
ئاماژه
ناسینی ئەو مێکانیزمانەی کە کۆلۆنیالیزمی وەخۆگری ئێرانی کەڵکی 

لێ وەردەگرێ تاکوو سوڵتەی نەتەوەی فارس بە سەر نەتەوەی 
کورددا هەمیشەیی بێ، یارمەتیدەرمانە هەتا لە کاتی بەرپەرچدانەوە 
و خەباتدا بتوانین دژ بە فرت و فێڵەکانیان بوەستین، ڕێگا نوێکانی 
خەبات تاقی بکەینەوە و لە هەمان کاتیشدا بزانین ئەو سنوورانە 

کامانەن کە ئەگەر تێیانپەڕینین لەگەڵ کولتووری ساختەی ئێرانیدا 
تێکەاڵو دەبین.

کۆلۆنیالیزمی وەخۆگر: 
ئێران چۆن توانیویەتی لە کوردستان هێژمونیی کولتووری ساز بکا؟ 

 
سارۆ ئەردەاڵن
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لە ئامێزی گ��ەرم و خۆشەویس��تی خۆتاندا 
جێیەکمان ب��ۆ بکەن��ەوە و وەخۆمان بگرن.
)ئیس��ماعیل ئ��ەردەاڵن، س��ەردێڕی وت��اری 
سەرنووسەری نامە هفتگی کوهستان، ]بەردەنگی 
بابەتەکە دەوڵەتی ئێرانە[، 2٠ی ئاپریلی 19٤6(]1[ 

دەستپێک
محەمەدعەل��ی فروغی )1875-19٤2( دوای 
چەندین ساڵ ئەزموونی گرنگ لە پۆستەکانی 
ئەندام و سەرۆک پارڵەمانی، وەزیری ئابووری، 
وەزیری جەنگ و سەرۆک وەزیران لە پاشایەتیی 
قاجار و هەروەها سەردەمی پەهلەویی یەکەم، 
بۆ چارەسەرکردنی کێشە سنوورییەکانی دوو 
دەوڵ��ەت - نەتەوەی ئێ��ران و تورکیا، وەک 
باڵوێزی ئێران لە تورکیا )1927( دەس��ت بە 
کار بوو. ئاشکرایە چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە 
ڕاس��تەخۆ پەیوەندیی بە دۆخی کوردستانەوە 
هەی��ە، چونک��ە لەمبەر و ئەوبەری س��نوورە 
نوێیەکەی نێوان ئ��ەم دوو واڵتە کورد دەژیا. 
ئەم بەرپرس��یارەتییە دوابەدوای ئەوە بوو کە 
شۆڕشی شێخ سەعید پیران )1925-1865( 
بە دڕندانەترین شێوە لە الیەن حکومەتی نوێی 
ئاتاتورکەوە س��ەرکوت کرابوو کە تیایدا شێخ 
س��ەعید لەگەڵ ژمارەیەکی زۆر لە هاوڕێیانی 
ش��ەهید ک��ران. هەرچەند لەب��ەر هۆکاری 
ڕێکخستنی کۆمەاڵنی خەڵک، پرۆپاگاندا و ئەو 
س��ەمبۆالنەی کە بەکار دەهاتن، لە سەرەتادا 
ئەم شۆڕشە وەک بەرهەڵستکارییەکی ئایینی 
دەردەکەوت، بەاڵم تایبەتمەندیی س��ەرەکیی 
ئەم سەرهەڵدانە لەوەدایە کە یەکەم شۆڕشی 
پانتایییەکی بەرفراوانی  نەتەوەییی کوردە کە 
لەخ��ۆ گرت��ووە.]2[ فروغ��ی وەک یەکێک لە 
دامەزرێنەرانی سیاس��ەتی نوێی ئێران، دەبوو 
چارەسەرییەک بۆ کێشەی کورد بدۆزێتەوە و 
هەر بۆیە لە نامەیەکدا دوای شرۆڤەی مژارەکە 
پێش��نیارەکانی خوێ دەخاتە ڕوو.]3[ ئەو پێی 
وایە تورکیا هەڵەیەکی زۆر گەورەی ستراتێژیک 
ب��ۆ چارەس��ەرکردنی  دەکا ک��ە دەی��ەوێ 

کێش��ەکانیان، بە توندوتیژی کورد بسڕێتەوە؛ 
چونکە کوردەکان حەشیمەتیان زۆرە و ناکرێ 
نە وەک یۆنانیی��ەکان لە تورکیا دەریانکەن و 
نە وەک ئەرمەنیی��ەکان قەاڵچۆیان بکەن. لە 
ڕوانگ��ەی فروغییەوە بیرۆکەی کوردس��تانی 
سەربەخۆ س��ازکراوی ئینگلیزییەکانە و ئەوان 
خس��توویانەتە ن��او زاری کوردەکانەوە و نابێ 
گوێ بۆ ئەم قس��ەیەی ئەوان ش��ل کرێ کە 
گوایە بە ش��ێخ مەحمودیان وتووە واڵتێک بە 
ناوی کوردستانی س��ەربەخۆ قەبووڵ ناکەن. 

فروغی لە نامەکەیدا دەنووسێت:

»کەواتە ئێم��ە دەبێ ه��ەر چۆنێک بێ 
ل��ە فیکری کوردس��تانی خۆماندا بین و 
ئەگەر بەڕاستی ئیمکانی هەبێ تورکەکان 
لەگەڵ خۆمان هاودەس��ت بکەین بەاڵم 
نەک بە مەبەس��تی ئ��ەوەی کوردەکان 
لەناو بەرین و قەاڵچۆیان بکەین، چونکە 
ئ��ەم کارە خەیاڵی خاوە، بەڵکوو دەبێ بە 
دڵس��ۆزی و هەروەها ڕاکێش��انی حەز و 
خۆشەویس��تیی ئەوان بۆ دەوڵەتی ئێران 
و پ��ەروەردە کردنی ئەوان بە ش��ێوازی 
پ��ەروەردەی ئێرانی، کێش��ەی کورد لە 
ئێ��ران چارەس��ەر بکەین. ئەم ش��ێوازە 
بۆ ئێم��ە زۆر لە ]ڕێگەچ��ارەی[ تورکیە 
ئاسانترە، چونکە کوردەکان لە ڕووی زمان 
و ن��ەژادەوە ئێرانین... ئەگەر فەرمانبەری 
ئێران��ی هەندێک ژیر بن، تەماحیش��یان 
کەم بکەنەوە و دەستدرێژی نەکەنە سەر 
کوردەکان و بەکورتی مش��وورێک بخۆن 
و ڕێگەچارەیەک بدۆزن��ەوە، النیکەم لە 
نێوان ک��ورد و فارس��دا دژایەتی و قین 
نامێنێ. ئەگ��ەر ڕۆژێک لە ڕۆژان خەونی 
کوردس��تانی س��ەربەخۆ بەهێ��ز بب��ێ، 
کوردەکانی ئێران دەبنە هۆی سەرئێش��ە 
بۆمان و بەش��کم الیەن��ی ئێرانیی ئەوان 
س��ەرکەوێ و هیچ کە خەسارێکمان پێ 
نەگا بەڵکوو کەڵکیشی بۆمان هەبێ.«]٤[ 
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م��ن ئەم س��تراتێژییە نەرمەب��ڕەی ئێران بۆ 
تواندنەوەی کورد لە ناو کولتووری ئێرانیدا )کە 
فرۆغی کرۆکییە سەرەکییەکەی لە سەرەتای 
سەدەی بیستەمدا دەستنیشان کردووە و پێم 
وایە ئەم ڕێڕەوە تاکوو ئیستا درێژەی هەبووە( 
لە ژێ��ر چەمک��ی کۆلۆنیالیزم��ی وەخۆگردا 
دەکەم.  تاوتوێ   )Embracing Colonialism(
مەبەس��ت لە کۆلۆنیالیزم��ی وەخۆگر ئەوەیە 
کە حکوومەتی ئێران بۆ مەشروعیەت دان بە 
تااڵنی کوردس��تان، چەوساندنەوەی نەتەوەی 
کورد و هەروەها پەرەپێدان بە دەسەاڵتی خۆی 
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە ڕێگەی سازکردنی 
هێژمونیی کولتوورییەوە سیاس��ەتێکی دیاری 
کراوی بۆ بەهی خۆکردنی هەموو بەش��ەکانی 
ناسنامەی کوردی لە ژێر چەمکی ئێرانی بووندا 
هەی��ە و لەم چوارچێوەدا ک��ورد بوون وەکوو 
ژێرکۆمەڵەی ئێرانی بوون پێناسەی بۆ دەکرێ. 
ئ��ەم سیاس��ەتی بەهی خۆکردن��ە الیەنێکی 
سۆزداریش��ی پێوە دی��ارە ک��ە ئێرانییەکان 
هەوڵ دەدەن لە نێوان کورد و فارسدا مێژوو، 
کولت��وور و ئەزموونێکی هاوبەش��ی س��اختە 
س��از بکەن و لەم ڕووەوە وا نیشانی بدەن کە 
کوردیان خۆش دەوێ، لەگەڵی نەرمونیانن و 
ل��ە ڕواڵەتەدا بە گەرموگ��وڕی لەگەڵ مرۆڤی 
کورد هەڵس��ووکەوت دەک��ەن. بەم پێیە دوو 
گەرموگوڕیی  و  بەهی خۆک��ردن  ڕەهەن��دی 
سیاسەتی فارسەکان بۆ سڕینەوەی ناسنامەی 
ک��وردی، تایبەتمەن��دی س��ەرەکی چەمکی 

کۆلۆنیالیزمی وەخۆگر پێک دێنن.

ــنامەی کوردبوون وەخۆ  ئێرانی بوون ناس
دەگرێ

ب��ە باوەڕی م��ن کوردس��تان وەک کۆلۆنیی 
چ��وار دەوڵەت نەتەوەی ئێران، تورکیا، عێراق 
و س��وریا، لە دۆخێکی ت��ااڵن کردنی هەموو 
س��ەرچاوە ماددییەکانیدایە و نەتەوەی کورد 
وەک نەتەوەی ژێردەس��ت ل��ە الیەن نەتەوە 
سەردەس��تەکانی فارس، ت��ورک و عەرەبەوە 

ئایدیۆلۆژیی کوردایەتی، دژ  دەچەوس��ێتەوە. 
بەم کۆلۆنیالیزمە خەبات دەکا و بە مەبەستی 
ڕزگاربوونی کوردستان لەم دۆخە، بانگەشەی 
دابڕان لە سیس��تەمی کۆلۆنیالیستی دەکا.]5[ 
لە نێوان ش��ێوازە جۆراوجۆرەکانی بەکۆلۆنی 
کردن��ی کوردس��تان، کۆلۆنیالیزم��ی ئێرانی 
)Iranian Colonialism( کەڵ��ک لە هەندێک 
میکانیزمی ئاڵۆزتر و مەترسیدارتر وەردەگرێ 
و داخوازیی ئەوە دەکا کە س��ەرەڕای ئەوەی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەشێک لە ئێرانە، دەبێ 
پارچەکانی تری کوردس��تانیش بخرێنە سەر 
جوگرافیای سیاسیی ئێران. لە هەمان کاتیشدا 
نوخبەی ئێرانی بۆ ماوەی نزیک بە سەدەیەک، 
هەوڵیان داوە کە بە پشت بەستن بە هەندێک 
تیۆریی س��ازکراوی ڕۆژئاوایی، بیس��ەلمێنن 
مێ��ژوو، زمان، ئایین، موس��یقا و دابونەریتی 
ک��ورد، بەش��ێک ل��ە مێ��ژوو و کولتووری 
ئێرانییە. بەم گوێرەیە، کۆلۆنیالیزمی ئێرانی]6[ 
تایبەتمەندییەکی وەخۆگرانەی هەیە و لەسەر 
دوو ئاس��تی بوونناس��انە و مەعریفەناس��انە 
دەی��ەوێ یەکماڵییەک لە نێوان کورد بوون و 
ئێرانی بووندا س��از بکا: لە ئاستی بوونناسانەدا 
دەبێژن کورد ل��ە دەرەوەی ئێران لە مێژوودا 
نەب��ووە و ل��ە ئیستاش��دا ئەگ��ەر کوردێک 
تەنانەت لە پارچەکانی تری کوردستان دەژی 
کۆلۆنیالیزم��ی ئێران��ی دەیەوێ ل��ە ئامێزی 
بگرێ، لەناو ئێرانێکی گ��ەورەی فەرهەنگیدا 
بیتوێنێت��ەوە و وەک��وو بوونەوەرێکی ئێرانی 
پێناس��ەی بۆ بکا. لە ئەنجامدا، کوردس��تان 
ک��ە نیش��تمانی کوردانە وەکوو بەش��ێک لە 
خاکی ئێران لە زەمەنی کۆندا دەناس��ێندرێ 
و هەوڵ دەدرێ لە ئیستاشدا پارچەکانی تری 
کوردستان کە لەدەرەوەی جوگرافیای ئێرانن 
داگیر بکرێن و بخرێنە سەر نەخشەی ئێران. 
ئەم سیاسەتە کۆلۆنیالیس��تییە لە کاتێکدایە 
کە ئێرانی��ش وەکوو یەکەیەکی سیاس��ی � 
جوگرافیایی پێش لە جەنگی یەکەمی جیهانی 

بۆخۆی بوونی نەبووە.]7[ 
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مەبەست لە هێژموونی کولتووری ئەوەیە 
کە ل��ە کۆمەڵگایەکی فرەچەش��ندا نەتەوەی 
سەردەست]8[ لە ڕووی کولتوورییەوە سوڵتەی 
بە سەر نەتەوەکانی تردا هەبێ و جیهانبینیی 
)بیروب��اوەڕەکان،  سەردەس��ت  نەت��ەوەی 
تێگەیش��تن  و  بەه��اکان  دابونەریت��ەکان، 
ل��ە دونیای دەوروب��ەر( لە الی��ەن نەتەوەی 
ژێردەستەوە، بێ بەرپەرچ دانەوە و بە ڕەزایەتی 
خۆیان، پەسەند بکرێ. ئاکامی کۆتاییش پاساو 
هێنانەوە ب��ۆ دۆخی هەنووکەیی��ی ئابووری، 
سیاسی و کۆمەاڵیەتیی ئەو چەوساندنەوەیە کە 
نەتەوەی سەردەست بەڕێوەی دەبا. بۆ نکۆڵی 
کردن لە بوونی ک��ورد، کۆلۆنیالیزمی ئێرانی 
ه��اوکات لەگەڵ س��ەرکوت و توندوتیژی کە 
تایبەتمەندییەکی خێرا، ئاش��کرا، ماڵوێرانکەر، 
دژەمرۆییان��ە و دڕندان��ەی هەی��ە و لە هەر 
پ��رۆژەی جۆراوجۆریان  مێژووییدا  قۆناغێکی 
بۆ پێناس��ە کردووە، کەڵک لە مێکانیزمەکانی 
ئێرانچیەت��ی  ئایدیۆلۆژی��ی  وەخۆگران��ەی 
وەردەگرێ کە لە ماوەی سەد ساڵی ڕابردوودا، 
بە مەبەس��تی تواندنەوەی ناسنامەی کوردی، 
چەندین شێوازی بەخۆوە گرتووە. ئەم شێوازە 
لە ڕواڵەتدا هێواش، ش��اراوە، شارس��تانیانە، 
مرۆییان��ە، ئاکادێمی��ک و بەپێ��ی بەهاکانی 
کولتووری جێی ش��انازی و کۆن��ی ئێرانییە؛ 
ئێرانییەکان لە پرۆسەیەکی هەمیشەیی، نەگۆڕ 
و درێژخایەندا وا دەنوێنن کە بە گەرموگوڕی 
لەگەڵ کوردەکان هەڵس��وکەوت دەکەن و لە 
ڕووی نەژادی، زمانی، ئایینی و کولتوورییەوە، 
پێداگرییان لەسەر نزیکایەتی لەگەڵ نەتەوەی 
کورد ک��ردووە. ئەم هەس��تی گەرموگوڕی و 
نزیکایەتیی��ەی ئێرانییەکان لەگەڵ کوردەکان 
ک��ە لە ڕێگ��ەی تیۆری��ی ئاریاییی��ەوە زەق 
دەکرێتەوە، بەو مەبەستەیە کە لە نێوان نەتەوە 
ناس��امییەکانی ناوچەکە و دژ بە سەرەوەریی 
لە  یەکگرتوویییەک  عەرەبەکان،  درێژخایەنی 
ژێ��ر ناوی کولتووری ئێرانیدا س��از بکەن کە 
تیایدا زمانی فارس��ی و نەژادی ئێرانی دەوری 

یەکەم و کۆتایی دەبینێت.]9[
ئەم الیەنە مەعریفەناسانە چەند ڕەهەندییە 
بە ئامانجی س��تەمکاری و چەوس��اندنەوەی 
کوردە. ل��ە کاتێکدا هەر نەتەوەیەک هەڵگری 
هەندێک تایبەتمەندی��ی کولتووریی خۆیەتی 
کە ل��ە نەتەوەکانی دیکە جی��ای دەکاتەوە، 
فارسەکان بە س��ازکردنی نەتەوەی ساختەی 
ئێران��ی، دەیان��ەوێ کولت��ووری نەتەوەکانی 
دەوروبەری خۆیان بە قازانجی نەتەوەی فارس 
لەناو بەرن و بیانتوێننەوە. ئەگەر بەراوردێک لە 
نێ��وان دەوڵەت نەتەوەی تورکیا لەگەڵ ئێران 
بکەین، بۆم��ان دەردەکەوێ کە ناس��نامەی 
تورکیایی بوون، هەمان ناسنامەی تورکییە و 
کورد بوون بەشێوەیەکی یاسایی سڕدراوەتەوە 
و ل��ە ڕووی نژادیی��ەوە هەوڵی ب��ەردەوام بۆ 
قەاڵچۆکردن��ی ک��ورد دراوە. هەرچەند نابێ 
ئەوە لە بیر کەین کە ناسیۆنالیزمی تورکی لە 
رێگەی پێناس��ەکردنی کورد وەک ئەو تورکە 
ش��اخییانەی کە تورکییان لەبیر چووەتەوە و 
هەروەها بە کەڵک وەرگرتن لە تیۆریی زمانی 
هەت��او، هەوڵێکی نەزۆکیان ب��ۆ وەخۆگرتنی 
ناسنامەی کوردی داوە. ناسیۆنالیزمی تورکی 
هەرچەند توانیویەتی ناسنامەی کوردی الواز 
ب��کا و تەنانەت بەش��ێک لە ک��وردەکان لە 
ڕووی ناس��نامەوە خۆیان وەک تورک پێناسە 
بک��ەن یان بە زمانی تورک��ی بئاخفن، بەاڵم 
نەیتوانیوە ببێتە مەترس��ی بۆ س��ەر دەزگای 
مەعریفەناس��انەی ک��ورد؛ چونک��ە بەڵگەی 
سەرەکیی ئەوان کە بریتی بوو لەوەی تورکەکان 
بە ش��ێوەیەکی مێژوویی بافەرهەنگن، یەکەم 
کولتووریان ساز کردووە، شارستانیەتیان باڵو 
کردووەتەوە، زێدی ئەوان )ئاس��یای ناوەندی 
و ئاناتۆلیا( النکەی شارس��تانیەتی مرۆیییە و 
زمانی تورکی وەکوو هەتاو وایە و سەرچاوەی 
هەموو زمانەکان��ە، هێندە گاڵتەجاڕانە بوو کە 
لە دەرەوەی تورکیا کەس باس��ی لێ نەکرد و 
پاش ماوەیەک هێندە کاڵفامانە و نازانس��تی 
بوو کە تورکەکانیش ئیتر بەکاری ناهێنن.]1٠[ 
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دەکرێ جیاوازیی دوو ناسیۆنالیزمی ئێرانی 
و تورک��ی لە ڕێگەی ئەم دیاگرامەی خوارەوە 
نیشان بدەین. ناسیۆنالیزمی تورکی ناسنامەی 
کوردی دەسرێتەوە و دەیەوێ تورکیایەک ساز 
بکا ک��ە هەموویان یان تورک بن یان خۆیان 
بە تورک بزانن. بەاڵم نەتەوەی سەردەس��تی 
فارس نای��ەوێ کەس ل��ە ڕووی نەژادییەوە 
ف��ارس بێ و تەنانەت نکۆڵی لە بوونی نەژادی 
فارس دەکا. بەڵکوو ئەم داخوازییەی هەیە کە 
نەژادێک��ی گەورەتر بە ناوی ئاریایی هەیە کە 
کورد، فارس، بەلوچ و تورک تیایدا جێگەیان 
دەبێتەوە و پێکەوە وەاڵتی ئێران ساز دەکەن. 
ب��ەم ش��ێوەیە هەمووی��ان وەخ��ۆ دەگرێ، 
هەرچەند لە ئاکامدا مەبەست هەر سەپاندنی 
زمانی فارسی و زاڵ کردنی کولتووری فارس 

و لەناوبردنی کولتوورەکانی دیکەیە.

کۆلۆنیالیزمی وەخۆگر گەرموگوڕە
ئاشیل مبێمبە )1957- ( بیرمەندی کامێرۆنی 
بواری پۆس��ت کۆلۆنیالیزم، بۆ تاوتوێ کردنی 
ئەم شێوازە لە کۆلۆنیالیزم کەڵک لە چەمکی 
 the intimacy of( گەرموگوڕیی س��تەمکاری
Tyranny( وەردەگ��رێ.]11[ ئەو پێی وایە کە 
شێوازی پۆس��ت کۆلۆنیالیزمی سوڵتە، نە تەنیا 
جۆرەکان��ی کۆنت��ڕۆڵ بەڵکوو ش��ێوازەکانی 
هاودەس��تییش  تەنان��ەت  و  گەرموگ��وڕی 
دەستنیش��ان دەکا. س��وژەی پۆست کۆلۆنی 
ک��راو، تەنیا لە کات��ی بەرپەرچدان��ەوە یان 
بەرگ��ری کردندا دەرناک��ەوێ؛ بەڵکوو دەبێ 
و  کارناڤاڵ��ەکان  کۆبوون��ەوەکان،  س��ەیری 
جەژن��ەکان بکەین کە چۆن مرۆڤی بەکۆلۆنی 
کراو، هەست بە نزیکایەتی لەگەڵ کولتووری 
نەت��ەوەی سەردەس��ت دەکا. لێرەدای��ە کە 
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مبێمبە ڕەخنە لە میخائیل باختین )1895-
1975( و ش��ێوازی بەکارهێنان��ی چەمک��ی 
کارناڤ��اڵ و کارناڤاڵیگەری دەگرێ. بە باوەڕی 
باختین، لەناو کارناڤاڵدا پەیوەندییە توندوتۆڵ 
و نەگۆڕەکانی ژیانی ڕاس��تەقینە دەگۆڕدرێ 
و هەم��ووان بە ش��ێوەیەکی هاوش��ێوە و بێ 
تیایدا  لەبەرچاوگرتنی پێگەی کۆمەاڵیەتییان 
بەشدار دەبن. گفتوگۆی کارناڤاڵی جەماوەری 
و گش��تییە کە هاوکات لەگەڵ س��ڕینەوەی 
س��ووژەی س��وڵتە، تاک��ەکان ل��ە دۆخێکی 
بەرامبەردا پێکەوە قس��ە دەکەن. باختین لەم 
ڕێگەی��ەوە بەریەک کەوتن��ی دوو فەرهەنگی 
جەماوەری )کولتووری گاڵت��ە و ڕابواردن( و 
فەرهەنگی ڕەس��میی کڵێسە و دەرەبەگایەتی 
)کولتووری جیددی( لە سەدەکانی ناوەڕاستدا 
نیشان دەدا.]12[ مبێمبە دەبێژێ هەڵەی باختین 
لەوەدایە کە کردەوە ناڕەسمییەکانی ڕابواردن 
و گەرموگوڕی بۆ ئ��ەو خەڵکە دەگەرێنێتەوە 

کە لە ژێر سوڵتەدان: 
»بەاڵم بەرهەمهێنان��ی گاڵتەجاڕی، تەنیا 
تایبەت ب��ەم گرووپە نیی��ە ]جەماوەر[. 
ئ��اوەژوو کردنی ڕاس��تەقینە کاتیک ڕوو 
دەدا ک��ە کۆمەاڵنی خەڵ��ک لەبەر ئەو 
مەیل��ەی ب��ۆ ش��کۆ هەیان��ە دەیانەوێ 
ش��ێتانە هەڵسوکەوت بکەن و بۆ السایی 
کردنەوەی دەس��ەاڵت جلوبەرگی نزم و 
ئەرزانبای��ی لەبەر بک��ەن و لە ڕێگەیەوە 
مەعریفەناس��یی ئەوان دیس��ان بەرهەم 
بێننەوە... لێرەدا و ل��ە چوارچێوەی ئەم 
گەرموگوڕییەدای��ە کە دەبێ س��ەبارەت 
بە هێز و وزەی دەس��ەاڵت ل��ە ئافریکا 
لێکۆڵینەوە بکرێ. ئەم توێژینەوەیە دەبێ 
لە دامەزراوەکان و پێگە ڕەس��مییەکانی 
دەسەاڵت و ڕێسا نووس��راوەکانی واوەتر 
بچێ و تاوتوێی ئەمە بکا کە چۆن بابەتی 
ش��اراوە و ئاش��کرا لێک دەئاڵێن و چۆن 
کردەوەی ئەو کەسانەی کە فەرمانیان بە 
دەس��تە و ئەو کەسانەی گوێڕایەڵن وەها 

گرێ دراوی یەکن کە هەر دوو الیەنەکە 
بێ دەس��ەاڵت دەکا و هەر ڕێک لەم بێ 
دەس��ەاڵتییەدایە کە بارودۆخێک س��از 
دەبێ، تیایدا توندوتیژی لەوپەڕی خۆیدا 

دەبیندرێ.«]13[
هەڵبەت بواری بەکارهێنانی باسەکەی مبێمبە 
ب��ۆ دوای قۆناغی کۆلۆنیالی��زم لە ئافریکایە و 
لە ڕێگەیەوە مێکانیزمەکانی س��وڵتەی هێزە 
کۆلۆنیالیس��تییەکان دەردەخا کە چۆن درێژە 
بە س��وڵتەی خۆیان بە سەر تاکی ئافریکاییدا 
دەدەن، ب��ەاڵم م��ن کەڵ��ک لەو بەش��ەی 
وەردەگ��رم کە چ��ۆن دەکرێ بەم ش��ێوەیە 
ب��اس لە کۆلۆنیالیزمی ئێران��ی بکەین کە لە 
ڕێگەی گەرموگ��وڕی و نزیکایەتییەکەوە کە 
لەگەڵ کورد و کولتووری کوردستان نیشانی 
دەدا، ڕەگ و ڕیش��ەی خۆی لە کوردس��تان 
دادەکوت��ێ. کۆلۆنیالیزم��ی ئێران��ی تەنیا بە 
بەالرێدا ب��ردن، چەواش��ەکردن، تواندنەوە و 
لەناوبردنی کولتووری کوردستان و ناسنامەی 
ک��وردی ل��ە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان )وەک 
هەرێمێک کە ڕاس��تەوخۆ بەکۆلۆنیی گرتووە( 
بەس��ەندە ناکا بەڵکوو دەیەوێ هێژمونییەکی 
کولت��ووری لە ناوچەک��ە س��از کا. لۆژیکی 
کۆلۆنیالیزم��ی ئێرانی لەس��ەر ئ��ەم بنەمایە 
دەوەستێ کە بۆ ئەوەی کوردەکانی هەر چوار 
کۆلۆنیالیزمی  سیس��تەمی  بەرپەرچی  پارچە 
ئێرانی نەدەنەوە، دەبێ و باش��ترە کوردەکان 
خۆیان دی��ان بە ئێرانی بوونی خۆیاندا بهێنن 
و ل��ە دڵەوە ش��انازی بە ناس��نامەی ئێرانیی 
خۆیان��ەوە بک��ەن. واتە ئەگەر خۆش��یان بە 
ک��ورد بزانن لە ئاس��تێکی گەورەتردا و تەواو 
بەدڵخ��وازی خۆیان باس لەوە بکەن کە کورد 
ئێرانییە. پرسیار ئەوەیە بۆچی کاتێک باس لە 
مێژوو، زمان و تایبەتمەندییە کولتوورییەکانی 
ک��ورد دەک��رێ یەکس��ەر کورد ب��ۆ ئێرانی 
ب��وون دەگەڕێتەوە؟ بۆ واڵمی ئەم پرس��یارە 
بنچینەییی��ە دەبێ دەزگای مەعریفەناس��یی 
کۆلۆنیالیزمی ئێرانی شی بکەینەوە کە چۆن لە 
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ڕێگەی زانستێکی سازکراو و نوێوە، ناسنامەی 
ک��وردی دەس��ڕنەوە. ناس��یۆنالیزمی ئێرانی، 
ڕێگەی س��ڕینەوەی فیزیکیی کورد بە تەنیا 
ئایدیۆلۆژیستەکانی  بەڵکوو  چارەسەر دانانێت، 
ئێرانچیەتی لەوە تێگەیشتوون کە دەتوانن لە 
ساختەوە،  زانس��تێکی  بەرهەمهێنانی  ڕێگای 
هێژمونییەکی کولتووری س��از کەن و قووڵتر، 
کاریگەرت��ر و درێژخایەنتر لە ناس��یۆنالیزمی 
عەرەب��ی و تورک��ی بوونی کورد بس��ڕنەوە. 
گرنگتری��ن میکانیزمێک کە کاربەدەس��تانی 
ئێران��ی ب��ۆ لەناوبردنی ک��ورد و پەرەپێدان 
و بەهێزکردن��ی س��وڵتەی خۆیان کەڵکی لێ 

وەردگرن ئەوەیە کە لە ئاکادێمیا 
و لە ڕووی زانس��تییەوە، دەست 
بە س��ەر بوونی ک��ورددا بگرن؛ 
وەخۆگرانەی  ش��ێوازی  چونکە 
ه��ەم  ئێران��ی  کۆلۆنیالیزم��ی 
ئامێزی ب��ۆ کورد کردووەتەوە و 
هەم دەیەوێ هەناوی کوردایەتی 
ب��ۆش بکاتەوە و تێگەیش��تنی 
ک��ورد لە خ��ۆی بگ��ۆڕێ. بۆ 
کولتووری  هێژمونی  سازکردنی 
پێویس��ت بە دەس��ەاڵت دەکا 
پەیوەندییەکی  دەس��ەاڵتیش  و 
نەپچڕاوی لەگەڵ مەعریفەیەکدا 
هەیە کە ئاکادێمیا وەک ناوەندی 

سەرەکی س��ازی دەکا و مەش��روعیەتی پێ 
دەدا. هەر چۆن فوکۆ بە س��ازکردنی چەمکی 
 )Power/Knowledge( دەس��ەاڵت/مەعریفە 
مەبەس��تی ئەوە بوو کە »دەس��ەاڵت ناتوانێ 
ب��ێ مەعریفە خۆی بس��ەپێنێ و مەعریفەش 
ناتوانێ بێ دەس��ەاڵت س��از ببێ«،]1٤[ منیش 
پێم وایە کە ئێرانییەکان نەیاندەتوانی بە سەر 
کوردستاندا دەسەاڵتیان هەبێ مەگەر ئەوەی 
مەعریفەیەک��ی ئێران��ی بەره��ەم بهێنن. لە 
ڕۆژهەاڵتناسەکان  هەرچەند  کاتیشدا،  هەمان 
و پانئیرانیس��تەکان لە س��ەدەی نۆزدەیەم و 
بیستەمدا بە چڕی باس لە تایبەتمەندییەکانی 

ئێ��ران دەکەن، بەاڵم تاکوو دەوڵەت نەتەوەی 
ئێران س��از نەبوو، ئەم تیۆرییە نەیتوانیبوو لە 

کوردستان کاریگەرییەکی ئەوتۆی هەبێ.
بەش��ێک لە کورد لە ژێر کاریگەریی ئەم 
زانس��تە س��اختەیەدا خۆی لە چوارچێوەی 
کولتوور و دابونەریتی ئێرانیدا پێناس��ە دەکا. 
ئەم ش��ێوازە ل��ە کۆلۆنیالیزم ک��ە نەتەوەی 
سەردەس��تی فارس بۆ لەناوبردنی ناسنامەی 
کورد  ژێردەس��تی  نەت��ەوەی  س��ەربەخۆی 
ب��ەکاری دینێ دەک��رێ وەک کۆلۆنیالیزمی 
ئاکادێمیک )زانس��تی( بیناسێنین و بریتییە 
لە »پرۆس��ەیەک کە تیای��دا، ناوەند و چەقی 
بەدەس��ت  و  بەرهەمهێن��ان 
خس��تنی زانست س��ەبارەت بە 
نەتەوەیەک، لە دەرەوەی خودی 
ئ��ەو نەتەوەیەدایە.«]15[ بە هۆی 
لە  نەت��ەوە  دەوڵەت  نەبوون��ی 
کوردس��تان، ک��ورد نەیتوانیوە 
خاوەنی ئەو دەس��ەاڵتە بێ کە 
بۆخۆی زانس��ت لەم��ەڕ خۆی 
بەرهەم بێنێ و ئەو زانس��تەیش 
هێناوەت��ەوە،  بەرهەم��ی  ک��ە 
لەس��ەر بنەم��ای گریمانەکانی 
سەبارەت  کە  ڕۆژهەاڵتناسەکانە 
ب��ە پەیوەندیی ئێ��ران و کورد 
س��ازیان کردووە. ل��ەم ڕووەوە 
دەکرێ ئەم خااڵنەی خوارەوە بۆ تایبەتمەندیی 
وەخۆگران��ەی کۆلۆنیالیزم��ی ئاکادێمیک لە 

ئێران دەستنیشان بکەین:
 کورد و فارس لە ڕووی نەژادییەوە ئاریایین. 
کەواتە کورد ناتوان��ێ داخوازیی ئەوە بکا کە 
ئێرانی نیی��ە. چونکە ئێران واڵتی لەمێژینەی 

ئاریایییەکانە.
 زمان��ی کوردی یەکێک ل��ە زمانە هێند و 
ئەورووپییەکان��ە و زمانی کوردی و فارس��ی 

بەشێک لە زمانی ئێرانین.
 ئایینە کۆنەکانی کورد وەکوو یارسان، ئیزدی 
و عەلەوی بەشێک لە ئایینە کۆنەکانی ئێرانن.

نابێ ئەوە 
لە بیر کەین، 
بەکارهێنانی 

چەمکی نەژاد بۆ 
جیاوازی دانان 

لە نێوان مرۆڤەکان، 
چ لە ڕووی 

کۆمەڵناسی و  تا 
ڕادەیەکی زۆر 

لە ڕووی زانستی 
ژێنێتیکەوە، 
ڕەت کراوەتەوە



31گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 52  ساڵی بیست و یەکەم  هاوینی 2719

 بە ش��ێوازی گش��تی کولت��ووری کوردی 
)موس��یقا، ن��ەورۆز و هت��د.( بەش��ێکن لە 

کولتووری مەزنتری ئێران.
هەر لەبەر ئەم تایبەتمەندییانە و تەنانەت ئەو 
نزیکایەتییە کە لە ڕووی زانستییەوە لە نێوان 
کورد و فارس ساز کراوە، کوردی پارچەکانی 
ت��ر، بەتایبەت ل��ە کاتی قەیرانی سیاس��یدا، 
داوای پەیوەندییەک��ی زیاتر لە ئێران دەکەن 
و هەر ئەم��ەش بووەتە هۆی ئ��ەوەی ئێران 
بتوانێ پ��ەل بۆ پارچەکانی دیکە ڕابکێش��ێ 
ی��ان النیکەم بیه��ەوێ مەترس��یی ئاڵوگۆڕە 
سیاس��ییەکانی پارچەکانی تری کوردس��تان 
بۆ س��ەر ڕۆژهەاڵت کەم بکاتەوە. بۆ نموونە، 
نەمر مەالمس��تەفا بارزانی نزیک دوو س��اڵ 
پێش لە پەیمانی ئەلجزایەر و شکانی شۆڕش 
)1975( لە باشوور، چاوی بە شای ئەو کاتی 
ئێران دەکەوێ و داوای لێ دەکا کە پش��تی 
شۆڕش��ەکەیان بەر ن��ەدا و تەنان��ەت لەبەر 
ئەوەی یەکیەتیی س��ۆڤییەت پش��تیوانی لە 
حکومەتی بەعس دەکا، شا و ئامریکایییەکان 
ب��ا پارێزگاری لە ک��ورد بکەن. ئەس��ەدوڵاڵ 
عەل��ەم، وەزی��ری دەرباری ئێ��ران )1967-
1977( لە یادداش��تەکانی خۆی��دا ئاماژە بە 
چاوپێکەوتن��ی مەالمس��تەفا بارزانی لەگەڵ 
محەم��ەدڕەزا ش��ای پەهلەوی ل��ە ڕێکەوتی 
1973/7/1٤ بە ماوەی دوو کاتژمێر دەکا کە 
تیایدا داواکارییەکی س��ێ الپەڕەیی بە زمانی 
ئینگیزی پێش��کەش کراوە. لەم داواکارییەدا 
کە بە ئیمزای بارزانی گەیش��تووە، هاتووە کە 
»خەڵکی ئێمە ]کوردەکان[ خاوەن شکۆ وەک 
ب��اوک و پارێزەری خۆیان س��ەیر دەکەن و 
بەدڵنیایییەوە هەر درگایەکی تریش بە ڕووی 
ئێم��ەدا بکرێتەوە هەوڵی ئێوەی لە پش��تەوە 
ب��ووە. لە ئاکامدا ئ��ەم هەقیقەتەت��ان وەبیر 
دەهێنینەوە و خۆت��ان زۆربەی جار ئاماژەتان 
پێ کردووە کە لە کاتێکدا کوردەکان لە عێراق 
ژینۆساید دەکرێن، ئێران ناتوانێ کەمتەرخەم 
بێ و هەروەها پەیوەندییەکانی نێوان ئێران و 

کوردەکانی عێ��راق، دەبێ لە پەیوەندییەکانی 
نێ��وان تورکیا و تورکەکان��ی قێبرس قووڵتر 
بێ. ئێمە پەنامان بۆ تۆ هێناوە کە لە دەس��ت 
هەڕەش��ەکانی بەعس کە لە الیەن یەکیەتیی 
س��ۆڤییەتەوە پش��تیوانی دەکرێ بمانپارێزی 
و ه��ەوڵ بدەی بە هەر ش��ێوەیەک کە پێت 
باشە و ئیمکانی هەیە، لە ئێران و لە دەرەوەی 
ئێران،  زیاتر پش��تگیری لە جوواڵنەوەکەمان 
بک��ەی.«]16[ هەرچەند بارزانی بە مەبەس��تی 
سیاس��ی نامەکەی نووس��یوە ب��ەاڵم بۆمان 
دەردەک��ەوێ ک��ە سیاس��ەتەکانی ئێران بۆ 
نزیکبوونەوە لە کورد لەس��ەر هەمان ڕێڕەوە 
کە فروغی پێشنیاری کردووە؛ شا بەڕاشکاوی 
داوای پەیوەندییەک��ی قووڵتر لە نێوان ئێران-
کورد بە بەراورد لەگ��ەڵ پەیەوەندی تورک-
تورک��ی قێبرس دەکا، بەاڵم ه��ەر ڕێک لەم 
پەیوەندیی��ەدا، ل��ەم نزیکایەتیی��ەدا و ل��ەم 
گەرموگوڕییەدایە کە توندوتیژی س��از دەبێ. 
ئێ��ران هەر دوابەدوای ئەوە، پش��تی کوردان 
ب��ەر دەدا و ماڵوێرانی و دەربەدەری تووش��ی 
کوردان دەبێ؛ چوار دەیە دواتر وەکوو یەکەم 
دوژمنی ڕێفراندۆمی سەربەخۆیی لە باشووری 
کوردستان دەس��ت بە پیالنگێڕی، داخستنی 
سنوورەکان و پچڕاندنی هەموو پەیوەندییەکان 

لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەکات. 
تێنەگەیشتن لە پەیوەندیی کۆلۆنیالیستیی 
دەوڵەتی ئێران لەگەڵ کوردستان و هەروەها 
پەیوەندییەک بە مەبەس��تی چەوساندنەوە لە 
نێوان نەتەوەی سەردەس��تی ف��ارس لەگەڵ 
نەتەوەی ژێردەس��تی ک��ورددا دەبێتە هۆی 
ئ��ەوە کە بەش��ێک لە بەرپرس��ان و زانایانی 
بیانەوێ  ب��ەردەوام  کوردس��تان  باش��ووری 
خۆیان ل��ە ئێرانییەکان نزی��ک بکەنەوە. ئەم 
نزیکایەتییەکە تا ئاستێک بیرۆکەی ئێرانی لە 
ئامێ��ز دەگیردرێ کە نکۆڵی لە س��تەمکاریی 
حکومەت��ی ئێران دەک��رێ. بەهروز جەعفەر، 
بەرپرسی ئەنس��تیتۆی لێکۆڵینەوەی هەرێمی 
مەدیتەران��ە لە هەولێر، ل��ە چاوپێکەوتنێکدا 
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لەگەڵ س��ایتی کوردپرێس لە ساڵی 2٠19دا 
دەڵ��ێ: »ک��ورد و ف��ارس ل��ە ناوچەک��ەدا 
پەیوەندییەک��ی مێژووی��ی و قووڵیان هەیە. 
پەیوەندی��ی هیچ کام لە نەتەوەکانی ناوچەکە 
وەک پەیوەندیی ئەم دووانە قووڵ و ڕیشەدار 
نییە و پێشینەکەی بۆ پێش لە هاتنی ئیسالم 
و تەنانەت پێ��ش لە ئیمپراتۆریی ساس��انی 
و س��ازبوونی شارس��تانیەت و ئێمپراتۆریی��ە 
بەهێ��زەکان لە واڵت��ی ئێ��ران دەگەڕێتەوە. 
ئەردەش��یری بابەک دامەزرێن��ەری خاندانی 
ساس��انی لە دایکی کورد و باوکی فارس بووە 
و هەندێک لە سەرچاوە میژوویییەکان پێیان 
وای��ە کە باوکی کورد و دایکی فارس بووە. لە 
چیرۆکە ئوستوورەیییەکانیشدا وەکوو ڕۆستەم 
و زۆراب ڕیش��ەی کورد و فارس پێک دەگات 
و پەیوەندییەک��ی قووڵیان لەگەڵ یەک هەیە. 
کەواتە، بنەما و بەستێنێکی هاوبەشی مێژوویی 
لێ��رەدا هەیە. ل��ە مێژووی هاوچەرخیش��دا 
هیچ کات ئێران دوژمن��ی کوردەکان نەبووە. 
حکومەتی ئێ��ران هیچ کاتێ��ک کوردەکانی 
ئەنفال و بۆمبارانی کیمیای��ی نەکردووە.«]17[
تەواو هەست بەوە دەکرێ کە چۆن ستراتێژیی 
بەرەوڕووبوونەوە  ب��ۆ  فروغی  محەمەدعەل��ی 
لەگ��ەڵ کوردان واڵم��ی داوەت��ەوە. بەهروز 
جەعفەر بەش��انازییەوە باس ل��ەوە دەکا کە 
جەالل تاڵەبانی لەو کاتەدا س��ەرۆک کۆماری 
عێراق بووە، زۆرترین دۆستایەتی و نزیکایەتی 
لەگ��ەڵ ئێران ب��ووە. رێک س��اڵێک بەر لەم 
چاوپێکەوتنە، لە هێرشیکی ترۆریستیی ئێراندا 
بۆ سەر بارەگاکانی هەر دوو حیزبی دێموکرات 
لە هەرێمی کوردس��تان، 18 کەس شەهید و 

زیاتر لە پەنجا کەس بریندار بوون.]18[

ــی و زمانەکانی  ــەژادی ئاریای تیۆریی ن
هێند و ئەورووپایی

ناب��ێ ئ��ەوە ل��ە بی��ر کەی��ن، بەکارهێنانی 
چەمکی ن��ەژاد بۆ جیاوازی دان��ان لە نێوان 
مرۆڤ��ەکان، چ ل��ە ڕووی کۆمەڵناس��ی و  تا 

ڕادەیەکی زۆر لە ڕووی زانس��تی ژێنێتیکەوە، 
ڕەت کراوەت��ەوە و هەروەه��ا ئەگەرچی پاش 
دەرەنجامە دژەمرۆییەکانی ڕاسیزم لە ئەورووپا 
کە لە چوارچێوەی نازیس��مدا هۆلۆکاس��تی 
جوولەکەکان��ی لێ کەوتەوە، چیتر تووڕەهاتی 
تیۆری��ی نەژادی ئاریایی و دەرەنجامە س��ەیر 
و س��ەمەرەکانی ب��اوی نەم��اوە،]19[ ب��ەاڵم 
بۆ تێگەیش��تن ل��ە ناس��یۆنالیزمی ئێرانی و 
ئەنجامەکانی تاکوو ئەمڕۆ، ناچارین س��ەیری 
س��ازبوونی تیۆرییەک��ی ن��ەژادی بکەین کە 
وەک��وو تیۆریی ن��ەژادی ئاریایی یان هێند و 
ئەورووپایی پێناسەی بۆ دەکرێ. ئوستوورەی 
ن��ەژادی ئاریایی، مرۆڤەکان ب��ە چەند نەژاد 
داب��ەش دەکا و زۆرب��ەی ئەورووپیی��ەکان 
لەگ��ەڵ نەتەوەکانی ف��ارس، کورد و بەلوچ و 
هەروەها هێندییەکان بە یەک نەژاد دادەنێت. 
هەروەها زۆربەی کات ساز کردنی ئوستوورەی 
ئاریایی بۆ نووس��ینەکانی س��ێڕ ویلیام جونز 
دەگەڕێننەوە کە لە ساڵی 1786 بەوە گەیشت 
کە زمانەکانی یۆنانی، التین، سانس��کریت و 
ئێرانی ڕیشەکانیان هاوبەشە. زاراوەی ئاریایی 
بەاڵم س��ازکراوی ئەنکۆتیل دوپرۆنە )1731-
186٠(  کە لە س��اڵی 1763 باس لەوە دەکا 
 )aryen( ک��ە خەڵکێک بە ن��اوی ئاریی��ەن
ئاڤێس��تایان نووس��یوە. پاش ئەمە فریدریش 
ش��لێگێڵ، نووس��ەری ڕۆمانتیکی ئاڵمانی لە 
س��اڵی 1918 زاراوەی ن��ەژادی ئاریای��ی بۆ 
ئاڵمانییەکان بە مانای نەجابەت و شانازی بەکار 
دێنێت.]2٠[ بنەما ئوس��توورەیییەکانی ئاریایی، 
کە زانستێکی س��اختە بە دەوریەوەیە، بوو بە 
ه��ۆکاری ئەوەی کە نزیکاتیی��ە زمانییەکان، 
لەگەڵ پەیوەندییەکی ن��ەژادی پێکەوە گرێ 
بدەن. ئەم تیۆرییە بووە هۆی ئەوەی بۆ یەکەم 
جار کەس��ێک بە ناوی میرزا ئاقاخان کرمانی 
)185٤-1897(، نووس��ەری ناسیۆنالیس��تی 
ئێرانی، لە مان��ای نەژادیدا کەڵک لە چەمکی 
ئاریای��ی وەربگرێ و پێی وا ب��ێ کە ئاریایی 
نەژادێکی هەڵبژێردراو، پاک و س��ەروەرە.]21[ 
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وات��ە تا کۆتایی س��ەدەی نۆزدەیەم )189٠( 
بە هیچ ش��ێوەیەک لە کتێبە فارس��ییەکاندا 
و لە سەرتاس��ەری ئەدەبیاتی فارسیدا وشەی 
ئاریا یان ئاریایی بەکار نەهاتووە.]22[ مس��تەفا 
وەزی��ری، یەک��ەم ئاکادێمیس��یەنێکە کە لە 
کتێبەکەی خۆیدا بە ناوی نەتەوەی خەیاڵیی 
ئێ��ران )1993(، بەدڵنیاییەوە باس لەوە دەکا 
کە چەمک��ی نەت��ەوەی ئێران، س��ازکراوی 
ئێران  ناسیۆنالیستەکانی  و  ڕۆژهەاڵتناسەکانە 
لە دوای پەش��ێویی دەس��ەاڵت لە کۆتاییی 
س��ەردەمی قاجاردا کەڵکیان لێ وەرگرتووە و 
لە سەردەمی ڕەزاشا بەدواوە تاکوو ئیستا ئیتر 

بە بەردەوامی بەکار هاتووە.]23[
 باس��ی نوێ و بەڵگەمەندی 
زۆرب��ەی  الی  ب��ە  وەزی��ری، 
ئاکادێمی��ای ئێرانییەوە ناخۆش 
هاتە بەر چاو و دەکرێ بگوترێ 
تا ڕادەیەک��ی زۆر پەراوێز خرا. 
وەزیری تا ئەو ش��وێنە دەڕواتە 
پێش��ەوە کە سازکردنی وەهمی 
الیەن  ل��ە  ئاریای��ی  ن��ەژادی 
لێ  کەڵ��ک  و  ئێرانییەکان��ەوە 
وەرگرتن��ی ب��ۆ ڕۆنان��ی بینای 
وەک  ئێران��ی،  کولت��ووری 
کولت��ووری  ش��یزۆفێرنیایەکی 
مەبەس��تی  دەکا.  وەس��ف 

وەزیری ئەوەیە وەک تووش��بووانی نەخۆشیی 
ئێ��ران  ناسیۆنالیس��تەکانی  ش��یزۆفێرنیا، 
ڕەفتارێکی ئەبنۆرماڵیان هەیە، قسەی هەڵیت 
و پەڵی��ت دەکەن، توانایان بۆ تێگەیش��تن لە 
بابەتە ڕاس��تەقینەکان کەم بووەتەوە، باوەڕی 
هەڵەیان لە ال س��از ب��ووە و بیرکردنەوەیان 
ناڕوون و ئاڵ��ۆزە.]2٤[ هەوڵەکانی ڕەزاش��ا، بۆ 
س��ازکردنی دەوڵ��ەت نەتەوە، پێویس��تی بە 
ڕۆنان��ی مەعریفەیەکی نوێ هەبوو و هەر بەم 
مەبەستەش حس��ێن پیرنیا )19٤7-187٤( 
یەکێک لە گرنگترین ناسیۆنالیس��تەکانی ئەو 
قۆناغە لە الیەن ڕەزاشاوە دەستنیشان دەکرێ 

کە یەک��ەم کتێب��ە مێژوویییەکان��ی ئێران 
بنووس��ێت. یەکێک لەو بەرهەمە مێژوویییانە 
کە ن��اوی مێ��ژووی ئێرانی کۆن��ە )1928( 
بەش��ێکی بۆ مژاری نژادەکان تەرخان کراوە.
]25[ ئەوەی لێرەدا بۆمان گرنگە تاوتوێ کردنی 

چۆنیەتی سازکردنی ئەو تیۆرییە ساختانەیە کە 
لە ڕێگەی پەروەردەی مۆدێڕن و زانکۆکانەوە 
و هەروەها س��ەپاندنی زمانی فارس��ی وەک 
تەنیا زمانی ڕەس��می پەروەردە، دەبێتە هۆی 
ئەوەی کە بەشێکی بەرچاو لە نوخبەی کورد 
بۆخۆی��ان پەرە بەم تیۆرییانە بدەن و تەنانەت 
ئەو بەش��ەیان کە لە بەرامبەر سیاسەتەکانی 
س��وڵتەی ئێرانیدا دەوەستنەوە، 
نەتوان��ن بەیەکجاری خۆیان لە 
چەمک��ی ئێران دابب��ڕن و جیا 

بکەنەوە.
چۆنیەت��ی س�����ازبوون و 
نەژاد  چەمک��ی  پەرەس��ەندنی 
و زمان��ی ئاریایی لە بەس��تێنی 
ئەندێش��ە و فەلسەفەی ئێرانیدا 
نیشان  دەرکەوتنەکەی  شێوازی 
لەمب��ارەوە  توێ��ژەران  و  دراوە 
لێکۆڵین��ەوەی وردی��ان ئەنجام 
داوە، ب��ەاڵم ئەوەیکە چۆن ئەم 
چەمکانە لە رێگەی ئایدیۆلۆژی 
ئێرانیی��ەوە خزاونەت��ە ناو فیکر 
و بۆچوون��ی کوردەوە ناڕوونە و تاکوو ئیس��تا 
نەبووەتە هۆی س��ازکردنی مش��تومڕ، وەک 
کێش��ە کەمتر س��ەیری کراوە و توێژینەوەی 
لەس��ەر ئەنجام نەدراوە. هەر بۆ ئەم مەبەستە 
دەبێ بە ش��ێوازێکی مێژوویی لە نێو فیکری 
کوردایەتیدا ڕۆ بچین، بە ش��وێن نیشانەکانی 
ئەم بیرۆکەیەدا بگەڕێی��ن و پەیوەندییەکانی 

زانست و دەسەاڵت نیشان بدەین. 
لە نێو شۆڕش��ی کوردیدا هەرچەند دژ بە 
داگیرکەرانی کوردس��تان خەبات کراوە، بەاڵم 
زۆرجاریش لە ژێر کاریگەریی ئەم بیرۆکەیەدا 
و بەتایبەت بە هۆی ئەوەی دوژمنی ڕاستەوخۆ 

بۆ تێگەیشتن 
لە ناسیۆنالیزمی 

ئێرانی و 
ئەنجامەکانی

 تاکوو ئەمڕۆ، 
ناچارین سەیری 

سازبوونی 
تیۆرییەکی نەژادی 

بکەین کە وەکوو تیۆریی 
نەژادی ئاریایی یان هێند 
و ئەورووپایی پێناسەی 

بۆ دەکرێ
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فارس نەبووە لە ناسینی ئایدیۆلۆژیی ئاریاییدا 
)Ariaism( هەڵە ک��راوە. لە ژمارەی چوارەم 
و کۆتایی��ی باڵوکراوەی ڕۆژی کورد )گۆڤاری 
جڤاتی »هێڤی«ی قوتابیانی کورد، ئەستەمووڵ 
1912(]26[ وتارێکی س��ەرنجڕاکێش بە ناوی 
ئەس��ڵ و نەسڵی کورد هەیە کە نووسەر ناوی 
خ��وازراوی »کوردی« هەڵب��ژادووە؛ عەبدوڵاڵ 
زەنگەنە پێی وایە کە عەبدولکەریم س��لێمانی 
)188٠ – 1929( ئەو بابەتەی نووس��یوە.]27[  
لە وتارەکەدا هات��ووە: »کورد بەر لە نەبووەت 
هەب��وون و مەوجود بوون. ک��ورد لە ئەقوامی 
ئارییەن، لە پاش بیعس��ەت، قسمێ لە ئەوان 

وەک��وو ئێمە، وەک��وو ئەفغان، 
وەکوو ئێران، دینی ئیس��المیان 
قەب��وڵ ک��رد و ئەلحەمدولیال 
بووینە ئیسالم، قسمێ لە ئەوان 
وەک��وو: رۆم، وەک��وو: ئەرمەن، 
وەکوو: ئەڵمان، لەس��ەر ڕێگەی 
جەهالەتا مان��ەوە. چە ڕۆم، چە 
پۆرتکیز،  ئەڵمان،  چە  ئەرمەنی، 
ئەمانە هەموو لە عرقی کوردن. 
دیق��ەت فەرموون، لیباس��مان، 
عەجەمە،  وەک��وو  عەنعەناتمان 
لەبەر ئیختی��الت لەگەڵ بەغدا 
جوزئ��ێ فەرقمان هەیە. فەقەت 
بە دیقەت ئەگەر تەعمیق بکرێت 

عەینی عەجەم حائز حەرەکات و سەکەناتین. 
عەجەم لە وەختی خۆیا مەزهەبی سوننی بوو، 
فەقەت ش��ا ئیسماعیلی س��ەفەوی بە فکری 
خ��ۆی ئ��ەم مەزهەبی ش��یعەیەی ئیحداس 
کرد و مەقس��ەدی تەوحیدی قەومی عەجەم 
بوو، وەئیلال ئەساس��ەن مەزهەبمان یەک بوو. 
ئەڵم��ان و زبانی ئەڵمانی زۆر موش��ابەهەتی 
ب��ە ک��وردی هەیە، ئیم��ڕۆ ئەگ��ەر کوردێ 
بچ��ێ بۆ ئەڵمان بە زەرف��ی دوو مانگ فێری 
زبانی ئاڵمانی دەبێ، فەق��ەت ئەگەر تورکێ، 
یا عەرەبێ بچێ ب��ۆ فێربوونی زبانی ئەڵمانی 
متەوەفیقەتە س��ەر س��اڵێک، چونک��ە زبانی 

ئاڵمان وەک زبانی ک��وردی گرانە.]28[ ئەگەر 
بۆچوونەکەی زەنگەنە درووس��ت بێ، نووسەر 
خەڵکی س��لێمانییە کە لەو کاتەدا بەشێک لە 
کوردستانی عوسمانی بووە. نووسەر لە ڕێگەی 
هەڵکش��انی ک��وردەوە دەیەوێ بە یەکس��ان 
کردنی ن��ەژادی کورد لەگەڵ عەجەم )ئێران/
ف��ارس( و ئەورووپییەکان )بەتایبەت ئاڵمانی( 
پلەی قەوم��ی کورد بەرز بکاتەوە. لێرەش��دا 
ئەوپەڕی هەس��ت بە نزیکایەتی لەگەڵ ئێران 
ودژایەتی کردن و تەنانەت س��ووک سەیری 

تورک و عەرەب کردن دەبیندرێ.
لە وتارێکدا کە لە ژێر ناوی نووس��ەرانی 
ڕۆژنامەی  ل��ە  بیخوێنن  فارس 
ه��اواری ک��ورد ل��ە ڕەزبەری 
 )19٤5 )س��ێپتامبری   132٤
هەوڵ دراوە بە زمانی فارس��ی 
فارسەکان  ڕۆژنامەنووسە  واڵمی 
و بەتایبەت نووسینێکی دوکتور 
-19٠٤( س��ەنجابی  کەری��م 
کرماش��ان  خەڵک��ی   )1995
بدرێت��ەوە ک��ە ل��ەو کات��ەدا 
مامۆس��تای زانکۆی تاران بووە. 
لەم وت��ارە درێژەدا هەرچەند بە 
ش��ێوەیەکی بەهێز پێداگری لە 
مافی ک��ورد وەک نەتەوەیەکی 
س��ەربەخۆ ک��راوە، ب��ەاڵم بە 
مەبەس��تی سیاس��ی ویس��تراوە گرژییەکان 
کەم بکرێتەوە. بۆ مەبەس��تی دەستکەوتێکی 
سیاس��ی، ڕێگەیەک جگ��ە ل��ە گەڕانەوە و 
سەرچاوەدان بە تیۆریی ئاریایی و نزیکایەتیی 
ک��ورد و فارس و هەروەه��ا ئێرانیبوونی هەر 
دووکیان شک نابردرێ. ئەمە لە کاتێکدایە کە 
لە ڕۆژنامەی نیش��تمان )باڵکراوەی ژێکاف(دا 
لەم جۆرە هەڵوێستانە نابیندرێت. نووسەر کە 
بە دوو پیت ئام��اژەی بە ناوی خۆی کردووە 
دەنووسێت: »بەگوێرەی پێشینەی مێژوویی و 
بیروڕای ڕۆژهەاڵتناسەکان ئاشکرایە کە کورد 
و فارس ه��ەر دووکیان ئاری نژادن و لەگەڵ 

چۆنیەتی 
سازبوون و 

پەرەسەندنی چەمکی 
نەژاد و زمانی 

ئاریایی لە بەستێنی 
ئەندێشە و 

فەلسەفەی ئێرانیدا 
شێوازی 

دەرکەوتنەکەی نیشان 
دراوە و توێژەران 

لەمبارەوە لێکۆڵینەوەی 
وردیان ئەنجام داوە
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ی��ەک بران و لە یەک باوک��ن... ]کوردەکان[ 
یەکێک لە پاکتری��ن نژادەکانی ئێرانن و ئەم 
خاک��ە پاکە النک��ەی باو و باپیران��ی ئەوانە، 
ئێران نیشتمان و زێدی ئازیز و ستایشکراوی 
ئەوانە. کوردەکان ئێرانیان لە هەزاران س��اڵ 
لەمەو پێشەوە لە دەس��تدرێژیی داگیرکەران 
و س��نووربەزێنەکان پاراس��تووە و لە ڕێگەی 
سەربەس��تی و یەکپارچەییی خاکی ئێران، بە 
گیان بەخت کردنەوە، فیداکاریمان کردووە و 
خوێنمان ڕشتووە و وەکوو شێرێکی سامناک 
و نەترس جەس��تەی خۆمان وەبەر فیشەکی 
دوژم��ن داوە و نەمانهێاڵوە بێگانە پێی بخاتە 
س��ەر ئەم خاکە پیرۆزە و تاک��وو زیندووین 
دەش��یپارێزین. ئێران و س��ەڵتەنەتەکەی بە 
هی خۆمان دەزانین و خۆش��مان بە هی ئەو 
دادەنێی��ن، چونکە یەکەم خاندانی ش��اکانی 
ئێران »ماد« ی��ان »کورد« بوون.«]29[ بە ڕوونی 
لەم نووس��ینەدا کەڵک لە بەرجەس��تەکردنی 
نزیکایەتی��ی ک��ورد و فارس وەرگی��راوە لە 
چوارچێوە وەخۆگرانەی کۆلۆنیالیزمی ئێرانیدا 
و نائاگایانە ئەم بەش��ەی بەهێ��ز دەکرێتەوە 
کە ئێران و کێش��ەکانی بە ه��ی خۆ دەزانن 
)لە کاری کۆ کەڵ��ک وەردەگیرێ و ئاماژەکە 
النیکەم بۆ ئەندامان��ی کۆمەڵەی ژێکاف یان 
کوردان بەگش��تی دەگەڕێتەوە(؛ هەر لەم بە 
هی خۆزانینەدایە ک��ە کۆلۆنیالیزمی وەخۆگر 
دەتوانێ بوونی س��ەربەخۆی کورد بسڕێتەوە 
ی��ان گرێ��دراوی بوونێکی درۆیی��ن بە ناوی 
ئێرانی بکات. زۆری پێناچێت حکومەتی ئێران 
بە توندوتی��ژی وەاڵمی داوا ڕەواکانی کۆماری 

کوردستان دەادتەوە.
ل��ە درێ��ژەی بابەتەک��ەدا دوو نمونە لە 
ڕۆژنامەی کوردستان دێنمەوە کە باڵوکراوەی 
ڕەس��میی کۆماری کوردستان )19٤6( بووە. 
هەرچەند لەم ڕۆژنامە و بەگش��تی لە گوتاری 
ڕەس��میی بەرپرس��انی کۆماردا، ئاس��تیکی 
بەرزی وش��یاریی نەتەوەیی دەبیندرێ، بەاڵم 
دیس��انەوە کۆلۆنیالیزم��ی ئێرانی لە ش��وێنە 

هەرە ئاس��تەمەکانەوە خۆی نیش��ان دەدا کە 
لەو س��ەردەمەدا لە مەترس��ییەکانی ئاگادار 
نەبوون. دڵش��اد ڕەس��ووڵی، ل��ە وتارێکدا بە 
ناوی تەحریکاتی ئەو خائنانەی کە دەیانەوێ 
ئێران مەحو ببێت��ەوە کە لە ژمارەی پەنجای 
ڕۆژنامەی کوردس��تان )6 جۆزەردان 1325 
]19٤6[( چاپ بووە، بەتوندی واڵمی بابەتێک 
بە ناوی مسالمت هم حدی دارد دەداتەوە کە 
گوایە لە تاران دژ بە کۆماری کوردس��تان لە 
ڕۆژنامەیەکدا چاپ بووە و تیایدا داوا کراوە کە 
حکومەت کوردەکان سەرکوت بکا، ڕەسووڵی 
)موعآوی��ن و بازڕەس��ی کولل��ی وەزارەت��ی 
فەرهەنگی کوردستان(]3٠[ دەنوسێت: »ئەسڵی 
مەرکەزی تەحریکاتی شوومی ئیستێعماری لە 
ئێران س��ەرچاوەی لە جێگایەکی زۆر قووڵە... 
ئەگ��ەر ماوەی بدرێتێ و ڕەوەش��ەن فکران و 
کاربەدەستانی پاکداوێنی تاران جڵەوگیری لێ 
نەکەن تاجی شاهەنش��اهی لە نێوان دەچێ... 
]درێژەی بابەت ل��ە ل. ٤[ بڕێک ورد ببنەوە 
و سەرنجێکی دنیای دێموکراسی بدەن بزانن 
دنیا چ باس��ە. لەمە زیاتر نیشتمانی ئێران بۆ 
پشتەوە مەکش��ێننەوە و میللەت مەخنکێنن، 
ه��ەر نەتەوەی��ەک ئازادی��ی خ��ۆی بدەنێ. 
بەتایبەتی خۆتان لە مەنجەڵی وەجۆش هاتووی 
کوردان مەنێ��ن، دەنا وەڵاڵهی دادەپڵۆخێن و 

ڕسوای ئەبەدی دەبن.«]31[ 
ئ��ەوەی زۆر جێ��ی س��ەرنجە گوت��اری 
دژەکۆلۆنیالیستیی ئەم وتارەیە کە لە چەندین 
وت��اری دیک��ەی ڕۆژنامەی کوردستانیش��دا 
نموونەی دەبیندرێ، بەاڵم کۆلۆنیالیزم لێرەدا 
ش��تێکی دەرەکییە و مەبەس��ت ل��ە واڵتانی 
ئەورووپی و بەتایبەت بریتانیایە. نووسەر پێی 
وایە کە پیالنگێڕیی کۆلۆنیالیزم و لەبەر دابین 
کردنی بەرژەوەندیی ئ��ەوان، هەندێک الیەن 
نایانەوێ مافی ڕەوای ک��وردان بدرێ و هەر 
بۆیە باس ل��ەوە دەکا کە ئەم الیەنانە خۆیان 
دژ بە ئێران و تاجی پاشایەتین. لە کاتێکدا لە 
مهاباد شانۆی دایکی نیشتمان بەڕێوە چووە و 
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کوردستان وەک دایک نیشان دراوە کە دەبێ 
کورد لە دەستدرێژی بیپارێزێ، لێرەدا وشەی 
نیش��تمان بۆ ئێرانی بەکار هاتووە. سەرەڕای 
ئ��ەوەی کە کۆم��ار مەترس��یی لەناوچوون و 
سەرکوتی لەس��ەر بووە و ڕەنگە ئەم وتارەش 
زیاتر بە مەبەس��تی سازکردنی ڕێگەچارەیەک 
نووسرابێ کە لە سیاس��ەتی نزیک بوونەوە و 

هەڕەشە، پێکەوە کەڵکی وەرگرتبێ.
 )1975-1923( وردی  محەمەدتۆفی��ق 
ل��ە وتاری کورد و دەوڵەتانی تورک و عەرەب 
و فارس لە ڕۆژنامەی کوردس��تان ژمارە 73 
)13 گەالوێژی 19٤6(دا دەنووس��ێ »هەموو 
میللەتێ��ک دەزانێ کە کورد زبانێکی تایبەتی 
و خوو و رەوش��تێکی جوێ��ی هەیە، نەژادی 
ئارییە، خاوەنی خاک و نیش��تمانێکی فراوانە. 
بەاڵم ئیس��تعمار و کۆنەپەرس��تی هانی ئەو 
س��ێ میللەت��ە دەدا کە بڵێ��ن »کوردیش لە 
نەس��لی ئێمەیە«... نازانین تورک و فارس تا 
بە کەی بە پیالنی ئیس��تعمار هەڵدەخڵەتێن. 
خۆ س��وور دەزانن کە کورد تا یەک نەفەری 
مابێ واز لە نیش��تمانی خۆی ناهێنێ و نابێ 
ن��ە بە عەرەب ن��ە بە عەجەم ن��ە بە تورک. 
ئەمە بە ڕاستی دەڵێین و ئیسباتی دەکەین نە 
هەر ت��ورک و عەرەب و فارس بەڵکوو هەموو 
هێزەکان��ی ڕۆژهەاڵت هێزی خۆی کۆ کاتەوە 
یەک هێش��تا کوردی پێ نافەوتێ، چونکو تا 
دوژمنمان پتر بێ پتر فیداکاری دەکەین و بۆ 
ئامانجی خۆم��ان چاکتر هەوڵ دەدەین.« ئەم 
نووس��ینە سەرنجڕاکێشە لە الیەن یەکێک لە 
مامۆس��تاکانی قوتابخانەی مهاباد کە خۆی بە 
ڕەچەڵەک خەڵکی س��لێمانی بووە، دیسانەوە 
دەرخەری هەمان تایبەتمەندیی وەخۆگرانەی 
کۆلۆنیالیزمی ئێرانییە. نووس��ەر بەڕوونی باس 
لەوە دەکا ک��ە کورد هیچ کام لە نەتەوەکانی 
فارس، تورک و عەرەب نییە و لەوەش ژیرانە 
تێدەگا ئەگەر کورد لە نەس��لی یەکێکیان بێ 
کێش��ە بۆ ناسنامەیان س��از دەبێ، هەرچەند 
پێناسەکردنی کورد بە نەژادی ئاریایی هەمان 

کێش��ەی مەعریف��ی بۆ کورد س��از دەکا کە 
مەترسیی سڕینەوەی ناسنامەی بەدواوە دێت.
دی��ارە قۆناغ��ی س��ازبوونی ژێ��کاف و 
حکومەتی 33٠ ڕۆژەی کۆماری کوردس��تان 
ب��ە ناوەندیەتی��ی مهاب��اد هەم ل��ە ناوخۆی 
کوردستان گرنگیی بیرکردنەوە لە ناسنامەی 
س��از کردووە و هەم ل��ە ناوەندی ئێران زیاتر 
ب��اس لە مەس��ەلەی کورد ک��راوە. بەرەبەرە 
ستراتێژیی فروغی بۆ چارەسەرکردنی کێشەی 
کورد هاوکات لەگەڵ س��ەرکوتی بێڕەحمانە 
دەبنە دوو بناغەی سیاس��ەتی حکومەتەکانی 
ئێران ک��ە تاکوو ئەم��ڕۆ درێ��ژەی هەبووە. 
غوالمڕەزا ڕەشید یاس��ەمی )1951-1896(، 
ک��ە خەڵک��ی گاوارەی کرماش��انە، لە کتێبە 
ناودارەکەی خۆیدا کرد و پیویستگی تاریخی 
و نژادی او )19٤7(، بە مەبەستی سەلماندنی 
ب��ەردەوام بوون��ی قەومی کورد ل��ە نەژادی 
ئێران��ی، ئاماژە بەوە دەکا ک��ە دەیەوێ کورد 
بە نەژادێکی پاک و ش��ەریفەوە گرێ بداتەوە: 
»کورد یەکێک لە ش��اخەکانی دارێکی هەرە 
کۆنی بەهێزی نەژادی ئێرانییە و هەمیشە لە 
شوێنە جۆراوجۆرەکانی ئێراندا بە سەربەرزی و 
ڕێزەوە ژیاوە... وەفاداریی عەشیرەتە کوردەکان 
بۆ ئێران، چ ئەوانەی کە لە چیاکانی زاگرۆس 
و سەروەتری ژیاون و چ ئەوانەی کە لە پارس 
و ش��وێنەکانی دیکەی ئێران بوون، زۆر زیاتر 
لە عەش��یرەتەکانی دیکەی ئێرانی نەژاد بووە. 
دەکرێ کوردس��تان وەکوو مەیدانێک سەیر 
بکرێ ک��ە خوێنی ئێرانییە ک��ۆن و نوێکان 

لەوێ و لەبەر ئێران تیایدا ڕژاوە.«]32[
ئیحس��ان نووری پاش��ا )1976-1892(، 
سەرکردەی ناوداری شۆڕش��ی خۆیبوون، لە 
کات��ی ئاوارەیی لە ت��اران، کتێبێکی بە ناوی 
»تاریخ ریش��ە نژادی کرد« ]مێژووی ڕەگ و 
ڕەچەڵەکی ک��ورد، 195٤[ دەنووس��ێ و لە 
پێش��ەکیی ئەم کتێبەدا باس ل��ە ئامانجێک 
دەکا ک��ە ئەوی هان داوە س��ەرەڕای ئەوەی 
مێژوونووس نییە، دەس��ت ب��ۆ قەڵەم ببات: 
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»مەبەس��تم ئەم��ە نیی��ە مێژووی ک��ورد و 
کوردستان بنووسم، بەڵکوو ئەوەندەم گەرەکە 
خزمەت��ی قەومێکی ئێرانی ن��ەژاد بکەم کە 
خەریکە ل��ە الیەن نەژادەکانی دیکەوە لە نێو 
دەبرێت. ه��ەر ئەوەندەم گەرەکە ئەم میللەتە 
ڕەشید و عەگید و زۆر لێ کراوە لە گومناوی 
دەرب��از بک��ەم، نەیەڵم لە ش��ەرەفی نەژادی 
ئێرانیی خۆی مەحروم بێ... میللەتێک ]کورد[ 
کە بەردی بناغەی ش��کۆداری ئێرانی هەر لە 
س��ەرەتاوە بە خوێنی پی��رۆزی جەنگاوەرانی 
خۆی پێکەوە چەس��پاندووە.]33[ لە نووسینی 
هەر دوو نووس��ەری کورد بۆمان دەردەکەوێ 

کە کەڵکەڵەی نووس��ینەکانیان 
گرێدانی کورد و ئێران لە ڕووی 
کۆلۆنیالیزم��ی  نەژادییەوەی��ە. 
وەخۆگ��ر هیچ ک��ە توانیویەتی 
بوونی ک��ورد وەخۆ بگرێ، لێرە 
بەدواوە لە ئامانجی س��ازکردنی 
نزیک  کولتووریش  هێژموون��ی 
دەبێت��ەوە، چونکە ک��وردەکان 
و بەتایبەت زانا ک��وردەکان بە 
مەیلی خۆی��ان تیۆریی نەژادی 
ئاریای��ی و ژیان لەس��ەر خاکی 

ئێرانیان پەسەند کردووە.
لە س��ەرنجڕاکێش  یەکێک 
ترین تێ��زەکان ک��ە کوردێک 

س��ەبارەت بە چەمک��ی ئاریایی پێش��نیاری 
ک��ردووە تیۆرییەکە کە عەبدوڵ��اڵ ئۆجەالن 
ل��ە کتیبی مانیفیس��ت تم��دن دموکراتیک 
)2٠٠9( چوارچێوەک��ەی دیاری کردووە. ئەم 
بەرهەمە کە وەک کتێبێکی گرنگ و ناوەندی 
لە ناساندنی ئەندێش��ەی ئۆجەالندا پێناسەی 
بۆ دەکرێ لە بەش��ی دووەمدا باسێکی تێر و 
تەس��ەڵ س��ەبارەت بە ئاریایی بوونی کورد و 
فارس لە ژێر ن��اوی مژارەکانی باڵوبوونەوەی 
زمان و کولتووری ئاریایی پێشکەش دەکرێ. 
ئۆج��ەالن ل��ە باس��ەکەیدا جگە ل��ە مژاری 
زم��ان پێیوایە کە  دەبێ ب��اس لە کولتووری 

ئاریای��ی بکرێ و دەبێژێ لە نێوان 1٠٠٠٠ تا 
٤٠٠٠ س��اڵ پێش لە زایین قۆناغی زێڕینی 
س��ەقامگیربوونی زمان و کولتووری ئاریاییە. 
بە ب��اوەڕی ئ��ەو »زمان-کولت��ووری ئاریایی 
ڕیشەیەکی ئەورووپایی و هێندی نییە، بەڵکوو 
پێچەوانەکەی ڕاستە.«]3٤[ بە باوەڕی ئۆجەالن 
کولتووری ئاریایی سەرەتا لە کەوانەی بەپیتدا 
خۆی نیشان داوە و سەقامگیر بووە و دواتر بە 
ش��ێوازی کولتووری )نەک مرۆیی( لە 7٠٠٠ 
ساڵ پێش لە زایین بەرەو ئێران ڕۆشتووە و لە 
٤٠٠٠ پێش لە زایین کاریگەرییەکانی لە هێند 
دەبیندرێ. »بە ب��ەراوردی کولتووری ئاریایی 
بە  کولت��ووری چینی...  لەگەڵ 
شیمانەی زۆر کولتووری چینی 
کەڵک��ی لە کولت��ووری ئاریایی 
وەرگرت��ووە... گروپی کولتووری 
چین��ی و گروپ��ی کولت��ووری 
سامی، نەیانتوانیوە تایبەتمەندی 
بەجیهانیب��وون وەک کولتووری 
ب��دەن.«]35[  نیش��ان  ئاریای��ی 
بابەتێکی گرنگی نووس��ینەکەی 
ئۆجەالن ئەوەی��ە کە لە جیاتی 
مژاری نەژاد ب��اس لە کولتوور 
دەکا و پێیوای��ە ک��ە »زمان��ە 
فارس،  کورد،  س��ەرەتاییەکانی 
ئەفغ��ان ]؟[ بەل��وچ« ناوەک��ی 
س��ەرەکی کولت��ووری ئاریایی س��از دەکەن 
کە دواتر ل��ە ڕۆژهەاڵتەوە ت��ا هیند و چین 
و لە ڕۆژئاواوە تاک��وو ئەورووپا باڵو بووەتەوە. 
لە ئاکامدا لێرەش��دا ک��ورد و فارس ئاریایین 
و پێکەوە النکەی شارس��تانیەتی جیهان ساز 

دەکەن. 
هەڵب��ەت ه��ەر ج��ۆرە س��ازکردنێکی 
هێژمونی، خۆی لە خۆیدا بەرەو س��ازکردنی 
ئایدیۆلۆژییەکی دژەهێژمونیش هەنگاو دەنێ. 
یەکێک لە بەرچاوترین هەوڵەکانی ئاکادێمیای 
ک��وردی لەو س��ەردەمەدا تێ��زی دوکتورای 
عەبدوڵڕەحمان قاسملووە. قاسملوو لە کتێبی 

دیارە قۆناغی
 سازبوونی ژێکاف و 

حکومەتی 330 ڕۆژەی 
کۆماری 

کوردستان بە 
ناوەندیەتیی مهاباد هەم 
لە ناوخۆی کوردستان 
گرنگیی بیرکردنەوە لە 
ناسنامەی ساز کردووە 
و هەم لە ناوەندی ئێران 
زیاتر باس لە مەسەلەی 

کورد کراوە
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ک��ورد و کوردس��تان )1962؛ یەکەم چاپی 
کوردی 1973( لە بەش��ی یەکەمی فەس��ڵی 
دووەمدا و لە ژێر س��ەردێڕی ڕەس��ەنی کورد 
دەنووس��ێت: »نەتەوەی کورد دەچێتەوە سەر 
نێوەڕاس��ت  ڕۆژهەاڵتی  نەتەوەکانی  کۆنترین 
کە بە النکی شارس��تانیەتی کۆن دەناسرێ... 
هێندی��ک لە »مێژوونووس��ان« بەئەنقەس��ت 
ڕاس��تییە مێژووییی��ەکان بەراوەژوو نیش��ان 
دەدەن، ب��ۆ ئ��ەوەی بەهێنان��ەوەی هێندێ 
بەڵگەی بێ ئەس��اس ئیسبات بکەن کە کورد 
لە ڕەگەزی س��امییە یان تورکە. هێندێکی تر 
خزمایەتیی نێوان زمانی فارس��ی و کوردی و 

ئ��ەوەی کە ه��ەر دوو زمانەکە 
زمانە  لق��ی  س��ەر  دەچن��ەوە 
ئێرانیی��ەکان دەکەن��ە بەڵگەی 
ئەوە کە کورد بە فارس دابنێن. 
بەکورت��ی دان ب��ە بوونی کورد 
وەک نەتەوەیەک��ی س��ەربەخۆ 
دانانێن و پەرەئەسەتاندنی مێژوو 
ئەمڕۆ  دەدەن.  نیشان  بەراوەژوو 
زانست دەریخس��تووە کە کورد 
ل��ە تۆرەمەی عەش��یرەتەکانی 
زاگرۆس��ە... ک��ە ل��ە ڕۆژگاری 
کۆن��دا لە مەڵبەن��دی چیاکانی 
بوون و  نیش��تەجێ  زاگ��رۆس 
)هیند  عەش��یرەتەکانی  لەگەڵ 

و ئورووپای��ی( ک��ە لە ه��ەزارەی دووهەمی 
پێ��ش زایینداد هاتوونە ئەو مەڵبەندە تێکەاڵو 

بوون.«]36[ 
ئەم ج��ۆرە ڕوانین��ەی قاس��ملوو وەک 
خاڵێکی وەچەرخان س��ەیر دەکەم کە تیایدا 
نووس��ەر دژ بە تیۆریی ئاریایی دەوەس��تێ و 
هەوڵ دەدا س��ەرچاوەیەکی دیکە بۆ نەژادی 
ک��ورد بدۆزێتەوە و لەم ڕێگەیەوە س��ەرەڕای 
تورک، عەرەب و فارس، ناس��نامەی کورد لە 
ئێرانیش جیا بکاتەوە. هەروەها قاس��ملوو کە 
ئ��اگاداری گرنگیی س��ەربەخۆییی مەعریفی 
بۆ س��ازکردنی ناس��نامەی کوردییە، باس لە 

خۆجێیی بوونی کورد لە ناوچەی زاگرۆس]37[ 
دەکا و ه��ەر لەم بەش��ەدایە کە لۆڕس��تان 
بە بەش��ێک لە کوردس��تان پێناس��ە دەکا. 
بۆیە گرنگە قاس��ملووی ئاکادێمیس��ییەن لە 
قاس��ملووی سیاس��ی جیا بکەین��ەوە کە بە 
مەبەستی گوشار سازکردن و ئامانجی سیاسی 
باس لەوە دەکا ناهێڵین کەس خۆی لە ئێمە 

بە ئێرانیتر بزانێ.]38[ 

ــی:  ئێران ــنامەی  ناس ــتنەوەی  ڕێکخس
ڕوخساری نوێی کۆلۆنیالیزمی وەخۆگر

محەم��ەد ق��ازی )1913-1918(، وەرگێڕی 
ن��اوداری ک��ورد ک��ە تەنیا بە 
زمان��ی فارس��ی تەرجەم��ەی 
دەک��ردەوە، دەبێژێ: »من خۆم 
لەس��ەر ئەم بڕوای��ەم کە هەر 
دوو بەشی کوردستانی عێراق و 
تورکیا دەبێ بخرێنە پاڵ ئێران. 
نەتەوەیەکە  ک��ورد  نەت��ەوەی 
کە هێچ ج��ۆرە پەیوەندییەکی 
نەژادی و زمان��ی و کولتووریی 
لەگەڵ تورک و ع��ەرەب نییە، 
ئەمە ل��ە کاتێکدای��ە کە هەم 
ئێرانییەکان  لەگەڵ  نەژادەکەی 
یەکێکە و ه��ەم زمانی کوردی 
لێکچوون و خزمایەتییەکی زۆر 
نزیک��ی لەگەڵ زمانی فارس��ی هەیە. وا بۆی 
دەچم کە زۆربەی هەرە زۆری هاوشارییەکانم 
لەگەڵ ئ��ەم بیر و باوەڕە ه��اوڕا بن، چونکە 
بەتایب��ەت لە س��ەردەمی کۆندا هەر س��ێ 
بەشەکەی کوردستان بەشێک لە خاکی ئێران 
و س��ەر بە ئیمپراتۆرییەکانی هێخامەنێشی و 
ساسانی بوون.«]39[ ئیبراهیم یونسی )1926-
2٠12( وەرگێڕ و یەکێکی تر لە فارسینووسە 
ناودارەکانی کورد باس لەوە دەکا: »دەوڵەتەکان 
پ��ارە و وزەیەکی زۆر ب��ەکار دێنن، کاتی بۆ 
تەرخان دەک��ەن و پێوەی مان��دوو دەبن تا 
گروپێکی هاوڕا لەناو وەاڵتێکدا ساز بکەن کە 

هەڵبەت هەر جۆرە 
سازکردنێکی هێژمونی، 

خۆی لە خۆیدا 
بەرەو سازکردنی 
ئایدیۆلۆژییەکی 

دژەهێژمونیش هەنگاو 
دەنێ. یەکێک لە 

بەرچاوترین هەوڵەکانی 
ئاکادێمیای کوردی 

لەو سەردەمەدا تێزی 
دوکتورای عەبدوڵڕەحمان 

قاسملووە
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دژایەتیی سیاسەت و س��ەربەخۆییی ئەوانی 
کردووە و مەبەس��تیان ئەوەیە سەرنجی ئەم 
گرووپە ب��ۆ الی خۆیان ڕابکێش��ن؛ دەوڵەت 
و نەت��ەوەی ئێ��ران بێ ئەوەی هی��چ پارە و 
وزەیەکی��ان خەرج کردبێ هێزێکی یەکگرتوو 
و هاونەژادی خۆی��ان بە ناوی خەڵکی کورد، 
لە تورکیا و عێراق، هەیە کە خۆیان بە ئێرانی 
دەزانن و ش��انازی بە ئێرانی بوونی خۆیانەوە 
دەکەن و بە لە کیس دانی پارە و لەناوچوونی 
مرۆیی لە هەمبەر کولتووری تورکی و سامی، 
بەرگرییان ل��ە کولتووری ئێران��ی کردووە و 
دەیکەن... لە کاتێک��دا بەپێی هەر لۆژیکێک 
و بەگوێ��رەی هەر سیاس��ەتێک، ئێران مافی 
هەیە و دەبێ پشتیوانی لە خەڵکی کورد بکا. 
ئەوە چۆنە کە تورکیا هەر تورکێک – لە هەر 
شوێنێکی دونیا – بە هاوواڵتیی خۆی دەزانێ 
و پێان دەڵێ کە یەکگرن، لە زانکۆکانی تورکیا 
جێی تایبەت بۆ منداڵەکانیان تەرخان دەکا... 
بەڵێ! تەنانەت بۆ »ئازەربایجانییەکانی ئێمە!«... 
و دەش��بینی کە لەبەر ژمارەیەکی کەم تورک 
هێرش دەکاتە سەر دوورگەی یۆنانیی قێبرس، 
ب��ەاڵم ئێران نابێ بڵێ کە ئەمانە ]کوردەکان[ 
ئێرانی��ن و لە کۆمەڵ��گای نێونەتەوەییدا نابێ 

بەرگری لە مافەکانیان بکا؟«]٤٠[ 
دەبینین کە ه��ەر دوو نوخبەی کورد بە 
دوو ش��ێوازی لێک نزیک و بە ش��ێوەیەکی 
مەترسیدار خزمەت بە کۆلۆنیالیزمی وەخۆگر 
دەکەن. قازی پێش��نیاری ئ��ەوە دەکا، لەبەر 
ئ��ەوەی نەژادی کورد ئێرانیی��ە، دەبێ ئێران 
پارچەکانی دیکەی کوردستانیش وەخۆ بگرێ. 
یونسیش کە س��ەرەتا بە گلەیی لە بیرۆکەی 
فروغی دەس��ت پێ دەکا کە لە سەرەتای ئەم 
وت��ارەدا هێنامانەوە و پێی وای��ە ئێران نابێ 
ک��ورد وەک دوژمن س��ەیر ب��کا و تەنانەت 
بوون��ی کوردەکان لە پارچەکانی دیکە، و هەر 
بەوگوێرەی��ە لە واڵتانی دراوس��ێی ئێران، بە 
مان��ای بەرگری کردن لە کولت��ووری ئێرانی 
لەهەمبەر کولتووری سامی و تورکی دادەنێ. 

واتە، بە مەترسییەکی زیاترەوە و ناڕاستەوخۆ، 
پالن��ی هێژموونی��ی کولتووری ب��ۆ ئێران و 
دەس��تێوەردان لە کاروباری پارچەکانی تر بۆ 

دەسەاڵتدارانی ئێرانی دادەڕێژێت.
لە ئەنجامی ئەم هێژموونییەدایە کە ئێران 
س��ەرەڕای هەموو ئەو تەن��گ و چەڵەمانەی 
کە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردس��تان سازی 
کردووە، دیس��انەوە بەرپرس��انی باش��ووری 
کوردس��تان بە باوەش��ی ئاوەاڵوە کولتووری 
ئێرانی پەرە پێ دەدەن. لە یەکێک لە دوایین 
نموونەکانی��دا ئامادەکاری ب��ۆ نفوزی زیاتری 
زمانی فارس��ی لە هەرێم دەک��رێ. هاوکات 
لەگەڵ ئەو ڕیفۆرمانەی لە هەرێمی کوردستان 
بۆ بواری خوێندنی بااڵ کراوە، گرنگی بە زانین 
و فێرکاریی زمانێک جگە لە زمانی کوردی بۆ 
ئاکادێمیسییەن، توێژەر و خوێندکارەکان وەک 
یەکێک لە بابەتە هەرە پێویس��تەکان س��ەیر 
کرا. دوابەدوای ڕاپەڕینی باشووری کوردستان 
و س��ازبوونی پارڵەمانی کوردس��تان لە ساڵی 
1992 زمانی ک��وردی وەک زمانی خوێندن 
پەسەند کرا و هەر لەو کاتەوە نەوەی نوێ لە 
زانک��ۆکان کەمتر توانیویەتی کەڵک لە زمانی 
فەرمیی پێشووتر کە عەرەبی بوو وەرگرێ. لە 
پرۆسەی مۆدێرنیزاسیۆنی باشوور نزیکبوونەوە 
لە ڕۆژئاوا بایەخی زۆری پێ دراوە و هەر بۆیە 
زانینی زمانی ئینگلی��زی زۆر زیاتر لە جاران 
گرنگییەکەی هەست پێ دەکرێ. هەر بۆیەش 
بۆ هەموو دەرچووانی قۆناغەکانی ماس��تەر و 
دوکت��ۆرا و هەروەها ب��ۆ بەرزبوونەوەی پلەی 
زانس��تیی مامۆس��تاکانی زانکۆ، دەرچوون لە 
یەکێک لە تاقی کردنەوە باوەڕ پێ کراوەکانی 
زمان��ی ئینگلیزی وەک یەکێ��ک لە مەرجە 
گرنگەکان لە الیەن وەزارەتی خوێندنی بااڵوە 
ڕاگەیان��دراوە. جێبەجێ کردنی ئەم بڕیارە لە 
الیەن بەشێکی بەرچاو لە مامۆستاکانەوە، وەک 
کارێکی ئەستەم س��ەیر دەکرا و هەر بۆیەش 
ناڕەزایەتییەکی بەرباڵوی لێ کەوتەوە. یەکێک 
ل��ە بەرەوڕووبوونەوەکان لەگ��ەڵ ئەم بڕیارە، 
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داواکاریی مامۆس��تاکانی بەش��ەکانی زمان و 
ئەدەبی کوردی لە هەموو زانکۆکانی هەرێمی 
کوردستان بوو کە بەڵگەیان دەهێنایەوە ئەوان 
پێویس��ت ناکا زمانی ئینگلیزی بزانن، بەڵکوو 
باشتر و پێویستترە کە توانستی زمانی فارسیی 
ئەوان تاق��ی بکرێتەوە. هەر بۆیەش لە مانگی 
ئاگۆس��تی س��اڵی 2٠19 وەزارەتی خوێندنی 
بااڵی هەرێمی کوردس��تان بڕی��اری دەرکرد 
کە هەڵگرانی بڕوانامەی ماس��تەر و دوکتۆرای 
زمان��ی ک��وردی دەتوانن ل��ە تاقیکردنەوەی 
)س��امفا فارس��ی  زمان��ی   س��تانداردی 
SAMFA(]٤1[ لە یەکێک ل��ە زانکۆ باوەڕ پێ 
کراوەکانی ئێران بەشداری بکەن و لەو ڕێگەوە 
ببێتەوە.]٤2[ ئەوەی  نازناوی زانس��تییان بەرز 
لێردا جێی س��ەرنجە، چۆن شارەزایانی زمانی 
کوردی ل��ە زانکۆکانی واڵتێک جگە لە ئێران 
بەو قەناعەتە گەیش��توون کە زمانی فارس��ی 
ڕێ��ک هەمان ئ��ەو زمانەیە کە پێویس��تە و 
باشترە ئەوان بیزانن هەتاکوو ئاستی زانستیی 
ئ��ەوان لە بواری زمان و ئەدەبی کوردیدا پێی 

بەرز ببێتەوە؟ 
بەاڵم چی بووەتە هۆی ئەوەی کە لە کۆتایی 
سەدەی بیس��تەم و سەرەتای سەدەی بیست 
و یەک��ەم، لەگەڵ ئەوەیدا کە تیۆریی ئاریایی 
لە دنیادا شکەستی هێناوە و ئیتر بەدەگمەن 
قسەی لەس��ەر دەکرێ و زیانەکانی بە وردی 
دەستنیش��ان کراوە، دیسان بیرۆکەی ئێرانی 
بوون بتوانێ بەهێزەوە خۆی نیشان بدا؟ بەهێز 
بوونی ئەم بیرۆکەیە بۆ دوو الیەن دەگەڕێتەوە: 
سەرەتا سازکردنی سەدان ئەنستیتۆ، گۆڤار و 
ناوەندی لێکۆڵین��ەوە بۆ پەرەپێدان بە مژاری 
فیکری ئێران��ی؛ ل��ە دوای جەنگی دووەمی 
جیهانی، کاتێک ئامریکا وەک یەکەم زلهێزی 
دونیا دەرکەوت، لە پاڵیدا زانکۆکانی ئامریکاش 
توانیان هەمان پێشەنگییان لە بواری زانستدا 
هەبێ و هەر بۆ س��ەپاندنی ئەم پێش��ەنگییە 
دەبوایە مۆدێلی ئامریکایی بۆ زانس��تی مرۆیی 
جێگای مۆدێلە پێشووترەکانیان بگرتایەوە. لەم 

ڕووەوە لێکۆڵینەوەی هەرێمی ساز دەبێ و لە 
هەم��ان کاتدا کە بواری نوێ��ی لێکۆڵینەوەی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت س��ەر هەڵدەدا، بواری 
لێکۆڵینەوەی ئێرانیش وەک لقێکی ئەم بوارە 
سەیر دەکرێ و دەیان بەش لە زانکۆ باشەکانی 
ئامریکا و ڕۆژئاوا بۆ توێژینەوە لەس��ەر ئێران 
تەرخان دەکرێن. هەر بەپێی ئەم دابەشکارییە 
نوێی��ە ب��واری لێکۆڵین��ەوەی ک��وردی یان 
کوردۆل��ۆژی وەک لقێکی لێکۆڵینەوەی ئێران 
هەڵس��ووکەوتی لەگەڵدا دەکرێ. مەبەستیش 
ئەوەی��ە ئەگەر خوێن��دکار ی��ان توێژەرێک 
بیهەوێ لەس��ەر بەندبێژی ل��ە ئامەد، هاتنی 
ئیس��الم بۆ مێردین، س��ۆفیگەری لە بتلیس، 
شێوازی مێعماری لە قەاڵتی هەولێر، شێعری 
جگەرخوێن، ئایینی ئیزدی، شانامەی کوردی، 
زاری هەورام��ی، بەیتی خەج و س��یامەند و 
هتد. لێکۆڵینەوە بکات، بە ش��یمانەی زۆرەوە 
جگ��ە لە چەند بەش��ێکی ئێرانناس��ی و ئەو 
بەش��ە کوردییانەی کە ل��ە چوارچێوەی ئەو 
بەش��انەدا کار دەکەن، جێگایەک بۆ خوێندن 
ی��ان لێکۆڵینەک��ەی خۆی پەیدا ن��اکا. ئەمە 
لە کاتێکدای��ە کە دەوڵەت��ی ئێرانیش خۆی 
لە کردنەوە و پش��تگیری ل��ە دەیان بەش لە 
جیهان��دا دەورێکی کارای هەی��ە و لە ڕووی 
ماددییەوە س��ەرچاوەی داهاتیان دابین دەکا. 
کەوات��ە مەعریفەیەک کە دەرب��ارەی کورد 
و کوردس��تان س��از دەبێ س��ەرەتا دەبێ لە 
بەشەکانی ئێرانناسی یان لێکۆڵینەوەی ئێراندا 
پەسەند بکرێ، لە ژورناڵەکاندا هەڵسەنگێنەرە 
ئێرانی ی��ان ئێرانناس��ەکان تاوتوێی بکەن و 
ڕێگەی بدەن کە چ��اپ و باڵو ببێتەوە. ئەمە 
هەمان مێکانیزمی دەسەاڵت/زانس��تە کە ئەو 
ئیمکان��ە ب��ۆ ئێرانییەکان دەڕەخس��ێنێ زۆر 
زیاتر ل��ە تورکەکان یان عەرەب��ەکان بتوانن 
مێکانزیمەکانی سازکردنی مەعریفەی کوردی 
ک��ە کورد خۆی بەرهەم��ی هێنابێ کۆنتڕۆڵ 
بک��ەن، ب��ە الی بیرۆک��ەی ئێران��ی بووندا 
بیش��کێننەوە و ئەو بابەتانەی کە لە دووتوێی 
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ناسنامەی ئێرانیدا ناگونجێ و لە بەرژەوەندیی 
ناس��نامەیەکی س��ەربەخۆی کوردیدای��ە لە 
ئاکادێمی��ا دەریهاوێ��ژن و وەک بابەتێک��ی 
نازانستی هەڵسوکەوتی لەگەڵدا بکەن و لەبەر 

چاوی نەگرن.
ب��ۆ  ئێران��ی  ئاکادێمی��ای  هەنووک��ە 
هێش��تنەوەی پەیوەندییەکانی س��وڵتە بەوە 
گەیشتووە کە هەندێک تیۆریی وەک نەژادی 
ئاریای��ی یان زمانەکانی هێن��د و ئەورووپایی 
چیتر ناتوانێ مەشڕووعییەت بۆ کۆلۆنیالیزمی 
وەخۆگری ئێرانی ساز بکا، هەر بۆیە دەتوانین 
باس ل��ە الیەن��ی دووەم��ی بەهێزبوونەوەی 

بیرۆکەی ئێرانی بۆ نوێژکردنەوە 
و پ��ڕ چەک کردنی بە چەندین 
تیۆری سازکراوی نوێ لە نیوەی 
بیس��تەمدا  س��ەدەی  دووەمی 
درێ��ژەدا  ل��ە  بگەڕێنین��ەوە. 
بەکورت��ی ئاماژە بە دوو تیۆریی 

سەرەکی ئەم باسە دەکەم: 
م��ەزن  ئێران��ی  تیۆری��ی   1
ڕیچ��ارد   :)The Greater Iran(
فرای بەم ش��ێوەیە پێناس��ە بۆ 
ئێرانی م��ەزن دەکا کە »قەفقاز، 
و  پاکستان  ئەفغانستان،  عێراق، 
ئاس��یای ناوەندی لەخۆ دەگرێ 
و کاریگەریی��ە کولتوورییەکەی 

هەتا چین و ڕۆژئاوای هێند پەرە دەستێنێت... 
ئێران هەم��وو خاک و خەڵکێک��ی ناوچەکە 
دەگرێتەوە کە تیایدا بە زمانە ئێرانییەکان قسە 
کراوە و دەکەن. ئێران ئەو شوێنانە دەگرێتەوە 
کە ل��ە ڕاب��ردوودا کولت��ووری فرەڕەهەندی 
ئێرانیی��ان هەب��ووە.«]٤3[ ئ��ەم تیۆرییە ڕەنگە 
زۆرترین بەکارهێنەری لە ناو ئێران و دەرەوە 
هەبێ. ئێنسێکلۆپێدیای ئیرانیکا دەقاودەق بە 
مەبەس��تی خزمەت و پەرەپێدان بەم تیۆرییە 
ل��ە زانک��ۆی کۆلۆمبیا لە ئامری��کا دامەزراوە 
و ه��ەزاران س��ەرەبابەتی زانس��تییان بەپێی 
ئەو ئایدیۆلۆژییە بەره��ەم هێناوە.]٤٤[ ئەوەی 

ئێنس��ێکلۆپێدیایەدا گرنگییەکی  ل��ەم  ک��ە 
زۆری هەی��ە باس کردن ل��ە بەردەوامیەتیی 
Iranian Cultural( ئێرانیی��ە   کولت��ووری 
 Continent(]٤5[ و دەیان��ەوێ نیش��انی بدەن 
هەرچەند لە ئێران دەیان خاندان و بنەماڵەی 
پاش��ایەتی فەرمان��ڕەوا بوون، ب��ەاڵم گرنگ 
ئەوەی��ە کە کولت��ووری ئێران��ی توانیویەتی 
لە هێرش��ەکانی ئەس��کەندەر و یۆنانییەکان، 
عەرەب و ئایینی ئیس��الم و مغۆلەکان و هتد. 
تاک��وو ئەمڕۆ بەردەوام بێ��ت و ناوەکی خۆی 
بهێڵێتەوە. دالی سەرەکی بۆ ئەم ئایدیۆلۆژییە 
بەردەوام بوونە و هەر بۆیە نووسەرانی کتێبی 
ئێرانی هەرمان: بەردەوامیەتی و 
پەش��ێوی پێیان وایە کە »ئێران 
ن��ە واڵتێکە وەک��وو واڵتەکانی 
ناوەڕاس��ت  ڕۆژهەاڵتی  دیکەی 
و ن��ە ل��ە هەم��ان بەس��تێنی 
درواسێکانیش��یدا دەتوانین لێی 
تێبگەی��ن. ڕەنگە ڕێبەری ئێران 
بۆ ماف��ی خۆی بۆ فەرمانڕەوایی 
بەپێی ئیس��الم لە ئێران پاساو 
ناس��نامەی  بەاڵم  بهێنێت��ەوە، 
ئێران��ی زۆر قووڵت��رە. هەم��وو 
درواسێکانی ئێران سەربەخۆییی 
خۆیان لە س��ەدەی بیس��تەمدا 
بەدەس��ت هێناوە یان لە چەند 
ناوچە لەگەڵ یەک پێکهاتوون، بەاڵم ڕیشەی 
ئێرانییەکان وەکوو ی��ەک نەتەوە بۆ چەندین 
سەدە پێش لە ئیسالم دەگەڕێتەوە.«]٤6[ تێزی 
ئێرانشەهری سەیدجواد تەباتەبایی لە هەمان 
چوارچێوەی ئێرانی مەزن��دا بە ناڕوونی باس 
لە الیەنی بەردەوامیەتی کولتووری ئێرانی لە 
مێژوودا دەکا و پێیوایە ناس��نامەی نەتەوەیی 
لەسەر بنەمای ئەندێشەی ئێرانشهەری پێش 
لە س��ازبوونی نەتەوە لە ئێراندا بوونی هەبووە؛ 
ئێرانشەهری دوو بەشی مێژوویی  ئەندێشەی 
ئێران، واتە سەردەمی دێرین و سەردەمی دوای 
ئیس��الم لێک گرێ دەدات��ەوە و لەم ڕێگەوە 

ئەو بەشە 
کوردییانەی کە لە 

چوارچێوەی ئەو بەشانەدا 
کار دەکەن، جێگایەک 

بۆ خوێندن یان 
لێکۆڵینەکەی خۆی پەیدا 
ناکا. ئەمە لە کاتێکدایە 
کە دەوڵەتی ئێرانیش 
خۆی لە کردنەوە و 

پشتگیری لە دەیان بەش 
لە جیهاندا دەورێکی 

کارای هەیە
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بەردەوامبوونی مێژووی��ی و کولتووری ئێران 
دەپارێزێت.]٤7[ حەمید دەباشی لە تیۆرییەکی 
سەیر و س��ەمەرتردا س��ەبارەت بە ئێران لە 
دەرەوەی سنوورەکانی ئیستایدا دەیەوێ بڵێ 
کە کولتووری ئێران تایبەتمەندییەکی جیهان 
نیشتمانی )cosmopolitan( هەیە کە ڕیشەی 
لە مێژووی ئێراندایە و تەنانەت لە چوارچێوەی 
بەکارهێنان��ی هەندیک  ئێرانیدا  کولت��ووری 
دووان��ەی وەک ئیسالمگەرایی/س��ێکۆالریزم 
و نەریتی/مۆدێەن کارێکی هەڵەیە. دەباش��ی 
لە ئاکامدا بەو دەرەنجامە دەگا کە هەس��تی 
جیابوونەوەی ک��وردەکان و نەتەوەکانی دیکە 

بۆ ئ��ەوە دەگەڕێتەوە کە ئەوان 
مۆنارش��ی  دەس��ەاڵتی  ژێر  لە 
و  پەهلەویی��ەکان  فارس��یزمی 
مەالکان��ی  ئیس��المەگەرایی 
کۆماری ئیسالمی بە شێوەیەکی 
سیس��تەماتیک ل��ە مافەکانیان 
بێب��ەش کراون و ئەمەش لەبەر 
هۆکاری ئەوە بووە تایبەتمەندی 
جیهان نیشتمانی ئێران حاشای 

لێ کراوە.]٤8[
2 هەرێ��م ی��ان کۆمەڵ��گای 
 The Persianate( پێرشینییەت 
 Zone or The Persianate
Society(؛ بۆ یەکەم جار مارشاڵ 

هاجس��ەن )1922-1968( ئەم چەمکەی بۆ 
ئاماژەدان بۆ هەرێمێک سازی کرد کە بە دەوری 
 زمانی فارسیدا تیایدا کولتووریکی تایبەت ساز 
بووە.]٤9[  ئێرانییەکان هەر لەمە کەڵک وەردەگرن 
 The( و انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان
 Association for the Study of Persianate
Societies( ساز دەکەن و لە چاپەمەنیی بریل 
ژورناڵێکی س��ەربەخۆی تایبەت بە خۆیانیان 
هەیە. لە نێ��وان ئەم بیرۆکەی��ە و بیرۆکەی 
ئێرانی مەزندا نزیکایەتیی زۆر هەیە، هەرچەند 
لەمەدا ئیتر بەئاش��کرا گرنگی و س��ەروەریی 
زمانی فارس��ی نیش��ان دەدرێ. هەستیاری 

لەس��ەر ئەم بابەتە تا ڕادەیەکە کە ئێحس��ان 
یارشاتێر )192٠-2٠18( کە بۆ ماوەی زیاتر 
لە پەنجا س��اڵ بەڕێوەبەری ئێنسێکلۆپێدیای 
ئێرانی��کا بوو، دەبێ��ژێ ل��ە ئینگلیزیدا نابێ 
بنووسرێ یان بگوترێ فارسی )Farsi( بەڵکوو 
 Persian( دەبێ لە هەمان وشە زمانی پێرشن
Language( کەڵک وەرگرین، چونکە ئەو زمانە 
 هی قەومی ف��ارس نییە و بۆ نەتەوەی ئێران 
دەگەڕێت��ەوە.]5٠[ ئەمس��اڵ الیەنگران��ی ئەم 
بیرۆکەی��ە کتێبێکی��ان ب��ە ن��اوی جیهانی 
پێرشینییەت: س��نوورەکانی زمانی هاوبەشی 
ئوراس��یا چاپ کرد. نووسەرانی هەوڵیان داوە 
کە لە چی��ن، بەنگال، پەنجاب، 
هیند و ڕووس��یا و س��ەردەمی 
دەس��ەاڵتی عوس��مانی و هتد. 
زمانی  لە دەسەاڵتی  نموونەکان 
بهێنن��ەوە. س��پونەر  پێرش��ن 
لە پاش��کۆیەکدا ل��ە ژێر ناوی 
پێرش��ینییەت«  »ه��ەزارەی 
بەوە دەکا  ئاماژە  نووس��یویەتی 
زمان��ی  ]فارس��ی[  »پێرش��ن 
نیش��تمانیی ئێران��ی مۆدێڕنە و 
دەورێکی بێ وێنەی لە مێژووی 
جیهان��دا هەبووە. لە س��ەدەی 
نۆیەمەوە، کەمتر لە دوو س��ەد 
س��ەرکەوتنەکانی  پاش  س��اڵ 
عەرەب – ئیسالم، زمانی فارسی بوو بە زمانی 
س��تاندارد ب��ۆ کاروباری حکوم��ەت، ئیدارە، 
تەج��ارەت، ئەدەبیات و تەنان��ەت بۆ ڕاڤەی 

ئایینییش کەڵکی لێ وەردەگیرا.«]51[

دەرەنجام
ئەو مێکانیزمانەی کە کۆلۆنیالیزمی  ناس��ینی 
وەخۆگری ئێرانی کەڵکی لێ وەردەگرێ تاکوو 
س��وڵتەی نەتەوەی فارس بە س��ەر نەتەوەی 
کورددا هەمیش��ەیی بێ، یارمەتیدەرمانە هەتا 
لە کات��ی بەرپەرچدانەوە و خەباتدا بتوانین دژ 
بە فرت و فێڵەکانیان بوەس��تین، ڕێگا نوێکانی 

وەک هەموو 
خەباتێکی 

دژەکۆلۆنیالیستی تەنیا 
رێگەچارە 

دابڕان لەو سیستەمەیە 
کە لە هەموو 

ئاستەکاندا مرۆڤی سەر 
بە نەتەوەی ژێردەست 

ملکەچی ویست، 
بەرژەوەندی و 

بەهاکانی نەتەوەی 
سەردەست دەکا
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خەبات تاقی بکەینەوە و لە هەمان کاتیش��دا 
بزانی��ن ئ��ەو س��نوورانە کامانەن ک��ە ئەگەر 
تێیانپەڕێنی��ن لەگ��ەڵ کولتووری س��اختەی 
ئێرانیدا تێکەاڵو دەبین. ئێمەی کورد لە قۆناغی 
کۆلۆنیالیزمدا دەژین، واتە بۆ ڕزگاری پێویستە 
دژ بەم کۆلۆنیالیزمە بوەستینەوە کە خوازیاری 
وەخۆگرتن��ی بوونمان��ە. هەرچەن��د لە دوای 
ڕزگاریش ئاس��ەوارە نەگریس��ەکانی ڕەنگە تا 
دەیان ساڵ دەست لەسەرمان هەڵناگرێ. ئیستا 
چەندی��ن ملیۆن کەس ل��ە رۆژهەاڵت دەژین 
کە بە هۆی سیاس��ەتە ئاڵۆزەکان��ی دەوڵەتی 
ئێران��ەوە نازان��ن و ناتوانن ب��ە زمانی کوردی 
بخوێننەوە و بنووس��ن. ئێرانییەکان لە ڕێگەی 
گۆڕانی زەوقی کوردەوە دەس��تکاریی دەزگای 
جوانیناس��یی ئێمەی��ان کردووە. ب��ە فۆلکلۆر 
نیش��ان دانی موسیقای کوردی، بەهێز کردنی 
ئەو دامودەزگایانەی کە بۆ فێرکاریی موسیقای 
ئێران تەرخان کراون، پشتیوانی لەو گروپانەی 
کە ئامێری ئێرانی/فارس��ی بەکار دێنن )وەکوو 
تار و سێ تار، سەنتوور، نەی(، لەمپەر سازکردن 
بۆ گەش��ەی زانستیی موس��یقای کوردی لە 
زانکۆکان و فێرگەکان، باڵوکردنەوەی موسیقای 
نزم و س��اختەی کوردی ل��ە میدیاکانیانەوە، 
ژەنینی ئامێری کوردی لەگەڵ شیعری فارسی 
)بۆ نموونە ئامێری تەممورە کە بۆ ڕێوڕەس��می 
ئایین��ی یارس��ان تەنیا لەگەڵ دەق��ی ئایینی 
کوردیدا کەڵکی لێ وەرگیراوە( بەش��ێک لەو 
مێکانیزمانەن ک��ە زەوقی نەتەوەییی کوردیان 

پێ تێکداوە.]52[
وەک هەموو خەباتێکی دژەکۆلۆنیالیستی 
تەنی��ا رێگەچ��ارە دابڕان لەو سیس��تەمەیە 
ک��ە لە هەم��وو ئاس��تەکاندا مرۆڤی س��ەر 
بە نەتەوەی ژێردەس��ت ملکەچی ویس��ت، 
نەت��ەوەی  بەهاکان��ی  و  بەرژەوەن��دی 
وەخۆگری  کۆلۆنیالیزمی  دەکا.  سەردەس��ت 
ئێران��ی خەبات��ی لە ڕۆژه��ەاڵت دژوارتر لە 
پارچەکان��ی دیک��ەی کوردس��تان کردووە. 
چونک��ە کاتێ��ک ئایدیۆلۆژی��ی کوردایەتی 

دەیەوێ سنوورەکانی نەتەوەی کورد لەگەڵ 
نەتەوەی فارس دەستنیشان بکا، کێشەی بۆ 
ساز دەبێ. چەمکی س��اختەی ئێران هەموو 
تایبەتمەندیی��ە کولتوورییەکانی کورد وەخۆ 
دەگرێ و لە ڕۆح��ی کوردی دایاندەماڵێ. بۆ 
نموونە ئەگەر کردنەوەی ئاگر بۆ دەستپێکی 
نەورۆز لە پارچەکانی تری کوردستان دەبێتە 
هێمایەکی نیشتمانی بۆ بەرخۆدان، بەاڵم لە 
ڕۆژهەاڵت فارسەکان دەڵێن ئەم جەژنە هی 
هەموو ئێرانییەکانە. ئەم وتەزایە کێش��ەی بۆ 
خەب��ات و بەرهەڵس��تکارییەکی کوردانە دژ 
بە دوژمنی تورک و عەرەب س��از ناکا، بەاڵم 
گومان و دوودڵی بۆ بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ 
دەوڵەت نەتەوەی ئێران��ی بەرهەم دەهێنێ، 
ناس��نامەی کوردی لەگەڵ ناسنامەی ئێرانی 
لێک دەئاڵێنێ و و مەترس��ییەکی جەوهەری 
بۆ بوونی س��ەربەخۆی کورد لە جیهاندا ساز 
دەکا. ه��ەر بۆیە ئەگ��ەر ڕەقیبمان دەوڵەتی 
ئێ��ران بوو دەن��گ ئەوەندە دلێ��ر نابێ کە 
پڕ ب��ە قورگ هاوار بکەی��ن »جەژنە جەژنی 
کوردس��تانە جەژنی نەورۆزە/ بە تیشکی ئاگر 
دەنووس��م جەژنە پی��رۆزە« چونکە کەمێک 
ئەوالتر مرۆڤی کۆلۆنیالیس��ت دێت و جەژنە 

پیرۆزەی نەورزۆی ئێرانیت لێ دەکا.
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