بزووتن��ه وە سیاس��ی و كۆمه اڵیه تییه كان؛ 
ده بێتە ئامراز و ه��اوكات ئامانجی بزووتنه وه . 
ئ��ه م باس��ە لێ��ره دا و لە پێوه ن��دی لە گه ڵ 
بزووتنه وه ی ك��ورد واتایه كی یه كجار گرنگتر 
په یدا ده كات كە لە به شێكی تری بابه ته كه دا 

دیسان ئاماژه ی پێ ده كرێت.
گه رچی لۆفۆبڤر لە كتێبه كه یدا شاره كانی 
ڕۆژهه اڵت )die orientalische Stadt( كە بە 
وته ی ئه و ش��ێوازی به رهه مهێنانی ئاس��یایی 
بە س��ه ریاندا زاڵە لە لێكۆڵینه وه كه ی ده خاتە 
ده ره وە، ب��ه اڵم ه��اوكات ئاماژە ب��ە هه ندێ 
خ��اڵ ده كات ك��ە ده كرێ ل��ە پێوه ندی لە 
گه ڵ پرس��ی كورد و دۆخی پاش »رێفۆرمی 
ئه رزی« لە ئێران��دا واتادار بێت. ئه و پێی وایە 
له م جۆرە واڵتانەدا، ل��ە ناوچوونی پێكهاته ی 
كش��توكاڵ و »پێشاسه رمایه داری« هاوكات لە 
گ��ه ڵ لە ناوبردن و جۆرێ ل��ە تااڵن كردنی 
س��امانی جووتیاران و وه رزێ��ڕان ڕوو ئه دات 
ك��ە ئه مه ش لە ئاكام��دا ده بێتە هۆی كۆچی 
بە كۆمه ڵی گوندنش��ینان و په راوێزكه وتنیان 
لە قه راخ ش��اره كان و په رە س��ه ندنی جۆرێ 
لە »شارنش��ینی« كە بە ه��ۆی ڕێژه ی زۆری 
بێكاری، ده س��كورتی و هه ژاری، پێوه یس��تی 
كونترۆل و س��ه ركوت و ڕوانین��ی ئه منی لە 
الیه ن ده وڵه تانه وە تا ڕاده یه كی زۆر ده كات بە 
به شێكی یه كالكه ره وە لە ژیانی كۆمه الیه تی-

سیاسیی ئه و خه ڵكه.
 ئه م بابه تە لە كوردس��تان و لە پێوه ندی 

لەگه ڵ جۆری لە سیاسه ت و ده سه اڵتداریه تیی 
ده وڵ��ه ت، خ��اوەن هه ندێ��ک تایبه تمه ندیی 
زۆر گرنگن كە ده بێ زۆرتر قس��ه ی لە س��ه ر 
بكرێ: ئه وه ی كە ئ��ه م تایبه تمه ندییانە چین 
و پێوه ندیی  به س��تێنێک كە تێیدا ڕێفورمی 
ئه رزی ڕووی داوە لە گه ڵ گوش��اری سیاسی 
و ئه منی بۆ س��ه ر كوردستان و پێوه ندی ئه م 

باسە لە گه ڵ شار و ئوربانیزم چییە؟

پرسی كورد لە ژێر كاریگه ریی »شوڕشی 
په سیڤ« و پێویستییەکانیدا

لە ده ی��ه ی 3٠ و ٤٠ی زایینی��دا نه وه یه كی 
ن��وێ لە ڕووناكبیرانی كورد ده بن بە هه ڵگری 
بیرۆكه ی ناسیونالیستی كە زۆربه یان لە چینی 
مامناوه ندی��ن و لە خوێندنگ��ە و زانكۆكاندا 
پێگه یش��توون. دوات��ر حزب��ی دێموكرات��ی 
كوردستانی ئێران و كۆمه ڵە زۆرترن ئالیكاری 
لە ده ڤه ری س��ۆرانی زمان و ل��ە باژاره كانی 
مهاب��اد و س��نە وه رده گ��رن و بە گش��تی 
ئینس��یاتیڤی ش��ۆڕش ده گوازرێته وە بۆ شار. 
ئه مه ش پرۆس��ه یه كە كە ده كرێ سه ره تاكه ی 
بگه رێنینه وە بۆ دروس��ت بوون��ی كۆمه ڵه ی 
 Vali( ژیانه وه ی كوردس��تان. عه باس��ی وه لی
1997( س��ه ره تای ناسیونالیس��می مۆدێڕنی 
كورد لە ڕۆژهه اڵتی كوردستان ده گه رێنێته وە 
بۆ دامه زراندنی كۆمه ڵ��ه ی ژ-ك و پێی وایە 
زۆرب��ه ی دامه زرێنه ران��ی ئ��ه م ڕه وتە كە لە 
چین��ی وردە  بورژوای ش��اری پێك هاتوون، 
خاون پیش��ەگەلێک بووگن كە لە پرۆس��ه ی 
په ره سه ندنی فونكس��یۆنی سیاسی، ئابووری، 
ئیداریی ده وڵه تی مۆدێڕندا، شكلیان گرتووه . 

جیا له وه ی ك��ە چ هۆكارگه لێ ده بێتە هۆی 
ڤه گۆڕینا كۆمه ڵه ی ژیانه وه ی كوردس��تان بۆ 
حێزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، ده كرێ 
به ش��ێكی گرنگ ل��ە لۆژیك و سیاس��ه تی 
كۆماری كوردس��تان بگه رێنینه وە بۆ هه مان 
الیه نی مۆدێڕنی كۆمه ڵه ی ژ-ك كە دواتر لە 
فۆرم��ی كۆماردا ڕه نگ ئه داته وه . كۆمار كە لە 
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الیه ن به شێكی به رچاو لە چینی مامناوه ندی 
و هه روا چینی بنده ستی شاری پشتیوانیی لێ 
ده كرا، خاون تایبه تمه ندییه كی س��ه رەكی بوو 
لە پێوه ندی لە گه ڵ چۆنیه تیی به شدار بوونی 
خه ڵك ل��ە »ئه مری سیاس��ی«دا، كە ئه ویش 
ده كرێ بە »پانتای گشتی « ناوی لێ ببردرێت. 
جی��ا ل��ه وه ش، كۆمار ل��ە ته مه ن��ی كورتی 
خۆیدا زۆرت��ر وه ك به رێوبه رییه كی ش��اری 
ده ركه وتبوو و هاوكاتی��ش توانیبووی پانتای 
سیاس��یی خۆی بۆ گونده كان به رفراوان بكات 
و باڤه ریه ن نه ته وه ی��ی لە نێو چینی جووتیار 
و خه ڵكی الدێ ت��ا ڕاده یه ك په رە پێ بدات. 
داراییی  »باج)ماڵیات(« سه رچاوه ی سه ره كیی 
كۆمار ب��وو و ئه مه ش لە الیه ن دانیش��توانی 
ئه و ش��ارانه وە بە حكوومه ت ده درا كە لە ژێر 
كونترۆڵ��ی كۆماردا بوون. ئ��ه م هاوكارییه ش 
ده رخه ری جۆرێ پاڵپش��تیی ئه كتیڤی چینی 
مامناوه ندی و خواره وە شاری بوو لە كۆماری 
مهاباد. پاڵپش��تییه كی چاالكانە كە بە پشت 
به س��تن بە الیه نی سیاسی و ئایدۆلۆژیك، لە 
ڕێكخس��تنی كۆمه ڵه ی خه ڵكان تا به شداری 
 Vali( ل��ە به ڕێوبه ریی ئیداریی لە خۆ ده گرت

 .)1997
 گرنگیی ئه م بابه تە له وێدا ده رده كه وێ كە 
ئه م ئاڵۆگۆڕانە لە كۆمه ڵگایه ك سه ر هه ڵئه ده ن 
كە لە الیه ك هێش��تا تا ڕاده یه كی به رچاو لە 
ژێر كاریگه ریی »بەس��تێن و پەیوەندییەکانی 
پێش��ا س��ه رمایه داری «دایە و لە الیه كی ترە 
ده وڵ��ه ت هه م��وو هه وڵی خۆی خس��تووەتە 
گ��ه ڕ، بۆ ئه وه ی ل��ە په راوێزی »بەس��تێن و 
جیهانیدا  س��ه رمایه داری«ی  پەیوەندییەکانی 
جێ بگرێت و بۆ ئه مه ش لە هه وڵی ئه وه دایە كە 
»پێویستییەکانی ئەم تێکەڵ بوونە« ده سته به ر 
بكات. بە واتایه كی تر ئێمە له م س��ه رده مه دا 
ڕووبه رووی دۆخێك ده بینه وە كە دوو الیه نی 
دژبه ری لە خۆ گرتووه . یه كه م »سیاس��ه ت لە 
كوردستان« كە بە گه رەنتی كردنی به شداریی 
خه ڵك لە پرۆسه ی سیاسه ت و پانتای گشتیدا، 

نوێنه رایه تیی جۆرێ لە گۆرانكاری ده كات كە 
خه ڵك تێی��دا ڕۆڵی به رچاو ده گێرن. دووهه م 
ئاڵوگۆڕێ��ک ك��ە خه ریكە هێ��دی هێدی لە 
ئێران لە س��ه ره وە بۆ خواره وە )بە پێچه وانه ی 
كوردس��تان( و بە ئێنیسیاتیڤی محه مه د ڕه زا 
ش��ای په هله وی ڕوو ئه دات بۆ ئه وه ی بتوانێ 
لە سیس��تمی كاپیتالیستیی جیهانیدا جێگیر 
بێت. ئه م پارادۆكس��ە پێویس��تی به وە هه یە 
زۆرتر بناس��ێندرێت تا دوایی لە هۆكاره كانی 
ناكۆكی��ی قووڵی نێ��وان لۆژیكی ئ��ه م دوو 
جۆرە سیاس��ه تە و كاریگه رییه كانی لە س��ه ر 
ڕووهێنانی پارتە سیاسییه كانی كوردستان بۆ 

خه باتی چه كداری باشتر تێ بگه ین. 
ئانتونی��ۆ گرامش��ی )1971( بە ناس��اندنی 
چه مك��ی »شۆڕش��ی په س��یڤ« پێ��ی وایە 
شۆڕش��ی »پڕش��كۆی« ئێنگلیس لە س��اڵی 
1688 كە شۆڕش��ی پیشه س��ازیی بە دوای 
خۆی هێنا، ده ستپێكی پرۆسه یه كە كە تێیدا 
كاپیتالیسم په ل بۆ هه موو شوێنێ ده هاوێژێ. 
پرۆس��ه یه ك كە بە خێرایی له و واڵتانه ی كە 
وه ك »په ڕاوێ��ز« ده ناس��ێندرێن جێگیر ده بێ 
و ب��ۆ س��ه قامگیر بوونی هه ندێ پێویس��تیی 
بنه ڕه تی لە گه ڵ خ��ۆی به رهه م ده هێنێ كە 
دامه زراندنی ده وڵه تی ناوه ندگه را و داسه پاندنی 
»ئالوگۆری سیاسی-كۆمه اڵیه تی لە سه ره و بۆ 
خواره وه « لە پێش��مه رجە س��ه ركییه كانیەتی. 
مۆدێڕنی��زە كردن��ی كۆمه ڵگا ل��ە ڕێگای ئه و 
ئاڵوگۆڕان��ه ی كە لە »س��ه ره و« ڕێك ده خرێ 
و دامه زراندنی ده س��ه اڵتی ناوه ندیی بە هێز، 
ئه و تایبه تمه ندییە گرنگانەن كە بۆ كونترۆڵی 
سه رچاوه ی دارایی و مرۆڤی و بە كار هێنانیان 
لە پرۆسه ی »پێشكه وتنی گرێدراو «دا پێویسته . 
سێنتراڵیزە كردن و عه قاڵنی كردنی )بە واتای 
نۆرمە سیاس��ییه كان،  ئامرازی(  عەقاڵنییەتی 
بەهێز،  له شكه ریی  مه كینه یه كی  دامه زراندنی 
پێش خستن و داسه پاندنی ناسنامه ی نه ته وه یی 
و هه روه ها په روه ردە و ڕاهێنانی یه كده ست لە 
قوتابخانه كان ئه و خااڵنه یە كە بەدی هاتنیان 
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بۆ به رفره كرنا سییس��تمی كاپیتالیس��تی له 
 ،)Peripherieländer( په راوێ��ز«  »واڵتان��ی 
وه ك پێویس��تی و پێش��مه رجی س��ه رەكی 
ده ناسێندران. له م پرۆسه یەدا كە گرامشی بە 
»شۆڕش��ی په س��یڤ« ناوی لێ ده بات، هه وڵ 
ده درێ ئ��ه م گۆڕانكارییانە لە گه ڵ »گه ش��ە 
س��ه ندنی كۆمه اڵیه تی« لە الیه ن ده وڵه ته وە و 
لە ڕێگای ناوه ندە فه رمییه كانه وە به رێوە بچێت. 
مێهدی په رویزی ئامینە )1999( كە بە وردی 
لێكۆڵینه وه ی لە س��ه ر ئه م بابه تە لە پێوه ندی 
لەگه ڵ ئێران��دا كردووه ، پێی وایە شۆڕش��ی 
په س��یڤ لە ئێران لە سێ فازدا به رێوە چووە 
كە یه كه میان لە نێوان س��اڵه كانی 1921 تا 
1926 و لە كاتی ڤه گۆڕینا ده سه اڵتی قاجار بۆ 
په هله وی هاتووه تە ئاراوه ، دووهه میان لە ساڵی 
1953 و پاش لە سه ر كار البردنی محه مه دی 
موس��ه دق و توندوت��ۆڵ كردنی ده س��ه اڵتی 
سیاسی، ئابووری و له شكه ریی محه مه دره زای 
په هله وی چێ بووە و قۆناخی ته واوكه ری ئه م 
پرۆسەیە لە ساڵی 1962 و بە ده ست پێكردنی 
»شۆڕشی چه رمگ« گه یشتووه تە لووتكه. له م 
نێوان��ه دا پرۆگرامی»رێفۆرم��ی ئ��ه رزی« دوو 
ئامانجی س��ه ره كیی هه بووه . یه ك��ه م لە ناو 
بردنی سیستەمی ئاغاواتی و ده ره به گایه تی و 
گواستنه وه ی ده س��ه اڵتی ئه وان بۆ ده وڵه ت و 
دووهه م به رفراوان كردنی باندۆرا كاپیتالیستی 
و گه ش��ە كردنی لە ناوچه ی كش��توكاڵدا. لە 
ئاكامی »رێفورمی ئ��ه رزی« ڕێژه یه كی زۆر لە 
گوندنشینان ڕوویان لە شاره كان كرد و ئه مه ش 
ئه نجام��ی كۆمه اڵیه ت��ی و ئابووریی زۆری بە 
دوای خۆیدا هێنا؛ له وانە »حاشیه نش��ینی« لە 
شارنشینیی  ده ستپێكردنی  به رباڵو،  ئاستێكی 
خێرا و هه روه ها په ره سه ندنی چینی كرێكار و 

چینی مامناوه ندی شاری. 
»رێفورمی ئه رزی« لە كوردس��تاندا بووە هۆی 
ئه وه ی كە ڕێژه یه كی به رچاو لە گوندنشینانی 
كوردستان لە پرۆسه ی دابه ش كردنی »زه وی 
و زار« ڕووبه ڕووی ئاس��ته نگی برۆكراتیك بن 

و تووشی ئه زموونێكی دژوار لە گه ڵ ده وڵه ت 
بن. ئ��ه وان له وە تێگه یش��تن ك��ە ده وڵه ت 
پارێ��زه ری ئه وان نییە و گه نده ڵی، ناكارامه یی 
سیستەمی یاس��ایی و هه روا بێ ده سه اڵتیی 
ده وڵه ت به رامبه ر بە ئاغا و ده ره به گه كان النی 
ك��ه م لە پێوه ندی لە گه ڵ چینی بنده س��تی 
Kan- )���ورددا ل��ە ئاس��تێكی زۆر به رزدایە 
jori1992(. ئه م پرۆس��ەیە ه��ه روا بووە هۆی 
كوچی بەلێش��اوی به ش��ێكی زۆر لە كوردە 
جووتی��ار و گوندنش��ینه كان بۆ ش��اره كان و 
په ره سه ندنی شارنش��ینی و هاوكات هه ژاری 
و بێ��كاری و پەڕاوێز نش��ینی. هه ر بۆیە ئه م 
ئاڵوگۆڕە نوێیە ل��ە ئاكامی »رێفورمی ئه رزی« 
ن��ە ته نیا نه بووە هۆی ل��ە ناوچوونی كه لێنی 
نێوان ده سه اڵت و خه ڵك، به ڵكوو كێشه كانی 
قووڵتر كرد و به س��تێنی به شێكی به رچاو له و 

قه یرانانه ی گواسته وە بۆ ناو شاره كان. 
ل��ە وه ها دۆخێكدا و بە پێی ئه و ش��ێوازه  لە 
سیاس��ه ت كە ل��ە كۆماری كوردس��تاندا بە 
ڕێوه چووبوو، واتە به شداریی خه ڵك لە ئه مری 
سیاسی و »دێس��ێنترالیزە كردنی« ده سه اڵتی 
ناوه ندی، ئه و ده ژبه رییە لە نێوان پرسی كورد و 
ده سه اڵتی ناوه ندی تا ده هات قووڵتر ده بوو. لە 
كاتێكدا كە ده وڵه ت لە داسه پاندنی بیرۆكه ی 
»كولت��ووری فه رمی« و هه روا فۆرماس��یۆنی 
hegmoniale soziale For- )ڤڤاكی هژمونیك 
mation( تووشی به ربه ستی جدی بووبوو. چون 
لە الیه ك پێش��مه رجە ماددییه كان بۆ په یڕه و 
كردنی وه ها هەژمۆنییه ك هێش��تا جێبەجێ 
نه بووب��وون و لە الیه كی تر داس��ه پاندنی ئه م 
هەژمۆنییە پێویس��تی بە په ژراندنێ هه بوو كە 
لە چوارچێوه ی كۆمه ڵگای مه ده نی و سیاسیی 
كوردس��تاندا هاتبێتە ئ��اراوه  و؛ بابه تێک كە 
بە هۆی ش��ێوازی توندئاژۆی س��ه رهه ڵدانی 
ناسیونالیس��می ئێرانی و ده وڵه تی مۆدێڕن و 
هه وڵی سیستماتیك بۆ سڕینه وه ی خه ڵك لە 
پانتای سیاسیدا، ناته بایییه كی قووڵی لە گه ڵ 
سیاس��ه ت لە كوردستان و ناسنامه ی كوردی 
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درووست كردبوو.
ده ك��رێ ئ��ه م بابه تە به م ج��ۆرە كورت 
بكرێت��ه وە كە ه��اوكات ب��وون و پێوه ندیی 
پێویس��تییەکانی  نێ��وان  دیالكتیكی��ی 
مۆدێڕنیزاس��یۆن و ناوه ندگه راییی سیاسی لە 
ئێران )به و جۆره ی كە لە س��ه ره وە قس��ه ی 
لە س��ه ر كرا( لە گه ڵ ده ركه وتنی خه ڵك لە 
كوردستان وه ك »سووژه ی سیاسیی ئه كتیڤ« 
)ب��ه و جۆره ی ك��ە عه باس وه لی پێناس��ه ی 
ده كات( دۆخێكی هێنا ئاراوە كە ده رهاویشتن 
و س��ڕینه وه ی ئه و س��ووژه ی سیاس��ییە لە 
پانتای گش��تی و لە »ش��وێنی« به شدار بوون 
لە »ئه مری سیاس��ی« ببێت بە پێش مه رجی 
هه رە سه ركه ی بۆ بەرهەست بوونی ده سه اڵتی 

ده وڵه ت لە كوردستاندا. 
ئ��ه م بابه تە له وێدا ل��ە پێوه ندی لە گه ڵ 
»ماف بە س��ه ر ش��اره وه « واتا و گرنگی په یدا 
ده كات كە لۆفۆبڤرئاماژه ی پێ ده كات: گرنگ 
ترین ش��ت بۆ ده وڵه ت ئه وه یە كە ش��وێن و 
كات بخات��ە ژێر ڕكێفی خۆی؛ لە كاتێكدا كە 
گرن��گ ترین میناکی ش��وێن لە پێوه ندی لە 

گه ڵ داسه پاندنی ده سه اڵتدا »شاره «. 
ده س��ه اڵت ل��ە هه وڵی ئه وه دای��ە كە لە 
»ش��وێن«دا ده ربكه وێ. بە واتایه كی تر »شار« 
ئامانج��ی بزووتن��ه وە و دوایی��ن خاڵ��ی بە 
ئ��اكام گه یش��تن یان ه��ه رەس هێنانی هه ر 
شوڕش��ێكه. هه ر بۆیە »ش��ار« وات��ە ئامانجی 
بزووتنه وە، ده بێت بە به س��تێنی س��ه ره كیی 
ئ��ه و ناكۆكییه ی كە لە س��ه ره وە ئاماژه ی پێ 
كرا )پێویس��تییەکانی به رێوه بردنی شوڕش��ی 
په س��یڤ لە الی��ه ك و ناته باییی ئه م باس��ە 
ل��ە گه ڵ ده ركه وتنی خه ڵك وه ك س��ووژه ی 
سیاسیی چاالك لە كوردستان (. ناكۆكییه ك 
كە ل��ە گ��ه ڵ بەكارهێنان��ی لەڕاده به ده ری 
توندتیژی��ی ده وڵه ت��ی، وا ده كات ك��ە كورد 
ته نی��ا لە كاتی الواز بوون ی��ان لە ناوچوونی 
بەرهەستیی ده سه اڵتی ناوه ند لە كوردستاندا، 
جارێكی تر وه ك سووژه ی سیاسی لە پانتای 

گشتیدا ده ربكه وێت و مافی گشتیی خه ڵك بە 
سه ر ش��ار بە واتا سیاسییه كه ی، واتە به شدار 
بوونی خه ڵك لە »ئه مری سیاسیدا« ده سته به ر 
بكات. لە نه بوونی وه ها ده رفتێكدا ده وڵه ت كە 
هه بوون و ب��ه رده وام بوونی حاكمیه تی خۆی 
گرێ داوە بە ده رهاویش��تن و سڕینه وه ی ئه م 
س��ووژە چاالكە لە كوردس��تان، ڕێگا بە هیچ 
جورە ڕێكخستنێكی دووبارە و ده ركه وتنێكی 
سیاس��یی پ��ارت و ڕێكخ��راوە كوردییه كان 
نادات. ه��ه ر بۆیە خه بات��ی چه كداری وه ك 
درێژه ی سیاس��ه ت كردن ل��ە نه بوونی ماف 
بە س��ه ر ش��اره وە ده بێت بە ته نی��ا ئامراز بۆ 
ڕاگرتن��ی هه بوون��ی خۆ لە پێناو پاراس��تنی 
بیرۆكه ی��ه ك كە پێی وایە لە یه كه م ده رفه ت 
و لە ئه گه ری الواز بوونی ده سه اڵتی ناوه ندیدا، 
توانای گه ڕانه وه ی سووژه ی سیاسی بۆ پانتای 
گشتیی كوردستان و به شداری كردنی خه ڵك 
لە »ئه مری سیاس��یدا«ی هه یه . به شدار بوونێ 
كە لە شاردا و بە ده رخستنی ئه و ناوه ندانه ی 
لە ش��ار كە بەرهەس��ت بوونی ده سه اڵتیان 

ده سته به ر كردووه ، ده توانێ واتا په یدا كات. 
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