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سەروتار 

بۆچی ڕێفۆرم لە ئێران ناکرێت؟  د. خالید خەیاتی 

فارسی، شەکری شیرین یان ژەهری هەالهل  بێهرووز شوجاعی
کۆلۆنیالیزم و شۆڕش  سارۆ ئەردەاڵن
چەسپاندنی دیکتاتۆرییەتی هەڵبژێردراو لە ئێران  د. ئیدریس ئەحمەدی
اصالح طلبِی کوردی بازتولید سیاست توّهم  زانا کوردیار ـ ساماڵ موکریانی
تأملی در باب اصالح طلبی در ڕۆژهەاڵت  ڕامان هه ورامی ـ دیاکۆ هه ورامی
فەلسەفەی »خاک ـ ڕزگاری«ی کوردستان  شوعەیب دانش پەژوو
لە ڕزگارییەوە بۆ ئازادی  مەسعوود بابایی  

بیری لێنین و باغه کانی سه مه رقه ند  د. ئاسۆ حەسەن زادە 
پێکدژییە نێوخۆیییەکانی ئیمپراتۆریای شیعە ...  مانشت زاگرۆس 
ڕێگای ڕزگاری  ماکوان کوردستانی 
کارکردەکانی دەسەاڵت  مامەند عەلیار 
مێژووی ڕەوتی ئیسالح تەڵەبی  حەسەن ساڵحزادە 
لە ئازایەتییەوە تا ئازادی  ئاگری ئیسماعیل نژاد  
ڕێفۆرمیسم یان فەندەمێنتاڵی ئێرانی  ڕۆژبین بۆکانی 
مێژووی ئااڵی کوردستان  هادی عەزیزی
نقش تشکل های غیردولتی  د. منصور سهرابی
ئیسالحات و خوالنەوە بە دەوری بازنەدا!  زانیار ڕۆژهەاڵتی
لێکەوتەی ڕیفۆڕم  ڕزگار بەهاری

بۆ خەبات چ زۆرە؟ ڕێگا!  د. سەعید شەرەفکەندی
ڕاسان و ڕەهەندە تیۆرییەکانی )3(  سمایل شەریفی

ئەزموونی نەتەوەی کورد ...  وتووێژ لەگەڵ د. سەعید شەمس

ئەمنیەتیکردنی ژیان   
فۆکۆ و پێداچوونەوە بە ئێراندا
دوکتور قاسملوو: ڕوخساری پۆستمارکسیزمی کورد  
برای کوردی موسوڵمانم  

بزاڤی ناسیۆنالیستیی کورد 
کورد و گرێبەستی تورکایەتی 



ســـــەروتار 

بیرکردنه وه  له ئیده ئالی ئاڵوگۆڕی سیاسی له واڵتێکدا و چۆنیه تیی گواستنه وه له سیستمێكه وه بۆ 
سیســتمێكی دیکه - بمانه وێ و نه مانه وێ ـ ڕووبه ڕووی پرسی مێتۆد و شێوازه کانی وه دیهێنانی 
وه ها ئاڵوگۆڕ و گواستنه وه یه کمان ده کاته وه. ئه مه ش ته نیا به پێوه ندیی نێوان ئامانج و ئامرازه کانه وه 
نه به ســتراوه ته وه، به ڵکوو له بنه ڕه تڕا ده گه ڕێته وه ســه ر جۆری ڕوانین و خوێندنه وه مان بۆ دۆخی 
ئارایی و ئه و پاشــخانه  زه ینی و مێژوویییه ی واقیعی سیاســیی ئه مــڕۆ و خانه به ندییه گوتارییه 
پێوه ندیداره کانی لێ که وتۆته وه. له  ڕاســتیدا وەاڵمی ئه و پرســیارەی که ئایا ڕێی ده ربازبوون له 
دۆخی مه وجوود ڕیفۆرمه، یان شۆڕش، به پێی ئه وه که قسه له دینامیزمی نێوخۆییی یه ک نه ته وه 
و یه ک واڵته، یان له ملمالنه ی نێوان دوو نه ته  وه ی نالێك، که یه کێكیان ئه وی تر بچه وسێنێته وه 

و سیاسه تی داگیرکارانه ی له به رامبه ردا ڕه چاو بکا، ته واو جیاوازه.
هەڵکۆڵینی توێخه کانی ئەم پرســیارە، کە ئایا دەکرێ لە چوارچێوەی سیســتمی داگیرکەردا 
داوای ڕێفۆرم بکرێ، پێویســتی بە هزرین و ڕامانێکی قووڵ هەیە. پێشــگریمانەی ئه و هه واڵنه ی 
به چاکســازی لە دەسەاڵتدا، یان باشتره بڵێین چاکەخوازی بۆ دەسەاڵت دەناسرێتەوە، پەیوەستە 
بە ســڕکردنی گریمانەگەلێکی دیکەوە، که ئاکامه كه ی بەئاســاییدیتنی هاوکێشەی »داگیرکەر ـ 
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داگیرکراو«ە. ئه نجامی ئه م بەئاســاییدیتنه ش 
هەڵپەســاردن و، له وه ش زیاتــر، نادیدەگرتن 
و ڕووشــاندنی مافــی بنەڕەتیــی ئــه و یه كه 
نه ته وه یییەیــە، که خاکه کــه ی داگیر کراوه و 

ڕه فتاری کۆلۆنیالیی له گه ڵ ده کرێ.
ئەوەنــدەی پەیوەندیــی بــە ڕۆژهەاڵتی 
ئــەم  الیه نگرانــی  هەیــە،  کوردســتانەوە 
پێشــگریمانەیە له قالبی به ناو ڕیفۆرمخوازیی 
کــورددا، لەژێــر دەمامکــی به نــاو قانوونیی 
پەســەندی دەســەاڵت و لــه    ڕاســتیدا بــه 
قیمه تی حاشــاکردن له بنه ماکانی جه وهه ری 
ڕاسته قینه ی پرسی کورد، کۆمەڵێک گوزارە ی 
خۆبه كه مگرانه  و ڕەگی بەرژه وەندیخوازانە جێ 
ده خه ن، که مەترســی دەخاتە ســەر بنه مای 
زه ینی و گوتاریی ئاسایشی نەتەوەییی کورد له 
ئێران و، له کۆتاییدا نه زانانه، یان بەئه نقه ست 
له پێنــاوی درێژکردنه وه  ی ئه ســاره تی گه لی 
ڕزگاریخوازدا هاوده ستی ده سه اڵتی داگیرکه ر 

ده بێت.
کێشــه كه  له بنه ڕه تڕا کێشه ی په روه رده  و 
سایکۆلۆژیی سیاســییه، چونکه چاکەخوازانی 
گرێدراو بە دەسەاڵت، هه م له  ڕووی فه رهه نگی 
و هه م لــه  ڕووی سیاســییه وه گۆشــکراو و 
خووگرتووی کۆد و پێناســه  کانی گه لی حاکم 
و پاشکۆی ئه قڵیه تی شموولی و ناوه ندگه ران. 
هه ربۆیــه  لووتکــه ی هه ڵوێســت و به رنامه ی 
سیاســیی خۆیان له بانگه شه ی شه رمێونانه ی 
مافــی هاوواڵتیــدا ده بینن؛ شــارمه ندییه ك 
کــه به هــۆی ناته بابوونی له گــه ڵ ماهیه تی 
فاشیســتیی نیزامدا، ته نانه ت بۆ هاوواڵتییانی 
گه لی حاکمیش سه قه ت و بێبه رهه مه. کاکڵی 
ئەم چاکەخوازییە ئاســایینواندنی بندەستی و 
نایه کسانی و چەقبەستووییی واقیعی سیاسییە. 
قەناعەت لێرەدا ترۆپکی هەوڵێکی هەمەالیەنە 
بــۆ گەشــەپێدانی ناســنامەی داگیرکــەر و 
نەزۆکنیشاندانی هەوڵی داگیرکراو بۆ گەیشتن 

بە سەروەرییه. 
ئەم زەینە پاشکۆیە لە ڕیزی یەکەمی ئەو 

قوربانیانەدایە کە تێگەیشــتنیان لە ئازادی و 
کەرامەت و چارەنووس نــە ک تەنیا بوێرانە و 
له خۆبوردووانــه نییە، به ڵكوو هەلپەرەســتانە 
و ئاگامەندانەیــه. ئاگامه نــد لــەو ڕووەوە کە 
الیه نگرانــی ئه م ڕه وته بە هەمــوو بوونیانەوە، 
شه رعیه تی دەسەاڵتی ستەمکار دەسەلمێنن و 
یارمه تی به سەپاندن و درێژکردنه وه ی دەدەن. 
هه ربۆیه شــه که ئه م زه ینه  پاشکۆیه هیچکات 
تێ ناکۆشــێ سووکەترووسکاییه ک بۆ ڕزگاری 
و ده ربازبوون له بااڵده ستیی ده سکردی ئێلیتی 
حاکم وێنا بکا و کایەی سیاسی الی ئەو ڕەوتە 
بە کۆمەڵیک بابەت ته نراوه کە له ژێر پێستیدا 
دەمارەکانی دەسەاڵت به ڕوونی دیارن. گوتاری 
چێنــدراو لە زەینــی ئەم ڕەوتــە دا، دەقاودق 
به رهه ڵســتکاری  گوتــاری  دژایەتیکردنــی 
ڕزگاریخوازانه ی نه ته وه یییه. بۆ ئه مه ش هەوڵ 
دەدەن هەڵوێستی شۆڕشگیڕانە بێبایەخ نیشان 
بدەن و دیاردەی خۆبەدەستەوەدان و ڕازیبوون 
به وه زعیه تی مه وجوود به چاالکیی سیاسی و 
مەدەنی مانا بکەنەوە. کۆی ئه مه ش، نه  ک هیچ 
پاشه کشه یه ک به ده سه اڵت ناکا، به ڵكوو ڕه نگه 

له زۆر ڕووه وه ده سه اڵت قازانجیشی لێ بکا.
بۆ ئه وه ی ماکه  ی ئه م گوتاره خۆڕێکخه ره 
له گه ڵ ده ســه اڵت بناسینه وه پێویست ناکا نه 
بژارده ی ئه کادیمی بین، نه ئەندامی حیزبێکی 
بەئەزمــوون.  سیاســیکارێکی  و  دیاریکــراو 
هــه ر ئه وه نده به ســه لە دۆخی کوردســتان 
و لــه هه قیقه تــی ژیانی خه ڵــک و ڕه فتاری 
داموده زگاکانــی ڕێژیم ورد بینــه وه و چه ند 
پرسیاری زۆر ســاده، که هه موویان نیشانه ی 

سیاسه تی داگیرکارین، له خۆمان بکه ین: 
بۆ نموونه، بۆچی جیا له هه موو ناوچه كانی 
ئێران، کوردستان چه ند قات میلیتاریزه  کراوه؟ 
بۆچی هێزه کانی ڕێژیــم و به كرێگیراوانیان تا 
ئــه و ئه ندازه یه له نێــو خه ڵكدا بێــزراون، لە 
بەرامبەردا پێشــمه رگه و هێزه شۆڕشــگێڕه 
به رهه ڵســتکاره کان تا ئــه و ئه ندازه یه له الی 
خه ڵك خۆشه ویســتن؟ بۆچی الوەکانی کورد 
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بە خوێندەوار و نەخوێندەوارەوە دوور لە زێدی 
خۆیــان و له ناوچەکانی غەیــری ناوچەکانی 
کوردستاندا خەریکی کرێکارین؟ بۆچی ژیانی 
مرۆڤی کورد لە دیاردەیه کدا به  ناوی کۆڵبەری، 
کە دەسکردی داگیرکەرە، وه ها بێبایه خ کراوه، 
که هه رده م له ژێر مه ترســیی مه رگێکدایه، کە 
هاوئاســتی مەرگی ئاژەاڵنیش نییە؟ بۆچی ئاو 
و کانزا و ســه رچاوه سروشــتی و شوێنه واره 
مێژوویییه کانــی کوردســتان بــۆ ناوەنــدی 
ئێــران ڕادەگوازرێن؟ بۆچی ڕێــژه ی گیراو و 
ئێعدامه سیاســییه کان له کوردستاندا ئه وه نده 
له ســه رێێه؟ بۆچی زمان و مێژوو و کولتووری 
کورد له به ســتێنی گشــتی و حکوومه تیدا، 
به تایبه تی له سیستمی په روه رده ییدا ئه وه نده 
به ربه ســت و قه ده غه ی له سه ره و، له میدیای 
حکوومه تیشــدا ســووکایه تییان پێ دەکرێ؟ 
بۆچی هه موو پۆسته  بااڵکانی نوێنه رایه تیکردنی 
ده سه اڵتی سیاســی له کوردستاندا به ده ست 
غه یرەکورده كانه وه ن؟ بۆچی کوردی ڕۆژهه اڵت 
ئه وه نده یاده وه ریی به کۆمه ڵی خۆی به مێژووی 
خۆی له سایه ی حکوومه ته کانی پێش کۆماری 
ئیسالمیشــه وه گرێ ده دا و ئه و هه موو پرد  ی 
پارچه کانی  له گه ڵ  نه ته وه یییەی  هاوپێوه ندیی 

دیکه ی کوردستاندا هه یه؟ و... هتد. 
بۆ تێگه یشــتن له گوتاری ڕیفۆرمخوازیی 
ئێتنیکی له  ســایه ی سیســتمی داگیرکه ردا 
و له قاودانــی زیانه کانی ئه م هێڵــه فیکرییه، 
له بنه  ڕه تڕا پێویســتمان به هه ڵشــێالنه وه ی 
بنه مــا زه ینییــه کان و ئانالیــزی بنه ڕه تیــی 
گوتاری هه یه. به اڵم ئه گه ر ته نیا له ســۆنگه ی 
سوودبه خشــی و کاریگه ریی سیاسیشــه وه بۆ 
بابه ته كه بچیــن، هه ق وایه به ناو ڕیفۆرمخوازه 
کــورده کان ڕووبــه ڕووی کۆمه ڵێک پرســیار 
بکرێنه وه، وه ك ئه وەی که ئایا هه ر له بنه ڕه تڕا 
و له ئاستی گشتیی ئێرانیشدا، له سیستمێکی 
فاشیســتی و تۆتالیتێردا بــه  و تایبه تمه ندی و 
ئیســالمی  کۆماری  ئه زموونکراوانه ی  کارتــه 
چل ســاڵه یارییان پێ ده كا، باوه ڕ به ڕیفۆرم 

چه نده واقعبینانه یه؟ ئینجــا وه ک کورد، ئایا 
ڕیفۆرمخوازان هه ڵوێستی خۆیان چلۆن پاساو 
ده ده ن، واته ئه گه ر به ڕاســتی له گۆشه نیگای 
بوونمانــی سیاســیی خۆیان  کوردبوونــه وه ، 
بسه لمێنن، چ جۆره ڕێفۆرمێک لە حکوومەتی 
ئێرانــدا وێنا دەکەن، کــە مافی کوردی وه ك 
نه ته وه یه کــی خاوه نــی مافــی دیاریکردنــی 
چاره نووس تێدا دەستەبەر بێت؟ وردتر له مه ش، 
ئایا نیســبه تی چاکه خوازانی دەسەاڵت لەگەڵ 
به تایبه تی  جومگه کانی سیستمی ســتەمکار، 
ڕانتی ئابــووری و ئەمنیەتی و ڕایه ڵه کانی ئه م 

ده سه اڵته، چۆن پێناسە دەکرێ؟ 
ئــه م ژماره یــه ی گۆڤــاری تیشــک تێ 
ده کۆشــێ هه م به شــێوه ی تیۆری و هه م له 
ســۆنگه ی کرده ییی که یســی کورد له ئێراندا 
هه ندێ له و پرســیارانەی که تا ئێســتا، یان 
ون کــراون و خۆیــان لــێ ال دراوه، یان به 
چەواشــەکاری و خۆبواردنه وه وەاڵم دراونەوە، 
بورووژێنــێ و ڕووناکی بخاته ســه ر پرۆفایل 
و الیەنــە نادیارەکانــی چاکەخوازانی کوردی 
نزیک له دەســەاڵت. په رده الدان له ســه ر ئه م 
سازه ناسازه ی کۆمه ڵگای سیاسیی کوردستان، 
به تایبه تــی له دۆخــی ئێســتای ئێراندا، که 
زۆرینه ی خه ڵك کۆی ڕێژیم به ئامانج ده گرن 
و چی دیکه هیوایان به ڕیفۆرمی ڕێژیم نه ماوه، 
به وه خــت و زه رووره. به جێبوونی وه ها باس و 
خواسێک ئه وکاته باشــتر وه ده رده که وێ، که 
به تایبه تــی ئه وه شــمان له به رچــاو بــێ، که 
بزووتنه وه ی سیاســی و مه ده نیی ڕۆژهه اڵتی 
کوردستان، جارێکی دیکه به ره و تۆکمه بوونه وه  
بــه  ده وری گوتارێکی ڕه ســه ن و باوه ڕبه خۆ 
ده چــێ، گوتارێــك که وێــڕای به هێندگرتن 
و متمانه به خشــین به به ســتێنی جه ماوه ری، 
ده یــه وێ هێڵی ڕه ســه نی شۆڕشــگێڕانه به 
ڕزگاریخوازانــه  ڕوونــی  دووره دیمه نێکــی 
زیاتر و باشــتر  به رجه ســته بکاته وه و بیکاته 
نه خشــەڕێگای ئاینده ی ســتراتژیی کورد له  

مامه ڵه له گه ڵ ئاڵوگۆڕه کانی ئێران و ناوچەدا .



سەکۆ



سەکۆ لە کورتەوتارێک پێک دێ کە  بایەخ و پێگەی وتاری 
سەرنووسەر یاکوو دەستەی نووسەرانی هەیە، بەم جیاوازییەوە کە لە 
هەر ژمارەیەکدا کەسێکی شارەزا لە دەرەوەی بازنەی بەڕێوەبەرانی 
گۆڤاری تیشک، نووسینەکەی بە ئەستۆ دەگرێ .ئامانج ئەوەیە کە 
جۆراوجۆریی بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە و بەرپرسانە  سەبارەت بە  

گوتاری نەتەوەیی لە سەکۆدا ڕەنگ بداتەوە

بۆچی ڕێفۆرم لە ئێران ناکرێت؟ 
ڕۆڵی فەرهەنگی سیاسی و ئابووریی سیاسی و هەڵوێستی کورد

د. خالید خەیاتی 
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پێناسەی کەسی
 خالید خەیاتی، هەڵگری دوکتۆرای زانستی 
سیاســی لە زانکۆی لینشــۆپینگ لە واڵتی 
ســۆئێد و، هەڵگری دیپڵۆمی تایبەتی زانستی 
سیاســی لە ســەر ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت و 
باکووری ئەفریقا، لە ئەنستیتۆی تویژینەوەی 
سیاســی لە شــاری ئێکس ئان پڕۆڤانس لە 

واڵتی فەڕانسەیە.
دیاســپۆڕا،  لێکۆڵینــەوە:  بابەتــی   

ترانسناسیۆنالیزم و پەیوەندیی نێودەوڵەتی
 لە چوارچێوەی چەمکی دیاســپۆڕا لە سەر 
کوردەکانی ئۆرووپا بە تایبەت کوردانی سۆئێد 

و فەڕانسە لێکۆلینەوەی کردۆوە.
 ئێســتا لێکۆلــەڕ و مامۆســتای زانکۆیە لە 
زانکۆی لینشــۆپینگی سوئێد، بەشی زانستی 

سیاسی و سیاسەتی نێودەوڵەتی.
 کۆرســی تایبەتی داناوە لە سەر رؤژهەاڵتی 

نێوەڕاست و باکووری ئەفریکا.
 لە واڵتانــی جۆربەجۆری وەکوو رووســیا، 
تورکیــا، نامیبیــا، کێنیا، کۆمــارێ چێک، و 
فەڕانســە وەکوو مامۆســتای میــوان وانەی 

گوتۆتەوە. 
 لــە ســاڵی خوێنــدی 2٠19/2٠1٨، لــە 
کۆڵیژی فەلســەفەی زانکۆی لێنشۆپینگ کە 
هەموو بەشــەکانی زانستی فەلسەفی، مرۆیی، 
سیاســی، کۆمەاڵیەتی  بــۆ زیاتر لە 15٠٠٠ 
خوێندکار لە خۆی دەگرێت، وەکوو مامۆستای 

ساڵ هەڵبژێردراوە.

سەرەتا
دۆستانی گۆڤاری تیشک داوایان لێ کردبووم، 
کە بۆ بەشــی سەکۆی ئەم ژمارەیان بابەتێک 
بنووســم، کە پەیوەندیی بە ڕیفۆرم، شۆڕش 
و کۆلۆنیالیزمەوە هەبێت. سپاسیان دەکەم بۆ 
متمانەیان، هەروەها بۆ ئەو چاالکییە بەنرخەی 
کە لــە چۆارچێوەی ئەم گۆڤــارەدا بەڕێوەی 
دەبــن. هەڵبەتە داوا لە خوێنــەر دەکەم، کە 
ئەم نووســینەم وەکــوو وتارێکی ئاکادیمیک، 

کە بەپێی پێوەرە میتۆدۆلۆژییەکانی زانســتی 
کۆمەاڵیەتــی و مرۆیــی ئامــادە کرابێت، لێ 
وەرنەگرن. ئەمە زیاتــر ڕوانگە، ڕامان، یان بە 
شــێوازێکی خۆمانەتــر، تێڕامانێکە و لەگەڵ 

ئێۆەی خۆشەویست بەشی دەکەم. 
تا ئەوجێیەی کە کورد دەگرێتەوە، باسی 
ڕێفۆرمی سیاســی لــە ئێــران و گریمانەی 
ئەوەی کە پڕۆســەی ڕێفــۆرم بتوانێ هەم لە 
ئاســتی گشتیی واڵتدا سیســتەمی تێۆکرات 
و دیکتاتــۆر تێپەڕێنــێ و هەم ئاســۆیەکی 
ڕوون، یان دەراوێــک بۆ پەڕێنەوەی کوردانی 
تەمەنێکی  بــکات،  دەســتەبەر  ڕۆژهــەاڵت 
بیســت و چەند ســاڵەی هەیە. لە سۆنگەی 
ئەم هیوایەوە، جاروبار شــاهیدی بەشــداریی 
بەلێشــاوی کوردان بووین لە هەڵبژاردنەکانی 
ئێرانــدا، یان دیتوومانە کــە ژمارەیەک تاکی 
کورد لەژێر سەرناوی »ئیسالحتەڵەبی«دا، لێرە 
و لەوێ وەکوو نوێنەری تیۆری، یان پڕاکتیکی 
ڕیفۆرمی ئێرانی هاتوونەتە مەیدان، یان بگرە 
لــە ســەردەمێکی تایبەتیدا فراکســیۆنێکی 
کوردیش لە مەجلیسی ئێران هەبوو. هەڵبەتە 
هەرچەند پــرۆژەی ڕیفۆرمی ئێرانی، تەنانەت 
لە ســەرەتای مێژووی ســەرهەڵدانی خۆێدا، 
هەڵگــری جەوهــەری گۆڕانــکاری نەبــوو، 
بەاڵم دیســانیش بەهۆی کرانەوەی ڕێژەییی 
فــەزا کۆمەاڵیەتییــەکان جێگای ســەرنجی 

ڕۆشنبیرانی کورد بوو. 
بە هەرحــاڵ، بابەتی ئیســالحتەڵەبی لە 
ڕەوتی خۆیدا وەکوو دیاردەیەکی سنوورپەڕێن، 
نە تەنیا پەڕەوازەی دیاســپۆڕاش بوو، بەڵکوو 
وەکوو ســەرچاوەیەکی ناکۆکی و شــێوازێک 
لە پۆالریزاســیۆنی سیاســی، تەنانەت پەلی 
هاویشــتۆتە نێو حیزبەکانی کوردیشــەوە. تا 
ئیستا هەموو شتێک ئاساییە. بەاڵم ئەوەی کە 
ئاســایی نییە، ئەوەیە کە یەکەم( کەســانێک 
خوێندنەوەیان ئەوە بێت، کە سەڕەرای هەموو 
شتێک دیسانیش نیشانەگەلێکی هیواخوڵقێن 
بۆ ڕێفــۆرم و گۆڕانکاری هــەن، هەربۆیەش 
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ئەم کەســانە )هەڵبەتە زۆر جار ناڕاستەوخۆ و 
بەشەرمەوە( داوا لە خەڵک دەکەن، کە لەسەر 
بنەمای ئەوەی ئەوان پێی دەڵێن »مشــارکت« 
لە کاروباری ڕۆژانەی مۆئەسەساتی ئێرانی )بە 

تایبەت لە هەڵبژاردن(دا بەشدار بن. 
لــەم نووســراوەیەدا، مــن لــە ڕێــگای 
پشتبەســتن بە چەند نموونەیەکی تیۆریک، 
ڕاســتەقینەی  ئەزموونێکی  هەروەها چەنــد 
واڵتانەوە دەمەوێ نیشــانی بدەم کە پڕۆژەی 
ڕێفۆرمی سیاسی لە کۆی جۆگرافیای سیاسی 
و کولتووریی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و باکووری 
ئەفریکادا )بە ئیستیســنای چەند ساڵێک لە 
تورکیــا( ئێمکانی نەبــووە و نییە و هۆکاری 
نەبوونی ئــەم ئیمکانەش ڕاســتەوخۆ بواری 
و   )Political Culture( فەرهەنگی سیاســی 
ئابووریی سیاســی )Political Economy( لە 
هەردوو ئاستی تیۆری و پڕاتیکدا دەگرێتەوە.  

فەرهەنگی سیاسی و ئابووریی سیاسیی 
ئێران و نامۆییی ڕیفۆرم

لە زانستی سیاسیدا، ئامانجی ڕێفۆرم بریتییە 
لە دەستەبەرکردنی سیستەمێکی بەڕێوەبەری 
 )Democratic Governance( دیمۆکراتیــک 
کە ئەویش دیاردەگەلی وەکوو وەگەڕخستنی 
پڕۆســەی بڕیــاری سیاســی، ڕەخســاندنی 
مەجالــی نوێنەرایەتــی و بەفەرمیناســینی 
توێژە کۆمەاڵیەتییەکان، کارایی و گەشــەی 
ئابووری، بنبڕکردنی گەندەڵی و، بەم پییەش، 
و  حیســابدانەوە  دیــاردەی  بە هێزکردنــی 
شــەفافییەتی دەزگا دەوڵەتییەکان، گەشەی 
کولتووری و، هەروەها گەشــەی پۆتانسییەڵی 
تــاک دەگرێتــەوە. بۆ ئــەو مەبەســتەش، 
هەم فاکتــەری نێوخۆیی و هــەم فاکتەری 
دەرەکی ڕۆڵی ســەرەکی دەگێڕن. بۆ نموونە، 
هۆکارەکانی ســەرکەوتنی ڕێفۆرم لە واڵتانی 
ئەمریــکای التین، کە لە ســااڵنی 199٠ی 
زایینیدا دەستی پێ کرد، لە ئاستی دەرەکیدا 
پەیوەســتە بەوەی کە واڵتە یەکگرتووەکانی 

ئەمریکا بەهۆی نەمانی سیســتەمی ڕەقیبی 
ســۆڤیەتەوە چی دیکە پێویستی بەوە نەمابوو 
کە پشتگریی سیستەمی دیکتاتۆریی سەربازی 
لەم واڵتانەدا بکا. لە ئاستی نێوخۆییشدا، ئەم 
توێژە کۆمەاڵیەتییەی کە پڕۆژەی شۆڕشــی 
بەدەســتەوە بوو )بە ئیستیســنای یەک دوو 
واڵتی بچووک لە ئەمریــکای ناوەندی(، یان 
بە دەستی ڕژیمی ســەربازی لەناو چووبوون، 
یــان وەکوو پەنابــەر ئــاوارەی واڵتانی دیکە 
ببــوون و، لەجێی ئەوانــە توێژێکی تایبەتی 
بۆرۆکرات، کە بەتایبەت لە ئەمریکا پەروەردە 
ببــوون، گەڕانەوە و جڵــەوی دەوڵەتەکانیان 
بەدەســتەوە گرت. هەروەها دەکــرێ ئاماژە 
بــە نموونــەی ڕیفۆرمــی ســەرکەوتووانەی 
واڵتانی ئاســیای باشــوور بکەین، کە ئەویش 
لە ڕاســتای کەمبوونی کەرەستەی خاو و بۆ 
قەرەبووکردنەوەی ئەم بۆشاییە پێداویستیی بە 
گەشــەی مرۆیی لە ئاستی نێۆخۆییدا هەبوو، 
کــە لەگەڵ پشــتیوانیی واڵتانــی ڕۆژئاوایی 
دەســتەبەری کــرد. نموونەیەکــی دیکە لە 
ئەزموونی ســەرکەوتنی ڕێفۆرم، ســێ واڵتی 
ئورووپای ڕۆژئاوا )یۆنان، ئیسپانیا و پۆرتۆگال(
ن، کە بە شێوازێکی درەنگوەخت هاتە ئاراوە. 
بەردەوامیــی مودێلی دیکتاتۆری لەم ســێ 
واڵتەدا، ئەویش لە حاڵێکدا کە سااڵنی حەفتا 
هەمــوو ئورووپای ڕۆژئاوا بــەرەوە پێکهێنانی 
یەکێتیی هاوبەش و پتەوکردنی دیمۆکراسیی 

نێوخۆیی دەچوون، حاڵەتی ئانۆمالی بوو. 
لەســەر بنەمای ئەم ئاماژانەی ســەرەوە، 
دەمــەوێ بڵێــم کــە پــڕۆژەی ڕێفــۆرم لە 
)ئەگەر  نێوەڕاستدا  ڕۆژهەاڵتی  کۆنتێکســتی 
هەبێت( بەگشتی و لە ئێران بەتایبەتی، دەبێ 
گۆڕینی ناوەرۆکی سیاســەت لــە فۆرمێکی 
داخراو، ئۆتۆریتــەر، توندوتیژتەوەر، تێۆکرات، 
و  ڕانتخــۆر  ئۆلیگارشــیک،  مۆنۆپۆلیســتی، 
حیســابنەدەر بۆ مۆئەسەســەیەکی شەفاف، 
پلۆرال، مەدەنــی و هاوواڵتیتــەوەر بەئامانج 
بگرێت. بەاڵم فەرهەنگی سیاســی و ئابووریی 
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سیاسی ئەم مەجالە نادات. 
فەرهەنگی سیاســی )النی کەم لە فۆرمی 
ئیدیال تیپی وێبەریدا و ئەویش پێش ئەوەی 
باسی خودی گۆڕانکارییە کردەییەکان بکەین( 
پەیوەندیی ڕاســتەوخۆی بە ڕۆڵی کۆمەڵگای 
مەدەنی بــە هەمــوو ڕەنگ و نیشــانەکانی 
خۆیەوە هەیــە، کە لەوێدا چینی ڕۆشــنبیر 
ڕۆڵی ســەرەکی دەگێڕێت. ئەرکی ئەم توێژە 
کۆمەاڵیەتییە لە ســەرەوەی هەموو شتێکەوە 
پێشکێشــکردنی میتۆدۆلۆژییەکــی دابڕانــە 
لە ئۆنتۆلۆژیی پێشــوو، کە خــۆی لە خۆیدا 
هەڵگــری ژمارەیەک چەمک و هزری تایبەت 

بێــت، کە ئاســۆی پێکەوەژیان 
دیمۆکراســی  گەشــــــەی  و 
دەستنیشــان  داهاتــــوو  بــۆ 
بکــەن. بــۆ ئەم مەبەســتەش، 
ڕۆشــنبیر لەتەنیشــت تواناییە 
پێویســتە  مەعریفییەکانییەوە، 
و دەبــێ هەڵگــری نەوعێــک 
ئەخــالق و فەزیلــەت بێت کە 
لە پڕۆژەی ڕۆشــنبیریی خۆێدا 
هیچ کەلێنێک بۆ دوورەپەرێزی 
و دڕدۆنگــی لەنێــو خەڵکــی 
مافخوراوی واڵتــدا نەهێڵێتەوە. 
ئاوڕدانەوەیــەک لە مێژووی  بە 
تیۆریــی سیاســی، دەبینیــن 

تێپەڕاندنی کۆمەڵگای گەندەڵ و قەیرانلێدراو 
بەرەوە ئاراستەی دادپەروەری و بەختەوەری لە 
چوارچێوەی شارستانییەتیدا، پڕۆژەی هزریی 
دەیــان گەورەبیرمەند و فەیلەســووف بووە. 
ئەفالتوون بە ئامانجــی بنبڕکردنی گەندەڵی 
و نیپۆتیــزم و دەســتەبەرکردنی کۆمەڵگای 
دادەپەرەر دەیەویســت کە فەیلەســووفەکان 
پادشــایەتیی واڵت بکەن. ئەریستۆ پێی وابوو 
مرۆڤ ئاژەڵێکــی سیاســییە، هەربۆیە دەبێ 
وەکوو هاوواڵتــی لە چوارچێــوەی دەوڵەتدا 
)Polis( بەشداری لە پڕۆسەی سیاسەتدا بکا. 
لەسەر هەمان ڕێچکە، فارابی باسی مەدینەی 

فازیلــەی دەکــرد، یان ئیبــن خەلدوون کە 
داڕمانی شارســتانییەتی بە شەڕی بەردەوامی 
نێوان »عەسەبییە« و »عومران« لەنێو خولێکی 

مێژووییی بەردەوامدا دەبەستێتەوە. 
لێرەدا پرســیار ئەوەیە کە گەلۆ، پڕۆژەی 
ڕۆشنبیریی ئێرانی )مەبەست ئەو دەستەیەی 
کە پێناســەی نەتەوەی سەردەســتی هەیە(، 
لەپێناو دابڕان لە ئۆنتۆلۆژیی ئیستاییی ئێرانی 
دامەزراو لەسەر دوو عونسوری ئایینی )شیعە( 
و مێژوویی/کولتووری )فارس( بە مەبەســتی 
دەســتەبەرکردنی ئەوەی ژان ژاک ڕۆسۆ پێی 
دەڵێ )پەیمانی کۆمەاڵیەتی( و گەیشــتن بە 
ناســنامەیەکی ئێرانیی هاوبەش 
جیاوازەکان  نەتــەوە  هەموو  بۆ 
و توێــژە کــۆمەاڵیەتییەکانــی 
دەقی  کێهــا  چییــە؟  ئێــران 
ئیپیستۆمۆلۆژیکی، یان مەعریفی 
لە الیەن ئــەم تویژە ئێرانییەوە 
ئامادە کــراوە، کە بــۆ نموونە، 
مەجالی دیالۆگێکی ســوکراتیی 
ڕەوشــتمەند لــە پالتفۆرمێکی 
پێشکێشــی  هاوبەشـــــــــدا 
ڕۆشــنبیرانی هاوشێوە لە نێوان 
عــەرەب،  کورد،  نەتەوەکانــی 
بەلــووچ، تورکمــان، ئــازەری، 
لــۆڕ و ئەوانــی دیکــە بکات؟ 
قەڵەمبەدەســتی ئێرانی، هەتا ئەو جێگایەی 
مــن لێی حاڵیم، دوو دەســتەن: دەســتەی 
یەکەم کــە ژمارەیــان زیاتــرە، ئەوانەن کە 
خوێندنەوەیەکی ساختە و جەوهەرخوازانە لە 
مێژووی هەویەتی )هویت/شــناس( پێشکێش 
دەکــەن، زۆر توند بە ڕابردووەوە نووســاون، 
هەمــوو خــەون و ئارەزوویان هێشــتنەوەی 
یەکپارچەییــی ئێرانــە و لــە بەردەوامیــی 
دەربڕێنەکانی خۆیاندا شێوازێک لە فاشیزمی 
دەســتەی  دەهێننەوە.  بەرهــەم  فەرهەنگی 
دووەم ئەوانەن کە بەڕواڵەت کۆسمۆپۆلیتن و 
پێکەوەژیانن.  گەردوونیی  پەیامێکی  هەڵگری 

 بابەتی ئیسالحتەڵەبی 
لە ڕەوتی خۆیدا 

وەکوو دیاردەیەکی 
سنوورپەڕێن، نە تەنیا 
پەڕەوازەی دیاسپۆڕاش 

بوو، بەڵکوو وەکوو 
سەرچاوەیەکی ناکۆکی 

و شێوازێک لە 
پۆالریزاسیۆنی سیاسی، 
تەنانەت پەلی هاویشتۆتە 

نێو حیزبەکانی 
کوردیشەوە
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ئەم دەســتەیەش هیچ دەقێکــی مەعریفیی 
ئەوتۆی بۆ پشتبەســتن بە دەســتەوە نییە، 
چونکە پەیامی کۆتاییــی ئەوانیش بۆ نەتەوە 
چەوســاوەکان )کە پەیامی ترساندنە( ئەوەیە 
»تکایە، باسی شتی گەورەی وەکوو کۆلۆنیالیزم 
و دەستەبەرکردنی سەروەریی سیاسی مەکەن، 
چونکە ئەو قســانەی ئێوە کوشتاری گەورەی 
بەدوادا دێت و ئێران دەکا بە ســووریە!« ئەم 
باسەی سەرەوە نیشانی دەدات کە ڕۆشنبیری 
ئیرانــی بەتایبەتی و، کۆمەڵگای مەدەنیی ئەم 
واڵتە بەگشتی، لە ئاستی فەرهەنگی سیاسیدا، 

بەرنامەی ڕیفۆرم و دابڕانی بەدەستەوە نییە.
کاریگەریــی ئابووریی سیاســی لەســەر 
ڕێفــۆرم لە کارتێکەریی فەرهەنگی سیاســی 
گەلێــک گرینگترە. لە ڕاســتیدا، گۆڕانکاری 
لە ئاســتی فەرهەنگی سیاسیشدا ڕاستەوخۆ 
پەیوەندیی بە مەجالی گۆڕانکاری لە ئابووریی 
سیاســییەوە هەیە. ئابووریی سیاسیی واڵتانی 
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت، لەســەر مودێلــی 
دامەزراوە،   )Rentier-State( ڕانــت  ئابووریی 
کــە لەوێدا وەکــوو داڕیژەرانی ئــەم تیۆرییە 
 )Hezem Beblawi & Ciacomo Luciani(
هەر لە ســااڵنی هەشــتاوە باســی دەکەن، 
دەســەاڵتی سیاسی مەشــرووعییەتی خۆی 
نە لەســەر بنەمای بەشــداریی هاوواڵتیان لە 
پرۆسەی سیاســەتدا، بەڵکوو لەسەر بنەمای 
دابەشکردنی سەرچاوەی ماددی و سیمبۆلیک 
)کە ئەویش لە ڕێگای فرۆشــتنی نەوت، یان 
داهاتی گومرک، یــان یارمەتیی دەرەکییەوە 
بەدەست دێنێت( لەنێو هاوواڵتیاندا دەستەبەر 
دەکا. بەپێی ئــەو بۆچوونە، دەوڵەتی ڕانت لە 
 No Taxation, No( چوارچیــوەی فۆرمۆڵــی
Representation(دا بێمنەتــە لە هاوواڵتیانی 
خۆی و بەم پێیەش، خۆی بەمەجبوور نابینێت 
کە ڕیفــۆرم بکات و دەزگا و مۆئەسەســاتی 
دیمۆکراتیک بۆ هاوواڵتیان دامەزرێنێت. لەم 
مودێلــەدا هاوواڵتیان بەپێی ئەو پشــتگرییە 
ماددی و سیمبۆلیکەی وەریدەگرن، خۆیان لە 

بەرانبەر دەسەاڵتدا بە ملکەچ و وەفادار دەبینن 
و ئیــزن بە خۆیان نــادەن داوای گۆڕانکاریی 
سیاســی بکــەن. ئــەم مودێلــە بەگوێرەی 
پەرەپێدەرانی، ڕێک پێچەوانەی ئەو مودێلەیە 
کە ئــەوان پێی دەڵێن دەوڵەتی بەرهەمهێنەر 
فۆرمــە  ئــەو  یانــی   ،)Productive-State(
دەســەاڵتدارییەی کە لە واڵتانی دیمۆکراسی 
بە ڕێژەی جۆربەجۆر لەسەر بنەمای ئابووریی 
ئازاد و بەرهەمهێنەر و هەروەها سیســتەمی 
باج دامەزراوە. لەم سیستەمەدا، بەپێچەوانەی 
مودێلی ڕانت، ئەوە هاوواڵتیانن کە لە ڕێگای 
باجــی مانگانــەوە دەوڵەت بەخێــو دەکەن 
و هــەر ئەوانیشــن کــە دەبنە ســەرچاوەی 
مەشرووعییەت بۆ دەسەاڵتی سیاسی. لێرەدا، 
ئەوە دەســەاڵتی سیاسییە کە لە چوارچیوەی 
فۆرمۆڵی )Taxation and Representation(دا 
مەجبووریەتیی دەســتەبەرکردنی سیستەمی 
نوێنەرایەتــی، بەهێزکردنــی مۆئەسەســاتی 
دیمۆکراتیــک و دەستاودەســتکردنی خۆی 

گرتۆتە ئەستۆ. 
شایانی باســە کە ئەو دەوڵەتە ڕانتانەی 
کە بە چەمکی ڕانتی ســەرەتاییش پێناســە 
دەکرێــن، لە ســااڵنی ڕابــردوودا بە چەند 
گلۆبالیزاســیۆن،  دیاردەی  وەکوو  هۆکارێک 
بەرزبوونــەوەی  دیمۆگرافێــک،  گەشــەی 
ڕیژەی بێــکاری، داخراویی فەزای کولتووری 
و کۆمەاڵیەتــی چەنــد هۆکار دی تووشــی 
کۆمەڵێــک قەیــران هاتــن، هەربۆیــەش، 
ژمارەیەکیــان وەکوو ئیمــارات و قەتەر و تا 
ڕادەیەک کوێت، مەغریب و ئۆردن و ئیستاش 
عەرەبســتانی ســعوودی ناچار بوون ڕوو لە 
چەنــد گۆڕانکاری بکەن، بــۆ نموونە، لەژێر 
کۆنترۆڵی دەســەاڵتدا ڕێگا بــە وەبەرهێنانی 
دەرەکی بدرێت، تەحەمــول و وێکهەڵکردن 
)تۆلێرانس(ێکی ڕێژەیی لە بەرانبەر ڕەخنەدا 
هەبێت، هەروەها تــا ڕادەیەک فەزا داخراوە 
بکرێنەوە.  فەرهەنگی/کۆمەاڵیەتییەکانیــش 
بەاڵم زۆر گرینگە لەبیرمان بێت، ئەوەی ئەو 
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دەوڵەتانە کردیان و دەیکەن، ناچێتە خانەی 
دیمۆکڕاتیزاســیۆن یان ڕێفۆرمــەوە، بەڵکوو 
وەکوو شــارەزایان دەڵێن، ئەوە ڕاگوێزانێکە 
لە دەوڵەتی ڕانتیی سەرەتاییەوە بۆ دەوڵەتی 
ڕانتیــی دوایــی )Late Rentierism(. لــە 
ڕاســتیدا ئەم گۆڕانکارییە کە لە چوارچێوەی 
ئابووریی سیاســیی ئەم چەنــد واڵتەدا هاتە 
ئــاراوە، مانەوەی ئەوانی بۆ داهاتوو مســۆگر 
کرد. ئەوە لــە حاڵێکدایە کە ئــەم دەوڵەتە 
ڕانتانــەی وەکوو تونس، میســر، ســوودان، 
جەزایر، ئێراق، سووریا، لوبنان و ئێران )لیبی 
تا ڕادەیەک کەیســێکی تایبەتە( نەیانتوانی 
قۆناغی ڕانتی ســەرەتایی بەرەو ڕانتی دوایی 
تێ پەڕێنن، ڕەوتێکی جیاواز و بەرەودواوەیان 
گرتە پیش. ئەمانە لە بواری ئابووریی گشتی 
و دابینکردنــی بوودجەی واڵتــدا بەردەوام 
بەرەوە الوازی ڕۆیشــتن و لە کۆتاییدا بوون 
 .)Predatory State( بە دەوڵەتی مرۆڤخــۆر
گرانکردنی ئەم دواییانــەی بێنزین لە ئێران 
بە مەبەستی دابینکردنی مووچەی کارمەندان 
نموونەی بەرجەســتەی ڕەفتــاری دەوڵەتی 
پڕێداتــۆرە، کە بە هیچ شــێوەیەک مەجالی 
گەڕانەوە بــەرەو دواوەی نەماوە. بە واتایەکی 
دیکــە، دەوڵەتانی پرێداتۆر، یــان مرۆڤخۆر، 
هیچ ڕێگایەکیان بەدەر لــە ڕووبەڕوونەوەی 
درەنگ، یــان زووی شۆڕشــی هاوواڵتیانی 
برســی و وەزاڵەهاتووی خۆیــان نەماوە. ئەو 
شۆڕشــە ناوچەییــە کە ئێســتا ئێرانیشــی 
گرتۆتەوە، لە ســاڵی 2٠1٠ڕا دەســتی پێ 
کردووە و بەردەوامە. لە ئاکامی ئەم بەشــەی 
ئەو باســە دەمەوێ بڵێم کە فۆرمی ئابووریی 
سیاســی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت مەجالی 
ڕیفۆرمی تێدا نییە. تەنیا دوو ڕێگا هەیە؛ یان 
ڕۆیشتن بەرەوە ئاراستەی سیستەمی ڕانتیی 
دوایی؛ یان ڕۆیشتنی ناچاری بەرەو دەوڵەتی 
پرێداتۆر و ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ شۆڕشــی 
خەڵکی برســی و وەزاڵەهاتوو. ئەم پرۆسەیە 
لە ئێران دەستی پێ کردووە و ناگەڕێتەوە. 

کۆتایی
ئەم باســەی ســەرەوە نیشــانی دا، کە نە 
دیاردەی فەرهەنگی سیاســی و، بەم پێیەش 
نە ڕۆشــنبیریی ئێرانیی ســەر بە نەتەوەی 
سەردەست بەهۆی غیابی مەعریفە و ئیتیک 
و، ئابووریی سیاســیی ئــەم واڵتەش، نە لە 
ڕابردوو، نە لە ئێســتا و نە لە داهاتووشــدا 
مەجالی ڕیفۆرم و گۆڕانکاریی سیاسیی تێدا 
نییــە. تێچووی زۆری سیاســەتی دەرەوەی 
ئێــران و گەمارۆی ئابــووری و، بەردەوامیی 
سیستەمی ئابووریی مافیایی و ئۆلیگارشیک، 
لەمێــژە بااڵنســی تواناییــی دابەشــکردنی 
ســەرچاوەی مــاددی و ســیمبۆلێکی لــە 
الیەن دەوڵەتی ئەم واڵتەوە لەگەڵ ئاســتی 
چاوەڕوانیــی هاوواڵتیــان بــۆ دابینبوونــی 
پێداویســتییە مــاددی و مەعنەوییەکانــی 
ڕۆژانەیان تێک داوە. ڕیگایەک کە بۆ دەوڵەتی 
پرێداتۆری ئێران ماوەتەوە، بە لەبەرچاوگرتنی 
کاریگەریــی توندوتێژی لەڕادەبــەدەر، تەنیا 
شــۆڕش و ڕووخانــە. لە فەزایەکــی ئاوادا و 
تا ئەو جێگایەی کــورد دەگرێتەوە، هاندانی 
خەڵک بۆ بەشــداریکردن لە هەڵبژاردنەکانی 
داهاتــووی ئێراندا لــە ئیدیعایەکی کۆمیکی 
تێکــەاڵو بــە تراژیدی زیاتــر، هیچی دیکە 
نییــە. دیسکۆرســی کــوردی لــە ڕەوتی 
خۆیــدا  ســەربەخۆییی  دەســتەبەرکردنی 
دەتوانێ یــەک پڕۆژەی گشــتی بەجیددی 
وەربگرێت و تێیدا بەشــدار بێــت، ئەویش 
بەشــدارییە لە شۆڕشــی سەرانســەریدا بە 
مەبەستی کۆتاییهێنان بە دەوڵەتی پرێداتۆر. 
لە ئەساسدا مەبەست لەم بەشدارییە بۆ کورد 
بــەدەر لە ڕووخانی دەوڵەتی پرێداتۆر، وەکوو 
ســەرچاوەی هەموو چەشــنە کارەساتێک، 
پێویســتە مانەوەی خۆی وەکوو یەکەیەکی 
نەتەوەیــی، ئەویــش لــە ڕێــگای تێکدانی 
کۆی هاوکێشــەی کۆلۆنیالیزمــی ئێرانی و 
سیاسییەوە  ســەروەریی  دەســتەبەرکردنی 

بەئامانج بگرێت.





تیۆری



کۆلۆنیالیزمی زمانی، مێکانیزمێکی تایبەتی هەیە؛ خودی پرۆسەی کۆلۆنیزەکردن بە جەبریش 
بێت، بەاڵم ڕاگرتنەکەی بە پرۆسەگەلێکی شاراوەی هەژمۆنیک دەستەبەر دەکرێت، واتە  
قازانج کردنی دڵ و هزری کۆمەڵگای کۆلۆنیزەکراو بە ڕێگای مەشروعییەت بەخشین بە 

پراتیکی زمانی، ئەدەبیات، نەریتی کولتووری، نۆرمی کۆمەاڵیەتی، بەها و باوەڕەکانی زمانی 
کۆلۆنیال. کورت و کورمانجی بە خولقاندنی ژینگەیەکی کۆلۆنیال.

فارسی، شەکری شیرین یان ژەهری هەالهل  
سەرەتایەک بۆ شرۆڤەکردنی ڕۆلی فارسی لە ژێنۆسایدی زمانیدا 

بێهرووز شوجاعی، ڕۆژهەاڵتناس؛ زانکۆی ئۆپساال/ سوئێد 
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پوختە
ئــەم وتــارە هەوڵێکە بــۆ ڕاڤەکردنی ڕۆڵی 
مێژوویی زمانی فارســی، لە پەڕاوێزخستن 
و لــە ئاکامدا لەناوبردنــی زمانەکانی دیکە 
لــە پانتاییی ئەو جۆگرافیایــەی کە وەکوو 
فەالتی ئێران ناســراوە. لە بەشــی یەکەمی 
ئــەم وتــارەدا، ئاماژەیەک دەکرێتە ســەر 
مێژووی زمانــە »ئێرانییەکان« و پەیوەندیی 
فارســی لەگەڵیان. بەشــی دووەم، تەرخان 
کراوە بۆ ســەردەمی مۆدێرنیتــە و پەیڕەو 
 کردنــی سیاســەتێکی زمانــی، لــە پێناو 
دەوڵەت ـ نەتەوەســازییەکی مۆدێرندا. لەم 
بەشــەدا ئامەژەیەکی خێرا دەکرێتە ســەر 
سەردەمی مەشروتییەت و پاشان سیاسەتی 
زمانیــی پەهلــەوی و کۆماری ئیســالمی، 
دەخرێتە بەر تیشــکی ڕۆشنایی. لە بەشی 
کۆلۆنیالیزمی  تێئۆرییەکانی  بنەما  کۆتاییدا، 
زمانــی، لینگویســیزم و لینگویســید باس 

دەکرێت. 

ــی لەگەڵ زمانەکانی  ــینەی فارس پێش
دیکەی پانتاییی فەالتی ئێران

بە پێی لێکۆڵینەوە زمانناسییەکان، زمانە 
ئێرانییەکان پێک هاتوون لە دوو گرووپی 
ڕۆژهەاڵتــی و ڕۆژئاوایــی، کە فارســی و 
کوردی و کۆمەڵێک زمانی دیکە، بەشکێن 
لــە زمانــە ڕۆژئاوایییــەکان. لە ئاســتی 
دەنگســازیدا زمانە ڕۆژئاواییەکانیش لە دو 
گرووپی باکوور و باشــوور پێکهاتوون، کە 
هەر دووکیان سێ قۆناخی مێژووییان تێپەر 
کردووە؛ سەردەمی باستان، ناوین و نوێ. 
لە قۆناخی باســتانیدا مادی ـ واتە زمانی 
مادەکانـ  یەکەم زمانە کە لە چوارچێوەی 
دەوڵەتێکدا بووە بە زمانی دەســەاڵت. بە 
کوودەتای کووروشی هەخامەنشی لە ساڵی 
556 پێش زاییندا، ساتراپی پارسی بەسەر 
واڵتی مــاددا زاڵ دەبێت و بەو شــێوەیە 
فارســی بۆ ماوەی 2٠٠ ســاڵ تا هاتنی 

ئەســکەندەری مەقدوونــی دەبێتە زمانی 
دەســەاڵت. ئەشــراف و پیاوە دینیەکانی 
مــاد، لە ناو ئیمپراتۆریی هەخامەنیشــیدا 
ئەنتەگــرا دەکرێن؛ بۆیە کۆمەڵێک وشــە 
و زاراوەی کارگێڕیــی مــادی دەکەونــە 
نــاو زمانی فارســی. بە گرتنــی ئێران لە 
الیەن ئەســکەندەر و دامەزرانی خانەدانی 
 ،)Sherwin-White, 1993:40( سلووکی 
فارســی دیســان دەکەوێتەوە پەڕاوێزەوە. 
بــەاڵم ئەمجــارە دیســان هــەر گەالنی 
باکوور-رۆژئاوایی بوون کە ئێرانیان لە ژێر 
دەسەاڵتی بێگانە ڕزگارکرد. پاش نزیکەی 
2٠٠ ســاڵ، پارتەکان یا پەهلەوانییەکان 
ئێرانیان لە دەســت ســلووکی ڕزگار کرد 
و لە ســاڵی 25٠ی پێش زایین، تا 226 
زاییــن، لە فەاڵتــی ئێــران، مێزۆپۆتامیا 
و تەنانــەت بەشــێک لە ســند و ترانس 
ئۆکســانیا، حوکمیان کرد. واتە لە ســاڵی 
33٠ی پێــش زایین تا 226 پاش زایین، 
بۆ ماوەی 5٠٠ ســاڵ، هیچ ئاســەوارێک 
لە فارســی نابینرێت. تەنانەت پاش هاتنە 
ســەرکاری ساسانییەکان لە ساڵی 226ی 
پاش زاینیش بــۆ ماوەیەکی درێژ پارتی/
پەهلەوانــی، وەکوو زمانــی فەرمی بە کار 
پەهلەوانی  بــەرزی  ستاتوســی  دەهێنرا. 
هۆکارێکی سەرەکییە کە فارسی ژمارەیەکی 
زۆر وشــە لەو زمانە بە قەرز وەردەگرێت. 
بەاڵم لە مێژوونووسینی زمانیدا، فارسەکان 
»فارســیی ناوین«یــش بــە تەحریفێکی 
زیرەکانە وەکوو  پەهلەوی پێناسە دەکەن، 
 کەچی پەهلەوی، واتــە زمانی پارتەکان، 
لــە ڕووی مێژووی زمانەوانیــدا زمانێکی 
 باکــوور ڕۆژئاوایییــە. جگە لــە جیاوازیی 
دەیــان  ڕستەســازی،  و  وشەســازی 
پەهلــەوی/ دەنگســازیی  ئیزۆگلۆســی 
پەهلەوانی، لە فارسیی ناوین/ساساسی جیا 
 دەکاتەوە. وێنەی خوارەوە نموونەیەکە لەو 

جیاوازییە دەنگسازییەکان:
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زۆربەی ئیرانۆلۆگەکان، فارسیی نوێ بە درێژەی 
فارســیی ناوین و ئەویش بە نۆرەی خۆی بە 
درێژەی فارســیی کۆن پێناسە دەکەن. بەاڵم 
سەرنجڕاکێشــە کە ئەم بەردەوامییە لە نێوان 
مادی و پارتی و کوردیدا کەم پێناســە کراوە. 
تەنیا ڕۆژهەاڵتناســی ڕووســی، مینۆرسکی، 

دانی بەوەدا ناوە کە کوردەکان مادن. هەروەها 
 Windfuhr,( ئیرانۆلۆگی ئەمریکی ویندفۆریش
1975:462(، کوردیــی وەکوو زمانێکی پارتی 
پێناســە کردووە، بەاڵم نــە ئێرانییەکان، نە 
ڕۆژهەاڵتناسانی دیکە، دانیان بە هەبوونی ئەو 
پەیوەندییەدا نەناوە. تەنانەت بەشێکییان یان 

بە پێی ئەم ئیزۆگلۆسانە گرووپەکانی باشوور و باکوور بەم شێوەیە بە پێی قۆناخەکانی مێژوویی 
پۆلین دەکرێن:

ئیزۆگلۆسی باشوور ـ رۆژائاوا
کوردیفارسی نوێ پارتیفارسی ناوین ئیزۆگلۆسئیزۆگلۆس

ئیزۆگلۆسی باکوور ـ رۆژئاوا
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)BC 549 - 768( مادی
 )BC - 224 AD 247( پارتی

کوردی 
ئازەری †

تالشی/تاتی
راژی )رێی، وەرامین، تاران( †

مازەنی
سمنانی

گەزی )ئەسفەهان(
گەبری )زاراوە ناوەڕاستەکان لە یەزد و کرمان(

بەلووچی

)BC 550-330( فارسی کۆن
 )AD 224-651( فارسی ناوین

)- AD 850( فارسی نوێ
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کوردی بە ڕابردوویەکی دابڕاو پێناسە دەکەن، 
یانیــش نکۆلی لە پەیوەندیی کوردی و مادی 
و پارتی دەکەن. ئەمە دروســت لە ئاراستەی 

سیاسەتی زمانیی دەوڵەتی فارسی دایە. 
خالێکی بەرجەستە لە خشتەی سەرەوە، 
دابڕانــی مێژوویەکــی دوور و درێژ لە نێوان 
قۆناخەکانــی زمانــی کوردی لەگــەڵ پارتی 
و مادییــە. ئەگەر ســەرنج بدەیــن، دابڕانی 
فارســیی ناوین تا فارسی نوێ، نزیکەی 25٠ 
تا 3٠٠ ساڵ دەبێت؛ ئەوەی کە عبدالحسین 
زرین کوب وکوو دوو سەدە بێدەنگی )دو قرن 
ســکوت( پێناسەی کردووە.  واتە لە ڕووخانی 
ساسانی لە ســاڵی 651، تا ســاڵی سەدەی 
نۆیەمی کۆچی، کە یەکەم دەقەکانی فارســی 
لە ســەردەمی ســامانیدا باڵو دەبێتەوە، هیچ 
ئاســەوارێکی فارســی دیار نامێنێ. ئەو دوو 
سەدەیە، ئەوەندە لەسەر جەستەی فەرهەنگ، 
وشەســازی و ڕستەسازیی فارســی کاریگەر 
بووە، کە هەریەک لەوانە بە دوو شێوەی ناوین 
و نوێ پێناسە دەکرێن. ئەمجا ئەگەر بڕوانینە 
دابڕانی زەمانی لە نێوان پەهلەوانی و کوردی، 
زیاتر لە 12٠٠ ساڵ تا پەیدابوونییەکەم دەقە 
کوردییــەکان دەخایەنێت. ئەم هەزار ســاڵ 
بێدەنگییە لە نێوان پەهلەوانی و ئەو زمانانەی 
کە سەرچاوەیان هەر پەهلەوانی بووە، نە تەنیا 
هۆکار بۆ پەیدابوونی شــێوەزاری جیاواز بووە، 
بەڵکــو زمانی جیاوازیش لێــی دەرکەوتوون. 
ئــەم دیاردەیە دەکرێ لەگەڵ ســەرهەڵدانی 
زمانە نوێیەکانی ڕۆمان پــاش دابەش بوونی 
ئەمپراتــۆری ڕۆم، کە زمانەکــەی التین بوو، 
بــەراورد بکرێت. هەر لە کاتــی ئیمپراتۆریی 
ڕۆمدا، شــێوەزاری جیاواز بە نــاوی التینی 
عــام )vernacular latin( هەبــوون، بەاڵم لە 
ســەرەتای هەزارەی ڕابردوودا، ئەم شێوەزارە 
لۆکاڵییانــە، دەســتیان بــە بەرهەمهێنانــی 
ئەدەبــی کرد و، بە دروســت بوونی دەزگای 
چاپ، زمانەکانی ئێستای ڕۆمان، واتە ئیتالی، 
فەڕانسی، پورتوگالی، سپانی، کاتاالنی و هتد، 

لێی دروســت بوون. جیاوازییــەک لە نێوان 
وەرار)تکامل(ی پەهلەوانی بۆ زمانەکانی ئێستا 
و التینی بۆ ئەو زمانانە ئەوەیە، کە بە ڕووخانی 
ئیمپراتۆریی پەهلەوانیی ئەشکانییەکان ، تەنیا 
بۆ ماوەی سەد ســاڵێک بەردەوامیی نووسین 
بەو زمانە هەبوو. پاش نەمانی ئەشکانییەکان تا 
هەزارەییەکەمی زائینی، جگە لە چەند دەقێکی 
ئازەری یان چەند هۆنراوەی فەهلەویات، هیچ 
دەقێکــی دیکە لەو زمانە نەمــاوە و، جگە لە 
چەند دەقی ئایینیی گۆرانی بە شێوەزارەکانی 
دیکەی کوردی، تا ساڵی 14٠٠ی میالدیش، 
هیــچ دەقێک نەبوو. جگە لەوە تا ئێســتاش، 
جیا لە ئستاتوی فەرمیی کوردی لە باشووری 
کوردستان لە ساڵی 1991ـەوە، هیچ زمانێکی 
دیکەی پەهلەوانی نەبووە بە زمانی پەروەردە 
و زمانی دەســەاڵتی سیاســی و ئابووری. لەو 
ئاراستەیەدا زمانە پەهلەوانییەکان، پانتاییەکی 
بەرینیان لەدەست داوە و جێگایان بە فارسی 
و تورکی پــڕ کراوە. بۆ نموونە تا ســەرەتای 
حکوومەتی سەفەویش، ناوچەکانی ئەسفەهان، 
هەمەدان، کرمان، تاران، یەزد، ڕەی و وەرامین 
جۆرێکی پەهلەوانی قســەیان دەکرد. ئێســتا 
ئــەو ناوچانە بە تەواوی تەفریس کراون. تەنیا 
زمانی گەزی لە ئەســفەهان و زمانی گەبری 
لە یەزد ماوەتەوە. ئەوانی دیکە لەو ناوچانە بە 

تەواوی لە ناو چوون.  
بە پێی مێژوونووســانی ئیسالمی، زمانی 
ئازەربایجانیــش تا هاتنی موغول و تورکەکان 
پەهلەوانی بووە. بۆ نموونە »ابن مقنع« بە نەقڵ 
لە »ابن ندیــم« دەڵێت کە زمانی ئازەربایجان 
»الفهلویە«، مەنسووب بە فەهلە، واتە خاکێک 
بووە بریتی لە ئەسفەهان، ڕەی، ماهی نەهاوەند 
و آذربایجــان. ئــەم دەستنیشــانکردنەوەی 
جۆگرافیای زمانی لە الیەن یاقووتی حەمەوی 
لە »معجم البلــدان« و خوارەزمی لە »مفاتیح 
العلوم«یشدا هاتووە. ماوەیەک ئەو زمانە وەکوو 
ئازەری پێناســەکراوە. حمد الله مستوفی لە 
»نزهة القلوب« لە سەدەی ٨ی کۆچی، زمانی 
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خەڵکی مەراغە بــە »پەهلەویی گۆڕاو/ پهلوی 
Henning, 1955:157-( .مغیر« پێناسە دەکات

 )177
بە پێی لێکۆڵینەوە زمانناسییەکان، ئازەریی 
کۆن یەکێک لە ئاسەوارەکانی زمانی پەهلەوانی 
بووە. تا سەردەمی سەلجووقەکانیش، زۆربەی 
دانیشــتوانی ئازەربایجــان بە شــێوەزارێکی 
پەهلەوانــی قســەیان کــردووە و تەنانــەت 
هۆنــراوەی ئەدەبییــان هەبووە. بــۆ نموونە 
مەغریبی تەبریزی، شاعیری سەدەی هەشتی 
کۆچی فەهلەویاتی خوارەوەی )ادیب طوســی، 

1335:226( نووسیوە:

ســەحەرگاهان کە دیلــم تاوە گیرێ
ژە ئاهم هەفت چــەرخ ئاالوە گیرێ
ورایــە ئاهــی  ئازەریــن  دیلــم  ژە 
دوژ ئــەژ تــاوی دیلم تــاوە گیرێ

 
تێگەیشــتن لە فەهلەویاتەکەی ســەرێ، بۆ 
کەسێکی کورد کە شارەزایی بۆ شێوەزارەکانی 
کوردی هەبێ زۆر ئاسانە. /دیل/ هەمان /دڵ/، 
/تــاوە/ هەمان تاو، /ژە/ و /ئــەژ/ هەمان /ژ/ی 
کرمانجی و /جــە/ی هەورامی، /دووژ/ هەمان 

/دوو/ە. 
شــێخ  هونراوەی  تێگەیشــتنی  تەنانەت 
ســەفیەدینی ئەردەبیلی )ادیب طوســی، 2٠1: 
1335(، کــە بــە پێێ هەندێک ســەرچاوەی 
مێژوویــی، جەددەکەی لە کوردســتانەوە بۆ 
ئازەربایجان کۆچی کردووە، بۆ کەسێکی کورد 

زۆر ئاسانە:

بــە من جانــی بدە ئەز جانــوەر بوم
بــە من نوتقــی بدە تا دەمــاوەر بوم
بە من گۆشــی بدە ئەز بەشنەوا بوم
هەر ئانگە ه وانگە بوو ئەز ئا خەبەر بوم 

لێرەشدا /ئەز/ هەمان /ئەز/ی کوردی کرمانجی 
و پارتییــە، /دەم/ هەمــان /دەم/ـی کوردیی 

ســۆرانی، لێرەدا بە واتای کەسێکی تواناییی 
 نوتقــی هەبێــت، /وانگە/ش هەر بــە واتای 

/بانگـ/ـە. 
ئێســتا تەنیا دوو سێ گوند لە ئازەربایجان 
ماون کە بەو زمانە قســە دەکەن؛ شــێوەزاری 
هەرزەنی لــە گوندی گەلین قایــای مەرەند، 
گونــدی خوئین لــە زەنجــان و کرینگان لە 
خەلخال. ئازەربایجان بە تەواوی تەتریک کراوە. 
زێدی سەرەکیی فارسەکان ساتراپی پەرسیس 
بووە، کە پاش کوودەتای کووروش، فارسەکان 
بە ســەر جۆگرافیای ئێراندا زال دەبن. ئەگەر 
تەماشای نەخشەی )1( بکەین، پانتاییی زمانی 

فارسی لەسەرەتادا زۆر تەسک بووە. 

نەخشەی زێدی ڕەسەنی فارس
بەاڵم ئەگەر ئێستا بڕوانینە ژمارەی دانیشتوانی 
فارسیئاخێو، ڕاستییەکی دیکە ئاشکرا دەبێت، 
زۆربــەی ئــەو ناوچانــەی کە ســەردەمێک 
پەهلەوانی زمان بوون، ئێستا تەفریس کراون.
نەخشــەی )2( هی بیســت ساڵ پێش 
ئێستایە. بۆ نموونە لێرەدا دیار دەبێت کە تەنیا 
لەسەدا 7.6ی خەڵکی مازەندەران فارسیزمانن. 
بــەاڵم بە پێی لێکۆڵینەوەیەکــی مەیدانی لە 
الیەن محمد صالح ذاکری )139٨(، لەســەدا 
6٠ی خەڵکــی مازەندەران لە نــاو خێزانیاندا 

فارسی بە کار دێنن. 
ئەمــەش نابیــت لە بیــر بکرێــت، کە 
لوڕی ـ بەختیاری ســەرەڕای پێشــینەیەکی 
هاوبــەش لە گەڵ کوردی کــە هەمان زمانی 
پەهلەوانییە، ئێســتا تەنیــا خاوەنی هەندێک 
سوبستراتی پەهلەوانییە و لە بواری فەرهەنگ، 
وشەسازی و ڕستەسازیدا. ئەوەندە کەوتووەتە 
ژێر کاریگەریی فارســی، کە ئێستا لە بواری 
زانستی زمانناسیدا لە کۆمەڵەی زمانە باشوور 
ـ ڕۆژئاوییەکان، واتە فارسی، لەقەڵەم دەدرێن. 
دوور نیە بۆ ماوەی چەنــد دەهەیەک وەکوو 
ئەســفەهانی و هەمەدانی و ڕاژی، بەتەواوی 

تەفریس بکرێت. 
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ــی پەهلەوانی لەگەڵ  ــی زمان پەیوەندی
ــی دیکەی باکوورـ  کوردی و زمانەکان

رۆژئاوا
جــاری یەکەم کە من دەقێکــی پەهلەوانی/
پارتیم دیت، بە خوێندنەوەی ئەم ڕستەیە کە 
نزیکەی 1٨٠٠ ســال پێش ئێســتا لە قاڵبی 
ســروودێکی دینی مەســیحیدا نووســرابوو، 
تووشی شــۆک بووم. ڕســتەکە بەم شێوەیە 

)Boyce, 1975:171( :دارێژراوە
û-t ez hişt hêm sêweg. 

ئەم ڕستەیە بە کرمانجی ئەمرۆ دەبیتە:
Û te ez hîşt-im sêwî. 
واتــە، تۆ منــت هەتیو[بەجێ] هێشــت. لە 
زمانی پەهلەوانیدا وەکوو نموونەکەی سەرێ، 
شــێوەزارەکوردییەکان،  هەمــوو  دەتوانیــن 
مازەنی، گیلەکی، تالشی، بەلووچی، سمنانی، 
ئازەریــی کۆن و گەبری و هتد ببینین. بەاڵم 
نیوەی ئەم زمانانە یان لەناو چوون یان لەژێر 

مەترسی نەماندان. 
تا کۆتاییی ســەدەی هــەژدەی زایینی، 
سیاســەتێکی دیاریکراوی زمانــی لە الیەن 
حوکمڕانانــی ئێــران پەیڕەو نەدەکــرا؛ واتە 
حکوومەتــی شــاهی لــە ئیــران چاالکانە 
سیاســەتێکی ســەپاندنی زمانــی فەرمییان 
دانەڕشتووە. هۆکاری ســەرەکیی نەمان یان 
لە  غەیرەفارسییەکان  زمانە  ســنوورداربوونی 
ئێران، لەبەر نەبوونی ســەروەریی سیاســیی 
ئاخێوەرانی ئەو زمانانە بووە. جۆگرافیاکەیان لە 
الیەن فارسەکانەوە داگیرکراوە و بە شێوەیەکی 
سروشتی زمانی فارسەکانیش، بووە بە زمانی 
دەســەاڵت و خاوەن پرێستیژ و وەکوو بۆردیۆ 
دەکات،  پێناســەی   )1986:56  ,Bourdieu(
بووە بە خاوەنی ســەرمایەیەکی فەرهەنگیی 
گەورە. ئــەم ســەرمایە گەورەیە، فارســیی 
کردووە بــە زمانی لینگوا فرانــکای پانتاییی 
فەالتی ئێران و، تەنانــەت زمانی بازرگانی تا 
دیواری چین. بە سەرمایەیەکی وا، فارسی بە 
شێوەیەکی پاســیڤیش بێت بووە بە هۆکاری 

سەرەکیی مردنی کۆمەڵێک زمانی دیکە. 

مۆدێرنیتە، سەرهەڵدانی ناسیۆنالیسمی 
ئێرانی و فۆرمگرتنی سیاسەتی زمانی

زمــان ڕۆلێکی ســەرەکیی لە نەتەوەســازی 
و  مۆدێرنیزاســیۆندا دەبینێ. لە کۆنتێکستی 
ئێراندا لە کۆتاییی ســەدەی 1٨ و سەرەتای 
ســەدەی 19دا بوو، کــە حاکمانــی ئێرانی 
هەستیان بە گرنگیی ڕۆلی زمان لە پرۆسەی 
نەتەوەســازییەکی مۆدێرندا کرد. بۆیە، وەکوو 
پێشتر ئاماژە کرا، هەتا ئەو سەردەمە، ئەوانەی 
بە شــێوەی داگیرکردن و یان بەخۆبەستنی 
تەریتوارێــک، حوکمیان لەســەر »رەعیەت« 
دەکرد، حەولێکی چاالکیان بۆ چەوســاندنی 
زمان نەدەدا. تەنانەت حاکمانی تورکی ئێران 
بۆیــان گرنگ نەبــوو زمانی خۆیان بەســەر 
سەراسەری ئێراندا زاڵ بکەن. بەاڵم بە هاتنی 
لە  پارادیگماتیک  ئاڵوگۆڕێکــی  مۆدێرنیتــە، 
وێژمانی زمانیی ئێراندا ڕوودا. پێشــکەوتن و 
مۆدێرنیتە لە دەریچەی پەروەردەدا دەگوزەرا، 
بۆیە محەمەدشــای قاجار، ڕوخســەتی دا بۆ 
میسیۆنەری  خوێندنگای  چەندین  کردنەوەی 
مەســیحی و ئەم پرۆســەیە بــە کردنەوەی 
»دارالفنــون« لە ســاڵی 1٨51دا خێراتر بوو. 
لــە ســەرەتای 19٠٠دا، ئــەم خوێندگایــە 
بــووە بــە پۆلیتەکنیکێکی گــەورە کە 35٠ 
خوێنــدکاری هەبوو  و بەشــێکیان نێردران 
بۆ ئەورووپا بۆ ئاســتەکانی بــەرزی خوێندن. 
)Abrahaian, 2008:39( پاش چەند ســالێک 
لە شــارە گەورەکانی وەکوو تــاران، تەورێز و 
ئەســفەهانیش چەند کۆلێژی دیکە کرانەوە. 
بۆ گەشــەپێدانی زمانی فارسی، لە چاپخانەی 
دەوڵەتــی چەندیــن ڕۆمانــی وەرگێــڕاوی 
ڕۆژئاوایی چاپ کران. هەمان سەرچاوە ئاماژە 
بــە باڵوکردنــەوەی ڕۆژنامــەی »تربیت« لە 
تاران، »همت« لــە تەورێز، »حبل المتین« لە 
کەلکەتە، »اختر« لە ئەســتەنبول و »قانوون« 
لــە لەنــدەن دەکات. دەزگا چاپەمەنییەکان، 
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لــە نــاوەوە و دەرەوەی واڵت، ڕۆلێکی گەورە 
بەتایبەت  ئایدییا ڕۆژئاواییــەکان،  لە وەراری 
دەگێڕن.  مشــروطە«  »انقالب  دەستپێکردنی 
)Bashir, 2000(  ڕۆشــنگەری بــە ئایدیــا 
بە  قاجــارەکان  ڕۆژئاواییــەکان، حوکمرانیی 
ئالەنــگاری دەکێشــن و موزەفەرەدین شــا، 
مەجبــوور دەکرێت بۆ جاڕدانــی هەڵبژاردنی 
گشتی. مەجلیسی شــۆرای میللی، لە ساڵی 
19٠6دا دەکرێتــەوە. )ـMaloney 2015( لە 
قانوونی مەشــروتییەتی ساڵی 19٠6دا، هیچ 
ئاماژەیەک بە زمان یان زمانی ڕەســمی نیە، 
بەاڵم مەجلیسی شۆرای میللی، بە زیادکردنی 
بەندێک لــە نیزامنامەکەیدا، هەنگاوی یەکەم 
بەرەو سیاســەتی زمانی لە ئێرانــدا دەنێت. 
بــە پێــی ئــەم بەنــدە، دەبێــت نوێنەرانی 
مەجلیــس »رســم الخط«ـی فارســی بزانن. 
)Kia, 1998:32(. بزاڤە ناسیۆنالیســتییەکانی 
فارس لەم ســەردەمەدا، لــە فۆرمدانی زمان 
و مێــژوو، وەکوو ئامرازگەلــی ئیدئۆلۆژیک لە 
پێناســەکردنی ئێران وەکوو یەک دەولەت و 
 Tavakoli-Targhi,( .یەک زماندا سەردەکەون
2009( لە ئاکامدا، سروشــتی فرە ئەتنیک و 
فڕەزمانیی واڵتەکە پشــتگوێ خــرا و ئێران 
وەکوو واڵتێکی »باستانی و یەکگرتوو بە یەک 
زمان، یەک فەرهەنگ و یەک زمانی ئەدەبی« 
وێنا کرا. )Kia, 1998:9( ناسیۆنالیسمی نوێپێی 
فارســی، بە فیترەتی ئینکار و پەڕاوێزخستنی 
فڕەچەشنی ئەتنۆزمانی لە سەردەمی ڕەزاشا و 
کوڕەکەیدا، گەیشتە قۆناخی بێتەحەممولی و 
Katouz- )ێێگەی بە ناکۆکی ئەتنۆزمانیش دا. 
ian, 2009( ڕەزا خانــی میرپەنج، تەنانەت بە 
تەحریفێکی مێژوویی، ناوی زمانی پەهلەوانی 
واتــە پەهلەویی کردە پاشــناوی خۆی. ڕەزا 
شــا، بە وێژمانێکی کەمالیستی ـ ڕەزا شا لە 
ژێر کاریگەریی ئایدیاکانی موســتەفا کەمال 
ئاتاتورکــی تورکیــەدا بــوو ـ سیاســەتێکی 
ڕەگەزپەرەستانەی پەتیگەرایی لە بواری زماندا 
پەیڕەو کــرد؛ ئەویش بەکارهێنانی فارســی 

وەکوو ئامرازێک بۆچەوساندنەوەی ئاخێوەرانی 
 Abrahamian,( .زمانەکانی غەیری فارسی بوو
2008(  یەکێک لە هەنگاوەکانی سیاســەتی 
زمانی ڕەزاشــا، دامەزراندنی فەرهەنگســتانی 
زمانــی و کۆمیســۆنی جۆگرافــی بــوو. ئەو 
کۆمیسیۆنە ناوی سەدان ناوچە، شار، شارۆچە 
و دێی گۆڕی. یەکێک لــە هەنگاوەکانی ئەم 
سیاســەتە، بە کار هێنانی تاقانەی فارســی 
بوو بۆ تابلۆ، نیشــانەکانی شــوێنی گشــتی، 
نامــەی بازرگانی و تەنانــەت کارتی ڤیزیت. 
)Mirvahedi, 2018(  فەرهەنگســتانی زمان 
و ئەدەبی ئێران، تێرمینۆلــۆژی و زاراوەکانی 
کارگێڕیشــی کردە فارســی. لە تەنیشت ئەم 
هەڵمەتانــەدا، ڕەزاشــا، بەکارهێنانــی هــەر 
جۆرە فۆڕمی نووســراوەی زمانەکانی دیکەی 
قەدەغــە کــرد. فارســی، بە پێــی فەرمانی 
شــاهی، تەنیا زمانــی ڕەوا بــوو. زمانەکانی 
 May,( دیکە وەکوو کوردی یان دیالێکتالیزە
2008( کران، یــان نەهایەتەن وەکوو فۆرمی 
ناخالیســی )گویش( فارسی لەقەڵەم دران. لە 
میانەی شەڕی دووەمی جیهانیدا و بە الدانی 
ڕەزاشــا لە الیەن هاوپەیمانان و دامەزراندنی 
کۆماری کوردستان، دەرفەتێکی کورت، بەاڵم 
زۆر چارەنووس ســاز، بۆ گەشەپێدانی زمانی 
کوردی دروســت بوو، بەاڵم بــە داگیرکردنی 
کۆمار لە الیــەن ئەرتەشــی کوڕەکەی، واتا 
محەمەدڕەزاشــا، ئەو هەناسەیەش خنکێندرا. 
محەمەد ڕەزا، سیاســەتەکەی باوکی پەیڕەو 
کرد، بــەاڵم ئاســتی ڕووبەرووبوونەوە لەگەڵ 

زمانەکانی تری کەمێک خاوتر کرد. 

سەردەمی کۆماری ئیسالمی
بۆچوونــەکان لەمەڕ فرەچەشــنیی زمانی لە 
ئێراندا، بە تایبەت لە ســاڵە ســەرەتاییەکانی 
تەمەنــی کۆماری ئیســالمیدا زیاتــر بە پێێ 
پێوەرە ئیســالمییەکان فۆرمیــان دەگرت. لە 
قانوونی ئەساســیی کۆماری ئیســالمیدا دوو 
مــادە ئاماژە بــە زمان دەکــەن، مادەی 15 
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و مــادەی 19. بــە پێی مــادەی 15 زمان و 
خەتی فەرمی و زمانی هاوبەشی گەلی ئێران 
فارسییە. نوسراوە فەرمییەکان، دەق و هەموو 
کتێبی دەرســی دەبێت بە فارسی بن. بەاڵم، 
بەکارهێنــان زمانی مەحەللــی و قەومی لە 
ڕاگەیاندن و چاپەمەنیدا و هەروەها فێرکردنی 
ئەدەبیاتیــان لــە خوێندنگادا لە تەنیشــت 
فارســی ئازادە. بۆ جاری یەکــەم بوو کە لە 
قانوونی ئەساســیدا، ستاتوسی زمانی فەرمی 
بداتە فارســی و بۆ جــاری یەکەمیش ئاماژە 
بە هەبوونــی زمانی دیکە دەکرا، ســەرەرای 
پێناســەکردنیان وەکــوو زمانــی محەللی و 
قەومی. ئەمە هەمان بەردەوامیی سیاســەتی 
مینیۆریتیزەکردنــی  و  دیالێکتالیزەکــردن 
سەردەمی پەهلەوییە، کە پێشتر ئاماژەی پێ 
کرا. خاڵی ســەرنجراکێش ئەوەیە کە بەشی 
دووەمی مادەی 15 تا چەند سال پێش ئێستا 
بە هیچ شێوەیەک پەیڕەو نەکرا و ئێستاش زۆر 
سنووردار لە چەند خوێندنگایەک پرۆژەیەکی 
نیوبەندیان بۆ داڕشــتووە. واتە لــە پراتیکدا 
وەکوو فیشمان )Fishman, 2013:479( ئاماژە 
دەکات، کۆماری ئیسالمی، ئێستا »سیاسەتی 
بێ سیاســەتی« لەمەر زمانەکانی تری ئێراندا 
پەیــڕەو دەکات. بە ئامرازی ڕاگەیاندنی بەهێز 
و دەزگای پەروەردەی فراوان، پێویســتی بە 
سیاسەتی سەرکوت و چەوساندنەوەی زمانیی 
ڕەزاشــا نیە. چونکــە بەم شــێوەیەیە بە بێ 
ناکۆکی، زمــان نافەرمییــەکان لەناو دەچن. 
ئێستا زمانەکانی غەیری فارسی بۆ پەیەوەندییە 

کۆمەاڵیەتییەکان سنووردار کراون. 
بە پێــی تێئۆریــی فێربوونی زمــان، دو 
ئاســتی جیاوازی زمان هــەن؛ زمانی دواندن 
و زمانــی پەوەردە یــان زمانــی ئاکادێمیک. 
زمانــی دوانــدن ڕۆژانە بە ڕێــگای چاالکیی 
کۆمەاڵیەتی، واتە گەمە، ڕاگەیاندن، قسەکردنی 
ڕۆژانــە، گێڕانــەوەی ڕووداو و ئەزموونــەکان، 
شــی کردنــەوەی چاالکییەکانــی ڕۆژانــە و 
 دەربڕینی بۆچوونی شەخســی، گەشە دەکات.

)Cummins, 2000:53-85( زمانی دانوستاندن 
لە ناو کۆنتێکستدا جێگیرە، واتە تێگەیشتنی، 
بــە ئاماژگەلی کۆنتێکســتوئێلدا دەســتەبەر 
دەبێت. عونســوری وەکوو دەربڕینی دەموچاو، 
زمانی جەســتە، ئاماژە و نیشان، تێیدا گرنگن. 
بەم شــێوەیە زمانی دواندن لــە هاوکرداریی 
کۆمەاڵیەتیدا واتا دەگرێت، بۆیە پێویستییەکی 
ئەوتۆی بە چاالکییەکــی فراوانی کۆگنیتیڤ/
ئیدراکــی نییە. بەاڵم زمانــی ئاکادێمیک یان 
زمانی پەروەردە زمانێکی ئابستراکتە، وێژمانێکی 
ئاستبەرزی ئاکادێمیکی هەیە و لە کۆنتێکستی 
پــەروەردەدا، وکــوو وانەی ناو پۆلــەکان، فێر 
دەکرێــت. فۆرمەکانــی زمانــی ئاکادێمیــک 
بریتین لە بەراورد و کۆنتراســت، گوێگرتنەوە، 
پێناســە و پۆلێنکردن، پێشبینی، شیکردنەوە، 
و  ئاگاداربوونــەوە  ڕەواکردنــەوە،  و  ئانالیــز 
ئەنجامگیری، ئەنتەگرە کردن و هەڵسەنگاندن، 
ئارگومێنتاســیۆن، قانــع کردن و پاراســتن. 
بۆیە زمانی ئاکادێمیک پێویســتی زیاتری  بە 
خەباتــی کۆگنیتیڤ هەیە. لە ژێر ڕۆشــنایی 
ئــەم تئۆرییە، ئــەو منداڵەی کــە پەیوەندیی 
زمانــی دواندنــی لەگەل زمانــی ئاکادێمیکی 
نەبێت، تووشی کێشەی وەراری زمانی دەبێت. 
هەندێک بنەمای سایکۆلینگویستیک/زمانەوانی 
کۆمەاڵیەتی، لەمەر پرۆسەی فێربوونی منداڵی 
کەمینــە، کــە زمانی دایکیان لەگــەڵ زمانی 

پەروەردە یەک ناگرن بریتین لە:
 توانایی زمانیی پێویســت بۆ سەرکەوتنی لە 
ئاســتی پەروەردە جیاوازە لــە توانایی زمانی 

ژیانی ڕۆژانە. 
 واتــە وەراری تواناییــی ئاکادێمیکی زمان 
پێویســتی هەیە بە فراوان کردنی گەنجینەی 
وشە، زانینی ڕێزمان و وێژمانێک کە سنووری 

دانوستاندنی کۆمەاڵیەتی تێپەر دەکات. 
 بۆیــە گواســتنەوەی شــارەزایی زمانــی 
ئاکادێمیــک ئەو کاتــە لە نێــوان دو زماندا 
مومکینــە، کە گەشــەدانی خوێندنــەوە لە 
خوێندگا، بە هەردو زمان بێت. بەم شێوەیە بۆ 
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منداڵی کورد گواســتنەوەی شارەزاییی زمانی 
ئاکادێمیک لە نێوان فارسی و کوردیدا ئەگەر 
ئەستەمیش نەبێت، هەر دیسان زۆر سەختە. 
 دادەکانــی بەردەســت دەیســەلمێنن کە 
شیاویی منداڵی کەمینە بە مەرجێک دەگاتە  
ئاســتی منداڵی زۆرینە ئەگــەر بە الی کەم 
بــە هەردوو زمان لە هەمــان کاتدا پەروەردە 

بکرێت. 
 منداڵێک کە بە دوو زمان پەروەردە بکرێت، 
بــەردەوام ڕاهێنانــی زمانــی دەکات، بۆیــە 
هوشیاریی کرداری زمانییان زیاتر و فۆکووسی 
 Cummins,( .ئەنتەلەکتوئێلیان قووڵتر دەبێت

)2000:59
بــەاڵم منداڵــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵت، 
ڕێئالیتەیەکــی تری هەیە؛ لــە نێوان زمانی 
ئاکادێمیکــی  زمانــی  و  ڕۆژانــە  دواندنــی 
پەروەردەدا هیــچ پەیوەندییــەک نیە. ئەمە 
ڕێگــە دەدات بە دیــاردەی نیوزمانی، واتە نە 
زمانــی دایکی بە چاکی فێر دەبێت، نە زمانی 

پەروەردە. نیوزمانی ئەو کاتە ڕوودەدات کە: 
 نێوان زمانی دایــک و زمانی فەرمیدا، دوو 

ستاتۆی یاساییی جیاواز هەبێت. 
 زمانی دایک هەندێک توانایی زمانی دواندن 
و دانوســتاندنی ڕۆژانە وەردەگرێ بەاڵم هیچ 
دەرفەتێکی بــۆ وەرگرتنی کۆد و توانییەکانی 

زمانی ئاکادێمیکی پەوەردەی نیە. 
 واتــە لــە نێوان زمانــی دوانــدن و زمانی 

ئاکادێمیک پەیوەندی نیە. 
 لــە ڕێــژەی گەنجینــە وشــەکانی زمانی 
دایک و زمانی فەرمی، ڕاســتبوونی ڕێزمانی، 
شارەزایی  زمانی،  ئۆتۆماتیســم، خولقێنەریی 
فۆنکسیۆنی زمان و وێناکردندا کێشە دروست 

دەبێت. 
 تاکی نیوزمان، لە بیرکردنەوە و دەربرینیدا، 
نــە بە زمانــی دایک نە بە زمانــی پەروەردە 
 Cummins, 1976, 1978,( .ســەرکەوتوو نیە

 )1979a
دیــاردەی نیوزمــــانــی ڕەهـــەنــدی 

کۆمەاڵیەتیشــی هەیــە. وەراری نایەکســانی 
مندالێکی کــورد کە نەیتوانیوە پەیوەندییەکی 
ئۆرگانیــک لە نێــوان زمانی دوانــدن )زمانی 
)زمانــی  ئاکادێمیــک  زمانــی  و   دایــک( 
پەروەردە(دا دروســت بکات، تووشی کێشەی 
کۆگنیتیڤ دەبێت؛ بۆیە لە ناو کۆمەڵگادا تاکی  
نیوزمان وەکوو کەمزەکا و کەمبەها پێناســە 
دکرێــت. هەرچەندە نیوزمانــی، نە الدانێکی 
سایکۆلۆژیک بەڵکو ئەنجامی سیاسەتی زمانییە، 
واتە ئەوە فاکتۆرە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکانن 
کە ڕێگە لە وەراری یەکسانی تاکەکان دەگرن. 
لە حاڵەتــی وادا، بۆ زمانێکی بێ دەســەاڵت 
جەوهەری  دیلەمایەکــی  کــوردی،  وەکــوو 
دروست دەبێت، تاکی کورد لە ئاکامدا پرسیار 
لە خــۆی دەکات، گەلۆ زمانی کوردی چەندە 
یارمەتیــدەرە بۆ پێشــکەوتن و گەشــەدانی 
ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــی ئــەو؟ ئایا کوردی 
دەتوانێ ببێتە ئامرازی وەدەستخستنی توانایی 
و زانیــن؟ واتــە دەتوانێ ببێتە ســەرچاوەی 
گەشــەدانی ســەرچاوەی مرۆڤی؟ ئایا زمانی 
کــوردی دەتوانــێ ســەرمایەی فەرهەنگی و 
ئاکادێمیک تەولید بکات، کە ئاخێوەران بتوانن 
لــە بازاڕی کاردا ســەرکەوتوو بن؟ ئەویش لە 
کۆمەڵگایەکــی ناونەتەوەیی زانین/زانســت ـ 
ناوەندی ئێســتا، کە تێیــدا ڕکابەری بۆ کار و 

سەرچاوەکان زۆر بەرزە. 

ــان  لە  ــی و زم ــەرمایەی فەرهەنگ س
ژینگەیەکی کۆلۆنیال دا

گریمان کە کــوردی نەبێتە زمانی پەروەردە، 
ئاخــۆ تا چ ڕادەیەک دەتوانــێ ببێتە ئامرازی 
گواستنەوەی فەرهەنگ؟ پێش ئەوەی واڵمی 
ئەم پرسیارە بدەینەوە، دەبێ شیکردنەوەیەکی 
لەســەر   )Williams, 1962: 134( ویلیامــز 
پەیوەندیی زمــان و ئەدەبیــات بخوێنینەوە 
کە دەڵێت: »زمــان و ئەدەبیات پێکەوە دەبنە 
ئامرازی گواستنەوەی گێڕانەوەی مێژوو و بەم 
شێوەیە کاراکتەری کۆمەاڵیەتی دەخولقێنن.« 
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کــە وابوو، ئەگەر تاکی کورد لە سیســتەمی 
پەروەردەدا هیچ ناوەڕۆکێکی ئەدەبیی گرێدراو 
بە سەرمایەی فەرهەنگیی خۆی وەرنەگرێت، 
چ جۆرە گێڕانەوەیــەک، کاراکتەری جڤاکی 
مرۆڤی کــورد دەخولقێنێ؟ ئەو گێڕانەوەیەی 
کە لە سیســتەمی پەروەردەدا وەریدەگرێ چ 
پەیوەندییەکی هەیە لەگەڵ بیر و گێڕانەوەی 
خەڵکەکەیــدا؟ بــە تایبــەت کــە ژینگەی 
کۆلێکتیڤی زمانی بە یارمەتی و لە چوارچێوەی 
زانیاری و پرەنســیپی فەلسەفیی پەروەردەدا 
گەشە دەستێنێ. ئەگەر چوارچێوەی زانیاری 
و پرەنســیپی فەلســەفیی پەروەردە، لەگەڵ 
ژینگەی کۆلێکتیڤی زمان بێ پەیوەندی بێت، 
چی بەســەر تاک و بە تایبەت چی بەســەر 

کۆمەڵگای کوردەواریدا دێت؟ 
یەکێــک لــە گرنگتریــن کارکردەکانــی 
لــە وێناکردنی ڕێئالیتە.  زمان، دەورەکەیەتی 
زمان تەنیــا ئامرازی دانوســتاندن نیە؛ زمان 
هەروەها ڕێنمایەکە کە ئێدوار ســاپیر، وەکوو 
»ڕێئالیتــەی کۆمەاڵیەتی« پێناســەی دکات. 
زمــان سیســتەمێکی واتاییــی هەیــە، یان 
واتاییەکی پۆتانســیەلی هەیە کە گواستنەوەی 
دەکات.  دابیــن  کولتوورییــەکان   بەهــا 
)Halliday, 1978:109(  بۆیە، کاتێک منداڵێک 
فێری زمان دەبیت، هاوکات لە ڕێگای زمانەوە، 
هەندێک دیــاردەی گرنگی تریش فێر دەبێت. 
هاوتەریب لەگەڵ ئەمانە، منداڵ واتا و بەهاکانی 
گرێدراو بە فەرهەنگیش وەردەگرێ کە تەنیا بە 
سیســتەمی فەرهەنگی ـ رێزمانیی ئەو زمانە 

)Halliday 1978:23( .مومکینە
لەگەڵ لەیەک ترازانی ژینگەی پەروەردە 
و ژینگــەی کۆلێکتیڤی زمانــی تاکی کورد، 
گوزارشــت لە یەک دیــاردە دەکەن، ئەویش 
ئەوەیــە کە ژینگــەی زمانیەکــەی کۆلۆنیزە 
کراوە. میراسی هەرە مایەندەی کۆلۆنیالیزمی 
زمانــی، کاریگەریــی نەرێنییە لەســەر خۆ-
وێناکردنی کۆمەڵــگای کۆلۆنیزەکراو. چونکە 
وەکــوو لە ســەرێ ئاماژە کــراوە گێڕانەوە و 

لەگــەڵ  پــەروەردە،  بنەمافەلســەفییەکانی 
ڕێئالیتــە و گێڕانەوەی کۆڵێکتیڤی کۆمەڵگای 

کوردەواری یەک ناگرنەوە. 
مێکانیزمێکــی  زمانــی،  کۆلۆنیالیزمــی 
تایبەتی هەیە؛ خودی پرۆسەی کۆلۆنیزەکردن 
بــە جەبریــش بێــت، بــەاڵم ڕاگرتنەکەی 
هەژمۆنیک  شــاراوەی  پرۆســەگەلێکی  بــە 
دەســتەبەر دەکرێــت، واتە  قازانــج کردنی 
دڵ و هــزری کۆمەڵــگای کۆلۆنیزەکــراو بە 
ڕێگای مەشروعییەت بەخشــین بە پراتیکی 
زمانی، ئەدەبیــات، نەریتی کولتووری، نۆرمی 
کۆمەاڵیەتــی، بەهــا و باوەڕەکانــی زمانــی 
کۆلۆنیال. کــورت و کورمانجی بە خولقاندنی 

ژینگەیەکی کۆلۆنیال. 
پەیوەندیی ڕاستەوخۆی زمان و کۆلۆنیالیزم 
و ئینتەرنالیزەکردنی ڕێئالیتەی زمانی کۆلۆنیال 
لە ناخوداگاهی گەالنی کۆلۆنیزەکراو لە الیەن 

فانۆن بەم شێوەیە شی کراوە:

هــەر گەلێکــی کۆلۆنیزەکــراو ـ بە 
دەســتەواژەیەکی دیکە، هەر گەلێک 
کە کۆمپلێکســێکی خۆکەمبینین لە 
الی بە مردن و ناشتنی ڕەسەنایەتیی 
کولتــووری خــۆی خولقێنــدراوە ـ 
خۆی ڕووبــەڕووی زمانــی نەتەوەی 
خــاوەن شارســتانی دەبینــێ، کــە 
تاکی  خاوەنــی کولتوری خۆیەتــی. 
کۆلۆنیزەکراو بــە ڕادەی دوورکەوتن 
لە ستاتوســی دارســتانیی خۆ و، بە 
خۆگونجانــدن لەگــەڵ ســتاندارد و 
بەها کولتوورییەکانی گەلی کۆلۆنیال  
)Fanon,2008:9( .خۆی بەرز دەکات

ئەمپەریالیزمی  ئێران:  زمانیی  سیاسەتی 
ــتی  ــیزم )رەگەزپەرەس زمانی، لینگویس
زمانی( و لینگویسید )کۆمەڵکوژی زمانی(
فارســی هەر کاتێک زمانی دەســەاڵت بووە، 
بــە هــۆی فتووحاتــی حاکمانی فــارس لە 
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دەروەی جۆگرافیــای فارسنشــین، بــووە بە 
زمانی داگیرکەر. تا سەدەی ڕابردوو دەورێکی 
پاســیڤی لە چەوســاندنەوە، پەڕاوێزخستن و 
تەنانــەت لە ناوبردنی چەندین زماندا هەبووە، 
بەاڵم ئەوەی ئێســتا، بەشێکە لە سیاسەتێکی 
ئاگاهانەی زمانی. ئەم دیــاردە نوێیە تەنیا بە 
ناکرێت. لە  داگیرکارییەکی ئاســایی پێناسە 
پاش داگیرکــردن، کۆلۆنیزە کــردن و پاش 
کۆلۆنیزەکــردن، پەیڕەو کردنی سیاســەتێک 
دەســت پــێ دەکات کە بــە ئەمپەریالیزمی 
زمانی پێناسە دەکرێت. ئەمپەریالیزمی زمانی 
جاری یەکەم لە الیەن ڕۆبرت فیلیپســۆن بە 
کار هێنراوە، هەرچەندە بەســتێنی تێئۆریکی 
ئەم پێناســەیە بنەما تێئۆرییەکانی گالتونگن 
)Galtung, 1980(. گالتونگ ئاماژە بە نفوزی 
زمانــی ناوەند لەســەر پەڕاوێــزەکان و ڕۆڵی 
ڕێکخراوە حکوومییەکان بۆ پەرەپێدانی زمانی 
سەردەســت دەکات. ڕوبرت فیلیپســۆن، ئەو 
ئایدیایە لە بواری زمانەوانیدا فراوانتر دەکات و 
دەستنیشان دەکات کە ئەمپەریالیزمی زمانی، 
لە بەر دوو هۆکار کاریگەریی لەســەر هەموو 
جۆرێکــی ئەمپەریالیزم هەیــە. یەکەم لەبەر 
ئەوەی کە پەیوەندییەکی ڕاستەوخۆیە لەگەڵ 
فۆرم)زمــان وەکــوو ئامرازی گواســتنەوەی 
ئایدیــاکان(دا هەیە، دووەم لەبــەر ناوەرۆک. 
پەیوەســت بە هۆکاری یەکەم، زمان ئامرازی 
ســەرەکیی دانوســتاندنە بۆ پێکەوە بەستنی 
هەمــوو لینکەکان لە هەمــوو گۆڕەپانەکاندا. 
تێگەیشتنی  دانوستاندن،  پێشمەرجی  چونکە 
دووالیەنە لەســەر بنەمای کۆدی هاوبەشــە. 
)Phillipson, 2008:33( ئەو کۆدە هاوبەشــە 
لــە کۆنتێکســتی ئێراندا زمانــی ناوەند واتە 
زمانی فارسییە. چونکە ئەمپەریالیزمی زمانی، 
ئەمپەریالیزمی  ســەرەکیی  موئەلیفەیەکــی 
فەرهەنگییــە. ئەمپەریالیزمی زمانی دەورێکی 
پراکتیزەکردنــی  بــۆ  هەیــە  ســەرەکیی 
ئەمپەریالیزمی کۆمەاڵیەتــی، کە بریتییە لە 
ئولگوویی  گواســتنەوەی نۆرم و ڕەفتارگەلی 

بۆ ستروکتوورێکی کۆمەاڵیەتی، کە ئەوانیش 
بە نۆرەی خۆیان لە بەســتێنی زمانی ناوەنددا 
شاردراونەوە. )Phillipson, 2008:34( جا ئەمە 
کاتێک دیار دەبێت کە کارتێکەریی کۆمەاڵیەتی 
بە ســەر گرووپێکی تردا دەســەپێندرێت، بۆ 
نموونە فارسی دەوری سەرەکی لە سیستەمی 
پــەروەردە لە کوردســتاندا دەگێڕێ و نۆرمە 
کۆمەاڵیەتییەکانــی فــارس دەگوازێتەوە ناو 
کورد. لە پێناسەکردنی ئەمپەریالیزمی زمانی 
فارسی، سەرنجی سەرەکیی ئێمە لەسەر زاڵ/
سەردەست بوونی ئەو زمانە بە سەر زمانەکانی 
دیکــەی جۆگرافیای ئێرانە، چونکە فارســی 
دەجووڵێت  مێکانیزمێکــدا  لە چوارچێــوەی 
کە تێیدا دەســەاڵت/هێز و ســەرچاوەکان بە 
شێوەیەکی نایەکســان دابەشکراون و تەنانت 
ڕەوا کــراون. بۆیە لێرەدا لینگویســییزمیش 
)رەگەزپەرەستی زمانی( چەمکێکی ناوەندییە 

لەم کۆنتێکستە دا. 
بــە پێی پێناســەی تووڤێ ســکوتناب-
کانــگاس لینگویســیزم، دیاردەیەکی پارالێلە 
لەگەڵ ڕاســیزم )رەگەزپەرەســتی(، واتە ئەم 
ئایدیۆلۆژی، ستروکتور و  دیاردەیە کۆمەڵێک 
پراتیکــن کە بە کار دێن بۆ مەشــرووعییەت 
بەخشــین، یاســایی کــردن، پەیڕەوکردن و 
بازتەولیدی دابەشــکردنی ناعادیالنەی هێز و 
سەرچاوەکان )سەرچاوەی مادی و مەعنەوی( 
لە نێوان گرووپەکاندا، لەســەر بنەمای زمان. 
ئــەم   )Skutnabb-Kangas, 2000:34(
پێناســەیە، بێ کەموکوڕی لەسەر سیاسەتی 
دەوڵەتــی ئێران لەمەر کــوردی و زمانەکانی 
دیکەی غەیری فارســی تەتبیق دەکرێت. لە 
ئایدیۆلۆژیی فەرمیــی ئێراندا بە پێی قانوونی 
ئەساســییەکەی، فارســی زمانــی فەرمییە. 
فارســی بۆ وەحدەت و یەکگرتووییی واڵتەکە 
قورسە، مەشــروعییەتی  خاوەن ســەنگێکی 
تاریخیی پارســا و پارســیک و دەریی هەیە، 
خاوەنی ئەدەبیاتێکی دەوڵەمەند بە شاعیرانی 
وەکــوو فیردەوســی، حافیــز و ســەعدییە، 
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ئــەو دەرفەتانەی کە لە چــاپ و پەروەردە و 
کارگێریدا بە فارســی دەدرێت، نادرێتە هیچ 
زمانێکــی دیکــەی ئێران و لەســەر بنەمای 
خــودی زمانەکە دەوڵەتی ئێــران، چ ڕژێمی 
شاهی و چ کۆماری ئیسالمی، هێز و سەرچاوە 
مــادی و مەعنەوییەکانی زۆر ناعادیالنە لە ناو 

گەالنی ئێراندا دابەش کردووە. 
 ئەنجامێکی ڕاستەوخۆی لینگویسیزم دیاردە 
زمانە.  ژێنۆســیدی/کۆمەڵکوژی  یان  لینگویسید 
ئەوی ئێســتا لە مازەندەران، گیالن، ســمنان و 
تالیش ڕوو دەدات هەنگاوێکی مەتەرســیدارتری 
سیاســەتی زمانی فــارس لەمــەر پەڕاوێزەکانە؛ 
چونکــە لێرەدا عاملێک هەیە کە خەریکە دەبێتە 
هۆی مردنی زمانێکی تر. لە تێئۆریی لیبرالدا تەنیا 
کاتێک عاملێکی چاالک بە نیەتی ڕاشــکاو ببێتە 
هۆی مردنــی زمانێکی دیکــە، دەتوانین وەکوو 
لینگویســید پێناســە بکەین. بەاڵم بە بۆچوونی 
 Skutnabb-Kangas,( کانــگاس  ـ  ســکوتناب 
2000:369( ئەو عاملە دەتوانێ هەم ئاکتیڤ بێت، 
وەکوو ئەو دەورەی زمان و دەوڵەتی تورکیا لەمەر 
کوردیی بینیــوە، هەمیش پاســیڤ، وەکوو ئەو 
دەورەی فارسی لەمەڕ زمانە کانی دیکەی ئێراندا 
دەیبنێ. واتە بە بێبەشــکردنیان لە سیســتەمی 
پەروەردە و کارگێری، ڕێگا بدات بە مردنی پلە بە 
پلەی زمانی وەکوو مازەنی، گیلەکی و کوردی. لە 
ماوەی بیست ساڵی ڕابردوودا ژمارەی ئاخێوەرانی 
زمانی دایک لە گیالن و مازەندەران بۆ نیوە کەم 
بووەتــەوە. ڕەنگە لە هەندێک ناوچەی شــاریی 
کوردستانیش ئەم دیاردەیە دەست بە پەرەسەندن 
بکات. بە بێ ئەنتەگرەبوونــی  زمانی کوردی لە 
سیســتەمی پەروەردە، کارگێری و ئابووریدا، ئەو 
سیاســەتەی لەبەرامبەر کوردی پەیڕەو دەکرێت، 

سیاسەتی لینگویسیدە. 

ئەنجام
فارســی بووە بە هــۆکاری نەمانــی چەندین 
خوشکەزمانی کوردی وەکوو ئەسفەهانی، ڕاژی 
)رەی(، وەرامینی، هەمەدانی و چەندی دیکەشی 

لە ئاســتی فەرهەنگی، وشەسازی، ڕستەسازی 
و... تەحریف کردووە و ئێســتا مەتەرسییەکی 
جدییــە بەســەر چەندیــن زمانــی دیکە کە 
پەیوەندییەکی مێژووییان لەگەڵ کوردیدا هەیە. 
لــە هەمان کاتدا ئەو پانتایییە جۆگرافییەی کە 
تێێدا بە کوردی قسە دەکرا بەرتەسکتر کراوە. 
لە هەر قۆناغێکی مێژووییدا، فارســی، کوردیی 
گەمارۆ داوە؛ بەاڵم ئێستا سیاسەتێکی لە جاران 
زمانی  فارســی،  گرتووەتەبەر.  ئاگرێســیڤتری 
ئەمپەریالیزمی  فارس، سیاسەتی  کۆلۆنیالیزمی 
زمانــی و کۆمەڵکوژیی زمانی  لەمەر زمانەکانی 
دیکــەی ئێــران پەیــڕەو دەکات. ئەگەر کورد 
بۆ پاراستنی ســەرمایەی زمانی، فەرهەنگی و 
کۆمەاڵیەتی و مرۆڤیی خۆی نەتوانێ سەروەریی 
سیاسی دەستەبەر بکات، دوور نیە کوردیش تا 
چەند دەهەی دیکە تووشی هەمان چارەنووس 
بێت کە ئێستا مازەنی و گیلەکی تووشی بوون. 
پاراســتنی کــوردی لە لەناوچوونــی، نە تەنیا 
ئەرکێکی نەتەوەیی، بەلکوو ئەرکێکی ئەخالقییە 
بۆ پاراســتنی میراتێکــی فەرهەنگی و مرۆڤی. 
کوردیــش بە ڕێکخراوە سیاســی و کۆمەڵگای 
مەدەنییەکــەی خــۆی، دەبێت سیاســەتێکی 
زمانیــی تایبەت بــۆ ژیاندنەوەی کــوردی لە 
ڕۆژهــەاڵت دابرێژێت، چونکە لــە فەرهەنگی 
سیاســی و کۆمەاڵیەتیی ئاخێوەرانی فارسیدا، 
هیــچ ئاماژەیەکــی تۆلێرانــس و ئەمپاتی بۆ 
زمانەکانی دیکە، بە تایبەت کوردی نابیندرێت. 
ئێران ئێستا یەکێک لە ئاگرێسیڤترین سیاستە 
زمانییەکان لە ناوچەدا پەیڕەو دەکات. بۆ ئێمە 
و گەالنــی تر لە جۆگرافیای سیاســی ئێراندا، 
فارسی نە شــەکری شــیرین، بەڵکو تا ئێستا 

دەوری ژەهری هەالهلی گێراوە. 
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مرۆڤی کورد لەبەر هۆکاری پرۆسەیەکی درێژخایەنی کۆلۆنیالیزم 
لە چەندین ڕەهەندەوە ستەمی لێ دەکرێ و دەچەوسێتەوە. لە 
ماوەی سەد ساڵی ڕابردوودا ›دۆخی هەمیشەییی کۆلۆنیالیزم‹ بە 
سەر کوردستاندا زاڵ بووە و، ئایدیۆلۆژیای کوردایەتی بۆ ڕزگاری 
مرۆڤی کورد پێویستی بە ئەکتی شۆڕشگێڕانەیە تا لە دیالێکتیکی 

سەردەست و بندەست دەرباز ببێ.

کۆلۆنیالیزم و شۆڕش: 
توندوتیژیی پێویست بۆ ڕزگاربوون لە ›دۆخی هەمیشەییی کۆلۆنیالیزم‹

سارۆ ئەردەاڵن
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نەســڵی داهاتوو بۆخۆی بڕیــار دەدا ئایا 
وەک ئێمــە خودموختاریی دەوێ یان نا. 
)وتــاری  قاســملوو  عەبدوڵڕەحمــان 

»دروشمی بنەڕەتی حیزبەکەمان«(]1[ 

هەر سەردەمێک دەبێ سەر لە نوێ هەوڵ 
بدا نەریت لە دەســت ئەو سازشــکارییە 
دەربێنێ کە خەریکە بە سەریدا زاڵ دەبێ. 
واڵتەر بێنیامین )چەند تێزێک سەبارەت 

بە مێژوو(]2[ 

دەستپێک
هەر کات باس لە نەتەوە بێدەوڵەتەکان دەکرێ 
ناوی کورد لە ســەرەوە و لــە پلەی یەکەمدا 
بەداخەوە دەدرەوشــێتەوە. ئــەو کاتانەی کە 
ســەبارەت بە دۆخــی کورد پرســیارمان لە 
ال ســاز دەبێ، واڵمی گەورەتریــن نەتەوەی 
بێدەوڵەت بەردەوام تووشــی سەرسووڕمانمان 
دەکا. سەرســووڕمانێک کــە لــە تێڕامانێکی 
بەڵکوو  نەگرتووە،  فەلسەفییەوە ســەرچاوەی 
پاش ئــەوەی واڵمێکــی ســەلمێنەرمان بۆ 
پەیدا نابێ، لــە بێدەرەتانیدا و بە واقوڕمانەوە 
لــە الپەڕەی ڕووداوەکانی مێــژووی مۆدێرندا 
بــە شــوێن واڵمەکەیــدا عــەوداڵ دەبین و 
هەوڵ دەدەین بــێ هێزی خۆمان لە بخەینە 
ئەستۆی گەشەنەسەندنی کولتووری سیاسی، 
ـ  سیاســی  هەلومەرجــی  ئامادەنەبوونــی 
کۆمەاڵیەتی، خەیانەتی ناوخۆیی و پیالنگێڕیی 
دەرەکی. ئــەم سەرســووڕمانە بەپێچەوانەی 
بیرۆکەی ئەریســتۆ، نابێتە ســەرەتایەک بۆ 
تێڕامانی فەلســەفی سەبارەت بە دۆخی کورد 
کە چۆن و بۆچی لە سەدەی بیست و یەکەمدا 
هێشــتا، لە قۆناغی پێنەگەیشتووییدا، دوژمن 
بە ســەریدا زاڵ ماوەتەوە. لە کوردســتانێکی 
کۆلۆنیکــراو، بیرمەندانی کورد لە ماوەی زیاتر 
لە ســەد و پەنجا ســاڵدا هەموو ڕێگایەکیان 
تاقی کردووەتەوە کە زنجیرەکانی نەتەوەکانی 
تورک، فــارس و عەرەب لە ملــی نەتەوەی 

کــورد بپچڕێنــن، بــەاڵم ئەگــەر بەڕواڵەت 
ئەوەیکە  وەک  هەبووبــێ،  دەســتکەوتێکش 
لــە باشــوور ڕووی داوە، ڕزگاری بــۆ خاکی 
کوردستان و نەتەوەی کورد هیچ کە دەستەبەر 
نەبووە بەڵکوو زیاتر لە ســەدا هەشتای خاکی 
کوردســتان لە ژێر دەســەاڵتی داگیرکەردا 
ماوەتــەوە. ڕێــگا ئەزموونکراوەکانــی خەبات 
مژێکیان لەســەر ئەو هەقیقەتە ساز کردووە 
کە ئامانجی کۆتاییی ئایدیۆلۆژیی کوردایەتی، 
لــە بنەڕەتدا ئەگەر ڕزگاری نەبێ، هەر مانەوە 
لە دۆخی بندەســتیی لێ بەرهــەم دێتەوە. 
بۆ زۆربەمان گــەڕان و پەیجۆربوون بە دوای 
واڵمێک بۆ پرســی ڕزگاری، هێندە ئاشکرایە 
کە لەوپەڕی ڕوونیەتیــدا نادیارە. چونکە ئەو 
واڵمانەی کە تاکوو ئیســتا بیرمەندانی کورد 
بەم پرســەیان داوەتەوە، لە بنەڕەتدا بوونەتە 
هۆی ئــەوەی هەلومەرجێکی ڕاســتەقینە بۆ 

گەیشتن بە ڕزگاری دەستەبەر نەبێ.
دۆخێک کــە تیایــدا مرۆڤی کــورد لە 
چەندین ڕەهەنــدەوە )نەتەوایەتی، چینایەتی، 
ڕەگەزایەتی و ژینگەیی( ستەمی لێ دەکرێ، 
کەمتر توانیویەتی وەک دۆخی ڕاســتەقینەی 
نائاسایی]3[ نیشان بدرێ. چونکە نائاسایی بوونی 
دۆخی بندەســتی بۆ نەتــەوەی کورد، بووەتە 
بەشــێک لە ڕێساکان و لە ڕاســتیدا ئاسایی 
بووەتەوە. ئەگەر سەیری نەتەوە بندەستەکانی 
دیکە لە ڕابردوو و لە ئیستادا بکەین، دەبینین 
کــە بۆ ڕزگاری لە دۆخــی کۆلۆنیالیزم، تەنیا 
یارمەتیدەریان بێ  توانیویەتی  ئایدیۆلۆژییەک 
کە مێکانیزمەکانی ســوڵتەی شی کردبێتەوە 
و هەموو زنجیرەکانی وابەستەیی پچڕاندبێت. 
هەر بۆیــە من دەمەوێ لــەم توێژینەوەیەی 
خۆمــدا، بە شــوێن ئــەوەدا بگەڕێــم کە چ 
پەیوەندییــەک لە نێوان مێــژوو و نەتەوەی 
کــورددا هەیە و ئایا دەرکــی ئێمە لە دۆخی 
خۆمان بەرەو ڕزگاریمان دەبا؟ دواتر باس لەوە 
دەکەم، بۆچی پێویســتە لە پێناو تیۆرییەکی 
ڕزگاریکەردا شۆڕش بکەین و، هەروەها بۆچی  
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و لــە چ ئاســتێکدا توندوتیژی لە شۆڕشــدا 
ڕەوایە. 

ــەییی  ــی هەمیش ــتان و ›دۆخ کوردس
کۆلۆنیالیزم‹

کوردستان لە الیەن چوار واڵتی تورکیا، ئێران، 
عێراق و ســوریایەوە بەکۆلۆنی کراوە. کاتێک 
باس لە کۆلۆنیالیزم دەکەین مێشکمان بەرەو 
الی شێوازێکی کالســیکی کۆلۆنیالیزم دەڕوا 
کە تیایــدا واڵتێکــی وەک بریتانیا لەوپەڕی 
دونیاوە دێت و، واڵتێک وەک هێند لە ئاســیا 
بەکۆلۆنی دەگرێ. واتە هەم مەودایەکی دوور 

دەبیندرێ  کۆلۆنیالیزمــەدا  لەم 
و هــەم واڵتــی هێنــد پێش 
لەوەی کە بریتانیا بە ســەریدا 
زاڵ ببــێ لەســەر نەخشــەی 
لێرەدا  پرســیار  هەبووە.  واڵتان 
ئەوەیە کە کوردســتان پێشــتر 
وەک دەوڵەتێکی ســەربەخۆ بە 
ئێمە  تاکوو  نەناســراوە،  فەرمی 
بتوانین کوردستان وەک کۆلۆنی 
ناو ببەیــن و، ئەمــە لە ڕووی 
نێودەوڵەتییــەوە  پەیوەندیــی 
کێشــە ســاز دەکا. هەروەهــا 
بە  کە  نابینــدرێ  واڵتێکیــش 
کوردســتانی  و،  هاتبێ  فەرمی 

بە کۆلۆنــی کردبێ. لە واڵمدا بەم شــێوەیە 
بەڵگــە دێنمەوە کە لە ›نێوخــۆی‹ هەر کام 
لەم چوار واڵتەدا، نەتــەوەی کورد بەکۆلۆنی 
کراوە. بەم واتایە لە پرۆسەیەکی درێژخایەنی 
سەد ســاڵەدا هەر پارچەیەک لە کوردستان 
وەک کۆلۆنییەکــی نێوخۆیــی لە الیەن هەر 
کام لەم دەوڵەتانەوە بەکۆلۆنی کراوە. لەســەر 
نەتەوەی  ئایدیۆلۆژی کوردایەتــی،  بنەمــای 
کــورد خوازیــاری ســازکردنی دەوڵــەت ـ 
نەتەوەی خۆی لەســەر خاکی کوردســتانە، 
بــەاڵم بۆ دژایەتی لەگەڵ ئــەم ئایدیۆلۆژییە، 
میکانیزمە ئاڵۆزەکانــی کۆلۆنیالیزم لە الیەن 

هەر چوار واڵتی کۆلۆنیالیستیی کوردستانەوە 
بەکار دێن و »کوردستانیان وەک کۆلۆنییەکی 
نێوخۆیی، بە مەبەستی گەشەسەندنی ناوەندی 
واڵتەکــەی خۆیان بەکار هێناوە. واتە، کاتێک 
ئەم دەوڵەت نەتــەوە مۆدێرنانە ســاز بوون، 
لەبەر گەشەســەندنی خۆیان پێویستیان بوو 
کــە هەندێک لە ناوچەکانی نــاو واڵتە نوێیە 
دەســتکردەکەی خۆیان، بــە کۆلۆنی بگرن. 
هاوکات بە هەمان ئەندازە ناوچە ناوەندییەکانی 
ئەو چوار واڵتە گەشــەی دەسەند، کوردستان 
بــەرەو  بەکۆلۆنیکــراو،  ناوچەیەکــی  وەک 
گەشــەنەکردنێکی سیســتەماتیک هەنگاوی 
دەنــا. دەوڵەتی کۆلۆنیالیســت، 
لە ڕێگــەی بەکۆلۆنــی کردنی 
کوردســتان و کەڵک وەرگرتن 
لــە هێــزی کار و ســەرچاوە 
کوردســتانی  ماددییەکانــەوە، 
لە  دواکەوتوو  ناوچەیەکی  وەک 
ڕووی ئابووری و پیشەسازییەوە 
هەڵبــەت،  هێشــتووەتەوە.«]4[ 
کۆلۆنیالیزم بۆخۆی بووەتە هۆی 
و  کوردستان  پارچەپارچەبوونی 
لەتبوونی ناســنامەی کوردی و 
لەبەر ئەم هۆکارە، لە ئاوەڵناوی 
نێوخۆیــی کەڵک وەردەگرم کە 
نیشــانی بدەم لە سنووری هەر 
کام لەم واڵتانەدا، نەتــەوەی کورد بەکۆلۆنی 
کــراوە و مێکانیزمەکانی هەر کام لەم واڵتانە 
بۆ ســەپاندنی پەیوەندیی کۆلۆنیالیستی لێک 
جیاوازن، هەرچەند بە یەک مەبەست ئەنجام 

دەدرێن. 
لە ماوەی ســازبوونی هەر چوار دەوڵەت 
نەتەوەکــەدا، کوردســتان وەک کۆلۆنییەک 
بۆ هــەر کام لەم چوار واڵتە ســەیر کراوە و 
هەرچەنــد لە هەر کام لــەو واڵتانە چەندین 
حکومەتــی جیاواز و تەنانەت بە ئایدیۆلۆژیای 
تــەواو دژ بە یــەک حوکمڕانییــان کردووە، 
بــەاڵم دەتوانین بڵێین کــە بەکۆلۆنی کردنی 

دۆخێک 
کە تیایدا 

مرۆڤی کورد 
لە چەندین 

ڕەهەندەوە )نەتەوایەتی، 
چینایەتی، ڕەگەزایەتی 
و ژینگەیی( ستەمی 
لێ دەکرێ، کەمتر 

توانیویەتی وەک دۆخی 
ڕاستەقینەی نائاسایی 

نیشان 
بدرێ
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کوردستان و بندەســتبوونی نەتەوەی کورد، 
خاڵــی هاوبەشــی هەموویان بــووە. تەنانەت 
ئەگــەر هەندێک لــە حکومەتــەکان وەکوو 
حکومەتی ئاک پارتی )2٠1٠ تا 2٠14( یاکوو 
 ،)2٠٠1-1997( ئێــران  ڕێفۆرمخوازەکانــی 
ویســتوویانە بە ڕواڵەت نیشــان بــدەن کە 
دەیانەوێ بۆ پرســی کورد لــە واڵتی خۆیان 
چارەســەرییەک بدۆزنەوە، دۆخی کۆلۆنیالیزم 
درێــژەی هەبووە. هیچ کام لە مێکانیزمەکانی 
دابەش بوونی هێزی کار و کەڵک وەرگرتن لە 
سەرچاوە مرۆیی و سروشتییەکانی کوردستان 
لە قازانجی نەتەوەی سەردەســت کۆتایی پێ 
گەشەنەســەندنی  بەئەنقەســت  و،  نەهاتووە 
کوردستان، بە تااڵنبردنی نەوت، ئاو و کانزاکانی 
نەتــەوەی  چەوســاندنەوەی  و  کوردســتان 
کــورد درێژەی هەبووە. هــەر بۆیە من وەک 
»دۆخی کۆلۆنیالیزمی هەمیشەیی«]5[ باس لە 
ستەمێکی چەند ڕەهەندی لەسەر تاکی کورد 
دەکەم کە لەبەر کوردبوون بە سەریدا سەپاوە. 
لێرەدا ئەو پرســیارەمان لە ال ســاز دەبێ کە 
ئەم دۆخە هەمیشەییە، بۆچی هێندە ئاسایی 
بووەتەوە کە تەنانەت باســکردن و نیشاندانی 
وردەکارییەکانی، لە الیەن خودی کوردەکانەوە 
دژایەتیی دەکرێ؟ بۆ واڵمدانەوە بەم پرسیارە 
گرنگە سەرەتا پێویستە مژارێکی فەلسەفیتری 
ئەم باسە شــی بکەمەوە کە تیایدا باس لەوە 
دەکرێ چۆن نەریتی ســتەملێکراوەیی، وەک 
نەریتی باو لە مێژوودا ســەیر دەکرێ و، چۆن 
نەتوانراوە وەک دۆخێکی نائاســایی پێناسەی 

بۆ بکرێ.

ستەملێکراوەکان و دۆخی نائاسایی
بۆ شیکردنەوەی پرسی ڕزگاری، سەرەتا تیشک 
دەخەمە سەر مژارێک لە نووسینەکانی واڵتەر 
بێنیامیــن )19٨2-194٠( کــە لە یەکێک 
لە هەرە سەرنجڕاکێشــترین پاژەکانی چەند 
تێزێک ســەبارەت بە مێــژوو، تایبەتمەندیی 
فەلسەفەی مێژوو و پەیوەندیی لەگەڵ دۆخی 

ستمەلێکراوەکان شی دەکاتەوە و دەنووسێت: 

»نەریتــی ســتەملێکراوەیی، فێرمان 
دەکا کە ئەو »دۆخە نائاساییەی« تیایدا 
دەژین ئاوارتە نییە، بەڵکوو ڕێســایە. 
ئێمــە دەبێ بە چەمکێــک لە مێژوو 
بگەین کــە لەگەڵ ئــەم تێڕوانینەدا 
بێتەوە. بەمگوێرەیــە، بەڕوونی بۆمان 
دەردەکــەوێ کە ئەرکی سەرشــانی 
ئێمە، ســازکردنی دۆخی نائاســاییی 
ڕاســتەقینەیە و، هــەر ئەمە پێگەی 
ئێمە بۆ خەباتی دژە فاشیزم بەهێزتر 
دەکا. یەکێک لەو هۆیانەی فاشــیزم 
لە ڕێگەیەوە شانســی سەرکەوتن بە 
دەست دەهێنێ، ئەوەیە کە دژبەرانی 
فاشــیزم لە ژێر ناوی پێشــکەوتندا، 
وەک جۆرێــک لە نۆڕمــی مێژوویی 

هەڵسوکەوتی لەگەڵ دەکەن.«]6[  

هەر وەک دەردەکەوێ، یەکێک لە کارتەکانی 
فاشیزم بۆ سەرکەوتن، بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە 
دژبەرەکانی نەیاندەتوانی دەرکێکی گونجاویان 
لێــی هەبــێ. مایکەڵ لــۆوی، کۆمەڵناســی 
مارکسیستی برازیلی، لە شرۆڤەی ئەم تێزەدا 
پێی وایە کە لە تێزی هەشتەمی چەند تێزێک 
ســەبارەت بە مێــژوو دوو لێکدانەوەی دژ بە 
یەک لە فاشــیزم دەبیندرێ: تێگەیشــتنێک 
هەیە کە فاشــیزم تیایــدا وەک ئاوارتەیەک 
لە نۆرمی پێشــکەوتندا سەیر دەکرێ، وەکوو 
›گەڕانــەوە بۆ دواوە«یەکی شــرۆڤەهەڵنەگر، 
بــە ڕەوتی  کەوانەیــەک کــە پەیوەندیــی 
بەرەوپێشچوونی کۆمەڵگای مرۆییەوە نییە. لە 
تێگەیشــتنی دووەمدا، فاشیزم وەکوو دوایین 
دەرکەوتەی دڕندانەی »دۆخی هەمیشــەییی 
نائاســایی«]7[ لە مێژووی ستەمی چینایەتیدا 
سەیر دەکرێ.]٨[ بێنیامین هەوڵ دەدا کە لەم 
کورتەنووســینەدا، لەوە تێبگا بۆ مۆدێرنیتەی 
ڕۆژئاوایــی، فاشــیزمی لێ بەرهــەم هاتووە 
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و، لێــرەوە بــۆ بەریەککەوتن لەگــەڵ کارڵ 
شــمیت )1٨٨٨-19٨5( بیرمەندی ناوداری 
حکومەتــی نازی هەنــگاو دەنــێ. بە وتەی 
جۆرج ئاگامبێن )1942- ( تێزی هەشــتەم 
یەکالییکــەرەوەی  بەڵگــەی  بەدڵنیاییــەوە 
دۆســیەی بەرەوڕووبوونــەوەی بێنیامیــن و 
شمیتە.]9[ دووانەی بێنیامین – شمیت بۆ من 
ئەو گرنگییەی هەیە کە لەوە تێبگەم، کاتێک 
لە مێژووی هاوچەرخــدا، باس لەوە دەکەین 
کوردستان لە نێوان چوار واڵتدا دابەش کراوە 
و کــورد لە دۆخی بندەســتیدا دەژی، چۆن 
ئێمە وەکوو کــورد، بــۆ ڕزگاری، تاقە یەک 
ڕێگای شۆڕشــی دژ بە نەزمی هەنووکەیی لە 
پێشــمانەوەیە و، ناچارین، پێکهاتەی دەوڵەت 
– نەتەوە کۆلۆنیالیستییەکانی کوردستان تێک 
بشکێنین. بۆ ئەم تێکشــکاندنە، پێویست بە 
توندوتیژییەک دەکا، کە مەشــروعیەتی خۆی 
لە پەیوەندی لەگەڵ یاســاکاندا نیشــان بدا. 
واتە دەبێ چۆنیەتیی بوونناســانە – سیاسیی 
حاکمیەت، یاســا و توندوتیژیی یاســایی یا 
لــە دەرەوەی یاســا، لە الیــەن ئایدیۆلۆژیی 
بکرێ.  دەستنیشــان  بەوردی  کوردایەتییەوە 
مەبەســت لە کوردایەتی سەرەتا »ڕەهەندێکی 
سیاسییە کە ئامانجەکەی سازکردنی دوڵەت-
نەتەوە لەســەر خاکی کوردستانە. هەر جۆرە 
کردارێکی ئابــووری، کۆمەاڵیەتی وکولتووری 
لــە چوارچێوەی ئــەم ڕەهەندە سیاســییەدا 
مانــای کۆتایی بەخۆیەوە دەگــرێ. هەروەها 
لــە مانایەکــی بەرفراوانتــردا، ئایدیۆلۆژیــی 
کوردایەتــی جگە لە ناســیۆنالیزم )ڕەهەندی 
سیاســی(، هەڵگری چەندین ڕەهەندی دیکە 
وەک سۆسیالیزم، فێمینیزم و ژینگەپارێزییە. 
ئایدیۆلۆژیــی کوردایەتی دەیــەوێ دابڕانێک 
لەگەڵ ئەو سیســتەمانەدا ســاز بــکا، کە لە 
ســەد ســاڵی ڕابردوودا و بە ناوی دەوڵەت ـ 
نەتــەوەی مۆدێرنەوە، خاکی کوردســتانیان 
بەکۆلۆنــی گرتووە. لێرەدایە کــە کوردایەتی، 
دەبــێ وەک ئایدیۆلۆژییەک بــۆ ڕزگاریی لە 

هەر چوار پارچەی کوردســتان سەیر بکەین 
و، باشــترە وەک جوواڵنــەوەی ڕزگاریخوازی 
نــاوی لــێ ببەیــن.«]1٠[ ئــەم ئایدیۆلۆژیی 
کوردایەتییە، دەیەوێ چوارچێوەی خەباتیکی 
دژەکۆلۆنیالیســتی و، مەشروعیەتی دابڕانێکی 
توندوتیژانەی لە پێکهاتەی کۆلۆنیالیستی، کە 
تیایدا مرۆڤی کورد دەچەوســێتەوە و ستەمی 
لــێ دەکرێ، دەستنیشــان بکا. بــۆ تێڕامان 
ســەبارەت بەم باسە، دەبێ بزانین لە مێژووی 
فەلســەفەدا چۆن ســەبارەت بەم کێشــانە 
تێفکریــون و، هەروەها بزانیــن ڕێگەچارەی 
تایبەت بە خۆمــان بۆ دەربازبوون لە ›دۆخی 

هەمیشەییی کۆلۆنیالیزمی‹ چییە.

ــمیت و  ــە لە ڕوانگەی ش ــی ئاوارت دۆخ
ئاگامبێنەوە

ئاگامبێن لە بەشــی چوارەمی کتیبی دۆخی 
ئاوارتەدا، باس لەوە دەکا کە مشتومڕی نێوان 
بێنیامین و شمیت لە نێوان ساڵەکانی 1925 
تا 1956 لە ئــارادا بووە و هەر کامیان چەند 
جارێک لە بەرهەمەکانی خۆیاندا، سەرچاوەیان 
بە یەک داوە. یەکەمین بەریەککەوتنی ئەوان، 
دژەکردەوەی شــمیت ســەبارەت بە وتاری 
ڕەخنــەی توندوتیژیی بێنیامیــن بووە.]11[ بۆ 
ئەوەی واڵمی ئەو پرسیارەی سەرەوە بدەینەوە، 
دەبێ سەرەتا لەوە تێبگەین کە شمیت چۆن 
بۆ حاکمیەت دەڕوانێ و، ســەبارەت بە دۆخی 
ئاوارتە چۆن بیر دەکاتەوە. شــمیت لە کتێبی 
ئێالهیاتــی سیاســیدا، بەم شــێوەیە حاکم 
]فەرمانڕەوا[ پێناســە دەکا: »حاکم کەسێکە 
کە سەبارەت بە دۆخی ئاوارتە بڕیار دەدا.«]12[ 
شــمیت پێی وایە کە دۆخی ئاوارتە، لەگەڵ 
دۆخی نائاســایی )یا باری/ڕەوشی نائاسایی( و 
دۆخی گەمــارۆ جیاوازی هەیە. ئەو بۆ یەکەم 
جار پەیوەندییــەک لە نێوان دۆخی ئاوارتە و 
حاکمیــەت]13[ ســاز دەکا و، دەیەوێ بۆ ئەم 
مژارە یاســاییـ  سیاســییە بگەڕێتەوە کە لە 
کاتی نائاســایی بوونی دۆخی واڵتێکدا، وەک 
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ئەو کاتــەی لە جەنگی نێوخۆیی، شۆڕشــی 
چەکداری و بەرنگاریدا دەیبینین؛ ئایا دەکرێ 
لە ڕێگای پەســەندکردنی یاسایەک بۆ دۆخی 
نائاســایی، هەموو یا بەشــێک لە یاســاکانی 
پێشووتر هەڵبســپێردرێ و، چیتر کاریان پێ 
نەکرێ؟ هەروەها شمیت پێی وایە ئاوارتە ئەو 
شتەیە کە ناتوانێ ببێتە ژێدەری ڕێسا و یاسا. 
هەر یاسایەک یاســا بۆ بارودۆخێکی تایبەتە. 
حاکم کەسێکە کە بارودۆخ وەک گشتێک ساز 
و پشــتیوانیی لــێ دەکا. حاکمیەت لە ڕووی 
یاساییەوە، مافێکە کە تەنیا حاکم هەیەتی و، 
دەتوانێ لە دۆخــی ئاوارتەدا بڕیار بدا. کەواتە 

شــمیت لە ڕێگــەی ئێالهیاتی 
سیاســییەوە، حاکمیەت وەکوو 
نێوان  ســنووریی  چەمکێکــی 
نەزمی ئاسایی و ئاوارتە پێناسە 
دەکا، کە تیایدا حاکم بڕیار دەدا 
ئایا دۆخی هەنووکەیی بەڕاستی 
ئاوارتەیە یاکــوو بەردەوامبوونی 
نەزمێکــی ئاســایی و لەســەر 
بنەمای ڕێسایە؛ حاکمییەت لەم 
بڕیاردانەدا خۆی نیشان دەدا و، 
حاکم کەسێکە کە سەبارەت بە 
ڕێســا )بابەتی ئاسایی و بەپێی 
نۆرم( و بابەتــی ئاوارتە بڕیاری 

کۆتایی و یەکالییکەرەوە دەدا.
مێژووی دانانی یاسای دۆخی نائاسایی، بۆ 
قۆناغی جەنگ دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی ڕێگری 
لە پەشێوی بکات، بەاڵم هەرچی بە نها نزیک 
دەبینەوە، دۆخی نائاســایی ڕەهەندی سیاسی 
بە خۆیــەوە دەگــرێ. ئاگامبێن لــە کتێبی 
هۆمۆســاکێردا، بــە ڕواڵــەت وا دەردەکەوێ 
لەگەڵ شمیت هاودڵ بێت.]14[ هۆمۆساکێر، لە 
یاساکانی ڕۆمیدا بە مانای مرۆڤی پیرۆز هاتووە 
و، لەم یاســایانەدا، مرۆڤی پیرۆز کەسێکە، کە 
خەڵــک لەبەر ئەوەی تاوانێکــی ئەنجام داوە، 
مەحکومیان کردووە. هەر لەم ڕووەوە، ناکرێ 
ئــەم مرۆڤە قوربانــی بکرێ؛ بــەاڵم لەگەڵ 

ئەمەشــدا ئەگەر کەســێک بیکوژێ دادگایی 
ناکــرێ. دەکرێ مرۆڤی پیــرۆز بکوژن، بەاڵم 
ناکرێ وەک قوربانی پێشکەشــی بکەن، ئەمە 
بە واتای ئەوە دێ کە ئەم کەسە، لە هەرێمی 
یاســای مرۆیی دەردەکــرێ و هاوکاتیش لە 
هەرێمــی ئیالهیــش وەال دەنــرێ، چونکە 
قوربانی کردن بە مانای تەســلیمبوون و، بە 
دیاریکردنــی مرۆڤ لەهەمبــەر خوداکانە کە 
لــە ڕێگەیەوە پیــرۆز دەبــێ. ئاگامبێن باس 
لــەوە دەکا کە لە ڕێگەی »دووجار ســڕینەوە 
و دووجــار دەستبەســەرکردن« دەتوانین لە 
هۆمۆســاکێر بگەین.]15[ لــە درێژەدا ئەو باس 
لە دژوازییــەک دەکا کە تیایدا 
ئــەوەی  لەبــەر  هۆمۆســاکێر، 
ببێ، گرێدراوی  قوربانی  ناتوانێ 
خودایــە و لەبەر ئەوەی دەکرێ 
بکــوژرێ، تێکەڵــی کۆمەڵگایە. 
لێرەوەیە کە بەو ئەنجامە دەگا، 
»ژیانێکی  هۆمۆســاکێر  ژیانــی 
ڕووتە« و لەبەر ئەوەی لەوپەڕی 
یاسای زەوی و ئاسماندا دەژی، 
بــەرەوڕووی مــەرگ دەبێتەوە. 
ئاگامبێــن بەو ئەنجامە دەگا کە 
لە نێوان هۆمۆساکێر و ئاوارتەدا، 
هەر  کە  هەیە  هاوشــێوەییەک 
کامیان لــە یەک کاتــدا هەم 
یاسا دەیانگرێتەوە و هەم لە یاسا دەردەکرێن 
و دەســڕێنەوە؛ هــەر بۆیە حاکــم دەتوانێ 
بدا.]16[حاکم کەســێکە  بڕیــار  لەبارەیانــەوە 
کــە هەموو مرۆڤەکان بۆی هۆمۆســاکێرن و، 
هۆمۆســاکێر کەســێکە کە هەموو مرۆڤەکان 
بەشێوەی هێزەکی )بالقوە( دەوری حاکمی بۆ 

دەبینن. 
ئاگامبێن، لــە کتێبی دۆخــی ئاوارتەدا، 
دەیەوێ زیاتر ڕەگەزناســیی ئەم چەمکە بکا 
و پێــی وایە بەرپرســانی واڵت، لە بارودۆخی 
جەنگــدا، دۆخــی نائاســایی ڕادەگەیەنن، تا 
گــرژی و شــۆڕش کۆنتــڕۆڵ بکــەن، بەاڵم 

ئەم 
ئایدیۆلۆژیی 

کوردایەتییە، دەیەوێ 
چوارچێوەی خەباتیکی 
دژەکۆلۆنیالیستی و، 

مەشروعیەتی دابڕانێکی 
توندوتیژانەی لە 

پێکهاتەی کۆلۆنیالیستی، 
کە تیایدا مرۆڤی کورد 

دەچەوسێتەوە و ستەمی 
لێ دەکرێ، 

دەستنیشان بکا
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بەرەبــەرە دۆخــی نائاســایی ڕاســتەقینەی 
ســوپایی، بەرەو دۆخی نائاســاییی سیاســی 
دەڕوا. لە ئاکامدا، ئاگامبێن پێناســەی خۆی 
لــە دۆخی ئاوارتە، بەم شــێوە دەستنیشــان 
دەکا: »ئەگەرچــی پارادایمــی ســەرەکی، لە 
الیەکەوە )لە کاتی دۆخی نائاسایی گەمارۆدا( 
گشــتاندنی هێزەکانی ئۆتۆریتەی سوپایی لە 
ســەروبەندی جەنگدایە، کە فەزای مەدەنیش 
بگرێتەوە و، لە الیەکی دیکەوە هەڵپەساردنی 
دەســتووری بنچینەیی )یا هەڵپەساردنی ئەو 
ڕێسا و نۆرمانەی کە لە دەستووری بنچینەییدا 
پشتیوانی لە ئازادییەکانی تاک دەکەن(، بەاڵم 

ئەم دوو مۆدێلە لە دیاردەیەکی 
یاســاییدا یــەک دەگرنەوە کە 
وەک دۆخــی ئاوارتــە ناوی لێ 
دەبــەم.«]17[ بە باوەڕی ئاگامبێن 
دۆخی ئاوارتە، ڕۆژ لە دوای ڕۆژ 
حکومەت  زاڵی  پارادایمی  وەک 
هاوچەرخــدا  سیاســەتی  لــە 
ڕوو لــە هەڵکشــانە. لــە دوای 
جیهانییەوە،  یەکەمــی  جەنگی 
واڵتە  دەســتووری  لە  بەرەبەرە 
شــێوازێکی  بە  ڕۆژئاواییەکاندا، 
ڕاســتەوخۆ )فەڕانسە و ئاڵمان( 
و ناڕاستەوخۆ )بریتانیا، ئامریکا، 
ســویس و ئیتالیا( دەبیندرێ و 

هــەر بۆیە دەبێ ئاماژە بەوە بکرێ، کە دۆخی 
نەریتێکــی دژە-دێمۆکراتیک  ئاوارتە میراتی 
نییە و لە هەناوی دێمۆکراســیی ڕۆژئاواییەوە 
سەری هەڵداوە و، تیایدا بە شێوەیەکی یاسایی 
و لە ڕێگەی دەستووری بنچینەیییەوە، بۆخۆی 

یاسا هەڵدەپەسێرێ. 

گەڕانەوەی ئاگامبێن بۆ بێنیامین
هەرچەند بیرۆکەی شــمیت وەکوو پاساوێکی 
یاســایی بۆ لەســەر کارمانــەوەی حکومەتی 
دیکتاتۆری/تۆتالیتەر ســەیر دەکــرا، هەوڵی 
ئاگامبێن ئــەوە بوو کە نیشــانی بدا، دۆخی 

ئاوارتــە هــەر خــۆی بــووە بە ڕێســا و، لە 
ڕەوشی یاسایی – سیاســی ڕۆژئاوادا پەیڕەو 
دەکــرێ. ئەگەرچی مومکینە یاســا لە کاتی 
بەرەوڕووبوونــەوە لەگــەڵ دۆخــی ئاوارتەدا 
هەڵبپەسێردرێ، بەاڵم ئەمە بەو مانایە نییە کە 
ئاوارتە هیچ پەیوەندییەکی بە ڕێســا و یاساوە 
نییــە، بەڵکوو ڕێــک بەپێچەوانەوەیە، دۆخی 
ئاوارتە بە شێوەیەکە کە ئەو شتەی لە هەرێمی 
یاسا دەردەکرێ، پەیوەندییەکەی لەگەڵ یاسا 
ڕێک لەبەر هەر ئەم »هەڵپەساردن لە یاسا«یە 
دەهێڵێتــەوە. ئەو شــتەی لە نــاو پێکهاتەی 
نەهێشتن و دەرکردنی حاکم وەک کەسێکی 
چونکە  زیندانی،  )نەک  گیراوی 
زیندانی گرێدراوی یاســا دەبێ( 
لــێ دەردێ، ژیــان بۆخۆیەتی. 
ئاگامبێــن پێیوایە شــمیت لە 
کتێبی« ئێالهیاتی سیاســی«دا، 
لە ڕاستیدا واڵمی ئەم داخوازیانە 
دەداتەوە کە بێنیامین لە وتاری 
توندوتیژی )1921(  ڕەخنــەی 
بە دەستیەوە داوە. ئاگامبێن لە 
بەشــی چوارەمی کتێبی دۆخی 
ئاوارتەدا دەنووســێت: »ئامانجی 
وتارەکــەی بێنیامین ]ڕەخنەی 
لەســەر  پێداگری  توندوتیژی[ 
ئیمکانــی توندوتیژییەکە کە بە 
شــێوەیەکی ڕەها لە ›دەرەوە‹ و ›لەوپەڕی‹ 
یاســاوەیە و بەوگوێرەیە دەتوانێ دیالێکتیکی 
نێوان توندوتیژییەک کە یاســا ســاز دەکا و، 
توندوتیژییەک کە پشــتگیریی لــێ دەکا]1٨[ 
بتوێنێتــەوە.«]19[ مەبەســتی بێنیامیــن لەو 
›پەتی‹  توندوتیژییەکی  دیکە،  توندوتیژییەی 
یــا ›ئیالهییە‹ کە لە فــەزای مرۆییدا، وەک 
توندوتیژییەکی شۆڕشگێڕانە ناوی لێ دەبات. 
هــەر بۆیــە بێنیامین دەبێــژێ: »ئەگەر 
وەکــوو  یاســا،  دەرەوەی  لــە  توندوتیــژی 
توندوتیژییەکــی بێ نێوانجیــی پەتی، بوونی 
هەبێ، بەناچار ئەمە دەیســلمێنێ کە بۆچی 

مێژووی 
دانانی یاسای 

دۆخی نائاسایی، بۆ 
قۆناغی 

جەنگ دەگەڕێتەوە 
بۆ ئەوەی ڕێگری لە 

پەشێوی بکات، 
بەاڵم هەرچی بە نها 

نزیک دەبینەوە، دۆخی 
نائاسایی ڕەهەندی 
سیاسی بە خۆیەوە 

دەگرێ
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و چــۆن توندوتیژیــی شۆڕشــگێڕانەش، کە 
نێشاندەری بەرزترین دەرکەوتەی توندوتیژی 
بە دەســتی مرۆڤەکانە، ئیمکانی هەیە.«]2٠[ بە 
باوەڕی بێنیامین ئەو شــتەی کە یاســا هیچ 
کات قەبووڵــی نــاکا، بوونــی توندوتیژییەکە 
کە لــە دەرەوەی یاســا بــێ، ئەویش نەک 
لەبــەر ئەوەی ئامانجەکانی ئــەم توندوتیژییە 
دژ بە یاســاکانن، بەڵکوو تەنیــا لەبەر ئەوەی 
کــە لە دەرەوەی یاســایە. تایبەتمەندیی ئەم 
توندوتیژییە نە ئەوەیە یاســا ســاز بکا و، نە 
ئەوەیە پشــتیوانی لە یاســا بکا، بەڵکوو ئەم 
توندوتیژییە یاســا لە کار دەخا و الی دەبات. 
ئاگامبێن پێی وایە، ئەو تیۆرییەی سەبارەت بە 
حاکمییەت، کە شــمیت لە کتێبی ئێالهیاتی 
سیاسیدا دەیهێنێتە بەر باس، ڕێک واڵمێکی 
وردی وتــاری ڕەخنەی توندوتیژییە. ئامانجی 
ستراتێژیی ڕەخنەی توندوتیژی، پشتگیری لە 
بوونی توندوتیژییەکی پەتی و ئانۆمیک بووە، 
لە کاتێکدا شــمیت لە بەرامبەردا هەوڵ دەدا 
ئەم توندوتیژییە بۆ چوارچێوە و بەســتێنێکی 
مافناســانە بگەڕێنێتەوە. بە باوەڕی شــمیت، 
توندوتیژیی پەتی )واتە توندوتیژییەک کە بە 
شێوەیەکی ڕەها لە دەرەوەی یاسایە( ناتوانێ 
بوونــی هەبێ، چونکــە لە دۆخــی ئاوارتەدا 
توندوتیژی، ڕێک لە دەرەنجامی ســڕینەوە و 
دەرکردنی لە یاســادا دیســان دەکەوێتە ناو 
یاساوە. بە واتایەکی دیکە، دۆخی ئاوارتە فێڵێکە 
کە شمیت یارمەتیی لێ وەردەگرێ کە واڵمی 
جۆرێک لە کــردەوەی مرۆیی تەواو ئانۆمیک 
لە بیرۆکــەی بێنیامین بداتەوە. لە ئێالهیاتی 
سیاسیدا، شــمیت باس لە دەسەاڵتێک دەکا 
کە نە یاسا ساز دەکا و نە پشتگیریی لێ دەکا، 
بەڵکوو تەنیا هەڵیدەپەســێرێ و، لەم ڕێگەوە 
بەرگری لە حاکــم دەکا، کە وەک بڕیادەری 
کۆتایی لەو ســنوورەدا وێستاوە. لە بیرۆکەی 
بێنیامینــدا، توندوتیژیی پەتی ڕێگە بە حاکم 
نادا کە لە دۆخی ئاوارتــەدا بڕیار بدا، بەڵکوو 
دۆخی ئاوارتە دەســڕێتەوە و لە سیســتەمی 

ماف دەریدەکات.]21[
 

ــگێڕانە بۆ ڕزگاری لە  توندوتیژیی شۆڕش
›دۆخی هەمیشەییی کۆلۆنیالیزم‹

کوردستان لە دۆخی ئاوارتەدا نییە، بەڵکوو لە 
دۆخێکی هەمیشەییی کۆلۆنیالیزمدایە. ڕەنگە 
بە خوێندنەوەی شێوازی بەکارهێنانی دۆخی 
ئاوارتە لە نووسینەکانی ئاگامبێندا، وەسوەسە 
ببین کە ئەم چەمکە بۆ ســەر کوردســتان و 
مرۆڤی کورد تاقــی بکەینەوە. بۆ نموونە هەم 
لە ئێــران بەپێــی ئەســڵی 79 و، هەروەها 
ئەســڵەکانی 6٨ و 72 و، هــەم لــە تورکیا 
بەپێی ئەســڵەکانی 119 تا 122، حاکمیەت 
دەتوانێ دۆخی نائاسایی ڕابگەیەنێت و هەموو 
یا هەندێک لە یاساکان هەڵپەسێرن. بۆ نموونە 
لە ئەسڵی 79ی دەستووری بنچینەیی ئێراندا 
هاتووە: »سازکردنی حکومەتی نیزامی لە ئێران 
قەدەغەیە. لە دۆخــی جەنگ و هەلومەرجی 
نائاســایی هاوشــێوەدا، دەوڵەت مافی ئەوەی 
هەیە بەپێی پەسەندکردنی مەجلیسی شەوڕای 
ئیسالمی ]پاڕڵەمان[ بە شێوەی کاتی هەندێک 
ڕێگریی پێویست ساز بکا، بەاڵم ماوەکەی لە 
هەر حاڵــدا ناتوانێ لە ســی ڕۆژ زیاتر بێ و 
لە کاتێکدا پێویســتییەکە لەسەر جێی خۆی 
بێ دەوڵەت بەرپرســیارە کە دیسانەوە مۆڵەت 
لە پاڕڵەمــان وەربگرێ.« میناکێکی بەرچاو لە 
دۆخی ئاوارتە فتــوای جیهادی خومەینی بۆ 
سەر کوردستان لە ساڵی 1979دایە؛ هەرچەند 
تاکوو ئیســتا بە ڕواڵەت دۆخێکی ئاسایی لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بەرقــەرارە. هەروەها 
دەکرێ توێــژەران باس لە میناکێکی دیار لە 
مێژوو هاوچەرخی باکووری کوردستان بکەن 
کە تیایدا نائاســایی بوونی دۆخی کوردستان 
بــەردەوام لە دوای کودتــای 15-16 جوالی 
2٠16 دەبینــدرێ و بە هــۆکاری نائەمنی و 
بەپێی دەســتووری بنچینەیی تورکیا دۆخی 

نائاسایی ڕاگەیاندراوە.]22[
ســەرەڕای ئــەوەی هــەر لە ســەرەتای 
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ســازبوونی ئــەم دوو دەوڵــەت نەتەوەیە لە 
ســەدەی بیستەمەدا، کوردســتان هیچ کات 
لە دۆخی ئاســاییدا نەبووە، بەاڵم ئەگەر باس 
لــەوەش بکرێ کە کوردســتان لــە دۆخی 
ئاوارتەدایــە، بە مانای ئــەوە دێ کە ئێران یا 
تورکیــا حکومەتگەلێکی دێمۆکراتیکن کە لە 
کاتی پەشــێویدا و لە هەلومەرجە ناسکەکاندا 
)بۆ نموونە کاتێک کە لەگەڵ کورد کێشەیان 
بۆ ساز دەبێ( دۆخی نائاســایی ڕادەگەیەنن. 
هەڵبەت ئاگامبێن خــۆی بەڕوونی باس لەوە 
دەکا کە »گرنــگ ئەوەیە لەبیری نەکەین کە 
دۆخی ئاوارتەی مۆدێرن، سازکراوی نەریتێکی 

شۆڕشگێڕانەیە  ـ  دێمۆکراتیکی 
و، پەیوەنــدی بــە حکومەتــی 
واتــە  نییــە.]23[  زۆردارییــەوە 
حکومەتە  لــە  ئاوارتە  دۆخــی 
دێمۆکراتیکەکانــدا ســاز دەبێ 
و، ئەگــەر پێمــان وابــێ ئەم 
شێوازەش لەم دوو واڵتە هەیە، 
کەواتە ئاستی ئێران و تورکیامان 
وەک دوو واڵتی کۆلۆنیالیســتی 
ڕیزی  بردووەتــە  کوردســتان، 
لیبراڵەکانــی   دێمۆکراســییە 
دەوڵەتــە  ئەورووپــا.]24[ 
کوردستان،  کۆلۆنیالیســتەکانی 
مەدەنــی،  نافەرمانــی  لــە 

مانگرتن، شــکاندنی یاســاکان، پابەندنەبوون 
بــە یاســاکانی هاتوچۆ لــە کوردســتان و 
پەیڕەونەکردنی یاســاکان لــە الیەن مرۆڤی 
کوردەوە ناترسن. چونکە هەر کام لەم شێوازە 
توندوتیژیانە بە مانای ئەوەیە کە پێشــتر یاسا 
کۆلۆنیالیستییەکانی ئەوان لە الیەن کوردەوە 
پەسەند کراوە و تەنیا لەم حاڵەتانەدا پێویست 
بەوە دەکا کەمێک توندوتۆڵتر، توندوتیژییەک 
بەکار بێ، کە پشــتیوانی لە یاســاکان بکا و، 

دۆخەکە بەرەو ئاساییبوون بڕوات.
نەتــەوەی کورد لەگەڵ  پەیوەندییەکانی 
نەتــەوەی فارس/ئێرانــی و تورک/تورکیایی 

لە جــۆری پەیوەندییەکی چەوســاندنەوە و 
ئیتنیکییە.  بنەمای هەاڵواردنێکــی  لەســەر 
مرۆڤــی کورد لــە دەرەوە و لەوپەڕی یاســا 
کۆلۆنیالیســتییەکانی ئــەم دوو دەوڵەتەدایە 
نەک ئەوەی وا بیر بکەینەوە کە مرۆڤی کورد 
لە یاساکان دەرکراوە و لە دۆخی ئاوارتەدایە. 
چونکە دەرکردن و ســڕینەوە لە یاساکان لە 
هەمان کاتیشــدا بە مانای ئەوە دێ کە کورد 
لە ناویاســاکاندا جێی دەبێتەوە. بۆیە ئامانجە 
دەســتووری  گۆڕانــی  ڕێفۆرمیســتییەکانی 
بنچینەیــی لەم واڵتانە، یاکوو دڵخۆشــبوون 
بە هەندێک مافی یاســایی لەناو دەستووری 
ئەوەیکە  لەبــەر  بنچینەییــدا، 
دیســان مرۆڤی کــورد دەخاتە 
ناو بازنەی یاســاکانی ئەوانەوە، 
نەک شــتێکی ئەوتۆ لە »دۆخی 
کۆلۆنیالیــزم«  هەمیشــەییی 
زنجیرکانی  بەڵکــوو  ناگــۆڕێ، 
گرێدراوەییــی مرۆڤی کورد بە 
ئێــران یا تورکیا، بەهێزتر دەکا. 
بــۆ نموونە، پــرۆژەی فیکریی 
عەباس وەلی، هەر دەیهەوێ لەم 
بازنەیەدا بسووڕێتەوە و ئەو وەک 
ناسیۆنالیزمی مەدەنی پێناسەی 
بــۆ دەکا. هەرچەنــد عەبــاس 
وەلــی، بە دروســتی ڕەخنە لە 
ڕێفۆرمیستە کوردەکان )یاکوو تورک و فارس( 
دەگــرێ و، پێی وایە کە ئــەو بزووتنەوانەی 
کە لە ئێــران و تورکیا، لە ڕێگەی ڕێفۆرم لە 
دێمۆکراتیزەکردنی  و،  بنچینەیی  دەستووری 
چەمکــی هاوواڵتی، بە شــوێن دڵنیابوون لە 
بە ڕەســمی ناســینی کورد و، بەشداری لە 
بنەڕەتیی  خاڵێکی  سیاســییەوەن،  پرۆسەی 
سیاســی و تیۆری لەبیر دەکەن کە بریتییە 
لەوەی: »بوونــی چەمکێکــی دێمۆکراتیکتر 
لــە هاوواڵتی، خــۆی لــە خۆیــدا ناتوانێ 
دەرکەوتنێکی سیاسیی یەکسان بۆ کوردەکان 
دەســتەبەر بــکا و، هەر جــۆرە ڕێفۆرمێکی 

کوردستان 
لە دۆخی ئاوارتەدا 
نییە، بەڵکوو لە 

دۆخێکی هەمیشەییی 
کۆلۆنیالیزمدایە. ڕەنگە 
بە خوێندنەوەی شێوازی 

بەکارهێنانی دۆخی 
ئاوارتە لە نووسینەکانی 
ئاگامبێندا، وەسوەسە 

ببین کە ئەم چەمکە بۆ 
سەر کوردستان و مرۆڤی 

کورد تاقی بکەینەوە
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دێمۆکراتیزەکردنی  و،  بنچینەیی  دەستووری 
چەمکــی هاوواڵتــی، پێویســتی بەوەیە کە 
حەتمەن پێشتر ناسنامەی دەسەاڵتی سیاسی 
بە شــێوازێکی ڕادیکاڵ دێمۆکراتیک بووبێ. 
ئەمــە بە مانــای کۆتایی هاتنــی هەر جۆرە 
پیناسەیەکی ئیتنیکی )قەومی( لە ناسنامەی 
حاکمیــەت لــە دەســتووری بنچینەییدایە. 
ئەگــەر لــە بنەڕەتدا، ڕێفۆرمی دەســتووری 
بنچینەیــی و چەمکــی هاوواڵتــی بیهەوێ 
کاریگەر بێ، حاکمییەت دەبێ لەسەر بنەمای 
ئــەو تایبەتمەندییــە نەتەوەییانــەی قەومی 
نین، پێناســە بکرێتــەوە.«]25[ ڕێک لێرەدایە 

کە پــرۆژەی فیکریــی عەباس 
وەلی، بۆ ســڕینەوەی قەومیەت 
لــە ناســنامەی ئێرانی بــوون/
دەکەوێتــە  تورکیایی بــوون، 
بەرژەوەندییەکانــی  خزمەتــی 
کۆلۆنیالیســتییەکانی  دەوڵەتە 
کێشــەی  کوردســتانەوە. 
ســەرەکی بــۆ پاشــگری »تر« 
دەگەڕێتەوە کــە وەلی پێیوایە 
کەمتر  لــە حکومەتێکی  دەبێ 
بــەرەو  دێمۆکراتیکــەوە، 
دێمۆکراتیکتــر  حکومەتێکــی 
بڕۆیــن. هەر ئەم تێگەیشــتنە 
لیبراڵییەی وەلی لە ناو پارادایمی 

دێمۆکراتیک، دەبێتــە هۆی ئەوەی نەتوانین 
مێکانیزمەکانی ســوڵتەی کۆلۆنیالیســتی و 
پەیوەندیی سەردەســت لەگەڵ ژێردەســت 
دەرک بکەین. هەروەها هەوڵ بۆ دێمۆکراتیک 
کردنی ئێــران و تورکیا، بۆ بەدەســتهێنانی 
مافــی کــوردان، ئەنجامــی کۆتاییی هەموو 
نووســینەکانی عەباس وەلی لە ماوەی ســی 
ســاڵ و لە بواری فەلســەفەی سیاســیدایە. 
دێمۆکراتیکتر،  تورکیا/ئێرانێکی  ســازکردنی 
کە تیایدا ناســنامەی حاکمییەتی سیاســی 
قەومێکی  تایبەتمەندییەکانی  بنەمای  لەسەر 
تایبەت ســاز نەکرابێ و، هەڵبەت دەبێ ئەم 

تایبەتمەندییانــە نەتەوەیی بــن. واتە ئێرانی 
بوون، تەنیا مانــای ئێرانی بوون بدا و، چیتر 
لەســەر بنەمــای فارس بوون پێناســەی بۆ 
نەکرێ، یاکوو تورکیایی بوون، بە مانای تورک 
بوون نەبێ. پرۆژەیەکی لیبراڵیی مەترســیدار 
کە هەر لە ســەرەتاوە ڕاســتییەکانی بوونی 
دەوڵەتە کۆلۆنیالیستییەکانی کوردستان لەبەر 

چاو ناگرێ.
ئایدیۆلۆژیــی کوردایەتــی، کە بــەردەوام 
و لە پرۆســەیەکی ســەد ســاڵەدا خۆی نوێ 
کردووەتــەوە، هەنووکــە دەبــێ لــە فکری 
نائاساییدا  ڕاســتەقینەی  دۆخێکی  سازکردنی 
بێت. لێــرەدا ڕەخنەیەکی تر کە 
دەکرێ لــە ئاگامبێن بگیردرێ، 
چاوپۆشی کردن لە شرۆڤەیەکی 
سیاســی، لەسەر بنەمای هەمان 
داخوازییە کە بێنیامین لە تێزی 
هەشــتەمدا باســی لێ کردبوو: 
ســەیرکردنی دنیا لــە ڕوانگەی 
ئەمە  هەر  ســتمەلێکراوەکانەوە. 
دەبێتە هۆی ئــەوەی، بیرۆکەی 
ئاگامبێن زیاتر تایبەتمەندییەکی 
وەسفیـ  ڕەخنەگرانەی سەبارەت 
نالەباری حکومەتە  بارودۆخی  بە 
قەیرانی  و،  ڕۆژئــاوا  لیبڕاڵەکانی 
ئازادییەکانــی  ســنوورداربوونی 
تاک هەبێ و، بێ ئەنجامێکی شۆڕشــگێڕانە لە 
چاوەڕوانی گۆدۆدا بمێنێتەوە. بەاڵم بێنیامین لە 
هەمان سەرەتاوە لە جیاتی باسکردن لە دۆخی 
ئاوارتــە، باس لە دۆخی نائاســایی دەکات کە 
لەو ســەردەمەدا چیتر نائاسایی نەماوە و دەبێ 
هەوڵ بدرێ بۆ ڕزگاربوونی ســتەملێکراوەکان، 
دۆخێکی ڕاســتەقینەی نائاســایی ساز بکرێ. 
هەڵبەت هەر وەک پێشتر نیشانم دا چارەسەری 
کێشەکە هەر الی بێنیامینە. دێڕە کۆتاییەکانی 
وتاری ڕەخنەی توندوتیــژی هەرچەند لە ناو 
گوتارێکی مێســیانیکی ئێالهیاتی جوولەکەدا 
نووسراون، بەاڵم ئاشکرا تیایدا باس لەوە دەکرێ 

هەر جۆرە 
ڕێفۆرمێکی 
دەستووری 
بنچینەیی و، 

دێمۆکراتیزەکردنی 
چەمکی هاوواڵتی، 
پێویستی بەوەیە 

کە حەتمەن پێشتر 
ناسنامەی دەسەاڵتی 
سیاسی بە شێوازێکی 
ڕادیکاڵ دێمۆکراتیک 

بووبێ
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کە بۆ دەربازبوون لــە دیالێکتیکی توندوتیژی 
سازکەری یاسا و توندوتیژییەک کە پشتگیری 
لە یاســا دەکا، دەبێ ئەکتێکی شۆڕشگێڕانە لە 
هەر جۆرە نێوانجییەک بوونی هەبێ و لەســەر 
زەوی لــە کــردەوەی شۆڕشــگێڕانەدا خۆی 

ببینێتەوە.
بــۆ ڕزگاریــی مرۆڤی کورد لــە »دۆخی 
هەمیشــەییی کۆلۆنیالیــزم« و، نەمانــی ئەو 
پێکهاتە کۆلۆنیالیســتییانەی کە تیایدا کورد 
وەک بندەســتی نەتەوەکانی فارس، تورک و 
عەرەب چەوساوەتەوە، شۆڕشێکی هەمەالیەنە 
توندوتیژییەکــی  پێویســتە.  بــەردەوام  و 
شۆڕشــگێڕانە، کە بۆ یەکجار و بۆ هەمیشــە 
دەســەاڵتی سیاســیی کۆلۆنیالیســتی لــە 
کوردســتان بنبــڕ بــکا. هــەر وەک چــۆن 
بینیامین ئاماژەی پێ کردووە »مارکس دەڵێ 
شۆڕشــەکان جووڵێنەری مێــژووی جیهانن. 
بەاڵم ڕەنگە، ڕێــک بەپێچەوانەوە بێ. ڕەنگە 
شۆڕشــەکان ئەو هەوڵەی دانیشــتووانی ناو 
شــەمەندەفەرەکە)مرۆڤەکان( بــن بۆ ئەوەی 
وێســتانی نائاســایی]26[ چاالک بکەنەوە.«]27[ 
ڕەنگــە بۆ نەتــەوەی کورد و دوای ســەدان 
شــۆڕش و گیانبەختکردنــی ســەدان هەزار 
کورد، پێویســت بێ لەو شۆڕشــانە دەســت 
کۆلۆنیالیزم  شــەمەندەفەری  کــە  هەڵبگرێ 
تیایــدا مێژووی خۆی تێدەپەڕێنێ و درێژە بە 
ڕێگای خۆی دەدا. ژوورەکانی شــەمەندەفەر، 
تەنانــەت ئەگەر بە ڕواڵەت و بە شــێوازێکی 
دێمۆکراتیکتــر بە ســەر هەمووانــدا دابەش 
بکرێــن، هێشــتا دۆخی بندەســتی کۆتایی 
نایەت. پێویست بە توندوتیژییەکی ڕەها دەکا 
کە ئەو شەمەنەفەرەی هەرچەند بەخێراییش 
دەڕوا بوەســتێندرێ. وێستانێکی وەها کتوپڕ، 
کە سەر لە بنی شەمەندەفەرەکە لەسەر جێی 
خۆی نەمێنێ و نەزمی مەوجوود تێک بچێت. 
ڕێگایەکی تر جگە لە شــۆڕش شــک نابەین 
چونکە »ئەگەر دوژمن ســەرکەوێ، تەنانەت 

مردووەکانیش لە ئەماندا نابن.]2٨[
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گوزارەی سەرەکیی ئەم وتارە ئەوەیە کە پاش سەرهەڵدانی کوتلەی رێفۆرمیستی، کە 
کۆماری ئیسالمی لە دیکتاتۆرییەتی ودارکراوەوە پێی نایە نێو قۆناغێک کە دەشێ بە 
»دیکتاتۆرییەتی هەڵبژێردراو« لە قەڵەم بدرێ. واتە، کوتلەی رێفۆرمیستی لە ئێران، 
کە رێژێمپارێزە، نەك رێژیمگۆڕ، بە دانی بەڵێنی رێفۆرم بە جەماوەر، سەرکەوت 

لەوەی کۆماری ئیسالمی بکات بە دیکتاتۆرییەتێکی هەڵبژێردراو، ئەمەش دەسکەوتی 
سەرەکیی کوتلەی رێفۆرمیستی بووە لە مێژوی هاوچەرخی ئێراندا.

چەسپاندنی دیکتاتۆرییەتی هەڵبژێردراو لە ئێران:
دەسکەوتی کوتلەی »رێفۆرمیست« لە ئێران

د. ئیدریس ئەحمەدی 
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بــە بــەراوەرد لە گــەڵ هێندێــک ڕێژیمی 
ســەرەڕۆ یان دیکتاتۆر، کۆماری ئیســالمی 
بە کەڵکوەرگرتن لە هەڵبــژاردن بە درێژایی 
چــوار دەیــە، خەڵکی وادار کــردووە دەنگ 
بــە ڕێژیم بدەن. هەڵبــەت ڕێژیمی دیکەش 
هاوشێوەی کۆماری ئیسالمی هەن کە کەڵک 
لە هەڵبــژاردن وەردەگرن. ئامانجی ئەم وتارە 
لێکدانەوەی دەوری کوتلەی »رێفۆرمیستییە« 
لە بەرهەمهێنانەوەی دیکتاتۆرییەت لە ئێران.

گوزارەی سەرەکیی ئەم وتارە ئەوەیە کە 
پاش ســەرهەڵدانی کوتلەی رێفۆرمیســتی، 
کــە کۆماری ئیســالمی لــە دیکتاتۆرییەتی 
ودارکراوەوە پێی نایە نێو قۆناغێک کە دەشێ 
بــە »دیکتاتۆرییەتی هەڵبژێــردراو« لە قەڵەم 
بدرێ. واتە، کوتلەی رێفۆرمیســتی لە ئێران، 
کــە رێژێمپارێزە، نەك رێژیمگــۆڕ، بە دانی 
بەڵێنی رێفۆرم بە جەماوەر، سەرکەوت لەوەی 
کۆماری ئیسالمی بکات بە دیکتاتۆرییەتێکی 
هەڵبژێردراو، ئەمەش دەســکەوتی سەرەکیی 
کوتلــەی رێفۆرمیســتی بــووە لــە مێژوی 

هاوچەرخی ئێراندا.

سەرهەڵدانی »ڕێژیمی تێکەاڵو«
پاش کۆتاییهاتنی شــەڕی سارد، دیاردەیەک 
ڕووی لــە زیادبــوون کردووە کە لە ئاســتی 
ناوزەد  گشــتیدا بە »ڕێژیمــی تێکــەاڵو«]1[ 
کــراوە.  ئەو جۆرە ڕێژیمانــە دەکەونە نێوان 
دێموکراســیی جێکەوتــوو و دیکتاتۆرییەتی 
تەواوەوە. لە گەڵ ئەوەی ســەرەڕۆبوون خاڵی 
هاوبەشیانە، بەاڵم جیاوازیشیان پێکەوە هەیە. 
ئەمەش وای کردووە بە شێوەی جیاواز پێناسە 
بکرێن؛ لەوانە،«ســەرەڕۆییی هەڵبژاردنکارانە«، 
»ســەرەڕۆییی  ڕکابەرانــە«،  »ســەرەڕۆییی 

ناڕکابەرانە«، »سەرەڕۆییی نوێ« و هتد.]2[  
تایبەتمەندیی ســەرەکیی ئــەو ڕێژیمانە 
بریتییــە لە کەڵکوەرگرتن لە »هەڵبژاردن« بە 
مەبەستی شاردنەوەی سروشتی سەرەڕۆیانەی 
بــۆ وەدەســتهێنانی  خۆیــان و هەروەهــا 

شــەرعییەتی نێودەوڵەتی.]3[ لە ئەساسدا، ئەو 
جۆرە ڕێژیمانە دژی دێموکراســین، بەاڵم بە 
هۆی ئەوەوە کە دێموکراســی لە سەردەمی 
مۆدێرندا سەرچاوەی شەرعییەتی دەسەاڵتی 
سیاســییە، هــەوڵ دەدەن ڕوو بــە دەرەوە 
ســیمایەکی دێموکراتیک لە خۆیان نیشــان 
بدەن. ئەمەش بە دیاردەی »هەڵبژاردن بە بێ 

دێموکراسی« وەسف کراوە.]4[  
لــە گــەڵ ئــەوەی کۆماری ئیســالمی 
ڕیژیمێکــی تێکــەاڵوە )واتە، هــەم کۆمار و 
هەمیــش حکومەتــی دینییە(، لە زانســتی 
سیاســیدا کەمتر وەک ڕێژیمێکی سەرەڕۆی 
هەڵبژاردنکارانە باســی لێــوە کراوە. هەڵبەت 
لە ســااڵنی دواییدا، چەنــد هەوڵێک دراوە 
بۆ دەسنیشــانکردن و لێکدانــەوەی کۆماری 
ســەرەڕۆی  ڕێژیمێکــی  وەک  ئیســالمی 
هەڵبژاردنکارانــە .ئــەم لێکۆڵینەوانــە، کــە 
بەشــێکیان لــە الیــەن لێکۆڵەری فارســی 
دانیشــتووی واڵتانی ڕۆژئاواوە ئەنجام دراون، 
لە گــەڵ ئــەوەی دان بــە ســەرەڕۆبوونی 
کۆماری ئیســالمیدا دەنێن، لــەوەدا کۆکن 
کــە هەڵبــژاردن لە کۆمــاری ئیســالمیدا 
بووەتە دامەزراوەیەکــی گرنگ و ئەنجامدانی 
هەڵبــژاردن لــە ئێرانــدا، دەشــێ ئەنجامی 
ســەرەڕای  بکەوێتەوە.  لێ  چاوەڕواننەکراوی 
لێکدانەوەکانیاندا،  لــە  ناکۆکــی  هێندێــک 
هەروه ها جۆرە خۆشبینییەکیان سەبارەت بە 
کوتلەی رێفۆرمیســتی و بە گشتی دەرفەتی 

گۆڕان لە کۆماری ئیسالمیدا هەیە.]5[ 

شانۆگەری یان دەرفەت؟
سەبارەت بە هەڵبژاردن لە رێژیمە سەرەڕۆکاندا 

سێ بۆچوون هەیە:
1 هەڵبــژاردن وەک دیکــۆر و شــانۆگەری 
بە مەبەســتی بەالڕێدابردنی ڕای گشــتی و 

وەرگرتنی شەرعییەتی نێودەوڵەتی؛ 2
2 هەڵبــژاردن وەک ئامرازێکــی گرنگ بۆ 
ســەر لــێ شــێواندنی خەڵــک، پێکهێنانی 
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دووبەرەکــی لە نێو ئوپۆزیســیۆندا، هەروەها 
خونساکردنەوەی کەسانی ده روون ڕێژیم یان 
بەدامەزراوەیی کردنی ملمالنێی دەسەاڵت لە 

نێوان کوتلەکانی دەروون ڕێژیم و هتد؛
3 هەڵبــژاردن وەک مەیــدان و دەرفــەت 
بــۆ بەرەنگاربوونەوەی ڕێژیــم و پێکهێنانی 
هاوپەیمانی لە نێــوان ناڕازییانی نێو ڕێژیمی 
حاکم و ئوپۆزیســیۆن بە مەبەستی گۆڕان و 

هەنگاونان بەرەو دێموکراسی.]6[
هەڵبــژاردن لە کۆماری ئیســالمیدا ئەو 
کارکردانــەی هەیــە کە لە خاڵــی یەکه م و 
دووهەمــدا هاتــوون، بەاڵم نــەک لە خاڵی 
ســێهەمدا. هۆیەکەشــی ئەوەیــە، کۆماری 
ئیســالمی لــە بنەڕەتــدا دیکتاتۆرییەتێکی 
هەڵبژاردنکارانەیــە و رێفۆرمیســتەکانی نێو 
ڕێژیم، ئەو دیکتاتۆرییەتە هەڵبژاردنکارانەیان، 

کردووە بە دیکتاتۆرییەتی هەڵبژێردراو.

ــەرەڕۆیی و  ــژاردن لە خزمەت س هەڵب
دیکتاتۆرییەتدا

وەک لــە ســەرەوە بــاس کرا، نــەک تەنیا 
بەشــێک لە ڕێژیمە سەرەڕۆ و دیکتاتۆرەکان 
بەرەو دێموکراسی گوزاریان نەکردووە، بەڵکوو 
بەشــێکی بەرچاویان بوون بە ســەرەڕۆییی 

هەڵبژاردنکارانە. 
کەیســی کۆمــاری ئیســالمی هەروەها 
نیشــانی دەدا جــۆرە ڕێژیمێــک هەیە کە 
ســەرکەوتووە لەوەی خەڵک بە »ویســتی« 
خۆیــان دیکتاتۆرییەت هەڵبژێــرن. کۆماری 
ئیســالمی لەو چوار دەیەیــەدا بە پێکهێنانی 
تــرس، بــە فێــڵ و تەڵەکــە، هەروەها بە 
هەڕەشــەی ســزادان، خەڵکی ناچار کردووە 
دەنــگ بە ڕێژیم بــدەن. هەڵبەت بە تایبەت 
پاش ســەرهەڵدانی کوتلەی رێفۆرمیســتی، 
پێویستی بە بەکاربردنی زۆرلێکردن لە شێوە 
جیاوازەکانیــدا نەبووە بۆ ئــەوەی خەڵک لە 

هەڵبژاردندا بەشدار بکا. 
ئەگەر کۆماری ئیسالمی لە چەند دەیەی 

دوایــدا لە ڕووی فکری یــان ئایدیۆلۆژییەوە 
چاوگەیەکی لە بەردەستدا مابووبێ بۆ ئەوەی 
پێویســت نەکا زۆر بەکار بــەرێ بۆ ئەوەی 
خەڵک بە ویســتی رێژیم بجوڵێتــەوە، ئەوا 
بریتی بووە لەو قســە و بەڵێنانە کە لە ســەر 
زاری کەسانی سەر بە کوتلەی رێفۆرمیستی 

هاتووەتە دەر. 

رێفۆرم بە بێ مانیفێست، رێفۆرم بە بێ 
نێوەڕۆک

لە کۆماری ئیسالمیدا، وشە جێگای چەمکی 
گرتۆتەوە. ئەمەش دەبێ لە درێژەی سیاسەتی 
فریوکارانەی هەڵبژاردن بە بێ دێموکراســیدا 
ببینــدرێ. »رێفۆرم« واتــای چەمکیی خۆی 
هەیــە و بریتییــە لــە پێکهێنانــی گۆڕان 
لــە دامــەزراوەی سیاســی، دواجاریش لە 
دەســتووردا. لە کۆماری ئیسالمیدا، تەنیا لە 
ســاڵی 2٠٠٠ پرۆژە یاسایەک پێشکەش کرا 
بۆ پێکهێنانی گۆڕان لە یاســای چاپەمەنیدا، 
بــەاڵم وەلی فەقــێ و شــۆرای نیگابان، کە 
دەتوانن ڕێگری بکەن لە پەسەندکردنی هەر 
یاســایه ک لە مەجلیس کە لە گەڵ ئیسالم و 
بەرژوەندیی رێژیمدا نەگونجاو بێ، پێشیان بە 

پەسەندکردنی گرت.]7[ 
رێفۆرمیســتی کۆماری ئیســالمی تاکوو 
ئێســتا باسی گۆڕینی دەستووریان نەکردووە. 
بــە پێچەوانــەوە، هەموویــان پابەنــدن بە 
دەســتووری کۆمــاری ئیســالمی. گلەییان 
ئەوەیە کە ئەو دەســتوورە جێبەجێ ناکرێ. 
محەمــەد خاتەمی لە لێدوانێکدا لە رێکەوتی 
1٠ی جونــی 2٠٠6دا، دان بــەوەدا دەنــێ 
کە خاوەن مانیفێســت نەبوون: »کێشەیەکی 
رێفۆرمخــوازی ]لــە ئێراندا[ ئــەوە بوو کە 
پێناســەیەکی ورد لە رێفــورم نەبوو و هەر 
کــەس و گرووپێک کە تێیدا بەشــدار بوون، 

پێیان وا بوو ڕێفۆرمیستن.«]٨[ 
کوتلــەی  ســەرکەوتنی  پێیــە،  بــەو 
رێفۆرمیســتی لە چەسپاندنی دیکتاتۆرییەتی 
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ئیسالمیی هەڵبژێردراو لە ئێراندا، ئەویش بە 
بێ مانیفێست، یان دروســتتر بڵێین، بە بێ 
نێوەڕۆک، دەبێ بە ســەرکەوتنێکی سەیری 
مێژوویی لە مێژووی سیاستەتدا بێتە ئەژمار. 
وەکوو ئەوە وایە لە شــەڕدا شارێک بگری بە 

بێ ئەوەی تەقەیەک بکەی.

ــوودی نێوخۆیی و دەرەکیی کوتلەی  س
رێفۆرمیستی بۆ کۆماری ئیسالمی

هەبوونی کوتلــەی جیاواز لە نێــو ڕێژیمدا، 
بــە تایبــەت ئەوانــەی کــە خۆیــان وەک 
»رێفۆرمیســت« پێناسە دەکەن، وای کردووە 

و هەروەهــا  دەنگــدەران  الی 
واڵتانی ڕۆژئاواش، باوەڕ بە گۆڕان 
لە کۆماری ئیسالمیدا پێک بێ. 
بەرجەستەکردنەوەی  بە  ڕێژیم 
کاندیــدی »خراپتر« لە بەرانبەر 
کاندیــدی »خراپــدا«، بژاردەی 
بەسەر خەڵکدا  چەواشــەکارانە 
خەڵک  دواجاریش،  دەسەپێنێ. 
بــە هەرکامیان دەنــگ بدەن، 
دەنگێک دەبێ بە ڕێژیم. کەوابوو، 
ئەگەر هەڵبــژاردن لە کۆماری 
گۆڕان  یارمەتیدەری  ئیسالمیدا 
بووبێ، ئەوا یارمەتیی جێکەوتنی 
بە  ئەویش  بووە،  دیکتاتۆرییەت 

تایبەت لە سەردەمی کاربەڕێکەریی کوتلەی 
رێفۆرمیستیدا.

ئەنجامدانــی هەڵبــژاردن و هاتنە ئارای 
کــردووە  وایــان  رێفۆرمیســتی  کوتلــەی 
کە کۆمــاری ئیســالمی نــەک تەنیا وەک 
ســەرەڕۆیییەکی هەڵبژاردنکارانــە پێناســە 
بکرێ، بەڵکوو هەروه ها وەک سەرەڕۆیییەکی 
ڕکابەرانەش لە قەڵەم بدرێ.]9[ جیاوازیی ئەو 
دوانە لەوەدایە کە لە ســەرەڕۆییی ڕکابەرانە، 
ڕێگا بە ڕکابەری لە نێــوان حیزبی جیاوازدا 
دەدرێ و هەڵبژاردن دەتوانێ ببێ بە دەرفەت 

بۆ پێکهێنانی گۆڕان.]1٠[  

لە کۆماری ئیسالمیدا، حیزبی سەربەخۆ 
وجوودی نییە و فرەحیزبی بوون، تەنانەت بە 
مەرجی کۆماری ئیســالمی، جێ نەکه وتووە. 
لە کاتــی هەڵبژاردنــدا، کوتلەکانــی ڕێژیم 
دابەش دەبن بە ســەر دوو بەرەی سەرەکیدا. 
جیاوازییەکی تری کۆماری ئیسالمی لە گەڵ 
ئەو ڕێژیمانەی کە ســەرەڕۆییی ڕکابەرانەن 
لەوەدایە کە ئوپۆزیســیۆن ڕیگای پێ نادرێ 
لە هەڵبژاردنەکاندا بەشداری بکا. دەبێ لێرەدا 
جەخت بکرێتەوە کە کوتلەی ڕێفۆرمیســت 
ئوپۆزیســیۆن نییە و نەک تەنیا بەشــێکە لە 
ڕێژیم، بەڵکوو بەسوودترین کوتلەی ڕێژیم بوو 
لە ڕووی درێژکردنەوەی تەمەنی 
ئیســالمی  کۆمــاری  ڕێژێــم. 
حیزبەکانــی ئوپۆزیســیۆنی بە 
ڕاگەیانــدووە.  »هەڵوەشــاوە« 
تەنانــەت هێندێــک حیزبــی 
دەتوانین  داخستووە؛  خۆشیانی 
داخستنی«جبهه مشارکت ایران 
مجاهدین  »سازمان  و  اسالمی« 
انقالب اســالمی ایــران« پاش 
ناڕەزایەتییەکانی ســاڵی 2٠٠9 

وەک نموونە بێنینیەوە.]11[ 
وایە  دروســتر  پێیــە،  بەو 
وەک  ئیســالمی  کۆمــاری 
تێکەاڵوێک لــە دیکتاتۆرییەتی 
هەڵبژاردنکارانــە و ســەرەڕۆییی ڕکابەرانــە 
دەستنیشــان بکرێ، کە بە پێــی زەمان، بە 
یارمەتیی کوتلــەی رێفۆرمیســتی، بووە بە 

دیکتاتۆرییەتێکی ئیسالمیی هەڵبژێردراو. 
ڕکابەری لە کۆماری ئیسالمیدا سنووردارە 
بــە بەدامەزراوەیی کردنی]12[ ملمالنێی نێوان 
کوتلە و کەســایەتییەکانی نێــو ڕێژیم. ئەو 
ڕکابەرییەش بە نــۆرەی خۆی یارمەتیدەری 
جێکه وتنی دیکتاتۆرییەت بووە تاکوو ئەوەی 

زەمینە پێک بێنێ بۆ گۆڕان.
ڕاستە، لە پاش هەڵبژاردنی ساڵی 2٠٠9 
و ســەرهەڵدانی بزووتنەوەی سەوز، کۆماری 

رێفۆرمیستی
 کۆماری 

ئیسالمی تاکوو ئێستا 
باسی 

گۆڕینی دەستووریان 
نەکردووە. بە 

پێچەوانەوە، هەموویان 
پابەندن بە دەستووری 

کۆماری ئیسالمی. 
گلەییان ئەوەیە کە ئەو 
دەستوورە جێبەجێ 

ناکرێ
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ناڕەزایەتیی بەرچاو  ئیســالمی ڕووبــەڕووی 
بووەوە، بەاڵم بە ســەرکوت واڵمــی دایەوە. 
هەڵبەت سەرکوت هۆی سەرەکیی شکستی 

ئەو بزووتنەوەیە نەبوو. 
پەیوەندییەدا  لــەو  ســەرەکی  گرفتــی 
دەکرێ بە ســەر سێ فاکتەردا دابەش بکرێ. 
یەکــەم: ناڕەزایەتی کەســایەتیگەلێک وەک 
میرحوســێن مووســەوی و مێهدی کەڕوبی، 
نیشــانەی قەیرانێک بوو لــە بەدامەزراوەیی 
بوونــی ملمالنێی نێــوان باڵەکانــی ڕێژیم، 
نەک ئەوەی الیەنگری گــۆڕان بن. دووهەم: 
جەمــاوەری بزووتنەوەی ســەوز، کە چینی 

فارس پێک دێنن،  مامناوەندی 
بوون مەحموود  ئەوە  خوازیاری 
کار  ســەر  لە  ئەحمەدینــەژاد 
مووســەوی جێگای  و  نەمێنێ 
بگرێتــەوە. کەوابوو، جەماوەری 
بــە  ســەوز،  بزووتنــەوەی 
پێچەوانەی چینی مامناوەند لە 
واڵتانی دیکە، خوازیاری ئازادی 
و دێموکراســی نەبوون. ڕاستە، 
دواتــر دروشــمی هێندێک لە 
ناڕازییان لە شەقامەکان گۆڕدرا 
بە دروشــم دژ بــە دیکتاتۆر، 
بەاڵم ئەوە پشتئەســتوور نەبوو 
و  ڕوون  مانیفێســتێکی  بــە 

ئوپۆزسیۆنێکی تۆکمە. سێهەم: ئەو بزووتنەوەیە 
بــە هــۆی نەبوونــی مانیفێســتێکی ڕوونی 
ئازادیخوازی و دێموکراســیخوازی، نەیتوانی 
سەرنج و هاوســۆزیی خەڵکی کوردستان بۆ 
الی خۆی ڕاکێشێ. هەر ئەمەش وای کرد بە 

سانایی سەرکوت بکرێ.
بە کورتی، بە هۆی ئەوەوە کە رێفۆرمیستی 
ئێرانی ڕێژیمپارێزن، سەرهەڵدانی ناڕەزایەتیی 
ناوە ناوە لە هەرێمە فارسنشــینەکان ناتوانێ 
ئوپۆزیسێونێکی تۆکمەی لێ بکەوێتەوە یان 
ئــەوەی زەمینە خۆش بکا بــۆ هاوپەیمانی 
لە گــەڵ بزووتنەوەی کــورد و بزووتنەوەی 

گەالنی دیکە.
لە الیەکی دیکــەوە، واڵتانی ڕۆژئاواش 
دەرکیــان بــەو ڕاســتییە نەکــردووە کە 
رێفۆرمیســتی کۆماری ئیسالمی ڕێژیمگۆڕ 
نین. ئەمەش وای کردووە ڕۆژئاوا ســەبری 
زۆریان هەبێ لەگەڵ کۆماری ئیســالمیدا. 
بۆ نموونە، پشــتیوانی کردن لە تێرۆریزم و 
ناسەقامگیرپێکهێنەرانەکانی  سیاسەتە  باقی 
کۆماری ئیسالمی لە ئاســت نێودەوڵەتیدا، 
وەپــاڵ باڵ یــان کوتلەی »کۆنــەوار« یان 
»تووندڕەو« دەدرێ و ڕۆژئاوایییەکان خولیای 
ئەوەیان هەیە کە بە بەدەسەاڵتگەیشــتنی 
هــەم  »رێفۆرمیســتەکان«، 
سیاسەتی نێوخویی و هەمیش 
سیاســەتی دەرەوەی کۆماری 
ئیسالمی گۆڕانی بەسەردا بێ. 
دوو  ئــەم  هەبوونــی 
کوتلەیەی ڕێژیم و تێگەیشتن، 
بڵێیــن  دروســتتر  یــان 
هەڵەتێگەیشتنی، ڕۆژئاواییەکان 
لەو کوتالنە بووەتە هۆی ئەوەی 
سیاســەتێکی  رۆژئاوا،  واڵتانی 
ئێران  لەهەمبەر  یەکدەستیان 
دووبەرەکی  تەنانــەت  و  نەبێ 
هەرچەند  نێوانیانەوە.  بکەوێتە 
زەحمەتــە،  ئیســباتکردنی 
بــەاڵم کۆماری ئیســالمی بــە دەرککردن 
بەو ڕاســتییە، بە ئەنقەست ئەو کوتالنە لە 
بەرانبــەر یەکتردا بەرجەســتە دەکاتەوە بۆ 
ئــەوەی درز بخاتە نێــوان ڕۆژئاواییەکانەوە. 
کەوابــوو، کوتلەبازیی کۆماری ئیســالمی و 
ئەنجامدانــی هەڵبــژاردن، هەروەها بووە بە 
ســامانێکی دیپلۆماتیک لە دەستی ڕێژیمدا 
بە مەبەســتی سەرلێشــێواندن و نانەوەی 

دووبەرەکی لە ئاستی نێودەوڵەتیدا.
بــە کورتی، کوتلەی رێفۆرمیســتی هەم 
ســوودی نێوخۆیــی و هەمیــش ســوودی 

دەرەکیی بۆ ڕێژم هەبووە. 

ئەنجامدانی 
هەڵبژاردن و 

هاتنە ئارای کوتلەی 
رێفۆرمیستی وایان 
کردووە کە کۆماری 
ئیسالمی نەک تەنیا 
وەک سەرەڕۆیییەکی 

هەڵبژاردنکارانە پێناسە 
بکرێ، بەڵکوو هەروه ها 
وەک سەرەڕۆیییەکی 
ڕکابەرانەش لە قەڵەم 

بدرێ
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دوا وتە
زیادبوونــی ناڕەزایەتــی و ڕاپەڕینــی پەیتا 
پەیتــای جەماوەری لــە نێوخــۆ، هەروەها  
زیادبوونی گوشار لە الیەن ئەمریکاوە بۆ سەر 
ڕێژیمی ئیســالمی، وێڕای لــەرۆزک بوونی 
ئیمپراتۆریــی کۆماری ئیســالمی لە لوبنان 
و عێراق، کۆی ئەمانە کۆماری ئیســالمییان 
لەســەر دوو ڕێیانێکدا داناوە: یان بەکاربردنی 
زەبروزەنگــی زۆرتــر بــۆ مانەوەی لە ســەر 
دەسەاڵت، هەروەها بەکاربردنی هێز لە پێناو 
پاراستنی بەرژەوەندییە جێوسیاسییەکانی لە 
ڕۆژهەاڵتــی ناوین، یان گەڕانەوە بۆ قســە و 
بەڵێنی رێفۆرمیســتەکان وەک دوا چاوگەی 

ئایدیۆلۆژیی ڕێژیم.
نیشــانەکان دەریدەخــەن ڕێژیــم لــە 
نێوەندمــەودادا، ئەولەوییەتی داوە  بۆ  کورت 
بــە زەبروزەنگ. ئەگەر کەڵــک لە چاوگەی 
ئایدیۆلۆژیــی رێفۆرمیســتەکان وەرگــرێ و 
ئەگەر دیســان لەو بوارەدا ســەرکەوێ، ئەوا 
ســەرکەوتنی بــێ وێنەی سیاســیی ڕێژیم 
لە مێــژوودا ـ واتە، گۆڕانــی دیکتاتۆرییەتی 
هەڵبژاردنکارانە بە دیکتاتۆرییەتی هەڵبژێردراو 
ـ دووپات دەبێتەوە. هەڵبەت مارکس گوتەنی، 
ئەم جارەیان لە شکڵی تراژیدیی سیاسییەوە 

بۆ کۆمیدیی سیاسی.
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برای واکاوی و پدیدارکردن تاکتیک پارلمان، پرسش از تاکتیک پارلمانتاریستی را باید 
در ساحت چند پرسش ریزتر و جزئی تر پیش کشید: اوالً، پرسش تاکتیکی مربوطه 
وابسته یا موقوف به چه اصولی است؟ ثانیاً این تاکتیک، به حکم این وابستگی، در 

مورد کدام وضعیِت تاریخی اعمال پذیر است؟ سوم، این تاکتیک، بازهم به حکم این 
وابستگی، بناست چه سرشتی داشته باشد؟ چهارم، پیوندخوردِن این پرسش منفرِد 

تاکتیکی با دیگر پرسش های منفرد تاکتیکی را چگونه باید درک کرد؟ 

اصالح طلبِی کوردی بازتولید سیاست توّهم 
  )رفورمیسم کوردی به مثابه دیالکتیِک اپورتونیسم]1[ -کریتیسیسم]2[( 

زانا کوردیارـ  ساماڵ موکریانی
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مقدمه
م��ا در این نوش��تار ابت��دا ب��ه درون گفتمان 
اصالح طلبان کورد رس��وخ ک��رده و به گونه ای 
ژرف کاوانه منطق آن را برمالس��اخته، س��پس 
به گونه ای درون مان��دگار منظومه  مفهومی ای 
را ک��ه بدان چنگ زده اند آماج تفکری انتقادی 
ق��رار می دهی��م ک��ه فی نفس��ه از درون خود 
پروبلماتیک ما سربرمی آورد. اشاره بدین نکته 
از همان ابتدا ضرورت می یابد که نقدی جدی 
ب��ه میانجِی فلس��فه  رهایی بخش��ی ای که این 
نوشتار خود را ملزم به رعایت آن می داند خلق 
متنی مجم��ل و کوتاه را از ما س��لب و امکان 
هرزه نگاری در باب چنین سوژه ای را پیشاپیش 
در منفیت آن)سطحی نویس��ی(مطلقاً منتفی 

ساخته است.

اصالح طلب�ی گرفت�ار در سیاس�ت توهم 
)توه�م س�وژه گی اصالح طلب�ان در بازِی 

سیاست-قدرت(    
سیاس��ت توّه��م حاک��م ب��ر اصالح طلب��ان را 
نمی توان صرفاً از این طریق مش��خص ساخت 
ک��ه بگوییم آنان ش��رایط و امکان��ات واقعی را 
به حس��اب نمی آورند. حتی ب��رای صادق ترین 
مس��تعدترین(  )چه بس��ا  خوش نیت تری��ن  و 
سیاس��تمداران نیز پیش می آید که هرازگاهی 
قضاوتی نادرس��ت در نسبت با وضعیتی داشته 
باشند که در آن قرار گرفته اند. در این جا سخن 
از چیزی یک سر متفاوت است- این که این افراد 
واجد ذهنیتی اند که هر نوع قضاوت درست در 
م��ورد این وضعیت ها را پیش��اپیش و از همان 
آغاز ناممکن می سازند، زیرا نقطه عزیمت تفکر 
و تحلیل شان از اوضاع، به هیچ وجه در وضعیتی 
واقعی، در وضعیت و در نسبت با بستری که در 
آن قرار دارند)یعنی کوردستان( نیست، چراکه 
هدف گذاری شان معطوف به اهدافی که از دل 
ای��ن وضعیت س��ربرآورده و در نتیجه معطوف 
به رهایی سوژه  کورد باش��د نیست. این نوعی 
پیش پا افتادگی است اما سیاسِت اصالح طلبان 

کورد]3[ ما را وامی دارد این نکات پیش پا افتاده 
را به تفصیل بیان کنیم.

 اصالح طلب��ان قص��د دارن��د در موقعیتی 
ناموج��ود، ب��ا نیروه��ای ناموجود، دس��ت به 
دسِت  قدرت(  پولیتیِک)سیاس��ت  نوعی»رئال 
راستی« بزنند. مهم ترین نکته در این جا نه خوِد 
این امر واقع، نه پیامدهای بالفصلش، بلکه آن 
گرایش سیاس��ی اس��ت که از این طریق نمود 
پیدا می کند. افراد کمیته  مرکزی اصالح طلبان 
به جای درگیرش��دن با حیطه  فعالیِت مختص 
به خویش، از این نام بودگی، صرفاً در راس��تای 
امتیازات شخصی ش��ان و نف��ی هرگونه منافع 
جمع��ی بهره برداری ک��رده  و در عوض، تجلِی 
نس��بتاً معصومانه  نوعی سیاس��ِت ماجراجویانه 
توّهم را مجاز ش��مردند. کس��ی که به وضعیت 
کوردس��تان فق��ط اندک��ی آگاهان��ه بنگرد، و 
سیاس��ت خویش را معطوف به نتایجی س��ازد 
که به گون��ه ای درون ماندگار و ضرورتاً تاریخی 
در اکنونی��ت آن، خوی��ش را در همه  فرم های 
دهش��تناکش می نمایاند، به خوب��ی درخواهد 
یافت ک��ه این چه��ره  ژانوس��ی اصالح طلبان 
و این قِس��م از بش��ارت های آن ها ب��ه میانجِی 
مفهوم��ی تح��ت عن��وان اصالح � رف��ورم که 
بناست در آینده تحقق یابد، در مقام ایده و در 
ساحتی نظرورزانه و استعالیی)نه حتی عمل و 
به گونه ای پراتیکی(، توهمی خیالی خواهد بود 
و در مقام هدف نیز بیش و پیش از آن، چیزی 
جز سیاستی ماجراجویانه و نامسئوالنه نیست. 
اکنون اگر از خود بپرسیم چگونه اصالح طلبان 
چنین ایده های خیالی ای را در س��وبژکتیویته  
خود می پرورانند، ناگزیر به این نتیجه  دم دستی 
و آغازین می رسیم که، در آن هنگام که چنین 
صورت بندی هایی به میانجِی منظومه  مفهومِی 
اصالحات در نسبت با کوردستان در عقالنیتی 
رفورمیس��تی جعل و حک می گ��ردد، اصوالً و 
فی نفسه به کوردس��تان فکر نشده و نمی شود 
و حت��ی رؤیای آن را هم در ذهن نمی پرورانند 
به بیانی دیگر این ایده ها بی واسطه در ساحتی 
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انتزاع��ی و در نس��بت با هیچ گون��ه آگاهی ای 
که از وضعیتی انضمامی خلق گش��ته باشد بر 
کوردس��تان و س��وژه های آن ُحقنه و تحمیل 
می گردد. اصالح طلبان کورد)س��کوالر� دینی( 
ه��م اینک نی��ز بنده  توهماتی ش��ده اند که در 
س��رآغاز جنبِش حزب س��از، با چن��ان هیجان 
و مش��ِی نامس��ئوالنه، به آن ها خوراک می داد 
و از آن ه��ا بهره ب��رداری می ک��رد. در آن زمان 
جنب��ِش حزب س��از]4[، ش��عارهای خ��ود را بر 
پایه  حال و هوای ناش��کیبایانه  اقوام و مذاهبی 
برس��اخته بود که هیچ سهمی در میان سهم ها 
در پروس��ه  سیاسی و توس��عه  ایران نداشت و 

خ��ود را از قافل��ه  دیگری ه��ای 
می دی��د.  عق��ب  سردس��تش 
اصالح طلبان  نی��ز ک��ه  اکن��ون 
در دوره ه��ای مختل��ف چ��ه در 
دولت اخی��ر و چه در دولت های 
پیشین دم و دستگاه و سازوبرگ 
رس��مِی ق��درت و حکمران��ی را 
در دس��ت گرفته ان��د، هی��چ کار 
دیگری از ایش��ان برنمی آید مگر 
منطبق کردِن منطق و کنش های 
تشکیالتی و تاکتیک های خویش 
بر ب��رآوردِن دعاوی ای که به آن 
خوراک داده اند، آن هم در عوض 
متمرک��ز کردن ای��ن کنش ها بر 

امکانات و مطالبات واقعی در خود کوردستان. 
گواه تو خالی بودِن این دم و دس��تگاه اس��توار 
بر ش��ن و ماس��ه، همان بوروکراسِی بی روحی 
اس��ت ک��ه روز ب��ه روز مّرگی و دهش��ت آن 
آش��کارتر از ه��ر زمان دیگ��ری رخ می نمایاند 
ک��ه نمون��ه  متأخ��ر آن را در اعتراضات چند 
هفت��ه  اخی��ر نظاره گ��ر بودی��م. اصالح طلبان 
حتی س��ازمان های اس��کلت واری را هم ایجاد 
نکرده اند که بتوانند روزی)شاید!!!( با محتوای 
واقعی پرش��وند، بلکه صرفاً سازمان هایی که از 
همان بدو امر، به گونه ای طراحی ش��ده اند که 
از دل ش��ان چیزی جز دهکده های پُتمکینی]5[  

نمی تواند درآید. این امر بیش از هرچیز ریش��ه 
در ای��ن واقعیت دارد که سیاس��ِت برانگیختِن 
توّه��م در پی تمکین به ناش��کیبایِی قابلِ فهم 
بی س��هم ها، همپای دامن زدن به احساس های 
حق��ارت ف��ردی و ه��ر ن��وع ش��ور و هیجان 
پس��ت، عماًل جواب داده اس��ت، و اکنون این 
بلندپروازی های شخصی)ش��عارهای انتخاباتی 
و وعده های��ی که از درون آن به جامانده گان و 
کنارگذاشته گان جامعه داده می شود(، باالجبار 
باید برآورده ش��وند و باید خدماِت ارائه شده به 
گفتمان مس��لط تحت عنوان رفورم، در پیکار 
فراکس��یون ها پاداش گیرند، مکانیسمی که از 
پی آن و از همان لحظات آغازین 
حل و فصِل پرس��ش ها و مسائل 
کوردستان را بر شالوده ای عینی 
و واقع��ی آن هم ب��ه میانجِی این 
س��ازمان و تش��کیالت، ناممکن 
می س��ازد. نتیجه این است که از 
یک س��و، دم و دستگاهی عریض 
و طوی��ل ب��رای انج��ام وظایِف 
ناموج��ود برپ��ا می ش��ود)حزب 
ت��وده ای ب��رای اق��وام، ادیان و 
فاقد صالحیت، همراه  گروه های 
با دبیرهای منطقه ای آن و غیره( 
از سوی دیگر، این دستگاه اصوالً 
دیالکتیکی طراحی  گون��ه ای  به 
گش��ته که به درد انجام هی��چ کنِش واقعی ای 
در ایجاب��ی ب��ودن آن ) بلکه کارک��رد آن در 
منفیت��ش نمایان اس��ت( و آن هم معطوف به 
اوضاع کوردستان نمی خورد)شیوه  عضوگیری، 
منطق درونی آن، خط  مش��ی ها و راهبردهای 
و......(.  آن  اس��تراتژی های  و  تاکتیک ه��ا  آن، 
بنابراین هی��چ گاه از دل اح��زاب اصالح طلب، 
س��ازمان های ج��دی نمی توانند س��ربرآورند. 
ماش��ینی که این گونه ه��رز می چرخد فقط با 
جعل گزارش ها، پرسش��نامه ها، آمارها، آرشیو 
بریده ه��ای روزنامه ه��ا و ..... می تواند نتایجی 
تولی��د کن��د. بدین ترتی��ب، نه فق��ط ناتوانی 

 اصالح طلبان قصد دارند 
در موقعیتی ناموجود، 
با نیروهای ناموجود، 
دست به نوعی»رئال 

پولیتیِک)سیاست قدرت( 
دسِت راستی« بزنند. 

مهم ترین نکته در این جا 
نه خوِد این امر واقع، نه 

پیامدهای بالفصلش، بلکه 
آن گرایش سیاسی است 
که از این طریق نمود پیدا 

می کند
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عاطل ش��ان در هیئ��ت فعالیتی پرت��ب و تاب 
ظاهر می ش��ود، بلکه همچنی��ن از این طریق 
دالیلی»عینی« برای بزرگ نمایی خود دس��ت 
و پا می کنند، چیزی که ولو موقتاً قادر اس��ت 
را  تحقق نیافته شان  ش��خصِی  بلندپروازی های 
که امروزه همه جا عیان ش��ده فرونشاند)لوکاچ، 

.)152-153 :1393

پارلم�ان  اس�طوره  و  رفورمیس�ت ها 
بازتولی�د منط�ق آرخ�ه  میانج�ی ای در 

گفتمان مسلط
ت��ا آن جا که به آرخه و هر چیز دیگری مربوط 
می ش��ود، منطق رای��ج، بر این فرض اس��توار 
اس��ت که نوعی خوی یا استعداد]6[ خاص برای 
دس��ت زدن به کنش وج��ود دارد که بر نوعی 
خوی یا استعداد خاص برای »مورد کنش قرار 
گرفتن« یا »محتمل ش��دن« اعمال می ش��ود. 
بدین س��ان پیش فرِض منطق آرخه تحمیل یا 
اعمال فرادستی ای معین بر فرودستی ای معین 
به همان اندازه معین اس��ت. سیاست گسستی 
از منط��ق آرخه اس��ت. زیرا سیاس��ت نه فقط 
گسس��ت در توزیع »عادی« مواض��ع بین آن 
کسی که قوه ای]7[ را اعمال می کند و آن کسی 
که قوه ب��ر او اعمال می ش��ود، بلکه همچنین 
گسس��ت در این ایده را پیش ف��رض می گیرد 
که باید خوی ها یا اس��تعدادهای خاصی وجود 
داشته باش��ند تا کس��ی را درخوِر این مواضع 
س��ازند. در کتاب س��وم قوانی��ن، افالطون هّم 
خود را صرف برش��مردن نظام من��ِد عناوین یا 
صالحیت های]8[ حکمرانی می کند، و به موازات 
آن، برخی صالحیت های همبس��ته  آن ها برای 
تحتِ حکمرانی بودن. به اعتقاد او از میان هفت 
مورد، چهار مورد صالحیت های سنتِی اقتدارند 
که اس��توار بر تفاوت های ذات��ی و طبیعی اند، 
مث��اًل تفاوت در تولد) مکان تول��د، نژاد، زبان، 
رنگ و ...(. آنانی که صالحیت حکم راندن دارند 
کسانی اند که پیش��تر به طرزی متفاوت متولد 
ش��ده اند)فارس بودن، شیعه بودن، مرکزنشین 

ب��ودن یا مرزنش��ین ب��ودن، فرودس��ت بودن، 
ک��ورد ب��ودن و......(. این هم��ان بنیان قدرت 
والدین بر فرزندان، پیران بر جوانان، اربابان بر 
بردگان، و اشراف بر رعایاست. صالحیت پنجم 
ب��ه منزله  اص��ل االصولی معرفی می ش��ود که 
خالصه  همه  تفاوت های طبیعی اس��ت: قدرت 
آنانی که دارای طبیعت��ی برتراند، یعنی همان 
ق��درت اقویا ب��ر ضعفا)فارس ها بر س��ایرین(، 
قدرتی مطلقاً نامعین، صالحیت شش��م معرف 
یگانه تفاوتی اس��ت که افالطون بدان اهمیت 
می ده��د، یعن��ی ق��درِت آنانی ک��ه می دانند 
بر آن��ان ک��ه نمی دانند)بازنمای��ی کوردها در 
س��ریال تلویزیونی نون.خ به مثابه  س��وژه هایی 
ک��ه فاقد عقالنیت هستند()رانس��یر، 1393: 25-

24(. امت��زاج ای��ن صالحیت ه��ا را می توان به 
گونه ای دیگر تحت عنوان فرادستی»طبیعی« 
و فرمانروایی»عل��م« صورت بن��دی ک��رد. اما 
صالحیت هفتمی هم در کار اس��ت: »انتخاب 
خ��دا«، ب��ه عب��ارت دیگ��ر اس��تفاده از نوعی 
قرعه کشی برای تعیین این که چه کسی آرخه 
را اعمال کند و چه کس��ی مسئولیت جان کاه 

تحت حکمرانی بودن را بر عهده گیرد. 
عموم��اً چنی��ن ادع��ا می ش��ود: پرس��ش 
پارلمانتاریسم پرسش��ی نه اصولی، بلکه صرفاً 
تاکتیکی اس��ت. این گزاره، در عین درس��تِی 
تردیدناپذیرش، دچار ناروش��نی های متعددی 
اس��ت. قطع نظر از این که ای��ن گزاره کمابیش 
منحصراً از س��وی کس��انی اظهار می شود که 
در عم��ل موافق پارلمانتاریس��م اند، و بنابراین 
اظه��ار آن کمابی��ش همواره ب��ه معنای نوعی 
موضع گیری به نفع پارلمانتاریسم است، ِصرف 
این ادعا که یک پرس��ش،  واجد سرش��تی نه 
اصول��ی بلکه تاکتیکی اس��ت، اساس��اً گویای 
چیز مهمی نیس��ت. به این اعتبار اصالح طلبان 
پارلمان را به مثابه  تاکتیکی برمی گزینند که از 
آن تحت عنوان رئال پولیتیکی یاد می کنند که 
با وساطت آن سعی در رخنه در منطق آرخه و 
باژگون کردن و دگردیس��ی آن از درون دارند، 
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به بیانی دیگر واس��ازی منطق آرخه به گونه ای 
درون ماندگار و به واسطه  منطق درونی خود آن. 
اما هر فرمی از رئال پولیتیک)سیاس��ت قدرت( 
ب��ه میانجِی تاکتی��ک پارلمانتاریستی ش��دن، 
ه��ر نوع کنش فاقد اصول، ُصلب و شماتیس��م 
می گ��ردد، و هر چه خصلِت ع��اری از اصولش 
ب��ا لجاجِت بیش تری مؤکد می ش��ود، خود نیز 
ُصلب تر و ش��ماتیک تر می ش��ود)اصالحات به 
مثاب��ه  فرمی کلیش��ه ای در اکنونیت آن(. زیرا 
عنصر پایا در دل تغییر، امر جهت دهنده در دل 
فراوانی و آشوب، را نمی توان به یاری هیچ نوع 
»رئ��ال پولیتیکی« از ریش��ه برکند)چیزی که 
اصالح طلبان دل در گرو آن بسته اند(. نظریه ای 
که قادر نیست به نحوی بارور بر فکت ها و امور 
واقع تأثیر گذارد و خود به میانجِی آن ها بارور 
گردد، نمی تواند چنین کارکردی داشته باشد، 
و الجرم جای آن را عادت، قالب های کلیشه ای 
و روال های یکنواختی خواهند گرفت که ناتوان 
از انطباق یافتن با درخواست های لحظه اند)این 
را به وضوح در اینرسِی اصالح طلبان در مواجهه 
با رخدادهای اخیر کوردوس��تان می توان دید، 
مواضع محافظه کارانه و دور از امر واقع کرختی 

و لختِی این گفتمان را برمال کرده است(. 
تاکتی��ک  واکاوی و پدیدارک��ردن  ب��رای 
پارلمان، پرس��ش از تاکتیک پارلمانتاریستی را 
باید در س��احت چند پرسش ریزتر و جزئی تر 
پیش کش��ید: اوالً، پرس��ش تاکتیکی مربوطه 
وابس��ته یا موقوف به چه اصولی اس��ت؟ ثانیاً 
این تاکتیک، به حکم این وابس��تگی، در مورد 
کدام وضعیِت تاریخی اعمال پذیر است؟ سوم، 
این تاکتی��ک، بازهم به حکم این وابس��تگی، 
بناس��ت چه سرش��تی داشته باش��د؟ چهارم، 
پیوندخوردِن این پرس��ش منف��رِد تاکتیکی با 
دیگر پرس��ش های منفرد تاکتیک��ی را چگونه 
باید درک کرد؟ برای تعّین بخش��یدِن دقیق تر 
به پارلمانتاریس��م به منزله  پرس��ِش تاکتیکی 
اصالح طلبان، دو مس��ئله تعیین کننده اس��ت: 
اوالً چه زمانی پارلمانتاریس��م به مثابه  س��الح، 
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ب��ه منزله  ابزار تاکتیکی کوردها یا فرودس��تان 
در کل در دی��درس قرار می گی��رد و ثانیاً این 
س��الح را چگونه بناست به س��ود کوردها و به 
س��ود پیکار آن ها در رهایی از این وضعیت به 
کار گرف��ت؟ مبارزه  کوردها برای رهایی مطلقاً 
اجازه نمی دهد در قید و بنِد فرم ها و ابزارهایی 
گرفتار شود که گفتمان مسلط آن ها را به سود 
اهداف اش گس��ترش داده اس��ت، در این تلقِی 
رهایی بخ��ش، پارلمان فرمی از مکانیس��م های 
تم��ام  ب��ا  آپارات��وس  بازتولی��د و گس��ترش 
س��ازوبرگ هایش در کوردستان است، بنابراین 
مبارزه  رهایی بخش کوردها پیکاری اس��ت که 

در آن، ابت��کار عمل مطلقاً از آِن 
نیروهای دموکراتیک کورد است 
اما نباید فراموش کرد که این نوع 
ناب از مبارزه به گونه ای یوتوپیایی 
و اس��تعالیی را نمی شود همیشه 
با ای��ن ناب بودگِی فی نفس��ه اش 
بسط داد یا آن را ابژکتیو ساخت. 
آن هم به این اعتبار که، پیش از 
هرچیز بنا به سرش��ت مبارزه در 
تاریخ��ِی موجود و  وضعیت های 
ضرورت ه��ای تاریخ��ی ای که از 
منط��ق خود تاری��خ برمی خیزد، 
مب��ارزه  رهایی بخ��ش می توان��د 
فرم��ی تدافع��ی ی��ا تهاجمی را 

به خود گیرد. نتیجت��اً وضعیت تاکتیکی ای را 
ک��ه نیروهای کورد هردم خ��ود را در متن آن 
می یابند، می توان به واس��طه  سرشت تهاجمی 

یا تدافعی اش توصیف کرد.
 براساس آن چه گفته شد، چنین برمی آید 
ک��ه در وضعیت ه��ای تدافعی، بای��د ابزارهای 
تاکتیکی  را به کار بس��ت)پارلمان به مثابه  ابزار 
تدافع��ی چیزی ک��ه اصالح طلب��ان به گونه ای 
تحریف شده و باژگون از آن سود می جویند چرا 
که پارلم��ان در تلقِی ما ابزار تدافعی در جهت 
مهی��ا کردن ض��رورت تاریخِی رخ��داد مبارزه  
رهایی بخش در کوردوس��تان اس��ت و به مثابه  

مرحل��ه ای تاریخ��ی در درون کلیتی تاریخی 
بای��د آن را دید نه به مثابه  اب��زاری تک افتاده 
از مت��ن تاری��خ و تنه��ا راه رهای��ی از وضعیت 
موج��ود(، ابزارهایی که به حک��م درونی ترین 
ذات ش��ان ناق��ض ای��ده  مب��ارزه  رهایی بخش 
کوردی هستند)پارلمان در تلقِی اصالح طلبان 
ناقض ایده  رهایی کوردها(. از این رو، کاربس��ِت 
مس��لماً ضرورِی چنین ابزارهایی همواره با این 
خطر پیوند خورده اند که ممکن است هدفی را 
که در خدمت آن به کار گرفته ش��ده اند، یعنی 
مبارزه  رهایی بخش کوردها، به مخاطره اندازند. 
بنابرای��ن پارلم��ان، ای��ن اختصاصی ترین ابزار 
گفتمان مس��لط، فق��ط می تواند 
دس��ت  در  تدافع��ی  س��الحی 
نیروهای کورد باشد و بدین سان 
پرس��ش زمان کاربس��ت آن نیز 
پاس��خ داده می شود:  فی نفس��ه 
آن فازی از مب��ارزه  رهایی بخش 
کوردی که در آن، چه به س��بب 
رواب��ط بیرون��ِی ق��درت، و چه 
ب��ه س��بب ناپختگی ی��ا اختگِی 
ی��ا  )نقص��ان  ایدئولوژیک��ی اش 
خلل در پروس��ه  آگاهی بخش��ِی 
سوژه های کورد( امکان آن وجود 
ندارد که ب��ه یاری ابزار تهاجمِی 
خاص خویش با گفتمان مسلط به 
مبارزه بپردازد. بنابراین برای هر حزب کوردی، 
دست زدن به فعالیت پارلمانتاریستی به معنای 
اعتراف و تصدیق این است که رهایی بخشی در 
آین��ده  پیش بینی پذیر نامحتمل و تحقق ناپذیر 
است. اما در اکنونیت ما، به میانجِی رخدادهای 
چند سال اخیر به گونه ای دیالکتیکی ضرورت 
رهایی از اسطوره  پارلمان و عزیمت از موضعی 
تدافعی به موضعی تهاجمی از س��وی نیروهای 
دموکراتی��ک کوردی بیش و پیش از هر زمانی 
دیگر موضوعیت می یابد و گسس��ت از پارلمان 
ب��ه مثابه  تاکتیک که ابزاری در بازتولید منطق 
آرخه سردست بود، به عنوان ضرورتی تاریخی 

 اصالح طلبان 
پارلمان را به 

مثابه  تاکتیکی 
برمی گزینند 

که از آن تحت 
عنوان 

رئال پولیتیکی 
یاد می کنند که با وساطت 

آن سعی در رخنه در 
منطق آرخه و باژگون 

کردن و دگردیسی آن از 
درون دارند
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در مراح��ل تاریخ��ِی رهایی بخش��ی به گونه ای 
ایجاب��ی هس��تی می یاب��د. پارلمان ب��ه مثابه  
تاکتیک برای زمینه سازِی مبارزه  رهایی بخش 
نمی توان��د هرگز چیزی بیش از زمینه س��ازی 
پی��کار واقع��ی و نه در حکم خوِد پیکار باش��د 
تلقی ای که اصالح طلبان در تمامیت آن، بدان 

چنگ زده اند.
 دومی��ن نکته ک��ه به مراتب دش��وارتر از 
تعییِن دوره  زمانی ای اس��ت ک��ه در آن بتوان 
تاکتیک پارلمان��ی را به کار برد، تعیین رفتار و 
رویکردی اس��ت که فراکسیون کوردی بناست 
در پارلمان درپی��ش بگیرد. نمونه های تاریخِی 

فراوانی)چه در تاریخ اروپا، چه در 
ایران و چه نیروهای کورد حاضر 
در پارلمان ترکی��ه( وجود دارند 
که نشان می دهند که دست یابی 
به رفتار پارلمانی درس��ت، برای 
نیروه��ای دموکراتی��ک کوردی 
تا چ��ه اندازه دش��وار اس��ت، و 
چه توانای��ِی خارق العاده ای را از 
نمایندگان ک��ورد پارلمان طلب 
می کند. این دش��واری را اجماالً 
می ت��وان بدین قرار صورت بندی 
ک��رد: نماین��ده  ک��ورد بای��د در 
خود پارلمان ب��ه جنگ پارلمان 
منظورم��ان  این ج��ا  در  ب��رود. 

»اعتراض« علیه پارلمانتاریسم، یا »مبارزه« با 
آن در قال��ب »مناظره ها« نیس��ت بلکه مبارزه 
با پارلمانتاریسم، با س��لطه  هژمونیک گفتمان 
مسلط، به واس��طه  عمل در خود پارلمان است. 
هدف از ای��ن عمل رهایی بخ��ش در پارلمان، 
آش��کارکردن گفتم��ان مس��لط و همدس��تان 
اصالح طلب وی اس��ت که مجبور خواهند شد 
دیکتاتورِی فاشیس��تی خویش را به ش��یوه ای 
برمال س��ازند که برای ت��داوم و موجودیِت این 
دیکتاتوری خطرس��از خواهد ب��ود. بنابراین در 
تاکتیک نیروهای رهایی بخش کوردی افش��ای 
دهش��ت گفتمان مس��لط در پارلمان، مسئله  

اصلِی نه نق��د در قالب کلمات)نمونه های اخیر 
آن نماین��ده ب��وکان و نقده در م��ورد جنایات 
ترکی��ه ک��ه در بس��یاری موارد نوع��ی لفاّظی 
ِصرف انقالبی یا احساس��ی مزورانه باش��د که 
کاریکاتوریزه شده و گفتمان مسلط با آن مدارا 
می کند(؛ بلکه برانگیزاندِن گفتمان مس��لط به 
اقدامی علنی تر، به افش��ای خوی��ش از طریق 
اعمال، اس��ت ک��ه در لحظه  موج��ود می تواند 

برای او زیان بار و نامناسب باشد.
 اولین دشواری ای که گروه های رهایی بخش 
در قالب موضعی پارلمانتاریس��تی تقریباً بدون 
اس��تثناء مقهوِر آن می ش��وند، این اس��ت که 
موفق ش��وند در خود پارلمان به 
راس��تی از پارلمانتاریس��م فراتر 
روند، زیرا حت��ی تند و تیزترین 
نقد از موضع طبق��ات حاکم در 
ح��ّد حرف و لّفاظی انقالبی باقی 
می مان��د اگر ب��ه ورای چارچوب 
پارلمان دست نیازد)شیوه ای که 
اصالح طلب��ان به مثابه  ش��وهای 
تبلیغات��ی ب��رای فراه��م آوردن 
پروپاگاندا در قالب س��ی دی آن 
را در بین طرفداران یا در لحظه  
انتخاب��ات ب��رای مبرا س��اختن 
خ��ود از س��احتی محافظه کارانه 
توزیع و پیش می کش��ند(. بنیان 
غای��ی اپورتونیس��م � خط��ر ب��زرِگ تاکتیِک 
پارلمانتاریس��تی � نهایتاً درس��ت در همین جا 
نهفته اس��ت: هر نوع فعالی��ت پارلمانی، که در 
ذات خود و در تاثیرگذاری اش از پارلمان فراتر 
نرود، یا دس��ت کم گرایش به درهم شکس��تِن 
چارچوِب پارلمانی نداشته باشد، اپورتونیستی 
اس��ت. که اصالح طلبان کورد نمونه  اعالی آن 
را در منفی ترین فرمش، پیش چش��م همگان 

درآورده اند.
نقد)مکانیس��می  تندتری��ن  این ج��ا  در   
ب��رای مش��روعیت به سیس��تم که نق��د را در 
رادیکال تری��ن ش��یوه از خود می پذی��رد( اگر 

پارلمان
 به مثابه  ابزار

 تدافعی چیزی که 
اصالح طلبان 

به گونه ای تحریف شده 
و باژگون از آن سود 

می جویند چرا که پارلمان 
در تلقِی ما ابزار تدافعی 

در جهت مهیا کردن 
ضرورت تاریخِی رخداد 
مبارزه  رهایی بخش در 

کوردوستان است



57گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 53  ساڵی بیست و یەکەم  پاییزی 2719

درون چارچ��وب دنب��ال ش��ود، کوچک ترین 
چیزی را تغییر نخواهد داد که در ادامه  نوشتار 
و پس از به چالش کشیدن فرم پارلمانتاریستی 
در کلیت آن، به خود نقد نیز بازخواهیم گشت. 
برعکس نقدی که در درون چارچوب پیشینی 
پدی��دار گردد، الج��رم و دقیقاً به واس��طه  این 
واقعیت ک��ه نقدی تند از گفتمان مس��لط در 
چارچ��وب پارلمان امکان ب��روز و ظهور یافته، 
در خدمت تیره و تار ساختن آگاهِی سوژه های 
ک��وردی عمل می کن��د. دقیقه ای ک��ه باید به 
گونه ای ژرف کاوانه نظر کرد، آری اصالح طلبان 
بهترین ابزار گفتمان مسلط در مخدوش کردن 
مفاهی��م، فضای مفهومی و معرفت نس��بت به 
وضعی��ت موجودند آن ها ایدئولوژی در منفیت 
آن)ب��ه مثابه  آگاه��ی کاذب( را ت��ا نهایت به 
پی��ش برده و س��وژه  کوردی و رهای��ی آن را با 
مکانیسم های مزورانه و فریب کارانه به تأخیر و 
شاید به تعلیق درمی آورند، چیزی که گفتمان 
مس��لط در آرزوی آن است و سودای تفوق هر 
چه بیش��تر و تام و تمام فیزیک قدرت خویش 
بر عمیق ترین الیه های زیست جهان سوژه های 

کورد را در سر می پروراند. 
به واقع دِر افس��انه  دموکراس��ِی- پارلمانِی 
گفتم��ان مس��لط فاشیس��تی، بر این پاش��نه 
می چرخد که پارلمان نه به مثابه  ارگان یا ابزاِر 
سرکوب، بلکه به منزله  ارگان »همه  مردم!!!!!« 
ظاهر می ش��ود. دقیقه ای بس��یار مهم که چه 
نیروه��ای رهایی بخش و چه س��وژه-های آگاه 
به مثابه  روش��نفکران بای��د در پرداختن بدان 
کوچک ترین اهمالی را از خود نشان ندهند. چرا 
که هر نوع رادیکالیسم لفظی)در حکم بازی های 
زبانی و وراجی هایی که با مرزهای قرمز سیستم 
در صحن علنی بازی یا در رس��انه های وابسته 
بدان منتشر و بزک می گردد( به لطف اسطوره  
واقعیِت ام��کاِن پارلمانتاریس��تی اش، توهماِت 
اقش��ار آگاه  و بیدارنش��ده  کورد را در ارتباط با 
این اسطوره تقویت کرده بنابراین اپورتونیستی 
و س��رزنش آمیز اس��ت. بنابرای��ن پارلمان باید 

در مقام پارلمان مورد کارش��کنی قرار گیرد و 
فعالیت پارلمانی به ورای پارلمانتاریس��م سوق 
داده شود. تا این جا مشخص گردید که هر نوع 
پارلمانتاریستی ماندن مبارزات رهایی بخش، در 
حکم پیروزی تاکتیکی گفتمان مس��لط است. 
بنابرای��ن، نیروه��ای دموکراتی��ک که حامالن 
اصلِی ایدئولوژی رهایی بخشی هستند در موارد 
بسیار در برابر این انتخاب می ایستند که: یا از 
روند)پارلمانتاریستی  طفره  رهایی بخش  پیکار 
مان��دن: خطر اپورتونیس��م(، یا فرات��ر رفتن از 
پارلمانتاریسم، به سوژه های کورد متصل شدن 
را در لحظ��ه ای برگزینن��د که ب��رای گفتمان 

مسلط مناسب است.
 البت��ه از منظ��ری دیگر نی��ز می توان به 
خوِد آژیتاس��یون)تحریک( انتخاباتی به عنوان 
ابزاری برای تمایز، تفکیک و وضوح بخش��یدن 
به نیروه��ای دموکراتیک بهره جس��ت، بدین 
معنا که س��ره را از ناسره در فرآیند پیکار جدا 
س��اخت و به میانجِی این مکانیسم از یک سو، 
هس��ته  آگاه و مصمِم نیروهای رهایی بخش را 
به گونه ای کیفی و کمی برس��اخته و شکل داد 
و از س��وی دیگر، به یارِی ممارست شهودی]9[  
س��وژه های نیمه آگاه را با خود همراه ساخت و 
آن ها را به سوی آگاهی بودگی از وضعیت شان 
هدایت کرد. اما در کلیت آن باید در نظر داشت 
که آژیتاس��یون انتخاباتی که اصالح طلبان یِد 
طوالیی در بهره جس��تن از آن دارند ابزاری به 
غایت تردیدبرانگیز و بس��یار خطرناک اس��ت، 
چراکه انداختن رأی نه تنها یک عمل نیس��ت، 
بلکه بس��یار بدتر از آن؛ عملی ظاهری اس��ت، 
توّهم عمل است؛ از این رو رأی دادن و اسطوره  
ادع��ای  نیس��ت)برخالف  آگاهی بخش��ی  آن 
اصالح طلبان( بلکه برعکس، آگاهِی سوژه ها را 
تیره وتار می س��ازد. گفتمان مسلط قادر است 
س��لطه  خویش را از این طریق سِر پا نگه دارد 
که همه  اقش��ار به لحاظ م��ادی و ایدئولوژیک 
مردد و ناآگاه را به صِف پیروان خویش درآورد 
که اصالح طلبان نیز در این رقابت گوی سبقت 
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را از رقبای خوی��ش ربوده اند. از منظری دیگر 
شعارهای انتخاباتی ای که اصالح طلبان در بوق 
و کرنا س��ر می دهن��د و هیاه��و و طوفان های 
به واس��طه  آن ه��ا در ح��وزه   را  تبلیغات��ی ای 
مخدوش شده عمومی به راه می اندازند، درست 
از آن رو که هیچ رابطه  بی واس��طه ای با کنش 
ندارند، گرایشی چشمگیر به زدودِن تضادها، و 
یکی س��اختِن جهت های واگرا، و تقلیل آن ها 
به منط��ق تف��اوت  را از خود ب��روز می دهند، 
که به غایت تردیدبرانگیز اس��ت. در پایان این 
بخ��ش از گفت��ار در باب پرس��ش از تاکتیک 
پارلمانتاریس��تی می ت��وان گف��ت، نیروه��ای 
رهایی بخ��ش دموکراتیک ت��ا زمانی در موضع 
تدافعی می توانند باقی بمانند)یعنی پارلمان به 
مثابه  فرمی تدافعی( که فرایند انحالل گفتمان 
مسلط و س��ازوبرگ هایش آغاز نشده باشد. به 
محض این که این فاز رش��د و خ��ود را نمایان 
س��اخت)اتفاقات چند س��ال اخیر و اعتراضات 
مدنی ای که ش��اهدی بر این مدعاست(، آن گاه 
قط��ع نظر از این که این دگرگونی آگاهانه بوده 
یان��ه، نیروه��ای رهایی بخش ب��ه اتخاِذ موضع 
تهاجمی واداش��ته می شوند. که پرتاب شدن یا 
جه��ش به موضع تهاجم��ی در اکنونیت ایران 
و در ض��رورت تاریخ��ی ای ک��ه از پس مراحل 
تاریخِی آن پدیدار گش��ته، بیش و پیش از هر 
چیز دیگر و هر زمان دیگر خود را پیش چشم 
نیروه��ای رهایی بخ��ش کورد نمایان س��اخته 

است.

دیالکتی�ک  در  معل�ق  اصالح طلب�ی 
اپورتونیسم و کریتیسیسم

می توان ادعا ک��رد که بخ��ش الیِت)نخبگان( 
فعاالِن اصالح طلب، گرایش های اپورتونیس��تی 
و محافظه کارانه  عیان را به نمایش می گذارند. 
باید به لحاظ نظ��ری اثبات کرد که ما با خطر 
واحدی برای روح مبارزات رهایی بخش  کوردی 
مواجهیم؛ این که در حیطه  تعیین کننده  نظری 
و  اپورتونیست ها)اصالح طلبان(  اساسی،  اصول 

اصول گراها)محافظه کاران(، هردو بستر واحدی 
را اش��غال می کنند و نتیجت��اً در اکثر قریب به 
اتفاق موارد، در عمل به نتایج بس��یار مشابهی 
دس��ت می یابن��د. ضعف های به لح��اظ نظری 
سرنوشت س��از یکس��انی در هر دو گروه وجود 
دارد: از یک س��و آن ها به بیانی یک س��ر منفی 
یا س��لبی، ناتوان از فهم مقاومت رهایی بخش 
به مثاب��ه  فرایند اند و از س��ویی دیگ��ر، و این 
به اصط��الح خطای��ی ایجابی اس��ت، ارزیابی 
غلط از ارزش س��ازماندهی و تش��کیالت برای 
جنب��ش رهایی بخش ک��ورد دارند. ب��ه بیانی 
دیگ��ر ه��ر دو آن ها اهمیِت بی��ش از حدی به 
س��ازماندهی می دهن��د. ارزیاب��ِی تی��ره و تاِر 
اپورتونیس��ت ها از اهمی��ت س��ازماندهی نه با 
س��ازماندهی در کل)چون خود نیز نمونه  اعالء 
دم و دس��تگاه های بروکراتی��ک بی خاصی��ت 
را با سلس��له مرات��ب دگ��م آن در نهایی ترین 
فرم ابژکتی��و کرده اند یعنی س��ازمان مرکزی 
اصالح طلبان(، بلکه منحصراً با نقش و کارکرِد 
س��ازماندهی در فرایند رهایی بخش��ی سروکار 
دارد. وج��ه ممی��زه  جنب��ش رهایی-بخش��ی 
کوردی از گروه های اپورتونیست این است که 
تش��کیالت و س��ازماندهِی بوروکراتیک ُصلب، 
مطلق و آمرانه، پیش ش��رط کنش رهایی بخش 
نیس��ت، بلکه برعکس، نوعی تعامل پیوس��ته  
پیش شرط و پیامد اس��ت که در فرایند کنش 
رهایی بخش شکل می-گیرد. رزا لوکسمبورگ 
و  مکانیک��ی  صل��ب،  می نویس��د:»دیدگاه 
بوروکراتیک مهیای آن نیست که اعتبار پیکار 
را تضمین کند)چیزی ک��ه اصالح طلبان بدان 
چنگ زده اند( مگر به عنوان پیامد سازماندهی 
در ح��ّد معینی از توان و قوت. دیالکتیک زنده  
رش��د، برعکس، باعث می ش��ود تش��کیالت و 
س��ازمان به عنوان محصول پیکار س��ربرآورد« 
چی��زی که در احزاب اصالح طل��ب به گونه ای 
پیشینی حضور داشته و کنشگران را در درون 
سلسله مراتب خاص خود طبقه بندی می کند. 
روشن س��اختن آن نوع تفکر و کنشی که 
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مختص اپورتونیست هاس��ت چن��دان ضرورتی 
ندارد؛ کل کس��ب و کار ایش��ان که عبارت از 
جمع کردن برگه ه��ای رأی و جزوه های حزبی 
است، به انتظار نشستن شان برای »لحظه ای« 
ک��ه س��وژه های ک��ورد به ق��در کاف��ی خوب 
سازمان یافته باش��ند آن هم غایت سازمانی که 
منفی��ت و بی خاصیتی آن از پی��ش برهمگان 
آشکار گش��ته اس��ت. از این رو، آنان به ناچار 
این واقعیت را یک س��ر از نظ��ر می اندازند که 
منابِع سازماندهی ش��ان  باألخص  منابع ش��ان، 
ن��ه فقط کف��اِف ای��ن حرک��ت رهایی بخش و 
تعیین کننده را نمی دهد، بلکه مطلقاً نامناسب 

برای آن اس��ت. اپورتونیس��ت ها 
همچنین لحظ��ه ای را که قدرت 
قبض��ه می ش��ود، در پرتو نوری 
کاذب می بینن��د. حت��ی به رغم 
آن که آن ها عموماً در تالش اند تا، 
با یاوه سرایی درباره »رشد و تحول 
و توس��عه تدریج��ی در مناطق 
کوردی« ی��ا »مرحله  گذار« و از 
این دس��ت اهمیِت قبضه  قدرت 
را از آگاهِی م��ا بزدایند، ارزیابِی 
نادرست شان غالباً می تواند راه به 
تحقق وضعیت هایی دهد که در 
آن ها قبضه  بالفعل قدرت نه فقط 
اهمیت بی��ش از حدی نمی یابد، 

بلک��ه حتی ب��ا آن عماًل به س��بک و س��یاقی 
محافظه گرایانه و اصول گرایانه رفتار می ش��ود. 
این افراد)اصالح طلبان( بسیار مشتاق  آنند که 
ای��ن نوع از حکمران��ی را از طریق انعقاد نوعی 
آتش بس با گفتمان مسلط تحکیم بخشند، زیرا 
اگر »س��ازماندهی« را به شیوه ای مکانیکی در 
نظر آوریم و بر آن تأکید بیش از حد بگذاریم، 
گری��زی از آن نخواهد بود ک��ه تمامیِت فرایند 
انقالبی به س��ود نتیجه  بی واسطه  مرئی از قلم 

بیافتد و به پس زمینه رانده شود. 
این فقط تمامیت فرایند رهایی بخش است 
که می تواند معیاری ب��رای کنش رهایی بخش 

فراه��م آورد. بنابرای��ن تاکتیک ه��ای مبارزات 
رهایی بخش برعکس تاکتیک های اطالح طلبان 
بای��د با ای��ن خصلت دوگانه س��ازگار گردد. از 
یک س��و این تاکتیک ها هرگز نباید یکی بودگی 
و تمامی��ِت فرایند رهایی بخ��ش را از نظر دور 
س��ازند اما از س��وی دیگ��ر، همی��ن تمامیِت 
فرایند رهایی بخش را نیز همواره باید از منظر 
»مطالب��ات روز« بنگرند. فق��ط وقتی این فهم 
از یکی بودگ��ی فرایند و تاکتیک های متناظر با 
آن فروگذارده شده باشد؛ وقتی اپورتونیست ها 
از پِس مخدوش ساختن معنای فرایند برآمده 
باش��ند؛ وقتی رش��د و تحول به مثابه  »تکامل 
صلح آمی��ز« و رئال پولیتی��ک به 
منزل��ه  وانهادِن انق��الب فهمیده 
شده باش��د در این صورت است 
ک��ه اصالح طلب��ان و رف��ورم به 
وجاهت��ی رهایی بخ��ش دس��ت 
خواهند یافت. اپورتونیس��ت ها از 
یک س��و خودانگیختگِی سوژه ها 
کنش ه��ای  ب��ا  قی��اس  در  را 
»زمینه سازی شده«  پیش��اپیش 
و سازماندهی ش��ده دسِت پایین 
دیگ��ر،  س��وی  از  و  می گیرن��د 
آن ج��ا ک��ه مرب��وط ب��ه خ��ود 
می ش��ود  جنبش رهایی بخ��ش 
آن ها می کوش��ند، به جای صرفاً 
آگاهانه س��اختن آن یا هدایتش در راس��تای 
آرمان رهایی بخشی، آن را مصادره و به گونه ای 
باژگ��ون و دگردیسی ش��ده در خدمت اهداف 
گفتمان مس��لط قرار دهند و آن را نیز در رنگ 
و لعابی رفورمیس��تی قرار می دهن��د تا از این 
باب در فضایی مخدوش ش��ده خاطر س��وژه ها 
از ای��ن خیانتی که بدان ها ش��ده مکدر نگردد. 
از همین روس��ت ک��ه فعالیت هایش��ان هر قدر 
هم اصرار داش��ته باش��ند که بخش��ی از پروژه  
رئال پولیتیک اس��ت، هرگ��ز نمی توانند چیزی 
مگر فعالیت هایی متوهمانه و فاقد هرنوع بنیاِن 

محسوس در واقعیت باشد. 

می توان 
ادعا کرد که بخش 

الیِت)نخبگان( 
فعاالِن اصالح طلب، 

گرایش های 
اپورتونیستی و 

محافظه کارانه  عیان را به 
نمایش می گذارند. باید 

به لحاظ نظری اثبات کرد 
که ما با خطر واحدی برای 
روح مبارزات رهایی بخش  

کوردی مواجهیم
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هر کنشی، حال با شعارهایی هرقدر هم در 
سایر موارد، سرراست و استوار بر رئال پولیتیک، 
محکوم اس��ت که در یک حفره عمل کند مگر 
آن ک��ه عزیم��ت گاه خ��ود را خودانگیختگ��ِی 
ه��دف اش  آن ک��ه  مگ��ر  بگی��رد،  س��وژه ها 
آگاه س��اختِن آن دس��ته مطالبات ناآگاهانه ای 
باش��د که راه به خودانگیختگ��ی داده اند، مگر 
آن که بکوش��د آن خودانگیختگی را در سمت 
و سویی درست هدایت کند، در سمت و سوِی 
تمامی��ِت فرایند رهایی بخش��ی. ح��ال کنش 
اپورتونیس��ت ها در تمامیت آن وارونه سازی و 
تعلیق این خودانگیختگِی س��وژه های کوردی 

اس��ت چ��را ک��ه ب��ا مخ��دوش 
کردن فض��ای معرفتی به کمک 
س��ازوبرگ آکادمیک و نهادهای 
علمی)زانکو کوردوس��تان، کومه 
کوردوس��تان،  زانک��و  لناس��ی 
ناوه ن��دی کوردوستان شناس��ی( 
از یک س��و و فضای سیاس��ی از 
س��وی افراد شاخص اصالح طلب 
که شهره  همگان در کوردوستان 
برس��اخت  هس��تند و جع��ل و 
فرم های جدیدی از رفورمیس��م 
که سویه های دینی)حزب دعوت 
و اصالح ایران( را به خود گرفته 
از ه��ر بزنگاهی جه��ت بازتولید 

نظم موجود و خلق ملغمه ای از ایدئولوژی های 
متن��وع و گاه متناقض در زیر پرچم اصالحات 
برای پریشان کردن وضعیتی هستند که ازقضا 
به میانجِی ض��رورت تاریخی ای که در آن قرار 
گرفت��ه بی��ش از ه��ر زمانی مترص��د فرصتی 
جهت آگاه ش��دن و خلق رئال پولیتیکی واقعی 
اس��ت یا به بیان��ی دیگ��ر پادرئالپولیتیکی که 
سیاس��ت قدرت اصالح طلبان و محافظه کاران 
را به چالش کش��یده و ری��اکاری آن ها را برمال 
می س��ازد. اپورتونیس��ت ها از ای��ن طریق که 
وضعیِت بی واسطه را، مجزا و گسیخته از بافت 
و زمینه  کلی، عزیمت گاه تاکتیک های خویش 

می گیرند ب��ا تاکتیک های گفتمان سردس��ت 
هم داستان و هم گام اند.

تص��ور می کنن��د ک��ه  اپورتونیس��ت ها   
می توانند ب��ه تدریج »بلوغ« الزم برای رهایی 
را در س��وژه تعبی��ه کنن��د آن هم ب��ه یارِی 
»کار تبلیغات��ی« مش��خصاً صلح آمی��ز آن هم 
در چارچ��وب قوانین��ی که پیش��اپیش آن ها 
در زم��ره  بی س��هم ها ق��رار داده و آن ها را از 
کلیه  رویه های دموس بودن)ش��هروند بودن و 
حتی انس��ان بودن( پس رانده اس��ت و هردم 
نی��ز فاقدصالحیت ب��ودن او را در هر پروس��ه  
حکمران��ی گوش زد می کند. ش��اهد این مدعا 
اصالح طلبانی  ردصالحیت شدن 
اس��ت که از طرفداران دوآتشه  
گفتمان مس��لط هس��تند ح��ال 
آن ک��ه مکانیس��م های تعیی��ن 
صالحیت آن پوچی و ناچیزبودن 
آن ها را گوش��زد کرده و آن ها را 
ب��ه مثابه  ابزار در منطقی ابزاری 
وظیفه ش��ان  که  می ده��د  قرار 
مشروعیت بخش��ی  و  بازتولی��د 
مدام و بدون وقفه به سیستمی 
است که فی نفس��ه جایگاهی را 
در سلس��له-مراتب قدرت برای 

ایشان متصور نیست.

تف�اوت]10[  فلس�فه   و  اصالح طلب�ی 
ب�ازِی تفاوت ه�ا:  )تقلی�ل تناقض�ات در 

زیبایی شناختی کردن امر سیاسی(
مارک��س در باب حوزه  عمومی، بحث خود را با 
تحلیل مفهوم جامع��ه  مدنی آغاز می کند. وی 
برخالف پیش��ینیان خود بر آن اس��ت که باید 
جامع��ه  مدنی را نه به عن��وان مقوله ای دارای 
وحدت بلکه به مثابه  پدی��ده ای تعارض آمیز و 
مرک��ب از طبقاتی در نظر گرف��ت که ضرورتاً 
با یکدیگ��ر در کش��مکش اند. برعک��س تلقِی 
اصالح طلبان اس��طوره  جامع��ه  مدنی را پیش 
کش��یده و آن را ت��ا س��احت یک کلی��ت تام و 

 اپورتونیست ها همچنین 
لحظه ای را که قدرت قبضه 

می شود، در پرتو نوری 
کاذب می بینند. حتی به 

رغم آن که آن ها عموماً در 
تالش اند تا، با یاوه سرایی 
درباره »رشد و تحول و 

توسعه تدریجی در مناطق 
کوردی« یا »مرحله  گذار« 

و از این دست اهمیِت 
قبضه  قدرت را از آگاهِی ما 

بزدایند
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تمام برمی کش��ند که این امر کلی فی نفس��ه، 
خاص بودگی هایی را که در جامعه حضور دارند 
در ذی��ل این مفه��وم جمع ک��رده و مطالبات 
هم��ه  آن ه��ا را نمایندگ��ی می کن��د، حال از 
یک سو پیشاپیش این امر کلی خاص بودگی ها 
را تقلی��ل ی��ا نفی می کن��د و از س��ویی دیگر 
به گونه ای دیالکتیکی ای��ن خاص بودگی را در 
درون منطق��ی به ن��ام تفاوت آن ه��م تفاوتی 
زیبایی شناس��انه)لباس، زبان، ادبیات، مشاهیر 
ک��ورد و......( ق��رار داده و ب��ه میانج��ِی آن، 
خاص بودگِی منافع را که موتور محرکه  پروسه  
رهایی بخشی و آگاهِی سوژه است از نظرها دور 
می س��ازد. به بیانی دیگ��ر رؤیت پذیرِی منافع 
کوردها که در بازِی س��هم خواهی امکان ظهور 
و بروز از آن س��لب گشته با وساطت مکانیسم 
تف��اوت ب��ه دیگربودگ��ِی فرهنگی اس��تحاله 
داده می ش��ود و پس از آن گفتمان مس��لط با 
بهره گیری از دس��تگاه ایدئولوژیکش، کارناوالی 
را از این همان��ِی رنگ ه��ای متفاوت)اق��وام و 

مذاه��ب( در ذی��ل ی��ک امر مش��ترک تحت 
عنوان دموکراسی کاریکاتوریزه شده به نمایش 
می گ��ذارد. ح��ال آن ک��ه به گونه ای س��لبی و 
پیش��ینی بود و هس��تِی هرگونه جامعه  مدنی 
در نس��بت با وضعیت عینی و ابژکتیو از بنیان 
نفی گردیده اس��ت. کیش تف��اوت، این مفهوم 
به ش��دت ژانوس��ی و ریاکارانه، کلیه  تناقضات 
و کش��مکش ها را به لطایف الحیل��ی در فرمی 
 )..... از تکثرگرایی)فرهنگی، سیاس��ی،دینی و 
پنه��ان کرده و نقاب��ی معصومان��ه را بر چهره  
سیس��تمی می گس��تراند که دهش��ت آن هر 
روز جس��م نحیف کوردس��تان را نشانه رفته و 
زخم ه��ا بر پیک��ره  آن برجا می گ��ذارد. منطق 
تفاوت، اس��تراتژی ای است که هر گونه تحلیل 
صادق که برگرفته از واقعیتی انضمامی باشد را 
شیءواره س��اخته و در راستای بازتولید سلطه  
گفتمان مسلط گام برمی دارد. بنابراین جامعه  
مدن��ی به نحوی که در حوزه  عمومِی هژمونیِک 
برس��اخته  ایدئولوژِی سردست خود را منکشف 
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می س��ازد چی��زی بیش از ی��ک آگاهی کاذب 
صرف نیس��ت ک��ه در منفیتی فی نفس��ه، کل 
پروسه  مبارزات رهایی بخشی را نشانه گرفته و 

سعی در تعلیق یا عقب راندن آن دارد.
 مارک��س ح��وزه  عمومی را عرص��ه  منازعه 
می دان��د، عرص��ه ای آنتاگونیس��تی ک��ه در آن 
نیروهای متخاصم بر س��ر منافع کاماًل متناقض 
در ح��ال نب��رد و پیکارند، نه ای��ده ای انتزاعی و 
ش��یء واره از وحدت��ی که از پ��ِس ایده  وضعیت 
آرمانِی گفتگوی هابرماس��ی س��ربرمی آورد که 
پیش��اپیش هم��ه نیروه��ا را در وضعیتی برابر و 
آکنده از منطقی گفتگویی که بر سِر مشروعیت 
منافع دیگری و بازتوزی��ع آن به توافقی آرمانی 
خواهند رسید؛ گردهم آورده  و آن ها را در درون 
امرمش��ترک دموکراتیِک متش��کل از سوژه های 
بالغ و خردمند کانت��ی، بازصورت بندی می کند. 
تص��ور قابلی��ت دسترس��ی و گفتگوی��ی آزاد و 
نامحدود، مغلطه ای اس��ت که ایدئولوژِی مسلط 
جعل کرده و به واسطه  آن توهم تغییر و اصالح 
را در س��وبژکتیویته  س��وژه های استثمارش��ده  
مس��تأصل، اغوا و مسخ ش��ده اصالح طلب حک 
می کن��د. زی��را چنی��ن تص��وری در تع��ارض و 
تناقض با واقعی��ت ابژکتیِو حوزه  عمومِی جامعه  
ایران ق��رار دارد. خاص بودگِی تحلیل مارکس و 
تمایز آن از تلقِی ش��یءواره  هابرماس را در این 
لحظه  تحلیل��ی می توان فهم ک��رد که مارکس 
ام��کان خلق و وجود هر فرم از حوزه  عمومی ای 
را در درون جامع��ه  بورژوای��ی منتف��ی می داند 
چ��را که این ح��وزه، به-گون��ه ای درون ماندگار 
از س��اختارهای نظ��م بورژوای��ی تبعیت کرده و 
به گون��ه ای دیالکتیکی)برخالف ضرورت تاریخِی 
خوی��ش( مناف��ع صاحب��ان ق��درت را بازتولید 
خواهد ک��رد )چیزی که اصالح طلبان به عمد یا 
از س��ِر ناآگاهی بدان چنگ زده اند و حال این که 
منط��ق درون��ِی این سیس��تم ضرورت هس��تِی 
حوزه  عموم��ی ای را که ام��کان تغییر یا اصالح 
ساختاری در آن فراهم شود از دستور کار خارج 
کرده و به محض س��ربرآوردن، از هستی ساقط 

می کند(، تنه��ا به میانجِی مبارزه  رهایی بخش و 
جایگزین��ِی آلترناتیو-های دموکراتیک در فرمی 
دیگ��ر از حکمرانی خواهد بود که می توان حوزه  
عموم��ی ای را متصور بود که منافع جمعی را به 
یکس��ان در نظر آورد و امکان دسترس��ِی کامل 
و فق��دان کل��ِی محدودیت ها را تعّین بخش��د. 
این وضعی��ت از نظر ما تنه��ا از طریق مبارزات 
رهایی بخشی می تواند تحقق یابد که نظم موجود 
را در کلی��ت آن برچی��ده و جایگزینی مترقی را 
پیش چش��م همگان قرار ده��د. هابرماس بر آن 
اس��ت)و نیز الگ��وی اصالح طلبی( ک��ه می توان 
بدون واژگون س��ازِی نظم اجتماع��ِی موجود به 
چیزی شبیه حوزه  عمومی دست یافت. او به طور 
کلی به اش��کال بالقوه)که تصور بالقوه  گی فرمی 
دموکراتی��ک، در اکنونیت ای��ران را نیز می توان 
ب��ه ی��ک آیرونی تش��بیه کرد که حت��ی دور از 
دسترس خیال به نظر می رسد(دموکراتیکی که 
در درون جامعه  بورژوای��ی پدید آمده اند، ایمان 
بیش��تری دارد. با این حال، حوزه  عمومی حتی 
در ابتدایی ترین فرم آن نیز رو به افول گذاش��ته 
و بیش از هر زمان دیگری نمی توان هس��تی ای 
برای آن متصور بود. فروپاش��ِی حوزه  عمومی ای 
که زیر ضربات مهلک گفتمان مسلط تاب و توان 
ایس��تادگِی خود را از کف داده و در هژمونِی آن 
اس��یر و گرفتار آمده است. از آن جا که پیدایش 
حوزه  عمومی نتیجه  تفکیک آش��کار و روش��ن 
ح��وزه  خصوص��ی و ق��درت عمومی ب��ود، نفوذ 
قدرت در عمیق ترین الیه های آن، حوزه  عمومی 
را به محاق برده اس��ت. نقشی که حوزه  عمومی 
در حیات فکرِی جامع��ه ایفا کرده بود اینک به 
دیگ��ر نهادهایی که صورت ظاهری از یک حوزه  
عموم��ی ب��ه ش��یوه ای مخدوش)اصالح طلبان، 
اس��طوره پارلمان، منطق گفتگومندی و در فرم 
آکادمیک آن زانکو کوردس��تان و فرم دینِی آن 
جماعت اصالح و دع��وت( را بازتولید می کنند، 
منتقل می شود. مثاًل ریشه  ایدئولوژیکی پارلمان 
در هم��ان ایدئول��وژِی گفتم��ان مس��لط نهفته 
اس��ت که خود به گونه ای مضحک مشوق حوزه  
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عمومی ای اس��ت که به تدری��ج در تمامیت آن 
نقض می گردد.

 در دهه های اخیر، مبادله  آزاد اندیشه ها در 
میان افراد »برابر« به اشکال ارتباطِی نه چندان 
دموکراتیکی مانن��د فعالیت های تبلیغاتی ذیل 
مفهوم روابط عمومی دگردیس��ی کرده اس��ت. 
سیاس��ت حزبی و دستکارِی رسانه های جمعی 
ب��ه وضعیت��ی می انجام��د که خ��ود هابرماس 
از آن ب��ه مثابه  »فئودالی ش��دن دوباره « حوزه  
عمومی یاد می کند. حال اصالح طلبان پاس��خ 
این پرس��ش را چگونه خواهن��د داد که اصوالً 
س��خن از منط��ق گفتگو، اص��الح و رفورم در 
جامعه ای فئودالی ش��ده که قدرت در دستان 
گروهی خاص قبضه و متمرکز ش��ده نس��بتی 
با واقعیت انضمامی خواهد داش��ت؟ وضعیتی 
که در آن نظام نمایندگی، ظواهر و فیگورهای 
برخاس��ته از آن بر مباحث��ه  عقالنی می چربد. 
هابرم��اس خ��ود از بوروکراتیزه ش��دن جامعه، 
نق��ش رس��انه های گروه��ی در دس��تکاری و 
ی��ا محدودس��ازِی مباحث��ه عموم��ی و نظام 
احزاب سیاس��ی در اس��تثمار ح��وزه  عمومی 
پرده برداش��ته و با دیده  تردی��د بدان مینگرد. 
هابرماس بازگش��ت به حوزه  عمومی لیبرالی را 
ناممکن می داند اما همانند اصالح طلبان حاضر 
نیست مبانِی نظرِی آن را یک-بار برای همیشه 
رها کند. جایی که یوتوپیایی را ترسیم می کند 
که مباحثه  عقالنی فارغ از س��لطه، آسیب های 
زبان شناختی و معطوف به تفاهم بین االذهانی 
و وفاق و اجماع دقیقاً همان نوع عملی اس��ت 

که مناسب حوزه  عمومی است!!!!!! 

سیاس�ِی  عق�ل  ب�ر  نق�دی  س�وی  ب�ه 
اصالح طلبان)ن�زاع اس�طوره  عقالنی�ت- 

ناعقالنیت(
قدرت نه فقط از طریق سرکوب سویژکتیویته  
بنیادی��ن بلکه با ارتقاء، پ��رورش و بارور کردن 
آن عمل می کن��د. این عملکرد ق��درت باعث 
شکل گیری س��وبژکتیویته ای بسامان و منظم 

می ش��ود. اصالح طلب��ان در کوردس��تان طی 
چن��د دهه  اخی��ر چ��ه در می��دان آکادمیک 
و چ��ه در س��احت ح��وزه  عمومی س��عی در 
بهنجار کردن نس��بت س��وژه  کورد با گفتمان 
مرکز داش��ته اند. ش��اهد و گ��واه آن برگزاری 
س��مینارها و همایش ه��ای ملی ای اس��ت که 
دانش��گاه کوردس��تان به مثابه  مس��ئولیت، در 
این همان ک��ردن فض��ای معرفت��ی و مفهومِی 
کوردس��تان با گفتمان مرکز آن هم به میانجِی 
دهش��تناک ترین فرم های��ی ک��ه با وس��اطت 
مستقیم سیاس��ت های رادیکال در کوردستان 
ظهور و بروز یافته اس��ت، برعهده گرفته است. 
برای نمونه می توان به همایش ملی مرز اشاره 
کرد که دستاورد آن تقلیل پروبلماتیکی به نام 
کولب��ری و تحلیل آن ب��ا منظومه  مفهومی ای 
ب��ود ک��ه روش��نفکرنمایان پایتخت نش��ین به 
حلق��ه  کوردستان نش��یِن  روش��نفکرنمایان 
به گوشش��ان دیکت��ه ک��رده بودن��د، بازتولید 
دهش��تی که این ب��ار دانش و کارگ��زاران آن 
را)به اعتباری بوردیویی( به خدمت گرفته بود 
تا ب��دان رنگ و بویی آکادمی��ک داده و آن را 
این بار در منطقی سرمایه دارانه و نئولیبرال که 
خدا می داند چه نس��بتی با وضعیت انضمامِی 

کوردستان دارد، بازتولید کنند. 
این س��ویه ای از بهنجارکردن سوژه  کوردی 
و مس��ائل آن با مفاهیمی اس��ت ک��ه گفتمان 
بهنجارس��از مسلط، در ساحت عقالنیتی ابزاری 
به میانج��ِی آکادم��ِی ابزاری که روش��نفکران 
فایده باور، عرصه  تاخت و تاز خود قرار داده و از 
قِبل آن فیگوری برای خود دست و پا کرده اند، 
دانس��ت. این فراین��د از رهگذر س��ازوکارهایی 
حاصل می ش��ود که فوکو آن ه��ا را»کردارهای 
س��امان بخِش خود« می نامد. از این منظر است 
که ب��ه قول پیتر میل��ر تمایز میان اس��تیالء و 
قدرت برجسته می ش��ود. استیالء شیوه  خاصی 
از اعمال قدرت اس��ت، اعمال ق��درت بر فرد یا 
گروهی از افراد که درس��ت برخ��الف آرزوها یا 
خواسته های ش��ان انجام می پذیرد. اصالح طلبی 
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نح��وه ای از ای��ن کرداره��ای س��امان بخش و 
زمینه س��از اس��تیالء در عمیق تری��ن الیه های 
زیست جهان کوردی اس��ت. چرا که در ساحت 
آکادمی��ک نس��بت دانش-ق��درت را در ح��د 
اع��الء آن برس��اخته و در ح��وزه  عمومی نیز با 
س��ازوبرگ های حزبی، تریبون ها و پروپاگاندی 
ک��ه در دس��ت دارد ام��کان ظه��ور ی��ا رهایی 
هرگونه س��وژه  آگاه را س��لب کرده و در درون 
گفتم��ان خود جذب می کند. وحش��تناک ترین 
و عریان ترین ش��کل استیالء کش��تِن فرِد مورِد 
اس��تیالء است)کاس��بکاران در مرز(، و در واقع 
حک��م نهایی اس��تیالء نی��ز همین اس��ت. ولی 
ق��درت، مدبّرانه ت��ر و اقتصادی تر عمل می کند؛ 
قدرت منحصر به س��لب آزادی و محدود کردن 
فرد و به مبارزه طلبیدن او نیست بلکه می کوشد 
فرد را با مجموعه ای از اهداف و بلندپروازی های 
آن  از  اصالح-طلب��ان  ک��ه  ش��خصی)منطقی 
تبعیت می کنند(محاصره کند. بدین سان قدرت 
پدیده ای درونی تر است. قدرت شناخت بهتری 
از ف��رد دارد و از دور و بی��رون ب��ر ف��رد عمل 
نمی کن��د بلکه از نزدیک و دروِن خوِد فرد بر او 
فرمان می راند. قدرت شیوه  دخالت در مناسبات 
اجتماعی است و به همین خاطر برای اش تولید 
دانش��ی از س��وژه و روش کنش ورزی)کاری که 
مس��ئولیت ذاتِی زانکو کوردس��تان و ناوه-ندی 
کوردستان شناس��ی اس��ت( و اعم��ال قدرت بر 

سوژه بسیار مهم و حیاتی است. 
رابط��ه  می��ان ی��ک جامع��ه  متمای��ل ب��ه 
عقالنی س��ازی و برخی تهدیدها نسبت به سوژه 
و آزادی های��ش، در این فرم عیان می ش��ود که 
آکادمی در نسبتی آش��کار با قدرت قرار گرفته 
و دانش را در خدمت س��رکوب و س��لطه  هرچه 
بیشتر س��وژه صورت بندی میکند. از زمان رشد 
دولت ه��ای م��درن و مدیریت سیاس��ی جامعه 
نقش علوم انس��انی به ویژه فلس��فه این بوده که 
مراقب قدرت ه��ای افراطِی عقالنیت سیاس��ی 
باش��د که بیش��تر عبارت اس��ت از امید به یک 
زندگ��ِی نویدبخ��ش؛ ح��ال آن که کوردس��تان 

بس��تری اس��ت ک��ه در آن آکادمیس��ین های 
کورد ب��ه مثابه  یک ضرورِت اب��زاری، در قامت 
توجیه گ��ران عقالنیِت سیاس��ی افراطی قد علم 
می کنند. رابطه  میان عقالنی سازی و افراط های 
ق��درت سیاس��ی امری س��ت آش��کار؛ و نیازی 
نیس��ت منتظر دیوان س��االری ی��ا اردوگاه های 
کوردس��تان  خ��ود  بمانیم)ک��ه  اجب��اری  کار 
نم��ودی از اغراق آمیزتری��ن این ش��یوه ها را در 
دل خود جای داده اس��ت، فاس��دترین دستگاه 
بوروکراتیک در ایران در کوردس��تان، باالترین 
تورم در کوردس��تان و دس��ت آخر اردوگاه های 
واژه   اجب��اری در مرز ه��ای کوردس��تان(.  کار 
عقالنی س��ازی)که اصالح طلبان ه��ر دم بر آن 
تأکید می ورزند( واژه  خطرناکی است. اصوالً هر 
مفهوم��ی که در ترمینول��وژِی اصالحات وارد یا 
جع��ل می گردد خطرناک اس��ت و باید به دیده  
تردید بدان نگریس��ت. وقتی مردم می کوش��ند 
چیزی را عقالنی سازند، مسئله  اصلی این نیست 
که ببینیم آن ها با اصول عقالنیت همنوا هستند 
یا نه، بلکه کش��ِف این است که دارند کدام نوع 
عقالنی��ت را به کار می گیرند. ب��ا این همه فوکو 
پیچشی به پرس��ش روشنگری تحمیل می کند 
که در اینجا مراد این نوش��تار بوده است و آن را 
 در مسیر آن چیزی جابه جا می کند که »رویکرد 
انتق��ادی]11[« می نامد. در واق��ع به عقیده فوکو 
اگر کانت رویکرد انتقادی و پرس��ش روشنگری 
را به پرسش نقد معرفت شناختی-استعالیی]12[  
تغییر مس��یر می دهد»اکنون باید کوشید مسیر 
را وارونه کرد« و پرس��ش ش��ناخت در نسبتش 
ب��ا اس��تیالء را برمبن��ای»اراده ای مصممانه به 
حکومت  نشدن« طرح کرد. به بیانی دیگر پرسش 
معرفت شناختی � استعالیی »چه چیز را می توان 
بشناس��م؟« بدل می شود به »پرسش رویکرد«، 
و نقد، حرکتی بازتعریف می ش��ود »که سوژه با 
ای��ن حرکت این حق را به خ��ود می دهد که از 
حقیقت در مورد اثرهای قدرتش و از قدرت در 
مورد گفتمان های حقیقتش پرسش��گری کند« 
و ه��دف از این کار »س��وژه منقادزدایی]13[« در 
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بازِی سیاست حقیقت اس��ت«)فوکو، 1396: 21-
20(.  بدین ترتیب نخس��تین تعریف از رویکرد 
انتقادی، »هنر این همه حکومت نش��دن« است. 
فوکو متمرکز بود بر نقاط مقاومتی که در حوزه  
پرورش خود )ش��بان کارگی مس��یحی( پدیدار 
می ش��دند و »پادهدایت ها]14[« را رویکردهایی 
تعری��ف کرد که از میان ش��ان اراده ای در قرون 
وس��طا نمای��ان ش��د، اراده به »هدایت ش��دن 
ب��ه گونه ای دیگ��ر، ب��ا هدایتگرانی دیگ��ر و با 
ش��بان هایی دیگر به س��وی اهدافی دیگر و به 
س��وی شکل هایی دیگر از رس��تگاری، از طریق 

رویه هایی دیگر و روش هایی دیگر«. 
نزدیک��ی ای��ن مفهوم ب��ا مفه��وم رویکرد 
انتق��ادی واض��ح اس��ت، رویکرد انتق��ادی به 
منزل��ه »اراده به حکومت نش��دن بدین س��ان، 
اینچنی��ن، تح��ت حاکمی��ت این��ان و به این 
قیم��ت«- چون »پ��اد« و »بدین س��ان« گواه 
بُع��د هم��واره موضع��ی و اس��تراتژیک ای��ن 
شکلهای مقاومت اس��ت. مشخصه دیگری که 
خاص بودگ��ی رویکرد فوکو را نش��ان می دهد 
تأویل��ی اس��ت که فوک��و از روش��نگری پیش 
مینه��د. حتی اگر فوکو رویک��رد انتقادی را در 
تاریخی گس��ترده تر از یگانه»لحظه کانتی« جا 
داده باش��د تا از آن چیزی»غیر از میراث یک 
اندیشه فلسفی خاص« بس��ازد، تأیید می کند 
ک��ه تعریفش از رویکرد انتقادی مطابق اس��ت 
با تعریف��ی که کان��ت در 1784 ارائه می دهد 
از روش��نگری ب��ه منزله  اقدامی ش��جاعانه در 
خروج از وضعی��ت نابالغی که اقتداری بیرونی، 
انسانیت را در آن نگه می دارد، انسانیت ناتوان 
از به کارگی��ری فه��م خویش خ��ارج از رابطه  
ارشادگر. پس روش��نگری در قرائت فوکو بدل 
می شود به رویکردی عملی در مقاومت در برابر 
قدرت ارشاد حکومتی که در حوزه  روابط میان 
س��وژه و قدرت و حقیقت جا می گیرد-آن چه 
فوک��و »کانون نقد« می خوان��د- با تالش برای 
زیرس��ؤال بردن این روابط، بی اثر کردن شان یا 

برانداختن شان)فوکو، 1397: 23-24(. 
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]3[. از ای��ن پس در این نوش��تار مفهوم اصالح طل��ب را به دلیل اطناب و 
دوری از تکرار معادل اصالح طلبان کوردستان می گیریم هرچند به میانجِی 

جزء، کل جریان اصالح طلبی را در کلیت آن به نقد خواهیم کشید.  
]Parteiaufbauend .]4 اصطالح��ی که فراکس��یون بالکون برای 
توصیف سیاس��ت گذارِی خود در تقابل با فراکس��یون رقیب، موس��وم 
به »امحاگران« در مجارس��تان به کار می بُرد. مراد ما در این جا از این 
مفهوم جنبش اصالح طلبی در مقام تقابل با جنبش اصول گراس��ت که 
دو حزب عمده سیاس��ی در ایران ان��د که حول جریان دوم خردادی ها 
ش��کل گرفت و خاتمی رئیس جمهور س��ابق ایران از ش��خصیت های 
اساسِی این حزب به شمار می آید که بسیاری از اصالح طلبان کورد او 
را پدر معنوی و فکری خود پنداشته و در لحظه حال نیز سینه خود را 

تام وتمام در راستای خط مشی های ایشان چاک می زنند.
]Potemkinsches Dorf .]5؛ اصطالح��اً به چیزی می گویند که 
فقط ظاهر را حفظ و بزک کرده اس��ت و در پس آن چیزی جز خرابه 
نیست. ظاهراً اصل ماجرا به تزیین و نوسازِی کاماًل ظاهری و سطحی 
دهکده هایی برمی گردد که سر راه دیدار کاترین دوم، تزارین روسیه 
در 1787 قرار داشتند)پروژه هایی که تحت عنوان توسعه کوردوستان 
از آن یاد می ش��ود را می توان به مثابه یکی از مثال های خوب در این 

زمینه به نقد کشید(. 
]6[. Disposition 
]7[. Puissance 
]8[. Axiomata 
]9[. Object-lesson 
]10[. Deference 
]11[. Critical approach 
]12[. Epistemological-Transcendental 
]13[. Disassujetissement 
]14[. Counter- conduits 



به دلیل تقابلهای گفتمانی در ساحه سیاسی ڕۆژهه اڵت طرح پرسشهایی 
جدی در باب جریانات سیاسی موجود درآن امری محال می نماید 
از همین رو بیشتر مسائل به  سرعت هرچه  تمامتر در چهارچوبهای 
گفتمانی صورت بندی شده و به مسئله ای حل شده تبدیل می شوند.

نگارنده بر این باور است که اصالح طلبی در ڕۆژهه اڵت باید در رویکردی 
گفتمان محور بررسی شود.

تأملی در باب اصالح طلبی در ڕۆژهەاڵت  

ڕامان هه ورامی ـ دیاکۆ هه ورامی 
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س��وژه  ب��ه  معن��ای دقی��ق کلمه  اساس��اً 
موقعیتی اس��ت که  در نس��بت با دیگری 

اختیار می شود.]1[
س��نت س��تمدیدگان به م��ا می آموزد که 
وضعی��ت اس��تثنائی یا اضط��راری که در 
آن به  س��ر می بریم خود قاعده است. باید 
ب��ه تصوی��ری از تاریخ دس��ت  یابیم که با 
این بصیرت خواناس��ت؛ آنگاه به روش��نی 
درخواهیم یاف��ت که وظیفه ما ایجاد یک 
وضعیت اضطراری واقعی اس��ت و این کار 
موضع ما را در مبارزه با فاشیس��م تقویت 

خواهد کرد.]2[

چکیده
هدف در متن پیش رو بررسی و تبیین جریان 
اصالح طلب��ی در ڕۆژهــه اڵت ب��ه مثاب��ه یک 

گفتمان است. 
برای بررس��ی دقیق اصالح طلبی ابتدا باید 
پیش فرضهایی را تعلیق ک��رد که می خواهند 
تم��ام ماهیت ای��ن جری��ان را در قالب دوگانه 

دوست/دشمن شاکله بندی کنند.
ب��ه دلی��ل تقابله��ای گفتمانی در س��احه 
سیاس��ی ڕۆژهه اڵت طرح پرسشهایی جدی در 
باب جریانات سیاسی موجود درآن امری محال 
می نماید از همین رو بیش��تر مسائل به  سرعت 
هرچ��ه  تمامت��ر در چهارچوبه��ای گفتمان��ی 
صورت بندی ش��ده و به مس��ئله ای حل ش��ده 

تبدیل می شوند.
نگارنده بر این باور اس��ت که اصالح طلبی 
در ڕۆژهه اڵت باید در رویکردی گفتمان محور 
بررس��ی ش��ود. در واقع باید در پی پاس��خ به 

سؤالهایی ازاین دست بود: 
 اصالح طلبی چگونه نوعی نوین از امر سیاسی 
را صورت بندی و بر ابژه هایش تحمیل می کند؟

اصاًل این امر سیاس��ی در قالب چه گزاره هایی 
صورت بندی شده است؟

 اصالح طلب��ی در مقاب��ل چ��ه جریان��ات و 
گفتمانهای��ی به تعری��ف و بازتعریف خود می 

پردازد؟
 چ��ه گزاره هایی در گفتم��ان اصالحات حق 

زیست و ورود دارند؟
 آیا اصالح طلبی به مثابه یک گفتمان، حاوی 
یک افزوده من��دی گفتمانی ب��وده یا خیر؟ نه 
تنها که حاوی افزوده مندی نیست بلکه تقلیل 

گرایانه نیز هست؟
 اصالح طلبی در ڕۆژهه اڵت چه اس��تراتژیهای 

سیاسی را تجویز می کند؟
 دای��ره زبانی � معنایی که اصالح طلبی امیال 
سیاس��ی اش را در آن صورت بن��دی می کن��د 

چگونه است؟
  اصالح طلبی س��خنور کدام طبقه اجتماعی 

در ڕۆژهه اڵت است؟
 جایگاه سیاس��ی � حقوق��ی اصالح طلبی در 

عرصه سیاسی ایران چگونه است؟
بنا به پرسش��های فوق رویک��رد گفتمانی 
به ما این فرص��ت را می دهد تا درکی دقیق از 
نقش، جای��گاه، وضعیت و کارکرد اصالح طلبی 

در ڕۆژهه اڵت داشته باشیم. 
البت��ه ای��ن ب��ه معن��ای حص��ر نگ��رش 
اصالح طلب��ی، صرف��اً در رویک��رد گفتمان��ی 
نیس��ت بلکه نوعی س��ازه مند کردن تحلیل در 

چهارچوبی روش مند است.

وضعیت تاریخی، امکان ظهور گفتمانی
دیوانی شــێعری کوردێکــی دیلی چاوه ڕوانی 
مه رگم ئه خوێنده وه  ته نیا ســێ وشــه ی تێدا 
بوو »انا الحق«ێ له  داردراو »ئاسمانێکی« له ت 

له ت کراو »نیشتمانێکی« چوار په ل بڕاو.]3[
در اینج��ا هدف یافت��ن خاس��تگاه اولین 
نش��انه های اصالح طلبی در ڕۆژهه اڵت نیست، 
بلک��ه هدف تبیی��ن محدوده زمانی اس��ت که 
اصالح طلبی امکان ظه��ور گفتمانی یافت. این 
ش��رایط و ارائ��ه تصویری دقیق از آن بس��یار 
مهم اس��ت چون هر گفتمانی در یک وضعیت 
زمانمن��د و مکانمند اس��ت که ام��کان حضور 
می یاب��د. در واقع ب��ا تبیین چنین ش��رایطی 
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)امکان حضور گفتمانی( درکی بهتر از جایگاه 
و کارکرد اصالح طلبی خواهیم داشت.

ه��ر چن��د ک��ه برخ��ی غلب��ه خوان��ش 
رفورمیستی از مسئله کورد را به پسا جمهوری 
کردس��تان )در مهاباد( ارجاع می دهند، )خالد 
توکل��ی، هویت و تاریخ، نقش تاریخ در ش��کل 
گیری هویت، پایگاه خبری ش��ارنیوز( اما این 
خوان��ش نه تنها صحیح نیس��ت بلکه تالش��ی 
ب��رای باز تعریف مفاهی��م و گزاره های تاریخی 
اس��ت ک��ه یک��ی از اس��تراتژیهای معرفت��ی 
اصالح طلبی در ڕۆژهه اڵت اس��ت. این گفتمان 
تنها در فضای چند دهه ی اخیر بود که امکان 

بازتعریف  حضور یافت. سعی در 
رخداده��ای تاریخی بر اس��اس 
منافع و وضعیت اصالح طلبی در 
ڕۆژهه اڵت یکی از تاکتیک های 

معرفتی این جریان بوده است.
 جنبش کوردهای ڕۆژهه اڵت 
ب��ا دالی��ت رهایی از س��تم ملی 
)خارج از فورماس��یون یا نحوه ی 
انضمام��ی ک��ردن آن( بود که پا 
به عرصه سیاس��ی گذاشت. این 
مسئله هم در جمهوری کردستان 
و هم در زمان رخدادهای مابعد 
س��ال 57 به وضوح قابل شناخت 
اس��ت. در واقع نمی توان قائل به 

این دالیت رهایی از س��تم ملی بود و هم زمان 
آن را ذی��ل هویت ایرانی تعری��ف کرد. چنین 
کاری امری تماماً پارادوکسیکال می نماید. میل 
سیاسی نهان در رهایی از ستم ملی، نمی تواند 
خود را ذیل میل��ی کلی تر به نام هویت ایرانی 
تعریف کن��د. از همین رو بود ک��ه جریانات و 
احزاب حاضر در رخدادهای س��ال 57 و مابعد 
آن برای احقاق همین میل سیاس��ی در عرصه 
سیاس��ی ڕۆژهه اڵت حضور پیدا کردند. بعد از 
اینکه جریانات و احزاب حاضر در ڕۆژهه اڵت از 
س��وی حکومت جمهوری اسالمی ایران حذف 
و به حاش��یه رانده شدند و بسیاری از اشخاص 

و رهبران خ��الق این احزاب و جریانات ترور و 
کشته ش��دند، ڕۆژهه اڵت کوردستان به اشغال 

سرزمین جمهوری اسالمی در آمد.
فض��ای ڕۆژهه اڵت در این بره��ه زمانی با 
س��رکوب، ارعاب و اعدام، زندان��ی کردن افراد 
ش��دیداً بس��ته و بس��ته تر ش��د در این فضای 
بس��ته جمهوری اس��المی روز ب��ه روز جایگاه 
خ��ود را بیش��تر تثبیت می ک��رد و مقتدرانه تر 
ب��ه حذف فیزیکی مخالفان خ��ود می پرداخت 
ای��ن فضایی که به صورت کل��ی و موجز به آن 
اش��اره ش��د را می توان بین برهه س��ال 57 تا 
71 تقسیم بندی کرد. در واقع مسئله کورد در 
با مبارزه مسلحانه به  ڕۆژهه اڵت 
بن بستی انضمامی به لحاظ توان 
و قدرت نظامی رس��ید بر همین 
اس��اس از س��الهای 71 ب��ه بعد 
سپهر  سیاسی ڕۆژهه اڵت شاهد 
مفاهیمی  و  گزاره ها  شکل گیری 
ب��ود ک��ه تثبی��ت و حاکمی��ت 
جمهوری اسالمی را به رسمیت 
می شناخت و به دنبال مشارکت 
در ق��درت سیاس��ی ب��ود. ای��ن 
جریان که بس��یار هم در اقلیت 
و شمارش��ان اندک بود به دنبال 
تعریف و تبیی��ن جایگاهی برای 
خ��ود بر اس��اس وضعیت جامعه 

ڕۆژهه اڵت می گشت.
حادث��ه مؤث��ر در تقویت ای��ن جریان در 
ڕۆژهــه اڵت مربوط ب��ه دوم خرداد س��ال 76 
اس��ت. بعد از حوادث دوم خرداد جریانی بنام 
اصالح طلب��ی در فضای سیاس��ی ای��ران اعالم 
موجودی��ت ک��رد؛ که س��عی در تغیی��ر رفتار 
حاکمی��ت و دموکراتیزاس��یون ایران داش��ت. 
اقلیتی نیز که در ڕۆژهه اڵت به دنبال مشارکت 
در ق��درت سیاس��ی بود، متأث��ر از این جریان 
ش��روع به استفاده از اس��تراتژیها و مفاهیم آن 
کرد. توضیحات فوق نمایانگر این مسئله است 
که عوامل شکل گیری گفتمان اصالح طلبی در 

اصالح طلبان در ڕۆژهه اڵت، 
بعد از حادثه دوم خرداد 

متأثر از اصالح طلبان 
حاضر در فضای سیاسی 

- اجتماعی ایران به 
صورت بندی و تثبیت 

گفتمانی خود پرداختند. 
اصالح طلبان ڕۆژهه اڵت نیز 
همان خواسته ها، گزاره ها و 
استراتژیهای اصالح طلبان 
ایرانی را مبنای جریان خود 

قراردادند
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ڕۆژهه اڵت نه تنه��ا از درون جامعه ڕۆژهه اڵت 
نبود بلکه بیرون��ی و تماماً حکومتی بود. چون 
خود جریان اصالح طلبی ماحصل شکافی درون 
حکومتی اس��ت نه شکافی اجتماعی. به صورت 
خالصه می توان گفت گفتمان اصالح طلبی )در 
ڕۆژهه اڵت( در فضا و بس��تر تاریخی ای امکان 
موجودیت یافتند ک��ه اوالً تمام مخالفان کورد 
جمهوری اسالمی از صحنه سیاسی به حاشیه 
رانده ش��دند )مخالفانی که دلیل وجودیش��ان 
برخ��الف اصالح طلب��ان نتیجه ش��کاف های 

جامعه ڕۆژهه اڵت بود(.
دوم��ا گفتم��ان اصالح طلبی ن��ه جریانی 
برآم��ده از فض��ای اجتماع��ی ڕۆژهه اڵت )هر 
چند حاوی مطالباتی از ڕۆژهه اڵت می باش��ند 
اما مس��ئله م��ا در اینجا وضعیت ش��کل گیری 
گفتمان اصالح طلبی است( بلکه امری بیرونی 

و شکافی درون حکومتی بود.

صورت بندی و تثبیت گفتمانی
»این اولین بار نیس��ت کس��ی که بازور اسلحه 

مغلوب شده تالش می کند تا به روش سیاسی 
به فاتح خود غلبه کند«]5[

اصالح طلب��ان در ڕۆژهه اڵت، بعد از حادثه 
دوم خ��رداد متأث��ر از اصالح طلب��ان حاضر در 
فضای سیاسی - اجتماعی ایران به صورت بندی 
و تثبیت گفتمانی خود پرداختند. اصالح طلبان 
ڕۆژهه اڵت نیز هم��ان خواس��ته ها، گزاره ها و 
اس��تراتژیهای اصالح طلبان ایران��ی را مبنای 
جری��ان خ��ود قراردادند، خواس��ته هایی چون 
دموکراتیزه کردن قدرت سیاسی و ساختارهای 
سیاسی )البته باید ذکر کرد که برداشت از این 
مسئله در میان طیف های مختلف اصالح طلبان 
متف��اوت بود اما جریان غالب بر این باور بودند 
که این جریان دموکراتیزه ش��دن باید در قالب 
قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ایران باشد 
نه خارج از آن( تعام��ل مثبت با جهان خارج، 
گسترش فضای باز اقتصادی، افزایش مشارکت 
مردمی در حکومت داری و خواسته هایی دیگر 
که می توان بیشتر آنها را ذیل همان خواسته ی 
اول یعنی دموکراتیزه کردن قدرت سیاس��ی و 



گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 53  ساڵی بیست و یەکەم  پاییزی 2719 70

ساختارهای اجتماعی تعریف کرد.
اصالح طلبان کورد با مبن��ا قرار دادن این 
خواس��ته ها و قرار گرفت��ن در زمین گفتمانی 
حاکمیت ف��وراً جایگاه و وضعی��ت خود را در 
تقابل ب��ا وضعی��ت و جایگاه اح��زاب کوردی 
تعریف کردن��د )اینکه بعداً برخ��ی جناحهای 
داخ��ل احزاب از این نگرش حمایت و یا در آن 
مشارکت کردند مسئله متفاوتی است. چون در 
اینجا آنها خود را در دایره گفتمانی اصالح طلبی 
وارد کرده ان��د ن��ه اینکه اصالح طلب��ان تغییر 
رویکرد یا موقعیت داده باش��ند( در واقع آنها با 
تعیین این جایگاه تقابل و استراتژی مشارکت 
در ق��درت سیاس��ی در هم��ان وض��ع موجود 
س��اختار حاکمیت��ی در ج.ا و همچنین با علم 
کردن برخی از خواسته های احزاب ڕۆژهه اڵت 
)البت��ه ب��ا تحریف های خواس��ت خودش��ان( 
همچون ح��ق آموزش به زبان م��ادری، نوعی 
تمرکززدایی اداری از طریق پس��تها و نهادهای 
اس��تانی چون اس��تانداری، فرمانداری، شورای 
شهر- روستا )این خواسته در مقابل خواسته ی 
خودمخت��اری اح��زاب بود ک��ه در چهارچوب 
قوانین ج.ا صورت بندی ش��ده اس��ت(. س��عی 
بر هض��م و ذوب گفتمانی اح��زاب ڕۆژهه اڵت 
داش��تند. این نقط��ه در تاری��خ اصالح طلبان 
کورد بس��یار مهم است در واقع آنها با پشتوانه 
فضای موجود در ج.ا و ب��ا صورت بندی تقلیل 
گرایان��ه و آغش��ته ب��ه مناف��ع حاکمیتی ج.ا 
)ک��ه از ابتدا تثبیت خود را با کش��تار و ترور، 
اع��دام و س��رکوب خلق ک��ورد آغاز ک��رد( از 
میل سیاس��ی کوردی، دقیقاً در اس��تراتژی ای 
قرارگرفت��ه بودند که ج.ا از هم��ان اوایل برای 
ڕۆژهه اڵت پی گرفته بود. این استراتژی همان 
حذف احزاب ڕۆژهه اڵت کوردس��تان در عرصه 
سیاسی بود. به همین دلیل اصالح طلبان کورد 
در وضعیت��ی قرار گرفتند ک��ه دقیقاً منجر به 
حذف، تضعیف و هضم اح��زاب ڕۆژهه اڵت در 
چهارچوب اس��تراتژی حاکمیت ش��د که این 
عم��ل خودبه خود باعث تثبیت هرچه بیش��تر 

حاکمیت ج.ا می شد.
جایگاه گفتمانی اصالح طلبان کورد حاکی 
از این است که دیگری گفتمانی آنها نه حاکمیت 
ج.ا بلک��ه جریانه��ا و اح��زاب خ��ارج از قدرت 
سیاس��ی هس��تند، که همین امر نوعی اخالق 
وفادارانه و سبب بقایشان شد، گویا تاکتیک ج.ا 
عالوه بر رقیب��ان منطقه ایی در رقیبان داخلی 
نیز نیابت گرایی اس��ت. به عبارتی ج.ا به نیابت 
اصالح طلب��ان به ح��ذف و تضعی��ف مخالفان 
داخل��ی پرداخت و اصالح طلبان کورد به دلیل 
پای��گاه مردمی اح��زاب )با تم��ام تفاوت های 
درون گفتمانی( برای تحمیل گفتمان خود بر 
جامع��ه ڕۆژهه اڵت ابتدا به تقویت و تثبیت ج.ا 
پرداختند چون همان طور که ذکر شد به دلیل 
توان محدود مادی نظامی احزاب در ڕۆژهه اڵت 
هرچقدر دولت مرکزی قدرتمندتر باشد امکان 

تضعیف آنها بیشتر است.

تناقضهای درونی گفتمان اصالح طلبی در 
ڕۆژهه اڵت

»تحلیل کردن گفتمان عبارت اس��ت از نشان 
دادن ب��ازی ای که تناقضه��ا در درون گفتمان 
می کنند، عبارت اس��ت از آشکار کردن این که 
گفتمان چگونه می تواند ای��ن تناقضها را بیان 
کند، تجسم بخش��د یا یک نمود زودگذر را به 

آنها نسبت دهد.«]6[
 ه��ر گفتمانی از درون تناقضات، ش��کافها 
و کمبوده��ای گفتمانی دیگر س��ر بر می آورد. 
این به معنای تنها روش زایش گفتمان نیست 
بلکه مسئله س��اختار و سازه گفتمان است که 
همواره به دلیل حدهای گزاره ای، دیگری های 
گفتمانی، ش��اکله های استراتژیک امکانها و نا 
امکانهایی می آفریند ک��ه امکانها و ناامکانهای 
گفتمانی و حد و حدودهای آنها نقطه ش��روع 
تناقضات و کمبودهای گفتمانی است از همین 
رو ش��دت کمی��ت و کیفیت ای��ن تناقضات و 
کمبودهای درون گفتمانی معیاری است برای 

سنجش آنها در رسمیت گفتمانی شان.
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اصالح طلب��ان کورد بعد از نزدیک به س��ه 
دهه فعالی��ت در ڕۆژهه اڵت با تحمیل خود بر 
فضای سیاسی ڕۆژهه اڵت، کشاندن مردم به پای 
صن��دوق های رأی، مش��روعیت س��ازی برای 
ج.ا، نفی و طرد اح��زاب ڕۆژهه اڵت، همچنین 
طرح خواسته ها و راهکارهای سیاسی مختلف 
بای��د به تناقضات و کمبودهای گفتمانی ش��ان 
پرداخته ش��ود. این مسئله باعث درکی صحیح 
از چرای��ی های بس��یاری در باب اصالح طلبان 
ک��ورد می ش��ود.این جری��ان در ای��ن برهه از 
فعالی��ت خود همواره مدع��ی درکی صحیح از 
فض��ای ڕۆژهه اڵت، س��اختار سیاس��ی ایران و 

تغیی��رات جامعه ڕۆژهه اڵت بوده 
همچنی��ن آنها به ص��ورت مداوم 
س��ایر جریان��ات خصوصاً احزاب 
اند  ڕۆژهه اڵت را محک��وم کرده 
به مسائلی چون کالسیک بودن، 
ع��دم درک صحی��ح از وضعیت 

سیاسی ایران، ڕۆژهه اڵت و...
آنها با ارائه راهکارهایی چون 
مشارکت تام و تمام در انتخابات، 
تقوی��ت جامعه مدن��ی )جنبش 
مدنی(، مبارزه با خشونت، سعی 
ب��ر تحمی��ل نوعی نوی��ن از امر 
ڕۆژهه اڵت  بر جامع��ه  سیاس��ی 
از  متف��اوت  ک��ه  داش��ته اند  را 

کانتکس��ت)context( تاریخی آن است. این 
جری��ان بدون طرح پرس��ش ه��ای جدی در 
باب سرش��ت و چیستی امر سیاسی، ماهیت و 
کارکرد  دولت در ساختارهای سیاسی متفاوت، 
مفهوم حاکمی��ت و حکومتمندی، نقش قانون 
در مناس��بات و اعمال دول��ت، حتی به صورت 
بسیار س��اده تر به طرح پرسش��هایی جدی در 
باب وضعیت قانون اساس��ی ایران، حاکمیت و 

قدرت سیاسی در ایران نیز نپرداخته است.
ای��ن در حالی اس��ت که م��دام دم از تنها 
آلترناتی��و موج��ود برای ڕۆژهــه اڵت می زنند، 
چطور ممکن است جریانی بدون داشتن حتی 

یک رس��اله جدی در باب خوانش��ها، وضعیتها 
و راهکارها، برای جامعه )ڕۆژهه اڵت( آلترناتیو 

تعیین کند و دم از مطلق بودن آن بزند. 
آلن بدی��و]7[ در کتاب فرضیه کمونیس��م، 
بازماندگان هر شکست سیاسی را به دو جبهه 
تقس��یم می کن��د: آنهایی که بعد از شکس��ت 
می رون��د ت��ا در چهارچ��وب گفتمانی دیگری 
فاتح به روشهایی سیاسی خواست های تقلیل 
داده ش��ده ش��ان را مطرح و ب��رای احقاق آن 
مبارزه کنند. بدی��و در باب این گروه می گوید 
ک��ه آنها در بلندم��دت در چهارچوب گفتمان 
دیگری هضم و جذب می ش��وند اما گروه دیگر 
ابتدا با پذیرش شکس��ت، بدون 
س��عی  خواسته هایش��ان  تقلیل 
در بازبین��ی، بازپروری، تغییرات 
س��اختاری و کمبودها و اصالح 

اشتباهاتشان دارند.
با ای��ن پیش ف��رض بدیویی 
می ت��وان ب��ه تصویر بهت��ری از 
دس��ت یافت.  ڕۆژهه اڵت  جنبش 
بعد از شکس��ت نظام��ی احزاب 
ڕۆژهــه اڵت از ج.ا در آخ��ر دهه 
ش��صت و تثبی��ت حاکمیت ج.ا 
نقش  اصالح طلبان ک��ورد دقیقاً 
گروه اول را در جنبش کوردهای 
ڕۆژهه اڵت ب��ازی کردند و بعد از 
گذش��ت نزدیک به س��ه دهه دقیق��اً به همان 

سرنوشت نیز دچار شدند.
یکی دیگر از تناقضات گفتمان اصالح طلبی 
کورده��ای ڕۆژهه اڵت تعیی��ن و صورت بندی 
روش و اس��تراتژی کنش سیاسی برای احقاق 
مطالباتش��ان بود. آنها با طرح استراتژی مبارزه 
مدنی و نف��ی هرگونه روش سیاس��ی دیگری 
ب��رای احقاق مطالباتش��ان، دقیق��اً در میدان 
گفتمان��ی بازی کردند که خواس��ته حاکمیت 
بود. حاکمیتی که دقیقاً بازور اس��لحه، کشتار، 
ت��رور، اع��دام و زندانی مخالفان��ش به تثبیت 
حاکمیت��ش پرداخته بود اکن��ون در گفتمان 

آنها با ارائه راهکارهایی 
چون مشارکت تام 
و تمام در انتخابات، 
تقویت جامعه مدنی 

)جنبش مدنی(، مبارزه 
با خشونت، سعی بر 
تحمیل نوعی نوین 
از امر سیاسی بر 

جامعه ڕۆژهه اڵت را 
داشته اند که متفاوت از 
 )context(کانتکست

تاریخی آن است
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اصالح طلبان باید صرفاً با روش مسالمت جویانه 
با آن برخورد کرد.

کارل اش��میت]8[ در مقال��ه معروفش بنام 
مفهوم امر سیاس��ی، به  صراح��ت و دقت این 
تعارض را بیان می کند. اش��میت معتقد است 
که مفهوم امر سیاسی پیش فرض مفهوم دولت 
اس��ت در واقع تا درکی از مفهوم امر سیاس��ی 
نداش��ته باش��یم درک صحیحی نیز از مفهوم 

دولت نخواهیم داشت.
اش��میت بنای امر سیاس��ی را ب��ر دوگانه 
دوس��ت /دشمن قرار می دهد. او دشمن را یک 
دیگ��ری و بیگانه می پندارد که در وضع نهایی 

دیگری  با  اس��تثنایی(  )وضعیت 
)دوس��ت( به تعارض می رسد. او 
در ادام��ه می گوید ک��ه این یک 
واقعیت انضمامی است که ملتها 
هنوز خود را بر اس��اس دوست/

دش��من گروه بن��دی می کنن��د 
همچنی��ن در ادام��ه می گوی��د 
دولت به عنوان یک واحد سیاسی 
سازمان یافته در نهایت بر اساس 
تقابل های دوست /دشمن است 

که به اتخاذ تصمیم می پردازد.
ام��ر سیاس��ی در عقالنی��ت 
مدرن را تنه��ا در زمان وضعیت 
استثنایی ست که می توان درک 

ک��رد. وضعیتی ک��ه هم آوردها ی��ا رقیبان در 
نهایت تقابل خود قرار می گیرند.

در وضعیت استثنایی تمام نیروهای حاضر 
در عرصه سیاس��ی س��عی ب��ر اعم��ال و غلبه 
گفتمانی خود بر س��ایر رقیبها را دارند اشمیت 
این نقطه را نهایی ترین وضعیت تقابل دوست/

دشمن می داند، تقابلی که نهایتاً بدنها را آماج 
خود قرار می ده��د. در واقع هر نیرویی در این 
وضعی��ت توان غلبه خ��ود را بر س��ایر نیروها 
داشته باشد به برتری گفتمانی می رسد. اگر بنا 
به هر دلیلی )اخالق��ی، مذهبی و ...( نیروهای 
حاض��ر در چنین وضعیتی فاتح نبرد نباش��ند، 

نمی توانند به عنوان یک دیگری مغلوب اهداف 
و اس��تراتژیهای سیاس��ی خود را محقق کنند 
چون در تقابل با فاتح عرصه وضعیت استثنایی 
همواره به عنوان دشمن تعریف می شوند و باید 
به��ای آن را نیز بپردازن��د. اصالح طلبان کورد 
بدون درکی صحیح از ماهیت امر سیاس��ی از 
هم��ان ابتدا با طرح اس��تراتژی مب��ارزه مدنی 
و طرد س��ایر روش های سیاس��ی برای احقاق 
مطالباتش��ان خود را به عن��وان جریانی مطرح 
کردند ک��ه در بهترین حال��ت به عنوان خرده 

گفتمان  امکان حیات یافتند.
مس��ئله اینجا ط��رد یا نفی مب��ارزه مدنی 
نیس��ت بلکه وضعیتی اس��ت که 
در بط��ن ام��ر سیاس��ی نهفت��ه 
اس��ت و اصالح طلبان ک��ورد تا 
زمان��ی که سیاس��ت هس��ت، تا 
زمانی که تقابل دوست/دش��من 
هس��ت باید ای��ن واقعیت نهفته 
در بطن امر سیاس��ی را به عنوان 
ام��ری انضمام��ی و گریزناپذی��ر 
البته باید اذعان داشت  بپذیرند. 
ک��ه روش��هایی چ��ون تجمعات 
مسالمت آمیز و اعتصابات عمومی 
و گسترده نیز حاوی کارکردهای 
خاص خودش��ان هس��تند و این 
امکان را نیز دارند که در بسیاری 
مواقع به عقب نش��ینی حاکمیت بیانجامند، اما 
مس��ئله در اینج��ا عدم احق��اق کارکرد چنین 
روشهایی است کما اینکه در همین اعتراضات 
آبان م��اه 98 حاکمی��ت با همان اس��لحه ای 
که به تثبی��ت خود پرداخته بود به س��رکوب 
و کش��تار معترضان پرداخ��ت. این نقطه دقیقاً 
همان نقطه ای اس��ت که گفتمان اصالح طلبی 
ب��ا تناقض و بن بس��تی درون گفتمانی مواجه 
می شود که نهایتاً به برتری دوباره دیگری ختم 

خواهد شد.
یکی دیگ��ر از اس��تراتژیهای اصالح طلبان 
ک��ورد عاملیت سیاس��ی در قالب نظام حقوقی 

یکی دیگر 
از تناقضات 

گفتمان
 اصالح طلبی 

کوردهای
 ڕۆژهه اڵت 
تعیین و 

صورت بندی 
روش و استراتژی 
کنش سیاسی 
برای احقاق 

مطالباتشان بود
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ج.ا اس��ت. آنه��ا بر این باورند ک��ه برای پرهیز 
از خش��ونت بای��د در قالب همین س��اختار به 
کنش سیاس��ی پرداخت همچنین اذعان دارند 
که همین قانون اساس��ی ایران ظرفیت محقق 
کردن بس��یاری از خواسته های کوردها را دارد 
از جمل��ه: مس��ئله آم��وزش به زب��ان مادری، 
نظام ع��دم تمرکز اداری –سیاس��ی از طریق 
شوراهای شهر_روستا، استانداری، فرمانداریها 
و همچنین حضور نمایندگان کورد در مجلس 
ایران. آنها بارها اذعان داش��ته اند احقاق همین 
مس��ائل کمک ش��ایانی به مس��ئله ک��ورد در 
ڕۆژهه اڵت کوردس��تان خواهد ک��رد )بنگرید 

به]9[ و]10[(.
مس��ئله اینجا پاس��خ به این پرسش است 
آیا همین خواسته هایی که اصالح طلبان کورد 
مدعی احق��اق آن در قالب نظ��ام حقوقی ج.ا 
هستند قابلیت محقق شدن را دارند؟ یا خیر؟

قانون)law( در دول��ت مدرن نقش مهمی 
ایفا کرده اس��ت اما نقش، کارکرد و جایگاه آن 
همواره در نظامهای مختلف سیاس��ی متفاوت 
بوده اس��ت. از ای��ن رو نمی توان ب��دون توجه 
به این مس��ئله صرفاً با اتکا ب��ه قانون به مثابه 
نص )اعم از قانون اساس��ی و قوانین عادی( به 
تحلی��ل آن پرداخ��ت. این مس��ئله یعنی عدم 
توج��ه به نقش و کارکرد حق��وق در نظامهای 
سیاس��ی مختلف تناقضی بنیادین در گفتمان 
اصالح طلبان کورد اس��ت. آنها با نگرشی صرفاً 
نص گرا به قوانین ج.ا دچار این اشتباه شده اند 
که می توان به وس��یله ی گ��زاره های حقوقی 

لزوماً به نتیجه رسید. 
قان��ون )law( و ح��ق )Right( مفاهیم��ی 
هستند که اساساً ریشه هایی طوالنی در جوامع 
غرب��ی دارند. نمی ت��وان بدون توجه به س��یر 
مراحل ش��کل گیری و چگونگ��ی صورت بندی 
این مفاهیم در دولت مدرن به درک درستی از 
آن دریاف��ت. قانون به آن صورتی که اکنون در 
نظامهای سیاسی مردم ساالر جاریست همواره 
نیازمند نهادها، سازمانها و سازوکارهایی است 

ازاین رو ش��ما نمی توانید در نظام سیاس��ی که 
فاقد این نهادها و سازوکارهاست شاهد مدعی 

حاکمیت قانون)rule of law( باشید.
اصاًل مفه��وم حاکمیت قانون در بس��تری 
ام��کان احقاق دارد که در آن قدرت سیاس��ی 
بی��ن چن��د نهاد با کارک��رد تقنین��ی، اجرایی 
و قضای��ی تقسیم ش��ده و ام��کان برتری کامل 
هیچ ک��دام از این نهادها بر س��ایرین نباش��د. 
مسئله اینجا روشن س��اختن ادعایی است که 
خ��ود اصالح طلبان کورد مدع��ی آنند و بدون 
درک��ی درس��ت از ای��ن مفاهیم و ریش��ه های 
تاریخی-اجتماعی ش��ان صرفاً ب��ا ابزاری قرار 
دادن ای��ن مفاهیم س��عی در تثبیت گفتمانی 

خود داشته اند.
قانون اساس��ی ای��ران ح��اوی تعارضهای 
جدی و بنیادین اس��ت که در قالب آن نه تنها 
س��ازوکارهای امکان تحقق مسئله کورد وجود 
ن��دارد بلکه به صورتی زیرکانه امکان عدم حل 
مس��ئله کورد را نیز فراهم س��اخته اس��ت که 
در ادامه ب��ه چرایی آن نی��ز خواهم پرداخت. 
)پرداختن به این مس��ئله ازاین رو حائز اهمیت 
اس��ت که اصالح طلبان به دنبال قانونی کردن 
مس��ئله ک��ورد در ڕۆژهه اڵت بوده اند و همواره 
ادع��ا کرده اند که ام��کان تحقق بخش زیادی 
از خواسته های کورد در قالب قوانین ج.ا وجود 

دارد(.
قانون اساس��ی هر کشوری برآیند گفتمان 
نیروی��ی اس��ت که نق��ش اصل��ی را در عرصه 
سیاس��ی داش��ته و دارای غلبه گفتمانی است، 
به نوع��ی می توان گفت قانون اساس��ی فضایی 
اس��ت ب��رای خواس��ته ها و آرمانه��ای نیرو یا 
نیروهای��ی ک��ه در مقاب��ل رقیبانش��ان فات��ح 
تقابلهای عرصه سیاس��ی بوده ان��د. آنها اهداف 
و خواسته هایش��ان را در قالب قانون اساس��ی 
عینیت خواهند بخش��ید تا مانیفست گفتمانی 
شان باش��د برای چگونگی احقاق امر سیاسی، 

اخالقی، اجتماعی و حقوقی.
قانون اساس��ی ای��ران نیز بای��د بر همین 
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اس��اس نگریسته شود. انقالب سال 57 ایران و 
حوادث بعد از آن منجر به غلبه کامل گفتمان 
اسالم شیعه سنتی ش��د. گفتمانی که ابتدا در 
س��ال 58 و سپس در سال 68 مهمترین عامل 

در صورت بندی قانون اساسی ایران بود.
به ص��ورت کلی می توان گف��ت اگر قانون 
اساس��ی را برآیند بینش��های گفتم��ان غالب 
)فاتح( در عرصه سیاس��ی بدانی��م، نمی توانیم 
ادعای احقاق خواس��ته های مل��ت کورد را در 
قالب این قانون داش��ته باش��یم. چون کوردها 
ن��ه تنه��ا در صورت بندی قانون اساس��ی غلبه 
گفتمانی نداش��تند بلکه هیچ نقشی در تدوین 
آن نی��ز ادا نکردند. عالوه بر عدم نقش کوردها 
در تدوین قانون اساس��ی ج.ا این قانون توسط 
گفتمان��ی صورت بندی ش��د که تم��ام قد در 
تقابل خواس��ته های ملت کورد ایستاد و تماماً 
نیروهای حاضر در فضای سیاس��ی ڕۆژهه اڵت 

را دشمن و دیگری خود می پنداشت آنها دقیقاً 
با همین ترس و هراس بود که نظام سیاس��ی 

متمرکزی را طراحی و پردازش کردند.
این مس��ئله را می توان دوباره بدین شیوه 
در مقاب��ل اصالح طلبان ک��ورد مطرح کرد که 
ش��ما چگونه مدعی حل مسئله کورد در قالب 
قوانین ج.ا هستید؟ در حالی که کوردها نه تنها 
نقشی در تدوین آن )به عنوان قانونی که مبنای 
نظام سیاسی دولت-کشوری است( نداشته اند، 
بلکه این قانون به دلیل بستر تاریخی آن تماماً 
در مقاب��ل خواس��ته ها و مطالب��ات ملت کورد 

صورت بندی شده است.

اصالح طلبی به مثابه جایگاهی طبقاتی
اس��اس سوسیالیس��م در واقع از می��ان بردن 

استثمار انسان بر انسان است. ]11[
نظام جهانی س��رمایه داری به عنوان نظام 
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حاکم بر امر سیاس��ی و عامل اصلی در ش��کل 
بندی مفهوم حاکمیت در قالب دولت-کشورها 
وضعیت��ی را پیش کش��یده اس��ت ک��ه در آن 
سرمایه ، بازار و عوامل اقتصادی نقشی تعیین 
کننده در ساختارهای اجتماعی ایفا می کنند؛ 
به گونه ای که هرگونه تحلیل در باب نیروهای 
سیاسی- اجتماعی بدون توجه به عاملیت این 
نظام ناق��ص و ناکارامد خواهد ب��ود. این نظام 
)س��رمایه داری( به دلیل سرشت و ماهیتی که 
داراست موجب تقس��یماتی در جامعه میشود 
که از آن به طبقه یاد ش��ده اس��ت. صحبت در 
ب��اب مفهوم طبق��ه و ان��واع آن نیازمند بحث 

مفصلی اس��ت که طبع��ا در این 
مق��ال نمیگنج��د، ناگزی��ر ما به 
صورت کلی برداشت و مراد خود 
از طبق��ه و ارتب��اط آن با اصالح 
طلب��ان را در قال��ب نکاتی بیان 

خواهیم نمود.
بح��ث طبقه و ان��واع آن  به 
ص��ورت تاریخی مدی��ون نظریه 
تمام  ب��ا  مارکسیس��تی  پردازان 
نحله های آن است. مارکسیستها 
به ص��ورت کلی جوام��ع موجود 
در نظام س��رمایه داری را به سه 
طبقه بورژوازی، خرده بورژوازی 
میکنن��د.  تقس��یم  پرولتاری��ا  و 

هرچن��د برخی قائل به خرده طبقاتی در میان 
این طبقات نیز بوده اند)از جمله خود مارکس( 
برخی دیگر نیز صرفا قائل به دو طبقه بورژوازی 
و پرولتاری��ا بوده اند و وجود س��ایر طبقات را 
فرعی و موقتی پنداش��ته اند. اما ما این تقسیم 
بندی را مبنای کار خود قرار داده ایم. این مبنا 
ناش��ی از وضعیتی است که بر س��رمایه داری 
مدرن )پیش��رفته( حاکم اس��ت.تاریخ سرمایه 
داری حاکی از این است خرده بورژوازی نقشی 
حیاتی در آن ایفا کرده است. مسئله ما در اینجا 
دقیق��ا رابطه طبقه اجتماع��ی با نوع خاصی از 
گفتمان سیاسی است. به عبارتی دیگر میتوان 

گفت مسئله ما این است که چگونه یک طبقه 
اجتماعی در منازعات طبقاتی، میل سیاس��ی 
خ��ود را در قالب گفتمانی خ��اص صورتبندی 
م��ی کند، ک��ه این گفتمان را بش��ود به نوعی 
نتیجه وضعیتی دانست که آن طبقه در فضای 
جامعه اش��غال کرده است. نظام سرمایه داری 
جهانی خالق ش��رایطی بوده ک��ه خارج از نوع 
رژیم سیاس��ی )لیبرال دموکراس��ی، سوسیال 
دموکراسی، توتالیتر، اقتدارگرا(، سرمایه نقشی 

تعیین کننده در نوع گفتمانها ایفا می کند.
جامعه ای��ران ارتباط جدی خ��ود با نظام 
سرمایه داری جهانی را از دوران پهلوی اول آغاز 
کرده  و تاکنون ادامه میدهد. این 
ارتباط عامل تغییرات وسیعی در 
جامعه ایران ب��وده و روز به روز 
اش��تراکات آن با جوامع سرمایه 

داری را بیشتر کرده است.
این الحاق به نظام س��رمایه 
داری جهان��ی ب��ه طب��ع باعث 
ح��ذف بس��یاری از گروهه��ای 
سنتی )ازجمله عشایر و قبایل( و 
تولد طبقات جدیدی شده است 
)از جمله طبقه متوس��ط(. طبقه 
متوسط را خارج از تغییراتی که 
طی ک��رده  میتوان ب��ه صورت 
کلی به طبقه متوس��ط س��نتی 
و جدی��د تقس��یم بندی کرد ک��ه از اوایل این 
الحاق ت��ا کنون به دلیل هضم بیش��تر جامعه 
ایران در س��رمایه داری جهانی روز به روز فربه 
تر ش��ده اس��ت. از ای��ن رو ای��ن طبقه)طبقه 
متوسط( نقشی موثر و تعیین کننده در جامعه 
ایران داشته اس��ت. )از جمله میتوان به نقش 
طبقه متوس��ط س��نتی در حوادث 28 مرداد 
32 وانق��الب 57 ونقش طبقه متوس��ط جدید 
در ح��وادث 22 خ��رداد 76 و ح��وادث س��ال 
88 اش��اره کرد( طبقه متوس��ط در ایران بعد 
از انق��الب 57 به دلیل هضم بیش��تر ایران در 
س��اختار های نظ��ام س��رمایه داری جهانی به 

قانون اساسی هر کشوری 
برآیند گفتمان نیرویی 
است که نقش اصلی را 
در عرصه سیاسی داشته 
و دارای غلبه گفتمانی 
است، به نوعی می توان 

گفت قانون اساسی فضایی 
است برای خواسته ها و 

آرمانهای نیرو یا نیروهایی 
که در مقابل رقیبانشان 
فاتح تقابلهای عرصه 

سیاسی بوده اند
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لحاظ گفتمان سیاس��ی روز به روز به آنچه که 
در جوامع مدرن سرمایه داری، خرده بورژوازی  
خوانده میش��د، نزدیک تر ش��د تا اینکه نهایتا 
در انتخابات سال 76 خود را عینیت بخشید و 
راه خود را از گفتمان ایدئولوژیک سنتی شیعه 
حاکم ب��ر ایران جدا کرد. این طبقه مش��خصا 
در ای��ن انتخاب��ات خواه��ان رفرم سیاس��ی- 
اجتماعی، ایجاد فض��ای باز اجتماعی، افزایش 
آزادی های فردی_اجتماعی و خصوصی سازی 
اقتص��اد بود. تمام این گزاره ها ناش��ی از میلی 
اقتصادی است که بنا به جایگاه طبقه متوسط 
در جوامع سرمایه داری خود را در گفتمانهای 

رفورمیستی نمایش میدهد.
طبق��ه جدی��د متوس��ط در 
ایران ک��ه میل اقتص��ادی خود 
را در پش��ت گ��زاره هایی چون 
ایج��اد  خواه��ی،  دموکراس��ی 
فضای ب��از اجتماعی و خصوصی 
سازی پنهان کرده بود، به دلیل 
جایگاهی ک��ه در نظام اقتصادی 
ای��ران داش��ت، ناگزی��ر از طرح 

گفتمان اصالحات بود.
بع��د از انقالب 57 و س��لطه 
کام��ل دولت ب��ر اقتص��اد ایران 
و دولتی ش��دن اقتص��اد، طبقه 
س��رمایه دار جدی��دی در ایران 

متولد ش��د که بق��ا و موجودیت��ش در همین 
اقتصاد دولتی بود.

این طبقه به دلیل اقتصاد دولتی، استفاده 
از ارز دولتی، معافیت های مالیاتی، نفوذ ورانت 
در ش��بکه های قدرت و تس��لط بر پس��تهای 
کلیدی اقتصادی، ش��رایطی برایش فراهم شد 
که افزایش س��رمایه اش در گرو اقتصاد دولتی 
بود. از این رو خصوصی سازی به نحوی که مد 
نظر اصالح طلبان بود تمام این مناسبات را بر 
هم میزد و این طبقه طبیعتا جایگاه اقتصادی 
اش ضعیف تر میشد. )البته باید اشاره کرد که 
سیاست خصوصی س��ازی از دولت رفسنجانی 

آغ��از و تاکنون نیز پیگیری می ش��ود اما این 
خصوصی س��ازی به نحوی بود ک��ه مناقصات 
ومزایده ها برای ام��وال و کارخانه های دولتی 
دوباره به همین طبقه سرمایه داری واگذار می 

شد(.
بنا ب��ه توضیح��ات فوق طبقه متوس��ط 
جدید در ایران ب��ه دلیل جایگاه طبقاتی اش 
برای اینکه به طبق��ه پایین جامعه نپیوندد و 
همچنین به دنبال تقویت جایگاه اقتصادی اش 
باشد گفتمان سیاس��ی اش را در قالب اصالح 
ای��ن گفتمان)اصالح  طلبی صورتبندی کرد. 
طلب��ی( حاوی بهترین س��ازوکار برای احقاق 

خواسته های اقتصادی اش بود.
آنه��ا به خوبی میدانس��تند 
که خصوصی س��ازی اقتصاد به 
نحوی ک��ه موجب تقویت طبقه 
متوس��ط ش��ود بدون فضای باز 
سیاسی-اجتماعی و مولفه هایی 
از این دس��ت غی��ر قابل احقاق 

است.
جامع��ه ڕۆژهــه اڵت نیز به 
دلی��ل رش��د و افزای��ش ش��هر 
نشینی و همچنین افزایش قشر 
حقوق بگیر دولتی خارج از این 
تح��والت ش��کل گی��ری طبقه 
متوس��ط جدید در ای��ران نبود 
اما باید اذعان داش��ت که طبقه متوس��ط در 
ڕۆژهه اڵت بر خالف طبقه متوس��ط در ایران 
تماما به همان ش��یوه ی طبقه متوسط ایرانی 
ب��ه صورتبندی میل سیاس��ی خود نپرداخت. 
این طبقه)طبقه متوسط( در ڕۆژهه اڵت را می 
توان به صورت کلی به دو دس��ته تقسیم کرد: 
دس��ته ای که به دلیل نفوذ جریانات و احزاب 
ڕۆژهه اڵت ب��ه همان میل سیاس��ی با دالیت 
رهایی از ستم ملی وفادار ماند و دسته ای که 
در قالب اصالح طلبی موجود در ڕۆژهه اڵت به 
صورتبندی میل سیاسی خود پرداخت. هدف 
نگارنده از بحث فوق روشن کردن این مسئله 

طبقه جدید 
متوسط در ایران که 

میل اقتصادی خود را در 
پشت گزاره هایی چون 

دموکراسی خواهی، ایجاد 
فضای باز اجتماعی و 
خصوصی سازی پنهان 

کرده بود، به دلیل 
جایگاهی که در نظام 
اقتصادی ایران داشت، 
ناگزیر از طرح گفتمان 

اصالحات بود
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بود ک��ه در پش��ت گفتمان سیاس��ی اصالح 
طلبان کورد موضعی طبقاتی نهفته اس��ت که 
عامل اصلی در تعیین اس��تراتژیهای سیاسی 
ش��ان بوده است. یکی از این اس��تراتژیها که 
م��دام ب��ر آن تاکید کرده اند و )دقیقا ناش��ی 
از همان موضع طبقاتی ش��ان است( خشونت 
زدای��ی از جنبش کورده��ای ڕۆژهه اڵت بوده 

است.
اص��الح طلبان ک��ورد همواره ب��ا محکوم 
کردن جریانات و احزاب ڕۆژهه اڵت به خشونت 
گرایی، گفتمان خود را ب��ه عنوان تنها راهکار 
ممکن بر جامع��ه ڕۆژهه اڵت تحمیل کرده اند. 
این در حالی اس��ت که آنها در مقابل کش��تار 
کولبران، اعدام زندانیان)اعم از سیاس��ی و غیر 
سیاس��ی( و خش��ونت های ناش��ی از تبعیض 
طبقاتی، تبعیض مذهبی، تبعیض جنس��یتی، 
سرکوب، عدم توسعه یافتگی و... که همگی در 
چارچوب سیاس��ی- حقوقی جمهوری اسالمی 
اتفاق می افتد، پاس��خی ندارن��د. که این عدم 
پاس��خ دقیقا ناش��ی از جایگاه طبقاتیشان در 
س��اختار اقتصادی جمهوری اس��المی اس��ت. 
طبقه متوس��ط در جامعه ایران به دلیل اینکه 
س��رمایه اندکش را از دست ندهد و بهره وری 
آن با تعلیق مواجه نشود همواره هر گونه کنش 
انقالب��ی را ط��رد کرده اس��ت و در برابر کنش 
انقالبی کنار حاکمیت ایس��تاده اس��ت. اصالح 
طلبان کورد نیز خ��ارج از این قاعده نبوده اند. 
آن ها نیز پش��ت خشونت زدایی از امر سیاسی 
و نفی هرگونه حرکت انقالبی دارای جایگاهی 

طبقاتی هستند.
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پۆلێنبەندیی ئەندێشەی مرۆڤ و ڕزگاری بەنیسبەت پێگەی ڕاوەستاویی خودی مرۆڤ 
لە سۆنگەی سووژە یان ئۆبژەبوونیەوە، بابەتێکە کە بەبێ نێوانگریی فەلسەفە ئیمکانی 
ڕوونکردنەوەی نییە، بەتایبەت ئەو بەشەی لە فەلسەفە کە سەرقاڵی وەاڵمدانەوەی 

چۆنیەتیی پێوەندیی نێوان مرۆڤ/سووژە لەگەڵ هێز/دەسەاڵت بووە. بۆیە لەم وتارەدا 
هەوڵ دەدرێت گۆشەنیگایەکی نوێ لە فەلسەفەی ڕزگاری شی بکرێتەوە و بنەمایەکی 

مەعریفی بۆ ئایدیای »ڕزگاریی کوردستان« تیۆریزە بکرێت.

فەلسەفەی »خاک]1[ ـ ڕزگاری«ی کوردستان

شوعەیب دانش پەژوو
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ئەم شەڕە، شــەڕی نێوان چەند بنەماڵە 
لەدژی چەند بنەماڵەی دیکە نییە، بەڵکوو 

ملمالنێی نێوان نەتەوەکانە.

ئاماژە 
ئامانجی ئەم وتارە الدان لە ســەردێڕی باوی 
پرســی کورد وەکوو پرســیاری ســەرەکیی 
ســووژەی کــوردی ســەدەی هاوچەرخە و، 
لــە بەرانبــەردا بــە هەڵدانــەوەی چەمک و 
ڕوانگەکانــی فەلســەفەی سیاســیی نــوێ، 
دەیەوێت بە تیۆریزەکردنی بنەماکانی پرســی 
خاک- فەلســەفەی  تیۆریــی  کوردســتان، 
ڕزگاریی کوردســتان، بێتە نێو ئەندێشــەی 
سیاســیی کوردییەوە. پێویستە ئاماژە بدرێت 
کە ئەم تیۆرییە لە چوار بەش پێکهاتووە کە لە 
چوار ژمارەی گوڤاری تیشکدا باڵو دەکرێتەوە.

بەشی یەکەم    
پۆلێنبەندیی ئەندێشــەی مــرۆڤ و ڕزگاری 
بەنیســبەت پێگــەی ڕاوەســتاویی خــودی 
مرۆڤ لە ســۆنگەی سووژە یان ئۆبژەبوونیەوە، 
بابەتێکە کە بەبێ نێوانگریی فەلسەفە ئیمکانی 
ڕوونکردنەوەی نییە، بەتایبەت ئەو بەشــە لە 
فەلسەفە کە سەرقاڵی وەاڵمدانەوەی چۆنیەتیی 
پێوەندیــی نێوان مرۆڤ/ســووژە لەگەڵ هێز/
دەســەاڵت بووە. بۆیــە لەم وتــارەدا هەوڵ 
دەدرێت گۆشــەنیگایەکی نوێ لە فەلسەفەی 
ڕزگاری شی بکرێتەوە و بنەمایەکی مەعریفی 
بۆ ئایدیــای »ڕزگاریی کوردســتان« تیۆریزە 
بکرێــت. لێکۆڵینەوە ســەبارەت بە پێگەی]2[  
مرۆڤی کوردستانیی مێژووی ڕابردوو، پرسیار 
لە دۆخی ژیواری ئێســتای تاکی کوردستانی، 
و هەروەها داڕشــتنی داهاتــووی ئەو تاکە لە 
دەوروبەری  هێزەکانی  پێکدادانی  بەســتێنی 
خۆیدا، ئاوێتەیەکە لە چۆنیەتیی بەکارهێنانی 
چەمکگەلی پێکهێنــەری بونیادی مەعریفیی 
هەمان مرۆڤ/تــاک . ئەم ئاوێتەیــە، لەوێوە 
ســەرچاوە دەگرێت کە تاک پرسیاری ساکار 

بەاڵم بنەڕەتی لە خۆی دەکات: من کێم؟ و لێرە 
چ دەکەم؟ کاتێک سوکرات دەیوت فەلسەفە 
بە سەرسووڕمانەوە دەستپێدەکات، لە ڕاستیدا 
مەبەســتی ئاماژەکردن بە ڕووبەڕووبوونەوەی 
مرۆڤ لەگەڵ ئەندێشــەی خۆی بوو کە تێیدا 
پرســیاری لە بوون و شوناسی خۆی دەکرد. 
لێرەوەیــە کە مرۆڤ دەبێتــە ئۆبژەی خۆی و 
بە کەڵکوەرگرتن لە چەمک و دەستەواژەکان 
هەوڵ دەدات شوناســێکی »نێوپڕ«]3[ بۆ خۆی 
دەســتەبەر بکات. پاڕادایمی زاڵی فەلســەفی 
لە ئەفالتوونــەوە تا پێش کانــت، پاڕادایمی 
کاتمەنــد بووە، بەو شــێوەیەی کە جیهانێک 
هەیە و مرۆڤ لەنێو ئەم جیهانەدا ســەرقاڵی 
ناسینی دەورووپشــتی خۆیەتی. واتە جیهان 
ئۆبژەی مرۆڤــە. لە وەها بەســتێنێکدایە کە 
کۆی ئەندێشــەی فەیلەســووفەکان هەوڵێکە 
بۆ دیاریکردنی بنەمایەکی پیرۆز ]پێویســت[ 
بۆ مرۆڤ کە تێیدا جیاوازیی شوێن/جوگرافیا 
گرینــگ نەبێــت و ئایدیایەکی گشــتی بۆ 
بەختەوەریی مرۆڤ دەستنیشــان بکرێت. ئەم 
بەختەوەرییە لە الی هەر بیرمەندێک مانایەکی 
جیاوازی بووە و لە قاڵبی چەمکگەلێکی تایبەت 
بەاڵم گشتیدا دیاری کراوە. بەاڵم کانت کۆی 
ئەم ڕەوتەی پێچەوانە کردەوە و بەبێ ئەوەی 
یەکەمایەتی بە جیهان و دەوروپشــتی مرۆڤ 
بدات، هەوڵی دا ســنوورەکان دەستنیشــان 
بــکات، پێشــمەرجەکانی ناســیاریی مرۆڤ، 
سنووری عەقڵی مرۆڤ، ســنووری ئەزموونی 
مرۆڤ و ... بەمجۆرەیە کە پاڕادایمی کاتمەند، 
جێگای خۆی بە شوێنمەندبوون دەدات. واتە 
ڕاوەســتەکردن لەســەر پێگەی هەنووکەییی 
منی هزرێنەر، بۆ بەدەستەوەدانی ناسیارییەکی 
کۆنکرێت سەبارەت بە شوناس و بوونی خۆم. 
کۆڵینــەوە لە شــوناس و پێگــەی کورد 
دەکرێت لە ســێ قۆناخی مێــژووی کۆنینە 
ئێمپراتۆرییەکانــی  قۆناخــی  ئوســتوورە،  و 
عوسمانی و سەفەوی و، قۆناخی ئێستا بەرەو 
داهاتوودا پۆلێنبەندی بکەین. قۆناخی یەکەم 
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پێویســتی بە لێکۆڵینەوەی تایبەت بە خۆی 
هەیە کە لــە دەرفەتی ئەم وتارەدا ناگونجێت 
بۆیە قۆناخی دووەم و سێیەم تا ئەو جێگایەی 
پێوەندیی بــە ئەندێشــەی ڕزگارییەوە هەیە 
لێکدەدرێتەوە. خاک لە زمانی ئوستوورەکاندا 
وەکــوو دایکی یاســا ئاماژەی پــێ دەکرێت. 
خاکێک کە مرۆڤ کار)کشــتوکاڵ(ی لەسەر 
دەکات، لەســێ الیەنەوە لەگەڵ یاســا گرێ 
دیالێکتیکیان  پێوەندییەکــی  و  دەدرێتــەوە 
هەیە. خاک، بەوێنەی ماف/حەقدەســتی کار، 
یاســا لە خۆی دەگرێت. مرۆڤ چوارچێوەی 
خاکی کارلەســەر کراو بەچەشــنی سنووری 
قایم بــۆ خــۆی دەستنیشــان دەکات. ئەم 
ســنوورە وەکوو هێمای گشــتیی تەکووزی 
لەگــەڵ خۆی ڕادەگرێــت. بەزمانێکی دیکە، 
یاســا بەســتراوەتەوە بە خاک و پاشخان یان 
دەرکەوتەی خاکە. کەوایە بەبێ بوونی خاک، 
نــە یاس، نە تەکــووزی مانایەکی نییە. کارڵ 
شمیت]4[ لە پێناسەکردنی تیۆریی حکوومەت/
داگیرکردنــی  خۆیــدا،  دەســەاڵتدارێتیی 
خاک بە یەکەمین پێشــمەرج و پێویســتیی 
دەســەاڵتدارێتی دەزانێت. دەســەاڵتێک کە 
نۆمۆس  دادەمەزرێــت.  نۆمــۆس]5[  لەســەر 
لێرەدا ئاماژەیە بە دۆخی ئاسایی/سرووشــتی 
کــە تێیدا هیــچ پێکهاتەیەکــی حکوومەتی 
بوونــی نییە. نۆمۆس بوونێکــی بێ نێوانجییە 
کە تێیدا تەکووزیی سیاســی و کۆمەاڵیەتیی 
نەتەوەیەک لە ڕووی شوێنەوە ئاشکرا دەبێت، 
یەکەمین تەکووزی، دابەشکردنی لەوەڕە واتە 
داگیرکردنی خاک. شمیت یەکەم بیرمەندێک 

بــوو کە توانــی یەکەمایەتیی خاک بەســەر 
ســووژە و حکوومەت و یاســا و شوناس و ... 
نیشان بدات. گرینگیی ئەم ڕوانگەیە لەوەدایە 
کە بەبێ ئەوەی گیــرۆدەی بازنەی ناوەڕۆکی 
چەمکەکان ببین، فۆرم و پێکهاتەی پێوەندیی 
گشــتیی نێوان ســووژە و دەســەاڵت ڕوون 
دەبێتەوە و، پاشان چەمکەکان هەوڵ دەدەن 
ناوەڕۆکێک بۆ ئەم فۆرمە دەستنیشــان بکەن. 
لــە بڕگەی یەکەمــدا ئێمە لەگــەڵ نۆمۆس 
ڕووبەڕووین کە هێشــتا خاوەنی هیچ چەشنە 
دەســەاڵتدارێتییەک نییە و مرۆڤەکان بەپێی 
هەڵکــەوت و غەریزە دەژین. لــەم بڕگەیەدا، 
خاک هێشــتا مانای نییە، چونکوو سنوورێک 
دیــاری نەکــراوە. لێرەدایــە کە شــمیت بە 
پێناســەکردنی دەسەاڵتدار]6[، پێگەی خاک و 
حکوومەت دیاری دەکات. بەپێی پێناســەی 
ناوبراو، دەسەاڵتدار کەسێکە کە سەبارەت بە 
دۆخی تایبــەت]7[ بڕیار دەدات. لێرەدا دۆخی 
تایبەت هەمان ئاماژەیە بە نۆمۆس. لە بڕگەی 
دووەمدا، دەســەاڵتدار کە خۆی لە دەرەوەی 
یاســایە)بەو هۆیەی کە هێشــتا یاســایەک 
بوونی نییە(، بەپێی هێزی خۆی، ســنوورێک 
دەکێشــێت و خاکێک داگیــر دەکات و ئەو 
ســنوور/خاکە دەبێتە چوارچێوەی حکوومەت 
و، دەســەاڵتدارێتیی خــۆی ڕادەگەیەنێــت. 
حکوومــەت بــە واتــای بەڕێکخراوکردنــی 
کۆمەڵێــک لە مرۆڤەکان لــە هەمبەر ئەوانی 
دیکەیە. لە بڕگەی ســێیەمدا، یاسا و سوپای 
نەتەوەیی بــۆ ئەم دەســەاڵتدارێتییە دیاری 

دەکات.
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ئــەم ڕوانگەیە، بەگشــتی بنەمــای لیبراڵیی 
دەگۆڕێت؛  ڕۆژئــاوا  سیاســیی  فەلســەفەی 
ئەندێشــەیەک کە لە ماکیاڤێلییەوە تا ڕۆسۆ 
و هابز لە ســەدەکانی 16 و 17 و 1٨دا زاڵ 
بــوو. بەپێی ئــەم ڕەوتە زاڵــە، مرۆڤەکان لە 
دۆخی سرووشتیدا بۆ بەدەستهێنانی قازانجی 
خۆیان، مافی مرۆڤەکانی دەوروپشتی خۆیان 
پێشێل دەکەن و، پاشــان بۆ دەربازبوون لەم 
بازنەیە پێکەوە بڕیار دەدەن کەســێک وەکوو 
دەسەاڵتدار دەستنیشان بکەن و، دەسەاڵتدار 
یاســا بــۆ ئــەوان دیــاری بــکات. چەمکی 
گرێبەستی کۆمەاڵیەتی کە لەو سێ سەدەیە 
لە فەلســەفەی سیاســیدا بەکار هاتووە، لەو 

ڕوانگەیەوە سەرچاوە دەگرێت.
ماکــس هۆرکهایمێــر]٨[، لــە کتێبــی 
ســەرەتاکانی فەلسەفەی مێژووی بورژوازیدا، 
ســەبارەت بــە تیۆریــی هابز دەڵێــت: »لە 
کاتێکەوە کە دەسەاڵت لەالیەن هەمووانەوە 
دەسپێردرێتە دەستی دەسەاڵتدار، ئیتر هیچ 
کەســێک ناتوانێت ئــەم نوێنەرایەتییە تێک 
بدات و ئەو کەسانەیش کە دواتر پەیوەستی 
ئەم گرێبەســتە دەبن، هیچ کاریگەرییەکیان 
ســەبارەت بەو دەســەاڵتە نابێت. هابز ئەم 
دەوڵەتەی کە لە گرێبەســتی کۆمەاڵتییەوە 
هاوکێشــەگەلی  لەگــەڵ  بــووە  دروســت 
ماتماتیک هەڵدەســەنگێنێت کــە ئەوانیش 
لە گرێبەستەوە دروســت کراون. مرۆڤەکان 
یەک جار دەتوانن بە ئازادییەوە بڕیار بدەن، 
بەاڵم پاش ئەوەی کە گرێبەستیان کرد ئیتر 
ناتوانن هیچ ئاڵوگۆڕێکی بەســەردا بێنن«.]9[ 
ئەم ڕەوتە فەلسەفییە، ئازادبوونی مرۆڤەکانی 
وەکوو پێشگریمانەی خۆی قەبووڵ کردووە، 
واتە مرۆڤەکان لە دۆخی سرووشتیدا بەپێی 
بڕیاری ئازادانەی خۆیان دەســەاڵتدار وەکوو 
نوێنــەری هەمــووان دەستنیشــان دەکەن 
و پاشــان دەســەاڵتدار لەڕێــگای ڕاوێــژی 
هەمووانەوە یاســا و مافــی توێژەکان دیاری 

دەکات. 
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هانا ئارێنــت]1٠[ ئەم بۆچوونە ڕەد دەکاتەوە و 
تایبەتمەندیی هەر  ئازادی،  دەڵێت: »بێگومان 
چەشنە پێوەندییەکی مرۆیی و کۆمەاڵیەتیی 
نییە. لــە جێگایەکدا کە مرۆڤــەکان پێکەوە 
دەژین بەاڵم ڕێکخراوی سیاســییان دروست 
نەکــردووە، ئەوە ئازادی نییــە کە کردەوە و 
ئەکتەکان ڕێک دەخات، بەڵکوو پێویســتیی 
ژیــان و پارێزگاری لــە بەردەوامبوونی ژیانە 
کــە ئاراســتەکان دیــاری دەکات. لەوەیش 
زیاتر، هەرجێگایەک لە جیهانی دروستکراوی 
مــرۆڤ کە گۆڕەپانی کردەوە و گوتاری مرۆڤ 
نەبووە )بۆ نموونە، کۆمەڵگای ژێر دەســەاڵتی 

ئازادی  خــوداکان(،  حکومەتی 
هیچ واقیعییەتێکی هەستپێکراو 
نییــە. بەبێ بوونی دەســەاڵتی 
هاوبەشی سیاســیی بڕواپێکراو، 
ئــازادی دەرفەتــی دەرکەوتنی 

نییە«.]11[
لــە  دەوڵەت/دەســەاڵت 
سەنتێزی  هێگلەوە]12[  ڕوانگەی 
نێــوان بنەماڵــە و کۆمەڵــگای 
مەدەنییــە. »بنەماڵــە نوێنگەی 
گۆڕەپانی گشــتییەت لە مانای 
کۆمەڵــگای  یەکدەســتییە، 
گۆڕەپانی  نوێنگــەی  مەدەنــی 
نوێنەری  دەوڵــەت  پاژێتییــە. 

یەکبوونی گشــتییەت و پاژێتییە. لە دەوڵەتدا 
بە جێگای یەکبوونی یەکدەست، یەکبوون لە 
نایەکدەســتی دەبینین و بە جێگای پاژێتیی 
پەتی، یەکبوونی خواســتی گشــتی و پاژی 
دەبینیــن«.]13[ بــە زمانێکی دیکــە، دەوڵەت 
بوونێکــی ئینتیزاعــی نییە کە لــە بەرانبەر 
ئەندامەکانییەوە ڕاوەستابێت، بەڵکوو لە ڕێگەی 
ئەوانەوە و بە دەســتی ئەوان دروســت بووە. 
هەروەها ئەندامەکانی دەوڵەت بە بەشــداری 
کردنیان لە ژیانی دەوڵەتدا لە پاژێتیی خۆیان 
دەربــاز دەبــن و دەگەنە گۆڕەپانی گشــتیی 
دەوڵــەت. هێگل پێی وایە لێرەدا یەکەمایەتی 

نە بە مرۆڤە و نە بە خاک/دەســەاڵت. بەڵکوو 
پێوەندییەکی دیالێکتیکی نێوانیانە کە هاوکات 
دەتوانن کاریگەریی ئەرێنی یان نەرێنی لەسەر 
یەکتــر دابنێن. بەاڵم هاوکات پێناســەیەک 
لــە دوژمن دەکات کە جێــگای بەتاڵی لەنێو 
فەلســەفەی نوێدا دیــارە. دوژمن ئەویترێکی 
نکۆڵیکراوە. نکۆڵیکردنێک کــە دوو الیەنەیە 
و لــە هــەر دوو الوە لەگەڵ ئەگەری شــەڕ 
ڕووبەڕووین. »ئەم شــەڕە، شەڕی نێوان چەند 
بنەماڵــە لەدژی چەند بنەماڵــەی دیکە نییە. 
بەڵکوو شەڕی نێوان نەتەوەکانە و بەم شێوەیە 
ڕق،  فۆرمێکــی یەکدەســت و جیانەکــراوە 
بەخۆیــەوە دەگرێت و خۆی لە 
هەر چەشــنە تایبەتمەندییەکی 
پاژێتی ڕزگار  یان  تاکەکەســی 

دەکات«. 
بــەاڵم بــە وردبوونــەوە لە 
پێناسەی حکوومەت لە ڕوانگەی 
شــمیتەوە، ڕەوتی وەرچەرخانی 
مرۆڤ بۆ تاک/شــارۆمەند ڕوون 
دەبێتــەوە. هــەروا کە پێشــتر 
ئاماژەمان پێ کرد، لە نۆمۆســدا 
کۆمەڵێــک مرۆڤ ]بەبێ ئەوەی 
شوناسێکی  هەرچەشنە  خاوەنی 
هێمامەند بــن[ پێکەوە دەژین، 
لــەو  دەســەاڵتدار  کاتێــک 
دۆخە تایبەتــەدا، بڕیــار دەدات ئەو کۆمەڵە 
مرۆڤــە، لەڕێــگای دیاریکردنــی ســنووری 
دەســەاڵتدارێتییەوە یەکدەست بکات، یەکەم 
درووستبوونی هەستێکی  دەبێتە  دەرکەوتەی 
هاوبەش بە نــاوی »ئێمە«. ئێمــە، کۆی ئەو 
کەســانەی لەنێو ئەو ســنوورە دیاریکراوەدا 
دەژین لەخۆ دەگرێت و، کەســانی دەرەوەی 
ســنوور دەبنە دوژمن/ئــەوان. هەڵبەت ئەم 
»ئێمە«یــە بەنیســبەت جێــگای جوگرافیای 
دەســەاڵتەکان، لەوانەیە لــە بوارگەلی وەکوو 
زمان، جلوبەرگ و ڕەگــەزەوە توێژی جیاواز 
و لێکــدژ لەخــۆ بگرێــت، بــەاڵم بڕیــاری 

پرسیار لە دۆخی 
ژیواری ئێستای تاکی 
کوردستانی، و هەروەها 

داڕشتنی داهاتووی 
ئەو تاکە لە بەستێنی 
پێکدادانی هێزەکانی 
دەوروبەری خۆیدا، 

ئاوێتەیەکە لە چۆنیەتیی 
بەکارهێنانی چەمکگەلی 

پێکهێنەری بونیادی 
مەعریفیی هەمان مرۆڤ/

تاک
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دەســەاڵتدار هەموو توێژەکان لەژێر یەک ناو 
و شوناســدا ]لە ڕێگای هێزەوە[ یەکدەســت 
دەکات. یەکدەستکردنێک کە هاوکاتە لەگەڵ 
هەموو  جیاوازییەکان.  تواندنەوە/ســڕینەوەی 
یەکەیەکی سیاســی و سنووری دەسەاڵتێک 
پێویســتی بە »دەرەوەیەکی ســازێنەر«ه. واتە 
لەنەبوونی ئەویدی/دەرەوەی سازێنەر، ئیمکانی 
پێکهێنانی شــوناس نییە. ئەم تایبەتمەندییە 
تەنها لە ئاســتی دەرەوەی سنوورەکاندا نییە، 
بەڵکوو بــۆ یەکدەســتکردنی جیاوازییەکان، 
دەسەاڵتدار ناچارە لەنێو خودی سنوورەکانی 
دەســەاڵتیدا، بەردەوام ســنوور بکێشــێت و 

پێناسە  ســازێنەر  ناوخۆییەکی 
بکات. ئەم ناوخۆییە ســازێنەرە 
دەکەوێتە  دەسەاڵتەوە  لەالیەن 
ژێــر تەوژمــی هــەاڵواردن بۆ 
ئــەوەی شوناســە ناوەندییەکە 
وردەوردە  و  بکرێتــەوە  زەق 
یەکدەســت  جیاوازییــەکان 
بکرێن. بەم شــێوەیە تاکەکانی 
نێــو ســنووری دەســەاڵتێک، 
هاوتەراز و بەرانبەر نین بەڵکوو 
بەچەشنی شارۆمەندی پلە یەک 
تــا ... دەناســرێن. هەاڵواردنی 
یاســایی بەمجۆرە دەوری خۆی 
پلەخوار  تاکێکــی  دەگێڕێــت. 

لەگەڵ ئەوەیدا کە لەنێو سنووردا دەژیت بەاڵم 
هاوکات نەیارێکی نێوخۆییە. ئەم پارادۆکســە 
بنەڕەتییە، دەرخەری ئەوەیە کە دەســەاڵت 
دەتوانێت لەیەک کاتــدا تاکێک مەحکوومی 
یاسا بکات بەبێ ئەوەی مافی یاسایی بەو تاکە 

بدات. 
شمیت بە ئاشــکراکردنی ئەم پارادۆکسە 
ئاماژەپێکراوەی دەســەالت، ئــەو گریمانەیە 
دەسەلمێنێت کە: »هەبوونی کیانێکی سیاسی، 
لەگەڵ بوونــی واقیعیی دوژمنێک و هەروەها 
پێکەوەژیــان لەگەڵ النیکــەم پێکهاتەیەکی 
سیاسیی دیکەدا گرێ دراوە. مادام دەوڵەتێک 

بوونی هەیە، ناچارەن هەمیشــە لەگەڵ چەند 
دەوڵەتدا ڕووبەڕوویــن. بوونی یەک دەوڵەتی 
جیهانی کە سەرانسەری زەوی لەژێر کۆنترۆڵی 
خۆی بگرێت و کۆی مرۆڤایەتی لەبەر بگرێت، 
ئەگەرێکــی مەحاڵە«.]14[ کەوایــە بوونی هەر 
سیستەمێکی دەسەاڵتدارێتی لەگەڵ ئەگەری 
هەمیشەییی شەڕ ڕووبەڕوویە. بۆیە دەسەاڵتدار 
پاش دیاریکردنی سنووری دەسەاڵتدارێتی لە 
یەکەم هەنگاودا سوپای نەتەوەیی پێکدێنێت.

پێویســتە ئەو خاڵە ڕەچــاو بکەین کە نە 
چۆنیەتیــی بڕیاردانی دەســەاڵتدار لە دۆخی 
تایبەتدا و، نــە ناوەڕۆکی یاســای دیاریکراو 
گرینــگ نییە و، هیچ لە فۆرمی 
بیچمگرتنی دەسەاڵت ناگۆڕێت. 
ئەم تێگەیشــتنە لە دەسەاڵت، 
بە  ئەوەیــە کــە  نیشــاندەری 
خاکە  دیاریکردن/داگیرکردنــی 
کە دەســەاڵت بیچم دەگرێت، 
مرۆڤ لــە مرۆڤبوونەوە دەبێت 
بە تاک/شــارۆمەند و شوناسێک 
بۆ خوی پێناســە دەکات و، ئەم 
ناوەڕۆکی  بەپێی  شــارۆمەندانە 
یاســای بنەڕەتیی دەســەاڵت، 
ڕێــگای  لــە  دەدەن  هــەوڵ 
ڕێکخراوەگەلی جۆراوجۆر وەکوو 
پاڕلمــان، مافگەلــی سیاســی 
و کۆمەاڵیەتــی و ... دیــاری بکەن. ســوپای 
نەتەوەیی بۆ پاراســتنی شوناســی »ئێمە« و 
شــەڕکردن لەگــەڵ »ئــەوان« دادەمەزرێت، 
بەاڵم پارلمــان و ڕێکخراوەگەلی مەدەنی، بۆ 
پێشگرتن لە شــەڕی ناوخۆیی. ئەم نوکتەیە 
ئەوەمان بۆ ڕوون دەکاتەوە کە کۆی پڕۆسەی 
هەڵبژاردن و نوێنەرایەتی بۆ پارلمان، ناتوانێت 
کەرەســتەیەک بێــت بۆ پێناســەکردن یان 
پاراســتنی شوناسی ئێمە، بەڵکوو هەوڵێکە بۆ 
پاراستن و سنووردارکردنی بەرژەوەندییەکانی 
توێژگەلی جۆراوجۆری نێو سنووری ناوخۆیی. 
بیرمەندانی دیکە وەکوو جان الک، هابز، ڕۆسۆ 

مرۆڤەکان 
یەک جار دەتوانن بە 
ئازادییەوە بڕیار بدەن، 
بەاڵم پاش ئەوەی کە 
گرێبەستیان کرد ئیتر 

ناتوانن هیچ ئاڵوگۆڕێکی 
بەسەردا بێنن«. ئەم 
ڕەوتە فەلسەفییە، 

ئازادبوونی مرۆڤەکانی 
وەکوو پێشگریمانەی 

خۆی قەبووڵ 
کردووە
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و... لــەو بڕوایەدا بوون کــە مرۆڤ لە دۆخی 
سرووشتیدا »هەمان نۆمۆس«ـه کە گرێبەستی 
دەسەاڵتدارێک  تاکوو  دەبەستن،  کۆمەاڵیەتی 
دەستنیشــان بکەن و، دەســەاڵتداریش یاسا 
دابنێت. بەاڵم شــمیت ئەوەی ســەلماند کە 
مرۆڤ لەپاش بڕیاری دەســەاڵتدار، لە دۆخی 
تایبەتدایــە کە مانای حکوومەت و یاســا فام 
دەکات و لێرەوەیە کە تاکەکان پێکەوە لەسەر 
چۆنیەتیی گرێبەستە کۆمەاڵیەتییەکان وتووێژ 

دەکەن.
 مێــژووی گۆڕانکارییەکانــی جوگرافیای 
واڵتە ئەورووپاییەکان ئەوە دەســەلمێنێت کە 

جیاکردنەوە و جیــاوازی دانان 
لــە نێوان خاک و دەریای ئازاد، 
پێوەری تایبەتی یاسای گشتیی 
تەکووزییە  ئــەم  بووە.  ئەورووپا 
بنەڕەتــدا  لــە  شــوێنمەندە، 
داگیرکردنــی  دەرکەوتــەی 
خاکــی نێوخۆییــی ئەورووپا و 
ئاڵوگۆڕەکانــی نەبــووە، بەڵکوو 
ئەنجامــی داگیرکردنــی خاکی 
جیهانی نائەورووپی، بەدەســتی 
هەروەهــا  و  ئەورووپاییــەکان 
داگیرکردنــی دەریــای ئــازاد 
لەالیــەن بریتانیاوە بــووە. لەم 
بڕگە مێژووییەیە کە کۆی خاکی 

زەوی بەســەر پێنج بەشدا دابەش دەبێت: 1. 
خاکی سەربەخۆی دەوڵەتی)مەبەست دەوڵەتە 
ئەورووپایییەکانــە(، 2. خاکە کۆلۆنیکراوەکان، 
3. خاکی پارێزراو لەالیەن دەوڵەتەکانەوە، 4. 
خاکــی دەرەوەی ســنوورەکانی ئەورووپا، 5. 

خاکی ئازاد کە دەکرێت داگیر بکرێت. 
بەم شــیکردنەوەیە، دەتوانین پرســیاری 
سەرەکیی ســووژەی کوردســتانی پێچەوانە 
بکەینــەوە و ســەرلەنوێ فۆرمێکــی دیکەی 
بۆ پێناســە بکەین. بەجێــگای ئەوەی دۆخی 
مرۆڤ/تاکی کورد نوێنگەی پرسی کورد بێت، 
پێویستە دۆخی خاک بکەینە بنەما و بپرسین 

پرسی کوردســتان چییە؟ ئەم نوێکردنەوەی 
پرسیارە بۆ ســووژەی کوردستانی، دەتوانێت 
ئاســۆیەکی واقیعــی و ڕوون بەرەو چەمک و 
واڵمــەکان بکاتەوە، بەبێ ئــەوەی گیرۆدەی 
بازنەی یاساگەلی دەستکردی ئەویدی ببێت. 
کورد لەسەردەمی دەسەاڵتدارێتیی دوو گەورە 
ئیمپراتۆریی عوسمانی و سەفەوییەوە تا ئێستا 
خاوەنی خــاک نەبووە، بەڵکوو لە باشــترین 
حاڵەتدا جێبەجێکاری یاسای دەستنیشانکراوی 
داگیرکــەری خاکەکەی بــووە. ئیمپراتۆریی 
عوسمانی هەر لە ســەرەتای دامەزرانیەوە لە 
دەستی  کۆتاییەکانی سەدەی ســێزدەیەمدا، 
بە داگیرکردنی خاکی دەرەوەی 
ســنوورەکانی خــۆی کــرد تا 
ڕادەیەک کە بەشێکی گەورە لە 
ڕۆژهەاڵتــی ئەورووپا، ڕۆژئاوای 
ئاســیا و بەشــێک لە باکووری 
ئەفریقای پێوەستی خاکی خۆی 
ســەفەویش  ئێمپراتۆریی  کرد. 
لە ســەرەتاکانی ســەدەی  کە 
شــازدەیەمدا دامــەزرا، توانــی 
پانتاییەکــی بەرچــاو لە خاکی 
ڕۆژئاوای ئاســیا بۆ خۆی داگیر 
بــکات. ئــەم دوو ئیمپراتۆرییە 
وەکوو دوو دەسەاڵتی هاوسنوور 
بــەردەوام لە پێوەندیــدا بوون، 
پێوەندییەک کە ئاشــتی، دابەشکردنی خاک، 
ئاڵوگۆڕی  چۆنیەتیــی  ســنوور،  دیاریکردنی 
ئابووری و کااڵ و ... تا دەگاتە شەڕ و پێکدادانی 

تێدا دیاری دەکرا.
ئەوەنــدەی پێوەندیی بە مەبەســتی ئەم 
وتارەوە هەیــە، ئەوەیە ڕوونــی بکەینەوە لە 
بنەڕەتــی کۆی ئــەم پێوەندییــەدا، پانتایی 
خاک و ســنووری جوگرافیا بــووە کە خاڵی 
ناکۆکییەکانــی  و  کێشــە  یەکالکــەرەوەی 
نێوانیــان بووە نەک شوناســی دانیشــتوانی 
ئــەو خاکە. مرۆڤی کوردســتانیش لەنەبوونی 
دەسەاڵتدارێتی بەسەر خاکی خۆیدا و هەروەها 

پێویستە 
ئەو خاڵە 
ڕەچاو 

بکەین کە 
نە چۆنیەتیی 

بڕیاردانی دەسەاڵتدار 
لە دۆخی تایبەتدا و، 
نە ناوەڕۆکی یاسای 
دیاریکراو گرینگ 

نییە و، هیچ لە فۆرمی 
بیچمگرتنی دەسەاڵت 

ناگۆڕێت
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لە نەبوونی شوناســی پاشهاتی خاوەندارێتیی 
خاکەکەی، بەبێ ئەوەی لەوە تێگەیشــتبێت 
کە پرس پرســی خاکە نە شوناسی دینی یان 
زمانــی، زۆر ســاویلکانە دەکەوێتە نێوان دوو 
هێزی داگیرکەر و ئەرکەکانی ئەوان جێبەجێ 
دەکات. هاوبەشــیی ئایینی لەنێوان بەشێکی 
کورد و ئیمپراتۆریی عوسمانی دەبێتە بنەمای 
ڕاوەستان لە بەرەی عوســمانیدا، و هەروەها 
هاوبەشیی ئابووریی بەشــێکی دیکەی کورد 
دەبێتە هۆکاری ڕاوەستان لەبەرەی سەفەوی. 
بەم شــێوەیە ئەم دوو هێزە، مرۆڤی کورد بە 
چەشنی مرۆڤێکی خاڵی لە هێماگەلی شوناس، 
ئامانجەکانی خۆیان.  یاریــدەدەری  دەکەنــە 
لەوەها بارودۆخێکدا کە سووژەی کوردستانی 
لەژێر پێناسەی شوناســی دوو دەسەاڵتداری 
جیاواز لەخۆی بەاڵم خاوەن بڕیارە، ناتوانێت و 
نەیتوانیوە لەهیچ ڕێکارێکی بەرەنگاربوونەوەوە، 
شوناســێکی تایبەت بەخۆی بنیــات بنێت. 
ســەرەڕای ئــەوەی کە مرۆڤی کوردســتانی 
خاوەنی دەســەاڵتدارێتی لەسەر خاکی خۆی 
نەبووە، بــەاڵم وێنایەکی زەینیی ســەبارەت 
بە یەکدەســتیی خاکەکــەی هەبووە. کاتێک 
لە سەرەتاکانی ســەدەی شازدەیەمدا شەڕی 
چاڵدێران لەنێوان دوو ئیمپراتۆریی عوسمانی 
و سەفەویدا ڕوو دەدات، خاکی کوردستان بۆ 

یەکمجار بەشــێوەی فەرمی دابەش دەبێت و 
بە دیاریکردنی سنوور لەنێوان ئەو دووبەشەدا 
یەکەم چەخماخەی لەتکردنی پێشــگیرانەی 

شوناسی کوردستانیبوون لێدەدرێت.
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»کورد« کەتوارێکی سەرزەمینییە. لە ئەلەندی مێژووەوە هەتا ئەم ڕۆژگارە لەسەر خاکی 
مێژووییی خۆی دەژی و »زمان« و »خاک« تا ئێستەش یەکدییان لە دەست نەداوە و جیاوازیی 
دۆخی بەشێکی زۆری نەتەوە بندەستەکانی ئەم سەردەمەی ئێمە و کورد ڕەنگە لەوەدا بێت 

کە ئێمە هێشتا لە چەقی ملمالنێ ژیۆپۆلەتیکییەکاندا هەین، ئەگەرچی هەبوونەکەشمان گەلێ 
بەئازارە؛ بەاڵم ئەم هەبوونە بەئازارە نیشانەی ئەوەیە کە »کورد« تەنیا بوونەوەرێکی فەرهەنگی 
نیە، بەڵکو هەبوویەکی سیاسییە و جەستەیەکی زیندووە کە لەسەر خاکێکی داگیرکراوی 

پڕملمالنێدا دەژی کە هێشتا داگیرکەر نەیتوانیوە  شوناسەکەی لێ بستێنێتەوە و ئێمە بە هەر 
نرخێک بێت دەبێ ئەم کەتوارە سەرزەمینییە بپارێزین.

لە ڕزگارییەوە بۆ ئازادی   

مەسعوود بابایی  
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خەباتــی دوورودرێــژ و باجێکی قورس کە 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کورد بە درێژاییی 
ســەدەکان بۆ ڕزگاری داویەتی، گەلێ جار 
تووشی هەناسەسواریی کردووە و بەداخەوە 
جاروبــار لە بــێ هیواییدا هەنــدێ هیوای 
تراویلکەئاسای داتاشیون کە دواجار هیوای 
ساختە تووشی نســکۆ و هەڵدێری کردووە! 
شوێنگۆڕکێی »ڕزگاری« و »ئازادی« دەراوی 
شــرۆڤە دەگۆڕێــت و »کەتوار«)واقعیت( بۆ 
وەئۆباڵخستن )فرافکنی( دەگوازێتەوە و بەم 
چەشنە بەالڕێداچوون، هێزێکی سیاسی تاـ  
نەخوازەاڵ ـ خۆبەدەستەوەدانی خۆنەویستانە 

هەڵدەخلیسکێنێ!
شیکردنەوەیەکی زمانەوانیی چەمکەکانی 
»ڕزگاری« و »ئازادی« وەک دەراوی شــرۆڤە 
خــۆی وەک پێویســتییەک دەســەپێنێ. 
هەربۆیە پێویستە پێشوەختە لە شەنوکەوێکی 

سادەدا لەم دوو چەمکە بدوێین.

هەمیشە دەپرسین: »ڕزگاری« لە چی؟، 
ڕزگاری لە کێ؟

»ڕزگاری« ئاماژەی پەنامەکیی قوتاربوون لە 
دۆخێکی داگیرکارییــە، هەربۆیە دەگوترێ: 
»ڕزگاری لە دەســتی.... ڕزگاربــوون لە...« 
ڕزگاری جێهێشتنی قۆناخێکە بە یەکجاری. 
بــە بۆچوونی بەنــدە ناتوانیــن »ڕزگاری« 
قۆناخبەنــدی بکەین. چونکە پاش ڕزگاری، 

باسکردن لە ئازادی دەست پێدەکات!
بــەاڵم بابەتێکی ســەرنجڕاکێش لێرەدا 
زەق دەبێتــەوە؛ هەمیشــە دەگوتــرێ لە 
»زیندان ئازاد بوو!« ئەدی بۆچی ناگوترێ لە 

»زیندان ڕزگار بوو«؟!
چەمکــی »داڕنیــن« و »داماڵین« وەک 
دوو چەمکی یارمەتیدەر باشــتر دەتوانن لە 
تێگەیشتن لە چەمکی »ڕزگاری« یاریدەمان 

بدەن.
»داڕنین« دەربازکردن لە هەر زیادەیەکە 
کــە توانــای جووڵــەی جەســتە، ئەندام، 

بوونــەوەر و گیانەوەرێکی گرتبێ. بۆ نموونە 
هەندێ لە درەختــەکان دادەڕنرێن. »میوە« 
بەرپرســیارێتیی وەرزیــی »درەخــت«ە کە 
لێی دەڕنــرێ. هەروەها؛ بەرگێک کە دەبێ 
دابڕنرێ تا پێکهاتەی سەرەکی بتوانێ خۆی 
بۆ بەرگێکی دیکە ئامادە بکات. ئەمە جۆرێکە 

لە »ڕزگاری«.
»داماڵیــن« بەپێچەوانــەی »داڕنیــن«، 
البردنی لەمپەرێکە کە بە »ماڵین« الدەبرێ 
یان بۆ دەرکەوتنی »گەوهەر«، »بەڵغ«)عرچ(

ی لێ دادەماڵین.
چەمکــی  لەبەرانبــەر  هەمیشـــــــە 
»داگیــرکاری«، چەمکــی »ڕزگاری« دەزێتە 
زەینمانەوە. ئەوە لــە کاتێکدایە لە چەمکی 
»ئازادی«دا هەســت بە هەنتەش )حضور(ی 
داگیرکەر ناکەین؛ ڕەنگــە هۆیەکەش ئەوە 
بێت کە »ئازادی« بە »جووڵە« و »ڕەفتار«ەوە 
بەندە و بەپێچەوانەی »ڕزگاری« پێویســتیی 
بــە »داڕنیــن« و »داماڵین« نیە. هەمیشــە 
خۆمان لــە بارێکی زیــادە ڕزگار دەکەین، 
لەکاتێکــدا »ئازادی« مانــای ڕزگاربوون لە 
»بارکران« ناگەیەنێت. چونکە »ئازادی« مانای 
»هەڵبژاردنــی بــار« دەگەیەنێــت نەک »لە 

کۆڵکردنەوە«.
ئــازادی، بــە »هەڵبــژاردن«ەوە بەندە؛ 
بەاڵم ڕزگاری پێویســتیی بە »یاخیبوون«و 
»داڕنین« و »داماڵیــن«ە. »هەڵبەت دەکرێ 
ئــەم بۆچوونــە لــە چەندیــن الوە وەبەر 
تیــرۆژی ڕەخنــە بدرێــت؛ بــەوەی کــە 
»ئــازادی«  تەنیــا »ئەرێنــی« )هەڵبژاردن« 
/ ایجابــی( نیــە بەڵکــو نەرێنی)داڕنیــن، 
داماڵین/ ســلبی(. لە مانــای »هەڵبژاردنی 
ئەرێنیدا«بارکــران« و »بارکردن« هەیە؛ واتە 
»وەئەســتۆگرتن« و »وەئەستۆخستن«. بەاڵم 
لــە هەڵبژاردنی نەرێنی)داڕنیــن، داماڵین/
سلبی( دا )لەکۆڵکردنەوە، ڕادەستکردنەوە و 
لێسەندنەوە(ش بەدیدەکرێت. ئەگەر ئەمە بە 
خاڵی هاوبەشی نێوان »ئازادی« و »ڕزگاری« 
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بزانین، خاڵێکی جیــاوازی گەورە هەیە کە 
بارتەقــای هەمــوو خاڵە هاوبەشــەکانە کە 

ئەویش بریتییە لە : »ماف«.
ئــازادی، مافــە. بــەاڵم ڕزگاری مــاف 
نیــە. بەو مانایــەی کــە »ڕزگاری« لەپێناو 
وەدەســتهێنانی مافی ئازادییە. هەربۆیە لە 
»دەستوور، یاســای بنەڕەتی« ئازادی وەک 
ماف باسی لێوە دەکرێت و باس لە »ڕزگاری« 
ناکرێت. تەنیا شــتێک کە دەتوانین بە تێل 
نیشــان)تلمیح(ی ڕزگاری لە »دەســتوور« 
و »یاســا نێودەوڵەتییەکانــدا«  لەقەڵەمــی 
بدەیــن، »مافی دیاریکردنــی چارەنووس«ە 

لێ  دەتوانیــن«ڕزگاری«ی  کە 
بەگوێــرەی  هەڵێنجێنیــن. 
»مافی دیاریکردنی چارەنووس« 
دەتوانین »ڕزگاری« وەک مافی 
»خۆدەربازکردن لە داگیرکاری« 
ڕاڤــە بکەین؛ بەاڵم لێرەشــدا 
پێشــمەرجی  وەک  »ڕزگاری« 
ـ  مــاف  وەک  ـ  »ئــازادی« 
ئەگینا  نیشــان دەدات،  خۆی 
ناتوانێ وەک »ماف«  »ڕزگاری« 
لە »دەستوور«دا لێک بدرێتەوە! 

هەمیشــە بڕوام بــەوە هەبووە 
کە ئێمەی کورد لەنێو »کەلێنی چەمکی«دا 
دەژیــن. مانای وەها بانگەشــەیەک مایەی 
ڕاڤەکردنە. مەبەســت لەم دەربڕینە ئەوەیە 
کە  چەقین لە مانای باوی لیکســیکۆنی و 
تێنەگەیشــتن لە زمانی چەمکی بەتایبەتی 
لەباری »مافناســانە« و »دەستووری« دەبێتە 
مایەی دروســتبوونی »کەلێنــی چەمکی«. 
ڕەنگە لــە ڕاڤەدا، بەندە هیچــکات نەتوانم 
لە جەغزی زمانگەرایانــە خۆم دەرهاوێژمە 
دەرەوە؛ بــەاڵم ئــەوە بــەو مانایــە نیە کە 
ئیــدی ڕاڤــەی زمانگەرایانــە ناتوانێ وەک 
بــە  پەیوەســت  توێژینەوەکانــی  دەراوی 

فەلســەفەی سیاســی و زانســتی ڕامیاری 
بەدەر لە بڕشــت بێت. بڕشــتی ئەم ڕاڤەیە 
لەو کاتەدا دەردەکەوێت کە ئێمە بمانەوێت 
مانا ســرکەکانی »ئازادی« لە »دەســتوور«دا 
چوارچێــوەدار بکەیــن. چوارچێوەدارکردن 
لەگــەڵ خۆیدا چەقی ســەرنجی زمانەوانی 
دەهێنێــت و یاســادانەر دەبێــت ئاگاداری 
ڕاگرتنــی مانــا لــە کەوانــەدا بێــت. لەو 
دەمەدا کە مانای وشــەیەک لە بەســتێنی 
سروشــتگەرایانەی خــۆی دەتــرازێ و بۆ 
کێڵگەیەکی سیاسی، فەلسەفی و مافناسانە 
و  دەســتووری دەگوازرێتــەوە، دەبێ زۆر 
ئــاگادار و وریــا بیــن کــە 
»مەیدانــی  نێــو  نەکەوینــە 
ئەگەر  مانابارکردن«ەوە.  مینی 
لــەو  بدوێــم،  ڕاشــکاوانەتر 
باوەڕەدام مەودای نێوان مرۆڤی 
کــورد و زمانەکــەی هەنــدە 
زۆرە کــە ناتوانێ لــەو کێڵگە 
واتاییانە بدوێ کە وشــەکانی 
وەک »ڕزگاری« و »ئازادی« لە 
خاکی ئــەو کێڵگانەدا چەکەرە 
و گەشــەیان کــردووە؛ ڕەنگە  
ئەمە بتوانێ ئاریشەی »کەلێنی 
چەمکی« ڕوون بکاتەوە. ئەوەی 
ڕاڤەی سیاســی و دەستووریی 
چەمکێک ئاڵــۆز دەکات، کێڵگەی ماناییی 
وشــەیە نــەک مانــای وشــەنامەیی کــە 
بەشێوەیەکی ئاسۆیی لە مانای سەرەکییەوە 
بۆ مانا الوەکییەکان لە جووڵەدایە. لە ڕاڤەی 
سیاسیدا هەڵبژاردنی مانای خوازراو  دەتوانێ 
لۆژیکی جووڵە لە مانای ســەرەکی بۆ مانای 
الوەکــی لەبەرچاو نەگرێــت، بەڵکو کاتێک 
باس لە هەڵبژاردنی مانای خوازراو دەکەین، 
لە مانایەکی دەسچنکراو دەدوێین کە بەندە 
بە »نیاز«و »جیهانبینی«ی سیاســەتوان کە 
دەیهەوێــت »جیهانی سیاســی«ی خۆی لە 
چەمکسازییەکی دەســتووریدا زەق و زۆپ 

ئازادی، 
بە »هەڵبژاردن«ەوە 

بەندە؛ 
بەاڵم ڕزگاری 
پێویستیی بە 
»یاخیبوون«و 
»داڕنین« و 
»داماڵین«ە. 

»هەڵبەت دەکرێ ئەم 
بۆچوونە لە چەندین 
الوە وەبەر تیرۆژی 

ڕەخنە بدرێت
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بکاتەوە، لێکی دەدەمەوە.
گوتــەی بەناوبانگی« کــورد لە جەنگدا 
دەیباتــەوە و لەســەر مێــزی دانوســتان 
دەیدۆڕێنێ« پێوەندیی بــە »پێوار)غیاب(ی 
هوشیاریی بە ئاماژە پەنامەکییەکانی چەمک 
لەباری سیاســیی و دەســتوورییەوە هەیە 
کە هەروەک پێشــتر باســم کرد، نیشانەی 
»کەلێنی چەمکی«یە کە ئەویش بەرەنجامی 
مەودای وەرگێڕانی نێوان  چەمکەکانە؛ بەو 
مانایەی کە دانووســتاندن لــە مەیدانێکی 
گەورەی ماناییــدا ڕوودەدات کە وەرگێڕانی 
و  سیاســیی  بەرپرســیارێتیی  چەمکەکان 
دەســتووری لەتەک خۆیــدا دەهێنێت کە 
پێی دەگوترێ تەڵە یان مینی نێو کێڵگەی 

دەستوور)یاسای بنەڕەتی(.

ڕزگاری
داگیرکاری، دەستبەسەرداگرتنی ڕووبەرێکە 
کــە هــەم داگیرکــەر و هــەم داگیرکراو 
بەتەواوەتــی لە دۆخی خۆیــان تێدەگەن. 
»داگیرکەر« بە هەر پاســاوێکیش بێت، لەو 
شــتەی کە وەدەســتی هێناوە و بە زەبری 
هێز دایچڕیوە تێدەگات. بەاڵم پێویســتیی 
بە وەدەســتهێنانی »ڕەوایی«یــە. »ڕەوایی« 
تاکە شــتێکە کە »داگیرکــەر« دەتوانێ لە 
ڕێگەیــەوە بااڵدەســتبوونی خۆی بەســەر 
داگیرکــراودا درێــژە بدات. ئــەم هەوڵەی 
لێ  کاردانەوەی«داگیرکراو«ی  »داگیرکــەر« 
دەکەوێتــەوە و لێرە بــەدواوە زنجیرەیەک 
لــە پێوەندیی ئاڵۆزکاوی شــەڕ، ئاشــتی، 
دانووســتان، نە شەڕ و نە ئاشــتی لەنێوان 
ئەم دوو بەرەیەدا چێ دەبێ کە  بەگوێرەی 
ماف  »دالەنگاندن)تقلیل(«ی  هێــز  لۆژیکی 
لەپێناو بەهێزبوونــی پێگەی »داگیرکراو«ی 
لــێ دەکەوێتــەوە و فۆرمەکانی«خۆبــەڕێ
...هتــد  و  فێدراڵــی  وەبەری)ئۆتۆنۆمــی(، 
دەسمایەی بەهێزکردنی پێگەی داگیرکراون 
و هەڵپەســاردنی نیــازی ســەرەکییە کە 

هەڵبەت داگیرکەریش بەگوێرەی ئەزموونی 
داگیرکــراودا،  لەتــەک  بەریەککەوتــن 
هێز،  بەگوێــرەی  داواکاری  وێســتگەکانی 
پێشــبینی دەکات و ڕێگــەی پێشــگیرانە 
بۆ ڕزگاری کــە هەمان »ســەربەخۆیی«یە 
دەگرێتە بەر کە ئەم ڕێگایانە لە »دەستوور«دا 

دەستەبەر دەکات.
بەردەوامیدان  بۆ  داگیرکەر  شێوازەکانی 
بــە داگیــرکاری گەلــێ زۆرن و داگیرکەر 
لەبەرئــەوەی ناتوانێ بــە بەردەوامی هێزی 
ســەخت یان توندوتیژی بە دژی داگیرکراو 
بــەکار بهێنێ و هەروەهــا لەبەرئەوەی کە 
لە ڕەوتــی ملمالنــێ لەتەک  داگیرکــراو 
داگیرکــەردا بەئەزموونتر و خاراوتر دەبێت، 
بەرەنگاربوونەوەی  و  بەرخــۆدان  ڕێگەکانی 
هێــزی ســەخت دەدۆزێتــەوە و ئەمەش 
تێچــووی مانــەوەی داگیرکەر لــە زەوییە 
هەرکات  دەکات.  زیاتــر  داگیرکراوەکانــدا 
داگیرکەرمان ناچار بە دانوســتان کرد، ئەو، 
بیر لە شــێوازەکانی دیکەی درێژکردنەوەی 

داگیرکاری دەکاتەوە. 
هەر بۆیە پێموایە فۆرمــە جیاجیاکانی 
دابەشــکردنی دەســەاڵت لــە واڵتێکدا کە 
بەدەســت داگیرکــەرەوە بەڕێــوە دەچێ، 
تەنیــا لەپێنــاو درێژکردنــەوەی تەمەنــی 
بە  داگیرکەردان. لەم سۆنگەیەوە داگیرکەر 
داننان بە هەرێمێکی نەتەوەیی یان ئیتنیکی 
ناچــار دەبێت کۆمەڵە مافێــک بۆ نەتەوە و 
ئیتنیکە داگیرکراو و بندەستەکان  پێشنیار 
بــکات و بەرگێکــی دیمۆکراتیک بە بااڵی 
دەســەاڵتەکەی داببڕێ،تا بتوانێ لە ڕێگەی 
بۆ  شوناسێک  ســاختە«وە  »نەتەوەســازیی 
جوگرافیایەکی قووتــدراو لە جوگرافیایەکی 
دیکەدا دەســتەبەر بکات و بە بێ داننان بە 
»فرەیی« ناتوانێ هاوســۆزیی ژێردەستەکان 
بۆ خۆی ڕابکێشــێ و ئەمــە بەتایبەتی لەو 
واڵتانــەدا ڕوودەدات کە »بێگانەکان« خاکی 
»خۆواڵتییەکان« داگیردەکەن و پاشــان لە 
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کڵێشەیەکی دیمۆکراتیکدا کۆمەڵە مافێکیان 
بۆ دەستنیشــان دەکــەن و لە چوارچێوەی 
»دەستوور«دا وەها پێناسەیان دەکەن وەک 
بڵێــی ئــەوان میوانن و ئەمــان خانەخوێ. 
واتە مەبەســتم ئەوەیە کە شــوێنگۆڕکێی 
پێگەکان و پێناسەی پێگەکان و سیاسەتی 
فێڵبازانــەی »دڵدانــەوە« لــە چوارچێوەی 
»مافی هاوواڵتیبوون«دا بەرەبەرە هاوسۆزیی 
داگیرکــراو بــۆ داگیرکــەر دەوروژێنــێ و 
ئیــدی لــەوەال خەونی دروســتکردنەوەی 
نیشــتمان و خــاک و جوگرافیــای نەتەوە 
ڕەســەنەکانی واڵتانــی داگیرکــراو لە گۆڕ 
دەنرێ و وەکو »هاوواڵتییانی ســەرگەردان« 
لــە جوگرافیایەکی نوێدا تاهەتایە بە نامۆیی 
دەژین بە بێ ئــەوەی بتوانن بۆ ڕابردوویان 
بگەڕێنەوە و بە بێ ئەوەی بشــتوانن لەتەک 
مرۆڤە بێگانەکان کە ئێســتە لە دەوروبەری 
ئەوانــدا دێــن و دەچــن و بوونەتە خاوەن 
ماڵ هەڵبکات و ناچــارە دوو مێژووی نامۆ 
لــە جوگرافیایەکدا پێکەوە بنووســێنێ کە 
دەبنە جووتۆکەیەکی نایەکسانی نایەکانگیر، 
بەاڵم دانپیانراو. هەر بۆ نموونە با سەیرێکی 
و  ئامازیخــی  سوورپێســتەکان،  دۆخــی 
قیبتــی و بەشــێکی زۆر لــە خۆواڵتیانی 
ئافریقا و ئوســترالیا و هەروەها نەتەوە تواوە 
بەعەرەبکراوەکانی سووریا و لوبنان و ... هتد 
بکەین کە وەڕاســتگەڕاو)مصداق(ی دیاری 

داوەرییەکەی ئێمەن.
»کــورد« کەتوارێکی ســەرزەمینییە. لە 
ئەلەندی مێژووەوە هەتا ئەم ڕۆژگارە لەسەر 
خاکی مێژووییی خــۆی دەژی و »زمان« و 
»خاک« تا ئێســتەش یەکدییان لە دەست 
نەداوە و جیاوازیی دۆخی بەشــێکی زۆری 
نەتەوە بندەستەکانی ئەم سەردەمەی ئێمە 
و کورد ڕەنگە لەوەدا بێت کە ئێمە هێشتا لە 
چەقی ملمالنــێ ژیۆپۆلەتیکییەکاندا هەین، 
ئەگەرچی هەبوونەکەشــمان گەلێ بەئازارە؛ 
بەاڵم ئەم هەبوونە بەئازارە نیشانەی ئەوەیە 

کە »کورد« تەنیا بوونەوەرێکی فەرهەنگی نیە، 
بەڵکو هەبوویەکی سیاسییە و جەستەیەکی 
زیندووە کە لەســەر خاکێکی داگیرکراوی 
پڕملمالنێــدا دەژی کە هێشــتا داگیرکەر 
نەیتوانیوە  شوناســەکەی لێ بستێنێتەوە و 
ئێمە بە هەر نرخێک بێت دەبێ ئەم کەتوارە 
ســەرزەمینییە بپارێزین. »کوردستان« وەک 
لەقوڕگگیراوی دوژمنان نیشــانەی  پارووی 
ویســتی »کورد«ە بــۆ مانەوە و پاراســتنی 
کەتواری ســەرزەمینیی خۆی. ئەم ویستە، 
ویســتێکی سیاسییە لەســەر بنەمای مافی 
دیاریکردنــی چارەنــووس کــە ڕەوایی بە 
»بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کورد«دەدات تا 
ڕزگاریی خۆی لە »ســەربەخۆیی«دا پەیجۆر 
بکات، چونکە بە بێ ســەربەخۆیی »ئازادی« 
وەک »مافی سروشتیی مرۆڤ« وەدی نایەت. 
ســەرزەمینیی  کەتواری  گوتــم،  هەروەک 
کورد چەشنی نەتەوەیەک تێکڕای مافەکانی 
نەتەوەیەکــی خاوەن ســەروەریی پێ ڕەوا 
دەبینرێت. هەر بۆیە دەبێ جەخت لەســەر 
ئــەوە بکەینــەوە دۆخی کورد لــە دۆخی 
گەالنــی بێ خاک جیــاوازە و ئێمە نابێ لە 
ڕوانگەی نەتەوایەتیی خۆماندا دۆخی خۆمان 
بۆ دۆخی دالەنگاوی گەالنی بێ سەرزەمین 

دابلەنگێنین.
دروشــمی ڕیالیســتیی »ئێمە نوێنەری 
نەوەی خۆمانین نــەک نوێنەری نەوەکانی 
داهاتوو« ـ  لە ســۆنگەی ڕزگاریخوازییەوەـ  
بۆ کورد گونجاوترین دروشمی تاکتیکی بووە 
کە دەکرێ وەک دروشــمێکی ستراتیژیک 
کە ڕێگەی سەربەخۆییی نەوەکانی داهاتوو 
ڕوونــاک دەکاتــەوە لەقەڵەمــی بدەیــن. 
داگیرکەرانی  ملمالنێــی  ســۆنگەیەوە  لەم 
کوردســتان و کورد وەک داگیرکراو، تا ئەم 
سەدەی بیســت و یەکە بەردەوامە و ڕەنگە 
تا نیوەی ســەدەی بیســت و یەک »کورد 
بتوانێ یەکێک لە جۆرەکانی مافی سیاسی« 
وەک ئوتۆنۆمی« و »فیدراڵی« لە سێ بەشی 
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کوردســتاندا، یان تەنانــەت دەوڵەتێک بۆ 
»کورد« دەســتەبەر بکات. بــەاڵم دەبێ لە 
بیرمــان نەچێــت، »داگیرکــەر« لەبەرانبەر 
»داگیرکراو«دا هەندێ ئەرکی لەســەر شانە 
کە دەبێ جێبەجێیــان بکات. ئێمەی کورد 
لەبەرئەوەی شارەزاییەکی تەواومان لە یاسا 
نێودەوڵەتییەکاندا نیە، لەوە بێئاگاین کە ئەو 
مافانەی لە چوارچێوەی دەوڵەتی داگیرکەردا 
داوای دەکەین، ئەوانە ئەرکی داگیرکەرن کە 
دەبێ جێبەجێیان بکات و ئێمە هێشــتا لە 
ملمالنێ لەتەک داگیرکەردا داوای کۆمەڵێک 
مافمان کردوون کە لە ڕاســتیدا ئەرکێکی 

جێبەجێنەکــراوە. چـــونکــە 
هــەروەک گوتــم مافەکانــی 
نەتەوەیەکــی داگیرکــــراوی 
وەکو کــورد کــە کەتوارێکی 
ســــەرزەمینییە، تەنیــا بــە 
دەوڵەتی ســەربەخۆ دەستەبەر 
دەکرێــت؛  چونکــە هەرکام 
لــە شــێوازەکانی »ئوتۆنۆمی« 
ڕێکارەکانــی  »فێدراڵیــزم«  و 
کەم کردنەوەی »ســتەمکاری« 
نــەک  »چەوســاندنەوە«ن  و 
ڕزگاری. کــە وابوو ئەوەی کە 
ئێمــە داوای دەکەیــن کــەم 
کردنەوەی ئاستی »ستەمکاری« 

و » چەوساندنەوە«یە و نابێ وەک »ڕزگاری« 
پەیکاڵکردن)تطبیق(ی  ئەگەر  بدوێین.  لێی 
هەرکام لەو شێوازانەی بەڕێوەبردنی واڵتێکی 
داگیرکــەر بــە وەدەســتهێنانی »ڕزگاری« 
و پاشــان«ئازادی« لەقەڵــەم بدەین، وەک 
ئــەوە وایە کە بێژین: وازمــان لە کەتواری 
ســەرزەمینی هێناوە کە دەبێ لە دەوڵەتی 
ســەربەخۆدا وەدی بێــت و ئەمــە لەباری 
زەینییــەوە خەونی دەوڵەتی ســەربەخۆی 
کوردســتان دەســڕێتەوە. ئەمــە »کەلێنی 
چەمکی«یە کە دەبێتە مایەی »شوێنگۆڕکێی 
مانایی«. چونکە هەڵە هەمیشە  بەزەقی و لە 

یەک جــۆر بەڵگەهێنانەوەی لۆژیکیدا خۆی 
دەبێتە  مانایی«  »شــوێنگۆڕکێی  دەرناخات. 
مایەی هەڵەی لۆژیکی و لە بواری »سیاسی« 

و »دەستووریدا« هەڵەیەکی کوشندەیە.
 لــە پێوەنــدی لەتــەک »داگیرکــەر« 
هیچــکام  بەداخــەوە  »داگیرکــراو«دا،  و 
بــە  لــە داگیرکەرانــی کوردســتان دان 
»داگیرکــەری«ی خۆیاندا نانێــن، هەربۆیە 
ئەرکی خۆیشــیان لەهەمبەر »داگیرکراو«دا 
جێبەجــێ ناکەن. دەتوانم بێــژم لەبەر دوو 
هــۆکار، داگیرکەرانی کوردســتان دان بە 

»داگیرکاریی« خۆیاندا نانێن:
1 ئــەوان بڕوایان بــەوە نیە 
کە »کــورد« خاوەنی »کەتواری 

سەرزەمینی«یە.
نەژادیی  »دوژمنــکاری«ی   2
بەردەوام سروشــتی بنەڕەتیی 

ئەم داگیرکارییەیە.
بە شــێوەیەک لە شــێوەکان 
هــەردووک هـــۆکارەکــەش 
تەواوکــەری یەکدیــن؛ بــەو 
مانایــەی کە نکۆڵیکــردن لە 
ســـەرزەمینی«ی  »کەتــواری 
کورد، نکۆڵی لە داگیرکاریشی 
لــەم  دەکـــەوێتــەوە.  لــێ 
ســۆنگەوەیە کــە دەتوانین لە 
تۆمەتــی »جوداخــوازی« تێبگەین. تۆمەتی 
»جوداخــوازی« بــە دوای خۆیــدا تاوانــی 
دژایەتیی یەکپارچەییی خاکێک بەسەرماندا 
ساخ دەکاتەوە کە »داگیرکەر« خۆی کردووە 
بــە خاوەنی؛ ئیدی لــەوەش تێدەپەڕێ کە 
ئێمــە بتوانین لە چوارچێوەی »کۆڵۆنیالیزم« 
دوژمنەکانمان پێناســە بکەین. هۆیەکەش 
ئەوەیــە کە النیکــەم لــە »کۆڵۆنیالیزم«دا 
مافی »سایەســایی )قیمومت، انتداب( هەیە 
و کۆڵۆنیالیســتە ئەوروپاییەکان ئەرکێکیان 
لەسەر شانی خۆیان داناوە و خۆیشیان وەک 
»داگیرکەر« بە فەرمی ناســاندووە. هەروەک 

دروشمی ڕیالیستیی 
»ئێمە نوێنەری نەوەی 
خۆمانین نەک نوێنەری 

نەوەکانی داهاتوو« 
بۆ کورد گونجاوترین 
دروشمی تاکتیکی 

بووە کە دەکرێ وەک 
دروشمێکی ستراتیژیک 
کە ڕێگەی سەربەخۆییی 
نەوەکانی داهاتوو ڕووناک 

دەکاتەوە لەقەڵەمی 
بدەین
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باســمان کرد داننان بــە »داگیرکاری« واتە 
دەســتگرتن بەسەر خاک و نەتەوەیەکدا کە 
خاوەنــی »کەتواری ســەرزەمینییە« و تەنیا 
پاساوی »داگیرکەر« ئەوەیە کە تا ئەوکاتەی 
»نەتــەوەی داگیرکــراو« خۆی دەرۆســتی 
بەڕێوەبردنــی خۆی بێــت، دەبێ یارمەتیی 
بدرێــت. دیــار و ئاشــکرایە »داگیرکــەر« 
هیچکات لە دۆخێکی ئاســاییدا دان بەوەدا 
نانێت کــە »نەتــەوەی داگیرکــراو« کاتی 
ڕزگاربوونی هاتووە! بەاڵم هەر چۆنێک بێت، 
دان بەوەدا نراوە کە خاکێکی داگیرکردووە و 
بە یاسای »سایەسایی« هەتا بتوانێ درێژە بە 

داگیرکارییەکەی دەدات و پاش 
کۆتاییهاتنــی »سایەســایی« و 
پاش سەربەخۆییش »کۆڵۆنیال« 
بــە ڕێگــەی جۆربەجــۆر بە 
دەبەسترێتەوە؛  »کۆڵۆنیالیست« 
ئەگــەر ســەیرێکی واڵتانــی 
و  »فەرەنســا«  داگیرکــەری 
و...هتد  ئســپانیا«  و  »بریتانیا« 
بەرتاو)نفوذ( ئێستەش  بکەین، 
یــان لە واڵتانــی داگیرکراوی 
پێشوویاندا بە زەقی دەبینرێت.

دۆخـــــی  بۆیــە  هــەر 
کوردســتان  داگیرکاریــی 
لەتــەک سروشــتی  ناکــرێ 

کۆڵۆنیالیســتیی واڵتانی ئەوروپایی بەراورد 
بکرێــت. چونکە داگیرکەرانی کوردســتان 
لە دەرەوەی ئەو پێناســانە هەڵســوکەوت 
جیاوازیی  هەرەگرنگــی  خاڵــی  دەکــەن. 
داگیرکــەری ئەوروپایــی و داگیرکەرانــی 
کوردستان لەوەدایە نە بڕوایان بە »کەتواری 
سەرزەمینی«ی کورد هەیە و نە پەیڕەوی لە 
سیاسەتی«سایەسایی«دەکەن. ئەگەر بنەمای 
ئــەم بەڵگەهێنانەوەیە بــە هەند وەربگرین، 
ناکۆکییەکی گەورە لە کرۆکیی پێناسەکەدا 
ســەرهەڵدەدات و دەبێتە مایــەی گۆڕانی 
چەقی ســەرنج و چەقــی ڕوانگە لە ڕەوتی 

بەڵگەهێنانەوەدا. 
پرســیارێک لێرەدا دێتە ئاراوە: کەوابوو 
سروشــتی داگیرکەرانی کوردســتان چۆن 

دەستنیشان دەکرێت؟
 فارســەکان، تورکــەکان و عەرەبەکان 
کاتێــک  ئیمپراتۆرییەکانــن.  میراتگــری 
باس لــە میراتــی ئیمپراتــۆری دەکەین، 
ئیــدی جوگرافیای نەتەوەیــی و ئیتنیکی 
لە ئارادا نابێت. گەڕانــەوە بۆ بونیادنانەوەی 
ئیمپراتۆرییەکان و گێڕانەوەی شکۆی سەدە 
لە دەستچووەکان هیوای نەوە مەزنیخوازەکان 
دەگەشــێنێتەوە و بــەرەو پاوانخوازی ڕایان 
دەنــێ. ئــەم ســێ نەتەوەیە 
بانگەشــەکانیان  بەپێچەوانەی 
نەناوەتە  پێیــان  بەتەواوەتــی 
سیاســییەوە  مودێڕنیتەی  نێو 
حیکایەتەکانیان  مێژووی  لە  و 
جیهانــی  لــە  و  دانەبــڕاون 
مودێڕنیشــدا شــوێنپەنجەیان 
دیار نیــە و تەنیــا خۆیان لە 
مودێڕنیزاســیۆندا  فۆرمێکــی 
ئااڵندووە و بەم پێیە دەتوانین 
بێژیــن سروشــتی دەوڵەت ـ 
نەتەوەی ئەوروپایی بەسەریاندا 
پاشەکشــەی  نابێتەوە.  ســاخ 
ئیمپراتۆرییەکانــی خۆرهەاڵت 
و  ئەوروپایــی  کۆڵۆنیالیزمــی  کشــانی  و 
تێکەوەپێچرانــی ئیمپراتۆرییەکانــی تورک 
و فــارس لــەم ناوچەیەدا، نەبــووە مایەی 
دابڕان لە چیرۆکــە مەزنەکانی ئیمپراتۆری 
و پاشــماوەی ئەم ئیمپراتۆرییانە دیسان بە 
شــێوەیەکی دیکە هەوڵــی نۆژەنکردنەوەی 
ئەم ڕابــردووە مەزنەیان داوە کە بەزەقی لە 
دەوڵــەت ـ نەتەوەی ئەم ســێ نەتەوەیە و 
لە چوارچێوەی پان ئێرانیزم )پان فارسیزم( 
و پــان تورکیزم و پــان عەرەبیزمدا ڕەنگی 
داوەتــەوە و لــە گەلــێ ڕووەوە ئەدگاریان 
لە ناســیونالیزمی ئەوروپایــی و خۆرئاوایی 

مافەکانی نەتەوەیەکی 
داگیرکراوی وەکو کورد کە 
کەتوارێکی سەرزەمینییە، 

تەنیا بە دەوڵەتی 
سەربەخۆ دەستەبەر 
دەکرێت؛  چونکە 

هەرکام لە شێوازەکانی 
»ئوتۆنۆمی« و »فێدراڵیزم« 

ڕێکارەکانی کەم 
کردنەوەی »ستەمکاری« 
و »چەوساندنەوە«ن نەک 

ڕزگاری
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جیاوازە. 
تێــزی »پان ناســیونالیزم« بــۆ مێژوو، 
بەڵکــو  نیــە،  خــاک  خاوەندارێتیــی 
دەســەاڵتدارێتییە بەســەر خاکــدا. لــەم 
مێژووییــی  »دەســەاڵت«ی  بیروبــاوەڕەدا 
ئیمپراتۆرییــەک بەســەر جوگرافیایەکــدا، 
دەبێتــە مایــەی خاوەندارێتیی ئەو خاکە و 
ئیدی باســکردن لەوە کە ئــەم خاکە کێی 
لەســەر ژیاوە و لە قەواڵەی کام نەتەوەدایە 
هیــچ ســوودێکی نیە.کاتێــک دەگوترێ: 
یەکپارچەییی خاکی ئێران، تورکیا و عێراق 
و سووریا، هیچ پرسیارێک لەوە ناکرێت کە 
کێ لەسەر ئەو خاکە دەژی و کێ خاوەنیەتی 
و ئەو کەسەش پارچەی دەکات یان جیای 
دەکاتەوە لە چی جیا دەبێتەوە؟! لەم لۆژیکەدا 
بە  نەتەوایەتی«دەبەســترێتەوە  »ســنووری 
»سنووری قەڵەمڕەوی دەسەاڵتی داگیرکەر« 
بەسەر خاکێکدا کە مۆرکی زمانی و نەژادیی 
ئەوی پێــوە دیار نیە. لێــرەدا بەکارهێنانی 
وشەی »داگیرکەر« بۆ وەها »دەسەاڵت«ێک 
هیــچ دانپیانانێکی لــێ ناکەوێتەوە، چونکە 
هەر لە بنەڕەتــەوە جوگرافیای نەتەوایەتی 
بەستراوەتەوە بە حیکایەتی دەسەاڵتەوە نەک 
لەو سۆنگەیەوە«ئێران« واڵتێکی  »نەتەوە«وە. 
پاشــماوەی ئیمپراتۆرییەکانــە کە مێژووی 
دەســەاڵتی خاوەن دەســەاڵت دەگێڕێتەوە 
نەک خاوەندارێتیی ئەو. دەسەاڵت چ وەک 
هێزی ســەخت یان وێژمان. خۆ ئەگەر لە 
ســەیری  پاوانکردنەوە  ڕەواییی  ســۆنگەی 
مەسەلەکە بکەین، خاکێکی یەکپارچە هەیە 
کە لە پاوانــی فەرمانڕەواییدایە و فەرمانڕەوا 
بەگوێــرەی گێڕانەوەیەکی بــان مێژوویی و 
بــان جوگرافی »ئێران« پێناســە دەکات کە 
خاکێکی پیرۆزە و لێــرەوە هیچ ڕێزێک بۆ 
»کەتواری سەرزەمینی«ی گەالنی پەستێنراو 

لەم جوگرافیایەدا دانانرێت.
خاکێکــی  خاوەندارێتیــی  ڕەواییــی 
ئەمڕۆیی لەســەر بنەمای ئــەوە کە پێگەی 

فەرمانڕەواییی ڕابردوویەکی ئیمپراتۆری بووە، 
ڕێگەی دانپیانان بە داگیرکاری دادەخات و 
لەم ســۆنگەیەوە هەرچەشنە داواکارییەکی 
»داگیرکراو« بۆ  گەڕاندنەوەی خاوەندارێتیی 
خۆی بە »جوداخوازی« لەقەڵەم دەدرێ. کە 
وابوو جەســتەی دەوڵەت ـ نەتەوەی ئێرانی 
یان تورکــی یان عەرەبــی، ئەوەندە قاچی 
لەنێو مێژوو و یادەوەریی ئیمپراتۆریدا هەیە، 
هەندە لەو مێــژووە دانەبڕاوە؛ بۆیە مێژووی 
جێهێشتووە بەاڵم لە مێژوو تێنەپەڕیوە، واتە 
ڕێنێسانســی بەخۆوە نەدیوە. هاوکێشــەکە 
ڕوونــە؛ ئــەوەی کە بەجێــی دەهێڵی هەر 
ناچــاری بۆی بگەڕێیەوە، ئــەوەش کە لێی 
تێدەپەڕی ئیدی بــۆی ناگەڕێیەوە. قەیرانی 
نەتەوە مێژووییەکان لەوەدایە بۆ دەستەبەری 
داهاتوویــان بــەردەوام ناچارن بــۆ مێژوو 
بگەڕێنەوە و »مێــژوو« دەوڵەت دەپارێزێ و 

دەوڵەتیش مێژوو...
بەم پێوەرە، نەتــەوە مێژووییەکان زیاتر 
لە نەتەوە نوێیەکان پێویستییان بە دەوڵەتە. 
بەاڵم ئاریشــەکە لەوەدایە کــە نەتەوەیەک 
جوگرافیــا وەک ڕووبــەری فەرمانڕەوایــی 
پێناسە بکات و  قەڵەمڕەوی سمی ئەسپەکان 
بە نیشــتمان و واڵتی خــۆی بزانێت و بە 
هیچ شــێوەیەک »کەتواری سەرزەمینی«ی 
نەتــەوەکان لەبــەر چــاو نەگرێــت. ئێمە 
ڕەخنەمان لە مافــی دەوڵەتی نەتەوەیی بۆ 
»فارس« و »تورک« و »عەرەب« نیە، ڕەخنەکە 
لەوەدایە کە ئەوان ڕابــردووی ئیمپراتۆریی 
خۆیان کە مێــژووی داگیرکاریی خاکە، بە 
مێژووی نیشــتمان و واڵتی خۆیان لەقەڵەم 
دەدەن، لەکاتێکدا لەو ڕووبەری خاکەی کە 
داگیریان کردووە، یان نیشــتەجێ نین یان 

کەمینەیەکی ئێجگار کەمن!
ئــەو کــەس و الیەنانەی کــە دەوڵەت 
ـ نەتەوە بــە ســەرچاوەی نەهامەتییەکان 
دەزانــن، وا دیــارە لە سروشــتی جیاوازی 
»ناســیونالیزم« و »پان ناسیونالیزم« تێناگەن 
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یان خۆیان لە باســەکە دەبوێرن. ئاریشەی 
ســەرەکیی کەســانێک کــە هەمیشــە لە 
کۆتوبەنــدی مێــژووی پڕشــکۆدا گینگڵ 
دەدەن ئەوەیە لەگــەڵ ئەوەی خۆیان فڕێ 
دەدەنە نێــو مودێڕنیتەوە، بەاڵم مێژوویەکی 
ئەفسانەییی تەژی لە فەڕی ئیزەدی تێکەڵ 
بــە جیهانی مودێڕنیتە دەکەن و بە بیانووی 
مودێڕن،  جیهانــی  لەتەک  خۆگونجانــدن 
بە جوگرافیــای نەتەوایەتیــی خۆیان و بە 
ســنوورەکانی دەوڵەت ـ نەتــەوەی خۆیان 
ڕازی نابن. ئەگەر ســەیرێکی »پان ئێرانیزم« 
و »پان تورکیزم« بکەن، هەمیشە چاویان لە 
جوگرافیای مێژووییــی ئیمپراتۆرییەکانیانە. 
»خەونی هەخامەنشی، ساسانی«  چەشــنی 

یان »عوسمانیی نوێ«!
هەمــوو ئەم درێژدادڕییە بۆ ئەوە بوو کە 
ئێمەی کورد بزانین، لە چ دۆخێکی سەختی 
داگیرکاریداین و »بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی 
کورد« بــەرەوڕووی چ جۆرە داگیرکارییەکە 
کە بــە هیچ شــێوەیەک لەتــەک دۆخی 
کۆڵۆنیالیزم بە پێناسە ئەوروپاییەکەی تێک 
ناکاتەوە. چونکە ئێمە لەتەک گێڕانەوەیەکی 
»بــان مێژوویــی« و »بــان جوگرافــی«دا 
بەرەوڕووین کە تەنیا تێکشاندنی ژیۆپۆلیتکی 
ناوچەکە دەتوانێ »کورد« بە ڕزگاریی خۆی 
بگەیەنێت. بۆیە هەمیشە دەبینین هەرکات 
درزێکی ژیوپۆلیتک لە ناوچەکەدا دروســت 
دەبێت، مەترســییەکی گەورە بۆ دەوڵەتانی 
داگیرکەری کوردستان دێتە ئاراوە و »کورد« 
وەک فاکتەری هێز قوت دەبێتەوە و ئەگەر 
»داعش« وەک درزێکی ژیۆپۆلیتیک بزانینـ  
لەپاڵ زیانەکانی بۆ کورد ـ سەنگی کوردی 

لە ناوچەکەدا زیاتر زەق کردووەتەوە.
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ مافەکانی ئێمە 
لــە چوارچێوەی »دەســەاڵتی داگیرکەر«دا  
ـ کە پێشــتر بــە کەمکردنەوەی ئاســتی 
»ســتەمکاری« و »چەوســاندنەوە« ناوم لێنا 
ـ دەبــێ بــە وریاییــەوە داوەری بکەیــن. 

»فێدراڵــی«  و  بەدەســتهێنانی«ئوتۆنۆمی« 
لە چوارچێــوەی دەوڵەتێکــی داگیرکەردا، 
پەیمانێکــە کــە مەرجەکەی »پاراســتنی 
یەکپارچەیی واڵت«ێکە کە خودی واڵتەکە 

لە الیەن مەرجدانەرەوە داگیر کراوە.
کاتێــک دوو بــەرەی جەنــگ لەبــەر 
هاوســەنگیی هێز مل بە دانوستان دەدەن، 
دەبــێ بەگوێــرەی ئاســت و ڕادەی هێز، 
دانوســتاندن بەڕێــوە ببرێ و لــە ڕەوتی 
دانوســتاندا هەمیشە هێزی کار و کاردانەوە 
نیشــان بدرێــت، کارتەکانــی »هێــز« بۆ 
دروســتکردنی »هەرامەی کەتوار«)امر واقع/
دیفاکتۆ( گەلێ گرنگــن. ئەزموونی ئێمەی 
کورد لە دانوستاندا سەلماندوویەتی هەرکات 
هێــزی ســەخت )پێشــمەرگە( توانایــی 
بەرزەفتی خــاک و جوگرافیای هەبووبێت، 
توانیویەتــی پاشەکشــە بــە ملهوڕییەکانی 
داگیرکەر بــکات. بــەاڵم داگیرکەریش بۆ 
»خۆبەهێزکردن« دانوســتانەکەی بۆ کڕینی 
کات درێژتر کردووەتەوە. لە وەها دۆخێکدا 
هێزی سەختی ئێمەی کورد بە بەردەوامی 
تواناییــی بەرزەفتــی خــاک و جوگرافیای 
هەبێــت؛ ئەمــە وا دەکات پارامێترەکان بە 

قازانجی ئێمە بن.
ئێمــە لەگــەڵ »داگیرکـــــەر«ێکــدا 
بەرەوڕووین، کە بە هیچ شــێوەیەک بڕوای 
بە »دیمۆکراســی« نیە. لــە واڵتێکی وەک 
»ئیســپانیا« یــان »بریتانیا« لەبــەر ئەوەی 
هەر چۆنێــک بێت، جۆرێک لــە ڕەفتاری 
بنەواشە)پرەنسیپ( بەگوێرەی  دیمۆکراتیک 
کان هەیە، دەوڵەتەکان بەردەوام پێڕستێک 
لە مافــەکان و ئۆنۆمۆمیی زیاتر پێشــنیار 
دەکەن بۆ ئەوەی هەرێمەکان »سەربەخۆیی« 
خۆیان دوا بخەن. کــە وابوو بەرانبەرەکەی 
ئێمە نەک هیچ پێڕســتێک لــە مافەکانی 
ئامادە نەکردووە، بەڵکو هــەر لە بنەڕەتەوە 
بڕوای بــەوە نیە کە ئێمــە جوگرافیایەکی 
جیاین لەنێو جوگرافیایەکی دیکەدا. واتە ئەو 
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شتەی کە بەندە بە »کەتواری سەرزەمینی« 
ناوم هێنا. هەر چەشــنە وەدەســتهێنانێکی 
ماف تەنیا پێوەندیی بە ڕادەی هێزی ئێمەوە 
هەیە کە ناتوانین پێشــبینیی ئەوە بکەین 
ئاخۆ تا کەی دەتوانین »هاوســەنگیی هێز« 
بپارێزین. بۆیە هەمیشــە هەرکات »ناوەند« 
الواز بووبێت، ئێمــە توانیومانە بەهێز ببین 
و هەناسەیەک بدەین. وەها دۆخێک لەمەڕ 
دانوستان لەبارەی«ئوتۆنۆمی« یان »فێدراڵی« 
لە چوارچێوەی دەوڵەتێکی سێنتراڵیســتیی 
وەک ئێراندا، هەمیشــە لــە کاتی الوازیی 
دەوڵەتی ناوەندی بووە و بەم دۆخە دەگوترێ 

»ئاشتیی خۆپڕچەککردن«)صلح 
مسلح(!

شـــــــــتیی  ئا » خی ۆ د
خۆپڕچەککــردن« زیاتــر لــە 
ئاشتی!  تا  ئاگربەســت دەچێ 
ئەوەی کە جۆرێک لە ئاشتیی 
الســەنگیی  کایەوە،  هێناوەتە 
بە  بەرانبەر  ناوەنــدە  هێــزی 
پەراوێز و هەرکات کە »ناوەند« 
وەدەســت  جارانــی  هێــزی 
دەخاتەوە   پەراوێــز  هێنایەوە، 

ژێر ڕکێفی خۆی!
 یەکێــک لــە فێڵەکانــی 
دەوڵەتی ناوەندی بەرانبەر یەکە 

بە   کردنیانە  خەریــک  »ئۆتۆنۆمیخوازەکان« 
دانوستانی دوورودرێژ  لەسەر بنەمای ماددە 
و بەندێکی دەســتووریی ناکارا کە هەمیشە 
لە کاتی »قەیران«دا کارا دەکرێتەوە! هەر بۆ 
نموونە ماددەی 15ی دەســتووری کۆماری 
ئیسالمی )مافی خوێندنی »ئەقوام« بە زمانی 
دایــک( کە هەر لە بنەڕەتــەوە ماددەیەکی 
لەکارکەوتووە، هەمیشــە لە کاتی فشــار بۆ 
ناوەند دەخرێتەوە بەر باس؛ ئەم باسوخواسە 
بۆ ئەوەیە  لە »بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیی 
کورد« لە نێوخۆوە تووشی دڕدۆنگی و مقۆمقۆ 
بکات! هەر ئەوەندە ڕێژیم دەرفەتێکی ساختە 

بخاتە ڕۆژەڤی سیاسیی هێزە سیاسییەکانی 
کوردەوە! توانیویەتــی نێوەندی بڕیاری ئەم 
هێزانە بشــڵەقێنێ و ئەم ڕۆژەڤە ساختەیە 

ناوی »ڕیفۆرم«ی لێ دەنرێت!
وێنــای »ئــازادی« لە قۆناخــی پێش 
ئێمــە  خەوشــدارە!  هەمیشــە  »ڕزگاری« 
ناتوانیــن بە بێ »ســەربەخۆیی« مەشــقی 
ئــازادی بکەین. »ئازادی« بــە بێ البردنی 
»ســتەم« نایەتــە دی، نەمانــی »ســتەم« 
خۆبەخۆ بە واتای ڕزگاربوونە لە شتێک کە  
هەروەک باســم کرد پێشمەرجی ئازادییە. 
هــەر بۆ نموونــە: پێشــنیارکردنی کۆمەڵە 
ڕێگەچارەیەک بۆ کێشــەیەک 
لــە الیــەن کەســێکەوە کە 
خۆی بەشــێکە لە کێشــەکە، 
بە مانای«ئازادی« نیە؛ تەنانەت 
ئەگــەر مافــی هەڵبژاردنــی 
یەکێک لە بژاردەکان بە ئێمە 
بدرێــت ـ ئەگــەر یەکێک لە 
نەبێت  بژاردەکان سەربەخۆیی 
ـ دیســان بــەو مانایە نیە کە 
ئێمە ئازادیــن. ئەمە دیدێکی 
دیدێکی  بەڵکو  نیــە،  ئایدیال 
ڕیالیستی(  کەتوارەکی)واقعی، 
یــە، بــەاڵم دەکــرێ بێژین 
ئەوپەڕگر)حداکثری( دیدێکی 
ە؛ دیارە دەبێ لە دانوســتاندا هەمیشە ئەم 
دیــدە لەبەرچــاو بگرین، ئەگینا تووشــی 
مفهومی(  )تقلیــل  چەمکی  دالەنگاندنــی 
دەبین کە بەندە لە سەرەتای ئەم بابەتەوە بە 
»کەلێنی چەمکی« ناوم هێنا و دالەنگاندنی 
چەمکــی یەکێک لە لێکەوتەکانی »کەلێنی 

چەمکی«یە ـ یان بەپێچەوانەشەوە.
لــە دۆخێکدا کــە کوردســتان، وەک 
واڵتێکی داگیرکراو لەالیەن ئەو ڕێژیمانەی 
کــە خۆیان بە داگیرکــەر نازانن، واڵتێکی 
خنکێنــراوە؛ داواکردنــی هــەر مافێک لە 
چوارچێــوەی ئــەو واڵتانــەدا  ـ ئەگــەر 

کاتێک 
دوو بەرەی 
جەنگ لەبەر 

هاوسەنگیی هێز مل بە 
دانوستان دەدەن، دەبێ 

بەگوێرەی 
ئاست و ڕادەی هێز، 

دانوستاندن 
بەڕێوە ببرێ و 

لە ڕەوتی دانوستاندا 
هەمیشە هێزی کار و 

کاردانەوە نیشان بدرێت 
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دانوســتاندنێک هاتە ئاراوە ـ ئێمەی کورد 
لــە چ ڕێگەیەکــەوە و چــۆن سروشــتی 
داواکارییەکانمــان بخەینــە ڕوو؟ هەندێ 
کەس دەراوی گفتوگۆ لەتەک »دەسەاڵتی 
نێوەنــدی« بە »ئێرانیبوون« لەقەڵەم دەدەن 
و دەڵێــن دەبــێ مەرجــی ئێرانیبوون لە 
گفتوگۆکانــدا لەبەرچاو بگریــن بۆ ئەوەی 
»نێوەند« پێشــمەرجی »شوناســی ئێرانی« 
نەکات بە گرێی دانوستان. ئەوە لە کاتێکدایە 
کــە هەمووان دەزانن پەســندکردنی وەها 
داماڵینی  مایــەی  دەبێتە  پێشــمەرجێک 
بەرگی داگیرکەر لە »دوژمن«. ئێمە ئەگەر لە 

لەتەک  لەباردا  هەلومەرجێکی 
دەوڵەتــی ناوەنــدی بکەوینە 
دانوســتانەوە؛  با »شوناســی 
بەشــێوەیەکی  ئێرانیبــوون« 
دیکە بخەینە ڕوو؛ »ئێرانیبوون« 
ئەگەر بە مانای  ئەو جوگرافیا 
سیاســییە بێت کــە ئێمەی 
کورد تێیدا پەستێنراوین و خۆ 
ئەگەر ئەم جوگرافیا سیاسییە 
بنەمــای »شوناســی  ببێتــە 
ئێرانیی کورد« ئــەوە هەر لە 
ســەرەتاوە »مافی دیاریکردنی 
چارەنووس«مــان لە نەوەکانی 
و  ســەندووەتەوە  داهاتــوو 

نابێ ئەو شوناسە بەســەرماندا بسەپێنرێ. 
شوناســی مێژووییی ئێرانی، شوناسێک نیە 
کە بە نەخشەی جوگرافیای سیاسیی ئێرانی 
پەسندکردنی  و  بەســترابێتەوە  ئێستایەوە 
شوناســە مێژووییەکەی ئێران، هاوپشکیی 
ژیاریی کوردیشــی تێدایە و زیان بە »مافی 
دیاریکردنی چارەنووس« ناگەیەنێت، چونکە 
نامانــکات بە نوێنــەری نەوەکانی داهاتوو. 
دانوستانکەری باش بریتییە لەو کەسەی کە 
خۆی وەک نوێنەری قۆناخەکەی بناسێنێ 
نەک بە نوێنــەری داواکارییە پێشــبینی 

نەکراوەکانی داهاتوویەکی نادیار. 

تیرێکی ئاوقەکراو
هەروەک پێشــتر هێمام بــۆ کرد، »ئازادی« 
بۆ کورد چەمکێکە هێشــتا بەشــێوەیەکی 
»بەرهەســتەکی« نەهاتووەتە دی و تێکڕای 
وێناکانــی »ئازادی« بۆ ئێمــە لەبەر ئەوەی 
لە هەڵبژاردنی »بژاردەکان«دا »سەرپشــک« 
نین، تووشی ساویر)توهم(ی سەمەرە ببین. 
هــەر بۆ نموونــە داواکاری یان پشــتیوانی 
لــە »ڕیفۆرم« لــە واڵتێکــی داگیرکراو  لە 
چوارچێوەی دەستوورێکی نادیمۆکراتیک کە 
لە نێوەرۆکدا ڕەنگە تەنیا هەندێ کرانەوەی 
کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگــی بە دوای خۆیدا 
بهێنێــت و کرانەوەکــەش بۆ 
فەرهەنگ و زمانی سەردەست 
بێــت، دەکــرێ وەهــا لێک 
پشتیوانیکەر  الیەنی  بدرێتەوە 
وازی لە دروشــمی ڕووخاندن 
هێنــاوە و خۆی بــۆ هەندێ 
ئامادە  هەلپەرستانە«  »ئەگەری 
کــردووە و وەهای پێشــبینی 
کردووە کە ڕەنگــە بکرێت بە 
»نێوەند« خۆی  لە  نزیکبوونەوە 
بــکات بە الیەنی ســەرەکیی 
دانوستان و لە داهاتووی واڵتدا 
پێگەیەکی سەقامگیر  و  پشک 
ڕاســتیدا  لە  بــکات.  پەیــدا 
هەرچەند بــە بۆچوونی بەندە ئەمە لە باری 
ڕەوشتی سیاسییەوە نەباو و ناپەسندە، بەاڵم 
بەگوێرەی سیاســەتی پراگماتیســتیش بۆ 
ئێمەی کورد هیچ دەسکەوتێکی نیە؛ چونکە 
سیاسەتی پراگماتیستی بۆ بەهێزەکان باشە 
کە توانایــی وەرســووڕاندنی ڕووداوەکان و 
ئاراستەدانی سیاسەت و مەیدانی ملمالنێیان 
هەیە کە ئێمــەی کورد لە دەستنیشــانی 
پارامێترەکانــدا یەکالکەرەوە نیــن و تەنیا 
دەتوانین لە بەرەیەکی هاوئاراستەدا خۆمان 
ڕێــک بخەیــن. لــە الیەکی دیکەشــەوە، 
بەشداری لە پرۆسەیەکی لێڵی ڕیفۆرمخوازی 

ئامانج لە ڕیفۆرم لە 
وەها واڵتێکدا 
پاشەکشەیەکی
 تاکتیکی و 
کەمکردنەوەی
 فشارەکان و 

خۆنۆژەنکردنەوەیە و 
لەمەڕ بارودۆخی 

کوردەوە هیچ ستەمێک 
و چەوساندنەوەیەک 
لەسەر کورد کەم 

ناکاتەوە
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لە چوارچێوەی دەســتوورێکی دواکەوتووی 
نێوەندگــەرا کە بڕوای بــە هیچ کەتوارێکی 
ســەرزەمینی بۆ پەراوێزەکانی خۆیشی نیە، 
بەرەنجامەکەی بەوە دەگات کە ئیدی واز لە 
پێناسەی دوژمن وەک »داگیرکەر« بهێنین 
و بەم چەشــنە بە فەرمی لە خانەی »کورد« 
جیاواز  ســەرزەمینی«ی  »کەتــواری  وەک 
وازمان هێناوە و دانمان بە ڕەواییی کەتواری 
ســەرزەمینیی خاکی واڵتێکی داگیرکەری 
پاشــماوەی ئیمپراتۆری هێنــاوە. ئەمە بە 
مانای وازهێنان لە دانوستان و بەشداری لە 
کەمکردنەوەی  ڕێکاری  وەک  سیاسەتکردن 
ســتەم و وەدەستهێنانی دەســکەوت نیە. 
بە بۆچوونی بەندە پشــتیوانی لە ڕیفۆرم و 
گۆڕان لە چوارچێــوەی واڵتێکی داگیرکەر 
کــە بەرەنگاری دەبییــەوە و هەنووکە هیچ 
پێوەندییەکی فەرمی و پێش زەمینەیەکمان 
بۆ مافەکانمان نیە، بەشدارییە لە پرۆسەیەکدا 
کە ئەوپەڕەکــەی کرانەوەیەکە بۆ نەتەوەی 
سەردەســت کە سروشــتی کێشــەکان و 
داخوازییەکانی پێوەندیــی بە کوردەوە نیە. 
خــۆ ئەگەر کەســانێک پێمــان بڵێن هەر 
جــۆرە کرانەوەیەکــی نێوەنــد قازانجی بۆ 

پەراوێزەکانیش هەیە؛ واڵمەکە ڕوونە: 
یەکەم، نێوەند بە شــێوەیەکی یەکسان 

»مــاف« و »ئــەرک« ی بەســەر هەمــوو 
جوگرافیای ئێراندا دابەش نەکردووە.

دووەم، لە »دەســتوور« و »یاســاکان«دا 
هاوواڵتیبوونــدا  پلــەی  لــە  هــەاڵواردن 
بەزەقــی وەبەرچاو دەکەوێت و ســەرباری 
ســتەمی نەتەوەیی، هەاڵواردنــی ئایینی و 
ئایینزایی هەیە و بەشــداری لە دەســەاڵت 
تەنیا لــە نوێنەرایەتییەکــی گاڵتەجاڕانەی 

پڕوپاگەندەییدایە.
ســێیەم، لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا ئێمە 
گیرۆدەی واڵتێکین کە خاوەن دەســەاڵت 
یاســاکانی خۆیشی جێیەجێ ناکات و واڵت 
بە ڕێنمایی  بەڕێوە دەچێ و ڕێنماییەکانیش 
باری تەناهییان هەیە. لەو سۆنگەیەشــەوە 
کورتخایــەن،  »تاکتیکــی«،  کرانــەوەکان 
توێژتــەوەر و ســڕکەرن و لە دەســتووردا 
هیــچ چاکســازییەک پەســند ناکرێت و 
تەنیــا بۆ تێپەڕاندنی قەیران ســوودیان لێ 

وەردەگیرێت.
لەبــەر ئــەم هۆکارانــە، ئامانــج لــە 
ڕیفــۆرم لە وەها واڵتێکدا پاشەکشــەیەکی 
تاکتیکــی و کەمکردنەوەی فشــارەکان و 
خۆنۆژەنکردنەوەیــە و لەمــەڕ بارودۆخــی 
کوردەوە هیچ ستەمێک و چەوساندنەوەیەک 

لەسەر کورد کەم ناکاتەوە. 





شیکاری



پێوه ندیی نێوان کتێبه کان و دوکتور قاسملوو و 
کاریگه رییان له سه ر بیر و خه یاڵی، بێگومان له و 
حاڵه تانه شدا ئاسانتر ده دۆزرێته وه که له الیه ن 
نووسه ره کانه وه پێشکه شی کراون یان قه دیان 
شکاوه و جار جاره و لێر و له وێ یادداشت و 

سه ره قه ڵه مێکی دوکتور قاسملوویان تێدا به جێ ماوه.

بیری لێنین و باغه کانی سه مه رقه ند: 
گه شتێک به نێو کتێبخانه  ی تایبه تیی د. قاسملوودا

د. ئاسۆ حەسەن زادە 
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»ئه من زۆر هۆگــری خوێندنه وه م. هه موو 
گۆڤاره کان، ڕۆژنامه بێگانه و ئێرانی یه کان له 
کوردستان ده خوێنمه وه و زۆریش هۆگری 
خوێندنه وه ی ڕۆمان و کتێبه زانستییه کانم. 
به اڵم حه زم زۆر له شــێعره. له کوردستان 
شه وی شێعر پێک دێنین و منیش شێعر 
ده خوێنمه وه. هۆگرییه کی یه کجار زۆرم به 
شــێعری کالسیکی ئێران هه یه، بۆ نموونه 
حافز و ســه عدی و خه ییام و بابا تاهیری 
عوریان و فیرده وسی. هه روه ها به شێعری 
کالســیکی کــوردی به تایبه تی گۆران که 
شاعیری ســه ده ی بیسته می کوردستانه و 
ئه حمه دی خانی که شــاعیری کالسیکی 
کورده. له شاعیره نوێیه کان نادر نادرپوور و 
ئه حمه دی شاملووم به دڵن و دیوانه کانیانم 
هه  یه . په روینی ئیعتیسامییشم زۆر خۆش 
ده وێ و هه ست ده كه م شێعره کانی زۆر له 

ژیانی ئێستای من نزیکن.« 
)دوکتور قاسملوو، 
وتووێژ لەگەڵ رادیۆ بی.بی.سی(

کردنه وه ی ده روازه ی کۆشک
فرانسوا مۆریاک، ئه ندامی ئه کادیمیی فه ڕانسه 
و خه اڵتــی نۆبێلی ئه ده بیات، ده   ڵێ »پێم بڵێ 
چ ده خوێنیــه وه تــا پێت بڵێــم کێی، به اڵم 
باشترت ده ناســم ئه گه ر پێم بڵێی چ شتێك 

سه رله نوێ ده خوێنیه وه«.
ناسین و تێگه یشتن له جه وهه ر و ناخی 
که ســایه تی و بیروباوه ڕی مرۆڤه گه وره کان 
ته نیا به پشتبه ســتن به ڕیوایه تی ڕه سمیی 
ژیانیان و وته و کرده وه ی ئاشکرایان نایه ته دی. 

به  ڵکوو هه ڵســوکه وت و دونیا و دیکۆری نێو 
ژیانی تایبه تیشیان ســه رچاوه یه کی به نرخی 
ئــه م ده رک و به دواداچوونه یــه. ڕه هه ندێکی 
گرینگــی ئه  م دیــوه که متر دیــاره ی ژیانی 
که ســایه تییه کان ـ به تایبه تی هی ڕێبه رانی 
سیاســی- بواری خوێندنه وه  و موتالعه یه که 
به سه رنج پێ دان و لێ وردبوونه وه ی ده کرێ 
بــه بابه ته کانی جێگای ســه رنج و هۆگریی 
که ســایه تییه كه ئاشــنا بین و تــا ڕاده یه ک 
بۆمان ده ربکه وێ که له ژێر کاریگه ریی کامه 
به رهه مــه فیکــری و ئه ده بــی و کام تێز و 
لێکۆڵینه وانه دا )ته نانــه ت ئه گه ر له ئه نجامی 
ڕه تکردنه وه شــیاندا بووبــێ( ده زگای هزر و 
ڕوانیــن و شــێوازی ئاخاوتــن و ده ربڕینی 
که سایه تییه که بیچم و نێوه رۆکی وه رگرتووه. 
یه ک دوو ســاڵه له به ره به ری ساڵڕۆژی 
شــه هید بوونی دوکتور قاســملوودا ئه و بیره 
و ئه و پرســیاره له مێشکم دا که ڵکه ڵه ده کا 
کــه ـ هه روه ک چۆن گه النــی تری جیهان 
بۆ سه روه ران و سه ردارانی خۆیانی ده که ن ـ 
ئایا ئێمــه ش ده توانین چی بکه ین بۆ ئه وه ی 
ئه و شتانه  ی ئه و ڕێبه ره مه زنه له دوای خۆی 
به یادگار بۆ گه له که ی به جێ هێشــتوون )له 
کتێب و نامه  و ده ستنووس و فایله ده نگی و 
ڕه نگییه کانــی ڕا بگره هه تا ئاڵبۆم و که لوپه له 
تایبه تییه کانی( به چه شــنێک وه ســه ریه ک 
بخه ینه وه که له مه ترســیی ژاکان و فه وتان 
ڕزگاریــان بێ و لــه هه لومه رجــی له باردا 
مووزه یه کیان )ئه گه ر کرابا جارێ له »ئاخرین 
ماڵی ژیانی« له قه ندیل( لێ دروســت بکه ین 
که هــه م ببێته زیاره تگایــه ک بۆ هۆگران و 
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ئه ویندارانــی بیروبــاوه ڕ و ڕێبازه که ی؛ هه م 
ئه رشیڤێکی زیندوو بۆ به رده ستی مێژوونووس 
و لێکۆڵه رانی مه ســه له ی کورد. به شی هه ره 
زۆری ئــه م که لوپه  له تایبه تییانه له ده ره وه ی 
واڵته )له گه ڵ هێندێکیان له پاریس هاوماڵ 
بووم(، به شــی که متریشی له کوردستانه که 
ئه وه نده ی ده گه ڕێته وه سه ر کتێبه کانی، له نێو 
کتێبخانه یه کی بچووکدا و به چه شــنێک که 
شــیاوی ئه و یــادگاره به نرخانه  یه، له  ژووری 
حیزبی  سیاســیی  ده فته ری  کۆبوونه وه کانی 
دێموکراتــی کوردســتان دا ڕاگیــراون ]ئه و 
ژووره له مووشــه کبارانی قه اڵی دێموکڕات 
لــه ٨ی ســێپتامبری 2٠19دا خاپوور بوو، 
به اڵم کتێبه کان ئه گه رچی زیانی زۆریان پێ 
گه یشــت، هه ر ماون و ئێســتا له شوێنێکی 

دیکه ڕاگیراون[.
ماوه یــه ک به ر له نووســینی ئه م دێرانه  
هاوڕێی هه میشه له دڵمدا، د. هاشمی ئه حمه د 
زاده پرســیاری لێ کردم که بۆچی شــتێک 
له سه ر نێوه رۆکی کتێبخانه  تایبه تییه که ی د. 
قاســملوو ئاماده ناکه ن؟ ئه من که بۆخۆشم 
ده مێــک بوو بیرم له کارێكــی وا ده کرده وه، 
بڕیارم دا ده ســتی لێ ببزێــوم. هه ربۆیه له 
بیست و پێنج ساڵه ی شه هید بوونی دوکتور 
قاســملوودا، ئیزنم به خــۆم دا ده رگای ئه و 
کتێبخانه یه بکه مه وه و ده ســت بۆ کتێبه کان 
به رم. ساته کانی ده سپێکی ئه و سه ردانه بۆ من 
پڕ بوو له هه ژان. وه ک ئه وه وا بوو ده ست بۆ 
که ره سه یه کی پیرۆز ببه م و پێ بنێمه نێو دیار 
و ده ڤه رێکی ئه فســانه یی، مه مله که تێک که 
له ودا هه ستم نه ده کرد میوانێكی نه خوازراو بم، 
به اڵم هه ستم به بچووکی ده کرد. کتێبه کان 
بۆنی دوکتور قاســملوویان لێ ده هات، هه ر 
ئه و کتێبانه بوون که له ســااڵنی ســه ختی 
خه باتی شــاخدا، بــه ده م هــاڕه ی ته یاره ی 
دوژمــن و هاژه ی تاڤگه کانی کوردســتانه وه، 
له نێو چــادر و له ژێر که پره کانــدا، هاوڕێ و 
هاوده می کاته که متر ئازاد و ئارامه کانی بوون. 

ده تگوت گه له ریی مێژوون، ڕه نگی تێپه ڕینی 
ڕۆژگاریان گرتبوو و دیار بوو سێبه ری سه ده  
و هه زاره یه کی نوێیان به ســه ردا کشــاوه. پڕ 
بوون له سه ره قه ڵه می خۆی و ده سخه تی ئه و 
پێشکه ش کردبوو.  نووسه رانه ی کتێبه کانیان 
»تاریکستانی ئه شباح« نه بوو ئه و کتێبخانه یه، 

چراخانی ئه ڕواحی گه ش و ڕووناک بوو...

پۆلێنی کتێبه کان
یه کــه م کتێب کــه ســه رنجی ڕاکێشــام 
کتێبێكــی ئینگلیســی بــوو ســه باره ت به 
هونــه ری کتێبخانــه داری کــه کۆمه ڵێــک 
وتاری ڤیالدیمیر ئێلیچ لێنین-ی ســه باره ت 
بــه گرینگیــی په ره پێــدان بــه فه رهه نگی 
کتێب خوێندنه وه و سیســتمی ڕێکخستنی 
کتێبخانه کان له یه كێتیی ســۆڤییه ت له خۆ 
گرتبوو. ده موده ســت که وتمــه وه یادی ئه و 
به یانییــه به هارییه ی قه ندیل کاتێک دوکتور 
قاســملوو له ماڵی عه بدوڵاڵی حه سه ن زاده 
چاوی لــه کتێبخانه کــه ی ناوبــراو ده کرد 
و بابــم به ئیشــاڕه به من گوتــی »ئه وه ش 
کتێبخانه داره که مــه!«. دوکتور قاســملووش 
له واڵمــدا گوتی: »کتێبخانــه داری عیلمه!«. 
ئه وکاته بۆم پرســیار بوو کــه چۆن ده کرێ 
کارێكی »ساده »ی وه ک کتێب ڕاگرتن عیلم 
بــێ و نه مده زانی کتێبخانــه داری له دنیای 
ئه کادیمی  دیسیپلینێکی  وه ک  پێشکه وتوودا 

و زانستی ئه ژمار ده کرێ.
گه شــتێک به نێو کتێبخانه  که ی دوکتور 
قاسملوودا وێســتگه  یه ک له دوای یه که کانی 
ژیــان و خه باتــی ئه ومان بیــر ده خاته وه و 
زۆر شــتی تازه مــان له باره ی که ســایه تی و 
بیروبــاوه ڕی ئه و پیاوه سیاســییه که کتێب 
خوێنه وه یه کــی به بڕشــت بوو، فێــر ده کا. 
هه ڵوه ســته ی ورد و وه رددانه وه ی به له باریی 
کتێبه کان کۆمه ڵێک نیشــانه مان ســه باره ت 
به ڕه گ و ڕیشــه ی بیرۆکه کانی قاســملوو، 
و  هه وێنــی خــه ون و خولیــا و نیگه رانی و 
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هیواکانی ده خاته ده ســت. نیشانه گه لێك که 
بۆ ئه وه ده بن له  گــه ڵ زانیارییه کانی دیکه ی 
پێوه ندیدار به ڕابردوو و ڕوانگه کانی قاسملوو 
له  ته نیشت یه ک دابنرێن و له ساغکردنه وه ی 

پازڵی قاسملوودا که ڵکیان لێ وه ربگیرێ. 
دیاره ئه م که ڵك وه رگرتنه پێویسته زۆر 
به پارێزه وه ئه نجام بدرێ، چونکه هه رچه شنه 
ئاکامگیرییه کــی خێــرا و ڕه هــا له بــاره ی 
کاریگه ریی تــه ک ته کی کتێبه کانی نێو ئه م 
کتێبخانه یه له سه ر دوکتور قاسملوو له جیاتی 
ئه وه ی شوێن هه ڵگر بێ ده توانێ شوێن ونکه ر 
بــێ و به هه ڵه مانــدا ببــا، به تایبه تی ئه گه ر 
ئه وه مان له به رچاو بێ که دوکتور قاســملوو 
ڕێبــه ر و سیاســه تمه دارێکی کرده وه گه را و 
واقیعبیــن و خاوه ن خوێندنــه وه ی تایبه ت 
به خۆی له ڕووداو و دیــارده کان بوو و قه ت 
نه ده چووه ژێر باری گوتاری زاڵ و خانه به ندییه  

تیئۆرییه  پێشتر داڕێژراوه کان. 
ته نانه ت بڕیاردان له سه ر ئه وه  که هه موو 
کتێبه کان مســۆگه ر هه ڵبژارده ی خۆی یان 
جێــگای ســه رنج و هۆگریی خــۆی بووبن، 
هه میشــه کارێكــی ئاســان نیــه. خاڵێکی 
ســه رنجڕاکێش و هه ژێنــه ر ســه باره ت به 
ســاغکردنه وه ی پێوه ندیی دوکتور قاســملوو 
له گه ڵ ئــه و کتێبانه  ئه وه یه که له به ر ئه وه ی 
دوکتــور ســادقی شــه ره فکه ندی جێگره وه 
و له ڕووی سیاســی و حیزبییه وه میراتگری 
دوکتور قاســملوو بوو، به وێنه ی ســه فه ری 
ژیان و خه بات و گۆڕغه ریبیی پێرالشــێزیان، 
کتێبخانه کانیشــیان  نێــو  کتێبه کانــی 
ده ستله مالنی یه كتر بوون و زۆر جار ده بینین 
که کتێبێکی ئه میان لــه   نێو کتێبخانه که ی 
ئه ویاندا ئارامی گرتووه و نه گه ڕاوه ته وه شوێنی 
خۆی. هه روه هــا هه ژێنه ره که جار جاره له  و 
کتێبخانه یه دا تووشــی کتێبی وا ده بین که 
له پاش مه رگی دوکتور قاسملوو و له پێوه ندی 
له گه ڵ ئۆدیسه ی ژیانی قاسملوودا نووسراون، 
وه ک بــۆ نموونــه نامیلکــه ی فه ڕانســه یی 

»دوکتور قاسملوو، پیاوی ئاشتی و دیالۆگ«، 
یان نوسخه ی ئیسپانیۆلیی کتێبه که ی کارۆل 
پرۆنهووبێر، به ناوی »خولیا و مه رگی ڕه حمانی 

کورد«.
دوکتــور  کتێبه کانــی  بــه  ســه باره ت 
قاسملوو و ئامرازی ده ستنیشانکردنی ڕاده ی 
گرینگییان هێندێک نیشانه هه ن که ده توانن 
یارمه تیده ر بن. به شــێک لــه  به رهه مه کان 
ڕێچکه و شوێنه واریان به ڕوونی له قسه کانی 
دوکتور قاســملوودا وه به رچــاو ده که وێ، له 
نووســینه کانیدا بۆخــۆی ڕاســته وخۆ وه ک 
سه رچاو که ڵکی لێ وه رگرتوون، یا له کۆڕی 
دۆســتان و هاوڕێیانیــدا زۆر جــار ئاماژه ی 
پێ ده کردن. پێوه ندیی نێــوان کتێبه کان و 
دوکتور قاســملوو و کاریگه رییان له سه ر بیر 
و خه یاڵی، بێگومان له و حاڵه تانه شدا ئاسانتر 
ده دۆزرێتــه وه که له الیه ن نووســه ره کانه وه 
پێشکه شــی کراون یان قه دیان شکاوه و جار 
جاره و لێر و له وێ یادداشت و سه ره قه ڵه مێکی 
دوکتور قاسملوویان تێدا به جێ ماوه. زۆر له 
کتێبه کان له ســه ر بنه مای تێگه یشتنێک که 
دۆستانی دوکتور قاسملوو به تایبه تی دۆسته 
بێگانه کانی له بواره کانی جێگای ســه رنجی 
دوکتور قاســملوو بوویانه، بــۆ وی نێردراون. 
له نێــو هه موو کتێبه کانیشــدا به نرخترینیان 
له ڕووی بایه خــی عاتیفــی و مێژوویی یه وه 
ئه وانه ن که وه ختی خۆی دوکتور قاســملوو 
بۆخــۆی دابینی کــردوون و نیشــانه ی لێ 
داون. ئــه و عاده تــی بوو له الپــه ڕه ی پێش 
کۆتایــی ئه و کتێبانه دا که بۆی گرینگ بوون 
و هی خــودی خۆی بوون بــه التینی و به 
خه تێــک که که مێــک وه ک خه تی ته بیبان 
ده چــێ ده ینووســی »ره حمــان«، خه تێکی 
به  ژێردا ده کێشا و له  خواره وه ی ئه و خه ته ش 

ڕێکه وتی ڕۆژه  که ی ده نووسی.
له گه ڵ ئه وه دا که به هــۆی هه  لومه رجی 
ســه ختی خه بات و ڕاگوێزرانــی به رده وامی 
بنکه ی ســه رکردایه تیی حیــزب و دژواریی 
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ده ستڕاگه یشتن به کتێب و سه رچاوه کان له و 
سه رده مه دا، ژماره ی سه رجه م کتێبه کان زۆر 
نیه )چه ند سه ت جڵد(، هه ر له یه که م ڕوانیندا 
ده وڵه مه ندیی کتێبخانه که  چ له ڕووی زمان و 
کات و شوێنی چاپی کتێبه کان و چ له ڕووی 
جۆراوجۆریــی بــوار و بابه ته کانه وه ســه رنج 
ڕاده کێشــێ. به اڵم مه سه له یه کی گرینگ که 
له هه ڵســه نگاندنی ئــه و کتێبخانه یه دا ده بێ 
له به رچاوی بگرین ئه وه یه که ئه و کتێبخانه یه 
ته عبیر نه ک له هه موو ژیانی فیکریی دوکتور 
قاســملوو، به ڵکوو ته نیا ته عبیر له  ده  ســاڵی 
کۆتایی ژیانی ده كا، ئه گه رچی زۆر کتێبیشی 
تێــدان )به تایبه تــی له بــواری مێژوویــی و 
هزریــدا( که پاش شــه ڕی دووه  می جیهانی 
چاپ کــراون یان له شه ســته کانی زایینیدا 
ئه وده م که دوکتور قاسملوو له پراگ ده ژیا یا 
له حه فتاکاندا کاتێك له پاریس بوو، دابینی 

کردوون. 
چاوخشــاندنێک به  و کتێبــه دێرینانه ی 
دوکتور قاســملوو له گه ڵ خــۆی هێناونیه وه 
کوردستان و به گشتی به  سه رجه م کتێبه کان، 
دوو ئاکامگیریــی مانابه خشــمان له بــاره ی 

پۆلێنی کتێبه کان ده داته ده ست: 
یه که م، له گه ڵ ئه وه  که دوکتور قاسملوو 
بــه پلــه ی جیاواز شــاره زای نزیــک به ده  
زمانی زیندووی جیهانی به تایبه تی ڕووســی 
و زمانه ســالڤه کان بوو، زیاتــر له حه فتا له 
ســه دی کتێبه کانی به زمانی فه ڕانســه یین. 
سه رنجڕاکێشه که بزانین ته نانه ت کتێبه کانی 
پێوه ندیــدار به مارکسیســزم- لێنینیزمیش 
که دوکتور قاســملوو له گه نجێتیدا په یدای 
کــردوون و ڕایگرتوون، زۆربه یــان به  زمانی 
فه ڕه نســین. له نێو زمانه کانی دیکه دا کوردی 
و فارســی به پله ی دووه م، زمانه سالڤه کان 
به پله ی سێهه م، ئینگلیزی به پله ی چواره م، 
عه ره بی و ئاڵمانی به پله ی پێنجه  م دێن و تاق 
و لۆقیش کتێب بــه زمانی تورکی وه به رچاو 
ده که وێ. هۆی بااڵده ستیی زمانی فه ڕانسه یی 

له م کتێبخانه یه دا ته نیــا بۆ ئه وه ناگه ڕێته وه 
که له و ســااڵنه دا که ئه و کتێبخانه یه شکڵی 
گرتووه زۆربه ی ئه و بیانییانه ی به مه به ســتی 
ڕۆژنامه وانــی یا بــۆ یارمه تیی پزیشــکی و 
کردووه  کوردســتانیان  ســه ردانی  ئینسانی 
فه ڕانســه یی بــوون، یــا ئه وه که فه ڕانســه  
وێســتگه ی یه که م و سه ره کیی سه فه ره کانی 
دوکتــور قاســملوو بــۆ ده ره وه ی واڵت بوو. 
به ڵکوو ئه و مه سه له یه پێش هه  موو شتێک بۆ 
ئه وه  ده گه ڕێته وه که هه ر له بنه ڕه ت ڕا زمانی 
فه ڕانســه یی له دنیای مه عریفیــی دوکتور 
قاسملوودا جێگه ی یه که م یا هه ر نه بێ ڕیزی 
یه که می هه بوو. کاریگه ریی زمانی فه ڕانسه یی 
به سه ر زمانی بیرکردنه وه و ئاخاوتنی دوکتور 
قاسملووه وه ته نانه ت ئه و کاته ی به کوردی یا 
به فارسیش قسه ی ده کرد به ڕوونی دیار بوو، 
ئه گه رچی ئه و کاریگه رییه نه ده گه یشته ڕاده ی 
کاریگه ریی هه مان زمان له ســه ر مێکانیزمی 
بیــر و ده ربڕینی دوکتور شــه ڕه فکه ندی، و 
زانستی که المی دوکتور قاسملوو شوێنه واری 
ڕه وانبێژییانه ی زیاتر له زمانێکی ســه ره کیی 

پێوه  دیار بوو.
دووه م، له گه ڵ ئه وه دا که بواری پسپۆڕیی 
ئه کادیمیــی دوکتور قاســملوو ئابووری بوو، 
به  تــاق و لۆق کتیبێک لــه و کتێبخانه یه دا 
هه  ڵده کــه وێ کــه پێوه ندیــی به زانســتی 
ئابوورییــه وه هه بــێ )بۆ نموونــه یه ک له و 
ته نیا دوو کتێبه  تورکییه ی باســی ئابووریی 
کوردســتانی تورکیه ده کا یان چاپی تورکیی 
نامیلکه  یه کی خۆی سه باره ت به کوردستانی 
ئێران که به یادداشــت و ســه ره قه ڵه مه كانی 
نێــوه وە ی ڕا دیاره دوکتور قاســملوو زۆر له 
چــاپ و وه رگێڕانه کــه ڕازی نیه(. له الیه کی 
دیکه وه، ئه گه رچی دوکتور قاسملوو له ڕووی 
تیئــۆری و فه لســه فه ی سیاســییه وه هۆگر 
و هه ڵگــری چه مکه هزرییــه کان به تایبه تی 
لــه مه کته بی مارکسیســتیدا بــوو، که چی 
کتێبه فیکــری و ئیدئۆلۆژیکه کان که مترین 
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جێگه یان له و کتێبخانه یه دا به نســیب بووه و 
به په نجه کانی هه ردوو ده ست ده ژمێردرێن. 

زۆربه ی هه ره زۆری کتێبه کان پێوه ندییان 
به مه سایلی ژیئۆپۆلیتیک و سیاسه تی ده ره وه و 
ملمالنه ی زلهێزه کان و کێشه کانی ڕۆژهه اڵتی 
که موکوڕییه کانــی  هه یــه.  نێوه ڕاســته وه 
سۆسیالیزمی مه وجوود و پێویستیی ڕیفۆرم، 
ئه حزابی چه پی دنیا و سۆسیال دێموكڕاسی، 
ئینقالبه کان،  به تایبه تــی  جیهــان  مێژووی 
سیاســه تمه دارانی  بیره وه ریی  و  بیۆگرافــی 
ناســراو، کێشــه   و پێوه ندییه کانــی جیهانی 
ســێهه م، ڕۆژهه اڵتناســی و مێژووی ئێران، 
کوردۆلۆژی، مافی مرۆڤ، تێرۆریزم، خه باتی 
پارتیزانی و تاکتیکــه نیزامییه کان بواره کانی 
دیکه ی کتێبه کانی نێو ئه  م کتێبخانه یه  پێک 
دێنن. بێگومان له و کتێبخانه یه دا ژماره یه کی 
)چ  ئه ده  بیــش  به رهه مــی  و  کتێــب  زۆر 
له بواری ڕۆمان و شــێعری بێگانه به تایبه تی 
فه ڕه نســی و چ له پێوه نــدی له گه ڵ زمان و 
ئه ده بیاتی کــوردی دا( وه به رچــاو ده که ون. 
هه روه ها سه رنجڕاکێشه که بزانین له ته واوی 
ئــه و کتێبخانه یه دا ته نیا یــه ک دانه کتێب 
له پێوه ندی له گه ڵ ئایین و ئایین ناسی دا هه یه 
که ئه ویش پێوه ندیی به تێئۆلۆژیی ڕزگاریی 

مرۆڤه وه هه یه.
هه مــووی ئه مــه به  مانــای بێ مه یلی و 
گرینگی نه دانی چیدیکه ی دوکتور قاسملوو 
بــه پســپۆڕییه  ئه کادیمییه کــه ی خۆی و 
به گشتی به بواری فیکر و تیئۆری نیه. به ڵکوو 
مانــای ئه وه یه کــه کتێبخانه  که ی ســااڵنی 
دوایی ژیانی دوکتور قاســملوو ڕه نگدانه وه ی 
هه لومه رجی سیاســیی ئه وکات و پێویستییه 
مه عریفییه کانی ئه و له و ســه رده مه دا بووه. به 
کورتی ده توانین بڵێیــن که ئه و کتێبخانه یه 
سیاســه تمه دارێکی  عه مه لیی  کتێبخانــه ی 
عه مه لگه رایه که لــه و دوایین قۆناغه ی ژیان 
و خه باتیــدا که قۆناغی هه ره پڕشــنگدار و 
دره وشاوه ی بوو، ئه وه نده ی سه رنجی ده دایه 

پرسه    کانی بواری سیاسه تی واقیعی و خه باتی  
به کــرده وه، ئه وه نــده خۆی بــه بابه ته ته نیا 

فیکری و تیئۆرییه کانه وه خه ریک نه  ده کرد.
ســه باره ت به نێوه رۆکی کتێبه کانی هه ر 
کام لــه و بوارانه ی باس کــران، له گه ڵ ئه وه  
کــه کتێبه کانی نێو ئــه م کتێبخانه یه به  پێی 
بــوار و بابه ت پۆلێــن و ڕه دیــف نه کراون، 
به اڵم ده توانین بۆ مه به ســته كانی ئه م وتاره 
کتێبه کانــی هــه رکام لــه  بواره ئامــاژه پێ 
کراوه کان وه ســه ریه ک بخه ینه وه و نموونه ی 

ماناداریان لێ بێنینه وه.

بواری هزر و ئیدئۆلۆژی
هــه روه ک باســمان کــرد و ئاماژه مــان به 
هۆیه که شــی کرد، ژماره ی ئــه و کتێبانه ی 
نێــو ئه م کتێبخانه یه کــه نێوه رۆکێکی ته نیا 
هزری و ئیدئۆلۆژیکیان هه یه له چاو ئه وه که 
ده کرێ زائیرێک پێــش کردنه وه ی ده رگای 
کتێبخانه که  پێشــبینیی بــکا،  یه کجار زۆر 
که مــه. لێره دا یــه ک دوو کتێبی بیرمه ندی 
لیبراڵ و نه یاری سه رســه ختی تۆتالیتاریسم، 
ڕێمۆن ئاڕۆن )وه ک »په نجا ساڵ بیرکردنه وه  
به رهه  مــه  دواییــن  و  سیاســی«یه که ی 
ته واونه کراوه کــه ی ژیانی له ســه ر ئه زموونی 
کۆتایی ســه ده ( – هه ر ئه و که ســه  که له و 
شــوێنه دا که مارکس ئایینی بــه »ئه فیۆنی 
خه ڵــك« له قه ڵه م ده دا، ئه و مارکسیســزمی 
به ئه فیۆنــی ڕووناکبیــران ده زانی- له گه ڵ 
کۆمه ڵێک کتێبی پێوه ندیدار به پره نسیپه کانی 
مارکسیزم-لێنینیزم که پاش شه ڕی دووه می 
جیهانی به زمانی فه ڕانسه یی له پێکه ن چاپ 
کراون )وه ک »ده وڵه ت و ئینقالب« و »ئابووری 
و سیاســه ت لــه ســه رده می دیكتاتۆریــی 
لێنیــن و »پره نســیپه کانی  پرۆلتاریــادا«ی 
»ئه نترناســیۆنالی  و  ئێنگلس  کۆمۆنیــزم«ی 
چواره م«ی ترۆتسکی( تێکه ڵی یه کدی بوون. 
هه ر له و بواره دا کۆمه ڵێك ســه رچاوه که له 
ڕۆڵــی فاکته ری نــه ژادی و جێگه  و پێگه ی 



گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 53  ساڵی بیست و یەکەم  پاییزی 2719 106

نه ته وه  له تیئۆریی مارکسیستیدا ده كۆڵنه وه 
)بۆ نموونــه توێژینه وه کانی ئامــادۆ بۆردیگا 
و فرانســوا ماســپێرۆ(، هه روه هــا هێندێك 
ســه رچاوه کــه ســه رنج ده ده نه مــه رام و 
ڕوانگه کانی مارکسیسته کانی جیهانی سێهه م 
)بۆ نموونه گۆڤارێکی مارکسیسته کانی ئه فریقا 
و ڕاپۆرتێک سه باره ت به فێستیڤاڵی جیهانیی 
الوان له دیدی وه ڤدی ڕێکخراوه کانی واڵتانی 

دۆسته وه( سه رنج ڕاده کێشن.
به اڵم ئــه وه ی له و بــواره دا بااڵده ســته 
نه ک الیه نی تیئۆریی مارکسیســیزم-لێنیزم، 
به ڵکــوو الیه نــه عه مه لــی و مه یدانییه که ی  

جێبه جێکردنی  و  وه دیهێنــان 
ئــه و بیروبــاوه ڕه و واقیعییه تی 
سیســتمی کۆمۆنیســتی لــه 
سه ده ی بیســته مدایه. زۆربه ی 
به و  پێوه ندیدار  به رهه مه کانــی 
کتێبخانه یه دا  لــه و  پرســه ش 
ئامانجیــان ئه وه یه کــه وێڕای 
سیســتمی  شـــــیکردنه وه  ی 
ئابووریی یه كێتیی  و  سیاســی 
بــه  ســه باره ت  ســۆڤیه ت، 
نیشانه کانی ڕزین و هۆکاره کانی 
مه وجوود  سۆسیالیزمی  زه واڵی 
هۆشیاری بده  نه خوێنه ر. لێره دا 
بۆ نموونه ئه م تیترانه مان دێته 

به رچاو: »ده ســه اڵتی قه بزه کراو له یه كێتیی 
سۆڤیه ت« له نووسینی هێلێن کارێر دانکۆس، 
»مافیا له شــووڕه وی« له نووسینی ڤێرژینی 
کوولۆدۆن، یا »نامه كانی میخائیل یه فیمۆڤ« 
ســه باره ت به دۆخی خراپی مافی مرۆڤ له و 
واڵته دا. بێگومان به شــێك له سه رچاوه کانی 
ئــه م هۆشــیارییه مێژووییــه  کــه دوکتور 
قاســملوو له  ناوچه ی ئێمــه دا یه که م که س 
و تــا ماوه یه کی زۆر تاقانه ڕێبه ری سیاســی 
بوو ئازایه تیی ئه وه ی هه بوو به ئاشــکرا بیڵێ 
ئاکامگیریــی به كرده وه ی لــێ وه ربگرێ،  و 
ســه رچاوه ی ڕه ســمیی خودی ده ســه اڵتی 

ســۆڤیه تین، لــه به ڵگه نامه كانــی کۆنگره ی 
بیســته می حیزبی کۆمونیســتی سۆڤیه ته وه 
له ســاڵی 1956 )کــه له ودا مــه ودا دانانی 
ئه فســانه ی  ســتالینیزم  له گه ڵ  خرووچێف 
»هه رگیز هه ڵه نه کردنی سۆسیالیزمی عیلمی 
وه ك واڵمی موعه ممای تاریخ«ی تێک شکاند( 
ڕا بگره تا ڕیفۆرمخوازییه چاره نووسسازه که ی 
گۆرباچێف –«پێرێســترۆیکا، ڕوانینێکی نوێ 
لــه واڵته که مان و لــه جیهــان« )چه ندین 
نوســخه ی هه مان چاپ لــه کتێبخانه که دا 
هه یه(- و به ڵگه نامه كانی کۆنگره ی نوێنه رانی 
گه لی ســۆڤیه تی له 19٨9 که ناوبراو وه ک 
ئامرازێکی نیهادی بۆ شه رعیه ت 
پێــدان و جێبه جێکردنی پرۆژه 
خــۆی  ڕیفۆرمیســتییه که ی 

دروستی کردبوو.
ئه گــه ر کتێبخانه دارێک له 
چه شنی ئه وه ی دوکتور قاسملوو 
له به یانییه  به هارییه که ی قه ندیل 
مه به ســتی بوو، کتێبه کانی نێو 
بخاته وه،  ئه م کتێبخانه یه ڕێك 
پاش ڕیزکردنی ســه رچاوه کانی 
لۆژیکی  به شێوه یه کی  سه ره وه، 
ئه و کتێبانه داده نێ که باســی 
مه وجووده کــه ی  ئه لترناتیڤــه 
یه کســانیی  ڕۆئیای  دیکــه ی 
لــه  ده کــه ن.  لــه و ســه رده مه دا  مــرۆڤ 
کتێبخانــه  ی ئــه و پیاوه  دا که لــه جه رگه ی 
خه باتــی قورســی چه کداریدا حــازر بوو بۆ 
چه ســپاندنی »سۆســیالیزمی دێموکڕاتیک« 
له پڕۆگرامــی حیزبه که یدا تێچووی گه وره ی 
ته شــکیالتی ته حه مــول بــکا، کۆمه ڵێــک 
ســه رچاوه  ی خوێنــدراوه و کارله ســه رکراو 
ســه باره ت به »ئۆرۆکۆمۆنیــزم« )کۆمۆنیزمی 
ئورووپایــی( و ئه زموونــی سۆسیالیســت و 
سۆســیال دێموکڕاته كانی بلۆکی ڕۆژئاوا )بۆ 
نموونه کتێبێکی کارل کۆرش دامه زرێنه ری 
کتێبێكــی  و  ڕۆژئاوایــی  مارکسیســزمی 

له گه ڵ ئه وه  
که کتێبه کانی نێو ئه م 

کتێبخانه یه 
به  پێی بوار و بابه ت 

پۆلێن و ڕه دیف نه کراون، 
به اڵم ده توانین بۆ 

مه به سته كانی ئه م وتاره 
کتێبه کانی هه رکام له  

بواره ئاماژه پێ کراوه کان 
وه سه ریه ک بخه ینه وه و 
نموونه ی ماناداریان لێ 

بێنینه وه
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ســانتیاگۆ کاریلۆ ســکرتێری گشتیی پارتی 
کۆمونیســتی ئیسپانیا( ســه رنج ڕاده کێشن. 
دیاره له و نێوه دا پڕۆژه ی سۆسیالیســته كانی 
فه ڕانســه له هه شتاکان و باس و خواسی نێو 
کۆنگره کانی پارتی سۆسیالیســتی فه ڕانســه 
)به تایبه تــی کۆنگره ی »ئێپینه » که کۆنگره ی 
یه كگرتنــی به ره ی چــه پ له فه ڕانســه و 
سه کۆی سه رکردایه تیی فرانسوا میتران بوو( 
جێگایه کــی دیارتریان هه یه. چڵه پۆپه ی ئه م 
کۆمه ڵه  ســه رچاوه یه ش ئــه و کتێبانه  ی نێو 
کتێبخانه كه ن که له ڕێگه ی شــیکردنه وه ی 
سیســتمی پارێزگاریــی کۆمه اڵیه تــی لــه 
ئورووپای کاپیتالیســتی  و ده وڵه تی ڕیفاهی 
له سکاندیناوییه وه، پۆتانسیه ل و هه ر ئه وده م 
سنووره کانی سۆســیال دێموکڕاسی ده خه نه 

ڕوو.

مێژوو
بــه هۆگــری و هه گبه یه که وه کــه دوکتور 
قاسملوو له بواری مێژوودا هه یبوو، سروشتییه 
که کتێبه کانی ئه م بواره  جێگه یه کی گرینگیان 
لــه کتێبخانه که یدا بۆخۆیان داگرتبێ. لێره دا 
مێژووی نوێی جیهــان به قه ڵه می هه ریه ک 
له ڤیکتۆر ئالێکســاندرۆڤ و مــارک فێرۆ و 
جه واهیــر له عــل نه هرۆ دیدێکی به ســتێن 
ناســانه و ته نانه ت ده روونناسانه ی سیاسی بۆ 
مێژوومان ده ده نه ده ســت. هه روه ها مێژووی 
ئینقالبه کانــی جیهان به تایبه تــی ئینقالبی 
فه ڕانسه ســه رنج ڕاده کێشــن. له کتێبێکی 
ئالبێــرت ســابوول دا له و بــاره وه هه موو ئه و 
شــوێنانه ی کتێبه که که باســی هه ڵوێستی 
ئه وده می  کۆمه ڵــگای  نه ریتییه کانی  هێــزه 
فه ڕانســه به تایبه تی کلیسا و ئه شرافیه ت له 
کاتی شۆڕشی فه ڕانســه دا ده که ن به قه ڵه م 
)میداد(ێکی کاڵ خه تیان له بن کێشــراوه و 
ئیشــاره  کراون. هه ر له فه ڕانســه، سه باره ت 
به ڕاپه ڕینــی مانگی مای 196٨ی ئه و واڵته 
سیاسی-کۆمه اڵیه تی  به ستێنێکی  له سه ر  که 

و له ڕاســتیدا به دژی کۆمه ڵــگای نه ریتی و 
بــۆ ئازادیی زیاتر و شــل کردنه وه ی کۆت و 
به نده کۆمه اڵیه تییــه کان به ڕێوه چوو، چه ند 
له و کتێبخانه یه دا ده بینرێ.  ســه رچاوه یه ک 
له ســه ر شۆڕشــی 1979ی ئێرانیش چه ند 
کتێبێک ســه باره ت بــه و ئینقالبه له دیدی 
»خومه ینی،  کتێبی  وه ک  ئورووپاییه کانــه وه 
ئینقالبی خیانه ت پێکراو« له نووســینی ژان 

پیه ر پیشار و کریستیان دۆالنوا ده بینرێ.
هه ر له بواری مێژوویــی دا زۆر بیۆگرافی 
و ئۆتۆبیۆگرافیــی که ســایه تییه  سیاســییه 
ناوداره کانــی جیهان لــه کتێبخانه که ی د. 
قاســملوودا وه به ر چاو ده که ون. لێره دا ژیان 
و به سه رهاتی ســتالین و تیتۆ و چه ند جڵد 
داســتانی ژیانی مووســۆلینی بــه قه ڵه می 
ئانــدرێ بریســۆ کــه خاتوونێکــی ئێرانی 
به نــاوی په ریچێهری ســابیتی »بــه ئاواتی 
ســه رکه وتنی خه باتی گه لی کورد و ڕزگاریی 
میلله تی ئێران له م ڕۆژگاره تاڵ و خه مناکه« 
پێشــکه ش به دوکتور قاســملووی کردووه 
له گه ڵ بیره وه رییه کانی مارشاڵ ڤاسیلێفسکی 
قاره مانی شه ڕی ستالینگراد و بیره وه رییه کانی 
هێنری کیســێنجێر بوونه مااڵوسێی یه کتر. 
به اڵم دیســان فه ڕانســه به شی شێری وه به ر 
که وتووه : جگه له بیۆگرافی و بیره وه رییه کانی 
ژه نڕاڵ دوگۆل و فڕانسوا میتران )به قه ڵه می 
خۆی له ژێر ناوی »مێشــه نگوین و ئه ندازیار« 
که مانیفێســتی وی بۆ فه تحی ده ســه اڵت 
له پێناوی وه دیهێنانی ئیدئاله کان و له ســه ر 
بنه مای بیروباوه ڕه(، هێندێک له سه رچاوه کان 
باســی ژیان و خه باتی که ســانی له ناوچه ی 
ئێمه دا که متر ناســراو ده کــه ن، وه ک ژۆرژ 
کلێمانسۆ سه رۆک وه زیری سه ره تای سه ده ی 
بیستی فه ڕانســه که سه رسه ختانه داکۆکیی 
لــه جیاکردنه وه ی دین له ده وڵه ت کردبوو و 
له کۆمه ڵگای دژه  یه هوودی ئه وســادا ئازایانه 
داکۆکیــی له کاپتن دریفــووز-ی به ڕه گه ز 
جووله که کردبوو که به ناهه ق تۆمه تبار کرابوو 
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که خیانه تی به واڵت کردووه، هه روه ها پیه ر 
مه ندێس فرانس گه وره ســیمای کۆماره کانی 
ســێهه م و چواره می فه ڕانسه که واڵته که ی 
لــه  ڤیه تنــام هێنابووه ده ر. ئــه م کتێبه که 
پزیشکێكی فه ڕانســه یی به ناوی ڕۆنی ڕووزۆ 
له بری پێشکه شــی به فه ڕانسه وی له سه ری 
نووسیوه »خۆڕاگری.. خۆڕاگری.. خۆڕاگری!« و 
ئادره س و ژماره  ته له فونی خۆی له مارسه ی 
بۆ به جێ هێشــتووه، یه كێک لــه و ئاخرین 
کتێبانه یه که دوکتور قاســملوو خستوویه ته 

نێو کتێبخانه که یه وه.
بــه اڵم هه ژێنه رترین و ڕه نگه به نرخترین 
کتێبی ئه م به شه  کتێبێکه به ناوی »پیاوێکی 
جیاواز« به قه ڵه می ژیل پێرۆ که به سه رهاتی 
هانری کوریه ل ده گێڕێته وه که خه باتگێڕێکی 
الیه نگــری  و  کۆمۆنیســت  جووله کــه ی 
جیهانی ســێهه م بوو و لــه هێندێک واڵتی 
عه ره بی وه ک میســر و ئه لجه زایر نه خشــی 
داکۆکیکارانه له گه النی ژێرده سته ی نواندبوو. 
هانــری کوریه ل کــه له  ســه رده مێکدا که 
که س بیری له شــتی وا نه ده کرده وه هه وڵی 
ئیســرائیلییه کان  و  فه له ســتینیه کان  ده دا 
پێک بێنێ هه تا کێشــه ی خۆیان له ڕێگه ی 
ئاشتیخوازانه وه چاره سه ر بکه ن، ساڵی 197٨ 
له پاریس تێرۆر کــرا. کاتێك ڕۆژهه اڵتناس 
و کورددۆستی فه ڕانسه یی مه دام جۆیس بلۆ 
له ســه ر ئه م کتێبه ده نووسێ »پێشکه ش به 
عه بدولڕه حمــان، له گه ڵ ســۆز و الیه نگریی 
سه رسه ختانه م بۆ خه باتی پیرۆزی«، بێگومان 
فکری بۆ ئه وه نه ده چوو که ڕۆژێک چه ند سه ت 
کیلۆمیترێک ئه والتر دوکتور قاسملووش هه ر 

به ده م خه ونی ئاشتییه وه تێرۆر ده کرێ..

کێشه کانی جیهانی سێهه م
کێشــه  کانی جیهانــی ســێهه م ته وه رێكی 
دیکه ی خوێندنه وه کانی دوکتور قاســملوو 
بــووه . ئه گه ر به شــێک لــه به رهه مه کانی 
ئه م ته وه ره ســه رنج ده ده نــه دڕدۆنگی و 

نایه کســانییه کانی نێــوان واڵتانــی باکوور 
و واڵتانی باشــوور )بۆ نموونــه کۆمه ڵێک 
سه رچاوه ســه باره ت به بزوتنه وه ی واڵتانی 
بێالیه ن، گۆڤاری فه ڕانسه یی »دوو جیهانه که« 
یــان کتێبــی »بێزاریی مه ینه تبه شــان له 
نه زمی جیهانی« له نووســینی ژان زیگله ر 
سیاســه تمه دار و کۆمه ڵناســی به ناوبانگی 
سویســی و الیه نگــری به جیهانیبوونێکی 
دیکه(، ئه وانه ی دی زۆرتر باســی نالێکی و 
دینامیزمــه نێوخۆییه کانی واڵتانی جیهانی 
سێهه م ده كه ن که لێره دا سه باره ت به دنیای 
عه ره  ب و ئه گه ری شۆڕش و نوێبوونه وه له 
ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاست به رهه می نووسه رانی 
وه ك محه ممــه د حوســێن هه یکــه ل و 
ســه باره ت بــه ئه فغانســتانیش کۆمه ڵێک 
ســه رچاوه  ی وه ک چه ند ژماره ی تایبه تیی 
»گۆڤاری ســه رده مه تــازه کان«ی ژان پۆل 
ســارتر و کتێبی »له قه فه ســی ورچدا«ی 
ڕۆژنامه وانــی فه ڕه نســیی به بارمته گیــراو 
له ئه فغانســتان ژاک ئابووشــار ده بینرێن. 
ئه مریــکای التینیش له  نێو ئــه و کتێبانه دا 
جێگه یه کی دیاری هه یه، بۆ نموونه کتێبی 
»ره گــه هه ڵدڕاوه کانی ئه مریکای التین« ی 
ئێــدوارد گالیانا و »گڕکانــی نیکاراگوا« که 
خاتوونی ڕۆژنامــه وان گلۆریاتۆنیا هێنریکیز 
)که له گــه ڵ کارۆل پرۆنهووبێــر له یه ک 
ده وراندا د. قاســملوویان ناســیوه( به دوو 
زمانی ئیســپانیایی و فه ڕانسه یی له سه ری 
نووسیوه »به ڕێز قاسملوو! خه باتی گه الن بۆ 

ڕزگاری سنوور ناناسێ، مه گه ر نا؟!«.

رۆژهه اڵتناسی و کوردۆلۆژی
بوارێکــی دیکــه ی زۆر به رجه ســته له نێــو 
کتێبه کانی دوکتور قاسملوودا ڕۆژهه اڵتناسییه. 
دوکتور قاســملوو جیا له وه کــه پێوه ندیی 
له گه ڵ ژماره یه کی زۆر له ڕۆژهه اڵتناســانی 
ناســراوی جیهان هه بوو و ئه وه شی کردبووه 
به ستێنێک بۆ ڕاکێشانی سه رنج و پشتیوانیی 
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الی  بــۆ  ده ره وه   دنیــای  فه رهه نگییانــی 
مه سه له ی کورد، بۆخۆیشی له نیوه ی دووه می 
حه فتاکانی زایینی دا له ئه نســتیتۆی زمان و 
شارستانییه ڕۆژهه اڵتییه کانی پاریس مامۆستا 
بوو و بوونی چه ند ژماره یه ک له بوڵته نه کانی 
له نێــو کتێبخانه که دا ئه و  ئه و ئه نســتیتۆیه 
ده وره یه له ژیانــی ئه کادیمی و فه رهه نگیی 
دوکتور قاســملوومان وه بیر دێنێته وه. لێره دا 
هه روه ها زۆر کتێب و ســه رچاوه ســه باره ت 
به ئێرانناســی و خولیای فه ڕانســه وییه کان 
بۆ ئیســفه هان ده بینرێ )بــۆ نموونه »به ره و 
ئیســفه هان«ی پیه ر لۆتی و »ئیبن ســینا یا 

ڕێگای ئیسفه هان«ی ژیلبێر سینۆوێ(. 
لێره دا  به رهه مــه كان  زۆربــه ی  بــه اڵم 
کوردۆلۆژی به زمانه کانــی بیانی به تایبه تی 
فه ڕانســه یی ده گرنه وه. له ســه ر کتێبه که ی 
کریس کۆچێــرا )بزوتنــه وه ی نه ته وایه تیی 
کــورد(، ئه دیبی کــوردی تورکیــه، مه مۆ 
یه تکیــن کــه  به پێــی زانیارییه کانی کاک 
حه ســه نی قازی لــه و ســه رده مه دا که له 
له هســتان ژیاوه د. قاســملووی ناســیوه و 
له بواری کوردۆلۆژیدا خاوه نی کتێبخانه یه کی 
به نرخه، ساڵێک پێش شۆڕشی گه النی ئێران 
به ڕێنووسی التینی بۆ د. قاسملووی نووسیوه 
»بوهار هاتیه ســه ر چیایــێ وه التێ من. تو 
مامۆســتایێ من، کال و که کێ من! ل سه ر 
وێ چیای گوله کــی.. هێڤیدارم کو بوهارێ 
دێ درێژ و شــاد ببه بۆ گه لێ مه ی کورد«. 
تێزه که ی عیســمه ت شــه ریف وانلی له سه ر 
کوردستانی عیراق، بیره وه رییه کانی نوره دین 
زازا، کۆمه ڵێک ده قــی ئه ده بی و فۆلکلۆریی 
کــوردی هه ڵبژارده ی جۆیس بلۆ له ژێر ناوی 
ســیاحه تنامه ی  کوردســتان«،  »بیره وه ریی 
ئه ولیای چه له بی که مامۆستای نه مر سه عید 
ناکام پێشکه شــی د. قاســملووی کردووه، 
شــه ڕه فنامه، کتێبه که ی حه ســه ن ئه رفه ع 
له ســه ر مێژووی کــورده کان کــه دوکتور 
قاســملوو له »چل ســاڵ خه بات له پێناوی 

ئازادی«دا له ڕیزی ئه و ده گمه ن سه رچاوانه دا 
که له کۆتایــی کتێبه کــه دا هێناونی ناوی 
بــردووه، و نامیلکه یه ک بــه زمانی تورکی 
له سه ر کوردستانی ئێران له نووسینی خودی 
د. قاسملوو که ناوبراو له  زۆر شوێن ئیشاره ی 
پرسیار و په راوێزی بۆ نووسیوه، له و کتێب و 

سه رچاوانه ن که له و به شه دا ده بینرێن. 
هــه ر لێــره دا کتێبێکی فه ڕانســه یی له 
نووسینی کریستیان مۆر به ناوی »کورده کانی 
ئه مڕۆ« له و باره وه ســه رنج ڕاده کێشــێ که 
به رگه که  ی بریتییه له نیگارێکی ده ستکرد که 
له ودا د. قاسملوو به جلوبه رگ و جه مه دانه ی 
کوردیــه وه له پێــش گوندێکی کوردســتان 
ڕاوه ســتاوه. دڵنیــام ئه وانــه ی دژایه تیی د. 
ئایکۆن  له گه ڵ فه ردپه ره ستی و  قاسملوویان 
سازی له که ســایه تییه سیاسییه کان له بیره، 
به دیتنی به رگی ئه و کتێبه که مێک سه ریان 

سووڕ ده مێنێ.

پێوه ندیی نێوده وڵه تی و ژیئۆپۆلیتیک
وه ک ئامــاژه ی پێ کرا، ئه و بواره ی زۆرترین 
ژمــاره  لــه کتێبه كانی نێــو کتێبخانه كه ی 
بۆخۆی ته رخان کردووه بواری ژیئۆپۆلیتیک 
و پێوه ندیی نێوده وڵه تی و ملمالنێ جیهانی 
و ناوچه ییه کانه. له و به شــه دا سه رچاوه کانی 
پێوه ندیــدار به شــه ڕی ســارد و ڕکابه ریی 
سیاســی و نیزامیی ئه مریکا و شــووڕه وی 
و جێگــه و پێگه ی ئورووپا لــه و نێوه دا زۆر 
به رجه ســته یه که لــه و بــاره وه به رهه می 
پســپۆڕانی وه ك برێزینســکی ڕاوێــژکاری 
بــه  ڕه چه ڵه ک له هســتانیی جیمیی کارتێر 
بــۆ ئه منیه تی میللــی و ڕێژیس دوبرێ که 
کووبادا  شۆڕشــی  له گــه ڵ  ڕابردوویه کــی 
هه بــوو و دواتر بوو به ڕاوێژکاری فرانســوا 
میتــران، وه به رچــاو ده كــه ون. هــه ر له و 
بواره دا کتێبی »له نێو نهێنیی شــازاده کاندا« 
سه رنج ڕاده کێشــێ که بریتییه له وتووێژی 
ڕۆژنامه وانی به ناوبانگی فه ڕانسه یی کریستین 
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ئۆکره نــت له گــه ڵ به رپرســی پێشــووی 
سرویســه نهێنییه کانی فه ڕانسه. کریستین 
ئۆکره نــت هه مان ئــه و خانمه یه که دوایین 
وتووێــژی ته ســویریی له زینــدان له گه ڵ 
ئه میر عه باســی هووه یدا ئه نجام دا و پێش 
هێرشی هاوپه یمانه کانیش بۆ سه ر عیراق له 
ژانویه ی 1991دا وتووێژی له گه ڵ ســه دام 
حوســێن کرد. ئه و کــه دووه مین هاوژینی 
بێرنارد کوشنێریشــه، له ســه ر کتێبه که  بۆ 
دوکتور قاســملووی نووسیوه »پێشکه ش به 
دۆســتمان عه بدولڕه حمان، چونکه ئه ویش 
یه ک له وانه!« )واته یه کێک له شــازاده کانه؛ 
مه به ســتی ئه وه یه یه کێک له گه وره  پیاوانی 
ئــه م جیهانه یه(. هه روه هــا ژماره یه کی زۆر 
گۆڤار و ســه رچاوه ی گشتگیری پێوه ندیدار 
بــه و بــواره وه ک گۆڤــاری ئه نســتیتۆی 
توێژینه وه ی ستراتژیکی فه ڕانسه و چه ندین 
ژمــاره ی ســاڵنامه ی ڕۆژنامــه ی لومۆنــد 
ســه باره ت به بارودۆخی سیاسیی جیهان و 
ئه تڵه سه کانی ژیئۆپۆلیتیک که ژێرار شالیان 
له سه ر یه کێکیانی نووســیوه »ئه و ئه تڵه سه 
که پێشکه شــه به هێلێن و ڕه حمان باسی 
شــتگه لێک ده کا که ئه وان لێی شاره زان«، 
له م کتێبخانه یه دا ده بینرێن. هه ر له و به شه دا 
کۆمه ڵێک سه رچاوه  ی تایبه ت به لێکدانه وه ی 
کێشــه ناوچه ییه كانیش به تایبه تی شــه ڕی 
ئێــران و عیــراق و ئانالیــزی نیزامیی ئه و 
شــه ڕه و دووره دیمه نه کانی یه کالبوونه وه ی 
وه به رچاو ده كــه ون )بۆ نموونــه کتێبێکی 
پاوال باڵتا به ناوی »ئێران و عیراق، شه ڕێکی 
پێنج هه زار ساڵه« و ئێنسایکلۆپیدیای چه ند 

جڵدیی ئه و شه ڕه به زمانی عه ره بی(.

شه ڕ
هێلێنا کروولیش )نه ســرین قاسملوو( له 
کتێبه که ی خۆی به نــاوی »ئورووپاییه ک 
ده نووسێ  کورده کان«دا  له ســه رزه مینی 
دوکتــور قاســملوو قســه یه کی ئاندرێ 

مالرۆی له سه ر کوته کاغه زێک نووسیبۆوه 
که ده ڵێ »شــه ڕم پێ خۆش نه بوو، به اڵم 
شه ڕم کرد«. له کتێبخانه ی ئه و ڕووناکبیره  
به فه رهه نــگ و په روه رده یــه ی ئورووپادا 
که به بێ ئــه وه ی هه رگیز له ژیانیدا کاری 
ڕێبه رایه تیی  نیزامیــی کردبــێ ده بــوو 
بزوتنه وه یه کی به ربــاڵوی چه کدارانه  بکا، 
تووشی هێندێک  لۆژیکی  به شــێوه یه کی 
کتێــب و نامیلکه  ســه باره ت بــه بواری 
شــه ڕ و خه باتی پارتیزانی بووم. کتێبێک 
که لــه و تــه وه ره دا له هه موویــان زیاتر 
گاریبالدی،  له باره ی  ڕاکێشــام  سه رنجی 
ڕێبــه ری سیاســی و نیزامیی ســه ده ی 
نــۆزده ی ئیتالیاوه نووســراوه که له وێدا 
د. قاســملوو چه ند شوێنێکی کتێبه كه ی 
ئیشاره کردووه و خه تی له بن کێشاون. بۆ 
نموونه له الپــه ڕه 25٨ی کتێبه كه دا ئه و 
ڕسته یه که ده ڵێ »گاریبالدی بۆی گرینگ 
بوو که سه رکردایه تیی جۆره هێزێک بکا 
که ته واو له گه  ڵ ئامانج و ستراتژییه که ی 
خۆی یه ک بگرێتــه وه«. له الپه ڕه  3٠ی 
هه مــان کتێبدا ئه و خوێنــه ره ی له هه ر 
باخچه یه یه ک گوڵی خۆی ده چنی خه تی 
له بن ئه و شوێنه  داوه که ده ڵێ »ئه و کاته 
له ئیتالیا به زیندانیانی سیاسییان ده گوت 
کاربۆناری«. کۆمه ڵێک کتێب و نامیلکه ی 
دیکه هه ر له بواری تاکتیکه کانی شــه ڕی 
پارتیزانی وه ک »شــه ڕه شۆڕشییه کان«ی 
کۆلۆنێل گابریه لی ئه مریکایی و »هونه ری 
شــه ڕ«ی ژه نڕاڵ ســۆن تزووی چینی و 
موقاومه تی  له ســه ر  ڕاپۆرتێک  کۆمه ڵــه 
ئه فغانیــه کان له ریــزی ئــه و کتێــب و 
نامیلکانه دان که تاوتوێــی پارامێتره کانی 

شه ڕی پارتیزانی ده كه ن. 

هاوار و هانای ئینسانی
به اڵم ئه و ســه رداره ی حــازر نه بوو چه ك به 
جه نگاوه ره کانی دابنێ و هه میشه وره ی وه به ر 
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پێشــمه رگه  کان ده نا که هه تا دروســتبوونی 
هه لومه رجی چاره ســه ری سیاسی درێژه به 
خه بــات و خۆڕاگریی چه كدارانه بده ن، قه  ت 
شــه ڕی وه ک حاڵه تێک چاو لــێ نه ده کرد 
که له ودا هه مــوو ڕه فتارێك ڕێگه پێدراو بێ. 
به مجۆره یه که له الپه ڕه  159ی کتێبه که ی 
گاریبالدی دا د. قاســملوو خه تــی له بن ئه و 
شــوێنه ش داوه که باسی شه ڕی سۆلفێرینۆ 
ده کا که چلۆن باوکی قانوونی به شه ردۆستی، 
هانــری دونان، پاش دیتنی گیان ده رچوونی 
بریندارانی شه ڕ، هاتۆته سه ر ئه و قه ناعه ته که 
پێویسته چوارچێوه  و ڕێســاگه لێک بۆ ئه وه  
دابنرێ که له مه یدانی شــه ڕدا ئینســانیه ت 
وه به رچــاو بگیــرێ. جگــه له مــه ش، له نێو 
کتێبه کاندا زۆر جار تووشــی نوســخه کانی 
کۆنڤانســیۆنه کانی ژنێــڤ و ڕاگه یانــدراوی 
جیهانیــی مافی مرۆڤ )چاپی لیبراســیۆن( 
و ڕاپۆرته کانی ئامنێســتی ئه نترناســیۆنال و 
زۆر ســه رچاوه ی دیکه ی پێوه ندیدار به مافی 

مرۆڤ و قانوونی به شه ردۆستی ده بین. 
هه ر له بواری هاوار و هانای ئینســانی  دا 
دوو کتێبــی وه زیــری ده ره وه ی پێشــووی 
فه ڕانســه و دۆستی ناســراوی گه لی کورد، 
بێرنارد کوشنێر وه به رچاو ده که ون. یه که میان 
پێش شــه هید بوونی د. قاسملوو، د. کوشنێر 
له گــه ڵ ماریۆ بێتاتی )پرۆفســۆر له زانکۆی 
به  سه باره ت  پاریس(  »پانتیۆن-ئه ســاس«ی 
نووسیویه تی  مرۆیی«  ده ستێوه ردانی  »ئه رکی 
و چوار پزیشــکی فه ڕانسه یی هه رکامه یان له 
گۆشه یه كی الپه ڕه ی یه که م پێشکه شییان بۆ 
د. قاسملوو له سه ر نووســیوه. یه كیان ده ڵێ 
»ئه م مه ئموورییه ته داســتانێکی ڕاســته قینه 
بوو. ســپاس که ده رفه تت پێداین گه له که ت 
بناســین و خۆشــمان بوێ«. یه کــی تریان 
ده نووســێ »ئه م مه ئموورییه ته جارێ هه ر له 
نیوه یدایه، به اڵم هه ر له ئێستاوه ده زانین که 
قه ت له بیرمان ناچێته وه«. کتێبه که ی دیکه ی 
کوشــنێر له ژێر نــاوی »نه هامه تیــی ئه وانی 

دیکه » دوای مه رگی قاســملوو نووســراوه و 
نووســه ر چاپــی کتێبه که ی پێشــکه ش به 
»عه بدولڕه حمان قاسملوو و سه ید به هائه دین 
به هائه دینی مه جرووح  مه جرووح« کــردووه. 
ئه کادیمیــک و سیاســه تمه دارێکی ئه فغانی 
بوو که وه ك د. قاســملوو ئه ویش له پاریس 
خوێندبووی و وه ک د. قاسملوو ئه ویش هه ر 
ســه ری له ڕێی ئاشــتی دانا و به م »سووچه« 
تێرۆر کرا. ته نانه ت زۆر تاڵ و تاســێنه ره که 
کتێبخانه که ی د. قاسملوو چه ندین کتێب و 
نامیلکه ی ســه باره ت به تێرۆریزم و نه خشی 
کۆمــاری ئیســالمی هــه م لــه تێرۆریزمی 
نێوده وڵه تیدا و هه م له ته سفیه ی تا ئه وکاتی 

جیابیراندا تێدایه. 

ئه ده ب، شێعر، زمان
ئــه   وه ی تا ئێــره باســمان کــرد هه مووی 
سیاســه ت بوو. به اڵم خۆ له ئاسۆی خه یاڵی 
قاســملوودا هــه ر »بیــری لێنیــن« نه بوو، 
»باخه کانی سه مه رقه ند«یش هه بوو. له په نا و 
له پاڵ کتێبه سیاســییه كاندا، ئه ده بیات وه ک 
بوارێکــی هه ره جێگای په ســند و هۆگریی 
د. قاســملوو بواره  بااڵده ســته که ی دیکه ی 
کتێبه کان پێک دێنێ. به رهه مه ئه ده بییه کان 
به زمانه کانی بێگانه به تایبه تی فه ڕانســه یی 
یه کجــار زۆرن و ده یان ڕۆمــان به قه ڵه می 
ڤیکتــۆر هۆگۆ و باڵزاک و زۆاڵ و ســیمنۆن 
و چه ندین ئانتۆلۆژیی شــێعری فه ڕانسه یی و 
هۆنراوه کانی بۆدلێــر و کۆکتۆ و ژاک پرێڤێر 
و ڕۆنێ شــار له و کتێبخانه یه دا پاڵه په ستۆی 
یه کتــر ده ده ن. له نێو ڕۆمانه کاندا هێندێکیان 
که هه  م ناســراوترن و هه م زیاتریش ڕه نگی 
خوێنرانه وه و به كاربرانیان پێوه دیاره سه رنج 
ڕاده کێشــن و ئه والتر له زه وقی ئه ده بیی د. 
قاسملوو، ئیلهامی فه رهه نگی و حه ساسییه تی 
ئینســانیی ئه ومان چاکتر بۆ ده رده خه ن. بۆ 
نموونــه »نامــه ئێرانییه کان«ی مۆنتســکیۆ، 
»رووحی شاد«ی ڕۆمه ن ڕۆاڵنی هیومانیست 
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و عه داڵه تخــواز، »ســه ت ســاڵ ته نیایی« به 
فه ڕانسه یی، »مه ســیح له ئیبۆلی ڕاوه ستا«ی 
کارل لێڤی که باســی ڕه نــج و به دبه ختیی 

خه ڵکی گوندێكی ئیتالیا ده کا.  
رۆمانی »شه وی پیرۆز« یا »له یله تولقه در«ی 
تاهیر بن جه لوون )هه ر به فه ڕانســه یی( که 
حه ز و حه سره ته كانی کچێک ده گێڕێته وه بابی 
له به ر ئه وه ی کوڕی نه بووه هه ر له منداڵییه وه 
به کوڕ به خه ڵکی ناساندووه  و به شێوه یه کی 
شــاعیرانه به اڵم بێ ڕوحمانه ئازاری ژن بوون 
له کۆمه ڵــگای ڕۆژهه اڵتی دا وه ســف ده  كا، 
له الیــه  ن تیمێکــی ڕێکخــراوی یارمه تییه 
ده رمانییــه نێونه ته وه ییه کان )ئــا. ئێم. ئی(
یه وه پێشکه ش به د. قاسملوو کراوه. ڕۆمانی 
»جوانــی خوداوه ند« که به ناوبانگترین ڕۆمانی 
ئاشقانه ی فه ڕانسه یی له سه ده ی بیسته مدایه، 
پزیشــکێکی ڕێکخراوی پزیشــكانی جیهان 
له به ر خۆیه وه له ســه ری نووســیوه »به هۆی 
مه ئمووریه ته که مه وه کاتــم نه بوو ئه م ڕۆمانه  
ته واو بکه م، به ڵکوو ڕۆژێک هه ر له کوردستان 
ته واوی بکه م و ئــه و ڕۆژه  ش ڕۆژێك بێ که 
مه هاباد ئازاد بووبــێ!«. ڕۆمانی »هه ڵبژاردنی 
ســۆفی« که داســتانی ژنــه جووله که یه كی 
ده ربازبــووی ئۆردووگاکانی نازی ده  گێڕێته وه 
کــه ناچار کراوه له نێوان ئــه و دوو منداڵه یدا 
که له به ر ده ستی نازییه کاندا ماون هه ڵبژێرێ 
کامه یان بــه زیندوویی بمێنــێ، خانمێكی 
فه ڕانســه یی له پێشه کییه که یدا نووسیویه تی 
»بۆ )ئــا. ئێــر. ژێ(، له الیــه ن الیه نگرێکی 
سه رسه ختی خۆته وه«. »ئا. ئێر. ژێ« پیته  کانی 
یه که مــی عه بدول-ڕه حمان-قاســملوو بــه 
فه ڕانســه وییه و کورتکراوه ی ناوه که یه تی که 
دۆسته قه دیمییه  خاریجییه کانی د. قاسملوو، 
بــه یاد و به عاده تی ســه رده می نهێنیکاری 
و ڕاوه دوونــان، ئێســتاش کاتێک خۆ به خۆ 
باســی د. قاســملوو ده که ن، له جیاتی ناوی 
ته واوی ئه و، هه ر ئه و چه ند پیته به کار ده به ن. 
ئه و خاتوونه بۆخۆیشــی ناوی ته واوی خۆی 

نه نووســیوه و له جیاتی ئیمزا ته نیا پیته کانی 
یه كه می ناو و ناوبانگی خۆی له سه ر کتێبه که 

به جێ هێشتووه.
به اڵم له نێو هه  موو ڕۆمانه كاندا ئه وه ی له 
هه مووان زیاتر سه رنجی ڕاکێشام و هه ژاندمی 
شاکارێکی نووسه ری لوبنانی ئه مین مه علوف 
بوو. ئه من هه ر له کۆلێژه وه له ڕێگه ی ده رسی 
»األدب و النــص«ی عه  ره بییه وه له گه ڵ ناوی 
ئه میــن مه علوف ئاشــنا ببــووم. کاتێکیش 
چوومه فه ڕانســه یه کــه م ڕۆمانــی درێژی 
فه ڕانسه ییم که خوێنده وه ڕۆمانێکی ئه و بوو. 
ئــه و ڕۆمانه م ئه وه نده  بــه دڵ بوو که کاتێک 
ساڵی 199٨ له ستراسبورگ چاوم به ئه مین 
مه علوف کــه وت و له و دیــداره دا کتێبێکی 
تری خۆی )ناسنامه بکوژه کان(ی پێشکه ش 
کــردم، ئیجازه ی وه رگێڕانــی ڕۆمانه که م لێ 
وه رگرت )کــه دواتر له به ر ئه وه ی ئه حمه دی 
مه ال ده ســت و بردی لێ کردبوو، پاشــگه ز 
بوومه وه(. ئــه و ڕۆمانه ڕۆمانی ســه مه رقه ند 
بوو. »ســه مه رقه ند« ڕۆمانێکی مێژوویی یه که 
داستانی ژیانی شاعیری شه راب و فه لسه فه، 
تاقه ده ستنووســی چوارینه کانی  خه ییام، و 
بــه  خه تی خۆیمــان بۆ ده گێڕێتــه وه که به 
ڕیوایه تی ڕۆمانه که پاش هێرشی مه غووله کان 
له سه ده ی یازده دا ون بووه و نزیک به هه زار 
ســاڵ دواتر ڕۆژهه اڵتناسێكی ئه مریکایی که 
دایــک و بابی لــه خۆشه ویســتیی خه ییام 
ناویان ناوه عومه ر، ده یدۆزێته وه و هه وڵ ده دا 
وێڕای مه عشــووقه ئێرانییه که ی )شــیرین(، 
ده ربــازی  خه ییامیــش  ده ستنووســه که ی 
ئه وپه ڕی ئه تالنتیک )ئۆقیانووســی ئه تڵه س( 
بکا. که  چی چاره نووس وا ده کا که »روباعیات« 
له  نێو که شتیی تایتانیک دا بۆ هه میشه غه رقی 
ئۆقیانووسه کان بێ و »شیرین«یش ئه گه رچی 
له خنکان ڕزگاری ده بێ، به اڵم ئه ویشــی بۆ 
هه میشه له که ناره کان لێ بێ سه روشوێن ده بێ 
و تا سه ر له خۆی ده پرسێ داخوا له بنه ڕه ت 
ڕا »شیرین«ێک هه بووه یا هه ر دروستکراوی 
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خولیا و خه یاڵی ڕۆژهه اڵتدۆســتانه ی خۆی 
بووه و هیچی دیکه.

به  بیانوو ی ئه م به سه رهاته شاعیرانه یه و 
له پشت داستانی گه ڕان به دوای گه نجینه کان و 
دۆزینه وه و هه وڵی ڕزگارکردنیان و سه ره نجام 
ســه رله نوێ و بۆ هه میشه له ده ستدانه وه یان ،  
نووسه ر له ڕاستیدا ســه فه ری گه نجینه یه کی 
گه وره تر له و شــته ڕواڵه تیانــه و هه موو ئه و 
ڕێگر و مه ترســییانه مان بــۆ ده گێڕێته وه که 
له ناوچه ی ئێمه دا هه ڕه شه له دره وشانه وه ی 
ئــه و گه نجینه  یه ده که ن که ئه ویش بریتی یه 
له: ئازادی.  ئه مین مه علوف له »سه مه رقه ند«دا 
به درێژیی هه زار ساڵ مێژووی ئێران و ناوچه، 
چه ندیــن الپه ڕه ی کۆن و تــازه   له ملمالنێ 
سیاسی و فه رهه نگییه کانی ئه و ده ڤه ره مان بۆ 
هه ڵده داتــه وه. مێژوویه ک که له ودا ئاره زووی 
ئینســانه  کان بۆ ئازادی و ئازاد ژیان به رده وام 
به  هۆی فاناتیســم و تاریکپه رســتانی وه ک 
ته ریقه تی حه سه ن ســه باح و هاوشێوه کانی 
ســه رکوت  هاوچه رخیانــه وه  ســه رده می 
ده کــرێ. نزیکانــی د. قاســملوو هۆگریــی 
ناوبراو بۆ خه ییامیــان چاک له بیره و دڵنیام 
به خوێندنه وه ی ســه مه رقه ند و سه رنجدان 
به نیشــانه و تێماکانی نێو ئــه و ڕۆمانه زۆر 
شــتی فه زای زێهنی و که سایه تیی تایبه تیی 
د. قاســملوویان دێته وه یاد. له سه  ر یه کێک 
له و دوو نوســخه یه  که له کتێبخانه که ی د. 
قاســملوودایه و کریســتیان مۆر پیشکه شی 
کــردووه نووســراوه :«ئه م ڕۆمانــه بێگومان 
یارمه تیت ده دا که شــه وانی درێژی زستانی 

کورد زووتر تێپه ڕ بکه ی«...
هه ر له بواری ئه ده بیدا هێندێک به رهه می 
پێوه ندیدار به ئه ده بیاتی ڕووس و ســالڤیش 
ده بینرێــن. بۆ نموونــه گۆڤارێکی ئه ده بیاتی 
ڕووســی به زمانی ئینگلیسی یان داستانێكی 
ته نزنووســی چێک یارۆســالڤ هاسێك که 
به سه رهاتی ســه ربازێک له  شه ڕی یه که می 
جیهانیــدا ده گێڕێته وه. له نێو ئــه م کتێبه دا 

دێموکڕات  حیزبی  پێشمه رگه یه کی  ئینشای 
که وا دیاره له نێــو حیزبدا فێری خوێندنه وه 
و نووســین بووه خــۆی حه شــار دابوو که 
بــه زمانێکی جیددی و جوان باســی ژیانی 
پێشــمه رگایه تی ده کا. بوونی ئه و ئینشــایه  
ڕاســت له نێو ئه م کتێبــه دا النیکه م بۆ من 
پرسیارخوڵقێن بوو و قه ت نازانرێ چۆنه کایی 
ئه میان ئه ویانی له  باوه شی خۆیدا پاراستوه. 

له ئه ده بیاتی فارســیدا جگه له هێندێک 
به رهه می ناســراوی وه ک شاهنامه که دیاره 
ژماره یان له  کتێبخانه که دا زۆر نیه یا نه ماوه، 
چه نــد کتێــب و نامیلکه یه کیــش به هۆی 
پێشکه شــییه کانیانه وه که وه بیر هێنه ره وه ی 
حاڵ و هه وای سه رده می خۆیانه، سه رنجیان 
ڕاکێشــام. عه لــی میرفترووس ئێرانناســی 
دانیشــتووی فه ڕانســه کتێبــی »آوازهــای 
تبعیــدی« ی خۆی »به ئاواتی ئێرانێكی ئازاد 
پێشــکه ش  کوردســتانێکی خودموختار«  و 
به د. قاســملوو کردووه. نیعمه تی میرزازاده 
که له  گــه ڵ د. قاســملوو لــه چوارچێوه ی 
کانوونــی نووســه رانی ئێرانــدا یه کتریــان 
ناســیوه، به مه به ستی »ته جدیدی ئیراده ت«، 
»گوڵخه شــم«ه که ی خۆی داوه به د. قاسملوو 
و یادنامه ی ئوســتاد کامڕانــی نه جاتوڵاڵهی 
تاران  که مامۆســتای زانکۆی پۆلیتێکنیکی 
بوو و ســاڵی 1357 له خۆپێشاندان به دژی 
ڕێژیمی شادا شه هید کرابوو، له الیه ن »دایکی 
ئوســتادی شــه هید«ه وه پێشــکه ش به د. 

قاسملوو کراوه.
ئه ده بیاتی  ئه وه نده ی ده گه ڕێته وه ســه ر 
کوردی، ڕۆمانه کانی حه مه دۆک که وه رگێڕی 
کوردی وه ک »یادگارێکی بچووک« پێشکه ش 
به »هاوڕێ و مامۆســتای گــه وره »ی خۆی 
کردوه، »ئه ودیوی چیا« که شکور مسته فا به 
له حنێکی عیرفانی و زه رده شــتیانه له سه ری 
نووسیوه »بۆ مامۆستا و پیرم کاکی گه وره م«، 
دیوانــی مه وله وی که مــه ال عه بدولکه ریمی 
موده ریس پێشــکه ش بــه »جه نابی دوکتور 
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عه بدولڕه حمان قاسملوو«ی کردووه، هه روه ها 
دیوانــی شــاعیرانی وه ک حاجــی قــادری 
کۆیی و شــێخ نووری شێخ ساڵح و ئه حمه د 
موختارجــاف و بێگومان گــۆران که له گه ڵ 
د. قاســملوو ســه رده مێک له زانکۆی به غدا 
هه ردووکیان مامۆســتا بوون و د. قاســملوو 
یه کجار هۆگری شێعره کانی بوو، ده بینرێن. 

له بــواری زمانی کوردی و زمانناســی و 
زمانســازیدا تێزه كه ی ئه میری حه سه ن پوور 
له ســه ر کاریگه ریی فاکته ری زمان له ســه ر 
گه شــه کردنی نه تــه وه و کتێبه که ی تۆفیق 
وه هبی له سه ر ڕیشــه کانی زمانی کوردی به 
ئینگلیسی و »زمانی یه كگرتووی کوردی«ی د. 
عێزده ین مسته فا ڕه سووڵ و چه ندین ژماره ی 
گۆڤاری کۆڕی زانیاریی کورد که کاتی خۆی 
د. قاسملوو یه كێک له هاوکاران و ئه ندامانی 
بووه و عه بدولقادری ده باغی  به رجه ســته ی 
ژماره یه کیانــی پێشــکه ش به د. قاســملوو 
کردووه، هه روه ها هێندێك نوسخه ی گۆڤاری 
گه الوێــژ و ڕۆژی کورد و ڕۆژی کوردســتان 
ســه رنج ڕاده کێشــن. جیا له وانــه ش، هه ر 
له بواری زماندا، کۆمه ڵێک وشــه نامه ی وه ک 
فه رهه نگی ئینگلیسی ـ عه ره بی ـ فه ڕه نسی، 
فه رهه نگــی عه ره بی ـ چێکــی، فه رهه نگی 
ئابووریی ڕووســی ـ چێکــی، و فه رهه نگی 
ڕووسی ـ کوردیی قه ناتی کوردۆی دۆستی و 
فه رهه نگی کشتوکاڵ که مه عرووف قه ره داغی 
بۆ مامۆســتا هێمنــی نــاردووه ده بینرێن و 
ژماره و چه شــنی فه رهه نگه کان کاربوردێکی 
زۆر فره وانتر له پێویســتییه کانی فێربوون یا 
تێگه یشتن له زمان له الیه ن خاوه نه که یانه وه 
ده رده خــا. خۆش ئــه وه  بــوو فه رهه نگێکی 
شه راب و بورجێکی خۆشه ویستییش )تایبه ت 
بــه مانگی له دایکبوونی د. قاســملوو( خۆی 

خزاندبووه نێو فه رهه نگه کان!

به جێ هێشتنی کۆشک 
ئه مــن هه ر له منداڵییــه وه له گه ڵ فه زای 

فه رهه نگی و زێهنیی د. قاســملوو ئاشنام. 
له نێو سه ت ده سخه تیشــدا ده سخه تی د. 
قاسملوو له یه که م ڕوانیندا ده ناسمه وه. به اڵم 
له نووســینه وه ی ئه م کورته گێڕانه وه یه  ی 
گه شته که م به نێو کتێبخانه ی د. قاسملوودا 
و ناوهێنانی هێندێك له کتێبه کاندا، بۆ من 
زۆر گرینگ بوو که له داوی وه سوه سه یه کی 
سیاسیی »پۆست مۆرتێم« )پاش مردووان( 
نه که وم و به زۆری زۆرداری و به دڵی خۆم 
کتێبخانه یه کی فه ڕزی بۆ د. قاســملوو به 
دروست کردن نه ده مه وه. ده بوایه کتێبه کان 
هه ر ئه وه نــده ی که هه بوون و به و جۆره ی 

دیتوومن و لێکم کردوونه وه باس بکه م. 
بڵێیــن  ده توانیــن  له ســه ریه ک 
کتێبخانه  که ی د. قاسملوو که په نجه ره یه کی 
هه رچه نــد ســنووردار به اڵم به نرخ به ســه ر 
پانتایی ژیان و خه بات و که ســایه تیی ناوبرا و 
و پێــچ و قۆرته کانی نێو ئــه م پانتاییه دایه، 
کتێبخانه یه کــی زۆرتــر سیاســی، زیندوو، 
کاربۆردی و به ڕۆژی سه رده می خۆیه تی. هه ر 
له و کاته دا بوونــی ژماره یه کی زۆر به رهه می 
غه یره سیاســی و به گشتی فره چه شنیی بوار 
و بابه ته کانــی نێو ئــه م کتێبخانه یه فره وانی 
و ده وڵه مه ندیی دنیــای زه ینی و مه عریفیی 

خاوه نه که یمان بۆ ده رده خا.
ره نگه بۆ زۆر که س سه رســووڕهێنه ر بێ 
که کتێبخانه ی زانایه کی وه ک د. قاســملوو 
هه ر ئه و چه ند ســه ت جڵد کتێبه ی تێدا بێ 
و له نێو کتێبه کانیشــدا زۆر شــت که پێمان 
وایــه هه بوون نه بن یا ڕه نگه نه مابن. جیا له و 
تێبینیانه ی له سه ره تادا سه باره ت به هۆکاری 
که مبــوون یــا که مبوونــه وه ی کتێبه کان و 
سروشــتی ئه و کتێبانه باسم کرد، به باوه ڕی 
من هــه ر ئــه و ســنوورداربوونه ی ژماره ی 
بایه خی کتێبــه کان ده باته  کتێبه کانه کــه 
ســه ر. کتێبه کان به ژماره سنووردارن به اڵم 
به نێوه رۆک سنوور ناناسن، وه  ک چۆن بیری 
سیاســی و خولیای ئینسانیی د. قاسملوو نه 
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سنووری ده ناسی، نه تابوو. 
کتێبخانه کــه  هه روه ها بۆی ده رخســتم 
که بۆ د. قاســملوو، هــه روه  ک چۆن خودی 
کۆمه ڵگا نابێ بکرێتــه عه تیقه خانه ی ڕوانگه 
و نه ریته قه تیســماو و چه قبه ســتووه کان، 
کتێبیش له گه ڵ هه مــوو که ڵک و بایه خی، 
شــتێک نیه جگه لــه ئامرازێک بۆ ئاڵووێر و 
جێگوڕکه ی زانیاری و گۆشه  نیگا جیاوازه کان، 
ئامرازێک که ده بێ یارمه تی به نیسبی مانه وه 
و ســه یالیه تی بیروباوه ڕه کان و ئاوه اڵ بوونی 
ڕێچکه  جیاوازه کانی پێشکه وتن و مۆدێله کانی 

پێکه وه ژیان له  کۆمه ڵگادا بکا.
لــه کونجی هــه ره ئاخر و خــواره وه ی 
کتێبخانه که ی د. قاسملوودا دوو سه رچاوه م 
ده رهێنــان کــه  به پێــی پێوه ره  کانــی ئه و 
کتێبخانــه داره عیلمییــه ی د. قاســملوو له 
مه به ســتی  قه ندیلدا  به هارییه که ی  به یانییه 
بوو، نه ده بوایه له په نای یه ك داندرابان، به اڵم 
ئه من لــه په نای یه کم دانانــه وه. نه ک هه ر 
له به ر ئه وه  که ده مویســت کتێبخانه که وه ک 
خۆی به جــێ بێڵم، به ڵكوو له بــه ر ئه وه  که 
خودی هاواڵ بوونی ئه و دوو نامیلکه یه به س 
بوو بۆ وێناکردنی خولیای فره چه شــنی ئه و 
پیاوه ی خه می گه له که ی به ته الناندا له کۆڵێ 
نابوو، که چی هه روا ئاشــقه ژیانیش مابۆوه. 
ســه رچاوه ی یه که م »قانوونی خودموختاریی 
کاتالۆن« به ئینگلیســی بوو که ساڵی 1365 
د. قاسملوو له گه ڵ خۆی هێنایه وه کوردستان 
و لــه حیزبی دێموکڕاتدا به زمانی فارســی 
بــه چاپی گه یاند. ســه رچاوه که ی دیکه ش، 
 دیوانی »گوڵه کانــی خراپه »ی بۆدلێر بوو که 
له جیاتی  فه ڕانســــــــــه یی   کابرایه کــی 
پێشکه شی ڕوو به دوکتور قاسملوو له سه ری 

نووسیوه:

»ده زانم ئه تۆش وه ک من له و باوه ڕه دای 
کــه ڕێگای ئــازادی به خۆشویســتنی 

جوانی دا تێده په ڕێ!«



لەم نووسینە کورتەدا، سەرەتا ئاماژەیەکی کورت بە مێژووی دەوڵەتی ئێرانی دەدرێت و، 
هەوڵ دەدرێت هۆکاری وجوودیی ئەو دەوڵەتە ڕوون بکرێتەوە و کارکردە هاوبەشەکانی 

شێوە جیاوازەکانی حکوومەتداریی دەوڵەتی نوێی ئێرانی، لە ڕواڵەتی سیستەمی 
شایەتیی پەهلەوی و سیستەمی ویالیەتیی کۆماری ئیسالمیدا لێک بدرێتەوە. لە 

کۆتاییدا، دەرەنجامی باسەکە تیشک دەخاتە سەر ئەرکی ڕۆشنبیری دژەهێژمۆنیک، 
لەبەرانبەر ڕۆشنبیری سوننەتیی بەرهەمهێنەرەوەی سیستەمدا.

پێکدژییە نێوخۆیییەکانی ئیمپراتۆریای شیعە 
لەگەڵ داگیرکاریی نەتەوەی فارس  

مانشت زاگرۆس 
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ئاماژە
بەپێی نەریتێک کە داگیرکەر زاڵی کردووە، 
کاتێک لە ئێراندا باسی سیاسەت و کردەوەی 
سیاســی دەکرێــت، ســیمای مێژووییــی 
ئێرانی دەســڕدرێتەوە و  دەوڵەت-نەتەوەی 
دەکرێتە پێشــمەرجی زەینیی باســەکان. 
ئەگەر کارکردی ئیدیۆلۆژی بەوە بزانین کە 
چەمکە کێشە لەسەرەکان وەک حەقیقەتی 
ئاشکرا و بێ ئەمالوئەوال لە زەینی تاکەکاندا 
پێشــڕەو،  ڕۆشــنبیری  ئەرکی  دەچێنێت، 
هەڵماڵینی ســیمای ئیدیۆلــۆژی و، لەقاو 
دانی شــێوەیەکی لێکدانەوەی سیاسییە کە 
بە ڕواڵەتێکــی ئاکادمیک و به بەکارهێنانی 
وشــەی قەبە، لە بۆشــاییدا خۆی بە شتی 
الوەکییــەوە خەریــک دەکات و لە پرســە 

سەرەکییەکانی کۆمەڵگا خۆی دەدزێتەوە.
بۆ لێکدانەوەی چییەتیی سیاســەت لە 
ئێراندا و ناســینەوەی ســیمای سیاسەتی 
کۆیلەداریــی دەوڵەتی فارســی، دەبێت لە 
زەمینــەی مێژووییــدا بخوێنرێتەوە. ئەگەر 
ئــەو مێــژووە پڕ لــە شــەڕ و پێکدادانەی 
پێکهاتنــی دەوڵەتــی فارســیمان لــە بیر 
نەبێت، هەم تووشــی هەڵــەی بە ئەزەلی و 
ئەبــەدی زانینی ئەو دەوڵەتە دەبین و، هەم 
چەمکەکان لە دەرەوەی واقعییەتێکدا بەکار 
دێنین کە دەبێت لێک بدرێتەوە. بۆ نموونە 
کاتێک لە لێکدانەوەی سیاســەتی ئێرانیدا 
دوانەی ئینقالب-ئیسالح دەخرێتە بەر باس، 
دەوڵەتی ئێرانی، بــوون و حوزووری خۆی 
بە قەتعی دەزانێــت و، زەینی ئێمە دەخاتە 
چوارچێوەیەکەوە کە بیر لە گۆڕینی دەوڵەت 
بە ئیسالح یا ئینقالب بکەینەوە و، ئیتر باس 
لە ڕزگاریی نەتەوەیی، وەکوو بژاردەیەک لە 

باسەکە دەسڕێتەوە.
ســەرەتا  کورتــەدا،  نووســینە  لــەم 
ئاماژەیەکــی کورت بە مێــژووی دەوڵەتی 
ئێرانــی دەدرێت و، هەوڵ دەدرێت هۆکاری 
وجوودیــی ئەو دەوڵەتــە ڕوون بکرێتەوە و 

کارکردە هاوبەشــەکانی شێوە جیاوازەکانی 
ئێرانی، لە  حکوومەتداریی دەوڵەتــی نوێی 
ڕواڵەتی سیستەمی شــایەتیی پەهلەوی و 
ئیسالمیدا  ویالیەتیی کۆماری  سیســتەمی 
لێک بدرێتــەوە. لە کۆتاییــدا، دەرەنجامی 
باســەکە تیشــک دەخاتــە ســەر ئەرکی 
لەبەرانبــەر  دژەهێژمۆنیــک،  ڕۆشــنبیری 
بەرهەمهێنەرەوەی  ســوننەتیی  ڕۆشنبیری 

سیستەمدا.
دەوڵەتــی مودێڕنــی فارســەکان، بــە 
دەست گرتن بەسەر سنووری ئیمپراتۆریای 
ســەفەوی و قاجــاردا دامــەزراوە. بۆیــە 
ئەگەرچی لــە ماهیەتدا جیاواز لەو دەوڵەتە 
سوننەتییانەیە، بەاڵم خۆی بە میراتگری ئەو 

دەوڵەتانە دەزانێت. 

ئیمپراتۆریای سەفەوی و قاجار
لە بیرەوەریی گشتیدا نیزیکترین بیرەوەری 
لە دەوڵەتێک لــەو جوغڕافیایەدا کە ئێرانی 
ئێستای تێدا هەڵکەوتووە، بیرەوەریی دەوڵەتی 
ســەفەوییە. ســەفەوییەکان ئیمپراتۆریــی 
خۆیان لەســەر بنەمــای ئایینزای شــیعە 
دامەزراند و ئەو ئایینەیان لە ســنوورەکانی 
خۆیانــدا باڵو کــردەوە و بڕەویــان پێ دا. 
لەباری مەشــرووعیەتەوە، مەشــرووعیەتی 
دەسەاڵتی شای سەفەوی لە ئایینی شیعەدا 
بوو. ئەو دەســەاڵتە نەک ئایینی شــیعەی 
بــڕەو پێ دا، بۆ ڕێکوپێــک کردنی فیقهـ و 
کاروبــاری ئایینیی شــیعە چینێکی زانای 
ئایینیی شیعەی، لە جەبەل عاملی لوبنانەوە 
هێنایە خزمەتی خۆی و، ئەمە بووە هۆکاری 
سەرەکی کە پاشــتر چینی زانایانی ئایینی 
یــان هەمــان ڕۆحانیەتی شــیعە، ڕۆڵێکی 

گرینگ لە یارییە سیاسییەکاندا بگێڕن. 
دەسەاڵتی سەفەوی لە باری پێکهاتەوە 
شێوەیەکی فیدراڵی بووە و ئەگەرچی حاکم 
لەالیەن شای ســەفەوییەوە دیاری دەکرا، 
ســەربەخۆییەکی  حاکم نشــینەکان  بەاڵم 
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زۆریــان لــە بەڕێــوە بردنی ناوچــەی ژێر 
دەســەاڵتی خۆیاندا بــووە، ئەمــە بێجگە 
لەوەیە کە چەند والی نشین لەوانە ئەیالەتی 
کوردســتان کە لەژێر دەسەاڵتی میرایەتیی 
ئەردەاڵندا، خۆی ســوننەتی دیاری کردنی 
والیی خۆی هەبوو و شای سەفەوی دەستی 
لــە دیاری کردنی والیدا نەبوو. لە ڕاســتیدا، 
والی  نشــینەکان دەوڵەتگەلێــک بــوون کە 

خەراجیان بە دەوڵەتی سەفەوی دەدا.
ســەفەویدا،  کۆتاییەکانی  لە  ئەگەرچی 
وەک شــاردەن تۆماری کردووە، لە فیقهـی 
شــیعەدا، پرســیار لــە مەشــرووع بوونی 

حکوومــەت لــە ســەردەمی 
بزربوونــی ئیمامی غایبدا دێتە 
بەر گــوێ، بەاڵم بــە نەمانی 
سەفەوی و کێشەی مەشرووع 
بوونــی ئیمپراتۆریا بە تەواوی 
زەق دەبێتــەوە. نادرشــا، تــا 
ماوەیەکی زۆر وای نیشان دەدا 
کە بۆ خزمــەت بە یەکێک لە 
شــازادەکانی ســەفەوی شەڕ 
زەندیش،  کەریم خانی  دەکات، 
هەرگیز ناوی شای لەسەر خۆی 
نەنا و نازناوی »وکیل الرعایا«ی 
بۆ خۆی هەڵبژارد. دەســەاڵتی 
ئاغــا محەمەدخانــی قاجــار، 

لەســەر خوێن و شمشــێر دامــەزرا، بەاڵم 
فەتحعەلیشــای برازای ئەگەرچی ئیددعای 
ســەید بوون و ئیمامزادە بوونی نەبوو، بەاڵم 
شمشێری ســەفەویی دەبەســت و نێوانی 
لەگەڵ زانــا ئایینییەکانی شــیعەدا خۆش 
بوو. لەم ســەردەمەدا گۆڕانێکی قووڵ لەنێو 
جیهانی زانایانی ئایینی شیعەیشدا دروست 
بوو. هەر لە زووەوە زانایانی ئایینیی شــیعە 
لەسەر پرسیاری دروست بوونی ئیجتهاد لە 
کاتی بزر بوونی ئیمامی دوازدەهەمدا، بەسەر 
دوو دەستەی ئەخباری و ئوسوولیدا دابەش 
بووبوون. ئەخبارییەکان بڕوایان به ئیجتهاد 

نەبــوو و دەیانگوت تەنیــا دەبێت بە گوێی 
خەبەر و نەقڵ کراوەکانی سەردەمی ئیمامان 
بکەین و ئوسوولییەکان بڕوایان بە ئیجتهاد 
لەســەر بنەمای ئەســڵەکانی ئاییــن بوو. 
ئەگەرچی ئەخبارییەکان دەســتی ژووریان 
هەبوو، بەاڵم لەم ســەردەمەدا لە مشتومڕی 
ئوســوولییەکاندا،  و  ئەخبارییــەکان  نێوان 
ئوسوولییەکان سەرکەوتن. ئەوەیش ڕێی بۆ 
بەهێز بوونــی موجتەهیدەکان و مەرجەعی 
تەقلیــدەکان خۆش کــرد. بێجگە لەوە لەم 
ســەردەمەدا پرســیار لە مەشــرووع بوونی 
حکوومەت لە سەردەمی بزر بوونی ئیمامی 
غایبــدا بــوو بە پرســیارێکی 

جیددیی نێو دنیای شیعە.
ســــەردەمی  لــە  هــەر 
فەتحعەلیشـــادا، لەســــــەر 
والی  نشــینی گـــورجســتان، 
ئیمپراتۆریای  لەنێوان  شەڕێک 
دا،  ڕووی  ڕووســیا  و  قاجــار 
ئەنجامی ئەو شەڕە شکستێکی 
قــورس بــۆ ســپای قاجــار 
بــوو. ئــەو شکســتە لەالیەن 
زاڵ  به  ئایینییەکانــەوە  زانــا 
خاکی  بەســەر  کافران  بوونی 
موســڵماناندا لێــک درایــەوە 
و بــه فتوای جیهــادی ئەوان 
و هاندانــی ئەوان بوو کــە بۆ وەرگرتنەوەی 
بیالدی لە دەســت چووی ئیسالمی شەڕی 
دووەم لەگــەڵ ڕووســیادا ڕێ خــرا. بــە 
شکســتێکی قورستر شەڕی دووەم کۆتاییی 
پێ هــات. ئەو شکســتە گرێیەکی لە دڵی 
ئێیمپراتۆریای  ڕۆشــنبیرەکانی  و  شــازادە 
قاجاردا دروست کرد، دەستیان دایە گەڕان 
بەدوای هۆکاری شکستدا و بۆ نوێ بوونەوە 
و تــرازان لەو دۆخە شــپرزەیە کەوتنە خۆ. 
پاش ماوەیەکی زۆر، لەسەردەمی ناسرەدین 
شا و پاشــتر موزەفەرەدین شادا، دژایەتیی 
دەسەاڵتی ســەرەڕۆی شــای قاجار، یەک 

دەوڵەتی 
مودێڕنی فارسەکان، 

بە دەست گرتن 
بەسەر سنووری 
ئیمپراتۆریای 

سەفەوی و قاجاردا 
دامەزراوە. بۆیە 

ئەگەرچی لە ماهیەتدا 
جیاواز لەو دەوڵەتە 
سوننەتییانەیە، بەاڵم 

خۆی بە میراتگری ئەو 
دەوڵەتانە دەزانێت
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لە لێکەوتەکانــی ئەو بەخــۆدا چوونەوەیە 
بوو و ئەوەیش دەســەاڵتی مەشرووتەی لێ 

کەوتەوە.
دەســەاڵت لە ســەردەمی قاجاریشــدا 
شــێوازێکی فیدراڵیی بوو و شــا سیمبولی 
ناوچە جیاجیاکان  هێزەکانی  هاوســەنگیی 
بــوون. دەســەاڵتی قاجاری بۆ پاراســتنی 
ناوچە جیاوازەکان  هاوســەنگیی هێزەکانی 
خۆی هێزێکی ئەوتۆی نەبوو و سەرەکیترین 
میتۆدی پاراســتنی دەسەاڵتی خۆی بەسەر 
ســنوورەکانیدا بەگژ یەکــدا دانەوەی هێزە 

ڕکابەرەکان بوو.
ئەگەر هەندێک ئیسالحاتی 
کەســانێکی وەک ئەمیرکەبیر، 
لەنێو سیستەمی دەسەاڵتداریی 
قاجــاردا لەبەر چــاو نەگرین، 
یەکەم  مەشرووتە  بزووتنەوەی 
هەوڵــی جیددیی دامەزراندنی 
دەوڵەتی مودێڕن بوو. لە ڕاستیدا 
مەشرووعیەتی  کرا  باس  وەک 
ئایینیی دەســەاڵتی سەفەوی، 
ئیتــر بەشــی ئیمپراتۆریــای 
قاجــاری نەدەکــرد و هەوڵی 
مودێڕن  دەوڵەتی  دامەزراندنی 
ئیمپراتۆریای  بنەمای  لەســەر 
قاجــار پەنا بردن بە شــێوەی 

مەشــرووعیەتێکی تر، واتە مەشــرووعیەتی 
لەســەر بنەمای ئیــرادەی خەڵک بوو. بۆیە 
مودێــڕن کردنــەوەی مەشــرووتە، وەزعی 
هاوســەنگیی هێزەکانی نیــو ئێرانی وەک 
پێشوو دەهێشتەوە و، لە چوارچێوەی یاسای 
ئەیــاالت و ویالیاتدا دەســەاڵتی فیدڕاڵیی 

ئەیاالتی یاسامەند دەکرد. 
هــەر لــە کۆتاییەکانی قاجــاری پێش 
مەشــرووتەدا، لەژێــر کاریگەریــی کاڵتی 
ئازەرکەیوانیی پارســییەکانی هیندســتاندا، 
خوێندنەوەیــەک لــە ناســنامەی خەڵکی 
ئێران سەری هەڵدا کە بە دژایەتیی لەگەڵ 

ئیسالمدا بەدوای ڕەگە کۆنەکانی ناسنامەی 
خەڵک لە پێش ئیسالمدا دەگەڕا. دژایەتیی 
ئیسالم، شانازی بە نەژادی ئاریا و هەڵکوتن 
بــە شارســتانییەتی پێــش ئیســالمدا و 
گرێدانەوەی دواکەوتووییی خەڵکی ئێران بە 
هێرشــی عەرەبی بە گوتەی ئەوان پێپەتی، 
تایبەتمەندییەکانــی ئــەم خوێندنەوەیە لە 

ناسنامەی ئێرانی بوون. 

موسادرەی نوێکردنەوە
پــاش قۆناغــی یەکەمــی خوێندنەوەیەک 
لــە مێژووی ئێــران، چینێک ڕۆشــنبیری 
لــە ئورووپادا دەرســخوێندوو، 
پــــــرۆژەی دروســت کردنی 
دەوڵەتێکــی مـــــودێڕنیــان 
ســنوورەکانی  بنەمای  لەسەر 
ئیمپراتۆریــای قاجار دەســت 
پێ کرد. مودێــڕن کردنەوە و 
نوێ کردنــەوەی خەڵکیان بە 
گەڕانەوە بۆ ڕەگە ڕەسەنەکانی 
ئێرانی ساســانی دایــە قەڵەم 
و، دەوڵەتێکــی بەهێز و تاک 
دەنگیــان، بــە تاکــە ڕێگەی 
پێشکەوتن ناســاند. بەاڵم لەو 
کاتــەدا، پێکهاتەی هێز وەکوو 
پاشــماوەی شــێوەی کۆنــی 
قاجاری و بێجگە لەوەیش بەســەردا هاتنی 
شــەڕی یەکەم، بەشێوەیەک بوو کە هێزی 

پەراوێز لە هێزی ناوەند پتر بوو. 
بەتایبــەت  و  دەرەکــی  پشــتیوانیی 
ئینگلیس بۆ دروســت کردنــی دەوڵەتێکی 
بەهێز لە ئێراندا لەبەرانبەر حکوومەتی تازە 
پێکهاتووی ســۆڤیەتدا، هۆکارێکی گرینگ 
بوو کــە ڕەزاخان بــە زەربی کوشــتوبڕ و 
خوێن ڕشتنێکی زۆر یەک لەدوای یەک میرزا 
کووچەکی جەنگەڵی، شــێخ موحەممەدی 
خیابانی لە تەورێز، شێخ خەزعەل، سمکۆی 
شــکاک، دووســت محەمەدخانی بەلووچ و 

لە بیرەوەریی گشتیدا 
نیزیکترین بیرەوەری 
لە دەوڵەتێک لەو 

جوغڕافیایەدا کە ئێرانی 
ئێستای تێدا هەڵکەوتووە، 

بیرەوەریی دەوڵەتی 
سەفەوییە. سەفەوییەکان 
ئیمپراتۆریی خۆیان لەسەر 

بنەمای ئایینزای شیعە 
دامەزراند و ئەو ئایینەیان 

لە سنوورەکانی خۆیاندا باڵو 
کردەوە و بڕەویان پێ دا
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میرایەتیی پشــتکۆ، بە فێڵ و تەڵەکە و بەو 
پــەڕی بێڕەحمییەوە بهێنێنــە ژێر ڕکێفی 
خۆیەوە. سیستەمی کۆنی فیدراڵی بەتەواوی 
هەڵوەشــێنرایەوە و، بۆ یەکەم جار واڵتێک 
بە نێوی ئێران لەســەر بنەمای دەســەاڵتی 
نەتەوەیــەک بەســەر هەمــوو ســنووری 
پاشماوەی قاجاردا، هاتە نێوان. هەرچەند وا 
دەنوێنــرا کە ئێران چەند هەزار ســاڵەیە و 
دەوڵەتی نوێ درێژەی دەوڵەتە پێشووەکانە، 
بەاڵم لە ڕاستیدا ئەوە دیاردەیەکی تازە بوو 
کە بۆ یەکەم جار دەوڵەتی فارسی بە زەربی 
شەق، دەسەاڵتی خۆی بە شێوەی ڕاستەوخۆ 

سەپاند  گەالندا  هەموو  بەسەر 
کۆنی  فیدڕاڵیــی  شــێوەی  و 

بەتەواوی هەڵوەشاندنەوە.
مەشــرووعیەتی دەسەاڵت 
لەبەر دژایەتی کردنی ئیسالم، 
نەیدەتوانی لە شیعەوە سەرچاوە 
لەبەر هەڵپەساردنی  و،  بگرێت 
دێموکراتیکەکانــی  بنەمـــــا 
مەشــرووتە، نەیدەتوانی ڕەگی 
لــە دەنگی خەڵکیشــدا بێت. 
تەنانەت ئەو فێڵ و تەڵەکەیەش 
لە مەجلیســی شــوورای  کە 
میللیدا بــە ناوی یاســاوە بۆ 
و  قاجــار  هەڵوەشــاندنەوەی 

دامەزراندنی ڕژیمی پەهلەوی کرا، لە ڕووی 
ڕواڵەتی یاساوە گرفتی بوو.

لێــرەدا ئــەو پرســیارە دێتە پێشــەوە 
کــە ئیمپراتۆریایــەک کە لەســەر بنەمای 
شیعەگەریی سەفەوی دامەزرابوو و تەنانەت 
ئــەو مەشــرووعیەتە، بەشــی حکوومەتی 
قاجاریشــی نەدەکرد، ئێســتا کە دژایەتیی 
عــەرەب و ئیســالم دەکات بــۆ دەبێــت 
لــە وجــووددا بمێنێــت؟ ســەربەخۆیی و 
نیمچە ســەربەخۆیییەک کــە گەالنی نێو 
ئیمپراتۆرییەکە بوویان لەسەر چ بنەمایەک 
زەوت دەکرێت؟ پرۆژەی دروســت کردنی 

دەوڵەتــی مودێڕنی ئێرانی لەســەر بنەمای 
دەســەاڵتی فــارس، پرۆژەیــەک نەبوو کە 
مەشــرووعیەتی ببێــت یان پێویســتی بە 
مەشــرووعیەت ببێــت. بۆ داگیــر کردنی 
قاجار،  ئیمپراتۆریای  پێشــووی  ســنووری 
هێزی چەکداری قســەی یەکەم و ئاخری 
کرد. مێژوویش نیشــانی دا، لەگەڵ الدرانی 
ڕەزاخانــدا کاتێک شــەق و گوللـە هێزی 
کەم بوویەوە، دیســان ئیددعای گەالنی ژێر 
ڕکێفی دەســەاڵتی فارس سەری هەڵدایەوە 
و لــە ماوەیەکــی کورتدا لە کوردســتاندا 
کۆمــاری کوردســتان ڕاگەیەنــرا. ئەم جار 
ژئۆپۆلیتیکی هەستیاری ناوچە 
دەوڵەتێک  مەشــرووعیەتی  و 
لە نەزمــی دەوڵەتانی جیهاندا، 
وە فریــای دەســەاڵتی فارس 
جێگرتووی  دەسەاڵتی  کەوت؛ 
فارس لــە تاراندا کە بە پارەی 
موســتەعمەرەکانی  نەوتــی 
خۆی سوپایەکی پێکەوە نابوو، 
ئەوەنــدەی کە کاتی دەســت 
کــەوت هێــزی چەکداریــی 
خــۆی کۆ کردەوە و دیســان 
موستەعمەرەکانی  کوشتوبڕ  بە 

خۆی داگیر کردەوە.
حەمەڕەزا شایش ئەگەرچی 
لەگەڵ چینی زانایانی ئایینی شیعەدا نەرمتر 
بوو، بەاڵم لەسەر هەمان ڕێچکەی باوکی لە 
دروست کردنی ناسنامەیەکی ئێرانی لەسەر 
بنەمای پێش ئیســالم ڕۆیشــت و شێوەی 
دەســەاڵتداریی ناوەندگەرای درێژە پێ دا. 
ڕۆحانیەتی شیعە، کە لە دەوڵەتی مودێڕندا 
لە ناوەندی دەســەاڵت دوور دەکەوتبووەوە، 
تێزی نامەشرووع بوونی حکوومەتی دنیایی 
لە کاتی بزر بوونی ئیمامی غایبی پەرە پێ دا. 
هەروەها کە ڕەگی ناسنامەی شیعە بوون کە 
پێشتر تاکە هۆکاری وجوودیی حکوومەتێک 
لەو جوغڕافیایەدا بوو، سەری هەڵدەدایەوە و 

دەسەاڵتی 
قاجاری بۆ پاراستنی 
هاوسەنگیی هێزەکانی 

ناوچە جیاوازەکان 
خۆی هێزێکی ئەوتۆی 
نەبوو و سەرەکیترین 
میتۆدی پاراستنی 

دەسەاڵتی خۆی بەسەر 
سنوورەکانیدا بەگژ یەکدا 

دانەوەی 
هێزە ڕکابەرەکان 

بوو
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ناڕەزاییی گەالنی ژێر دەسەاڵتی فارس هەر 
جارەو لە شوێنێکدا دەردەکەوت.

شۆڕشــی 1357 شۆڕشی ئەو دوو هێزە 
بوو دژ بە سیســتەمێک کە بە زەربی شەق 
دامەزرابوو و چاوەڕوانی دەرفەتێک بوون بۆ 
هەڵوەشــاندنەوەی. شۆڕشی 57 تەقینەوەی 
ناڕەزایەتــی دژ بــە ناســنامەیەکی جەعل 
کراوی ئێرانی بوو کە نەک مرۆڤی فارسی لە 
بەستێنی مێژووی خۆی هەڵدەکەند، بەڵکوو 
سیســتەمێک بوو، ناتەبا لەگەڵ بەشداریی 
بەشــی هــەرە زۆری جەمعیەتــی نێو ئەو 
ســنوورە کە ئەمەیش دیسان لەگەڵ ڕۆحی 

ڕاســتەقینەی  نوێ کردنەوەی 
سیاسیدا ناتەبا بوو.

موسادرەی شۆڕش
ئەگەرچــی شۆڕشــی 57 دژ 
بە پێکهاتــەی حکوومەت بوو، 
خواســتی گەالنی بندەســتی 
خواســتی  لەگــەڵ  ئێــران 
گەڕانەوە بۆ ناســنامەی شیعی 
زۆر جیــاواز  ڕادەیەکــی  تــا 
بــوو. مەال تازە بە دەســەاڵت 
گەیشــتووەکان ئەگــەرچــی 
لەگەڵ ناوەرۆکی جیهانی نوێدا 
فۆرمی  بــەاڵم  نەبــوون،  تەبا 

دەوڵەتــی مودێڕنیان گەرەک بــوو. ئەوان 
لەالیەکەوە فۆرمێکی مودێڕنی ئیمپراتۆریای 
ســەفەوییان دەویســت و لەالیەکی ترەوە 
پاوان کردنی دەســەاڵتی نێو سیســتەمی 
ئیســتعماریی دەوڵەتــی پەهلەوییــان لەال 
پەســند بوو. ئەمە هەر لە یەکەم مانگەکانی 
پاش شۆڕشی 57 ئاشــکرا بوو و بە ناردنی 
هێز بــۆ کوردســتان، تورکمەن ســەحرا و 
عەرەبســتان ڕووی ڕاستەقینەی دەسەاڵتی 

تازەی ئاشکرا کرد.
ویســتی تێکنەدانی میراتــی ڕەزاخان 
و دەست گرتن بەسەر ســەروەت و سامانی 

نەتەوەکانــی نێــو ئێران، لەگەڵ ویســتی 
بنەمای  نەتــەوەی نوێ لەســەر  بنیاتنانی 
ناســنامەی شــیعە، تێکەڵەیەکی پێکدژی 
لــە خوێندنــەوەی ڕەســمیی ناســنامەی 
ئێرانی بوون دروســت کــرد. لەالیەکەوە بە 
گێڕانــەوەی شــیعە حکوومەتــی کۆماری 
ئیســالمی، حکوومەتێــک بوو کــە  وەک 
دەسەاڵتی سەفەوی لەسەر بنەمای خزمەت 
بە ئاییــن دادەمەزرا و مەشــرووعیەتی لە 
خوداوە وەردەگرت و لەالیەکی ترەوە خۆی 
بە سیســتەمی کۆماری پێناســە دەکرد و 
بوو.  مەشــرووعیەتی خەڵکییشی  ئیددعای 
خوێندنەوەی بە زۆر داســەپاو 
لە مێژووی چەند هەزار ساڵەی 
ئێران وەک گێڕانەوەی ڕەسمی 
لە مێــژوو وەرگیرا و، هاوکات 
هەوڵێک بۆ خۆ بە »ام القرا«ی 
جیهانی ئیسالم زانین، لەگەڕدا 

بوو.  
ئەگــەر چەوســاندنەوەی 
سیســـتەمی پێشــوو لەسەر 
بنەمای نژاد بوو، ئەمە لەگەڵ 
سیســتەمی بە یــەک زانینی 
هەموو جیهانی شــیعە یەکی 
پەنا  ئەگەرچی  نەدەگرتــەوە. 
بردن بۆ مێژووی پێش ئیسالم 
و ناســنامەی دەســتکردی ئێرانــی بوون 
لەسەر ئەو بنەمایە، لە بنەڕەتدا بۆ دژایەتیی 
عەرەب و ئیسالم بوو، بەاڵم سیستەمی تازە 
هەر زوو لەســەر دامەزراندنی سوپایەک بۆ 
سەرکوتی هێزی موســتەعمەرەکانی و، بە 
زۆر داسەپاندنی زمان و کولتووری فارسی 
بەسەر هەموو نەتەوەکانی بندەستیدا، پێی 
نایە جێگەپێی سیستەمی پێشوو. دژایەتیی 
عەرەب، ڕواڵەتی گۆڕی و خۆی لە ڕواڵەتی 
واڵتانی عەرەبی سوننیدا نیشان دایەوە. ئەم 
وەچەرخانــە بۆ کورد ماڵ کاولکەر بوو، ئەم 
جار نەک وەک نەتەوەیەکی بندەست دەبا 

پرۆژەی 
دروست کردنی 

دەوڵەتی 
مودێڕنی ئێرانی 
لەسەر بنەمای 

دەسەاڵتی فارس، 
پرۆژەیەک نەبوو 
کە مەشرووعیەتی 

ببێت 
یان 

پێویستی بە 
مەشرووعیەت ببێت
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بە زەربــی تانک و تەیارە کۆنترۆڵ بکرێت، 
بەڵکوولەبــەر ئەوەی بەشــێکی بەرچاو لە 
خەڵکی کوردســتان ســوننی بــوون، بە 
هــۆکاری ئایینیش کرایــە ئامانجی تیری 

کینە.

چییەتیی سیاسەت لە ئێراندا
لــەو ڕووەوە کە لــە پــاش دامەزراندنی 
دەوڵەتــی مودێڕنەوە، یان بــە تەعبیرێک 
دەســت گرتنی نەتەوەی فارس بەســەر 
هەموو میراتی پاشــماوەی ئیمپراتۆریەتی 
پێش خۆیــەوە، حکوومەتــداری بووە بە 

کۆنترۆڵی دەسەاڵتی سەربازی 
بــــۆ کۆنتــرۆڵ و دەســت 
بەســەردا گرتنی ســەروەت 
و ســامانی نەتەوەکانــی تر، 
هەوڵــی نوێ بوونــەوە و خۆ 
ســازدان بۆ نــوێ کردنەوەی 
ئینســان تەعتیــل بــووە و، 
سیاســەت وەک بەشــداریی 
دەوەرەیە  ئــەم  مرۆڤەکانــی 
لــە گۆڕینــی چـارەنووســی 
لێ  گەورەی  قفڵێکی  خۆیاندا 
دراوە. یاریکەرەکانــی گەمەی 
سیاســەت چ لە ســەردەمی 
پەهلەویدا و چ لەســەردەمی 

کۆماری ئیســالمیدا، نەک بۆ بەدیهێنانی 
ئامانجێکی سیاســی بەڵکــوو بۆ وە چنگ 
خستنی بەشی خۆیان لە تااڵنی سەروەت 
و ســامانی نەتەوە بندەســتەکان، خۆ لە 

قەرەی سیاسەت دەدەن. 
دیارە لێرەدا خۆ لە باســی ســواوی لە 
ئیســالح هاتوو بوون یان نەبوونی کۆماری 
ئیســالمی نادەیــن، چون بە ئیســتدالل 
لەســەر ئەوەیە کە لە بنەڕەتدا، پێکهاتەی 
دەوڵەتی مودێڕنی ئێرانی لەســەر بنەمای 
چەوساندنەوە و تااڵنکاری دامەزراوە. بەاڵم 
پێویســتە ڕوون بکرێتەوە کە پرســیاری 

ئینقــالب یــان ئیســالح بۆ کەســێکی 
ڕزگاریخــوازی نەتەوەیــی، داوێکە کە لە 
خۆیــدا هەڵگــری مانەوەی سیســتەمی 
چەوســاندنەوەی ئێرانییــە. بێجگــە لەوە 
هەموو ئیســتداللەکان بۆ ئیسالح لەجێی 
ئینقالب، لە ناخی خۆیاندا ئەو ترســەیان 
حەشار داوە کە لە ئەگەری شێوانی نەزمی 
موجــووددا، ئیمکانی الواز بوونی ســوپای 
ناوەنــد و بەهێــز بوونی پەراوێــز هەیە. 
لە ڕاســتیدا ترس لە ئینقــالب، ترس لە 
بەسەر  ناوەند  دەســەاڵتی  هەڵوەشانەوەی 
سەروەت و سامانی پەراوێزدایە. چونکە لە 
و شۆڕشدا،  ئینقالب  ئەگەری 
بەو گۆڕانە قووڵەی کە کۆماری 
تێڕوانینی  بەســەر  ئیسالمی 
خەڵکیدا هێناوە، ئایینی شیعە 
ناتوانێــت ببێت بــە هەوێنی  
ئەمە  جێگرەوەی.  حکوومەتی 
لە کاتێکدایە کە تاکە هۆکاری 
دروســـت بوونــی چەتــری 
ئەو  لەســەر  ئیمپراتۆریەتێک 
ئایینزای شــیعە  جوغڕافیایە، 
بووە. ئــااڵ هەڵگرانی گەڕانەوە 
بۆ شارســتانیەتی ساســانی، 
ئەگەرچی بۆ ماوەی سەد ساڵ 
پاوانی پــەروەردە و میدیایان 
بە دەســتەوە بووە، نەیانتوانیوە لە پڕۆژەی 
تواندنەوەی نەتەوەکاندا ســەرکەوتوو ببن. 
بۆیە ئەگەر هەر گۆڕانێک بێتە کایەوە، هیچ 
هۆکارێکی وجوودی بۆ مانەوەی دەسەاڵتی 

ئیستعماریی ئێرانی لەنێواندا نییە.

ڕۆشنبیریی دژە هێژمۆنیک
لــە هەڵســەنگاندن لەگەڵ ئەو هاوکێشــە 
ئاکادمیکانــەی بــۆ سیاســەتی ئێرانی ڕیز 
دەکرێن، ڕەنگە ئەم خوێندنەوە ســەرپێییە 
لــە سیاســەتی ئێرانــی، یەکجار ســادە و 
ســەرەتایی بێتــە بەرچــاو. ئەگەرچی ئەم 

شۆڕشی 57 تەقینەوەی 
ناڕەزایەتی دژ بە ناسنامەیەکی 

جەعل کراوی ئێرانی بوو 
کە نەک مرۆڤی فارسی 
لە بەستێنی مێژووی 

خۆی هەڵدەکەند، بەڵکوو 
سیستەمێک بوو، ناتەبا لەگەڵ 
بەشداریی بەشی هەرە زۆری 
جەمعیەتی نێو ئەو سنوورە کە 
ئەمەیش دیسان لەگەڵ ڕۆحی 
نوێ کردنەوەی ڕاستەقینەی 

سیاسیدا ناتەبا بوو
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گێڕانەوەیە بە ئەنقەســت کورت نووسراوە، 
بــەاڵم جیاوازییەکی جەوهەریی لەگەڵ ئەو 
شێوە نووسینایەشدا هەیە. لە سیستەمێکی 
ئەگەرچــی  ئێرانــدا،  وەک  ئیســتعماریی 
دەسەاڵت بە زەبری شەق و بە ڕشتنی خوێن 
دادەســەپێت، بەاڵم بۆ ئەوەی کە دەسەاڵت 
ناچــار نەبێت هەموو ڕۆژێک ســەرکوت و 
شــەقی ڕووت بۆ کۆنترۆڵی ژێردەستەکانی 
بــەکار بهێنێــت، ناچارە ڕۆشــنبیرییەکی 
چەواشە بەرهەم بهێنێت کە ژێردەستەکان 
لە ڕێگەی ئەو ڕۆشــنبیرییە چەواشــەیەوە 
پێگەی خۆیان لە کۆمەڵگادا بە شیاو پێناسە 

بکەنەوە. 
ئەرکــی ڕۆشــنبیرانی ســـــــوننەتی 
بەرهەمهێنان، دابەش کردن و بەکارهێنانی 
ئەو جۆرە ڕۆشــنبیرییەیە کــە پەیوەندیی 
کۆیلە/کۆیلەدار بە شــتێکی ئاسایی پێناسە 
دەکاتــەوە. کاری ئەو ڕۆشــنبیرانە ئەوەیە 
کە لە چوارچێــوەی وەزعــی مەوجووددا، 

خوێندنەوەی ڕۆشــنبیرانە و بە ناو زانستی 
لە دیــاردەکان پێشــکەش بکــەن. دیارە 
دەسەاڵت وەک چۆن دەســتی بە ئامرازی 
کوشــت وبڕ دەگات، هــەر بــەو شــێوەیە 
دەســتی بە ئامرازەکانی کۆنترۆڵی مێشکی 

بندەستەکانیشیدا دەگات. 
دژە  یــان  ئۆرگانیــک  ڕۆشــنبیری 
هێژمۆنیــک ڕۆشــنبیرێکە کە لــە بەری 
ژێردەســتەکانە. دەتوانێــت لە خواســتی 
ئەوان تێبگات، پێویســتییەکان و پرســە 
ســەرەکییەکان لێک بداتــەوە و ئەم جار 
فۆرموولەی بکاتەوە و بە گژی ڕۆشنبیریی 
هێژمۆنیکــدا بچێتــەوە. بۆیــە ئێمــە بۆ 
تێگەیشــتن لە واقیعی بندەستیی خۆمان، 
ناچارین پەردەی ئایدیۆلۆژیای دەســەاڵت 
بدڕیــن و لەســەر بنەمــای بنەڕەتیترین 
هاوکێشــە، واتــە هاوکێشــەی کۆیلــە و 
کۆیلەدار، چەمکەکانی لێدوانی سیاسیمان 

دابڕێژینەوە.



سووژەی داگیرکەر هەوڵ دەدا بۆ خزمەت بە داگیرکەر ڕێگەیەکی بە ڕواڵەت 
نێونجی بگرێتە بەر کە »هەوڵ بۆ ڕزگاری« لە شەرعییەت بخات. بەاڵم ئاگامەندانە لە 
میتۆدۆلۆژیی زانستی خۆی دەدزێتەوە. بۆ وێنە ڕێفۆرمیستە کوردەکان لە ڕۆژهەاڵت، 
بە جێی ئەوەی لەسەر گۆڕینی پێکهاتەی سیاسی بڕۆن، هەوڵ بۆ فەزای سیاسیی 

کراوە دەدەن. لە کاتێکدا بۆخۆیان بە باشی دەزانن لە کۆماری ئیسالمی ئێراندا ئەگەر 
پێکهاتە نەگۆڕدرێت، فەزای سیاسیی کراوە مسۆگەر نابێت.

ڕێگای ڕزگاری 

ماکوان کوردستانی 
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پێشەکی
پرســیار، ئــەو هەڵوێســتەیە کە مــرۆڤ لە 
ڕووبــەڕوو بوونەوە لەگەڵ هــەر دیاردەیەکدا 
بــۆی ئامادەیە. جا ئەگەر ئەو دیاردەیە ناڕوون 
و هۆکارەکانی نادیار بێت، پرسیار کردن زەقتر 
و بوێرانەتر دەبێتەوە. ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ 
هەر دیاردەیەکی دیار و نادیار پێویســتی بە 
ڕوانگە هەیــە، تەنانەت بۆ ئەوەش کە بە دیار 
یان نادیار ناودێر بکرێت. ڕوانگە، سیستەمێکی 
واتایییە کە تاک و تاقــم، کۆمەڵگا و نەتەوە، 
ڕووداو و دیاردەکانــی پــێ دەخوێننەوە. لە 
نەبوونی پاشــخانی ڕوونــی واتاییدا مرۆڤ لە 
گێژاوی پرســیارەکاندا دەمێنێتــەوە و دوای 
ماوەیەک لە پرســیار کردن سڵ دەکات و لە 
ئاکامدا خودی پرســیاریش لــە بیر دەباتەوە. 
مــرۆڤ دوای بەئاگا بوون لە پێگەی خۆی لە 
سروشــتدا ڕووبەڕووی گەلێک پرسیار بووەوە. 
پرسیار لە کارەساتە سروشــتییەکان، دیاردە 
سەرســوڕهێنەرەکان و.... بــۆ وەاڵم دانــەوە، 
یەکەم هەوڵــی پەنا بردن بــۆ مێتافیزیک و 
جــادوو بوو. ئــەم شــێوە ڕووبەڕووبوونەوەیە 
لە ژێــر زریقەوبریقەی ئیدیۆلــۆژی و ڕێبازە 

هزرییەکانی ئەم سەردەمەشدا ژیندارە.
پەنــا بــردن بــۆ پاســاوی میتافیزیکی، 
دژکردەوەی ســۆزدارانە و ون کردنی پرسیار 
ســێ کوچکەی قەتیس بوونــی زەینی تاک و 
تاقمــە جیاوازەکانی ناو کوردســتان، ڕێگەی 
نەداوە و نایدات ژێرخانی هزری و مەعریفیی 
کوردســتانی ســەرهەڵبدات. تێکــەڵ بوونی 
هەنــدێ کەس و الیەن بە گوتار و پێکهاتەی 
داگیرکــەران بەرهەم  هێنان و ســاز کردنی 
ژێرخانــی مەعریفیــی بە الڕێدا بــردووە. بۆ 
شرۆڤەی وردتر دەپەرژینە لێکدانەوەی پرسیار 
لە دۆخی هەنووکەی کورد و کوردســتان، لە 
دۆخی بندەستی و ڕێگای ڕزگاری. ئاخۆ ڕێگای 
ڕزگاری لــە ئاقاری گوتــاری داگیرکەرانەوە 
تێدەپەڕێ یان هەنــگاوی یەکەم وێنا کردنی 
دەرباز بوون لە گوتاری داگیرکەرانە؟ ڕێگەی 

نێوەنجــی کە لــە هــەر دوو ڕێچکەکە پێک 
هاتبــێ نەگونجە و هەر هەوڵێک لەم پێناوەدا 

دەچێتە خانەی داگیرکەرانەوە.
کورد لە بۆشــایی مەعریفیدا پرســیار لە 
دۆخی خۆی و نیشــتمانی خۆی)کوردستان( 
دەکات. پرســیار لــە بندەســتیی خــۆی و 
داگیرکراویی واڵتەکەی. ئەم پرسیارە لە زەینی 
هەر تاکێکی کــورددا هەڵیداوە؛ تەنانەت ئەو 
جاشــەیش کە خزمەتی داگیرکەر دەکات. لە 
درێژەدا ئەو ڕێچکەگەلەی کە کورد لە واڵمی 
ئەو پرسیارەدا گرتوویەتە بەر لێک دەدەینەوە. 
بەستێنی دەروونی- کۆمەاڵیەتیی کوردستان 
لە ئاســت خێزان و مەڵبەند و شــار و ڕەوتە 
هزری و سیاســییەکاندا لە سەر هەڵوێستەی 
تاکــی کورد بۆ واڵمی پرســیاری ســەرەکی 
کاریگەرن. واتە پێش ئەوەی ڕێگەی ڕزگاری 
تاوتوێ بکرێ، پێویســتە تاکی کوردســتانی 
و دۆخی کوردســتان لێــک بدرێتەوە. تا ئەم 
بەرچــاو ڕوونییە مســۆگەر نەبێــت، هەڵەی 
ســتراتێژیی گورچکبڕ لە هەمــوو پارچەکاندا 
پاتــە دەبێتــەوە. داگیرکــەران لــە زەین و 
کەســایەتیی تاک و کۆمەڵگای کوردستان بە 
باشی ئاگادارن. بەاڵم کورد بۆخۆی لە زەلکاوی 
ڕەوتە ئیدیۆلۆژییە کات بەسەرچووەکان و )لە 
خزمەت بەرژەوەندیی داگیرکەران(دا پەلەقاژە 
دەکات و سێ کوچکەی بەربەست لەو دۆخە و 

دەمارگرژیی خێڵەکیدا دەیهێڵێتەوە.
 لە پێشدا زانیارییەکان ڕیز دەکەین. ئەو 
زانیارییانــەی کە لە ژیانــی نەتەوەی کورد و 
کارەســاتەکانی کوردســتاندا بەڵگەنەویستن. 
دەبێ بزانین لە چ ئاستێکی لەخۆتێگەیشتنداین 

و چۆن لە پێناو تێگەیشتندا دەجووڵێینەوە.
1 کوردستان واڵتێکی داگیرکراوە. بە داگیرکەر 
و داگیرکراوەوە لەم دۆخە بە ڕوونی ئاگادارن. 
سەرەڕای ئەوەی ســووژە پەروەردەکراوەکانی 
داگیرکــەر ئەم خاڵە لێــڵ دەکەن، بەاڵم لەو 
چرکەساتەدا کە داگیرکەر دەسەاڵتی خۆی لە 
مەترســیدا دەبینێ، هەڵوێستی داگیرکارانەی 
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خۆی لە توندوتیژیی ڕووتدا دەنوێنێ. سووژەی 
داگیرکەر هەوڵ دەدا بۆ خزمەت بە داگیرکەر 
ڕێگەیەکی بە ڕواڵەت نێونجی بگرێتە بەر کە 
»هەوڵ بۆ ڕزگاری« لە شەرعییەت بخات. بەاڵم 
ئاگامەندانــە لە میتۆدۆلۆژیی زانســتی خۆی 
دەدزێتەوە. بۆ وێنە ڕێفۆرمیستە کوردەکان لە 
ڕۆژهەاڵت، بە جێی ئەوەی لەســەر گۆڕینی 
پێکهاتەی سیاســی بڕۆن، هــەوڵ بۆ فەزای 
سیاســیی کراوە دەدەن. لە کاتێکدا بۆخۆیان 
بە باشــی دەزانن لە کۆماری ئیسالمی ئێراندا 
ئەگەر پێکهاتە نەگۆڕدرێت، فەزای سیاســیی 

کراوە مسۆگەر نابێت. 
2 کوردســتان داگیرکــراوی تورکیا، ئێران، 
ئێــراق و ســووریایە. ئەم واڵتانــە لەو پەڕی 
ناکۆکیــدا لە ســەرکوت کردن و بندەســت 
ڕاگرتنــی کــورددا تەبان. لەگەڵ ئەوەشــدا، 
هەردەم لە هەوڵی ئەوەدان کوردی بندەستی 
بەشە داگیرکراوەکانی تری کوردستان، وەکوو 
ئامرازی ئیمتیاز وەرگرتن لە داگیرکەری ئەو 
بەشــە بە کار بێنن. لە ملمالنێی عوسمانی و 
سەفەوییەوە تا پەیمانی سەعداباد و کارەساتی 
ڕۆژاوای کوردستان پەیمانی سەرکوت کردنی 

کوردستان واژۆ دەکرێت.
3 هەر داگیرکەرێک لە کوردستانی بندەستی 
خۆیدا، بە پێشەسازیی کەلتووری و ساختەکاری 
لە مێژوو و ناسنامە و باو کردنی بەرژەوەندیی 
تــاک و تاقــم و ئەندازیاریــی کۆمەاڵیەتی و 
لە دۆخی هەســتیاردا توندوتیژی و کوشتن؛ 
جەماوەری بێ هەڵوێســت و کۆیلە پەروەردە 
دەکات. ئــەم کۆیلەبوونە بــە ژێرخانی زەینی 
و ســەرخانی کەلتووری و سیاسییەوە هێدی 
هێدی کوردستان لە ناســنامەی داگیرکەردا 

دەتوێنێتەوە. 
4 کوردستان کە لە کایەی زلهێزاندا لە نێوان 
واڵتەکانی دەســکردی خۆیانــدا دابەش کرا، 
هەڵگری زۆر کەلێن و کەلەبەری ناســنامەیی 
و کۆمەاڵیەتییــە کە داگیرکەر بە باشــی بۆ 
ئەندازیاریــی کۆمەاڵیەتــی و پیشەســازیی 

کەلتووری کەڵکیان لێ وەردەگرێت. 
5 ڕاپەڕینــە کوردییەکان، لــە کۆتاییەکانی 
ســەدەی 19 و بە درێژایی ســەدەی 2٠ و 
ســەدەی 21یش تا ئەم ســاتە، نەیانتوانیوە 
پێناســەیەکی سیاســی- ڕێســایی لە ئاست 

نەتەوەدا دەستەبەر بکەن. 
6 ئاســتی داخوازییەکانی نەتەوەی کورد بە 
دوو جــۆر هۆکاری ناوخۆیی و دەرەکییەوە بۆ 
داخوازیی ناوچەیی وزۆر جار حیزبی دابەزیون. 
هۆکارە ناوخۆییەکان بریتین لە، خێڵەکی بوونی 
کۆمەڵگای کوردستان – کە لە زۆربەی الیەنە 
سیاسییەکانیشــدا ڕەنگی داوەتەوە – ،  وێنا 
نەکرانی کوردســتان وەکوو جوگرافیایەک کە 
دەبێ ببێتە واڵتێکی سەربەخۆ، ناشارەزایی لە 
)هەردەم  داگیرکەردا  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە 
وەکوو پەراوێزی داگیرکەر لەگەڵ داگیرکەردا 
جوواڵوەتــەوە( و لــەم دواییەشــدا وەهمی 
ســەربەخۆیی )کە داگیرکەر بۆ ســڕینەوەی 
کەڵکاژۆی  کوردســتان  مێــژووی خەباتــی 
دەکات(. هــۆکارە دەرەکییــەکان لە کایەی 
زلهێزان و یەک گرتنەوەیان لەگەڵ سیاسەتی 
داگیرکەران دەکەونەوە. هۆکارە دەرەکییەکان 
بە شوێن هۆکارە ناوخۆییەکانەوە کارا دەبنەوە. 
دەرخســتنی کارلێکیــی هــۆکارە ناوخۆیی 
و دەرەکییەکانــی بندەســتیی کوردســتان 
ســەرەتای داڕشــتنی ڕێگای ڕزگارییە کە لە 

پاژی دووەمدا بە چڕی دەچمەوە سەری.  
ئەم شەش خاڵە ئەوەندە دەرهەست نیین 
کە خوێندەواری کورد لێیــان تێنەگات. یان 
پێویســتیان بە پســپۆڕی و زانستی تایبەت 
ببێت. هەڵبەت بیری زانســتیی پێویستە. دوو 
پرســیار دێتە گۆڕێ. ئــەم زانیاریانە پێکەوە 
چ وێنایــەک لە کوردســتان ســاز دەکەن؟ 
خوێندەواری کورد بۆ لەم وێنایە سڵ دەکات؟
بۆ تێگەیشتن لە دۆخی کوردستان دەبێ 
لە گشــت واتە )کول(ەوە بــەرەو پاژ بچین.  
کۆی زانیارییەکان تۆڕی بەربەستیی ڕزگاریی 
کوردستان پێک دێنن. هەر کامیان ئاستێکی 
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بەربەستین. زۆرینەی خوێنەواری کورد، واتە 
کەســێک کە دەتوانێ لــە دۆخەکە تێبگات، 
هــەوڵ ئەدات خــۆی لەو وێنایــە بدزێتەوە.  
تــرس ئــەو میکانیزمەیە داگیرکــەر زۆر بە 
باشــی کەڵکی لــێ وەردەگرێــت. داگیرکەر 
»تێگەیشتن« و »بوێر بوون«ی لێک دابڕاندووە. 
تێگەیشــتن بە تەنیا نەزۆکە و بوێر بوونی بێ 
تێگەیشــتن بە هەڵدێرماندا دەبات. داگیرکەر 
هەوڵ ئەدا تێگەیشــتنی ســووژەی کوردی 
ئاڵۆز بکات. بەاڵم دڵنیایە کە ناتوانێ پێش بە 
ئاگامەند بوون بگرێت. سا بە ترسی ڕۆچوو لە 
زەیندا خوێندەوار و نەخوێندەوار دەخاتە ژێر 

ڕکێفی خۆیــەوە. هەر بۆیە ئەو 
زانیارییــە ڕوونانە نابنە هەوێنی  
پرســیاری  بەدواداچوونــی 
سەرەکی. سەرچاوە و ئاراستەی 
بارودۆخی  لــە  هەر  ترســیش 
کوردســتانەوە  کۆمەڵــگای 
کە  بارودۆخێــک  وەردەگــرێ. 
بۆ  ئەندازیاریــی کردووە.  خۆی 
میناک لە میدیای داگیرکەرەوە 
دەبیســتین، )یا خــوا دەس بە 
گیرفان خاڵیــدا نەکەن(. ترس 
لە تەنگانە و لەناوچوون، خەمی 
داهاتووی منــدااڵن و هەوڵ بۆ 
دامەزراندنیــان لە سیســتەمی 

دەوڵەتیــدا و.... ئینجا ئاســتی ناســنامەیی 
نەتــەوەی کورد لە بەرگری و هەوڵی مانەوەدا 
هەوێنی ئەو هێرشــە زەینییە بــە داگیرکەر 
دەدات. هەوڵ بۆ هێشــتنەوەی زمانی دایکی، 
چەق بەســتن لە فۆڕمــی ئەدەبیی تایبەت و 
دەمارگرژی بۆ پاراستنی نەریت و پەیوەندیی 
خێڵەکی لە میناکەکانی ئاســتی بەرەنگاری و 
هەوڵــی مانەوەن. داگیرکــەر بۆ هەر کام لەم 
بوارانــە ڕێگە بۆ کاراکتێــری ڕووکەش و بێ 
هەڵوێســت خۆش دەکات. لە هونــەر، وێژە، 
سیاسەت و هتددا ئەم کاراکتێرگەلە بەربەستی 
پرســیار کردن لە ئەم بارودۆخەن. داگیرکەر 

بەم بووکە شووشانەوە نســبەتی داگیرکاریی 
خۆی بە نسبەت کوردستانی بندەستی خۆی 
دەشــارێتەوە. هەندێ ڕۆژهەاڵتیــی ، لە نێو 
جەماوەر و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا لە ســەر 
ڕۆژئــاوا زکی خۆیــان دەدڕن، کە چی ئێران 
بە واڵتی خۆ و خاوەن شــکۆ و بەهێز ناودێر 
تاقمە، هەڵوێستیان  دەکەن. پێشــینەی ئەم 
لە ڕەوتــی نەتەوەخواز کە وەکــوو کوردێک 
کەڵکەڵەی ڕۆژئاوایان هەیە، جودا دەکاتەوە. 

زانیارییەکانــی ســەرەوە کاتــێ لە ژێر 
تەمومژی نائەقاڵنی بوونی )بیر لە بەرژەوەندیی 
نەتەوەیــی نەکردنەوە( کــورد و ئەندازیاریی 
و  دەرەوە  دێنــە  داگیرکــەر 
یەکەمــی  هەنــگاوی  دەبنــە 
میکانیزمی  کە  ڕزگاری،  ڕێگای 
بــوون  بوێــر  و  تێگەیشــتن 
لێــک بئاڵێن. واتــە میکانیزمی 
گەوجاندن و ترساندنی داگیرکەر 
تێگەیشتن  بکرێتەوە.  بەراوەژوو 
ســێ کوچکەی قەتیــس بوونی 
زەینی کــوردی تێک دەدات و 
دەکاتە  تێگەیشــتن  بوون  بوێر 
کردەوە. کاتێ ئەم هەوڵە ببێ بە 
ڕەوت، ئاپاراتووسی داگیرکەر لە 

کار دەخات. 

لە چی و چۆن تێبگەین؟
بۆ کورد لەو شــەش زانیارییە ســڵ دەکات؟ 
لەبەر ئــەوەی زەینی بە هەوێنی خێڵەکییەوە 
بە گوتای داگیرکەر گۆش کراوە و لە سۆنگەی 
داگیرکەرەوە خۆی پێناســە دەکات. سا خۆی 
لە دەســەاڵتداری تورک و عەرەب و عەجەم 
بە خوارتر دەزانێ.  ئەم هەڵوێســتە دەروونییە 
تاک و هەندێ ڕەوتی کوردی وا لێدەکات کە 
هەوڵ بدەن خۆیان بە داگیرکەر بســەلمێنن. 
دەلکێن بە پان ئێرانیســت و پانی عەرەب و 
تورکــەوە. ئەگەر داگیرکــەر وەریانبگرێت، بۆ 
وێنە لە ئێراندا لــە عەجەم ئێرانیتر دەبن. بە 

بۆ تێگەیشتن 
لە دۆخی 

کوردستان دەبێ لە 
گشت واتە )کول(ەوە 
بەرەو پاژ بچین.  
کۆی زانیارییەکان 
تۆڕی بەربەستیی 

ڕزگاریی 
کوردستان 
پێک دێنن. 

هەر کامیان ئاستێکی 
بەربەستین
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کورتــی خۆیان لە چوارچێــوەی داگیرکەردا 
پێناسە دەکەن.

ئەقڵییەتی خێڵەکی لــە هێز، تا مەودای 
دەسەاڵتی خێڵ تێدەگات و هەردەم خۆی بە 
پەراوێزی حکوومەتی ناوەند دەزانێت. هەر ئەو 
میکانیزمەی خێڵە کوردەکان، تا سەرهەڵدانی 
مۆدێڕنیتــە بنەمــای هەڵس وکەوتیان لەگەڵ 
ناوەندەکانی دەسەاڵتدا بوو. بۆشایی مەعریفیی 
کوردی و زەینی پاشکۆی داگیرکەر یەکتری 
بەرهەم دێننــەوە. لەم الوازییــە ناوخۆییەدا 
بااڵدەســت بوونــی سیاســی- کەلتووریــی 
داگیرکەر خەسارەکە قووڵتر و بەرینتر دەکات. 

واتە زەینی کوردی ترســەنۆکتر 
دەبێت و ئاســتی داخوازییەکان 
زۆرتر دادەبەزێت. لەم بەستێنەدا 
گوتاری کوردســتانی لە بازنەی 
گوتاری داگیرکەردا دەتوێتەوە. 

لە کەڵــک وەرگرتن  ئێران 
لــەم میکانیزمــە ســەرکەوتوو 
بــووە. کۆمــاری ئیســالمی بۆ 
ڕەخنەگرانــی  حەواندنــەوەی 
ئیســالحاتی  ڕەوتی  ناوخۆیــی 
ڕێکخست. ئیسالح تەڵەبی کورد 
ڕەوتی  نابەجێی  پەیوەســتێکی 
ئیســالحات بوو. دامەزرێنەرانی 
ئیســالحات هەر ئەو کەســانە 

بــوون- هــەر بــەو بیرۆکەوە- کە شــەڕی 
کوردســتانیان کــرد. هەوڵیان ئــەوە بوو بۆ 
بووژاندنەوەی کۆماری ئیســالمی ئیسالحات 
بکرێت. واتە لە گوتاری کۆماری ئیســالمیی 
ئێراندا دەجوواڵنەوە و دەیانویست دەمامکێکی 
پەســەندی لێ بدەن. ئیســالح تەڵەبی کورد 
چ داخوازییەکی هەبوو؟ بە زەینی پاشــکۆی 
داگیرکەرەوە، لە گوتاری جمهووریی ئیسامیدا 
بانگەوازی دەســتەبەر کردنــی مافی کوردی 
دەکــرد. »ئەتوانین لە چوارچێــوەی قانوونی 
ئەساسیدا مافی کورد دەستەبەر بکەین«، »لە 
ڕێگەی ئاشــتیخوازانەوە لە دەسەاڵتدا بەشدار 

دەبین«، »تازە باوی چــەک هەڵگرتن نەماوە 
و نابــێ کــوڕی خەڵک بە کوشــت بدەین« 
و...، ئەو دورشــمگەلە بوون کە کەســایەتیی 
داهێزراوی ئیسالح تەڵەبی کورد بانگەشەی بۆ 
دەکرد. داگیرکەریش هەردەم لە کارناواڵێکی 
هەڵبــژاردن و ســناریۆیەکی حکوومەتیــدا 

بەشداری دەکردن.
 سیســتەمی دەســەاڵتداریی کۆمــاری 
ئیســالمی تۆڕێکی ئەمنییەتی- سیاســی - 
ئابوورییــە کە الیەنەکانی ســەر بــە گوتاری 
ناوەند- لە پێنــاو تەمامییەتی ئەرزیی ئێراندا، 
خۆیانی تێدا دەبیننەوە. ئیسالح تەڵەبی کورد 
خوارترین ئاســتی ئــەو تۆڕەن. 
لە ڕۆژهەاڵتــدا، ئێرانچێتی واتە 
گوتاری داگیرکــەر. لە نەبوونی 
ژێرخانــی مەعریفــی و زەینی 
سەربەخۆدا، الیەنە کوردییەکانی 
ئیســالمی،  کۆمــاری  بــە  دژ 
ئێرانچێتییەوە.  داوی  دەکەونــە 
ڕێفۆرمخوازەکان  ئایینییە  ڕەوتە 
و  دەعوەت  جەماعەتــی  وەکوو 
ئیسالح بە بنەمایەکی ناشیعەوە 
کــە چوونەتــە نێــو گوتــاری 
ئیســالمییەوە،  جمهــووری 
ڕێگەی ئیســالح تەڵەبانی کورد 
دەپێونەوە. کــە دێنە گۆ دەڵێن 
سیاسەت دەکەین. پرســیارێک دێتە گۆڕێ، 
ئــەو الیەنگەلە کە ڕەوتێکی بێ دەســەاڵتن، 
چۆن دەتوانن لەگەڵ حکوومەتێکدا سیاسەت 
بکەن؟ ئاخۆ لە بەرانبەرەکەیان ژیرتر، شارەزاتر 
یان بەهێزترن؟ کە چاو لە دەســکەوتەکانیان 
دەکەیــت، تەنیا بەرژەوەندیی تــاک و تاقم، 
ئەویش لە ئاستێکی نزمدا، بەر چاو دەکەوێت. 
ئاکامی گشــتیی ئــەم ڕەوتگەلە بەربەســت 

بوونیانە بۆ ڕزگاری.
ڕزگاری ئەو ئامانجەیە کە لەو گوتارگەلەدا 
کە لەگەڵ کۆماری ئیســالمیی ئێراندا کۆکن، 
بزرە. ئەم بزر بوونە لە پاشــکۆی داگیرکەرانی 

ئەو زەینە کە کوردی 
نییە و لە ژێرخانی 
مەعریفی بێبەرییە، 
ڕزگاری وێنا ناکات. 
ئەگەر ئاگامەندیش 

ببێتەوە سڵی لێ دەکات. 
سا کێشەی کورد لە 

ڕێی ڕزگاریدا، لە یەکەم 
هەنگاودا بزر بوونی 

زەینی کوردی و نەبوونی 
ژێرخانی مەعریفییە کە 

دەبێ پڕ بکرێتیەوە
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تری کوردستانیشدا هەیە. 
ئــەو زەینە کە کوردی نییە و لە ژێرخانی 
مەعریفی بێبەرییە، ڕزگاری وێنا ناکات. ئەگەر 
ئاگامەندیش ببێتەوە ســڵی لێ دەکات. ســا 
کێشــەی کورد لە ڕێی ڕزگاریــدا، لە یەکەم 
هەنگاودا بزر بوونی زەینی کوردی و نەبوونی 
ژێرخانی مەعریفییــە کە دەبێ پڕ بکرێتیەوە. 
ژێرخانی مەعریفی واتە وەگەڕ خستنی زانست 
بە هەموو لق  وپۆپیەوە بۆ کوردستان. دواهاتی 
ئەم بزراییە تێگەیشتنی هەڵە و- لە باشترین 
شێوەدا- تەسک و ئاڵۆزە. ستراتێژیی نەتەوەیی 
لە زەین و مەعریفەی کوردییەوە ســەرچاوە 

دەگرێت و دەبێت بە کردەوە. 

ڕزگاری
کارلێکیی هۆکارە ناوخۆیــی و دەرەکییەکان 
یەکتری بەرهەم دێننەوە و کەسایەتیی تاکی 
کورد زۆرتــر دەخەنە پەراوێزی ناســنامەی 
داگیرکــەرەوە. ئەوەی کە هەنــدێ ڕەوت و 
الیەنی کوردی پابەستەی ناسنامەی داگیرکەر 
دەبن، لە داهێزرانی کەسایەتیی تاکی کوردەوە 
سەرچاوە دەگرێت. خوێندەواری کورد ئەگەر 
لــە تێگەیشــتندا بوێــر بێت، دێتەوە ســەر 
زانیارییە بنەماییەکان و دەیانکات بە پرســیار 
و پێشگریمانەی داڕشتنی ڕێگای ڕزگاری. سا 
ڕزگاری لە هەڵوێستەیەکی زەینی- دەروونیی 
تاکەکەسییەوە دەست پێ دەکات. تاکی کورد 
ئاگامەند دەبێتەوە کە داگیرکەر داگیرکەرە و 
ئەم وەکوو ژێردەســت لە هەر پلەوپایەیەکدا 
بێت ژێردەســتی ئەو سەردەســتەیە. پاســاو 
هێنانــەوە بۆ خۆپاراســتن و شــەڕ نەکردن 
و کاری سیاســی و پاڕلەمانــی لە پێکهاتەی 
داگیرکــەردا الی زەینی ئاگامەندی نەتەوەیی 
وەرناگیردرێت. ئەگەر لە زمانی گوتارەوە بۆی 
بچین، داگیرکــەر هــەر دیاردەیەکی دژ بە 
گوتاری خۆی دەسڕێتەوە. داگیرکەر لە بازنەی 
خۆیدا مشت ومڕ و ڕەخنە و گازندە بە ئەوپەڕ 
دەگەیەنێت، بــەو مەرجەی بنەمــا و بوونی 

ناسنامە و پێگەی تێک نەدرێت. ڕێفۆرمیستی 
کورد، ڕەوتــە ئایینییەکان، یان هەر هێزێکی 
کــوردی کــە ئامانــج و ئیدیۆلۆژییەکەی ، 
داگیرکاریی داگیرکەر دەسەلمێنێ، بەشێکە لە 
هێزی سەقامگیرکەری داگیرکەر. داگیرکەرانی 
کوردســتان هــەر ئیدیۆلــۆژی و بۆچوونێک 
وەردەگرن، تەنیا نەتەوەخوازیی کوردی نەبێت. 
لە وەها سیستەمێکدا لە ئێران، ئێراق، سووریا 
و تورکیــا چ ڕێفۆرمێک دەکرێــت کە مافی 
نەتەوەیی کورد دەستەبەر بکرێت؟ داگیرکەر 
مــاف دەدات، بەاڵم لە چوارچێــوەی خۆیدا. 
ناسنامەی کوردی بە جۆرێک وەردەگیردرێت 
کە کورد بە ناشارســتانی، دوور لە زانســت، 
خێڵەکی )دەمارگرژی بۆ نامووس و...(، الدێیی، 
خاوەن هونــەر و کەلتــووری پەراوێز کە بە 
محەللی ناودێری دەکەن، دەناســێنێ. لەگەڵ 
ئەوەشدا ئاســتی کەلتوور و هونەری کوردی 
لە ڕێگــەی میدیای خۆیــەوە دادەبەزێنێت. 
بۆیە لەسەر کەلتوور زۆرتر ڕۆیشتم، پڕۆسەی 
بە ســووژە کردنــی کورد بــۆ داگیرکەر لەو 
ڕێگەیەوە جێ دەبێ. دەنا بۆ کوردەکانی سەر 
بە کۆماری ئیسالمی حاشا هەڵنەگرە لە باری 
ئابووری و سیاســییەوە کوردســتان پەراوێزە 
و بە پەراوێــزی دەمێنێتەوە. تا داگیرکەرێک 
وەکــوو کۆماری ئیســالمی پشــکی کوردی 
ڕۆژهەاڵت لە سەرچاوەی دەسەاڵتی ئابووری 
و سیاسی و کەلتووری ڕادەست نەکاتەوە، بە 
داگیرکەر دەناسرێت. بێگومان ئەویش مل بەو 
خواســتە نادات.  بوونی ناسنامەی داگیرکەر 
لە سەرکوت کردنی نەتەوەکانی تردا مسۆگەر 
دەبێت. ئەگەر کورد شەڕی مان ونەمان دەکات، 
داگیرکەریش هەر شەڕی مان ونەمان دەکات. 
بەاڵم بەو جیاوازییەی کە ناسنامەی داگیرکەر 
لــەوە زۆرتر گەشــە ناکات. بــەو هۆیەی کە 
تێکڕای هێزی خۆی لە سەردەســت مانەوەدا 
خەســار دەکات. هەر بۆیە تورکیا و ئێران لە 
سەرهەڵدانی ڕەزاشــا و ئاتاتورکەوە تا ئێستە 
نەیانتوانیوە ناســنامەی یەکانگیر و گشــتگیر 
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بــۆ یەکەی سیاســیی خۆیان پێــک بهێنن. 
نەتەوەی سەردەســت لە سیاسەت و ئابووری 
و کەلتــووردا پاوانخوازانە و ســەرکوتکەرانە 
جوواڵوەتــەوە. نەتەوەی بندەســت بۆی نییە 
دەنگی مافخوازی هەڵبڕێت. سا ڕێفۆرمخوازی 
تەنیا بۆ گەوجاندنی کۆمەڵگا لە کوردستان و 
نەتەوە بندەستەکانی تردا پەرەی پێ درا. وەک 
پێشتر باسم کرد، ڕێفۆرمخوازی بۆ بەستێنی 
خودی داگیرکەر کارکردێکی دیکەی هەبوو.  
 الیەنە سیاســییە کوردســتانییەکان کە 
شــەرعییەتی خۆیان لە کورد و کوردستانەوە 
وەردەگرن دەبێــت هەوڵیان پەروەردە کردنی 
تاکەکەسی کوردستانی بێت. ئەگەر خەباتکاری 
کــورد لە ئامانج و ڕێباز تێگەیشــتبێت، واتە 
پــەروەردە کرابێــت، هەرگیز لە دەســتەبەر 
کردنی مافی پێویســتی کورد، کە بەدەوڵەت 
بوونە، پاشەکشــە ناکات. کورد بەگشــتی لە 
بواری پەروەردەدا خەمسارد بووە. بە وتەیەکی 
تر، نەیتوانیوە سووژەی کوردستانی پەروەردە 

بکات. هۆکاری ســەرەکیی نســکۆی شۆڕشە 
کوردییــەکان، دوای الوازی لە ســتراتێژیدا، 
شەهید بوونی کەسایەتییە کاریگەرەکانی بووە. 
ئەو کەسانەی بە شــێوازی خۆکرد پەروەردە 
ببوون. هەڵبەت مەبەست لە پەروەردە کردن 
داڕشــتنەوەی کەســایەتی نییە. ئەم ویستە 
نەگونجە. ئەگەر جێبەجێش بکرێت هەوڵێکی 
فاشیســتی و تووتالیتاریستییە. تاکی کورد بە 
تایبەتمەنــدی و ئاوەز و ویســتی خۆیەوە لە 
ڕێبازی نەتەوەییدا پەروەردە دەکرێت. مەرجی 
یەکەم بــۆ نەتەوەیــی بوون بە پێشــمەرج 
دانانی زانیارییە بنەماییەکانە. پاشــان زانستە 
مرۆییــەکان و ئاگامەنــد بوون لــە ڕابردوو و 

ئێستە و وێنا کردنی داهاتوو. 
سیســتەمی  داڕشــتنی  لەگەڵ  هاوکات 
پــەروەردە، سیســتەمی خەباتــی نەتەوەیی 
دادەڕێژرێت. واتە کەســی پــەروەردە کراو لە 
چ کار و چاالکی و کات و شــوێنێکدا خەبات 
بکات. ســەرەڕای ئــەوەی ئــەم کارە بەڕێژە 
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کراوە و دەکــرێ، بەاڵم نەبووەتــە ڕەوتێکی 
گشــتگیر. سیســتەمی خەبات پێویستی بە 
هەموو بەهرەکان و دەفرایەتییەکان هەیە. سا 
پەروەردەی زەینی هەر تاکەکەســێک بە پێی 
بەهرەی خۆی، هەنــگاوی یەکەمی پەروەردە 
بوونە. لە هەنگاوی دووەمدا تاکەکەس بە پێی 
لێهاتوویی یان بەهرەی فێربوون لە بەشــێکی 
سیســتەمی خەباتدا جێگیــر دەکرێت. ئەمە 
پڕۆسەیەکی بگۆڕە و بە ئاراستەی ستراتێژیی 

بەرەی نەتەوەیی گۆڕانی بە سەردا دێت.
ســتراتێژیی خەبــات لە پێنــاو ڕزگاریدا 
دادەڕێژرێت. ڕەهەندەکانی خەبات بریتین لە:

یەکەم: پــەروەردەی زەینی هەر تاکێکی 
کوردســتانی بە ڕێبــازی نەتەوەیــی کە لە 
زەینی ئەو کەسەدا کەلێنە کۆمەاڵیەتییەکانی 

ناوخۆی کوردستان پڕ دەبنەوە.
دووەم: سیســتەمی خەبــات فرەپۆیــە. 
واتــە لە هێزی پێشــمەرگەوە تاکوو چیرۆک 
بۆ منــدااڵن لە خۆ دەگرێــت. خوێندنەوەی 
پیالنــی داگیرکــەر زۆر پێویســتە. ئەو پێی 
خۆشە خەباتی کوردستان یەکڕەهەندی بێت. 
ئەگەر بەرەی کوردستانی تەنیا لە سەر هێزی 
پێشــمەرگە داکۆکی بــکات و الیەنەکانی تر 
پشتگوێ بخات، لە دژی سیستەمی پڕپێچی 
داگیرکــەردا بە ئامانج نــاگات. ئەگەر هێزی 
پێشمەرگەیش پشت گوێ بخات، هەرگیز بە 

ئامانج ناگات. 
دەبێــت وێنــا و واتای پێشــمەرگە هەتا 
ناو  ژێرسیســتەمەکانی  تایبەتمەندییەکانــی 
سیستەمی خەبات بەرین بکرێتەوە. واتە هەر 
کەسێک کە بۆ ئامانجی ڕزگاری لە پێکهاتەی 
خەباتدا ئەرکی وەرگرتووە، پێشمەرگەیە. ئەمە 
بەرپــەرچ دانەوەی ویســتی داگیرکەر بۆ بە 
یەک ڕەهەند دابەزاندنی خەباتی کوردستانە. 
سیستەمی خەبات دەبێت لە هەموو بەرەکاندا 
چــاالک بکرێتەوە. پیشەســازی کەلتووری و 
میدیا )بە ناوەڕکی کوردستانییەوە( کە دەبنە 
هۆی ڕۆچوونی زۆرتر لە قوواڵییی کۆمەڵگادا و 

ڕەوتی هزریی نەتەوەیی دەبێتە کردەوەیەکی 
کۆمەاڵیەتــی. واتــە نەریتــی نەتەوەیــی لە 
و شــەوی جەمــاوەردا  ڕۆژ  هەڵســوکەوتی 
بەڕێوە دەبرێــت و ئەندازیاریی کۆمەاڵیەتیی 
داگیرکــەر بەراوەژوو دەبێتــەوە. ئەمە ئەرکی 
پێشمەرگەی شــارە. هێزی چەکدار پارێزەرە. 
چاالکیی چەکــداری ئەو دوژمنــە ناوخۆیی 
و دەرەکییــە دەکاتە ئەمانج کە بەربەســتی 
بەڕێوەچوونی ســتراتێژیی خەباتی شارن. لە 
کاتی تێکهەڵچوونی پێشمەرگەی شاخ لەگەڵ 
هێزی دوژمندا، پێشــمەرگەی شــار دەبێتە 
پشــتیوان. ســا ئەم دوو هێزە بە کاراکتێری 
جیاواز و شــێوەخەباتی جیــاوازەوە لە پێناو 
ئامانجــدا تەواوکەری یەکدین. داگیرکەر لەوە 
دڵخــۆش دەبێ کە ئــەرک و کاراکتێری ئەو 
دوو هێزە تێکەڵ بکرێت. پێشمەرگەی شار بە 
کاراکتێری پێشمەرگەی شاخەوە خێرا بەرچاو 
دەکەوێ و ناتوانێ بەرەنگاری هێزی سەرکوت 
ببێتەوە. ئەمە لە کاتێکدایە کە پێشــمەرگەی 
شار نابێ بەرچاو بکەوێت. ئەگەر هەر الیەنێک 
ئەرکی خۆی بە جێ بهێنێت، کاروانی خەبات 

کەمترین تێچووی دەبێت
 

کۆتایی
دەربــاز بوونــی زەینی تاکی کــورد لە ترس 
و کۆیلەتیــی داگیرکــەر خاڵی دەســپێکی 
شۆڕشی کوردستانە. ئەم خاڵە پێویست بوونی 
پەروەردەی نەتەوەیی- زانســتی دەردەخات. 
خەبــات  مۆدێڕنــی  سیســتەمی  هــاوکات 
دادەڕێژرێت. لەم سیستەمەدا فرەڕەهەند بوونی 
خەبات، و بگۆڕ بوونی شێوازی خەبات دەبێت 
بە کردەوە. هێزی پێشمەرگە لەو تاکەکەسانە 
پێک دێن کــە لە تۆڕی زەینیــی داگیرکەر 
دەرباز بوونە و لە خەباتی فرەڕەهەند و فرەپۆدا 
جێ دەگرن. بەردەوام بــوون لە بەڕێوەبردنی 
ئەم میکامیزمــە، هێزی نەتەوەیی دەکاتە ئەو 
هێزەی کۆمەڵگای کوردســتان بــە ئامانجی 

ڕزگاری و بە بەدەوڵەت بوون دەگەیەنێت.
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بێ کە کۆی دانیشتوانی واڵتێک بخاتە دۆخێکی دژوارەوە. چون بە هۆی دووپات 
بوونەوەی بیر و ئایدۆلۆژیای حاکم، گوتارێک دەتوانێ بەرە بەرە لە ڕواڵەتی توند 
و تیژەوە بە شێوەیەکی نەرم و نیان بخزێتە ناو سیستەمی خوێندن و ئیداری 
و ڕەسانەیییەوە و لە بارێکی وادا و چون دامودەزگای تەریبی هەواڵگری، گوشار 

و ... خەریکی کۆنتڕۆڵی مرۆڤەکانن؛ ئەو مرۆڤانەی لە گوتاری سەپاو و زاڵ 
الدەدەن و خەریکی بەرهەمهێنانی مەعریفەیەکی جودا و دژ بە مەعریفەی باوی 

دەسەاڵتن؛ دواتر دەکرێنە ئامانج کە لە درێژەدا باسی دەکەین. 

کارکردەکانی دەسەاڵت؛ 
چەواشەکاری و نەزۆک کرنی بیر   

مامەند عەلیار 
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1
»جۆڕجیۆ ئاگامبێن«، لــە کتێبی »رووتیییەکان« 
و لە بەشــی »لەمەڕ ئەوە شــتانەوە کە دەتوانین 
نەیــان کەین«دا، گوتەیەک لــە »ژیل دۆلۆز« بە 
قەرز وەدردەگرێ و بابەتەکەی خۆی پێ دەست 
پێدەکا؛ ئەویش باسی کارکردی دەسەاڵتە. دۆلۆز 
پێــی وایە کارکردی دەســەاڵت، بە واتای جودا 
کردنەوە و دابڕاندنی مرۆڤەکانە لەوەی کە دەتوانن 
بیکەن. بە واتایەکی دی، یەکێک لە کارکردەکان 
ئەوەیە کە ببێتە لەمپەر لەبەرامبەر مرۆڤدا، بۆوەی 
لە توانایییەکانی دابڕێ و پاشگەز بێتەوە لەوەی 
دەتوانێ و دەبێ بیــکا. واتە مرۆڤەکان لە وزە و 
توانایییەکان بەتاڵ کاتەوە. لەو وزە شــاراوانەی 
کە دەبێ و پێویســتە بێنە ئاستی کردارەوە. »جا 
ئــەو بەکردەیی نەبوونە، ڕەنگە بە دوو هۆکار ڕوو 
بدا. یان بە هۆی نەڕەخســانی بوار و دۆخێک بۆ 
ئەنجام دانیــان و، یان بە هۆی قەدەغەیەک کە 
لەســەر ڕێی ئەو بە کردە دەرهێنانەی تواناییی 
مرۆڤــەکان، خراوەتــە ڕوو. لە هــەر دوو بواردا، 
دەسەاڵت مرۆڤەکان لە تواناییی خۆیان دادەبڕێ 
و، بەو شــێوەیە نەزۆکیــان دەکا. ئەوەش تاقەت 

پڕووکێنترین و دژوارترین سیمای دەسەاڵتە.« 
بەو شــێوەیە ئەگەر ئاوڕێک لــە ڕابردووی 
سیســتەمەکانی دەســەاڵتی ســەپاو لە چەند 
دەیەی ڕابردووی ئێــران بدەینەوە، دەتوانین بە 
هێندێک ئاکام بگەیەن کە بۆ شــیکاریی زیاتر و 
بۆ خستنەوە ســەر یەکی بەشە لێک جوداکانی 

سیاسەتی دەسەاڵتی زاڵ بەکارمان دێ. 
وەگەڕ خستنی دەزگای هەواڵگری و پەلوپۆ 
هاویشــتنی ئەو دەزگایانە بۆ ناو تەواوی بەشــە 
ئیدارییــەکان لە هەمــو ئاســتێکدا، ئەگەرچی 
سیستەم لە ژێر ناوی پاراستن دایمەزراندوون و 
بە شێوازی جۆراوجۆر بەڕێوەیان دەبا، لە ڕاستیدا 
بۆ بە کەرەستە کردن و بەتاڵ کردنەوەی هەموو 
مرۆڤەکانــە، لە تێکڕای ئەو بیــر و کردەوەیەی 
جودا لە ویستی سیســتەم و ویستی دەسەاڵت 
بەرهەم دێ. ئەو کردەیە لە چەشــنی ڕووبەڕوو 
بوونــەوە لەگــەڵ تەنانــەت ڕەخنەگرانی هەر 

بەشــێک لە بەشــەکانی جومگەی دەســەاڵتدا 
دەردەکەوێ. چون سیســتەم نایهەوێ جگە لە 
نەخشــەڕێگا و هێڵێکی فکری کە خۆی پەرەی 
پێ دەدا و لەســەری دامەزراوە، هیچ چەشنێکی 
دی لە بیرکردنەوە لە دایک بێ، هێز بگرێ و لە 

ئاکامدا ببێتە ڕەقیب. 
بەســتنی هەمــوو ڕۆچنەکان، لــە ڕیگای 
لە  ئیدارییەکانــەوە  کۆنتڕۆڵی کــۆی جومگــە 
الیــەک و، کۆنتڕۆڵی ناوەند و بنکە کولتووری و 
کۆمەاڵیەتییەکان، لە ڕێگای سانسۆڕ و سڕینەوەی 
هەموو یان بەشــێک لەو شــتانەی کە دەبوو و 
دەکرا ئەنجام بدرێــن و ئەو ئیزنیان پێ نادا، لە 
الیەکی دیکەوە، دیسانەوە سڕینەوەی ڕەقیبێکی 
کۆمەاڵیەتــی یــان هێزێکی لــە ناخداهەڵگری 
کۆمەاڵیەتییــە. ئــەو جومگانــەش لــە ڕێگای 
نەهادســازی لە کۆمەڵگادا کۆنتڕۆڵ دەکرێن. بۆ 
ڕاپەڕاندنــی ئەو کارەش هێــزی جۆراوجۆر و بە 
ناوی جیاوازەوە بە کۆمەڵگا وەردەکا. لە ڕابردوودا 
نموونەی ئــەو هێزانــە لە کومیتــە جوداکانی 
ئینقالبیدا که بە پاشــگری ئایدۆلۆژیکەوە خۆیان 
دەنواند و دەناســران و لە ئێستاشــدا هێزی لە 
گوێن بەســیج و ... کۆی ئەوانە نەهێشــتنەوەی 
دەرەتانە بۆ سەرهەڵینانی ڕەقیبێکی کۆمەاڵیەتی 
کە هەڵگــرێ ئەوە هەیە هــەم کۆمەڵگا و هەم 
ڕەخنەگــران و هێــزە سیاســییەکانی کورد، بە 

وردی لەسەری هەڵوێستە بکەن.

2
لە بواری سیاسیدا هەمیشە و بە درێژاییی مێژووی 
زانستی سیاسی، لە نێوان دوو چەمکی »کردەی 
سیاسی« و »تیوریی سیاسی«دا جیاوازی هەبووە 
و هەموو بیرمەندانیش لــە ڕوانگەی جیاوازەوە، 
ئــەو هێڵە جوداکەرەوانەی، ئــەو دوو بوارە لێک 
هەڵداوێرن، دەست نیشــان دەکەن. هەر ئەوەش 
بۆتــە هۆی ئــەوەی ســەرچاوەکانی پێوەندیدار 
بە بنەماکانی زانســتی سیاســەت لە دوو بەشی 
سیاســەتی کردەیی و سیاسەتی نەزەری بخەنە 
بەرباس و پێناســە و، تیشک بخەنە سەر هێڵی 
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هاوبەش و جیاکەرەوەی ئەو دوو بوارە. 
ئەگەر بمانهەوێ ســاکارترین جیاوازیی ئەو 
دوو بوارە بخەینــە ڕوو، بێ ئەوەی لە ڕووکارەوە 
بەرەو قوواڵییی بابەتێکی هەراوی لەو چەشــنە 
بڕۆیــن، دەبێ لەســەر ئــەو خاڵــە بدوێین کە 
سیاسەتی کردەیی ئەوەیە کەسی سیاسەتمەدار 
بــە کردەوە و لە پانتای کاری سیاســیی خۆیدا 
حەولی بــۆ دەدا و بە ئەنجامیــان دەگەیەنێ و 
بەو شێوەیە سەرچاوەکانی دەسەاڵت داگیر دەکا 
یان وەدەستیان دێنێ. جا ئەو سیاسەتمەدارە چ 
کەســیکی دێموکڕات بێ و چ کەسێکی تا سەر 

ئێسقان تۆتالیتێر و پاوانخواز و ... 
سیاســەتی نەزەری کە بە شــێوەیەکی دی 
دەتوانین بڵێین تیۆری و بیروڕا سیاسییەکان لە 
دێر زەمانەوە تا ئێســتا دەگرێتەوە، مەودای باس 
و هەرێمــی جووڵەی، بێ ســنوور یان النی کەم 
دەتوانین بڵێین زۆر بەرباڵوە و، لە الیەکی دیکەوە 
هەموو کەســێک دەتوانێ لە سەرچاوەکانی ئەو 
بوارە بەشــی خۆی هەلێنجێ و پاشان لە ئاستی 
بەرهەم هێنانی واتا و وتاری سەرچاوە گرتوو لە 

خوێندنەوەکانی، تێز و قسەی خۆی پێ بێ. 
کێشــەی ســەرەکی و بنەماییی دەسەاڵت 
لێرەوە دەست پێدەکا. بواری سیاسەتی نەزەری 
بەرباڵوە و پێوەندیی بە کۆمەڵ ناسی، دەرون ناسی، 
ئابــووری، ئەدەبیــات و هونــەر و ... زۆر بواری 
دیکەوە هەیە؛ هەر بۆیە بوارە نوێیەکانی زانستی 
مرۆیی کە خوێندنەوە نێوان ڕشتەیییەکانی وەک 
کۆمەڵناســیی سیاسی و دەروونناسیی سیاسی و 
ئابووریی سیاسی و ... دەگرێتەوە، سەریان هەڵداوە 
و پسپۆڕان و بیرمەندانی هەر کام لەو بوارانە، بە 
شــێوەیەک کاریگەرییەکانی سیاسەت و بواری 
کردەیی خۆیان دەخەنە ڕوو و هەڵیدەسەنگێنن 
و، لە ئاکامدا بیریکی نوێ بەرهەم دێنن، کە ئەو 
بیرە لە چوارچێوەی ویستی سیستەمی داسەپاودا 
نییە؛ بەڵکوو بەرهەمی ئەندێشەی مرۆڤی ئازادی 
کۆمەڵگایــە. مرۆڤێک کە لە دەروەی ویســتی 

دەسەاڵت خەریکی بەرهەمهێنانی مانایە.
ئەگــەر لە ڕوانگەی دۆلــۆزەوە بۆ ئەو بابەتە 

بڕاونین، دەبینین کە کارکردی دەسەاڵت ئەوەیە 
مــرۆڤ لە تواناکانــی دابڕێ و پاشــگەز بێتەوە 
لــەوەی دەتوانــێ و دەبێ بیکا. واتــە لە هەموو 
ئــەو بوارانەی باس کرا، چ ئــەو مرۆڤەی  وەک 
بەشــێک لە سیســتەمی ئیداری لــەو واڵتانی 
تووتالیتێــردا خەریکــە کار دەکا، بە گوشــار و 
هەبوونی سیســتەمی چاوەدێــری دامەزراو لەو 
نەهــاد و دامەزراوانەدا، ناتوانــێ جودا لە هەموو 
ئەو مودێالنەی سیســتەم پێشــنیاری پێ دەکا، 
کــردە و بیرێکی دی بخاتە ئارا. خســتنەڕووی 
بیرێکی جیاواز و ڕەخنەگرانە، بێ شــک سزای 
بەدواوەیــە و ئــەوەش بۆتە هــۆی ئەوەی کۆی 
سیســتەمی ئیداریــی ئــەو حکوومەتانە، پڕ بێ 
لــە دووپاتەبوونەوەی ئــەو مرۆڤانەی کە ناتوانن 
توانایییەکانی خۆیان وەگەڕ و وەدەر خەن و بەو 

شێوەیە دەسەاڵت مرۆڤەکان نەزۆک دەکا.
نــەزۆک کردنی مرۆڤی داهێنــەر لە بواری 
بیرکردنــەوە بە چەند هــۆ دەتوانێ پالنێک بێ 
کە کۆی دانیشــتوانی واڵتێــک بخاتە دۆخێکی 
دژوارەوە. چون بە هــۆی دووپات بوونەوەی بیر 
و ئایدۆلۆژیــای حاکم، گوتارێــک دەتوانێ بەرە 
بــەرە لە ڕواڵەتی توند و تیژەوە بە شــێوەیەکی 
نەرم و نیــان بخزێتە ناو سیســتەمی خوێندن 
و ئیداری و ڕەســانەیییەوە و لــە بارێکی وادا و 
چون دامودەزگای تەریبی هەواڵگری، گوشــار و 
... خەریکی کۆنتڕۆڵی مرۆڤەکانن؛ ئەو مرۆڤانەی 
لە گوتــاری ســەپاو و زاڵ الدەدەن و خەریکی 
بەرهەمهێنانــی مەعریفەیەکــی جــودا و دژ بە 
مەعریفــەی باوی دەســەاڵتن؛ دواتــر دەکرێنە 

ئامانج کە لە درێژەدا باسی دەکەین. 
رووبەڕوو بوونەوەی وا لە ســەردەمی زوودا، 
ڕووکارێکــی تــووڕە و توندوتیژی هەبــوو. ئەو 
ڕووکارەش بە ســیمای چەکــداری و دەزگای 
سەرکوتی دەسەاڵتەوە دیاریی دەکرد. دژکردەوەی 
کۆمەڵــگا و بەتایبەت بەرهەمێنەرانی واتای نەباو 
لەگەڵ ئەو گوتارە، بوارێکی ناسیاری بۆ کۆمەڵگا 
دەڕەخساند کە کۆمەاڵنی خەڵک لە مابەینی دوو 
بژاردەی ڕووندا بریاڕ بدەن. بژاردەیەک ســیمای 
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ڕووتی سەرکوت و داگیرکاری بوو کە بە گوتەی 
بیرمەندانــی بواری کلۆنیالیســم هەموو حەولی 
بۆ ڕووشــاندنی ســیمای گوتاری بەرانبەری چڕ 
دەکاتەوە. بەاڵم چون ئەو هێرشــە لە الیەن ئەو 
بەشە لە دەسەاڵتەوە یاریی دەکرد کە سیمای باو 
و ناسراو بوو، ناسینەوەی گوتار و ئاکامەکانیشی 
بــۆ خوێنــدەوارن و ڕووناکبیــران و تەنانــەت 
کۆمەڵگاش ســانا بوو. بە درێژاییــی هەموو ئەو 
سااڵنەی ئەو دوو ئوردووگایە لە پانتای کۆمەڵگادا 
دژ بــە یەک بــوون، جگە لە تاقمێکی ناســراو 
کە شوناســی نەتەوەیی و گوتاری ڕۆشــنبیرانی 
خۆیان دۆڕاندووە و فەرامۆش کردووە و بە ناوی 
جۆراوجۆری نەرێنییەوە پێناســە کراون، کەم وا 
هەبووە کۆمەڵگا لە ناســینەوەیاندا تووشی ڕێی 

ئەستەم بووبێ.
بــژاردەی دووەم کە دیــاردەی دوو دەیەی 
ڕابــردووی سیســتەمە و لە دەیــەی ڕابردوودا 
بە پانەوە نەهادســازیی بۆ کــراوە، زۆر ڕەهەند 
دەگرێتەوە کە پێویستە هەم الیەنە سیاسییەکان 
و هەم هەموو کۆمەاڵنی خەڵک حەولی ناســین 
و ناســاندنیان بدەن.  بۆ وێنە گۆڕینی ئاراستەی 
ڕووبــەڕوو بوونــەوەی دەســەاڵت لەگەڵ تاک 
و هێــزە کوردییــەکان، گۆڕینی گۆشــە نیگای 
گوتاری زاڵ، گۆڕانی هەڵگرانی ئەو گوتارە و زیاد 
کردنــی الیەنی بە الڕێدابەر بــۆ چینەکانی مام 
ناوەند و خوارووی کۆمەڵگا، بەشێک لەو شتانەن 
پێویستیان بە شرۆڤە و ڕوون کردنەوەی زیاترە. 
لەو بژاردەیەدا، سیستەم بە ئەسپاردنی ئەو ئەرکە 
بە تەیفێکی جودا لە تەیفی ناســراو و بە کۆمەڵە 
ســیمایەک بە ئەدەبیاتێکی ئامــاڵ ڕووناکبیرانە 
و ئامــاڵ کوردانە و تەنانــەت جارجار ئەدەبیاتی 
نزیک لەئەدەبیاتی ئۆپۆزیسیۆن؛ حەولێکی چەند 
مەبەستەی خستووەتە ئارا. یەکەم؛ گۆشەنیگا لە 
نیــگای داگیرکارانەوە ئاوێتەی نیگایەکی مەیلەو 
کوردی بــکات. دووهەم؛ بکەرانی ئــەو یارییە، 
سیمای سیســتەمیان تێدا نەناسرێتەوە. سێهەم؛ 
ئاراســتەیەکی مەیلەو ڕەخنەکارانە بگرنە بەر کە 
بابەتە ناهەســتیارەکانی وەک ئاوەدانیی شــاری 

و بەربەســتەکانی پەرەگرتنی پیشەســازی و ... 
بکەنە هەوێنی باســەکانیان و لــە ئاکامدا کۆی 
ئەوانەش بە دەستنیشــان کــردن و باس کردن 
لە نابەرپرســایەتیی هێندێک بەرپرسی ناوچەیی 
پاســاو بدەنەوە و، بەو شــێوەیە، کێشــەیەکی 
هەڵقواڵو لەسەر شوناس، مێژوو، جوگڕافیا و مافی 
نەتەوەیی، دابەزێننە ســەر ئاستی وردە گرفتی 
»تەوسعەیی« کە لە »کۆمەڵناسیی پەرەستاندن«دا 
کۆی ئەوانە لە هەڵبژاردنی مودێلەکانی ئابووریدا 
کورت دەکرێتەوە و ڕێگای بۆ دەدۆزرێتەوە. واتە 
سڕینەوەی گۆشــە نیگای کێشەی نەتەوەیی بۆ 
گرفتــی ئابــووری و ئاوەدان کردنــەوە هەر ئەو 
بابەتەیــە کە دەکرێ کەســێکی گوند نشــینی 
دەوروبــەری تــاران یــان تەنانەت باشــووری 
تارانیــش بە پێی مودێلی کێشــە ئابوورییەکانی 
جیهانی ســێهەم و وەک کێشــەکانی »باکوور-
باشــوور« لە تیۆریی پەرەنەستاندندا بیخاتە ڕوو. 
ئەوە لە کاتێکدایە کێشــەی کورد و دابەزاندنی 
ئاستی بۆ ئەو پلەیە، واتە سڕینەوەی مێژوویەکی 
بــۆ وەدیهێنانی  پڕشــەنگداری خەباتێکی ڕەوا 

خەونی نەتەوەیەک.
لــە بەرانبــەر ئــەو نەهادســازییە نوێیەی 
دەســەاڵت و خســتنە ڕووی ئەو گوتارە تازەیە 
بە نیســبەت کوردی ڕۆژهەاڵتی کوردستانەوە، 
بە هۆی ئەوەی ئازادیی ڕەســانەیی و ڕادەربڕین 
لــە گۆڕێدا نییــە، ڕەنگە ڕادەی ئەو کەســانەی 
دژ بەو ئاراســتەیە هەڵوێســت دەگرن دەگمەن 
بن. بەاڵم کۆمەڵگای ڕۆشــنبیری بە هەڵوێستی 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان، وا نییە دەستەوەستان 
بووبــێ و هەرچەند کەمیش؛ بــەاڵم لە هەموو 
شــارەکان هەڵگرانی بیری نەتەوەیی و شوناس 
خواز بــەردەوام لــە چاالکیدان. سیســتەم بۆ 
دەمکوت کردن و ســڕینەوەی ئەو تاقمەش دوو 
ئاراســتەی گرتووەتە بەر. یەکەم بە ترساندن و 
خستنە ژێر چاوەدێرییان ڕادەی چاالکییەکانیان 
بەرتەســک دەکاتــەوە. دووەم چــون ئەو تاقمە 
لــە هەڵگرانی بیری نەتەوەیی و شــوناس خواز، 
ڕێگای جۆراوجۆر بۆ پاراستنی ئەو نەریتە فکرییە 
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دەگرنە بەر و تا ڕادەیەک لە سازکردنەوە و ساغ 
کردنەوەی سیمای ڕووشــاوی شوناسی کوردی 
بەرگری دەکەن، هەر ئەوە هەستیاریی کۆمەڵگای 
کوردستانی بە نیسبەت ئەو تاقمەوە لێکەوتوەتەوە. 
ئــەوەش بابەتێکە کە بــە درێژاییی دوو دەیەی 
ڕابردوو، ویستی دەسەاڵت بۆ لەناوبردنیان پەرەی 
ســتاندووە. دەســەاڵت، لە خاڵێکدا کە تواناییی 
وەســتانی ئەو ڕەوتەی نەبوو، ڕێگای کۆتایی یان 
پالنــی ڕووخان بەڕێوە دەبا تا بەو شــێوەیە، لە 
ڕێگای دەســەاڵتی ڕاگەیەنــە و ڕاگەیەندکارانی 
ژێر پەردەی دەســەاڵتەوە، بــاوی هەنگاوی ئەو 
چاالکانە خاو کاتەوە یان بە گۆتەی فیلســووفی 
گۆرین، ڕێگا بەو تواناییانە بگرێ کە دەبوو وەگەڕ 
بخرێــن یان لەگەڕ دان و بەرژەوەندیی نەتەوەی 
خۆیان بــەرەو پێش دەبەن. تاکتیکی ئەو تاقمە، 
پەنــا بردنە بەر هەمان بیرۆکەیە کە پســپۆڕانی 
بواری ڕەخنەکاری تووتالیتاریسم ورووژاندوویانە؛ 
ئەویش وەگەڕ خســتنی دەزگای درۆ ســازی و 
پڕۆپاگاندای چەواشــەکارە. ئەو پڕۆسەیە بە دوو 
ئامانج و دوو ئاراستەدا بەڕێوە دەبا. یەکەم لێدانی 
پێگــەی کۆمەاڵیەتیی ئەو تاکانــەی بزوێنەری 
کۆمەڵگان و دووەم مەیل بە خۆ نزیک نیشاندانی 
یەک یان چەند باڵی ئۆپۆزیســیۆن لە ژێر ناوی 
»ریفۆرم ویســت« و »دژە توند و تیژی« و ... کە 
هــەر دوو پالن، بە مەبەســتی لیــک ترازاندنی 
کۆمەڵــگای کوردی و تەوەلــال بوونی هێزەکانی 
ناوخــۆ و دەرەوە لــە یەکتر و لــە کۆمەڵگایە. 
بەو شــێوەیە هەنگاوێک لە پالنــی داگیرکەرانە 
و کلۆنیالیســتیی خۆیدا ســەردەکەوێ، کە لە 

درێژەدا لێی دەدوێین.
دەســەاڵتی تووتالیتێر وەکی«کوالکوفسکی« 
لە وتــاری »پێگەی درۆ و تووتالیتاریســم«دا بە 
تەســەلی باســی دەکا، دەیهــەوێ لــە هەموو 
پانتاکانی ژیانی کۆمەاڵیەتی و ژیانی مرۆڤەکاندا، 
دەوڵەت ببێتە دەســەاڵتی بــێ بەرامبەر و بێ 
هاوشــان. ویســتی تێکڕووخاندنــی کۆمەڵگای 
مەدەنی بــە تەواوەتی لەســەردایە و دەیهەوێ 
هەموو شت و هەموو کەسێک بکاتە موڵکی بیر و 

کۆیلەی ئایدۆلۆژیای دەسەالتی زاڵ و، پارێزگاری 
لە مانەوەی دەســەاڵتی فکــری و چەکداری و 
ئیداریــی دەوڵەت بکا. لــە الیەکی دیکەوە پەرە 
بەو بیر و بۆچوونە بدا و هەرچەشنە بیرێکی نەیار 

سەرکوت بکا و ڕێگای گەشەی پێ نەدا.
بەو پێیە ئەگەر لە کردە و نووســینی هەموو 
پێگە هەواڵگری و هەواڵدەرییەکان لە ڕۆژهەالتی 
کوردســتان بڕوانین، حەولی کــۆی ئەو دەزگا 
زەبەالحە، مەشرووعییەت دان بەوەیە کە هەموو 
کــردە کولتــووری، کۆمەاڵیەتــی و ...ـەکان لە 
ژێر پەردەی دەســەاڵتەوە کراوە و بوودجەی بۆ 
دابیــن کراوە و پالنی بۆ داڕێژراوە و، ئەوەش بەو 
مەبەستەی کە ئەگەر کۆمەڵە حەولێکی جیددی 
و ســەربەخۆش هــەن بکەونە ئــەو بازنەیەوە و 

ڕۆچنەیەک بۆ هەناسەی جیاواز نەبێ.
لەبەشــی ئاخری کتێبی »چەند وتار لەمەڕ 
تووتالیتاریسم«دا، لەمەڕ پەرەدان بە درۆ و قسەی 
هەڵبەســتراو لە الیەن دەســەاڵتەوە؛ بابەتێکی 
ســەرنجڕاکێش لەمەڕ کردەیەکی مەترسیداری 
سیســتەم خراوەتە بــەر باس، ئەویــش بابەتی 
چەواشەکاریی دەســەاڵت یان وەشاندنی تۆوی 
درۆیە بە شێوەیەکی سیســتماتێک.«درۆزنی بۆ 
بەرژەوەندیی سیاســی لە نیزامی تووتالیتێردا، تا 
کاتێک کە درۆیەکی ساکارە و مەبەستێکی نییە 
گرینگایەتییەکی نییە و بۆوە نابێ لێی بکۆڵرێتەوە 
و توێژینەوەی لەســەر بکرێ. ئەوەی درۆزنی لە 
نیزامــی تووتالیتێردا دەکاتە جێگای ســەرنج و 
هەڵوێســتە؛ کارکردە کۆمەاڵیەتــی، دەروونی و 
ناسیاریناســییەکانێتی. بۆ وێنە نووســەر دەڵێ 
ئەگەر ئەو درۆیانەی لە باڵڤۆکەکانی شــووڕەویدا 
دەبینــدران هەر بــە زل کردنــەوە و درۆیەکی 
سیاســی ســاکار بزانیــن، لێکدانەوەیەکی زۆر 
نەزۆک و ڕواڵەتیمان ئەنجام داوە. ئەگەر سەرنج 
بدرێتە چەنــد بنکەی هەواڵی ئەو سیســتەمە 
داپڵۆســێنەرە، دەبینین پڕن لە درۆ و بە الڕێدا 
بردن. لە هەر بابەتێکیشــدا مەبەستێک کە ئەو 
چەواشــەکارانە لــە خزمەتیــدان، دەردەکەوێ. 
بەاڵم ئەو چەواشەکارییە کاتێک دەبێتە جێگای 
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سەرنج و هەڵوێستە کە لە چوارچێوەی دەزگای 
زەبەلالحــی پڕوپاگاندای »سیســتەم« لەو دونیا 

مودێڕنەدا بخوێندرێتەوە و لێک بدرێتەوە. 
الیەنــی ناسیاریناســیی ئــەو دەزگایە لەو 
ڕاســتییەدا کــورت دەکرێتــەوە کە ســنووری 
نێوان هێڵی سیاســیی ناســراو و ڕاستەقینە بە 
تەواوی دەســڕێتەوە  و بەو شــێوەیە لەوپەڕی 
بێ بەربەستیی ئەخالقی و سیاسی و ئینسانیدا، 
کۆمەڵگا تووشی سەرلێشــێوان دەکا و، ئەوە بە 
خەڵک ڕادەگەیەنێ کە هیچ شــتێک ڕاستەقینە 
نییە و هەموو بابەتێک کاتێک بەالی ڕاستەقینەدا 
دەشــکێنەوە کە لە ژێر فەرمانی بەرپرساندا بن 
و، هەر ئەو ســێبەرەی بەرپرسان و ئایدۆلۆژیای 

حاکمە کە ڕاستەقینەساز و تەنیا ڕێبازە. 
لــە الیەکــی دیکــەوە، ئەگــەر بە شــێوە 
باوەکانی پێشــووی نەیتوانی بە ســەر هەر دوو 
الیەنــی تاک و حیزبی دژبەری خۆیدا زاڵ بێ و 
گوتارەکەی توانای بەربەرەکانێی نەبوو و نەیتوانی 
متمانەسازی بکا، لە متمانەیەک کە تاک و هێزە 
دژبەرەکانی لە ناو کورد هەیانە دەترسێ و حەول 
دەدا هــەر دوو ال بخاتە ناو بازنەیەکەوە کە پێی 
دەگوترێ پانتای گوتاری ئایدۆلۆژیکی دەسەاڵت. 
ڕەســانەییی  سیســتەمی  کــە  لێرەدایــە 
چەواشــەکاری ڕێژیم دەکەوێتە کار و لە ئاستی 
یەکەمدا چاالکانی شــوناس هەڵگــر لە ڕواڵەتدا 
ناداتە بەر هێرش و تاوانبار کردن بەاڵم بە نیشان 
دانی ئەوەی کە ئەو چاالکانە لە پانتایی کولتووری 
و کۆمەالیەتییەکــدا یــاری دەکــەن کە ڕێژیم 
ڕەخســاندوویەتی، بەرە بەرە حەولی دابەزاندنی 
متمانەی کۆمەاڵیەتی و پێگەی جەماوەریی ئەو 
تاکانە دەدا کە وەک نومادی شوناسی نەتەوەییی 
کوردی ناسراون. باڵو کردنەوەی ڕۆژانەی هەواڵی 
مەبەســتمەند و گۆڕینی ڕاســتییەکان لە سەر 
ئەو چاالکانە و لە ســەر بــواری چاالکییەکانیان 
و نیشــان دانی پێوەندیــی کار و چاالکیی ئەو 
چاالکانە بــە دەزگا تەنانەت مەدەنییەکانی وەک 
شارەداری و ... مەبەستێکی جودا لە ڕووشاندنی 
ســیمای ئەو کەســانە نییە و ئەوەش ڕاســت 

ئــەو بابەتەیە ڕێژیــم بــە ڕاگەیەندنکارانی »خۆ 
بەدەســتەوەدەری« ناوخۆییی دەکا. لە ئاســتی 
دیکەدا و بە شکســت هێنانی ئــەو پالنەیە کە 
ئەوجار ڕاســتەوخۆ دەیانداتە بــەر پەالمار و بێ 
هیچ بەربەســتێک، ڕێگای سووکایەتی کردن بە 

چاالکانی سەربەخۆ و نەتەوەیی دەگرێتە بەر.
لــە الیەکی دیکــەوە دابەشــکارییەک کە 
سیســتەم لە ئۆپۆزیســیۆنی چەکداری کوردی 
دەرەوەی ڕۆژهەاڵتی کردووە، هەڵگری ڕیاکاری 
ئایدیۆلۆژیکــە.  فێڵێکــی  و  چەواشــەکردن  و 
بــە درێژاییی تەمەنــی ئۆپۆزیســیۆنی کوردی 
ڕۆژهــەاڵت، بە هەمــوو ڕێبــازە جوداکانییەوە، 
نەدیتــراوە الیەنێک بە فەرمی خۆی بە »ریفۆرم 
خواز« و ســاغ کەرەوەی پێکهاتەیەک زانیبێ کە 
پێی دەگوترێ »دەســەاڵتی داگیــرکار«. بەڵکوو 
هەمــوو الیەنــەکان النــی کەم لە ویســتێکدا 
هاوبەشــن کە ئەویش دابین کردنی ویســت و 
داخوازییە سیاسییەکانی نەتەوەی کورده. ڕاستە 
ڕێگا و ئاراســتەی ئەو الیەنانە بە پێی پەیڕەو و 
پڕۆگڕامی خۆیان لەیەکــدی جیاوازە و ئەوەش 
هەم پاســاوی لۆژیکیی خــۆی هەیە و هەمیش 
لەگــەڵ فەلســەفەی وجوودیی هــەر کام لەو 
هێزانــە دەتوانــێ یەک بگرێتــەوە، بەاڵم خاڵی 
ســەرنجڕاکێش و هەڵبەت کەمتر ئاوڕ وێدراوی 
ئەو کایەیەی کە دەســەاڵت دەستی پێکردووە، 
ئەوەیە کە هەندێک لە الیەنەکانی ئۆپۆزیسیۆنی 
کوردی کردووەتــە ئامانج و ئەوەش تا ڕادەیەک 
دڕدۆنگییەکی ســاز کردووە کە هەمان ویستی 
دەســەاڵت و سیاسەتی النی کەم بیست ساڵەی 

ڕابردوویەتی. 
رەنگە زۆر تاکی کورد ئەو پرسیارەی بۆ ساز 
بووبێ؛ ئایا ڕێفۆرمخواز بوونی هێزە کوردییەکان، 
ئاراســتەیەکی تایبەتە یان تانەیەکی سیاســی؟ 
ئایا لــە کاتێکدا هــەر کام لــەو هێزانە حەول 
دەدەن لــە هەلــی گونجاودا لەگەڵ سیســتەم 
وتوێــژ و »موزاکەرە« بکەن، بــاوی ئەوە ماوە کە 
ڕێفۆرمویســتیی الیەنێک ببێتە تانە؟ ئایا ئێمەی 
کورد و خوێندەوار و سیاســیی کورد تووشــی 
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»وەهمــی تیۆریــی پیالنگێــڕی« نەبوویــن کە 
مەبەستی لەو بابەتە دەورووژێنین؟

کۆی ئەو پرسیارانە پێوەندییان بە سەراپای 
باســەکەمانەوە هەیە کە لە ئاراســتە نوێیەکانی 
دەســەاڵتەوە تا سیستەمی چەواشەکاریی ڕێژێم 

دەگرێتەوە. 

3
لە چەند ســاڵی ڕابردوودا چەند دەســتەواژە لە 
فەزای سیاســی و ڕەسانەییی کورد چ لە باشوور 
و چ لــە ڕۆژهەاڵت زۆر دووپــات بوونەتەوە. بۆ 
درێژەی باسەکە پێویستە چەند دانەیان ناو بێنین. 
دەستەواژەی وەک »رۆژهەاڵت تەوەری«،«راسانی 
شــاخ و شــار«، »گوتــاری هاوبەش«،«گوتــاری 

نەتەوەیی«،«ناوەندی هاوکاری« و ...
لە ناو کۆی ئەو دەستەواژانەی لە چەند ساڵی 
ڕابــردوودا زیاتر لە دەق و ڕاگەیەنەی بیســتراو 
و بینــدراودا، دەنــگ و ڕەنگیــان داوەتەوە، بە 
ئەنقەست ئەو چەند دەستە واژەیەم هەڵبژاردووە 
کە بە دەوری دالی ناوەندی گوتاری ڕۆژهەاڵتدا 

دەسووڕێنەوە. 
هەر هەموو ئەو دەســتەواژانە نیشــان دەر و 
دەربڕی ویســتێکی هاوبەشی سیاسین. ویستی 
جودا کردنــەوەی شــوناس و ئامانجی کوردی 
ڕۆژهەاڵت لە نەتەوەی سەردەست و سیستەمی 
دەســەاڵتدار. »رۆژهــەاڵت تــەوەری« هــەر لە 
ســەرەتاوە ئەگەر وەک دروشــمی الیەنێکیش 
خۆی نواندبێ چون هەڵگری بەشێک لەو ویستانە 
بوو کە پێوەندیی بە کێشە جوداکانی ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتانەوە بوو؛ دەکــرێ بگوترێ ئەگەرچی 
الیەنەکانی دیکە نەشــیاندرکاندبێ، بەاڵم دڵیان 
وێــڕای ئەو ویســتانە کورکاندوویەتــی و ڕەنگە 
گوترابێ و نووســرابێش کە ئەوە هەر ئەو شتەیە 
کە ویســتەکانی ئێمەش تێیدا ڕەنگی داوەتەوە. 
دەربڕینێکــی لەو چەشــنە بۆیە ئاســایییە کە 
کێشەی هاوبەش زۆر جار پالن و نەخشە ڕێگای 
هاوبــەش دەخوڵقێنێ. بــەاڵم دڕدۆنگییەک بۆ 
بەردەنگی ئەو دروشم و نەخشە ڕێگایە بەردەوام 

لە ئاراد بووە کە بە داخەوە کۆی پڕۆژەکە لەگەڵ 
پرســیاری جیددی ڕووبەڕوو دەکاتەوە. ئەویش 
ئەوەیــە کە ناکرێ الیەنێک هەڵگری ئەو بیرۆکە 
و پالنــە بێ و لە الیەکی دیکــەوە لە کردەوەدا 
وا دەرکــەوێ هاوئاهەنــگ و تەریــب لەگــەڵ 
مانەوەی  یارمەتیــی  ڕێفۆرمویســتەکان،  ڕەوتە 
سیســتەمێک دەدا و بە گۆڕانێکی ڕواڵەتی ڕازی 
و دڵخۆشە. گۆڕانی وا کە دەسکەوتی بۆ خەڵکی 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان لە بیست و چەند ساڵی 
ڕابــردوودا – هیچ – بووە. هەر بۆیە پێویســتە 
پالنی ڕۆژهەاڵت تەوەری بەرز ڕاگیرێ و ڕواڵەتی 
کردەکانی الیەک ئەو دڵخۆشییە بۆ سیستەم ساز 
نــەکا کە الیەنێک لە الیەنــەکان، هەنگاوی پێ 
شــل بووە بێ ئەوەی کورد دەسکەوتێکی بووبێ. 
ئەگەرچــی کــردەو کاری کۆی ئــەو الیەنەش 
لەبەرانبەر ڕێژیمدا شۆڕشگێرانە و بوێرانەیە، بەاڵم 
ئەو تەمە پێویستە بڕەوەێتەوە و سیمای گەش و 
بێ خەوشی هەموو الیەنە دڵسۆزەکان هاوهەنگاو 
لەگەڵ یەک دەرکەوێ. شــاراوەیی لە سیاسەتی 
کوردیدا و نەخشاندنی ســیمای ناڕوون هەمان 
ویستە کە دەســەاڵتی سەردەست دەیهەوێ بە 
کردەیی دەربێنێ و بەو شــێوەیە وێنەی ڕوونی 

ویستی کوردی پێ بڕووشێنێ.
»راســانی شــاخ و شــار«یش ئەگــەر لێک 
گرێدانــەوەی دوو جەمســەری خەباتی ناوخۆ و 
دەرەوە، دوو جەمســەری خەباتــی چەکداری و 
مەدەنییە، تا ئێستا هیچ کام لە هێزە کوردییەکان 
هیچ الیەک لەو دوانەیان لە بەرژەوەندیی ئەوی 
دیکە نەســڕیوەتەوە. ڕەنگە الیەنێکیان کەم هێز 
کردبێ یان بەشــێوەیەکی تاکتیکی وەستاندبێ، 
بەاڵم وەک پالنــی درێژخایەن وا نییە هیچ کام 
لە هێزەکان حاشایان لە الیەکی ئەو دوو چەمکە 
و ئەو هێزە بە تەوژمە کردبێ . کەواتە دیســان 
دەکرێ بڵێین کۆ دەنگییەکی شاراوە لە سەر ئەو 
بابەتەش هەیە. ئەو کۆدەنگییە شــاراوەیە دواتر 
لە چەند دەســتەواژەی وەک »گوتاری هاوبەش« 
و »پالنــی هاوبەش« و دواجار لە دەســتەواژەی 
»ناوەندی هاوکاری«دا خۆی نواند و ئەوە دوایین 
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پالنی بەشــێکی زۆر لە ئۆپۆزیســیۆنی کوردی 
ڕۆژهەاڵتە.

ئێستا ئەگەر بە پێی ئەو بابەتانەی باس کران 
لە پرســیارەکانی پێشــوو ورد بینەوە، دەتوانین 
واڵمی ئەوپرسیارە بدەینەوە  کە بۆ هیچکام لەو 
هێزانە ناتوانن ڕیفۆرمویست بن؟ هیچ هێزێکی لە 
دەرەوەی دەسەاڵت و لە دەرەوەی واڵت، ناتوانی 
ڕیفۆرم لە پێکهاتەیەکدا پێک بێنێ کە نە ڕۆڵی 
لە ســاز کردنیدا هەبووە و نە لــە بەڕێوەبردنیدا 
بەشی دراوە و نە دەستی بە هیچ میکانیسمێکی 
یاســایی ڕادەگا کە چاکسازیی تێدا بەدی بێنێ. 
»شــەڕ نەویســت« بوون کە دروشــمی هەموو 
هێزەکان بووە و هەموو هەر لەســەرەتاوە باسی 
»بەرگریی ڕەوا«یان کردووە، لەگەڵ ڕێفۆرمیست 
بــوون بۆ پێکهاتەی حاکمییەتێکــی تووتالیتێر، 

جیاوازییەکی بەرینیان هەیە. 
ئەگەر لە پێوەندیی ئەو باســە بە سیستەمی 
تووتالیتێــرەکان  دەســەاڵتە  چەواشــەکاری 
بگەڕێین، دەتوانین لەو خاڵەوە دەست پێبکەین 
کە سیســتەم، ســەرەتا لە ڕێــی هەواڵدەری و 
هەواڵگری و ڕاگەیاندکار و تەنانەت شرۆڤەکارانی 
دەســتەمۆی خۆیەوە، حەولــی داوە الیەنێک لە 
الیەنەکان بە گوتارێکەوە بلکێنێ کە فەلسەفەی 
وجوودیــی ئەو گوتــارە بەربەســتێکی پۆاڵیینە 
و ئیــزن نادا ئەو الیەنــە دزە بکاتە هیچ کام لە 
ئەرکانەکانییــەوە و ئیمکانــی ئــەوەی نییە کە 
تەنانەت ئەگــەر مەیلێکیش بــۆ نزیک بوونەوە 
هەبێ لە خۆیدا وەریبگرێ. هەرچەند ڕاستییەکان 
مەیلێکــی وا دەرناخــەن. ویســتی وتووێــژ و 
گۆڕینــی بۆ ڕێفۆرمخواز بوون، لە پلەی یەکەمدا 
پیالن و پالنێکە بۆ لێــک ترازاندنی الیەنەکانی 
ئۆپۆزیسیۆنی کوردی. لە پلەی دووەمدا ڕووی ئەو 
کایە ڕەسانەیییەی دەسەاڵت لە خەڵکی ناوخۆیە. 
بەو مەبەســتەوە کــە الیەنێک لــە الیەنەکان، 
ئاســتی داخوازییەکانی تا ڕادەی هاتنە ناو ڕیزی 
ڕیفۆرمویستەکان دابەزیوە و زیاتر ویستێکی ڕوو 
لە پۆســتی ئیداری و سیاسییە نەک ویستێکی 
شوناســخوازانە و نەتەوەیی. لەو ڕێیەشــەوە لە 

ئاکامی کۆتاییی خۆی واتە ڕووشــاندنی سیمای 
الیەنێــک لــە الیەنەکانی کــوردی ڕۆژهەاڵت 
دەگەڕێ. تــا بتوانێ لەو ڕێیــەوە متمانەیان لە 
ناو خەڵکدا الواز کا و لەو الشــەوە لە هێزەکانی 
دیکەیــان داببڕێ. ئەو ڕاســتیە پــاش دوایین 
کۆنگــرەی حــدک و هەڵوێســتی هەواڵدەرییە 
کوردینووسە خۆ بەدەستەوەدەرەکانی ڕۆژهەاڵت 
بە جوانی دەرکەوت کە نووسییان، بە خۆشییەوە 
ترۆریستان دەنگیان نەهێناوە. ئەو هەواڵە ئەگەر 
لە زەمینەی باس و خواسەکانی دیکەی نووسراو 
لە باری هێزە کوردییەکانەوە و بە پێی شــێوازی 
تەنیا  بخوێندرێتــەوە،  نــاوەرۆک«  »شــیکاریی 
هەواڵیــک نییە بۆ ڕووی خۆش نیشــان دان بە 
الیەنێکی تایبەت، بەڵکوو خســتنە ژێر پرسیاری 
کــۆی خەباتی نەتەوەییی کوردە لە ڕۆژهەاڵت و 
تاوانبار کردنی بە تێروریســت بوون؛ لە الیەکی 
دیکەشــەوە دابەزاندنی ئەو شۆڕشــگێڕانەیە کە 
خوێنیان بەخشــیوە و گیانیان لە سەر دەستانە، 
دابەزاندنــی شۆڕشــگێڕە تا ئاســتی چاالکێکی 
ڕیفۆرمویســتی بەرژەوەندیخواز لە دەســەالتی 

سەپاو.
ڕەســانەییی  گــەورەی  چەواشــەکاریی 
سیســتەمی تووتالیتێر بۆ ترساندن، ڕووشاندنی 
سیمای کوردانەی چاالکان و هێزە سیاسییەکان 
تــا ئێســتا ڕۆژ لەگــەڵ ڕۆژ پــەرەی گرتووە و 
لەمەوالش دەوامی دەبێ، هەر بۆیە بۆ هەر دووک 
بواری باس کراو ئەگەر کۆی هێزە کوردییەکانی 
ڕۆژهەاڵت پالنی هاوبەشــیان نەبێ، بزووتنەوەی 
کورد لە ناوخۆ و دەرەوە خەساری گەورەی تووش 
دەبێ و وەکی »دۆلۆز« دەڵێ، دەســەاڵت نایەڵی 
چ ئــەو تاکانەی هێمــای کوردایەتین بە هەموو 
شەبەنگەکانییەوە چاالک بن و ناچاالک و نەزۆک 
و الوازیان دەکا و، چ ئەو الیەنانەی زەمینە بۆ ئەو 
تێگەیشتنەی دەسەاڵت ساز دەکەن؛ متمانەیان 
لە کــزی دەدا و ئەوەش خەســارێکە بۆ هەموو 
خەباتی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و ڕەنگە شیاوی 
ئــەوە بێ بە وردی هەمــوو الیەنەکان بیری لێ 

بکەنەوە و پالنیان بۆی هەبێ. 



لە ناو نیزامی ئیسالمی ئێران هەڵبژاردنەکان نە تەنیا سالم نین، بەڵکوو بە مەبەستی 
پاوانخوازی زیاتر کەڵکی پێچەوانەیان لێ وەردەگیردرێ. لەوێدا یاساکان سەروبنیان 

دیار نیە و پڕ لە پارادۆکسن. موحەممەد خاتەمی لە زاتی خۆیدا نە تەنیا ئااڵهەڵگری 
رزگاری لە ژێر چەکمەی ئیستبداد دا نیە، بەڵکوو درووشمەکانی ئیساڵح خوازانەشی 

تەنیا بە مەبەستی دەرچوونی رێژیم لە قۆناخێکەوە بۆ قۆناخێکی باشتر بەرز کردۆتەوە. 
ئیساڵح تەڵەبانی کورد بە مەبەستی تایبەت مژارگەلێکی الوەکی دەخەنە بەرباس کە 
تەنیا هەوڵێکە بۆ ئەوەی ئاستی مەسەلەی کورد دابەزێ و لە ناو گۆالوێکی بچووک و 

بەرتەسکدا بە قەتیسی بمێنێتەوە.

مێژووی ڕەوتی ئیسالحتەڵەبی لە ئێران و ڕۆژهەاڵتی کوردستان
ئایا ئەم ڕەوتە دەتوانێ داوای مافەکانی کورد بکا؟

حەسەن ساڵح زادە 
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پێشەکی
لە ماوەی دوو دەیەی ڕابردوودا بەشێکی زۆر لە 
حکوومەتەکانی جیهان، بە تایبەت لە واڵتانی 
عەرەبــی، لە ئاکامی ڕاپەڕینــی جەماوەری و 
تەقینــەوەی نارەزایەتییەکان یــا داڕماون یا 
لە هەمبەر گوشــاری خەڵکدا پاشەکشــەیان 
کردووە. حکوومەتی چەند واڵتێک ســەرەڕای 
ئــەوەی کە ڕووبــەڕووی چەندین شــەپۆلی 
ناڕەزایەتیی بە هێز بوونەوە، بەاڵم لە بەرانبەر 
خەڵکی خۆیاندا هیچ جۆرە پاشەکشەیەکیان 
نەکــردووە. لــە ڕاســتیدا ڕادەی خۆڕاگریی 
دەوڵەتەکان لە هەمبەر گوشــاری بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتییــەکان و بــەرەی ئۆپۆزیســیۆنی 
هەر واڵتێــک، پێوەندیی ناڕاســتەوخۆی بە 
دەســەاڵتەکەیانەوە  بوونــی  دیمۆکراتیــک 
هەیە. واتــە هەتا دەســەاڵت دیموکراتیکتر 
و خەڵکیتــر بــێ، لــە بەرانبــەر بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتییەکاندا خۆڕاگریی کەمتر لە خۆی 
نیشان دەدا. دەســەاڵتە دیموکراتیکەکان لە 
کاتــی هاتنەگــۆڕی قەیران و ســەرهەڵدانی 
ناڕەزایەتی، هاوکات توێژی ناڕازی بە بەشێک 
لــە خەڵکی کۆمەڵگەی خۆیــان دەزانن. هەر 
بۆیە بۆ چارەسەری گرفتەکان، بەرپرسان پەنا 
دەبەنە بەر ڕێوشــوێنی یاسایی و لە هەمبەر 
داواکارییەکانی چینی ناڕازی یا خۆپیشاندەردا 

خۆیان بە واڵمدەر دەزانن.
 بە پێچەوانەوە، لە ناو ئەو نیزام و سیستمە 
توتالیتێرانــەی کە مەشــرووعیەت و ڕەوایی 
لــە خەڵک وەرناگرن، لــە بەرانبەر بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتییەکانــدا چاو ســوور دەکەنەوە و 
لە جیاتــی واڵم دانەوە بــە داخوازییەکانیان 
تەنیــا و تەنیا بیر لە پیــالن دەکەنەوە هەتا 
بتوانــن لە ڕێگــەی هێــزە بەکرێگیــراو و 
ســەرکوتکەرەکانیانەوە چینی ناڕازی بێدەنگ 
بکــەن. هەروەهــا ئەم جــۆرە حکوومەتگەلە 
بزووتنــەوەی  ســەرهەڵدانی  میانــەی  لــە 
نارەزایەتی، جیا لەوەی کە خۆیان بە نیسبەت 
داواکارییەکان بە بەرپرس نازانن، بەڵکوو پەنا 

بۆ تۆقاندن  و کردەوەی چەواشەکارانە دەبەن. 
بــە کورتی، لــە حاڵەتی یەکەمدا ســەرۆکی 
دەوڵەت هــەوڵ دەدا کە ڕێچارەی کێشــەو 
گرفتەکانی خەڵکی نــاڕازی  بدۆزێتەوە، بەاڵم 
ئەگەر ڕێکارێکی گونجــاوی وەگیر نەکەوت، 
ئەوجار بە مەبەســتی ڕێزدانــان بۆ کۆمەڵگە، 
دەســت لە کارەکەی دەکێشــێتەوە. بەاڵم لە 
حکوومەتە نادیموکراتیک و خۆســەپێنەکاندا 
ئامانجــی ســەرەکی و بنەڕەتــی، مانەوەی 
دەســەاڵتە. بۆ ئەو مەبەســتەش خۆ لە هیچ 
جینایەت و پیالنێکی قیزەون  و دزێو ناپارێزن.
لەم دواییانەدا بینرا کە لە واڵتانی بریتانیا، 
ئوتریش، ئێراق و ... کەسی یەکەمی دەسەاڵت 
بە هۆی ئەوەی کە نەیتوانی واڵمدەری ویستی 
ناڕازییان بێت، دەســتی لە کار کێشــایەوە. 
چەند ســاڵ لەمەوبــەر وەزیری پــەروەدەی 
کوێت بــە هۆی مردنی قوتابییەک لە ســەر 
کالس، وەزارەتەکەی خــۆی بە کەمتەرخەم 
زانی و بــۆ ڕێزگرتن لە بنەماڵەی قوربانییەکە 
دەستی لە کار کێشــایەوە. هەروەها وەزیری 
بودجەی فەرانســە، وەختێک پێی دەزانن کە 
لە واڵتی سوئیس حیسابی بانکیی شەخسیی 
هەیە، لە شەرمی کۆمەڵگە، کابینەی دەوڵەت 
جێ دەهێڵــێ. لــە بەرانبەردا ئەگــەر نیزامی 
ویالیەتی فەقیهی ئێران لە گەڵ سیســتمی 
ئەو واڵتانەی سەرەوەدا بەراوەرد بکەین، دەبێ 
ســەرۆک کۆمارو وەزیرەکانــی، هەر ڕۆژەی 
جارێک و ڕێبــەری نیزام ڕۆژی دە جار نەک 
هەر دەست لە کار بکێشنەوە، بەڵکوو دەبووایە 
لەجێ خۆیان بکــوژن، هەتا چاویان بە ئازارو 
ژانی قوربانیانی دەســەاڵتە جینایەتکارەکەیان 
نەکەوتبایــە. بە دڵنیاییــەوە ویژدان و ڕۆحی 
مرۆڤایەتیی ئەوانە جێی گومانە، ئەگینا چۆن 
دەیانتوانی لە ئاســت کارەساتێک کە بە سەر 
بنەماڵەی ئێعدامی، زیندانی و هەزاران قوربانی 
لەمجــۆرە دێ، بێ واڵم بن؟ یــا ئەگەر دڵ و 
چاوی قەزاوەتیان هەبێ، چۆن دەبێ فەسادی 
هەمەڕەنگی خۆیان، هەژاریی کۆمەڵگە، دۆخی 
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قەیراناویــی قوتابخانە، ژینگــەی کاول کراو، 
هەاڵواردنی جنســی و ڕەگــەزی، ... نەبینن 
و هەســت بە ئازار نەکەن؟ هەرچەند ســاڵی 
ڕابردوو وەزیــری دەرەوەی کابینەی ڕۆحانی 
دەستی لە کار کێشایەوە، بەاڵم دیتمان کە لە 
شەوێک زیاتر درێژەی نەکێشا و جیا لەوەش 
هەڵوێستەکەی هیچ پێوەندیی بە هاوخەمی و 

پشتیوانی لە خەڵکەوە نەبوو.
ئەمــڕۆ لە زۆربەی نزیک بە تەوای واڵتان 
پڕۆسەی هەڵبژاردن بە شێوەگەلی جیاواز و لە 
ئاســتی جۆراوجۆردا بەڕێوە دەچێ، هەرچەند 
ناتوانیــن پێداگری لەوە بکەیــن کە تێکڕای 
ئەمانــە ئامانجــی ڕاســتەقینەی هەڵبژاردن 
دەپێکن. چون مەبەســت لە هەڵبژاردن تەنیا 
دەسنیشــان کردنی کاندیداکان بۆ پۆســتە 
دڵخوازەکانیــان نیە. بەڵکوو قۆناخەکانی دوای 
هەڵبژاردن زۆر گرینگــن و دەتوانن ڕەواییی 
پرۆســەکە بســەلمێنن. مەســەلەن ئەگــەر 
دەنگدەرانی واڵتێک لە بارودۆخی پێویســتدا 
بــە ســانایی و ئازادانە توانیان دەســتیان بە 
نوێنەرەکانیان ڕابگا و لە ئاکامی لێ پرسینەوەدا 
ناچــار بــە واڵم دانەوەیان بکــەن، بە واتای 
ئەوەیــە کە  لەو واڵتە پرۆســەی هەڵبژاردن 
مانای خۆی گەیاندووە. ئــەو دەوڵەتانەی کە 
باوەڕیان بە ئازادی و دیموکراسی هەیە، ڕێگە 
بــۆ دەنگدەرانی خۆیان خــۆش دەکەن هەتا 
بتوانن لێپرســینەوە لە نوێنەرانیان بکەن. ئەو 
نوێنەرە دەتوانێ پارلمانتار، شارەدار، سەرکۆمار 

یا هەر پلەیەکی دیکەی هەبێ. 
لــە نــاو نیزامــی ئیســالمیی ئێرانــدا 
هەڵبژاردنــەکان نە تەنیا ســالم نین، بەڵکوو 
بــە مەبەســتی پاوانخوازیــی زیاتــر کەڵکی 
پێچەوانەیان لێ وەردەگیردرێ. لەوێدا یاساکان 
ســەروبنیان دیــار نیە و پڕ لە پارادۆکســن. 
لەو سیستمەدا سەرســندووقەکانی دەنگدان 
خاڵی کۆتاییــی  پرۆســەی هەڵبژاردنە، واتە 
لەوەبەدوا هیچ بەرنامەیەک لە گوڕێدا نامێنێ 
کە بەرهەمی پرۆســەکەی لــێ هەڵگریتەوە. 

ئەگەر بەشــداری کردن لــە هەڵبژاردندا بە 
مانای نوێ کردنــەوەی پەیمان لە گەڵ نیزام 
بێــت، بەدواداچوونــی ئاکامــی دەنگەکان و 
لێ پرسینەوە لە نوێنەرانی خەڵک هیڵی سوورە 
و ڕێگــەی پێ نادرێ. ئەوەش بە مانای ئەوەیە 
کە لە ناو ئەو نیزامەدا هەڵبژاردن بە مردوویی 

لە دایک بووە.
پێشــەکیی سەرەوە، بەشــێک لە بەها و 
گرینگیی پرۆســەی هەڵبژاردنــە کە دەتوانێ 
وەکــوو ئامرازێکــی بەنــرخ لە ســەر ڕەوتی 
چاکسازی شــوێن دابنێ. ئەگەر لە واڵتێکدا 
ئاستی ئازادییەکان  و مافی مرۆڤ لە خوارەوە 
بن و ڕێگری لە گەشــەی سیاسی، ئابووری، 
کولتووری و سەنعەتی بکەن، زاتی هەڵبژاردن 
دەتوانێ لە سەر ڕوانینی بەرپرسان کارتێکەریی 
هەبێ و فۆڕم و قەوارەی سیاســیی ئەو واڵتە 
بەرەو چاکسازی ڕێنمایی بکا. ئەوەش کاتێک 
دێتە بەرهەم کە هەڵبژاردنەکان ئازاد و سالم 
و لە کەشــێکی بە دوور لە فێڵ و دەغەڵکاری 
بەڕێوە بچن. کۆمەڵناسان و چاودێرانی سیاسی 
پێیان وایە کە بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی ئازاد 
دەتوانێ داهاتــووی کۆمەڵگە تەزمین بکات و 

لە درێژەدا کەموکووڕییەکان ئیسالح بکا.
لێــرەدا بەر لەوەی بچینە نــاو ناوەڕۆکی 
سەرەکی و لە ســەر تیتری بابەتەکە بڕۆین، 
پێویستە ئاوڕ لە چەند چەمک و دەستەواژەی 
پێوەندیدار بدەینەوە کە بۆ بەرفراوان کردنەوەی 
باســەکە یارمەتیــدەرن. هەروەهــا بە هۆی 
ئــەوەی کە ڕەوتی ڕێفۆرمخوازی ســەردەمی 
دەســەاڵتداریی ڕێژیمی ویالیەتی فەقیهـ، لە 
میانەی پرۆســەی هەڵبژاردنەکانەوە سەریان 
هەڵداوە، پێویستە کە لە چەند قوناخدا کورتە 
مێژوویەکی شرۆڤەکارانەی بۆ بکرێ و ئاوڕ لە 

ئاڵ وگۆڕەکانی دوو دەیەی دۆماخر بدرێتەوە.

رێفۆرم و ڕێفۆرمخوازی
هەوەک لە ســەرەوە ئامــاژەی پێ کرا، لەبەر 
ئەوەی کە زاتی هەڵبژاردن لە الیەک دەتوانێ 
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بنەمای دیموکراتیک بوونی نیزامی سیاســیی 
واڵتان دەربخات و لە الیەکی دیکەوە، بە هۆی 
ئەوەی کــە میژووی دوو دەیــەی ڕابردووی 
ڕەوتی ئیســالحات لە ئێران و کوردستان لە 
پەڕواێزی هەڵبژاردنەکانەوە سەریان هەڵداوە، 
کورتی  مێژوویی  خوێندنەوەیەکی  پێویســتە 
ئــەو قۆناخە کــە لە گەڵ ڕەوتــی ڕێفۆڕم لە 
ئێــران بە گشــتی خاڵی هاوبەشــیان هەیە 
بخەینە بەرباس. مەســەلەی ئیســالحات لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان فاکتۆرێکی سەربەخۆ 
نیە کە بکرێ ســەربەخۆیانە شرۆڤەی بکەین، 
بەڵکوو وەک پاشــکۆیەکی بچووکی گوێڕایەڵ  
و ژیری ڕەوتی ئیسالحاتی سەراسەری ئێران 
خۆی دەرخســت و ئێســتاش هەر لە هەمان 
ئاســتدا ماوەتــەوە. هەر بۆیە ئەگــەر ئازادانە 
ڕەوتــی ئیســالحات لە کوردســتان بخەینە 
بەرباس و هەوراز و نشێوەکانی هەڵسەنگێنین، 
کارێکــی بێ کەڵکە و دەرەنجامی نادروســتی 
لــێ  دەکەوێتــەوە. چەمکی ئیســالحتەڵەبی 
چەند دەیەی دۆماخر لە ئێران لە پەڕواوێزی 
پرۆســەی هەڵبژادنەکانــەوە و بە دەرکەوتنی 
ســەید موحەممەد خاتەمی لە ساڵی 1376 
ســەری هەڵدا. 15 ساڵ دواتر لە پاش بڕینی 
مێژوویەکی تا ڕادەیەک لێڵ، بە ڕێکەوتنێکی 
سێ قۆڵی لە نێوان خامەنەیی، ڕەفسەنجانی و 
ڕۆحانی سڕکرا. لە تێکڕای قۆناخەکاندا ڕەوتی 
ئیسالح خوازی لە کوردستان چاولێکەرانە بووە 
و توانای شــڕۆڤەی سیاســی و کۆمەاڵیەتی 

فەزای کوردستانی نەبووە. 
جێگەی ســەرنجە کە وشــەی »رێفۆرم« 
لە سەدەی شــازدەیەمەوە وەک بیرۆکەیەک 
خۆی هاویشتە گۆڕەپانی کۆمەڵگەی ئورووپا و 
نووکەش بە الیەنگرانی دەوترێ »ڕێفۆرمیست«. 
لە قامووســی سیاسیی کوردســتاندا، وشەی 
ئیسالحات بە چاکسازی ناسراوە و بە الیەنگرانی 
دەڵێن ئیسالحتەڵەب یا ڕێفۆرمخواز. هەروەها 
لە فارسیشدا بە »اصالحات« و »اصالح طلبی« 
پێناســە کراون. بە گشــتی کاتێک باس لە 

ڕێفۆرم یــا ڕێفۆرمخوازی دەکــرێ، ماناکەی 
پێداگری لە باشتربوونی بارودۆخێکی سیاسی 
و کۆمەاڵیەتــی لەمــەڕ وەچنــگ هێنانــی 
دەرەنجام  و دەسکەوتی گونجاوتر دەگەیەنێ. 
باشتربوونی بوارەکانی ئەخالق، یاسا، ڕوانگەی 
دەسەاڵت و دامەزراوە حکوومییەکان بەشێکی 
بەرچاوی مەبەســتی ڕێفۆرم یا چاکســازین. 
بە واتایەکــی تر، ڕێفۆرمخــوازان پێیان وایە 
کــە دەتوانن بە کردەوەی نــەرم و بەدوور لە 
هەر چەشنە گرژییەک، بە تایبەت لە ڕێگەی 
هەڵبژاردنەکانەوە، بە باجێکی کەم  دەسەاڵتی 
سیاســیی ئێــران پێمل بکەن کــە ڕوانگەی 
خۆیان بە پێی ویســتی کۆمەڵگــە بگۆڕن و 

کەسە زێدەڕۆکان وەال بنێن.
رێفۆڕمخوازانــی کوردســتانیش بەرگری 
لە کۆپیی هەمــان ڕوانگە دەکەن، بێ ئەوەی 
بیــر لــەوە بکەنەوە کــە ڕوانگــەی هەردوو 
باڵــی دەســەاڵت بــە نیســبەت کــوردەوە 
یەکێکــە و هەروەهــا خەڵکی کوردســتان 
بەشداری دەســەاڵت نین هەتا لە سەرەڕۆیی 
پاشــگەزییان بکەنەوە. لە ڕاستیدا دەسەاڵتی 
تاران ســەرچاوەکەی لە تارانە و لەوێوە خۆی 
بە ســەر گەلی کورددا ســەپاندووە. کە وایە 
لە کوردســتان بازاڕی دروشمی هەوڵدان بۆ 

گۆڕانکاری یا ڕێفۆڕم هیچ کڕیارێکی نابێت.

دوو دەیە قەاڵچۆ و خەفەقان
زۆربــەی ڕێفۆرمخــوازان و مێژوونووســانی 
ئێرانی مەســەلەی ڕێفــۆرم و ڕێفۆڕمخوازی 
لــە واڵتەکەیــان بــۆ ســەدەیەک لەمەوبەر 
دەگەڕێننــەوە. لە هەمان حاڵدا دەبێ دان بەو 
ڕاستییەدا بنێین کە مەسەلەی ڕێفۆڕمخوازی 
بە مانای وشە، لە هیچ بڕگەیەکی زەمانیدا بە 
ڕادەی 2٠ ســاڵی دۆماخر، لە فەزای سیاسی 
و کۆمەاڵیەتیــی ئێراندا بەرچــاو نەبووە و لە 
مەیدانی مژارگەلی فرە ڕەهەند، چاالکانی ئەم 
بوارەی ئەوەندە بە خۆیەوە سەرقاڵ نەکردووە. 
کۆمەڵێک  ئێرانی  ڕێفۆڕمخوازیــی  ئەگەرچی 
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چاالکــی کوردیان )دەکرێ لــە چەند توێدا 
پێناســەیان بۆ بکرێ( لە کوردســتان هێنایە 
ســەر خەت و بەم ڕەوتەوە پەیوەســت بوون، 
بەاڵم بــە چەند هۆکارێــک نەیانتوانی لە ناو 
کۆمەڵگــەی کوردســتان متمانــەی خەلک 
وەدەســت بێنن. ڕێفۆڕمخوازانی کوردســتان 
گەلێــک جــار پێگــەی خۆیان بــە میزانی 
جیاوازیی نێوان بەرەی بایکۆت لە هەڵبژاردن 
کە لە الیەن حیزبە کوردستانییەکانەوە دێتە 
ئاراوە و ڕوانگەی خۆیان کە هاندەری خەڵکن، 
هەڵدەسەنگێنن. بە واتایەکی تر، ئەوان ڕێژەی 
دەنگــدەران بە الیەنگری لە خۆیان پێناســە 
دەکــەن و وادەردەخــەن کە چــی خەڵکی 
کورد دەنگی داوە لە سەر ویست و داخوازیی 
ئەوان بووە. ئەڵبەت ڕیفۆرمیستە کوردەکان بۆ 
خۆشیان دەزانن کە ئەم ئیدیعایە بێ بنەمایە، 
کەســانی  دەنگدەران،  زۆرینــەی  چونکــوو 
بێ الیەنن و چووکەترین زانیارییان لە ســەر 
ئەم ڕەوتە نیــە. زۆرینەی دەنگدەران تەنیا بۆ 
ئەوەی کە سجیلەکەیان مۆر بخوات بەشداری 

لە هەڵبژاردندا دەکەن .
 هەروەخت بمانەوێ چەمکی ڕێفۆرمخوازی 
لە ئەدەبیاتی سیاســیی ئێراندا مانا بکەینەوە، 
ناتوانیــن بە ســاناهی لە ئاســت نەخشــی 
د.موحەممەد موسەدیق وەک کەسایەتییەکی 
بەرچاوی دەســپێکی ئیسالحخوازی بێدەنگ 
بیــن. موســەدیق لــە دەورانــی ڕێژیمــی 
پاشــایەتیدا لە ڕێگــەی بزووتنەوەی »نهضت 
ملی ایران« هەوڵی دەدا کە ئامانجە سیاســی 
و ئابوورییەکانــی لــە ڕێگەی ئیســالحاتەوە 
بەرەوپێش ببــات. جێگــەی ئاماژەیە کە بە 
پێی ئەوەی کە دەســەاڵتەکانی پاشــایەتی و 
ئاخوندی لە ئێران فەرق و جیاوازییان هەبوو، 
لە ســەر هەمان بنەما تێوریی ئیسالحات لە 

هەر دوو سەردەمدا جیاواز بوون.
 دوای ئــەوەی کــە ڕەنجــی شۆڕشــی 
هەمەالیەنەی گەالنی ئێران دژ بە سیاســەتی 
دەســەاڵتی  ناســەردەمیانەی  و  گەنــدەڵ 

پەهلەوی هاتە بەر، دەســەاڵتی کۆنەپەرەست 
و چەقبەســتووی ئاخوندە دنیاپەرەســتەکان 
بە فڕوفێڵ دەرفەتەکەیــان بە قازانجی بیری 
بەرتەســکی خۆیــان قۆزتەوە و لــە ئاکامدا 
خەباتــی تێکڕای تێکۆشــەران  و ئەویندارانی 
ئــازادی، وێــڕای گشــت چیــن و پێکهاتە 
نەتەوەیــی و ئایینییــەکان بــە فیــڕۆ چوو. 
ئاخونــدەکان ناباوەڕانــە خۆیــان لە جێگەی 
تاج و تەختی پادشــاکاندا دەدیتەوە، هەربۆیە 
وەها لە دنیای هەوەسی مادی و جەستەییدا 
نوقم ببوون، نە تەنیا گوێبیســتی داخوازی  و 
مافە ڕەواکانــی خەڵک نەبوون، بەڵکوو واڵمی 
هەرجــۆرە ڕەخنە، بیری ئازاد و ناڕەزایەتییان 
بــە زیندانــی کــردن و کوشــتن دەدایەوە. 
ئاســایییە ئاخونــدەکان کاتێک کە خۆیان بە 
نوێنەری خوا لە ســەر عەرز پێناســە دەکرد، 
هیــچ بۆشــایی و دەرەتانێک بــۆ چاالکیی 
جودابیران نەدەمایەوە کە ناوی چاکســازی یا 
ڕێفۆرمی لە ســەر دابنێی. بەمجۆرە تاقە دوو 
ڕێگە لە بەردەســتدا مابوویەوە: یا دەبوو وەک 
گەلی کورد سەربەرزانە »نا« بە سەرەڕۆییەکانی 
ڕێژیمی نوێ بگوترێ، یا دەبوو وەک بەشێک 
لە حیزبە مارکسیســت و مەزەهەبییەکان، بە 
فریوی دەســەاڵتی پاوانخواز، خۆت ڕادەستی 

دەسەاڵت بکەی.
  حاکمیەتی نوێی ئیدیۆلۆژیکی تاران، دوو 
دەیەی لە تەمەنی نگریسی خۆی کە لە سەر 
بنەمای ئێعدام و قەاڵچۆی ئازادیخوازن بونیات 
نابــوو بەڕێ  کرد. لەو ماوەیەدا کەشــوهەوای 
سیاســیی کوردستان ئەوەندە تۆقێنەر بوو کە 
بەشێک لە خەڵک لە ڕۆژی هەڵبژاردندا تەنیا 
لە ترســی دەزگا ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیم و 
بــە بێ ئەوەی جیاوازی لە نێوان کاندیداکاندا 
دابنێــن، بۆ ئەوەی ســجیلەکانیان مۆر بخوا، 
خۆیان دەگەیاندە بنکەکانی دەنگدان. هاوکات 
لە الیەکی دیکەوە، گەلی کورد بە مەبەســتی 
دەســتەبەر کردنی ماف و ئازادییەکانی خۆی، 
خەباتێکــی ســەخت و خوێناویی دەســت 
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پێکردبوو. 
ئــەو  هەلومەرجــە  ئــەم  لێکدانــەوەی 
ڕاستییەمان بۆ دەردەخات کە بزووتنەوەیەکی 
کــە  ئیســالحتەلەبەکان  وەک  سیاســی 
لــە دەرەنجامــی دەســتەبەندیی  ڕێژیمــی 
داگیرکەری ئاخوندیدا وەک پاشــکۆی باڵێک 
خۆی دەرخســتووە، وەها بە ســانایی ناتوانێ 
جێ بڕوای کۆمەڵگەی برینداری کوردســتان 
بێ و پێشوازیی لێ بکەن. لێکدانەوەی پێگەی 
سیاسی و کۆمەاڵیەتیی ڕەوتی ئیسالحتەڵەبی 
لە کوردســتان، پێویســتی بە پێداچوونەوەی 
مێژووی ڕەوتی ئیســالحات لــە ئێراندا هەیە 
کە لەم ســەردەمەدا لە ئاکامی بە دەسەاڵت 
گەیشــتنی ســەید موحەممــەد خاتەمی بۆ 
پۆستی سەرکۆماری دەستی پێکرد. ڕەوتێک 
کــە الیەنگرانی بە »حماســه ی دوم خرداد« 

ناودێریان کرد.    

ــۆرم لە ناو دڵی  ــی بەرەی ڕێف هەڵقوڵین
دەسەاڵتی ئاخوندەکاندا  

بەهــاری ســاڵی 1376ی هەتــاوی دوایین 
ڕەفســەنجانی  ســەرکۆماریی  ســاتەکانی 
)عالیجناب خاکســتری( بوو. دروشــمەکانی 
بریتی بوون لە »ســازندگی« هەر بۆیە هەوڵی 
دەدا کە خۆی وەک سەرداری سازکردنەوەی 
وێرانییەکانی شەڕی ٨ ســاڵەی ئێران-ئێراق 
بە کۆمەڵگەی ئێران بســەپێنێ. دوای کۆتایی 
هاتنی ئەم قۆناخــە، نیزامی ویالیەتی فەقیهـ 
بەمەبەســتی بە الڕێدا بردنی ڕای گشــتی و 
سەرلێ شــێواندنی کۆمەڵگــە، بڕیاری دا  کە 
ئەگەر لــە ڕووی ڕواڵەتیشــەوە بــێ، دەبێ 
جێگرەوەی داهاتووی ڕەفســەنجانی بە ڕەنگ 
و ســیمایەکی نوێــوە نیشــانی کۆمەڵگەی 
ڕەنگاوڕەنگــی ئێــران بــدرێ. کاندیداتۆریی 
ســەید موحوممــەد خاتەمی بــە کۆمەڵێک 
دروشــمی ڕەنگاورەنگ و جیاوازتر لە جاران 
کە زۆربەیان ڕەنگی گۆڕانکاری و ئیسالحاتیان 
پێوە دەبیندرا، لە فلتێری »شــورای نگهبان« 

دەرچوو. لــەو ســەردەمەدا گەالنــی ئێران 
خەریکــی بەڕێ  کردنی نێزیکــەی دوو دەیە 
ئەزموونی دژواری ئیســتبدادیان بوون، لە بەر 
ئــەوەش، چکۆلەترین گۆڕانــکاری دەیتوانی 
هیوایان پێ ببەخشێ و لە فەزای خنکێنەری 
دەسەاڵتی ئاخوندە جینایەتکارەکان ڕزگاریان 
بــکا. دیارە دروشــمە نوێ کانــی موحەممەد 
خاتەمــی کارتێکەریــی دیاریــان لە ســەر 
کۆمەڵگەی بەرفراوانی ئێران دانا و ڕۆژی 2ی 
جۆزەردانی ساڵی 1376خەڵک بە ڕێژەیەکی 
بەرچاو ڕژانە سەر سندووقەلکانی دەنگدان. لە 
ئاکامدا خاتەمی وەک براوەی هەڵبژاردنەکان 
بۆ ســەرۆکی دەوڵەتی حەوتــەم دیاری کرا. 
»ئێران  لە دروشــمەکانی خاتەمــی  یەکێک 
بۆ هه مــوو ئێرانییــه كان« بوو، کــە لە گەڵ 
بوویەوە.  پێشــوازیی گۆڕانخوازان ڕووبــەڕوو 
هەروەها دروشمی »گفتگوی تمدنها« سنووری 
ئێرانیان به زاند و بە چەند الیەندا مانا کرانەوە. 
ئه م دروشــمانه  له  كۆمه ڵگای داخراوی ئێران 
ڕه نگدانه وه ى به رچاویان دایه وه. به م چه شــنه  
لە ڕۆژی 2ی جۆزەردانــدا. پاش هەڵبژاردنی 
خاتەمی، فه زای  ژێر ســێبه رى دروشمه كانی 
ده وڵه تی حه وتــه م  بە ده ســپێكی چاالكیی 
ئه نجومه نــه   و  ســه ندیكا  ڕێکخــراوه کان، 
سینفییه كان دەناسرێتەوە. لە درێژەدا توێژی 
خوێندکار، کرێکار، مامۆســتا هتد به خۆیاندا 
هاتنه وه  و توانیان داواكاری و چاالكییه كانیان  

بۆ كاری ڕێکخراوه یی و هاوبەش بقۆزنەوە.
زۆربەی کارناســانی ئەو ڕەوتە پێیان وایە 
کە خاتەمی سەرەتایەکی باشی دەست پێکرد 
و بــە هەڵبژاردنی دروشــمگەلێکی تایبەتی، 
دەستی نایە سەر ئێش و ئازارەکانی کۆمەڵگەی 
ئەوکاتی ئێران، هەر بۆیە لە گەڵ پێشــوازیی 
گەرموگوڕی خەڵــک بەرەوڕوو بوویەوە. بەاڵم 
مخابن زۆری پێ نەچوو کە متمانەی خۆی لە 
دەست دا. بەوحاڵەش ڕادەی چاوەڕوانییەکانی 
خەڵکــی تینووی ئــازادی، بــە ڕادەیەک لە 
ســەرەوە بــوو کە لــە زۆر حاڵەتــدا، لە ژێر 
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کۆنترۆلی سەرکۆمار دەچوونە دەرەوە. پەردەی 
سانسۆر لە سەر ڕۆژنامە و چاپەمەنییەکان، تا 
ئەندازەیەکی بەرچاو الدرا، ڕوانگە و کردەوەی 
نوێی وەزیرانی ناوخــۆ، فەرهەنگ، خوێندنی 
بااڵ و چەند بەرپرســی ئیداری لە جاران زۆر 
جیاوازتر بوون، هەر بۆیە نەریتخوازەکان وەک 
هەڕەشە بۆ ســەر نیزامی ویالیەتی فەقیهـ و 
ترس لە چاوکرانەوەی خەڵک حیســابیان بۆ 
کردن. لە ئاکامی گوشاری بێ پسانەوەدا، چەند 
کەسیان لە سەر کار البران و بەشێکی بەرچاو 
لە الیەنگرانی سەرەکیی سەرکۆمار لە پەڕاوێز 

خران. 
لێرەدا الیەنگرانی 2ی جۆزەردان چاوەڕوانی 
هەڵوێستی بوێرانەی خاتەمی بوون، کەچی لە 
الیەک خۆدزینەوە لە بەڵێنەکان و بێدەنگی لە 
هەمبەر هەڵکوتانە سەر الیەنگرانی، لە الیەکی 
تــرەوە گوێڕایەڵیی تەپلۆســانە لــە ڕێبەری 
نیزام، دەریان خســت موحەممــەد خاتەمی 
لە زاتی خۆیدا نە تەنیــا ئااڵی ڕزگاریخوازی 
دژ بە ئیســتبدادی پێ نیە، بەڵکوو دروشمە 
ئیســالحخوازانەکان بــۆ دەرچوونی ڕێژیم لە 
قۆناخێکەوە بۆ قۆناخێکی باشــتر بە کاردێنێ، 
بەوحاڵەش بەشــێکی بەرچاو لــە الیەنگرانی 
کۆڵیان نەدەدا و خوازیاری درێژەدان بە ڕەوتی 
ئیسالحات بوون، چون پێیان وابوو کە ڕێگەی 

گەڕانەوەیان بۆ نەماوەتەوە.  
بەم جۆرە ملمالنێیەکی قورسی تەبلیغاتی 
لــە نێوان دوو بەرە کە بریتی بوون لە بەرەی 
الیەنگرانی 2ی جۆزەردان و بەرەی الیەنگرانی 
دەسەاڵتی ڕادیکاڵی سوننەتی دەستی پێکرد. 
دواتــر ئــەم دوو ڕەوتە بە ســەر دوو بەرەی 
ڕێفۆرمخــواز )اصــالح طلــب( و نەریتخواز 
)اصول گرا( کە ئێستاش بەشێک لە مێژووی 
دەســەاڵتی حکوومەتی تارانن، دابەش بوون. 
زۆربەری جومگە ســەرەکییەکانی دەسەاڵت 
وەک هێزی ئینتزامی، ئەرتەش، ســپا و هێزە 
ســەرکوتکەرەکانی دیکە لە ژێر دەســەاڵتی 
ڕێبەری ویالیەتی فەقیهـ  بە پشتیوانی کردن 

لــە بەرەی نەریتخوازدا بــوون و لە دەرەوەی 
بازنەی یاســاییدا و بە شێوازی جۆراوجۆر لە 
ڕەوتی ئیسالح خوازانیان دەسرەواند. لە درێژەی 
هەمــان ملمالنێی نابەرانبــەردا نەریتخوازان 
لــە ژێر فەرمانی ڕاســتەوخۆی ڕێبەری نیزام 
و بە دەســتی وەزارەتی ئیتالعات، خێراتر لە 
جاران پرۆسەی جینایەتکارانە و دژەمرۆڤانەی 
کوشتنی جودابیران و ڕۆشنبیرانیان درێژە پێدا 
کە لە سەردەمی سەرکۆماریی ڕەفسەنجانییەوە 
دەستی پێکردبوو. ئەم کوشتارە سیستماتیک 
و بێ بەزییە دواتر بە »قەتڵە زنجیرەیییەکان« 
ناوبانگــی دەرکرد. بە وتەی نووســەرانی ئەو 
سەردەمە، دەســتووری ئیجراییی لەناوبردنی 
چاالکانی سیاسی و جودابیران لە ژوورە تاریکە 
ڕۆحییەکانەوە دەردەچوو، دەدرایە عالیجەناب 
خاکستەری )رفســنجانی( و دواتر لە ڕێگەی 

شاکلیل )فالحیان( وە جێبەجێ دەکرا.
شــیاوی وەبیرهێنانەوەیە کــە گەاڵڵەی 
تێرۆری سیاسەتوانان و چاالکانی کورد وەک 
د.قاسملوو و د.شەرەفکەندی لە دەرەوەی واڵت، 
فرووهەرەکان و مامۆســتای نیشتمانپەروەری 
ئایینی، مەال موحەممەد ڕەبیعی لە ناوخۆ، لە 
بازنــەی هەمان پیالنــی جینایەتکارانە و دژە 
جێبەجێ  زنجیرەیییەکاندا  قەتڵە  ئینســانیی 

کراون. 

ــالحات و تەشەنە کردنی  مەجلیسی ئیس
ئیسالحات بۆ کوردستان

ماوەی دوو ساڵ دەبوو کە دەوڵەتی ئیسالحات 
لە تاران هاتبووە ســەرکار، وەزارەتی ناوخۆی 
خاتەمی گوشــارەکانی تا ڕادەیەکی بەرچاو لە 
ســەر پرۆســەی هەڵبژاردن هەڵگرتبوو، هەر 
بۆیە له  ناو تێکــرای هه ڵبژاردنه كانی نیزامدا، 
مەجلیســی شه شــه م له  ڕووى كاندیداتۆر و 
فه زای ته بلیغاتییەوه،  به  نیســبه ت خولەکانی 
ڕابردوو، كراوه تر و جێی ســەرنج بوو. زۆربه ی 
نێزیــك به  تێكڕای چاالكانی سیاســی هاتنه  
مه یدان و له  ســه ر هه ڵوێســت و بانگه وازی 
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الیه ن وكه ســایه تییه  سیاســییه كانی ئێران و 
ته نانه ت پارته  سیاســییەکانی كوردستانیش، 
له م پرۆســه یه دا به شــدارییان كرد و بە پێی 
خوێندنەوەی خۆیان، کەڵکیان لە بارودۆخەکە 
وەرگرت. به هــاری 1379 کە هاوكات بوو له  
گه ڵ جموجۆڵی ته بلیغاتیی ده وری شه شه می 
هه ڵبژاردنه كانی نوێنه رانی مەجلیسى شووڕای 
ئیســالمی، زۆربەی چاالکانی به  هه ڵوێست به  
مه به ستی قۆســتنەوە دەرفەتە ڕەخساوەکان، 
شــان به  شانی هه ڵســوراوانی بواری سیاسی 
و مه ده نــی ڕوویان كرده  شــار و گونده كانی 
كوردستان و كۆڕ و كۆبوونه وه ی جۆراوجۆریان 
بــۆ کۆمەاڵنی خەڵک پێکهێنا. به م شــێوەیە  
چاالكىیەکانی ساڵی 1379ی هه تاوی وەک  
ژێربه نای یه كه م ئه زموونی كاری ڕێکخراوه یى 

لە ناوحکوومەتدا دەرکەوتن.
هەروەک لە ســەرەوە ئامــاژەی پێ کرا، 
مەجلیســی شەشەمی شــووڕای ئیسالمی لە 
ژێر چاودێریی دەوڵەتــی حەوتەمدا پێکهات. 
پارلمانتارانی  زۆرینــەی  مەجلیســێک کــە 
ڕێفۆرمخواز بوون، ئــەوەش دەرفەتێکی نوێی 
بە سەرکۆمار و الیەنگرانی دا کە نەریتخوازان 
زیاتر لە جــاران بخەنە تەنگەژە و پەڕاوێزەوە. 
بــە پێی نەریتێــک کە لــە خومەینییەوە بۆ 
دەســەاڵتی ئاخوندی بە میــرات مابوویەوە، 
دەبوو وەزیری ئیتالعات بە ڕاوێژ و پەســندی 
ڕێبەری ویالیەت دەستنیشــان بکرێ، بەاڵم 
لەم قوناخــەدا خاتەمی بە بێ پرس، وەزیری 
ئیتالعاتی بە مەجلیســی شــووڕای ئیسالمی 
پێشــنیار کرد. ئــەوەش لــە مانادا لــە ناو 
دەســەاڵتێکی دوگمی لە جۆری ویالیەت کە 
ئیلهامی لە غەیبەوە بۆ دێ، بە دەسکەوتێکێ 
کەم نەدەهاتە ئەژمار. لە حاڵێکدا کە پرۆسەکە 
بە تەواوی بە دڵی ئیســالحخوازان دەرۆیشتە 
بــەرەوە، ڕێبــەری نیــزام واتــە شەخســی 
خامەنەیــی بۆ یەکەم جار هەســتی کرد کە 
خەریکە وەپەڕاوێز دەخرێ و دەســەاڵتەکەی 
بە نزمترین ئاســتی خۆی لە ماوەی پۆستی 

ڕێبەریدا گەیشــتووە. هاوکات لە گەڵ ئەوەی 
کــە شەخســی ســەرکۆمار کۆمیتەیەکی بۆ 
بەدواداچــوون دەربــارەی تاوانبارانــی قەتڵە 
زنجیرەیییــەکان دامەزرانــد، خامەنەیــی و 
ڕەفســنجانی بــە شــێوەیەکی هاوتەریب و 
نافەرمی، دەستیان دایە هەوڵی چەواشەکارانە 
و بــە هەمووجــۆر دژایەتیــی کۆمیتەکەیان 
دەکــرد. ئەگەرچــی کۆمیتەکــەی خاتەمی 
سەرەڕای کۆسپ و گرفتەکان ڕاپۆرتێکی باڵو 
کــردەوە و ناوی چەند کەســی وەک تاوانبار 
ڕاگەیاند، بەاڵم لە ئاکامدا هەموو شــتێک بە 
قازانجــی خامەنەیی و ڕەوتــی نەریتخوازان 

کۆتایی پێهات.
لە دەسپێکی یەکەم ئەزموونی ڕێفۆرمدا، 
وا دەردەکەوت کە زەمینەی کار و تێکۆشــان 
لە کوردستان لەبارە. دڵسۆزان و هەڵسووڕاوانی 
گەل توانییان لە هــەر ناوچەیەکدا کاندیدای 
شــیاوی خۆیــان بدۆزنــەوە و لــە توێــی 
دانیشــتن و کۆڕ و کۆبوونەوە بەردەوامەکاندا، 
داخوازییەکانی خەڵکی کوردستان و ناوچەی 
خۆیانیان لە گەڵ باس بکەن. لە میانەی یەک 
حەوتوو بانگەشــەی ئاشــکرای هەڵبژاردندا، 
ئاســتی داواکاری و ئــەو مژارانەی کە هاتنە 
گــۆڕێ، گەیشــتە بەرزترین ئاســتی خۆی. 
تەنانــەت دەنگۆیــەک باڵوبوویــەوە کە گۆیا 
حیزبــی دیموکراتی کوردســتانی ئێران، لە 
هــەر ناوچەیەک کاندیــدی تایبەت بە خۆی 
بە نهێنی دیاری کردووە. ئەم تایبەتمەندییانە 
تین  و گوڕێکی جیاوزتریان بە هەڵبژاردنەکان 
بەخشی. لە زۆربەی شارەکان خەڵک گوشاریان 
دەخســتە ســەر کاندیداکان کــە دەبێ لە 
کوردستان  خەڵکی  داخوازییەکانی  مەجلیس 
بە گوێی دەســەاڵت بگەیەنــن. ئەو ئەرکەش 
پێویســتی بە پێکهێنانی بەرەیــەک هەبوو، 
هەربۆیە دواتر براوەکانی هەڵبژاردن کە چوونە 
مەجلیــس، فراکســیۆنی نوێنەرانی کوردیان 
پێکهێنا. لە قۆناخی بانگەشەدا زۆربەی کاندیدا 
ڕێفۆڕمخوازەکان شوێنەکانی خۆیان بە وێنە و 
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پوســتێری »ملی- مذهبی«یەکان و شەخسی 
موسەدق ڕازاندبۆوە، ئەوەش بە مانای ئەوە بوو 
کە ئەوان لە تەنیشت داخوازییە ئیسالمییەکان، 

داوای میلی و نەتەوەییشیان هەیە. 
خەڵکــی ئێران بە گشــتی ڕایــان وابوو 
کە مەجلیســی شەشــەم کە وەکوو بازووی 
بەهێــزی دەوڵەتی حەوتــەم دەهاتە ئەژمار، 
دەتوانــێ لــەو ڕێگەیــەوە بە ســەر گەلێک 
کۆســپی دواکەوتووانەی نیزامی 2٠ ساڵەی 
ئاخوندەکانــدا باز بدات و بە ڕێگای یاســایی 
دۆخی ئێران بگۆڕێ. هەر بۆیە جارێکی دیکە 
لێبڕاوانەتــر لە جــاری پێشــوو، موحەممەد 
خاتەمی یان بۆ خولی دووهەمی ســەرکۆماری 
هەڵبــژاردەوە.  بــەاڵم دوو ســاڵ دواتــر لە 
حاڵێکــدا کە کەشــوهەوای ئێــران خۆی بۆ 
ئامادە  هەشتەم  مەجلیســی  هەڵبژاردنەکانی 
دەکرد، نیزام لە ڕێگەی شووڕای نگەهبانەوە، 
ڕێگری لــە خۆکاندید کردنەوەی تێکڕای ئەو 
نوێنەرانە گرت کە چاالک بوون و بە جۆرێک 
پێوەندییان بە بەرەی ئیسالحاتەوە هەبوو. لە 
کوردســتانیش بە هەمان شێوە، نوێنەرەکانی 
پێشــوو، وێڕای حیزبە کوردســتانییەکان کە 
هیچ ئاســۆیەکی هیوابەخشیان لە مەجلیسی 
داهاتوودا بــەدی نەدەکــرد، داوای بایکۆتی 
هەڵبژارنیــان کرد. لــە مەیدانی کــردەوەدا 
دەکــرێ ئەو قۆناخە بە خاڵی دەســپێکی لە 
پەڕواوێزخســتنی ڕەوتــی ڕێفۆرمخوازیی لە 

ئێران ناودێر بکەین. 
ســەرکۆماریی موحەممەد خاتەمی پاش 
٨ ســاڵ دەسەاڵتداری و تێپەڕکردنی گەلێک 
قۆناخی پڕ لە هەوراز و نشێو کۆتایی پێ هات. 
ئەحمەدینژاد لە ناو پۆســتی سەرکۆماریدا و 
وەک گۆپاڵی دەستی خامەنەیی هاتە مەیدان. 
نێزیــک بە تەواوی دامــەزراوە مەدەنییەکان، 
ئازادیــی ڕادەربڕین، ڕۆژنامــە و چاپەمەنی، 
باڵڤۆکــە خوێندکارییــەکان، دەرفەتەکانــی 
ئازادیی پیشــەیی و هتد داخران و ڕێگری لە 
چاالکییەکانیان گیرا. پێکهاتەی مەجلیســی 

شەشــەمیان لە بەر یەک هەڵوەشــاندەوە و 
مەجلیســێکی نەرم و دەستەمۆ بۆ سەرکۆمار 
ئەحمەدینــژادی بناژۆخــواز دامــەزرا، هەتا 
بتوانێ بە ئاســانی و بە بێ گرفت پیالنەکانی 

خامەنەیی بەرەوپێش ببات.

ــر  دوات و  ــەنجانی  ڕەفس ــی  بێدەنگی
سەرهەڵدانی بزووتنەوەی سەوز

دەکرێ بڵێین کە بزووتنەوەی سەوز لە ناخی 
تاریکیدا ســەری هەڵدا. چونکوو دوای یەک 
دەورەی ســەرکۆماری هاتە ئــاراوە کە لەودا 
نیزام لە ڕێگەی ئەحمەدینــژادەوە بۆ ماوەی 
4ســاڵ بە شــێوەی سیســتماتیک خەڵکی 
کوشت و بڕ کرد تا جارێکی تر هەمووان ناچار 
بکەن ســەر بۆ کۆنەپەرەســتی دابنەوێنن. لە 
خولــی یەکەمدا هــەر زۆر زوو دەرکەوت کە 
ئەحمەدینژاد لە ملمالنێ لە گەڵ ڕەفسنجانیدا 
دەنگــی خــۆی نەهێناوەتــەوە، بەڵکوو وەک 
دەسەاڵتی  خامەنەیی  ساختە،  ڕاسپاردەیەکی 
پێداوە. ئەو توانی تێکڕای ڕیسەکانی خاتەمی 
بکاتەوە خــوری و چارەنووســی کۆمەڵگەی 
ئێــران بۆ مەودای 4 ســاڵ ئەوەنــدە وەدوا 
بخــا تا لە گەڵ هــی دەورانی پێش خاتەمی 
لێکیان گرێ بداتەوە. بەاڵم ڕەفســەنجانی لە 
کردەوەدا نقەی نەهات و بەوە قەناعەتی کرد 
کە ســکااڵکەی خۆی دەباتــە بارەگای خودا. 
دروشــمەکانی 4 ســاڵەی ئەحمەدینــژاد بە 
پێچەوانــەی خاتەمی لــە چوارچێوەی »حق 
انرژی هســتەی، نابودی اســرائیل و مشکل 
اقتصادی« )مافــی وزەی ناوکی، لەناوچوونی 
ئیسرائیل و کێشەی ئابووری(دا دەسووڕانەوە. 
بە کورتی خەڵکی بەوە سەرقاڵ دەکرد کە نان 

لە دروشم بەنرخترە.
ئەحمەدینژاد پاش 4ساڵ بۆ خولێکی نوێ 
هاتەوە گۆڕەپانی هەڵبــژاردن. ئەوکات ڕەوتی 
ڕێفۆڕمخــوازەکان زەبرێکــی گورچووبڕیان لە 
وەبەر  ئەحمەدینــژادەوە  حکوومەتــی  الیەن 
کەوتبــوو. بەرەکەیــان تا ڕادەیەکــی بەرچاو 
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پــڕش و باڵو ببۆوە، بەوحاڵەش جارێکی دیکە 
دەرفەتیان بۆ ڕەخسا کە لە دەوری 2 کاندیدای 
دیکە کۆ ببنەوە و بەشێکی بەرچاو لە خەڵک بە 
بیانووی ئەوەی کە دژی دەسەاڵتی خامەنەیی 
هەڵوێســت دەگرن، لە خۆیان کــۆ بکەنەوە.  
دیــارە ئەمجــارە ڕکابەرەکانی ســەرکۆماری 
پێشوو بە تایبەت مووسەوی لە ناو پێکهاتەی 
دەنگدەراند لە ڕەفسەنجانی زۆر بەهێزتر بوون. 
قووڵ بوونەوەی ڕوانگەی کاندیداکان بە زیانی 
ئەحمەدینژاد ئەوەنــدە بەرچاو بوو کە زۆر بە 
ســانایی لە چەند ڕۆژی نێزیک لە هەڵبژاردندا 
زۆرینەی خەڵک بە لێبڕاوی مووسەوییان وەک 
براوەی پۆستی ســەرکۆماری مەزەندە دەکرد. 
بەوحاڵەش ئەحمەدینژاد هیچ حیســابێکی بۆ 
ڕکابەرەکانی بە تایبەت مووســەوی نەدەکرد. 
دواتر دەرکەوت کە  قایم تر لە جاری پێشــوو 
پشتی بە خامەنەیی بەستبوو. هەرواشی لێهات. 
لــە کۆتاییــدا، دەرەنجامــەکان هەڵگەڕانەوە 
و ڕێبــەری نیــزام جارێکــی تر لــە ڕێگەی 
ساختەکارییەوە ئەحمەدینژادی هێنایەوە سەر 
پۆستی سەرکۆماری، هەتاکوو تا 4 ساڵی دیکە 
بە بێ سەرئێشــە کۆشک و دەسەاڵتە شووم و 

جینایەتکارانەکەی بۆ بپارێزێ. 
راگەیاندنــی دەرەنجامــی هەڵبژاردنەکان 
و دەرچوونــی بژاردەکــەی خامەنەیی، هەموو 
الیەکــی نوقمی سەرســامی کــرد. ملیۆنان 
کــەس کە دەنگیان بە مووســەوی و کەڕوبی 
دابوو هاتنە سەر شــەقام و بە دروشمی »کوا 
زۆر  ناڕەزایەتییەکــی  کۆمەڵــە  دەنگەکــەم« 
بەرینیان لە زۆرینەی شــارەکانی ئێران وەڕێ 
خســت. مووســەوی و کەڕوبی بــە لێبڕاوی 
خۆیان کێشــایە ناو ڕیزی خۆپیشــاندانێکی 
بەرین کە بە بزووتنەوەی سەوز ناوی دەرکرد. 
نارەزایەتییــەکان لــە الیەک هەتــا دەهات 
بەرباڵوتر دەبوونەوە و ویست و داخوازییەکانی 
خەڵکیش لە الیەکی دیکەوە مانایەکی دیکەیان 
بە خۆوە دەگرت. دروشــمی پێکهاتەشــکێن 
و لیبــڕال لە نــاو خۆپیشــاندەراندا بە ڕوونی 

هەســتیان پێ دەکرا. ڕێژیم کە هەســتی بە 
مەترسی کرد، بە ئاشــکرا و بە هەموو هێزی 
سەرکوتکەری خۆیەوە هاتە مەیدان و دەستی 
دایە کوشتاری کوێرانەی ناڕازیان، هەتا بەشکم  
بتوانێ بزووتنەوەی ســەوز لە جووڵە بخات. لە 
درێژەی ئەو کوشتارە بێ ڕەحمانەیەدا، دەکرێ 
ئامــاژە بە کوژرانی خوێندکاران خاتوو »ندا آقا 
ســلطان« لە تاران و کاک »کیانووش ئاســا« 
ڕۆڵەیەکی نیشتمانپەروەری کورد لە کرماشان 
بکەین کــە جیا لەوەی کۆمەڵگــەی ئێران و 
کوردســتانیان هەژانــد بەڵکوو لــە دەرەوەی 

سنوورەکانیش دەنگی دایەوە. 
لەو ســەروبەندەدا کە دۆخی کۆمەڵگەی 
ناڕازیــی ئێران بــە گشــتی قۆناخێکی نوێی 
هەستیاری دەســت پێ دەکرد، داری هیواکان 
بە نەمانی دەســەاڵتی ئەهریمەنیی خامەنەیی 
ڕۆژ لە گەڵ ڕۆژ زیاتر هەڵدەکشــا، کۆمەڵگەی 
جیهانــی بە وردبینی لە ڕەوتــی ڕووداوەکانی 
دەڕوانــی، مانەوەی مووســەوی و کەڕوبی لە 
گوڕەپانی ملمالنێکان و پشــتیوانی لە خەڵکی 
ڕاپەڕیو لە هەر وەختێکی دیکە پێویست تر بوو. 
کەچی لەو گەرمەیەدا هەردووکیان پشتیان بۆ 
خامەنەیی نەوی کرد و بەدوور لە چاوەڕوانی و 
بە کردەوە ڕیزی خەڵکی ناڕازییان بە جێهێشت. 
پاش ئەوەی کە گڕوتینــی نارەزایەتییەکان و 
بزووتنەوەی ســەوز هێدی هێدی نیشــتەوە، 
خامەنەیــی و پارێزەرانی کۆنەپەرەســتی، بە 
خەیاڵــی تەخت پرۆژەیەکــی دوور و درێژی 
ڕەشــبگیریان وەڕێ خســت و جارێکی تر لە 
زیندان و گرتنگەکانی ئیتالعات دەســتیان بە 
جینایەت خولقاندن کــردەوە. ئەوجار نۆرەی 
ڕێبەرانی بزووتنەوەی سەوز هات و کەڕوبی و 

مووسەوی دەستبەسەر کران. 

ــالحاتی دایەوە  ــی ئیس ــی ڕەوت خاتەم
دەست ڕەفسەنجانی

هەروەک لە ســەرەوە باس کرا، دوای ئەوەی 
بزووتنــەوەی ســەوز لە مەیدانــی کردەوەدا 
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لــە جووڵــە کــەوت، دەفتــەری خامەنەیی 
لــە ڕێگــەی ئۆرگانــە ئەمنیەتییەکانەوە بۆ 
جاری دووهــەم زەمینەی بــۆ ئەحمەدینژاد 
خــۆش کرد تــا دەوڵەتێکی یەکدەســت بە 
بێ بەشــداریی ڕێفۆرمخــوازان دابمەزرێنێ. 
ڕێبەرانی بزووتنەوەی سەوز وەک ئەمڕۆ هەر 
لە دەستبەســەریدا بوون و هیچ حیسابێکیان 

بۆ نەدەکرا. 
ســەید موحەممــەد خاتەمــی کە وەک 
نیزامەدا  لەم  دامەزرێنەری ڕەوتی ئیسالحات 
دەناســرێتەوە، وێــڕای هەبوونی سانســۆری 
میدیایــی، لە بۆنــە هەســتیارەکاندا پەیامی 
باڵودەکــردەوە کە ئــەم جــۆرە هەوتایی  و 
یەکدەســتییەی حکوومەتی ئەحمەدینژاد بە 
قازانجــی داهاتووی نیزامی ئیســالمی نیە و 

دەبێ پێداچوونەوەی بە سەردا بکرێ.
ئەحمەدینــژاد  ســەرکۆماریی  دەورەی   
بــەرەو کۆتایــی دەڕۆشــت. دەســەاڵت بە 
مەبەســتی خزمەت بە بەرژەوەندییەکانی بە 
مەســڵەحەتی دەزانی کە سیمایەکی بێ ڕۆح 
لە ئیســالحتەڵەبان ســاخ بکاتەوە. هەر بۆیە 
ئاســت و بەهای بەرەی ئیســالحات ئەوەندە 
هاتە خوارەوە تا ئەو جێگەی کە ڕەفسەنجانی 
جینایەتکاریــش بۆ ئەوەی ڕابــردووی خۆی 
بشــواتەوە، وەک یەکێک لە هێماکانی بەرەی 
ئیســالحات دەردەکەوت و حیسابی بۆ دەکرا. 
لەوەش ســەیرتر بەشــێک لە ڕێفورمخوازان 
وەک نوێنەرایەتــی ڕێفۆڕمخــوازان چوونــە 
خزمەت خامەنەیــی و بەیعەتیان پێ کرد. لە 
ڕاستیدا ئەوە خاڵێکی وەرچەرخان لە مێژووی 
ئیســالحتەڵەبان بــوو کە هەم لــە مەیدانی 
کردەوەدا شــوێندانەرییان نەما و حەســەن 
ڕۆحانیش ئەوانی لە ناو دەســەاڵتی سیاسیی 

خۆیدا تواندەوە. 
جێگەی وەبیر هێنانەوەیە کە خاتەمی لە 
2ی جۆزەردانــی 76 خەڵکی بەوە لە دەوری 
خۆی کۆکردەوە کــە بە پێچەوانەی دەوڵەتی 
ڕەفسەنجانی،  پشتیوانیی لە ئازادیی ڕادەربڕین 

و مافی شــارۆمەندی دەکا و باوەڕی وایە کە 
ئێران بۆ هەموو ئێرانییەکانە. ئەوەش بە مانای 
دژایەتی لە گەڵ دەســەاڵتی ڕەفسەنجانی و 
ڕێبەری نیزام مانا دەکرایەوە، کەچی ســەیر 
لەوەدابــوو خاتەمــی پاش ٨ســاڵ، بە مانای 
ڕاستەقینە ڕەوتی ئیسالحاتی تەسلیم بە کۆنە 

جینایەتکار ڕەفسەنجانی کرد. 
بەرلــەوەی باس لە دۆخی ئێســتاکانێی 
ئیســالحتەڵەبان بکەیــن، وا باشــە واڵمــی 
ئەو پرســیارە بدەینەوە کە بۆچــی ڕێبەرانی 
ڕێفۆرمخوازان لە کاتە هەســتیارەکاندا ڕیزی 
خەڵــک جێ دەهێڵن و پەیوەســت بە ڕیزی 
پاوانخوازەکانەوە دەبــن؟ خاتەمی، کەڕووبی، 
مووســەوی، تەنانەت ڕۆحانی، گشــتیان لە 
خاڵێکــدا کــە دەبێ پشــتی دەنگــدەران و 
لە  هەڵدەگەڕێنــەوە!  بگــرن،  الیەنگرانیــان 
ڕاستیدا ڕازی هەڵوێستی پێچەوانەی ڕێبەرانی 
ئیســالحات لە ئێران ئەوەیە کە گشــتیان لە 
ڕابردووی خۆیان دەترســن. کەسانێک کە لە 
کوشتاری زیندانییە بێ دیفاعەکانی دیەی 6٠ 
دەستی بااڵیان هەبووە، بە جینایەت و فەساد 
توانیویانــە ڕوانگــەی ڕێبەری نیــزام بۆ الی 
خۆیان ڕابکێشــن، لە هێڵەکی تاقیکردنەوەی 
جادوویــی شــوورای نگەهبان بە ســاڵمەتی 
دەرچوون و دەیان و ســەدان خاڵی ڕەشیان 
لــە جینایەت و پێشــێلکاریی مافی مرۆڤ لە 
ئەستۆدایە، هیچ کات ناتوانن دەست لە نیزام 
بەربدەن. ئەوان بــە ڕوونی دەزانن کە ئەگەر 
نیزامە شــوومەکەیان تێک بڕمــێ، دەبێ لە 
دوارۆژدا لــە بەرانبەر عەداڵەتــدا ئامادە بن و 
محاکمە بکرێن، هەر بۆیــە ئەگەر مەرگیش 
بــە پیریانەوە بێ، پشــت لە گــەل و ڕوو لە 

خامەنەیی و هەڵدەبژێرن. 

دۆخی ئیمڕۆژەی ئیسالحتەڵەبان
لــە ســەرەتای دەســپێکی ســەرکۆماریی 
ئەگەرچــی  ئەمــڕۆ،  تــا  ئەحمەدینــژادەوە 
ئیســالحتەڵەبەکان هــەم لە نــاو مەجلیس 
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و هــەم لە نــاو حکومەتدا بەشــدارن، بەاڵم 
بەشــداریی ئەوان بــە هیچ جۆرێــک نە بە 
مانــای پشــتیوانی لــە ڕەوتی ئیســالحاتی 
سەردەمی خاتەمییە، نە دەیانەوێ داکۆکی لە 
ویســت و داواکارییەکانی خەڵک بکەن و نە 
پەیامێکیشــیان پێیە کە دژایەتیی دەسەاڵتی 
ویالیەتی فەقیهـ و شەخسی خامەنەیی بکەن. 
بە گشتی ئەوەی ئێستا ئیسالحتەڵەبان شەڕی 
لە ســەر دەکەن، لە داواکاریی بەرژەوەندیی 
شەخسیدا کورت دەکرێتەوە. بە واتایەکی تر، 
ئەوان پێداگری لــەوە دەکەن کە دەبێ نیزام 
لە بەخشــینی پلە و پایە ئەوان لە بیر نەکات 
و جێگەیــان بکاتەوە. ڕوانگەی بەرتەســکی 
ئیمــرۆژەی ئیســالحتەڵەبان، نــە تەنیــا لە 
ناوەندەکانی دەسەاڵت، بەڵکوو تێکڕای بەرەی 

ئیسالح خوازان لە کوردستانیش دەگرێتەوە. 
هــەروەک دەبینین ماوەی چەند دەورەیە 
کە دروشــمی ســەرەکیی ڕێفورمخوازان لە 
هەڵبژاردنەکاندا، ترساندنی خەڵک بە کاندیدا 
نەریتخوازەکانــە. بــۆ وێنە، خاتەمــی مانای 
ئیسالحات لەوەدا کورت دەکاتەوە کە خەڵک 
لە بەرانبەر »ری شــهری« یا »رئیسی« دەنگ 
بە ڕۆحانی بدەن. حەسەن ڕۆحانی لە هەمان 
کاتدا کە پەسەندکراوی ڕێفۆرمخوازانە، کەچی 
ڕوخساری ئیتالعاتی پێوە دیارە و لە پرۆژەی 
کوشتاری خەڵکدا دەستی بااڵی هەیە. هەوڵی 
ئێســتای ئیســالحتەڵەبان بەرگری کردن لە 
ڕووخانــی نیزامی ویالیەتــی فەقیهە. ئەوان 
خەڵکی ناڕازی بەو مەبەستە لە دەوری خۆیان 
نارەزایەتییەکان  کۆدەکەنــەوە هەتا بــەرەی 
گەشە نەکەن و بە الیەنە ساختار شکێنەکانەوە 
پەیوەوســت نەبن. بەاڵم بە خۆشــحاڵییەوە 
ئێستا ڕازەکانی پشت پەردەی ئیسالحتەڵەب 
و نەریت خوازان بــۆ کۆمەڵگەی ئێران ڕوون 

بۆتەوە و جیاوازییان تێدا نییە. 

رێفۆرمخوازانی کوردستان چیان دەوێ؟
ئــەوەی دەربــارەی ڕەوتــی ئیســالحات لە 

ئێــران  ئاماژەی پــێ کرا، دۆخــی ئەوانەی 
کوردســتانیش لە خــۆ دەگــرێ. هەروەک 
چــۆن ســەید موحەممــەد خاتەمــی لــە 
بــۆ ڕزگارکردنی  بارودۆخە هەســتیارەکاندا، 
نیزامــی ویالیەتی فەقیهـــ وەک تریبۆنێکی 
کارا دەردەکــەوێ، ئیســالحتەڵەبەکانیش لە 
کوردســتان هەمــان ڕۆڵیان هەیــە بەاڵم لە 
ســۆنگەی جیاوازترەوە. ئــەرک و داواکاریی 
ســەرەکیی کوردەکانی ئەم ڕەوتە، لە هاندانی 
خەڵک بۆ سەر سندووقەکانی دەنگدان کورت 
دەکرێتــەوە. تەنیا کەرەســەی دەســتیان بۆ 
بانگەشە، ترساندنی خەڵک لە هاتنە سەرکاری 
نەریتخوازانــە، واتە هەڵبژاردن لە نێوان »بد و 
بدتر« و نابێ ڕێگەی »بی تفاوتی« هەڵبژێرین. 
هەر لە بەر ئەم هەڵســەنگاندنە نالۆژیکانەشە 
کە ئێســتا ڕەوتی ئیســالحات لە کوردستان 
لەوپەڕی بێزراوی دایە، چون خەڵک بۆ خۆیان 
دەزانــن کە ئێســتا ئاکامــی هەڵبژاردنەکان 
پێشــوەخت دەخوێندرێنــەوە و دەســەاڵتی 
سەرەکی بە قازانجی خامەنەیی وەک ڕێبەری 

نەریتخوازان فۆرموولە کراوە.
کاناڵــی  لــە  تــاران  دەســەاڵتدارانی 
کەســانێکی  بــەردەوام  جۆربەجــۆرەوە 
و  پــالن  پیادەکردنــی  بــۆ  نەفس نزمیــان 
بەرنامەکانی خۆیان لە کوردستان دۆزیوەتەوە. 
بــۆ وێنە ســەردەمێک ڕەفســەنجانی بەر لە 
هەڵبــژاردن یا ســەفەر بــۆ پارێزگایەک لە 
ڕێگەی کەســانی بە ناو ڕۆژنامەوان و لە سەر 
خەرجی خــۆی باڵڤۆکگەلێکی باڵو دەکردەوە 
کە لە قازانجــی پێگەی خۆیدا بن و تواناییی 
شــوێندانەرییان لە ســەر خەڵکــی ناوچەکە 
دا ببێت. کاتنامەی »ســقز و توســعه« چەند 
ژمارەیەکی لە سەر خەرجی ڕەفسەنجانی لێ 
باڵو کرایەوە. یا لە درێژەی هەمان سیاســەت 
و کولتووری نەشــیاودا بالڤۆکــی »گەالوێژ« 
کە جــاری وا هەبوو لە قــەوارەی 2٠ هەزار 
نوســخەدا و بە خەرجی ڕۆحانی و لە الیەن 
ڕۆژنامەوانانی دەربارەوە، کە گشــتیان سەر بە 
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دەربار بوون، باڵو دەکرایەوە.
ئەگەر لە بارودۆخی ئیسالحتەڵەبانی کورد 
ورد بینــەوە، دەبینین کە گەلێک بەرنامەیان 
لە قازانجی کەسێتیی خۆیاندا گەاڵڵە کردووە. 
ئــەوان کە لە کاتــە هەســتیارەکاندا تەپڵی 
شادییان بۆ زۆر کەسی پلە بااڵ لێداوە، پردی 
پێوەندییان لە گەڵ بەشــێکی زۆر لە کەســە 
نفــووزدارە حکوومییــەکان دامەزرانــدووە و 
ئیمتیازیان لێ وەردەگــرن. دەکرێ بۆ نموونە 
ئاماژە بە ناوگەلێکی وەک ڕۆحانی سەرکۆمار، 
موعین کاندیدی سەرکۆمار و وەزیری خوێندنی 
بــااڵی ئــەو کات، ڕەمــەزان زادە پارێزگاری 
وەخــت، ڕەزا عارف و ... بکەین. تەنانەت باس 
لەوە دەکرێ کە پلەی دوکتۆرای چەند کەس 
لە ئیســالحتەڵەبانی کوردســتان لە ڕێگەی 
گەندەڵی و بە پشتیوانیی مستەفا موعین بووە. 
لە زۆربەی شــارەکان لەگەڵ شارەدارییەکان 
پێوەندیی نێزیکیان هەیە و لە »مرکز خدمات« 
بۆ کاروباری نەخۆشخانەو پرسی »بهداشت« بە 
قازانجی خۆیان کەڵک وەردەگرن. شاراوە نیە 
ئێســتا بە هۆی ئەوەی کە بەرژەوەندییەکانی  
ئیسالحتەڵەبان وەبەر یەک دەکەون لە یەکتر 
زۆر ناکۆکن و بەرەکەیان لەوپەڕی پڕشوباڵوی 
دایــە. بەاڵم بەوحاڵەش دوور نیە کە جاڕدانی 
هەلبژاردنەکان و مەترســیی ئەمنیەتی نیزام 
جارێکــی دیکە لە ژێر یــەک چەتردا کۆیان 

بکاتەوە. 
لە الیەکی ترەوە، ئیســالحتەڵەبانی کورد 
بە مەبەســتی تایبــەت مژارگەلێکی الوەکی 
دەخەنــە بەرباس کە تەنیا هەوڵێکە بۆ ئەوەی 
ئاســتی مەســەلەی کورد دابــەزێ و لە ناو 
گۆالوێکی بچووک و بەرتەســکدا بە قەتیسی 
بمێنێتــەوە. بۆ وێنــە هێنانە ئــارای مژاری 
»جاڕنامەی شارۆمەندی« و کردنەوەی دەرگەی 
باس لەو چوارچێوەیەدا، خۆئەرکدار کردنە بە 
دەستەواژەی »منشور حقوق شهروندی« کە لە 
الیەن ڕۆحانییەوە ڕێکالمی بۆ دەکرێ. دیارە 
هارووژاندنــی ئەم بابەتانە ئەگەر ئاراســتەی 

داخوازییەکانــی کــورد بــەرەو ئاقارگەلێکی 
لێــڵ نەبات هیــچ دەســکەوتێکیان بۆ کورد 
لێ ناکەوێتــەوە. بە واتایەکی تــر، هەوڵێکی 
چەواشــەکارانەیە کــە گەرەکیانە بڵێن کە لە 
دەسەاڵتی تاراندا هەاڵواردن جێگەی نابێتەوە 
و تێکــڕای پێکهاتەکانی ئێــران بە یەک چاو 
دەبینرێــن. لە ڕوانگەی ئەوانەوە چەمکێک بە 
ناوی مەسەلەی کورد و بەها نەتەوەیییەکانی 
لە ئارادا نین، ڕۆژێک داخوازیی نەتەوایەتی بە 
گەالوێژ(  )کاتنامەی  سەرەتایی  ناسیۆنالیزمی 
ناودێــر دەکەن و ڕۆژێک بەرگریی چەکدارانە 
بە بیانــووی »اعمال خشــونت« بە هەوڵێکی 

ناسەردەمیانە دە ناسێنن. 
هەر وەک بە گشتی باس کرا، بزووتنەوەی 
ناو جەرگەی دەســەاڵتی  ڕێفۆرمخووازی لە 
ئاخوندەکانەوە ســەری هەڵدا و خۆشیان بە 
باڵێک پێناســە دەکرد کە لــە هەمبەر باڵی 
نەریتخوازەکاندا ســەقامگیر ببوون. دوو قۆڵی 
مرۆڤ یا دوو باڵی باڵندە مەحکووم بەوەن کە 
بژیوی خۆیان لە یەک مێشکەوە دابین بکەن. 
بەم بــەراوردە، ئەگەر باڵی نەریتخوازەکان بە 
بیــری ویالیەتی فەقیهـــەوە لکێندرابێ، بە 
دڵنیاییەوە هزری فکری باڵی بەرانبەریش بە 
لووتکەی دەســەاڵت، واتە ڕێبەریی نیزامەوە 
گرێ دراوە. گەلۆ ئیســالحتەڵەبانی کورد لە 
باری تێۆریکەوە خۆیان بــە قوتابیی »حمید 
ڕضا جالیی پــور« )فەرمانداری جینایەتکاری 
ســەرتای هاتنەسەرکاری ڕێژیم  لە مەهاباد( 
بزانن، »ســید هاشــم هدایتی« )یەکێک لە 
انقالب  ڕێکخەرانــی »ســازمان مجاهدیــن 
اســالمی ایــران«  کــە ڕۆڵی ســەرەکی لە 
کوردســتاندا  خەڵکی  ڕاپەڕینی  ســەرکوتی 
هەبووە و وەکوو کوردێکی ســوننی ئەندامی 
دامەزرێنەری » پیشــمرگان مسلمان کرد«، 
لە کوردســتان ڕۆڵی بەرچــاوی گێڕاوە( بە 
ســەمبولی ڕێفۆرمخوازێکــی نەترس دابنێن 
و ...  کام پێــوەر و ئایەرە دەیســەلمێنێ کە 
ئیسالحتەڵەبە کوردەکان داکۆکی لە مافەکانی 
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گەلــی کــورد دەکــەن؟ لە الیەکــی ترەوە 
خوێندنــەوەی بیۆگڕافیی یەکــە بە یەکەی 
ئیسالح خوازان ئەو ڕاستییە دەسەلمێنن کە لە 
الی ئەوان پاراستنی نیزام لە سەرووی هەموو 
بەهاکانەوەیە. ئەوەش لە کاتێکدایە کە گەلی 
کورد ماوەی 4٠ ســاڵە لە پێناو ســڕینەوەی 
وەها نیزامێکی کۆنەپەرەســت و دواکەوتوودا 
تێدەکۆشــێ. کە واتە ڕەوتی ئیسالحتەڵەبان 
و هێزی بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانەی گەلی 
کورد تا ئەم ســاتە نەک هەر لە یەک بەرەدا 
نین بەڵکوو لە بەرانبەر یەکدا جێگیر کراون.

رێفۆرمخوازە کوردەکان بە هۆی ئەوەی کە 
ڕێگەی مانۆڕ و هەڵسووڕانی بەرچاوی زۆریان 
بە نیســبەت چاالکانی مەدەنی و فەرهەنگی 
دیکەی ناوخۆی کوردستان پێ دراوە و ئازادیی 
ڕادەربڕینیان هەیە، لە ناو خوێندنگە و شوێنە 
گشتییەکان بە بێ سڵ ئامادەی موناقشە و بە 
چالش کێشانی ڕای بەرانبەرەکەیانن. هەروەها 
بە نازناوی جۆراوجۆر، بە ســانایی لە میدیای 
دەرەکی دەردەکەون و هەر وەخت پێویســت 
بێ ســەردانی باشــووری کوردستان دەکەن. 
ئــەم جۆرە ئاکارانە چەنــد فاکتەری گرینگن 
کــە بوونەتــە هۆی ئەوەی کە هــەم لە الی 
خەڵک و هەم لە الی حیزبە سیاســییەکانی 
کوردستان بناســرێن. ئەوەش کە لە ڕێگەی 
کاناڵی جۆراوجۆرەوە پێوەندی بە ڕێبەرایەتیی 
حیزبەکانەوە دەگرن و بە ڕواڵەت لە شــوێن 
میکانیزمێک بۆ چارەســەری مەسەلەی کورد 
دەگەڕێن، جێگەی گومان و لێ  وردبوونەوەیە. 
لە چەنــد ســاڵی دۆماخردا نیشــانەگەلێک 
دەری دەخەن کە ئیســالحتەڵەبانی کورد بە 
سەرکەوتوویی پێوەندیان لە گەڵ بەشێک لە 
ئۆپۆزیســیۆنی کورد دامەزراندووە. ئەگەرچی 
چۆنیەتیی پێوەندییەکە و ناوەڕۆکەکەی بۆ ڕای 
گشــتی دیار نیە، بەاڵم ئەگەری ڕاسپاردەیی 
ئەوان بۆ لێکترازاندنی بەرەی ئۆپۆزیســیۆنی 

کورد لە هەموو ئەگەرەکان بە هێزترە.
ســایتی هەوالنێریــی »کوردپرێس« کە 

ئەرکــی زەق کردنەوەی ئیســالحتەڵەبانی 
کــورد و بــە اڵڕێــدا بردنــی مەســەلەی 
کوردی لە ئەســتۆیە، لە ســەرەتای مانگی 
ســەرماوەزی ئەمســاڵەوە لە توێی چەندین 
دیمانەدا پرســی »هەڵبژاردنەکانی نوێنەرانی 
مەجلیسی شوورای ئیســالمی«ی هێناوەتە 
بەربــاس. ئــەو دیمانەگەلــە لێکدانــەوەو 
شرۆڤەی زانســتی نین، بەڵکوو سەبارەت بە 
پرۆســەی هەڵبژاردنی داهاتــوو، کۆمەڵێک 
پرسیاری دیاریان ڕووبەڕووی ئیسالحتەڵەبە 
ناســراوەکانی کوردســتان کردۆتەوە. کۆی 
واڵمەکان بەرەو ئاراســتەیەکی یەکدەســت 
کاناڵیزە کراون و هەوڵی زەمینە خۆش کردن 
و پــەردەالدان لە پــرۆژەی جوواڵنەوەیەکی 
نوێ لە کوردستان دەدەن. تێکڕای میوانانی 
ئەو زنجیرە دیمانەیە لە سەر ئەوە کۆکن کە 
چیــدی ناکرێ لە ژێر تیتری »اصالح طلب« 
و »اصولگــرا« داوا لــە خەڵکی کوردســتان 
بکەین لە سەر ســندووقەکانی دەنگدان کۆ 
ببنــەوە. هەروەها بۆ گرفتــی »تێپەڕین لە 
قەیــران«ی ئەمڕۆی کۆمەڵگەی سیاســیی 
کوردســتان و ئێران، پێداگری لەوە دەکەن 
کــە دەبێ بیر لە ڕەوتی ســێهەم بکرێتەوە. 
جا ئەو داهاتووەی باســی لێوە دەکرێ زۆر 
دوور نیــە و هەر ئێســتایە، بۆیــە بەزوویی 
دەردەکەوێ کە نیگەرانیــی ئەوان قەیرانی 
نیزامی جینایەتــکاری ویالیەتی فەقیهـە یا 

قەیرانی دۆخی خۆیان یا ... ؟!
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]3[ عالیجناب ســرخپوش و عالیجنابان خاکستری، آسیب  شناسی 
گذار به دولت دمکراتیک- اکبر گنجی

]4[ Jeunesse d’Iran, les voix du changement )الوانــی 
)ئێران و دەنگی گۆڕان
]5[ https://www.franceinter.fr/monde/tous-ce-que-
vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-les-dicta-
teurs )ئەوەی پێویستە دەربارەی دەسەاڵتە دیکتاتۆرەکان بیزانن(



لەم وتارەدا باس لە خەباتی مەدەنی لە ئاستی ئێران و خۆڕاگریی مەدەنی لە ئاستی 
کوردستاندا دەکرێت و باقیی چەمەکانی  تر ناهێنینە بەرباس. بنەمای ئه م لێکدانەوەیە 
لەسەر ئەوە دامەزراوە کە پەیوەندیی نێوان کوردستان و ئێران پەیوەندیی دەسەاڵتی 

داگیرکەر و واڵتی داگیرکراوە و، هاوکات لەگەڵ ئەوە بەهۆی ئەوەی دەسەاڵتداریی تاران 
ڕاستەوخۆ کارتێکەریی لەسەر پەیوەندیی داگیرکەریی کوردستان هەیە، کۆسپەکانی 

پێشدەم خەباتی مەدەنی لە ئاستی ئێران و ئەو دەرفەتانەی کە وەک دەرفەتی 
بەڕێوەبردنی دەسەاڵتی سەرەڕۆ لە کۆمەڵگای ئێراندا پێناسە دەکرێت، هەمووی بە 

بەشێک لە کۆسپی پێش خۆڕاگریی مەدەنیی کوردستان دادەندرێت. 

لە ئازایەتییەوە تا ئازادی   
)خوێندنەوەیەکی خەسارناسانەی بەستێنی خەباتی مەدەنی لە ئێران(

ئاگری ئیسماعیل نژاد  
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خەباتــی مەدەنی ســااڵنێکە لــە کۆمەڵگای 
کوردستاندا، وەک شــێوازێکی خەبات باسی 
دەکرێت، بەاڵم ڕاستییەکەی ئەوەیە کە هەتا 
ئێســتا بزووتنەوەی کوردستان به  شێوازێكی 
جیــددی ئه م بواره  گرێنگه ی خه باتی تاوتوێ 
نەکردووە و ســنوور و کەوشــەنه كانی دیاری 
نەکردووە و لەســەر کەندوکۆســپه كانی سه ر 

ڕێگای نەدواوە.
پێناسه نەکردنی وردی ئەوەی كه  خەباتی 
مەدەنی چییە؟ بۆ دەبێ بکرێت و چۆن دەبێ 
بکرێت؟ وای کردووە کــە زۆربەی جاران لە 
ڕای گشتیی کوردستاندا کۆمەڵگای مەدەنی، 
خەباتــی پارلەمانی و خەباتــی مەدەنی، یان 
نافەرمانیی مەدەنی پێکەوە تێکەڵ دەکرێت و 

بەهەڵە لەباتی یەک بەکار دەهێنرێن.
بۆ ئەوەی بۆمان ڕوون بێتەوە کە ئێمە لەو 
وتارەدا باســی چی دەکەین، پێشه كی لێرەدا 
هەرســێ چەمکەکەكانی، خه باتــی مه ده نی، 
خه باتــی پارله مانــی و نا فه رمانیــی مه ده نی 

به جودا پێناسە دەکەین.
1 کۆمەڵگای مەدەنی: ئه م چه مكه، چه مكێكی 
ئاڵــۆزه  و، لــه  درێژاییی زەمانــدا بیاڤه كان و 
واتاكانی تووشــی گەلێک گۆڕانكاری هاتووه،  
به اڵم ده كرێ به  شێوه یه كی ڕێژه یی و گشتی، 
وه ك پانتــای ده ره وه ی بنه ماڵــه  و بــازاڕ و 
حكوومه ت پێناسه  بكرێت. بیاڤه كانی چاالكی 
و چاالكانــی ئه م پانتاییه  بریتین لە: کەســی 
چــاالک، ڕێکخــراوە و گرووپگەلــی جیاواز، 
کە بە شــێوەی دڵخــواز و خۆبەخش لەپێناو 
ئامانجێکی ڕوون بۆ کورتکردنەوەی دەسەاڵتی 
پەراوێزخراو،  کلتووری  دەوڵەت، سەرخستنی 
دابینکردنی مافی یەکسانی، پاراستنی ئێتنیک 
و پێناســەی پەراوێزخراوەکان، ڕوونبوونەوەی 
پەیوەندییــە ئابــووری و سیاســییەکان لــە 

کۆمەڵگایەکدا چاالکی دەکەن.
لــه  واڵت و كۆمه ڵــگا دیمۆكراتیــك و 
لیبراڵه كاندا، کۆمەڵگای مەدەنی بە شــێوەی 
قانوونــی بــواری گه شــه  و خه ماڵندنــی بۆ 

ده ڕه خســێندرێت و كاریگه ریــی به رچــاوی 
له  کۆمەڵــگادا هەیە و دەســەاڵت بە چاوی 
تەناهی سەیری ناکات و لەگەڵی هەڵدەکات]1[ 

)سازمان ملل، 2٠14، 1(.]2[ 
2 خەباتــی پارلەمانی: شــێوازێک لە خەباتە 
کە لــە چوارچێوەی پارلەمان و دەســەاڵتی 
قانووندانــەردا دەکرێت؛ ئەو شــێوازە خەباتە، 
لــە هەڵبژاردنەوە هەتا دانانــی قانوون لەخۆ 

دەگرێت.
3 خەباتــی مەدەنی: بریتییــە لە کۆمەڵێک 
ڕێکاری ناتوندوتیــژ، کە لەو ڕێکارانەدا ئامانج 
ئەوەیە، پەکی کار و چاالکی و گەیشــتن بە 
ئامانجی دەسەاڵتی ســەرەڕۆ بخرێت، بۆ ئەو 
مەبەســتەی کە ئەو دەسەاڵتە لەکار بکەوێت 
و هەڵوەشێتەوە؛ تا دەســەاڵتێکی دادپەروەر، 
دیمۆکراتیک و یەکســانتەوەر لە شوێنەکەی 
دامەزرێــت. ئەو شــێوازە لە خەبــات وەک 

نافەرمانیی مەدەنیش پێناسە دەکرێت.
لەم وتارەدا باس لــە خەباتی مەدەنی لە 
ئاســتی ئێران و خۆڕاگریی مەدەنی لە ئاستی 
کوردســتاندا دەکرێت و باقیی چەمەکانی  تر 
ناهێنینــە بەرباس. بنەمای ئــه م لێکدانەوەیە 
لەســەر ئەوە دامەزراوە کە پەیوەندیی نێوان 
کوردســتان و ئێران پەیوەندیی دەســەاڵتی 
داگیرکــەر و واڵتی داگیرکــراوە و، هاوکات 
لەگەڵ ئــەوە بەهۆی ئەوەی دەســەاڵتداریی 
لەســەر  کارتێکەریــی  ڕاســتەوخۆ  تــاران 
پەیوەندیــی داگیرکەریی کوردســتان هەیە، 
کۆســپەکانی پێشــدەم خەباتــی مەدەنی لە 
ئاســتی ئێران و ئەو دەرفەتانــەی کە وەک 
دەرفەتی بەڕێوەبردنی دەســەاڵتی سەرەڕۆ لە 
کۆمەڵگای ئێراندا پێناســە دەکرێت، هەمووی 
بە بەشــێک لە کۆســپی پێــش خۆڕاگریی 

مەدەنیی کوردستان دادەندرێت. 
لێرە مەبەســت ئــەوە نییە کــە خەباتی 
مەدەنی لە تاران حەتمه ن بە قازانجی کوردە، 
بەاڵم ئەگــەر خەباتی مەدەنیی تاران بتوانێت 
دەسەاڵتی سەرەڕۆ الواز بکات، ئەو الوازبوونە 
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بەقازانجی کوردە. لە کۆمەڵگای تۆتالیتاریزمی 
ئیســالمیدا، ئیمکانی ئەوەی خەباتی مەدەنی 
بتوانێ ســەرکەوێت، نزیک لە ســفرە، بەاڵم 
بــه و حاڵه ش، ناکرێ ئەو شــێوەیەی خەبات 
بە تــەواوی پەراوێــز بخرێــت و كه ڵكی لێ 
وه رنه گیرێ. بەتایبەت لە ئاســتی کوردستاندا 
کە پێناسەی کورد و مافی فەرهەنگی، سیاسی، 
ئابووری و کۆمەاڵیەتیی کورد پێشێل و زەوت 
دەکرێت. لێرەدا هەوڵ دەدم ســەرەتا تیشک 
بخەمە ســەر ئەوەی کە بەربەستەکانی پێش 
خەباتــی مەدەنی لە کۆمەڵگای تۆتالیتاریزمی 
ئیســالمیدا كامانه ن، هــاوکات لەگەڵ ئەوە 
ئاوڕێــک لە خۆڕاگریــی مەدەنیی ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان لە 25 ساڵی ڕابردوودا ده دەمەوە 
و الوازی و قەیرانە نێوخۆییەکانی دەستنیشان 

ده کەم.
زاراوە گرینگــەکان: خەباتــی مەدەنــی، 
خۆڕاگریــی مەدەنی، کۆمەڵــگای ڕۆژهەاڵت، 
ئازادی، مافی نەتەوەیی، کوردستان، ڕۆژهەاڵت

دەستپێک 
بەشی یەکەم 

قەیرانە ئیسالمییەکانی پێشدەم خەباتی 
مەدەنی لە ئاستی ئێراندا

تۆتالیتەرە،  ڕێژیمێکــی  ئیســالمی،  کۆماری 
ئەگەر بمانەوێت لە زمانی کوردیدا هاوواتایەک 
بۆ وشــەی تۆتالیتەر دابنێن، دەکرێ وشەی 
»پاوانخواز« بەکار بێنین. ئەو ڕێژیمە کە خۆی 
لە چوارچێوەی »ویالیەتــی ڕەهای فەقیهدا« 
دەبینێتەوە، ڕێژیمێکی ســەرەڕۆیە و ڕوانینی 
بۆ چەمکی دەسەاڵت، ڕوانینێکی ئیسالمییە، 
کە بەپێی ئەو ڕوانیینە دەســەاڵت لە ڕاستیدا 
هی خودایە، )قانوون اساسی، ماده 2(]3[ خودا 
ئەو دەســەاڵتەی ڕادەســتی ئیمامی زەمان 
کردووە و، ئەویش ڕادەستی جێگرەوەی خۆی 
)غەیببوونی(دا  بەرپێواربوونی  ســەردەمی  لە 
کردووە.) قانوون اساسی، ماده 5(]4[ جێگرەوەی 
ئیمامی زەمان لە ســەردەمی بەرپێواربوونیدا، 

وەلیــی ڕەهای فەقیهە، کە کەســێکە هەموو 
جومگەکانی دەســەاڵتی بەدەستەوەیە و ئەو 
کەسە لە ڕاستیدا وەلیی خەڵکی ژێر دەسەاڵتی 
خۆیەتی. ) قانوون اساســی ـ ماده57(]5[ بەو 
پێیە لێرەدا ســەرچاوی دەســەاڵت بۆ خودا 
دەگەڕێتەوە، نەک بۆ خەڵک، هاوکات لەگەڵ 
ئەوەش خەڵک وەک بوونەوەرێک، کە ناتوانن 
چاکــە و خراپــەی خۆیان لێــک بکەنەوە و 
پێویســتان بە وەلی هەیە، لەقەڵەم دەدرێن. 
ئیســالمی،  کەوایە دەســەاڵتداریی کۆماری 
لە  ئیسالمییە،  تۆتالیتەری  دەسەاڵتدارییەکی 
ئەو  ئیسالمیدا،  تۆتالیتەری  دەسەاڵتداریەتیی 
بەربەستە ئیســالمییانە هەن و ناكرێ حاشا 
له  بوونیان بكرێت، بــه اڵم بۆ ئەوەی خەباتی 

مەدەنی بتوانێ سەر کەوێت، دەبێ:

یەکەم: ئیسالم وەک ئایینی زۆرینەی کۆمەڵگا
هەرچەنــد دەیــان خوێندنەوەی جیــاواز لە 
بەستێنی شەریعەتی ئیســالمدا هەیە، بەاڵم 
ئەو بزووتنەوەیەی کە پێی دەگوترێ »ڕابوونی 
ئیســالمی« و ســەرچاوەكه ی دەگەڕێتەوە بۆ 
نێوەڕاستی سەدەی 19، لە ڕاستیدا شێوەیەکی 
خوێندنەوەی لەنێو کۆمەڵگای موسڵماناندا باو 
کرد، کە بەپێی ئەو خوێندنەوەیە، دەسەاڵتی 
سیاســی هــی خودایە و ئەرکی ســەرەکیی 
حکوومەتیش ئەوەیە خەڵکی ژێردەســەاڵتی 
بەرێتە بەهەشــت و، ئێســتا چ لە دەسەاڵتی 
سیاسیی ســوننەمەزهەب و چ لە دەسەاڵتی 
دوو  بەگشــتی  سیاســیی شــیعەمەزهەبدا، 

چەمکی گرینگ هەن، کە بریتین لە:
 ئا: دەسەاڵتی سیاسی تەنیا هی خودایە، 
کە بەفەرمی لە دەستووری کۆماری ئیسالمیدا 

هاتووە.
 ب: دەسەاڵتی سیاسی ئەرکیەتی خەڵک 

بەرێتە بەهەشت. 
لێرەدا ئــەوەی کە گرینگە ئەوەیە کە ئەو 
باســانە لەپشت دینی ئیســالم، وەک ئایینی 
زۆرینــەی کۆمەڵگادا دەکرێت، الیه نگری لەو، 
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بە الیه نگری لە »ئیسالمی نابی محەمەدی« و 
دژایەتی لەگەڵ ئەو، بە دژایەتی لەگەڵ خودا 
دادەندرێ و کەســی دژبەر تاوانی »بەغی«ی 
دەدرێتە پاڵ.]6[ )اســماعیل رحیمی نــژاد، محدثه 

صفرخانی، 1393، 2(.
 بە هاتنــە گۆڕێی دینی ئیســالم وەک 
پشتیوانی دەســەاڵتی سیاســی لە کۆماری 
ئیسالمیدا، دەتوانین النی کەم شەش قەیران 
لە پێش خەباتی مەدەنی لە کۆمەڵگای ئێراندا، 
کە لە زۆرینەی خەڵکی موسڵمان پێک هاتووە 
و پشــتیوانی دەسەاڵتی سیاســیش، ئایینی 

ئیسالمە، دەستنیشان بکەین:
1 ئیســالم وەک ئایینــی زۆرینەی خەڵکی 

ئێران:
ئایینی ئیسالم، ئایینی زۆرینەی خەڵکە و ئەو 
ئایینە دەتوانێ ڕێگاخۆشــکەر بێت، بۆ ئەوەی 
دەسەاڵتی سیاســی لەنێو چینە جیاوازەکانی 
کۆمەڵگادا پێگەی هەبێــت، واتا لە دەرەوەی 
ئەوەی دەســەاڵتی سیاسی پاوانخوازە، یان نا، 
بــۆ خەباتی مەدەنی گرینگــە کە کۆمەڵگای 
ژێر دەســەاڵتی ئەو دەســەاڵتە، پاوانخوازیی 
دەســەاڵتیان قبووڵ بێت، یــان ئەوەی بڕیار 

بدەن، لە دژی ڕاوەستن. 
لێــرەدا کە ئایینی ئیســالم دێتە گۆڕێ، 
خەڵکانێکــی زۆر لەبــەر ڕێزێک کــە بۆ ئەو 
ئایینەیــان هەیە، یان لەبــەر ئەوەی باوەڕیان 
بــە شــێواز و ڕوانینــی ئایینەکــە بەرانبەر 
بە دەســەاڵت هەیــە، ئامادە نیــن، لەگەڵ 
دەســەاڵتێکی سیاســی بەرەوڕوو ببنەوە کە 
پشتیوانی ئایینی ئیســالمە! کەوایە بەشێکی 
به رچاو لە کۆمەڵگا هەمیشە ئەگەر پشتیوانی 
دەســەاڵتی پاوانخوازی ئیســالمیش نەبێت، 
ئەوە لە بەرانبەریدا بێدەنگە و ئامادە نییە هیچ 

چاالکییەک لە دژی بکات. 
2 باوەڕ بە ئیمام مەهدی

زۆرینــەی کۆمەڵگای ئێــران باوەڕمەندن بە 
شــیعەی 12 ئیمامــی و، باوەڕمەنــدان بــە 
شیعەی 12 ئیمامی ڕوانینیان بۆ مێژوو ئەوەیە 

کە لە کۆتاییی دنیادا پیاوچاکێک لە تۆرەمەی 
پێغەمبەری ئیســالم دێت و، هەموو ناحەزی، 
هەاڵواردن و خراپــەکان لەنێو دەبات و، دنیا 
یــەک دەخــات و هەمووی دەکاتــە جوانی، 
تەبایی و یەکسانی؛ لە ڕوانگەیەکی وادا تاکی 
موســڵمان تەنیا ئەرکی ئەوەیە کە چاوەڕێی 
سەرۆکەکەی بێت و، پاش هاتنی ئەو، دەست 
بــکات بە ئەوەی دنیا بگۆڕێ!]7[ کەوایە ئەگەر 
کەس، یان کەسانێکی شیعەمەزهەبیش هەبن 
کە بــاوەڕی ئایینیان بە کۆماری ئیســالمی 
نەبێــت، ئەگەری کەمە ئەو کەســانە لەدژی 
ئەو ڕێژیمە ڕاپــەڕن، چونکە ئەوان لە باوەڕی 
خۆیانــدا پێیان وایــە ئیمامــی زەمان دێت 
و ئەگــەر ئەویش هــات هەمــوو پێکەوە بە 

سەرکردایەتیی ئەو ڕادەپەڕن.
3 دامەزراوەی ئایینیی شیعە

ســێیەمین قەیرانی بەردەم خەباتی مەدەنی 
لــە کۆمەڵگای موســڵمانی شــیعەمەزهەبدا، 
لــە کۆمەڵــگای  ئایینییەکانــە!  دامــەزراوە 
ئێران لە 5٠٠ ســاڵی ڕابــردوودا دامەزراوەی 
مەرجەعــی تەقلیــد، مەدرەســەی ئایینی و 
مزگــەوت هەن. ئەو دامەزراوانە لە ڕاســتیدا 
بەپێی ڕێنوێنییەکانی ئایین، کۆمەڵگای ئێران 
ڕێک دەخەن، هەرچەنــد ئەوانە دامەزراوەی 
پێشمۆدێرنن، بەاڵم ئێستاش پێگەی گرینگیان 

هەیە و قسەیان لە کۆمەڵگادا ڕەوایە. 
ســەرەڕای ئەوەش، مەرجەعی تەقلید لە 
ڕاستیدا دەسەاڵتێکی نیسێیە، کە سەرچاوەی 
داهاتی خۆی هەیە و موقەلیدی ژێردەسەاڵتی 
خۆی بەڕێوە دەبات. ئەو ڕێکخراوە پێشمۆدێرنانە 
لە 4٠ ســاڵی ڕابردوودا لە پاراستنی کۆماری 
ئیسالمیدا ڕۆڵی ســەرەکییان هەبووە و، هەر 
لە ڕەواییــدان بە ئەو ڕێژیمــە لەنێو خەڵکدا 
هەتا پاســاوهێنانەوە بۆ تاوانەکانی، بەردەوام 
پشــتیوان و پارێزەری ڕێژیم بوون؛ ڕوونە ئەو 
ڕێکخراوانە لەبەردەم خەباتی مەدەنیی ئێراندا 

کۆسپن، چونکە:
 ئــا: ئــەوان گوتــاری خۆیــان هەیە و 
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گوتارەکەیــان بەرانبەر بە بابەتەکانی کۆمەڵگا 
لــە ئایینــەوە ســەرچاوە دەگــرێ، نەک لە 

سکۆالریزم.
ب: دەســەاڵتی ئەوەیان هەیــە كە ڕێگر 
بن لــەوەی خەڵک بە خەباتــی مەدەنییەوە 
پەیوەســت بــن، چونکە لە پرســی خەباتی 
مەدەنیدا ڕێژەی بەشداربوو زۆری کارتێکەری 
لەســەر ئاراســتەی خەباتەکە هەیە و، ئەگەر 
ڕێژەی بەشــداربووان کەم بێت، خەباتەکە بە 

ئامانج ناگات.
4 بۆنە ئایینییەکان

بۆنە ئایینییەکان لە ئێراندا چوارەمین کۆسپی 
بەردەم خەباتی مەدەنیــن، بۆنه ئایینییەکان 
بەگشتی و دوو بۆنەی ماتەمینی شەهیدبوونی 
»ئیمــام حســێن کــوڕی عەلــی« و جێژنی 
لەدایکبوونــی »ئیمــام مێهــدی« بەتایبەتی، 
بــەردەوام وەک واکســەنێکی بیرهێنانــەوە 
لە الیەن دەســەاڵتەوە بــۆ ڕەواییی خۆی و 
قایمکردنی پێگەی کۆمەاڵیەتیی خۆی بەکار 

دەهێندرێن.
 زۆربوونی ڕێــژەی بۆنە ئایینییەکان وای 
کــردووە کە تاکــی موســڵمانی باوەڕمەندی 
شیعە لە الیەن دەزگای پڕۆپاگاندای ڕێژیمەوە 
بەردەوام بۆمبارانی زانیاری بکرێت و، دەرفەتی 
ئەوەی نەبێت کە هەڵسوکەوتی ڕێژیم لەگەڵ 
بــاوەڕە ئایینییەکانی خۆی هەڵســەنگێنێ و، 
بەردەوام لەســەر دووڕێیانێک بێت و نەتوانێ 
بە ڕوونــی دیاریی بکات کە ئایا دەســەاڵتی 
سیاســی، دەســەاڵتێکی ئیســالمییە، یــان 
دەسەاڵتێکی سەرەڕۆیە و، بە ناوی ئیسالمەوە 

کارەکانی خۆی دەباتە پێشێ.
5 هێزی سەرکوتکەری باوەڕمەند بە ئایین

گرینگتریــن کۆڵەکەی مانەوەی ڕێژیم لە 1٠ 
ســاڵی ڕابردوودا، بوونی هێزی سەرکوتکەری 
باوەڕمەند بە ئایینــە. ئەو هێزە تایبەتمەندیی 
دەروونیی خــۆی هەیە، ئەوان ســەرکوت و 
کوشتوبڕی خەڵک بە تاعەت و خزمەتی خودا 
دەزانن و ئەگەر خۆیشــیان لەو ڕێگایەدا تێدا 

بچن، ئەوە خۆ بە »شــەهید« دەزانن و پێیان 
وایە کە بێ پرســوجۆ دەچنە بەهەشتەوە. ئەو 
ڕوانینە وای کردووە زۆر جار کەسانی تۆبەکار 
)کەسانێک کە پێشتر بەپێی ڕوانگەی ئیسالم 
تاوانبــار بوون و ئێســتا گەڕاونەوە( بچنە نێو 
ڕیزەکانی هێزی سەرکوتی ڕێژیم. تۆبەکارەکان 
لە ڕاســتیدا الیــان وایە کە بە ســەرکوتی 
دژبەران، تاوانەکانی خۆیان دەشۆنەوە و خۆیان 
لە گوناه پاک دەکەنەوە. هێزی سەرکوتکەری 
باوەڕمەند بــە ئایین زۆر بەئاســانی دەتوانێ 
توندوتیژی بکات، چونکە نەک تەنیا ترسێکی 
لە لێپرســینەوەی قانوونی نییــە، بەڵکوو لە 
دەروونیشیدا بەربەستێکی بۆ توندوتیژی نییە، 
چونکە توندوتیژی بە ڕێگایەک بۆ پاراســتنی 
دەسەاڵتی خودا و ڕزگاربوون و ڕووسووربوون 

لە هەردوو دنیادا دەزانێت.
 بۆیەش ئەگەر ســەیر بکەن، نە شێوازی 
شەڕی ئێرانییەکان لە شەڕی ئێران و عێراقدا 
و نە شێوازی شــەڕی داعش و ئەلقاعیده بە 
هیچ مەنتقێکی شەڕ لێک نادرێتەوە و دەبینن 
کە فەرماندەی سپای پاســدارانی سەردەمی 
شەڕ بە ئۆپەراســیۆنی کەربەالی چوار دەڵێ، 
دەســتگەرمییەک بوو کردمان!]٨[ ئەو قسەیە 
لە کاتێدا دەکرێت کە لە شــەڕی کەربەالی 

چواردا زیاتر لە 3٠٠٠ کەس کوژران.
6 چەمکی گوناه لە ئایینی ئیسالمدا 

لــە ئیســالمدا هەرشــتێ کــە پێچەوانەی 
ڕێنوێنییەکانــی ئــەو ئایینە بێت بــە گوناه 
دادەندرێت و ئایینی ئیســالم چەمکی گوناه 
ئاوا پێناســە دەکات: هــەر کردەوەیەک کە 
پێچەوانــەی ڕێنوێنییەکانی خودا بێت و، ئەو 
کردەوەیە بەپێی ئیرادەی بکەر بووبێت، دەبێتە 
هۆکارێک بۆ ئەوەی موســڵمان لە خودا دوور 
کەوێتــەوە.]9[ ئەوەی لێــرەدا گرینگە ئەوەیە 
کە دەســەاڵتداری ئیسالمی، خەباتی مەدەنی 
وەک گوناه پێناســە دەکات. پێناســەکردنی 
خەباتی مەدەنــی وەک گوناه، دەرفەتی ئەوە 
بۆ دەسەاڵتداری ئیســالمی دەخوڵقێنێ، کە 
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بەپێی پێویستی خۆی توندوتیژی بەرانبەر بە 
خەباتی مەدەنی بکات.

 لــە فەلســەفەی خەباتــی مەدەنییدا، 
خەباتــکار بۆ ئــەوەی توندوتیــژی بەرانبەر 
بــە خۆی کــەم بکاتەوە دەســت دەداتە ئەو 
شێوازەی خەبات، بەاڵم کاتێ خەباتی مەدەنی 
وەک گوناه لە دەسەاڵتێکی ئیسالمیدا پێناسە 
دەکرێت، ڕێژیم لە دەرەوەی ئەوەی خەباتکار 
لــە چ ئاســتێکدا توندوتیژیی کــردووە، ئەو، 
ڕێــژەی توندوتیژیی خــۆی بەپێی چەمکی 
گوناه لە دینی ئیسالمدا دەستنیشان دەکات؛ 
بۆیەش لە پرســی کچانی شــەقامی شۆڕش 
لە تاران، ڕێژیم بۆ کەســانێک کە لەچکەیان 
لەسەر البرد حوکمی قورسی زیندانی بڕییەوە، 
چونکە پێداگری لەســەر ســەرڕووتکردن لە 
چەمکی گوناهی ئیســالمیدا، دەبێتە گوناهی 
کەبیــرە.]1٠[ ئەوەش ڕێگا بە ڕێژیم دەدات کە 

زۆر توندوتیژی لە دژی بکات.
کەوایە لە دەرەوەی ئــەوەی خەباتکاری 
بــواری خەباتــی مەدەنــی چ ڕێژەیــەک لە 
توندوتیژی بەکار دێنێ، حکوومەتی ئیسالمی 
خۆی بەپێی چەمکی گوناه ڕێژەی توندوتیژیی 
خۆی بەرانبەر بــەوان دیاری دەکات، بۆیەش 
لە خەباتی مەدەنی لە کۆمەڵگای ئیســالمیدا 
ناتوانین بڵێین کە بە کەمکردنەوەی ئاســتی 
توندوتیژیی خەباتــکار، دەکرێ حکوومەتیش 

ڕێژەیەکی کەمتری توندوتیژی بەکار بێنێت.

بەشی دووەم
ــەردەم خەباتی  ــری ب ــته كانی ت به ربه س

مەدەنی لە ئاستی ئێراندا
ئەگەر بەوردی کۆمەڵگای ئێران بخوێنییەوە، 
تەنیــا قەیرانی ئیســالمی نییە کــە دەتوانێ 
پێش بە خەباتی مەدەنــی لە ئێراندا بگرێت، 
بەڵکــوو هێنــدێ قەیرانی  تریــش هەن، کە 
ڕەگی ئیســالمییان نییە، بەاڵم بەربەســتن 
بۆ ســەرهەڵدان، یان پەرەســەندنی خەباتی 

مەدەنی لە ئاستی ئێراندا.

یەکەم: ئۆلیگارشیی ئێرانی
كۆمه اڵیه تیی  پێكهاتــه ی  ئێران،  جوغرافیای 
دێهاتی_عەشایری بووە و لە ماوەی چەندسەد 
ساڵی ڕابردوودا، ئێمە دیاردەی دەسەاڵتداری 
عەشــیرەتمان هەبووە، واتا چەند عەشیرەت 
یەکیان گرتووە و بە سەرکوتی عەشیرەتەکانی  
تر دەسەاڵتیان بەدەســتەوە گرتووە، هاوکات 
لەگــەڵ ئــەوە ڕێژیمــی دەرەبەگایەتــی لە 
هەمــوو جوغرافیای ئێرانــدا حاکم بووە و لە 
ڕێژیمــی دەرەبەگایەتیدا کۆمەڵگا لە دەربەگ 
)خاوەنمڵک( و ڕەشایی )ڕەعیەت، یان کەسی 
بێمڵک( پێــک هاتووە و جــاری وا بووە کە 
کەســێکی دەرەبەگ چەندین گوندی پێکەوە 
هەبووە و ئەو ناوچەیەی بەپێی دڵخوازی خۆی 
ئیدارە کردووە، تێکهەڵکێشــی نێوان ڕێژیمی 
دەرەبەگایەتی و دەســەاڵتداری عەشــایری، 
چنێکی لە ئاســتی ئێرانــدا پێک هێناوە، کە 
چینــی ئۆلیگارشــیی ئێرانییە، ئــەو چینەی 
کۆمەڵگای فارس، پــاش دامەزرانی دەوڵەتی 
مۆدێرن بوون بە بەشــێک لە دەســەاڵتداری 
ئێرانی و دامەزرێنەری ناســیۆنالیزمی فارسی 

ـ حکوومەتی.
 ئەوانــە وێڕای ئــەوەی کە لــە ڕێگای 
قانوون و دامــەزراوە فەرمییەکانەوە پەرەیان 
بــە دەســەاڵتداریی خۆیــان دا، هــاوکات 
دەســەاڵتداری ئۆلیگارشــیی ئێرانی، ڕێژیمی 
ئۆلیگارشیی نافارسی لە جوغرافیای ئێراندا بە 
شــێوەی جۆراوجۆر الواز کرد و لەناوی برد. 
بۆیە ئێستا دەتوانین بڵێین تەنیا ئۆلیگارشیی 
ئێرانی لە کۆمەڵــگای ئێراندا هەیە و، نەتەوە 
نافارســەکان پێکهاتەی ئۆلیگارشــییان نییە. 
ئەو ئۆلیگارشــییە پایەیەکی  تریشــی هەیە، 
ئەویش پێگــە و پێکهاتەی مەرجەعی تەقلید 
لە کۆمەڵگای شــیعەدایە. مەرجەعی تەقلید، 
بااڵترین پێگەی دینییە لە کۆمەڵگای شیعەی 
12 ئیمامیــدا. کەســانێک دەتوانــن ببن بە 
مەرجەعــی تەقلیــد، کە ســااڵنێکی زۆر لە 
خوێندنگە دینییەکان دەرسیان خوێندبێت و 
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دەرسیان گوتبێتەوە و تا ڕادەی »ئیجتیهاد« بە 
شارەزایی لە دین گەیشتبێتن. 

ئەوە ڕواڵەتی باسەکەیە، بەاڵم لە کردەوەدا 
مەرجەعی تەقلید دەزگایەکی دەسەاڵتدارییە 
کە بۆ مانەوەی خــۆی، هەم مەرجەع و هەم 
موقەلیــد بەرهەم دێنێت، بۆیــەش دەتوانین 
دامــەزراوەی مەرجەعــی تەقلید لــە دینی 
شــیعەدا وەک ئۆلیگارشــیی ئیسالمی سەیر 
بکەن. لە مێژووی ئێراندا بەردەوام ئۆلیگارشیی 
ئیســالمی و ئۆلیگارشیی نائیســالمی ئامادە 
بوون کــە پێکــەوە هەڵبکــەن، تەنانەت بۆ 
پاراســتنی خۆیــان ژن و ژنخوازییان لەنێودا 
ڕەوا و بەجــێ بــووە و، ئۆلیگارشــیی ئایینی 
پارێزەی ئۆلیگارشــیی نائایینی لەنێو خەڵکی 
ڕەشۆکیدا بووە و، ئەوەش وای کردووە ئێستا 
ئێمە لەگەڵ دیاردەیەک بە ناوی ئۆلیگارشیی 

ئێرانی_ئیسالمی بەرەڕووین.
ئۆلیگارشــیی ئێرانی ـ ئیســالمی پشکی 
زۆری ئابووری و دەســەاڵتی سیاســیی 1٠٠ 
ســاڵی ڕابردووی ئێرانی لەبەر دەســت بووە. 
هەرچەشــنە ئاڵوگۆڕێک کــە بیهەوێت بێتە 
گــۆڕێ، ئــەو ئۆلیگارشــییە لــە بەرانبەریدا 
ڕادەوســتێ و خوازیاری پشکی خۆی دەبێت، 
بۆیــەش دەکرێت بڵێین یەکێ لە بەربەســتە 
گەورەکانی خەباتی مەدەنی لە ئێراندا ئەوەیە 
کە ئۆلیگارشیی ئێرانی ـ ئیسالمی ئەو خەباتە 
بە مەترســی لە دژی خــۆی دەزانێ و وێڕای 
حکوومــەت هەوڵی ســەرکوت و لەنێوبردنی 
دەدات. چونکــە بنەمــای خەباتــی مەدەنی 
لەســەر مافی یەکسانی و شوێندانه ری لەسه ر 
دەسەاڵتی سیاسی دامەزراوە، بابەتێک کە بۆ 
ئۆلیگارشیی ئێرانی ـ ئیسالمی قووت ناچێت.

دووەم: نەبوونی ڕێکخراوە 
خەباتــی مەدەنــی، خەباتێکــی درێژخایەن 
ئــەو  هەمــوو  پێویســتە  و  چەندتوێیــە  و 
توێیانــەی پێکەوە گــرێ بدرێت، هەتا بکرێ 
کارتێکەرییەکەی هێندە بچێتە ســەرێ، کە 

هەموو دەســەاڵتداریی تۆتالیتەری ئیسالمی 
لەنێــو بەرێت. یەکێ لە گرینگترین خاڵەکانی 
ئەو خەباتە ئەوەیە کــە دەبێ ڕێکخراوەتەوەر 
بێــت و، ئــەو ڕێکخراوەیە دەیــان خەبات و 
چاالکیی ورد و درشــت پێکەوە گرێ بدات، 
بــەاڵم لە شــەقامی ئێســتای ئێرانــدا نەک 
ڕێکخراوەی بەرچاو و گرینگمان نییە، بەڵکوو 
بە  بایەخێک  ئێرانــی  ڕووناکبیری ئێســتای 
ڕێکخــراوە نادات و، زۆرجار لەبەردەم خەباتدا 
بە بەربەستی دەزانێت. ئەو ڕوانگەیە و ئەوەی 
کە ڕێکخراوەکان ناتوانن ئاراستەی کۆمەڵگای 
ئێران دیــاری بکەن، یەکێ لــە گەورەترین 
ئێســتای  مەدەنیی  بەربەســتەکانی خەباتی 

ئێرانە. 

سێیەم: گوتاری ناسیۆنالیزمی ئێرانی
لەپــاش  ئێرانــی  ناســیۆنالیزمی  گوتــاری 
دەســەاڵتداریی ڕەزا پەهلــەوی چــووە نێو 
دەســەاڵتەوە و پــەرەی گــرت. بنەمای ئەو 
گوتارە لەسەر »یەک دەوڵەت ـ یەک نەتەوە« 
و »یــەک واڵت« دامەزراوە و هەڵســوکەوتی 
لەگــەڵ ئێرانی چەندنەتەوەیــی ئەوە بوو، کە 
بە زەبری زۆر دەیەویســت هەموو نەتەوەکان 
لە نەتەوەی فارســدا بتوێنێتەوە و، ناوی بنێ 
نەتــەوەی ئێران! دیارە نەتــەوەی ئێران هەتا 
ئێســتا لە کردەوەدا نەهاتۆتە دی و، ئەوەش 
وای کردووە کە گوتاری ناسیۆنالیزمی ئێرانی 
بەردەوام هاوشــانی دەســەاڵتداری لە تاران 
دژی خەباتی نەتەوە نافارسەکان بجووڵێتەوە. 
ئێســتا کــە ڕاگەیاندنی فارســی و جڵەوی 
ڕووناکبیریی فارسی بەدەست بەرەی سەر بە 
گوتاری ناسیۆنالیزمی ئێرانییەوەیە، ئەو بەرەیە 
بەربەســتێکن لەبەردەم خەباتــی مەدەنی لە 

کۆمەڵگای نافارسی ئێراندا.

چوارەم: پێکهاتەی ئابووریی ئێران
ئابووریــی ئێــران، ئابووریــی تاکبەرهەمــە 
و ئــەو تاکە بەرهەمــەش نەوتــە! نەوت لە 
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ئێــران وەک ســەرچاوەیەکی داهاتــی ژێر 
دەســەاڵتی حکوومەت ســەیری دەکرێت و 
تۆتالیتەردا، کە مافی  لە دەســەاڵتدارییەکی 
دەســەاڵتداری تایبەتە بە خودا و حکوومەت 
ئەرکی ئەوەیە خەڵکی ژێر دەســەاڵتی خۆی 
بەرێتە بەهەشــت، ڕوونە سەرچاوەی داهاتی 
ئەو حکوومەتە بەبێ پرســکردن و بایەخدان 
بە ژیانی شــارمەند )هاوواڵتــی(، بە منەتەوە 
لە کاروباری ئیدیۆلۆژیی حکوومەتەکە خەرج 
دەکرێت. ئەوەی کە حکوومەت سەرچاوەیەکی 
داهاتــی تایبەتــی و زۆری هەیــە، دەتوانێ 
بــەردەوام هێزی ســەرکوتی خۆی لە ڕێگای 
ئەو سەرچاوەیەوە پۆشــتە و بۆشناغ بکات و 
پەرەی پێ بدات. ئێستا دەبینن حکوومەت لە 
ڕێگای داهاتی زۆری نەوتەوەیە کە سیاسەتە 
ناوچەییەکانــی بەڕێوە دەبــات، دەیان تۆڕی 
ســەرکوت و چاودێریــی مەجازیــی داناوە و 
هێزی بەرباڵوی سەرکوتکەری لەبەردەستدایە. 
ئەگەریش مێــژووی ئەو واڵتانەی کە خەباتی 
مەدەنــی تێیانــدا ســەر کەوتــووه ، ســەیر 
بکەیــن، هیــچ کامیان ســەرچاوەی داهاتی 
سروشــتی، گرینگترین ســەرچاوەی داهاتی 
بەکورتی،  نەبووە.  دەوڵەتەکانیان  ســەرەکیی 
ئەو دەوڵەتانــەی بە خەباتــی مەدەنی تێک 
ڕووخاون، ســەرچاوەی داهاتی سروشــتییان 

لەبەردەست نەبووە.

بەشی سێیەم 
بەردەم  ــی  نێودەوڵەتییەکان ــتە  به ربه س

خەباتی مەدەنی لە ئێراندا
لە دوای شــەڕی دووەمــی جیهانی، گوتاری 
مافی مرۆڤ بوو بە بەشــێک لە سیاســەتی 
نێودەوڵەتیی ئەمریکا. لە ســەردەمی جیهانی 
دوو جەمســەری و پاش ئەویشدا ئەو گوتارە 
پشتیوانێک  کەموکووڕییەکانی  هەموو  لەگەڵ 
بووە بۆ سەرکەوتنی خواستی زۆرینەی خەڵک 

بەسەر خواستی دەسەاڵتی دیکتاتۆریەتیدا.
 لــە ڕاســتیدا ئەگەر دەوڵەتــی ئەمریکا 

هەڵگــری ئەو گوتــارە نەبایــە و حکوومەتی 
حەمــەڕەزا پەهلــەوی هێنــدە کارتێکەریی 
دەوڵەتی ئەمریکای بەسەرەوە نەبایە، ئەگەری 
ســەرکەوتنی شۆڕشــی 1357 لە ئێراندا زۆر 
کەم دەبۆوە؛ تەنانەت ئەگەر سەریش کەوتبایە، 

زۆر پڕتێچووتر دەبوو.
کۆماری ئیســالمی بەو سیاســەتەی لە 
ئاســتی نێودەوڵەتیــدا گرتوویەتییە بەر، وای 
کردووە کــە ڕێژەی کارتێکەریــی ڕێکخراوە 
مافی مرۆڤییەکانی دنیای لەســەر خۆی کەم 
کردۆتەوە و، نە لە ئاســتی نێودەوڵەتی و، نە 
لە ئاســتی نێوخۆییدا، هیچ بایەخێکی بۆ ئەو 
ڕێکخراوانــە نییــە و نەبــووە و هێندە لێیان 
بێمنەتــە، کــە زۆر جار بە شــێوەی فەرمی 
هێرش دەکاتە ســەریان. ئەو کارەی کۆماری 
ئیســالمی لە ڕاســتیدا بۆ ئەو مەبەستەیە کە 
پێش بەوە بگرێت کە خەباتی مەدەنیی ئێران 
لە ئاستی دەرەکیدا پشتیوانی هەبێت. هاوکات 
لەگەڵ ئەوە، کۆماری ئیســالمی هاوشانی ئەو 
ڕێکخراوانــە، چەندین ڕێکخــراوەی هاوناو و 
هاوشانی ئەوانی بە یەک جیاوازیی بچووکەوە 
لەنێو ئێرانــدا دامەزراندووە و، لە چوارچێوەی 
ئێــران  مەدەنیــی  ئەوانــدا دژی خەباتــی 
دەجووڵێتەوە. وەکوو دەزانین ڕێکخراوی مافی 
مرۆڤی ئیســالمیی دامەزراندووە و سااڵنە بە 
نــاوی ئەو ڕێکخراوەیەوە خەاڵت بە ئەم و ئەو 
دەدات. یان ڕێکخراوی تایبەتی مافی مرۆڤی 
دانــاوە و لە ڕێــگای ئەوانەوە لــە کۆبوونەوە 

نێودەوڵەتییەکاندا بەشدار دەبێت. 
هاوکات لەگەڵ ئەوە ترس لە هەناردەکردنی 
تێرۆریزم و گرینگیی بابەتی هاوسەنگیی هێز 
لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا وای کردووە 
کە هیچکام لە زلهێزانی جیهان بابەتی مافی 
مرۆڤ و پرسی دیمۆکراسی و ئازادی لە ئێراندا، 
لە سیاسەتی خۆیاندا بەرانبەر بە ئێران بەکار 
نەهێنن و، مانای ئەو قســەیەش ئەوەیە، کە 
کۆماری ئیسالمی بە مۆڵەتی ڕانەگەیەندراوی 
کۆمەڵگای جیهانی دەســتی بۆ ســەرکوتی 
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خەباتــی مەدەنیی خەڵکی ئێــران ئاواڵەیە و، 
خەباتی مەدەنیی ئێران و شــێوازەکانی  تری 
خەبات هیچ پشتیوانێکی نێودەوڵەتییان نییە. 
ئەو بەربەســتانەی لە سەرەوە باسیان لێ کرا، 
بۆ خەباتی مەدەنی لە ئێراندا بەربەستن و، بۆ 
دەسەاڵتی سەرکوتکەر دەرفەت؛ زۆر جاریش 
دیومانــە کە لە قۆناغی هەســتیاردا ڕێژیم لە 
کۆی ئــەو دەرفەتانە کەڵکی وەرگرتووە، هەتا 
بتوانێت بەسەر شه پۆلی قۆناغەکەدا سوار بێت 

و پاشەکشە بە خەباتی مەدەنی بکات.

بەشی چوارەم 
خەباتی مەدەنی لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت
لە قۆناغی دوای خەباتی چەکداری، پرســی 
خەباتــی جێگــرەوەی خەباتــی چەکداری، 
وەک پرســێکی گرینگ بەرەوڕووی خەباتی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بۆوە، لێرەدا ئامانج ئەوە 
نییە کە تاوتوێی ئەو واڵمانە بکەین، کە وەک 
پرسی خەباتی جێگرەوەی خەباتی چەکداری 
لە قۆناغی جیــاوازدا لە الیەن کۆڕی خەباتی 
کوردستانی ڕۆژهەاڵتەوە هاتۆتە گۆڕێ، بەڵکوو 
تەنیا باس لەســەر پرسی خەباتی مەدەنی لە 
کوردســتانی ڕۆژهەاڵت دەکەین. لەو بەشەدا 
وەک لە سەرەوە باسمان کرد، ڕوونە مەبەست 
لــە خەباتــی مەدەنی کام شــێوازی خەباتە. 
لە نێوەڕاســتی دەیــەی 13٨٠ی هەتاویدا، 
هەلی خەباتــی مەدەنیی ڕێکخــراو، بەهۆی 
کراوەنــەوەی تەلەڤزیۆنــە کوردییەکانەوە بۆ 
کوردســتانی ڕۆژهەاڵت ڕەخسا، بەاڵم پێش 
ئــەوەش، خەباتــی مەدەنیــی ناڕێکخراو لە 

کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا هەر هەبوو.
بەگشــتی دەتوانین 25 ســاڵ مێژوو بۆ 
خەباتی مەدەنیی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دیاری 
بکەین، ڕوونە کە ئامانجی ئەو شێوازەی خەبات 
لە ئامانجی خەباتی چەکداری جیا نییە و، لە 
ڕووی تێگەیشتنەوە لەسەر بناغەیەک داندراون 
و هاوئامانجن، تەنیا لە شێوازدا لێک جیاوازن. 
کەوایــە ئامانجی کۆتاییــی خەباتی مەدەنیی 

کوردســتانی ڕۆژهەاڵتیــش، وەک خەباتــی 
پێشــمەرگانەی ئەو پارچەیەی کوردســتان، 
هەمان »مافــی دیاریکردنــی چارەنووس« و 
دەســتەبەرکردنی مافی نەتەوەیی، سیاســی، 
ئابــووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی بۆ تاک و 

کۆمەڵگای کوردستانە.
کۆی ئەو بەربەستانەی لە سەرەوە باسیان 
لــێ کرا، وەک بەربەســتی دەرەوەی گوتاری 
خەباتی مەدەنیی کوردســتان لەپێشــیەتی، 
بەاڵم سەرەڕای ئەو باسەش، خەباتی مەدەنی 
لە ئاســتی نێوخۆییدا، چەندین بەربەســتی 
لە پێشــە. پێش تاوتوێکردنی بەربەستەکانی 
پێشــدەمی خەباتی مەدەنی لــە ڕۆژهەاڵت، 
دەبــێ ڕوونکردنەوەیەک لەســەر ئەو چەمکە 
بێتە بەرباس، من پێم وایە بەو هۆکارانەی لە 
خوارەوە باسیان دەکەم، واباشە لەباتی خەباتی 
مەدەنی لە کوردســتاندا »خۆڕاگریی مەدەنی« 

بەکار بێنین، چونکە:
یەکــەم: ئامانجــی خەبــات گۆڕینــە و 
دەســەاڵتی ئەو گۆڕینەشــی هەیــە، بەاڵم 
لەگەڵ ئەوەی کــە ئامانجی خەباتی مەدەنی 
لە کوردستان گۆڕینی شێوازی دەسەاڵتداریی 
ئێرانــە، هه ڵبــه ت بەو هەموو بەربەســتانەی 

لەسەر ڕێیەتی دەسەاڵتی گۆڕینی نییە.  
دووەم: خەباتــی مەدەنیــی کوردســتان 
پشــکێکی زۆر کەمی دەکەوێتە چوارچێوەی 
نافەرمانیــی مەدەنییــەوە و، پشــکی زۆری 
دەکەوێتە چوارچێوه ی چاالکیی مەدەنییەوە، 
گرینگیی ئەو چاالکییە بۆ مانەوەی فەرهەنگ، 
مۆســیقا، ژینگــە، نەتوانــەوەی پێناســەی 
کوردی، پاراســتنی زمانی کوردی و پەرەدان 
بە بیری نەتەوەیــی، زۆر زۆر گرینگە، چونکە 
حکوومەت لە ڕاســتیدا لە هەمــوو بوارەکاندا 
و،  هەیــە  کــوردی  گەاڵڵــەی ســەرکوتی 
هەرچەشنە چاالکییەک لەو بوارەدا بە مانای 
پووچەڵکردنەوەی گەاڵڵەکانی ڕێژیمە. بۆیەش 
کۆی نافەرمانیی مەدەنی و چاالکیی مەدەنی 
پێکــەوە ناو دەنێیــن، خۆڕاگریــی مەدەنیی 
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کوردســتانی ڕۆژهەاڵت. کەوایە لێرە بەوالوە 
بە خەباتی مەدەنی لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت 

دەڵێین، خۆڕاگریی مەدەنی.

ــی  ــی خۆڕاگری ــتە نێوخۆییەکان بەربەس
مەدەنیی کوردستانی ڕۆژهەاڵت چین؟

یەکەم: یەکێ لە گرینگترین بەربەســتەکانی 
خۆڕاگریی مەدەنی لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت، 
پرسی ڕەوابوونی ســەرکوتی کورد لە ئاستی 
ئێراندایــە. ئێمە وەک نەتــەوەی پەراوێزخراو 
ســەرکوتمان لە الیەن نەتەوەی بااڵدەستەوە 
ڕەوایــە و، لە ڕاســتیدا کوردســتان واڵتێکی 
داگیرکراوی ژێردەســتی نەتەوە و حکوومەتی 
فارســە. ئــەوان وەک نەتەوەی بااڵدەســت 
هەتا ئێستا سوورن لەســەر ئەوەی ئەو واڵتە 
داگیرکراوە لەژێر چۆکی خۆیان نین. سەرکوتی 
کورد لــە ئاســتی ئێراندا بە هەرشــێوازێک 
بێت، لەنێو کۆمەڵگای فارســدا ڕەوایە و هیچ 
ســنوورێک بۆ دەوڵەتی فارســی تاران نییە؛ 
وەکوو دەشــبینین لەگەڵ ئــەوەی کە کورد 
تەنیا 1٠%ی ڕێژەی دانیشتووانی ئێران پێک 
دێنێــت، بەاڵم 5٠%ی زیندانیانی سیاســیی 

 ]12[ )Javaid Rehman:20( ]11[.ئێران کوردن
دووەم: لەو بەشەدا پێویستە هێندێ شێڤ 
و وەردی فەرهەنگی خەبات لە کوردســتاندا 
بکەیــن. فەرهەنگی خەبات لە کوردســتاندا، 
لە ڕاســتیدا دووەمین بەربەســتی گەورەی 
پێشدەمی خۆڕاگریی مەدەنییە. بەپێی ئەوەی 
کە خەباتی پێشــمەرگانە زیاترین قورساییی 
بزووتنەوەی کوردســتانی کەوتۆتە سەرشان، 
ئێمە لــە فەرهەنگــی خەباتی کوردســتاندا 
تەواوکاتمــان هەیە.  دیاردەی شۆڕشــگێڕی 
شۆڕشگێڕی تەواوکات، بۆ خەباتی چەکداری 
کــە پێوســتی بە هێــزی ســنووردار، بەاڵم 
چاالک هەیە، شۆڕشــگێڕێک پێویستە، بەاڵم 
لە خۆڕاگریی مەدەنییــدا، بەهۆی بەرباڵویی 
شێوازی ئەو خۆڕاگرییە و درێژخایەنبوونییەوە 
پێویســتە زۆرینــەی خەڵک لــەو خەباتەدا 

بەشــدار بن و ناکرێ لەو شێوە خەباتەدا قایل 
بە شۆڕشگێڕی تەواوکات بین؛ ئەوە بەو مانایە 
نییە کە ئانارشــییەک ساز بێت و خۆڕاگریی 
مەدەنی فۆرمی بێسەر بەخۆیەوە بگرێت، یان 
بــەو مانایە نییە، کە پســپۆڕی لە خۆڕاگریی 
مەدەنیدا گرینگ نییە، بەڵكوو بەو مانایەیە کە 
دەبێ ئەو خۆڕاگرییە لە دوو ئاستی ئاسۆیی و 
ئەستونیدا هەبێت و هاوکات ڕواڵەتەکانی نێو 
ئەو خۆڕاگرییە بەر لەوەی فەرماندەر بن، دەبێ 
ڕۆڵی گریدانەوە لە ئاســتی قۆناغ و خواستی 
خۆڕاگــری و ڕوونکردنــەوەی خواســتی ئەو 

خۆڕاگرییە بگرنە ئەستۆ.

ــی فەرهەنگیی خەباتدا دەکرێ  لە بەش
سێ باسی  تر بهێنییە بەرباس:

ئا: ســەری خۆڕاگریی مەدەنی لە کوردستان 
ئــەو  ڕۆژهەاڵتــە.  حیزبەکانــی  بەدەســت 
ڕێکخراوانە لــە ملمالنێی بــەردەوام لەگەڵ 
یەکدان و هیچ ســنوورێکیان نییە بەرانبەر بە 
یەک و، بە هەموو شــێوەیەک دژایەتیی یەک 
دەکــەن، ئەوە خۆڕاگریی مەدەنیی ڕۆژهەاڵت 

تووشی ئاڵۆزی و ناهومێدی دەکات. 
ب: حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت نە خۆڕاگریی مەدەنی 
و نــە خۆڕاگرانی مەدەنی وەک کەســایەتیی 
حقووقی پێناسە ناکەن و زۆرجار بەبێ ئەوەی 
گرینگی بە خواســتی تاکتیکیی ئەوان بدەن، 
خواستی تاکتیکی لەگەڵ خواستی ستراتژیک 
تێکــەڵ دەکەن. ئــەوەش قەیرانــی تەناهی 
دەخاتە بــەردەم خۆڕاگرانی مەدەنی. بۆ وێنە، 
ناوەنــدی هــاوکاری و حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت 
بە لۆگــۆی خۆیــان داوای چاالکیی مەدەنی 
لە خۆڕاگرانی نێوخــۆ دەکەن. ئەوە لە ڕووی 
تەناهییــەوە مانای ئەوەیــە کە هەرکەس لەو 
چاالکییانەدا بەشــدار بێت، ئەندامی نێوخۆی 
ئەو حیزبانەیە و، ئەندامبوونی ئەو حیزبانەش 
مانای چەندین ســاڵ زیندانی هەیە، ئەوە لە 
کاتێدایــە کە هەموو دەزانین بەشــداربووانی 
چاالکییەکانــی نێوخۆ، هەموویــان ئەندامی 
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حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت نین.
ئەوان ئەگەر تەنیا لە نیســێدا پشتگریی 
خۆڕاگریــی نێوخۆ بکەن، تێچــووی تەناهیی 
خۆڕاگرییەکــە دێننە خــوارێ، بەاڵم بەهۆی 
ملمالنێــی حیزبییەوە هیــچ الیەنێک ئامادە 
نییە، بە شێوەی نیسێ پشتگری لە خۆڕاگریی 

نێوخۆ بکات.
بــە  زۆر  حیزبــەکان  ڕاگەیاندنــی  پ: 
کەمبایەخییــەوە دەڕواننە چاالکیی مەدەنیی 
نێوخــۆ، یان پشــتگوێیان دەخــەن، یان لە 
پەراوێزدا باســیان دەکــەن و، زیاتر بایەخ بە 
چاالکیــی ئاشــکرای ڕێکخراوەیەکی خۆیان 
دەدەن. بۆ وێنە، ڕاگەیاندنی حیزبەکان بەرەو 
بۆنەکانی ئەو ڕێکخراوانــەن، چەندین هەواڵ 
لەســەر باڵوکردنــەوەی تراکتــی حیزبی لە 
ڕاگەیاندنەکانی خۆیان دادەنێن، بەاڵم زۆر بە 
کەمی هەڵدەکەوێــت هەواڵی کۆبوونەویەکی 
کۆبوونەوەیەکی  یــان  ئەدەبــی،  ئەنجومەنی 
فەرهەنگی، یان ســمینارێکی زانستی لەسەر 
پرسی کورد باڵو بکەنەوە. بۆ ئەوەی خۆڕاگریی 
مەدەنــی بتوانێت ئامانجەکانــی بە تێچووی 
کەمتــر بەدەســت بێنێت، حەتمــەن دەبێ 
بزووتنەوەی  نێــو  قەیرانــە فەرهەنگییەکانی 

کورد چارەسەر بکرێن.

ــو بزووتنەوەی  ــێیەم: بێمەباالتیی نێ س
کوردستان 

ســێیەمین تاقمــی قەیرانــە نێوخۆییەکانی 
لــە  بێمەباالتــی  مەدەنــی،  خۆڕاگریــی 
بزووتنەوەدایــە. لــە ڕاســتیدا ئێمــە وەک 
کــورد بەرانبەر بــە کۆماری ئیســالمی زۆر 
بێمەباالتانــە دەجووڵێینەوە، هــاوکات کار و 
چاالکیی خۆمان زۆر جار بەالوە ســووکە، جا 
ئەو بە چاوی ســووک ســەیرکردنە، یان لە 
الیەن هاوخەباتەکانمانەوەیــە، یان لە الیەن 
خۆمانەوەیە، چونکە ڕەنگە بە ئامانجی دڵخواز 
نەگەیشتبێتین! ئەوە ڕەوتی خۆڕاگریی مەدەنی 
سارد دەکاتەوە و ناهومێدی دەکات. نائومێدی 

لــە خۆڕاگریی مەدەنیــدا، دواخــر دەتوانێ 
تەنانەت سەری ئەو شێوازەی خەبات بخوات. 
بەاڵم بەگشتی دەتوانین چوار جۆر بێمەباالتی 
لەنێو خۆڕاگریی مەدەنیدا دەستنیشان بکەین:
ئا: بێمەباالتیی تەناهی: خۆڕاگرانی نێوخۆ 
و هاوڕێیانی دەرەویان لــە بواری تەناهییەوە 
زۆر بێمەباالتانە دەجووڵێنەوە و، بە شــرۆڤەی 
الپــەرەی سۆشــیالمیدیا بەئاســانی بــۆت 
دەردەکەوێــت، کە خۆڕاگرییەکــی مەدەنی، 
چ ئامانجێکی سیاســی لەپشت کارەکانیەتی، 
یان کام حیزب پشــتگیریی کردووە، ئەوەش 
تێچــووی خۆڕاگریی مەدەنی دەباتە ســەرێ 
و تەنانــەت ڕێنیشــاندەرە بۆ ئــەوەی دەزگا 
ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیم کەســانی گرینگی 
نێوخۆڕاگریی مەدەنی بەئاســانی بدۆزنەوە و 

دەستبەسەریان بکەن.
ب: گرینگینــەدان بە پێداویســتییەکانی 
خۆڕاگریی مەدەنی: لەگەڵ ئەوەی 25 ســاڵ 
بەســەر خۆڕاگریی مەدەنیدا تــێ دەپەڕێت، 
بەاڵم هەتا ئێســتا تەنانەت ئــەو خۆڕاگرییە 
لۆگۆیەکــی تایبەت بە خۆی نییە و، وەک لە 
ســەرێ باسی کرا، حیزبەکان وەک الیەنێکی 
سەربەخۆ ســەیری ناکەن و ڕێزی لێ ناگرن 
و، خواستەکانی لەبەرچاو ناگرن، بەڵکوو وەک 

بەشێک لە خۆیان لەگەڵی دەجووڵێنەوە. 
سۆشــیالمیدیادا  ســەردەمی  لــە  پ: 
گەاڵڵەیەکــی  هیــچ  کــورد  بزووتنــەوەی 
ستراتژیکی بۆ پەرەی خۆڕاگریی مەدەنی نییە 
و بــە شــێوەی زۆر ئاڵــۆز و دوور لە لۆژیکی 
خۆڕاگــری، سۆشــیالمیدیا لــە چوارچێوەی 

خۆڕاگریی مەدەنیدا بەکار دەهێندرێت.
د: گرینگتریــن بێمەالباتــی لــە بواری 
نافەرمانیی مەدەنی لــە خۆڕاگریی مەدەنیدا، 
لەسەر شێوازی نافەرمانییە. ئێمە لە 25 ساڵی 
ڕابــردوودا تەنیــا یەک شــێوازی نافەرمانیی 
مەدەنیمان بەکار هێناوە؛ کە ئەویش شێوازی 
مانگرتنــی بــازاڕە. ئــەو کارە وای کــردووە 
چینی بازاڕیی کوردســتان، لەگــەڵ ئەوەی 
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دەیان قەیرانی ئابوورییان لەبەردەمە تووشــی 
تێچــووی زۆری تەناهیش ببن. ئەوەی هەوڵ 
بۆ دۆزینەوەی شــێوازی نوێ لــە نافەرمانیی 
مەدەنــی نــه دراوه  و لــە نێــوان چینەکانی 
کۆمەڵگادا نافەرمانیی جیاواز نەکراوە، نیشانەی 
بێمەباالتیی نافەرمانیی مەدەنی لە کۆمەڵگای 
کوردستانە و کۆی خۆڕاگریی مەدەنی دەخاتە 

نێو چەڵەمەوە.

ــر و خۆڕاگریی  ــی  ت ــوارەم: پارچەکان چ
مەدەنیی کوردستانی ڕۆژهەاڵت

چوارەمیــن قەیرانــی پێشــدەمی خۆڕاگریی 
مەدەنیی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت، ئەوەیە کە 
هەم حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت، هەم حیزبەکانی 
پارچەکانــی  تــر، قورســاییی قەیرانەکانــی 
پارچەکانی  تریشــان خستۆتە سەر خۆڕاگریی 
مەدەنیی ڕۆژهەاڵت؛ ئەوە لــە کاتێکدایە کە 
خۆڕاگریــی مەدەنیی ڕۆژهەاڵت، خۆی دەیان 
قەیرانــی گــەورە و بچووکــی هەیــە  و، بە 
قورســاییی قەیرانی پارچەکانــی  تر تەنیا ئەو 
خۆڕاگرییە الواز دەکرێت و تووشــی تێچووی 

زیاتر دەکرێت.

پێنجەم: ئابووری
پێنجەمیــن قەیرانــی بــەردەم خۆڕاگریــی 
مەدەنی، هەژاریی کۆمەڵگای کوردســتان و، 
گرێدراوبوونی ئابووریی کوردستان بە ئابووریی 
ناوەندیی ئێرانەوەیە. ئەوەی ئابووریی کوردستان 
لــە دەرەوەی ئیــرادەی ئابووریــی ناوەندیی 
ئێــران ناتوانێ هەبێت و هــاوکات کۆمەڵگای 
کوردستان، کۆمەڵگایەکە کە لە ئاستی ئێراندا 
ئامارە چارەڕەشــییەکاندا یەکەمە،  لە هەموو 
ئــەوە وا دەکات کــۆی ئیــرادەی خۆڕاگریی 

مەدەنی لە کۆمەڵگای کوردستاندا دابەزێت.

کۆتا قسە
خۆڕاگریی مەدەنی، بەشــێک لە بزووتنەوەی 
کوردستانە، کە لە ڕووی ستراتژییەوە لەگەڵ 

بزووتنەوەی پێشــمەرگانە یەک ســتراتژیی 
هەیە، بەاڵم بۆ پەرەی ئەو شــێوازەی خەبات، 
پێویســتە بە چاوی شــێوازی پێشــمەرگانە 
سەیری نەکەین و، وەک شێوازێکی سەربەخۆ 
لە بزووتنــەوەی کوردیــدا بیبینین. هاوکات 
ئەوەمان لەبیر بێت، کە ئەوەی لە کوردستان 
لە چوارچێوەی خۆڕاگریی مەدەنیدا دەکرێت، 
ئــازادی نییە، بەڵکــوو ئازایەتییــە و لەپێناو 

ئازادیدا دەکرێت.
لە هەموو لێکدانەوەکانیشــدا، ئێمە دەبێ 
ئەوەمان لەبیر بێت، کــە فاکتۆرەکانی ئێران 
کارتێکەریی ڕاســتەوخۆیان لەســەر پێگەی 
خۆڕاگریی مەدەنیی ڕۆژهەاڵت هەیە. نابێ ئەو 
فاکتۆرانە پشتگوێ بخرێن و لە لێکدانەوەکاندا 
لەبەرچــاو نەگیرێــن. بەکورتــی، هەموو ئەو 
مەدەنیــی  خەباتــی  لەســەر  فاکتۆرانــەی 
ناڕاســتەوخۆ  هەیە،  کارتێکەرییــان  ئێــران 
لەســەر خۆڕاگریی مەدەنیی کوردســتانیش 
کارتێکەرییــان هەیە. ئەوە بــەو مانایە نییە 
خەباتی مەدەنیــی ئێران هاوپەیمانی ئێمەیە، 
بەڵکوو بەو مانایەیــە، کە ئەو خەباتە دەتوانێ 
دەســەاڵتی تۆتالیتاریزمی کۆماری ئیسالمی 
الواز بــکات و ئــەو الوازییەش بــە قازانجی 

خۆڕاگریی مەدەنیی کوردستانە.
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دەسەاڵتە یەک لە دوای یەکەکانی ئێران بە گشتی و 
دەسەاڵتی توتالیتێری هێژمۆنی خۆازی دینی ئێستای ئێران 

بە درێژایی دەسەاڵتەکانیان »فریو و چەواشەکاری« ڕۆڵ 
گێڕی سەرەکیی بیرو ئەندێشەی چەوتیان بووە. ئێستاش 

چوار دەیەیە ڕای زۆرینە و ڕێفورمیستی ڕوکاڵیانە سیاسەتی 
دەسەاڵتە ڕەها و موتڵەقەکەی بووە.

ڕێفورمیسم یان فەندەمێنتاڵی ئێرانی 

ڕۆژبین بۆکانی 
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لــە ڕوانگەی ئاییــن و ئیدئۆلۆگــی ئایینی 
و حکوومەتــە ئێئۆکڕاتەکانــەوە، ژێرخان و 
بنەمای کۆمەڵگا ئەخالقــە یان بە واتایەکی 
ڕوونتــر دین و ئاییــن، ژێربینای کۆمەڵگای 
نەریتــی و نوێخواز واتــا مودێڕنیتەیە؛  یانی 
هەموو چەمکە مرۆڤایەتییەکان و دەسکەوتە 
پڕبەهاکانی سەر گۆی زەوی دەبێ بەرهەمی 

ڕاستەوخۆی ئایین بێ.
لە ڕاســتیدا ئەخالق بەشێکە لە زانستی 
فەلســەفی و ئایین کە زانستێکی مەعریفی/
کەالمییــە، گەرەکیەتــی خۆی بــە قەوارە 
و بااڵی فەلســەفەدا هەڵزنێــت و هەر بۆیە 
زۆربەی چەمکە ئایینییەکان دەبەســترێنەوە 
بــە ئەخــالق و هەڵســوکەوتی کردەیــی 
کارە  لــەو  مەبەســت  ئەخالقی/مرۆڤایەتی. 
زۆرتر بۆ ئەوەیە ڕەنگ و بۆیەکی فەلســەفی 
پێوە بلکێندرێ تاکوو سەنگ و بەهای ئایین 

سەنگین و ڕەنگینتر بنوێندرێ.
لە الیەکی ترەوە لــە ڕوانگەی ئابووری و 
ڕامیاریستەکان و هەروەها سۆسیۆلۆژیستەکان 
و بە گشتی بە بۆچوونی زانستی مۆدێڕنیتە، 
سیاسەت بناغەی کۆمەڵگایە و شیرازەی هەر 
کۆمەڵگایەک لە سەر چەرخ و خولی سیاسەت 
دەچەرخێ و ئایدیای ڕامیاریســتەکانی هەر 
واڵتێــک دەرخــەری بۆچــوون و ڕوانگەی 
گشــتیی ئــەو کۆمەڵگایەیە. جــا دەتوانین 
بڵێین ئەگەر سیاســەت بناغــەی کۆمەڵگا 
بێ و هەر چەشــنە چەمکێکی مەعریفی بە 
تایبەت چەمکی ئابووری لە ســەر دامەزرێ، 
فەلسەفە دەبێتە ئەساسی ئەندێشە و لۆژیکی 

سیاسەتی ئەو کۆمەڵگایە. 
ئێســتا پرســیار ئەوەیــە فەلســەفە و 
سیاســەت بۆ یەکانگیر بــوون؟ لە واڵمێکی 
سەرەکی و خێرادا دەتوانین بڵێین بۆ ئەوەیە 
تاکوو سیاســەتێکی سکۆالری مودێڕن پێک 
بێنن، یانی داڕشتنی فەلسەفەی سیاسەتێکی 
مۆدێڕن. ڕەنگە بگوترێ ئەی ســکۆلالر بوون 
چییە! بۆچــێ هێندێ الیەنی ئایینخواز لێی 

توڕە و تۆســنن! بــە کورتی و بــە کوردی 
کۆمەڵگایەکی ســکۆالر یانی هەرشــتەیەک 
لە ســەر قــەوارە و مێتــۆدی دیاریکراوی 
خــۆی هەڵســوکەوت بــکات و هیچکام لە 
چەمکەکانی ناو کۆمەڵــگا، گوتاری دژبەر و 
دژکــرداری نەخوڵقێنێ، تاکــوو کۆنتاکت و 
پاڕادۆکس لە جەوهــەری کۆمەڵگادا نەبێتە 
نەریت. کورد گوتەنی: هیچ کەســێک با پێ 
لە بەڕەی خۆی زیاتر ڕانەکێشێ و دەست لە 

کاروباری الیەنەکانی دیکە وەرنەدرێ.
جیا لەوەی حکوومەتە ئیدیئۆلۆژیستەکان 
ســەبارەت بە سیاســەت و زانستی سیاسی 
دەدوێــن و دەڵێن کە گۆیا سیاســەت یانی 
کەڵەک و کوڵەک و پاشــقولدان، ئەوەش بە 
پێی هەڵســوکەوتی بە ناو سیاســی بوونیان 
و ئەنتی لۆژیکی بوونی بــەرزە عەقڵیەتیانە، 
وەک دەســەاڵتی توتالیتێر/تێئۆکڕاتی ئێران، 
یان کۆریای باکوور و.... . چونکە لە ئەساسدا 
سیاســەت و ڕامیــاری، ماکیاویلیزمی بوون 
نییە، بەڵکوو بە قەولی د. قاسملووی هەرمان 
» سیاســەت هونــەری مومکینەیــە«. یانی 
ئەوەی زانســتەکانی دیکە لە عۆدەی نایەنە 
دەرێ  و ئەوە هونەری سیاسەتە دەیگەیێنێتە 
لووتکــەی ســەرەنجام. سیاســەت هونەرە، 
زانستە، دیالۆگی دوو الیەنەیە بە نێوبژیکاری 

لۆژیکێکی ئینسانییەوە. 
پرســیار، فەلســەفە و سیاســەت، یان 
فەلســەفە و زانستی سیاســی بۆ یەکانگیر 
بوون و زۆرجار گوتاری هاوبەش دەئافرێنن؛ 
لە ئەساســدا فەلسەفە و زانســتی ڕامیاری 
دوو باڵــی کۆمەڵــگان و دەتوانــن کۆمەڵگا 
لــە پەرچەکرداری دژیەکی بــوون بپارێزن. 
دیارە کاتێ سیاسەتێکی مۆدێڕن  پڕەنسیبە 
پۆزەتیڤەکانــی ڕەچــاو کــرد، نۆڕمی بەها 
پێشــکەوتن خــوازەکان دەبێتــە نەریت بۆ 
چەســپاندنی ژیانێکــی یەکســانی خواز و 

بەختەوەرانە. 
هەموو هەوڵ و تێکۆشانی فەیلەسۆفان و 
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شارەزایانی ئەو بوارە پارێزەری ئازادی و مافی 
کەســیەتیی تاک و کۆیە بۆ ئەوەی بااڵنسی 
دەسەاڵت و ئۆتۆریتە ڕایگیرێت و کۆمەڵگایەکی 
دینامیکی دێموکڕات پەروەری لێ بزاوێتەوە. 
دەشــزانین کــە چەمکــی دەوڵەت/نەتەوە، 
لێکەوتە و خوڵقاوی سیاســەتی مودێڕنیتەیە 
بۆ ئەوەی بەرابەری و عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی 
ببێتە بەها و پشتیوانیی کۆمەاڵنی ڕەشۆکی 
و هــەر وەهــا بەرچاوڕوونیــی کەمینەکان 
وئتنیکــە جیاوازەکانی کۆمەڵگا. لەو بارەیەوە 
ڕۆسۆ و پوپێڕ و مارکس بە بڕشتەوە جەخت 

لە فەلسەفەی مودێڕنی ڕامیاری دەکەن. 
شک لەوەدا نییە کە مرۆڤ بوونەوەرێکی 
بە تەمــاح  و تێرنەخواردووی دەســەاڵتە و 
گەر هەلی بۆ بڕەخســێ زۆرجار لە گەندەڵی 
و ســەرەڕۆیی ناپرینگێتەوە، بە تێفکرینێکی 
داڕێژەی  پۆلێنبەندیــی  لــە  ئاوەزمەندانــە 
دەســەاڵتداریەتیی  جۆراوجۆرەکانی  مێتۆدە 
نەتــەوەکان، بۆمان دەردەکــەوێ دەوڵەت و 
دەســەاڵت لە دوو بەشــی نەنووسراوە پێک 

هاتوون:
1 بەشــێکی تەرخــان کــراوو تێڕوانیینە 
ســەبارەت بــە خەمخۆریی کۆمەڵــگا. یانی 
دروســت کردنی دەســەاڵت و میرایەتی بۆ 
ئەوەیە تاکوو  ئازارەکانی مرۆڤایەتی دامرکێنێ 
و کۆمەاڵنــی واڵت بەرەو یەکانگیری و یەک  

بوون هان بدرێن.
2 بەشێکی هەرە گرینگی دیکەی بۆ پاراستن 
و بااڵنسی ئۆتۆریتەی دەســەاڵتدارانە تاکوو 
لە »جۆت قەبزە« کردنی ســەدارەتی خۆیان 
نەڕوانــن و بە مڵک و میراتــی هەتاهەتایی 
خۆیانیان نەزانن. دابەش کردنی دەســەاڵتی 
حوکمی بە سەر چەندنین الیەن و دەزگای 
جۆراوجۆردا، بۆ ئەوەیە تاکوو حاکم پاوان خواز 
نەبێــت و لەوەش گرینگتر فکــر و ئایدیای 
پاوانخوازی و ئەبسلووت بوون نەبێتە دیاردەی 
ئەندێشــەی فەرمانــڕەوای حکوومەتی. هەر 
بۆیە دەبینین بۆ ئــەوەی گەل ماف پارێزراو 

بێــت هەڵبژاردن لە قەوارەی دێموکراســی 
بووندا بنیــاد نراوە و ئەگــەر هەر الیەنێک 
براوەی  زۆرینەی دەنگەکانی دەستەبەر کرد 
هەڵبژاردنە و دەسەاڵتدارە، دەی خۆ کۆماری 
ئیسالمیش ساڵ نییە هەڵبژاردنێک بە ڕێوە 
نەبات!  جەنابی سەدام حوسەین هەر چەند 
مانگ پێش گالندن و داڕمانی دەسەاڵتەکەی 
لە هەڵبژاردنێکی شانۆییدا زیاتر لە نەوەد لە 
ســەدی دەنگەکانی مســۆگەر کرد! ئەی بۆ 
دێموکڕاسی و بەها مرۆڤایەتییەکان لە وەها 
دەسەاڵتێکی سەرەڕۆ و ڕەهادا نابێتە نەریت،  
لــەو بارەیەوە و بــۆ ئەوەی زۆرینــە نەبێتە 
دێوجامەی دەســەاڵت، ویلیام جێفرســۆن 
کــە دوکتورینــی جاڕنامەی ســەربەخۆیی 
ئەمریکای داڕشتوە دەڵێ: نابێ بێڵین زۆرینە 
واڵت.  ئەبسلووتیسمی  دەســەاڵتێکی  ببێتە 
چونکە فەرمانڕەوای ڕەهای لێ دەخوڵقێتەوە.
هــەر بۆیــە دەبینین لــە ئەمریــکادا دوای 
هەڵبژارنەکانی سەرۆک کۆماری ئەوە دەنگە 
دەکاتەوە  یەکالیی  هەڵبژاردن  ئەلکتراڵەکانە 
نەک دەنگی گشتیی کۆمەڵگا. چونکە ئێستا 
بە داخــەوە لە ئێرانی ئیســالمیدا دەبینین 
دەنگــی زۆرینەیەکــی موهەندیســی کراو 
قسەی یەکەم دەکات. لە ڕواڵەتدا هەڵبژاردن 
کراوە و زۆرینە دەنگەکان بە دەست دێنێ و 
دەبێتە خاوەن دەســەاڵت. بەاڵم لە ڕاستی دا 
دێموکڕات  قــەوارە  دەوڵەتێکی  ڕئالیســتی 
دەڵێ دەبێ هەمیشە چاوت بە سەر زۆرینەوە 
بێ نــەوەک ببێتە زۆرینەیەکی ســەرەڕۆ و 
ســتەمکار. چونکە لە ڕاســتی دا نابێ زۆرینە 
بڕیاردەری سەرەکیی حکومەتی زۆرینە بێ، 
واتا هێژمۆنی زۆرینە نابێ بە سەر دەسەاڵت 

و کۆمەڵگادا زاڵ بێ. 
دەسەاڵتە یەک لە دوای یەکەکانی ئێران 
بە گشتی و دەسەاڵتی توتالیتێری هێژمۆنی 
خۆازی دینی ئێســتای ئێران بــە درێژایی 
دەسەاڵتەکانیان »فریو و چەواشەکاری« ڕۆڵ 
گێڕی ســەرەکیی بیرو ئەندێشەی چەوتیان 



169گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 53  ساڵی بیست و یەکەم  پاییزی 2719

بووە. ئێســتاش چوار دەیەیە ڕای زۆرینە و 
ڕێفورمیســتی ڕوکاڵیانە سیاسەتی دەسەاڵتە 
ڕەهــا و موتڵەقەکــەی بــووە. لــە حاڵێکدا 
وەختایــەک ڕای زۆرینە پەســندە کە مافی 
کەمینە پێشێل نەکرابێ. لە ڕابردوو و ئێستادا 
وەک دەســەاڵتی ڕەشــی ئێران بە حوکمی 
زۆرینەی خۆویست و خۆکرد دەست کراوە  بە 
پااڵوتن و پاکتاو کردنی قەوارە سیاسییەکانی 
ناوخۆ و هاوتەریبی دەسەاڵت. لە زۆرێک لە 
شۆڕشە بەنێوبانگەکانی جیهاندا دیکتاتۆرێک 
بە خەبــات و خۆێنی بەش مەینەتانی واڵت 
دەگاتە ئــاکام و کەناری ئــارەزوو، بەاڵم بە 

هۆی چەواشــەکاری و ئاڵۆزی 
و نەبوونی مکانیزمێکی ڕوون و 
ئاڵتێرناتیوێکی خراپترو  ئاشکرا، 
دیکتاتۆری  شــوێنی  زاڵمانەتر 
پێشوو دەگرێتەوە. وەک دەڵێن 
شۆڕش جگەر گۆشەکانی خۆی 

دەخوات:
فەڕانســە  شۆڕشــی  لــە   1
)17٨9( ڕۆبێسپێر بە یارمەتی 
حیزبێکیــان  ژاکۆبێنــەکان 
دامەزرانــد و هــەر دوابەدوای 
ئــەو کارە هەمــوو ئەنجومەن 
و  فەڕانســە  کۆمۆنەکانــی  و 
پاریســیان قەاڵچۆ کرد. بەاڵم 

شــۆڕش  ڕەوڕەوەی  نەخایانــد  هێنــدەی 
کەوتــەوە ســەر ڕەهەندی دیــاری کراوی 
خۆی و ئەو ئاکامەی لێ کەوتەوە کە ئێســتا 
دەیبینیــن، لە خۆڕا نییە وەختایەکی دەڵێن 
فەڕانسە کانگای دێمۆکڕاسی و ئازادیخوازییە، 
چونکە بنەمایەکی فەلســەفیی باوڕ پێکراوی 

ئینسانیی هەبوو.
2 لە شۆڕشی ئۆکتۆبری ڕووسییە )1917( 
حیزبی بێلشــویک هەموو پارتەکانی دیکەی 
قەاڵچۆ کرد و سیستمی شۆڕایی لە ناو برد.

3 لە شۆڕشــی گەالنــی وەزاڵــە هاتووی 
ئیســالمی  کۆماری  ئێراندا)1357(حیزبــی 

ســەرەتا شۆڕای شــارەکانی تێکەوە پێچا و 
دوایە بە هاوکاریی حیزبی توودە باقی حیزب 
و پارت و کەسایەتییەکانی دیکەی سەرکوت 
کرد، هەڵبەتــە وەفای بۆ ئەو هەمووە خۆش 
خزمەتییــەی توودەش نەبــوو و بە حوکمی 
حکوومەتــی ئیســالمی بــوون توودەشــی 
گالنــد و زۆربەی ســەرکردەکانی ئێعدام و 
بێ سەروشــوێن کرد و دوایــە حکوومەتی 
توتالیتێــری تــرس و شــەڕاژۆیی خوازیی 

دامەزراند.
لــە ئێرانی ئەمڕۆو لە هەموو دەســەاڵتە 
ئیدۆلۆژیکەکاندا ئەوەی حیســابی بۆ نەکراوە 
ناکرێ ویســت و داخوازیی  و 
گەلە. بە قەولی ڕۆسۆ  یەکێ لە 
نیشانەکانی دێموکڕاتی بوون » 
ئیرادەی گەلە« ، ئیرادەی گەل 
لەمپەرێکە بۆ دەسەاڵتی ڕەها و 
سەرەڕۆ. لە واڵتانی دێموکڕاسی 
پــەروەردا کاریزمابــوون زۆرتر 
جومگەکانی ناو کۆمەڵگا لە خۆ 
ئوســتوورەکان،  وەک  دەگرێ، 
ئەدیبــان، وەرزشــوانان و ... . 
ئێراندا  لە واڵتێکی وەک  بەاڵم 
ڕێبــەری حکوومــەت نــەک 
وەک  بەڵکو  کاریزمایەک  وەک 
خوداوەندیارێک پێناسە دەکرێ. 
لە وەها دۆخ و کەشێکدا کە ناتوانرێ ڕەخنە 
لــە ئاکاری ڕێبەر بگیــردرێ و هیچ بنیاد و 
ناوەنــد و هیچ کام لــە تاکەکانی کۆمەڵگا و 
دەسەاڵت ناتوانن بەرهەڵستی وەها کەسێک 
ببنەوە، ئیدی چاکســازی و رێفورم دەبێ چ 
مانایەکی هەبێ بێجگە لە درۆ و چەواشەکاری 
و خۆڵ کردنە چاوی جەماوەر؛ ئیدی ڕەخنە 
گرتنێکی بەرایی و ڕێفۆرماسیۆنی هەر باسی 
سەرە. بە داخەوە ئەو کەلێن و بیر تەسکییانە 
هەمووی دەگەڕێتەوە ســەر دیکتاتۆڕ بوونی 
فکر و ئەندێشــە، چونکــە لەوەها حاڵەتێکدا 
هیچ چەمکێکــی مەعریفــی و نامەعریفی، 

لە ڕواڵەتدا 
هەڵبژاردن کراوە و 
زۆرینە دەنگەکان بە 

دەست دێنێ و دەبێتە 
خاوەن دەسەاڵت. بەاڵم 
لە ڕاستی دا ڕئالیستی 
دەوڵەتێکی قەوارە 

دێموکڕات دەڵێ دەبێ 
هەمیشە چاوت بە سەر 
زۆرینەوە بێ نەوەک 
ببێتە زۆرینەیەکی 
سەرەڕۆ و ستەمکار
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سنوورێکی دیاری کراویان نییە. هانا ئاڕێنت 
لە زمان مونتێسکیۆوە دەڵێ ئازادی سیاسی 
لە توانســتدایە نەک لە خواستدا؛ یانی دەبێ 
بە کردەوە و پڕاکتیکخوازانە هەوڵ و کۆششی 
بۆ بدرێ. هەر کۆمەڵگایەک ئەگەر دەیهەوێ 
تووشــی حکوومەتــی ســەرەڕۆ و ڕەهــای 
پێشــووی نەبێتەوە دەبێ ئەو ترس و خۆفە 
ببێتە قەوارەیەکی لۆژیکی، وەک شۆڕشەکەی 
)1776( ئەمریــکا و لە هەمــوو کەلێنەکانی 
یاســای بنەڕەتیی واڵتدا ئــەو خاڵە گرینگە 
بگونجێندرێ. وەک جان ئادامز دەڵێ: عیالج 
و چارەی دیکتاتۆڕ، هاوســەنگی و بااڵنســی 

جیاکردنەوەی  نەک  دەسەاڵتە 
ســێ دەســەاڵتی حکوومی لە 
یەکتــر وەک یاســادانەر، داد، 
بەڕێوەبەر. هەر واڵتێکی ئەگەر 
کردنی  مســۆگەر  تەمــای  بە 
ئازادیی سیاسییە، دەبێ ئاستی 
توانســتی ئازادی و ئۆتۆریتەی 
حکوومەت یەکسان و سنووردار 
نەتوانن  یانی هیچیــان  بکات، 
ئــەوی تریــان ژێردەســتە و 
دەســتەمۆ کــەن، لــە عەینی 
حاڵدا دەبێ سنووری دەسەاڵتی 
هەردووکیان دیاری کراو و ڕوون 
بێ. بۆ ئەوەی هەر کەســێک و 

الیەنێک بێ جیاوازی ئاســتی دیاری کراوی 
دەسەاڵتی خۆی بزانێ، تەنانەت دەبێ چەمکە 
پیرۆزەکانی کۆمەڵــگاش حدوودێکی دیاری 
کراوی دەســەاڵتیان بۆ دەستنیشان کرابێ، 
ئەگەر لە یاسای بنەڕەتی - دەسەاڵتداری - 
واڵتدا ئەو سنوورە دیاری کرا، ئەوکات ڕەخنە 
گرتــن و ڕێفۆرم لە هەر کــەس و الیەنێک 

یاسایی و ئاسایی دەبێ.
لە دەســەاڵتی توتالیتێری ئێراندا، دوابە 
دوای کەیسی شەهید شەڕەفکەندی مەزن 
و هاوڕێیانی، کەلێنێکی گەورە کەوتە نێوان 
دەسەاڵتی پاوانخوازی ئێران و دنیای ڕۆژئاوا 

و بە تایبەتی یەکیەتیی ئەوروپا. دوای ڕەئی 
دادگای ئاڵمان زۆربەی باڵوێزەکانی ئەوروپا 
ئێرانیان بە جێ هێشــت و هەر دوابە دوای 
ئاکامی ئەو کەیســە، محەمــەدی خاتمی 
وەک نوێنەری ڕێفۆرمیســتەکان هاتە سەر 
کار و ئیــدی ڕەوتی بەناو ڕێفۆرمیســت و 
چاکســازی لە ئێراندا باڵی گرت. زۆر کەس 
و الیەن و تەنانەت ئەوروپا هەڵخڵەتێندران 
و باڵوێزەکانیان ناردەوە تاران. لەو  وەختەوە 
هەتاکــوو ئێستاشــی لەگەڵدابــێ  ڕەوتی 
ڕێفۆرمیست -کە ئێســتا وردە وردە بەرەو 
نوشوستی دەڕوات - هیچ خێرێکی بنەمایی 
و بنەڕەتیی بــۆ گەالنی زوڵم 
لــێ کــراوی ئێــران نەبــوە، 
بەڵکــوو بووەتە هــۆی ئەوەی 
ئازادیخــواز  جــارێ  هەمــوو 
و ڕووناکبیــر، لــە قــەوارەی 
ژانڕی هونەری، خۆپیشــاندان، 
زانکــۆ و بزاڤە پیشــەییەکانی 
کراون  دەستنیشــان  دیکەدا، 
و هــەر چەند ســاڵ جارێک 
ســەرکوت و قەاڵچــۆ کراون. 
دامەزرێنەرە  لە واڵتێکدا کــە 
واتــا  دەســەاڵتخوازەکەی 
خومەینــی دەڵــێ: کۆمــاری 
ئیسالمی ، »نە وشەیەک کەمتر 
نە وشــەیەک زیاتر« ، ئیدی هیچ ڕێگایەک 
بــۆ ڕیفــۆرم و تەنانەت هیــچ ڕێگایەک بۆ 
ڕێفڕاندۆمیش نییە. بۆ ئەوەی باشتر لە وەها 
دەسەاڵتێکی نگریس تێبگەین واچاکە بیر و 
هزر و  فەلسەفەی بنەڕەتی  و گونجاوی سێ 

شۆڕشی بە نێوبانگ هەڵسەنگێنین:
1 شۆڕشــی ئەمریکا لە ســەر ئەندێشــە و 
تێئۆریی مۆنتێســکیۆ دامەزرا و یاســای بنە 
ڕەتی واڵتیان لە ســەر ئەساسی هاوسەنگی 
و بااڵنســی ئوتۆریتەی فکریی مۆنتێســکیۆ 

داڕشت.
2 شۆڕشــی فەڕانسە لە ســەر ئەندێشەی 

گەالنی 
چەوساوەی 

جوغرافیای ئێران بە 
لەش و بە گیان لە 

بیستنی ناو و ناتۆرەی 
ئەو ڕژیمە فاشیست 
و تیرۆریست پەروەرە 
بێزارن، نیشانەی ئەو 
بێزارییەش بە سەدان 

بەڵگە و هۆگەلی 
سەلێمێندراو دەتوانین 

بخەینە ڕوو
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بیرمەندی گەورە ژان ژاک ڕۆسۆ دامەزراوە.
3 حکومەتی ئیســالمیی ئێرانیش لە ســەر 
ئەساسی فکر و ئەندێشەی عەلی شەریعەتی 
گەورە تێئۆریســیەنی شــیعە بنیاد نراوە. لە 
الیەکی تریشــەوە  بۆچوون و تێبینیەکانی 
ســەید قوتبمان نابێ لە بــەر چاو نەبێ کە 
کارتێکەریی بنەڕەتیی لە ســەر بیر و بزاڤی 
ئەنتۆلۆژیکی دەســەاڵتدارانی تاران هەبوە و 

هەیەتی.
شۆڕشێک کە تێئۆریسیەن و ئایدیاکەی 
شــەریعەتی و سەید قوتب بێ و ئەو چەشنە 
ئاوانگاردی شــۆڕش  ببنــە  کەســایەتییانە 
و ئەندێشــە پۆپۆلیســتییەکەی پێــت وایە 
بەرهەمێکی لەوە چاکتری لێ دەکەوێتەوە؟! 
بێ شــک نە چاکســازی و ڕێفــۆرم مانای 
هەیە، نە مافی کەمینە و باقی ئێتنیکەکانی 

جوغڕافیای ئێران. 
بۆ ئەوەی هەر دەســەاڵت و شۆڕشــێک 
باش بناســی پێش ئەوەی فەرمانڕەواکانیان 
تێئۆریسیەنەکانیان  واچاکە ســەرەتا  بناسی 
هەڵسەنگێنی. چونکە لە کانیاوی ئەندێشەی 
ئەوان پــاراو بوون. دەســەاڵتدارانێکی وەک 
خومەینی و خامەنەیی کە لە باری ناڕسیست 
و ناڕسیســم بوونەوە گرەویــان لە هیتلێر و 
ئیستالین و نیرۆنیش بردووەتەوە، وەختایەک 
ناتوانــن چکۆلەترین ڕخنــە وەرگرن چۆن 
ڕازی بە ڕێفــۆرم دەبــن، هەرچەندە دەبێ 
ئەو ڕاستییەشــمان هەمیشــە لــە بەر چاو 
بێــت، خامەنەیی ڕێبەر و لیــدەری یەکەم 
و هەمەکارەی ئەم دەســەاڵتە نییە، بەڵکوو 
لە ڕاســتیدا ئەویش مۆرەیەکــە وەک باقی 
مۆرەکانی سپا و کەســانێکی پڕ دەسەاڵتی 
سپان کە لە پشت پەردەوە قورمیشی دەکەن 

و وەک کاریزمایەک - با- دەکەنە قولی.
گەالنی چەوساوەی جوغرافیای ئێران بە 
لەش و بە گیان لە بیســتنی ناو و ناتۆرەی 
ئەو ڕژیمە فاشیســت و تیرۆریست پەروەرە 
بێزارن، نیشــانەی ئەو بێزارییەش بە سەدان 

بەڵگــە و هۆگەلی ســەلێمێندراو دەتوانین 
بخەینە ڕوو تەنیا دوو خاڵی بەرچاو دەســت 

نیشان دەکەین:
1 کۆچــی میلیۆنان ئێرانی کــە لە هەموو 
دنیادا »وەک مشــتێ دانەوێڵە« پڕش  و باڵو 
بوونەتەوە، زۆربەشیان بیرمەندان و پسپۆڕانی 
لێهاتــووی بــوارە جیاجیاکانــی ئابووری و 

ڕامیاری و پزیشکی و ...
2 ئەگــەر لــە بــارەی پسیکۆلۆژیســت و 
کۆمەڵگای  لە  کۆمەاڵیەتییەوە  خەسارناسیی 
ئێــران بڕوانیــن ئاشــکرایە کە کەشــێکی 
ناهومێدی و خەفەتاوی خەمۆکی، وەک دۆڵپا 
بە ســەر شــانی تاک تاکی گەالنی ئێرانەوە 

قورسایی دەکات.
3 هەمووی ئەوانەو زۆری تریش نیشــانەی 
داهاتوویەکی تاریــک و بێ بڕوایی بە وەها 
دەسەاڵتێکی نگریســە. بە گشتی جەماوەر 
ڕووخانــی هەمــە الیەنەی ئــەو ڕێژیمەی 
تەواوەتــی  ڕێفۆرمیســت  بــەاڵم  دەوێ، 
دەســەاڵتی دەوێ و جار جار ڕەنگە لەگەڵ 
لــق و پۆپەکانــی کێشــە و گرفتی هەبێ، 
دەنا لەگەڵ مانەوەی وەهــا ئوتۆریتەیەکدا 
هیچ کێشــە و گرفتێکی نییــە، ئەگەریش 
هەیبــێ ڕووکاڵــی  و ڕواڵەتییــە، ڕەوت و 
ئیدێئۆلۆژیی ڕێفۆرمیســت لە چوارچێوەی 
یاســا و ئەساســی دەســەاڵتدایە و لەگەڵ 
فەندەمینتاڵیزمــی  و  بناژۆخــۆاز  ڕەوتــی 
ڕێژیمــدا دژایەتییەکــی بنەڕەتییــان نییە 
و هێڵێکی ســووری دیــاری کراویان هەیە. 
بە گشــتی ڕەوتێکی پۆپۆلیسمە بۆ فریو و 
چەواشەکاری و هەروەها بۆ دروست کردن 
و  زەق کردنــی ســێلبریتی حوکمی و لە 
ئاکامدا درێژ کردنەوەی تەمەنی دەسەاڵتی 
تێئۆکڕاتی شــیعەی ئێرانە، هەرچەندە لەم 
ســااڵنەی دواییدا ئەم ڕەوتە بەو باگراوەندە 
چەندین ساڵەی ڕابردووی، ئێستا، پاسیڤ و 
کۆڵە و پشتیوانی لە ڕادیکالیسم/ئاگۆئیسمی 

ئیسالمی ئێرانی دەکات.  



لە مێژووی هەموو نەتەوەیەکدا یەکێک لەو جومگە سەرەکیانەی کە هەمان نەتەوەی 
پێ دەناسرێتەوە، ئااڵی نەتەوایەتییە کە ئااڵش وەک زمان دەتوانێ سنووری جوگرافیایی 
سیاسیی واڵتێک دیاری بکات. ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بەم شێوەیە پێناسەی 
ئااڵی کردووە، ـ« ئااڵ واتە هێما و ناسنامە و نەتەوە و دەوڵەت و هەرێم و حیزب و 

گرووپەکان، شانازییەکی بەرجەستەکراویانە.« هەبوونی ئااڵ بۆ نەتەوەیەکی بێ دەوڵەتی 
وەک کورد، گرینگییەکەی لە هەبوونی دەوڵەت کەمتر نییە. ئااڵی کوردستان بە پێی 
قۆناغەکانی ناسیۆنالیزمی کورد، گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە کە هەر جارە کۆتێزی ئەو 

فەلسەفە و سەردەمە بووە کە کورد تێیدا ژیاوە...

مێژووی ئااڵی کوردستان و 
مێژووی هێمای نەتەوەییی کورد لە دیرۆکی کوردستاندا   

 هادی عەزیزی
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خوێنەری هێژا، لەم بەســتێن و نووسراوەیەدا 
حــەول دراوە کە بــە شــێوەیەکی تایبەت 
باس لە مێژووی ئااڵی کوردســتان لەقۆناغی 
رۆشــنبیریی نەتەوایەتیی کــورد لە لە دوای 
ســاڵەکانی 19٠٠ی زاینییــەوە بکرێــت و 
هەروەها تێكۆشــاوین کە هێما و ســیمبولە 
نەتەوەیییەکانی کورد، کە دواتر لە سەردەمی 
ئااڵی کوردستاندا کەڵکیان لێ وەرگیراوە، بە 

شێوەی میراتی مێژوویی شی بکەینەوە.
ئەوەی لە سەر خوێنەری بەڕێز پێویستە، 
ئەوەیە كە لە ناو خوێندنەوەدا، دوو خاڵ لێك 
جیــا بكاتەوە و، ئەویــش ئەوەیە كە مێژووی 
هێمــا بــە واتای مێــژووی ئااڵ نییــە، بەاڵم 
ڕەنگدانەوەی خۆرەتاو لە ناو ئااڵی كوردستان 
بــە جۆرێك كەڵك وەرگرتنە لە هێماكانی ناو 
مێژووی كوردســتان كە ئەمەش سرووشتییە 
كە نیشــاندەری مێژووی یەكێك لە كۆنترین 

نەتەوە بێ دەوڵەتانی سەر گۆی زەوییە.

پێشەكی
لە مێــژووی هەر نەتەوەیەكــدا، یەكێك لەو 
كۆڵەكە ئەو جومگە سەرەكییانەی كە نەتەوەی 
پــێ دەناســرێتەوە، ئااڵی هەمــان نەتەوەیە 
كــە ئــااڵش وەك زمان، دەتوانێ ســنووری 
جوگرافیای سیاســیی هەر نەتەوەیەك دیاری 

بكات.
ڕەنگــە بۆ ئێمــەی نەتەوەی كــورد كە 
خاوەنــی كیانی خۆمان نین، ئەم ڕەوشــە لە 
هەڵدانی ئااڵوە بۆ بڕوای نەتەوایەتی بگۆڕدرێ 
كە ئەمــەش لە ناو نەتەوەی كورددا، بە هۆی 

سیاسەتی حیزبایەتییەوە، یەكگرتوو نەبووە.
لــە پیرۆزیی ئــااڵدا، ڕەنگە فەلســەفەی 
خۆشویستن و ڕێزگرتنی، لە نەتەوەیەكی ئازاد 
و نەتەوەیەكــی بندەســتدا وەك یەك نەبن، 
نەتەوە ئازادەكان لە هەر شوێنێكی گۆی زەوی 
بە ئــااڵی واڵتی خۆیان و نەتــەوەی خۆیان 
دەیانناسنەوە، بەاڵم نەتەوەی بندەست، دەبێ 
لە چوارچێوەی ئەو ئااڵیەی كە داگیركەرێك 

لە واڵتەكەی ئەو هەڵیداوە، پێناســەی خۆی 
بكات و كاتێكیش خۆی لەم جۆرە ناســاندنە 
دەبوێرێ، زیاتر وەك مرۆڤێكی بێ واڵت و بێ 

ناسنامە دیار دەكەوێ.
خاڵێكــی دیكە كە شــیاوی ئامــاژە پێ 
كردنە، نەتــەوەی ئێمە بە دەســت نەبوونی 
چەند شــتێكەوە دەناڵێنێ كە یەكێك لەوانە، 
ســەرەڕای هەبوونی هێز و دەرفەت، نەبوونی 
ژوورێكــی هزری نەتەوایەتییــە كــە بتوانێ 
پێناســە و شــیكاری ئەو ڕەمزانــە بكات و، 
ئاســۆیەكی ڕوون بۆ نەوەی نوێی كوردستان 
بەدی بهێنێــت، كە ئــەوەش بەداخەوە بە 
هۆی ملمالنێی حیزبی و شەخسی نەكراوە و، 
زۆرینەی پارتە سیاسییەكانی كوردستانیش بە 
جێی ئەوەی بۆ داهاتووی نەتەوەكەمان بڕوانن، 
زیاتر حەول دەدەن كــە هەژمونی خۆیان لە 

شوێنەكانی دیكەی كوردستان بسەپێنن.
لە ســەر دەركەوتنی ئااڵی كوردســتان 
ئێمە پێویســتمان بە شــیكارییەكی قۆناغی 
ناسیۆنالیســتی و نەتەوایەتیی كوردستانە، كە 
دەتوانیــن دەركەوتنی ئااڵ بــە دوایین قۆناغ 

هەژمار بكەین.
ئەگەر باری نەتەوایەتیی كوردســتان بە 
سەر چەند بەشــدا دابەش بكەین، دەبێ ئەو 

قۆناغانەمان لە بەر چاو بێت.
یەكەم؛ ســەرهەڵدانی قۆناغــی یەكەمی 
ناسیۆنالیزمی كورد لە هەڵبەستەكانی یارسان 
و خانی و بە ســەردەمی میرانی كوردستانەوە 
كە میر بەدرخان لە هەموویان نەتەوەییتر بووە 
و ئەو قۆناغە هەتا سەرهەڵدانی شۆڕشی نەهری 

واتە ساڵەكانی 1٨٨٠ درێژەی هەیە.
قۆناغی دووهەم؛ سەردەمێكی ناسیۆنالیزمی 
كورد كە جڵەوی خەبات لە دەســت شێخ و 
تەریقەتەکانی كوردســتاندایە و لە شۆڕشــی 
نــەهری 1٨٨٠ ی زایینی دەســت پێدەكات 
و هەتا شێخ ســەعیدی پیران و سەیدڕەزای 

دەرسیم درێژەی هەیە.
قۆناغی سێهەم و كۆتایی؛ ئەم ناسیۆنالیزمە 
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لە نێوان 1925 تا 193٠ ســەرهەڵدەدا و بۆ 
یەكەمجار ڕۆشــنبیران و نووســەرانی كورد 
حەول دەدەن نەتەوە بە ئاراستەی حەقیقەتی 
خــۆی بناســرێت و دەكرێت خۆیبــوون، بە 
بەردی ئەو بناغەیــە دابنرێت و مژاری ئااڵی 
كوردستانیش لە سەردەمی خۆیبووندا زیاتر لە 

هەموو سەردەمێك زەقتر كراوەتەوە.
ئــەم قۆناغە بە حەقیقــەت قۆناغی دوای 
مەشــروتەی قاجار و عوسمانییە كە ئەو كات 
كوردســتان دوو پارچە بــووە، ئێش و ئازاری 
كەسانی نەتەوەییی كورد، بە تایبەت ئەوانەی 
لە ئەســتەنبوڵ دەیانخوێنــد، بوو بە هۆكاری 
ئەوەی لە هەمبەر داگیركەرانی كوردســتاندا 
بیرێكی ئەساسی بكەنەوە كە ئەگەر كوردستانی 
ئەو كات بە ســێ ناوەندی ڕۆشنبیری دابەش 

بكەین، هەموویان تا رادەیەك یەك گوتارن.
ناوەنــدێ ورمێ و ناوەندی ســلێمانی و 
ناوەندی ئەســتەنبوڵ، كە وەك سێ ناوەندی 
هزر و شۆڕشــی ســاڵەكانی 19٠٠ بەوالوە، 
گرینگترین ڕۆڵیان هەبووە، كە دواتر لە الیەن 
ناوەنــدی ئەســتەنبوڵەوە ئااڵی كوردســتان 

دیاری کرا.

ــژووی كۆنەوە و  هێماكانی كورد لە مێ
دەوڵەتشارە كۆنەكانی كوردستان:
1.پیرۆزیی خۆر لە الی هورییەكان

و  ئاركیۆلــۆژی  لێكۆڵینــەوە  پێــی  بــە 
شوێنەوارناسییەکان لەم سەدەیەی ڕابردوودا، 
زمانــی هوری و میتانی و ســوباری و گوتی 
هەموویان ســەرچاوەیەكی هاوبەشیان هەیە و 
دەتوانین بلێین وەكوو شــێوەزاركانی ئەوڕۆی 
زمانی كوردی بوون، بەاڵم هەموویان سەر بە 

جوگرافیایەك بوون.
هورییەكان لە نزیكترین شوێنی نزیك لە 
ســومەرییەكان یان بە واتایــەك لە باكووری 
ســومەر ژیاون، بــەاڵم دواتر كــە ڕەگەزی 
سامی وەك ئاشووری و ئەكەدی لە باكووری 
ئافریقاوە شــوێن پێیان بۆ مێزۆپۆتامیا كراوە، 

لە دوای شــەڕ و بەرگریكردن خۆیان بە ناوی 
فەرمانڕەوای میتانی ڕێكخستووە.

هورییەكان بە خۆیان گوتووە »خۆروویی« 
و بە بەری بەیانیــان گوتووە خۆری، كە هەتا 
ئێســتاش لە ڕۆژی ئەمرۆدا لە زمانی كوردیدا 

بەكاردێت.
هورییــەكان، بــە پێــی ســەرچاوەكانی 
لێكۆڵینەوە، خۆرپەرست بوون و لە پەیكەری 
دیتــراوەی خواوەندی تەشــوب )خواوەندی 
ئاســمان و با و بــاران و برووســك( كە لە 
موزەخانەی حەلەب هەڵگیراوە، ئەوە بە جوانی 
دەســەلمێ و لە پەیكەرەكەدا خوای تەشوب، 
لە ســەر پشــتی جوانەگایەك ڕاوەســتاوە و 

خۆرێكی باڵداری بە سەر سەرەوەیە.

یەكەم كەس كە بە دوای گەڕان و پشكنیندا 
ئەوەی ســەلماند كە هوری باپیرانی كوردن، 
ســپایزەر بوو كە توانی تەنانەت پشــتیوانیی 
ناوەندە ئانترۆپۆلۆژییەكانیش بۆ ئەم مەبەستە 
 ebhraim avigdor speiser 1902-1965,( .ڕابكێشێت

)mesopotamia orogins, 1930, r: 110, 119

هەروەها بە دەیان و سەدان بەڵگەی دیكە 
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لەو ســەردەمەدا هەن كــە پیرۆزیی خۆر لە 
كوردستانی كۆندا نیشان دەدەن، كە لە مۆری 
لوولەیــی بەجێمــاو لەو ســەردەمەدا وەدیار 

دەكەون.
بــۆ نموونــە شــێر و هەتاو لە نەخشــی 
بەجێماوی میتانییەكان كە دواتر لە سیمبولی 
پیرۆزی ئێزدییەكانیشدا ڕەنگی داوەتەوە، لەم 
نەخشــەدا هەتاوی باڵــدار وەك پیرۆزییەك 
نەخشــێندراوە كــە دوو شــێر لە خــوارەوە 
پارێزگاریی لێ دەكەن و، لە ســەر پشــتیان، 
دوو باڵندە نێشــتووەتەوە كە دواتر لە ئایینی 
ئێزدیدا، باڵندەكان لە شێوەی تاووس خۆیان 

دەنوێنن.
ئــەم پیرۆزییــەی هەتاو هەتــا ڕۆژگاری 
ئەمــڕۆش لە نــاو ئایینی ئێزدیــدا ماوەتەوە 
و تەواوی ئــەو قوببانەی كە لە پەرســتگای 
اللشــن، كاتێك لــە ئاســمانەوە چاویان لێ 
دەكەی، وەكوو تیرێژی خۆر خۆیان نیشــان 
دەدەن و ئەو پانتاییەی كە لە سەری درووست 
كراوە، وەكوو چوار گۆشەیەك ئاماژە بە چوار 
ئاخشــیگی خاك و با و ئــاو و ئاگر دەكا، كە 
ئەمەش نیشــاندەری ئەویــە مرۆڤی كورد بە 
هۆی ڕەســەنایەتی لە ناوچەكــەدا، تەنانەت 
لە ئایینە كوردییەكانیشــدا لــە هێماكانی ناو 

سروشتی كوردستان كەڵكی وەرگرتووە.

نموونەیەكی دیكە كــە دەتوانین لە پیرۆزیی 
خۆرەتــاوی كوردســتاندا وەك نموونــە لێی 
بدوێین، هێمای هەتاو و شــێرە كە لە شاری 
عەفرین لە الیەن داگیركەرانی كوردســتانەوە 
تێكدرا، ئەویش نەخشــێكی شائوشكە، كچی 
خوای ئاســمانە، لە نەخشــێكدا كە لە سەر 
پشتی شێرێك ڕاوەستاوە، خۆرەتاوێك لە سەر 
سەری نەخشــێندراوە كە ئەمەش دەرخەری 
ئەم ڕاستییەیە كە هورییەكان ئایینەكەیان بە 

هەموو ناوچەی كوردستانی كۆندا باڵو ببۆوە.
شــاری نوزی كە شــارێك بووە نزیك لە 
كەركووكی ئەمــڕۆ یەكێك لــە گرینگترین 

شارەكانی ئەو سەردەمە بووە.

ــا swastika لە الی  2. پیرۆزیی چلیپ
سۆمەرییەكان

بە پێی هەموو ئەو سەرچاوانەی كە ئاركیۆلۆژی 
و زمانناســیی مێژوویــی ســەلماندوویەتی، 
ســۆمەرییەكان لــە پێــش ســامیێەكان لە 
مێزۆپۆتامیــدا ژیاون و وەكــوو ڕەچەڵەكیش 
زۆرینــەی لێكۆلــەران ڕەگــەزی ئەوانیان بۆ 
گەڕاندووەتەوە  مێزوپۆتامیا  باكووری  چیاكانی 
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كە دواتــر بــەرەوە پێدەشــتەكانی خوارەوە 
ڕۆیشتوون.

كاتێك كە ئەوە ســەلماوە كە ســۆمەری 
جیاوازن لە سامی و خەڵكی خۆجێیی ناوچەی 
مێزۆپۆتامیــا بوون، چەنــد خاڵێكی گرینگ 
دێتە بەر دەســتمان كە دەتوانین بە نوێترین 
لێكۆڵینەوەكانــی ژێنۆلۆژی یــان جوگرافیای 
مێژوویی ژێنەكانــی مرۆڤەوە گرێیان بدەین، 
كە لە دوا لێكۆڵینــەوەدا كورد وەكوو باپیری 
ئەو شــوانانە ناسراون كە لە باكووری ناوچەی 

نێئۆلتیك ـدا ژیاون.
ئــەوەی لێــرە مەبەســتمە، ئەوەیــە كە 
ڕەچەڵەكی ڕاســتەقینەی ســۆمەرییە كە لە 
چیاكانەوە بەرەو خوارەوە ڕۆیشــتوون و ناوە 
ناوەش، لە چیاكان ســەردانی خزم و كەسانی 
braid wood and how, prehis-(  ۆۆیانیان كردووە.
 toric investigation in iraqi kurdistan( )the origin

of kurds, ferdinand hennerbichler( )كورد كێیە؟ سۆران 

حەمــە ڕەش( تێزی هێند و ئاریایــی، هادی عەزیزی، ژمارە 52 ی 
گۆڤاری تیشك(

لــە گرینگترین ئەو ئاســەوارانە دەتوانین 
ئامــاژە بە گــرێ ناڤۆكێ لە خەرابەرشــكی 
روحــا و شــانەدەر و هەزار مێــرد و گوندی 
چەرمــوو و هتد بكەین كــە مێژووەكانیان لە 
چەندین هەزار ساڵ تێپەڕیوە و بە پێی هەموو 

لێكۆڵینەوەكانیــش هەتــا ڕۆژی ئەمڕۆ تەنیا 
كورد لەو ناوچانە ژیاون.

ئەم پێشەكییە كە باسمان كرد بۆ ئەوەیە 
كــە دەمانهەوێ باس لــە قاپێكی دیتراوەی 
دەشــتی ســامڕا بكەیــن كە بۆ ســەردەمی 
ســومەرییەكان دەگەڕێتەوە، ســەردەمانێك 
كە ڕەگەزی ســامی هێشــتا هیچ بوونێكیان 
لــە ڕۆژهەاڵتی ناویــن نەبووە. ئــەم قاپە لە 
ســاڵەكانی 1911 -1914 لە الیەن كەسێك 
 ernest(بە ناوی ئێرنێست هێرزفڵدەوە دۆزراوە

.)herzfeld
ئەو سواڵەتە ئێستا لە موزەخانەی بەرلین 
پارێــزراوە. لەم قاپەدا باس لە نەخشــەیەكی 
جوگرافیایی و چەند شتێكی جیاواز كراوە كە 

دەكرێت هێماكانی شی بكرێتەوە.
لە قاپەكەدا ســەد و بیست خەتی تێدایە 
كــە وەك چوار خەت لە ســەر ســی خەت 
دەبینــدرێ و ئەوەش بۆ پیــرۆز بوونی ژمارە 
شــەش یان شەســت لە ناو ســۆمەرییەكان 
دەگەڕێتەوە و هەشت ماسی لە ناو قاپەكەدان 
كــە چواریان بە دەوری قاپەكــەدا دەگەڕێن 
و چوار دانەشــیان بــە دندووكــی باڵندەی 
ماسیگرەوە شۆڕ بوونەتەوە بۆ ناو قاپەكە و باڵی 
باڵندەكانیش وەكوو جووت خەت نیشاندەری 

دەریان.
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لێــرەدا كاتێك ئەو قاپە وەكوو نەخشــەیەك 
سەیر بكەین، بە پێی نەخشە و سەرچاوەكان 
ڕێــك ئەو چــوار دەریایــە دەگرێتــەوە كە 
كوردستان لە ناوەڕاستی هەڵكەوتووە و بە پێی 
هەموو مێژووی كۆنیش واڵتی كورد هەتا سەر 

چوار دەریاكە بووە.
هێمای چلیپــا كە دواتر بە هۆی نەبوونی 
پیتی »چ » و پیتی »پ« بۆ سەلیب گۆڕاوە، لە 
ناوەڕاستی قاپەكە باس لەو باوەڕە سرووشتییە 
دەكا كە لە مێزۆپۆتامیا لە كۆنەوە بڕوایان پێی 

هەبووە.
نەخشــی چلیپا دواتر لە هەموو شوێنیكی 
ڕۆژهەاڵتی ناویندا ڕەنگی داوەتەوە و لە ئااڵی 
پاشــاكانی ئورارتوو، هەتا دەوڵەتی ساســانی 
و، مێعماریــی مزگەوتەكانــدا دەبیندرێــت، 
تەنانەت ئاڵمانەكانیــش وەكوو هێما كەڵكیان 
لــێ وەرگرتبوو كە بیانهەوێ ڕەچەڵەكێك بۆ 

خۆیان بدۆزنەوە.

ــی نارام سینی  3.بەردەنووس و نەخش
ئەكەدی و ئانۆبانینی سەرپێڵی زەهاو

لێرەدا بۆیــە ئەم دوو نەخشــە پێكەوە باس 
دەكەیــن، چونكــە هەر دووكیــان بۆ یەك 

سەردەم دەگەڕێنەوە.
لە نەخشــی ئانۆبانینی سەرپێڵی زەهاودا، 
پاشا بەرەوە ڕووی شــاژنی ئینانا ڕاوەستاوە و 
لێرەدا باس لە ســەركەوتنی كوردانی لۆلۆیی 
كراوە كە مژاری ئێمە لێرەدا شــیكردنەوەی 
شــەڕەكە نییە، بەڵكوو دەمانهەوێ باسی ئەو 
خۆرەتاوەی نێوان سەری پاشا و شاژن بكەین 
كە پێشــەكەی بە ئەســتێرەی چوار پەڕ یان 

چلیپا گیراوە.
لــە فەلســەفەی هەتاوی ئێزدیدا باســی 
ئەوەمان كرد كە لە پەرستگای اللش قوببەی 
هەتاو لە سەر چوار گۆشە درووست كراوە كە 
هەر گۆشــەیەك باس لە ئاخشێگێك دەكات 

كە بریتین لە ئاو و ئاگر و خاك و با.
لەم نەخشەشدا كە سەیری بكەین پێش 

هەتاوەكە بە چلیپا گیراوە.

نەخشی دووهەم كە كاتی خۆی ژان مەرگانی 
فەڕەنســی دۆزیوییەتــە، باســی شكســتی 
لۆلۆییەكانە كە نارام سینی ئەكەدی شكستی 
داون و، لە نەخشــەكەدا، كــوردەكان لە بن 
چیایەك كەوتوون و یەكیان بەرەوە چیاكە و 
خۆری ســەر چیاكە هاوار دەكا، لەم نەخشەدا 

نارام سین بەرامبەر بە چیاكە ڕاوەستاوە.
لــە ســەر چیاكــە ســێ خۆرەتــاوی 
نەخشێندراوی تێدایە كە بەداخەوە یەكیان بە 
جوانی ماوە و لە وێش ئەستێرەی چوار پەڕ لە 

پێش هەتاو نەخشێندراوە.
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لەم نەخشــانە لــە كوردســتاندا زۆرن و لە 
دەربەنــدی گاوڕ و پاشــایەتیی ســمیرۆم لە 
بناری قەندیلیش هاوشێوەیان بەدی دەكرێت.
لە كۆتایی ئەم بەشەدا دەتوانین هەڵوێست 
لە سەر ئەوە بگرین كە زۆرینەی ئەو هێمایانەی 
كە وەك شێر و هەتاو و چلیپا دواتر لە هەموو 
ڕۆژهەاڵتی ناوینــدا ڕەنگی داوەتەوە، هەمووی 
بــۆ مێزۆپۆتامیــا و بە تایبەتی كوردســتانی 
كۆن دەگەڕێتەوە، لە هەندێك جار كە باســی 
كوردانی ئێزدیم هێناوەتەوە، ویستوومە وەك 
نموونەی زیندوو باسی بكەم كە چۆن میراتی 
ئایینیان لە سرووشتی كوردستان وەرگرتووە.

مێژووی ئااڵی كوردستان
لە مێژووی كــورددا چ كاتێك ئااڵ بە فەرمی 
وەك ئااڵ بــە كار هاتبێت، مێژووكەی لە بەر 
دەســت نییە، بەاڵم وەكوو لە بەشی پێشتردا 
باســمان كــرد، وەكــوو هێما لــە نەخش و 

نیگارەكاند كەڵكی لێ وەرگیراوە.
ئەگــەر بــە پێی مێــژوو ئــااڵی كاوەی 
ئاسنگەر وەكوو یەكەمین ئااڵی كورد هەژمار 
بكەیــن، دەبــێ زۆر بــە وردی ئاگامــان لە 
چەواشــەكارییەكانی مێژووی خۆمان بێ كە 
فارس زۆر سیستماتیك دەیكا و كردوویەتی.

لە هەڵبەســتەكانی فیردەســیی فارسدا، 
زەحــاك كوڕی مەرداســی تازییــە، كەوابوو 
كوڕی مەرداسی عەڕەبە و هیچ پەیوەندیی بە 

كورەوە نییە.
ناشكرێ كورد بێت و ڕێز لە ئااڵیەك بگرێ 
كە دژی پاشــایەتیی مێدی/مــاد هەڵكرابێ، 
كەوابوو نووســینەكانی ئەحمەدی شاملووش 
دەچێتە چواچێوەی ناڕاستبوونی جاشێتی لە 

سەر كاوە.
ئەبــو حەنیفــەی دینەوەری لــە كتێبی 
اخبارالطــوال که ســۆرانی حەمە ڕەش وەك 
سەرچاوە باســی دەكا، دوو سەد ساڵ زووتر 
لە فیردەوسی باسی كاوەی كردووە و شەڕەكە 
دەگەڕێتــەوە بــۆ كوردانی لۆلۆیــی لە گەڵ 

نەمرود.
كــە  كوردســتان  میــری  بەهێزتریــن 
لە ســەدەی ئــااڵ نزیــك بێــت و، حەولی 
پێكهێنانی كوردستانی سەربەخۆی داوە، میر 
بەدرخان)1٨٠2-1٨6٨( بــووە كە ئەو كات 
كوردانی ناردووە بۆ خوێندن لە دەرەوە، گەمی 
جەنگی و بازرگانی درووســت كردووە، بەاڵم 
وەك بەڵگــە بۆ هەبوونی ئااڵ لەو ســەردەمە 

هیچمان لە بەردەست نییە.
یەزدانشێری برازای كە ساڵەكانی 1٨53-
1٨56 كوردســتانی بەدەستەوە بووە، جیا لە 
كۆپلەیــەك گۆرانیی فۆلكلــۆری كوردی، كە 
ئەویش لــە دەم جوولەیەكی كوردســتانەوە 
تۆمار كراوە، هیچ شتێكی لە سەر هەبوونی ئااڵ 

لە پاش بە جێ نەماوە.
گــۆ ئەو زاخۆیــێ ب ڕووت و كەڤوتان / 
بەیــراق بوونە جۆت بە جۆتــان / بەرێ خوە 
 prym and socin, kurdische( دانــە جزیرا بۆتــان

)sammlungen, erzälurgan,st, petersburg 1887,r:64

لە ســەردەمی كۆنیشــدا پێش حەزرەتی 
خانی وشــەی ئااڵ لە وێژەی كوردیدا بە كار 
هاتووە، بەاڵم هیچ بەڵگەیەك لە سەر هەبوونی 
ئااڵی كوردان نییە و لە هەڵبەستەكانی مەالی 
جزیزی بە چەندین جار تووشــی وشەی ئااڵ 
دەبیــن كە بــۆ ســاڵەكانی 14٠٠ی زایینی 

دەگەڕێتەوە.
ئــااڵی ئەمڕۆی كوردســتان كــە كورد 
تــا ڕادەیەك بە گشــتی قەبووڵــی كردووە، 
لە ســەر هزری درووســتكردن و ئەو كاتەی 
نەخشــێندراوە، بەڵگە زۆرن و بە پێی هەموو 
بەڵگەكان مرۆڤ ئەوەی بــۆ دەردەكەوێ كە 
ساڵ1919-192٠ ی زایینی درووست كراوە.
كۆمەڵەی تەعالیی كوردســتان، لە ســەر 
وەك  زەمینەكەیان  پێناســەكانیان،  كاغەزی 
ئااڵی كوردستان نەخشــاندبوو كە دەڵێن بۆ 
یەكەمین جــار هزری نووســەری ئەو كاتی 

كۆمەڵەكە زینەلعابدین بووە.
ماڵمیسانژ و زۆرینەی ئەو نووسەرانەی كە 
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لە ســەر دادگاییكردنــی ئەندامانی كۆمەڵەی 
ئیستقاللی كوردستان لێكۆڵینەوەیان كردووە، 
باســی ئااڵی كوردســتانیان كــردووە و، بە 
بەڵگە ســەلماوە كە یەكێك لەو خااڵنەی كە 
كوردەكانی لە ســەر دادگایــی كراوە، وێنەی 
ئااڵی كوردستان بووە كە لە سەر پێناسەكانیان 
 malmîsanij, bitlîsî kemal fevzî,( نەخشێندرابوو. 
 ve kurt orgutleri içindeki yeri, stockholm 1993, r:

)127, 129, 148

زنار سلۆپی، لە كتێبی »دۆزا كوردستان«دا، 
لە سەر ئااڵی كوردســتان ئاوا دەنووسێ: ئەو 
ئااڵیــە كە لە الیــەن كۆمەلەیا رێكخســتنا 
جڤاكی)تەشــكیالت ئیجتماعی جەمعییەتی( 
درووســت كراوە و بە فەرمی ناســراوە، سێ 
ڕەنگە كە سەرەوەی ســوورە، ناوەڕاستەكەی 
سپییە و خوارەوەی سەوزە و ناوەڕاستەكەشی 

بە خۆرێك نەخشێندراوە.
هەر چەندە بۆ مێژوو و ڕێكەوتە ڕێكەكەی 
بەڵگە لە بەر دەســتدا نییــە، بەاڵم دەتوانین 
بڵێین ئااڵكە بۆ یەكەمجــار 1919 لە الیەن 
كۆمەلەیا رێكخســتنا جڤاكییەوە درووســت 
كرابێ و جارێكی دیكەش لە 192٠ لە الیەن 

 zinar( .هەمان كۆمەڵەوە بە فەرمی ناسرابێتەوە
)silopî, doza kurdistan, beyrut.1969. R : 60

ســاڵی 1921 مستەفا پاشــا یاموڵكی و 
هەندێك كــەس لــە دامەزرێنەرانی كۆمەڵە، 
وەك خەلیل ڕامی بەدرخان و كەماڵ فەوزی 
و مەوالنزادە ڕەفعەت، دەیــانهەوێ بچن بۆ 
سلێمانی، بەاڵم ئینگلیز ناهێڵن بڕۆنە سلێمانی 
و تەنیا مستەفا پاشا چونكە خەڵكی سلێمانی 

بووە دەرباز دەبێت.
مســتەفا پاشــا لە حكومەتــی خوارووی 
كوردستان كە لە 1922/1٠/1٠ دادەمەزرێت 
بەشــداری دەكا و وەك وەزیری پەروەردە و 
سەرنووســەری ڕۆژنامەی بانگی كوردســتان 
دەردەكەوێ. مســتەفا پاشا سەرەڕای ئەوەی 
بۆخۆی لە دەســتەی دامەزرێنەرانی كۆمەلەیا 
ڕێكخستنی جڤاكی بوو، بەاڵم بۆ گواستنەوەی 
ئااڵكــەی كۆمەڵە بۆ حكوومــەت كاریگەریی 
نەبووە و بە رەنگی ئااڵكەی حكومەتی شــێخ 

مەحمووددا ئەوە دەردەكەوێ.
كوردســتان،  خــوارووی  ئااڵكــەی 
زەمینییەكی سەوزی هەبوو كە ناوەڕاستەكەی 
مانگێكی سپی تێدابوو كە لە سەر بازنەیەکی 
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سوور نەخشێندرابوو.
ئەو سیاسەتمەدار و ڕوناكبیرە كوردانەی كە 
لە ســاڵەكانی 19٠٠ تا 192٨ لە ئەستەنبوڵ لە 
ناو یانە و كۆمەڵە و ڕێكخراوە كوردییەكاندا بوون، 
دوای ئەوەی كوردســتان بەســەر چوار بەشدا 
دابەش كرا، زۆرینەیان لە دوای 1925 ڕوویان لە 
ڕۆژاوای كوردستان كردووە و تا ساڵی 193٠ هەر 

لەو پارچەیە بە یەكجاری جێگیر بوون.
لە ســاڵی 1927 كە كۆمەڵەی خویبوون 
بە بەستنی یەكەم كۆنگرەی خۆی لە لوبنان، 
هەبوونی خــۆی ڕاگەیاند، دواتــر كۆمەڵێك 
كاری باش و ڕێكخراوەییی كرد كە هەتا ڕۆژی 

ئەمڕۆش بە تاقانە دەژمێردرێن.
لــە نــاو نووســین و گۆڤار و وەشــانی 
كۆمەڵەی خۆیبووندا، ئەو ڕاســتییە سەلماوە 
كە ئااڵكەی 1919 ی كۆمەلەیا ڕێكخســتنا 
جڤاكــی، وەك ئااڵ لە الیان پەســند كراوە و 
دەنگۆی ئەوە هەیە كە مەمدووح سەلیم بەگی 
وانی جارێكی دیكە ئااڵكەی دیزاین كردووە و 
تێشكە وردەكانی و بۆ تیشكی درشت گۆڕیوە.
ئێحسان نووری پاشا لە بیرەوەرییەكانیدا دەنووسێ:

ســاڵی 1926 برۆیێ حرسكی تێللی كە 
لە جەاللییەكانی چاڵدڕان بوو، لە چیای 
ئاگری ڕاپەڕینی كردبوو، ئەو پشــتی بە 

چیاكانەوە دابوو.
1927 ئێحســان نووری پاشا دەچێتە ئاگری 
و بەڕێوەبەرایەتیی شۆڕشەكە دەگرێتە دەست 
و دواتریــش فەرماندەرایەتیــی ســەربازیی 
ڕاپەڕینەكەش خۆیبوون بۆیان دیاری دەكات. 
لە هەمان ساڵدا ئااڵكەی كۆمەڵەی ڕیكخستنا 
جڤاكــی كــە دواتــر خۆیبوون بــە فەرمیی 
ناســیبوو، لە الیەن خۆیبوونەوە بۆ ئێحســان 
نووری پاشای دەنێرن و ئەویش بۆ یەكەمجار 
 hêvî, kovara çandîya( .لە چیای ئاگری هەڵیدەدا

)giştî, parîs, no 2 gulan 1984

هەر وەها لە سەر بەرگی كتێبەكەی سورەیا 
بەدرخان، كــە ئەویش ئەندامــی كومیتەی 

ناوەندیــی خۆیبوون بوو، كاتێــك لە ئامریكا 
چاپی دەكا، ئااڵی كوردستانیشی بە ڕەنگی لە 
kurdis- )ەەر چاپ دەكا و لە ژێری دەنووسێ 
 tan flag) (suraya badrkhan, the case of kurdistan

against turkey, by authority of hoyboon, philadel-

)phia, 1928

ساڵی 1932 كە نەمر میرجەالدەت بەدرخان، 
ئیمتیازی دەركردن و چاپكردنی گۆڤاری هاوار 
لە دەوڵەتی سورییە وەردەگرێت، لە زۆرینەی 
ژمارەكاندا بە نووسین و هەڵبەست، باسی ئااڵی 
كوردستان دەكا و لە سەر بەرگی گۆڤارەكەش 
بە وێنــەی ڕەنگی، ئااڵی كوردســتانی چاپ 
 kovara hawar, 1932, jimare 5, 8, 10 , 11,( .كردووە

)mîr celadet bedirxan

ســاڵی 1946 لــە كۆماری كوردســتان 
لە ڕۆژهەاڵتی نیشــتمان ئااڵی كوردســتان 
هەڵكرایــەوە و لــە 26ی ســەرماوەزدا وەك 
فەرمــی بوونی ئااڵكە ڕاگەیێنــدرا، )ئەم ڕۆژە 
لە گــەڵ دووی ڕێبەندان جیــاوازە و دووی 

ڕێبەندان ڕاگەیاندانی كۆمارە(.
زنار سلۆپی ناســراو بە قەدری جەمیل پاشا، 
 كە حــەوت مانــگ دوای دامەزراندنی كۆمار 
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ســەردانی مهابادی کردووە، لــە كتێبەكەیدا 
دەڵێ: حكومەتی كۆماری كوردستان، ئااڵكەی 
كــە 1919 لە الیــەن كۆمەلەیا ڕێكخســتنا 
جڤاكییەوە پەسەند كراوە، بە فەرمی ناسیوە و 
تەنیا لە تەنیشــتی خۆرەكە دوو گوڵە گەنم و 
 پێنووسێكیان پێ زیاد كردووە و لە سەروەش 
بە خڕی لێیان نووسیوە: دەوڵەتی جمهووریی 

كوردستان.
بە بــڕوای منی نووســەری ئــەم وتارە، 
قــەدری بەگ دەبــێ لۆگــۆی حكوومەت و 
ئااڵی لــێ تێكچووبێ، چونكە ئەوە لە لۆگۆی 
كاغەزی ڕەســمیی حكومەتدا لێی نووسراوە 
دەولەتی جمهووری كوردستان، دەنا لە ئااڵكە 
 zinar silopî, doza kurdistan, 1969,( .نەنووســراوە

)beyrut, r: 200, 203, 204

بۆ جیاوازیی لۆگۆی كۆماری كوردســتان، 
دەبــێ گریمانــەی ئەوە بكەین كــە بە هۆی 
ئەوەی فیرقــەی دێموكراتــی ئازەربایجان و 
كۆماری كوردســتان هەر دووكیان پشــتیان 



گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 53  ساڵی بیست و یەکەم  پاییزی 2719 182

بــە ســۆڤییەت بەســتبوو و لە ســەردەمی 
ئەو كاتیشــدا ســۆڤیێەت وەك فریادڕەسی 
نەتەوە بندەســتەكان چاو لێدەكرا، هەر بۆیە 
وێكچوونێــك لە نێوان لۆگــۆی ئااڵی كۆمار 
و لۆگۆی ئــااڵی ئازەربایجــان و لۆگۆی ئەو 
كاتی ســۆڤییەت هەیە كە گوڵــە گەنمەكان 
و ڕووبانــە ســوورەكەی دەوری گەنمــەكان 
هاوبەشــی كردوون، بــەاڵم هەتــاوی ئااڵی 
كۆماری كوردســتان لە فەلســەفەی هەتاوی 
ئــەوان جیــاوازە و پێشــتریش لــە گۆڤاری 
نیشــتمانی ژ.ك دا هاوشــێوەی چاپ كراوە. 
ئەم وێكچوونەش نابێ بە شتێكی خراپ لێك 
بدەینەوە، ئەو كات ســۆڤییەت ڕێزێكی زۆری 
لەو ناوچەیەی ســەرووی كوردستان هەبوو و 
بە دەیان جار لە ڕۆژنامەی كوردستاندا باسی 

كراوە.
لە ســەر ئااڵی كۆماری كوردستان ویلیام 

ئیگڵتن دەڵێ:

لــە گواڵنی 1942 ی زایینیدا، ئەندامانی 

كۆمەڵــەی ژ.ك بە هاوكاریــی ئەندامانی 
حیزبــی هیــوا كە دیــارە مەبەســتی 
ســەردانی میرحــاج ئاكرەییــە بۆ الی 
زەبیحی، ئااڵیەكیان درووست كردبوو كە 
ڕەنگەكانــی بە پێچەوانــەی ئااڵی ئێران 
بوو، لە سەرەوە ســوور، ناوەڕاست سپی، 

خوارەوەی سەوز.

ناوەڕاســتەكەی خۆرێكــی تێدابــوو كــە بە 
دەوریــەوە دوو گوڵە گەنم هەبوو، لە ناوەوەش 

خۆرێك و چیایەك و قەڵەمێكی تێدابوو.
ئەو قســانەی ئیگلتن مرۆڤ دەباتە سەر 
تێفكرین لەوەیكە یانی لە ســەردەمی ژ.ك دا 
ئااڵی كۆماری كوردستان درووست كراوە؟!؟! 
william eagleton jr, the kurdish republic 1946, ox-(

)ford university press, 1963 london

لە ساڵی 194٨ تا 195٠ لە ژێر چاودێریی 
دكتــۆر كامــەران بەدرخــان لە فەڕانســە 
گۆڤارێكی فەڕەنسی دەردەچوو كە ناوە ناوەش 
بــە ئینگلیزی تێیدا دەنووســرا. گۆڤارەكە لە 
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سەر كورد دەنووســرا و چەند جارێك ئااڵی 
كوردستانی وەك ســەردەمی خۆیبوون تێدا 

)bullet du centre d›etudes,1948( .چاپ كراوە
لــە  كوردســتان  باشــووری  پارلمانــی 
1999/11/11 بە پێی بڕیاری ژمارە 26 كە لە 
یاسای ژمارە 14 ی ساڵی 1991 سەرچاوەی 
گرتووە، ئااڵی خۆیبوونی بە فەرمی ناساندەوە 
و تیشــكەكانیان دەسكاری كرد و بۆ بیست و 
یەك تیشــك بە فەلسەفەی 21 ی ئادار كە 

دەكاتە نەورۆز و یەكی بەهار گۆڕدرا.

سەرچاوەكان
Ferdinand hennerbichler, the origin of kurd

William eagleton, the kurdish republic 1946, lon-

don, 1963

Kamuran badrkhan, bulletin du centre d›etudes, 

1948, paris

Zinar silopî, doza kurdistan, 1969, beyrut

Suraya badrkhan, the case of kurdistan against tur-

key, by authority of hoyboon, philadelphia 1928

Celadet bedirxan, kovara hawar, 1932

كورد كێیە؟ سۆران حەمە ڕەش
Hêvî, kovara çandîya giştî, paris 1984

Malmîsanij, bitlisi kemal fevzi ve kurt orgutleri 

içindeki, stockholm, 1993

Prym und socin, kurdishche sammlungen, erahlur-

gan u. Lieder in dialekt des tur abidin, st, peters-

bourg, 1887

بە دەم ڕێگاوە گوڵچنین، بەرگی یەكەم، نەوشیروان مستەفا
مێژووی دێرینی كورد، ئاكۆ محەممەد میرزایی

ژیانی عەبدوڕەزاق بەدرخان، سەالح محەممەد سەلیم
جێلوە و مسحەفا ڕەش، ئەنستانس ماری كەرمەلی، لە فەڕەنسییەوە 

نەجاتی عەبدوڵاڵ
ئەڵبۆمی شێخ مەحموودی حەفید، سدیق ساڵح

جەمعییەتی تەعاون و تەرەقی كورد، ماڵمیسانژ، لە توركییەوە زریان 
ڕۆژهەاڵتی

ڕۆژنامەی كوردستان، 1946
كۆمەڵــە و ڕێكخراوە كوردییــەكان 1913-191٨ لە بەڵگەنامەكانی 
وەزارەتی دەرەوەی فەڕەنســا و بریتانیا، وەرگێڕانی لە فەڕەنســییەوە 

نەجاتی عەبدوڵاڵ
نیشتمان، باڵوكەرەوەی بیری ژ.ك، عەلی كەریمی



اعتقاد بر این است که آگاهی زیست 
محیطی کلید حل بسیاری از مشکالت 
زیست محیطی است به  عقیده  محققان، 

بخش عمده ای از مشکالت زیست محیطی، 
ریشه  در عدم شناخت و آگاهی الزم انسان 

نسبت به  طبیعت دارد

نقش تشکل های غیر دولتی 
 )Non governmental Organization(

در توسعه و آموزش اخالق زیست محیطی  
منصور سهرابی

دکترای تخصصی اگرواکولوژی
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چکیده 
فعالیت های انسان پیامدهای جبران ناپذیری 
برک��ره  زمی��ن گذاش��ته اس��ت و طبیعت در 
مسیرنابودی تدریجی است. به  عقیده  محققان، 
بخش عمده ای از مش��کالت زیس��ت محیطی، 
ریش��ه  در عدم ش��ناخت و آگاهی الزم انسان 
نس��بت به  طبیع��ت دارد. افزایش ش��ناخت و 

آگاهی مردم با آموزش اصولی 
امکانپذیر  صحی��ح  و 

آم�وزشی  است، 
و  رفتار  ک�ه  

اخالق را 

دگرگون 
برای  سازد. 

این  عملی کردن 
مه���م نقش تش��کل 

 )NGOs( ه��ای غیر دولت��ی
حائز اهمیت فراوان است.

ام��روزه، با افزای��ش روزاف��زون جمعیت، 
مش��کالت زیس��ت محیطی در ح��ال افزایش 
اس��ت، محیط زیس��ت بی��ش از گذش��ته  نیاز 
مبرم به  حمایت دارد. اثر فعالیت های انس��انی 
بر زیس��ت بوم؛ عمیق، معم��والً مرزگذر و گاه 

بازگش��ت ناپذیر اس��ت. در خوش��بینانه ترین 
حالت و ب��ا فرض اینکه دولتها اراده سیاس��ی 
الزم برای حفاظت از محیط زیس��ت را داشته 
باشند باز هم نمیتوان انتظار داشت پدیده های 
مرزگذر با پاسخهای موردی وناهماهنگ دولتها 
و بدون هم��کاری همه بازیگ��ران بین المللی 
تح��ت کنترل درآید. عماًل نیز اقداماتی هم که 
کشورهای جهان برای حفاظت 
از محیط زیس��ت انجام 
داده اند، به دل�یل 
ناهماهنگ��ی 
و ع����دم 

هم�کاری 
آنه������ا ب��ا 
نتای��ج  یکدیگ��ر 
ب��ر  در  قبول��ی  قاب��ل 
پاس��خ  نتوانس��ته  و  نداش��ته 
مناس��بی به تخریب محیط زیس��ت، از جمله: 
تغیی��رات اقلیم��ی، گرم ش��دن ک��ره  زمین، 
آلودگی هوا، خاک و آب، خطرات هس��ته ای، 
دس��تکاری ژنتی��ک، کاهش بی روی��ه ذخایر 
طبیعی و نابودی تنوع زیس��تی و چشم اندازها 
و افزای��ش رد پای اکول��وژی، ارائه دهد. بخش 

افزایش 
شناخت و 

آگاهی مردم با آموزش 
اصولی و صحیح 

امکانپذیر است، آموزشی 
که  رفتار و اخالق را 

دگرگون سازد
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عمده ای از مفاد صده��ا موافقتنامه چندجانبه 
زیس��ت محیطی که انرژی، وقت و منابع مالی 
فراوان برای ایجاد آنها صرف ش��ده است نیز به 
دلیل ناهماهنگی و عدم همکاری بازیگران بین 
المللی هرگز اجرایی و عملی نش��ده و این امر 
موجب شده تا بسیاری از این اسناد هیچگاه به 
اهدافی که ب��ه خاطر آنها به وجود آمده بودند 
 Najam et al., 2006; Sohrabi,(.دس��ت پیدا نکنند

  )2019

در این ش��رایط  انسان باید به  این پرسش 
جدی پاس��خ ده��د؛ هنگامیکه اف��راد خواهان 
به حداکثر رساندن س��ود خود هستند چگونه 

میت��وان از بهره ب��رداری بیش از 
ح��د و تخری��ب مناب��ع طبیعی 
جلوگی��ری کرد؟ اعتق��اد بر این 
است که آگاهی زیست محیطی 
کلید حل بس��یاری از مشکالت 
زیس��ت محیطی است به  عقیده  
از  محقق��ان، بخ��ش عم��ده ای 
محیط��ی،  زیس��ت  مش��کالت 
ریش��ه  در عدم شناخت و آگاهی 
الزم انس��ان نس��بت به  طبیعت 
دارد)صالحی و پازوکی نژاد 1395(. 

افزای��ش ش��ناخت و آگاهی 
مردم با آموزش اصولی و صحیح 
که   آموزش��ی  اس��ت،  امکانپذیر 

رفت��ار و اخ��الق را دگرگ��ون س��ازد. آموزش 
اخالق زیست محیطی سبب شناسایی ارزشها 
و توضی��ح مفاهیم به منظور ایج��اد مهارتها و 
گرایش��های م��ورد نیاز برای درک و ش��ناخت 
وابس��تگیهای میان انسان، فرهنگ او و محیط 
زیس��ت پیرامون او می ش��ود. اخالق زیس��ت 
محیطی اش��اره به اخالق و عادتهای زیس��ت 
محیط��ی ای دارد که الگوهای رفت��اری را به 
وجود م��ی آورد که  هدف نهای��ی آن، افزایش 
کامال آگاهانه و فعاالنه فردفرد اعضای جامعه در 
حمایت از محیط زیست و استفاده محتاطانه و 
عاقالنه از منابع طبیعی است. )سهرابی، 2019(.

آموزش محیط زیس��ت باید در دو س��طح 
رس��می و غیررس��می ص��ورت گی��رد و برای 
دس��تیابی ب��ه ظرفیتهای انس��انی م��ورد نیاز 
بایستی تالشهای آموزش��ی، در زمینه رسمی 
و غیررس��می به ط��ور همزمان ص��ورت گیرد 
آموزش باید به نحوی باش��د که بتواند تمامی 
اف��راد را به منظور تحقق آموزش��ی برای همه 
عمر پوش��ش دهد و بایس��تی دان��ش جامعی 
را تولی��د کند که عل��وم اجتماعی و طبیعی را 
ش��امل ش��ود و بینش��ی در مورد تعامل میان 
مناب��ع طبیعی و انس��انی و توس��عه و محیط 
زیس��ت ایجاد کند )یعقوبی و منص��وری،  1389؛ 

مختاری و همکاران 1393(.
ارتب��اط و تعامل ب��ا محیط 
زیس��ت نقش موثری در آموزش 
دارد،  محیط��ی  زیس��ت  اخالق 
آموزش اخالق زیس��ت محیطی 
م��ی توان��د راه��ی ب��رای ایجاد 
آگاه��ی از موضوع��ات مربوط به 
توس��عه پای��دار و تقویت دانش 
و مه��ارت ه��ای کار ف��ردی و 
جمعی برای حل و پیشگیری از 
مشکالت زیس��ت محیطی باشد 

 .)Baker, et al.2019(
مش��ارکت فع��ال جامعه  در 
ح��وزه محیط زیس��ت هنگامی 
نم��ود پیدا می کند ک��ه م��ردم بدانند محیط 
زیست آنان با چه  تهدیداتی مواجه  است، علت 
آن چیس��ت و چگونه می توان با بهبود عملکرد 
ی��ا تغییر رفتار به رفع و ی��ا کا هش آنها کمک 

کرد. 
برخ��ی گزینه ه��ای قاب��ل اس��تفاده برای 
افزایش آگاهی زیست محیطی و تغییر رفتار و 
اخالق در سطح جامعه، شامل: آموزش زیست 
محیطی برای رهبران، سیاس��تمداران، مدیران 
و آموزش همگانی درباره  اخالق اکولوژی است 
که  ب��رای عملی کردن این مهم نقش تش��کل 
های غیر دولتی )NGOs( حائز اهمیت فراوان 

استمرار 
فعالیتهای 

تشكلهای زیست 
محیطی 

موجب اثر 
بخشی بیشتر 

در جامعه می شود و 
زمینه توسعه

 اخالق زیست 
محیطی را 

فراهم 
می كند



187گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 53  ساڵی بیست و یەکەم  پاییزی 2719

است. در عصر حاضر تشکل های غیر دولتی در 
اداره کشورها و مدیریت سرزمین نقش موثر و 

مفیدی را دارند.
س��ازمان مردم نه��اد )NGO(، س��ازمانی 
غیردولت��ی و غیرانتفاعی اس��ت ک��ه افراد در 
آن به ط��ور داوطلبانه عضوی��ت دارند. امروزه 
سازمان های مردم نهاد به دلیل ارتباط مستقیم 
و بدون واس��طه با مردم، بسیار موثر و کارآمد 
عم��ل می کنن��د. فعالی��ت ه��ای س��ازنده به  
س��ازمان های مردم نهاد، اعتبار می بخشد. نظر 
به اینکه   س��ازمان های غیردولتی ساختارهای 
انعطاف پذیر و گس��ترده دارند، قادر به  فعالیت 
در دوردست ترین نقاط کشورها هستند و توان 
فعالیت های��ی را دارن��د که دولت ه��ا و بخش 

خصوصی از انجام آن عاجزند. 
س��عیدی )1393( عن��وان م��ی دارد که  
غیردولتی  س��ازمانهای  ویژگیه��ای  مهمترین 

عبارتند از: 
و  اه��داف، تش��کیالت  اساس��نامه،  دارای   1

ساختاری مشخص می باشند.
2 غیرانتفاعی هستند و به داوطلبین و اعضای 

آن سود و درآمدی تعلق نمی گیرد.
3 اعضای آن افراد داوطلب می باش��ند و عضو 
پذیرن��د و ب��رای عضویت ش��رایط خاصی جز 
پذی��رش مفاد اساس��نامه و عالقه مندی به کار 

داوطلبانه در آن سازمان وجود ندارد.
4 وضعی��ت مال��ی این س��ازمانها که ش��امل 
درآمدها و هزینه ها اس��ت، روشن، مشخص و 

قابل دسترس برای اعضا و سایرین میباشد.
5 هدف این س��ازمانها کمک ب��ه بهبود وضع 
جامعه، حفظ منافع و مصالح عمومی می باشد.

6 ب��ه هیچ س��ازمان و یا نهاد دولتی وابس��ته 
نمی باشند.

س��ازمانهای غیر دولتی زیس��ت محیطی، 
س��ازمانهایی هس��تند که فعالیتهایش��ان را بر 
محور منابع طبیعی و محیط زیست )در جهت 
حفظ، احیاء، توسعه پایدار( متمرکز نموده اند 
و نقش بسیار اساسی درجلب مشارکت مردمی 

به منظور حمایت و حفاظت از محیط زیس��ت 
دارند.

دامغان��ی و هم��کاران )1396( مهمترین 
اهداف س��ازمانهای مردم نهاد زیست محیطی 

را موارد ذیل برشمردند:
1 اطالع رس��انی و آگاه سازی درباره مسائل و 
موضوعات زیس��ت محیطی، ملی، منطقه ای و 

بین المللی
2 مب��ارزه با تخریب محیط زیس��ت در جهت 

اصالح الگوهای ناپایدار تولید و مصرف 
3 نهادین��ه کردن و س��ازماندهی مش��ارکت 

مردمی
4 گس��ترش نظ��ارت عمومی بر پ��روژه های 

زیست محیطی
5 ایجاد، گس��ترش و تقوی��ت هماهنگی بین 
بخش��های دولت��ی و مردمی ذیربط با مس��ائل 

زیست محیطی
6 ارتقاء س��طح دانش اعضاء در زمینه محیط 
زیست از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی 

و سمینارهای علمی 
7 انتش��ار نش��ریه، فیلم، نوارهای آموزشی و 
خبری به منظور انعکاس موضوعات مربوط به 

حفاظت و حمایت از محیط زیست
8 انج��ام پروژه های تحقیقات��ی و اجرایی در 

زمینه محیط زیست
9 همکاری با سازمانهای بین المللی حفاظت 

محیط زیست.
اس��تمرار فعالیته��ای تش��کلهای زیس��ت 
محیطی موجب اثر بخش��ی بیش��تر در جامعه 
می شود و زمینه توسعه اخالق زیست محیطی 
را فراهم می کند. س��ازمان های مردم نهادی 
که ب��ه دنبال یک حادثه ایجاد ش��ده اند دوام 
و بقای کمتری دارند. بقای س��ازمان باید یکی 
ا ز اه��داف اصلی تش��کلها باش��د و ب��رای آن 

برنامه ریزی داشت. 
کارک��رد اصل��ی NGOه��ا طب��ق ماهیت 
فعالیتهای آن، کارکرد »مشارکتی و حمایتی« 
اس��ت و طبیعتاً این کارکرد از طریق گسترش 
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ارتباطات NGOها با حکومتها و دس��تگاههای 
دیوانساالری به منظور تبادل عقاید برای بهبود 
بخش��یدن به اجرای طرح های توسعه ای قابل 
تحقق اس��ت )زاه��دی مازندران��ی، 1394(. اما در 
کش��ورهایی که  بصورت دیکتات��وری اداره  می 
شوند فعالیت NGOها با محدودیتهای فراوانی 
روبرو س��ت. حاکمیت از فعالیت و عملکرد آنها 
می ترسد چرا که  فعالیتهای گروهی می تواند 
س��طح مطالب��ات را به صورت ج��دی افزایش 
دهد. هرگاه که مردم به صورت دس��ته جمعی 
و منس��جم نس��بت به وضعیت موجود واکنش 
نشان داده اند، حاکمیت با آنها به  شدت برخورد 

نموده  است )خسروی فرد، 1394(.
فعالیت آموزشی تش��کلهای غیردولتی به  
امکانات و ش��رایط سیاسی حاکم وابسته  است. 
این س��ازمان ه��ا در صورت ام��کان، میتوانند 
ب��ا به کارگیری رس��انه ها س��بب ارتقای دانش 
زیس��ت محیطی و توس��عه  اخ��الق اکولوژیک 
شوند. رس��انه ها شامل: ش��بکه های اجتماعی، 
وب سایتها ، تلویزیون و رادیو، رسانه های چاپی 
و غیره می باشند که  پتانسیل بسیار زیادی در 
زمین��ه ارائه اطالعات، آموزش دانش و پرورش 
مهارته��ا و نگرش��ها دارند.  نقش رس��انه ها در 
آگاهی بخش��ی مردم از مسائل زیست محیطی 
و اقداماتی برای محافظت از آن، طی س��الهای 
 Kirac, et al.,( متمادی به اثبات رس��یده اس��ت

 .)2012; Karami Darabkhani, et al.,2019

ب��رای  آموزش��ی  کارگاهه��ای  تش��کیل 
همس��االن نیز توس��ط NGOها نقش بسزایی 
در یادگی��ری اجتماع��ی و تغیی��ر رفت��ار ایفا 
میکند. مطابق »نظری��ه یادگیری اجتماعی«، 
هرگون��ه یادگیری که به صورت گروهی و بین 
همس��االن صورت می گیرد، م��ی تواند برای 
توس��عه انتخابهای اخالقی فردی بس��یار مهم 
باشد. هنگامی که افراد درگیر گفتگوی گروهی 
در زمین��ه اخالق زیس��ت محیطی میش��وند، 
میتوانن��د نظر خود را تغیی��ر دهند وبه اخالق 
جدیدی دست یابند )Baker, et al.2019(. اخالقی 

ژرفانگ��ر که  از تمرکز ارزش ذاتی بر یک عنصر 
خاص اجتناب م��ی ورزد و تنوع طبیعی را ذاتاً 
ارزش��مند می داند که  انسان جزئی از این تنوع 

است)سهرابی، 2019(.
الزم به  ذکر اس��ت که  کارکرد مفید و موثر 
تش��کلهای غیر دولتی به  سطح دانش و آگاهی 
اعضای آن و داشتن روحیه  کار گروهی و تیمی 
وابسته  است. این تش��کلها باید از فردگرایی و 
منفع��ت گرای��ی ش��خصی پرهی��ز کنن��د در 
غیراینصورت دی��ری نخواهد پایید که  فعالیت 
آنه��ا یا متوقف می ش��ود یا ب��ه  بیراهه  خواهد 

رفت.
نظ��ر ب��ه  اینک��ه  در ڕۆژهــه اڵت )ش��رق 
کردس��تان( فعالیت های گروهی و تشکیالتی 
مس��بوق به  سابقه  اس��ت آمادگی جامعه  برای 
پذیرش تش��کلهای غیر دولتی بیش از س��ایر 
نقاط کش��ور ایران است و این مهم سبب شده  
اس��ت که  در اکثر مناطق ڕۆژهه اڵت علی رغم 
تهدیدات ناش��ی از برخورد امنیتی حاکمیت، 
ش��اهد حضور چش��مگیر این تش��کلها باشیم 
که  بیش��تر آنها در حوزه  محیط زیس��ت فعال 
هستند. پیش��نهاد می گردد که  تشکلهای  غیر 
دولتی در همه ی عرصه ه��ا از جمله  در بخش 
محیط زیس��ت در ڕۆژهه اڵت گسترش یابند و 
این تش��کلها نیز ضمن ارتق��ای دانش جامعه ، 
موجبات به  روز ب��ودن آگاهی و دانش اعضای 
خویش را در دس��تور کار ق��رار دهند. از آحاد 
جامعه  درخواس��ت می ش��ود که  با تشکلهای 
فع��ال به  هر ن��وع ممکن هم��کاری نمایند. به  
احزاب سیاس��ی که  تجربه های فراوانی در کار 
تیم��ی و فعالیت تش��کیالتی دارند توصیه  می 
شود که  با همه ی توان به  تشکلهای غیردولتی 
ڕۆژهه اڵت کمک نماین��د. نباید فراموش کرد 
که  آینده  سرزمین ڕۆژهه اڵت در گرو مشارکت 

مردم در حمایت و حفاظت از سرزمین است.
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له ماوەی  دووسەت سالی ڕابردووی ئێراندا کە بزووتنەوەی ڕێفۆرمخۆازی  سەری 
هەڵدا، هۆکارەکەی بۆ  دەیان  دیاردەی  دەرەکی و نێوخۆیی  دەگەڕێتەوە کە  هەر  

کامەو  بە  ئەندازە و قەبارەی  خۆی،  لەسەر  نێوەرۆک و پێناسەی بزوتنەوەی  
ڕێفۆرمیستی له ئێراندا ڕۆلی  هەبوو. سەبارەت به هۆکارگەلی  شکستی ڕێفۆرمخۆازی 
حکومەتی له ئێران  دەکرێ  هێندێک خاڵی بنەمایی دەستنیشان بکەین کە ئەو  

ڕەوتە هەرگیز نەیخواست یان نەیتوانی به ئەنجامی بگەیێنێت.

ئیسالحات و خوالنەوە بە دەوری بازنەدا!

زانیار ڕۆژهەاڵتی 



191گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 53  ساڵی بیست و یەکەم  پاییزی 2719

پێشەکی
له ماوەی  دووســەت سالی ڕابردووی ئێراندا 
کە بزووتنەوەی ڕێفۆرمخۆازی  سەری هەڵدا، 
هۆکارەکــەی بۆ  دەیان  دیاردەی  دەرەکی و 
نێوخۆیی  دەگەڕێتــەوە کە  هەر  کامەو  بە  
ئەندازە و قەبارەی  خۆی،  لەسەر  نێوەرۆک و 
پێناسەی بزوتنەوەی  ڕێفۆرمیستی له ئێراندا 

ڕۆلی  هەبوو. 
نازمولئیســالمی کرمانــی دەڵێ  لەپاش  
دۆڕانی  یەک  لەســەر  سێی  خاکی والتی 
ئێران له شــەڕەکانی عروسان و پرش و باڵو 
کردنی ســوپای ئێران کە  پشتیوانی و فتوای  
هەمو  مەرجەعە ئایینییەکانیشی لەپشت بوو، 
خەڵکی ئێرانی  له  ڕوی  زەینی و  ڕەوانییەوە  
توشی سەرســامی و بێدەنگی و زەاللەتێکی 
بێ وێنــە کردبو کە له  هــەردووک  بواری 
شوناســی دینی و قەومییەوە هەســتیان به 
زەلیلــی دەکرد. بەاڵم هێندەی پێ نەچوو کە  
هەواڵی  شکســت دانی ئەرتەشــی عەزیمی 
تێزاری  لــه  الیەن  واڵتێکی چکۆلەی وەکو  
ژاپۆنــەوە، کێچی  دە  کەوڵی  خەڵکی  ئێران 
هاویشت و ئێرانییەکان پێیان خۆش بوو بزانن 
هۆکاری ئەو  سەرکەوتنەی ژاپۆن چی بوو تا  

ئەوانیش تاقیی بکەنەوە!
ڕەنگدانــەوەی  ئەو  ڕۆانگــە و بۆچوونە 
له دەســهەاڵتی قاجاردا خۆی لە بڕیارەکانی 
عەباس میــرزای وەلیعەهددا دیتــەوە کە » 
ڕێفۆرمی له پەروەردەی  چینێکی تێکنۆکرات 
و پێگەیشتوو له فەرەنگدا  دەدیتەوە کە بێنەوە 
و دەزگای بروکراسیی ئێران نۆژەن بکەنەوە«.

ئەوە یەکەم  پێناســە بوو لــە ڕێفۆرمی 
حکومەتــی  لــه  ئێــران و تا  ئــەو  چرکە  
ســاتەش  کە  لــه  ئێــران  ڕێفۆرمخۆازی 
حکومەتی گەیشــتۆتە بنبەست و دەسەاڵت 
خەریکی کوشــت و بڕی ناڕازییانە، هێشــتا  
ئەو  پێناســەیە  لــه  ڕێفــۆرم  جەوهەری 
ڕێفۆرمخۆازانی حکوومەتییه  داخوازییەکانــی 
و نەیانتوانیوە ڕێفۆرمیزمی سیاسی ئاراستەی 

ناوەنــدی ســەرەکیی دەســەاڵت و چەمکی 
دەسەاڵتداری له ئێراندا بکەن.

ئەگەرچی سەرکەوتنی شۆڕشی ئۆکتۆبری 
بۆلشــویکەکان  له  شۆڕەوی و شوێن دانەری 
بیر  و هزری ئەم  شۆڕشــه  لەسەر  مێشکی  
دەیان هەزار  کرێکاری پارێزگاکانی باکووری 
ئێــران کە بــۆ کار و کاســبی ڕوویــان له و 
واڵتــە کردبو، توانی چەخماغەی دەســپێکی  
ڕەوتێکــی  تــازە  و ڕادیــکال  لــه  ئێران 
لێدات و ئاراســتەی ڕوانگەی تێکنۆکراتەکان 
له خزمەتی چینی دەســەاڵتدارەوە  بگۆڕێت 
بۆ  ڕوانینی وەدەســتەوە گرتنی دەسەاڵت و 
سازدانی ئالوگۆڕ له ناوەندی بڕیار، بەاڵم  هێور  
بوونەوەی  تەبی  شۆڕشــی بولشــویکەکان و 
عادەت گرتنیان به داب و نەریتەکانی نەزمی 
نێونەتەوەیی له سیاســەتی  دەرەوەدا، شوێن 
دانەری  لەســەر ڕەوتی سیاســیی ڕادیکال  
لــه  ئێران  هەبــوو و بێجگە لــه داڕمینیان 
لــه بزووتنەوەیەکی ڕادیکال و شۆرشــگێڕوە 
بــۆ حیزبێکی گوێ لەمســت و موحافزەکار، 
ڕەوتێکی دژه دێموکــرات و مورتەجیعی لێ 
سازبو کە نەیتوانی خزمەتی گەشەی سیاسیی 

واڵتەکەی بکات.
شــەپۆلی  ســێهەمی  ڕێفۆرمخۆازی  له  
ئێــران کــە به قەولــی ســەعید حەجاریان  
هەمــان  درێــژەی ڕەوتــی ڕێفۆرمیســتیی 
دەورانی  مەشــروتەی ئێرانــە )کە ئەمن پێم 
وایــه به نیــو هێندی ئەوانیش ســادق و به 
شــەهامەت نین( له  کۆتاییەکانی  ســااڵنی 
دەیــەی شێســتی کۆچی هەتاوی ســەری 
هەڵــدا. شــەڕی  ئێــران و ئێراق لــه بواری  
ئابورییەوە گوشــارێکی خستبووە سەر  شانی  
دەوڵەت کە  مەجبووری  کردبوو  شــەرت و 
مەرجەکانی  بانکــی  نێودەوڵەتیی پووڵ  بۆ  
دانــی  وام  به  ئێران  قەبوڵ بکات. شــەرت 
و مەرج گەلێک که داســەپاندنی سیاســەتی 
ئابوری، بەســەر شــێوە کاری  لیبرالیزمــی 
دەوڵەتی ڕەفسەنجانیدا فەڕز دەکرد. له بواری 
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قوتبی ئیدئۆلۆژیکی جیهانی دوو جەمسەری، 
دەوڵەتی شــورەوی  لەژێر  گوشار و خەریکی  
داڕمان بوو  و  گوتاری  ئیســالمیی ئێران بۆ 
نۆژەن کردنەوەی خۆی  مەجبور بوو  دەست 
بەرداری  ئەو  خوێندنەوە چەپیه  له  ئیسالم 
بێت کە  ئیدئۆلۆگ گەلی وەکوو  شەریعەتی 
و موتەهــەری پەرەیــان  پێ دابــوو. بۆ  ئەو  
مەبەستە ڕەوتی  »نواندیشان دینی« خەریکی 
تێئۆریــزه کردنــی خوێندنەوەیەکی  لیبرال 
بوون  له  دین  کە  شــێواز و ئاراســتەیەکی 
تازەتری نیشــانی کۆمەڵگای  ئەوکاتی ئێران 

دەدا.
لــه هەموی  ئەوانــە  گرینگتر  دەورانی  
شــەڕی  ئێران و عێــراق و جەوی تەبلیغاتی 
شــەڕ، دەرفەتێکی دابوو  به دەســەاڵت کە 
تــەواوی دژبەران و تەنانــەت ڕەقیبانی خۆی 
لە نێوخۆی ئێران زیندانــی و قەتلوعام بکات 
و خەڵکیش لە ترســی پاراستنی  تەواویەتی 
ئەرزیــی  واڵتــی  ئێــران، ناڕەزایەتییەکی  
ئەوتــۆ  دەرنەبرن. بەالم  تەواو  بونی  شــەڕ  
دەرفەتێک  بوو  بۆ  نیشاندان و لێک ترازانی  
وردە ســەلیقەکانی نێو  بازنەی ئیدئۆلۆژی و 
دەسەاڵتی کۆماری  ئیسالمی تا  هەر  کەسه 
و الیەنەی هێژمۆن و بەرژەوەندییەکانی ماڵی 

خۆی لە کورسیی حوکمڕانی بچەسپێنێت.
له ئاســتی پێوەندیــی نێودەوڵەتیدا  له 
سەرەتاکانی دەیەی  حەفتای کۆچی  هەتاوی، 
ئێران لەسەر  ئاوێتە بوونی  دەستی  ڕێبەرانی 
ئــەو ڕێژمه له جەریانی  تێرۆری  میکۆنووس 
و  نێودەوڵەتــی  مەحکومییەتــی  گرفتــاری 

نێونەتەوەیــی بوو و  واڵتانــی ئەورووپی  به  
نیشــانەی  ناڕەزایەتی  بەو  تیرۆره و دژایەتی 
کردنی سیاسەتی  تیرۆری  دژبەران، خەریکی 

داخستنی باڵوێزخانەکانیان بوون.
له  وەهــا  هەلومەرجێکدا بــوو کە هەر  
ئــەو  ڕەوتــەی  کە  له  ســااڵنی  ڕابردوودا  
سەرپەرەشــتیاری  داگیرکردنی  ســفارەتی 
ئامریکا بوو و سەرۆک وەزیرانی  سااڵنی شێست 
کە هەمــو زیندانیانی سیاســی تێیدا ئیعدام 
کرابون و ئینقالبی فەرهەنگییان له زانکۆکان 
بەڕێوەبردبوو و بەرپرســانیان لــه  وەزارەتی 
ئیرشــاد چارشــێویان له ســەری ژنان قایم 
کردبوو و وەزارەتی ئامووزش و پەروەرشــیان 
بەدەستەوە بوو، بوونە سەرپەرشتیاری  ڕەوتی 
ڕێفۆرمخۆازی له  ئێــران و تەواوی هەوڵیان 
ئــەوە بوو کە وا بنوێنن چارەســەری ئێران و 
چارەی ئەو  ڕێژیمه و پرســی دێموکراســی 
و مافــی کەمــە ئایینییــەکان و نەتەوەکان 
هەموی له گیرفانی ڕێفۆرمخۆازاندایه و الیەنە 
ڕادیکاڵەکانی کۆمەڵگا غەیری زەرەر و توند و 
تیژی  بەرهەمی  دیکەیان  بۆ  خەڵک  نابێت.
دەوڵەتی ئیسالحات بۆ بەڕێوە بردنی  ئەو  
ئیستراتژیه هەم  له ئاستی  دەرەوە و هەم  له  
ئاســتی  نێوخۆ تا  ئاستێکی زۆر  سەرکەوتوو 

بو. 
له ئاســتی نێودەوڵەتیدا تۆانــی قەیرانی 
دیپلۆماتیکی پاش میکۆنۆس چاڕەسەر بکات 
و دەوڵەتی تــازه هەڵبژێردراو بــه کرانەوەی 
سیاســی و کۆمەاڵیەتی به دنیا بناسێنێت و 
تەنانەت نوسخەی ئاشــتیخوازانەی خۆی بۆ 
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دنیا له ژێر ناوی« وتوێژی شارستانییەتەکان« 
تەجویز بکات. 

لــه ئاســتی  نێوخۆییدا تۆانــی  هەمان  
توودە-ئەکســەرییەتی  گوتــاری  تەجروبەی 
دوپاتە بکاتەوە و بــەو گوتاره نوخبەکانی نێو 
ڕەوتــە ڕادیکاڵــەکان هەلفریوێنــێ و  ڕەوتە 
شۆرشگێڕەکان بەرەو  ئاقاری تەسلیم تەڵەبی  

بەرێت.
تەنیا  له  مەیدانگەلی  وەکوو  ئێستا  کە  
تەقینــەوەی  ناڕەزایەتیــی  خەڵک  خەریکە 
بەســەر کوماری ئیسالمیدا  دەڕووخێ، زەرەر 
و خەســاری نەمانی  ئەو  گوتار و ڕێکخراوە  
ڕادیکااڵنــە بــەدی  دەکرێــت کــە دەتوانن 

ئاراستەی شۆڕش  به  دەستەوە بگرن.
ســەبارەت بــه هۆکارگەلی  شکســتی 
ڕێفۆرمخۆازی حکومەتی لــه ئێران  دەکرێ  
هێندێک خاڵی بنەمایی دەستنیشــان بکەین 
کە ئــەو  ڕەوتــە هەرگیز نەیخواســت یان 
نەیتوانــی به ئەنجامی بگەیێنێت و تووشــی 
شکست و داڕمانی ئەخالقی و سیاسیی کرد:

1 پابەندبــوون و تەئکیــد کردنەوە لەســەر  
جێبەجێ کردنی یاسای بنەڕەتیی ئێران.

2 خۆ ســاغ نەکردنەوە  لــه  نێوان  خەڵک 
و دەســەاڵت و  بــێ ئیعتبــار بــوون  الی  

هەردووکیان.
3 پشــتیوانی  لــه  حاکمییەت لــه و کاتە 
هەســتیارانەی خەڵک دەرفەتــی  ئاڵوگۆڕی 

هەبوو.
4 بێدەنگی له ئاست تەنگ کردنەوەی بازنەی 
ئازادییەکان و داخستن و گیرانی ڕۆژنامەوانان.
5 هەبوونــی  دەســەاڵتی  ســێبەر  کــە  
سیاســەتی کەالنــی  واڵتی  لــه  دەرەوەی  

بازنەی  توانستی  دەوڵەت  بەڕێوە  دەبرد.

لەسەر  ئەو  خااڵنە  دەبێ  ئاماژە  بەوە  بکرێت  
کە  پابەند بوون به یاســای بنەڕەتیی ئێران و 
حەول نەدان بــۆ گۆڕینی، یەک  له  هۆکارە 

سەرەکییەکانی شکستی ڕەوتی ڕێفۆرم بوو. ئەو  
یاســایه  خاوەنی ئەسڵی ویالیەتی موتڵەقەی 
فەقیه بوو. ئەو یاسایە تەفکیکی قوای لە بەین 
بردبوو و هەر ســێکیانی خستبووە ژێر چۆکی 
ڕێبەر! ئەو یاســایه تەفســیری قانوونی دابوو  
به شــۆڕای نیگابان و مەجالی هەر چەشــنە 
هەڵکراندنــی بەشەردۆســتانە و ئازادیخوازانە 
لــێ وەرگرتبــووەوە. کەچــی ڕێفۆرمخوازان 

کردبوویانە سەنگەری  بەرگری!
خۆســاغ نەکردنەوە له نێــوان خەڵک و 
دەســەاڵت، بوو به هــۆکاری  ئەوەی  کە  له 
تەواوی  ئەو  دەورانەی کە حاکمییەت کەوتە 
بەر  پەالماری  خەڵک و خامنەیی  له  ترسان  
بــه  چاوی گریانەوە باســی گیانبازیی خۆی 
بــۆ ئینقالب دەکرد، ببنە ســوپاپی متمانەی 
نیزام و پاراســتنی تەواوییەتی نیزام وەئەستۆ 
بگرن. یاســای چاپەمەنییەکان به دەستوری 
خامنەیی لــه کاری مەجلیس الدەن و هەم 
ڕووڕەشیی خۆیان بۆ خەڵک بسەلمێنن و هەم 

خزمەتێکی بێ مەواجیب بۆ دیکتاتۆر بکەن.
له کۆی گشتیی  ئەوانە گرینگتر  ئەوەیه  
کە  تەواوی  ئەو  کەسانەی  وەکوو  سەرۆک 
کۆمــاری ئێــران دیــاری  دەکرێــن، پاش  
شکســتی بەرنامــە  و پرۆگرامەکانیــان و له 
کۆتاییی تەمەنی سیاســییاندا، هاواریان  لێ  
هەڵدەستێ  کە  کاربەڕێکەر و تەداروکاتچی و 
هیچکارەن و دەستانی پشتی  پەردە  مەجالی  

ئاڵوگۆڕ  نادەن!
بەڵێ، بە  پێی  یاسا  دیاری کردنی سیاسەتە 
گشــتییەکانی ئێران به ئەســتۆی ڕێبەرە و 
سەرۆک کۆمار  له  ئاستی  سیاسەتی خاریجە 
و سیاسەتی دیفاعی و ئەمنییەتی و ئیتالعاتی 
و ئازادییه ئەساسییەکاندا هیچکارەیه و ئەگەر  
سەت هێندی  تر  به  دەوری  ئەو  نیزامە و 
هەڵبژاردنەکانیدا بخولێینەوە  هەر  دەگەینەوە  
ئەو  نوقتەیەی کە  خاتەمی و ئەحمەدینژاد و 
ڕۆحانی هاوار  دەکەن کە ئێمه: تەداروکاتچی 

و بی مەسئولییەت و بێ دەسەاڵتین!



مێژووی کورد ئاوێتەیە لە خەبات و خوێن دان بە چەشنێک کە ڕۆژژمێری پڕە 
لە تراژیدیای ژینۆساید و کۆمەڵکوژی؛ ڕەنگە کەمتر گەلێک بەم شێوەیە خاوەن 
مێژوویەکی پڕ لە ئازار بووبێت بەاڵم ئێستاکە خاوەن کیان و دەسەاڵتی خۆیانن. 
دەشێ هەر تاکێکی کورد لەخۆی بپرسێت هۆکاری هاتنەئارای وەها ڕەوشێک 

چەندە پێوەندیی بە هاوکێشەی دەرەکیەوە هەیە و هاوکات چەندە کورد 
بەگشتی و دەسەاڵتی سیاسی بەتایبەتی تاوانبارە لێی.

لێکەوتەی ڕیفۆڕم 

ڕزگار بەهاری
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هاوکێشــە جیهانییەکانی هاوچەرخ لەخۆیدا 
و بەبێ دەستێوەردانی گەالن پێک نەهاتووە، 
بەڵکوو خواســت و پێویستی بۆ داڕشتنەوەی 
قەوارەی نوێ، گەالن و پێکهاتەکانی هان داوە 
بەردەوام خۆیــان نۆژەن بکەنەوە و لەم نێوەدا، 
تواندنەوەی  هەوڵی  گەورەتر،  سیستمگەلێکی 
الیەنی دیکــە دەدەن کە قــەوارە و هێزیان 
الوازترە. هاوکێشەکانی چەند سەدەی ڕابردوو 
کــە زلهێز و داگیرکەران ڕۆڵی ســەرەکییان 
لە دیاریکردنیانــدا هەبووە، ڕێگر بوون لەوەی 
کورد ببێتە دەوڵەت و کیانێکی ســەربەخۆی 
هەبێــت بــەاڵم وەک ئاماژە درا، »خواســت« 
و »پێویســتی« کاریگــەرە لە داڕشــتنەوەی 
سەرلەنوێی چارەنووسی گەالن و پێکهاتەکەن؛ 
یــان دەکرێت ڕوونتر بڵێیــن گەلی کورد کە 
هەوڵ بۆ گەیشــتن بە خواستەکانی دەدات، 
لە ئاکامدا گۆڕانکاری بەســەر هاوکێشەکاندا 
دەهێنێت، چونکە ئەمە خواستی نەتەوەیەکە 
و قەوارەی جیهان بەردەوام لەئاکامی تەقەالی 

گەالنی وەک کورد خۆی نۆژەن دەکاتەوە.
مێژوو پڕە لە چیرۆکی ئەو دەســەاڵتانەی 
تەک ڕەهەند و پێداگر بوون لە سەپاندنی یەک 
ئایدۆلۆژیــا و پشتگوێ خســتنی گەلەکانیان 
بــەاڵم درەنگ یــا زوو کۆتاییان پێ هاتووە و 
هاوکات تەمەنی ئەو دەسەاڵتانەی بە ویست  و 
خواستی ڕۆژی خەڵک، خۆیان نوێ کردبێتەوە 
درێژتر و بەردەوام بووە. هەرچەندە کۆلۆنیالیزم 
بە شــێوازی ئەمڕۆیی بەردەوامە، بەاڵم ئەگەر 
هەندێــک واڵتانــی زلهێزی داگیرکــەر، بە 
چەشــنی ڕابردوو لــە کۆلۆنیالیــزم بەردەوام 
دەبوون، پەڕاوێز دەخــران و هاوکات، ئەگەر 
گەالنی بەکۆلۆنی کراو، بەدەســتی ئەم واڵتانە 
تەقەالی خۆڕزگارکردنیان نەکردبا، ئێســتاکە 

خاوەنی واڵتی سەربەخۆ نەدەبوون.
لە دەســەاڵتێکی دیکتاتۆری هاوشێوەی 
ئێرانــدا کە مەترســیی ڕاپەڕیــن و ڕووخانی 
لەسەر بێت، چاکســازی و ڕیفۆڕم شێوازێکە 
لە ئاڵوگۆڕی سیســتەمی سیاسی و دەروازەی 

تێپەڕین بــەم دۆخەدا بــە کەمترین تێچوو. 
وەها کــە دیتمان ڕەوتی ڕیفۆڕم ناســراو بە 
»اصالح طلبی«، بە هۆکاری چەقبەســتووییی 
سیاســی شکســتی هێنا و لــە داهاتوودا و 
لەکاتی گۆڕینی سیســتمدا، هەردوو الیەنی 
خەڵک و دەسەاڵت تێچووی زۆری بۆ دەدەن؛ 
بەاڵم بابەتێک کە ڕوونــە ئەوەیە کە بەهۆی 
نەبوونــی ڕیفۆڕم، دەســەاڵتی ئێران لەڕووی 
سیاســی و ئایدۆلۆژییەوە شکســتی هێناوە و 
لە داهاتووشــدا بە کردەوە شکست دەهێنێت 
و نــاوی دەچێتە مێــژووەوە. ڕیفــۆڕم و خۆ 
نوێ کردنەوە )لە ئایدۆلۆژیا و ستراتیژیییەکی 
هەڵە(، کەم تێچووترین و هاســانترین ڕێگەیە 
بــۆ ڕزگار کردنی حیزب و دەســەاڵتێک لە 
تێکچوون و بەئەنجامگەیاندنی خواســتەکانی 

گەلێک، بە شێوازێکی نوێ.
لە هەڵســەنگاندنی ڕژێمی ئێران لەگەڵ 
حیزبەکان  لەبواری ســەربازی ، هەژوموون و 
سیاســیدا، ڕژێمی تاران لەڕووی سەربازییەوە 
هەڵکشــانی هەبووە بەاڵم لەبواری هەژموون 
و سیاســیدا لەوپەڕی الوازیدایــە. لەکاتێکدا 
حیزبەکان بەهۆی نەبوونی سەرچاوەی داهاتی 
بەهێز، لەبواری چەکوچۆڵەوە پێشــکەوتنێکی 
ئەوتۆیــان نەبووە، بەاڵم لەڕووی سیاســی و 
هەژموونەوە جێگە و پێگەیان لەناو کۆمەاڵنی 

کوردستاندا  بەهێزترە.
هەرچەند ڕژێمی ئێران چوار دەیە پێشتر 
توانی لەڕووی سەربازییەوە حیزبە کوردییەکان 
ناچار بە پاشەکشــێ بۆ ناو خاکی باشــووری 
کوردســتان بکات، بــەاڵم چونکــە لەڕووی 
سیاسییەوە شکســتی هێناوە، دەکرێ وەک 
دەرفەتێک ببیندرێت بۆ حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت 
) لەگەڵ بەهێزکردنی الیەنی سەربازی(، ئەو 
نابەرابەرییە لە ڕووەکانی دیکەی وەک بواری 
سیاسی  و دیپلۆماسی چڕتر بکرێتەوە. حیزبە 
سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵت، وەکوو پێویست لەم 
کاتەدا کە ڕژێم لەڕووی سەربازییەوە لە ناوەوە 
و دەرەوە الوازە، کەڵکیــان وەر نەگرتــووە و 
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ئەگەری هەیە پاش ئاڵوگۆڕ بەسەر سیستەمدا، 
ئەرکەکانیان قورستر بێت؛ چونکە لە داهاتوودا 
هەر سیستمێک لە تاران پێک بێت، پێوەندیی 
بەهێزتری لەگەڵ واڵتان دەبێت و کارتەکانی 
ئاڵوگۆڕی  کوردییــەکان  حیزبە  بەردەســتی 

بەسەردا دێت.
تایبەتمەندیــی پرســی گەلــی کــورد 
لەوەدایە کە یەکالیی کردنەوەی چارەنووسی، 
پێوەندیی بە ساڵەکانی 1923 و پاش شەڕی 
جیهانیی یەکەمەوە هەیە بەاڵم ناچارە ئێســتا 
و لە مێژووی هاوچەرخدا کە سنووری واڵتان 
بە نێودەوڵەتی کــروان و دەوڵەت- نەتەوەکان 

دەســەاڵتدارن، مافــی خــۆی 
بســێنێت یان بــە واتایەک لە 
کورد  گەلی  ئەمــڕۆدا،  جیهانی 
ملمالنێی زیاتر لە ســەدەیەک 
پێــش ئێســتا دەکات، لەگەڵ 
هێــزە ناوچەیی و ڕۆژاواییەکان. 
پرســی  تایبەتمەندییەی  ئــەم 
نــاوازە  ســتراتیژیی  کــورد، 
النیکەم  ئــەوەی  بۆ  دەخوازێت 
لەقازانجی  هێــز  هاوســەنگیی 
خــۆی بگۆڕێت. لــەم دۆخەدا 
ڕێگەچارەیــەک  دیتنــەوەی 
کە هێز و گەالنــی ناوچەکە و 
دەوڵەتانــی ڕۆژئــاوا پێمل  یان 

هاوئاهەنگ بە خواستەکانیان بکات، خوازیاری 
تەگبیری ژیرانە و پالنی پوختەیە.

تایبەتمەندییەکی دیکەی خەباتی حیزبی 
لەوەدایــە کە لەگــەڵ هێشــتنەوەی هێزی 
ســەربازی وەک ئامرازی گوشار، ناچارە وەک 
هێزێکــی ئاشــتیخواز دەربکەوێت و ئەمەش 
بەبــێ چــاالک کردنی بەشــی سیاســی و 
دیپلۆماســی بەرهەم نایەت. هاوکات لەگەڵ 
ئەو تایبەتمەندییە، یاســا و ڕێســای جیهانی 
ئەمڕۆ دژی شــەڕی چەکدارییە و لەکاتێکدا 
جەخــت لــە ملمالنێی سیاســی دەکرێتەوە 
کە داگیرکەران ئامادە نابن الیەنی سیاســیی 

کوردی  بە فەرمیی بناسن. لە وەها ڕەوشێکدا 
جگە لەو خەباتگەلەی ئێستا لەئارادایە، دەبێت 
حیزبی سیاســیی کوردی، باڵی دیپلۆماســی 
بەهێز بکات و ســەرنجی حیزب و دەسەاڵتی 
واڵتانی ڕۆژاوا بەرەو خۆی ڕابکێشــێت کە لە 
کات و شــوێنی خۆیــدا وەک کارت و لۆبی 
کەڵکیــان لێ وەربگرێت بۆ شــەرعیەتدان بە 

گوتاری بەرگریی ڕەوا.
مێــژووی کــورد ئاوێتەیە لــە خەبات و 
خوێــن دان بە چەشــنێک کــە ڕۆژژمێری 
پــڕە لە تراژیدیای ژینۆســاید و کۆمەڵکوژی؛ 
ڕەنگــە کەمتــر گەلێک بەم شــێوەیە خاوەن 
مێژوویەکــی پڕ لە ئازار بووبێت 
بەاڵم ئێســتاکە خــاوەن کیان 
و دەســەاڵتی خۆیانن. دەشــێ 
هــەر تاکێکــی کــورد لەخۆی 
هاتنەئارای  هۆکاری  بپرســێت 
وەها ڕەوشێک چەندە پێوەندیی 
بــە هاوکێشــەی دەرەکیــەوە 
هەیە و هــاوکات چەندە کورد 
بەگشــتی و دەسەاڵتی سیاسی 
بەتایبەتی تاوانبــارە لێی. یەک 
کە  رەخنــەکان  دیارترین  لــە 
بەرەوڕووی  کوردی  کۆمەڵگەی 
دەکاتەوە،  سیاســیی  الیەنــی 
ڕەچاونەگرتنی شێوازەکانی نوێی 
خەباتە کە خۆداڕشتنەوە و ڕیفۆڕمی نێوخۆیی 

دەخوازێت. 
هێز و دەســەاڵتە جیهانییەکان بەردەوام 
لــە ڕیفۆڕم و خۆ نوێ کردنەوەدان و هۆیە بۆ 
بەهێز مانەوە و گەشــەی زیاتر. ئەگەر حیزب 
و پێکهاتەیەکــی سیاســی بە لەشــی مرۆڤ 
بشــوبهێنین، خۆ نۆێ کردنــەوەی خانەکانی 
لەش دەبێتە دروســت بوونی پێســتی نوێ و 
ڕێگرتن لە سڕبوون و تێکچوونی لەش کەواتە 
ڕیفــۆڕم و خۆ نــوێ کردنەوە بــۆ پێکهاتەی 
سیاســی، حوکمــی گەشــە و بەرگری دێت 
لە کەوتنە قۆناغــی پەراوێز کەوتن و مەرگی 

هەرچەند ڕژێمی ئێران 
چوار دەیە پێشتر توانی 
لەڕووی سەربازییەوە 
حیزبە کوردییەکان 
ناچار بە پاشەکشێ 

بۆ ناو خاکی باشووری 
کوردستان بکات، 

بەاڵم چونکە لەڕووی 
سیاسییەوە شکستی 
هێناوە، دەکرێ وەک 

دەرفەتێک ببیندرێت بۆ 
حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت
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سیاسی.
بەشــێوازی  هــــــەرکام  داگیرکــەران 
بچووک کردنەوەی  تایبەت بەخۆیان هەوڵــی 
کــورد دەدەن؛ واڵتانی داگیرکەر بەگشــتی 
بەهرەیەکــی  بەتایبەتــی، هیــچ  ئێــران  و 
گۆڕانکارییــان تێــدا نییە کــە مافی گەالن 
بەڕێی ئاشتی دا بدەن و پرسی کورد چارەسەر 
بکــەن. بناژۆخوازان و دەوڵەتانــی ئێران کە 
وەک دوو ڕەهەنــدی ڕکابــەر، شــانۆگەری 
دەکەن، لــە بنەڕەتدا بەرانبەر مافەکانی کورد 
یەک هەڵوێست و یەک شــێوە بیرکردنەوەیان 
هەیــە و لە تەنگەژەکانــدا تاوانەکان دەخەنە 
ئەســتۆی یەک. قۆناغی چارەسەریی کێشەی 
کورد لە ژیانی سیاســیی دەسەاڵتی ئێستای 
تاراندا چارەســەر نابێت و نەتەنها دەسەاڵت، 
گۆڕانکاری و ڕیفۆڕم لە خۆیدا ناکات، بەڵکو تا 
دێت گوشارەکانی سەر گەالن چڕتر دەکاتەوە. 
کاتێکیش دانوســان لەگەڵ حیزب و الیەنی 
سیاســی دەکات کە گوشــاری لەسەر بێت و 
پاش کۆتایی هاتنی گوشارەکان، لەژێر هەموو 
بەڵێنەکانــی دەدات و وەک نەریتی ڕابردووی 

درێژە بە سەرکوتکاری دەدات.

نوخبەی گەنج و سەرکردایەتی
خەباتی حیزب و دەسەاڵتی سیاسیی کوردی 
بە بەراورد لەگەڵ دەوڵەتێکی وەک فەنالند لە 
دوو وێســتگەی جیاواز دا جێ دەگرێت بەاڵم 
ســتراتیژیی هەردووک لەپێنــاو کەرامەت و 
خۆش گوزەرانی و بەگشتی خزمەت بە خەڵکە. 
دەکرێــت بە ڕەخســاندنی دەرفەتی زیاتر بۆ 
چینی گەنجان و ژنانی نوخبەی لێهاتوو، نەک 
هــەر وزە و بیری نوێ بێتە مەیــدان بەڵکو 
 )iniative( توانای دەسپێشخەریی هزری نوێ
لە خەباتــی ئەمڕۆییدا ئەزمــوون بکرێت؛ بۆ 
نموونــە پێنج لــە گەورە بەرپرســانی واڵتی 
پێشکەوتووی فەنالند ژنانی گەنجن، هەروەها 
لە واڵتێکی بەهێزی وەک بریتانیا لە ماوەی 5 
ســاڵدا 3 هەڵبژاردن بەڕێوە چووە و بەگشتی، 

ڕەوتی داڕشــتن و پەسەندکردنی یاسای نوێ 
لە واڵتانــی بەهێز و دیموکڕاتــدا، خێرایە و 
یاساکان بەپێی پێویست بەردەوام دەگۆڕێن و 
لە سۆنگەی دیموکڕاسیەوە جێگۆڕکێ بە هزر 

و چینە جیاوازەکان دەکریت.
ئەگەرچی ناوەڕۆک و ستراتیژیی خەباتی 
کــورد، بە واڵتانی ڕۆژاوا پێوەر ناکرێت، بەاڵم 
دەتواندرێت ڕەهەندی خەباتی سیاسیی کورد 
لە هەمان چوارچێو و شێوازی کاری سیاسدای 
خــۆی دابڕێژێتــەوە. پێویســتە جێگۆڕکێی 
کاراکتەرە سیاســییەکانی حیــزب و الیەنی 
سیاسی لە ســەرجەم بەشەکانی کوردستان، 
بــە چەند کەس قەتیس نەمێنێتەوە و کەڵک 
لــە وزە و هــزری چینی تازەپێگەیشــتووی 
نوخبە وەربگیرێت. بەرهەمی گرتنەبەری وەها 
سیاســەتگەلێک، جگە لە دەستپێشــخەری 
لە ئەزموونی هزری نوێی خەباتی سیاســی، 
دەبێتــە هــۆی دەرکەوتــن وەک الیەنێکی 
دیموکڕاتیــک، کە هاوتای یاســا و ڕێســای 
ئەمڕۆیە.  جیهانی  دیموکراتیکی  دەســەاڵتی 
ڕەوتــی سیاســیی ڕۆژهەاڵت بە ســەرجەم 
بیــرە جیاوازەکانییــەوە، تینــووی ڕیفۆڕم و 
پێداچوونەوەیە بە تاکتیک و ستراتیژییەکانی 
بەرانبــەر دەســەاڵتی ناوەنــد و لــە پێناو 
بەرژەوەندیی نیشتمانی؛ بە کۆتایی هێنان بە 
سیاسەتی خۆپارێز )محافظەکار( و نەریتی و 
بە کەڵک وەرگرتن لە زانســتی جیلی نوێی 

نوخبە، خۆ نوێ بکاتەوە.

بەرهەڵستکارانی ئێرانی و هاوپەیمانیەتی 
کورد

زیاتــر لــە هەرکاتێک گوشــارەکانی ســەر 
دەســەاڵتی ئێران زیادی کردووە و چەندین 
بــەرەی سیاســی و بەرهەڵســتکاری کــۆن 
و نوێــی دانیشــتووی ئەورووپــا و ئەمریکا، 
چاالکییەکانیان چڕتــر کردووە و ئامادەکاری 
بۆ پاش ڕووخانی دەســەاڵتی ئێستای ئێران 
دەکەن بەاڵم، سەرجەمیان بە هەمان چەشن 
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و مێشکی دەسەاڵتدارانی ئێستای دانیشتووی 
تــاران بیر دەکەنەوە و بڕوایەکیان بە پرســی 
کــورد و مافەکانی نییە. تەنانــەت هەندێک 
جار سیاســەتوان و ڕۆژنامەنووسی دیاری نێو 
بەرهەڵســتکارە ئێرانییەکان، زمان، کلتوور و 
هەبووەکانی نەتــەوەی کورد کەم دەنرخێنن، 
یــان بایکۆت دەخەنە ســەر داواکاریی گەلی 
کــورد کە ئەمە خــۆی پەیامێکــی ڕوونە بۆ 
پاش هەر گۆڕانکاریــەک لە ئێراندا و هێمای 
درێژەدانە بە سیاسەتی دەسەاڵتدارانی ئێستای 

ئێران لە داهاتوودا.
دەســەاڵتی سیاســیی کــورد، کاتێــک 

بپێکێت  ئامانجەکانی  دەتوانێت 
کــە تواناکانی خــۆی و دوژمن 
بناسێت و خوێندنەوەی هەبێت 
بــۆ ســتراتیژییەکانی بەرانبەر. 
داهاتووی  جووڵــەی  زانینی  بۆ 
پێویستە  ئێران،  دەسەاڵتدارانی 
ئاوڕ لە پێشــینەی بدرێتەوە و 
بە چاوخشــاندن بە کارنامەیدا، 
دەکریــت فام بکەیــن کە هیچ 
دەرەتانێــک لــە چارەســەریی 
پرســی کــورد لــە داهاتووی 
داهاتووی  و  ئێســتا  دەسەاڵتی 
ئێراندا بەدی ناکرێت. سەرەڕای 
ئەوە، هێندێک الیەنی سیاسیی 

ڕۆژهــەاڵت، بەیناوبەیــن دانیشــتن لەگەڵ 
نوێنەرانــی تــاران دەکــەن و هاوپەیمانێتی 
لەگەڵ ئەو بەرهەڵســتکارانە واژۆ دەکەن کە 
هێمایــان دیموکراتیکە بەاڵم یەک ڕوانگەیان 

بۆ پرسی کورد هەیە.
لەالیــەن حیزبی  وەها سیاســەتگەلێک 
کوردەوە، ڕەوایی دەداتە کلتووری لە سەرەوە 
ڕوانیــن بــۆ ئیتنیکەکانــی دیکــە، لەالیەن 
دەســەاڵتی تاران یان ئۆپۆزســیۆنی فارسی 
دانیشــتووی دەرەوە و هەڵوێست و سیاسەتی 
ئەم الیەنانە.  بەگشــتی، ســەرجەم چین و 
بەرهەڵستکارە ئێرانییەکانی ئەوروپا و ئەمریکا 

هەوڵ بۆ پێکهێنانی دەســەاڵتێکی فارســی 
ســێکۆالر دەدەن کە جیاوازیــی ڕوانگەیان، 
سێکۆالریســم و جیاکردنــەوەی دینــە لــە 
سیاسەت کە پاشــان وەک دیارییەک بیدەنە 
نەتەوەکانی دیکە، ئەگەرنا لەبواری ئیتنیکیدا 
هەمان سیاســەتی ئێســتای ئێــران پەیڕەو 

دەکەن.
بنەماڵەی دەســەاڵتداری ڕابردووی ئێران 
هــەوڵ بۆ گرتنــەوەی دووبارەی دەســەاڵت 
دەدات و لەالیەن میدیاکانەوە بە چڕی و زیاتر 
لە هەر چینێکی بەرهەڵستکار زەق دەکرێنەوە؛ 
وەها ڕەوشــێک لە داماویــی گەالنی ئێرانە و 
هۆکاریشــی ئەوەیە کە تا ئێستا 
نەیتوانیوە  بەهێز  جێگرەوەیەکی 
وەها شــەرعیەتێک بداتە خۆی. 
تــا پێــش خۆپیشــاندانەکانی 
خەزەڵوەری ئەمسال کە هەژاری 
هۆکاری بوو، خواستی سیاسیی 
بڕێکی زۆر لــە گەنجانی ئێران 
بــۆ ئازادیی جلوبەرگ دابەزیبوو 
پیشە  گرفتی  ئێســتاکە،  بەاڵم 
و برســیەتی، بووەتە خواســتی 
یەکەمی گەالنــی ئێران. بناخە 
و مێــژووی خەباتــی الیەنــی 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان پتــر 
لەوەیــە کــە پەلــە بــکات لە 
هاوپەیمان بــوون لەگەڵ ئۆپۆزســیۆنێک کە 
ســەردەمانێک دەســتیان بــە خوێنی کورد 
ســووربووە و لە ئێستاوە نایانهەوێت مافەکانی 
کورد و ئیتنیکەکانــی دیکە ببینن. ڕەنگە لە 
ئەگەری یەکگرتنی سەرجەم الیەنە سیاسییە 
کوردییــەکان، هاوســەنگییەکان بگۆڕێــن و 
ئەوکات بەرهەڵســتکارە ئێرانییــەکان وەخۆ 
کەون بۆ خۆ نزیک خســتنەوە لە هاوپەیمانیی 
بەهێــزی کوردی، چونکە کــورد ئەزموون و 
قورســاییی سیاســیی بەهێزتری هەیە لەنێو 
پێکهاتەکانی جوگرافیای سیاسیی هەنووکەی 

ئێراندا.

داگیرکەران 
هەرکام بەشێوازی 

تایبەت بەخۆیان هەوڵی 
بچووک کردنەوەی 

کورد دەدەن؛ واڵتانی 
داگیرکەر بەگشتی و 
ئێران بەتایبەتی، هیچ 

بەهرەیەکی گۆڕانکارییان 
تێدا نییە کە مافی گەالن 
بەڕێی ئاشتی دا بدەن و 
پرسی کورد چارەسەر 

بکەن
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ڕوانگە



یەک بە یەکی خەڵکی کوردستان، بە ژن و پیاو و الو و پیر، پێویستە لە بەڕێوەبردنی ئەم 
ئەرکە گشتییەدا کە کەوتۆتە سەرشانی هەموو خەڵکی کوردستان، نەخشی تایبەتی خۆیان 

بگێڕن. ئاشکرایە کە لێرەدا دیاریکردنی ئەم نەخشانە بە وردی مومکین نیە. هەروەک 
گوتمان گرینگ ئەوەیە کە هەر کەس لەوە بگا، لەم پێناوەدا ئەرکی لەسەر شانە و پێویستە 
بەرێوەی ببا. ئەگەر ئەم تێگەیشتنە و هەست بە مەسئوولییەت کردنە هەبێ، ئەودەم هەر 
کەس بە پێی هەلومەرج و بە گوێرەی ئیمکانات و وەزعی تایبەتی خۆی، ڕێگایەک بۆ 
بەرێوەبردنی ئەرکی سەرشانی دەبینێتەوە، چونکە مەیدانێکی پان و بەرین بۆ خەبات لە 

پێش چاوە و شێوەی خەبات ڕەنگاورەنگ و جۆراوجۆرن.

بۆخەبات چ زۆرە؟ ڕێگا!    

د. سەعید شەرەفکەندی 
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چەند مەسەلەیەک وەک پێشینەی مێژوویی 
و وەزعــی جوغرافیایی، لەگــەڵ هێندێک 
تایبەتمەندیــی کۆمەاڵیەتــی و مەزهەبی و 
پلەی بەرزی تێگەیشتووییی سیاسی، بوونە 
هۆی ئەوە کە خەڵکی کوردستان نەک هەر 
زۆر زۆرتــر لە خەڵکی بەشــەکانی دیکەی 
ئێران، لە نێوەرۆکی کۆنەپەرســتانە و دژی 
گەلیی ڕێژیمــی ئاخوندی بگــەن، بەڵکوو 
بتوانن قارەمانانە لە بەرامبەریدا ڕابوەســتن 
و لــە ماوەی ئەم 9-1٠ ســاڵەدا لە هەموو 
شــێوەکانی خەبات بە دژی ئەو ڕێژیمە و، 
بەتایبەت لە بەرزترین و توندوتیژترین شێوە 
کە خەباتی چەکدارانە بێ، کەڵک وەربگرن. 
لە نەتیجەدا خەباتی گشتی لە کوردستاندا، 
بووەتــە جێــگای هیوا و هۆمێــدی هەموو 
خەڵکی ئێران؛ بە جۆرێک کە ئەمڕۆ، مێژوو 
دوو ئەرکــی زۆر گرینگ و لە عەینی کاتدا 
دژواری خســتۆتە سەرشانی گەلی کورد لە 

کوردستانی ئێران.

 یەکەم: 
جێگیربوون لە ســەنگەری هەرە پێشەوەی 
خەبــات بــۆ ئــازادی و دێمۆکراســی لە 
سەرانســەری ئێراندا و بــۆ هەموو خەڵکی 

ئێران.

دووهەم: 
ئااڵ هەڵگریی خەبات بۆ ئەســتاندنی مافی 
نەتەوایەتیی گەالنی مافخوراو و ژێردەستی 
ئێــران وەک گەالنــی بەلــووچ، تورکمەن، 

عەرەب و ئازەری.

خەڵکی تێکۆشــەر و و قارەمانی کوردستان 
دەبــێ لــە گرنگــی و لــە عەینــی کاتدا 
لــە پڕشــانازی بوونــی ئــەم ئەرکانە کە 
هــەروەک گوتمان هەلومەرجــی مێژوویی 
خستوونیە ســەر شانیان، باش ئاگادار بن و 
تێبکۆشن کە بە لێوەشــاوەیی و تێکۆشانی 
شۆڕشــگیرانەی بــێ وچانی خۆیــان، ئەم 
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ئەرکە قورسە مێژوویییە بە ئەنجام بگەیەنن. 
ئەمە ئەرکێکە کە لە ســەر شــانی فەرد بە 
فــەردی خەڵکی کوردســتانە، نەک هێزی 
پێشمەرگە بە تەنیایی. خەباتی چەکدارانەی 
هێزی پێشــمەرگە، تەنیــا ڕوانگەیەک لە 
خەباتی گشــتی و جەماوەریی کوردستان و 
شــێوەیەک لە ئەنواعی شێوەکانی خەبات و 

بەربەرەکانێیە.
بــە وتەیەکــی دیکە، یەک بــە یەکی 
خەڵکی کوردســتان، بــە ژن و پیاو و الو و 
پیر، پێویســتە لــە بەڕێوەبردنی ئەم ئەرکە 
گشــتییەدا کە کەوتۆتە سەرشــانی هەموو 
خەڵکی کوردستان، نەخشی تایبەتی خۆیان 
بگێڕن. ئاشکرایە کە لێرەدا دیاریکردنی ئەم 
نەخشــانە بە وردی مومکین نیە. هەروەک 
گوتمان گرینگ ئەوەیە کە هەر کەس لەوە 
بــگا، لەم پێناوەدا ئەرکی لەســەر شــانە و 
پێویستە بەرێوەی ببا. ئەگەر ئەم تێگەیشتنە 
و هەست بە مەســئوولییەت کردنە هەبێ، 
ئەودەم هــەر کەس بە پێی هەلومەرج و بە 
گوێرەی ئیمکانات و وەزعی تایبەتی خۆی، 
بۆ بەرێوەبردنی ئەرکی سەرشانی  ڕێگایەک 
دەبینێتەوە، چونکە مەیدانێکی پان و بەرین 
بۆ خەبات لە پێش چاوە و شــێوەی خەبات 

ڕەنگاورەنگ و جۆراوجۆرن. 

لە وتارێکی وەک ئەم وتارەدا ئەگەریش 
قامک لە سەر شتێک یان چەند شت دابنرێ، 
تەنیا وەک نموونــە وایە و بەس. هەرچەند 
هێندێک شــتی گشــتی هەن کــە وەک 
ئەســڵێک یان بناغەیەک پێویستە هەمیشە 
لە بەرچاو بن. ســەرەتای ئەم ئەساڵنە دیارە 
خەبات و تێکۆشــان لــە ڕیزەکانی حیزبی 
دێموکرات و لە نێو هێزی پێشــمەرگەدایە. 
حیزبی دێموکراتی کوردستان نەک بە قسە، 
بەڵکوو بە کردەوە نیشــانی داوە کە حیزبی 
پێشــڕەو و شۆرشــگێری گەلی کــورد لە 
کوردستانی ئێرانە. ئامانجەکان و هەڵویستە 
سیاسییەکانی حیزبی دێموکرات ئێستا ئیتر 
بۆ هەموو خەڵک ڕوون و دیارە. بۆ کەسێک 
کە هەســتی نیشــتمانپەروەری و ئامانجی 
ڕزگاری، لــە دڵ ومێشــکی دایە و، خەبات 
لەرێگای ئازادی و دێموکراسی و وەرگرتنی 
مافە سەرەتایییە ئینسانییەکانی بۆ خەلکی 
ئێران بە گشــتی و خەڵکی کوردســتان بە 
تایبەتی، بە ئەرکی خۆی دەزانێ، چ ڕێگایەک 
ڕوونتــر لە ڕێگای حیزبــی دێمۆکرات و چ 
تێکۆشــانێک پڕ لە شانازیتر و کاریگەرتر لە 
تێکۆشان لە ڕیزەکانی حیزبی دیمۆکراتدایە؟ 
هــەر الوێکی کورد کە ورە و توانا لە خۆیدا 
دەبینێ، ئەوە ڕیزەکانی هێزی پێشمەرگەی 
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حیزبــی دیمۆکــرات؛ با بێ و ســەربەرزو 
قارەمان خەبات بــکا و لە کوورەی خەباتی 

شۆرشگێرانەدا قاڵ بێ.
لە پاشــان ئەگەر هەر کەسێک بە هەر 
هۆیەک ناتوانێ ڕاستەوخۆ لە ڕیزەکانی حیزبی 
دیمۆکرات و شانبەشــانی پێشــمەرگەکان، 
ژیانی خــۆی تەرخانــی خەباتــی لێبڕاوو 
شــێلگیردا بکا، خۆ ڕێــگای یارمەتیکردن 
بــە تێکۆشــەرانی حیزبــی دیمۆکــرات و 
پێشــمەرگە نەبەزەکانی ئەم حیزبە ئاواڵەیە. 
کێ هەیە بیهەوێ تێکۆشــانی سیاســی و 
نیزامیــی حیزبی شۆڕشــگیری دیمۆکرات 
لە کوردســتانی ئەمڕۆدا، یارمەتی بدا و زۆر 
ڕێگای بۆ ئەم کارە شۆڕشــگێرانەیە لە پێش 
خــۆی نەبینێ؟ بە تایبەت لــە گوندەکانی 
کوردســتاندا، لە دابینکردنــی جێگا و ڕێگا 
و ئیمکاناتی دیکــەی خەبات ڕا بگرە، هەتا 
پێ ڕاگەیاندنی ئەو ئاگادارییانەی لە ســەر 
وەزعی دوژمن هەیە بە کادرە تێکۆشەرەکان 

و پێشمەرگە نەبەزەکانی حیزب. 
پێویست بە گوتن ناکا کە بە هۆی فشار 
و زەبروزەنگی ڕێژیم لە الیەک و، بەرباڵویی 
مەیدانــی خەبــات لــە الیەکــی دیکەوە، 
چاوەروانی لە حیزبی دیموکرات، کە لە ڕێگای 
کاری تەشــکیالتییەوە هەموو ئەو کەسانەی 
ئاواتەخواز و ئامادەی تێکۆشان لە ڕیزەکانی 
حیزبدان سازمان بدا، چاوەروانییەکی واقیعی 
نیە. ئەفرادی شۆڕشــگێری ڕاســتەقینە بۆ 
خۆیان زۆر باش دەتوانن لە گەڵ کەســانی 
وەک خۆیان کەم و زۆر تەشکیالت و پێکەوە 
کارکردنی لە شــێوەی ڕێکخــراوی حیزبی 
ســاز بکەن و بە گوێرەی ئیمکاناتی خۆیان 
تێبکۆشــن و خەبات بکــەن، هەتا لە کاتی 
خۆی و لــە هەلی موناســیبدا پێوەندی لە 
گەڵ حیزب دابمەزرێنن و، بە ڕەسمی و بە 
یەکجــاری لە گەڵ ڕیزەکانی حیزب بکەون. 
با لە شــار و گوندەکانی ئەم کوردستانە پان 
و بەرینەدا، سەدان و هەزاران شانەی گەورە 

و بچــووک لە شــێوەی شــانەکانی حیزبی 
بە دەســت و بە ئیبتکاری خودی ئەفرادی 
بەهەســت و شۆڕشــگێڕ پێک بــێ و، ئەو 
تێکۆشــانە بکا کە شانە و ڕێکخراوی حیزبی 
دەبێ بیکەن. کوردســتانی ڕاپەڕیوی ئەمڕۆ، 
سەبارەت بە بەشــەکانی دیکەی ئێران ئەم 
ئیمتیازەی هەیە کە هەر کەسێک یان هەر 
تاقمێک لە ئەفرادی شۆڕشگێڕ کە خەبات و 
تێکۆشانی لە الی ڕێژیم ئاشکرا بوو و گیانی 
کەوتە مەترســییەوە، دەتوانێ بە زوویی و بە 
زەحمەتێکــی زۆر کەمــەوە خۆی لە چنگ 
ڕێژیم ڕزگار بکا و، خۆی بگەیەنێتە ڕیزەکانی 

حیزب و هێزی پێشمەرگە. 
بەراســتی کــێ هەیــە کە هەســتی 
نیشــتمانپەروەری و خەباتگیڕیــی هەبــێ 
و بیهەوێ بــە کردەوە لــەو خەباتە پان و 
بەرینەدا کە ئەمڕۆ لە گۆڕێدایە بەشــداری 
بکا و ئیمکانێک بــۆ ئەم کارە نەبینێ؟ کێ 
هەیە کە بیهەوێ بە تەنیا یان لەگەڵ چەند 
کەســی وەک خۆی، تەبلیغی سیاسەتەکان 
و هەڵوێســتەکانی حیزبــی دیمۆکرات بکا، 
ئامانجەکانــی جوواڵنەوە بــۆ خەڵک ڕوون 
بکاتەوە، خەڵک بۆ ڕاوەستان و بەربەرەکانی 
لە گەڵ ڕێژیم هان بدا، یارمەتی بە بنەماڵەی 
شەهیدان، زیندانیانی سیاسی و تیکۆشەرانی 
حیزبــی بــدا و دەیــان کاری دیکەی لەم 

بابەتانە و ئیمکانی بۆ نەڕەخسێ؟
هــەروەک گوتمــان، مەیدانێکی پان و 
بەرین بۆ خەبات لە بەردەســتدایە. ئەنواعی 
ڕێگا بۆ هاتنە نێو ئەو مەیدانە و بەشداری لە 
خەباتدا لە پێشە، گرینگ ئەوەیە کە هەستی 
نیشتمانپەرەوری و شۆڕشگێریمان هەبێ و 
لە گــەڵ خۆمان و گەلە ژێردەســتەکەمان 
پەیمانــی خەبات و تێکۆشــان بۆ ئازادی و 

ڕزگاری ببەستین. ئەگینا چ زۆرە؟ ڕێگا!

*. ئــەم وتارە ڕێکەوتی 11/ ٨/ 136٨ لە ڕادیۆ دەنگی کوردســتانی 
ئێرانەوە باڵو کراوەتەوە. 



ڕاسان بریتییە له تێپەڕین لە دۆخێکی »ستەندبای«ی داسەپاو و زۆرەملی  
بۆ دۆخێک که زیاترین پتانسییەلی شۆڕشگێرانه له ماسوولکه و دەمار و 
ئێسقانی بزووتنەوەیەکی ڕزگاریبەخشدا بۆ وە جووڵە کەوتن و وە جووڵە 
خستن پاشەکەت کراوە. لەم پێناسەیەدا ڕاسان بریتییە له گەیشتن به 
شێوازێک له هەڵسووڕان و ڕێکخستنی حیزبی کە زیاترین »سەرمایەی 

شۆڕشگێرانه« بۆ بزووتنەوەی کوردی دابین بکا.

ڕاسان و ڕەهەندە تیۆرییەکانی )3(
ئاوڕدانەوەیەکی تیۆری لە خەباتی نوێی کوردستانی ڕۆژهەاڵت

سمایل شەریفی
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ئێستا لە ئاستێکداین که بتوانین بەشێوەیەکی 
بنەڕەتی بابەتی ڕاســان تیۆریــزە بکەین. تا 
ڕادەیــەک باســی ئەوەمان کرد ڕاســان لە 
کورتترین پێناسەی خۆیدا، بریتییە لە توانستی 
شۆڕشــگێڕانە.  ســەرمایەی  هێنانی  بەرهەم 
ســەرمایەی شۆڕشگێڕانەشــمان به توانستی 
پێک هێنانی ئاڵوگــۆڕی بەرچاو لە کۆمەڵگادا 

پێناسە کرد.
ئەم تیۆرییەی ئێمە بۆ پێناســەی ڕاسان 
لەڕاســتیدا لەســەر بنەمــای پەرەپێدانــی 
تیۆرییەکانی کۆمەڵناسی ناسراوی فەڕانسەوی 
پییــەر بۆردیۆ دامــەزاروە. بۆردیــۆ لە بواری 
کۆمەلناســیدا بەمە ناســراوە کــه پەرەی به 
چەمکی »سەرمایە« داوە. چەمکی سەرمایە بەر 
لە بۆردیۆ زیاتر مانایەکی ئابووریی هەبوو واته 
هەر بەتەنیا ســەرمایەی ئابووری بە سەرمایە 
ئەژمــار دەکرا. بۆردیۆ چوار جۆر ســەرمایەی 
لێک هەاڵوارد. ئەم سەرمایەگەلە بریتی بوون 

لە:
1 ســەرمایەی ئابووری: کۆمەڵەی ئەو داهات 
و دارایییە ماددییانە دەگرێتەوە کە کەســێک 
یان کەســانێک وەدەستیان هێناوە یان پێیان 
گەیشتووە. مڵک و کار و کارخانە لەالیەک و، 
میــرات و داهات و کۆی ئەو کااڵ ماددییانەی 
لەبەردەستدان لەالیەکی دیکە، به سەرمایەی 

ماددی ئەژمار دەکرێن.
2 ســەرمایەی فەرهەنگی: بریتییە لە کۆی 
داراییی فیکری کە کەسێک یان کۆمەڵگایەک 
هەیەتی. ئەم دارایییە فیکرییانە، یان لەالیەن 
سیســتمی فێرکارییەوە بەرهــەم دێن، یان 
له بەرەکانی پێشــوووەوە بۆ بەرەکانی ئێســتا 
ڕادەگوێزرێن. لە بەراورد لەگەڵ ســەرمایەی 
ئابووری، ئەو دارایییە فیکرییانەی لە بەرەکانی 
پێشــووەوە بۆ بــەرەی نــوێ ڕادەگوێزرێن، 
لــە حوکمــی »میــرات« دان و ئــەو داراییە 
فیکرییــەش کە تازە بەرهەم دێ، لە حوکمی 
کاســبییەکدایە کە کەســێک بۆخۆی دەیکا. 
ســەرمایەی فەرهەنگی، شێوەی جۆراوجۆری 

هەیە. شــێوەیەکی لە ئاســتی تاکەکەسیدا 
بریتییە لە دۆخێک کە بووە به لێهاتوویییەکی 
پایەداری جەســتەیی، وەک هێــزی لێدوان 
لەبەرانبەر خەڵکدا، جۆرێکی تری بە شــێوەی 
وەک  فەرهەنگــی  کااڵی  خاوەندارێتیــی 
بەرهەمی هونــەری و تابڵــۆی وێنەگەری و 
... خــۆی دەنوێنــێ. جۆرێکی تریشــی ئەو 
سەرمایە فەرهەنگییەیە کە لەالیەن دۆخێکی 
بەڕەســمی  ســەقامگیری کۆمەاڵیەتییــەوە 

دەناسرێ وەک بڕوانامەی خوێندن.
3 ســەرمایەی کۆمەاڵیەتی: بریتییە لە کۆی 
ئەو پێوەندییە کۆمەاڵیەتییانەی کەسێک یان 
دەستەیێک لەبەر دەستیاندایە. با نموونەیەک 
بێنینەوە. کەســێکی ئاسایی ڕەنگه نەتوانێ لە 
سەفەرێکی دەرەوەدا لەگەڵ مەقاماتی سیاسیی 
والتێکی بیانی چاوپێکەوتن و وتووێژی هەبێ، 
بــەاڵم ئەگــەر ئەو کەســە، ئەندامــی بااڵی 
حیزبێکی ناســراو بێ، دەتوانێ بە ســیفەتی 
ئەندامەتی لەم حیزبەدا، چاوپێکەوتنی لەگەڵ 
بەرپرسانی بااڵی واڵتێک هەبێ. لەم نموونەیەدا 
»ئەندامەتی لە حیزبێکی ناســراودا« بۆ کەسە 
ئەندامەکە چەشنێک سەرمایەی کۆمەاڵیەتییە 

کە کەسی نائەندام لێی بێبەرییە. 
4 ســەرمایەی ســەمبۆلیک: پێوەندیی بەم 
ئیعتبار و پرێســتێژەوە هەیە کە کەسێک یان 
کەسانێک لە کەســانی دیکە و لە کۆمەڵگای 
وەردەگــرن و دەتوانن شــانازیی پێوە بکەن. 
سەرمایەکانی جۆری یەکەم و دووەم و سێیەم 
زیاتر لە ڕێگای ســەرمایەی ســەمبۆلیکەوە 

بەڕەسمی دەناسرێن. 

ــووکە  ــی ئێمە پێمان وایە دەبێ س بۆچ
ــەم  ئ ــەر  بەس ــان  پێداچوونەوەیەکم
ــە  ب و  ــێ  هەب ــۆدا  بۆردی ــەی  تیۆریی
ــری  ــۆری دەوڵەمەندت ــی تی داهێنانێک

بکەین؟
ســەرنجدان بەم خاڵە پێویسته کە بۆردیۆ لە 
کۆمەڵگایەکــدا ئەو تیۆرییــەی داهێناوە کە 
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خاوەنی دینامیسم و جووڵە و گۆڕانکارییەکانی 
تایبــەت به خۆیەتی. بۆردیــۆ کە لە واڵتێکی 
ئورووپاییدا دەژی پێش گریمانەکەی ئەوە بووە 
کە کۆمەڵگای ئازاد بە چەشنێک ڕێک خراوە 
کە جووڵە و دینامیســمەکانی بەشــێوەیەکی 
سروشتی سەرمایەی تازەـ  لە هەر چوار جۆرە 
ســەرمایەکە ـ بەرهەم دێنن و سەرمایەکانی 
پێشــوو ڕادەگوێــزن. بــەاڵم با بۆ ســاتێک 
کۆمەڵگایەکــی دیکــە لە خەیاڵــی خۆماندا 
گریمانە بکەین: کۆمەڵگایەک کە بە هەندێک 
هۆ بــۆ نموونە بەهۆی دەستبەســەرداگیرانی 
لەالیەن سیستمێکی سیاســیی تۆتالیتێرەوە 

جووڵە و دینامیسمی سروشتیی 
خــۆی لەکیــس داوە و، ڕەوتی 
بەرهەم هاتن و ڕاگوێزرانی هەر 
چوار جۆری ســەرمایەکە، هەتا 
بووەتەوە  خــاو  خۆی  ئەوپەڕی 
و لە وەســتان نزیک بووەتەوە. 
گریمانەکەمــان  بــا  دیســان 
بکەین:  بەرباڵوتــر  نەختێــک 
دوو کۆمەڵــگای جیــاواز لەبەر 
چاو دەگرین کــە وەکوو یەک 
جووڵە و دینامیســمەکەیان لێ 
ئەستێنراوەتەوە. وای دابنێین ئەو 
دوو کۆمەڵگایە، لە هەموو بارێکەوە 
جگە لە تایبەتمەندییەک، وەکوو 

یەکن. لەم دوو کۆمەڵگایانە کە هەردووکیان بۆ 
ماوەیەکی درێژە لەژێر حوکمی داپڵۆسێنەری 
سیســتمێکی تۆتالیتێردان، یەکێکیان دوای 
ماوەیەک بە هەندێک ڕێکار دەگا هەتا بتوانێ 
گۆڕانکارییەکی بنەڕەتی لە خۆیدا پێک بێنێ 
و ســێبەری قورسی سیســتمە تۆتالیتێرەکە 
لەســەر خــۆی بڕەوێنێتــەوە و، ســەرمایە 
دەست بەسەرداگیراوەکانی ـ لە هەر چوار جۆر 
ســەرمایەکە ـ ئازاد بکا و، بتوانێ سەرمایەی 
تازەشــیان پێوە زیاد بکا، بــەاڵم کۆمەڵگای 
دووەم لە توانای پێک هێنانی گۆڕانکارییەکی 
لەم چەشنه بێبەرییە و هەر بۆیە ڕەوتی بەزایە 

چوونی سەرمایەکانی پێشووی، درێژەی دەبێ 
و سەرمایەی تازەشی بۆ بەرهەم نایه.

ئێســتا دەتوانیــن چەند پرســیارێک لە 
خۆمــان بکەین؛ پرســیاری یەکــەم ئەوەیە: 
کۆمەڵــگای یەکەم چ تایبەتمەندییەکی هەیە 
کە کۆمەڵگای دووەم نییەتی؟ پرسیاری دووەم 
ئەوەیە کە ئایا ئەم تایبەتمەندییەی کۆمەڵگای 
یەکەم هەیەتی بۆی بە »ســەرمایە« حیساب 
دەکرێ؟ و هەر بەم شــێوەیە ئایا نەبوونی ئەم 
تایبەتمەندییە له کۆمەڵــگای دووەمدا دەبێ 
وەک نەبوونــی ســەرمایە حیســاب بکرێ؟ 
ئەگەر ئەم تایبەتمەندییە بە ســەرمایە ئەژمار 
دەکرێ پرسیاری سێیەم ئەمەیە: 
ئایا لەم دۆخەدا ســەرمایەکانی 
و  پارێــزران  لــەڕووی  دیکــە 
پێوە زیادبوونەوە نابەســترێنەوە 
بــەم ســەرمایەیەوە؟ و دواجار 
ئەگەر  ئەوەیە  پرسیاری چوارەم 
ئــەم تایبەتمەندییە به جۆرێک 
سەرمایە بزانین چ ناوێک لەسەر 

ئەم سەرمایەیە دابنێین؟
گومان لە ســەرمایە بوونی 
ئەم تایبەتمەندییەدا نییە، لەبەر 
تایبەتمەندییە  ئەم  هەتا  ئەوەی 
ســەری هەڵنەدابوو کۆمەڵگا لە 
حالەتی هەژارییەکی بەرچاوـ  لە 
هەموو ڕوویەکدا ـ مابووەوە. کۆمەڵگای یەکەم 
کاتێک توانی پشوویەکی بێتەوە بەر، خۆی و 
سامانێکی تازە بەرهەم بێنێ و سامانی پێشووی 
وەکار خاتەوە، کــە گۆڕانکارییەکی بەرچاوی 
لەخۆیدا پێک هێنا. واتە هەتا ئەم گۆڕانکارییە 
لەئارادا نەبوو، سەرمایەی دیکەش هەر بەرهەم 
نەدەهات. لەبەر ئەوەی ئەم سەرمایەی جۆری 
پێنجەمە، توانای پێــک هێنانی »گۆڕانکاریی 
قووڵ« بوو، کەوابوو باشترین ناو  بۆ ئەم چەشنە 
سەرمایەیە بریتییە لە سەرمایەی شۆڕشگێڕانە.
بۆ ئەوەی باشــتر لەم چەشنە سەرمایەیە 
تێبگەیــن، بــا دۆخی واڵتی ڕۆمانــی بەر لە 

ئەم تیۆرییەی 
ئێمە بۆ پێناسەی 
ڕاسان لەڕاستیدا 
لەسەر بنەمای 
پەرەپێدانی 

تیۆرییەکانی کۆمەڵناسی 
ناسراوی فەڕانسەوی 

پییەر بۆردیۆ دامەزاروە. 
بۆردیۆ لە بواری 

کۆمەلناسیدا بەمە 
ناسراوە که پەرەی به 

چەمکی »سەرمایە« داوە.
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ڕووخانی ڕێژیمی نیکۆال چاووشێسکۆ و دوای 
ڕووخانــی لەبەرچاو بگرین. بــەر لە ڕووخانی 
ڕێژیمی چاووشێسکۆ، ڕۆمانی واڵتێکی هەژار 
و خەڵکەکــەی لە دۆخێکی نالەباری ئابووریدا 
ئابووری(. ڕێژیمی  دەژیان)کەمیی سەرمایەی 
چاووشێســکۆ  ئایدۆلۆژیکــی  و  دواکەوتــوو 
ئیزنی هیچ داهێنانێکــی فیکریی نەدەدا کە 
لــە دەرەوەی جەغزی تەنگــی ئایدۆلۆژیکی 
خۆیدا بێ)کەمیی سەرمایەی فەرهەنگی(. بە 
هۆی سیســتمی ســیخوڕی و ڕاپۆرت لێدان 
متمانــەی خەڵــک پێکتــر زۆر دابەزیبوو و 
لەبەر ئەوەی حیزبە سیاسییەکان و دامەزاروە 
مەدەنییەکان بەکردەوە حەزف کرابوون، کۆی 
پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان یەکجار لەکزییان 
دابــوو )کەمیــی ســەرمایەی کۆمەاڵیەتی( 
و دواجــار واڵتی ڕۆمانی لــە هەموو جیهاندا، 
جگه لــە واڵتێکی وەک ئێــران، یەکێک لە 
بێ ئیعتبارترین واڵتەکان بوو ـ چاووشێســکۆ 
چەند ڕۆژ بەر لە شۆڕشــی خەڵکی واڵتەکەی 
و گیران و ئیعدامەکەی هاتبووە ئێران و تاجە 
گوڵینەی لەســەر قەبری خومەینی دانابوو ـ 
)کەمیی سەرمایەی سەمبۆلیک(. دوای ئەوەی 
خەڵکی ڕۆمانی بەدژی سیستمی چاووشێسکۆ 
شۆڕشــیان کرد و توانییان گۆڕانکاریی زۆر لە 
سیستمی سیاسی و کۆمەڵگای ڕۆمانیدا پێک 
بێنن، سەرمایەی ئەم والتە لە هەموو بارێکەوە 
ڕووی لــە زیاد بوون کــرد. دۆخی گوزەران و 
داهاتی خەڵک بەشێوەیەکی بەرچاو باشتر بوو 
)هەڵکشانی سەرمایەی ئابووری(. بە گەڕیانی 
ئازادیی زانیاری و دەست ڕاگەیشــتنی خەڵک 
به تۆڕه زانستییەکان لە دەرەوەی واڵت، باری 
فەرهەنگی، گۆرانکاریی زۆری بەســەرداهات. 
)هەڵکشانی سەرمایەی فەرهەنگی( کۆمەڵگای 
مەدەنــی ژیایــەوە و واڵت لــەو قاقڕســتانە 
سیاســی و کۆمەاڵیەتییەی تێیدا بوو ڕزگاری 
بوو )هەڵکشانی ســەرمایەی کۆمەاڵیەتی( و 
دواجار ڕۆمانی توانی ئەوەندە ئیعتبار وەدەست 
بێنێ هەتا ببێتە ئەندامــی یەکێتیی ئورووپا 

)هەڵکشانی سەرمایەی سیمبۆلیک(. ئەو هەموو 
پێشکەوتنە لە سایەی چی بوو؟ لە سایەی ئەو 
شۆڕشەی وا خەڵکی رۆمانی بەدژی سیستمی 
سیاســیی زاڵ بەســەر واڵتەکەیاندا کردیان. 
ئەگــەر هێزی ئەم شۆڕشــەی خەڵــک ئازاد 
نەکرابا، هیچکام لەم ســەرمایەگەلەی دیکە 
زیادیان نەدەکرد. کەواتە سەرمایەی سەرەکی 
لەم نموونەیەدا، بریتی بــوو لەو تواناییەی بۆ 
گۆڕانکاریی ڕادیکاڵ لەخۆیان نیشــان دا؛ واتە 

سەرمایەی شۆڕشگێڕانە.
زۆر پێویســتە ئاماژە بەم خاڵە بکەین کە 
سروشــتی سیاســەت لە واڵتانی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست بە چەشــنێکه کە بە هەر هۆیەک 
بێ ئیستعدادی دامەزران و دووپات بوونەوەی 
تۆتالیتاریسم لەم واڵتانەدا لەچاو والتانی دیکە 
یەکجار زۆر لەسەرە. سروشتی تۆتالیتاریزمیش 
بەچەشنێکه کە زۆربەی توانستەکانی کۆمەڵگا 
و زۆربەی ســەرمایەکانی زەوت دەکا. کەوابوو 
لەم واڵتانەدا قسە کردن لە جۆری پێنجەمی 
ســەرمایە واتە »ســەرمایەی شۆڕشــگێڕانە« 

پێویستییەکی تیۆریی زۆری هەیە.
دوای ئــەم ڕاســتییە لەبــارەی واڵتانی 
ناوەڕاســت، ڕاستییەکی دیکەش  ڕۆژهەاڵتی 
لەبارەی ئەو واڵتانەی بەشــێک لە کوردستان 
لەناو سنوورە سیاســییەکانیاندا هەڵکەوتووە، 
خۆی نیشان دەدا، ئەویش ئەوەیە کە تەنانەت 
ئەگەر لە سیســتمی سیاســیی ئەم واڵتانەدا 
سیکۆالریســم و دێمۆکراسیش بەشێوەیەکی 
ڕێژەیی چەســپابن، لە کوردستاندا دۆخەکە 
دەگــۆڕێ و جێگای خــۆی دەدا بە دۆخێکی 
شــێوە  هە لومەرجێکــی  و  ئۆردووگایــی 

موستەعمەراتیی زەق و ئاشکرا.
واتە لــە هەموو پارچەکانی کوردســتاندا 
پاشەکەوت کردنی سەرمایەی جۆری پێنجەم 
واتە سەرمایەی شۆڕشگێرانە، پێداویستییەکی 
دووقــات و چەندقاتی هەیە. لە بنەڕەتدا نەک 
هەر لە کوردســتاندا پاشەکەوت کردن و زیاد 
کردنی هەر چوار جۆرە ســەرمایەکەی دیکە 
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بەستراوەتەوە به پاشەکەوت کردنی سەرمایەی 
شۆڕشــگێڕانه، بەڵکوو هەر بەگشتی مانەوەی 
شوناســی نەتەوەییی کوردیش، بەستراوەتەوە 

بە ڕادەی سەرمایەی شۆڕشگیرانە.
ئێســتا دەتوانین هەنگاوێک بەرەو پێشتر 
هەڵبێنینــەوە: فیگۆر و ئارایشــی سیاســیی 
حیزبەکان، بەگشــتی دەکرێ بە دوو شــێواز 
ڕێک بخرێ: شێوازی یەکەم ئەوەیە پێکهاتەی 
سیاسی و ڕێکخستنی تەشکیالتی بەچەشنێک 
بێ کە زیاترین پاشــەکەوتی شۆڕشگێڕانەی 
تێــدا کۆ بێتەوە. شــێوازی دووەمیش ئەوەیە 
ئــەم گۆڕانکارییانە بە زیــادی و باجهەڵگر و 
مەترسی هێن بزانین و پێمان وابێ نەک ئێستا 
بەڵكــوو لە ڕۆژی خۆیدا، حیزبیش شــێوەی 
ڕێکخستن و چەشــنی جووڵە و هەڵسووڕانی 

خۆی دەگۆڕێ.  
ئێســتا زۆر ڕاستیمان لەســەر ڕاسان بۆ 
ئاشکرا دەبێ. ڕاسان هەر بەتەنیا دەنگی تەقەی 
پێشــمەرگە لە ناوخۆی کوردســتان نییە کە 
ئەگەر ســاڵێک ئەو دەنگه بیسترا پێمان وابێ 
ڕاســان لەگۆڕێدایە و ئەگەر نەبیسترا پێمان 
وابێ ڕاسان ڕاوەستاوە. ڕاسان وەدەست هێنانی 
پتانســییەلێکی شۆڕشــگێڕانەی ئەوتۆیە کە 
ئامادەباشی هێزی پێشمەرگە بۆ بەڕێوە بردنی 
پالنە سیاسی و سەربازی و تەشکیالتییەکان 
لەوپــەڕی خۆیــدا بــێ، جا چ پێشــمەرگە 

عەمەلیاتی ئاشکرا لە ناوخۆدا بکا یان نەیکا.

ئێستا لەبەر تیشکی تیۆریی سەرمایەی 
ــگ  گرین ــی  پرس دوو  ــگێرانە  شۆڕش

دەخەینە بەر باس. 
پرسی یەکەم

لە مێــژووی هاوچەرخی ئێراندا کوردســتان 
لەچــاو هەمــوو ناوچەکانی دیکــەی ئێران 
خاوەنی زیاترین سەرمایەی شۆڕشگێرانە بووە. 
لە کوردســتاندا ســەرمایەی ئابووری کەمتر 
لــە ناوچەکانی دیکە بووە بەاڵم ســەرمایەی 
شۆڕشگێڕانە لە هەموو ناوچەکانی دیکە زیاتر 

بووە. نەک هەر لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا بگرە 
لە هەموو پارچەکانی کوردســتاندا سەرمایەی 
شۆڕشگێڕانە لەوپەڕی خۆیدا بووە. یەکێک لە 
کێشــەکانی دەوڵەتانی زاڵ بەسەر پارچەکانی 
کوردســتاندا ئەوە بــووە کە ئەم ســەرمایە 
شۆڕشگیرانەیە لە قۆناغی یەکەمدا لە ناوخۆی 
کوردستان کۆنتڕۆڵ بکەن و لە قۆناغی دواتردا 
نەهێڵن ئەم سەرمایە شۆڕشگێڕانەیە تەشەنە 

بکا بۆ ناوچەکانی دیکە. 
یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی سەرمایە ـ 
لە هەر پێنج جۆرەکەیداـ  ئەوەیە کە سەرمایە 
لە هەر شــوێنێک بێ هێــزی کاری تایبەت 
بە خۆی بۆالی خۆی ڕادەکێشــێ. هێزی کار 
بۆ هەر چەشــنە لە ســەرمایەکان به هێزێک 
دەگوتــرێ کە ئۆگــری بە بەرهــەم هێنانی 
سەرمایەکە هەیە و به کردەوە هەوڵی بەرهەم 
هێنانی بۆ دەدا. ڕاکێشــرانی هێــزی کار بۆ 
الی جۆرەکانی سەرمایە لە بواری سەرمایەی 
ئابووریــدا بەرچاوتــر لە جۆرەکانــی دیکەیە 
بەاڵم ئــەم دیاردەیە لــە جۆرەکانی دیکەی 

سەرمایەشدا هەیە.
ئەگەر شۆڕشــێکی ڕەســەن لە ئارادا بێ 
و ســەرمایەی شۆڕشــگێڕانەی تێدا بەرهەم 
بێ، هێزی شۆڕشــگێر لە هەموو شوێنەکانی 
دیکە بۆالی ڕادەکێشــرێ. هەموو پارچەکانی 
کوردســتان لە مێژووی هاوچەرخدا شاهیدی 
ئەم چەشنه ڕاكێشانه بوونه. دوایین نموونەی 
ئــەم دیاردەیــە ڕۆژئــاوا بوو کە ســەرەڕای 
کەمایەســییەکانی، بەرخۆدانەکەی سەرنج و 
ئامادەیی هەموو هێزە شۆڕشگێرەکانی جیهانی 
بۆالی خۆی ڕاکێشــا. ڕۆژئاوا تازەترین نموونە 
بوو بــەاڵم یەکەمین نموونە لە کوردســتاندا 
نەبوو. ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەر لە سەردەمی 
شۆڕشــی 46 و 47ەوە هێزە پێشــکەوتوو و 
شۆڕشــگیرە چەپە ئێرانییەکانی بۆ الی خۆی 
ڕاکێشــا. بیرەوەریی کەسانێکی وەک کوروش 
الشــایی دەرخەری ئەم ڕاستییەن. ئەم دۆخە 
دوای شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی 57یش 
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لە ڕۆژهەاڵتدا درێژەی هەبوو.

پرسی دووەم 
هەموو هەوڵی حاکمییەت ئەوەیە ئاستی ئەم 
سەرمایەیە لە کوردستان دابەزێنێ. دەسەاڵت 
بەشــێوەی جۆراوجۆر پالن بۆ خاو کردنەوەی 
ڕەوتی شۆڕشگێڕیی ڕاستەقینە و هێنانەخواری 
ئاستی سەرمایەی شۆڕشگێرانە لە کوردستاندا 
دەدا. دوو شــێواز کە دەسەاڵت لەم سااڵنەی 
دواییدا بۆ دابەزاندنی سەرمایەی شۆڕشگیرانە 

لە کوردستاندا بەکاری هێناوە ئەمانەن:
یەکەم. تێوەگالندنی کەسانێک لە ڕەوتێکی 

بە ڕواڵەت ڕێفۆرمخوازانه
دووەم. پــاڵ پێــوە نانــی 
بــەرەو  کــورد  بزووتنــەوەی 
و  ڕاسیســتی  ئاڕاســتەیەکی 

ڕاستئاژۆیانە
لــەم  ئێســتا  نامانــەوێ 
نووسراوەیەدا لەسەر باسی دووەم 
زۆر لەنگەر بگرین. هەر ئەوەندە 
دەڵێین بزووتنەوەی کوردی هەتا 
ئێســتا ئەوەندەی نەتەوەخوازانە 
بووە ئەوەنــدەش تایبەتمەندیی 
هەبــووە  ئەنترناسیۆنالیســتیی 
نەتەوەیی،  ناوەرۆکــی  وێڕای  و 
دێموکرات  ناوەرۆکێکی  خاوەنی 

و مۆدێرنیش بــووە و هەر بۆیە لەالی هەموو 
ئازادیخوازانی جیهان وەک بزووتنەوەیەکی ڕەوا 
چــاوی لێ کراوە. بەاڵم ناحەزانی بزووتنەوەی 
کورد ماوەیەکه به وەڕمێن خستنی چەشنێک 
ڕاســتئاژۆیی و جۆرێک لە شۆڤینیســم لەناو 
بزووتنــەوەی کوردایەتیــدا، دەیانــەوێ ئەم 
بیرۆکەیە باڵو بکەنــەوە کە ئەگەر کورد پێی 
وایە لەناو دەســەاڵت و نەتەوەی بااڵدەســتدا 
بیری شۆڤینیســیتی دەرحەق به کورد زاڵە، 
بزووتنەوەی خۆێشیان لە چەشنێک جەوهەری 
شــۆڤینی بەتــاڵ نییە. هــەر لەبنەڕەتدا پاڵ 
پێوەنانی بزووتنەوەی کورد بەرەو ڕاستئاژۆیی 

و ڕاسیزم بەمانای ئەســتاندنەوەی داینەمۆ و 
بزووتنەوەیەیە.  ئەم  گوڕوتینی شۆڕشگێڕانەی 
ســەرکردایەتیی بزووتنەوەی کورد دەبێ هەر 
وەک پێشوو لەســەر دیتنەوەی بزووتنەوەی 
خۆی لەناو بەرەی هێزە پێشکەوتنخوازەکانی 
جیهان و بــەرەی دوژمنانی ڕاســتئاژۆیی و 

کۆنەپارێزی پێداگر بێ.
بەاڵم پێویســتە لەســەر باســی یەکەم 
لەنگەرێکــی زۆرتر بگرین. ئێمە ســەرمایەی 
شۆڕشگێڕانەمان وەک پتانسییەلێک بۆ پێک 
هێنانی گۆڕانگاری لە کۆمەڵگادا پێناسە کرد. 
دەکرێ پرسیار بکرێ ئایا گۆڕانکارییەکان هەر 
بە تەنیا به کــردەوەی ڕادیکاڵ 
وەدی دێــن؟ ناکــرێ بیر لەوە 
بکەینەوە لە ڕەوتێکــی ئارام و 
لەســەرەخۆ بەاڵم بــەردەوام و 
گۆڕانکارییانە  ئەم  پشــوودرێژدا 
لەناو کۆمەڵــگادا وەدی بێنین؟ 
ئەم  لەســەر  هەندێــک کەس 
بڕوایەن مێژوو سەلماندوویه ئەو 
پشوودرێژی  بە  گۆرانکارییانەی 
و لــە ماوەیەکــی دوورورێژ لە 
کۆمەڵــگادا پێک دێــن، لەچاو 
ئەو گۆڕانکارییانەی دەســبەجێ 
و بەشــێوەی یەکدابەدوو پێک 
دێن، زیاتر جێگای متمانەنن و 
ســەقامگیرتر دەبن و لەو الشەوە گۆڕانکارییه 
تەپوتۆزی  نیشــتنەوەی  لەنــاکاوەکان دوای 
کوڵوکۆیەکان هەمیسان دەگەڕێنەوە بۆ دۆخی 

پێشوویان.
لــەم ســااڵنەی دواییــدا بەشــێک لە 
حاکمییەتی کۆماری ئیســالمی هەوڵی داوە 
بــە وەدەســت گرتنی جڵــەوی بزووتنەوەی 
ڕێفۆرمخوازانــه هەم هیوایەک لــە دەروونی 
هێزە گۆڕانخوازەکانــدا زیندوو ڕاگرێ و هەم 
وەکوو »زەڕبەگیر«ێک شــەپۆلەکانی بێ ئامانی 
ناڕەزایەتیی کۆمەاڵنی وەزاڵە هاتووی خەڵکی 
ئێران بگێڕێتەوە و ئەو شەپۆالنه هێدی بکاتەوە.

ئەگەر شۆڕشێکی 
ڕەسەن لە ئارادا 
بێ و سەرمایەی 

شۆڕشگێڕانەی تێدا 
بەرهەم بێ، هێزی 
شۆڕشگێر لە هەموو 

شوێنەکانی دیکە بۆالی 
ڕادەکێشرێ. هەموو 
پارچەکانی کوردستان 
لە مێژووی هاوچەرخدا 
شاهیدی ئەم چەشنه 

ڕاكێشانه بوونه
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بەشــێک لە خوێدەوارانــی کوردیش به 
هەر هۆیەک بــێ وەگەڵ ئەم ڕەوتە کەوتوون 
و گەرەکیانە وا لە خەڵــک بگەیەنن کە تاقە 
گۆڕانکارییەکی  هێنانــی  پێــک  دەرەتانــی 
ســەقامگیر و جێــگای متمانە کــە خەڵکی 
کــوردی پــێ بحەســێتەوە، تێکــەڵ بوونه 
بــه ڕەوتی ڕێفۆرمخــوازی. تەنانــەت ڕەوتی 
ئاڕاســتەیەک ڕۆیشــتووە  ڕووداوەکان بەرەو 
کە لەگــەڵ پەژیوان بوونــەوەی زۆریەک لە 
ڕێفۆرمخوازانــی ناوەندگەڕا و کەشــفی ئەم 
ڕاســتییە کە ڕێفۆرمخوازیــی حکوومەتی لە 
جەوهەری ڕاستەقینەی خۆی بەتاڵ بووەتەوە، 
هەندێک لە ڕێفۆرمخوازە کوردەکان ئامادە نین 

لە هەڵوێستەکانیان پاشەکشە بکەن.
حــەز دەکەم بــە شــێوەیەکی زەاڵڵ و 
شەفاف هەڵوێســتی تیۆریی خۆمان دەرحەق 
به وتەزای ڕێفۆرمخوازی ڕوون بکەینەوە. ئێمە 
ڕێفۆرمخوازی بەمانای ڕاستەقینەی خۆی ڕەت 
ناکەینەوە. الیەنگریی ئێمە لە ڕادیکاڵیسمیش 

هۆی تایبەت به خۆی هەیە.
ڕاســتییەکەی ئەوەیە لە هەر شــوێنێکدا 
سترەکتۆرە سیاســییەکان، ئیزنی بزووتنەوەی 
ڕاســتەقینەی رێفۆرمخوازانــه بــدەن، ئــەم 
بزووتنەوەیە لە درێژخایەندا دەتوانێ شوێنی خۆی 
لەسەر ڕەوتی ڕووداوەکان بەجێ بێڵێ. بەاڵم لە 
زۆربەی واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوین و بە تایبەتی 
لە ئێراندا، ئەم سترەکتۆرە سیاسییانە ونن. نەک 
هەر ونن بگرە ســترەکتۆرەکان بەچەشــنێک 
گووراون کە بزووتنەوە ڕێفۆرمخوازانەکان، بکەن 
به کارتی دەســتی حاکمییەت و، هێزی مانۆر 
دان و هەڵسوورانی زیاتر لە ناوخۆ و له دەرەوەدا 

بدەن به حاکمییەت.
ئێمــە چــۆن دەتوانیــن ڕێفۆرمخوازیی 
ڕاســتەقینە لە ڕێفۆرمخوازیی چەواشــە جیا 
بکەینــەوە؟ دیارە ئەم دوو ڕەوتە به تێپەڕینی 
کات بــەرە بەرە لێک جیا دەبنەوە؛ هەر وەک 
چۆن ئەگەر وای دابنێین ڕەوتی ڕێفۆرمخوازی 
لە ئێراندا لە ســاڵی 76ەوە هــاوکات لەگەڵ 

دەورەی ســەرکۆماریی ســەید محەممــەد 
خاتەمییەوە دەستی پێ کرد، ئێستا دوای 22 
ســاڵ، ئیتر بۆ زۆربەی چاالکە سیاسییەکان 
دەرکەوتــووە کــە ئــەم ڕەوتــە ڕەوتێکــی 
ڕاستەقینەی ڕێفۆرمخوازی نییە و کەڵکەڵەی 
زیاتری ئەم ڕەوتە، بریتییە لە تاقی کردنەوەی 
شــێوازێکی جیاواز بۆ پاراستنی حاکمییەتی 
دەســتەاڵتی کۆماری ئیســالمی؛ بەاڵم ئێمە 
لەم نووسینەدا مەبەستمان ئەوەیە پێوەرێکی 
تیۆری بۆ لێک جیا کردنەوەی ئەم دوو ڕەوتە 

بە دەستەوە بدەین.

بــۆ واڵم دانەوەی ڕوون بەم پرســیارە ســێ 
پێشەکیی کورت دێنینە بەرباس.

پێشەکیی یەکەم
هەر بزووتنەوەیەک چ ڕێفۆرمخواز و چ رادیکاڵ، 
دینامیســمی خۆی لە شــوێنێکی تایبەتەوە 
وەردەگرێ. لێرەدا مەبەســتمان لە دینامیسم 
ســەرچاوەی ئەو گوڕوتینەیە کە بزووتنەوەکە 

زیندوو ڕادەگرێ و بەرەو پیشی دەبا.

پێشەکیی دووەم 
پێویستە پێکهاتەی دەســەاڵت و پێکهاتەی 
کۆمەاڵیەتــی، به شــێوەی گریمانەیی لێک 
جیا بکەینــەوە. ناوکی حاکمییەت ســەر به 
پێکهاتەی دەســەاڵتە و کۆمەڵگای مەدەنیش 

سەر به پێکهاتەی کۆمەاڵیەتییە.

پێشەکیی سێیەم
پێکهاتەی کۆمەاڵیەتیش دەتوانین بەسەر دوو 
دەستەدا دابەش بکەین: یەکەم، پێکهاتەیەکی 
کۆمەاڵیەتی کە ئەگەر دەســەاڵت گەمارۆی 
بدا، بەشی زۆری وزە دەروونییەکەی لێ زەوت 
دەبــێ و دووەم، پێکهاتەیەکــی کۆمەاڵیەتی 
کــە تەنانــەت بــه گەمارۆدرانــی لەالیەن 

حاکمییەتیشەوە، وزەکەی لێ زەوت ناکرێ. 
ئێســتا به باشترین شێوە دەتوانین واڵمی 
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ئەم پرســیارە بدەینەوە که به چ پێوانەیەکی 
تیــۆری، دەتوانیــن ڕەوتــی ڕێفۆرمخوازیی 
شــوێندانەر لەگــەڵ ڕەوتــی ڕێفۆرمخوازی 

ناڕاستەقینە لێک هەاڵوێرین. 
ســەرچاوەی  ڕێفۆرمخوازییــەی  ئــەو 
سووتەمەنی و دینامیسمەکەی لەناو پێکهاتەی 

دەستەاڵتدایە ڕەوتێکی چەواشەیە.
ســەرچاوەی  ڕێفۆرمخوازییــەی  ئــەو 
سووتەمەنی و دینامیسمەکەی لەناو پێکهاتەی 
کۆمەاڵیەتیدایــە بەاڵم دەســتەاڵت دەتوانێ 
پێکهاتــە کۆمەاڵیەتییەکــە گەمــارۆ بــدا و 
پتانسییەلەکانی زەوت بکا، ڕێفۆرمخوازییەکی 

چەواشە نییە بەاڵم شوێندانەریش 
نییە.

ڕاســتەقینە  ڕێفۆرمخوازیی 
کــه  ڕێفۆرمخــــــوازییەکــە 
دینامیسمەکەی لە ناو پێکهاتەی 
کۆمەاڵیەتیدا بــێ و هەر کات 
دەســــەاڵتیش کۆمەڵگاکــەی 
گەمـــــــارۆ دا، ســەرچاوەی 

بزووتنەوەکە ویشکایی نەیێ.
دژایەتیــی ئێمە لەگەڵ ئەو 
ڕەوتەی وا بە ناوی ڕێفۆرمخوازیی 
حکوومەتــی نــاوی دەرکردووە 
لەگەڵ  دژایەتیمــان  بەهــۆی 
نەفسی ڕێفۆرمخوازی نییە. ئێمە 

لەســەر ئەو بڕوایەین ئەگەر دۆخی عەینی بۆ 
خەباتی ڕێفۆرمخوازانە ئامادە بێ، ئەم شــێوە 
خەباتە لەپاڵ شێوەکانی تری خەبات دەتوانێ 
لە کۆمەڵگادا سەرمایەی شۆرشگیرانە بەرهەم 
بێنێ. له ڕوانگەیەی ئێمــەوە، رێفۆرمخوازیی 
حکوومەتی لە خانەی یەکەمی ڕێفۆرمخوازیدا 

جێگای بۆ دەبێتەوە کە ڕەوتێکی چەواشەیە.
دەورووژێنین.  دیکە  پرســیارێکی  ئێستا 
گوتمان لە چەشنی سێیەمی ڕێفۆرمخوازیدا 
سووتەمەنیی خەباتی مەدەنی لە شوێنێکەوە 
دابین دکرێ کە دەســەاڵتی تۆتالیتێر وزەی 
ئــەم شــوێنەی پێ کــپ ناکــرێ. خەباتی 

مەدەنی ناو شــار ئەگەر بە وزەی ئەم شوێنە 
پشت ئەستوور بێ به گەمارۆی حاکمییەت لە 
پێ ناکەوێ و شەپۆلەکانی دانامرکێنەوە. ئەو 
ســەرچاوەیەی وا سووتەمەنیی خەبات دابین 

دەکا، خەباتی شاخه.
ئێستا مانای زۆریەک لە ستراتێژییەکانمان 
بۆ ڕوون دەبێتەوە. کاتێک ئێمە باســی لێک 
بەســتنەوەی خەباتی شار و شــاخ دەکەین، 
مەبەســتمان گرینگــی دان بــه شــێوەی 
ســیێەمی خەباتی مەدەنــی و ڕێفۆرمخوازانە 
و ڕەت کردنــەوەی دوو شــێوەکەی دیکەیە. 
لــە خودی دەســتەواژەی »خەباتی شــاخ«دا 
وشەی »شــاخ« ناوی شوێنێکی 
جوغرافیایی نییــە بەڵکوو ناوی 
»دۆخ«ێکــە کــە ســەرچاوەی 
خەبات و ڕاپەڕینە. جا ئەو شوێنە 
چ لە بەغدای بەر لە شۆڕشــی 
1357 بــێ و چ لــە قەندیلی 
سەرەتاکانی دەیەی حەفتا بێ و 

چ لە کێلەشینی دوای ڕاسان.
خەباتی شاخ نەک هەر مانا 
دەدا به خەباتی شــار، بەڵکوو 
بەگوێرەی پڕەنسیپەکانی ڕێئال 
پۆلێتیک، دەتوانین بگەین بەم 
قەناعەتە کە بە بــێ هەبوونی 
ئێمە  شــاخ،  خەباتی  هێــزی 
تەنانەت لەسەر مێزی وتووێژیشدا سەنگێکی 
ئەوتۆمان نابێ. کاتێک دکتۆر قاسملوو ئامادە 
دەبوو لەسەر مێزی وتووێژ دابنیشێ کە هێزی 
پێشمەرگەی کوردستان لەوپەڕی ئامادەییی 
خۆیدا بوو. ئێســتا لــە دۆخێکــی ئەوتۆدا، 
کارتۆنی  سیاســیی  کەســایەتیی  هەندێک 
دەیانەوێ الســاییی دیپلۆماســیی وتووێژی 
دکتــۆر قاســملوو بکەنەوە کە نــەک هەر 
خاوەنی کەمترین ســەرمایەی شۆرشگێرانە 
نیــن، بەڵکوو هاوئاهەنگ لەگــەڵ ناحەزانی 
بزووتنەوەی کورد ڕاســتەوخۆ و ناڕاستەوخۆ 

دژایەتیی ڕاسانیش دەکەن.

ڕاستییەکەی 
ئەوەیە لە هەر شوێنێکدا 
سترەکتۆرە سیاسییەکان، 

ئیزنی بزووتنەوەی 
ڕاستەقینەی 

رێفۆرمخوازانه بدەن، 
ئەم بزووتنەوەیە لە 

درێژخایەندا 
دەتوانێ شوێنی 

خۆی لەسەر ڕەوتی 
ڕووداوەکان 
بەجێ بێڵێ





وتووێژ



سەعید شەمس لە ساڵی 2٠٠6 لە زانکۆی ڕۆیاڵ هالۆوەی دوکتۆرای کۆمەڵناسیی 
وەرگرتووە. لە ئێستادا مامۆستای کۆمەڵناسییە لە زانکۆی سۆران، هەرێمی کوردستان. 
بەشێک لە نووسراوەکانی بریتین لە: ناسیۆنالیزم، ئیسالمی سیاسی و پرسی کورد لە 
ئێران: تێڕامانێک سەبارەت بە هەڵکشان و پەرەسەندنی ئیسالمی سیاسی لە ئێران 

)DVM Verlg, 2011(؛ ایرانیت و کردیت: همزیستی یا همستیزی )دەزگای موکریانی، 2٠11( 
و تیۆریی کۆمەاڵیەتیی هاوچەرخ )چاپەمەنیی مانگ، 2٠19(.

ئەزموونی نەتەوەی کورد لە هەر چوارپارچەکە 
بەدەر لە شێوازێک لە کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی نییە 

وتووێژ لەگەڵ د. سەعید شەمس
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1 ئێــوە لە ســاڵی 2٠11 کتێبێکتان بە 
نــاوی ایرانیت و کردیت: همزیســتی یا 
کوردایەتی:  و  ]ئێرانییــەت  همســتیزی 
پێکەوەژیــان یان دژبەیەکبــوون[ چاپ 
کردووە و لە دەستپێکدا هەوڵتان داوە بە 
شــێوازێکی نوێ پەیوەندییەک لە نێوان 
ناســیۆنالیزمی ڕووسی و ناســیۆنالیزمی 
ئێرانی ســاز بکەن. دەکرێ بۆمان شــی 
بکەنــەوە کە بۆ پێتان وایە ڕۆشــنبیرانی 
ئێرانی لە ناو کولتوورێکدا پەروەردە بوون 
کە لە ژێر کاریگەریی ئایدیۆلۆژیی ڕەسمی 

ئیمپراتۆریی ڕووسیادایە؟

لەو نامیلکەیەدا سەرنجی سەرەکی 
لەسەر پەروەردەبوونی ڕووناکبیرانی 
کاریگەریــی  ژێــر  لــە  ئێرانــی 
ئایدۆلۆژیی ڕووسیدا نییە، بەڵکوو ناسیۆنالیزمی 
ئێرانــی وەکــوو “ناســیۆنالیزمی فەرمــی‹ 
ڕووی  لــە  کــە   ،)official nationalism(،
تیۆریکەوە ناســیۆنالیزمی ڕووســی نموونەی 
ناسراوی ئەو شێوازە لە ناسیۆنالیزمەیە، شرۆڤە 
و گەاڵڵە کراوە. وەکــوو ئێوەش ئاگادارن ئەو 
نامیلکەیە لە ســێ بەش پێکهاتووە  و بەشی 
یەکەم باسی ناســیۆنالیزمی فەرمی )رسمی( 

دەکات.  
لە ڕاســتییدا، من سەرەتا بەشی سێیەمی 
ئەو نامیلکەیەم نووســی. هۆکارەکەشی ئەوە 
بوو کــە  بۆ یەکــەم جار لە پاییزی ســاڵی 
13٨٨ )2٠٠9.ز(  لــە ماڵــی هاوڕێیەکم لە 
لەنــدەن میوان بووم و بــۆ یەکەم جار چاوم 
بە نامیلکەی »کردســتان: علت تداوم بحران 
آن پس از انقالب اسالمی« نووسینی حەمید 
ڕەزا جەالیی پوور کــەوت.  من دەمزانی کە 
جەالیی پوور بۆ ماوەیەک فەرمانداری مەهاباد 
بووە و شــاهید و بەشــداری ســەدان تاوانی 
ڕژیمی کۆماری ئیســالمی لە ناوچەکەیە، بۆ 
وێنە کوشــتنی 59 کچ و کوڕی بێ تاوان لە 
مەهاباد بوو کە لە ســاڵی 1362 هەتاوی بە 

شــێوەیەکی بێ بەزەییانە، هاوشێوەی نەریتی 
نازییەکانی ئاڵمانــی و نموونەیەکی بەرچاوی 
تاوان لە دژی مرۆڤایەتــی بوو، کوژران. هەر 
بۆیەش ئەو نامیلکەیەم قەرز کرد و خوێندمەوە 
و پێم ســەیر بوو کەســێکی کۆمەڵناس کە 
)ئیسالحات(،  ئێستا الیەنگری چاکســازیییە 
پاش ئەزموونی خۆی لە موکریان بەو شێوەیە 

باسی مەسەلەی کورد دەکات.
   ئەو کاتە نیزیک بە شــەش ســاڵ بوو 
کــە ڕژیمی ســەددام حوســێن ڕووخابوو  و 
کــورد لە سیســتمی نوێی عێراقــدا خاوەنی 
پێگەیەکی بەرچاو بوو و مەســەلەی کورد لە 
نێو ڕووناکبیرانی ئێرانی جێی باس و موناقشە 
بــوو، هەر بۆیــەش بڕیارمدا ئــەو نامیلکەیە 
بخەمــە بەر بــاس، کــە کورتکــراوەی ئەو 
»نامیلکەی  بەشی ســێیەمی  پێداچوونەوەیە، 
کوردییەت و ئێرانییەت ...« پێکدێنێ. ئەڵبەت 
لەو بەشــەدا  لە چەند شــوێن ئاماژەم بەوە 
کردوبوو کە بەدەر لە کەموکۆرییەکانی باسی 
جەالیی پوور، ئەو باســە جیددییترین کاری 
هاوچەرخی نووسەرانی ئێرانییە کە سەبارەت 
بە مەســەلەی کورد نووســراوە و تێڕوانینی 
زۆریــەی ڕووناکبیرانی ئێرانی لە چوارچێوەی 
ئەو باســەی جەالیی پووردا جێدەگرێ و هەر 

بۆیەش دەبێ باسی لە سەر بکردرێت. 
هاوڕێیەکــم کــە ڕەشنووســی یەکەمی 
خوێنــدەوە، گوتی ئەو وتەیــە، واتا ڕوانگەی 
جەالیی پوور، نوێنەرایەتیی تێفکرینی زۆربەی 
ڕووناکبیرانــی ئیرانی دەکات، پێویســتی بە 
باسێکی تێروتەســەلتر و زۆرترە. هەر بۆیەش 
من دوو بەشی یەکەم )ناسیۆنالیزمی ڕەسمی( 
و دووەم )گــۆڕان لــە وێژمانی مەشــرووتە 
و ســەرهەڵدانی ناســیۆنالیزمی ڕەســمی لە 
ئێران( م ئامادە کرد و بەشــی سێیەمیشــم 
کورت کردەوە و لە ســەرەتای ساڵی 13٨9.ه 
)2٠1٠.ز( لە وێبالگی “اخباری ڕوز‹ لە سێ 
ئالقەدا باڵو بووە. ئەو ســێ ئالقەیە  دوایە  لە 
ساڵی 2٠11 لە باشــووری کوردستان وەکوو 
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نامیلکە چاپ بوو. 
وەکوو ئاماژەی پێ کرا ئێستا نیزیک بە دە 
ساڵ دەبێ کە بەشی یەکەمی ڕەشنووسی ئەو 
بابەتە نووسراوە. ئەو کات هەرچەند گۆڕانێکی 
جیددی لــە ڕوانگــەی ڕووناکبیرانی ئێرانی، 
بە تایبــەت گرووپە چەپەکان ســەبارەت بە 
مەسەلەی نەتەوایەتی لە ئێراندا دەبیندرا، بەاڵم 
لە هەمان کاتدا زۆربەی ئەوان بە ڕاشــکاوی 
بەرگرییــان لە سیاســەتی دەوڵەتــی ئێران 
بەرانبەر بە پرسی کورد نەدەکرد. لە ڕاستییدا،  
زۆرینــەی ئــەو ڕووناکبیرانە ســنوورێکی پر 
ڕەنگیــان لە نێوان میرات، ئەزموون و نەریتی 
شۆڕشی مەشــرووتە و سەڵتەنەتی پەهلەویدا 
وێنــا دەکرد. بە واتایەکی تر، هێشــتاش ئەو 
باوەڕە باو بوو کە وێژمانی شۆڕشی مەشرووتە 
وەکــو وێژمانێکــی نەتەوایەتــی جیاوازیــی 
پەیڕەوکراوی  سیاســەتی  لەگەڵ  گەوهەریی 
ڕژیمی پەهلــەوی بەرانبەر بە کورد و نەتەوە 
ژێردەستە و غیر فارس زمانەکانی دانیشتووی 
ئێران هەیە. ئەو کات زۆربەی ئەو ڕووناکبیرانە 
ڕەزاشــایان بە باوکی ناســیۆنالیزمی ئێرانی 

قەبوول نەبوو.
 من بە پێچەوانە پێموابوو کە پەیوەندییەکی 
قــووڵ هەیە لــە نێوان ئــەو دوو بۆچوونە  و 
ئەو پەیوەندییــەم لە چوارچێــوەی وێژمانی 
»ناســیۆنالیزمی فەرمی یان ڕەسمی« ئاراستە 
کرد.  یانی لێرەدا من باســی ئەوە ناکەم کە 
ڕووناکبیرانی ئێرانی لە بەستێنی کولتوورێکدا 
پــەروەردە بــوون کە لــە ژێــر کاریگەریی 
ئایدیۆلۆژیی ڕەسمیی ئیمپراتۆریی ڕووسیادایە. 
بەڵکوو باســەکە بەو شێوەیە کە ناسیۆنالیزمی 
ئێرانــی کە لــە جوواڵنەوەی مەشــرووتە دا 
پێکهاتەیەکی جەمــاوەری بەخۆیەوە دەگرێ 
لە ماوەی یەک دەیــە )191٠-1921( و لە 
ژێر کاریگەریی ڕووداوەکانی شــەڕی یەکەمی 
جیهانــی و مەترســیی هەڵوەشــاندەنەوەی 
ئێران بەرەوە ناســیۆنالیزمی فەرمی )ڕەسمی( 

دەگۆڕدڕی.  

2 ئەگەر ســەردەمی مەشڕووتەی ئێرانی 
ئێرانی  ناســیۆنالیزمی  وەکوو دەستپێکی 
ســەیر بکەین، ئێــوە هەوڵتــان داوە لە 
نێوان الیەنی ڕۆمانتیکی ئەم ناسیۆنالیزمە 
و الیەنــی سیاســیی ئەم ناســیۆنالیزمە، 
بە واتایەکــی ڤیبــەری، خزمایەتییەکی 
ســاز   )Elective Affinity( هەڵبژێرانــە 
بکەن. دەکرێ تایبەتمەندییەکانی ئەم دوو 

بۆچوونە زیاتر شی بکەنەوە؟
 

من لەو باسەدا ئاماژە بە بۆچوونی 
جیلی  ڕۆمانتیکی-ناسیۆنالیســتی 
دووەمــی مەشــرووتەخوازەکان و 
پەیوەندیی ئەوان لەگەڵ توێژێکی سیاسەتوان، 
کاربەدەســت  و بۆڕۆکراتیک دەکەم.  بۆ ئەو 
مەبەســتە یارمەتیم لــە چەمکی “خزمایەتی 
هەڵبژێرانە‹ی ماکس ڤیبــەر وەرگرتووە. لەو 
نامیلەکەیەدا من هەوڵــم داوە بە کورتی ئەو 
چەمکە شــی کەمــەوە، بێگومان باســێکی 
جیددی ئاکادێمی ســەبارەت بە ئەو بابەتە لە 
دەرەوەی باسی سەرەکیی ئەو نامیلکەیە بوو. 
و  گرووپــە  دوو  ئــەو  بــە  ســەبارەت 
تایبەیمەندییــەکان کــە پرســیاری ئێوەیە، 
لە الیەکەوە باســی توێژێکی پۆپۆلیســت و 
ئارمانخواز کە نوێنەری بەردەوامی شــەپۆلی 
ناسیۆنالیســتیی قۆناغــی مەشــرووتە بوون، 
کراوە. لــە الیەکی ترەوە، بــاس لە گرووپی 
دووەم کراوە کە بریتیی بوون لە سیاستەوان، 
بۆرۆکراتیکەکانی  و  دەوڵەتــی  ڕووناکبیــری 
ڕژیمــی قاجــار. گرووپــی یەکــەم، وەکوو 
قوتابییانــی شــەپۆل و نەریتــی شۆڕشــی 
ئێرانییان  چاکســازیی  خولیای  مەشــرووتە، 
لە سەر بنەمای شارســتانییەتی ڕۆژئاوایی و 
دینامیزمی مۆدێرنیتــەدا لە بەرنامە و فیکردا 
بــوو.  کۆمەڵیک توێژەر ئــەو بۆچوونە وەکوو 
ناسیۆنالیزمی ڕۆمانتیک شی دەکەنەوە.]1[ ئەو 
ناسیۆنالیستییان  توندی  گرووپە هەســتێکی 
لە گەڵ ئۆتوپیای پەرەســەندن و چاکسازی 
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و نوێسازیی ئێرانی ئاویتەی یەکتری کردبوو.  
ناودارترین کەسایەتییەکانی ئەو گرووپە عارف 
قەزوینی، الهووتی و میرزادەی عیشقی بوون. 
ئەو تێڕوانینــە ناسیۆنالیســتییە بۆچوونێکی 
پۆپۆلیستی بوو کە الیەنگری لە خەڵكی ئاسایی 
و نەتەوەی ئێران لە بەرانبەر  دەوڵەتدا دەکرد. 
بــەاڵم، دۆخی ئاڵۆز و قەیرانی واڵتی ئێران لە 
ســااڵنی  پێش و دوای شەڕی جیهانی، کە تا 
ئاســتی دابەش بــوون و نەمانی ئێران وەگەڕ 
کەوتبوو، بە شــێوەیەکی ئاشکرا ناتەباییەکی 
قوولی خستبووە ناو وێژمانی ئەو گرووپە. یانی 
لە الیەکــەوە، ئەو جیلە ڕووناکبیرە الیەنگری 

شارســتانییەتی  و  مٶدێرنیتــە 
ڕۆژئاوایی بوون، بەاڵم لە الیەکی 
ترەوە بە توندی هەستێکی دژە-
رۆژئاوایییان هەبوو.  لە الیەکەوە، 
نوێسازیی  و  چاکسازی  هۆگری 
واڵت بوون  و لە هەموو میراتی 
نەریتیی ئێرانی بێزار بوون؛  لە 
الیەکی تــرەوە، شــانازییان بە 
ئێرانی باستان و دەسکەوتەکانی 
دەکــرد. هــەر ئــەو ناتەبایییە 
بنەمایــەک بۆ  شــیوازێک لە 
ئەو  هەڵبژێرانە‹ی  “خزمایەتیی 
گرووپە لەگــەڵ گرووپی دووەم 

بوو.
گرووپــی دووەم، زۆرتر سیاســەتوانان و 
کاربەدەستانی ئیداری و ئەفسەرانی بەرپرسی 
ئەرتەش بوون. لەو نامیلەکەیەدا باس کراوە کە 
گرووپی دووەم وەکوو کاربەدەســتی دەوڵەتی 
بە هیــچ جۆرێک لە ڕوانگــەی ڕۆمانتیکی و 
هەستییانەوە سەیری دۆخی ئەو سەردەمەیان 
نەدەکرد، ئەو گرووپە سەربەخۆییی سیاسیی 
واڵتی کرد بە ناوەندی وێژمان ئێرانی و هێڵە 
تەنیا  مەشــرووتەی  شۆڕشی  سەرەکییەکانی 
وەکوو پاشــکۆی ئەو هێڵە ناساند.  ئەوەی لەو 
باســەدا گرینگە تایبەتمەندییەکانی ئەو دوو 
گرووپە نییە بەڵکوو ئەو بەستینەیە وا لە سەر 

ڕێخۆشــکەری  تایبەتمەندییەکانیان  بنەمای 
خزمایەتیی هەڵبژیرانەی ئەوان بوو.

 وەکــو ئــاگاداران ماکــس ڤیبــەر ئەو 
»ئەخالقــی  نامیلکــەی  لــە  چەمکــەی 
پرۆتێســتانی و ڕۆحــی ســەرمایەداری« دا 
گەاڵڵەکــردووە.  ڤیبەر ئــەو نامیلکەیەی لە 
ســاڵی 19٠4ی زایینیدا باڵو کردۆتەوە. لەو 
نامیلکەیــەدا پەیوەندییەکی تایبەت لە نێوان 
بــاوەڕی ئایینی کە لە دوای ڕێفۆرماســیۆن 
)چاکسازی(ی دینی گەشەی کردبوو لەگەڵ 
بــاوەڕی عەقاڵنی و کردەوەیــی، کە ئاکامی 
پیشەسازی بوو، لە شارە گەورەکانی ئەرووپا 
وەگــەڕ کەوتبوو و ڤیبەر نێوی 
ســەرمایەداری،  ڕۆحی  دەنێت 
شی کراوەتەوە. سەرنج دان بە 
ســاڵی چاپی ئەو باسە گرینگە، 
چونکــە زۆر کــەس ڕوانگەی 
ڕەدکردەنەوەی  وەکــوو  ڤیبەر 
و  تیــۆری  ڕاســتەخۆی 
ســەبارەت  مارکس  مێتــۆدی 
ســەرهەڵدانی  هۆکارەکانی  بە 
ســەرمایەداری لێکدەدەنــەوە. 
بــە متمانــەوە دەتوانین بڵێین 
ئامانجــی ڤیبەر لە نووســینی 
و  پرٶتێســتانی  »ئەخالقــی 
دژایەتی  سەرمایەداری«  ڕۆحی 
و ڕەدکردەنــەوەی ڕوانگــەی مارکس نەبوو. 
بە پێچەوانەوە ڤیبــەر گرینگییەکی تایبەتی 
دەدا بە فەلسەفە و ئانالیزی مارکس. کێشەی 
ســەرەکیی ڤیبەر لەگەڵ مارکسیستەکان و 
بە تایبەت لەگەڵ مارکسیســتەکانی ئاڵمانی 
و دوایەش لەگەڵ باڵشویکەکانی ڕووسی بوو. 
ڤیبەر بەردەوام ئەو مارکسیســتانەی تاوانبار 
دەکرد کە بە شــێوەیەکی ڕەمەکی )عامیانە( 
لە هــزری مارکس گەیشــتوون. ڤیبەر پێی 
وابوو کە   لە سااڵنی دوایی مەرگی مارکس 
ڕوانگەیەکی ویشــک و پۆزیویستی بە سەر 
مارکسیســتەکانی ئاڵمانیــدا زاڵ بووە کە لە 

 ناسیۆنالیزمی ئێرانی 
کە لە جوواڵنەوەی 

مەشرووتە دا 
پێکهاتەیەکی جەماوەری 

بەخۆیەوە دەگرێ لە 
ماوەی یەک دەیە 

)1910-1921( و لە ژێر 
کاریگەریی ڕووداوەکانی 

شەڕی یەکەمی 
جیهانی و مەترسیی 

هەڵوەشاندەنەوەی ئێران 
بەرەوە ناسیۆنالیزمی 
فەرمی )ڕەسمی( 

دەگۆڕدڕی
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ئاکامیــدا ڕوانگەی مارکســیان لە ناوەرۆکی 
خۆی بەتاڵ کردەوە.

بە گشــتی ڤیبــەر ســەرهەڵدانی هیچ 
دیاردەیەکــی کۆمەاڵیەتیی تــەک ڕەهەندی 
نەدەدیت و لەو گۆشــەنیگایەوە سەرهەڵدانی 
ئەورووپــا  بەشــێکی  لــە  ســەرمایەداری  
بێگومــان ئاکامی گۆڕانێکــی تەک ڕەهەندی 
نەبوو و پێشــی وانەبوو مارکس سەرهەڵدانی 
لێکداوەتەوە  ڕەهەندییانە  تەک  سەرمایەداری 
و ڕوانگــەی جیــاواز لــە مارکس بــە واتای 
ڕەدکردنەوەی یەکالیەنەی مارکس نییە. هەر 
بۆیەش دەڵێت: »بە هیچ شــێوەیەک ئامانجی 

ئــەوەی نییە کە شــڕۆڤەیەکی 
ماتریالیســتی  الیەنــەی  یەک 
کە ســەرهەڵدانی سەرمایەداری 
تەنیا دەبەســتێتەوە بە هۆکاری 
لێکدانەوەی  لەگەڵ  ئابوورییەوە، 
یەکالیەنەی کولتــووری بۆ ئەو 
دیارەدەیە بگۆرێ. یانی بگوترێ 
زاڵ بوونــی  پرۆتێســــتانیزم 
بۆتــە هــۆی  ســەرهەڵدان و 
سەقامگیریی ســەرمایەداری لە 

ڕۆژئاوا.«]2[  
چونکە ڤیبەر ســەرهەڵدانی 
وەکــــــــوو  ســەرمایەداریی 
ڕەهەندی  چەنــد  دیاردەیەکی 

دەبینــی، وێناکردنی شــێوەیەکی جیاواز لە 
ڕەدکردەنەوەی(   )نــەک  مارکس  شــرۆڤەی 
بــە پێویســت دەزانــی. لــەو نامیلکەیــەدا 
بەپێچەوانــەی مارکس، جەختی ســەرەکیی 
توێژینــەوەی ڤیبــەر لــە ســەر پێکهاتە و 
ڕێکخراوەی ســەرمایەداری نییــە بەڵکوو لە 
سەر ڕۆحی ســەرمایەدارییە. فەسڵی دووەمی 
ئــەو نامیلکەیەش بۆ ئەو مەبەســتە تەرخان 
کراوە.   لەو فەســڵەدا باس لەوە دەکرێت کە 
تایبەتمەندیــی ڕۆحی ســەرمایەداری، نابێت 
لە ویســت و خولیای کەڵەکەکردنی سوود و 
قازانج بۆ بەکارهێنانی شەخســیدا ببیندرێت، 

بەڵکوو لە لــە »بەڵێنداریی دیســیپلینانە بۆ 
کارکردنی وەکوو ئەرک و وەزیفەیە، کارکردن 
بۆ تەڵەکەکردنی سەرمایە و بەکارنەهێنانی بۆ 
پێداویستی و بخوری شەخسی« سەیر بکرێت. 
ڕۆحی سەرمایەداری بۆ ڤیبەر لە هەمان کاتدا 
دیاردەیەیەکی نائەقاڵنییە کە لەگەڵ ئەخاڵقی 
هەڵبژێرانەی«  »خزمایەتییەکی  پرۆتێســتانی 
هەیە و تەنیا لە پەیوەندیی چاالکیی ئابووریی 
ســەرمایەداری وەکــوو سیســتەم، حاڵەتی 

ئەقاڵنی بەخۆیەوە دەگرێ. 
نێــوان  لــە  پارادۆکســێک  لێــرەدا 
تەڵەکەکردنی ســەرمایە و بەکارنەهێنانی بۆ 
مەبەســتی تاکییانــە، لە نێوان 
پێکهاتە  و  ڕۆحی سەرمایەداری 
ســەرمایەداری،  ڕێکخراوەی  و 
خۆی دەردەخات.  پاژی ئانالیزی 
و  ڕێگەی چارەســەرکردنی ئەو 
پارادۆکسە بۆ ڤیبەر لە پەیوەندی 
لە نێوان ڕۆحی سەرمایەداری و 
پرۆتێســتانی  ئەخالقیی  کاکڵی 
دەبێت لێکبدرێتــەوە. ڤیبەر بە 
تایبەت ســەرنجێکی تایبەت بۆ 
شــرۆڤەی لێکدانەوەی چەمکی 
»بانــگ کــردن« کــە هێڵێکی 
گرینگی تیۆلۆژی پرۆتێســتانی 
بوو و لە کاتی ڕێفۆرماســیۆنەوە  
گەشــەیەکی بــێ وێنەی بەخۆیــەوە دیبوو، 
دەدات. بــە واتایەک، ئەو بــاوەڕە ئەگەر تاک 
بەرپرســایەتیی ئەخالقیی خــۆی بەرانبەر بە 
خــودا لە ژیانی ڕۆژانە و لــە کاری ڕۆژانە بە 
جێ بگەیەنێ دەتوانێ متمانەی ئەوەی هەبێت 
کە یەکێک لە هەڵبژاردەکان بێت بۆ ڕزگاری. 
لە ڕوانگەی پرۆتێستانیزم و کالڤینیزمەوە 
کاری جیددی و دووری لە تەنبەڵی لە ژیانی 
ڕۆژانــە و بەرهەمهێنانی بەهــا ماددییەکان 
و تەڵەکــەی ســەرمایە باشــترین ڕێگەیە بۆ 
بەئەنجام گەیاندنی بەرپرســایەتیی ئەخالقی 
بەرانبەر بە خودا.  ئەڵبەت سەرمایە و سەروەت 

بە باوەڕی من 
نوخبەی ئێرانی، 
النیکەم بەشی 
سێکۆالری 
 لە شۆڕشی 

مەشرووتەوە تا  ساڵی 
1332 ی هەتاوی لە 

سیاسەتدا کەمتر گرفتی 
نەریتی ئیسالمی هەبوو. 
هەڵبەت ئەو نوخبەیە 

ژمارەیەکی زۆر 
نەبوون
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بۆ خۆی ڕزگاریی بەخــت »زەمانەت« ناکات، 
بەاڵم تەڵەکەکردنی ســەرمایە و ســەروەت 
دەتوانێ نیشانەی وەدواکەوتنی بەرپرسایەتیی 
ئەخالقی  و ڕێگەیــەک بۆ بانگ کردن بێت.  
هاوکات پڕۆتێستانیزم و بە تایبەت کالڤینیزم 
لە ســەر ئەم باوەڕە بوو کە کاری ســەخت و 
کۆکردەنەوەی پارە و ســەرمایە بۆ ڕابواردن، 
ژیانــی خــۆش نییە و ئەو پارەیــە دەبیت بۆ 
خەڵکی هەژار و خێر لە ڕێگەی خودادا بەکار 
بهێندرێ. گرینگیی ئەخالقی پرۆتێســتانی بۆ 
ڕۆحی ســەرمایەداری لــە بەئەقاڵنی کردنی 
ئەو کردەیەدایە کە پێشکەشــی دەکات. ئەمە 
لە حالێکدایــە کە پرۆتێســتانەکان بە هۆی 
باوەڕی ئایینییەوە وەدوای کاری ســەخت و 
دژوار دەکەون و ڕۆحی سەرمایەداری لە سەر 
بنەمای بازاڕی کار و دابەش بوونی هێزی کار 
پێداگری لە ســەر  کاری دیسپلینی دەکات. 
لە ئاکامدا بەســتێنێکی لەبــار بۆ  پەیوەندیی 
هەڵبژێــری لــە نێــوان ئــەو دوو بۆچوونە 
دەرەخسێت.  لە ڕوانگەی ڤیبەرەوە ڕەنگە ئەو 
دوو الیەنە هەســت بە ئەو پەیوەندییە نەکەن 
و کاریگەریی دەستنیشــان کردن و ئانالیزی 
»خزمایەتی هەڵبژێرانە« لێرەوە هەڵدەقوڵێ کە 

زۆر ئاشکرا و ڕوون نییە. 
من لەو نامیلکەیەدا، ئاماژە بە شێوازێک لە 
خزمایەتیــی هەڵبژێرانە لە نێوان دوو گرووپی 
ڕووناکبیری ئێرانی و ئــەو قۆناغەی مێژووی 
ئێرانم کردووە. وەکوو لەوێدا باسکراوە بە هیچ 
جۆرێک نابێ پێگەی جیاوازی کۆمەاڵیەتی و 
چینایەتــی  و هەروەهــا  تێڕوانینی فیکریی 

جیاوازی ئەو دوو گرووپە لە بیر بکەین.
       

3 ڕۆشــنبیرانی ئێرانــی )وەکوو زۆربەی 
ڕۆشــنبیرانی ڕۆژهەاڵتــی ناوین( کاتێک 
بەرەوڕووی مۆدێرنیتەی ڕۆژئاوایی دەبنەوە 
دەیانــەوێ بە مەیلی خۆیان بەشــێک لە 
هەڵبژێرن.  مۆدێرنیتە  تایبەتمەندییەکانی 
ئەگەر بۆ مارکــس بگەڕێینەوە مۆدێرنیتە 

هەموو ئەو شتانەی کە ڕەق و بەهێز بوون 
دەکاتە تۆزی بانــان، بەاڵم ئیلیتی ئێرانی 
نایەوێ دەستبەرداری بنەما فیکرییەکانی 
نەریتی ئیســالمی بێتەوە. بە باوەڕی ئێوە 
ئەم شێوازە تێگەیشتنە چ کاریگەرییەکی 

لەسەر ناسیۆنالیزمی ئێرانی داناوە؟

بە باوەڕی من نوخبــەی ئێرانی، 
النیکەم بەشــی ســێکۆالری  لە 
شۆڕشــی مەشــرووتەوە تا  ساڵی 
1332 ی هەتاوی لە سیاسەتدا کەمتر گرفتی 
نەریتی ئیسالمی هەبوو. هەڵبەت ئەو نوخبەیە 
ژمارەیەکی زۆر نەبوون و بەشــی زۆریان ئەو 
کەســانە بوون کــە یا دەرفەتــی ئەوەیان بۆ 
ڕەخسابوو ژیان و کولتووری ڕۆژئاوا ڕاستەخۆ 
ئەزمــوون بکەن و یان ئاگاداری بن. لە نێوان 
1332 تــا کۆتایی دەیەی چلی هەتاوی ئێمە 
شاهیدی قەیرانی سێکۆالریزم لە ئێران بووین. 
سەرهەڵدانی وێژمانی »گەرانەوە بۆ ڕەچەڵک«  
کە بەســتێنێکی لەباری بۆ گەشــەی بیری 
ئیسالمی سیاسی خۆش کرد. بیری ئیسالمی 
سیاســی لە ڕەوتی شٶڕشــی 1357 بوو بە 
وێژمانــی زاڵ. هەر بۆیەش ئەو گوزارەیەم  بە 
دڵ نییە کە بڵین نوخبەی ئێرانی ناخوازێ واز 
لە بنەما فیکرییەکانی ئیســالمی بێنێت. من 
پێــم وایــە نابێــت ئــەو ســێ قۆناغــە و 
تایبەتمەندییەکانیان لــە بیر بکەین. باس لە 
سەر ئەو سێ قۆناغە و نابەردەوامیی مێژوویی 
هەم لە دەرەوەی پرسیاری ئێوەیە و هەمیش 

کاتێکی زۆری دەوێت. 
 

4 لە کتێبی ئیرانیت و کردیتدا بەکورتی 
باس لە ڕوانگەی هێشــتر ســەبارەت بە 
کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی دەکەن. هەرچەند 
لەوێــدا وردەکارییەکانــی تیۆرییەکــەی 
هێشــترتان شــی نەکردووەتــەوە، بەاڵم 
ئایا پێتــان وایــە دەکرێ لــە ڕوانگەی 
کۆلۆنیالیزمەوە ســەیری پرسی کورد لە 
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سەدەی بیستەمدا بکرێ؟

بەڵی، من تەنیا ئاماژەیەکی ســەر 
پێییم بە کتێبەکەی مایکڵ هیشتر 
کردووە. لە ڕاســتییدا ئەو کتێبە 
هەر چەند لە ســاڵی 1975ی زایینیدا چاپ 
بوو،  یەکێک لە ســەرچاوە ســەرەکییەکانی 
بابــەت و باســی ناســیۆنالیزمە )ئەڵبەت لە 
ڕوانگەی منەوە(. ســەردێڕی کتێبەکە خۆی 
زۆر شــت دیــاری دەکات: »کۆلۆنیالیزمــی 
نێوخۆیی: زێواری سێڵتیک لە ڕەوتی گەشەی 
ناســیۆنالیزمی بریتانیایــی«. وەکــوو خۆتان 
دەزانن دوورگەی بریتانیــا لە چوار نەتەوەی 
ئینگلیسی، ســکاتلەندی، وێلزی و ئیرلەندی 
پێکهاتــووە. لەو گۆشــەنیگایەوە ســەردێری 
کتێبەکە تا ئاستێک ئاشکرای دەکات باسەکە 
لە ســەر چییە، چونکە ئاماژەیەکی ڕاستەخۆ 
هەیــە بە ئەوە کە زمان، کولتوور و پێکهاتەی 
ئێتنیکی ئینگلیســی لە ڕەوتــی ویناکردنی 
نەتەوەی بریتانیایی خۆی  بە سەر کولتوور و 

ئێتنیکی سێڵتیکیدا زاڵ کردووە.
مایکڵ هیشــتر لــە دەســتپێکدا چەند 
پرسیار و سەرنج ئاراستە دەکات. یەکەم، چۆن 
کۆمەڵــگاکان قۆناغی عەشــیرەیی و قەومی 
بەجێ دێڵن؟ چۆن ئەو گرووپە کۆمەاڵیەتییە 
جیاواز و خۆبژیو و ناپەیوەستەی ناوچەکان لە 
ڕەوتێکی مێژووییدا لە ڕوخسار و پێکهاتەیەکی 
یەکگرتووی نەوەییدا خۆیان جێگیر دەکەن؟ 
دووەم، چ تشــتێک بناغە و بنەمای دیاردەی 
نەتەوایەتی پێکدێنێت؟ هەر دوو پرســیارەکە 
تێکئااڵون، چون زۆربەی نەتەوەکان کە ئێستا 
بە فەرمی ناسراون لە دوو  یان چەن گرووپی 

کولتووری پێکهاتوون.  
لە جوابی پرسیاری دووەمدا هیشتر دەڵێت 
کۆمەڵناسیی کالسیک لە ڕوانگەی دۆرکایمەوە 
جوابی ئەو پرسیارەی داوەتەوە: »لە ناخی هەر 
نەزمێکی کۆمەاڵیەتیدا شــیوازێک لە »ڕامانی 
کۆمەڵی«]3[، واتا کۆمەڵێک بەهای کۆمەاڵیەتی 

و نۆرم کە شەرعییەت دەدەن بە هەڵسوکەوت 
و ڕەفتاری کۆمەاڵیەتــی تاکەکانی کۆمەڵگا، 
بوونــی هەیــە. ئــەو ڕامانــە کۆمەاڵیەتییانە 
پێوەری ســەرەکین بۆ ئەوەی کە کولتوورێک 
لە کولتورێکی تر جیا کەینەوە، و هەر ئەوەش 
پێوەری ناوەندییە بۆ جیاکردەنەوە و پێناسەی 

نەتەوەکان لەیەکتر. 
هیشــتر لێردەا لە پــاڵ گرینگی دان بە 
ڕوانگــەی دۆرکایــم، خاڵێکی پرســیارئامێز 
ئاراســتە دەکات و دەڵێــت: “چەمکی نەزمی 
کۆمەاڵیەتی لە ناوەندی تیۆریی کۆمەڵناسانە 
و توێژینەوەدایە. بەاڵم پێ داگری لە سەر ئەوە 
کە دیاردەیەیــەک بە نێوی »ڕامانی کۆمەڵی« 
لــە پێکهاتە و بناغــەی کۆمەڵگایەکدا بوونی 
کاریگەری  خوێندەنەوەی  پێداویستیی  هەیە، 
گۆڕانی کۆمەاڵیەتی لە ســەر ڕامانی کۆمەڵی 
زەق دەکاتەوە )هیشــتر: 4(.  بــە واتایەکی 
تر، گەلۆ ناتوانیــن دەوری ڕامانی کۆمەڵی لە 
وێناکردنی کولتــووری نەتەوەیی بە جیددی 
نەگرین، بــەاڵم ئەو دیاردەیە خۆی لە ڕەوتی 

مێژووییدا لە گۆڕاندایە. 
  لە پال ئەو تەوەرە، هیشــتر ڕاستییەکی 
مێژوویی زەق دەکاتەوە و ســەرنجی خوێنەر 
بــۆ ئەوە ڕادەکێشــی کە  بۆ یەکــەم جار لە 
ناوچەکانی باســتیل لە ئێســپانیا، وێسێکس 
و دوایــە لەندەن لە بریتانیــا و هتد، بوو کە  
دەوڵەتی ناوەندی بە دەســەاڵت سەریهەڵدا و 
سەقامگیر بوو. بە لەبەرچاوگرتنی ئەو ڕاستییە 
کە ئەو ناوەندانە )باســیل، لەندەن( جیاوازیی 
کولتوورییــان لە گــەڵ ناوچــەکان هەبوو، 
پێشــمەرجی وێناکردنی کولتووری نەتەوەیی 
ئەوە بوو کــە کولتوورە ناوچەییەکان ئاویتەی 
ئــەو کولتوورە ناوەندییانە ببــن تا لە ئاکامدا 
دەوڵەتی ناوەندیی بەهێز ڕوخساری دەوڵەتی 
نەتەوایەتی بەخۆیەوە بگرێ. لە ســەر بنەمای 
ئەو دەســپێکەدا کتێب و توێژینەوەی هیشتر 
خوێندەنەوەیەکە بــۆ یەکگرتوویی و ملمالنێ 
ئێتنیکــی و گۆڕانــی کۆمەاڵیەتــی لە نێوان 
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ســااڵنی 1966-1536 لە ڕەوتی پەیدابوونی 
نەتەوەی بریتانیا.  هیشــتر ئەو توێژینەوەی بە 
چاوپێداخشــاندن و بەکارهێنانــی کۆمەڵیک 
ســەرچاوە و داتــا و بەڵگەگەلــی گرینگــی 

دەوڵەتی  بەئەنجام گەیاندووە.  
 باسی ســەرەکی سەبارەت بە پەیوەندیی 
ناوەنــد و ناوچــە، یان ناوچەکانــە لە ڕەوتی 
وێناکردنی کولتوور و پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی-
سیاســی نەتەوەییــدا. هیشــتر دوو قۆناغی 
مێژوویی بۆ ئەو مەبەســتە لێک جیادەکاتەوە. 
یەکەم، قۆناغی پیش پیشەسازی. لەو قۆناغەدا 
ناوەند و ناوچەکان جیاواز لەیەکتر پێکهاتە و 

شێوەی ژیانی تایبەت بە خۆیان 
هەبــوو و هەرچەنــد ناوەند بە 
هۆی دەســەاڵتی سیاسی زۆرتر 
کاریگەریی لە ســەر ناوچەکان 
هەبــوو، بەاڵم ئــەو کاریگەرییە 
نەدەگەیشــتە ئاســتی گۆرینی 
کۆمەاڵیەتیــی  پێکهاتــەی 
ناوچــەکان. لە قۆناغــی دووەم 
کە لە ژێر کاریگەریی شۆڕشــی 
پیشەسازییدا دەست پێ دەکات، 
مەسەلەکە دەگۆڕدرێ. یانی ئەو 
پێکهاتە کۆمەاڵیەتییە  شــێوازە 
کە لە ناوەندەکاندا گەشە دەکات 
پاش ماوەیەک خۆی بە تەواوی 
بە سەر ناوچەکاندا دەسەپێنێ .

لەو باسەیدا هیشتر دەڵێت: »ئەگەر بكرێت 
بە شێوەیەکی تۆکمە پێناسەیەک بۆ چەمکی 
نەتــەوە  گونجاو بێت، ئەو پێناســەیە ناکرێ 
لە ســەر بنەمای چۆنایەتیــی ئەزموونی یان 
چەندایەتیــی ئەندامانــی پێکهێنەری نەتەوە 
گەاڵڵــە بکرێت. واتا ئەو چەمکە پێش لە هەر 
تشــتێک بریتییە لە هەســتی یەکگرتووییی 
گرووپێــک بەرانبەر بە گرووپێکی تر. واتا ئەو 
چەمکە گرێدراوی بەهاکانی چۆنایەتییە نەک 
داتای چەندایەتی. هەر بۆیەش، ســەربەخۆ و 
تەنانەت لە دەرەوەی ڕووداوە سیاســییەکانی 

داگیرکــردن،   یــان  و  جیابوونــەوە  وەکــو 
نەتەوەکان لە دایک دەبن و یان لە ناودەچن. 
دەوڵەت و دەوڵەتی نەتەوەیی تا ئەو ئاســتەی 
کــە ئۆتۆریتەی لــە الیەن گرووپــە جیاوازە 
کۆمەاڵیەتییەکانەوە پەســند کرابێت شایانی 
نازناوی دەوڵەتی نەتەوەیییە و دەکرێ بڵێین 
شەرعییەتی هەیە و هەر ئەو دەوڵەتەیە کە بە 

دەوڵەت-نەتەوە ناسراوە.«]4[ 
لە بەشــێکی تری باســەکەیدا هیشــتر 
باس لە دوو ئاکامی داگیرکاریی ســەرزەمینی 
دەکات. یانی ئەگەر واڵتێک ســەرزەمین یان 
بەشــێک لە خاکی الیەنێکی تر داگیر بکات، 
لە  ئــەو داگیرکارییە  دەکــرێ 
الیــەن خەڵکانی ئەو ناوچەیەوە 
هەمیــش  و  شــەرعی  هــەم 
ڕەنگە  لێکبدرێتەوە.  ناشــەرعی 
لە زۆر حاڵەتدا زۆرینەی خەڵک 
ئــەو کارەی ڕژیمــی داگیرکەر 
بە ناشــەرعی بننرخێنن. بەاڵم 
دوای  دەوڵەتــە  ئــەو  ئەگــەر 
چەنــد جیل بتوانێ الیەنگری و 
مەشرووعییەت لە الیەن خەڵکی 
ئەو ناوچەیەوە بۆ خۆی مسۆگەر 
بکات ئەو کات داگیرکاری دەبێت 
بە پەرەســەندنی نەتەوەیی.  لە 
ئەو  تــرەوە، ئەگــەر  الیەکــی 
دەوڵەتە لە درێژخایەنــدا نەتوانێ خۆی وەکو 
ڕژیمێکی قانوونــی لەو ناوچەیە جێگیر بکات 
و دەنــگ و ڕای ئــەو خەڵکە بــۆ الی خۆی 
ڕاکێشــێ، ئەو کات ئەو کارە پەرەســەندنی 
لە  ئمپراتۆرییەکان  چونکە  ئێمپریالیســتییە، 
سەر بنەمای نەزمێکی ناهاوسەنگی کولتووری 

و کۆمەاڵیەتی وێنا دەکرێن.
هیشتر  لەو باسەیدا چەمکی کۆلۆنیالیزمی 
نێوخۆیی لە ســەر ئەزموونی 4٠٠ ســاڵەی 
ئینگلیزییــەکان لــە دورگــەی بریتانیــا بۆ 
دروســت کردنــی ئیمپراتۆریــی بریتانیــا، 
گەاڵڵە دەکات.  بۆچوونێک لە کۆمەڵناســیی 

ئەزموونی نەتەوەی کورد لە 
هەر چوارپارچەکە بەدەر لە 
شێوازێک لە کۆلۆنیالیزمی 
نێوخۆیی نییە. بۆ وێنە، 
لە دوای ڕووخانی ڕژیمی 
پاشایی لە ئێران، نەتەوەی 
کورد لە ئێران بە گشتی 
دژی ڕژیمی ئایینی و 
ویالیەتی بوو و ڕژیمی 
نوێی دەسەاڵتدار لە 

تاران هیچ پێگەیەکی لە 
کوردستان نەبوو
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سیاســیدا لە ســەر ئەو گریمانەیە وەســتاوە 
کە پێکهاتەی سیاســی نەزمــی ئیمپراتۆری 
لە درێژخایەندا بەرەو ناســەقامگیری دەروات. 
هــەر بۆیەش، چارەنووســی ئیمپراتۆرییەکان 
لــە دوو حاڵــەت بەدەر نییە، یەکــەم، بەرەو 
الوازی و ڕەوتــی بەباڵکانی کردن واتا دابەش 
بوون بەســەر یەکینە کولتوورییە جیاوازەکان 
و هەڵوەشــاندنەوە، بڕۆن. لە حاڵەتی دووەم،  
کە لە مێــژوودا زۆر دەگمەنــە، لە ڕەوتێکی 
مێژووییدا ئیمپراتۆرییەکی چەند نەتەوەیی بە 

نەتەوەیەکی هاوپەیوەستە لە دایک بێت. 
لە ســەر بنەمای ئەو باســەی هیشــتر، 
ئەزموونی نەتەوەی کورد لە هەر چوارپارچەکە 
بەدەر لە شێوازێک لە کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی 
نییــە. بۆ وێنــە، لــە دوای ڕووخانی ڕژیمی 
پاشــایی لە ئێران، نەتەوەی کــورد لە ئێران 
بە گشــتی دژی ڕژیمی ئایینــی و ویالیەتی 
بــوو و ڕژیمی نوێی دەســەاڵتدار لــە تاران 
هیــچ پێگەیەکی لــە کوردســتان نەبوو. لە 
شــەڕێکی دژوار و نابەرانبەردا چەندین ساڵە 
ڕژیم شار بە شــار و دێ بە دێی کوردستانی 
داگیر کردووە. لەو ڕەوتــەدا ڕژیمی کۆماری 
ئیســالمی یەکەمین دەســەاڵتی سیاسی بوو 
کە بە مەبەســتی داگیرکردنی کوردســتان، 
بــە ڕاشــکاوی پاکســازیی ئێنیکــی کردە 
بنەمــای سیاســەتی دەوڵەتی خــۆی. کاتێ 
لە نەوەدەکانی ســەدەی ڕابــردوو لە ڕۆژئاوا 
دەستەواژەی پاکسازیی ئێتنیکی بۆ پێناسەی 
تاوانی ســێربەکان لە دژی نەتەوەکانی تری 
یۆگوسالوی لە شــەڕی ناوخۆییدا گەاڵڵەکرا، 
سێربەکان قەت ئەو پێناسەیان قەبووڵ نەکرد. 
لە حالێکدا، ڕێبەرانی کۆماری ئیســالمی، بە 
تایبەت ئایەتووڵاڵ خۆمەینــی، بە دەیان جار 
و بە ئاشــکرا  فەرمانیان دەکرد تا سیاسەتی 
پاکســازیی کافرەکان )واتا نەتەوەی کورد( لە 
کوردستان جێبەجێ بکرێت. دوای نیزیک بە 
چوار دەیە داگیرکردنی کوردستانی بە هەموو 
بەها مرۆڤیی و ماددییەکانیەوە تا ئێســتاش 

ڕژیمــی ئێران نەیتوانیوە شــەرعییەتی لە ناو 
خەڵکدا هەبێــت. چ جیاوازییــەک لە نێوان 
داگیرکردنی شاری ســنە لە ساڵی 136٠ی 
هەتاوی لە الیەن ئەرتەش و سوپای پاسدارانی 
کۆماری ئیسالمی لەگەڵ داگیرکردنی شاری 
عەفرین لە کوردســتانی ڕۆژئاوا هەیە؟ بەڵی 
دەکرێ و دەبێ لە ڕوانگــەی کۆلۆنیالیزمەوە 

سەیری پرسی کورد بکەین.  

5 لە مۆدێلی سێ ڕەهەندی بۆ ناسیۆنالیزم 
دیڤیــد میللەر ســەرەڕای گرنگی دان بە 
هــەر کام لــە ڕەهەندەکانی ناســنامەی 
تاکەکەسی و هەروەها پرسی ئەخالقی بۆ 
ناسنامە، باس لەوە دەکات کە ئەندامەکانی 
هەر نەتەوەیــەک خوازیاری ئــەوەن لە 
چوارچێوەیەکی سیاســیدا چارەنووســی 
خۆیان دیــاری بکەن. بە باوەڕی ئێوە ئایا 
دەکرێ کورد لە ناو چوارچێوەی دەوڵەت 
نەتەوەکانــی چوار واڵتی ئێــران، تورکیا، 
ســوریا و عێراق چارەنووسی خۆی دیاری 
بکا؟ بە سەرنجدان بەوەی کە میلەر ئاماژە 
بــەوە دەکا ئەندامەکانی هەر نەتەوەیەک 
بۆ ســازکردنی ناســنامەیەکی نەتەوەیی 
پێویستە بە نەتەوەیەکەوە گرێ بدرێنەوە 
)واتە نەتــەوەی خۆیان خــۆش بوێ( و 
لە هەمان کاتــدا ڕقیان لە ئەویترەکانیان 

)لێرەدا تورک، فارس و عەرەب( هەبێ.

بە کورتــی و کرمانجی نا، و پێم 
وایە پێویســت بە باسێکی زۆری 
نییە. پتر لە یەک ســەدەیە و لە 
کۆتایی شەڕی یەکەمی جیهانی  و لەو کاتەوە 
کــە ئــەو چــوار دەوڵەتــە لە سیســتمی 
نێونەتەوەییــدا بە فەرمی ناســراون، خەباتی 
نەتەوەی کورد بەردەوام بووە و پرســی کورد 
بۆتە کیشــەیەکی گەورە کە وزەی مرۆڤی و 
ماددییەکــی زۆری ئــەو چــوار واڵتــەی بۆ 
کووژاندەنــەوەی تەرخان کــراوە. بەاڵم نەک 
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هەر چارەسەر نەکراوە بەڵکوو لە ئاستێکی پان 
و بەرینتــردا یەخەی ئەو واڵتانــەی گرتووە.  
مەســەلەی کــورد تەنیا باســێکی فیکری و 
تیۆریکــی و ڕووناکبیرانــە نییــە، بەڵکوو لە 
کــردەوەدا خەباتــی نەتەوەیەک بــۆ زیندوو 
مانــەوە و مێژوویەکی پتر لە یەک ســەدەی 
هەیە، ئەگەر دەرەتانی چارەسەری ئاشتییانەی 
پرسی کورد لە یەکێک لەو چوار واڵتە ببایە، 

تا ئێستا شاهیدی دەبووین.

6 عەباس وەلی ســەبارەت بە ئاخێزگەی 
ناســیۆنالیزمی کوردی بــۆ دوای جەنگی 
یەکەمی جیهانــی دەگەڕێتەوە و پێیوایە 
کە ســەرهەڵدانی ناســیۆنالیزمی کوردی 
دەرەنجامــی سیاســەتی نکۆڵــی کردنی 
دەوڵەت - نەتــەوە مۆدێرنەکانی ناوچەکە 
بــووە و کــوردەکان بەرپەرچــی ئــەم 
حاشاکردنەیان داوەتەوە. هەروەها ئەو باس 
لەوە دەکا ئەم دیالێکتیکی نکۆڵی کردن و 
بەرنگاربوونەوە، تاکوو ئیستاش، سروشتی 
ناسیۆنالیزمی کوردی )کوردایەتی( دیاری 
دەکا. ئاشــکرایە ئەم خوێندنەوەیە لە ناو 
پارادایمی مۆدێرنیستیدا ساز کراوە، بەاڵم 
هەم لە ڕووی مێژووییــەوە ڕەخنەی لێ 
دەگیرێ، هەم ناتوانێ تایبەتمەندیی لێک 
گرێدراویــی بزووتنــەوەی کوردایەتی لە 
پارچــەکان ڕاڤە بکا. لە هەمان کاتیشــدا 
پرســیاری ســەرەکی ئەوەیــە ئەگــەر 
کوردایەتی تەنیا بەرەنگاری ناسیۆنالیزمی 
ڕەســمی ئــەم چــوار دەوڵــەت نەتەوە 
بووەتەوە، چۆن توانیویەتی دیسکۆرســی 

تایبەت بە خۆی ساز بکا؟

و  سەرنجڕاکێشــە  پرســیارێکی 
زۆریــش بە جێیە، بەاڵم باشــترە 
ڕاستەخۆ ئاراستەی د. وەلی بکەی.  
لە سەر بۆچوونی د. وەلی من لە چەند شوێن 
قسە و باسم کردووە و وپێم خۆش نییە لێرەدا  

ئەو باســانە دووپات کەمەوە. ئێوە بەدروستی 
دەڵێــن ڕوانگــەی کاک عەباس لــە ڕووی 
مێژووییەوە ڕەخنەی لێگیراوە. کاتێ بۆ یەکەم 
جــار وتارەکــەی کاک عەباس لــە گۆڤاری 
»کریتیک« لە ژێر سەردێری »دروست کردنی 
ناســنامەی کوردی لە ئێران« لە ساڵی 1995 
باڵو بووەوە، شــارەزایانی مێژووکار کۆمەڵێک 
سەرنجیان سەبارەت بەو باسە هەبوو. بۆ وێنە 
کاتــێ کاکڵــی باســەکەی د. وەلــی وەکوو 
پرۆژەیەک لە ژێر ناوی »سیاسەتی نەتەوە بێ 
ڕەچەڵەکــی  و  پەیدابــوون  دەوڵەتــەکان: 
ناســیۆنالیزمی کورد لە ئێــران« باڵو بووەوە، 
کاک ئەنــوەر ســوڵتانی وەکوو مێــژووکاری 
ناســراوی کورد کۆمەڵێک تێبینیی هەبوو کە 
بــە مەبەســتی چاککــردن و پێداچوونەوە 
ناردەبــووی بۆ د. وەلی. بــەاڵم کاتێ د. وەلی 
تەنیا توووڕەیی خۆی دەربریبوو لە ئەوەی کە 
کەســێک ڕێگە بە خۆی دەدا لە سەر وتاری 
ئەو تێبینی هەبێت، لە سەر داوای دوستانی، 
وەکــوو وتارێک ناردی بۆ گۆڤاری ڕابوون و لە 
ژمــارەی 17ی ئەو گۆڤارە، لە ســاڵی 1996 
چاپ بوو. مەبەستم لە وەبیرهێنانەوەی ئەوەیە 
کــە ئەو باســە مێژوویەکی بیســت و چەند 
ســاڵەی  هەیــە و دووپات کردەنــەوەی لەو 

مەجالەدا نە پێویستە و نە گونجاو. 
بەس لە ڕووی فیکرییەوە ڕەنگە ئاماژە بە 
خاڵیک پێویست بێت. هەم لە وتارەکەی ساڵی 
1995 و باسەکانی دوای ئەو وتارە و هەمیش 
لە کتێبی »کــوردەکان و دەوڵەت لە ئێراندا: 
وێناکردنی ناسنامەی کوردی لە ئێران« کە لە 
ســاڵی 2٠11 ئای.ب. تۆرێس چاپ و باڵوی 
کردەوە، کاک عەباس وەلی پێداگری لە سەر 
هاوسەنگبوون و دروستیی ڕوانگەی تیۆریکی 
ســەبارەت بە ڕەچەڵەکی ناسنامەی کورد لە 

ئێران دەکات.
لە ڕووی مێتۆدیکەوە ئەوە باسێکە لە سەر 
کاریگەریــی فاکت و بەڵگــە مێژووییەکان لە 
خوێندەنــەوەی ڕابردوو، کە کاک عەباس  لە 
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شوێنێک بە »مێژوویی تیۆریک« ناوی دەبات.  
بە کورتی ئــەو بۆچوونە لە دژی دوو نەریتی 
)ئیمپێریســیزم(  ئەزموونبــاوەڕی  فیکــری، 
و مێژووبــاوەڕی )هیستۆریســیزم(، پێــی لە 
ســەرئەوە دادەگرێ کە فاکتەکانی مێژوویی 
دیارکــراو  و حــەی و حــازر نیــن بەڵکوو 
پێکهاتەیەکــی چەمکییانەیــان هەیــە. بــە 
واتایەکــی تر، بەڵگــە و فاکتەکانی مێژوویی 
خۆبێــژەر نیــن، بــۆ شــرۆڤە و ماناکردنیان 
پێویســتیمان بە چەمک و تیۆری هەیە. ئەو 
ڕوانگەیە لــە دژی ئۆبژێکتیویتی )عەینییەت( 
لە مێژووکاریییە و  ئێستا بۆچوونێکی باوە لە 

زانستەمرۆڤییەکان و زۆر کەس 
باوەڕی پێیەتی و بەکاری دێنێ.  
هەڵویســتە و بۆچوونی تایبەتی 
د، وەلــی لــە گشــتاندنی ئەو 
ڕوانگەیە و بەکارهێنانی لە باسی 
سەرهەڵدانی ناسیۆنالیزمی کورد 
لــە ئێــران و دەوری کۆمەڵەی 
ڕەنگیداوەتەوە.  بارەوە  لەو  ژ.ک. 
هەڵبەت تێبینیــی من لیرە لە 
ســەر بنەمای وتارەکەی ساڵی 
1996 و کتێبی ساڵی 2٠11یە 
و ئاخریــن کاری د. وەلیــم کە 
ئەمســاڵ بــاڵو بۆتــەوە جارێ 
نەخوێندۆتــەوە و نازانم ئایا ئەو 
بۆچوونە لەو کارەدا گۆڕاوە یان نا.

تێبینیی من لە ســەر  ڕوانگەی تیۆریکی 
ئەو باســە نییــە بەڵکوو لە ســەر چۆنایەتیی 
بەکارهێنانی لــە مێژووکاریی کــورد دایە و 
ئەو ئاکامــەی کە دەیپێکــێ.  واتا، ڕوانگەی 
پاش-پێکهاتەبــاوەڕی کە ڕەنگە زۆربەی ئێمە 
بە شــێوازیک ئۆگری بین، لــە الیەکەوە زۆر 
سەرنجڕاکیشــە، لە الیکی ترەوە گشــتاندنی 
لە کردەوەدا زۆر هاســان نییە. بۆ وێنە کاک 
عەباس بۆ یەکەم جار ئەو مێتۆدەی لە تێزی 
دکتوراکەی کە دوایە لە ژێر سەر دێری »ئێران: 
پیش-سەرمایەداری« وەکوو کتێب چاپ بوو، 

بەکار دێنێ. لە پێشــەکیی ئەو کتێبەدا چەند 
تــەوەر ڕوون دەکاتــە کە یارمەتیــدەرن بۆ 
تێگەیشتن لە هەڵویستەکەی.  لە دەستپێکدا، 
د.وەلی دەڵێــت: »ئەو وتارە نــە هەوڵێکە لە 
مێژووکاریدا و نە گەاڵڵەیەک بۆ ســەلماندنی 
پێداویستیی تیۆری لە نووسراوەی مێژووییدا، 
بەڵکوو تەنیا باسێکە سەبارەت بە تایبەتمەندیی 
تیۆریکی وێژمانی مێژوویی.«]5[ ئینجا بەردەوام 
دەبێت و لە چەند الپــەڕەی دواییدا دەڵێت: 
»ئــەو پرۆژەیــە دوو ئامانجی هەیــە: یەکەم، 
پێداچوونــەوە بــە پێکهاتــەی چەمکییانەی 
وێژمانی مێژوویی مۆدێڕن سەبارەت بە ئێرانی 
پیش ســەرمایەداری؛ و دووەم، 
چوارچێوەیەکــی  خوڵقاندنــی 
مەبەســتی  بە  بەدیل  تیۆریکی 
)بــرای  کــردن  بەچەمکــی 
مفهومی کــردن(ی پەیوەندییە 
پێکهاتــە  کۆمەاڵیەتییــەکان، 
دامــەزراوە  و  ئابوورییــەکان 
پەنجەڕاکیشان  سیاسییەکانی.]6[ 
ئێران  بەڵگــە مێژووییەکانی  بۆ 
لــەو پێداچوونەوەیەدا زۆرجاران 
یارمەتی  ئەو  بەکاردەهێندرێت، 
مێژووییەکان  بەڵگە  لە  خوازییە 
بە مەبەســتێکی تایبــەت ڕوو 
دەدا کــە وێناکردن و شــیاوی 
سەلماندنی پاژە تیۆرییەکانە کە لە ڕەوتی ئەو 
پێداچوونەوەیەدا ئاراستە کراون. ئامرازێک بۆ 

نرخاندنی ناسینی مێژوویی نییە.«]7[   
بێگومان ئەگــەر ســوودمەندی بەڵگە و 
فاکتــی مێژوویی تەنیا بۆ ســەلماندنی پاژی 
تیۆری بێت، نەک بۆ شــرۆڤەی مانا و  واتای  
ڕووداوە مێژووییەکان، هەم لە کاتی ڕوودانیان 
و هەمیــش لە هەنووکە، ئەو دەم باســەکەی 
بە ئاقارێکی تردا دەڕوات. ئەگەر گەاڵڵەکردنی 
چوارچێوەیەکی تیۆریکی بەدیل بە مەبەستی 
نرخاندنی زانیاری و زانستی مێژوویی نەبێت، 
ئەی کارکردی چییە؟ ئەو دەم مەبەســت لە 

مەسەلەی کورد تەنیا 
باسێکی فیکری و تیۆریکی 
و ڕووناکبیرانە نییە، بەڵکوو 

لە کردەوەدا خەباتی 
نەتەوەیەک بۆ زیندوو 

مانەوە و مێژوویەکی پتر 
لە یەک سەدەی هەیە، 

ئەگەر دەرەتانی چارەسەری 
ئاشتییانەی پرسی کورد 
لە یەکێک لەو چوار واڵتە 
ببایە، تا ئێستا شاهیدی 

دەبووین
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پێداچوونەوە بــە ڕووداوە مێژووییەکان چییە 
و بــۆ چییــە؟  هــاوکات  کاک عەبــاس لە 
پێشــەکی بۆ تەرجومەی فارسیی کتێبەکەی  
پیچەوانەی ئەوە دەڵێت: »مێژووکاری دووبارە 
وێناکردەنەوەی ڕابردوو لە وێژماندایە، و شێوازە 
تیۆرییەکان و ئامرازە چەمکییەکان کە ڕەوتی 
بەرهەمهێنانــەوەی مێژوو مســۆگەر دەکەن 
لــە نەزم و پێکهاتەی وێژمانــی مێژوویی کە 
نەزم و پێکهاتەی ناسینی مێژوون کاریگەریی 

مسۆگەرییان هەیە.«]٨[  
من گرژییەک لە نیوان ئەو هەڵویســتەی 
و پیشــەکیی دەقی ئینگلیزیــی کتێبەکەیدا 
دەبینم.  ڕەچەڵەکی  ئەو گرژییە  لە ڕاستییدا 
دەگەرێتــەوە بۆ ڕوانگەی لۆیی ئاڵتوســێر، و 
قوتابییە بریتانیاییەکانی وەکو پۆل هێرســت. 
ئەڵبەت ئاڵتوســێر دوو ىۆچوونــی جیاواز و 
دژبەیەکی ســەبارەت بە تیــۆری هەیە.  بە 
گوتەی ئیــن کرایب]9[ یەکیان ســوودمەندە 
و ئەویترییــان کێشــەی هەیە. مــن لێرەدا 
باس لە ڕوانگــەی دوەەم دەکەم. لە ڕوانگەی 
ئاڵتۆســێرەوە هەر تیۆرییەک پێویســتی بە 
کۆمەڵێک ئامــراز هەیە، کــە ناویان دەنێت 
»تشــتە تیۆرییەکییەکان«.  هــەر تیۆرییەک 
لە ســەر بنەمای ئەو تشتە تیۆریکییانە هەوڵ 
دەدات واقیع و دونیای ماددی شــی بکاتەوە. 
لــەو ڕوانگەیەوە هــەر بیرۆکەیــەک و هەر 
سیستمێکی فیکری چوارچێوەیەکی تیۆریکی 
)تشــتە تیۆرییەکان( تایبەت بە خۆی هەیە و 
لە سەر بنەمای ئەو چوارچێوەیە ڕووداوەکان، 
دیــاردەکان و دونیای واقیعی کــە بوونییان 
هەیە بەاڵم هەســتپێکراو نیین، دەستنیشان، 

پێناسە و شی دەکاتەوە. 
گرژی لە ڕوانگەی ئاڵتۆســێر ســەبارەت 
بە تیــۆری لــە تێڕوانینێکــی مێتافیزیکی-
پێکهاتەباوەڕانەوە ســەرچاوەدەگرێ.  کێشەی 
ســەرەکیی ئەو باسە دەکرێ لە دوو یان سێ 
تەوەردا دەستنیشــان بکەین. یەکەم، ئەگەر 
بێت و هــەر تیۆرییەک، دونیــای واقیعی لە 

چوارچێــوەی »تشــتە تیۆریکییەکانی« خۆێ 
وینا بکات، ئەودەم تشــتێک بە نێوی دونیای 
واقیعی و لــە دەرەوی تیۆری بوونی نییە، لە 
ئەنجامــدا کارکرد )فۆنکســیۆن(ی تیۆری بە 
گشــتی و لە ڕووی ئەزموونییەوە بێ ســوود 
و بــێ فایدەیــە.  دووەم، ئێمــە هیچ ڕێگە و 
پێوەرێکمــان بۆ ئــەوەی تیۆرییەک لە گەڵ 
تیۆرییەکی دیکە بەراورد و یان داوەری بکەین 
نییە،چونکە ئەگەر پێوەری سەرەکیی داوەری 
لە سەر زانســتی بوون و یان نەبوونی تیۆری 
خودی »تشتە تیۆرییەکانی« هەر تیۆرێک بێت، 
ئــەو دەم بەراوردکردنــی تیۆرییەکان لەگەڵ 
یەکتــری ڕەوا نییە. ســێیەم، ئەگەر تیۆری 
تشــتە تیۆرییەکانی خۆی وێنا دەکات و ئێمە  
داوەریمان ســەبارەت بە تیۆری تەنیا لە سەر 
هاوسەنگی )مووزنی( فیکری و ئەقاڵنی بوونی 
ئــەو تیۆرییە بێت، ئــەو دەم دەبێت قەبوول 
بکەین جیهــان و واقیع لە ڕووی لۆژیکییەوە 
هاوســەنگە. حاڵەتیک  کە ئەگەر وابێت، ئەو 

دەم مرۆڤ هیچ پێویستی بە تیۆری نابێت. 
گرژییەکــە لێرەوە ســەرچاوە دەگرێ: یا 
تیۆری تشــتە واقیعییەکانی خۆی دروســت 
دەکات و یــان بە پێجەوانــەوە هەوڵ دەدات 
شــرۆڤەی تشــتە واقیعییــەکان و جیهانی 
دەرەوەی فیکــری  مرۆڤ بکات. ئاڵتۆســێر 
و قوتابییانــی حاڵەتــی دووەم وەال دەنێن. لە 
ئاکامــدا هیچ چاریان نامێنــێ بیجگە لەوەی 
خوازەی ئەوەیان هەبێت کە  جیهان و واقیع 

بەرهەمی فیکری ئەوانە.  
      

7 بە سەرنجدان بە ڕووداوەکانی هەر سێ 
پاڕچەکەی دیکە لە چەند ساڵی ڕابردوودا، 
ئێــوە دووپــات کردنەوەی  بــاوەڕی  بە 
خەباتی مەدەنی و بەرتەســک کردنەوەی 
داواکارییەکانــی کــورد لە نــاو چەمکی 
هاوواڵتیی ئێرانی دەتوانێ چارەســەرێک 
بۆ پرســی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 

دیاری بکات؟
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من لە دەســپێکی ئەو نامیلکەیەدا 
ئاماژە بە پارادۆکســێک دەکەم کە 
لە بەر دەمی هەر کەســێکدا زەق 
دەبێتەوە ئەگەر بێت و ئەو کەســە سەرنجی 
ڕوانگەی باو لە ئێران ســەبارەت بە ناسنامەی 
نەتەوایەتیــی کورد بــدات.  یانی لە الیەکەوە 
زۆرینەی ڕووناکبیرانی ئێرانی کورد بە ئێرانی 
ڕەســەن دەناســن، لە الیەکی تــرەوە، هەر 
چەشــنە ســەرهەڵدان و دەربڕینی هەستی 
نەتەوایەتیی کورد وەکوو مەترسییەکی مەزن 
لە سەر ئاسایشی نەتەوایەتیی ئێرانی دەبینن. 
لە ڕاســتییدا چارەسەر بۆ ئەو پارادۆکسە نییە. 

بۆ وێنــە مەرجی ئەوە کە کورد 
بتوانێ چارەنووســی سیاســیی 
خۆی لــە ئێران دیــاری بکات 
چییە؟ لە ستراتێژیی حدکادا لە 
دروشــمی  »دێمۆکراســی بــۆ 
بــۆ  خودموختــاری  ئێــران، 
کــورت  و  چــڕ  کوردســتان« 
ئــەو  ئێســتا  و  کراوەتــەوە، 
خودموختارییــە بۆتە فێدرالیزم. 
باشــە ئەگــەر واز لــە دۆخی 
نەگونجاوی سیاســیی ســااڵنی 
بێنین،   1357 شۆڕشــی  دوای 
ئــەو  وەدیهاتنــی  مەرجــی 
سەقامگیر  چییە؟  ســتراتێژییە 

بوونــی جۆرێک لە دێمۆکراســی لە ئێران کە 
توانســتی قەبــوول کــردن و تەحەموولــی 

خودموختاری بۆ کوردستانی هەبێت. 
ئەگەر وای دانێن کــە ئەو گریمانەیە  لە 
کردەوەدا وەدی بێت، واتا لە بااڵنسێکی تایبەتی 
هێزدا شێوازیک لە دێمۆکراسی لە ماوەیەکی  
کورتخایەن لە ئێراندا مسۆگەر بکرێت.  بەاڵم 
هەم دیســان  بە دوو هۆ ئەوە بە واتای وەدی 
هێنانی مافی خودموختاری بۆ کوردستان نییە. 
یەکەم، هیــچ زەمانەتێک بــۆ بەدامەزراوەیی 
بوون )نەهادیکردن(ی ئەو دێمۆکراسییە نییە 
و  لەگەڵ گۆڕانی باالنســی هێز لە تاران و لە 

دژی کورد ئەو خودموختاری و ئەو مافانەی کە 
بۆ کورد بەڕەوا بیندرابوو پووچەڵ دەکرێنەوە.  
دووەم، حەتــا ئەگەر بە پێچەوانەی هەموو ئەو 
بەربەستانە کە لە سەر ڕێگەی سەقامگیربوونی 
دێمۆکراسییەکی ڕاســتەقینە لە ئیراندا هەن، 
ئــەو ســیناریۆیە وەدی بێت، هەم دیســان 
ڕوانگەی باوی ئێرانییەکان سەبارەت بە پرسی 
کورد ڕێگر دەبێت لــە وەدیهاتنی ئەو مافەی 
کورد. چونکە وێژمانی دێمۆکراسی و پلۆرالیزم 
لە نەریتی ئێرانیدا تا ئێستا کە ئێمە  قسەی لە 
سەر دەکەین، وێژمانێک نییە کە دێمۆکراسی 
و پلورالیزم لە ســەر بنەمای ڕێز لە کولتوورە 
جیاوازەکانــی خەڵکانــی غەیرە 
ئێراندا  فارس زمانی دانیشتووی 
دامەزرابێت و ئــەو وجیاوازییانە 

بکاتە بنەمای فیکری خۆی. 
لە باشــترین و گونجاوترین 
دەتوانــن  ئــەوان  حاڵەتــدا 
دێمۆکراســی و پلورالیزمێکــی 
لیبرالــی،  کە  لە بەشــێک لە 
واڵتانــی ڕۆژئاوایی جێگیر بووە، 
کۆپی بکەن و لە قســەدا ڕێز لە 
مافی هاوواڵتی و بنەماکانی مافی 
مرۆڤ بگرن. بەاڵم وەکوو ئێوەش 
هاوواڵتییەتی  چەمکی  ئاگادارن 
و مافــی هاوواڵتی بوون مافێکی 
ئابستراکت یان فاکتێکی ڕووت نییە. چەمکی 
هاوواڵتییەتــی، دێمۆکراســی و پلورالیزم لە 
دەرەوەی پەیوەندییەکانــی دەســەاڵت مانا و 
واتایەکی ســەربەخۆیان نییە. ناوەرۆکی ئەوان 
هەڵقواڵوی پێکهاتە و کاکڵی پەیوەندییەکانی 
دەسەاڵتی سیاســییە. ئەگەر بێت و وێژمانی 
سیاســیی زاڵ لە داهاتوودا پێناســەیەک لە 
چەمکــی هاوواڵتییەتی ئاراســتە بــکات بە 
شێوەیەکی ڕوون فرەکولتووری، فرە زمانی، و 
فرە ئێتنیکی بوونی دانیشــتووانی واڵتی ئێران 
بە فەرمی بناسێت و مافی پێناسە جیاوازەکان 
لە چوارچێوەی یاســاکانی هاوواڵتیدا پەسەند 

 هیچ ڕێگە و پێوەرێکمان 
بۆ ئەوەی تیۆرییەک لە گەڵ 
تیۆرییەکی دیکە بەراورد 

و یان داوەری بکەین 
نییە،چونکە ئەگەر پێوەری 
سەرەکیی داوەری لە سەر 

زانستی بوون و یان نەبوونی 
تیۆری خودی »تشتە 

تیۆرییەکانی« هەر تیۆرێک 
بێت، ئەو دەم بەراوردکردنی 
تیۆرییەکان لەگەڵ یەکتری 

ڕەوا نییە
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بکات و بوار و مەیدانی لە کردەوەدا بۆ بکاتەوە، 
ئــەو کات ئێمــە دەتوانیــن باســی چەمکی 
هاوواڵتی لە ئێران بــە جیددی بگرین. بەاڵم 

من پێموایە ئەوە جارێ ئۆتۆپییایە.  
 

8 ئەگەر ئەم ڕستەیەی پاز پەسند بکەین 
کە دەڵێ مۆدێرنیتە چارەنووســی ئێمەیە، 
ئایا پێتان وایە پرۆژەی مۆدێرنیتەی ئێرانی 
هیج کاتێک دەتوانێ واڵمێکی بۆ پرســی 
نەتەوەییی کورد هەبێ؟ مەبەستم ئەوەیە 
ئەگەر دیسانەوە بۆ ڕوانگەی میلەر سەبارەت 
بە ناســیۆنالیزم بگەڕێینــەوە و هەروەها 
مۆدێرنیتەی ئێرانی لە هەمان ســەرەتاوە 
گیرۆدەی ناسیۆنالیزمێکی ڕەسمی بووە کە 
ناســنامەی نەتەوەی کوردی سڕیوەتەوە و 
هەروەها لە چەمکی قەوم و میللییەت بۆ 
کورد کەڵک وەردەگرن. لە بنەڕەتدا تاکی 
لەگەڵ  ئێرانــی دەتوانێ هاوســۆزییەکی 

کورددا هەبێ لە کاتێکدا ڕقی لێیەتی؟ 

مــن لە کۆتایــی ئــەو نامیلکەیەدا 
دەڵیم بێگومان هاوژیانی کوردایەتی 
و ئێرانییــەت ئیمکانــی هەیــە، بە 
مەرجێــک چەمکی ئێرانی بوون و ناســنامەی 
نەتەوایەتیــی ئێرانی لە چوارچێوەی دەوڵەتێکی 
وەدواکەوتوو کە پەیوەندییەکانی دەسەاڵتەکەی 
لە ســەر نموونەی دوو دانەیــی ئاغا/ڕەعییەت، 
ئیمام/الساییکەر، و هتد، دانەمەزرابێ ]...[ بەڵکوو 
ئێرانی بــوون و شارســتانییەتی ئێرانی وەکوو  
کەرەســتەیەک کــە پەیوەندیــی کولتــووری، 
مێژوویی و زمانییەکانــی ببینین کە نیزیک بە 
ســێ ســەد میلیــۆن ئینســانی دانیشــتووی 
ڕۆژهەاڵتی ناوین پێکەوە گرێ دەدەن و چەندین 
نەتــەوەی لە خۆیەوە دەگرێ، لــەو ڕوانگەیەوە 
هاوژیانیــی کوردایەتی و ناســیۆنالیزمی ئێرانی  
مومکینە ]...[ بەاڵم لە ســەر بنەمای پێناسەی 
ئێمە سەبارەت بە ناسیۆنالیزمی ئێرانی گەاڵڵەمان 
کرد، ناســیۆنالیزمی ئێرانی نەک هەر کارزانێکی 

باش بۆ ئەو مەبەستە نەبووە بەڵکوو بەربەست و 
ڕێگری سەرەکیی ئەو ئەرکە گرینگە بووە. 

بە واتایەکی تر، دەخوازم بڵێم کە پێم وایە 
تاکی ئێرانی دەتوانێ هاوسۆزیی لەگەڵ کورد 
هەبێ، و لە هەنووکەدا بێگومان کەســانێکی 
زۆر لە ئێران ئەو هاوسۆزییەیان لەگەڵ کورد 
هەیە. پرسیار ئەوەیە ئایا هاوسۆزیی خەڵکانی 
ئاســایی کاریگەریی هەیە لە ســەر بۆچوون 
و هەڵوێستەی الیەنە سیاســییەکانی ئێرانی 
بەرانبــەر بە پرســی کورد؟  تا ئــەو کاتەی 
کە تێڕوانینی سیاســیی گرووپــەکان لە ژێر 
کاریگەریی ناســیۆنالیزمی ڕەســمییدا بێت، 
جواب نەرێنییە و بەاڵم وێژمانێکی سیاســیتر 
لە ئێــران ئیمکانی گەشــەکردن و زاڵبوونی 
هەیە. لە قۆناغی ئێســتادا کــە مۆدێرنیتەی 
ئێرانــی، وەکوو ئەزموونــی تورکی و عەرەبی، 
تووشــی  قەیرانێکی قوول بووە،  زۆر وێناچێ 

ئیمکانی ئەو کارە لەبار بێت. 
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پوختە
لــە دەســپێکی شۆڕشــی 1979، دەوڵەتی 
ئێران، کۆمەڵێک سیاســەتی داتاشــراوی بۆ 
یەکسانســازیی کــوردەکان لــە ڕۆژهەاڵتی 
بە  کــوردەکان  بەڕێوەبــردووە.  کوردســتان 
ســەرەکیی  ئامانجــی  دەبنــە  بەردەوامــی 
ئۆپەراســیۆنە نیزامییەکانــی دەوڵەتی ئێران 
و ســتراتێژییە دنەدەرەکانیــان و، لــە ژێــر 
داگیرکردنی  پــاش  ڕێژیمدان.  چاوەدێریــی 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان لە ســاڵی 1979دا، 
دەوڵەت تێکۆشــا لە ڕێــی میلیتاریزەکردن 
و، دامەزراندنــی »دامــەزراوەی ئینقالبی« و 
ناوەنــدی نوێی فەرهەنگــی و مەزهەبییەوە، 
کۆنترۆڵــی ناوچەکــەی بە دەســتەوە بێ بۆ 
ئــەوەی  دیمۆگرافیی کوردســتان، لە ڕووی 
مەزهەبی و فەرهەنگییــەوە، تێک بدات. ئەم 
وتارە هەوڵێکە بۆ ڕوونکردنەوەی ناسیۆنالیزمی 
دینیــی دەوڵەت و، فۆڕمــە جۆربەجۆرەکانی 
ســتراتیژییە دنەدەرکانی کۆماری ئیسالمیی 
ئێران، کە بــۆ گۆڕینی ناوچە کوردییەکان بە 

کاری هێناوە. 

وشه کلیلییەکان 
میلیتاریزەکردن، ئەمنیەتی کردن، ناسیونالیسمی 

فارسی ـ شیعی، ڕۆژهەاڵتی کوردستان

]ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان[ لــە پایــگا 
نیزامییەکانــەوە و لــە ڕێگای یاســای 
نیزامییــەوە ئیدارە دەکــرێ و، زۆرترین 
ســەرمایە ئابووریەکانیــش بــۆ ژێربینا 
نیزامییەکان تەرخان کراوە...ئەم بارودۆخە 
بە تەواوی هەســتی داگیرکراویی لە نێو 

]کوردەکاندا[ پتەو کردووە.
»کریستین ڕاسموس ئەڵینگ )2٠13( کەمینەکان 
لە ئێراندا: ناسیۆنالیزم و قەومیەت پاش خومەینی«

دەسپێک 
حەسەن ڕۆحانی، ســەرۆک کۆماری ئێستای 
ئێــران، لە کەمپەینــی هەڵبژاردنــی خۆیدا 
بەڵێنی دا کە »ڕوانگەی ئەمنیەتی ]دەوڵەت[ 
لە هەمبەرئیتنیکەکانــی دیکە]ی نافارس[ و 
فەرهەنگی ئەوان، بگــۆڕێ«.]1[ ئەو بەڵێنی دا 
کە »پێکهاتەی سیاســی ـ ئەمنیەتیی جێگیر 
بگۆڕێ بۆ سیســتمێکی زانستیی تۆکمە کە 
بە باشــی لە ســەرمایەی ماددی و مرۆیی لە 
ناوچەکانی دەوروبەردا کەڵکی لێ وەربگرێ«.]2[ 
دانپێدانانی ڕۆحانی لە بێبەشــیی نافارسەکان 
نێوان  پەیوەندیی  بنچیینەییــی  هەقیقەتــی 
ژێردەســتەی  کۆمەڵگــەی  و  حاکمییــەت 
شیعەکان، نیشــان دەدات. وتەکانی ڕۆحانی، 
نــە تەنیــا نیشــان دەدات کە نافارســەکان 
وەکــوو هەڕەشــە لەقەڵەم دەدرێــن، بەڵکوو 
هەروەهــا بەڵگەیەکە لە ســەرئەو هەقیقەتە 
کە سیاســەتەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران، 
لەســەر بێبەشــکردنی ئەو کۆمەڵگایانە بنیاد 
نراوە. لــەم ڕووەوە، تەعبیرلە »سیســتمێکی 
پەســنی  راشــکاوانە  تۆکمــە«،  زانســتیی 
مێژوویەکی دوورودرێژی بێبەشــیی خەڵکانی 

نافارسە، کە لە خوارەوە باسی لێ دەکەین. 

شــکڵی 1. تابڵۆی جاددەیەکی ئاســایی کە لە سەری 
نووســراوە: »بەر لەوەی پێ لە ســەر خاکی کوردستان 
دابنێــن دەســتنوێژ هەڵبگــرن، چونکە بــە خوێنی 

شەهیدان ]لە ڕێگای خودا دا[  ئاودێر کراوە.
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لەم بەدواداچوونەدا، لە ڕێگەی شیکردنەوەی 
کەیســی کورد، دەمانهەوێ پێوەندیی نێوان 
»ئیسالمگەرایی« و ناسیۆنالیزم لە ئێراندا ڕوون 
بکەینەوە. فوکووســی ئێمە لەســەر کەیسی 
کــورد، بە هۆی ئــەم هەقیقەتــە زیندووەیە 
کە لە چل ســاڵی ڕابردوودا، تەنیا کوردستان 
نموونەی حاڵەتێکی دەگمەنی لە خۆی نیشان 
داوە. »کۆمەڵگــەی کوردســتان، بەرزتریــن 
ژمــارەی ئێعدامکراوانی بە بــەراورد لە گەڵ 
بەرکەتووە...«  دیکــە  قەومییەکانی  کەمینــە 
 .)11،2٠1٨  UNHCR بە پێــی ڕاپۆرتی ســااڵنە ی(
هەروەهــا بەندکراوانــی سیاســیی کــورد... 
تەقریبەن نیوەی کۆی بەندکراوانی سیاســی 
لە کۆماری ئیسالمیی ئێراندا لە خۆ دەگرن... 
)ڕاپۆرتی تایبەتی بۆ کۆبوونەوەی گشــتیی ڕێکخراوی 

نەتەوەیەکگرتووەکان، 2٠، 2٠19(.]3[ 
هیواداریــن لە ڕێگەی شــیکاریی خەڵک 
ناســانەی ئێمەوە لە بارودۆخــی ڕۆژهەاڵتی 
ئەمنییەتیکردنــی  سیاســەتی  کوردســتان، 
کۆماری ئیســالمیی ئێران و ڕوانینی گشتیی 
ناوەند لــە هەمبەر کوردبــوون، بڕێک ڕوون 
بێتەوە. مەبەســتی ئێمە لە »ناوەند«، سەرەڕای 
دەوڵــەت، کۆی دەزگا فیکــری، کۆمەاڵیەتی 
و فەرهەنگییەکانــە کــە ڕەفتــاری دەوڵەت 
لە کوردســتاندا بــە ڕەوا دەزانــن. هەر وەها 
ئامانجــی ئێمە ئەوەیە کە نیشــان بدەین، ئە 
و ئیســالمگەرایانە بــە پێچەوانــەی ئەوەی 
کــە تەســەور دەکــرێ خۆیــان زیندانیــی 
کاتێک  خۆیانــن،  قەومیی  مەحدوودییەتــی 
کەدەســەاڵتیان بە دەســتەوەیە، نوقســانیی 
جەوهــەرە ئەخالقییەکان بە باشــی نمایش 
دەکەن. ئیســالمگەرایی، توانایی چارەسەریی 
قەومی ژێر دەســتەی نییە کــە وەکوو برای 
موســوڵمان بە یەکسانی ڕەفتار بکات. شێوەی 
حوکمڕانیــی ئیســالمیەکان، بەڵگەگەڵێــک 
دەخاتە ڕوو کە، وەکوو هەر کەســێکی دیکە 
لە ئێران و تورکیە، ســنوورەکانی سیاســەتی 
داســەپاو لە الیەن ناسیۆنالیزمی دەوڵەتییەوە، 

بنەجــێ کراون. ئەم بنەجێ کراوانە، بە نۆرەی 
خۆیان، سنووری تەفسیری ئیسالمگەرایی لە 
دین دیاری دەکەن )سولەیمانی 15- 1٠، 2٠17(. 
ســەرەڕای بوونی توخمی لێک گرێدراوی 
فیکری لــە دینــی ئیســالمدا، کارتێکەریی 
کانتێکست و بەســتێنەکان، دیدگای ئایینیی 
ئیسالمییەکان دەگۆڕێ. کەواتە، وەکوو هەموو 
هەوڵە مەعریفەناســییەکانی دیکە، تەفسیری 
ئایینیــی ئیســالمییەکان، تێڕوانیــی بــاو و 
تایبەتمەندیی کاتی بەخۆوە دەگرێ. ئەزموونی 
کۆمەاڵیەتــی، سیاســی و فەرهەنگیی کورد 
وەکوو«نەتەوەیەکی بە کەمینەکراو« لە کۆماری 
ئیسالمیی ئێران، نموونەیەکی بەرچاو لە وەها 
هەقیقەتێکی حاشــا هەڵنەگرە. لە زۆر ڕووەوە، 
ئەزموونی کورد لە ژێــر حوکمڕانیی ئایینیدا، 
هاوشێوەی ئەزموونی کۆمەڵگە داگیرکراوەکانی 
ناوخۆییی دیکەی کوردە لە شــوێنەکانی تردا. 
بەم پێیە، لە دوو بەشــییەکەمی ئەم وتارەدا، 
ئێمە بە کورتە چاوخشاندنێکی تیۆریک بەسەر 
ناسیۆنالیزمی دەوڵەتیی دینیدا، سەرچاوەکانی، 
شێوە و سیاسەتە جۆراوجۆرەکانی هەاڵواردن 
لــە ئێراندا و، نیشــانەکانی ســتەم لەســەر 

کوردبوون، دەخەینە ڕوو.   
ئێمە بە مەبەســتی نیشاندانی وێنەیەکی 
ڕوونتــر لــە ئەمنییەتیکردنــی ژیــان لــە 
کوردستاندا، کەڵکمان لە ڕێژەیەکی بەرچاو لە 
زانیاریی ئەزموونکراو)ئیمپیریکاڵ(، وەرگرتووە. 
ئێمە بۆ ئەم شیکارییە، ئیلهاممان لە ڕوانگەی 
لقــە جیاوازەکان کە زانســتی خەڵکناســیی 
کوڵۆنیاڵیزمیش دەگرێتەوە، وەرگرتووە )کوهن 

1996؛ ئێستۆرم 2٠17؛ مێنوالو و واڵش 2٠1٨(.
بێگومــان ئەدەبیــات و کاری زانســتی، 
لە زۆربــەی ڕەهەندەکانی ژیانــی کوردەکان 
لە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا الوازە. ئەوکارە 
زانســتیانەی کــە هــەن، پشــتمان زۆر بە 
لێکۆڵینــەوەی ئینتنۆگرافیــک و مەیدانیــی 
خۆمان بەســتووە. لەبەر ئەوەی ئەم ناوچەیە 
بــە چــڕی ئەمنیەتــی کــراوە، لێکۆڵەرانی 
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بیانی و کەســانێک کە بــە زمانی ئینگلیزی 
دەنووسن، بەکەمی دەســتیان بە ڕۆژهەالت 
ڕاگەیشــتووە. بەم پێیە، لە جیاتی پەسەندی 
Den- )ێێککەوتنی »خەڵکناســیی سوننەتی« 
zin 1989, 27( نووســراوەکەی ئێمــە زۆرتر 
لە گەڵ »شــێوەی پرســیار و بەدواداچوون لە 
 )Denzin 2009( .ژێر ئاوردا« یەک دەگرێتەوە
لەم لێکۆڵینەوەیەدا، ئێمە لە شێوەیەکی چەند 
مێتــۆدی کەڵکمان وەرگرتــووە کە بواری بە 
ئێمە داوە تاکوو ئاوێتەیەک لە زانیارییەکان و 
بەڵگەکان لە ڕووی چەندایەتی و چۆنایەتییەوە 
بــەکار بێنین. ئێمــە وتوویژگەلێکی جیاواز و 
بەرباڵومان لە گەڵ خوێندکاران،  مامۆستایان، 
پرۆفسۆر و ئەندامانی ڕۆحانییەت، چ بە شێوەی 
ڕووبــەروو و زۆرجاریش لە ڕێگەی ســکایپ، 
واتس ئاپ و کەرەستەکانی دیکەی پێوەندیی 
ئەلکترۆنیکی، ئەنجامداوە. وەها وتووێژگەلێک 
لە ڕێــی پێوەندییەکانی ئێمەوە بە ناوچەکەوە 

بە پرسیارکردن دەستەبەر بووە. 
ئێمە بە باســێکی کورت لە سەر بنەمای 

تیوریی ناســیۆنالیزمی دینیی فارسی دەست 
پێدەکەین. بۆ نیشــاندانی ئەو ڕێگایانەی کە 
کارتێکەرییان لە ســەر کورد داناوە. درێژەی 
ئەم وتارە ڕەنگرێژێکە لە خەڵکناسیی مێژوویی 
لە بارەی بەڵگە پشتراســتکراوەکانی دەوڵەت، 
کە پــەروەردەی دینی و »ســێکۆالریزم« لە 
خــۆ دەگــرێ. هەروەها ئێمە ئیســتراتێژیی 
دەوڵەتمان بۆ لەنێوبردنی هەموو نیشــانەکانی 

کوردبوون شی کردووەتەوە. 
لێکۆڵینەوەکــەی ئێمە، لە بارەی گرینگی 
دان بــە ئەمنیەتیکردنی ژیانــی کوردەکانەوە 
مەبەســتی  بــە  ژێردەســتەیەک  وەکــوو 
ڕوونکردنــەوەی جەوهــەری هەمەالیەنــەی 
سیاســەتەکانی دەوڵەت، درێژەی دەبێ. ئێمە 
بەڵگە دێنینەوە کە بە مەبەستی پارچەپارچە 
کردنــی کۆمەڵگەی کوردی، سیاســەتەکانی 
شیعەســازیی  پــەروەردەی  بە  پێوەندیــدار 
دەوڵەتــی و پەرەپێدانــی نیزامــی، لە گەڵ 
بەبەرستەکانی بەردەم چاالکییە ڕۆژانەییەکانی 

بزوتنەوەی کورد لە پێوەندیدان.

شکڵی 2. نموونەیەک لە مانیۆمێنتی سازکراوی 
خامنەیی

شکڵی 3. مانیۆمێنتی شەهید، دزڵی/ کوردستان،  
فۆتۆ ئەحمەد موحەممەدپوور 
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ــیۆنالیزمی  ــالمیی و ناس ــاری ئیس کۆم
پارسی ـ شیعە 

چەنــد دەیەییەکەمــی ســەدەی بیســتەم، 
شــایەتی گەشەکردنی شــێوەی جۆراوجۆری 
ناســیۆنالیزمی فارســی بــوو. ئەگەرچی لە 
نموونەگەلێک  بیستەمەوە،  سەرەتای سەدەی 
لە هەڤڕکێ لە نێوان ناســیۆنالیزمی دینی و 
ســێکۆالریزمی فارســیدا خۆی نواند، بەاڵم 
هــەردوو ال، تێکۆشــان تاکــوو تێڕوانینێکی 
»یەکدەست« لە ڕابردووی ئێران و »تاقانەییی 
میللی« پیشــان بدەن. ڕۆشنیرانی پارسی لەو 
کاتــەوە جەختیان لە ناکاتی هۆوییەتی کۆنی 

ئێرانی کردووەتەوە، کە هۆوییەتی 
خۆیــان وەکووهۆوییەتی هەموو 
ئێرانییــەکان ناســاندووە. )بــۆ 
زانیاریی زیاتــر بڕوانە وەزیری 1993؛ 
مارشــی 2٠٠٨؛ وەجدانانــی 2٠15؛ 
مەتیــنـ  عەســکەری 2٠1٨(. لــە 
ژێر کارتێکەریــی خوێندنەوەی 
دیسکۆرســی  و  ڕۆژهەالتیانــە 
لە  پارســەکان  پەهلەوی،  پاش 
پلەییەکەمدا ئێران وەکوو واڵتێک 
ڕەنگرێــژ دەکەن کــە هەزاران 
ناسنامەیەکییەکدەست  بە  ساڵە 
و پەیوەستەوە ماوەتەوە )وەزیری 
موحەممــەد  و  ســولەیمانی   ،1993

پوور 2٠19(. لە گەڵ ســەرهەڵدانی خانەدانی 
ناســیۆنالیزمی  دیسکۆرســی  پەهلــەوی، 
ئێرانــی، بوو بە پڕۆژەیەکــی زاڵ بە ئامانجی 
سازکردنی »هۆوییەتێکی بنچینەیی- لە سەر 
پێکهاتەکانــی زمان، بڕگــەی هەڵبژێردراوی 
ئێرانــی  ناســیۆنالیزمێکی  و  مێژوونیــگاری 
تــەوەر، کە کەمینــە قەومییەکانــی دیکەی 
پشــتگوێ دەخســت، بنیاد نراوە« )بروجردی 
199٨، 43(. بــە گەڕانــەوە بۆهێندێــک لــە 
ســەرچاوەکانی دێرینە ناســی، مێژوونووسی 
ڕابردوویــان  داتاشــراوی  فەرمانڕەوایەکــی 
بۆخۆیــان دەستنیشــان کــرد و ڕیوایەتێکی 

ســەرەتاییی پارســییان لە ڕێگەی پەروەردە 
ودەزگا دەوڵەتیەکانــی دیکــەوە باڵو کردەوە. 
هەر وەها لە نیوەییەکەمی سەدەی بیستەمدا 
ڕۆشــنبیرانی خۆماڵیخوازی)نەیتیڤیست( دژە 
ڕۆژئاوایی، کە زۆربەیــان لە ژێر کارتێکەریی 
ئاریائیزمی ئاڵمانیدا بوون )مەتین عەسکەری(، 
پێکهات و کێشــەکانیان لە داوێنی فیکری و 
ڕوانگەی »ڕۆژئاواییەکان« خست و ئەوانیان بە 
غەربزەدەگی لە قەڵەم دا. وەها تێڕوانینێک بە 
تایبەتــی لە الیەن جەالل ئال ئەحمەدەوە لە 
وتارێکی ڕەخنەیی بە ناونیشانی غەربزەدەگی، 
بوو بە پرســێکی باس هەڵگر )بڕوانە بەخشەندە 
2٠15؛ میرسپاســی 2٠17(. بــەم 
حاڵەوە، ڕۆشــنبیرانی الیەنگری 
ڕۆژئــاوا و میللی، هــەر دوو ال 
لە سەرســاغکردنەوەی پڕۆژەی 
ســازکردنی  و  هۆوییــەت 
»هۆوییەتێکــی میللــی« پابەند 
بــوون )بروجــردی 5- 1 ،1997(. 
بــە  هەمیشــە  ال،  دوو  هــەر 
پارســی  دەســتەواژەی  ڕوونی 
یــان  میللــی«   « تــەوەری 
ڕەنگرێــژ و پێناســە کــردووە. 
هەر بە هۆی ئــەم هۆکارەوەیە 
ڕۆشــنبیرانی  تەنانــەت  کــە 
پارســی الیەنگــری کۆمــاری 
ئیســالمیش، بە شێوەیەکی شــاراوە بەرنگار 
دەبنــەوە و هۆوییەتــی پارســی و »میللی«، 
بەپێچەوانــەی ناوچە ناپارســەکان ،بەیەکەوە 
گرێ دەدەن. بــۆ وێنە نێعمــەت اڵلە فازلی 
پەهلەوی  دامەزراوەکانــی  بانگەشــە دەکات 
وەکوو«فەرهەنگســتانەکان«، بە پێی پالن لە 
زمان و ئەدەبی گشتی بۆ پاککردنەوەی زمانی 
پارســی و بەهێز کردنــی هۆوییەتی میللیی 
خۆیان بە کارهێنا بۆ زاڵبوون بەســەر ناسنامە 
ی قەومی لە ناوچەکانی دیکەدا )فازلی 2٠٠6، 
53، جەختی لە ســەر کراوەتەوە(. ئەم بانگەشەیە 
کارتێکەریــی ناســیۆنالیزم لە ســەر فیکری 

ئێمە بەڵگە 
دێنینەوە کە بە 

مەبەستی پارچەپارچە 
کردنی کۆمەڵگەی 

کوردی، سیاسەتەکانی 
پێوەندیدار بە پەروەردەی 

شیعەسازیی دەوڵەتی 
و پەرەپێدانی نیزامی، 
لە گەڵ بەبەرستەکانی 

بەردەم چاالکییە 
ڕۆژانەییەکانی بزوتنەوەی 

کورد لە پێوەندیدان
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مودێڕنی ئیسالمی پیشان دەدات. بە تایبەتی 
وەها کارتێکەرییەکی ناســیۆنالیزم، لە ســەر 
فیکری ئیسالمی، پاش گەیشتن بە دەسەاڵتی 
دەردەخات.  باشــتر  ئیســالمییەکانی خۆی، 
موســوڵمانە مودێرنــەکان )ئیســالمیەکان و 
پارادایمی  لــە  هەڵســوکەوتیان  ئەوانیتــر(، 
ناســیۆنالیزمدایە، هەر بۆیەش دیسکۆرســی 
دینــی و نەتەوەیەییان لێک گرێــداوە )بڕوانە 
دێڤێجــی 2٠13، ســولەیمانی 2٠16، 32 – 41(. 
پارادایمی ناســیۆنالیزم بەم شــێوەیە وێنای 
مرۆڤی موســوڵمان لە نەتــەوە بیچم دەدات 
و تێگەیشــتنێکیان پێ دەبەخشێ کە بتوانن 
جیاوازییە قەومی و نەتەوەیییەکانی ناو خۆیان 
بە لۆژیکی لەقەڵەم بدەن )سولەیمانی 2٠17، 1 – 
16 (.]4[ ئەم پارادایمە، لێکەوتەی گرینگی لێ 
دەکەوێتەوە؛ لەبەرئەوەی وەکوو بەستێنێک لە 
هەوڵی مەعریفەناســیی ئیسالمی و تەفسیری 
موسوڵمانان لە ئیســالم لێکدەدرێتەوە.  بەم 
پێیە، لــە زۆر ڕووەوە، بیاڤ و ســنوورەکانی 
فیکری مودێڕنی دینیی ئەوان دیاری دەکات.]5[ 
نەزمەکانی ئەم پارادایمە، بنەما بنەڕەتییەکانی 
بەیەکەوە هەڵکردنی فیکری مودێڕنی دینیی 
ئیسالمی و ناسیۆنالیزم پێک دەهێنێ. کەواتە، 
ئەگەر شــێوە ئاخاوتنی توندی ئیسالمییەکان 
پشــتگوێ بخەین، تێدەگەین کە ئیدارەدانی 
دینی و ڕەفتار لەگــەڵ ئیتنیکەکانی دیکەی 
واڵتە  هاوشــێوەی  ئیســتراتێژیی  ناوخۆیان، 

نائیسالمییەکان پێڕەو دەکەن.
پێچەوانــەی خانەدانی پەهلــەوی ـ کە 
زۆرتر بە الی ناســیۆنالیزمێکی ســێکۆالردا 
دەشــکایەوە، کۆماری ئیســالمیی ئێران، بە 
ناســیۆنالیزمێکی ئایینــی، ئێرانی ـ شــێعی 
دەناسرێت کە ســەرچاوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ 
نۆزدەهەم.  کۆتاییی سەدەی  گۆڕانکارییەکانی 
لە ســاڵی 1979، ئیســالمییەکان لە ئێران 
و شــوێنەکانی دیکــەدا، دەرفەتگەلێکیان بۆ 
دەســەاڵتداریەتی وەکوو ئاڵترناتیڤ و مودێلی 
حوکمڕانی بۆ ڕەخسا. شکستی حکوومەتەکەی 

ئــەوان بــە هــۆی پێکناکۆکیــی بنەڕەتیی 
بیرکردنەوەی ئیســالمیەکانە لەگەڵ »شــێوە 
ئیدئاڵــی« نیزامی زاڵ، کە لە ئارمانی دەوڵەت 
میللەت دا بەرجەستە بۆەتەوە. ئیسالمییەکان 
کاتێک کە دەســەاڵتیان بە دەســتەوە بووە، 
تێکۆشاون ئایین لە یاسای واڵتەکانی خۆیاندا 
بااڵدەســتر بکــەن، بــەاڵم زەبوونییەکی بێ 
وێنەیان نواندووە و ســەلماندوویانە کە توانای 
دیتن و ســەرکەوتن بەســەر مەحدوودییەتە 
نیتنیکییەکانــی ناســیۆنالیزمی زاڵ )کە هی 

خۆیانە(یان نییە.
 بەمشــێوەیەی کــە لە ژێرەوە نیشــان 
دەدرێ، کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران، جگە 
لەوەی هەوڵی داوە وەکوو واڵتێکییەکدەستی 
ئێرانــی ـ شــیعە ڕەفتار بــکات؛ کاتێک کە 
بەراورد دەکرێ لە گەڵ واڵتانی ســێکۆالری 
دراوسێیدا، دەردەکەوێ کە ئەو تەنانەت زۆرتر 
دژی هەر هێمایەکی سیاســی، فەرهەنگی و 

زمانیی نافارسەکانە. 

ــح( و ئەمنیەتیکردنی  ــرکاری )فەت داگی
ژیان لە کوردستاندا

لە دیسکۆرســی کۆماری ئیســالمی ئێراندا، 
ئەمنیەتیکردنــی  و  نیزامــی  داگیرکاریــی 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان زۆر جــار وەکــوو 
فەتحی کوردســتان ئاماژەی پێ دەکرێ. ئەم 
چەمکە مانایەکــی بەهێزی ئایینیی هەیە کە 
بیرۆکەکەی بــۆ فەتحی مەکە و شــکاندنی 
بتــەکان لە الیــەن پەیامبەری ئیســالم، لە 
ســاڵی 629ی زایینیدا، دەگەڕێتەوە.« فەتحی 
کوردســتان« بە ڕاگەیاندنی فەرمانی جیهادی 
خومەینــی لە دژی کوردســتان، لــە ئووتی 
ســاڵی 1979 دەســتی پێکرد )بڕوانە کەعبی 
2٠15, 61–9(. لــە ســاڵی 1979وە، رەفتاری 
کۆماری ئیســالمیی ئێران لە گەل کوردەکان 
و پێشینەی ئیستراتێژیی دەوڵەت لەوانەیە لە 
بڕگە ی جیاوازدا بەشێوەی جۆراوجۆر بەیان و 
فۆرمۆلە کرا. بەاڵم ڕێچکەی سیاسیی دەوڵەت، 
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لە هەمبەر کومەڵگە ژێر دەســتەکانی )وەکوو 
عەرەب، بەلووچ و کورد( بە نەگۆڕی ماوەتەوە.
لــە دەیــەی 19٨٠ ـ پــاش »فەتحــی 
کوردســتان«، ســپای پاســدانی شۆڕشــی 
ئیســالمی و یەکەکانــی بەســیجی خەڵک، 
ئابووری«  »بنیادنانەوەی  بەڕێوەبەرانــی  بوونە 
و دەســتیان بە ســەر بەشــەکانی ئابووریی 
دەوڵەتــی و کەرتــی تایبەتدا گــرت. دەزگا 
دەوڵەتــی و ئەمنیەتییەکانی وەکوو ســپای 
IRGC  پاســدارنی شۆرشی ئیسالمیی ئێران
 ،IPMU و، ڕیکخراوی بەســیجی خەڵکــی
پاش کۆنترۆڵ کردنــی ناوچەکە، پڕۆژەکانی 
برد.  بەڕێوە  میلیتاریزەکردنی کوردســتانیان 
دەیان هەزار تفەنگچیی کــوردی الیەنگری 
ڕێژیمی )کە لە ناو کورددا بە جاش ناسراون( 
وەخۆگرت.]7[ ئابووریی لۆکاڵی کوردســتان ـ 
کە زۆرتر کشــتوکاڵ و ئاژەڵــداری بوو ـ بە 
درێژایی شــەڕی نێــوان ئێــران و ئێراق لە 
نــاو چوو. بە بیانووی نەهێشــتنی ئەمنیەتی 
تــۆڕی دوژمنانی شــۆڕش، دەوڵەت ڕێگەی 
شــاخەکانی لە وەرزێڕەکان قەدەغە کردووە 
و زۆربەی ناوچە کشتوکاڵی و دامدارییەکانی 
کــردە مەیدانی مین. هەنووکــەش، زیاتر لە 
16 میلیــۆن مینــی زەوینی بێ شــوێنەوار 
ماوەتەوە، و پانتایی 4.2 میلیۆن هێکتار زەوی 
 بە مینڕێژ کــراوی ماوەتەوە )بڕوانە خشــتەی 
ئیمکانی  دەوڵــەت  یەکــەم(.]٨[ بەمشــێوەیە، 
زیادکردنــی دامداریی خۆماڵیــی وەکوو مەڕ 
و بزن کە یەکێک لــە کۆڵەکەکانی ئابووریی 
الدێی کوردســتان بوو، بە چــڕی دابەزاند. 
هاوکاریــی سیاســی و ســەربازی لە گەڵ 
دەوڵــەت، )یان کارکردن وەکوو جاشــێک(، 
بوو بــە ســەرچاوەی ســەرەکیی داهات و 
لە هێندێک ناوچەشــەدا، ئەمــە بوو بە تەنیا 
ڕێگایەک کە کوردەکان بتوانن بەشــداری لە 

پرۆسەی »یاسایی/ سیاسیدا« بکەن. 
هەڵبژاردنی موحەممەد خاتەمی لە ساڵی 
1997 بە دیسکۆرســی کۆمەڵگەی مەدەنی، 

مێدیــای ئازاد و پلورالیــزم، کە بوو بە هۆی 
بزوتنەوەیەکی نە خــوازراوی پڕ جمووجۆڵی 
خوێنــدکاری و نیمچــە کرانەوەیــەک، لە 
کوردستان بە گەرمی پێشوازیی لێ کرا. لەو 
ئایینی  ماوەیەدا، یاسای پۆشینی جلوبەرگی 
شــل کرایەوە وچاوپۆشــیش لە تێکەاڵویی 
ڕەگــەزی کرا. بە تایبــەت الوانی کورد، لەم 
کرانەوە سیاســیە ڕێژەیییە سوودمەند بوون. 
بــۆ یەکەمجار، کــوردەکان لــە ئێراندا لەو 
گومانەدا بوون کە جیاکردنەوەی سیاســەتی 
کــوردەکان لە خەباتی چەکــداری لەوانەیە 
شــتێکی مومکین بــێ. ســەرەڕای ئەمانە، 
بــە خێرایی ڕوون بــووەوە کــە گۆڕانکاری 
لە دیسکۆرســی دەوڵەت، نابــێ ببێتە هەڵە 
تێگەیشــتن لە گۆڕینی سیاسەت لە هەمبەر 
کۆمەڵگــە ژێردەســتەکان. بــە ڕواڵەت لە 
سەردەمی »زێڕینی ڕێفورمخوازیدا« نامەیەک 
ئاشــکرا بــوو کە وەکــوو بەخشــنامەیەکی 
بــۆ گۆڕینــی دیمۆگرافیای  بــوو  دەوڵەتی 
ناوچەیەکــی دەوڵەمەند بــە نەوتی عەرەبی 
خوزســتان، کە بەرئەنجامەکەی بوو بە هۆێ 
ڕووبەڕووبونەوەیەکی خوێنین لە نێوان خەڵکی 
ئەو ناوچەیە و هێــزە دەوڵەتییەکاندا.]9[ ئەم 
پالنە خوێناوییە، درایە پاڵ موحەممەد عەلی 
ئەبتەحی، یەکێک لــە جێگرەکانی خاتەمی، 
کاتێک کە بۆ خەڵک ڕوون بووەوە؛ ئەو دواتر 

خۆی لێ بێبەری کرد.]1٠[ 
گەیشــتنی مەحممــود ئەحمەدینژاد بە 
دەســەاڵت، لە ساڵی 2٠٠5، هەموو هیواکانی 
لە بارەی چاکســازیی سیستمەوە بە نەزۆکی 
هێشــتەوە. ئەحمەدینژاد بــوو بە بڕاوەی دوو 
لە دواییەکی مهەندیســی  هەڵبژاردنییــەک 
کراوی واڵت. ئەو یەکەمین دەورەی سەرۆک 
کۆماریی خــۆی لە گەل دیمەنی توندوتیژیدا 
دەســتپێکرد، کاتێــک هێــزە ئەمنیــەکان 
چاالکێکی کورد بە ناوی شوانە سەید قادریان 
بە پیکابێکەوە بەســتەوە و بــە زیندوویی لە 

دەوروبەری شاری مەهابادا، ڕایانکێشا. 
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بەرئەنجامــی هەڵبژاردنــەوەی ئەحمەدینژاد، 
ئــاژاوەی نایــەوە و بزوتنەوەی ســەوزی لێ 
کەوتــەوە. بە خێرایی ڕێبەرانــی بزوتنەوەکە، 
بە تۆمەتی هاندانی خەڵــک و »فیتنەگێڕی« 
- دەســتەواژەیەک کە لە ڕووی مێژووییەوە 
پاساوهێنانەوەی  بۆ  فەرمانڕەوایانی موسوڵمان 
توندوتیژی بە کاریان هێناوە ـ لە ماڵەکانیاندا 

دەستبەسەرکران.]11[
خەڵکی کوردســتان، لە گەڵ بزوتنەوەی 
ســەوز هاوڕاییــان نیشــان نەدا. هــۆکاری 
پشــتیوانی نەکردنــی کوردەکان، ترســێکی 
قــووڵ لە توندوتیژی نواندنــی لەڕادەبەدەری 
دەوڵەت و چاوەدێریی بەرباڵوی کوردســتانی 
مێژوویــی  پشــتیوانیی  و  میلیتاریزەکــراو 
فەرمانڕەوایانی پارســی شیعە لە دەوڵەت بوو. 
تەنانــەت هەندێک جار، ڕۆشــنبیرانی ئێرانی 
کــە لــە ڕۆژئــاوا دا دەژین، پشــتیوانیان لە 
ئەحمەدینژاد وەکوو سەرۆکێکی هەڵبژێردراوی 
دێمۆکراتیکــی خۆیــان دەکرد.  لــە بەیانی 
گشــتیدا بە دژکردەوە نیشاندان بە سەرۆکی 
زانکۆی کوڵومبیا، لــی بۆلینجێر، ئەنجومەنی 
خوێندکاریی ئێــران، ئەحمەدینژادیان وەکوو 
سەرۆککۆماری »هەڵبژێردراوی دێمۆکراتیکی« 
ئیران ناو برد.]12[ هەروەها، حەمید دەباشــی، 

ئەکادیمیســیەنی پۆست کوڵۆنیالیزمی پارس، 
وتارێکی نووســی و لەوێدا بانگەشــە دەکات 
کــە ئەحمەدینژاد، ڕێبەرێکــی هەڵبژێردراوە 
نە » دیکتاتۆرێک«.]13[ دەباشــی بە بەرباڵوی 
بەرگریــی لــە دەوڵەتــی ئیســالمی کرد و 
ڕایگەیاند کە »کۆمارێــک کە ]ئەحمەدینژاد[ 
نوێنەرایەتیــی دەکات دیندارییــە، بەاڵم ئەم 
حکومەتە دینییە، لە ڕێگەی دابەشکارییەکی 
ئاڵۆزی دەسەاڵتەوە کار دەکات... کە پێدەچی 

بۆلینجێر هیچ شتێک لەم بارەوە نەزانێ.« 
بە هەڵبژاردنی ســاڵی 2٠13، ســەرۆک 
ئێســتا، ڕۆحانی، سیاســەتەکانی  کۆمــاری 
دەوڵەتی ئیســالمیی لە هەمبەر نافارسەکاندا 
نەگۆڕی. ڕۆحانی لــە کەمپەینی هەڵبژاردنی 
خۆیدا دانی بەوەدا هێنا کە کۆماری ئیسالمیی 
ئێران لە ســەر بنەمای کۆمەڵێک پرەنسیپی 
سیاســی دامەزراوە کە نا فارســەکان بێبەش 
دەکات. ســەرەڕای ئەم ئیعترافــە چاوەڕوان 
نەکــراوە، حکوومەتەکــەی ئــەو لــە بواری 
کردەییەوە هیچ جیاوازییەکی لە گەڵ ئەوانی 
پێشــوودا نییە. ئەو لــەو ماوەیەدا درێژەی بە 
دروستکردنی هێزی نیزامی لە کوردستان دا 
و، ژمارەی لە ســێدارەدراوانی ســوننییەکان، 
کوردەکان و عەرەبە شــیعەکان بە ڕێژەیەکی 

چەندپاتەئوستان

خشتەی 1. ژمارەی قوربانیانی مەیدانی مین )1988- 2003(*

*. تەقینەوەی مین و هەزینەی مرۆیی )2٠٠6( تاران: ناوەندی لیکۆڵینەوە کەمئەندامی ئەندازیاریی و زانستی پزشکی، 77.
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بەرچاوتر زیادی کردووە. لە هەقیقەتدا، تەققە 
cross-( هەڕەمەکییەکان لە کۆڵبەرانی کورد
border labourers( لە ســەردەمی دەوڵەتی 
تەدبیر و هیوای سەرۆککۆمار ڕۆحانییدا، زیاتر 

بووە )بڕوانە خشتەی 2(. 
خاڵــی جێــگای ئامــاژە ئەوەیەکــە لە 
ســەرووی هەموو ئەم کردەوانە، هەڵویستی 
بژاردەکانی پارس بە شــێوەیەکی گشــتیی 
هاوشــێوەی دەوڵەتــە. جیاوازییەکی بەرچاو 
لە نێــوان تیگەیشــتنی بژادەکانی پارس و 
دەوڵەت لــە پێوەندی لە گــەل کوردەکاندا 
نییە )سولەیمانی و موحەممەدپوور 2٠19(. 
لە کاتێکدا گرووپە دژبەرەکانی پارسەکان، بە 
ڕادەیەکی کە زۆر جێــی پێزانینە، دیفاعیان 
لــە چاالکوانانی ماڤی مرۆڤــی پارس وەکوو 
نەســرین ســتودە کردووە، ئەوان لە بارەی 
ئاورتێبــەردان و کوشــتنی چــوار چاالکی 
ژینگە پارێزی کوردستان، شەریف باجوەر و 
هاوڕێکانــی لە ســاڵی 2٠1٨ دا، بێدەنگی و 
گەڕییان هەڵبژارد.]14[ بە تایبەتی، بێدەنگیی 
ئەوان لــە بارەی ئــازار و ئەشــکەنجەدانی 
بەندکراوانی وەکــوو زەینەب جەاللیان، والی 
دوردیان، عوســمان مستەفاپوور، موحەممەد 
نــەزەری ـ بەندکراوێکــی سیاســی کە لە 
ســاڵی 1994ـەوە لە زیندانە ـ یان کوژرانی 
ڕۆژانەی کوڵبەرانی کورد، پێدەچێ هەوڵێکی 
ســازماندراو بــێ. »کاتــی ڕووبەرووبوونەوە 
لەگــەڵ.... داخوازی بۆ مافــی کەمینەکان، 
ڕۆشنبیران و ئەکادیمیسینەکانی سەردەست 
لە ئێران، بە ئەســپایی و ترسەوە دژکردەوە 
 .)Elling 2013, 2( دەدەن«  نیشــان 
دژایەتیــی کۆمەڵگەی سەردەســت تەنیا لە 
نافارسیدا  شــێوەیەکی تایبەتی سیاســەتی 
قەتیس نەماوەتەوە. ئەم سیاســەتە لە گەڵ 
هــەر فۆڕمێکی نافارســیدا دژە و، ڕەوایی بە 
ئیســتراتێژیی کۆمــاری ئیســالمیی ئێران، 
بــۆ میلیتاریزەکردنی ژینگەی نافارســەکان 

بەخشیوە. 

میلیتاریزەکردنی ژیانی کوردەکان
لە ماوەی شۆڕش و دواتریش، خەڵک زۆربەی 
پایگا نیزامییەکانیان لە سەرتاســەری ئێراندا 
بە دەســتەوە گرت. هەر بەمشێوەیە، لە ساڵی 
1979، پارتە سیاسییەکانی کورد، کە حیزبی 
دیمۆکراتی کوردســتانی ئێــران )KDPI( لە 
ناویــدا بااڵدەســت بوو، بۆشــاییی ئەمنیەتی 
و ئیداریی پاش شۆڕشــیان پــڕ کردەوە. هەر 
لەو ســاڵەدا، خەڵک ناچاربوون لە ســەر دوو 
بابەتــی گرینــگ دەنــگ بــدەن: ناوەڕۆکی 
سیســتمی سیاسیی پاش شــۆڕش و یاسای 
بنەڕەتیی نوێ. جگە لە ئەحمەد موفتی زادە، 
زانایەکی کوردی ســوننی و گروپێکی چووکە 
لە شــوێنکەوتوانی، کــوردەکان بە تێکڕا هەر 
دوو بژاردەی کۆماری ئیسالمی و پاشایەتییان 

ڕەد کردەوە. 
دووهەمدا،  ڕێفراندومــی  لــە  تەنانــەت 
موفتیــزادەش دەنگــی بە یاســای کۆماری 
ئیســالمی نەدا. بەم شــێوەیە، کــوردەکان 
بــە تێکڕا ڕەواییــی نیزامی دینی و یاســای 
بنەڕەتییان ڕەد کردەوە.]15[ بەم پێیە، زۆر جار 
بژاردەکانــی پارس ڕەدکردنەوەی سیســتمی 
نوێ بــە شــێوەی دێمۆکراتیک لــە الیەن 
کوردەکانە وەکوو« شــۆڕش« لە قەڵەم دەدەن 

)بڕوانە دەباشی 2٠٠٨(. 
رەدکردنــەوەی نیزامی دینــی لە الیەن 
کوردەکانەوە، ڕاگەیاندنــی فەرمانی جیهادی 
خومەینی )جیهاد، خومەینی 1364/ 19٨5، 292( 
لێ کەوتەوە. فەرمانی جیهادی خومەینی ـ لە 
19ی ئاگوســتی ساڵی 1979 ـ لە کوشتاری 
بــە کۆمــەڵ و ئێعدامی نایاســایی لە الیەن 
دەوڵەتی نوێوە بۆ »پاکسازیکردنی کوردستان 
لە خرابکاران« دەســتی پێکرد )ســاڵح 2٠13، 
69(. هەر وەها خومەینی ســزای هەموو پارتە 
سیاســیەکانی )کورد و ناکــوردی( بە مەرگ 
و لە داردان، ڕاگەیانــد )کورزمن 2٠٠4(. پاش 
فەرمانەکــە، هێزە دەوڵەتییەکان هێرشــێکی 
بەرباڵویان بۆ ســەر کوردســتان دەستپێکرد 
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و شــار و شــارۆچکەکانیان »پاکسازی« کرد. 
بەرباڵوە، وەحشیگەریی  ئەم لەشکرکێشــییە 
سیاســەتی ڕێژیمی نوێی لە دژی کوردەکان 
نمایش کرد، کــە تێیدا هێــزە نیزامییەکان 
ـ بە فڕۆکەی شــەڕکەر، تانــک و تۆپخانەوە 
شارەکانی کوردســتانیان داگیر کرد. لەگەڵ 
وێرانکاریی زیاتــری دەوڵەت، دژبەرانی کورد 
ئێران،  وەکوو حیزبی دیمۆکراتی کوردستانی 
ســازمانی زەحمتکێشــانی کوردستانی ئێران 
)کۆمەڵە( و شــاخەی کوردستانی رێکخراوی 
فیداییانــی خەڵــک، هەوڵیــان دا لــە گەڵ 
ڕێژیمە نوێیەکــەدا وتووێژ بکــەن، تاکوو بە 
شــێوەیەک خودموختاری و مافی فەرهەنگی 
بۆ کوردەکان دەســتەبەر بێ. هەر لەو کاتەدا، 
ئایەتوڵــاڵ خەڵخاڵــی، دادوەری خوێنرێــژ و 
ناســراوی شۆڕش، ســەدان الوی کوردی لە 
دادگایەکی هەڕەمەکیدا لە دار دا. ژمارەیەکی 

بەرچاو لە خەڵکــی مەدەنی کوژران، هاوکات 
خەڵکێکــی زۆریش بێسەروشــوێن کران کە 
دواتر لە گۆڕە بە کۆمەڵەکاندا دۆزرانەوە.]16[ لە 
سەرەتاوە، دەوڵەت بەڵێنی دا کە شێوەیەک لە 
خودموختاری بە کودستان بدات، بەڵێنێک کە 
هیچکات جێبەجێ نەکرا. لەو کاتەوە، دەوڵەت 
پارتە سیاســیەکانی کورد و هەروەها خەڵکە 
مەدەنییەکەشــی، وەکوو قەوم و مەزهەبێکی 

جیا لە خۆی لە قەڵەم دەدات.  
پاش شکەستهێنانی وتووێژەکان، دەوڵەت 
بە شــێوەیەکی سیســتماتیک و بــەردەوام 
ســتەمی لە ســەر کورد زیاتر کرد. دەوڵەت، 
بوونــی پارتــە جیاوازەکانی کــوردی کردە 
بۆ میلیتاریزەکردنی  بیانوو و پاســاوهێنانەوە 
کوردســتان و هەروەها بــۆ چاوەدێریکردنی 
هەموو بوارەکانی ژیان لە ڕووی فەرهەنگی و 
کۆمەاڵیەتییەوە. ئوپوزسیۆنی کورد لە سەرەتای 

خشتەی 2. کۆڵبەرە )cross-border labourers( کوژراو و بریندارەکان )2015 ـ 2019(*

*. تا کاتی باڵوبوونەوەی ئەم وتارە، لەوانەیە ئەم ئامارانە گۆڕانی بەرچاویان بە سەردا 
بێت لە بەر ئەوەی کە کوشتنی کۆڵبەران لە ئێراندا بوەتە دیاردەیەکی ڕۆژانە.  

کۆ 2019 2018 2017 2016 2015
ژمارە

دەرسەدی کوژراو
کۆی دەرسەد

ژمارە
دەرسەدی کوژراو
کۆی دەرسەد

ژمارە
دەرسەدی کوژراو
کۆی دەرسەد

ژمارە
دەرسەدی کوژراو

کۆ

ڕووداو

بریندار

کوژراو

کۆ

2

100%

0.2%

567

100%

61.2%

358

100%

38.6%

927

100%

100%

0

0%

0%

125

22%

13.5%

50

14%

5.4%

175

18.9%

18.9%

0

0%

0%

226

39.9%

24.4%

127

35.5%

13.7%

253

38.1%

38.1%

0

0%

0%

148

26.1%

16%

88

24.6%

9.5%

236

25.5%

25.5%

0

0%

0%

49

8.6%

5.3%

44

12.3%

4.7%

93

10%

10%

2

100%

0.2%

19

3.4%

2%

49

13.7%

5.3%

70

7.6%

7.6%
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دەیــەی 199٠ چاالکییــە چەکدارییەکانی 
خۆیان ڕاگرت و ژیانی ئاوارەیییان لە باشوری 
ڕاگرتنی خەباتی  کوردســتان دەســتپێکرد. 
چەکداریی پارتە کوردییەکان، نە چاودەێریی 
کۆماری ئیســالمیی کەمترکردەوە و نە زیاتر 
بەرئەنجامی  کوردســتان.  میلیتاریزەکردنــی 
زیاترمیلیتاریزەکــردن، بــووە هۆی هاوکاریی 
دڵخوازانەی زیاتر لە گەڵ هێزە دەوڵەتییەکاندا. 
بەاڵم، ئــەم بارودۆخە، نە ســتەمی دەوڵەتی 
کەم کردەوە ونە بەربەستێکیشــی دانا لە ناو 
تەنانەت  سەردەستدا.  کۆمەڵگەی  دانیشتوانی 
ئەوانەی کە گیانیشــیان لێ ئەســتێندرابوو، 
بێبــەری نەبوون لــە ســتەمی دەوڵەتی کە 
لــە زۆربەی گۆڕە بــە کۆمەڵەکانــی کورددا 
دۆزرانەوە. گۆرستانە جۆراوجۆرە بێ ناونیشان 
و شــاراوەکان لە ئێراندا، توندوتیژیی دەوڵەتی 
لــە ســزادانی زینــدووەکان و مردووەکانی 
»کۆمەڵگا نەخوازراوەکانی« دەرخست. بۆ وێنە 
لــە لەعنەت ئــاوا: گوندە نفریــن کراوەکانی 
بیچاڕ  کرماشــان،  کوردییەکانی  شــارەکانی 
و قوروە، گۆڕســتانی نائاســایی کە گۆڕەکان 
دەبێ لە ســەر زەوی دیار نەکەن. بوونی وەها 
گۆڕســتانگەلێک نیشــانەیەکە لــە لووتکەی 
وەحشــیگەری و ئینکاری دەفــن کردنێکی 
ســەربەرزانەیە بۆ کوردەکان و/ جیابیران.]17[ 
ئەوەی دەوڵەت هیوای بۆ دەخواســت کە لە 
ڕێگەی میلیتاریزە کردنی کوردســتانەوە پێی 
بگات لە بەشەکانی دواتردا باسی لێ دەکەین. 

خێڵەکی سازیی نیزامیگەری  
بۆ زیندوکردنەوەی توێژە کۆمەاڵیەتییەکان ـ 
کە لــە ڕیفۆڕمی زەوی پێش لــە 1971 لە 
کوردستان بوونی هەبوو ـ کۆماری ئیسالمیی 
ئێران بە فرتوفێڵ دەستی کرد بە کۆکردنەوەی 
هێــزی لۆکاڵــی و پێش لەهەمــووان لە ناو 
»عەشــایرە« کوردەکاندا. ئەمە ئیستراتێژیەک 
بــوو بۆ زیندوکردنــەوە و کەڵک وەرگرتن لە 
کەلینــە کۆمەاڵیەتییــەکان، بە مەبەســتی 

پەرەپێدانی کۆنترۆڵی دەوڵەت لەو ناوچەیەدا. 
بــە گشــتی ناوەند و بــە تایبەتــی کۆماری 
ئیســالمیی ئێران، هەوڵیان دا کە بزوتنەوەی 
کورد لە بنەڕەتدا بە خێڵەکی لە قەڵەم بدەن. 
لــە ڕووی مێژووییەوە، ئــەوان هەوڵیان داوە 
کۆمەڵگە نافارســەکان وەکوو »خێڵ« پێناسە 
بکەن )ئیبراهمیان 2٠٠٨، 2٠ -21(. بەم شێوەیە، 
دەوڵــەت بڕیاری دا تا هــەر کاتێک کە وەها 
دەربڕینێک لە گەڵ سیاسەتی میلیتاریزەکردن 
دەســتەواژەی  بێتــەوە،  دنەدانەکەیــدا  و 
»عەشــایر«، بە ســوودی خۆیان ســەرلەنوێ 
پێناســە بکاتەوە وئەوان بە نیشتمانپەروەر لە 
قەڵەم بدات. کەواتە، لە ســاڵەکانی سەرەتای 
پاش شــۆڕش، »عەشایر« سەرنج و بایەخێکی 
زۆری پــێ درا و بــە پێناکۆکییەکی زۆرەوە 
پێناســە و لە ناو بــران.  وەها دەربڕینێک بە 
باشترین شێوە دەرخەری وتە بە ناوبانگەکەی 
خومەینییە کە »عەشــایر«ەکان ســەرمایە ی 
شۆڕشن. دەربڕینەکەی خومەینی، دەرخەری 
ســەرمایەگوزاریی کۆماری ئیسالمیی ئێرانە، 
بۆ بەکارهێنانی »عەشــایر«ە کــوردەکان، بە 
مەبەســتی کۆنتــرۆڵ کــردن )موحەممەدپوور 
و ســولەیمانی 2٠19(. لــەم ڕووەوە، کۆمــاری 
ئیســالمیی ئێــران مەفهومــی عەشــایری 
بــە پێی بــارودۆخ بــە کارهێناوە: عەشــایر 
دەتوانێ ســەرمایەی شــۆڕش بــێ بۆ پارچە 
پارچەکردنــی کورد یا خود دەتوانێ بە مانای 
خێڵەکی بوون و پاشــکەوتوویی بێ، کاتێک 
کــە »تاقانەیی میللەت« لــە ڕووبەرووبوونەوە 
لە گــەڵ  ئارمانجی سیاســیی نافارســییدا، 
یەکانگیر نابــێ. ئەم تێڕوانینــەی دوایی، لە 
الیەن شەخســی خومەینییەوە لە سەرەتایی 
ســاڵی 1979، هێنراوەتە زمان. جارێک، ئەو 
گلەیی کرد کە ئێســتا، هــەر خێڵێک بەدەر 
لەوە کە لە کوێوە هاتووە، وا بیر دەکەنەوە کە 
ناوچەکەی ئەوان هەژارترین ناوچەیە. گرینگ 
نییە کە بەختیاری یان بەلووچســتانی بن]1٨[ 
یا خۆ کوردســتانەوە هاتبن، هــەر کام ]لەم 
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 خێاڵنە[ بانگەشەی هاوشێوە دەکەن )جەختی 
زیاتر(.]19[

لــە ســەرەتاوە و بــە پێی سیاســەتی 
خێڵەکیــی خۆیــان، دەوڵــەت هەوڵــی دا 
پێگەیەکــی دیاریکــراو بــە خــاوەن زەوییە 
گەورەکانی پێشــوو بدات بۆ ئەوەی تۆوی بێ 
متمانەیــی لە نێو کوردەکانــدا بە تایبەتی لە 
ناوچە الدێیەکاندا، بچێنێ. ئەم بارودۆخە بووە 
هۆی ئەوەی بەشــێک لە خەڵکی الدێیەکان، 
بــە مەبەســتی بە دســتهێنانی ســەرنج و 
دابینکردنی بەرژەوەندی هێزە ئەمنیەتییەکانی 
دەوڵــەتـ  کە لە زۆربەی الدێەکاندا پایگایان 

بکەونــە کێبەرکێەوە.  ـ  دانابوو 
ئیســتراتێژیی دەوڵەت لە سەر 
بنەمای دروســتکردنی کەلێنی 
کۆمەاڵیەتی لە هەموو ناوچەکانی 
کوردستان، داندرابوو. بەرئەنجام، 
لــە بڕێــک ناوچەی ئوســتانی 
ورمــێ، گرووپگەلێک لە خەڵک 
وەکــوو جــاش و چاوســاغانی 
خۆجێیی  کاریان دەکرد. سپای 
پاســدارانی شۆڕشی ئیسالمیی 
ڕێکخــراوی  و   IRGC ئێــران 
بەســیجی خەڵــک IPMU بە 
کــوردەکان،  چەکدارکردنــی 
دروســتکردنی  بــۆ  ئەوانیــان 

ڕووبەرووبونەوەی  کــە  کۆمەاڵیەتی  ناکۆکیی 
جۆراوجۆری چەکداریی لێ کەوتەوە، ئاراستە 

دەکرد. 
 لــە ڕۆاڵەتدا، ڕێکخراوە دەوڵەتییەکان، بۆ 
شەڕکردن لە گەڵ » دوژمنانی شۆڕش«، چەک 
و تەقەمەنییــان دابەش دەکرد؛ کە بووە هۆی 
ئەوەی ئەم چەکانە بە هاسانی بکەونە دەستی 
خەڵکــی خۆجێی و لە دژییەکتری بە کاریان 
بێنــن. ڕێژیم بــە بیانووی چارەســەرکردنی 
ناکۆکییــە کۆمەاڵیەتییــەکان، بــواری بــۆ 
پەرەپێدانــی چەوســاندنەوە لــەو ناوچانەی 
کە وەرزێر و خــاوەن زەوییە گەورەکان تێدا 

نیشــتەجێ بوون  )و کێشــەی زەوی، ئاو و 
ســەرچاوەی دیکەیان تێدابوو، تەنانەت پاش 
تەواو بوونیش(، خۆش کرد. بۆ وێنە، یەکێک 
لە شــایەتحاڵەکان بە ئێمەی گوت کە چۆن 
دەمەقاڵەیەکــی چووکە، لە ســاڵی 19٨٨ لە 
نێزیک سەردەشــت، نۆ کــوژراو و چەندین 
برینــداری لە گونــدە کەیاندا لــێ کەوتەوە.  
زانیاریــی خەڵکــی ناســیاوی ئێمە نیشــان 
دەدەن کە ڕووداوی هاوشــێوە لە زۆریەک لە 
ناوچەکاندا ڕوویداوە و کاریگەریەکی گەورەی 
لە سەر ژیانی خەلک داناوە، خەڵکی خۆجێیی 
لە شــوێنەکان، بۆ ناکۆکیی لە سەر سەرچاوە 
و  ئاو  وەکــوو  سروشــتییەکان 
ئاودێری چەکی گەرمیان بە کار 
هێنــاوە. دژکــردەوەی دەوڵەت 
لە هەمبــەر وەها ڕووداوگەلێک 
لێکدرابووەوە: خەڵکی  وردی  بە 
پەلکێشــــی  الدێیەکانیشـــی 
لە  کــرد،  ئــەوان  هێزەکانــی 
نەیاندەتوانــی  ئــەوەی  بــەر 
ناکۆکییەکانیــان بــە بــــــێ 
دەستێوەردانی دەوڵەت چارەسەر 

بکەن. 
دەیــەی  ســەرەتای  لــە 
کۆتاییەکانــی  تاکــوو   19٨٠
ئەندامانــی   ،199٠ دەیــەی 
بنەماڵەی خاوەن زەوییە گەورەکانی پێشــوو، 
بــە ڕادەیەکی زۆرتر، لــە پێکهاتەی دەوڵەت 
و دەســەالتی خۆجێیدا، جێگیــر کران. ئەمە 
پاداشــتێک بوو بۆ وەفــاداری و خزمەتەکانی 
ئەوان بە ئەجنــدای نیزامیگەریی دەوڵەت و، 
چانســێک بەوان درا کە هەنــگاو بە هەنگاو، 
دەســەاڵتی لەدەسترۆیشــتووی خۆیــان بە 
دەست بێننەوە. ســەرەڕای بە دواداچوون بۆ 
ســەرچاوەی ماڵی، خاوەن زەوییەکانی پێشوو 
لە هەوڵدابوون کە وەکوو پاشــکۆی دەوڵەت 
و دەزگایەکی ئیداری، لــە پێوەندی لە گەڵ 
بەڕێوەبردنی الدێیەکاندا، هەڵسوکەوت بکەن. 

بۆ زیندوکردنەوەی 
توێژە کۆمەاڵیەتییەکان 

ـ کە لە ڕیفۆڕمی 
زەوی پێش لە 1971 لە 
کوردستان بوونی هەبوو 
ـ کۆماری ئیسالمیی 

ئێران بە 
فرتوفێڵ دەستی 

کرد بە کۆکردنەوەی 
هێزی لۆکاڵی و پێش 

لەهەمووان لە ناو 
»عەشایرە« کوردەکاندا
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لە کاتێکدا کــە ڕێژیم بێباکانــە و بەردەوام 
پالنەکانــی میلیتاریزەکردنــی بەرێوە دەبرد، 
خاوەن موڵکەکانی پێشــوو، لــە هەوڵدا بوون 
بــۆ گەڕانەوەی دووبارەی »ڕۆژە خۆشــەکانی 
ڕابردوویــان«. لە ژێــر نیزامیگەریی دەوڵەتدا، 
کۆمەڵگەی مەدەنیی کوردستان بە زۆری لە نێو 
چووبوو و، بێ متمانەیی و ترس بە شێوەیەکی 
بەرباڵو پێوەندیی کۆمەاڵیەتیی کوردی بیچم 
دابوو. لەو کاتەوە کە خاوەن موڵکەکانی پێشوو، 
یەکــەم گرووپ بوون کە بوونە پێش قەراوڵی 
سیاســەتی چەکداریی دەوڵەت، هێندێک لە 
وەرزێرەکانیــش ـ وەکــوو ئیســتراتێژییەک 
بۆ مانــەوە ـ وەدووی ئــەو ڕێچکەیە کەوتن. 
هێندێــک لە خەڵکی ئــەو الدێیانە کە ئێمە 
بۆ ئەم لێکۆڵینەویە دواندومانن، بە ڕاشــکاوی 
گوتیان ئێمە تەنیا بۆ زیندوو مانەوە لەو شێوە 
نوێیەی کێبەرکێکردنە، چەکمان بە دەستەوە 
گرت. لە ســەر بنەمای لێکۆڵینەوەکەی ئێمە، 
ڕێژەیەک لە سەرکەوتنی دەوڵەت لە پڕچەک 
کردنی گرووپــە جیاوازەکانی خەڵک بە هۆی 

ئەم ڕاستیانەی خوارەوەیە: 
1 دەوڵەت لە ڕێگەی بە کارهێنانی سیاسەتی 
میلیتاریزەکردنەوە، ناکۆکییە شــاراوەکانی لە 
ناوچە الدێیەکاندا، بە هۆی زاڵکردنی ترسێکی 
بەر باڵو لە ناو وەرزێرەکاندا زیندوو کردەوە و، 
لە هەندێک بارودۆخــدا، وەرزێرەکانیان ناچار 

بە هاوکاریی دەوڵەت کرد. 
2 ڕێژیم تۆڕێکی بەربــاڵوی لە دامەزراوەی 
ئەمنیەتــی و نیزامی وەرێخســت کە شــار 
و گوندەکانــی لــە ڕێگــەی پایگاکانییەوە بە 
یەکەوە گرێ دەدا، کە هەرکام لەوان ئامانجی 
پاوانخوازانەی خۆیان لە کوردســتاندا هەبوو. 
ئــەوان بە جێگیربوونیان، بە بەردەوامی ژیانی 
ڕۆژانــەی کوردەکانیــان چاوەدێری دەکرد و 
خەڵکــی بێکار و الوانیان، بە تەماح وەبەرنانی 
ماڵــی و دەرفەتــی کار بە الڕێــدا دەبرد و، 
لە کاتــی ڕەدکردنەوەی هــاوکاری لە گەڵ 
دەوڵەتدا، بە توندی ســزا دەدران. لە ژێر وەها 

بارودۆجێکی ئەمنیەتیدا، وەکوو هەموو ڕێژیمە 
هەرچەشــنە  ڕەدکردنەوەی  توتالیتــارەکان، 
هاوکارییەک لە گەڵ دەوڵەت، بە هاوکاری لە 

گەڵ دوژمن لە قەڵەم دەدرا. 
3 بارودۆخی تایبەتی کوردســتانی باشوور 
ـ جێگایــەک کە ئوپوزســیۆنی ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتانی تێدا جێگیر بــوو ـ چاالکییە  
سیاسی و نیزامییەکانی بزووتنەوەی کوردی 
کەمڕەنــگ کــردەوە، و هاوســەنگییەکەی 
 تێکدا و خەڵکیش ئیــرادەی بەرگریکردنی 

لە دەست دا. 
4 هەر لەو کاتەدا، سیاســەتی ئوپوزســیۆن 
بە هۆکاری سیاســەتە نەرمونیانەکانی واڵتانی 
ڕۆژئاوا لە هەمبەر کۆماری ئیســالمیی ئێران، 

بایەخێکی ئەوتۆی پێ نەدرا.  
5 لــە هەمــووی گرینگتــر، الدێیییەکان ـ 
کــە یەکەمین قوربانییەکانی وەپاشخســتنی 
ئابووریی کوردســتانن، بە زۆری هەســتیان 
دەکــرد کــە تاکە ڕێگــەی دەربازبــوون لە 
هــەژاری، پەیوەســت بوونێکــی ناچارییە بە 
هێزەکانی دەوڵەتــەوە. لە کاتێکدا کە ئاماری 
فەرمی بە هیچ شێوەیەک جێی متمانە نییە، 
خشتەی 3- 5 دەتوانن هێندێک لە سیاسەتی 
وەپاشخســتنی ئابووریی کوردستان لە الیەن 
ئێرانەوە )بە تایبەتی بە بەراورد لە شوێنەکانی 

دیکە ئێران( ڕوون بکەنەوە. 
بێگومــان ڕەفتاری کۆماری ئیســالمیی 
ئێران لە گەڵ کوردەکانــدا داگیرکاری بووە. 
مەحمــوود مامدانی لە کارەکەیدا لە ســاڵی 
2٠12 پێناســە و یاسا: خۆجێیییەکان وەکوو 
شوناســی سیاسی، وەک هەوڵێکی  فیکری و 
فەرهەنگیی هاوشێوە لە الیەن داگیرکەرانەوە، 
بە مەبەستی پاساوهێنانەوە  بۆ ستەمەکانیان 
و، ڕێگە خۆش کردن بۆ دابەشکاریی گشتیی، 
دەخاتــە ڕوو. دەســەاڵتی داگیــرکار پەنا بۆ 
پێناســەکردنەوەی کومەڵگەکان  سەرلەنوێ  
دەبات تاکوو پارچەپارچەکردنی داگیرکراوەکان 
وەکوو ڕاستییەکی کۆمەاڵیەتی نیشان بدات. 
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خشتەی 3. بە پێی پێوەری گەشەی مرۆیی و ئاستی خۆشبژێوی لە 30 ئوستانی
29 خۆشبژێوە و تەنیا یەک ئوستان ئاستەکەی نزمە*

خشتەی 4. جیاوازی نێوان نرخی بێکاری کوردەکان لە گەڵ ناوەند و لۆکاڵیەکان )2017(

نرخی بێکاری لە پێنج شاری کوردنشینی ئوستانی ورمێ 

پلە بەند 30 ژمارە گروپ

ئوستان

شار

بیروڕا

بیروڕا

ئاستی خۆشبژێوی             مه ودا

ڕێژەی بێکاریی 
ئوستانەکان )%(

ڕێژەی بێکاریی 
ئوستان )%(

بەراوردی بەرپرسانی 
ئوستانی )%( 

بەراوردی بەرپرسانی 
ئوستانی )%( 

ئوستانەکان

+0/732

0/760-0731

0/680- 0/705

0/654-0/679

+0/653

9

7

4

8

3

29

22.6

13

25.8

9.6

1

2

3

4

5

خۆشبژێو

کەمتر خۆشبژێو

مامناوەندی

بێبەش

زۆر بێبەش

تاران، ئیسفەهان، قەزوێن، گیالن، 
ئەلبۆرز، فارس، یەزد، بوشهر، سمنان

خوزستان، مازندەران، قوم، 
چوارمەحاڵ بەختیاری، ئیالم، گوڵستان
خوراسان ڕەزەوی، کرمان، هورموزگان،

ئازربایجان ڕۆژئاوا
زەنجان، هەمەدان، کرماشان، خوراسان 
جنوبی، خوراسان شوماڵی، کهکۆیلە و 

بۆیر ئەحمەد، ئەردەبیل، لوڕستان
ورمێ، کوردستان، سیستان و 

بەلووچستان
*. سەرچاوە: زەنگە )2٠16، 156- 7(.

ئاستی ئوستان

ورمێ

کوردستان

کرماشان

ئیالم

پیرانشار

سەردەشت

مەهاباد

بۆکان

شنۆ

وەرگیراو لە سایتی فەرمیی ئوستانداری ورمێ

PM وەرگیراو لە سەید ئێحسان عەلەوی، کوردستان وێبسایتی فەرمیی

وەرگیراوە لە وێبسایتی فەرمیی ئوستانداری دێلوڕان

WA وەرگیراو لە: بەرپرسی پالن و بودجە

وەرگیراوە لە وێبسایتی ئوستدانداری مەهاباد

وەرگیراوە لە: وێب سایتی فەرمیی بانکی بۆکان

14.5

45

20.2

زیاتر لە 14مانگە، لە بەردەست 

نییە یان ڕاپۆرت نەدراوە

13
11
16
11
14

14.3

25.3

12.2

12.0

15.4

35.2

30.0

21
ناڕوون
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بۆ وێنە مامدانی، ئافریقــا وەکوو نموونەیەک 
دێنێتــەوە، هەڤڕکێ و جیاوازیــی ڕەگەزی، 
وەکوو دەســتەبەندییەک لە »ناخۆجێیی« بە 
پێچەوانــەی »خێڵــەکان« و »خۆجێیییەکان« 
بە کار دێنێ. هەر بەم شــێوەیە، سیاســەتی 
هەمیشەییی کۆماری ئیسالمیی ئێران، بە تاوان 
زانینی هەرجۆرە باســێکی تایبەتە لە بارەی 
سیاسەتی کوردســتانەوە. دەوڵەت شێوەگەلی 
تایبەتی بۆ جێ خســتنی زمانە نافارسەکان و 
یان  لەهجەکان  وەکوو  دەســتەبەندیکردنیان 
لەهجە جیاوازەکان چەســپاندووە، بۆ ئەوە کە 
وەکوو لەهجەکانی زمانی فەرمی، بیانناسێنێ. 

پەروەردە    
دامــەزراوە  پــەروەردە،  کوردســتاندا،  لــە 
پەروەردەیی و خوێندنگەکان کراونەتە ناوەندی 
نیزامــی. دەزگا ئەمنیەتییەکانــی دەوڵــەت، 
لە هەموو شــوێنێکدا بوونیــان هەیە. ئەوان 
ژیانی قۆتابیان لــە قۆناغی ناوەندییەوە تاکوو 
کۆتاییــی خوێندنی بــااڵ چاوەدێری دەکەن. 
زۆرتــر، هاوکاریکردن لە گەڵ دەوڵەت وەکوو 
ئەرخایەنیی پرۆســەی خوێنــدن و دواتریش 
دامەزرانــدن لــە دامــەزراوە دەوڵەتییەکاندا 
دەســتە بەر دەکات. لەقەبێــک وەکوو جاش 
قەڵەم لە وتەزا نوێیە داتاشــراوەکانی کوردە. 
جاش قەڵەم تایبەت بۆ »لێکۆڵەرانی« زانســتە 
کۆمەاڵیەتییەکانی پەســندی دەوڵەت، وەکوو 
عیرفــان  و   )2٠٠4( هۆشــمەند  ئێحســان 

قانعی فەرد )2٠٠9( بــە کار برا، کە هەوڵیان 
دا بوونی نەتەوەیی کورد ببەنە ژێر پرسیارەوە. 
بە گشتی جاش قەڵەم ناونیشانێکە بۆ هەموو 
ئــەو لێکۆڵــەر، مامۆســتا و خوێندکارانەی 
زانســتگەکان، کــە وەکــوو خۆفرۆشــێکی 
ڕۆشنبیر، لە گەڵ دەوڵەتدا هاوکاری دەکەن. 
هارکاریی فیکــری، دەکرێ فۆڕمــی جیاواز 
لە خۆ بگرێ: لە قســە کردن و نووســین بە 
قازانجی دەوڵەتەوە بگرە، تاکوو بەشــداری لە 
پڕۆژە دەوڵەتییەکان، یان ئەو پڕۆژانەی کە لە 
الیەن دامــەزراوە ئەمنیەتی و نیزامییەکانەوە 

ئیدارە دەکرێن و بەرێوەدەچن. 
ســەرەڕای ئەمانە، دەوڵــەت، دامەزراندن 
وەکــوو کارت و تەماح وەبەرنان بە کار دێنێ 
کە خوێندەوارانــی کــورد، هاوکاریی دەزگا 
ئەمنییەکان بکەن. زۆر جار ســزای هاوکاری 
نەکــردن، دەســتبەجێ لــێ وەرگرتنەوەی 
کاری بە دواوەیە. وێرای ئەم ئیســتراتێژیانەی 
ســەرەوە، ڕێژیم لە ڕێی ستەم و چاوەدێریی 
دەوڵەتییــەوە، بەرگریــی جەماوەریــی الواز 
کــردووە. زاڵکردنــی فەزای تــرس، تێرۆر و 
ڕەشبینی ـ تایبەتمەندییەکی هاوبەشی ژیان 
لــە واڵتە توتالیتارەکاندایە ـ کە بە شــێوەی 
الوەکــی بەرهــەم دەهێنرێتــەوە. بڕێک لە 
شــایتحاڵەکانی ئێمە بە هــۆی خووگرتوویی 
هاوکاریکردنیــان لە گەڵ دەوڵــەت، بە پێی 
لۆژێکی خۆیان، کارەکەیان بە خزمەت دەزانی: 
»ئەگەر من ئەم کارە ئەنجام نەدەم، خەڵکانی 

خشتەی 5. پێوەری گەشەی مرۆیی )HDI( لە ئوستانی کوردییەکان )لە نێوان 30 ئوستانی ئێران(

*. GDP: بەرهەمی خاوی ناوخۆیی 

پلەبەندی لە سەر 30پێوەری ساڵمەتیپێوەری پەروەردەئوستان GDP* پێوەری HDI

ورمێ
کوردستان
کرماشان
ئیالم

0.735

0.74

0.775

0.830

0.440

0.427

0.494

0.572

0.727

0.730

0.725

0.750

0.634

0.632

0.644

0.717

29

30

23

15
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دیکە ـ بە ناپاکییەوە ـ ئەنجامی دەدەن«.
چەندیــن ڕێکخــراوی ئەمنیەتی تایبەت 
بوونیــان هەیە کــە چاالکییەکانــی خۆیان 
لە بەشــی پەروەردە بەرێوە دەبــەن. ئەرکی 
ئــەوان جۆراوجۆرە، وەکــوو چاوەدێریکردنی 
بیروباوەڕی سیاســی و ئایینیــی قوتابیان و 
مامۆستاکان، هەڵسوکەوتیان، نووسین و قسە 
کردنیان، جلوبەرگیان، چاالکیەکانیان لە تۆڕە 

کۆمەالتیەکان و تا دوایی.
پرۆفایلی قوتابیان لە قۆناخی ناوەندییەوە 
دەستپێدەکات، لەم ڕێگەیەوە دەوڵەت دیاری 
دەکات کــە ئیزن بە چ کەســگەلێک بدرێ 

کــە خوێندنی بــااڵ بخوێنن و 
دواتریش لە بەشە دەوڵەتییەکاندا 
کاریان پێ بدەن. بەو شــێوەیە 
ئەکادیمیســەنێکی کــورد بــە 
ئێمــەی گــوت، » پێشــینەی 
خوێنــدکاران،  تاکەکەســیی 
بــۆ  نییــە  پێوەرێــک  تەنیــا 
لێژنەی  دەوڵەتی«.  پەســەندی 
 ، ینش{ ز ندکردن}گو پەســە
یەکێــک لــەو چــوار بەشــە 
وەزارەتــی  نــاو  ئەمنیەتیــەی 
پەروەردەیــە کە بە مەبەســتی 
دیاریکردنــی لێهاتووییی ئەوان 
بــۆ خوێندنــی بــااڵ و کار، لە 

پێشــینەی دوور و نێزیکی بنەماڵەی قوتابیان 
دەکۆڵنــەوە. ڕێژیم لە ڕێی دەســتوپێوەندی 
خــۆی و ڕێکخراوەکانی وەکــوو ئەنجومەنی 
قوتابیانی ئیســالمی/ خوێندکاران و قوتابیانی 
بەسیجیی ئیسالمییەوە، بە چڕی چاوەدێریی 
هەموو خوێندنگــە و زانســتگەکان دەکات. 
خوێندکارانی بەسیجی ئیســالمی، لقێکە لە 
 IPMU .IPMU ڕێکخراوی بەســیجی خەڵک
ڕێکخراوێکی فیداییە و یەک لە پێنج هێزەکەی 
ســپای پاسدارنی شۆرشی ئیســالمیی ئێرانە 
کە لە ســاڵی 19٨٠ بــە فەرمانی خومەینی 
دامــەزرا. ئــەم ڕێکخراوەیە، بۆ ڕێکخســتن 

و بارهێنانی خوازیارانی بەشــداریی شــەڕی 
نێوان ئێــران و ئێراق دامەزرا )گوڵکار2٠15(. 
دەســتبەجێ پاش دامەزراندنــی، ڕێکخراوی 
بەســیجی خەڵک، لقەکانی لە شــوێنەکانی 
دیکەش دروستکرد. لەو کاتەوە دەرگیرکردن 
یان پەیوســتبوونی کوردەکان بە ڕێکخراوی 
بەسیجی خەڵک ـ وێڕای ڕێکخراوە ئەمنیەتی 
و نیزامییەکانــی دیکــە بایەخــی تایبەتــی 
هەبووە ـ ئــەوان هانی الوان و تازە الوان کە 
زۆربەشــیان قوتابی و خوێندکار بوون دەدەن 
کە لە لقە لۆکاڵییەکانی ڕێکخراوی بەســیجی 
خەڵکدا، خۆیان ناونووس بکەن. لە بەرابنەردا 
پاداشــتەکەی بۆ ئــەوان، کار، 
وەرگیران لە زانستگە، گەشت و 
ســەیران، دەرفەتی کار و زووتر 
زۆرەملێی  خزمەتی  تەواوکردنی 

سەربازییە.  
فارساندن بە نیزامیگەری 

دیکەی  زمانەکانی  و  کوردەکان 
دەســتەکان،  ژێــر  کۆمەڵگــە 
بابەتــی ئینکار و ســووکایەتی 
پــێ کردنن لە الیــەن ڕێژیم و 
زۆربەی ڕۆشــنبیرانی پارسەوە.
ئەکادیمیســیەنەکانی   ]2٠[

ناسیۆنالیستە پارسەکان لە سەر 
ئەو بڕوایەن: بە فەرمی ناسییی 
هەر زمانێکی ناپارس، دەبێتە هۆی لەبەریەک 
هەڵوەشــانەوەی ئێران. بــە ئێمە دەڵێن وەها 
بەفەرمــی ناســینێک، وەکــوو جوانکاریــی 
برۆیــە بۆ لە دەســتدانی چاو.]21[ ســەرەڕای 
پەســەندی بنەڕەتیی زمانــە کانی ناپارس لە 
یاسای بنەڕتیی لە 1979، ئەم زمانانە وەکوو 
مەترسییەک بۆ ســەر یەکپارچەییی ئێران و 
زمانی کۆمەڵگەی سەردەســت ڕەفتاریان لە 
گەڵ کراوە.]22[ لە ژوئەنی ساڵی 2٠19، لە سەر 
بنەمای سیاسەتێکی نوێ کە دەوڵەت هێناویە 
ئــاراوە، لە باخچەی ســاوایان، ئــەو قوتابییە 
غەیرەپارسانەی بە ســەر زمانی پارسیدا زاڵ 

لە کوردستاندا، 
پەروەردە، دامەزراوە 

پەروەردەیی و 
خوێندنگەکان کراونەتە 
ناوەندی نیزامی. دەزگا 

ئەمنیەتییەکانی دەوڵەت، 
لە هەموو شوێنێکدا 
بوونیان هەیە. ئەوان 

ژیانی قۆتابیان لە قۆناغی 
ناوەندییەوە تاکوو 

کۆتاییی خوێندنی بااڵ 
چاوەدێری دەکەن
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نەبن، وەکوو مندااڵنی بە »پێداویستی تایبەت« 
)یان با نیازهای خاص( لە قەڵەم دەدرێن.]23[
لە هێندێک ڕووەوە،  ئەم سیاسەتە کۆڵۆنیالییە 
نوێیە بۆ زاڵبوون بە سەر زماندا، زمان دەکاتە 
دیاردەیەکی بیۆلۆژیک )زیندەوەرناســی( کە 
بــاری بەهێزی ڕەگەزپەرەســتیی هەیە. بەم 
شێوەیە،  کۆمەڵگەی سەردەست و بژاردەکانی 
بــە بێدەنگــی و بیرۆکەی هاوبەشــەوە، ئەم 

سیاسەتە نوێیەیان بنەجێ کردووە. 
کۆمەڵگەی سەردەســت ئــەو هەقیقەتە 
دەزانــێ تا کاتێک کــە زمانەکەیان بە زمانی 
فەرمیی واڵت بمێنێتەوە، یارمەتییان دەکات 

کۆمەڵگەیە  ئــەم  پێگــەی  کە 
سیســتمەکەدا  لوتکــەی  لــە 
پارێزراوبێ. وەکوو ئەشکرافت و... 
پشتڕاستیان کردووەتەوە، زمان- 
ڕێگەیەوە  لــە  کە  پێوەندییەکە 
دەسەاڵت  پلەبەندیی  پێکهاتەی 
جێگیر دەبێت، و پەیوەندییەکە 
کە لە ڕێگەیەوە تێگەیشــتن لە 
»هەقیقەت«، »نــەزم« و »بوون« 
بنەجێ دەبــن« )199٨،7(. پاش 
چــوار دەیە لە پەســەندکردنی 
یاســای بنەڕەتــی، دەوڵەوت و 
ڕۆشــنبیرانی پارس هەنووکەش 
پێداگری دەکەن لەســەر کێشە 

نەخوێندنی  هــۆکاری  وەکوو  تەکنیکییەکان 
زمانەکانی دیکە لــە قوتابخانەکاندا. هەڵبەت 
وەها بەڵگــە هێنانەوەیەک بە تێگەیشــتنی 
فەیلەســووفی کانەدایی چارلــز تەیلێر تەنیا 
»پاســاوی تەکنیکیی شــوڤینیزمێکە کە بە 

ڕاشکاوی دەریناخەن )تەیلێر 1999،222(.
بــە پێی ڕاپۆرتــی هەواڵدەریی دەوڵەتیی 
ئیسنا، بە شــێک لە ڕۆشــنبیرانی پارس بە 
ئاشــکرا دەڵین » خوێندن بــە زمانی نافارس 
...زیان بــە یەکگرتوویی میللــی دەگەیەنێ. 
]ئــەوان[ نیگەرانن کە جێبەجێکردنی مادەی 
15 دەتوانێ هەڕەشە بی بۆ سەر زمانی پارسی 

و پێگەی الواز بکات.]25ـ24[ ڕۆشنبیرانی پارس 
ـ بــێ لە بەرچاوگرتنی دیــدگای ئیدئولۆژی 
و واڵتی نێشــتەجێ بوونیان ـ نیگەرانییەکی 
هاوشــێوەیان لــە بــاەری زمانی پارســی و 
پەیوەنــدی بــە »هۆویتی ئێرانییــەوە« هەیە 
)بڕوانە یارشــاتر 1993(. لە دیدگای کۆمەڵگەی 
سەردەســتەوە، هاوتا کردنی زمانی پارســی 
لەگەڵ زمانەکانی دیکەدا یان نرخاندنی زمانی 
پارسی وەکوو زمانێک لە ناو فرەزمانیی ئێراندا، 
هەوڵ و کردەوەیەکی ســەربەخۆییخوازانەیە. 
لە بەر ئەم هۆکارەیە کە ڕۆشــنبیرانی پارس 
پێداگیــری دەکەن کە زمانی ئــەوان زمانی 
میللیە. ئیالهە بوقرات، نووسەری 
پــارس، هۆشــداری دەدات کە 
تەنیا خائینــان ـ هەوڵ دەدەن 
بۆزمانی پارســی، زمانی هەموو 
ئێرانییەکان قەومیک دروســت 
بکەن.]26[ بەو مانایە کە شتێک 
بــە ناوی قەومی فــارس بوونی 
هەقیقەتەی  ئەو  ئەوان  نییە.]27[ 
ڕوانگــەی لێکۆڵەرێکــی پارس 
وەکــوو بروجێردی، بە بێ بنەما 
وەردەگــرن، کــە » هێژمونی« 
زمانی پارسی لە ڕێی توندوتیژی 
دەوڵەتییــەوە،  کەمپێنێکــی  و 
ناســیۆنالیزمێکی  بۆ گەشــەی 

کوشندە سەپێندرا )2٠٠7، 5٠(.
سیاســەتەکانی دەوڵــەت لە ســەر وەها 
بنەماگەلێکی هەاڵواردن دامــەزراوە. کەواتە، 
سیستمی سیاســی، بە پێی یاسای بنەڕەتی،  
 کۆمەڵگــەی ناپــارس و ناشــیعە، بێبــەش 
دەکات.]2٨[ بەوشێوەیە کە مێهرزاد بروجردی 
بە دروستی دەڵێ، بژاردەکانی پارس پاراستنی 
زمانی پارســییان، )زمانێکــی ئاوێتە لە گەڵ 
زمانەکانــی تــری “lingua franca” ئێران(، 
وەکــوو مەعجونێــک کــە بتوانــێ مانەوەی 
هۆوییەتی ئێرانی گەرەنتی بکات، ناســاندووە 
ڕەزا  موحەممــەد  کەیســی   .)43  ،2٠٠7(

ڕێژیم بە بیانووی 
چارەسەرکردنی ناکۆکییە 
کۆمەاڵیەتییەکان، بواری بۆ 
پەرەپێدانی چەوساندنەوە 
لەو ناوچانەی کە وەرزێر و 
خاوەن زەوییە گەورەکان 
تێدا نیشتەجێ بوون  )و 

کێشەی زەوی، ئاو و 
سەرچاوەی دیکەیان 
تێدابوو، تەنانەت پاش 

تەواو بوونیش(، 
خۆش کرد
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شــەفیعی کەدکەنی، مامۆســتای ناسراو لە 
زانســتگەی تاران ببینن. لە سەرەتای جواڵی 
ســاڵی 2٠1٨، کەدکەنی هەرچەشنە باسێک 
لە بارەی مافی زمانیی ناپارســەکانی، وەکوو 
بەڵگەیــەک بــۆ پالنی دەرکیی بــە تایبەتی 
ئینگلیســەکان لــە قەڵەم دا.]29[ سیســتمی 
ئێســتا، هاوشێوەی سیستمی پەهلەوی، تەنیا 
لــە ڕێگەی بەکارهێنانی ســەرکوت و هێزی 
ئابوورییەوە لەســەرپێ نییە. ئەم بەپێوەبوون 
و پشــتیوانییە، ســوننەتێکی ڕۆشنبیرییە کە 
ســەدەیەکە »دەوڵەت وەکــوو تەنیا نوێنگە و 
هۆکاری گۆڕانکاری« دەزانێ )کرۆنن، 2٠٠3، 3(. 
پارســیزم، هەناسەکێشانی  زاڵی  دیسکۆرسی 
غەیرە پارســەکان  بە جێی گومــان یان بە 
هۆکاری دنــەدان و دەســتێوەردانی دەرکی 
دەشــوبهێنێ. هەر بۆیە، دیدگای ڕۆشنبیرانی 
پارس لــە هەمبــەر »ئارمانجەکانی کورد« بە 

کەمی لە گەڵ دەوڵەتدا جیاوازە. 

شیعەکردنی فەزای کوردی 
بــە پێچەوانــەی ڕێژیمــی پەهەلــەوی کە 
پەیگیری سەپاندنی هێژمونی ڕەهای سیاسی 
و نیزامــی لــە کوردســتان بــوو، دەوڵەتی 
دامەزراندنــی  بــە  ئیســالمی، دەســتیکرد 
هاوشێوەســازی  دامــەزراوەی  کۆمەڵێــک 
ئایینی، بــۆ گۆڕینــی تایبەتمەندیی ئایینیی 
ناوچە ســوننییەکانی کوردستان و چاوەدێری 
کردنــی کوردەکان لــە ڕووی پەروەردەیی و 
دامەزراوەکانی پێوەندیدار بە ئاداب و ڕسوومی 
ئایینییەوە. سیاســەتی دەوڵەت لە کوردستان 
لە ســەر دوو ئامانجی بنەڕەتی بەندە: یەکەم 
دروستکردنی سیســتمی پاڵپشتی، گۆڕین و 
دیاریکراوەکان،  ڕێوشــوێنە  ستانداریزەکردنی 
بۆ کەمکردنەوەی سەربەخۆییی دامەزراوەکانی 
پــەروەردەی ئایینیی کوردەکان. ســەرەڕای 
ئەمانە، بەو شــێوەیەی کە مەالیەکی کورد بە 
ئێمەی گوت، دەوڵەت دەستکاریی پەروەردەی 
سوننییەکانی کرد »تاکوو بتوانێ فەزایەک زاڵ 

بکات کە زمانەکانی نافارسی تێدا بسڕێتەوە«. 
تەنانەت لە نێو ســوننییەکانی بەلوچستانیش، 
پەروەردە بە زمانی دایکییەکێک لە ڕێوشوێنە 
ئایینیــەکان  دامــەزراوە   دیاریکراوەکانــی 
بووە.]3٠[ دووهەم، دەوڵــەت بە ئاوێتە کردنی 
وەها سیســتمێک، پەروەردەیەکی سوننەتیی 
لە ژێــر چاوەدێریی ڕێژیمدا بەرهەم هێنا. کە 
واتە، لەگەڵ بوونی سیستمێکی نوێ، دەوڵەت 
بوو بــە تاکە ناوەندی ســەالحییەتی ئیعتبار 
بەخشــین بە پــەروەردەی ئایینیــی کوردە 
سوننییەکان. بااڵدەســتییەکی لەم شێوەیەی 
کۆماری ئیسالمی، هێزی سڕینەوە و وەالنانی 
فێرکارە نەســازەکان، وانــەی پەروەردەیی و 
»بزوتنەوەی بە الڕێدابردنی قوتابیانی« هەبوو. 
ئایینی  نوێی  دامەزراوەیەکــی  دامەزراندنــی 
وەکوو »مرکز بزرگ اسالمی«، دامەزراوەیەکی 
فەرهەنگسازی کۆلۆنیال و ئیسعماری، کە لەم 
ڕێگەیەوە دەوڵــەت هەوڵی دا کە پەروەردەی 
 ئایینیــی کــوردە ســوننییەکان بــە الڕێدا 

بەرێ.]31[
»مراکــز بــزرگ اســالمی«، تەنیــا لــە 
ناوچــە ســوننی نشــینەکاندا دامەزرێندران. 
ئــەو دامەزراوانە، زۆرتر لە الیــەن ڕۆحانییە 
شــیعەکانەوە ئیدارە دەکرێن.]32[ بەرێوەبەری 
هــەر یــەک لــەو دامەزراوانــە لــە الیەن 
 نوێنەری خامەنەیی لە ئوســتانەکاندا دیاری 
دەکرێن.]33[ ئەرکی ئەم دامەزراوانە کۆنترۆلی 
بۆنــە ئایینییەکان، ڕێکخســتن و پلەبەندیی 
قوتابیانی ئایینی سوننی مەزهەب، بەخشینی 
بڕوانامەی خوێندنی ئایینی و چاوەدێریکردنی 
ئایینییەکانــی لە ئەســتۆیە.  باوەڕمەندییــە 
زانایانی کوردی ســوننی، بۆ پەیوەست بوون 
بــەم ناوەندانــەوە، ئیمتیازگەلــی تایبەتــی 
وەردەگرن. بۆ وێنە، دەکرێ ئەوان لە خزمەتی 
زۆرەملێی ســەربازی مەعاف بکرێن. لە ڕووی 
مووچەوەـ  بە پێی وتەی شایەتحاڵەکانی ئێمە 
ـ مەالکانی کورد مانگانە کەمتر لە 5٠ دواڵر 
وەردەگرن. لە تیوریدا، دەگوترێ کە ڕیساڵەتی 
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ئــەم ناوەندانە بە تــەواوی ئایینییــە، بەاڵم 
ئەوان هەمیشــە سەرتر لە سنووری ڕیسالەتە 
ڕاگەیاندراوەکەیانەوە کار دەکەن. ڕۆڵی ئەوان 
وەکوو پالندارێژەرانــی دەزگا ئەمنیەتییەکانی 
دەوڵــەت، چاوەدێریکردنی دژبەرانی ئایینی و 
باوەڕمەندە ئایینییە ســەربەخۆکانی کورد و، 
البردن یان دانانی ئیمام جمعە خۆجێییەکان 
و، هاوشێوەی بڕیار و رێوشوێنە خزمەتگوزاییە 
ئەمنیەتییەکانی ناوچەکە و، بەشداریکردن لە 

هەڵمەتی هەڵبژاردنەکانە.
 شــاراوە نییە کە شــکڵگرتنی ئیسالمی 
دڵخــوازی دەوڵــەت یەکێــک لــە ئامانجە 
والتانــی  هەمــوو  لــە  ئیســتراتێژیکەکان 
ڕۆژهەاڵتی ناوەراســت بووە، بە ســیکۆالر و 
ئیسالمییەوە. هەوڵەکانی کۆماری ئیسالمیی 
ئێران، بۆ پێکهێنانی ئیســالمی دەوڵەتی لە 
ناوچــە کوردییە ســوننیەکاندا، ســنوورادار 
نەکــراوە. تەنانــەت ئایوتوڵاڵیەکی گەورەی 
شیعەی وەکوو حســەین عەلی مونتەزیری، 
لە هەر شــوێنێک کە تەفسیرەکانی لە گەڵ 
ئیســالمی فەرمیدا جیاواز بووە، دەستبەسەر 
و لێپێچینــەوەی لــێ کــراوە. پێکهێنانــی 
دامــەزراوەی هاوتەریبــی شــیعی لە ناوچە 
کۆلۆنیالیــی  سیاســەتێکی  ســوننییەکاندا 
بەردەوام، بۆ ســوننی بڕکردنی کوردســتانە. 
وەها سیاســەتێک، بایەخی ئیســتراتێژیکی 
هەیە، لــە بەر ئەوەی لە کۆتاییی ســەدەی 
نۆزدەهەمــدا، زانایانــی ئایینیی کــورد، لە 
هەمبەری خۆڕاگریی کوردەکان هاوسۆزی و 
پشتیوانییەکی زۆیان لە خۆیان نیشان داوە. 
لە ڕووی میژوویییەوە، ناوچە ســوننییەکانی 
کوردســتان، تا یەک دوو دەیە پێش ئێستا، 
وەکوو ناوەندی سەرەکیی ناسیۆنالیزمی کورد 
لــە قەڵەم دەدران )ســولەیمانی 2٠17، 7-995 
هەر وەها بڕوانە سولەیمانی 2٠16(. ناسیۆنالیزمی 
کوردی لــە ناوچە کوردییە شــیعییەکاندا، 
دیاردەیەکە کە لەم دواییانەدا سەری هەڵداوە 
و لەم ڕووەوە ســوننی بڕ کردنی کوردستان، 

بایەخێکــی تایبەتی هەیە لە فارســاندن و 
بوونی  ســەرەڕای  کوردستاندا.  داگیرکردنی 
پێگەیەکی الواز، کۆماری ئیسالمیی ئێران، بە 
شێوەیەکی ناروون مەزهەبەکانی سوننیی بە 
فەرمیی ناسیوە، لە کاتێکدا جەخت دەکاتەوە 
کە ئیسالمی شیعە مەزهەب فەرمییە )مادەی 
12(. لە کردەوەدا، ئەم مادەی یاسای بنەڕەتیە 
بە  مەزهەبەکانەوە،هیچکات  سوننی  لەبارەی 
هیچ کوێ نەگەیشــت. سەرەڕای ئەمانە، ئەو 
مادەیەش بە مادەی دیکەی یاسای بنەڕەتی 
ڕەد دەکرێتەوە، کــە بەرچاوترینیان مادەی 
74ـە کە لەوێدا هاتووە: هیچ یاســایەک بە 
دژایەتی لە گەل ئایینی فەرمی ]واتە شیعی[ 

پەسەند ناکرێ.]34[
دەوڵەت  شیعەگەری،  باڵوکردنەوەی  بۆ 
دامەزراوەکانی  بەربــاڵو  شــێوەیەکی  بــە 
حــەوزە ی  حوســەینییەکان،]35[  وەکــوو، 
شــیعە(  عیلمییەی  )حەوزەی  عیلمییە]36[ 
و نوێنەرانــی خۆجێیــی زیــاد کــردووە. 
دامەزراندنی حوسەینییەکان دەگەڕێتەوە بۆ 
ناوەڕاستەکانی دەیەی 19٨٠. سەرەتا ئەوان 
بە زیادکردنی دەزگا ئیداری و دەوڵەتییەکان 
و، هەوڵ بۆ گەورەتریــن جێگۆڕکێی هێزە 
نیزامییە ناکوردەکان لە کوردستان، سەریان 
وەدەرهێنا. لە ماوەی سێ دەیەی ڕابردوودا، 
بە پاســاوی حاواندنەوەی هێــزە نیزامی و 
ئەمنیەتییەکان، دەوڵەت حوســەینییەی لە 
هەموو شارەکانی کوردستاندا دامەزراندووە. 
تەنانــەت، لــەو ماوەیــەدا دروســتکردنی 
مزگەوتێک بۆ ســوننییەکان لــە ناوچەی 
شیعیەکانی وەکوو تاران، شارێک کە نیزیک 
 یەک میلیۆن خەلکی ســوننیی لێی دەژی، 
قەدەغەیە.]37[ سەرەڕای ئەمانە، دەوڵەت لە  
ڕێگەی دروستکردنی مانێۆمێنت و شوێنی 
ئایینییــەوە، هــەوڵ دەدات پیرۆزییەکانی 
کوردســتاندا،  لــە  دەوڵەتــی  شــیعەی 
بنەخشــێنێ. بە نۆرەی خۆی، ئەم هەواڵنە 
هێمایە بۆ ناســاندنی »ئیسالمی ڕاستەقینە« 
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لــەو ناوچەیــەدا. بــۆ وێنە، بەو شــێوەیە 
کــە لە فتواکــەی خــوارەوەدا دیبینن، لە 
هێندێــک لە گونــدە چووکەکانی ناوچەی 
هەورامان، دەوڵەت شــوێنگەلێکی پیرۆزی 
وەکــوو مانیۆمێنتــی شــەهیدان )یادمان 
شــهدا( یا شــوێن پێێ)قدمگاە( خامنەیی، 
دروســتکردووە: دەگوترێ کە خامنەیی لە 
ماوەی شــەڕی ئێران و ئێراقدا ســەردانی 
ئەو ناوچەیەی کــردووە.]3٨[ ئامانجی ڕێژیم 
هەنگاو بە هەنــگاو داگیــر کردنی فەزای 
مەزهەبییــە بۆ زیاتــر ئاســیمیلە کردنی 
بەربەرەکانێی کوردە  کوردە ســوننییەکان. 
سوننییەکان لە گەڵ ئیستراتێژیی ئاسیمیلە 
کردن، زۆرجار لــە گەڵ بەکارهێنانی هێزە 
بێ بەزەیــی وســەرکوتکەرەکان بەرەوڕوو 

دەبنەوە.
 هەروەهــا ڕێژیــم سیاســەتێکی چەند 
ڕەهەندیی حەشــیمەتی لە کوردستان پێڕەو 
کردووە. لەم ڕاســتایەدا، ســەرەتا پڕۆژەگەلی 
بنکە و بارەگای تایبەتی وەکوو ئیستراتێژییەک 
بۆ جێگیرکردنــی ژمارەیەکی بەرچاو لە هێزە 
ناخۆجێییــەکان، مــۆرە ئەمنیەتییــەکان و 
بەرپرسە ناخۆجێییەکان لە تەواوی ناوچەکدا، 
دەســتپێکرد. دواتر، دەوڵەت دەستی کرد بە 
بەڕێوەبردنی سیاســەتێکی تۆکمە بۆ گۆڕینی 
دێمۆگرافیای شار و شارۆچکەکانی کوردستان 
لە ڕێگەی پڕۆژەکانی نیشــتەجێ کردنەوەی 
هێــزە نیزامییــە داگیرکارەکانییــەوە. بــەم 
شێوەیە: دەوڵەت سیاســەتێکی دوو الیەنەی 
گرتە بەر: یەکەم، پڕۆژەی بنکە نیزامییەکانی 
پەرە پێــدا تاکوو ناوچەی جیاواز لە شــار و 
شارۆچکەکاندا لە خۆ بگڕێ. پالنی دووهەمی 
دەوڵەت جێگیرکردنی شــارۆمەندە شیعەکان 
بــوو لە زۆربەی ناوچە کوردییە ســوننەکاندا. 
بەرئەنجامی پالنی دووهەم بۆە هۆی گۆڕینی 
دیمۆگرافیــای هێندێک گــەڕەک و ناوچەی 
شارەکانیکوردســتان و کراونەتــە ناوچــەی 

شیعی.]39[  

کۆبەند
ئەگەر هەوێنی ئیســتراتێژیی بەشیعەکردنی 
کۆمــاری ئیســالمی لــە بەرچــاو نەگرین، 
هەموو سیاســەتەکانی لە هەمبــەر کۆمەڵگە 
ژێردەســتەکان، هیــچ جیاوازییەکی لە گەڵ 
واڵتە سێکۆالرەکانی دراوسێیدا نییە. هەروەها، 
زیاتر  بەشیعەکردن،  بنەرەتییەکانی  سیاسەتە 
ئامرازی ئاســمیلە کردن و هۆویەت گۆڕینن 
تاکــوو هەوڵێکی چڕی فیرقەایی. ئەم ئامانجە 
لە پێشــدا داڕێژراوە، پەرەپێدانی شــیعیزمە 
وەکوو فۆڕمێک لە شــوناس کــە پێکهاتەی 
کۆمەڵگە بیچم دەدات. لە ئێران، پاش ســاڵی 
1979، زمــان و فەرهەنگــی پارسیســزم و 
شیعیزم کرانە مانیفیســتێکی لێک گرێدارو. 
پارسیش،  ســێکۆالری  ڕۆشنبیرانی  هەروەها 
بایەخی لێکگرێدانی شیعیزمیان بە سیاسەتی 
)ئێمانت  کردووەتــەوە  پشتڕاســت  ئێرانیەوە، 

]4٠[.)2٠17
  لــە دەیەی ڕابــردوودا، ناسیۆنالیســتە 
پارســەکان بــە ڕادەیەکی بەرچــاو فۆڕمی 
»شوناســی ئێرانییەکانیان«  نوێ کردووەتەوە 
کــە لەگەڵ ڕیوایەتی شــیعی لــە ڕابردووی 
ئێران یەک بگرێتەوە )هەمان سەرچاوە(. کەواتە، 
الوازکردنی سوننییزم دەتوانێ، »یەکپارچەییی 
شوناس« بە مەبەستی پارس ـ شیعیزم دا بێ، 
بە لەبەرچاوگرتنی ئــەو هەقیقەتە کە ناوچە 
کوردییە ـ ســوننەکان لە ڕووی مێژوویییەوە 
ناوەندی هەژان و بەرگری لە ناســیۆنالیزمی 
کورد بوون. لەوانەیە سیاســەتەکانی دەوڵەت 
لــە کوردســتاندا بــە ئاشــکرا پێڕەویی لە 
خەتێکی دیاریکراو نەکردبێ. بەمشــێوەیە، لە 
ســەرەتای دەیەی 19٨٠، دەوڵەت بنچینەی 
ئیســتراتێژییەکەی، لە سەر نکۆڵی، ئاسیمیلە 
کردن و ستەم لە ســەر کوردەکان، دارشت. 
پاش 1979، لە یەکەمین ڕەشنووسی یاسای 
بنەڕەتییــدا، هێندێک لە مافــە فەرهەنگی و 
زمانییەکانی کۆمەڵگە ژێردەستەکان بە فەرمی 
ناســێندران. هەر بەو شێوەیە کە ئاماژەی پێ 



گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 53  ساڵی بیست و یەکەم  پاییزی 2719 252

درا، ســەرەڕای پێگەیەکی سەرتری شیعیزم، 
وەکوو ئایینی دەوڵەت، مەزهەبەکانی دیکەش 
بە فەرمی ناسێندراون. بەم حاڵەشەوە، ئەم بە 
فەرمی ناســینە، لە کــردەوەدا هیچکات ڕێی 
بە هیچ شــوێنێک نەبردووە، لــە بەر ئەوەی 
بەڕێوەبردنی هەر چەشــنە ئەرکێکی گشتی، 
بەستراوەتەوە بە ئیتاعەتی نەزەری و بر کردەوە 
لە »ویالیەتی فەقێ«. لە ڕووی ئایینییەوە، ئەم 
بابەتە بۆ موسوڵمانی ناشــیعە زۆر کێشەساز 
بووە. فەزای زاڵی سیاسیی ڕەشنوسی یەکەمی 
یاســای بنەڕەتی، دەرفەتــی نکۆلی کردن لە 
فەرهەنگ و زمانە ناپارسییەکانی بە ڕاشکاوی 
نەدەدا. لەم ڕووەوە، یاسای بنەڕەتی لە ڕووی 
تیورییەوە، ئیزنی فێربوونی زمانەکانی دیکەی، 
لە پاڵ زمانی پارسی، داوە. بەاڵم لە کردەوەدا 
هیچــکات جێبەجێ نەکرا. لە ڕاســتییدا، لە 
15ی جــواڵی 2٠1٨، وەزیــری پەروەردە و 
بارهێنانــی دەوڵــەت، موحەممــەد بەتحایی 
ڕایگەیانــد: »لە چەنــد ناوچەیــەک، زمانی 
ناوچەیی ]واتە ناپارس[ فێــر دەکرێ... ئەمە 
مەترســیدارە. منداڵەکان دەبێ تەنیا بە زمانی 
فەرمیی واڵت ]ئەویش کە زمانی پارســییە[ 
پەروەردە بکرێن.]42[ لە ماوەی چەند ساڵی پاش 
شــۆڕش، هێزە دەوڵەتییەکان، توانیان دەست 
بە ســەر زۆربەی ناوچە کوردییەکاندا بگرن. 
لەم ناوچانەدا، جێگایەک بۆ دژبەریی سیاسی 
بــەم حاڵەشــەوە خەباتگێڕانی  نەبوو.  بوونی 
کورد لــە ناوچــە الدێیەکانــدا درێژەیان بە 
خەباتــی سیاســی و نیزامیی خۆیــان دا. تا 
کۆتایی شەڕی ئێران و ئیراق لە ساڵی 19٨٨، 
کوردەکان لە بارودۆخێکی تایبەتیدا دەژیان و 
ئەوان نەیاندەتوانی لــە خۆرئاوا بوونەوە تاکوو 
خۆرهەاڵتــن لە ماڵەکانی خۆیــان بێنە دەر. 
ئەمە لە کاتێکدا بوو کە دەوڵەت دەســتی بە 
دامەزراندنی سیســتەمێکی یەکجار بەرباڵوی 
چاوەدێــری و کۆنتــرۆڵ کردبــوو. قوتابیانی 
دواناوەندی و خوێندکارانی زانکۆ، بە هۆکاری 
خوێندنــەوەی کتێب و وتــاری ڕەخنەییەوە، 

ناچاربوون  ئــەوان  بەندیخانەکانەوە.  دە  خرانە 
بڕیاراتی ســەختگیرانەی  لــە  کە پێــڕەوی 
پۆشــینی جلوبەرگی ئایینی و مۆڕاڵی گشتی 
بکەن. لە )چەند ئوســتانێکی( کوردســتان، 
بە هۆکاری جیاواز بــوون لە ڕووی قەومی و 
مەزهەبییەوە، ژیانی ئاســایی لەڕادەبەر دژوار 
ببوو. شایەتحاڵە بە تەمەنەکانی ئێمە، زۆربەی 
ئەو کاتە ناخۆش و بە ئازارانەی ئەو سەردەمە 
دەگێڕنەوە کە چۆن »هەر چەشــنە ڕەفتارێک 
دەکرا وەکوو دژایەتیی مەزهەبی یان سیاسی 
لە الیەن دەوڵەتەوە لە قەڵــەم درابایە.« هەر 
لەو ســەردەمەدا، دەوڵەت ئیستراتێژیی خۆی 
میلیتاریزەکردنی کوردســتان، وەجۆش  بــۆ 
و  کۆمەاڵیەتییــەکان  کەلینــە  هێنانــەوەی 
ســڕینەوەی تایبەتمەندییە ئیتنیکی، زمانی و 
فەرهەنگییەکان خستە بواری جێبەجێکردنەوە. 
دەوڵەتی ئیســالمی لە دەسەاڵتدا، سیاسەتی 
کۆنەپارێزانەی ناسیۆنالیستی لە زۆر ڕەهەندەوە 
بەرهەمهێناوەتــەوە. هەنووکەش، ســەرەڕای 
دروشــمە جیهانپەســەند و ئایینییەکانی  دژ 
بــە ڕۆژئاواییەکان، کردەوە سیاســییەکانیان 
بــە تــەواوی قەومــی ـ ناسیۆنالیســتانەن. 
سیاســەتە ناوخۆیییەکانیان، لەســەر بنەمای 
ناســیۆنالیزمی قەومی پــارس هەڵچنراوە و، 
ســەر«  لە  دەرەکییەکانیشــیان،  سیاســەتە 

بەرژەوەندییەکانی دەوڵەت«. 
کۆماری ئیســالمیی ئێــران، نموونەیەکی 
بەرچــاوە لــەو هەقیقەتــە کە تێگەیشــتنی 
لەگــەڵ  ئیســالم،  لــە  موســوڵمانان 
و  مودێڕن  ناســیۆنالیزمی  کارتێکەرییەکانــی 
خوازیــاری کۆنترۆلکردنی دەوڵــەت، بەرابەرە. 
لە چوار دەیەی ڕابردوودا، کۆماری ئیســالمیی 
ئێران، نافارســی پشــتگوێ خستووە و هەوڵی 
زۆریشی داوە کە بە شێوەیەکی سیستماتیک، 
فەرهەنگە نافارســەکان بســڕێتەوە. شــێوەی 
هەڵسوکەوتەکانیان لە گەڵ ئیتنیکەکانی دیکە 
نموونەیەکی کالسیکە لە کولۆنیاڵیزمی ناوخۆیی. 
ئیســالمیی  کۆماری  خۆناســاندنی  هەروەها، 
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ئێران، وەکوو دەوڵەتـ  نەتەوەکانی ســیکۆالر، 
شــێوەیەکی تایبەتە لە تەخەییولی هۆوییەتی 
دەوڵەتی نەتەوە. بوونی شوناســێکی میللی، بە 
تێگەیشتنی بڵێک، »بوونی ڕێگەگەلێکە بۆ قسە 

کردنی لە بارەی میللەتەوە« )بڵێک: ٨،1995(.
کۆماری ئیســالمیی ئێــران هەوڵی داوە 
کــە هاوکاریکردن لە گــەڵ دەوڵەت، وەکوو 
ڕێگەیەکــی بەردەســت بۆ بژێــوی ژیان بۆ 
کوردەکان، دەستنیشــان بــکات. خەڵکانێک 
کە وەها شــێوە ژیانێکیــان ڕەد کردووەتەوە، 
ســەرەڕای بوونــی بڕوانامەی بــااڵ، تەنانەت 
ناچار  بوون وەکوو کۆڵبەرێک )ئەو کەسانەی 
کــە بە درێژایی ئــەو ســنوورانە کاالکان بە 
کۆڵ دەگوازنــەوە( کار بکــەن. هەنووکەش، 
هەربەو شــێوەیە کە لە ســەرەوە نیشــانمان 
داوە، لــە ئاکامی تەقەی ڕاســتەوخۆی هێزە 
دەوڵەتییەکانــدا، زیاتر لە 93٠ کۆڵبەر کوژراو 
و بریندار بوون. ئەمە تەنیا بوونی ڕوانگەیەکی 
کولۆنیالیســتی لە هەمبەر کوردەکان نیشان 
دەدات، کە کوشتاری ئەوان ئاسایی بووەەتەوە 
و بکــوژان بە تەواوی لە ســزا مەعاف کراون. 
ئەم ڕوانگەیە کە کوشتنی الدێیییە کوردەکان 
بــە ڕەوا دەزانێ، بــەاڵم هەروەهــا یەکێک 
لــەو بابەتانەیــە کە لــە شــارەکانی ئێران و 
ئوســتانەکانی ناوەنددا پاســاوی بۆ دێنێتەوە. 
لە ڕاســتییدا، هیچ شــوێنێک باشتر لە تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکانی ئێران بۆ ئەم بابەتە دەست 
ناکەوێ. پاساوی کوشتنی کۆڵبەرانی کورد و 
کارکردن لە سەر ســنورەکان، گرێ دەدرێ 
بە »سەربەخۆیی خوازییانەوە«. ئەم تێڕوانینانە 
دەرخــەری ئەوەیە کە مافــی بەرگریی کورد 
زیاتر وەکوو هەڕەشەیەک دێتە ئەژمار نە وەک 
بەڵگەیەک بۆ سیاسەتی بێبەشکاریی دەوڵەت. 
بە پێی بانگەشــە فەرمییەکانی دەوڵەت، ئەم 
کارە لە ڕێگەی سەرلەنوێ بەرهەمهێنانەوەی 
تەنانــەت  و  فەرهەنگــی  یەکدەســتکردنی 
زمانییەوە، لە دەوڵەتی ئێراندا ئەنجام دەدرێ 
و، هەمــوو ئەم خااڵنــەش بوونەتە هۆکار کە 

ئەمنیەتیکردنــی ژیانــی نافــارس، لە الیەن 
دەوڵەتەوە بە ڕەوا لە قەڵەم بدرێ. 

پێزانین
ئێمــە لە بەر ئــەو زانیارییــە بەنرخانەی کە 
ئاراس زارەعی و ئەرســەالن یارئەحمەدی لە 
بەردەســتیان داناین و، ئەلکســاندر گانوت، 
مەتین ئەتماک جا، وێرنرهێرتزۆگ، ئۆون ئاڕ، 
مێڵر و ئەنتۆنی کەی شــێن، بۆ خوێندنەوەی 
وتارەکــەی ئێمــە و، دانــی پێشــنیارە بــە 

نرخەکانیان، سپاسیان دەکەین. 

Notes on contributors
کەماڵ ســولەیمانی پسپۆڕی مێژووی سیاسیی ئیسالم و ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاستدایە. سولەیەمانی پلەی دوکتوراکەی )PhD( ساڵی 2٠14لە 
بواری مێژووی ئیسالم و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، لە زانستگەی کولومبیا 
لــە نیۆیۆرک وەرگرتووە و لە زانســتگە جیاوازەکانی جیهاندا وانەی 
وتووەتەوە. ســولەیمانی نووسەری وتارگەلێکی لێکۆڵینەوییی جیاوازە 
کە لە گۆڤارگەلی گرینگی زانســتیی وەکوو گۆڤاری کۆمەڵناســیی 
بریتانیــا، قەومیەتــەکان، لێکۆڵینــەوەی  ڕۆژهەالتی ناوەڕاســت و 
جیهانی ئیســالم، بــاڵو بوونەتــەوە. بەرهەمەکانی ســولەیەمانی بە 
کوردی }ســۆرانی و کورمانجی{ پارسی و تورکییش وەرگێڕدراون. 
لە کتێبەکەی خۆیدا »ملمالنیی ئیسالم و ناسیۆنالیزم لە ڕۆژهەالتی 
ناوەڕاستدا«)Palgrave, 2016( ســولەیمانی بە جەختکردنەوە لە 
ســەر ڕۆڵی بنچینەیی و لێک گرێدرانی ئیســالم لە ســەرهەڵدانی 
دەوڵەت نەتەوەدا، مەعریفە ناســیی  epistemologies بنەڕەتیی 
دەوڵەت نەتــەوە دەباتە ژێر پرســیارەوە. ئەو ڕوونــی دەکاتەوە کە 
ملمالنــێ و دژکردەوەکانی ناســیۆنالیزم و فیکری دینی لە مێژووی 

مودێڕنی ڕۆژهەاڵتی ناوەراستدا چۆن بەرێوە دەچێ. 
مـــــــــرۆڤناســە ـ  کۆمـــــــەڵ  موحەممەدپــوور   ئەحمــەد 
socio-anthropologist. پلەی دوکتورای)PhD( کۆمەڵناسیی لە 
شیرازـ  ئێران وەرگرتووە. هەروەها بەربژێری پلەی دوکتۆرا لە ڕشتەی  
زانستی مرۆڤناســییە anthropology لە زانسگەی ماساچۆسێت 
ـ ئەمهرســتە؛ شــوێنیک کە ئەو وانەی قۆناخەکانی ناســیۆنالیزم و 
تێکهەڵچوونە قەومی و مەزهەبییەکانی ڕۆژهەالتی ناوەڕاستی ئەورۆ، 
دەڵێتەوە. موحەممەدپوور تا ئێســتا هەشــت لێکۆڵینەوە و زیاتر لە 
5٠ وتــاری زانســتیی بە زمانی ئینگلیزی، کوردی و پارســی چاپ 
کردووە. بەرهەمەکانی ئەو بە بەرباڵوی و قووڵی لە بارەی کوردستانن 
و مودیلگەلێکیــان بۆ لێکۆڵینەوەی مرۆڤ ناســی لە ســەر بنەمای 
تیــوری لە ئێران، لــە خۆگرتووە. بەرهەمەکانــی موحەممەدپوور لە 
جورناڵە ئینترناشــناڵە جۆراوجۆرەکاندا تاوتوێ کراوە، وەکوو گۆڤاری 
کۆمەڵناســیی بریتانیــا، قەومیەتەکان، چەندایەتیــی و چۆنایەتیی، 
گۆڤاری ئینترناشــناڵی میتۆدناسی، گۆڤاری لێکۆڵینەوەی ڕۆژهەالت 
ناســیی بریتانیا و گۆڤاری ئینترناشــناڵی لێکۆڵینەوەی چۆنایەتی لە 

بواری تەندروستی و خۆشبژێوی، لە ناو ئەوانی دیکە دا.
*. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0
1436597.2019.1695199?journalCode=ctwq20



فۆکۆ و پێداچوونەوە بە ئێراندا: 
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پێشەکی
زیاتر لە ســێ دەیە پــاش مردنی و نزیکەی 
چواردەیــە لــە دوای نووســراوە رۆژنامەییە 
بەناوبانــگ یا بەدناوەکانی، لەســەر شــۆرش 
دژی رژێمــی پەهلەوی لە ئێران، پێشــوازی 
کــردن لــە بەرهەمەکانی فۆکۆ تا ئێســتاش 
بەردەوامــە و، ئەمەشــتا ڕادەیــەک بە هۆی 
چــاپ و باڵوکردنەوەی بەرهەمەکانی لە پاش 
مردنییەتــی کــە وای لە ئێمە کــردووە بەو 
شــتانەدا بچینەوە کە پێمانوابــوو دەیانزانین. 
یەکەم شــەپۆلی ئــەم چەشــنە باڵوکراوانە، 
لە ســاڵی 1994 بە باڵوکرانەوەی کتێبێکی 
 Dits et گــەورەی چــوار بەرگــی بە نــاوی
écrits ]1[ هاتــە ئاراوە کە لــە نێوان زۆربەی 
بەرهەمەکانــی تر، بۆ یەکــەم جار بە فراوانی 
نووسراوەکانی فۆکۆی لەبارەی ئێرانەوە خستە 
بەردەست.]2[ شەپۆلی دووهەم، باڵوکردنەوەی 
وانەکانــی Collège de France ی فۆکــۆ لە 
ســاڵی 1997 ەوە دەســتی پێکرد و النیکەم 
بە فەڕەنسی لە ساڵی 2٠14دا کۆتایی پێهات 
)وەرگێڕاوی ئینگلیزیی دوایین بەرگەکەی لە 
ســاڵی 2٠17دا خرایە بەر دەست(؛ پێشوازی 
کــردن لێی بە ئارامی دەســتی پێکردووە. لە 
ئێســتادا، واپێدەچێت دیســان بەشێکی تر 
لــەم جۆرە بەرهەمانە لە دوای مردنی بخرێنە 
بەردەســت: لە سەرەتاکانی ســاڵی 2٠1٨دا 
،Les aveux de la chair، چوارەمیــن بەرگی 
مێژووی سێکســواڵیتە، باڵو بــووەوەو، گوایە 
بۆ بــاڵو کردنەوەی چەنــد وانەیەکی دەیەی 
196٠ی، لە مارکسیســمەوە بگرە هەتا وێژە، 

پالن داندراوە.]3[
لێکدانــەوەکان لەمــەڕ فۆکۆ،پــاش باڵو 
بوونەوەی ئــەم بەرهەمانە لە پــاش مردنی، 
بۆ  گۆڕانکاریــی زۆریان بەســەردا هاتــووە. 
تێگەیشــتنمان لە نووسراوەکانی فۆکۆ لەسەر 
 College شۆڕشی ئێران، وتارەکانی 1979ی
de Franceی فۆکــۆ لەســەر نئۆلیبڕالیزم و 
»Naissance de la biopolitique«کە لە ساڵی 

2٠٠4دا باڵو کرایــەوە، واپێدەچێت گرینگی 
تایبەتیــان هەبێــت؛ لەبەر ئــەوەی کە ئەم 
بەرهەمانە ڕاســت لە لووتکەی سەرقاڵبوونی 
 فۆکــۆ بــە ئێرانــەوە ئامــادە و پێشــکەش 
کراون.]4[ ئــەم وانەگەلە، وەکــوو یەکێک لە 
یەکەمیــن هەوڵــەکان بۆ ســەرقاڵ بوون بە 
تیۆریــی ئابووریی نیۆلیبڕال لــە ڕوانگەیەکی 
نامارکسیســتییەوە، ســەرنج و مشتومڕێکی 
بەرچاویان بەرەوالی خۆیان ڕاکێشــاوە؛ بەاڵم 
لێرەدا مــن بــەدوای پەیوەندییــان لەگەڵ 

نووسراوە ئێرانییەکانیدا دەگەڕێم.]5[
لێرەدا، من، ســەرەتا نووسراوەکانی ئێران 
لە میانەی باســێکی بەرباڵوتری فۆکۆ لەگەڵ 
مارکسیسم دادەنێم؛ دووەم، باس لەوە دەکەم 
هەتا چ ڕادەیەک بە هۆی کەڵکەڵەی تیۆریکی 
بەرباڵوتری ئەو سەردەمەوە بیچمیان گرتووە. 
سێیەم، من بەدوای ئەوەدا دەگەڕێم کە فۆکۆ، 
لە توێژینەوەکانی ســەبارەت بــە ئێران و بە 
گشتی ڕۆژهەاڵت، هەتا چ ڕادەیەک بیرتیژی و 
 )genealogical( ڕەچەڵەکناسییەکانی  ڕوانگە 
دەپارێزێت. چــوارەم و لەکۆتاییدا، باس لەوە 
دەکەم کە چۆن چەندین نووسەر لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســت، بــە تایبەتــی تەالل ئەســەد، 
ســەرەڕای ئەوەی خۆیان بە شــوێنکەوتووی 
فۆکۆ دەزانــن، بەاڵم لە ڕاســتیدا بۆ مۆدێلە 
تیۆرییە کۆنباوەکان دەگەڕێنەوە. ئەم بەشــە 
بەناچاری تاڕادەیەک جێگای مشتومڕە؛ بەاڵم 
ئامانجەکانــی بنیاتنەرانەن نــەک ڕووخێنەر. 
ئەم تێبینیانە، پێکەوە ئەم ڕاســتییە دەخەنە 
پێش چاو کــە وەرگرتنی میتۆد و ئایدیاکانی 
فۆکۆ لە بواری توێژینەوەی بەمێژوویی کردن 
)historicizing(دا، لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاســتی 

مۆدێڕن هێشتا بێ کەموکۆڕی نییە.

1.فۆکۆ، ڕاپەڕین و شۆڕش
لە بەهاری 197٨دا فۆکۆ لە الیەن ئیدیتۆری 
ڕۆژنامــەی ئیتاڵــی Corrieredella sera بــۆ 
نووســینی زنجیرە وتار و بابەتێک ڕاسپێردرا؛ 
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لە جیاتی ئەوە، فۆکۆ پێشــنیاری ڕێکخستنی 
گرووپێک لە نووســەرانی کرد هەتا لە ســەر 
کێشە و گرفتی هەمەجۆری هاوچەرخ بنووسن، 
بابەتگەلێک کە ئەو هەســتی کــرد ئایدیای 
نوێیان لێهەڵدەقواڵ. وادیارە لە سەرەتادا فۆکۆ، 
کاتێک بــۆ یەکەمجار لە مارســی 197٨دا، 
پڕۆژەی »ژۆرنالیزمی ئایدیاکانی« گەاڵڵە کرد، 
هیچ پالنێکی بۆ ئــەوە نەبووە کە یەکێک لە 
ئەندامانی گرووپە پێشــنیارکراوەکەی خۆی، 
بۆ نووســین لە ســەر ئێران ڕاسپێرێ. زۆری 
پێنەچوو کە پاش 19ی ئاگێســت،)بە هۆی 
ئاگرکەوتنــەوە لە ســینەمایەکی ئابادان کە 

مردنی 377 کەســی لێکەوتەوە  
و، پاشــان ناڕەزایەتی دەربڕینی 
سەرتاســەریی لــە ئێــران بە 
فۆکــۆ  هێنــا(  خۆیــدا  دوای 
بڕیــاری دا،  نــەک تەنیا ئێران 
ببێتە بەشــێک لە زنجیرە وتارە 
بەڵکوو  کــراوەکان،  پێشــبینی 
خۆیشــی ســەردانی ئەم واڵتە 
بکا. یەکەم ســەفەری بۆ ئێران 
لە 16 تــا 24ی ســێپتامبری 
197٨ و ئــەوەی تریانــی لە 9 
هەمان  نۆوامبــەری  تــا 15ی 
وتارەکانی  دا.  ئەنجــام  ســاڵدا 
لە نێــوان کۆتاییی ســێپتامبر، 

هەتا ســەرەتای مانگی فێبریــەی 1979، لە 
ڕۆژنامــەی Corriere چاپ و بــاڵو بوونەوە.  
ئەگەر کەمێــک تێبینیــی تیۆریکیی فۆکۆ، 
ڕاستەوخۆ لەم نووسراوە ڕۆژنامەییانەدا بەرچاو 
دەکەوێ، بە پێچەوانەوە، ئەزموونەکانی ئێرانی 
 Collège deلە هیچ شــوێنێک، لە وتارەکانی
Franceی ســاڵی 1979یدا، یــان باڵوکراوە 
ئاکادێمیکەکانی دیکەدا دەرناکەون. سەرەڕای 
ئەمەش، هەربەوجۆرەی کە لە درێژەدا باســی 
لێدەکەم پەیوەندیی ڕوون، بنەڕەتی و بابەتیانە 

لە خاڵە گرینگەکاندا، لە نێوانیاندا هەیە.
تەنیــا لە بابەتی ســێهەمدا بوو کە فۆکۆ 

دەستی کرد بە وردبینی لە سەر ئایین وەکوو 
فاکتەرێک لە ناڕەزایەتییەکاندا. بەناوبانگە، ئەو 
دەینووســی چۆن کاتێک لە خەڵکی خۆجێی 
دەپرســی چییان دەوێ، لــە دەکەس نۆیان 
بەڵکوو   )revolution(دەیانوت نەک شــۆڕش
دەوڵەتــی ئیســالمییان دەوێ.]6[ ئــەو هەم 
بەو واڵمە سەرســام دەبــوو و هەمیش پێی 
دەشــڵەژا و، بە تایبەت بــە بینینی ئارەزووی 
بەشــێکی زۆر لــە ئێرانییەکان بۆ خســتنە 
مەترســیی ژیانیان لە پێناو دروشــمێکدا کە 
ناتوانــن ناوەرۆک یــان مانایەکی بە وردی بۆ 
دەستنیشــان بکەن. جگە لەمە، ئەم ڕاستییە 
کە جەماوەر خوازیاری شــۆڕش 
نەبوون، کەموکۆڕی و سنووردار 
بوونی  مێژوویی و جۆگڕافیاییی 
 }Revolution{ دەستەواژە  ئەو 
و لەگــەڵ ئەوەشــدا، هەڵبەت 
ـ  مارکسیسم  ســنوورداربوونی 
شۆڕشــگێڕانەی  لێنێنیســمی 
وەبیــری فۆکۆ هێنایــەوە. ئەو 
شۆڕشــگێڕانەی  وشــیاریی  نە 
دەبینی کە بە هــۆی ناکۆکییە 
چینایەتییەکانەوە ســازبووبێ و، 
ڕێبەرایەتییەکی شۆڕشگێڕی  نە 
پێشەنگ، بەو جۆرەی کە تیوری 
و پراکتیســی لێنێنیستی بڕیارە 
بیبێ، بەڵکوو لەبری ئەوانــە، ئەوەی دەبینی 
کە پێی دەوت »ئیرادەی تــەواو یەکگرتووی 

کۆمەاڵیەتی« بۆ ئەوەی کە شا بڕوات. 
گــەڵ  لــە  چاوپێکەوتنــی  پێــی  بــە 
شــەریعەتمەداری، فۆکــۆ ڕایگەیاند کە هیچ 
کەســێک لە ئێــران لەوە تێنەگەیشــت کە 
چەمکــی »دەوڵەتــی ئیســالمی« ئاواتێکە بۆ 
ئەوەی کە ئاخوندی شــیعەی ئێرانی ببن بە 
حاکم یان تەنها دەوری دیاریکردنی چوارچێوە 
و قاوخــی حوکمدارێتی بگێــڕن.  بە کەڵک 
وەرگرتن لە سوودەکانی ڕامان لە ڕووداوەکانی 
پێشــوو}بە عەقڵــی ئێســتاوە{، ئەکرێ بە 

زیاتر لە سێ 
دەیە پاش مردنی و 

نزیکەی 
چواردەیە لە دوای 

نووسراوە رۆژنامەییە 
بەناوبانگ یا 

بەدناوەکانی، لەسەر 
شۆرش دژی رژێمی 
پەهلەوی لە ئێران، 
پێشوازی کردن لە 

بەرهەمەکانی فۆکۆ تا 
ئێستاش بەردەوامە
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ئاســانی ڕەخنە لە ئــەم بانگەشــە گەزافانە 
بگریــن.]7[ لە ئاکامــدا خواســتی خومەینی 
بــۆ کۆمــاری ئیســالمی، بــە ڕێبەرایەتیی 
ناهەڵبژێردراوی شــۆڕای پاسەوانەکان)شۆڕای 
نیگابان(، پێکهاتوو لە ئاخوندی بەســااڵچووی 
بە تەنهاپیاو، لە ملمالنێی دەســەاڵتی ســاڵی 
1979دا ســەرکەوتنی بەدەســت هێنا. جگە 
لەمــە فۆکۆ تاڕادەیەک ئایدیالیســتی و بەبێ 
گومــان لە بەشــێکیدا، لە ژێــر کاریگەری و 
هاندانــی توێژینــەوەی بەردەوامی لە ســەر 
ڕەفتاری مەسیحیدا، سەرهەڵدانی ئێرانی وکوو 
پیشاندەری خواســتی نەک بەتەنها گۆڕینی 
دەوڵەت و دەزگای سیاســی، بەڵکوو هەروەها 
بۆ گۆڕانکاری لە کەسایەتیی خۆیاندا بینی؛ بە 
تایبەتی ئەو تێبینیی ئەوەی کرد کە ئیسالمی 
شیعە )هەربەوجۆرەی کە بە دروستی تێبینیی 
کردبوو( وەکوو هەڵگری بەڵێنی گۆڕانکاری لە 
سووژەبووندا بە هۆی دیووە ڕۆحانییەکەیەوە، 
زیاتر لە دروشمی مارکسیستیـ  لێنێنیستیی، 

ناڕەزایەتییەکانی ئاراستە دەکرد.]٨[
لــە نێوان ئەو نووســەرانەی کــە ناوبراو 
بە مەبەســتی ئامادەســازی بۆ سەردانەکەی 
خوێندیانییەوە، کۆمەڵناس پاوێل ویل و ئەوەی 
کە زۆرتر سەرنجڕاکێشــە، لوویس ماسینیۆن 
و هانــڕی کۆربینە.]9[ هەربەوجۆرەی قەمەری  
تەبرێزی باسی دەکات، خوێندنەوەی فۆکۆ لە 
ســەر ماســینیۆن و کۆربین، »وای لێکرد کە 
لە شۆڕشــێک تێبگات کە ئەو شۆڕشــەی لە 
پێوەنــدی لەگەڵ دووبارەبوونــەوەی ڕۆحانی 
»بەدواداگەڕانــی حەقیقــەت«]1٠[دا بینی«. بە 
ئەگەری زۆر ئەم رۆژهەاڵتناسانە و خوێندنەوەی 
خودی فۆکۆ لە ســەر بە ســووبێکت کردنی 
ئەخالقی و سیاسیی باوکەکانی کڵێسە، وەکوو 
بەشێک لە توێژینەوەی بۆ بەرگەکانی دواتری 
»مێژووی سێکسواڵیتە«]11[ بوون کە سەرنجیان 
بەرەو الیەنە ئایینییەکانی شۆڕش، بە جێگای 
هۆکارە مادییەکانی ڕاکێشــا. بە واتای دیکە: 
الیەنە ڕۆحی و ئایینییەکانی شــۆڕش شتێک 

نەبوو کە فۆکۆ لە ئاکامی هەڤپەیڤین لە گەڵ 
خەڵکی ناوخــۆ دۆزیبێتیەوە؛ لە جیاتی ئەوە، 
هۆگریی بەم الیەنانــە }ئاینی و ڕۆحانی{لەو 
ساتەوەختەوە پەیدا کردبوو کە بە شێوەیەکی 
جیددی، دەســتی بە توێژینەوە لە ســەر ئەو 
واڵتە، وەکــوو ئەنجامی هۆگریــی بەرباڵوی 

خۆی لەمەڕ خۆڕاهێنانی ڕۆحی کردبوو.
ئــەوەی ســەرنجی فۆکــۆی لــە ئێران 
بەرەوالی خۆی ڕاکێشا، ئاسۆی شۆڕش نەبوو 
)لە مانگی ئاگێست و سەرەتای سێپتامبێردا، 
بە هەرحاڵ هێشــا دوورەدەست بوو(، بەڵکوو 
بوو: سەرنجی   )Revolt(دیاردەی سەرهەڵدان
ئــەو زیاتر لە ســەر ناڕەزایەتییەکان بە دژی 
شــێوازێکی تایبەتی دەوڵەت و نەک لەســەر 
شــەڕی دەســەالتی دواتر، لەمەڕ خولقاندنی 
ڕێباز و نەزمێکی سیاســیی نــوێ بوو.  فۆکۆ 
بە هۆی بینینی دیمەنی جەماوەری بێچەکی 
بەرهەڵســتکار و، ســەرئەنجام ڕووخاندنــی 
یەکێک لــە بەهێزترین و ســەرکوتگەرترین 
دەوڵەتەکانــی دونیا، نەتەنیا بە ســوپایەکی 
تۆکمە، هێزەکانی پۆلیــس، تۆڕی هەوڵگری 
خۆی، بەڵکوو هەروەها بە پشتیوانیی ئامریکا، 

سەری سوڕمابوو.
ئەو تێبینیی ئەوەی کرد کە بانگەوازەکان 
بۆ دەوڵەتی ئیســالمی، ئاشنا بەاڵم بەئاستەم 
دڵنیاکەرەوەن]12[و، هەروەها دەنگی مەالکانی 
کە خوازیاری دەرچوونی شا بوون بە »سامناک« و 
هتد]13[ هەڵسەنگاند. کەوابوو ئەستەم کەسێک 
بتوانێ لێبڕاوانە بانگەشە بکات، بەوجۆرەی کە 
زۆرێک لە دژبەرانی و بەناوبانگترینیان ژانێت 
ئافاری و کێوین ئاندێرسۆن وتوویانە کە فۆکۆ 
بە هۆی دڵگەرمی و پەرۆشــییەوە بۆ شۆڕشی 
ئیســالمی کوێر ببوو، یان ئــەوەی کە ئەو بە 
بانگەشــەبۆکراو  هۆی ڕێژەگەریی فەرهەنگی 
و نەفــرەت لــە مۆدێڕنیتــەی ســێکۆالری 
رۆژئاوایی، پشتیوانیی لە خومەینی و کۆماری 
 ئیســالمی کــرد، دانی پێدانــان و بە خێری 
هێنان.]14[ ئافاری و ئاندێرسۆن هەم لە شیکاریی 
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بۆچوونەکانی فۆکۆ و هەم لە گێڕانەوی شۆڕشی 
ئێراندا تووشی هەڵەی زەق دەبن؛]15[ بەاڵم من 
لێرەدا دەمهەوێ لە سەر جیاوازیی میتۆدیکی 
نێــوان ڕێبازەکانی ئەوان و فۆکۆ هەڵوەســتە 
بکــەم. بە تایبــەت واپێدەچێ کــە ئافاری و 
ئاندێرســۆن بۆ ژمارەیەک گریمانە و چەمکی 
مۆدێڕن و ســێکۆالر گەڕانەوە کە بە ئاشــکرا 
لــە الیەن فۆکۆوە، خرابوونە ژێر پرســیارەوە. 
ئەم نیگەرانییە، بەر لە هەموو شتێک چەمکی 
قەمەری  بێهــرووز  شۆڕشــە. هەربەوجۆرەی 
تەبرێزی بە دروستی تێبینیی دەکات، یەکێک 
لە ســەرەکییترین ئامانجەکانی فۆکۆ لە سەر 
شیکاریی سەرهەڵدان، داستانی مارکسیستیی 
شۆڕشە، کە تا ڕادەیەک بە هۆی گفتوگۆکانی 
ئەوکات، لە دەوری گێڕانەوەی ڕێویزیۆنیستی 
فڕانسوا فۆڕێ، لە شۆڕشی 17٨9ی فەڕانسە، 
هاتبووە ئــاراوە، گێڕانەوەیەک کــە بۆچوونە 
بیچــم  کــە  مارکســیەکانی،  و  کالســیک 
 گرتووی ئانتاگۆنیســمی چینایەتی بوون، ڕەد 
دەکردەوە.]16[ نابێ توندوتۆڵ گرتنی درێژەدان 
بە مارکسیسم لە ناو بەشێکی بەرچاوی چەپی 
فەڕانســە لە دەیەی 197٠دا بە کەم ســەیر 
بکرێ. ڕوانگەی بێ ئامانی دژی مارکسیستی 
کــە لە نووســراوەکانی ئێرانی فۆکــۆدا )و بە 
شــێوەیەکی نەرمتــر لە وتارەکانی لە ســەر 
نێئۆلیبڕالیزمدا( دەردەکەوێ، بێگومان ئەوەی 
کــە فرەتر پێی پەســت دەبــێ، خوێنەرانی 
مۆدێڕنیســت و سێکۆالری ئەو لە باڵی چەپ 
وەکوو ئافاری و ئاندێرسۆن و بەم دواییانە زامۆرا 
و بێهرێنتن.]17[ فۆکۆ سیاسەتی شۆڕشگێڕانەی 
ڕزگاریخوازانە زۆریش ڕەد ناکاتەوە، ئەگەرچی 
وەکوو پرســیار، کاربوردی تایبەت و لەڕووی 
مێژوویــی و جوگرافیاییــەوە دیاریکــراوی، 
چەمکی شۆڕش دەخاتە ژێر پرسیارەوە: ناوبراو 
جەخت لە سەر دژوارییەکانی ڕوونکردنەوەی 
تایبەتمەنــدی شۆڕشــە ئیلهامگرتووەکان لە 
ئایینــەوە لە ئێران، وەکوو شۆڕشــێک کە لە 
خۆگری ملمالنێی چینایەتی، پێشــەنگەکانی 

شــۆڕش و خاڵی دیکــەی هاوشــێوە بێت، 
دەکاتەوە.]1٨[ ئەو بە هەڵســەنگاندنی شۆڕشی 
ئێرانــی وەکوو ڕووداوێکی شــانۆیی و، وەکوو 
بۆنەیەکی بەکۆمەڵی قابیلی بەراوەردکردن لە 
گەڵ تڕاژیدیایەکی یۆنانی، بەڵگە دەهێنێتەوە 
کە ئەمــە گۆڕەپانی خەباتی چینایەتی وەکوو 
توخمی ســەرەکی یان دەســتەواژەکانی یان 

ئاکامەکەی)énouement(نییە.]19[ 
بە وتــەی ناوبراو ئەم شۆڕشــە، بە هۆی 
داخوازیی کێشەی ئابوورییەوە ئاراستە ناکرێ 
بــەاڵم کاراکتێرێکــی بە تەواوی سیاســیی 
هەیە و لە ئایینێکــەوە ئیلهام وەردەگرێ کە 
 لەچــاو گۆڕینی دونیا، کەمتر باســی قیامەت 
دەکات.]2٠[ جگە لەمــە گەلێک جاران بەڵگە 
دەهێنێتــەوە کە ئەم شۆڕشــە بــە نەبوونی 
پێکناکۆکیــی چینایەتــی و غیابی حیزبێکی 
پێشەنگ ئەناســرێتەوە و بانگەشە دەکات کە 
چین وتوێژە جیاوازەکانی کۆمەڵگای ئێران، بە 
ئیرادەیەکی گشــتیی یەکپارچە و بە هێزەوە، 
لە دەوری خواســتی دەست لەکارکێشانەوەی 
شــا، بە تەواوی یەکی گرتووە.]21[ کەچی ئەو 
لــە درێژەدا دەڵــێ کە ئەم ئیرادە گشــتیە، 
لەبری پرۆگرامێکی سیاسیی دیاریکراو، خۆی 
لــە ســەرهەڵدانێک بە دژی سیاســەتەکاندا 
دەردەخات: ئەمە مودێڕنترین و شــێتانەترین 
ســەرهەڵدان بە دژی هــەم لیبرالیزم و هەم 
سۆســیالیزمە و لەگــەڵ پەرەگرتنی بە دژی 
زەینییەتــی مۆدێــڕن و ســێکۆالر، هەر دوو 
فۆڕمــی دەوڵەت یان حوکمدارێتی بە ســەر 

جەماوەرەکەیدا دەسەپێنێ.]22[
ئەم جەخت کردنە ـ لەڕاســتیدا جەختی 
زیــاد لە پێویســت ـ لــە ســەر کاراکتێری 
یەکگرتــووی ئیرادەیــەک کــە فۆکــۆ لــە 
ســەرهەڵدانەکاندا دەیبینــی، لەوانەیە زۆر بە 
هۆی چاوپۆشی کردن لە جیاوازیی فیرقەیی، 
ئەتنیکی  و سیاســی وەکوو جەخت کردنەوە 
بە دژی بۆچوونەکانی مارکسیســتی نەبێت، 
بەڵکــوو جەخت کردنەوە لەســەر ئەوە بێت 
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کە ڕاپەڕینەکان بە هۆی ملمالنێی چینایەتی 
ســەریان هەڵنەدابوو یان لە الیان حیزبێکی 
پێشــەنگەوە، ڕێبەرایەتــی نەدەکــران و یان 
وشیار نەکرابوونەوە.تا ڕادەیێک فۆکۆ لەمەیاندا 
ڕاســتی دەکرد: ئەو بە دروســتی  سەرنجی 
بەرەو یەکێک لە دیارترین دیوەکانی شــۆڕش 
ڕاکێشا: ـ کاتی بەاڵم زۆر گرینگ ـ یەکیەتی 
نێوان چەوساوەکان و بازاڕییەکان یان بازرگانە 
شارنشــینەکان. ئەو هەروەها پڕکێشــی کرد 
بــاس لەوە بکات کە ئیســالم لەوانەیە ببێت 
بە هێزێکی شۆڕشگێڕانە لە دونیای ئیسالمدا، 
کە ئەتوانێ خەڵک زۆر ئاســانتر لە ڕێتۆڕیکی 

بە  لێنێنیستی  مارکسیســتی- 
تایبەت بۆ کێشــەی فەلەستین 
بیرکردنەویەکــی  بجووڵێنــێ. 
هەڵە بێت یان، بەڕاســتی ئەمە 
پێغەمبەرانــە  پێشــبینی  لــە 
بــە درێژایی دەیەی   : دەچێت 
پــاش  بەتایبــەت  و،   19٨٠
داڕمانــی بــەرەی رۆژهەاڵتــی 
کۆمۆنیســت، فۆڕمگەلــی نوێی 
شۆڕشگێڕانە،  سیاسی  ئیسالمی 
لە راستیدا دەبن بە جێگرەوەی 
کۆمۆنیزم وەکوو ســەرەکیترین 
لیبڕاڵی و دژی  گوتــاری دژی 
رۆژئاوایــی. ئــەوەی کــە فۆکۆ 

نەیبنی یان ئەوەی بە ئاستەم بتوانێ پێشبینی 
بکات ئەم ڕاســتیەیە کە ئەم هێزە سیاسی و 
شۆڕشــگێڕانە نوێیانەی ئیســالم، چ شیعە و 
چ ســوننە، ئەتوانن زۆر توخمی مارکسیست/
لێنێنیســتی لە ناو ئایدۆلۆژیاکان و ڕێکخراوە 
فرەچەشــنەکانی خۆیاندا تێکــەڵ بکەن یان 

بەرهەمیان بهێننەوە.

2.نێئۆلیبڕالیزم، دەوڵەت و بەرەنگاری
پاش ئەم باســە ســەبارەت بە تێبینییەکانی 
فۆکۆ لە سەر چەمکی مارکسیستیی شۆڕش، 
ئێســتا با ســەرنجێکی ئەم ڕاســتییە بدەین 

کــە ئــەو ئامادەکارییە و وتنەوەی بەشــێک 
لە زنجیرە وانەکانی »کۆلێژدوو فڕانســی«، لە 
ســەر نێئۆلیبڕالیزم، ڕاســت لە کاتێکدابووکە 
سەرقاڵی سەردانیکردنی ئێران بوو و لەسەری 
دەنووسی- ڕاستییەک کە واپێدەچێ لە الیەن 
ئافــاری و ئاندێرســۆن و هەروەهــا زامۆڕا و 
بێهرێنت لە پێش چاو نەگیراوە. فۆکۆ بەهەمان 
ڕادە کــە ســەرنجی بــەرەو تەکنۆلۆژیاکانی 
نێئۆلیبڕالیــی دەوڵەت ڕاکێشــڕا، شــەیدای 
شۆڕشــی ئێران بوو:  ئەو هەردووکیانی وەکوو 
پێشکەشــکردنی دەرفەت یــان هیواگەلێک 
بەمەبەستی زاڵبوون یانی النیکەم بەرەنگاریی 
یان  دەوڵەت،  باوەکانــی  فۆڕمە 
عەقاڵنییەتی سیاسی بە تایبەت 
سۆســیالیزم،  نموونەکانی  لــە 
و،  دیمۆکڕاســی  سۆســیال 
دەوڵەتــی خۆشــگوزەرانی  لەو 
ئەورووپا و، دیکتاتۆری سێکۆالر 
لە ئێــران دەبینــی.  ئەمە بەو 
مانایــە نییــە کــە بەهەرحاڵ 
ئەو ســەبارەت بە هــەرکام لەو 
دووبابەتــە گەشــبین بــوو. بە 
سەرنجدان بە پەسەند نەکردنی 
توندوتۆڵ و پێشــوەختی هەموو 
لە  یۆتۆپیاخوازی،  فۆڕمەکانــی 
سەرسوڕمان  جێگای  ڕاســتیدا 
دەبــوو ئەگەر بیویســتایە هــەردووک پڕۆژە 
یۆتۆپیاییەکانی نێئۆلیبرال یان ئیسالمییەکان 

وەربگرێ یان دانیان پێدابنێ.
ئاشــکرایە کە هیچ بوون یان دیاردەیەک 
بە ناوی نێئۆلیبرالیزمەوە بوونی نییە، هەربەو 
جــۆرەی کە فۆکۆ یەکەمیــن کەس بووە کە 
دانــی پێداناوە. لەڕاســتیدا ئەوبــە توندی لە 
نێوان دوو لــە ناســراوترین جۆرەکانی، واتە 
ئۆردوولیبڕالیزمــی پــاش جەنــگ لەئاڵمان، 
قوتابخانەی شیکاگۆ کە لەدەورووبەری میلتۆن 
فریدمەن لە دەیەی 197٠دا شــێوەگیرببوو، 
خۆی بە جیــاواز دەزانی. ئەم دەیەیە النیکەم 

فۆکۆ سیاسەتی 
شۆڕشگێڕانەی 
ڕزگاریخوازانە 
زۆریش ڕەد 

ناکاتەوە، ئەگەرچی 
وەکوو پرسیار، 

کاربوردی تایبەت 
و لەڕووی مێژوویی 
و جوگرافیاییەوە 

دیاریکراوی، چەمکی 
شۆڕش دەخاتە ژێر 

پرسیارەوە
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لەئەورووپا و ئامریکا، وەکوو مەرگی کینزیسم 
ناســرا، بەشــێکی بەهۆی بەردوامیی ڕکوود 
بەهــۆی  تــری  بەشــێکی  و   )stagnation(
گۆڕانکارییە بنەڕەتییەکان کە دەگوترا بە هۆی 
گەشەی کۆمەڵگای پاش پیشەسازی و لەگەڵ 
ئەویشــدا گۆڕینی پێکهاتەی »چینی کرێکار« 
بەو چەشــنەی لە الیان مارکس و ئەنگێڵزەوە 
چەمکســازیی بۆ کراوە. لەڕوانینێکدا بۆ دواوە، 
ئاشــکرایە کــە قەیرانەکانی دەیــەی 197٠ 
چەندە قووڵ بوون و، سیاســەتی چاکسازییە 
نێئۆلیبڕالییەکانی تاچێــر و ڕەیگان و ئەوانی 
دیکــە چەندە ڕادیکاڵن، بەاڵم ئێمە نازانین تا 

چ ڕادەیەک فۆکۆ و ئەوانی دیکە، 
لەمە تێگەیشــتن کە شــتێکی 
نوێ لە هەڕەتی دەرکەوتندابوو. 
ئاشــکرایە نابێ ئەوەی ئێســتا 
دەیزانیــن بەســەر ڕابــردوودا 
بیســەپێنین، لــە کاتێکــدا بە 
هیچ جۆرێک کەس نەیدەتوانی 
چەندین  کاریگەرییەکانی  بزانێ 
دەیــە دواتــر چەندە قــووڵ و 

سەرنجڕاکێش دەبێ.
ئــەم  فۆکــۆ  ئاشــکرایە 
بۆ  سەرەتایەک  وەکوو  وتارانەی 
سەبارەت  تێروتەسەلتر  باسێکی 
مۆدێــڕن  بایۆسیاســەتی  بــە 

دەبینی)لەکاتێکدا دەرکەوتبوو کە کەڵکەڵەی 
تیۆریکــی ئــەو لــە شــێوازە مۆدێڕنەکانی 
دەســەاڵتەوە بۆ تەکنیکەکانی بە ســۆبێکت 
کردنی )subjection( سەرەتای مەسیحییەت 
لــە حاڵی گۆڕاندا بوو(؛ بــەاڵم ئەمەی دوایی 
هیــچ کات بــەدی نەهــات. بەهەرحاڵ نابێ 
چاوپۆشی لەم راســتییە بکرێت کە بۆ فۆکۆ، 
شیکاریی لیبڕالیزم وەکوو ڕژیمێکی دەوڵەتی 
کە چەمکی کالســیکی عەقاڵنییەتی دەوڵەت 
)raison d’état( ڕەد ئەکاتەوە، پێشمەرجێک 
بۆ تێگەیشــتن لــە بایۆسیاســەتە. لە واڵمی 
پرســیارێکدا لــە ســەر لیبڕالیــزم هەروەها 

دەڵــێ: هەربەوجۆرەی کــە ناڕەزایەتییەکان 
بە ناوی دەوڵەتی ئیســالمییەوە ســاز دەبێ، 
»ڕاســتیی کۆنکرێت و خێرای«]23[ ئێمە خۆی 
دەردەخات. هەم لیبڕالیزم وەکوو شــێوازێکی 
حوکمــداری و هەم ئێران وەکوو شــێوازێکی 
سەرهەڵدان، بەشێک لە نیگەرانیی فەلسەفیی 
 )actuality(ڕاســتێتی لــە گەڵ  بەرباڵوتری 
بوون، واتە بە هێنانە ئارای پرسی رۆشنبیری 
وەکــوو پیشــاندانی مەســەلەی فەلســەفی 
راستێتی وەکوو ڕووداوێک و، بەگەاڵڵەکردنی 
ئەم پرســیارە کە ڕاســت لە ئێستادا چیمان 

بەسەردا دێت؟]24[ 
هــۆی  بــە  تاڕادەیــەک 
گواستنەوەی فۆکۆ لەسەرقاڵی بە 
چەمکی بەرەنگاری و پێکناکۆکی 
حـــــکوومەتمەنــدی  بــەرەو 
)governmentality(، لەوانەیــە 
هەروەهــا بە هۆی فۆکووســی 
ناوبراو لە سەر ژمارەیەک دەقی 
لە بری پڕاکتیســی  بنەڕەتــی 
هــــاوچەرخــی  نێئۆلیبڕاڵــی 
راســتەقینە، )کــە بــۆ نموونە 
ئەکــرێ لەم وتەی پێنۆشــەدا 
 La Naissance: بدۆزرێتــەوە 
de la biopolitique( لــە چــاو 
بەرهەمە  لــە  تــر  هەندێکــی 
کەمتر  ســەرنجێکی  ڕەچەڵەکناســییەکانی، 
بــە بەرەنــگاری و خەبــات ئــەدات.]25[ بەم 
حاڵــەش ناتوانین لەمە بــەم ئەنجامە بگەین 
کە فۆکۆ بە هۆی دژایەتیکردنی مارکسیســم 
و بەدەوڵەتــی کردنــەوە )étatism(، ئەوەندە 
کوێر ببوو کە دیوە هەرە تاریکەکانی نەبینی؛ 
بەاڵم ئەمە ڕاســت ئەو ئەنجامەیە کەهەندێ 
لە بەشداربووانی بەرگی ساڵی 2٠15 لە سەر 
فۆکۆ و نێئۆلیبڕاڵیــزم، کە لە الیەن زامۆڕا و 
بێهڕەنتــەوە ئیدیت کراوە، پێی گەیشــتوون. 
خاڵی ســەرەکیی ئەم بەرهەمــە ئەوەیە کە 
فۆکۆ تەنها هۆگریی بــە نێئۆلیبڕالیزم نەبوو، 

فۆکۆ 
بە باشی 

دەیزانی ئێرانی ژێر 
دەسەاڵتی شا، نە 

دەوڵەتی لیبڕال و نە 
ئابووریی نێئۆلیبڕاڵی 

نەدەناسی، تەنانەت ئەگەر 
هاوپەیمانی ئامریکاش 
بێت؛ لەباتی، ئەو شتە 

بوو کە ناوبراو 
پێی دەگوت 

»دیکتاتۆری پاشکۆ«
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بەڵکۆ بەشــێوەیەکی ئەرێنی هاوسۆزیی بۆی 
هەبوو، بەشــێکی بە هۆی ئەوەی کە بە دوای 
جێگرەوەیــەک بۆ چەپی فەڕانســەدا دەگەڕا 
کــە لە ژێر دەســتی مارکسیســم و حیزبی 
کۆمۆنیستی فەڕانسە )PCF(دا بوو و بەشێکی 
بە هۆی ئەوەی کە دەگوترێ ناوبراو تا ســاڵی 
1977 لەمەڕ ئیمکان و بەسوود بوونی شۆڕش 
گومانی هەبوو.]26[ بەتایبەتی، زامۆڕا و بێهرێنت 
دەڵێن لەم قۆناغەدا فۆکۆ لەگەڵ ئەو}بەرەی{ 
پێیدەگوترێ چەپی دووهەم، کەوتبوو،کەلەبری 
دەست تێوەردانی دەوڵەت، سەرنجی خستبووە 
و   )Autogestion(خۆبەڕێوەبەرێتــی ســەر 
ئایدۆلۆژیستە سەرەکیەکەی پیێڕ ڕۆزانۆوالۆن، 
قوتابیی فۆکۆ بوو. ئــەوان ئەم تێکەڵبوونەیان 
وەکوو نیشانەی خواســتی فۆکۆ بۆ گەڕان بە 
دوای جێگرەوەیەک بۆ هەرکام لە سیاســەتی 
شۆڕشــگێڕانە و دەوڵەتی سۆسیالیستی سەیر 

دەکەن.
لە دەربڕینێکدا کە بە تەواوی لە ئافاری و 
ئاندێرســۆن دەچێت، زامۆڕا و بێهرێنت بەڵگە 
دەهێننــەوە کە فۆکۆ بڕوایەکــی مەوهوومی 
هەبوو کە فۆڕمە نێئۆلیبڕاڵەکانی دەســەاڵت، 
لە فۆڕمە لیبڕاڵ و سۆســیال دیمۆکراتەکانی 
حوکمدارێتی، دیسیپلینی کەمتریان هەیە،]27[ 
بەاڵم لە مشتومڕی دڵ گەرمانەیاندا، چاوپۆشی 
لە خاڵێکی شــیکاری دەکەن کە فۆکۆ لێرەدا 
هەوڵ دەدا سازی بکات. ئەو بەڵگە دەهێنێتەوە 
کــە تەکنۆلۆژیای نێئۆلیبڕاڵیــی دەوڵەت، لە 
خۆگری فۆرمگەلی نادیســیپلینی دەسەاڵتە، 
بــەم مانایە کــە لەســەر بنەمای ئاســایی 
کردنەوەی بابەتی نائاسایی، یان قەدەغە کردن 
)یان تەریک خســتنەوە(ی ئەوەی کە ناتوانێ 
ئاســایی ببێتەوە، نییــە. بەهەرحاڵ ئەمە بەو 
مانایە نییە کە هیچ جۆرێکی دەســەاڵت یان 

پڕۆسەیەکی تێدا نییە.
ڕەخنەکانــی فۆکــۆ لەســەر دەوڵەتــی 
خۆشــگوزەرانی هەتا ئێســتاش تا ڕادەیەکی 
زۆر بێ سەرئەنجام ماوەتەوە یان کەڵکیان لی 

وەرنەگیــراوە. هەرچۆنێک بێت، ئەمانە زامۆڕا 
لەگەڵ بەڵگەهێنانــەوەی نێئۆلیبڕاڵی پێکەوە 
نابەســتنەوە، بەاڵم ڕوانینێکی زۆر ڕادیکاڵتر 
دەگرێتەوە کە پێی وایە نیگەرانی ســەبارەت 
بە تەندروســتیی گشتی و خۆشــگوزەرانیی 
تاکەکەســی، پیشاندەری ئاســایی بوونەوەی 
ئینزیباتییــە  خۆشــگوزەرانی  کاریگەریــی 
و  ئافــاری  هاوشــێوەی   .)disciplinary(
ئاندێرســۆن، زامۆرا و بێهرێنت، ڕاســتەوخۆ 
و ناڕاســتەوخۆ پشــتیان بــە بابەتــی تەواو 
ئۆمانیستی، سێکۆالریستی و/یان مارکسیستی 
بەستووە، کە خودی فۆکۆ پەسەندی نەکردن 
و، دەیانــەوێ مەحکــووم نەکــردن وەکــوو 
دانپێدانان پیشــان بدەن؛ جگــە لەمە ئەوان 
هەوڵــە میتۆدیکەکانی فۆکۆ بــۆ  دابڕان  لە 
دەوڵەت، وەکــوو چەمکێکی شــیکاری یان 
ڕاڤەیی، وەکوو نەفرەتێکی بنەڕەتی لە دەوڵەت 
لێــک ئەدەنــەوە. لەکۆتاییدا و لــە هەمووی 
گرینگتر لە کۆنتێکســتی ئێستادا، بانگەشەی 
ئەوەی کە فۆکۆ دەســتبەرداری سیاســەتی 
شۆڕشگێڕانە ببوو– کەبە بەردەوامی لە الیان 
زامۆرا و ئەوانی دیکــەوە دووپات کراوەتەوە- 
، کاتێک کە کەســێک نووسراوەکانی لە سەر 
شۆڕشــی ئێران لەبەرچاو دەگــرێ –وەکوو 
وترا هاوکات لەگەڵ ئامادەسازی و پێشکەش 
کردنــی وتارەکانــی نێئۆلیبڕالی نووســراوە- 
هەرەس دێنێ. لەمانەوە دەردەکەوێ کە فۆکۆ 
سیاسەتی شۆڕشــگێڕانەی ڕەد نەکردبووەوە، 
بەڵکــوو تەنها چەمکی پۆســت ڕۆســۆییی 
مارکسیست/لێنێنیستیی شۆڕشی ڕەد کردەوە؛ 
ئــەو وای بۆدەچوو ئەم چەمکــە تایبەتە، بێ 
کــەم و زیاد مێژوویەکی  تایبەتی ئەورووپایی 
هەبوو کە لــە کۆتایییەکانی دەیەی 197٠دا 

دوایی پێهاتبوو.
بــەاڵم فۆکۆ تەنها ســەبارەت بە چەمکی 
مارکسیســتیی شــۆڕش گومانــی زیــادی 
نەدەکرد. لە ناوەڕاســتی ساڵی 197٨دا، ئەو 
هەروەها وادیار بوو بەو ئاکامە گەیشــتبێ کە 
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 disciplinary( ئینزیباتی بارودۆخی دەوڵەتی 
state( لــە قەیراندایــە، بەشــێکی وەکــوو 
ئاکامــی فۆڕمــە نوێیەکانی بەرەنــگاری؛]2٨[ 
لە ئەنجامــدا واپێدەچێ کــە گومانەکانی لە 
ســەر دیســیپلین پەرەپێدابێ یــان بۆ ئەو 
مەســەلەیە، بایۆ سیاســەتی وەکوو پێناسەی 
چۆنییەتیــی دەســەاڵتی مۆدێڕنیتە هێنابێتە 
ئاراوە. کەوابوو خوێندنەوەی ورد لە وتارەکانی 
1979ی، ئاشــکرای دەکات کە ئەو لیبڕاڵیزم 
ـ و بەتایبــەت نێئۆلیبڕالیــزم ـ ی، ڕاســت 
 )non-disciplinary( وەکوو بێ دیســیپلینی
دەبینی کە تەکنۆلۆژیای نائاســاییی مۆدێڕنی 
لــەم  دەوڵەتــە.]29[ بەشــێوەیەکی گشــتی 
کاتەدا، کەڵکەڵــە بیردۆزییەکانی بەرەبەرە لە 
دەسەاڵت و زانستەوە بەرەو فۆکووس کردنی 
لەســەر  جیهانی،  کەمتر  پێکناکۆکی تەوەری 
دەسەاڵت و حەقیقەت گۆڕانی بەسەرداهات، 
کە دەیتوانی خودی دەوڵەتیش لەخۆ بگرێت. 
تا ئەو ڕادەیە کە هەرکام لەم خولیا تیۆریکانە، 
بە ڕوونی لــە کارە رۆژنامەیییەکانی فۆکۆ لە 
سەر ئێران دەرناکەوێ، ئەمە لە کەڵکەڵەکانی 
ســەبارەت بە دەوڵــەت )و لە یــەک بابەتدا 
ڕژیمەکانــی حەقیقەت( لەبری دەســەاڵت و 
زانســت، تا بگات بە چەمکە تەکنیکییەکانی 
»بایۆسیاســەت«  یــان  »دیســیپلین«  وەکوو 
ئێرانی  نووســراوەکانی  تەنانەت  دەبینــدرێ. 
درگای ئەم پرســیارە دەخەنە سەرپشــت کە 
چ شێوازگەلێکی دەســەاڵت و، فۆڕمگەلێکی 
 ،)governmentality( حکوومەتمەنــدی 
هــەردووی پادشــایی پەهلــەوی و کۆماری 
ئیسالمیان داڕشتووە و، ئەگەر هەبێ ئابووری 
چ دەورێکی لەواندا گێڕاوە. لەڕێگەی بەرفراوان 
کردنییەوە، توێژێنەوەیەکی ڕەچەڵەکناسیانەی 
بەردەوامی دەوڵەتــە مۆدێڕنەکانی رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســت کە دانەبەزێ بۆ هەرکام لە پۆلێن 
بەندییەکانی مارکسیست یان لیبڕاڵ، بە زۆری 

هێشتا ماویەتی بنووسرێ.]3٠[
دەرخســتندا  یەکــەم  لــە  کەوابــووو 

وادەردەکەوێ کە لە نێوان وتارە ئاکادێمیکەکانی 
رۆژنامەوانییەکانیــدا،  ڕیپۆرتــاژە  و  فۆکــۆ 
لێکچوونێکی کەم هەیە. بەو پێیەی کە فۆکۆ 
بە باشــی دەیزانی ئێرانی ژێر دەسەاڵتی شا، 
نە دەوڵەتی لیبڕال و نە ئابووریی نێئۆلیبڕاڵی 
نەدەناســی، تەنانــەت ئەگــەر هاوپەیمانــی 
ئامریکاش بێت؛ لەباتی، ئەو شتە بوو کە ناوبراو 
پێــی دەگوت »دیکتاتۆری پاشــکۆ«.]31[ لەبەر 
ئەمە کۆی سەرباســی لیبڕاڵیزم، بەو جۆرەی 
 LaNaissance de la biopolitique  کە لــە
دا باســی لێکــراوە، واپێدەچــێ بە ســانایی 
پەیوەندیــی بە کەڵکەڵەکانــی لەمەڕ ئێرانەوە 
نەبێت. لە ڕاســتیدا،فۆکۆ لــە ریپۆڕتاژەکانی 
ئێرانی خۆیدا، سەبارەت بە چۆنییەتیی هەوڵی 
ڕژێمی شا بۆ بەڕێوەبەرێتیی ئابووری کەمێکی 
نووســیوە، بێ ئەوەی باسی شکستی پرۆژەی 
»شۆڕشی سپی« بازاڕتەوەر و مودێڕنی دەیەی 
196٠بــکات.]32[ بەهەرحاڵ نابــێ لە یادمان 
بچێت کە فۆکۆ نەک وەک ڕێبازێکی ئابووری 
یــان وەکــوو ئایدۆلۆژیای بۆرژوایــی، بەڵکوو 
وەکــوو تەکنۆلۆژیاکانی دەوڵــەت بایەخی بە 

لیبڕالیزم و نێئۆلیبڕالیزم ئەدا.
نیشانەگەلێک سەبارەت  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
توێژینەوەیییەکانی  بــەوەی کــە کەڵکەڵــە 
پێشــتر لە دەوڵەتی مۆدێڕنی رۆژئاوایی بەرەو 
ڕۆحانییەت)مەعنەویــەت( وەکوو فۆڕمێک لە 
بەرەنــگاری دوور کەوتووەتەوە، بوونیان هەیە. 
بەم پێیە لە چاوپێکەوتنێکدا کە لە سەرەتای 
ســاڵی 1979دا بەڕێوەچوو بەاڵم هەتا ساڵی 
2٠1٨ باڵو نەکرایەوە، ئەو جیاوازی لە نێوان 
ڕۆحانییــەت و ئایین دادەنــێ و ڕۆحانییەت 
وەکوو »بوون بە شــتێکی تر بێجگە لەوشتەی 
کە ئێستا کەسێک هەیە« و وەکوو ئیمکانییەتی 
سەرهەڵدان بە دژی پێگە و هەڵوێستی سووژە 
کە لە الیان دەسەاڵتی سیاسی، ئایینی و هی 
تــرەوە دیاری کراوە، پێناســە ئەکات. ئەو لە 
درێژەدا پێی وایە کە هەموو گۆڕانکارییە مەزنە 
سیاســی، کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگیەکان لە 
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بزاڤــە رۆحیەکانەوە پەیدا بووگن.]33[ هەروەها 
فۆکــۆ لە گفتۆگــۆی 197٨ی خۆی لە گەڵ 
گرووپێک لە مامۆســتایانی زێــن )Zen( لە 
پەرەستگەی ســیۆنجی، ڕایگەیاند کە کۆتایی 
ئیمپریالیزمــی رۆژئاوایــی، هاوکاتە لە گەڵ 
قەیــران لە فەلســەفەی رۆژئاواییــدا، ئەگەر 
 کۆتایــی ســەردەمی فەلســەفەی رۆژئاوایی 
نەبێ.]34[ ئەستەمە هەڵسەنگاندنی بۆ بکرێ کە 
ئاخۆ ئەمە شــتێک فرەتر لە دەربڕینی ڕێزێک 
بــۆ خانەخوێکانــی بووە، بــەاڵم  ئەوەی کە 
سەبارەت بەم لێدوانانە زۆر مانادارە، ـ النیکەم 
لە ڕوانینێک بۆ دواوەـ  قسەکانی دواتریەتی کە 

دەڵێ ئەم قەیرانە لە ئەندێشەی 
بــە  پەیوەندیــی  رۆژئاواییــدا، 
رۆژئاواییی شۆڕشــەوە  چەمکی 
هەیە. ئــەو لە درێــژەدا دەڵێ، 
ئــەم ئایدیایــە لە شــۆڕش لە 
ساڵی 17٨9وە بە سەر مێژووی 
ئەورووپادا زاڵە؛ بەاڵم لە دەیەی 
دەرکەوتنی  گــەڵ  لە  197٠دا 
ڕەوتی ناشۆڕشــگێڕانەی وەکوو 
 یۆرۆکۆمۆنیــزم، خەریکە لە نێو 
دەچـــــــێ.]35[ لــە دریــژەدا 
لــە  پەیوەنــدی  لــە  دەڵــێ 
گــەڵ دونیــای نائەورووپیــدا، 
دەبــێ  فەیلەســووفەکان، 

خۆیان لە پێشــبینیی)پێغەمبەرانەی( ئایندە 
شیمانەکراوەکان ببوێرن، چ بگات بەوەی کە 
دیاری بکــەن کە دەبێ چ بکــرێ. ئەو پێێ 
وایــە لە باتی ئــەوە، فەیلەســووفەکان دەبێ 
لــەوە بدوێن کە لە ئێســتادا چی ڕوو دەدات 
)ce qui se passeactuellement(، هەروەهــا 
دەڵێ  هەر چەشــنە فەلســەفەیەکی داهاتوو 
دەبێ لــە دەرەوەی ئەورووپا یان لە دەرەوەی 
بەریەککەوتنی نێوان ئەورووپا و نائەورووپا لە 

دایک بێت.]36[
لێرەدا جارێکی تــر ئەو بیرۆکەیەی فۆکۆ 
دێتە پێش کە ئەبێ فەیلەسووفەکان سەرقاڵی 

سەردەمی ئێستا بن. لە هەمووی گرینگتر ئەو 
هەروەها پێی وابوو ئەوان دەبێ ســەرنجێکی 
فەیلەســووفانەی فرەتر بە جیهانی نارۆژئاوایی 
بدەن.ئــەم قســانە پێمان دەڵێــن ئەگەرچی 
بیرۆکەی شــۆڕش لەوانەیە لە حاڵی لەدەست 
دانی هێــزی خۆی لە ئەورووپــا بێت، دەبێ 
وریای فۆڕم و جومگەبەندییەکانی ناڕەزایەتی 
و سەرهەڵدان لە بەشــەکانی دیکەی جیهان 
بین. لە ڕاستیدا ئەمە هەر ئەو شتەیە کە فۆکۆ 
چەن مانگ دوای شۆڕشــی ئێران دەیویست 

لێکۆڵینەوەی لەسەر بکات.
فۆکۆ لــە ڕاگەیاندراوێکی کورتدا، لەگەڵ 
رۆژنامــەی  لــە  ڕاپۆڕتەکانــی 
کۆریێرەدێــال ســـــێرا، ئــەم 
چەشــــنە لــە لێکۆڵینــەوەی 
بە  »ڕۆژنامەگــەری ئایدیاکان« 
وەســف کــرد و، لــە درێژەدا 
وتــی »ئەبێ لــە کاتی لە دایک 
بوونی ئایدیــاکان و تەقینەوەی 
هێزەکەیاندا ئامــادە بین؛ نەک 
تەنها لەو کتێبانەی کە باســی 
بەڵکوو  دەکــەن،  ئایدیایانە  ئەو 
لەو ڕووداو و کێشمەکێشــانەی 
وا ئــەو ئایدیایانە هێزی خۆیانی 

تێدا ئاشکرا ئەکەن«.]37[
لــە  شــارەزایییە  ئــەم 
تایبەتمەندیی  جوگرافی و مێژووییی چەمکە 
ئەرووپییەکانی دەوڵەت و شۆڕش، هەروەها لە 
دەقەکانــی دیکەی ئەم قۆناغەدا دەردەکەوێ. 
لە »فەلســەفەی شــیکاریی سیاســەت«دا، و 
هەروەها لە وتارێکداکە لە ژاپۆن پێشــکەش 
کرا، فۆکۆ هەنــدێ ڕوونکردنەوەی دیکەی لە 
سەر چەمکی فەلســەفیی رۆژئاواییی شۆڕش 
باس کرد کە لەوانەیە بتوانێ بۆ تێگەیشــتن 
لە فۆکووسی ناوبراو لە سەر ئێران یارمەتیدەر 
بێ.ئەو ئەم بانگەشەیە کەکۆتاییەکانی سەدەی  
بیســتەم، وەکوو کۆتاییی سەردەمی شۆڕش 
ناودێــر دەکات، وەکــوو بابەتێکــی جێگەی 

بەهەرحاڵ 
نابێ لە 

یادمان بچێت 
کە فۆکۆ 

نەک وەک 
ڕێبازێکی ئابووری 

یان وەکوو 
ئایدۆلۆژیای بۆرژوایی، 

بەڵکوو وەکوو 
تەکنۆلۆژیاکانی دەوڵەت 
بایەخی بە لیبڕالیزم و 

نێئۆلیبڕالیزم ئەدا
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پێکەنین ڕەد ئەکاتــەوە و بەڵگە دەهێنێتەوە 
کە کۆتاییی زاڵبوون، یان قۆرخکاریی ئایدیای 
شــۆڕش، بە ســانایی خۆی لــە گەڕانەوە بۆ 
سیاســەتە ڕیفۆرمیســتییەکاندا نابینێتــەوە؛ 
ئەو باســی لەوەکرد کە ئــەوەی ناڕەزایەتیی 
رۆژ)ســەردەم( پیشــانی ئەدات، خەباتکردن 
بــە دژی هەمان حەقیقەتی دەســەاڵتە، واتە 
لەگــەڵ بەکارهێنانی پەتیی ئەو دەســەاڵتە 

هەڵناکات.]3٨[
بە واتایەکی دیکە، نووسینەکانی فۆکۆ لە 
ســەر ئێران، ئیدەی دەوڵەتی ئیسالمیان هەر 
بەو ئەندازەیە دەسەلماند کە وتارەکانی کۆلێژ 

لیبڕالیزمیان  نێــو  دۆفڕانــس، 
دەوڵەتی؛  سیســتمێکی  وەکوو 
بەپێچەوانــەوە ئەو نووســینانە 
بــەوردی ئامــاژە بــە ڕێــگای 
و  شــیکاری  بــۆ  داهێنەرانــە 
ڕەخنــەی هەردووکیان ئەکەن. 
بەو جۆرەی کە خــۆی لە نامە 
ســەرئاوەاڵکەی بــۆ مەهــدی 
بــازرگان دەڵــێ: »لــە لێدوانی 
دەوڵەتی ئیسالمیدا، بۆچی خێرا 
گومان لە ئاوەڵناوی ئیســالمی 
خۆی  دەوڵەت  وشەی  دەکرێ؟ 
لە خۆیدا بــۆ بزواندنی وریاییی 
هەروەها،  بەســە«.]39[  کەسێک 

شــڕۆڤەی فۆکۆ لە نیۆلیبڕالیسم، شێوازێکی 
ناڕاســتەوخۆ بۆ سەلماندن و دانپێدانانی نییە، 
بەڵکوو ڕێگایەکی تازە بــۆ ڕەخنەگرتن لێی، 
وەکوو تەکنۆلۆژیای حکوومەت نەک ڕێبازێکی 
ئابووری یان ئایدۆلۆژیایەکی سیاسی، دەکاتەوە. 
ئــەوەی وتارەکانــی فۆکــۆ لــە ســەر 
نیۆلیبڕالیزم، بە ڕوانگەکانی لە ســەر ئێران و 
ژاپۆن ئەبەســتێتەوە، نــەک تەنها کەڵکەڵەی 
فەلسەفیی ناوبراو بۆ سەردەمی ئێستا و هۆگری 
بە فۆڕمــە جیاوازەکانی حکوومەتمەندییەوەیە 
هەروەهــا  بەڵکــوو   ،)governmentality(
پێشنیارەکەی سەبارەت بە چەمکی مۆدێڕنی 

شــۆڕش )و بــە شــێوەیەکی بەرباڵوتر کۆی 
فەرهەنگــی دەســتەواژەی شۆڕشــگێڕانەی 
چەمکێکــی  لێنێنیســت(  ـ  مارکسیســت 
کاربوردیی جیهانی نییە؛ بەڵکوو دیاردەیەکی 
تایبەتی جۆگرافیایی و مێژوویییە. نووسین لە 
ئیسالمی  دیاردەی  ســەردەمێکدا هەردووک 
سیاســی و دەوڵەتی نیولیبــڕاڵ، لە هەڕەتی 
تەقینەوە لە سەر گۆڕەپانی مێژوویی جیهانی 
بوون، هەروەها نووسین نزیکەی 1٠ ساڵ بەر 
لە مەرگی خێرای سۆسیالیزمی ڕاستەقینەی 
مەوجوود و مارکسیســمـ  لێنێنیســم وەکوو 
هێزی سەرەکیی سیاســی، ناتوانین ئافەرین 
بۆ تیژبینیی فۆکــۆ لە هەمبەر 
بینینی ئەو شتەی لە سەردەمی 

ئێمەدا بێ وێنەیە، نەکەین.

ــی،  ــۆ، ڕەچەڵەکناس 3. فۆک
رۆژهەاڵتناسی

فۆکۆ  نوســراوەکانی  بێگومــان 
لە رۆژگاری خۆیدا ڕەســەن و 
ئاخۆ  بوون؛بــەاڵم  داهێنەرانــە 
چــل ســاڵ دواتریش هێشــتا 
بابەتیانەن؟ ئەکرێ ئەم پرسیارە 
بە شێوەیەکی سوودمەند بکرێ 
بە دوو بەشــەوە: لــە الیەکەوە 
ئەم پرســیارە کە ئاخــۆ فۆکۆ 
لەو کێشــە و داوانە خــۆی بە دوور گرت کە 
ئیدوارد ســەعید پێی دەگوت رۆژهەاڵتناسی 
و ڕەخنــەی لێدەگرت، لە الیەکــی دیکەوە 
ئاخۆ نووسینەکانی فۆکۆ لە سەر ئیسالم و لە 
سەر رۆژهەاڵت و هەروەها نووسینی ئەوانەی 
دیکە کە بانگەشەی پێڕەوی لە مێتۆدی فۆکۆ 
دەکەن، لــە گەڵ پێویســتییەکانی میتۆدی 

ڕەچەڵەکناسیی ناوبراو، دێنەوە.
لە یەکەم دەرخســتندا واپێدەچێ، فۆکۆ 
ئارەزوویەکی زۆری بۆ ناسینی الیەنە نوێیەکانی 
شۆڕشی ئێرانی هەبوو. لەوکاتەدا خودی ئیدەی 
سەرەکیی ڕۆحانییەتی)spirituality( سیاسی، 

دەبێ وریای 
فۆڕم و 

جومگەبەندییەکانی 
ناڕەزایەتی و 

سەرهەڵدان لە بەشەکانی 
دیکەی جیهان بین. 
لە ڕاستیدا ئەمە هەر 
ئەو شتەیە کە فۆکۆ 
چەن مانگ دوای 

شۆڕشی ئێران دەیویست 
لێکۆڵینەوەی 
لەسەر بکات
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وەکوو ناسیکۆالر یان نا سیکۆالریست، شێوازی 
مۆدێڕنی ســووژە بوون یان ئاژانسی سیاسی، 
)ئەگەر دژوازییەکی ئاشــکرا نەبێ بەوجۆرەی 
کە فۆکــۆ بە ڕوونی لێی شــارەزا بــوو(، لە 
ئاتەیویســم)باوان خوازی، بنچینەخوازی( ی 
پارێزکارانــە دەچوو.  لە دەیەکانــی دواتردا، 
جیهان خــووی بــە شــێوازی جۆراوجۆری 
سیاســیی نوێ، یان ئایینی بە سیاســی کراو 
و ئاژانســی ئایینــی، لە ڕەوتــە جیاوازەکانی 
ئیســالمی سیاســیەوە هەتــا نەتەوەخوازیی 
هیندوو لە هێندســتان، نیۆکۆنفۆسیســم لە 
چینی پاش ساڵی 19٨9، هەروەها ژیانەوەی 
شەڕی ســاردی کلێســە نەتەوەیییەکان لە 

ئەورووپای رۆژهەاڵت گرتووە.
بــەم پێیە پێویســت بــە وتــن ناکات 
کــە فۆکۆ بەهەرحــاڵ لە ڕێبــازی خۆی بۆ 
ناڕۆژئاواییەکان،  ئایدیا  مێژووی  خۆێندنەوەی 
لە سەر ڕێگای دروست بوو. ئەمە ئیمە بەرەو 
پرســیاری رۆژهەاڵتناســی پەلکێش ئەکات. 
بانگەشــە دەکات  بێهرووز قەمەری تەبرێزی 
کە فۆکۆ هەربەو جۆرەی  کە ماتریالیســمی 
دیالێکتیکی مارکسیستی ڕەد کردەوە، خۆی 
لە کێشەکانی رۆژهەاڵتناســیی فەلسەفی بە 
دوور گرت،]4٠[ بەاڵم لەوانەیە لەمبارەوە شک 
و گومان هەبێت. ئەگەر چی بەشــێکی زۆری 
فۆکــۆ،  »The order of things«ی  کتێبــی 
لەوانەیە بە گشتی وەکوو ڕەخنەی زمانناسی 
ببیندرێ،)هەروەهــا لــە ڕێــگای بەرفراوان 
کردنی رۆژهەاڵتناســی فەلســەفی( نە لێرە 
و نە لە هێچ شــوێنێکی دیکــەدا فۆکۆ، هێچ 
جــۆرە نرخاندنێکی ڕەخنەگرانە بۆ زانســتی 
رۆژهەاڵتناسەکان ناکات کە وەکوو بەشێک لە 
ئەندێشــە و وێنای جۆگرافیایی دەریدەبڕێت، 
ئــەم غیابــی کاردانــەوە )Reflection( بــە 
تایبــەت لە نووســراوەکانی ئێرانیدا ئاشــکرا 
دەبێــت. یەکەم، بــڕوای میژوویــی فۆکۆ بە 
ڕۆحانییەتێکی ئیســالمیی ئێرانیی شــیعەی 
لەبنەڕەتداهەمیشــەیی )timeless( شــاراوە، 

کە شــیمانەی ئەوەی لێ دەکرا سەرچاوەی 
پێناسەکراو، بە مەبەستی دژایەتیی هەرچەشنە 
دەسەاڵتێکی دەوڵەتی  لە سەرەتای میژووەوە 
لــە بەردەســت دەخات،]41[  ئاشــکرا کردنی 
کاریگەریــی رۆژهەاڵتناســێکی بــە هێز، بە 
تایبەت هانری کەربۆنە، واتە کەسێکە لە زۆر 
الیەنەوە نموونەیەکی ویترینی )ناو جامخانە( 
رۆژهەاڵتناسی فەلســەفییە.]42[ دووەم، جۆرج 
ئێســتات بەڵگــەی هێناوەتەوە کــە خودی 
چەمکی ڕۆحانییەتی سیاســی، پیشــاندەری 
گەڕانەوە بۆ ڕوانگەی رۆژهەاڵتناســەکانە، کە 
پێان وایە ئیدە)ئاینییــە(کان وەکوو هۆکاری 
لە  بڕیــاردەری کــردەی کۆمەاڵیەتیــن.]43[ 
حاڵێکــدا لەوانەیە ئەمە زلکردنەوە یان زیادی 
فۆکۆ  ڕاستەقیەنەی  روانگەی  سادەکردنەوەی 
بێــت، بەاڵم لەوانەیە کەســێک جەختی ئەو 
لەمــەڕ بەکارهێنانی فاکتــەرە ئاینییە پێش 
مۆدێڕنــەکان، بــۆ شــرۆڤەی دیاردەیەکــی 
سیاســی و کۆمەاڵیەتیی هاوچــەرخ، بخاتە 
ژێر پرســیارەوە. ســیهەم ڕەنگە گرینگتر لە 
هەمووی، خودی فۆکــۆ، هیچ کات بۆچوونی 
جۆگرافیاییی رۆژهەاڵتناســیی نەخســتە ژێر 

پرسیارەوە.
سەرەڕای هۆگریی ناوبراو بە پرسیارەکانی 
پەیوەندیــدار بــە شــوێن و جوگرافیــا، لە 
 »the order of things« سەرتاســەری کتێبی
و کارەکانی دیکەیدا، بە شــێوەکی گشــتی 
 the( ،و بێ دوودڵی، دەســتەواژەی رۆژئــاوا
west( وەکوو شوێنێکی بە ڕواڵەت شارستانی 
بەڵگەنەویســت و، بەهەمان ڕادەش بێگومان 
رۆژهەاڵتێکی گشتی و تاڕادەیک ئوستوورەیی، 
وەکوو ئەویدیــی رۆژئاوا دادەنــێ. بەم پێیە، 
 the order of«بەناوبانگترین، پێشەکیی کتێبی
things«، فەرهەنگێکی هەڵبەســتراوی چینی 
 The Celestial Emporium of( بــە نــاوی
Imperial Wisdom( دەناسێنێ کە لە دەقێکی 
کورتــی خۆرخە لووئیس بۆرخێســدا  وەکوو 
 )heterotopia( هێترۆتۆپیای  ئاشــکراکردنی 
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ســەرەڕۆیی دەرەدەکــەوێ و، لەوانەیە الواز 
کردنی هەمان لۆجیکی پۆلێنبەندیی رۆژئاوایی 
بێ کە لەناو دەقی سەرەکیی کتێبەکەدا باسی 
لێکراوە. هــەر بەم پێیە جیاوازی دانانی فۆکۆ 
لە نێوان ScientiaSexualisو Ars Eroticaی 
رۆژهەاڵتــی پێش مۆدێڕن، لەبەرگی یەکەمی 
مێژووی سێکســواڵیتە، وەکوو رۆژهەاڵتناسی 
ناڕەخنەگرانــە، بەشــێوەیەکی بەرباڵو تانەی 
لێــدراوە. واپێدەچێ ناوبراو پەرەســتگەکانی 
وەکــوو  ئیرانــی  شــەقامەکانی  و  ژاپــۆن 
هێترۆتۆپیاگەلێــک )hetrotopias( دەبینــی 
کــە هەندێ لە بنچینەییتریــن گریمانەکانی 
مۆدێڕنیتە یــان وردتر بڵێیــن عەقاڵنییەتی 
سیاســیی مۆدێڕن و ســێکۆالری رۆژئاوایی 

تووشی گومان و چالێنج ئەکەن.
رۆژهەاڵتناسیی  تایبەتمەندیی  بەهەرحاڵ 
دیکەی بیــروڕای فۆکۆ لەســەر ئیســالمی 
شــیعەی ئێرانــی هەیە کــە وەک دەگوترێ 
ئەگەر بێکەڵک نەبــن النیکەم باویان نەماوە. 
ئەمە شکستی جددیی ناوبراوە لە پرسیارکردن 
سەبارەت بەم پرسە، کە ئاخۆ لەوانەیە جیهانی 
ئیســالم، هیچ چەشنە تازەگەری و دابڕانێکی 
ئپیستمۆلۆژی، بەو جۆرەی کە لە کۆنینەناسی 
رۆژئاواییەکەی  زانســتیی  )archaeology(ی 
دەخرێتەڕوو، ناســێبێ. تەنانەت ئەگەر ناوبراو 
پرســیاری کــرد، ئاخــۆ دەبێ کەســێک لە 
شۆڕشــی ئێراندا لەدایکبوونی شــتێکی تازە 
بەجێگای گەڕانەوەی شــتی کۆن ببینێ؟]44[ 
ئەو دەیویســت ئیســالمی ئێرانیی شــیعە، 
وەکوو گشــتێکی نەگــۆڕی یەکپارچە ببینێ 
و بە شــێوەیەکی جددی ئیمکان و شیمانەی 
هەرچەشــنە گۆڕانکاریی گــەورەی لەبەرچاو 
نەگرت، چ بــگات بەوەی کە بەدواداچوون بۆ 
وردەکاریی ئەم گۆڕانکارییانە بکات. کەوابوو بۆ 
نموونە، بە بێدەنگی بەســەر تەواوی مێژووی 
سیاسیی بوونی ئیسالم لە ئێراندا، ـ بابەتێکی 
ئاڵۆز و هێشتاش کەم ناسراو ـ تێپەڕی کە بە 
شۆڕشی مەشرووتەی 19٠5 دەستی پێکرد و 

لــەودا رێژەیەکی بەرچاو لە مەالکان دەوریان 
گێڕا.

کــە  دەق  پەیوەندیدارتریــن  هەڵبــەت 
ئەیتوانــی پەیوەندیی بــە بابەتەکەی ئێمەوە 
خومەینــی  1972ی  کتێبەکــەی  هەبــێ، 
لە ســەر حکوومەتــی ئیســالمییە، کەلەودا 
چەمکــی ویالیەتــی فەقێی ناســاند؛ بەاڵم 
ئەم کتێبە هێشــتا بۆ ســەر هیــچ زمانێکی 
رۆژئاوایــی وەرنەگێڕدرابــوو و تەنانەت لە نێو 
پســپۆڕانی فیکری ئیسالمیی ئێرانی مۆدێڕن، 
بەتــەواوی نەناســراوبوو.]45[ هەرچۆنێک بێت، 
فۆکــۆ باســی ئیدەکانی خومەینــی ناکات ـ 
بەپێچەوانەی لێدوانە گشتییەکان و قسەکانی 
بۆ رۆژنامەنووسان]46[ و تەنها بە کورتی ئاماژە 
بە عەلی شەریعەتی دەکات ـ کەسێک کە تا 
ڕادەیەکی زۆر بە دروستی وەکوو مێعمارێکی 
سەرەکیی دەوڵەتی ئیسالمی بە مانای ناساندنی 
توخمێکــی ڕۆحی بە ژیانی سیاســی دیاری 
دەکات.]47[ ئەم لێدوانە کورتانە، ســەبارەت بە 
نەفی کردنەوەی ئیدارە و لە ڕووی سیاسییەوە 
بێدەنگیی ئاخوندی شیعەی ئێرانی بە قازانجی 
کە  چەوساوەکان)موســتەزعەفین(،  ئایینــی 
چەمکێکە لە الیەن ئارمانە سۆسیالیستییەکانی 
عەداڵەت و یەکســانییەوە پاڵــی پێوە دەنرێ 
شۆڕشگێڕانەیشــی  الیەنێکــێ  وتەنانــەت 
هەیــە، بە گوێرەی پێویســت مافی خۆی بە 
کەســایەتیی نــوێ و ڕادیکاڵی شــەریعەتی 
نادات. واپێناچی کە فۆکــۆ ئاگادار بووبێ کە 
تازەگەرییەکانی شــەریعەتی، بە شــێوەیەکی 
ئاشکرا وەکوو کفر، لە الیان نزیک بە تەواوی 
ئاخوندە گەورەکانی ئێرانەوە بێجگە خومەینی 
مەحکووم کــرا. دووبارە پێناســە کردنەوەی 
ئیسالمی شــیعە لە الیەن شــەریعەتییەوە، 
نەک تەنها ڕادیکاڵ و بە شــیوەیەکی ئاشکرا 
لــە مارکسیســت ـ لێنێنیســت ئیلهامــی 
وەگرتووە، بەڵکوو شیعیســم بەرەو ئاینێنکی 
شۆڕشگێڕانە دەگۆڕێ، بابەتێک کە لەوە پێش 
هیچکات نەبینرابوو؛ هەروەها سەرەڕای هەموو 



267گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 53  ساڵی بیست و یەکەم  پاییزی 2719

داواکارییەکانی پێداچوونەوە، فۆکۆ ڕۆحانییەتی 
شــاراوەی وەکوو ناوەنــدی ڕژیمی حەقیقیی 
دانی  فۆکۆ  دەبینێ.هەرچەنــد  ئێرانییــەکان 
پێدادەنێ کە شــەریعەتیی نووســەری وەکوو 
فانۆن و ماسینیۆنی خوێندوەتەوە، واپێدەچێ 
بایەخێکی ڕواڵەتیی بە بابەتی »شــەرعیەتدان 
بە خۆ« )self-legitimations(ی شــەریعەتی 
دابێ وەکوو بانگەشــەی پێشتری کە دەیگوت 
یەکەمین ئیمامی شــیعە، وانەی یەکسانی و 

عەداڵەتی کۆمەاڵیەتیی فێردەکرد.]4٨[ 
کەوابــوو فۆکۆ ئەم باوەڕە دروســت ئەکا 
کەلەگەڵ پێشڤەچوونی تەکنۆلۆژیای مۆدێڕنی 
رۆژئاوایی هیچ شتێکی بنەڕەتی لە کۆمەڵگای 
ئێرانی یان ژاپۆنی گۆڕانی بە سەردا نەهاتووە 
و، ئەمــەی کە لە بنەڕەتدا ڕێگا نەریتییەکانی 
بیرکردنەوە لە تەنیشت شێوازەکانی مۆدێڕندا 
پێکەوە ئەژین بە گشــتی وەکوو بابەتێکی بە 
تەواوی ئەورووپی دەبینــرێ.]49[ ئەم وتە زۆر 
سادەکراوانە، ڕووناکبیرانی گەورە و گۆڕانکاریی 
شــێوازەکانیدیکەی نارۆژئاوایــی بیرکردنەوە، 
ئاشــکرایە ئاکامی هەردوو هۆکاری دینامیکی 
ناخۆییی خۆیــان و بەریەککەوتــن لە گەڵ 
فاکتەرەکانــی دیکە و نەک بە تەنها فاکتۆری 

رۆژئاوای مۆدێڕن، پشت گوێ ئەخەن.

فۆکۆییی  ــت  پۆس ــیی  ڕەچەڵەکناس  .4
ئیسالم

بڕوای ئاشــکرای فۆکــۆ، ســەبارەت بەوەی 
زێــن  وەکــوو  رۆژهەاڵتــی  نەریتــی  کــە 
بوودیســم و ئیســالمی شــیعە، لە بنەڕەتدا 
هەمیشــەیی)timeless(، پێش مۆدێڕن و یان 
نەگۆڕن، بە شێوەیەکی سەرسوڕهێنەر، لە گەڵ 
ڕوانگەی ڕەچەڵەکناسی و کۆنینەناسییەکەی 
خۆی و هۆگریی بە ئاشکرا کردنی پچڕپچڕی 
و دابڕان، دژ بەیەک و جیاوازە. لە شــوێنێکی 
دیکــەدا، ئەو بــە ئاشــکرا ڕایدەگەیەنێ کە 
ئامانجی ڕەچەڵەکناسی بە وردی دەرخستنی 
هەرچەشــنە ســیمایەکی ڕۆاڵەتیی شوناس، 

یەکیەتــی، یــان بەردەوامبوونــە، کــە لــە 
دەستەواژەی وەکوو نەریت یان نەتەوەدا خۆی 
دەبینێتــەوە.]5٠[ نابەدڵییەکی  هاوشــێوە بۆ 
پاڵپشتی کردنی بوونی نابەردەوامی )گسست( 
لــە نەریتــە رۆژئاواییەکانــدا، هەروەهــا لە 
تویژینەوەیەکی تر دا کە ناوی ڕەچەڵەکناسی 
لە خۆی ناوە، لە الیەن تەالل ئەسەد، یەکێک 
لە کاریگەرترین بیردۆزانی هاوچەرخی جیهانی 
ئیســالمی مۆدێڕنەوە دەرئەکەوێ. ئەســەد، 
)مرۆڤناســێک بە ڕوانگەیەکی لە ســەرەتاوە 
بەهێزی مارکسیســتی( بــە وەرچەرخانێکی 
فۆکۆیی چەشنەکان، بەرەو تویژینەوەی زانستی 
ڕەهبانی لە مەسیحییەتی سەدەکانی ناوەڕاست 
و پاشــان بەرەو شــرۆڤەی ڕەچەڵەکناسانەی 
چەمکە پۆست ڕۆشــنگەرییەکانی »ئایین« و 
»سیکۆالر« گوازرایەوە، هەردووی ئەم چەمکانە 
وەکــوو گرێــدراوی مێژوویەکی دەســەاڵتی 
ئاشــکرا  کۆلۆنیاڵ(  تاڕادەیەک  رۆژئاوایــی)و 
ئەکات.]51[ بە ســەرنجدان بــەم وەرچەرخانە، 
واپێدەچێ، ئەســەد کەسێکی شــیاو بۆ پەرە 
پێــدان بــە ڕێبازێکــی ڕەچەڵەکناســانەی 
پێگەیشــتوو، بۆ جیهانی ئیسالم بێت؛ بەاڵم 
بە سەرسوڕمانەوە نووسراوە زۆرەکانی لە سەر 
بابەتە ئیســالمییەکان ئەم چاوەڕوانییە بەدی 
ناهێنێ. لە بەناوبانگتریــن کتێبیدا، »ئایدیای 
مرۆڤناســیی ئیسالم«، ئەســەد بە دژی دوو 
بۆچوون بەڵگە دەهێنێتەوە و مشتومڕ دەکات؛ 
ئــەم ئایدیایە کە ئیســالم، بــە پێچەوانەی 
مەســیحییەت، لە جەوهــەری خۆیدا خاوەن 
هێــزە، هەروەهــا ئــەم بۆچوونە کــە بوونی 
جیاوازیــی بەربــاڵو لە بیروڕا و پڕاکسیســی 
بســۆڵمانەکان، ڕیگریمان لێدەکا کە بتوانین 
هەر چەشــنە چەمکێکی شیکاریی یەکگرتوو 
لە ئیســالم ئاوا بکەیــن. وەکــوو جێگرەوە، 
ناوبراو پێشــنیار دەکات کە وەکوو نەریتێکی 
دیسکۆرسیڤ لە ئیسالم نزیک بینەوە.]52[ ئەم 
ڕوانگەیە، بە هۆی جەختی زیاد لە پێویســت، 
لە ســەر الیەنەکانی تیۆلۆجی و حقووقی، بە 
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زیانی توخمگەلی شــاعیرانە و عیرفانی کە لە 
ژیانــی رۆژانەی مســوڵمانەکاندا، بە درێژایی 
ســەدەکان زۆر گرینگتــر بــوون، ڕەخنەی 
لێگیراوە؛]53[ بەاڵم لێرەدا من دەمهەوێ بزانم 
ئاخۆ ئەم شیکارییانە، لە سروشتی خۆیاندا، بەو 
جۆرەی ئەسەد خۆی ڕایدەگەیەنێ، بەردەوام 
دەرخســتندا،  یەکەم  لە  ڕەچەڵەکناســانەن. 
بۆچوونی ئەو لەمەر نەریتێکی دیسکۆرســیو، 
واپێدەچێ لە گــەڵ دووبارەبەرهەمهێنانەوەی 
پێکهاتــە  ڕەچەڵەکناسیی/کۆنینەناســانەی 
پڕاکتیســە  دواتــر،  و  دیسکۆرســیڤەکان 
دیسکورسیڤەکان لە سەر وشیاری تێگەیشتنی 
فەلســەفی و/یــان مارکسیســتی ئایدیاکان، 
ئایدۆلۆژییەکان یان بیروبڕواکانە؛  هەرچۆنێک 
بێت لە پشــکنینێکی وەردتردا، دەردەکەوێ 
 )communitarian( کۆمەڵباوەڕانە  چەمکێکی 
بێت نــەک چەمکێکی ڕەچەڵەکناســانە یان 
کۆنینەناســانە.]54[ ئەســەد بە ســانایی دانی 
پێدادەنێ کە سەرچاوەی سەرەکیی هاندانی، 
 )communitarian(کۆمەڵباوەڕ فەیلەســووفی 
مەک ئینتایر بــووە؛ بەاڵم ناوبراو بە بێدەنگی 
لەم ڕاســتیە تێدەپەڕێ کــە کۆمەڵباوەڕیی 
)communitarianism(،  ناتوانێ بە ســانایی 
)ئەگەر شتی وا بشــێ(، لەگەڵ ڕوانگەیەکی 
ڕەچەڵەکناسانە خۆی بگونجێنێ و لە ڕاستیدا 
بــە بەردەوامــی ڕەخنە لە ڕەچەڵەکناســیی 
نیچــە دەگــرێ ـ ڕەخنەیەک کــە لەوانەیە 
 هەروەها بــۆ کەڵکوەرگرتنی فۆکۆ لە نیچەش 

بیگوازێتەوە.]55[
بــە پێچەوانەوە،  وا پێدەچێ ســەرەڕای 
پێشــنیارەکانی ئەســەد خــۆی، کاراکتێری 
کۆمەڵبــاوەڕی ناوبراو، لــە چەندین خاڵدا لە 
گــەڵ ڕوونکردنەوەیەکی ڕەچەڵەکناســانەی 
پێگەیشــتووی ئیســالمی مۆدێڕن نەگونجێ. 
یەکەم، ئەسەد بە ئاشکرا نکۆڵی لە هەرچەشنە 
دابڕانێک لەم نەریتە دیسکۆرسیڤەدا دەکات: 
»بۆ ئامانجە شــیکارییەکان، هیچ جیاوازیەکی 
بنەڕەتی...لــە نێوان ئیســالمی کالســیک و 

مۆدێڕنــدا نییــە«.]56[ کەواتــە واپێدەچێ کە 
ئەو  هەمــان شــوناس و بەردەوامییەک کە 
ڕەچەڵەکناســیی فۆکــۆ دەیهــەوێ لە نێوی 
ببــات، بە بنەمــا دەگرێ. دووهەم، ئەســەد 
پێی خۆشــە جەخت بکاتەوە کە ئەم نەریتە 
دیسکۆرســیڤە ئیســالمییە، عەقاڵنییــە، بە 
تەواوی بە گــوێ نەدان بــە تێبینیی فۆکۆ، 
عەقڵ یــان عەقاڵنییەتی سیاســی، لەوانەیە 
خۆی لە پەیوەندییەکانی دەســەاڵتدا دەوری 

هەبێ.
ســێهەم و تەنانەت ســەیرتر، نیگەرانیی 
ڕەچەڵەکناسانەی ناوبراو سەبارەت بە دەسەاڵت 
)power(، لــە ڕوانگەی ئــەم گێڕانەوەیە لە 
تایبەتمەندیی ئیسالم، دیار نامێنێ. ئەگەرچی 
ئەســەد بە ڕواڵەت الیەنگری لە پرسیارەکان 
لەمەڕ دەسەاڵت دەکات، }بەاڵم لە ڕاستیدا{ 
بۆ ئەکتەرێکی ناچاالک و نەریتێکی نامۆ لە ژێر 
پەردەی ئۆتۆریتەدا دەیگۆڕێ: »پڕاکتیســێک 
ئیســالمییە، لە بەرئەوەی کە بە پێی نەریتە 
دیسکۆرسیڤەکانی ئیسالمەوە ڕێگاپێدراوە«.]57[
لەبیرمان نەچێ کــە کەڵک وەرگرتن لە 
دەنگی پاســیڤ لێرەدا و جێگۆڕکێی وشەی 
دەســەاڵت )power( لە گەڵ زاراوەی وەکوو 
ئۆتۆریتــە)authority( و دەســەاڵت پێــدان 
)authorization(، دەاللــەت یان ئاماژە بەوە 
دەکەن کە هەرچەشنە پەیوەندیی دەسەاڵتکە 
لە ناو نەریتی دیسکۆرســیڤی ئیســالمیدان، 

جێگای پەسەند و/یان ڕێگاپێدراون.
کەوابوو، وادەردەکەوێ، ئەسەد سوورە لە 
ســەر ئەوەی، جەخت لە ســەر عەقاڵنییەت 
و ژیریی نەریتی گوتاری ئیســالمی بکاتەوە، 
چوونکــوو دەیهەوێ دەســەاڵتی شــاراوە لە 
هەنــاوی چەمکــە تیۆرییەکانــی رۆژئاواییدا 
ئاشــکرا بکات. خۆی لە خۆیدا ئەمە لەوانەیە 
دژەژەهرێکی بەســوود بــە دژی ئەم گریمانە 
سێکۆالریســتییە  و/یــان  گەرایانــە  تــاک 
شاردراوە بێت کە نەریتەکان جێگایەکیان بۆ 
بیرکردنەوە، گفتۆگــۆی عەقاڵنی یان ئازادیی 
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تاکەکەســی تێدا نییە؛ بــەاڵم واپێدەچی کە 
ئەسەد، لێرەدا خاڵی شیکاریی ڕەچەڵەکناسیی 
لە دەســت دابێت. وەکوو ئەنجامێک، ناوبراو 
تێبینییەکی ڕەچەڵەکناسانەی زۆر بنچینەییتر 
لە دەســت دەدات کە پێی وایە هەر فۆڕمێک 
لــە عەقاڵنییەت یان ژیــری، چ مۆدێڕن بێت 
یــان پێش مۆدێــڕن، چ ســێکۆالر بێت یان 
ئایینی، لــە ڕووی ناوخۆیییەوە لە پەیوەندی 
لە گەڵ شــێوازە تایبەتەکانی دەســەاڵت لە 
ڕووی جوگرافیایــی و مێژووییدایــە. ئەمــە 
روونترین و ـ ناخۆشــترین ـ کێشەی بەرچاو 
لــە توێژینــەوەی ئەســەد لە ســەر بابەتی 
ڕەخنەی گشــتی لە عەرەبستانی سەعوودی 
هاوچەرخدایە.]5٨[ ئەســەد نەک تەنها لێرەدا 
بە شــێوەیەکی تەفرەدەرانــە دەڵێ کە گوایە 
بەرپرسیاریەتییەکی ســوننەتی لە سەر تاک 
بە تاکی مســوڵمانەکان، سەبارەت بە ڕەخنە 
گرتن لــە حاکمی ســەربەخۆ، بوونی هەیە؛ 
بەڵکــوو هەروەها بە تەواوی چاوی بە ســەر 
ئەم ڕاستیەدا دادەخا کە عەرەبستان واڵتێکی 
دیکتاتۆرییە کە لــەودا ڕێبەرایەتیی ئایینیی 
کۆنەپارێز، دەزگایەکی دەوڵەتیی سەرکوتگەر، 
بــە مەبەســتی خنکاندنی هەموو چەشــنە 
ناڕەزایەتییەک بە کار دێنێ. بە واتای سادەتر: 
ئەسەد دەیهەوێ چاوپۆشی  لە تایبەتمەندیی 
هەرە گرینگی دەسەاڵت بە قازانجی وێنەیەک 
لە ســوننەتێکی هاوئاهەنــگ و هاوئاوازانەی 
»گفتۆگــۆی عەقاڵنی« و »ڕەخنــەی ئایینی« 

بکات و یان لە گرینگیی کەم بکاتەوە.
ئەم خواســتە بــۆ ســنووردارکردنەوەی 
ڕەخنەی ڕەچەڵەکناسی بە ڕەوتە ڕۆژئاواییەکان 
و، گەڕانــەوە بۆ چەمکە کۆمەڵباوەڕ، لیبڕاڵ و/
یان مارکسیســتییەکان بۆ جیهانی ئیسالمی، 
هەروەهــا دەتوانرێ لە ناو ئەو کەســانەش دا 
ببیندرێ کە  خۆیان بە شــوێنکەوتووی فۆکۆ 
دەخوێننــەوە . بۆ نموونە چەندین نووســەر، 
سەبارەت بە سێکسواڵیتە لە جیهانی ئیسالمی 
مۆدێڕندا دەنووســن، ســەرەڕای ئەوەی کە 

تەنانەت بە ڕواڵەت الیەنگری لە نووسراوەکانی 
فۆکــۆ دەکــەن، لــە ســەر گەڕانــەوە بــۆ 
پۆلێنبەندییەکانی »سێکســواڵیتەی بۆرژوایی« 
و »ســەرکوتی ویکتۆریایی« سوورن، تەنانەت 
ســەرەڕای ئەوەی فۆکۆ بە ئاشــکرا بەڵگەی 
هێنایــەوە کــە توێژینەوەی سێکســواڵیتەی 
مۆدێڕن، پێویستی بە فەرهەنگۆکێک هەیە کە 
لە چەمکی مارکسیســتی »چین« )class( و، 
ئەوەی سەردەمی ویکتۆریا بە جێگای گوتاری 
سەرکوتکراو ســەبارەت بە سێکس بەرهەمی 
هێنا، وردبینانەتر بێــت.]59[ بە ڕێژەی جیاواز 
ئەم مەســەلەیە بۆ لێکۆڵینەوەی نووســەری 
وەکــوو جۆجێف مەســعەد، خالید ئەڵڕوەیب 
و ئەفســانە نەجم ئابادیــش بە رێژەی جیاواز 
ڕاســتە.]6٠[ )کە ئەگەر وانەبــێ جێگای ڕیزە(  
ئەمانە و نووســەرانێکی دیکە کە حەز دەکەن 
بگەڕێنــەوە بــۆ دەرکەوتەکانــی ئایدیۆلۆژی 
وەکــوو شــێوێنەری ڕاســتییە کۆمەاڵیەتیە 
وەکــوو   )class( چیــن  ئۆبژێکتێــوەکان؛ 
دیاریکەری پێناســەی الیەنەکانی مۆدێڕنیتە 
و، دەســەاڵت )power( کــە لەزاتــی خۆیدا 
سەرکوتگەرە ـ هەموو خاڵەکان بە شێوەیەکی 
سیســتماتیک و بنەڕەتی لــە الیەن فۆکۆوە 

ڕەخنەیان لێگیرا.
بــە کورتی گەڕانەوەیەکــی نەخوازراو، بۆ 
گریمانەیەکی سێکۆالریســتی و مۆدێڕنیستی 
ئۆمانیســتی،  و/یان  مارکسیســتی  بۆچوونی 
کە بە شــێوەیەکی سیستماتیک و ئاشکرا لە 
الیــان فۆکۆوە ڕەخنەیان لێگێــراوە؛ بە هیچ 
شێوەیەک تەنها بۆ ڕەخنەگرانی بۆچوونەکانی 
ئەو ســنووردار ناکرێتەوە؛ هەروەها واپێدەچێ 
ئەم ڕەخنەیە لە نێو نووســەراندا کەسانێکیش 
دەگرێتەوە کە خۆیان بە شــوێنکەوتەوی ئەو 
دەبێنن.  بــەم مانایەکە بــە کردەیی کردن 
و بــەڕۆژ کردنــی  بۆچوونەکانــی فۆکۆ، بە 
ســەرنجدان بە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، بە بێ 
گەڕانەوە بۆ نەریتــە باوەکانی بیرکردنەوە، تا 

ڕادەیەکی زۆر پرۆژەیەکی ناتەواوە.
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دوا وتە
فۆکۆ زیاتر هۆگریی بە ڕاپەڕینی ئێران هەبوو 
هەتا شۆڕشــی ئیسالمی و هەروەها بە الیەنە 
ڕۆحییەکانــی بەرخودان بە جێــگای فۆرمە 
ئیســالمییەکانی دەوڵەت. لە ڕاستیدا خولیای 
هەمیشــەییی ئەو،  بە فۆڕم و شــێوازەکانی 
دەوڵــەت و ڕەخنە گرتن لێیــان، ڕێگری لە 
خۆجێیی،  یۆتۆپیاخوازییەکــی  هەرچەشــنە 
ســەبارەت بەمــەی دوایــی دەکات. ئەگەر 
سەرزەنشــت نەکردن بە مەبەســتی پەسەند 
کردن هەڵە نەبێ، ئەوە کــەس ناتوانێ فۆکۆ 
بە هۆی هاوســۆزی ناڕەخنەگرانە یان هیوا و 
هومێدی یۆتۆپیایی بۆ رێژیمی تازە لە ئێراندا، 
تاوانبار بکات. هەروەها باســەکانی لە ســەر 
نێئۆلیبڕالیسم، لەوانەیە لە مشتومڕ بە دوور بێ، 
بەاڵم نابێ وەکوو پەسەند کردن بخوێنرێنەوە. 
بــە پێچەوانەوە کاتێــک کــە هەردووکیان 
کە  دەریدەخــەن  دەخوێنرێنــەوە  پێکــەوە 
چەمکی شــۆڕش، لــە الیەن مارکسیســتە 
لە  زۆرێک  هاوچەرخەکانــی خۆی)هەوەهــا 
چەپەکانــی ئەمڕۆشــەوە(، وەکــوو بابەتێکی 
جیهانی )لە ڕاســتیدا لە ڕوانگەی فەرهەنگی 
و مێژوویییەوە بە تایبەتی(، لە بەرچاو گیراوە. 
بەم پێیە ئەم نووســراوانە، داوامان لێدەکەن 
هەتا لە ســەر تاقانە بوونی ڕووداوی شــۆڕش 
لە ئێران ڕابمێنین، بە جێگای ئەوەی کە ئەو 
ڕووداوە بۆ دەســتەبەندیی بەڕواڵەت جیهانی، 
بەاڵم لە کۆتاییدا ئەورووپاتەوەری دابەزێنین.

وتــە گرینگەکانــی فۆکۆ ســەبارەت بە 
ئیســالم وەکوو ئایین یــان نەریتێک، بەدەر 
لــە ڕەخنــە نییە: لــە هەمــووی گرینگتر و 
ســەیرتر، وا دەردەکەوێ کە ناوبراو، کاتێ لە 
ســەر ئیسالمی شــیعەی ئێرانی دەینووسی، 
بــە مێژوویی  تایبەتمەندیگەلێکــی وەکــوو 
کردنی بەردەوام، دابڕان ونەبوونی بەردەوامی، 
تێکدانی شــوناس کە »توخمــی بنەڕەتیی« 
میتۆدەکانــی خــۆی واتەڕەچەڵەکناســی و 

کۆنینەناســی بوونی بە هەنــد وەرنەگرتبێ. 
هەروەها ئەگەر ئەو ڕەخنەگەلەی لە ســەرەوە 
ئاماژەیان بۆ کرا، ئەسەد، شوێن کەوتووەکانی 
و، ئەو هەواڵنەی دیکە بۆ جیهانی ئیسالمیش 
کە خۆیان بە فۆکۆوە ئەلکێنن بگرێتەوە، ئەوە 
لەوانەیە ئەم گریمانەیە بێتە ئاراوە کە مێژووی 
دروســت یان بەردەوامی ڕەچەڵەکناســانەی 
جیهانی ئیسالمی مۆدێڕن، هێشتا و بە زۆری 
ماویەتی بنووســرێ. ئەم بانگەشەیە لەوانەیە 
بە ســەرنجدان بە کاریگەریــی مەزنی فۆکۆ 
لە ســەر بەشــی توێژینەوەکانی رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســت و، لــە زانســتی کۆمەاڵیەتــی و 
مرۆییدا بە گشــتی، ســەیر بێــت. دەبێ لە 
یادی نەکەین کــە بەهەرحاڵ فۆکۆ بێگومان 
نەیدەویست کە چەمکە سەرەکییەکانی خۆی 
وەکوو چەمکی تیوریکی شــیاوی کارپێکردن 
لە ئاستی جیهانیدا، بە کارببرێ، بەڵکوو فرەتر 
وەکوو ئامڕازگەلێک بەمەســتی تۆمار کردن و 
نووســینەوەی ئەزموون و ڕووداوی ئەگەر نە 
تاقانە لــەڕووی جۆگرافیایــی و مێژووییەوە، 
بوون. هەربەو جۆرەی کە خۆی جارێک باسی 
لێ کرد، سەرقاڵی پەرەپێدانی لێکۆڵینەوەیەک 
 )power(و نەک تیورییەک لە سەر دەسەاڵت

بوو.]61[
بۆ  ڕەچەڵەکناســی  میتۆدێکی  کەوابــوو 
جیهانــی ئیســالمـ  و ڕەنگە نابــێ ببێـ  لە 
ســەرەتاوە هەوەجێــی بــەم پرســیارە نییە 
کــە ئاخۆ واڵتێکــی مۆدێڕن یــان لە حاڵی 
مۆدێــڕن بوونــەوەی تایبەتــی رۆژهەاڵتــی 
ناوەڕاســتی، »دیســیپلینییە یان ئەوەی کە 
ئاخــۆ سیاســەتەکانی »بایۆپاڵیتیکە«، بەڵکوو 
لێکۆڵینەوە لە ســەر ئەوە بکەن کە ئاخۆ کێها 
بەش لە دانیشتوانی واڵت و لە کام گۆڕەپانی 
بەســەرهات و تاقیکردنــەوە و لە چ کاتێکدا، 
بووگن بە ئۆبژەی حکوومەت و چ فۆڕمگەلێک 
لــە زانســت ـ ئایینی یان هــی دیکە ـ یان 
حەقیقەت، لەم پڕۆسانەدا تێوەگالون. هەندێ 
نموونەی شــێوازی پێشوو، بە کۆلۆنی کردنی 
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میســری تیمووتی میچێلە، کە ڕێفۆڕمەکانی 
محەمەد عەلی وەکوو دیســیپلین ئەناسێنێ 
و، هــەر بەم پێیــە، بەکۆلۆنــی کردن خۆی 
لــە خۆیدا، بــە بێ لەبەرچــاو گرتنی ئەوەی 
کــە ئاخۆ میســر لەوکاتەدا لــە ژێر حوکمی 
داگیرکــەری راســتەقینەدا بــوو یــان نا؛ و 
توێژینــەوەی گرینگی داریــووش ڕێجاڵی لە 
سەر ئەشــکەنجە لە ئێرانی مۆدێڕندا، کە ئەم 
پرســیارە ئەورووژێنی کە چما ئەشکەنجە لە 
ناو کۆمەڵــگا ئینزیباتییەمۆدێڕنەکاندا درێژەی 
هەیە، لە کوێ ـ لە دیدی فۆکۆوە ـ پێویستی 
بە ســزادانی بێ بەزەییانە و توند و تیژ، لە ناو 

چووە.]62[
لێــرەدا ئاگادارکردنەوەیەکــی دووهەم لە 
نەفی کردنی فۆکۆ لە بابەتە گەردوونییەکاندا 
)universals( هەیــە. گرینگتریــن بابەتــی 
یۆنیڤێرساڵ لەم بوارەدا بێگومان دەوڵەتە؛ بەاڵم 
ڕەخنەی فۆکۆ لێی، زۆرتر بە هۆی بێزاری لە 
دەوڵەتەوە نییە، هەمان ئەو نەفرەتەی کە زامۆرا 
و بێهرێنــت هەیانبوو؛ ئەمە لە پلەی یەکەمدا 
بابەتێکی میتۆدۆلۆژیکە. لە ســاڵی 1976دا، 
پێی وایە کە ســەرنجدانی زیاد لە پێویســت 
بە دەســەاڵتی حوکمداریتــی هەڵکەوتوو لە 
هەناوی دەوڵەتدا، ڕێگریمــان لێدەکا لەوەی 
کــە بــە دوای فۆڕمــە ناحکوومیەکانی ئەو 
 هێزانەدا بگەڕێین کە لە شوێنی دیکە بە کار 
دەهێنرێــن.]63[ هەروەهــا فۆکــۆ لــە وتارە 
بەڵگە  حوکمدارێتی،  لەســەر  بەناوبانگەکەی 
دەهێنێتەوە کە دەوڵــەت وەکوو فاکتەر یان 
دامەزراوەی یەکگرتن، بابەتێکی دەرهەســتی 
ئوســتوورەییە، واتە بە تــەواوی خەیاڵییە.]64[ 
دواجار لە وانەکەی 31ی ژانوییەی 1979ی 
دا، لــە پەڕاوێزی باس کردن ســەبارەت بەو 
بابەتەی کە خۆی پێیدەڵی »فۆبیای دەوڵەت«ی 
هەندێ لە نووســەران، فۆکۆ جارێکی تر باس 
لــە ئارەزووی خۆی ســەبارەت بە پارێزکردن 
لە مــەڕ هێنانە ئــارای تیۆرێک ســەبارەت 
بــە دەوڵــەت دەکات کە گوایــە ئەمە ژەمە 

خواردنێکە بۆ هەزم کردن ناشــێ و هەروەها 
ئارەزووی خۆی بۆ قسەکردن بە زاراوەی زیاتر 
پڕۆسەی بە نەتەوەیی کردن )یان بە دەوڵەتی 

کردن( )étatization( دەردەبڕێ.]65[
ئــەم بانگــەوازە بــۆ گــەڕان بــە دوای 
و جومگەبەندییەکانی  شێوازەکان، شوێنەکان 
تــری هێز لە چاو هێــزی میری کە دەوڵەت 
بــەکاری دێنــێ لەوانەیە، هیــوا لێکراوترین 
تێبینی و بۆچوون بێ کە بە شێوەیەکی ئاشکرا 
یان البەال لــە نووســراوەکانی فۆکۆدا هەیە، 
تەنانەت ئەگــەر لە کەیســی ئێراندا بێت چ 
بگات بە واڵتانی سەڕەڕۆی دیکەی رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســت، بە هیچ جۆرێک بە ڕوونی ئاشکرا 
نییە کــە چ بەرهەمێکی دەبــێ. بەهەرحاڵ 
لەوانەیە ئەمە وەکوو دژەژەهرێک بۆ ئارەزووی 
بــەردوام بۆ »فووتێکــردن و گەورەکردنەوەی 
دەوڵەتــی عەرەبی« بە ســوود بێــت، وەکوو 
ئەوەی توێژینەوەیەکی بەناوبانگ پێشــنیاری 
لەوانەیــە  سوودبەخشــتر،  یــان  دەکات؛]66[ 
یارمەتیمــان بــدات هەتا بــە وردی، ئەوەی 
کە لــە جیهانی ئیســالمی مۆدێڕندا تایبەتی 
مۆدیرنیتەیە و چ فۆرمگەلێک لە دەســەاڵت 
و زانســت لە ســازکردنیدا بــە کارهێنراوە، 
دەستنیشــان بکەین بە بێ ئــەوەی لە داوی 
خۆ بەجیاواز زانینی ئیسالمی، کۆمەڵباوەڕی و 

یۆرۆسینتریسم بکەوین.

پەراوێز
*. میشــێل لیزینبێرگ لە بەشی خوێندنەوە فەلسەفی و ئایینیەکان 
لە زانکۆی ئامســتێردام وانە دەڵێتەوە. ناوبراو چەندین وتاری لە سەر 
مێژووی رۆشنبیری و کۆمەاڵیەتی جیهانی ئیسالم و هەروەها لە سەر 
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کورتە
ئاشکرایە کە دوکتۆر عەبدولڕەحمان قاسملوو 
لە نێــوان ســااڵنی 1971-19٨9دا، هەم لە 
بــواری تیــۆری و هەم لە بــواری پراکتیکدا 
ڕۆڵێکی سەرکەوتووانە و داهێنەرانەی هەبووە، 
ئــەو تایبەتمەندییــە لــە قۆناغــی یەکەمی 
دەبینرێت،  بەئاشکرا  سەرکردایەتیکردنەکەیدا 
بەاڵم لە نێــوان قۆناغەکانی یەکەم و دووەمدا 
لــە بواری چۆنیەتی و ناوەرۆکدا جیاوازییەکی 
واتادار هەیە، سااڵنی نێوان 1947-1941، کە 
دەتوانین بە قۆناغی یەکەمی قاســملوو ناوی 
بێنین، لەسەر هێڵی کالسیکی مارکسیست-
لینینیســت دەڕوات و بابەتەکان لەسەر ئەم 
هێڵە شــرۆڤە دەکات، لە قۆناغی دوای ساڵی 
1971، کە قۆناغی سەرکردایەتیکردنی حیزبی 
دیمۆکراتــی کوردســتانی ئێرانــە، قوربانیی 
بــەو هێڵــە داوە و لــە کۆمۆنیزمــەوە بەرەو 
سۆســیالیزمی دیمۆکراتی ڕۆیشتووە و هێڵی 
بەرگریکــردن لە سۆســیالیزمی دیمۆکراتیی 

هەڵبژرادووە. 
ئەو ئەزموونە تیۆری و سیاسییەی دوکتۆر 
قاسملوو لەو حەوزەیەدا بەدەستی هێناوە، بووە 
هۆی ئەوەی کە بــە ڕوانینێکی جیاواز بابەتە 
بنچینەییەکانــی وەکوو خەباتــی نەتەوەییی 
کورد، سۆســیالیزم، ئازادی و دیمۆکراسی بە 
تێگەیشــتن و نــاوەرۆک و میتۆدێکی جیاواز 

شی بکاتەوە. 
دوکتۆر قاســملوو کە لە قۆناغی یەکەمدا 
)پێشــەنگایەتی(ی  چینایەتــی  ڕوانینــی 
مارکسیســیت ـ لینینیستی پەسەند کردبوو، 
لە قۆناغی دووەمدا تیۆری و تێزێکی جێبەجێ 
کــردووە، کە پێی لە بابەتی چینایەتی بەرزتر 
بــووە و چینی کرێــکاری وەکــوو هۆکاری 
ســەرەکیی کۆمەڵگە و هێز پەسەند کردووە 
و لەســەر ئەم بنەمایە تیۆری و کارێکی نوێی 

داڕشتووە.
لە قاسملووی ســەردەمی نۆێدا دەبینین، 
کە نەتــەوە و کۆمەڵگە جێگــەی چینایەتی 

دەگرێتەوە، گەشەکردنی فکرێکی بەم شێوەیە 
لە الیــەن دوکتــۆر قاســملووەوە دەرفەتی 
ئەوەمان پێ دەدات، کە لە قۆناغی نوێدا وەکوو 

)پۆستمارکسیزم( هەڵیسەنگێنین.
دەتوانین بڵێین تیۆریی »پۆستمارکسیسزم«، 
کــە زیاتر لە الیــەن تیۆریســیەنی ناوداری 
ئارژانتینی، »ئێرنێستۆ الکالئۆ« و هاوسەرکەی، 
»چانتال مۆفێ«وە دەناســرێت، سەرلەنوێ لە 
بــەر ڕۆشــناییی گۆڕانکارییەکانی ســەردەم 
خوێندنەوەی نوێیان بۆ تیۆریی مارکسیســتی 
کردووە و هەوڵیان داوە ناوەرۆکی ســەرەکیی 
ئەو تیۆرییە سەرلەنوێ دابڕێژنەوە، کە لەگەڵ 

گۆڕانکارییەکان بگونجێت. 
دەتوانیــن بڵێیــن ئــەو تایبەتمەندییــە 
سەرەکییەی پۆستمارکســیزم جیا دەکاتەوە، 
ئەوەیــە کە ڕوانینی چەپی کالســیک، چین 
)تەبەقە(، وەکوو تاکە بنەمای سیاسی پەسەند 
دەکات، بــە واتایەکی دیکە، بــە ڕوانینێکی 
)دیترمینیست( هەردوو شــێوازی سیاسەتی 
چینایەتــی  ئوســوولگەراییی  و  چینایەتــی 

مەحکووم دەکات. 
ئەو شــرۆڤەیەی پۆستمارکســیزم، کە لە 
الیــەن ئەو ژنومێردە، »الکالئــۆ« و »مۆفێ«وە 
کراوە، لە دوای ســاڵی 1971 لە ئەندێشەی 
دوکتۆر قاســملوودا گەشە دەکات و لە دوای 
ســاڵی 19٨3 بە شــێوەیەکی پراکتیکی لە 
ئەندێشــەی د. قاســملوودا ڕەنگ دەداتەوە. 
ڕەخنەی دوکتۆر قاســملوو لە سۆســیالیزم 
ئەوەیە کە دیمۆکراسی ســنووردار دەکات و 
ڕەخنەی لەوە گرتووە، کە گەورەترین کێشە، 
نەبــوون، یان ناتەواوبوونی دیمۆکراســییە و، 
وەک جێگــرەوە )ئالتەرناتیــڤ(ی ئەمــە، بۆ 
ئەوانەی کە بــە ڕێگاگەلی ئازاد و دیمۆکراتدا 
دێنە سەر دەســەاڵت، وەکوو ستراتیژییەکی 
»سۆســیالیزمی  تیۆریــی  سۆسیالیســت ، 
دیمۆکرات«ی داڕشــتووە، کــە دبێتە بنەمای 
ســەرەکیی ئەم مەقالەیە، کە لێرەدا قســەی 
لەسەر دەکەین و شرۆڤەی دەکەین. هەروەها 
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دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتــی، دیمۆکراســیی 
سیاسی، یەکسانیی ئابووری، پێگەی ناوەندی 
و دیاری دیمۆکراسی و ئازادی، ڕەتکردنەوەی 
دیکتاتۆریەتیی پڕۆلیتاریا، ڕوانینی مارکسیزمی 
ڕۆژئاوایی لەسەر نموونەی پارتی کۆمۆنیستی 
فەرەنسا، بەرگریکردن لە مافی ژنان و پلۆرالیزم 
بە واتای بەشــداریی سیاســی لــەو بابەتانە 
دەبن، کە لەســەر پێگەیشــتنی قاسملووی 
پۆستمارکسیزم، گفتوگۆ لەبارەیانەوە دەکەین.

پێشەکییەکی کورت
دوکتــۆر قاســملوو ڕۆژی 1٠ی ئاگوســتی 
19٨3 لــە کۆبوونەوەی کۆمیتــەی ناوەندیی 
حیزبی دیمۆکراتی کوردســتاندا، کە ئەوکات 
ســکرتێری گشــتی بووە، نامیلکەیەک لەژێر 
سەرناوی »کورتەباســێک لەسەر سۆسیالیزم« 
پیشــکێش دەکات.]1[ ئەو نامیلکەیە بە واتای 
تێپەڕبوونــی دوکتۆر قاســملووە لــە تیۆریی 
ڕادیکاڵی مارکسیست_لینینیست، کە تاوەکوو 
کۆتاییی ساڵەکانی 196٠ بە بنەمای سەرەکیی 
ئیدیۆلۆژی و سیاســیی خۆی دادەنێت، بەرەو 
سۆسیالیزمی دیمۆکرات، یان وەکوو هەندێک 
نووسەر دەڵین، بەرەو سۆسیالدیمۆکراسی، کە 

دیارە گەیشتووەتە لووتکەی ئەو باوەڕە. 
ئــەو ڕووداوەی کــە کاریگەریی گەورەی 
لەســەر دوکتۆر قاســملوو دانــا و بووە هۆی 
باوەڕە، ڕووداوی »بەهاری  ســەرهەڵدانی ئەو 
پراگ« بوو، کە 5ی ژانویەی ســاڵی 196٨ بە 
بڕیاڕی سیاسی لە الیەن ڕیفۆرمخوازەکانەوە، 
بە ســەرۆکایەتیی ئەلیکســاندر دوبچێک، بۆ 
ئازادیی چێکوســڵۆڤاکیا دەستی پێ کرد و لە 
21ی ئاگوستی هەمان ساڵدا بە دەستوەردانی 
ســەربازیی هێزەکانــی شــوورەویی ئەوکات 

کۆتاییی هات. 
قاســملوو، کە لەو ســەردەمەدا لە پراگ 
دەژیــا، لە نزیکەوە هەوڵەکانــی جێگرکردنی 
و  شــوورەوی  شــێوازی  بــە  سۆســیالیزم 
توندوتیژییەکانی ئاڕتەشــی ســووری بینیوە. 

قاسملوو کە لە ئەنیستیتۆی ئابووری لە شاری 
پراگی پایتەختی چێکوسڵۆڤاکیا مامۆستا بوو، 
بەهۆی ئەوەی کە پشــتگیریی لەو بزووتنەوە 
چاکســازییە کردبوو، کە لە الیەن دوبچێکەوە 
دەســتی پــێ کردبــوو، هەروەهــا بەهۆی 
دژایەتیکردنــی داگیرکردنی چێکوســڵۆڤاکیا 
لە الیەن ســەربازانی شــوورەوییەوە، لەگەڵ 
هاوســەرەکەی لە زانکۆ دوور خرانەوە و بوونە 
یەکێک لە زیانبەرکەوتووانی ئەو پشتگیرییە. 

نابــێ ئــەوە لەبەرچاو نەگریــن، کە ئەم 
ڕووداوانە کاریگەرییەکی ســەرەکییان لەسەر 
بیری سیاسی و ئیدیۆلۆژیی دوکتۆر قاسملوو 

داناوە. 
 ژیانــی سیاســیی دوکتۆر قاســملوو لە 
تەمەنی 15 ســاڵیدا و لە کاتی بەشداربوونی 
لە ڕێکخراوی ئازادیی الوانی کوردســتاندا لە 
شــاری ورمێی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەست 
پــێ دەکات.]2[ بــەاڵم ئیســماعیل بازیار لە 
نووسینێکدا لەژێر ناوی »قاسملوو، ناسیۆنالیزم 
و ئەندێشــەی چەپ«دا دەڵێت: »تێكەڵبوونی 
دوکتــۆر قاســملوو بە شــێوەیەکی چاالکانە 
لەنێــو سیاســەتدا، دەگەڕێتەوە بۆ ســااڵنی 
خوێندنی لە زانکۆی پاریس، کە بەشداریی لە 

چاالکییەکانی حیزبی توودەدا کردووە.« 
لە ڕاســتیدا ئەگەر تەماشــا بکەین، لەو 
ســەردەمە و لــە قۆناغــی دواییــدا، حیزبی 
تــوودەی ئیران، کــە نوێنەرایەتیــی بیرێکی 
کۆمۆنیســتیی ڕادیکاڵــی دەکــرد و حیزبی 
دیمۆکراتی کوردســتانی ئێران، هەردووکیان 
بە یەک شێوەی ڕێکخســتن کاروبارەکانیان 
جێبەجێ کردووە. تەنانەت حیزبی دیمۆکراتی 
کوردستانی ئیران وەکوو لقی حیزبی توودە لە 

ڕۆژ هەاڵتی کوردستان ڕۆڵی بینیوە. 
بارودۆخی سیاســەتی گشتیی جیهانی و 
ئەو گۆڕانکارییانەی لەو ســەردەمەدا لە ئێران 
ڕوویان داوە، کاریگەریی ســەرەکییان لەسەر 
دوکتۆر قاســملوو دانــاوە بۆ ئــەوەی ببێتە 
الیەنگری تیۆریی مارکسیســت ـ لینینیستی 
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ڕادیکاڵ. هەرچۆنێک بێت، شــەڕی دووەمی 
جیهانی تــازە کۆتاییی هاتووە و شــوورەوی 
هیزی ســەرەکی لە تێکشــکاندنی نازیسمدا 
بووە و، حیزبی توودەش، کە کۆمۆنیســتیکی 
ڕادیکاڵ بــووە، بە هێزتریــن و کاریگەرترین 

ڕێکخستنی ئەو سەردەمەی ئێران بووە. 
دوکتۆر قاســملوو بۆ خۆی دەڵێت، هاتنی 
ئاڕتەشــی ســوور بۆ ئێران و ســەرکەوتنی 
یەکیتیی سۆڤیەت لە بەرانبەر فاشیزمدا بووە 
هۆی ئەوەی کە لە نێوخۆی ئێراندا هەست و 
سۆزێکی زۆر بۆ شوورەوی پەیدا ببێت، بەاڵم 
دەبێ ئەوەش بڵێین، د. قاســملوو کە ســاڵی 

1949 بە مەبەســتی خوێندنی 
لیســانس )بەکالۆریــۆس( لــە 
پاریس بووە، لە ئەنجامی فشارە 
شــاری  چووە  سیاســییەکاندا 
پراگی پایتەختی چێکوسڵۆڤاکی 
ژێــر  دەکەوێتــە  لــەوێ  و، 

کاریگەریی کۆمۆنیزمەوە. 
تێــزی دوکـــــتۆراکــەی 
عەبدولڕەحمــان قاســملوو، کە 
ساڵی 1962 لەژێر ناوی »کورد 
نووسیویەتی،  کوردســتان«دا  و 
وەکــوو بەڵگەیەکی تیۆرییە کە 
د. قاسملوو تاوەکوو ساڵی 196٠ 
الیەنگری تیۆریی مارکسیست ـ 

لینیسیتی ڕادیکاڵ بووە.
هەروەکــوو چۆن یاروســاڵڤ مارتینە، لە 
پێشــەکیی چاپــی ئینگلیزیــی کتێبەکەدا، 
کــە ســاڵی 1965 چاپ کــراوە و، هەروەها 
حەمیــد بوزئەرســالن لە پێشــەکیی چاپی 
تورکیی کتێبەکەدا، کە ســاڵی 2٠٠9 چاپ 
کراوە، باســی دەکەن، ڕوانگەی مارکسیست 
ـ لینینیســتی تێــدا دەبینرێــت و کتێبەکە 
ئابووریی  بنەمای زانســتی سیاسەتی  لەسەر 

مارکسیستی نووسراوە.
بەاڵم پێویستە بگوترێت کە د. قاسملوو لە 
تەواوی ژیانی سیاسیی خۆیدا بە هەمان جۆش 

و حەماسەتەوە لەسەر ئەم هێڵە ئیدیۆلۆژی و 
سیاسییە نەڕۆیشــتووە؛ ئەگەر بتوانین بڵێین 
کە بە شــێوەیەکی گشــتی پەیوەندییەکانی 
لەگەڵ هێڵی چەپ پاراستووە، بەاڵم لە هەموو 

قۆناغەکاندا بە یەک ڕیتم نەڕۆیشتووە. 
وەک لــە ســەرەوەش باســمان کــرد، 
قاسملوو لە سەردەمی ســەرەتاییدا )1947-
197٠( الیەنگر و پارێزەرێکی سەرســەختی 
مارکسیزم_لێنینیزمی ڕووسی بووە، بەاڵم لە 
قۆناغی دواییدا ئەو قاســملووەی کە دەتوانین 
پێناســەی بکەین )1971-19٨9(، ڕوانگەی 
سۆســیالیزمی دیمۆکراتیی هەڵبــژرادووە، بە 
لە مارکسیزمی  واتایەکی دیکە، 
ئۆرتۆدۆکســــەوە گــۆڕاوە بــۆ 

سۆسیالیزم. 
 لەگــەڵ بوونــی دەرفەتی 
گفتوگوکردنــی ئــەم گۆڕانەی 
لــە  قاســــــــملوو  دوکتــۆر 
مارکســیزمەوە بۆ لیبرالیزم، ئەو 
بابەتە لە الیەن عەلی مونەزەمی، 
نووســەری کتێبی »اندیشەهای 
دکتر قاســملوو«، وەکوو گۆڕانی 
سەردەمی ئایزایا بەرلین وەسف 

کراوە.]3[
 ئەزموونــی ئیدیۆلــۆژی و 
سیاســیی دوکتۆر قاسملوو لەو 
قۆناغــەدا دەتوانین بە »ســەردەمی پێشــوو« 
وەسف بکەین، کە گوڕانێکی ڕیشەییی لە هزر 

و تێگەیشتنیدا بەدی هێناوە. 
قاســملوو کــە لــە ڕاســتیدا پاریزەری 
سۆســیالیزمی ڕیالیستی بە فۆرمی شوورەوی 
بووە، لە ســەردەمی دواییدا، کە دەتوانین بە 
»قۆناغی کۆن« ناوی بەرین، دەبێتە الیەنگر و 

پارێزەری سۆسیالیزم. 
دەتوانیــن بڵێین بۆشــاییەک لــەو پێگە 
ناوەندییــەدا دەبینێت، کە بــۆ چینی کرێکار 
لــە خەباتی کۆمەاڵیەتیدا دانراوە و لە جەبری 
ئابوورییەوە دەکەوێتە ڕێگەیەکەوە کە گرنگی 

بارودۆخی
 سیاسەتی گشتیی 

جیهانی و ئەو 
گۆڕانکارییانەی لەو 
سەردەمەدا لە ئێران 

ڕوویان داوە، کاریگەریی 
سەرەکییان لەسەر 

دوکتۆر قاسملوو داناوە بۆ 
ئەوەی ببێتە 

الیەنگری تیۆریی 
مارکسیستـ  

لینینیستی ڕادیکاڵ
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بــە بواری سیاســی و کۆمەاڵیەتــی دەدات. 
گرنگترین خاڵ ئەوەیە کە پێگەیەکی تایبەت 
و جیاواز بە دیمۆکراســی دەدات و، جەخت 
لەســەر ئــەوە دەکات کە ئەو سۆســیالیزمە 
نوێیەی دایدەڕێژێت بە دیمۆکراســی تەجهیز 

بکات. 
ئەمانــە و گەلــەک بابەتــی دیکەی لەو 
شــێوەیە دەبنە کەرەستەی ســەرەکیی ئێمە 
بــۆ بەرگریکردن لــە ڕوخســاری کوردانەی 
پۆستمارکســیزمی دوکتــۆر قاســملوو، یان 

»ڕووی پۆستمارکسیزمی کورد«.
تیۆریی پۆستمارکســیزم و دیمۆکراسیی 

ڕادیــکاڵ، کــە بــە دووانــەی 
»ئێرنێســتۆ الکالئــۆ و چانتال 
مۆفێ« دەناسرێن، دەبنە بنەمای 
ســەرەکی بــۆ شــیکردنەوەی 
ڕوخســاری پۆستمارکســیزمی 
ئەوە،  پێــش  بەاڵم  قاســملوو، 
پێویســتە هەندێک شت لەسەر 
دیمۆکراسیی  و  پۆستمارکسیزم 

ڕادیکاڵ بڵێین. 
لە داویی ســااڵنی 192٠دا، 
بەتایبەت لە ئەڵمانیا، فەرەنســا 
و ئیتاڵیا، ڕەوتی ڕەخنەگرتن لە 
مارکســیزمی کالسیک دەستی 
پێ کــرد. زیاتر لــۆکاچ، کۆرچ 

و گرامشــی، وەکوو ســەرتەڵ )پێشەنگ(ی 
ئەو ڕەوتە دەناســران و لــە ئەدەبیاتدا وەکوو 
تیۆرییەکی ڕۆشــنبیری ناوی دەبرا و بە ناوی 

مارکسیزمی ڕۆژئاوایی تۆمار کراوە.
لە الیەکی دیکــەوە، بنەمای ئەو تیۆرییە 
لەســەر بناغەی هزری ئیدیۆلۆژیی کولتووری 
و ئیستاتیستی دەڕوات، کە فەیلەسووفەکانی 
ڕۆشــنگەری بۆ پەیوەندیگرتن لەگەڵ خەڵک 
و کۆمەڵگە دایاننــاوە. تایبەتمەندییەکی نوێ 
کە لە ناوەندی ڕۆشــنگەریی مارکسیســزمی 
ڕۆژئاواییدا جــێ دەگرێت، جگە لە بابەتگەلی 
وەکوو ئازادی، یەکســانی و جیهانیبوون، بیر 

و بەرهەمەکانی کارل مارکســی ســەردەمی 
گەنجیەتیی لە خۆیدا هەڵگرتووە.]4[

بارەیەوە پێری ئەندێرســۆن دەڵێت،  لەو 
الیەنگرانــی مارکســیزمی ڕۆژئاوایــی، لــە 
دوای ســااڵنی 192٠، لــە فەلســەفە دوور 
کەوتوونەتەوە و، ســەرەتا ڕوویان لە سیاسەت 
کردووە و دواتر گرنگییەکی زۆریان بە ئابووری 
داوە، کە کۆڵەکەی ســەرەکیی بیرکردنەوەی 
مارکس بووە و پشــتیان کردووەتە بابەتگەلی 
وەکوو »سیاســەت« و »ئابووری« و، دەتوانین 
بڵێین مارکس بەرەو ســەردەمی گەنجیەتی 

ڕۆیشتووە.]5[
سەرەوە  لە  ئەوانەی  لەگەڵ 
باســمان کــرد، تیۆریســییەنە 
قوتابخانــەی  ســەرەکییەکانی 
فرانکفورت، کە بە قوتابخانەیەکی 
ڕەخنەگرانــە دەناســرێت، بــە 
بۆچــوون و لێکۆڵینەوەکانیــان 
لە بەردەوامبوونی مارکســیزمی 

ڕۆژئاواییدا ڕۆڵیان هەبووە. 
ڕاســـــــتە کــە دواڕۆژی 
و  ڕۆژئاوایــی  مارکســـــیزمی 
گفتوگۆکــردن لەســەر بیــر و 
باوەڕی پێشەنگەکانی ئەو ڕەوتە 
گرنگە، بەاڵم لێرەدا تاکە شتێک 
کە پەیوەندیی بە ئێمەوە هەیە، 
ئــەو زەمینــە و دەرفەتەیە کە لــە ئەنجامی 
ڕووداوەکانــی کۆتاییی ســاڵەکانی 196٠ و 
سەرەتای ســاڵەکانی 19٨٠دا هاتووەتە ئاراوە 
و بووەتە هۆی گەشــەکردنی پۆستمارکسیزم؛ 
وەکوو  پۆستمارکســیزم  دەتوانین  تەنانــەت 
دوایــن قۆناغی گەشــەکردنی مارکســیزمی 

ڕادیکاڵی ڕۆژئاوایی باس بکەین.]6[
و  الکالئــۆ  ئێرنێســتۆ  لــە  هەریــەک 
چانتال مۆفێ، وەکــوو بناغەدانەرانی تیۆریی 
پۆستمارکســیزم دەناسرێن، کە ساڵی 19٨5 
»هێژمۆنی و ســتراتیژیی سۆسیالیستی بەرەو 
سیاســەتێکی دیمۆکراسیی ڕاســتەقینە«یان 

قاسملوو 
کە لە ڕاستیدا 

پارێزەری 
سۆسیالیزمی ڕیالیستی 

بە فۆرمی 
شوورەوی بووە، 
لە سەردەمی 

دواییدا، کە دەتوانین 
بە »قۆناغی کۆن« ناوی 
بەرین، دەبێتە الیەنگر و 

پارێزەری 
سۆسیالیزم
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پێشکێش کردووە. 
نووسەرانی ئەو بابەتە وەکوو ئاماژەکردن بە 
بابەتێکی کە بڕیارە گفتوگۆی لەسەر بکەن، بە 
ڕســتەی »بیری چەپ لەم سەردەمەدا لەسەر 

چوارڕێیانێکە« دەست پێ دەکەن. 
ئــەوان لــە بۆچۆنەکەیاندا پشــتیان بەو 
گۆڕانکارییە سیاســیانە بەســتووە کە لەسەر 
ئاســتی جیهان لە کۆتاییی ســااڵنی 196٠ 
تاوەکوو ناوەڕاستی ســااڵنی 19٨٠ بەردەوام 
دەبن و ڕووداوگەلی وەکوو داگیرکردنی پراگ 
لە ساڵی 196٨، کۆدەتای لێهستان )پۆڵەندا(، 
ســەرکەوتنی کۆمۆنیســتەکان لــە ڤێتنام و 
کامبودیە و، ســەرهەڵدانی بزاڤــە نوێیەکانی 

سۆسیۆپۆلیتیک ڕوویان داوە. 
 لەگــەڵ ئەم گۆڕانکارییانــەدا بابەتگەلی 
تایبەت بە گەنگەشــەکردنی سۆســیالیزم بە 
شێوازی جودا جودا گەشــەیان دەکرد و، لە 
واڵتانی سۆسیالیســتی ڕیالیســت، کە بەرەو 
هەڵوەشــانەوە دەچــوون، ڕەخنەگرتــن لــە 

مارکسیزم زۆر قووڵتر ببووەوە.
لەم قۆناغەدا ژنومێردەکەی الکالئۆ_مۆفێ، 
کە خاوەنــی ئەم هــزرە ڕەخنەییەن، دەڵێن 
لەگەڵ بەردەوامبوونی لێکۆڵینەوەکانیان لەسەر 
سۆســیالیزم و ڕێگاکانی بەرەو سۆســیالیزم 

توانیویانە وەاڵمی زۆر پرسیار بدەنەوە.]7[
بەکورتــی بە بــڕوای الکالئۆ_مۆفێ، ئەو 
سۆسیالیزمەی کە هەبووە تووشی قەیران بووە، 
ئەوەش بەهۆی ئەوەی کە سیاســەتی چەپ 
نەیدەتوانــی وەاڵمی داواکاریی بزووتنەوەکانی 
ژنــان، هاوڕەگەزخوازان، پێکهاتــە نەتەوەیی 
و ئەتنییەکان، ئەنتی فاشــیزم و سیاســەتە 

ژینگەییەکان بداتەوە. 
تێگەیشــتنە  ئــەو  ئــەوەی  لەبــەر 
سۆســیالیزمەی کــە هەبووە، کەوتبــووە ناو 
تێگەیشــتنێکی هەڵــەوە، کــە گەورەیــی و 
هێژمۆنیــی خۆی لــە چینی کرێــکار و لە 
تایبەتمەندیی »جیاوازیی چینایەتی«دا دەبینی 
و، چینــی کرێکاری وەکو »بکەری جیاواز« لە 

ســەنتەری گۆڕانکارییەکاندا هەژمار کردووە، 
کە دەبێتە هۆی بێواتابوونی سیاســەت.]٨[ واتا 
لەســەر ئاستی کۆمەڵگە، زۆربەی ئەو ئاکتەرە 
سیاسیانەی لەخۆ نەدەگرت، کە بە ناسنامەی 
جیاواز و لە بوارە جیاوازەکاندا بە مەبەســتی 
بەدەســتهێنانی ئازادی خەباتیان دەکرد؛ واتا 

نەیدتوانی بیانبینێت. 
ژنومێردەکــەی الکالئــۆ و مۆفێ باس لە 
ڕەخنەگرتن و شــیکردنەوەی مارکسیسزمی 
ئۆرتۆدۆکس و کالسیک دەکەن، کە لە الیەن 
ئەوانەوە شیکردنەوەی گرنگ بۆ ئەو شێوازەی 
مارکسیزم دەکرێت کە دەتوانێت لە سەردەم 
و کۆمەڵگــەدا بگونجێت. واتــا ئەمە کاتێک 
بەدەســت دێت کە لەســەر ئاســتی جیهان 
واز لە ســەرجەم ئــەو تایبەتمەندییانە بێنین 
کە لە شــوێنە جیاوازەکانی جیهان بۆ چینی 
کرێکار دانراون؛ واتا بۆ ناســینی ســتراتیژیی 
سۆسیالیزمی نوێ، دەبێ واز لە سۆسیالیزمی 
پێشوو بهێنین، کە لەسەر بنەمای چینایەتی 

بنیات نراوە. 
لەمەوبەدواوە دەبێ ژنومێردەکەی الکالئۆ 
و مۆفــێ خۆیان یــەکال بکەنــەوە، کە لەنێو 
مەیدانی پۆستمارکسیســتدا وەستاون، چیتر 
ناتوانن درێژە بە بیرۆکەی جیاوازیی چینایەتی 
و تایبەتمەندییەکانی مارکسیســم و بۆچوونی 
مێژوویــی دەربارەی فرەوانبوونی کاپیتالیزم و 
کۆمۆنیزم، وەک کۆمەڵگەیەکی شەفاف بدەن. 
ئەو، لــەو بڕوایەدایە کە بوونی هێژمۆنێک 
بــە ئامانجــی هەوڵــدان بۆ بەدەســتهێنانی 
و  ئازدایخــوازی  و  ڕادیــکاڵ  دووانــەی 
دیمۆکراســی، دەتوانێت ســوودمەند بێت و، 
بۆ ئەم مەبەســتەش دەکرێ سوود لە گۆڕین، 
فرەوانترکــردن و گەشــەپێدانی گفتوگۆکانی 

نەومارکسیزم وەربگیرێت.]9[ 
ژنومێردەکــەی الکالئــۆ و مۆفێ جەخت 
دەکــەن لەســەر ڕەتکردنی تێگــەی چینی 
کرێکار، کە بــە چینێکی جیهانی ناســراوە، 
فرەییی  بەرجەســتەکردنی  مەبەســتی  بــە 
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کۆمەاڵیەتــی و ڕۆڵــی لــە قووڵکردنــەوەی 
دیمۆکراســی، یان گەشەپێدانی دیمۆکراسیی 

ڕادیکاڵدا.
واتای »ئانتاگۆنیزم« لێرەدا ئەو پەیوەندییەیە 
کە هەر ناســنامەیەک لەگەڵ پێناســە، یان 
هەڵیدەبەســتێت.  دیکــەدا  ناســنامەیەکی 
هۆی  دەبێتــە  کۆمەاڵیەتــی  ئانتاگۆنیزمــی 
ئەوەی کە هیچ یەک لە ناسنامە جیاوازەکانی 
کۆمەاڵیەتی و سیاسی نەتوانێت خۆی وەکوو 
تۆخم و بنەمای ســەرەکی و بەرچاوی فکری 

دامەزراندنی کۆمەڵگە پێناسە بکات. 
فرەییی ناسنامە و ئەکتەری کۆمەاڵیەتی، 
یان وەکوو مۆفێ دەڵێت، »جەمســەربەندیی 
ئاگۆنیســتیک«،]1٠[ لــە تیۆریــی »الکالئــۆـ 
مۆفــێ«دا وەکوو بنەمای ســەرەکیی پرۆژەی 
پۆستمارکسیزم دەناســرێت، کە ئەوان لەژێر 
دیمۆکراســیی  »ســەرەکیی  بنەمــای  ناوی 
ڕادیکاڵ«دا بەرگریی لێ دەکەن، لەبەر ئەوەی 
لە کۆمەڵگەیەکدا کە دیمۆکراســیی ڕادیکاڵ 
هەیە، نابێ لێکدژییەکانی کۆمەڵگە لە ڕێگەی 
کۆدەنگییــەوە چــارە بکرێن، بەڵکــوو دەبێ 

بەریــەک بکەون و بە شــێوەی دژایەتیکردن 
چارە بکرێن. واتا ئەم دووانە بەو شێوەیە، هەم 
دژایەتیی ڕۆڵی ئاشتی تاکەکەسی لە پێگەی 
لیبراڵ و نادیمۆکرات و، هەمیش دژایەتیی ئەو 
پێگە تایبەتە دەکــەن، کە مارکس بە چینی 
کرێکاری دەدات، ڕەتکردنەوە و پێنەدانی هیچ 
تایبەتمەندییەکــی جیاواز و ناوەندی بە هیچ 
ئەکتەرێکی کۆمەاڵیەتی و سیاسی لە پرۆسەی 
گەشــەکردنی کۆمەڵگــەدا، وەکــوو چینــی 
کرێکار و بەدەســتهێنانی هێژمۆنی بە ڕێگەی 
بەریەککەوتن )ئانتاگۆنیزم(، تایبەتمەندییەکی 
ئــەو بیرۆکەیەیە، بە واتایەکی دیکە، لە بواری 
بەریەککەوتنی کۆمەڵگەدا نابێ هیچ ئەکتەر و 

فاکتەرێک هێژمۆنیی هەبێت. 
وەک چۆن »دەمیر« ئاماژەی پێ کردووە، 
بنەمــا و ناوەرۆکــی پرۆژەی دیمۆکراســیی 
ڕادیکاڵ بە »فرەوانبوون و قووڵبوونی شۆڕشی 
دیمۆکراتی« بەدەســت دێت، کە ئامانجەکەی 
ڕادیکاڵکردنــی ئــازادی و یەکســانییە لــە 
ســەرجەم کۆمەڵگەدا.]11[ مەبەست ئەوەیە کە 
بیرۆکەی فرەییی کۆمەاڵیەتی و ئەکتەرەکانی 
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ببێتە بنەمای ســەرەکیی دانانی پڕۆژەیەکی 
سۆسیالیستی. 

ــە هزری  ــتمۆدێرنیزم ل ــی پۆس دەرفەت
قاسملوودا 

دەتوانین ژیانی سیاســیی دوکتۆر قاسملوو لە 
بواری ئیدیۆلۆژیکدا بەسەر دوو قۆناغدا دابەش 
بکەین؛ ژیانی لە نێوان سااڵنی 1971-1947، 
کە وەکوو یەکەمین قۆناغ دادەنرێت و لە دوای 

1971ـەوە قۆناغی دووەم سەرهەڵدەدات. 
لە قۆناغی یەکەمدا کە د. قاسملوو لەسەر 
هێڵی کالســیکی مارکسیســت ـ لینینیست 

دەڕوات، بــە شـــــــێوەیەکی 
بابەتگەلی  دەیڕوانییە  چینایەتی 
کۆمەاڵیەتی، سیاســی، ئابووری 
و کلتــووری. بــەاڵم لــە دوای 
لە هزری  ساڵی 1971ـەوە واز 
کۆمۆنیســت دێنێت، کە چینی 
تاکە فاکتەری  کرێکار، وەکــوو 
خەباتــی کۆمەاڵیەتی دەبینێت 
سۆسیالیزمی  بەرەی  دەچێتە  و 
دیمۆکراتییەوە، کە دیمۆکراسی 
بە بنەما دادەنێت. بەو شێوەیە، 
قاســملوویەک دەبینیــن کــە 
لــە سیاســەتی چینایەتــی و 
تێپــەر  ئابــووری  کەمینــەی 

دەبێت و بیــری جیهانی و کۆمەاڵیەتیی تێدا 
بەرجەستە دەبێت و گرنگی بە بواری سیاسی 
دەدات. ئیســماعیل بازیار دەڵێــت: »دوکتۆر 
قاســملوو لە چەپێکی ڕادیکاڵــەوە دەگۆڕێت 
بۆ چەپێکی میانڕەو، یان چەپێکی زانســتی.« 
بەپێی قسەکانی بازیار، قۆناغی یەکەمی ژیانی 
ئیدیۆلۆژی و سیاسی )1947-1971( سەرەتا 
چــەپ و دواتر کورد بووە، بــەاڵم لە قۆناغی 
دووەمدا کە باســمان کرد لە دوای ســااڵنی 
1971وە ســەرەتا کــورد و دواتر چەپ بووە. 
بازیار بەئاشــکرا دەڵێ: »قاسملوو لە قۆناغێکدا 
)کالسیک( کە کێشــەی چینایەتی لە پیش 

کێشەی جیهانی دادەنێت، چووەتە بەرەیەکەوە 
کە کێشەی جیهانی پێش کێشەی چینایەتی 
دەخات، بەاڵم ئەگەر لــەم قۆناغەدا زیاتر بیر 
و بۆچوونەکانی قاسملوو شی بکەینەوە، شتی 
زیاترمان بەدەســت دەکەوێــت، کە ئەمە لە 
نامیلکەی »کورتەباسێک لەسەر سۆسیالیزم«دا 
بەئاشکرا دەبینرێت، کە قاسملوو لە کۆنگرەی 
حیزبــی دیمۆکراتــی کوردســتانی ئێران لە 
1٠ی ئاگوســتی 19٨3دا پێشکێشی دەکات، 
کە ئەوکات ســکرتێری گشــتیی ئەو حیزبە 
بووە. قاســملوو لــە ڕێگەی »کورتەباســێک 
لەسەر سۆسیالیزم«ەوە بە حیزبەکەی دەڵێت 
کــە »ئامانجی ئێمە بــۆ دواڕۆژ 
کــــۆمەڵگەیەکی  پێکهێنانــی 
بتوانێت  کــە  سۆسیالیســتییە 
وەاڵمی کێشــەکانی کوردستان 
پرســیار  کاتێــک  بداتــەوە.« 
دەکرێت ســەبارەت بەوەی کە 
ئێوە مارکسیسیت، مارکسیسیت 
ـ لینینیســت، یان کۆمۆنیست، 
چینایەتــی  حیزبێکــی  یــان 
نین، بــۆ باس لە سۆســیالیزم 
قاســملوو  دەکــەن؟ دوکتــۆر 
لــە وەاڵمدا دەڵێت کــە ئەوان 
نەتەوەیی  دیمۆکراتی  حیزبێکی 
لێـــرەدا  پێشــکەوتنخوازن.  و 
مەبەســت لــە پێشــکەوتنخواز ئەوەیــە کە 
لەگەڵ چارەکردنی کێشەی نەتەوەی کورد و 
بەدەستهێنانی مافە نەتەوەییەکانی، چارەیەک 
بۆ کێشــە کۆمەاڵیەتییەکانــی بدۆزنەوە. لە 
ڕاستیدا دەبینین کە لە ڕوانگەی د. قاسملوودا 
دوو بابەتــی ســەرەکی و بنەڕەتی هەن، کە 
ئەوانیش بابەتی نەتەوەیی و کۆمەاڵیەتین. بەم 
ڕیزبەندییەی کە دوکتۆر قاسملوو کردوویەتی، 
پێویستە تێ بگەین، کە بۆچی گرنگی بەم دوو 
بابەتــە دەدات؟ لەبەر ئەوەی بۆ خۆی دەڵێت: 
»ئەگــەر حیزبێک گرنگی بە بابەتی نەتەوەیی 
بدات، بەاڵم کێشە کۆمەاڵیەتییەکان پاشگوێ 

ئانتاگۆنیزمی 
کۆمەاڵیەتی 

دەبێتە هۆی ئەوەی کە 
هیچ یەک لە

 ناسنامە جیاوازەکانی 
کۆمەاڵیەتی و 

سیاسی نەتوانێت خۆی 
وەکوو تۆخم و 

بنەمای سەرەکی 
و بەرچاوی فکری 

دامەزراندنی کۆمەڵگە 
پێناسە بکات
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بخات، یانیش بەپێچەوانەوە بابەتی نەتەوەیی 
لە پالنی دووەمــدا دابنێت و زیاتر گرنگی بە 
کێشــە کۆمەاڵیەتییەکان، بۆ نموونە کێشەی 
چینایەتی بدات، حیزبێکی سەرکەوتوو نابێت 
و شکســت دەهێنێت.« دوکتۆر قاســملوو بە 
سوودوەرگرتنی لە ئەزموونی کوردانی باشووری 
کوردســتان لە عێراق باس لەو بابەتە دەکات. 
بە بڕوای ئەو، پارتی دیمۆکراتی کوردســتانی 
عێــراق تەنیا گرنگیی بە باتی نەتەوەیی داوە، 
پارتی کۆمۆنیستی کوردستانیش تەنیا لە ئاست 
کرێــکاران و ڕەنجدەراندا خەریکی کێشــەی 
چینایەتــی بووە و بەو هۆیــەوە هەردووکیان 

ئــەو  نەبــوون.  ســەرکەوتوو 
قاسملوو  دوکتۆر  هەڵوێســتەی 
کە لیرەدا دەبینرێت، لە ئاستی 
چینایەتــی دەردەچێت و چین 
کاریگەری  فاکتەری  تاکە  وەکو 
بەمــە  نابینێــت.  کۆمەڵگــە 
ببینین  ئەمە  لێــرەدا  دەتوانین 
هاوبیری  دەبێتە  قاســملوو  کە 
الکالئــۆـ  پۆستمارکســیزمی 
مۆفێ، کە چینی کرێکار وەکوو 
تاکە بکەر و دیارکەری کۆمەڵگە 
تاکە  قاســملوو  نابینن. دوکتۆر 
ڕێگە بۆ چارەکردنی کێشەگەلی 
لە  نەتەوەیــی و کۆمەاڵیەتــی 

دەســەاڵتێکدا دەبینێــت، کە بە ئــازادی و 
دیمۆکراســی هاتبێــت و بە سۆســیالیزمی 
دەســەاڵتێکی  دەکات.  وەســفی  دیمۆکرات 
سۆسیالیســتی، کە گرنگی بە دیمۆکراسی و 
ئازادیی کۆمەاڵیەتی نەدات دەبێتە چەکێک لە 
دەســتی تاقمێکی ڕادیکاڵدا کە هەوڵ دەدەن 
لەو ڕێگەیەوە بیری خۆیان بەسەر کۆمەڵگەدا 
بســەپێنن. بۆ ئەوەی دیمۆکراســیی ڕادیکاڵ 
بتوانێت ببێتــە گەرەنتەری بەدەســتهێنانی 
دەبــێ  دیمۆکراتیــک،  سۆســیالیزمی 
کۆمەڵگەیەک پێک بهێنرێت کە سێکۆچکەی 
یەکسانیی ئابووری، دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی 

و سیاســەتی دیمۆکراتیــی تێــدا پارێــزراو 
بێت، قاســملوو لەو بڕوایــەدا بوو کە لە ڕێی 
سۆســیالیزمی دیمۆکراتێکەوە دەســەاڵتێکی 
دیمۆکــرات جێی ئــەو ڕێژیمــە دیکتاتۆرە 
دەگرێتــەوە کە لە ئێران هەیــە، ناعەدالەتیی 
سیاســی چارە دەکات و لە ئاکامدا هەژاری و 
نایەکســانیی ئابووری لە ئێران و کوردستاندا 

ناهێڵێت.
دەتوانین ببینین کە دوکتۆر قاســملوو لە 
قۆناغی نوێی ژیانی سیاسی و ئیدیۆلۆژیخۆیدا 
لەجێی ئابووری، گرنگی بە سیاسەت دەدات، 
جگە لەوە، ئەو »سۆسیالیزمی دیمۆکراسی«یە 
نوێیــەی کە دوکتۆر قاســملوو 
دەیەوێت دایبمەزرێنێت، دەڵێت 
کە ئــەم سیســتەمە ئیداری و 
سیاسییە لە کوردستاندا تەنیا بە 
بەدەستهێنانی ستاتۆ )کیان، یان 
هەرێم(ی ئۆتۆنۆم بەدەست دێت 
و لێرەدا بە ڕێژەیەکی کەم، زیاتر 
بایــەخ بە بابەتــی ئیدیۆلۆژیک 

دەدات تا بابەتی سیاسی. 
لــــــەوەش زیاتــر، ئــەو 
ئۆتۆنۆمییەی کە لە چوارچێوەی 
خودموختاریــدا باســی لێــوە 
دەکات، بــۆ چـــــارەکردنــی 
و  نەتەوایەتییــــەکان  کێشــە 
ئــەو سۆســیالیزمە نوێیەش بە مەبەســتی 
چارەکردنی کێشە کۆمەاڵیەتییەکان وەاڵمدەر 
دەبــن و، بــە دەســتهێنانی خودموختاریش 
وەکوو پێشــمەرجی بیناکردنی سۆسیالیزمی 
دیمۆکراتیــک وەســف دەکات، کــە بە هیچ 

شێوەیەک ناتوانن دەستبەردای بن.]12[
وەکــوو چــۆن کاوە بەهرامی لــە بابەتی 
»دوکتــۆر قاســملوو، ڕێبەرێکــی مۆدێرن و 
شۆڕشــگێڕێکی دیمۆکــرات«دا دەڵێــت: »لە 
قۆناغــی نوێی ژیانی دوکتۆر قاســملوودا ئەو 
بابەتە ســەرەکییەی کە وەکوو ژنومێردەکەی 
»الکالئــۆ و مۆفێ« جەختی لەســەر دەکات، 

کاتێک پرسیار 
دەکرێت سەبارەت بەوەی 
کە ئێوە مارکسیسیت، 

مارکسیسیتـ  لینینیست، 
یان کۆمۆنیست، یان 

حیزبێکی چینایەتی نین، بۆ 
باس لە سۆسیالیزم 

دەکەن؟ دوکتۆر قاسملوو 
لە وەاڵمدا دەڵێت 
کە ئەوان حیزبێکی 

دیمۆکراتی نەتەوەیی و 
پێشکەوتنخوازن
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دیمۆکراســییە.« ئــەو، دوو هــۆکار بــۆ ئەم 
ڕژدبوونــە دێنێتــەوە: یەکەم، دیمۆکراســی 
ڕۆڵێکی سەرەکی دەبینێت لە بەدەستهێنانی 
سۆسیالیســتییەکاندا؛  داواکارییە  ســەرجەم 
دووەم، ئــەو شــێوازە ئۆتۆنۆمییــەی کــە بۆ 
کوردســتانی ڕۆژهەاڵتی داوا دەکەن لە ڕێی 
دیمۆکراســییەوە بەدەســت دێــت. هەربۆیە 
بە بــڕوای ئــەو، تەنیا لە دیمۆکراســییەکی 
ڕاستەقینەدا خەڵک دەتوانێت بە ئازادی ڕای 
خۆێ بڵێت و حیزب و ڕێکخراوە سیاســی و 
کۆمەاڵیەتییەکانیــش بە ئازادی دەتوان کار و 

چاالکی بکەن.
دوکتۆر قاســملوو تەنیا بــۆ حیزبەکەی 
خۆی داوای دیمۆکراسی ناکات، بەڵکوو دەڵێ 
ئەم داواکارییە بۆ سەرجەم ڕێکخراوە سیاسی 
و کۆمەاڵیەتییەکانــە، بۆ ئــەوەی پێکەوە کار 
بکەن. لە ڕوانگەی دوکتۆر قاسملووەوە نابێ بە 
هیچ شێوەیەک خەباتی نەتەوەیی و چینایەتی 
بۆ بەدەستهێنانی  کاریگەری لەسەر هەوڵدان 
دیمۆکراسی دابنێت و پەراویزی بخات. لەبەر 
ئەوەی ئەگەر ڕێژیمێکــی دیمۆکرات نەبێت، 
ناتوانــن مافــە نەتەوەییەکانــی گەلی کورد 
دابیــن بکــەن و تا ئەوکاتەی کە ســەرجەم 
مافــە نەتەوەییەکانی گەلی کورد دەســتەبەر 
نەکرێن، ڕێژیم بە تــەواوی مەعنا ڕێژیمێکی 
دیمۆکراســییەکی  ئەگەر  نییە.  دیمۆکراتیک 
بەهێز و هەمیشــەیی نەبێت ئەو دەســەاڵت 
)ســتاتۆ( سیاســی و ئیدارییــەی کــە لــە 
کوردستان دادەمەزرێت، هەممیشە مەترسیی 
نەمان و لەنێوچوونی لەسەر دەبێت و مانەوە و 
بەردەوامبوونی ئەم سەربەخۆییە تەنیا کاتێک 
بەدەست دێت، کە لە ئێران دیمۆکراسییەکی 

بەردەوام هەبێت.]13[
دوکتۆر قاسملوو لە گفتوگۆیەکدا لەگەڵ 
»راه ایــران« دەڵێت: »لە نێــوان ئۆتۆنۆمی و 
دیمۆکراســیدا پەیوەندییەکــی بەهیز هەیە، 
لەبــەر ئەوەی کە هەردووکیــان زۆر بابەتیان 
هەیە، تێکەڵکێشی یەکدی دەبن.« واتا دوکتۆر 

قاســملوو ئۆتۆنۆمی بە بەشــێکی تەواوکەری 
دیمۆکراســی دەبینێت و، لە ڕوانگەی ئەوەوە 
ئەگــەر دیمۆکراســی هەمەکــی )گشــت( 
بێــت، ئۆتۆنۆمی »پاژ«ە و، ئــەو هەمەکییە لە 
کۆکردنەوەی پــاژەکان پێک دێــت و تەواو 
دەبێــت و دەڵێــت: »ئەگەر ڕۆژێــک ئێرانی 
لەبارەی  ئێمــە  داواکارییەکانــی  ئیســالمی 
کوردســتانەوە قبــووڵ بکات، ئــەوە بۆ ئێمە 

سەرکەوتنێکی گەورە دەبێت.«
لەو چوارچێوە سۆسیالیستییە نوێیەدا، کە 
دوکتۆر قاسملوو دەیەوێت دایمەزرێنێت، ئەو 
بابەتە ســەرەکییەکەی کە لە ڕەخنەی خۆیدا 
بەرانبەر سۆســیالیزمی ڕیالیستی باسی لێوە 

دەکات، دیمۆکراسی و ئازادییە. 
بە زمانێکی ڕوونتر، کێشــەی سەرەکیی 
ئەو سۆســیالیزمە ڕیالیســتییەی کە هەیە، 
ئەوەیە کە هەم لە بواری تاکەکەســی و هەم 
لە کۆمەڵگەدا دیمۆکراســیی سیاســی، یان 
ســنووردار کراوە، یان هەر نییە. لە ڕاســتیدا 
دەڵێت، لەو ســتراتیژییە سۆســیالیزمەی کە 
دەیەوێــت دایمەزرێنێــت و بانگەشــەی بۆ 
دەکات، دیمۆکراســی و ئــازادی دوو پایەی 

سەرەکین، کە ناتوانن دەستبەرداری ببن. 
نایانەوێــت کە دیمۆکراســی و  ئــەوان 
ئازادی سنووردار بکەن، بەڵکوو بەپێچەوانەوە، 
خەبات دەکەن بۆ فرەوانترکردن و قووڵکردنی 
ئــازادی و دیمۆکراســی. دیارە کــە ئەم دوو 
خاڵە جەوهەرییە، واتا دیمۆکراسی و ئازادی، 
شۆڕشــگێڕە  پێداویســیتیی  ســەرەکیترین 
نەتەوەییەکانی کورد و خەڵكی ئێرانن، کە بە 
سااڵنە لەژێر دەســەاڵتی ڕێژیمێکی زۆردار و 
دیکتاتۆردا زەوت کراون. ئەو سۆســیالیزمەی 
کە بە مەبەستی دۆزینەوەی چارە بۆ بنبەست 
و کێشــەکانی ئێران دادەمەزرێت، بەبێ ئەم 

دوو بنەمایە نابێت. 
لــە ڕەخنــەی د. قاســملوو دەربــارەی 
لەجێــی  ڕیالســتیدا  سۆســیالیزمی 
لەسەر  سنووردارکردنی دیمۆکراسی، جەخت 
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سۆســیالیزمێک دەکاتەوە، کە دیمۆکراســی 
فرەوان و بەهێز بکات، وەکوو الکالئۆ و مۆفێ 
دەڵێن، بۆ هێژمۆنیی ســتراتیژییەکی چەپ، 
لەجیاتــی چۆڵکردنی مەیدانی دیمۆکراســی، 
بەپێچەوانــەوە، دەبــێ بــە فرەوانترکردنــی 
زەمینەی دیمۆکراســی لە ڕێگــەی خەباتی 
دیمۆکراســییەوە زەمینــەی هاوبــەش بــۆ 
سەرجەم ڕێکخراوە مەدەنییەکان و حکوومەت 

بدۆزرێتەوە.]14[
ئەو بەرگرییەی مۆفێ و الکالئۆ بەبێ هیچ 
سڵکردنەوەیەک لە »دیمۆکراسیی ڕادیکاڵ«ی 
دەکــەن، وەکــوو چــۆن عەلــی مونەزەمی 
شرۆڤەی دەکات، هاوتەریبە لەگەڵ بیرۆکەی 
»مارکسیزمی دیمۆکراسی«ی دوکتۆر قاسملوو.
بە بۆچوونی د. قاسملوو، ئەو سۆسیالیزمی 
دیمۆکراســییەی کە بنیات دەنرێت، هەم بە 
بەرژەوەندییە ئابووری و سۆسیالیستییەکانی و 
هەم بە ئازادییە تاکەکەسی و سیاسییەکانی، 
پێکهاتەکانی  ڕاســتەوخۆی  بەشداریی  واتای 
کۆمەڵگــە لــە دەســەاڵتدا دەگەیەنێت. لەو 
سیســتەمە سۆسیالدیمۆکراسیەدا کە بۆخۆی 
هەوڵــی بنیاتنانــی دەدات، نابــێ تــاک لە 
بــواری ئابــووری، کۆمەاڵیەتی و سیاســیدا 
ســەرکوت بکرێت. دوکتۆر قاسملوو جیاوازی 
لە نێوان ســێ جۆری دیمۆکراسیی ئابووری، 
کۆمەاڵیەتــی و سیاســیدا دادەنێــت. ئــەم 
سێ شــێوازە دیمۆکراســییە لەگەڵ واڵتانی 
سۆسیالیست و سەرمایەداری بەراورد دەکات. 
لە سەرەتادا دیمۆکراســیی ئابووری لە واڵتە 
سۆسیالیســتەکاندا بەهێزە، لەبەر ئەوەی کە 
داهاتە نیشتمانییەکان لەو واڵتاندا بە شێویەکی 
عاداڵنەتــر دابــەش دەکرێــن. د. قاســملوو 
لێرە باس لــە خاڵێکی زۆر گرنــگ دەکات، 
ئەویش دابەشــکردنی داهاتە نیشتمانییەکان 
لە نێــوان زۆرینە و کەمینــەدا نییە، بەڵکوو 
بەراوردکردنێکە لەســەر ئــەو بنەمایەی کە 
ئاخۆ ئەو داهاتە بە شێوەیەکی عاداڵنە دابەش 

دەکرێت، یان نا؟ 

د. قاســملوو بەرگــری لــەوەش دەکات 
کــە دیمۆکراســیی کۆمەاڵیەتی لــە واڵتانی 
سۆسیالیســتدا بــە ڕێژەیــەک باشــترە لە 
واڵتە ســەرمایەدارییەکان، کەواتــا لە واڵتە 
لەگــەڵ  حکوومــەت  سۆسیالیســتییەکاندا 
کۆمەاڵیەتییەکانی  خزمەتە  پێشکێشــکردنی 
وەکوو خوێندن، نیشتەجێبوون و تەندروستی، 
لەو هاوکارییانەشــدا کە لە بواری هونەری و 
کلتووریدا پێشکێشــی کردوون، زۆر عاداڵنە 
بووە و هیچ تایبەتمەندییەکی بە کەس نەداوە. 
بەاڵم دوکتۆر قاســملوو دەڵێــت، دەربارەی 
دیمۆکراسیی سیاســی بارودۆخەکە جیاوازە. 
بە واتایەکی دیکە، بە بۆچوونی ئەو، پێویستە 
مافی ئەوە بدەین کە دیمۆکراســیی سیاسی 
لە واڵتانــی لیبــرال ـ ســەرمایەداریدا زۆر 
پێشکەوتووە. واتا دەتوانین بڵێین لەو واڵتانەدا، 
ئازادیــی تاک لە بوارەکانــی ئازادیی بیروڕا و 
میدیا، گەشــتوگوزار و بەشداریی سیاسی لە 
دەسەاڵت و ڕەخنەگرتندا فرەوانترە. هەروەها 
پێویســتە بڵێین کە دوکتۆر قاسملوو باس لە 
دوو الیەنی سەرەکیی دیمۆکراسی تاکەسەکی 
و گشــتی دەکات. دیمۆکراســیی سیاســیی 
تاکەکەســی، ژیانی تایبەتیی تاکەکەسە، واتا 
تاک هەرچۆنێکی بیهەوێــت ژیانی تایبەتیی 
خــۆی بنیات دەنێت و بەو شــێوازە دەژیت؛ 
بەو جۆرەی کە دەیەوێت شــێوازی فیزیکیی 
تاک دابڕێژێت. بابەتەکانی تایبەت بە ئازادیی 
جلوبەرگی تاکەکەسی، لە خاڵە هەر دیارەکانی 
ژیانی تاکەکەسین لە دیمۆکراسیی سیاسیدا. 
لــە جێگەیەک کە پەیوەندیــی نێوان تاک و 
کۆمەڵ، یان دەوڵەت دەست پێ دەکات، باس 
لە هێڵی گشتیی سۆسیالدیمۆکراتی دەکرێت. 
لە بابەتی وەکوو ئەوەی تاک بتوانێت بۆچوون، 
یان ڕەخنەی خۆی بەرانبەر بە دەسەاڵت، یان 
بەڕێوەبەرەکەی بڵێت. دوکتۆر قاسملوو لەنێو 
واڵتە سۆسیالیســتییەکاندا بە ڕێژەیەکی کەم 
تایبەتمەندیی ڕیزپەڕ )استثناء( بۆ هەریەک لە 
یۆگوساڵڤیا و مەجارستان )هەنگاریا( دادەنێت 
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و دەڵێت، دیمۆکراسیی سیاسی بۆ تاکەکەس 
و بە شێوەی گشتی نییە. 

 دوکتــۆر قاســملوو ڕەخنە لە شــێوازی 
سۆسیالدیمۆکرات لە واڵتانی سۆسیالیستی و 
هەروەها دیمۆکراسیی کۆمەاڵیەتی و سیاسی 
لە واڵتانــی لیبرال ـ ســەرمایەداری، کە لە 
واڵتانی ڕۆژئاوایی هەیە، دەگرێت و دەڵێت، لە 
هەردوو بلۆکەکەدا دیمۆکراسییەکی تەواو نییە. 
بەاڵم د. قاســملوو لە نێوان ئەم سێ شێوازە 
دیمۆکراسییەدا پێشەنگایەتی بە دیمۆکراسیی 
سیاســی دەدات. د. قاسملوو کە بۆ نیشاندانی 
هەبوونی دیمۆکراســی باس لە نوێنەرایەتی و 

بەشداربوون دەکات و یەکسانیی 
بەرچاوترین  وەکوو  کۆمەاڵیەتی 
نیشانە بۆ ئەو مەبەستە دادەنێت.
قاســملوو:  )اندیشــەهای   ]15[

9٨( کە باس لە بەشــداربوون 
و نوێنەرایەتــی دەکەیــن، نابێ 
بەبــێ ئــەوە تــێ پەڕیــن کە 
بڵێیــن، دوکتــۆر قاســملوو بە 
بڕوایەکی  دیمۆکراسییەوە  ناوی 
قووڵی بە پلۆرالیزم )بەشــداریی 
فرەالیەن( هەبوو. لەالی دوکتۆر 
قاســملوو کــە پلۆرالیــزم بــە 
گەیشتن  سەرەکیی  ڕێگەیەکی 
بە دیمۆکراسی دەبینێت، بوونی 

تەنیا یەک پێکهاتەی سیاســی دەبێتە هۆی 
سەرهەڵدانی تۆتالیتاریزم. 

د. قاسملوو جەخت دەکات لەسەر ئەوەی 
کــە بە ناوی پلۆرالیزمەوە لــە کۆمەڵگەیەکدا 
دەبێ الیەنی سیاسیی جیاواز هەبێت و ئەمانە 
لەســەر بەڕێوەبردنی واڵت و خەڵک کێبڕکێ 
بکــەن. خەنیمە سیاســییەکان کــە وەکوو 
پێداویستییەکی سەرەکیی دیمۆکراسی لەنێو 
پلۆرالیزمدا جێ دەگــرن، دەتوانن وەکوو ئەو 
)ئانتاگۆنیزم- لێكدژی(یــە بن، کە الکالئۆ و 
مۆفێ باســی لێوە دەکەن. هەرچۆنێک بێت، 
خەنیمــەکان دوژمنــی یەکتر نیــن، ئەوان 

ڕکابــەری یەکترن، کــە لەســەر بابەتەکان 
ناکۆکــن. یــان وەک »ڕازمینگ کۆچەی« کە 
بــاس لــە ژنومێردەکەی »الکالئــۆ و مۆفێ« 
دەکات و دەڵێــت، لەنێو ئانتاگۆنیزمدا دەڵێن: 
»خەنیمەکــەت بۆ ئەوە دروســت بــووە، کە 
ڕکابەرایەتیی تۆ بکات و بەو شــێوەیە قبووڵی 

بکە.«]16[
وەکوو چۆن شاهۆ حوسێنی لە مەقالەیەکدا 
لەژێــر ناوی »لــە دیمۆکراســیی ڕادیکاڵەوە 
دەڵێت:  دیمۆکراتیک«]17[  بەرەو سۆسیالیزمی 
»د. قاســملوو کە هەردوو کێشــەی سیاسی 
و ئابووری، وەکوو دوو کێشــەی ســەرەکیی 
کوردســتانی ڕۆژهەاڵت و ئێران 
دەبینێــت و باســیان دەکات و 
بوونی ڕێژیمێکی دیکتاتۆر وەکوو 
هۆکاری سەرەکیی هەبوونی ئەو 

دوو کێشەیە پێناسە دەکات.«
بەپێــی  بەینــەدا  لــەم 
بە  قاســملوو،  د.  بیرکردنەوەی 
شێوەیەکی گشتی لە سیستەمی 
یەکســانیی  سۆسیالیســتیدا 
سیاسی نییە و یەکسانیی ئابووری 
هەیــە، بــەاڵم بەپێچەوانەوە لە 
ســەرمایەداریی  سیســتەمی 
ئابووری  یەکســانیی  بورژواییدا 
نییــە و یەکســانیی سیاســی 
هەیــە. لە ڕاســتیدا لەســەر بنەمــای ئەم 
هەڵســەنگاندنە، دەتوانین ئــەوە ببینین کە 
د. قاســملوو ســاڵوێکی لە لیبرالدیمۆکراسی 
کردووە )ئاوڕی لێ داوەتەوە(. لە ڕاستیدا ئەمە 
وەکــوو یەکێک لەو بابەتە ســەرەکیانەی کە 
بەرگریی لێ دەکات، هەڵوێســتێکە لە بابەتی 
ئازادیی تاک و دیمۆکراسیدا دێتە بەردەممان. 
ساڵوێکی بەم شێوەیە، بە واتایەکی گەورەتر، 
ئەگــەر بڵێین وەکوو وتەکانی الکالئۆ و مۆفێ 
دەربــارەی دیمۆکراســیی ڕادیــکاڵ دێتەوە، 
زێدەڕۆییمان نەکردووە. لەبەر ئەوەی ئەوانیش 
لیبرالدیمۆکراســی، کــە هاوتەریبــی چینی 

بە بۆچوونی د. قاسملوو، 
ئەو سۆسیالیزمی 
دیمۆکراسییەی کە 

بنیات دەنرێت، هەم بە 
بەرژەوەندییە ئابووری 
و سۆسیالیستییەکانی 

و هەم بە ئازادییە 
تاکەکەسی و 

سیاسییەکانی، واتای 
بەشداریی ڕاستەوخۆی 
پێکهاتەکانی کۆمەڵگە لە 

دەسەاڵتدا دەگەیەنێت
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بوورژوایــە، لــە بنەڕەتــەوە ڕەت ناکەنــەوە. 
بەپێچەوانــەوە بــەو واتایە، کە قاســملووش 
هاوبیرە لەگەڵیان، لەنێو سۆســیالیزمدا، تاکی 
چینی کرێــکار تەنیا بەرهەمهێنەر نییە، بگرە 
هاوکات لــە بواری سیاسیشــدا بە هاوواڵتی 
هەژمار دەکرێت. هەڵبەت دەبێ ئەوەش بڵێین 
کە لە سیســتەمی لیبرالیدا دیمۆکراسی تەنیا 
سنووردار نابێت بە ئازادیی تاکەکەس، بەڵکوو 

دەبێ لە بواری ئابووریشدا گەشە بکات.
دەبــێ ئامــاژە بــەوە بکەیــن کــە ئەو 
سۆسیالیزمە نوێیەی کە د. قاسملوو دەیەوێت 
بنیاتــی بنێت جیایە لەو سۆســیالیزمەی کە 

لــە واڵتە سۆسیالیســتییەکاندا 
هەیە، بە بڕوای ئەو، شێوازەکانی 
)مەوجوود(  هەیی  سۆسیالیزمی 
کێشەکانی  وەاڵمدەری  ناتوانێت 
تاکی کورد و کوردســتان بێت 
و دەڵێت: »دەبێ سۆسیالیزمێک 
وەاڵمدەری  کــە  بنێین،  بنیات 
داواکارییەکانــی تاکــی خۆمان 

بێت.«
لــە وەاڵمــی پرســیارێکدا 
»چ  کــە  بــەوەی  ســەربارەت 
د.  سۆســیالیزمێک«؟  جــۆرە 
قاســملوو بــە ئاماژەکــردن بە 
فەرەنســا  کۆمۆنیســتی  پارتی 

دەڵێت: »دەبێ هــەر نەتەوە و واڵتێک بەپێی 
تایبەتمەندییەکانی خۆیان، سۆسیالیزم بنیات 
بنێن. بۆ ئەمەش دەبێ گرنگی بدەین بەو بڕیار 
و هەڵســەنگاندنانەی کە پارتی کۆمۆنیســتی 
فەرەنسا لە 24مین کۆنگرەی خۆیدا لە ساڵی 
19٨2 بە مەبەستی بنیاتنانی سۆسیالیزمێکی 
نوێ باسی کردوون.« د. قاسملوو دەڵێت: »پارتی 
کۆمۆنیســتی فەرەنســا کە ئەو کۆنگرەیەی 
لەژێر دروشــمی »بنیاتنانی سۆسیالیزمێک بە 
ڕەنگی فەرەنســایی« گرتووە، هەوڵی داوە کە 
واڵتی  تایبەتمەندیی  بەپێی  سۆســیالیزمێک 

خۆیان بنیات بنێت.«

لە ڕاســتیدا دەبێ بەگەرمی پێشــوازی 
لەم هەڵویســتەی پارتی کۆمۆنیستی فەرەنسا 
بکرێــت، کە گەورەترین پارتی کۆمۆنیســتی 
ئەورووپــای ڕۆژئاوایە و پەیوەندییەکی نزیکی 
لەگەڵ پارتی کۆمۆنیستی یەکیتیی سۆڤیەت 
هەبــووە، کە ویســتوویەتی سۆســیالیزمێک 
بەم شــێوازە بنیات بنێت. سەرەڕای ئەمەش، 
دەڵێــت، کە ئەو سۆســیالیزمەی لــە واڵتە 
کوردســتان  بۆ  هەیە،  سۆسیالیســتییەکاندا 
گونجــاو نییە و بەئاشــکرا دەڵێت، کە گەلی 
کورد لە کوردســتان دەبێ بــە لەرچاوگرتنی 
تایبەتمەندییەکانــی خــۆی،  و  هەلومــەرج 
سۆســیالیزمێکی نوێ و تایبەت 
بە خــۆی بنیات بنێت و، داوای 
شێوازێکی نوێ »سۆسیالیزمێک 
بە ڕەنگی کوردســتان« دەکات. 
بــە بــڕوای د. قاســملوو دەبێ 
سۆســیالیزمە  ئــەم  بنەمــای 
دیمۆکراســی بێت. لە کۆنگرەی 
فەرەنسادا  کۆمۆنیســتی  پارتی 
دەڵێــت، کــە بــە مەبەســتی 
پیداویســتییە  وەاڵمدانــەوەی 
نوێیە هەمەجۆرەکانی خەڵک لە 
ئەورووپا  سۆسیالیستیی  واڵتانی 
دەبێ کۆمەڵگــە پێش بکەوێت 
و بنەمــای ئەو پێشــکەوتنەش 
دیمۆکراســییە. پێــری ئەندێرســۆن دەڵێت: 
و  ســنووردار  لیبرالبوونــی  »نیشــانەکانی 
نەرمینواندن لە بەرانبەر کۆمۆنیزمدا لە واڵتانی 
ئەورووپا لە سااڵنی 196٠ وەدیار کەوتن، کە 
لە کۆنگرەی پارتی کۆمۆنیســتی فەرەنسادا، 
وەکوو »دیمۆکراسیی پێشکەوتوو« باسی لێوە 

کراوە.«]1٨[
لــە ڕاســتیدا د. قاســملوو بۆخــۆی لە 
دوکیومێنتارییەکی »بی .بی.ســیی فارسی«دا، 
کە ئەو میدیایە لەســەر »کورتەباسێک لەسەر 
بەڕوونی  کــردووە،  ئامــادەی  سۆســیالیزم« 
دیکتاتۆریــی پرۆلیتاریــا ڕەت دەکاتــەوە و 

د. قاسملوو 
جەخت 

دەکات لەسەر 
ئەوەی کە بە ناوی 
پلۆرالیزمەوە لە 
کۆمەڵگەیەکدا 
دەبێ الیەنی 
سیاسیی 

جیاواز هەبێت و 
ئەمانە لەسەر 

بەڕێوەبردنی واڵت و 
خەڵک کێبڕکێ بکەن
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بەمەش دیــار دەبێت، کــە ڕێگاکانی چەندە 
لەگەڵ مارکسیســت ـ لینینیستی کالسیک 
جودا کردووەتەوە. د. قاســملوو پشــتگری لە 
دەکات،  پۆستمارکسیزم  نوێی  ستراتیژییەکی 
کــە پرۆلیتاریای دیکتاتۆری و شۆڕشــگێڕیی 
زۆرداری ڕەت دەکاتەوە و، هاوڕای بیرمەندی 
نوێخــوازی ئەڵمانیا »ئێدوارد بەرنشــتاین«ە. 
هەرچەندە ڕەتکردنەوەی دیکتاتۆریی پرۆلیتاریا 
بە واتای ڕەتکردنەوەی پرۆلیتاریا نایەت، بەاڵم 
هاوتەریب و هاوسەنگە لەگەڵ پێگەی تایبەت 
و ڕەخنەی پرۆلیتاریا لە خەباتی کۆمەاڵیەتیدا. 
د. قاسملوو بەرگریکردنی بەشێک لە ئەندامانی 
حیزبەکەی لە دیکتاتۆریی پرۆلیتاریا بە بێواتا 
و بێجێ دەبێنێت و ئەمەش، بەوە گرێ دەدات 
کە حیزبەکەی ئەو، حیزبێکی »دیمۆکراتیکی 
نەتەوەیی«ــــە . ڕەتکردنــەوەی ئــەم بابەتە 
لە الیەن د. قاســملوو تەنیــا لە بەرژەوەندیی 
الیەنگریکردنە لە دیمۆکراســی. لەبەر ئەوەی 
ئەو، دژی سۆســیالیزمێکە کە دیمۆکراســی 
و ئــازادی لە ناوەرۆکیدا نەبێــت. هەڵبەتە د. 
قاســملوو لەبارەی ڕەتکردنەوەی دیکتاتۆریی 
پرۆلیتاریــاوە خۆی لــە ســوودوەرگرتن لە 
»ڕەوابوونی مارکسیســتی« بــەدوور ناگرێت. 
بە بڕوای ئــەو، بەر لە هەرشــتێک مارکس، 
دیکتاتۆریــی پرۆلیتاریــا وەکــوو ئامانجێک 
ســەرەکیی  ئامانجــی  بەڵکــوو  نابینێــت، 
ئــەو، »لەنێوبردنی ســەرجەم چینــەکان و 
دامەزراندنی کۆمەڵگەیەکی بێچین«ــە و، لەو 
ڕێگەیەدا وەکوو قۆناغێکی کاتی هەڵویستەی 
لەســەر دەکات. تەنانــەت ســەرۆکی پارتی 
کۆمۆنیســتی چین، »ماو تسی تۆنگ«، نەک 
پرۆلیتاریا، بەڵکوو بەرگری لە »دیکتاتۆریەتیی 

دیمۆکراسیی گەل« دەکات. 
لە کۆتاییــدا، نامەوێت تێپــەڕ بم، بەبێ 
ئەوەی باس لەو خاڵە بکەم، کە لەبەر ئەوەی د. 
قاسملوو بۆ مەسەلەی کورد و کوردستان باسی 
لە دامەزراندنی سۆسیالیزمێکی نوێ کردووە، 
ڕووبــەڕووی ڕەخنەیــەک بووەتــەوە، کە لە 

»ڕووبەڕووبوونەوەی سەرمایەداری«ــەوە دێت. 
لە بابەتی »کورتەباسێک لەسەر سۆسیالیزم« کە 
بۆ پرۆگرامی حیزبی دیمۆکراتی کوردســتانی 
ئێران پێشکێشی کردووە، لە الیەن ڕێکخراوە 
چەپە ڕادیکاڵییەکانی وەکــوو کۆمەڵە و »راه 
کارگــر«ەوە ڕەخنــەی لێ گیــراوە و دەڵێن، 
گوناهێکی سۆســیال دیمۆکراسیی کردووە و 
هەموو مەبەستەکەیشی ئەوە بووە، »ئاو بکاتە 
ئاشــی ســەرمایەدارییەوە«. ئەوەی کە لەنێو 
ئەو نامە )دەق(ـەدا باس لە )مارکسیســت ـ 
لینینیست( نەکراوە، ئەوەیە کە بە شێوەیەکی 
تۆمەتبار  سۆسیالدیمۆکراسی  لەســەر  خراپ 
کــراوە. خودی د. قاســملوو دەڵێــت، لەبەر 
ئەوەی لە گوتار و ســلۆگانەکانیدا باســی لە 
سەرمایەداری نەکردووە، ڕەخنەی لێ گیراوە، 
بەاڵم ئــەو، دەڵێت بــەر لە هەرشــتێک لە 
کوردستان دەبێ بڵێن »کامە سەرمایەداری؟« 
لەبەر ئەوەی لە کوردستان سەرمایەداری نییە. 
ئــەو، دەڵێ کاپیتالیزم )ســەرمایەداری( ئەوە 
نییە، کە هەندێک کەس بیری لێ دەکەنەوە، 
کە پەیوەندیی بە مــاڵ و مڵکەوە هەبێت، بە 
ئاماژەکردن بە کارل مارکس، دەڵێت کە ئەمە 
»شــێوازێکی پەیوەندیــی کۆمەاڵیەتییە«، لە 
الیەک کەسی خاوەنسەرمایە، واتا کاپیتالیست 
و، لە الیەکی دیکە، چینــی کرێکار هەیە و، 
شــێوازێکی کۆمەاڵیەتییە کــە پەیوەندیی بە 
»زاڵم و زۆڵملێکراو«ەوە هەیە. لەم شــێوازەدا، 
چینــی کرێکاران کەرەســتەی بەرهەمهێنان 
نین و ناچار کراون هیزی جەستەییی خۆی بە 
خاوەنی سەرمایە بفرۆشن، کە ئەو ئامێرانەیان 
قۆرخ کردووە. د. قاسملوو لەم خاڵەدا جیاوازی 
دەخاتــە نێــوان کاپیتالیســت و دەوڵەمەند 
لــە کوردســتان و دەڵێــت، لە کوردســتان 
سەرمایەداری نییە. ئەو، بەرگری لەوە دەکات، 
کە هەموو کاپیتالیســتێک دەوڵەمەندە، بەاڵم 
هەموو دەوڵەمەندێک کاپیتالیست نییە و، ئەم 
وەاڵمەش دەداتە ئەو کەســانەی کە ڕەخنەی 
لێ دەگــرن، کە لــە کوردســتان دژایەتیی 
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کاپیتالیزم ناکات:
»کاپیتالیســت و دەوڵەمەند یەک شــت 
نیــن، هەمــوو کاپیتالیســتێک دەوڵەمەندە، 
بــەاڵم هەمــوو دەوڵەمەندێک کاپیتالیســت 
نییە. لە کوردســتان دەوڵەمەند هەیە، بەاڵم 
کاپیتالیســت نییە. هەربۆیە لە کوردســتان 
پێویســتیمان بە شــوعاری دژی کاپیتالیزم 
نییــە. ئەم قۆناغــە، قۆناغێکە کە پێویســتە 
خەباتی نەتەوەیی و دیمۆکراتیی تێدا بکرێت. 
لەبەر ئــەوەی کەســانی خاوەنســەرمایە لە 
کوردســتان، چینێکی ڕێکخــراو و یەکگرتوو 
نیــن و، دژایەتیــی داواکاریــی نەتەوەیی و 
دیمۆکراســییانەی ئێمە ناکەن. بەپێچەوانەوە 
لــە زۆربــەی شــارەکاندا بورژوا و بــورژوازە 
بچووکــەکان، هاوکاریی خەباتــی نەتەوەییی 
کورد دەکەن و دەیانەوێــت ڕۆڵیان هەبێت.« 
جگە لەوە، د. قاســملوو، خــۆی دەڵێت: »ئەو 
سۆسیالیزمە دیمۆکراسییەی کە ئەو بەرگریی 
لێ دەکات، بە واتای ڕەتکردنەوەی کاپیتالیزم 
و سۆسیالدیمۆکراســی نییە. لەبەر ئەوەی د. 
قاسملوو لەو بڕوایەدایە، کە سۆسیالدیمۆکراسی 
ڕێگەیەکە بۆ ڕیفۆرمکردنی ئەو سۆسیالیزمەی 
کــە بەرگری لە کاپیتالیــزم دەکات و بە بیر 
و باوەڕی سۆسیالیســتییەوە هــەوڵ دەدات 
کە چینــی کرێکار کاپیتالیــزم قبووڵ بکات 
و لــەوەش گرنگتر، ئەوەیە کــە دەیەوێت لە 
کاپیتالیزمدا کێشــە سیاســی،  چوارچێوەی 
کۆمەاڵیەتــی و ئابوورییەکانی چینی کرێکار 
چارە بــکات. بە بڕوای من، کە د. قاســملوو 
لێرەدا سۆســیالدیمۆکراتی دێنێت، بە واتای 
ئەوە نییە کە وازی لە سۆسیالیزمی ڕیالیستی 
نەهێنــاوە. لەبەر ئەوەی کە ئەو، تەنیا باســی 
لە سۆســیالیزمی دیمۆکراتیک کردووە. بەڵێ 
دەتوانیــن بڵێن کە ئەمەی بــۆ بەرگریکردن 
لەو سۆسیالیســتبوونەی خۆی گوتووە. بەاڵم 
بــۆ ئەوەی کــە بڵێین ئەمــە مۆدێلێک نییە 
کە لەسەر ئەو شــێوازە سۆسیالیزمە بێت کە 
هەیە، ئەو بەڵگە و بابەتانەی کە لە ســەرەوە 

دەربارەی بیرکردنەوەی د. قاســملوو باسمان 
کردن، دەکرێ کیفایەت بن بۆ ئاشکراکردنی 
بیناکردنی  بــە  ئەمە. خــۆ مەشــغووڵکردن 
سۆســیالیزمێکی نوێ و کارکــردن بۆ ئەوەی 
کە ئەمە لەسەر هەڵسەنگاندن و ڕەخنەگرتن 
لە سۆســیالیزمی ڕیالیســتیک بنیات بنێت، 
بەسە بۆ ئەوەی کە بڵێین د. قاسملوو وازی لە 

سۆسیالیزمی ڕیالیستیک هێناوە. 

کۆتایی 
لــە ســەرەتادا دەبێ مافی ئــەوە بدەین کە، 
دوکتــۆر عەبدولڕەحمان قاســملوو لەو بابەتە 
کورتەدا کە باســمان کرد، ئاماژەی بە چەند 
بابەتی گرنگ کردووە، بابەت و ناوەرۆکی ئەو 
مژارانەی کــە گرنگیی پێ دەدات و هەروەها 
شــێواز و ئامانجی گفتوگۆکردن لەســەر ئەو 
لەســەر  پێویســتە  بەڵگەهێنانەوەی  مژارانە، 
ئەوەی کە دوکتۆر قاســملوو لە بواری هزر و 

بڕوا و سیاسەتەوە لەگەڵ
مارکسیست ـ سۆسیالیستە کالسیکەکان 
جیاوازە و ئەوەندەی کە ئێمە باسمان کردووە، 
هۆکاری پێویســتمان بەدەستەوەیە کە بڵێین 

دوکتۆر قاسملوو کەسێکی پۆستمارکسیزمە.
لە سەرتاوە باسی بنیاتنانی سۆسیالیزمێکی 
نوێی کــردووە، کــە تێیدا ســەرجەم پارتە 
کۆمەاڵیەتییــەکان  ڕێکخــراوە  و  سیاســی 
ناوەرۆکێکی دیمۆکراتییان هەبێت و  دەتوانن 
لەوە ســەرووتر بن، کە تەنیــا چینی کرێکار 
وەکوو دینامۆی گۆڕانکارییەکان پێناسە بکەن 
و، لەســەر ئەم بنەمایە دەتوانیــن بڵێین کە 
خۆی وەک کەسێکی پۆستمارکسیزم پێشان 
دەدات. بەم شــێوەیە دەتوانین بڵێین بەهۆی 
ئــەوەی تۆتالیتاریالیزمــی چینایەتی لە دژی 
دیمۆکراسی دەبینێت، پرۆلیتاریای دیکتاتۆری 
ڕەت دەکاتــەوە و واز لەو هــزرە دەهێنێت، 
ئــەو بابەتەی کە »الکالئۆ و مۆفێ«ش باســی 
لێوە دەکەن، »تایبەتمەندیی چینایەتی«، یان 

»سیاسەتی چینایەتی« بەالوە دەنێت.
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حیزبی دیمۆکراتی کوردســتانی ئێران بە 
قاسملوو،  عەبدولڕحمان  دوکتۆر  ڕێبەرایەتیی 
خــۆی وەک حیزبێکی چینایەتــی نابینێت، 
بەڵکوو خۆی وەک ڕێکخراوێکی »دیمۆکراتی 
ـ نەتەوەیی« پێناسە کردووە و ڕێک خستووە. 
»E. M. Wood« باســی »الکالئۆ« دەکات 
و دەڵێت، الکالئۆ شــێوازی »میللی نەتەوەیی 
ـ  »میللــی  یــان  نەتەوەیــی«،  خەڵکــی  ـ 
دیمۆکراتی«ی بەکار هێناوە و، ئەو کێماسییەی 
»الکالئۆ« ســاڵی 192٠ لــە پارتی کرێکاری 
gensoru-( ئاڵمانیادا دۆزیویەتەوە لێپرسینەوە
Interpellation( بــووە و، الکالئۆ پاریزگاریی 

لە نەتەوە کردووە و پۆتانسیەلی 
بەرگریکــردن لە پۆپۆلیســتیی 
واڵتەکەی  لــە  دیمۆکراتیکــی 
خۆی، واتا ئارژانتینەوە بەدەست 
شــێوەیەی  بەم  هــەر  هێناوە. 
»وۆد« لەبارەی الکالئۆوە باســی 
لــە  قاســملووش  د.  دەکات، 
بەرانبەر چینایەتی، نەتەوەگرایی 
ئابووریــدا،  بەرانبــەر  لــە  و 
بەهەند وەردەگرێت  سیاســەت 
و، گرنگی بــە کۆمەڵگە دەدات.
]19[ لەبەر ئەم هۆکارانە دەتوانین 

وەکوو  قاســملوو  دوکتــۆر  کە 
وەســف  پۆستمارکسیســزم 

بکەین. لێرەدا لە هەڵوێســتی ئیدیۆلۆژیک و 
سیاسیی دوکتۆر قاســملوودا ئەو شتەی کە 
دەرفەتمــان دەداتێ ئــەو ڕیزبەندییە بکەین، 
ئەوەیە کە سۆســیالیزمی ڕیالیســتی لەسەر 
بنەمای ڕەخنەگرتن لە مارکسیزمی کالسیک 
بنیات دەنێت. جگە لەمە، لەبارەی سۆسیالیزم 
و بابەتــە جیهانییەکانــەوە زۆر جیاوازتــر لە 
پارتی کۆمۆنیســتی شوورەوی بیر دەکاتەوە و 
حیزبەکەی خۆیان بــە پارتێکی دیمۆکرات و 
نەتەوەیی وەسف دەکات، کە دەتوانن ڕەخنە لە 
خۆیان بگرن .بەم شێوەیە بەر لە هەرشتێكی 
دیکە، ئەرکی بەدەســتهێنانی مافەکانی گەلی 

کورد لەســەر شــانی ئەوانە، لەبەر ئەوەی بە 
گوتــەی د. قاســملوو، ئەولەویەتــی حیزبی 
کۆمۆنیســتی شــوورەویش بەژەوەندییەکانی 

خەڵکی خۆیان بووە.
پلۆرالیــزم وەکوو  دوکتۆر قاســملوو کە 
پێویســتییەک بۆ دیمۆکراســی دەبینێت و 
لەســەر ئەم بنەمایەش بەرگری لە ناسنامەی 
مەزهەبــی، نەتەوەیی و ژنــان و خەباتیان بۆ 
ئازادی و بەرابەریــی کۆمەاڵیەتی دەکات، بە 
تەواوەتــی ئەو بابەتەیە کــە الکالئۆ و مۆفێ 
باســی لێوە دەکەن و دەڵیــن: »فرەوانکردنی 
زەمینــەی دیمۆکراســی و قۆرخنەکردنــی، 
یان کۆنەکردنەوەی دەســەاڵت 
لــە خاڵێکــی تایبەتــدا وەکوو 
خــاڵ و مەرجێکی ســەرەکیی 
دیمۆکراتیزەکردنــی کۆمەڵگــە 
دەبینــن«]2٠[ و کۆدەنگییــەک 
لەگەڵ ئەم تێزە وەدیار دەخات. 
ئەو باســەی کــە دەتوانین لەو 
ژنومێــردەوە، واتا لــە الکالئۆ و 
مۆفێــوە پێی بگەین، ئەوەیە کە 
دوکتۆر قاســملوو لــە خەباتی 
مارکســیزمی  کۆمەاڵیەتیــدا، 
کالسیک، کە پێگەیەکی تایبەت 
و بەئیمتیازەوە دەدات بە چینی 
کرێکار، تێپەڕ دەکات و جەخت 
دەکاتەوە لەســەر ئــەوەی کە لــە مەیدانی 
سیاسەتدا لەســەر بنەمای ئانتاگۆنیزم گرنگی 
بە فرەییی ناســنامە و خەباتــی پیکهاتەکان 
بدرێت، وەکــوو گۆران تێربۆرن]21[  دەربارەی 
الکالئۆ و مۆفێ دەڵێت، ڕوانینی سۆسیالیستی 
بەرانبەر بە چینەکان، لە هزری سۆسیالیستی 
پیگەیەکی  قاســملوو  لەالی  دیمۆکراتیکــدا 
دیاری نییە. بەو قســەی کە ئێلن وۆد وەکوو 
ڕەخنەیــەک لەبــارەی پۆستمارکســیزمەوە 
دەیڵێت، دەتوانین بەرگــری لەوە بکەین کە 
د. قاســملوو خۆی لە چینایەتی دزیوەتەوە و 
لە دژی بووە. جەختکردنی بەردەوام لەســەر 

د. قاسملوو 
پشتگری لە 

ستراتیژییەکی نوێی 
پۆستمارکسیزم 

دەکات، کە 
پرۆلیتاریای دیکتاتۆری و 

شۆڕشگێڕیی 
زۆرداری ڕەت دەکاتەوە 
و، هاوڕای بیرمەندی 
نوێخوازی ئەڵمانیا 

»ئێدوارد 
بەرنشتاین«ە
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ئەوەی کە ئــەوان ڕێکخراوێکــی چینایەتی 
نیــن و خۆیان وەکوو حیزبێکــی دیمۆکراتی 
نەتەوەیــی پێناســە دەکــەن، دیاریکردنــی 
ئــەوەی کە لــە واڵتــە سۆسیالیســتەکاندا 
دیمۆکراســی نییە و لەســەر ئەم بنەمایە بە 
شــێوازێکی ڕەخنەییی توند و بــە زمانێکی 
پاراو تەئکید دەکەنەوە کە پیویســتە خەباتی 
چینایەتی و کۆمەاڵیەتی ببێتە دەرفەتێک بۆ 
گەشەکردنی دیمۆکراسی، کە ئەمەش وەکوو 
نیشانەیەکی دیاری پۆستمارکسیزم دەبینرێت. 
جەختکردنی د. قاســملوو لەسەر ئەوەی کە 
دیمۆکراسیی ڕادیکاڵ، وەکوو بنەمای بیرۆکە 
سۆسیالیســتییەکەی جــێ بگرێت و خەبات 
لەســەر ئــەم بنەمایــە بێــت، هۆکارێکە بۆ 
ئەوەی د. قاســملوو لە بەرەی الکالئۆ و مۆفێ 
جێ بگرێت. ئیســماعیل بازیــار یەکێک لە 
ئەندامانی بەڕێوەبەرایەتیی حیزبی دیمۆکراتی 
کوردســتان کە دوکتۆر قاسملوو وەکوو ڕێبەر 
قەبــووڵ دەکات، بە درێژاییی ئــەو بابەتەی 
کە نووســیویەتی دەڵێت: »دوکتۆر قاســملوو 
وازی لە کۆمۆنیزم هێناوە«، »دوکتۆر قاسملوو 
سنوورێکی دیاریکراوی لە نێوان خۆی و چەپی 
ڕادیکاڵدا داناوە«، »ئەو، چیتر کۆمۆنیست نییە 
و بــە بڕوای ئــەو، چیتر کۆمۆنیــزم نەماوە«، 
»ئەو، ئیدی سۆسیالیســتە، دەتوانم بەئاشکرا 
بڵێــم کە ئەو ڕووی کردووەتە سۆســیالیزمی 
دیمۆکراتیــک و بەم نووســینە مالئاواییی لە 
میتافیزکی کۆمۆنیزم کــردووە«. میتافیزیکی 
کۆمۆنیزم، چینایەتی وەکوو بنەمای سەرجەم 
خەباتــە سیاســییەکان دادەنێــت و باس لە 
مژارەکانــی وەکــوو ژنان، نەتــەوە و کلتوور 
ناکات و، هەموو شــرۆڤە و ئانالیزی سیاسی و 
خەباتکردنی لەســەر بنەمای چینایەتییە، کە 

دوکتۆر قاسملوو ماڵئاوایی لەوە کردووە.
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کورتەی باس
ئەم وتارە، بە شــێوەیەکی ڕەخنەگرانە، ڕۆڵی 
دیســکۆرس و سیاســەتەکانی حکوومەتــی 
ئیســالمی، لە ناوچــە کوردییەکانی تورکیە 
تاوتــوێ دەکات. توێژینــەوە ئاکادێمیکەکان 
لە بارەی ئیســالمگەرایییەوە بــە زۆری ئەو 
بەســتێنە تاوتوێ دەکەن کە تێیدا بزووتنەوە 
ئیسالمییەکان و حیزبە سیاسییەکان، وەکوو 
هەبوونی دژەکۆلۆنیال و بەرهەڵســتکارانە لە 
مەیدانــدان. هاوکات، ئەم وتارە باســی ئەوە 
دەکات کــە چۆن لە ژێر دەســەاڵتی حیزبی 
دادپەروەری و گەشــە )AKP(دا، ئایدیۆلۆژیی 
ئیســالمی بوو بــە ئامرازێکــی دەوڵەتداری 
لــە پێناو ڕاگرتن و ڕەواییدان بە دەســەاڵتی 
کۆلۆنیالی لە ناوچــە کوردییەکانی تورکیەدا. 
پــاش خوێندنــەوەی پرســی کــورد وەکوو 
پرۆســەی بەکۆلۆنیالیکردنی ناوخۆیی، هەر لە 
کاتی سەرهەڵدانی کۆماری تورکیەوە، وتارەکە 
تەرکیــز دەکاتە ســەر دەورانــی ئاکپارتی، 
بەمەبەستی شــیکردنەوەی کەڵکوەرگرتن لە 
دیسکۆرسی ئیســالمیی یەکیەتی و برایەتی 
و، هەوڵــدان بۆ ســەرهەڵدانی کۆمەڵگایەکی 
مەدەنیــی پارێزگاریخــوازی وەفــادار لە نێو 
کوردەکانــدا. لەســەر ئەم بنەمایــە، وتارەکە 
ئــەو ئیســتداللە دەخاتەڕوو کــە پارادایمی 
کۆلۆنیالی نێوخۆیــی، پەیوەندییەکی پڕاوپڕی 
لەگەڵ شــیکاریی پرســی کورد لــە ماوەی 
یــەک دەیەی ڕابردوودا هەیە و هەروەها پێی 
وایە کە، دەوڵەتداریی ئیســالمیی نیۆلیبراڵ، 
دەبێ وەکــوو تەواوکەرێکی ســتراتیژیکی بۆ 
ســەرکوتکردن، بۆ بردنەســەرەوەی ئاســتی 
پشــتیوانی لە دەوڵەت و، بۆ وەپەراوێزخستنی 

ئۆپۆزیسیۆن خوێندنەوەی بۆ بکرێت.  
 

پێشەکی 
رێککەوتننامەی ســایکس ـ پیکۆ )1916( و 
میراتــی کۆلۆنیال، بوو بە هۆی دابەشــبوونی 
خاکی کوردان بەسەر چوار دەوڵەت نەتەوەی 

بە زۆرینە موسوڵماندا )تورکیە، سوریە، عێراق 
و ئێران(. بۆ چەندین دەیە، ئەو پرســەی کە 
بە »پرسی کورد« ناسراوە، لە الیەکەوە لەگەڵ 
ســەرکوتکار  دەوڵەتی  سیاســەتی  ڕەوایەتی 
دەرگیر بووە و لە الیەکی ترەوە لەگەڵ خەباتی 
خەڵکی کورد بۆ مافە ســەرەتاییە تاکەکەسی 
و بەکۆمەڵەکانیان لە ڕێگەی جۆراوجۆرەوە، لە 
بەرخۆدانی چەکدارییەوە تا سیاسەتی یاسایی. 
لە ســااڵنی ڕابردوودا، تیۆرییەکانی پاش 
ـ کۆلۆنیــال، لــە توێژینــەوە کوردییەکانی 
پەیوەندیدار بە باســی الیەنــە جیاوازەکانی 
پرسی کورد، ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر بەکار هێنراون. 
الیەنگەلێــک وەک توندوتیژیی حکوومەتی و 
ڕاگواستنی بەزۆرەملی، دیسکۆرس و شوناس. 
لە هەمان کاتدا، ئەم وتارە پێشنیار دەکات لە 
پێناو شیکاریی ڕەهەندە چاوپۆشیلێکراوەکانی 
پرســی کورد لە تورکیە: ڕۆڵــی مەزهەب لە 
سیاسەت و کرداری حکوومەتدا، لە پارادایمی 

کۆلۆنیال کەڵک وەربگرێت. 
بووەتــە  تورکیــە  لــە  کــورد  پرســی 
ماکەیەکی هەڵسەنگێنەر بۆ بیرۆکە سیاسییە 
ئیســالمییەکان، لــەو کاتەوە کــە ئاکپارتی 
لــە 2٠٠3ەوە هاتە ســەر دەســەاڵت. پاش 
ســەدەیەک ئازاری کوردان لە ژێر دەسەاڵتی 
کۆماری  سێکۆالرەکانی  ناسیۆنالیستە  ڕێژیمە 
تورکیەدا، لە دەورانی دەســەاڵتی ئاکپارتیدا، 
شــکڵی پەیوەندیی حکوومەت ـ کۆمەڵگا لە 
بیاڤی سیاسی و جەماوەریی کوردیدا، بە هۆی 
پیادەکردنی ڕژدی دیسکۆرســی مەزهەبی و، 
هەوڵدان بــۆ ڕاگرتنی دەســەاڵتی کۆلۆنیال 
بۆ ســەدەیەک لــە جێی خۆیــدا، ئاڵوگۆڕی 
بەسەردا هات. پەرەدان بە ئایدیای یەکیەتیی 
ئیســالمی)ئۆممە( و برایەتــی لــە ڕێگــەی 
ڕاگەیەنــە گشــتییەکان و مزگەوتەکانــەوە، 
پشــتیوانیی مــاددی زیاتــر لە دامــەزراوە 
ئیســالمییەکانی کۆمەڵــگای مەدەنی لە نێو 
شــارە کوردییەکان و هەروەهــا لە نێو ڕایەڵە 
و، هاوپەیمانیی  گەندەڵکارەکانی دەوروبەریان 
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 )Hüda-Par( »نوێی دەوڵەت و »هوودا ـ پارتی
ـ باڵی سیاسیی حیزبوڵاڵی ئیسالمیی کوردی 
ـ هەموویان ڕەنگدانــەوەی ئەو گۆڕانکارییەن 
کە لە سیاسەتی حکوومەتی تورکیە بەرامبەر 
کوردەکان هاتووەتە ئاراوە. پتر لەمەش، ئەمن 
ئیدیعــا دەکەم کە بیرۆکەی ئۆممە و برایەتی 
لــە وێژمان یــان دیسکۆرســی حکوومەتدا، 
وەکوو ئامرازێکی وێژمانی بۆ بندەســتکردنی 
کوردەکان لــە ناوچە کۆلۆنیالییــەکان بەکار 
هێنــراوە. ئەگەرچــی ئــەوەی بــاس کــرا، 
بــە درێژاییی ســەدەی بیســتەم هــەر بەم 
شــێوەیە بــووە، گۆڕانگارییە سیاســییەکانی 
ئەمدواییانــەی ناوچە کوردییــەکان، بوونەتە 
هۆی هەرچی زیاتــر و بەگۆڕتر بەکارهێنانی 
دیسکۆرسی ئایینی لە ژێر دەسەاڵتی ڕێژیمە 
ڕادیــکاڵ و پارێزگاریخــوازەکان لــە ماوەی 
15 ســاڵی ڕابردوودا. لە هەڵســەنگاندنماندا 
نێوخۆییــی کوردەکان  بەکۆلۆنیالکردنی  بــۆ 
لــە ژێر تیشــکی شــەڕەکانی ئەمدواییانەدا، 
نموونــەی کوردســتانی تورکیــە و جــۆری 
ئاکپارتی، وەکوو نموونەیەکی  حکوومەتداریی 
پەیوەندیدار خۆی دەنوێنێ. سیاسەتی ئایینی، 
سەرەکیترین ماکەی ســتراتیژیکی ئاکپارتی 
بۆ زاڵبوون بەســەر پرسی کورد لە ناوچەکانی 

خۆیدا و لە واڵتانی دراوسێشیدا بووە.
لــە ڕووی تیۆرییــەوە، ئــەم وتــارە ئەو 
پرســیارە دەخاتــە ڕوو کە تاچەنــد کەڵک 
وەرگرتنی دەوڵەتی تورکیە لە دەســەاڵت، لە 
ناوچە کوردییەکانــدا، دەکرێ وەکوو کرداری 
کۆلۆنیالیی نێوخۆیی ســەیر بکرێت و، ڕۆڵی 
دەوڵەتــی ئیســالمی، لە گۆڕین و شــکڵدان 
بە فەزای سیاســی لە دەورانــی ئاکپارتیدا چ 
بووە؟ ئایا دەوڵەتی ئاکپارتی، چارەســەرێکی 
جێگــرەوەی بــۆ پرســی کورد، لــە ڕێگەی 
بەکارهێنانی وێژمان و سیاسەتی ئیسالمییەوە، 
هێناوەتــە ئــاراوە؟ هاتنەســەر دەســەاڵتی 
ئاکپارتی چۆن کاریگەریی لەســەر بارودۆخی 
بەردەوامی ســەرکوتکردنی کوردەکان داناوە؟ 

ئیســالمگەرایی چ ڕۆڵێکی لــە بەهێزکردن و 
ڕەواییدان بە دەســەاڵتی کۆلۆنیالی نێوخۆیی 
لــە فەزای سیاســیی کوردیدا گێــڕاوە؟ ئەم 
وتارە ئیســتدالل دەکات کــە کەڵکوەرگرتن 
لە ئایین لە الیــەن ئاکپارتییەوە، لە ناوچەی 
کوردســتاندا، هیچ جیاواز نیە لەو هەڵوێستە 
کۆلۆنیالیســتییەی دەیەکانــی ڕابردوو، بەاڵم 
بــەدوای ڕێگەی نوێــدا دەگەڕێ لــە پێناو 
بەهێزکــردن و ڕەواییــدان بــە دەســەاڵتی 

کۆلۆنیالی لەئارادابوودا.
وتارەکــە ســێ بــەش لەخــۆ دەگرێت. 
بەشی یەکەم لەســەر بنەمای باسی تیۆریی 
کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی، تیۆریی پاش کۆلۆنیالی، 
حکوومەت، توندوتیژی و دەســەاڵتە. بەشی 
دووهەم پرســی کورد و کرداری کۆلۆنیالیی 
دەوڵەت لــە مێژووی تورکیــەی مۆدێڕن بە 
وردبوونــەوەی تایبەتی لەســەر ڕۆڵی ئایین 
و ســەرکوتکردنی حکوومەتی لە بەســتێندا 
باس دەکات. بەشــی کۆتایی لە دیسکۆرسی 
ئایینی و ئەو ساســەتانەی لە الیەن دەوڵەت 
و دامەزراوەکانــی الیەنگــری دەوڵەتــەوە لە 
ناوچــە کوردییەکاندا پەرەیــان پێدراوە، ورد 
دەبێتــەوە. هاوکات کە پێــم وایە چۆنیەتیی 
وەرگرتنی ئەم سیاســەتە لە الیەن یاریکەرە 
خۆجێییەکانەوە، لەمەڕ هەڵســەنگاندنی مانا و 
کاریگەرییە سیاسییەکەیدا زۆر گرینگە، بەاڵم 
چۆنیەتیــی واڵمی دامــەزراوە کۆمەاڵیەتییە 
مەدەنییە کوردییەکان و، یاریکەرە سیاســی 
و مەدەنییەکانــی نێــو گۆڕەپانی سیاســەتە 
ئایینییەکانــی دەوڵەتــی تورکیــە، شــایانی 
شــیکارییەکی قووڵن کە لە تاقەتی ئەم وتارە 

بەدەرە. 
دوو بەشی سەرەتای ئەم وتارە لێکدانەوەی 
ڕەخنەگرانەیــە بۆ ئەدەبیاتی تیۆری لەســەر 
کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی و بەرهەمە کۆمەڵناسی 
و مێژوویییەکانــی پەیوەندیــدار بە پرســی 
کوردەوە. بەشی سێهەم لەسەر بنەمای داتای 
بەردەســتهاتوو لــە توێژینەوەیەکی مەیدانی 
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ئیتنۆگرافی لە ناوچەی کوردستان لە تورکیە، 
لە شــارەکانی دیاربەکر، ماردین و بینگۆل لە 
2٠15 تا 2٠16دایە. هەڵبژاردنی ئەم شــارانە 
بەم مەبەستە بووە کە داتاکان، ڕەنگدەرەوەی 
بەرینــی پێکهاتــە ئیتنیکــی و ئاینییەکانی 
مەیدانــی توێژینەوەکە بــن: دیاربەکر وەکوو 
گەورەتریــن شــاری کــوردی و پێتەختــی 
سەمبۆلیکی سیاســەت و کولتووری کوردی، 
بینگــۆل وەکــوو شــارێکی پارێزگاریخواز بە 
زۆرینەی حەشیمەتی زازاکییەوە، و ماردینیش 
وەکوو شــارێکی فرەکولتوور بە دانیشتووانی 
کــورد، عــەرەب و ســیریانییەوە. هەروەها، 
جگە لە چاودێریکردنی بەشــداربووان، لەگەڵ 
ڕێبــەران و ئەندامانی ڕێکخراوە کۆمەاڵیەتییە 
و  مەدەنییــەکان  ئەکتــەرە  مەدەنییــەکان، 
نوێنەرانــی حیزبە سیاسییەکانیشــدا وتووێژ 

کراوە.     

ــالمی:  ــی نێوخۆیی و ئیس کۆلۆنیالیزم
پەیوەندییەکی نەدۆزراوە 

ئیسالمگەرایی و کۆلۆنیالیزم، بەگشتی وەکوو 
دوو دیاردەی پێکگرێــدراو و لە هەمان کاتدا 
دژبەیەک پێناســەیان بــۆ کــراوە. پێکهاتە 
کۆلۆنیالییــەکان و میراتەکانــی دەورانەکانی 
کۆلۆنیال و پاش ـ کۆلۆنیال یارمەتیدەر بوون 
لە شکڵگرتنی ئیدیۆلۆژیی ئیسالمی. بیرمەندە 
ئیســالمگەراکانی وەک حەســەن ئەلبەننا و 
ســەید قوتب، پێیان وابوو کە ئۆممە واڵمێکە 
بۆ دەســەاڵتی کۆلۆنیــال و ڕێژیمە گەندەڵە 
ســێکۆالرەکان. بزووتنەوە ئیسالمگەراکان، لە 
بەشی هەرەزۆری ســەدەی بیستەمدا، وەکوو 
شــکڵێکی ئۆپۆزیســیۆن بە دژی حکوومەتە 
کۆلۆنیــال و پاش ـ کۆلۆنیالــەکان مانەوە و، 
بەدەســت ســەرکوتی دەوڵەتــی لــە الیەن 
ڕێژیمە سێکۆالریســتەکانەوە، لە سەرانسەری 

ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا ئازاریان چەشت. 
لە بیاڤی سیاسیدا، باسی ئیسالمگەرایی بە 
زۆری لە سێبەری ئۆپۆزیسیۆنی دژەکۆلۆنیالی 

بناژۆخوازیــدا دەچێتــە پێشــەوە و خۆی بە 
وێنــەی کۆمەڵــگای خەیاڵیــی ســەردەمی 
زێڕینەوە بەهێز دەکات. لەم ڕووەوە، باســەکە 
لــە پەیوەندییەکانی دەســەاڵت و هێژمۆنی 
ســەربەخۆ نیە و خۆی لە پشت نایەکسانیی 
پێکهاتەییی ســەردەمدا دەپارێزێت. هەروەک 
هــەر خەیاڵێکــی ســەردەمی زێڕیــن، ئەم 
ڕوانینەش زیاتر لەســەر بنەمــای خەیاڵە تا 
ڕاستی و هاوکات ڕێگەیەکە بۆ گەیاندنی ئەم 

بیرۆکانە بە جەماوەر.
ئەگەرچی لەسەر زۆر الیەنی پەرەپێدانی 
کۆلۆنیالــی ڕۆژئاوا لــە واڵت و ناوچە زۆرینە 
ئیدیۆلۆژییــە  واڵمــی  و  موســوڵمانەکان 
ئیسالمگەرا و  )مۆدێرنیســت،  ئیسالمییەکان 
بناژۆخواز(، زۆر توێژینەوە کراوە، بەاڵم زۆربەری 
ئەم توێژینەوانە لەسەر نموونەگەلێک تەرکیز 
دەکەن کە لەواندا کۆمەڵگا موســوڵمانەکان و 
بەکۆلۆنیالکردنن.  قوربانیی  ئایدیۆلۆژییەکانیان 
لــە الیەکی دیکــەوە، ڕۆڵی ئیســالمگەرایی 
وەکوو ئامرازێکی دەســەاڵت لــەو کاتەدا کە 
بزووتنەوە ئیســالمگەراکان جڵەوی دەسەاڵت 
دەگرنەدەســت، بە زۆری وەک دیالێکتیکێک 
لــە نێوان ئایین و ســێکۆالریزم یان بژاردە و 
چینــە جەماوەرییەکان )یــان ئێلیتی نوێ( 
شــیکردنەوەی بۆ کراوە. ئامانجــی ئەم وتارە 
ئیســالمگەرایی  لێککارکردنی  لە  لێکۆڵینەوە 
و کۆلۆنیالیــزم لــە کوردســتانی تورکیەیە؛ 
ناوچەیەک، کە ئیسالم تێیدا خاڵی هاوبەشی 
دەســەاڵت و جەمــاوەرە. وتارەکــە هــەوڵ 
دەدات بە هۆی پارادایمــی بەکۆلۆنیالکردنی 
نێوخۆییەوە، خوێندنەوە بۆ ئەم بابەتە بکات. 

لە  نێوخۆیــی  کۆلۆنیالیزمــی  چەمکــی 
1954ەوە کاری پێدەکرێــت، کاتێــک کــە 
سەرکوتکردنی غەیرە سپیپێستەکانی ئەفریقای 
باشــوور وەکــوو »کۆلۆنیالیزمی شــێوەیەکی 
تایبــەت« لــە الیــەن حیزبی کۆمۆنیســتی 
ئەفریقای باشــوور)SACP(ەوە پێناسە کرا. لە 
1964دا، »مالکۆم ئیکس« لە یەپڤێکی ناسراوی 
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خۆیدا، ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکای بە 
هێزێکی کۆلۆنیال کە 22 میلیۆن ئەمریکاییی 
ڕەشپێســتی، بە هۆی بێبەشکردنیان لە مافە 
مرۆییە مەدەنییەکانیانەوە کۆلۆنیالیزە کردووە، 
ناو برد. لە 1967دا، باس لەسەر ئەمریکایییە 
ڕەشپێستەکان و مافە مەدەنییەکانیان زیاتر و 
زیاتر بوو، کاتێک مارتین لووتێر کینگ کۆاڵنە 
ڕەشپێست نشــینەکانی وەکوو کۆلۆنییەکانی 
ئەمریــکا ناو برد: »ئەو کۆاڵنە هەژارنشــینانە، 
وەکوو کۆلۆنیی نێوخۆیی وان، شوێنگەلێک کە 
دانیشــتوانی وا لێدەکات لە باری سیاسییەوە 
بندەست بن، لە باری ئابوورییەوە بچەوسێنەوە 
و لە هەر بارێکەوە هەاڵواردن و ســووکایەتی 

پێ کردن لە دژیان بەکار بێت«. 
ئەوە لــە کۆتاییەکانــی 196٠دا بوو کە 
 domestic( »چەمکــی »کۆلۆنیی نێوخۆیــی
colony( بۆ یەکەم جار لە باسی ئاکادێمێکدا 
هاتە گــۆڕێ. ئەگەرچی چەند نووســەرێکی 
وەک »هاڕۆڵد کــرووز« و »کێنێز کاڵرک« لە 
ســەرەتاکانی 196٠ەکانــدا، گرینگیــی ئەم 
دیاردەیەیان، بە هــۆی بەکارهێنانی چەمکی 
»کۆلۆنــی نێوخۆیی«یــەوە بەرجەســتە کرد، 
یەکەمین جار ئەوە »رابێرت بلونێر« بوو کە لە 
1969دا، شکڵی بە ئیدەی چەمکی »کۆلۆنیی 
نێوخۆیــی« )internal colony( بەخشــی. لە 
وتارێکدا بە نــاوی »کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی و 
ڕاپەڕینی ناوچە پەڕاوێزخراوەکان« کە لەسەر 
خوێندنەوەکانی داهاتوویــدا کاریگەریی دانا، 
بلونێــر هێڵی جیاکەرەوە دەکێشــێ لە نێوان 
کۆلۆنیالیزم وەکوو سیســتمێکی کۆمەاڵیەتی، 
ئابووری و سیاســی و بەکۆلۆنیالکردن وەکوو 
پڕۆســەیەک کە نەتەنیا تایبەتە بە کۆلۆنییە 
کالســیکەکان، بەڵکوو لە نێو ســنوورەکانی 
دەوڵەتیشــدا بە ڕادەیەکی زۆر شایانی ئەوەیە 
ددانی پێدابهێنرێت.  ئەم لێڕوانینە ســەرنجی 
لەســەر توێژینەوەکانی پەیوەندیدار بە نەژاد 
لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکادا گۆڕیوە 
و، بنەمایەکی دروســت کردووە کە بەو پێیە 

دەکرێ شــیکاری بۆ الیەنە جۆراوجۆرەکانی 
نایەکسانیی پێکهاتەیی، لە نێوان ئەمریکایییە 
سپی پێیســت و ئەمریکاییە ڕەش پێســتەکان 
لە نێــو تیۆریــی کۆلۆنیالدا بکرێــت. بلونێر 
چوار ماکەی ســەرەکیی ئەوەی پێی دەگوت 
»بەکۆلۆنیالیکردن«ی فۆرموڵە کرد و لە نێوان 
ئەم چەمکە و ئەو پرۆسەیەی کە ئێمە پێشتر 
وەکــوو کۆلۆنییەک بیرمان لــێ کردبووەوە، 

جیاکاریی کرد.
چۆنیەتیــی  هەڵســەنگاندنی  یەکــەم: 
ئاوێتەبوونــی گرووپــە نەژادییــەکان لە نێو 
کۆمەڵگای سەردەســتە )جا هێزێکی کۆلۆنی 
بێت یــان نا(. ناوبــراو چاودێــری دەکات و 
دەبینێــت بەکۆلۆنیکردن، بــە خۆتێکردنێکی 

زۆرەملێ و بێ ئیختیار دەست پێدەکات.
دووهەم: شــوێندانەرییەک لەسەر کولتور 
کۆمەاڵیەتییەکانــی خەڵکــی  دامــەزراوە  و 
بەکۆلۆنیکــراو هەیە کە لەوە تێدەپەڕێ بڵێین 
ئاکامــی پرۆســەگەلێکی »سروشــتی« وەک 
پەیوەندیگرتــن و ئاوێتەبوون لــە کولتووری 
سەردەستدایە. هێزی کۆلۆنیال سیاسەتگەلێک 
جێبەجێ دەکات کە بەهــاکان، مەیلەکان و 
شێوە جۆراوجۆرەکانی ژیانی خەڵکی خۆجێیی 
بەرتەســک دەکاتەوە، دەیگۆڕێــت و لەنێوی 

دەبات. 
ســێهەم: بەکۆلۆنیکــراوەکان لــە ژێــر 
دەسەاڵتی نوێنەرانی دەسەاڵتی زاڵدان. ئەوەی 
ناوبــراو دەیبینێت، ئەزموونێکی بەڕێوەبردن و 
خستنەژێر ڕکێفە لە الیەن کەسانی دەرەوەی 

خۆیان.
 چوارەم: ڕاســیزمە کە لــە زۆر نموونەدا 
شان بە شانی جێبەجێکردنی کۆلۆنیالکردنەوە 

هەنگاو دەنێت. 
ئەگەرچــی ئــەم چەمکــە ســەرەتا بۆ 
ئەمریکایییە ڕەشپێستەکان و ناسپی پێستەکانی 
ئەفریقای باشــوور بــەکار هێنــرا، ئیمڕۆکە، 
ئەدەبیاتێکــی بەربەریــن، لەســەر الیەنــی 
جۆراوجۆری ئیتنیکــی، چینایەتی، کرێکاری 
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و مەزهەبیــی کۆلۆنیالیزمــی نێوخۆیی هەیە. 
»گۆنزالێز کازانۆڤا« یەکەمین کەسێک بوو کە 
چەمکەکەی بۆ مێکزیک لە دەقی پێشکەوتنی 
ناهەمواردا بــەکار هێنا. توێژینەوەی »هێچێر« 
لــە وێڵز، ســکاتلەند و ئیرلەنــد، توێژنەوەی 
»ئێپستین« لەسەر بەکۆلۆنیالیکردنی نێوخۆیی 
و کاریگەرییەکەی لەســەر فێرکاری لە پێرو، 
توێژینەوەی »زووریک« لەسەر فەلەستینییەکان 
لە ئیســرائیل، توێژینەوەی »میترا داز« لەسەر 
بەنگالدێش و پاکستان، توێژینەوەی »گودمەن« 
لەســەر کەمایەتییە ئیتنیکییەکان لە چیندا، 
ڕووســیەی  لەســەر  »ئێتکیند«  توێژینەوەی 
ئیمپراتۆری و کۆلۆنییە نێوخۆییەکانی بەشێک 

لە نموونەگەلی بەکارهێنانی چەمکەکەن.
هەروەک »رابێرت هیند« شیی دەکاتەوە، 
کۆلۆنیالیزمــی نێوخۆیی لــە بەراوردکردنەوە 
دێت: خــاوەن کۆلۆنی و بەکۆلۆنیکراوەکە، کە 
بەپێچەوانەی کۆلۆنیالیزمی کالسیک کە تێیدا 
جیاکاریی جیۆگرافیایی بوونی هەیە، لە هەمان 
واڵتدا دەژین. لە هەمــان کاتدا، کۆلۆنییەکی 
نێوخۆیی لــە تایبەتمەندییەکاندا هاوبەشــی 
هەیە لەگەڵ ئەو کۆلۆنیالیزاســیۆنە باوەی کە 
لە نێو ســنووری حکوومەتەکاندا بوونی هەیە. 
پێڕەوی سیاســی،  تایبەتمەندیگەلێک وەک: 
کولتووری  زاڵبوونی  ئابووری،  چەوساندنەوەی 
و ئەو شــەڕە نەژادی/ئیتنیکییەی بە زۆری لە 
نێو کۆلۆنییە نێوخۆییەکاندا ســەرهەڵدەدەن. 
»یاسای جیاوازی« هەروەک »پارزا چاتێرجی« 
ســەرەکیی  یاســای  دەکات،  پێناســەی 
حکوومەتکردنە لــە کۆلۆنییەکاندا. هەر بۆیە، 
کۆلۆنییــەکان لە شــوێنێکدا جێ دەگرن کە 
ئابووری،  نابەرابەریی پێکهاتەیی لــە  تێیــدا 
سیاسەت، کولتووری و باوەڕدا بووەتە نۆرم. بەم 
پێیە، ئەوە ئەم نۆرمەیە کە کۆلۆنییەک دەکاتە 
بابەتی چەوســاندنەوەی ئابــووری و هاوکات 
دەیکاتە بابەتی ئەو دیاردەیەی کە »گرامشی« 
بە »هێژمۆنی کولتووری« ناوزەدی دەکات. لە 
ئاکامــی هێژمۆنی کولتووریدا، دانیشــتووانی 

کۆلۆنییــەکان خۆیان وەک بەرکارە الوازەکان 
دەبینــن و مەیلێک بــۆ ڕازیبوون بە قەدەری 
چەوســانەوەی کولتووری و ئابووریی خۆیان، 
قەدەرێک کــە بە هۆی کۆلۆنیالیزاســیۆنەوە 

ئەزموونی دەکەن، نیشان دەدەن.
گەر لێرەدا کەســێک بەپێی ئەم فۆرمولە 
بیر لە پرســی کورد بکاتەوە، ڕەنگە بە ئاسانی 
وا مەزنــدە بکات کە کوردســتان زۆرێک لە 
تایبەتمەندییەکانی کۆلۆنیزاســیۆنی نێوخۆیی 
تێدایە. پێــش لە هەموو شــتێک، خەڵک و 
ســەرزەوینی کوردی لە ســەدەی بیستەمدا 
بــەردەوام لە ژێــر »وەزعییەتــی تایبەتی«دا 
بــوون، ئەویــش بە هــۆی چەندیــن دەیە 
دامەزراوەی  ســەربازی،  یاســای  دەسەاڵتی 
تایبــەت، توندوتیژی حکوومەتــی لە هەموو 
شــێوەکانیدا، ڕاگوێزرانی بەناچاری و شــوێن 
بزربوون، ســزادان، هەژارکردن، پەرەسەندنی 
ناهەموار، نەژادپەرســتی، جیاوازیدانان و/یان 
پلەبەرزەکان  پۆســتە  بازنەی  خرانەدەرەوەی 
حکوومەتییەکانــدا.  دامــەزراوە  نێــو  لــە 
ئەگەرچــی ڕەنگە لــە مەجالی ئــەم وتارەدا 
لــەوەی کە  بــەاڵم وردبوونەوە  نەگونجــێ، 
چۆن شــارە کوردییەکان لە الیەن فەرماندارە 
 OHAL( سەربازییەکانەوە وەزعییەتی تایبەتی
Valisi( حکوومەت کراون یان وردبوونەوە لە 
دەستەواژەی »جێی متمانەکان«ی دامەزراوەی 
نوێ کە پاش هەڵپەسێرانی شارەدارە کوردییە 
هەڵبژێــردراوەکان لە 2٠15 بەمــالوە بینرا، 
کۆلۆنیزاســیۆنی  بەکردەوەییکردنــی  ڕادەی 

نێوخۆیی نیشان دەدات. 
سەرەڕای نموونەی سەرەتاییی کۆمەڵناس 
»ئیســماعیل بیشــکچی«، پرســی کورد لە 
پســپۆڕانی  بەرهەمی  ئاکادێمیکی  ئەدەبیاتی 
تورکیە، بەو جۆرەی پێویستە تیۆریزە نەکراوە. 
ئیســماعیل بیشــکچی کە لە 196٠ەکاندا، 
ئینتێرناسیۆناڵ  کۆلۆنییەکی  بە  کوردســتانی 
پێناســە کــرد، نموونەیەکــی تایبەتــە لــە 
پســپۆڕێکی چاالک لەســەر پرســی کورد. 
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لە 196٠ەکاندا، بیشــکچی ســەرەتا لەسەر 
عەشــیرەتی کۆچەری »عەلیخان« کاری کرد، 
لە کاتێکدا کە سیاســەتە ئاسیمیالسیۆنەکانی 
حکوومــەت لە کوردســتاندا پیــادە دەکران 
و تەنانــەت حاشــا لە شوناســی جیــاوازی 
کوردی دەکرا. بەپێی قســەی حکوومەتەکە، 
کــوردی دیالێکتێکی تورکی بوو و کوردەکان 
عەشیرەی تورکی کۆچەر بوون کە لەگەڵ برا 
تورکەکانیان لە ئاسیای ناوەڕاستەوە وێکڕا بۆ 
تورکیەی ئەمڕۆکە کۆچیان کردبوو. بیشکچی 
کوردســتان وەکوو کۆلۆنییەکی نێونەتەوەیی 
ناو دەبات و ئاماژە بە دابەشبوونی کوردستان 
لە نێــوان چــوار واڵتــدا دەکات. ئەگەرچی 
بیشکچی هیچکات لە کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی 
وەکوو چەمکێک کەڵکی وەرنەگرتووە، ئەوەی 
ئەو لە توێژینەوەکەیدا پێناسەی دەکات، زۆر 
نزیکە لــە تایبەتمەندییەکانــی کۆلۆنیالیزمی 
نێوخۆیی کــە لە ســەرەوە ئاماژەمان پێدان. 
بیشــکچی، لەبەر توێژینەوەکــەی، چەندین 
ساڵ زیندانی کرا، لێکۆڵینەوەکەی لە ناوەندە 
ئاکادمیکەکاندا بە کەم نرخ نیشان درا و کرایە 
نموونەیەک بــۆ گەیاندنی پەیامێکی ڕوون بە 
هەر توێژەرێک کە بیوێرایە پرسی کوردستان 
باس بکات و کوردســتان وەکوو کۆلۆنییەکی 
نێوخۆیی ناو ببات. هەر بۆیە، لە 197٠کان و 
19٨٠کاندا، باســی پێوەندیدار بە کۆلۆنیالیزم 
لە بیاڤــی ئاکادمیکدا لە تورکیە بوونی نەبوو، 
ئەگەرچی ئەم چەمکە ئێســتداللی سەرەکیی 
پارتی کرێکارانی کوردستانی لەو کاتەدا پێک 

دەهێنا.
کاتێک لە 199٠ەکاندا، شەڕی نێوخۆیی 
پەرەی ســەند، لێکۆڵینەوەکان لەســەر کورد 
ئاکامی  لەســەر هەڵســەنگاندنی  سەرنجیان 
توندوتیژیی حکوومەتی و ئاکامە کۆمەاڵیەتی 
و سیاســییەکانی بــوو، وەک، ناســۆنالیزم، 
گۆڕینــی شــوناس، ڕاگوێزرانــی بەناچاری و 
بزربوونــەکان. لە کۆتاییەکانــی 199٠ەکاندا 
و لە دەیەی یەکەمی ســەدەی بیســتەمدا، 

توێژینەوەکان لەســەر کــورد بەرەبەرە زیاتر 
سەرنجی ئاکادێمیای نێونەتەوەیییان ڕادەکێشا 
و پەیوەندیداربوونــی پارادایمــی کۆلۆنیال بە 
کەیسی کورد هاتە بەر باس. تێزی دوکتورای 
»ئۆزگور ســێوجی گۆڕاڵ« نموونەیەکی باشە 
لەوەی کــە چۆن ئەزموونەکانــی ڕاگوێزرانی 
بــە زۆرەملی و بزربوونــەکان لە 199٠ەکاندا 
و، باســی بەرینتری سیاسی و گشتی لەسەر 
ئەم پرســانە، لە دەوروبــەری توێژینەوەکانی 
پۆســت  و  کۆلۆنیالیــزم  بــە  پەیوەندیــدار 

کۆلۆنیالیزمدا بە دەق کرا.
شــیکاریی هەڵکەوتەیــی  لــە الیــەن 
لەســەر سیاســەتی کۆلۆنیالی  »گامبێتــی« 
شــاری لە پێتەختی دێفاکتۆی کوردســتان، 
دیاربەکر، و هەروەها شــیکاریی گۆڕانکارییە 
هەڵکەوتەییــەکان و سیاســەتی نیۆلیبــڕاڵ 
لە الیەن  »یوکســێل« لە ناوچەی »ســوور« 
لە دیاربەکر، باســی ئەوە دەکــەن کە چۆن 
فــەزای شــاری بەپێی چەندین سیاســەتی 
پۆست کۆلۆنیال و نیۆلیبراڵەوە دادەڕێژرێتەوە.  
تیــۆری ئۆریەنتالیزم و پۆســت کۆلۆنیالیش 
بۆ شــیکاریی دیسکۆرســی سیاسی AKP و 
نوێنەرایەتیکردنی کوردەکان لە دیسکۆرســی 
گشــتی و سیاســییدا بەکار هێنــراون. پتر 
لەمــەش، لــەم ســااڵنەی دواییــدا، گۆڕانی 
نوێــی بزوتنەوەی سیاســیی کــوردی بەرەو 
ئۆتۆنۆمیــی دێموکراتیــک و دامەزراندنی لە 
ڕۆژئاوا )باکووری سووریە( وەکوو ئەزموونێکی 
بۆ  جێگرەوەیەک  یــان  دژەکۆلۆنیالیزاســۆن 
دەوڵەتـ  نەتەوەکان خوێندنەوەی بۆ کراوە. لە 
کاتێکدا، هەموو ئەم توێژینەوانە بوونەتە هۆی 
داڕشــتنەوەی چوارچێوەیەکی نوێ بۆ پرسی 
کورد لە ڕوانگەیەکــی کۆلۆنیالەوە، گرینگیی 
کەم دراوە بە ڕۆڵی دیســکۆرس و سیاســەتە 
ئایینییەکان لەو پڕۆژە کۆلۆنیاالنەی لە الیەن 
دەوڵەتــی تورکیەوە خراونەتە ڕوو. لە کاتێکدا 
ڕوونە کە هەڵســەنگاندنی دینامیکی ئایینیی 
بــە درێژایی ماوەی  نێوخۆیی،  کۆلۆنیالیزمی 
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حوکمــی کۆمارەکە لە تاقەتی ئــەم وتارەدا 
نیــە، ئاوردانەوەیەکی ســەرەتایی لە مێژووی 
پەیوەندیــی دەوڵەت ـ ئایین لــە تورکیە، لە 
پێناو تێگەیشــتن لــە تایبەتیبوونی دەورانی 

ئاکەپە، گرینگە.

ــوو ئامرازێکی  ــەتی ئایینی وەک سیاس
ــی کورت لە  ــال: ئاوڕدانەوەیەک کۆلۆنی

دەورانی کۆمارەکە 
ئەگەرچی دروســتبوونی کۆماری تورکیە زۆر 
جــار وەکوو پرۆژەیەکی مۆدێرن و ســێکۆالر 
ناو دەبردرێت، بــەاڵم لەو هەواڵنەی لە پێناو 
دروســتکردنی شوناســی نەتەوەییی تورکی 
دراون، ئاییــن ڕۆڵێکــی ســەرەکیی گێڕاوە. 
کەماڵیســتەکان  سێکۆالریســتی  پــڕۆژەی 
ئامانجــی  نەبــوو:  جیــاواز  پڕۆژەیەکــی 
بەنەتەوەییکردنی ئیسالم و، ئاوێتەکردنی بوو 
لە نێو دامەزراوەی حکوومەتیدا. خەالفەتەکە 
لە 3ی مارســی 1924دا هەڵوەشێندرایەوە و 
لە 1925 بەمالوە یاســاگەلێک وەک یاسای 
کۆتاییهێنان بە دەســتووری ئایینی )1925(، 
یاســای تایبــەت بە ســەرپۆش و جلوبەرگ 
)1925( و یاســای مەدەنیی تورکی )1926( 
وەکوو کۆڵەکەکانی حکوومەتی سێکۆالریستی 
خرانەگــەڕ. ئەم ڕیفۆرمانــە بەتایبەتی کردار 
و خاوەن دەســەاڵتە ئایینییــە نەریتییەکانی 
کردبــووە ئامانج، کە لەودا وەکوو دواکەوتوو و 
گرفت بۆ دەســەاڵتی حکوومەتی نوێ سووک 
دەکــران. ســەرەڕای ئەمەش، ئــەم کۆمارە 
سێکۆالریســتە، وازی لــە کەڵکوەرگرتن لە 
ئایین لە پێنــاو ئامانجەکانی خۆی نەهێنا و، 
بەڕێوەبەرایەتیــی کاروبــاری ئایینی ڕێک لە 
هەمان ڕۆژدا کە خەالفەتەکە ســەرکوت کرا، 
دامەزرا. بــە تورکیکردنی بانگی ئیســالم لە 
193٠دا نیشانەیەکی سەمبولیکی هەوڵەکانی 
حکوومەت بۆ کەڵکوەرگرتن لە ئیسالم وەکوو 
کولتووری  دروستکردنی  ناوەندیی  ماکەیەکی 

نەتەوەییی تورکی بوو.

بۆ  کەماڵیســتی  لێڕوانینــی  ســەرنجی 
لەپەراوێزخســتنی کردار و دامەزراوە  ئایین، 
ئایینییــە نەریتییەکان بوو، بــەاڵم زۆربەیان 
لــە شــێوەیەکی کەمتــر بەرچــاو و زۆرجار 
ناوچە  نهێنیــدا مانــەوە. خۆڕاگرییەکە لــە 
کوردییەکاندا بەتایبەتی بەهێز بوو. یەکەمین 
ســەرهەڵدان لە دژی ڕێژیمی نوێ لە 1925 
لە دەورووبەری شێخێکی نەقشبەندیی کورد، 
شێخ ســەعید دەســتی پێکرد و لەو کاتەوە 
تا ئێســتا ئەوەی کــە هاندەرەکەیان چەندە 
ئایینی و چەندە ئیتنیکی بووە، بووەتە جێگای 
باسی مێژووناسی. ســەرهەڵدانەکە بە توندی 
ســەرکوت کــرا و دوابەدوایدا دەیــان هەزار 
کورد بە زۆرەملی کۆچیان پێ کرا. سەرەڕای 
ئەمــەش، دژایەتی و ســەرهەڵدان لە ناوچە 
کوردییەکاندا، لە دەیەی پاشــی دا درێژەیان 
هەبوو؛ ســەرەکیترینیان لە ئاگری )1927 ـ 
193٠( و شۆڕشی دێرسیم )1936 ـ 193٨(. 
یەکگرتووییی مەزهەبی و ڕێبەرە ئایینییەکان، 
ڕۆڵێکی بەرچاویان لەو شۆڕشــانەدا گێڕا کە 
ئاکامیان ســەرکوتی زیاتر و کۆچی زۆرەملی 

زیاتر بوو.
لە 192٠ەکانەوە تا 19٨٠کان، دیسکۆرسی 
حکوومەتی و سیاسەتی لە کوردستاندا لەسەر 
بنەمای سیاســەتی ئاسیمیالسیۆن بوو، حاشا 
لــە بوونی کــوردەکان دەکرا، دەیــان هەزار 
کورد کوژران، ڕاگوێــزران، تەبعید کران و لە 
قەراخ شــارەکانی ئاناتۆلیدا نیشتەجێ کران. 
لــەم دەورانــەدا، حکوومەت پرســی کوردی 
وا نیشــان دەدا کــە ئاکامــی دواکەوتوویی 
ناوچەیی، خۆبەدەســتەوەنەدانی عەشــیرەیی 
و سیاســەتی پاشــکەوتووانەیە و قامکــی بۆ 
الی نەخوێنــدەواری، خۆبەدەســتەوەنەدانی 
خــاوەن مڵکــەکان و بــژاردە ئایینییــەکان 
)شــێخەکان( و پەرەنەســەندووییی ناوچەیی 
ڕادەکێشا. ســەرەڕای هەوڵەکانی حکوومەت 
لە پێناو ســەرکوتی پێکهاتە ئایینی ئایینی و 
سیاسییە نەریتییەکان لە ناوچە کوردییەکاندا، 



گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 53  ساڵی بیست و یەکەم  پاییزی 2719 300

باشــووری ڕۆژهەاڵت و ڕۆژهەاڵتی ئاناتۆلیا لە 
پەراوێزەکانی کۆمارەکەدا مانەوە. 

لــە 195٠دا گۆڕانــکاری بەرەو  کاتێک 
سیســتمی چەندحیزبی هاتە ئــاراوە، ئایین 
وەکوو پالتفۆرمێک بۆ ئەو حیزبە سیاســییانە 
سێکۆالریزمیان  لەرابەدەربوونی  دژایەتیی  کە 
دەکرد، گەڕایەوە گۆڕەپانی سیاسی. یەکەمین 
حیزبی سیاســیی ئیسالمی لە ســەرەتاکانی 
197٠کاندا دامــەزرا و ئایدۆلۆژیگەلێک وەک 
بزووتنەوەی ئاسۆی نەتەوەیی )میلی گوروش( 
بــە ڕێبەرایەتیی »ئەربــەکان« و ئاوێتەبوونی 
ئیســالمی ـ تورکــی بەرەبــەرە بەردەنگــی 
زۆرتریــان دۆزییــەوە. ئەگەرچــی حیزبــە 
ئیسالمییەکان لەم ســااڵنەدا دەیانتوانی بێنە 
نێو بەرەی دەوڵەتییەوە، بەاڵم کاریگەرییەکی 
کەمیان لەســەر سیاســەت هەبــوو، چونکە 
ماوەی دەوڵەتەکانیان تا ڕادەیەک کورت بوو و 
تووشی کودەتای سەربازی دەبوون. سەرەڕای 
ئەمەش، لەگەڵ کودەتای سەربازیی 19٨٠دا، 
ئیســالم لە ڕێگــەی دەستبەســەرداگرتنی 
ســەربازییەوە کە ئامانجــە ڕاگەیەندراوەکەی 
سەرلەنوێ دامەزراندنەوەی دەستووری گشتی 
و شەڕ دژی کۆمۆنیزم بوو، گەڕایەوە گۆڕەپانی 
گشتی. ئەگەرچی چاالکییە ئیسالمییەکانیش 
لە ساڵە سەرەتاییەکانی ڕێژیمە سەربازییەکەدا 
تووشی بەربەست بوون، بەاڵم ئیسالم ڕۆڵێکی 
بەرچــاوی گێــڕا لــە ئایدیۆلۆژیــی فەرمیی 
دەســەاڵتە نوێیەکەدا. بەپێی »جێنکینز«، لەو 
سااڵنەدا، کۆمەڵگای تورکی بە خێرایی بەرەو 
هێڵێکی ئیســالمی - نەتەوەیی پاش کودەتا 
ڕۆیشت، ئەمەش خۆی لە زیادبوونی ژمارەی 
دەنگەکانی حیزبە نەتەوەیی و ئیسالمییەکان 
لە 1٠.1% ەوە لە 19٨7دا بۆ 16.9%لە 1991، 
29.9% لــە 1995، 34.9% لە 1999، %54 
لــە 2٠٠2 و 66.2% لە 2٠٠7دا دەبینییەوە. 
حیزبە سیاســییەکانی بزووتنەوەی ئاســۆی 
 Welfare( حیزبی خزمەتگــوزار) نەتەوەیــی
 ،)Virtue Party( حیزبی چاکەکاری ،)Party

 ،  )Felicity Party( بەختــەوەری)  حیزبــی 
حیزبە مەیلەو ڕاســتەکان )حیزبی نیشتمان 
)Motherland Party(، حیزبی ڕێگەی ڕاست 
)True Path Party( و حیزبــی بزووتنــەوەی 
ناسیۆنالیســتی) بڕبڕەی پشتی ئەم زیادبوونی 
پشتیوانییەیان لە گۆڕەپانی سیاسیی تورکیەدا 

پێک هێنا. 
ســەرەڕای ئەمەش، دواتر ســەرهەڵدانی 
ئیســالمگەراکان لــە 199٠ەکانــدا وەکــوو 
مەترسییەک بۆ بژاردەی سیاسی و سەربازی 
ســەیر کرا کە لــە ئاکامدا کودەتای پۆســت 
ـ مۆدێرنــی 2٨ی فێوریــەی 1997ی لــێ 
کەوتەوە. جێگــرەوەی بزووتنەوەی ئاســۆی 
نەتەوەیــی، واتــە ئا.کە.پــە )AKP(، وەکوو 
حیزبێکــی مەیلەو ڕاســت ســەری هەڵدا و 
حیزبەکانــی بزووتنەوەی ئاســۆی نەتەوەیی، 
پشــتیوانیی خۆیــان لە پــاش زنجیرەیەک 
قەیرانی ئابووری و سیاســی لەدەســت دا و 
لــە ئاکامدا، لە 2٠٠3 بەمالوە دەســەاڵت لە 
دەســتی AKP کۆبووەتەوە. لەگەڵ دەورانی 
ئاکپارتی، پەراوێزی پارێزگاریخواز، پشتیوانیی 
خۆی لە باڵی نێوەڕاســتدا لە شکڵی دەوڵەتی 
تاکحیزبــی کۆ کردەوە، ڕەوتێــک کە بۆ 15 
ســاڵ هەر بەم شێوەیە مایەوە. لەم دەورانەدا، 
ئیسالمگەرایی بەرەبەرە بووە یەکێک لە ماکە 

سەرەکییەکانی دیسکۆرسی حکوومەتی. 
ئاکپارتــی لــە ســاڵە ســەرەتاییەکانی 
دەسەاڵتداریی خۆی لە سەرەتاکانی 2٠٠٠دا 
بە شێوەیەکی دەرهەست و بە ڕێزەوە لەگەڵ 
ڕێژیمــە ســێکۆالرەکە هەڵســوکەوتی کرد، 
ئەویش بە هــۆی چاوەڕوانییەکانی یەکیەتیی 
ئورووپا و گوشــاری هێزی سەربازیی تورکیە. 
ســەرەڕای ئەمەش، کاتێک مەیدانی مانۆڕی 
لە ســاڵی دواییدا زیاتر بوو، ئاکپارتی دەستی 
کرد بە جێبەجێکردنی سیاسەتە زیاتر ئاشکرا 
ئیســالمییەکان. ئاکپارتی لە کاتێک بەشــی 
ناسیۆنالیســتییەی  ئایدیۆلۆژییە  ئــەو  زۆری 
لــە دەیەکانی ڕابــردوودا پەرەی ســەندبوو، 
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ڕاگرتبــوو، کەڵکی لە دیســکۆرس، کردار و 
دامەزراوە ئیسالمییەکان وەکوو سەرچاوەیەک 
بــۆ پەرەپێــدان بــە کاریگەریی سیاســی و 
ئابووریی خۆی وەرگرت. ناوچەی کوردستان، 
یەکێک لــە ئامانجــە ســەرەکییەکانی ئەم 
سیاســەتە بوو کە مەبەستی شــەرعییەتدان 
بە دەســەاڵتی حکوومەت، لە گۆڕەپانێکی لە 
باری سیاســییەوە پڕکێشمەکێشــی، کێشە 
ئیتنیکــیـ  ئایینییــەکان بــوو. ئەگەرچــی 
ئــەم سیاســەتە حکوومەتییە هەنــدێ جار 
بە گۆڕینــی پارادایم، بەتایبــەت لە دەورانی 
لیبراڵــی دەســەاڵتی ئاکپارتیدا، بــە ئەژمار 
هێنراوە، بەاڵم من لەو بڕوایەدام کە پارادایمی 
کۆلۆنیال، بــە درێژاییی ئەو دەورانە هەر زاڵ 
بووە و دیسکۆرســی ئیســالمیی یەکیەتی و 
برایەتی کە لە الیەن ئاکپارتییەوە پەرەی پێ 
دراوە، مانیفێســتێکی سیاسەتی کۆلۆنیالە، لە 
دەستی دەوڵەتدارییەکی ئیسالمیدا. بەگشتی، 
ئەوەی ئاکپارتی لە پەیوەندی لەگەڵ پرســی 
کورد خســتیە ڕوو، گۆڕانێکــی بنەڕەتی نییە 
ئاڵوگۆڕێکی  بەڵکوو  پارادایمی حکوومەتی،  لە 
ســتراتیژیکە بــۆ بەکارهێنانی دیسکۆرســی 
ئایینیی یەکیەتیی برایەتــی، لە پێناو بازدان 
بەسەر سروشــتی ئیتنیکی ـ سیاسیی پرسی 

کورددا. 

ــالم  ــوڵمانم«: ئیس »برای کوردی موس
و  ــداری  دەوڵەت ــی  ئامرازێک ــوو  وەک
توندوتیژیی  ــەتی  بە سیاس ڕەواییدان 

حکوومەتی
تورکیە  حکوومەتــی  کۆلۆنیالی  دەســەاڵتی 
لە ناوچــە کوردییەکانــدا، دەکــرێ لە زۆر 
بــواری دامەزراوەکەدا و لە ژیانــی ڕۆژانەی 
خەڵکــدا ببینرێــت. ئــەوەی »بەدرخان« لە 
دیاربەکر دەیبینێت، دەکرێت بۆ سەرانسەری 
کوردستانی تورکیە ڕاست بێت: بە شێوەیەکی 
کۆلۆنیالی بەسەر دوو بەشدا دابەش کراوە، هەم 
لە ڕووی فەزا و هەم لە ڕووی دانیشتووانەوە. 

نزیــک بە نیــوەی شــارە کوردییــەکان بۆ 
کۆاڵنــە ســەربازییەکان تەرخان کــراوە، بۆ 
بینا ســەربازییەکانی تایبەت بە بنەماڵەکانی 
ســەربازەکان، مامۆســتایان و کارمەندانــی 
دەوڵەتــی و هەروەهــا بــۆ بەڕێوەبەرایەتیی 
فەرمانداری، شوێنگەلێک کە بە زۆری نزیک 
لــە یەکتر دروســت کراون و بــە توندی لە 
ژێر پارێزگاریکردندان. بەشــی دووهەمی ئەم 
دابەشکردنە، بەشێکی مردووە کە لەودا کەس 
ئاسایشــی ژیانێکی نیە کە بە هۆی یاســا و 
شــارۆمەندییەوە پارێزگاریی لێ کرابێت. ئەمە 
بارودۆخێکــی بەردەوامی تایبەتــە کە لەودا، 
کــوردەکان لە ژێــر هەڕەشــەی بەردەوامی 
ســزاداندان، شتێک کە لە بەشــەکانی تری 

تورکیەدا نابیندرێت. 
ئەوە ڕاســتە کە لە ساڵە سەرەتایییەکانی 
ئاکپارتیدا، هەندێ بەرەوپێشــچوون لە پرسی 
کورددا هاوتەریب لەگەڵ بەرەوپێشچوونەکانی 
تر لــە کۆمەڵگا بە گشــتی ڕووی دا. زۆرێک 
لە شــارەزایان ئەمەیان وەکوو گۆڕانکارییەکی 
پارادایــم ســەیر کرد و پێیان وابــوو کە ئەو 
مۆدێلەی تورکیە، نموونەیەکی دێموکراســیی 
ئیسالمییە. لە هەمان حاڵدا، گۆڕانکارییەکانی 
ئەمدواییانە لە سیاسەتی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا 
و ڕۆڵی سەرهەڵدانی کوردی لە هەر دوو واڵتی 
سوریە و عێراق ئاشکرای کرد کە نەتەنیا ئەو 
مۆدێلــەی تورکیە نموونەیەک نیــە، بەڵکوو 
درێژەیەکە لە سیاسەتی دەوڵەت ـ نەتەوە لە 
ژێر دەســەاڵتی هەم ڕێژیمە سێکۆالرەکان و 
هەم ڕێژیمە پارێزگاریخوازەکاندا. لە کەیســی 
کورددا، سیاسەتی ئیسالمگەرایی نەک مانای 
دابڕان لە سیاسەتەکانی حکوومەتی کۆلۆنیال 
نیە، بەڵکوو زیاتر گەڕانە بەدوای ڕێگەی نوێ 
لە پێناو ســەپاندن و ڕەواییدان بەو دەسەاڵتە 

کۆلۆنیالەی لە ئارادایە. 
لە ڕێگەی چەندین نموونەی دیسکۆرس 
و سیاسەتی کۆلۆنیالی نێوخۆیی لە سەردەمی 
دەســەاڵتی ئاکپارتیدا، ئەم بەشــە شیکاریی 
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ئەوە دەکات کە تا چەنــد ئیدەی یەکیەتیی 
ئیســالمی )ئۆممە( و برایەتــی، خزمەت بە 
بەرژەوەندییەکانی حکوومەتی تورکی دەکات. 
پێم وایــە  کەڵکوەرگرتن لە دیســکۆرس و 
سیاســەتی ئایینــی، ئامرازێکــی ڕەواییدانە 
بۆ حکوومــەت، کە جەخت لەســەر باوەڕی 
هاوبەشــی ئایینی بە ئیسالم، کە تورکەکان و 

کوردەکانی پێکەوە یەکخستووە، دەکاتەوە. 
دیسکۆرسی ئیسالمی هەروەها دەرەتانێکی 
بۆ ئەو یاریکــەرە خۆجێییانەی کە دەیانەوێ 
لە ســامانی دابینکراوی دەوڵەتی و ناسراوی 
پێکدەهێنێت.  وەرگــرن،  کەڵــک  سیاســی 
ســەرکوتکردنی  لەگەڵ  هاوکات  حکوومەت، 
بەرهەڵســتکارە سیاســییەکانی، ئۆلگوویەکی 
هاواڵتییــە  لــە  نزیکایەتــی  جێگــرەوەی 
کــوردەکان دەخاتــە ڕوو، ئۆلگوویــەک کە 
تایبەتمەندییەکــەی ڕەتکردنەوەی کوردبوونە 
وەکوو فۆرمێکی تایبەتی گرێدراوی سیاسی و 
تەئیدکردنی  ئەمەش،  سەرەڕای  کۆمەاڵیەتی. 
شوناسێکی ئایینی کوێرکوێرانەی ئیتنیکی لە 
الیەن ئەم دیسکۆرســە نوێیە حکوومەتییەوە 
بەدەر نیە لە پێشــداوەریی ناسیۆنالیســتی، 
هەروەک لە الیەن »هودا ـ پار«ەوە لە یەکێک 

لە وتووێژەکانی جەختی لەسەر دەکرێتەوە: 
کێشــەیەکی تــر ئەوەیــە کــە ئەگــەر 
بــە قــەدەر پێویســت بچینــە قوواڵییــی 
پرســەکەوە، بەو ئاکامە دەگەین کە زۆربەی 
ئیســالمگەرا ڕادیکاڵە تورکەکان، لە ڕاستیدا 
ناسیۆنالیستیشن. من باسی ناسیۆنالیستەکان 
ناکەم. ئیسالمییەکان بەو جۆرەن. دەزگایەکی 
درۆدۆز لە ئیســالمگەرایەکی تورک ببەستە 
و نــاوی شــوێنگەلێک وەک عەرەبســتان، 
تورکەمەنســتان، تورکســتان، کوردســتان، 
ئازەربایجانــی بــۆ ڕیز بکە. هــەر کە دەڵێی 
کوردســتان، دڵیان بە تووڕەیــی لێدەدات و 
دەزگاکە پەرچەکردار دەنوێنێ. تورکەکان لەم 

پرسەدا دەمارگرژن. 
لێــرەدا، ئەمــن پێم وایە کە سیاســەتی 

نوێی  فۆرمێکی  ئاسیمیالســۆنی حکوومەتی، 
بەخۆیەوە گرت کە لەودا، دەکرێ کوردستان 
بــە بوونی ئایینــی بەهێــز و، لــە کاتێکدا 
ئێستداللە سیاسییەکانی بە هۆی دیسکۆرس 
و سیاســەتی ئایینییــەوە دەردەبڕێت، بوونی 
هەبێــت. ئەگەرچی کە دێتە ســەر باســی 
مافە سیاســی و بەکۆمەڵەکانــی کورد، ئەمە 
پێشــکەوتن نیــە، بــەاڵم چەندیــن هاندەر 
لــە ئارادایــە کــە دەبێتە هۆی ئــەوەی ئەم 
دیسکۆرس و سیاسەتە لە ناوچە کوردییەکاندا 
جێی خــۆی بکاتــەوە. یەکەم، کــوردەکان 
لەدوای چەندین دەیە توندوتیژی و جیاوازی 
دانان لە تورکیەدا، هەژار کراون و بە دەگمەن 
ستراتیژیی زیندوومانەوەیان هەیە. هەر بۆیە، 
وەکوو شوناســێکی  کوردبوون  ڕەتکردنەوەی 
سیاســی یان النیکــەم بوون بە کەســێک 
کە لــە بــاری ئیتنیکییەوە کوێــرە، هەندێ 
دەرەتان بۆ ئەو کەســانە دەدا بە دەستەوە کە 
جێگرەوەیەکی دیکە شک نابەن. ئەوە بوونێکی 
سیاسیی بە تەواوی نوێ نیە، بەڵکوو »هێڵێکی 
خەباتە« لە وشەکانی »دێلووز و گواتاری«، کە 
لەودا کوردەکان، بە نرخی لەدەستدانی بوونی 
سیاســیی کوردی و ئاواتــە نەتەوەییەکانیان، 
ســتراتیژییەکی نوێی زیندوومانەوە لەدەست 
توندوتیژیــی حکوومەتی دەدۆزنەوە. دووهەم، 
ئــەو کوردانەی لە قەراخ شــارەکاندا دەژین، 
هێشــتا دەژمارگــرژی ئایینییــان تێدایە کە 
خۆی لە پارێزگاریخوازیی کۆمەاڵیەتی، نەریتە 
گشتپەســندەکان یــان وەفاداری بــە بژاردە 
ئایینییــە خۆجێیییەکانی وەک شــێخەکان 
دەردەخــات. ئەو هەڵوێســتە ئایینییە کە لە 
الیەن بەرپرســە حکوومەتییەکانەوە گیراوەتە 
بــەر، ئەو قازانجەی بۆ ئەو کەســانە هەیە کە 
تا ڕادەیەکیش بێت ســوود لەم وەفادارییەیان 
ببینــن، بەتایبەت ئەگەر باســی نەوەی کۆن 
بکەیــن. ئەم سیاســەتە لە مــاوەی دەیەی 
ڕابردوودا بووەتە هــۆی زۆربوونی دژایەتی و 
کێشمەکێشــم لە نێوان بەشــە جیاوازەکانی 
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کۆمەڵگادا، وەک ئایینی و سێکۆالر، الو و پیر، 
شاری و گوندی، و خوێندەوار و نەخوێندەوار. 
لە کۆتاییدا، دامەزراوە ئیسالمییەکان، ڕۆڵێکی 
ڕادیکاڵیزەبوونی  دیــاردەی  لــە  گرینگیــان 
ئایینــی کــە لــە ناوچەکــەدا دەبیندرێت، 
گێــڕاوە. نەتەنیا حیزبوڵاڵی کــوردی، بەڵکوو 
زۆر دامــەزراوەی دیکــەی وەک الیەنگرانی 
حکوومەتی ئیســالمی و ئەلنوســرە )IS( کە 
دامــەزراوە مەدەنییــە کۆمەاڵیەتییەکانی لە 
دەستپێکی شەڕی ســووریەوە لە نێو الواندا 
زۆر چاالک بووە، ڕۆڵیان گێڕاوە. ڕۆڵی دەوڵەت 
لە پرۆسەی ڕادیکاڵیزاســیۆن، لە زۆر ئاستدا 
یەکجــار گرینگە. هەروەها، هەژاریی شــاری 
کە لە نێو ئەو کوردانــەی بە زۆر ڕاگوێزراون 
زۆر زەقــە، نەتەنیا لە تورکیــە بەڵکوو لە زۆر 
واڵتی دیکەی زۆرینە موســوڵماندا، یەکێکی 
دیکە لــە دنەدەرە ســەرەکییەکانی پشــت 
هەژاریی  ئەمەش،  سەرەڕای  ڕادیکاڵیزاسیۆنە. 
شــاری بە تەنیا نابێتە هۆی ڕادیکاڵیزاسیۆنی 
ئایینی یان ســێکۆالر، بەڵکوو هاوکات لەگەڵ 
کۆمەڵێک هۆکاری دیکەی وەک نایەکسانیی 
و  حکوومەتــی  توندوتیژیــی  پێکهاتەیــی، 

سیاسەتی حاشاکردن کاریگەری دەبێت.
کەمپەینی ئاکپارتی بۆ هەڵبژاردنی گشتی 
لــە ژوئەنــی 2٠15دا نموونەیەکی زۆر زەقی 
کەڵکوەرگرتن لە دیسکۆرسی ئایینییە وەکوو 
ئامرازێکــی ڕەواییدان لە ناوچە کوردییەکاندا. 
هەڵبژاردنەکانی 7ی ژوئەنــی 2٠15 نەتەنیا 
خاڵێکی وەرچەرخان لە مێژووی دێموکراسی 
لــە تورکیــە بــوون، بەڵکــوو دەســتپێکی 
وەرسووڕانێکی خێرا و زۆربوونی لەرادەبەدەری 
توندوتیــژی بــوون، ئەویــش پــاش ئەوەی 
ئەردۆغان لە فێوریەی 2٠15دا بەرەنجامەکانی 
 the( »دوڵماباچــای«  ڕێککەوتننامــەی 
Dolmabahçe Agreement( هەڵوەشــاندەوە. 
لە کاتــی کەمپەینەکــەدا، کەڵکوەرگرتن لە 
دیسکۆرســی ئایینی گەیشتە لووتکەی خۆی. 
یەکێک لە الیەنە سەمبۆلیکەکانی کەمپەینی 

ئاکپارتی، کەڵکوەرگرتن لە وەرگێڕانی کوردیی 
قورئــان لە پێناو کەمکردنــەوەی کاریگەریی 
نێگەتیڤی ڕاوەســتاندنی پڕۆسەی ئاشتی بوو. 
ئوردۆغــان بە وەڕگێڕانــی کوردیی قورئان لە 
دەســتیدا، بۆ خەڵک لێدوانی دەدا و ستایشی 
بەڕێوەبەرایەتیی کاروبــاری ئایینی )دیانەت(
ی دەکــرد کــە قورئانەکەیــان وەرگێڕابــوو 
و هەروەهــا ڕەخنــەی لە هێرشــی حیزبی 
 People’s Democratic( دێموکراتی خەڵــک
Party - HDP( بــۆ ســەر »دیانەت« دەگرت. 
ئەگەرچی وەرگێڕانەکــە تەواو نەکرابوو و لەو 
کاتەدا هێشتا پێداچوونەوەی مابوو، دە هەزار 
کۆپــی لێی بۆ هەڵبژاردنەکــە چاپ کرا و لە 
نێوان ئەو ئیمامانەی کە بە زۆری دامەزراوەی 
دەوڵەت لە ناوچە کوردییەکان بوون، دابەش 
کران. باسکردن لەسەر ئەم مەسەلەیە درێژەی 
هەبوو، ئەندام پارلەمانی هەدەپە و پڕۆفسۆری 
ئیڵدریم«  »کادری  توێژینــەوە کوردییــەکان 
ڕایگەیانــد کــە »دیانەت« داوایان لــە ناوبراو 
کردبوو کە بە وەرگێڕانەکەدا بچێطەوە، بەاڵم 
کتێبەکــە دواتر بەبێ پێداچوونــەوە و لەبەر 
ئامانجی سیاســی نزیک لــە هەڵبژاردنەکان 
چــاپ کرابــوو. ســتراتیژیی ئاکپارتــی لەم 
هەڵبژاردنانەدا شکســتی خــوارد و، هەدەپە 
زۆرینەی دەنگەکانی لــە ناوچە کوردییەکان 
و لە نێوان کوردە مەزهەبییەکاندا بەدەســت 

هێنا. 
ئەمە یەکەمین جــار نەبوو کە ئەردۆغان، 
ئاکپارتــی و الیەنگرانیان لــە ڕاگەیەنەکاندا 
کەڵکیان لە دیسکۆرســی ئایینــی بەرامبەر 
کوردەکان وەرگرتبوو. کەڵکوەرگرتن لە ئیدەی 
ئۆممە، نموونەیەکی تری هەوڵەکانی ڕەواییدان 
بــە دەســەاڵتی حکوومەتــی و ناوزڕاندنــی 
ئۆپۆزیســیۆنی کوردی لە ڕێگەی ســەرچاوە 
ئاینییەکانەوە بوو. لە مــاوەی کەمپەینی ئەو 
هەڵبژاردنانەی لە سەرەوە ئاماژەمان پێ دان، 
ئەردۆغان باوەڕی خۆی بــەو جۆرە دەربڕی: 
»برا موســوڵمانە کوردەکان بــە ئایینەکەیان 
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وەفادارن و لە هەڵبژاردنەکاندا واڵمی پێویست 
)واتە  »زەرتەشــتییەکان«  بــە سیاســەتڤانە 
هەدەپە( دەدەنەوە.« ســاڵێک دواتر، سەرۆک 
کۆمــاری تورکیە کاتێک پاش چــوار مانگ 
حکوومەتی سەربازی و خاپووربوونی ناوچەی 
»ســوور« لە مانگی مای 2٠16دا ســەردانی 
دیاربەکــری کرد، لــە کۆبوونەوەیەک لەگەڵ 
دامەزراوە ئیسالمییەکانی کۆمەڵگای مەدەنیدا 
ڕایگەیانــد کە بەڵگــە هەیە کــە ئەندامانی 
هەدەپە زەرتەشــتی و کافرن و داوای لە »برا 
موســوڵمانەکانی« کرد کە لە نێوان ئەمبەر و 
ئەوبەردا هەڵبژاردنی دروســتی خۆیان بکەن. 
ئــەم بڕیارە بۆ هەڵبژاردن بە تەواوی لە ژیانی 
ڕۆژانەی خەڵکی کورددا جێی گرتووە، کاتێک 
لە الیەن سیاســەتمەداران، کارمەندان، هێزە 
ئاسایشییەکان و ئەو دامەزراوانەی کۆمەڵگای 
مەدەنی کــە الیەنگری دەوڵەتــن، بەردەوام 
داوایان لێ دەکرێت کە خۆیان لە شوناســی 
سیاســیی کوردی بەدوور بگرن و بچەســپن 
بــە جــۆری خوێندنــەوەی حکوومەتییەوە 
کــە بە پێی ئــەم خوێندنەوەیــە، پەکەکە و 
هەدەپە نوێنەرایەتیی کورد ناکەن و »کوردی 
باش«یش هەیە کە پشــتیوانی لە »تیرۆریزم« 
ناکەن. هەروەها بانگەشــە کرا کە تورکەکان 
و کوردەکان هەموویان برایانی یەک ئۆممەن. 
لە ماوەی کاری مەیدانیمدا لەگەڵ دامەزراوە 
زۆر  مەدەنیدا،  کۆمەڵــگای  ئیســالمییەکانی 
جــار ڕووبەڕووی ئــەم خوێندنەوەیە بوومەوە 
و بەو ئاکامە گەیشــتووم کە زۆربەی خەڵکی 
کــورد بە نیســبەت ئەم جۆرە جیــاکاری و 
مەرجبەندییە وشیارن. ڕستەی »من کوردێکی 
موسوڵمانم و پشتیوانی لە پەکەکە ناکەم« کە 
ئیسالمی  شوناسی  لەســەر  جەختکردنەوەیە 
و دژایەتیــی بزووتنــەوەی کــوردی، دەبێتە 
هێڵێکــی خۆپەڕینەوە بۆ ئــەو کوردانەی کە 
هەوڵ دەدەن خۆیان لە شــەرمی کوردبوون 
ڕزگار بکەن و خوێندنەوەیەک لەسەر بنەمای 
برایەتی و یەکیەتیی ئیســالمی هەمدیســان 

بەرهەم بهێننەوە.
جیاکاری لە نێوان کوردی باش و کوردی 
خراپدا، خۆی لە خۆیدا بە هۆی دیسکۆرسێکی 
دیسکۆرســێک  دەردەکەوێ؛  ئیســالمییەوە 
کــە تێیدا تورکبوون بە ئاشــکرا و نائاشــکرا 
سەردەســتە، لە کاتێکدا کوردبــوون نادیارە 
یان کراوەتە شــەرم. لە ئاکامــدا، ئەگەرچی 
حاشاکردنی فەرمیی هەبوونی کوردی کۆتایی 
پێهاتــووە، لەبەر ئەوەی ئیــدی لەگەڵ وەها 
حاشــاکردنێک هەڵناکرێت، بەاڵم حاشاکردن 
لە پرســی کورد وەکوو پرســێکی ئیتنیکیـ  
سیاسی، لە دەورانی ئاکپارتیدا، بەستێنی نوێی 
دۆزیوەتەوە، ئەویش بــە هۆی کەڵکوەرگرتن 
لــە خوێندنــەوەی ئیســالمی کە لەســەر 
دیسکۆرسێکی یەکیەتی و برایەتی دامەزراوە. 
سەرەڕای ئەمەش، ئەم برایەتییە پێویستی بە 
لێڕوانینێکی کوێرکوێرانەی ئیتنکی لە هەمبەر 
بوونــی خودی خۆی و هەروەها ســەلماندنی 
وەفــاداری لە هەر دەرەتانێکی لــواودا هەیە. 
ئەم وەفادارییە خۆی بە باشی لە نموونەکانی 
مەدەنی  کۆمەڵگای  ئیسالمییەکانی  دامەزراوە 
و چاالکانــی الیەنگــری حکوومەت لە ناوچە 

کوردییەکان نیشان دەدات. 
لێــرەدا چەند نموونەیەک لــە دامەزراوە 
و  مەدەنــی  کۆمەڵــگای  ئیســالمییەکانی 
هاوپەیمانییان لەگەڵ ئاکپارتی لە 15 ســاڵی 
ڕابردوودا دەخەمە ڕوو. داتاکان لە ماوەی دوو 
ســاڵ کاری مەیدانی لە شــارە کوردییەکان، 
لەوانــە چاودێریــی بەشــداربووان و وتووێژ 
لەگەڵ ئەندامان، ڕێبەران و ئەوانەی وەرگری 
خزمەتگوزاری و چاالکییەکانی دامەزراوەکانی 

کۆمەڵگای مەدەنی بوون، کۆ کراونەتەوە. 
لە ســەرەتاکانی دەیەی یەکەمی سەدەی 
بیســتەم و یەکەمــدا، ناوچــە کوردییەکان 
شایەتی زۆربوونێکی خێرای ژمارەی دامەزراوە 
ئیسالمییەکانی کۆمەڵگای مەدەنی لە بوارەکانی 
یارمەتی مرۆیی، فێرکاری، خانوو بۆ قوتابیان، 
مافەکانی مرۆڤـــ و پەرەپێدان بوون. زۆربەی 
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ئەم دامەزراوانەی کــە لە ناوچە کوردییەکان 
چاالکن ســەر بە هەندێ حەڵقەی ئیسالمین 
کە پێش لە دامەزراوەی ئاکپارتیش هەبوون. 
لە کاتێکــدا ژمارەیەکیان لقی لۆکاڵی گرووپە 
ئیســالمییە تورکییە سەرانسەرییەکانی وەک 
»بنیاتی ئەنســار«، »عیلم یەیما جەمعییەت« و 
»بزووتنەوەی گولەن«ن، زۆرێکی دیکەیان سەر 
بە حیزبوڵاڵی کوردی و گرووپە ئیســالمییە 
کوردییەکانی دیکەن کە لە باڵی نێوەڕاســت 
تــا توندڕەویان تێدایە وەک »پالتفۆرمی ئوزێ 
 ،  )Öze Dönüş Platformu(، دونــووش« 
»ئەنجوومەنی ئایدەر و موستەزەفلەر« ئەگەرچی 
ئــەو دامەزراوانــەی کۆمەڵــگای مەدەنی کە 
ســەر بە گولەن بوون، لە الیەن ئاکپارتییەوە 
زۆرترین یارمەتی کــران، پێش لە یەکەمین 
تێکهەڵچوونی نێوانیــان لە 2٠13دا، زۆربەی 
ئەم دامەزراوانە سوودیان لە جۆرە جیاوازەکانی 
پشــتیوانیی حکوومەتی لە الیەن دەسەاڵتی 
ئاکپارتییــەوە بینیــوە. نموونــەی بەرنامەی 
 the Social Support( پشتیوانیی کۆمەاڵیەتی
Programme )SODES(( ئەم سیاسەتە ڕوون 
دەکاتەوە. SODES بەرنامەیەکە بە مەبەستی 
پەرەپێدان داڕێژراوە و سەرنجی لەسەر ناوچە 
هەژارەکان و حەشــیمەتی کــەم نوێنەرە. لە 
هەمان کاتدا، هانــی تاکەکان، دامەزراوەکانی 
کۆمەڵگای مەدەنی و کاســبییە بچووکەکان 
دەدا تــا خۆیان لەگەڵ سیاســەتی نیولیبراڵ 
بگونجێنــن و جۆرێکــی پارێزگاریخوازانە لە 
بەرهەمهێنانــی کار بخولقێنن. دامەزراوەکانی 
کۆمەڵگای مەدەنی کە ســەر بە گولەن بوون، 
بۆ ســااڵنێکی زۆر، زۆربــەی یارمەتییەکانی 
SODESیان وەرگرت، لە سەرانســەری ناوچە 
کوردییەکانــدا پەرەیان ســەند، لە نێو الوانی 
کــورددا ئەندامگیرییان کرد و ئادیۆلۆژییەکی 
ئیسالمیی نەرم و ناســیۆنالیزمیان پەرە پێدا. 
لــە پاش یەکەمیــن بەریەککەوتنی ئاکپارتی 
و گولەن لە کۆتاییەکانــی 2٠13دا، پڕوژەی 
دیکــەی  دامەزراوەکانــی  بــەرەو   SODES

کۆمەڵگای مەدەنی ئاراســتەی خۆی گۆڕی، 
لەوانــە ئیســالمگەرا کوردەکان کــە خۆیان 
لەگەڵ سیاسەتەکانی حکوومەت ڕێکدەخست 
و پەیوەســتی »پالتفۆرمی ویستی نەتەوەیی« 
مەدەنیی  کۆمەڵــگای  »پالتفۆرمەکانی  یــان 

ئیسالمیی لۆکاڵ« بوون. 
ئەم پالتفۆرمانە کە لە الیەن دامەزراوەی 
ئاکپارتییــەوە داهێنرابوون یان هان درابوون، 
وەکــوو تاقیکارییەکــی چارەنووسســاز بــۆ 
ئــەو دامەزراوانــەی کۆمەڵــگای مەدەنی کە 
ئەندامانیان ســوودیان لە جۆرە جیاوازەکانی 
پشتیوانیی ماڵی و سیاسی بینیبوو، خزمەتی 
دەکرد. حکوومەت لە هاوپەیمانییەکە کەڵکی 
وەرگرت بۆ پەرەپێدانی دیسکۆرسی یەکیەتی 
و برایەتــی و بەالڕێدابردنــی خەڵک لە ڕێی 
کورد.  الیەنگــری  دامەزراوە سیاســییەکانی 
پێویستە جەخت بکرێتەوە کە پرۆگرامگەلێکی 
پشتیوانیی کۆمەاڵیەتی وەک SODES زیاتر 
پەرەیان بە دامەزراوەگەلێکی سیاسی و ماڵی 
بەســتراوە دا، تا ئــەوەی هێز بــە یاریکەرە 
مەدەنییەکان ببەخشــن و یارمەتیدەری ئەو 
کارخولقێنەرانە بن کە ئەجێندای سەربەخۆیان 
بۆ بزووتنەوەی جەماوەری  و وەگەڕخستنیان 
دەبوو. ئابووریی سیاســی، هەر وەک چۆن لە 
دەیەکانی پێشوویشــدا هەر وا بــووە، وەکوو 
ئامرازێکــی کۆلۆنیــال لە الیەن دەســەاڵتی 

هێژمونیکەوە کەڵکی لێ وەردەگیرا. 
 Kutlu( پیــرۆز  لەدایکبوونــی  رووداوی 
Doğum( کــە لە الیەن عاشــقانی پێغەمبەر 
)Peygamber Sevdalıları Platformu( سەر 
بە پالتفۆرمــی الیەنگرانی حیزبوڵاڵ ڕێک خرا 
و، هەروەها جەژنگرتنی داگیرکردنی پیرۆزی 
پێتەختی ســەمبۆلیکی سیاسەتی  دیاربەکر، 
کوردی، دوو نموونەنەی پەرەپێدانی ئیسالمی 
سیاســی لــە گۆڕەپانی گشــتیی کوردیدان. 
یەکەمینیان بووە ڕووداوێکی گشــتیی بەرچاو 
بۆ ئەو گرووپە ئیســالمییە کوردییانەی کە لە 
شــەڕی نێوخۆیی 199٠ەکاندا بەشــدارییان 
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کرد و بە کوشــتنی زیاتر لــە هەزار خەڵکی 
مەدەنیی کورد، پشــتیوانییان لە حکوومەت 
کرد. حیزبوڵاڵی کوردی بۆ دوو دەیە بە نهێنی 
کاری کرد، بەاڵم لە دەیەی یەکەمی سەدەی 
بیســت و یەکەمدا لە ڕێگەی دامەزراوەکانی 
کۆمەڵــگای مەدەنی و حیزبی سیاســییەوە 
)Hüda-Par( لە گۆڕەپانی گشتیدا دەرکەوت. 
ئەوان لە ســەردەمی شــەڕدا خۆیان وەکوو 
وەفــادار بە حکوومەت ســەلماند، ئەگەرچی 
سیاســیی  و  کۆمەاڵیەتــی  بەرژەوەندیــی 
جیاوازی خۆیانیان هەیە. هاوپەیمانی لە نێوان 
حکوومــەت و » Hüda-Par« ڕەنگدانەرەوەی 
ســتراتیژیی حکوومەت لەم گۆڕەپانە سیاسیە 
پڕکێشمەکێشەدا بوو، ستراتیژییەک کە تێیدا 
گرینگی دەدرا بەوەی کە کێ پشــتیوانی لە 
ئەجێنداکەیــان دەکات، بەبێ لەبەرچاوگرتنی 
ئەوەی کــە ئایا ئەوان هاوپەیمان بەڕاســتی 
یان هاوبەشــی ســتراتیژیک بــوون یان نا. 
هاندەری ســەرەکی لێرەدا، بااڵنسی هێزەکان 
و دابەشکردنی کۆمەڵگای کوردییە کە لە ژێر 
کاریگەریی یەک سەدە سەرکوت و سیاسەتی 

کۆلۆنیالدایە. 
پیرۆزی  داگیرکردنی  جێژنــی  یەکەمین 
دیاربەکر لــە الیەن دامەزراوەکانی کۆمەڵگای 
مەدەنی ســەر بە حیزبوڵاڵ لــە مای 2٠16دا 
بەڕێوەچوو، کاتێک کە حکوومەتی سەربازیی 
چوار مانگــە لە ناوچەی مێژووییی »ســوور« 
تازە کۆتایی پێهاتبوو و هێشــتا خاپوورکردنی 
بەرباڵوی کۆاڵن و شــوێنەوارە مێژووییەکانی 
ئەو شــوێنە بــە باشــی تۆمــار نەکرابوون. 
خاپوورکردنی شــارە کوردییەکان، شــان بە 
شانی دروســتکردنی هێژمۆنی دیسکۆرسیڤ 
هاتــە ئــاراوە، هێژمۆنییەک کە ســەمبۆل و 
خوێندنــەوەی جۆراوجۆر لە پێناو پاراســتنی 
دەســەاڵت و سیاسەتی کۆلۆنیالی حکوومەت 
بەرهەم دەهێنێــت. لەدایکبوونی بەبەرەکەتی 
جێژنــی  یــان  موحەممــەد(  )حەزرەتــی 
داگیرکردنی پیرۆزی دیاربەکر دەکرێ وەکوو 

نموونەکانــی دژ بەو خوێندنەوەیەی لە الیەن 
حکوومــەت و دامودەزگاکانیانــەوە بەرهــەم 
دەهێنرێت و پشــتیوانی دەکرێــت، هەژمار 
بکرێت. ســەرۆک وەزیرانی ئەوکات، ئەحمەد 
داوود ئۆغڵوو، لە هەمان ســەردەمدا سەردانی 
شــارەکەی کــرد و لــە بــەردەم مزگەوتی 
گەورەی شــارەکە)Ulu Cami(دا لێدوانی دا، 
شــەڕەکەی بە ئاماژە بە مێژووی هاوبەشــی 
ئیســالم و ئیدەی یەکیەتی و برایەتی وەکوو 
داگیرکردنێکی پیرۆز وەسف کرد. لێدوانەکەی 
لە الیەن دامەزراوە ئیسالمییەکانی کۆمەڵگای 
مەدەنییەوە کە تێیدا بەشدار بوون، پێشوازیی 
لــێ کــرا و هەروەها لــە ســەرجەم کاناڵە 
تەلەفزیۆنییــە لۆکاڵی و سەرانســەرییەکانەوە 
باڵو کرایەوە. ئــەم بەراوردکارییــە، نەک بە 
ڕێکەوت نەبوو بەڵکوو پالنێکی ســتراتیژیک 
بۆ باڵوکردنەوەی خوێندنەوەیەکی هاوشــێوە 
لــە هەمــوو ئاســتەکانی کۆمەڵــگادا بــوو. 
کەوابــوو، هێنانەئارای باســی داگیرکردنەکە 
هەڵبژاردنێکــی هەرەمەکــی نەبــوو، بەڵکوو 
ســتراتیژییەکی بە تەواوی کاربۆکراو بوو کە 
گۆڕدرابوو بــە ڕووداوێکی گشــتی کە تێیدا 
جەماوەر دەتوانن بەشداری بکەن، شایەتی بن 
و خوێندنەوەی حکوومەتی لەســەر شەڕێک 
لەگەڵ تیرۆر بەرهــەم بهێننەوە، کە ئەمەش 
دیکەی دەســەاڵتی  نیشــانەیەکی  دەبێتــە 

کۆلۆنیالی. 
»لەدایکبوونی بەبەرەکەت« و »داگیرکردنی 
پیرۆزی دیاربەکر«، لە ڕاستیدا وەکوو واڵمێک 
بە جێژنی ســەری ســاڵی کورد، نەورۆز، کە 
پێشوازیی زۆر بەرچاوی لێ کرابوو و ڕووداو و 
کۆبوونەوە کوردییە گشتییەکانی دیکە سەیر 
کــرا. ئەمە پێمان نیشــان دەدا کە هێژمۆنی 
حکوومەتی لە ئاستگەلی جیاوازدا دێتە ئاراوە و 
گۆڕەپانی سیاسی و گشتیی کوردی دەگۆڕێت 
بــە گۆڕەپانێک کــە لەگــەڵ بەرژەوەندییە 
سیاســییە حکوومەتییەکاندا بگونجێ. شتێک 
کە ئەمن بە سیاســەتی کۆلۆنیال ناوی دەبەم 
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چونکە مەبەســتی ڕوونە و دەیەوێ ڕاستیی 
سیاســیی جەماوەری بەرەو لێڕوانینێکی پتر 
حکوومەت ـ تەوەر بۆ پرســی کورد بگۆڕێت. 
سەرســووڕهێنەر نیە کە هێنانەئارای باســی 
بەرباڵوی  داڕماندنی  لەگــەڵ  داگیرکردنەکە، 
ناوچــەی »ســوور« هاوکات دەبێــت. کاتێک 
ئەمن شــایەت بــووم کە چــۆن هێزەکانی 
ئاسایش ئەو خاپوورکردنەیان بە داگیرکردنی 
پیرۆز و مەیدانێک کە پاش شــەڕێکی قورس 
لە 2٠16دا تێیدا ســەرکەوتوو بوون، وەسف 
دەکرد، پێم وایە لێرەدا هاوتەریبییەکی بەهێز 
هەیە لە نێوان ئەو دیســکۆرس و سیاسەتەی 
کە حکوومــەت و دامــودەزگا لۆکاڵییەکانی 

بەرهەمی دەهێنن و باڵوی دەکەنەوە. 
SODES يان ڕووداوگەلێکی گشتی وەک 
»داگیرکردنی  یان  بەبەرەکەت«  »لەدایکبوونی 
پیرۆزی دیاربەکر« تەنیا ڕێگەگەلێک نین کە 
بە هۆیانــەوە حکوومەتی تورکیــە و داموزگا 
لۆکاڵییەکانــی دەیانەوێ کونتڕۆڵ و ڕەوایەتی 
خۆیانــی پــێ زیــاد بکــەن. نموونەگەلێکی 
دیکەی ئەم پەیوەندییە دووســەرەیە لە نێوان 
حکوومــەت و هاوپەیمانــە لۆکاڵییەکانیــدا 
لــە ئارادایــە: ســامانی دابینکراو لــە الیەن 
حکوومەتەوە وەک »بیناسازی لە ڕادەی زۆر« 
و »پڕۆژە ژێربنەماســازییەکان« لە ئیختیاری 
پەیمانکارە الوەکییە وەفادارە کوردەکاندا، ئەو 
پلەوپایە دامەزراوەییانــەی دەدرانە ئەندامانی 
دامەزراوە ئیسالمییەکانی کۆمەڵگای مەدەنی، 
دەرکەوتنــی تاک و دامەزراوە وەفادارەکان لە 
ئاســتی گشــتی و لە ڕاگەیەنە گشتییەکاندا، 
بەفەرمی ناســینی سیاسی و پشــتیوانی لە 
الیەنگرانی حیزبوڵاڵ )Hüda-Par( و دامەزراوە 
سیاســییەکانی دیکە. پێویســتە ئاماژە بەوە 
بکرێت کە حکوومەت، پێویستی بەم جۆرانەی 
هاوپەیمانی هەیە تا دەسەاڵتی خۆی بپارێزێت 
و ڕەوایی بە کردەوەکانی لە ناوچەکە بدات. ئەم 
دامەزراوانەی کۆمەڵــگای مەدەنی، گۆڕەپانی 
هەم فیزیکی و هەم ســەمبۆلی بۆ حکوومەت 

دابین دەکەن، تا دەســەاڵتی کۆلۆنیی خۆی 
لە ناوچەی کوردســتان بەرهەم بهێنێتەوە و 
بپارێزێت و ڕووبەڕووی هەستی سەرهەڵدانی 
کوردەکان ببێتەوە. ئەم هاوپەیمانییە نرخێکی 
بەرزی هەیە چونکە حکوومــەت داوایان لێ 
دەکات وەفاداریی خۆیان لە گۆڕەپانی گشتی 
و ڕاگەیەنــە گشــتییەکاندا نیشــان بــدەن، 
دیسکۆرســی یەکیەتــی و برایەتــی بەرهەم 
بهێننەوە و باڵو بکەنەوە و لە چەندین کاناڵدا 
و هــەر کات پێویســت بــوو، پشــتیوانی لە 
حکوومەت بکەن. ئەم سیاسەتە دەبێتە هۆی 
کێشمەکێشــم و شــەڕی زیاتر لە گۆڕەپانی 
گشتی و سیاســیی کوردیدا و پەرچەکرداری 
جۆراوجــۆر و بەربــاڵو لە الیــەن یاریکەرە 
لۆکاڵییەکان و حیزبە سیاســییەکانی بەدواوە 

دەبێت. 

ئاکامگیری 
بە پشتبەســتن بە پارادایمی کۆلۆنالیزاسیۆنی 
نێوخۆیــی، ئەم وتــارە ئیســتداللی کرد کە 
ئــەم پارادایمــە، بۆ شــیکاریی سیاســەتی 
حکوومەتــی تورکیە لە ناوچــە کوردییەکان 
هەر لە دەســتپێکی دەورانــی کۆمارەکەوە، 
مانادارە. لەســەر بنەمای لەنێوبردنی پێکهاتە 
نەریتییــەکان، ســەرکوتکردنی توندوتیــژ و 
ئەم سیاســەتە،  سیاســەتی جیاوازیدانــان، 
کوردستانی تورکیەی کردووە بە کۆلۆنییەکی 
نێوخۆیی، ئەمە ســەرەڕای ئەو دیسکۆرســە 
ئاسیمیالســیۆنییەی کە حاشــای لە بوونی 
شوناسی جیاوازی کوردی کردووە. لە کاتێکدا 
ئــەم پارادایمی کۆلۆنیالییە ماوەیەکە خەریکە 
دەبێتە جێی باســی دواییــن توێژینەوەکان 
لەسەر پرسی کورد، ڕۆڵی سیاسەتی ئایینی لە 
هەوڵەکانی حکوومەت لە پێناو دامەزراندن و 
پاراستنی دەسەاڵتە کۆلۆنیالەکەیدا بە کەمی 
باس کــراوە. ئەم وتارە هەوڵی دا بەرهەمێکی 
ڕەســەن لەم بوارەدا بخاتــە ڕوو، ئەویش بە 
ســەرنج خستنەســەر دەورانــی ئاکپارتی و 
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خســتنە ژێــر پرســیاری کەڵکوەرگرتن لە 
ئاماژە ئیســالمییەکان لە الیــەن دەوڵەت و 

پشتیوانەکانی لە ناوچە کوردییەکاندا.
برایەتیــی ئایینی و بــاوەڕی هاوبەش بە 
ئیسالم وەکوو ئامرازێکی ڕێکخستنی سیاسی 
و ڕەواییــدان بە مەبەســتی بەدەســتهێنانی 
پشــتیوانیی بەشــە پارێزگاریخــواز و/یــان 
ئیســالمییەکانی کۆمەڵگای کوردی لە الیەن 
دەسەاڵتی ئاکپارتییەوە کەڵکی لێ وەرگیراوە. 
یاریکــەرە دەوڵەتییــەکان و دامەزراوەکانــی 
ســەر بە دەوڵەت، بە جەختکردنەوە لەســەر 
شوناســی هاوبەشی ئیسالمیی خەڵکی تورک 
و کورد و، هەوڵدان بۆ ناوزڕاندنی بزووتنەوەی 
سیاســیی کوردی کــە بەحەســێب باوەڕی 
ئایینیی نیە، هەوڵیان دا لە ڕێگەی پشتیوانی 
لــە نوێکارییەکانــی کۆمەڵگای ئیســالمیی 
مەدەنــی و پــەرەدان بــە دابونەریتی نوێ و 
جێژنی نوێی وەک »لەدایکبوونی بەبەرەکەتی 
حەزرەتی موحەممەد« و »داگیرکردنی پیرۆزی 
دیاربەکــر«ەوە، کاریگەری لەســەر گۆڕەپانی 
گشــتی دابنێن و شــکڵی نوێی پــێ بدەن. 
ئەگەرچی لە نیگای یەکەمدا، ئەم نوێکارییانە 
وا دەردەکەوێــت کــە هاندەری بەشــداریی 
زیاتر لــە کاروباری دەوڵەتدایــە، بەاڵم خاڵی 
بەرامبەرەکەی ســەرکوتی زیاتــر و زیاتری 
دژبەرە سیاســییەکان و، وەپەراوێزخســتنی 
زیاتــری ئابووریی ئــەو یاریکەرانە بووە کە لە 
دەرەوەی ئــەم ڕایەڵــەی الیەنگرییەدا بوون. 
بە کورتی، هەڵوێســتی دەسەاڵتی ئیسالمیی 
ئاکپارتــی، خزمەتی بــە بەهێزبوونی پێگەی 
دەسەاڵتی کۆلۆنیالی لە کوردستاندا کردووە. 

تێگەیشــتن لەم سیاســەتە پێویستی بە 
شــیکارییەکی قووڵە. هەروەک لە وتارەکەدا 
ئامــاژەی پێ درا، کاریگەرییە سیاســیەکەی 
لەســەر دەنگدانی خەڵک بەرتەسک بووە. لە 
هەمان کاتدا، ئەم سیاسەتە واڵم و خۆڕاگریی 
کوردەکانی لێ کەوتــووە، وەک »نوێژکەرانی 
 )Civil Friday Prayers( »هەینیی مەدەنــی

دێموکراتیکــی  »کۆنگــرەی  شــکڵگرتنی  و 
 the Democratic Islam( ئیســالمی« 
Congress )DIK( و دامــەزراوەی دیکــەی 
ئیسالمیی کۆمەڵگای مەدەنی بە الیەنگری لە 
کورد، چەند نموونەیەکن کە پێویستە لەسەر 
لێکۆڵینەوەی  و شوێندانەرییان،  کاریگەربوون 
زیاتریان لەسەر بکرێت. پتر لەمەش پێویستە 
بپرســرێت، تا چەند سیاســەتی ئاکپارتی لە 
ناوچــە کوردییەکاندا توانی پەرە بە وەفاداری 
بە دەوڵــەت و حکوومەتی تورکــی لە نێوان 
جەماوەری خۆجێیی بدات؟ ئایا ئەم سیاسەتانە 
کاریگەرییان لەسەر کرداری ئایینی دانا و بوونە 
هۆی بەرزبوونــەوەی ڕادەی پارێزگاریخوازیی 
ئایینی لە کۆمەڵگای خۆجێییدا و، بزووتنەوەی 
سیاســییە کوردییــەکان چۆن لــە بەرامبەر 
کەڵکوەرگرتنی ســەرچاوە ئایینییەکان وەکوو 
نیشان  پەرچەکرداریان  ڕێکخستن  ئامرازێکی 

داوە؟ 

سەرچاوە
و  باڵــکان  لێکۆڵینەوەکانــی  گۆڤــاری   .*

خۆرهەاڵتی نزیک 

پەراوێز
[1]. Ö. S. Göral, ‘Enforced disappearance and 

forced displacement in the context of Kurdish 
conflict: loss, mourning and politics at the margin’, 
Unpublished PhD Thesis, École des Hautes Études 
en Sciences Sociales, Paris, 2017.
[2]. W. Zeydanlıoğlu, ‘Repression or reform? An 
analysis of AKP’s Kurdish language policy’,in C. 
Güneş and W. Zeydanlıoğlu (eds), The Kurdish 
Question in Turkey: New Perspectives on Vio-
lence, Representation and Reconciliation, Rout-
ledge, London, 2014. pp. 162-185..
[3]. S. Ateş, ‘Oryantalizm ve Bizim Doğumuz’ 
[Orientalism and our east], Doğudan, 1, 2003. 
ccessed Online )31.07.2018( : http://faculty.smu.
edu/sates/sabri_ates/Blog/Entries/2009/ 4/3_Ory-
antalizm_ve_Bizim_Dogumuz_)Orientalism_
and_Our_East(%2C_Dogudan.



309گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 53  ساڵی بیست و یەکەم  پاییزی 2719

[4]. Zazas are a small ethnic minority living in 
eastern Turkey. Although they speak a dialect of 
Kurdish )Zazaki, Dimilî(, their references to eth-
nic, political and religious belonging dier as some 
consider themselves a separate ethnic identity from 
the Kurds while others state their Kurdish and/or 
Alevî identity.
[5]. J. Calvert, Sayyid Qutb and the Origins of 
Radical Islamism, Columbia University Press, 
New York, 2010.
[6]. M. Ali, Islam and Colonialism: Becoming 
Muslim in Indonesia and Malaya, Edinburgh Uni-
versity Press, Edinburgh, 2016.
[7]. U. Azak, Islam and Secularism in Turkey: Ke-
malism, Religion and the Nation State,I.B. Tauris, 
London, 2010.
[8]. C. Tugal, Passive Revolution: Absorbing the 
Islamic Challenge to Capitalism, Stanford Univer-
sity Press, Stanford, 2009. pp. 97-129. State, Kurd-
ish Question and AK Party’ Being Pro-Turkey 
While Being Pro-Kurdistan’ Birikim Journal.
[9]. J. Hicks, On the Application of Theories of 
‘Internal Colonialism’ to Inuit Societies, the An-
nual Conference of the Canadian Political Science 
Association, Winnipeg, 2004.
[10]. Malcom X, Malcom X Files, 1964 <http://
malcolmxfiles.blogspot.co.uk/2013/07/the-black-
revolution-april-8-1964.html> )accessed 11 Octo-
ber 2017(.
[11]. B. Arneil, Domestic Colonies: The Turn In-
ward to Colony, Oxford University Press, Oxford,
2017.
[12]. H. Cruse, Rebellion or Revolution, Univer-
sity of Minnesota Press, Minneapolis, 1968.
[13]. K. Clark, Dark Ghetto Dilemmas of Social 
Power, 2nd edition, Wesleyan University Press, 
Middletown, 1989.
[14]. R. Blauner, ‘Internal colonialism and ghetto 
revolt’, Social Problems, 16)4(, 1969, pp. 393–
408.
[15]. Ibid., p. 396. JOURNAL OF BALKAN AND 
NEAR EASTERN STUDIES 1316. P. G. Casa-
nova, ‘Internal colonialism and national develop-
ment’, Studies in Comparative International De-
velopment, 1)4(, 1965, pp. 27–37.
[17]. M. Hechter, Internal Colonialism: The Celtic 
Fringe in British National Development, Rout-

ledge, London, 2017.
[18]. E. H. Epstein, ‘Education and Peruanidad: 
“internal” colonialism in the Peruvian high lands’, 
Comparative Education Review, 15)2(, 1971, pp. 
188–201.
[19]. E. Zureik, The Palestinians in Israel: A Study 
in Internal Colonialism, Routledge & K. Paul, 
London, 1979.
[20]. M. Das, ‘Internal colonialism and the move-
ment for Bangladesh: a sociological analysis’, 
Contributions to Asian Studies, 12, 1978, pp. 
93–104.
[21]. D. Goodman, ‘Guizhou and the People’s Re-
public of China: the development of an internal 
colony’, in D. Drakakis-Smith and S. Wyn Wil-
liams )eds(, Internal Colonialism: Essays Around a 
Theme, University of Edinburgh Press, Edinburgh, 
1983.
[22]. A. Etkind, Internal Colonization: Russia’s 
Imperial Experience, Polity Press, Cambridge, 
2011.
[23]. R. J. Hind, ‘The internal colonial concept’, 
Comparative Studies in Society and History,26 )3(, 
1984, pp. 543–568. 
[24]. P. Chatterjee, The Nation and its Fragments, 
Princeton University Press, Princeton, 1993, p. 19.
[25]. A. Gramsci, The Southern Question, Bor-
dighera Press, New York, 2015.
[26]. G. Agamben, State of Exception, Chicago 
University Press, Chicago, 2005.
[27]. İ.Beşikçi, International Colony Kurdistan, 
Gomidas Institute, London, 2015.
[28]. Clémence Scalbert-Yüce and Marie Le Ray 
provide a detailed account of this period and the 
widespread implementation of state-originated, as-
similationist publications. Their article on decon-
structing Kurdish studies is also a great account 
of the development of Kurdish studies. ‘Knowl-
edge, ideology and power: deconstructing Kurdish 
studies’, European Journal of Turkish Studies, 5, 
2006. Online since 05 March 2015,Accessed on 
31.07.2018. URL : http://ejts.revues.org/777
[29]. It is perhaps due to the lack of publications 
on internal colonization available in Turkish and 
the impossibility for Beşikçi to obtain and read this 
literature.
[30]. M. Casier and J. Jongerden )eds.(, National-



گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 53  ساڵی بیست و یەکەم  پاییزی 2719 310

isms and Politics in Turkey: Political Islam, Ke-
malism and the Kurdish Issue, Routledge, New 
York, 2011.
[31]. C. Güneş, The Kurdish National Movement 
in Turkey: From Protest to Resistance, Routledge, 
New York, 2012.
[32]. Ö. Köksal, Aesthetics of Displacement: Tur-
key and its Minorities on Screen, Bloomsbury, 
London, 2016.
[33]. Göral, op. cit.
[34]. Z. Gambetti, ‘Decolonizing Diyarbakir: cul-
ture, identity and the struggle to appropriate urban 
space’, in K. A. Ali and M. Rieker )eds(, Compar-
ing Cities The Middle East and South Asia, Oxford 
University Press, Oxford, 2009.
[35]. A. S. Yüksel, ‘Rescaled localities and 
redefined class relations: neoliberal experience in 
south-east Turkey’, Journal of Balkan and Near 
Eastern Studies, 13)4(, 2011, pp. 433–455.
[36]. Zeydanlıoğlu, op. cit.
[37]. Ateş, op. cit.
[38]. B. Küçük and C. Özselçuk, ‘The Rojava ex-
perience: possibilities and challenges of building a 
democratic life’, South Atlantic Quarterly, 115)1(,  
2016, pp. 184–196.
[39]. D. Greaber, ‘Why is the world ignoring the 
revolutionary Kurds in Syria?’, The Guardian, 8 Oc-
tober 2014 <https://www.theguardian.com/commen-
tisfree/2014/oct/08/why-world- ignoring-revolution-
ary-kurds-syria-isis> )accessed 16 October 2017(.
[40]. İ. Gözaydın, Diyanet Türkiye 
Cumhuriyeti’nde Dinin Tanzimi, İletişim, İstanbul, 
2009, pp. 22–23.
[41]. Call for prayers.
[42]. Azak, op. cit. 14 M. KURT43. R. Olson, The 
Emergence of Kurdish Nationalism and the Sheikh 
Said Rebellion 1880–1925, University of Texas 
Press, Austin, 1991.
[44]. M. Yeğen, ‘The Turkish state discourse and 
the exclusion of Kurdish identity’, Middle Eastern 
Studies, 32 )2(, 1996, pp. 216–229.
[45]. S. Şengül, ‘İslamcılık, Kürtler ve Kürt So-
runu’, in Y. Aktay )ed.(, Modern Türkiye’de Siyasi
Düşünce İslamcılık, vol. 6, İletişim, İstanbul, 
2014, p. 528.
[46]. G. Jenkins, Political Islam in Turkey Running 

West Heading East?, Palgrave Macmillan, New 
York, 2008.
[47]. Ü. Cizre-Sakallıoğlu and M. Çınar, ‘Turkey 
2002: Kemalism, Islamism, and politics in the light 
of the February 28 process’, The South Atlantic 
Quarterly, 102)2/3(, 2003, pp. 309–332.
[48]. Y. Taşkın, AKP Devri Türkiye Siyaseti, 
İslamcılık, Arap Baharı, İletişim, İstanbul, 2017.
[49]. Jenkins, op. cit., p. 215.
[50]. F. Arslan, ‘Devlet Aklı, Kürt Sorunu ve AK 
Parti’, unpublished PhD Thesis, Selcuk University, 
Konya, 2016.
[51]. L. Bedirxan, ‘Neocolonial geographies of 
occupation: portrait of Diyarbakır’, Open Democ-
racy, 20 September 2017 <https://www.opendem-
ocracy.net/north-africa-west-asia/ leyla-bedirxan/
neocolonial-geographies-of-occupation-portrait-
of-diyarbakir> )accessed 17 October 2017(.
[52]. J. Pupcenoks, ‘Democratic Islamization in 
Pakistan and Turkey: lessons for the post-Arab 
Spring Muslim world’, Middle East Journal, 66)2(, 
2012, pp. 273–289.
[53]. C. Tuğal, The Fall of the Turkish Model: 
How the Arab Uprisings Brought Down Islamic 
Liberalism, Verso, New York, 2016.
[54]. Personal interview, 3 April 2014.
[55]. G. Deleuze and F. Guattari, A Thousand Pla-
teaus, Bloomsbury Academic, London, 2004.
[56]. M. Mousseau, ‘Urban poverty and support 
for Islamist terror: survey results of Muslims in 
fourteen countries’, Journal of Peace Research, 
48)1(, 2011, pp. 35–47.
[57]. M. Milburn and S. D. Conrad, The Politics of 
Denial, MIT Press, Boston, 1996.
[58]. With the Dolmabahçe agreement, the Turkish 
state and the PKK had come to an agreement to solve 
the Kurdish question. While President Erdoğan ex-
pected that this agreement would increase his votes 
among the Kurdish population, the polls before the 
June 2015 elections were showing the reverse. This 
led Erdogan to reject the Dolmabahçe Agreement 
around the Kurdish New Year )Newroz( in March 
2015. For related news look at Hürriyet Daily News, 
20 July 2015 <http://www.hurriyetdailynews.com/
erdogans-denial-of-dolma bahce-agreement-sparks-



311گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 53  ساڵی بیست و یەکەم  پاییزی 2719

row.aspx?pageID=238&nID=85656&NewsCat
ID=338> )accessed 17 October 2017(.
[59]. D. Namık, Milliyet News Paper, 9 May 
2015 <http://www.milliyet.com.tr/-diyanet-kurt-
cekuran-i-incelemek-gundem-2056365/> )acessed 
17 October 2017(.
[60]. C. Çiçek, ‘Türkiyelileşirken 
Kürdistanileşmek’, Birikim Dergisi, 12 June 2015 
<http://www. birikimdergisi.com/haftalik/1494/
turkiyeli lesirken-kurdistanilesmek#.Wen-
2za3MxPM> )accessed 20 October 2017(.
[61]. This is not the only example where Erdoğan 
employed language of hatred towards ethnic and 
religious minorities, as Armenians, Jews, Alevîs, 
Yazidis and the Kurds have been exposed to the 
same language on many occasions. By employing 
such discourse, Erdoğan
aims to benefit from the embedded hatred in soci-
ety that has already been constructed by the state 
in previous decades.
[62]. Rûdaw, Rûdaw News, 14 May 2015 <http://
www.rudaw.net/turkish/kurdistan/140520155> 
)accessed 17 October 2017(.
[63]. Haber Sitesi, Haber Sitesi, 28 May 2016 
<http://www.habersitesi.com/erdogan-benim-din
dar-kurt-kardesim-bunlarin-ne-mal-oldugunu-
bilsin-11622h.htm> )accessed 17 October 2017(.
[64]. G. Türkmen-Dervişoğlu, ‘United in religion, 
divided by ethnicity? Why Islam fails as a suprana-
tional identity in Turkey’, unpublished PhD Thesis, 
Yale University, New Haven, 2016. JOURNAL OF 
BALKAN AND NEAR EASTERN STUIES 1565. 
This fact is also very true for the rest of Turkey un-
der AKP rule. However, the motivations and driv-
ers of the CSOs in the Kurdish region dier from 
their Turkish counterparts, which will be compara-
tively analysed in detail in a separate publication.
[66]. National Will Platform (Milli İrade Platfor-
mu( was founded in late 2013 during the political 
clashes between the AKP and the Gulen Move-
ment. The platform was established solely to back 
the AKP discourse against the Gulenists and it has 
remained so since then. National Will Platform, 
2013 <https://milliiradeplatformu.com> )accessed 
18 October 2017(.

[67]. Although there have been small-scale celebrations 
of Muhammad’s birthday in the past few decades, the 
Blessed Birth (Kutlu Doğum) celebration organized by 
pro-Hizbullah organizations has become a symbol of 
Islamist power and their presence in the Kurdish re-
gion. Every April, tens of thousands of Islamists gather 
in the city of Diyarbakırto celebrate the event and show 
the extent of their power and influence in the Kurdish 
region. Hence, the celebration is not solely religious 
but also political in nature. For more information see 
M. Kurt, Kurdish Hizbullah in Turkey: Islamism, Vio-
lence and the State, Pluto Press, London, 2017.
[68]. The event originally took place in 639 AD, 
during the rule of Khalif Umar. In the last 40 years 
it has remained at the centre of debates between the 
secular and religious Kurds, as the former would 
define the incident as a massacre, while the latter 
see it as a victory and conquest. However, the cel-
ebration is a newly invented event introduced into 
the Kurdish public space.
[69]. Kurt, Kurdish Hizbullah in Turkey, op. cit.
[70]. The second Conquest programme was organ-
ized by another pro-government CSO, Anatolia 
Youth Association (Anadolu Gençlik Derneği).
[71]. A recent UN report shows the extent of the de-
struction that has taken place since July 2015, when 
the peace process terminated and the conflict between 
the PKK and the state forces reignited. <http://www.
ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx? NewsID=21342> )accessed 18 October 2017(.
[72]. M. Kurt, ‘The “success” of political Islam 
in the Kurdish context’, Open Democracy, 2 June 
2017 <https://www.opendemocracy.net/mehmet-
kurt/success-of-political-islam-in-kurd ish-cotext> 
)accessed 18 October 2017(.
[73]. The public gathering of practising Muslim 
Kurds to protest restrictions on the usage of Kurish 
in mosques. For further information, please see 
Turkmen-Dervişoğlu, op. cit.
[74]. Democratic Islam Congress )DIK( was 
founded after the PKK leader Abdullah Öcalan 
emphasized the importance of a new perspective 
for a democratic Islam in the early 2010s. After 
two national meetings in 2014 and 2015, the DIK’s 
meeting was interrupted under the authoritarian 
AKP regime.





هەڵسەنگاندن



بزاڤی ناسیۆنالیستیی کورد 
ڕێباز ئەردەاڵن



315گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 53  ساڵی بیست و یەکەم  پاییزی 2719

دۆزی کورد یەکێک لە پرسە سەرەکییەکانی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستە و بابەتێکی سەرنجڕاکێشە 
بۆ ئــەوەی لە ڕێگەی تیۆرییەکانی زانســتی 
کۆمەاڵیەتییەوە شرۆڤە و ڕاڤە بکرێت. پرسی 
کورد و ناســنامەکەی، پرســێکی مێژووییە و 
ئــەم نەتەوەیە بە درێژاییی مێــژوو چەندین 
دابەشــبوون و لێکدابڕانــی ئەزموون کردووە، 
بــەاڵم دوای جەنگــی جیهانیــی یەکــەم و 
تێکشــکانی ئیمپراتۆریــی عوســمانی بــوو، 
کــە نەتەوەی کــورد لە نێوان چــوار واڵتدا 
دابــەش بوو. هەر لــە ســەرەتای دامەزرانی 
واڵتانی تورکیای نوێ و عێراق و ســووریاوە، 
کــوردان بۆ بەدەســتهێنانی مافی نەتەوەییی 
خۆیان ســەریان هەڵدا و بۆ دەستەبەرکردنی 
مافەکانیان تێ کۆشــان و ئەم تێکۆشــانەش 
هەتا ئێستا بەردەوامە. بە درێژاییی سەدەیەک 
دەوڵەتانی داگیرکەری کوردســتان سیاسەتی 
ئاسیمیالســیۆن و توانەوەیان دژ بە کلتوور و 
ناسنامەی کورد بەکار هێناوە و هەوڵیان داوە تا 
بوونی ئەم نەتەوەیە بسڕنەوە و لەنێو کلتووری 
خۆیاندا بیانتوێننەوە. ئەگەرچی ئەم دەوڵەتانە 
تا ڕادەیەک، بەتایبەت لە باکووری کوردستاندا 
ســەرکەوتوو بوون، بەاڵم کورد بەگشتی ملی 
بەم سیاســەتە نەداوە و لە بەرانبەر سیاسەتی 
ئاسیمیالسیۆندا داکۆکیی لە ناسنامەی خۆی 

کردووە. هەرکاتێک سیاســەتی ناوخۆی ئەم 
دەوڵەتانە لەژێر کاریگەریی دۆخی نێودەوڵەتی، 
یان سەرهەڵدانی باڵی چەپدا تۆزێک کرانەوەی 
بەخۆیەوە دیوە، بزاڤی نەتەوەییی کورد هەوڵی 
داوە تا لە ڕێگەی ئاشــتییانە و بەپێی یاســا 
و دەســتووری ئەو دەوڵەتانە پەرە بە کلتوور 
و ناســنامەی خۆی بدات. لــەو کاتانەش کە 
سیستمی سیاسیی حکوومەتە داگیرکەرەکانی 
کوردســتان داخراو بوونــە، بزاڤی کورد هیچ 
بژاردەیەکــی جگە لە دەســتبردن بۆ چەک 
نەبووە و، ڕوونیشــە کە ئــەم حکوومەتانە بە 
توندترین شێوە هەوڵی سەرکوتکردنی بزاوتی 
چەکداریی کوردیان داوە. پرسیاری سەرەکیی 
توێژینەوەکەی دەیڤید ڕۆمانۆ، کە لەژێر ناوی 
›‹بزاوتی ناسیۆنالیســتیی کورد‹‹دا بە چاپی 
گەیاندووە، ئەمەیە کە: سەرەڕای بەکارهێنانی 
ئامرازەکانــی ســەرکوتی دڕندانــە لە الیەن 
داگیرکەرانی کوردستانەوە و، ئەگەری الوازی 
ســەرکەوتنی بزاڤــی کورد، بۆچــی خەڵکی 
کــورد و بەتایبەت الوان بەشــداری لە وەها 

بزاڤگەلێکدا دەکەن؟
ڕۆمانــۆ بۆ وەاڵمی ئەم پرســیارە و چەند 
پرسیاری  تری تایبەت بە بزاڤی ناسیۆنالیستیی 
کــورد لــە تیۆرییەکانی کۆمەڵناســیی بزاڤە 
کۆمەاڵیەتییەکان کەڵک وەردەگرێت و هەوڵ 
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دەدات تــا ڕوونکردنەوە لەســەر ئــەم بژارە 
پڕمەترســییە بدات. بــە ڕای ڕۆمانۆ، خەڵکی 
کــورد دەتوانن لە نێــوان بژارەکانی: کۆڵدان 
بە سیاســەتی ئاسیمیالسیۆن، گۆشەگیری و 
خۆســەرقاڵکردن بە ژیانی ڕۆژانە و بەشداری 
لــە بزاڤــی بەرهەڵســتکارانەدا یەکێکیــان 
بژارەکانی  ڕوونکردنــەوەی  دیارە،  هەڵبژێرن. 
ئاسیمیالســیۆن و خۆگێلکــردن لە ئاســت 
دۆزی کورددا بەشــێک لە توێژینەوەکەی ئەو 
نییــە و ڕۆمانــۆ کات و وزەی خۆی زیاتر بۆ 
شرۆڤەی ڕەفتاری بەشداریکردنی چاالکانە لە 
بزاڤی ناسیۆنالیستیدا تەرخان دەکات. توێژەر 
پێش ئەوەی هەوڵی ڕوونکردنەوەی ئەم پرسە 
باســی دوو بۆچوونی پریمۆردیالەکان  بدات، 
ســوودخوازەکان  و   )Primordial(
)Instrumentalists( دەکات، بۆ ئەوەی پێمان 
بێژێت کە ئاخۆ ناسیۆنالیزم دیاردەیەکی کۆنە 
و باس لە تایبەتمەندییە هاوبەشە کەڤناراکان 
دەکات و نەتــەوە هــەر لە کۆنــەوە هەبووە، 
یان وەک ســوودخوازەکان دەڵێن لە ڕاستیدا 
شــتێک بەناوی نەتەوە نییە و ناسیۆنالیزم و 
داهێنراوی  دیاردەیەکــی  نیشــتمانپەروەری 
هەندێــک ئیلیت و نوخبەیــە و، ئەوان وەکو 
ئامرازێک بۆ گەیشتن بە بەرژەوەندیی ئابووری 
و سیاســیی خۆیان ســوودی لێ وەردەگرن؟ 
ئــەو تیۆرییانەی کــە ڕۆمانۆ ســوودیان لێ 
وەردەگرێت، بریتین لــە تیۆریی هەڵبژاردنی 
ســەرچاوەکان،  ڕێکخســتنی  و  ئەقاڵنــی 
تیۆریــی پێکهاتەکانی دەرفەتی سیاســی و 
تیۆریــی چوارچێوەی کلتووری و ناســنامە. 
دیارە بەکارهێنانی هــەرکام لەم تیۆرییانە بۆ 
ڕوونکردنەوەی ڕەفتاری کۆمەاڵیەتی، خاوەنی 
پاشــخانی تایبــەت بە خۆیەتــی و مێژووی 
کۆمەڵناســیش پڕە لــەو تیۆریدانەرانەی کە 
تەنیا بە سوودوەرگرتن لە بۆچوونێکی تایبەت 
بە خۆیان، هەوڵیان داوە تا ڕوونکردنەوەیەکی 
گشتی و یونیڤرساڵ )Universal( بۆ تەواوی 
دیــاردە کۆمەاڵیەتییەکان بــدەن. ڕۆمانۆش، 

زیاتر بە مەبەســتی دەرخستنی کەموکووڕیی 
ئەم تیۆرییانە، لە پێشــدا بە شێوەی جیاجیا 
بەکاریانــی هێنــاوە و لە کۆتاییشــدا پێمان 
دەڵێــت، کە هەرکام لــەم بۆچوونانە تەنیا تا 
ڕادەیەک دەتوانن دیاردەی بەشداری لە بزاڤی 
ناسیۆنالیستیدا ڕوون بکەنەوە و کەڵکوەرگرتنی 
تەنیا یەک تیۆری وا دەکات تا بەشــی هەرە 
زۆری ئەم ڕەفتارە تاریک و ناڕوون بمێنێتەوە، 
بۆیە وا باشــترە ئەم تیۆرییانە لێک ببەستین 
و سەنتێزێکیان )synthesis( لێ ساز بکەین.

یەکێــک لەو تیۆرییانــەی ڕۆمانۆ کەڵکی 
لێ وەردەگرت، تیۆریی هەڵبژاردنی ئەقاڵنییە. 
بەپێی ئەم تیۆرییە کە لە زانستی ئابوورییەوە 
هاتۆتە ناو زانســتە کۆمەاڵیەتییەکانی  ترەوە، 
ئەکتەرەکان بە شێوەی ئەقاڵنی هەڵسوکەوت 
دەکــەن و لە ڕاستیشــدا ئەمــە یەکێک لە 
پێشــمەرجە گرنگەکانی ڕەفتــاری ئەقاڵنییە. 
لەم تیۆرییــەدا، ڕەفتار، یان هەڵســوکەوتی 
ئەقاڵنی بەو واتایە دێت، کە ئەکتەرەکان پێش 
ئــەوەی هەڵبژێرن، کام ڕەفتــار بکەن و کام 
ڕەفتار نەکەن، دەبێ بەها )Cost( و ســوودی 
)Benefit( هەرکام لەم ڕەفتارانە هەڵسەنگێنن، 
ئەگەر سوودی هەڵبژاردنی ڕەفتارێک زیاتر لەو 
بەهایە بێت کە ئەکتەرەکە ناچارە بۆ گەیشتن 
بە سوود پێشکێشــی بکات، ئەوا کردنی ئەو 
ڕەفتارە دەبێتــە هەڵبژاردنێکی ئەقاڵنی. نابێ 
ئەوەش لەبیر بکەین، کە مەبەســت لە سوود 
لەم تیۆرییەدا، ئامانجی بەرهەست و ماددییە 
و ئامانجە مینەوی و غەیری مادییەکان نابێتە 
بەشــێکی شــیکاریی ئەم تیۆرییــە. کەوابوو 
هەر لە ســەرەتاوە بۆمان دەردەکەوێ کە لەم 
ڕێگەیەوە ناتوانین هۆی بەشداریی چاالکانەی 
خەڵکی کورد لە بزاڤی ناسیۆنالیســتیدا ڕوون 
بکەینەوە، چونکە ئەگەر سوودی کۆتاییی ئەم 
بەشــدارییە تەنانەت بە دامەزراندنی دەوڵەتی 
کوردســتان بزانین، دیسان ئەکتەری ئەقاڵنی 
دەبــێ بەهایەکی گەورە بــدات، کە ئەوەش 
لەسەردەستدانانی گیان و پێشکێشکردنییەتی. 
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هەروەک ئاماژەش کرا، ســوود و ئامانج الی 
ئەم تیۆرییە بەرژەوەندیی ماددی و بەرهەستی 
تاکەکانــە و ئامانجێــک وەک دامەزراندنــی 
دەوڵەتــی کوردســتان ئامانجێکــی مینەوی 
و غەیــری ماددییە و ئــەم ئامانجەش زیاتر 
لــە ڕێگەی تیۆرییەکانی ناســنامە و کلتوورە 
شرۆڤە دەکرێت، کە ڕۆمانۆ لە لێکدانەوەکەیدا 
بەشــێکی هەرە گرنگــی بۆ ئــەم تیۆرییانە 

تەرخان کردووە.
بزاوتــی کۆمەاڵیەتی لە چەشــنی بزاڤی 
پێویستی  هەمیشــە  کورد،  ناسیۆنالیســتیی 
بە بەشــداریی هەرچــی زۆرتــری تاکەکانە 
و تــا هەر ڕادەیەک بتوانــێ ئەندامی چاالک 
و پشــتیوانیی زیاتر بۆ الی خۆی ڕابکێشــێ، 
زیاتر دەتوانێ هەنگاوی گەورەتر بۆ گەیشــتن 
بە ئامانجەکانی بهاوێت، بەاڵم ئەم بزاڤانە زۆر 
جار بەرەوڕووی کێشەیەکی تیۆریکی دەبنەوە، 
کە پێی دەڵێن، کێشەی »سواربوونی خۆڕایی« 
)Free Ride(. هەروەک دەزانین ئامانجەکانی 
بزاڤــی جەماوەری زیاتر ئــەو ئامانجانەن کە 
لــە بەرژەوەندیی کۆی گشــتیی کۆمەڵگادان 
و بەرژەوەندیــی تــاک، یان هــی گرووپ و 
تاقمێکــی تایبــەت ناگرێتــە خــۆ ]گوتراوە 
زیاتر ئــەو ئامانجــەن کە لــە بەرژەوەندیی 
هەمیشــە  نەگوتراوە  کۆمەڵگادایە،  گشــتیی 
ئەو ئامانجانــەن. بۆیە ئەگەری هەیە ئامانجی 
شــاراوە، یان ئاشــکرای بزاڤێکی جەماوەری، 
بەرژەوەندیــی تاک، یان بەرژەوەندیی گرووپ 
و تاقمێکــی دیاریکراو بێت[. کەوابوو، خەڵک 
دوای لێکدانــەوەی ئامانجەکانــی بزاڤێکــی 
تایبەت، بەو ئاکامــە دەگات، لەم بزاڤەدا من 
بەشــدار بم و بەشــدار نەبم، ئامانجەکەی لە 
بەرژەوەندیــی کــۆی گشــتیی کۆمەڵگادایە 
و منیش ســوودی لــێ وەردەگــرم، ئیتر چ 
پێویســت ناکات من لەم بزاڤەدا بەشــدار بم 
و بەهاکەی بدەم. وا باشــترە خەڵک بەشدار 
بێت و دواتر منیش بەخۆڕایی لە ئامانجەکانی 
ســوود وەرگرم. چۆنیەتیی چارەســەرکردنی 

ئەم کێشــەیە و ڕاکێشانی خەڵکێکی زۆرتر بۆ 
الی بزاڤی کورد، دیســان یەکێک لە بەشــە 

سەرنجڕاکێشەکانی کتێبەکەی ڕۆمانۆیە.
تیۆریــی پێکهاتەکانی دەرفەت، هەروەک 
ئامــاژە کرا یەکێک لەو تیۆرییانەیە کە ڕۆمانۆ 
بۆ لێکدانەوەی بزاڤی ناسیۆنالیستیی کورد زۆر 
ســوودی لێ وەردەگرێت. ئەم تیۆرییە چوار 
بگۆڕ )Variable(ی سەرەکیی هەیە و ڕۆمانۆ 
بگۆڕێکی  تــری پێ زیاد دەکات، تا ئاســتی 
ڕوونکردنەوەی بەرزتر بکاتەوە. ئەو پێنج بگۆڕە 
بریتین لە: پایەداریی توێژی ئیلیتی حکوومەتی، 
کــە پاڵپشــتی لــە سیاســەتێکی دیاریکراو 
دەکــەن، پایەداری و یەکڕیزیــی ئیلیتەکانی 
ئۆپۆزیســیۆن، داخراوبوون، یــان کراوەبوونی 
سیستمی سیاسیی حکوومەت، توانا و هێزی 
سەربازیی سەرکوتکەری دەوڵەت و پشتیوانیی 
نێودەوڵەتی لــە دەوڵەت، یــان گرووپەکانی 
دژی دەوڵــەت. بەپێی ئەم پێنــج فاکتۆرەی 
تیۆریــی پێکهاتەکانــی دەرفەت، باشــترین 
هەل بــۆ دامەزراندنی دەوڵەتی ســەربەخۆی 
کوردستان، ساڵەکانی دوای جەنگی جیهانیی 
یەکەم و تێکشکانی ئیمپراتۆریی عوسمانی و 
دامەزرانی کۆماری نوێی تورکیایە. چونکە لەو 
سااڵنەدا، توێژی ئیلیتی حکوومەتی تورکیا لە 
نێوان ئەو کەســانەی کە الیەنگری سوڵتانی 
عوســمانی و ئەوانەی پاڵپشــتی ئاتاتورک و 
کۆماری تورکیــا بوون، دابــەش بووبوون و، 
لە ڕاســتیدا یەکڕیز نەبوون. توێژی ئیلیتانی 
کــورد کە بریتی بوون لــە ئیلیتانی خێڵەکی 
و سەرۆکعەشــیرەکان، هەمــوو خوازیــاری 
ســەربەخۆییی کورد و دامەزراندنی دەوڵەتی 
کوردستان بوون )بەتایبەت لە کاتی شۆڕشی 
کۆچگیری و پەیماننامەی سیڤەردا(، کەوابوو 
ئیلیتــی ئۆپۆزیســیۆن یەکڕیز بــوون و هی 
حکوومەت یەکڕیز نەبوون. لەو کاتەدا دەوڵەتی 
نوێی تورکیا لەگەڵ هەڕەشەی ئەرمەنییەکان 
و یۆنانییەکان و دەوڵەتانی ئینگلیز و فەرەنسا 
ڕووبەڕوو بوو و هێزە سەربازییەکەیشی توانای 
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هیچ  ســەرکوتکردنی 
چەشنە شۆڕشێکی نەبوو. هەروەک 
دەرکەوت،  پەیماننامــەی سیڤەریشــدا  لــە 
هاوپەیمانــی و هاوســۆزیی نێودەوڵەتــی بۆ 
دامەزراندنی دەوڵەتی کوردســتان لە گۆڕێدا 
هەبــوو و کوردان دەیانتوانی پشــتیوانیی ئەم 
دەوڵەتانە بۆ الی خۆیان ڕاکێشن. کەوابوو چوار 
لە پێنجی بگۆڕەکانی پێکهاتەکانی دەرفەت بە 
قازانجی بزاڤی ناسیۆنالیستیی کورد بوو و تەنیا 
بگۆڕی داخراوبوون، یان کراوەبوونی سیستمی 
سیاســیی حکوومەتــی ئەنکارا بــە قازانجی 
ئەم بزاڤــە نەبوو، چونکە لەو کاتــەدا ئەنکارا 
هەڕەشەی جیابوونەوەی ئەرمەنیا و قوبرس و 
یۆنانییەکانی لەســەر بوو، بۆیە ئەو حکوومەتە 
پێویســتی بە بەرنامەیەک هەبــوو تا خەڵکی 
ناوخۆی لە دەوری یەک کۆ بکاتەوە و کۆتایی 
بە هەڕەشــەی ئەرمەنییــەکان و یۆنانییەکان 
بێنێت. ئاتاتــورک هیچ بژارەیەکی نەبوو جگە 
لــەوەی بە کوردان بڵێت، کــە کورد و تورک 

ئەم  و  بــران 
واڵتــە، واڵتی کوردان 
و تورکانی موســڵمانە و دەبێ 
هەڕەشــەی  بەرانبەر  لە  هەموومان 
واڵتانی کافــردا یەکدەنــگ و یەکڕیز بین. 
هــەر ئەم بگــۆڕەش بــە تەنیــا وای کرد تا 
شــۆڕش و سەرهەڵدانی ناسیۆنالیستیی خێڵی 
کۆچگیری بە خیانەت لە واڵتی موســڵمانان 
تۆمەتبــار بکرێت و کوردانی ســوننی دژ بە 
شۆڕشــی کۆچگیری، کە شۆڕشــی کوردانی 
عەلەوی بوو، یارمەتیی ئاتاتورک و حکوومەتی 
تورکیا بدەن. ڕۆمانۆ چوارچێوەیەکی تیۆریکی 
بەهێزی لەم تیۆرییــە پێک هێناوە و تەواوی 
بزاڤەکانی کــوردی ئێران و عێراق و تورکیای 
بەپێی ئەم تیۆرییە لێک داوەتەوە. ئەو دەڵێت، 
بۆ نموونە، تەواوی بزاڤە ناسیۆنالیســتییەکانی 
کوردانی ئێران هەر لە شۆڕشــی ســمکۆوە تا 
دەگاتە کۆماری کوردســتان و دواتر تا دەگاتە 
سااڵنی دوای شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی 
1979دا، هەموویــان بەپێی ڕەخســانی هەل 
و دەرفەتی سیاســی ســەریان هەڵداوە و بەو 
ئاکامــەش دەگات کە کوردانی ئێــران زیاتر 
لەوەی خۆیــان هەل بڕەخســێنن، چاوەڕێن 
دەرفەتیان بۆ بڕەخسێت. هەرچەند کتێبەکەی 
ڕۆمانــۆ چاالکییەکانی هەندێ بزاڤ و الیەنی 
لەم ســااڵنەی دواییدا باس نەکردووە، ئەگینا 



319گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 53  ساڵی بیست و یەکەم  پاییزی 2719

ئەگەری گۆڕانکاری لە بیر و بۆچوونیدا بەهێز 
بوو، چونکە ئەم کتێبە بەپێی توێژینەوەیەکی 

ساڵی 2٠٠4 نووسراوە. 
هەروەک لە سەرەوەش باس کرا، تیۆریی 
هەڵبژاردنــی ئەقاڵنی نەیتوانی هۆی چاالکیی 
تاکەکان لــە بزاڤی ناسیۆنالیســتیی کورددا 
ڕوون بکاتەوە، چونکە ئەو پرسە پەیوەندیی بە 
هەندێ بابەتی  ترەوە هەیە، کە لە ســەرووی 
چوارچێــوەی شــیکاریی ئــەم تیۆرییەوەیە، 
ئەوانەش بابەتی مینەوی و نابەرهەســتن، کە 
ڕۆمانۆ لە چوارچێوەی شیکاریی تیۆرییەکانی 
ناســنامە و کلتــوور کەڵــک وەردەگرێت تا 
پرســی بەشــداریی تاکەکان ڕوون بکاتەوە. 
یەکێک لــە ئەرکــە گرنگەکانــی ڕێکخراوە 
ناسیۆنالیســتییەکان پێکهێنان و پاراســتنی 
هەســتێکی نەتەوەییی بەهێزە لەنێو ئەندامان 
و الیەنگرانیاندا، بەتایبەت لەنێو ئەو کەسانەدا 
کە مەترســیی دابەزینی هەستی نەتەوەیییان 
هەیــە و، ڕێکخراوە دەبێ بتوانێ ناســنامەی 
ئەندامان و پشتیوانانی خۆی بەسیاسی بکات، 
ڕۆمانۆ لە توێژینەوەکەیدا چوار نموونە ناسنامە 

بەکار دەهێنێت، کە بریتین لە:
1 ئەوانــەی کــە بە شــێوەی پێکهاتەیی لە 
دەرەوەی گرووپــی نەتەوەییدان )ئەوانەی کە 

خۆیان بە کورد نازانن(؛
2 ئەو کەسانەی کە لەناو گرووپی نەتەوەییدان، 
بەاڵم خۆیان لەگەڵ گرووپ پێناســە ناکەن 
)خۆیان بە کورد دەزانن، بەاڵم دۆزی کوردیان 
ال گرنــگ نییە و دەتوانین بێژین باوەڕیان بە 

دۆز، یان کێشەی کورد نییە(؛
3 ئەوانەی کە خۆیان بە بەشێک لە گرووپی 
نەتەوەیــی دەزانن، بەاڵم ئاســتی دۆزەکە تا 
ئاســتی کێشــەی کۆمەاڵیەتی، ئابووری، یان 

کلتووری دادەبەزێنن.
4 ئەو کەســانەی کە ناســنامەیان سیاسییە 
و ســەرچاوەی تەواوی کێشــەکانی کورد بە 

نەبوونی دەوڵەت و کیانی سەربەخۆ دەزانن.
بۆ تەواوی  ڕێکخراوەی نەتەوەیــی دەبێ 

ئەم گرووپانــە پالن و بەرنامــەی کلتووریی 
جیاوازی هەبێت. بــە واتایەکی  تر، ڕێکخراوە 
دەبێ هەوڵ بدات تا ئەندامانی گرووپی یەکەم 
بێنێتە ناو گرووپــی دووەم و، ئەوانەی دووەم 
بۆ گرووپی ســێیەم ڕابکێشــێت و هەوڵێکی 
تەواویش بدات تا ئەو کەســانەی ناســنامەی 
نەتەوەیییان سیاسی نییە، بەسیاسی بکات و 
هەســتی نەتەوەییی ئەو کەسانەش بپارێزێت 

کە ناسنامەکەیان سیاسییە.
ڕێکخراوە، یان پارتی سیاســی تەواوی 
ئــەو کارانە لە ڕێگەی ڕۆژنامــە و باڵوکراوە 
و گۆڤــار و میدیای گشــتییەوە دەکات و، 
ئێســتاش بەهۆی ڕۆڵــی بەرچــاوی تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکانــەوە نابــێ کاریگەریی ئەو 
تۆڕانە پشــتگوێ بخات و دەبــێ بەتەواوی 

سوودیان لێ وەربگرێت.
ئەم کتێبە هەشــت بەشــە، لە بەشــی 
یەکەمــدا تیۆرییــەکان دەناســێنێت و لە 
بەشــی دوو تا چوار، هەرکام لەم تیۆرییانە 
بــە شــێوەی جیاجیــا بــۆ لێکدانــەوە و 
ڕوونکردنەوەی بزاڤی ناسیۆنالیســتیی کورد 
لە باکووری کوردســتان بەکار دێنێت و لە 
بەکارهێنانی جیاجیای  ئەنجامیشدا دەڵێت، 
ئــەم تیۆرییانە تەنیا بەشــێک لە دیاردەی 
ئاڵــۆزی بزاڤی ناسیۆنالیســتیی کورد ڕوون 
دەکاتــەوە، هەربۆیە لە بەشــی پێنجەمدا، 
ئــەم ســێ تیۆرییە لێــک دەبەســتێت و 
ســەنتێزێکیان لێ پێک دێنێت و هەر ئەم 
سەنتێزەش بۆ بزاڤی ناسیۆنالیستیی باکوور 
بــەکار دەهێنێت و لە بەشــی شەشــەم و 
حەوتەمدا بەپێی ئەم سەنتێزە، بزاڤی کورد 
لە باشــوور و ڕۆژهەاڵتیش لێک دەداتەوە و 
بەشی هەشتەمیشی بۆ ئەنجامگری تەرخان 
کردووە و لەوێدا چەند پێشــنیاری بەسوود 
بــۆ پارت و الیەنەکانی کورد دەخاتە ڕوو، تا 
ئەگەر دەیانەوێت دەوڵەتی نەتەوەییی کورد 
پێــک بێنن، دەبێ چ بکەن و چۆناوچۆنیش 

خۆیان لە هەڵەکانی ڕابردوو بەدوور بگرن.



»کورد و گرێبەستی تورکایەتی« 
مستەفا زەنگین
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لە تورکیا و باکووری کوردستان لە سەرەتای 
ســاڵی 2٠16دا، 112٨ئاکادیمیســیەن لــە 
مەڕ شــەڕی ســەر شــەقامەکانی باکووری 
کوردستان کە لە نێوان پ.ک.ک و ئەرتەشی 
تورکیــادا لەئارادا بــوو، بەیاننامەیەکیان واژۆ 
کــرد. ئــەو بەیاننامەیــە لە ژێر ســەردێڕی 
»ئاکادیمیســیەنەکان بۆ ئاشتی« باڵو کرایەوە، 
کە تێیدا ڕایانگەیاندبوو: »ئێمە پشتگیری لەم 

تاوانانە ناکەین«.   
زۆربــەی  ئاکادیمیســیەنەکان کــورد و 
چەپڕەوی تورک بــوون. دوای باڵوبوونەوەی 
ئەم بەیاننامەیە، هەموو ئەو کەســانە لە سەر 
ئاکادیمیســیەنێکی  یەکێکیان  دەرکران.  کار 
تــورک بوو بە ناوی »بارش ئونلو«. بارش ئونلو 
لە بەشی زانستە سیاسییەکانی زانکۆی ئانکارا 
مامۆســتا بوو و هەروەها وەک دۆستی کورد 
دەناســرێ. ناوبراو بە هاوکاریــی هاوڕێیەکی 
دیکەی خۆی کتێبێکی لە ســەر ئیسماعیل 

بێشکچی ئامادە کردووە. 
ناوبراو هەروەها لە ســەر ئــەوەی کە لە 
کاتی ئیمتحانەکاندا، پرســیارێکی لە ســەر 
پەڕتووکەکانی عەبدوڵاڵ ئۆجاالن داڕشــتبوو، 
لە دادگادا دۆســیەی بــۆ کرابوویــەوە. ئەم 
ئاکادیمیســیەنە تورکــە دوکتورایەکــەی لە 
تەواو  ئامریــکا  »بینگهامتــوون«ی  زانکــۆی 
کردووە و، بە شــێوەیەکی تایبەتی لە ســەر 
کۆلۆنیالیزم و چاالکیی ســپی پێستەکان کار 
دەکات. پێداچوونەوەی وەرگێڕانی تورکیی زۆر 
بەرهەم کە لە سەر کۆلۆنیالیزم نووسراون، لە 

ئەستۆی ئەو مامۆستایە بووە.
لەم دواییانەشدا لە ساڵی 2٠1٨ هەر لەم 
چوارچێوەیەدا، پەڕتووکێکی ناوبراو لە ژێر ناوی 
»گرێبەستی تورکایەتی: پێکهاتن، کارکردن و 
کێشــەکەی« باڵو کرایەوە. لەم نووسینەشدا 
هــەوڵ دەدەم بــە کورتی ئاماژەیــەک بەم 

پەڕتووکە بکەم. 
یەکەمــی  بەشــی  لــە  ئونلــو  بــارش 
پەڕتووکەکەیدا لە ســەر مژاری »بیرکردنەوە 

لە سەر ســپی پێستی« دەنووسێ و سەڕنجی 
خوێنەر دەخاتە سەر خەباتی سپی پێستەکان 
و هەڵویســت و هزری نووســەرە ناودارەکانی 
ڕەش پیستی وەک »فرانتس فانون«، »ئستۆکلی 
کارمیشل« و »ئستێو بیکۆ«. بارش ئونلو هزری 
خۆی لە پەڕتووکی »گرێبەستی تورکایەتی« لە 
سەر هزری »گرێبەستی نژادی«ی  فیلسۆفی 

ڕەش پێست »چارلز و. میڵس« دەئافرێنێ. 
بــە پێێ هزری »میڵس« لە نێوان ســپی 
پێســتەکان،  ڕەش  دژی  لــە  پێســتەکاندا 
ڕێککەوتنــی »فۆرمەل« و »ئین فۆرمەل« هەن 
و، کــۆی ئــەم ڕێککەوتننامانە »گرێبەســتی 
نــژادی« پێک دێنن. ئامانجــی بنەڕەتیی ئەم 
گرێبەســتەش ئەوەیــە کە بە شــێوەیەکی 
سیســتەماتیک، ســپی پێســتەکان لە دژی 
غەیری ســپی پێســتەکان بــە کار بێنێ و  

بیانکاتە خاوەن ئیمتیاز. 
 بە پێی هزری ئونلو گرێبەســتێکی بەم 
شــێوەیە لە نێــوان تورکەکانیشــدا هەیە و 
دەنووسێ کە زۆر خاڵی هاوبەش هەن لە نێوان 
سپی پێســتان و تورکیادا. ئەو دەیهەوێ ئەم 
خاڵە هاوبەشــانە پێشان بدات کە لە ڕاستیدا 
لە سەر دەرفەت و ئیمتیازەکان بنیات نراون. 
 بــارش ئونلو لــە بــواری بەکارهێنانی 
چەمکی »گرێبەســت« ڕادەگەیەنێ کە فکر و 
هزری بەکارهێنانی چەمکی »گرێبەســت« بە 
پێی چەمکی »ئیدئولوژیی بااڵدەست« کە زۆر 
بە کار دەهێنرێ، لە زۆر بواردا ڕەوشــەکە بە 
باشــی دەردەخات و ئاشکرای دەکات. هزری 
گرێبەســت دەرفەت دەدۆزێتــەوە بۆ ئەوەی 
کە بتوانیــن چینی خــوارەوەی کۆمەڵگاش 
وەک کردار و چاالکییەکانیان هەڵسەنگێنین. 
چونکە چینی خوارەوەش بە هۆی بەستراوەیی 
خۆی بە نەتەوەی بااڵدەست دەرفەت دەبینێ 
کــە بەرژەوەندییەکانی خــۆی بپارێزێ و لە 
وەربگرێ.  پەیوەندییەکانی دەســەاڵت سوود 
بااڵدەســت«  »ئیدئولۆژیی  چەمکــی  بــەاڵم 
تەنیــا چینی ســەرەوە و بااڵدەســت وەک 
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چاالک پێشــان دەدات و لە ڕێکخستنەوەی 
چاالکییەکانی »تورکایەتی«ی، چینی خوارەوە 
وەک پاســیڤ و هەتا دەکرێ بڵێین کە وەک 
»بێ تاوان« نیشــان دەدات. نووسەر هەروەها 
ئامــاژە بــەوە دەکات کە هەرچەنــدە هەموو 
تورک بــە شــێوەیەکی چاالک بەشــداری 
»گرێبەســتی تورکایەتــی« نابن، بــەاڵم لەم 
گرێبەســتە بۆ وەرگرتنی ئیمتیاز و دەرفەت 

سوود وەردەگرن.    
بە پێــی ڕوانگەی نووســەر، لــە چینی 
سەرەوە تا چینی خوارەوە، لە کارمەندەکانەوە 
بگرە هەتــا کرێــکار و زەحمەتکێشــان، لە 
پیاوانەوە بگرە تا ژنان، لە الیەنە سیاسییەکانی 
دەســەاڵتەوە تا دەگاتە الیەنە سیاسییەکانی 
ئۆپۆزیســیون، لە دیندار و ڕاســتڕەوەکانەوە 
بگرە هەتا ســکۆالر و چەپڕەوەکان، بە گشتی 
لە نێــوان هەموو تورکەکانــدا لە دژی کورد 
و،  نهێنی/ســەمبۆڵیک« هەیە  »گرێبەستێکی 
هەموو تورکێک بە شێوەیەکی خاوەن ئیمتیاز، 
ســوود لەم گرێبەســتە وەردەگرن. بە وتەی 
نووسەر، ئەو گرێبەستە شتێکی وەهایە کە لە 
سەرەوەی ئیدئۆلۆژییەکانەوەیە و، ئیدئولۆژیی 
جیاواز لە نێوان تورکەکان لە سەر بنەمای ئەم 

گرێبەستە لە دەوری یەکتر کۆ دەبنەوە.  
دەکــرێ بــە کورتــی بڵێین کــە هەر 
کاتێک مــژار دەبێتــە »کورد« یــان دەبێتە 
»مافــی نەتەوەییی کورد«، هەموو تورکێک بە 
شێوەیەکی رێککەوتن، بە پێی ئەم گرێبەستە 
کار دەکەن. ئەم گرێبەســتە، گرێبەســتێکی 
نووســراوەی تورکیای مۆدێرن نییە، بەاڵم بە 
پێی وتەی نووســەر، باندۆر و کاریگەریی ئەو 
گرێبەســتە زیاترە لە گرێبەستی نووسراوەیی 

و فەرمی. 
نووسەری ئەم پەڕتووکە ئاشکرا دەکات کە 
»گرێبەســتی تورکایەتی« لە چوارچێوەی دوو 
ڕەوشی ئەرێنی و نەرێنیدا پێک دێت و، هەم 
ئیمتیاز و هەمیش بااڵدەســتی دەداتە هەموو 
تورکێک. لە ڕەوشــی پۆزەتیڤــدا تورکەکان 

چۆنیان پێ باش بێ، دەتوانن بە هەمان شێوە 
کوردەکان ببینــن و لێیان تێبگەن و گوێیان 
لێ بگرن و هەستیان پێ بکەن و تامەزرۆیان 
بــن. لە مەڕ ڕەوشــی نێگەتیڤیش تورکەکان 
چۆنیان پێ باش بێ، دەتوانن بە هەمان شێوە 
کوردەکان نەبینن و لێیان تێنەگەن و گوێیان 
لێ نەگرن و هەستیان پێ نەکەن و تامەزرۆیان 
نەبــن. بەاڵم لــە هەرهەلومەرجێکدا ئەم دوو 
ڕەوشــە نیشانەی بااڵدەستی و دەسەاڵتداریی 

تورکەکانن.  
یان باشــترە بڵێیــن ئەگــەر تورکەکان 
بیانهــەوێ كــوردەکان ببینن یــان نەبینن، 
لێیــان تێبگــەن یان تێنەگــەن، گوێیان لێ 
بگــرن، یاخود نەگرن، یانیش هەســتیان پێ 
بکەن یان نا و... هتد، لە ڕاســتیدا ئەوەی کە 
ئاشــکرایە ئەوەیە کە ئەوان ئەم بااڵدەستی و 
دەســەاڵتەیان هەیە کە ببن بــە دیاریکەری 
ڕەوشــە نێگەتیــڤ و پۆزەتیڤــەکان.  بەاڵم 
نووسەر دەستنیشــان دەکات کە دوای ساڵی 
196٠ واتە لەگەڵ بەهێزبوون و گەشــانەوەی 
بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیی نەتەوەییی گەلی 
کورد لە دژی دەســەاڵتداری و بااڵدەســتیی 
تورکەکان، »کێشەی تورکایەتی« دەستی پێ 

کردوە. 
  بــە تایبەتــی ســەبارەت بە ڕەوشــی 
نێگەتیڤ »تورکایەتی« لەگەڵ کێشــەگەلێک 
بەرەوڕوو بووە. لەگەڵ دامەزران و بەهێزبوونی 
بزووتنــەوەی نەتەوەییی کورد، ئەو ڕەوشــە 
نێگەتیڤــەی کە کــورد تێیــدا نەدەبینرا و 
نەدەبیسترا و هەستی پێ نەدەکرا، لەنێو چوو 
و، کێشــەی »تورکایەتی«ش قووڵتر بوویەوە، 
چوونکە لەمەوبەدواوە تورکەکان هەرچەندیش 
بیانهــەوێ، ناتوانــن کە کــوردەکان نەبینن 
و گوێیــان لــێ نەگرن و لێیــان تێنەگەن و 

هەستیان پێ نەکەن.
وەک وتەی کۆتایی لە مەڕ ئەم پەڕتووکە 
دەمهەوێ بڵێم کە نووســەر بــەر لە مژاری 
»گرێبەستی تورکایەتی« و بابەتگەلی گرێدراو 
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بەم گرێبەســتەوە، باس لە دوو گرێبەســتی 
دیکەش واتە »گرێبەســتی عوســمانیەتی« و 

»گرێبەستی موسڵمانیەتی« دەکات. 
بە کورتی »گرێبەستی عوسمانیەتی« باس 
لە دوو شــت دەکات: ئیمپراتوریی عوسمانی 
لە کۆتاییی ســەدەی 1٨ و سەرەتای سەدەی 
19 ئیتر لــە کۆتاییی تەمەنــی خۆی نزیک 
دەبوویــەوە و بۆ ئەوەی ئــەم ئیمپراتۆرییە لە 
ســەر پێی خۆی ڕابوەســتێ، لــە زۆر بواری 
سیاســی و کۆمەاڵیەتی و چاندی و یاسایی و 

نیزامیدا ریفۆرمی پێک دەهێنا.    
لە رێگای ڕیفۆرمەوە دەیانهەویســت کە 
لە نێوان ئیمپراتۆریی عوسمانی و الیەنەکانی 
دیکەدا گرێبەســتێک دروست بێ. بەاڵم ئەو 
گرێبەستە کە وەک »گرێبەستی عوسمانیەتی« 
پێناسە دەکرێ، سەرکەوتوو نەبوو. دوای ئەمە، 

پاشای ئیمپراتوریی عوسمانی عەبدولحەمیدی 
دووهەم دژکردەوەی موسڵمانەکانی عوسمانی 
و ئیسالمی سیاسیی لە نێوان چینی نێوەنجیدا 
بەکارهێنا و ئەو گرێبەستە عوسمانییەی گۆڕی 
بــۆ »گریبەســتی موســڵمانیەتی«. لە ڕێگای 
ئــەم گرێبەســتەوە لــە دژی زۆر کۆمەڵگای 
غەیری موســڵمان کۆمەڵکــوژی ئەنجام درا 
و، ئــەم کۆمەڵگایانە تێکــدران. هەروەها ئەو 
»گرێبەستی موسڵمانیەتی«یە، هەر چەندە کە 
بە بەرچاو لە ســەر بنەمای یەکسانیی هەموو 
موســڵمانەکان دامەزرابوو، بەاڵم لە ڕاستی و 
لە نێوەرۆکدا بەم شــێوەیە نەبــوو. نەتەوەی 
بااڵدەستی تورک زیاتر لەم گرێبەستە سوودی 
بەڕێوەبەرانی ســەرەکیی  وەردەگرت. چونکە 
»گرێبەستی موسڵمانیەتی« تورک بوون و سەر 

بە »جەمعیەتی ئیتیحاد و تەرەقی« بوون.   



ڕێنماییی نووسین
مەرجە گشتییەکانی وەرگرتنی وتار

1 تیشک بە زمانی کوردی بابەت باڵو دەکاتەوە. ئەگەر نووسەرێک لەبەر هەندێک هۆکار بیهەوێ پەیامەکەی 
بە زمانی فارسی بگەیەنێت، دوای پەسندی دەستەی نووسەران وتارەکەی وەردەگیرێت.

2 لە هەر ژمارەیەکی گۆڤاری تیشکدا، لێکۆڵینەوە لەسەر مژارێکی تایبەت دەکرێ؛ بەاڵم توێژەران دەتوانن 
لە دەرەوەی ئەم بابەتەشــدا و بە مەرجێک کە وتارەکەیان پەیوەندیی بە پرســی کورد و کوردستانەوە بێ، 

لێکۆڵینەوەکانی خۆیان بۆ گۆڤاری تیشک بنێرن.
3 گۆڤاری تیشــک گرنگی بە چوار شێوازی وتارنووسین دەدا و داوا لە نووسەران دەکەین لە یەکێک لەو 

شێوازانەدا وتارەکەی خۆیان ئامادە بکەن:
 وتاری هەڵسەنگاندن: لە نێوان ٨٠٠ تا 15٠٠ وشە؛ توێژەران دەتوانن هەڵسەنگاندن بۆ ئەو کتێب، فیلم، 

مۆسیقا و شانۆیانە بکەن کە پێوەندییان بە پرسی کوردەوە هەیە.
 وتاری شیکاری: لە نێوان 15٠٠ تا 25٠٠ وشە؛ لەم شێوازەدا مەرج نییە کە نووسەر ئاماژە بە سەرچاوەکان 
بکا، بەاڵم دەبێ بابەتەکە لەســەر بنەمای بیرۆکەیەکی ڕوون ئامادە کرابێ و دەرەنجامی توێژینەوەکە شــی 

بکرێتەوە.
 وتاری تیۆری: لە نێوان 25٠٠ تا 4٠٠٠ وشە؛ لەم شێوازەدا پێویستە کە نووسەر ئاماژە بە سەرچاوەکان بکا 
و کەڵک لە تیۆرییەکی تایبەت بۆ لێکۆڵینەوەکەی وەربگرێ. تکایە سەیری سیستەمی سەرچاوەدان بکەن.

 وەرگێڕان: لەم بەشــەدا هەوڵ دەدرێ هەندێک وتاری گرنگ کە لەســەر کوردستان بەرهەم هاتوون، لە 
زمانی یەکەمەوە، تەرجەمە بکرێنەوە. لە ڕووی زانستییەوە و لەبەر گونجان لەگەڵ فەلسەفەی گۆڤاری تیشک 

دەبێ وتارەکان لە الیەن دەستەی نووسەرانەوە پەسند بکرێن.
4 ئەو توێژەرانەی کە لە ڕۆژهەاڵت دەژین دەتوانن وتارەکانیان بە ناوی خوازراوەوە باڵو بکەنەوە بە مەرجێک 

کە سەرنووسەر پەسندیان بکات.
5 دەســتەی نووسەرانی تیشک دوای هەڵســەنگاندنی وتارەکان نووسەران لە شێوازی چاپ و گۆڕانکاریی 

پێویست ئاگادار دەکاتەوە.
6 پێویستە لەگەڵ وتارەکان پوختەیەکی کورت لە نێوان 5٠ تا 7٠ وشە ئامادە بکرێ.

شێوازی سەرچاوەدان
گۆڤاری تیشــک کەڵک لە سیستەمی ســەرچاوە دانی شیکاگۆ وەردەگرێ. نووســەران لە هەر شوێنێکدا 
کە پێویســتیان بە ئاماژە بە ســەرچاوەیەک هەبوو یا دەیانەوێ لە پەراوێزدا شرۆڤەیەکی زیاتری بابەتەکە 
بکەن، دەبێ هەموویان هەر لە پەراوێزی کۆتاییدا بێنن. نووســەران ئاگادار دەکەینەوە کە دەبێ بە تەواوی 
سەرچاوەکە بنووسن و ژمارەی الپەڕەکان دیار بکەن. لە کۆتاییدا پێویست ناکا لیستی سەرچاوەکان بەجیا 
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