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لە س��ەردەمی گۆڕانکارییە خێراکانی دنیای سیاسەت لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، 
پێویس��تە لە ڕوانگەی نەتەوەی��ی وکوردایەتییەوە خوێندنەوە بۆ کێش��ەکانی 
کوردس��تان و ناوچەکە بکرێ. توێژینەوە لەس��ەر سیاس��ەتە درێژخایەنەکانی 
ئ��ەو دەوڵەتان��ەی کە کوردس��تانیان بەکۆلۆنی گرتووە، دەبێت��ە هۆی ئەوەی 
تێگەیشتنێکی وردترمان لە بەرژەوەندیی نەتەوەیی هەبێ. کوردستان لە ناوەندی 
قەیرانەکان��ی ناوچەکەدایە و لێکۆڵینەوە لەس��ەر ڕەهەندە سیاس��ی، ئابووری، 
کۆمەاڵیەتی و کولتوورییەکانی  کوردستان  ئەو دەرفەتەمان بۆ دەڕەخسێنێ کە 
لە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کورد لە هەر کام لە پارچەکان باش��تر تێبگەین. 
هەر جووڵەیەکی بەرباڵوی سیاس��ی و کۆمەاڵیەت��ی ئەوەندەی خۆی لەدوای 
بارس��تایەک لە باس وخواس و تیۆری و تێڕامانەوە دێ، هەر بەم ش��ێوەیەش 
شەپۆلێک شیکاری و شرۆڤە و پرس و تێڕوانینی جۆراوجۆریش بەدوای خۆیدا 
دەهێنێ. بەم ش��ێوەیە هەموو بزاڤە سیاس��ی و کۆمەاڵیەتییەکان � بەگوێرەی 
بەرتەس��ک بوون یان بەرباڵو بوونیانەوە� ب��ە خەرمانەیەکی تەنک یان تۆخی 
تیۆریی��ەوە  دەورە دەدرێن و دواجار ئەو خەرمانە تیۆرییە، کار لەس��ەر خودی 
بزاڤەکەش دەکات و ئەوەندەی شوێنی لێ وەردەگرێ شوێنیشی لەسەر دادەنێ. 
بزاڤ��ەکان ئەوەندەی وە دوای تیۆرییەکان دەکەون، هەر هێندەش تیۆرییەکان 
وە دوای خۆیان دەدەن. هەر بۆیە،هەر شۆڕش��ێک لە دەستپێکدا پێویستی بە 
تیۆرییەکی شۆڕش��گێڕانە هەیە و پێمان وایە کوردایەتی، هەوێنی شۆڕش��ێکی 
فرەڕەهەن��دە بۆ سەربەس��تی و ڕزگاری��ی تاکی کورد لە دۆخی بندەس��تی.

www.facebook.com/GovariTishk
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تیۆریی زاگرۆس: چۆن بیر لە کوردستانی فەرهەنگی دەکەینەوە؟  شاهۆ زەنگەنە
ڕاسان و ناسیۆنالیزم  ئیدریس ئەحمەدی
لە سۆسیالیزمی دێموکراتیکەوە بۆ سۆسیال دێموکراسی  بیریار ژاوەرۆیی
کوردایەتی دژ بە کۆلۆنیالیزمی نێوخۆییە  سارۆ ئەردەاڵن
راسان و جنوب زاگرس، نگرشی به نقش یارسان  نیشتمان
وێژمانی نەتەوەیی  بیریار ژاوەرۆیی
فەلسەفەی سیاسیی خۆسەروەری  ژیال موکری
ڕاسان نیشانەیەک بۆ دەرباز بوون لە قەیران  ئاالن. د
دیالكتیكی ناسیۆنالیزمی حاكم و مه حكووم له ئێران  ئاسۆ ساڵح

»كوردبوون« و بنبەستی ڕاڤەكان  مەسعود بابایی
ڕاسان و کورد بوون  هەرمان هەوشاری
پارالێکسی ڕاسان، ڕوانگەیەکی ڕەخنەگرانە  شوعەیب دانش پەژوو
بەرگریی چەکداری و وشیاریی نەتەوەیی  ئارەش ساڵح
خەباتی شار و شارۆمەندی بەرپرس  ئاگری ئیسماعیل نژاد
راسان، پارادایم و سەنتێزێكی فەلسەفی و رامیاری ...  هادی عەزیزی
دۆخی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و چەواشەکردنی دۆزی کورد  زانا هەورامی
ڕاسان چەمکێک بۆ هەموو وەرزەکانی شۆڕش ...  سامیار شێروە
رۆژهەاڵتی کوردستان و ڕاسانەوە  هاوڕێ کرماشانی
ڕۆڵی ڕاسان بۆ پێشگیری کردن لە بەالڕیدابردنی گوتاری کوردایەتی  ئەلبورز ڕوویین تەن

ڕاسان و ڕەهەندە تیۆرییەکانی )1(   سمایل شەریفی

ناساندنی کتێب
ڕێنماییی نووسین



سەروبەرکردنی دۆخی ئێستای رۆژهەاڵتی کوردستان، لە کاتێکدا ژینگەی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و 
ئابوورییەکەی لە ژێر تەوژمی گۆڕانکاریی خێرا و چاوەڕوان نەکراودایە، گەلێک ئەستەمە. رۆژهەاڵتی 
کوردس��تان، لە زۆر رەهەندەوە گۆڕانی بە خۆوە بینیوە. ئەمێس��تاکە ل��ە گەڵ گرێچنێکی جیاواز 
و فرەچەش��ن بەرەوڕووین. لێکدانەوە و گەیش��تن بە ئەنجامێکی تۆکمە لەم پازڵە، پێویس��تیی بە 
لێکدانەوەیەکی مێتۆدیکە؛ بە جۆرێک کە تێڕوانین  وخوێندنەوەمان، واڵمی پرسیارەکان تێر بکات، 
یان هەر نەبێ لە س��ەر بنەمای ئەم گرێچنە  پرس��یارگەلێکی جددی درووست بکرێ، بە جۆرێک 

کە »بەردەنگ«�ەکان بەو کانتێکستەی کە پێی دەگوترێ رۆژهەاڵتی کوردستان ئاشنا بکاتەوە.

ســـــەروتار 
ناسر مرادی
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ڕاس��ان  وەک قۆناغێک��ی نوێ  ل��ە خەباتی 
نەتەوەی��ی  ودێموکراتی��ک ل��ە رۆژهەاڵتی 
کوردس��تان، لە گەڵ ئەوەی کە  ناونیشانێکی 
جێ کەوتووە لە یادەوەریی نیش��تمان، بەاڵم 
پێویس��تییەکی ڕادەبەدەری بە پش��وودرێژی 
و کار و چاالکی��ی ب��ەردەوام هەی��ە. ئ��ەم 
پشوودرێژییەش دەخوازێ کە بەردەوام بوونی 
ڕاسان بکرێتە بنەما. ڕوانگە گشتییەکە ئەوەیە 
کە ڕاس��ان چوارچێوەیەکی بەرینتر و بواری 
فراوانتر و پانتایییەکی بەرباڵوتری پێ بدرێت 
و پڕ بە پێس��تی، مان��ا و مۆرکی رۆژهەاڵتی 

بوونی بۆ قایل بین.
ل��ەم ڕوانگە گش��تییەدا  ئێم��ە لە گەڵ  
ت��ان و پۆی��ەک ل��ە پێش��گریمانە، گریمانە  
وپرس��یار بەرەوڕووین. ڕاگربوونی ئەم ڕوانگە 
گش��تییە، خ��ۆی گرێ��دراوی خوێندنەوەی 
ن��وێ و بەڕۆژبوون��ی ڕوانینەکانە. ئەمێس��تا 
ک��ە لەگ��ەڵ پرس��ی ک��ورد بەرەوڕووی��ن، 
وێڕای ئەوەی کێش��ەکانی  ئەم پرس��ە کەم 
نین، بگرە ئاڵۆزیش��ن. جەوهەری ڕاس��ان و  
ئ��ەوەی کە چاوەرێی ب��ەدی کردنی دەکرێ، 
ڕۆژهەاڵتێکی بەهێزە. گەڕانەوە بۆ »پێناسە«ی 
»پێناس��ەكراوەكان« بە ب��ێ   لەبەرچاوگرتنی 
کەلێ��ن و قوژبنەکانی ناوم�اڵ��ی ڕۆژهەاڵت 
كارێكی نەكردەیە. هەوڵدان بۆ یەكخس��تن و 
دواجار سەرخس��تن  و نەخشاندنی ئەم هێزە 
بە كیانێكی فەرهەنگی � سیاس��یی یەكپارچە 
و بەهێز  تەنیا دڵخوازێکە و هیچی تر، مەگەر 
ئەوەی کە دەس��ت لە س��ەر راس��تییەکان 
دابنێی��ن و نەخش��ەڕێگایەکی گونجاوی پێ 
ڕایی بکەین. ئەم نەخش��ەڕێگایە، لە دەالقەی 
ڕاس��انی ڕۆژهەاڵتەوە وێنا دەکرێ، دیس��ان 
ب��ەو مەرجەی کە لە ڕاس��تیەکان النەدات و 

سەرنجیان بخاتە سەر.
ه��ەر جووڵەیەک��ی بەرباڵوی سیاس��ی 
و کۆمەاڵیەت��ی، ئەوەن��دەی خ��ۆی لەدوای 
تی��ۆری  باس وخ��واس و  ل��ە  بارس��تایەک 
و تێڕامان��ەوە دێ، ه��ەر ب��ەم ش��ێوەیەش 

ش��ەپۆلێک ش��یکاری و ش��ڕۆڤە و پرس و 
تێڕوانین��ی جۆراوجۆری��ش ب��ەدوای خۆیدا 
دەهێنێ. بەم ش��ێوەیە هەموو بزاڤە سیاس��ی 
و کۆمەاڵیەتییەکان � بەگوێرەی بەرتەس��ک 
بوون یان بەرباڵو بوونیانەوە� بە خەرمانەیەکی 
تەنک یان تۆخ��ی تیۆرییەوە  دەورە دەدرێن 
و دواج��ار ئەو خەرمانە تیۆرییە کار لەس��ەر 
خودی بزاڤەکەش دەکات و ئەوەندەی شوێنی 
لێ وەردەگرێ، شوێنیش��ی لەس��ەر دادەنێ. 
بزاڤ��ەکان ئەوەن��دەی وە دوای تیۆرییەکان 
دەکەون، هەر هێندەش تیۆرییەکان وە دوای 
خۆیان دەدەن، دیارە  ڕاس��انیش لەم رێسایە 

هەڵناوێردرێ. 
ڕاس��ان، گێڕانەوەی کوردبوونە و هەر لەم 
دەالقەیەش��ەوە، کوردایەتی ئەو گوتارە زاڵەیە 
کە بەرامبەر بە هێزی داگیرکەر و بااڵدەست، 
مان��ا بە رەفتار و ک��رداری   تاکەکان دەدات 
و خۆی پێناس��ە  دەکاتەوە. هەرچۆنێک بێت 
ڕاس��ان پرسیاری لە سەرە و لە ڕووی گوتار و 
نیشانەکانیەوە، ئێستاشی لە گەڵ بێت هەندێ 
بواری بە بۆشایی هێشتۆتەوە. لێ ئەمە مانای 
وا نییە کە ڕاس��ان لە بۆشایی هاتبێتە کایەوە 

و بەرەبەرە ڕێی نەکردبێت.
بنەجێ«نهادینە«کردنی ڕاس��ان بە مانای 
لێ��ک گرێدانەکەی، دەخ��وازێ بە قواڵیی  و 
ب��ە پانتاییی گۆڕەپانی کار و چاالکیەکانی، چ 
لە ڕووی کات و چ لە رووی شوێنەوە،  ببێت 
بە دیاردەیەکی هەمیش��ەیی. ب��ەو مانایە کە 
ل��ە  زەینی تاکی ک��ورد و واقعی کۆمەڵگای 
رۆژهەاڵتدا ڕەنگ بدات��ەوە. پەیوەندیی نێوان 
دوو چەمک یان دیاردە بە چەند ش��ێوە دێتە 
گۆڕێ. یان هەر پەیوەندییان پێکەوە نییە، یان 
دژ بە یەکترن، یان تەبا و لە یەک بەستێندان. 
کورد بوون وەکوو ناسنامە کە هەموو ڕەهەند، 
الیەن و تایبەتمەندیی تاکی کورد ئەگرێتەوە، 
ئاخ��ۆ دەتوانێ ڕاس��انی ڕۆژه��ەاڵت لە خۆ 
بگرێت؟ ی��ان بە دیوێکی ت��ردا لە دەالقەی 

راسانەوە کوردبوون چ مانایەکی هەیە؟





تیۆری



تیۆریی زاگرۆس: 
چۆن بیر لە کوردستانی فەرهەنگی دەکەینەوە؟

شاهۆ زەنگەنە

ئاماژه
کەڵک وەرگرتن لە چەمکی زاگرۆس وەک کوردستانی فەرهەنگی ئەو 

دەوڵەمەندییە بە بواری فیکر و کولتوورمان دەگەڕێنێتەوە کە ئەو ناوچانەی 
ئیستا کوردی لێ ناژین بەاڵم پێشتر وەک هەرێمی فەرهەنگیی زاگرۆس 

کوردی لێ بووە، وەک بەشێک لە سەرمایەی کولتووری 
خۆمان ئەژماریان بکەین
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پێشه کی
مەبەس��ت لە تیۆریی زاگرۆس تاوتوێ کردنی 
کوردس��تانی  کولتوورییەکان��ی  ڕەهەن��دە 
فەرهەنگییە. لە س��ەدەی بیس��تەم و هاوکات 
لەگ��ەڵ خەباتی ڕزگاریخوازی��ی کورد، بیری 
کوردایەتی بە کوردس��تانێک کورت کراوەتەوە 
کە چوارچێوەکەی بە زمانی کوردی سنووردار 
بووە. واتە کوردس��تان بەو شوێنانە وتراوە کە 
مرۆڤی کوردزمان لە س��ەردەمی هاوچەرخدا 
تیایدا ژیاوە. ئەم شێوازە بیرکردنەوەیە، لەسەر 
دوو ئاست کێشەی بوونناسانەی بۆ ژیانی ئێمە 

لە جیهاندا ساز کردووە: 
س��ەرەتا ئێمەی لە دۆخێک��ی بەرگری لە 
زمان��ی کوردی��دا داناوە. مەبەس��ت لە دۆخی 
بەرگری لە زمانی کوردی ئەوەیە کە داگیرکەرانی 
کوردستان بە قەدەغەکردنی خوێندن و نووسین 
بە زمانی کوردی هەوڵیان داوە کوردستانیبوون 
تەنی��ا بۆ دۆخ��ی کوردزمانب��وون دابەزێنن و 
بەرگری لە زمانی کوردی بە ئامانجی سەرەکیی 
کوردایەتی دابنێن. هەروەها بۆ دەستەبەرکردنی 
مافی خوێندن بە زمانی دایک، ڕێگەی ڕیفۆرم 
و گۆڕانکاری لە مافەکانی هاوواڵتیبوونی واڵتە 
داگیرکەرەکانی کوردس��تان لە جیاتی شۆڕش 
بە مەبەستی س��ەربەخۆیی پێشنیار کراوە. لە 
کاتێکدا بە شێوازی مێژوویی و پێش لە سەدەی 
بیس��تەم کوردس��تانی بوون تەنیا ب��ە مانای 
کوردزم��ان بوون نەب��ووە. هەروەها لە دۆخی 
بەرگری لە زمانی کوردیدا، داگیرکەر گوشاری 
لەس��ەر ئێمە س��از کردووە کە زمانی کوردی 
لقێکی زمان��ە ئێرانییەکانە و تەنانەت زارەکانی 
لوڕی، لەکی، هەورامی و زازاکی بەش��ێک لە 
زمانی ک��وردی نین. لە بازنەیەکی بێ ئەنجامی 
سەلماندن و ڕەتکردنەوەدا بەرگریمان لە زمانی 
کوردیی��ەک کردووە کە تەنیا دەتوانێ یەکێک 
لە فاکتەرەکانی ناس��نامەی چەند ڕەهەندیی 
کوردس��تانی بوون لە جیهاندا ب��ێ. هەروەها 
و بەتایب��ەت پێش ل��ە س��ەردەمی مۆدێرن 
کوردستانییەکان تەنانەت بۆخۆشیان کەڵکیان 

ل��ە چەندین زمانی وەک عەرەبی، فارس��ی و 
تورکی بۆ گواس��تنەوەی تێگەیش��تنی خۆیان 

سەبارەت بە مرۆڤ و جیهان وەرگرتووە.
دواتر، کاتیک س��ەیری مێژووی ناوچەکە 
دەکەی��ن، پانتای��ی کولتووریی کوردس��تان 
ل��ە هەرێمێک��ی زۆر بەرفروانتر لە س��نوورە 
هەنووکەییەکان��ی زمان��ی کوردیی��دا ب��ووە. 
دوای جەنگی یەکەم��ی جیهانی، بزووتنەوەی 
کوردایەتی لە ژێر کاریگەریی س��ازبوونی ئەو 
دەوڵ��ەت نەتەوانەی کە کوردس��تانیان داگیر 
ک��ردووە، ب��ەرەو هەرێمی دەس��ەاڵتی زمانی 
ک��وردی پاشەکش��ەی ک��ردووە. ل��ە قۆناغە 
جیاوازەکانی مێژوودا کوردس��تانی فەرهەنگی 
پانتاییەکی بەرینی لەخۆ گرتووە و لە هەناوی 
سەرنجڕاکێش��ی  فرەچەش��نییەکی  خۆی��دا 
هەڵگرتووە کە تاکوو ئەمڕۆ وەک کێش��ەیەک 
بۆ س��ەر بزووتنەوەی کوردایەتی سەیر کراوە 
و داگیرکەرانی��ش ب��ۆ پەرتەوازەی��ی بەرەی 
کوردستانی  زۆرترین کەڵکیان لێ وەرگرتووە. لە 
تیۆریی زاگرۆسدا هەوڵ دەدەم بە بەکارهێنانی 
فەکتە مێژوویی و کولتوورییەکان، تیۆرییەکی 
پاڵپش��ت بۆ کوردایەتی پێشنیار بکەم بەڵکوو 
ئەم فرەچەش��نییە لە مەترسییەوە بۆ دەرفەتی 
کوردس��تانیبوون  ناس��نامەی  بەهێزترکردنی 
بگوازینەوە. لە ئیس��تادا گوت��اری کوردایەتی 
پێویس��تیەتی ب��ە چەندین بیرۆک��ە بەهێزتر 
بکرێتەوە کە توانایان هەبێ لە زۆرترین ئاستدا 
یەکگرتوویی لە ناو فاکتەرە پرشوباڵوەکاندا ساز 

بکەن. 
لێک  تایبەتمەندیی��ە  ڕەنگ��ە گرێدان��ی 
دوورەکان وەک ش��ێوازێک لە زاتگەرایی سەیر 
بکرێ کە لە ناخیدا دەیەوێ شتێکی نەگۆڕ بۆ 
هەاڵتن لە ڕەخنە نیش��ان بدات و چاوپۆش��ی 
لە کێش��ەکانی تیۆریی کوردایەتی بکا. تیۆریی 
زاگرۆس کەڵک لە زاتگەراییەکی س��تراتێژیک 
وەردەگ��رێ ک��ە ل��ە ڕێگەیەوە، ب��ێ ئەوەی 
بیهەوێ جۆراوجۆرییەکانی کۆمەڵگای کوردی 
بس��ڕێتەوە، خوازیاری ئەوەیە لە ناو چەمکێکی 
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فەرهەنگیدا پێکەوە گرێیان بداتەوە و لە هەمان 
کاتدا ل��ە بەرامبەر تیۆرییەکان��ی ئێرانچیەتی 
)قلمرو زبان فارسی یان پان فارسیزم، ایرانی وار 
یان پان ئیرانیسم، ایرانشهر(، جیهانی ئیسالمی 
)هێژمونی فەرهەنگی ئیس��المی بە مەبەستی 
ناس��یۆنالیزمی عروب��ە و کاریگەری��ی زمانی 
عەربی( وتورکچیەتی )کەمالیزم، پان تورکیسم، 
تێهەڵکێش��ی تورکی - ئیسالمی( پاڵپشتیکی 
فەرهەنگی بۆ کوردایەتی س��از ب��کا. تیۆریی 
زاگ��رۆس لەس��ەر دوو مژار ڕاوەس��تاوە: باس 
لە بڕش��تی کولتووری��ی کوردس��تان بۆ ئەو 
ناوچانە دەکا کە بەپێ��ی هێژمونی کولتووری 
داگیرکەرانەوە لە کوردستان دابڕاون. هەروەها 
تەنیا خۆی لە ڕابردوودا کورت ناکاتاوە، بەڵکوو 
دەک��رێ لەس��ەر ئ��ەو تایبەتمەندییانەی کە 
ناوچ��ەی زاگرۆس هەیەتی ب��اس لە چەمکی 
مۆدێرنی پێکەوەژیانی گروپە ئایینی، قەومی و 

زمانییە جیاوازەکانی ناو کوردستان بکرێت.

]1[
زاگرۆس کوێیە؟

لە کاتی هاتنی یۆنانیی��ەکان بۆ واڵتی میدیا، 
مێژوونووس��ەکانیان باس��یان لەوە کردووە کە 
زنجیرە چیاکانی زاگرۆس واڵتی میدیا لە ناوچە 
دەش��تاییەکانی مێزۆپتامیا، بیابانەکانی پێرشیا 
و دەریای قەزوین )خ��ەزەر( جیا دەکاتەوە.]1[ 
عەرەبە موسڵمانەکان کاتێک لە دەشتاییەکانی 
عێراقەوە دەیانەوێ دەس��ت بە سەر گرنگترین 
شارەکانی ڕێگای ئاوریشمدا بگرن بەرەوڕووی 
چیا ب��ەرزەکان دەبن��ەوە کە ن��اوی جیبالی 
)چیاکان(ل��ێ دەنێ��ن. هەروەه��ا دوات��ر کە 
سیستەمێکی ڕێکوپێکی ماڵیات بۆ حکومەتی 
ئیس��المی س��از دەبێ، بەش��ی مەزنی واڵتی 
میدیای جاران ناوی جیبال بەخۆیەوە دەگرێت. 
تەنانەت ماڵیاتی )جەزیە و خەراج( دوو شاری 
هەرە گرنگی جیب��ال، دینەوەر و نەهاوەند، بۆ 
سازکردن و ئاوەدان کردنی دوو شاری کووفە و 
بەسرە لە عێراق خەرج دەکرێ. بۆیە لە زۆربەی 

دەقەکاندا وەک ماه الکوفە و ماه البصرە ئاماژە 
بەم دوو ش��ارە و داهات��ە زۆرەکەیان دەکرێ. 
لێرەدا مەبەست لە ماه واڵتی میدیا و ناوچەکانی 
ژێر دەس��ەاڵتی مادەکانە. بەاڵم موسڵمانەکان 
ل��ە ڕووی ئیداریی��ەوە پارێزگا یان س��اتراپی 
ئازەرپاتێگان )ئازەربایجان( لە واڵتە کۆنەکەی 
میدیا دادەبڕن؛ هەرچەند هەر لەو سەردەمەدا 
لە ڕووی فەرهەنگییەوە ئەم دوو پارێزگایە هەر 
یەک بوون. تاکوو س��ەدەی هەشتەمی کۆچی 
)چواردەی زایینی( ئاماژە بە ناوی کوردس��تان 
وەک شوێنێک کە کوردەکانی لێ بن ناکرێ.]2[ 
هەڵبەت لێرەدا دەبێ ئاگاداری دوو بابەت بین: 
یەکەم، جوگرافینووسە عەرەبەکان پێمان دەڵێن 
کە کوردەکان لە هەندێک لە شارەکانی جیبال 
وەک )سیروان، دینەوەر، شارەزوور، کرماشان، 
س��ۆهرەوەرد، ئەبهەر و هەمەدان( زۆرینە بوون 
و لە شارەکانی دیکەش )ئیسفەهان، ڕەی، قۆم، 
قەزوین، زەنگان،شوش( کوردەکان بەشێک لە 
پێکهاتەی قەومی بوون. بەرەبەرە کوردس��تان 
تەنیا ب��ەو ناوچانە وتراوە ک��ە زۆرینەی کورد 
بوون و ناوی جیبالی عێراق بۆ ناوچەکانی دیکە 

بەکار هاتووە.]٣[ 
دووەم، جی��اکاری ئی��داری ل��ە نێ��وان 
هەرێمەکاندا، ڕێک هەر وەک سەردەمی ئیستا، 
گرێدراوی مەبەس��تی سیاسی بووە. بۆ نموونە 
کاتێک س��ەلجوقییەکان لە س��ەدەی پێنج و 
شەش��ی کۆچیدا )ی��ازدە و دوازدەی زایینی( 
ناوچەی جیبال دەکەنە ناوەندی دەس��ەاڵتی 
خۆیان و عێ��راق و بەغداش وەکوو پایتەختی 
خەالفەتی ئیسالمی کۆنترۆڵ دەکەن، هەمەدان 
وەک پایتەختی خۆیان هەڵدەبژێرن. هەر بۆیە 
کاتێک خەلیفەی عەباس��ی نازناوی س��لطان 
العراقینیان پێ دەبەخش��ێ ناوی جیبال لەبەر 
تێکەڵ نەبوون لەگەڵ عێراقی عەرەب بە عێراقی 
عەجەم دەگۆڕدرێ.]4[ ئەم گۆڕانکارییە سیاسییە 
بەردەوامانە لەس��ەر ناو و جوگرافیای ناوچەکە 
هەتا سەدەی بیس��تەم، کاریگەرییەکی ئەوتۆ 
لەسەر دانیشتووانی زاگرۆس دانانێت و لە ڕووی 
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تایبەتمەندیی��ە کولتوورییەکانەوە )دابونەریت، 
زمان، شێوازی شارنشینی( زاگرۆس جیاوازی 
خ��ۆی لەگەڵ هەرێمەکان��ی عێراقی عەرەب، 
فارس و خۆراسان و تورکستانی ژێر دەسەاڵتی 
عوس��مانی هێش��تووەتەوە. بەاڵم لە سەدەی 
بیستەمدا سازبوونی دەوڵەت نەتەوەکانی ئێران، 
عێراق، س��وریا و تورکیا دەبن��ە هۆی ئەوەی 
ڕۆژ ل��ە دوای ڕۆژ ناوچەکان��ی زاگرۆس لێک 
دوور بکەونەوە. لە الیەکەوە بەش��ێکی زۆر لە 
ناوچەکان ک��وردی لێ نامێنێت و  لە الیەکی 
دیکەش��ەوە هەم سنووری کوردستان بچووک 
دەک��رێ و هەم ل��ە نێوان چ��وار پارچەکەدا 

پەیوەندی��ی کولت��ووری الوازتر 
دەبێتەوە.

   ئەوەش��مان لەبیر نەچێ 
ک��ە هەرچەن��د ل��ە واڵتەکانی 
ئازەربایج��ان،  ئەرمەنس��تان، 
ناوچەی خۆراس��ان ل��ە ئێران، 
ش��ارەکانی ئەس��تانبۆل و تاران 
ڕەوەندێکی بەرچاو لە کوردەکان 
دەژین، بەاڵم هەر لە دێرزەمانەوە 
زۆرینەی ک��وردەکان لە زنجیرە 
زاگرۆس  پێدەش��تەکانی  و  چیا 
ژی��اون.]5[ کەواتە لێ��رەدا دەبێ 
خۆم��ان ل��ە دوو وەه��م دوور 
ئەوەیە  یەکەم  وەهمی  کەینەوە: 

کە دەوت��رێ مرۆڤ��ی نیش��تەجێی چیاکان 
خاوەنی ش��ار و شارس��تانییەت نەبوون؛ ڕێک 
بەپێچەوان��ەوە، ل��ە کەناری چی��ا بڵیندەکان 
پێدەش��تە پڕپیتەکان��ی زاگرۆس ش��وێنێکی 
گونجاو ب��ۆ ژیانی مرۆڤ ب��وون و بەپێی ئەو 
زانیارییانەی کە لە سەردەمی مادەکانەوە هەمانە 
بەشێکی گرنگ لە شارەکانی پاشایەتییەکان و 
خەالفەتەکان لە ناوچەی زاگرۆس هەڵکەوتوون. 
فەرهەنگ، ئایین، ش��ێوازی ژیان و دابونەریتی 
زاگرۆس نیشانەکانی شارستانییەتێکی گرنگی 
ناوچەکەم��ان بۆ دەردەخەن کە لە س��ەدەی 
بیس��تەمدا لەبەر هەندێک جیاوازی بنەڕەتی 

هەوڵی چاوپۆش��ی، لەناو بردن و س��ڕینەوەی 
دراوە. وەهمی دووەم ئەوەیەکە گوایە کوردەکان 
هەمیشە لە شکەس��تدا بوون و کوردستان لە 
ڕەوت��ی مێژووییدا بچووک بووەتەوە؛ دیس��ان 
وردبوونەوە لە مێژووی ناوچەکە ڕاس��تییەکی 
ترمان بۆ دەردەخ��ەن. هەر لە کۆنەوە پانتایی 
فەرهەنگیی زاگرۆس بەرفراوانتر لەو ناوچانە بووە 
کە دەسەاڵتە ناکوردییەکان ناوی کوردستانیان 
لێ ناوە. بۆ نموونە، ئ��ەو ناوچانەی کە یەکەم 
ج��ار لە ژێ��ر دەس��ەاڵتی س��ەلجوقییەکاندا 
)سەدەی دوازدەیەم( کوردس��تانی پێ وتراوە 
زۆر بچووکتر لە هەرێمی کوردستانی گەورەیە. 
ئەمە دەریدەخات کە کوردەکان 
هەم ل��ە پانتاییەک��ی بەرینتردا 
ژی��اون و ه��ەم هەوڵی��ان داوە 
کولتووری خۆی��ان بۆ ئەوپەڕی 
دەس��ەاڵتی خۆی��ان بگوازنەوە. 
ب��ەم ش��ێوەیە دەتوانی��ن باس 
ل��ەوە بکەی��ن  ک��ە کولتووری 
هاوبەشەکانی  مژارە  و  زاگرۆسی 
لە باکوورەوە بۆ ئەوپەڕی ڕووباری 
ڕۆژئاواوە  باک��ووری  لە  ئەرەس، 
)هەتاکوو  ت��ورۆس  چیاکانی  بۆ 
س��یواس، ئەرزرووم و مەرعەش( 
و لە باشوورەوە تا دەشتاییەکانی 
کەرکوک(  )دەشتی  مێزۆپێتامیا 
گوازراوەتەوە. ئەگەر ئیستا سەیری ئەم ناوچانە 
دەکەی��ن دەبینین جگە ل��ەوەی کوردی لێ 
دەژین، ئەم پەرەپێدان��ە بووەتە هۆی ئەوەیکە 
هاوبەشییەکی کولتووری لە ژیانی مرۆڤەکانی 
ئەم دەڤەران��ەدا ببیندرێ کە ل��ە کولتووری 
دەوڵ��ەت - نەتەوە دەس��تکردەکانی ناوچەکە 

جیایان دەکاتەوە.
کەواتە کاتێک باس ل��ە تیۆریی زاگرۆس 
دەکەین مەبەس��تمان لە چەمک��ی زاگرۆس، 
لە هەمان ش��ێوازی بەکارهێنانی مێژوونووسە 
تایبەتمەندیی س��ەرەکیی  یۆنانییەکاندایە کە 
هەرێمی میدیای��ان بە بوونی زنجیرە چیاکانی 

فەرهەنگ، 
ئایین، 

شێوازی ژیان و 
دابونەریتی 
زاگرۆس 

نیشانەکانی 
شارستانییەتێکی 

گرنگی 
ناوچەکەمان 

بۆ 
دەردەخەن
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زاگرۆس دەستنیش��ان کردووە. لێ��ردا دەبێ 
واڵمی دوو پرسیاری گرنگ بدەینەوە: 

1 چ��ۆن دەک��رێ چەمکی زاگ��رۆس وەک 
ناوچەیەکی جوگرافیایی لەسەر چەند هەرێمێک 
دابنێین کە پێمانوایە هەڵگ��ری کولتوورێکی 

هاوبەش یان زۆر لێک نزیکن؟
کوردس��تانی  وەک  زاگ��رۆس  2 چەمک��ی 
فەرهەنگ��ی چ کەڵکێک��ی ب��ۆ بزووتن��ەوەی 

کوردایەتی هەیە؟ 
ل��ە وەاڵمی پرس��یاری یەکەم��دا من لە 
س��ێ تایبەتمەندیی زمان، ئایین، ئەدەبیات و 
موسیقاوەک گرنگترین فاکتەرە کولتوورییەکانی 

کەڵ��ک  زاگ��رۆس  ناوچ��ەی 
نزیکبوونی  لێک  وەردەگرم هەتا 
دانیش��تووانی  فەرهەنگی��ی 
زاگرۆس نیشان بدەم. لە کۆتاییدا 
باس ل��ە بایەخی ئەم تیۆرییە بۆ 
بزووتن��ەوەی کوردایەتی دەکەم 
و ئام��اژە ب��ەوە دەدەم کە چۆن 
دەک��رێ هەرێمی فەرهەنگیمان 
بەرباڵوتر لە هەرێمی جوگرافیمان 
بێ؛ یان بە واتایەکی دیکە باس 
لە ئیمکانەکانی تیۆرییەک دەکەم 
کە تیای��دا ڕووبەری جوگرافیای 
فەرهەنگیم��ان ل��ە جوگرافیای 

سیاسیمان بەرفراوانترە.

]2[
شەبەنگی زمانیی زاگرۆس

مۆدێل��ی س��ازکردنی دەوڵەت � نەت��ەوە لە 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت لەس��ەر بنەمای یەک 
نەت��ەوە � یەک زم��ان ڕاوەس��تاوە. هەر بۆیە 
لە هی��چ کام لەو واڵتانەی کە کوردس��تانیان 
داگیرک��ردووە، نە تەنیا ڕێگ��ە بە خوێندن بە 
زمانی کوردی نەدراوە، بەڵکوو هەروەهاش زمانی 
کوردی وەک مەترسییەک بۆ سەر یەکگرتوویی 
نەتەوەیی واڵتی داگیرکەران سەیر کراوە. ئەم 
دەوڵەتانە سەرەڕای قەدەغەکردنی خوێندن بە 

زمانی کوردی هەوڵ دەدەن لە بۆش��اییەکانی 
نێ��و فیک��ری کوردایەتی کەڵ��ک وەرگرن و 
دۆخێکی ئاڵۆز بە س��ەر ناسنامەی کوردستانی 
بووندا بسەپێنن. هەر لە سەرەتاوە دەبێ ئاماژە 
بەوە بکەم کاتێک داگیرکەران پرس��یارمان لێ 
دەکەن کامە زاری کوردی وەک زمانی فەرمی 
لە کوردس��تان بەکار دێنین؟ پێویس��ت ناکا 
پێداگری لەس��ەر، بۆ نموون��ە، کورمانجی یان 
س��ۆرانی بکەین. چونکە لە بنەمادا پرسیارەکە 
هەڵەی��ە و ل��ە مۆدێل��ی دەوڵ��ەت نەتەوەی 
داگیرکەرەوە س��ەرچاوەی گرتووە. واتە بەپێی 
تێگەیش��تنی ئەوان هەر دەوڵەت نەتەوەیەک 
دەبێ تەنی��ا و تەنیا یەک زاری 
ستاندارد و یەک ئەلفوبێی هەبێ. 
مۆدێل��ی دەوڵەت نەتەوەی ئێمە 
توانای هەیە جگە لەوەی تیایدا 
دوو زاری س��ەرەکی )کورمانجی 
و س��ۆرانی( هەبێ کە لە الیەن 
نووس��ەرەکانەوە  و  ڕۆش��نبیر 
پەس��ەند کراوە، تەنانەت کەڵک 
ل��ە دوو ئەلفوبێی ت��ەواو جیاواز 
وەرگی��راوە. ئەگەر ئ��ەم مۆدێلە 
هەندێک کێشەی لە سازکردنی 
دەوڵ��ەت نەت��ەوەدا هەی��ە ئەو 
کێشانەی پەیوەندی بەخۆمانەوە 
هەیە ن��ەک داگیرکەر کە وەک 
ئامرازی گوشارخس��تن بەکاری بهێنێت. ئێمە 
ل��ەم کاتەدا ک��ە تەنانەت دەوڵ��ەت نەتەوە و 
دامودەزگا بەهێزەکان��ی پەروەردەمان نییە لە 
ئاس��تێکی بەرزدا توانیومانە لەگەڵ ئەو کێشە 
خۆمان ڕابهێنین و چارەسەرمان بۆ دۆزیوەتەوە. 
گرنگ ئەوەیە کە ئێم��ە ئیمکانە زمانییەکانی 
خۆمان باش بناس��ین و بە باشترین شێوە بۆ 
ژیانی هاوواڵتییەکانمان بەکاریان بهێنین، نەک 
ئەوەی بە شێوازی داگیرکەرەکانی کوردستان 

لەبارەیانەوە بیر بکەینەوە.
ل��ە ڕوانگەی زاگرۆس��ییەوە ئ��ەو زمان و 
زاران��ەی کە ل��ە هەرێمەک��دا ئاخاوتنی پێ 

گرنگ ئەوەیە 
کە ئێمە ئیمکانە 

زمانییەکانی خۆمان 
باش بناسین و بە 
باشترین شێوە بۆ 

ژیانی هاوواڵتییەکانمان 
بەکاریان بهێنین، 
نەک ئەوەی بە 

شێوازی
داگیرکەرەکانی 

کوردستان لەبارەیانەوە 
بیر بکەینەوە
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دەکرێ لێک دانەپچڕاون و لە بەرامبەردا دەبێ 
وەک ش��ەبەنگێکی زمانی سەیریان بکەین. لە 
ش��ەبەنگی تیش��ک و لە نێوان ڕەنگەکاندا)لە 
بنەوشەوە تا س��وور( سنوورێکی لێک داپچڕاو 
لە ناو ڕەنگەکاندا نییە، بەڵکوو لە شەبەنگێکی 
پێکەوە گرێ��دراو ڕەنگ��ەکان دەگۆڕدرێن. لە 
هەریم��ی زاگرۆس��یش کاتیک لە باش��ووری 
ڕۆژهەاڵتەوە و لە زم��ان )یان زاری( لوڕییەوە 
بەرەو لەکی، کەلهوری، هەورامی و بنزارەکانی 
دیکەی کوردیی خوارەوە دەڕۆین هەس��ت بە 
جیابوون��ەوە ناکەین. خەڵکی ئەو دەڤەرانە زۆر 
بە ئاسانی لێک تێدەگەن بەاڵم داگیرکەران بە 
کەڵک وەرگرتن لە تیۆریی زمانناسەکانی ڕۆژئاوا 
باس لە چند زمانێکی جیا لە یەک لەم ناوچانە 
دەکەن. ئەگەر لە خەڵکی ئاسایی هەر کام لەم 
شوێنانە ورد ببینینەوە بۆمان دەردەکەوێ کە 
ئەوان لە پەیوەندی سازکردن پێکەوە، گرفتێکی 
ئەوتۆیان نییە. کاتێک بەرەو س��ەرتر دەڕۆین 
ناتوانین جیاکارییەکی ڕوون لە نێوان هەرێمی 
بنزارەکانی کوردیی لە ناوچەکانی کرماش��ان 
و ئەردەاڵن��دا ببینین و لە نێ��وان بنزارەکانی 
سۆرانی، بادینی و کورمانجیدا دیسان هەر ئەم 
ڕەوت��ە بەدی دەکرێ. بەاڵم ڕوونە کە لە نێوان 
دوو جەمسەری ش��ەبەنگی زمانیی زاگرۆسدا، 
واتە لە لۆرییەوە تا زازاکی، جیاوازییەکە دەگاتە 
ئاستێک کە لێک تێگەیش��تنی ئاخێوەرەکان 
ئاستەم دەبێ. ئەم لێک تێنەگەیشتنە لە نیگای 
یەکەم��دا وەک مەترس��ییەک بۆ ناس��نامەی 
کوردستانی س��ەیر دەکری؛ بەاڵم ئەگەر وەک 
داگیرکەر بیر نەکەین��ەوە و دەوڵەت نەتەوەی 
خۆمان تەنیا بە یەک زمان یان زار نەبەستینەوە 
هیچ کە کێش��ەیەک بۆ ناس��نامەی ئێمە ساز 
نابێ، بەڵکوو دەرفەتێکیش دەڕەخسێ کە تیایدا 
هاوواڵتییەکانی کوردستان بەپێی هەڵبژاردەی 
خۆیان النیکەم جگە لە زار یان زمانی هەرێمی 
خۆیان یەکێک لە دوو زارە فەرمییەکەش فێر 
دەب��ن. ئەم دەوڵەمەندییە زمانییە بووەتە هۆی 
ئەوەی ئەدەبی��ات، فولکلۆر و موس��یقایەکی 

جیاواز و فرەچەش��ن لە ناوچەی زاگرۆس ساز 
ببێ ک��ە هەموویان دەتوانن لە نەخش��اندنی 
پازڵی فەرهەنگیی کوردستاندا دەوریان هەبێت.

پێکەوەژیانی ئایینی لە زاگرۆس
ل��ە س��ەردەمێکدا ک��ە توندڕەوی��ی ئایینی 
هەم��وو ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��تی تەنیوەتەوە و 
سیاس��ەتمەدارەکان هەوڵ دەدەن لە الیەکەوە 
واڵتەکەی خۆیان لەم کێش��انە بەدوور بگرن و 
لە الیەکیشەوە ئایین بکەنە ئامرازی بشێوی لەو 
واڵتانەی کە وەک دوژمن س��ەیریان دەکەن، 
هەرێم��ی زاگرۆس النیکەم بۆ ماوەی چەندین 
س��ەدە، ش��وێنێک بۆ پێکەوەژیانی ئایینەکان 
بووە. بێگومان وەکوو هەموو شوێنێکی دونیا لە 
هەرێمی زاگرۆسیشدا بەریەککەوتنی ئایینەکان 
هەبووە و تەنانەت ئیماندارەکان کێش��ەیان بۆ 
بیروباوەڕی یەکتر س��از ک��ردووە، بەاڵم لەبەر 
فرەچەشەنیی ئایینی بەرەبەرە هەڵگرانی ئایین 
و ئایینزا جی��اوازەکان پێکەوە هەڵیان کردووە. 
پێش لە هاتنی ئیسالم بۆ ناوچەکە، ئایینەکانی 
مەس��یحی، جوولەکە، زەردەشتی، مانەوییەت، 
میترای��ی و ئایین��زا یۆناییەکان ل��ە هەرێمی 
زاگرۆسدا هەبوون و دوای ئیسالمیش سەرەڕای 
ئەوەی کە ئیسالمی سوننی )زۆرینەی شافعی 
و کەمینەیەک��ی بچووک حەنەفی( و ش��یعە 
بوونە ئایینی دانیشتووانی زاگرۆس، ئایینەکانی 
یارس��ان، ئیزدیایەتی و عەلەوی، ش��ەبەک و 
مەندایی ل��ە هەرێمەکدا درێژەی��ان بە ژیانی 
خۆی��ان داوە.]6[ بۆ زۆربەی توێژەران پرس��یار 
بووە ئ��ەم پێنج ئایین��ە چ��ۆن توانیویانە لە 
الیەکەوە لە ژێر دەسەاڵتی بەهێزی حکومەتە 
ئیس��المییەکاندا بمێننەوە و لە الیەکیش��ەوە 
کاتێک لە چەند ناوچەی جیاوازن چۆن هێندە 

خاڵی هاوبەشی مەعریفییان هەیە؟ 
ئایینی مەندایی لە باش��ووری ڕۆژهەاڵت 
ژمارەیەکی کەمی ئیماندار ماوە؛ ئایینی یارسان 
ک��ە لە ناو ل��ورەکان و کوردەکانی ڕۆژهەاڵتدا 
دەبین��درێ و لە بەش��ێک لە باش��وور وەک 
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کاکەیی ناویان لێ دەب��رێ؛ ئیزدیایەتی وەک 
ئایینی بەش��ێک لە ک��وردەکان لە باش��وور، 
کۆمەڵگەیەک��ی بچووک لە باک��وور و هەموو 
کوردەکانی دانیش��تووی یەکیەتی سۆڤییەتی 
پێشوو پێک دێنێ؛ ئیماندارانی ئایینی شەبەک 
لە دەروبەری موس��ڵ لە باشووری کوردستان 
دەژی��ن و عەلەوییەکانیش ک��ە هەموویان لە 
باکووری کوردس��تانن. س��ەرەڕای ئەم هەموو 
ئایی��ن و ئایینزای��ە دەتوانین ب��اس لە بوونی 
لقەکانی ئایینی مەسیحییەت )ئاشوری، کلدانی( 
لە زاگرۆس بکەین. ئەم فرەچەشنییە سەرەڕای 
ئەوەی فەرمان��ڕەواکان کەڵکیان لێ وەرگرتووە 
کە لە نێوان گروپە جیاوازەکاندا کێش��ە س��از 
بکەن، بەاڵم لە ناو خەڵکی زاگرۆس��دا بووەتە 
ه��ۆی ئەوەی بەرەبەرە بیروڕای جیاواز قەبووڵ 
بکرێت و پێکەوەژیان و هەڵکردنی ئایینی وەک 
تایبەتمەندییەکی سەرەکیی ژیانی لێ دەربێت.
تیۆریی زاگرۆس پێمان دەڵێ بەپێچەوانەی 
هەموو دنیای ئیسالم، ئایینە نائیسالمییەکان لە 
هەرێمی زاگ��رۆس درێژەیان بە بوونی خۆیان 
داوە و ڕەنگ��ە ئەم��ە بۆ سروش��تی ناوچەکە 
بگەڕێتەوە. ئەگەر تەنیا لە ناو سنووری واڵتانی 
ئێران، عێراق، سوریا و تورکیا سەیری ئەم مژارە 
بکەین ناتوانین تێگەیشتنێکی وردمان لەسەر 
پرسی ئایین هەبێ. بەاڵم کاتێک لە دەرەوەی 
س��نووری ئەم واڵتان��ە س��ەیری ئایینەکان 
دەکەین دەبینین تەنیا ل��ە ناوچەی زاگرۆس 
ئەم فرەچەش��نییە بوونی هەی��ە؛ ئەم دوورگە 
بەڕواڵەت لێ��ک جودایانە )یارس��ان، ئیزدی، 
عەلەوی( لە ڕاستیدا وەک بیروباوەڕی خەڵکانی 
دانیشتووی ناوچە دوورەدەستەکان، پاشماوەی 
ئایینە کۆنەکانی ناوچەکەیان )زەردەشتیگەری 
و میترائیسم( لە خۆدا پاراستووە. ڕەنگە بتوانین 
ئەم دیاردەی��ە بۆ تایبەتمەندیی سروش��تیی 
چیاکان��ی زاگرۆس بگەڕێنین��ەوە کە داڵدەی 
بیروباوەڕە جیاوازەکانی داوە کە لە ناو نەچن و 

تاکوو ئەمڕۆ بمێننەوە.
   هەروەها لە ناو دڵی ئیس��المدا بەشێکی 

بەرچ��او لە زانا و س��ۆفییە ناودارەکانی دنیای 
ئیس��الم ل��ە ناوچەی زاگ��رۆس ژی��اون. لە 
سەرەتای سەرهەڵدانی بیرۆکەی سۆفیگەری و 
باڵوبوونەوەی بە دنیای ئیسالمدا، سۆفییەکانی 
گواس��تنەوەی  دەوری  زاگ��رۆس  هەرێم��ی 
ئیس��المیان ب��ۆ ناوچەکانی دیک��ەی دنیای 
ئیس��الم هەبووە. زاناکانی ناوچەی زاگرۆس بە 
هۆی تایبەتمەندیی چەند زمانییەوە توانیویانە 
لە هەموو دنیای ئیس��الم پەیوەندییان هەبێ. 
چونک��ە جگە لە زمانی کوردی��ی خۆیان هەر 
سێ زمانی عەرەبی، فارسی و دواتر تورکیشیان 
زانی��وە.]7[ ئ��ەم تایبەتمەندییە ل��ە ناوچەی 
زاگرۆس بووەتە هۆی ئەوەی کەس��انیک وەک 
عەینولق��وزات هەمەدانی و س��ۆهرەوەردی بە 
هەر دوو زمانی عەرەبی و فارسی لە بەرزترین 
ئاستی فیکری لە دنیای ئیسالمدا بەرهەمیان 
هەبێ. شارەکانی بەتلیس، مێردین، شارەزوور، 
دین��ەوەر و هەم��ەدان گرنگتری��ن ناوەن��دە 
فیکرییەکانی دنیای ئیسالم بوون. هەروەها لە 
هەرێمی زاگرۆس بیرۆکەی سۆفیگەری هەر لە 
سەدەی سێی کۆچییەوە تاکوو ئەمڕۆ زۆر بەهێز 
بووە. بیرۆکەی سۆفیگەری جودا لە شەریعەتی 
ڕەسمی و تایبەت بە ناوچەی زاگرۆس بووەتە 
هۆی ئەوەی لە هەمان سەرەتاوە سێ کەس لە 
گرنگترین کەسایەتییەکانی هەریمی زاگرۆس، 
واتە حەلالج، عەینولقوزات و س��وهرەوەردی، 
بە دڕەندەترین ش��ێواز بکوژرێن. ئەم سۆفییانە 
هەرچەند بە زمانی کوردی هیچیان نەنووسیوە 
بەاڵم تاکوو ئیس��تاش پرسیارێکی گرنگیان بۆ 
ئێمە هێش��تووەتەوە بۆچی دەبێ تەنیا ئەوان 
بەم ش��ێوەیە بکوژرێن؟ هەروەها لە سەردەمی 
مۆدێرنیش��دا و پێش لە قۆناغی ناس��یۆنالیزم 
گرنگتری��ن خەباتی دژەداگیرک��ەر لە ڕێگەی 
قادریی��ەوە  و  نەقش��بەندی  تەریقەتەکان��ی 

پێشەنگی بکرێت.

ئەدەبیاتی زارەکیی زاگرۆس 
ل��ە بەش��ی زاگرۆس��ی ناوەندیدا ب��ۆ ماوەی 
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چەندین س��ەدە کەڵک لە شێوازێکی ئەدەبیی 
هاوب��ەش وەرگیراوە. ل��ەم هەرێمەدا چەندین 
زار و بنزاری تێدایە و نووس��ەرەکان بەرەبەرە 
بە زمانێک��ی ئەدەبیی هاوبەش گەیش��توون 
کە وەک ش��ێوازی ئەدەبیی گۆرانی باسی لێ 
دەکەین. ل��ە ڕاس��تیداهیچ کات لە مێژووی 
زمانەکان��ی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��تدا باس لەوە 
نەکراوە کەس��ێک بە زمان ی��ان زاری گۆرانی 
قس��ەی کردب��ێ و تەنی��ا ش��ێوازی گۆرانی 
زمان��ی ئەدەبی نێوانج��ی و هاوبەش لە نێوان 
ئاخێوەرانی هەرێمی زاگرۆس��ی ناوەندیدا بووە. 
ئ��ەم تایبەتمەندییە بێ وێنەی��ە لە ئەدەبیاتی 

نەتەوەکانی دراوسێی کوردستاندا 
نابین��رێ و ئیس��تاکە بۆم��ان 
دەرکەوت��ووە ش��ێوازی ئەدەبی 
گۆرانی ل��ە ڕووی ڕێزمانەوە لە 
ل��وری و کەله��وری نزیکە و لە 
ڕووی فەرهەنگ��ی وش��ەکانەوە 
هەورامی  لەگ��ەڵ  نزیکایەت��ی 
و لەکیی��ەوە هەی��ە.]8[ ئەمڕۆکە 
گۆرانی نەماوە )کەس بەو شێوازە 
ش��ێعر ناڵێ و پێی نانووسێت( و 
هەر کام لەو چوار زارە بەرەبەرە 
ب��ەرەو ئەدەبیاتی خۆیان هەنگاو 
دەنێ��ن. هەروەه��ا کەالمەکانی 
ئایینی یارس��ان هەر بە شێوازی 

گۆران��ی هۆنراونەت��ەوە و لە ڕێگ��ەی نەریتی 
زارەکیی��ەوە بە دەس��تی ئێمە گەیش��توون. 
لێرەدا گرنگە س��ەرنج بەم بابەت��ە بدەین کە 
هەرێم��ی زاگرۆس ل��ە ڕووی ئەدەبییەوە دوو 
تایبەتمەندی��ی گرنگی هەب��ووە: تاکوو چەند 
س��ەدەیەک لەمەوپێش ئەدیب��ەکان کەڵکیان 
لە شێوازی گواس��تنەوەی زارەکی وەرگرتووە. 
بۆ نموونە چەندین چیرۆکی سەرنجڕاکێش��ی 
ش��انامەی کوردی بە ش��ێوازی زارەکی و بێ 
ئەوەی بفەوتێن هاتوونەتە سەردەمی مۆدێرنەوە 
و س��ەرچاوەیەکی گرنگی ئوس��توورەییان بۆ 
ئێمە س��از ک��ردووە.]9[ کارکردێک��ی دیکەی 

شێوازی زارەکی گواستنەوەی بیرۆکەی ئایینی 
ل��ە نێوان ئایین��ە جگەئیس��المییەکاندا بووە.
]10[ یارس��انەکان، ئیزدییەکان و عەلەوییەکان 

لە نووس��ینەوەی باوەڕەکانی خۆیان نیگەران 
بوون، چونکە دەترس��ان لە الیەن ناوەندەکانی 
دەسەاڵتی ئیسالمییەوە بەرەوڕووی توندوتیژی 
ببنەوە؛ هەڵبەت لەبەر ئەم بارودۆخە توانیویانە 
مێکانیزمێکی بێ وێنەی گواس��تنەوەی سینە 
بە سینە ساز کەن کە بیروباوەڕیان نەفەوتێت. 
ڕەنگ��ە بەهێزبوونی ئەم ئایینان��ە لە هەرێمی 
زاگرۆس و ش��ێوازی زارەکی بوونیان لە ڕوی 
ناچاریی��ەوە کاریگەریی لەس��ەر پەرەپێدان و 
مانەوەی ئەدەبی زارەکی دانابێت. 
دەکرێ بوترێ چونکە پاراستنی 
ڕازەکان یەکێ��ک لە ئەرکەکانی 
ئایینانەیە و  ئ��ەم  ئیمانداران��ی 
یارمەتیدەری  زارەک��ی  نەریتی 
ئەم دۆخە بووە. بۆ نموونە ئەگەر 
سەیری س��ەڕچاوە ئایینییەکانی 
بۆم��ان  بکەی��ن  ئیزدیی��ەکان 
دەردەک��ەوێ کە ئ��ەوان چۆن 
توانیویانە کەڵک لە سیستەمێکی 
دەوڵەمەن��دی ئەدەب��ی زارەکی 
وەربگرن و لە ڕێگەیەوە سەرەڕای 
ئایینییەکان،  ب��اوەڕە  دەربڕینی 
فەرهەنگ��ی کوردیی ئەو دەڤەرە 
بە سەردەمی هاوچەرخ بگوازنەوە. ئیزدییەکان 
کەڵکیان لەم ش��ێوازانە وەرگرت��ووە: چیرۆک 
)پەخش��انی زارەکی(، قەول، بەیت، قەسیدە، 

دوعا و دیرۆزە، پاییزۆک و ڕۆبارین.]11[ 
   نەریتی نووسین لە زاگرۆس درەنگتر لە 
زمانەکانی فارسی و عەرەبی گەشەی سەندووە. 
هەرچەند زمانی کوردی کەمتر توانیویەتی لە 
شارستانیەتی ئیسالمیدا و پێش لە سەردەمی 
مۆدێرن، دەوری هەبێ و هەر ئەمە بووەتە هۆی 
ئەوەی بەش��داریی فەرهەنگیی ئێمە بە ناوی 
قەومەکان��ی عەرەب، ف��ارس و تورکەوە تۆمار 
بکرێ، بەاڵم کاتێک سەیری هەریمی زاگرۆس 

تیۆریی زاگرۆس 
پێمان دەڵێ 

بەپێچەوانەی هەموو 
دنیای ئیسالم، 

ئایینە نائیسالمییەکان 
لە هەرێمی زاگرۆس 

درێژەیان بە 
بوونی خۆیان داوە و 

ڕەنگە ئەمە 
بۆ سروشتی 

ناوچەکە 
بگەڕێتەوە
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دەکەین بۆمان دەردەکەوێ کە بیرمەندەکانی 
ئەم ناوچەیە دەورێک��ی بەرچاوی مەزنیان لە 

سازکردنی شارستانییەتی ئیسالمدا هەبووە.
مژارێک��ی ت��ر کە لێ��رەدا گرنگە باس��ی 
لێ بکەین، پ��اش هاتنی عەرەب��ەکان بۆ ئەو 
ش��وێنانەی کە دوات��ر وەک دنیای ئیس��الم 
ناوی لێ دەبەین، شێعری قەومە عەجەمەکان 
دەکەوێتە ژێر کاریگەریی عەرووزی عەرەبییەوە. 
هەریم��ی زاگ��رۆس زۆر دواتر و لە س��ەدەی 
شازدەیەمەوە دەکەوێتە ژێر ئەم کاریگەرییەوە. 
دانیشتووانی زاگرۆس تاکوو ئیستاش کەڵکیان 
لە سیس��تەمی دە بڕگەیی خۆیان بۆ شێعر و 

کەالم و قەولی ئایینی وەرگرتووە. 
تەنانەت دوای ئ��ەوەی گۆران و 
سوارە دەیانەوێ شێعری کوردی 
عەرووزی  سیستەمی  دەست  لە 
ڕزگار کەن پەنا بۆ سیس��تەمی 
زۆر کۆنتری زاگرۆس دەبەن. واتە 
بۆ نوێ بوونەوە، بەرەو سیستەمی 
شێعری زاگرۆس دەگەڕێنەوە. ئەم 
لەگەڵ  کاتێک  زارەکییە  شێوازە 
موس��یقای ناوچەی زاگرۆس��دا 
تێکەڵ دەبێ، چەم��ەرە، بەیت، 
الوک، حەیران، بەند، سیاچەمانە 
و هۆرە س��از دەب��ن و هەروەها 
مەقامەکان  لەگەڵ  گۆرانییەکان 

بەرباڵوترین بەشی موسیقای ناوچەی زاگرۆس 
لەخۆ دەگرن.

]3[
چۆن وەک کوردستانی فەرهەنگی کەڵک 

لە هەرێمی زاگرۆس وەربگرین؟
داگیرکەرانی کوردس��تان ویستوویانە هەمیشە 
نیش��انی بدەن کە کوردس��تانی ب��وون یانی 
زمان��ی ک��وردی و ل��ە ه��ەر پارچەیەکیش 
زمانی کوردی بە یەکێک ل��ە زارەکان کورت 
کراوەت��ەوە. هەروەها ئەوان دەزانن کە دەتوانن 
بۆش��اییە بچووکەکانی ناو ناس��نامەی کوردی 

زەق و هەراوتر بکەن بۆ نموونە لێرەدا سەیری 
چەند کێش��ەیەکی گرنگی ناسنامەی کوردی 
دەکەین کە چۆن داگیرکەران لە بەرژەوەندیی 
ناسیۆنالیزمی خۆیان کەڵکیان لێ وەرگرتووە و 
لە هەمان کاتدا بەکارهێنانی تیۆریی زاگرۆس 

چۆن دەتوانێ ئەم پیالنانە پووچەڵ بکاتەوە:
1 لە ڕۆژهەاڵت، حکومەت��ی ئێران بەردەوام 
کەڵکی لەوە وەرگرتووە کە ناسنامەی هاوتەریب 
لەگەڵ ناس��نامەی کوردبوون ساز بکا. لەمێژە 
کاریان لەس��ەر ئ��ەوە کردووە ک��ە لوڕەکان 
قەومێکی جیاوازن و بەم ش��ێوەیە لوڕستانیان 
ل��ە کوردس��تانی گ��ەورە جی��ا کردووەتەوە. 
ب��ۆ ئ��ەوەی گروپێ��ک بتوانێ 
بەخۆیەوە  قەومێک  ناس��نامەی 
لێکچوون  هەندێک  دەبێ  بگرێ 
ل��ە نێ��وان ئەندامەکانیدا هەبێ 
وەکوو هاوبەش ب��وون لە نێوان 
پێشینیان، زمان، میژوو، کۆمەڵگا، 
کولتوور و نەتەوە. کاتێک سەیری 
مێژوو دەکەین تا سەدەی بیستەم 
کوردستان  لە  بەشێک  لوڕستان 
بووە و قەومی لوڕ وەک یەکێک 
کوردس��تان  قەومەکان��ی  ل��ە 
س��ەیر کراوە. بەاڵم لە سەدەی 
بیس��تەمدا و لە ژێر کارتێکەریی 
هەوڵێکی  ئێرانیدا  ناسیۆنالیزمی 
سەرکەتوو دراوە کە لوڕ وەک قەومێکی ئێرانی 
بناس��ێنن. لە کولتووردا باس ل��ە دابونەریت، 
ئوس��توورە و ئایین��ی هاوب��ەش گرنگییەکی 
تایبەتیان لەس��ەر ناس��نامەی هاوبەش هەیە. 
ئێرانییەکان لەم هاوکێشە ئاڵۆزە تێگەیشتوون و 
هەوڵیان داوە زیرەکانە لوڕەکان وەک قەومێکی 
ئێرانی بناسێنن. ئەم کاریگەرییە لە ئاستێکدایە 
کە ئیلیتی لوڕەکان خۆیان وەک ناسیۆنالیستە 
ئێرانیی��ەکان گرنگییەکی زۆر بە دونیای پێش 

ئیسالم دەدەن.
   بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کورد گرنگی 
بە ڕزگاریی مرۆڤەکانی دانیش��تووی زاگرۆس 

پارێزگا دەستکردەکانی 
ئیالم و کرماشان لە 

کۆنەوە 
هەڵگر و پارێزەری 

توخمەکانی 
کولتووی کوردی بوون و 

جیاوازیی ئایینی 
تەنیا لە سەدەی 

بیستەمدا 
کاریگەریی نەرێنیی 
لەسەر ناسنامە ساز 

کردووە
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دەدا کە لە ستەمی نەتەوایەتی ڕزگاریان ببێ. 
لوڕەکان ل��ە ناو ناس��یۆنالیزمی ئێرانیدا وەک 
قەومێکی ئێرانی س��ەیر دەکرێن و لە کاتێکدا 
ب��ە هۆی نەوت��ەوە دەوڵەمەندتری��ن ناوچەی 
جوگرافیای سیاس��یی ئێران پێک دێنن بەاڵم 
لە دۆخێک��ی دژواردا دەژین و لەگەڵ فەوتانی 
دابونەریت، زمان و کولتووری خۆیان بەرەوڕوو 
بوونەتەوە. بزووتن��ەوەی کوردایەتی بە کەڵک 
وەرگرتن لە تیۆریی زاگرۆس پێش��نیاری ئەوە 
دەکا کە ل��وڕەکان نەک وەک ق��ەوم بەڵکوو 
تەنان��ەت وەک نەتەوەیەکی جی��اواز دەتوانن 
ناس��نامەی خۆی��ان هەب��ێ. تایبەتمەندی��ی 
فەرهەنگیی زاگرۆس ک��ورد و لوڕ لێک گرێ 
دەداتەوە و خەباتی هاوبەشی دژ بە داگیرکەر، 
بەرژەوەن��دی نیش��تمانی ه��ەر دوو الی��ەن 

دەپارێزێت.
2 بەردەوام ڕەخنە لەوە دەگیرێ کە حیزبەکانی 
ڕۆژه��ەاڵت کەمتری��ن کاریگەرییان لەس��ەر 
پارێزگاکانی کرماش��ان و ئیالم بووە. بەتایبەت 
کورد و لەکەکانی ئەم ناوچەیە کاتێک ئایینزای 
ش��یعەیان هەیە لە ڕووی ناسنامەوە مەیلیان 
بەرەو ئێرانی بوون هەیە؛ ئەم بابەتە لە قوروە و 
بیجاڕیش دەبیندرێ. حکومەتی ئێران لە سەد 
ساڵی ڕابردوودا کەڵکی لەم قەڵشتە وەرگرتووە 
و تەنان��ەت ب��ە س��ازکردنی لەهجەیەکی بێ 
بنەما بە ناوی »فارسی کرماشانی« هەوڵی داوە 
ناس��نامەیەکی چەند ڕەهەندیی دەستکرد کە 
بریتییە لە ئێرانی بوونی کوردی ش��یعە س��از 
بکا. لە ناسنامەی کوردستانی فەرهەنگیدا ئەم 
ناوچانە هەس��ت ب��ە گرێدراوییەکی زۆر زیاتر 
لەگەڵ بەش��ەکانی تری کوردس��تان دەکەن. 
پارێزگا دەس��تکردەکانی ئیالم و کرماشان لە 
کۆنەوە هەڵگر و پارێزەری توخمەکانی کولتووی 
ک��وردی ب��وون و جیاوازیی ئایین��ی تەنیا لە 
سەدەی بیستەمدا کاریگەریی نەرێنیی لەسەر 
ناسنامە س��از کردووە؛ ئەگەرنا تایبەتمەندیی 
پێکەوەژیان��ی ئایین��ی بووەتە ه��ۆی ئەوەی 
دانیش��تووانی زاگرۆس کێش��ەیەکی ئەوتۆیان 

پێکەوە نەبێت. 
3  لە باش��وور، پاش س��اڵی 200٣ هەوڵێک 
لە ئ��ارادا ب��ووە ک��ە ناس��نامەی کوردبوون 
ب��ۆ ئیزدیی��ەکان س��از بک��رێ ی��ان بۆیان 
بگەڕێندرێتەوە. ڕاستییەکی حاشاهەڵنەگرە کە 
زمانی ئاخافتن و زمان��ی ئایینی ئیزدییەکان 
کوردیی��ە، ب��ەاڵم بەش��ێک ل��ە کۆمەڵگەی 
ئیزدی خواس��تیان لەس��ەر ئەوەیە کە پرسی 
ناس��نامە تەنیا بە ئایین گرێ بدەنەوە. ئایینی 
ئیزدیایەت��ی وەک ئایینی یارس��ان داخراوە و 
جگە لە پەیوەنیی خوێنی ناکرێ کەسێک لە 
دەرەوەی بازنەکە ئایینی خۆی بۆ ئیزدیایەتی 
یان یارس��ان بگۆڕێت. هەر بۆیە بەش��ێک لە 
ئیزدیی��ەکان دەیان��ەوێ وەک جوولەکەکان 
تەنیا لە ڕێگەی ئایینەوە بناسرێنەوە و باس لە 
کوردبوون��ی خۆیان نەکەن. پاش داگیرکردنی 
شنگال لە الیەن داعشەوە و بەرگری نەکردنی 
پێش��مەرگەکانی هەرێمی کوردس��تان و لە 
ئیزدییەکان، دیس��انەوە  ئاکامدا کۆمەڵکوژیی 
قەڵشتی نێوان ئەوان لەگەڵ ناسنامەی کوردی 
زیاتر بووەتەوە. ه��ەر بۆیە نادیە مۆراد دەوری 
بەرگری کردن لە ئیزدییەکان وەک ڕەساڵەتی 
خۆی س��ەیر دەکا و بە زمانی کوردی قس��ە 
ن��اکات. ئەگەر قەبووڵی بکەین کە لە ناوچەی 
زاگرۆس )کوردستانی فەرهەنگی( گرووپەکان 
ناس��نامەییان  دەتوانن ڕەهەن��دی جیاوازیی 
هەبێ، ئیتر پێویس��ت ناکا ئ��ەوان خۆیان بە 
کورد یان دژەکورد بزان��ن. ئیزدییەکان وەک 
یارس��انەکان هەڵگری هەندێک تایبەتمەندیی 
بێ وێنەی کوردبوونن و بەپێی ویستی خۆیان 
دەتوانن باس لە ناس��نامەی خۆیان بکەن و لە 
کوردس��تانی فەرهەنگیدا بمێننەوە بێ ئەوەی 

پەنا بۆ ناسنامەی عێراقی یان ئێرانی ببەن.
4 لەمێژە لە باکووری کوردس��تان، سەرەڕای 
گوشاری ناسیۆنالیزمی تورکی، لە دوو الیەنەوە 
ناس��نامەی کوردی پرش و باڵویی تێکەوتووە. 
الیەن��ی گرنگت��ر ئەوەی��ە لە ئ��ەو ناوچانەی 
لە باکووری کوردس��تان ئایین��ی عەلەوییان 
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هەی��ە و بە زاری زازاکی قس��ە دەکەن کەمتر 
لەگەڵ ناوچە س��وننەکانی باکوور کە بە زاری 
کرمانجی دەئاخفن لە ڕووی ناسنامەوە تێکەڵ 
دەب��ن. هەر ئەمە یەکێک ل��ەو هۆکارانەیە کە 
پارێزگای درس��یم دەبێتە ناوچەیەکی گرنگ 
بۆ دەنگهێنانەوەی مەهەپ��ە وەک یەکێک لە 
دژەکوردترین حیزبەکان��ی تورکیا. لە الیەکی 
دیکەشەوە بەش��ێک لە کوردە سوننەکانەکانی 
باکووری کوردس��تان کە دەکەون��ە ئەوپەڕی 
ڕووباری فۆراتەوە هەڵگری ئایینزای حەنەفین 
و هەر لەم ڕووەوە لە ڕووی ناس��نامەوە خۆیان 
ل��ە تورک��ە حەنەفییەکان نزی��ک دەبیننەوە؛ 
ه��ەر بۆیە لە دوایی��ن دەنگدانەکانی تورکیادا 
ئەم گروپە ب��ەردەوام دەنگی زۆرینەی خۆیان 
ب��ە ئاکەپە داوە. لە ناس��نامەی کوردس��تانی 
فەرهەنگیدا ئەم فرەچەش��نییە ئایینییە وەک 
بابەتێکی ئاسایی ئەژمار دەکرێ و بوونی ئایین 
و ئایینزا جیاوازەکان بەشێک لە تایبەتمەندی 

کوردستانیبوون پێک دێنن.
5 ناب��ێ ئەم خاڵ��ەش لەبیر بکەی��ن کە لە 
کوردستان جگە لە زمانی کوردی، ئاخێوەرانی 
زمانەکانی دیکە وەک ئاش��وری و تورکمان و 
هت��د. دەژین. بۆچوونێکی هەڵەیە کە بمانەوێ 
دەوڵ��ەت نەتەوە ی��ان دەوڵ��ەت نەتەوەکانی 
کوردس��تان تەنیا بە ی��ەک زاری کوردییەوە 
ببەستینەوە. یەکدەس��ت نەبوونی کوردستان 
لە ڕووی زمانیی��ەوە ئیمکانی کەڵک وەرگرتن 
ل��ە تواناکانی چەند زم��ان و زاراوەی بۆ ئێمە 
س��از کردووە و دەکرێ بە کەڵک وەرگرتن لە 
دوو زاری فەرمی ب��ۆ پەیوەندیگرتن لە نێوان 
هاوواڵتیان، دەرفەتی مانەوەی شەبەنگی زمانی 
زاگرۆس بڕەخس��ێنین. هەروەه��ا لوڕەکان و 
زازاکان کە هەتاکوو ئیس��تا نەیانتوانیوە خۆیان 
وەک بەش��ێک لە زمانی کوردی سەیر بکەن، 
دەتوان وەک زمانی س��ەربەخۆ ل��ە ئیمکانی 
فرەچەشنیی شەبەنگی زمانی زاگرۆس کەڵک 
وەربگ��رن و زمانەکەی خۆیان لەمەترس��یی 

لەناوچوون ڕزگار بکەن.

6 کەڵک وەرگرتن لە چەمکی زاگرۆس وەک 
کوردس��تانی فەرهەنگی ئەو دەوڵەمەندییە بە 
بواری فیکر و کولتوورم��ان دەگەڕێنێتەوە کە 
ئەو ناوچانەی ئیس��تا کوردی لێ ناژین بەاڵم 
پێش��تر وەک هەرێم��ی فەرهەنگیی زاگرۆس 
کوردی لێ بووە، وەک بەش��ێک لە سەرمایەی 
کولت��ووری خۆم��ان ئەژماری��ان بکەین. بەم 
ش��ێوەیە بڕشتی کولتووریی ئێمە لە ناوچەکدا 
پ��ەرە دەس��تینێت و دەتوانین ل��ە ڕێگەیەوە 
باس لە شارس��تانییەتی کۆنم��ان بکەین. بۆ 
نموون��ە بیرمەندگەلێک وەک س��وهرەوەردی 
)شێخی ئیشراق(، ئەبوونەجیب سوهرەوەردی، 
باباتاهیری هەمەدانی، عەینولقوزاتی هەمەدانی 
و س��ەدانی تر لەو ناوچانە ژیاون کە ئیس��تا و 
بەپێی هەلومەرجی سیاس��ی وەک کوردستان 
ناناسرێن بەاڵم تەنانەت لە ئیستاشدا هەر وەک 

بەشێک لە زاگرۆس سەیر دەکرێن.  

دەرەنجام
ناوچ��ەی زاگ��رۆس هەرێمێک��ی بەرباڵوت��ر 
ل��ە کوردس��تانە و هی��چ کاتێکی��ش هەموو 
دانیشتووەکانی کوردزمان نەبوون. مەبەست لە 
ناوچەی زاگرۆس کوردستانی فەرهەنگییە کە لە 
مێژوودا زۆر پان و بەرینتر لە سنوورەکانی ناوچە 
کوردزمانەکانەکانی ئێس��تا بووە. داگیرکەرانی 
کوردس��تان هەر جارە و بە پاساوێک بەشێک 
لە کوردس��تانیان لە ڕووی ناسنامەوە دابڕیوە. 
ناسنامەی کوردی لە ناچاریدا ویستوویەتی لە 
سنوورە بەرتەس��ک کراوەکەی بەرگری بکا و 
ش��ەڕی فەرهەنگیی خۆی لەگەڵ داگیرکەران 
بۆ ناو کولتووری کوردی گواستووەتەوە. ئەگەر 
عەلەوەیی��ەکان، ئیزدیی��ەکان، یارس��انەکان، 
فەیلییەکان، ش��یعەکان، ل��ەک و لوڕەکان بە 
هۆی دابڕان لە ناسنامەی کوردییەوە بە شوێن 
ناسنامەی نوێ بۆخۆیان بوون، پرسیارێکی گرنگ 
دەخاتە بەر دەم بزووتنەوەی کوردایەتییەوە کە 
چۆن دەتوانێ ئەم پرش و باڵوییەوە لە دەوری 
ناس��نامەیەک لێک گرێ بداتەوە؟ هەموو ئەم 
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ناس��نامە نوێیانە لە ناوچەی زاگرۆس دەژین و 
لە ڕووی مێژوویی��ەوە نزیکایەتییەکی ئێجگار 
زۆریان پێکەوە هەیە. ناسنامەی زاگرۆسیبوون 
ئیمکانێک س��از دەکا کە ئەم بەش��انە پێکەوە 

ببەسترێنەوە.
بزووتن��ەوەی کوردایەت��ی لە ه��ەر چوار 
پارچەک��ە لە دژەک��ردەوە بۆ ناس��یۆنالیزمی 
هەر چوار داگیرکەری کوردس��تان لە دۆخی 
بەرگری��دا بووە. لە کاتێکدا بەپێی پێناس��ەی 
کوردس��تانی فەرهەنگی هەموو دەشتی موسڵ 
و کەرکوک بەشێک لە کوردستانە و لە جیاتی 
ئەوەی قوواڵیی س��تراتێژیکی بزووتنەوەکەمان 
بۆ ئەوپەڕی ئەو ناوچە داگیرکراوانە بگوازینەوە، 
لەسەر کوردبوونی کەرکوک دانوساندن لەگەڵ 
داگیرکەر دەکا. ئەم هەڵە س��تراتێژیکە بووەتە 
هۆی ئەوەی لە سەدا پەنجای خاکی باشووری 
کوردس��تان لە هەم��ان دۆخ��ی داگیرکاریدا 
بمێنێتەوە. لە پارچەکانی دیکەش هەر هەمان 
دۆخی تێنەگەیشتن لە کوردستانی فەرهەنگی 
کێشەی س��ەرەکی بۆ ناسنامەی دانیشتووانی 
زاگرۆس س��از کردووە. لە ڕۆژهەاڵت قوواڵیی 
ستراتێژیکی بزووتنەوەی کوردایەتی لوڕستانی 
گەورەی��ە؛ نابێ باس ل��ەوە بکەین کە ورمێ، 
کرماش��ان یان ئیالم کوردن یان نا و لەس��ەر 
ماڵی خۆم��ان لەگەڵ داگیرکەر دانووس��اندن 
بکەین، بەڵکوو هەموو خۆڕەم ئاوا و لۆرس��تان 
تاکوو کەنداو ناوچەی فەرهەنگیی زاگرۆس��ن. 
لە باکووری کوردس��تان ئام��ەد ئەگەر قەاڵی 
خۆڕاگری بێ، دەبێ هەمان گرنگی بە درسیم 
بدرێ کە س��ڕینەوەی کولت��ووری تورکەکان 
دەیەوێ ناسنامەی نوێی تونجەلی بۆ ساز بکات 
یان گۆڕانی دیمۆگرافیای چەولیگ بە بینگۆل 
لە ئاراس��تەی هەمان سیاسەتی کەمالیزمدایە. 
بۆیە دەکرێ تیۆریی زاگرۆس وەک تیۆرییەکی 
ستراتێژیک بۆ سازکردنی هێژمونی کولتووری 
کوردایەتی سەیر بکەین کە تیایدا فرەچەشنی 
زمانی، ئایینی و دابونەریت لە زاگرۆس نە تەنیا 
مەترسی لەسەر ناسنامەی کوردایەتی ساز ناکا 

بەڵکوو دەکرێ وەک دەرفەتێک س��ەیر بکرێ 
کە هەم ناس��نامەی کوردستانی لە ناسنامەی 
ئێرانی، عێراقی، س��وری و تورکی جیا بکاتەوە 
و هەم لەبەر سەرنجڕاکێشی و دەوڵەمەندبوونی 
ش��ێوازە جۆراوجۆرەکانی فەرهەنگی زاگرۆسی 

ببێتە هۆی خۆشەویستیی زیاتری نیشتمان.
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ڕاسان و ناسیۆنالیزم 
ئیدریس ئەحمەدی

ئاماژه
ڕاسان بزووتنەوەیەکی سیاسییە کە کاردانەوەیی نییە، 

بەڵکوو دەستپێشخەرانەیە لە پێناو خوڵقاندنی دەرفەت بۆ گەیشتن بە ئازادی. 
ڕاسان هەم بەردەوامبوونی خەباتی لەمێژینەی حیزبی دێموکراتە، 

هەمیش هەڵگری پێداچوونەوە و داهێنانە لە بواری خەبات 
لە پێناو ڕزگاریی نەتەوایەتیدا.
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خوێندنەوەیەکی هێگلی بۆ ڕاسان: 
لە بری پێشەکی

وتەیەکی هێگل هەیە دەڵێ:« لە زەردەپەڕی کاتی 
خۆرئاوابووندایە کوندەبوی مینێرڤا ]کە هێمای 
زانینە لە میتۆلۆژی��ی ڕۆمیدا[ باڵ دەگرێتەوە.« 
مانای ئەم وتەیە ئەوەیە کە پاش کۆتایی هاتنی 
قۆناغێک، دەتوانین بە تەواوی لێی تێبگەین. بەو 
پێییە، ناکرێ »دوا وتە« لە سەر ڕاسان بگوترێ، 

یان حوکمی کۆتایی لەسەر بدرێ. 
ڕاسان پرۆسەیەکی مێژووییە. وەکوو هەموو 
پرۆسەیەکی مێژوویی، کە ئەمساڵ پێ دەنێتە 
نێو چوارەم ساڵیەوە، پاش کۆتایی هاتنی، یان 
دروس��تتر بڵێین س��ەرکەوتنی، دەتوانین لێی 
تێبگەی��ن. هەرچەند ڕەنگب��ێ دوای ئەوەش، 

خوێندنەوە و ڕاڤەی جۆراوجۆری بۆ بکرێ.
لەو چەند ساڵەدا، ڕاسان بابەتی سەرەکیی 
موناقشە سیاس��ی و ڕووناکبیرییەکان بووە، چ 
لە نێوخۆی کوردستان، چ لە تاراوگە. تەنانەت 
ئەوانەی نکۆڵی لە گرنگ بوون یان شوێندانانی 
دەکەن، ی��ان هەوڵی کەمڕەن��گ کردنەوەی 
دەدەن، بە کردەوە ئیس��باتی ش��وێندانەریی 
ڕاس��ان دەکەن. زۆر جار لە سیاسەتدا، نکۆڵی 

کردن لە خۆیدا ئیسبات کردن دەگەیەنێ.
لێدوانی زۆر لەسەر ڕاسان دراوە. هەروەها 
راڤەی جۆراوجۆر لە س��ەر ڕاس��ان کراوە و لە 
دیدی جی��اوازەوە، هەڵس��ەنگاندنی بۆ کراوە. 
هەوڵ��ی زۆر دراوە ڕاس��ان پێناس��ە بک��رێ. 
راستییەکەی، ڕاسان لە چوارچێوەی پێناسەدا 
قەتیس نامێنێتەوە، یان با بڵێین خۆی لە هەموو 
پێناس��ەیەک دەرباز دەکا؛ چونکە دیاردەیەکی 
فرەالیەن و دینامیکە. لێرەدایە خوێندنەوەیەکی 

هێگلی بۆ ڕاسان پێویستە.
وتەیەکی دیک��ەی هێگل هەی��ە، دەڵێ: 
»مێژووی  جیه��ان هیچی  دیكه  نیه  بێجگه  له  
گه شه س��ه ندنی  هۆشی  ئازادی.«]1[ بە مانایەک، 
هێگل هەوڵی ئەوە بوو مێژووی کۆی مرۆڤایەتی 
بنووس��ێ، هەڵبەت نەک بە مانای نووس��ینی 
ڕووداوە مێژووییەکان، بەڵکوو بە مانای مێژووی 

گەشەسەندنی هۆشی مرۆڤ، کە بە نووسینی 
مێژووی »گەردوونی« لە قەڵەم دراوە.]2[  

لە نووسینی ئەو مێژووەدا، ئازادی، تەوەری 
س��ەرەکی بوو. ل��ه و پەیوەندیی��ەدا، هێگل له  
رۆژهه اڵته وه  ده ست پێ دەکا و ئاماژه  به وه  ده دا 
كه  له  واڵتان��ی  رۆژهه اڵتیدا،  یه ك كه س، واتە 
دەس��ەاڵتدار، ئازاد بوو ؛ دواتر كه  مێژوو ده گاته  
یۆنانی  دێرین  و ڕۆم، چه ندین كه س بە ئازادی 
دەگ��ەن؛ به اڵم له س��ه رده می  هێ��گل خۆیدا، 
واته  س��ه رده می  مودێرن ، ئازادی هەموو کەس 
دەگرێتەوە. ب��ه  واتایه كی  دیكه ، ئه وەی هێگل 
له  نووس��ینی  مێژووی  گه ردوونی��دا به دوایدا 

ده گه ڕێ، گه شه سه ندنی  ئازادییه .
ب��ەو پێی��ە، ڕاس��ان گوزارش��تێکە ل��ە 
گەشەس��ەندنی هۆشی بەکۆمەڵی گەلی کورد، 
ک��ە بە نۆرەی خۆی یان ب��ە دیوێکی دیکەدا، 

گەشەسەندنی هۆشی ئازادییە لە کوردستان.
ڕاس��ان پرۆس��ەیەکی مێژووییە؛ پرۆسەی 
گەشەسەندنی هۆشی سیاسیی نەتەوەی کوردە؛ 
ئەزموون وەرگرتنە لە شکست و دەسکەوتەکانی 
ڕابردوو؛ تێکهەڵپێچێکە لە ئەزموونی مێژوویی و 

بووژانەوەی ئیرادەی وەدەسهێنانی ئازادی.
ئەو خوێندنەوە هێگلییە هەروەها س��وودی 
هەیە بۆ باس کردن لە سەر مەسەلەی ناسیۆنالیزم 
لە ڕاس��اندا، کە تەوەری ئەم ژمارەیەی گۆڤاری 
تیشکە. ئەم وتارەی بەردەست هەوڵێکە بۆ تیشک 
خستەسەر ئەو بابەتە. بەاڵم پێش ئەوەی باس لە 
ڕاسان و ناسیۆنالیزم بکەین، پێویست دەکا چەند 

الیەنێکی گرنگی ڕاسان شی بکرێتەوە.

ڕاسان وەک بزووتنەوەیەکی دەستپێشخەرانە
ک��ە  سیاس��ییە  بزووتنەوەیەک��ی  ڕاس��ان 
کاردانەوەیی نییە، بەڵکوو دەستپێش��خەرانەیە 
لە پێناو خوڵقاندنی دەرفەت بۆ گەیش��تن بە 
ئازادی. ڕاس��ان ه��ەم بەردەوامبوونی خەباتی 
لەمێژین��ەی حیزب��ی دێموکرات��ە، هەمیش 
هەڵگ��ری پێداچوونەوە و داهێنان��ە لە بواری 

خەبات لە پێناو ڕزگاریی نەتەوایەتیدا. 
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یەکێک ل��ە تایبەتمەندییەکانی ڕاس��ان، 
پێناسەکردنەوەی دەوری پێشمەرگەیە لە تاکە 
هێ��زی ڕزگاری بۆ هێزێک ک��ە بە فیداکاری 
و گیانبەختک��ردن، ئامانجی هێز بەخش��ینە 
)empowerment( ب��ە کۆمەاڵنی خەڵک لە 
پێناو وەسەرخس��تنی هێزی خ��ۆی و هێزی 
جەم��اوەر لە ش��کڵی خەبات��ی مەدەنیدا. بە 
گەشەس��ەندنی  لەبەرچاوگرتنی  ب��ە  تایبەت 
کۆمەڵگای ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە بوارەکانی 
شارنشینی، چوونەسەری ئاستی خوێندەواری، 
و  مەدەن��ی  کۆمەڵ��گای  گەشەس��ەندنی 
بەشداربوونی بەکۆمەڵ و چاالکی ژنی کورد لە 

بزووتنەوەی نەتەوایەتیدا. 
ئەگەر پێشتر ژنانی کوردستان 
یارمەتیدەری  و  پاڵپشت  دەوری 
پێش��مەرگە بوون، لە ڕاس��اندا 
بەشدار و بەڕێوەبەری بزووتنەوەن.  
بەش��داریی ژنان تەنیا سنووردار 
نیی��ە بە پەیوەس��ت بوونیان بە 
ڕیزەکانی پێش��مەرگەوە، بەڵکوو 
لە نێو ش��ارەکاندا و لە خەباتی 
مەدەنیشدا جێ پەنجەیان دیارە.

ئەم وەرچەرخانە لە مێژووی 
بزووتنەوەی نەتەوایەتیدا هەروەها 
دەروازەیەکە بۆ باس کردن لەسەر 
ڕاساندا.  لە  ناس��یۆنالیزم  بابەتی 

ئەگ��ەر هێگلی بۆی بڕوانین، گەشەس��ەندنی 
هۆش��ی ئ��ازادی لە کوردس��تان بەن��دە بە 
بەجەماوەریترکردن��ی خەبات، کە بەش��داریی 

ژنان یەکێک لە دەستکەوتە گرنگەکانیەتی.

ڕاسان و ناسیۆنالیزمی ئاسۆیی
رووکردن��ی بەکۆمەڵی کچ��ان و ژنانی کورد 
ب��ۆ نێو ڕیزەکانی پێش��مەرگە وێڕای ئەو ڕۆڵە 
دیارەی کە لە خەباتی مەدەنی لە ش��ارەکاندا 
هەیان��ە، نیش��اندەری ئەوەیە کە ڕاس��ان لە 
هەوڵی بەرهەمهێنانی ش��ێوە ناسیۆنالیزمێکە، 
هەروەه��ا   ،)inclusive( نێوهاوێ��ژە  ک��ە 

توانیوەتی یەکس��انی بکا بە یەکێک لە ئامانجە 
س��ەرکییەکانی.  ئەم��ەش گوزارش��تێکە لە 
ئامانجی  ک��ە  خەبات،  بەجەماوەریترکردن��ی 
دەربڕاوی کۆنگ��رەی 14ی حیزبی دێموکرات 
ب��وو؛ بەاڵم لە ڕاس��اندا بە ک��ردەوە کاری بۆ 
ک��راوە. بە بێ گەڕانەوەی هێزی پێش��مەرگە 
ب��ۆ نێ��و کوردس��تان و بەرەوڕووبوون��ەوەی 
هێزی داگیرکەری کۆماری ئیس��المی ئێران، 
بەجەماوەریترکردن��ی خەبات ئەس��تەم بوو بە 
کردەوە سەربگرێ؛ کەوابوو، هێزی پێشمەرگە 

شادەماری ڕاسانە.
ئەگەر پێش��تر کچان و ژنان ڕوویان دەکردە 
هێزە مارکسیس��ت و چەپەکان، 
ئەوڕۆ ڕاس��ان، کە بەرهەمێنەری 
ناسیۆنالیزمێکی تایبەتە، بووە بەو 
بزووتنەوەیەی کە ژنان خۆیانی تێدا 
دەبیننەوە و تێیدا چاالکانە بەشدارن.
ئ��ەو ناس��یۆنالیزمەی ک��ە 
ڕاس��ان خەریکە بەرهەمی دێنێ 
و ل��ە ژیان��ی نەتەوەیەک��ی بێ 
دەکا،  بەدامەزراوەیی  دەوڵەت��دا 
»ناس��یۆنالیزمی ئاس��ۆییە«. ئەم 
جۆرە لە ناس��یۆنالیزم جیاوازیی 
»ناس��یۆنالیزمی  لەگ��ەڵ  هەیە 

ستوونی«.]٣[ 
لە ناس��یۆنالیزمی ستوونیدا، 
فک��ری  باڵوکردن��ەوەی  ئەرک��ی  نوخب��ە 
ناسیۆنالیس��تیی ل��ە نێو کۆمەاڵن��ی خەڵکدا 
هەیە. بەو مانایە، ناس��یۆنالیزمێکی نوخبەییە. 
لە ناسیۆنالیزمی ئاس��ۆییدا، جەماوەر بەشدارە 
لەبەرهەمهێنان��ی گوت��اری ناسیۆنالیس��تیدا. 
هەڵب��ەت ئەوە بەو مانایە نییە کە لە ڕاس��اندا 
نوخبە دەوری نییە یان دەوری نامێنێ، بەڵکوو 
بەشدارکردنی  ئامانجی  ئاسۆیی،  ناسیۆنالیزمی 
چاالکان��ەی کۆمەاڵن��ی خەڵکە لە پرۆس��ەی 
ڕزگاری��ی نەتەوەییدا و رێگای��ان بۆ فەراهەم 
دەکا کە وەکوو بکەر لەو پرۆس��ەیەدا بەشدار 
بن. بە واتایەکی دیکە، ناس��یۆنالیزمی ئاسۆیی 

ڕاسان پرۆسەیەکی 
مێژووییە؛ پرۆسەی 

گەشەسەندنی هۆشی 
سیاسیی نەتەوەی 
کوردە؛ ئەزموون 

وەرگرتنە لە شکست و 
دەسکەوتەکانی ڕابردوو؛ 

تێکهەڵپێچێکە لە 
ئەزموونی مێژوویی و 

بووژانەوەی 
ئیرادەی وەدەسهێنانی 

ئازادی
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لە ڕاس��اندا وا دەخوازێ لە تاکی کورد و گەلی 
کورد بە گش��تی، کە لە پێناو ڕزگاریدا بە فکر، 
زانین، ئەزموون و داهێنانی خۆیان لە ڕاس��اندا 

بەشدار بن تاکوو شکڵ و گەشەی پێ بدەن.
ناسیۆنالیزمی ئاس��ۆیی لە ڕاساندا یەکێکە 
ل��ەو هۆیانەی کە وای کردووە ئەو بزووتنەوەیە 
لە چوارچێوەی پێناس��ەدا قەتیس نەمێنێتەوە 
و هەموو پێناسەیەک دەرباز بکا. هەر ئەمەشە 
وای کردووە ڕەخنەگرانی ڕاسان کاتێک دەڵێن 
هەڵگری »س��تراتژییەکی ڕوون« نییە، ڕەچاوی 
ئەوە ناکەن کە ڕاس��ان گەشەسەندنی هۆشی 
سیاس��یی نەتەوەی کوردە؛ پرۆسەی ئەزموون 
وەرگرتنە لە شکست و دەسکەوتەکانی ڕابردوو 
کە دەرف��ەت دەدا بە تاکی کورد وەکوو بکەر، 
نەک تەنی��ا وەک چاالکڤان یان خەباتگێڕ کە 
نوخبە هەموو ڕێگایەکی پێ نیشان بدا و تەنیا 
دەوری س��نوورداربکرێ ب��ە جێبەجێ کردنی 
ئ��ەرک، بەڵکوو دەبێ »بەش��دار« بێ بە مانای 

شکڵدان و تەنانەت داهێنان لە ڕاساندا.

دوا وتە
ناسیۆنالیزمی ئاسۆیی لە ڕاساندا دواجار یارمەتیدەری 
پرۆس��ەی بەهێزکردن��ی کۆمەڵ��گای مەدەنی و 
دێموکراس��ی دەبێ لە قۆناغی پ��اش ڕزگاری لە 
کوردس��تاندا. س��وودێکی دیکەی ناسیۆنالیزمی 
ئاس��ۆیی ئەوەیە کە ئەگەر بێت و سەرکردایەتیی 
بزووتنەوەکە لەالیەن دوژمنەوە زەربەی وێ کەوێ، 
وەک لە ڕابردوودا ش��اهیدی بووین، ئەو بزووتنەوە 
جەماوەرییە توانایی ئەوەی هەیە خەبات درێژە پێ 

بدا و دینامیک و داهێنەر بێ.
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ئاماژه
سۆسیال دێموکراسی وەک ئایدۆلۆجیی سیاسی بزووتنەوەیەکی چاکسازیخواز، 

هەوڵێکی زیاتر بۆ سڕینەوەی توندوتیژیی و تۆتالیتاریانیزم لە سۆسیالیزم 
بووە. ئەم ئایدۆلۆجیایە کە بە جۆرێ لە دڵی سۆسیالیزمی دێموکراتیکەوە 

هەڵقواڵ و لە درێژەی چاکسازییەکانی ئەودایە، لە ڕێگای پەرەپێدانی مافەکانی 
هاوواڵتییانەوە گەشەی سەند. 

لە سۆسیالیزمی دێموکراتیکەوە بۆ سۆسیال دێموکراسی
)پێشنیاری هەنگاوێک بەرەو پێش بۆ جەختی زیاتر لەسەر دێموکراسی(

بیریار ژاوەرۆیی
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کۆمەڵگایەک��ی  پێکهێنان��ی  دی��ارە  وەک 
سۆسیالیس��تی و دێموکراتیک بۆ ماوەیەکی 
زۆرە، بەتایب��ەت لە کۆنگرەی شەش��ەمەوە 
کە پەس��ەند ک��را، وەک ئامانج��ی دواڕۆژی 
حیزب��ی دێموکرات��ی کوردس��تانی ئێران بۆ 
داهات��ووی ئەو بەش��ەی کوردس��تان ڕەچاو 
کراوە. لەو ئاراستەیەدا، تیۆریی »سۆسیالیزمی 
دێموکراتیک« لەالیەن شەهیدی نەمر دکتور 
قاس��ملووەوە بەکارهێنرا و ب��وو بە بناخەی 
بی��ری سیاس��ی-ئایدۆلۆجیکی ئ��ەو حیزبە 
و بە هێنان��ە ئارای ئەوە، حی��زب لە ڕەوتی 
زاڵی ناسیۆنالیس��تیی پەت��ی وەدەرکەوت و 
ڕەن��گ و بۆن��ی زیاتر چەپی بە س��ەردا زاڵ 
بوو. لەو پەیوەندییەدا ڕەنگە هەندێ پرس بە 
مێش��کی کەس��دا بێت و ئەو پرسیارانە بێنە 
ئ��اراوە کە بۆچی دکتور لەو کاتەدا پێداگریی 
لەس��ەر سۆس��یالیزمی دێموکراتیک دەکرد 
و نەیدەویس��ت وەک سۆس��یال دێموکرات 
بناس��رێن؟ و بۆ تاکو ئێستا هەر لەسەر ئەوە 
پێداگری کراوە؟ ئاخۆ کاتی ئەوە نەگەیشتووە 
کە لە هەنگاوێکدا بەرەو پێش باسی سۆسیال 
دێموکراسی بکرێت؟ لە باری تیۆریکەوە تاکو 
ئێستا ئەوەندە تیشک نەخراوەتە سەر وەاڵمی 
ئەو پرس��یارانە. بۆیە تێڕامانێ��ک لەو بوارەدا 
دەتوانێت دەس��پێکی هەندێ باس��ی جێی 

سەرنج و قووڵ ببێت. 
رەنگ��ە چاکتر بێ��ت کە ئەم باس��ە، لە 
پێداچوون��ەوە و چاکس��ازییەکانی ناو بەرەی 
چەپ بە گش��تی دەست پێ بکرێت. ریشەی 
سۆس��یال  و  دێموکراتی��ک  سۆس��یالیزمی 
دێموکراس��ی دەگەڕێت��ەوە ب��ۆ بیرمەندانی 
سۆسیالیس��تی ئۆتۆپیایی��ی س��ەدەی نۆزدە 
ب��ەرەی  ل��ە  پیداچوونەوەکان��ی دوات��ر.  و 
چاکس��ازیخوازانی  و  پێداچوونەوەخ��وازان 
چەپ��دا دوو ڕوانگە بەرز ب��ووەوە. یەکەمیان 
ڕادیکاڵ، توندوتیژ و شۆڕشگێڕانە و دووەمیان 
ب��وو. وەک یەک��ەم ڕوانگە،  دێموکراتی��ک 
دووەمی��ش لەو باوەڕەدا بوو کە سۆس��یالیزم 

لە ڕێ��گای خەباتی چاالکانەوە بۆ گەیش��تن 
بە جیهانێکی چاکتر س��ەرهەڵدەدات، بەاڵم 
ب��ە پێچەوانەوەش لەو ب��اوەڕەدا بوو کە ئەو 
خەبات��ە دەبێ��ت ش��ێوەی دێموکراتیک و 
گەشەس��ەندنانە لە خۆ بگرێت. بیری یەکەم 
کە زیاتر لەالیەن »جۆرج سۆرێل«�ەوە پەرەی 
پێ درا بواری بۆ فاش��یزم و تۆتالیتاریانیزم و 
دووەم کە لە ژێر کاریگەریی »برنش��تەین«دا 
ب��وو  ب��واری ب��ۆ س��ەرهەڵدانی س��ەرەتا 
سۆسیالیزمی دێموکراتیک و پاشان سۆسیال 
دێموکراس��ی خۆش کرد کە دەرەنجامەکەی 
دوورکەوتنەوەی سۆسیالیزم لە مارکسیزم بوو. 
»سۆس��یالیزمی  تێرمی  پێوەندییەدا،  لەو 
 )Democratic socialism( »دێموکراتی��ک
هەن��دێ ج��ار وەک هاوت��ای سۆس��یالیزم 
بەکارهێنراوە، بەاڵم ئاوەڵناوی دێموکراتیک بۆ 
جیاکردنەوەی لە سۆسیالیزمی مارکسیست-
لینینیس��تی ک��ە پێڕەوان��ی باوەڕی��ان بە 
خەبات��ی دێموکراتیک نەبوو و هەروەها پاش 
دەستەبەرکردنی دەسەاڵتیش لە چوارچێوەی 
س��نوورداری سۆسیالیزمیش��دا کردەوەی��ان 
نادێموکراتیک بووە، بەکارهێنراوە. سۆسیالیزمی 
دێموکراتیک وەک جۆرێک سۆسیالیزم پێناسە 
دەکرێت کە وێرای جەخت لەسەر دارابوونی 
ئابووریی سۆسیالیستی کە تێیدا ئامرازەکانی 
بەرهەمهێن��ان بریتی لە س��امان و زەنگین 
دەبێت بەکۆمەڵ و بە ش��ێوەی کۆمەاڵیەتی 
خاوەندارێت��ی بکرێن، لە باری سیاس��ییەوە 
سیس��تەمێکی دێموکراتیک��ی حکووم��ەت 
بوونی هەبێت. بە واتایەکی تر، سۆس��یالیزمی 
دێموکراتیک فەلسەفەیەکی سیاسییە کە لە 
دێموکراسیی سیاس��ی لەگەڵ خاوەندارێتیی 
کۆمەاڵیەتی��ی ئامرازەکان��ی بەرهەمهێن��ان 
و  خۆبەڕێوەبەرایەت��ی  لەس��ەر  جەخ��ت  و 
دامەزراوە  دێموکراتیک��ی  بەڕێوەبەرایەتی��ی 
ئابوورییەکان لە ب��ازاڕدا یان هەندێ فۆرمی 
ئابووریی سۆسیالیس��تی دێس��ێنتراڵ کراوی 

بەرنامە بۆ داڕێژراو بەرگری دەکات. 
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لە ڕوانگەی سۆسیالیستە دێموکراتەکانەوە 
کاپیتالیزم لە ماکی��دا ڕانەهاتوو و نەگونجاوە 
ئ��ازادی،  دێموکراتیکەکانی  بەه��ا  لەگ��ەڵ 
و  )ه��اوکاری  تۆکمەی��ی  و  بەراب��ەری 
دادپەروەری(؛ و ئەم ئایدیاالنە تەنیا لە ڕێگای 
سۆسیالیس��تییەوە  کۆمەڵگایەکی  بەدیهاتنی 
دەس��تەبەر دەکرێن و وەک سۆسیالیستەکان 
لەو باوەڕەدان کە پرس��ە سیس��تەمیکەکانی 
کاپیتالی��زم تەنی��ا ل��ە ڕێ��گای گۆڕینی بە 
سیس��تەمێکی سۆسیالیستی چارەسەر دەبن؛ 
واتە لە ڕێگای گۆڕینی خاوەندارێتیی تایبەتی 
ب��ە خاوەندارێتی کۆمەاڵیەتی��ی ئامرازەکانی 
بەرهەمهێن��ان؛ ب��ەاڵم لە دژی سیس��تەمی 
ستالینیس��تی و مۆدێلی ئابووریی سۆڤییەت 
و  هەڵس��ووڕان  ئۆتۆریتاریەن��ی  فۆرم��ی  و 
ئابووریی ژێر فەرماندەرییەکی زۆر س��ێنتراڵ 
کراو کە لە یەکیەتیی س��ۆڤییەت و دەوڵەتە 
سۆسیالیس��تییەکانی دیک��ە لە س��ەرەتای 
سەدەی بیس��تدا بیچمی گرت. ئەم ڕوانگەیە 
لەسەر دێموکراسی هەر ئەو هەڵەی کاپیتالیزم 
و س��نووردارکردنەوەی دێموکراسی بوو، واتە 
ئەم جارە بەجێ��ی کاپیتالیزم و لیبرالیزم، بە 
سۆسیالیزم س��نووردار دەکرێتەوە، لەکاتێکدا 
کە دێموکراسی لەسەرووی ئەوانەیە و ناکرێ 
بە ئایدۆلۆجی و  بیرۆکەی جۆراوجۆر سنوودار 

بکرێتەوە. 
سۆسیالیس��تە  بێ��ت،  هەرچۆنێ��ک 
دێموکرات��ەکان ل��ەو ب��اوەڕەدان ک��ە ل��ە 
چوارچێوەی سۆسیالیزمدا هەردووکی ئابووری 
و کۆمەڵگا دەبێت بە ش��ێوەی دێموکراتیک 
بەڕێوە ببردرێن. بۆیە لە س��ەرەتای سەدەی 
بیس��تەوە، بەرەبەرە چاکس��ازیخوازی لە ناو 
بزاڤی چەپ��دا بەتایبەت لەالی��ەن »ئێدوارد 
برنشتەین«ەوە لەسەر پەرەپێدانی سۆسیالیزمی 
دێموکراتیک کاریگەر ب��وو. لەو پێوەندییەدا، 
دەکرێ ڕەوتێکی هاوشێوەی گۆڕانکاری لە ناو 
لیبرالیزمدا بۆ سۆسیالیزیمیش ڕەچاو بکرێت 
کە تێیدا سۆسیالیزمی دێموکراتیک دەکرێ لە 

پێناسە  دێموکراتیک«دا  »لیبرالیزمی  بەرانبەر 
بەپێچەوانەی سۆس��یالیزمی  بکرێت. کەچی 
دێموکراتیک«  »لیبرالیزم��ی  دێموکراتی��ک، 
ئەوەن��دە زەق نەبووەوە چونکو دێموکراس��ی 
سنووردار دەکردەوە بە چوارچێوەی لیبرالیزم، 
بۆی��ە خێرات��ر ب��ەرەو لیبراڵ دێموکراس��ی 
ڕۆش��ت یان بەو ش��ێوەیە دەرک��ەوت، کە 
بۆخۆی ئایدۆلۆجیایەکی جیایە کە لە ڕێگای 
دەوڵەت��ەوە بازاڕ کۆنت��ڕۆڵ دەکرێت و بەرەو 
دەوڵەتی خۆش��بژیوی چووە.]1[ بەوەش��ەوە، 
ڕەوتێکی  وەها  دێموکراتیکیش  سۆسیالیزمی 
بەرەو سۆسیال دێموکراسی تێپەڕاند، گەرچی 

سنوورێکی دیاری ئەوتۆ لە نێوانیاندا نییە.
سۆس��یال دێموکراسی وەک ئایدۆلۆجیی 
چاکس��ازیخواز،  بزووتنەوەیەک��ی  سیاس��ی 
هەوڵێک��ی زیاتر بۆ س��ڕینەوەی توندوتیژیی 
و تۆتالیتاریانی��زم ل��ە سۆس��یالیزم ب��ووە. 
ئ��ەم ئایدۆلۆجیای��ە کە بە ج��ۆرێ لە دڵی 
سۆس��یالیزمی دێموکراتیک��ەوە هەڵقواڵ و لە 
درێژەی چاکسازییەکانی ئەوەدایە، لە ڕێگای 
پەرەپێدانی مافەکانی هاوواڵتییانەوە گەشەی 
س��ەند. بە جۆرێ هاوش��ێوەی سۆسیالیزمی 
دێموکراتی��ک بووە ب��ەو جیاوازیی��ەوە کە 
زیاتر جەخت لەس��ەر دێموکراس��ی دەکات 
و بەپێچەوان��ەی ئەوە، بە دوای چاکس��ازیی 
سیس��تەمی کاپیتالیزم بووە نەک ڕووخان و 
لەنێوبردنی بەتەواوەتیی ئەوە لە ڕێگای خەباتی 
دێموکراتیکەوە. بۆیە لەکاتێکدا کە سۆسیالیزمی 
دێموکراتی��ک، پاڵپش��تی لە سیس��تەمێکی 
سۆسیالیس��تیی حکووم��ەت دەکات کە لە 
دەستەبەر  دێموکراتیکەکانەوە  ئامرازە  ڕێگای 
بکرێت، سۆس��یال دێموکراسی، پاڵپشتی لە 
سیستەمێکی دێموکراتیکی حکوومەت دەکات 
کە س��ەرنجی الیەنی سۆسیال بدات. وشەی 
سۆسیال لە سۆسیال دێموکراسیدا بەو واتایە 
نییە کە حکوومەتی وەها دێموکراس��ییەک، 
دەبێت ڕێک ئایدۆلۆجیای سۆس��یالیزم پێڕەو 
بکات، بەڵکو خ��ۆی ئایدۆلۆجیایەکی جیاواز 
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و چاکس��ازی کراوە. لەو پێوەندییەدا، هەندێ 
توێژەر، سۆس��یال دێموکراسی بە نیوەڕێگای 
نابەردەوامی��ی نێوان مارکس��یزم و لیبرالیزم 
دەزان��ن کە هەندێ بنەم��ای لە دوو نەریتی 
ناکۆک پێک��ەوە کۆکردووەت��ە. ئەمانە وەک 
سۆس��یال  دێموکرات��ەکان،  سۆسیالیس��تە 
سۆسیالیس��تگەلی  ب��ە  دێموکراتەکانی��ش 
ب��ێ باوەڕ بە ش��ۆڕش یان ئەوان��ەی دەزانن 
ک��ە لە جێی فیش��ەک و گولل�ە س��ندۆقی 
دەنگدانی��ان هەڵب��ژاردووە. هەندێکی تر لەو 
ب��اوەڕەدان کە ئەو بزووتنەوەیە هەوڵێک بووە 
بۆ جێبەجێکردنی سیاس��ەتێکی تایبەت یان 

بەها دیارەکان. لەم ڕوانگەیەوە، 
سۆس��یال دێموکراتەکان وەک 
الیەنگری دەوڵەتی باشبژیویی و 
ئاسوودەیی، بەرابەری و تۆکمەیی 
دەبینرێن. هەر لەم پێوەندییەدا 
بە گوتەی هەندێک، سۆس��یال 
نێوان  ڕێککەوتنی  دێموکراسی 
مارکس��یزم و لیبرالیزم نییە و 
جێگرەوەی هەردووکی ئەوانەیە 
کە لە ناوەندیدا باوەڕێکی جیاواز 
و  سیاسەت  پێشترێتیی  لەسەر 

کۆمیونیتاریانیزم هەیە. 
دێموکراس��ی  سۆس����یال 
ئاڵتێرناتیڤ��ی پێش������ترێتیی 

سیاسەت و هاوکاریی چینەکانی هێنایە ئاراوە. 
واتە لە جێی ڕاوەستان بۆ ڕووخانی کاپیتالیزم، 
دەبێ��ت ه��ەوڵ بدرێت بۆ چاکس��ازیی ئەو. 
تێگەیشتن  دێموکراتەکان  سۆسیال  بەرەبەرە 
کە لە جیاتی ڕوانگ��ەی ملمالنێی چینەکان 
لە مارکسیزمی ئۆرتۆدۆکسدا دەبێت سەرنجی 
بابەتەکانی پێوەندیدار بە »خەڵک«، »کۆمەڵ« 
و »خێری گش��تی« بدەن. لەڕاستیشدا ناکرێ 
خەڵک س��نووردار و بەرتەس��ک بکرێتەوە بۆ 
چینێ��ک، ڕەگەزێک یان هەر گروپێکی تری 
کۆمەڵ��گا. داواکاری��ی دێموکراتیک بوون لە 
دژی هەر جۆرە وەپێشخستن و هەاڵواردنێک 

بەپێی ئەو جیاوازییانەیە و پێویس��تە ئازادی، 
بەرابەری و دادپەروەریی بۆ هەموویان ڕەچاو 
بکرێت. بەم پێیە، ئەوان باوەشیان بۆ داواکارییە 
کۆمیونیتاری��ەن، کۆرپۆراتیس��ت و تەنانەت 
ناسیۆنالیس��تییەکان کردەوە و حیزبەکانیان 
ه��ان دا بۆ گ��ۆڕان لە حیزب��ی کرێکاران بۆ 
حیزب��ی خەڵ��ک. ماتریالیزم��ی مێژوویی و 
ملمالنێی چینەکانی مارکسیزمی ئۆرتۆدۆکس 
وەال نران و پێش��ترێتی درا بە سیاس��ەت و 
چاکسازیخوازانی  هەروەها،  کۆمیونیتاریانیزم. 
چ��ەپ تێگەیش��تن ک��ە پێویس��تە هێزی 
بزوێنەری گەورەی ناس��یۆنالیزم ڕەچاو بکەن 

و بیهێننە ئەژمێر. 
کەوات��ە، س���ۆس��یالیزمی 
دێموکراتی��ک زیات��ر بەپێ��ی 
ئەوەی لە سۆسیال دێموکراسی 
جیا دەکرێتەوە کە سۆسیالیستە 
بەڵێن��دارن  دێموکرات��ەکان 
سیس��تماتیکی  گۆڕان��ی  ب��ە 
ئاب��ووری ل��ە کاپیتالیزمەوە بۆ 
سۆس��یالیزم، لەکاتێک��دا ک��ە 
سۆسیال دێموکراسی پشتگیری 
کاپیتالی��زم  چاکس��ازیی  ل��ە 
سۆسیال  بەپێچەوانەی  دەکات. 
چاکترە  ی��ان  دێموکرات��ەکان 
سۆسیالەکان،  دێموکراتە  بڵێین 
سۆسیالیستە دێموکراتەکان لەو باوەڕەدان کە 
چاکس��ازییەکان کە نابەرابەریی کۆمەاڵیەتی 
و دەس��تێوەردانی دەوڵەتی کردووەتە ئامانج، 
بە شێوەیەکی جیاواز پشتگیرین لە ناکۆکییە 
ئابوورییەکانی کاپیتالیزم دەکات. لەڕاس��تیدا 
قۆناخێک��ی  دێموکراتی��ک  سۆس��یالیزمی 
تێپەڕین بووە و بە ج��ۆرێ هەر پەرەپێدانی 
چاکس��ازییەکان ل��ە ن��او ب��ەرەی چەپ��دا 
)بەتایبەت ئەوەی برنش��تەین کە بووە هۆی 
پەرەی سۆسیالیزمی دێموکراتیک( بوو کە بە 
سۆس��یال دێموکراسی گەیشت. بە هۆی ئەم 
چاکسازییانەوە هەندێ حیزب لەوانە حیزبی 

سۆسیال 
دێموکراسی 

وەک ئایدۆلۆجیی 
سیاسی 

بزووتنەوەیەکی 
چاکسازیخواز، 

هەوڵێکی 
زیاتر بۆ 

سڕینەوەی 
توندوتیژیی و 

تۆتالیتاریانیزم لە 
سۆسیالیزم بووە
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کرێکاری بەریتانیا، سۆس��یال دێموکراتەکانی 
ئەڵمانی��ا، ئەمری��کا و... وەک درێژەدەران��ی 
ڕێ��گای برنش��تەین هەموو بەرەو سۆس��یال 
دێموکراسی ڕۆش��تن. وەک پێشتر باس کرا، 
لە سۆس��یالیزمی دێموکراتیکدا، سۆسیالیزمە 
کە چوارچێوەیە و پاش گەیشتن بە دەسەاڵت 
لە ناو خودی سیستەمی سۆسیالیستیدایە کە 
دەیەوێت دێموکراتیک بێت، کە ئەمە لەدژی 
دێموکراسی بە گش��تییە چون دێموکراسی 
ناکرێ سنووردار بکرێتەوە بە یەک بیرۆکە یان 
گروپێک و.... واتە لێرەشدا دێموکراسی نابێت 
س��نووردار بکرێتەوە بە پەرژینی سۆسیالیزم. 

ڕەنگە ئ��ەم خاڵ��ە بووبێت کە 
بەرەبەرە بەش��ێک ل��ە ڕەوتی 
چەپی هان دا ب��ۆ تێپەڕین لە 
دێموکراتیکەوە  سۆس��یالیزمی 
بەرەو سۆس��یال دێموکراس��ی، 
تاک��و نەک سۆس��یالیزم بەڵکو 
چوارچێوەی  ببێتە  دێموکراسی 
س��ەرەکی. بۆیە، بە کردەوەش 
سۆسیالیزمی دێموکراتیک چوو 
بەرەو سۆس��یال دێموکراس��ی. 
ل��ە  ل��یبڕاڵ��ەکان  ه��ەروەک 
چ����وارچێ��وەی لیبرالیزم��ی 
نەمانەوە  س��ەرەتاییدا  پەتی��ی 
و ب��ەرەو لیبراڵ دێموکراس��ی 

و دەوڵەت��ی خۆش��بژێوی چوون، بەش��ێک 
ل��ە سۆسیالیس��تەکانیش لە سۆس��یالیزمی 
مارکسیستی و ئۆرتۆدۆکس تێپەڕین و بەرەو 
سۆسیال دێموکراس��ی و دەوڵەتی باشبژێوی 
ڕۆشتن تاکو کەلێن و الوازییەکانی سۆسیالیزم 

چارەسەر بکەن. 
ل��ەو پێوەندییەدا ئەو پرس��ە دێتە ئاراوە 
ک��ە بۆچ��ی لەکاتێکدا کە لەالی��ەک ڕەوتی 
سۆس��یالیزمی  و  چ��ەپ  چاکس��ازیخوازی 
دێموکراتیک بەرەو سۆس��یال دێموکراس��ی 
دەچ��وو، و لەالیەکی تریش��ەوە ب��ە کردەوە 
ه��ەم حیزب��ی دێموک��رات و ه��ەم دکتور 

قاس��ملوو ڕێزیان لە دێموکراس��ی، ئازادی و 
بیرۆکەکانی دیکە گرتووە و دێموکراس��ییان 
س��نووردار نەکردووەت��ەوە بە تەنی��ا بیری 
چ��ەپ و سۆس��یالیزم و لەگەڵ سۆس��یال 
دێموکراس��ی ڕاهاتبوون، باسی سۆسیالیزمی 
دێموکراتی��ک هاتبووە ئاراوە و تاکو ئێس��تا 
جەختی لەس��ەر کراوەتەوە. ڕاستە کە دکتور 
قاس��ملوو بە وەرگرتن و بەکارهێنانی تیۆری 
»سۆس��یالیزمی دێموکراتی��ک« ل��ە ڕێگای 
پاشگری »دێموکراتیک«�ەوە ویستی لە الیەنە 
بەتایبەت  نادێموکراتیکەکان��ی سۆس��یالیزم 
دیکتاتۆریی پرۆلێتاریا و تۆتالیتاریانیزم دەرباز 
ببێت بەاڵم لە تیۆریدا دیس��ان 
ئەوەش مان��ەوە لە چوارچێوەی 
سۆس��یالیزم و پێش��ترێتیدانی 
ئ��ەوە بەس��ەر دێموکراس��یدا 
بوو. دیارە بەش��ێکی ئەو پرسە 
دەگەڕێت��ەوە س��ەر نەبوون��ی 
چڕوپڕی  توێژینەوەیەکی  هەلی 
چەمک��ی  لەس��ەر  تیۆری��ک 
لەو  دێموکراتیک  سۆسیالیزمی 
کاتەدا، بەاڵم بەشێکیشی ڕەنگە 
ڕەچاوکردنی  س��ەر  بگەڕێتەوە 
ڕوانگ��ەی ڕەوت��ی زاڵی چەپ 
لە ئاس��تی جیهانی و ناوچەیی 
و هەروەه��ا دۆخی سیاس��یی 
کوردس��تان و ئێ��ران. وێ��ڕای تاڕادەی��ەک 
کاریگەریی پێش��ینەی بیری ماتریالیس��تی 
مێژوویی و مارکسیس��تی زانس��تیی خۆی و 
ئەمەگدارێتی بەوە لەس��ەر جەختیان لەسەر 
سۆس��یالیزمی دێموکراتیک، ڕەنگە بە هۆی 
ئەو ڕەخنانەی کە بەرەی چەپ لە سۆس��یال 
دێموکراس��ی هەیانبوو و ئەوەیان بە دابڕاو لە 
چەپ دەزانی و هەروەها ڕەچاوکردنی دۆخی 
نێودەوڵەتی و کوردس��تان لەو س��ەردەمەدا، 
دکتور لە ش��رۆڤە و پاس��اوی سۆسیالیزمی 
دێموکراتیک��دا هەوڵ دەدات کە ئەوە لەگەڵ 
سۆسیال دێموکراس��ی تێکەڵ نەکرێت. هەر 

ڕەنگە بە هۆی ئەو 
ڕەخنانەی کە بەرەی چەپ 
لە سۆسیال دێموکراسی 
هەیانبوو و ئەوەیان بە 

دابڕاو لە چەپ دەزانی و 
هەروەها ڕەچاوکردنی دۆخی 
نێودەوڵەتی و کوردستان لەو 
سەردەمەدا، دکتور لە شرۆڤە 

و پاساوی سۆسیالیزمی 
دێموکراتیکدا هەوڵ دەدات 
کە ئەوە لەگەڵ سۆسیال 
دێموکراسی تێکەڵ نەکرێت
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بۆیە، کاتێک دەیهەوێت ئەو جیاوازییە پیشان 
ب��دات ئاماژە بەوە دەکات کە سۆس��یالیزمی 
دێموکراتی��ک جیاوازە لەو حیزبە سۆس��یال 
دێموکراتیکانەی لە واڵتانی ئەوروپای ڕۆژئاوادا 
ه��ەن. هەڵبەت ئەو ئەگ��ەرەش هەیە کە لە 
مێشکی دکتوردا، هەر سۆسیال دێموکراسی 
یان گ��ۆڕان بەرەو ئ��ەوە، وەک لە کردەوەدا 
واب��ووە، هەبووبێ��ت و زیات��ر بە ه��ۆی ئەو 
بابەتان��ەی س��ەرەوە وەها باس��ی کردبێت و 
دەریبڕیبێت، بەج��ۆرێ کە دەکرێ بگوترێت 
کە سۆس��یالیزمی دێموکراتیک��ی باس کراو 
لەالیەن ئەوانەوە بە شێوەی لەناخدا هەڵگری 

سۆسیال دێموکراسی بوو.
س��ەردەمێ ک��ە »کورتە باس« نووس��را 
س��ەردەمێ بوو کە سۆس��یالیزم هێش��تا لە 
ئاس��تی جیهانی و نێودەوڵەتیدا تەش��ەنەی 
وێ��رای دیتن��ی  زۆری هەب��وو و دکت��ور 
گۆڕانکارییەکان��ی چەپ ل��ە هەندێ واڵتانی 
ئەوروپ��ای ڕۆژه��ەاڵت، نەیدەویس��ت ل��ە 
چوارچێوەی سۆس��یالیزم تێپەڕێت، گەرچی 
جەختی لەس��ەر دێموکراتیک بوونی کردبوو. 
بەوج��ۆرە دیهەویس��ت جیاوازی��ی ڕێبازی 
خۆیان لەگەڵ سۆس��یال دێموکراسی پیشان 
ب��دات کە لە ڕوانگەی چەپی زاڵەوە پەڕیبووە 
بەرەی کاپیتالیزم. بەاڵم بە تێپەرینی کات و 
گۆڕانی ب��ارودۆخ، و بەتایبەت بە تێکچوونی 
سۆڤییەت، ڕەنگە ئەو چاوەڕوانییە هەبووبێت 
کە لە ئێستادا و بگرە زووتریش دەبوا حیزبی 
دێموکرات هەنگاوی بەرەو دێموکراسی وەک 
بناخە هەڵێنای��ە و لە قۆناخی سۆس��یالیزم 
وەک بناخ��ە تێپەڕیب��ا. لە مێژە، پێویس��تی 
پێداچوونەوە بە س��ەر ئامانجی داهاتووی ئەو 
حیزبە و جەختی زیاتر لەس��ەر دێموکراسی 
هەس��تیان پێ دەکرێت کە ئەمە پێویس��تی 
ئایدۆلۆجی��ا و بەرنامەیەکی  بە ڕەچاوکردنی 
مامناوەندی س��ەرەوەی سۆسیالیزم و نزیک 
ل��ەوە دەبێت ک��ە ڕەنگە بەپێ��ی بارودۆخی 
جیهانی و بەتایبەت ناوچەکە و کوردس��تان، 

باش��ترینیان سۆس��یال دێموکراسی بێت کە 
وەک چۆن لیبراڵ دێموکراسی لە لیبرالیزمی 
پەتی دوورکەوتەوە، ئەوەش لە سۆسیالیزمی 
ڕادی��کاڵ دوور کەوتووەت��ەوە، و  پەت��ی و 
بەوجۆرە جەخت دەخرێتە سەر دێموکراسی 
وەک کۆڵەکەی هاوبەش��ی ه��ەردووال. مادام 
کە جیهانی سۆسیالیس��تی خۆی هیوایەکی 
بە ڕوخانی کاپیتالیزم نەم��اوە و تاڕادەیەکی 
زۆر دەس��تیان ل��ێ هەڵگرت��ووە و تەنانەت 
خۆشیان بەو ڕێگایەدا ڕۆشتوون و لێی نزیک 
بوونەتەوە، چ پێویست بەوە نییە کە حیزبێکی 
نەتەوەخوازی دێموکرات لەس��ەر ئەوە سوور 
بێت. چاکتر وایە ک��ە چەقی جەختی خۆی 
لەسەر دێموکراس��ییەکە دانێت کە ئەوڕۆکە 
لە ئاس��تی جیهانیدا النیکەم بە قسەش بێت 
بڕواداریی گشتیی هەیە و لە ژێر ئەو ناوەشدا 
هیچ پاس��اوێک ب��ۆ دژایەت��ی کردنی مافی 
نەتەوەیی نابێت، و بە شێوەیەکی فرەڕەهەند 
و س��ێکۆالر و هاوسەنگ س��ەیری لیبراڵ و 

سۆسیالی بوون بکات. 
بێجگە ل��ە گۆڕانی دۆخ��ی نێودەوڵەتی، 
دی��ارە دەکرێ پاس��اوی تریش ب��ۆ گۆڕانی 
ئ��ەو ئامانجە و پێویس��تی ب��ە بناخەکردنی 
دێموکراس��ی و گرنگیدان ب��ەوە بهێنرێتەوە. 
ل��ەو پێوەندییەدا ئەوەی دێت��ە ئاراوە دۆخی 
ک��ورد و کوردس��تان بۆخۆیەت��ی. یەکەم لە 
ب��اری کۆمەاڵیەت��ی و ئابوورییەوە بارودۆخی 
کوردس��تان بۆ بە بناخەکردنی سۆس��یالیزم 
و سیس��تەمێکی تەواو سۆسیالیستی گونجاو 
نەبووە. هەروەها، لە بنەڕەتدا لە کوردس��تاندا 
کاپیتالیزمێک نەبووە تاکو تازە لە داهاتوودا و 
دوای سەربەخۆیی یان پێکهێنانی حکوومەتی 
خۆ، ب��ە دوای تێپەڕین و گ��ۆڕان لەوەوە بۆ 
سۆس��یالیزم بن. دامەزراندنی سیس��تەمێکی 
سۆسیالیستی نوێش کێشەی خۆی دەبێت و 
ئاستەمە قبووڵ بکرێت. بە گشتی سۆسیالیزم 
مارکسیس��تی  سۆسیالیس��تی  بی��ری  و 
تاڕادیەک ئەزموونی خ��ۆی واڵم داوەتەوە و 
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لە شوێنەکانی تریش��دا ئەوەندە ئەزموونێکی 
س��ەرکەوتووی نەبووە کە وەک تاقە مۆدێلی 
داهات��ووی کوردس��تان ڕەچ��او بکرێ��ت و 
ئەوەن��دە متمانەپێکراو نیی��ە. بۆیە پێداگری 
کردن لەسەری لە ئێس��تادا ئەوەندە پاساوی 
بۆ نییە. دەبێت گەر کەش��ێکی دێموکراتیک 
دیاری  گونجاو  سیس��تەمێکی  بڕەخس��ێت، 

کرێت و هەڵبژێردرێت، نەک بسەپێندرێت. 
دووەم، گەلی کورد بە گشتی ڕووبەڕووی 
دوژمنانێک بووەتەوە ک��ە خاوەن زەینییەتی 
دێموکراتیک نین و حکوومەتەکانیش��یان نە 
دێموکراتیک��ن و نە هەل��ی دێموکراتیک بۆ 
چاالکیی ئازاد و یاساییی حیزبە کوردییەکان 
دەڕەخس��ێنن. دیارە کورد داوای مافی خۆی 
ک��ردووە و بەرگریی لە ماف��ی خۆی کردووە 
و ش��ەڕخواز نەب��ووە و ش��ەڕ دەرکی ماڵی 
پێ گرت��ووە. بۆی��ە کاتێ��ک بەرانبەرەکەی 
دێموکراس��یی قب��ووڵ نیی��ە و تەنگی پێ 
هەڵچنی��وە و لە دژی ش��ەڕی ڕاگەیاندووە، 
ڕکابەرایەتی��ی  و  ه��ەوڵ  باس��ی  ئ��ەدی 
دێموکراتی��ک وات��ادار نابێ��ت و تەنیا ڕێگا 
بەرگری لە بەرانبەر توندوتیژی دەبێت. دیارە 
ئەگەر الیەن��ی بەرانبەری دێموکراتیک بوایە، 
بە ش��ێوازی دێموکراتیک و یاس��ایی هەوڵی 
دەستەبەرکردنی مافەکانی دەدا. لێرەدایە کە 
جەختی زیاتر لەس��ەر سۆسیالیزم پاساوی بۆ 
دەبینرێت��ەوە. بەاڵم وەک ئام��اژە کرا، ئەگەر 
بڕیار بێت شۆڕش��گێڕی بە سۆسیالیزم پاساو 
بکرێت، ئەوە بە سۆسیالیزمی چاکسازیخوازانی 
ڕادیکاڵ و چەپی شۆڕش��گێڕی مارکسیست 
لینینیس��تی دەک��رێ پاس��او بکرێت نەک 
سۆس��یال  و  دێموکراتی��ک  سۆس��یالیزمی 
دێموکراسی. لەکاتێکدا کە بیری مارکسیستی 
خودی دکت��ور لەو چوارچێوەیەدا ناگونجێت، 
و شۆڕشگێڕانەبوونیش��ی ب��اری نەتەوەیی و 
بەرگریکارانەی هەب��وو نەک چەپی ڕادیکاڵ. 
لە ئێس��تادا چۆنکو گەلی کورد لە دۆخێکی 
جیاوازدای��ە، ب��ە ه��ەر ئایدۆلۆجیایەک��ەوە 

بەرگریی توندوتی��ژ الیەنێکە لە خەباتەکەی. 
بۆیە پێویس��ت نەبووە کە بۆ پاساوی بەرگری 
و توندوتیژی��ی س��ەپاو پەنا بە سۆس��یالیزم 
ببات. دیارە سۆسیالیزمی دێموکراتیک وەک 
ئامانج��ی دواڕۆژ بەرنامەیەک��ی ڕەچاوک��راو 
ئابووری-سیاسی  بۆ ش��ێوەی هەڵس��ووڕانی 
داهاتووی کوردس��تان بووە، و نەبیستراوە کە 
وەک پاس��اوی بەرگری و شەڕ باسی بکرێت. 
لەو ڕوانگەیەوە چ سۆسیالیزمی دێموکراتیک 
و چ سۆس��یال دێموکراسی بۆ قۆناخی ئێستا 

جیاوازییەکی ئەوتۆیان نییە. 
هەرچۆنیک بێت، داهاتوو باش��تر دیاریی 
دەکات ک��ە ب��ە پێ��ی دۆخی ئ��ەو دەم چ 
بەرنامەی��ەک ڕەچ��او بکرێ��ت. وەک دکتور 
قاس��ملوو بۆخۆی لە ش��وێنێکدا س��ەبارەت 
بە باس��ی سیس��تەمی حکوومەت��ی دەڵێت 
کە وەچەکان��ی داهاتوو ڕەنگ��ە داخوازییان 
جیاواز بێت و بۆخۆی��ان دەبێت بڕیار بدەن، 
لێڕەش��دا هەر لەسەر ئەو بنەمایە چاکتر وایە 
جەخت بخرێتە سەر ئەرکی شیاوی ئێستا و 
دەس��تەبەرکردنی مافەکانی گەل. ئەوەی کە 
چ ئایدۆلۆج��ی و بەرنامەیەکی هەڵس��ووڕانی 
سیاس��ی-ئابوورییان بوێ��ت ب��ەو داهاتووە و 
وەچەی ئەو کات بس��پێردرێت. بەوەشەوە بە 
گوێرەی دۆخی سەردەمی ئێستا و گرنگایەتیی 
دێموکراسی وەک بنەما، وێرای ڕەچاوکردنی 
ماف��ی وەچ��ەی داهات��وو بۆ گ��ۆڕان، چۆن 
دەستەبەرکردنی  کوردستان  خەباتی  بنەمای 
مافەکان��ی گەل��ی ک��وردە و ل��ە پێن��اوی 
مرۆڤایەتی و بۆ جێگیرکردنی دێموکراس��یدا 
ب��ووە و بەرگری��ی چەک��داری و توندوتی��ژ 
الوەکیی��ە و ناچاری، دەک��رێ هەر جەخت 
لەسەر سۆس��یال دێموکراسی وەک ئامانج و 
بەرنامەیەکی نەرمونیانت��ر بۆ داهاتوو بکرێت 
کە لە قۆناخی تێپەڕی ئێستاکەشدا دەتوانێت 
وەک ئایدۆلۆجییەکی سیاس��ی دێموکراسی-
ت��ەوەر ببێتە هۆی پەرەس��ەندنی زەینییەتی 
دێموکراتیک و هەلی کەمکردنەوەی ناکۆکیی 
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ناوماڵی ک��ورد و هاوپەیمانی بەرەی کوردی 
بڕەخسێنێت. 

لە س��ۆنگەیەکی ترەوە، دەکرێ بگوترێت 
ک��ە وەرگرتن و بەکارهێنانی سۆس��یالیزمی 
ک��ە  سۆس��یالیزمێ  وات��ە  دێموکراتی��ک، 
دێموکراتی��ک بێ��ت، هەوڵێ��ک ب��وو ب��ۆ 
مانەوە ل��ە چوارچێوەی سۆس��یالیزم وێرای 
گۆڕانکاریی��ەکان و قبووڵکردنی چاکس��ازیی 
بەرەو دێموکراس��ی ب��ۆ پاس��اوی داکۆکی 
لە ناس��یۆنالیزم و ماف��ی نەتەوەیی. هەر ئەو 
شتەی کە سۆس��یال دێموکراسی بەرەو ئەوە 
ڕۆش��تبوو. ب��ە واتایەکی تر ل��ەو کاتەدا ئەو 

هەوڵە تیرێک بوو بۆ پێکانی دوو 
نیشانە: لەالیەک زیاتر ڕاکێشانی 
حی��زب بۆ ناو ب��ەرەی چەپ و 
دەرەتانەی  ل��ەو  کەڵکوەرگرتن 
چەپ دەیڕەخس��اند، لەالیەکی 
تیۆرییەکی  ڕەچاوکردنی  ترەوە 
چەپ کە هەم کەمتر ڕەخنەی 
لەسەر بێت و هەم ڕاهاتوو بێت 
نەتەوەییی  بزووتنەوەی  لەگەڵ 
ک��ورد. ئەوە لە جێ��ی خۆیدا و 
بۆ ئەو کاتە بەن��رخ بوو چۆنکو 
چەپی خاوەن هەژموون لە ئێران 
و کوردس��تاندا هەن��دێ ترس 
لەوانە تێپەڕین لە مارکسیستی 

پێکهێناب��وو. بەاڵم جەخت لەس��ەر چەمکی 
سۆس��یالیزم و بەکارهێنان��ی دێموکراس��ی 
وەک پاش��گر و ئاوەڵناو پیش��ان دەدات کە 
لەو دەس��تەواژەدا سۆس��یالیزم هێشتا وەک 
ئایدۆلۆجیی س��ەرەکی چوارچێوەکە دیاریی 
دەکات. کەچی سۆس��یال دێموکراسی خۆی 
ئایدۆلۆجیایەکی جیاوازە و سۆسیال ئاوەڵناوە 
بۆ دێموکراس��ی و لێرەدا بنەما دێموکراسییە. 
بۆیە ڕەنگە چاکتر وابێت کە ئەو حیزبانەی کە 
خۆ بە دێموکرات دەزانن، بنەما الیان خودی 
دێموکراس��ی و ئایدۆلۆجیایەکی دێموکراسی 
تەوەر بێت نەک ئایدۆلۆجیایەکی تر. پێویست 

ن��اکات ک��ە ئامانج��ی دواڕۆژی حیزبێک��ی 
دێموک��رات، پێکهێنانی سۆس��یالیزم بێت و 
نابێت دێموکراسی بە سۆسیالیزم و... سنووردار 
بکرێتەوە. بەڵکو سیس��تەمێکی دێموکراتیک 
هەل��ی بەراب��ەر ب��ۆ هەم��وو ئایدۆلۆجیا و 
گ��روپ و الیەنە سیاس��ی-کۆمەاڵیەتییەکان 
دەڕەخس��ێنیت ک��ە ئازادان��ە ڕکابەرایەتیی 
یاس��ایی بکەن و بۆ سەرخس��تنی بەرنامەی 
دێموکراتیکدا  چوارچێوەیەک��ی  ل��ە  خۆیان 
هەوڵ بدەن و بە گەیشتنە دەسەاڵتیش مافی 
الیەنەکانی تر و ئازادییان ڕەچاو بکەن. وێرای 
هەوڵ ب��ۆ بەهێزترکردنی ب��ۆ نموونە الیەنی 
دەس��تێوەردانی  و  سۆس��یال 
دەوڵ��ەت ل��ە ب��ازاڕدا، ناتوانن 
سۆسیالیزم بە هەر پاشگرێکەوە 
وەک تاقە ئایدۆلۆجیا بسەپێنن. 
ل��ەو پێوەندیی��ەدا، جێ��ی 
ئاماژەیە کە هەم��وو چەپەکان 
داواکاریی دێموکراسییان هەبووە 
دێموکراتیک  لەڕاس��تیدا  بەاڵم 
بوونیان گومانی لەس��ەر بووە و 
لە ژێر پرس��یاردا بووە. واتە لە 
بنەماکانی ئ��ازادی، بەرابەری و 
دادپ��ەروەری، ئازادییان قبووڵ 
نەب��ووە؛ چون بۆ حزب و گروپە 
کۆمەاڵیەتییەکانی دیکە باوەڕیان 
پێ نەبووە و هەروەها بەرابەریشیان بە بەرابەری 
ئابووری سنووردار کردووەتەوە و لە ئاکامیشدا 
دادپەروەریی��ەک بوون��ی نەب��ووە. کەواتە بۆ 
حیزبێک��ی دێموکراتیک باش نییە کە خۆی 
گرێ بدات بە ئایدۆلۆجیایەکی نادێموکراتیک 
یان بەرتەس��کتر ل��ە دێموکراس��ی. دەبێت 
پەردەی گومان و شاردنەوە هەڵداتەوە و خۆی 
دەرباز بکات لە ئایدۆلۆجیا نادێموکراتیکەکان. 
بە زمان��ی س��ادە داواکاریی سۆس��یالیزمی 
دێموکراتیک واتە سۆسیالیزمێکت دەوێت کە 
دێموکراتیک بێت، نەک دێموکراس��یییەکی 
گش��تی کە ڕەنگە هەلی وەالنانی سۆسیالیزم 

سەردەمێ کە 
»کورتە باس« 

نووسرا 
سەردەمێ بوو 
کە سۆسیالیزم 

هێشتا 
لە ئاستی 
جیهانی و 

نێودەوڵەتیدا 
تەشەنەی 

زۆری 
هەبوو
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وەک ئایدۆلۆج��ی تێدا بڕەخس��ێت. کەچی 
لەڕاس��تیدا »سۆس��یالیزمی دێموکراتیک«ی 
حیزبی دێموکرات لە ن��اوەڕۆک و کردەوەدا 
هەر سۆس��یال دێموکراسی بووە و بە کردەوە 
ن��ە حیزب و ن��ە ڕێبەرانی خۆی��ان بە تاکە 
حی��زب نەزانیوە و ئازادی و مافی الیەنەکانی 
ت��ر و گرووپە کۆمەاڵیەتییەکانی تریان ڕەچاو 
ک��ردووە. بۆیە بە پێویس��ت نازانرێت خۆیان 
بە ناوێکەوە بناس��ێنن کە وەه��ا نین. ڕەنگە 
خەڵک ل��ە داهاتوودا سۆس��یالیزمیان وەک 
ئایدۆلۆجیای گش��تی قبووڵ نەبوو یان پاش 
ماوەی��ەک الیەنێکی بەرانب��ەر وەک لیبراڵ 

یان هەرچی سەرکەوت. قبووڵ 
ئەوەی  دێموکراس��ی  کردن��ی 
بەدواوە دەبێ��ت و بە مانەوە لە 
ئایدۆلۆجیا  ی��ەک  چوارچێوەی 

سنووردار ناکرێتەوە. 
هەرچۆنێ��ک بێت، جەخت 
لەس��ەر سۆس��یالیزم و کردنی 
دێموکراسی بە پاشگرێکی ئەوە 
دێموکراتەوە  لەالیەن حیزبێکی 
بێ��ت،  کێشەس��از  دەتوان��ێ 
گەرچی ڕەنگە ئەو داواکارییە بۆ 
حیزبەکانی تر وەها نەبێت. چون 
لەالیەک دێموکراس��ی بەرینتر 
و گش��تیترە و نابێت سنووردار 

بکرێتەوە ب��ە چەمکی لەخۆ بەرتەس��کتر و 
لەالیەکی ترەوە لەو گرێدان��ەدا قبووڵکردنی 
سۆس��یالیزم وەک ئایدۆلۆجی��ی س��ەرەکی، 
ئایدۆلۆجییەکانی  ئازادی  سنووردارکردنەوەی 
ترە و بەوجۆرە لەدژی دێموکراس��ی دەبێت. 
دی��ارە داهاتووی کوردس��تان پێویس��تی بە 
جەختی زیاتر لەسەر دێموکراسی دەبێت تاکو 
ئەگەر  سۆسیالیستی-مارکسیس��تی.  الیەنی 
الیەنی باوەڕی مارکسیس��تی زانستیی دکتور 
ڕەچاو نەکرێت، لەڕاستیدا بە ڕەچاوکرکردنی 
ئەو خااڵنەی س��ەرەوە و تایبەتمەندییەکانی 
سۆسیال دێموکراسی، و هەروەها باوەڕی دکتور 

بە دێموکراس��ی، دەرکەوتەی سۆس��یالیزمی 
دێموکراتیک��ی حیزبی دێموک��رات هەر ئەو 
سۆس��یال دێموکراسییەیە یان باشترە وابێت. 
پاس��اوهێنانەوە بۆ جیاکردنەوەی لە سۆسیال 
دێموکراس��ی و جەخ��ت لەس��ەر مانەوەی 
لەکاتێک��دا پێوەندیی بە دۆخی ئێس��تاکەی 
کوردەوە نییە، ڕەنگە چەندان قازانجێکی نەبێت 
چون هەرچی بێت بنەماکەی سۆس��یالیزمە 
و بەجۆرێ دێموکراس��ی ناوخۆیی دەکاتەوە 
و س��نوورداری دەکات��ەوە ب��ە چوارچێوەی 
ئایدۆلۆجی��ای چ��ەپ و سۆس��یالیزمەوە کە 
ئێس��تا بەتایبەت ل��ەو حیزبەدا ب��ە کردەوە 
ب��اوەڕی پێی  ک��ەس ئەوەندە 
نییە. هەروەها، دانانی قورسایی 
چەمکەکە لەس��ەر سۆسیالیزم، 
ل��ە خۆی��دا هەم��وو الیەن و 
گروپەکان��ی کۆمەڵگا و تەنانەت 
ئەن��دام و الیەنگرانی ئەو حیزبە 
لەب��ەر ناگرێت و بەوبۆنەوە هەم 
لەدژی داواکاریی دێموکراس��ی 
و هەم لەدژی س��ێکیوالریزمی 
حیزب��ە. بۆ میناک، سۆس��یال 
دێموکراس��ی زیاتر دەگونجێت 
لەگەڵ دروش��می ستراتیژیکی 
وات��ە  حیزبی��ش  خ��ودی 
بۆ  فێدڕاڵ��ی  و  »دێموکراس��ی 
ئێ��ران«. لەڕاس��تیدا بەپێی »سۆس��یالیزمی 
پێش��تریش  دروش��مە  ئەو  دێموکراتی��ک« 
دەبوا »سۆس��یالیزم بۆ ئێران و خودموختاری 
بۆ کوردس��تان« بوای��ە. هەرچۆنێ��ک بێت، 
ڕەچاوکردنی سۆس��یال دێموکراسی بەجۆرێ 

ئەو ناکۆکییانە چارەسەر دەکات.
هەروەه��ا ک��ە ئاماژە ک��را، ل��ە نێوان 
سۆس��یال  و  دێموکراتی��ک  سۆس��یالیزمی 
دێموکراسیدا ئەوەندە جیاوازیی و سنوورێکی 
دیار نەبووە یان لە کۆتاییدا ئەو سۆس��یالیزمە 
ب��ەرەو سۆس��یال دێموکراس��ی ڕۆش��ت بە 
جۆرێ کە لە هەندێ دەقدا کاتێک ئاماژە بە 

لەڕاستیدا »سۆسیالیزمی 
دێموکراتیک«ی 

حیزبی دێموکرات لە 
ناوەڕۆک و کردەوەدا هەر 

سۆسیال دێموکراسی 
بووە و بە کردەوە نە 
حیزب و نە ڕێبەرانی 
خۆیان بە تاکە حیزب 

نەزانیوە و ئازادی و مافی 
الیەنەکانی تر و گرووپە 
کۆمەاڵیەتییەکانی تریان 

ڕەچاو کردووە
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سۆسیالیزمی دێموکراتیک دەکرێت مەبەست 
سۆس��یال دێموکراس��ییە. بۆیە بەتایبەت بۆ 
باشتر  چەمکەکان،  ناکۆکیی  چارەسەرکردنی 
وابوو ک��ە لە حیزبی دێموکراتیش��دا هەوڵی 
جیاکردن��ەوەی تەواو و بەج��ۆرێ بەرگیری 
لە ڕۆش��تن بەرەو سۆس��یال دێموکراس��ی 
نەدرایە. سۆس��یال دێموکراسی ئایدۆلۆجیایە 
و ناک��رێ دابەزێندرێت بۆ حیزبە سۆس��یال 
دێموکراتەکانی ڕۆژئ��اوا کە پێڕەوی دەکەن. 
ئەگەر س��ەرنجی تێپەڕین بەرەو سۆس��یال 
ب��ەردەوام  ئ��ەوا  نەدرێ��ت،  دێموکراس��ی 
دەبن لە س��نووردارکردنی دێموکراس��ی لە 
چوارچێوەی سۆس��یالیزمدا. کەواتە مادام کە 
وەک بەرنام��ە بۆ داهاتوویە، باش��تر وایە کە 
سۆس��یالیزمی دێموکراتیک وەک سۆس��یال 
دێموکراس��ی ڕاڤە بکرێت یان بگۆڕدرێت بە 
سۆس��یال دێموکراس��ی کە ڕەنگە ڕاهاتووتر 
بێت بۆ کوردس��تان. بەوشێوەیە ڕەنگە ئامانج 
و بەرنامەیەکی گونجاوتر و خاوەن توانس��تی 
گۆڕان ڕەچاو بکرێ��ت و هەلی دوابینییەکی 
باش بۆ سیس��تەمی ڕەچاوکراو بڕەخسێت و 
بوار بۆ پێکەوەژیان و ئاشتی لە کوردستانیشدا 

زیاتر خۆش ببێت. 
داهات��ووی کوردس��تان پێویس��تی ب��ە 
و  پل��ورال  س��ێکیوالر،  دێموکراس��ییەکی 
دادپ��ەروەر هەیە ک��ە ڕەنگە ل��ە هەمووی 
گونجاوت��ر سۆس��یال دێموکراس��ی بێت کە 
تێیدا هەم دێموکراس��ی تەوەرەی سەرەکییە 
و هەم س��ەرنجی الیەنی سۆس��یال دەدرێت 
و بەوج��ۆرە حیزبی��ش دەتوان��ێ داواکاریی 
چەپ بوونی بۆ هەندێ مەبەس��ت بپارێزێت. 
وەک ئاماژە کرا، ئەو پاس��اوانەی کە لە کاتی 
خۆی��دا ڕەنگە دکتور قاس��ملوو پش��تی پێ 
بەس��تبێتن تاڕادەیەکی زۆر نەماون. کەواتە 
ب��ە ڕەچاوکردنی دۆخی هەنووکە و داهاتوو و 
شیکردنەوەی چەمکەکان، ڕەنگە پێداچوونەوە 
بە سەر بەرنامەی ڕەچاوکراوی »سۆسیالیزمی 
دێموکراتیک« بۆ داهاتووی کوردستان پێویست 

بێت. بۆیە هەروەک ئەو بەرنامەیە لە پێش��دا 
وەک ئامانجی حیزب بوونی نەبوو، ئێس��تاش 
دەکرێ بگۆڕدرێت و پێداچوونەوەی بەسەردا 
بکرێ��ت و لە چەمکی ناکۆکی سۆس��یالیزم-
ت��ەوەری »سۆس��یالیزمی دێموکراتی��ک«ی 
داهات��وو ب��ەرەو ئایدۆلۆجیایەک��ی ڕوونتری 
دێموکراسی-تەوەر هەنگاو هەڵگیردرێت و بیر 
لە بەرنامەیەکی دیار و ڕاهاتووتر بکرێتەوە کە 
چاکتر دێموکرات بوون و باوەڕ بە دێموکراسی 

پیشان بدات. 

ژێدەرەکان

1. جێی ئاماژەیە کە بە گش��تی لیبرالیزم بە بەراورد لەگەڵ 
سۆس��یالیزم، پۆتانس��ییەلی نەرمونیانتری بۆ گ��ۆڕان هەیە، 
بەتایب��ەت بە ه��ۆی ئەو ئازادیی��ەی کە تێی��دا دەکرێ بۆ 
بابەتەکانی تر هەوڵ بدرێت. بۆی��ە لیبرالیزمی دێموکراتیک 
لیب��راڵ دێموکراس��ی دەرک��ەوت چونک��و  زووت��ر وەک 
سنووردارکردنی دێموکراسی لە چوارچێوەی لیبرالیزمدا بوو، 
بەاڵم لیبرال دێموکراسی خۆی  ئایدۆلۆجیایەکی جیاوازە کە 
کۆمەڵگای مەدەنی بۆی گرنگایەتیی هەیە. لەڕاستیدا مەبەست 
ل��ە لیبرالیزم��ی دێموکراتیکیش هەر لیبراڵ دێموکراس��ی 
بوو و بەو رێگایەدا چوو. مەبەس��تی س��ەرەتایی لیبرالیزمی 
دێموکراتیک بە دێموکراتیک کردنی لیبرالیزم و بەش��داریی 
خەڵک لە دەس��ەاڵت و لیبرالیزمدا ب��وو، واتە دەرگیرکردنی 
خەڵک لە سیاسەت لە دەرەوەی هەڵبژاردنەکان. هەرچۆنێک 
بێ��ت ئەوەی وەک هەژموونی لێهات لە زار و لە کاردا لیبراڵ 
دێموکراس��ی بوو. لیبراڵ دێموکراس��یش گەرچ��ی لە ژێر 
کاریگەریی بنەماکانی لیبرالیزم واتە پشتگیریی لە مافەکانی 
تاکدا بووە، ب��ەاڵم ئایدۆلۆجیای جیاواز بووە. چەمکی لیبڕاڵ 
دێموکراس��ی جۆرێک چاند یان کۆمەڵ��گای مەدەنی، بریتی 
ل��ە ئابووری و ش��ێوەژیان، وەس��ف دەکات. گەرچی لیبڕاڵ 
دێموکراسی لە دڵی لیبرالیزمەوە هەڵقوڵیوە، وشەی »لیبڕاڵ« 
لە »لیبڕاڵ دێموکراس��ی«دا بەو واتای��ە نییە کە حکوومەتی 
وەها دێموکراس��ییەک دەبێت رێ��ک ئایدۆلۆجیای لیبرالیزم 
پێ��ڕەو بکات، بەڵکو خۆی ئایدۆلۆجیایەکی تاڕادەیەک جیاواز 
و چاکس��ازی کراوە. ئامانجی لیبڕاڵ دێموکراسی ئازادیی بێ 
س��نوور نییە، واتە ئازادی بە وات��ای ئازادیی نەرێنی یان بێ 
یاس��ایی و زیان گەیاندن بە ماف و ئازادیی دیتران نییە. بە 
ش��ێوەی ئاس��ایی هەبوونی چینێکی مامناوەند و کۆمەڵگای 
مەدەنی وەک پێش��مەرجەکانی لیبڕاڵ دێموکراس��ی دیاری 
کراون. ئەم ئایدۆلۆجیایە لە رێگای رەوتی سیاسیی رکابەرانە 
و هەڵبژاردنە گونجاو، ئ��ازاد و رکابەرانەکانی نێوان چەندین 
حزبی سیاسیی جیاواز، جیاییی دەس��ەاڵتەکان، سەروەریی 
یاس��ا لە ژیانی رۆژانە وەک بەش��ێک لە کۆمەڵگای ئازاد، و 
پش��تگیری بەرابەر لە مافەکانی م��رۆڤ، مافە مەدەنییەکان، 
ئازادیی��ە مەدەنییەکان، و ئازادییە سیاس��ییەکان بۆ هەموو 

کەسێک دیاری دەکرێت.



کوردایەتی دژ بە کۆلۆنیالیزمی نێوخۆییە 
سارۆ ئەردەاڵن

ئاماژه
من لەم توێژینەوەی خۆمدا دەمەوێ ئەم مژارە لە ڕووی بواری تیۆریی

ئابووری - سیاسیی مارکسیزمەوە پەرە پێ بدەم و بەڵگە بهێنمەوە کە هەر 
چوار واڵتی کۆلۆنیالیستی کوردستان کە بریتین لە تورکیا، ئێران، عێراق و 
سوریا، کوردستانیان وەک کۆلۆنییەکی نێوخۆیی بە مەبەستی گەشەسەندنی 

ناوەندی واڵتەکەی خۆیان بەکار هێناوە.



37گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارەی 51  ساڵی بیست و یەکەم  بەهاری 2719

پێشه کی
کاتێک باس لە کوردایەتی دەکەین، س��ەرەتا 
مەبەس��تمان ل��ە ڕەهەندێکی سیاس��ییە کە 
ئامانجەکەی سازکردنی دوڵەت � نەتەوە لەسەر 
خاکی کوردستانە. هەر جۆرە کردارێکی ئابووریی، 
کۆمەاڵیەتی وکولتووری ل��ە چوارچێوەی ئەم 
ڕەهەندە سیاس��ییەدا مانای کۆتایی بەخۆیەوە 
دەگ��رێ. هەروەها لە مانایەک��ی بەرفراوانتردا، 
ئایدیۆلۆژیی کوردایەتی جگە لە ناس��یۆنالیزم 
چەندین  هەڵگ��ری  سیاس��ی(،  )ڕەهەن��دی 
ڕەهەندی دیکە وەک سۆسیالیس��م، فێمینیزم 
و ژینگەپارێزیی��ە.]1[ ئایدیۆلۆژی��ی کوردایەتی 
دەی��ەوێ دابڕانێک لەگەڵ ئەو سیس��تەمانەدا 
 س��از بکا کە لە سەد ساڵی ڕابردوودا و بە ناوی 
دەوڵ��ەت � نەت��ەوەی مۆدێرن��ەوە خاک��ی 
کوردس��تانیان بەکۆلۆنی گرتووە. لێرەدایە کە 
کوردایەت��ی دەب��ێ وەک ئایدیۆلۆژیی��ەک بۆ 
ڕزگاریی لە هەر چوار پارچەی کوردستان سەیر 
بکەین و باشترە وەک جوواڵنەوەی ڕزگاریخوازی 
ن��اوی لێ ببەین. واتە ئەگ��ەر ئامانجی یەکەم 
س��ەربەخۆیی بێ، ئامانج��ی گرنگتر و کۆتایی 
ڕزگارییە. بۆ ڕزگاریی کورردستان پێویستە لە 
سیس��تەمی کۆلۆنیالیزم تێبگەین و بزانین ئەو 
میکانیزمانە چین کە سیستەمی کۆلۆنیالیستی 
کەڵکیان لێ وەردەگرێ تاکوو درێژە بە دووانەی 

کۆلۆنیالیست/بەکۆلینکراو بدا.]2[ 
دوکت��ور قاس��ملوو لە ه��ەر دوو کتێبی 
تیۆریک��ی خۆی��دا، واتە کوردس��تان و کورد 
)196٣]٣[، و کورتەباسێک لەسەر سۆسیالیسم 
)198٣(]4[ پێیوای��ە کە ئێمە لە کوردس��تان 
لەگ��ەڵ دوو کێش��ە بەرەوڕووین: س��تەمی 
نەتەوایەتی و س��تەمی چینایەتی. چارەسەری 
س��تەمی نەتەوایەتی ل��ە ئێ��ران ئەوەیە کە 
خودموختاری بۆ کورد دابین بکرێ و ستەمی 
چینایەتی بە چەسپاندنی سیستەمێک لەسەر 
بنەمای سۆسیالیسم لە درێژخایەندا چارەسەر 
دەبێ. هەرچەند چارەسەری قاسملوو بەتایبەت 
ب��ۆ ڕۆژهەاڵتە، بەاڵم دیارە ئ��ەو ژیرانە دۆخی 

هەم��وو کوردس��تانی لەبەر چ��اوە. هەروەها 
ئەو بۆ یەکەم جار کوردس��تان )کوردس��تانی 
 گەورە( وەک ناوچەیەکی موس��تەعمەرە سەیر 
دەکا.]5[ بۆیە باشترە سەرەتا مەبەستی قاسملوو 
لە چەمک��ی کۆلۆنیالیزم ش��ی بکەینەوە، ئەو 
دەبێ��ژێ: »یەکێک لە گرنگتری��ن دیاردەکانی 
سیس��تمی  ڕووخان��ی  ئێم��ە  س��ەردەمی 
موستەعمەراتییە. نەتەوە ژێردەستەکان یەک لە 
دوای ی��ەک ڕزگار دەبن... بەاڵم لە ڕۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست تا ئێستاش هێندێک مەڵبەند لە ژێر 
دەسەاڵتی ئیستیعماردا ماون. تەنیا نەتەوەیەکی 
گەورەی ئەو مەڵبەندە کە تا ئێستا ڕزگار نەبووە 
و لە مافی نەتەوایەتی و س��ەربەخۆیی سیاسی 
بێبەشە، نەتەوەی کوردە. هەرچەند کوردستان 
بە مانای تەواوی وشە موستەعمەرە نییە، بەاڵم 
باری سیاس��یی کوردس��تان زۆر لەوە نزیکە. 
بێجگە لەوەش کە کوردستان لە نێو چەند واڵتدا 
دابەش کراوە.«]6[ قاسملوو پێیوایە کە کوردستان 
کۆلۆن��ی دەوڵەتە ئیمپریالیس��تییەکانە و ئەو 
دەوڵەتانەی کە ئیستا لە تورکیا، ئێران و عێراق 
لەسەر کارن بەڕواڵەت سەربەخۆن و هەموویان 
 بەکرێگیراوی گەورەهێزەکانی ئامریکا، بریتانیا و 
فەڕانس��ەن.]7[ هەرچەن��د ئ��ەم کۆلۆنیالیزمە 
ناڕاس��تەوخۆیە، بەاڵم نەت��ەوەی کورد وەک 
نەتەوەکان��ی دیک��ە دەبێ خۆی لە س��تەمی 
نەتەوایەتی ڕزگار بکا کە ئیمپریالیستەکان بە 

سەریاندا سەپاندوویانە.
دواتر زانایەکی ناودار بە ناوی ئیس��ماعیل 
بێش��کچی، ل��ە تێزەک��ەی خۆیدا ب��ە ناوی 
کوردس��تان کۆلۆنییەکی نێودەوڵەتی )1990( 
نیش��انی دەدا کە نابێ باس ل��ەوە بکەین کە 
ک��وردەکان ل��ە واڵتەکانی تورکی��ا، ئێران و 
عێراق کەمینەن، بەڵکوو ئەوان لەس��ەر خاکی 
خۆیان زۆرینەن و ئەوان لەبەر سیاس��ەتەکانی 
ئ��ەو دەوڵ��ەت نەتەوان��ەی کە ل��ە خزمەت 
ئیمپریالیزمدان چەوساونەوە و بەکۆلۆنی کراون. 
ڕوانگەی بێشکچی نزیکە لە هەمان پارادایم کە 
قاسملوو تیایدا ش��رۆڤەی خۆی ئەنجام دابوو، 
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بەاڵم دەک��رێ بوترێ کە ئ��ەو زیاتر جەخت 
لەس��ەر سیاس��ەتەکانی کەمالی��زم، دەوڵەتە 
نەتەوەکان��ی ئێران و عێراق ب��ۆ پاکتاوکردنی 
کورد دەکات. هەرچەند بێشکچی کەمتر باس 
لە ب��اری ئاب��ووری دەکا و ڕوانگەی تیۆریکی 
دی��ار نییە، بەاڵم ل��ە ڕوانگەیەکی مێژوویی و 
کولتوورییەوە بە وردی نیشانی دەدا کە دۆخی 
بەکۆلۆنیبوون چ کاریگەرییەکی نەرێنیی لەسەر 

نەتەوەی کورد و کوردستان داناوە.]8[ 
م��ن لەم توێژین��ەوەی خۆم��دا دەمەوێ 
ئەم مژارە لە ڕووی ب��واری تیۆریی ئابووری - 
سیاسیی مارکسیزمەوە پەرە پێ بدەم و بەڵگە 
بهێنمەوە کە هەر چوار واڵتی کۆلۆنیالیس��تی 
کوردستان کە بریتین لە تورکیا، ئێران، عێراق 
و س��وریا، کوردس��تانیان وەک کۆلۆنییەک��ی 
نێوخۆیی بە مەبەستی گەشەسەندنی ناوەندی 
واڵتەکەی خۆیان ب��ەکار هێناوە. واتە، کاتێک 
ئ��ەم دەوڵەت نەت��ەوە مۆدێرنانە س��از بوون، 
لەبەر گەشەس��ەندنی خۆیان پێویس��تیان بوو 
کە هەندێ��ک لە ناوچەکانی ن��او واڵتە نوێیە 
دەس��تکردەکەی خۆی��ان بە کۆلۆن��ی بگرن. 
هاوکات بە هەمان ئەندازە ناوچە ناوەندییەکانی 
ئەو چوار واڵتە گەش��ەی دەسەند، کوردستان 
ب��ەرەو  بەکۆلۆنیک��راو  ناوچەیەک��ی  وەک 
گەش��ەنەکردنێکی سیس��تەماتیک هەنگاوی 
دەنا. کۆلۆنیالیست لە ڕێگەی بەکۆلۆنی کردنی 
کوردس��تان و کەڵک وەرگرت��ن لە هێزی کار 
و س��ەرچاوە ماددییەکان، کوردس��تانی وەک 
ناوچەیەک��ی دواکەوتوو ل��ە ڕووی ئابووری و 

پیشەسازییەوە هێشتووەتەوە.
هەروەها من هەوڵ دەدەم ڕوونی بکەمەوە 
 Uneven( کە چۆن ئەم گەش��ەی الس��ەنگە
development( بووەتە هۆی ئەوەی نەتەوەی 
ک��ورد لە فیک��ری س��ازکردنی جوواڵنەوەی 
نەتەوەیی خۆیدا ب��ێ، بەرخۆدانێکی بەرباڵو و 
درێژخایەن س��از بکا تاکوو لە دۆخی نابەرابەر 
ڕزگاری  کۆلۆنیالیس��ت  نەت��ەوەی  لەگ��ەڵ 
ببێ. ب��ە واتایەکی تر کاتێک کوردس��تان لە 

ڕێگەی سیس��تەمی کۆلۆنیالیزمی نێوخۆییەوە 
کوردایەتی هەوڵ  ئایدیۆلۆژیی  دەچەوسێتەوە، 
دەدا پێگەیەکی فیکری بۆ دەربازبوون لە دۆخی 
نابەرابەر بدۆزێتەوە و تەنیا دابڕانی وابەستەیی 

لەگەڵ ناوەند کێشەکە چارەسەر دەکات.

وەکوو  ــراو  پەراوێزخـ ـــــتانی  کوردس
کۆلۆنییەکی نێوخۆیی

خەڵکی )گەل( کوردستان بۆ ماوەی چەندین 
سەدە هەس��تی خۆشەویس��تیی نیشتمانیان 
هەبووە و لە کوردس��تان خاوەنی دەس��ەاڵتی 
خۆی��ان )وەک میرنش��ینەکان( ب��وون، بەاڵم 
تاکوو کاتی س��ەدەی نۆزدەیەم و بەتایبەت لە 
سەرەتای سەدەی بیستەمەوە )و بە چڕی پاش 
جەنگی یەکەمی جیهانی( ئەم خۆبەڕێوەبەرییانە 
)Self-governance( مەترسیی لەناوچوونیان 
لەسەر س��از نەبوو و گەلی کورد هەستی بەوە 
نەکردبوو کە دەبێ پارێزگاری لە س��ەروەریی 
)Sovereignty( خ��ۆی بکا. س��ەرەتا کاتێک 
ئیمپراتوریی عوس��مانی و پاش��ایەتیی قاجار 
لە بەرامب��ەر ڕۆژئاوادا بەرەوڕووی شکەس��تی 
بەردەوام دەبوون، ڕێگەچارەیان لە چڕکردنەوەی 
دەسەاڵت لە ناوەند، س��ازکردنی دامودەزگای 
ئیداری مۆدێرن، تەیارکردنی سوپا و بەگشتی 
کۆنتڕۆڵی زیاتر بە س��ەر هەم��وو ناوچەکانی 
ژێر دەس��ەاڵتی خۆیاندا دەبین��ی و هەر بۆیە 
میرنش��ینەکان بەرەو الوازی و نەمان ڕۆشتن 
)تەنزیماتی عوسمانی و مەشروتەی قاجار(. بۆ 
نموونە شۆڕشەکانی شێخ عەبیدوڵاڵ نەهری و 
سمکۆ لە هەمان چوارچێوەی قەبوڵ نەکردنی 
دەسەاڵتی بێگانە بە سەر کوردستان ساز بوو؛ 
واتە لە کوردستان خواس��تێکی حکومەت بە 
سەردا نەکران هەبووە کە تەنانەت پاشخانەکەی 
ل��ە کتێبی م��ەم و زینی ئەحم��ەدی خانیدا 
دەبین��رێ. لەم قۆناغەدا کوردس��تان لە الیەن 
ئ��ەو دوو حکومەتەوە داگیر کراوە و ناوبەناو لە 
کوردستانیش حکومەتی خۆجێیی ساز دەبێ و 

لەناو دەچی.



39گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارەی 51  ساڵی بیست و یەکەم  بەهاری 2719

دوابەدوای س��ازبوونی نەتەوەکانی فارس، 
ت��ورک و ع��ەرەب و هەڕەش��ەی دەوڵەت - 
نەتەوەکانی تورکیا، ئێران، عێراق و سوریا بۆ سەر 
گەلی کورد لە ناوچەکە، هەس��تی کوردایەتی 
لە نێوان گەلی کورد گەشەی کرد.]9[ لێرەدایە 
دەتوانین باس لە پەرەس��ەندنی جوواڵنەوەی 
ڕزگاریخوازیی ک��ورد )کوردایەتی( بکەین کە 
 people( لە ئەنجامی��دا گەل وەکوو نەت��ەوە
as a nation( خاوەنی ناسنامەیەکی هاوبەش 
دەبێت. هەروەها ئەم دەوڵەتانە کە ئایدیۆلۆژی 
سازکردنی نەتەوەیەکی یەکدەستیان هەبوو جگە 
لە پەراوێزخس��تنی نەتەوەی کورد، کوردستان 

و نەتەوەی کوردی��ان بەکۆلۆنی 
گ��رت تا لە ڕێگەی��ەوە پرۆژەی 
وەاڵتەکەی��ان  گەشەس��ەندنی 
خۆیان خێرات��ر بکەن. هەر بۆیە 
هێزی مرۆیی، وزە و س��ەرچاوە 
کوردستانیان  نیش��تمانییەکانی 
ب��ۆ ئاوەدانکردن��ەوەی ناوەندی 
دەس��ەاڵت بەکار دەهێنا.]10[ ئەم 
دەوڵەت��ە نوێیانە، بە مەبەس��تی 
فەرمانڕەوای��ی  بەهێزکردن��ی 
ناوەند  لە  دەس��ەاڵتیان  خۆیان، 
چڕ کردەوە و بۆ سەقامگیرکردنی 
دۆخی ئابووریی خۆی��ان لە ناو 
دەوڵەتەکانیان��دا  س��نوورەکانی 

پێویستیان بە چەند کۆلۆنییەک هەبوو. دۆخی 
کوردس��تان لەم قۆناغەدا و هەتاکوو ئیستا لە 
دۆخی کۆلۆنیالیزمدا ماوەتەوە و نەتەوەی کورد 
لە الیەن نەتەوە کۆلۆنیالیستەکانەوە بەکۆلۆنی 

گیراوە. 
بەکۆلۆن��ی کردن��ی هەندێ��ک ناوچە لە 
ناو س��نوورەکانی دەوڵەت نەت��ەوەی مۆدێرندا 
 وەک کۆلۆنیالیزم��ی نێوخۆی��ی ن��اوی ل��ێ 
دەبرێ.]11[ جیاوازیی س��ەرەکیی ئەم بیرۆکەیە 
لەگەڵ کۆلۆنیالیزم لەوەدایە کە س��ەرچاوەی 
چەوس��اندنەوە و کۆنتڕۆڵ ک��ردن لەمیاندا لە 
دەرەوەی س��نوورەکانی دەوڵ��ەت نەتەوەدایە 

ب��ەاڵم ل��ە کۆلۆنیالیزم��ی نێوخۆی��ی لە ناو 
سنوورەکانی یەک دەوڵەت نەتەوەدا یەک یان 
چەندین ناوچە وەک کۆلۆنی هەڵسووکەوتیان 
لەگەڵ دەکرێ. من پێموایە هەر چوار پارچەی 
کوردستان باکوور، ڕۆژهەاڵت، باشوور و ڕۆژئاوا 
لە الیەن دەوڵ��ەت نەتەوەکانی تورکیا، ئێران، 
عێراق و سوریاوە وەک ناوچەیەکی بەکۆلۆنیکراو 
هەڵسووکەوتیان لەگەڵ کراوە. دەکرێ بوترێ 
لە س��ازکردنی ئەم دەوڵەتانەدا و دوای جەنگی 
یەکەمی جیهان��ی کوردەکان پەراوێز خراون و 
جگە ل��ە ماوەیەکی کەم لە عێ��راق لە ڕووی 
سیاسییەوە هیچ بەش��دارییەک بە کوردەکان 
نەکراوە کە لە ناوەندی بڕیاردانانی 
بەش��دارییان  حکومەتەکان��دا 
هەبێ. هاوکات کوردستان وەک 
یەکەیەکی سیاسی � جوگرافیایی 
تێکەڵ بە ئ��ەم دەوڵەتە نوێیانە 
ک��راوە و لە ڕووی سیاس��ییەوە 

کیانێکی سەربەخۆی نەبووە.
بەاڵم هەتاک��وو تێکەڵبوونی 
سیاسی، چەوساندنەوەی ئابووریی 
پێ زیاد نەک��رێ، ناتوانین باس 
لەوە بکەین کە کوردستان وەک 
کۆلۆنی��ی ئ��ەم دەوڵەتانەی لێ 
دەردێت. ناوچە بەکۆلۆنیکراوەکان 
ه��اوکات لەگەڵ پەرەس��ەندنی 
پیشەس��ازی لە ناوەندی سیاس��ی ئەم واڵتە 
نوێیان��ە، ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاتر س��ەربەخۆیی 
خۆی��ان لە کیس دەدەن و وابەس��تەییەک لە 
نێوان ناوچە پەراوێزخراوەکان لەگەڵ ناوەند ساز 
دەبێ. ئەم وابەستەییە پێکهاتەییە و لە ڕوانگەی 
هێش��ترەوە هەڵگری چەندین تایبەتمەندییە: 
»بازرگانی و ئاڵوگۆڕی ئابووری لە نێوان پەراوێز 
بەرەو قۆڕغکردن ل��ە الیەن ناوەندەوە دەڕوات. 
قەرزی بانکیش دەستی بە سەرداگیراوە. کاتێک 
ئاس��ۆی ئابووری ڕوون دەبێتەوە بانکدارەکان، 
بەڕێوەبەران و خاوەن کارەکان لە نێو خەڵکانی 
ناوەنددا هەڵدەبژێردرێن. ئابووریی پەراوێز ناچار 

هەروەها 
من هەوڵ دەدەم ڕوونی 

بکەمەوە 
کە چۆن 

ئەم گەشەی 
السەنگە 

 )Uneven development(
بووەتە هۆی ئەوەی 

نەتەوەی کورد 
لە فیکری سازکردنی 
جوواڵنەوەی نەتەوەیی 

خۆیدا بێ
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دەکرێ تەواوکەری گەشەی ناوەند بێ و کەواتە 
بە بازاڕە دەرەکییەکان وابەستە دەبێ. بە شێوەی 
گشتی، ئەم ئابوورییە پشتی بە هەناردەکردنی 
یەک بەرهەمی سەرەکی وەکوو کشتوکاڵ یان 
کانزاکان دەبەس��تێت. جووڵ��ەی هێزی کاری 
پەراوێ��ز، زۆربەی کات بە ش��ێوەی دەرەکی 
دەستنیش��ان دەکرێ. هەر وەک��وو چاوەڕوان 
دەک��رێ، کۆچبەری و گواس��تنەوەی ئێجگار 
زۆری کرێکارەکان��ی ناوچ��ە پەراوێزخراوەکان 
لەب��ەر ه��ۆکاری ب��ەرز و نزمی��ی نرخی ئەو 
بەرهەمانەیە کە هەناردە دەکرێن. وابەس��تەیی 
ئابووری لە ڕێگەی پێوەری یاسایی، سیاسی و 

سوپاییەوە تۆکمەتر دەکرێتەوە... 
هەاڵواردن��ی نەتەوەیی لەس��ەر 
بنەمای زمان، ئایین یان شێوازە 
کولتوورییەکان��ی دیک��ە بوونی 
بنەمایە  ئەم  لەس��ەر  هەیە.«]12[ 
دەتوانی��ن ئاماژە بە دوو تەوەری 
سەرەکیی کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی 

بکەین: 
 The( 1 دابەشکردنی هێزی کار
هێ��زی   :)division of labor
کاری ناوچ��ەی بەکۆلۆنیکراو لە 
الیەن دەسەاڵتی کۆلۆنیالیستەوە 
لەم  دەگوازرێت��ەوە.  ناوەن��د  بۆ 
مەبەستی  دوو  گواس��تنەوەیەدا 

س��ەرەکی بەدی دەکرێ، س��ەرەتا ئەم هێزی 
کارە ل��ە خزمەتی گەشەس��ەندنی ئابووری و 
ئاوەدانکردنەوەی ناوەندی کۆلۆنیالیستدا کەڵکی 
لێ وەردەگیڕیت و هەروەها ناوچەی پەراوێز بە 
نەمانی هێزی کار بە ناوەند وابەس��تە دەبێت. 
لە دەیەی س��ی سەدەی بیس��تەمەوە هێزی 
کاری کوردستان وەکوو کرێکار بۆ ناوەندەکانی 
ئەس��تانبۆل، ئەزمیر، ت��اران، قەزوین، بەغدا، 
حەلەب و دیمەش��ق گوازراونەتەوە تاکوو ئەم 
ناوەندانە گەش��ەی ئاب��ووری پەیدا بکەن. لەم 
ڕاگواستنەدا هێزی کاری کوردستان بە بیانووی 
نەبوونی کار و دابین نەبوونی بژێوی ژیان بەرەو 

ناوەند ک��ۆچ دەکەن. ناوەندی کۆلۆنیالیس��ت 
بۆ گەشەس��ەندنی خۆی بەئەنقەس��ت ناوچە 
بەکۆلۆنیکراوەکان لە دۆخی ناگەشەسەندووییدا 
دەهێڵێتەوە. کۆلۆنیالیست هەوڵ دەدا نیشانی 
بدا کە لەب��ەر تێگەیش��توویی، بوونی ئیلیتی 
تێکنۆک��رات و خوێن��دەوار و بەکارهێنان��ی 
گەشەی  ناوەند  گەشەسەندن،  مێکانیزمەکانی 
کردووە و لە هەمان کاتدا باس لەوە دەکا ناوچە 
پەراوێزخ��راوەکان لەبەر تەوەزەل��ی، نەبوونی 
ئیلیتی ش��ارەزا و نەخوێندەواری��ی خۆیانەوە 
نەیانتوانیوە گەشە بکەن. بەاڵم بەپێی ڕوانگەی 
کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی، گەشەس��ەندنی ناوەند 
لەگەڵ گەشەنەس��ەندنی ناوچە 
پەراوێزخ��راوەکان هاوکات بووە. 
وات��ە ناوچ��ە بەکۆلۆنیکراوەکان 
بەئەنقەس��ت ل������ە دۆخ��ی 
دواکەوتووییدا هێش���تراونەتەوە 
تاکوو لە س��ەرچاوە م��اددی و 
مرۆییەکانی ئەوان بۆ گەشەکردنی 

ناوەند کەڵک وەربگیرێت.
کولتووریی  کردن��ی  دابەش   2
 The cultural division( کار 
کەڵک  of labor(.کۆلۆنیالیست 
توێژبەندی  سیس��تەمێکی  ل��ە 
وەردەگرێ ک��ە تیایدا هەندێک 
ل��ەو پیش��انەی ک��ە پێگ��ەی 
کۆمەاڵیەتی��ی بەرزتریان هەیە بۆ ئەندامەکانی 
ناوەند دەستنیشان دەکرێ و ئەو پیشانەی کە 
لە ڕووی پرێستیژی کۆمەاڵیەتییەوە لە ئاستێکی 
نزمتردان بەر ئەندامانی ناوچە بەکۆلۆنیکراوەکان 
دەکەوێ��ت.]1٣[ ب��ۆ نموون��ە زۆرب��ەی وەزیر، 
بەڕێوەبەرە گشتییەکان، پاڕێزگار، دیپلۆمات و 
مامۆس��تاکانی زانکۆکان لە ئەندامانی نەتەوەی 
ناوەند هەڵدەبژێردرێن و ئەو پیش��انەی کە لەو 
سیس��تەمە توێژبەندییەدا خراپتر یان ئاسایی 
دادەندرێن بۆ ئەندامانی ناوچە پەراوێزخراوەکان 
یان نەتەوەی ژێردەس��ت دەستنیشان دەکرێ. 
هێڵی ئەم دابەش��کارییە ڕێک لەس��ەر هێڵی 

ناوەندی کۆلۆنیالیست 
ناوچە بەکۆلۆنیکراوەکان لە 
دۆخی ناگەشەسەندووییدا 

دەهێڵێتەوە. 
کۆلۆنیالیست هەوڵ دەدا 

نیشانی بدا کە لەبەر 
تێگەیشتوویی، بوونی 
ئیلیتی تێکنۆکرات و 

خوێندەوار و بەکارهێنانی 
مێکانیزمەکانی 

گەشەسەندن، ناوەند 
گەشەی کردووە
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جیاوازی��ی نەت��ەوەکان دەوەس��تێت. ئەگەر 
کرێکارانی ک��ورد لە گەورەش��ارەکانی واڵتی 
کۆلۆنیالیس��ت وەک هێ��زی کار کەڵکیان لێ 
وەردەگیرا، هاوکات و لە ڕووی فەرهەنگییەوە، 
کرێکاربوون وەک تایبەتمەندییەکی کوردبوونی 
لێ دەردێ. بەرەبەرە بەکەم زانینی کورد لە ناو 
میدیا و ناوەندە فەرهەنگییەکانی کۆلۆنیالیستدا 
بەرهەم دێ و ئاس��تی نزمی کولتووری وەک 
تایبەتمەندییەک��ی هەمیش��ەیی، لەمێژینە و 
نەگۆڕی نەتەوەی کورد پیشان دەدرێ. تەنانەت 
هەندێک پیش��ەی نەش��یاو وەک کۆڵبەری و 
قاچاغچیەتی ب��ە ناو نەتەوەی بەکۆلۆنیکراوەوە 
تاپۆ دەکرێ؛ بۆ نموونە لە ئێران هەوڵ دەدرێ 
کۆڵبەری وەک پیش��ە ناس��نامەیەکی فەرمی 
هەب��ێ هەتاکوو تاکی ک��وردی کۆڵبەر بتوانێ 

داوای مافەکانی خۆی لە ئیدارەی کار بکا!
دابەش کردنی نایەکس��انی سەرچاوەکان، 
مێکانیزمێک��ی کۆنتڕۆڵییە کە کۆلۆنیالیس��ت 
و  کۆمەاڵیەت��ی  الیەن��ە  هەم��وو  بەس��ەر 
بەکۆلۆنیکراوەکان��دا  ناوچ��ە  ئابوورییەکان��ی 
دەیسەپێنێت. ستراتێژیی کۆلۆنیالیست ئەوەیە 
کوردس��تان وەک ناوچەیەک��ی بەکۆلۆنیکراو 
ئابوورییەک��ی ی��ەک بەرهەمی��ی هەبێت: بۆ 
نموون��ە لە زۆربەی کوردس��تان گەنم و توتن 
وەک بەرهەمی یەکەمی کشتوکاڵ بە شێوەی 
دێ��م چێنراوە یان تەنی��ا گرنگی بە هەندێک 
بەرهەم وەک میوەی ب��اخ و ئاژەڵداری دراوە. 
هەروەها سیس��تەمی کۆلۆنیالیس��تی کەڵک 
زەوی پڕپیتی کوردس��تان دەکاتە پاش��کۆی 
کارخانەکانی خ��ۆی. بۆ نموون��ە بەرهەمێک 
وەک چۆندەر ک��ە بایەخێکی ئابووری ئەوتۆی 
نییە بەش��ێکی زۆر لە زەوییەکانی ڕۆژهەاڵت 
داگیر دەکا هەتا ش��ەکری پێویست بۆ ئێران 
بەره��ەم بێ و لە ئاکامدا هێ��ج کەڵەکەیەکی 
سەرمایەی بۆ کوردس��تان لێ ناکەوێتەوە. لە 
ڕووی پیشەس��ازییەوە دەک��رێ بوترێ کە لە 
کوردستان هیچ کارخانەیەکی گرنگی لێ نییە 
کە بتوان��ێ بەرهەمێکی س��تراتێژیکی هەبێ. 

مەبەس��ت لەم ڕێگڕییە ئەوەیە کە کوردستان 
بەرەو س��ەربەخۆیی هەنگاو نەنێت و لە ڕووی 
ئابوورییەوە هەمیشە وابەس��تەی ناوەند بێت. 
کانزاکانی کوردستان نەوت، ئاسن، زێڕ و هتد، 
بێ ئ��ەوەی کەڵکێکی ئەوتۆی��ان بۆ ناوچەکە 
هەبێ بە مەبەستی پێشخستنی ئابووریی ناوەند 
و هەروەها هەناردەکردنیان بەتااڵن دەبرێن. ئەم 
شێوازە کە وەک گەش��ەی السەنگ ناوی لێ 
دەبەین بریتییە لەوەی لەبەر گەش��ەی ناوەند 
پەراوێزەکان گەشە ناکەن. من بۆ تاقیکردنەوەی 
گریمانەی خۆم لەسەر بەراوردکردنی گەشەی 
کوردستان وەک ناوچەی پەراوێز لەگەڵ ناوەند 

کەڵک لە دوو بەراوردکاری وەردەگرم:
1 بەراوردی نرخی بەرهەمی تێکڕای نێوخۆیی 

بۆ هەر کەسێک  )GDP per capita(؛
 Human( 2  ئیندێکس��ی گەش��ەی مرۆیی

 )Development Index
ل��ە ه��ەر دوو واڵت��ی توکیا و ئێ��ران بۆ 
بەدەس��تهێنانی ئیندێکس��ی گەشەی مرۆیی 

کەڵک لە سێ ڕەهەند وەردەگیرێ:
1  نرخی ئۆمێد بە ژیان لە کاتی لەدایکبوون 

)Life Expectancy at Birth(؛ 
 Adult( 2 ڕێژەی خوێندەواری گەورەس��ااڵن

Literacy Rate(؛
3 بەرهەمی تێکڕای نێوخۆیی ڕاس��تەقینە بۆ 

.)Real GDP Per Capita( هەر کەسێک
دەبێ ئاماژە بەوە بکەم ئیندێکسی گەشەی 
مرۆیی لە نێوان سفر و یەکدا هەژمار دەکرێ. 
ئەم ئیندێکسە ئەو ئیمکانەمان بۆ دەڕەخسێنێت 
کە لە نێوان ناوچ��ە و پارێزگاکانی واڵتەکاندا 

بەراوردکاری ئەنجام بدەین.
لە پارێزگاکانی باکووری کوردستان لە ڕووی 
نرخی بەرهەمی تێک��ڕای بەرهەمی نێوخۆیی 
بۆ هەر کەس��ێک س��اڵی 2000�ی زایینی لە 
نێ��وان 1500 تاک��وو  ٣700 )موش � ئامەد( 
دۆالردان، لە کاتێکدا نرخی مامناوەند بۆ تورکیا 
5100 و ب��ۆ پارێزگاکانی ناوچ��ەی مەرمەرە 
7800 دۆالرە؛ هەروەه��ا لە هەمان س��اڵدا لە 
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پارێزگاکانی باکوور، ئیندێکسی گەشەی مرۆیی 
لە نێوان 0/57 تاکوو 0/67 )ش��ڕناخ � ئامەد( 
بووە و لە هەمان س��اڵدا نرخ��ی مامناوەند بۆ 
تورکیا 0/72 و ب��ۆ ناوچەکانی مەرمەرە 0/79 
بووە.]14[ کاتێک س��ەیری ئیندێکسی گەشەی 
 Socioeconomic( کۆمەاڵیەتی � ئابووری��ی
development index( تورکی��ا لە س��اڵی 
200٣ دەکەین کە پارێزگاکانی تورکیا بە سەر 
پێنج ئاستدا دابەش دەکا، هەموو پارێزگاکانی 
باکووری کوردستان لە ئاستی هەرەوە خوارەوە 
)5( و پارێزگاکانی ڕۆژئاوای تورکیا و ئانکارا لە 

ئاستی هەرە سەرەوەدان )1 و 2(.]15[ 
ل��ە ڕۆژهەاڵت ڕێ��ک هەمان ش��ێواز لە 
کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی دەبینین: ئیندێکس��ی 
بەرهەم��ی تێک��ڕای بەرهەم��ی نێوخۆیی بۆ 
هەر کەس��ێک لە س��اڵی 2014 )1٣9٣( بۆ 
ناوچە جیاکانی کوردس��تان لە نێوان 0/51 تا 
0.57دای��ە )ورمێ � کرماش��ان( و ڕیزبەندی 
پارێزگاکانی ڕۆژهەاڵت لە نێوان ٣1 پارێزگای 
ئێران بەم شێوەیە دابەش دەبێ: کرماشان 17، 
خۆراسان شۆمالی 2٣، ئیالم 27، لۆڕستان 28، 
کوردستان 29، و ورمێ ٣0. ئەمە لە کاتێکدایە 
ک��ە مامناوەندی ئەم ئیندێکس��ە ب��ۆ ئێران 
بریتییە لە 0/62 کە لە بەرزترین ئاستی ناوچە 
بەکۆلۆنیکراوەکانی ڕۆژهەاڵت لە س��ەرەوەترە. 
ئەم ئیندێکسە بۆ پارێزگاکانی ناوەوند لە نێوان 
0/62 ت��ا 0/72 دەبێ )مازەندەران � تاران(.]16[ 
هەروەها ئەگەر باس لە ئیندێکس��ی گەشەی 
مرۆی��ی بکەین و پارێ��زگاکان پێکەوە بەراورد 
بکەین بەم دەرەنجامە دەگەین کە ئیندێکسی 
پارێزگاکانی کوردس��تان کە لەسەرەوە ناوم لێ 
بردن ل��ە نێوان 0/65 تا 0/7 )کوردس��تان � 
کرماش��ان( لە س��اڵی 1٣9٣ )2014(دایە لە 
کاتێکدا ئیندێکسی مامناوەند بۆ ئێران لە هەمان 
ساڵدا 0/745 و بۆ پارێزگاکانی ناوەند لە 0/75 
تا 0/81دایە )مازەن��دەران � تاران(. ڕیزبەندی 
پارێزگاکانی ڕۆژهەاڵت سەرنجڕاکێش��ن و لە 
نێ��وان ٣1 پارێزگا، پارێزگاکانی کوردس��تان 

وەک ناوچەی بەکۆلۆنیکراو بەم شێوە دەکەونە 
ڕیزبەندییەوە: کرماشان 19، خۆراسان شۆمالی 
26، ئی��الم 27، لۆڕس��تان 28، ورم��ێ 29، 

کوردستان ٣0.]17[ 
ه��ەر وەک دیارە، هەموو ئیندێکس��ەکان 
نیش��انی دەدەن ک��ە جیاوازییەکی بەرچاو لە 
نێوان کوردس��تان و ناوەندەکانی دەس��ەاڵت 
ک��ە نەتەوەی سەردەس��ت بەڕێ��وەی دەبەن 
دەبیندرێ. بە ش��ێوەیەکی سیس��تەماتیک و 
نەسەندووە  بەئەنقەست کوردستان گەش��ەی 
تاکوو ناوەندەکانی دەس��ەاڵتی دەوڵەت نەتەوە 
ل��ە تورکیا و ئێران گەش��ە پەی��دا بکەن. بەم 
پێی��ە دوابەدوای ئەوەی کوردس��تان لە ڕووی 
سیاس��ییەوە بە س��ەر چوار دەوڵەت نەتەوەدا 
داب��ەش دەکرێ و ل��ە مافی دابی��ن کردنی 
چارەنووس��ی خۆی بێبەش دەب��ێ، لە ڕووی 
ئابوورییش��ەوە دەچەوس��ێتەوە و ل��ە دۆخی 
ژێردەستیدا دەمێنێتەوە. ڕزگاربوون لە دۆخی 
بندەستی پێویستی بە دابڕان لە وابەستەیی بە 
ناوەند هەیە؛ چونکە تا ئەو کاتەی کوردستان لە 
دۆخی بەکۆلۆنیکراویدا بمێنێتەوە گۆڕانکارییەکی 
ئەوتۆ لە پەیوەندییەکانی نەتەوەی بەکۆلۆنیکراو 
)ک��ورد( و نەت��ەوەی کۆلۆنیالیس��ت )تورک، 
فارس و عەرب( س��از ناب��ێ. کاریگەرییەکانی 
ئ��ەم دۆخە تەنانەت دوای ڕزگاریش بە س��ەر 
کوردس��تانەوە دەمێنێت��ەوە. ب��ۆ نموون��ە لە 
باش��وری کوردس��تان دەبینین کە لە ڕواڵەتدا 
هەرچەند لە ڕووی ئابوورییەوە نیشان دەدرێ 
کە هەرێمی کوردس��تان گەش��ەی سەندووە، 
بەاڵم لە ڕاس��تیدا لە باش��ووری کوردستان لە 
جیاتی س��ازبوونی بۆرژوازییەک��ی نەتەوەیی، 
بۆرژوازییەکی کۆمپ��رادۆر جێگای گرتووەتەوە 
کە دوو دەوری س��ەرەکی هەی��ە: تااڵنکردنی 
سەرچاوە سروشتییەکانی کوردستان و هەروەها 
ئ��ەم بورژوازیی��ە س��ەرمایەی کەڵەکەکراو بۆ 
دەرەوەی کوردستان دەگوازێتەوە و لە هەمان 
کاتدا تەنی��ا وەک بریکار دەوری هاوردەکردنی 
کااڵ بۆ کوردستان دەبینن. هەرێمی کوردستان 
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دیس��انەوە بە هاوردەکردن��ی نزیکەی هەموو 
ش��تومەکی پێویس��ت لە تورکی��ا و ئێرانەوە 
وابەستە بووە. ش��ێوازی گەشەکردنەکە وەک 
فرانک دەڵێ لۆمپەن � گەشەکردنە و لە جیاتی 
کوردەکانی  بری��کارە  نەتەوەیی  بۆرژوازییەکی 
دەوڵەتە کۆلۆنیالیستەکان، لۆمپەن بۆرژاوازییان 
لە باشووری کوردستان ساز کردووە.]18[ هەر ئەم 
توێژە لۆمپەن بورژوایە لە کاتێکدا دەرفەتێکی 
زێڕین بۆ سازکردنی دەوڵەت نەتەوە ڕەخسابوو 
ئاس��ۆی س��ازکردنی دەوڵەتیان لە کوردستان 

ناڕوون و لێڵ کردووە.

دەرەنجام
گەشەس��ەندنی تورکی��ا، ئێران، 
عێراق و سوریا و گەشەنەسەندنی 
دراوێکن.  دیوی  دوو  کوردستان 
ت��ورک، ف��ارس و عەرەب��ەکان 
دوابەدوای س��ازکردنی دەوڵەتی 
نەتەوەی��ی خۆیان ل��ە فیکری 
ئەوەدا بوون ک��ە چۆن خاوەنی 
ئابوورییەکی سەربەخۆ بن تاکوو 
ل��ە دۆخی گەشەنەس��ەندوویی 
ڕزگاریان ببێ. ل��ە کاتێکدا ئەم 
پەراوێزی  ل��ە  دەوڵەتانە خۆیان 
ب��وون،  جیهانی��دا  ئابووری��ی 
کوردس��تانیان وەک ناوچەیەکی 

بەکۆلۆنیکراو ل��ە پەراوێزی خۆیاندا بەکار هێنا 
تاکوو وەک پەیژەی��ەک کەڵکی لێ وەرگرن و 
گەش��ە بکەن. نەوت و کانزاکانی کوردس��تان 
ماددەی خاوێکی پ��ڕ بەهایان بۆ کارخانەکانی 
ناوەن��د و هەناردەکردن بۆ واڵتانی دیکە دابین 
دەکرد. بۆ نموونە کێڵگە نەوتییەکانی کەرکوک، 
نەفتخانە، تەق تەق، بازیان، میران، چەمچەماڵ، 
خورمور، تاوکە، پیشخابیر )باشوور(، چەمەرلو، 
گارزان، ئیکزتەپ��ە، باتی کوزلوجە، باتی ڕامان، 
دنچەر )هەموویان لە باتمان(، ئادیامان دیاربەکر 
و مێردی��ن، )باک��وور(، کێڵگ��ە نەوتییەکانی 
نەوتش��ار، چەنگولە، س��ۆمار، ئازەر، داڵپەری، 

دانان، دێهل��ۆران، کێڵگەی گازی دۆڵی بیجار 
)ڕۆژهەاڵت(؛ و ڕۆمێالن و حەسەکە )ڕۆژئاوا( و 
چەندین جۆر کانزای گرنگ وەک ئاسن، کرۆم، 
زێڕ، زیو، قورقوش��م لە ژێر مۆنۆپۆلی دەوڵەت 
نەتەوەکان��ی کۆلۆنیالیس��تی کوردس��تاندان. 
سەرەڕای ئەمانە، کوردستان و ناوچەی زاگرۆس 
س��ەرچاوەی ئ��اوی گرنگتری��ن ڕووبارەکانی 
ناوچەن: دیجلە، فۆرات، ئ��اراس، قزل ئوزەن، 
کەرخ��ە و کارون. بەتایبەت تورکیا و ئێران بە 
سازکردنی دەیان بەنداوی لەسەر سەرچاوەکانی 
ئ��ەم ڕووبارانە دەیانەوێ ل��ە الیەکەوە کەڵکی 
سیاس��ی لە ئاو وەرگرن و وەک گوشار بۆ سەر 
ناوچەکە بەکاری  دەوڵەتەکان��ی 
گواستنەوەی  بە  هەروەها  بێنن؛ 
ئاوی کوردس��تان وزەی سازبوو 
ئاوادانکردنەوەی  مەبەس��تی  بە 
بەکاریان  خۆی��ان  ناوچەکان��ی 

دێنن.
ب��ە گۆڕان��ی حکوم��ەت و 
دۆخی  واڵتانە،  ل��ەم  ڕژیمەکان 
کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی گۆڕانێکی 
ئەوتۆی بە س��ەر نەهاتووە. واتە 
هی��چ جیاوازیی��ەک ل��ە نێوان 
و  کەمالی��زم  سیاس��ەتەکانی 
ئاک پارت��ی، ڕژیمی پاش��ایەتی 
پەهلەوی لەگەڵ ڕژیمی کۆماری 
ئیسالمی، ڕژیمی بەعس لەگەڵ عێراقی فیدراڵ 
و سیاس��ەتەکانی بەعسیزم لە سوریا لە ئاست 
دۆخ��ی بەکۆلۆنیکراوەیی کوردس��تان ڕووی 
نەداوە. چونکە لە ڕاستیدا ئەم دەوڵەت نەتەوانە 
لەسەر بنەمای پەراوێزخس��تنی کوردستان و 
نەتەوەی کورد ساز کراون. تایبەتمەندییەکانی 
دۆخ��ی بەکۆلۆنیب��وون بریتین ل��ەوەی کە 
دەوڵەت��ی ناوەن��دی نفووزێک��ی ئاب��ووری و 
تەکنۆلۆژییان لە ناوچە پەراوێزخراوەکان هەیە 
و کوردس��تانیان وابەس��تەی خۆیان کردووە. 
ئابووریی  پێکهاتەیەکی  بەرهەمهێنان  شێوازی 
ناهاوسەنگی لە نێوان ناوەند و کوردستان ساز 

هەموو ئیندێکسەکان 
نیشانی دەدەن کە 

جیاوازییەکی بەرچاو 
لە نێوان کوردستان و 
ناوەندەکانی دەسەاڵت 

کە نەتەوەی سەردەست 
بەڕێوەی دەبەن 

دەبیندرێ. 
بە شێوەیەکی 

سیستەماتیک و 
بەئەنقەست کوردستان 

گەشەی نەسەندووە
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کردووە. ه��ەر ئەمە بووەتە ه��ۆی ئەوەی کە 
کوردستان نەتوانێ خاوەنی ئابوورییەکی خۆبژیو 
بێ و پەیوەندییە کۆلۆنییەکان کاریگەری لەسەر 
پەیوەندی چینایەتی لە کوردستان ساز دەکەن. 
السەنگی گەشەی ناوەند و کوردستان دەبێتە 
ه��ۆی ئ��ەوەی کاریگەری لەس��ەر پەیوەندی 

ناهاوسەنگی ئەو دوو ناوچەیە دابنێت.
لە کۆتاییدا دەمەوێ وەاڵمی ئەم پرس��یارە 
س��ەرەکییە بدەمەوە کاتێک ئەم کۆلۆنیالیزمە 
نێوخۆیی��ە سیس��تەماتیکە ڕوو دەدا چ��ۆن 
کوردایەت��ی دەتوان��ێ ل��ە ناو گەل��ی کورد 
یەکڕیزی س��از بکا و داواکارییەکی نەتەوەیی 
هەبێ؟ س��ەرەتا دەبێ باس ل��ەوە بکەین کە 
بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی 
زۆر لە کۆنۆلیالیزمی کالس��یک ئەس��تەمترە. 
چونکە لە کۆلۆنیالیزمی کالس��یکدا دەوڵەتێک 
ل��ە دەرەوەی س��نوورەکان و بە مەبەس��تی 
و  دەکا  داگی��ر  ناوچەی��ەک  کۆلۆنیالی��زم 
بەکۆلۆنیگیراوەکان لە ڕووی ناسنامەوە لەگەڵ 
کۆلۆنیالیس��تەکان جیاوازییەکی زۆریان هەیە؛ 
بەاڵم لە کۆلۆنیالیزمی نێوخۆییدا ئاس��تەکانی 
ناسنامەی نەتەوەی ژێردەست لەگەڵ نەتەوەی 
سەردەس��ت لە ڕووی قەوم��ی، ئایینی، زمانی 
و کولتووریی��ەوە تێکەڵ دەب��ێ. بەتایبەت لە 
ئێران فارس��ەکان بە سازکردنی چەمکی ئێران 
و کەڵکوەرگرت��ن لە بەکۆلۆنیکردنی ڕۆژهەاڵت 
ناسنامەی کوردبوون بە شێوەیەکی فەرهەنگی 
بس��ڕنەوە چونکە بانگەش��ەی ئەوە دەکەن کە 
زم��ان و کولتووری کوردی بەش��ێک لە زمان 
و کولت��ووری ئێرانیی��ە. ل��ە ژێر هەڕەش��ەی  
ئ��ەم تواندنەوەیەدا، کاتێ��ک ئیلیتی نەتەوەی 
بێبەش��کراو ب��ەرەوڕووی کۆلۆنیالیزم دەبنەوە 
ه��ەوڵ دەدەن یەکڕیزییەکی فەرهەنگی لە ناو 
کۆمەڵگای خۆیاندا س��از بکەن. تەنانەت ڕەنگە 
ئەم بووژاندنەوە فەرهەنگییە بەو مانایە نەبێ کە 
دەب��ێ هەندێک بەڵگە لە مێژوویەکی هاوبەش 
بدۆزنەوە، بەڵکوو زۆرب��ەی جار بەپێی دۆخی 
بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ کۆلۆنیالیس��ت، لە ناو 

نەتەوەی ژێردەس��تدا ساز دەبێ و لەم ڕێگەوە 
ئامانج��ی س��ەربەخۆیی سیاس��ی و ئابووری 
مەش��روعیەت پەیدا دەکا.]19[ لە کوردس��تان 
ڕۆش��نبیرانی ک��ورد هەوڵیان بۆ س��ازکردنی 
یەکڕیزیی کولتووری داوە و کەس��انێک وەک 
حس��ێن حوزنی موکریانی، میقداد میدحەت 
بەدرخان، جەالدەت عالی بەدرخان، پیرەمێرد 
و تاکوو ئیستا سەدان ئیلیتی کورد ویستوویانە 
جیاوازیی کولتووری و کۆمەاڵیەتیی کوردستان 
لەگ��ەڵ کۆلۆنیالیس��تەکان س��از بک��ەن. بە 
س��ازبوونی چوار دەوڵەت نەت��ەوەی مۆدێرن 
کە تایبەتمەندیی س��ەرەکییان دوورکەوتنەوە 
ل��ە سەردەس��تیی ناڕاس��تەوخۆ و کۆنتڕۆڵی 
هەمەالیەنە بە س��ەر واڵتدا ب��وو، هەر کام لە 
کۆلۆنیالیس��تەکانی کوردس��تان دەیانویس��ت 
فەرمانڕەوای��ی  دەس��ەاڵتەوە  ناوەن��دی  ل��ە 
ڕاستەوخۆیان بەسەر کۆمەڵگایەکی نایەکڕەنگدا 
هەب��ێ.]20[   )heterogeneous society(
بۆی��ە ئایدیۆلۆژی��ی کوردایەتی ه��اوکات کە 
دژ ب��ە کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی کوردس��تان و 
دۆخ��ی ژێردەس��تیی ک��ورد جوواڵنەوەیەکی 
ڕزگاریخوازانەی س��از ک��ردووە و دەیەوێ لەم 
وابەستەییە داببڕێ، بە گرنگیدان بە سازکردنی 
ناسنامەیەکی هاوبەشی کولتووری لە نێوان هەر 
چوار پارچەی کوردستان، بەرەو ڕۆنانی دەوڵەت 
نەتەوە لەس��ەر خاکی کوردستان و ڕزگاری لە 

ستەمی نەتەوەیی و چینایەتی هەنگاو بنێت. 
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ئاماژه
جنبش ملی ُکرد در کردستان به دنبال احقاق حقوق ملِّی خلق کرد است که شامل شرق کردستان نیز می شود. هدف 
از این مقاله این است که نقش آیین یارسان، به عنوان نهضتی هویت خواه را در راسان جنوب زاگرس بررسی نماید. این 
پژوهش به روش کتابخانه ای انجام گرفته است.یافته های این تحقیق نشان می دهند که جنبش ملی در جنوب زاگرس 
به علت مسائل ژئوپولیتیکی روند جداگانه ای را نسبت به سایر بخش های شرق کردستان طی کرده است؛ همچنین آیین 
یارسان به عنوان نهضتی هویت خواه در این منطقه حضور دارد؛ گرچه طی فشارهای تاریخی دچار آسیمیالسیون گشته 

که احیاء آن نیاز به آگاهی بخشی به روش های فرهنگی-مدنی دارد.می توان نتیجه گرفت که با احیاء مفاهیم اصیل یارسان، 
پیروان این آیین در مقیاسی گسترده تر به جنبش تازه ی حزب دمکرات کردستان ایران تحت نام »راسان« بپیوندند.

راسان و جنوب زاگرس، نگرشی به نقش یارسان
نیشتمان 
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مقدمه
تم��ام پدیده های این جهانی از جمله پدیده های 
اجتماعی وابس��ته ب��ه دو مقول��ه ی »زمان« و 
»مکان«ان��د؛ جنبش های سیاس��ی و مدنی نیز 
مش��مول همین قاعده بوده و در تحلیل ش��ان 
می بایس��ت این دو فاکتور را م��ّد نظر قرار داد. 
مبارزه ی کردها در شرق کردستان واقع در غرب 
ایران نیز در طول تاریخی بیش از یک صد ساله، 
گستره ی جغرافیایی وسیعی را دربرگرفته است؛ 
جغرافیایی که گرچه در ابتدا محدود به مناطق 
خاصی ب��وده، اما اکنون با نفوذ هرچه بیش��تر 
اندیشه ها و مطالبات هویت طلبانه تا جنوبی ترین 

مناطق کردنشین در زاگرس رخنه کرده است.
جنوب زاگ��رس به دالی��ل ژئوپولیتیکی]1[  
دارای ش��رایط ویژه ای اس��ت. ش��ناخِت عمیِق 
این جغرافیای سیاس��ی و جامعه ی انس��انِی آن 
سبب می شود تا راهکارهای الزم برای مبارزات 
مدنی و سیاس��ی این بخش مهم و تأثیرگذار از 
شرق کردستان، شناسایی شود؛ راهکارهایی که 
بدون اتخاذ آن ها، هوی��ِت اتنیکِی]2[ این بخش 
از کردس��تان در ایران، در معرض خطر نابودی 
از طری��ق آسیمیالس��یون هویتی-زبانی]٣[ قرار 

می گیرد.
حزب دمکرات کردس��تان ای��ران به عنوان 
باس��ابقه ترین و پرنفوذتری��ن حزب در ش��رق 
کردستان، سازماندهی و اجرای بخش عظیمی 
از این مبارزات را عهده دار است. این حزب بیش 
از چهار س��ال اس��ت که با توجه به تغییرات در 
دو فاکتور»زم��ان« و »مکان« و به منظوِر حفظ 
پویایِی مبارزه - که الزمه ی استمرار در جنبش 
است - برنامه و استراتژی]4[ متأخر خود را تحت 

عنوان »راسان« معرفی و اجرایی نموده است.
با توجه به ویژگی های »راس��ان« به عنوان 
طرح��ی همه جانبه و فراگیر برای مبارزه در این 
برهه و با در نظر گرفتن موارد طرح شده در باب 
»جنوب زاگرس«، به این قناعت می رس��یم که 
»راسان« برای دستیابی به اهدافش در منطقه ی 
مذکور، نیازمند شناس��ایی پتانسیل هایی جهت 

به حرکت درآوردن موتور این برنامه  ی مبارزاتی 
اس��ت؛ بی ش��ک یک��ی از ریش��ه دارتریِن این 
پتانسیل ها از نظر فلس��فی، تاریخی و سیاسی، 
حضور »آیین یارسان« با پیشینه ی بیش از هزار 

سال در این جغرافیاست.

راسان 
برای ورود به بحث »راسان«، ابتدا به بیان عوامل 
و زمینه های بروز آن در طول تاریخی نه چندان 

دور می پردازیم.

کردستان و مبارزه ی ملی
دولت-ملّت / دولِت ملّی

دو مقول��ه  منج��ر ب��ه ایج��اد مفه��وم »هویّت 
جمعی«]5[ می شوند؛ این دو مقوله عبارتند از:

 الف( اشتراکات درون گروهی
 ب( تمایزات با دیگر گروه ها

 »هوی��ِت جمعی« در طول تاریخ و در گذر 
از رویدادها می تواند به ساخت مفهوم »ملّت«]6[ 
بیانجام��د؛ ل��ذا »ملّ��ت« و »هویّ��ت«]7[ پیوند 
تنگاتنگی با یکدیگ��ر دارن��د. »ملّت گرایی«]8[ 
می توان��د بنیان مس��تحکمی را ب��رای تعریف 
»کیس��تِی جمعی« ما فراهم نمای��د. »کارکرد 
کلیدی ملّت گرایی عبارت اس��ت از ساختارهای 
انس��جام اجتماعی؛ گرچه خوِد ملّت گرایی هم 
سرچش��مه ای اس��ت برای چنین انس��جامی و 
س��اختار همبس��تگی ها و هویت های جمعی را 

می سازد«)کلهون، 1395: 290(
در جهان مدرن بحث های بسیاری پیرامون 
مفه��وم »ملّ��ت«، ل��زوم پرداختن ب��ه چنین 
مفهوم��ی، همچنین مفه��وم »جهان وطنی«]9[ 
از طرف اندیش��مندان بزرگ، مطرح و منجر به 
نتای��ج متفاوتی شده اس��ت]10[. قصد نگارنده در 
اینجا پرداختن به این نظریات متفاوت نیس��ت؛ 
بلکه تنها به طور خالصه به وجه مورد نظر خود 

می پردازد.
»نه ملّت گرایی و ن��ه قومیت]11[، هیچ کدام 
چون��ان بخش��ی از نظ��ام کهنه ی س��نتی، رو 
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ب��ه نابودی نیس��تند. بلک��ه هر دو، بخش��ی از 
مجموعه ی مدرنی از هویت های��ی مقوله ای]12[

هس��تند که نخبگان و دیگر مشارکت جویان در 
منازعات سیاس��ی و اجتماعی به آن ها متوسل 
می شوند«)همان: 107( این گفته ی »کلهون«]1٣[  
هم زمان نش��ان می دهد که علی رغم بحث های 
»جهان وطن��یِ« روزگار م��درن، »ملّت گرایی« 
بحثی کهنه نیس��ت، بلکه با پویایی، خود را در 
جهاِن نو بازتعریف نموده و از طرفی س��خت با 

مقوله ی »سیاست« در ارتباط است.
در تعری��ف »ملّ��ت«، ب��ه مفه��وم »هویّت 
جمعی« پرداختی��م. از طرفی زندگی اجتماعی 
گروه های جمعِی انسانی، ناگزیر از سازمان دهی، 
برنامه ریزی و مدیریت اس��ت. اگر این س��ازمان 
مدیریت��ی را »دولت« و ی��ا »حکومت« بنامیم، 
با دو پیش ش��رطی که بیان ش��د به این نتیجه 
می رسیم که »ملّت« و »ملّت گرایی« نمی تواند 
جدای از بحث »دولت« و »حکومت« باشد؛ لذا 
سخت به مقوله ی »سیاست« گره خورده است. 

»تا پیش از ظه��ور دولت مدرن، ملّت ها نه 
در امپرات��وری عثمانی واحد بنیادیِن س��اختار 
سیاسی بودند و نه در غرب«)همان: 21(. در دوران 
پیشامدرن گروه های قومی، در مجاورت با سایر 
گروه ه��ای قومی و دولت تعریف می ش��دند؛ به 
این تعبیر، بی تردید »قومیت« متعلق به جهان 
پیش��امدرن است که در آن، غالباً »دین« حاکم 
بر س��ازه های انتسابی بود، چیزی مثل سیستم 
ملّ��ت امپراتوری عثمانی. اما ظه��ور دولت ها و 
ش��هرهای مدرن، بار دیگر، ب��ه »قومیت« رونق 

بخشید و آن را از نو ساخت)همان: 306(.
مدرنیت��ه]14[ اصط��الح »دولت-ملّ��ت« را 
به جهان سیاس��ت عرضه ک��رد. اصطالحی که 
می تواند برای بیان دو روی یک سکه به کار رود. 
»کلهون« هر دو برداشت از این اصطالح را بیان 
کرده و با مقایس��ه ی آن ها با یکدیگر، اصطالح 
دیگ��ری تحت عن��وان »دولِت ملّ��ی« را نیز از 
قول »تیل��ی«]15[ معرفی می نماید. وی آنجا که 
می گوید: »بی گمان انگارهء دولت-ملّت زیان بار 

اس��ت«)همان: 23( درب��اره ی ش��یوه ای س��خن 
می گوید که به ذهن ما متبادر اس��ت و در ادامه 
ب��ا زیرکی تمام هر دو روی این س��که  را یک جا 
می نمایان��د:  »آن خط تیره، مفهوم مردم متحد 
به لح��اظ تاریخی یا طبیع��ی را که به یکدیگر 
تعل��ق دارند، به مفهوم حکومتی مدرن با قدرت 
نظامی و ظرفیت کارکردی بی سابقه در مدیریت 
ام��ور داخلی مقید می کند«)همان جا( روی اول 
این س��که »ملّت« است با تمام حقوق خود که 
حق دارد تا »دولت« خود را داشته باشد؛ اما روی 
دیگر )دولت-ملّت(ی است که به قدرت نظامی 

سرکوبگر پیوند خورده است.  
باید یادآور شد که »تیلی اصطالح »دولت-

ملّ��ت« را منحصر ب��ه دولت های��ی می داند که 
»مردم-ش��ان هوی��ت زبانی، دین��ی، یا نمادین 
نیرومن��دی دارن��د«]16[ و ل��ذا می خواهد تمایز 
کاملی بگذاریم می��ان »دولِت ملّی« و »دولت-

ملّت«. ظاهراَ دولت های ملّی )که تیلی تعریفش 
نمی کند( دولت هایی هس��تند که می کوش��ند 
س��لطه ی مستقیم خود را به تمام جمعیت شان 

بگسترانند«)همان: 119( 
از نظ��ر »کله��ون« مقول��ه ی »هویت های 
قومی« تناقضی با ملّت گرایی ندارد. وی معتقد 
است که »ملّت گرایی به خاطر مرزگذاری میان 
اجتماعات سیاس��ی و طرح دعاوِی ناظر به حّق 
تعیین سرنوشت و حکومت مشروع با ارجاع به 
»مردمِ« کش��ور، برتری خطابه ی خود را حفظ 
می کن��د. همبس��تگی ها و هویت ه��ای قوم��ی 
اغل��ب زمانی خودنمایی می کنند که گروه ها در 
پی اس��تقالل »ملی« نیس��تند، بلکه در عوض 
ب��ه دنبال به رسمیت شناس��ِی حضورش��ان در 
درون/ یا به ش��کل متداخل در مرزهای ملّی یا 
ایالتی باش��ند. با این همه، دش��وار بتوان چنین 
دعاوی قوم��ی را از ملّت گرایی به دور دانس��ت. 
غالب��اً روش های توس��ل به این ه��ر دو گونه ی 
هویِت مقوله ای، مش��ابهند«)همان: 154( از این 
س��خن می توان نتیجه گرفت که نویس��نده ی 
آن در تعری��ف »دولت-ملّ��ت« و »ملّت گرایی« 
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با »تیلی« هم-عقیده  اس��ت و این دو اصطالح 
را در نقط��ه ی مقاب��ل »دولِت مل��ی« می بیند؛ 
البته الزم به ذکر اس��ت که »ملّت گراییِ« مورد 
نظر »کله��ون« از »ملّت گرایی مدرن« متفاوت 
اس��ت، چرا که » دغدغه ی اساس��ی ملّت گرایی 
مدرن عبارت بوده از یافتن راهی برای انس��جام 
فرهنگِی جمعیت ه��ای متنوع. گاه این دغدغه، 
فرهنگ مشترِک جدید را بر فرهنگ های دیگر 
تحمیل کرده و در این مس��یر، هر دو خشونِت 
ملموس و نمادین به کار رفته است«)همان: 308( 
می بینیم ک��ه »ملّت گرایی مدرن« راهی خالف 
»ملّت گرایی اصیل« را در پیش گرفته و با روش 

»دولِت ملّی« همراه شده است.

و  کردســــتان  تجزیـه ی 
جنبش های کردی

مطالبات کردها بسته به کشوری 
که در آن واقع ش��ده اند، خود به 
مطالبات  همچون  زیربخش هایی 
سرزمینی، سیاسی، اقتصادی]17[، 
مذهب��ی، زبان��ی و ... بخش پذیر 
اس��ت که تمامی ش��ان نتیجه ی 
تبعیض آمیز  سیس��تم  اس��تقرار 
ملّ��ی در حاکمی��ت کش��ورهای 
متبوع ملت کرد می باشند)قاسملو، 
ای��ن  ک��ه  آنج��ا  از  91(؛   :1996

تبعیض��ات نتیجه ی نگرش هویت��ی و ملی این 
حکومت هاهستند، لذا مبارزات »هویت خواهانه« 
جوه��ره ی اصل��ی جنبش های ک��ردی جهت 
احقاق حقوق مس��کوت مانده ی خ��ود در تمام 

زیربخش های مطروحه است.
»هر تاریخ معاصر ُکردی باید دو مس��أله ای 
را که ب��ا هم پیوند درونی و متقابل دارند، مورد 
بررس��ی و پژوهش قرار دهد: مس��أله  ی نخست 
مبارزه ای اس��ت بی��ن مردم ُک��رد و دولت های 
حاکم بر س��رزمین هایی که این م��ردم در آنها 
زیست می کنند. تا س��ده  ی نوزدهم این مبارزه 
بط��ور عمده مبارزه ی بین این مردم و دو دولت 

متنازع بود. این دو، کش��ورهایی بودند خواهان 
احراز سلطه بر این خّطه ای که آن را از آِن خود 
می دانستند، اما از نظر فکری یا عملی تمایلی به 
جذب و انحالل مردم ُکرد در یک »موجودیت« 
همگ��ن نداش��تند. امپراتوری ه��ای عثمانی و 
صفویه و قاجار همه به لحاظ »کثیرالمللگی«]18[  
خود ش��اخص بودند«)م��ک داول، 1383: 39( زیرا 
همان ط��ور که پیش تر و در بح��ث دولت-ملّت 
مطرح ش��د، قبل از پدید آم��دن حکومت های 
مدرن، اغلب »دین« بود که بر سازه های انتسابی 
غلبه داش��ت و »ملّت« واحد بنیادیِن س��اختار 
سیاسی محس��وب نمی ش��د؛ لذا در امپراتوری 
عثمان��ی ی��ا صفویه نی��ز جریان 
اس��الم فراملّ��ی مح��ور حکومت 
بود. »تا سده ی بیستم کسی زیاد 
مقید مرزهای کردستان یا مردمی 
نبود که در محدوده ی این مرزها 
می زیستند. تنها مسأله ی حساس 
در این زمینه مسأله ای بود که به 
شمار واقعی ساکنان مسلمان این 
سرزمین مربوط می شد که عمدتاَ 
کرد بودند، در قیاس با مسیحیانی 
که در نیمه ی دوم سده ی نوزدهم 
در آناتولی ش��رقی می زیس��تند-

این هم بیش��تر ب��ه علت خطری 
بود ک��ه از ناحیه ی روس ها حس 
می ش��د«)همان: 48( به ای��ن ترتیب تا این زمان 
ستم هویتی و ملی احساس نمی گردید؛ گرچه 
کردستان در این زمان اولین تجزیه ی سرزمینی 
خ��ود را تجرب��ه نموده ب��ود؛ تجزی��ه ای که به 
دلیل س��اختار دینی حکومت ها و ستم مذهبِی 

شیعِیصفویه رخ داد)همان: 77-79(.
حکومت های کردی از قدیم االیام تا سده ی 
نوزدهم حکومت های نیمه مستقلی بودند)همان: 
82(. این اس��تقالل تا دوره ی س��لجوقی بسیار 
بیش��تر بود)هم��ان: 70(از طرفی در زمان صفویه 
و عثمانی »رؤس��ای قبایل کرد از این موقعیت 
رشک انگیز بهره مند بودند که ببینند تمکین به 

جنوب زاگرس 
به دالیل ژئوپولیتیکی  
دارای شرایط ویژه ای 
است. شناخِت عمیِق 

این جغرافیای سیاسی و 
جامعه ی انسانِی آن
 سبب می شود تا 

راهکارهای الزم برای 
مبارزات مدنی و 

سیاسی این بخش مهم 
و تأثیرگذار از شرق 

کردستان، شناسایی شود
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کدام یک از این دو امپراتوری عاقالنه تر است و 
با استفاده از تأیید یکی از آن دو، حداکثر آزادی 
در ام��ور داخلی را برای خود تأمین کنند)همان: 
76(. لذا این تجزیه ی س��رزمینی تأثیر زیادی بر 
س��اختار اجتماعی و حکومتِی کردها نداش��ت؛ 
آن ها به هر حال حکومت محلی خود را داشتند 
و می بایس��ت با یک حکومت مرکزی همکاری 
داش��ته باش��ند. الگویی که »م��ک داول«]19[ از 
آن تح��ت عن��وان »الگوی تمکین ص��وری به 
حکوم��ت مرکزی« یاد می کند)هم��ان: 69(. این 
حکومِت مدرن بود که با پدید آوردن مفاهیمی 
چون »تمامیت ارضی« س��عی کرد تا سلطه  بر 

س��رزمین ها را حق ابدی خود 
سازد؛ چنان که »تمامیت ترکیه 
در مح��دوده ی مرزهای کنونی 
آن، برای کسانی که به مواریث 
کم��ال آتات��ورک]20[ بنیانگذار 
ترکیه ی جدید وفادارند، تقریباَ 
ص��ورت ام��ری »عرفان��ی« را 
یافته اس��ت. در نتیجه برای این 
مردم از دست رفتن کردستان 
به رغم فقر شدیدش، بزرگترین 
ضربه بر »هویت ارضی« ترکیه 
وضعی  48(؛همان  است«)همان: 
که با شروع حکومت رضاشاه در 
ایران به وجود آمد و در سوریه و 

عراق هم وجود دارد.
از زم��ان اولین تجزیه تا س��ال های دهه ی 
1920 مرزه��ای ایران و عثمانی در کردس��تان 
نفوذپذی��ر بودند که این ام��ر برای اقتصاد و نیز 
جنبش ه��ای اس��تقالل طلبانه ی کردی فرصت 
محسوب می ش��د)همان: 49( گرچه تا کنون نیز 
نفوذپذیری نس��بی خود را حف��ظ کرده اند. این 
مرزها توسط حکومت های ایران و عثمانی مدام 
جابه جا شدند تا در پیمان مشهور به »ذهاب« به 
ثبات نس��بی رسیدند. » خط مرزی که در سال 
1639 رسماً در پیمان ذهاب مقرر شد، به رغم 
منازعات و تجاوزات عدیده، تا سال 1914 برجا 

ماند«)همان: 76(.
نگرش اس��الم فراملی در ای��ران و عثمانی 
ابدی نبود؛ »شیخ عبیداهلل نهری« در زمانی که 
قاجارها همس��ایه ی عثمانی بودند، اولین بانگ 
ملی گرایانه ی کرد را برآورد. وی در سال 1880 
به ایران تاخت و مدعی شد که به نام مردم کرد 
چنین می کند و نخستین بیانیه ی ناسیونالیسم 
کرد]21[ را تحت پیامی به ویلیام آبوت]22[ ژنرال 
کنس��ول بریتانیا در تبریز فرس��تاد)همان: 118(.

رؤیای اتحاد کردس��تان ایران و عثمانی توسط 
او مطرح ش��د)کوچرا، 1377: 26( گرچه برخی از 
مورخ��ان بر آنند که »امی��ر بدرخان«  که قبل 
بزرگتری��ن  از »ش��یخ عبی��داهلل« 
حکومت را در کردس��تان بنا نهاده، 
یک کرد ملی گ��را بوده، اما در عین 
ح��ال معتقدند که مقاصدش هرگز 
به درستی ش��ناخته نخواهند شد. 
این در حالی اس��ت که بسیاری از 
را  کردهای ترقی خ��واه »بدرخان« 
تنه��ا به عنوان یک فئ��ودال بزرگ 
ای��ن همه»امیر  ب��ا  می شناس��ند. 
از  یک��ی  بدرخ��ان« بی گفت وگ��و 
قهرمان��ان اس��تقالل کرد س��ده ی 

نوزدهم است)همان: 25(.
در آخرین س��ال های حکومت 
پراکندن س��ازمان یافته ی  عثمانی، 
کردها از سرزمینشان در دستور کار سلطان ترک 
ق��رار گرفت)م��ک داول، 1383: 199( و ابرقدرت ها 
نی��ز در اثنای جن��گ اول جهانی س��نگ بنای 
تجزیه ِی س��رزمینِی دیگری را برای کردستان 
پی نهادند؛ تجزیه ای که ماهیتاً بس��یار متفاوت 
از جدایی اولیه بود. این بار کش��ورهای بریتانیا و 
فرانسه، پس از اطالع از شکست آلمان، »پیمان 
سایکس پیکو«]2٣[ را در زمینه ی امور مربوط به 
آینده ی خاورمیانه امضاء کردند که به موجب آن 
امپراتوری عثمانی به دو منطقه ی نفوذ بریتانیا 
و فرانس��ه تقس��یم می گردی��د. منطقه ی تحت 
نف��وذ بریتانیا که منطقه ی »س��رخ« نامگذاری 

از زمان 
اولین تجزیه 
تا سال های 

دهه ی 1920 مرزهای 
ایران و عثمانی در 

کردستان 
نفوذپذیر بودند 

که این امر 
برای اقتصاد و 
نیز جنبش های 

استقالل طلبانه ی کردی 
فرصت محسوب می شد
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ش��ده بود: بین النهرین)عراق( که از خانقین)در 
کردس��تان جنوبی( تا جنوب کویت را ش��امل 
می ش��د. منطقه ی زیر نفوذ فرانس��ه: منطقه ی 
»آبی«، ش��امل س��وریه، لبنان فعل��ی و جنوب 
شرق ترکیه)کردستان شمال شرقی( و فلسطین 
منطق��ه ی »قه��وه ای« که ق��رار ش��د زیر نظر 
بین المللی اداره شود. س��ازانوف وزیر خارجه ی 
روسیه پس از اطالع از این قرارداد اعالم داشت 
به ش��رطی که مناطق شمال ش��رقی ترکیه به 
روس��یه واگذار ش��ود با قرارداد مذکور موافقت 
می کند. این مناطق عب��ارت بودند از طرابوزان 
و قسمت ش��مال غربی کردستان؛ بدین ترتیب 
قسمت اعظم خاک کردستان از سوی سه دولت 
امپریالیستی تقسیم شد)قاس��ملو، 1996: 54(.در 
30 اکتب��ر 1918 پیم��ان آتش بس��ی به امضاء 
رسید که یه موجب آن ترکیه بدون قید و شرط 
تسلیم و بساط امپراتوری عثمانی برچیده شد. 
با پایان یافتن جنگ، س��ازمان ها و روزنامه های 
کردی مبارزه ی گس��ترده ای را آغ��از نمودند و 
نخستین شعار آن ها تأسیس یک دولت مستقل 
کرد بود)همان: 56(. دکتر قاس��ملو می نویسد: 
»تاری��خ خلق ک��رد از نیمه ی دوم ق��رن 19 تا 
جن��گ دوم جهانی عبارت بوده از یک سلس��له 
قیام به منظور کسب آزادی و استقالل و از آغاز 
قرن بیستم عبارت بوده از مبارزه برای تشکیل 

دولت مستقل کرد«)همان: 91(.
در کنفران��س صل��ح ک��ه در 18 ژانوی��ه 
1919 در پاریس گش��وده شد، بریتانیای کبیر 
و فرانس��ه درباره ی تجزیه ی امپراتوری عثمانی 
به مجادله ی س��ختی ب��ا یکدیگ��ر پرداختند، 
بی آن که اعتنایی به خواست کردها نمایند؛ حال 
آن که س��رزمین کردها در قلب منطقه ی مورد 
نزاع فرانس��ه و انگلیس بود. از دیگر موارد قابل 
ذکر، نخس��تین اعتراف به وجود کرد ها از سوی 
جامع��ه ی جهانی در معاهده ی س��ور]24[ )مورخ 
11 اوت 1920( اس��ت. م��اده ی 62 این پیمان 
پیش بینی می کند که کمیس��یونی متش��کل از 
نمایندگان ایتالیا و فرانسه و بریتانیا ظرف شش 

ماه زمینه ی خودمختارِی محلی در مناطقی از 
ترکیه که در آن ها غلبه ی جمعیت با کردهاست 
را فراهم کند و ماده ی 64 امکان کسب استقالل 
ب��رای جمعیت کرد »منطق��ه ی خودمختار« را 
ظرف یک سال پیش بینی می کند)کوچرا، 1377: 

]25[!)47
پ��س از پیم��ان س��ایکس پیکو دو کش��ور 
نوظهور عراق و س��وریه متولد ش��دند و ترک ها 
ه��م پس از امپراطوری عثمان��ی در محدوده ی 
کش��ور ترکیه به حکومتی م��درن روی آوردند. 
با این حس��اب س��رزمین کردس��تان عماًل بین 
چهار کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه تقسیم 
ش��ده بود؛ کش��ورهایی با سیس��تم مرکزگرا و 
تمامیت خ��واه که حکومتی از نوع »دولِت ملّی« 
را برگزیده بودند. ش��یوه ای که اهداف و آثارش 
پیش ت��ر بیان ش��د؛ لذا جنبش ه��ای ملّی کرد 
در تمام بخش های این س��رزمیِن تجزیه ش��ده، 
به صورت عمیق و گسترده ای شکل گرفتند. این 
جنبش ها هر کدام، دردسری برای حکومت های 
کشوری بودند که در آن واقع شده بودند. عالوه 
ب��ر آن، از حس��ن نی��ت و هم��کاری کردهای 
آن س��وی مرزهای قراردادی، برای بقا و پیروزی 
مبارزات خود س��ود می جس��تند. این شرایط و 
دیگ��ر رخدادهای تاریخی، دو پیمان مهم دیگر 
را ش��کل داد که هر دو برای جنبش کرد اثرات 

مخرب فراوانی را به بار آوردند.
از جمله ی این پیمان ها، می توان به پیمان 
»سعدآباد« اش��اره نمود که در سال 1937 در 
کاخ رضاش��اه در سعدآباد امضاء شد. به موجب 
آن طرف ه��ای امضاء کننده – ای��ران، ترکیه و 
عراق - مرزهای موجود را به رسمیت شناختند 
و متعهد ش��دند تا اصول حس��ن هم جواری را 
رعایت کنند)م��ک داول، 1383: 389-388(. امضای 
این پیمان و همکاری بین این سه دولت،عرصه 

را بر جنبش های ملّی کردستان تنگ تر نمود.
تواف��ق الجزی��ره در 6 م��ارس 1975 برای 
کردها عواقب مرگباری به دنبال داش��ت)کوچرا، 
1377: 405(. »کوچ��را« می نویس��د: »چند روز 



گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارەی 51  ساڵی بیست و یەکەم  بەهاری 2719 52

بعد، توافقی که بین ش��اه ایران و صدام حسین 
در الجزی��ره حاص��ل ش��د، به جنب��ش بارزانی 
و تم��ام رؤیاه��ای اس��تقالل کردس��تان پایان 
داد«)هم��ان: 396(. تواف��ق الجزای��ر در واق��ع نه 
یک توافق س��اده ی مرزی که توافقی اساسی و 
درازمدت)استراتژیک]26[( بود. ضمن این پیمان 
ایران پش��تیبانی از کردهای عراق را رها کرد و 
عراق نیز متعهد ش��د تا هرگونه پشتیبانی خود 
از س��ازمان های ضد ایرانی ک��ه در بغداد پایگاه 
داشتند – به ویژه حزب دمکرات کردستان ایران 

– را قطع کند)همان: 404(.
با تم��ام فش��ارها و س��رکوب های تاریخی 
در چهار پارچه ی کردس��تان، هنوز هم مشعل 
مبارزه ی ملِّی ُکرد در این س��رزمین ها روشن و 
گرم اس��ت. تاریخ نش��ان داد که نه تنها رؤیای 
بارزانی ه��ا برباد نرفته، بلک��ه در واقعیت، منجر 
به تأس��یس حکومت کردی در عراق شده است. 
برخالف توافق ش��اه ای��ران و صدام –که اکنون 
هیچ کدام شان نه تنها در صدر حکومت که حتی 
در قید حیات هم نیس��تند– احزاب کردستانِی 
ای��ران در کردس��تاِن عراق وظیف��ه ی رهبری 
و س��ازماندهی جنبش ش��رق کردس��تان را به 
انجام می رس��انند. کردهای ترکیه و سوریه هم 
ب��ا مبارزاتش��ان، توجه جهان را ب��ه خود جلب 
کرده اند. چراغ این مبارزه همچنان فروزان است.

شرق کردستان و ایران
پس از اولین تجزیه ی س��رزمینِی کردستان که 
در نتیجه ی جنگ های صفوی و عثمانی رخ داد، 
ش��رق کردس��تان از بخش اعظم آن جدا شد و 
در ای��ران باقی ماند. تا زمان تش��کیل حکومت 
مدرن، مشکالت بین کردها و حکومت مرکزی 
مربوط ب��ه همان جریانات پیش��امدرن بود که 
از آن جمله می-توان به مس��ائل مذهبی اشاره 
نمود؛ »مک داول« می نویس��د: متعاقب انقالب 
مش��روطیت س��ال 1906 تنش بین سنی ها و 
ش��یعه ها در آذربایجان به سرعت شّدت گرفت 
و موجب تش��دید آن، رش��د آگاهی شیعیان از 

شیعه بودن خود و در عین حال حرکات قبایل 
کرد بود که موجب اغتش��اش و بی نظمی می-

شدند. تنش های مذهبی در واقع بیشتر پوشش 
کش��مکش طبقات��ی بودند تا کش��مکش های 
قومی)مک داول، 1383: 194(. این س��خن نش��ان 
می دهد که ت��ا اواخر حکومت قاج��ار نیز، این 
»مذهب« است که عنصری مسلّط بر مطالبات و 
کشمکش هاست. اما پس از اعمال سیاست های 
مرکزگرا توس��ط رضاخان در ای��ران، اختالفات 
ملّ��ی بین کردها و مرکز باال گرفت که نتیجه ی 
استقرار سیستم تمامیت خواه با توسل به قدرت 
نظامی و سرکوب قبایل]27[ و عشیره ها به منظور 
دگرگون کردن ساختار اجتماعی ایران بود)همان: 
372-371( گرچ��ه در آنجاها که اقتدار حکومت 
بالمعارض بود، رضاشاه س��طوح پایین سازمان 
عشیره ای را در مقام مانعی در برابر اندیشه های 
»بلش��ویک«]28[ی دس��ت نخورده نگه داش��ت. 
همین طور بافت جمعیتی مناطق مختلف را در 
راستای سیاس��ت های همگون سازی تغییر داد. 
سیاست های فرهنگی و زبانِی]29[ ناعادالنه ای را 
در پی��ش گرفت که به موج��ب آن زبان کردی 
در 1934 نخس��ت در مدارس و سال پس از آن 
در »مالء عام« ممنوع ش��د)همان: 388-387(. در 
این بخش به اهّم رویدادهای این دوران - که تا 

کنون نیز ادامه دارد - می پردازیم.

قیام سمکو
بع��د از جنگ اول جهانی در کردس��تان ایران، 
قیام هایی به  وقوع پیوست که از همه مهمتر قیام 
»س��مکو« بود. وی بخش عظیمی از کردستان 
ای��ران را آزاد کرد)قاس��ملو، 1996: 89(. بی ش��ک 
این قیام ماهی��ت ملّی داشته اس��ت. »کوچرا« 
می نویسد: »در ایران، سمکو که از سیاست های 
»مرکزیت« رضاخان، شاه آینده ی ایران، احساس 
خطر می کند، می کوشد از تیرگی مناسباتی که 
متعاقب امضای قرارداد 1919 در روابط انگلیس 
و ایران پدید آمده، اس��تفاده کند«)کوچرا، 1377: 
51( »دکتر قاس��ملو« نیز چنین اعتقادی دارد؛ 
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وی می نویسد: »در سال 1925 رضاخان حاکم 
و دیکتاتور ایران ش��د و سیاس��ت استبداد و به 
تحلیل بردن خلق های تحت ستم ایران از جمله 
ملّت ک��رد را در پیش گرفت؛ به همین جهت از 
بین بردن س��مکو را جزو اولویت های خود قرار 
داد«)قاس��ملو، 1996: 90(. »مک داول« نیز بر این 
باور است و می گوید: رضاخان نیز مانند مصطفی 
کمال در ترکیه مصمم بود تا اقتدار مرکزی را در 
سرتاسر کش��ور اعمال کند و با پیروی از همان 
سیاس��ت، جامعه ای چند ملیتی را به جامعه ای 
واحد ب��دل س��ازد. این عمل متضم��ن آوردن 
قبای��ل – برای نخس��تین بار – ب��ه زیر نظارت 

مس��تقیم حکومت و تحمیل یک 
زبان واحد، یعنی زبان فارسی، در 
کشوری بود که زبان های مختلفی 
در آن رایج بود و نیز متحدالشکل 
ک��ردن لباس در جوامع ش��هری 
و روس��تایی. ش��ورش س��مکو از 
ای��ن جه��ت س��رکوب ش��د که 
تهدیدی مس��تقیم به این احوال 

بود)مک داول، 1383: 383(.
بی ش��ک نامه ا ی که س��مکو 
در س��ال 1922 ب��ه فرمان��ده ی 
ایرانی در آذربایجان نوشت، سند 
محکمی بر ادعای ملّی بودِن قیام 
اوست. سمکو می نویسد: » ببینید 

ملت های کوچک جه��ان که یک چهارم قبایل 
کرد هم نیس��تند چگونه خودمختاری شان را از 
دولت های بزرگی چون دولت آلمان گرفتند. اگر 
این ملّ��ت بزرگ کرد نتواند حق��ش را از ایران 
بگی��رد ترجیح می ده��د)در چنین ش��رایطی( 
بمیرد و زنده نباش��د. دولت ایران چه بخواهد و 
چه نخواهد ما کردستان را خودمختار می کنیم؛ 
بنابراین خطا اس��ت اگر کسی بخواهد بی جهت 
موجب اتالف جان انسان ها بشود«)کوچرا، 1377: 
65( به همی��ن دالیل هویت خواهانه اس��ت که 
می بینی��م »دولت ایران از همان ابتدا کوش��ید 
س��مکو را از میان بردارد: بسته ای حاوی مواد 

منفجره برای او فرستاد، اما هرچند بمب منفجر 
ش��د و یکی از برادران س��مکو را کشت، رئیس 
قبیله ی شکاک، خود از این سوءقصد جان سالم 

به در برد«)همان: 60(.
و  ارف��ع(  ایرانیان)حس��ن  ک��ه  »س��مکو 
ترکان)اوزدمی��ر( او را »غارتگ��ر« و »راه��زن« 
و »جّب��ار« یا »حقی��ر و نادرس��ت« می دانند، 
در حقیقت ش��خصیتی اس��ت بغرنج و به رغم 
توطئه ی عاّمی که برخی ملّی گرایان کرد ایران 
نیز در آن مشارکت داشته اند تا از او بزن بهادری 
س��اده و جنگجویی فئودال بسازند، ملّی گرایی 

راستین بود«)همان: 62 و 64(]٣0[.
ایرانیان با رغبت و عالقه نقل 
می کنند که سمکو مخالفان خود 
را از ف��راز قلعه ی پ��درش به زیر 
می افکند و می کشت؛ اما داستانی 
که گزارش یکی از افسران اوست 
نش��ان می ده��د که س��مکو آن 
موجود »ابتدایی و ساده ای« نبوده 
است که ایرانیان می خواهند او را 
بدان صورت ارائه دهند. س��مکو 
درجه دار اس��یری ک��ه در حضور 
رؤسای کرد قصد جانش را نموده 
به پ��اس دلیری  می بخش��د؛ او و 
عده-ای دیگر از اسرا را آزاد کرده، 
به هر کدام یک سکه ی طال داده 
و از نیروهایش می خواهد که آن ها را تا خطوط 

ایران بدرقه کنند)همان: 64-65(.
از مظاهر ش��گفت انگیز »تجددخواهی« سمکو 
ایج��اد خ��ط تلفن��ی ب��ود ک��ه قرارگاهش در 
»چهری��ق« را ب��ا »س��اوجبالغ« و »دیلمان« و 
س��ایر مراکز عم��ده ی منطقه ی تح��ت فرمان 
او مرب��وط می کرد. در کن��ار قلعه ای که پدرش 
بر صخره ای در وس��ط رود س��اخته و آشیانه ی 
عقابی به معنای واقعی کلمه بود، عمارتی بزرگ 
و امروزی بنا کرده بود... در این عمارت ایرانی ها 
پس از شکس��ت س��مکو پیانویی یافتند. تاریخ 
نمی گوید ک��ه این پیانویی را که در این محیط 

پس از اعمال سیاست های 
مرکزگرا توسط رضاخان 

در ایران، اختالفات 
مّلی بین کردها و مرکز 
باال گرفت که نتیجه ی 

استقرار سیستم 
تمامیت خواه با توسل به 

قدرت نظامی و 
سرکوب قبایل و 

عشیره ها به منظور 
دگرگون کردن ساختار 

اجتماعی ایران بود
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وحش��ی و بربری کردستان آواره مانده بود، چه 
کسی می نواخته است)همان: 64(.

جمهـوری کردسـتان و تشـکیل حزب 
دمکرات کردستان]٣1[ 

»جمهوری کردس��تان به رغ��م کوچکی خاک 
و کوتاه��ی عمر خ��ود جای مهم��ی در تاریخ 
جنب��ش ملّی کرد دارد: این نخس��تین جنبش 
ک��ردی ب��ود ک��ه »روش��نفکری« در رأس آن 
جای گرفته بود« )کوچ��را، 1377: 226( »روزولت 
می نویس��د: »پیدای��ش و پا گرفت��ن جمهوری 
کوچ��ک مهاباد و تاریخ کوت��اه و پر تالطم و از 

بی��ن رفتن ناگهانی آن، یکی از 
تاریخ  روش��ن ترین رویدادهای 
جدید خاورمیانه است«)قاسملو، 

.)97 :1996
»جنب��ش م��ورد نظ��ر از این 
جه��ت حائز اهمیت اس��ت که 
موفق ش��د برای اولی��ن بار در 
تاریخ کردستان، حکومت ملّی 
کرد تش��کیل دهد که در مدت 
عمر کوتاه خود به روشنی برای 
خل��ق کرد ب��ه اثبات رس��انید 
ک��ه تنه��ا حکومت��ی می تواند 
خدمت نم��وده، منافع خلق را 
تأمین کند ک��ه از درون مردم 

برخاسته باش��د. به همین دلیل است که خلق 
ک��رد نه تنها در ایران بلکه در خارج از ایران نیز 
با احترام ف��راوان یاد جمهوری مهاباد را گرامی 

می دارد«)همان: 98(.
جنگ جهانی دوم که همچون جنگ جهانی اول 
نقطه ی عطفی برای ملّت کرد محسوب می شود، 
رویدادهای��ی را در خاورمیان��ه رق��م زد که به 
پیدایش جمهوری کردس��تان انجامید. طی این 
رویدادها شرق کردس��تان در ایران، تحت نفوذ 
بریتانیا و ش��وروی قرار گرفت)م��ک داول، 1383: 
395(؛  دو کشوری که دو سیاست متفاوت را در 
این مناطق در پیش گرفتند: شوروی مایل بود تا 

کردها بیشتر به امور خود بپردازند و کمتر چشم 
به تهران داشته باشند؛ در عوض بریتانیا برخورد 
متفاوت��ی اتخاذ ک��رد؛ نمی خواس��ت که قبایل 
کرد پش��ت پا به تابعیت ایران بزنند و شکلی از 
خودمختاری یا اس��تقالل را اع��الم کنند)همان: 

.)396
»قاض��ی محم��د نیز مانن��د بعضی از رؤس��ای 
قبایل، مداخله ی متفقین را در ایران به چش��م 
فرصتی برای نیل به درج��ه ای از خودمختاری 
دیده بود«)همان: 402( قاضی محمد، ش��خصیت 
م��ورد قبول م��ردم مهاب��اد ک��ه از خاندانی با 
سابقه ی مبارزات ملّی و درس خوانده و مذهبی 
و   )194-195  :1377 بود)کوچ��را، 
رهبری جنبش مهاب��اد را بر عهده 
داشت، به خاطر مقاصد ملّی، جویای 
حمایت ش��وروی ها بود. شوروی ها 
می خواس��تند ک��ه کرده��ا، به ویژه 
کردهای��ی که آن س��وی منطقه ی 
اش��غالی بودند، چشم امید به آن ها 
داشته باشند و نه به انگلیسی ها، اما 
روی خوش��ی به برآوردن آرزوها و 
امیال مردم ُکرد نشان ندادند. آن ها 
در دومین سفری که نمایندگان کرد 
در م��اه مه 1942به باکو داش��تند، 
بیان کردند که اتحاد شوروی از حق 
تعیین سرنوشت اقلیت ها پشتیبانی 
می کن��د، اما هنوز وقت اس��تقالل کردس��تان 

نرسیده است)مک داول، 1383: 402-403(.]٣2[ 
قاض��ی محم��د در آوری��ل 1944 رس��ماً ب��ه 
ریاس��ت »کومل��ه « پذیرفته ش��د)همان: 408(. 
ژیان��ه وه ی  »کومل��ه ی  ویژگ��ِی  مهمتری��ن 
کوردستان«)کمیته ی احیای کردستان( معروف 
به »ژ-ک«، دید و برداشت اجتماعی اش بود که 
برمبنای ناسیونالیس��م مبتنی بر قومّیت شکل 
س��پتامبر  در  گرفته بود)م��ک داول، 1383: 405(. 
1945 قاضی محمد و رؤسای عمده ی مهاباد به 
باکو سفر کردند و قاضی در بازگشت از این سفر 
جلس��ه ای مرکب از اعی��ان را دعوت به اجالس 

جمهوری کردستان 
به رغم کوچکی 

خاک و کوتاهی عمر 
خود جای مهمی 
در تاریخ جنبش 
مّلی کرد دارد: 
این نخستین 

جنبش کردی بود 
که »روشنفکری« 

در رأس 
آن جای 
گرفته بود
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کرد و تشکیل حزب دمکرات کردستان را اعالم 
نمود. ای��ن جریان منتهی به انح��الل کومله و 
انتقال آن به حزب جدیدالتأس��یس ش��د)همان: 
410-409(.»حزب دمکرات کردس��تان به زودی 
برنامه ی خود را طی »بیانیه«ای منتشر می کند 
ک��ه از آن جمله خودمختاری برای کردس��تان 
در چهارچوب ایران و کاربس��ت زبان کردی به 

عنوان زبان رسمی می باشد)کوچرا، 208-209(.
قاض��ی بر اعتق��اد خود به قانون اساس��ی ایران 
تأکی��د]٣٣[ و اعالم می کند که »ش��ورای عالی« 
که منطق��ه ی مهاب��اد را اداره می کند با دولت 
مرکزی در ارتباط است)همان: 211(. همچنین به 
خبرنگار آژانس فرانس پرس]٣4[ در تشریح وضع 
فعلی کردستان می گوید: چنانچه دولت مرکزی 
بخواهد قوانین حقیقتاً دمکراتیکی در تمام کشور 
اج��را کند و قوانین جاری در کردس��تان، یعنی 
آموزش به زبان کردی و خودمختاری دس��تگاه 
اداری و ارتش محلی را به رس��میت بشناس��د، 
کرده��ا راضی خواهند ب��ود و حاضرند تا روابط 
عادی با دولت تهران را از سر بگیرند)همان: 219(.

بارزانی در 11 دسامبر 1946 در رابطه با شکست 
جمهوری کردستان در بوکان چنین اظهار کرد: 
»این کردها نبودند که از ارتش ایران شکس��ت 
خوردن��د – بلکه این اتحاد ش��وروی بود که از 
ایاالت متحده و بریتانیا شکس��ت خورد«)همان: 
225(! گرچه این س��خن، خیان��ت خوانیِن ُکرد 
برای خوش خدمتی به حکومت مرکزی را توجیه 
نمی کند؛ خیانت هایی که نمونه های بسیار دارد.

]٣5[

حزب دمکرات کردستان ایران و »راسان«
»دکتر قاسملو« تمام دس��تاوردهای جمهوری 
کردس��تان را نتیجه ی رهب��ری حزب دمکرات 
کردس��تان ایران می داند. به باور او دستیابی به 
وح��دت با خلق ه��ای دیگر ایران مهم اس��ت و 
ح��زب در این جهت ت��الش می کند. همچنین 
معتقد اس��ت که این ح��زب در تمامی مقاطع، 
بهتری��ن و مترقی ترین اقش��ار جامعه ی کرد را 

در صف��وف خود متش��کل کرده است.)قاس��ملو، 
1996: 98( ای��ن ادع��ا برای حزبی ک��ه با تأکید 
بر براب��ری زنان)حق��وق برابر، دس��تمزد برابر 
ب��ا م��ردان( و آزادی های اساس��ی)آزادی بیان، 
آزادی مطبوع��ات، آزادی مذه��ب( حکومت��ی 
»غیرمذهبی« را موعظه می کند، )کوچرا، 1377: 
233(اثبات ش��ده اس��ت]٣6[؛ البته وجود چنین 
افکار مترقی در جامع��ه ای مانند جامعه ی کرد 
که »گاهی اتفاق می افتاد که زنان نیز به عنوان 
رئیس عشیره انتخاب شوند«]٣7[ )قاسملو، 1996: 
133(،دور از ذهن نیست. یک زن انگلیسی به نام 
»رزیتا فاربز«]٣8[ که گزارش یگانه ای از شورش 
آرارات به دست داده، چنین می نویسد: »کردها 
ظاهراً جنگ را نوعی س��رگرمی می پنداشتند و 
هر زنی را که می دیدی انگار کودکی بر پش��ت 
و تفنگی در دست داش��ت«)کوچرا، 1377: 125-

124( البت��ه ما می دانیم ک��ه جنگ برای کردها 
نه س��رگرمی، ک��ه مس��ئولیت گزینی در برابر 
تقدی��ر اس��ت]٣9[ و این امر مخت��ص به کردها 
هم نمی باش��د؛ »تجزیه ها و جنگ های تجزیه-

طلبانه تقریباً همیشه، از سنگفرش های خونین 
گذشته اند و شاهد استقالل سیاسی را به آغوش 
کش��یده-اند«)کلهون، 1395: 293(. قاضی محمد 
می گوید: »اگر ما امروز این همه بر خودمختاری 
محدود کشورمان اصرار می ورزیم، گناه این امر 
متوجه دولت مرکزی اس��ت که کاری در جهت 
پیش��رفت ما انجام نداده است. ما نمی خواهیم از 
آمریکایی ه��ا یا روس ها تقلی��د کنیم، اما این را 
هم نمی پذیریم که در ش��رایط حیوانات ممالک 

متمدن زندگی کنیم«)کوچرا، 1377: 220(.
مطمئناً قاضی محمد و حزب دمکرات کردستان 
ایران هیچ گاه خواهان روش های خشونت آمیز و 
جنگ نبوده اند. قاضی محمد جریانی را نمایندگی 
می کرد که به گفتگوی سیاسی و توافق با تهران 
معتقد بود؛ در نتیجه اجازه ی هیچ پیش روی را 
هم به نیروهای پیشمرگه ی کردستان نمی داد و 
تنها حکم به حالت دفاع صادر کرده بود)مس��ته فا 
ئه مین، 2007: 178(؛ حتی به نظر سرلشکر حسن 
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ارفع، قاضی ه��ا هنگام مالقات ب��ا او در تهران، 
خود را میانه رو و آش��تی جو نشان دادند؛ گرچه 
قاضی محمد که بسیار صریح بود، دردها و آالم 
دیرین مردم کرد و سوءاداره ی مناطق کردنشین 
را مطرح کرده بود)کوچرا، 1377: 208-207(. الزم 
به ذکر اس��ت که ای��ن سیاس��ِت تدافعی، تنها 
مختص جمهوری کردستان و یا حزب دمکرات 
کردستان ایران نبود؛ مالمصطفی بارزانی با تمام 
افسانه س��ازی های نظامی اش، به جنگ تدافعی 
در حدود و ثغور حکومت خود معتقد بود. البته 
جمله ی تاریخی او در نفی  مبارزه ی تروریستی 
را ه��م نباید از خاطر برد؛ آنجا که می گوید: »ما 
با تروریسم به سبک فلسطینی ها و کشته شدن 

مردم غیرنظامی مخالفیم«)همان: 339-340(.
سیاست بر مبنای مذاکره ی حزب دمکرات 
کردس��تان ای��ران، تنه��ا مخت��ص جمه��وری 
کردستان و یا ش��خص قاضی محمد نبود؛ این 
حزب در سرتاسر دوران فعالیت خود، حتی بعد 
از س��رنگونی رژیم س��لطنتی و با سر کار آمدن 
نظام جمهوری اسالمی هم به این سیاست خود 
ادام��ه داد. گفتگوهای تاریخی دکتر قاس��ملو و 
هیئت کرد در زمان ش��روع حکومِت جدید، از 
خاطره ه��ا زدودنی نیس��ت؛ گفتگوهایی که جز 
اِعمال خش��ونت از طرف رژیم خمینی و فتوای 
او علیه ملّت کرد، س��رانجامی نداش��ت. منطق 
و مذاک��ره ی حزب در آن مقط��ع به خونریزی 
جنون آمیز تهران در کردس��تان انجامید]40[؛ اما 
این پایان خونریزی ها نبود. ترور دکتر قاس��ملو 
و همراهان��ش]41[ هنگام مذاک��رە با نمایندگان 
حکوم��ت جمهوری اس��المی ای��ران در اروپا و 
به دس��ت هیئت مذاکره کننده، همچنین دکتر 
شرفکندی و همراهانش]42[ در میکونوس، نشان 
از دو موضوع تاریخ��ی دارد: یکی گفتگو محور 
بودن مبارزات حزب دمکرات کردستان ایران و 
دیگری جنگ طلب بودن تهران در هر دو دوره ی 
پهلوی و اسالمی؛ اعدام قاضی ها در مهاباد پس 
از تسلیم]4٣[ و ترور سمکو]44[ به بهانه ی مذاکره 

را تاریخ ثبت کرده است.

در سراس��ر حکوم��ت چهل س��اله ی جمهوری 
اسالمی در ایران، کردستان بیش از پیش تحت 
فش��ار بوده است. فش��ارهای ناش��ی از سیستم 
دولِت ملّی - که همچنان در حکومت جدید به 
قوت خود باق��ی ماند–در آمیزِش با دیکتاتوری 
مذهبِی رژیم، س��رکوِب بی وقفه و اعدام ها را به 
این ملّت تحمیل کرده است. منحل و غیرقانونی 
اعالم شدن احزاب ملّی کردستان از طرف رژیم 
جمهوری اسالمی باعث ش��د تا رهبری، اعضاء 
و پیش��مرگه های ای��ن احزاب، برای اس��تمرار 
فعالیت های خ��ود، تن به تبعید خودخواس��ته 
دهند و در باش��ور کردس��تان مستقر شوند. در 
تمامی این س��ال های خفقان، ملّت کرد با دادِن 
بهایی س��نگین، تن به سکوت نداده و همچنان 
در س��نگر مقاومت ایستاده است و این گفته ی 
»مک داول« که »در اواخر دهه ی 1930 کردها 
دیگ��ر مطیع بودند«)م��ک داول، 1383: 388( را به 

چالش می کشد.
در همین راستا، حزب دمکرات کردستان ایران 
نیز، جنبشی نو را در شرق کردستان بنا نهاده و 
آن را تحت نام »ڕاسانی شاخ و شار«]45[ معرفی 
کرده است. اینک بیش از چهار سال از اعالم این 
روِش نو در مب��ارزه می گذرد و همان طور که از 
نامش پیداست، مبارزه ی ملِّی شرق کردستان را 
در کوه و شهر به یکدیگر پیوند می زند؛ این گونه 
تمام اقش��ار و توان اجتماع��ی در این بخش از 
کردس��تان را در بر می گیرد و وظیفه ی مبارزه 
را تقسیم می کند. »راسان« فرایندی همه جانبه 
اس��ت)مرادی، 2019: 55( ک��ه تأثی��رات روانی و 
ایجاد امیدش در دل مردم شرق کردستان قابل 

چشم پوشی نیست]46[.
کوه، یادآور افس��انه ی کودکان فراری است که 
از س��تم ضحاک آدمخوار ب��ه آن پناه برده اند و 
همواره اس��طوره وار ملّت ک��رد را برای مبارزه با 
س��تم، به خود می خواند.افسانه ی کودکانی که 
در نهایت با کاوه هم-داستان شده و بر ضحاک 
می ش��ورند؛ از این روس��ت که برای بسیاری از 
کردها اندیشه ی کردستان با برخوردی عرفانی با 
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کوه و کوهستان پیوند دارد. این افسانه هر اندازه 
هم از لحاظ تاریخی مش��کوک باشد، باز هم در 
پایه گذاری یک ملّت ارزنده است، زیرا بر هویت 
مش��ترک و رازگونه ای اشاره دارد که مخصوص 

مردم کرد است)مک داول، 1383: 42-44(.
البته پیوند مردِم کرد با کوه تنها انتزاعی و 
مبتنی بر افسانه نیست؛ بلکه تاریخ نشان می دهد 
که کردها همواره این اسطوره را به واقعیت بدل 
کرده اند؛ کوه همواره مأمن جنبش ها و مبارزات 
ملّی کردهایی بوده که بر س��تم حاکمان زمان 
ش��وریده اند]47[؛ در این باره حافظه ی تاریخی و 
اسناد فراوانی وجود دارد که در اینجا تنها به سه 

مورد اشاره می شود.
در فاصل��ه ی دو جن��گ جهان��ی 
حکومت ایران سیاس��ت اس��کان 
اجباری عش��ایر را اج��را کرد که 
عواقب بسیار وخیمی برای کردها 
در ب��ر داش��ت. »در ای��ن نقل و 
انتقاالت آن ه��ا را به قدری تحت 
فش��ار قرار دادند که ماه ها سر به 
شورش برداشتند و به کوه ها پناه 
بردند و به جنگ با دولت مرکزی 
-138  :1996 پرداختند«)قاس��ملو، 

.)137
کوچرا می نویسد: »در عراق پس 
از توافق الجزیره، آشفتگی به حد 

کمال اس��ت«)کوچرا، 1370: 433(؛ خالصه، فشار 
چنان اس��ت ک��ه از هم اکنون کردها س��ر بلند 
کرده اند و با امیدواری به کوهستان می-نگرند... 
ب��از صحبت از جنگ های چریکی اس��ت)همان: 
434(. وی همچنین تشکیل کمیته ی ملّی گرای 
»خوی بون«]48[ را توصیف می نماید که در بهار 
1927، ب��ر دامنه های کوه آرارات و به ریاس��ت 
»ج��الدت بدرخ��ان« کنگره ی خ��ود را برگزار 
ک��رد و در ادام��ه می گوید: »ای��ن عده که یک 
نسل پیش از نظریه پردازان جنگ های چریکی 
آمری��کای التین، اصِل »کان��وِن انقالبی«]49[ را 
ابداع کردند، بر آن می شوند »بر یکی از کوه های 

کردس��تاِن تحت اشغال ترک ها، مرکزی نظامی 
ایجاد کنند که در جنگ قطعی و سرنوشت ساز 
در مقام »ساخلو« و مرکز آموزش و پایگاه به کار 

رود«)همان: 115-116(.
ه��دف  از مطرح کردن اس��طوره و تاریخ 
ملّ��ت ک��رد در رابطه با »ک��وه« در اینجا، این 
اس��ت که اهمیت واژه ی »شاخ«]50[ در عبارت 
»ڕاسانی شاخ و شار« را بیان و عمقی که این 
واژه به این عبارت و به این خیزش می بخش��د 
را نش��ان دهیم. بی ش��ک این جنبش تازه، به 
همین دلیل، میراث معنوی و تاریخی عظیمی 
را با خود همراه کرده اس��ت؛ اما ش��اید همین 
واژه، ابه��اِم اس��تقبال از جنگ 
چریکی را به ذهن متبادر نماید. 
در این باره باید گفت که سیاست 
ح��زب در این مورد نی��ز مانند 
تمام موارد تاریخی گذش��ته،]51[ 
پرهیز از جنگ و خش��ونت بوده 
و روی آوردن به اس��لحه را تنها 
در مق��ام دف��اع جای��ز می داند. 
کوه های کردس��تان، س��رزمین 
پیش��مرگه ها اس��ت؛ اگر قدرتی 
بخواهد با توس��ل به خش��ونت 
و نی��روی نظامی ای��ن حق را از 
پیش��مرگه س��لب نماید، مسلماً 
او ح��ق دفاع از خ��ود را خواهد 
داش��ت.]52[ مطمئناَ آمادگ��ی نظامی حزب در 
این برهه و تعلیمات پیش��مرگه در این زمینه، 
هدفی جز آنچه بیان ش��د ن��دارد. تا وقتی که 
حکومت ه��ای س��رکوبگر در ایران ب��ا قدرت 
نظامی خود حقوق حقه ی ملّت کرد را پایمال 
می کنند]5٣[، داش��تن نیروی نظامی حق ملّت 
کرد اس��ت]54[؛ گرچه جنبش ه��ای کردی در 
ط��ول تاریخ،قدرت نظامی الزم جهت مقاومت 
را در اختیار نداش��ته اند؛ از این جهت گزینه ی 
جنگ های چریک��ی را برگزیده و در آن موفق 

بوده اند]55[.
»م��ک داول« می گوی��د: »تهران می دانس��ت 

گفتگوهای تاریخی دکتر 
قاسملو 

و هیئت کرد 
در زمان شروع 
حکومِت جدید، 

از خاطره ها زدودنی 
نیست؛ 

گفتگوهایی که جز
 اِعمال خشونت از طرف 
رژیم خمینی و فتوای او 

علیه مّلت کرد، 
سرانجامی نداشت
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که همی��ن نظم و ترتیب جمه��وری مهاباد و 
ناسیونالیس��م جدید کرد ب��رای حکم و اقتدار 
او ب��ه مرات��ب خطرناک ت��ر از قیام مس��لحانه 
بود«)مک داول، 1383: 418-417(؛ و ما می گوییم: 
ته��ران می داند ک��ه »ڕاس��ان«جدید کرد در 
»ش��ار«]56[ برای حک��م و اقت��دار او به مراتب 

خطرناک تر از »ڕاسان« در »شاخ« است!
»در پایان س��ال کردها را می دیدی که، حتی 
در تبریز، با لباس س��نتی و در حالی که س��ر 
تا پا مس��لح بودند، در خیابان های شهر جلوه 
می فروختند«)همان: 398(؛ این جمله س��اده تر 
و گویات��ر از هر توضیح و تفس��یری، می تواند 

جنب��ش »ش��ار« در »ڕاس��انی 
شاخ و ش��ار« را با یک یادآوری 
تاریخی توصیف نماید؛ آن هم نه 
به خاطر مس��لح بودن کردها در 
خیابان های ش��هر، ک��ه به دلیل 
پوش��یدن لباس کردی در حال 

جلوه فروشی.
بی ش��ک مب��ارزه ی مدن��ی در 
زمانه ی ما از مهمترین شیوه های 
مبارزات��ی محس��وب می ش��ود. 
امروزه، در جهان مدرن و با تغییر 
ساختارهای اجتماعی و سیاسی، 
پیشرفت های تکنولوژیک نظامی 
و دگرگونی در دیگر فاکتورهای 

مرتبط، جنبش ها و نهضت ها نیز ش��کلی تازه 
به خود گرفته اند؛ جنبش ملّت کرد نیز از این 
قاعده مس��تثناء نیست. در نظر گرفتن فاکتور 
»زم��ان« و تطبیق یافتن ب��ا آن در مبارزه، از 
شروط موفقیت است و »راسان« با این نگرش 
پا به عرصه  نهاده اس��ت؛ از دو زاویه به »زمان« 
می نگرد و آن را در مبارزه منظور می کند: یکی 
»دوران«ی ک��ه در آن واق��ع ش��ده و دیگری 
»اس��تمرارِ« جنبش؛ »استمراِر راسان، نقطه ی 
عطفی جوهری و اساسی است«)مرادی، 2019: 

.)55
ب��ا توجه به در تبعید بودِن بخش آش��کار 

ح��دکا]57[، تکیه بر نیروه��ای داخلی می تواند 
کمک مؤثری به پیش��برد اهداف حزب نماید. 
»تجربه چند سال گذشته نشان داد کە اتکا به 
نیروهای داخلی و هم��کاری و اتحاد مبارزاتی 
نیروهای کرد، بهترین انتخابی اس��ت کە راه را 
برای مبارزەای موثر هموار کردە است«)همانجا(. 
احزاب کردستان ایران باید خود، به اتحادی در 
مبارزه دس��ت یابند و بتوانند که همه ی منابع 
جمعیت بخش های مختلف ش��رق کردستان 
را ب��ه هم بیامیزند؛ این اتح��اِد احزاب، خود از 

اهداف »راسان« محسوب می شود. 
تنها با گ��ردآوردن تمام نیروها و هماهنگ 
س��اختن آن ها در جنبشی واحد 
است که می توان امید به پیروزی 
داشت. اقشار مختلف اجتماع در 
هر جایگاهی که هس��تند و با هر 
ش��رایطی که دارند، ه��ر کدام به 
نوبه ی خود می توانند سهمی در 
جنبش داشته باش��ند؛ این امکان 
س��بب می ش��ود تا هیچ نیرویی 
تح��ت هیچ ش��رایطی ب��ه هدر 
نرود. »ڕاس��انی شار«]58[ مختِص 
نیروهای سیاس��ی درون ش��رق 
کردستان و اعضای مخفی احزاب 
کردی نیس��ت؛ بلکه یک جنبش 
مدنی همه جانبه و فراگیر است که 
سن و سال، جنسیت، مذهب، طبقه ی اجتماعی، 
میزان تحصیالت و ... نمی شناسد؛ تنها یک چیز 

مهم است: »کرد بودن«.
عالوه ب��ر »زمان«، »م��کان« فاکتور مهم 
دیگری  اس��ت که در »راس��ان« م��ورد توجه 
قرار گرفته-اس��ت.محدود کردن میدان عمل، 
اِش��کالی تاریخی است که در حرکت های ملی 
ش��رق کردس��تان س��ابقه دارد]59[. »راسان« 
برای نهادینه ش��دن، باید از لحاظ جغرافیایی 
به جنبش��ی سراس��ری تبدیل شود؛ تا مناطق 
جنوبی زاگرس گسترش یابد)همانجا( وتمامِی 

جغرافیای شرق کردستان را در بر بگیرد. 

»راسان« 
برای نهادینه شدن، باید 

از لحاظ 
جغرافیایی به 

جنبشی سراسری تبدیل 
شود؛ 

تا مناطق جنوبی 
زاگرس گسترش یابد

)همانجا( وتمامِی 
جغرافیای شرق 

کردستان را 
در بر بگیرد
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شرایط ژئوپولتیکی جنوب زاگرس
ش��رایط ژئوپولیتیکِی جنوب زاگرس در ش��رق 
کردستان در دو بخش عمده قابل بررسی  است:

1 وجود منابع نفت و گاز؛
2 حضور اکثریتِی جمعیت شیعه مذهب.

 هر دوی این موارد به عالوه ی رویدادهای تاریخی 
- همچون حضور و سلطه ی انگلیسی ها در این 
منطقه به تبع جنگ جهانی دوم]60[ که هم زمان 
با اِعمال سیاست های مرکزگرای رضاخان]61[ رخ 
داد - ش��رایط سیاس��ِی خاصی را در جغرافیای 
مورد بحث به وج��ود آورده اس��ت. ضمن اینکه 
کرماشان از قدیم منطقه ای کاروان رو بوده است.

حت��ی ب��ا جس��تجویی چند دقیق��ه ای در 
اینترنت و تنها ب��ا خواندن تیتر اخبار و مطالب 
می توان به ارزش مناب��ع نفت و گازِ زاگرس در 
دو اس��تان ایالم و کرماشان پی برد. »کرماشان، 
ایالم و سلیمانیه؛ مثلث طالیی نفت و گاز«]62[ و 
»ایالم رتبه  اول اکتشاف نفت و گاز«]6٣[ تنها دو 

تیتر از بی شمار تیتر در این باره است. 
دکتر قاس��ملو در کت��اب »کردس��تان و کرد« 
خود بس��یار ب��ه مقول��ه ی نفت در کردس��تان 
پرداخته و س��وءنّیِت امپریالیس��م در این باره را 
عامل مش��کالت ملّت کرد دانسته است]64[ وی 
معتقد اس��ت که کرده��ا قربانِی تقس��یم نفت 
در پیمان سایکس پیکو هس��تند )قاسملو، 1996: 
86(. همچنین به طور اخص به نفت کرماش��ان 
اشاره می کند]65[. »مک داول« نیز علّت اهمیت 
کردس��تان در ادوار اخیر را در وجود منابع نفت 
و آب آن میداند که از جنگ جهانی دوم به این 
س��و اهمیتی بس��زا یافته اند؛ او معتقد است که 
هیچ کشوری با طیب خاطر، نظارت بر چاه های 
نفت مهم این منطقه را به دیگران نخواهد سپرد. 
به باور او با رش��د جمعیت و افزایش تقاضا برای 
انرژی و توسعه ی آبیاری، اهمیت آب روزبه روز از 
نفت بیشتر می شود. وی می گوید : عراق پیشتر 
با بس��تن س��دهای »دوکان« و »دربندی خان« 
از آب های��ی که از دامنه ه��ای غربی زاگرس به 
رودخانه ه��ای زاب کوچ��ک و دیال��ه می ریزد 

بهره برداری کرده... هیچ یک از کشورهای ترکیه 
و عراق و ایران نمی خواهند نظارت بر منابع آب 

را به کردها بازگذارند)مک داول، 1383: 49(.
الزم به ذکر اس��ت که وجود همین منابع نفتی 
باارزش سبب ش��د تا رضاخان سیاست خاصی 
را در این مناطق کردنش��ین در پیش گیرد که 
متف��اوت از دیگر بخش های ش��رق کردس��تان 
بود. او با خری��د مرغوب ترین زمین ها - به ویژه 
در اطراف چاه های نفت کرماشان و در مسیری 
ک��ه نفت را ب��ه پاالیش��گاه می رس��اندند - به 
بزرگتری��ن فئودال این منطقه تبدیل ش��د]66[. 
مطمئن��اً درپیش گرفتن این سیاس��ت از طرف 
او ب��ه نیت اِعمال س��لطه ی مضاعف بر خوانین 
منطقه ی مذکور بود ت��ا بتواند با روش تطمیع، 
سیاس��ت های م��رکزگرایان��ه ی خ��ود را پیش 
بب��رد]67[؛ از ایجاد جنبش های ک��ردی در این 
ناحیه جلوگی��ری کرده و بهره ب��رداری از نفت 
جنوب کردستان ایران را به نفع تهران تضمین 
نماید. بی شک فاکتور »تشیع« در جنوب زاگرس 
نیز کمک حال پیشبرد این سیاست هابوده است. 
قدرِت حاکم همیش��ه هم س��ویی مذهبی را در 
اِعمال سیاس��ت های س��رکوبگر خ��ود در نظر 
گرفته است؛]68[ برای مثال، حکومت مرکزی در 
اغتشاش��ات رضاییه)آوریل- م��ه 1942(، برای 
خلع س��الح کردها، ژاندارم های شیعی مذهب 
محلی)آذری های��ی ک��ه به زبان ترکی س��خن 
می گفتند(را استخدام کرد)کوچرا،1377: 202(]69[.

اینک��ه جمعیت این منطق��ه از چه زمان و 
طی چ��ه فرایند تاریخی به تش��یع گرویده اند، 
م��ورد بحث م��ا نیس��ت؛ گرچه بدیهی اس��ت 
ک��ه صفویه بیش��ترین تأثی��ر را در ای��ن  رابطه 
داشته اس��ت. با رسمی ش��دن مذهب تشیع در 
ایران توسط این حکومت و استمرار آن تا کنون، 
حکومت ها به انحاء مختلف، از جمله روش-های 
سیاسی و نظامی، سعی در شیعه کردن اکثریت 
مردم ای��ران نموده اند.از جمل��ه ی این روش ها، 
»تطمیع« است که اتفاقاً در جنوب زاگرس نیز 
مصداق دارد؛ منطقه ای که قرن ها مأمن پیروان 
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آیین »یارسان«]70[ بوده است]71[.
کرماش��ان در مقام آخرین شهر پرجمعیت 
واق��ع بر راه کاروان رو بین النهرین، ش��هری بود 
حائز اهمیت. در حالی ک��ه واردات ایران به طور 
عمده از خلیج فارس و از طریق بندر بوش��هر به 
کشور می-رسید، مقادیر قابل مالحظه ای از این 
واردات هن��وز از دجله به بغداد می آمد و از آنجا 
از طریق خانقین و قصرش��یرین به کش��ور وارد 
می شد؛ اما عبور و مرور حساس تری نیز بود که 
اهمیت خاصی به کرماشان می بخشید: هر سال 
120000 زائر ش��یعی مذهب و 8000 جنازه از 

این راه به کربال و نجف می-رفتند)همان: 156(.
دکتر قاسملو در زمان نگارش کتاب »کردستان 
و کرد« می نویس��د: »مدت س��یصد سال است 
زمین-ه��ای وقف��ی منطق��ه ی ماهیدش��ت و 
کرماش��ان در اختی��ار س��ادات ش��یعه ی عراق 
می باشد)قاسملو، 1996: 159(؛ این تنها یک سند 
از بی شمار سندی است که عمق نفوذ تشیع در 

جنوب زاگرس را نشان می دهد.
»منابع نفتی« و »تشیع« تنها عوامل تأثیرگذار 
بر ش��رایط ژئوپولیتیکی جن��وب زاگرس نبوده 
و نیستند؛ س��لطه ی انگلیس بر این منطقه در 
دوره ای از تاری��خ، از دیگ��ِر این عوامل اس��ت. 
انگیزه ی اشغال جنوب زاگرس برای انگلیسی ها، 
مالحظات��ی صرف��اً اس��تراتژیک بود ت��ا مواد و 
تجهیزات از ش��اهراه بغداد-خانقین-کرماشان-

تهران به مقصد اتحاد شوروی ارسال شود)کوچرا، 
 ]72[.)196 :1377

بریتانی��ا - پس از تش��کیل دولت های ملی 
در منطق��ه و برخ��الف ش��وروی - معتق��د به 
حف��ظ قدرت حکومت مرک��زی بود)همان: 396(

]7٣[. »تهران از این پشتیبانی که انگلیسی ها در 
منطقه ی کرماشان از حکم و نفوذ دولت مرکزی 
اس��تقبال می کرد«)همان:  می کرد]ند[ حس��ن 
397(. انگلیس��ی ها با مورد حمای��ت قرار دادن 
خوانین منطقه)هم��ان: 382( و دادن آش مجانی 
به م��ردم قحط��ی زده ی کرماش��ان]74[ )کوچرا، 
1377: 205-204( سعی داشتند تا سیاست های 

امپریالیس��تی خ��ود در جن��وب زاگ��رس را - 
هم زمان با سیاست های تمامیت خواه پهلوی]75[ 

- به پیش ببرند]76[.

جنبش ملی کرد در جنوب زاگرس
مذهب و اختالف مذهبِی موجود بین ش��مال و 
جنوِب ش��رق کردس��تان، به نوبه ی خود و طی 
تاری��خ، از عوامل عدم اتح��اد جنبش کردی در 
دو منطقه ی مذکور کردس��تان بوده است. عالوه 
بر حکومت تهران، نیروهای خارجی س��لطه گر 
نی��ز از این موضوع در جه��ت منافع خود بهره 
می بردند؛ چنان که در س��فر اول اعیان و سران 
کرد به باکو در نوامبر 1941 - که بنا بر روایات 
س��فری اجباری از طرف روس��یه بود –انتخاب 
روس ها بسیار بامنظور و مبتنی با محاسبه بود. 
در میان مدعوین همه ی اعیان مهم کردس��تان 

سنی مذهب ایران دیده  می شدند)همان جا(.
دکتر قاسملو می نویسد: 

درس��ت اس��ت که دین به عن��وان یکی از 
عناصر تکوین هویت ملی به شمار نمی رود، لیکن 
می ت��وان تأثیر آیین بر تکوین هویت ملی خلِق 
ُکرد را از نمون��ه ی زیر به وضوح دریافت: اگرچه 
منطقه ی کرماشان از لحاظ اقتصادی و اجتماعی 
پیش��رفته تر اس��ت، جنب��ش آزادی خواهانه ی 
ملی در منطقه ی مهاباد نیرومندتر اس��ت؛ زیرا 
کردهای مهاباد س��ّنی هس��تند ول��ی کردهای 
کرماش��ان همانند فارس ها ش��یعه می باش��ند. 
این اخت��الف مذهب موجب گردیده اس��ت که 
ستم ملّی در مهاباد آش��کارتر نمایان شود. این 
امر حس مقاوم��ت کرده��ا را افزایش می دهد 
و در نتیج��ه موج��ب تقویت احساس��ات ملّی 

می گردد)قاسملو، 1996: 304(.
همان طور که پیش تر گفته ش��د، بی ش��ک 
تقس��یم شرق کردستان به دو بخِش تحت نفوذ 
روسیه و بریتانیا، و حضور نیروهای انگلیسی در 
جنوب زاگرس نیز،یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار 
ب��ر عدم یکپارچگی جنبش کردی و گس��ترش 
آن در جن��وب زاگرس بوده؛ چ��را که تا قبل از 
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نفوذ بریتانیا در این مناطق، روسیه توانسته بود 
انجمن ها و جمعیت هایی را در کرماشان تشکیل 
ده��د؛ که از آن جمله می توان به ش��کل گیری 
چنین گروه هایی پس از انقالب 1905 روس��یه 
در ش��رق کردس��تان و از جمله کرماشان اشاره 
کرد. همچنین پس از انقالب کبیر سوسیالیستِی 
روس��یه، در سال 1918 به پیش��نهاد سربازان 
انقالبی روسیه در ش��هر کرماشان انجمن هایی 
تش��کیل گردید. از همان ایّام می توان دریافت 
که انقالب کبیر سوسیالیستِی اکتبر و سیاست 
اتحاد ش��وروی در قب��ال ملّت ها تا چ��ه اندازه 
بر نهض��ت آزادیبخ��ش ملّی خلق ک��رد تأثیر 

نهاده است)قاسملو، 1996: 54-56(.
در عوض، بریتانیا همواره سّد راه 
جنبش کردی در شرق کردستان 
بوده است؛ برای نمونه، نخستین بار 
در 25 س��پتامبر 1941، یعن��ی 
درس��ت یک ماه پس از اش��غال 
ایران از س��وی نیروهای بریتانیا 
و ش��وروی، دو افس��ر انگلیس��ی 
و آمریکای��ی در مهاب��اد با قاضی  
محمد دی��دار کردند که طی این 
دیدار قاضی  محمد »طرح وحدت 
کردستان« را برای دو افسر مزبور 
تش��ریح کرد؛ اّما افس��ر انگلیسی 
قاض��ی را ب��ه تعقی��ب ای��ن امر 

تش��ویق نکرد. پس از این بود که قاضی محمد 
با شوروی ها وارد گفتگوهای سیاسی شد)کوچرا، 

.)197 :1377
بین��ش قاضی محم��د در مق��ام یک رهبر 
سیاسی، مبتنی بر ضرورت وحدت جنبش کرد 
بود؛ وی کم کم بیمناک می شد از اینکه چنانچه 
کردها به س��رعت به وحدت نرس��ند، در پایان 
جنگ که قدرت های بزرگ گرفتارتر و خسته تر 
از آن خواهن��د ب��ود ک��ه به سرنوش��ت کردها 
بیندیشند، به س��هولت طعمه ی دولت مرکزی 
خواهند ش��د)همان: 203(؛ اما عم��اًل  این اتحاد 
هیچ گاه حاصل نش��د. »در واق��ع حکومت ملّی 

کردستان تنها سی درصد خاک کردستان ایران 
را در ب��ر می گرفت، در اختیار داش��ت و بخش 
جنوبی کردس��تان که وس��عت زیادی داش��ت، 
همچنان زیر س��لطه ی حکومت مرتجع مرکزی 

باقی مانده بود«)قاسملو، 1996: 102(.
»کوچرا« درباره ی ح��وزه ی فعالیت کومله 
ژ-ک]77[ می نویس��د: کومل��ه ب��ه زودی محیط 
جغرافیایی و اجتماعی فعالیت خود را به میزان 
قابل مالحظه ای گسترش می دهد... حد جنوبی 
گس��ترش آن مرز نادیده ای است که کردستان 
سنی مذهب  ایران را از کردستان شیعی مذهب 

این کشور جدا می کند)کوچرا، 1377: 206(]78[.
ع��الوه ب��ر س��وءنیت بریتانی��ا و 
حکومت مرکزی، همین طور شیعه 
بودن م��ردم در جنوب زاگرس - 
که باعث می شد تا ستم مضاعف 
را کمتر احس��اس کنند - ضعف 
ارتباطات]79[ از دیگر عواملی بود 
که مانع س��رایت جنبش کردی 
بین عامه ی مردم جنوب زاگرس 
می ش��د]80[. از طرف��ی رهب��ران 
جنبش نمی خواستند که به بهای 
ریختن خون مردِم این منطقه، به 
حکومت کردی وسعت ببخشند. 
قاضی محم��د به رغ��م آرزوها و 
آمال خ��ود، در یکم ژوئن 1946 
در مصاحبه ای طوالنی ب��ا خبرنگار خبرگزاری 
فرانسه )فرانس پرس(، تصریح کرد: »اگر فرمان 
دهم س��ه تا چهار روز کافی است تا چهار هزار 
جنگجوی��ی که در اختی��ار دارم – البته منهای 
افراد ذخیره –وارد کرماش��ان، یعنی مهمترین 
شهر کردنش��ین و مرکز تأسیسات نفتی شوند. 
اّما من برای جلوگیری از خونریزی بین برادران 
از هیچ کوششی فروگذار نمی کنم. کردها هرگز 
در این عمل پیشقدم نخواهند شد«)همان، 219-

.)218
پس از کودتای 28 مرداد 1332 شمس��ی]81[ و 
بازگش��تن محمدرضا پهلوی به قدرت، برهه ی 

بینش قاضی محمد 
در مقام یک رهبر 

سیاسی، 
مبتنی بر ضرورت 

وحدت جنبش کرد بود؛ 
وی کم کم 

بیمناک می شد 
از اینکه چنانچه کردها 
به سرعت به وحدت 
نرسند، به سهولت 

طعمه ی دولت مرکزی 
خواهند شد
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تازه ای از فعالیت های سازمانی در شرق کردستان 
آغاز ش��د. در این دوره از اختناق ش��دید، دیگر 
سازمان واحدی برای تمام کردستان ایران وجود 
نداشت، بلکه »کمیته«های محلّی ای بودند که 
در مهاباد و س��نندج اداره می شدند)همان: 231(. 
به قول »مک داول«، حزب دمکرات کردس��تان 
ایران در قال��ب دو کمیته ی جداگانه-ی مهاباد 
و س��نندج، به زیرزمی��ن رفت)م��ک داول، 1383: 
428(. در س��ال 1954 »دو کمیته «ی مزبور به 
هم می آمیزند و کمیته ای مرکزی متشکل از هر 
دو کمیته تش��کیل می دهند.در مه 1955 این 
کمیته نخس��تین »کنفرانس« ح��زب دمکرات 

کردستان را برگزار می کند. در 
این دوره بیش��تر فعاالن حزب 
ب��ه حالت مخفی در روس��تاها 
اعض��ای  می زیس��تند. ش��مار 
ح��زب دمکرات کردس��تان که 
حوزه هایی در شهرهای بزرگی 
چون سنندج و به ویژه کرماشان 
داش��ت، اینک بر چند هزار تن 
 :1377 می گردید)کوچ��را،  بال��غ 
232(؛ و اینگونه است که تاریخ 
درباره ی گسترش جنبش ملِّی 
ک��رد در جنوب زاگرس گواهی 

می دهد.
پس از به قدرت رس��یدن 

جمهوری اس��المی، فعالیت ه��ا و عملیات های 
دو »هێ��زی دااڵهوو« و »هێزی بێس��تون« در 
جنوب زاگرس، قهرمانانه تاریخ پرش��ور جنبش 
ملِّی ُکرد در این منطقه از ش��رق کردس��تان را 
رقم زد. فرمانده ی شهید »خەلیل زەر« معروف 
به »خلیل خلبان« اهل کرماشان از فرماندهان 
به نام »هێ��زی دااڵهوو«بود. »بعد از تاس��یس 
گردان داالهو از س��وی ح��زب دمکرات، خلیل 
خلبان به فرماندهی این گردان منصوب میشود. 
در م��دت زمانی کوتاه با لیاقت و فداکاری خود، 
چندی��ن عملیات ب��زرگ را فرمانده��ی کرده 
و مناط��ق گ��ۆران، قلخانی و تفنگچی ش��اهد 

رشادتهای این قهرمان بوده اند.«)چووکەڵی، 1396: 
17(. همچنین »هێزی بێس��تون« که کمیته ی 
کرماشان و کامیاران را در برمی گرفت، جنبش 
پرشوری را در جنوب زاگرس رقم زد؛ از جمله: 
»وقتی که 59 جوان مهابادی در روز 12 خرداد 
س��ال 1362 توس��ط  جمهوری اسالمی اعدام 
ش��دند، به تقاص این 59 ج��وان، 59 عملیات 
موفقیت آمیز به فرماندهی شاهپور فیروزی در 
مناطق جنوب کردستان انجام داده شد«)همان: 

.)60

                یارسان
فلسفه ی وجودی یارسان

یک��ی از جنبش ه��ای فلس��فی و 
اعتقادی که تداوم آن به زمان »آیین 
مهر« بازمی گردد، بینش یارس��انی 
اس��ت ک��ه در جوام��ع مختلف با 
نام های متفاوتی شناخته شده است.

]82[ خاستگاه پیروان آن »هورامان«، 
با گستردگی س��ابقی که لرستان و 
کرماش��ان و س��نندج نیز جزء آن 
بوده، می باش��د )طاهری، 2009: 10(؛ 
جنبشی فکری که عالوه بر جنبه ی 
آیینی، نهضتی اجتماعی و سیاسی 
محسوب می شده اس��ت. یارسانیان 
می��راث داران  ایزدی��ان  همچ��ون 
فرهنگ و اعتقادات کردستان هستند)همان: 68(. 
»فّر« مفهومی بسیار مهم در یارسان است؛ 
پیش از طلوع و پس از غروب از پشت کوه های 
قدبرافراشته که نماد »اقتدار« می باشند، رؤیت 
می شود. این مسأله باعث ایجاد رابطه ای مابین 
»کوه« و »خورشید« است که چه در »یارسان« 
و چ��ه در »آیی��ن مهر« و »زردش��تی گری« به 
دیده ی تکری��م به آن می نگرن��د. وجود بینش 
یارس��انی در مناط��ق »هورامان« ب��ا آن دّره ها 
و کوه ه��ای برافراش��ته، »ش��اهو«، »دااله��و«، 
»یافته کوه«... جملگی نش��ان از تکریم مناطق 
اقت��دار ن��زد یارس��انیان دارد. رابط��ه ی بی��ن 

یارسانی دارای یک بینش 
انسان مدار است که به 
فلسفه ی عملی معتقد 
می باشد و در سایه ی 

توحید و اعتقاد به معاد 
و رستاخیز و انتظار 

برای منجی، آزادی و 
انسان خدایی را تا »شدن« 

و »بودن« در رأس 
ذهنیات اخالق گرایانه ی 
خود که اساس این افکار 

است، قرار می دهد
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»خورش��ید« و  وجود »دو بال« نیز برگرفته از 
وجود تکریم »عقاب« و »خورشید« در آسمان 
است. از طرفی خورشید به هنگام طلوع و غروب 
هم��راه با بال یا همان فّر )تیش��ک، پرش��نگ، 
لیس��ک، طیف( نمود می یاب��د و از طرف دیگر، 
عقاب نیز به عن��وان بلندپروازتری��ِن پرندگان، 
نزدیک تری��ِن موجود به خورش��ید محس��وب 
می شود؛ هر دوی اینها در بینش یارسانی نماد و 

سنبل »حق« می باشند)همان: 46(.
»یارس��انی دارای ی��ک بینش انس��ان مدار 
اس��ت که به فلس��فه ی عملی)پراگماتیسم(]8٣[ 
معتقد می باشد و در سایه ی توحید و اعتقاد به 
معاد و رس��تاخیز و انتظار برای منجی، آزادی و 
انس��ان خدایی را تا »شدن« و »بودن« در رأس 
ذهنی��ات اخالق گرایانه ی خود که اس��اس این 
افکار اس��ت، قرار می دهد«)همان: 13(. این آیین 
با دیگر ادیان الهی دارای اشتراکات است و خود 
را چکیده ی آن ه��ا می داند)همان: 12( و به تمام 
این ادیان احترام می گذارد. یارس��ان یک آیین 
مستقل]84[ با کتاب مقدس خود است و نه یک 
فرق��ه یا طریقه و یا انش��عابی از یک دین)همان: 
ر(؛ »از آنج��ا ک��ه این آیین در جوامع اس��المی 
به عنوان دی��ن و مذهب صاحب کت��اب، مانند 
)یهودیت، مسیحیت، ...( شناخته نشده است، به  
همین  دلیل و دالیل دیگر هم اجازه نیافته است 
تا کتاب دینی خود را انتشار دهند]دهد[«)همان: 

د(.
بین��ش یارس��انی را می ت��وان ب��ر اس��اس 
مس��تندات تاریخی با کالم های »بهلول دانا« از 
قرن دوم هجری معرفی کرد که پس از ایش��ان 
ش��خصیت های دیگری همچون »شاه خوشین 
لرستانی« در قرن چهارم - که نهضتی بر اساس 
افکار یارس��انی پی می گذارد - ، »باباس��رهنگ 
دودانی«، »باباجلیل« و »باباناعوث« که تا اوایل 
قرن هفت��م پی درپی ظه��ور می کنند و بینش 
یارس��انی را در منطق��ه ی هورامان گس��ترش 
می دهند؛ اّما با ظهور »سلطان اسحاق« در قرن 
هفتم هجری، این بینش در قالبی مدون و جامع 

با تدوین دس��تورات و قواعد آن و دس��ته بندی 
قبایل و گروه های وابس��ته به ای��ن تفکر، جلوه 
می کند ت��ا به عنوان مبدأ یارس��انی در پردیور 

معرفی گردد]85[. 
دوره ی عصر پردیور نزدیک به سیصد سال 
به طول می انجامد و همین امر سبب می گردد تا 
برخی طول زندگی »سلطان اسحاق« را سیصد 
س��ال بدانند که البته به  این معنا نیس��ت؛ بلکه 
دوره ی پردی��وری به عص��ر اول پردیور با ظهور 
ذاتی »سلطان« که تا اوایل قرن نهم ادامه پیدا 
می کند، سپس زمام امور به دست جانشینانش 
یعنی »ش��اه ابراهیم« در بغ��داد و نواحی عراق 
و »بابای��ادگار« در داالهو و هورامان تا اواس��ط 
نیمه ی دوم قرن نهم می افتد و عصر دوم پردیور 
با ظهور جلوه ی ثانی ذات »س��لطان اس��حاق« 
به نام »ش��اه ویسقلی« از اواس��ط  نیمه ی دوم 
قرن نهم تا اواسط نیمه ی اول قرن دهم هجری 
تقس��یم می گ��ردد. تمام »کالم«های این س��ه 
مقط��ع زمانی که به »عص��ر پردیور« نام گذاری 
گردیده اس��ت، کتاب مق��دس »س��رانجام« را 
تش��کیل می دهد. ناگفته نماند که تفاوت هایی 
نیز بین این س��ه عصر ذاتی وجود دارد که یکی 
از ای��ن تفاوت ها، گس��تردگی جامعه و حوزه ی 
زیست جغرافیای انسانی در عصر دوم پردیور با 

جذب چسبیده ها]86[ می باشد.
دوره ی اول پردی��ور مبدأ بینش یارس��انی 
است و دس��تورات و قواعد منعکس شده در این 
برهه، نص صریح احکام دینی یارسانیان است و 
تحت هیچ شرایطی تغییرپذیر نیست. این نص 
صری��ح در قالب نظم و به صورت »گفتمان های 
مونولوگ«]87[ی عن��وان گردیده که به »َکالم« 
موس��ومند. غنای فلس��فی منعکس-ش��ده در 
ای��ن کالم ه��ا ب��ه اوج پیچیدگ��ی در اش��راق 

رسیده است)همان: 13-14(.
سرس��پردگی در یارس��ان که مناس��ک مشّرف 
شدن به این آیین است]88[، در »جم«]89[ انجام 
می شود و شخص سرسپرده »شرط بنیامین« را 
می پذیرد. ارکان یارسان بر »بیاوبَس« پردیوری 
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اس��توار اس��ت)نیک نژاد: 103(. »بیاوب��س« ی��ا 
»بیاوبس پردیوری« همچنین »شرِط بنیامین« 
هر دو اش��اره به مفهوم »عه��د و پیمان« دارند 
و ای��ن امر رک��ن بودن و اهمی��ت »پیمان« در 
یارس��ان را نشان می دهد. این اهمیت، به پیوند 
»آیین یارس��ان« و »آیین مه��ر« بازمی گردد و 
تا حدی است که »س��لطان اسحاق« در متون 

مقدس یارسان چنین بیان می فرمایند:
روی ِکرد َو َکَرم میرداِن َقطار      

بِنیام ُموازو ِشفای گناه کار]90[   
اِزی ُمَوخشی یار شرِط َطّیار]91[

ترجم��ه: ولی روی کرم من بیش��تر با مردان با 
اقرار می باش��د. بنیامین ش��فاعت گناه کاران را 
می نمای��د و من یارانی را که اقرارش��ان صحیح 

باشد، می بخشم)همان: 184(.
»میرداِن قطار« یعنی سرسپردگانی که عهد 
بسته و در صف آیین یاری قرار گرفته اند. »اقرار« 
نیز به همین مفهوم است؛ یعنی کسی که اقرار 
به آیین ی��اری آورده و ش��رط یاری)پیمان( را 
پذیرفته اس��ت؛ لذا این کالم و کالم هایی از این 
دس��ت، اهمیت »ش��رط و اق��رار و پیمان« در 
آیین یارس��ان را می رس��انند و ب��ه »ایزد مهر« 
اش��اره دارند. پیوند مفاهیم »پیمان«، »جم« و 
»ش��هادت« که در یارسان از مهم ترین مفاهیم 
و ارکان یاری اند، اهمیت شیوه ی »غیرفردی« و 
»عدم رهبانیت« در این آیین را نشان می دهد. 
»پیم��ان« منوط به وج��ود حداقل »دو طرف« 
است؛ »جم« نیز مناسک عبادی یارسانیان است 
که به صورت جمعی برگزار می ش��ود و ایش��ان 
عب��ادِت ُفرادا ندارند. »ش��هادت« در راه »حق« 
که در یارسان مفهومی »ازل«ی است، به مبارزه 
علیه هر »ناحّق«ی و »بی عدالتی«اشاره می کند.

»ایزد مهر« در »آیین مهر«، ایزد »پیمان« و 
در عین حال »خورشید« است و »خورشید« در 
اسطوره-ها همواره سنبل »حقیقت« بوده است. 
امت��داد بین��ش این آیی��ن در آیین یارس��ان، 
توجیه کننده ی اهمیت بی��ش از حد دو مفهوم 
»شرط و پیمان« و »ش��هادت در راه حقیقت« 

است.
خروس]92[ پرنده ای است که برای خورشید 
قربانی می شود و در ایران و آسیای میانه از سویی 
به خورشید نیایش و از سویی دیگر به گونه ای با 
آیین مهر پیوند دارد]9٣[. قربانی شدن در راه حق 
و شهادت در بینش یارسانی از الزامات و رسالت 
ذات »بابای��ادگار« در هر دوره و جامه ای اس��ت 
که تجلی می کند]94[. از آنجایی که خورشید در 
آیین مهر و در اساطیر سنبل »حقیقت« است، 
اهمیت »شهادت« در بینش یارسانی را می توان 
به کنش اجتماعی و پراگماتیسم بودن این آیین 
نس��بت داد. قیام حسین و ش��هادت سیاوش و 
بابای��ادگار و...، همگی در پی کنش اجتماعی و 
در راه آنچه که از نظر ایش��ان »حق« بوده، رخ 
داده است؛ متون مقدس یارسان صراحتاً به  آن ها 
اش��اره می کنن��د]95[. کالم زیر»داوطلبانه بودن 
قربان��ی ش��دن در راه حق« و ب��ه معنای دیگر 

»اراده و انتخاب« در این امر را بیان می دارد :
اَو کوِی َدوام                               

بارگای شام ِوسَتن اَو کوِی َدوام 
نَه َرمِز خواجام بَیانِم َسرسام            

اَو ُقربان ویم بیم نَه گوَهر آمام
تَکبیِر کارِدم وانام ِسراَسر                 

کارِدم آماَوه ویِمش بِّری َسر]96[ 
ترجمه:

در کوی پایداری، قرارگاه شاهم گذاشته شد، 
در ک��وی پایداری. از اس��رار خواجه ام سرس��ام 
گرفتم، آن قربانی خودم بودم که از گوهر آمدم. 
دعا و تکبیر کارد]97[ را سراسر خواندم، کارد من 
آماده شد خودم سر]قربانی[ را بریدم)نیک نژاد، 

.)9
از آنچه مطرح شد، نیز هر آنچه »محمدعلی 
س��لطانی« در کتاب خود تحت عنوان »قیام و 
نهض��ت علویان در زاگرس« در رابطه با جنبش 
»یارسان« طرح نموده به این نتیجه می رسیم که 
»یارسان« صرفاً در »آیین« و »مناسک دینی« 
خالصه نمی ش��ود، بلکه جنبشی تشکیالتی در 
راس��تای نهضت��ی اجتماعی بوده اس��ت؛ گرچه 
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»محمدعلی س��لطانی« نهضت یارس��ان را در 
قالب »نهضت های علوی و شیعی« دسته بندی 
می کند]98[ که به باور نگارنده این گونه نیست و 
یارسان خود آیین و نهضتی مستقل بوده است. 

در سیاسی-اجتماعی بودن جنبش یارسان 
ابهامی وجود ندارد؛ حتی پژوهشگرانی که خود، 
یارسانی اند و صرفاً نیز در رابطه با جنبه ی آیینی 
یارس��ان پژوهش می کنند، باز هم با استفاده از 
واژگانی که باِر معنایی خاصی دارند بر سیاسی 
بودن این جنبش صحه می گذارند؛ از آن جمله 
می توان به نوشته های سیدکاظم نیک نژاد اشاره 

کرد.
نیک نژاد برای یارس��ان و مناسک 
و  »تش��کیالت«  واژه ی  آن 
می ب��رد  ب��ه کار  را  »دس��تگاه« 
در  مش��خص  واژگان��ی  ک��ه 
س��ازماندهی ه����ای  توضی��ح 
هس��تند؛  سیاس��ی-اجتماعی 
وی می نویس��د: »ب��ه این ترتیب 
تش��کیالت ی��اری بنیان گ��ذاری 
ش��د و این به هنگامی اس��ت که 
هن��وز پدی��ده ای از نظرخلقت به 
وج��ود نیامده بود«)نیک ن��ژاد، 14(

]99[و ی��ا »وی]عابدی��ن ج��اف[ 

برخالف پ��در و برادرانش مخالف 
سرس��خت دس��تگاه س��لطان و 

یارانش بود«)همان: 172(؛ همچنین تحت فش��ار 
قرار داش��تن رهب��ران آن، از همان قرن چهارم 
و پنج��م هجری قم��ری]100[ ت��ا دوره قاجاریه، 
توس��ط حاکمان وقت در جوام��ع خاورمیانه و 
غیره)طاه��ری، 2009: د(،نش��ان می ده��د که 
پیروان این آیین همواره نقش اپوزیس��یون]101[ 
را ایف��ا کرده اند؛ چنان که عل��ت به وجود آمدن 
طریقه ه��ای مختل��ف در ای��ران و به خص��وص 
کردس��تان)مانند قادریه( نیز فش��ار و سرکوب 
حاکم��ان]102[ بوده )هم��ان: 74(، این��ان همچون 
ش��یوخ سیاسی نقش��بندی در برابر حکومت ها 
ایستاده اند)مک-داول، 1383: 117-115(]10٣[. اینکه 

رهبران یارس��انی در دس��تگاه پردیوری دارای 
اسامی مس��تعار بوده اند)همان 14(، خود نشان از 
سّری بودِن جنبش و تشکیالت مخفی این آیین 
الهی، سیاسی و اجتماعی دارد. انتخاب زبان]104[  
ادبی گورانی)همان: 34(]105[ و موسیقی تنبور که 
ریشه در موسیقی هورامان دارد، جنبه ی هویتی 
این آیین را بازمی نمایاند که نوعی مقاومت ملّی 

را شکل داده است.
مقاوم��ت ملّ��ی مزب��ور، ن��ه تنه��ا در قال��ب 
ایدئول��وژی ]106[ ای که ریش��ه در زاگروس]107[ 
داشت، بلکه با ایجاد نهادهای اجتماعی کارکردی 
ش��کل گرفت و پیش رفت؛ »نهصد نهصده«ی 
»شاه خوش��ین« در قرن چهارم و 
خاندان ها و مراتبی که »س��لطان 
اس��حاق« در قرن هفت��م بنیان 
نه��اد، از آن جمله ان��د. جنب��ه ی 
سیاسی-اجتماعی نهضت سلطان 
اس��حاق بی ش��باهت ب��ه نهضت 
اصالح گری پروتستان هایی نیست 
که نقش حیاتی ]در ملّت گرایی[ 
پروتس��تان ها  که  داش��تند؛ چرا 
نیز گونه ه��ای محلی و منطقه اِی 
ایم��ان همگانی را به جای مفهوم 
نشاندند،  مسیحیت  جهان شموِل 
مشارکت عمومی را برانگیختند . 
تبلی��غ دین به زبان های محلی را 

ترویج کردند)کلهون، 1395: 124(.
»جنبش های ملی آزادیخواه، صرفاً در پی تشکیل 
حکومت مس��تقل نبوده اند؛ بلکه می خواس��تند 
راه��ی هم برای پایه ریزی نهادهای اجتماعی نو 
بیابند«)همان: 309(؛ شاید این جمله ی »کلهون« 
بهت��ر از هر س��خنی بتواند جنبه ی سیاس��ی-

اجتماعی نهضت یارسان را بیان نماید.

نقش یارسان در راسان جنوب زاگرس
»چی��زی ک��ه دولت ه��ا را نگ��ران می کند، نه 
ش��عار، بلکه نیروی حقیق��ِی جنبش های ملّی 
اس��ت«)کوچرا، 1377: 441(؛ پتانس��یلی ک��ه در 

در سیاسی ـ  اجتماعی 
بودن جنبش یارسان 

ابهامی وجود ندارد؛ حتی 
پژوهشگرانی که خود، 

یارسانی اند و صرفاً نیز در 
رابطه با جنبه ی آیینی 

یارسان پژوهش می کنند، 
باز هم با استفاده از 

واژگانی که باِر معنایی 
خاصی دارند بر سیاسی 
بودن این جنبش صحه 

می گذارند
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»یارس��ان« برای به حرک��ت درآوردن جنبش 
ملّی کرد در جنوب زاگ��رس وجود دارد. وقتی 
در مطالعه ی تاری��خ مبارزات ملِّی ُکرد با قدغن 
ش��دن آموزش به زبان کردی]108[ و س��وزاندن 
کتاب های ک��ردی در میدان های مهاباد پس از 
اعدام قاضی ها)هم��ان: 225( و یا ممنوعیت زبان 
ک��ردی در ترکیه)هم��ان: 121( برمی خوریم و در 
مقایس��ه با این مطلب که: کالم های یارس��انی 
ترکی در دوره ی پردیور دوم س��روده ش��دند تا 
برای ترک هایی که به آیین یارسان گرویده اند، 
قابل فه��م باش��ند)طاهری، 2009: 11(، به عمق 
هویت خواه��ی و دمکراس��ی خواهی در بین��ش 

یارسانی پی می بریم.
بین��ش و جنب��ش،  ای��ن 
همیش��ه تحت فشار بوده است؛ 
چ��ه قب��ل از تس��لط تش��یع، 
آن��گاه که س��ّنی ها س��لطه ی 
خ��ود را بر غیرس��ّنی ها اعمال 
 ،57  :1383 می کردند)م��ک داول، 
55(، ک��ه البت��ه این فش��ار بر 
غیرمسلمانان از جمله یارسانیان 
و ایزدیان شدیدتر بود و چه بعد 
از رسمی ش��دن مذهب تشیع 
که یارس��انیان یا به قهر نیروی 
نظامی، شیعه شدند و یا تحت 
تأثی��ر سیاس��ت »تطمیع« به 

تش��یع گرویدند؛ مانند کلهرهای اهل حقی که 
برای حفظ منافعشان ش��یعه شدند)همان: 156(

]109[. عواملی که در پ��ی می آیند، می توانند در 
این چرخش دینی مؤثر باشند:

می نویس��د:  م��رادی«  گلم��راد  »دکت��ر 
اعتمادالسلطنه که روی خوشی به مذاهب اقلیت 
نداش��ت و هوادار مذهب حاکم و از سردمداران 
وقت بوده اس��ت نوشته که »این آیین)اهل حق( 
خ��اص صحرانش��ینان و مردم کوهس��تان که 
کلیتاً از مع��ارف بی خبر، از حقای��ق بی بهره اند 
بوده و هس��ت«، اما ایشان نگفته اند که چرا این 
مردمان ناآگاه مانده اند؟ در واقع این ناآگاهی به 

دلیل س��رکوب و پیگرد پی��روان این آیین بوده 
که مجبور به نهان کاری ش��ده و رهبران دینی 
اجازه ی اب��راز اطالعات به بی��رون را نداده اند و 
بدین ترتیب پیروان قادر به فراگیرِی آییِن خود 
نبوده اند)طاه��ری، 2009: ذ(؛ گرچه انحصارطلبِی 
س��اداِت یارسانی)همان: 11( را نمی توان این گونه 

توجیه نمود.
از دیگر دالیل شدت گرفتن آسیمیالسیون 
و حل ش��دن در تشیع، وجود برخی اشتراکات 
آیینی بین یارس��ان و این مذهب است؛ گرچه 
این اش��تراکات مختص تش��یع نیست و شامل 
ادی��ان و مذاه��ب دیگر نیز می گ��ردد]110[، اما 
سلطه ی ش��یعه و سرکوب یارسان 
توس��ط تش��یع موجب گردیده که 
یارس��انیان ب��رای نجات از فش��ار 
موجود به اش��تراکات آیینِی خود 
با تشیع تأکید کنند که این روش 
در درازمدت به آسیمیالسیون این 
آیی��ن انجامیده اس��ت. از جمله ی 
این اش��تراکات، اعتقاد به »علی« 
در جایگاه »تجلی ذات« است]111[ 
که گرچه ب��ا بح��ث »امامت« در 
تشیع متفاوت است، اّما با توجه به 
ناآگاهی هایی که مطرح شد، باعث 
احس��اس نزدیک��ِی یارس��انیان به 
شیعه ها شده است؛ همچنین بحث 
»شهادت« و ذاِت »یادگار« که در دوره ی صدر 

اسالم در »حسین« تجلی داشته است.
اساطیر و نمادهای یارسانی آن چنان از دل 
فرهنگ کردی برآمده اند که نش��انه هایش پس 
از قرن ها از جنبش ملِّی ُکرد نیز سر برمی آورند. 
پیش تر بحث کوه و اس��اطیر مرتبِط با آن، چه 
در فرهنگ ُکردِی باس��تان و چه در »راسان« 
و »یارس��ان« مطرح شد؛ »داالهو«- که بعد از 
»سلطان«، مرکز حکومت »بابایادگار« شد و در 
دوره ی اخیِر جنبش ُکردی نیز قهرمانی ها]112[  
آفری��د -»یافته کوه« نزدی��ک »ایالم«)نیک نژاد: 
64( و »شاهو«]11٣[ از کوه های مقدس در آیین 

نمادهای
 مفاهیِم یارسانی را 

در پرچم 
جمهوری کردستان و 

یا حزب دمکرات 
کردستان ایران می بینیم؛ 

آیا غیر از این است که 
این نمادها یادآور اساطیر 
کردستانند؟ و آیا غیر از 
این است که یارسان بر 
مبنای این مفاهیم شکل 

گرفته است؟
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یارس��انند؛ آیا می توان اس��طوره ی جواناِن سر 
به ک��وه نهاده از جور ضحاک ک��ه بعد با کاوه 
هم داستان می شوند را، در این آییِن ُکردی که 
اینچنین بر هویِت خود پامی فشارد، انکار کرد؟ 
جوانانی که حال آفرینندگاِن »ڕاس��انی شاخ« 
هس��تند؟ و آیا »َجم« و انسجام و آداب جمعِی 
آن در زمان »س��لطان اسحاق« نوعی »ڕاسانی 
ش��ار« نبوده ک��ه در مقاومتی ملّ��ی، جنبش 
را در ش��هر و با روش��ی فرهنگی-مدنی پیش 
می برده است؟ آیا مفهوم »شهادت« در یارسان، 
بر رفتاری عملگرا و کنش��ی حقیقت جو تأکید 

نمی کند؟ »شیخ امیر« می فرمایند: 
»تا جوزی نَدی َسر نه داالهو    

نَِمبو نزدیک شرِط باالمو]114[ 
ترجمه: تا آقا جوزی)آقا تیمور(]115[ در راه 
حق این بار در داالهو سر را فدا نکند، آن شرط 
و اقراِر کوِی حق تحقق نمی یابد«)ش��اه ابراهیمی، 
1375: 23(. چه کالمی زیباتر از این کالم شیخ 
امیر می تواند پیوند »کوه« و »پیمان« و »حق« 
و »ش��هادت« را یک جا نشان دهد؟ شیخ امیر 

در کالم دیگری می فرمایند: 
»تا تیمور پای طوق نَریژو َو حوین 

پشِت ظالمان نَِمبو زوین]116[  
یعنی: تا تیمورش��اه با خون خود زمین را 
رنگین نکند، پش��ت ظالمان به خاک نمی رسد 

و زبون و خوار نمی شوند«)همان: 83(.
نماده��ای مفاهی��ِم یارس��انی را در پرچم 
جمه��وری کردس��تان و ی��ا ح��زب دمکرات 
کردس��تان ایران می بینیم؛ آیا غیر از این است 
ک��ه این نمادها یادآور اس��اطیر کردس��تانند؟ 
و آی��ا غیر از این اس��ت که یارس��ان بر مبنای 
این مفاهیم ش��کل گرفته اس��ت؟ »ایزد مهر« 
و س��نبل آن »خورش��ید« که خ��ود رمزی از 
»حقیقت« اس��ت؛ کوه و استواری و پناه آن در 
مقاومت، و یا اسطوره ی »عقاب« - که پیش تر 
مطرح شد - به عنوان بلندپروازتریِن پرندگان، 
نزدیک ترین به »خورش��ید« یعنی »حقیقت«، 
جای��گاه آن در کالم ه��ای مقدس یارس��ان و 

تطبیق��ش با ن��اِم »هەڵۆکان��ی زاگرۆس« در 
جنب��ش ُکردِی متأخر، چه مفهومی را به ذهن 
متبادر می کند؟ غیر از این است که این عقابان 

در جستجوی »حقیقت«اند؟ 
»سرانجام« می فرماید: 

»برِگ خودرنگی یادگار پوشا          
غالمان دیشان شاه پََنش بَخشا

غالمان دیشان َو معجزاتش            
برگ خودرنگی بی َو خالتش

تمام کردستان دا و براتش
یَکَسر ِکرَده َوه ُکرد و ُکردستان        
َهم َو معجزات هم َو ِسفره و خوان«

    )سرانجام، ص 214(]117[ 
می بینیم که هویت خواهی برای ُکرد و جنبش 
ملّی در راس��تای احقاق آن، بس��یار پیش تر از 
جنبش-ه��ای م��درِن اخیر در کردس��تان، از 
طرف آیین و نهضت »یارسان« آغاز شده و در 
ای��ن کالم نیز به حوزه-ی حکومت و فعالیت و 
در واقع »حوزه ی مأموریتِ«»بابایادگار« اشاره 
شده اس��ت؛ آنجا که »س��لطان« رخِت خود را 
بر تن »یادگار« می پوش��اند، ب��ه عبارتی ذات 
خود را به »یادگار« می بخش��د و او را حکمران 
»ُکرد و ُکردس��تان« می کند. قرن ها گذش��ت 
ت��ا »هویت ملّی« در »کردس��تان« نس��بت به 
»دی��ن« در الویت ق��رار گی��رد؛ آن هنگام که 
یهودیان در جشن جمهوری کردستان شرکت 
کردند)مسته فا ئه مین، 2007: 146(، اّما یارسانیان 
از همان ابتدا نهضت خود را بر اساس »هویت ِ 
ُکردی« و مقاومت برای حفظ آن پایه نهادند و 

»ُکردیّت« برایشان محور بود.
ملّی)مثل  »فرهن��ِگ  می نویس��د:  »کله��ون« 
تمامی فرهنگ ها( نه میراثی است تغییر ناپذیر 
و نه جعلی است نفع طلبانه، بلکه زنده است، به 
این خاطر که نوآورانه بازتولید می شود«)کلهون، 
1395: 302(. آیا غیر از این است که »راسان« و 
»یارسان« از بدو جنبِش خود، قصد بازتولیدی 
نوآورانه را داشته اند؟ آیا »یارسان«، »راسان«ی 
از نوِع خود نبوده اس��ت؟ چه شد که »یارسان« 
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طی قرون از حقیقِت وجودِی خود جدا شد؟ آن 
سرکوب ها و فشارهایی که نَقلشان رفت، چگونه 
توانس��تند این نهضت را به »انفعاِل اجتماعی« 
بکشانند؟ »س��ادات« و »پیراِن جعلی« چگونه 
توانستند مفاهیِم »پیراِن واقعی« را به انحراف 
بکش��انند و »جامع االطرافیِ« »یارسان« را در 
بُعدی صرفاً »آیینی« خالص��ه نمایند؟ آن هم 
بُعدی با شباهِت به »عرفاِن شیعی« و نه امتداِد 

مفاهیم و اساطیِر باستان!
با پیوند »راس��ان و یارس��ان«، »راس��ان و 
ُکرد بودن«، »یارس��ان و ُکرد بودن«، »یارسان 
و زاگروس« و »راس��ان و زاگروس« می توانیم 

جنب��ش ملِّی ُک��رد در جنوب 
زاگرس را ب��ار دیگر به تالطم 
و خروش بیندازی��م؛ هر آنچه 
پیش ت��ر در این مقال��ه از نظر 
گذش��ت، صرفاً مقدمه ای برای 
پرداخت��ن ب��ه ای��ن موض��وع 
ب��ود. نباید واقعی��ت امروزه ی 
»یارس��ان« را ان��کار کرد و در 
خیاِل »یارس��انِ« گذشته ماند 
و در پ��ِی س��راب رف��ت؛ بلکه 
باید ب��ا توجه ب��ه انحرافات و 
»احی��ا«ِی »یارس��انِ« واقعی، 
از این پتانس��یل جهِت جنبش 
ملِّی ُکرد در ش��رق کردستان 

بهره گرفت.
امروزه در پی سیاس��ت های حکومت های 
مرکزی ش��یعی، اکثری��ِت یارس��انیان خود را 
مس��لمان و ش��یعه می دانند. تنه��ا در مناطق 
محدودی از جمله گوران کرماشان، یارسانیان 
بر اس��تقالل دینِی خ��ود پا می-فش��ارند. در 
ای��ن حالت ه��م به دلیل سیاس��ت »پیران« و 
»س��ادات« از هرگونه کنش اجتماعی-سیاسی 
مخصوصاً در رابطه با احزاب ُکرِد اپوزیس��یون، 
منع می گردند. مشکِل »منفعت گزینی« به جاِی 
»حق-طلبی« نیز همچنان به مثابه ِی معضلی 
اساسی دست به گریبان جنوب زاگرس است؛ 

از آن مفاهیِم عظیِم »شهادت« و »قربانی« جز 
»انفعال« چیزی باقی نمانده است.

در اینجاس��ت که نقش »راس��ان« آن هم 
»ڕاس��انی ش��ار« در این باره می تواند کارساز 
باشد.»ڕاسانی شار« می تواند حقیقِت وجودِی 
یارس��ان را با »آگاهی بخش��ی« احیاء نماید و 
این »یارساِن احیاءش��ده« متقاباًل به »ڕاسانی 
ش��اخ و ش��ار« بپیوندد. می باید که با تکیه بر 
متون  مقدس و روایات ش��فاهی و اس��اطیرِی 
یارس��ان، با تکیه بر عل��م و پژوهش و آموزش، 
گوهره ی اصلِی این آییِن اجتماعی و کنش��گر 
را مقاب��ل دی��دگان یارس��انیان و دیگ��ر آحاِد 
ُکرد قرار داد. نبای��د اجازه داد که 
یارس��ان بیش از این در تشیع حل 
ش��ود و نباید فرصت داد که عرفاِن 
منفعل به جای مفاهیِم اساس��ی و 
این  بنشیند؛  یارس��ان  پراگماتیک 
رس��الت به عهده ی »ڕاسانی شار« 
است. تأکیِد »راسان« و »یارسان« 
ب��ر هوی��ِت ملّی و تکی��ه ی هر دو 
ب��ر جنبش ک��وه و ش��هر می تواند 
جامعه ی ُک��ردِی جنوب زاگرس را 

بار دیگر به حرکت درآورد.

نتیجه
ش��رق  در  ُک��رد  ملّ��ِی  جنب��ش 
کردس��تان - هم زم��ان با ش��روع این جنبش 
در دیگ��ر بخش ه��ای کردس��تان - ب��ه دنبال 
»هویت خواه��ی« و احق��اق حقوق ملّ��ِی ملِّت 
ُک��رد در ای��ران بوده اس��ت. ش��رایط متفاوِت 
سیاسی-اجتماعی در بخش های مختلِف شرِق 
کردس��تان، از جمله جنوِب زاگرس باعث شده 
تا ای��ن جنبش در مناطق مختلف، ش��رایط و 
تجربیات مختلفی داشته باشند. از طرفی وجود 
آیین یارس��ان در این منطقه– ب��ا تمام فراز و 
نش��یب ها و قوت و ضعف های کنونی – نیروی 
بالقوه ی اعتقادی-اجتماعی عظیمی اس��ت که 
می توان��د به بالفعل ش��دِن جنبش تازه ی ملِّی 

در اینجاست که نقش 
»راسان« آن هم »ڕاسانی 
شار« در این باره می تواند 

کارساز باشد.
»ڕاسانی شار« 

می تواند حقیقِت 
وجودِی یارسان را با 

»آگاهی بخشی« احیاء 
نماید و این »یارساِن 
احیاءشده« متقاباًل به 
»ڕاسانی شاخ و شار« 

بپیوندد
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ُک��رد تحت ناِم »راس��ان« در منطقه ی مذکور 
کمک ش��ایانی نماید. از طرفی »یارس��ان« بر 
اثر فش��ارهای تاریخی به نس��بت زیادی دچار 
آسیمیالس��یون گشته، بر جنبِش »راسان« در 
قالب »ڕاس��انی شار« اس��ت که با آگاه نمودن 
پیروان این آیین، مش��ارکت آنان را در جنبش 

ملِّی ُکرد باال ببرند.
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72. »مک داول« می گوید: در جبهه ی جنوب، نیروهای انگلیس��ی تا ماه 
دسامبر نتوانستند خانقین را تصرف کنند. در بهار به سوی شمال پیش 
رفتن��د؛ کف��ری و توز و کرکوک را اش��غال کردند و در مورد ش��ناخت 
حکم و نظارت بریتانیا در س��لیمانیه با اعیان و اش��راف محل به مذاکره 
پرداختند... در این ضمن، فروپاش��ی روس��یه بریتانیا را بر آن داش��ت 
ک��ه ب��رای حفظ بی طرفی ای��ران و در واقع »حفظ« ایران از س��لطه ی 
دش��من، سیاس��ت فعال تری در پیش گیرد. در دسامبر 1917 بریتانیا 
 بر آن ش��د که قصرش��یرین را اش��غال کند. ن.ک. تاری��خ معاصر کرد، 

ص 202.
73. همچنین، ن.ک. جنبش ملی کرد، ص 196.

74. »در محل شایع بود که انگلیسی ها برای ناتوان کردن اهالی و از بین 
بردن امکان هرگونه ش��ورش و اغتشاشی، مواد خوراکی را می خریدند و 

می سوزاندند« ن.ک. جنبش ملی کرد، ص 204.
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75. دامنه ی این سیاست های مرکزگرا چنان وسیع بود که عباس کلهر 
از بزرگترین مالکین منطقه، که در س��ال 1922 ایلخان کلهر ش��د، در 
سال 1926 به حکم مرکز مجبور به اقامت اجباری در تهران گردید و تا 
سال 1941 اجازه نیافت به کرمانشاه بازگردد! ن.ک. تاریخ معاصر کرد، 

صص 399-340.
76. اینکه تا زمان نوشتن کتاب »کردستان و کرد« توسط دکتر قاسملو، 
کرمانش��اه تنها شهر شرق کردستان بود که اتاق بازرگانی داشت)ن.ک. 
کردس��تان و کرد، ص232(، نشان دهنده ی توفیق سیاست های مذکور 

است!
77. کۆمەڵەی ژیانەوەی کوردستان/کمیته ی احیای کردستان؛ فعالیت 
آن سّری بود و سپس تحت نام حزب دمکرات کردستان)ایران(، آشکار 

گردید. ن.ک. جنبش ملی کرد، ص 208.
78. همچنین:»کومله« در قالب سلول های حزبیسازمان یافته بود. ظرف 
شش ماه صد عضو پیدا کرد. در آوریل 1943 نخستین کمیته ی مرکزی 
آن انتخاب ش��د و به اعزام فرستادگانی به شمال و جنوب آغاز کرد: در 
شمال تا مرز شوروی و در جنوب تا حوالی سنندج، یعنی تا آخرین حّد 

حوزه نفوذ مهاباد« ن.ک. تاریخ معاصر کرد، صص 405.
79. ن.ک. کردستان و کرد، ص 302.

80. وضعیت خوانین که مش��خص بود؛ ت��ن به تطمیع تهران و بریتانیا 
داده و  برای تأمین منافع خود، به همراهی با حکومت مرکزی دلخوش 
 بودند. جنبش کردی به دلیل ضعف ارتباطات، حّتی راه ها، نمی توانست 

نفوذ فراگیری بین آحاد کردهای جنوب زاگرس پیدا کند.
81. 19 اوت 1953 میالدی.

82. پیروان یارس��ان به نام های »کاک��ه ای«، »اهل حق«، »طایفه« نیز 
خطاب می گردند. اما »شاملو«، »صارلی«، »اهل سّر«، »گوران«، »چراغ-

س��ندرون«، »علوی«... و یا حت��ی مغرضانه خطاب کردن آنان همچون 
»شیطان پرس��ت« و »خورشیدپرس��ت« نیز از دیگر نام هایی اس��ت که 
به اشتباه بر یارس��انی ها نهاده اند.ن.ک. تاریخ و فلسفهء سرا نجام، صص 

.10-11
 83. Pragmatism

84. همچنین ن.ک. گنجینه ی یاری، ص 103.
85. همچنی��ن ن.ک. گنجین��ه ی یاری، ص��ص 50، 58، 70، 86، 87، 

.103
86. دو اصطالح یارس��انی »چکیده« و »چس��بیده« - که متأسفانه هر 
دو هم فارس��ی هس��تند – به دو گروه متفاوت از سرسپردگان یارسانی 
اطالق می گردد: »چکیده« به سرسپردگانی اطالق می گردد که پدرشان 
یارسانی بوده و این آیین میراث وار به اینان رسیده است؛ اّما »چسبیده« 
به کسانی اطالق می شود که پدر یارسانی نداشته و تحقیقی این آیین را 

پذیرفته و طی مراسم »سرسپاری« به آن مشّرف گردیده اند.
 87. Monologue discourses

88. ن.ک. گنجینه ی یاری، ص 11.
89. مناسک عبادی یارسانیان که به صورت جمعی برگزار می شود.

90. »پیر بنیامین« در »یارس��ان« مسئول شفاعِت یاران نزد »سلطان« 
یعنی نزد »مظهر حق« است.

91. ڕووی کرد وە کەرەم مێردانێ قەتار     
بنیام موازوو شفای گوناکار    
ئزی موەخشی یار شەرتێ تەیار

92. ن.ک. تاریخ و فلسفه ی سرا نجام، ص 62
93. به نقل از ش��ناخت اس��اطیر ایران، جان راس��ل هیلنلز، ص 330؛ 
همچنین در بحث شهادت و قربانی و ارتباط آن با مفاهیم مهری ن.ک. 

گنجینه ی یاری، صص 14-15.
94. ن.ک. رسایی گوره جویی، سید امین،  پیر نرگس چم.

95. ن.ک. تاریخ و فلسفه ی سرا نجام، صص 42، 46، 56-57.
96. ئەو کووی دەوام    

بارگای شام وستەن ئەو کووی دەوام   
نە ڕەمز خواجام بەیانم سەرسام    

ئەو قوربان ویم بیم نە گۆهەر ئامام    
تەکبیر کاردم وانام سراسەر   

کاردم ئاماوە ویمش بڕی سەر.
97. از مناس��ک قربانی در آیین یارس��ان که کارد پیش از انجام قربانی، 

با دعا متبرک می شود.
98. ن.ک. س��لطانی، محمدعل��ی، قی��ام و نهض��ت علوی��ان زاگ��رس 
در)همدان، کرمانشاهان، کردس��تان، خوزستان، آذربایجان(، یا، )تاریخ 
تحلیلی اهل حق(. همچنین: طاهری می نویسد: »وجود ذهنیات مختلف 
از زوایای گوناگون، همچنین ش��خصیت های اصلی در اس��الم که تماماً 
جزء افراد شاخص یارسانی می-باشد]می باشند[ این امر را القاء می کند 
که یارسانی را از شیعیان تندرو معرفی کنند و همین امر سبب گردیده 
تا اغلب محققین را بر آن دارد که به اش��تباه اینان را علویان و یا غالت 
معرفی کنند، در صورتی که الزاماً به این نام ها خطاب نمی گردند«. ن.ک. 

تاریخ و فلسفه ی سرانجام، صص 12-13.
99. همچنی��ن: »نمی توانند به ن��ام دین یاری تش��کیالت جدید ارائه 

دهند«. ن.ک. گنجینه ی یاری، ص 109.
100. به اعتقاد نگارنده، بینش و جنبش یارس��انی از همان قرن دوم و 

دوره ی بهلول تحت فشار حکومتی بوده است.
101. Opposition

102. گرچ��ه یارس��انیان  همواره از طرف مس��لمانان نیز تحت فش��ار 
بوده اند، از جمله، فشار نومسلمانان هورامان که باعث مهاجرت یارسانیان 

از هورامان شد. ن.ک. تاریخ و فلسفه ی سرا نجام، ص 27.
103. برخ��ی از ای��ن نحله ه��ا، نهضت های��ی با اقدام س��ریع در جهت 

اصالحات بوده اند.ن.ک. تاریخ و فلسفه ی سرا نجام، ص 9. 
104. »تصادفی نیست که پروژه ی اصالح زبان، ویژگِی تمام پروژه های 
ملّت گ��را )و دمکراتیک( اس��ت«ن.ک.ملّت ها مهم اند)فرهنگ، تاریخ و 

رؤیای جهان-وطنی(، ص 311.
105. همچنین ن.ک. تاریخ معاصر کرد، ص 54

106. Ideology
107. رشته کوه ها س��رعت تبلیغات دینی را کم می کنند.ن.ک. ملّت ها 
مّهم اند)فرهن��گ، تاری��خ و رؤیای جهان وطن��ی(، ص 294؛ اما به نظر 

نگارنده به آن »عمق« و »ماندگاری« می بخشند.
108. همچنین ن.ک. تاریخ معاصر کرد، صص 417-418.

109. همچنین ن.ک. تاریخ معاصر کرد، ص 55.
110. ب��رای مثال به اعتقاد یارس��انیان، »یحیی« در زمان مس��یح و یا 

»سیاوش« در ادیان ایران باستان، جامه ای از ذات »یادگار« بوده اند.
111. ن.ک. گنجین��ه ی ی��اری، صص 26-23؛ از جمله: نَ��ه بَّر تا َو بار     
علی بی ِگرِدش نَه بَّر تا َو بار ؛ ترجمه: از آب تا خشکی، علی بود صاحب 

زمین و دریاها.
112. لشگر داالهو، حزب دمکرات کردستان ایران.

113. »از دیه)داریان( در اورامان تا )میان دربند کرمانشاه( شاهو نامیده 
می ش��ود. بعید نیست که واژه ی ش��اهو در کالم های ُکردی یادآور این 
س��رزمین باشد« ن.ک. گنجینه ی یاری، ص 82؛ البته بحث کوهستان 

»شاهو« به طور اخص در جای خود باقی است.
114. از کوه های مقدس یارسان.

تا جۆزی نەدی سەر نە دااڵهوو      
نمەبوو نزدیک شەرت بااڵموو

115. »تیمور بانیارانی« که در س��بزه میدان کرمانشاه اعدام شد؛ به باور 
بخشی از یارسان، جامه ای از ذات »یادگار« بوده است.
116. تا تەیموور پای تەوق نەریژوو وە هوین      

پشت زالمان نمەبوو زەوین
117. نسخه ی دستنویس منطقه ی گوران معروف به دفتر پردیوری به 

خط معارف امیری، سال 1367.
بەرگ خۆدرەنگی یادگار پووشا     
 غواڵمان دیشان شا پەنەش بەخشا

 غواڵمان دیشان وە مەعجزاتش      
بەرگ خۆدرەنگی بی وە خەاڵتش

تەمام کوردستان دا وە بەراتش
یەکسەر کردەوە کورد و کوردستان 

هەم وە مەعجزات هەم وە سفرەو خان 



ئاماژه
دەربازبوون و تێپەڕین لە کۆیلەیی و زەینییەتی کۆیلەتی و هەنگاونان بەرەو 
دەوڵەتی خۆ وەک ئامانجی کۆتایی، ستراتیژی پێگەیشتنەکە هەرچۆنێک 
بێت، دەبێت تەوەری وێژمانی نەتەوەیی بێت. لە روانگەی کەسانێک وەک 

هێگڵ، ئەنگێلس و لوکزامبورگ ئەو نەتەوانەی کە سەربەخۆ نین و نەیانتوانیوە 
دەوڵەتێک پێکبهێنن »نەتەوەی نامێژوویی«ن.

وێژمانی نەتەوەیی 
بیریار ژاوەرۆیی 
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هەر کەس��ێک کە گەش��تێکی ب��ۆ دەرەوەی 
واڵت کردبێت و بۆ جارێکیش بێت لە سنوورە 
فۆرمێکی  ی��ان  تێپەڕیبێت  دەس��کردەکانەوە 
ب��ۆ دەرەوەی واڵت پڕکردبێت��ەوە، ڕەنگە ئەو 
پرس��یارەی لێ کرابێت ک��ە خەڵکی کوێیت؟ 
ی��ان هاوواڵتییەتی��ی خۆت دی��اری بکە؟ کە 
ئەمانەش زیاتر بە کەڵک وەرگرتن لە چەمکی 
دەکرێن.  دیاری   )nationality( »نەتەوایەتی« 
بۆ ئەوانەی کە سەر بە نەتەوە بێ دەوڵەتەکانن 
و ه��اوکات ب��ە ئاگاییی نەتەوەیی-سیاس��ی 
گەیشتوون، ئەم س��اتە، ڕەنگە لە ناخۆشترین 
س��اتەکان و س��اتی بە قوواڵیی هەست کردن 
بە بێ پێگەییی جیهانی بێت، دۆخێ کە تەنیا 
»دەوڵەت« چارەی دەردیەت��ی.]1[ لەم دۆخەدا 
مرۆڤ ناتوانێت نەتەوایەتیی ڕاستەقینەی خۆی 
بڵێت یان بنووس��ێت و بە ناچار هاوواڵتییەتی 
و نەتەوایەتی��ی خ��ۆی ب��ە ن��اوی واڵتێکەوە 
دەناس��ێنێت ک��ە ڕەنگ��ە قەت پێ��ی خۆش 
نەبووبێ��ت هاوواڵتیی ئەوێ بێ��ت و بە زۆری 
بەس��ەریدا س��ەپابێت. لێرەدایە کە بە توندی 
هەست بە یەخسیری و کۆیلەتییەکی سیاسی 
و نابەرابەری��ی نەتەوەیی-سیاس��ی دەکرێ��ت 
کە تەنیا چ��ارەی دەربازبوون ل��ە دۆخی بێ 
دەوڵەتییە. لەو پێوەندییەدا، لە درێژەدا ئاوڕێک 
دەدرێتەوە س��ەر چەمکی نەت��ەوە و دەوڵەت، 

دۆخی کۆیلەتی و دەربازبوون لەوە.         

ــژەدا؛  وێ ــە  ل ــەت  دەوڵ و  ــەوە  نەت  .1
ڕەنگدانەوەی هەستی بێ دەوڵەتی  

دیارە لە وێژە و نەریتی زاڵی نێودەوڵەتیدا زۆر 
جار و بە پێڕەوی لە دەس��ەاڵتی دەوڵەتەکان 
و ئ��ەوەی کە دەوڵ��ەت یەک��ەی پێوەندیی 
نێودەوڵەتیی��ە، وەها جێ کەوتووە کە کاتێک 
ب��اس ل��ە نەت��ەوە )nation( و نەتەوایەتی 
دەکرێت مەبەست ئاماژە بە کۆمەڵە خەڵک یان 
بە گشتی گەلی واڵتێکە و بە ناوی واڵتەکەوە، 
ناوی لێ دەبرێت واتە گرێ دەدرێت بە واڵت 
)country( یان دەوڵەت )state(. ئەم ڕوانگە 

 )nation-state( لە بیرۆکەی دەوڵەت-نەتەوە
سەرچاوە دەگرێت کە پێشگریمانەی ئەوە بوو 
کە هەر نەتەوەیەک دەوڵەتێکی هەبێت. کەچی 
دواتر دەرک��ەوت کە زۆر واڵت فرەنەتەوەن و 
لەڕاستیدا نوێنەرانی دەسەاڵت و دەوڵەتەکان 
بێ بەش��داریی زۆرێ��ک لە نەت��ەوەکان، لە 
بەرژەوەندیی نەتەوەی باندەست و زاڵدا هەموو 
خەڵکانی ناو واڵتێک )یان ئەو سنوورانەی کە 
خۆیان ڕەچاویان کردووە(یان، بە یەک نەتەوە 
هێناوەت��ە ئەژمار. هەرچۆنێ��ک بێت دواتر لە 
واڵتانی دێموکراتیک��ی فرەنەتەوەدا ڕێگاچارە 
ب��ۆ پێکەوەژیان ی��ان لێکت��ر جیابوونەوەی 
ئاش��تییانە ڕەچ��او ک��را؛ واتە بەش��داری لە 
دەس��ەاڵتی هاوبەش و سیس��تەمی سیاسیی 
فێدراڵ دێموکراتیک، یان بە شێوەی یاسایی 
جیابوونەوە. بەاڵم ل��ە واڵتانی نادێموکراتیکدا 

ڕێبازی نکۆڵی لە نەتەوەکان گیرایە بەر. 
لەم نێوانەدا بەرەبەرە چەمکە هاوش��ێوەکانی 
تری��ش هاتن��ە ئ��اراوە و ل��ە دوو ئاس��تی 
نێوخۆی��ی و نێودەوڵەتی��دا چەمک��ی جیاواز 
ب��ەکار هێنران. بۆ وێنە ل��ە چەمکی واڵتانی 
فرەنەتەوە )multinational( بۆ ئەو واڵتانەی 
ک��ە چەندین نەت��ەوە لەبەر دەگ��رن یان لە 
چەمکەکانی کەمەنەت��ەوە و کەمەنەتەوایەتی 
واڵتان��ی  و   )Ethnic & Ethnicity(
ئ��ەو  ب��ۆ   )multiethnic( فرەکەمەنەت��ەوە 
واڵتان��ەی کە چەندی��ن کەمایەتی نەتەوەیی 
لەخۆ دەگ��رن، کەڵک وەرگی��را. واتە نەتەوە 
و نەتەوایەتی زیاتر لە ئاس��تی نێودەوڵەتی و 
کەم��ە نەتەوە و کەمەنەتەوایەتی لە ئاس��تی 
ئێتنیک  لەڕاستیدا  بەکارهێنران.  ناودەوڵەتیدا 
ی��ان کەمەنەتەوەش پێوەندیی ب��ە نەتەوەوە 
هەی��ە و بە جۆرێ لە ب��اری کۆمەاڵیەتییەوە 
ه��ەر نەتەوەیە وات��ە کۆمەڵ��ە خەڵکێک بە 
تایبەتمەندی��ی زمان��ی، چان��دی، مێژوویی 
و نەتەوایەتی��ی جی��اوازەوە ب��ەاڵم بە هۆی 
لە خوارەوەبوونی ئاس��تی ئاگاییی سیاس��ی 
و نەگەیش��تن ب��ە قۆناخ��ی نەتەوەخوازی و 
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ناس��یونالیزم و هەروەه��ا هەن��دێ جار بێ 
نیش��تمانی ل��ەو واڵتانەیدا کە ئ��ەو گرووپە 
خاکی خۆیان نیی��ە و لە ئاکامدا بێ دەوڵەت 
ب��وون، لە ب��اری سیاس��یی نێودەوڵەتییەوە 
نەناس��راوە کەچی پۆتانسییەلی هەیە بۆ بوون 
ب��ە نەتەوە لە واتا گرێدراوەکەی بە دەوڵەتەوە 
بەتایب��ەت ئەگەر خاوەن خاك و نیش��تمانی 
خ��ۆی بێت. گەر کۆمەڵ��ە خەڵکێک لە باری 
کۆمەاڵیەتی و ئەو تایبەتمەندییانەی سەرەوە 
جیاواز ب��ن، کەمەنەت��ەوەن، گەر ویس��تی 
سیاس��ییان هەبێت، کەمەنەتەوایەتی و گەر 
ویستی سیاسییان لە بەشداری لە دەسەاڵتی 

حکومەتی  و  واڵتێک  سیاس��ی 
خۆجێی و هەرێمی تێپەڕێت و 
بهێنن،  پێک  دەوڵەت  بیانەوێت 
نەتەوەن. بۆی��ە چەمکی نەتەوە 
 stateless( ب��ێ دەوڵەتەکانیش
nations( هات��ە ئ��اراوە. بەاڵم 
واڵتان��ی  ل��ە  بەپێچەوان��ەوە، 
دواکەوت��وو و نادێموکراتیک��دا 
ه��ەوڵ دراوە »ئێتنی��ک« ب��ە 
چاوێکی س��ووکترەوە واتە نەک 
لە پێوەندی لەگەڵ نەتەوە بەڵکو 
لە پێوەندی لەگەڵ خێڵ و هۆز 
یان بە گوت��ەی خۆیان »قەوم« 
تا دەتوانن  تاکو  بەکار بهێنرێت 

لە باری سیاس��ی ئەوە کەم بکەنەوە و پیشان 
بدەن کە ئەو گرووپە کۆمەاڵیەتییە شیاویەتیی 

مافە ڕەچاوکراوەکان بۆ نەتەوەی نییە.]2[  
لە پێوەندی لەگەڵ ئەو وێژە سیاسییەدا، 
هەس��تی بێ دەوڵەتیی ئەوەندە بۆ نەتەوەی 
کورد ئازاردەر بووە کە ڕەنگدانەوەی بە باشی 
لە وێژەی کوردیدا دەبینرێت. لەم پێوەندییەدا 
بووە کە بەرەبەرە هەندێ دژکردەوەی زمانی 
سەری هەڵداوە. بۆ نموونە، لەسەر ڕێکخراوی 
یەکگرتووەکان« ڕەخنە دەگیردرێت  »نەتەوە 
و بە ڕێکخراوی »دەوڵەتە یەکگرتووەکان«ی 
دەزان��ن، چون لێرەدا دەوڵ��ەت و نەتەوە بە 

یەک ش��ت زانراون و خ��ودی نەتەوەکانی 
جیه��ان کراونەتە قوربانیی دەوڵەتەکان. یان 
زیات��ر لە چەمکی »پێوەندی��ی نێودەوڵەتی« 
لە بەرانب��ەر »پێوەندیی نێونەتەوەیی« کەڵک 
وەردەگیردرێت، چون دیارە پێوەندیی نێوان 
دەوڵەت��ەکان، پێوەندیی نێ��وان نەتەوەکان 
نەبووە و کورد ئەوەی بە »نێودەوڵەتی« زانیوە 
مەگەر ئ��ەوەی کە ڕێکخراوەکان س��ەر بە 
نەتەوەکان، بە واتای ڕاستەقینەی وشە، یان 
پێوەندییەکان بەڕاستی لە نێوان نەتەوەکاندا 
ب��ن کە زۆر کەمت��رە. هەروەها، گەرچی لە 
هەندێ س��ەرچاوەی کوردیدا بە پێڕەوی لە 
زمان��ی عەرەبی و ب��ە تایبەت 
لە هەڵبەس��ت و هۆنراوەدا بە 
هەندێ  ئەوانەوە،  کێشی  هۆی 
»قەومی  تاقمەوش��ەی  لە  جار 
کورد« کەڵ��ک وەرگیراوە]٣[ کە 
مەبەس��ت نەتەوەی کورد بووە 
تایبەتمەندییە جیاوازەکانی  کە 
خ��اوەن  ش��یاوی  و  هەی��ە 
دەوڵ��ەت بوونە، ب��ۆ نموونە لە 
»ئەی  نیش��تمانی  س��روودی 
ڕەقی��ب«دا. بەاڵم ئ��ەم وێژەیە 
ب��ە ئاگاداربوون��ەوە لە کەڵکی 
نالەباری دەوڵەتەکان، لە وێژەی 
کوردیدا باوی نەما و لە ئێستادا 
لە نەتەوە و گ��ەل کەڵک وەردەگیردرێت.]4[ 
هەرچۆنێک بێت وێرای ئەو هەموو کێشانەی 
پێوەندیدار ب��ە زمان و ڕامیاری، بەپێی هەر 
پێناسەیەک چ پێناسە کالسیکەکانی نەتەوە 
ک��ە جەخ��ت لەس��ەر فاکتۆرگەلێک وەک 
زمان، خاک، مێژوو و چاند یان لە هەندێکی 
تردا هەس��تی س��ەر بەیەک کۆمەڵ بوون و 
گرێدراوێت��ی دەک��ەن و چ بەپێی پێناس��ە 
نوێیەکان وەک بیردۆزی خەیاڵ و وێناکردن، 
کورد نەتەوەیە و ماف��ی نەتەوایەتیی خۆی 
هەیە. بەوەش��ەوە، گەرچی لەڕاستیدا نەتەوە 
ب��ە گەلێک یان کۆمەڵ��ە خەڵکێکی خاوەن 

لە پێوەندی 
لەگەڵ ئەو وێژە 

سیاسییەدا، هەستی بێ 
دەوڵەتیی ئەوەندە بۆ 

نەتەوەی کورد ئازاردەر 
بووە کە ڕەنگدانەوەی 
بە باشی لە وێژەی 
کوردیدا دەبینرێت. 
لەم پێوەندییەدا بووە 
کە بەرەبەرە هەندێ 

دژکردەوەی زمانی سەری 
هەڵداوە
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هەندێ تایبەتمەندیی کۆمەاڵیەتی هاوشێوە 
دەگوترێت کە دەوڵەتی هەیە یان بە قۆناخی 
ویست و داخوازیی سیاس��ی گەیشتبێت و 
بیهەوێت لەس��ەر خاکی خۆی حکوومەت و 
دەوڵەت��ی تایبەت بە خۆی پێکبهێنێت و لە 
قۆناخی کەمەنەتەوە ب��وون تێپەڕێت، بەاڵم 
لە ئاس��تی نێودەوڵەتیدا پێناس��ەی نەتەوە 
گ��رێ دراوە ب��ە دەوڵەت��ەوە و پێکهێنانی 
دەوڵەت تەنیا ڕێگای بە فەرمی ناسین وەک 

»نەتەوە«یە. 

2. دۆخی کۆیلەتیی سیاسی  
لە پێوەن��دی لەگەڵ پێکهێنانی 
سەرەکی  کێش��ەی  »دەوڵەت«، 
واڵتان��ی  ل��ە  ک��ە  لەوەدای��ە 
نادێموکراتیک��دا ب��ە ه����ۆی 
سیاس��ەتی ح�کوومەت��ەکان و 
نەبوونی ئازادی و دێموکراس��ی، 
لە ب��اری سیاس��ییەوە لە زۆر 
نەت��ەوەدا قورس��اییی ئەرک��ی 
لەس��ەر  بەدواداچوونی دەوڵەت 
ش��انی بەش��ێک ل��ە خەڵک و 
بلیمەتەکانی نەتەوەیە و زۆربەی 
ئاگاییی  ب��ە  خەڵک  ئاپ��ۆرەی 
سیاس��یی ئەوتۆ نەگەیشتوون و 
هێش��تا کۆیلەی سیاسین. لەم 

نەتەوانە دەکرێ ئام��اژە بە نەتەوەکانی ئێران 
و لەوانە »کورد« بکرێت. هەڵبەت ئاس��تی ئەم 
کۆیلەتییە سیاسییە لە نێو نەتەوەکانی دیکەی 
ئێ��ران لەچاو ک��ورد زۆر زیاترە. لەڕاس��تیدا 
دەربازب��وون ل��ەو کۆیلەتیی��ە و زەینییەتی 
کۆیلەتی ئاس��تەمە و هەوڵ��ی بەردەوام و بێ 

وچانی دەوێت.
چەندین س��ەدە لەمەوب��ەر »ئێتین دو لە 
بۆئێت��ی« )15٣0-156٣ ز.(]5[ لە نامیلکەی 
»کۆیلەتی��ی دڵخوازانەدا« ب��اس لەوە دەکات 
کە ملهوڕیی دەس��ەاڵتداران ل��ە هەڵبژاردنی 
دڵخوازان��ەی خەڵکەوە س��ەرچاوە دەگرێت و 

حکوومەت��ی ملهوڕی ش��تێک نییە جگە لە 
دەسەاڵتێک کە خەڵک بە مەیل و ڕەزامەندیی 
خۆیان بە کەسی ملهوڕیان سپاردووە و خودی 
خەڵک گەورەترین پاڵپشتی ملهوڕین. بە ڕای 
ئەو گەرچی ڕەنگە س��ەرەتا ملهوڕی و ملکەچ 
کردنی خەڵک ئاس��تەم بێ��ت بەاڵم وەچەی 
دواتر بە هاسانی ملکەچی قبووڵ دەکەن و بە 
مەیل و ڕەزامەندی، درێژە بە ژێردەس��تیی بە 
میرات وەرگیراو دەدەن. ئەمانە وایان لێ دێت 
کە دۆخی ژینی خۆیان بە سروش��تی دەزانن 
و ئاگاداری مافە مرۆییەکانی خۆیان نین. بۆیە 
دوو هۆکاری »خ��وو« و »نەریت« دەبنە هۆی 
قەبووڵ کردنی ملهوڕی لەالیەن 
خەڵکەوە. بە درێژەپێدانی زۆر و 
پێ  عادەتی  توندوتیژی، خەڵک 
دەک��ەن و لەم نێوانەدا س��تەم 
بەهێزت��ر دەکرێ��ت و وەچە بۆ 
وەچ��ە خەڵ��ک زیات��ر خوو بە 
کۆیلەتی و بەندایەتی دەگرن.]6[ 
گەرچ��ی ئ��ەو بیرۆک��ەی 
»دو ل��ە بۆئێتی« گش��تییە و بۆ 
دۆخی جیاواز بووە بەاڵم بۆ شی 
ئەوڕۆکەی  دۆخ��ی  کردنەوەی 
نەتەوەی  و  ئێ��ران  نەتەوەکانی 
کورد بەتایبەت بەشێکی بەرچاو 
لە خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
دەکرێ بەکار بهێنرێت. لە س��ەردەمی نوێدا 
و پاش تێکچوونی میرنش��ینە کوردییەکان و 
دەس��ەاڵتی ناوچەیی و خۆجێییان و هەروەها 
سەرکوتی بزووتنەوە کوردییەکان، و دەرەنجام 
پەرەسەندن و تەشەنەی دەسەاڵتی حکوومەتە 
نیمچەمۆدێڕنەکان��ی نەتەوەی باندەس��ت لە 
کوردستاندا، بەرەبەرە وەچەکانی دواتر خوویان 
بەو بندەس��تییە گرت. دیارە ئەمە بەش��ێکی 
دەگەڕێتەوە بۆ بێ دەس��ەاڵتی و س��ەرکوتی 
خەڵک��ی کورد ک��ە لەو دۆخەدا دەس��ەاڵتی 
نەتەوەی باندەس��ت لە هەموو ئامرازەکان بۆ 
گۆڕانی ش��وناس و نامۆکردنی تاکی کورد لە 

پاش تێکچوونی 
میرنشینە کوردییەکان 
و دەسەاڵتی ناوچەیی و 
خۆجێییان و هەروەها 
سەرکوتی بزووتنەوە 

کوردییەکان، و دەرەنجام 
پەرەسەندن و تەشەنەی 
دەسەاڵتی حکوومەتە 
نیمچەمۆدێڕنەکانی 

نەتەوەی باندەست لە 
کوردستاندا، بەرەبەرە 

وەچەکانی دواتر خوویان 
بەو بندەستییە گرت



گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارەی 51  ساڵی بیست و یەکەم  بەهاری 2719 76

خۆی کەڵک��ی وەرگرت. بەاڵم بەشێکیش��ی 
دەگەڕێتەوە بۆ نائاگایی و ش��ێوەی بارهێنانی 
کۆمەڵگا. گەرچی زۆربەی ئەمەش دەرەنجامی 
ڕاس��تەوخۆ و ناڕاس��تەوخۆی سیاسەتەکانی 
ئەو ڕژێمانە و چاندی سیاس��ی-کۆمەاڵیەتیی 
ئ��ەوان بووە، ب��ەاڵم بارهێنان��ی تاکی کورد 
لەالی��ەن خودی بنەماڵە و کۆمەڵگای کوردی 
و چاندەکەی بێ کاریگەر نەبووە و بەجۆرێک 
چاندی گش��تیی کۆمەڵ��گا یارمەتیدەری ئەو 
زاڵیەتی و ملهوڕییەی دەس��ەاڵتداران بووە و 
ئەوانیش بە چاکی کەڵکیان لێ وەرگرتووە. لە 
کۆمەڵگای ئەوڕۆی ڕۆژهەاڵتدا هەندێ کوردی 

کۆیلەی ملکەچ هەن و بە هۆی 
کۆیالیەتی  چاندێک��ی  ئەوانەوە 
لە ناو بەش��ێکی خەڵکدا پەرەی 
س��ەندووە کە بووەتە لەمپەڕ و 
مەترس��ی بۆ دەس��تەبەرکردنی 
مافی نەتەوەیی. کۆمەڵە خەڵکێ 
کە بچووکترین ئاگاییان لە مافی 
مرۆیی��ی خۆیان نیی��ە و کاری 
بەهێزترکردنی  حکوومەتی��ش 
ئەمان��ە و س���������ەرکوت و 
پەڕاوێزخس���تنی توێژی ئاگای 

کۆمەڵگای کوردی بووە.
بەاڵم ئ��ەم کۆیالنە کێن و 
ش��ێوازی کار پ��ێ کردنیان بۆ 

کۆنتڕۆڵ و ڕاگیرکردنی بزووتنەوەی ڕزگاریخواز 
و سەربەس��تیخواز چۆنە؟ بێجگە ئەوانەی کە 
ڕاشکاوانە لە خزمەتی حکوومەتی بێگانەدان و 
ناس��راون بۆ خەڵک، کۆمەڵە خەڵکانێکی تری 
کۆیلە هەن کە ئاکار و کار و کردەوەیان نەتەنیا 
بووەتە ه��ۆی کۆیلەتیی کۆمەاڵیەتیی خۆیان، 
بەڵکو کاریگەریی زۆریش��ی لەسەر کۆیلەتیی 
سیاس��یی ئەم نەتەوەیە بە گش��تی هەبووە. 
لەوانە دەکرێ بە بەش��ێکی ئاپۆرەی نائاگا لە 
باری سیاسیی-نەتەوەییەوە ئاماژە بکرێت کە 
لەو وەچانەن بەرەبەرە خوویان بە ژێردەستی 
گرتووە و ڕەنگە لە دۆخی تایبەتدا شوناس��ی 

خۆیان دەرخەن، بەاڵم لە ئێستادا بەرامبەر بە 
مافی خۆیان خەمس��اردن. لە ژێر کاریگەریی 
سیاس��ەتەکانی حکوومەت��دا بە ب��ای ئەوان 
دەخولێنەوە و بیر و تێڕامان، ونبووی نێوانیانە. 
ئەمان��ە ئەوانەن کە هان��ی الوان دەدەن کە 
کاریان بە سیاسەتەوە نەبێت و بە هەرجۆرێک 
هەیە کارێکی حکومی گیر بخەن و کەسایەتی 
و پێگ��ەی کۆمەاڵیەتی ل��ە کاری حکومیدا 
دەبین��ن. هەروەها نائاگان ل��ە دۆخی مافی 
نەتەوەیی یان خەمساردن لەسەری. بابەتەکان 
الیان تێکەڵ کراوە، خزمەتگوزاریی حکوومەت 
و زۆر ش��تی تر کە ئەرک��ی حکوومەتن، بە 
منەت لە س��ەر خۆیان دەزانن. 
وادەزان��ن ئەو ش��تانەی کە لە 
ئاستێکی کەمیش��دا بە خەڵک 
دەدرێت خێرومەن و لە گیرفانی 
دەس��ەاڵتدارانی داگیرکەر دێتە 
دەر، نازانن مافی خۆیانە. لەوانەن 
کە ئ��اگادار نین کە حکوومەت 
ئامرازە جۆراوجۆرەکان وەک  لە 
گرێدراوێتیی ئابووری، پلەوپێگە، 
ورزش )ب��ۆ نموونە ل��ە بواری 
»تۆپ��ی پێ« کە بە ن��او ئەوەی 
کە وەرزش جیایە لە سیاس��ەت 
دەدەن(،  فری��و  خەڵ��ک  و... 
ڕاگەیەنە و... کەڵک وەردەگرێت 
تاکو لە شوناس��ی خۆی��ان دووریان خاتەوە و 
بیانتوێنێتەوە. ئەو ئەرکانەی حکوومەت بۆیان 
دیاری��ی دەکات جێبەج��ێ دەک��ەن بەاڵم، 
ئ��اگاداری مافی پێش��ێل کراوی��ان لەالیەن 
حکوومەت��ەوە نین. نازانن ئەرک و ماف گرێ 
دراوی یەکترن و کاتێ��ک دەبێت ئەرکەکان 
جێبەج��ێ بکرێن کە ل��ە بەرانبەردا مافەکان 
ڕەچاو بکرێن. لە پێوەندی لەگەڵ ئەم توێژەدا 
نەخوێن��دەواری، نائاگای��ی، ئابووری��ی الواز، 
تەش��ەنەی ئایینی نەریتیی لەسەر پێکهاتنی 

ئەو دۆخە کاریگەر و یارمەتیدەر بووە. 
هەروەه��ا ل��ە توێژەکانی ت��ری خەڵکی 

بێجگە ئەوانەی کە 
ڕاشکاوانە لە خزمەتی 
حکوومەتی بێگانەدان، 
کۆمەڵە خەڵکانێکی تری 
کۆیلە هەن کە ئاکار و 

کار و کردەوەیان نەتەنیا 
بووەتە هۆی کۆیلەتیی 
کۆمەاڵیەتیی خۆیان، 

بەڵکو کاریگەریی زۆریشی 
لەسەر کۆیلەتیی سیاسیی 
ئەم نەتەوەیە بە گشتی 

هەبووە
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کۆیلە دەکرێ ئاماژە ب��ە زۆرێک لەو کارگێڕ 
و فەرمانب��ەرە دەوڵەتیان��ە بکرێت کە هەموو 
ش��تێک دەکەنە قوربانیی پاراس��تنی ئیش و 
مووچ��ەی خۆی��ان و پلەوپێگەیان. ئەم توێژە 
گی��رۆدەی گەندەڵیی ناو کۆمەڵ��گای ئێران 
بوون. گەندەڵییەک کە حکوومەت پەرەی پێ 
داوە و هەوڵ��ی داوە هەمووانی تێوە بگلێنێت. 
لە ب��اری ئابوورییەوە گرێ��دراوی حکوومەتن 
و لە باری سیاس��ییەوە بە ڕواڵەت هەموویان 
لەگەڵ حکوومەتن و گوێ لە مش��تی ئەون. 
بەش��ێک لەمانە وات��ە فەرمانبەرانی س��ادە 
زۆربەیان دژبەری ڕژێمن هەڵبەت بە گوێرەی 
پێویس��ت ئاگایی��ی نەتەوەیی��ان نییە، بەاڵم 
ب��ۆ پاراس��تنی کار و ئیش��یان ناوێرن هیچ 
ناڕەزایەتییەک دەرببڕن چ بگات بە دەربڕینی 
زۆر  نەتەوەی��ی.  داخ��وازی و هەڵوێس��تیی 
جاریش دەتوان��ن تەنیا ئەرکی فەرمانگەیی و 
پس��پۆڕیی خۆیان بکەن و النیکەم خەیانەت 
نەکەن بەاڵم بە س��انایی بۆ کەمێ مووچەی 
زیاتر یان وەرگرتنی پلەیەک تووشی خەیانەت 
دەب��ن و هەندێ جاریش ن��ەک بە خەیانەت 
بەڵکو بە زرنگیی دەزانن، گەرچی تاقمێکیش 
لە نائاگایی هەر نازان��ن خەریکی خەیانەتن. 
ئەوە لەکاتێکدایە کە زۆریشیان ئاگاداری مافی 
بەکۆمەڵی خۆیان نین و ئەوەندەش بیری لێ 
ناکەنەوە. بەاڵم جیا لەمانە تاقمی بەڕێوەبەران 
و کاربەدەس��تانی بااڵش هەن کە بۆ گەیشتن 
و پاراس��تنی پۆست و پلەوپێگە نە دەیانەوێت 
و نە ڕێگەش دەدەن بە بیرکردنەوە لەو بوارەدا 
چۆنکو بەرژەوەندییان دەکەوێتە مەترسییەوە و 
لە خۆیان هیچیان پێ نییە بۆ وتن و جێبەجێ 
ک��ردن. هەموو ش��تێکیان و جێگەوپێگەیان 
گرێ دراوی کورسییەکەیان لە فەرمانگەدایە. 
ئەگەر وەها کەش��ێکی گەندەڵ نەبێت ئەوان 
هیچ پلە و پێگەیەکیان نییە. ئەمانە ترس��یان 
لە هەرجۆرە گۆڕانکارییەکی سیاس��ی هەیە. 
حکوومەتیش بە باشی دەیانهێنێتە سەر شاشە 
و کەڵکیان لێ وەردەگرێ��ت. ئەمە الیەنێکی 

گرنگ لە دۆخی ئ��ەوڕۆی مرۆڤی کوردە کە 
پیشان دەدات لە نائاگاییدا بۆ کاری دەوڵەتی 
بێگانە و پلەوپێگە چلۆن بوونەتە کۆیلە و گرێ 

دراون بە دەسەاڵتی داگیرکەرانەوە.
هەرچۆنیک بێت ئەوەی سەرەوە دیمەنێکە 
لە دۆخی کۆیلەتی. شەبەنگێک لەم کۆیالنە 
دەبینرێت بریتی لە مامۆستایەکی زانکۆ کە 
س��ااڵنێک کارێکی بە هی��چ نییە و تەنیا بۆ 
ئ��ەوەی پلەکان تێپەڕێنێ��ت هەندێ وتاری 
ئامادە  بەرپەسەندی حکوومەت  ساویلکانەی 
دەکات و پڕۆژەکان��ی حکوومەت جێبەجێ 
دەکات و خەریک��ی گیرف��ان پڕک��ردن و 
گەندەلی ناو زانکۆ دەبێت و ناوێرێت شتێک لە 
بەرژەوەندیی نەتەوەکەی بڵێت و بنووسێت؛ 
تاکو بەرپرسێکی حکوومی کە سی چل ساڵ 
خزمەت��ی حکوومەتی داگیرکەری کردووە و 
دوایی کە چی تر کردەیەکی بۆیان نامێنێت 
و قەی��ر و حورمەت��ی الیان نیی��ە و هەموو 
ش��تێکی گرێ دراوی کورس��ییەکەی بووە 
کە لێیان سەندووەتەوە دەگەڕێتەوە باوەشی 
گەل و لە پیریەتیدا دەیەوێت وەک قارەمانی 
نەتەوەییش خۆبنوێنێت، تاکو خزمەتکارێکی 
سادەی فەرمانگەیەک کە دەبێتە داردەست 
و هەواڵنێری دەزگا ئەمنییەکانی حکوومەت 
و نەتەوەی باندەس��ت و ئامادەیە چای بنێتە 
ب��ەردەم کابرای فارس ک��ە لە واڵتی خۆی 
شوانییان پێ نەدەدا و لە کوردستان بووەتە 
بەرپرس��ی بااڵ. کەس��انێ کە ڕێز لە مرۆڤی 
کورد ناگرن بەاڵم بەردەستیی نەیارانی کورد 
دەک��ەن. ئەم کاران��ە زۆر جاریش لە ڕووی 
ناچاری نیی��ە و پێیان دەکرێ��ت کاری تر 
بک��ەن، بەاڵم خوویان ب��ە کۆیلەتی گرتووە. 
ب��ۆ ئەمانە بەپێچەوانەی چاالک و مافخوازی 
ک��ورد، پلەوپێگ��ەی حکوومەت��ی پێوەری 
کەس��ایەتییە و الیان ئەو دیپلۆمە ناتەواوەی 
ک��ە لە ت��اران و ئەس��فەهانەوە هێناویانە و 
کردوویانە بە سەرۆکی ئەوان، پێگەدارترە لەو 
مرۆڤە کوردەی کە پل��ەی بەرزی خوێندن 
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و ئاگای��ی هەبێ��ت و نەیەوێت خۆفرۆش��ی 
ب��کات و ببێت��ە پی��اوی حکوومەتێک، کە 
مافی نەتەوەکەی ناپارێزێت. ئەمانە لە چاوی 
بەرژەوەندیی تاکەکەس��یی خۆیانەوە هەموو 
ش��تێک دەبینن بەاڵم بەو ئاوەزمەندییەش 
نەگەیش��توون کە ڕزگاریی نەتەوەییان، زۆر 
زیاتر ل��ەو نانەلەمییەی بۆی��ان دەبێت کە 
گەورەکەی��ان ب��ە منەتەوە پێی��ان دەدات. 
کۆیلەتیی ڕاس��تەقینەی ئەمانە، کاریگەریی 
بووە لەسەر یەخسیری و کۆیلەتیی سیاسی 
هەموو نەتەوەی کورد و بوون بە بندەس��تی 
دەوڵەت��ی داگیرکەر. واتە ئەمانە بەش��دارن 

ل��ە پێکهاتنی ئ��ەو دۆخە بێ 
دەوڵەتییەی کە بە سەر مرۆڤی 
کورددا س��ەپاوە و لە ئاس��تی 
نێودەوڵتی��دا دەبێ��ت بە ناوی 
واڵت و دەوڵەتانی ترەوە خۆی 
کۆیلەیەک  وەک  بناس��ێنێت؛ 
کە بە گەورە و س��ەروەرەکەی 

خۆیەوە دەناسرێت.   

ــەت؛  دەوڵ ــی  پێکهێنان  .3
دەربازبوون لە کۆیلەتی

تێپەڕین  و  دەربازب��وون  کەواتە 
زەینییەت��ی  و  کۆیلەی��ی  ل��ە 
بەرەو  و هەنگاون��ان  کۆیلەت��ی 

دەوڵەتی خۆ وەک ئامانجی کۆتایی، ستراتیژیی 
پێگەیشتنەکە هەرچۆنێک بێت، دەبێت تەوەری 
وێژمانی نەتەوەیی بێت. لە ڕوانگەی کەسانێکی 
وەک هێ��گڵ، ئەنگێل��س و لوکزامبورگ ئەو 
نەتەوانەی کە س��ەربەخۆ نی��ن و نەیانتوانیوە 
دەوڵەتێ��ک پێکبهێنن ی��ان دەوڵەتەکەیان لە 
مێژە لەنێو چووە و دەبنە داردەست و دەکەونە 
خزمەتی سوپای سەرکوتگەری دەوڵەتە گەورە 
و باندەس��تەکان، »نەتەوەی نامێژوویی«ن. بۆیە 
ب��ۆ بەرگیری لەم نامێژوویی بوونە و ڕۆش��تن 
بەرەو ڕزگاری، نەتەوە جۆراوجۆرەکان کەوتنە 
بیری مافی دیاری کردنی چارەنووس��ی خۆ و 

لەو ئاراس��تەیەدا خەباتی زۆر کرا و زۆر نەتەوە 
بە پێکهێنانی دەوڵەتی خۆ، خۆیان لە کۆیلەتی 
و نامێژووی��ی بوون ڕزگار ک��رد.]7[ پێکهاتن و 
جیابوون��ەوەی ئەو هەموو واڵتە لە س��ەدەی 
ڕاب��ردوودا پیش��اندەری ئەوەیە ک��ە قازانجێ 
ک��ە لە س��ەربەخۆییی دەوڵەتدایە لە مانەوە و 
بندەستیدا نییە و نەتەوەی خاوەن بیر و ئاگایی 
ڕازی نابێت بە بندەس��تی کە هێگێل گوتەنی 
ببێت��ە »نەت��ەوەی نامێژووی��ی« و مەحکووم 
ب��ە لەنێوچ��وون.]8[ لەڕاس��تیدا، وەک گاندی 
دەڵێت بۆ هەموو گەالن��ی جیهان »خراپترین 
خۆحکوومەتی باشترە لە باشترین حکوومەتی 
داگیرکەر و بێگانە.«]9[ بۆیە تەنیا 
سەربەخۆیە  دەوڵەتی  پێکهێنانی 
تاکەکانی  کە دەتوانێت زۆرترین 
ل��ە کۆیلەتی ڕزگار  نەتەوەیەک 

بکات. 
لەو ئاڕاس��تەیەدا بەر لە هەر 
بندەس��تەکان  نەتەوە  ش��تێک 
و بەتایب��ەت کورد پێویس��تیان 
ب��ە خۆئاگای��ی و وریابوون��ەوە 
هەی��ە و ئ��ەوەی کە ڕەوش��تی 
خەیان��ەت و کۆیلەتی لە خۆیان 
دوور بخەن��ەوە. بۆی��ە ب��ە کەم 
بوونەوەی ئەو جەماوەر و کۆمەڵە 
باسیان  کۆیلەیەی کە لەسەرەوە 
کرا و هەوڵی زیاتر بۆ س��ڕینەوەی گرێدراوێتی 
ب��ە دەوڵەت��ی داگیرکەرەوە لە ه��ەر بوارێکدا 
بەتایب��ەت سیاس��ی-ئابووری، دەک��رێ زیاتر 
هەنگاو بەرەو ڕزگاری و دەستەبەرکردنی مافی 
نەتەوەیی هەڵێنرێت. دەبێت خەڵک زۆر زیاتر 
ئ��اگادار ببنەوە و وەچەی��ەک باربهێنرێت کە 
لەسەرەوە  سیاسی-نەتەوەییان  ئاگاییی  ئاستی 
بێت و خاوەن وەها چاندێک بن کە ڕازی نەبن 
بۆ هیچ شتێکی حکوومەتی نەتەوەی باندەست 
بەرژەوەندیی نەتەوەی خۆیان پێش��ێل بکەن. 
بە هیچ قان و پلە و پێگەیەک خۆ نەفرۆش��ن 
و نەخڵەتن و خۆیان تووشی گەندەڵی نەکەن. 

لە ڕوانگەی کەسانێکی 
وەک هێگڵ، ئەنگێلس 

و لوکزامبورگ ئەو 
نەتەوانەی نەیانتوانیوە 
دەوڵەتێک پێکبهێنن 
یان دەوڵەتەکەیان 
لە مێژە لەنێو چووە 
و دەبنە داردەست و 

دەکەونە خزمەتی سوپای 
سەرکوتگەری دەوڵەتە 
گەورە و باندەستەکان، 
»نەتەوەی نامێژوویی«ن
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پێویس��تە قیزەونتری��ن ش��ت الی خەڵک��ی 
نەتەوەی بندەس��ت پلە و پێگەی ناو دەوڵەتی 

داگیرکەری نادێموکراتیک بێت. 

پەراوێزەکان
1.هەڵبەت ئەم س��اتە بۆ نائاگایانیش دەتوانێ س��اتی داچڵەکیان لە 
خەو بێت. بۆیە دەوترێت »دەتوانێ«، لەبەر ئەوەی کە وەک لە دوایی 
وتارەک��ەدا باس کراوە، هەندێ کەس قەت داناچڵەکن یان خویان لە 
خەو داوە و داناچڵەکن یان داچڵەکانیان گرێ دراوە بە بەرژەوەندیی 

تاکەکەسییانەوە.
2. ب��ە گوێرەی وێژەی ئەم واڵت��ە نادێموکراتیکان��ە کە ئێتنیک و 
ئێتنیس��یتی بە »ق��ەوم« و »قەومییەت« وەردەگێڕن��ەوە، دەکرێ لە 
کوردیدا ›خزم‹ و ›خزمایەت��ی‹ بەکار بهێنرێت. رەنگە بەکارهێنانی 
ئ��ەم چەمکانە لەالی��ەن هەندێک��ەوە قبووڵ نەکرێت. ب��ەاڵم ئەوە 
پێوەندیی بە کێشە زمانییەکانەوە هەیە کە هاوکات کە بۆ زمانێک بە 
کێش��ەی نازانن بۆ زمانێکی تر کێشەیە. ئەگینە لە زمانی فارسیشدا 
قوم و فامیل و قومیت لە ئاستی نزمی کۆمەاڵیەتیدا بەکار دەهێنرێت 
و ل��ە ئاس��تی بەرزتریش��دا بۆ کۆمەڵ��ە خەڵکانی خ��اوەن هەندێ 
تایبەتمەندی��ی جیاوازیش بەکار دەهێنرێت و کەس��یش گیر نادات. 
لە کوردیشدا دەتوانێ وەها بێت و بەپێی رستە و ئاستی بەکارهێنان 
واتاک��ەی رەچ��او بکرێت. بەاڵم چاکت��ر وایە ک��ە »کەمەنەتەوە« و 
»کەمەنەتەوایەت��ی« بەکار بهێنرێت. جێی ئاماژەی��ە کە لە کوردیدا 
هەندێ جار بینراوە کە لە جێی »کەمینە یان کەمایەتی«، کەمەنەتەوە 
بەکارهێنراوە، لەکاتێکدا کە هەر گروپێکی تری کۆمەاڵیەتیش وەک 
گروپ��ە ئایینییەکان دەتوانن کەمینە ب��ن و پێوەندییان بە نەتەوەوە 
نەبێت. بۆیە باشترە کەمەنەتەوە کە خۆیشی ئاماژە بە نەتەوەی تێدایە 

لە جێی ئێتنیک بەکاربهێنرێت. 
٣. جێ��ی ئاماژەیە کە وش��ەی »ق��وم« لە زمانی عەرەبی��دا زیاتر لە 
»ئێتنی��ک« و »کەمەنەت��ەوە« نزیکترە تاکو بەکارهێنانی ئەو وش��ە 
لە زمانی فارس��یدا کە ب��ۆ دابەزاندنی باری یاسایی-سیاس��ی مافی 

نەتەوەکان بەکار دەهێنرێت.
4. لەو پێوەندییەدا، هەندێ جار بۆ هەموو خەڵکی واڵتێکی فرەنەتەوە 
بە گش��تی لە چەمکی »گەل« کەڵ��ک وەرگیراوە وەک عێراق کە لە 
 )national( گەل��ی عێراق« کەڵک وەرگیراوە و لە جێ��ی نەتەوەیی«
لە ئاس��تی سیاسی و واڵتدا لە نیش��تمانیی کەڵک وەرگیراوە وەک 
چۆن دەڵێن »ئەنجومەنی نیش��تمانیی عێراق« کە ئەمەش کێش��ەی 
هەیە لەوێوە کە مەبەس��ت لە »نیشتمانی« بە پێڕەوی لە وێژەی زاڵی 
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پێشەکی
ئامانجی فەلسەفەی سیاس��ی دابین کردنی 
بەختەوەریی��ە بۆ مرۆڤ و جی��اوازە لەگەڵ 
تیۆری��ی سیاس��ی و هەروەه��ا ئایدۆلۆژیی 
لەگ��ەڵ  سیاس��ی  فەلس��ەفەی  سیاس��ی. 
»بەهاکان« سەروکاری هەیە و باس لە »دەبێ« 
دەکات، وات��ە باس لە ئ��ەو حاڵەتە ئارمانییە 
دەکات کە وا باشە هەبێت یان دەبێ هەبێت 
بۆ ئەوەی بە ژیانیکی بەرزتر و باشتر بگەین. 
بەاڵم تیۆریی سیاسی لەگەڵ »ڕاستەقینەکان« 
س��ەروکاری هەیە و باس لە »هەیە« دەکات. 
واتە بە شێوەیەکی بێ الیەن تەنیا دەربارەی 
ڕاس��تەقینە سیاسییەکان دەدوێت و دەیەوێ 
تەک��وزی و مانایان پێ ببەخش��ێ بەاڵم بۆ 
ئەنجامدان��ی گۆڕان��کاری لە دۆخ��ی هەبوو 
ه��ەوڵ ن��ادات. لە وت��اری بەردەس��تدا لە 
ڕەهەندی فەلس��ەفەی سیاس��ییەوە باس لە 
پێویستیی هەبوونی خۆس��ەروەری دەکرێت 
ب��ۆ نەتەوەکان و ئ��ەوە ڕوون دەکرێتەوە کە 
بۆچی گرنگە نەتەوەکان لە باری سیاسییەوە 
خاوەنی خۆسەروەری بن؟ بە واتایەکی دیکە، 
خۆس��ەروەری چ شتێک لە ژیانی نەتەوەکان 
دەگۆڕێ؟ و نەبوونی خۆس��ەروەری لە کوێدا 
زیان ب��ە نەت��ەوەکان دەگەیەنێت؟ هەروەها 
چونکە ئ��ەم وتارە ڕەهەندێکی فەلس��ەفەی 
سیاس��ی ڕەچ��او ک��ردووە، ه��ەوڵ دەدات 
هەبوون ی��ان نەبوونی خۆس��ەروەری گرێ 
بدات��ەوە بە بەختەوەری��ی کۆمەاڵنی خەڵک 
لە چوارچێ��وەی نەتەوەدا. ش��ایانی ئاماژەیە 
ک��ە نەتەوە یەکەیەکی مرۆیییە و بە پێێ ئەو 
پێناس��ەگەلەی بۆی ک��راوە، خاوەنی زمانی 
ڕابردووی  هاوب��ەش،  کەلت��ووری  هاوبەش، 
هاوب��ەش، جوگرافیای هاوب��ەش، و ئامانجی 

هاوبەشە. 

بۆچی نەتەوە گرنگە؟
ئەندامێتی��ی نەتەوەیی یەک ل��ە گرنگترین 
و  کۆی��ی  بۆناس��نامەی  ئەندامێتییەکان��ە 

تاکەکەس��یی مرۆڤ. مرۆڤ��ەکان لە خۆیاندا 
پێویس��تیان بە کەسانێک هەیە کە لە ئەوان 
بچ��ن و وەک ئەوان بژین و ش��ێوە ژیانێکی 
هاوبەش ڕەچاو بک��ەن و کەند و لەند و یان 
خۆش��ییەکانی ژیان پێکەوە دەرب��از بکەن. 
تەنان��ەت ئەگ��ەر بگەڕێینەوە بۆ گەش��ەی 
منداڵ، لە تەمەنێک ب��ەدواوە منداڵ لەگەڵ 
خەڵکانی تر تێک��ەڵ دەبێت و خۆی لەگەڵ 
ئەواندا پێناس��ە دەکات و بۆ پێداویستی یان 
پرسیار یان داخوازییەکانی خۆی دەگەڕێتەوە 
بۆ الی ئەوان. هەروەها لە تەمەنێک بە دواوە 
منداڵ تەنان��ەت لە کاتی گەمە کردنیش��دا 
حەز دەکات گەمەی چەند کەس��ی بکات و 
شکست یان سەرکەوتن لەگەڵ کۆمەڵدا تاقی 
بکات��ەوە. ئەو کۆمەڵە کەس��ە کە لە تەمەنی 
منداڵیدا پێداویستییەکانی منداڵ بۆ هەبوونی 
ه��اودەم و هاویاری دەس��تەبەر دەکات، لە 
تەمەن��ی گەورەت��ر دا دەگۆڕێ��ت. دەبێ ئەو 
کۆمەڵە کەس��ە زیاتر و بەرباڵوتر ببن، چونکە 
پێداویستییەکانی مرۆڤیش زیاتر و بەرباڵوتر 
دەبن. دەکرێ بگوترێ ئ��ەو کۆمەڵە مرۆییە، 
نەتەوەی��ە. وات��ە نەت��ەوە وەک یەکەیەکی 
مرۆی��ی، ئەرکی پش��تیوانی کردنی مرۆڤ لە 
ئەس��تۆ دەگرێت. نەتەوە دەبێتە ئەو گرووپە 
بەرباڵوە کە مرۆڤ ئیدی دەتوانێت تێیدا خۆی 
بناسێ، خۆی پێناسە بکات، پێداویستییەکانی 
دەس��تەبەر بکات و سەرکەوتن و شکست لە 

ئاستی بەرزتردا تاقی بکاتەوە. 
وەک  نەتەوەی��ی  ئەندامێتی��ی 
سەرچاوەیەکی گرنگ و سەرەکیی ناسنامەی 
تاک��ەکان دەردەک��ەوێ و بە چەن��د هۆکار 
دەتوانێ ناسنامەیەکی فرەڕەهەندی بەرباڵوی 
دوورمەودایان پێ بدات. سەرەتا مرۆڤ لە نێو 
نەت��ەوەدا دێتە دونیا و کاتێکیش دێتە دونیا، 
بە شێوازی خۆکرد ئیدی ئەندامی نەتەوەکەی 
خۆیەت��ی و هیچ کەس ناتوان��ێ ئەندامێتی 
نەتەوەیی لە هیچ کەس بس��تێنێتەوە. مرۆڤ 
تەنانەت ئەگەر لە واڵتی خۆیش��ی دەربکرێت 
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و ی��ان خۆی رێگای ئاوارەی��ی هەڵبژێرێت و 
لە شوێنێکی تر نیش��تەجێ ببێت، ئەوا هەر 
وەک ئەندام��ی نەتەوەی خۆی دەمێنێتەوە و 
هەر بەو ناونیشانەش خۆی دەناسێنی. لێرەدا 
نام��ەوێ بڵێ��م نەتەوە دیاردەیەک��ی زاتی و 
سروشتییە، بەاڵم دەتوانم ئەو ئیدیعایە بکەم 
کە ناس��نامەی نەتەوەی��ی ئاوێتەی هەبوونی 
مرۆڤە و هیچ هێزێێک ناتوانێ لێێ داببڕێت. 
ل��ە الیەکی ت��رەوە، ئ��ەو ئایدۆلۆژیانەی 
بانگ��ەوازی بەخت��ەوەری و ژیان��ی باش بۆ 
مرۆڤ��ەکان دەک��ەن، ه��ەر کامی��ان تەنیا 
بەشێک لە ناس��نامەی مرۆڤ لە خۆ دەگرن 
و یان بەش��ێک لە ناسنامەی مرۆڤ بە هەند 
وەردەگ��رن. بۆ نمونە، لیبراڵیزم تەنیا جەخت 
لەسەر تاکایەتیی مرۆڤ دەکاتەوە و پێی وایە 
کە تاک بە تەنیا و ب��ێ هەبوونی کۆمەڵیش 
دەتوانێ بەختەوەر بێت و خۆیشی دەبێ بەس 
بەرژەوەندیی تاکەکەسیی خۆی ڕەچاو بکات. 
فیمێنیزم تەنیا جەخت لەسەر الیەنی جێندەر 
دەکاتەوە )کە ئەم��ڕۆ تەنانەت مرۆڤەکان بە 
ئاس��انی دەتوانن ڕەگەزی خۆی��ان بگۆڕن(. 
مارکسیزم تەنیا بەشی ئەندامێتیی چینایەتی 
لەبەر چاو دەگرێت و دەخوازێ کە چینایەتی 
باڵ بکێشی بەس��ەر هەموو ئەندامێتییەکانی 
دیکەدا، )لە کاتێکدا مرۆڤەکان دەتوانن چینی 
خۆیان بگوازنەوە بۆ چینی بااڵتر(، بەاڵم نەتەوە 
هاوکات دەتوانێ هەم��وو ئەو ئەندامێتیانە لە 
خ��ۆ بگرێت و هەروەها ئەندامێتیی نەتەوەیی 
وەک باس ک��را، نە کەس دەتوانێ لە مرۆڤی 
بستێنێتەوە و نە وەک ئەندامێتیی جێندەری 
و چینایەتی دەکرێ خۆت کۆتایی پێ بهێنی. 
بێجگ��ە لەوانەش ئەندامێت��ی نەتەوەیی 
ئیمکانی ژیانی ب��اش واتە ژیانێکی ئەخالقی 
ب��ۆ مرۆڤ پێ��ک دەهێنی و ل��ەو ڕێگەیەوە 
یارمەتیی گەش��ەی کەس��ێتی و ئەخالقیی 
تاکەکان دەدات. ئەم کارەیش لە ڕێگەی ئەو 
کەلتوورەوە دەس��تەبەر دەبێت کە تایبەتە بە 
ئەو نەت��ەوە و بە پێێ دۆخی جیاوازی زمانی 

و مێژووی��ی و جوگراف��ی و ئەنترۆپۆلۆژی و 
س��ایکۆلۆژی و کۆمەاڵیەتی��ی جی��اواز، هەر 
نەتەوەیەکی��ش خاوەنی کەلتوورێکی جیاوازە 
و تەنانەت ئەگەر هەموو فاکتەرەکانیش لە بەر 
چاو نەگرین، خودی زمان دەتوانێ س��نووری 
کەلت��وورە نەتەوەییەکان دیاری بکات. جا بۆ 
ئ��ەوەی بتوانین باس ل��ەوە بکەین کە ئاخۆ 
کەلتووری نەتەوەیی چلۆن یارمەتیی گەشەی 
کەسێتی دەدات، دەکرێ دوو دانە کارکردی 
کەلتووری نەتەوەیی بخەینە بەر چاو. یەکەم: 
فەراهەم  پانتایی��ەک  نەتەوەیی  کەلت��ووری 
دەکات ب��ۆ ئەوەی مرۆڤەکان ل��ەو پانتاییەدا 
وئەگەریش  ببێ��ت  هەڵبژاردنیان  ئیمکان��ی 
ئازادی بە واتای ڕێژەی بژاردەکانی بەر دەمی 
مرۆڤ بزانین، کەواتە کەلت��ووری نەتەوەیی 
پارێزراوت��ر و بەرباڵوتر، واتە ئیمکانی زێدەتر 

و بەدوایدا تاکی ئازادتر.
 دووهەم: کەلتووری نەتەوەیی، بژاردەکانی 
بەردەم��ی مرۆڤ واتادار دەکات  و لە هەمان 
کاتدا زەمینەی پێداچوون��ەوە و بەرهەڤدانی 
بۆ س��از دەکات. هەروەها ئ��ەو پێداچوونەوە 
بە ب��اوەڕ و بژاردەکانی مرۆڤ خاوەنی بەهای 
ئەخالقییە و پتانس��ێلی ئەقاڵنی بوونی مرۆڤ 
ئاش��کرا دەکات. کەواتە لێرەدا تاکەکان بەرز 
دەنرخێندرێن؛ چونک��ە خاوەنی ئیختیارن و 
خاوەن��ی بەرژەوەندی، بەاڵم ئەوە نەتەوەکانن 
کە بژاردەکان دروس��ت دەک��ەن و خاوەنی 
بەهاکانن. کەواتە دەک��رێ نەتەوەکان وەک 

یەکەی سەرەکیی بەهاکان بێنە ئەژمار.
لە پێناس��ەی نەتەوەدا گوترا کە یەکێک 
ل��ە فاکتەرەکانی نەت��ەوە، هەبوونی ئامانجی 
هاوبەش��ە و ئەو ئامانجە هاوبەشە لە سەرەی 
یەکەم دا مەیلە بە خۆسەروەری و ژێردەست 
نەب��وون. واتە نەت��ەوە وەک گش��تییەتێک 
دەدات  خۆس��ەروەری  دەستخستنی  هەوڵی 
وئەو ئامانجە هاوبەش��ەش، ڕێگا بۆ تاکەکان 
خۆش دەکات تا لە هەوڵی بە دەست هێنانی 
خۆس��ەروەری و چ��ێ کردن��ی پانتاییەکی 
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گش��تیدا بن تا لەوێدا وەک م��رۆڤ بتوانن 
بی��ر و هزر و تواناییی خۆی��ان تاقی بکەنەوە 
وبە ئاس��تێک لە خۆناس��ین بگ��ەن. کەواتە 
لێرەدامەیلی خۆس��ەروەری تاکەکەسی گرێ 
دەدرێتەوە بە مەیلی خۆسەروەریی کۆیی یان 
نەتەوەیی. چونکە ت��اک وەک پێکهێنەرێکی 
نەتەوە، پێویس��تی بە بەس��تێنێک هەیە بۆ 
دەربڕینی خۆسەروەری و ئازادیی تاکەکەسی 
خۆی لە ڕێگای بەدەست هێنانی خۆسەروەری 
و ئازادی کۆییەوە. کەواتە لە یەک ڕس��تەدا 
دەک��رێ بڵێین نەتەوە گۆڕەپانێکی باش��ە بۆ 
تاقی کردنەوەی مەیل و توانا و تایبەتمەندیی 

خۆسەروەری الی تاکەکان.
ل��ە الیەک�������ی ت��رەوە 
ئەندامێتی��ی نەتەوەیی، ڕێگری 
دەکات لە نامۆیی، گۆشەگیری، 
و گومن��اوی. واتە ناس��یۆنالیزم 
ئایدی��ای  پتەوکردن��ی  ب��ە 
یەکگرتووی��ی، ئ��ەو گەرەنتییە 
ب��ە تاکەکان دەبەخش��ێت کە 
ئ��ەوان تەنیا نین، کەس��انێک 
هەن ئاگایان لێیانە و بە هەمان 
شێوەش ئەوان دەبێ ئاگایان لە 
کەس��انێک بێت. جا ئەم بابەتە 
بە ڕوون��ی لە ژیانی نەتەوەکاندا 
دەبینرێ��ت. بۆ نمون��ە، کاتێک 

کەس��یک حەزی لە وەرزشی تۆپی پێ هەیە 
و دەبێت بە یاریزانی تۆپی پێی نەتەوە)واڵت(
ی خۆی، بە هەزاران کەس هەن کە لە کاتی 
یاری کردندا هانی دەدەن و پش��تگیریی لێ 
دەکەن، هەروەه��ا هاندەرانی ئەو یاریزانەش 
ک��ە ئەندامەکانی نەتەوەکەنی، پێویس��تییان 
بە کەسانێک هەیە لە گۆڕەپانی نێونەتەوەیی 
وەرزش��دا وەک نوێنەری ئەوان دەربکەون و 
س��ەرکەوتن بۆ هەمووان بە دەس��ت بهێنن. 
بەو پێی��ە دەکرێ ئەو ئیدیعای��ە بکەین کە 
س��ەرکەوتن و شکست ئەو دوو ئەزمونەن کە 
هەموو ئەندامانی نەت��ەوە پێکەوە ئەزمونیان 

دەکەن. سەرکەوتنی هاونەتەوەکەم من شاد 
و س��ەربەرز دەکات وەک چۆن شکس��ت و 
ئابڕوچوون��ی ئەو بۆ منیش ڕیک ئەو مانایەی 
هەیە. کەواتە نەت��ەوە هیوای نوێ بوونەوەی 
تاکەکەس��ی بە تاکەکانی خۆی دەبەخشێت 
لە ڕێ��گای ن��وێ بوون��ەوەی نەتەوەیییەوە. 
بەو ش��ێوازە ک��ە کاتێک نەت��ەوە دادەڕمێ، 
تاکەکانی��ش بە دوای��دا دادەڕمێن و کاتێک 
تاکەکانیش هەروەها.  نەتەوە دەگەش��ێتەوە، 
جا ئالێرەدا دەکرێ نەتەوە بش��وبهێندرێ بە 
بنەماڵە. لە ئاس��تی بنەماڵەشدا سەرکەوتن و 
یان شکستی خوش��ک و براکانمان دەتوانێ 
ئێمە س��ەربەزر یان سەرش��ۆڕ 
ب��کات. وێکچوونێک��ی دیکەی 
بنەماڵ��ە و نەتەوەش ئەوەیە کە 
ئەندامێتیی نەتەوەیی هەس��تی 
دەبەخش��ێت  هاوبەش��ێتی 
و  جێندەری  جیاوازیی��ە  بەاڵم 
چینایەتییەکان ناسڕێتەوە. تەنیا 
وەک چەترێک��ی گەورە وایە بە 
هەر ستاتۆ و ڕەگەز و چینێکەوە 

دەکرێ خۆتی تێدا ببینیەوە.
گرنگی  تایبەتمەندییەک��ی 
دیکەی ئەندامێتیی نەتەوەیی لە 
ناسیۆنالیزمەوە  خودی  گرنگیی 
ک��ە  ئ��ەوە  س��ەرەتا  دێ��ت. 
ناسیۆنالیزم وەک ئیزمەکانی دیکە تەنیا یەک 
ئایدۆلۆژیی سیاس��ی نیی��ە، چونکە دەتوانێ 
چەندین فۆڕم��ی جیاوازی هەبێ��ت. لەوانە: 
ئایینی، کۆنس��ەرڤاتیڤ، لیبراڵ، فاشیس��تی، 
کۆمۆنیستی، کەلتووری، سیاسی، یەکخەرانە، 
جوداییخوازانە، دیاس��پۆرا، پان و هتد. دوای 
ئەوەش ناسیۆنالیزم تەنیا جەخت لەسەر یەک 
خاڵی ناس��نامە ناکاتەوە. واتە وەک باس کرا 
ناس��یۆنالیزم باس لە یەک الیەنی ناسنامەی 
م��رۆڤ ن��اکات وەک ئەندامێتیی جێندەری 
یان چینایەتی ی��ان ناوچەیی، بەڵکوو داوای 
ئەندامێتی��ی نەتەوەی��ی دەکات کە هاوکات 

کەلتووری نەتەوەیی، 
بژاردەکانی بەردەمی 

مرۆڤ واتادار دەکات  
و لە هەمان کاتدا 

زەمینەی پێداچوونەوە 
و بەرهەڤدانی بۆ ساز 
دەکات. هەروەها ئەو 

پێداچوونەوە بە باوەڕ و 
بژاردەکانی مرۆڤ خاوەنی 

بەهای ئەخالقییە و 
پتانسێلی ئەقاڵنی بوونی 

مرۆڤ ئاشکرا دەکات
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دەتوانێ هەموو ئەندامێتییەکانی سەرەوەش لە 
خۆی بگرێت. کەواتە ئەندامێتیی نەتەوەیی بە 
پێچەوانەی ئەندامێتیی جێندەری، چینایەتی، 
ی��ان ناوچەی��ی، هاوکاریی ت��اک دەکات بۆ 
دۆزین��ەوەی جێگایەک بۆخ��ۆی نەک تەنیا 
لە جیهانێک��دا کە تێی��دا دەژی، بەڵکوو لە 

زنجیرەیەکی نەپساوەی بووندا. 

خۆسەروەری چی بۆ نەتەوە دەکات؟
وەک ل��ە س��ەرەوە باس کرا، نەت��ەوەکان لە 
چەندین ڕێگا و دەرفەتی جۆراوجۆرەوە پڕبەها 
و گرنگن و یارمەتیی پێگەیش��تنی تاکەکەس 

و کۆمەڵ دەدەن. بە واتایەکی 
تر، نەتەوەخ��وازی نە بە تەنیا 
کۆمەڵ بە گرنگ دادەنێت و نە 
بە تەنی��ا تاک، بەڵکوو پردێک 
ل��ە نێ��وان ت��اک و کۆمەڵدا 
دروست دەکات. خۆسەروەری 
وەک دەس��ەاڵتی تاکەکان��ی 
نەتەوە بەس��ەر خۆیاندا، وەک 
بەدەس��تەوە گرتن��ی جڵەوی 
ژیانی کۆمەاڵیەتی و ئابوری و 
سیاسیی خۆت، وەک زاڵبوون 
بە سەر داهاتوو و چارەنووسی 
خۆت��دا، وەک پارێ��زگاری لە 
کەلت��وور و بەه��ا و خاک و 

ئاوی خۆت لە ئاس��ت دەس��تدرێژیی ئەوانی 
ت��ردا دەتوانێ ببێت��ە پارێ��زەری هەموو ئەو 
تایبەتمەندییانە کە بۆ نەتەوە باس کران و لەو 
ڕێگایەوە یارمەتیی تاک بدات، کە بریتین لە: 

یەکەم: 
پاراس��تنی ئەو یەکە مرۆییی��ە کە دەرەتانی 
تەناهی و پێوەندارێتی و پرس��تیژ بە تاکەکان 

دەبەخشێت. 

دووهەم: 
پاراس��تنی ئەو ئیمکانە کە مرۆڤەکان لە نێو 

نەتەوەدا بتوانن ببن بە خاوەنی ناسنامەیەکی 
هەم��وو  ک��ە  فرەچەش��ن  فرەڕەهەن��دی 
وردەناسنامەکانی دیکەشیان لە خۆ بگرێت. 

سێهەم: 
گەش��ەپێدان و هەروەها پاراستنی بەستێنی 
کەلتووری نەتەوەیی، کە یارمەتیی گەش��ەی 
ئەخالقی و ئەقاڵنی��ی مرۆڤەکان دەدات بەو 
شێوەیە کە هەم بژاردە دەخاتە بەر دەستیان 
و ه��ەم بژاردەکانیان بۆ وات��ادار دەکات. ئەم 
تایبەتمەندیی��ەی نەت��ەوە وەک بەس��تێنی 
ئازادی و مومارەس��ەی ئازادی��ی تاکەکانیش 

دێتە ئەژمار. 

چوارەم: 
زەمین��ەی  پاراس����������تنی 
خۆس��ەروەری ب��ۆ تاک��ەکان و 
یارمەتیدانی��ان کە لە ناو مەیل و 
خواستی خۆس��ەروەری کۆیی دا 
کە وەکوو تاک ئەو پتانس��ێلەیان 
ئاش��کرا بکەن وخۆیان دەربخەن 

یان باس لە خۆیان بکەن. 

پێنجەم: 
پاراس��تنی فەزایەک کە تاکەکان 
ل��ە تەنیای��ی و گۆش��ەگیری و 
بێکەسی دەرباز دەکات و ئەو ئیمکانە دەخاتە 
بەر دەمیان تا لەگەڵ کەسانی تر و لە ڕێگای 
ئەوانەوە گەشە بە توانا شەخسییەکانی خۆیان 

بدەن. 

شەشەم: 
س��ەرچاوەیەکی  وەک  نەت��ەوە  پاراس��تنی 
ناسنامەیەک  تاکەکەسی.  ناسنامەی  نەگۆڕی 
ک��ە بێ هی��چ نێوانگیرییەک لە س��ەرەتای 

لەدایکبوونەوە بە مرۆڤ دەبەخشرێ. 

ــە خاوەنی  ــێ ببێت ــورد دەب ــی ک بۆچ

داڕشتنی خۆسەروەری 
وەک چەمکێکی 

بنگەهی و لە ڕەهەندی 
فەلسەفەی سیاسییەوە 
لە کورتماوەدا دەتوانێ 
هەستی بڕوابەخۆبوون 
و مرۆڤی تەواو بوون بۆ 
مرۆڤی کورد بگێڕیتەوە 

و لە درێژماوەدا 
کەرامەت و بەختەوەری 

بۆ مرۆڤی کورد 
دابین بکات
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خۆسەروەری؟
باسی خۆس��ەروەری لە هزری سیاسیدا بە 
دوو جۆر دەکرێ بێتە بەر باس. لە الیەکەوە 
وەک باس��ێکی مافناس��انە باس لەو بابەتە 
دەکرێت کە لە ژێر ناوی »مافی دیاری کردنی 
چارەنووس«دا دێت��ە ئاراوە. واتە نەتەوەکان 
مافی ئەوەیان هەیە کە چارەنووسی خۆیان 
دیاری بکەن. بێجگە لەوەش لەم ڕەهەندەوە 
کە لۆژیکێکی سەلبی و بەرەنگارانەی هەیە 
باس لەوە دەکرێت ک��ە نەتەوەکان ئەگەر 
لە ژێر هەڕەشەی ڕاس��تەوخۆی توانەوە و 
لەناوچوون و ژێنۆسایددا بوون، ئەوا دەتوانن 
باس لە مافی دیاری کردنی چارەنووس��یان 
بکەن. بەاڵم س��ەیر ئەوەیە کە تەنیا الیەنی 
بەرچاو و دیاری توانەوەیان مەبەس��تە کە 
ئەویش کوش��تن و بڕینی بە ئاشکرایە. نە 
ب��اس لە ت��ااڵن کرانی س��ەرچاوە ماددی 
و مەعنەویی��ەکان دەکات و ن��ە ب��اس لە 
داسەپاندنی کەلتووری و تواندنەوەی زمانی 
دەکات؛ واتە ئارگیومێنتێکی ناتەواوە. بەاڵم 
لە الیەکی ترەوە لە دەالقەی فەلس��ەفەی 
سیاس��ییەوە دەکرێ باس لە خۆسەروەری 
بکرێ��ت کە لێرەدا باس��گەلی مافناس��انە 
و ش��ەرت و م��ەرج هەڵناگ��رێ، بەڵکوو 
وەک بابەتێکە بۆ گەیش��تنی مرۆڤەکان بە 
ژیانی ب��اش. لێرەدا کە مەبەس��تی وتاری 
نییە،  ماف  بەردەستیش��ە، خۆس��ەروەری 
بەڵکوو خۆس��ەروەری ئامرازێکە بۆ پاراستن 
و گەش��ەپێدانی زۆر ئیمکان و دەرەتان کە 
هاوکاریی ت��اک دەکەن بۆ ئەوەی ژیانێکی 
باش و بەختەوەرانە بباتە سەر. واتە نەتەوە 
وەک خاڵی س��ەنتەر وایە لە ژیانی مرۆڤدا 
و کارک��ردی جۆراوجۆر و ف��رەی هەیە بۆ 

ڕێکخستن و پاراستنی ژیانی مرۆڤ. 
ڕاستە کورد تەنانەت لە دوای زۆر ئەزمونی 
ژێنۆساید و هەوڵی ئاشکرای لەناوبردنیشی 
دیس��ان بە دەنگێکی بەرز و زواڵل باس��ی 
لە پێویستیی خۆس��ەروەری نەکردۆتەوە و 

بە هێندێک دەس��کەوت و دروشمی کەم و 
پچڕپچ��ڕ ڕازی بووە، بەاڵم ئەگەر نەتەوەی 
ک��ورد بیهەوێت لە نەتەوەیەکی پاس��یڤی 
چاول��ەدەم و چاولەدەس��تی کەس��انی تر 
قوتار ببێت، ئەوا دەبێ پرسی خۆسەروەری 
بهێنێتە بەر ب��اس و خواس. ئەویش نەک 
وەک مافێ��ک ی��ان وەک بژاردەی��ەک لە 
وەاڵم��ی ئەو هەواڵن��ەی ب��ۆ تواندنەوەی 
فیزیک��ی و کوش��تاری سیس��تماتیک بە 
س��ەریدا س��ەپێنراوە، و نە وەک کارتێکی 
فشاری سیاس��ی بۆ دیپلۆماسیی ناوچەیی، 
بابەتێک��ی ئەخالقی. وەک  بەڵک��وو وەک 
چەمکێک ب��ۆ ڕۆنانی مەعریفەتێکی نوێ و 
هاتنە ناو کای��ەی مەعریفی بۆ قوتار بوون 
لە مەعریفەتی زاڵ کراوی ئەوانیتر و وەک 
ئامرازێک بۆ دەستەبەر کردنی بەختەوەری 
بۆ مرۆڤی کورد. کەواتە هەر بزووتنەوە یان 
شۆڕش��ێک کە لە کوردستانی بندەست دا 
بیهەوێ خۆی دابڕێژێ و بیهەوێ کۆمەڵگای 
کوردس��تان بەرەو ئاقارێکی باش��تر ببات، 
ناب��ێ لەو بابەتە خافڵ بێت کە داڕش��تنی 
خۆس��ەروەری وەک چەمکێکی بنگەهی و 
لە ڕەهەندی فەلس��ەفەی سیاس��ییەوە لە 
بڕوابەخۆبوون  هەستی  دەتوانێ  کورتماوەدا 
و مرۆڤ��ی تەواو ب��وون بۆ مرۆڤ��ی کورد 
بگێڕیت��ەوە و لە درێژم��اوەدا کەرامەت و 
بەختەوەری بۆ مرۆڤی کورد دابین بکات. 
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ئاماژه
ئەو کاتەی قاسملووی نەمر لە دوایین ساتەکانی وتووێژیدا لە گەڵ عینایەت 

فانی، باسی لە دێموکراسیی عەمیق ]دێموکراسی رادیکاڵ[ دەکرد، ئەو 
چرکەساتە بوو کە قاسملوو دەستی نایە سەر خاڵی قەیران و هاوکات 

دەربازبوون لە قەیران. ئەم چەمکە کورتەی شەهیدی سەرکردە هیچ کاتێک 
لەالیەن ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە ئاوڕی لێ نەدرایەوە

ڕاسان نیشانەیەک 
بۆ دەرباز بوون لە قەیران  

ئاالن. د 
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زیاتر لە س��ەدەیەکە خەباتی ڕزگاریخوازانەی 
گەلی ک��ورد لە هەر چوار بەش��ی واڵت بە 
پێی بەس��تێنی ژینگەی سیاسیی خۆی، لە 
ناو دۆخ��ی قەیرانی ناوخۆی��ی و ناوچەییدا 
توانیویەتی کورد وەک ناس��نامەیەکی جیاواز 
ل��ە ئەتنیکەکانی ت��ری ناوچەک��ە بپارێزێ و 
سیاس��ییەکانی  داخوازییە  هەڵگری  هاوکات 
گەلی کوردی��ش بێ. لەم ناوەدا بەردەوامی و 
گووران، دابڕان، گۆڕان و ژیان لە ناو قەیران، 

مۆرکی خۆی لەم خەباتە دەمدرێژە داوە.
ئەم وتارە ب��ە لەبەرچاوگرتنی ئەم خااڵنە 
لە ڕاس��یتنەی خەباتی گەلی کورد، پێی وایە 
ڕەوتی ئەم خەباتە سیاسییەی گەلی کورد، بە 
تایبەت لە رۆژهەاڵتی کوردس��تان ماوەیەکی 
دوور و درێژە لەناو قەیراندا ماوەتەوە و ڕاسان 
وەک نیشانەیەک بۆ دەربازبوون لەم قەیرانە، 
پێویس��تی ب��ە خوڵقاندنی دیسکۆرس��ێکی 
سیاس��یی ن��وێ هەیە. هەر بۆیە ڕاس��ان بە 
مەبەستی دەرباز بوون لە قەیران و بەهەژموون 
کردنی دیسکۆرسی سیاسیی خۆی، پێویستە 
بتوانێ کردە و تیۆری سیاس��ی لەناو پانتای 
سیاسیی ئێران و کوردستان بە پێناسەکردنی 
س��ەرلەنوێی مژاری سیاس��ی س��ەر لەنوی 

جومگەبەندی بکاتەوە.
بۆ ئەم مەبەس��تە، لە یەک��ەم هەنگاودا، 
هەندێک لە الیەنەکانی چەمکی قەیران شی 
دەکرێتەوە، دواتر بە ئاماژە پێدانی چەمکێکی 
لەبیرکراوەی قاس��ملووی نەمر، واتە ڕادیکاڵ 
دێموکراس��ی،  داکۆک��ی لە گەش��ەپێدان و 
بەرباڵوکردنی دیسکۆرس��ی ڕاسان، ئەرک و 
پێویستیەکانی ڕاسان لە ئێستاکە و داهاتوودا، 
بەرهەمهێنانی دەرفەتی سیاسی و قۆزتنەوەی 

ئەم دەرفەتانە، دەکرێت.

پێشەکی:
کورتەیەک بۆ بە تیۆرکردنی چەمکی قەیران
هەر نوس��راوەیەک ی��ان ه��ەر تێبینییەک 
لەس��ەر ڕەوش��ی کۆمەڵگا و سیاس��ەت لەم 

س��ەردەمەدا، گەر دەستەواژەی قەیران وەک 
ناوک��ی لێکدانەوە و ش��ی کردنەوەی دۆخی 
ناتوانێ  نەگرێ��ت،  لەبەرچ��او  هەنووکەی��ی 
وەدیهێنەری بەرپرس��یارێتیی کۆمەاڵیەتی - 
سیاس��ی خۆی لەم سەردەمەدا بێ. هەر بۆیە 
گەڕان��ەوە بۆ چەمکی قەی��ران دەتوانێ هەم 
وەک درمناسیی دۆخی هەنوکەیی و هەمیش 
وەک کرانەوەی ئاس��ۆیەک بۆ دەرباز بوون لە 
قەیران یان کێش��انەوەی نەخش��ە ڕێگایەک 
بێتە بەرچ��او. ئەمە نەک تەنیا تایبەتمەندیی 
رەوشی سیاس��ی و کۆمەاڵیەتیی ئێستاکەی 
کوردس��تان، بەڵک��وو تایبەتمەندی��ی هەرە 
بەرچاوی ڕاستینەی کۆمەاڵیەتی و سیاسیی 
سەردەمی مۆدێرنەیە. دەس��تەواژەی قەیران 
وا دەکا رەوش��ی هەنووکەیی تووشی پرسیار 
بێت، پێش��گریمانەکان لەناو بچن و هاوکات 
لەگ��ەڵ لەناوچونی پێش��گریمانەکان، واڵمە 
کۆنەکانیش چیتر نەتوانن رەوشی ئەمێستاکە 
پێناس��ە بکەن. گرینگیدان بە دۆخی قەیران 
وامان لێدەکا س��ەرلەنوێ بگەڕێینەوە س��ەر 
پرسیارە سەرەکییەکان، بیرکردنەوە لە ڕێگای 
نوێ؛ ک��ە ئەگەر وا نەکەی��ن، ڕەنگە قەیران 

خۆی لە قەرەی کارەسات بدات.
 κρίση - krisisیۆنانیی قەیران چەمکی 
بە پێی پێناس��ەی ڕاینهارت کوس��لێک]1[ لە 
بنەرەت��ەوە پێوەندیی بە ئایدی��ای دادوەری 
ک��ردن و بڕی��اردان ل��ە پۆلیس��ی کۆن��ی 
یۆنان��ەوە هەب��ووە،]2[ دوات��ر قەی��ران وەک 
چەمکێکی سیاس��ی یەکەمجار لە س��ەدەی 
حەڤدەهەمەوە لە بەریتانیا، لە کاتی ڕوودانی 
گ��رژی و ئاڵۆزی��ی نێ��وان پەڕلەمان و ش��ا 
بەکار هاتووە.س��ەرەڕای ئەوەی تۆماس هۆبز، 
لەم س��ەردەمەدا هیچکات ل��ەم چەمکە بۆ 
شیکردنەوەی رەوشی ئاڵۆزی بەریتانیا کەڵکی 
وەرنەگرت، بەاڵم هەوڵدانەکانی بە مەبەستی 
فۆرمولەکردنی زانس��تی سیاس��ەت، دەکرێ 
وەک دارش��تنی یەک��ەم تی��ۆری مۆدێرنی 
قەیران بنرخێن��درێ. لەم روانگەیەوە قەیران 
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وەک نەخۆشیی جەستەی مرۆڤ، هاوتەریب 
لەگەڵ کێشەکانی کۆمەڵگا وێنا کراوە.

ئ��ەم چەمک��ە لە س��ەدەی ن��ۆزدە بە 
دواوە س��ەرەڕای زۆر مانای جیاواز، رۆڵێکی 
س��ەرەکیی لە گەیان��دن و ئاراس��تەکردنی 
ئامانجە سیاس��ییەکاندا گێڕاوە و پرسیارێکی 
سەرەکی لەناو تیۆری سیاسی بووە. بەم پێیە، 
قەیرانەکان زۆر جار ژیانیان لەناو بردووە، یان 
کۆمەڵگایان خس��تۆتە ناو دۆخێکی نالەبار و 
هەندێک جاریش بوون بە دوورگەیەکی ئارام 
یان دەرفەتێک بۆ دەربازبوون لە مەترس��ییە 
گەورە و سیاس��ییەکان. فەلس��ەفەی مێژوو 
و ب��ە تایب��ەت ئەوانەی لە ژێ��ر کاریگەریی 
نەریت��ە هێگێلی ی��ان مارکس��ییەکەیدان، 
زۆرج��ار قەیرانیان نەک بە الیەنی وێرانکارانە 
و پڕ لە نەهامەتییەک��ەی، بەڵکوو بە الیەنی 
دەرفەت بۆ گۆڕان یان دەرچوون لە رەوش��ی 
نالەباری ئەمێستاکە پێناسە کردووە. هەر بۆیە 
قەیرانەکان دەتوانن نیشاندەری درمناسیێکی 
قووڵتری پێکهاتەی کۆمەڵ��گا بن و دەتوانن 
پەیوەندییە کراوەکانی هێز یان ئەو کێشانەی 
پێکەوە  ماونەت��ەوە،  ش��اراوە  هێش��تاکەش 

بلکێننەوە.]٣[  
ئەمڕۆک��ەش قەی��ران وەک چەمکێ��ک 
لەناو تیۆری سیاس��ی، واتاهەڵگری مەترسی، 
نەهامەت��ی، هاودژی، کێش��ە و ملمالنێ یان 
دەرفەت ب��ووە. قەیران��ەکان وەک مژارێکی 
تیلۆلۆژیک، حەقیقەتە ش��اراوەکانی کۆمەڵگا 
و جیهان��ی سیاس��ەت دەنوێننەوە و هاوکات 
لەناخ��ی خۆیاندا دەرفەتە نوێێەکان بۆ گۆڕان 
و دەربازبوونیش نیش��ان ئ��ەدەن. هەر بۆیە 
قەیران تەنیا نیش��اندەری قەڵشتی نێوان ئەو 
کێشەیەی ئێمە لەگەڵی روبەڕوین و توانستی 
ئەمێستاکەی ئێمە بۆ چارەسەرکردنی قەیران 
نیە؛ بەڵکوو هەڵگری دەرفەتێکە بۆ بیرکردنەوە. 
قەیران ناوی ئالتێرناتیڤێکە بۆ چرکەس��اتێک 
کە پرس��یار دەکرێت قەیران چییە؟ بۆ لەناو 
قەیرانداین، ب��ۆ دەرباز بوون لە قەیران دەبێ 

چی بکرێ��ت؟ بیر کردنەوە لەم چرکەس��اتە 
نیش��اندەری ئەوەیە کۆمەڵگا یان سیاس��ەت 
پارس��ەنگی خۆی لە دەست داوە. یان ئەوەی 
سیستەمێکی سیاسی یان کۆمەاڵیەتی خاوەن 
توانس��ت و ئام��رازی بەدیهێنان��ی هەبوونی 
بەردەوامی نەبووە. ڕەنگە پێناسەی ئارێنت تا 
ڕادەیەک لێڵتر ب��ەاڵم بنەڕەتیتر بێ، ئارێنت 
پێی وایە قەیران لە ڕیشە یا هۆکارەکان، هەر 
کامی��ان بێ، وەک لەناوبردن��ی دەمامکەکان 
و لەناوبردنی پێش��گریمانەکان، ئەو دەرفەتە 
دەخولقێن��ێ مرۆڤ بیر بکات��ەوە و لە خۆی 
بپرس��ێ س��ەبارەت بەم مژارە کام��ە بابەت 

بنەڕەتی بوونی خۆی لەکیس داوە.]4[ 
ئ��ەم تێڕوانین��ە ل��ە چەمک��ی قەیران 
نیش��اندەری داکۆکی کردن لە سەر بنەمای 
تێگەیشتنی هاوبەش بۆ واڵم دانەوەی پرسیارە 
سیاسییەکانە، ئەو کاتەی نەخشەیەکی ڕوونی 
سیاسی بۆ دەرباز بوون لە دۆخی هەنووکەیی 
نەبێ یان ئەم تێگەیش��تنە هاوبەشە نەتوانێ 
واڵمێکی کردەیی بۆ دەربازبوون لە کێشەکان 
بخوڵقێنێ، قەیران ڕوو ئەدا. هۆکاری ئەمەش 
لە پانتای سیاسیدا ڕوونە؛ ئەو کاتەی عەقڵی 
هاوبەش لە ناو ژیانی سیاس��یی هاوبەش��ی 
ئێمەدا لەناودەچێ، هیچ هەستێکی هاوبەش 
توانای کۆکردن��ەوەی مرۆڤەکانی لە دەوری 
دروشمێکی سیاسی بە مەبەستی کردەیەکی 
سیاس��ی ناب��ێ، وات��ە جیهانی هاوبەش��ی 
مرۆڤ��ەکان وێران بووە. ب��ە لەبەرچاوگرتنی 
دوو تایبەتمەندیی وەالنانی پێش��گریمانەکان 
و هەستی هاوبەش��ی ژیان لەناو جیهان یان 
ژینگەی هاوبەش��دا، قەیران ناچارمان دەکات 
سەر لەنوێ چاوێک بە مێژوماندا بخشێنینەوە 
و لە الیەکی  ترەوە، پرەنسیپی ڕێنوێنکەرانەی 

کردە یان دەسەاڵت دووبارە دابڕێژینەوە.
ل��ە کائۆتێس��کییەوە ت��ا ک��وو لێنین، 
لە سیاس��ەت  مارکس��یانە  تێگەیش��تنێکی 
لەس��ەر بنەمای تێڕوانینەکانی کاڵوزویتسەوە 
 ڕیش��ەی داکوت��اوە و ئەوی��ش کاریگەریی 
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جیاکردنەوەی��ە.]5[ وات��ە گ��ەر پەیوەن��دی 
لەگەڵ هێ��زە کۆمەاڵیەتییەکانی دیکە وەک 
پەیوندیێکی س��ەربازی سەیر بکرێت، ئاکامی 
پاراس��تنی شوناس��ی ت��اک و تەریکی هەر 
الیەنێ��ک و دژایەتی��ی ئەم الی��ەن لەگەڵ 
الیەنی دیکەی لێ دەکەوێتەوە. ئەم چەش��نە 
تێڕوانین��ە لە ژێر کاریگەریی کەش و هەوای 
سەردەمی دوو جەمسەرییەوە ڕیشەی خۆی 
ل��ە ناو سیاس��یەتی کوردیش��دا داکوتا و تا 
ڕۆژی ئێس��تاکەش کاریگەرییەکانی لەس��ەر 
ئەم سیاس��ەتە بەردەوامە. واتە سیاسەتی ئەم 
چینە لە دژی چینێکی  تر. ئەم سیاسەتە وای 
کرد سۆشیالیزم بە درێژەی 70 ساڵ لە سەر 
بنەمای لێکدانەوەیەک��ی ئابووری، چینایەتی 
کۆمەاڵیەتیی��ەکان،  گۆڕان��ە  نەبینین��ی  و 
وەدیهاتنی توێژە جیاجیاکانی کۆمەاڵیەتی و 
بەرژەوەندیی ئەوان س��ەیر بکات. ئاکامی ئەم 
ڕەوتە لە سیاسەتی سۆشیالیستی، قەیرانێکی 
بەردەوام بوو و بە ڕووخانی س��وڤیەت ڕامانی 
سۆشیالیستیش تووشی داڕمانیکی گەورە بوو. 
لەس��ەر بنەمای لێکدانەوەیەکی لەم شێوەیە، 
الکالو و مووف بە نووسینی کتێبی هەژمۆنی 
و س��تراتێژیی سۆشیالیس��تی]6[ - هەوڵ��ی 
س��ەرلەنوێ زیندوو کردنەوەی سۆش��یالیزم 
و رزگارکردن��ی ئ��ەم ڕامانەیان ل��ە قەیرانی 

سەردەمی نوێ دا. 
بەردەوامیی ئەم ڕامانە گەیشتە چەمکێک 
لە ژێر ناونیش��انی رادیکال دێموکراسی. ئەم 
چەمک��ە وەک پ��ڕۆژەی ئ��ەم دوو بیرمەندە 
تا کاتی ئێس��تاکەش ب��ەردەوام بووە. مووف 
سەبارەت بەم چەمکە دەڵێ: بە لەبەرچاوگرتنی 
دێموکراسیی ڕادیکال و پلوراڵ کە لە کتێبی 
سوشیالیس��تی  س��تراتێژیی  و  هەژموون��ی 
س��ەرچاوەی گرتبوو زۆر تێگەیش��تنی هەڵە 
ڕووی داوە. ئەم��ە دابرانێکی تەواو لە لیبەراڵ 
دێموکراس��ی بۆ دامەزران��ی رژێمێکی تەواو 
ن��وێ نی��ە. لە ڕاس��تیدا  ئێمە بانگەش��ەی 
ئێتیک- پرەنس��یپەکانی  ڕادیکاڵیزەکردن��ی 

سیاس��ەتی رژێمە لیب��راڵ دێموکراتەکان و 
ئازادی و هاوس��انی بۆ هەم��ووان دەکەین.]7[ 
ئەمە وەک خاڵی پێکگەیش��تنەوەی کردە و 
تی��ۆر، دامەزرانی هەژمۆنییێک��ی نوێیە بۆ لە 
باوەش گرتنی ت��ەواوی پێکهاتە و توێژەکانی 
کۆمەڵگا، بە مەبەس��تی جومگەبەندی کردنی 
نەزمێک��ی نوێ��ی سیاس��ی و کۆکردنەوەی 
کۆمەاڵنی خەڵک لە دەوری دروس��ت کردنی 
جیهانێکی هاوبەش��ی ئازاد و هاوس��ان. ئەم 
گۆڕان��ە بنەڕەتییە لەناو دەقی قەیرانی چەپ، 
تێڕوانینی کالس��یکی سۆشیالیستی لە بنەما 
جومگەبەندی  ب��ەرەو  ئابوورییەوە  وەرگرتنی 
کردن��ی داخوازیی��ە نوێیەکان��ی کۆمەڵ��گا، 
توێ��ژەکان، پەراوێزخ��راوەکان و ژن��ان و... 

ئاراستە کرد.

ــکال  ــکی ڕادی ــر تیش ــە ژێ ــان ل ڕاس
دێموکراسیدا

حیزبی دێموکراتی کوردس��تانی ئێران وەک 
حیزبێک��ی پێش��ەنگی خەبات��ی کوردایەتی 
لەس��ەردمی قەیرانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
ل��ە ئێ��ران و کوردس��تان، ڕۆڵ��ێ مێژوویی 
دامەزراندنی کۆماری کوردس��تانی لە مهاباد 
گرتە ئەس��تۆ و هەمدیس��ان ل��ە دۆخێکی 
قەیران��اوی، ئەم کۆمارە لە ماوەیەکی کورتدا، 
لەناو چوو. دۆخی دوای کۆماریش بۆ ئەندامانی 
ئەم حیزبە و تەنان��ەت زیندوو مانەوەی ئەم 
حیزبە، هەر دۆخێکی قەیراناوی بوو، بەاڵم بە 
جیاوازیی��ەک؛ دامەزرانی کۆمار یادەوەریێکی 
پڕش��کۆی بۆ خەبات��ی دوارۆژ خوڵقاند و ئەم 
یادەوەریی��ە توانی ببێت��ە وزەیەکی نوێ بۆ 
کردەی سیاس��ی لە س��ەردەمی قەیرانەکان. 
سەردەمی پەڕیوەبوونی ئەندامان بۆ گەرمێن، 
زیندان��ی کران��ی ڕێبەرانی ئ��ەم حیزبە لە 
زیندانەکانی ئێران، سەردەمی شەهید کرانی 
س��ەدیق ئەنجیری ئازەر، سولەیمان موعینی 
و...هتد کە زنجیرە ڕووداوی قەیران خولقێن 
بوون و بە شەهیدکرانی ڕێبەرانی سەرکردە، 
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نەمران قاسملوو و شەرەفکەندی ئەم قەیرانە 
گەیشتە لووتکە.

ئ��ەم ڕەوتە پڕ قەیرانە دوای جێگیربوونی 
حیزبی دێموکرات لە باش��وری کوردستان و 
ڕاوەس��تانی جموجووڵی ڕاستەوخۆی حیزب 
بە مەبەس��تی پارێزگاری کردن لە ئەزموونی 
باش��ور، وای کرد پانتای سیاسیی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان تووش��ی چەشنە بۆشاییەکی هێز 
ببێ. هاوکات پێگەیشتنی بەرەیەکی نوێ لە 
خوێندکاران، بەدیهاتنی توێژێکی مامناوەندی 
ل��ە کۆمەڵگا، گەش��ەی خۆش��بژێوی ژیان 
وکرانەوەی پەیوەندیی��ەکان بوو بە هۆکاری 
چەقەرەکردنی بیر و ڕامانی نوێ لە دەرەوەی 
چوارچێوەی حیزبی دێموکراتی کوردس��تانی 
ئێ��ران یان تەنانەت خۆشەویس��تیی واڵت و 
تێکۆش��ان لە پێناوی ئازادیدا. ئەم سەردەمە 
س��ەردەمی هاتنە ئ��ارای پرس��یاری نوێ، 
گۆڕانی جومگەکان��ی کۆمەڵگا و دەرکەوتنی 
تێڕوانینی ن��وێ بوو. ه��اوکات لەگەڵ ئەمە 
سیاس��ەتەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران لەم 
ماوەی��ەدا توانیب��ووی نەک تەنی��ا لە واڵت، 
بەڵکو لە تەواوی ئێران ئەو جیهانە هاوبەش��ە 
بڕوخێنێ کە س��ەردەمانی پێشوو مرۆڤەکانی 
بۆ مەبەستێیکی سیاس��ی-کۆمەاڵیەتی لێک 

کۆ دەکردەوە.
لە بەستێنێکی گشتیی لەم چەشنەدا، لە 
س��ەردەمی قەیرانێکی دیکەی دوای کۆتایی 
پێهاتنی ش��ەڕی ئێران و عێراقدا، قاس��ملوو 
توانیب��ووی ڕێ��گای دەربازبوون ل��ە قەیران 
بدۆزێتەوە. بەاڵم بە ش��ەهیدبوونی نەیتوانی 
ئ��ەم ڕوانگە نوێیەی خۆی بە تیۆر بکات. ئەو 
کاتەی قاسملووی نەمر لە دوایین ساتەکانی 
وتووێژیدا لە گەڵ عینایەت فانی، باس��ی لە 
رادیکاڵ[  دێموکراسیی عەمیق ]دێموکراسی 
دەکرد، ئەو چرکەساتە بوو کە قاسملوو دەستی 
نایە سەر خاڵی قەیران و هاوکات دەربازبوون 
ل��ە قەیران. ئەم چەمکە کورتەی ش��ەهیدی 
س��ەرکردە هیچ کاتێک لەالی��ەن ئەندامانی 

حیزب��ی دێموکرات��ی کوردس��تانی ئێرانەوە 
ئاوڕی ل��ێ نەدرایەوە؛ لەبیر کرا، بەاڵم هزر و 
ڕام��ان نافەوتێ، وەبیر دێتەوە و دەبێتە خاڵی 
پێک گەیش��تنەوەی کردە و تیۆر. بێگوومان 
قاس��ملوو بەه��ۆی ئاڵوگۆڕەکان��ی ئەوروپای 
ڕۆژهەاڵت، پێش��ووەخت ئاگاداری لێکترازانی 
س��ۆڤیەت و سوش��یالیزمی دامەزراو بووبوو. 
بێ هی��چ گومانێکیش ناوی ش��انتال مووف 
و الکالوی بیس��تبوو و ئ��اگاداری ناوەڕۆکی 
کتێبەکەی��ان بوو. هەر بۆیە ل��ەو دیمانەیەدا 
باس��ی لەو چەمکەی ئەوان کردوە. قاسملوو 
دەیزانی بە هۆی تەواو بوونی شەڕی ئێران و 
عێراق کۆمەڵگا دەگۆڕدرێت، سیاسەت گۆڕانی 
بەس��ەردا دێت و مرۆڤەکانیش دەگۆڕدرێن. 

بۆیە داکۆکی لەسەر ئەم چەمکە دەکرد.
دوکت��ور  ش����ەهیدبوونی  دواب��ەدوای 
حیزب��ی  پەراوێزخران��ی  و  ش��ەرەفکەندی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران بە پێی دۆخی 
باشوری کوردس��تان و زەبروزەنگی کۆماری 
ئیسالمی، س��ەردەمێکی تری قەیران � هەر 
بەو مانایەی لەس��ەرەوە ئاماژەی پێ کرا � لە 
ناوچەکە و لەناو حیزبی دێموکراتی کوردستان 
دەس��تی پێ کرد. بەاڵم ئ��ەم دۆخە نالەبارە 
دوای نزیکەی بیست ساڵ، بە دروشمی لێک 
گرێدانەوەی خەباتی ش��اخ و شار خوێنێکی 
نوێی خستەوە ناو پانتای سیاسیی کوردستان. 
گەر لە سەر بنەمای چەمکی قەیران بنوارینە 
ڕاس��ان، ئ��ەوە دەکرێ ئ��ەم دیاردەیە وەک 
چرکە س��اتی لە بیرکردن��ەوە، وەک قەیران 
و وەک س��اتەوختی هەوڵدان بۆ دەرباز بوون 
ل��ە قەیران بنرخێنن. س��اتەوەختی وەالنانی 
پێش��گریمانەکانی پێش��وو و س��اتەوەختی 
بڕی��اردان ب��ۆ دەربازبوون لە قەی��ران. بەاڵم 
دەربازب��وون لە قەیرانی ئێس��تاکە، بە واتای 
دەربازبوون لە قەیرانەکانی داهاتوو نیە، چونکە 
سیاس��ەت پرۆس��ەیێکە لەناو قەیراندا گیان 
دەگرێت و لەناو قەیراندا قەقنەس ئاسا خۆی 
زیندوو دەکاتەوە. هەر بۆیە گەڕانەوەی ڕاسان 
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بۆ ئەو چەمکە لەبیر کراوەی قاسملووی نەمر � 
ڕادیکال دێموکراسی � دەتوانێ ڕێخۆشکەری 
زاڵ ب��وون بەس��ەر کێش��ەکانی دوێن��ێ و 
ئەمڕۆکە بێ و ه��اوکات لە ئەگەری ڕوودانی 
قەیران لە داهاتوشدا، وەک دەرفەت کەڵکیان 
ل��ێ وەرگی��رێ. بەاڵم ئەمە چ��ۆن دەکرێ؟ 
چۆن ڕاس��ان دەتوانێ واڵمدەرەوەی جیهانی 
داڕم��اوی هاوبەش��ی کورد ل��ە رۆژهەاڵتی 
کوردس��تان بێ؟ چۆن دەتوان��ێ لە ئەگەری 
ڕووبەرووبوونەوە لە گەڵ هێزە فاشیس��تەکان 
لە دوارۆژدا هەڵگری پڕۆژەیەکی سیاسی بێ؟ 
بێگووم��ان واڵمدانەوەی ئەو پرس��یارانە لەم 
یادداشتەدا جێێ نابێتەوە. هەر چەند دەکرێ 
وەک س��ەرەداوێکی گش��تی لێی بڕوانرێت. 
پرۆسەی ڕادیکاڵ دێموکراسی وەک پرۆژەی 
ڕاس��ان دەتوانێ دوو ئاراس��تەی ناوخۆیی بۆ 

رۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران هەبێ.
رۆژهەاڵت��ی  ناوخۆی��ی:  ئاراس��تەی 
کوردستان وەک س��ەردەمی دوای شۆرشی 
ساڵی 1979 خاوەن دوو هێزی سەرەکی نیە، 
بەڵکوو خاوەن چەندین پارتی سیاسی و زۆر 
الیەنی فکریی جی��اوازە. حیزبی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێ��ران وەک حیزبێکی خاوەن 
ئەزموون دەتوانێ لە ڕێگای ڕاسانەوە کولتوری 
سیاس��ی لە رۆژهەاڵتی کوردس��تان بگۆڕێ؛ 
هەر بەو تێڕوانینە گرامش��ییانەی لەسەرەوە 
ئام��اژەی پێک��را، واتە ش��ەڕی پێگە، وەک 
ئاماژەی��ەک بە کار و خەب��ات و نەک ئاماژە 
بە شەڕی راستەقینە- دەتوانێ ئەم تێروانینە 
کۆنەی ش��ەڕی ب��او بۆ بااڵدەس��تی هێز لە 
کوردستان بگۆڕێ و هەر لە ئێستاوە لە رێگای 
جومگەبەندی کردنی تەواوی  داخوازییەکانی 
خەڵک و ڕوناکبیران هەوڵ بۆ بە ناس��ەربازی 
کردنی ش��ەڕ بدات، بە واتایێکی تر لە جیاتی 
پەیڕەوکردنی کایەی بردنەوە- دۆڕان، بە پێی 
پێگەی مێژوویی و دروشمی دێموکرات بوون، 
لە رێگای جومگەبەندی کردنی تێکۆشانێکی 
چەن الیەنەوە، داخوازیی دێموکراتیک ش��ۆڕ 

کاتەوە ناو قواڵییی تەواوی بەش و توێژەکانی 
خەڵکی کوردس��تان. ئەم سیاسەتە لە ڕێگای 
ڕاسانەوە دەتوانێ ڕاس��ان لە بنکەی حیزبی 
بوون��ی خۆی بەرەو بنکەیەک��ی بەرفراوان و 

بەرفراوانتری جەماوەری ئاراستە بکات.
رادیکال  ڕاس��تینەی  بنەم��ای  لەس��ەر 
دێموکراس��ی، ڕاس��ان وەک دیسکۆرسێکی 
ن��وێ کە هەوڵی لێ��ک گرێدانەوەی خەباتی 
شاخ و شاری هەیە، پێویست ناکا کۆمەڵگا و 
نەزمی ئێستاکەی کۆمەڵگا وەک پڕەنسیپێکی 
بنەڕەتی و چەقبەستوو سەیر کات. پێویست 
ناکات کۆمەڵ��گا وەک پانتاییێک��ی داخراوە 
س��ەیر بکات، ڕاسان نابێ کۆمەڵگا وەک زات 
و جەوهەرەی��ەک ببینێت، بەڵکوو پێویس��تە 
تایبەتمەندی��ی ه��ەردەم ڕوو ل��ە گۆڕان��ی 
وات��ای  ناس��نامەکان و س��ەقامگیرنەبوونی 
لەبەرچاو  کۆمەڵگا  پێکهێنەرەکانی  ناسنامەی 
بگرێت تاک��وو بتوانێ چەتری دیسکۆرس��ی 
خۆی زیات��ر بکات��ەوە، وەک تاکە حیزبێک 
قەتی��س نەمێنێت��ەوە. ه��ەر بۆیە ڕاس��ان 
گەر بتوان��ێ وەک کردارێک��ی جومگەبەند، 
کۆمەڵ��گا لێک بدات��ەوە، دەتوان��ێ ژنان بە 
داخوازییەکانی خۆیانەوە، الوان بە داخوازییە 
تایبەتیەکانیانەوە، مامۆستایان و کرێکاران بە 
داخوازییەکان��ی خۆیان��ەوە، هێزە دێموکرات 
و تەنان��ەت ئاییندارەکانی��ش بە ناس��نامەی 
خۆیانەوە لە ناو چەتری دیسکۆرس��ی خۆیدا 
جێ��گا بکاتەوە. ئ��ەم سیاس��ەتە دەتوانێ لە 
دێموکراتی  حیزبی  چوارچێوەکانی  دەرەوەی 
کوردستانی ئێران، پانتایەکی بەرفرەتر بگرێتە 

خۆی.
لەم خاڵەدا دەکرێ پرس��ی س��ەرەکیی 
خولقاندن��ی  بکرێ��ت؛  پێناس��ە  ڕاس��ان 
هەلومەرج��ی وەدیهاتنی دیسکۆرس��ێک بۆ 
لەدایکبوونی ک��ردەی جەماوەری، کردەیەک 
دژی داگیرکاری، نادادپەروەری و هێنانە ژێر 
پرسیاری پەیوەندییەکانی بندەست بوون. لەم 
خاڵەدا ڕاسان دەتوانێ هاوکات دوو ستراتیژی 
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دیسکۆرسیڤ بەڕێوە ببات:
 یەکەم بڕەوپێدان و شۆڕکردنەوەی خەبات 
لە پێناو ناس��اندن و جیاکردنەوەی سەرکوت 
لە بندەس��تی. خەبات لە پێن��او رزگاری لە 
س��ەرکوت و داگی��رکاری ئاراس��تەیەکە بۆ 
جومگەبەن��دی کردنی پرس��ی دەس��ەاڵت 
دووه��ەم،  ئاراس��تەی  و   Soverigenty
چەس��پاندنی دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی لەناو 
تەواوی توێژەکانی کۆمەڵگادا لە خۆ دەگرێ. 
دووهەم: قووڵ کردنەوە و شۆڕکردنەوەی 
پرس��ی دێموکراس��ی، لەبەر چاوگرتنی ئەم 
ستراتیژیە ئاراستەیەکی تر بەخۆیەوە دەگرێ. 
ب��ە دژ نەناس��ینی هیچ پارت��ی و الیەنێکی 
کوردی، ئەمە -وەک لە س��ەرەوە باس��ی لێ 
کرا- بە هۆی پێش��گرتن لە خوڵقانی قەیرانی 
گەورە لە ئاستی کوردستان لە دوارۆژدا وەک 
ناسەربازی کردنی ش��ەڕ پێناسەی بۆ کراوە؛ 
ڕاسان بە پێی هەڵگرتنی ئەم ڕێبازە دەتوانێ 
ببێتە دارێژەری کولتورێکێ نوێی سیاسی لە 
کوردس��تان و ڕکەبەرایەتیی سیاس��ی وەک 
کایەی سیاس��ی بچەس��پێنێ و لەم پیناوەدا 
ببێتە ئااڵهەڵگری چەس��پاندنی دێموکراسی 
لەناو کورس��تاندا. ئەمە ل��ە حاڵەتی ڕوودانی 
هەر چەشنە بۆش��اییەکی هێز لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردس��تان و ئێ��ران، گرینگتری��ن خاڵ بۆ 
بەردەوامیی خەباتی داهاتووی کورد- نەک بە 
تەنیا حیزبی دێموکراتی کوردس��تانی ئێران- 
دێت��ە هەژمار. هیچ الیەنیک ئەزموونی تاڵ و 
نالەباری باشوری کوردستانی لەبیر ناچێتەوە 
و مەترسیی ئەم قەیرانە لە رۆژهەاڵتیش کەم 
نیە. لەسەر ئەم بنەمایە ڕاسان نەک تەنیا وەک 
شۆرشێکی چەکدارانە، بەڵکوو وەک هەڵگری 
دیسکۆرس��ێکی سیاسی-جەماوەری، دەتوانێ 
بە قووڵ بوونەوە لەس��ەر نزی��ک کردنەوەی 
الیەنە سیاس��یەکانی کوردستان، خۆی ببێتە 
هۆکاری چەس��پاندنی زۆرتری دێموکراسی. 
ئ��ەم خاڵە بە تایب��ەت ب��ۆ ڕوبەڕوبونەوە لە 
گ��ەل هێزە ئێرانیەکان ل��ە داهاتوودا خاوەن 

قورساییی تایبەتی خۆیەتی.

وتەی کۆتایی
ئەوەی لە ڕۆژی ئەمڕۆکە لە پانتای سیاسیی 
کوردس��تان و ئێران��دا ڕوو ئەدا، سیاس��ەتی 
دەستەوەستانی و چاوەڕوانییە. چاوەڕوانییەک 
بۆ گۆڕان��ی دۆخ��ی هەنووکەیی ب��ەاڵم لە 
دەرەوەی ئێ��رادەی سیاس��یی گەلی کورد. 
ئەم��ە ڕاس��تیێکی سیاس��ییە. ک��ورد نە لە 
ڕووی هێزەوە قورس��اییی ڕوخاندنی کۆماری 
ئیس��المیی هەبووە، نە ئەکتەرێکی سیاس��ی 
بووە. کۆمەڵگای کوردس��تان و سیاسەت لە 
کوردس��تان لە ناو قەیراندایە. ئ��ەم قەیرانە 
ساتە وەختی مەترسی و لەدەستدانی زۆرێک 
لە بەه��ا و بایەخەکانە. لەماوەی 40 س��اڵی 
ڕابردوودا، لە ماوەی 20 ساڵ لە کۆتاییهاتنی 
خەباتی راستەوخۆ لە رۆژهەاڵتی کوردستان، 
زۆرێ��ک لە هاوبەش��ییەکانی کۆمەڵگا، نرخە 
هاوبەش��ەکان و ئ��ەو جیهانە هاوبەش��ەی 
ژینگەی سیاسیی مرۆڤی کوردی لەم بەشەی 
واڵت پێکهێن��اوە، ڕووخاوە. ب��ەاڵم ئەمڕۆکە 
بە لەدایکبوونی ڕاس��ان وەک نیش��انەیەک 
ب��ۆ دەربازبوون لەم قەیران��ە، دەرباز بوون لە 
سیاس��ەتی چاوەڕوان��ی، س��ەرنجی یاران و 
نەیارانی بۆ ه��ەر کردەیەکی ئەم پرۆژەیە بۆ 

الی خۆی ڕاکێشاوە.
ئێس��تاکەدا ک��ە  و س��اتی  ل��ە کات 
دۆخی ئێ��ران و بە تایبەت کوردس��تان لە 
هەر ڕوویەک��ەوە لە قەیراندای��ە و قەیرانی 
قووڵتریش��ی ل��ە ناخی خۆی��دا هەڵگرتووە، 
ڕاسان پێویستە بە لەبەرچاوگرتنی داهاتووی 
دوور یان نزیک، ئەو کاتەی دۆخی سیاسیی 
ئێ��ران لە ناوەند ب��ە تەواوی گ��ۆڕاوە، ئەو 
کاتەی بۆش��اییی هێز ل��ە ڕۆژهەاڵتی واڵت 
بۆت��ە ئەمری واقیع، بتوانێ دیسکۆرس��ێکی 
سیاس��یی ئەوەندە بەرفرە و پ��ان و بەرین 
بخوڵقێنێ کە تەواوی ئەو پارت و گرووپانەی 
باوەڕی��ان بە پرس��ی کورد هەی��ە، لە ژێر 
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چەتری خۆیدا کۆ کات��ەوە، هاوکات بتوانێ 
لەگەڵ هێزە پێش��کەوتنخوازە ئێرانییەکان، 
ئەوان��ەی باوەڕی��ان بە بوونی کێش��ەیەک 
بەناوی کێش��ەی کورد لە پانتای سیاس��یی 
لێکتێگەیش��تنێک.  بگات��ە  هەیە،  ئێران��دا 
گرتنە بەری ئەم س��تراتیژییە پێویس��تی بە 
رەچاو گرتنی دوو ئاراس��تەی دێموکراس��ی 
هەیە، پەیڕەو کردنی دێموکراس��ییەک لەناو 
پانتای سیاسیی کوردستان و جومگەبەندی 
کردنی دێموکراس��ییەک بۆ پانتای سیاسیی 
ئێران. ئەم��ەش لە ڕێ��گای تیۆریزەکردنی 
چەمکی ڕادیکال دێموکراس��ی دەس��تەبەر 
دەبێ. ئەم دوو ئاراس��تەیە دەبێ و دەتوانن 
تەواوکەرەوەی دیسکۆرس��ێکی سیاسی بن، 
واتە گەیش��تن بە ئازادی و سەقامگیر بوونی 
دێموکراسی. ڕەنگە تەنیا بە لەبەرچاوگرتنی 
ئەم ئاس��ۆ دوورە، بتوانین ڕاسان بکەین بە 
دیسکۆرس��ێکی سیاس��ی، ئەگین��ا قەیران 
پوتانس��یەلی ئەوەی هەیە خۆی لە سیمای 
کارەس��اتێکدا دووب��ارە کات��ەوە، ئ��ەوەش 
لەکاتێکدایە کە پرسەکانی ئێستاکەی ڕاسان 
بە پێشگریمانەکانی پێش��وو واڵم بدەینەوە. 
هەر بۆیە دەربازبوون لە قەیرانی ئێس��تاکە، 
بە واتای دەربازبوون لە قەیرانەکانی داهاتوو 
نیە، ڕاس��ان پێویستە دوور بنوارێ و بۆ هەر 
قۆناخێک لە قەیران، نەخشە رێگای ئامادەی 
هەبێ، لە کات و س��اتی ئێس��تادا گەرانەوە 
بۆ رادیکال دێموکراس��ی ڕەنگە باش��ترین 

تێڕوانین بێ. 

تێبینی 
ب��ە هۆی ئەوەیکە هەوڵ��دراوە ئەم وتارە زۆر 
نەچێتە ناو خانەی وتارێکی ئەکادیمیەوە، بێ 
ئەوەیکە دەقاودەق ڕستەکانی سەرچاوەیەک 
وەرگێڕدرابنە س��ەر زمانی کوردی، هەندێک 
ل��ە ئایدی��ای س��ەرەکی لە س��ەرچاوەکان 
وەرگیراون و وەک س��ەرچاوەی ناڕاستەوخۆ 

بەکار هاتوون.
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ئاماژه
خاڵێكی سەره نجڕاكێش له م نووسراوه یەدا پیشاندانی ڕۆڵی سه ره كیی 

ڕۆشنبیرانی نه ته وه په ره ستی فارس له م چوارچێوه یه دا بووه . ئه گه رچی ده سه اڵت 
و ڕۆشنبیرانی فارس له م یه ك ساڵه ی دواییدا زۆرجار دژی یه كتر ڕاوه ستاون، 

به اڵم ئه و خاڵه ی كه  هه مووكات ئه و دووانه  پێكه وه  له  سه ری هاوڕا بوونه ، 
سه ركوتی نه ته وه كانی دیكه یه .

دیالكتیكی ناسیۆنالیزمی حاكم و مه حكووم له  ئێران
ئاسۆ ساڵح 
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سه ره تا
یه ك: ڕیشه ی ئه وه ی له  ژێر ناوی »ناسیۆنالیزمی 
نه ته وه كانی ئێران« له  پێوه ندی له گه ڵ  كورد، 
به لووچ، تورك، توركمه ن، عه ره ب و نه ته وه كانی 
دیكه ی ئێران به كار ده برێت و له  الیه ن گرووپه  
جۆراوج��ۆره  چ��ه پ و ڕاس��ته كانی گۆڕه پانی 
سیاسیی ئێرانەوە دژایه تی ده كرێ، له  واقیعدا 
له ناو پرۆسه یه كی«دژكرده وه »یی  به  ناسیۆنالیزمی 
ئێرانی )بیخوێننه وه  فارسی( دایه  كه  هه وڵی داوه  
و هه وڵ ده دات نه ته وه كانی دیكه و شوناس��ی 
نه ته وایه تییان  »ئین��كار« یان »له  ناو«یان ببات. 
ئه م ناسیۆنالیزمه  له  چه ندین ده یه ی ڕابردوودا، 
هه مووكات ل��ه  الیه ن ڕووناكبیره  ئێرانییه كانی 
سه ر به  نه ته وه ی فارسەوە تیۆریزه  ده كرێ و له  
الیه ن سیستێمه  جۆراوجۆره كانی ده سه اڵتەوە 
)مه شرووته ، پاشایەتی یا كۆماری ئیسالمی( به  

كردەیی  ده كرێت.
دوو: بابه تی ناسیۆنالیزمی فارس، بابه تێكه 
كه  كه متر له  الیه ن میدیاكان و نووس��ه رانەوە 
باس��ی ك��راوه . زۆربه ی باس��ه كان ل��ه  تۆڕه  
كۆمه اڵیه تییه كان و به  ش��ێوه ی هه ڵڕش��تنی 
قینێك بووه  كه  ئه م ش��ێوه  ناسیۆنالیزمه له  ناو 
نه ته وه كانی دیكه ی ئێران،  پێكی هێناوه . باس 
كردن له  مێژووی ئه م ناسیۆنالیزمه  و جۆری به  
كرده  یی كردنی ئه مڕۆژی، ده توانێ بۆناساندنی 
گۆڕه پانی سیاس��یی ئه مڕۆ و داهاتووی ئێران 

یارمه تیده ر بێت.
س��ێ: ل��ه  س��ااڵنی ڕاب��ردوودا، ڕۆژان��ه  
ڕه فتارگه لێ��ك ده بینین كه  ئاكام��ی ده بێته  
به هێزتر بوونی ئه م ناس��یۆنالیزمه ، چ له  ئاست 
ده سه اڵتداریی كۆماری ئیسالمی و چ له  ئاست 
ئۆپۆزیسیۆنی. بۆ وێنه : باس كردن له  مه كته بی 
ئێرانی ئیسالمی له  سه رده می ئه حمه دینەژاد، 
هێنانه وه ی مه نشووری كوورش له  مووزه خانه ی 
بریتانیا، دژایه تی به رانبه ر به  په یمانی ستراتژیكی 
حیزب��ی دێمۆك��رات و كۆمه ڵ��ه ، دژایه تی له  
به رانبه ر ڕاس��انی حیزبی دێمۆكرات، دژایه تیی 
مه سه له ی خوێندن به  زمانی دایكی، گرینگی 

دان به  زمانی فارس��ی ل��ه  ده وڵه تی ڕوحانی و 
هه زاران نموونه ی دیكه .

ئه م وتاره  هه وڵ ده دات له م ناس��یۆنالیزمه  
و دیالكتیك��ی نێ��وان ناس��یۆنالیزمی فارس 
و ده س��ه اڵت و هه روه ه��ا دیالكتیك��ی نێوان 
ناس��یۆنالیزمی ف��ارس و نه ته وه كان��ی دیكه   

بكۆڵێته وه .

ئیده 
ناس��یۆناڵیزم چه مكێك��ی مۆدێرن��ه ، واته  له  
س��ه رده می مۆدێرنیته  س��ه ری هه ڵداوه ، واته  
له و كاته  ده وڵه ت\نه ته وه كان دروست بوون، به  
واته یه كی دیكه   نه ته وه یه ك له  جوگرافیایه كی 
تایبه ت ده س��ه اڵتی حوكمڕانیی گرته  ده ست. 
بۆیه  ناس��یۆناڵیزمێك كه  گرێ��دراوی نه ته وه  
بنده س��ته كان بووه ، له  ڕه گ و ڕیشه ی خۆیدا 
ناس��یۆناڵیزمێكی دژكرده وه یی ب��ووه ، واته  به  
دژك��رده وه  له گ��ه ڵ ڕه فتاری ناس��یۆناڵیزمی 

نه ته وه ی سه رده ست، پێك هاتووه . 
ئه م ڕاس��تییه  ل��ه  قۆناغی س��ه رهەڵدانی 
چاره نووس��ی  ب��ه اڵم  ناس��یۆناڵیزمه كه دایه ، 
ناسیۆناڵیزمه كان به  پێی كات و ڕه وشی تایبه تی 
نه ته وه ی بنده ست ده گۆڕدرێت. یان ئه وه ی كه  به  
ته واوی ده توێنه وه  )وه كوو ناسیۆناڵیزمی به شێك 
له  نه ته وه  بنده سته كانی ئێران، له وانه  گیله ك و 
مازه نی له  باكووری ئێ��ران( یان خۆی تیۆریزه  
ده كات و له  قاڵبی دژكرده وه یی دێته  ده ر )وه كوو 

ناسیۆناڵیزمی كوردی یان توركی له ئێران(.
ناس��یۆنالیزمی ئێرانی یان ناس��یۆنالیزمی 
فارس ب��ه  واتای زمانی هاوبه ش��ی فارس��ی، 
چوارچێ��وه ی جۆگرافی��ی نه گ��ۆڕی ئێران و 
جۆرێ��ك ل��ه  ستاتووس��ی كۆمه اڵیه تییه  كه  
له گه ڵ ئه م ناس��یۆنالیزمه  پێناس��ه  ده كرێت. 
ئه م ناسیۆنالیزمه  جۆرێك پێناسه ی له  »خود« 
و »ئ��ه وی دی« ل��ه  س��ه ر ئه ساس��ی جیایی 
)=به رزتربوون��ی( كولتووری هه یه . »ئه وی دی« 
ل��ه م ڕوانگەیەدا  هه ر ئه وه ی��ه  كه  خۆی وه كوو 
ناس��یۆنالیزمی )؟( نه ته وه كانی دیكه ی ئێران 
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ده ناسێنێت. ئه م جۆره  ناسیۆنالیزمه  هیچكات 
ده س��ه اڵتی سیاس��یی )حكوومه ت��ی(  ی��ان 
هیچ��كات هێژمۆنی كۆمه اڵیه ت��ی و ئابووریی 
نه بووه ، بۆیه  ناتوانێ دابینكه ری پێوه ندی له گه ڵ 

ناسیۆنالیزمی حاكم )فارس( بێت. 
ل��ه  مێژووی س��ه د س��اڵه ی ئێراندا، هیچ 
هۆكارێكی عه ینی بۆ هه بوونی ئه م ناسیۆناڵیزمه  
نه ب��ووه  ، به ڵكوو خۆی ته نیا ل��ه  پێوه ندییه كی 
له پێش پێناس��ه  كراوی »خ��ود و ئه وی دی« 
ناس��یۆنالیزمی حاكمدا دیتۆته وه . به م شێوه یه  

كه  هه س��ت به  بوون له  ئاس��تێكی نزمتر له م 
پێوه ندییه،  وا ده كات كه  هه س��تێك كه  پێی 
ده گوت��رێ »گریز از مركز« پێ��ك دێت. ئه مه  
ده ورێكی پووچه  كه  هه بووه  و هه یه . ئه م ده وره  
پووچه  له  سه رده می پێك هاتنی ناسیۆناڵیزمی 
نه ته وه  بنده سته كان زۆر جار دووپات كراوه ته وه ، 
تا ئه وه ی كه  به شێك له  نه ته وه  بنده سته كانی 
ئێران، له وانه  كورد، ل��ه و قۆناغه  دژكرده وه ییه  
ده رباز ك��ردووه  و چۆته  ناو قۆناغی تیۆریك و 

پێناسه  كردن. 

دروستبوونی
ناسیۆنالیزمی 

نەتەوەکانی دیکە
 لەسەر ئەساسی 
ئەم پێناسە سەقەتە

دەورێکی 
پووچ

پێناسەکردنی خۆی 
و ئەویدی لەسەر 

ئەساسی 
بەرزتربوونی 

کولتووری

دووبارە پێکهاتن و 
بەهێزتربوونی

 ناسیۆنالیزمی 
حاکم 
)فارس(

ناسیۆنالیزمی 
حاکم

)ئێرانی 
یان 

فارسی(

هەستی
»گریز 

از 
مرکز«

ده وری پووچی دووباره  پێكهاتنی 
ناسیۆنالیزمی حاكم )فارس( له  ئێران
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ــی« و  ــی نەتەوەی ــوناس«، »شوناس »ش
ناسیۆنالیزم

شوناس دەگەڕێتەوە بۆ تاکی مرۆڤ لە جیهانی 
کۆمەاڵیەتی. شوناس پێکهاتووە لە هەندێ هزر 
سەبارەت بەوە کە ئێمە »کێین« و لەگەڵ ئەوانی 
دیکە چۆن پێوەندی بگرین. دوو جۆر شوناس 

بەدی دەکرێ، شوناسی تاک و شوناسی کۆ. 
شوناسی تاک دەگەڕێتەوە بۆ هەستەکانمان 
سەبارەت بەو شتانەی کە ئێمە جیا دەکەنه وە، 
واتە ئەم هەس��تانە جۆرێک لە تێگەیشتنە لە 
»من«. شوناس��ی کۆ پێوەندی��ی بە هاوتاکردن 
و جۆرکردنی ئێمە لەگەڵ کەس��انی دیکەیه ، 
ئەم شوناس��ە دەگەڕێتەوە بۆ هەس��تەکانمان 
لە »ئێم��ە«. نەتەوە جۆرێک شوناس��ی کۆییە. 
بەشێک لە نەتەوە بوون، واتە هاوبەش بوون لە 

بەرژەوەندییەکان.]1[
شوناس شتێک نییە کە لەگەڵمان لە دایک 
بێت ی��ان پێمان بدرێت، بەڵکوو بە ش��ێوەی 
بەردەوام و لە رێگەی پێوەندی لەگەل کەسانی 
دیکەوە دروست دەبێت. پێک هێنانی شوناسێک 
دەگەڕێتەوە بۆ هەستێک لە جیایی و هاوکات 
بە هەس��تێک لە یەک بوون. بەدەس��هێنانی 
شوناس��ی کۆ، هەم پێویستی بە »ئێمە« هەیە 
و هەم »ئ��ەوان«. پێک هێنانی شوناس��ی کۆ، 
هەم دروست کردنی سنوورەکان لەگەڵ خۆی 
دێنێت و هەم ئەندام بوون. تاک پێویستە هەم 
هەستێک لە لێکچوون و هاوتا بوونی هەبێت و 

هەم هەستی جیاوازی )لەگەل ئەوانی دیکە(.
شوناسی نەتەوایەتی دیاردەیەکی مۆدێرنە 
کە لە س��ەر بزووتنەوەیەکی ناسیۆنالیستی و 
هزری نەتەوایەتی سوارە. پێش لە سەرهەڵدانی 
ناسیۆنالیزم، گرووپە ئێتنیکییەکان و کۆمەڵگا 
کولتووریی��ەکان هەبوون، ب��ەاڵم تەنیا لەگەڵ 
پێکهاتنی ناس��یۆنالیزمە کە ئەم شوناسانە لە 

بواری نەتەوایەتیدا تەعریف دەکرێن. 
ناسیۆنالیزم دیاردەیەکی مۆدێڕنە و لەگەڵ 
پێکهاتنی دەوڵەت��ی مۆدێرندا پێوەندی هەیە. 
دوڵەتی مۆدێ��ڕن، پێکهاتەیەکە کە لە س��ەر 

هەرێمێکی دیاریکراو دەسەاڵتی هەیە. دەوڵەتی 
مۆدێڕن پێش لە ناس��یۆنالیزم ش��کڵی گرت. 
ناسیۆنالیزم لە زەمەنێک بەرەوپێش چوونی بە 
خۆیەوە بینی کە دەوڵەتەکان ئیدیعای دەوڵەتی 

نەتەوایەتییان هەبوو.
فاکت��ەری »ش��وناس« خاڵێک��ی نەگۆڕلە 
»ئێمە/ئەوان«.  ئ��اراوە:  دێنێتە  ناس��یۆنالیزمدا 
زنجیرە هاوش��ێوەکانی شوناسێک هەمووکات 
لە بەرانبەر هەندێ زنجی��رەی دیکە دێن کە 
»ئەوان��ی دیکە« پیش��ان دەدەن. ئەمە دەبێتە 
ه��ۆی ئەوەی کە »ئەوانی دیکە« لە پڕۆس��ەی 
لەناوبردنی��ان، دژایەتی و ب��ێ بەش کردن لە 

مافەکانیان، بۆ خۆیان شوناسێک پێک بێنن.

ناسیۆنالیزمی ئێرانی
بە باوەڕی نووس��ەر، ڕیش��ه ی ناس��یۆنالیزمی 
ک��وردی، عەرەبی، تورک��ی، بەلووچی و هتد 
لە ئێ��ران، لە دژ کردەوەیەکدای��ه  لە بەرانبەر 
ناسیۆنالیزمی ئینکارگەر )ناسیۆنالیزمی فارس( 
ک��ە لە دوو قۆناغ لە چەن��د كاتی جیا، خۆی 
رێکخستووە. ئه م ناسیۆناڵیزمانه  دواتر خۆیان تا 
ڕاده یه ك پێناسه  كردووه  و له  قاڵبی دژكرده وه یی 
هاتوونه ته  ده ر، به اڵم مه به س��ت ل��ه م دێڕانه ، 

هه ڵدانه وه ی بنچینه ی ئه م ناسیۆناڵیزمانه یه .
ئەو دوو قۆناغە كه  بوونه ته  هۆی رێكخستن 
و پێناسه  كردنی ناسیۆناڵیزمی فارسی له  ئێران 
بریتین لە نەتەوەپەرەستیی ئیفراتیی ڕۆشنبیرە 
ئێرانییەکان )فارسەکان( کە هاوکات بوو لەگەڵ 
شۆرش��ی مەش��رووتە و هەروەها سیاس��ەتی 
ناوه ندگه راییی دەسەاڵت. ئەم دووانە هەمووکات 
یەکتری��ان بەهێزکردووە و لە کۆتاییدا بوونەتە 
ه��ۆی دووب��ارە بەرهەمهاتن��ەوەی )بازتولید( 
ئەمرێکی دژکردەوەیی بە ناوی ناس��یۆنالیزمی 

نەتەوەکانی ئێران.]2[
ناس��یۆنالیزمی ئێرانی )فارسی( لە الیەن 
ڕۆش��نبیرەکانەوە تیۆریزە دەک��را و لە الیەن 
دەسەاڵتەوە پراکتیزە دەکرا. بۆیە لە دوو بواردا 
گۆڕانی بە سەرداهات: بە پشتیوانیی دەسەاڵت 
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و بە ڕێوشوێنی ڕۆشنبیران. ناسیۆنالیزمی ئێرانی 
)فارسی( هەوڵی دا کە لە ئێرانی فرە نەتەوە و 
فرە زمان، بیری »ڕەگ و ڕیش��ەی هاوبەش��ی 
قەوم��ە ئێرانییەکان« ب��اڵو بکەنەوە و جەخت 
لە سەر گرینگیی هاوبەشیی مێژوویی لەگەڵ 
زمانی فارس��ی، وەکوو پێکهاتەی س��ەرەکیی 

شوناسی سەرەکیی »ئێرانی«، بکەنەوە.
ئ��ەم خاڵە بووە هۆی ئ��ەوەی کاتێک کە 
ڕەزاخان س��اڵی 1٣04 ک. ه. دەسەاڵتی گرتە 
دەس��ت و هەوڵ��ی دا دەوڵەتێک��ی مۆدێرن، 
یەکپارچە و ناوه ندی پێک بێنێت، پێک هێنانی 
سیاسەتی »یەک نەتەوە و یەک زمان«ی گرتە 
بەر. ڕەزاشا سیاسەتی پەرەپێدانی ناسیۆنالیزمی 
ئێرانیی لە س��ەر بنەمای یەکبوونی دەوڵەت و 
نەتەوەی »ئێران« کە جەخت لە س��ەر زمانی 
فارسی و خەلکی فارس زمان دەکرا، گرتە بەر. 
لە درێژەی دەورانی پەهلەوی، ڕژێم هەوڵی دا 
»گەورەیی«ی قەومی پارس، شکۆمەندیی زمان 
و ئەدەبیاتی فارس��ی پیشان بدات و کولتوری 
فارسی بەرز بنێرخێنێت. لە بەرانبەردا، لەگەڵ 
کولتوورەکانی دیکە، لە ژێ��ر ناوی کولتووری 
کۆن، ناشارستانیەت و دواکەوتوو ڕەفتار دەکرا. 
ئەمە بووە هۆی بەهێز بوونی ناسیۆنالیزم لە ناو 

نەتەوەکانی ئێران.]٣[
یەکەم نیشانەکانی بیری نەتەوەیی ئێرانی 
لەگەڵ مۆدرێنیزاس��یۆن  نزیکایەتی��ی زۆری 
و ڕۆژئاواگەرایی دەس��ەاڵتی ئ��ەو کات، بوو و 
النیکەم لە قۆناغەکانی س��ەرەتاییدا، زۆرتر لە 
چوارچێوەی یاسادا بوو. ناسیۆنالیزمی ئێرانی بە 
خێراییەکی کەمتر لە ناسیۆنالیزمی عەرەبی و 
تورکی ڕیش��ەی دەکرد، ب��ەاڵم زۆرتر لەو دوو 
ناسیۆنالیزمەی دیکە بەرباڵوبوون و بەرەوپێش 
چوونی خ��ۆی لە پێوەندی لەگ��ەڵ دەولەتدا 

دەبینی.
یەک��ەم هەوڵ��ەکان بۆ مۆدێ��رن کردنی 
ئێمپراتووری ئێرانی کاتێ دەس��تی پێکرد کە 
بە هەوڵی عەباس میرزا، لە شازادەکانی قاجار، 
یەکەم گرووپ لە الوانی ئێرانی س��الی 1828 

ب��ۆ خوێندن نێردرانە ئۆرووپ��ا. باڵوکردنەوەی 
یەکەمین ڕۆژنامەی فارس��ی زمان لە س��الی 
18٣7 یەکێک ل��ە خاڵە گرینگەکانی دیکەی 
پەرەپێدان��ی ئەم ناس��یۆنالیزمە بوو. پێش��تر 
چەند ڕۆژنامە لە دەرەوە بە زمانی فارسی باڵو 
دەکرانەوە. میرزا مەلکەم خان، سەرنووس��ەری 
ڕۆژنامەی قانوون وەکوو گرینگترین ڕۆژنامەی 
ئەو کات، لە ساڵەکانی 1860 کتێبێکی لە ژێر 
ناوی پولیتیکە دەوڵەتییەکان )پولتیکهای دولتی 
یان بە زمانی ئەمڕۆیی سیاسەتی دەوڵەتی( باڵو 
کردەوە. ناوبراو لەم کتێبەدا ئێمپراتووریی ئێرانی 
لەگەل ئێمپراتووریی عۆس��مانی هەلسەنگاند 
و جەخت��ی لە س��ەر زیندووکردن��ەوەی ئەم 
ئێمپراتووری��ە لە گەل هەندێ رێفۆرم کردەوە. 
هەر ناوبراو ل��ەم پەرتووکەدا بۆ یەکەمین جار 
وش��ەی »ئێران«ی بەکار برد. پێشتر لە ڕۆژئاوا 
ئێرانیان وەکوو پێرش��یا ناو دەبرد. لە الیەکی 
دیکە هەندێ ڕۆش��نبیری دیکە وەکوو میرزا 
محەممەد  حسێن نائینی کە بیری رێفۆرمیسی 
پان ئیس��المی هەبوو، هەوڵیان دەدا لە نێوان 
ناس��یۆنالیزمی ئێران��ی و مەزهەب��ی ش��یعە 
پێوەندی ساز بکەن. یه كه م په رتووكی مێژووی 
»نه ته وه ی��ی« ئێران له  ژێر ناوی »تاریخ بیداری 
ایرانیان« له  الیه ن نازم االسالم كرمانی نووسرا 
كه  ڕه نگدانه وه یه كی ئایینی و ناسیۆنالیستی بوو. 
ته نانه ت ڕۆژنامه ی صور اسرافیل له  ساڵه كانی 
1907 تا 1909 كه  له  س��اڵه كانی شۆرش��ی 
مه ش��رووتەدا  باڵو ده كرای��ه وه ، هه وڵی ده دا له  
نێوان ئیس��المیه ت و ئێرانییه تدا پێوه ندی ساز 

بكات. 
ساڵه كانی دواتر، واته  له  دوو ده یه ی 19٣0 
و 1940 به  پش��تیوانیی ش��ا، مێژوونووسیی 
نه ته وه یی ده ستی پێكرد. به شێكی هه ره  زۆری 
ئه م مێژوونووس��ییه  ڕوویه ك��ی دژه  مه زهه بی 
هه ب��وو و جەختی له  س��ه ر گه وره یی كولتوور 
و مێ��ژووی پێش ئیس��الم له  ئێ��ران ده كرد. 
ئه حمه د كه س��ره وی سه ره ڕای ئه وه ی مێژووی 
نه خوێندب��وو، كرای��ه  گرینگتری��ن ئه دیب و 
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مێژوونووس. به ش��ێك له  به رهه مه كانی ناوبراو 
بریتین له : مێژووی هه ژده  ساڵه ی ئازه ربایجان 
)ك��ه  هه وڵی ده دا بڵێت كه  ئازەری ئاریایین( و 
مێژووی مه ش��رووته ی ئێران. هه روه ها سه عید 
نه فیس��ی س��اڵی 1956 په رتووكی مێژووی 
كۆمه اڵیه تی و سیاس��یی ئێرانی باڵو كرده وه  و 
ساڵێك دواتر وعیسا سدێق په رتووكی مێژووی 
فه رهه نگیی ئێرانی باڵو كرده وه . ئه م په رتووكانه  
و به  تایبه ت ئه وه ی دوایی زۆر شووینیس��تی 
بوون و له گه ڵ چكۆل��ه  كردنه وه ی كولتووری 
نه ته وه كان��ی دیكه ، هه وڵیان ده دا كه  گه وره یی 

شارستانیه تی ئێرانی و فارسی پیشان بده ن.
كاتێ��ك مێژوو نووس��ه كان 
خه ریك��ی  ڕۆش��نبیره كان  و 
بوون  په رتووكه كانیان  نووسینی 
و به ردی بناغه ی ناس��یۆنالیزمی 
فارس��ی - ئێرانیان قایم ده كرد، 
ڕه زا ش��ا خه ری��ك ب��وو ئ��ه م 
ناوبراو  ده كرد.  پراكتیزه   بیرانه ی 
ناوی به ش��ێك ل��ه  ناوچه كانی 
و  ئازه ربایج��ان  كوردس��تان، 
عه ره بستان )خوزستان(ی گۆڕی 
و ناوی فارس��یی بۆ هه ڵبژاردن. 
بۆ وێنه  به ش��ێك له  كوردستانی 
ئازه ربایجان��ی ڕۆژئ��اوا،  ك��رده  
ئه نزه ل��ی ك��رده  په هل��ه وی و 

لوڕس��تان ناوێكی ئێرانیی گرت. به  بڕیاری ئه و 
له  س��اڵی 19٣4 ناوی »ئێران« له  جیاتی ناوی 
»فارس« یان »پێرش��یا« ب��ه كار برا. ده وڵه ت له  
بڕیارنامه یه كدا نووس��یی: »پارس« یان »فارس« 
زه بوونیی ده سه اڵتی قاجاره كان پیشان ده دات 
و ته نی��ا به ش��ێكه  ل��ه  واڵت، ب��ه اڵم »ئێران« 
گه وره یی مێژوویی و باستانی پیشان ده دات و 
ئاماژه یه كه  به  نژادی ئاریایی. ڕه زا شا هه روه ها 
جێژنی هه زارساڵه ی فیردەوسی، ئێبنێ سینا و 
عۆمه ری خه یاممی به ڕێ��وه  برد، واته  هه ر به و 
شێوه ی كه  كوڕه كه ی، حه مه  ڕه زا شا له  ساڵی 
1971 جێژنی 2500 ساڵه ی پاشایه تی ئێرانی 

به  تێچوویه كی زۆر به ڕێوه  برد.]4[
له  سه رده می ڕه زاشا و پاش به ڕێوه  چوونی 
ئه و كارانه  كه  له  س��ه ره وه  ئاماژه  به  به شێكیان 
ك��را، س��ه ركوتی نه ته وه كانی دیك��ه ی ئێران 
ده ستی پێكرد و هه موو هه وڵه كان خرایه  گەڕ بۆ 
په ره پێدانی زمانی فارسی. هه ر له م چوارچێوه دا 
ئه و مه دره س��انه  كه  به  زمانه كانی دیكه  بوون 

هه موویان داخران.]5[
ڕژێم��ی په هله وی سیاس��ه تێكی گرته به ر 
كه  جه ختی له  سه ر ناسیۆنالیزمێك ده كرده وه  
ك��ه  واڵت و نه ته وه ی ئێرانی هاوته ریب له گه ڵ 
فارس��ه كان و زمانی فارس��ی ده زانی. به شێك 
له م سیاس��ه ته ، به زۆر هاوڕه نگ 
كردنی نه ته وه كانی دیكه  لەگەڵ 
بوو. نه ته وه كانی  نه ته وه ی فارس 
دیكه  جگه  له  نه ت��ه وه ی فارس 
له م ڕژیمه  به  فه رمی نه ده ناسران 
و وه كوو گرووپ ده ناس��ران و له  
الیه ن ده س��ه اڵته وه  هیچ جۆره  

مافێكیان پێ نه ده درا.]6و7[
 ،57 شۆڕش��ی  پ��اش 
وه كوو  ڕۆش��نبیران  له   به شێك 
هه وڵی��ان  ب��از رگان  مێه��دی 
دا ت��ا كۆكراوه ی��ه ك ل��ه  نێوان 
ئیسالم و ناس��یۆنالیزمی ئێرانی 
و  بك��ه ن. خۆمه ینی  دروس��ت 
هاوڕێیانی هه وڵی��ان ده دا كه  به  وته ی خۆیان 
»ئیدئۆلۆژییه ك��ی لۆكاڵی نه ك ڕۆژئاوایی« په ره  
پێ بده ن. له  ڕاس��تیدا دروشمی »نه  شرقی، نه  
غربی« جه خت له  سه ر سه ربه خۆییی ئێران، زۆر 
خاڵی هاوبه شی له گه ڵ بزووتنه وه ی نه ته وایه تیی 

فارسی - ئێرانی هه بوو)هه یه (.
خۆمه ینی له  نووس��راوه كان و قسه كانیدا 
هه م��وو كات دژی بوونی نه ته وه  بووه  و هه موو 
كات »ئۆمه ت��ی ئیس��المی« ب��ه  كار هێناوه . 
ناوبراو هه ر ئه م وته یەی  به  ڕاش��كاوای  له گه ڵ 
هه یئه تی نوێنه رانی خه ڵكی كورد باس كردووه . 
ل��ه م وته یه  مرۆڤ به  ڕوون��ی تێده گات كه  له  

شوناسی نەتەوایەتی 
لەسەر هزری 

نەتەوایەتی سوارە. 
ێش لە سەرهەڵدانی 
ناسیۆنالیزم، گرووپە 

ئێتنیکییەکان و کۆمەڵگا 
کولتوورییەکان هەبوون، 

بەاڵم تەنیا لەگەڵ 
پێکهاتنی ناسیۆنالیزمە 
کە ئەم شوناسانە لە 
بواری نەتەوایەتیدا 
تەعریف دەکرێن
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فه لسه فه ی كۆماری ئیسالمیدا هیچ شوێنێك 
ب��ۆ نه ته وه كانی دیكه  نیه  و هی��چ مافێك بۆ 

نه ته وه كانی دیكه  دابین نه كراوه.
له  س��اڵه كانی دوایی��دا، رێبه رانی كۆماری 
ئیسالمی له  كاریگه ریی ناسیۆنالیزمی ئێرانی - 
فارس��ی، له  چوارچێوه ی مانی خۆیان و ئامانجه  
پۆپۆلیس��تیه كانیان، تێگه یش��توون. بۆ وێنه  له  
سه ر گۆڕینی ناوی كه نداوی فارس به  كه نداوی 
عه ره ب به  ش��ێوه ی هه س��تیارانه  ده جووڵێنه وه  
)ب��ۆ وێنه  و اڵمی زه ریف ل��ه  دوایین دیداری له  
ئامریكا كه  ئاماژه ی به م خاڵه  كرد( یان ئه وه ی كه  
هه ندێ هاوكاریی هاوبه ش��یان له  سه ر ئه ساسی 

زمانی فارسی و جۆگرافیای نه ورۆز 
له گ��ه ڵ واڵته كانی دیكه ی ناوچه  
ده س��ت پێكردووه . به ش��ێك له  
تایبه ت  )به   ئێران  ده سه اڵتدارانی 
ئه حمه دینەژاددا(  س��ه رده می  له  
باس��یان له  مه كته ب��ی ئێرانی - 
ئیس��المی ده ك��رد. ل��ه م نێوه دا 
ل��ه  وش��ه ی مه كت��ه ب كه ڵك 
وه رده گی��ردرێ كه  پێش��اندەری 
فكرێك��ی مۆهه ندێس��ی كراوه  و 
هه روه ها جه خت له  س��ه ر ئێرانی 
بوون )ف��ارس ب��وون( پێش له  
ئیسالمی بوون ده كرێته وه . حه سه ن 
ڕۆحانیش هه مان سیاسه تی درێژه  

پێ داوه . ناوبراو له  سه فه رێكی بۆ تاجیكستان له  
سه ر به رزتر بوونی كولتوری فارسی به  نیسبه ت 
كولتووره كانی دیكه  قسه ی كرد. ناوبراو هه روه ها 
له  وته یه كی دیكەدا  باڵوكردنه وه ی زمانی فارسیی 

وه كوو ئه ركێكی دینی ناساند.
به  ش��ێوه ی كورت كراو، ده ك��رێ ئاماژه  
ب��ه  دوو قۆناغ ب��ۆ پێكهاتن ی��ان په ره پێدانی 
»ناسیۆنالیزمی ئێرانی/ فارسی« له  ئێران بكرێت:

قۆناغی یه كه م: ڕۆشنبیرانی نه ته وه په ره ست
لێ��ره دا ئام��اژه  به  چه ن��د به ڵگ��ه  و فاكت و 
هه روه ها چه ند سه رده می هه ستیار له  مێژووی 

ئێ��ران ده كرێت كه  قۆناغی ل��ه  دایك بوونی 
ڕۆشنبیرانی نه ته وه په ره ست له  ناو ڕۆشنبیرانی 
ف��ارس بوو. ئ��ه م قۆناغ��ه  ه��اوكات له گه ڵ 
شۆڕشی مه ش��رووته  و پاش ئه وه  بووه  )زۆرتر 
له  100 س��اڵ(. له م ده وره  هه ندێ وشه  وه كوو 
»ته مامیه تی ئه رزی« و »جیایی خوازی« دێنه  ناو 
ئه ده بیاتی ڕۆشنبیران و جۆرێك ناسیۆنالیزمی 
وشكی فارسی )ئێرانی( پێك دێت. ڕۆشنبیرانی 
فارس بۆ به ره نگاربوونه ی ترس��ێك كه  خۆیان 
سازیان كردووه  و ناویان ناوه  »جیایی خوازی«، 
هه ندێ ڕێگه چاره  پێشنیار ده كه ن كه  پێویسته  
ل��ه  چوارچێ��وه  ئاسیمیالس��یۆنی كولتوری و 
زمانی یان ئه و ش��ته ی كه  پێی 
ده گوترێ جینۆس��ایدی س��پی 
ڕۆش��نبیرانی  بدرێن��ه وه .  لێك 
نه ته وه په رست هاوكات هه موویان 
ده ڵه تێكی  پێكهێنانی  س��ه ر  له  
»مه ركه زی ده سه اڵتدار« هاوڕان. 

1 س��اڵی 1905 ب��ارودۆخ بۆ 
شۆرش��ێكی سیاسی هاته  ئاراوه . 
چینی مامناوه ندی سوننه تی كه  
چینێكی به رباڵوتر بوو، له  بواری 
و سیاسی  ئیدئۆلۆژیك  ئابووری، 
له  ده سه اڵتدارانی حكوومه تی جیا 
ببووه وه . چینی ڕۆشنبیری نوێ، 
مه شرووتهدا ،  كاریگه ریی  ژێر  له  

»ناسیۆنالیست« و سێكۆالر بوو.]8[
2 ڕۆژنام��ه ی »ئێرانی نوێ« وه كوو یه كێك له  
ڕۆژنام��ه  به ناوبانگه كانی تاران و ئێران، س��اڵی 
1909 زنجیره  وتارێكی بۆ پشتیوانی له  ئیده ی 
ده س��ه اڵتی ناوه ندگه را و نه بوونی ده س��ه اڵتی 
سیاسی به شه  جیاجیاكانی ئێران باڵو كرده وه . 
له  یه كێك له  سه روتاره كانی ئه م ڕۆژنامەیەدا له  
ژێر سه ردێڕی »ئێمه  یه ك نه ته وه ین« )ما یك 
ملت هس��تیم( هاتووه  كه  ته نیا نه ته وه گه رایی 
به ربه س��تێكی جێی باوه ڕه  ل��ه  به رانبه ر »فرقه  
گرایی«دا. له م سه روتارەدا  نووسراوه : »بۆ ئه وه ی  
پاش شۆرشی مه ش��رووته  نه گه ڕێینه وه  دواوه  

ڕۆشنبیرانی فارس بۆ 
به ره نگاربوونه ی ترسێك 

كه  خۆیان سازیان 
كردووه  و ناویان ناوه  

»جیایی خوازی«، هه ندێ 
ڕێگه چاره  پێشنیار 

ده كه ن كه  پێویسته  له  
چوارچێوه  ئاسیمیالسیۆنی 
كولتوری و زمانی یان ئه و 
شته ی كه  پێی ده گوترێ 
جینۆسایدی سپی لێك 

بدرێنه وه 
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بۆ دیكتاتۆریه ت، پێویس��ته  هه موو هاوواڵتیان 
خۆیان بە ئێرانی بزانن«.]9[

3 پاش په یماننام��ه ی 1919ی نێوان ئێران 
و ئینگلی��س و ه��اوكات ناڕه زایه تییه كان��ی 
هه رێمه  جیاجیاكانی ئێران، به ش��ێكی زۆر له  
»ڕۆشنبیران« خوازیاری سیاسه تی ناوه ندگه رایی 
بوون. به هار، كه  خۆی ش��اعیرێكی توركه ، له م 
بواره دا ده نووسێ: »به  له به ر چاو گرتنی ئه وه ی 
كه  سیاس��ه تی دژه  ناوه ندگه رایی هه رێمی به  
ئاس��انی ده بێته  هۆی دابڕان��ی نه ته وه یی، من 
پشتیوانی له  ده سه اڵتی ناوه ند ده كه م وڕه خنه م 
له  كووچه ك خان، خیابانی و ته قی زاده  هه یه . 
به م هۆكاره  من پش��تیوانی خۆم له  پێكهێنانی 
ده س��ه اڵتی ناوه ندگه را و دژی خودموختاریی 

هه رێمی ڕاده گه یێنم«.]10[
4 گۆڤاری »ایرانشهر« یه كێك له  گرینگترین 
گۆڤاره كان��ی ده ره وه ی واڵت بوو كه  له  بێرلین 
چاپ و باڵو ده كرایه وه و زۆر نووسه ر و ڕۆشنبیر 
تێیدا ده یاننووسی. یه كێك له و بابه تانه  كه  له م 
گۆڤاره  باس كراوه ، »زیانه كانی قه ومییه ت« بووه . 
له  وتارێكدا له  ژێر ناوی »ئایین و نه ته وه » هاتوه  
كه  »كێش��ه ی قه وم گه رایی وه ها جیددیه  كه  
هه ركات له  ده ره وه ی واڵت له  كه سێكی ئێرانی 
سه باره ت به  نه ته وه كه ی ده پرسی، ناوی شوێنی 
ل��ه  دایك بوونی خۆی ئه ڵێ��ت نه ك ناوی پڕ 
له  ش��انازی واڵته كه ی. ئێمه  پێویسته  هه موو 
زمان��ه كان، جل و به رگ��ه كان، كولتووره كانی 

لۆكالی )محلی( له  ناو ببه ین.]11[
5 مانگنامه ی »ئایه نده » ساڵی 1925 و هاوكات 
له گه ڵ ڕۆژنامه  و گۆڤاره كانی دیكه ، خواسته كانی 
نه ته وه كان��ی دیكه ی ئێرانی س��ه رکوت كرد 
وجه ختی له  س��ه ر دروست كردنی ده سه اڵتی 
ناوه ندگه را و شوناس��ی نه ته وه ی��ی كرده وه . له  
یه كه م بابه تی ئه م گۆڤاره دا و له  ژێر سه ردێڕی 
»خواس��تی ئێمە ، یه كبوونی نه ته وه یی ئێران« 
هاتووه : »ئایدیال یان خواس��تی كۆمه اڵیه تیی 
ئێمه ، پاراستنی یه كبوونی نه ته وه ییی ئێرانه … 
مه به ستی ئێمه  له  یه كبوونی نه ته وه ییی ئێران، 

یه ك بوونی سیاسی و كۆمه اڵیه تیی خه ڵكێکه  
كه  له  ناو س��نووره كانی واڵتی ئێرانن. ئه مه  به  
دوو واتای دیكه  دێت كه  بریتین له  پاراستنی 
سه ربه خۆییی سیاس��یی و »ته مامیه تی ئه رزی 
ئێران« )بۆ یه كه مین جار ئه م وش��ه یە لێره  له  
ئه ده بیاتی سیاسیی ئێران و له  ناو ڕۆشنبیراندا 
له  دایك ده بێت(... پێویس��ته  له  هه موو واڵت 
زمانی فارسی گشتگیر بكرێت، جیاوازیی لۆكالی 
)محلی( له  بواری جل و به رگ و كولتور و … 
الببرێن. كورد، لوڕ، قه شقایی، عه ره ب، تورك و 
توركمه ن و هتد یه كسان بن و هه موویان یه ك 
ج��ل و به رگیان له  ب��ه ر بێت و به  یه ك زمان 
به  باوه ڕی ئێمه  تا ئه و  )فارسی( قسه  بكه ن… 
كاته ی له  ئێران یه كبوونی نه ته وه یی له  بواری 
زمان، جل و به رگ و هتد نه یێته  دی، هه ركات 
مه ترسی له  س��ه ر س��ه ربه خۆییی سیاسی و 
ته مامیه تی ئه رزی هه یه … پێویس��ته  هه زاران 
په رتووك به  به هایه كی كه م و به  زمانی فارسی 
له  سه رتاس��ه ری واڵت، به  تایبه ت ئازه ربایجان 
و خووزس��تان باڵو بكرێته وه . ناوه  جۆگرافیاییه  
 غه یری فارس��یه كان پێوه یسته  بكرێنه  فارسی 

و...«]12[
ب��ه  دڵنیایییه وه  بۆ ئه م قۆناغ��ه  ده توانین 
س��ه دان و ه��ه زاران به ڵگ��ه  و فاكت��ی  دیكه  
بهێنین��ه وه ، به اڵم ئه م چه ن��د فاكته  ده توانن 

مه به ستی باسه كه ی نووسه ر بگه یێنن.

ــه اڵت  ــی دووهه م: هاوڕاییی ده س قۆناغ
له گه ڵ ڕۆشنبیران

پێش��تر ئاماژه م به وه  كرد كه  له  پاڵ خواس��ته  
نه ته وه په رس��تییه كانی ڕۆش��نبیرانی ئێران��ی 
)ف��ارس(، ده وڵه تی ناوه ندیش هاوكات هه ندێ 
بڕیاری جێبه جێ ك��ردن. ئه مه  ته نیا ده وڵه تی 
ڕه زا ش��ا یا س��ه رده می په هله وی ناگرێته وه ، 
به ڵكوو ئه م دیالكتیكه  له  نێوان ڕۆش��نبیرانی 
نه ته وه په رست )فارس( و ده سه اڵت تا ئێستاش 

درێژه ی هه یه .
ناوه ند كه   حكوومه ت��ه  جۆراوجۆره كان��ی 
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حه زیان له  دروش��می »پێكهێنانی ده سه اڵتی 
ناوه ند«ده كرد )كه  له  الیه ن ڕۆشنبیرانه وه  باس 
ده كرا(، هه وڵیان دا ئه م بیرانه  پراكتیزه  بكه ن . 
له م نێوه دا هه ندێ ڕووداویش له  ده وره  زه مه نیه  
جیاجیاكاندا له  سه ر نه ته وه گه راییی ده سه اڵتی 

ناوه ندی كاریگه ریی هه بووه :
1. س��ه فیری ئینگلی��س س��ه باره ت به  
»ڕێفۆرمه كان«ی ڕه زا ش��ا ئه نووس��ێ: »شا كه  
ده س��ه اڵتی م��ه الكان كه م ده كاته وه ، ئێس��تا 
پێویس��تی به  ش��تێكه  ك��ه  ش��وێنی ئایین 
بگرێت��ەوە، ئه م��ه ش ش��تێك نی��ه  جگه  له  

نه ته وه په ره ستی...«.]1٣[
2. له  درێژه ی سیاس��ه ته كانی ڕه زاش��ا دژ 
ب��ه  نه ته وه كان��ی دیكه ، ه��اوكات له گه ڵ زۆر 
بوونی ئ��ه و قوتابخانانه ی كه  وه كوو قوتابخانه ی 
گشتی ده ناسران و لەواندا ته نیا به  فارسی وانه  
ده وترایه وه  و هه روه ها داخرانی هه ندێ مه دره سه  
به  زمانه كانی دیكه ، ژماره ی ئه و كه س��انه ی كه  
توانایی��ی خوێندن و نووس��ینیان هه بوو له  ناو 
نه ته وه ی ف��ارس زۆری كرد وبه  پێچه وانه وە له  

ناو نه ته وه  بنده سته كان كه متر بوو.]14[
٣. س��اڵی 1928پەرله م��ان جل و به رگی 

مه حه للیی وه كوو نایاسایی ڕاگه یاند.]15[
4. س��اڵه كانی 1928 و 1929 به  بڕیاری 
ڕه زاش��ا ناوی هه ندێ ش��وێن گ��ۆڕدران. بۆ 
وێنه  عه ره بس��تان كرایه  خوزس��تان، ئه نزه لی 
كرایه  په هله وی، به ش��ێك له  كوردستان كرایه  
ئازه ربایجان��ی ڕۆژئ��اوا، ئورمیه  كرای��ه  ڕه زایه ، 
ئێس��تێرئاوا كرای��ه  گۆرگان و محم��ره  كرایه  

خۆڕه مشار.]16[
5. هه ر له و س��ااڵنه ، بودج��ه ی تاران 20 
قات زۆرت��ر له  بودجه ی هه م��وو ئازه ربایجان 
بوو، ئه مه  له  حاڵێكدابوو كه  ڕێژه ی دانیشتوانی 

ئازه ربایجان سێ ئەوەندەی تاران بوو.]17[

له  كۆتاییدا
له م نووسراوه یەدا وێڕای ئاماژه یه كی كورت به  
بابه تی شوناس و ناسیۆنالیزم، ئاماژه  به  هه ندێ 

ڕووداوی سه رده مێكی قه یراناویی مێژووی ئێران 
كرا كه  به  باوه ڕی نووسه ر، خاڵی سه ره تایی بۆ 
پێكهاتنی ناس��یۆنالیزمی ئێفراتیی فارس بووه  
كه  هه وڵی ئ��ه وه  بووه  ش��وناس و كولتووری 
نه ته وه كانی دیك��ه ی ئێران ئینكار بكات. ئه مه  
له  ڕاس��تیدا به ردی بناغ��ه ی بیركردنه وه یه ك 
بووه  كه  تا ئه مڕۆكه ش به  ڕوونی ده بیس��ترێ 

و ده بیندرێ.
خاڵێكی سەره نجڕاكێش له م نووسراوه یەدا 
پیش��اندانی ڕۆڵی س��ه ره كیی ڕۆش��نبیرانی 
نه ته وه په ره س��تی فارس ل��ه م چوارچێوه یه دا 
بووه . ئه گه رچی ده س��ه اڵت و ڕۆش��نبیرانی 
ف��ارس له م یه ك س��اڵه ی دوایی��دا زۆرجار 
دژی یه كتر ڕاوه ستاون، به اڵم ئه و خاڵه ی كه  
هه مووكات ئه و دووانه  پێكه وه  له  سه ری هاوڕا 
بوونه ، س��ه ركووتی نه ته وه كانی دیكه یه . ئه م 
ڕۆشنبیرانه  له و كاتانه  و تا ئێستاش خوراكی 
فیكری��ی ده س��ه اڵتی ناوه ندگه رای��ان دابین 
كردووه  و ڕه واییان به  كرده وه كانی حكوومه ته  
یه ك ل��ه  دوای یه ك��ه كان، دژ ب��ه  نه ته وه  
بنده س��ته كانی ئێران، داوه . ئه م ڕۆش��نبیرانه  
هه ندێ وشه یان داهێناوه  كه  ئێستاش هه روا 
ئامێرێكن ب��ۆ س��ه ركوت و بایكوتی نه ته وه  

بنده سته كان. 
ئ��ه م هاوڕاییه تیه ی نێوان ڕۆش��نبیران و 
ده سه اڵت دژ به  نه ته وه كان تا ئێستاشی له گه ڵ 
بێ، درێژه ی هه یه . ئێس��تا ب��ه اڵم گرووپێكی 
دیكه  به م ئاڵقەیە  په یوه س��ت ب��ووه  و ئه وه ش 
ئۆپۆزیسیۆنی ده س��ه اڵته ، واته  ئه و به شه ی كه  
ده سه اڵتی نییه  و له  چوارچێوه ی ڕۆشنبیریش 
جێ��ی نابێته وه . ئه م س��ێ كوچكه یە ئێس��تا 
ك��ه  ئاگاییی نه ته وه یی له  نێ��وان نه ته وه كانی 
غه یری فارس زۆرتر بووه  و ناس��یۆنالیزم ئیدی 
له  چوارچێوه ی دژك��رده وه  بۆته  تیۆری، زۆرتر 
له  ج��اران له  به رانبه ر خواس��تی ئه م نه ته وانه  

ڕاده وه ستن. 
به م پێیه  ده توانی��ن دیاگرامی ژماره  1 به  

شێوه ی خواره وه  بیكێشینه وه:
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سیکلێک کە دووپات دەبێتەوە

سنووربەندی لە نێوان 
»خۆ« و »ئەویدی« 

لەسەر ئەساسی جیاوازیی 
)بەرزتربوونی( 
کولتووری 

)پێکهێنانی ئاڵقەی 
ڕۆشنبیر/ دەسەاڵت(

بەهێزتربوونی 
هەستی 

ناسیۆنالیستیی 
نەتەوەکانی 
دیکەی 
ئێران

»ئەویدی« 
خۆی لەژێر ناوی 

ناسیۆنالیزمی
 نەتەوەکانی 

دیکەی 
ئێران، دەبێتە 
دژکردەوەیەک 

دروستبوونی 
هەستی 

»گریز از مرکز« 
لە الیەن 

نەتەوەکانی 
ئێران 

بەرزڕاگرتنی مێژووی ئێرانی/ فارسی

کەڵکوەرگرتن لە ئوستوورەکانی فارس

بێڕێزی بە نەتەوەکانی دیکە )جۆک و...(

هۆکاری دیکە: زمانی فەرمیی فارسی، پەروەردە بە زمانی فارسی، 
ڕادیۆ، تەلەفزیۆن و...

تیۆریزەکردنی
 ناسیۆنالیزمی فارس 
لە الیەن ڕۆشنبیرانی 

فارس و یەکەم هەنگاوە 
کردەوەییەکان 
لەم بوارەدا 

)گۆڤار، پەرتووک و...(

بەهێزتربوونی 
ناسیۆنالیزمی
فارسی/ ئێرانی





شیکاری



»كوردبوون« و بنبەستی ڕاڤەكان 
مەسعود بابایی

ئاماژه
»نیشتمان لەنێو نیشتمان«دا و«هاوچارەنووسی«ناكۆكن؛ دۆشدامانبوونی«ڕێكخراوی 

سیاسی« لە بەرانبەر وەها ناكۆكییەكدا، خۆبەدەستەوەدانی »سیاسەت« بەو ناكۆكییەكەی 
لێ كەوتووەتەوە. ئەم دۆخە وا دەكات كە »ڕێكخراوی سیاسی« � لەنێو كورددا � لە 
پێشباری یەكەمەوە بۆ پێشباری دووەم باز بدات، واتە خۆی بە زەمینەی كەتوار بەو 

چەشنەی كە هەیە بسپێرێت
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یەكێك لە پەرۆشی و كەڵكەڵەكانی ڕووناكبیرانی 
كورد، پێناس��ەكردنی چەمك��ی »كوردبوون«ە. 
گەلێك وتار و باسوخواس��ی تیۆری و ڕوانگەی 
هەمەچەشنە لەمەڕ پێناسەكردنی »فەرهەنگی« و 
»سیاسی«ی كورد وەك كۆنترین نەتەوەی بناری 
زاگرۆس یان نێوچۆمان )میزۆپۆتامیا( لە الیەن 
خامەبەدەستان و توێژەرانی ئەم بوارە خراونەتە 
ڕوو كە لەگ��ەڵ ئ��ەوەی لەباری«تیۆریك«ەوە 
هەوڵی خاكەڕایانە و جێی ڕێزن، بەاڵم دواجار 
چاوی واقەلواقی كورد لەمەڕ ناسینی خۆی، تا 
ئێستەش لەسەر خاڵێك و كیانێكی فەرهەنگیی 
پێناس��ەكراوی تۆكمە نەگیرساوەتەوە و هێشتا 
دەمەزەردكردنەوەی »گریمانە« و »تیۆرییەكان« 
بۆ خوێندنەوەی شوناس��ی »كوردبوون« وەگەڕ 
دەخرێ و وەكو ئاوی بەخوڕ لە لمی فش��دا ون 

دەبێ!
مێژوو مەیدانی »یادگ��ە« و »بیرەوەری«یە. 
»خۆفامین« و »خۆناسین« لەنێو »مێژوو«دا دێنە 
دی. »مێ��ژوو« لە دەفری »كات« و »ش��وێن« و 
»ڕووداو«دا بەرجەستە و زەق و زەاڵ دەبێتەوە و 
هوشیاری بە سێكوچكەی كات، شوێن، ڕووداو 
لەگەڵ  وەدەس��تهێنانی پێگەی »ش��وناس«ە. 
ئەوەی هەموومان لەمەڕ ئەم بابەتە كەم تا زۆر 
سووكەئاشنایەتییەكمان هەیە و لێرە و لەوێ  لە 
توێژینەوەكانی تایبەت بە »ش��وناس« و »كیانی 
فەرهەنگی« بەگوێرەی مێتۆدی هێرمێنۆتیكی، 
ئەم باس��ە � ب��ە هانابردن ب��ۆ هێرمێنۆتیكی 
فەلس��ەفیی گادامێر � هاتووەتە كایەوە، بەاڵم 
لەبەر نەبوونی«س��ێنتز«ێك كە »كوردبوون«ی 
تێدا بنەجێ  و سەقامگیر بووبێت، خوێندنەوەی 
تیۆرییەكانی ئەوانیدی نەیتوانیوە كۆدەنگییەك 

لە پێناسەی »كوردبوون« بهێنێتە كایەوە.
ڕەنگ��ە ش��ێوەی نووس��ینەوەی مێژوو و 
داوەریی مێژوویی لەم��ەڕ خۆمان، كاریگەریی 
ل��ەم مەس��ەلەیەدا هەبێ��ت. »گێڕان��ەوە« و 
»بیرەوەری��ی مێژوویی«  دەمەزەردكردن��ەوەی 
كۆمەاڵن��ی  خودئاگایی��ی  تەدارەك��دەری 
خەڵكە. »هەس��تی گش��تی« و »هاوسۆزی« و 

بە  بەرەنجامی هەس��تكردن  »بەتەنگەوەهاتن« 
»هاوشوناس��ی«ن كە وامان لێ دەكات پەی بە 
»هاوچارەنووس��ی« بەرین. هیچكات بڕوام بەوە 
نەبووە كە خوێندنەوەی تیۆرییەكانی ناسیونالیزم 
بەتەنیا بتوانێ  ببێتە داڕێژەری ناسیونالیزمێك بە 
ناوی »ناس��یونالیزمی كوردی« كە بە بۆچوونی 
بەندە هێش��تا لە دایك نەب��ووە. هەرچەند لە 
دروش��مە سیاس��ییەكانماندا هەوڵ دراوە بە 
شێوەیەك لە شێوەیەك چارەنووسی هاوبەشی 
كورد بە یەك چارەنووس ببەس��ترێتەوە، بەاڵم 
بەكردەوە هێشتا باسكردن لە »هاوچارەنووسی« 
ب��ۆ ك��ورد وەك »موزاییكێكی ش��ێواو« نەك 
»موزاییكێكی فرەڕەنگ« لە دووتوێی باسوخواسی 
ڕووناكبیران��ەی پش��وكورتدا ماوەت��ەوە و لە 
زەمینەی كەتوار)واقعیت(ی ژیانی كۆمەاڵیەتی 
� فەرهەنگی و سیاسیدا سنوورەكانی جوگرافیای 
ئیتنیكی لە سنووری جوگرافیای نەتەوەیی زەق 
و زۆپترە. ئەگەر س��ەیرێكی جوگرافیای مرۆیی 
و سروشتیی كوردس��تان بكەین، هەرێمەكان 
تێكتەنراو نین، بەڵكو كۆمەڵ��ە بازنەیەكن كە 
)خێڵ  � ش��ێوەی ئاخاوتن( بەئاسانی دەتوانێ  
ئ��ەم بازنانە بكاتە دوژمن��ی یەكدی. داننان بە 
دۆخی كەت��واری فەرهەنگی و هێش��تنەوەی 
دۆخی ژیان��ی كۆمەاڵیەتیی كۆمەڵە خەڵكێك 
و »خوڵكەخزمان��ێ » )تعارف، مجاملە( لەگەڵیدا 
ناكرێ  »نەتەوە«ی لێ  بڕسكێ  و نابێتە دەسمایەی 
ناس��یونالیزم. داننان بە كۆمەڵەی بازنەكان كە 
لە ش��یوەی )خێڵ � شێوەی ئاخاوتن(دا دەبنە 
مایەی دروستبوونی »نیشتمان لەنێو نیشتماندا« 
جا  »نەتەوەس��ازی«یە.  گ��ەورەی  لەمپ��ەری 
ئەگەر هێزێك لەنێو ك��ورددا هەبێت و خۆی 
بە »نەتەوەیی« و »ناسیونالیس��ت« بزانێ  بە كام 
پێوەر دەتوانێ  ئەم كۆمەڵە خەڵكە وەك نەتەوە 

لەقەڵەم بدات؟
گەڕانەوە بۆ »پێناسە«ی »پێناسەكراوەكان« 
بەو شێوەیەی كە لە ناسیونالیزمی خۆرئاواییدا 
خراوەتە بەرباس بە بێ   لەبەرچاوگرتنی توخمی 
»خۆواڵتی«)بومی( كارێكی نەكردەیە.  هەوڵدان 
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بۆ یەكخستنی موزاییكێكی شێواو و ڕازیكردنی 
ئەم موزاییكە بەوەی ل��ە كیانێكی فەرهەنگی 
� سیاس��یی یەكپارچەدا و بە پاراستنی دۆخی 
ڕوانگەیەك��ی«دۆن  خ��ۆی،  چەقبەس��تووی 
كیشۆتی«یە و هەرچ چاوەڕوانییەك لەم موزاییكە 
ش��ێواوە بۆ گەیش��تن بە خەونی یەكخستنی 
نەتەوەیەك، بێمانا و پووچە. دەستەوەس��تانی 
لە پێناس��ەكردن و داڕش��تنەوە و دۆزینەوەی 
س��ەپاندنی«تیۆری«یە  بەرەنجامی  چارەسەردا، 
بەسەر »كەتوار«دا؛ واتە: بیرۆكەیەك لە »زەین«ەوە 
دێت��ە دەرەوە و لە »كەتوار«دا ناگیرس��ێتەوە و 
دیسان دەگەڕێتەوە بۆ »زەین«! كایەی زەینیی 
ڕووناكبیران و خەمس��اردیی سیاسییەكان یان 
نەخوێندەواری��ی و هەژاری��ی هزریی بژاردەی 
سیاس��یی ك��ورد، تەنی��ا یەك ڕێگ��ەی بۆ 
خوڵكەخزمانێ   هێش��تووەتەوە:  سیاسەتكردن 
لەتەك كەت��واری كۆمەاڵیەتی � فەرهەنگی و 
خۆسپاردن بە شێوەژیانێكی سواوی مێژووییی 
كۆمەڵە خەڵكێك كە هیچكات بەش��ێوەیەكی 
بەرهەس��تەكی)عینی، ئوبژەكتیڤ( نەیانتوانیوە 
هەس��ت بە »هاوچارەنووس��ی«بكەن. ئەمە كە 
كەسانێك یەك شێوەی ژیانی كۆمەاڵیەتییان 
هەبێت)ژیانی خێڵەكی( و دراوس��ێی یەكدی 
بن و تا ڕادەیەكیش لە گەلێ  خاڵدا هاوشێوەی 
یەكدی ب��ن و دابونەریتیان لە یەكدی بچێت، 
ئەمە نیش��انەی ئەوە نیە كە ئیدی ئەم كۆمەڵە 
خەڵك��ە »نەت��ەوە«ن، بەڵك��و ئەم��ە ئایدیای 
ڕێكخس��تن، پێكەوەب��وون لە دروس��تكردنی 
ی��ەك نیش��تماندا، دروس��تبوونی چەمك��ی 
»هاونیش��تمانی«یە كە دەتوان��ێ  مزگێنیدەری 
»نەت��ەوە« بێ��ت. بەش��داریكردنی«خێڵ« ل��ە 
»سیاس��ەت« و »دەسەاڵت« و »ش��ار«دا بە بێ  
ئ��ەوەی هیچ گۆڕانێ��ك بە س��ەر پێكهاتە و 
بونیادی خۆی��دا بهێنێت، تەنی��ا بەهێزبوونی 
هەرچی زیاتری »قەڵەمڕەو«یەتی كە س��نوورە 
نێوخۆییەكان��ی جوگرافیای »نەت��ەوە« تۆختر 
دەكاتەوە. پێشنیاركردنی كۆمەڵە سیستمێكی 
»خۆبەڕێوەبردن��ی  »كانت��ۆن«،  وەك  نام��ۆی 

دیمۆكراتی« كە تێیدا هەرێمی )خێڵ � شێوەی 
ئاخاوت��ن( وەك كیانێ��ك لەنێ��و كیاندا یان 
»نیشتمانێك لەنێو نیشتماندا« پەسند دەكرێ ، 
نیشانەی چارەس��ەركردن نیە، بەڵكو نیشانەی 
دەستەوەستانییە لەبەرانبەر كێشەیەكی هەزاران 
س��اڵەی مرۆڤی ك��ورد كە هەمیش��ە لەجێی 
دروستكردنی »نەتەوەیەكی یەكپارچە« بیری لە 
»فێدراسیونیخێڵەكان«كردووەتەوە كە بەداخەوە 
ئەو ئاوات��ەش نەهاتووەتە دی! چ بگات بەوەی 

كە بەرەبەرە بە »نەتەوە« بگات. 

 هاوشوناسی و هاوسۆزی:
 أ. هاوشوناس��ی: بریتییە ل��ەوەی كە كۆمەڵە 
خەڵكێ��ك لە جوگرافیاییەك��دا بتوانن توخمە 
هاوش��ێوە و جیاوازەكانی��ان لێ��ك هەاڵوێرن 
توخم��ە  نزیكی��ی  و  دووری  بەگوێ��رەی  و 
فەرهەنگییەكانی��ان پێوەندییەكانیان پێناس��ە 
بكەن و لەس��ەر بنەمای ئەم پێناسەیە خۆیان 
لە ئەویدی جیا بكەن��ەوە و ڕادەی جیاوازی و 
هاوشێوەییان كە لە پرۆسەیەكی ڕەفتارناسانە و 
ڕەفتاری زمانیدا دێتە دی، مەزەندە بكەن؛ واتە: 

مەودا � جیاوازی.
ئەم هەڵسەنگاندنە، بەراوردكارانەیە. ڕێژەی 
هاوش��ێوەیی و ڕێژەی جی��اوازی دەتوانێ  لە 
داڕشتنەوەی ماناكانی)خزمایەتی و ئاشنایەتی و 
بێگانەیی(دا ببێتە مایەی پەیبردن بە جۆرێك 

لە »هاوشوناسی«.
خاڵ��ە  و  نزیكایەت��ی  هاوس��ۆزی:  ب. 
هاوبەش��ەكان و ش��ێوەی ژیانی هاوبەش كە 
دەبێت��ە مایەی پەیبردن بە »هاوشوناس��ی« لە 
ڕەوتی پێوەن��دی و ڕەفت��اری كۆمەاڵیەتی و 
ڕەفت��اری زمانیدا بەرەبەرە »هاوس��ۆزی«ی لێ 
دەكەوێتەوە كە لە كردەی »بەتەنگەوەهاتن«دا 

خۆی دەنوێنێت.
لە دوایین وێس��تگەدا »هاوچارەنووس��ی« 
دێت��ە كای��ەوە؛ م��ەرج نی��ە فرچكگرت��ن و 
هەس��تكردن بە«هاوشوناس��ی« و »هاوسۆزی« 
بكەوێتەوە.  ل��ێ  خۆبەخۆ«هاوچارەنووس��ی«ی 
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و  »دەروون��ی«  »هاوچارەنووس��ی«بابەتێكی 
»زەینی« نیە، بەڵكو بابەتێكی بەرهەستەكییە و 
فاكتەكانی لە دەرەوەن و بەستێنەكانی«ژینگە« 
و »جوگرافیا« و »ئابووری« دەوری س��ەرەكیی 
تێدا دەگێڕن. بۆ نموونە، كوردس��تان بە سەر 
چ��وار »واڵت«دا دابەش ك��راوە و بەو پێیەش 
»ژینگە« و »جوگرافیا« و »ئابووری«یشی دابەش 
ك��راون و چارەنووس��ی كوردی ه��ەر كام لە 
پارچەكان بە خواستی خۆیانەوە بەند نیە، بەڵكو 
ب��ە زەبرێكەوە بەندە كە ژیان��ی كۆمەاڵیەتیی 
ئەوانی ل��ە چەڵەمە داوە و ب��ەم پێیە لەتەك 
ئەوەی كە »هاوشوناسی« و »هاوسۆزی« لە باری 

»كۆمەاڵیەتی« و »فەرهەنگی«یەوە 
بەدیدەكرێ��ت، بەاڵم مەخابن لە 
باری سیاس��ییەوە وەها شتێك 
ناكەوێت. ئەگەر سەیری  بەرچاو 
پارس��ەنگی هێزی ه��ەركام لە 
كورد  سیاس��ییەكانی  ڕێكخراوە 
بكەین، ڕەفتاری سیاسییان نیشان 
دەدات � كە بەگوێرەی بارودۆخی 
هەر كام لە پارچەكانی كوردستان 
كە بە سەر واڵتێكی داگیركەردا 
دابەش كراون � »هاوچارەنووسی« 
چەندان بڕشتێكی نیە، هەرچەند 
دروش��می هەر چ��وار پارچەی 
كوردس��تان لە ڕۆمانتیس��یزمی 

شۆڕش��گێڕیدا بەزەقی بەرچاو دەكەوێت بەاڵم 
بەكردەوە وەها »هاوچارەنووس��ی«یەك بەرچاو 
ناكەوێت. هەر بەگوێرەی پێشبار)اولویت(ەكان 
لە سیاسەتی حزبەكاندا ئەم »هاوچارەنووسی«یە 
دەخرێتە ژێر پرس��یارەوە. كوردس��تان وەك 
ش��وناس یەك واڵت��ە، بەاڵم ل��ە جوگرافیای 
سیاس��یدا لە گەم��ەی چوار سیاس��ەتدایە و 
چوار فەرهەنگی سیاس��ی ئ��ەم واڵتەی ئێمە 
بەڕێ��وە دەبەن ك��ە وێناكانی ئێم��ەی لەمەڕ 

»هاوچارەنووسی« شێواندووە.
ب��اری  ل��ە  دیك��ەوە  س��ەرێكی  ل��ە   
نەبوونی  لەبەر  وێژمانی)دیسكۆرسیڤ(ش��ەوە، 

زمانێكی س��تاندارد و ش��ێوازێكی دیاریكراوی 
نووس��ین و ئەدەبیات، بەكردەوە »ڕێكخستنی 
نەتەوەیەك لەسەر كاغەز« لەبار چووە. »وێژمان« 
لەنێو زماندا ڕوودەدات و پەیكاڵكەر)تطبیق دهنده(
»بەرهەست«)عین( و  »دەرهەس��ت«)ذهن(  ی 
ە. وات��ە جیهان��ی بەرهەس��تەكی)عینی( بۆ 
دیارە  وەردەگێڕێ��ت.  زەینی  كاتیگۆرییەك��ی 
»وێژمان« لە پرۆسەیەكی دەموودووكردندا چێ  
دەبێ  و پێویستە هەردووك الی دەموودووەكە 
لەسەر سیس��تمێكی چەمكی ڕێك بكەون تا 
بەستێنەكانی  دووبارەداڕش��تنەوەی  بە  بتوانن 
فەرهەنگ، كۆمەڵگە، سیاسەت، ئابووری و زێد و 
نیشتمان و بەگشتی جوگرافیای 
»هاوچارەنووس��ی«ی  نەت��ەوە، 
خۆیان پێناسە بكەن و بەكردەوە 

ببن بە »هاوچارەنووس«.
هاوچارەنووسی  كۆسپەكانی 
بندەستی كورددا  لە كۆمەڵگەی 
گەلێ��ك زۆرن؛ لەگ��ەڵ ئەوەی 
هاوبەش  وێنایەك��ی  بەگوێرەی 
لە »كوردب��وون« ئێمەی »كورد« 
هاوزمان و هاونیش��تمانییەكانی 
دیكەی  پارچەكانی  ل��ە  خۆمان 
لە  بەش��ێك  ب��ە  كوردس��تان 
هێش��تا  بەاڵم  دەزانین،  خۆمان 
ل��ە پێوەندیگرت��ن و هاوخەمی 
و هاومش��ووری لەگەڵی��ان تووش��ی گرێ��ی 
تێگەیش��تنین. »تێگەیش��تن« هەم لە ئاستی 
زمان��ی و هەم لە ئاس��تی »وێنای هاوبەش��ی 
فەرهەنگی«. لەو دەم��ەی كە ئێمە خەریكین 
بەشێك لە جەستەی »نەتەوە«كەمان بناسین، 
لەمپەرەكانی »ئەویدیناسین« قوت دەبنەوە. هەم 
ژینگەی فەرهەنگی و هەم ژینگەی سیاس��یی 
پارچەكانی جەستەی نەتەوەی كورد نەبوونەتە 
جەس��تەیەكی تۆكمە كە لە باری وێژمانییەوە 
»بیرۆكە«یەكی هاوبەشی فەرهەنگی � سیاسیی 
ب��ە دوادا بێت. تەنیا مان��ەوە وەك یەكەیەكی 
فەرهەنگی ناتوانێ  دەس��تەبەری »نەتەوەبوون« 

مێژوو مەیدانی »یادگە« 
و »بیرەوەری«یە. 

»خۆفامین« و »خۆناسین« 
لەنێو »مێژوو«دا دێنە 

دی. »مێژوو« لە دەفری 
»كات« و »شوێن« و 

»ڕووداو«دا بەرجەستە و 
زەق و زەاڵ دەبێتەوە و 

هوشیاری بە سێكوچكەی 
كات، شوێن، ڕووداو 

وەدەستهێنانی پێگەی 
»شوناس«ە
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بێت. واتە دۆخێك��ی مێژووییی ژیانی كۆمەڵە 
خەڵكێك كە گەلێ  خاڵی هاوبەش��یان هەیە، 
ناتوان��ێ  هەم��وو پاوەجێكەرەكان)مقوم��ات(
پەنگراو)بالقوە( دۆخێك��ی  لە  ی«نەتەوەیەك« 
ەوە بۆ دۆخێكی بەرنهێم )بالفعل( وەربگۆڕێت. 
بەرنهێمێتی)فعلی��ت(ی ش��وناس دۆخێك��ی 
دینامیكیی��ە كە ل��ە باری بەرهەس��تەكی و 
دەرهەس��تەكیدا وەگەڕ دەكەوێ  و بەگوێرەی 
پرۆسەی »چەمكسازی«، سیستمێكی چەمكی 
دەڕەخسێنێ  كە لەو ڕێگەوە مەوداكانی »من« و 
»ئێمە«)بازنەی خزمایەتی(، »تۆ« و »ئێوە«)بازنەی 
ئاش��نایەتی( و »ئەو و »ئێوە«)بازنەی بێگانەیی( 

دەستنیشان دەكات.  بە بۆچوونی 
كاتێك  هاوبەش«  بەندە«هەستی 
نەتەوەیەكدا  تاكەكان��ی  لەنێ��و 
دەڕەخس��ێ  كە بتوانێ  بازنەكانی 
پێوەندیی )م��ن � ئێمە(، )تۆ � 
ئێوە(، )ئەو � ئەوان(، لێكهەاڵوێر 
بكات كە لە وێستگەكانی دواتردا 
»هاوشوناسی و بەتەنگەوەهاتن«ی 
ل��ێ دەكەوێت��ەوە؛ هەرچەند تا 
»هاوچارەنووسی«  بە  گەیش��تن 
ڕێگەیەكی درێژمان لە پێشە. یەكە 
كۆمەاڵیەتییەكانی  پێكهێن��ەرە 
جوگرافی��ای كوردس��تان لەبەر 
تەنی��ا  دابڕان��ی جوگرافیای��ی، 

ب��ە نۆس��تالێژیای مێژووی��ی و میراتێ��ك لە 
ڕابردوودا هەست بە نزیكایەتی لەتەك »یەكە« 
پێكهێنەرەكانی دیكەدا دەكەن، بەاڵم بەكردەوە 
لە »پێوەندیگرت��ن«دا لەبەر نەبوونی وێژمانێكی 
هاوبەش، شتێكی هاوشێوەی بازنەی ئیتنیكی 
دەبێتە مایەی بازنە لەنێو بازنەدا و جوگرافیای 
نیش��تەجێبوونی ئەم كۆمەڵە یەكە پێكهێنەرە 
تەنیا وەك��وو كۆمەڵ��ە بازنەی��ەك وەبەرچاو 
دەكەوێ��ت كە بە چیا و ڕووب��ار دەورە دراوە و 
»زار« قەڵەمڕەویەتی و بێجگە لەم قەڵەمڕەوە ئەو 
دیوی بازنە وەك »مەیدانی وێژمان« نابینرێت. 
هەرچەند هاوش��ێوەییەكان وامان لێ دەكەن 

پێك��ەوە هەڵبكەی��ن و جاروباریش لە هەندێ  
بواری تایبەتدا بۆ ئامانجێك یەك بگرین، بەاڵم 
ناتوانین هەموومان لە یەك بزووتنەوەی سیاسیدا 
بە ی��ەك »وێژمانی دیاریك��راو« یەك بگرین. 
چونكە هێزە سیاس��ییەكانی كورد بە درێژایی 
مێژوو ل��ە چەقێكی بازنەی ش��ێوەئیتنیكیدا 
سەریان هەڵداوە كە زیاتر ڕەنگدانەوەی )خێڵ 
� ش��ێوەی ئاخاوتن(ە و هەڵگری وێژمانێكە كە 
لەبەر »زەبری زار« لە جوگرافیایەكی سنوورداردا 
قەتیس دەمێنێتەوە و پەل بۆ ناوچەكانی دیكە 
ناهاوێ��ت. بەرەبەرە فرەحزبی لەس��ەر بنەمانی 
»بەرتاو«)منطق��ه نفوذ( دێت��ە كایەوە كە پاش 
ش��ەڕی نێوخۆی��ی بەناچ��اری 
جێی  سازوكاری«ڕێكانە«)توافق( 
»دیمۆكراتی��ك«  س��ازوكاری 
دەگرێتەوە و ل��ە وەها دۆخێكدا 
وەك  »بەرتاو«  بەفەرمیناس��ینی 
كەتوارێكی سیاسی، »نەتەوەسازی« 
ب��ەرەوڕووی قەیرانێك��ی گەورە 
دەكاتەوە.«بەفەرمیناسینی بەرتاو« 
ك��ە لەس��ەر بنەم��ای ناوچەی 
)خێ��ڵ � ش��ێوەی ئاخاوتن(ە، 
چەمكی »نەت��ەوە« بۆ »ئیتنیك« 
دادەلەنگێن��ێ . دالەنگ���اندن��ی 
وێژمانی)تقلیل گفتمانی( سیاسی 
هەمیشە  »نەتەوەس��ازی«  لەمەڕ 
مەترس��ییەكانی ش��ەڕی نێوخۆی��ی لە دڵی 
خەڵكدا دەهێڵێتەوە و سیاس��ییەكانیش لەبەر 
»بەرتاو«ی هێ��زە سیاس��ییەكانی دیكە تەنیا 
دەتوانن بە »ڕێكانە« و دانوس��تانی دوورودرێژ و 
تاقەتپڕووكێن و ترسێكی شاراوە و دڕدۆنگی و 
بێ  متمانەییەوە هەڵسوكەوت بكەن كە دەبێتە 
مایەی متبوونی فەرهەنگ و فەرهەنگی سیاسی 
كە تەنیاوتەنیا پاشكۆیەتی هێزە سیاسییەكانی 
لێ دەكەوێتەوە، چونكە ناچارن بۆ پاراس��تنی 
»بەرتاو«ی خۆیان پش��ت بە واڵتێكی دراوسێ  
ببەس��تن و لە میرنیش��ینییەوە هەتا ئێس��تە 
دۆخی كورد وەها دۆخێ��ك بووە! بۆیە داننان 

 بڕوام بەوە نیە كە 
هەموو فرەڕەنگییەك 

خۆبەخۆ 
مایەی هێزە و ئێمە 

دەبێ  لە هەموو 
بارودۆخێكدا 

بە فەرمیی بناسین؛ 
قبووڵكردنی 

فەرهەنگی پلۆرال 
بە مانای 

قبووڵكردنی 
سیستمی خێڵەكی نیە
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ب��ە بارودۆخێك��ی چەقبەس��تووی مێژوویی، 
سیاس��ەتی گۆڕانخواز و پەلهاوێژ وەال دەنێ  و 
سیاس��ەت لە جەغزی كەتواری چەقبەستوودا 
دەچەقێ  و تەنیا دووبارەبوونەوەی ئەم كەتوارەی 
لێ دەكەوێتەوە. لەم دۆخەدا »هاوچارەنووسی« 
تێك��ڕای ماناكان��ی خۆی لە كی��س دەدات و 
دروش��می بۆش��ی چارەنووس��ی هاوبەش لە 
گاڵتەوگەپی كۆمەڵگەش��دا ڕەنگ دەداتەوە كە 
هەنووك��ە لە نوكتە و پ��الر و توانجی خەڵكی 
كورد بەرانبەر هێزە سیاسییەكاندا بەدیدەكرێت.
مان��ەوە و چەقین لە »بەرت��او«دا »حزب« 
دەخاتە »بەرتاوی )خێڵ � ش��ێوەی ئاخاوتن( 
و بەرەبەرە خودی حزب و هێزی سیاس��یش 
دەبێتە پارێزەری »نیشتمان لەنێو نیشتمان«دا. 

هەموو گێرەوكێش��ەكە لەوەدایە كە ئاخۆ 
چلۆن »هاوچارەنووس��ی« بێتە كایەوە؟ چونكە 
ئەگەرهەس��تكردن بە«هاوشوناسی« پێوەندییی 
بە سیس��تمێكی وێنای��ی � نیشانەناس��انەوە 
هەی��ە و پێوەندییەكان��ی دووری و نزیك��ی 
بەگوێ��رەی »مەودا � جیاوازی« میكانیزمی ئەم 
سیستمە وێنایی � نیشانەناسانەیە دەستنیشان 
دەك��ەن و بەتەنگەوەهاتنی��ش درككردن بەم 
»هاوشوناسی«یەیە، بەاڵم دەبێ  بزانین سەرەڕای 
ئەوەش، »بەتەنگەوەهاتن« بە دەروەستبوونێكی 
ڕەوش��تی و ویژدانییەوە بەن��دە كە مەرج نیە 
هەموو جارێك گرێدراوی »هاوشوناس��ی« بێت. 
»مەیدانی  گرێدراوی  »هاوچارەنووس��ی«  بەاڵم 
وێژمانی«ی��ە، هەرچەن��د ب��ە ب��ێ  فاكتەری 
»هاوشوناس��ی« ناتوانین لە »هاوچارەنووس��ی« 
پێداویس��تییەكانی  ب��ەاڵم  بدوێی��ن، 
زیاترن  »هاوشوناس��ی«  لە  »هاوچارەنووس��ی« 
و »مەیدان��ی وێژمانی«لەم ب��وارەدا مەیدانێكی 
نەتەوایەتییە و ئەویش پێویستیی بە گۆڕەپانی 

سیاسەتە.
بەندە بڕوام بەوە نیە كە هەموو فرەڕەنگییەك 
خۆبەخۆ مای��ەی هێزە و ئێمە دەبێ  لە هەموو 
بارودۆخێكدا بە فەرمیی بناسین؛ قبووڵكردنی 
فەرهەنگ��ی پلۆرال ب��ە مان��ای قبووڵكردنی 

سیستمی خێڵەكی نیە. داننان بە فرەڕەنگییەك 
كە بەسەر فرەقەڵەمڕەویدا دابەش كراوە و كێشە 
بۆ سنووری نەتەوە و دەوڵەت � نەتەوە دەنێتەوە 
و »نیشتمان لەنێو نیشتمان« دەهێنێتە كایەوە، 
نەك هەر ناڕەوایە بەڵكو ترسناكیشە! مەبەستمان 
لە »فرەڕەنگی«، فرەڕەنگییەكی دێوجامەیی نیە، 
دێوجامە بریتییە لە فرەڕەنگییەكی ش��ێواوی 
بێ  پازڵ كە لەگەڵ ئەوەی لەباری س��یمایی و 
دیدارییەوە پارادۆكس��ەكان تێیدا دەحەوێنەوە، 
بەاڵم دێوجامە هەرچییەك بێت تەنیا سەرزناك 

)سرعالمت(ی ڕاوگەیە!
و  نیش��تمان«دا  لەنێ��و  »نیش��تمان 
»هاوچارەنووس��ی« ناكۆكن؛ دۆش��دامانبوونی« 
ڕێكخ��راوی سیاس��ی« ل��ە بەرانب��ەر وەه��ا 
»سیاسەت«  ناكۆكییەكدا، خۆبەدەس��تەوەدانی 
بەو ناكۆكییەكەی لێ كەوتووەتەوە. ئەم دۆخە 
وا دەكات ك��ە »ڕێكخراوی سیاس��ی« � لەنێو 
كورددا � لە پێش��باری یەكەمەوە بۆ پێشباری 
دووەم ب��از ب��دات، واتە خۆی ب��ە زەمینەی 
كەتوار بەو چەش��نەی كە هەیە بسپێرێت؛ بەم 
شێوەیە »ڕێكخراوی سیاسی«یش دەكەوێتە نێو 
جەغزی دۆخێك��ی تێنەپەڕێنراوی مێژوویی و 
خودی ڕێكخراو یان هێزی سیاسی بەگوێرەی 
قەڵەم��ڕەوی »نیش��تمان لەنێو نیش��تمان«دا 
هەڵس��وكەوت دەكات. كۆمەڵێ��ك كەت��واری 
س��ەرزەمینی لە یەك س��ەرزەمیندا دروست 
دەبن ك��ە ڕەنگدانەوەی »بەرت��او«ی )خێڵ � 
شێوەی ئاخاوتن(ن و هێز و ڕێكخراوی سیاسی 
بەرەبەرە دەبێت��ە زمانحاڵی ناوچە و دیالكت و 
ڕێ  و ڕەچەیەكی ئایینی یان هەر شتێكی دیكە 
و ئیدی بەپێچەوانەی بانگەش��ەكانی سەرەتای 
بیرۆكە)ئایدیا( نوێن��ەری  ناتوانێ   دامەزراندنی 
ی »كوردب��وون« بێ��ت؛ بەڵكو ل��ە نێوەرۆكدا 
ڕەنگدەرەوەی گوتەزایەكی دالەنگێنراو)مقولەی 
تقلیل��ی(ە و ئەویش بەش��ێوەیەكی پەنامەكی 
دان بەو سنوورە نێوخۆییانە دادەنێ  كە »خێڵ« 
لە  میرنش��ین«ەكەی،  »قەڵەمڕەوی  بەگوێرەی 
جیهانە بچووكەكەی ڕەسەنایەتیی خۆیدا درێژە 
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بە مانەوە لە دەرەوەی مێژوو دەدات.
ئەگەر س��ەیرێكی مووزاییكی سیاس��یی 
كوردس��تان بكەین، نەخش��ەی جوگرافیاییی 
ك��ە  دیمۆگرافیای��ە  هەم��ان  كوردس��تان، 
ك��وردەواری  كۆمەڵگ��ەی  پێكهێنەكان��ی 
بەدرێژایی��ی مێژوو تێیدا نیش��تەجێ  بووگن. 
س��نوورە نێوخۆییەكان و ئاڵۆگۆڕی نێوخۆییی 
حەشیمەت لە كەمترین ئاس��تی خۆیدا بووە. 
ئەگ��ەر دەس��كارییەكیش هەبووبێ��ت یان لە 
بەرەنجامی سیاس��ەتی ڕاگواس��تنی دوژمنانی 
ك��ورد بووە یان داگیركاری��ی خێڵەكان. دیارە 
»ژن و ژنخوازی« ل��ە كۆمەڵگە خێڵەكییەكان 
قەڵەمڕەوی  بەرینبوونەوەی  لەسەر  كاریگەریی 
خێڵەكان یان بەپێچەوانەوە هەبووە، بەاڵم ئەم 
كاریگەرییە ناتوانێ  س��یمای گشتیی سنوورە 
نێوخۆییەكانی خێڵەكان واتە«نیش��تمان لەنێو 
نیشتمان« بگۆڕێت. »زەوی و زار« و »كشتوكاڵ« 
چەندە مایەی سەقامگیریی ئابووریی خێڵ بوون، 
ئەوەندەش مایەی بەهێزبوونی پێگەی خێڵ و 
س��ەرخێڵ و دەرەبەگ بوون ك��ە »پێوەندییە 
نەریتی � ش��ێوەی ئاخاوت��ن و پێوەندیگرتن 
و گەش��تی خوێن ل��ە دەمارەكان��ی خێڵدا« 
فاكتەرەكانی بەهێزبوونی سنوورە نێوخۆییەكان 
بوون. دیارە هۆزێكی كۆچەری لە ناوچەیەكەوە 
پەالم��اری خێڵەكان��ی داوە و بەش��ێك ل��ە 
قەڵەم��ڕەوی ئەوانیدی بۆ خۆی داچڕیوە، بەاڵم 
لەبەرئەوەی خولیای«س��ەرزمینێكی تازە« یان 
»ئیمپراتۆری« یان النیكەم »دەوڵەت« لە زەینی 
ئەم هۆزەدا هەنتەش)حضور(ی نەبووە، ئەویش 
تەنی��ا جێی خۆی ل��ە تووناوتوونی س��نوورە 
دیاریك��راو و دیارینەك��راوەكان كردووەتەوە و 

بارێك بووە بە سەر بارەوە.
هەرچەن��د ئاش��نایەتیی ئێم��ە لەت��ەك 
مودێڕنیت��ەی سیاس��ی ب��ە تاقیكردن��ەوەی 
ئایدیۆلۆژیای چەپ و ماركس��یزم و جۆرەكانی 
دەس��تی پێك��ردووە، بەاڵم بەك��ردەوە هێزی 
سیاسی و ڕێكخراوی سیاسیی كورد لە لێڕوانینی 
س��ەربەخۆییخوازانەوە دۆزی كوردی نەخستە 

ڕۆژەڤەوە، چونكە یەكخستنی وەها مووزاییكێكی 
ئاڵۆزی نێوخۆیی بەو هەموو هێزە سیاسییانەی 
كە نوێنەری »نیشتمان لەنێو نیشتمان«دا بوون، 
نەدەك��را دۆزی كورد وەها فۆرمۆلە بكرێت كە 
بێجگە لە پێناس��ە كۆنكرێتیی��ە تیۆریكەكانی 
مودێڕنیتە، بژاردەی فەرهەنگی � سیاسیی كورد، 
توخمە تایبەتەكانی »كوردبوون« لە پڕۆژەیەكی 
نەتەوەیی��دا وەها تێهەڵكێش بكات كە بتوانین 
لەس��ەر گەاڵڵەیەك��ی س��ەرەتایی، بەرەبەرە 
»كوردبوون« فرچك بدەین، بەپێچەوانەوە لەبەر 
هاوسەنگیی هێز و دۆخی سەختی جوگرافیای 
سروشتی و جوگرافیای حەشیمەتی كوردستان 
كە پڕ بوو لە س��نووری »خێڵەكی � ش��ێوەی 
ئاخاوتن« و هیچ هێزێكی سیاسیش نەیدەوێرا 
»نەتەوەسازیی پڕزەبروزەنگ« بكەوێت،  توخنی 
ئی��دی وردە وردە پ��اش بەریەككەوتنەكانی 
ئەم هێزانە و شەڕەنێوخۆییەكانیان، لەبەرانبەر 
حەزیای نەگریسی »نیشتمان لەنێو نیشتمان« 
كۆڵیان دا كە تا ئێس��تەش بەزەقی دەبینرێ  و 
ڕۆژبەڕۆژ زەقتر دەبێتەوە. ئەم دیاردەیە كوردی 
ب��ەرەو جۆرێك »خوێنبەربوونی شارس��تانی«1 
بردووە. داواكاری بۆ داڕش��تنی سیاس��ەتێكی 
فەرهەنگی و ڕێكخستنی زمان و فەرهەنگێك 
كە نوێنەری ئەدگار و سیمای »كوردبوون« بێت، 
بەكردەوە هەنگاوی بۆ نەنراوە. هۆیەكەش ئەوەیە 
كە »نیشتمان لەنێو نیشتمان« وەكو كەتوارێكی 
سەختی سیاسی، فەرهەنگی و دیمۆگرافی ئەم 
كارەی ب��ەرەوڕووی ئاس��تەنگ و دژوارییەكی 

چەتوون كردووەتەوە.
دیار و ئاش��كرایە، ح��زب و الیەن و هێزە 
سیاسییەكانمان تەنیا كارێك كە بۆ تێپەڕاندنی 
ئەم دۆخە كردوویانە، ڕەواییدان بەو »دێوجامە«یە 
بووە كە پێش��تر باس كرا. وات��ە؛ پەیداكردنی 
الیەنگری زۆرتر لەنێو س��نوورە نێوخۆییەكاندا  
بۆ ئ��ەوەی ت��ەرازووی هێز ب��ە الی خۆیاندا 
بش��كێننەوە؛ بەم كارە هەرچەند ڕێكخراوێكی 
سیاس��ی دەكرا بەهێز ببێ ، ب��ەاڵم بەكردەوە 

1. زاراوەى بەكارهێنراوى مامۆستا »مەسعود محەمەد«.
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لەب��ەر ئەوەی ڕەوایی ب��ەو »دێوجامە«یە دەدا، 
نەیدەتوانی فەرهەنگێكی سیاسیی نوێ  بەرهەم 
بهێنێت و بەكردەوە بەپێچەوانەی دروشمەكانی، 
دژی بنەما س��ەرەكییەكانی »نەتەوەس��ازی« و 

دەوڵەت � نەتەوە هەنگاوی دەنا.
سەربەخۆییخوازیی  دروشمی  پاشەكشەی 
كورد، لەبەر ژیۆپۆلێتیكی سەختی كوردستان 
و جیهانی دووجەمسەری لە سەدەی بیستەمدا، 
تەنیا لەبەر ئەوە نەبوو كە بارودۆخی سیاس��یی 
جیهان و سیاس��ەتی نێودەوڵەتی لەبار نەبوو، 
بەڵك��و لەوەش خراپت��ر مووزاییكی نێوخۆییی 
كوردس��تان ب��وو كە لەب��ارەی ئایینیش��ەوە 

لە حەش��یمەتەكەی  بەش��ێك 
بزووتن����������ەوەی  لەت��ەك 
ڕزگاریخوازیی ك��ورددا چەندان 
تێك��ەڵ نەبوو و زیات��ر لەتەك 
دەكرد.  سەروس��اختی  نێوەنددا 
بۆ نموونە ئایینزای ش��یعەگەری 
شیعەنش��ینەكانی  بەش��ە  ل��ە 
خۆرهەاڵت��ی كوردس������تان و 
باك�������ووری  عەلەوییەكان��ی 
كوردس��تان، شوناسی یەكەمیان 
ئایینی و شوناس��ی دووەمینیان 
»كوردبوون« بوو. بەداخەوە خودی 
نەیانتوانی  كوردییەكانیش  هێزە 
خاوەنی سیاسەتێكی فەرهەنگیی 

تۆكمە بن یان لە خراپترین دۆخیشدا النیكەم 
پێناسەكانیان لەمەڕ »ئاسایش��ی نەتەوەیی« و 
جۆری ئەو ناس��یونالیزمەی ك��ە نوێنەرایەتیی 

دەكەن لە ئەدەبیاتیاندا بەڕوونی بخەنە ڕوو.
لە بارودۆخی ئێستای كوردستاندا، پڕۆژەی 
نەتەوایەتیی كورد بەرەو الوازی هەنگاو دەنێت. 
مودێڕنیتەی سیاسی لە بواری »نەتەوایەتی«دا بە 
گوت��ەی هەندێ  هێزی وەك »پارتی كرێكارانی 
كوردس��تان« ب��ە ئاقارێكی ت��ەواو پێچەوانەدا 
هەن��گاوی ناوە ك��ە ت��ا ڕادەی ڕەتكردنەوەی 
»دەوڵەت � نەتەوە« پاش��ەوپاش گەڕاوەتەوە. بە 
بۆچوونی بەن��دە، ئەم ڕەتكردنەوەیەی »دەوڵەت 

� نەت��ەوە« � بەپێچەوانەی بانگەش��ەكانیان � 
هی��چ پێوەندییەكی بە س��تەمكاریی »دەوڵەت 
� نەت��ەوە«وە نی��ە. ئەگینا هەم��ووان دەزانین 
فۆكۆ گوتەنی:«دەس��ەاڵت لە سروشتی خۆیدا 
چەوس��ێنەرە«! بەاڵم ئەم دروشمە فەلسەفییە 
ناك��رێ  ببێت��ە دروش��می سیاس��یی هی��چ 
سیاسەتزانێك. پرۆس��ەی »بەتەوەبوون« بە بێ  
دەوڵەت هیچ مانایەكی نیە. ئەگەر بنبەستێكی 
ڕاڤە لەمبارەوە هەبێت، بنبەستی ڕاڤەی مرۆڤی 
كورد لەبارەی خۆیەتی نەك بنبەس��تی ڕاڤەی 
دەوڵ��ەت � نەت��ەوە و تێزەكانی ناس��یونالیزم. 
هێش��تا ڕێسا گش��تییەكانی دەوڵەت � نەتەوە  
ل��ە خۆرئاوا و جیهان��ی ئەمڕۆی 
مودێڕنیت��ەی سیاس��ی لە گەڕ 
دان و بەپێچەوانەی بانگەشەكان، 
ئەوە بنبەس��تی ڕاڤە و بنبەستی 
كەتواری فەرهەنگی، كۆمەاڵیەتی 
و سیاس��یی مووزاییكی شێواوی 
كوردە كە وەها جاڕێكی ناوەخت 
ب��ە گوێمان��دا دەدات. ئەگین��ا 
دەوڵەت لە س��ەدەی بیس��ت و 
ی��ەك و ڕەنگە لە س��ەدەكانی 
داهاتووش��دا تاكە خودایەكە كە 
بۆ م��رۆڤ دەمێنێت��ەوە. چونكە 
تاكە بەرجەس��تەبوونێكی هێزی 
جۆرێ��ك ل��ە م��رۆڤ، تەنیا لە 
جۆرێك ل��ە دەوڵەتدا خۆی نیش��ان دەدات و 
دەوڵ��ەت نوێنگ��ەی هێزی خودایی��ی مرۆڤە. 
بە بۆچوونی بەن��دە وازهێنان ل��ە »دەوڵەت � 
نەتەوە« پێوەندیی بە بنبەستی ڕاڤەی بژاردەی 
ڕووناكبیری و سیاسیی كوردەوە هەیە كە دواجار 
وای لێ دەكات خۆی بە كەتوارێك بس��پێرێت 
ك��ە درێژبوون��ەوەی دۆخێك��ی دوورودرێژی 
ش��یرازەترازانە كە لەبەر هەژاری��ی تیۆریك و 
تێنەگەیشتن لە سیاسەت وەك »هێزی یەكخەر« 
كە بەدڵنیاییەوە پێویستیی بە »زەبروزەنگ« لە 
ڕێگەی یاساوە هەیە نەك »توندوتیژی«، ئێمەی 

لە بنبەستی ڕاڤەدا پەستاندووە.

هەرچەند ئاشنایەتیی 
ئێمە لەتەك مودێڕنیتەی 
سیاسی بە تاقیكردنەوەی 

ئایدیۆلۆژیای چەپ و 
ماركسیزم و جۆرەكانی 
دەستی پێكردووە، بەاڵم 
بەكردەوە هێزی سیاسی 
و ڕێكخراوی سیاسیی 

كورد لە لێڕوانینی 
سەربەخۆییخوازانەوە 
دۆزی كوردی نەخستە 

ڕۆژەڤەوە



ئاماژه
ڕەوتی نەتەوەخوازیی کوردستانی، لە کۆت و زنجیری خێڵەکی بووندا ماوەتەوە. 

نەتەوە سەردەستەکان لەم خەسارە کەڵک وەردەگرن. 
هەر کام لە کوردستانی بندەستی خۆیدا و لە پارچەکانی تری کوردستاندا 

گوتارێک پەرە پێدەدەن کە شەرعییەت بە دەسەاڵتی خۆیان 
بە سەر کوردستاندا بدات.

ڕاسان و کورد بوون 
هەرمان هەوشاری
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پێشه کی
پەیوەندیی نێ��وان دوو چەمک یان دیاردە بە 
چەن شێوە دێتە گۆڕێ. یان هەر پەیوەندییان 
پێکەوە نییە، یان دژ بە یەکترن، یان تەبا و لە 
یەک بەس��تێندان. کورد بوون وەکوو ناسنامە 
ک��ە هەموو ڕەهەند، الی��ەن و تایبەتمەندیی 
تاکی کورد ئەگرێتەوە، ئاخۆ دەتوانێ ڕاس��انی 
ڕۆژه��ەاڵت لە خۆ بگرێت؟ بۆ واڵم دانەوە بەم 
پرسیارە پێویستە کورد بوون و بە دوای ئەودا 
ڕاس��ان لێک بدرێتەوە. لەم دەقەدا بە کورتی 
لە س��ەر کورد بوون، ڕاسان و پەیوەندیی ئەم 

دووانە شرۆڤە دەکەین.

کورد بوون
نەت��ەوەی ک��ورد ل��ە پێ��ش مێ��ژووەوە لە 
جوگرافیای کوردستاندا ژیاوە، بە شەڕ و ئاشتی 
و ئاڵوگۆڕی کولتووری، لەگەڵ دراوس��ێکانیدا 
ل��ە پەیوەندیدا بووە. پەیوەندی لەگەڵ خاوەن 
ناسنامەی تردا، ناس��نامەی، بۆ وێنە کورد و 
کوردستان، دەردەخات. پەیوەندی نەتەوەکان 
لە جیا بوونەوەی پێکهاتە کۆمەاڵیەتییەکانەوە 
دەس��تی پێ کردب��وو. س��ەردەمی مۆدێڕن 
هەندێ خاوەن دەس��ەاڵتی ک��رد بە نەتەوە، 
ب��ەاڵم نەتەوە ب��ێ دەوڵەتەکان ب��ە ئێتنیک 
یان خەڵ��ک)people( ناودێر دەکەن. نەتەوە 
دەس��ەاڵتدارەکان، بوونی خۆیان وەک نەتەوە 
دەگەیەننەوە بۆ پێش مێژوو و ئێتنیکەکان بە 
پاش��کۆی خۆیان دەزانن. ئەمە لە کاتێکدایە 
پێش��مۆدێڕنەکان سەردەس��ت  حکوومەت��ە 
بوونی یەک یان چەن��د خێڵی هاوزمان بووە 
بە س��ەر جوگرافیایەکی تایبەتدا. باس کردن 
ل��ە نەتەوەی ف��ارس و ت��ورک و عەرەب و 
تەنان��ەت کورد بە پێ��وەری مۆدێڕن بۆ پێش 
مۆدێڕن گاڵتەجاڕییە. یەکەی سیاس��یی ئەو 
نەتەوەگەلە خۆیان بەرهەمی هەندێ هۆکارن، 
بەاڵم نەتەوەخوازیی نەتەوە بندەس��تەکان کە 
ه��ەر ل��ەو هۆکارگەلە کەڵ��ک وەردەگرن بە 
ڕەوا نازانن و بە دەس��کردی دوژمنانی خۆیان 

دەیهێننە ئەژمار.
یەکەم زاراوە کە کوردی پێ دەناسێنرێت 
»نەتەوە«یە. نەتەوەخوازی ن��ە نەئەزەلی بووە 
ن��ە ئەب��ەدی. ڕەوتێکی هزری � سیاس��ی � 
کۆمەاڵیەت��ی � کولتووری، لە س��ەر بنەمای 
جوگرافیایەک��ی کۆمەاڵیەت��ی � کولت��ووری 
کە هەوێنی ناس��نامەی نەت��ەوە پێک دێنن، 
ک��ە تا کات��ێ ئامانجی نەتەوە گەیش��تن بە 
دەس��ەاڵتی سیاس��یی خۆی لە واڵتی خۆیدا 
بێ��ت، درێژەی دەبێت. ناس��نامەی نەتەوەیی 
بە پێی واتای چەمکی ناس��نامە، بوونێکی پڕ 
پاڕادۆکس و هەمیش��ە لە گ��ۆڕان و ئاڵوگۆڕ 
لەگ��ەڵ »ئەویتر«�ەکاندای��ە. ک��ورد بوون لە 
جوگرافی��ا، زم��ان، پێکهات��ەی کۆمەاڵیەتی 
و کولتووری��ی تایبەتدا ڕەهەندی سیاس��یی 
س��ەردەمی مۆدێڕنیش��ی لە خۆ گرت. بەاڵم 
لێک ئااڵنی ئەم ڕەهەندانە بێ خەسار نەبووە. 
ک��ورد، جوگرافیا، پێکهات��ەی کۆمەاڵیەتی و 
کولتووری خۆی لە پێن��او بە دەوڵەت بووندا 
نەگۆڕی��وە. ئەم کێش��ەیە تایب��ەت بە کورد 
نییە، بەڵکوو ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت بەگشتی 
دەگرێتەوە. تورک، فارس و عەرەب بە دەست 
تێوەردانی بریتانیا ب��وون بە خاوەن دەوڵەت. 
کۆمەڵە خێڵێکی ت��ورک لە تورکیا، فارس لە 
ئێران و واڵت��ە گەورە و چووکەی عەرەبەکان 
جوگرافیایەکی سیاس��ییان پێ درا بێ ئەوەی 
ئەقڵییەت��ی مۆدێڕنی��ان لە زەین��ی تەنانەت 
ڕوون��اک بیرەکانیاندا جێگی��ر کردبێت. هەر 
مۆدێڕن  بۆیە سیس��تەمی دەس��ەاڵتدارییان 
نەبووەت��ەوە. هەردەم دیکاتۆڕێک دەس��ەاڵت 
دەگرێتە دەس��ت و دوای ماوەیەک بە زەبری 
دیکتاتۆڕێک��ی تر یان شۆڕش��ێکی ڕووکەش 
دەهێنرێتە خوارەوە. کولتووری نەتەوەیەک لە 
پێناو مۆدێڕن بووندا دەگۆڕدرێت، گرینگترین 
هەنگاو بۆ پەرەدان بەم ڕەوتە دەستەبەرکردنی 

دەوڵەتە. 
هەن��دێ خ��اوەن بڕوانامەی ماس��تەر و 
دکتۆرای کورد بە لێکدانەوەی خەس��ارەکانی 
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دەوڵەت � نەتەوە لە جیهاندا بەگش��تی و لە 
ڕۆژهەاڵتی ناەڕاستدا بەتایبەتی، لە پێویستی 
دەس��تەبەر کردن��ی ماف��ی دی��اری کردنی 
چارەن��ووس پاش��گەز بوونەت��ەوە. دەوڵەت- 
نەتەوە بێ خەس��ار نەب��ووە و ناب��ێ. لەگەڵ 
ئەوەشدا دەوڵەتەکانی دامەزراو لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاس��تدا، دەوڵەت � ئێتنیک��ن. قەوارەی 
سیاسیی دامەزراو لە سەر ژێرخانی ئەقڵییەتی 
خێڵەکی � ئێتنیکی هەرگیز نایهەوێ و ئەگەر 
بیه��ەوێ ناتوانێ دەوڵەتێ��ک پێک  بێنێ کە 
مافی سیاسی-ئابووری- کۆمەاڵیەتی- چاندی 
نەتەوەیێکی بندەس��تی وەکوو ک��ورد بدات. 
هەر بۆیە دەرهاوێشتەی ئەو بیرمەند و الیەنە 
سیاسییانەی کە خەبات بۆ دەستەبەر کردنی 
مافی کورد بۆ چاالکیی مەدەنی و کۆمەاڵیەتی 
بە بێ ڕەهەندی سیاسی دادەبەزێنن، بە هەڵە 
دەکەوێتەوە. سا ئەگەر ناسنامەی کورد بوون 
بە ڕەهەندە سیاس��ییەکەیەوە بەس��راوەتەوە، 
نابێ گۆڕانکاریی بۆ مۆدێڕن کردنی کۆمەڵگا و 
پێکهاتە کۆمەاڵیەتییەکان، شێوازی ژیان- بێ 
داب��ڕان لە ژێرخانی نەریت، زانس��ت، وێژە و 

هونەر لە بیر بکرێن.
نەتەوەخوازیی کوردس��تانی، لە  ڕەوت��ی 
ک��ۆت و زنجیری خێڵەکی بوون��دا ماوەتەوە. 
نەتەوە سەردەس��تەکان لەم خەس��ارە کەڵک 
وەردەگرن. هەر کام لە کوردستانی بندەستی 
خۆی��دا و ل��ە پارچەکانی تری کوردس��تاندا 
گوتارێک پەرە پێدەدەن کە ش��ەرعییەت بە 
دەس��ەاڵتی خۆیان بە سەر کوردستاندا بدات. 
سەقامگیر کردنی ئەو سنوورانەی کە لە شەڕی 
چاڵدێرانەوە تا س��ایکس � پیکۆ کوردستانیان 
پارچە پارچە کردووە، ڕەوت��ی نەتەوەخوازی 
کوردس��تان الواز دەکات. لەجیات��ی ئەوەی 
جیاوازەکان،  ئیدیۆلۆژییە  کەوتووانی  ش��وێن 
خۆی��ان ب��ە کوردس��تانەوە پێناس��ە بکەن، 
هێزی کوردس��تانیان لە پێن��او ئیدیۆلۆژییە 
جیهانیی��ەکان و نەتەوە سەردەس��تەکاندا لە 

خەسار داوە و لە خەساری دەدەن. 
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ئاراس��تەی کورد بوون، خۆ پێناسە کردن 
لە یەکە سیاس��ییە داگیرک��ەرەکان و ڕەوتە 
جیهانییەکان��دا نییە. ئاراس��تەی کورد بوون 
سەربەخۆ کردنی ناسنامەی کورد و کوردستانە 
بە هەموو ڕەهەندەکانییەوە. ئەم ئاراستەیە بە 
ڕێگایەک��ی پڕ لە بەربەس��تدا دەڕوات. زمانی 
کوردی فرەجۆرە، تەنانەت لە زمانە کوردییەکان 
دەدوێن. پێکهاتەی کۆمەڵگای کوردس��تان لە 
الی��ەن داگیرکەرانەوە بیچم دەگرێت. بۆ وێنە 
لە هەڵبژاردن��ە حکوومییەکان��دا کەرتەکانی 
کۆمەڵگای کوردستان لە کەرتی زمانەوە هەتا 
خێڵ و ناوچە دەورووژێنرێتەوە. سیس��تەمی 

ئابووریی واڵت��ە داگیرکەرەکان، 
پەراوێز  کردووەتە  کوردستانیان 
و سامانی سروشتی، کۆمەاڵیەتی 
و هێزی کاری کوردستان تااڵن 
پەروەردەی  سیستەمی  دەکات. 
قوتابخانەکاندا  ل��ە  داگیرک��ەر 
پەروەردە  خۆی  دڵخوازی  تاکی 
دەکات. گش��ت ئ��ەم هۆکارانە 
بەربەس��تی نەتەوەی کوردن بۆ 
گەیش��تن بە مافی پێویس��تی 

خۆی. 
هەر الیەنێک ش��ەرعییەتی 
خ��ۆی ل��ە کوردس�������تانی 
بوون��ەوە وەردەگرێ��ت، دەب��ێ 

ل��ەم هەلومەرجەدا ب��ە هێزکردن��ی ڕەوتی 
نەتەوەخ��وازی وەک��وو س��تڕاتێژیی خ��ۆی 
دەس نیش��ان ب��کات، نەک ب��ە چاالکیی و 
پەیوەندیی خێڵەکی بە ئاقاری دوژمندا بڕوات. 
خێڵەکی بوون لە هەموو الیەنە کوردییەکاندا 
بوونی هەیە و گ��ەورە مەرجی خۆ گرێ دان 
بە کورد و کوردس��تانەوە پەرەدان بە ڕەوتی 
نەتەوەخوازییە. جێ��ی ئاماژەیە هەر ڕەوتێکی 
س��ەر ب��ە ئیدیۆلۆژییە جیهانیی��ەکان ئەگەر 
س��تراتێژیی خۆی��ان بە دامەزران��ی یەکەی 
سیاسیی کوردس��تانەوە پێناس��ە بکەن، بێ 
ئەوەی نەتەوەخواز بن، لەگەڵ نەتەوەخوازیدا 

تەبان.
لە ک��ورد بووندا کوردس��تان یەکەیەکی 
ژێۆپۆلیتیکی لێک ترازاوە. دوو پرس��یار دێنە 
گۆڕێ؛ بۆ یەکەیەک��ی ژێۆپۆلیتیکییە؟ ئەگەر 
یەکەی��ە، بۆ لێک ت��رازاوە؟ وەاڵمی هەر دوو 
پرسیار لە کردەوەی داگیرکەراندا دەردەکەوێ. 
لە قووڵترین ناکۆکی��دا پەیمانی هێمنایەتیی 
هاوبەش��یان بۆ کۆنتڕۆڵ کردنی کوردس��تان 
ڕۆژ لەگ��ەڵ ڕۆژ بتەوتر دەکەنەوە. کەرتەکانی 
ناو کۆمەڵگای کوردس��تان دەورووژێننەوە، لە 
هێزە بێ پڕەنسیپەکانی بەشەکانی کوردستان 
وەکوو ئامراز کەڵک وەردەگرن و ئەو هێزانەی 
خێڵەک��ی  ئەقڵییەت��ی  ک��ە 
ئەوانی  جڵەویانی گرتووە بە گژ 

تردا دەدەن.
لەگەڵ ئ��ەم خوێندنەوەیەدا 
ب��ەش  ه��ەر  داگیرکەران��ی 
هەیە  خۆی��ان  تایبەتمەندی��ی 
بندەستی  بەش��ی  پێکهاتەی  و 
خۆی��ان ت��ا ڕادەی��ەک جیاواز 
ئەندازی��اری دەک��ەن. کەرت��ە 
و  ئایین��ی  خێڵ��ی،  زمان��ی، 
ئایینزایی، شێوازی پەراوێز بوونی 
ئابووری و سیاس��ەتی داگیرکەر 
ب��ۆ حەواندن��ەوە و تواندنەوەی 
ناسنامەی کوردستانی لە ئێران، 

ئێراق، تورکیا و سووریا لێک جیاوازە. 
ت��ا ئێرە کورد بوون وات��ە جوگرافیایەکی 
جڤاک��ی- چاندی تایبەت کە ئامانج و ڕێگای 
بە دەوڵەت بوونی گرتووەتە بەر. تایبەتمەندیی 
سەرکوتی  کوردستان  داگیرکەرانی  هاوبەشی 
ڕەوتی نەتەوەیی کوردی و ڕێگەدان بە ڕەوتە 
نانەتەوەیی و دژە نەتەوەییەکانە. وێڕای یەکە 
بوونی کوردستان و هاوپەیمانیی داگیرکەران، 
کورد بوون لە خۆی��دا فرەڕەنگ و فرە دەنگە 
ک��ە دەبێ لە ڕێگای گەیش��تن ب��ە ئامانجی 
س��ەرەکیدا لە ب��ەر چاو بگیردرێ��ت. هەوڵ 
بۆ یەکدەس��ت کردنی کوردس��تان لە باری 

لەجیاتی ئەوەی 
شوێن کەوتووانی 

ئیدیۆلۆژییە 
جیاوازەکان، خۆیان بە 
کوردستانەوە پێناسە 

بکەن، 
هێزی کوردستانیان 
لە پێناو ئیدیۆلۆژییە 

جیهانییەکان و نەتەوە 
سەردەستەکاندا لە 
خەسار داوە و لە 
خەساری دەدەن
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کولت��ووری و کۆمەاڵیەتییەوە ڕێک هەوڵێکی 
گواس��تنەوەی  ئاتاتورکیی��ە.  و  ڕەزاخان��ی 
سیاس��ەتی داگیرکەران ب��ۆ ڕەوتی خەبات و 
لە داهات��وودا بۆ حەواندنەوەی کوردس��تان، 
س��ەرەڕای نابەجێ بوون، مسۆگەر نابێت. ئەو 
الیەنانەی ک��ە هەوڵیان یەکدەس��ت کردنی 
کۆمەڵگای��ە لە پێن��او ئیدئۆلۆژی، ش��ێوازی 
ژیان، ش��ێوەزار یان حیزبێکی سیاس��یدا، بە 
پێچەوان��ەی تایبەتمەندییەکان��ی کورد بوون 

دەجووڵێنەوە. 

ڕاسان
هەت��اوی،  1٣95ی  س��اڵی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان گۆڕانێکی 
بە خ��ۆوە بینی. هەندێ الیەنی 
چەکداریی  خەباتی  کوردستانی 
ل��ە دژی حکوومەتی  خۆی��ان 
ئێران دەس��ت پێ کردەوە. لەو 
کاتەوە ڕاسان وەکوو زاراوەیەکی 
بەرچاو، تەنان��ەت لە وتاربێژانی 
کۆم��اری ئیس��المیی ئێرانەوە، 
ئەبیس��رێت. ب��ەاڵم بابەتەک��ە 
لەوە قووڵترە و نابێ س��ۆزداری 
و پاڵەوانەت��ی بەر بە تێڕامانمان 
بگرێت. ب��ە لەبەرچ��او گرتنی 
داگیرک��ەران،  هەڵس��وکەوتی 

ب��ە  دەبینی��ن و مێ��ژووش نیش��انی داوە 
نەتەوەییەکان،  راپەڕین��ە  س��ەرهەڵدانەوەی 
هەم��وو داگیرکەرانی کوردس��تان هەس��ت 
بە مەترس��ی دەک��ەن. هەندێکی��ان بە پێی 
بەرژەوەندیی خۆیان شۆڕش��ی بەشێکی تری 
کوردستان دەکەن بە ئامراز و لە داگیرکەری 
ئەو بەش��ە ئیمتیاز وەردەگ��رن. بەاڵم کاتێ 
ش��ۆڕش گەیشتە ئاستی مەترسیدار، لە نێوان 
دوو یان چەند داگیرکەردا ڕێکەوتنێک س��از 
دەبێت و پێکەوە نس��کۆی شۆڕش��ی کوردی 
دادەڕێژن. الیەنە بێ پڕەنسیپەکانی بەشەکانی 
تری کوردستان کە دەبوا پشتیوانی شۆڕشەکە 

ببوونای��ە، دەبن بە ئام��رازی داگیرکەر. ئەمە 
نیش��انی دەدات ئەو الیەنە بێ پڕەنسیپانە لە 
باری دەروونی و ئابوورییەوە بە داگیرکەرانەوە 

بەسراونەتەوە.
 پێکهاتەی کۆمەاڵیەتیی بەشی ڕاساو بە 
جۆرێ ئەندازی��اری کراوە کە لە هەر گونددا 
بە ئاش��کرا و ب��ە نهێنی کەس��انێ کراونەتە 
سەر بە حکوومەت و پەرەدان بە سیستەمی 
ئینتەرن��ەت و پەیوەن��دی هەر ل��ە پێناوی 
کۆنتڕۆڵ��دا جێبەجێ ک��راوە. بە ب��ەراوەرد 
لەگەڵ ڕاپەڕینی پاش شۆڕشی گەالنی ئێران 
دۆخەکە تەواو گۆڕاوە. لە شارەکاندا سیستەمی 
و  لێکداب��ڕان  ب��ە  کۆنت��ڕۆڵ 
ئەتۆمی��زە کردن��ی تاکی کورد 
مس��ۆگەر دەبێت. ه��ەر چەند 
کۆماری ئیس��المیی ئێران ئەم 
سیاسەتە بۆ هەموو نەتەوەکانی 
بندەس������تی بەڕێوەدەب��ات، 
بەاڵم ب��ۆ نەتەوە نافارس��ەکان 
الیەنی ئەمن��ی و توندوتیژی و 
چاوترس��ێن کردن و سیخوڕی 
لە یەکتری بۆ حکوومەت، زۆرتر 
لە ئارادایە. کۆماری ئیس��المی 
باڵو  ت��ۆڕی کۆنتڕۆڵی خ��ۆی 
کردووەتەوە و تەنیا لە ئاستێکی 
نزم��دا ڕێگ��ە ب��ە چاالکی��ی 
مەدەن��ی دەدرێت. دەس��ەاڵتداری پاوانخواز 
هێ��زە دژبەرەکان��ی بە ج��ۆرێ ئەندازیاری 
دەکات و لە ئاس��تی نزم��دا ڕایاندەگرێ کە 
ش��ەرعییەت بە دەسەاڵتەکەی بدەن. لەگەڵ 
ئەوەش��دا هەندێ ئەرکی خۆی دەخاتە سەر 
ش��انی کۆمەڵگا و ئەو هێ��زەی وا ئەگەری 
س��ەرهەڵدان و دژایەتی کردنی هەیە، هەم 
دەناس��ێت و ه��ەم الوازی دەکات. ڕووبەڕوو 
بوونەوەی ئێمە دەبێ چۆن بێت؟ حکوومەت 
کای��ە و بەرنامەی خۆی هەیە. ئێمەش دەبێ 
بەرنامەی خۆمان دابڕێژین. خەبات بەپێی ئەو 
بەستێنەی داگیرکەر بۆ ئێمەی کردووەتەوە 

ئەو الیەنانەی 
کە هەوڵیان 

یەکدەست کردنی 
کۆمەڵگایە 

لە پێناو ئیدئۆلۆژی، 
شێوازی ژیان، شێوەزار 

یان 
حیزبێکی سیاسیدا، 

بە پێچەوانەی 
تایبەتمەندییەکانی 

کورد بوون 
دەجووڵێنەوە
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و ن��اوی ناوە چاالکیی مەدەنی، تەنیا ڕەوایی 
بە دەسەاڵتی داگیرکەر دەدات. ڕێفۆرمیستە 
کوردەکان و هەندێ حیزب و الیەنی سیاسی 
کە هەڵگری دروش��می چاالکیی مەدەنین و 
ڕاسانی چەکداری بە ڤێرژێنی کۆنی خەبات 
و کوڕی خەڵک بەکوش��تدان ناودێر دەکەن، 
قازانجی  ب��ە  بە ک��ردەوە هاوس��ەنگییەکە 
ڕێفۆرمیستەکان  دەش��کێننەوە  داگیرکەران 
بە ئاش��کرا پاش��کۆی داگیرکەرن. بەاڵم ئەو 
هێزە کوردییەی کە هەڵگری ئەو دروشمەیە، 
سەرلێش��ێواو و ماندووە. دەن��ا چۆن لە ژێر 
چەتری داگیرکەرێکدا کە هەوڵی سڕینەوەی 

ناس��نامەی کوردس��تانی دەدا، 
دەتوانرێ��ت خ���ەبات��ی ب��ێ 

توندوتیژی ببرێتە ڕێوە؟ 
ڕاس��ان بۆ زۆر کەس جێی 
پرسیار و بۆ الیەنە پاوانخوازەکان 
سەرهەڵدانی برابەش بوو. بەاڵم 
ت��اک و تاقمی نەتەوەیی وێڕای 
هەندێ پرسیار ڕاسانیان وەکوو 
ژیانەوەی خەبات لە ڕۆژهەاڵتی 
دەکرد.  هەژم��ار  کوردس��تاندا 
پرسیاریان ئەوە بوو؛ ئاخۆ ڕاسان 
بە بەرچاوڕوونی و س��تڕاتێژیی 
دیاری کراوەوە هاتووەتە گۆڕێ؟ 
بۆ ئەوەی ڕاس��ان گشتگیر بێت 
چ بەرنامەیەک پەیڕەو بکرێت؟

بە هێنانە ئ��ارای هەندێ مەرج دەتوانین 
ئاراستەی ڕاسان ڕوون بکەینەوە.

1 ئەگەر سیستەمی کۆنتڕۆڵی سەردەست فرە 
ڕەهەندە، ڕاسان بە خوێندنەوە و دەرخستنی 
بەرنامەی داگیرکەر دەبێ لە ئاپاڕاتووسی ئەو 

دەرباز ببێت و دەوری خۆی بگێڕێت. 
2 ڕاس��ان بە گوتارێک کە هەموو الیەنەکان 
لە خ��ۆ بگرێ��ت پ��ەرە دەس��تێنێ. ئەگەر 
داگیرکەر بە کەرت کردن��ی کۆمەڵگا هەوڵ 
ئەدات هێزەکانی کۆمەڵگا لێک دوور بکاتەوە 
و کۆمەڵگا الواز بکات، ڕاسان دەبێ هێزەکانی 

ن��او کۆمەڵگا ڕێکبخات. ئ��ەو هێزگەلەی کە 
داگیرک��ەر ب��ە کاری نەزۆک��ی مەدەنی بە 

فیڕۆیان دەدات. 
3 خەباتی شار لە باری داڕشتنەوە لە خەباتی 
ش��اخ جیاوازە. خەباتی ش��ار بە ئەقڵییەتی 
خەباتی ش��اخ ناکرێت. کورد ل��ە هەر چوار 
پارچەی کوردستاندا ئەم دوو شێوە خەباتەی 

تێکەڵ کردووە. 
4 خەباتی شاخ و شار هەڵگری توندوتیژین. 
ئەگ��ەر خەبات��ی ش��ار ش��ەڕی چەکداریی 
ڕاس��تەوخۆ ناکات ب��ەو واتایە نیی��ە کە لە 

هەڵوێست دادەبەزێ. 
5 ش��ار ب��ۆ دەس��ەاڵت زۆر 
ش��اخ.  ل��ە  مەترس��یدارترە 
میدیاکانی حکوومەت بانگەشەی 
گون��دی ب��وون و سروش��تی 
ب��وون دەکەن. بۆ ئ��ەوەی کە 
هەڵگرانی ئەو عەقڵییەتە زۆر بە 
ئاس��انی لە گوتاری سەردەست 
دا دەتوێن��ەوە، بۆ ئ��ەوەی لە 
ب��ە  دەک��ەون،  بیرکردن��ەوە 
پاراس��تنی جلوبەرگی کوردی، 
زمانی ک��وردی، خواردەمەنی و 
داب ونەریت��ی کوردی دڵخۆش 
دەب��ن. لە ئامانجی سیاس��ی و 
گەیش��تن بە مافی پێویس��ت 
پاش��گەز دەبنەوە. زمان و کولتوورێک کە لە 
سیاس��ەت خاڵی بووەوە ب��ۆ داگیرکەر هیچ 
مەترس��ییەکی نیی��ە. دوای چەن��د نەوە لە 
کولتووری سەردەس��تدا دەتوێتەوە. لە شاردا 
ک��ورد باش��تر دەتوانێ خۆی ب��ە مێکانیزمە 
مۆدێڕنەکان ڕابهێنێت. ئەگەر خەباتی ش��ار 
پەرە بستێنێ داگیرکەر ناتوانێ بیحەوێنێتەوە 
و ڕێگە بۆ خەباتی ش��اخیش خۆش دەکات. 
یەک گرتنی خەباتی ش��ار و ش��اخ لە وەها 

دۆخێکدا مسۆگەر دەبێت.
6 خەبات��ی فرەڕەهەند بە ی��ەک گوتار و 
یەک ڕیزەوە واتە لە پێناو دەستەبەر کردنی 

ڕاسان 
بۆ زۆر کەس 

جێی پرسیار و 
بۆ الیەنە پاوانخوازەکان 

سەرهەڵدانی 
برابەش بوو. 

بەاڵم تاک و تاقمی 
نەتەوەیی وێڕای هەندێ 
پرسیار ڕاسانیان وەکوو 
ژیانەوەی خەبات لە 

ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا 
هەژمار دەکرد
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مافی نەتەوەی کورد و واڵتی کوردس��تاندا 
هەم��وو الیەنە سیاس��ییەکان بە هاوزەینی 
و هاوبەرنامەی��ی بگەن. لەگەڵ ئەوەش��دا 
ڕەوتی خەب��ات هەموو قوژبنەکانی کۆمەڵگا 

بگرێتەوە. 
بێ گوم��ان دوژمن ئ��ەم خاڵگەلە لە ئێمە 
باش��تر لێکدەدات��ەوە و هەوڵ ب��ۆ پووچەڵ 
کردنەوەی��ان دەدات. بەم پێ��ش گریمانەوە 
دەبێ پالنی خەباتی ش��ار و شاخ دابڕێژرێت. 
داگیرکەر کایەی خۆی دەکات، ئێمەش دەبێ 
ڕێس��ای کای��ەی خۆمان دابڕێژی��ن. جا کێ 
لەم مەیدانەدا س��ەردەکەوێ ب��ە وردبینی و 

ستڕاتێژیک بوونی بەرنامەی ئەو 
الیەنە کەوتووە.

پەیوەندیی ڕاسان و کورد بوون
 19 س��ەدەی  کۆتاییەکانی  لە 
و   20 س��ەدەی  م��ەودای  و 
ڕاپەڕینە  ئێس��تە)2019(  ت��ا 
کوردییەکان دەماری سیاسییان 
تێدا ب��ووە. بەاڵم نات��ەواوی و 
ناتەبای��ی ناوخۆ و هەلومەرجی 
زلهێ��زان  کای��ەی  و  ناوچ��ە 
ببێتە  کوردستان  نەیانهێشتووە 
گەیشتن  س��ەرەڕای  دەوڵەت. 
پۆستمۆدێڕن،  ژیۆپۆلیتیکی  بە 

ک��ورد و کوردس��تان قۆناخ��ی مۆدێڕنیان 
تێپ��ەڕ نەک��ردووە. هێش��تا ناس��نامەیەکی 
سیاسیی س��ەربەخۆی نەبووە کە لە یاسای 
نێودەوڵەتیدا دانی پێدا نرابێت. سا ئەم وتەیە 
کە س��ەردەمی دەوڵەت نەت��ەوە کۆتایی پێ 
هاتووە لە هەر زار و پێنووس��ێکەوە بانگەواز 
بکرێ��ت، ڕاستەوڕاس��ت دەچێت��ە خزمەت 
داگیرکەرەکان��ەوە. لە بەرانب��ەردا لە دەیەی 
دووەمی سەدەی 21ەوە بۆچوونێکی بێ بنەما 
هاتووەت��ە گۆڕێ کە »کوردس��تان واڵتێکی 
داگیر ک��راوە و دەب��ێ ڕزگار بکرێت و ببێ 
بە دەوڵ��ەت. هێزە کوردیی��ەکان گیرۆدەی 

ئێرانچێت��ی و تورکچێت��ی و عەرەبچێتین و 
ش��ەرعییەتی خەباتیان لە دەست داوە. ئەم 
بۆچوونەگش��ت هێزەکان��ی چ��وار پارچەی 

کوردستان دەگرێتەوە«.
لە سەر ڕستەی یەکەم هەر الیەنێک بە 
کوردس��تانەوە پەیوەست بێت وەری دەگرێ. 
ڕستەی دووەم باس لە پابەستە بوونی زەینی 
ب��ە داگیرک��ەران دەکات ک��ە داگیر کەران 
بە سیس��تەمی پەروەردە هەوڵی بۆ دەدەن. 
بەاڵم ئەوەی کە هەموو الیەنەکان پابەستەی 
داگیرکەرانن جێگەی مش��تومڕە. واڵمی ئەم 
بۆچوونە لە ئامانج و ستڕاتێژیی هەر الیەنێکی 
تایبەتدایە کە لێکدانەوەی ئەوە 

ئامانجی ئەم وتارە نییە.
ه��ەر س��تڕاتێژییەک ک��ە 
پتەوتر  دەس��کردەکان  سنوورە 
خان��ەی  دەچ��ێت��ە  ب��کات، 
پابەس��تبوون بە داگیرکەرانەوە. 
ب��ەاڵم ب��ێ س��������تڕاتێژی 
ب��وون و ڕەش کردن��ی هێ��زە 
ه�����ەر  کوردس��تانییەکانیش 
بەرژەوەندیی  خان��ەی  دەچێتە 
داگیرکەران��ەوە. س����ڕینەوەی 
هەر هێزێکی کوردی بۆش��ایی 
چاکسازی  بەاڵم  دەکات.  س��از 
پێویس��تە. س��ا وەاڵمی هەموو 
پرسیارەکان لە س��تڕاتێژیدایە کە کورد تێیدا 

الواز بووە. 
دوکتور قاس��ملوو بە تێگەیشتن لە واتای 
ستڕاتێژی، بە پێی سەردەم، هەوڵی داڕشتنی 
س��تڕاتێژیی حیزب��ی دێموکڕات��ی دا کە بە 
ش��ەهید بوونی ناوەختی هەموو بەرنامەکانی 
ناتەواو مانەوە. پێشتر نووسیم پێشگریمانەمان 
ئەوە بێت دوژمن ش��ەش خاڵەک��ە لە ئێمە 
باشتر لێک ئەداتەوە. ش��ەهید کردنی دوکتور 
قاس��ملوو تەنیا ڕێگەی دوژمن ب��ۆ تێکدانی 
خەبات��ی ئەودەم ب��وو. دوکتور قاس��ملوو بە 
کوردس��تان،  بارودۆخ��ی  لەبەرچاوگرتن��ی 

ســڕینەوەی 
هەر هێزێکی 

کوردی 
بۆشایی 

ساز دەکات. 
بەاڵم چاکسازی 

پێویستە. 
سا وەاڵمی هەموو 
پرسیارەکان لە 
ستڕاتێژیدایە 
کە کورد تێیدا 

الواز بووە
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پێکهات��ەی نەت��ەوە جیاوازەکان��ی ئێران و 
کایەی زلهێزان، هەوڵی داڕشتنی ستڕاتێژیی 
دا کە بۆ ڕۆژهەاڵت و لە بە س��تێنی یەکەی 
ژیۆپۆلیتیکیی کوردستاندا دایڕشت. سەرەڕای 
تایبەتمەندییەک���ان��ی  کەموکووڕییەکان��ی، 
س��تڕاتێژیی تێدا بوو. بە پێچەوانەی هەندێ 
بۆچوون کە قاس��ملوو ب��ە ئێرانچێتی تاوانبار 
دەکەن، س��تراتێژییەکەی لە پێناو دەستەبەر 

کردنی مافی کورددا بوو.
کوردس��تان کات��ێ س��ەربەخۆ دەبێ کە 
ه��ەر بەش بتوانێ هێژمۆنیی خۆی بە س��ەر 
داگیرکەرەکەیدا بس��ەپێنێ و ئەوس��ا پێکەوە 
بڕیاری یەک گرتنەوە بدەن. لێرەوەیە قاسملوو 
قس��ە لە خەبات��ی ڕۆژه��ەاڵت دەکات. ئەم 
ئێرانچێتییەوە،  خانەی  ناچێتە  ش��ێوەڕوانینە 
ه��ەر وەها بۆچوونێکی بێ بنەما نییە. دوکتور 
قاسملوو دەڵێ ستڕاتێژیی حیزبی دێموکڕات 
ب��ۆ 25 س��اڵ ئەوەیە کە لە ژێر س��ەردێڕی 
دێموکڕاس��ی بۆ ئێ��ران، خودموخت��اری بۆ 
کوردس��تان، تایبەتمەندییەکانی فێدێڕاڵیزمی 
تێدا بێت. لەو پالنەدا دامودەزگای کۆمەاڵیەتی 
و پەروەردە و ... هتد بە حکوومەتی خۆجێیی 
کوردس��تان بوو. ئەمە وات��ە پەروەردە کردنی 
بەرەی��ەک کە بە مافی خۆیان ئاش��نا کراون. 
دوکتور دەڵێ دوای 25 س��اڵ دیسان نەتەوە 

بڕیاری خۆی دەدات.
ڕاس��ان لەم سۆنگەیەوە ش��ەرعییەتی لە 
کورد بوونەوە وەردەگرێت کە ئامانجی سیاسی 
و ستڕاتێژی و پێکهاتەی خەباتی شار و شاخ، 
کوردستانییە. بەاڵم نابێ سۆزداری و هەستی 
پاڵەوانی لە بیرکردنەوە و وردبوونەوە دوورمان 
بخاتەوە. خەبات��ی نەتەوەیی کورد، گیرۆدەی 
هەندێ خەس��ارە کە چارەس��ەر کردنی وان 

پێویستی بە هەرەوەزی هەموو الیەنەکانە. 
مەڵبەن��دی  ناوەڕاس��ت  ڕۆژهەاڵت��ی 
گۆڕانی سیاس��یی لە ناکاوە. س��ا دەبێ هێزە 
کوردستانییەکان ئامادەی ئەو گۆڕانگەلە بن و 

بەو پێیە ستڕاتێژییان هەبێت. 



ئاماژه
الیەنی تیۆریکی ڕاسان وەکوو فۆرماسیۆنێکی نوێی خەبات الوازە و بەمەبەستی 
ناساندنی ئەم مێتۆدە لە خەبات بە بەردەنگەکانی هیچ سەرچاوەیەکی نووسراو 

لەبەردەستدا نییە. لۆژیکی نییە ڕەوتێک لە خەبات دەستپێبکات و پاشان 
تیۆریزەی بکەین. بەتایبەت کە نووسەری ئەم دێڕانە لەو بڕوایەدایە کە خودی 
پرسی کورد هێشتا تیۆریزە نەکراوە تاکوو بتوانین ڕێکاری گونجاو ببینینەوە.

پارالێکسی ڕاسان، ڕوانگەیەکی ڕەخنەگرانە 
شوعەیب دانش پەژوو
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بە مەبەستی هەر جۆرە ڕووبەڕووبوونەوەیەک 
لەگەڵ »ڕاسان« بە چەشنی »فۆرماسیۆنێکی 
خەبات«، بەبێ ئاوڕدان��ەوە و ڕوونکردنەوەی 
بەستێنگەلی س��ەرهەڵدانەکەی، لە کۆتاییدا 
تێگەیشتنێکی ئاڵۆز و نەزۆک دەبێت. یان بە 
واتایەکی تر، دۆخی کۆمەاڵیەتی، سیاسی و 
ئابووری��ی هەر بڕگەیەک لە مێژوو، هۆکاری 
سەرەکیی سەرهەڵدانی ڕەوتگەلی مێژوویین. 
هاوکات لەگەڵ چۆنیەتیی بڕگە مێژووییەک، 
پێویس��تە خودی بابەتەکە )لێرەدا مەبەست 
ڕاسانە(، بە مێتۆدی ڕەخنەگرانە و شیکارانە 
بکەوێتە بەر تیش��کی هەڵدان��ەوە و پەردە 
لەس��ەر الیەنگەل��ی جیاوازی��ی البدەی��ن. 
چەمک��ی »پارالێکس« یەکەمج��ار لە بواری 
فۆتۆگرافیی��ەوە و پاش��ان لە فەلس��ەفەدا 
بەکارهاتووە. نیچە لە ش��رۆڤەی حەقیقەتدا 
کەڵک لە چەمکی »پرێسپێکتیڤیزم« بە مانای 
»سۆنگەگەرێتی« وەردەگرێت. بەبڕوای نیچە، 
خۆیەوە  س��ۆنگە/پێگەی  بەنیسبەت  سووژە 
دەتوانێت گۆش��ەیەک لە حەقیقەت ببینێت 
نەک هەم��ووی حەقیقەت، و ب��ە گۆڕینی 
سۆنگە/پێگەی خۆیە کە دەتوانێت الیەنێکی 
نوێی حەقیق��ەت ببینێت، کەوایە بە ڕێژەی 
سووژەی ناسێنەر دەتوانین الیەنگەلی جیاواز 
و نوێی حەقیقەت بدۆزینەوە. فەیلەس��ووفی 
ناس��راوی ژاپۆنی بەن��اوی کوجین کاراتانی 
بە ئیله��ام گرتن لە نیچە ب��ۆ ڕەخنەگرتن 
لە فەلس��ەفەی مارکس و کانت لە چەمکی 
پارالێکس کەڵ��ک وەردەگرێت و دەیەوێت 
ل��ە ڕێگای ئەم چەمکەوە دەس��ت لەس��ەر 
مەودایەک دابنێت کە لەنێوان »بەرهەمهێنان« 
و »بەکارهێنان« دا هەیە و س��ووچێکی نوێی 
حەقیقەتی پێوەندیی کار و سەرمایە نیشان 
بدات. لەم نووسراوەیەیش��دا مەبەس��ت لە 
»پارالێکس��ی ڕاس��ان« نەک پێداهەڵگوتنی 
ڕاس��ان بەڵکوو دەرخستنی الیەنی نەدیتراو 
یان کەمتر دیتراوی چۆنیەتیی سەرهەڵدان 
و کەموکوڕیەکانی ڕاسانە. کەوایە لەم کورتە 

نووس��ینە و لە هەن��گاوی یەکەمدا، هەوڵ 
دەدرێت بەس��تێنی دەستپێکی ڕاسان ڕوون 
بکرێتەوە و پاشان »چەندایەتیی« ڕاسان زیاتر 

بکەوێتە بەرباس. 
پێریۆدیزەیشنی خەباتی کورد  دەتوانین 
لە ڕۆژهەاڵتدا ]دەستپێکی دەیەی شەستی 
هەتاوی تا هەنووکە[، بەس��ەر سێ قۆناغی 

مێژووییدا دابەش بکەین. 

1. قۆناغی چاالکیی ڕاستەوخۆ:
ئەم بڕگەیە کە لە نی��وەی دووەمی دەیەی 
پەنجای هەتاوی دەستپێدەکات، بزووتنەوەی 
سیاسیی کورد لە چوارچێوەی ڕێکخراوکراو، 
بەچەش��نی هێزی ش��وێندانەر لە گۆڕەپانی 
سیاس��یی جوگرافیای ئێراندا دەردەکەوێت. 
حیزبی دێموک��رات بە هەبوونی کەس��انی 
خ��اوەن ئەزموون��ی خەب��ات و هەروەه��ا 
ن��ەوەی نوێ وەک��وو دوکتۆر  هەڵکەوتەی 
قاس��ملوو و بەپشتبەس��تن ب��ە ئەزموونی 
کۆماری کوردستان، توانیی ببێتە الیەنێکی 
ش��وێنداری کۆمەڵگای کوردی کە لەئاستی 
گش��تیی سیاس��ەتی ئێراندا دەوری بەرچاو 
بگێڕێت. جیا لە سەرکەوتن و سەرنەکەوتنی 
کورد لەم بڕگە مێژووییەدا، سووڕی پێگەی 
جەماوەریی حیزبی دێموکرات و الیەنەکانی 
دیکەی ئەوکات، بەرهەمهێنەری سووژەیەکی 
کوردی ب��وون کە دوو تایبەتمەندیی هەبوو. 
یەک��ەم، چاالک/زین��دوو ب��وون و دووەم، 

خاوەنی شوناسبوون.
ئ��ەم دوو تایبەتمەندیی��ە بارودۆخێکی 
پێکهێنابوو کە تاکی ک��ورد بەبێ جیاوازیی 
ڕەگەزی، تەمەن و جوگرافیای نیش��تەجێ 
بوونی بە ش��ێوەیەکی چاالکانە لە گۆڕەپانی 
سیاس��ەتی نەتەوەکەی��دا بەش��داری بکات 
و خوازیاری دروس��ت کردنی چارەنووس��ی 
ئێس��تا/داهاتووی خۆی بێ��ت. ڕووداوەکانی 
ئەوکات ئ��ەوە دەس��ەلمێنن یەکەمجار بوو 
کە ئ��ەو دوو تایبەتمەندیی��ە لەگەڵ یەکدا 
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و لەیەک کاتدا لە تاک��ی کورد، کۆببێتەوە. 
ئەم بارودۆخە سیاس��ییە زیندووە، هاوکات 
بوو لەگ��ەڵ بارودۆخ��ی ئابووریی نەباش و 
س��اکاری نامۆدێڕن کە هێش��تا تاکی کورد 
)هەروەها تاکی ئێرانی( لەگەڵ فۆرمی نوێی 
هێزەکانی کاریگەری پێوەندیی »شارنشینی« 
)بەواتا س��ەرمایەدارانەکەی( ئاش��نا نەبووە. 
ئەم��ە هاندەرێ��ک بوو ب��ۆ دروس��تبوونی 
هەس��تی »یەکێتیی کۆمەاڵیەتی« کە یەکەم 
دەرکەوتەی، بەرپرس��یارێتی سیاسیی تاکی 
ک��وردی ل��ێ دەکەوت��ەوە. بۆی��ە جێگەی 
سەرسووڕمان نییە کە پێچەوانەی بارودۆخی 
ئابووریی الواز، گەشەکردنی کۆفامی سیاسی 
لە کۆمەڵگادا دەبینین. لە الیەکی دیکەیشەوە 
دەرفەت��ی ئ��ەم بڕگ��ە مێژوویی��ە ئەوەندە 
درێژ نەبوو و خاوەن��ی بنەمایەکی تیۆریکی 
س��ەقامگیرکراو لە زەینی ناوش��یاری تاکدا 
نەب��وو کە کۆکردنەوەی هەم��وو دەنگەکان 
لەژێر چەترێکی هاوبەشی پەراوێز خستبوو. 
ئەم دابەش بوونەی تاک بەسەر چەند ڕەوتی 
هەرچەند  کوردس��تاندا،  جیاوازی  سیاسیی 
بەڵگ��ەی پلۆراڵبوونی مەیدانی سیاس��ەتی 
کوردی نیش��ان دەدات بەاڵم لە س��ۆنگەی 
کارکردییەوە بووە بەربەستێک بۆ هاودەنگ 
نەبوون لەهەمبەر دەس��ەاڵتی ناوەنددا. ئەم 
قۆناغە مێژووییە س��ەرەتا بە ڕێکخس��تن و 
بەڕێکخراوەیی کردنی هێزی سیاسی دەستی 
پێکرد و پاش ڕووخانی ڕێژیمی پاشایەتی، بە 
ئامادەبوون لەناو خەڵک و خاکی کوردستاندا، 
چاالکییەکانی خۆی لە دوو ڕەهەندی وتووێژ 
و خەباتی چەکدارانەدا درێژە دا. س��ەرەڕای 
چەند و چۆنیی ئەو دوو ڕەهەندە لەخەبات، 
کورد لەئاس��تی گشتیدا بەو ئاکامە گەیشت 
کە هێز س��ەرەکیترین بنەمای دیاریکردنی 
دەرکەوتەی مێزی وتووێژەکانە و بەزمانێکی 
نیچەیی، س��ووژە لە پڕۆس��ەی چۆنیەتیی 
پێکدادان و پێکگەیشتنی هێزەکانە کە بیچم 
دەگرێ��ت و لەئەنجامدا ق��ەوارە یان پێگەی 

س��ووژە بەپێی ئاس��تی ڕێژەیی گەورە یان 
بچووک بوونی هێزەکانی دەوروپشتی دیاری 
دەکرێ��ت. چۆنیەت��ی و چەندایەتیی هێزی 
سیاس��یی کورد لەو قۆناغەدا، بەس��تێنێکی 
پێکهێناب��وو کە س��ووژەی کوردی خۆی لە 
گۆڕەپانێکی پڕشکۆ و حەماسیدا دەدیتەوە. 

2. قۆناغی پاسیڤبوون/دابڕان: 
چوون��ەدەرەوەی )بەردەوام و هەمیش��ەیی( 
حیزب��ە کوردیی��ەکان لەن��او ش��ارەکان و 
هەڵگەڕان بۆ بناری کێوەکان، یەکەم هەنگاوی 
دابڕان بوو. تەواوبوونی شەڕی نێوان ئێران و 
بزووتنەوەی  ڕێبەرانی  تیرۆرکردن��ی  ئێراق، 
کورد بەدەس��تی کۆماری ئیسالمیی ئێران، 
داڕمان��ی  کوردس��تان،  میلیتاریزەکردن��ی 
پێکهات��ەی ئابووری��ی ئێ��ران و .... دەیان 
هۆکاری تر، هەروەها هاوکات دروست بوونی 
هەس��تێکی س��ۆزتەوەر لەنێ��و نەتەوەکانی 
دیک��ەی ئێران لەگەل دەس��ەاڵتی ناوەندی 
)بەهۆی کوشتنی کەس��وکاریان لە شەڕی 
ئێران و ئێ��راق(، بارودۆخێکیان پێکهێنا کە 
ڕۆژ ل��ەدوای ڕۆژ پێگەی هێزی سیاس��یی 
ک��ورد الواز و الوازت��ر دەب��وو. ل��ە نیوەی 
دەیەی حەفتای هەتاوییەوە ، بەهاتنەس��ەر 
کاری ڕەوتی ڕیفۆرمیس��تیی خاتەمی کۆی 
جوگرافیای ئێرانی بەخۆوە س��ەرقاڵ کرد و 
دەورێکی هەش��ت س��اڵەی نۆژەنکردنەوەی 
پۆپۆلیس��تیی پێکهاتەی ئێران دەستیپێکرد. 
ل��ەو ڕووەوە پۆپۆلیس��تبوون بۆ پێناس��ەی 
ئ��ەو ڕەوتە بەکار هاتووە ک��ە کۆی ئیدعای 
بەناو بزووتنەوەی ڕیفۆرمیس��تی لەو کاتەدا، 
جەختکردنەوە لەس��ەر ئازادی��ی بەیان بوو. 
واتە هێنانەخوارەوەی ئاستی ئازادیی تاک لە 
هەموو بوارگەلی یاسا، سیاسەت و فەرهەنگ 
بۆ تەنها ئاس��تی ئازادیی نووسین. هەرچەند 
تەنانەت ئەو بڕگەیەیش بەشێوەی کردەکی 
و یەکس��ان هیچکات ڕووی ن��ەدا. یەکەم 
پێش��مەرجی ئازادی لە هەر کۆمەڵگایەکدا 
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بەس��تراوەتەوە بە هەبوونی یاسای بنەڕەتیی 
دێموکراتیک کە هیچ هەاڵواردنێک لەنێوان 
تاکەکانی نیش��تەجێبووی ئەو جوگرافیایەی 
تێ��دا نەبێت. لە هەمووان ڕوونە کە تەنانەت 
ئەو یەک پێش��مەرجەیش ل��ە جوگرافیای 
ئێراندا نەبووە و نییە، کەوایە خودی پڕۆس��ە 
یان ئیدعای ڕیفۆرم ل��ە هەنگاوی یەکەمی 
خۆی��دا بێ مانای��ە. لەم س��ەردەمەدا هێزە 
کوردییەکان و تەنان��ەت توێژی هەڵکەوتە/
ڕۆناکبیری کورد �یش، لە دوو جەمس��ەردا 
کۆ دەبوونەوە. جەمس��ەری هاوڕا و هاوڕێی 
ڕەوت��ی ڕیف��ۆرم و جەمس��ەری بێ الیەن 

بەنیسبەت ڕەوتی ڕیفۆرم. تاک 
لە جەمسەری یەکەمدا دوچاری 
و  ناواقیع��ی  گەش��بینییەکی 
بوو  هیوادارییەک��ی خەیااڵوی 
و لە جەمس��ەری دووەمدا بێ 
بڕوا بە ڕیف��ۆرم و هەروەها بێ 
بڕوا بە هێ��زی خۆی. لێرەدایە 
ک��ە »داب��ڕان« مان��ا بەخۆوە 
تاکی وشیار/ دابڕانی  دەگرێت. 
لە  یەکەم  قۆناغی  بەرپرسیاری 
گۆڕەپان��ی سیاس��ەتی زیندوو 
و واقیع��ی، دابڕانی ڕێکخراوی 
سیاس��یی کوردی لە هاوکێشە 
نی  س��ییەکا سیا کۆمەاڵیەتی/

قۆناغ��ی یەک��ەم، و لە هەم��ووی گرینگتر 
دابڕانی تاکی ناو کۆمەڵگا لە حیزبی سیاسیی 
پێش��ووی. لەالیەکەوە حیزبی سیاسی خۆی 
لە پێگەی بێهێزی��دا دەبینیەوە و هەمووی 
ئاوات��ی لەس��ەر پێش��بینیکردنی ڕووخانی 
دەسەاڵتی ناوەندیی ئێران بە دەستی واڵتانی 
زلهێزەوە هەڵچنیبوو. لە الیەکی دیکەیشەوە 
تاکی کورد خۆی لەن��او دەریایەکی ئازاددا 
دەبین��ی کە هەرکات ویس��تی مەلەکردنی 

هەبوو، دەریا دەبووە تراویلکە.
 ئەگەر بە زمانێکی دەروونناسانە بدوێین 
دەبێ��ت بڵێین، لەو س��ەردەمەدا کۆمەڵگای 

کوردی لە تاکگەلێک پێکهاتبوو کە بەشێوەی 
»دووان��ەی پاس��یڤ« دەژی��ان. تاکی کورد 
لەالیەک��ەوە هیوای خۆی لەس��ەر ڕەوتێک 
بەستبوو کە خۆیش��ی لە ناخەوە بڕوای پێ 
نەبوو، و لە الیەکی دیکەیش��ەوە پاڵپشتێکی 
جی��ددی و کارامەی بۆ خ��ۆی نەدەدیت و 
دیس��ان بەناچار دەگەڕایەوە سەر بیچمدانی 
»ناهیوا«کەی. بەپێی خوێندنەوەیەکی فۆرماڵ 
لە قۆناغی یەکەمدا، حیزبی سیاسی دەوری 
ڕێنیش��اندەر و ڕێکخەر دەبینێت، و تاک بە 
ڕەچاوکردنی ئاواتی زەینیی خۆی پەیوەست 
بە حیزبەوە دەبێت. واتە حیزبی سیاس��ییە 
ک��ە تەک��ووزی ب��ە کۆمەڵگا 
دەبەخشێت. ئەم تایبەتمەندییە 
ب��ە  دووەم��دا  قۆناغ��ی  ل��ە 
ت��ەواوی نامێنێت، بۆیە لەگەڵ 
و  »ن��اڕەوت«  س��ەرهەڵدانی 
»ناحی��زب«ی جۆراوج��ۆر لەم 
بووین.  ڕووبەڕوو  س��ەردەمەدا 
لە قۆناغی یەکەمدا تاکی کورد 
تاکێکی  وەکوو  خۆی  شوناسی 
جیاواز و س��ەربەخۆ پێناس��ە 
نەدەکرد بەڵکوو بە پێچەوانەوە 
ت��اک بوون��ی خ��ۆی بەپێی 
بەرپرس��یارێتیی کۆی کۆمەڵگا 
)نەتەوە(کەی پێناس��ە دەکرت 
و س��ەرکەوتنی خۆی لەگەڵ س��ەرکەوتنی 
گش��تی گرێ دەدای��ەوە. ئەم تێگەیش��تنە 
شاراوەیە لە قۆناغی دووەمدا گۆڕانی بەسەردا 
دێت، بەجۆرێک کە تاکی کورد یان شوناسی 
خۆی لە دابڕانی ڕۆژانە و چاالکانەی سیاسیدا 
پێناسە دەکات یان چارەنووسی خۆی نەک 
لەگ��ەڵ نەتەوەکەی خ��ۆی بەڵکوو لەگەڵ 
تاکی جوگرافیای ئێراندا دەبەستێتەوە. واتە 
لە ئاس��تی دەروونناس��انەی زەینیدا تاکی 
کورد دوچ��اری دابڕانێکی نەتەوەیی دەبێت 
و ل��ە ئاس��تی مەعریفەناس��انەوە دوچاری 

گۆشەگیری دەبێت. 

کورد 
لەئاستی گشتیدا بەو 

ئاکامە گەیشت 
کە هێز سەرەکیترین 
بنەمای دیاریکردنی 
دەرکەوتەی مێزی 

وتووێژەکانە و 
بەزمانێکی نیچەیی، 
سووژە لە پڕۆسەی 

چۆنیەتیی پێکدادان و 
پێکگەیشتنی هێزەکانە 

کە بیچم دەگرێت
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ل��ە وێنەیەک��ی کورت��دا و بەزمانێکی 
س��اکار دەتوانین ئەم س��ەردەمە ئ��اوا وێنا 
بکەی��ن: حیزب و ڕێکخراوەی سیاس��ی لە 
مەیدانی ڕاستینی سیاس��ەتدا نەماوە، تاک 
لە بارودۆخێک��دا دەژیت ک��ە ناتوانێ ڕێگا 
هەڵبژێرێت و نازانێت چیی دەوێت، دوژمن 
بەخەیاڵ��ی ئاس��وودەوە خەریکی جێبەجێ 

کردنی پالنەکانی خۆیەتی. 

3. قۆناغی ڕاسان: 
کۆمەڵناس��انەوە  مێتۆدگەل��ی  ب��ە  کاتێک 
بمانەوێ��ت بارودۆخی کۆمەڵ��گا بکۆڵینەوە 

دەستنیش��ان  کێش��ەکانی  و 
کۆتایی��دا  ل��ە  بکەی��ن، 
دەرەنجام��ە  ئ��ەو  دەگەین��ە 
س��ەرکوت،  هەرچەش��نە  کە 
گەوجان��دن، بەالڕێدابردن و ... 
هەتایی  نەتەوەی��ەک،  واقیعی 
س��ەرهەڵدانی  ل��ە  و  نیی��ە 
ب��ۆ  قەیرانێک��دا دەرفەتێ��ک 
دووب��ارەی  س��ەرهەڵدانەوەی 
کێش��ە چارەس��ەرنەکراوەکان 
دەرەخس��ێت. بە ڕەچاوکردنی 
قۆناغی یەکەم و دووەم، لەگەڵ 
ڕەوتێک��ی بزوێن��ەر و چاالک 
ڕووب��ەڕوو دەبین��ەوە کە وردە 

وردە لە بزوێنەربوونی کەم دەبێتەوە و دەگاتە 
ئاستی پاسیڤ بوون. بەاڵم ئەم پاسیڤ بوونە 
یان س��ڕینەوەی  بەمانای چارەس��ەرکردن 
کێش��ەکان نیی��ە بەڵک��وو کەڵەکەبوون��ی 
کێشەکان لەسەر یەک نیشان دەدات. پاش 
ئەزموون کردنی دەورەی هەش��ت س��اڵەی 
ڕیفۆرم��ی حکوومەتی و بەدەس��تەوەگرتنی 
دووب��ارەی دەس��ەاڵتی دەوڵ��ەت لەالیەن 
ڕاس��تییە )هەرچەند  ئەو  بناژۆخوازەکانەوە، 
درەن��گ( ڕوون ب��ووەوە ک��ە هیچ��کام لە 
کێشەکانی نەتەوەی کورد چارەسەر نەکراون 
و ناکرێن. کێش��ەیەک کە دەسەاڵتی ناوەند 

دەیویس��ت بە چەواش��ەکاری و سەرکوت 
وەها نیش��انی بدات کە کێشەکە لەبنەڕەتدا 
پرس��ی زاڵبوونی نەتەوەیەک)فارس( بەسەر 
نەتەوەیەکی ت��ر )کورد(دا نیی��ە و بەڵکوو 
کێشەی س��ەرەکی چۆنیەتیی پرسی یاسایە 
و دەکرێ��ت لەڕێگای ڕیفۆرمی یاس��اییەوە 
چارەس��ەر بکرێت. ڕاس��تە کە تێگەیشتن 
لەم ڕاس��تییە کاتی زۆری خایاند و شۆڕشی 
کوردی بۆ دوو دەیە گۆشەنشین کرد، بەاڵم 
هاوکات کوردی لەگەڵ ئەو پرسیارە ڕووبەڕوو 
کردەوە کە ئەگەر پرس��ی ک��ورد لەڕێگای 
یاس��ایی و لەچوارچێوەی حکوومەتی ئێراندا 
چارەس��ەر ناکرێت، ئەی ڕێکار 
چییە؟ هەردوو الیەنی حیزبی 
ڕووناکبیری  ئێلیتی  و  سیاسی 
بنبەس��ت  بە  بەجۆرێک  کورد 
گەیشتبوون. لەالیەکەوە حیزبە 
ڕۆژه����ەاڵت  سیاس��ییەکانی 
بێهێزی  پێگ��ەی  ل��ە  خۆیان 
و بێدەس��ەاڵتیدا دەبینیی��ەوە 
ڕاس��تییەکە  لە  هەرچەن��د  و 
تێگەیشتبوون بەاڵم ئیرادەیەک 
ب��ۆ دەس��تپێکی خەباتێک��ی 
و  نەب��وو،  تێ��دا  چاالکی��ان 
لەالیەکی دیکەیش��ەوە ئێلیتی 
ڕووناکبی��ری کوردی��ش ل��ە 
تیۆریزەکردن و پێشکەشکردنی گەاڵڵەیەکی 
کردەکیدا دەستەوەس��تان ب��وون. هاوکات 
دەسەاڵتی ناوەندیی ئێران لە ئاستی گشتیی 
خۆیدا لەگەڵ سێ قەیرانی گشتی ڕووبەڕوو 
بوو کە تایبەتترینیان قەیرانی ئابووری بوو. 

پێش��تر ئاماژەمان بەو خاڵەدا کە دیوی 
دیکەی قەیران هەمان دەرفەتە. دەرفەتێک 
کە لە سەرڕێژکردنی کۆمابوونی کێشەکاندا 
دەرەخس��ێت. قەیرانی ئابووری ل��ە ئێراندا 
خۆی لە مانگرتن��ی جۆراوجۆری توێژگەلی 
گۆمەڵگا بەتایب��ەت کرێکارانی کۆمپانیاکانی 
بەرهەمهێنان نیش��ان دا کە بە س��ەرکوتی 

لۆژیکی نییە 
ڕەوتێک 
لە خەبات 

دەستپێبکات و
پاشان 

تیۆریزەی بکەین. 
بەتایبەت کە 
نووسەری ئەم 

دێڕانە لەو بڕوایەدایە کە 
خودی پرسی 
کورد هێشتا 
تیۆریزە نەکراوە
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توندی حکوومەتی هەوڵی پەردەپۆشکردنیان 
دا.

لەپ��اش هەڵبژاردنەکانی س��اڵی 88ی 
هەت��اوی، کەلێنێکی گەورە لە نێوان خەڵک 
و دەس��ەاڵتدا دروست بوو و دەوڵەت لەگەڵ 
قەیران��ی ڕەواییبوون��ی خ��ۆی ڕووب��ەڕوو 
بووەوە. درێژەکێش��انی پچ��ڕاو پچڕاوی ئەم 
دوو قەیران��ە و هەروەه��ا قەیرانی ژینگە لە 
ئاس��تی گش��تیدا، باوەڕی کۆی دانیشتوانی 
جوگرافیای ئێران��ی بەرەو ئەو ئاقارە برد کە 
ئیتر نەتەنها دەوڵەت ڕەوایی خۆی لەدەست 
دابوو بەڵکوو کۆی پێکهاتەی دەسەاڵت واتە 
حوکوومەت لەالیەن خەڵکەوە ڕەوایی نەما و 
دروشمەکانی ناڕەزایەتییەکانی زستانی 96ی 
هەتاوی س��ەلمێنەری ئ��ەو ئاماژەیەن. واتە 
پێوەندیی نێوان خەڵک و مێژووی دەسەاڵتی 
ناوەندی دوچاری لێکترازان و وەرچەرخانێک 
بوو. بەاڵم لێرەیش��دا دیسان بەرەی خەڵک 
سەرەڕای لەدەستدانی متمانە و باوەڕیان بە 
حکوومەت، ڕێکارێکی گونجاو و کردەکی بۆ 

دەربازبوون لەو دۆخەیان نەدیتووە. 
کوردس��تان و نەتەوەی کورد زۆر زیاتر 
لە هەموو ش��وێنەکانی دیکەی ئێران لەگەڵ 
قەیران��ە گش��تییەکانی جوگرافی��ای ئێران 
ڕووبەڕوو بوون. هەروەها ماندووبوونی زەینی 
سیاس��یی کورد لە چاوەڕوانی و بێ هیوایی 
بارودۆخی ڕۆژانەیان، خواستی خەباتی چاالک 
و زیندووکەرەوەی��ان لە حیزب��ەکان هەبوو. 
خودی حیزبەکانیش بەهۆی الوازبوونی ڕۆژ 
لەدوای ڕۆژی دەسەاڵتی ناوەندی بەنیسبەت 
پێگەی سیاسەتی نێونەتەوەییەوە، هەستیان 
بەوە ک��رد کە دەتوانن ل��ە فۆرمێکی نوێدا 
چ��االک ببنەوە. بەاڵم ئەم چاالک بوونەوەیە 
هەر لە دەس��تپێکدا چەن��د گرفتی هەبوو، 
لەوانە؛ الوازبوونی ئاستی کارامەییی چاالکیی 
نیزام��ی بەه��ۆی دوو دەی��ە دووری ل��ەو 
چاالکییانە، دروس��ت بوونی مەودایەکی زۆر 
لە نێوان بەرەی نوێی کۆمەڵگا و حیزبەکان، 

بەربەس��تی یاسایی س��نووری نێوان ئێران 
و ئێ��راق و هەروەها نەبوونی س��ەرچاوەی 

ئابووریی پتەو بۆ ماوەی درێژخایەن.
 ڕاس��ان لەالیەن حیزب��ی دێموکراتەوە 
ل��ە بارودۆخێک��دا دەس��تپێدەکات کە ئەم 
گرفت و ئاس��تەنگانە ت��ا ڕادەیەک بەهێز و 
کاریگەر بوون کە ئێس��تایش الیەنێک پێی 
وای��ە چاالکیی نوێ لە فۆرم��ی نوێدا هیچ 
کاریگەرییەکی نییە و نابێت بکرێت، الیەنێک 
هێشتا هەر خەون بە ڕیفۆرمەوە دەبینێت و 
الیەنی دیکەیش هێش��تا چاوەڕوانی واڵتانی 
زلهێزە کە دەسەاڵتی ناوەندیی بۆ بڕووخێنن. 
بۆیە پێ��ش هەموو ش��تێک، گەڕاندنەوەی 
ب��ڕوا و متمانە بە خەباتی ک��ورد لە ڕێگای 
ڕاس��انەوە گرینگرین خاڵێکە کە پێویس��تە 
ئام��اژەی پێبدەین. بەاڵم ئەگ��ەر بمانەوێت 
خودی ڕاس��ان لێکبدەینەوە و ڕوانگەیەکی 
ڕەخنەگرانە بێنینە بەرباس، پێویستە لە سێ 
سۆنگەی جیاوازەوە چۆنیەتی و چەندایەتیی 

ڕاسان شی بکەینەوە. 

یەکەم: سۆنگەی تیۆریک
کۆی مێژووی خەباتی مرۆڤ بۆ بەدەستهێنانی 
ئامانجەکانی لە ڕەوتێکدا بیچم دەگرێت کە 
س��ەرەتا بە چوارچێوەیەکی تیۆریک هەوڵ 
دەدرێت هەم��وو الیەنەکانی بزووتنەوەیەک 
هەڵسەنگێندرێت و پاشان ڕێکاری کردەوەیی 
پێش��نیار  ئامانجەکان  دەستخس��تنی  ب��ۆ 
بکرێ��ت. ئەم ڕەوتە بەنیس��بەت ڕاس��انەوە 
پێچەوانە بووە. واتە الیەنی تیۆریکی ڕاس��ان 
وەکوو فۆرماسیۆنێکی نوێی خەبات الوازە و 
بەمەبەستی ناساندنی ئەم مێتۆدە لە خەبات 
ب��ە بەردەنگەکان��ی هیچ س��ەرچاوەیەکی 
نووس��راو لەبەردەس��تدا نییە. لۆژیکی نییە 
ڕەوتێک لە خەبات دەس��تپێبکات و پاشان 
تیۆریزەی بکەین. بەتایبەت کە نووس��ەری 
ئەم دێڕانە لەو بڕوایەدایە کە خودی پرس��ی 
کورد هێش��تا تیۆریزە نەکراوە تاکوو بتوانین 
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ڕێ��کاری گونج��او ببینین��ەوە. س��ەرەڕای 
ئەوەی��ش، ناوەڕۆک��ی ڕوانگ��ە و بۆچوونی 
حیزبی دێموکرات سەبارەت بە پرسی کورد 
ڕوانگەیەکی نەتەوەیی��ە بەاڵم ئەم ناوەڕۆکە 
لە فۆرمی فیدڕاڵیزمدا دەستەبەندی دەکات. 
خ��ودی ئ��ەم بابەتە یەکێک لە بەربەس��تە 
تیۆریکییەکان��ی حیزب��ی دێموکرات��ە کە 
پێویستە هەرچی زووتر کۆتایی بەم ناکۆکییە 

بهێندرێت. 

دووەم: سۆنگەی جوگرافی
سەرەڕای ئەوەی حیزبی دێموکرات لە ڕێگای 

ڕاسانەوە هەوڵی ئەوە دەدات کە 
پرسی نەتەوەی کورد بەنیسبەت 
ڕۆژهەاڵت��ی ک�����وردس��تان، 
گشتی و سەرانس��ەری پێناسە 
لەک��ردەوەدا  ب��ەاڵم  ب��کات 
لە  نەیتوانیی��ە چاالکییەکان��ی 
کوردس��تان  ڕۆژهەاڵتی  هەموو 
بەکردەوەیی ب��کات بەڵکوو دوو 
ڕۆژهەاڵت  گرینگ��ی  پارێزگای 
واتە کرماشان و ئیالم لە ڕاسان 
بێب��ەش ک��راون. لەوانەی��ە لە 
واڵمی ئ��ەو ڕەخنەی��ەدا، خێرا 
ئیستداللی دووری و بەرینبوونی 
بخەنە  ڕۆژه��ەاڵت  جوگرافیای 

بەرباس. بەاڵم ئەم ئیس��تداللە لە س��ەرەتای 
دەستپێکی ڕاسانەوە ڕەوایی هەیە نەک پاش 
سێ س��اڵ لە ڕاگەیاندنی ڕاس��ان و دەبوو تا 
ئێستا ڕێکاری البردنی ئەو گرفتانە پێشنیار و 
بەکردەوە کرابان. بەبێ بەش��داری پێ کردنی 
تاکی کورد لە دوو پارێزگای ئیالم و کرماشان 
ڕۆژهەاڵتن(  زۆرین��ەی حەش��یمەتی  )ک��ە 
ناتوانین کاریگەریی پێویس��ت و دەرئەنجامی 

گونجاو بەدەست بێنین. 

سێیەم:  سۆنگەی ڕەگەزی
یەکێ��ک ل��ەو تایبەتمەندییان��ەی خەباتی 

نەت��ەوەی کورد کە جێگای ش��انازی بووە، 
پەیوەس��ت بوونی ژنان بە ڕی��زی خەباتەوە 
بووە. لە سەردەمی کۆماری کوردستان و بە 
دروست کردنی یەکێتیی ژنان، بۆ یەکەمجار 
ژنی کورد توانیی بەشێوەی ڕێکخراوەیی لە 
خەباتدا بەش��داری بکات کە لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوڤین��دا دیاردەیەکی بێ وێن��ە بووە. ئەم 
ش��انازییە هەتا ڕاسانیش هەر بەردەوام بووە 
و ژنانی کورد لە هەموو حیزبە کوردییەکان 
بەش��داریی بەرچ��او و چاالکانەیان هەبووە. 
ب��ەاڵم ئ��ەم چاالکییە لە مەیدانی ش��ەڕی 
چەکداران��ە لەڕاس��تیدا پل��ەدوو و ناکارامە 
بووە. پل��ە دوو و ناکارامەبوون 
لێرەدا مەبەست الیەنی نەرێنی 
و بایەخداوەرییەک��ی ئەخالقی 
نیی��ە بەڵکوو پێگ��ەی ژنان لە 
مەبەستە.  چەکداری  ش��ەڕی 
ڕێ��ژەی ش��ەهیدانی ژن چ لە 
قۆناغ��ی یەک��ەم و چ قۆناغی 
س��ێیەم ئەوە نیش��ان دەدات 
کە ژن��ان نەیانتوانی��وە بگەنە 
پێش��ەوەی خەب��ات.  هێڵ��ی 
تا  ڕاس��انەوە  دەس��تپێکی  لە 
زۆرەوە  بەڕێژەیەک��ی  ئێس��تا 
ژن��ان پەیوەس��ت ب��ە ڕیزی 
پێشمەرگەوە بوون بەاڵم لەکام 
بەش��دا چاالکی دەکەن؟ بۆچ��ی لە هێڵی 
پێش��ەوە دەرناکەون؟ واڵمی ئەم پرسیارانە 
لەس��ەر ش��انی ژنان نیی��ە بەڵک��وو ئەوە 
دەرەنجامی سیاسەتی پیاوتەوەریی کۆمەڵگا 
و حیزبی کوردییە کە ڕێگای گەش��ەکردنی 
ژنانی��ان داخس��تووە. حیزب��ی دێموکرات 
س��ەرەڕای باوەڕمەندبوون��ی ڕاس��تەقینەی 
س��ەبارەت بە یەکس��انیی نێوان ژن و پیاو، 
بەاڵم ئەم یەکس��انییە لە ڕاساندا و لەئاستی 
بەش��داری پێ کردن��ی هاوتەریبی ژنان لە 
شەڕی چەکداریدا جێبەجێ نەکراوە. )کۆی 

شەهید و برینداربووانی ڕاسان، پیاون(.

سەرەڕای ئەوەی حیزبی 
دێموکرات لە ڕێگای 
ڕاسانەوە هەوڵی ئەوە 

دەدات کە پرسی 
نەتەوەی کورد بەنیسبەت 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان، 
گشتی و سەرانسەری 
پێناسە بکات بەاڵم 

لەکردەوەدا نەیتوانییە 
چاالکییەکانی لە هەموو 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان 

بەکردەوەیی بکات
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ئاماژه
ڕستەی »دڵێکی نوێ خستنە ناو جەستەوە« 
ئەگەرچی گوتەیەکی تەواو سادە کراوەیە،  

بەاڵم لە ڕاستییەکی قووڵەوە سەرچاوە دەگرێت 
کە ئەویش هەڵدەگەڕێتەوە سەر ئەو ڕۆڵەی بەرگریی چەکداری 

لە گەشەی وشیاریی نەتەوەییدا دیگێڕێ. 

بەرگریی چەکداری و وشیاریی نەتەوەیی  
ئارەش ساڵح
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دوای ماوەیەکی زۆر لە بێدەنگیی خەباتی گەلی 
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان، س��ەرەنجام 
حیزب��ی دێموکرات��ی کوردس��تانی ئێران لە 
ڕۆژی هەین��ی ڕێکەوت��ی 28ی ڕەش��ەمەی 
1٣944 ل��ە بۆنەی نەورۆز لە چیاکانی س��ەر 
س��نووری کوردس��تانی ڕۆژهەاڵت و باشوور 
دەس��پێکردنەوەی قۆناخێکی نوێ لە شۆڕشی 
ڕۆژهەاڵت��ی ڕاگەیاند. ئەگەرچ��ی ئەم قۆناخە 
نوێیە هێش��تا خەریک��ی بەروەپێش چوون و 
چاکسازی لە ناوخۆیدایە بەاڵم هەر لە سەرەتاوە 
سێ بابەتی سەرەکی لە چوارچێوەی ئەو خەباتە 

ڕوون و ئاشکرا بوون. 
یەکەم بابەت ئەوە بوو کە خەباتی ڕاس��ان 
ئامانجە س��ەرەکییەکەی زین��دوو کردنەوەی 
ڕۆژهەاڵت و بەرز کردنەوەی سەنگی ڕۆژهەاڵتە 
لە هاوکێشە سیاسیەکانی ڕۆژهەاڵتی ناویندا. بە 
بەراورد لەگەڵ بەشەکانی دیکەی کوردستان، 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان  کە بە جۆرێک پێشڕەوی 
خەبات��ە مودێڕنەکان بووە، لە س��ەر ئاس��تی 
نێودەوڵەتیدا نەناس��راو و بێ دەنگ مابوویەوە 
و کەمتر کەس��ێک ئاگای ل��ەوە مابوو کە لە 
ئێران کورد هەیە. بابەتی دووهەم ئەوە بوو کە 
ش��ار و خەباتگێڕانی شار ڕۆڵێکی مێحوەرییان 
ل��ەو خەباتەدا دەبێت. قۆناخی نوێ لە خەباتی 
ڕۆژهەاڵت کە بە ڕاس��ان ن��اوزەد کرا، هەوڵی 
لەسەر ئەوە بوو کە جەختی زۆر لەسەر چینی 
مامناوەندی شارنشین بکاتەوە. بابەتی سێهەم 
کە ڕاس��ان هەر لە دەس��پێکەوە لەگەڵ خۆی 
هێنای، وەس��تانەوە لە بەرامبەر ئەو گوتارانەدا 
بوو کە دەیانویس��ت ڕۆژهەاڵت لە وش��یاریی 
نەتەوەیی��ی خۆی داماڵن و بیکەنە پاش��کۆی 
هەندێک گوتار کە لە تاران یان بەشەکانی تری 

کوردستان سەرچاوەیان گرتبوو.
هەر س��ێ ئەو بابەتەی ڕاس��ان، دەکرێت 
بکەوێتە خانەی یەک بابەتی گش��تگیرترەوە و 
لە چوارچێوەی ئەو پرسەدا لێک بدرێنەوە کە 
ئەویش کاریگەریی ش��ەڕی چەکداری لەسەر 
وش��یاریی نەتەوەییە. ئاخۆ شەڕی چەکداری 

چ��ۆن دەتوانێ��ت کاریگەری��ی هەبێ��ت لە 
خەباتی ڕزگاریخوازی و وشیاریی نەتەوەیەکی 
بندەس��ت؟ شەڕی چەکداری چ کاریگەریەکی 
لەسەر بەرگریی کەلتووری هەیە و چۆن دەبێتە 
هۆی ئەوەی کە کەلتووری ژێردەست بتوانێت 

لە بەرامبەر توانەوەدا بەرگری بکات.
ئامیلکار کابرال کە یەکێک لەو کەسانەیە 
کە ل��ە ڕزگاری��ی نەتەوایەتی��ی و بەرگریی 
نەتەوایەتی، تیۆریسیەنێکی بەناوبانگە و خۆی 
یەکێک ل��ە گرینگتری��ن ڕێبەران��ی ئافریقا 
ب��ووە لە دژی کۆلۆنیالی��زم، لە وتارێکی بە ناو 
ڕزگاری نەتەوەیی و کەلت��وور کە لە گۆڤاری 
ترانسیش��نی زانک��ۆی ئیندیانادا ب��اڵو بۆتەوە 
دەڵێ��ت :ئیدێئاڵ��ی داگیرک��ەر کاتێ��ک کە 
نەتەوەیەک��ی تر داگیر دەکات دووحاڵەتە، یان 
ئەوەی کە هەم��وو خەڵکەکە لە ناو ببات یان 
ئەوەی کە بەبێ هیچ چەش��نە دەس��ت بردن 
بۆ کەلتوور، داگیرکەرییەکەی بچەسپێنێت. لە 
درێژەدا دەڵێت کە یەکەمیان کە ژینۆس��ایدی 
خەڵکە داگیرکراوەکەیە لەگەڵ ئامانج و توانای 
داگیرک��ەر ی��ەک ناگرێتەوە ک��ە ئەویش ئەو 
خەڵکەیە کە دەیەوێت بەسەریاندا زاڵ ببێت و 

لە ئاکامدا بیانچەوسێنێتەوە. 
ب��ەاڵم نموون��ەی دووهەمی��ش بە هیچ 
چەشنێ هەتا ئێستا لە مێژوودا نەبینراوە. هیچ 
کەلتوورێک نەبووە کە بە تەواوەتی داگیرکراوی 
قەبووڵ بکات. بۆیە لە ڕاستیدا دۆخێک هاتۆتە 
ئاراوە ک��ە پێی دەڵێن بەرگری��ی کەلتووری. 
وات��ە جیاوازیی کەلت��ووری جۆرێک بەرگری 
لەبەرامبەر داگیرکاریی سیاسی و ئابووری پێک 
دێنێت. بەرگریی کەلت��ووری تەنیا بەو واتایە 
نیی��ە کە لە ڕێگەی بەرهەم��ی کەلتوورییەوە 
لە بەرامبەر داگیرک��ەردا بەرگری بکرێت. ئەم 
چەمکە مانایەکی بەرینتری هەیە. لە درێژەی 
داگیرکاریدا ئەو ش��تەی کە ڕوودەدات ئەوەیە 
ک��ە داگیرکەر ی��ان سەردەس��ت، دەیەوێت 
دام��ەزراوە سیاس��ی و ئابوورییەکان��ی خۆی 
بەس��ەر نەتەوەیەکی دیکەدا بسەپێنێت. بەاڵم 
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لەبەر ئەوەی هەر دامەزراوەیەکی سیاسی یان 
ئاب��ووری هەڵقوواڵوی کەلتوورێک��ی تایبەتە، 
بۆی��ە دامەزراوەکان��ی نەتەوەی سەردەس��ت 
لەگ��ەڵ کەلت��ووری گش��تیی کۆمەڵ��گای 
داگیرکراو نایێنەوە. بۆیە بەهۆی ئەو جیاوازییە 
کەلتوورییەوە لە الیەن تێگەیش��تنی گشتیی 
بەرگری  ڕووب��ەڕووی  داگیرک��راو  کۆمەڵگای 

دەبنەوە. 
هەر بۆی��ە، بە گوێرەی ئامیل��کار کابرال، 
داگیرک��ەر بۆ بەرپ��ەرچ دان��ەوەی بەرگریی 
کەلتووری، دەس��ت بۆ س��ازکردنی هەندێک 
تیۆری دەبات کە لە ناخی خۆیاندا شتێک نین 
بێجگە لە فۆرموولەکردنێکی نوێ لە ڕاسیس��م 
و لە ک��ردەوەدا دەبنە هۆی ب��ەردەوام بوونی 
داگیرکاری ل��ە چوارچێوەی ئەو چەمکەی کە 
ئەو پێی دەڵ��ێ دیکتاتۆرییەکی دێموکراتیک 
یان ڕاسیس��تی. هەوڵی ئەو تیۆریانە پووچەڵ 
کردن��ەوەی بەرگری��ی کەلتووریی��ە، واتە لە 
 )Narrative( ڕێگەی س��از کردنی گێڕان��ەوە
ەوە، لەسەر شێوازی پێناس��ە کردنی ڕابردوو، 
ئێستا و داهاتوو لەالیەن خەڵکی داگیرکراوەوە، 
بەها و تێگەیش��تنی گش��تیی ئەو کۆمەڵگایە 
ئامادەی قەبووڵ کردنی دامەزراوە سیاس��ی و 

ئابوورییەکانی گەلی سەردەست بن. 
لە نیوەی دەیەی حەفتای هەتاوی، لەگەڵ 
گوڕ گرتنی ش��ەپۆلی بەجیهانی بوون، ساخت 
یان پێکهاتەی ئیمپریاڵیستی لە ئێراندا کە پێک 
هاتووە لە هەندێک پێوەندیی ئێمپریالیستی لە 
نێوان فارس لە الیەکەوە و نەتەوە بندەستەکان 
لە الیەکی ت��رەوە، بۆ ئ��ەوەی بتوانێت خۆی 
لەگەڵ ئ��ەم گۆڕانکاریانە بگونجێنێت ناچار بە 
هەندێ��ک گۆڕانکاریدا تێدەپەڕێ��ت کە ناوی 
بزاڤی ڕێفۆرمیستی یان »جنبش اصالحات«ی 

لێ دەنرێت. 
ئ��ەو چەلێنجان��ەی ک��ە بەجیهانی بوون 
ڕووبەڕووی پێوەندییە ئێمپریاڵیس��تییەکان لە 
ئێران دەکات��ەوە ئەوەندە بەهێز هەن کە ببنە 
هۆی ل��ە دایک بوونی بزاڤ��ی ڕێفورمخوازی؛ 

بەاڵم ئەوەن��دە بەهێز نین کە ببنە هۆی الواز 
بوونی تەواویەتی ئەو ج��ۆرە پێوەندییانە. واتە 
ئەو پێوەندییە ئێمپریالیستیانەی کە چیەتیی 
پێکهاتەی دەس��ەاڵت لە ئێران��دا پێک دێنن 
دەتوانن تا ئێس��تا بەباش��ی ل��ە بەرامبەر ئەو 
ش��ەپۆلەی بەجیهانیی بووندا بەرگری بکەن و 
نەڕووخێن؛ بەاڵم هاوکاتیش پەرچەکرداری ئەو 
پیوەندیانە لە دایک بوونی بزاڤی ڕێفورمخوازییە. 
کاریگەرییەکی س��ەرەکیی ئەو بزاڤە، تیۆریزە 
کردن��ەوەی  داگیرکەرییە بە ش��ێوازێک کە 
پەس��ند کردنی لەالیەن گەالنی ژێردەستەوە 
بێ کیش��ە بێت. ئامانجی ئەو بزاڤە ئەوەیە کە 
بتوانێت بەرگریی کەلتووری گەالنی ژێردەستی 
ئێران -ک��ە لە ئاکامی پرۆس��ەی بە جیهانی 
بوون کاریگەرت��ر بووە- لە ڕێگ��ەی فورمولە 
کردنەوەیەک��ی نوێی ڕاسیس��مەوە الواز بکات 
و بەم ش��ێوەیە یارمەتی��ی بەرهەمهێنانەوەی 

پێوەندیە ئێمپریالیستیەکان بدات.
بنەمای ئەو س��ەرلەنوێ فورمولە کردنەیە 
 narrative لەسەر س��ەپاندنی »گێڕانەوە« یان
ێک بنیات نراوە کە ڕابردوویەکی س��ەرلەنوێ 
س��از کراو، تێگەیشتنێک لە ئێستا و خەونێک 
لە داهاتوو ب��ۆ کورد لە چوارچێ��وەی ئێراندا 
پێناس��ە بکات کە ل��ە بەرامب��ەر پێوەندییە 
ئەمپریالیس��تییەکان ب��ێ الیەن بێ��ت. ئەو 
گێڕانەوەیە پێیەکی لەس��ەر هێزی سەرکوت 
بنیات نراوە و پێیەکی تریشی لە سەر کردنەوەی 
دەرگای مەدەنییەتێکی ئێرانی – فارس��ی بە 
ڕووی تاکی کورددا، بۆ ئەوەی ئەو تاکە بتوانێت 
واڵمی ئ��ەو نەهامەتی و دوا کەوتووییانەی کە 
لە ئاکامی س��ەرکوتەوە تووش��ی هاتوون لەو 

مەدەنیەتەدا ببینێتەوە و جەزبی ببێت.
پێوەندیی��ە  ئ��ەو  ڕاس��تیدا  ل��ە  بۆی��ە 
ئێمپریالیستیانەی کە بەسەر گەالنی ژێردەستی 
ئێراندا زاڵن، لە پەرچەکرداری ئەو چالێنجانەی 
کە بەجیهانی ب��وون بەرەوڕوویان دەکاتەوە و 
ب��ۆ بێ کەڵک کردن��ی »بەرگریی کەلتووری«، 
سەرەتا تاکی کورد بە سەرکوتێکی جەستەیی 
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بە شێوازی دەروونی تووشی ڕووخان و داڕمان 
دەکات و پاش��ان ب��ۆ ڕزگاربوون ل��ەو دۆخە، 
مودێلێک��ی نوێی پێ دەناس��ێنێت کە لەوێدا 
ئەگەرچ��ی دەتوانێ��ت ناوی ک��ورد و زمانی 
کوردییش بەردەوام بەدوای خۆیدا ڕابکێشێت 
ب��ەاڵم زمانی ئ��ەدەب، زانس��ت و مەنزەلەتی 
کۆمەاڵیەتیی ئەو تاکە فارسی دەبێت و مێژوو، 
ئێستا و داهاتووی ئەو مرۆڤە لەگەڵ ئەو ئێرانە 
پێناس��ە دەکرێت کە هیچ کێشەیەکی لەگەڵ 
بەردەوام بوونی ئێمپریالسیمی ناوخۆییی خۆی 
نییە. بۆیە ئەگەرچی زمان و کەلتووری کوردی 
دەتوانێ��ت لە پانتاییی کۆمەاڵیەتیدا حوزووری 

هەبێت بەاڵم خودی کورد وەکوو 
ش��وناس لە پانتاییی سیاس��یدا 

غایب دەبێت. 
ئەگەرچ��ی ئەم��ڕۆ زۆربەی 
نزی��ک بە هەمووی ک��وردەکان 
ه��ەم لەگ������ەڵ بنەمال��ە و 
هاوڕێیانیاندا کوردی قسە دەکەن 
و کوردی نووسین بەو شیوازەی 
کۆمەاڵیتیەکان،  ت��ۆڕە  دنی��ای 
بۆ هەموو ئەو کەس��انە ئیمکانی 
هەیە، بەاڵم ڕێژەی بەکارهێنانی 
ک��وردی نووس��ین ل��ە ئێ��س 
ئێ��م ئێ��س، ئیمەی��ل و لە ناو 
نێرەکان  پەیام  تۆرەکۆمەاڵیەتیە 

وەکوو تێێلێگرام و واتس��اپ و .... زۆر بە کەمی 
بەرچ��او دەکەوێت. زۆر ج��ار ڕوو دەدات کە 
تەنانەت ئەو کەس��انەی ل��ە دەرەوەی دنیای 
مەجازی لەگەڵ یەک کوردی قسە دەکەن لەو 
هەالن��ەدا بۆ پەیام بەڕێ ک��ردن بۆ یەکتر لە 
زمانی فارسی -کوردی کەڵک وەردەگرن. ئەم 
دیاردەیە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە مادامێک کە 
سەردەس��ت بتوانێت وا لە تاکەکانی نەتەوەی 
ژێردەس��ت بکات کە زمانەکەی خۆی خاوەنی 
ئەو فەرمییەتە نەناسێت کە لە پەیامی نووسراو 
بۆ کەس��ی نزیکی خۆی بەکاری بێنێت، باس 
کردن لە زمانی کوردی و وانەی زمانی کوردی 

و چاپ کردنی کتێب بە زمانی کوردی بەهیچ 
شێوە ناتوانێت مەترسییەک بێت بۆ ئەو پێوەندیە 
ئەمپریالیس��تییانە. لێرە ب��ە ڕوونی ئەگەرچی 
زمانی کوردی لە پانتاییی کۆمەاڵیەتیدا بوونی 
هەیە، بەاڵم غیابی کورد لە پانتاییی سیاسەت 
و پیوەندیەکانی دەس��ەاڵتدا بۆت��ە هۆی ئەوە 
کە ئەو زمانە لەالیەن بەکارهێنەرەکانیش��یەوە 
وەک��وو زمانێکی دەس��تە دوو بیت��ە بەرچاو. 
پێگەی زمانی کوردی لە موناسێباتی دەسەالت 
کە بە ش��ێوازی نافەرمی بوون��ی ئەو زمانە لە 
الی��ەن بەکارهێنەرانی��ەوە ڕەن��گ دەداتەوە، 
غیابی »خودی کورد« لە پانتاییی سیاس��ەتدا 
ب��ەردەوام دەکات و ئەو غیابەش 
ب��ەردەوام پێگەی زمانی کوردی 
لە پیوەندیی لەگەڵ دەس��ەاڵتدا 

وەکوو جاران دەهێڵێتەوە. 
 مێژوونووسی سیاسیی زاڵی 
ئێران، ڕۆڵێک��ی زۆری هەیە لە 
غای��ب کردنی خ��ودی کورد لە 
پانتاییی سیاس��ەتدا و لەئاکامدا 
سڕینەوەی فەزیلەتی کۆمەاڵیەتی 
لە مێ��ژووی ک��ورد و گۆڕینی 
واتای مێژوو بۆ تاکی کورد. واتە 
مادامێک ک��ە مێژووی نەتەوەی 
ش�ارس��تانییەتی  سەردەس��ت، 
ئێس��تا و ئ��ەو داهاتوویەی کە 
وێنای دەکات ببێت بە س��ەرچاوەی فەزیلەتی 
کۆمەاڵیەتی لە ناو کۆمەڵگای کوردستاندا، باس 
کردن لە قازی محەممەد بە مەبەستی دەنگ 
هێنان��ەوەی الیەنێک لە هەڵبژاردن��دا، تەنیا 
وەکوو بەکارهێنانی وێنەی چێگۆوارایە لەسەر 
تیشێرتێک کە لە چاخی سەرمایەداریدا بەرهەم 
دێت. واتە هەمان ق��ازی محەممەدێک کە بۆ 
دژایەتی کردنی پێوەندیە ئێمپریالیس��تیەکانی 
زاڵ، یەکێک لە گەورەترین ڕێبەرانی مێژوویە، 
لەالیەن هەمان ئەو پیوەندیە ئێمپریاڵیستیانەوە 

دەبێتە ئامرازێکی بازرگانیی سیاسی.
لە زۆربەی ئەو حاڵەتانەدا کە دەس��ەاڵتی  

قۆناخی نوێ لە خەباتی 
ڕۆژهەاڵت کە بە ڕاسان 
ناوزەد کرا، هەوڵی لەسەر 

ئەوە بوو کە جەختی 
زۆر لەسەر چینی 

مامناوەندی شارنشین 
بکاتەوە. ڕاسان هەر لە 
دەسپێکەوە  وەستانەوە 

لە بەرامبەر ئەو گوتارانەدا 
بوو کە دەیانویست 

ڕۆژهەاڵت لە وشیاریی 
نەتەوەییی خۆی داماڵن
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داگیرک��ەر دەتوان��ێ پوتانس��یێلی بەرگریی 
کەلت��ووری لە ن��او خەڵکی داگیرک��راو یان 
ژێردەس��ت الواز بکات، بەرگری��ی چەکداری 
هەڵبژاردەیەکی عەقاڵنییە بۆ گەڕانەوەی غایبی 
پانتاییی سیاس��ەت واتە »خودی کورد« بۆ ئەو 

پانتاییە. 
الواز بوونی دامەزراوە دێموکراتیکەکان بە 
گشتی لە ناو کۆمەڵگای سەردەست و هەروەها 
لە ناو بردنی ئەو دامەزراوە ئیداری- سیاسیانە 
کە دەرخەری ئیرادەی گەلی س��ەرکوتکراون، 
دوو فاکت��ەری س��ەرەکین ل��ە الواز کردنی 

پوتانسیەلی بەرگریی کەلتووری. 
تیم پات گووگان، نووسەری 
گرینگترین کتێب لەس��ەر ئای 
ئ��اڕ ئەی و خەبات��ی ئیرلەند بە 
ناوی The IRA لە س��ەرەتای 
کتێبەکیدا دەڵێت: ئیرلەندیەکان 
لە باش��وور پێیان وایە مێژووی 
ئەوان گەڕان ل��ە بازنەیەکدا بوو 
دەهاتەوە س��ەر  کە هەمووکات 
کارەس��ات ت��ا ئەو کات��ەی کە 
ڕێبەرانی خەباتی خۆبەخش��انی 
ئولس��تێر لە ساڵی 1916 گیانی 
خۆیان بەخت کرد و خەباتێکی 
چەکداریی��ان دامەزراند کە ئای 
ئاڕ ئ��ەی منداڵێکی ئەو ش��ەڕە 

چەکداریی��ە بوو. ئەو دەڵێ��ت ئیرلەندییەکان 
پێی��ان وایە ئەو خۆ قوربانی کردنە و دەس��ت 
بۆ چ��ەک بردن��ە، دڵێکی نوێی خس��تە ناو 
جەستەی خەڵکی ئیرلەندەوە و لە ئاکامدا بزاڤی 
س��ەربەخۆییخوازیی ئیرلەندی لێ ساز بوو. لە 
درێ��ژەدا گووگان باس لەوە دەکات کە خودی 
ئەو پەرچە کردارە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی پێشتر 
گرووپێکی پرۆتستان کە الیەنگری دەسەاڵتی 
بەریتانیا بوون لە ژێر ناوی هێزی خۆبەخشانی 
ئولستێردا، هەولێکی تریان دەست پێ کردبوو 
بۆ ئەوەی دەسەاڵتی ئیرلەندییەکان و دامەزراوە 
نیشتمانییەکانیان، کە لە قالبی خودموختاری 

یان Home Rule  بوو، کۆتایی پێ بێنن.
ڕس��تەی »دڵێک��ی ن��وێ خس��تنە ن��او 
جەس��تەوە« ئەگەرچی گوتەیەکی تەواو سادە 
کراوەی��ە،  ب��ەاڵم ل��ە ڕاس��تییەکی قووڵەوە 
سەرچاوە دەگرێت کە ئەویش هەڵدەگەڕێتەوە 
سەر ئەو ڕۆڵەی بەرگریی چەکداری لە گەشەی 
وش��یاریی نەتەوەییدا دەیگێڕێ. ئەم بابەتە لە 
بەش��ە جیاوازەکانی کوردس��تان بە دووشێوە 
خۆی دەردەخات. یەک��ەم زیندوو کردنەوەی 
شوناس و خواس��ت بۆ بەرگریی کەلتووری و 
دووهەم دەرباز بوون لە ئاگاییی عەشیرەیی بۆ 

ئاگایییەکی نەتەوەیی. 
کوردس��تان،  باک��ووری  لە 
خەبات��ی چەک��داری 1925 بە 
ڕێبەریی ش��ێخ س��ەعید توانی 
لەو  نەتەوەیی  کەلێن��ی  نەتەنیا 
لە کوردس��تان چاالک  بەش��ە 
بکاتەوە، بەڵکوو لەسەر فۆرموولە 
کردنی خواستی کورد لەو بەشە 
لە کوردس��تانیش کاریگەر بوو. 
هەروەه��ا خەبات��ی چەکداریی 
پارتی کرێکارانی کوردس��تان لە 
1984 هەتا دەسبەس��ەر بوونی 
عەبدوڵاڵ ئوج��االن، ڕێبەری ئەو 
حیزبە، لە دۆخێکدا کە بەرگریی 
تەواوەتی  ب��ە  کورد  کەلتووریی 
لەو بەشە لە کوردس��تان تێکشێنرابوو، توانی  
»دڵێکی نوێ« بخاتە جەستەی نەتەوەی کورد 
لەو بەشە لە کوردستاندا و وشیاریی نەتەوەیی 
و بەرگریی کەلتووری لە بەرامبەر داگیرکەردا 

زیندوو بکاتەوە.  
چیەتی��ی خەباتی کورد ل��ە ڕۆژهەاڵت و 
پێشڕەو بوونی مێژووییی ئەو بەشە لە خەباتدا، 
نەیتوانیوە پێش بەوە بگرێت کە داگیرکەر، لە 
ڕێگەی جۆربەجۆرەوە، بەرگریی کەلتووریی کورد 
لەو بەشەدا تووشی کیشە و داڕمان نەکات. بۆیە 
دەتوانین بڵێین هەرکام لە خەباتەکانی سمکۆ، 
دامەزراندنی کۆماری کوردستان، خەباتی 46-

ڕستەی »دڵێکی نوێ 
خستنە ناو جەستەوە« 
ئەگەرچی گوتەیەکی 
تەواو سادە کراوەیە،  
بەاڵم لە ڕاستییەکی 
قووڵەوە سەرچاوە 

دەگرێت کە ئەویش 
هەڵدەگەڕێتەوە سەر 
ئەو ڕۆڵەی بەرگریی 
چەکداری لە گەشەی 
وشیاریی نەتەوەییدا 

دەیگێڕێ
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47، خەباتی چەکداریی دوای شۆرشی گەالنی 
ئێران تا س��ەرەتای دەیەی 70ی هەتاوەی و 
هەروەها خەباتی ڕاسان هەموو ئەو خەباتانەن 
کە هەرکامیان دوای سەرکوتی خەباتی پێشوو 
بەاڵم هاوکات لەس��ەر ئەو فونداسیونانەی کە 
ئەو خەباتە پێش��ووییانە دایانن��اوە، توانیویانە 
دیس��ان ئەو بەرگری��ی کەلتووریی��ە زیندوو 
بکەنەوە. چاوخش��اندنێک بەسەر ڕێژەی بەهێز 
بوونی وش��یاری و گوتاری نەتەوەیی لە دوای 
شۆڕش��ی گەالنی ئێران لە ناوچە جیاوازەکانی 
کوردس��تان، بۆمان دەردەخات ک��ە خەباتی 
چەکداری 1٣46-1٣47 چەندە لەس��ەر بەرز 
بوونەوەی ئەو وش��یارییە کاریگەریی هەبووە. 
ڕووداوەکان��ی دوای شۆڕش��ی 57 ب��ە ڕوونی 
دەریدەخات کە خەڵک لەو ش��وێنانە کە یەک 
دەیە پێشتر کەوتوونەتە ژێر کاریگەریی خەباتی 
چەکداریی 46-47 بۆ ئەو وشیارییە نەتەوەییە 

ئامادەتر بوون. 
لە ڕاس��تیدا دەتوانین بڵێین کە یەکێک لە 
گرینگترین هەنگاوەکان ب��ۆ بەرەنگار بوونەوەی 
نەتەوەی ژێردەس��ت لە بەرامب��ەر داگیرکاری 
و تواندنەوەی ش��وناس، دەس��ت بردن بۆ چەک 
و بەرگری��ی چەکدارانەی��ە. ئەگەرچی بەرگریی 
چەکداران��ە لە ڕێگەی ڕاکێش��انی س��ەرنجی 
داگیرک��ەر ب��ۆ وتووێ��ژ، دەتوانێ��ت ئامرازێکی 
کارسازی سیاسیش بێتە ئەژمار؛ بەاڵم گرینگترین 
کاریگەری��ی بەرگری��ی چەکداری ڕاوەس��تانە 
لەبەرامبەر گێڕانەوەی  )Narrative( ساز کراوی 
نەتەوەی سەردەس��ت یان داگیرکەر بۆ پێناسە 

کردنی نەتەوەی ژێردەست یان داگیرکراو. 
چ��ەک دەتوانێ��ت وەک��وو چەمکێک��ی 
هی��وا و وزە بەخ��ش، ه��ەم لە ناس��ینەوەی 
ڕاب��ردوو، هەم لە ڕاڤەکردنی ئێس��تا و هەم لە 
وزەبەخش��ین بە خەونەکانی داهاتوو کاریگەر 
بێت کە هەرسێکیان پێکهێنەری سێ توخمی 
س��ەرەکین کە گێڕانەوە )Narrative( پێکەوە 
گرێیان دەداتەوە و بەو ش��ێوەیە شوناسی تاک 
فۆرم دەبەخش��ێت. واتە مێژوویەکی هاوبەش، 

دۆخێک��ی هەنووکەی��ی و خەونێکی هاوبەش 
پێناس��ەی تاکەکان��ی ئ��ەو کۆمەڵگایەن کە 
هەمووی لە ژێ��ر کاریگەریی چەمکی چەکدا، 

بوون پەیدا دەکەن. 
راس��ان کە قۆناخێکی نوێی خەباتی گەلی 
کوردە لە کوردس��تانی ڕۆژه��ەاڵت هەروەها 
کە پێش��تر باس کرا لە سەر فونداسیۆنەکانی 
خەباتە پێشووەکانی خۆی دامەزراوە. دوابەدوای 
س��ەرکوتی خەباتی گەلی کورد دوای شۆرشی 
گەالنی ئێران، پێوەندییە ئێمپریالیس��تییەکان 
بەهیچ چەش��نێک هیچ ج��ۆرە بەرگرییەکی 
کەلت��ووری لە بەردەم خۆی��ان نابینن و زمان 
و مێژووی ک��وردی، لەبەر بەهێ��ز بوونەوەی 
غیابی »توخمی کورد« لە پانتاییی سیاس��ەتدا، 
گرینگی��ی ئەمنیەتیی خۆیان لە کیس دەدەن 
و بۆی��ە دەتوانن لە چوارچێ��وەی ئایدەنتیتی 
پۆلیتیکس��ێکی لیبەراڵدا، ب��ە بێ ئەوەی هیچ 
مەترسییەکیان بۆ پێوەندییە ئیمپریالیستییەکان 

هەبێ، بکەونە خزمەتی هەڵبژاردنەوە. 
دەسپێکی ڕاسان بەاڵم لەیەکەمین هەنگاودا 
بەرەنگار بوونەوەی ئەو گێڕانەوەیە )Narrative(یە 
کە پێوەندییە ئێمپریالیستییەکانی زاڵ لە ئێراندا 
دەیانەوێ لە قاڵبی بزاڤی چاکسازی بەسەر کورددا 
زاڵی بکەن. ئەو قاڵبە لە ڕاستیدا هەمان فورموولە 
کردنی نوێی ڕاسیسمە. یەکێک لە ڕەهەندەکانی 
ئەم فورموولە کردنەوەی ڕاسیس��مە، ئەو هەوڵە 
 )conceptualization(  چەمک داڕێژییانەی��ە
کە لە الیەن ڕۆش��نبیرانی سەردەستەوە هاتۆتە 
ئاراوە و ناسیوناڵیزمی نەتەوەکانی ژێردەست دژی 
بەها مودێڕنەکان، دژە ژن، دژە ... پێناسە دەکات 
و لەالیەکی ترەوە ناس��یوناڵیزمی ئێرانی وەکوو 
س��یمبۆلی بیری مودێرن و پێش��کەوتنخوازی 

دەناسێنێت.  
هەربۆیە ڕاس��ان دەتوانرێ وەکوو هەوڵێک 
پێناسە بکرێت بۆ زیندوو کردنەوەی وشیاریی 
نەتەوەییی کورد لە ژێر چەپۆکی ئەو گێڕانەوە 
نوێیانە ک��ە ئێمپریالیس��می ناوخۆییی ئێران 

دەیەوێ بەهۆیانەوە خۆی بەردەوام بکات. 



ئاماژه
کە وایە شارۆمەندی بەرپرسی گوتارتەوەر بەو مانایە کە ئەوەی کۆی جووڵەی 

شارۆمەندی بەرپرس وەک ئەکتەری نێو خەباتی شار دیاری دەکات، 
گوتارەکەیەتی! خۆی لە خۆیدا شارۆمەندی بەرپرس 

هیچ هەنگاویک نانێت کە لەگەڵ بەرژەوەندی 
گوتارەکەی هاودژ بێت.

خەباتی شار و شارۆمەندی بەرپرس  
ئاگری ئیسماعیل نژاد
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ناس��ینی ئەو  پرس��ەی کە »دۆزی کوردی« 
پێدەگوترێ، گرینگتری��ن هەنگاوە بۆ ئەوەی 
چۆنێتی چارەس��ەری و بەرەڕووبونەوە لەگەڵ 
بەربەست و دوژمنی ئەو دۆزە دیاری بکرێت.

لە قۆناغی ئێستادا کوردستانی ڕۆژهەاڵت 
لە پێن��ج مافی خۆی بێبەش ک��راوە، مافی 
سیاس��ی، مافی کۆمەاڵیەتی، مافی ئابووری، 

مافی تەناهی و مافی فەرهەنگی. 
لە  رۆژه��ەاڵت  کوردس��تانی  ه��اوکات 
دا  تۆتالیتر  دەس��ەاڵتدارییەکی  چوارچێوەی 
دەژی کە النیکەمی پێنج جۆرە توندوتیژی لە 
دژی دەکرێت: توندوتیژی بە پێی دەس��توور، 
توندوتی��ژی دادوەری، توندوتی��ژی ئابووری، 
توندوتیژی نیزامی � سیاس��ی و توندوتیژی 

فەرهەنگی. 
لێرەدا ئەو پرسیارە دێتە گۆرێ لەسەر ئەو 
بنەمایە ک��ە  تەوەری بێ مافی و توندوتیژی 
ب��ۆ دۆزی کورد دیاری ک��را، چۆن دەکرێت 

خوێندنەوەیەکمان بۆ خەباتی شار  هەبێت؟
ب��ە ب��ڕاوی من خەباتی ش��ار لە س��ێ 
رەهەن��دەوە دەکرێت س��ەیر بکەین، یەکەم: 
رەهەندی جوغرافیا دووهەم: رەهەندی شێواز 

سێهەم: رەهەندی رێکخستن
ل��ە ڕووی جوغرافیاییەوە خەباتی ش��ار 
ئ��ەو خەباتەیە کە لە جوغرافیای ش��ار وەک 

ناوندەی جەماوەری بەڕێوەدەچێت.
 لە رەهەن��دی ش��ێوازدا دەکرێت بڵێن 
خەباتێک��ی ناتوندوتیژت��ەوەرە، بەو مانایە کە 
خەباتی ش��ار ناچێتە چوارچێ��وەی خەباتی 
چەکدارییەوە و ئەگەر له جوغرافیای ش��اردا 
چاالکییەکی چەکداری بکرێت، ئەوە هەمان 
خەباتی ش��اخە کە بۆ گۆرەپانی ش��ارەکان 

درێژکراوەتەوە.
 لە ڕووی رێکخس��تنەوە خەباتی شار لە 
راس��تییدا بە تەواوەتی خەباتێکی ڕێکخراوە 
ت��ەوەر نیی��ە، بەڵک��وو زۆرت��ر گوتارتەوەرە 
ب��ەو مانای��ە ک��ە ل��ە دەوری گوتارێک��ی1 

1. لە تەواوی ئەو دەقەدا گوتار بەمانای وێژمان بەکار دێت.

تایب��ەت بە ش��ێوازی جۆراوجۆر خۆی رێک 
ل��ە چوارچێوەی  دەخات؛ ڕوون��ە گوتارەکە 
ماف_س��ەرکوت دیاری دەکرێت، بەو مانایە 
بەپێ��ی ماف��ە جۆراوجۆرەکان��ی نەت��ەوەی 
ک��ورد و بۆ بەرەڕووبونەوە لەگەڵ س��ەرکوتە 
جۆراوج��ۆرەکان، گوتارێکی ئۆرگانیک دیاری 

دەکرێت و تاکەکان لە دەوری کۆدەبنەوە.
  تایبەتمەندی رێکخس��تنیی ئەوەیە کە 
هەموو تاکێک ل��ە چوارچێوەی ئەو خەباتەدا 
دەتوان��ێ خ��ۆی ببینێت��ەوە؛ وات��ە تاک لە 
خەباتی ش��اردا  کوردێکی نیشتمان پەروەر 

وشارۆمەندێکی بەرپرسە.
خەباتی ش��ار لە رەهەندی ئامانجیشەوە 
گرینگی خ��ۆی هەیە. لە ڕاس��تیدا خەباتی 
شار س��ەرەڕای ئامانجە هاوبەشەکەی لەگەڵ 
خەباتی شاخ ، دوو ئامانجی تایبەت بە خۆی 

هەیە:
 

یەکەم: 
گرێدان��ەوەی خەبات لە بەس��تێنی مێژوودا. 
دەبینین کە لە 100 ساڵی ڕابردوودا خەباتی 
ش��اخ هەوراز و نشێوی زۆری بەخۆیەوە دیوە 
و نس��کۆ و س��ەرکەوتنی بووە، خەباتی شار 
یەکێ��ک لە کارکردەکان��ی ئەوەیە کۆی ئەو 
چاالکیی��ە قۆناغ بە قۆناغەی ش��اخ، پێکەوە 

گرێ دەدات. 
دووهەم: پڕکردنەوەی بۆش��اییەکانی نێو 
خەباتی ش��اخ ،بۆ وینە بە هۆی تایبەتمەندی 
خەباتی ش��اخ، ناکرێت بڵێین خەباتی ش��اخ 
ل��ە ڕووی هەنگاو ب��ۆ بەرخۆدانی فەرهەنگی 
پێش��ەنگە، ئەوە ل��ە کاتێدایە ک��ە خەباتی 
ش��ار لە ب��واری بەرخۆدان��ی فەرهەنگی نە 
تەنیا پێش��ەنگی خەباتی کوردستانە، بەڵکوو 
گەشەپێدەری فەرهەنگی کوردستانیش بووە.

بە هۆی توتالیتاریسمی کۆماری ئیسالمی 
خەباتی ش��ار لە رەهەندی بەرخۆیدانیشەوە 
گرینگ��ی تایبەت��ی خ��ۆی هەی��ە. بنەمای 
دەسەاڵتداری تۆتالیتری ئیسالمی لەسەر دوو 
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تەوەری زمانی فارسی_وەلی موتڵەقی فەقێ 
دامەزراوە، ئ��ەو دوو تەوەرە بەرانبەر بە مافی 
سیاس��ی، ئابوری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی 
جیهان بینی خۆیان هەی��ە و لە جیهان بینی 
ئ��ەوان دا کورد بە ئەویت��ر دانراوە و هاوکات 
لەگەڵ ئەوە وەک دوژمن پێناس��ەکراوە، ئەو 
شەیتان سازییە بۆتە هۆی ئەوەی بێ مافی و 
سەرکوت لە کوردستان پێکەوە  سەرهەڵدەن. 
کە وایە لە چوارچێوەی کۆماری ئیس��المیدا 
ه��ەم م��اف پێش��ێل دەکرێ��ت و هەمیش 
هەوڵ��دەدرێ جێگۆرکێ بە ژی��ان و جیهان 
بینی ک��وردی بکرێت و ژیان و جیهان بینی 

مرۆڤی کورد بەت��اڵ بکرێتەوە، 
لەباتی ئەو ژیان و جیهانبینیە، 
وەلی فەقێ لە ئێستادا  و »ئێران 
زەمین« لە ڕابردوودا جێگرەوەی 
بێ��ت، هەر بەو پێیەش خەباتی 
ش��ار گەورەتری��ن پش��کی لە 
رەهەن��دی خۆراگری دەکەوێتە 
ئەس��تۆ، چون رێگرە لە بەتاڵ 
کردن��ی تاکی ک��ورد لە فکر و 

جیهانبینی کوردی. 
ئێس��تا ئەگ��ەر بمان��ەوێ 
خەبات��ی  ب��ۆ  پێناس��ەیەک 
بڵێن:  دەکرێ��ت  دابنێن  ش��ار 
خەباتێک��ە ک��ە ل��ە گۆرەپانی 

ش��ارەکان بەش��ێوازی ناتوندوتی��ژ لەس��ەر 
بنەم��ای ش��ارۆمەندی بەرپ��رس هەن��گاو 
ب��ۆ بەرپەرچدان��ەوەی س��ەرکوتی رێژیم و 
جۆراوجۆرەکان��ی  ماف��ە  دەس��تەبەرکردنی 

کوردستان دەنێت.
پاش ئەو پێناسەیە ئێمە لەگەڵ دیاردەی 
شارۆمەندی بەرپرس بەروڕوو دەبینەوە، لێرە 
پێویستە باس��ێک ڕوون بکەیەنەوە، ئەوەیش 
بابەتی ش��ارۆمەندی بەرپرس��ە ل��ە خەباتی 
ش��اخ دا. ئ��ەو تاک��ەی بەش��دارەلە خەبات، 
وەک شۆرش��گێر دەناسرێ. لەخەباتی شاخدا 
پێناس��ەیەک گشتیی  بۆ شۆرشگێری کراوە، 

بەاڵم ئەوەی کە دەکرێت بە وردی لەس��ەری 
بڵێین ئەوەیە کە شۆرشگێر مرۆڤێکە لە پێناو 
دەستەبەرکردنی مافی نەتەوەیی و چارەنووسی 
نەتەوەک��ەی ڕادەپەرێت و جوغرافیای ش��اخ 
ی��ان  »بەیدەس��ت«  جوغرافیایەک��ی  وەک 
»س��ڵ« بۆ ژی��ان و چاالک��ی هەڵدەبژێرێ، 
هەروەها شۆرشگێر شێوازی خەباتەکەی پتر 
چەکدارییە و ئەو جار شۆرش��گێر بە شێوەی 

تەواو کات لە خەباتدا بەشدارە!
ل��ە پێناس��ەی ش��ارۆمەندی بەرپ��رس 
دەکرێت بڵێن، ش��ارۆمەندی بەرپرس،تاکێکە 
کە بەرانبەر بە چارەنوسی نەتەوەکەی هەست 
بە بەرپرس��یارێتی دەکات و لە 
بەرپرس��یارێتییەدا  ئ��ەو  پێناو 
هەن��گاو ب��ۆ گۆرین��ی دۆخی 
ه����ەڵدەهێنێت��ەوە،  ئێس��تا 
)ئ��ەوە خاڵی هاوبەش��ی نێوان 
شۆرش��گێر و ش�����ارۆمەندی 
بەرپرس��ه(، بەرپرسیارێتیەکەی 
پێکهات��ووە ل��ە دوو رەهەندی 
فک��ری � ئەخالقی،ب��ەو مانایە 
لەس��ەر  ش��ارۆمەندێک  ک��ە 
بنەم��ای باوەر ب��ە مافی کۆ و 
تاکی کورد ب��ۆ گۆرینی دۆخی 
ئێس��تا ئەخالق��ەن خ��ۆی بە 
بەرپرس دەزان��ێ و لەپێناو ئەو 
هەڵدەنێتەوە،  هەن��گاو  بەرپرسیارێتیەش��دا، 
ئەو ش��ێوە خەباتە خەباتێکی پیشەیی نییە، 
بەڵکوو هەنگاوگەلێکە کە لە بەستێنی جیاواز 
و قۆناغی جیاواز تاکەکان بۆ ئامانجێکی ڕوون 

هەنگاوی بۆ دەنێن.
 کە وایە شارۆمەندی بەرپرس گوتارتەوەر 
ب��ەو مانای��ە ک��ە ئ��ەوەی ک��ۆی جووڵەی 
ش��ارۆمەندی بەرپ��رس وەک ئەکتەری نێو 
خەباتی ش��ار دیاری دەکات، گوتارەکەیەتی! 
خ��ۆی لە خۆیدا ش��ارۆمەندی بەرپرس هیچ 
هەنگاوی��ک نانێت کە لەگ��ەڵ بەرژەوەندی 

گوتارەکەی هاودژ بێت. 

 لە ڕووی 
رێکخستنەوە 
خەباتی شار 

لە راستییدا بە تەواوەتی 
خەباتێکی 

ڕێکخراوە تەوەر نییە، 
بەڵکوو زۆرتر 

گوتارتەوەرە بەو مانایە 
کە لە دەوری گوتارێکی 

تایبەت بە شێوازی 
جۆراوجۆر خۆی رێک 

دەخات
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هاوکات لەگەڵ ئەوە، شارۆمەندی بەرپرس 
خەباتگێرێکی پیش��ەیی نییە، بەو مانایە کە 
بەشێوەی تەواو وەخت چاالکی بکات، بەڵکوو 
تاکێکی کۆمەڵگایە کە بە هەڵوێست  وکردەوە 
و دژک��ردەوە و ڕووانی��ن ل��ە ڕووداوەکانی 
بەرژەوەن��دی  قازانج��ی  ب��ە  دەوروپش��تی 
گوتارەک��ەی کارتێک��ەری دەخات��ە س��ەر 
ڕووداوەکان یان ڕووداو خوڵقێنە، بەمانایەکی 
سادە ش��ارۆمەندی بەرپرس هەم کردەوەیە 
هەم دژکردەوە، هەم خۆی ڕووداو خوڵقێنە بۆ 
ئەوەی بەرژەوەندییەکانی دابین بەکات، هەم 
ڕووداوەکان ب��ەو پێیە دەخوێنێتەوە کە زیاتر 

بەرژەوەندی دابین بکات.
ئێس��تا لێ��رەدا بۆم��ان ڕوون ب��ۆوە کە 
ش��ارۆمەندی بەرپرس لە خەباتی شار هەمان 
تاکی شۆرشگیرە لە خەباتی شاخ، بە هێندێ 

جیاوازییەوە. 
ئ��ەوەی لێرەدا گرینگە دوو بابەتە یەکەم: 
شارۆمەندی بەرپرس و شۆرشگێر دژ بەیەک 
نی��ن و هەر دووکیان لە ی��ەک چوارچێوەدا 

چاالکی دەکەن و تەواوکەری یەکترن.

دووهەم: 
تاکێک��ی کۆمەڵگای کوردس��تان دەتوانێ لە 
نێوان دوو شوێنگەی)پۆزیسیۆن( شارۆمەندی 

بەرپرس و شۆرشگێڕدا جێگۆرکێ بکات.
کۆتایی ئەو باس��ە ئەوەیە کە ش��ارۆمەندی 
بەرپ��رس چون گوتارت��ەوەر و چون لە قۆناغی 
جیاوازدا هەنگاوی جیاواز هەڵدەنێتەوە، بێ گومان 
بێت،  بارگاویکراویش  پێویستە ش��ارۆمەندێکی 
دەنا ناتوانێ لەنێوان چاالکی و بەژروەندیییەکانی 
گوتارەک��ەی هاوپەیوەندی س��از بکات. کەوایە 
لە خەباتی ش��ار دا بە پێی دۆخی ئێس��تا کە 
لە ژیر هەڕەشەی دەسەاڵتدارییەکی  خەباتەکە 
توتالیتێر دایە، گوتار و ش��ارۆمەندی بەرپرسی 
بارگاویک��راو رۆلی س��ەرەکیان هەیە و ئەو دوو 
کۆڵەکەیە لە راستییدا چوارچێوەی خەباتی شار 

دیاری دەکەن.



ئاماژه
لە ڕاساندا چەند درووشمێكی بەرجەستەكراو هەیە كە دەكرێ وەك حەقیقەتی 

ناوەرۆكی ڕاسان زیاتر لێی بدوێین، بەاڵم بۆ ئەمەش پێویست دەكا كە 
شیكارییەكی زانستی ڕۆژەڤانەی بۆ بكەین، هەر بۆیە لەم نووسینەدا بە كەڵك 
وەرگرتن لە دوو زانستی كۆمەڵناسی و مرۆڤناسی خەسارناسیی دەكەین، هەتا 

ئامانجەكانی ڕاسان زیاتر بۆ پێكان ڕوونتر ببنەوە.

راسان، پارادایم و سەنتێزێكی فەلسەفی و 
رامیاری بۆ جەوهەری هەبوونی كورد  

هادی عەزیزی



141گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارەی 51  ساڵی بیست و یەکەم  بەهاری 2719

پێشەكییەكی گشتی:
هەلومەرج و جوگرافیا چەند گۆشەیەكن كە زۆر 
جار مرۆڤ بە تاك و پانتایی كۆمەڵگەوە تووشی 
بوون و نەبوون دەكات. كوردستان وەك واڵتێكی 
داگیركراو و پارچەكراو لە بەش��ی ناخۆش��ی و 
چەرمەسەریی ئەم چەند گۆشەیە میراتێكی پێ 
بڕاوە كە بۆ قەبووڵ نەكردن و بەرپەرچدانەوەی 
ئەو میكانیزمە داگیركارییە، بە تایبەت لە سەد 
ساڵی ڕابڕدوودا كە زەمەنی ئاكادیمی بوونەوەی 
گ��ۆی زەوییە، بە كەڵ��ك وەرگرتن لە جۆرەها 
ه��زر و روانی��ن  هەوڵی خەبات و تێكۆش��انی 
داوە و هەمیش��ە ویستوویەتی خۆی لە بەندی 

ژێردەستی و دیلی بڕەوێنێتەوە.
بەش��ێك لەم نیش��تمانە كە هەمیش��ە و 
بێ بڕان��ەوە دژی داگیركەر شۆڕش��ی كردووە 
ڕۆژهەاڵتی كوردس��تانە. ڕۆژهەاڵتی كوردستان 
هەر لە س��اڵەكانی پێش س��ەدەی بیستەم و 
زووترەوە، لە قۆناخی شۆڕش��ی نەتەوەیی دژی 
داگیركەری ئێرانی دەس��تی بە شۆڕش كردووە 
و هەر جارەش بە كەڵك وەرگرتن لە شۆڕشی 
پێشوو وەك خولقاندنی كۆتێزێك ویستوویەتی 
بە هەناسەیەكی تازەترەوە گۆڕەپانی خەبات پڕ 

بكاتەوە.
یەكێ��ك ل��ەم خاڵ��ە ج��ێ س��ەرنج و 
جەوهەرییانەی خەباتی ئەم پارچەیە لە نیشتمان، 
ڕاسانی ڕۆژهەاڵتە كە لە ماوەی ئەم چەند ساڵەی 
دواییدا لە الیەن حیزبی دێموكراتەوە ڕاگەیەندرا 
كە بە پلەیەكی بەرزی سەركەوتن و شكاندنی 
تەمی سیاسیی ڕۆژهەاڵت، حیزبی دێموكراتی 
لە ڕێزبەندی پێش��ەوەی خەبات هێش��تەوە و 
ه��اوكات وەك بااڵنس و پاڵنەرێك توانی وزە و 

هێز بە حیزبەكانی دیكەش ببەخشێت.
ڕاسان لە جەوهەری فەلسەفی و سیاسیدا 
وەك جیهانبینییەك��ی ك��وردی ل��ە ڕێڕەوی 
خەباتی حیزب��ی دێموك��رات، پەنجەرەیەكی 
ك��راوەی دێموكراتیكە كە ب��ە پابەند بوون بە 
هەم��وو بەه��ا نەتەوەییەكان، هەم��وو باوەڕ و 
ئایدیایەك لە توێی نەتەوەی دێموكراتیكدا تێك 

دەهاڵێنێ و جیا لە حاوانەوەی فكری و سیاسی، 
خزمەتی كورد و كوردستانیش دەكا.

ڕاس��ان جیا ل��ە میكانیزم��ی بەرەنگاری 
شۆڕش، لە خودی خۆیدا شۆڕشێكی جەوهەری 
وێ��ژدان و ناخە كە مرۆڤ��ی كورد دەرحەق بە 
مافی كورد و خەباتی ڕۆژهەاڵتی كوردستان بە 
ئاگا دەكاتەوە و ب��ە كەڵك وەرگرتن لە هێزی 
كۆمەڵگە و هێزی پێش��مەرگەی كوردس��تان 
دەیهەوێ مرۆڤی كورد لە دوو بەستێنی شاخ و 

شاردا تێكەڵ بە رەفی شۆڕشگێڕی بكات. 
لە زەمەن��ی دامەزراندنی هەموو حیزبێكی 
سیاس��یدا، چەند خاڵێكی گرینگ و بنەڕەتی 
هەیە كە دەكرێ وەكوو سیستمی كاركردن و 
تەنانەت یاسای حیزبیش كاری پێبكرێت. هەر 
ڕێكخراوی سیاس��ی و نیزامی دوای چل ساڵ 
كاركردنی تێئۆری و پراكتیك ئەگەر نەیتوانی 
لە ئامانجەكانی نزیك ببێتەوە یان ئامانجەكانی 
بپێكێت، دەبێ لە ناوەرۆك و چوارچێوە و هێزی 
مرۆییدا خ��ۆی نوێ بكاتەوە، ئەگینا تووش��ی 

پیربوون و قەیرانی سیاسی دەبێت.
حیزب��ی دێموك��رات بە دوای ه��ەوراز و 
نشیوێكی زۆری مێژوویی هەر لە هەرەسهێنانی 
ماددی كۆمار )كۆمار بە مەعنەوییاتی سیاسی 
نەڕووخ��ا، چوونكە شۆڕش��ی 47/46 كۆتێزی 
كۆم��ارە( و شۆڕش��ی 47/46 ی هەتاوی��ش 
توانی لە س��ەرەتای شۆڕش��ی گەالنی ئێراندا، 
ب��ە ش��ێوەیەكی جوان و ڕێ��ك و پێك وەك 

خەباتێكی هەمەالیەنە خۆی نوێ بكاتەوە.
ئەگەر بمانهەوێ ل��ە دوای زەمەنی هاتنە 
سەر كاری ڕژێمی ئێرانیش چاوپۆشی لە هەموو 
ڕووداوەكان بكەین و چل ساڵی ڕەبەق خەبات 
لە دژی ڕژێمی تێرۆریس��تی ئێران لە الیەك 
دابنێ��ن، لە ناورۆكی ورد بوون��ەوە لە چارت و 
هەیكەل و بڕیاری حیزبی دێموكرات، خاڵێكی 
جێ��ی ڕامان و س��ەرنج بەرۆكمان دەگرێ كە 
ئەوی��ش تێزی »ڕاس��انی ڕۆژهەاڵت«�ە كە بە 
تایبەتیش لە كۆنگرەی ش��انزدەیەمی حیزبدا 
ڕەوایی تەواوی ب��ە خەباتی حیزبی دێموكرات 
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بەخش��ی و كە كۆمەڵێك كۆسپ و تەگەرە و 
قەید و بەندی چەند ساڵ مانەوەی باشووری لە 
پیلی ڕۆژهەاڵت داماڵی و توانی بە هەناسەیەكی 
زیندوو و چواچێوەیەكی ئاپدێت كراو جارێكی 
تر گۆڕەپانی خەبات دابگرێتەوە. ڕاسان ڕێك لە 
زەمەنێك سەری هەڵدا كە بیرمەندانی ڕژێمی 
داگیركەر و تێرۆریس��تی كۆماری ئیس��المی 
ب��ە ڕوانینی ئەوەی حیزبەكان��ی ڕۆژهەاڵت لە 
قوواڵییی خاكی باش��ووری كوردستان تووشی 
»پیر مردگی« دەبن، وەك قس��ەی سەر زاریان 
لە خەباتی ڕۆژهەاڵتیان دەڕوانی. بەاڵم ڕاس��ان 
وەكوو میكانیزمێكی بەهێزی بەرەنگاری توانی 
هەموو خەونەكان��ی داگیركەری ئێرانی لە گۆڕ 
بنێ و جی��ا لە قازانج بۆ ناورۆكی حیزب توانی 
گ��وڕ و تین بە شۆڕش��ی ڕۆژهەاڵت لە هەموو 

الیەكەوە ببەخشێت.
جیا لەوەش ڕاسان تیرێكی ناوقەدبڕ بوو بۆ 
ئەوان��ەی كە لە دوو زەمەنی 2004 و 2007ی 
زایین��ی، ب��ە دەمامكی كوردس��تانی گەورە و 
دروش��می هەس��تیار، هێزی ماددی و مرۆیی 
ڕۆژهەاڵتیان بۆ ش��وێنێكی دیكە ڕادەگواست 
هەت��ا لە خەباتی ڕۆژهەاڵت دووری بكەونەوە و 
بە شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ خزمەتی پیالنەكانی 
كۆماری ئیسالمیان دەكرد. ڕاسان بە شێوەیەكی 
مەیدانی واڵمی باشوور تەوەر و باكوورتەوەرەكانی 
دای��ەوە و دەمامكی لە ڕووخس��اریان داماڵی و 
هێز و پتانسییەلی ڕۆژهەاڵت جارێكی دیكە بۆ 

خزمەتكردنی ڕۆژهەاڵت قازانج كرایەوە.

ناوەرۆك:
وەك لە س��ەرەوە باس كرا، لە ڕاس��اندا چەند 
درووشمێكی بەرجەستەكراو هەیە كە دەكرێ 
وەك حەقیقەتی ناوەرۆكی ڕاس��ان زیاتر لێی 
بدوێی��ن، بەاڵم بۆ ئەمەش پێویس��ت دەكا كە 
ش��یكارییەكی زانس��تی ڕۆژەڤانەی بۆ بكەین، 
هەر بۆیە لەم نووسینەدا بە كەڵك وەرگرتن لە 
دوو زانستی كۆمەڵناسی و مرۆڤناسی زیاتر بەم 
حااڵتەدا دەچینەوە و خەسارناس��یی دەكەین، 

هەتا ئامانجەكانی ڕاسان زیاتر بۆ پێكان ڕوونتر 
ببنەوە.

یەكەم: 
ڕاسان دژی تەنیایی و ئێلیناسیۆن و گۆشەگیریی 

تاك لە كوردستاندا؛
زۆربەی زۆری بیرمەندانی دنیا گەورەترێن 
کێشەی ئێستای کۆمەڵگا، وەک قەیرانی هەبوون 
یان خۆنەناس��ین لێک دەدەنەوە. زۆربەی ئەو 
فیلسووفانە باسیان لە ئێلیناسیۆن کردووە و هەر 
کامەیان بە شێوەیەک لە سەری دواون؛ لەوانە 
هێگێل و مارکس و فۆئێرباخ و ئێریک فرۆم و....
هتد. لە ناو هەم��وو لێکدانەوەکاندا یەک دۆخ 
گشتییە؛ ئەویش باس لە هەبوونی دڵەڕاوکی و 
بێ ئیرادەیی و خۆدۆڕاندن و دوور کەوتنەوە لە 
ناخ دەکات. هەروەها لە ناو نووسین و رادەربڕینی 
فیلسووفەکانی زاراوەی ئێگزستانیالیزم یش )کە 
بریتیی��ە لە بڕوا بە خۆبوون و هەڵەیە کە وەک 
پووچ گەرایی لێ��ک دەدرێتەوە، کە لێرە جێی 
باس کردنی نییە(، ئەو دۆخە لەبەر چاو گیراوە 
و بەم ش��ێوەیە لێکی دەدەنەوە. ئەوان دەڵێن: 
ئێمەی مرۆڤ لە ناخی جیا لە خۆبوونی خۆمان 
و جیا لە کۆمەڵگای خۆمان ون دەبین و لە پشت 
دەمامک و ئەرکی کۆمەاڵیەتیدا دەنێژرێین. ئەو 
دۆخە ب��ە »غەریب بوون« نێ��و دەبردرێ و بە 
شیکارییەکی فەلسەفەی کۆمەاڵیەتی لە نێوان 

بوون یا هەبوون، مرۆڤ لێک دەداتەوە.
لێ��رەدا مرۆڤ، نوێ بوون لە بووندا دەبینێ 
و ئەوەش مرۆڤ لە ناخی خۆی دوور دەکاتەوە. 
هەر بۆیە مرۆڤ تووش��ی ئێلیناس��یۆن یان لە 
خۆ بێگانەبوون دەبێ. رۆژهەاڵتی کوردس��تان 
کە ئێس��تا لە بارودۆخێکی ئابووریی خراپدا بە 
س��ەر دەبا، ئەوەش لە پێش هەمووشتێکدا ئەو 
هەالنە لە مرۆڤ دەگرێتەوە کە بە خۆی ڕابگا و 
النیکەم ناتوانێ بە پێداهاتنەوە بە مێشک و ناخ 
و فێڕبوونەکانی خۆی نۆژەن بکاتەوە. هەر وەها 
بن دەس��تیی دەوڵەتی داگیرکەر و چاوترسێن 
کرانی کۆمەڵگا لەالیەن کۆماری ئیسالمییەوە. 
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جی��ا ل��ەوەی مرۆڤی ک��ورد ل��ە رۆژهەاڵتی 
کوردس��تان کاری بە ک��ەس نییە، تەنانەت لە 
خۆش��ی دابڕاوە. هەموو کۆمەڵگایەک هەر دە 
س��اڵ جارێک پێداهاتنەوەیەک��ی مێژوویی و 
سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتی بە خۆیدا دەکا، 
بە لێکدانەوەی ئاس��تی پێشکەوتنی کۆمەڵگا و 
هاتنی جیلێکی نوێ بۆ ناو بازنەی کۆمەڵگا، سەر 
لە نوێ داڕێژەی بۆ دادەڕێژنەوە و بە میکانیزمی 
جۆراوجۆر هەڵیدەسەنگێنن، کە لە کۆمەڵگای 
بن دەس��تی رۆژهەاڵتی کوردستان ئەو دۆخە 
رۆژ بە رۆژ خراپتر دەبێت و بە س��ەر خەڵک و 
کۆمەڵگادا دەش��کێتەوە و مرۆڤی کورد زیاتر لە 

ناو سیاسەتە چەپەڵەکانی کۆماری 
ئیسالمی و نەتەوەی سەردەستدا 

نوقم دەبێت.
کۆمەڵگا  خراپ��ی  رەوش��ی 
ئەو هونەرەش��ی ل��ە تاکی کورد 
س��تاندۆتەوە کە دەبێ خوێندن 
بۆ فێڕبوون و زانست بێ، بەڵکوو 
ئ��ەو دەخوێنێ هەتا بتوانێ وەک 
ناو سیس��تەمی  لە  فەرمانب��ەر 
حکوومەتدا جێی خۆی بکاتەوە، 
هەت��ا ل��ە دواڕۆژدا لە برس��انە 
ئاراستانەدا  بەو  کەوابوو  نەمرێت. 
دەڕوا کە حکوومەت بۆی دیاری 
دەکا و ئەوەش ئەو مرۆڤانە وا هان 

دەدا کە نەک لە ناخ بەڵکوو لە هەمووش��تێکی 
خۆی داببڕێت. ئەو مرۆڤ��ە دوودڵە لە زۆربەی 
بژاردەکانی؛ تەنانەت لە ئاستی خۆشەویستی و 
پێكهێنانی بنەماڵ��ە وەک بناخەی کۆمەڵگا بە 
هێز نییە. هەر بۆیە ئەو ئاکامانەی لێ دەکەوێتەە 
کە دواتر ب��ە جیا بوونەوە و لێکترازانی بنەماڵە 
کۆتایی دێت، کە ئێستای رۆژهەاڵتی کوردستان 
ل��ەو حاڵەتانە پڕە و ئەوەش هەمووی بەرهەمی 

سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێرانە.
ئەو لە خۆ بێگانە بوونە کە تێگەییش��تنی 
لە گەڵ نییە، هەلومەرجێک دەڕەخسێنێت کە 
وەک چیرۆکی شاری گوالن، هەمووی بە الچاو 

لە یەک دەڕوانن و کەس لەم دۆخە رازی نییە 
و هاوکاتی��ش کەس خۆی ب��ە خەتابار نازانێ. 
کۆی ئەم تێگەییشتنە بەرەو رووی مرۆڤێکمان 
دەکات��ەوە کە خ��ۆی نییە و خۆی لە پش��ت 
دەمامک حەشار داوە و ئەو دەمامکداربوونە کە 
بە تێپەڕبوونی کات، کەسایەتی بۆ خولقاندووە 
و کۆمەڵگایەک��ی بەرهەم هێن��اوە، کە جیا لە 

بندەستی و داگیرکراوی هەڕاجیش کراوە.

دووهەم، 
ڕاس��ان میكانیزمێك بۆ تێكشاندنی سیاسەتی 

تواندنەوە و ئاسمیالسیۆن؛
ئاسیمیالس��یۆن ب��ە واتای 
گشتی یانی لە یەک چوون، یان 
درووست کردنی وەک یەک. ئەو 
زاراوەیە زۆرتر لە باری کەلتووری 
و فەرهەنگیی��ەوە بە کار دێت و 
لە زانستدا، بۆ کۆمەڵگایەک یان 
نەتەوەیەک بە کار دەبردرێ کە بە 
شێوەیەکی گشتی لە بن دەستی 
تاقمێ��ک ی��ان نەتەوەیەک یان 
حکوومەتێکی حاکمدا، دەتوێنەوە 
و لە کەلتوور و فەرهەنگی خۆیان 
دادەبڕێ��ن ک��ە ئ��ەم بابەتە لە 
رۆژهەاڵتی کوردس��تان زمانیش 
وەک بناخەی کەلتوور هاوڕێیەتی 
دەکات و دەتوانی��ن بەم ش��ێوەیە روونترنێوی 
لێ ببەین ک��ە کۆماری ئیس��المی دەیهەوێ 
رۆژهەاڵتی کوردس��تان تووشی ئاسمیالسیۆنی 

زمانی و کەلتووری بکات.
زمان وەک دیاریکەری جوگرافیای سیاسی 
و بنەڕەتی��ی کەلتوور، گەورەترین پێناس��ەیە 
ب��ۆ نەتەوە بوون. لە ئێران ئاسیمیالس��یۆن بە 
شێوەیەکی سیستماتیک لە سەردەمی رەزاخانی 
س��ەواد کوهی دەستی پێکرد، ئەگەر چی هەر 
لە رووخان��ی مادەکانەوە هەر پاش��ایەتییەک 
کە هاتووەتە س��ەر کار، حەول��ی ئەوەیان داوە 
کە ک��ورد لە هەموو ش��تێک بێبەش بێت،جا 

لە ڕاساندا 
چەند درووشمێكی 

بەرجەستەكراو 
هەیە كە دەكرێ 
وەك حەقیقەتی 
ناوەرۆكی ڕاسان 

زیاتر لێی بدوێین، 
بەاڵم بۆ ئەمەش 
پێویست دەكا كە 

شیكارییەكی زانستی 
ڕۆژەڤانەی 
بۆ بكەین
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هەر لە چەواش��ەکاری مێژوویی و........هتد. لە 
سەردەمی پاشایەتیی بە نێو پاڵەیی)پهلوی( بە 
ناوی رێفۆرمەوە کۆمەڵیک یاسای کۆمەاڵیەتی 
و سیاس��ییان بە س��ەر نەتەوەکان��ی جیا لە 
نەتەوەی فارس��دا س��ەپاند کە نەتەوەی کورد 
زیاتر رووب��ەڕووی ئەو ئاراس��تەیە دەبۆوە. لەو 
نموونانە داهێنانی زمانی فارس��ی کرماش��انی 
بوو کە هەتا ئێس��تاش و لە دوای هاتنە س��ەر 
کاری رژیم��ی خومەینی، ئ��ەو دۆخە بە هۆی 
ب��ە لە خزمەت گرتنی مرۆڤ��ی کورد بە هۆی 
ئایینزاوە لە دامو دەزگا نیزامییەکان بەردەوامە 
و بە تایبەت لە ناو شاری کرماشان تەواو جێی 

بە ش��ێوەزارە کوردییەکان چۆڵ 
کردووە، ئەوەن��دەی حکوومەتی 
ئێران ب��ە رێگای نیزامیگەرییەوە 
داوە کرماش��ان وەک  حەول��ی 
ناوچەیەکی فارس نشین نیشان 
بدا، ئەوەن��دەش الیەنی کوردی 
وەک  ک��ە  بەرپرس��یارە  لێ��ی 
خەسارناس��یی سیاسی دەتوانین 
بڵێین ش��ۆڕش و س��ەرهەڵدان 
ل��ە رۆژهەاڵتی کوردس��تان، بە 
تایبەت لە هەش��تاکانی زایینیدا 
نەیتوانیوە لە ناوچەی ناودەروەن 
لە  کامیاران و شیوی خەراجیان 
لە روانسەر بەرەو خوارتر بڕوات، 

هەر بۆیە مۆرکە نەتەوایەتییەکان تووشی کاڵ 
بوونەوەیەکی بێ وێنە بوون کە زیاتر رێگا خۆش 
کرا بۆ سیستمی داگیرکەر هەتا سیاسەتی خۆی 

بەرەو پێشەوە ببا.
لە رۆژهەاڵتی کوردستان بە گشتی دۆخێک 
ل��ە ئارادایە ک��ە هەموو کۆمەڵ��گای تەنیوە و 
تاکی کورد ب��ە گومانەوە لە کورد بوونی خۆی 
دەڕوانێ. سیستمی زاڵ وای کردووە کە مرۆڤی 
کورد لە پێش��ینەی خۆی داببڕێ و ئەو ئاستە 
ت��ا ئەو جێگایە پێش کەوت��ووە کە لە زۆربەی 
ماڵە ک��وردەکان وێنەی درۆیینی پاش��اکانی 
و  هەڵدەواس��رێت  هەخامەنش��ی)ئەخمینی( 

کوردیش وەک فارس رۆژانە هەندێک رستە و 
قسەی راست یان ناڕاستی پاشاکانی هەخامەنشی 
لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا شانەوشانیان پێدەکا. 
لە الیەکی دیکەوە زمان لە هەر کۆمەڵگایەکدا 
قەدەخ��ە بوو، رۆژ بە رۆژ بازن��ەی زمانەوانی و 
واتای وشەکان لە رەسەنایەتی دوور دەکەوێتەوە 
و ه��ەر زمانێکیش کە رۆژانە بە ش��ێوەیەکی 
زانستی کاری لە سەر نەکرا، بەرەو نەمان دەڕوا 
و لە ناو کۆاڵن و بازاڕی نەتەوەیەکی بندەست، 
قس��ە و وێژەی نەتەوەی سەردەس��ت و حاکم 
تێکەاڵوی دەبێ��ت. ئەڵبەت لێ��رەدا مژارێکی 
گرین��گ هەیە کە باس کردنی جێی خۆیەتی، 
ئەوێش تاقمێک ل��ە کۆمەڵگای 
کە  کوردس��تانن،  رۆژهەاڵت��ی 
ب��ە ه��ۆی س��ەرقاڵ ب��وون لە 
دامودەزگاکانی حکوومەتدا و زاڵ 
بوون بە سەر ناوەندی شارەکانی 
رۆژهەاڵت��دا، ب��ە جۆرێک وەک 
بازرگانێک��ی خراپ، هاوردەکاری 
سەردەستن  نەتەوەی  کەلتووری 
لە ناوەن��دی حکوومەتەوە بۆ ناو 
شارەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان 
کە هەر شارێک کۆمەڵێک گوندی 
بە دەوری خۆیەوە خڕ کردۆتەوە 
وئەو تاقمە ب��ە نێوی فەرهەنگی 
بوونەوە تەواو ل��ە گەڵ مەرامی 
حکوومەت هەڵدەسووڕێن و رۆشنبیرییەکەشیان 
لە چوارچێوەی ئەو رۆژنامانەدا دەس��ووڕێتەوە 
کە کۆماری ئیس��المیی ئێران چاپ و باڵویان 
دەکاتەوە. لە ئاکامدا سیس��تمی حکوومەت بە 
باڵو کردنەوەی ئەو هزرە، کە زمانی ئێوە، زمان 
نییە و شێوەزارێکە لە زمانی فارسی، تاکی کورد 
تاکی کورد بەرەو ئاراس��تەیەک دەبا کە خۆی 
لە بەرابەر کەلتووری نەتەوەی سەردەس��ت بە 
س��ووک دەزانێ وهەتا ئەو کەندەاڵنە دەچێتە 
پێ��ش کە لە ش��وێنە گش��تییەکاندا لە گەڵ 
منداڵەکەی بە فارس��ی قسە دەکا و کاتێکیش 
لە گەڵ فارسێک رووبەڕوو دەبێتەوە بە شانازیی 

لە رۆژهەاڵتی 
کوردستان 

بە گشتی دۆخێک لە 
ئارادایە 

کە هەموو کۆمەڵگای 
تەنیوە و تاکی کورد 
بە گومانەوە لە کورد 
بوونی خۆی دەڕوانێ 
و سیستمی زاڵ وای 

کردووە کە مرۆڤی کورد 
لە پێشینەی خۆی 

داببڕێ
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دەزانێ.

سێهەم، 
ڕاس��ان دژی كۆچبەر بوون و ئەنتگراسیۆن 
ئەنتگراس��یۆن بریتییە ل��ە زاراوەیەک کە بۆ 
کۆمەڵگای��ەک بە کار دەبردرێ کە باوەش��ی 
ئاواڵەیە بۆ کۆچبەر و پەنابەر کە رووی تێبکەن. 
ئ��ەو کەس��ەی روو دەکاتە ئ��ەو کۆمەڵگایە، 
کۆمەڵێک ئەرکی دەکەوێتە سەر شان کە بۆ 
ئ��ەوەی ژیانی رۆژانەی بە دوا نەکەوێ، دەبێ 
خ��ۆی لە گەڵ ئ��ەو کۆمەڵگایە بگونجێنێ و 
لە پێش هەموو ش��تێکدا دەبێ فێری زمان و 
کەلتووری ئەو جوگرافیایە بێت کە دەیهەوێ 
تێیدا بژی��ت. لەو نموون��ە بەرچاوانە کۆچی 
ئەم دواییانەی خەڵک��ی رۆژهەاڵتی ناوین بە 
تایبەت کوردس��تان ب��ەرەو ئەوروپا بوو، کە 
ئێستاکە هەمووی لە کەمپەکاندا نیشتەجێن 
هەتا فێری زمان و شێوازی هەڵسوکەوتی ئەو 

واڵتانە بن.
 لە ئاس��تی رۆژهەاڵتی کوردستاندا بە ئەو 
ش��ار و مێترۆپۆلە فارس و تورکانە دەگووترێ 
کە کورد بە ش��ێوازی جۆراوج��ۆر کۆچبەری 
ئەوێ بوون و ئێستاکە لێی نیشتەجێن. لێرەدا 
جێی خۆیەتی کەلێنی دزێو و بەراوەژووی ئەو 
دۆخەش بورووژێنین ک��ە ئەویش ئەگەر هەتا 
دوێنێ باژێر و کۆمەڵگای تورک و فارس وەک 
ئەنتگراس��یۆنێک، ک��وردی کۆچبەریان وەک 
خۆی��ان بار دەهێن��ا، بەاڵم ئ��ەوڕۆ کۆمەڵگای 
رۆژهەاڵتی کوردستان لە درێژەی سیاسەتەکانی 
کۆماری ئیس��المی و نەتەوەی سەردەستدا، لە 
ئەرکی  پێشکەوتوو،  ئاسیمیالسیۆنێکی  ئاستی 
هاڕین��ی تاکی کوردی گرتووەتە ئەس��تۆ و بە 

شێوەیەکی سیستماتیک بەڕێوە دەچێت.
لە کۆمەڵگای دەرەوەی کوردستان، مرۆڤی 
کورد لە ئەنجامی هەڵسوکەوتی کۆمەاڵیەتی و 
بەرەو پێش چوونی ژیان��ی، کاتێک دەکەوێتە 
پرۆسەی هاوسەرگیری و پێکهێنانی ژیان، ئیتر 
بە یەکج��اری دەتوێتەوە و ئەوەش دوا قۆناخی 

دەست بەردان لە نەتەوەیە و بە لەدایک بوونی 
یەکەم منداڵیان، دەبێ بۆ هەمیشە مااڵوایی لە 
نەتەوە و نیشتمانی کوردی بکەن. دوا وتەی ئەم 
خێزانە کۆچبەرانەش ئەوەیە کە دایک و باوکم 

کوردن، بەاڵم من فارسم.
لە الیەن��ی خراپت��ری ئ��ەم حاڵەتە، کە 
کۆمەڵگای کوردی بۆ خۆی دەبێتە ئەنتگراسیۆن، 
تەنانەت خێزانی کوردی تووشی ئەو داڕمانەش 
دەبێ کە گۆیا پیاو یان ژنی بنەماڵە لە هەست 
و خۆشەویس��تی تێناگا و ناتوان��ێ بە الیەنی 
هێمنایەتی ئەوی دیکەی��ان بالوێنەتەوە، هەر 
بۆیە ئەوە باشترین بیانوویە بۆ السایی کردنەوە و 
بە شوێن پێی نەتەوەی سەردەستدا رۆیشتن کە 
رۆژانە بە راگەیاندن و س��ینەما و پڕۆپاگەندەی 
کەلتووری زیاتر ئەو بەستێنە خۆشتر دەکا هەتا 
نەتەوەکان��ی دیکەی پێ رابکێش��ێ کە لێرەدا 
الیەنی نەتەوەیی لێی بەرپرسیارە کە نەیتوانیوە 
متمان��ەی کوردایەت��ی ب��ە ت��اک و کۆمەڵگا 
ببەخش��ێت. لە کۆتایی ئەم باس��ەدا دەتوانین 
بە پاڕادایمێک کە لە بن چاوەدێریی کەس��انی 
پس��پۆڕ و نەتەوەییدا بێ��ت، تاک و کۆمەڵگای 

کوردی لەم دۆخە رەها بکەین.

لە كۆتاییدا:
ڕاسان وەك پاڕادایمێك دەتوانێ بە چاودێریی 
پرەنس��یبە  رووی  ل��ە  زانس��تییانە  و  ورد 
نەتەوایەتییەکانەوە، چاودێریی هەموو مژارەکانی 
ناو کۆمەڵگا بکا کە هەر لە ئەلف و بێی بنەڕەتی 
خوێندنگە هەتا لە نووسرانی تابلۆی سەر دووکان 
و بازاڕ و راگەیندن و سینەما لە خۆی دەگرێت.
ڕاسان وێڕای ئەوەیكە دەستەواژەی هێزی 
پێشمەرگەی كوردستانی جارێكی دیكە هێناوەتە 
ناو ئەدەبیاتی سیاسی و وەك دەزگایەكی حیزبی 
كارای كردووەتەوە، دەشكرێت لە ژێر سێبەری 
ڕاساندا دەزگای ئاسایشی نەتەوەیی ڕۆژهەاڵتی 
كوردس��تانیش بكرێت��ەوە و وەك ناوەندێكی 
بااڵی نەتەوەیی زیاتر و وردتر دیراساتی دۆخی 

ڕۆژهەاڵت بكا.



ئاماژە
توانای بینینی ئەودیوی ڕووداوەکان یەکەم مەرجی سیاسەتی سەرکەوتوویە. مێشکی ساکار و تاک- ناتوانێت ئەودیوی 

ڕووداوەکان ببینێت. بە خوێندنەوەیەکی سادە لە نیشانەکان و گوتارەکانی هەندێ حیزبی چەپ و بە ناو نەتەوەیی، بۆمان 
دەردەوکەوێت کە ئەوان لە فەزای شەڕی سارددا ماونەوە و نەیانتوانیوە خۆیان لەگەڵ گۆڕانکارییەکاندا بگونجێنن و گوتاری 
خۆیان بە مەبەستی ڕاکێشانی جیلی نوێ بگۆڕن. زۆربەی ئەو حیزبانە چاوەڕێی دەرفەتێکن هەتا بچنەوە ڕۆژهەاڵت و لە 
الیەن خەڵکییەوە وەک قارەمان پێشوازییان لێ بکرێت و بە یارمەتیی ئەمریکا، مۆدێلێکی حکوومەتی هاوشێوەی باشووری 
کورستان دابمەزرێنن. بەاڵم ئاشکرایە کە ئەوە هەمووی وەهم و خەیاڵە. کاریگەریی پیالنەکانی دەوڵەتی فارس و نەتەوەی 
بااڵدەست لەسەر خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئەوەندە قووڵە کە ئەگەر حیزبەکان نەجووڵێینەوە، کاریگەرییەکانی تەنانەت 
دوای سەربەخۆییش بەردەوام دەبن و ناسنامەی کوردی دەشێوێنن. هەربۆیە من بەکورتی ئاماژە بەهەندێک الیەنی ئەو 
کارەساتە لە شارە گرینگەکانی ڕۆژهەاڵت دەدەم. هۆکاری هەڵبژاردنی ئەو شارانە وەک نموونە ئەوەیە کە ئەو شارانە 
دەتوانن نموونەی شارە هەستیارەکان بن و بە ڕێگای ئەو شارانەوە دەتوانین بارودۆخی گشتیی ڕۆژهەاڵت وێنا بکەین. 

دۆخی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و چەواشەکردنی دۆزی کورد
زانا هەورامی 
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مهاب��اد: مهاباد ک��ە س��ەردەمێک ناوەندی 
ناسیۆنالیسمی ڕزگاریخوازی کوردستان بوو و 
لە دوو بڕگەی مێژووییدا )کۆماری کوردستان 
ل��ە 1946 و شۆڕش��ی 1979( دەورێک��ی 
زۆری گێڕا، ئێس��تا زۆر گۆڕاوە. لە سەرەتای 
شۆڕش��ی 1979وە دام��ودەزگا ئەمنیەتی و 
ئیتالعاتییەکانی رێژیم سێ پالنی هاوتەریبیان 

لە مهاباد بەڕێوەبرد: 
1 گۆڕینی دێموگرافیی ئەم شارە.

2 گۆڕین��ی کولتووری کوردیی ڕەس��ەن و 
خەباتگێڕانەی ئەو شارە. 

3 پەراوێزخس��تنی مرۆڤی نیشتمانپەروەر لە 
گۆڕەپانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی. 

لەئاکامی ئەو سێ پالنەدا ئێستا رێژیم مهابادی 
ئاخاندووە لە خەڵكی ناخۆجێیی. کاری گرینگ 
و زەوی و خانووب��ەرەی هەرزانیان پێ داون و 
کوردیان ناچار کردووە ئەو ش��ارە جێ بێڵن. 
ئەو جێ هێش��تنە لەوانەیە بە ڕێگای کار لە 
ش��ارە غەیرە کوردییەکان یان تەنانەت کۆچ 
بۆ هەندەران بێت. ئەگەر ڕێکخراوە خەباتکارە 
کوردیی��ەکان بەرنامەی خۆی��ان نەگۆڕن، لە 
داهاتوویەکی نیزیکدا مهاباد وەک نەغەدەی لێ 
دێت. ئێستا بەشێکی بەرچاوی خەڵکی مهاباد 
لە تاران و هەن��دەران دەژین. کەمتر بنەماڵە 
هەیە کە چەند کەسی لە دەرەوەی کوردستان 
نەژین. هەروەها رێژیم هەوڵی سڕینەوە زمان 
و کولت��وری کوردایەت��ی دەدات لەم ش��ارە. 
ئەگەر س��ەرنج بدەن بە جۆری قس��ەکردنی 
خەڵک��ی ئەو ش��ارە لە ڕادی��ۆ و تەلەڤزیۆنی 
مهاباد بۆمان دەردەکەوێت کە چ بەاڵیەکیان 
بە س��ەر ئەو خەڵکە هێناوە کە سەردەمێک 
زمانەکەیان ش��ێوەزاری ستانداردی موکریانی 
ب��وو و هۆنیاری وەک ه��ەژار و هێمنیان لێ 
هەڵکەوتبوو. جگە لەوانە ئێس��تا دابەزینێکی 
ئەخالقیی سەیر دەبیندرێت. مادەی هۆشبەر 
زۆر بە ئاسانی دەس��ت دەکەوێ و ئیتالعات 
مادەی هۆشبەر باڵو دەکاتەوە. هاوکات مرۆڤە 
نیشتمانپەروەرەکان پەراوێز خراون و مەیدانی 

کۆمەاڵیەتی بۆ مرۆڤ��ی لۆمپەن و بورژوازیی 
کۆمپرادۆر چۆڵ کراوە هەتا بە کەیفی خۆیان 
ڕمبازێن بکەن. ئەو پالنانە نەک هەر نێو شاری 
مهاباد بەڵکوو لە گوندەکانیش بەڕێوە دەچێت. 
گون��دی وەک دریاز و قوونقەاڵیان پڕ کردووە 
لەو کارمەن��د و کرێ��کارە هاوردانەی کە لە 
پێترۆش��یمیی مهاباد کار دەکەن. دیارە ئەوە 
بە سەرنجدان بە نیزیکیی جوگرافیایی مهاباد 
لە ناوچە ئازەریەکان زۆر پڕمەترسی و هاوکات 

بابەتێکی زۆر هەستیارە.
سنە: سنە دۆخێکی هاوشێوە بگرە خراپتر لە 
مهابادی هەیە. جگە لە گۆڕینی دێموگرافیی 
ئەو شارە، قسەکردن بە فارسی لەگەڵ مندااڵن 
و خۆ لکاندن بە کولتووری فارسییەوە خەریکە 
دەبێت��ە دیاردەیەکی باو. بەکارهێنانی مادەی 
هۆش��بەر لە س��نە زۆر بەرباڵوترە لە مهاباد. 
مرۆڤی سیاسی و نیشتمانپەروەر لە سنە تەواو 
پەراوێز خراون و تەنیا وەک ڕەمزێک لە ناوی 
کوردستان جاروبارە لە سەر تەلەڤیزیۆنی ئەو 
شارە دەردەکەون هەتا وا بنوێنن کە کولتووری 
کوردی ه��ەر ماوە و هیچ نەگۆڕاوە لەکاتێکدا 
کە کولتووری کوردی لە س��نە مەترس��ی لە 
س��ەرە. زۆربەی بەرپرسانی س��نە لە پۆستە 
هەس��تیارەکاندا خەڵکی ناخۆجێی کوردیزانن 
ک��ە ب��ە کوردییەکی س��ەقەت دەدوێن. ئەو 
دامەزراوە کوردییانەی س��نەش )وەک بەشی 
زمانی کوردی��ی زانکۆی کوردس��تان( تەنیا 
بۆ کۆنت��رۆڵ کردن و خافاڵندن��ی نوخبەی 
نیش��تمانپەروەری کوردس��تان کار دەکەن و 
کۆمەڵێک کوردی ئی��داری پەروەردە دەکەن 
کە لە داهات��وودا لە چوارچێ��وەی نەتەوەی 

بااڵدەستدا دەتوێنەوە.  
کرماش��ان: دۆخی کرماش��ان زۆر لە سنەش 
خراپت��رە. فارس��ی بووەت��ە زمان��ی ب��اوی 
کرماش��انییەکان و ماددەی هۆش��بەر بووەتە 
شتێکی ئاسایی. ئەگەر کوردێکی نیشتمانپەروەر 
لە کرماشان پەیدا بێت یان پەراوێز خراوە یان 
مەترسیی کوژرانی لەسەرە. ئێستا بابەتی باوی 
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نێو گرووپە نەتەوەییەکانی کرماشان ئەوە نییە 
کە دژایەتی لەگەڵ زمانی فارسی و دەوڵەتی 
داگیرکەر بکەن بەڵکوو بووەتە باسی زاراوەی 
کەله��وڕی و لەک��ی و ل��وڕی و هەورامی و 
سۆرانی و ئەوانە، مخابن هەندێ الیەنی ناسراو 
بۆ رای گش��تیش پەرەیان بەم دیاردانە داوە. 
کرماشان وەک گەورەترین و گرینگترین شاری 
ڕۆژهەاڵتی کورستان پردی پەیوەندیی نێوان 
ناوچ��ە جۆراوجۆرەکان��ی ڕۆژهەاڵتە هەربۆیە 
پێویس��تە گرینگیی تایبەتی پێ بدرێت بەاڵم 
ئێستا زۆربەی سیاسییە کوردەکانی ڕۆژهەاڵت 
دەس��تیان لەو ش��ارە ش��ۆردووەتەوە چونکە 
پێیان وایە زۆرینەی ش��یعەی ئەو شارە خاڵی 
هاوبەشی زیاتریان لەگەڵ نەتەوەی بااڵدەست 
هەیە هەتا لەگەڵ کوردان! پێویس��تە لەگەڵ 

ئەو بۆچوونە چەوتە بەربەرەکانی بکرێت.
ئیالم: ئەگەر بڵێین ئیالم ش��اری لەبیرکراوی 
کوردس��تانە، هەڵەمان نەکردووە. ئیالم بووەتە 
ناوەن��دی خۆکوژیی ژن��ان و تەنانەت پیاوان. 
هەت��ا ماوەی��ەک چاوەدێرە فێمینیس��تەکان 
هەموو شتێکیان دەگەڕاندەوە سەر کولتووری 
پیاوس��االری بەاڵم ئاشکرایە کە ئەوە ناتوانێت 
دۆخ��ی کۆمەاڵیەتی��ی ئاڵ��ۆزی ئیالم ش��ی 
بکات��ەوە. لە ڕاس��تیدا دۆخ��ی کۆمەاڵیەتیی 
نالەباری ئیالم زیاتر بەرهەمی کۆلۆنیالیس��مە، 
نەک پیاوس��االری. لە وەه��ا دۆخیکدا بوو کە 
بەختەوەرانە، گەنجە نیشتمانپەروەرەکانی ئیالم 
دەستیان کرد بە زیندووکردنەوەی کولتووری 
ک��وردی و بزوتنەوەی سیاس��ی. گەنجەکانی 
ئیالم کە س��ەردەمێک بەهۆی نەبوونی فەزای 
کوردی ل��ە نێ��و نوخبەکان��دا دەچوونە نێو 
ڕیزەکانی موجاهیدینی خەڵق، ئێس��تا زۆریان 
گەڕاونەوە بۆ الی کوردایەتی )کە خۆیان ناویان 
ناوە ک��وردەواری(. خەڵک��ی خۆڕاگری ئیالم 
چەند ساڵە هەوڵی بەردەوامیان داوە کولتووری 
کوردی بپارێزن و بەدژی پان-ئیرانیستەکان و 
کوروش-پەرەس��تەکان خەبات بکەن بەاڵم لە 
الیەن حیزبەکان و ڕووناکبیرانی کوردستانەوە 

بە گوێرەی پێویست، سەرنجیان پێ نەدراوە.
ل��ە دۆخێکی ئ��اوادا کە ش��ارە گرینگەکانی 
ڕۆژهەاڵت مەترس��ی  توان��ەوەی کولتووری 
و سیاس��ییان لە س��ەرە، هێزە سیاسییەکانی 
ڕۆژهەاڵت پێویس��تە ئاوڕێک لە راستیەکانی 
رۆژهەاڵت بدەنەوە، هەر چەند نادڵخواز و تاڵیش 
بێت. المان ئاش��كرایە کە بەشێکیان دڵیان بە 
هێرشی ئەمریکا بۆ سەر ئێران خۆش کردووە و 
بەشێکیشیان چوونە نێو وەهمی ئیسالحتەڵەبی. 
لە کاتێکدا کە ئیس��الحتەڵەبی لە نێو خودی 
فارس��ەکاندا پەراوێز خراوە و کەس حیسابی 
بۆ ناکات، ئیس��الحتەڵەبە کوردەکان خەریکی 
چەواشەکردن و بەالڕێدابردنی دۆزی کوردن. 
یەکێک ل��ەو چەواش��ەکاریانە، هێنانەگۆڕێی 
دۆزی ک��ورد وەک دۆزی کەمایەتییەکانە کە 

لێرەدا بە کورتی ئاماژەی پێ دەدەم. 

چەواشەکردنی دۆزی کورد وەک دۆزی 
کەمایەتییەکان

یەکێک ل��ە گەورەتری��ن هەڵەکانی کورد لە 
س��اتە هەس��تیارە مێژووییەکاندا ئەوەیە کە 
ئاستی خۆی دادەبەزێنێت و بە کەمتر لە مافی 
ڕاستەقینەی خۆی ڕازی دەبێت. یەکێک لەو 
هەڵە بەرچاوانە کە کورد بەردەوام کەوتووەتە 
داوی، هێنانەگۆڕێی دۆزی کورد وەک دۆزی 
کەمایەتییەکانە. ئەمە لەکاتێکدایە کە تەنانەت 
دوژمنانی کورد دەزانن کە دۆزی کورد دۆزی 
کەمایەتیی��ەکان نییە، بەڵکوو دۆزی واڵتێکی 
داگیرکراوە. بەاڵم بۆ ئەوەی بیس��ەلمێنین کە 
کورد کەمایەتی نییە، پێویستە بزانین وشەی 

کەمایەتی )minority( بە کێ دەگوترێت. 
ک��ە  مرۆییی��ە  گرووپێک��ی  کەمایەت��ی 
جوگرافیایەک��ی دیاریک��راوی نیی��ە و لەناو 
گرووپێک��ی گەورەت��ردا ب��اڵو بووەت��ەوە و 
بەهۆی ناس��نامەی خۆیەوە، هەست بە تەوژم 
و ه��ەاڵواردن دەکات. بۆ نموون��ە، دەتوانین 
ئاماژە بە ڕەش��ەکانی ئەمری��کا بکەین کە لە 
سەرەتای هاتنیان بۆ ویالیەتە یەکگرتووەکانی 
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ئەمریکا، وەک کۆیل��ە بازرگانیان پێ دەکرا و 
دوای هەڵوەش��انەوەی سیستمی کۆیلەداری 
)1861-1865(، ب��ە ڕواڵەت ئازاد کران بەاڵم 
بەردەوام کەوتوونەتە بەر هەاڵواردن. ڕەشەکان 
لە ئەمریکا کەمایەتی��ن )ئەوان نیزیکەی 12 
لە سەدی حەشیمەتی ئەمریکا پێکدەهێنن( 
چونکە لە جوگرافیایەک��ی دیاریکراودا ناژین 
بەڵکوو لە شارەکانی ئەمریکا باڵون؛ هەرچەندە 
لەوانەیە ژمارەیان لە هەندێک لە ش��ارەکان و 
گەڕەکەکان زیاتر بێت. هەروەها جوولەکەکان 
بەدرێژایی مێژوو لە واڵتانی دەرەوەی ئیسڕائیل 

کەمایەتی بوون و ئێستاش کەمایەتین. 
ئاش��کرایە کە کەمایەتیی��ەکان داوای مافی 
کەمایەتیی��ەکان دەک��ەن، ن��ەک ش��تێکی 
زیات��ر. ئ��ەوان داوای مافە س��ەرەتاییەکانی 
خۆی��ان دەکەن )خوێندنی ب��ە زمانی دایک 
و نوێنەرایەت��ی بەپێی جەم��اوەر و هتد(. بۆ 
نموونە ئەرمەنییەکان لە ئێ��ران کەمایەتین. 
ئ��ەوان لە ش��ارەکانی ئێران ب��اڵو بوونەتەوە 
و تەنیا داوای پاراس��تنی ناس��نامەی خۆیان 
دەک��ەن ب��ەاڵم ناتوانن داوای س��ەربەخۆیی 
بک��ەن چونکە جوگرافیایەک��ی دیاریکراویان 
نییە. لەکاتێکدا ئەرمەنییەکان لە واڵتی خۆیان 
)واتە ئەرمەنس��تان( کەمایەتی نین چونکە لە 
چوارچێوەی جوگرافی��ای خۆیاندا زۆرینەن و 
ئەرمەنس��تان واڵتێکە کە ب��ە درێژایی مێژوو 
هی ئەرمەنییەکان ب��ووە. واتە ئەرمەنییەکان 
لە ئێران کەمایەتین ب��ەاڵم لە واڵتی خۆیان 

کەمایەتی نین. 
ب��ە هەمان ش��ێوە، ک��ورد لە کوردس��تان 
کەمایەت��ی نییە. ئاش��کرایە کە کوردس��تان 
واڵتێک��ی بەکۆلۆنی ک��راوە و لە الیەن چەند 
دەوڵەت��ەوە داگی��ر کراوە و دەچەوس��ێتەوە. 
لێ��رەدا هێنانەگۆڕێ��ی چەمک��ی کەمایەتی 
ب��ۆ ک��ورد بەالڕێدابردنی دۆزی ک��وردە کە 
بەداخەوە هەندێک لە کوردەکان کەوتوونەتە 
داوی. داواکردن��ی مافە س��ەرەتایییەکان بۆ 
کورد ن��ەک هەر هەنگاوێک��ی ڕزگاریخوازانە 

نیی��ە بەڵکوو چەواش��ەکردنی دۆزی کورد و 
زەبر وەش��اندن لە بزوتنەوەی رزگاریخوازیی 
کوردستانە. بەرتەسک کردنەوەی دۆزی کورد 
لە چوارچێوەی دۆزی کەمایەتییەکاندا دەبێتە 
ڕزگاریخوازیی  وزەی  ه��ۆی خەس��ارکردنی 

خەڵکی کوردستان. 
داوای چارەسەرکردنی دۆزی کورد لە چوارچێوەی 
مافی کەمایەتیەکان، بە واتای چەواش��ەکردنی 
دۆزی ک��وردە. ئەو گرووپ و حیزبانە کە توانای 
جێبەجێ کردنی ویستی ڕاستەقینەی نەتەوەی 
کوردی��ان نییە، ه��ەوڵ دەدەن بە بەرتەس��ک 
کردنەوەی دۆزی کورد خۆیان لە بەرپرسیارەتیی 

ڕاستەقینەی خۆیان بدزنەوە.     

ئەنجام
کاتێ��ک دوو بابەتی ئەم وت��ارە )واتە دۆخی 
نالەب��اری ش��ارە گرینگەکان��ی ڕۆژه��ەاڵت 
وهەڵەی هێزە سیاس��ییەکانی کوردستان بۆ 
زەق کردن��ەوەی دۆزی ک��ورد وەک دۆزی 
کەمایەتیی��ەکان( ل��ە تەنیش��ت یەکت��ری 
دابنێین، بۆمان دەردەکەوێت کە تاکە ڕێگای 
دەربازب��وون لە هەلومەرجی نالەباری ئێس��تا 
رادیکالیس��مە، نەک ریفۆرمیسم. جیلی نوێی 
نیش��تمانپەروەری ڕۆژهەاڵت��ی کوردس��تان 
هەرچەند پەراوێز خ��راوە، بەاڵم زۆر رادیکاڵە 
پێویس��تە  دەکات.  س��ەربەخۆیی  داوای  و 
ڕەوتە سیاس��ییەکانی کوردس��تان کەڵک لە 
هێزی ئەو جیلە ک��ە زۆربەیان خوێندەوارن، 
وەربگرن و نەهێڵ��ن کە ئەو وزە زۆرە بۆ الی 
چەواشەکاران بچێت. ئەوەش تەنیا بە گۆڕینی 
گوتاری حیزبایەتی و هەنگاونان بەرەو گوتاری 
کوردایەتی دەکرێت. مانەوە لە فەزای سیاسیی 
سەردەمی شەڕی سارد و دووپات کردنەوەی 
دروش��مە کۆنەکان نابێتە هۆی دەربازبوون لە 
دۆخی نالەباری ئێستا. نابێت لە بیرمان بچێت 
کە ئەگەر هەر ئەو کارانە بکەین کە پێش��تر 
کردوومان��ە، هەر ب��ەو ئەنجامانە دەگەین کە 

پێشتر پێیان گەیشتووین.



ئاماژه
ئەوەی گرینگە بیری شۆڕشگێڕانە دەبێ لەسەر وێنایەکی ڕاستەقینە 

لە مرۆڤ دەست پێ بکات. دەستپێکردن لەو پرسیارەوە کە 
چی شتێک مرۆڤ دەکا بە مرۆڤ و دەبێتە هۆی ئەوە کە بە

شێوازێکی تایبەت بیر بکاتەوە نەک ئەوەی بۆ نموونە 
پرسیار لە چییەتی چەوسانەوە؟

ڕاسان چەمکێک بۆ هەموو وەرزەکانی شۆڕش
پڕۆژەیێک کە هیچ کات نابێت بوەستێت

سامیار شێروە 
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»ئامان��ج کوش��تنمان نیی��ە، بەڵک��و 
نەژیانەوەمانە. ترسی سیستمی فاشیستی 
لەوە نییە کە تۆ ئێستا دەژی، بەڵکو ئەو 
لە بەردەوامیی تۆ دەترسێت، لە ڕاسانی 
تاهەتاییت« دادخوازی��ی  و  ب��ەردەوام 

پێشەکی:
ڕوحی نوێی شۆڕش لەسەر بنەمای ئەو کەتوارە 
پێک هاتووە کە وەس��تان و چەقین لە دونیای 
کەتواری زاڵدا هیچ چەشنە گۆڕانێکی بنەماییی 
لێ ش��ین نابێ و ئەوەی گرینگ��ە کردنەوەی 
دەرگایەکی گەورەتری ڕەتکردنەوەیە. کە بەرەو 
دەربازبوون لە کەت��واری هەنووکە ڕێنماییمان 
ب��کات. واتە گرینگی پێ��دان بە ڕێگەیەک کە 
بەرەو ئیمکان  بمانبات، ئەو ڕێگەیەی کە سوژە 
لە میرایەتیی ئۆبژە دەرباز بکات و وەک هێزێکی 

پێکهێنەر بیهێنێتە گۆڕەپانەوە.
ڕاسان وەک چەمک لە تێئۆریدا ئەو ڕۆحە 
شۆڕش��گێڕانەیەیە کە لە بەرانب��ەر »دژایەتیی« 
کەت��واری چەقی��ن و ڕاوەس��تان لەبەرانبەر 
نیزامێکی دواکەوتوو و قۆڕغکەری وەک کۆماری 
ئیس��المی پێکهاتووە و پێی وایە وەس��تان لە 
وەها دۆخێکدا بە واتای ڕۆچوون و لەناوچوونی 
یەکجارەکییە. ڕاسان کە پرۆژەیێکی خۆڕسک و 
هەڵقواڵوی ویست و خواستی بەدەنەی فکری 
و کۆمەاڵیەتیی خۆرهەاڵتی کوردستانە، هاوکات 
بە ڕوانگەیێکی بنیامینی، چاالک کردنەوەی توانا 
سەرکوت کراوەکانی مێژووییمانە، بە واتایێکی تر 
بووژانەوەی دەنگە کپ کراوەکان و دەرخستنی 
مانا کۆنەکان و گیانبەخشی پێیان لە ئێستادایە.

دێموکراسی و شۆڕش
ژاک دریدا فەیلەسووفی ئەلجەزایێری-فەڕەنسی 
پێێ وایە دێموکراسی هەمووکات لە داهاتوودایە، 
شتێک کە لە ڕیگادایە و دێت، ئەوە جەوهەرەی 
دێموکراسییە ئەگەر بوەستێت ناتوانێ بە کەماڵ 
ب��گات. هەر بۆی��ە، دێموکراس��ی هەمووکات 
گیرۆدەی داهاتوویە. هیچ نیزامێک ناتوانێ خۆی 

وەک مۆدێلێک��ی تەواوک��ەر و خاڵی کۆتاییی 
پڕۆژەیەکی سیاسی-کۆمەاڵیەتی نیشان بدات.

کەواتە ئەو ئامانج��ەی ناتوانین بیکەین بە 
کەتوار]1[ )رئال( کام ئامانجه؟

ئەو ش��تەی هەمووکات لە داهاتوودا دێتە 
دی و گومان )شک( بەرهەم دێنێ چییە؟

بلوخ دەڵێ »ئێس��تا« سەرەڕای ئەوەیکە زۆر 
لێمان نزیکە و ئێمە تێیدا دەژین هێشتا زۆر ون 
و تاریک دەردەکەوێ. تاریکی بەشێکی گرینگ 
لە هەمووی ئەو س��اتانەیە وا تێیدا دەژین، ئەو 
تاریکیی��ە ئاماژەیەکە لە نادی��اری و ناڕوونیی 
هەتایی. ئەو تاریکییە سەرەڕای ئەوەی تاهەتاییە 
بەاڵم ب��ەردەوام لە گۆڕاندایە و هەمووکات هەر 
ئەو تاریکییەی پێش��وو نیی��ە. تاریکیێک کە 
ل��ە هەناوی »ئێس��تا«]2[دایە و بۆ ئێمە جێگای 
نواندن نییە، هەر ئەو ش��تەیە کە هێش��تا بە 
بوون نەگەیش��تووە. ئەو وێچواندنەی بلوخ زۆر 
وێنەی وێچواندنەک��ەی هێگێڵ لە مەڕ مرۆڤ 
وەک »ش��ەوی گەردوون« دەدا. واتا ڕووکارێک 
کە ئیمکانگەلی زۆر لەگەڵ خۆیدا هەڵدەگرێ. 
بە واتایەکی تر »ش��ەوی گەردوون«ی هێگێڵ 
بەرانبەرە لەگەڵ » هێشتا بە بوون نەگێشتوو«ی 

بلوخ.
بلوخ دوو جۆری ئیمکان لێک جیا دەکاتەوە:

1 ئیمکان لە جیهانی ئەندێشەدا
2 ئیمکان لە کەتواری ئۆبژێکتیڤدا

مرۆڤ بۆ ئەوەی بتوانێ هەڵفڕێ، هەزاران ساڵ 
لەمەوب��ەر لە بیرۆکە و خەیاڵ��ی خۆیدا بیری 
لە فڕی��ن کردۆتەوە. فڕین لێرەدا ئیمکانێک لە 
جیهانی ئەندێشەدایە. بەاڵم دواتر کە تەکنەلۆژی 
و زانست گەشە دەکا، فڕین دەبێت بە کەتواری 
ئۆبژێکتیڤ. بلوخ یەکگرتنی ئەو دوو ئیمکانه بە 
مەرجی س��ەرەکی بۆ پڕۆسەی لەدایک بوونی 

نوێ]٣[ دەزانێ.
»گۆڕانکاریی ڕۆحی« واتە گۆڕان لە ئاوەز و 
هۆشیاریی س��ووژەدا کە لە فەلسەفەی بلوخدا 
مەرجی س��ەرەکیی گۆڕانکاری ل��ە کەتواری 

ئۆبژێکتیڤ دایە.
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بل��وخ چەمکێکی نوێ لە ژێ��ر ناوی »ئەو 
شتەی هێشتا بەسەریدا ئاگا نین« دێنێتە ئاراوە 
کە زۆر لە چەمکی ناخودئاگای فڕۆید نەزیکە، 
بەاڵم لە ناخودئاگای فڕۆیددا شوێن بوونی هەیە، 
کە مەیلە سەرکووت کراوەکان بەرەو ئەوێ پاڵ 
نراون بەاڵم ناخودئاگای بلوخ ڕووەو داهاتوویە، 
ش��وێنێک کە مەیل و خوازەکان لە داهاتوودا 
لە دایک دەب��ن. بە بڕوای بل��وخ دەرکەوتنی 
ناوەرۆکی ناخودئاگا بەربەس��ت ساز دەکا. واتە 
لەس��ەر ڕێگەی تێپەڕ بوون لە »ئەو شتەی کە 
هێشتا بەسەری دا ئاگا نەبووین« بەرەو ئاگایی 

بەربەست هەیە و دەبێ البدرێ.
هەرکات ئیمکانی ناو ئاگایی 
لەگ��ەڵ ئیمکانی ن��او کەتواری 
ئۆبژێکتی��ڤ هاوتەری��ب بێ��ت 
پڕۆس��ەیەک دەس��ت پێدەکات 
کە پڕۆس��ەی کەتوار کردنی ئەو 
ئیمکانەیە. هەر لەو ڕوانگەوە، بلوخ 
یۆتۆپیا و نیش��تمان دەستکاری 
دەکا و وات��ای نوێ ی��ان پ��ێ 
دەبەخشێ. نیشتمان لە ڕوانگەی 
بلوخەوە واڵتێک نییە پێشوەخت 
چێ کراب��ێ و ئێم��ە تیایدا لە 
دایک بین بەڵکوو ش��وێنێکە کە 
خۆمان چێی دەکەین، نیشتمان 
ئەو ئاس��ۆیەیە کە ڕوومان بەرەو 

ئ��ەوە. واڵت بە کەت��وار گەیش��تنی خولیا و 
ئاواتەکانی ئێمەیە. ئ��ەوەی الی بلوخ جێگای 
بایەخە کرانەوەیەکی بە شکۆیە بەسەر ئیمکانە 

ناوەکییەکانی مێژوودا.
تا ئێستا هەوڵمان دا بە تیشک خستنەسەر 
بیرو بۆچوونەکانی بلوخ پێش��ەکییەک بدەینە 
دەست بۆ واڵم دانەوەی ئەو دوو پرسیارەی کە 
لەسەرەتادا و لە هەناوی بیرو بۆچوونی دریدادا 
بۆمان ساز ببوو کە پرسیاری الکان و ئێمەشە.

زانست و پێناسەیەک کە »سیاسەت« وەک 
»مومکینات« لە قەڵەمی دەدا، لە هزری دریدادا 
گۆڕانکاریی بنەڕەتیی بەسەردا دێت و دەبێت بە 

هونەری مومکینات.
دریدا هاوارێکی ڕەوایە کە تەنیا بە ش��وێن 
ئیمکان و ئەگەرەکاندا نییە بەڵکوو بۆ گەیشتن 
بە نامومکینات تێدەکۆش��ێ. بە واتایەکی تر بۆ 
گەیش��تن بە س��وێگەگەلێک کە هێشتا تیل 
نەبوونەتەوە هەوڵ دەدا. ئەو ڕوانینە لە ڕوانگەی 
دری��داوە یۆتۆپیای��ی نییە بەڵک��وو بە تەمای 
نامومکینات بوونە. نامومکینات لە دەزگای فکریی 
دری��دادا هێزی پاڵنەر و وزەی لە بن  نەهاتووی 
گەیشتن بە دێموکراسییە. بە  بڕوای ئەو مرۆڤ 
ناب��ێ لە چوارچێوەی س��نووری ئیمکان گەلی 
بەرەوڕوویدا ڕاوەستە بکات. بە بڕوای دریدا بێتو 
مرۆڤ خۆی لەگەڵ ئەو ئیمکانانە 
هاوئاهەنگ بکات، بە واتای ئەوەیە 
گەاڵڵەیەکی  لەگ��ەڵ  خۆی  کە 
پێشوەخت و چاوەڕوان کراو هاو 

تەریب کردبێت.
وێکچوون و جیرانییەتییەکی 
نزیک لە چەمک گەلی »ئیمکانی« 
بلوخ و »نامومکینی« دریدادا هەیە. 
هەردوو چەمک جەخت لەس��ەر 
کەتوار بوونی خۆیان دەکەنەوە و 
»ئیمکان« لە هزری بلوخدا وزەی 
هاندەری پڕۆسەی یۆتۆپیایە و لە 
هزری دریدادا »نامومکین« وزەی 
پاڵنەری ڕەوش��تی مرۆڤییە. ئەو 
دوو چەمکە لەگەڵ ساتی ئەمێستا پێوەندییەکی 
نزیکی��ان هەی��ە و پڕۆژەیەک نیی��ە بتوانین 
هەڵیپەس��ێرین. دێموکڕاس��ی لە ئەندێشەی 
دریدادا هەردەم لە ش��تێکدا ش��اراوەیە کە لە 
ڕێگادایە نەک ئەوەیکە لە شتێکدا بێ کە بوونی 
هەیە. کەوات��ە دێموکراس��ی چوارچێوەیێکی 
داخراو نیی��ە، کۆتاییی بۆ نییە، هەر ئەو ئەمرە 
لە دەوڵەتە سۆسیالیستی و دینییەکان جیاوازی 
دەکاتەوە، واتە شێوەیەک لە دەسەاڵتداری کە 
هەردەم دەتوانێ شتێکی نوێی پێ زیاد کات و 

بەردەوام بەرەو داهاتوو کراوە بێ.
»هاڵووی«یش لەو کەس��انەیە کە پێی وایە 

ڕاسان وەک چەمک 
لە تێئۆریدا ئەو ڕۆحە 
شۆڕشگێڕانەیەیە کە 

لە بەرانبەر »دژایەتیی« 
کەتواری چەقین و 
ڕاوەستان لەبەرانبەر 

نیزامێکی دواکەوتوو و 
قۆڕغکەری وەک کۆماری 
ئیسالمی پێکهاتووە و 

پێی وایە وەستان لە وەها 
دۆخێکدا بە واتای ڕۆچوون 
و لەناوچوونی یەکجارەکییە
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ڕاب��ردوو دەبێ ڕاگیرێت، فەلس��ەفەی هاڵووی 
س��وژەتەوەرە و گرینگییەک��ی زۆر بۆ ئیرادەی 
م��رۆڤ قایل��ە. جی��اوازی و بەربەرەکانیی ئەو 
لەگەڵ مارکسیستە کالسیکەکان لەوەدایە کە 
لەگەڵ ئ��ەو گریمانەی کە ب��ڕوای وایە نیزام 
بە ناهاوئاهەنگی��ی ناخۆییە کە هەرەس دێنێ، 
بە پێچەوان��ەوە ئەو ناهاوئاهەنگیی��ە بەردەوام 
خەریکە نیزام بەره��ەم دێنێتەوە و ڕۆژ بە ڕۆژ 
ڕوو لە گەش��ەیە. )بۆ نموون��ە ڕەوتی ڕێفۆرم و 
بناژۆخوازی��ی ئێ��ران کە ب��ەردەوام لە ماوەی 
ئەم چل س��اڵەدا دیسکۆرسی نیزامیان بەرهەم 
هێناوەت��ەوە و بگرە لە هەمبەر نەتەوەکانی تری 
ئێران  وەک کورددا بە هێزتریش��یان کردووە(. 
هاڵووی پێی وایە بێتو ئێمە ئەو نیزامە نەگۆڕین 
هیچ مەرجێکی ئۆبژێکتیڤ ناتوانێ بە شێوەیەکی 
مکانیک��ی ببێتە ه��ۆی گۆڕانی نی��زام. تا ئەو 
کاتەی ئێمە وەک سوژەی شوێندانەر نەتوانین 
ئەو کەلێن و بۆش��ایییانەی ناوەوەی نیزام ساز 
نەکەین، گەورە نەکەینەوە و جغزی تێنەخەین 
هیچ چەشنە گۆڕانێک نایەتە ئاراوە. لێرەدا زیاتر 
لە هەر کاتێکی تر هەست بە بوونی پڕۆژەیەکی 
وەک ڕاسان دەکرێ. بە گشتی بوون بە سوژەی 
شوێندانەر تێزی سەرەکیی هاڵوویە نەک یاسای 
یەک جارەکی و جەبری لە دونیای ئۆبژەکاندا. 
پڕۆژەی ڕاس��ان دەبێ بەخشینی دووبارەی ئەو 
شوێندانەرییە بێ بە تاکی کوردی خۆرهەاڵتی.

ئێس��تا پ��اش کۆک بوون لەس��ەر س��از 
کردنی سووژەی شوێندانەر دەمانهەوی بزانین 
میکانیزمەکانی ساز بوونی ئەو سووژەیە چین و 
ل��ە ڕوانگەی بیرمەندانی ئاماژە پێکراوەوە دەبێ 

چۆن پێناسە کرێ.

مەسەلەی سووژە لە ئەندێشەی فۆکۆ و ژیژەکدا:
ئاخۆ تێپەڕبوون لە نیزام ئیمکانی هەیە؟

فۆکۆ پێ��ی وایە تاک خاڵی بەرانبەری هێز 
نییە بەڵکوو بەرهەم هاتووی هێزی سەردەستە 
و ئ��ەوە هێ��زە ت��اک چ��ێ دەکات، هەروەها 
لەس��ەر ئەو بڕوایەیە ش��وێنێک لە کۆمەڵگادا 

نادۆزرێتەوە کە ئەو هێزە لەو ش��وێنە حزووری 
نەبێ. ئۆتۆریتەی هێزی سەردەست سەرلەبەری 
س��نوورەکان دەتەنێ و لە نێ��وان بچووکترین 
پێوەندییە ناوخۆیییەکان��ی نیزامدا ڕۆ دەچێ. 
هێز لە الیان کەسێکی ترەوە ناسەپێ واتە وەک 
گوڵۆڵەیێک نییە کە لەس��ەرچاوەیەکەوە تووڕ 
درێ و ئامانجێ��ک بپێکێ. هێز گوڵۆڵەیەکە لە 
نێوان تۆڕێک لە یاریکەران بە تێکڕایی، داوێکی 
گەورەیە پێکهاتوو لە پێوەندییەکان. هێز بە تەنیا 
چاالکک��ەری وزە نییە بەڵک��وو پێک هێنەری 
وێژمانە و سنوورەکانی »بیر« دیاری دەکات. هێز 
لە سەردەمی مۆدێڕندا بە پێچەوانەی سەردەمی 
پاش��ایەتی، گۆڕەپان��ی پاش��گەز کردنەوەی��ە 
تاکو س��زادان، واتە توانایی زۆرتر لەوەدایە کە 
مرۆڤەکان بە شێوازێکی تایبەت پەروەردە بکات. 
کە واتە خەبات لەو چاخەدا دەبێ فرەڕەهەندی 
و وێژمان س��از بێ و بتوانێ تاکێک کە لەوەها 
بەستێنێکدا پێگەیوە ئازاد بکات. دواجار بۆمان 
دەردەک��ەوێ کە ڕۆڵی س��ووژەیی بەخش��ین 

لەسەرەکیترین ئامانجەکانی فۆکۆ بوو.
هەروەک پێش��تر ئاماژەمان پێ کرد نیزام 
هەردەم لەس��ەر پێچکەی ناهاوئاهەنگی خۆی 
گرتووە. ناس��ینی ئ��ەو، گ��رێ دراوە بە قاتە 
شاراوەکانی نێوخۆیی کە وەک »ڕوحی گۆڕان« 
نێومان برد. »ڕوحی گۆڕان« ئەرکانێکی تێکدەر 
ب��ە هەژم��ار دێ کە لە ڕێگەی گەیش��تن بە 
کەماڵ، لەمپەڕ بۆ نیزام ساز دەکا. ڕوحی نیزام 
کاتێک سنوورەکانی خۆی دەبینێ کە ئێمە لە 

ڕێگەی ئیرادەی خۆن وەبیری بهێنینەوە.

پێناسەیەکی کورت لە سووژەی الکانی:
ئاخۆ دەتوانین ڕوخس��ارێکی شۆڕش��گێڕانه بە 
کەڵک وەرگرت��ن لە بیرۆکەکانی ژاک الکانەوە 

بۆخۆمان وێنا بکەین؟
س��ەرەڕای ئەوەی وا دەردەک��ەوێ الکان 
بڕوای بە س��ووژه نییە و الی ئەو مەیل، مەیلی 
ئەوی ترە چۆن دەتوانین بڕوامان بە س��ووژەی 

الکانی هەبێ؟
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پ��اش ڕوونکردن��ەوەی س��ووژەی الکانی 
مەبەست لە سوژەی شۆڕشگێڕ چییە و کێیە؟

س��ووژه کەلێنێکە لە ناو  نیزامی هێمایین  
ک��ە پ��ڕ نابێت��ەوە، پێگەیەکە لە نی��زام کە 
دەیهەوێ دەس��تی بەس��ەر ڕۆگرێ و بیتەنێ، 
ئەمرێکی مەحاڵ��ە کە نیزام ناتوانێ بە چۆکیدا 
بێنێ. الکان بۆ گەیش��تن بە ڕەئ��اڵ و ئازادی 
لە چەمکی ڕووداو]4[ کەڵک وەردەگرێ، ڕووداو 
لە ناو نیزامدا پێش��اندەری ئەو شتەیە کە هیچ 
کات کۆنتڕۆڵ ناکرێ. بە کورتی، ئازادی شتێکی 
جی��ا لە ڕەئاڵ نییە، واتە دەرکەوتنی ئاس��ۆ لە 
گەردوون بە دەستی سووژەیێکی نەفیی گەری 
ڕادیکاڵە کە بنیاتنەرە و هەبیتووسی داگیرکەر 
تێک دەڕمێنێ. سووژەی الکانی ئەرکی ئەوەیە 
مەنتق��ی نەفی��ی و ئیمکانی شکس��تی نیزام 
بپارێزێ، ئەو ئەرکەش تەنیا بە کایە و چاالکی 
لە نێوان کەتوار و نیزامی هێمایینی قودرەت و 
ئایدۆلۆژی دێتە دی. ئەو ش��تەی وا ڕاسان بە 
ماوەیێکی کورت و بە شێوەیێکی سەرسوڕهێنەر 
پێی نیشانی داین. نیزام کەلێنی گەورەی تێدایە 
و جێگەی تەشەنە کردن تیایدا فرەوانە. ئەوەی 
گرینگە هەس��تانەوە و نا گوتن��ە بە نیزام؛ ئەو 
کارەش بە س��ووژەی شۆڕش��گێڕی شوێندانەر 

دەکرێ. 

الکان و شۆڕشگێڕ بوون: 
ش��ۆڕش ئەمرێک نییە کە لە ن��اکاو ڕووبدا و 
پاش��ان هەم��وو دڵەڕاوکێی ئێمە ه��ەوڵ دان 
ب��ۆ ڕاگرتنی ئایدۆل��ۆژی و هێماکانی بێ، واتا 
نەریتێک کە بیری کۆمۆنیس��تی بۆ جوواڵنەوە 
جیهان سێهەمییەکان بە دیاری جێی هێشتووە. 
ئەو پێشگریمانە ئایدۆلۆژیکە هەڵەی فەلسەفی 
و پڕ خەساری تەنانەت بۆ کورد لێ کەوتۆتەوە؛ 
چونکو گریمانەی شكس��ت و چارەنووس��ی بە 
ئاکام نەگەیشتووەکانی لەبەر چاو نەگرتووە هەر 
لەس��ەر ئەو هەڵە فەلس��ەفییە، الکان پێی وایە 
خەبات دژی سیس��تمە داگیرک��ەرەکان دەبێ 
خەباتێکی بەردەوام، فرەڕەهەندی، چەندالیەنە و 

خاوەن ستراتێژیی جۆراوجۆر بێ. خەباتێک کە 
لە پێناو پێناسەی بەردەوامی سنووری سیستەم 

و سوژەی شۆڕشگێڕ بێ.
تێگەیشتنی باو لە چەمکی شۆڕشگێڕی لە 
کولتوری سیاسیی ڕۆژهەاڵتی ناوینی سەدەی 
بیس��تەم، نەفیی ڕادیکاڵی نیزامی سیاس��ی و 
پێوەندیی سیاس��یی نێوان هێزە کۆمەاڵیەتی و 
قەومییە هاودژەکان بووە کە زۆربەیان دەستیان 
بردووە ب��ۆ چەک. بەاڵم ئەوەی ڕاس��تی بێت 
دەست بردن بۆ چەک بەشێک لەو پڕۆژە دوور 
و درێژەی��ە و ئێمە بۆ تەیار کردنی س��ووژەی 
شۆڕشگێڕ، پێویستیمان بە هێزی تر وەک هێزی 

وێژمانی و بەدیل سازە.
ئەوەی ئەوڕۆکە بووە بە خەس��ار و ڕوانینی 
زاڵ��ی هێزەکان��ی دژ ب��ە نیزام��ی جمهوری 
ئیس��المییە، ڕوانینی هەڵە بۆ چەمکی شۆڕشە 
کە لەسەر بنەمای ڕوانینی ئەویترەکەیان پێک 
هاتووە و بە هۆی تێنەگەیش��تن لە سیستم و 
چۆنیەتیی کارکردی دیسکۆرس��یڤ لە ئاستی 
زم��ان و پێکهاتەی ڕەوان��ی � هزریی مرۆڤی 
کورد دامەزراوە. هەڵەیێکی ستراتێژیک کە هێزە 
ڕزگاریخوازەکان تووشی بوون و دەبن، هەوڵدان 
بۆ زۆرتر ناس��ین و بەرەنگار بوونەوەی تواناکان 
و ئاس��تی هێزی سیس��تمەکانە، ل��ە کاتێکدا 
س��تراتێژیی ئەو هێزانە لە هەنگاوی یەکەمدا و 
ب��ە بۆنەی نابەرابەری لە هێزدا دەبێ ناس��ینی 
کەم و کوڕییەکان و بۆش��ایی دیسکۆدیڤی ناو 
سیس��تەمەکان و هاوکات کارک��ردن بۆ زەق 

کردنەوەیان بێ.

هەبیتووس
هەبیت��ووس چەمکێک��ە کە پیی��ەر بۆردیۆ بە 
کاری دێنێ. بۆردیۆ پێی وایە س��ووژە گیرۆدەی 
بازنەیێکە، واتە س��ووژە شتێکە کە ئەویتر سازی 
دەکا. هەبیتووس چەش��نێک لە ڕێکخس��تنی 
دەروونیی��ە کە بە پێ��ی ئەو، خەڵکی یاس��ا و 
ڕێس��اگەلێک دەروونی دەکەن و ڕەوا و ناڕەوای 
کۆمەڵگا دەبێتە بەش��ێک لە هەبوویەتیی تاک. 
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ئەو ڕەوتە لە س��ەرەتای لە دایک بوونەوە دەست 
پێ دەکا و هەتا کۆتایی��ی ژیان بەردەوام دەبێ. 
لە دەرئەنجامدا ئەو ڕەوتە پێکهاتەیی � ناسیاری 
)شناختی(�یە  لە ناوەرۆکی تاکەکاندا پێک دێ 
و بە ش��ێوەی نەرمە ئامێرێک پێوەندی لەگەڵ 

دونیای دەرەوە ڕێک دەخات.
هەبیتووسی گەلی کورد سااڵنێکە بە هێزی 
سەخت و بە دیسکۆرسگەلی جۆراوجۆر کاری بۆ 
دەک��رێ و بووە بە هەبیتووس��ی ئەوی  تر، بۆیە 
کاتێک باس لە زیندوو کردنەوەی رۆحی شۆڕش 
دەکرێ هەندێ کەس بە خەیاڵێکی شاعیرانەی 
دەزانێ��ت. الکان ئەو کەس��ەیە حوکم لەس��ەر 

کردەی��ی بوونی ئەو گۆڕانە دەدا و 
باس لە ڕۆحی ش��ۆڕش دەکات و 
بۆ دواجار دەڵێت س��ووژە ئەمری 
ناتەواوە و هێزەکەشی لەو ناتەواو 
بوونەیدایە. بۆیە ئێمە پێویستیمان 
ڕۆحێکی شۆڕش��گێڕانەیە کە  بە 
بتوانێ داینەمۆی ڕاس��انەوەیێکی 

نوێ بێت.
ئ��ەوەی گرینگ��ە بی����ری 
شۆڕشگێڕانە دەبێ لەسەر وێنایەکی 
ڕاس��تەقینە لە مرۆڤ دەست پێ 
بکات. دەستپێکردن لەو پرسیارەوە 
کە چی ش��تێک م��رۆڤ دەکا بە 
م��رۆڤ و دەبێتە هۆی ئەوە کە بە 

ش��ێوازێکی تایبەت بیر بکاتەوە نەک ئەوەی بۆ 
نموونە پرسیار لە چییەتی چەوسانەوە؟

پرسیار لە چەوساندنەوە و ئازادی پرسیارگەلی 
پاشگر و دووهەمی بە ئەژمار دێن.

ش��ەڕ لەگەڵ سیستم، خەباتێکی بێ وچان، 
جۆراوجۆر، بە ستڕاتێژیی جیاواز و فرەڕەهەندییە، 
خەباتێک کە لەسەر دەستی سەرلەنوێ پێناسە 
کردنەوەی س��نووری نێوان سیس��تم و سوژەی 

شۆڕشگێڕ چێ دەکرێ.
ئەو بۆشاییەی کە بووە بە وزەیەکی نەرێنی 
لە ناو سیستمدا و بەردەوام ئەو کەتوارەمان وەبیر 
دێنێتەوە ک��ە هەر نیزامێ��ک کۆڵە و جێگەی 

دەست تێوەردانی هەیە، کام بۆشایییە؟
ل��ە ه��زری الکاندا ئ��ەو بۆش��ایییە ناوی 
کەتوار)ڕەئاڵ(���ە. کەت��وار وەک پانتایی بابەتی 
نەناس��راو و بێ ناو و ڵێڵ، س��ەرچاوەی ترس بۆ 
نیزامە و وەک پاڵنەرێکی نەفیی یا نەس��ەلمی 
)انکار(، هۆکاری دەرکەوتنی جیاوازیی ڕادیکاڵ 
و سەرچاوەی هەرەس هێنانە. کەتوارێکی وەک 
شۆڕش بریتیە لە شکاندن و نەفیی هێما کۆنەکان 
و ش��وێنی ڕووخانی رێکخراوە پێکهاتەییە کانی 

هەنووکەیی.
 ئامانجی س��ەرەکیی ئ��ەو بابەتە، هاوکات 
لەگەڵ ش��ەرحی چەمکگەلی گرینگی الکانی، 
ل��ە  ش��ێوازێک  لێکدان��ەوەی 
تێفکرینی الکانە ب��ۆ دەربازبوون 
لە جەب��ری نیزام، بەس��تێنێک 
لە ئەندێش��ەی ئەو ک��ە دەرکی 
دۆخی م��رۆڤ دەڕەخس��ێنێ و 
ناوەرۆکی نیزام و تێپەڕبوون لێی 
سانا دەکات. کەڵک وەرگرتن لەو 
چەم��ک و ڕێس��ایانەی الکان بۆ 
هێمایینی  دونیای  لە  دەربازبوون 
نیزام پێویس��ت و کاریگەرە. ئەو 
کە  دەسەلمێنێ  پێمان  تێئۆرییە 
هەرەس پ��ێ هێنان ب��ەو هێزە 
داگیرکەرە گرێ��دراوە بە گۆڕانی 
هێماییندا.  دونی��ای  لە  بنەمایی 
بە بێ پچڕین��ی زنجیرگەلی دونیای هێمایینی 
سیستم، گەیش��تن بەو دیوی دونیای هێمایین 
کارێکی ئاس��تەمە. هەر بۆی��ە الکان پێی وایە 
ناوەوەی دونیای هێمایینی نیزام پڕیە لە کەلێن 
و ئێمە دەبێ بیانقۆزین��ەوە و لە ڕێگەی نەفیی 

ڕادیکاڵەوە ئەو دیوارە نمادینە بشکێنین.

ژێدەر:

1. Das Real
2. Moment
3. Norum
4. Event

نیزام 
کەلێنی 

گەورەی تێدایە و 
جێگەی 

تەشەنە کردن 
تیایدا فرەوانە. 
ئەوەی گرینگە 
هەستانەوە و 

نا گوتنە بە نیزام؛ ئەو 
کارەش بە سووژەی 

شۆڕشگێڕی شوێندانەر 
دەکرێ



لە ناوەرۆکی دێموکراتدا ئەویدی هەمیشە لە دەرەوەی سنوورەکانی 
کوردستاندایە، چوونکە لە بەرامبەر هیچ هێزێکی ناوخۆییدا خۆی پێناسە 

نەکردووە، داواکارییەکانی دێموکراتیک و ئینسانی بووە، تەنانەت بە عەقڵیەتێکی 
سۆبژێکتیڤەوە نەخشەڕێی بۆ پانتاییەکی گەورەتر لە کوردستانیش هەبووە. 
بۆیە دوو دالی سەرەکیی دیسکۆرسی دێموکرات مافە نەتەوەییەکانی گەلی 

کوردستان و دێموکراسی خوازی بووە.

رۆژهەاڵتی کوردستان و ڕاسانەوە
هاوڕێ کرماشانی 
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حیزبی دێموکرات وەکوو حیزبێکی خاوەن 
پێگ��ە و مێژوویەکی پڕش��نگدار، ئەبێ زۆر 
جی��اواز چاوی لێ بکرێ. لەبەر ئەوەی هەر 
ل��ە ژێکافەوە تا کۆمار و دواتر تا شۆڕش��ی 
57ی ئێ��ران و ئێستاش��ی ل��ە گەڵ بێت، 
ساردوگەرمی زۆری چێش��تووە و  خاوەن 
ئەزموونێک��ی نەک تەنیا کاری و پراکتیکی 
بەڵکوو مەعریفی و مەعنەویشە، ئەزموونێک 
کە بووەتە بناخەی سەرهەڵدانی ئەو هەموو 
هێ��ز و الیەنەی ک��ە هەر هی��چ نەبێ لە 
رۆژهەاڵت و باشووردا پێیان ناوەتە مەیدانی 
خەباتەوە. چەمکە بنەماییەکانی دیسکۆرسی 
نەتەوەیی و مۆدێڕن ل��ە داوێنی کۆمارەوە 
پێش��مەرگە  چەمکی  لە  پەروەردەک��راوە، 
و  س��روودی نەتەوەییەوە تا دەگاتە ئااڵی 
کوردس��تان. ئەم هێ��زە مەعریفییە بەر لە 
هەر ش��تێک ئەبێ دەرک بک��رێ. دەرک 
پێ کردن��ی ئەم دیاردەیە پێویس��تییەکی 
حاش��ا هەڵنەگرە لەبەر ئ��ەوەی ئەو هێز و 
پۆتانس��یەلە ئەوەندە مەزنە، کە بەڕاس��تی 
حەیفە لە ملمالنێی ناشیرینی حیزبایەتیدا 
خ��ەرج بکرێ��ت. دێموک��رات قوتابخانەی 
سەرهەڵدانی شۆڕشی باشوور و رۆژهەاڵتە، 
هەم��وو ئ��ەو حیزبە نەتەوەییان��ەی کە لە 
گۆڕەپانی سیاس��یدان ئ��ەو چەمکانەیان ال 

قبووڵ و پیرۆزە. 
دێموک��رات ئەو حیزبەیە کە بەر لە زۆر 
الیەنێکی ئەم رۆژهەاڵتی ناوەڕاستە، داوای 
دەوڵەت��ی دێموکراتیکی ک��ردووە. ئەوەش 
بڵێین م��ەرج نیە ه��ەر حیزبێکی خاوەن 
مێژوو ئەزموون ناوی کالس��یکی لێبنرێت، 
دێموک��رات نەک کالس��یک نی��ە، بەڵکوو 
زۆر ئاوانگارد و پێش��ڕەوە، پێشڕەوییەکەی 
ئاراس��تەیەکی  ب��ە  نی��ە  ئیدیۆلۆژی��ک 
مارکسیس��تی، پێشڕەو بوونی دێموکرات لە 
واقعبینی سیاس��یدا ب��ووە، زۆر گرنگە ئەم 
هەموو ئایدۆلوژیە چەپ و راستییە، تەڕاتێن 
بکەن و ت��ۆ هەر خۆت بیت و پرەنس��یپە 

ئینس��انی و کوردیی��ەکان بە پش��تیوانیی 
بۆچ��وون و تیۆرێکی مۆدێڕن��ەوە بپارێزی. 
دێموک��رات  س��ەرهەڵدانی  کانتێکس��تی 
کانتێکستێکی ڕەس��ەن و مۆدێڕنە، هەر لە 
س��ەرهەڵدانیەوە یەک ئەویدی ناس��یووە، 
ئەویش داگیرکاری ئێرانی فارسی بووە، بۆیە 
لە سەر بنەماکانی بووندارێتیی مرۆڤی کورد 
و ژینگەی ئەو مرۆڤە کە کوردستانە سەری 

هەڵداوە. 
هیچ حی��زب و جەریانێکی ناوخۆیی و 
دەرەکی نەیتوانیووە باڵ بهاوێتە س��ەریا و 
تەنانەت ئەگەر هەوڵدانێک بووە لەوپێناوەدا، 
بەاڵم بەشێوەیەکی کاتی بووە و نەیتوانیووە 
س��ەرکەوتوو بێت. ئەو هەواڵن��ە لە الیەن 
حیزبی توودەی ئێرانی و پارتی دێموکراتەوە 
دراوە، بەاڵم س��ەرنەکەوتن، هۆکارەکەشی 
جیا لە توان��ای رێبەرایەت��ی، دەگەڕێتەوە 
بۆ بنەما ناس��نامەییەکانی ئ��ەو حیزبە، کە 
هەرگیز لە ژێ��ر کاریگەری ئیدیۆلۆژی یان 
ئەوەی  نەجوواڵوەتەوە.  تایب��ەت  الیەنێکی 
پێوەندی بە ناس��نامەی دێموکراتەوە هەیە 
بەڕادەی��ەک بنەمادار و قورس و قایمە، کە 
هیچ دەس��ەاڵت و ئیدیۆلۆژیی��ەک ناتوانێ 
لەخۆیدا نغرۆی بکات. رێچکە و ئەندێشەی 
دێموکرات لە خودموختارییەوە تا فیدراڵیسم 
و ل��ە چەپ��ی تون��دەوە تا سۆس��یالیزمی 

دێموکراتیک یەک کاکڵی هەیە.
ئەویدی  ناوەرۆک��ی دێموکرات��دا  ل��ە 
س��نوورەکانی  دەرەوەی  ل��ە  هەمیش��ە 
کوردس��تاندایە، چوونک��وو ل��ە بەرامب��ەر 
هی��چ هێزێک��ی ناوخۆییدا خۆی پێناس��ە 
نەک��ردووە، داواکارییەکان��ی دێموکراتیک 
و ئینس��انی بووە، تەنانەت بە عەقڵیەتێکی 
پانتاییەکی  بۆ  نەخش��ەڕێی  سۆبژێکتیڤەوە 
گەورەتر لە کوردستانیش هەبووە. بۆیە دوو 
دالی س��ەرەکیی دیسکۆرس��ی دێموکرات 
ماف��ە نەتەوەییەکانی گەلی کوردس��تان و 

دێموکراسی خوازی بووە.
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دێموکرات ل��ە قەندیلەوە تاکەمپەکانی 
باش��وور دنیایەک ئەزموونی ل��ە جانتادایە، 
ئ��ەو ئەزموونانە دەبێ بکرێنە مەش��خەڵی 
رێی داهاتوو. ترس لە رەخنە لە کولتووری 
دێموکراتدا واتایەکی نییە بۆیە ئەگەر وەها 
رۆحێک��ی دژە رەخنەتێی��دا پەیدابوو، بێ 
گومان نیشانەی ئەوەیە ئەو حیزبە بەالڕێدا 

چووە.
بۆی��ە لە هەمان کاتدا نابێ لە بیربکەین 
ک��ە دێموکراتیش وەک ه��ەر جەریانێکی 
سیاس��یی تر بێ بەش لە هەڵە و بەداخەوە 
ملمالنێی نزمی ناوخۆیی و نسکۆ و تەنانەت 

الدان و داڕووخ��ان نەبووە کە 
هۆکارەکانی بەشێکی ناوخۆیی 
ب��ووە و بەشێکیش��ی جەبری 
جوغرافی��ا و ژینگە و تەنانەت 
ئەو  نەبینینی  ژێئۆپۆلۆتی��ک. 
خاڵ��ە الوازان��ە ن��ەک تەنیا 
دوورە  س��ەرکەوتن  ئاسۆکانی 
بەڵک��وو  دەکات،  دەس��تتر 
ل��ە هەمان کاتدا پش��تکردنە  

لەکولتووری دێموکرات.
 دێموک��رات دژ ب��ە بوت 
س��ازی و ت��اک پەروەریی��ە، 
نیە  ئ��ەو حیزبە  دێموک��رات 
س��ەرکردایەتییەکەی  ک��ە 

لە قەفەس��ی ئاڵتوونیا دانێ��ت و لە گیانی 
مناڵە ه��ەژاری واڵتەک��ەی بۆخۆی خەرج 
بکات. مێژوو شایەتمانە بەردەوام لە ئاستی 
وەک  و  داوە،  قوربانی��ی  س��ەرکردایەتیدا 
هێزێکی پێشکەوتوو نەک فڕی بە تیرۆرەوە 
نەب��ووە، بەڵکوو خۆی ب��ەردەوام قوربانیی 
تی��رۆرە. دێموکرات دوورە لە دەس��ەاڵتی 

بنەماڵە و ئەمانەش هەموو خاڵی بەهێزن.
ئەم��ە وەبیرهێنانەوەیەک بوو بۆ ئەوەی 
بزانی��ن قورس��ایی ئ��ەو حیزب��ە چەند و 
چۆنە، وە بەگش��تی مەبەس��تم کولتوور و 
مێتافیزیکی حیزب��ی دێموکراتە، لەهەمان 

کاتیشدا فیزیکەکەی لێمانەوە شاراوە نیە.
خوێندن��ەوەی واقی��ع بینان��ەی ئ��ەو 
مێتافیزیک��ە لە الیەن فیزیک��ی حیزبەوە، 
رەنگ��ە زۆرێک ل��ە کێش��ە و گرفتەکانی 
دێموکرات چارەس��ەر ب��کات و لە هەمان 
کاتیش��دا بە ئاوایەک��ی دێموکراتیک، و بە 
رۆژهەاڵت،  ت��ری  حیزبەکانی  هاوکاری��ی 
ببێت��ە بنەمایەکی پتەو بۆ دروس��ت بوونی 
بەرەیەکی کوردس��تانیی رۆژهەاڵت تەوەر. 
ناب��ێ لەبیرمان بچێ نیش��تەجێ بوون لە 
کەمپەکانی خاکی باش��ووری کوردس��تان 
و هاوکات دەس��کورتی و بێ دەس��ەاڵتیی 
ئاست  لە  باش��وور  دەسەاڵتی 
ئێراندا کێش��ە و گرفتی زۆری 
دروست کرد، نابێ حیزبەکانی 
ب��دەن  ئی��زن  رۆژه��ەاڵت 
کولتووری حیزبایەتی باش��وور 
لێ��رەش دووپات بێتەوە، ئەبێ 
بنەما سیاسی و  بۆ  بگەڕێنەوە 
کولتووری و کۆمەاڵیەتییەکانی 
بەرز  مەبەس��تم  رۆژه��ەاڵت. 
نرخاندنی رۆژهەاڵت لە ئاست 
باشووردا نیە، بەڵکوو مەبەستم 
ئ��ەو تایبەتمەندییانەیە کە بە 
و  هۆی سنوورە دەسکردەکان 
زاڵە داگیرکەرەکانی  دەسەاڵتە 
سەر کوردستانەوە بەدی هاتوون. رۆژهەاڵت 
گۆڕانی بە خۆوە دیوە و وەک جاران نەماوە، 
رۆژهەاڵت شتی گەورەتری ئەوێت، ڕاسانی 
ئەوێت، ئەم ڕاس��انەش، ئەبێ ڕاس��انەوەی 
هەم��وو هێز و جومگە و رەهەند رۆژهەاڵت 
بێت، بەرامبەربە دەس��ەاڵت و کولتوورێک 
کە قایل بە دێموکراس��ی و ژیانی هاوبەش 

نیە.
ئەو کولتوورە ئێرانێک پێناسە ئەکات کە 
ئێمەی کورد یا بوونمان نیە، یان ئەگەریش 
بوونێکی الوازمان هەی��ە، لە پەراوێزی ئەو 
پێناسەدایە. ڕاسان، ڕاسانەوەی سۆبژێکتیڤی 

 ڕاسان 
فۆرمووڵی 

دەرچوون لە قەیرانی 
ناسامەی تیایە بۆ 
تاکی کورد. ڕاسان 

شکاندنی ئەو هێڵەیە 
کە سنوورێکی لە نێوان 
کوردی سوننی و شیعەدا 
دروست کردووە، ڕاسان 

شۆڕشی زانیاری و 
گەڕانەوەیە بۆ بەهاکانی 

شوناسی کوردی



159گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارەی 51  ساڵی بیست و یەکەم  بەهاری 2719

کوردە دژ بە چەمکە دەستکرد و سەپاوەکان. 
ڕاس��ان بە هێزی مێشک ئەچێتە ژێری ئەو 
چەمکانەوە و هەڵیانئەتەکێنێ و دوایی یان 
پێناسەیەکی هاوبەش و دێموکراتیک جێی 
دەگرێتەوە، یان ئەم واڵتە هەڵدەوەشێتەوە. 
ئ��ەوان کۆس��پە، بەاڵم  بۆ  هەڵوەش��انەوە 
ب��ۆ ئێمە خۆ کوس��پ نیە، س��تراتژییەکی 
ناچارییە لە پێوەندی لەگەڵ ش��ەریکێکدا 
ناکات.  کە کولتووری ش��ەریکایەتی ف��ام 
و  ئەزەل��ی  ش��ەریکایەتییەکیش  هی��چ 
ئەب��ەدی نیە. ک��ورد س��ەلماندوویەتی لە 
پانتایی��ی جوغرافیای ئێران��دا  ئەگەر چی 
بیرک��راوە. نەتەوەیەک��ی  پێش��ڕەو،بەاڵم 
هەر لە شۆڕش��ی 5۷دا ئێم��ەی کورد بە 
هەموو جەریان و حیزبەکانمانەوە ئەمانزانی 
چیمان ئەوێ��ت، بەاڵم ئەوانیتر نەیانئەزانی. 
ئێس��تاکەش هەمان دووپاتی دۆخی 57ە، 
ئێس��تەش مرۆڤی ئێرانی فارسی گیرۆدەیە 
لە نێوان شوناس��ێکی ئێرانی فارس، ئێرانی 
ش��یعی و ئێرانی کەوناراییدا. هێش��تا لێی 
روون نی��ە ئێران چی��ە و ئەوانەی ئێرانین 
چ تایبەتمەندییەک��ی ناس��نامەییان هەیە. 
ئێران چەمکێکی دەرهەس��تە کە پانتاییی 
ئیمپراتوورییەک��ی کۆنی هەی��ە. بەاڵم لە 
وشیاری و بەرهەستیدا تاکی ئێرانی فارسی 

ش��یعی، رقی لە ع��ەرەب و تورک و فارس 
و بەل��ووچ و کوردە. ڕاس��ان گەڕانەوەیە بۆ 
خاڵە جیاوازەکان��ی ئێمە لە گەڵ ئەویدیدا. 
دیسکۆرس��ی ڕاس��ان ئەبێ ف��رە رەهەند 
بێ��ت، بیر و هزر و تی��ۆر و رەخنە و کاری 
پراکتیکی و تەنان��ەت ئەدەب و رۆژنامەش 
بگرێتەوە، نابێ بە خوێندنەوەیەکی کالسیک 
و بە نۆس��تالژییەکی دەیەی شەس��تییەوە 
رووبەڕووی بینەوە. ڕاس��ان پشت ئەستوورە 
بە ش��اخ و ش��ار. شاخ و ش��ار هەردوویان 
پێکەوە تەواوکەری دیسکورس��ی ڕاس��انن. 
حیزب��ی دێموکرات ئەبێ ب��ە دڵفراوانی و 
بە ئاوایەکی ت��ەواو دێموکراتیکەوە باوەش 
بۆ ه��ەر جووڵەیەکی نەتەوەی��ی بکاتەوە. 
دەبێ ڕاس��ان پێکهاتەیەک بێت بۆ ئەوەی 
مرۆڤی ک��ورد لە دەرەوەی ماڵ��ە بچووکە 
حیزبییەکان��دا، جارێکی ت��ر لە گەورەماڵی 
نەتەوەدا خۆی ببینێتەوە. ڕاسان فۆرمووڵی 
دەرچوون ل��ە قەیرانی ناس��امەی تیایە بۆ 
تاکی کورد. ڕاس��ان ش��کاندنی ئەو هێڵەیە 
کە س��نوورێکی لە نێوان کوردی سوننی و 
شیعەدا دروس��ت کردووە، ڕاسان شۆڕشی 
زانیاری و گەڕانەوەیە بۆ بەهاکانی شوناسی 
کوردی، پێناسەیەکی دووبارەیە بۆ خەباتی 

رزگاریخوازیی رۆژهەاڵت.



ئاماژه
گوتاری کوردایەتی کە خۆی لە خەبات بۆ ماف و داخوازییەکانی 
نەتەوەی کورد لە ئاستی جیاوازدا دەبینێتەوە، بەردەوام لە الیەن 
ڕێژیم کەوتووەتە بەر هێرش و دژایەتی و چەواشەکاری. دوژمن 
بە شەڕی نەرم هەوڵ دەدات ئەو گوتارە بسڕێتەوە و گوتاری 

فریودەرانەی خۆی لە جێگەی دابنێت

ڕۆڵی ڕاسان بۆ پێشگیری کردن لە 
بە الڕیدا بردنی گوتاری کوردایەتی

ئەلبورز ڕوویین تەن 
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لە بری پێشەکی
ڕێژیمە داگیرکەرەکانی کوردستان بە شێوازی 
جۆراوجۆر ب��ە دژی بزوتنەوەی حەقخوازانە و 
ڕەوای نەتەوەی کورد دەوەس��تنەوە. ئەوان لە 
شەڕی بزاڤە ڕەواکەماندا وێڕای شەڕی سەخت، 
ش��ەڕێکی بەرباڵوی نەرمی��ش دەکاردەکەن. 
تەنان��ەت دەتوانم بڵێم وزە و تێچووی زیاتر لە 
شەڕی سەخت، بۆ شەڕی نەرم تەرخان دەکەن. 
ڕێژیمی ئێران بە درێژایی مێژووی، لەم جۆرە 
ش��ەرەدا، لە داگیرکەرانی دیکە شارەزاتر بووە 
و بەش��ێوازی جیاواز ئەو شەڕە بەڕێوە دەبات. 
یەکێک لە ش��ێوازەکانی ئەو ش��ەڕە بە الڕێدا 
بردنی گوتاری کوردایەتییە؛ واتە هەوڵ دەدات 
کە کوردایەت��ی وەک بابەتێک یا پرس��ێکی 
س��ادە و نێوخۆیی، کە چارەسەرییەکەی زۆر 
بە ئاسانی بە دەزگاکانی ڕێژیم دەکرێت نیشان 
بدات. بەو شێوەیە بەشێکی هێز و وزەی کورد 
بۆ کوردایەتی کۆنتڕۆڵ دەکات. بۆ ڕوونتر بوونی 
ئەو بابەتە ئاماژە بە نموونەیەک واتە سیناریۆی 
هەڵب��ژاردن لە کوردس��تان دەک��ەم. ڕێژیم 
دیهەوێ بە شەقامی کوردی بڵێت هەڵبژاردنی 
نوێنەرێکی کورد لە بە ناو مەجلیس��ی ئێران 
و گوتنی چەند وش��ەیەکی جوان لە پش��ت 
تریبوون��ی مەجلی��س، کوردایەتیە و تەنانەت 
چارەس��ەری پرس��ەکانی کورد لەو ڕێگەیەوە 
مومکین��ە. یا لەوپەڕی دڵ کراوەییدا پرس��ی 
کورد بە پرسێکی ئابووری � کۆمەاڵیەتیی ئەو 
ناوچانە هەژمار دەکا و دەیهەوێ بەم شێوەیە بە 
شەقامی کوردی بڵێت کە ئەوە ئەو نوێنەرەیە 
کە پرس��ی کوردایەتیی ئەو چارەسەر دەکات، 
نەک هێزە شۆڕشگێڕەکان و ناوەندی شۆڕش، 
کە ناتوانن خەباتی خۆیان بە جەماوەری بکەن.
ئەو بە الڕێدا بردنە بە یەکێک لە هەوڵەکانی 
ڕێژیم بۆ دژایەتی کردنی شۆڕشگێڕان و الواز 
ک��ردن و پچڕاندنی پەیوەندیی��ان بە خەڵک 

هەژمار دەکرێت.
بەاڵم ئەوەی ب��ۆ هەموومان ڕوونە ئەوەیە 
بە هەموو بەڵگەکانی بەردەست و ڕاستیەکانی 

سیاسەت و کوردستان و کورد کە پرسی کورد 
نەک بەو ش��ێوەیە چارەس��ەر نابێت و نەبووە 
بەڵکو ل��ە هەمان کاتدا داگیرک��ردن و تااڵن 
کردن و وێران کردنی کوردستان و سەرکوتی 
کوردان بە شێوەیەکی سیستماتیک بەردەوامە 
و پەرەی پێ دەدرێت. هەر بۆیە شۆڕش��گێڕان 
بە بەردەوامیی خەبات وتێکۆش��انیان، وێڕای 
نوێگەرای��ی و بەردەوام��ی، دەبێ بە باش��ی 
بەرەن��گاری ئەو ش��ەڕە نەرمە ببن��ەوە. لەم 
وتارەدا ڕۆڵی ڕاسانی نوێی گەلەکەمان بە دژی 
داگیرکەر، کە ڕۆڵی هەبوە لە پێشگیری لە بە 
الڕێدا بردنی گوت��اری کوردایەتی، کە ڕێژیم 
سیستماتیک کاری بۆ دەکات، شی دەکەینەوە.

گوتاری کوردایەتی
پێناسە و شرۆڤەی زانستیی گوتاری کوردایەتی 
ئەس��تەمە چونکە پێناسەی جیاواز لە الیەنی 
جیاوازەوە کراوە یا لەوانەیە س��ەرچاوەیەکی وا 
لە بەردەس��ت نەبێت بەاڵم دەتوانین بڵێین بە 
شێوەیەکی گشتی خەباتی کورد بۆ بە دەست 
هێنانی م��اف و ئازادییەکانی ب��ە کوردایەتی 
وەس��ف دەکرێ��ت. کامیل ژی��ر یەکیک لە 
دامەزرێنەرانی »کاژیک« بە ش��ێوەی خوارەوە 

باس لە گوتاری کوردایەتی دەکات:
»کوردایەتی هەس��ت و سۆز و بیروباوەڕ و 
خەباتی بزوتنەوەی ک��وردە لە پێناو بەرگری 
کردن لە کوردس��تان و لە بوونی نەتەوایەتیی 
کورد و رزگار بوون و یەکپارچەیی کوردستان 
و سەربەخۆیی وئازادی و بەختیاریی نەتەوەی 
کورد و رەخساندنی هەلی لەبار بۆ کۆمەڵگای 
ک��وردەواری و بۆ بینین��ی دەوری میژووییی 
خەڵکی کوردستان لە شارستانێتی و لە کاروانی 
گەالندا بە مەبەستی چەسپاندنی مافی مرۆڤ 
و سەرەوەریی یاسا و گەشە پێدانی کۆمەڵگای 
کوردەواری و چەسپاندنی بنەماکانی مرۆڤایەتی 

لە سەرتاسەری جیهاندا.«]1[
بێ گوم��ان بە لەبەرچاو گرتنی جیاوازایی 
سیاس��یی الیەنەکان یا شۆڕش��ەکانی کورد، 
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لەوانەیە گوڕانکاری بە س��ەر ئەو پێناسەیەدا 
بێت و هەریەکێک لە چوارچێوەی جیهانبینیی 
خۆی بۆ پرس��ی کورد پێناس��ەی کوردایەتی 
ب��کات. بەاڵم ئ��ەوەی دەکرێ ب��ە نێوئاخنی 
هاوبەش��ی گوت��اری کوردایەتی��ی بزانی��ن 
خەبات بۆ دەس��تەبەر کردنی ماف و داخوازە 
ڕەواکانیەت��ی. بەم پێناس��ەیە ئەگەر گوتاری 
کوردایەتی ل��ە ڕۆژهەاڵتدا لە دوو س��ەدەی 
ڕابردوودا لەبەرچاو بگرین شۆڕش��ەکانی کورد 
و خەباتی الیەنە سیاسییەکان لە خۆ دەگرێت 
کە بە دامەزراندنی کۆمەڵەی ژێکاف و حیزبی 
دێموکرات و کۆماری کوردس��تان، پێ دەنێتە 
قۆناغێکی دیکەوەو تا ئێستا کە لە چوارچێوەی 
ڕاس��ان و خەباتی هێز و الیەنە سیاسییەکانی 
دیک��ەدا بەردەوامە. »حیزب����ی دێموک��رات 
وەک پ��ردی نێ��وان شۆڕش��ەکانی ڕاب��ردوو 
تاک��وو گەیش��ت�ن ب�ە ڕاس���انی ڕۆژه�ەاڵت 
توانیویەت�ی هەس���ت و بی���ری کوردایەت�ی 

بپارێزێ��ت.«]2[
ل��ە س��ەردەمی ئێس��تادا ڕاس��ان وەک 
گوتاری کوردایەت��ی دەزانین چونکە »حیزبی 
دێموک��رات دوای خوێندن��ەوەی دووب��ارەی 
خۆرهەاڵتی نوێ و ڕاوێ��ژ و لێکۆڵینەوەیەکی 
هەمە الیەنە لە سەرەتاکانی ساڵی 1٣94، بەو 
ئاکامە گەیش��ت کە کوردستانی رۆژهەاڵت بۆ 
ئەوەی لەو پەراوێز بوون و ئەو ئاسیمیالسیۆنە 
پڕ مەترسیەی کە لە س��ەریەتی ڕزگاری بێ 
و کورد ل��ە پەراوێزەوە بگەڕێت��ەوە بۆ چەقی 
خەبات، پێویستی بە ڕێکخەر و پشتیوان هەیە. 
ئەو ڕێکخەرو پشتیوانەش خەباتی پێشمەرگە 
و ئامادەبوونیەتی لە کۆڕێ گەرمی نیش��تمان 
و خەڵک��ە تامەزرۆیەکەی. خەباتێکی نوێ کە 
دوایە لە الیەن خەڵکەوە بە ناونیشانی »ڕاسانی 

رۆژهەاڵت«ناوزەد کرا.«]٣[
لەو دێڕانەی ڕاپۆرتی سیاس��یی کۆنگرەی 
شازدەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
کە بە کۆنگرەی ڕاس��انی ڕۆژه��ەاڵت ناودێر 
کرابوو، ب��ە ڕوونی دەردەکەوێ ک��ە پەراوێز 

کەوتن و ئاس��یمیلە کردنی خۆرهەاڵت وەک 
مەترسییەکی گەورە دەزانرێت. بە دەستپێکی 
ڕاسان، شەقامی کوردی خاوەن ئادرەسێکی بە 
هێز و سەردەمیانەیە بۆ شۆڕش و کوردایەتی. 
ئەو ئادرەس��ەش کاریگەریی دەبێت بۆئەوەی 
ش��ەقامی کورد پەنا بۆ تراویلکەی چارەسەری 
پرس��ی کورد ل��ە چوارچێ��وەی پیالنەکانی 

کۆماری ئیسالمیدا نەبەن.

ــەڕی نەرمی ڕێژیم و بەالڕێدابردنی  ش
گوتاری کوردایەتی وەک نموونەیەک

دوای تی��رۆری ڕێبەرانی حیزب��ی دێموکرات 
و ئاوارە بوونی هێزی ش��ۆڕش لە کوردستانی 
گەرمێن، دوور کەوتنەوە لە شەقامی رۆژهەاڵت 
و گرفتەکانی نێوخۆیی بە پیالنە یەک لە دوای 
یەکەکانی ڕێژیم کە کاریگەریی لە س��ەر الواز 
بوونی ش��ۆڕش لە ڕۆژهەاڵت هەبوو، ماتۆری 
ش��ەڕی نەرمی ڕێژیم لە چەن��د ڕەهەندەوە 

ئاراستە کران.
یەکەم: بۆ ئ��ەوەی پێگ��ەی جەماوەریی 
ش��ۆڕش نەهێلن لە ڕێگ��ەی جۆراوجۆر و بە 
بەکارهێنان��ی س��ەدان پێگ��ەی ڕاگەیاندن، 
بۆ چەواش��ە کردن و ناش��یرین نیش��اندانی 
ناوەندەکانی شۆڕش، کەسایەتییە سیاسییەکان 
و ڕێبەرانی ش��ەهید و مێژووی خەباتی ڕەوای 
گەلەکەمان و هەروەها حیزبە سیاس��ییەکان، 
هەوڵیان دا بەر بە پەیوەست بوونی خەڵک بە 
ش��ۆڕش بگرن. بۆ ئەو مەبەستە، وێڕای کەڵک 
وەرگرتن لە ڕاگەیاندنە فەرمییەکانی س��ەر بە 
خۆیان ل��ە خزاندنی کەس��انی جۆراوجۆر لە 
نێو ڕاگەیاندنەکانی دیکە و هەروەها دروس��ت 
کردن��ی پێگە و س��ەرچاوەی نادیا رکەڵکیان 

وەرگرتووە.
لە چوارچێ��وەی ئەو سیاس��ەتە بە ناوی 
مێژوو نووسین و لیکۆڵینەوەی زانستییەوە زۆر 
بوخت��ان و درۆیان بۆ ڕێبەرانی خاوەن پیگەی 
بزووتنەوەی کورد و الیەنە کاریگەرەکانی بزاڤی 
ڕەوای گەلەکەمان هەڵبەس��ت. ئامانجیان لەو 
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چەواش��ەکاریە داڕماندنی پێگەی جەماوەریی 
شۆڕش و کوردایەتی لە ناخی کورددا بوو هەتا 
بتوانن ئاس��انتر ئەوەی خۆیان دەیانهەویست 

جێگیری بکەن.  
ڕەوت��ی  پەرەگرتن��ی  دوای  دووه��ەم: 
ڕێفۆرمخوازی لە ئێران، ئەو ڕەوتە گرینگییەکی 
تایبەتی بە کوردستان دا، چونکە  کوردستان 
پوتانس��یەلێکی زۆری بە نیسبەتی دژایەتیی 
سیاسەتی دەسەاڵتی حاکم هەبوو. بەو شێوەیە 
وێڕای کەڵک وەرگرتن لەو پوتانسیەلە بۆ دەنگ 
وەرگرتن، بە بانگەشەی گۆڕینی ڕوانگەیان بۆ 
کوردستان، خۆیان وەک ئادرەسی چارەسەریی 
پرس��ە جیاوازەکانی کوردەکان نیشان دا. ئەو 
بانگەشانە تەنانەت خوێندن بە زمانی دایکیشی 
لە خۆ دەگرت کە هیچ کات جێبەجێیان نەکرد. 
ئەوەی بەرچاو بوو لەو ڕەهەندە لە کاراکتێری 
کوردی کەڵکیان وەردەگرت و بە گەرم کردنی 
کێبەڕکێی نێوان کوردەکان، هەروەها کورد و 
ئازەری، وایان نیش��ان دەدا ئیتر کورد ئەگەر 
گرفتێکیش��ی هەبێ، لە چوارچێوەی کۆماری 
ئیسالمیدا هەوڵی چارەسەری بۆ دەدرێت. الواز 
بوونی شۆڕش لە رۆژهەاڵتدا و دورکەوتنەوەی 
پێش��مەرگە لە خەڵک دەیتوان��ی هەوڵەکانی 
ڕێژیم بۆ بانگەش��ەی نەمانی حیزب و الیەنی 
بزاڤ��ی کوردایەتی زۆر ئاس��انتر ب��کات. بەو 
شێوەیە کاراکتەری ڕێفۆرمخواز بە بانگەشەی 
جۆراوجۆر و لەبەرکردنی جلی کوردی و بابەتی 
لەو شێوازە، خۆی وەک بەرگریکەری مافەکانی 

کورد نیشان دەدا.  
س��ێهەم: الیەنێکی دیکەی شەڕی نەرمی 
کۆماری ئیس��المی بۆ بەالڕێدا بردنی گوتاری 
کوردایەتی، ئازاد بوونی دەربڕینی پش��تگیری 
ل��ە خەباتی کوردان��ی پارچەکانی دیکەیە. لە 
کاتێک��دا بە هیچ ش��ێوەیەک ناتوانن باس لە 
پرس��ی نەتەوایەتی لە رۆژهەاڵت��دا بکەن، بە 
دەیان ج��ار دیتوومان��ە نوێنەرانی کوردی بە 
ناو مەجلیس��ی ئێران، بۆ پشتیوانی لە کۆبانێ 
یا دژایەتیی سیاس��ەتەکانی سەرۆک کۆماری 

تورکیە بە نیس��بەت ک��وردەکان لە تریبوونی 
مەجلیس��ی ئێراندا وت��ار دەدەن. بەاڵم ئەگەر 
کوردێک��ی ڕۆژه��ەاڵت ب��ە دوور و نزی��ک 
پەیوەندیدار ب��ە خەباتی نەتەوایەتی لە الیەن 
ڕێژیم��ەوە دەستبەس��ەر بکرێ، ب��ە تۆمەتی 
»محارب��ە با خدا« واتە ش��ەڕ لە گەڵ خودا لە 
س��ێدارەی دەدەن.  کۆماری ئیس��المی بەو 
شێوەیە سۆزی ش��ەقامی کوردی بە نیسبەت 
پارچەکانی دیکە بۆ پش��تیوانی لە کەسانێک 
کە س��ەر بە کۆماری ئیس��المین ی��ا لە ژێر 
کۆنتڕۆل��ی ئەواندان بە کار دێنن، بە واتایەکی 
دیکە کەس��انی ژێڕ کۆنتڕۆل��ی خۆیان وەک 
نیش��تمانپەروەر بە ش��ەقامی کوردی نیشان 
دەدەن. ئەگەر هێزی ش��ۆڕش ل��ە گۆڕەپانی 
خەباتدا نەبێت، ئەو بە الڕیدا بردنە زۆر ئاسانتر 
دەبێ��ت. بە تایبەتی بۆ جیل��ی نوێ و الوان، 
بە پێچەوانەوە ڕاسان دەتوانێ ببێ بە ناوەندی 
ڕاکێشانی هێزی الوان بۆ خەبات لە پێناو ماف 

و ئامانجە ڕەواکاندا.
ئ��ەو ڕەهەندانە و دەیان ڕەهەندی دیکەی 
شەڕی نەرمی ڕێژیم بۆ بە الڕێدا بردنی گوتاری 
کوردایەت��ی لە ڕۆژهەاڵت ب��ە کار دەهێنران، 
چونکە ئ��ەو چاالکیانەی ک��ە دەکەوتنە ئەو 
چوارچێوانە لە الیەن ئەوانەوەوە بە کوردایەتی 
دەناس��ران. تەنانەت دەتوانی��ن بڵێین بەر لە 
ڕاسانی نوێی گەلەکامان، کاریگەرییان لە سەر 
دۆخی ڕۆژهەاڵت دانابوو. ئەوەش واتە بە الڕێدا 
بردنی هەست و س��ۆزی کورد بۆ کوردایەتی 
بە جۆرێ��ک کە لە کۆنترۆل��ی ڕێژیمدا بێت. 
ه��ەر وەک ل��ە ڕاپۆرتی سیاس��یی کۆنگرەی 
شازدەدا ئاماژەی پێ کراوە دۆخی ڕۆژهەاڵتی 
بەرەو ئاراس��تەیەکی مەترسیدار دەبرد، بەاڵم 
بە وەگەڕ کەوتنەوەی ش��ۆڕش کە بە ڕاس��ان 
ناسێنرا ڕۆڵێکی کاریگەری لە پێشگیری لە بە 

الڕێدا چوونی گوتاری کوردایەتی هەبوو. 

ــان بۆ پێشگیری کردن لە بە  ڕۆڵی ڕاس
الڕیدا بردنی گوتاری کوردایەتی
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لە کاتێکی وەهادا کە تەونی فریو و سەرکوتی 
ڕێژیم ڕۆژهەاڵتی کوردستانی تەنیبوو، تەنانەت 
بەش��ێک لە هێز و وزەی ک��وردی بە الڕێدا 
بردبوو، وەرزێکی نوێی چاالکی و تێکۆش��انی 
حیزب��ی دێموکرات��ی کوردس��تانی ئێران لە 
نەورۆزی س��اڵی 1٣95 هەتاویدا ڕاگەیەنرا کە 
دواتر بە ڕاسان ناس��ێندرا. ڕاسان بە شێوازی 
جیا توان��ی پیالنی چەندین س��اڵەی دوژمن 
ب��ۆ بەالڕێدا بردنی گوت��اری کوردایەتی وەک 
ش��ەڕی نەرم پوچەڵ بکات��ەوە و بەرەنگاری 
دۆخ��ی پەراوێز بوونی ش��ۆڕش لە ڕۆژهەاڵت 

ببێتەوە.
یەکەم: بە چاالک بوونی هێزی پێشمەرگە 
ل��ە نێوخ��ۆی ڕۆژه��ەاڵت توان��ی م��ژدەی 
دەس��تپێکردنی قۆناغیێکی دیک��ەی خەبات 
و ل��ە هەمان کاتیش��دا پوچ��ەڵ کردنەوەی 
پیالنەکان��ی ڕێژیم بدات. چونک��ە چاالکیی 
پێشمەرگە لە نێوخۆدا درۆی چەندین و چەند 
س��اڵەی دوژمنی بۆ نەمانی هێزی ش��ۆڕش و 
خەباتی کردە بڵقی س��ەر ئ��او. ڕێژیم بناغەی 
بە الڕێدابردنی گوتاری کوردایەتیی لە س��ەر 
نەمان��ی ش��ۆڕش دامەزراندب��وو. چاالکی��ی 
پێش��مەرگە ئەو بنەمایەی ڕووخاند کە دەبێتە 
سەرەتای ڕووخانی پیالنەکانی دیکەی دوژمن. 
هەروەه��ا بە هەبوونی هێزی پێش��مەرگە لە 
نێوخۆی واڵت، ئەو پیالنەی دوژمنیشی بۆ دوور 
ڕاگرتنی هێزی ش��ۆڕش لە ڕۆژهەاڵت پوچەل 
کردەوە. دوای سااڵنێکی زۆر لە نێوخۆی واڵت 
پێش��مەرگە و گەل یەکتریان لە ئامێز گرت. 
بەو شێوەیە ئەو بەشەی چەواشەکاریی ڕێژیم 
کە دەیگوت ش��ۆڕش نەماوە و تەنیا هێزەکانی 
ژێردەس��تی ئەون باس ل��ە خزمەت بە کورد 
دەکەن، مایەپووچ دەرچوو. حیزبی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێران بەوەش ڕانەوەستا بەڵکوو 
وەک یەکەمی��ن هێ��زی ڕۆژه��ەاڵت، دوای 
س��ااڵنێکی زۆر بە گواس��تنەوەی ب��ارەگای 
پێش��مەرگە بۆ ش��اخەکانی ڕۆژهەاڵت وێڕای 
نیش��اندانی جیدییەتی خۆی لە وەرزی نوێی 

خەباتدا، هەوڵێک��ی زۆری دا بۆ بەهێزکردنی 
هێزی پێش��مەرگە وەک هێزێکی نیشتمانی. 
ل��ە بیرمان نەچێ ئەو بەش��ە لە ڕاس��ان کە 
گرینگییەکی زۆری هەی��ە بە نرخێکی گران 
بە خوێنی دەیان شەهیدی نوێ و قارەمانێتیی 
پێش��مەرگە مومکی��ن ب��وو. ئیتر ش��ەقامی 
کوردی ب��ە بیس��تینی وەگ��ەڕ کەوتنەوەی 
ش��ۆڕش و چاالکیی باسکی بەهێزی شۆڕش، 
هیوای ڕزگارییان ال دروس��ت ب��وو. ئەوەش 
دوورکەوتنەوەی زیاتری شەقامی کوردی لەو 
کەس��انە بوو کە بە پیالنی دوژمن خۆیان بە 

چاالکی گوتاری کوردایەتی دەناساند.
دووه��ەم: س��ااڵنێکی زۆر ش��ۆڕش ئەو 
ڕەخنەیەی لەس��ەر بوو ک��ە نەیتوانیوە لە نێو 
ش��ارەکاندا پەل بهاوێژێت. تەنانەت ڕیژیم بۆ 
کەم نیشاندانی شۆڕش، زیاتر وەک گرووپێکی 
چەکدار پێناس��ەی دەکرد. هەر چەند وا نەبوو 
بەاڵم پەل نەهاویشتنی زیاتری شۆڕش بۆ نێو 
شار ئەو ڕەخنەیەی زەق دەکردەوە. لە ڕاساندا 
نەک هەوڵ درا بۆ زیاتر پەل هاویشتنی شۆڕش 
بۆ نێو شار بەڵکو شاری کردە چەقی خەبات و 
تێکۆشان و هێزی پێشمەرگەی وەک پشتیوانی 
ئەو خەباتە پێناس��ە کرد. نێوەڕۆکی ڕاسان کە 
خۆی لە لێک گرێدانی خەباتی ش��ار و شاخدا 
دەبینێتەوە، توانی کاریگەری لەسەر بەدەنگەوە 
هاتنی شار بۆ داخوازییەکانی دابنێت. لە بۆنەی 
جیاوازی شاد و خەمباری کۆمەڵگادا ڕۆژهەاڵت 
یەکپارچە بە هانای یەکترەوە چوون. تەنانەت 
بە هانای پارچەکانی دیکەش��ەوە چوون. لەو 
بارودۆخ��ەدا ئیت��ر دوژمن ناتوان��ێ حیزب و 
ش��ۆرش بە گروپێکی چەکدار بش��وبهێنێ و 
بە خەڵک بڵێت ئەوە ش��وڕای شارە بە دەنگ 
داخوازییەکان��ی ئێوەوە دێت. بەڵکوو ئێس��تا 
شۆڕش لە شەقامە و پێشمەرگەش پشتیوانە، 
ئیتر هەندێ��ک کاراکت��ەری بەرژەوەندیخواز 
ناتوانن ب��ە بەرگری ل��ە پارچەکانی دیکەی 
کوردستان بۆ شاردنەوەی خەبات لە ڕۆژهەاڵت 
خۆیان بە نوێن��ەری کوردایەتی بزانن، چونکە 
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خەڵک دەپرسێت هەمان مافخوازی و خەبات 
و ش��ەهید ل��ە ڕۆژهەاڵتیش هەی��ە ئەی بۆ 
باس��ی ناکەن. واتە هەبوونی ئادرەسی شۆڕش 
لە ش��ەقامەکان پێشگیرییەکی جیددی لە بە 
الرێدا بردنی گوتاری کوردایەتی و هێز و وزەی 
کورد دەبێت کە لە داهاتوودا کاریگەرییەکانی 

ئەو بابەتە زیاتر دەبیندرێت.
س��ێهەم: ئامانجێک��ی دیکەی ڕاس��ان و 
بەڕێوەبەرەکان��ی ڕاس��ان هەوڵ��دان ب��وو بۆ 
یەکڕێزی��ی زیات��ر ل��ە ئاس��تی ڕۆژهەاڵتدا. 
س��ەڕەرای دەس��تپێکردن و  قوربانیدانێکی 
زۆری حیزبی دێموکراتی کوردس��تانی ئێران 
ل��ە ڕاس��اندا، هەروەه��ا ڕەخن��ە گرتنی ئەو 
جووڵەی��ە لە الیەن هێزەکانی دیکەوە، حیزبی 
دێموکرات��ی بەرەوە تاک��ڕەوی نەچوو؛ بەڵکوو 
وێڕای وەاڵم دانەوەی دڵفراوانانەی ڕەخنەکان، 
کاری زۆرتری ب��ۆ یەکڕێزی کرد. تەنانەت لە 
دامەزراندنی ناوەندی هاوکاریی حیزب و الیەنە 
سیاس��ییەکانی کوردس��تانی ئێراندا ڕۆڵێکی 
کارامەی هەبوو. ئێس��تاش لە بۆنەی جیاوازدا 
ڕادەگەیەنێ کە بەهێز کردنی ناوەند بە یەکێک 
لە سیاسەتەکانی خۆمان دەزانین و لەو بوارەدا 

هەوڵێکی زۆریش دەدەین.
ئ��ەم بابەت��ە بەهێ��ز کردن��ی گوت��اری 
کوردایەتی نیش��ان دەدات؛ چونکە یەکێک لە 
بوارەکانی شەڕی نەرمی ڕێژیم زەق کردنەوەی 
ناکۆکییەکان��ە ل��ە نێو ڕێزەکانی ک��ورددا، بۆ 
ئەوەی بە خەڵ��ک بڵێت کورد یەکگرتوو نییە 
و قەت س��ەرکەوتوو نابێت. ئەوەش دابەزینی 
ورەی پشتیوانی لە گوتاری کوردایەتی بە دوادا 
دێت، بە اڵم هەوڵەکانی بەڕێوەبەرانی ڕاس��ان 
لەم بوارەدا توانیویەتی تا ڕادەیەک بەسەر ئەو 
کۆسپەشدا زاڵ بێت. ش��ایانی باسە بێگومان 
ئاس��تی یەکگرتووی��ی کورد ل��ە ڕۆژهەاڵتدا 
لەوانەیە لە ئاس��تی چاوەڕوانیی زۆر کەس��دا 
نەبێت. بەاڵم بەو مانایە نییە کە هەنگاوەکانی 
دروس��ت بوونی یەکڕێزی ل��ە الیەن حیزبی 
دێموک��رات و هێزەکان��ی دیک��ە نەبیین��ن. 

بەڵکوو ئ��ەو هەنگاوانە زۆر پیرۆزن بە تایبەتی 
کە دیالۆگی بەردەوام و پەیوەندیی دۆس��تانە 
هەی��ە، بەاڵم دەبێ ل��ە قۆناغەکانی داهاتوودا 
ئەو دیالۆگ و پەیوەندییە دۆس��تانەیە بکەینە 
هەوێنی هەنگاو و میکانیزمی کردەوەی جیدی 

بەو ئاراستەیەدا.

کۆبەند
گوت��اری کوردایەتی کە خۆی لە خەبات بۆ 
م��اف و داخوازییەکانی نەت��ەوەی کورد لە 
ئاس��تی جیاوازدا دەبینێتەوە، ب��ەردەوام لە 
الیەن ڕێژیم کەوتووەتە بەر هێرش و دژایەتی 
و چەواش��ەکاری. دوژمن بە ش��ەڕی نەرم 
هەوڵ دەدات ئەو گوتارە بسڕێتەوە و گوتاری 
فریودەرانەی خۆی لە جێگەی دابنێت، هەتا 
بتوانێ هێز و پوتانس��یەلی شەقامی کوردی 
بۆ پشتیوانیی کوردایەتی بەرە و ئاراستەیەک 
کە خ��ۆی کۆنتڕۆڵی دەکات بە الڕێدا ببات. 
لە ئەگەری الوازیی ش��ۆڕش و خەباتکارانی 
ڕاس��تەقینەی گوتاری کوردایەت��ی، ڕێژیم 
دەتوانێ زۆر بە ئاس��انی ل��ە هەوڵەکانی لەو 
بوارەدا س��ەرکەوتوو بێت، بەاڵم بە ڕاس��انی 
نوێی گەلەکەمان وێڕای ئەو نوێگەراییەی کە 
ل��ە نێوەڕۆکی خۆیدا هەیە و بە قارەمانێتیی 
پێشمەرگە و س��ەرهەڵدانی شار توانیویەتی 
الوازیی ش��ۆڕش لە ڕۆژهەاڵت��دا نەهێڵێت. 
ڕووداوەکانی ساڵەکانی دوای دەست پێکردنی 
ڕاسان بەڵگەن بۆ سەلماندنی ڕۆڵی کارامەی 
ڕاسان بۆ پێشگیری لە بە الڕێدابردنی گوتاری 
کوردایەتی، چونکە بەهەبوونی ڕاسان ئێستا 
شەقامی کوردی خاوەن ئادرەسێکی گرینگە 

بۆ شۆڕش و بەرخودان و کوردایەتی.

ژێدەرەکان

1. کوردایەتی و سەربەخۆیی کامیل ژیر
2. هێزی شوێندانەر لە رۆژهەاڵتدا (ڕاسان) ئەلبورز رۆئین تەن

٣. ڕاپۆرتی سیاسیی کۆنگرەی شانزدە حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران.





ڕوانگە



ڕوونکردنەوە
بەشی یەکەمی ئەم بابەتە لە دوای دەستپێکی ڕاسان؛

بە فایلی پی دی ئێف باڵو کراوەتەوە. لە سەر داوای دەستەی نووسەرانی 
گۆڤاری تیشک، لە ژمارەکانی داهاتوودا بەشەکانی دیکەش ئامادە و لە گۆڤاری 

تیشک باڵو دەبێتەوە

ڕاسان و ڕەهەندە تیۆرییەکانی )١(
ئاوڕدانەوەیەکی تیۆری لە خەباتی نوێی کوردستانی ڕۆژهەاڵت
پێشکەشه بە یاد و بیرەوەریی شەهیدی هەمیشە زیندوو »کاوە جەوانمەرد« 

سمایل شەریفی
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1. ه��ەر جووڵەیەک��ی بەرب��اڵوی سیاس��ی 
و کۆمەاڵیەت��ی ئەوەن��دەی خ��ۆی لەدوای 
تی��ۆری  باس وخ��واس و  ل��ە  بارس��تایەک 
و تێڕامان��ەوە دێ، ه��ەر ب��ەم ش��ێوەیەش 
ش��ەپۆلێک ش��یکاری و ش��رۆڤە و پرس و 
تێڕوانین��ی جۆراوجۆری��ش ب��ەدوای خۆیدا 
دەهێنێ. بەم ش��ێوەیە هەموو بزاڤە سیاس��ی 
و کۆمەاڵیەتییەکان � بەگوێرەی بەرتەس��ک 
بوون یان بەرباڵو بوونیانەوە� بە خەرمانەیەکی 
تەنک یان تۆخ��ی تیۆرییەوە  دەورە دەدرێن 
و دواج��ار ئەو خەرمانە تیۆرییە کار لەس��ەر 
خودی بزاڤەکەش دەکات و ئەوەندەی شوێنی 
لێ وەردەگرێ شوێنیش��ی لەس��ەر دادەنێ. 
بزاڤ��ەکان ئەوەن��دەی وە دوای تیۆرییەکان 
دەکەون، هەر هێندەش تیۆرییەکان وە دووی 

خۆیان دەدەن.
دی��ارە ڕاس��انە نوێیەکەی کوردس��تانی 
وەکوو جووڵەیەکی سیاس��ی  ڕۆژهەاڵتی��ش 
ل��ەم رێس��ایە هەڵناوێردرێ.  و کۆمەاڵیەتی 
بەرنامەبۆداڕێژراوتر  و  ڕێک وپێک تر  هاتنەوەی 
و ڕاگەیەندراوتری پێش��مەرگە بۆ ناو خەڵک 
هیس��تێریکی  دژک��ردەوەی  و  ش��ڵەژان  و 
حاکمییەت��ی کۆماری ئیس��المی لە الیەک 
و خوێندن��ەوەی س��ەرەپێیی و هەندێک جار 
ساویلکانەی بەشێک لە الیەنە خۆماڵییەکان، 
جا چ بە ناکۆکی دەربڕین لەبەرانبەر ئەم پرسە 
بێ یان بە داکۆکی کردن لەم جووڵەیە بووبێ، 
زۆر باس وخواس و پرس و ترس��ی ورووژاند و 
زەمینەی بۆ هەڵگیرس��اندنی باسێکی قووڵتر 
و گەش��ەکردووتر خۆش کرد. ئێس��تا دوای 
نیشتنەوەی کەف و کوڵی سەرەتایی، کاتی ئەوە 
هاتووە جێگای »هەس��ت« بە »هزر« و جێگای 
»سۆز« بە »سەرنج«، پڕ بکەینەوە و هەنگاوەکانی 
داهاتووم��ان  بەرنامەکان��ی  و  ڕابردووم��ان 
وردتر ش��ەن وکەو بکەین و هەندێک پرسیار 
بەرەوڕووی خۆمان و خەنیمەکانیشمان بکەین 
و هەوڵ بدەی��ن هەگبەیەک واڵمی پوخت و 
پ��ەرداخ، وەک ب��ەری داری ئەم پرس��یارانە 

بڕنین و دواجار ئەم میوە بەتام وبۆیانە لەس��ەر 
سفرەی خۆش ڕاخراوی گوتاری خەباتگێڕانەی 
نەتەوەییم��ان دابنێین و هەم گۆش��ەیەکی 
سفرەی گوتارەکەمانی پێ بڕازێنینەوە و هەم 
لەب��اری فیکرییەوە لێی بخۆی��ن و پێی پاراو 

بین.  
یەکەمین هەنگاو بۆ ئەم مەبەستە بریتییە 
لە روخس��اربەندییەکی دروست و وەسفێکی 
ڕاس��ت ل��ە جووڵەکە. ئەم جووڵەی��ەی وا لە 
ئەدەبیاتی سیاس��یی کوردس��تان بە ڕاسان 
نێوی دەرکرد چ جووڵەیەکە؟ چۆن دەس��تی 
پێ کردەوە و قەرارە چۆن درێژەی پێ بدرێ؟ 
ئەو ماکەیەی قورس��ایی ئ��ەم جووڵەیە پێک 
دەهێنێ و دەبێ بە شێوەیەکی تیۆری قسەی 
لەسەر بکرێ کام ماکەیە؟ شەڕی چەکدارییە؟ 
ئامادە بوونی هێزە سیاس��ییەکانی کورد لەناو 
خەڵکە؟ ڕەت کردنەوەی ئەو دابڕانەیە وا بەسەر 
ڕۆژهەاڵت   کوردس��تانی  سیاسییەکانی  هێزە 
داسەپاوە؟ بردنە سەری ورەی خەڵک لەبەرانبەر 
سیاسەتی ترس وەبەرنان و تۆقاندنی ڕێژیمە؟ 
نیش��اندانی ڕووخەک بوون و لەرزۆک بوونی 
ئەو دۆخەیە وا ڕێژیم بە دۆخێکی سەقامگیر و 
ئەمن ناوی دێنێ و وەک دۆخی دوورگەیەکی 
ئارام لەناو دەریایەکی نائارامدا وەس��فی دەکا؟ 

یان ماکەیەکی تری جودا لەم ماکانەیە؟ 
ه��ەر لەبنەڕەتدا ڕوخس��اربەندی هەڵەی 
باس��ەکە، تووش��ی واڵمی هەڵەش��مان دەکا 
و دواج��ار ئ��ەوەی وەک ئەنجامی ئەم دۆخە 
بۆم��ان دەمێنێتەوە، سەرلێ ش��ێواوییەکە کە 
هەم لە بەس��تێنی تیۆری و ه��ەم لە بواری 
کردەوە، ب��اوی هەنگاومان پێ ش��ل دەکا و 
تووش��ی دڕدۆنگیمان دەکا و وامان لێ دەکا 
تەمی ڕاڕایی نەهێڵێ ڕێگای بەرپێمان و دوورە 
دیمەنی بەرچاوم��ان بە ڕوونی ببینین و هەر 
بۆی��ە دەبێتە هۆی ئەوەی لە رەوت و ڕۆیینی 
شۆڕشگێرانەماندا بەالدا بێین و ڕەت ببەین و 

سەرەنگرێ بین. 
لەم ماوەیەدا هەندێک الیەنی خۆماڵی بۆیە 
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تووشی واڵمی هەڵە بوون، چونکە لە بنەڕەتدا 
روخساربەندییان لە جووڵەکە هەڵە بوو. جاری 
وای��ە گرفتی واڵم��ەکان هەر لەن��او خودی 
پرسیارەکاندایە. ناکرێ ئێمە وەسفی دۆخەکە 
و ڕوخس��اربەندیی جووڵەک��ە ل��ە نەیارەکان 
وەربگرین و هەوڵ بدەین پاس��اوێکی خۆماڵی 
بۆ ئەم وەسف و ڕوخس��اربەندییە بهێنینەوە. 
ئەم��ە ڕاس��ت وەک ئەوەی��ە بانگهێش��تنی 
کەس��ێک بۆ ژەمە نانێک قەبووڵ بکەین بەاڵم 
وا بڕیار بدەین چێشتی خۆمان ببەین لەسەر 
س��فرەی خانەخوێکە بخۆین. هەر لە بنەڕەتدا 
قەبووڵ کردنی بانگهێشتنی کەسێک بەمانای 
ئەوەیە لەسەر سفرەی کابراش دانیشین و لە 
چێشتەکەش��ی بخۆین. کەوابوو لێرەدا یەکەم 
هەن��گاو بۆ قەبوول کردن یان ڕەت کردنەوەی 
بانگهێشتنی کەسێک، ناسینی خانەخوێکەیە.

ــەڕی چەکداری، ئەوەی دەڵێ بەڵێ،  ش
ئەوەی دەڵێ نا

لە ڕوانگ��ەی تاقمێک لە ش��رۆڤەکارەکانەوە 
پرس��ی ڕاس��انی نوێی ڕۆژه��ەاڵت و بەجێ 
هێش��تنی کەمپەکانی باش��وور، لەڕاس��تیدا 
هاوسەنگە لەگەڵ پرسی ڕەوا بوون یان ناڕەوا 
بوونی شەڕی چەکداری . بەبۆچوونی ئەم تاقمە 
ئەگەر شەڕی چەکداری ڕەوا بێ، ئەوا ڕاسانی 
نوێش ڕەوای��ە و ئەگەر ب��ەرەوڕوو بوونەوەی 
چەکداری ن��اڕەوا بێ، ڕاس��انیش ناڕەوایە و 
پێشمەرگە دەبێ بگەڕێتەوە ناو مقەڕەکانی لە 
کوردس��تانی باشوور. لە ڕوانگەی ئەم تاقمەوە 
پێشمەرگە هاتووەتەوە شەڕی چەکداری بکا، 
ڕێژیمیش نایهەوێ ش��ەڕێکی لەم چەش��نە 
ڕووبدا، لە ئەنجامی ئەم ویستن و نەویستنەدا 
»توندوتی��ژی« ڕوو دەدا و بەش��ێک لە هێزە 
ئینس��انییەکانی ه��ەر دوو ال تێ��دا دەچن. 
بەرپرسایەتی ئەم تێکهەڵچوونانەش ڕاستەوخۆ 
لە ئەستۆی ئەو الیەنەیە کە دەیتوانی تاراوگە 
زۆرەملییەک��ەی بە جێ نەهێڵ��ێ و نەیێتەوە 
خێرخوازانەی  ئامۆژگاری  بەپێچەوانەی  بەاڵم 

بەرپرس��ە حکوومیی��ەکان ئ��ەم تاراوگەیەی 
بەجێ هێشتووە و هاتووەتەوە و بووەتە مایەی 

ئاژاوە و شەڕ و تێکهەڵچوون!
ئەمە ڕوخس��اربەندی ئ��ەم تاقمەیە لەو 
ڕووداوانەی لەم دواییانەدا ڕوویان دا و قەرارە 
لە داهاتووش��دا درێژەیان پێ بدرێ. پێویست 
بە گوتن ناکا کە ئەم ڕوخساربەندییە داوەریی 
دواییی خاوەنەکەش��ی لەناوخۆیدا هەڵگرتووە: 
تاوانی ئەم خەس��ارە ئینس��انییەی لەم ناوەدا 
ڕووی داوە ل��ە ئەس��تۆی ئ��ەم الیەنەی��ە وا 
بژاردەی شەڕی چەکداری هەڵبژاردووە و ئەو 
الیەنەی وا تێکهەڵچوون��ی ڕەت کردووەتەوە 

هەر نەبێ کەم تر خەتابارە. 

پێچەوانە کردنەوەی هاوکێشەکان
ئەم شێوە شی کردنەوەی سەرەوە لەو دۆخەی 
وا بە ناوی »ڕاسان« ناوی دەرکرد، ڕێک وەکوو 
ش��ی کردنەوەیەکە کە تاقمی گۆرین لەبارەی 
ئ��ەو هەڵبژاردنانەی لە کۆماری ئیس��المیدا 
بەڕێ��وە دەچن ب��ە دەس��تەوەی دەدەن. بە 
دەربڕینێک��ی تر ئەم ش��یکارییە زیاتر لەوەی 
ش��یکارییەکی تاک، دەرب��ارەی ڕووداوێک و 
دۆخێکی تاک بێ، لە مەنتیقێکی گشتی ترەوە 
س��ەرچاوە دەگرێ کە هەوڵ دەدا زۆر دۆخی 
هاوش��ێوە، لە ڕوانگەی خۆیەوە ش��رۆڤە بکا؛ 

بەاڵم شرۆڤەکەی پێچەوانەیە. 
وەسفی پرسی هەڵبژاردنیش لە ڕوانگەی 
ئەم تاقمەوە بەم چەشنەیە کە ڕێژیم دەیەوێ 
هەڵب��ژاردن بەڕێوە بب��ا و هەندێک لە هێزە 
بایک��ۆت  هەڵب��ژاردن  ئۆپۆزیس��یۆنەکانیش 
دەکەن و پێویست بە گوتن ناکا کە پشتگیری 
کردن لە سیاس��ەتی هەڵبژاردن لە پشتڕاست 
کردنەوەی سیاس��ەتی بایکۆت��ی هەڵبژاردن، 
دێموکڕاتیک ترە و هەر لە بنەڕەتدا لە ڕوانگەی 
ئەمانەوە جێگای سەرس��وڕمانە کە حیزبێکی 
بەرچاوترین  دێموک��ڕات، هەڵب��ژاردن ک��ە 

دەرکەوتەی دێموکراسییە بایکۆت دەکا.   
لەڕاستیدا ڕێژیم لە کایەیەکی زیرەکانەدا 
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کە لە ڕەوتی بەربەرین و خەست و قورسی باڵو 
کردنەوەی ئایدۆلۆژیی ڕەسمی و حکوومەتیدا 
بەڕێوەی دەبا، جێگای ئاکسیۆنەکان و جێگای 
واتە  دەگۆڕێت��ەوە؛  پێک��ەوە  ئەکت��ەرەکان، 
ناهەڵب��ژاردن بە هەڵبژاردن لە قەڵەم دەدرێ، 
ئەوەی نایەوێ بچێتە ناو کایەی ساویلکانەی 
ناهەڵبژاردنەوە، بە کەسێکی »دژی هەڵبژاردن« 
دەناس��ێندرێ و ئەوەی بە کەڵك وەرگرتن لە 
ئیمکاناتێک��ی یەکجار گ��ەورەی حکوومەتی ، 
ل��ە پڕۆژەیەک��ی زۆر ئاڵ��ۆز و خەرج هەڵگر 
و موهەندیس��ی کراودا دەی��ەوێ س��ەلیقەی 
چەند کەس��ێک ی��ان تەنانەت س��ەلیقەی 

س��ەلیقەی  وەک��وو  تاکێ��ک 
زۆرینەی دەنگدەران بناس��ێنێ، 
بەهاکان��ی  برەوپێ��دەری  ب��ە 
دێموکراسی دەناسێندرێ. ئینجا 
لە ش��ەڕی نێوان دێموکڕات و 
نادێموکڕات��دا ک��ێ هەیە الی 
بە  نادێموکڕات بگرێ و  کابرای 

دەنگییەوە بچێ؟
لەم بارەیەدا بیس��توومانە و 
خوێندوومانەت��ەوە کە هەندێک 
کەس باس��ی ئ��ەوە دەکەن کە 
هەڵبژاردنی  واڵتێک��دا  هیچ  لە 
دێموکڕات  و  ئازاد  سەتاس��ەت 
هەمیش��ە  و  بەڕێوەناچ��ێ 

هەندێ��ک تەگ��ەرەی خ��وازراو و نەخوازراو 
دەبن بە لەمپەری سەر ڕێگای هەڵبژاردنێکی 
دێموکڕاتی��ک و هەتا ڕادەی��ەک چەتی تێ 
دەخ��ەن. کەوابوو ناکرێ ئ��ەو چاوەڕوانییەی 
لە هیچ سیس��تمێکی سیاسیدا وەدی نایە لە 
کۆماری ئیس��المی داوا بک��رێ. ئەوانە پێیان 
وایە دیوێکی دیک��ەی »نادێموکڕاتیک بوونی 
ڕێژەی��ی« بریتیی��ە ل��ە »دێموکڕاتیک بوونی 
ڕێژەیی« و هەر بە ه��ۆی دێموکڕاتیک بوونە 
ڕێژەییەک��ەوە، دەبێ هەڵبژاردنەکانی کۆماری 

ئیسالمیش بە ڕەسمی بناسرێن. 
لەڕاس��تیدا لێرە هەر لە بنەڕەتدا باس��ی 

ئاس��تی دێموکڕاتی��ک بوون��ی هەڵب��ژاردن 
لەگۆڕێ��دا نیی��ە کە جاری وای��ە ڕەنگە بەرز 
ببێتەوە و جاری واش��ە نەختێک نزم بێتەوە. 
بەڵک��وو باس��ی ئەوەیە کە ئایا سیس��تمەکە 
خۆی بە شوێنکەوتەی هەڵبژاردن دەزانێ یان 
هەڵب��ژاردن بە ش��وێنکەوتەی خۆی دەزانێ. 
ه��ەر ل��ە بنەڕەتدا باس��ی جیاوازی��ی نێوان 
»هەڵبژاردن« و »هەڵنەب��ژاردن« لە گۆڕێدایە. 
باس��ی ئ��ەوە لە گ��ۆڕێ دایە ڕێژی��م بە بێ 
ئەوەی هیچ کام لە باجەکانی هەڵبژاردن بدا، 
لە هەم��وو دەرفەتەکانی کەڵک وەردەگرێ و 
کەسانێکیش بە ئاگاداری یان بە نائاگادارییەوە 
لەم گزی گەورەی��ەدا دەبن بە 
هاریکاری و بێ بەرات و خەاڵت 
دەزگای  پیادەنیزام��ی  دەبن��ە 
حاکم و پێش��ی دەکەون و بۆی 

هەڵدەسووڕێن! 
باسەکە ئەوەیە کە هەڵبژاردن 
بۆ ڕێژی��م هەندێک باجی هەیە 
و هەندێ��ک سوودیش��ی هەیە. 
باج��ی هەڵب��ژاردن ب��ۆ ڕێژیم 
ئەوەیە کە دەبێ مل بۆ ئیرادەی 
خەڵک لە چۆنیەتی بەڕێوەبردنی 
واڵتدا ڕابکێش��ێ، سوودەکەشی 
و  ئاس��تی ش��ەرعیەت  ئەوەیە 
پێ  مەقبوولییەتی خۆی  ڕادەی 
دەباتە س��ەر. باس��ەکە لەوەدایە کە ڕێژیمی 
دوای شکس��ت پێ هێنانی  بەتایبەتی  ئێ��ران 
ڕەوتی ڕیفۆرم خواز و بە داهێنانی پڕۆژەیەکی 
گزیکارانەی یەکجار ئاڵ��ۆز و بەرباڵو بە ناوی 
»موهەندیس��ی ئینتخابات« دەی��ەوێ بە بێ 
ئەوەی باجی هەڵبژاردن بۆ خەڵک ببژێرێ، لە 
هەموو سوودەکانی هەڵبژاردن بەهرەمەند بێ. 
ل��ە پێناس��ەی دێموکراس��یدا گوتوویانە 
دێموکراسی بریتییە لە کۆمەڵێک ڕێ وشوێن و 
یاسا و ڕێسای »دیار« بۆ گەیشتن بە هەندێک 
ئەنجامی »نادیار«. لە سیستمی دێموکڕاتیکدا 
وەک  دی��اری  مێکانیس��مێکی  ئەنجام��ی 

لە ڕوانگەی 
تاقمێک لە 

شرۆڤەکارەکانەوە 
پرسی ڕاسانی نوێی 

ڕۆژهەاڵت و 
بەجێ هێشتنی 

کەمپەکانی باشوور، 
لەڕاستیدا 

هاوسەنگە لەگەڵ 
پرسی ڕەوا بوون یان 

ناڕەوا بوونی 
شەڕی چەکداری
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هەڵبژاردن هەرچەن��دەی نادیار و پێش بینی 
نەکراویش بێ، سیس��تمەکە قەبووڵی دەکا و 
خۆی لێ النادا. بەاڵم یاس��ا و ڕێساکان دیارن 
و هیچ هێزێکی سیاس��ی بۆی نییە بەقازانجی 
خۆی، خۆی لەم یاس��ا و ڕێس��ایانە بدزێتەوە 
یان خۆی ت��ێ هەڵبقوتێنێ. تازەترین نموونە 
لە مل ڕاکێشان بۆ ئەنجامێکی نادیاری ئەوتۆ 
کە لەئاکامی بەڕێوەبردنی هەندێک ڕێ وشوێن 
و مێکانیس��می دی��ار و ش��ەفاف ڕووی دا، 
ڕاپرس��ی بریتانیا بۆ مانەوە یان دەرکەوتن لە 
یەکێتی ئورووپا ب��وو. کاتێک خەڵکی بریتانیا 
بەپێچەوانەی ویس��تی سیستمی زاڵ، بڕیاری 

چوونەدەر لە یەکێتی ئورووپایان 
دا، حکوومەت ملی بۆ داخوازی 
زۆرین��ەی خەڵ��ک ڕاکێش��ا و 
ئەگەرچی دەنگدانەکە بۆ گۆڕین 
ی��ان نەگۆڕین��ی حکووم��ەت 
نەب��وو، بەاڵم ل��ە ئەنجامی ئەم 
الچوو  حکوومەتیش  دەنگدانەدا 
و حکوومەتێک��ی ن��وێ هات��ە 

سەرکار.
هەڵب��ژاردن ل��ە ڕێژیم��ی 
ڕێ��ک  ئیس��المیدا  کۆم��اری 
پێچەوانەی ئەوەیە؛ واتە لەجیاتی 
ئەوەی هەڵبژاردن بریتی بێ لە 
مێکانیس��مێکی دیار و تەوافوق 

لەسەرکراو بۆ گەیشتن بە هەندێک ئەنجامی 
لەپێش��دا نادیار کە ئی��رادەی خەڵک دواجار 
دەیخوازێ، هەڵبژاردن لە کۆماری ئیسالمیدا 
بریتییە لە بەکار هێنانی هەر مێکانیس��مێکی 
نادی��ار بۆ گەیش��تن بە هەندێ��ک ئەنجامی 
دیار. ئەم مێکانیس��مە نادیارانە ڕەنگە ڕەدی 
سەالحیەتی کاندیداکان لە پێش دەنگداندا بێ، 
ڕەنگە تەئید نەکردنیان دوای دەنگ هێنانەوە 
بێ! ڕەنگە دەس��ت تێوەردانی سندووقەکان لە 
کاتی دەنگدان ب��ێ !! هیچ کام لەم دەرەتانانە 
لە هەڵبژاردنی کۆماری ئیس��المیدا دەستیان 
لێ نەپارێزراوە و زۆر ڕێ وش��وێن و دەرەتانی 

نادیاری دیکەش لەگۆڕێ��دا هەن کە هەر لە 
درێژەی تەمەنی ڕێژیم��دا دەکرێ بەرە بەرە 
بناسرێن و لە جەعبەی جادووی »هەڵبژاردنی« 
کۆماری ئیس��المییەوە بێن��ە دەر. هەموو ئەو 
ڕێ وش��وێنە نادیار و سەیر و سەمەرانە لەبەر 
ئەوە لەکار دەکرێ��ن کە ئەنجامی هەڵبژاردن 
بگاتە ئەوەی بۆ نموونە ناوی کەس��ێکی وەک 
مەحموودی ئەحمەدی نژاد لە س��ندووق بێتە 

دەر. 
دەخ��وازم وە بیر خوێنەری ئ��ەم دێڕانە 
بێنم��ەوە ک��ە باس��ی هەڵب��ژاردن وەک��وو 
دەروازەی��ەک بۆ چوونە ناو باس��ی ش��ەڕی 
باس��ی  گۆڕێ.  هاتە  چەکداری 
ئەوە بوو کە چۆن لە سیس��تمە 
تۆتالیتێ��ر و ئایدۆلۆژیکەکان��دا 
و  ئاکس�����یۆنەکان  جێ��گای 
و  دەگۆڕدرێتەوە  ئەکت��ەرەکان 
بۆ نموونە ئەوالیەنەی هەتا سەر 
ئێس��قان ب��ە دژی هەڵبژاردنە 
ب��ە بەڕیوەب��ەری هەڵب��ژرادن 
دەناس��رێ و ئ��ەو الیەنەی لە 
تەمەنی سیاسیی خۆیدا   هەموو 
بۆ هاتن��ە کایەی هەڵبژاردنێکی 
ڕاس��تەقینە خەباتی کردووە، بە 

»دژی هەڵبژاردن« دەناسرێ.
ئەمەیە  گرینگ  پرسیارێکی 
چۆنە کەسانێک � با بە هەژمار کەمیش بن � 
دەگەن بەو قەناعەتەی بڕوا بەم درۆ گەورەیە 
بکەن؟ بەر لەوەی بچمە سەر باسی سەرەکی 
وات��ە باس��ی ش��ەری چەک��داری دەخوازم 
چۆنیەت��ی  دەرب��ارەی  ڕوو ن کردنەوەی��ەک 
قەناعەتی بەڕاستی یان بەدرۆی جەماعەتێک 
ل��ە پێوەن��دی لەگەڵ ئ��ەم س��اختەکارییە 

ئایدۆلۆژیکانەدا بدەم:
ئ��ەو تاقم��ەی وا دێتە بەرچ��او بڕوا بەم 
نمایش و س��اختەکارییانە دەکەن لە ڕاستیدا 
ئ��ەو  و  خەڵک��ن  بچووک��ی  دەس��تەیەکی 
دەس��تەیەش خۆیان دوو لکیان لێ دەبێتەوە: 

لەباری »دەروون ناسیی 
کۆمەاڵیەتی«یەوە 

دەکرێ بڵێین ڕەوتی 
بیچم گرتنی زەینیەتی 
»سووژە« لە سیستمە 

ئایدۆلۆژیکەکاندا لەسەر 
فۆرموولی »دووپات 

کردنەوەی بەردەوامی 
درۆ هەتا ئاستی 
بڕوا پێ هێنان 

وەکوو ڕاستییەکی 
حاشاهەڵنەگر« دامەزراوە
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لکی یەکەم هەر لە بنەڕەتدا زۆر چاک لە قەڵب 
بوونی قسەکان و گزیکارانە بوونی کردەوەکانی 
ڕێژیم ئ��اگادارن، ب��ەاڵم بەهرەمەند بوونیان 
لە س��ەرچاوەکانی چوارالیەنەی دەس��ەاڵت 
و س��امان و پێگە و زانی��اری )قدرت، ثروت، 
منزلت، اطالعات( بە هۆی سیستمی حاکمەوە 
ناهێڵێ ڕاس��تییەکان وەک هەیە لەقاو بدەن. 
لەبارەی لکی دووهەم کە ئەوانیش ڕەنگە لەناو 
ئەم دەس��تە کەمینەیەدا ه��ەر کەمینە بن و 
بەڕاس��تی بڕوایان بە قس��ە قەڵبەکانی ڕێژیم 
هێناب��ێ و لەڕووی قەناعەتێک��ی دەروونیەوە 
وەباڵ بۆ قس��ەکانی دەس��ەاڵتداران بکێشن، 

ڕەنگە باس کردنی دوو خاڵ بەکەڵک بێ.
»دەروون ناس��������یی  لەب��اری  یەکەم. 
کۆمەاڵیەتی«ی��ەوە دەک��رێ بڵێی��ن ڕەوتی 
بیچم گرتنی زەینیەتی »سووژە« لە سیستمە 
ئایدۆلۆژیکەکاندا لەس��ەر فۆرموولی »دووپات 
کردنەوەی بەردەوامی درۆ هەتا ئاس��تی بڕوا 
پێ هێنان وەکوو ڕاس��تییەکی حاشاهەڵنەگر« 
دامەزراوە. »سووژە« لەم کۆمەڵگایانەدا ئەوەندە 
لە کالسی دەرس و بۆنە ڕەسمییەکان و میدیا 
حکوومییەکان و نووسراوە ژوورنالیستییەکان و 
تەنانەت کۆ بوونەوە نیوەڕەسمییەکاندا حوکمی 
پەس��ندکراو لەالی��ەن حاکمییەتەوە دووپات 
دەکاتەوە یان دەیبیس��ێتەوە کە بەرە بەرە و 
بەدرێژای��ی زەمان و لەژێ��ر بۆمباردومانێکی 
خەس��تی ئایدۆلۆژیکدا خۆیش��ی درۆ بوون و 
هەڵبەس��تراو بوونی ئەو حوکمە لەبیر دەکا و 

هەتا ڕادەیەک بڕوای پێ دەهێنێ.  
دووەم. ڕاهات��ن ل��ە دۆخی نائاس��ایی لە 
ئەنجام��ی درێژ بوون��ەوەی دۆخەکە، زۆرجار 
دۆخەکە بە ئاس��ایی نیش��ان دەدا و نائاسایی 
بوونەکەی لەبەر چاو دەشارێتەوە. لێرەدا ڕەنگە 
بەپێچەوانە، لەالی هەندێک کەس قسەی ئەو 
کەسەی گەرەکیەتی نائاسایی بوونی دۆخەکە 
ئاشکرا بکا، خۆی نائاسایی بنوێنێ و بۆچوونی 
ئەو کەس��ەی دۆخە نائاس��اییەکە بە ئاسایی 
دەبینێ، سروش��تی تر و ئاس��ایی تر بکەوێتە 

بەرچاو.

شەڕی چەکداری، تاقە بژاردەی رێژیم 
لەبەرانبەر پرسی کورددا 

وەک چۆن لە پرس��ی هەڵبژاردندا بە گوێرەی 
ڕیوایەتی ڕەسمی و ئایدۆلۆژیکی حاکمییەت، 
هێزی دژەهەڵبژاردن و هێزی هەڵبژاردن خواز 
جێگایان دەگۆڕدرێتەوە، لە باس��ی ش��ەری 
چەکداریشدا ڕیوایەتی دەستەاڵتدارەکان هەر 
بەم چەش��نەیە. واتە ئەو الیەن��ەی دەیەوێ 
پرسەکە بەش��ێوەیەکی مۆدێڕن و ئەوڕۆیی و 
دێموکڕاتیک چارەس��ەر بکرێ، بە شەڕخواز 
دەناس��رێ و ئ��ەو الیەنەی ه��ەر لەبنەڕەتدا 
جگە ل��ە بەرەوڕووبوون��ەوەی چەکداری تاقە 
بژاردەیەکی تریشی بۆ چارەسەر کردنی پرسی 
کورد نییە، خۆی بە ئاشتی خواز دەناسێنێ.   

ناکۆکییەکە بە هیچ ش��ێوەیەک لەس��ەر 
ئەوە نییە کە الیەنی کوردی دەیەوێ پرسەکە 
بە ش��ەڕی چەکداری چارەسەر بکا و الیەنی 
دەس��ەاڵت خوازیش گەرەکیەتی ئەم پرسە بە 
پش��وودرێژی و بەش��ێوەی هەنگاو بە هەنگاو 
چارەسەر بکرێ؛ ناکۆکییەکە لەوەدایە الیەنێک 
پێی وایە لە ئێراندا پرس��ێک بە ناوی پرسی 
کورد بوون��ی هەیە و دەب��ێ ڕێگاچارەیەکی 
ئەوڕۆیی بۆ بدۆزرێتەوە و لەبەرانبەردا الیەنێک 
هەر لەبنەڕەتدا پێی وایە لە ئێراندا دیاردەیەک 
بەناوی پرسی کورد بوونی نییە هەتا پێویست 
بێ، ڕێگاچارەیەکی گونجاوی بۆ بدۆزرێتەوە. 

تێک هەڵچوونی نێوان هێزە سیاسییەکانی 
ک��ورد و حاکمییەت��ی ناوەن��دی وەک هەر 
دیاردەیەکی دیکە پێویس��تی بە هۆ� هەڵدان 
هەڵدان  هۆ�  هەی��ە.   )explanation،تبیین(
وات��ە واڵم دانەوە بە پرس��یارێک کە بە »بۆ« 

دەست پێ دەکا:
بۆ لەم م��اوەی دواییدا ل��ە نێوان هێزی 
پێش��مەرگە و هێزە س��ەربازییەکانی ڕێژیم 

تێکهەڵچوون ڕووی دا؟
هەوڵ دەدەین چەند هۆ�  هەڵدانی گونجاو 
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بۆ ئەم پرسیارە بدۆزینەوە.

ئەلف. هۆـ هەڵدانی یەکەم.
� هێزی پێشمەرگە دوای ماوەیەک دوور بوون 

لە ناوخۆی کوردستان، هاتووەتەوە ناوخۆ.
� هاتنەوەی هێزێکی چەک���������داری 
بەرهەڵس��تکار درەنگ یان زوو دەبێتە هۆی 

تێکهەڵچوونی چەکداری.
بەم پێیە ئەم تێکهەڵچوونانەی دوایی، لە 

شنۆ و مەریوان ڕوویان  دا.
ئ��ەم ه��ۆ� هەڵدانە ل��ە بنەڕەت��دا هی 
حاکمییەت��ە. هەندێ��ک کەس��ی کوردیش 
دووپاتیان کردووەتەوە. ئ��ەم هۆ� هەڵدانە لە 
ڕاستیدا ساویلکانەترین شیکارییە کە دەکرێ 
لەم بارەیەدا بەدەستەوە بدرێ. ئەم شەڕانەی 
ل��ەم دوایی��ەدا لەنێوان حاکمیی��ەت و هێزە 
کوردییەکان��دا ڕوویان دا چەن��د ڕووداوێکی 
دابڕاو لە مێژوو و دابڕاو لە واقیعی تاڵی حاکم 
بەس��ەر کۆمەڵ��گای کوردس��تان و دابڕاو لە 
ڕووداوە هاوچەش��نەکانی دیکە لە پارچەکان 
دیکەی کوردس��تان و ل��ە بڕگەکانی دیکەی 
مێژووی کورد نەبوون. پرس��یاری دروست تر 
ئەوەیە بپرس��ین ب��ۆ لە زەمان��ی دامەزرانی 
دەوڵەتی ش��ێوە مۆدێرنەوە ل��ە ئێراندا هەتا 
ئێس��تا لە نێوان کورد و حاکمییەتی ناوەندی 
ش��ەڕ ڕووی داوە؟ یەکێک لە ه��ۆ� هەڵدانە 
گونجاوەکان بۆ واڵم دانەوە بەم پرس��یارە لە 

خوارەوە باس دەکەین.

ب. هۆـ هەڵدانی دووەم.
� لە ئێراندا پرس��ێک بە ناوی پرس��ی کورد 
)بێ ب��ەش بوون��ی گەل��ی ک��ورد ل��ە مافە 

نەتەوایەتییەکانی( بوونی هەیە.
� هەر پرس��ێک ب��ە چارەس��ەرنەکراوی 
بمێنێت��ەوە، ل��ە درێژخایەن��دا توندوتیژی و 

تێکهەڵچوونی لێ دەکەوێتەوە.
� حاکمییەت��ی ئێ��ران جگە لە پش��ت 
بەس��تن بە هێزی سەربازی، هیچ پڕۆژەیەکی 

بۆ چارەسەر کردنی پرسی کورد نییە.
نێوان  ل��ە  کەواب��وو جارێک��ی دیکەش 
حاکمییەت و هێزە کوردییەکاندا تێکهەڵچوون 

ڕووی دا.
ئێمە پێمان وایە ئەم هۆ� هەڵدانەی دوایی، 
لەوی یەکەمیان زانس��تی تر و واقیع بینانەترە. 
هەرکام لەم ه��ۆ� هەڵدانانە بۆ پێش گرتن بە 
درێژە کێشانی شەڕ پێشنیارێکی ناڕاستەوخۆی 
لەناخی خۆیدا هەڵگرتووە. ڕێگایەکی بەراورد 
کردن و پێکەوە هەڵس��ەنگاندنی ئەم دوو هۆ� 
هەڵدانانە ئەوەیە پێش��نیارەکانیان بۆ ڕاگرتنی 
ش��ەڕ پێکەوە ب��ەراورد بکەی��ن. یەکێک لە 
ئەنجامەکانی هۆ� هەڵدانی یەکەم ئەوەیە بڵێین 
ئەگەر دەمانەوێ پێش بە درێژە کێشانی ئەم 
ش��ەڕە بگرین پێویستە پێشمەرگە لە تاراوگە 
زۆرەملییەکەی��دا بمێنێت��ەوە و پارێزگاری لە 
تێل دڕووەکانی دەوری خۆی بکا! ئەم حوکمە 
بەئاش��کرا حوکمێکی زۆردارانە و نامەنتیقییە. 
مل ڕاکێشانی هێزە سیاس��ییەکانی کوردیش 
بۆ ئەم حوکم��ە زۆردارانەی��ە، کردەوەیەکی 
نامەنتیقییە. بەاڵم یەکێ��ک لە ئەنجامەکانی 
هۆ� هەڵدانی دووەم ئەوەیە ئەگەر قەرارە پێش 
بە درێژە کێش��انی ئەم ش��ەڕە بگیرێ، دەبێ 
حاکمییەت دان بە بوونی پرسی کورد دابنێ 
و بۆ چارەسەر کردنی ئەم پرسە پڕۆژەی هەبێ 
و پڕۆژەکەش��ی دادپەروەرانە بێ. پشت بەستن 
بە هێزی س��ەربازی و میلیتاری��زە کردن و 
ئەمنییەتی کردنی کەش��ی کوردستان، هەر 
بە تەنی��ا دەبێتە هۆی چەندق��ات بوونەوەی 

کێشەکە. 
ئەگ��ەر بمان��ەوێ بە س��اکارترین زمان 
هۆی ئەو تێکهەڵچوونانە دیاری بکەین دەبێ 
بڵێی��ن حاکمیەتی کۆماری ئیس��المی نەک 
ه��ەر دەیەوێ هێزە سیاس��ییەکانی کورد لە 
تاراوگەدا بمێنن��ەوە و بە تێل دڕوو دەورەیان 
بدرێ، بەڵکوو دەیەوێ ئەندیشەی ماف خوازی 
و بی��ری کوردایەتیش لە زەینی مرۆڤی کورد 
بنێرێتە تاراوگەیەکی زۆرەملی و تێل دڕوویەکی 
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فیکری بەدەوری ئەویش��دا بکێشێ. باسەکە 
بە هیچ کلۆجێک ئ��ەوە نییە کورد بژاردەی 
شەڕی چەکداری هەڵبژاردووە و حاکمییەت 
نایەوێ ئ��ەم بژاردەیە بێتە گۆڕێ؛ باس��ەکە 
ئەوەیە حاکمییەت پێی وایە بیری مافخوازی 
و هێزی مافخوازی کورد بە هیچ ش��ێوەیەک 
نابێ حوزووری سیاس��ی و تەش��کیالتییان 
لەناوخۆدا هەبێ، هیزە کوردییەکانیش پێیان 
وایە ئەوان نابێ لەم حوزوورە بێ بەش بکرێن 
و ئەوە مافی س��ەرەتایی هێزە سیاسییەکانە 
بتوان��ن لەن��او خەڵکی خۆیان��دا حوزووریان 
هەب��ێ و ئەندیش��ە و ئەجندای سیاس��یی 

حاکمییەت  ڕابنێ��ن.  خۆی��ان 
دەڵێ ئەگەر حوزوورت هەبێ و 
تاراوگەنشینیی زۆرەملی قەبووڵ 
نەکەی بە ش��ێوەی چەکداری 
بەگژتدا دێمەوە و هێزەکانت، بە 
کوشتن، حەزفی فیزیکی دەکەم 
)هەر وەک چۆن تاراوگەنشینی 
زۆرەملیش هەر جۆرێک حەزفی 
سیاسییەکانی  هێزە  فیزیکییە( 
ک��ورد لە واڵم��دا دەڵێن وەک 
لەناو  ئێم��ە  ح��وزووری  چۆن 
خەڵکی خۆماندا مافی بێ  ئەم ال 
بەرگری  ئێمەی��ە،  ئ��ەوالی  و 
کردن لە خۆش��مان لەو کاتەی 

بەرەوڕووی هێرش��ی چەک��داری دەبینەوە، 
مافی خۆمانە.

دەس��تپێکردنی ش��یکارییەکان لە باسی 
ش��ەڕی چەکدارییەوە هەڵەیەک��ی گەورەی 
هەندێک لە ش��رۆڤەکارانی شوێن وەرگرتوو لە 
هێژمۆنی حاکمییەته. باس��ەکە ن��ە بۆ هێزە 
سیاس��ییەکانی ک��ورد و نە ب��ۆ حاکمییەتی 
دیکتاتۆریش لە ش��ەڕی چەکدارییەوە دەست 
پ��ێ ناکا � ئەگەرچی س��ەرەتا و بەر لە هێزە 
کوردییەکان، ئەوە حاکمییەتە کە دەس��ت بۆ 
بژاردەی ش��ەڕی چەکداری دەبا � باسەکە لە 
مافی سەرەتایی حوزوور و ژیان لەناو خەڵکدا 

دەست پێ دەکا. حاکمییەت پێی وایە هێزی 
سیاس��ی کورد بە حوکمی ئ��ەوەی هەڵگری 
بیر و ئەندێش��ەیەکی تایبەت��ە مافی حوزوور 
و ژیان لەن��او خەڵکی خۆی��دا نییە و ئەگەر 
بێت و داوای ئەو ماف��ەش بکا یان بە کردەوە 
بیەوێ بێتەوە ناو خەڵکی خۆی، واڵمەکەی لە 
لوول��ەی تفەنگەوە پێ دەدرێتەوە. دیارە مافی 
بەرگری کردنی هێ��زی کوردیش لەخۆی لە 
ئەگەری بەرەوڕوو بوونەوەی چەکداری  وەکوو 
ماف��ی ژیان لەناو خەڵکی خۆیدا، مافێکە هیچ 
یاس��ایەکی ئینس��انی و ئەوڕۆیی ناتوانێ لێی 

زەوت بکا.
پێچەوان��ە دیتن��ی واقی��ع 
ل��ە کۆمەڵ��گا ئایدۆلۆژیکەکاندا 
ج��اری وایە لە ئاس��تی خەتاوە 
ب��ەرز  پەت��ا  ئاس��تی  ب��ەرەو 
دەبێت��ەوە. النی ک��ەم یەکێک 
ل��ە پێناس��ەکانی ئایدۆل��ۆژی 
بریتیی��ە لە ش��ێوە بۆچوونێک 
بەراوەژوو نیشان  کە دیاردەکان 
درۆیین  ئاگادارییەک��ی  و  دەدا 
دەدا ب��ەو خەڵک��ەی بڕوای پی 
دەهێن��ن.  ئێمە ل��ە دێڕەکانی 
پێش��وودا هەوڵم��ان دا ئ��ەوە 
هێزی  چ��ۆن  کە  دەربخەی��ن 
ناوەندخ��وازی نادێموک��ڕات لە 
جیاتی دۆزینەوەی ڕێگاچارەیەکی ئوس��وولی 
بۆ پرس��ێکی مێژوویی، دەست بۆ چەک دەبا 
و هێ��رش دەکاتە س��ەر خەباتکارانی کورد و 
ش��ەهیدیان دەکا. با مێژووی کورد  ئەمە لە 
الپەڕەیەک��ی غەمگیندا تۆمار بکا کە ئێمە لە 
جەنگەی دوایین حوزووری پێشمەرگە لەناوخۆ 
و هێرشی سپای پاسداران بۆسەر پێشمەرگە، 
بەداخ��ەوە ش��رۆڤەکاری ئاوام��ان هەبوو کە 
لە ئەنجامی ش��وێن وەرگرتن ل��ە ئایدۆلۆژیی 
بەراوەژووک��ەرەوەی حاکمییەت��ی کۆم��اری 
ئیس��المی، لە جیاتی ئەوەی تاوانی کوشتنی 
ڕۆڵەی کورد بە دەستی پارێزەرانی دیکتاتۆری 

دەستپێکردنی 
شیکارییەکان 

لە باسی 
شەڕی چەکدارییەوە 

هەڵەیەکی 
گەورەی 

هەندێک لە 
شرۆڤەکارانی 

شوێن وەرگرتوو 
لە هێژمۆنی 
حاکمییەته
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ببینێ، کارەساتەکە وەک بەکوشتدانی ڕۆڵەی 
کورد لەالیەن هێزی سیاسی کوردەوە وەسف 

دەکا.]1[ 
ئەگەر ئەو قس��ەیە ڕاس��ت بێ نەک هەر 
لە مێژووی ک��ورددا بگرە لە مێژووی خەباتی 
ئازادیخوازانەی هەم��وو گەالنی جیهاندا ئەوە 
هێ��زە ئازادی خ��وازەکان بوون ک��ە بە هۆی 
خەباتیانەوە، ڕۆڵەکانیان بە دەس��تی سیستمە 
تۆتالیتێرەکان بە کوشت دەدا! دیتنی »کوشتن« 
وەک »بەکوش��تدان« ڕاوەستان لە شوێنێک و 
ڕوانین لە شوێنێکەوەیە کە شوێنی ڕاوەستان 
و ڕوانین��ی ئێمە نییە بەڵک��وو هی نەیاران و 

زەوتکەرانی مافی گەلی ئێمەیە. 
تەشخیسی ئەوەی ئێمە لە کوێ 
ڕاوەس��تاوین یان دەبێ لە کوێ 

ڕاوەستین یەکجار گرینگە. 
جی��اوازی نێ��وان »تیۆری« 
و »گوت��ار« لێ��رەوە س��ەرچاوە 
دەگ��رێ. تی��ۆری بریتیی��ە لە 
ڕووت  زانی��اری  کۆمەڵێ��ک 
بکەی  لەبەری��ان  کە دەک��رێ 
و بیانڵێی��ەوە، کاریش��ت بەمە 
نەبێ ئ��ەو کۆمەڵە زانیارییانە چ 
ش��وێن  لەگەڵ  پێوەندییەکیان 
و کات و بێ��ژەر و بەردەن��گ و 
کەش��ی گوتنیانەوە هەیە. گوتار 

بریتییە لە تێگەیشتن لە تیۆڕی لەم شوێن � 
کاتەی تۆی تێدای. شوێن  � کاتێکی مێژوویی 
و فەرهەنگی ئەوتۆ کە ناس��ینی سەنگت پێ 
دەدا و نەناس��ینی س��ووکت دەکا. گرینگ��ی 
پێدانی بایەخ بە قس��ەت دەدا و خۆ لێ نەبان 
کردنی خەسارێکی قەرەبوو نەکراوەیە و تڕۆت 
دەکا. بە داخەوە یەکێک لەو بۆسانەی ئەوانی 
دی زۆر کەم وا هەیە تێی بکەون، بەاڵم ئێمە 
زیاتر تێی دەکەوین، هەر ئەمەیە؛ واتە دووپات 
کردن��ەوەی ئەو گوتانەی س��ەر ب��ە گوتاری 
ئەوان��ن و ڕەنگە لە دەم��ی ئەوانەوە تەنانەت 
ناشیرنیش نەبێ، بەاڵم ئەگەر لە دەمی ئێمەوە 

بێتە دەر ببێتە مایەی ڕیسواییمان. 
خاڵێک��ی ت��ر ک��ە ش��رۆڤەکاران ل��ە 
ش��یکارییەکانیاندا نابێ لەبیری بکەن ئەوەیە 
ک��ە عادەتەن  ئ��ەو الیەنە زیاتر دەس��ت بۆ 
چەک دەبا و پشت بە بژاردەی تێکهەڵچوونی 
چەکداری دەبەس��تێ کە لەباری تێکنۆلۆژیی 
س��ەربازی و دەرەتانی چەکدارییەوە تەیارتر 
و پۆش��تە و پەرداخ تر ب��ێ. ئەگەرچی هێزی 
پێش��مەرگە ل��ە بەرانبەر هێرش��ی کۆماری 
ئیسالمیدا دەستەوەس��تان نییە و توانایەکی 
باش��ی بۆ هەڵس��ووڕانی پارتیزان��ی هەیە و 
لەئەگ��ەری هێرش��ی چەک��داری ڕێژیم��دا 
دەتوانێ هەزینەیەکی زۆر بەسەر 
حاکمییەتی مل هوڕ دابسەپێنێ، 
بەاڵم دواجار ئەوە حاکمییەتە کە 
نیزامییەوە  لەباری چەک وچۆڵی 
هەتا سەر ئێس��قان خۆی تەیار 
ک��ردووە و پێی وای��ە بە دابین 
کردن��ی دەرەتان��ی زۆروزەندی 
خۆی  مانەوەی  دەتوانێ  نیزامی 

مسۆگەر بکا. 
دی��ارە کۆماری ئیس��المی 
لەم موحاسەبە هەڵەیەدا لەگەڵ 
ڕێژیم��ی ڕووخ��اوی پەهلەوی  
ڕێژیمی  هەی��ە.  هاوبەش��ییان 
پەهلەویش لەباری چەک وچۆڵی 
نیزامییەوە هێ��زی یەکەمی ناوچە بوو، بەاڵم 
لەبەرانب��ەر هێزی بێ ئامان��ی خەڵک، خۆی 
نەگرت و ڕووخا. ئەوەش��مان لەبیر نەچێ کە 
ک��ورد بەتەنیا ڕێژیمی پەهل��ەوی نەڕووخاند 
ب��ەاڵم یەکێ��ک ل��ە فاکت��ەرە گرینگەکانی 
ڕووخانی ڕێژیمی شا بوو. هێزی پێشمەرگەی 
کوردستان لە س��اڵی47دا بە بەرگری کردنی 
چەکداران��ەی خ��ۆی لەبەرانب��ەر هێرش��ی  
ئەرتەشی تەیاری شا، سامی خەڵکی لە هیزی 
ڕێژیم ش��کاند و دە ساڵ دواتر لە ساڵی 57دا 

ڕێژیم بەیەکجاری هەرەسی هێنا. 
مێژوو پێمان دەڵێ بەڵێ ئەوە کورد نەبوو 

دواجار 
ئەوە حاکمییەتە کە 
لەباری چەک وچۆڵی 

نیزامییەوە 
هەتا سەر ئێسقان 

خۆی تەیار کردووە و 
پێی وایە بە 
دابین کردنی 

دەرەتانی زۆروزەندی 
نیزامی دەتوانێ 
مانەوەی خۆی 

مسۆگەر بکا
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کە حکوومەت��ی پاش��ایەتیی ڕووخاند بەاڵم 
ئەو زەب��رەی کورد لە ئەرکان��ی حاکمییەتی 
ڕێژیمی وەشاند هەر نەبێ یەکێک لەو سەدان 
زەبرانە بوو کە چارەنووس��ی ڕێژیمی ش��ایان 
بەرەو ئاقارێکی دیکە برد. ئێس��تا کە دەبینین 
هەندێک بەناو سەرکردەی کورد کە لەڕاستیدا 
ناکرێ وەکوو کادری مام ناوەندیی سیاس��یش 
حیس��ابیان لەس��ەر بکرێ، ل��ە هەوڵی ئەوە 
دان ئەجندای سیاس��یی سەقەت و ئیفلیجی 
خۆیان لە مانەوەی کۆماری ئیس��المی گرێ 
بدەن، لەڕاس��تیدا نە مێژوویان خوێندووەتەوە 
و ن��ە بەداخ��ەوە لە ش��یکاری و تیۆریش��دا 
بزگوڕێکی بەالش یان بنژیلێکی بێ قیمەتیان 
پێ ب��ڕاوە. ئەوان��ە نەک هەر لە ئینش��عابی 
تەش��کیالتییاندا زەب��ری خۆیان ل��ە حیزبی 
دێموکڕات و بزووتنەوەی دێموکڕاتیکی گەلی 
کورد وەش��اند و خۆیان ش��ەرمەزاری مێژوو 
کرد، ئەوە ماوەیەکە فازی دووەمی ئینشعابی 
خۆیش��یان کە بریتییە لە فازی ئینش��عابی 
فیکری دەس��ت پێ کردووە و دیس��ان ئەوە 
مێژووە کە پێم��ان دەڵێ هیچ کام لە جەریانە 
ئینش��عابییەکان کە ئینشعابی تەشکیالتییان 
ل��ە حیزبی دێموکڕات کرد، نەیانتوانی خۆیان 
ل��ە ئینش��عابی فیکری البدەن و ئینش��عابی 
فیکری وێڕای ئینشعابی تەشکیالتی بەرۆکی 
گرتن � جا چ ئەو ئینش��عابە فیکرییە بەر لە 
ئینشعابە تەش��کیالتییەکە ڕووی دابێ، وەک 
ئینشعابی دوای کۆنگرەی چوار و چ ئینشعابە 
فیکرییەک��ە دوای ئینش��عابی تەش��کیالتی 
ڕووی دابێ، وەک ئینش��عابی دوای کۆنگرەی 
س��ێزدە، دواجار کۆی ئەو دوو ئینشعابانە کە 
تەواوکەری یەکترن، جەریانە ئینشعابییەکانی 

بەرەو هەڵدێر بردن.]2[  
باس��ێکی دیک����ە کە دەرب��ارەی مافی 
حوزووری هێزە سیاس��ییەکان لەناو خەڵکی 
خۆیان��دا هاتووەتە گ��ۆڕ ئەوەی��ە کە بۆچی 
ناکرێ هێزە سیاسییەکان بەشێوەی فیکری و 
گوت��اری لەناو خەڵکدا حوزووریان هەبێ هەتا 

لە بەراورد کردنی هەزینە و فایدەدا، کەمترین 
هەزینە بدەن و زیاترین سوود وەدەست بخەن 
)ڕەخنەی یەکەم( لە ڕەخنەیەکی تری نزیک 
لەم ڕەخنەیە، باس��ی ئەوە کراوە جووڵەیەکی 
ئەوت��ۆ دەبێ پشت ئەس��توور ب��ە گوتارێکی 
تێروتەس��ەل بێ و لە حالەت��ی نەبوونی ئەم 
گوتارەدا، جووڵەکەش ئەستێور دەمێنێتەوە و 
بەرێکی بەرچاوی لێ ش��ین نابێ. )ڕەخنەی 

دووەم(.
لە واڵم��ی ڕەخنەی یەکەمدا دەبێ ئاماژە 
بەو ڕاس��تیە بکەین ئەو الیەنەی وا دەیەوێ 
هێزی سیاس��یی کورد حەزف��ی فیزیکی بکا 
و ب��ۆ تاراوگ��ە دووری بخات��ەوە و پێوەندیی 
تەشکیالتی ئەم هێزە لەگەڵ خەڵک بپچرێنێ 
یان بیگەیەنێتە نزم ترین ئاس��تی خۆی، زۆر 
چ��اک دەزانێ حەزفی فیزیکی پێش��ەکی و 
ڕێگاخۆش��کەری حەزف��ی فیکریی��ە. لەالی 
فیک��ری  خس��تنەوەی  دوور  حاکمیی��ەت، 
قۆناغی دوای دوور خستنەوەی بەجەستەیە و 
دەستەاڵتی سەرەڕۆ بۆ جێ بەجێ کردنی ئەم 

قۆناغەی دواییش سێ ودوو ناکا. 
لەوالوە پەیامی ئەو الیەنەی وا پێشمەرگە 
دەنێرێت��ەوە ناوخ��ۆ ئ��ەوە نییە ح��وزووری 
پێشمەرگە با ببێتە ئالترناتیڤی بەرهەم هێنانی 
فیکر و گوتار، بەرهەم هێنانی گوتار ش��ان بە 
شانی حوزوور و خەباتی پێشمەرگە و هەر لە 
جەنگ��ەی ئەم خەبات و حوزوورەدا ڕوو دەدا. 
فیک��ر و گوتاری دەوڵەمەند، خەباتی جیددی 
لێ بەرهەم دێ و خەباتی جیددیش سات بە 
سات بە سامانی گوتار و فیکرەکەوە زیاد دەکا.
الیەنی تەنزی باسەکە ئەوەیە هەندێک لەو 
کەس��انەی لە حیزبی دێموکڕاتیان ڕانەدەدی 
دیواری درۆیین و  بەربەس��تی بۆشی هێزی 
سەربازیی ڕێژیم بۆ پێش گرتن بە هاتنەوەی 
پێشمەرگە تێکبش��کێنێ و هەر بە هۆی ئەم 
تێ ڕانەدیتنە و بە زمانی تەوس، ناوی حیزبی 
دێموکڕاتی��ان وەک حیزبێکی کەمپ نش��ین 
دێنا ئێس��تا هاواریان لی ب��ەرز بووەتەوە کە 
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بۆچی حیزب لە کەمپەکەی خۆی دانانیش��ێ 
هەتا پێش��مەرگەی خۆیش��ی سالمەت بن و 
برادەرانی س��پاش خوێنیان لە لووتیان نەیە! 
ئەو دەم کەمپ نشینی، لەالی ئەم شرۆڤەکارە 
هەڵەوێژانە مایەی گاڵتە و پێکەنین بوو کەچی 
ئێس��تا نیشانەی پش��وودرێژی و ژیر بوون و 
موحاس��بەی هەزین��ە فای��دە و موقاومەتی 
مەنف��ی و حەل��ەم قەلەمی لەم چەش��نەیە. 
حیزب��ی دێموکڕات نە ئ��ەو دەم کە بەهۆی 
تایبەتەوە، حوزووری  بەرژەوەن��دی  هەندێک 
ئێراندا  کوردستانی  لەناوخۆی  پێش��مەرگەی 
س��نووردار کردبۆوە، هێزی خۆی لەوەی کە 
هەبوو کەمتر دەدی و خۆی بەهێزێکی چکۆڵە 
و الوەکی لە گۆڕەپانی سیاس��ی کوردستاندا 
حیس��اب دەک��رد و نە ئێس��تاش کە هێزی 
ئام��ادەی لەناوخۆدا هەیە، خ��ۆی لەوەی کە 

هەیە بە قەبەتر دەبینێ. 
دووەم  ڕەخن��ەی  لەگ��ەڵ  لەپێوەن��دی 
)ئەو ڕەخنەیەی دەڵ��ێ جووڵەیەکی لەگوێن 
حوزووری پێش��مەرگە دەبێ پشت ئەس��توور 
ب��ە گوتار بێ( دەبێ بڵێین ئەو قس��ەیە هەڵە 
نییە. بەاڵم حوزووری پێشمەرگە لەناو خەڵک 
و خەباتی پێش��مەرگانە دابڕاو لە گوتار نییە. 
ئام��ادە بوونی ئ��ەم دواییانەی پێش��مەرگە 
لەناوخ��ۆ و بەرەوڕوو بوون��ەوەی حاکمییەت 
لەگەڵ پێشمەرگە، ڕووداوێک نییە بۆ یەکەم 
جار لە مێژووی کورددا ڕووی دابێ، النی کەم 
مێژووی هاوچەرخی کورد لەم سەدوبیس��ت 
س��اڵەی دواییدا بەش��ێکی زۆری لەسەر ئەم 
ش��ێوە ئام��ادە بوون��ەی هێزی ک��ورد لەناو 
خەڵک��ی خۆی و ب��ەرەوڕوو بوونەوەی هێزی 
نەیار، س��اغ بووەت��ەوە. گومان ل��ەوەدا نییە 
خەباتی هێزە سیاس��ییەکانی کورد دەبێ ڕۆژ 
لەگ��ەڵ ڕۆژ لە گوتارێک��ی تازەتر و مۆدێرنتر 
هەڵبێنج��ێ و خۆی پێ پاراو بکا و س��امانی 
بەوەجی نوێی پێوە زی��اد بکا. بەاڵم ئەوە بەو 
مانایە نییە هاتنەوەی دووبارەی پێش��مەرگە 
جووڵەیەک��ی کوێرانە و )ئیبتدا بە س��اکن( و 

حیس��اب  بۆ نەکراو و بزاڤێکی دابڕاو لە گوتار 
بووە. ئەم جووڵەیە نوێ ترین ئاڵقە لە ئاڵقە زۆر 
و زەوەندەکان��ی زنجیرەیەکی دوور و درێژی 
مێژووییە. جووڵەیەکی ئەوتۆ چۆن جووڵەیەکی 
دابڕاو لەگوتارە؟ ئەدی گوتاری خەباتگێڕانەی 
سەدوبیس��ت س��اڵەی کورد پێوەندیی بەکام 
ش��ێوە خەبات و کام ش��ێوە هەڵس��ووڕانەوە 
هەی��ە؟ ئایا ئەم گوتارە ب��ۆ هەموو پارچەکان 
ڕەوایە و بۆ کوردس��تانی ڕۆژهەاڵت حەڕامە؟ 
ئایا ئ��ەم گوتارە بۆ حیزبە کوردییەکانی دیکە 
ڕەوای��ە و هەر بەتەنیا ل��ە حیزبی دێموکڕات 
حەرامە کە بەش��ێکی  بەوەجیش لەم گوتارە 

هەر خۆی بەرهەمی هێناوە؟

ــە جۆراوجۆرەکانی خۆالدان لە  وێرژێن
چارەسەر کردنی پرسی کورد 

گوتم��ان ه��ۆی س��ەرەکیی تێکهەڵچ��وون 
و توندوتی��ژی ل��ە کوردس��تان، خۆالدان��ی 
حاکمییەت��ی ناوەن��دی یان باش��ترە بڵێین 
حاکمییەتی ناوەندخواز لە چارەس��ەر کردنی 
پرسی کوردە. بەاڵم ئەم خۆالدانەش بە یەک 
ش��ێوە بەڕێوە ناچێ. ئەوەن��دەی حاکمییەتی 
ناوەندخواز لە زەمانی ڕەزاش��ای پەهلەوییەوە 
هەتا ئێس��تا زەبەالحتر بووە، شێوەکانیشی بۆ 
خۆالدان لە چارەس��ەر کردنی پرس��ی کورد 
جۆراوجۆرتر بووە. لە واڵت��ە دواکەوتووەکاندا 
هەر چەندەی دەسەاڵت و دەست ڕۆیشتوویی 
سیستمی حاکم زیاتر دەبێ، لەجیاتی ئەوەی 
ئ��ەو دەس��ەاڵت و دەست ڕۆیش��تووییە � جا 
چ ڕواڵەت��ی بێ و چ ڕاس��تەقینە � خەرجی 
دۆزینەوەی ڕێگاچارەی پێش��کەوتوووانەتر بۆ 
گرفتە س��ەرەکییەکانی واڵت بکرێ، خەرجی 
ش��ێوەی تازەتری خۆدزینەوە لە گرفتەکان و 

کپ کردنی دەنگی ناڕازییەکان دەکرێ.
لە مێژووی ئەندیش��ەدا لە س��ەرەتاکانی 
بزووتنەوەیەکی فیکری  بیس��تەم،  س��ەدەی 
لە ئورووپا س��ەری هەڵدا ک��ە پێی وابوو هەر 
ل��ە بنەڕەتدا پرس��ی فەلس��ەفی بوونی نییە. 
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بیرمەندانی سەر بەم بزووتنەوەیە پێیان وابوو، 
ئەوەی بە پرسی فەلسەفی دەناسرێ لەڕاستیدا 
لە ئەنجامی هەندێک گەمەی زمانییەوە دێتە 
کایەوە. هەر بۆیە دروشمی ئەم بیرمەندانە ئەوە 
بوو کە ئێمە نامانەوێ پرس��ە فەلسەفییەکان 
»حەل« بکەین یان چارەسەریان بۆ بدۆزینەوە، 
چونکە هەر بڕوامان بەم پرس��انە نییە، بەڵکوو 
ئێمە دەمانەوێ ئەم پرسانە »مونحەل« بکەین 

واتە هەڵیان وەشێنینەوە.
ل��ە مێ��ژووی هاوچەرخی ئێران��دا هێزە 
سیاس��ییە ناوەندخوازەکان � چ لە دەسەاڵتدا 
بووبن و چ لە دەرەوەی دەس��ەاڵتدا بووبن � 

نەیانویستووە پرسی کورد حەل 
بکەن، بەڵکوو هەمیشە ئیرادەی 
سیاسییان خەرجی ئەوە کردووە 
پرسی کورد مونحەل بکەن. جا 
بۆ ئەو مونحەل کردنە دەستیان 
ل��ە هی��چ کارێک��ی توندوتیژ 
مونح��ەل  ل��ە  نەگێڕاوەت��ەوە، 
ڕاگەیاندنی حیزبە خەڵکییەکانی 
کوردستانەوە بگرە هەتا کوشتن 

و بڕین و ڕاونان و تۆقاندن. 
هاوچەرخی  مێ��ژووی  ل��ە 
ئێران  � لە ئاستی تیۆریدا �  بە 
چوار شێوە هەوڵ دراوە کێشەی 
ک��ورد ڕەت بکرێتەوە و دەنگی 

ماف خوازیی گەلی کورد کپ بکرێ و پرس��ی 
کورد لەجیات��ی ئەوەی حەل بکرێ، مونحەل 

بکرێ. ئەم چوار شێوانە ئەمانەن:
ئەلف. حاشا کردن لە بوونی پرسەکە یان پاک 

کردنەوەی ڕووی پرسەکە
ب. گۆڕینی ڕووی پرس��ەکە یان ش��ێواندنی 

پرسی کورد 
ج. پێکهاتەشکێنیی چەمکی »گەلی کورد« 

د. پێشنیار کردنی ڕێگاچارەی نادادپەروەرانە
ب��ەر ل��ەوەی ئاوڕێک��ی کورت ل��ە هەر 
کام لەم ش��ێوازانە بۆ بەالڕێدا بردنی پرس��ی 
کورد بدەینەوە پێویس��تە باس��ی ئەوە بکەین 

ئ��ەم چ��وار ش��ێوازە بەڕواڵ��ەت جیاوازانە 
لەڕاس��تیدا چوار دیوی دیاردەیەکی واحیدن 
و بەشێوەیەکی جەوهەری جیاوازییان پێکەوە 
نییە. ب��ەاڵم هەرکام ل��ەم ش��ێوازانە لەکار 
کرابن، لە درێژخایەندا بوونەتە هۆی ش��ەڕ و 
تێکهەڵچوون لە کوردستاندا و لە داهاتووشدا 
هەتا ئ��ەم ش��ێوازانە ل��ە جیاتی ش��ێوەی 
لەگەڵ  مۆدێ��ڕن  بوونەوەیەک��ی  ب��ەرەوڕوو 
پرس��ی نەتەوەیەک ل��ەکار بکرێن، ش��ەڕ و 
تێکهەڵچوون و توندوتیژی هەر دەقەومێتەوە. 
لەڕاس��تیدا ه��اواری ک��ورد لە س��ەرەتای 
بزووتن��ەوەی مۆدێڕن��ی نەتەوایەتییەوە ئەوە 
بووە کە با ش��ەڕ و توندوتیژی 
جێگای ڕێگاچ��ارەی مۆدێڕن و 
دیپلۆماس��ییانە نەگرێتەوە. لەم 
الوە الیەنی دەس��ەاڵت خواز بە 
دەس��ەاڵتەکەی و بە ئیمکاناتی 
خۆی  چەکداری��ی  و  م��اددی 
غەڕڕە بووە و ل��ە بەرانبەر ئەم 
داوای��ەدا هێرش��ی کردووەت��ە 
سەر کوردستان. ئێستا دەزگای 
بە  ک��ورد  ڕێژیم،  تەبلیغاتی��ی 
شەڕخواز و خۆی بە ئاشتی خواز 
خەڵکی  ڕەنگ��ە  و  دەناس��ێنێ 

ساویلکەش وەباڵی بۆ بکێشن.
هێرش��ی  ئ��ەوەی  لەب��ەر 
کوردس��تان  بۆس��ەر  دەس��ەاڵت خوازەکان 
هەمیش��ە بە دوای ئەم بۆچوونە ش��ێوێنەر و 
ش��ۆڤینییانەوە هاتووە ڕەنگە ئاوڕدانەوەیەکی 

خێرا لەم بۆچوونانە بێ کەڵک نەبێ. 

حاشا کردن لە بوونی پرسی کورد یان 
پاک کردنەوەی ڕووی پرسەکە

س��اکارترین کەرەس��تە کە دەسەاڵت خوازان 
دەستیان بۆ بردبێ و لەڕاستیدا دواکەوتووانەترین 
و ناشارستانیانەترین کەرەستەش بۆ بەرەوڕوو 
بوونەوە لەگەڵ پرس��ێکی لەم چەشنە، حاشا 
کردن لە س��ەرلەبەری پرسەکەیە. ئەم شێوە 

هۆی سەرەکیی 
تێکهەڵچوون و 

توندوتیژی 
لە کوردستان، 

خۆالدانی حاکمییەتی 
ناوەندی یان باشترە 
بڵێین حاکمییەتی 

ناوەندخواز لە چارەسەر 
کردنی پرسی کوردە. 

بەاڵم ئەم 
خۆالدانەش بە یەک 
شێوە بەڕێوە ناچێ
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ب��ەرەوڕوو بوونەوەی��ە زیاتر لەوەی س��اکار 
ب��ێ س��اویلکانەیە و زیاتر ل��ەوەی هەڵە بێ 
گەمژانەیە. دوای سەدوبیس��ت ساڵ مێژووی 
خەبات و بەرخۆدانی گەلێک، کاربەدەستێکی 
نەخوێن��دەوار بێ و ب��ەرەوڕووی ئەم خەڵکە، 
دەمی هەتا بنا نگوێی دابپچڕێ و شوکرانەبژێر 
بێ کە بە خۆش��ییەوە لە ئێراندا لەبەر ئەوەی 
هەموو خەڵک خۆیان ب��ە ئێرانی دەزانن یان 
خۆیان بە مس��وڵمان دەزانن، پرسێکی وەک 
پرسی کورد لە گۆڕێدا نییە، ئەمە زیاتر لەوەی 
بۆ ئەمە بش��ێ وەسفی ناڕاس��ت بوونی وەپاڵ 
بدرێ، شیاوی ئەوەیە وەسفی گەمژانە بوونی 

وەپاڵ بدرێ.
س�������������ەیر ئەوەی��ە 
سەرکوتکەر  دەس��ەاڵت خوازانی 
ئەم قسەیان لە هەر چوار پارچەی 
کوردستاندا دووپات کردووەتەوە. 
ل��ە هەموو پارچەکاندا قس��ەی 
دەسەاڵتبەدەس��تەکان ئەوەی��ە 
کە واڵت��ی ئێم��ە  لەگەڵ ئەو 
واڵتانەی دی کە کوردیان تێدا 
دەژی، جی��اوازی هەیە و ئەگەر 
ناحەقییەکیش  دیکە  لەو واڵتی 
دەرحەق بە ک��ورد بکرێ، لێرە 
کورد  نێ��وان  لە  برایەتییەک��ە 
و غەی��رە ک��ورد هێن��د پتەوە 

ک��ە گرفت��ی وا لەگۆڕێدا نیی��ە. هەڵبەت لە 
هەم��وو پارچەکاندا ئاوڕ دانەوە لە مێژوویەکی 
دوورودرێژی خەب��ات و بەرخۆدان و هێرش 
لەالیەن دەس��ەاڵتی ناوەندییەوە و خۆڕاگری 
لەالی��ەن خەڵک��ی کوردس��تانەوە، خێرا ئەم 

بۆچوونانە هەڵدەوەشێننەوە.
ئەم قسەیە ئەگەرچی لە هەموو پارچەکانی 
کوردستان دووپات کراوەتەوە بەاڵم لە ئێراندا 
زۆر زیاتر جەختی لەس��ەر ک��راوە. گوتوویانە 
لەبەر ئەوەی کورد لەگ��ەڵ تورک و عەرەب 
هاوڕەگەز نییە و بە نیژاد، نەتەوەیەکی ئێرانییە 
و زمانەکەی لە پۆلێن کردنی زمانناساندا وەک 

یەکێ��ک لە زمانە ئێرانیی��ەکان  دێتە ئەژمار 
و کورد لە هەر ش��وێنێکی ئەم جیهانە بژی، 
خ��ۆی بە ئێرانی دەزانێ، کەوابوو دۆزی کورد 
ل��ە ئێراندا لەگ��ەڵ دۆزی کورد ل��ە واڵتانی 

دیکەدا جیاوازیی هەیە. 
ڕاس��تییەکەی ئەوەیە ئەگەر ئەم قس��انە 
ڕاس��ت ب��ن، نەک ه��ەر لە بەرپرس��ایەتیی 
حاکمییەت��ی ئێ��ران بە نیس��بەتی کوردانی 
جیهان کەم ناکاتەوە بگرە ئێران دەبێ وەکوو 
نابەرپرس ترین دەوڵەتی جیهان بە نیس��بەتی 
خەڵک��ی هاوڕەگەزی خۆی بناس��رێ. هەموو 
دەوڵەت��ەکان خۆی��ان بە پارێ��زەری ماف و 
خەڵک��ی  بەرژەوەندییەکان��ی 
لە هەموو  هاوڕەگەزی خۆی��ان 
جیهان  دەزانن. تورکیا سنووری 
هاوبەشی لەگەڵ ئەفغانستان نییە 
بەاڵم سەبارەت بە کەمینەیەکی 
تورکی ئوزبەک کە لەوێ دەژین 
بە مافی خۆی دەزانێ هێزی لە 
ئەفغانستان هەبێ و بەرگری لە 
ماف و بەرژەوەندیی ئەم کەمینە 
ڕووسیا  بکا.  هاوڕەگەزەی خۆی 
بۆ پاراس��تنی مافی ئەو خەڵکە 
بەڕەگەز ڕووسەی لە بێالڕووس 
و کریم��ە دەژین، لەو یەک دوو 
ساڵەی دواییدا لە هیچ هەوڵێک 

درێخیی نەکردووە.
ئاگادارین حاکمییەتی  لەوالوە هەموومان 
ئێ��ران لە ه��ەر واڵتێك��دا وا هەس��ت بکا 
کوردی ئ��ەو واڵتە � واتە ب��ە گوتەی خۆی 
هاوڕەگەزەکانی خ��ۆی � بە هەر کوێرەوەری 
و ڕەنج و قوربانیدانێک بێ، خەریکن مافێکی 
زەوت کراوی س��ەرەتاییی خۆیان وەردەگرن، 
ئەوا ئەم حاکمییەتە بە ئەرکی بێ ئەم الوئەوالی 
سەرشانی خۆی دەزانێ هەوڵێکی درێژخایەن 
ی��ان کورت خایەنی بۆ پووچ��ەڵ کردنەوەی 
ئ��ەم دەس��کەوتەی ک��وردان ل��ە بەرنامەدا 
هەبێ. پرس��یارێکی سەرەکی کە ڕووناکبیران 

ساکارترین کەرەستە 
کە دەسەاڵت خوازان 
دەستیان بۆ بردبێ 

و لەڕاستیدا 
دواکەوتووانەترین و 
ناشارستانیانەترین 
کەرەستەش بۆ 

بەرەوڕوو بوونەوە لەگەڵ 
پرسێکی 

لەم چەشنە، حاشا کردن 
لە سەرلەبەری 

پرسەکەیە
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و سیاس��ەتمەدارانی ئێران��ی دەب��ێ واڵمی 
بدەن��ەوە ئەوەیە ئەوە چ ج��ۆرە هاوڕەگەزێکە 
کە ئێوە لە هەموو جیهاندا بەرژەوەندییەکانی 
بەدژی بەرژەوەن��دی خۆتان دەزانن؟ ئەوە چ 
بە  هاوڕەگەزێکە ڕێژیمی پاش��ایەتی ویستی 
سەددامی بفرۆشی و ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی 
دەیەوێ بە حەشدی شەعبیی بفرۆشێ؟ کامە 
دەوڵەت ل��ە جیهان��دا هاوڕەگەزەکانی خۆی 
لەناوخ��ۆی واڵت قەاڵچۆ دەکا و لەدەرەوەش 
لە هیچ پیالن گێڕییەک بۆ شکاندنیان دەست 
ناگێڕێت��ەوە؟ ئەوە چ نهێنییەکە کورد لە هەر 
ش��وێنێکی جیه��ان  بێ، وەک ئێ��وە دەڵێن، 
خ��ۆی بە ئێرانی دەزانێ، ب��ەاڵم ئێوە لە هەر 
ش��وێنێکی جیهان کوردێکتان پێ شک بێ بە 
بێگانەی دەزانن و وەک هەڕەش��ەیەک بۆسەر 
بەرژەوەن��دی و تەناهی��ی نەتەوەییی خۆتان 

حیسابی لەسەر دەکەن؟
ئێس��تا ئەوا ماوەیەکە پرسی سەربەخۆیی 
و ڕێفراندۆم لە کوردس��تانی باش��وور گەرمە. 
هیچ واڵتێک ئەوەندەی ئێران کاری جیددیی 
دیپلۆماسی و سەربازی، بەئاشکرا و بە نهێنی 
، بۆ تێک ش��کاندنی ئەم هەوڵە لە بەرنامەی 

کاریدا نییە.
هه ر له  س��ه ره تاکانی سه دەی بیسته مه وه  
ویس��توویانه   ئێرانی  سیاس��ه توانی  هێندێک 
س��ه رنجی حکوومه ت��ی ئێران بۆ ئ��ه و خاڵه  
ڕابکێش��ن کە بوونی کوردستانێکی سەربەخۆ 
ل��ە جیرانەتی��ی ئێران��دا و ل��ە نێ��وان دوو 
دەوڵەتی ڕکابەری ئێران واتە تورکیا و عێراق 
زیات��ر لە هەر دەوڵەتێکی دیکە بە س��وودی 
و 1926دا  ل��ه  س��اڵه کانی 1925  ئێران��ە. 
دکت��ور مه حم��وودی ئه فش��ار بانگه ش��ەی  
پان توورانییه کانی تورکیا  وه بیر کاربه ده ستانی 
ئێڕانی ده هێنێته وه  و پێیان ده ڵێ له به ر ئه وهی 
کورده کان له گه ڵ ئێرانییه کان هاوڕه چه ڵه کن، 
بوونی کوردستانێکی سه ربه خۆ له  نێوان ئێران 
و عوس��مانیدا به  سوودی ئێرانه  و ئێران ده بێ 
حه ولی بۆ بدا. هه ر له و سه روبه ندەدا هێندێک 

له  شاره زایانی سیاسی و کاربه دەستانی ئه وسای 
ئێران باسی ئه وەیان کردووه  که  کێشەی کورد 
نه ک هه ر بۆ ئێران خاڵێکی الواز نییه  به ڵکوو 
ده کرێ وه ک خاڵێک��ی به هێزیش چاوی لێ 
بکرێ. دکتور مه حموودی ئه فشار له  وتارێکدا 
که  ل��ه  س��اڵی 1925 له  گۆڤ��اری ئایندەدا 
ب��اڵوی کردووه ته وه  باس��ی ئ��ه وەی کردووه  
پێویس��ته  ئێرانیی��ه کان له ناوخ��ۆ هێندێک 
هه ن��گاو بۆ باش تر بوون��ی دۆخی کورده کانی 
ناوخۆ هه ڵبێنن��ه وه و له  ده ره وه ش الیه نگری 
له  سیاسه تی کوردستانی سه ربه خۆ بکه ن.]٣[ 

لە مێژووی دیپلۆماس��یی ئێرانیدا دەنگی 
لە گوێن دەنگی دکتور مەحموودی ئەفش��ار 
هەرگی��ز نەبیس��تراوە و لە جیات��ی »باش تر 
کردن��ی دۆخی کوردانی ناوخ��ۆ و الیەنگری 
کردن لە کوردان��ی دەرەوە«، »قەاڵچۆ کردنی 
کوردانی ناوخۆ و پیالن گێڕی بەدژی کوردانی 
دەرەوە« بوو بە سیاس��ەتی ڕەسمی و نەگۆڕی 

دەسەاڵتبەدەستە ناوەندخوازەکان لە ئێراندا.
ئەم هەموو هەوڵەی دەس��ەاڵتی ناوەندیی 
ئێران لەناوخۆ و لە دەرەوە بە دژی بزووتنەوەی 
کورد بە هیچ شێوەیەک نیشاندەری ئەوە نییە 
کە لە ئێراندا پرس��ێک بەناوی پرس��ی کورد 
لەئارادا نیی��ە، بەڵکوو تەواو ب��ە پێچەوانەوە، 
نیش��انەی ئەوەیە پرس��ێکی زۆر جیددی و 
کێشەیەکی مێژوویی لە ئێراندا بەناوی پرسی 
ک��ورد هەیە کە حاکمییەتی ئێران نایەوێ بە 
ڕەسمیی بناسێ و ئیعتراف بە بوونی ئەم پرسە 
بکا.  ئیعتراف نەکردن بە پرسێکی لەم چەشنە 
کە کێشەی نەتەوەیەکە، شەڕ و توندوتیژیی لێ 
دەکەوێتەوە و لەم توندوتیژییەشدا ئەو الیەنە 
تاوانبارە کە هەر لەبنەڕەت��ەوە قەبووڵی نییە 
کە پرسێکی لەم چەشنە هەیە هەتا پێویست 
بێ بەدوای دۆزینەوەی ڕێگاچارەیەکدا بگەڕێ. 

ــان  ــەکە ی ــی ڕووی پرس گــــۆڕین
شێواندنی پرسی کورد

هەوڵێکی دیکە ک��ە بە جیددی لە بەرنامەی 
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کاری ناوەندخوازەکان��دا بووە ئ��ەوە بووە کە 
بڵێن ڕاس��تە لە هەندێک بڕگ��ەی مێژووییدا 
کێشەیەک لە کوردستاندا بوونی هەبووە بەاڵم 
ئەم کێش��ەیە کێش��ەی خەڵکی کورد نەبووە 
بەڵکوو کێش��ەی چەند حیزبێکی ش��ەڕانگێز 
و بەکرێ گی��راوی بێگانە بووە کە بە دنەدانی 
ئێران��ەوە هەندێک  نەیاران��ی حاکمییەت��ی 
جووڵەیان لەناوچەدا ک��ردووە. ئەم بۆچوونە، 
خ��ۆی چەندی��ن وێرژێن��ی جۆراوجۆری لێ 
کەوتووەتەوە. لێرەدا ئاماژە بە دوانیان دەکەین:

بەکرێگیراو بوونی حیزبە کوردییەکان
ئەلف. ئەم قەوانە بەدرێژاییی مێژووی خەباتی 
کورد پەیت��ا پەیتا لەالیەن ناوەندخوازەکانەوە 
لێدراوەتە. ناوەندخوازەکان دەڵێن هیچ کام لە 
بزووتنەوەکانی کورد لە بڕگە جۆراوجۆرەکانی 
ڕەس��ەنایەتی  خاوەنی  خەباتەکەیدا  مێژووی 
نەب��وون و ئ��ەم بزووتنەوان��ە زیات��ر لەوەی 
بەس��ترابێتنەوە ب��ە ویس��ت و داخوازی��ی 
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان، بەستراونەتەوە 
بە تاکتیک و س��تراتێژیی هێزە بێگانەکان و 
نەیاران��ی بەرژەوەندییەکانی واڵتی ئێران. لە 
ڕوانگەی ئەوانەوە بزووتنەوەی کورد لە کاتی 
دامەزراندنی کۆماری کوردستاندا جووڵەیەکی 
کورت خایەنی سەر بە یەکێتی سۆڤیەت بوو. 
بزووتنەوەی دوای شۆڕشی 57یش بەسترابۆوە 
بە دەوڵەتی عێراق و حیزبی بەعس و ڕاسانی 
لە جەمس��ەرەکانی  ڕۆژهەاڵتی��ش  ت��ازەی 
عەرەبس��تان و قەتەرەوە گ��رێ دراوە. دیارە 
لەبەر ئەوەی هیچ واڵتێ��ک � و یەک لەوان 
ئێ��ران � هەرگی��ز ب��ێ ڕکاب��ەر و خەنیمی 
ناوچەی��ی ناب��ێ، کەوابوو ناوەندخ��وازەکان 
دەتوانن هەمیش��ە ل��ە هەنبان��ەی بیانوو و 
وهمی خۆیان��ەوە ناوی واڵتێک یان الیەنێک 
بهێنن��ە دەر و پێی��ان وابێ شۆرش��ی کورد 
بەس��تراوەتەوە بەم الیەنەوە. بەاڵم هەر وەک 
گوتمان کارکردی هەڵوێستێکی لەم چەشنە، 
مانەوەی کێش��ەیەکی گەورەی  بێ چارەسەر 

واڵت و کارکردی ئەم بێ چارەسەر مانەوەیەش 
سەرهەڵدانی شەڕ و تێکهەڵچوونە. 

ناوەندخوازان تەنانەت خۆیش��یان بڕوایان 
بەم قس��ەیەی خۆیان نییە. ئەگەر بەڕاس��تی 
قس��ەی حیزب��ە کوردییەکان و لەس��ەرووی 
هەموویانەوە حیزبی دێموکڕاتی کوردس��تانی 
ئێران، لەجیاتی ئەوەی پێوەندیی بە ویس��تی 
مێژووییی گەلی ک��وردەوە هەبێ، پێوەندیی 
بە خواس��تی نەیارانی ئێرانەوە هەیە، کەوابوو 
باشترین هەڵوێس��ت و پشت پێ بەستراوترین 
هەنگاو بۆ سیس��تمی ناوەندی، بۆ ترۆ کردنی 
حیزبە کوردییەکان و پێ سەلماندنی بەستراوە 
بوونیان بە هێزی بێگانە و بێ بەری بوونیان لە 
پشتیوانیی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان ئەوەیە 
کە جارێک بۆ هەمیشە ڕێفراندۆمێکی ئازاد لە 
ژێر چاوەدێریی ناوەن��دە نێودەوڵەتییەکان لە 
کوردستاندا بەڕێوە بچێ، هەتا ڕادەی پێگەی 
حاکمیی��ەت و پێگەی حیزبە کوردییەکان لە 
کوردس��تاندا دەربکەوێ. ڕاستییەکەی ئەوەیە 
بەدرێژایی��ی مێژوو، دەس��ەاڵتی ناوەندی لەم 
ڕێفران��دۆم و هەڵبژاردنە خ��ۆی دزیوەتەوە و 
هێ��زی کوردیش بە تەحەداوە داوای کردووە. 
هەم��وو الیەک دەزانێ پێگ��ەی ئەو الیەنەی 
پێداگری لەس��ەر ڕێفران��دۆم و هەڵبژاردنی 
ئ��ازاد دەکا لەچاو ئەو الیەن��ەی لە ڕەوتێکی 
لەم چەشنە تۆقیوە و بە هیچ شێوەیەک ملی 
بۆ نادا، چەندەیە. دی��ارە هێزێک کە ئەوەندە 
متمانەی��ەی بەخۆی هەبێ ک��ە بەبێ ترس 
خ��ۆی بە ئەنجامی هەڵبژاردنی ئازاد و دەنگی 
خەڵکی خۆی بسپێرێ، نابێ بەسترابێتەوە بە 
هێزی بێگانە، بەڵکوو بێ ش��ک بەستراوەتەوە 
ب��ە خەڵکی خ��ۆی. ترس��ی حاکمییەت لە 
حیزب��ی دێموک��ڕات لەب��ەر ئ��ەوە نییە کە 
بەس��تراوەتەوە بە بێگانە، چونکە حیزبی لەم 
چەش��نە هەر لەبنەڕەتدا جێگای ترس نییە. 
ترسی حاکمییەت لەو ڕیش��ە بەرباڵوەیە کە 
بزووتنەوەی کوردستان لەناو خەڵکی خۆی و 

لە مێژوو و لە کۆمەڵگای خۆیدا دایکوتاوە. 
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حاکمییەتی زاڵ بەسەر ئێراندا، نەک هەر 
لە گشت پرسی بۆ دیاری کردنی ڕادەی جێگە 
و پێگەی حیزبە کوردییەکان لە کوردس��تانی 
دیوی خ��ۆی دەترس��ێ، بەڵکوو ترس��ی لە 
گشت پرسی لە کوردستانی دەرەوەی سنووری 
خۆیشی هەیە. واتە گرفتی ئەم شێوە سیستمە 
سیاس��ییانە ه��ەر لە بنەڕەت��دا لەگەڵ مافی 
دیاری کردنی چارەنووس��ە. »شەڕ« و »پیالن« 
دوو واڵم��ە ک��ە حاکمییەت بۆ ئەم ویس��تە 
دەیداتەوە: شەڕ، زیاتر لەناوخۆی سنوورەکانی 
و ب��ۆ کوردەکانی دیوی خ��ۆی و پیالن زیاتر 
بۆ کوردەکانی دەرەوەی س��نووری خۆی. ئەم 

دوو سیاس��ەتە ب��ە سروش��تی 
گرێ  ئیس��المییەوە  کۆم��اری 
شرۆڤەکارانی  با  کەوابوو  دراون. 
خۆماڵی، کۆماڕی ئیس��المی لە 
سیاس��ەتی شەڕ و ش��ێواندن، 

»تەتهیر« نەکەن.
ب. هەڵێنجان لەس��ەر بنەمای 

خراپ ترین هۆ- هەڵدان
ل��ە ب��وارە جۆراوجۆرەکانی بیر 
و زانس��تدا چەندی��ن ج��ۆری 
جۆرێک  هەیە.  بەڵگەهێنان��ەوە 
ل��ە بەڵگەهێنان��ەوە بریتییە لە 
»ئیس��تقرا«]4[  واتە ڕیز کردنی 
ب��ۆ  هەندەکیی��ەکان  نموون��ە 

گەیش��تن بە بابەتێکی گشتی. جۆرێکی تر لە 
بەڵگە هێنان��ەوە بریتییە لە »قیاس«]5[ . قیاس 
پێچەوانەی ئیستقرایە؛ واتە گەیشتن لە بابەتە 
گش��تییەکانەوە ب��ە بابەت��ە هەندەکییەکان. 
جۆرێک��ی ت��ری بەڵگە هێنانەوە ک��ە هەم لە 
زانس��تدا و هەم لە ژیانی ڕۆژانەدا زۆر باوە و 
کەم قس��ەی لێ کراوە بریتییە لە »هەڵێنجان 
لەس��ەر بنەمای باش��ترین هۆ� هەڵ��دان«]6[. 
لەم ش��ێوە بەڵگە هێنانەوەیەدا بۆ ش��یکاریی 
دیاردەیەک چەندی��ن مەزەندە دەکرێ. لەناو 
گش��ت ئەم مەزەندانەدا ئەوەی لە هەموویان 
وێچووتر و ماقووڵ تر بێ، وەک لێكدانەوەیەکی 

پشت پێ بەستراو بۆ دیاردەکە حیسابی لەسەر 
دەکرێ.

کەس��ێک  دابنێ��ن  وای  نموون��ە  ب��ۆ 
دەخ��ەوێ و دوای چەند کاتژمێرێک لە خەو 
هەڵدەس��تێتەوە. کاتێک ئەم کەسە ویستوویە 
بخەوێ واڵت ویشک بووە. بەاڵم کاتێک بەئاگا 
هاتووەتەوە دیویە واڵت تەڕە. ئەم کەس��ە بۆ 
لێکدان��ەوەی تەڕ بوون��ی واڵت دەتوانی زۆر 
مەزەن��دەی جۆراوج��ۆر ب��کا. مەزەندەیەک 
ئەوەیە کاتێک ئەم کەس��ە لە خ��ەودا بووە، 
فڕۆکەیەک هاتووە و واڵتی ئاوپڕژێن کردووە. 
مەزەندەیەکی ت��ر ئەوەیە خەڵکی دەروجیران 
هەمووی��ان پێکەوە حەس��ار و 
بەردەرکە و سەربانی ماڵەکانیان 
ش��وتووەتەوە. مەزەندەیەکی تر 
ئەوەیە کەس��ەکە گوم��ان لەو 
ش��تە بکا کە بەچاو دەیبینێ و 
پێی واب��ێ لەبەر ئەوەی تازە لە 
خەو هەستاوە، چاوی ڕەشکە و 
پێش��کە دەکا، ئەگینا واڵت تەڕ 
نییە. مەزەندەیەکیش ئەوەیە لەو 
کاتەدا کە ئەم کەس��ە لەخەودا 
بووە، ڕێژنە بارانێک دایکردووە و 

واڵتی تەڕ کردووە.
هی��چ کام ل��ەو مەزەندانەی 
باسیان لێ کرا، مەزەندەی ئەوتۆ 
نین بەهیچ کلۆجێک نەگونجێن و شیمانەیان 
لە ئاستی سیفردا بێ، بەاڵم دیارە وێچووترین 
و ماقووڵ تری��ن مەزەندە ئەوەی دواییانە. واتە 
کاتێک ئەو کەس��ە لەخەودا ب��ووە، بارانێک 

دایکردووە و واڵتی تەڕ کردووە.
ئەمە نموونەیەکی س��اکار بوو لەم شێوە 
بەڵگە هێنان��ەوەی پێی دەڵێ��ن »هەڵێنجان 
لەس��ەر بنەم��ای باش��ترین ه��ۆ� هەڵدان«. 
ل��ەم نموونەیەدا و ل��ە زۆر نموونەی دیکەدا، 
گەیشتن بە مەزەندەی ناڕاست و هەڵە، ڕەنگە 
ئەنجامی زۆر کارەس��ات باری لێ نەکەوێتەوە. 
بەاڵم کاتێک باس��ەکە باس��ی سیاس��ەت و 

ترسی حاکمییەت لە 
حیزبی دێموکڕات لەبەر 

ئەوە نییە کە بەستراوەتەوە 
بە بێگانە، چونکە 

حیزبی لەم چەشنە هەر 
لەبنەڕەتدا جێگای ترس 
نییە. ترسی حاکمییەت 
لەو ڕیشە بەرباڵوەیە کە 
بزووتنەوەی کوردستان 
لەناو خەڵکی خۆی و لە 
مێژوو و لە کۆمەڵگای 

خۆیدا دایکوتاوە
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ویس��ت و داخوازیی خەڵکێکە، گەیش��تن بە 
مەزەن��دەی هەڵە و ڕێکخس��تنی بەرنامەکان 
لەس��ەر بناغەی ئەم مەزەندە هەڵەیە، ڕەنگە 
ئەنجامی کارەساتباری لێ بکەوێتەوە و ببێتە 
هۆی ئ��ەوەی ئاوەدانیی دەڤەرێ��ک و ژیانی 
خەلکێکی زۆر تێدا بچێ. لە زۆر بواری سیاسی 
و کۆمەاڵیەتی��دا پشت بەس��تنی دەمارگرژانە 
ب��ە مەزەندەی هەڵ��ە ش��ەڕ و ناکۆکیی لێ 
دەکەوێتەوە. هەڵبەت ئەمە دیوی خۆشبینانەی 
باس��ەکەیە. واتە گریمانەی ئێمە ئەوەیە لەم 
ناوەدا الیەنی دەس��ەاڵت بەدەست دەخوازێ 
راس��تییەکان ببینێ بەاڵم بەهەر هۆیەک بێ، 

تووشی  ڕاستییەکاندا  دیتنی  لە 
هەڵە دەب��ێ. ئەو کاتەی الیەنی 
بەدەس��ت خ��ۆی  دەس��ەاڵت 
باش��تر لە هەر کەسێکی دیکە 
ڕاستییەکە دەزانێ بەاڵم نایەوێ 
یان ل��ە بەرژەوەندییدا نییە کە 
دانی پێدا بن��ێ و بەپێچەوانەوە 
بیهەوێ  هەموو ش��ێوەیەک  بە 
حاش��ای لێ بکا ئەوە شیمانەی 
تێکهەڵچوون  و  ش��ەڕ  ڕوودانی 

یەکجار بەرز دەبێتەوە.
توێژەران و سیاس��ەت وانان 
دی��اردەی  لێکدان��ەوەی  ب��ۆ 
»کێش��ەی ک��ورد ل��ە ئێراندا« 

دەتوانن دەس��تەوداوێنی زۆر مەزەندە بنەوە. 
دەک��رێ بگوترێ کێش��ەی ک��ورد خوڵقاوی 
دەس��تی زلهێزەکان و زایۆنیزم��ی جیهانییە 
و حیزبە کوردیی��ەکان بەکرێگیراوی ئەوانن. 
ڕەنگە بگوترێ ڕکابەرە ناوچەییەکانی ئێران و 
هاوس��ێ ناکۆکەکانی ئەم واڵتە ئەم کێشەیان 
خوڵقان��دووە هەتا بتوانن لە کاتی پێویس��تدا 
کەڵکی خۆیان��ی لێ وەربگ��رن. ڕەنگە بڵێن 
کەمینەیەک��ی ئاژاوەچ��ی و مافیای��ی لەناو 
کورداندا هەن ک��ە نوێنەرایەتیی هیچ کام لە 
چین و توێژەکانی خەڵکی کوردس��تان ناکەن 
بەاڵم بۆ بەرژەوەندیی خۆیان ئەم کێش��ەیان 

خولقاندووە. 
ڕاس��تییەکەی ئەوەیە کە دەس��تەوداوێن 
بوونی ئ��ەم جۆرە مەزەندانە لە جیاتی ئەوەی 
»هەڵێنج��ان لەس��ەر بنەمای باش��ترین هۆ� 
هەڵ��دان« ب��ێ، »هەڵێنجان لەس��ەر بنەمای 
خراپ ترین هۆ� هەڵ��دان«ە. بەڵگەمان بۆ ئەم 

قسەیە چییە؟
پ. تاقی کردن��ەوەی ڕەوت��ەکان ب��ە ه��ۆی 
بەردەوامیی مێژوویی و بەرباڵویی جوغرافییەوە.    
زەرفی تاقی کردنەوەی سیاس��ەتەکان و 
س��تراتێژییەکان و ئایدۆلۆژیی��ەکان، مێژوو و 
کۆمەڵگایە. پێویس��تە هەم کات و هەم شوێن 
هەت��ا ڕادەیەکی گونجاو خۆیان 
هەتا  بکێش��نەوە  ی��ەک  لەبەر 
ناکارامەییی  و  کارامەیی  ڕادەی 
ڕەوتێک یان ڕوانینێک لەم کات 
و شوێنە کراوەیەدا خۆی نیشان 
بدا. کات لە مێ��ژوودا گەڕیانی 
دەبێ و ش��وێنیش لە کۆمەڵگا 
ب��ا چاوەدێرێکی  و جوغرافیادا. 
واقیع بی��ن لە واقیع��ی مێژوو و 

کۆمەڵگای کوردی ورد بێتەوە:
� ل��ە رووی مێژووییەوە چ 
بڕگەیێک لە مێژووی هاوچەرخ 
هەب��ووە، ک��ورد دەرفەتێک��ی 
ب��ۆ وەگ��ەڕ خس��تنی بزاڤ��ی 
ڕزگاریخوازان��ە لەبەردەس��تدا بووب��ێ و ئەم 
دەرفەت��ەی لەکیس دابێ؟ ل��ە چ بڕگەیەکی 
مێژوویی��دا ک��ورد بە ئازادی ی��ان بە نهێنی 
باجی ب��ۆ خەبات��ی نەتەوەخوازان��ە نەداوە؟ 
خەباتی کورد لە دیوی ئێراندا النی کەمەکەی 
لە کاتی س��مکۆوە هەتا ئێستا بەردەوام بووە. 
ئینجا ئەگەر کەش و هەوای سیاس��یی واڵت 
داخ��راو و پڕ لە زەبر زەنگ بووە، خەباتەکەی 
بە نهێنی بەڕێوە بردووە و ئەگەر کەشەکەش 
کوردیش  خەبات��ی  کراوەتەوە  بڕووکەی��ەک 

ئاشکراتر و ڕاشکاوانەتر بووە.
� لە رووی جوغرافی و پانتایی کۆمەڵگاوە 

ئەگەر بزاڤی 
ئازادیخوازیی کورد وەپاڵ 

بێگانە بدرێ، دەبێ 
ئەم پرسیار گرینگە 

واڵمی پێ بدرێتەوە کە 
ئەوە چ واڵتێک و چ 

جۆرە حاکمییەتێکە بە 
درێژاییی سەدەیەک، 

ناوچە بە ناوچەی 
هەرێمێکی تایبەتی 

بووە بە شوێنی نفووزی 
بێگانە؟
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خەباتی کورد هەر هاتووە و لە جوغرافیایێکەوە 
تەش��ەنەی کردووە بۆ جوغرافیایێکی دیکەوە. 
ئەگ��ەر حەفت��ا س��اڵ لەمەوبەر ش��ارێکی 
کوردس��تان دەوری ناوەن��دی بزووتن��ەوەی 
ئازادیخوازان��ەی کوردی گێڕاوە، ئێس��تا ئەم 
بزووتنەوەیە خاوەنی چەندین ناوەندی گەورە 
و گرینگ��ە و پێش بینیی ئ��ەوە دەکرێ هەتا 
چەند ساڵی داهاتوو ئەم فرەناوەندییە هێندەی 

دیکەش بەرباڵوتر بێتەوە.
ئەگ��ەر بزاڤی ئازادیخوازی��ی کورد وەپاڵ 
بێگان��ە بدرێ، دەب��ێ ئەم پرس��یار گرینگە 
واڵم��ی پێ بدرێتەوە کە ئەوە چ واڵتێک و چ 
جۆرە حاکمییەتێکە بە درێژاییی سەدەیەک، 
ناوچە بە ناوچەی هەرێمێکی تایبەتی بووە بە 

شوێنی نفووزی بێگانە؟  
ڕەنگ��ە الیەنی ک��وردی هەتا ئێس��تا بە 
جیددی ئەم پرسیارەی بەرەوڕووی ئایدۆلۆژیی 
ناوەندخوازانە نەکردبێتەوە کە بۆچی تەمەنی 
بزاڤی ڕزگاریخوازنەی گەلی کورد لە تەمەنی 
هەموو دوڵەتەکانی هاوچەرخی ناوەندگەرا زیاتر 
بووە؟ کاتێک ڕەزاش��ا دەوڵەتی دامەزراندووە، 
بزاڤ��ی ڕزگاری خوازانەی کورد لەگۆڕێدا بووە. 
دەس��ەاڵتی ڕەزاش��ا ڕووخ��اوە، بزاڤی کورد 
گەرم وگوڕت��ر ب��ووە. گەلی کورد ل��ە زەمانی 
حەمەڕەزاشادا کۆمارێکی نەتەوەیی دامەزراند و 
شۆڕشی 46-47ی بەڕێوە برد. تەخت وبەختی 
حەمەرەزاشاش تێک چوو، خەباتی کورد هەر 
تێک نەچوو. دوای هاتنە س��ەرکاری کۆماری 
ئیسالمی لە دەیەی شێستی هەتاویدا یەکێک 
لە گەورەترین بزاڤەکان لە ئاستی ڕۆژهەالتی 
ناوین��دا، بزاڤ��ی ڕزگاریخوازانەی گەلی کورد 
ل��ە کوردس��تانی ڕۆژهەاڵتدا  ب��وو. کێ هەیە 
نەزان��ێ ئەگەر ڕۆژێک کۆماری ئیس��المیش 
بڕووخێ خەباتی کورد دیسان پەرەسەندووتر 

و گەشەکردووتر دەبێ؟
لە هەلو مەرجێکی ئەوتۆدا ئەگەر کەسێک 
بیهەوێ بەڕاستی هەڵێنجانێک لەسەر بنەمای 
باش��ترین هۆ� هەڵ��دان بۆ کێش��ەی کورد 

بەدەستەوە بدا، دەبێ دان بەوەدا بنێ کە لەناو 
گەلی کورددا ویستێکی بەگوڕی مێژوویی بۆ 
وەدی هێنانی ماف��ە نەتەوەییە زەوتكراوەکانی 
هەبووە و نوێنەرە سیاس��ییەکانی گەلی کورد 
ئام��ادەن باجی خەبات ل��ە پێناو ئەم ئامانجە 

بدەن.    
الیەنی ناوەندخ��واز � جا چ ناوەندخوازی 
دەس��ەاڵت بەدەس��ت بێ و چ ناوەندخوازی 
دەرک��راو ل��ە دەس��ەاڵت بێ � ن��ەک هەر 
هەڵێنجانەکەی لەس��ەر بنەمای باشترین هۆ� 
هەڵدان نییە، بگرە دەستەوداوێنی خراپ ترین 
و نەش��یاوترین ش��یکارییەکانیش دەبێ. لە 
ڕوانگەی ئێمەوە ئەم چەشنە بەرەوروو بوونەوە 
نەتەوەیەک،  کێش��ەی  لەگەڵ  دواکەتووانەیە 
بەرچاوتری��ن ه��ۆی ش��ەڕ و تێکهەڵچوون و 

نائارامی و ناسەقامگیرییە.

شەڕفرۆش بوونی حیزبە کوردییەکان
ئەکب��ەری گەنجی، لەم وتارانەی کە لەس��ەر 
کێشەی کورد لە ئێراندا باڵوی کردوونەتەوە، 
بانگەشەیەکی سەرنج ڕاکێشی لەبارەی مێژووی 
هاوچەرخی کورد هێناوەتە گۆڕ. بانگەش��ەکە 
ئەوەیە کە شۆڕشی ئێران لە 22ی ڕێبەندانی 
1٣57 دا س��ەرکەوت و حیزب��ی دێموکڕاتی 
کوردس��تانی ئێران ل��ە 2٣ی ڕێبەندان واتە 
ڕۆژێک دوای س��ەرکەوتنی ش��ۆرش و هاتنە 
س��ەرکاری سیستمی تازە، ش��ەڕی خۆی بە 
دژی ئەم سیس��تمە و بە هێرش بردنە س��ەر 
پادگانی مەهاباد دەست پێ کرد و هەر درێژەی 
ئەم ش��ەڕە بوو کە دواتر زۆربەی ناوچەکانی 

کوردستانی گرتەوە.
هەندێ��ک  گەنج��ی،  ئەکب��ەری  دوای 
ل��ە چاالک��ە سیاس��ییەکانی ئێران��ی ئ��ەم 
بانگەش��ەیەیان دووپ��ات کردووەت��ەوە و لە 

نووسین و وت ووێژەکانیاندا گوتیانەوە. 
بەر لەوەی لە ڕادەی ڕاستی یان ناڕاستیی 
ئەم بانگەش��ەیە بکۆڵین��ەوە، ئاماژە کردن بە 

چەند خاڵێک پێویستە:
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یەک��ەم. هەوڵی لەم چەش��نە، عادەتەن 
لەب��واری »بوولت��ەن  نووس��ی« و »پەروەندە 
س��ازی«دا بەڕێ��وە دەچن. ئ��ەم هەواڵنە بۆ 
شوێندانان و ڕێک خس��تنی بیروڕای گشتیی 
ئایدۆلۆژیک��ی  خۆراک پێدان��ی  و  خەڵ��ک 
هێزەکانی حاکمیی��ەت و تەنانەت هێزەکانی 
دەرەوەی حاکمییەتی��ش جێبەجێ دەکرێن. 
لە بوولتەن  نووسیدا، بانگەشەیەک، هەواڵێک، 
ش��یکارییەک ی��ان پێش��نیارێکی بەکردەوە 
لەالیەن کەس��ێکەوە یان الیەنێکەوە بەرهەم 
دێ و دواتر هەر ئەم گوتەیە بە شێوەی هەراو 
)انبوه( لە الیەن کەسانی دیکەوە دەگوترێتەوە 
هەتا مێکانیس��می شوێندانان لەسەر بیروڕای 

گشتی بە باشترین شێوە بەڕێوە بچێ. 
دوای ئ��ەوەی گەنجی ئەم بانگەش��ەیەی 
بەرهەم هێنا، دەستبەجێ لەالیەن کەسانێکی 
وەک محەمم��ەدی س��ەهیمی و عەتائوڵ��ال 
موهاجران��ی و هەندێ��ک کەس��ی دیک��ەوە 
قۆس��تراوە و بە دژی خەباتی ڕزگاریخوازانەی 
گەلی کورد دووپات کراوە. ئەکبەری گەنجی 
کاری خۆی لە سوپای پاسداراندا بە بوولتەن 
نووس��ی دەس��ت پێ کرد. دواتریش کە بوو 
بە ڕەخنەگری باڵی توندئ��اژۆی حاکمییەت، 
یەکجار زۆر کەڵکی لە ش��ارەزاییی خۆی لەم 

بوارەدا وەرگرت. 
دووەم. ئەم ش��ێوە ڕیوایەت و سێناریۆیانە 
لە بنەڕەتدا بۆ ڕەوایی بەخش��ین بە هێرشی 
حاکمییەت بۆ س��ەر کوردستان و پاساودانی 
ش��ێوەی بەرەوڕوو بوون��ەوەی ڕێژیمی تاران 
لەگەڵ پرسی کوردە. عەتائوڵالهی موهاجرانی 
ل��ە بەرنامەیەکی تەلەویزیۆنی بی بی س��ی دا 
وەک پاس��او هێنانەوە بۆ هێرشی چەکداریی 
کۆماری ئیس��المی بۆ س��ەر کوردس��تان  و 
ش��ەپۆلی ئیعدامەکانی سیستم لە کوردستان 
بە دەستی کەسانیکی وەک خەڵخاڵی، گوتی 
حیزب��ە کوردیی��ەکان لە س��بەینێی ڕۆژی 
س��ەرکەوتنی شۆرش��ەوە، چەکیان بە دژی 
دەولەتی تازە هەڵگرت و هەر دەوڵەتێکیش لە 

جیاتی دەوڵەتی ئێران بایە، هەر بەم ش��ێوەیە 
لەگ��ەڵ گرووپێک��ی ش��ەڕخوازی چەکداردا 
بەرەوڕوو دەبووەوە. حەمیدڕەزا جەالیی پوور و 
مستەفا تاج زادەش  هاوشێوەی ئەم قسانەیان 

دووپات کردووەتەوە.
ئەم شێوە بۆچوونانە نەک هەر بۆ پاساودانی 
شەڕ و ئیعدامەکانی ڕابردوو لە سااڵنی سەرەتای 
ش��ۆڕش دەردەبڕدرێ��ن، بەڵک��وو بێ گومان 
زەینییەت��ی باڵی ڕێفۆرم خوازی حاکمییەت و 
تەنانەت بەشێکی زۆر لە ئۆپۆزیسۆنی ئێرانیش 
بۆ ب��ەرەوڕوو بوون��ەوەی داهاتوویان لەگەڵ 

کێشەی کورد نیشان دەدەن.
تەنزی مێژوو ئەوەیە کەسانێک کە پاساو بۆ 
شەپۆلی ئیعدامەکانی خەڵخاڵی لە کوردستان 
دەهێننەوە، خۆیان بە دژی شەڕ و توندوتیژی 
دەزانن، ئەو حیزبەش کە سکرتێرەکەی لەسەر 
مێزی وت ووێژ بۆ دۆزینەوەی چارەسەرییەکی 
ئاشتیخوازانەی کێشەی کورد، هەر بە دەستی 
الیەنی وت ووێ��ژکار!! کوژراوە بە ش��ەڕخواز 

دەناسێنن.
ب��ا بگەڕێینەوە ب��ۆ ریوایەت��ی ئەکبەری 
گەنجی ل��ە ش��ەڕی ڕێژیم لە کوردس��تان 
ک��ە ئێس��تا ب��ووە ب��ە ریوایەتی ڕەس��میی 
ناوەندخوازەکان، لە دەسەاڵت بەدەس��تەکانەوە 
هەت��ا  و  ڕیفۆرم خ��وازەکان  هەت��ا  بگ��رە 

ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوەی واڵتیش.  
گوتمان لە ریوایەتی گەنجی و هاوبیرەکانیدا 
حیزبی دێموکڕات تاق��ە ڕۆژێکیش نەیتوانی 
لەگەڵ سیس��تمی تازەدامەزارودا هەڵ بکا و 
لە 2٣ی ڕێبەنداندا ڕۆژێک دوای سەرکەوتنی 
شۆڕش بە شێوەی چەکداری هەڵیکوتایە سەر 
پادگانی مەهاباد و بەم ش��ێوەیە شەڕی نێوان 
ڕێژیم و حیزبی دێموکڕات دەس��تی پێ کرد. 
لە هەموو سیس��تمە سیاسییەکانی جهانیشدا 
دی��ارە چ��ۆن مامەڵ��ە لەگ��ەڵ گرووپێکی 
چەک��داری بەرهەڵس��تکاردا دەکرێ. کەوابوو 
هێرشی چەکداریی ڕێژیم بۆ سەر کوردستان 
و ئیعدامەکانی سەرەتای سەرکەوتنی شۆرش 
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و ئی دوای ئەویش کردەوەیەکی پاساوهەڵگڕە.
دیارە سێناریۆکەی گەنجی درۆیە و بۆیە 
جینایەتەکانی  پاساودەری  هەتا  هەڵبەستراوە 
ڕێژیم بێ. لە سیناریۆی گەنجیدا شۆڕش ئەمڕۆ 
لە تاران سەرکەوتووە و دەزگاکانی سیستمی 
تازە بۆ ڕۆژی دوایە لە دوورترین ش��وێنەکانی 
ئێران و یەک لەوان لە مەهاباددا دامەزراون و 
س��ەقامگیر بوون. ئینجا ئەو هێرشەی رۆژێک 
دواتر کرایە سەر پادگانی مەهاباد نەک هێرش 
بۆ سەر پاش��ماوەکانی سیس��تمی پاشایەتی 
بەڵکوو هێرش بۆ سەر حاکمییەتی سیستمی 
تازە بوو! دیارە ئەوەش بەمانای ئێعالنی ش��ەڕ 

بە دژی سیس��تمی تازە بووە و 
تازە،  بڵێ، سیستمی  پیاو حەق 
بەس��تەزمان جگە لە ش��ەڕێک 
کە وا دەم ودەس��ت بەس��ەریدا 
دیکەی  بژاردەیەکی  چ  سەپاوە، 
لەگەڵ  بوون��ەوە  ب��ەرەوڕوو  بۆ 
کێش��ەی کورد بۆ نەماوەتەوە و 
جگە لە پیاوێکی شەریفی وەک 
خەڵخاڵ��ی � وەکوو س��ەمبۆلی 
ت��ازە � کەس��ی  حاکمیەت��ی 
دیکەی نەبووە هەتا وەک قازیی 

شەرع بینێرێ بۆ کوردستان. 
ل��ە س��یناریۆی گەنجی��دا 
لە هەموو ئ��ەو حالەتانەی � لە 

شوێنەکانی دیکەی ئێراندا جگە لە کوردستان 
� خەڵ��ک هەڵیانکوتاوەت��ە س��ەر ناوەن��دە 
نیزامییەکانی بەجێماو لە سیستمی پاشایەتی، 
ئەوا خەڵکەکە »خەڵک« بوون و ناوەندەکانیش 
»پاشماوەی ڕێژیمی پاش��ایەتی« بوون، بەاڵم 
ل��ە مەهاب��اددا »خەڵک« ل��ەم هەل ومەرجە 
شۆڕش��گێڕانەیەدا زۆر ئ��ارام و مەند و قووڵ 
ل��ە ماڵی خۆیان یان لەس��ەر کاری ڕووتینی 
ڕۆژانەی خۆیاندا ب��وون و ئەوە جەماعەتێکی 
شەڕانگێزی ئاژاوەچیی س��ەر بە بێگانە بوون 
کە هێرش��یان کردە س��ەر پادگانی مەهاباد 
و هێزەکانی ناو پادگان��ی مەهابادیش هێزی 

وەفادار بە سیستمی تازە بوون!
 ڕەنگە ئەو خوێنەرەی بە وردی ئاگاداری 
ئەمە نەبێ لە »بوولتەن  نووسی«دا چ دەکرێ، 

ئێستا تا ڕادەیەک بەم نهێنیەی زانیبێ.
ئەمە یەکێک لە دەیان ڕیوایەتی ناراستی 
حاکمییەت بۆ ڕەوایی بەخش��ین بە هێرشی 
چەکداری بۆ س��ەر کورستان و گرتنە پێشی 
سیاس��ەتی کوش��تن و بڕینە. ئێمە نامانەوێ 
ئێستا و لەم نووس��راوەیەدا دانە دانە ناڕاست 
بوون و هەڵبەستراو بوونی ئەم ریوایەتانە نیشان 
بدەین.]7[ ئامانجی ئێمە ئێس��تا زیاتر ئەوەیە 
نیشان بدەین چۆن بەرهەم هێنانی ئامانجدار 
و باڵوکردنەوەی سیس��تماتیکی 
ئەم سێناریۆیانە دەبن بە پێشبار 
و زەمینەخۆش��کەری هێرش بۆ 
سەر کوردستان. ئەوەی گرینگە 
ئەمەیە کە ئەم الیەنە پێویستی 
بەم ج��ۆرە س��ێناریۆیانە هەیە 
کە شەڕی دەس��ت پێ کردووە 
و درێژەی پێ داوە و ئێس��تاش 
وەک��وو بژاردەیەکی حازر و بزر 
خۆیدا  ملهوڕیی  هەنبان��ەی  لە 
پاراس��توویە و ه��ەر کاتێک��ی 
کەیفی لێ بێ دەستی بۆ دەبا و 
پێ  مافخوازی  خەڵکی  دەیەوێ 

چاوترسێن بکا.]8[ 
گەنجی بەئانقەس��ت یان بەبێ قەست بۆ 
هەڵبەستنی بانگەشەکەی سێ هەڵەی پێکەوە 

تێکەڵ کردووە:
یەکەم. حوکمی دەورانی سەقامگیری داوە 

بە دەورانی شۆڕش
دووەم. حوکم��ی ناوچەیەکی � کە خۆی 
پێی ناوەن��دە � داوە بەناوچەیەکی دی � کە 

خۆی پێی پەراوێزە� 
س��ێیەم. حوکمی نەهادێکی سیاسی داوە 

بە نەهادێکی سەربازی
ئەوە لە دەورانی س��ەقامگیری و ئارامیی 
واڵتدایە کە حوکمێک لە ناوەندێکی بڕیاردەری 

ئامانجی ئێمە 
ئێستا زیاتر ئەوەیە 

نیشان بدەین 
چۆن بەرهەم هێنانی 

ئامانجدار و 
باڵوکردنەوەی 

سیستماتیکی ئەم 
سێناریۆیانە دەبن بە 

پێشبار و 
زەمینەخۆشکەری 
هێرش بۆ سەر 

کوردستان
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بااڵدا پەس��ند دەکرێ و ئەم حوکمە بۆ ڕۆژی 
دوات��ر لە هەموو ناوچەکان بەڕێوە دەچێ. ئایا 
دوای ڕۆژی بیس��ت و دووی ڕێبەندان هەموو 
ئەو هێزانەی پێش��تر وەفادار بە سیس��تمی 
پێشوو بوون، بەشێوەیەکی ئوتووماتیک بوون 
ب��ە وەفاداری سیس��تمی ت��ازە؟ واڵمی ئەم 
پرسیارە بێ گومان »نا«یە. بەاڵم با وای دابنێین 
ل��ە هەل ومەرجێکی  »ئەرێ »یە.  واڵمەک��ەی 
ئەوت��ۆدا »سیس��تمی ت��ازە« دەاللەتی بۆ چ 
سیس��تمێک هەیە؟ ئایا لە هەموو ناوچەکانی 
ئێراندا سیس��تمی تازە ئ��ەو هێزانە بوون کە 
ل��ە هەناوی خەڵک و لە هەناوی شۆڕش��ەوە 

لە  ب��ەاڵم  هەڵدابوو،  س��ەریان 
کوردس��تاندا ئەو هێزانەی وا لە 
هەن��اوی خەڵک و شۆڕش��ەوە 
س��ەریان هەڵ��دا نەدەب��وو بە 
بەشێک لە ئاڵ وگۆڕەکە حیسێب 
کراب��ان؟ ئایا هێزەکانی کورد لە 
کوردس��تان دەبوو زوو مەیدان 
چۆل بکەن و دەنگ و ویستیان 
کپ بکرێ؟ لە ڕوانگەی کەسانی 
وەک گەنجیی��ەوە واڵم��ی ئەم 
پرس��یارە »ئەرێ«ی��ە. واتە کە 
شۆڕش کرا ئەوە شۆڕشگێڕەکانی 
تارانی و شیرازی و ئیسفەهانی 
و تەورێزی ب��وون کە دەبووایە 

پاش��ماوەکانی  لە  نەه��ادە حکوومییەکانیان 
سیستمی پێش��وو تەحویل وەرگرتبایە، بەاڵم 
»شۆڕشگێری کورد« دەبوو چاوەڕێی گەیشتنی 
نوێنەرەکانی شۆڕش لە تاران و تەورێز و شیراز 
و ئیسفەهانەوە بووایە هەتا دامەزراوە سیاسی 
و سەربازییەکانی »ڕادەست«ی ئەوان بکردایە. 
واتە لە هەموو ش��وێنەکانی دیکە ئەوە خەڵک 
و ڕۆلەکانی ش��ۆڕش واتە هێزەکانی هەڵقواڵو 
لە ش��ۆرش بوون کە خاوەنی شۆڕشەکە بوون 
بەاڵم لەشوێنی وەک کوردس��تاندا ڕۆڵەکانی 
ش��ۆڕش بە چاوی »زڕ« چاوی��ان لێ دەکرا و 
دەبوو چاوەڕوان مابانەوە هەتا لە ڕۆژی خۆیدا 

هێزەکان��ی ناوەن��د و ڕۆڵە ڕاس��تەقینەکانی 
ش��ۆڕش بگەنە کوردس��تان و ئەمانەتەکەیان 
ڕاس��تییەکی  ئێس��تا  وەردەگرنەوە!  تەحویل 

یەکجار زۆر گرینگمان بۆ ڕوون دەبێتەوە:
بەپێچەوانەی قس��ەی گەنجی ئەوە هێزە 
ک��وردەکان نەب��وون کە تاق��ە ڕۆژێک دوای 
سەرکەوتنی شۆڕش ش��ەڕی خۆیان بە دژی 
ناوەند دەس��ت پێ کرد. بەڵک��وو ئەوە  هێزە 
ناوەندخوازەکان ب��وون کە تاقە ڕۆژێک دوای 
سەرکەوتنی ش��ۆڕش سیاسەتی هەاڵواردن و 
جودا کردنەوەیان دەس��ت پێ کرد و ئێرادەی 
خۆیان بۆ بەڕێوەبردنی ئەم سیاس��ەتە ئاشکرا 
ک��رد. لێرەش��دا ب��ە هەندێک 
س������ەرنج و لێ وردبوون��ەوە، 
ئایدۆلۆژی��ی بەراوەژووکەرەوەی 
ناوەندخ��وازەکان ب��ەرە ب��ەرە 
ئاش��کرا دەبێ. بۆ ئێمەی کورد 
زۆر گرینگ��ە بزانی��ن دەزگای 
ئایدۆلۆژی��ک و گ����وتارس��از 
کردن��ەوەی  پێچەوان��ە  ب��ۆ 
ئاکس��یۆنەکان و ئەکت��ەرەکان 
هەر لەناو دەزگا حکوومییەکاندا 
لەناو  تەنان��ەت  و  نامێنێت��ەوە 
ئۆپۆزیسیۆنیش��دا  لە  بەش��ێک 

کاری خۆی دەکا.  
بۆ ئەوەی هەڵبەستراو بوونی 
بانگەش��ەکەی گەنجی و پاساودەر بوونی ئەو 
بانگەش��ەیە بۆ هێرش��ی چەکداری بۆ س��ەر 
کوردس��تان زیاتر دەربخەین، ب��ا چاوێک بە 
هەواڵ��ی ڕۆژنامەکانی ئەو س��ەردەمی ئێراندا 
بخش��ێنین و بزانی��ن دوای 22ی ڕێبەندان، 
هێرش��ی  هاوش��ێوەی  ک��ردەوەی  چەن��د 
شۆڕشگێرانی کورد بۆسەر پادگانی مەهاباد لە 
باقی ش��وێنەکانی ئێراندا بەڕێوەچوون و چۆن 
لەم ش��وێنانەی دیکە هەر ئ��ەم کردەوانە بە 

کردەوەی شۆرشگێرانە حیسێب کراون!
بەش��ێک ل��ە هەواڵەکان��ی ڕۆژی 2٣ی 

ڕێبەندانی 1٣57:

بۆ ئێمەی کورد 
زۆر گرینگە بزانین 
دەزگای ئایدۆلۆژیک 
و گــــوتارساز بۆ 
پێچەوانە کردنەوەی 

ئاکسیۆنەکان و 
ئەکتەرەکان هەر لەناو 
دەزگا حکوومییەکاندا 
نامێنێتەوە و تەنانەت 

لەناو بەشێک لە 
ئۆپۆزیسیۆنیشدا کاری 

خۆی دەکا
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� پادگانەکانی باغی ش��ا، عیش��رەت ئاباد، 
حیش��مەتییە، زیندانی قەس��ر، عەباس ئاباد، 
جی، مێهرئاباد و پادگانی ش��اهپوور ]لەالیەن 

شۆڕشگێڕانەوە[ دەستیان بەسەر داگیرا.
� س��اختومانی ناوەندی��ی س��اواک ل��ە 
سەڵتەنەت ئاباد دوای نۆ سەعات شەڕی چریکی 

لەالیەن خەڵکەوە دەستی بەسەرداگیرا.
� لە خوڕڕەمئابادی لوڕستاندا لە شەڕێکی 
تون��د کە لە نێ��وان خەڵ��ک و ژاندارمەکاندا 

ڕوویدا، هەندێک کەس کوژران.
� جێگ��ری لەش��کری زرێه��ی قەزوین 

لەتاران لەالیەن خەڵکەوە کوژرا.
� جێگ��ری فەرماندەری گاردی جاویدانی 

شا کوژرا.
� خەڵک بۆ دەست بەسەرداگرتنی زیندانی 

ئێوین هەوڵیان دا.
� فەرمان��دەری هێ��زی زەمینی ش��ا لە 

هێرشی خەڵک بۆ سەر شوێنی کاری کوژرا.
� خومەین��ی لە پەیامێکدا بۆ ڕاکێش��انی 

هاوکاری ئەرتەش ڕایگەیاند:
»من بە فەرماندەرانی ئەرتەشی ڕادەگەیەنم 
ئەگەر بێت و نەهێڵن ئەرتەش دەس��تدرێژی 
بۆس��ەر خەڵک ب��کا و تێکەڵ ب��ە میللەت و 
دەوڵەتی یاساییی میللیی ئیسالمی بن، ئەوان 
بە بەش��ێک لە گەل و گەلیش بە بەش��ێک 
لەوان دەزانم و وەک ب��را مامەڵەیان لەگەڵدا 

دەکەم.«]9[ 
لە پەیامەکەی خومەینیەوە زۆر چاک ئەوە 
هەڵدەهێنجرێ کە هێشتا هەموو فەرماندەرانی 
ئەرتەش و هەموو ناوەندە نیزامییەکان خۆیان 
بە دەس��تەوە نەدابوو و لە هەندێک ش��وێندا 
هێشتا هەر لە بەرانبەر هێزە شۆڕشگێرەکاندا 
خۆڕاگریی��ان دەکرد. هەر بۆی��ە هەواڵی لەم 
چەشنە لە ڕۆژەکانی دواتریشدا هەر درێژەیان 

هەبوو.
هەواڵ��ی لەم چەش��نە کە نیش��ان دەدا 
هەندێک هێزی وەفادار بە سیستمی پاشایەتی 
هێش��تا خۆیان بەدەس��تەوە ن��ەداوە و هێزە 

شۆڕش��گێرەکان هێشتا هەر هێڕشیان بۆسەر 
دەکەن لە ڕۆژانی دواتریشدا دەبیسترێ. وەک 

نموونە:
24ی ڕێبەندانی 1٣57:

� س��ەرلە بەیانی ئەمڕۆ لە چەند شوێنی 
تاران لەناو ماشێنەوە تەقە لە پاسداران کرا.

25ی ڕیبەندان
� مەئمووران��ی س��اواک و هەندێ��ک لە 
هێزەکان��ی ئەرت��ەش ]ی شاهەنش��اهی[ لە 
تەورێز بوون بە هۆی تێکهەڵچوونی توندوتیژ. 
لەم ش��ەڕ و تێکهەڵچوونانەدا، هەندێک کەس 
کوژران و هەندێکی��ش بریندار بوون و چەند 
بەشێک لە شاری تەورێز ئاوریان تێ بەردرا.]10[ 

27ی ڕێبەندان
� ل��ە قەزوین بەهۆی هێرش��ی خەڵکەوە 
چەند فەرماندەرێکی ئەرتەش گیران و ناردران 

بۆ تاران.]11[ 
� ل��ە تەورێز هەندێک ل��ە فەرماندەرانی 

ئەرتەش گیران و ناردران بۆ تاران.]12[ 
   کارێک��ی دژوار نیی��ە هەواڵی هێرش 
بۆس��ەر پادگانی مەهابادیش لە ڕس��تەیەکدا 
بەدوای هەواڵەکانی پێش��وودا بنووسین و بیر 
لەوە بکەینەوە کە ئ��ەوە کامە زەینییەتە ئەم 
هەواڵ��ە هاوش��ێوەیە و بکەرەکانی کردەوەکە 
و سروش��تی کردەوەک��ە لەوان��ەی پێش��وو 
هەڵداوێ��رێ و نیش��انەی پرس��یاری لەپێش 

دادەنێ؟
پێویس��ت بەوە ناکا حەتمەن ش��یکاریی 
گوتار بزانین یان ش��رۆڤەکارێکی سیاس��یی 
لەزەبر بین هەتا بزانین، ئەم هەواڵەش هەر لە 
ڕەگەزی هەواڵەکانی پێشوو بووە و تەنانەت بە 
شیمانەیەکی زۆر ئیلهامی لەوانیش وەرگرتووە 
و لەگەڵ ئەوان هاوئاراس��تە و هاوسروش��ت 
بووە.  بەاڵم پرس��یاری گرین��گ ئەوەیە لەناو 
ئە هەموو خەڵکە و لەناو ئەو هەموو ش��وێنە و 
لەناو ئەو هەموو کردەوانە، بۆچی ئەوە خەڵکی 
کورد و جوغرافیای کوردس��تان و کردەوەی 
هێ��زە کوردییەکانە کە ج��ودا دەکرێتەوە و 
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حیس��ابێکی دیکەی جگە لە حیسابی نموونە 
هاوشێوەکانی دیکەی بۆ دەکرێ؟

ڕەنگ��ە بکرێ س��ێ والم بەم پرس��یارە 
سەرەکییە بدرێتەوە. 

� واڵم��ی یەک��ەم ئەوەیە ک��ە جیاوازیی 
کوردستان لەگەڵ شوێنەکانی دیکە ئەوەیە کە 
لە کوردستاندا کێشەیەکی ئەتنیکی لەگۆڕێدا 
هەیە کە لە هەندێک ش��وێنی دیکە ڕەنگە لە 
گۆڕێدا نەبێ، کەوابوو نەدەبوو ئاکس��یۆنێکی 

ئەوتۆ لەوێ بەڕێوە چووبا.
ئەم واڵمە چەند گرفتێکی زۆر س��ەرەکی 
ب��ۆ ناوەندخوازەکان دروس��ت دەکا. گرفتێک 
ناوەندخ��وازەکان  ئەوەیە ک��ە زۆریەک ل��ە 
هەر لە بنەڕەتەوە حاش��ا لە بوونی کێش��ەی 
کورد دەکەن. لێرەدا ئام��اژە کردن بە بوونی 
کێش��ەیەکی مێژوویی بەناوی کێشەی کورد 
بەنی��ازی تاوانبار کردن��ی کردەوەیەکی وەک 
هێرش بۆ س��ەر پادگانی مەهاباد، نیش��انەی 
ئەوەیە حاش��ا کردنی ئەوان لە کێشەی کورد 
ه��ەر لەبنەڕەتدا لەگەڵ بڕوای ڕاس��تەقینە و 
قەناعەتی نهێنیی خۆیش��یاندا ناتەبایە. ئەوان 
دەزانن کێش��ەیەک بەناوی کێش��ەی کورد 
بوونی هەیە بەاڵم حاش��ای ل��ێ دەکەن. ئایا 
ئەوە دەروازەی هەاڵییسانی شەڕ لە کوردستان 

نییە؟
گرفتێکی دیکەی ئ��ەم واڵمە ئەوەیە کە 
هەر لەبنەڕەتدا ش��ۆڕش بە دژی سیس��تمی 
پێش��وو، بە هۆی کەڵەک��ە بوونی گرفتی لەم 
چەشنەوە ڕووی داوە و کۆمەاڵنی خەڵک بەم 
هیوایە شۆڕش��یان کردووە کە لە سیس��تمی 
تازەدا ئەم گرفتانە نەمێنن. کەوابوو یەکەمین 
هێزی »دژی ش��ۆڕش« ئێوە بوون و یەکەمین 
ئاکسیۆنی »دژی شۆڕش« و یەکەمین پاشگەز 
بوونەوە لە »ئارمانجەکانی شۆڕش« و بەگشتی 
یەکەمین هۆ بۆ هەاڵییسانی شەڕ لە کوردستان 
لەالیەن ئێوە و بە گەڕانەوەتان بۆ دۆخێک لە 

دۆخەکانی پێش شۆڕشەوە ڕووی دا.
ل��ە  بڵێی��ن  ئەوەی��ە  � واڵم��ی دووەم 

کوردستاندا »حیزب« و »ڕێکخراوەی« سیاسی 
چ��االک بوون و لە باقی ش��وێنەکانی ئێراندا 

دیاردەی لەم چەشنە لە گۆڕێدا نەبوو.
ئ��ەم واڵمە ل��ە چەندی��ن الوە جێگای 
س��ەرنجە. ڕاس��تییەکەی ئەوەی��ە حیزب��ی 
سیاس��ی دیاردەیەک��ی مۆدێرن��ە و بوون��ی 
حیزب و ڕێکخراوی سیاسی نیشانەی ئاستی 
پێش��کەوتووتری خەباتە. پێچەوانەی ئەوەش 
ڕاس��تە واتە کۆنەپارێزترین و دواکەوتووترین 
هێ��زەکان، زیاترین ترس��یان ل��ە حیزب و 
زۆرتری��ن نەگونجانیان لەگ��ەڵ ڕێکخراوەی 
سیاسییە. حیزبە ئێرانییەکان � چ حیزبی ناو 
دەس��ەاڵت و چ حیزبی دەرکراو لە دەسەاڵت 
� ناتوانن خۆیان لەم ڕاستییە نەبان بکەن کە 
خاوەن پێش��ینەترین و ڕیشەدارترین حیزبی 
ئێرانی، حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێرانە. 
ئەوەش نیشانەی سیستماتیک بوون و خاوەن 
پێشینە بوون و خاوەن بەرنامە بوونی خەبات 

لە کوردستانە. 
ناوەندخوازەکان بەم واڵمەیانەوە راستیەکی 
نهێنی ئاش��کرا دەکەن. ئەوی��ش ئەمەیە کە 
ئ��ەوان هیوایان دەخواس��ت هی��چ حیزب و 
ڕێکخراوەیەک ل��ە کوردس��تاندا نەبووبایە و 
خەبات��ی گەلی کورد خەباتێک��ی ڕێکخراو و 

مۆدێڕن و خاوەن بەرنامە نەبووبا.
ل��ەوالوە دەزانین ک��ە ئەگەرچی حیزبە 
کوردیی��ەکان زۆر قەدیمی تر و جەماوەری تر 
ل��ە حیزبەکانی دیک��ە بوون، ب��ەاڵم حیزبە 
ئێرانییەکان لە باقی شوێنەکانیش��دا چاالک 
بوون. ئەوەی گەورەترین پارادۆکسی خەباتی 
ئۆپۆزیسۆنی ئێرانییە ئەوەیە هەموو ئەو حیزب 
و ڕێکخراوانەی ئەوس��ا و ئێستا بە هەڵوەشاوە 
لەالیەن  دێموک��ڕات  ڕاگەیەندران��ی حیزبی 
حاکمییەتەوە کەیفخۆش بوون، دواتر خۆیان 
بە نۆرە هەڵوەش��اوە ڕاگەیەندران. ئەو حیزبە 
سیاس��ییە سەرانس��ەرییانە، ئەودەم ئەوەندە 
بەرچاوڕوونیەی��ان نەبوو بزان��ن ئەو مامەڵەی 
لەگ��ەڵ حیزب��ی دێموکڕات کرا، پێش��باری 
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مامەڵەکەی��ە کە دواتر لەگەڵ خۆیان دەکرێ. 
ئێس��تاش کە مامەڵ��ەی حاکمییەت لەگەڵ 
خۆیان ب��ە نایاس��ایی دەزان��ن، هەمان ئەم 
بۆچوونەیان بەنیسبەتی مامەڵەی حاکمییەت 

لەگەڵ حیزبی دێموکڕات نییە.
� والم��ی س��ێیەم ئەوەی��ە بڵێین هیچ 
جیاوازییەک لەنێوان ئەم کردەوەیە و کردەوە 
هاوشێوەکانی دیکە لەگۆڕێدا نییە. کەوابوو لەم 
واڵمەوە بەم ئەنجامە دەگەین کە زەینییەتێکی 
نەخۆش ئەوە خەریکی هەڵبەس��تنی مێژوو و 
بوولتەن نووس��ی و پەروەندەسازییە و ئەوانە 
هەموویان زەمینەخۆشکەری شەڕن. شەڕێک 

کە ئێ��وە دەس��تتان پێ کرد و 
ئێس��تاش درێژەی پێ دەدەن و 

پاساوی بۆ دەهێننەوە.

ــــکێنیی  تەش پێکهــــا
چەمکی »نەتەوەی کورد« 

ڕێگایەکی دیکەی حاشا کردن لە 
پرسی کورد ئەوەیە زەوتکەارنی 
مافی کورد ژێستێکی دێموکڕات 
بگرن و بڵێن دیاری کردنی مافی 
چارەنووس، مافی گەالنە، بەاڵم 
گومان لە نەت��ەوە بوونی گەلی 
کورددا هەیە. ی��ان ئەگەر وای 
دابنێی��ن کورد گەلێکە و زمانی 

خۆی هەی��ە، ناکرێ بڵێین بزووتنەوەی کورد 
نوێنەرایەتی هەموو خەڵکی کوردستان دەکا. 

پرۆژەی »پێکهاتەش��کێنی« بەگشتی سێ 
وردە پڕۆژەی تر لەخۆی دەگرێ:

� پێکهاتەشکێنیی چەمکی »گەلی کورد«
»زمان��ی  پێکهاتەش��کێنیی چەمک��ی   �

کوردی« 
»بزووتنەوەی  چەمکی  پێکهاتەشکێنیی   �

نەتەوەخوازانەی کورد«
لەم سااڵنەی دواییدا کەسانێک خەریکن 
لەس��ەر ئەم پرۆژەیە کار دەک��ەن. کاری ئەو 
کەس��انە تێکەالوێکی زۆر ش��پرزە لە کاری 

مێژوویی و کاری ژوورنالیس��تی، کاری شێوە 
لێکۆڵینەوە و شانتاژی مەیلەو سیاسی، مێژووی 
ڕاس��ت و مێژووی هەڵبەس��تراو، نووس��ینی 
س��ەرزارەکی  قسەی  و  ڕۆژهەاڵت ناس��ەکان 
خەڵکی ئاس��ایی و شتی لەم چەشنەیە. تۆ لە 
وتاری کەسێکی وەک ئیحسانی هووشمەنددا 
لە نەقڵی قسەکانی مینۆرسکی و مەکێنزییەوە 
دەربارەی زمانی کوردی بەسەر گێرانەوەیەکی 
س��ووک و چرووکی بیرەوەرییەکی شەخسیدا 
دەکەوی کە گوایە کەسێکی کرمانج هاتووە و 
لە زانستگای سنە قسەی کردووە و خوێندکارە 
س��نەییەکان ل��ە زاراوەکەی نەگەیش��توون! 
یان لە زنجی��رە بەڵگەیەک کە 
دەیانهەوێ نیش��ان بدەن زمانی 
ک��وردی تاق��ە زمانێکی واحید 
نییە و چەندی��ن زمانی جیاواز 
لەخ��ۆی دەگرێ و ب��ۆ نموونە 
کرمانجی سەروو خۆی زمانێکە 
ناوەراس��تیش  کرمانج��ی  و 
زمانێکی دیکەیە، لەناکاو بەسەر 
بەڵگ��ەی ئ��اوا دا دەکەوی کە 
کوردی  بدەن  نیشان  دەیانەوێ 
هەر بە زمان حیس��اب ناکرێ و 
زمانی  زاراوەکانی  لە  زاراوەیەکە 

فارسی. 
نووس��������راوەک�انی  ل��ە 
هووش��مەنددا زۆرب��ەی ه��ەرە زۆری ئ��ەو 
ئیس��تنادانەی بە ڕۆژهەاڵتناسە بەناوباگەکان 
دەکرێ لە سەرچاوە پلە سێ و پلە چوارەکانەوە 
وەرگیراون و ئەگەرچی قسەکان وەک خۆیان 
بەس��ەر  چاوخش��اندنێک  بەاڵم  ڕاگوێزراون، 
تەرکیبی س��ەرچاوەکانی نووس��راوەکانی ئەم 
کەسە ڕادەی هەژاریی سەرچاوەکانی و ڕادەی 
نائاکادێمیک بوونی نووس��راوەکانی دەردەخا. 
پێکه��������اتەی نووس��راوەکانی هووشمەند 

یەکجار ئاڵۆز و تێکچڕژاو و ناڕێک وپێکە. 
هووش��مەند لە هەر سێ بواری سەرەوەدا 
چەمکانەیە  ل��ەو  پێکهاتەش��کێنی  خەریکی 

حیزبی سیاسی 
دیاردەیەکی مۆدێرنە و 

بوونی حیزب و ڕێکخراوی 
سیاسی نیشانەی ئاستی 
پێشکەوتووتری خەباتە. 
پێچەوانەی ئەوەش ڕاستە 

واتە کۆنەپارێزترین و 
دواکەوتووترین هێزەکان، 
زیاترین ترسیان لە حیزب 
و زۆرترین نەگونجانیان 

لەگەڵ ڕێکخراوەی 
سیاسییە
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کە ب��ۆ بزووتن��ەوەی ڕزگاریخوازانەی گەلی 
ک��ورد گرینگن. کەس��انێک هەن ک��ە زیاتر 
ل��ە بوارێکدا خەریکی ئ��ەم کارەن. بۆ نموونە 
کەس��ێکی وەک عیرفانی قانعی فەرد زیاتر لە 
بواری پێکهاتەش��کێنی لە چەمک و مێژووی 

بزووتنەوەی کورد خەریکی کارە.
ڕەنگ��ە هێنانەوەی هەندێ��ک نموونە لە 
نووس��ینەکانی هووش��مەند کە هەر کامەیان 
پێوەندییان بە دیوێکی ئەم پڕۆژە دژە کوردەوە 

هەیە بەکەڵک بێ.

ــکێنیی چەمکی  ــە ش ــف. پێکهات ئەل
»گەلی کورد«

� وشەی کورد زیاتر لەوەی ناوی 
»گەلێک��ی تایبەت« ی��ان ناوی 
»خەڵکێک��ی خ��اوەن زمانێکی 
تایبەت« بێ ناوی »ش��ێوەیەکی 
بەڕێچ��وون«ی  ل��ە  تایب��ەت 
خەڵکانێ��ک ب��ووە ک��ە یەکەم 
ع��ەرەب نەبوون��ە و دووەم لە 
شوێنێکدا نیشتەجێ نەبوونە.]1٣[  
� جیاوازی��ی فەرهەنگ��ی و 
لەناو  ک��وردان  کۆمەاڵیەتی��ی 
خۆیاندا ئەگەر زیاتر لە جیاوازیی 
باقی  لەگەڵ  نێوان ک��وردەکان 
ئێرانیی��ەکان نەبێ، کەمتر نییە.

 ]14[

ــکێنیی چەمکی »زمانی  ب. پێکهاتەش
کوردی«

� لەکات��ی لێکۆڵینەوە لەس��ەر زمانی ئەو 
خەڵکەی وا لە کوردستان دەژین، ئێمە لەگەڵ 
زنجیرەیەک لە زمان��ە جیاوازەکاندا بەرەوڕوو 

دەبینەوە.]15[ 
� تەمەن��ی نووس��ین بە زمان��ی کوردی 
ئەوپەڕەکەی لەم سەدە و نیوەی دوایی تێپەڕ 
ن��اکا و تەنانەت یەکەمی��ن کتێبی مێژوویی 
لەبارەی کوردس��تان کە لە الیەن کوردێکەوە 

لە زەمانی س��ەفەوییەدا نووسراوە و دراوە بە 
سوڵتانی عوسمانی � واتە کتێبی شەرەفنامە� 

بە فارسی نووسراوە.]16[  
� ]لە زمان نووسەرێکەوە:[ زمانی کوردی 
لە لک��ی زمانەکانی هیند و ئێرانی و لە پەلی 
زمانی فارس��ییە و لە ڕووی ڕێزمانییەوە، جگە 
لە هەندێ��ک زاراوەی وەک زاراوەی خەڵکی 
پ��اوە، جیاوازییەکی ئەوت��ۆی لەگەڵ زمانی 

فارسیدا نییە.]17[ 
پ. پێکهاتەشکێنیی چەمکی »بزووتنەوەی 

نەتەوەخوازانەی کوردی«
� لە مێژووی هاوچەرخی ئێراندا هەرگیز 
کوردەکانی باش��وور )کرمانشا و 
ئی��الم( و هەروەها هەندێک لە 
کوردەکانی ناوچەکانی ناوەندیی 
ئ��ەردەالن  ی��ان  کوردس��تان 
)دانیشتووانی ناوچەی گەڕووس 
و قوروە( کە ش��یعەن، ڕوویان 
ل��ە بزووتنەوەکانی دژەناوەند لە 
باک��وور )ئازەربایجان��ی ڕۆژئاوا( 
نەک��رد و ن��ەک ه��ەر ڕەگەڵ 
ئەوان نەکەوتن، بگرە بە توندی 
لەبەرانبەریشیاندا ڕاوەستان.]18[ 

پوختەی قسەی هووشمەند 
ئەوەی��ە کە قس��ە ک��ردن لە 
قس��ە  لەجیاتی  »ک��وردەکان« 
ک��ردن لە »ک��ورد« وێچووت��ر و ژیرانەترە و 
دەکرێ لە جیاتی واحیدێکی نەتەوەیی بەناوی 
»کورد« بۆ نموونە باس��ی »کوردی سوننی« و 
»کوردی شیعە« و »کرماشانی« و »مەهابادی« 
و »سەقزی« و »گەڕڕووسی«  و ... بکەین.]19[ 

جارێ کارمان بەوەدا نییە کە قسەی لەم 
چەش��نە لە ناوەندە ئەمن��ی و نیزامییەکانی 
دەرەوەی  ل��ە  تەنان��ەت  و  حاکمیی��ەت 
حاکمییەتیش کڕیاری تایبەتی خۆی هەیە و 
سفارشی تایبەتیش بۆ ئەم چەشنە نووسینانە 
لەگۆڕێدا هەیە. هەروەها کارمان بەوەش نییە 
کە هووشمەند بەو ئاس��تە لە خوێندەواری و 

ڕێگایەکی دیکەی 
حاشا کردن لە 

پرسی کورد ئەوەیە 
زەوتکەارنی مافی کورد 
ژێستێکی دێموکڕات 

بگرن و 
بڵێن دیاری کردنی 
مافی چارەنووس، 
مافی گەالنە، بەاڵم 

گومان لە 
نەتەوە بوونی گەلی 

کورددا هەیە
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ئاگادراییەی خۆیەوە، شوێنکەوتە و قوتابیشی 
دۆزیوەتەوە.  بۆخۆی  کوردس��تاندا  لەناوخۆی 
ئەوەی دەمانەوێ پێداگریی لەس��ەر بکەین، 
ئاماژە ک��ردن بە ئەنجام��ی پێچەوانەی ئەم 

جۆرە پڕۆژانەیە.  
دیاردەیەکی زۆر سەرنجڕاکێش لە مێژووی 
هاوچەرخی ئێراندا ڕووی داوە کە هووشمەند 
و کەس��انی ل��ەو بەرەژوورتریش بە باش��ی 
لێ��ی ورد نەبوونەت��ەوە. دیاردەکە ئەمەیە کە 
پێکهاتەش��کێنی لە چەمکی گەالنی ناوخۆی 
ئێران بە س��وودی ناوەندخوازی و بە سوودی 
زمانی فارس��ی، لەوالوە دژکردەوەیەکی وەک 
پێکهاتەشکێنی لە چەمکی ئێران و پێشینەی 
سنوورە سیاسییەکانی ئێران و پێکهاتەشکێنی 
لە زمانی فارس��ی و مێژووی ئەدەبی فارسی 
و دیاردەی لەم چەش��نەی لێ کەوتووەتەوە. 
ئ��ەم دژکردوەیە، چەکێکە لە ڕەگەزی خودی 
کردەوەک��ە. تۆ ناتوانی دەس��ت ل��ە خەڵکی 
دیکە بوەش��ێنی و چاوەڕوانیی ئەوەت هەبێ 
خەڵک��ی دی پش��وودرێژ بن و دەس��تت لێ 
بۆچوونە  تۆکاتێک دەستەوداوێنی  نەوەشێنن. 
دژبەیەکەکان��ی دەیان نووس��ەری ناس��راو و 
نەناسراو و دەستەوداوێنی چەندین گریمانەی 
بەهێز ی��ان الواز دەبی هەت��ا بۆچوونێک بە 
کەس��ێک ی��ان الیەنێک بس��ەلمێنی، دڵنیا 
بە جیهان��ی بۆچوون��ەکان و لێکۆڵینەوەکان 
ئەوەن��دەی دە هەنبانەدا هەیە کە الیەنەکانی 
دژ بەت��ۆش بگەڕێ��ن و بەلێش��او بۆچوونی 
دژ ب��ە تۆ و پرۆژەک��ەی تۆ ل��ەم هەنبانەیە 
دەربهێن��ن و ل��ە پێش ت��ۆی ڕی��ز بکەن. 
کاتێک پێوانەکان لە پێوانەی زانس��تی دوور 
دەبنەوە و لەجیاتی دۆزینەوەی ڕاس��تییەکان 
کار دەگاتە هەڵبەس��تنی مێژوو و داتاش��ینی 
شوناسی ساختە، وا نییە هەر بەتەنیا دەستی 
ت��ۆ ئاوەاڵ بێ و دەس��تی الیەنەکەی بەرانبەر 
بە تۆ ببەس��ترێ. بەم شێوەی نزم کردنەوەی 
پێوانەکان و دابەزاندنی ئاستی باسەکان � کە 
تۆ دەستت پێ کردووە � الیەنەکەی دیکەش 

دەستی بۆ ئەم شێوە بەرەوڕوو بوونەوەیە ئاوەاڵ 
دەبێ.

ئ��ەم توندوتیژییە لە گوت��ە و ئاخاوتندا 
و ل��ە ڕەت کردنەوەی شوناس��ی ئەوی دیدا، 
ئێزن��گ و ئاوردووی ئاوری توندوتیژییەکی بە 
کردەوەیە کە کەسانی وەک هووشمەند پووش 
ب��ە پووش خەریکن کۆوەی دەکەن و درەنگ 
یان زوو دووکەڵەکەی دەچێتە چاوی خۆیان و 
خەڵکی دیکەشەوە و سەرەنجام واڵتێکی پێوە 
دەسووتێ. کەسانێکی وەک هووشمەند ڕەنگە 
ڕۆژێک بەم ڕاستییە بزانن � کە خەریکی کۆ 
ئاوری توندوتیژین  کردنەوەی دەستەچیلە بۆ 

� کە ئیتر زۆر درەنگ بووە.

ــارەی  ــی ڕێگاچ ــنیار کــــردن پێش
نادادپەروەرانە

بۆ سەقامگیر بوونی ئاشتەواییەکی بەردەوام لە 
واڵتدا، نەک هەر پێویستە 1�� پرسێکی وەک 
پرسی کورد بەڕەسمی بناسرێ و 2� مەسەلەکە 
لەگەڵ باس و بابەتی ساختەی وەک بەستراوە 
بوون بە ئامریکا و ئیس��رائیل و عەرەبستان و 
... یان ش��ەڕخواز بوونی هێ��زە کوردییەکان 
جێ��گای پێ نەگۆڕدرێت��ەوە و ٣� لە حەولی 
وەک پێکهاتەشکێنی چەمکی گەلی کورد یان 
هەر گەلێکی تری ناو سنووەکانی ئێران، پارێز 
بکرێ، بەڵکوو دوای سەلماندنی ئەم خااڵنەش 
ئەگەر ڕۆژێک ل��ە ڕۆژان ئیرادەی الیەنەکان 
هاتە سەر ئەوەی ڕێگاچارەیەک بۆ ئەم پرسە 
ببیننەوە، زۆر پێویستە بزانین داکۆکی کردن 
لەسەر ڕێگاچارەی نەقوستان و نادادپەروەرانە 
هەر وەک ئەوەیە پرسەکە بە چارەسەرنەکراوی 

و برینەکە بە دەرمان نەکراوی بمێنێتەوە.
ئێم��ە لە س��ەرەتای ئ��ەم نووس��ینەوە 
پێداگریمان لەس��ەر ئەم بابەت��ە کردووە کە 
ڕێگاچارەی پێش��نیارکراوی ئێمە بۆ چارەسەر 
کردنی پرسی کورد )دامەزراندنی سیستمێکی 
فێ��دراڵ لە ئێراندا(، پش��ت ب��ە مێتۆدێکی 
مۆدێرن بۆ بەڕێوە بردنی واڵت دەبەس��تێ و 
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لە بەرانبەردا ڕوانین��ی هێزەکانی ناوەندخواز 
)ب��ە هێزەکان��ی حاکمیی��ەت و هێزەکان��ی 
ئۆپۆزیسیۆنیش��ەوە( ڕوانینێکی دواکەتووانە و 
ناشارستانییانەیە. بەڵگەی ئێمە بۆ ئەم قسەیە 

چییە؟   
فێدرالیزم ل��ە ڕوانگەی ئێمەوە لەس��ەر 
بنەم��ای ئەس��ڵی گرینگی پێ��ش گرتن بە 
داپەستران واتە )تمرکز(ی دەسەاڵت دامەزراوە 
و وێڕای ئوس��وولێکی وەک دێموکراس��ی و 
سێکۆالریزم و پابەند بوون بە بەهاکانی مافی 
مرۆڤ دەبێ بۆ دروس��ت کردنی سیستمێکی 
حکوومەتیی شارس��تانی لە ئێرانی داهاتوودا 

ڕەچاو بکرێ.
هەر کام لەم ئوس��وولەی باسمان کردن، 
هەت��ا لە الیەن ش��ارۆمەندانی واڵتێکی وەک 
ئێرانەوە س��ەلمێندراون، ماوەیەکی زۆری پێ 
چووە و خۆڕاگریی لەڕادەب��ەر لەبەرانبەریاندا 

کراوە.
 ل��ە زەمانی پاش��ایەتیدا ئ��ەو بۆچوونەی 
دامەزران��ی  پێویس��تیی  ل��ە  داکۆک��ی  وا 
سیستمێکی کۆماری و دێموکڕات و بیرۆکەی 
پاش��ایەتی  سیس��تمی  ماوەبەس��ەرچوونی 
کردووە، هەتا ماوەیەکی زۆر وەک بۆچوونێکی 
سەیروسەمەرە و ناپێویست چاوی لێ کراوە و 
نەک هەر هێزە سیاسییە کۆنەپارێزەکان، بگرە 
بەشێکی زۆر لە خەڵکی مەدەنی و ئاساییش، 
سیستمی کۆماری و بیرۆکەی دێموکراسییان 
وەک ش��تێکی تایبەت بە واڵتە ڕۆژئاواییەکان 
چ��او لێ کردووە. ماوەیەک��ی زۆری پێ چووە 
هەتا بەش��ێک ل��ە خەڵک بەم ڕاس��تییەیان 
زانیوە کە دێموکراسی و حکوومەتی کۆماری 
و جیاکردنەوەی دەسەاڵتەکان، دیاردەی ئەوتۆ 
نین پێوەندییان ب��ە جوغرافیایەکی تایبەتەوە 
هەبێ، بەڵکوو ئەوانە هەندێک مێتۆدی مۆدێرن 
بۆ بەڕێوەبردنی واڵت و هەندێک مێکانیسمی 

تاقی کراوە بۆ کۆنترۆلی دەسەاڵتن. 
مێژووی هاوچەرخی ئێران نیش��ان دەدا 
کە سیس��تمی کۆماری سی ساڵ بەر لەوەی 

ل��ە تاران پی��ادە بکرێ لە ش��وێنێکی وەک 
کوردس��تان بە ک��ردەوە جێ بەج��ێ کراوە. 
ڕوون تری��ن دەاللەتی ئەم پێش کەوتنە س��ی 
س��اڵەیە ئەوەیە کە نەتەوەکانی وەک کورد و 
ت��ورک بۆ وەرگرت��ن و جێبەجێ کردنی ئەم 
جۆرە بیرۆکە تازانە باوەش��یان ئاوەاڵتر بووە و 
ل��ە بەرانبەردا لە ناوەند، خۆڕاگرییەکی زۆر لە 
هەمبەر ئەم ج��ۆرە بیرۆکانە کراوە و دەکرێ. 
لە مێژووی هاوچەرخی ئێراندا مەش��رووتیەت 
ه��ەم وەکوو فک��ر و هەم وەک��وو بزووتنەوە 
ل��ە ناوچە س��نوورییەکانەوە چوو ب��ۆ ناوەند. 
سیستمی کۆماری، بەر لە تاران، لە کوردستان 
و ئازەربایج��ان و گیالن بەتاقی کراوە و ئینجا 

چەند دەیە دواتر لە تاران وەرگیرا.
ئەوتۆیه.  فێدرالیزمیش ه��ەر  چیرۆک��ی 
وەک چۆن لە ڕۆژی خۆیدا داوای سیس��تمی 
کۆم��اری بۆ یەکەمین جار لە ش��وێنی وەک 
کوردس��تان هاتە گۆڕێ و هەوڵی بە کردەوە 
ب��ۆ جێ بەجێ کردنی درا و ت��اران بەرلەوەی 
مل بۆ ئەم داوایە ڕابکێش��ێ، چاوی لە هێزە 
ئازادیخوازەکان س��وور دەکردەوە، ئێس��تاش 
بانگی فێدرالیزم لە ش��وێنی وەک کوردستان 
و ئازەربایجان و بەلووچس��تان و خووزستان و 
ناوەندخواز  بڵیندە. سیستمی  تورکەمەنستاندا 
هێش��تا نەگەیش��تووە بەم گونجانەی بتوانێ 
داوای دامەزرانی سیس��تمێکی ناداپەس��تراو 
)غیرمتمرک��ز( قەبوول بکا، ی��ان تەنانەت بە 

دروستی فامیشی بکا.
حاکمییەت لەبواری دژایەتی کردن لەگەڵ 
سیس��تمی فێدرال نەک هەر پشتیوانیی باڵی 
ڕێفۆرم خوازی دەرکراو لە دەس��ەاڵتی لەگەڵە، 
بگرە پشتیوانیی بەشێکی زۆر لە ئۆپۆزیسیۆنی 
دەرەوەی حاکمیەتیش��ی لەگەڵ��ە و تەنانەت 
بە پش��تیوانیی بەشێک لە خەڵکی مەدەنیش 
پشت ئەس��توورە. بۆچی ئەم هەم��وو هێزانە، 
ب��ەدژی فێدرالی��زم ڕاوەس��تاون؟ ئایا ئەمە 
نیش��انەی نەگونجاو بوون یان  ناکارامە بوونی 

فێدرالیزمە؟
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بەر لەوەی واڵمی ئەم پرسیارە بدەینەوە، 
ڕەنگە لە جێگای خۆیدا بێ باسی ئەوە بکەین 
سێ بیرۆکەی سیستمی کۆماری، سێکۆالریزم 
و فێدرالی��زم، بە چ ڕیزبەندیی��ەک زیاترین 

خۆڕاگری و بەربەرەکانیان لەگەڵدا کراوە؟
زۆربەی مێژوونووس��ان لەسەر ئەم بڕوایە 
کۆکن ک��ە مێژووی ئێرانی ن��وێ لە زەمانی 
شۆرش��ی مەش��رووتییەتەوە دەست پێ  دەکا 
و یەکەمی��ن دەوڵەت��ی ڕەه��ای مۆدێرن لە 
زەمانی ڕەزاش��ادا دامەزرا. ئەم سیس��تمەش 
وا ڕەزاش��ا دایمەزران��د بەهۆی سیس��تمی 
کۆماری ئیس��المی/ویالیەتی فەقیهەوە ڕووخا 

و نەزمێکی نوێ جێگای گرتەوە.
شۆڕش���ی مەش������رووتە 
ب��ەدژی س��ێ نەریت��ی کۆنی 
ئەم  ڕاپ��ەڕی.  ماوەبەس��ەرچوو 

نەریتانە بریتی بوون لە:
� سیستمی پاشایەتیی ڕەها

دەس��ەاڵتی  سیس��تمی   �
ئایین��ی و خ��ۆهەڵقورتاندن��ی 
لە  ئایینیی��ەکان  کەس��ایەتییە 

کاروباری دەوڵەتدا
� داپەستراو بوونی دەسەاڵت 

لە تاران وەک ناوەندی ئێران 
بۆ  مەش��رووتە  بزووتنەوەی 
وەالنانی ه���ەر کام لەم نەریتە 

کۆنانە، پێش��نیاری نوێی پ��ێ بوو. ئەگەرچی 
پێشنیاری مەشرووتەخوازەکان بۆ کاتی خۆی 
پێشنیاری پێش��کەوتووانە بوون، بەاڵم ئەوانە 
هەر نوس��خەی س��ەرەتاییی پێش��نیارەکان 
ب��وون کە دەبووایە لەگ��ەڵ تێپەڕینی زەمان 
ش��ێوەی  و  بۆچوون��ەکان  پێش��کەوتنی  و 
تێفکرینەکان کامل تر بووبان. ئەگەر بۆچوونی 
بنەمایەکی س��اکار  بە  مەش��رووتەخوازەکان 
بگری��ن، ش��ێوەی پێگەیش��تووتری وەالنانی 
سیس��تمی پاش��ایەتیی ڕەها، ل��ە دامەزرانی 
سیس��تمی کۆماریدا خۆی دەدیتەوە. شێوەی 
ئەوڕۆیی ت��ری پێش گرتن بە خۆهەڵقورتاندنی 

ئایین لە کاروباری دەوڵەت، لە سێکۆالریزمدا 
خ��ۆی دەدیت��ەوە و ش��ێوەی مۆدێرن ت��ر و 
تاقی کراوەت��ری نەهێش��تنی داپەس��تراویی 
دەسەاڵت لە ناوەند � کە مەشرووتەخوازەکان 
ئەیالەتی  ئەنجومەنە  دامەزراندنی  بەش��ێوەی 
و ویالیەتیی��ەکان پێش��نیاریان کردب��وو� لە 
فێدرالیزمدا وەدی دەهات.  دیارە دەس��ەاڵتی 
ئەو س��ەردەم و کۆی هێ��زە کۆنەپارێزەکان 
خۆڕاگرییەک��ی لەڕادەبەدەریان ل��ە بەرانبەر 
هەر س��ێ پێش��نیاردا ک��رد � تەنانەت بەم 
ش��ێوە ساکارترەش کە مەش��رووتەخوازەکان 

پێشنیاریان دەکرد.
ل��ە ڕوانگ��ەی نووس��ەری 
ئەگەرچ��ی  دێڕان��ەوە،  ئ��ەم 
هەت��ا ئێس��تاش هی��چ کام لە 
ئارمانجەکانی مەش��رووتیەت لە 
شێوەی پێگەیشتووتریاندا وەدی 
نەهات��وون، ب��ەاڵم  دامەزرانی 
سیس��تمێکی فێ��درال، هەت��ا 
ئێس��تا زیاترین و درێژماوەترین 
بەربەرەکانی��ی لەگەڵ��دا کراوە. 
دوای ئەم س��ێکۆالریزم زیاترین 
خۆڕاگریی ل��ە بەرانبەردا کراوە 
و ئینج��ا دامەزرانی سیس��تمی 
کۆم��اری بەربەرەکانیی لەگەڵدا 

کراوە. 
پێویس��تی دامەزرانی سیستمی کۆماری، 
هەرنەب��ێ لەس��ەر کاغەز و ل��ە چوارچێوەی 
یاسای بنەڕەتیی کۆماری ئیسالمیدا دانی پێدا 
هێنراوە. س��ێکۆالریزمیش ئەگەرچی لەالیەن 
حاکمییەتی ئێس��تاوە ڕەت دەکرێتەوە بەاڵم 
هەر نەب��ێ لەناو ش��ەبەنگە جۆراوجۆرەکانی 
ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمیدا کۆدەنگیەکی 

تەواوی لەسەرە.
لەم ناوەدا فێدرالیزم زیاترین بەربەرەکانیی 
� هەم لەالیەن حاکمییەتەوە و هەم لە الیەن 
هێزەکانی ئۆپۆزیس��یۆنەوە � لەگەڵدا دەکرێ 
و ئەمە بەمان��ای ڕێگای دژوار و دوورودرێژی 

کاتێک پێوانەکان 
لە پێوانەی زانستی دوور 

دەبنەوە و 
لەجیاتی دۆزینەوەی 

ڕاستییەکان کار دەگاتە 
هەڵبەستنی مێژوو و 
داتاشینی شوناسی 
ساختە، وا نییە هەر 
بەتەنیا دەستی تۆ 

ئاوەاڵ بێ و 
دەستی الیەنەکەی 

بەرانبەر بە تۆ ببەسترێ
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بەرپێی هێزە فێدرالخوازەکان و ئەرکی قورسی 
سەرشانیانە.

پرسیار ئەمە بوو بۆچی گشت ئەم هێزانە 
بەدژی فێدرالیزم هەڵوێستیان گرتووە؟ 

مۆدێل��ی خووپێک��راوی حاکمیی��ەت لە 
ئێراندا، مۆدێلی »باوک ساالریی سەرەڕۆیانە«یە. 
ئەم مۆدێلە دوای مەشرووتییەت و هەتا ئێستا، 
ن��ەک هەر خاش��ەبڕ نەبووە بگ��رە زیاتریش 
ڕیشەی داکوتاوە. بیرۆکەی وەک دێموکراسی 
و فێدرالی��زم ب��ە هی��چ ش��ێوەیەک لەگەڵ 
باوک ساالریی س��ەرەڕۆیانەدا ناگونجێن. هەم 
زەینییەتی تاک��ی ئێرانی و هەم پێکهاتەکانی 

دەسەاڵت، بەش��ێوەی مێژوویی 
بەالی ئەم مۆدێلەدا شکاونەتەوە. 
وەک چ��ۆن دێموکراس��ی ل��ە 
سەیروسەمەرە  تەعبیری  ئێراندا 
و کووچ��ە بازاڕیی ل��ێ کراوە، 
فێدرالیزمیش  شێوەیە  بەم  هەر 
تەعبیری زۆر نزم و ناحەزی لێ 

کراوە.
ل��ە  ک��ەم  زۆر  بەش��ێکی 
ڕووناکبیران��ی ئێرانی بەرە بەرە 
س��ۆزەی ئەمەیان ک��ردووە کە 
داپەس��تراویی دەس��ەاڵت ل��ە 
ناوەن��ددا دەتوان��ێ داهات��ووی 
ئەم واڵتە بخاتە مەترس��ییەکی 

جیددیی��ەوە. ئ��ەم کەس��انە ب��ەم قەناعەتە 
س��ەرەتاییە گەیش��توون کە ناوەندخوازی لە 
باوک س��االریی  مۆدێلی  بەهێزکردنی  پێن��او 
س��ەرەڕۆیانەدایە. هەر بۆی��ە کەتوونەتە بیری 
ڕەخنەکاریی مۆدێلی ناوەندخوازانە و پێشنیار 
کردن��ی مۆدێلێک کە بە بڕوای خۆیان بتوانێ 
داپەس��تراویی دەس��ەاڵت لە ناوەن��ددا هەتا 
ڕادەیەک هەموار بکاتەوە. بەاڵم بەهۆی ئەوەی 
خ��راپ  تێگەیش��تنی مێژوویی ل��ە چەمکی 
فێدرالیزم بەرۆکی ئەم کەسانەشی بەرنەداوە، 
ئەمانیش لەجیاتی ئەوەی بتوانن ڕێگاچارەیەکی 
دادپەروەران��ە فۆرموولە بکەن، بە ڕێگاچارەی 

سەقەت و نادادپەروەرانەدا نووساون و هەر بە 
ئەدەبیاتی هێ��زە ناوەندخوازەکان بە گژ هێزە 
فێدراڵخوازەکاندا دێنەوە و ئەدەبیاتەکەیان لە 
ش��وێنێک بەدواوە هەر وەک ئەدەبیاتی ئەوان 
نزم دەبێتەوە و دوای هەڵبەز دابەزێکی زۆری 
تیۆری، هەمیسان دەگەڕێنەوە سەر هەڵوێستی 

پێشوویان و دێنەوە سەر حوللەمەرەسێ.
نموونەی��ەک لەم کەس��انە ئیس��ماعیل 
نووری عەالی��ە. پوختەی قس��ەی نووری عەال 
ئەوەیه کە بۆ داهاتووی ئێران زۆر پێویس��تە 
بۆ بەربەرەکانی کردن لەگەڵ داپەس��تروایی 
دەس��ەاڵت لە ناوەنددا، بیر ل��ە دامەزراندنی 
سیس��تمێکی فێدرال بکرێتەوە 
بەاڵم ئ��ەم فێدرالیزمە بە هیچ 
ش��ێوەیەک نابێ فێدرالیزمێکی 
ب��ۆ  بەڵک��وو  ب��ێ.  ئەتنیک��ی 
فێدرالیزمێکی  دەب��ێ  نموون��ە 
پارێزگای��ی ب��ێ. نووری عەال لە 
نووس��راوەکانیدا  ل��ە  هەندێک 
دوای ئ��ەوەی بە تێروتەس��ەلی 
باس��ی خێروبێرەکانی فێدرالیزم 
دەکا و فێدرالیزم��ی ئەمریکایی 
بەنموون��ە دەهێنێت��ەوە و ب��ە 
لێزانیی دامەزرێنەرانی سیستمی 
هەڵدەڵێ،  ئەمری��کا  سیاس��یی 
کاتێ��ک دەگاتە باس��ی ئێران، 
ئافەرین لە سەرکردە تورکەکانی بزووتنەوەی 
مەش��رووتییەت دەکا، کە لەکاتی نووس��ینی 
شێوەیەک  بەهیچ  مەش��رووتییەتدا  یاس��ای 
باس��ی زمانی غەیری فارس��ییان نەکردووە! 
نووری عەال لەکۆتایی��دا بەم ئەنجامە دەگا کە 
ئەو کەس��انەی باس��ی فێدرالیزمی ئەتنیکی 
لە ئێراندا دەک��ەن هەندێک »بوونەوەر«ن کە 
قسەیان لەگەڵدا  نایە. دیارە هۆی بە »بوونەوەر« 
یان »مەوجوود« ناوبردنی ئەو کەسانەش هیچ 
نیی��ە جگە لەوەی گوایە گوم��ان لە »مرۆڤ« 
بوونی ئەم کەس��انە دەکرێ! ڕاس��تییەکەی 
ئەوەیە زەینییەتی باوک س��االر و نادێموکڕات 

مۆدێلی خووپێکراوی 
حاکمییەت لە ئێراندا، 
مۆدێلی »باوک ساالریی 
سەرەڕۆیانە«یە. دوای 
مەشرووتییەت و هەتا 

ئێستا، نەک هەر خاشەبڕ 
نەبووە بگرە زیاتریش 

ڕیشەی داکوتاوە. بیرۆکەی 
وەک دێموکراسی و 

فێدرالیزم بە هیچ شێوەیەک 
لەگەڵ باوک ساالریی 
سەرەڕۆیانەدا ناگونجێن
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و ناوەندخواز، تەنانەت ئەوکاتەش وا خەریکین 
باس��ی چاکەکانی دێموکراس��ی و پێویستیی 
دابەشینەوەی دەسەاڵتیش دەکەین، زۆر زوو 

خۆی دەردەخا.  
بەم  نووری عەال  بۆچوونەکان��ی  دەک��رێ 

شێوەیە کورت بکەینەوە:
�� سیس��تمی فێدرال بۆ ئێران نەک هەر 
مۆدێلێکی نەگونجاو نیی��ە بەڵکوو داهێنەری 
شێوەی سەرەتایی فێدرالیزمیش هەر ئێرانییە 
کەوناراکان بوونە. فێدرالیزمێکی »ساتراپی« هەر 
لە زەمانی هەخامەنشییەکان و ئەشکانییەکان 
و ساس��انییەکان  لە ئێران��دا بەرپا بووە و ئەم 
سیستمە ناداپەستراوە بە هێرشی عەرەبەکان 
بۆ سەر ئێران � وەک هەموو شانازییە دانستە 

و دەگمەنەکانی دیکەی ئێران � لەناو چوو.
�� ل��ە بزووتنەوەی مەشرووتیەتیش��دا � 
بە پەس��ند کرانی یاسای ئەنجومەنە ئەیالەتی 
و ویالیەتییی��ەکان � بناغ��ەی چەش��نێک 

فێدرالیزمی ئێرانی داندرا. 
� ئێران��ی داهات��ووش دەب��ێ بەه��ۆی 
دامەزرانی سیستمێکی فێدرالەوە، وەک ویالیە 
یەکگرتووەکان��ی ئەمری��کا، ببێ ب��ە »ویالیە 

یەکگرتووەکانی ئێران«
� بەاڵم دابەش��کاریی سیستمی فێدرالی 
داهات��ووی ئێ��ران بەهیچ ش��ێوەیەک نابێ 
لەس��ەر بنەمای زمان و ئێتنیس��یتە و ئایین 
ب��ێ. چونکە ئەم دابەش��کارییانە دەبنە هۆی 
»تەجزیە«ی  وات��ە  لەبەریەک هەڵوەش��اندەوە 

ئێران!
� دامەزران��ی سیس��تمی فێ��درال ل��ە 
ئێران��دا، ن��ەک ه��ەر عیالجی نەخۆش��یی 
دەردی  عیالج��ی  بەڵک��وو  س��ەرەڕۆیییە، 
هەڵوەشاندنەوەخوازیش��ە. ب��ە گوتەیەکی تر، 
سەرەڕۆیی لە ناوەنددا و هەڵوەشاندنەوەخوازی 
دەرکەوت��ەی  ناوەن��ددا،  دەرەوەی  ل��ە 
نەخۆشییەکی یەکس��انن کە هەردووکیان بە 
دامەزراندنی سیس��تمێکی فێدرال عیالجیان 

دێ.

هەڵوەش��اندنەوەخوازەکان  هان��دەری   �
ش��تی لەم چەش��نەن: تورکەکە دەڵی ئەگەر 
ئازەربایج��ان س��ەربەخۆ بێ، م��ن دەبم بە 
س��ەرۆک وەزیرانی، کوردەک��ە دەڵ��ێ ئەگەر 
کوردستان س��ەربەخۆ بێ من دەبم بە باوکی 
شێعری نوێی کوردی]20[، بەلووچەکەش دەڵێ 
ئەگەر بەلووچستان ببێ بە واڵت، من دەبم بە 

سەرۆک کۆماری!!
خوێنەری ئەم دێڕانە با هەر خۆی بەرزیی 
ئیدەیەک��ی پێش��کەوتوو و مۆدێرن��ی وەک 
»ویالیەت��ە یەک گرتووەکانی ئێ��ران« لەگەڵ 
نزمیی ئەم قس��انەی دوایی، پێکەوە بەراورد 

بکا.
ڕەت کردنەوەی  ب��ۆ  ئێم��ە  بەڵگەکان��ی 
بۆچوونی کەسێکی وەک نووری عەال ئەمانەن:

بەڵگەی یەکەم. دژایەتی کردن لەگەڵ 
ناوەندخوازی ناکرێ بە هۆی بڕیارێکی 

ناوەندییەوە بەڕێوە بچێ.
فێدرالیزم مێکانیس��مێکە ب��ۆ دژایەتی کردن 
لەگەڵ ناوەندخوازی و داپەسترانی دەسەاڵت 
ل��ە ناوەنددا. کەوابوو جۆری ئەو فێدرالیزمەی 
قەرارە دابمەزرێ نابێ بە بڕیارێکی لەپێش��دا 

دراو لە ناوەنددا دیاری بکرێ.
لە  نووری عەال دەیانەوێ  کەس��انی وەک 
ناوەندەوە چۆنیەتیی سیستمی دژەناوەندخوازانە 
دیاری بک��ەن. ئەوانە کاتێ��ک تەنانەت بەگژ 
باوک ساالری و ناوەندخوازیشدا دێنەوە، دیسان 
بە خەستی باوک س��االر و ناوەندخوازن؛ واتە 
باوک ساالرانە دەیانەوێ ئانگژای باوک ساالری 
ببن��ەوە و ناوەندخوازان��ە گەرەکیانە دابگژێنە 
سەروسەکوتی ناوەندخوازییەوە! ئەمەش ناوی 
فێدرالیزمی ئێرانییە و مرۆڤی ئێرانی لە زەمانی 

کوروشی مەزنەوە بەتاقی کردووەتەوە!
ئەم مەنتیقە خۆی دژایەتی لەگەڵ خۆی 
دەکا و ب��ەم عەقلییەتەوە ناکرێ بەربەرەکانی 

لەگەڵ داپەسترانی دەسەاڵت بکەین.
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ــتنانەی  بەڵگەی دووەم. ئەم دەرهاویش
وا فێدرالیزم دەکەن بە سانترالیزم 

هەموو ئەو کەسانەی دژایەتی لەگەڵ چەمکی 
وەک دێموکراس��ی یان فێدرالی��زم دەکەن، 
بەئاش��کرا یان لە س��ەرەتادا ئ��ەم دژایەتییە 
دەرناب��ڕن. دژایەتی ک��ردن لەگەڵ چەمکی 
ئەوتۆ عادەتەن ڕەوتێکی بەم شێوەیە دەبڕێ:

چەمکی »ئەلف« چەمكێكی زۆر بەکەڵک 
و پێویس��تە، »ب��ەاڵم« بۆ ئەوەی »ب��ۆ ئێمە« 
گونجاوتر و بەکەڵک تر بێ، دەبێ ئەم خااڵنەی 
ل��ێ دەرهاوێژی��ن: دەرهاویش��تەی یەکەم، 
دەرهاویش��تەی   ،... دووەم،  دەرهاویش��تەی 

چەندەم.
کاتێک مرۆڤ دواجار لەم دەرهاویش��تانە 
ورد دەبێت��ەوە، دەبین��ێ ک��ۆی ئەمانە، هەر 
خۆیان جەوهەری چەمکەکە پێک دەهێنن و 
چەمکەکە بە بێ ئەمانە ناوێکی بێ ناوەرۆک و 
توێکڵێکی بێ  کاکڵە. شەڕەکە هەرلە سەرەتاوە 
لەب��ەر ئەمە ب��وو ئەوانەی بە دەرهاویش��تە 
حیس��اب کراون ببن بە بنەما. ت��ۆ تەنانەت 
دەتوانی دژ بەم بنەمایانەش بی، بەاڵم گرینگ 
ئەمەی��ە ناکرێ تۆ بەناوی خاوەندارێتی کردن 

لەم چەمکە دژ بەم بنەمایانە بی. 
کەسێک کە دەڵێ دێموکراسی و هەڵبژاردن 
باش��ترین سیس��تمی سیاس��ییە بەاڵم هەر 
کاتێک خەڵک لەم سیستمەدا هەڵبژاردنێکی 
هەڵەیان کرد، پێویس��تە تاقمێکی دەستەبژێر 
بێن و هەڵەکەیان بۆ ڕاست کەنەوە، ئەوە هەر 
لە سەرەتاوە نەدەبوو زەحمەت بکێشێ و بڵێ 

دێموکراسی سیستمێکی لەبارە.
کەس��ێک کە دەڵێ پێویس��تە سیستمی 
فێ��درال لە واڵت��دا دابمەزرێ ب��ەاڵم ئەگەر 
ڕۆژێ��ک ل��ە ڕۆژان خەڵک��ی ئەیالەتێک لە 
پارلمانی ئەیالەتی خۆیاندا بڕیاریاندا بە زمانی 
ناوچەی خۆیان بخوێن��ن، دەبێ بڕیارەکە لە 
»ناوەند«وە هەڵبوەش��ێتەوە، گەلۆ ئەم کەس��ە 
بۆ لە س��ەرەتاوە زەحمەتی بەرگری کردن لە 
سیس��تمی فێدرالی دەدای��ە بەرخۆی؟ ئەمە 

فێدرالیزمی سانترالیستیە. 
فێدرالیزمی سانترالیس��تی شتێکە وەکوو 
فێمینیزمی  یان  س��ەرەڕۆیانە  دێموکراس��ی 
بناژۆخوازنە!  سێکۆالریزمی  یان  باوک ساالرانە 
ئەوەی بەرگری لە س��ەرەڕۆیی دەکا چۆن و 
بۆچی قس��ە لە دێموکراس��ی دەکا؟ با بڵێین 
قەی��دی ن��اکا کەس��ێک باوک س��االری پێ 
نەزمێکی زەریفە، بەاڵم زۆر سەیرە ئەم کەسە 
خۆی پێ برەوپێدەری بەهاکانی فێمینزمیش 
ب��ێ. یان ئەگەر کەس��ێک بناژۆخ��وازە، ئەم 
دایبمەزرێنێ،  دەیەوێ  سێکۆالرەی  سیستمە 
بەڕاستی چەندە جێگەی بەقایە؟ ئەمانە هەموو 
ب��ەم مانایەن ک��ە زۆر جار ئ��ەم چەمکانەی 
کەس��انێک قسەی لەس��ەر دەکەن، بە باشی 

لەالیەن ئەم کەسانەوە فام نەکراوە.

ــێیەم. ڕووبار ئەگەر پێشی  بەڵگەی س
کراوە خۆی بەستێنی خۆی دیاری دەکا
کاتێک بڕیاری سیاس��یی گش��تی دێتە سەر 
ئەوەی دەس��ەاڵت لە ناوەند دانەپەس��ترێ و 
ناوچەکان دەسەاڵتی ناوچەیی خۆیان هەبێ، 
ئەوکات بەش��ێوەیەکی سروشتی خەڵکی ئەم 
ناوچان��ە بۆالی پەس��ند کردنی ئەم یاس��ا و 
ڕێس��ایانە دەچن کە لەگ��ەڵ زمان و ئایین و 
ئەتنیس��یتەی خۆیان گونج��اوە. واتە کاتێک 
فێدرالیزم لە واڵتێک��ی فرەنەتەوەدا پراکتیزە 
بکرێ، دوای ماەیەک بەشێوەیەکی سروشتی 
و خۆڕس��ک ب��ۆالی فێدرالیزم��ی ئەتنیکی 
دەچێ. ئەم��ە بەهۆی پیالن و گەلەکۆمەکێی 
پیالنگێڕان��ەی هیچ الیەنێک��ی دەرەکی نییە 
بەڵکوو لەس��ۆنگەی هەمان دیاردەوە ڕوو دەدا 
کە فەلسەفەی فێدرالیزمی لەسەر دامەرزاوە؛ 

واتە دەسەاڵتی گەالن بۆ بڕیار دان.
دەکرێ ب��ۆ ڕوون کردنەوەی ئ��ەم بابەتە 
کەڵک لە تەمسیلێک وەربگرین. وای دابنێن لە 
کوێستانێک بەهۆی بەنداوێکەوە پێشی ئاوی 
ڕووبارێک گیراوە. دیارە ب��ەم پێش پێ گیرانە 
ئ��اوی بەندەکە هر لەوێ خڕ دەبێتەوە. ئەگەر 
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ڕۆژێک بڕیار هاتە سەر ئەوەی ئاوی بەنداوەکە 
پێش��ی بەردرێ، ئەودەم ئەوە تایبەتمەندیی 
زەوییەکانی خوارەوەی بەنداوەکە و چۆنیەتی 
ب��ەرزی و نزمی عەرزەک��ە و جۆری خاکەکە 
و بەربەس��تەکانی س��ەر رێگایان و ئەم جۆرە 
شتانەیە کە ڕەوگەی ڕووبارەکە دیاری دەکەن. 
ئ��ەم بڕیارەی لێرە دەدرێ پێ��ش بەردان بە 
ئاوەکەیە. بەاڵم کە تۆ پێشت بە ئاوەکە بەردا 
ئیت��ر ناتوانی بڵێی هەتا ئ��ەم چۆمە دەگا بە 
دەریا ، خۆیش��م بست بە بستی ڕەوگەکەشی 
بۆ دیاری دەکەم. ڕەوگەکە بەشێوەی سروشتی 
لەالی��ەن تایبەتمەندیی ش��وێن بە ش��وێنی 

بەستێنەکەوە دیاری دەکرێ.

ــوارەم. وەهمی  ــەی چ بەڵگ
ــییەکانی  ــی مــەترس بوون

فێدرالیزم
دژبەرانی فێدرالیزمی نەتەوەیی، 
ئاماژەیان بە چەندین مەترس��ی 
ک��ردووە کە ئەگ��ەر ئێران ببێ 
ب��ە واڵتێک��ی فێ��درال، گوایە 
مەترس��ییانە  ئەم  هەڕەش��ەی 
دەبێتە هۆی ئەوەی خەس��اری 
زۆر  لە س��وودەکەی  فێدرالیزم 
زیات��ر بێ. ئ��ەم مەترس��ییانە 

ئەمانەن:
� فێدرالیزم��ی نەتەوەی��ی دەبێتە هۆی 
پارچە پارچە بوون و لەبەریەک هەڵوەشانەوەی 

خاکی ئێران
� فێدرالیزمی نەتەوەیی دەبێتە هۆی شەڕ 

و پێک هەڵپرژانی نەتەوەکان لە ئێراندا
� فێدرالیزمی نەتەوەیی دیوارێکی پۆاڵیین 
لە نێوان ئەیالەتە فێدرالەکاندا دروس��ت دەکا 
و پێش ب��ە جەریان��ی ئ��ازادی هات وچۆ و 
نیشتەجێ بوونی خەڵکی ناوچەکانی دیکە لە 

ناوچەیەکی دیاریکراودا دەگرێ.
بۆ چەس��پاندنی  فێدرالی��زم  دژبەران��ی 
بۆچوونەکانی خۆیان چەند پرسیارێک دەخەنە 

ب��ەردەم الیەنگرانی فێدرالیزم��ی نەتەوەیی. 
پرسیارەکان ئەمانەن:

� ئەگەر سیستمی فێدرالیزمی نەتەوەیی 
ل��ە ئێران  زاڵ بێ ئایا هی��چ زەمانتێک هەیە 

ئێران پارچە پارچە نەبێ؟
� ئەگەر سیستمی فێدرالیزمی نەتەوەیی 
لە ئێران بێتە س��ەرکار، ئایا هیچ زەمانەتێک 
لەگۆڕێدا هەیە ش��ەڕ و تێ��ک هەڵچوون لە 

نێوان نەتەوەکانی ئێراندا ڕوو نەدا؟
بەڕاس��تی ک��ێ دەتوانێ ب��ە دڵنیاییەوە 
ئ��ەم زەمانەتانە ب��کا؟ دەی ئەگەر ناکرێ ئەم 
زەمانەتانە بکرێن کەوابوو بۆ دەبێ دەسەاڵتی 
جێ بەجێ  زەمانەت��ی  ناوەندی 
بوون��ی فێدرالیزم بکا؟ ئایا ئەمە 
غەدر نییە الیەنگرانی فێدرالیزم 
نەتوانن زەمانەتی ئەوە بکەن لە 
ئەنجامی دامەزرانی سیستمێکی 
فێدرال ل��ە ئێراندا واڵت پارچە 
پارچە نەبێ یان هیچ ش��ەڕێک 
لە نێ��وان نەتەوەکاندا نەقەومێ، 
چاوەڕوانی��ی  ل��ەوالوە  ب��ەاڵم 
ئەوەی��ان لە دەس��ەاڵت هەبێ 
زەمانەت��ی دام������ەزراندن��ی 

سیستمێکی فێدرال بکا؟
ئ��ەم  واڵم��ی  لەڕاس��تیدا 
با  ساکارن.  یەکجار  پرس��یارانە 
دوو پرسیارە سەرەتاییەکە پێچەوانە بکەینەوە 
و ئەوج��ار ئێمە پرس��یارەکان ب��ەرەوڕووی 

ناوەندخوازەکان بکەینەوە:
� ئەگەر هەر وەکوو پێش��وو سیس��تمی 
ناوەندخ��واز ل��ە ئێ��ران حاکم ب��ێ و مافی 
گەالنی ناو س��نووری ئێران نەدرێ، ئایا هیچ 
زەمانەتێک لە گۆڕێدا هەیە ئێران لە داهاتوودا 

پارچە پارچە نەبێ؟
� ئەگەر سیس��تمی ناوەندخواز لە ئێراندا 
زاڵ ب��ێ و سیاس��ەتی ه��ەاڵواردن و فەرق و 
جیاوازی دانان لەنێوان نەتەوەکانی ناو سنوری 
ئێران درێژەی هەبێ، ئایا هیچ زەمانەتێک هەیە 

شیمانەی تێکهەڵچوونی 
نێوان نەتەوەکان، بە 

درێژە کێشانی سیاسەتی 
هەاڵواردن و فەرق و 

جیاوازیی دانان لە نێوان 
نەتەوەکان زۆر زیاترە 
لە هەمان شیمانە بە 

دامەزرانی سیستمێکی 
دادپەروەرانە کە 

نەتەوەکان تێیدا هەست 
بە ژێردەست بوون و 
مافخوراو بوون نەکەن
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نەتەوەکان تووشی شەڕ و خوێن رشتن نەبن؟
لەب��ارەی داهات��وودا هی��چ زەمانەتێکی 
سەتاسەت نادرێ. نە سیاسەتوانان دەتوانن ئەم 
زەمانەتە بدەن، نە ڕووناکبیران و نە پسپۆرانی 
کۆمەڵناسی. فیلسووفێکی بەناوبانگی ڕۆژئاوایی 
دەڵێ هەر ب��ە تەنیا دوو دەس��تە لە خەڵک 
دەتوان��ن زەمانەتێک��ی سەتاس��ەت لەبارەی 
داهاتوودا بدەن بە کەس��انی دی: دەس��تەی 
یەکەم پێغەمبەران��ن و ئەوانی دی فێڵبازانی 
درۆزن��ن. فێدراڵخوازەکان نە پێغەمبەرن و نە 
فێڵباز. بەاڵم فێدراڵخ��وازەکان بە دڵنیاییەوە 

دەتوانن بەرگری لە چەند بۆچوونێک بکەن:
� ش��یمانەی پارچە پارچ��ە بوونی ئێران بە 
درێژە کێشانی سیستمی ناوەندخواز زۆر زیاترە لە 
هەمان شیمانە بە دامەزرانی سیستمێکی فێدرال.

نێ��وان  تێکهەڵچوون��ی  ش��یمانەی   �
نەت��ەوەکان، بە درێژە کێش��انی سیاس��ەتی 
هەاڵواردن و فەرق و جیاوازیی دانان لە نێوان 
نەتەوەکان زۆر زیاترە لە هەمان ش��یمانە بە 
دامەزران��ی سیس��تمێکی دادپەروەران��ە کە 
نەتەوەکان تێیدا هەس��ت بە ژێردەست بوون 

و مافخوراو بوون نەکەن.
دەربارەی مەترسیی سێیەم دەبێ بڵێین کە 
دامەزرانی سیس��تمی فێدرال، هیچ دیوارێکی 
پۆاڵیین لە نێوان هەرێمەکاندا ساز ناکا و نە بۆ 
هات وچۆ و نە بۆ نیشتەجێ بوونی هیچ تاکێک 
لە هیچ هەرێمێکدا، بەربەس��ت دروست ناکا. 
ئەوەی بەربەستی بۆ ساز دەکرێ و دیوارێکی 
لە بەرنبەردا بەرز دەبێتەوە بوونی یاس��اگەلی 

نادادپەروەرانە و نەشیاوی هەرێمەکەن.
فێدرال  ئەوەی س��نوورەکانی هەرێم��ی 
دی��اری دەک��ەن دەنگ��ی خەڵکی ه��ەرکام 
ل��ە ناوچەکانن. دی��ارە هەندێ��ک هەرێمی 
خۆڵەمێش��ی هەن کە ش��وێنی نیش��تەجێ 
بوونی دوو نەتەوەن، یاس��اکانی ئەوێ لەگەڵ 
یاس��اکانی هەرێمی تر جیاوازیان دەبێ و ئەم 
ناوچانە بە ش��ێوەی هاوبەش ئیدارە دەکرێن. 
ئەوانە هەموویان پرۆڤە کردنی پێکەوە ژیان و 

پێکەوە مانەوەن نەک لێک دابڕان و جودایی. 
ه��ەر لە بنەڕەت��دا فێدرالی��زم فۆرمۆلێکە بۆ 

پێکەوە ژیان نەک بۆ لێکدابڕان.
ل��ەم نامیلکەی��ەدا هەتا ئێ��رە هەوڵ درا 
بەشێوەیەکی قووڵ تر، باسی زەمینەکانی شەڕ 
و تێکهەڵچوون لە کوردستاندا بکرێ و پێشان 
بدرێ شەڕی چەکداری بژاردەی چ الیەنێکە 
و ئەم الیەنە بۆ خ��ۆ بواردن لە بەڕێوە بردنی 
چ بەرنامە و ئەجندایەکی مۆدێڕن و ئەمڕۆیی 
دەس��ت بۆ چەک دەبا. باسی ئەوە کرا الیەنی 
ناوەندخ��واز لە بەرانبەر ح��وزووری هێزێکی 
سیاس��یی و لە بەرانبەر ح��وزووری بیرێکی 
تایبەتی سیاس��یدا دەس��ت بۆ چەک دەبا و 
دەس��تەوداوێنی حەزفی فیزیکیی جودابیران 
دەبێ. باس��ی ئەوە کرا حاکمییەت بەهۆی چ 
تەمهیدگەلێگ��ی تیۆری و مێژووییەوە زەمینە 
بۆ هێرش��ی چەکداری بۆس��ەر کوردس��تان 
خۆش دەکا و چۆن بیروڕای گشتیی خەڵکی 
دەرەوەی کوردس��تان بۆ ئەم هێرش��ە ئامادە 
دەکا. باس��ەکە ئەمە بوو کە »ڕاسان« بریتییە 
لە خۆئامادە کردن بۆ بەرەوڕوو بوونەوە لەگەڵ 
سیاس��ەتی حەزف و هێرش��ی هەمەالیەنەی 

حاکمییەتێکی دڕندە.
دەربارەی گرینگایەتیی ڕاسان و پێویستیی 
بەرخ��ۆدان لەبەرانبەر هێزی س��ەرکوتکەر و 
ش��کاندنی س��امی خەڵک لە سیاسەتی تێرۆر 
و تۆقاندن و بەگژداچوونەوەی قەاڵی ش��ەو و 
چاالک کردنی پتانسیەلە شاراوەکانی سیاسی و 
مەدەنی بەهۆی بەرخۆدانێکی هەمەالیەنە، زۆر 
باسی پیویس��تی دیکە ماون کە لە بەشەکانی 

تری ئەم نامیلکەیەدا باسیان لێ دەکرێ.
ب��ا ئەم بەش��ە بە س��روودی ڕاس��ان و 
سروودی س��ام نەکردن لە ش��ەوی هێرشی 

تەتاران کۆتایی پێ بێنین.  

»دەنگی ڕاسان«
چ س��وارە ئەو پشوویەم، وەرە ئاوەاڵ کە دەرگا
وەرە دەرکی ئەو قەاڵیەی، کە لە جادووە و لە حەزیا
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بشکێنە تۆ دڵی بەرد، وەکوو سوورە گوڵ لە پاشان
بشەکێنە پەرچەمی خوێن، بکە خۆڵ ڕەوەز بە تەنیا
تۆ کە ئاشنای سپێدەی، بە شێعر، بە وردە قامێک
بکە تەڕ هەناوی دیدە، مەبە گێژی خۆزگە، بریا
بە تەما نییە کە ئەوشەو، لە کەلم هەتاوێ دەربێ
ئەتۆ خۆت لە کەل وەدەر خە و، ببە خۆری زیت و وریا
بە زواڵڵی دەنگ هەڵێنە، کە هەبوونە دەنگی ڕاسان
دە بە ویرەیەک گڕی دە، هەموو ترس و خۆفی ئێستا
شەوی هێرشی تەتاران، چڕە سێبەری لە هەر ال
وەرە تۆ بە هەورە گرمە، بڕمێنە س��ێبەری سا
لە دەرێوە نایە کەس تا، کە ببێتە یاری زامت
ئەتۆ خۆت تەتار شکێن بە، وەرە خۆت بگە بە فریا ]21[ 

سەرچاوەکان
1. ئەم قسەیە لەالیەن موختار زارعی یەوە کراوە.

2. ل��ە پەراوێزی ئەم باس��ەدا ناکرێ خۆمان ل��ە بابەتێکی 
گرین��گ ببوێری��ن. عەبدووڵاڵ حەس��ەن زادە ل��ە مێژووی 
هاوچەرخی کوردس��تانی ئێران دا سیمایەکی دیارە. هەڵبەت 
بەداخەوە ئەم کەس��ایەتییە � بەه��ەر دەلیلێک � لە هەڵەی 
گەورەی ئینش��عابەوە گال و خەتێکی هەڵبژارد کە ش��ەهید 
دکتور قاس��ملوو هەتا زیندوو بوو ڕەتی کردەوە؛ واتە خەتی 
ئینشعاب. ئەو ئینشعابەی حەسەن زادە لە حیزبی دێموکراتی 
کرد، ئینشعابێکی تەشکیالتی بوو. دیارە ئەمەش هەر بە هەڵە 
حیسێب دەکرێ و ناکرێ هێچ پاساوی بۆ بهێنرێتەوە، بەاڵم 
لەبیرمان نەچێ تێ��وەگالن یان بێدەنگ بوون )هەردووکیان 
وەک یەک( لە فازی دووەمی ئینشعاب واتە ئینشعابی فکری 
هەڵەیەک��ی دووقات و بگرە چەندقات��ە و بە هیچ قیمەتێک 
نابێ حەس��ەن زادە ئەم هەڵەیەش لە کارنامەی خۆی دا تۆمار 
بکا. بەخۆشییەوە حەسەن زادە ئێستا لە ژیان دایە و ئێمە جگە 
ل��ە تەمەن درێژی هیوای ئەوەی ب��ۆ دەخوازین نەک هەر لە 
هەڵەی دووهەمەوە نەگلێ بەڵکوو ئەوەندەی دەستی دەڕوا و 

بۆی هەڵدەسوڕێ هەڵەی یەکەمیش قەرەبوو بکاتەوە.  
٣. بڕوانه  پێشه کی ئه م کتێبه :

م��ک داول، دیوید، تاری��خ معاصر کرد، ترجم��ه ی ابراهیم 
یونسی، تهران، انتشارات پانیذ، صص 24�22

4. induction
5. deduction
6.  Inference to the best explanation 
7. هەڵبەت هیوادارین بۆمان بڕەخس��ێ لە نووسینی دیکەدا 
بپەرژێینە سەر ئەم بابەتە گرینگە و سێناریۆ هەڵبەستراوەکانی 
ناوەندخوازان بۆ ڕەوا نیش��ان دانی هێرش بۆسەر کوردستان، 

ڕیوایەت بە ڕیوایەت شەن وکەو بکەین.
8. جگە لەم س��ێناریۆیانەی بە نیازی ڕەوا نیشان دانی دەست 
پێ کردنی ش��ەڕ لە کوردس��تان بەرهەم هاتوون، هەندێک 
س��ێناریۆش بەنیازی بەرهەم هێنان��ەوی ئایدیای زل بوونی 
ناوەن��د و چکۆڵ��ە بوونی کوردس��تان بەره��ەم هاتوون. لە 
سێناریۆیەکی سەیروسەمەرەدا کاتێک تاڵەقانی وێڕای شاندی 
دەوڵەتی تازە دەگاتە س��نە و مەال شێخ عیززەددین دەچێتە 
پێش��وازی، تاڵەقانی هەر دەگاتە ش��ێخ، زللەیەکی توندی لە 

بنان گوێ��ی دەخەوێنێ و بە ش��ێوەی »میت��ی کۆمان« تێی 
دەخوڕێ کە ئەم دۆخە بۆ بەس��ەر کوردس��تان دا زاڵە؟ مەال 
شێخ عیززەددینیش س��ەری دادەخا و بە وێنەی تاوانبارێک 
بێدەنگ دەبێ. من یەکەم جار ئەم س��ێناریۆیەم لە گۆڤاری 
»اندیش��ەی پویا« و لە وتارێکی »جالل توکلیان«دا دی. دیارە 
کەس��انێکی وەک ئەکبەری گەنج��ی و جەاللی تەوەکولیان 
ئەوەندەی بۆ تێگەیش��تن لە کێش��ەیەکی وەک کێش��ەی 
کورد پش��ت بە فیلمی وەک هێرکوول پ��وارۆ یان کارتۆنی 
وەک میتی کۆمان دەبەس��تن، ئەوەندە پش��ت بە  مێژووی 
ڕاس��تەقینەی خەباتی ڕزگاریخوازانەی ک��ورد و تیۆریی ڕۆژ 
بۆ چارەس��ەر کردنی پرس��ی لەم چەش��نە نابەستن. ئەگەر 
ئەوانەش لەبەر دەست دا نەبوون ئەوە فیلمی شێوە وێستێرنی 
ئیبراهیمی حاتەمی کیا � فیلمی وەک »چێ« � لەبەردەست دا 
هەن. ئەگەریش هەر پێویس��ت بوو باس��ی مێژووی کورد لە 
زم��ان خۆیەوە بکرێ، ئەوە ش��وکر کتێبەکەی مامەغەنی بە 
وەرگێڕدراوە فارس��ییەکەیەوە لە هەوێڵ دا هەیە و ئێستا کەم 
ش��رۆڤەکاری ناوندخواز هەیە وا بە ئەرکی سەرش��انی خۆی 

نەزانێ حەدیسەکانی موسنەدی مامەغەنی نەقڵ بکا. 
9. هەموو ئەم هەوااڵنە لەم سەرچاوەیە وەرگیراون:

س��میعی، احمد،  طلوع و غروب دولت موقت، تهران، نش��ر 
شباویز، چاپ دوم، 1٣72، صص 5-6

10. سەرچاوەی پێشوو، ل 20
11. سەرچاەی پێشوو، ل 2٣

12. سەرچاوەی پێشوو، ل 2٣
1٣. هوشمند، احسان، کرد یا کردها، مدخلی جامعەشناختی 
بر کردشناس��ی، فصلنامەی گفتگو، ش��مارەی 40، شهریور 

1٣8٣، ص 9
14. سەرچاوەی پێشوو، ل 10
15. سەرچاوەی پێشوو، ل 10
16. سەرچاوەی پێشوو، ل 12
17. سەرچاوەی پێشوو، ل 14
18. سەرچاوەی پێشوو، ل 11
19. سەرچاوەی پێشوو، ل ٣0

20. نووری ع��ەال تەنان��ەت ل��ە تەعبیری »باوکی ش��ێعری 
نوێی ک��وردی«ش کەڵ��ک وەرناگرێ بەڵکوو ل��ە تەعبیری 
»نیما یووشیجی کوردس��تان«! کەڵک وەردەگرێ. دەسەاڵتی 
تێفکرین��ی ناوەندخوازانە تەنانەت لە قس��ە و بۆچوونی ئەو 
کەس��انەی وا خەریکن بە گ��ژ ناوەندخوازیش دا دێنەوە، زۆر 
زوو بە شێوەیەکی ئایرۆنێک و تەنانەت بەشێوەیەکی تەنزاوی 

خۆی نیشان دەداتەوە.
21. ئەم شێعرە وەرگێڕدراوی شێعرێکی دکتور محەممەد ڕەزا 

شەفیعی کەدکەنییە بەناوی »غزلی در مایە شور و شکستن«:
نفسم گرفت از این شب، در این حصار بشکن
در ای��ن حصار جادویی روزگار بش��کن
چو شقایق، از دل سنگ، برآر رایت خون
بە جنون صالبت صخرە کوهسار بشکن
تو ک��ە ترجمان صبحی، بە ترنم و ترانە
لب زخم دیدە بگشا، صف انتظار بشکن
س��ر آن ندارد امش��ب کە برآید آفتابی
تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن
بسرای تا کە هستی، کە سرودن است بودن
بە ترنمی دژ وحش��ت این دیار بش��کن
شب غارت تتاران، همە سو فکندە سایە
تو بە آذرخشی این سایە دیوسار بشکن
ز برون کسی نیاید چو بە یاری تو اینجا
تو ز خویش��تن برون آ، سپە تتار بشکن 





هەڵسەنگاندن



ناساندنی کتێب
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»ناس��نامەی ک��ورد، مافی م��رۆڤ و پێگەی 
سیاس��ی«، کتێبێک��ی قەبارە گ��ەورەی ٣49 
الپەڕەیی بە زمانی ئینگلیزییە لە ساڵی 2007 
ل��ە الیەن دەزگای چاپەمەنیی زانکۆی فلۆریدا 
چاپ و باڵو کراوەتەوە. ئەم کتێبە کۆی کۆمەڵە 
وتارێک��ی بە پیزە لەالی��ەن چارڵز جی. مەک 
دۆنال��د و کارۆڵ. ئێی ئۆڵێری ئێدیت کراوە. لە 
پێشەکییەکەیدا هاتووە: ئەم کتێبە سەبارەت بە 
ناسنامەی کوردی؛ تایبەتە بە چۆنیەتیی بینینی 
ک��وردەکان لە الیەن خۆیان��ەوە و چۆنیەتیی 
بینین��ی کوردەکان لە الیەن کەس��انی ترەوە. 
نوسەرانی هەر کام لە چاپتەرەکانی ئەم کتێبە 
هەوڵیان داوە لە سەرووی وشیاریی کولتوری، 
پردێک بۆ مافەکانی مرۆڤ و پێگەی سیاسیی 
ک��وردەکان ل��ە رۆژهەاڵتی ناڤین��دا لێبدەن. 
هەر بۆیە ئەم کتێبە بۆ خوێندنەوەی پرس��ی 
شوناسی کوردی و سیاس��ەت لە پارچەیەکی 
کوردس��تان تایبەت نەک��راوە، بەڵکوو هەوڵی 
ئەوە ئەدا پرسی ناسنامەی کوردی، گرێدراو بە 
مافەکانی مرۆڤ و پێگەی سیاسی لە هەر چوار 
بەشی کوردس��تان بخوێنیتەوە. ئەم کتێبە لە 

پیشەکییەک و شەش بەش پێکهاتووە.
دوای پێش��ەکی، ئ��ەم کتێبە شوناس��ی 
ک��وردی لە پێنج بەش��دا دێنێت��ە بەر باس 
و خ��واس. بەش��ی یەک��ەم  تێروانینی چەن 
ئاکادیمیس��یەن و کەس��ایەتیی سیاس��ییە. 
»نێچیروان بارزانی«، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی 
کوردس��تان، ل��ەم کتیبەدا یەکەم کەس��ە بە 
تێڕوانینیکی دیرۆکی باسی ناسنامەی کوردی 
و هەوڵەکانی »مەس��عود بارزانی« بۆ ناسنامەی 
ک��وردی دەکات. ل��ەم چاپت��ەرەدا نێچیروان 
بارزانی کێشەکانی بەردەم یەکێتیی کوردان و 
هەوڵەکان بۆ چارەسەر کردنی ئەم پرسە باس 
دەکات. دواتر »مایکڵ ڤان دوس��ێن«، جێگری 
بەرپرسی ناوەندی نێونەتەوەیی وۆدرۆ ڤیلسۆن  
بۆ توێژەران، باسیک لەس��ەر پرسی شوناسی 
کوردی دەکاتەوە. لەم چاپتەرەدا ڤان دوس��ێن 
داکۆکی لەوە دەکات کە پێویس��تە کوردەکان 

هاوکات لەگەڵ بەدواداچون بۆ چارەسەرکردنی 
کێشەکانیان، هەوڵ بۆ بەدواداچونی سیاسیەتی 
دادپەروەرانەی خۆیان، مافە سیاس��ییەکانیان 
بکەن. »ش��ەفیق قەزاز«، وەزی��ری هاوکاریی 
مرۆڤ��ی حکومەت��ی هەرێمی کوردس��تان لە 
چاپتەری دواتردا پرس��ی کورد وەک پرسێکی 
نەتەوەیی دەنرخێنێ.  شەفیق لەم بەشەدا پێی 
وایە واڵتە خاوەن ک��وردەکان توندوتیژیان بە 
مەبەستی پەراوێز خستنەوەی کوردەکان بەکار 
هێناوە بەڵآم لە ٣0 ساڵی رابردوودا کوردەکان 
وەک پێش��وو چیت��ر ئەم سیاس��ەتانەیان بێ 
واڵم نەهێش��تۆوتەوە. پرۆفیسۆر »عەبدولعەزیز 
سەعید«، بەرپرس��ی ناوەندی جیهانیی ئاشتی 
نێونەتەوەیی لە زانک��ۆی ئەمریکی، پێداگری 
لەس��ەر دامەزراندنی ناوەندێک بۆ لێکۆڵینەوە 
کوردییەکان دەکات. پرۆفیس��ۆر عەبدولعەزیز 
لەم بەشەدا پێی وایە بەمەبەستی تێگەیشنێکی 
زۆرتر و پەروەردەکردنی شوناس��ی کوردی لەو 
کۆمەڵگایانەی ئەمڕۆکە لە حاڵی وەدیار کەوتنی 
سیاسەتی پلورالیسیتدان، پێویستە داکۆکییەکی 
زۆرتر لە سەر چەمکی peoplehood بکرێ 

تاکوو دەوڵەتبوون.
بەشی سێهەمی ئەم کتێبە لە ژێرناونیشانی  
بەدواداچون��ی  و  ک��وردەکان  »دەوڵ��ەت، 
دێموکراس��ی لە تورکیا«، چوار چاپتەری لەخۆ 
گرتوە. چاپتەرێکی ئەم بەش��ە بە ناونیش��انی 
گیران��ی ئۆج��ەالن وەک کاتالیزۆرێ��ک ب��ۆ 
دێموکراس��ی و کاندیداتۆریی تورکیا بۆ چوونە 
ن��او یەکێتی��ی ئەوڕوپا باس ل��ە کاریگەرییە 
دووالیەنەکان��ی بزووتنەوەی کوردی لەس��ەر 
ڕەوتی دێموکراتیزاس��یۆن لە تورکیا و چوونە 
ن��او یەکێتیی ئەوڕوپا دەکا. ئ��ەم چاپتەرە کە 
لەالیەن »مایکێڵ گوونتێر«�ەوە نووسراوە، پێی 
وایە ئوجەالن زیاتر ل��ە هەر رێبەریکی کورد، 
لەم س��ااڵنەی دواییدا رۆڵی لە دروست کردنی 
هەستی باوەڕبەخۆبوونی کورد و نەتەوەخوازیی 
کورد لە تورکی��ا گێڕابێ. گوونتێر پێێوایە هەر 
چەن تورکەکان وەک تیرۆریس��تێک سەیری 
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ئۆج��ەالن و بزووتنەوەک��ەی دەک��ەن بەاڵم 
دوابەدوای گیرانی لە س��اڵی 1999 و گۆڕانی 
بیرۆکەکانی ئۆجەالن، پێداگری ئەو لە س��ەر 
دێموکراتیزەکردنی کۆمەڵگای تورکیا، هەوڵدان 
ب��ۆ کەم کردن��ەوەی ئاس��تی توندوتیژی لەم 
واڵت��ە، ڕەنگە لە درێژخایەندا هەوڵەکانی وەک 
پرۆس��ەیەکی سیاس��یی دوورودرێ��ژ ڕێگا بۆ 
کرانەوەی سیاسی لە تورکیا و دەرفەتی چوونە 
ناو یەکێتیی ئەوڕوپا بۆ ئەم ئەم واڵتە بکاتەوە.

چاپت��ەری حەوتەم ل��ە ژێر ناونیش��انی 
»پێنج قۆناخی پێکهاتنی ناس��یۆنالیزمی کورد 
لە تورکی��ا«، لە الی��ەن »ه��اکان یاووز«�ەوە 
نووس��راوە. ئەم مامۆستایەی زانکۆی »یووتا«ی 
ئەمری��کا، ل��ەم چاپتەرەدا پێی وای��ە داڕمانی 
ئیمپڕاتۆریای عوس��مانی و فۆرماسیۆنی پرسی 
ئەتنیکەکان دەبێتە هۆکاری سیاس��ی بوونی 
ناسنامەی کوردی، دامەزرانی دەوڵەتی مۆدێرن 
لە تورکی��ا، وەک دووهەم هەنگاو تا س��ااڵنی 
1950 ناسنامەیەکی جیاوازی کوردی بەرهەم 
دینێت، لە سااڵنی 1961 تا  198٣  لە ڕیگای 
ناسنامەی  س��ێکیۆالربوونی  سۆش��یالیزمەوە، 
کوردی وەک سێهەم قۆناخی وەدیار دەکەوێ. 
س��ااڵنی 198٣ تاکوو 1999 وەک چوارەمین 
قۆناخە؛ ئەم قۆناخ��ە بە وەدیار کەوتنی پارتی 
کرێکارانی کوردستان دێتە ناو پانتای سیاسەتەوە. 
پێنجەمین قۆناخ هاوکاتە لەگەڵ هاتنە ئارای بە 
فەرمی ناس��ینی مافە کولتورییەکان و چەشنە 
دێسێنترالیزاس��یۆنک ک��ە پارتی��ە کوردییە 
فەرمییەکان و هاوکات پێداگری کردن لەسەر 
دێموکراتیزە بوونی تورکیا. چاپتەری هەشتەم 
کە لە الیەن گوڵستان گوربەی نوسراوە باس لە 
کورد  کێشەی  چارەسەرکردنی  میکانیزمەکان 
لە تورکیا دەکات. گوڵستان پێی وایە هەر وەک 
واڵتی ئێران و س��ووریا، نەبوونی سیاسەتی بە 
فەرمی ناسینی کوردەکان و نەبوونی دیالۆگی 
نێ��وان کورد و ت��ورک و گرینگ��ی پێنەدانی 
ڕیکخراوە ناونەتەوەییەکان، لەمپەرێک بووە بۆ 

چارەسەرکردنی کێشەکە.

چاپت��ەری نۆهەم ل��ە الی��ەن »ڕۆبێرت 
ئۆلس��ۆن«�ەوە باسی پەیوەندییەکانی تورکیا و 
ئێران و پرس��ی کورد لە نێوان سااڵنی 1997 
تاک��وو 2000 لەم��اوەی س��ەرۆک کۆماریی 
نەجمەدین ئەربەکان و خاتەمی دەکا. ئۆلسۆن 
پێی وایە پرس��ی کورد کێش��ەیەکی گەورەی 
ژیۆپۆلەتی��ک و ژیئۆ س��تراتیژیی نیوان ئیران 
و تورکیای��ە و بااڵنس��ی هێزی ئ��ەم دووە لە 
باشوری کوردستانیش بە هۆی پەیوەندییەکانی 
یەکێتی��ی نیش��تمانی و پارت��ی دێموکراتی 
کوردس��تان و پارتی کرێکارانی کوردستانەوە 

ڕووبەرووی کێشە دەبێتەوە.
بەش��ی چوارەمی ئەم کتێبە سەبارەت بە 
گەمارۆکان، دڵەڕاوکێکانی مرۆڤی و لەدایکبوونی 
دێموکراس��یی کوردی لە باشوری کوردستانە.  
بۆی��ە چاپت��ەری دەیەم ل��ە ژێر ناونیش��انی 
»سیاس��ەتی ئەمریکا و باشوری کوردستان« لە 
الیەن »دێڤید ئێڵ.مەک«، پەیوەندیی دەسەاڵتی 
ناوەندی��ی بەغدا و دەس��ەاڵتە خۆجێیەکان و 
بە تایبەت هەرێمی کوردس��تان لە سیاسەتی 
دیڤید  هەڵدەس��نگێنێ.  ئەمەریکادا  دەرەوەی 
مەک پێی وایە لەناو پەیوەندییە سیاسییەکانی 
هەریم و بەغدادا، دەکرێ کوردەکان سیاسەتی 
ماف��ی مرۆڤیش بێننە ناو کایەی سیاس��ی و 
وەک فاکتەرێکی جیاواز ب��ۆ کاریگەری دانان 
لەسەر سیاسەتی دەورەوەی ئەمریکا کەڵکی لێ 

وەرگرن.
هان��ا ی.فریج��ی چاپتەری یان��زەی ئەم 
کتێبەی ل��ە ژێرناونیش��انی »دەوڵەتی عێراق، 
ئۆپۆزیس��یۆن و ڕێگای جارەسەری« نووسیوە. 
ئەم چاپتەرە سێ بەشە؛ یەکەم بەش سروشتی 
دەوڵەت��ی عێراق و چۆنیەتیی کۆنترۆڵ کردنی 
عیراق لەالیەن سەدام حوسینەوە باس دەکات. 
دووهەم ب��ەش لێکدانەوەیەک س��ەبارەت بە 
ئۆپۆزیسیۆنی رژیمی عێراق لە کۆتایی دووهەم 
ش��ەڕی کەنداو بە دواوە دەخات��ە بەر دیدی 
خوێنەرانەوە و سێهەم بەش فۆرمۆلێک بۆ هێزە 
ناوچەییەکانی عێراق بە مەبەستی دەسپێکردنی 
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پرۆس��ەی جارەس��ەرکردن و پێکهات��ن لەم 
واڵت��ە پێش��نیار دەکات. »کاریگەریی گەمارۆ 
ئابورییەکان لە سەر باش��وری کوردستان« لە 
نوس��ینی »رەند ڕەحیم فرانک«، »پاکتاوکردنی 
ئەتنیکی لە باش��وری کوردستان« لە نوسینی 
»عێ��راق،  کورس��تانی  تاڵەبان��ی«،  »ن��ووری 
پرۆگرامی مرۆڤی« لەالیەن »ستافۆرد کالری«، 
»دەرس��ەکانی عوسمانی بۆ عیراقی فێدرال« لە 
نوس��ینی »ئێرنێس��ت توکر«، »فێدرالیزم وەک 
مۆدێلیک بۆ دێموکراس��ی« لە نوسینی »عەلی 
باباخ��ان« و »کۆمۆنالیزم وەک داهاتوی عێراق« 
لە نوس��ینی »کارۆڵ ئێ.ئۆلێری« چاپتەرەکانی 

12 تا حەفدەی ئەم بەشە لەخۆ دەگرن.
بەش��ی پێنجەمی ئەم کتێب��ە تایبەت بە 
ناسیۆنالیزمی کورد، مافەکانی مرۆڤ و ئاڵوگۆڕی 
ئاب��وری ل��ە ئێران��ی ئیس��المی. »چارلز جی. 
مەکدۆناڵد« چاپتەری یەکەمی ئەم بەش��ەی لە 
ژێرناونیش��انی »ناس��یۆنالیزمی کورد لە ئێراندا« 
نوسیوە. ئەم چاپتەرە ناسنامەی کوردی لە ئێران 
هەر بەو جۆرەی لەالی��ەن کوردەکان خۆیانەوە 
پێکهات��وە دێنیتە بەر باس و خواس. مەکدۆناڵد 
ل��ەم چاپتەرەدا باس لە ئامانجە سیاس��یەکانی 
کورد لە ئێران دەکات و ئەمە گرێ دەداتەوە بە 
سەردەمی شەڕی دووهەمی جیهانی و دامەزرانی 
حیزبی دێموکراتی کوردس��تانی ئێ��ران. باس 
لە سیاس��ەتەکانی دکتور قاسملو بە مەبەستی 
وەدیهاتنی ئامانجی کوردەکان دەکات. لە ئاکامدا 
نوس��ەر پێی وایە ناسنامەی کوردی لە ئێران بە 
وەدی��ار کەوتنی ناس��نامەی ئێرانی لەو ناوچانە 
لەدایکبووە. هەر بۆیە کوردەکان لە کوردس��تان 
خۆی��ان وەک کورد و وەک ئێرانی بینیوە. بەاڵم 
پێی وایە گەر بێت و ویستی کوردەکان بەرسڤ 
نەدرێتەوە، ئەوە کوردەکان خۆیان لە ئێرانییەکان 

دوور دەکەنەوە.
چاپت��ەری نوزدەه��ەم ل��ە الی��ەن »نادر 
ئینتس��ار«�ەوە نووس��راوە.  »شوناسە نەتەوەییە 
ڕکەبەرەکان، مەتەڵی کورد لە ئێران« ناونیشانی 
ئەم چاپتەرەیە. ئینتس��ار ل��ەم چاپتەرەدا باس  

لە دەرفەت و ئاس��تەنگییەکانی کەمینەی کورد 
ل��ە ئێرانی هاوچەرخدا دەکات و بەم پرس��یارە 
دەس��تپێدەکا ئاخ��ۆ ک��وردەکان ئەتنیکن یان 
نەتەوە؟... ئەی ک��وردی ئێرانی بە چ واتایەکە؟ 
چ داخوازییەکی��ان لە دەس��ەاڵتی ناوەندی لە 
ئێران هەیە؟... ئینتس��ار پێی وایە وەاڵمدانەوەی 
ئەم پرسیارانە س��ووک و ئاسان نییە. هەر بۆیە 
بە گەڕانەوە بۆ س��ەردەمی رەزاشا و پێکدادانی 
دەس��ەاڵت و گرووپ��ە ئەتنیکییە نافارس��ەکان 
باس��ی وەدیار کەوتنی ناسنامە و ناسیۆنالیزمی 
کوردی دەکا. ئەم چاوپێداخش��انە تا سەردەمی 
سەرۆک کۆماریی خاتەمی و سیاسەتەکانی ئێران 
لەم س��ەردەمەدا باسی لێ دەکرێت و لە ئاکامدا 
ئینتسار پێی وایە وەک پێویستییەک دەبێ مافی 

تەواوی دانیشتوانی ئێران بە فەرمی بناسرێت.
»ئیالهە شەریفپور هیکس« و »نیل هیکس«، 
نوس��ەرانی چاپتەری ژمارە بیستی ئەم کتێبەن 
لە ژێر ناونیشانی »مافەکانی مرۆڤ و کوردەکان 
لە کۆماری ئیس��المی ئێراندا«. لەم چاپتەرەدا بە 
ئاماژەپێدانی ش��ەڕی کۆماری ئیسالمیی ئێران 
لە دژی حیزبی دێموکراتی کوردس��تانی ئێران 
لە س��ااڵنی 1979 و 1980 تا س��ااڵنی 90ی 
زایین��ی، باس لە رێژەی گی��ان بەخت کردنی 
پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران و خەڵکی سیڤیل دەکات و دواتر بە ئاماژە 
بە خاڵەکانی مافی مرۆڤ پێی وایە پرسی کورد 
لە رۆژهەاڵتی کوردس��تان، لە ڕێگای سیاسەتی 
دێموکراس��یانە دەکرێ چارەس��ەر بێ. بۆ ئەم 
مەبەستەش ئاماژە دەکاتە سەر هەوڵەکانی دکتور 
قاس��ملوو لە س��ااڵنی 1981 بۆ دابین کردنی 
دێموکراس��ی. بەاڵم بە داخەوە دکتور قاس��ملو 
لە ژوالی س��اڵی 1989 لە پێناو دابین کردنی 
چارەسەرییەک بۆ پرسی کورد و دێموکراسی بۆ 
ئێران ش��ەهید دەکرێ. ئەم دووە لەم چاپتەرەدا 
ئاماژە ب��ە الوازبوونی پێگەی کوردی رۆژهەاڵت 
لە ئاس��تی ناونەتەوەیی دەکەن و پێشیان وایە 
دەس��ەاڵتی مەال ش��یعەکان مافی دەسنیشان 
کردن��ی چارەنوس��یان ب��ەالوە گرین��گ نییە، 
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بەاڵم لە الیەکی دیکەش��ەوە خاڵێکی هاوبەشی 
بەرژەوەندی لە نێوان ریفۆرمیس��تە ئیرانییەکان 
و ئامانجە سیاس��یەکانی ک��ورد هەیە و ئەویش 

دێموکراسییە.
»فەریدە کووهی کەماڵی« چاپتەری بیس��ت 
و یەکەمی ئەو کتێبەی لەسەر »گۆڕانی ئابووریی 
ناس��یۆنالیزمی کورد لە ئێراندا« نوس��یوە و پێی 
وایە ئیس��تا ناس��یۆنالیزمی کورد ل��ە بنەمای 
س��ەرەکیی خ��ۆی وات��ە خێڵ و عەش��یرە و 
گرێ درانی بۆ عەش��یرە، ب��ەرەو کۆمەڵگا وەک 
نەتەوە دەوڵەت هەنگاوی ناوە. فەریدە لە س��ەر 
بنەمای کتێبەکەی پێشووی خۆی لە ژێر ناوی 
ناس��یۆنالیزمی ش��وانکارەیی، لەم چاپتەرەشدا 
ل��ە ڕوانگەیەک��ی مێژووییەوە، گۆڕان��ی بنەما 
سەرەکیەکانی کۆمەڵگای کوردستان لە خێڵەوە 
بەرەو کۆمەڵگای مۆدێرنتر نیشان ئەدات و پێی 
وایە دوابەدوای ئیسالحاتی ئەرزی، وەفاداری لە 
خێڵ��ەوە بەرەو کۆمەڵگا ڕاگوێ��زراوە. لە ئاکامدا 
فەریدە بە لەبەرچاو گرتنی داهات، باری ئابووریی 

دابڕان و بەردەوامیی نێ��وان چین و توێژەکانی 
کوردستان و هاوکات کاریگەریی گۆڕانی ئابووری 

لە سەر ناسیۆنالیزمی کورد دەخاتە ڕوو.
»جیهانی عەرەب وجیهانی کورد«، »ڕوانگەی 
ئەوڕوپییەکان، ڕوانگەی دیپلۆماتێکی ئەمریکی 
و شوناس��ی کوردی لە عێراقێکی دێموکرات« 
چاپتەرەکان��ی 22 تاک��وو 25 ی ئەم کتێبە 
پیکدێنن. س��ەرەڕای ئەوەی نزیک 10 ساڵ 
بەسەر نوسینی ئەم کتێبەدا تێدەپەڕێ، بەاڵم 
بێ گۆم��ان ئارگیومێنت و تێڕوانینەکانی ئەم 
کتیبە بە هۆی ئەوەی لە ئاس��ۆیەکی دوورەوە 
س��ەیری ناس��نامەی کورد و مافەکانیانی لە 
هەر سێ بەشی کوردستان کردوە، گۆڕانیکی 
ئەوتۆی بەسەردا نەهاتووە و هاوکات زۆرێک لە 
ئارگیۆمێنتەکانی ئێستاکەش هەر سەلمێنراون. 
ڕەنگە وەرگێڕانی ئەم کتێبە بتوانێ ژێدەرێکی 
زۆر باش ب��ۆ لێکۆڵینەوە لەس��ەر بنەماکانی 
پرسی کورد و ناسیۆنالیزمی کوردی دەستەبەر 

بکات.
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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 بابەتەش��دا و بە مەرجێک کە وتارەکەیان پەیوەندیی بە پرس��ی کورد و کوردستانەوە بێ، 

لێکۆڵینەوەکانی خۆیان بۆ گۆڤاری تیشک بنێرن.
3 گۆڤاری تیش��ک گرنگی بە چوار شێوازی وتارنووسین دەدا و داوا لە نووسەران دەکەین لە یەکێک لەو 

شێوازانەدا وتارەکەی خۆیان ئامادە بکەن:
 وتاری هەڵسەنگاندن: لە نێوان 800 تا 1500 وشە؛ توێژەران دەتوانن هەڵسەنگاندن بۆ ئەو کتێب، فیلم، 

مۆسیقا و شانۆیانە بکەن کە پێوەندییان بە پرسی کوردەوە هەیە.
 وتاری شیکاری: لە نێوان 1500 تا 2500 وشە؛ لەم شێوازەدا مەرج نییە کە نووسەر ئاماژە بە سەرچاوەکان 
بکا، بەاڵم دەبێ بابەتەکە لەس��ەر بنەمای بیرۆکەیەکی ڕوون ئامادە کرابێ و دەرەنجامی توێژینەوەکە ش��ی 

بکرێتەوە.
 وتاری تیۆری: لە نێوان 2500 تا 4000 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 بەش��ەدا هەوڵ دەدرێ هەندێک وتاری گرنگ کە لەس��ەر 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 دەس��تەی نووسەرانی تیشک دوای هەڵس��ەنگاندنی وتارەکان نووسەران لە شێوازی چاپ و گۆڕانکاریی 

پێویست ئاگادار دەکاتەوە.
شێوازی سەرچاوەدان

گۆڤاری تیش��ک کەڵک لە سیستەمی س��ەرچاوە دانی شیکاگۆ وەردەگرێ. نووس��ەران لە هەر شوێنێکدا 
کە پێویس��تیان بە ئاماژە بە س��ەرچاوەیەک هەبوو یا دەیانەوێ لە پەراوێزدا شرۆڤەیەکی زیاتری بابەتەکە 
بکەن، دەبێ هەموویان هەر لە پەراوێزی کۆتاییدا بێنن. نووس��ەران ئاگادار دەکەینەوە کە دەبێ بە تەواوی 
سەرچاوەکە بنووسن و ژمارەی الپەڕەکان دیار بکەن. لە کۆتاییدا پێویست ناکا لیستی سەرچاوەکان بەجیا 
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