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پوختە
ئەم وتارە،   بارودۆخی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان 
لــە بەســتێنی تێکنۆلۆژییــە نوێیەکاندا  لێک 
تایبەتدا،  لێکۆڵینەوەیەکــی  لــە  دەداتــەوە  و 
پەیوەندیی نێوان تۆڕە   کۆمەاڵیەتییەکان و باقیی 
ڕاگەیاندنە گشــتییەکان لەگــەڵ بزووتنەوەی 
نەتەوەیــی کــورد لە پاییزی ســاڵی 20١7ی 
زایینیدا،  شــی دەکاتەوە. بۆ ئەم مەبەستە، لە 
چوارچێــوەی تیۆریی کۆمەڵگــەی ڕایەڵەیی]١[ 
مانووئێڵ کاســتێڵز]2[دا، بزووتنەوەی نەتەوەییی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە فەزای مەجازیدا شی 
دەکاتەوە. ئاکامــی توێژینەوە دەریدەخا کە: لە 
نێوان بزووتنــەوەی نەتەوەییی ئەم دوایییانەی 
گەلی کورد و فــەزای مەجازی، پەیوەندییەکی 
پتــەو هەیه و بە هۆی ئەوەی لە کۆمەڵگایەکی 
لــە هەلومەرجــی گەشــەدا ڕووی داوه،  ئەم 
بزووتنەوەیە، تایبەتمەندیی بزووتنەوە کالسیک 

و نوێیەکانی پێکەوه  هەیە.

وشە سەرەکییەکان
بزووتنــەوەی  کۆمەاڵیەتــی،  بزووتنــەوەی 
کۆمەاڵیەتیــی نــوێ، ناســیۆنالیزم، فــەزای 
ناســنامەی  کۆمەاڵیەتییەکان،  تۆڕە  مەجازی، 

کوردی

پێشەکی و گرینگی بابەت
گشــتگر بوونــی ئینتێرنێــت لــە ڕؤژئــاوا و 
باڵوبوونەوەی بە  گشــت جیهاندا، کاریگەریی 
لەســەر سیاسەت، ئابووری، فەرهەنگ و گشت 
دیاردە کۆمەاڵیەتییــەکان داناوە و چاالکی لە 
فەازی مەجازیدا، کۆمەڵێک گۆڕانکاریی به دوای 
خۆیدا  هێناوە.  بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکان، 
یەکێــک لەو دیاردانەن  کــە لەژێر کاریگەریی 
تەوژمی بەهێز و خێرای فەزای مەجازیدا تووشی 
گۆڕانکاری بوون. ســەرهەڵدان و گەشانەوەی 
بزووتنەوەگەلی جۆراوجــۆر وەک بزووتنەوەی 
بە  ناودەرکردوو  بزووتنەوەکانــی  واڵســتڕیت، 
بەهــاری عەڕەبــی، بزووتنــەوەی ناڕەزایەتیی 

خەڵکی عێــراق و بزووتنەوەی ئەم دوایییانەی 
خەڵکی ئەمریکا دژی ڕەگەزپەرەستی، گشتیان 
ســەلمێنەری ئەوەن کە ئەمڕۆکــه،  بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتییەکان لە بەستێنی فەزای مەجازیدا 

سەرهەڵدەدەن و پەرە دەستێنن.
لە دەیەی ڕابــردوووه بەم الوە،  ئینتێرنێت 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان وەک بەشــێک لە 
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت، پەرەیەکی بەرچاوی 
گرتووە  و بەکار   هێنەرانێکی زۆری هەیە. هێندێک 
لە بیرمەندان پێیان وایە کە لە واڵتانی داخراو، 
ئینتێرنێت دەرفەت دەدا بە شــارۆمەندان کە 
دژایەتیی سیاســەتەکانی دەسەاڵتداران بکەن 
و دژی ئــەوان بزووتنەوە گەلێــک بە کەمترین 
تێچــوو و زۆرترین دەســتکەوت وەڕێ بخەن. 
نەتەوەی کوردیش لە ڕۆژهەالتی کوردســتان، 
هــەر کاتێک بــۆی لوابێت و هــەل و مەرج 
خوڵقابێت بە گوێرەی پێویست دژی نەتەوەی 
بااڵدەست جوواڵوەتەوە و لە ڕاستای پاراستنی 
ناسنامە و دەستەبەرکردنی مافە نەتەوەییەکانی، 
بزووتنەوەی جۆراوجۆری وەڕێ خســتووە و بە 
پێی هێز و توانایی لە ڕاگەیاندن و کەرەسەگەلی 
پەیوەندیی گشتی کەڵکی وەرگرتووە. بە تایبەت 
لەم سااڵنەی دواییدا ڕۆڵی میدیا و ئینتێرنێت 
لــە جوواڵنەوە جۆراوجۆرەکانــی گەلی کورددا 

بەرجەستەتر  بۆتەوە. 
یەکێک لەم جوواڵنەوانە، لە پاییزی ساڵی 
20١7ی زایینــی)١٣٩6ی کۆچیی هەتاوی(، 
بــەدوای ڕێفراندۆمی باشــووری کوردســتان 
و بوومەلەرزەکــەی ئەزگەلــە لە شــارەکانی 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان ســەری هەڵــدا، کە 
کەرەســەگەلی  و  گشــتییەکان  ڕاگەیاندنــە 
پەیوەندیی گشتی ڕۆڵێکی سەرەکیی تێدا هەبوو. 
لەدوای ڕێفراندۆمەکەی باشــووری کوردستان 
لە ڕێکەوتی 20١7/٩/25، خەلکی ڕۆژهەاڵتی 
کورســتان ڕژانە سەر شــەقام و گۆڕەپانەکان 
و پێکــەوە شــادی و خۆشــحاڵییان دەربڕی. 
هەروەهــا لەپــاش بوومەلەرزەکــەی ئەزگەلە 
لــە ڕێکەوتــی 20١7/١١/١2، مانگ و نیوێک 
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پاش ڕێفراندۆمەکەی باشــووری کوردســتان، 
خەڵــک کەمپەینی یارمەتیی خۆڕســکیان لە 
زۆربەی گوند و شارەکان دروست کرد. ئەوەی 
لەم پەیوەندییەدا گرینــگ بوو ئەوەیە کە ئەم 
کەمپەینانــە و شــێوازی یارمەتیدانی خەڵک 
ڕەنگ و ڕووی سیاســی گرت و بوومەلەرزەی 
وەک ڕووداوێکی سروشــتی لە بەستێنی تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکانــدا   کــرد بــە دیاردەیەکی 
کۆمەاڵیەتی و سیاســی. ئەم دوو ڕووداوه،  واتا 
ڕێفرانــدۆم و بوومەلــەرزە، هاوپەیوەندییەکی 
بەهێزی له نێو خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
دروســت کــرد و دەرکەوتەکــەی بــوو بــە 
بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی. لەم پەیوەندییەدا 
دوو پرســیار دەورووژێت کە ئەم لێکۆڵینەوەیە 
دەیهەوێت وەاڵمیان بداتەوە، ئەم دوو پرسیارە 

بریتین لە:
چ  ئینتێرنێــت،  و  مەجــازی  فــەزای   1
کاریگەرییەکی لە ســەر بزووتنەوەی نەتەوەیی 
کورد لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان داناوه و چ 

دەرفەت یان بەربەستێکی بۆ خوڵقاندووە؟
2 ئــەو بزووتنەویــەی پــاش ڕیفرانــدۆم و 
بوومەلــەرزە  بەدوای چییــەوە بوو  و دەکەوێتە 
خانــەی کامە جۆری  بزووتنەوەکانەوە؟ ئاخۆ لە 
جۆری بزووتنەوە کالســیکەکان بوو  کە پرسی 
بەشــداری کردن لە سیاســەت و دەسەاڵت و 
کێشەی ئابووری و نابەرابەرییان بۆ گرینگ بوو، 
یان لە جــۆری بزووتنەوە نوێیەکان بوو،  کە بە 

دوای ناسنامەی سیاسییەوەن؟

بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان، لە پاش شۆڕشــی 
پیشەســازی و بەرجەســتە بوونــی جیاوازی 
چینایەتــی لــە نیــوەی یەکەمی ســەدەی 
نۆزدەهەمــدا وەک دیاردەگەلی نوێ بێچمیان 
گرتووە. بە گشتی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان، 
شارنشــینی،  مۆدێڕنیزاســیۆن،  بەرهەمــی 
ســەرهەڵدانی کۆمەڵگــەی ئەتۆمیزە و قەیرانە 
ئابوورییەکانــن . ئەگەرچی لە مــەڕ بزووتنەوە 

کۆمەاڵیەتییەکان، پێناسەگەلی زۆر و جۆراوجۆر 
هەیە، بەاڵم گشتیان لەوەدا کۆکن کە بزووتنەوە، 
کردەوەیەکــی بە کۆمەڵــە. ئەبرکڕامبی]٣[، لەم 
پەیوەندییــەدا، هەر چەشــنە کردەوەیەکی بە 
ئامانجــی دووبــارە بونیادنانەوەی  کۆمەڵ کە 
پێکهاتــەی کۆمەاڵیەتــی بێ، بــە بزووتنەوە 
 .)Abercrombie,1984:389(دەکات پێناســە 
هەرچەند ڕە نگە ئەم پێناســەیە زۆر ورد نەبێ، 
چوونکه هێندێک کردەوەی بەکۆمەڵ هەن کە 
بۆ ڕێگرتن لە دووبارە بونیادنانەوەی پێکهاتەی 
کۆمەاڵیەتــی ڕێک دەخرێــن و تایبەتمەندیی 
بزووتنەوەشیان هەیە؛ بەاڵم بەگشتی، بەکۆمەڵ 
بــوون تایبەتمەندیــی ســەرەکیی بزووتنەوە 
سمێلســێر]4[،  ڕای  بــە  کۆمەاڵیەتییەکانــە. 
بزووتنەوەی  کۆمەاڵیەتی کاردانەوەی ئەندامانی 
 Smelser,(بۆ پێکهاتە و ئاقــاری دەوروبەریانە
1963(. لە پێناسەی ئابێڕڵ]5[دا،  ویستی گۆڕان 
و وەســتان لە بەرابەریدا، خســڵەتی هاوبەشی 
هەمــوو بزووتنەوەکانــە. بــە ڕای گیدێنز]6[، 
بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتــی هەوڵێکی بەکۆمەڵە 
بۆ دەســتەبەرکردنی بەرژەوەندییەکی هاوبەش 
یان گەیشتن بە ئامانجێکی هاوبەش لە ڕێگای 
دامەزراوە ناڕەسمییەکانەوە)گیدنز، ١٣76: 67١(. 
گیدێنز پێی وایە، بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان 
دیــارەدی تایبــەت بــە دنیــای مۆدێڕنن که 
کۆمەڵێک مرۆڤ بە مەبەســتی گۆڕانی نەزمی 

هەنووکەیی کردەوەی هاوبەش دەکەن.
یەکێکی تــر لەو بیرمەندانــەی بە وردی 
باســی بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکانی کردووە، 
توورەینــە]7[. توورەین،  پێــی وایە کە یەکێک 
گۆڕانکاریــی  ســەرەکییەکانی  هــۆکارە  لــە 
کۆمەاڵیەتــی، بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکانن کە 
دژی سیستمی زاڵ ســەرهەڵدەدەن، هۆکاری 
کــردەی بە کۆمەڵــن و »هەمیشــە لە ناخی 
 Touraine,( »ژیانــی کۆمەاڵیەتیدا جێیان هەیه
بزووتنــەوە  توورەیــن،  بــەڕای   .)1981: 29
جیاوازاییەکان  وەاڵمی  تەنیا  کۆمەاڵیەتییەکان 
بەڵکــوو هەڵگری  نابەرابەرییــەکان نین،  یان 
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کۆمەڵێک ڕێکار و ڕوانگەن کە نیشــان دەدەن 
چۆن دەکرێت مرۆڤ بەســەر ئــەم جیاوازای 
و نابەرابەرییانــەدا  زاڵ ببێت. ئــەو، پێی وایە 
هەمیشه  لە کۆمەڵگادا لە نێوان دوو بزووتنەوەی 
زاڵ و ژێردەســتدا، دژایەتی و ملمالنێ هەیە. 
ملمالنێی ئــەم دوو بزووتنەوەیە بە پێچەوانەی 
ڕوانگەی مارکسیستەکان، لەسەر خاوەندارێتی 
و کۆنتــڕۆڵ کردنی کەرەســەی بەرهەمهێنان 
نییه، بەڵکوو  ئەندامانی بزووتنەوە هەوڵ دەدەن 
کە  ڕەوتی کۆمەاڵیەتی  کۆنتڕۆڵ بکەن؛ شتێک 
کە توورەیــن پێی دەڵێــت »مێژوومەندی«]8[. 
مێژوومەندی یان هیستۆریسیتە، شێوازێکە لە 
ڕوانیــن و ڕوانگە کە لە ڕێگایــەوە، مرۆڤەکان 
بــۆ گۆڕانی بارودۆخــی ژیانــی کۆمەاڵیەتیی 
خۆیان، لە ناسینی ڕەوتەکانی کۆمەڵگا  کەڵک 
وەردەگرن و کۆمەڵگا وەکوو ئاکامی ئەندێشــە 
و کرداری وشــیارانەی خۆیان، لەسەر کردە و 
دێننەوه)نش،١٣٩2:  بەرهــەم  خۆی  بارودۆخی 
١6٣(.  بە هەر حاڵ، لە پێناسەگەلی جۆراوجۆردا 
دەردەکەوێت کە کردەی بە کۆمەڵ و ویســتی 
گۆڕان بە ئاراســتەیەکی سیاسییانە، خسڵەتی 
ســەرەکیی  بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکانە. بەاڵم 
پێویســت بە ئامــاژە دەکا بڵێین کە بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتییــەکان لــە حیزبە  سیاســییەکان 
جیاوازن، بە هۆی ئەوەی کە وەکوو حیزبەکان 
ئەندامی هەمیشــەیی و ســەرکردەی دیاریان 
نییــە و جگە لــە ئامانجی سیاســی، ئامانجی 
فەرهەنگی، ژینگەیی و کۆمەاڵیەتیشیان هەیە. 
بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییــەکان لــە چەند 
ڕوانگــەوە دابــەش دەکرێــن. بــۆ نموونە لە 
ڕوانگەی بەربــاڵوەوه، بزووتنەوەکان لە دەوری 
ئیدئۆلۆژییەکــی مەزن و گــەورە کۆ دەبنەوە 
و  بــەدوای گۆڕانکاریــی بنچینەیی و بنەڕەتی 
لــە کۆمەڵــگادا دەگەڕێــن. بزووتنەوەگەلــی 
شۆڕشــگێرانە، کرێــکاری، ناسیۆنالیســتی و 
بناژۆخوازانە لەم ڕوانگەیەوە دابەش دەکرێن. لە 
ئامانج لە بزووتنەوەکان،  ڕوانگەی وردبینانەوه، 
گۆڕانــی پێکهاتــەکان نییە، بەڵکــوو گۆڕینی 

ڕوانگەی مرۆڤەکان بــۆ بارودۆخە جیاوازەکانە. 
بزوتنەوەگەلی ژینگەپارێزی، ژنان و خوێندکاران 
لەم ڕوانگەیەوه دابــەش دەکرێن. هەروەها بە 
پێــی پانتاییی کردەوە، بزووتنەوەکان بەســەر 
ســێ جۆری شۆڕشــگێرانە، ڕێفۆرمیســتی و 
پیشــاندەرانه]٩[  دابەش دەکرێــن. لە ڕوانگەی 
نێوەرۆکــی گۆڕانــەوه،  بەســەر دوو جــۆری 
بزووتنەوەگەلــی ڕوووەو گــۆڕان لە پێکهاتە و 
بزووتنەوەگەلــی ڕوووەو گــۆڕان لــە تاکەکان 
دابەش دەکرێــن. هەروەها، بــە پێی لۆژیکی 
کردەوە، بەســەر دوو جــۆری بزووتنەوەگەلی 
ئامرازی و پیشــاندەرانە دابەش دەکرێن)غفاری 

و ابراهیمی لویه،١٣85: 2١6(.
    لــە ڕوانگەیەکــی تــرەوە و  بــە پێــی 
قۆناغــی مێژوویی ، کــە بۆ ئیمە لــەم وتارەدا 
بنەمایــە، بزووتنــەوەکان بەســەر دوو جۆری 
بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییە کۆنەکان و بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتییــە نوێیەکانــدا دابــەش دەکرێن. 
بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییە کۆنەکان، ڕابردوویان 
دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی دەسپێکی مۆدێڕنیتە 
و قەیرانەکانــی  نیزامــی ســەرمایەداری. ئەم 
بزووتنەوەیانە پتر لەســەر کێشــەی ئابووری 
و نابەرابەریــی چینایەتــی چــڕ بوونەتــەوه؛ 
ئەندامەکانیان زۆرتر ســەر بــە یەک چین و 
توێــژن؛ ڕێکخراوێکی ڕێکوپێــک و ناوەندگەرا 
و بەرنامــە بــۆ داڕێژراویــان هەیە. شۆڕشــی 
کرێکاریی ســەدەی نۆزدەهەم نموونەیەکە لەم 
جــۆرە بزووتنەوانە.  دەســتە ی دووهەم  کە بە 
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییە نوێیەکان]١0[ ناسراون، 
بەو جوواڵنەوانە دەڵێن کە لە دەیەی ١٩60ی 
زایینــی پەیــدا بــوون. وەکــوو بزووتنەوەی 
بزووتنەوەی  ژنــان،  بزووتنەوەی  خوێندکاری، 
بزووتنەوانــە  ئــەم  هتــد.  و  ژینگەپارێــزی 
کێشــەگەلی وەک چۆنیەتیی ژیان، ناسنامەی 
هاوبەش، بارودۆخی ژیان و بەهاگەلی پۆســت 
ماتریاڵیســتی و نائابوورییــان بــۆ گرینگە و 
کاردانەوەیەکن لە هەمبەر  زاڵ بوونی بەرباڵوی 
سیاســەت، ئابووری، تێکنۆلۆژی و بورۆکراسی 
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بەســەر ژیانــی مرۆڤدا. کەیت نــەش]١١[، ئەو 
تایبەتمەندییانــەی خوارەوە بۆ ئەم بزووتنەوانە  

دیاری دەکا)نش،١٣٩2: ١٣١(:
1 نائامرازیــن]١2[، واتا ئەم بزووتنەوانە بە جێی 
ئەوەی نوێنــەری ڕاســتەوخۆی بەرژەوەندیی 
تاقمێکــی دیاریکراو بــن، نیگەرانی بارودۆخی 
ئەخالقیی گشــتگر و جیهانین و بە دژی ئەم 

دۆخە ناڕەزایەتی دەردەبڕن.
2 پتر لــەوەی ڕوویان لە دەوڵەت بێ، ڕوویان 
لە کۆمەڵگەی مەدەنییــە. چوونکە نایانهەوێت 
پێکهاتەگەلــی زاڵ بگۆڕن، بەڵکــوو خوازیاری 
گۆڕینــی بیــروڕای گشــتین ؛ هەروەها ئەم 
بزووتنەوانە پتر لــەوەی داواکاریی حقووقییان 
هەبێ، ناڕەزایەتی ســەمبوولیکیان نیسبەت بە 
ڕەهەندەکانی جیاوازەکانی فەرهەنگ، شێوازی 

ژیان و بەشداریی سیاسی هەیه.  
3 ئەم بزووتنەوانە ڕێکخستنی نافەرمی، کراوە 

و نەرمیان هەیە.
4 ئــەم بزووتنەوانــە بــە چڕی وابەســتە بە 
ڕاگەیاندنە گشــتییەکانن و لە ڕێــی ئەوانەوە 

داواکارییەکانیان باڵو دەکەنەوە.
5 ئــەم بزووتنەوانــە زیاتر ئاشــتیخوازانەن  و 
 Kaldor,( کەمتر تێکەڵ بە توندووتیژی دەبن

.)2003: 83
ئــەم وتــارە، لــە چوارچێــوەی تیۆریی 
کۆمەڵگەی ڕایەڵەیی کاســتێڵز و ڕوانگەی ئەو  
لەمەڕ بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان، بزووتنەوەی 
ناســنامەخوازیی کوردەکانــی ڕۆژهــەاڵت لە 
پــاش ڕێفراندۆمی باشــووری کوردســتان و 
بوومەلەرزەکەی ئەزگەلەی کرماشان لە پاییزی 
20١7دا شــی دەکاتەوە. هــەر بۆیە لێرەدا بە 
وردی ئاماژە بە ڕوانگەی  کاستێڵز بۆ کۆمەڵگەی 
کۆمەاڵیەتییــەکان  بزووتنــەوە  و  ڕایەڵەیــی 

دەکەین.

کاستێڵز و بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان
کاســتێڵز، ڕۆڵیکــی زۆر گــەورە بــۆ زانیاری 
لــە کۆمەڵگای نوێ دادەنێــت و پێی وایە کە 

جیهانــی نوێ وەک تۆڕێکی لێ هاتووه کە تان 
و پۆیەکەی سیســتمی زانیــاری و پەیوەندیی 
بەم  ئێلێکترۆنیکییە)کاســتلز، ١٣80(. کاستێڵز، 
کۆمەڵگا نوێیە دەڵێت » کۆمەڵگەی ڕایەڵەیی«. 
ئەو، پێی وایە لــەم کۆمەڵگا نوێیەدا، خەڵک و 
کۆمەڵــگا لە فۆڕمێکی نوێدا،  ناســنامەی تازە 
وەردەگــرن و پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییەکان 
و شــێوازی بەرهەمهێنــان وێــڕای هێــز و 
دەسەاڵت، تووشی ئاڵ و گۆڕی بنەڕەتی دەبن 
و فەرهەنگێکی نوێ ســەرهەڵدەدا و کەسانێک 
کە زۆرتر دەســتیان بە زانیارییــەکان ڕابگات 
هێزێکــی پتریان دەبــێ . کۆمەڵگەی ڕایەڵەیی 
بەســەر باڵی ڕاگەیاندنەکاندا دەگەڕێ، واتا لە 
ئــاوا کۆمەڵگایەکدا، ڕاگەیاندنەکان ئاراســتەی 
ڕوانگە و هەڵوێســتی سیاسیی خەڵک دیاری 
دەکەن. به  ڕای کاستێڵز، کۆمەڵگەی ڕایەڵەیی 
بەرهەمــی وێککەوتنی ســێ ڕەوتی مێژوویی 
1 شۆڕشــی زانیاری  جیــاوازە  کە بریتین لە: 
کە بــوو بە هــۆی ســەرهەڵدانی کۆمەڵگەی 
نوێــی  خۆرێکخســتنەوەی   2 ڕایەڵەیــی؛ 
پێکهاتــەی هەر دوو نیزامی ســەرمایەداری و 
نیزامی ئابووریــی ناوەندگەرا لە دەیەی ١٩80 
بەم الوە بە مەبەستی زاڵ بوون بەسەر ناتەبایی 
3 بزووتنەوە  و کێشــە  نێوخۆیییەکانیانــدا؛ و 
فەرهەنگییەکانــی دەیــەی ١٩60 و درێژەی 
ئــەوان لە دەیەی ١٩70دا،  وەک بزووتنەوەی 
فێمێنیستی و ژینگەپارێزی. کاستێڵز، پێی وایە 
لەم کۆمەڵگە نوێیەدا ئاستی دەست ڕاگەیشتن 
بە زانیارییەکان، ئاســتی هێزی جەماوەر یان 
دەوڵەتەکان دیاری دەکا و  هەر کەســێک پتر 
دەســتی بە زانیاری ڕابگا، هێز و دەســەاڵتی 
پتریشــی دەبێ. لەم کۆمەڵگایەدا، سیاســەت 
لە ڕێــگای ڕاگەیاندنەکانەوە بــاڵو دەبێتەوە و 
ڕووداوەکان لــە فــەزای مەجازیدا و لە هەموو 

شوێنێک باڵو دەبنەوه)کاستێڵز،١٣80: ٣5-١( .
بــەڕای کاســتێڵز، ڕەوتــی بــە جیهانی 
بوون و بــەدوای ئــەودا بە ڕایەڵەیــی بوونی 
کۆمەڵــگاکان، بوونــە  هۆکاری ســەرهەڵدانی 
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بزووتنەوە بەرهەڵســتکارەکان. لــە جیهانێکدا 
کە لە ڕێی ئینتێرنێتەوە پێکەوە بەستراوەتەوە، 
بزووتنەوەکان وەکوو ویرووسەکان باڵو دەبنەوە 
و ئیتر تەنیــا هەژاری، قەیرانــی  ئابووری یان 
نەبوونی دێموکراســی نییە کە دەبنە هەوێنی 
بزووتنەوە نوێیەکان، بەڵکوو لە پلەی یەکەمدا، 
هەســتێکە کە خەڵکی بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین 
دژی ســووکایەتی پێکردنــی خۆبەزلزانانــەی 
دەسەاڵتدارانی ماڵی، سیاسی و فەرهەنگی لێک 
کۆ دەکاتــەوە، بەو تەمایەی ترس و نیگەرانیی 
خۆیان ئاوێتەی تووڕەیــی بکەن و تووڕەییش 
بکەنە هیوایەک بۆ سەرهەڵدانی کۆمەڵگایەکی 
ئامانجی  مرۆڤانەتر. لە ڕوانگەی کاســتێڵزەوە، 
بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییــەکان کــە هۆکاری 
تاکەکەســی یان پێکهاتەیییان هەیە، شۆڕشە 
بزووتنــەوە  کۆمەاڵیەتــی.  ســوڵتەی  دژی 
کۆمەاڵیەتییــەکان لە سەرانســەری مێژوودا، 
بەرهەمهێنــەری ئامانج و بەهاگەلی نوێ بوون 
و کۆمەڵگایان ســەر لە نوێ ڕێک خســتۆتەوە 
و لە ڕێگەی پەیوەندیی ســەربەخۆیانە و دوور 
لە چاوی دەســەاڵتدارانەوە، دژی دەســەاڵت 
ئیشــیان کردووە. ئێســتاکە بە هــۆی ئەوەی  
زۆربــەی هەرە زۆری ڕاگەیاندنە گشــتییەکان 
پەیوەندیی  دەوڵەتەکانــدان،  کۆنتڕۆڵــی  لــە 
ســەربەخۆیانە لــە کۆمەڵگــەی ڕایەڵەییدا له 
ئینتێرنێــت و   تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا پێک 
دێــت. بزووتنەوەکانیش هەر لەم بەســتێنەدا 
بێچم دەگرن، بەاڵم پێویستییان بە کۆبوونەوە 
لە فەزای شارەکانیشدا هەیە. چونکە لە کۆتاییدا 
دەبێت لە شوینێک خۆیان وەدەرخەن، کە ئەو 
جێیەش شــەقام و گۆڕەپانی شــارەکانه. ئەم 
فەزایانــە دەبنە هۆی کۆبوونــەوەی تاکەکان و 
بنەمای کۆبوونەوەش پێکەوەبوونە. پێکەوەبوون 
میکانیزمێکــی دەروونناســییە  بــۆ زاڵ بوون 
بەســەر ترســدا و زاڵ بوون بەســەر ترســدا 
دەبێتە هەوێنی بەشــداری کردنی تاکەکان لە 
بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکاندا)کاســتلز، ١٣٩4: 
25-١0( . کاســتێلز پێی وایە  دەبێت بزووتنەوە 

کۆمەاڵیەتییەکان لە زمانی خۆیانەوە بناســین، 
بەدەر لەوەی بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکان بە 
چــاک یان خــراپ بزانین، هێما و نیشــانەی 
کۆمەڵگای ئێمەن و  شــتێکن کە خۆیان باسی 

خۆیان دەکەن.
کاســتێلز کتێبی »تۆڕەکانــی تووڕەیی و 
هیوا: بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان لە سەردەمی 
ناســینی  مەبەســتی  بە  ئینتێرنێتــدا«ی]١٣[، 
بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییــەکان لە ســەردەمی 
نوێدا نووســی. لە ڕوانگەی ئەوەوە، ڕێکخستنی 
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان لە ســاڵی ١٩٩0 
هەتــا ئەمــڕۆ لەســەر بنەمای »ناســنامە »یە. 
مەبەست لە ناســنامە، ڕەوتێکە کە چاالکێکی 
کۆمەاڵیەتــی لە ڕێی ئەوەوە خۆی دەناســێت 
و بە پێــی یەک یــان چەنــد تایبەتمەندیی 
فەرهەنگــی، واتــا و دنیای مانــاداری خۆی 
ســاز دەکا. لــە دنیای نوێــدا، ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ 
کەلێنێکی بەرینتر دەکەوێتە نێوانی ڕایەڵە )بە 
جیهانی بوون( و تاک )ناســنامە(. لە ڕاستیدا، 
ڕەوتێکی دژ بەیەک لە نێوان بە جیهانی بوون 
)تێکنۆلۆژیی زانیاری( و تاک)ناســنامە (دا لە 
گەڕدایە. کاســتێڵز، لە ئاکامی تویژینەوەکانیدا 
بۆی دەرکەوت کــە ئەگەرچی ئەم بزووتنەوانە 
جیاوازی ســەرەکییان لەگەڵ یەکتری هەیه، 
بەاڵم دەرکەوتەیەکی هاوبەشیان هەیە کە پێی 
دەڵێت »ناســنامەی خۆڕاگری«.  ئەم ناسنامەیە 
بەرەنگاری ئــەو گۆڕانکارییانه دەبێتەوە  کە لە 
دنیادا خەریکن ڕوودەدەن. ناسنامە ئەمرێکە کە 
بەدەستی ئەکتەرانی کۆمەاڵیەتی و بە شێوەی 
 .)4 دەکرێ)کاســتلز، 20١2:  بەکۆمــەڵ ســاز 
کاستێڵز، سێ جۆر ناسنامە لێک جیا دەکاتەوە 

کە بریتین لە:
1 ناسنامەی ڕەواییدەر: ئەم ناسنامەیە لە الیەن  
پێکهاتەی زاڵەوە ســاز دەکرێت هەتا سوڵتەی 
توێژی بااڵدەست بە شــێوەیەکی ئاوەزمەندانە 

بەسەر تاکەکانی  کۆمەڵگادا بسەپێنێ.
2 ناســنامەی بەرگریکار: ئەم ناســنامەیە لە 
الیەن کەســانێکەوە ساز دەکرێت کە لە الیەن 
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لۆژیکی سوڵتەوه بە بێ نرخ چاویان لێ دەکرێت 
و مۆرکی  عەیب و عاریان لێ دەدرێت.

3 ناســنامەی خاوەن بەرنامە: ناســنامەیەکە 
کە تاکەکان بە کەڵک وەرگرتن لەو کەرەســە 
فەرهەنگییانەی   لەبەر دەستیانە، هەوڵ دەدەن 
ناسنامەیەکی نوێ ساز بکەن. ناسنامەیەک کە 
سەر لە نوێ پێگەی کۆمەاڵیەتیی ئەوان پێناسە 

بکاتەوە و بتوانێت پێکهاتەی زاڵ بگۆڕێت. 
کاســتێڵز لەژێــر کاریگەریی گڕامێشــیدا 
دەڵێت کە ناســنامەی ڕەواییــدەر کۆمەڵگەی 
مەدەنی پێک دێنێت. لە کۆمەڵگەی مەدەنیدا، 
کۆمەڵێک دامەزراوە و ئەکتەری ڕێکخراو، ئەم 
ناسنامەیە  دووبارە بەرهەم دێننەوە و  هێندێک 
جار ســەرچاوەکانی ســوڵتەی پێکهاتەیی بە 
شــێوەیەکی ناتەبــا عەقاڵنی دەکــەن. جۆری 
دووهەم، واتە ناسنامەی بەرگریکار، ئاپۆرەیەک 
لــە خەڵک بــە ئامانجی پەرچەکــردار نواندن  
) داکۆکی کردن( دژی زوڵم و ستەم کۆدەکاتەوە 
و بەم کارە قورســاییی ئەم زوڵم و ستەمە کەم 
دەکاتەوە. کاستێڵز لە ژێر کاریگەری توورەیندا 
پێی وایە کە جۆری ســێهەمی ناســنامە واتە 
ناســنامەی خــاوەن بەرنامــە، دەبێتــە هۆی 
سازبوونی سووژە. بە باوەڕی کاستیڵز، هەرچەند 
تاکەکان سووژە ساز دەکەن، بەاڵم سووژەکان 
خودی تاکــەکان نین. ســووژەکان ئەکتەری 
کۆمەاڵیەتیــی بەکۆن کــە یارمەتیی تاکەکان 
دەدەن لــە ئەزموونەکانی خۆیانــدا مانایەکی 
هەمەالیەنــە و گشــتگر بدۆزنــەوە. لێــرەدا، 
سازکردنی ناسنامە، پالنێکە بۆ گۆڕانی کۆمەڵگا 

و ئەویش بۆ دروست کردنی ژیانێکی جیاواز.
هەر وەک باســمان کرد کاستێڵز ڕۆڵێکی 
یەکجــار زۆر بــۆ »پەیوەندی« لــە کۆمەڵگای 
ڕایەڵەیی دادەنــێ.  بە باوەڕی ئەو، »پەیوەندی« 
بریتییە لــە هاوبەش کردنی ماناکان لە ڕێگای 
گۆڕینەوەی زانیاری  )کاستلز،١٣٩4: ١٣(. کاستێڵز 
باســی ســێ جۆر پەیوەندی دەکا کە بریتین 
لە: پەیوەندیــی بەکۆمــەڵ، پەیوەندیی نێوان 
تاکەکەسی و پەیوەندیی خۆبزوێن. بەڕای ئەو، 

ئەگەرچــی تێکنۆلۆژیی زانیاری، گۆڕانکاری لە 
پەیوەندییە بەکۆمەڵەکانی وەکوو ڕۆژنامە، ڕادیۆ 
و تەلەڤیزیۆن داهێنــاوە و تەنانەت مۆدێلێکی 
نوێــی لە پەیوەندییە  نێوان تاکە کەســییەکانی 
دروســت کردووە، بــەاڵم زۆرترین کاریگەریی 
لەســە ر پەیوەندییــە خۆبزوێنــەکان دا نــاوە. 
پەیوەندیی خۆبزوێن، لە بەســتێنی ئینتێرنێتدا 
پێــک دێت و تاک خۆی  پەیام ســاز دەکات 
و هەر خۆیشــی باڵوی دەکاتەوه. بەم چەشنە 
شــکڵێکی نوێ لە پەیوەندی دروســت دەبێت 
کــە دەکەوێتە نێوان پەیوەندیــی بەکۆمەڵ و 
پەیوەندیــی نێوان تاکەکەســی. ئــەم مۆدێلە 
نوێیەی پەیوەندی، لە بەســتێنی تێکنۆڵۆژییە 
نوێیەکانــدا و لە قالبی چاالکی لە ئینتێرنیت و 

تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا سەر هەڵدەدا.  
کاستێڵز، ئینتێرنێت بە شادەماری ئابووریی 
جیهانی وەسف دەکا. ئەو، پێی وایە  لەم چەند 
ســاڵەی دواییدا، ئابوورییەکی نوێ لە ئاســتی 
جیهانی پەیدا بووە کــە دەکرێت ناوی بنێین 
ئابووریی زانیاری؛ چونکە کێبەرکێ، بەهرەدەری 
و وزەی کارگێڕانی ئەم ئابوورییە پەیوەندی بە 
ئاســتی بەکارهێنانی دروستی زانیاریگەلێکەوە 
هەیــە کە بنەمای زانســتییان هەیە. ئەو، پێی 
وایــە تێکنۆلۆژیی نوێی زانیاری، گۆڕانکاریی لە 
گشــت بوارەکانی نیزامــی کۆمەاڵیەتیدا پێک 
هێناوە و بۆتە هۆی دروست بوونی پێکهاتەیەکی 
نوێ کە پێی دەڵێــت » کۆمەڵگەی ڕایەڵەیی«. 
تایبەتمەندییەکانــی ئەم کۆمەڵگا نوێیە  بریتین  

لە: 
1 ئابووریــی زانیــاری: بــەم مانایــەی کــە 
بەهــرەدەری و کێبەرکێ لە نێــوان کۆمپانیا 
و ناوەنــدە بازرگانییــەکان، هەروەها لە نێوان 
ناوچەگەلــی ئابووری  و واڵتانــی جۆراوجۆردا، 
زیاتــر لە هەموو وەختێک پاڵی وە تێکنۆلۆژی، 

زانست و زانیاریی نوێوە داوه.
2  ئابووریــی جیهانــی بۆتــە ڕاســتییەکی 
حاشاهەڵنەگر و کۆمەڵێک چاالکیی ستراتیژیکی 
زاڵ لەخۆدەگرێ کە دەتوانن وەکوو یەکەیەکی 
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پێکەوە بەسراو، کۆمەڵێک میکانیزمی ئابووری 
لە ئاستی جیهانیدا بەڕێوە ببەن.

3 چاالکیی  ئابووریــی ڕایەڵەیی کە جۆرێکی 
نوێی ڕێکخستنه و خسڵەتی بەرچاوی ئابووریی 

جیهانییە، وەکوو کۆمپانییە  فرەنەتەوەییەکان.
4 گۆڕینی پێکهاتەی ئیش و کار.

5 جەمســەربەندی لەســەر بنەمای ئاســتی 
دەست ڕاگەیشتن بە زانیاری. 

6 سەرهەڵدانی فەرهەنگی ڕاستیی ڕواڵەتی]١4[ 
7 زەق بوونــەوەی ڕۆڵــی ڕاگەیاندنــەکان لە 
کرداری سیاســیی تاکەکان و لــە پەیوەندیی 

نێوان مرۆڤەکاندا.
8 جیایی کات لە شوێن

9 الواز بوونی دەوڵەت-نەتەوەکان
کاســتێڵز پێی وایە کە لــەم کۆمەڵگا نوێیەدا 
شــکڵ و نێوەرۆکی ناڕەزایەتییــەکان گۆڕانی 
بەســەردا هاتووە و خاوەن خسڵەتی تایبەت بە 
خۆیانن. تایبەتمەندییەکانــی ئەم نارەزایەتییە 
نوێیانه لە ڕوانگەی کاســتێڵزەوە بەم چەشنەی 

خوارەوەن :
1  ئــەم بزووتنەوانە هەرچەند لە فەزای شــار 
و لە شــەقام و گۆڕەپانەکاندا دەبینرێن بەاڵم، 
لە ڕاســتیدا ڕایەڵەیین و ئینتێرنێت و مۆبایل 
ڕۆڵی سەرەکییان تێدا دەبینێ  و بەردەوامییان 
بەندە بــە چاالکیــی ئەندامانیان  لــە فەزای 
ســایبێردا. واتە ئــەم بزووتنەوەیانە گەرچی لە 
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوه دەســت پێ دەکەن، 
بەاڵم کاتێــک وەک  بزووتنەوە دەردەکەون کە 
فەزای شــارەکان دابگرن. ئــەم پەیوەندییەی 
نێوان فەزای ســایبێر و فەزای شار، فەزایەکی 
نوێ ساز دەکا کە کاستێڵز پێی دەڵێ » فەزای 
ســەربەخۆ«. » فەزای سەربەخۆ »، شکڵی نوێی 
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکانە. ســەربەخۆیی لە 
پەیوەندییەکانا، سرووشتی سەرەکیی بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتییــە نوێیەکانــە، چوونکــە هەل بۆ 
سەرهەڵدانیان دەرەخسێنێ و ئەم هێزەیان پێ 
دەدا کە بەدوور لە چاوی دەسەاڵتداران، لەگەڵ 

ئەندامانی لە پەیوەندیدا بێ و ڕێکیان بخات.

2  ئــەم بزووتنەوەیانــە، ناوچەیــی و هاوکات 
جیهانیــن. ئــەوان لە شــوێنگەلی جیــاواز و 
بــە هۆکاری تایبــەت ســەرهەڵدەدەن، تۆڕی 
پەیوەندیی تایبەت بە خۆیان ساز دەکەن و بە 
داگرتنی فەزای شارەکان و باڵوبوونەوە لە تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکاندا، فەزای گشتیی خۆیان ڕێک 
دەخەن. وێڕای ئەمانە، جیهانیشــن؛ چونکە لە 
ڕێی ئینتێرنێتەوە بە گشت دنیاوە گرێ دراون، 
لــە ئەزموونەکانی یەکتری کەڵک وەردەگرن و 
لە دنیای مەجــازی و لە پانتاییی گۆی زەویدا 

بەردەوام قسە و باسیان لەسەر دەکرێ.
3 ئــەم بزووتنەوەیانــە، تــا ڕادەیەکــی زۆر 
خۆڕســکن و فرەتــر لــە ئاکامــی تووڕەیــی 
نابەجێی  لــە ڕووداوێک یــان سیاســەتێکی 
دەسەاڵتدارانەوە هەڵدەگیرسێن. پاشان خەڵک   
بە هاوبیری و هاودەنگــی لەگەڵ یەک هەوڵ 
دەدەن تووڕەیــی بکەن بــە هەوێنی هومێد و 
هیــوا. ئەم گۆڕانکارییه،  واتا تێپەڕین لە دۆخی 
تووڕەیی و گەیشتن بە کەشێکی پڕ لە هومێد 
و هیوا، لە فەزای سەربەخۆدا بە ئاکام دەگات.

4 ئەم بزووتنەوانە، بــە پێچەوانەی بزووتنەوە 
کالســیکەکان کە پێکهاتەیەکی ستوونی و لە 
سەرەوە بۆ خواریان هەیە، خاوەنی پێکهاتەیەکی 
ئاســۆیی و هاوشــانن. ئــەم تایبەتمەندییــە 
دەبێتــە هۆی ئەوەی کــە بزووتنەوە نوێیەکان 
پێویســتییەکی ئەوتۆیان بە ڕێبەریی ڕەسمی 

نەبێت.
5 ئەم بزووتنەوانە، خسڵەتی بەخۆداچوونەوە]١5[
یــان هەیە؛ کەمتر خاوەنی پــالن و بەرنامەی 
لەپێش داڕێژراون؛ هەروەها زۆر ئاشــتییانەن و 

هەوڵ دەدەن لە توندوتیژی بە دوور بن.
6 ئامانجی ئەم بزووتنەوانە گۆڕینی بەهاکانی 
کۆمەڵگایە؛ ئــەم بزووتنەوانە خوازیاری گۆڕانی 
دەوڵەتن  نەک بەدەستەوە گرتنی؛ قسە و باس 
دەورووژێنــن و لە کو ڵی دەروون و هەســتی 
خەڵــک دەدوێن؛ حیــزب و ڕێکخــراو پێک 
ناهێنن و پاڵپشــتی لە هیچ دەوڵەتێک ناکەن؛ 
بەم حاڵەشــەوە تا ســەر ئێســقان سیاسین، 
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بە تایبــەت کاتێک داوای دێموکڕاســییەکی 
هاوبیرانە دەکەن. ئەم بزووتنەوانە، بە مەبەستی 
جێگیر کردنی جۆرێکی نوێ لە دێموکڕاســی 
داڕێژراون کــە زەمینەی هاریکاریی خەڵک لە 
فەزای خۆجێیی و ســایبێردا پێک دێنن. ئەم 
دێموکڕاســییە یۆتۆپیایەکــی نوێیە لە جۆری 
دێموکڕاسیی ڕایەڵەیی)کاستلز،١٣٩4: ١86-١٣٣(. 
بەم چەشــنه دەبینیــن لــەم  دواییانەدا، 
بزووتنــەوە  لــە  بنچینەیــی  گۆڕانکاریــی 
کۆمەاڵیەتییەکانــا ڕووی داوە. ڕیشــەی ئــەم 
گۆڕانکارییانــە بە وتەی کاســتێڵز تێکنۆڵۆژیی 
زانیاریــی نوێیە، بــە تایبــەت ئینتێرنێت کە 
کۆمەڵگایەکی نوێی بە ناوی کۆمەڵگەی ڕایەڵەیی 
ســاز کردووە. ئەم کۆمەڵــگا  نوێیە کۆمەڵێک 
دەرفەتــی بۆ ناڕازییان خولقاندووە کە پێشــتر 
نەبوو. تەنانەت هێندێک لەو تایبەتمەندییانەی 
کە لەســەرەوە ئاماژەمان پێ دا، بوونەتە خاڵی 
بەهێــز بۆ بزووتنــەوەکان، کەچی لە ڕابردوودا 

وەکوو خاڵی الواز حیساب دەکران.  

لەســەر  مەجازی  فــەزای  کاریگەریی 
لە  کورد  ناســنامەخوازیی  بزووتنەوەی 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتی  20١7/٩/25، لە 
هەرێمی کوردســتان بۆ دیــاری کردنی مافی 
چارەنــووس گشتپرســی بەڕێوەچوو. شــەوی 
هەمان ڕۆژ خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان، لە 
ڕێگای تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە بۆ پشــتیوانی 
کردن لە ڕیفراندۆمی هەرێمی کوردستان، ڕژانە 
سەر شەقام و لە گۆڕەپانی شارەکاندا کۆبوونەوە 
و بە دروشم دان خۆشحاڵی و پاڵپشتیی خۆیان 
دەربــڕی. یۆرۆنیووز بە م چەشــنەی خوارەوە  

باسی ئەم ڕووداوە دەکا: 

»ئێوارێ و شەوی دووشەممه،  کوردەکانی 
پارێــزگای کوردســتان و بەشــێک لە 
شارەکانی ئازەربایجانی ڕۆژئاوا بە بۆنەی   
گشتپرسی هەرێمی کوردستانی عێراق 

شادی و خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی. لەم 
ویدیۆیانــەی باڵو بوونەتــەوە، هێزێکی 
زۆری پۆلیس دەبینرێ، بەاڵم وێدەچێ 
ئــەم هێزانە کاردانەوەیەکــی ئەوتۆیان 
دژی خەڵک نەبووبێ  و تەنیا تەماشاچی 
بووبێتــن. ئــەم  ویدیۆیانە خۆشــحاڵی 
دەربڕینــی خەڵکی شــارەکانی ســنە، 
سەقز، بانە، مەریوان و مهاباد بەم بۆنەوە 
پیشان دەدەن.لە مهاباد، کوردەکانی ئەم 
شــارە بە کۆبوونەوە و بەرز کردنەوەی 
ئااڵی کوردستان بۆ پشــتیوانی کردن 
لە گشتپرســیی هەرێمی  کوردســتان 
دروشــمیان دا. تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان 
لە پەیوەندی لەگەڵ جێژن و شــاییی 
دوو  ملمالنێــی  گۆڕەپانــی  خەڵــک 
ڕوانگه بوون . دەســتەیەک لە جێژن و 
شادی و پشــتیوانیی کوردەکانی ئێران 
 لــە گشتپرســی هەرێمی کوردســتان 
نیگەرانــن و ئەم جێژنانە بە نیشــانەی 
قووڵ بوونەوەی کەلێــن و دابڕانەکانی 
کۆمەڵــگای ئێرانی دەزانــن؛ هێندێکی  
دیکــه وێڕای  پشــتیوانی کــردن، ئەم 
ئاکامی دەیان ساڵ  خۆپیشــاندانانە بە 
هــەاڵواردن و پەڕاوێــز خرانی گەالنی 

ئێران بە تایبەت کورد دەزانن.«]١6[

بەکار هێنانی ئینتێرنیت و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان 
لە ڕێێ مۆبایلەوە لەم بزووتنەوەیەدا زۆر بەرچاو 
بوو. ســێ تۆڕی کۆمەاڵیەتیی تێلێگرامی  لەم 
کاتەدا چاالک بوون و دەوریان گێڕا که بریتی 
بــوون لە کاناڵی نیشــتمانی جوان بە 74000 
ئەنــدام، ئامانــج بە ٣5000 ئەنــدام و کاناڵی 
ناسیۆنالیســمی کوردی بە ٣0000 ئەندامەوە. 
جگە لەمانە دەیان تۆڕ و ماڵپەری دیکەی سەر 
بە حیزبە کوردییــەکان هاندەری کۆبوونەوەی 
خەڵک بــوون. هەروەهــا تەلەڤیزیۆنی ڕووداو، 
لە پێکهێنان و ڕێکخســتنی ئەم بزووتنەوەیەدا  
بەشــدار بــوو. تەلەڤزیۆنی ڕووداو بــە دانانی 
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بەشــێکی تایبەت بــە هەواڵەکانی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان کە بینەرێکی یەکجار زۆری هەیە، 

لە سازبوونی ئەم بزووتنەوەیەدا دەوری گێڕا.
ڕووداوێکــی دیکە کە لەم ســەروبەندەدا 
ڕووی دا، بوومەلەرزەکەی ئەزگەلە لە ڕێکەوتی 
20١7/١١/١2 بوو. ئەم ڕووداوە لە بەســتێنی 
فەزای مەجازیدا لە فۆڕمی ڕووداوێکی سروشتی 
هاتــە دەرێ و بوو بە دیاردەیەکی سیاســی. 
خەڵک دەیانزانی کە هۆی گیان لەدەست دانی 
خەڵک حکوومەتێکە کــە دوای نزیک بە چڵ 
ساڵ نەیتوانیوە دەرفەتێک بۆ خەڵک پێک بێنێ 
کە خانووبەرەی ســتاندارد ساز کەن. هەروەها 
تێگەیشتن کە دامەزراوەی  دەوڵەتیی مەسکەنی 
مێهر )مســکن مهــر( بە هــۆی گەندەڵییەوە 
خانووبەرەی خراپی بۆ خەڵک ســاز کردووه و 
بەرپرسی لە دەســتدانی ژیان و ماڵی خەڵکە . 
جگە لەمانــە خەڵک دەوڵەتیان لە پڕۆســەی 
هاوکاریی لێقەوماندا بــە کەمتەرخەم دەزانی؛ 
ســەرباری ئەمانە متمانەشــیان بەو  ڕێکخراوە 
دەوڵەتییانە نەبوو کە یارمەتییان بۆ لێقەوماوان 
کــۆ دەکردەوە، هــەر بۆیە خۆیــان لە فەزای 
مەجازیدا کەمپەینی یارمەتیدانی لێقەوماوانیان 
ساز کرد و بە شێوەیەکی خۆڕسک یارمەتییان 
کــۆ کردەوە و گەیاندیانــە خەڵکی بوومەلەرزە 
لێــدراو. لە ڕەوتی ئەم یارمەتی دانەدا پیاوێکی 
خەڵکی بۆکان بە نــاوی ئەبووبەکر مەعڕووفی 
تووشــی ڕووداوی هاتووچۆ دەبــێ و ژیانی لە 
دەســت دەدا.  مەرگــی ئەم کەســە لە ڕێی 
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــەوە بــاڵو دەبێتەوە  و 
دەکرێ بــە بیانوویەک بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین؛ 
تەنانەت نازناوی شەهیدی لێ دەنرێت. هەزاران 
کەس لــە دەوری تەرمی کۆدەبنــەوە و هەتا 
بۆکان بــە ڕێزەوە و وەکــوو پاڵەوانێک بەڕێی 
نیشــتمانی  تێلێگرامییەکانی  کاناڵــە  دەکەن. 
جوان و ناسیۆنالیســمی کوردی وێڕای دەیان 
تۆڕی ڕاگەیاندنی دیکە بێ پســانەوە بەردەوام 
هەواڵــی چۆنیەتیــی گەڕاندنــەوەی تەرمــی 
ئەبووبەکر مەعڕووفییان دەگواســتەوە. تەرمی 

ئەبووبەکر مەعڕووفی دەگەیشــتە هەر شارێک 
خەڵک دە چوونە پێشــوازی و دروشــمی دژە 
حکوومەتییــان دەگوتەوە. خەڵکی شــارەکانی 
جوانڕۆ، کامیاران، سنە و سەقز چوونە پێشوازی 
و ڕۆژی دوای ڕووداوەکە لەنێو ئاپۆرەی خەڵکدا 
لە شــاری بۆکان بە خاک ســپێردرا. شتێک 
کە جێی ســەرنج بــوو، ئەوە بــوو کە  خەڵک 
بــە هەڵگرتنی دەیان پالکارد کە لە  ســەریان 
نووسرابوو » لێرە خەیانەت بە نیشتمان ناکرێ، 
بەڵکوو لە ڕێیدا گیان دەدرێ« و دانی دروشمی 
وەک » کاک عەبــوو قارەمانە، کەرکووک دڵی 
کوردســتانە«، مەرگی کەسێکی بۆکانی لەگەڵ 
پرســی ڕێفراندۆمی باشــووری کوردســتان و 
دیــاری کردنی مافی چارەنــووس لێک گرێ 

دەدرا. 
بزووتنەوە  ئەگەرچــی  کاســتیڵز دەڵــێ، 
نوێیەکان بە ڕێپێوان لە شەقام و گۆڕە پانەکان 
لــە فەزای شــارەکاندا دەردەکــەون، بەاڵم لە  
فەزای ئینتێرنیتدا  ڕێــک دەخرێن. ئەم جم و 
جوواڵنەی ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش، لە دنیای 
ئینتێرنێت و لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا دەستی 
پێکــرد و بە داگرتنی فەزای شــارەکان بوو بە 
بزووتنەوە. پەیوەندیی فەزای ســایبێر و فەزای 
شــار لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان فەزایەکی نوێی 
ســاز کرد، ئەو فەزا نوێیەی کە  کاســتێڵز پێی 
دەڵێ » فەزای ســەربەخۆ«. فەزای ســەربەخۆ 
وەکوو خســڵەتی نوێی بزووتنەوە ڕایەڵەییەکان 
لەم بزووتنەوەیەدا وەبەر چاو دەکەوت. کاستێڵز 
بۆیە پێی دەڵێت »فەزای ســەربەخۆ«، چونکە 
ئەم ســەربەخۆیییە بە ڕێکخســتنی خەڵک لە 
فەزای ئازادی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانا دەستەبەر 
دەبێ و وەکوو هێزێکــی گۆڕانکار بۆ ملمالنێ 
لەگەڵ نەزمی ســەقامگرتوو، فەزای شــار لە 
ئامانجی کۆبوونەوەی  دەسەاڵتداران دەستێنێ. 
خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان لە شــەقام و 
گۆڕەپانی شارەکان بۆ پشتیوانی لە ڕێفراندۆمی 
هەرێمی کوردستان و بەشداری ناڕەزامەندانە لە 
پرســەی ئەبووبەکر مەعڕووفیدا، وەرگرتنەوەی 
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فەزای شــارەکانی کوردستان لە دەسەاڵتدارنی 
ئێران بوو.

ڕۆڵی ماڵپــەڕ، کاناڵــە  تەلەڤیزیۆنییەکانی 
تــۆڕە  و   24 کوردســتان  و  ڕووداو  وەک 
کۆمەاڵیەتییــەکان بۆ هانــدان، هەماهەنگی و 
ڕێکخســتنی جوواڵنەوەی کوردانی ڕۆژهەاڵت 
زۆر بەرچــاو بــوو و خەڵکــی کــورد هەر لە 
ڕێی ئــەم کەرەســانەوە تووڕەییی خۆی دژی  
نەتەوەی بااڵدەســت لە ئێران دەربڕی. دەنگی 
ناڕەزایەتیی ناڕازییان لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان 
و لــە تەلەڤیزیۆنێکــی وەک ڕووداودا یەکیان 
گــرت. تەڤیزیۆنی ڕووداو بەشــێک له هەواڵ، 
وێنە و فیلمی کۆبوونەوەکانی لە ڕێی مۆبایلەوە 
لە خەڵــک وەردەگــرت و بــاڵوی دەکردەوە 
کــە ئەمــەش دەبوو بــە هــۆی بەردەوامیی 
لێرەدا دەرکەوت ئەویش  بزووتنەوەکە. شتێک  
ئەوەبــوو کە  ئەگەرچــی، بارودۆخــی خراپی 
ئابووری و کۆمەاڵیەتــی وەک بێکاری، گرانی 
و هــەژاری زۆر جێی ناڕەزامەندیی گەلی کورد 
بوو، بەاڵم ئامانجی ئەم ناڕەزایەتییانە پرسێکی 
ناسنامەخوازانە و گەڕان بە دوای ناسنامەوە بوو. 
واتا کەڵکەڵەی سەرەکییی ئاپۆرەی کوردی کە 
لە خۆشیی بەڕێوەچوونی ڕێفراندۆمی هەرێمی 
کوردستان گۆڕەپانەکانی تەنیبوو یان بۆ ماتەمی 
بوومەلــەرزە و پرســەی ئەبووبەکر مەعڕووفی 
شــەقامەکانی داگرتبوو، ناســنامەی سیاسیی 
کورد وەکوو نەتەوەیەکی ســەربەخۆ بوو نەک 
پرســێکی ماددی و ئابووری. ئەو دروشمانەی 
کە دەدران ســەلمێنەری ئــەم ئیددعایەن. بە 
قەولی کاســتێڵز، لەگەڵ ئەوەی کە بزووتنەوە 
نوێیەکان لە ئێش و ژانی خەڵکەوە ســەرچاوە 
دەگرن، بەاڵم لە ڕاستیدا بنەمای فەرهەنگییان 
هەیە )هەمان، ١٩4(. ناسنامەخوازییەک کە ئەم 
بزووتنەوەیە بە دوایەوە بوو ئاماژە بەم خسڵەتە 

فەرهەنگییە دەکا.
بزووتنــەوە  دیکــەی  تایبەتمەندییەکــی 
کۆمەاڵیەتییــەکان لە ڕوانگەی کاســتێڵزەوە، 
ناوچەیــی و هــاوکات جیهانی بوونــە. واتە، 

لــە شــوێنێکی دیــار و بە هــۆکاری تایبەت 
هەڵدەگیرســێن و لە ڕێی فەازی مەجازییەوە 
بە گــۆی زەویدا باڵو دەبنــەوە، بۆیە هاوکات 
جیهانیشــن. واتە، لەگەڵ ئەوەی کە ڕیشەیان 
لە ناسنامەیەکی دیار و تایبەتدا هەیه، جۆرێک 
فەرهەنگی جیهانی و گشــتگر پیشان دەدەن 
و بەم چەشنە ناســنامەی ناوچەیی  خۆیان لە 
ناسنامەی جیهانی گرێ دەدەن)هەمان، ١88(.  
لەمەڕ بزووتنەوەی بەرباس، ئەم تایبەتمەندییە 
وەبەرچاو دەکەوێ. ئەم بزووتنەوەیە لە بەستێنی 
بزووتنەوە  کۆمەڵگای کوردستان وەک شوێنی 
سەری هەڵدا و لە ڕێی ئینتێرنێتەوە بە هەموو 
دنیاوە گرێ درا؛ چوونکە کوردەکانی تاراوگە لە 
شوێنە جیاجیاکانی دنیاوە لە ڕێی ئینتێرنێتەوە 
لەگەڵ ئەم بزووتنەوەیە لــە پەیوەندیدا بوون، 
تەنانەت لــە ڕێنوێنی کــردن و بەڕێوەبردنیدا 
بەشــدار بوون. بۆ نموونه،  کاتی ڕاگواســتنی 
تەرمــی ئەبووبەکر مەعڕووفی لــە جوانڕۆوە بۆ 
بۆکان، هێزی ســەرکوتکەری ڕێژیمی کۆماری 
ئیسالمی بەهاوکاریی نوێنەری شار، بۆ ڕێگرتن 
لــە کۆبوونــەوەی خەڵک، ویســتی تەرمەکە 
لە خەڵک بســتێنێتەوە و خــۆی بە هێمنی و 
دوور لــە جەماوەر بە خاکی بســپێرێ بەاڵم، 
کاتــێ هەواڵەکە باڵو دەبێتەوە، کەســێک بە 
ناوی » ک،ئ » لە دوورەدەســت و لە واڵتێکی 
ئورووپایییەوه کە بــەم پیالنە دەزانێ، لە ڕێی 
ئینتێرنێتەوە خەڵکی  ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە 
گرتە ویدیۆیەک ئــاگادار دەکاتەوه؛ ئەم گرتە 
ویدیۆیییــە زۆر زوو لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانی 
وەک نیشتمانی جوان و ناسیۆنالیسمی کوردی 
لە تێلێگرام و باقی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا باڵو 
بۆوە. پاش باڵوبوونەوەی هەواڵەکە و گەیشتنی 
بە جەماوەری ناڕازیی کوردستان، خەڵکی شاری 
کامیاران بە دروشــم دان دژی ئەم نوێنەرەی 
ڕێژیم،   پێشــیان بە  ســەرگرتنی ئــەم پیالنە 
گرت و  نەیانهێشــت ڕێژیم تەرمەکە بڕفێنێت. 
ئەمە دەیســەلمێنێ کە ئەم بزووتنەوەیە هەم 
ناوچەیــی و هەم جیهانی بوو. شــتێکی تر کە 
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کاریگەریــی لەســەر بزووتنەوەی پشــتیوانی 
خەڵکی ڕۆژهەاڵت لە ڕێفراندۆمەکەی باشــوور 
بوو و ســەلماندی کە ئــەم بزووتنەوەیە هەم 
خۆجێیی  و هەم جیهانییە، ڕێفراندۆمی کاتالۆنیا 
لە ئیســپانیا و باڵو بوونەوەی هەواڵ و وێنەی 
کەش و هەوای ئەوێ لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان 
و لــە تەلەفزیۆنەکانــدا بــوو کــە بێگومــان 
کارتێکە ریی لەســەر بزووتنەوەی پشتیوانی لە 
ڕێفراندۆمی کوردســتان بوو. ئەوانەی باسمان 
کرد، شــایەتی دەدەن بزووتنەوەی پاڵپشتی لە 
بوومەلەرزە لێدراوان و بزووتنەوەی پشتیوانیی 
خەڵکی ڕۆژهەاڵت لە ڕێفراندۆمەکەی باشوور، 
هەردووکیان لەگەڵ ئەوەی ناوچەیی و لۆکاڵی 
بوون، لە هەمان کاتدا سەرانسەری و جیهانیش 

بوون.
بزووتنــەوە  تایبەتمەندیــی  ســێهەمین 
کۆمەاڵیەتییه نوێیە کان لە ڕوانگەی کاستێڵزەوه،  
خۆڕســک بوونیانە کــە لە ئاکامــی تووڕەیی 
نابەجێی  لــە ڕووداوێک یــان سیاســەتێکی 
دەسەاڵتداران ســەرهەڵدەدەن. لە ئاکامی ئەم 
تووڕەییــەدا، بانگەوازێک لە فــەزای مەجازیدا 
ئامانجــی ســازدانی کۆبوونەوەیەکی خێرا  بە 
 دەردەکرێت و ناڕازییان لە ژێر کاریگەریی پەیامی 
بانگەوازەکەدا  کە لە سەرچاوەی پەیامەکە بۆیان 
گرینگترە، بەرەو پیریــی  دەچن)هەمان، ١8٩(.    
کۆمەاڵیەتییه  بزووتنــەوە  تایبەتمەندیی  ئەمە 
نوێیە کانــە کە لــە بزووتنەوەی پاڵپشــتیی لە 
بوومەلــەرزە لێدراوانی پارێزگای کرماشــان و 
پشــتیوانیی خەڵکی ڕۆژهەاڵت لە ڕێفراندۆمی 
باشووردا بە ڕوونی دەر کەوت. لەوانەیە تێلێگرام 
وەکــوو تۆڕێکــی کۆمەاڵیەتیــی پڕاڵیەنگر لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتاندا، یەکێک لەو کەرەسە 
پەیوەندییانە بێ کە لــەم بزووتنەوەیەدا ڕۆڵی 
ســەرەکی بووبێت؛ چونکە بــە باڵوبوونەوەی 
پەیــام، وێنــە، فیلــم و بانگــەواز لــەم تۆڕە 
کۆمەاڵیەتیانــەدا بوو کە خەڵــک ڕێکخران و 
هاتنە ســەر شــەقام. چۆنیەتیی هەڵقووڵینی 
تووڕەییی خەڵک لە بەستێنی فەزای مەجازی 

و ڕژانە ســەر شــەقام و گۆڕەپانەکان و پاشان 
چرۆ دەرکردنی هومێــد و هیوا و دواتر گۆڕان 
لەم بزووتنەوە یەدا بەم چەشنە بوو: ڕۆڵی ڕژیمی 
کۆماری ئیســالمی ئێران و سپای پاسداران لە 
کەوتنی شــاری کەرکووک و دژایەتیی تەواوی 
کۆماری ئیســالمی لەگەڵ دیاری کردنی مافی 
چارەنووســی خەڵکی باشــووری کوردســتان 
ڕقــی کوردانــی ڕۆژهەاڵتی هەســتاند. پاش 
بوومەلەرزەکەی  ئەزگەلــە، خەڵک ڕقی پەنگ 
خواردووی ڕێفراندۆمیان لە کۆماری ئیســالمی 
تێکەڵ بــە تووڕەیی لــە ڕووداوی بوومەلەرزە 
کــرد، لووتکەی ئەم تووڕەیییە لە درووشــمی 
» کاک عەبــوو قارەمانــە، کەرکــووک دڵــی 
کوردســتانە«، لە پرسەی ئەبووبەکر مەعڕووفی 
دا  دەرکــەوت. ئەمە پیشــاندەری وێککەوتنی 
سروشت)بوومەلەرزە( و سیاسەت)رێفراندۆم( لە 
بزووتنەوەی کورد دابوو کە بۆ یەکەم جار ڕووی 
دەدا، بۆیە دەکرێت وەکوو خاڵێکی وەرچەرخان 
لە مێژووی سیاســیی کورددا چاوی لێ بکەین 
کە درێژەی ئەم گۆڕانکارییانە دواتر لە کەیسی 
الیەنگریــی ئاپــۆرەی خەڵکی کوردســتان لە 

شەریف باجەوەردا دیترا.
باڵو بوونەوەی وێنەی قاســم ســولەیمانی 
فەرماندەی ســپای قودسی پاســداران وێڕای 
هادی عامێری فەرماندەی حەشدی شەعبی لە 
تەلەفیزیۆنــی ڕووداو و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا 
وەکــوو داڕێژەرانــی داگیرکردنــی کەرکووک 
و ســەرنەگرتنی ســەربەخۆیی کوردســتان، 
تووڕەییــی خەڵکی بــە تــەواوی هەژاند، ئەم 
تووڕەیییە بە بەرز کردنــەوەی دەیان پالکارد 
لە ڕێوڕەسمی ناشــتنی ئەبووبەکر مەعڕووفیدا 
کە لە ســەریان نووســرابوو » لێرە نیشــتمان 
نافرۆشــرێ، بەڵکوو گیانی لــە پێناو دەدرێ«، 
گەیشــتە لووتکە. هەروەهــا خەڵکی کورد بە 
هاوبیری لە فەزای مەجازی و بە باڵوبوونەوەی 
ئەم پەیامە کە » کــورد بە مافی ڕەوای خۆی 
هەر دەگا و ڕۆژێکیش هەر دێت کە کەرکووک 
 بگەڕێنرێتەوە باوەشی کوردستانێکی سەربەخۆ« 
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، تووڕەییان ئاوێتەی هومێد و هیوا کرد. وەک 
کاستێڵز دەڵێت تێپەڕین لە تووڕەیی بەروە هیوا 
بە هاوبیری لە فەزای ســەربەخۆی ســایبێردا 
ســەر دەگرێت: شــتێک کە لە بزووتنەوەیە ی 
پاڵپشــتی لە بوومەلەرزە لێدراوانی کرماشان و  
پشــتیوانیی خەڵکی ڕۆژهەاڵت لە ڕێفراندۆمی 

باشووردا زۆر بە جوانی دیترا.
بزووتنــەوە  تایبەتمەندیــی  چوارەمیــن 
کۆمەاڵیەتییه نوێیە کان کە لەگەڵ بزووتنەوەی 
بەرباسی ئێمه دەگونجێت،  ئاسۆیی بوونیانە.  هەر 
وەک پێشتر باسمان کرد، بزووتنەوە نوێیە کان  
بە پێچەوانــەی بزووتنەوە کالســیکەکان کە 
پێکهاتەیەکی ستوونی و سەرەوخواریان هەبوو، 
خاوەن پێکهاتەیەکی ئاســۆیی و هاوڕیز بوون . 
ئــەم تایبەتمەندییە دەبێتە هــۆی ئەوەی کە 
ئەوتۆیان  پێویســتییەکی  نوێیەکان  بزووتنەوە 
بە ڕێبەریی ڕەســمی نەبێــت )هەمان، ١٩0(. 
ئەم ئیددعایە لە پەیوەندی لەگەڵ بزووتنەوەی 
بەرباســدا ڕاســتە. چوونکە خەڵکــی کورد لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان، وێڕای ئەم مەترسییانەی 
کە لە الیــەن ناوەنــدە ئەمنییەتییەکانەوە لە 
سەریان  بوو، لە خۆشی بەڕێوەچوونی ڕێفراندۆم 
یان لە تاوی قوربانیانی بوومەلەرزە، ڕژانە سەر 
شــەقام و لەبەر چاوی هێزە سەرکوتکەرەکان 
و  خۆشــحاڵی  و  شــادی  و  دا  دروشــمیان 
ناڕەزایەتییان دەربڕی. شــتێک لێرەدا  گرینگە 
ئەویش ئەوەیە که،  ئەم بزووتنەوەیە ئاسۆیی بوو، 
واتا هیچ حیزب و الیەنێک ئەم خۆپیشاندانەی 
ڕێک نەخستبوو و هیچ سەرکردە و ڕێبەڕێکی 
دیار و ناســراوی لەپشت  نەبوو؛ بەڵکوو، ئاکامی 
هاوفکری، هاوپەیوەندی و هاوکاریی خەڵکێکی 
زۆر ناڕازی لە فــەزای مەجازیدا بوو. کوردانی 
ناڕازی لە دۆخی ژێردەســتەیی لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان، بۆ هاوپەیوەندی لەگەڵ کوردانی 
باشــوور لە ڕەوتی بەڕێوەچوونــی ڕێفراندۆمدا 
و هەروەهــا، بــۆ هاوخەمــی دەربڕین لەگەڵ 
بوومەلەرزەلێدراوان، بیروڕای خۆیان بە شێوەی 
ئاسۆیی لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا گۆڕییەوە و 

پێکەوە بزووتنەوەیەکی ناسنامەخوازانەیان ساز 
کرد، بێ ئەوەی کە لەژێر ســوڵتەی ڕەوتێکی 
 سیاســیی بورۆکراتیک و ڕەســمیدا بێت. واتا، 
ئەمــە تایبەتمەندیی ســەرکردەیەکی کاریزما 
یان بانگەوازی ڕێکخراوێکی سیاسی لە سەرەوە 
نەبوو کە خەڵکی هێنایە ســەر شەقام، بەڵکوو 
ئــەوە ئینتێرنیت بوو کە بوو بــە چەترێک بۆ 
ئــەوەی هەموان متمانە بە یــەک بکەن و لە 
ژێریــدا کۆ ببنەوە و بە هاوبەشــی کردەیەکی 

ناڕەزایەتییانە لە فەزای شارەکاندا دەرببڕن.
هەر وەک پێشتر ئاماژەمان پێدا، بزووتنەوە 
هەیە؛  بەخۆداچوونەوەیان  خسڵەتی  نوێیەکان ، 
کەمتــر خاوەنی پــالن و بەرنامــەی لەپێش 
داڕێژراون. هەروەها زۆر ئاشــتییانەن و هەوڵ 
دەدەن لــە توندوتیــژی دووری  بکــەن. لــە 
بزووتنەوەی پشــتیوانیی خەڵکــی ڕۆژهەاڵت 
لــە ڕێفراندۆمــی باشــوور و پاڵپشــتیی لــە 
بوومەلــەرزە لێدراوانی ئەزگەلە و دەورووبەری، 
ئــەم تایبەتمەندییانە وەبەر چاو دەکەوتن. ئەم 
بزووتنەوەیە خسڵەتی بەخۆداچوونەوەی هەبوو، 
 خاوەنی پالن و بەرنامەی لەپێش داڕێژراو نەبوو 
و هەروەهــا تێکەڵ بە توندوتیژیش نەبوو. هەر 
ئــەەوش کاری ڕووبەڕوو بوونــەوەی پۆلیس و 
هێزە ســەرکووتکا رەکانی لە گەڵی ســەخت و 
دژوار کردەوە. بۆ نموونە شــەوی دووشــەممە 
ســێی ڕەزبەری ١٣٩6 هەتــاوی، ئەو ڕۆژەی 
ڕێفراندۆمی هەرێمی کوردســتان بەرێوە چوو، 
تــا چەند کاتژمێر پێــش کۆبوونەوەی خەڵک،  
هەواڵێکی ئەوتۆ لە مەڕ کۆبوونەوە لە شــەقام و 
گۆڕەپانەکان لەبەر دەست نەبوو؛ بەڵکوو لەپێشدا 
چەند کەس لە ناوەندی شارەکانا کۆبوونەوە، هەر 
کە ژمارەیەک خەڵک کۆبوویەوە،  لە ڕێی موبایل 
و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــەوە خەڵک یەکتریان 
ئــاگادار کردەوە و بە بــاڵو بوونەوەی ویرووس 
ئاسای هەواڵەکە بە گوتەی کاستێڵز، بە زوویی 
حەشیمەتێکی زۆر پەیوەست بە کۆبوونەوەکان 
بوون؛ ئەم تایبەتمەندییەش وای کرد کە هێزە 
ئەمنییەتییەکان لەپێشــدا خەبەریان نەبێت و 
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نەتوانن پێش بە کۆبوونەوەکان بگرن.
بزووتنەوەیە خســڵەتی  ئــەم  هەروەهــا، 
بەخۆداچوونەوەی هەبوو، چونکە پســپۆڕان و 
پێکهێنەرانــی، بەردەوام لە فەزای مەجازیدا بە 
پێی بــارودۆخ، پێداچوونەوەیان پێدا دەکرد و 
بە پێی پێویســت گۆڕانکارییــان لە چاالکی و 
هەڵوێســتەکانیاندا دەکرد. بۆ نموونە لە ڕەوتی 
یارمەتیدانی بوومەلەرزە لێدراواندا، کە بە هۆی 
نەبوونی متمانە بە ناوەنــدە دەوڵەتییەکان، بە 
تایبــەت پاش دژایەتیی دەوڵــەت و نەتەوەی 
بااڵدەســت لەگــەڵ ڕێفراندۆمــی هەرێمــی 
کوردســتان، بوومەلــەرزە وەک دەیاردەیەکی 
سرووشــتی کرا بــە دیاردەیەکی سیاســی و  
بزووتنەوەیەکــی کۆمەاڵیەتی لێ پەیدا بوو؛ بە 
پێی پێداویســتیی بوومەلەرزه لێدراوان لە هەر 
کات و شوێنێکا، لە ڕێی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە 
خەڵک جۆر و شوێنی یارمەتییەکەیان دەگۆڕی. 
هەر وەهــا لە هیچ کات و شــوێنیک خەڵک 
دەستیان نەبردە بەر توندوو تیژی و بە شێوەی 
مەدەنی و دێموکڕاتیک ناڕەزایەتییان دەربڕی.

دوایین تایبەتمەندیی بزووتنەوە نوێیەکان ، 
ئەوەیــە کە ئامانجی ئــەوان گۆڕینی بەهاکانی 
کۆمەڵگایە؛ ئــەم بزووتنەوانە خوازیاری گۆڕانی 
دەوڵەتن  نەک بەدەستەوە گرتنی؛ قسە و باس 
دەورووژێنــن و لە کو ڵی دەروون و هەســتی 
خەڵک دەدوێن؛ حیزب و ڕێکخراو پێک ناهێنن 
و پاڵپشــتی لــە هیچ دەوڵەتێــک ناکەن؛ بەم 
حاڵەشەوە تا سەر ئێسقان سیاسین)هەمان،١٣٩4: 
ئینگڵهارت]١7[  پەیوەندییــەدا،  لەم    .)١-١٣٣86
پێــی وایە کە لــە کۆمەڵگای بان پیشــەییدا، 
پۆســت  بەهاگەلــی  شــوێن  بــە  خەڵــک 
ماتڕیاڵیســتییەوەن، چوونکــە پێــی وایە  لەم 
کۆمەڵگایانــەدا، کێشــەی ئابووری چارەســەر 
بــووە و خەڵــک بــەدوای بەهاگەلێکی وەکوو 
جنسییه تی،  یەکسانیی  بڕیاردان،  سه ربه خۆیی 
دێموکراسی، ئازادیی تاکەکەسی، لێبوردەیی و 
پێداگری له ســه ر ئاسووده یی زه ینین)اینگلهارت 
و ولــزل،١٣8٩: 285(. لــە پەیوەنــدی لەگەڵ 

بزووتنەوەی بەرباســدا، ڕاســتە کە کۆمەڵێک 
بەهای پۆست ماتڕیاڵیستیی وەک ڕەخنه گرتن  
لە دەو ڵەت، ویستی سەربەخۆیی و ئازاد ژیانی 
تێدا بەرجەســتە بوو، بەاڵم پێویسته بگوترێت  
که لــەم بزووتنەوەیەدا  هێندێک تایبەتمەندیی 
بزووتنەوه کالسیکەکانیش وەبەرچاو دەکەوت؛ 
چوونکە ئــەم بزووتنەوەیــە  کۆمەڵێک بەهای 
ماددی وەک خەبات دژی نابەرابەریی ئابووری 
و سیاسیشــی لــە خــۆ دەگــرت. ناڕەزایەتی 
دەربڕیــن دژی پەیمانکارانی خانووبەرەی مێهر 
لە ســەرپێڵ کە وێڕای دەوڵەتــی گەندەڵ، بە 
بەرپرســیاری ژیان و ماڵی بوومەلەرزەلێدراوان 
دەزانــران، نموونەیــەک لــە تایبەتمە ندییــە  
بوو  بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان  کالسیکەکانی 

کە لەم بزووتنەوەیەدا دەبینرا. 
لــە کۆتاییدا ئــەم بزووتنەوەیــە داوای 
دەکرد نەتەوەی بااڵدەســت و ڕێژیمی زاڵ، 
ڕوانگەی خۆی بۆ پرســی کــورد بگۆڕێت و 
نەتــەوەی کــورد وەکوو »ئەویتــری« خۆی 
پێناســە نــەکا و بەرژەوەنــدی خــۆی لە 
دژایەتی ئەودا نەبینێتەوە. بەم چەشــنە لەم 
بزووتنەوەیەدا، خەڵک کۆبوونەوە  و هەســت 
و ســۆزی خۆیان بە شــادی کردن له کاتی 
بەڕێوەچوونــی ڕێفڕاندۆم و بــە ناڕاحەتی و 
ناڕەزایەتی دەربڕین لە کاتــی بوومەلەرزەدا 
دەربڕی؛ هەرچەند ڕەنگە حیزبە سیاســییە 
لە  پشــتیوانیان  ناڕاســتەوخۆ  کوردییە کان 
بزووتنەوەکــە کردبێت و لەوانەیە بەشــێکی  
زۆری خۆپیشــاندەران   ئەندام یان الیەنگری 
حیزبە سیاســییەکان بووبێتــن؛ بەاڵم هیچ 
حیزبێکی سیاســی بە ڕاشکاوی و بە پالن و 
بەرنامەوە لەپشتی ئەم جوواڵنەوەیەوە نەبوو. 
بەم حاڵەشــەوە  ئەم بزووەتنەوەیە بە تەواوی 
سیاسی بوو، چونکە خوازیاری سەربەخۆییی 
»ســووژەی کــوردی« لە هەمبــەر زاڵێتیی 
نەتەوەی بااڵدەســتدا بــوو. کاتێک دەوڵەتی 
ئێــران بە هــۆی ڕوانگــەی دژە کوردانە و 
سیســتمی گەندەڵ و ناوەندگەرای خۆی لە 
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بەڕێوەبردنی قەیرانی بوومەلەرزەکەی سەرپێڵ 
سەرکەوتوو نەبوو، خەڵکی کورد بەم قەناعەتە 
گەیشــتن کە دەبێت خۆیان لــە دەرەوەی 
بازنەی دەســەاڵتی کۆماری ئیسالمی قۆڵی 
هیممەت هەڵماڵــن و بەهاوفکری لە فەزای 
مەجازی و ســازکردنی کەمپەینی یارمەتی، 
وە فریــای هاونیشــتمانیانی خۆیان بکەون. 
ئەم هەوڵە بە کۆمەڵــە  تەنیا یارمەتیدانێکی 
ســۆزدارانە و هەرەوەزێکــی نەریتی نەبوو،؛ 
بەڵکوو هەوڵێک بوو بۆ گۆڕانی هێز لە ڕێگای 
پێکەوە بەستنەوەی دنیای سایبێر و جیهانی 
واقعییــەوە. ئەم گۆڕانکارییە ســەرەتا لە بیر 
و زەینی ئەواندا لــە چوارچێوەی کۆمەڵێک 
تۆڕی پەیوەندی لە دنیای ئینتێرنێتدا شکڵی 
گــرت و لــە ئاکامدا لە عــەرزی واقیع و لە 
شــەقام و گۆڕەپانەکانی شارەکان بە دەستی 
ئەکتەرانی چاالک لە کۆمەڵگای کوردستاندا 
پەرەی سەند، ئەکتەرانێک کە هەوڵیان دەدا 
کورد لە پەڕاوێزی مێژوو دەرهێنن و بیکەنە 
کارگێڕ و ڕێخــەری مێژوویەکی نوێی کە لە 
حاڵی ســاز بووندایە. ئەم ڕوانگە و شــێوازە 
نوێیە لــە خەباتی ئــەم دوایییانەی کوردی 
ڕۆژهــەاڵت، هــەوڵ دان بوو بــۆ کۆنتڕۆڵ 
کردنی ڕەوتی کۆمەاڵیەتی کە توورەین پێی 
دەڵێت »مێژوومەندی« یان هیستۆریســیتە. 
چوونکــە ئەندامانی بزووتنــەوە هەوڵیان دا 
تاکی کورد بکەنە  »سووژەیەکی سەربەخۆ« و 
بە بەکارهێنانی کەرەســەی نوێی پەیوەندیی 
واتا ئینتێرنێت ڕەوتەکانی کۆمەڵگا بناسن و 
لە ڕێی ئەوەوە بارودۆخی ژیانی کۆمەاڵیەتی 
خۆیــان بگــۆڕن و کۆمەڵگایەکی نوێ نەک 
لەســەر بنەمــای بیــر و هــزری نەتەوەی 
بااڵدەســت، بەڵکوو لەسەر بناغەی ئەندێشە 
و کرداری وشیارانەی تاکی کورد ساز بکەن. 
واتــا ئــەوە ئینتێرنێت بوو کە بەســتێن و 
نەخشە ڕێگای بۆ دروست کردنی » سووژەی 
ســەربەخۆی کورد » خۆش کرد. ئەوەی کە 
بزووتنەوەکــە بەو ئامانجە گەیشــت یان نە، 

باســێکی ترە، بەاڵم گرینگ ئەوە بوو کە بەو 
 تەمایە بوو.

ئاکام و دواگوتە
ئێســتا، بــە گوێرەی ئــەم شــیکارییانەی لە 
ســەرەوەدا کردمان، هــەوڵ دەدەین بە بەڵگە 
وەاڵمی پرسیارە ســەرە کییەکانی توێژینەوەکە 

بدەینەوە.
لە وەاڵمی پرســیاری یەکــەم کە فەزای 
مەجــازی و ئینتێرنێــت، چ کاریگەرییەکــی 
لــە ســەر بزووتنــەوەی نەتەوەیی کــورد لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان دانــاوه و چ دەرفەت 
یان بەربەســتێکی بۆ خولقاندووە؟ پێویســتە 
بڵێین کە لە بزووتنەوەی پشــتیوانیی خەڵکی 
ڕۆژهەاڵت لە ڕێفراندۆمی باشوور و پاڵپشتی لە 
بوومەلــەرزە لێدراوانی ئەزگەلە و دەورووبەری، 
ناڕەزایەتییەکان بەرهەمــی  پەیوەندیی تاکی 
کــورد لە دنیــای ســایبێر و گرێدانی لەگەڵ 
دنیای واقع بوو. واتا، ئەوە برەودانی فەرەهەنگی 
ئینتێرنێت بوو کە بوو بە هۆکاری ســەرەکیی 
کۆبوونەوەکان. بــاڵو بوونەوەی هەواڵ و کەش 
و هەوای ڕێفراندۆم و کارەساتی بوومەلەرزە لە 
کاناڵە تەلەفیزیۆنییەکانی ڕووداو و کوردســتان 
24 و لــە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانی نیشــتمانی 
جوان، ناسیۆنالیســمی کــوردی و باقی تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکانــدا بوو کە ئــەم کۆبوونەوە و 
ناڕەزایەتییانەی لە شەقام و گۆڕەپانی شارەکاندا 

لێ کەوتەوە. 
لە وەاڵمی پرســیاری دووهەمــدا کە ئەم 
بزووتنەویە بــەدوای چییەوەیــە و دەکەوێتە 
خانەی کام جۆر لە بزووتنەوەکان؟ پێویســتە 
بڵێیــن کە ئــەم بزووتنەوەیــە تایبەتمەندیی 
هەر دوو جۆری بزووتنــەوە کۆن و نوێیەکانی 
پێوە دیار بــوو. یەکێک لــە ئامانجەکانی ئەم 
بزووتنەوەیه، خەبات دژی نابەرابەریی ئابووری 
و سیاســی و گەندەڵی بــوو. خەبات دژی ئەو 
بااڵدەست  ســتەمە نەتەوایەتییە کە نەتەوەی 
دژی نەتــەوەی کــورد ئەنجامــی دەدات، کە 
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تایبەت بە بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییە کۆنەکانە. 
هەروەها، ئــەم بزووتنەوەیه خاوەنی کۆمەڵێک  
ئامانجــی پۆســت ماتڕیالیســتی وەک ڕەخنە 
گرتــن لە دەســەاڵت و الیەنگری لــە ئازادی 
بیروڕا و لە هەمووان گرینگتر ناســنامەخوازی 
بوو. ئەمەش دەرخەری ئەوەیە کە بزووتنەوەی 
بەرلێکۆڵینەوەی ئێمە تایبەتمەندیی بزووتنەوە 
نوێیەکانیشــی هەبوو، ئــەو بزووتنەوانەی کە 
لــە ئورووپا و لە پاش دەیەی ١٩60 ســەریان 

هەڵدابوو.
ئەگەرچــی  ئــەم بزووتنەوەیــە کۆمەڵێک 
تایبەتمەندی و داواکاریی بزووتنەوە کۆنەکانی 
وەک ویستی بەشــداریی سیاسی و بەرابەری 
ئابــووری تێــدا بــوو؛ بــەاڵم زیاتر  بــەدوای 
»ناسنامەی سیاسی« نوێیەوە بوو. ناسنامەیەک 
کە نەتەوەی کورد لە ئێران لە پاش شکســت 
هێنانــی ڕێفراندۆم لە باشــووری کوردســتان 
لێی دەگەڕا. ناســنامەیەک کــە بەرنامەی بۆ 
گۆڕانی کۆمەڵگا و دەســت پێ کردنی ژیانێکی 
کوردانە و جیاواز دادەڕشــت.  ناسنامەیەک کە 
ســەربەخۆیی »ســووژەی کورد«ی لە هەمبەر 
زاڵێتی و ســوڵتەی نەتەوەی بااڵدەست، بونیاد 
دەنا و دەیویســت نەتەوەی کورد خۆی ڕەوتی 
مێژوومەنــدی کۆنتــڕۆل کا و کۆمەڵگایەکــی 
لــە هەمبــەر »ئەویتــری« نەتەوەی  کوردانە 
بااڵدەســت ســازکا و چارەنووســی خۆی بە 
دەســتی خۆی دیاری بکات. ئەم بزووتنەوەیە 
زیاتر لەوەی کە بزووتنەوەیەکی شۆڕشــگێڕانە 
بزووتنەوەیەکــی  بووبێــت،  ڕووخێنەرانــە  و 
خۆڕاگرانه و بەرگریکارانە  بوو کە دەیهەویســت 
ناســنامەی نەتەوەیی کورد لە بەرابەر تەوژمی 
بەرینــی هێرشــی ســەخت ئامێــری و نەرم 
ئامێــری دەوڵەتانی داگیرکــەر بپارێزێت و لە 
هەمبــەر زوڵم و ســتەمی داگیرکەر بەکۆمەڵ 
بوەستێ، وەستانێک کە به شێوەی  تاکەکەسی 
تەحەمموول نەدەکرا و ئەم پەیامەی دەگەیاند 
کە: نەتەوەی کورد داکۆکی لە مان و ناسنامەی 
خۆی دەکا و هەتا گەیشــتن بــە ئامانجەکانی 

درێژە بە خەباتی خۆی دەدا.
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