
دوان له  شكست، بۆ گه لێك كه  پێویستی به  گه رم كردنی كووره ی خه بات و به ره و 
پێش چوونه ، ڕه نگه  له  هه نگاوی یه كه مدا سه یر و ناپێویست و نه رێنی بنوێنێ. 
به اڵم به  ڕوانگه یه كی جوداوە ده بێ له و واتایه  بڕوانین و بیكه ینه  ده القه یه ك بۆ 

گفتوگۆ له گه ڵ هه موو ئه وانه ی له و شكسته دا ئه زموونی هاوبه ش، ژیانی هاوبه ش و 
چاره نووسی هاوبه شیان هه یه . واته  هۆكاره كان، پێكهاته ی شكست و الیه نه  فۆڕمی 
و گوتارییه كانی ده بێ بناسرێن. ئه و قالبانه ی پێی دراوه  له به ر یه ك هه ڵوه شێن. 

ناكارامه یی شیكاری ناوخۆیی له  قاود رێ و به  گشتی ئه وه ی پێی ده ڵێین 
جوانیناسی شكست ببێته  ڕێیه ك بۆ هه نگاو و شیكاری سه ره تا.

  لە چەند پرسیاری نائاساییەوە تا دۆخێکی جیاواز        

مامەند عەلییار  



ئەو نووسینە بە چەند پرســیاری نائاساییەوە 
دەســت پێدەکەم. بۆچی پێویســتە ڕێگایه ك 
بــۆ ده ربــاز بــوون لــه  دۆخــی هه نووكــه  
بناســرێ و بدۆزرێته وه ؟ دۆخــی هه نووكه  چ 
تایبه تمه ندییه كی هه یه  كه  ده شێ لێی ده رباز 
بین؟ ئه و پرسیارانه  ئه وه  نیشان ده ده ن ئه وه ی 
له  ئێســتادا ده بیندرێ ناته بایه  له گه ڵ دۆخی 
دڵخواز و ئه گه ر وردتر له  باری مانایی »ده رباز 
بوون« لە دۆخی ئێستا ورد بینه وه ، تێدەگەین 
نه ته نیــا هــه ر ناته بایه،  به ڵكوو بنبه ســتێكی 
وه هاشــه  كــه  ژیــان تێایــدا دژوار و تاقه ت 

پرووكێنه .
بۆ شــیكردنه وه ی ئه و باســه  پێویســته  
ســه ره تا باســی ئه وه  بكه م ئایــا ده مانهه وێ 
دۆخی ئێســتای كورد به  شێوه یه كی ئایدیال 
ببینیــن و ورده  گرفــت ده ستنیشــان كه ین 
و پشــت گوێیــان خه ین، یــان وه كی له مه ڕ 
»بێنیامین«ه وه  ده ڵێین ده مانهه وێ ســه ره تا له  

»دۆخی شكست« بدوێین.
دوان له  شكست، بۆ گه لێك كه  پێویستی 
بــه  گه رم كردنــی كووره ی خه بــات و به ره و 
پێش چوونــه ، ڕه نگه  له  هه نــگاوی یه كه مدا 
سه یر و ناپێویست و نه رێنی بنوێنێ. به اڵم به  
ڕوانگه یه كی جوداوە ده بێ له و واتایه  بڕوانین و 
بیكه ینه  ده القه یه ك بۆ گفتوگۆ له گه ڵ هه موو 
ئه وانــه ی له و شكســته دا ئه زموونی هاوبه ش، 
ژیانــی هاوبه ش و چاره نووســی هاوبه شــیان 
هه یه . واته  هۆكاره كان، پێكهاته ی شكســت و 
الیه نه  فۆڕمی و گوتارییه كانی ده بێ بناسرێن. 
ئه و قالبانه ی پێی دراوه  له به ر یه ك هه ڵوه شێن. 
ناكارامه یی شیكاری ناوخۆیی له  قاود رێ و به  
گشتی ئه وه ی پێی ده ڵێین جوانیناسی شكست 

ببێته  ڕێیه ك بۆ هه نگاو و شیكاری سه ره تا.
دواتر پێوێسته  له  سیمایه كی گشتیدا هه م 
كورد و هه م نه یارانی ببیندرێن. پێویستە ئەوە 
ڕوون بێتەوە ســه رده مێك گوتــاری نه ریتی 
داگیركاری له  ئــارادا بووه،  پاش ئه وه  پارادایم 
شــیفتێك بخرێتــه  به رباس كه  لــه  گوتاری 

نوێی داگیركاری له  كوردســتاندا كوردی پێ 
سەرکوت کراوە. دەبێ ئه وه ش باس بكرێ كه  
بۆچی گوتاری هه نووكه  به  شكست و گوتاری 
پێشین به  گوتاری ڕوو له  پێش و هاوشان یان 

واڵمدەرەوی گوتاری نەیار خراوەتە بەرباس.
لــە ســەرەتای کتێبــی بیرەوەرییەکانی 
تاریکی و لە بەشی بێنیامین و بیری ڕزگاریدا 
ئــەو بژاردە بێژییە لە بێنیامیــن خراوەتە بەر 

دەستی خوێنەر:
»وه ك كه سێك كه  له  پاپۆڕێكی شكاودا به  
ئه ستوونی پاپۆڕه وه  خۆی هه ڵواسیوه  و خه ریكه  
به ر ده بێته وه . ره نگه ، به اڵم، ئه و له وێوه  رێیه ك 

بۆ ڕزگاری ببینێته وه .«)احمدی:7:١٣7٩(
دەستەوەســتانی  و  دامــاوی  ئەوپــەڕی 
وەســفکراو لەو بژاردەیەدا دەبیندرێ. دۆخی 
ناسەقامگیری کەشتییەکی تێکشکاو  نائارام و 
و دۆخــی لەوە شــپرزەتری کەســێک کە بە 
ئەســتوونی لەرزۆکی کەشــتییەوە هەڵواسراو 
و لەوێوە شــیمانەی ئەوە بکــرێ؛ کە رەنگە 
ئەو کەســە ڕێگایەک بــۆ ڕزگاری ببینێتەوە. 
واتە ڕەتکردنەوەی ئــەو ڕوانینە رەهایەی کە 
شکســتێک بە کۆتایی مرۆڤ بزانێ و دەستی 

لێ بشواتەوە.
لەو دەالقەیەوە ئەگەر لە دۆخی ئێســتای 
کورد بەتایبەت لە باری کولتووری و ڕاگەیاندن 
و بوونــی لــە مەیدانی شــەڕی ڕاگەیاندن و 
ناســنامە بڕوانیــن، ئەگەر بە خۆشــبینییەوە 
چاو نەکەینەوە و چاوێکی وردبین و دڕدۆنگ 
بــە بوارە ناوبراوەکان دا بگێڕین، ســێ بژاردە 
لەبەردەممان قوت دەبێتەوە. بژاردەی یەکەم؛ 
زۆر جــار تاقــی کراوەتــەوە و هەرجــارەی 
نســکۆیەکی ســەیری بە بەشــێک لە هێزی 
نەتەوەیــی هێناوە، ئــەو بژرادەیــە واتە خۆ 
بەدەست دۆخی شکست و ڕووخانەوە دان. لەو 
بژاردەیەدا تاکی کورد لە بەرامبەر هەیمەنەی 
داگیرکار و نەیاردا بە چۆک دادێ و ڕێگایەکی 
بنبەســت دەبینێ کە بە شــوورە و وارشێکی 
بەرز پێشی گیراوە. ئەو مرۆڤە کە مرۆڤی دۆڕاو 
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لە بەرامبەر دۆخی شکســتدایە، یان تووشــی 
خەمۆکی سیاســی و گۆشەگێری کۆمەاڵیەتی 
دەبێ و یان دۆخێکی دی لە ناو شکســتدا لە 
بەرژەوەندی خۆی و دژی ویســتی نەتەوەی 
خۆی هەڵدەبژێرێ، سەرکەوتنێکی تاکەکەسی 
لە بەرامبەر شکســتێکی نەتەوەیی پەســەند 
دەکا، تێکــەڵ ڕەوتی دژە کورد و گوتاری زاڵ 
دەبێ و لە جەغزی گوتــاری نەتەوەیی خۆی 

دەچێتە دەر. 
بژاردەی دووەم بریتییە لە مانەوە لە دۆخی 
نەتەوەییدا، بەاڵم مانەوەیەکی ناکارا. واتە مات 
بوون لە بەرامبەر نسکۆکان، بەرهەم نەهێنانی 
گوتــاری نوێ و دووپات کردنەوەی شکســت 
لە دوای شکســتی دیکەیــە. ئەوەش بە هۆی 
نەناســینی دۆخی شکست و ڕێیەکانی دەرباز 

بوون لەو دۆخە دێتە ئارا.
لەســەر  بژاردەیەکە  ســێهەم  بــژاردەی 
جوانیناســی شکســت بە واتایەکی ئەوڕۆیی 
دامەزراوە. بۆ روونتر بوونەوەی ئەو باسە ئاوڕێک 
لــە گوتەیکی بێنامین دەدەمــەوە: »بێنیامین 
جارێك بۆ هاوڕێی نزیكی گێرشــۆم شــۆلمی 

نووسیبوو: بۆ ئه وه ی ئێمه  ڕا و هه ڵسه نگاندمان 
له مــه ڕ الیه نــی په تــی و جوانیــی تایبه تی 
به رهه مه كانــی کافکا، بــه  دادپه روه رانه  باس 
بكه ین، قه ت نابێ ئه وە له  بیر به رینه وه  كه  ئه و 
الیه نه  په تی و جوانه  شكسته .« شكست ناواخنی 
سه ره كی ژیانی بێنیامینیشه  و  به رهه مه كانی 
ده توانین به  جوانیناسی شكست ناودێر كه ین. 
)احمــدی:١٣7٩:٩( ئەو دەالقەیەی ئەو بە ڕووی 
کاری کافکایدا دەکاتــەوە ڕێگایەکی نوێیە بۆ 
ڕآهاتن لەگەڵ دەقی کافکا و دەرەقەت هاتن و 
تێگەیشتن و شیکردنەوەی. واتە ئەگەر خوێنەر 
خۆ لە الیەنی شکست و جوانیناسی ئەو بوارە 
نەدا و بە گوتەیەکی دیکە بووتیقای تایبەتی بۆ 
دەستەبەر نەکا و دەقی لێ بەرهەم نەهێنێ، نە 
کۆمەڵگای کافکا دەناسێ، نە شکستەکانی ئەو 
کۆمەڵگایــە دەبینێ، نە ڕێگایەک بەرەو دەرباز 
بوون لەو دۆخــە دەدۆزێتەوە. لە ئاکامدا هەم 
ئەو دەقانە ون دەکا و هەم ئەوەی دەیناســێ 

کافکا و بەرهەمی ئەو نییە.
نەتەوەیی  بزووتنــەوەی  ڕابردووی  دۆخی 
کورد لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان، دۆخێکی 
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تێکەڵ بە زەبر و زەنگی سیستەمی ناوەندی لە 
الیەک و شۆڕشــی ڕزگاریخوازی نەتەوەیی لە 
الیەکــی دیکە بووە. ئەو دوو هێزە لە بەرامبەر 
یەکــدا ڕاوەســتاون. ئەگەرچی کەرەســە و 
تەکنیکەکانیان بۆ ڕاوەستان لە بەرامبەر یەک 
هاوڕادە نەبووە، بەاڵم هاوشــێوەیی لە نێواندا 
دەبیندرێ؛ شەڕ لە مەیدانی ڕووبەڕووبوونەوەی 
چەکداری. ئەگەرچــی ڕووبەڕووبوونەوەکان بە 
هێزی نابەرامبەر و بە کەرەسەی نابەرامبەرەوە 
بوون. لەو نێوەدا ئەگەر مرۆڤی کوردی تێکەڵ 
گوتاری سەردەســت بوونی هەیــە، وەکی لە 
درێژەی ئەو نووســینەدا ئامــاژەی پێدەکرێ، 
ئەویــش دواجار هەر لــە مەیدانی چەکداریدا 
ڕووبەڕووی هێــزی هاوزمان و ڕەگەزی خۆی 
دەبێتەوە و لــەو ڕێیەوە خزمەتی ئامانجەکانی 
دوژمــن دەکا و هێــزە نەتەوەییەکانیــش لە 
ناســینی بیر و شــێوەی ڕووبەڕووبوونەوەیاندا 

شارەزا و کارامە بوون.
بەاڵم لــە دونیای ئێســتادا، ئــەو دۆخە 
گۆڕانی بنەڕەتی بە ســەردا هاتووە. ئەو تاقمە 
هێزێکــی دیکەیان پێوە زیاد بــووە کە نەک 
چــەک، بەڵکوو کەشــی ڕاگەیانــدن و تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان و بە گشــتی هێزی قەڵەم 
بــۆ بەرەنگاربوونەوەی هێماکانــی نەتەوەیی، 
ناســنامەی کورد و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی 
بــەکار دێنن. لــەو دۆخەدایە کــە بەرهەم و 
پالنی کــورت و درێژخایەنی هێزی نەتەوەیی 
یــان هێندە کەمە کە نابینــدرێ، یان ئەگەر 
ڕادەیەک لە دڕدۆنگــی بێنینە ئاراوە، دەکرێ 
بڵێین بەرنامەیەک بۆ ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ 
ئەو هێزە سەرەڕۆ و تەیار کراوە لە ئارادا نییە. 
بۆیە ئــەو دۆخە بە شــێوەی کاتی بە دۆخی 
شکســت ناو دێنم. دۆخێــک کە تێیدا هێزی 
بەرامبەرت یان پــەروەردە نەکردووە یان ئەو 

هێزە لە ناخدایە و چاالک نەکراوە.
لە الیــەک لەگەڵ ئەو هێزە ڕووبەڕووی و 
لە الیەک ڕاگەیەنــەی ناوەندیش خەریکە بە 
شــێوەیەک دەتوێنێتەوە کە ســیمای مرۆڤی 

ســەرەتایی و تەنانــەت دڕندە و ســووک لە 
ناســنامەت دەرخوارد خۆت داتــەوە. ژیژەک 
لە باســی میکرۆ فاشیســمدا بابەتێک دێنێتە 
ئارا کــە لە وتاری سیاســەتی بانگەوازێک بۆ 
شۆڕشــی کولتووریدا ئاماژەی پێکــراوە و لە 

الیەن نووسەرەوە زەق کراوەتەوە. 
»فیلمــی فرمێســك و بــزه كان كه  ناوی 
سه ره كی the voice of musicە،  ...ئه وه  نیشان 
ده دا كه  ئوتریشــییه كان ڕیشه یان له  جیهان-
ژینگــه ی ناوچه یی و جەمــاوەری خۆیاندایه  
و فیلمەکــە باس لــە چێژوه رگرتنی ئه وانه  له  
گه مژه ییه ك كــه  له  كولتووریاندا دەبیندرێ  و 
... له  ڕاستیدا فیلمه كه  ده نگدانه وه ی وێنه یه كه  
كه  نازییــه كان له  جووله كه كانیان ده خســته  
ڕوو. واته  وێنه ی ئه و پیالنگێڕ و بووكه ڵه  گێڕە 
سیاســیانەی کە ڕەگ و ڕیشــەیەکیان نییە 
)ژیــژەک، ١٣84: ٣82(. کۆی ئــەو پالنانەی لە 
ڕۆژگاری ئەوڕۆدا لە تەلەویزیۆنە کوردییەکانی 
دەستەاڵتی ناوەنددا دەیبینین بەو ئاڕاستەیەوە 
چاالک کراون. لــە هەر پێنــج تەلەویزیۆنی 
کــوردی مەهاباد، ســنە، ئیالم، کرماشــان و 
ســەحەری کوردی، سیمای وێناکراو لە کورد 
ئەوە بە بەردەنگ نیشــان دەدات کە تاقمێک 
چێــژ لە گەمژەیی خۆیان بــە داب و نەریتی 
ڕەشــۆکیانەی خۆیانــەوە دەبینن. ســەرنجی 
خوێنەر بۆ کۆی بەرنامە هونەرییەکانی گۆرانی 
و جەژنــە شــادییەکان لــەو تەلەویزیۆنانەدا 
ڕادەکێشــم، هەمــوو بینــەران ئــەو وێنانە 
لــەو شاشــانەوە دەبینن کە چۆن بــە دانانی 
کەسانێکی گاڵتەجاڕ، بەردەوام حەول دەدرێ 
وێنەی کەســانی گەمژە و ناســاغی زمانی و 
ڕێزمانی و بە زمانێکی دوور لە زمانی ئاســایی 
خەڵکی شەقام بنوێننەوە. کەچی لە هیچ کام 
لــە تەلەویزیۆنەکانی ناوەند ئەو شــێوەیە لە 

نواندنەوەی فارس بەرچاو ناکەوێ.
هــەر بەو ئاڕاســتەیەوە دواییــن پالنیش 
باڵوکردنەوەی هاوکاتــی زنجیرە بەرنامەیەک 
لەســەر چاالکانی بزووتنــەوەی نەتەوەیی و 
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حیزبــە کوردییەکان بــوو بە نــاوی لێواری 
دووهەمــی تیــغ کە بە تــەواوی ســیمای 
ڕیاکارانــەی ئەو ڕاگەیەنانەی دەرخســت کە 
لە هێــزی ڕاگەیاندنــەوە خەریکــی بریندار 
کردنی ناسنامەی ئەویترن لە ڕێگای کەسانی 
خودی ســەر بــە ڕەچەڵەکــی ئەویتــر. لە 
الیەکی دیکەوە ســیمای ئەو قەڵەم بەدەستە 
خۆبەدەســتەوەدەرانە دەرکەوت کە بە زمانی 
نەتەوەیی خۆیان بناخەی ناسنامەی نەتەوەی 
خۆیان بنکۆڵ دەکەن. پڕۆژەیەکی درێژخایەن 
و کار بــۆ کــراو کە ئەوانە یەکــەم دەرکەوتە 
جیدییەکانین و هیچ پالنێک بۆ بەرپەرچدانەوە 
و بەرهەمهێنانــی فکــری، تا ئێســتا بۆ ئەو 
پڕۆژەیە نەخراوەتە ڕوو. ئەوەش وەک پێشــتر 
ئاماژەی پێکرا بە شــێوەی کاتی واتە شکست 
یان بێدەنگی و لە بیر خۆ بردنەوە. پرســیاری 
دووبارە ئەوەیە: بۆ شکســت؟ شکســت واتە 
نەبوونی هێز بــۆ بەرپەرچدانەوە و مات بوون. 
ئەوە دۆخی ئێستای ئەو بەشە لە بزووتنەوەی 
کــوردە. دۆخێک کە لەودا سیســتەمێک کە 
هەڵگری وەســفەکانی فاشیستییە و لە هەمان 
کاتدا تایبەتمەندی نسیســتەمە تۆتالیتێرەکان 
تیایــدا بەرچــاوە، خەریکی وەگەڕ خســتنی 
هەمــوو جومگەکانی دەســەاڵتی خۆیەتی و 
لەبەرامبەردا جووڵەیەکــی الواز دەبیندرێ و 
زۆرجاریش مات بوون و خۆبەدەست ئێستاوە 
دان، دەبێتە واتایەک کە خوێنەر و بەردەنگی 
بزووتنەوەی نەتەوەیی دەستی دەکەوێ. ئەگەر 
ئاوڕ لە هێندێک تایبەتمەندی ئەو سیســتەمە 
بدەینــەوە کە کورد لەگەڵی دەســتەوئێخەیە 
لە درێــژەی باســەکەدا زیاتر ئــەو الیەنەی 
کاری ناوەند و ناکارایــی هێزە نەتەوەییەکان 

دەردەکەوێ.
پێنــج تایبه تمه نــدی هاوبــه ش و لێك 
بریتین  تۆتالیتێرەکان  سیســتەمه   گرێدراوی 
لە: ئایدۆلۆژیــای هاوبه ش، حیزبــی تاقانه ی 
هه مه گیر، چاودێری ڕه های هه موو كه ره ســه  
و چه كــه كان، چاودێــری و كۆنترۆڵی هه موو 

كه ره ســه  و ڕێگاكانــی پێوه نــدی گشــتی، 
سیســته می چاودێری پۆلیسی-تێرۆریســتی 
خوێندنەوەیەکــی  بــۆ  )صالحــی:١٣84:287(. 
بەراوەردکارانە لەو پێنج تایبەتمەندییە، ئەگەر 
بمانهەوێ نموونە لە سیاسەتەکانی حکوومەتی 
ناوەندی لە ئێران بێنێنەوە، بێگومان زۆربەیان 
وەڕاســت دەگەڕێــن. ئایدۆلۆژیــای تاقانەی 
ئەسناعەشــەری،  شــیعەگەری  سیســتەمی 
دامەزارو لەسەر سیستەمی ویالیەتی فەقیهە، 
ئەگەرچــی بە ڕواڵــەت هێندێک حیزب هەر 
بەناو بوونیــان هەیە، بەاڵم هیــچ کامیان نە 
توانــای چاالکییان هەیە و نــە ئیرادەیەک بۆ 
دامەزاراندنی سیستەمێکی جودا لە خواستێک 
لە دەرەوەی ئایدۆلۆژیای تاقانە و هەمەگیر لە 
نێویانــدا وەبەرچاو دەکەوێ. چاودێری ڕەهای 
چــەک و چۆڵ و کەرەســەکانی ڕاگەیاندن و 
بوونی سیســتەمی پۆلیســی و تیرۆریستیش 
بەشــێک لە ناســنامەی ئەو سیستەمەیە. بەو 
شــێوەیە دەبێ هێــزی نەتەوەیی لە ئاســت 
سیســتەمێک کــە النیــزۆری وەســفەکانی 
سیســتەمێکی تۆتالیتێری هەیە، لە ئێســتادا 
پالنی لە بواری ڕاگەیاندن و شەڕی نەرمدا چڕ 
و پڕ و جۆراوجۆر بــێ. ئەوەی وەک ناوەرۆک 
و بەرهەمهێنانی ناوەڕۆک لە ئێستا دەبیندرێ 
لە ئاســتی ئەو هەموو پالن و پیالنەدا نییە کە 
بۆ بەربەرەکانی ئەو ئامادە کراوە. لەو خااڵنەی 
لەسەر سیستەمە تۆتالیتێرەکاندا ئاماژەی پێکرا 
بە ئانقەست لەسەر چاودێری و بەڕێوەبەرایەتی 
ڕەهای ڕاگەیەنەکان لەو سیستەمەدا دەدوێم. 
لەو سیستەمانەدا دانیشــتووانی واڵت بە 
سەر چەند دەستەدا دابەش کراون و یاساکان 
بەو ڕاســتە رێیــەدا پالنیان بۆ داڕیــژراوە و 
جێبەجێش دەکرێن. ئەو بابەتە واتە دابەشکاری 
دانیشــتووان لــە سیســتەمی خوێندنەوەی 
ڕۆژهەاڵتناسی کەسانی وەک ئیداورد سەعیددا 
بە سەردەســت و بندەست نێودێر کراون و لە 
الیەن قەڵەمی نووســەرانی سەر بە سیستەم 
و نەتەوەی بااڵدەســت پێناسەیان بۆ دەکرێ، 
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وەک میلــز دەڵێ: كه ســی بنده ســت تەنیا 
وه ك كه سی بێ كه ســایه تی یان ئۆبژه یه كی 
بێ هیچ شان و شــه وكه تێكی ئه خالقی نییه . 
بەڵکوو کەســی بندەســت گیاندارێكه  به  پێی 
واتــای فێنۆتیــپ له  هه نــدێ الیه نه وه  وه ک 
مــرۆڤ دێته  ئه ژمار و له  هه ندێك الیه نه وه  به  
مرۆڤ نازاندرێ )پالمر:١٣8١:76(. ئەو نووســەرە 
بۆ ئەوەی قسەکەی خۆی پشتڕاست کاتەوە لە 
نووسەرانی ئاسایی ناکۆڵێتەوە. بەڵکوو باس لە 
یەکێک لە فەیلەسووفە ناودارەکانی فەلسەفەی 
سیاســی کە لە خاوەن ڕایانی باســی ئازادییە 
دەکا. ئەویش کەســێکی خاوەن ڕا و ناوداری 
وەک هانا ئارێنت! تێگەیشــتن لەو بابەتە بۆیە 
گرینگە کە زۆر جــار لەبەرامبەر دژوازییەکی 
شــیکارانەدا مرۆڤی کورد و تەنانەت چاالکانی 
بزووتنــەوی نەتەوەییــش دادەمێنن. کاتێک 
قەڵەم دەدوێ، هەست بە مەترسی و بێ نیازی 
لــە بەرپەرچدانەوە دەکــرێ کە ئەمە یەکێک 
لــە واتاکانی شکســتی کولتــووری و بواری 
ڕاگەیاندنە. واتە ئەو شــێوە بیرە نەریتییە، کە 
ڕۆشنبیرانی گەلی سەردەست یان نووسەرانی 
نەتــەوەی  هاوزمانــی  خۆبەدەســتەوەدەری 

بندەســت، ڕەنگە مەترســییەکی ئەوتۆیان بۆ 
بزووتنەوەی کورد نەبێ. لە کاتێکدا کە پالمێر 
بە شێوەیەکی ڕادیکاڵ ڕەخنە لە فەیلەسووفێک 
دەگرێ کە بیری فەلســەفی قووڵی هەیە و لە 
ســەر واتاکانی ئازادی گوتەکانــی بۆ هەموو 
خوێنەرانی ئەو بوارە ئاشنایە. پالمێر تا ئاستێک 
لەســەر گوتەی خۆی سوورە کە فەیلەسووفی 
ناوبراو تا ســنووری ڕەگەزپەرەســتی تاوانبار 
دەکا. ئەو ئاوا باســی پێوەنــدی هانا ئارێنت و 

بزووتنەوەی خوێندکارانی ڕەش پێست دەکا:
»له  ئامریكادا، له  هه ر شــوێنێك پۆلیس و 
توندوتیژی پۆلیس له  خۆپێشاندانی هێمنانه دا، 
هاتووەتــه  كایــه،  بزووتنــه وه ی خوێندكاری 
بــه ره و ڕادیكاڵ بــوون چووه  و به  شــێوه ی 
داگیركردنی بینا و مانگرتن دەرکەوتووە. ته نیا 
به  وەگەڕکەوتنی بزووتنه وه ی ڕه ش پێسته كان 
له  پانتای زانكۆكاندا، توندوتیژی ڕاســته قینه  
هاتووه ته  ئاراوە. خوێندكاره  ڕه ش پێســته كان 
كه  زۆربه یان به  بێ ئاستی شیاوی زانستییه وه  
هاتوونه تــه  زانكــۆ، خۆیــان وه ک گرووپێكی 
خــاوه ن به رژه وه نــدی و نوێنه رانی كۆمه ڵگای 
ڕه شه كان ڕێک خستووە. به رژه وه ندی ئه وان لە 
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پێوەرە نزمه كانی زانســتیدایه.«  )ئارێنت وەرگیراو 
لە هەمان سەرچاوەی پێشوو:77(

لــه و نووســینه ی ئارێنتدا، ئه و هه ســته  
دووفاقیه ی میلز باســی ده كا ده رده كه وێ. له  
الیه ك خوێندكارانی ڕه ش پێســت به  ئاشكرا 
به  مرۆڤ ده ناســرێن. كه سانێک كه  ڕوانگه ی 
به رژه وه ندخوازانه یان هه یه  و له  ڕێگای كرده ی 
به كۆمه ڵه وه ، وه دوای ده كــه ون و له  به راوه رد 
له گه ڵ خوێندكارانی ســپی پێســتدا باشــتر 
ده توانن لــه  پانتای دابه شــكارییه  زانكۆیی و 
كۆمه اڵیه تییــه كان بیه كگرتوو بن. له  الیه كی 
دیكه وه  ئــه وان ڕوانگه ی ناوریایانه تریان هه یه ، 
هــه ر بۆیه  مه یلیــان به الی پێــوەری الوازی 

زانستیدایه  و ...
له  كۆتاییدا ئەو نووســەرانە ده ڵێن ئارێنت 
تووشی دژوازیی بووه . دژوازی له  نێوان خاوه ن 
كه ســایه تی بوونی تاكێک لــه  ڕوانگه یه كه وه  
و نه بوونی كه ســایه تی هه مــان تاک هه ر له و 
ڕوانگه یــه وه . به  واتایه كی دیكه  كه ســێک كه  
ویستێكی هه یه ، به اڵم ئه و ویستانه  گه مژانه  و 
توندوتیژن و له  ڕێگای توندوتیژی ناپێویسته وه  
وه ک ئارێنــت ده ڵــێ وه دوای ویســته كانیان 
ده كه ون: »گومان له وه دا نییه  ڕەچه ڵه كی سپی 
ئارێنت توانای هه ڵسه نگاندنی ئه وی له  كرده ی 
خوێندكاره  ڕه ش پێســته كان خستووه ته  ژێر 

كاریگه ری خۆیه وه ».)هەمان:7٩(
ئەگەر بەشــێک لە نووسینەکانی کەسانی 
بەنــاو و دەنگی وەک شــەفیعی کەدکەنی لە 
بواری زمــان و کولتوور و جەوادی تەباتەبایی 
لە بواری سیاســەت و زۆر نووســەری دیکە 
هەڵبسەنگێنین کە قەڵەمی ناسراوی نەتەوەی 
سەردەســتن، چ جیاوازییەک دەبینین. ئەوان 
کورد و نەتەوە ژێردەســتەکان چۆن دەبینن و 
پێیانوایە کە ناســنامەی نەتەوە ژێردەستەکان 
مەترسییە بۆ ســەر کولتووری فارسی چونکە 
»بە هێماکانیدا هەڵدەمیــزن« )ئەوە وتەیەکی 
شەفیعی کەدکەنی بوو کە لەسەر زمانە غەیرە 
فارســییەکانی ئێران وتبووی(. ئەی چاالکانی 

کورد هەڵوێستیان چییە و چۆنیان بەرپەرچی 
بەرهەمەکانــی  داوەتــەوە؟  قەڵەمانــە  ئــەو 
ڕاگەیاندنی سیســتەم لە بیست ساڵی ڕابردوو 
لە بواری کتێب و فیلــم و تا دوایی ئەو وێنە 
نیــوە مرۆڤ  و نیوە نامرۆڤەیان چۆن لە کورد 
بە دەســتەوە داوە و سیســتەمی ڕاگەیەنەی 
نەتەوەیــی چــی لەبەرامبەر ئەوانــدا بەرهەم 
هێناوە؟ لێرەدا پرســیاری سەیرتر ئەوەیە کە 
نە تەنیا چی بەرهــەم هێناوە، بەڵکوو دەکرێ 
بپرسرێ ئایا بەڕاستی ئاگای لێیە؟ بەکورتی و 

بە دەنگی بەرز دەبێ بگووترێ نا.
بــۆ واڵم نایە؟ چەند ڕســتە لە کتێبێک 
دێنمــەوە و پاشــان زیاتر لەســەر واڵمەکە 

هەڵوێستە دەکەم:
لە بەشــێک بە ناوی ســێ یەخســیری 
دێموکڕات لە کتێبی یادداشتەکانی کوردستاندا 
و لە یادداشــتی رۆژی شــەمبە 64/٣/25 ئاوا 
باســی هێزەکانــی نەتەوەیی و یــەک لەوان 

دێمۆکرات دەکرێ:
»کاتێک بەیان ئەنگووت، ســێ یەخسیری 
دێموکڕات وەدەســت جوندوڵــال کەوتن. ئەو 
یەخســیرانە مەســت بوون. بە پێی شایەتی 
خەڵکی خوڕەخوڕەی سەقز، یەکێک لەو سووک 
و چرووکانە، چەنــد کچی عازەبی ئەو دێیەی 
بێ ئابڕوو کردبــوو و کردبوونییە ژن. ئەلحەق 
کــوڕەکان چەخســێکی چاکیــان تێهەڵدان. 
هەرکــەس دەســتی پێیان ڕاگەیشــتبا، تێی 
دەسرەواندن و تۆڵەی ئەو کچە بەستزمانەنەی 
بە مســت لێدەکردنەوە. جگە لەو سێ کەسە، 
سێ ئەسپیش کە لە خاوەنە دێمۆکراتەکانیان 
مەزنتر بوون، وەدەست کوڕەکان کەوتبوون و 

...« )یوسفی، ١٣7٣: ١70(
تا ئێستا چ لەسەر ئەو نووسراوانە نووسراوە 
و چۆن خوێنەران و بەردەنگانی ئەو نووسراوانە 
ڕوون کراونەتــەوە؟ ئایا لــە ڕاگەیاندنی هێزە 
کوردییەکاندا چییەتی ناوەندە توێژینەوەییەکانی 
سەر بە دەسەاڵت کە خەریکی بەرهەم هێنانی 
کتێــب و فیلم لەســەر کورد و ویســتەکانی 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 58  ساڵی بیست و دووەم  زستانی 2720 278



کوردە شی کراونەتەوە؟ ئایا لەو ڕاگەیاندنانەدا 
و لە ئاســتێکی بەرباڵو و بە زمانی کوردی و 
فارسی بەرهەم ساز کراوە تا بەردەنگی غەیرە 
کورد لە ئاراســتەی دوژمنکارانەی ئەو دەقانە 
تێبگەیەنێ و خوێنــەر و بەردەنگی کوردیش 
بەوە دڵخــۆش بکا کە گوتارێــک لەبەرامبەر 
ئــەو گوتــارەدا چاالکە تا ئەو زامــەی ئەوان 
دەیخەنە سەر سیمای ئەو ناسنامەیە کەمێک 
ســارێژ ببێتەوە؟ نموونەیەکــی دیکە هەر لەو 
چەشنە دەقانە دەخەمە بەرباس کە لە کتێبی 
کووچەی نەقاشــەکاندا کە تا ئێستا پازدە جار 

و لە تیراژی 2500 بەرگ دا باڵو کراوەتەوە:
»دژە شۆڕش 25 پاســداریان لە مەریوان 
ســەربڕی و ناویان نا جەژنی مەرگ، لە سنە 
لە شەقامەکان مەشرووب و چەک و ڕۆژنامەی 
دەفرۆشــت...دکتۆر  پۆرنۆگرافییــان  و  ڕووت 
چەمران گوتــی تاقمێک لــەو کوردانە بزانن 
چییان لەو واڵتە کردووە، ئەمانە یەکجار هەژار 
و بیانووگــرن. ئاســتی کولتووریان زۆر نزمە... 
دوو یەخســیریان هێنــا الی دکتۆر چەمران. 
گوتــی ئێوە بۆچی شــەڕ دەکــەن؟ کوردی 
دژە شــۆڕش گوتی: ئێمــە خودموختاریمان 
دەوێ. دکتــۆر لێی پرســی: بۆچیتانە؟ گوتی: 
دەمانهــەوێ دارەکانمــان لــە بەکتریا پاک 
کەینەوە و سەمپاشــی کەین. ئێمە کشــت و 
کاڵمان دەوێ و ...« )کاظمی، ١٣٩0: ١04-١07(

ئەگــەر ســەردەمێک سیســتەمی ناوەند 
بــە چەک و چۆڵــەوە لە بیــری داگیرکردن 
و چاوترســێن کردنــی کــورد وەک گەلێکی 
ژێردەســتەدا بووە، ئێســتا ئەوە بە گوتارێکی 
دیکــەوە و بە بوارێکی دیکــەدا هێرش دەکا. 
ئــەوان هــەوڵ دەدەن کورد وەکــوو کۆمەڵە 
نیمچەمرۆڤێکــی گەمــژە و نەخوێنــدەواری 

جێگای بەزەیی و تووڕەیی پیشان بدەنەوە. 
ئەگەر ئەوە نەفەســی نووسەرانی نەتەوەی 
سەردەســتە، لــە نووســەرانی هاوزمانی ئەو 
گەلەش کەسانێک هەن بیریان لە هاوشێوەیی 
لەگەڵ سیســتەم کردوەتەوە. هاوشێوەییەک 

کە لە باســی ئۆتووریتەدا ئیســتانلی میلگرام 
ئــاوای شــیدەکاتەوە: »له  باســی ئۆتوریته دا 
دوو واتــای گوێڕایەڵێ و هاوشــێوه یی هه یه . 
لــه  یه كه مــدا ناچارەییەک ده بینــدرێ و له  
دووه مدا كه ســی به رباس جیا له  به ڕێوه  بردنی 
قســه ی ســه رتر له  خۆی، ئاكار و عاده ته كان 
و زمانــی ئه وانیش ده كار ده كا )میلگرام، ١٣8١: 
١4٩(. ئەو هاوشــێوەییە لە کوردســتان و لە 
دۆخی ئێســتادا گۆڕانێکی قووڵتری بەسەردا 
هاتووە و تا ئاســتی داماڵدران لە ناســنامەی 
نەتەوەیی و دوژمنایەتی ئەو ناســنامەیە بەرز 
بووەتەوە. ئــەو تاقمە لە هاودڵبــوون لەگەڵ 
نەتەوەی سەردەســتەوە، بوونەتــە گورووهی 
زەربەتی کولتووریی دژبەرانی نەتەوەیی. ئەوە 
ئەو خاڵەیە کە لە کۆتایی ڕســتەی شکستی 
ئێستای کورددا دەبێ دابندرێ و پێداچوونەوە 
بە دۆخی ئێســتادا بکرێ. هەول بدرێ دۆخی 
هەنووکە بە دروستی و لە سەر بنەمای واقیع 
نەک ترس و شەرم هەڵبسەنگێندرێ و پالنی 
بۆ دابڕێژرێ و ناوەرۆکــی بۆ بەرهەم بێ. ئەو 
کاتە کە هێزی نەتەوەیی ڕزگاریخواز جارێکی 
دیکە شــەپۆلێکی نوێ بە ڕەوتی بیر و ڕەوتە 

کۆمەاڵیەتییەکان دەدا.
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