
لەگەڵ قەبووڵکردنی دوو گریمانەی دامەزرانی دەسەاڵت لەسەر خاک و 
ماناداربوونی دەسەاڵت بەپێی پێناسەکردنی دوژمن، دەگەینە ئەو دەرهاویشتە 

لۆژیکییە کە تاکەکانی نێو سنووری خاکی ژێردەسەاڵت دەبن بە سووژە/
دۆست و تاکەکانی دەرەوەی سنوور دەبنە ئۆبژە/دوژمن. شەڕ وەکوو دوایەمین 
کەرستەی سیاسی، ڕوونکەرەوەی ئیمکانێکە کە لەپێناوی هەر بۆچوونێکی 

سیاسیدا، جیاوازیی نێوان دۆست و دوژمن دەردەخات

فەلسەفەی »خاک-ڕزگاری«ی کوردستان  
بەشیدووەم

شوعەیبدانشپەژوو



ڕەوت��ی بەکۆمەاڵیەت��ی ک��ردن، بەش��ێکی 
سیاس��ییە.  کۆمەڵگەیەکی  هەموو  دانەبڕاوی 
هی��چ کۆمەڵگەی��ەک، بەب��ێ چەس��پاندنی 
ئامانج��ەکان و فەلس��ەفەی هەبوونیی خۆی 
بۆ تاکەکانی ناتوانێت درێژە بە ژیواری خۆی 
بدات و پێ��ش بکەوێت. ئەگەر کۆمەڵگەیەک 
توانستی ئەم کارەی نەبێت، ڕەواییبوونی خۆی 
لەدەس��ت دەدات. ئێستا کە تاکی بێ خاکی 
کورد لە الیەکەوە گیرۆدەی دەس��ەاڵتگەلی 
داگیرکەری دەرهاویشتەی دەوڵەت-نەتەوەی 
دەس��تکردی ناوچەک��ە، بەدەس��تی واڵتانی 
کۆلۆنیالیستیی ڕۆژئاواییە و لەالیەکی دیکەوە، 
مەترس��یی  بەجیهانیبوون،  ڕەوت��ی  بەهۆی 

لەدەستدانی پاشخانی مێژوویی/
لە  پرسیار  لەسەرە،  فەرهەنگیی 
بارودۆخ��ی ک��ورد وەکوو تاک 
لە ئێس��تای دابەشکراویی و بێ 
دەمانخزێنێت��ە  دەس��ەاڵتییدا، 
نێو گێ��ژاوی چەمکگەلی وەکوو 
شارۆمەندی  مافی  مرۆڤ،  مافی 
و گەش��ەی ئابووری و هتد. ئەم 
جۆرە دەستپێکە تیۆریکە نەتەنیا 
ناتوانێت هۆکارە س��ەرەکییەکە 
دەستنیش��ان ب��کات، بەڵک��وو 
زیاتر ل��ە پرس��یاری بنەڕەتیی 
کوردس��تان دوورمان دەکاتەوە. 
بۆیە داڕشتنی پرسی کوردستان 

]کوردستان بەچەش��نی خاک[ بەبێ ئەوەی 
دەرهاویش��تەی  چەمکگەل��ی  گی��رۆدەی 
دەس��ەاڵتی س��ەپێندراو ببین، پێویستی بە 
سووژە/تاک  نێوان  پێوەندیی  ش��یکردنەوەی 
لەگەڵ دەس��ەاڵت/ئۆبژە، هەروەها چۆنیەتیی 
ڕاوەس��تەبوونی ئەم دوو الیەنە لەسەر خاک 
هەی��ە. پێش��تر ئەوەمان ڕوون ک��ردەوە کە 
س��ەرەڕای جیاوازییەکان��ی نێ��وان هێگل و 
شمیت، هەردووکیان لەسەر دوو خاڵ کۆکن، 
یەکەم: خاک، پێشمەرج و پێویستیی یەکەمی 
دەسەاڵتدارێتییە، دووەم: دەسەاڵتی دامەزراو 

لەسەر خاک، بەبێ پێناس��ەکردنی ئەویدی/
دوژمن ئیمکانی نییە، بەاڵم ئەوەی ش��میت 
لە ئەوانی دیک��ە جیا دەکاتەوە ئەوەیە کە بە 
بڕوای ناوبراو، حاکم/دەسەاڵتدار، بە بڕیاردان 
لە دۆخی تایبەتدایە کە دەس��ەاڵت/دەوڵەت 

لەسەر خاک دادەمەزرێنێت. 
شمیت بە یارمەتیی چەمکی دیکتاتۆری، 
دۆخ��ی تایب��ەت پێناس��ە دەکات. ب��ەاڵم 
دیکتاتۆرییەتێ��ک ک��ە دۆخی نائاس��اییش 
لەخۆی دەگرێت ل��ە بنەڕەتدا خۆی جۆرێک 
دۆخ��ی تایبەتە. بەم ش��ێوەیە ش��میت، لە 
نێوان دیکتاتۆریی نیابەت��ی]١[ و دیکتاتۆریی 
حاکم]2[  جی��اوازی دادەنێت. لە دیکتاتۆریی 
نیابەتیدا جیاوازیی نێوان فۆرمی 
یاس��ا و فۆرمی کردەییی یاس��ا 
دیکتاتۆریی  ل��ە  دەردەکەوێت. 
نێ��وان  جیاوازی��ی  حاکم��دا، 
و  پێکهێن��ەر]3[  دەس��ەاڵتی 
پێکهێن��دراو]٤[  دەس��ەاڵتی 
دیکتاتۆریی  ل��ە  دەردەکەوێت. 
کردنی  بەکردەوەیی  نیابەتی��دا، 
یاس��ای بنەڕەتی، دەتوانێت سڕ 
بکرێ��ت بەبێ ئەوەی توانس��ت 
و مەش��رووعیەتی لەنێو بچێت، 
تەنه��ا  س��ڕکردن  چونک��وو 
نیش��اندەری دۆخێکی تایبەتیی 
دیکتاتۆریی  لە  پەیوەس��تکراوە. 
حاکم��دا، بارودۆخێکی جیاواز هەیە، چونکوو 
دیکتاتۆری��ی حاکم بە س��ڕکردنی یاس��ای 
بنەڕەت��ی ]بەپێ��ی مافێک کە خ��ودی ئەم 
یاسایە دیاریی کردووە و لە ئاکامدا یاسایییە[ 
ک��ورت ناکرێت��ەوە. بەڵکوو ب��ە پێچەوانەوە، 
ئامانج دروس��تکردنی بارودۆخێکە کە یاسای 
بنەڕەتی تێیدا بنووس��رێتەوە. لەم نموونەیەدا 
هۆکارێ��ک کە ڕێگا دەدات دۆخی تایبەت بە 
پێکهاتەی یاسایییەوە ببەسترێتەوە، جیاوازیی 
نێ��وان دەس��ەاڵتی پێکهێنەر و دەس��ەاڵتی 

پێکهێندراوە. 

لێکۆڵەرانلەدەیەی
1960یزایینییەوە
دەستەواژەی
»توندوتیژیی

سیاسی«ـیانبەو
مانایەبەکارهێناوە
کەگرووپگەلینێو
کێشمەکێشێکی
سیاسی،هەڕەشە
لەیەکتردەکەن
یانخەساریانپێ

دەگەیەنن
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لێ��رەدا ڕوون دەبێتەوە کە دەس��ەاڵتدار 
چۆن دەتوانێت لە دۆخ��ی تایبەتدا نۆمۆس/
یاسای پێشوو هەڵبوەش��ێنێتەوە و سنووری 
و  دابڕێژێتەوە  خاک/جوگرافی��ا س��ەرلەنوێ 
هاوکات یاسایەکی نوێ دیاری بکات. ئانتۆنی 
گیدێنز]5[ لە کتێبی کۆمەڵناس��یدا سەبارەت 
بە پێوەندی��ی نێوان دەوڵەت و خاک دەڵێت: 
دەسەاڵتدارێتیی دەوڵەتگەلی کۆن، سنووری 
ورد و ڕوونی��ان نەب��وو و ئاس��تی کۆنترۆڵی 
دەسەاڵتی ناوەندی لەس��ەر خاکەکەیان زۆر 
کەم ب��وو. چەمکی دەس��ەاڵتدارێتی - واتە 
دەس��ەاڵت لە هەموو ئ��ەو ناوچان��ەی ژێر 
دەس��ەاڵتی خ��ۆی، هەیمەن��ەی هەبێت و 

ناوچانە  ئەو  هێزی بێ ڕکابەری 
بەئەژم��ار بێ��ت - مانایەک��ی 
هەموو  ب��ەاڵم  نەبوو.  ئەوت��ۆی 
فۆرمە  ئەو  دەوڵەت-نەتەوەکان، 
هەیە]٦[.  دەس��ەاڵتدارێتییان  لە 
ب��ۆ گیدێنز  مان��ای دەوڵ��ەت 
سیاس��یی  دەزگای  لە،  بریتییە 
)ناوەندگەلێ��ک  دەس��ەاڵت 
ی��ان کۆنگرە،  پارلمان  وەک��وو 
فەرمانب��ەران  و  لێپرس��راوان 
و ناوەندگەل��ی مەدەن��ی( ک��ە 
لەس��ەر خاکێک��ی دیاریک��راو 
دامەزراوە و لە پشتبەس��تن بە 
هەروەه��ا  و  یاس��ایی  دەزگای 

دەکارگرتنی هێزی سەربازی، بۆ بەکردەوەیی 
کردنی سیاس��ەتەکانی، کەڵک وەردەگرێت . 
ب��ە دەربڕینێکی دیکە، دەوڵەت��ی نەتەوەیی، 
بەب��ێ دیاریکردنی س��نووری خاک ناتوانێت 

دابمەزرێت و مانای نابێت.
 یەکێ��ک لە پۆلێنبەندیی��ە گرینگەکانی 
ش��میت، پێناس��ەکردنی »بابەتی سیاسی]7[« 
بوو، بەو واتایە کە دەکرێت/پێویس��تە بابەتی 
سیاس��ی لەگەڵ بابەتی دیک��ە وەکوو بابەتی 
جوانیناس��انە، ئابووری و ئەخاق��ی و... جیا 
بکرێتەوە. ئەم پێوەرە تایبەتە سیاس��ییە کە 

کردەوە و ویستی سیاس��ی دەتوانین پێوەی 
گ��رێ بدەی��ن، جیاوازیی نێوان دۆس��ت و 
دوژمن�ه. جیاوازیی دۆست و دوژمن ئاماژە بە 
ترۆپکی یەککرتوویی و لێکدابڕان، پێکهەڵکردن 
و دوورکەوتن��ە دەکات. ئ��ەم تایبەتمەندییە 
دەتوانێ��ت لە ئاس��تی تیۆری��ک و پڕاتیکدا 
بوونی هەبێت. »بۆ پێناسەکردنی دوژمن، هەر 
ئەوەندەی کە ئەو لە ڕووی هەبوونەوە جۆرێک 
بێگانە و ئەویدی بێت، بەس��ە. بەجۆرێک کە 
لە خاڵی کۆتایی��دا، ئیمکان��ی لێکهەڵپرژان 
لەگەڵ ئ��ەو هەبێت«]8[. کەوای��ە بوونی هەر 
لەگ��ەڵ  دەس��ەاڵتدارێتی  سیس��تەمێکی 
ئەگەری هەمیش��ەییی شەڕ ڕووبەڕوویە، بۆیە 
دیاریکردنی  پاش  دەس��ەاڵتدار 
دەس��ەاڵتدارێتی،  س��نووری 
ل��ە یەک��ەم هەنگاودا س��وپای 
نەتەوەی��ی پێکدێنێ��ت )بڕوانە 

بەشی یەکەمی وتارەکە(.
دەوڵ��ەت وەک��وو کیانێکی 
ماف��ی  سیاس��ی،  سەرانس��ەر 
ڕاگەیاندنی ش��ەڕ، واتە ئیمکانی 
ڕاستینەی بڕیاردان لە بارودۆخی 
شەڕکردن  توانس��تی  و  دوژمن 
یارمەتیی  ب��ە  دوژمنی،  لەگەڵ 
دەسەاڵتێک کە لێیەوە سەرچاوە 
دەگرێت، هەیە. شمیت لە کتێبی 
»بیرۆکەی پارتیزان]٩[«دا دەڵێت: 
لە تیۆریی ش��ەڕدا، ئەوە دەستنیش��انکردنی 
دوژمنایەتیی��ە کە ب��ەردەوام مانا بە ش��ەڕ 
دەبەخش��ێت. هەرچەش��نە هەوڵدانێ��ک بۆ 
س��نووردارکردن و پەرەپێدانی ش��ەڕ دەبێت 
ئەم تایبەتمەندییە ڕەچاو بکات کە سەبارەت 
بە چەمک��ی ش��ەڕ، دوژمنایەت��ی چەمکی 
بنەڕەتییە. هەروەها دەستەبەندیی جۆرەکانی 
شەڕ، پێویس��تی بە پۆلێنبەندیی جۆرەکانی 
دوژمنایەتییە]١0[. بەڕەچاوکردنی ئەم ڕوانگەیە 
باش��تر دەتوانی��ن چەمکگەل��ی پێوەندیدار 
بە ش��ەڕ وەکوو ش��ەڕی نەرم ف��ام بکەین. 

هەوڵی
بێوچانیهەموو
نەتەوەکانبۆ

بەرزترکردنەوەی
دەسەاڵتدارێتییخاکی
خۆیانڕوونیدەکاتەوە
کەپێکەوەژیانی

یەکسانیدوونەتەوە
لەژێردەسەاڵتی

یەکدەوڵەتویەک
خاکداچەندەبێماناو

پارادۆکسیکاڵە

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 55  ساڵی بیست و دووەم  بەهاری 2720 158



بەواتایەکی دیکە، لەگ��ەڵ قەبووڵکردنی دوو 
گریمانەی دامەزرانی دەسەاڵت لەسەر خاک 
و ماناداربوونی دەسەاڵت بەپێی پێناسەکردنی 
دوژمن، دەگەینە ئەو دەرهاویش��تە لۆژیکییە 
کە تاکەکانی نێو سنووری خاکی ژێردەسەاڵت 
دەبن بە سووژە/دۆست و تاکەکانی دەرەوەی 
س��نوور دەبن��ە ئۆبژە/دوژمن. ش��ەڕ وەکوو 
ڕوونکەرەوەی  سیاسی،  کەرستەی  دوایەمین 
ئیمکانێکە ک��ە لەپێناوی ه��ەر بۆچوونێکی 
سیاس��یدا، جیاوازیی نێوان دۆست و دوژمن 
دەردەخات. ئەم بابەتە تا کاتێک مانای هەیە 
کە جیاوازی��ی نێوان مرۆڤەکان بەش��ێوەی 
کردەک��ی یان النیکەم بەش��ێوەی ش��اراوە 
هەبێت. لەالیەکی دیکەوە، شەڕکردن بەهۆی 
ویس��تی تایبەتەن دینی، تایبەتەن ئەخاقی 
یان ئاب��ووری بێ مانا دەبێ��ت. پۆلێنبەندیی 
دوس��ت و دوژمن، و هەروەها شەڕ، ناتوانێت 
لەم دووفاقیگەلەی پانتاییی چاالکیی مرۆڤەوە 

سەرچاوە بگرێت. 
لێکۆڵەران لە دەیەی ١٩٦0ی زایینییەوە 
سیاس��ی«�یان  »توندوتیژیی  دەس��تەواژەی 
بەو مانایە بەکار هێن��اوە کە گرووپگەلی نێو 
کێشمەکێشێکی سیاسی، هەڕەشە لە یەکتر 
دەکەن یان خەس��اریان پێ دەگەیەنن. ئەم 
دەستەواژەیە لە س��ەرەتادا هەموو جۆرەکانی 
دژایەتیگەلی نێوخۆیی لەهەمبەر حکوومەتی 
)وەکوو تیرۆریس��م - ڕێپێوان - ش��ۆڕش و 
خەبات��ی ڕزگاریخوازانەی دژەحکوومەتی، کە 
بە »توندوتیژیی مەدەنی«�یش ناودێر دەکران( 
لەخۆ دەگرت. ب��ەاڵم دواتر بەکارهێنانی ئەم 
دەس��تەواژەیە بەرینتر ب��وو، و کردەوەگەلی 
توند و سەرکوتکەرانەی حکوومەت لەهەمبەر 
ش��ارۆمەندانی واڵتیش��ی لەخۆگ��رت کە بە 
»توندوتیژیی دەوڵەتی« ناوی دەبەن. ش��ەڕ لە 
ڕوانگەی یاسای گشتیی ئەورووپاوە، شەڕێکە 
لە نێ��وان دەوڵەت��ەکان کە تێیدا س��وپای 
یەکدەس��تی دەوڵەتێ��ک لە دژی س��وپای 
یەکدەستی دەوڵەتێکی دیکە وەگەڕ دەخرێت. 

پارتیزانی مۆدێ��ڕن، چاوەڕوانیی عەداڵەت و 
گەورەیی��ی لە دوژمنەکەی نییە. یاس��ا واتە 
یەکگرتوویی، تەکووزی و شوێنمەندی، بەاڵم 
پرس��ی پارتیزان بریتییە لە پێوەندیی نێوان 
ش��ەڕی تەکووزمەند و شەڕی ناتەکووزمەند. 
هێزی پێشمەرگەی کوردستان کە لە نەبوونی 
خاک��ی س��ەربەخۆ و دەوڵەت��ی نەتەوەییی 
کوردیدا لەژێر دەسەاڵتی حیزبەکاندا چاالکی 
دەکات، دەبێ��ت ل��ەم پۆلێنبەندیی��ەدا جێ 
بکەینەوە، واتە هێزی پێشمەرگەی کوردستان 
ل��ە ش��ەڕێکی ناش��وێنمەند و ناتەکووزمەند 
لەگەڵ سوپایەکی شوێنمەند و تەکووزمەندی 
دەوڵەتی داگیرکەردا ڕووبەڕوویە. بۆیە گیدێنز 
ئام��اژە بەو خاڵە دەکات کە ئ��ەو نەتەوە بێ 
دەوڵەتان��ە لەالی��ەن دەوڵەتی دەس��ەاڵتدار/
داگیرک��ەرەوە بەفەرم��ی ناناس��رێن. لەوەها 
نموونەگەلێکدا دەوڵەت-نەتەوەی دەسەاڵتدار 
ل��ە ڕێگەی هێ��زەوە نکۆڵی ل��ە کەمینەکان 
دەک��ەن. بۆ نموونە تەبەتیی��ەکان لە چین و 
کوردەکان کە ئاخێزگە و ژیواریان بەش��ێک 
ل��ە تورکیە، س��ووریە، ئێ��راق و ئێران لەخۆ 
دەگرێ��ت. گیدێنز لەگەڵ ئەوەش��دا دەڵێت: 
مێ��ژووی  ک��وردەکان  و  »تەبەتیی��ەکان 
کۆنی��ان  شارس��تانییەتێکی  و  فەرهەنگ��ی 
هەیە. لەنێو کوردەکانیش چەند بزووتنەوەی 
س��ەربەخۆییخوازانە هەی��ە ک��ە زۆربەی��ان 
لەدەرەوەی خاکی کوردستان چاالکی دەکەن 
و پێی��ان وایە توندوتیژی ڕێگای گەیش��تن 
ب��ە ئاکامەکانیانە. هیوایەک بۆ گەیش��تن بە 
خودموختارییەک��ی زۆر بەرتەس��کیش ب��ۆ 
تەبەتییەکان و کوردەکان نییە مەگەر ئەوەی 
دەسەاڵتدار  دەوڵەت-نەتەوەی  دەسەاڵتگەلی 
بڕیار بدەن شێوەی هەڵس��وکەوتیان لەگەڵ 

ئەوان بگۆڕن]١١[.
ل��ە کتێبێکی دیکەیدا  گیدێنز هەروەها 
دەڵێ��ت: »س��ەبارەت ب��ە »نەت��ەوە«، م��ن 
دەگەڕێمەوە بۆ بەش��داری لەس��ەر خاکێکی 
بەڕێوەبەرایەتییەکی  لەژێ��ر  ک��ە  دیاریکراو، 
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یەکگرتوودای��ە و ه��ەم دەزگای دەوڵەت��ی 
ناوخۆیی و هەمیش لەالیەن دەوڵەتانی دیکەوە 
کاریگ��ەری وەردەگرێ��ت. ی��ەک »نەتەوە«، 
بەوجۆرەی کە م��ن لێرەدا ئەو چەمکە بەکار 
دێن��م، تەنیا کاتێک بوونی هەیە کە واڵتێک، 
بەڕێوەبەرایەتییەکی یەکگرتووی لەس��ەر ئەو 

خاکەی کە ئیدعای دەکات، هەبێت«]١2[.
 ئ��ەم دوو دەربڕین��ەی گیدێنز هەڵگری 
جۆرێ��ک ل��ە الپارێزییە، هەرچەن��د وەکوو 
پێشمەرج ئاستی چەندنەتەوەبوون و هەروەها 
نەتەوەی��ەک  داگیرکاری/دەس��ەاڵتدارێتیی 
بەسەر چەند نەتەوەی دیکە لەسەر یەک خاکی 
پشتڕاست کردۆتەوە، بەاڵم بۆ چارەسەرکردنی 
بەدەسەاڵتگەیش��تنی هەر نەتەوەیەک لەسەر 
خاکی خۆی، ڕێگای خەبات/ڕزگاری پێشنیار 
ناکات و پێی وایە تەنها دەس��ەاڵتی نەتەوەی 
سەردەست دەتوانێت ئاڵوگۆڕ پێکبێنێت، ئەم 
ڕوانین��ە ناڕاس��تەوخۆ بەئۆبژەکردنی نەتەوە 
ژێردەستەکان لە بەرانبەر سووژەی دەسەاڵتی 
سەردەس��تە و دەتوانێت کۆی ڕزگاریخوازیی 
نەتەوەژێردەستەکان ئەگەر نەڵێین بێ بایەخ 
النیک��ەم بێ ئاکام بکات و هەروەها نەتەوەی 
سەردەست بۆ چەسپاندنی پێناسەی ناوبراو لە 
نەت��ەوە )یەک خاک و یەک بەڕێوەبەرایەتی( 
ڕەوایی بە خۆی دەدات کە نەتەوەژێردەستەکان 
لە نەتەوەوە بۆ ئێتنیک دابەزێنێت و لە ڕەوتی 
مێژوودا هەموو شوناسێکیان لێ بستێنێتەوە. 
ئەم فۆرماسیۆنە سیاسییەی دەوڵەت-نەتەوەی 
داگیرک��ەر لەهەمبەر نەتەوە ژێردەس��تەکان 
هەر لە س��ەرەتای س��ەرهەڵدانی دەوڵەت-
نەتەوەوە تا ئێس��تا ب��ەردەوام و فۆرمی زاڵ 
بووە. پێناس��ەی هێگل لە دەوڵەت، هاوکاتە 
لەگەڵ بوونی دەوڵەتێک��ی دیکە، واتە یەک 
دەوڵەت بەتەنها مان��ای نییە، دەوڵەتی دیکە 
هەم��ان دوژمنە کە ش��میت دواتر بە ڕوونی 
ئام��اژەی پێ کرد. ب��ە ڕەچاوکردنی ئەم دوو 
پێشگریمانەیە، دەتوانین داوەریی دەرکەوتەی 
کۆتایی��ی گیدێنز س��ەبارەت ب��ە نەتەوە بێ 

دەوڵەتەکان ڕەد بکەینەوە. 
لویز س��نایدێر]١3[ س��ەبارەت بەم ڕەوتە 
دەڵێ��ت: »جیهان لە ناوەڕاس��تی س��ەدەی 
بیس��تەمدا بە نیسبەت س��اڵەکانی ١٩00ی 
زایینی زۆر جیاوازە. لە کۆتایییەکانی شەڕی 
دووەمی جیهانیدا، پرسی نەتەوەکان لە ئاسیا 
و ئەفریق��ا بە تووڕەیییەوە وەگ��ەڕ کەوتەوە. 
وەرچەرخانێک کە گۆڕانی خێرای نەخشەی 
جیهان��ی ل��ێ کەوتەوە. پەنج��ا و دوو واڵت 
پێکەوە ڕێکخراوی نەت��ەوە یەکگرتووەکانیان 
پێکهێنا. لەو کاتەوە، خەبات بۆ سەربەخۆبوون 
دووقات زیاتر لە بەئەندامبوون لەو ڕێکخراوەیە 
بووە. نەتەوە نوێیەکان زیاتر لە یەک لەس��ەر 
س��ێی خاک��ی جیه��ان و زیاتر ل��ە نیوەی 
حەشیمەتی مرۆڤیان لەخۆ گرتووە. هەریەکەو 
بۆ نیشاندانی شوناسی خۆی چاالکی دەکات. 
هەریەک��ە بۆ قازانجی خۆی تێدەکۆش��ێت و 
ش��انازی بە دەس��ەاڵتی بڕیاردان��ی خۆیەوە 
دەکات، هەم��وو بەدوای بناغ��ەی خۆیان لە 
مێ��ژوودا دەگەڕێن. هەری��ەک ئااڵی خۆی 
بەرزت��ر لەوانی دیکە دەکات��ەوە و کۆنترۆڵی 
چارەنووسی خۆیان بەدەستی کەسانی دەرەکی 
و بەدەستەوەدانی دەسەاڵتدارێتیی نەتەوەیی 
خۆیان، ڕەد دەکەنەوە. ناس��یۆناڵیزم بەردەوام 
ئەم ڕوانینەی بەنیسبەت دەوڵەت هەبووە«]١٤[. 
ئەم دەربڕینەی سنایدێر سەرەڕای بەگرینگ 
نیش��اندانی هێماگەلی نەتەوەیی وەکوو ئااڵ و 
هەروەها تەرکیزکردنەوە لەسەر مێژوو وەکوو 
کۆڵەکەی ڕێکخەری نەتەوە، دەسەلمێنێت کە 
ئەگەری گیدێنز بۆ ئاڵوگۆڕی هەڵس��وکەوتی 
نەتەوەی دەسەاڵتدار، ئەگەرێکی مایەپووچە و 
ڕەوتی مێژوو ناموممکن بوونی ئەو ئەگەرەی 
س��ەلماندووە. س��نایدێر ب��ە وردبوونەوە لە 
پێش��گریمانەی  دەوڵەت-نەتەوەکاندا،  ڕەوتی 
هەوڵ��ی بێوچانی هەموو نەتەوەکان بۆ بەرزتر 
کردن��ەوەی دەس��ەاڵتدارێتیی خاکی خۆیان 
ڕوونی دەکاتەوە کە پێکەوەژیانی یەکس��انی 
دوو نەتەوە لەژێر دەسەاڵتی یەک دەوڵەت و 
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یەک خاکدا چەندە بێ مانا و پارادۆکسیکاڵە. 
س��میت س��ەبارەت ب��ە بیچمگرتن��ی 
ئەندێش��ەی نەتەوە دەڵێ��ت: »بەهۆی ئەوەی 
ئێتنێس��یتی لەبنەڕەتدا لەڕووی سرشتییەوە، 
هەڵگری الیەنێکی ئوستوورەیی و هێمامەندە، 
و ب��ەو هۆی��ەوە ک��ە ئوس��توورە و هێما و 
یادەوەری و بایەخەکان بەشێوەی بیچمگەلی 
دەس��تکرد]١5[ و چاالکییەک��ی زۆر هێواش 
دەگۆڕدرێن، دەگوازرێنەوە و لەم ڕووەوە دۆخی 
ئێتنیک��ی لەگەڵ دەس��تپێکەکەی دەیەوێت 
بەش��ێوەیەکی بێ وێنە لە هەوراز و نشێوی 
ئاسایی و بۆ چەند بەرە سەقامگیر بمێنێتەوە، 
و تەنانەت بۆ چەند س��ەدە ب��ەردەوام بێت، 

دروس��ت  فۆرمگەلێک  هەربۆیە 
دەکات لە تێیاندا کۆی ڕەوتگەلی 
کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی، بتوانن 
ئاش��کرا بب��ن و بەپێ��ی ئەوانە 
هەمووجۆرە بارودۆخ و تەوژمێک 
بتوانن کاریگەرییان هەبێت«]١٦[.

دەیەوێ��ت  س��میت   
ب��ە ئاوڕدان��ەوە ل��ە ئاخێزگ��ە 
وەکوو  نەت��ەوە  ئێتنیککیەکانی 
ئوستوورە و هێما مێژوویییەکان، 
مێژوونووس��ینەوە  گرینگی��ی 
ی��ان تەنانەت مێژووس��ازی بۆ 
بەچەشنی  نەتەوە  مانادارکردنی 
بدات.  نیشان  فۆرمێکی سیاسی 

بەڕای نووس��ەر، ل��ەم ڕێ��ڕەوە مێژوویییەی 
س��میتدا، ئەگەری سازانی دوو نەتەوە لەسەر 
هێما یان ئوس��توورەیەکی مێژوویی بەهۆی 
ویس��تی هەر نەتەوەیەک بۆ بەخۆیی کردنی 
مێژوو، ئەگەرێکی مومکین نییە. بەاڵم سمیت 
پێی وایە لە پاش بەدەس��ەاڵت گەیش��تنی 
نەتەوەیەک، دەوڵەتی نەتەوەی سەردەس��ت 
دەتوانێت بە پشتبەستن بە هەندێک بایەخی 
یونیڤێرس��اڵ وەکوو مافی م��رۆڤ، جۆرێک 
ل��ە هەڵکردن��ی ن��ەرم لەنێوان نەت��ەوە بێ 

دەوڵەتەکاندا پێکبهێنێت. 

مۆنتس��رات گیبێرنۆ ڕەخنە لە س��میت 
دەگرێت و دەڵێت: »سمیت بەڵگەدەهێنێتەوە 
کە کاتاالنەکان وەکوو ش��ارۆمەندانی سپانیا 
م��اف و ئەرکی خۆیان هەی��ە و لە ڕوانگەی 
ناوب��راوەوە، ئ��ەم وێنایە مەرج��ەکان بەجێ 
دێنێت ک��ە هەموو ئەندامانی واڵتێک دەبێت 
ماف و ئەرکی یاس��اییی هاوبەشیان هەبێت. 
کێش��ە ئەوەیە کە سمیت ڕوونی ناکاتەوە کە 
ئایا ئەم ئەرک و مافگەلە دەبێت بە ش��ێوەی 
دێموکراتی��ک قەبووڵ بکرێ��ن و دابمەزرێن 
یان ب��ە پێچەوانەوە، ئەوان دەتوانن بەس��ەر 
حەش��یمەتێکدا بیس��ەپێنن. لە ماوەی ٤0 
ساڵی دیکتاتۆریی فڕانکۆدا، کاتاالنەکان ئەرک 
و مافی یاسایییان گواستەوە نێو 
ئەمانە  نەتەنه��ا  ب��ەاڵم  خۆیان 
بەڵکوو  سەپێندرابوو  بەسەریاندا 
فەرهەنگ  زمان،  یاس��اغکردنی 
و ڕێکخراوەکانی کاتالۆنیایش��ی 
لەوە،  بێجگ��ە  ب��وو.  ب��ەدواوە 
وەها دێتە بەرچاو کە س��میت 
دەیەوێ��ت بەڵگ��ە بهێنێت��ەوە 
س��پانیا »نەتەوەی نەتەوەکان«ه، 
سەردێڕێک کە النیکەم جێگای 
پرس��یارە، بەڵکوو ئ��ەو نوکتەیە 
لەبی��ر دەکات کە ئەرک و مافی 
ئەوان  بارودۆخی  بە  کاتاالنەکان 
وەکوو شارۆمەندانی سپانیایییەوە 
بەستراوەتەوە«]١7[. گیبێرنۆیش وەکوو سنایدێر 
چەمک��ی نەتەوەیەکی دروس��تکراو لە چند 
نەت��ەوە، بێ مانا دەزانێت و پشتبەس��تن بە 
هەندێک چەمکی گشتی وەکوو ماف، ناتوانێت 
بنەڕەت��ی پرس��ەکە بپێکێت و چارەس��ەری 
بکات. پارادۆکس��ێک لەنێوان فۆرمی بەئیدعا 
دێموکراتیکی مافی مرۆڤ و س��ەپاندنی ئەو 
ماف��ە لە ڕێگەی هێ��زی دەوڵتییەوە هەیە و 
س��ووڕانەوەی نەت��ەوە بێ دەوڵەت��ەکان بە 
دروستکراو/سەپێندراوی  چەمکگەلی  دەوری 
دەس��ەاڵتی نەتەوەی سەردەست، چەرخێکی 

دەوڵەتوەکوو
کیانێکیسەرانسەر

سیاسی،
مافیڕاگەیاندنیشەڕ،
واتەئیمکانیڕاستینەی
بڕیاردانلەبارودۆخی
دوژمنوتوانستی
شەڕکردنلەگەڵ

دوژمنی،بەیارمەتیی
دەسەاڵتێککەلێیەوە
سەرچاوەدەگرێت،

هەیە
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بێ ئاکام و هەر لەسەرەتاوە شکستخواردوویە.
خاکێک  لەس��ەر  دەوڵەتێ��ک  کاتێ��ک 
دادەمەزرێت کە لە بنەڕەتدا چەند نەتەوە/خاک 
لەخۆ دەگرێت، توێژی ڕووناکبیر، وردە وردە 
لە ڕووناکبیربوون بەرەو فەرمانبەری دەوڵەتی 
وەردەگەڕێن. ئەم دیاردەی��ە لە دەوڵەتگەلی 
تۆتالیتێ��ر بە ترۆپکی خۆی دەگات. دەوڵەتی 
تۆتالیتێ��ر تەنها بە کۆنترۆڵی کەرس��تەگەلی 
کۆن و هێز ناوەستێت، لێرەدایە کە جیاوازیی 
دەوڵەتی تۆتالیتێ��ر لەگەڵ دەوڵەتی موتڵەقە 
ڕوون دەبێت��ەوە. ئەگەر دەوڵەت��ی تۆتالیتێر 
دەیەوێت وەک��وو دەوڵەتێکی دیکتاتۆر درێژە 
بە بوونی خۆی بدات، ناچارە کۆی ئەندێشەی 

ش��ارۆمەندان کۆنترۆڵ بکات و 
لەم ڕێگەیەوە فەرهەنگ جێگای 
خۆی بە ڕێکام دەدات. لە وەها 
تاک/ش��ارۆمەند  بەس��تێنێکدا 
لەبەرانب��ەر دەزگای ڕێکام��ی 
دەوڵەت��ی کە سیس��تماتیک و 
بەردەوام ئەندێشەی ڕەخنەگرانە/
ڕزگاریخوازانە بە گاڵتە دەگرێت، 
ب��ە دژواری دەتوانێت خۆڕاگری 
ڕوانگەی  ل��ە  ئەگ��ەر  ب��کات. 
دەوڵەت- چۆنیەتیی  ئاگامبنەوە 
نەتەوەی دامەزراو لەسەر خاکی 
چەن��د نەت��ەوەی دیک��ە لێک 
دەوڵەت  کە  دەبینین  بدەینەوە، 

بۆ پاراس��تن و بەهێزتر کردنی دەس��ەاڵتی 
نەتەوەی بااڵدەست ڕێگایەکی جیا لە فۆرمی 
دەسەاڵتی ڕەهای نییە و لەئاکامدا دەوڵەت-
تۆتالیتێر.  سیس��تەمێکی  دەبێت��ە  نەت��ەوە 
دەوڵەتی تۆتالیتێ��ر بەپێی ئەوەی کە هەموو 
دەزگا و فۆرماس��یۆنەکانی هێزی سیاس��ی و 
ئابووریی لەدەس��تدایە، دەیەوێت و دەتوانێت 
فۆرماس��یۆنە هزری، فەرهەنگ��ی، مەدەنی و 
دەسەاڵتی  نێو جوگرافیای  ڕووناکبیرییەکانی 
خۆی بکێش��ێتە س��ەر هێڵی فۆرماس��یۆنی 
دڵخوازی نەتەوەی دەس��ەاڵتدار. دەس��ەاڵت 

دەتوانێت ئەم ڕاکێشان/وەرگەڕاندنە لە ڕێکاری 
بەکارهێنانی هێز بەش��ێوەی سەخت وەکوو 
ڕێگای نیزامی/س��ڕینەوە و یان بەکارهێنانی 
نەرم وەک��وو ڕاگەیان��دن و میدیا جێبەجێ 
بکات. لەم پێگەیە بەوالوە چەمکی ئەمنییەت 
دەبێتە پێوەری ناوەندیی ڕەفتاری دەوڵەت و 
لە ئاکامدا خودی دەسەاڵت دەبێتە فۆرمێک 

لە دەوڵەتی ئەمنییەت.
ئاگامبێ��ن دەڵێت:« چەمک��ی »دەوڵەتی 
ئەمنی��ەت«]١8[ ب��ە ڕادەی��ەک هاتۆت��ە نێو 
وێژمانی سیاس��ی، کە ئیدی بە دڵنیایییەوە 
دەتوانی��ن بڵێی��ن »قازانج��ی ئەمنیەتی«]١٩[ 
جێگای »قازانجی دەوڵ��ەت«]20[ی گرتۆتەوە. 
ئ��ەم دەوڵەتی ئەمنیەت��ە ئیتر 
نە »دەوڵەت��ی حەق«]2١[�ه و نە 
ئ��ەوەی فۆکۆ ب��ە »کۆمەڵگەی 
تەکووزمەند«]22[ ناودێری دەکرد. 
ل��ە فۆرم��ی دەس��ەاڵتدارێتیی 
ک��ە  گرێبەس��تێک  هابزی��دا، 
دەس��ەاڵت و بڕیاڕی پێشکەش 
لەسەر  بە دەس��ەاڵتدار دەکرد، 
دووالیەنە  ترسی  پێشگریمانەی 
و ش��ەڕی هەم��ووان لەگ��ەڵ 
هەمووان دامەزراوە: دەوڵەت ئەو 
هێزەیە کە بۆ کۆتایی هێنان بە 

ترس بەکار دێت. 
لە دەوڵەت��ی ئەمنیەتدا ئەم 
دەوڵەت  دەکرێتەوە:  پێچەوان��ە  چوارچێوەیە 
بەردەوام لەسەر ترسی شارۆمەندان ڕاوەستاوە 
و پێویستە بە هەر شێوەیەک بووە ئەم ترسە 

ڕاگرێت]23[. 
ئ��ەم وێنایە لە دەوڵەت��ی مۆدێڕن بەرەو 
بینینەوەی دەرفەتی بەرەنگاری  لە  پرس��یار 
دەدات.  هانم��ان  دەس��ەاڵتدا  لەهەمب��ەر 
ئاگامبێن لە ڕێگ��ەی دلووزەوە هەوڵ دەدات 
کارکردێکی نوێ لە دەسەاڵت پێناسە بکات. 
»دلووز، کارکردی دەسەاڵتی بە واتای جیاییی 
مرۆڤەکان لە ئەو شتەی کە دەتوانن ئەنجامی 

کارکردێکیشاراوەتر
لەدەسەاڵتهەیە
کەکاریگەریی
ڕاستەوخۆلەسەر
ئەوشتانەیمرۆڤ
دەتوانێتئەنجامی

بدات-توانستەکانیان-
دانانێت،بەڵکوولەسەر
»نەتوانستەکانیان«

کاریگەرییهەیە؛واتە
ئەوشتەیکەناتوانن

ئەنجامیبدەن
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بدەن پێناس��ە دەک��رد؛ وات��ە جیابوونەوەی 
مرۆڤ��ەکان لە توانس��تەکانیان]2٤[. هێزگەلی 
چاالک لە بەکردەیی بوونی��ان مەنع کراون، 
چ بە هۆکاری ئەوەی کە بارودۆخی پێویست 
بۆ بەکردەیی بوونیان ئامادە نەبێت، چ بەهۆی 
بوون��ی جۆرێک بەربەس��ت ک��ە بەکردەیی 
بوونی نامومکین کردبێت. لەهەردوو حاڵەتدا، 
دەسەاڵت، مرۆڤەکانی لە توانستەکانیان جیا 
کردۆتەوە و بەم شێوەیە نەزۆکیان دەکات - و 
ئەمە بە دژوارترین فۆرمی دەس��ەاڵت ئەژمار 
دەکرێ��ت. لەگ��ەڵ ئەوەیش��دا، کارکردێکی 
شاراوەتر لە دەس��ەاڵت هەیە کە کاریگەریی 
ڕاس��تەوخۆ لەس��ەر ئ��ەو ش��تانەی مرۆڤ 
دەتوانێ��ت ئەنجامی بدات - توانس��تەکانیان 
- دانانێت، بەڵکوو لەس��ەر »نەتوانستەکانیان« 
کاریگەریی هەیە؛ واتە ئەو شتەی کە ناتوانن 
ئەنجامی بدەن یان باشترە بڵێین، ئەو شتەی 

کە دەتوانن ئەنجامی نەدەن. 
ئەم بابەتە کە هەموو توانستێک، هەمیشە 
جۆرێک نەتوانستە، ئەوەی کە هەر توانستێک 
ب��ۆ ئەنجام��دان، ب��ەردەوام توانس��تێکە بۆ 
ئەنجامنەدان، ئامانجی س��ەرەکیی بیرۆکەی 
»پەنگراوێتی«]25[یه کە ئەرەستوو لە نۆیەمین 
کتێب��ی مێتافیزی��ادا لێکیدەدات��ەوە. ئ��ەو 
دەنووس��ێت، نەپەنگراوێت��ی]2٦[، نەبوونێک��ە 
پێچەوان��ەی بوون��ی پەنگراوێت��ی. ئەمە بەو 
مانایەیە کە مرۆڤەکان بوونەوەرێکی گیاندارن 
کە لەگەڵ هەبوون لە حاڵەتی هێزدا، ڕێک بەو 
ڕێژەیەی کە دەتوان��ن کارێک ئەنجام بدەن، 
ه��ەر ئەوەندەیش دەتوان��ن ئەنجامی نەدەن. 
ئ��ەم تایبەتمەندییە دەرفەت ب��ە مرۆڤەکان 
دەدات ک��ە »ش��یاوێتی«]27[�یەکانی خۆیان 
کۆبکەنەوە و بە ویس��تی خۆیان کۆنترۆڵیان 

بکەن و بیانکەن بە »لێهاتوویی«]28[.
نووس��ەر لە بەشی س��ێیەمی وتارەکەدا، 
چییەت��ی و چۆنیەتی��ی بەکارهێنان��ی ئەم 
کارکردە نوێیە لە دەسەاڵت لە الیەن نەتەوە 
ژێردەس��تەکانەوە )وەکوو کورد( بەچەش��نی 

فۆڕمێک لە خەباتی ڕزگاریخوازانە زیاتر ڕوون 
دەکاتەوە. 
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