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ژیاننامە
نەعیــم نەجەفــی راگەیاندنــکار و چاالکی 
سیاســی، ســاڵی ١٩٩١ لە کرماشــان لە 
دایک بووە، لە ســاڵی 20١١ـــەوە دەستی 
بــە کاری ڕۆژنامەنووســی کــردووە، لــەو 
ماوەیەدا بــۆ ڕۆژنامەی دەنگــی کۆمەڵگای 
نووســیوە، ســاڵی 20١2 گۆڤــاری میدیای 
بە دوو زمانی فارســی و کوردی لە زانکۆی 
کرماشان باڵوکردووەتەوە؛ لە هەمان ساڵیش 
ئەنجومەنی ژینگەپارێزی میدیای لە شــاری 
گیەاڵن دامەرزاندووە، ساڵی 20١٣ ماڵپەڕی 
»فەرهەنگی - ئەدەبی«ی تاقوەسانی دامەزراند 
بــۆ باڵوکردنەوەی چاالکــی و بەرهەمەکانی 
نووسەرانی باشووری ڕۆژهەاڵتی کوردستان و 
ماوەی شــەش ساڵیش نیشتەجێی باشووری 
کوردســتان بووە. لە تەلەفیزیونەکانی گەلی 
کوردستان و کوردســتان 24 کاری کردووە 
و چەندین دیکیۆمینتاریی لەســەر مێژووی 
کورد لە باشــووری ڕۆژهەاڵتی کوردستان و 
کوردانــی ئێزدی، مێژووی یەهوودییەکان لە 
کوردســتان، کوردەکانی بەغدا و ... بەرهەم 
هێناوە و دوو دیکیۆمینتاریشــی ســەبارەت 
بە ڕۆژئــاوای کوردســتان وەک ڕۆڵی ژنان 
و داهاتوی کورد لەنێــوان ملمالنێی زڵهێزە 
ئیقلیمــی و نێودەوڵەتییەکان لە ســووریادا 
بەرهــەم هێنــاوە. چەندیــن لێکۆڵینەوە و 
وتاری لەبارەی سیاســەتی حاکمییەتە یەک 
لە دوای یەکەکانــی ئێران لە دژی کورد لە 
مێــژووی هاوچەرخدا،  ڕۆڵــی بزووتنەوە و 
حیزبە کوردییەکان لە کرماشاندا و شۆڕشی 
عەشــیرەکانی کرماشــان، ئیالم و لوڕستان 
لە دژی رەزا شــای پەهلــەوی و ڕۆڵی ژنان 
لەو شۆڕشــانەدا، لە ڕۆژنامەکانــی چاودێر، 
کوردســتانی نوێ، باس نیوز و ماڵپەڕەکانی 
کوردپا،  ئێن ئاڕ تی، ڕۆژی کورد و ئێن ئێس 
ئێس ڕۆژدا باڵو بووەتەوە و چەندین وتووێژی 
لەگەڵ تەلەفیزیۆنە کوردی و فارســییەکاندا 
سەبارەت بە پرسی کورد تایبەتی لە کرماشان، 

ئیــالم، لوڕســتان، هەمــەدان و خانەقیــن 
و هەروەهــا مەترســییەکانی ڕێکخســتنی 

سەلەفیزم لە کوردستاندا ئەنجام داوە.

 سەرەڕای ئەوەی کە ئێرانییەکان 
هەمیشــە مافی زمانییان بۆ کوردەکان 
وەکو مەترسییەکی تەناهی سەیر کردووە 
بەاڵم ئاستی ئەو مەترسییە بۆ کرماشان 
زۆر زیاتر بووە، هــۆکاری ئەو ڕوانینەی 
ئێرانییەکان بەرانبەر بە کرماشــان لە چ 

دادەبینن؟!

ســەرەتا وە هەوجە زانم بووشم 
هەنای باس کرماشــان کەیمن، 
تەنیا مەبەســت شار کرماشان یا 
پارێزگای کرماشــان نییــە، بەڵکوو وە پەی 
ڕۆڵ مێژوویی کرماشــان و ناوەند بوونی لە 
دەورەیــل جیــاواز مێژوویــی، تەنانەت لە 
مەشــروتیەت ورەو ئێالیش تا ساڵ ١٣٣٩ 
هەمەدان، ئیالم، لوڕســتان و ســنە ســەر 
وەکرماشــان بوونە و تەنانــەت خانەقین و 
مەنەڵیــش لە ژێــر کاریگــەری رووداوەیل 
کرماشــان بوونە و تا ئێرنگەیش پەیوەندی 
قوول فەرهەنگــی و کۆمەالیەتی لە ناوێیان 

مەنێە.
 لێرە کوترانم یەســە بووشم ئێرنگەیش ك 
باس کرماشــان کەیمن واتە گشت باشوور 
ڕۆژهەاڵت کوردســتان و ئــەو ناوچەیلە ك 

»ئەڕا زووانن«.
لەبــارەی پرســیارەگەیش بێگۆمــان ئەیە 
سەرچەوە لە هەڵکەفتەی ستراتژی کرماشان 
لــە روو جۆگرافیــا، ئابــووری وســەربازی 
گرێیــد و ئەی گرنگەیلە مدووێگ بووە چەو 
داگیرکاری وەپەی داشــتوون و وە ســڕین 
شــووناس نەتەوەیــی ك زووان یەکێگ لە 
خالە ســەرەکیەگانێە، هــەول دانە هەم لە 
کورد بــوون چووڵی بکەن و هەمیش دەس 
بزووتنەوەی کورد لــەورە بووڕن چۆن تەنیا 
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جمشت سیاسی کوردیە کە تووەنی رووەروو 
ئەی داگیرکاریە بووسیێد وەلی ئەوان هەول 
دانە و دەن وە سڕین زووانەگەی و یەی شێوە 
کردنــی وەل فەرهەنگ و زوان داگیرکەر ئڕا 
هەمیشە کرماشان لە ژێر دەسەاڵت خوەیان 
بوود و مەردمەگەیشــی لە جمشت کوردی 

دوورەو بخەن.
وە گشــتی تووەنم بووشــیم، میلکانێگە ك 
خاوەن ســەرچاوەی فرەی نەفــت و گاز و 
جــورەها کانزا و خاک »پــڕ پیت و بەرکەت 
» و ســەرچەوەی ئاوییــە. مەملەکەتێگ کە 
ئەڕا یەکەمجار لە ڕۆژهەاڵت ناوەڕاست نەفت 
لەورە پێا بــوو و وە درێژایی مێژوو یەکێگ 
لە گرنگترین رێگایل هاتنوچێن بازرگانیی و 
سەربازیی بووە و ئاڵمانەیل لە جەنگ جەهانی 
دووهــەم وەتنە وە کۆنترۆڵکردن کرماشــان 
و خانەقیــن تووەنن رۆژهەاڵت ناوەراســت 
کۆنتــڕۆڵ بکەن! هەر وەی خاتریشــە چ لە 
جەنــگ جەهانی یەکم و چ جەنگ جەهانی 
دووهەم کرماشان شوون مقو مقو زڵهێزەیل 
جەهانی جوور بریتانیا، ڕوســیە، ئەمریکا و 
ئالمان و دەسەاڵتەیل ناوچەگە بووە تەنانەت 
لە ســەردەم عوسمانی و ســەفەویە، قاجار 
و عوســمانی دوو پەیماننامەی گرنگ جور 
ئــەرزروم و زەهاو لە ســەر کرماشــان ئمزا 
کریێــد، هەر ئێرنگەیش ئێران ئەڕا پەڕە دان 
وە هالل شــیعە و پشتیوانی لە هێزەگانی لە 
رۆژئاوای ئاســیا یێجار گرنگی وەو مەسیرە 
دێد و ناوەند فەرماندەیی ســپای قودس لە 
ڕۆژئــاوای ئاســیا ها لە کرماشــان. هەر وە 
خاتر ئەی ئەهمیەتەیلیشــە بووە وە ســەد 
ســاڵ وەرین عێڕاق لە دیو باشوور و ئێران 
لە دیو رۆژهەاڵت، بەردەوام هەوڵ تەعریب و 

تەفریس کردنی دانه.

 لە بیســت ســاڵی ڕابــردووە 
ڕەوتی کوردی نووســین لە کرماشــان 
وەرچەرخانێکی گەورەی بەخۆوە بینیوە. 

ئێوە ئەو ڕەوتە چۆن هەڵدەسەنگێنن؟!

پەڕەســەنن فکــر کارلێکەری و 
گەشەسەنن هەست کوردبوون لە 
الی روشــنهوورەیل کرماشــان، 
جوورێگ دەروەچ ئەڕا ئیمه کردێیەســەو تا 
جددیتر رەفتارەیل کۆمەاڵیەتی شاروەندەیل 
و چااڵکەیل شوناســخواز کرماشــان شییەو 

بکەیم.
کامڵبوون هەست نەتەوەخوازی لە کرماشان 
ســەرەوەی  ناوچەیــل  وەل  وەبــەراوەرد 
کوردســتان کەفتێیەســە دوویا، بەاڵم ئمڕو 
وە هــووکار ئامرازەیــل ڕاگەیاندن و تۆڕەیل 
کۆمەاڵیەتی و رووداوەیل ناوچەکە لە ســەر 
کورد مەکینەگەی خاس داگیرسیاس. جاران 
ئی جوولیانە لە ژێر کارگەری هزر حزبی بوو، 
بەاڵم ئیسە فرە ڕەهەندە. لەواقع »ڕاگەیاندن 
و توڕەیل کۆمەاڵیەتی » توویەنسن لە غیاب 
حکومەت کوردی و سیســتەم پەروەردەی 
کوردی ئی خەســپەنە وە مــل بگرن ک تا 
ڕادەیگ جای پڕەو کرردنر، بەاڵم تەمام کەرەوە 
نییە و هەوەجە وە سەرمایە و ڕاگەیاندن 24 
ســاعەتە دێرێ تا هەم وەشێوەزار کرماشان 
بەرنامە باڵو بکریەید و هەمیش ئاڕاســتەی 
هووری ئەڕا یەکانگیری وەل بەشەیل ترەک 
کوردستانا بەیدە پێان. ئەگەر بتوام واقعگرانە 
بنوڕمە ئی بابەتە، دووخمان فرە خاس نییە 
و نیەتوویەنیم وەل سیستەم سیاسی ناوخۆ و 
سیستەم جهانی وەجەر بایم. چوونکە بیس و 
چوار ســاعەتە هایمنە ژێر ڕکیڤ و هژمۆن 
ئەوان و تاک کارەیلیش نیەتوویەنن لەی ڕێیە 
دەربازمان بکەن. سەرمایە و میدیای دەنگ و 

رەنگ بیس وچوار ساعەتە توایم.

 لێــرەدا ئاماژەتان بــە گرنگیی 
هەبوونی میدیایەکی تایبەت واتا دەنگ و 
رەنگ بۆ ناوچەکانی باشووری کوردستان 
کرد، لــەم ســااڵنی دواییــدا، زۆرجار 
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بینیومانە و بیستومانە کە داخوازییەکی 
زۆر بــۆ بایەخدانی حــزب و ڕێکخراو و 
میدیا کوردییەکان بە بەشــی خوارووی 
کوردستان و شــێوەزاری ئاخافتنی ئەم 
ناوچانە کراوە، رای ئێوە ســەبارەت بەم 

بابەتە چییە؟

ڕاسە! بەاڵم تا ئێرنگە وە داخەوە 
نــە وە جدیــی پێشــوازی لەو 
داخوازیەیلــە کریــاس و نەیش 
مــدوو داخوازییەگان وە چڕ و پڕی شــیەو 
کریاس. ئەگەرچوەیش وە رووکەش برێگجار 
زووم کامێراگان و نوک قەڵەمەگان و ختابە 
سیاســییەگان رووەو ئەو ناوچەیلەسە، بەاڵم 
فــرە کــەم دوونیم کــە ئــەو هەنگاوەیلە 
لــە  تێگەیشــتنێگ  و  ســتراتێژیەت 
تایبەت مەندیەیــل فەرهەنگــی، سیاســی، 

کۆمەاڵیەتی ئەو ناوچەیلە لە پشتی بوود.
لە الی تریشەو یەکێگ لە گەوراترین کێشە 
و گرفتەیــل کوردەیل خوار بێسەروشــوون 
بوونێــان لەناو ختاب سیاســیی کوردە، ئڕا 
نمونه ئمڕوو کەسێگ باس هەمەدان نیەکێد 

و وە شەرمیشەو باس لوڕستان کریێد.
 وە گشــتیی تووەنم بووشم ئەو داخوازیەلە 

کە ئاڕاســتە کریەن جورێــگ درککردنە وە 
چوڵیی لە ســتراتێژیەت سیاسیی کورد لەو 
ناوچەیلــە ك داخوازای و چەوەرێ بوونێگ 

حەق و رەواس.

 لێــرەدا ڕۆڵــی میدیــا چــی 
دەتوانێــت بێ و بۆ ئەوەنــدە بە گرنگی 
دەزانن کە تەلەڤیزیۆنێکی 24 کاتژمێری 

بە شێوەزاری کرماشان هەبێت؟

یەکەم وە هەوجه زانم بووشم ك 
باس بوون و نەبــوون تەلویزیون 
کەیمن وە مانــای ئەوە نییە ك 
رووشــنهوورەیل ئەو ناوچە چەوەڕێ وسانەو 
دەس لــە بان دەس نیشــتنە، نەخەیر هەر 
ئەوجوورە پێشــتریش ئاماژە کردم چاالکی 
خاس دەســوەپەی کریــاس ئەمــڕوو ئەو 
ناوچەیلە وە گشتی خاوەن نووسەر و گرووپ 
چــااڵک  و  رۆژنامەنــووس  و  هونەریــی 
فەرهەنگیی و مەدەنین. بەاڵم چیرۆک ئەیانە 
جوور ئەوەسە کە لە ناو شەڕ قوورسێگ بوود 
»گولـلە داشتوود و چەک وە پید نەود ». واتە 
جم جوول کارەگان کیســەلیەو ئەڕا تاو دان 

جمشتەگەیان هەوەجە وە میدیا دێرن.
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چۆن هەر ئەوجوورە زانین لە دنیای ئەمڕوو 
ئــەوە راگەیانــدن و میدیــاس کــە جوور 
چەکێگ گەورا و خاڵ سەرەکی پێشکەفتن 
هەر نەتەویەگ تیێدە حساو، کە وە داخەوە 
مــەردم ئەو ناوچەیلــە و چاالکوانەگانی لێ 

بێبەشن.
 ئەڕا گرنگیەکەیشــی ئێمە بایەد ئەی بابەتە 
لە روو هەڵکەفتەی جوگرافیایی و شێوەزاریەو 
ئەیە شــیەو بکەین، لە روو جۆگرافیەو یەکم 
بایس بووشیم لێرە تەنیا باس شار کرماشان 
نییە، بەڵکوو کرماشــان بووسە ناوندێگ ك 
هەر گۆڕانکاریێگ لە تێ روو بێید کاریگەری 
راســتەوخۆ لە سەر دەوروەر خوەی دێریێد، 

واتە هێڵ نواس!
ئــەو کوردەیلــە کە بــە شــێوەزار کوردی 
خوارێن قســە کــەن لــەڕوو جیۆگرافییەو 
نەخشەی  لەسەر  نیشــتەجیبوونێان  شوون 
کوردســتان گــەورا کەفێدە بەش باشــوور 

رووژهەاڵت کوردستا، واتە:
لە  رۆژهەاڵت کوردستان: )لوڕستان، بەشێک 
لــە هەمــەدان و ســنە، هەردوو پارێزگای 
کرماشان و ئیالم( و لە باشووور کوردستانیش 
)بەشــێک لە کەرکوک، خانەقین، جەلەوال، 
شارەبان، مەندەلی، بەدرە، جەسان، زوڕباتیە، 
عەلی غەربی، عەلی شەرقی و قەزای حەی( 

لەپارێزگای کووت.

کە ڕێژەیەگ 7-8ملیۆن کەسی لە چەندین 
ئایین و مــەزهەب لەخــۆی گرێد. ك فکر 
نیەکەم هیچ مەنتقێگ قەبوول یە بکێد ئەی 
جۆگرافیای گەورا و ســتراتیژی و پڕ لە خێر 

بەرکەتە لە دەسمان بچوود!
هاوکات لە دەیشت جۆگرافیای کوردستانیش 
وە تایبەتــی لــە دوو پایتەخــت گــەورای 
ناوچەگە جوور بەغدا و تاران و بەشــێگ لە 
گەورا شــارەیل ئێران جوور شیراز، قەزوین 
و... ژمارێگ فرە »ئەڕا زووان » نێشــتەجین. 
ك یەیش تایبەتمەندی خوەی دێرێد، چۆن 
کە دروستکردن گوفتمانێگ نەتەوەیی لە ناو 
ئەو کوردەیلە، واتەی کاریگەرییکردنە لە سەر 
شــەقام عەرەبیی و ئێرانیی و شیعە، وە ئەی 
هۆکارە ك هەم خەت تەماســن هەم ئەوەی 
کە بەشــێگ فرەیان لەبەغداو ناوچەیل تری 
ناوەڕاست و باشور عێراق و لە شارەیل ئێران 
نیشتەجیین و بەشــێگیان پەیڕەو مەزهەب 
شــیعەن و لەناو کۆمەڵەی عێراقی و ئێرانی 
حزوور دێرن، واتە لە دوو الوە خاڵ تەماسن.
 گرینگی  تریش ئەیەســە کە کوردەیل »ئەڕا 
زووان » خاوەن کەیس مێژویی جینوســاید 
کوردەیــل فەیلــی و هــاوکات  کەیــس 
یارسانەگانن کە لە ژێر گوشار و سڕین ئایینی 
ئێرانن، ئەیەیش تووەنی لە وەدەستهاوردن 
پشــتوانی نێودەوڵەتی و راکیشــان سەرنج 
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کۆمەڵــگای نێودەوڵەتی ڕۆڵ فرە کاریگەری 
داشتوود.

وە گشتی تووەنیم بووشــیم هەرچێ فرەتر 
ئەو ناوچەیلە پەیوەست بوون وە بزووتنەوەی 
کوردی و هــزر و هوورمــان نەتەوەیی لەو 
ناوچەیلــە گــەرم و گوڕترەو بــود، لە چوار 
رووەو وە قازانجمانــە، واتە، ناوخۆیی و پرس 
جوگرافیای ستراتژی ســەربازی و ئابووری، 
کاریگــەری درس کردن لە ســەر شــەقام 
ئێرانــی و عێراقــی و شــیعه مەزهەبەیل و 
وەدەس هاوردن پشتیوانی نێودەوڵەتی و لە 
دەس داشتن کار فشار لە روو بەغدا و تاران!
وەی خاترە گرنگە ك دەســەاڵت سیاسیی 
و میدیایی کوردیــی و تایبەتی لەی قۆناغە 
دوو  ســتراتێژیەت  کوردییــەگان  میدیــا 
زاراوەیی خۆیان بگــۆڕن و هەوڵبەن پەیامە 
نیشــتمانیەگانێیان وە شێوەزار کرماشانیش 
باڵو بکەن تا بەڵکو لەســەر گەشــەی هزر 
نیشــتمانیی و نەتەوەیــی کوردەیل ̊ئەڕا 

زوان » کاریگەری داشتوون.

 ئاماژەتان بــە دوو بابەت کرد، 
یەک ئەوەی لە قســەکانتان دەرکەوت 
ئەوەیــە كــه ئێران لــە چەســپاندنی 
سیاســەتەکانی خــۆی لە کرماشــان و 
ئەو ناوچانە بەگشــتی سەرکەوتوو بووە، 

هۆکارەکەی دەگەڕێننەوە بۆ چی؟

بەاڵم ئــەڕا ئەیەگــە حاکمیەت 
چەنێگ لەی هــەول داگیرکاریە 
تووەنســێە سەرکەفتی بوود، ئەڕا 
لــە  درســترە  پرســیارە  وەی  وەاڵمــدان 
بنوڕیمنە  هگلی-مارکــس -ەو  دیالکتیکێگ 
باتەتەگــە. لە ڕاس، شــێواز هەڵســوکەوت 
حکومەتەیل و شاروەندەیل کورد، تایبەتی لە 
دەوران مودڕنیتــەی سیاســی لــە ئێــران 
بەسریاســە چەندیــن فاکتەر فــرە کارگەر 
مێژویی واتــە، فاکتەرەیلێگ جوور هژمۆنی 

ئایینــی، نەبوون یــەی حکومەت خۆجەیی 
کوردی، لە ناوبردن ناوەندداری یارســان و 
وەناوەندبــوون کرماشــان جــوور ناوەنــد 
کوردســتان شــیعە، دابڕان سیاســیی لە 
کوردستان ســونی و هەر ئەیجوورە تاویان 
کورد شۆڕشگەر هەڵگر هوورمان کوردایەتی 
لە مودڕنیتەی ناوینی لەی ناوچانە، جوورێگ 
فەرهەنــگ ئــەڕا زاڵ بــوون فەرهەنگ بااڵ 
دەست ئەوەیتر ســاز کرد. لێرە من نیەتوام 
تەنیا »پێکهاتەیــل » وەرپرس بزانم، بەڵکوو 
کارلێکــەرەل کوردیــش بێ تــاوان نین و 
پێویســتە جوور یەی گەردیــان دیالکتیکی 

تماشای ئەی بابەتە بکەیم.
لــە الی تریش عەقاڵنییــەت مێژویی و فام 
نەتەوەیــی مرۆڤ کورد وەگــەرد نەتەوەیل 
سەردەســت هاوســای فرە جیاوازە. تورک 
و عــەرەب و فــارس جوور ســێ نەتەوەی 
خاوەن دەســەاڵت سیاســی، بەشــێگ لە 
ئیمپراتۆریــەت زەینی خوەیان لە ناخ مرۆڤ 
کورد چەسپاننە. لەواقع کۆمەڵگەی کوردی 
لــە دریژایی مێژو هەمیشــە تابلۆی »نە وە 
شــەڕ یان نە وە داگیرکاری » بەرزاو کردێیە 
و قەناعەت وە هێمنی هاوردێیە. نیەووشــم 
ئی خسڵەتە هەڵەس، بەڵکوو توام بووشم ئی 
خسڵەت کارگەری نەرینی لە بان زەین کورد 
نایە و بێدەســەاڵتێ کردێیە. ئێســە پرسیار 
بڕێگ کەس یەســە: ئەڕا کۆمەڵگای کوردی 
بەردەوام خوەی لە وەرگری و بەرپەرچدانەوە 
دوونێ و هێڕشــبەر نەوویە؟! الی من وەاڵم 
ئی پرســیارە ئەڵگەردیەیدەو وە فام مێژویی 
و مەعرفەی ئاشــتیخوازی مــرۆڤ کورد لە 
بازنەی زەمــان. بڕێگ ئووشــن، دیارە ئاخ 
کوردستان پڕە لە نێمەت خوداوەندی و ئەیە 
بیەسە هووکار تا مرۆڤ کورد بوودنە خاوەن 
ڕۆح ئارام و ئاشتیخوازێگ؛ واڵم وەپێچوانەی 
ئی شرۆڤە بایس بووشم جیا لە ئەو خاڵەیلە، 
هووکار سەرەکی ئاشتیخوازی نەتەوەی کورد 
و بەردەوام لە ســەنگەر پاوەگەزدان بوونێ، 
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ئەڵگەردیەیدەو شکست مێژویی مرۆڤ کورد 
لــە ناو خوەی و کۆمەڵگاگەیا تا ئەو ڕادە ک 
نەتوویەنسیە لە دریژایی مێژوی نەتەوایەتییا 
مەعرفەی هێڕشبردن درس بکەی و النکەم 
لە وەاڵم دەســوەردان ئەوانەیتــر، ئانتی تز 
هێڕشــبردن و داگیرکردن کاتی یا هەتایی 

ساز بکەید!
هــەر وەی خاتــرە ئەگــەر ئیمــە تەنیــا 
دەسەاڵتەیل سەردەست قاجار و پاڵەویی یا 
کۆمار ئساڵمی وە هووکار یە بزانیم ك ڕێگر 
بینە لە وەراوەر شــوناس و زوانمان، ڕێیەگە 
وەهەڵە چیمنــە. کارکرد حکومەتەیل دیارە 
و گشــتی داگیرکەرن و سەرمایەی واڵتمان 
چەپاو کەن و هانە شــوون ڕپلیەی خوەیان، 

ئەی ئیمە چە کردیمنە!

 چەند جارێک باستان لە پەراوێز 
خســتنی ئەو ناوچانە لە خیتابی سیاسیی 
کورددا کرد، بە روونی مەبەستتان چی بوو؟

بەلێ بەداخەوە، وەختێگ ئەمڕوو 
لە ناو ختاب سیاسیمان هەمەدان 
بەختیــاری  و  لوڕســتان  و 
سڕیمنەســە، واتەی ئەوەسە کە شەرعیەت 
دەیمنە سیاسەت داگیرکاری وە زوان خۆمان 
بەش فرێگ لە نیشــتمانمان خەیمنە باوش 
ئــەوان. لە دیو باشــووریش هەر ئی هەڵەی 
کوشــندە کریا کاتێگ ئاماژە وە سنور باشور 
کوردســتان کریێد ئووشــن )لــە زاخۆ تا 
خانەقیــن(. یەیش لە حالێگــە ك لەنێوان 
خانەقین تا دوواســنور کوردســتان سەدان 
گونــد و چەندیــن بەخشــو دوو شــار تر 
کوردســتان هەن واتــە )١02٣6 کم2( ی 
خاکی کوردســتان لە پشــت خانەقینە. ك 
رووبەر ئەو ناوچە وە قەد پارێزگای کەرکوکە.
 وە گشــتی لــە الی رۆژهەاڵتیش لەالیەن 
دەســەاڵت سیاســیی و میدیایی کوردەوە 
ناوچەیــل بەختیاری، لوڕســتان، هەمەدان 

خریانەســە پشــت گــووش و یە نوڕســن 
کوشەندێگە و پاساویش کەیمنە ئەیە کە ئەو 
ناوچەیلە، خوەیان وە کــورد نیەزانن، بەاڵم 
دی ئەوە لەوەر چــەو نیەگریمن، یەکم ئەو 
خــاک و میلکانمانە، دووهەم ئەو مەردمە لە 
ماوەی سەد ساڵ وەرین وە شێوەی جیاواز، 
چ سیاســی، پەروەردە، کوشــتن و بڕین و 
زندان، هەوڵ دانە کوردبــوون لە وجودیان 
بکوشــن. هاوکاتیش ئیمە تیەیمن قســەی 
یەی چاالک فەیک تۆڕە کۆمەاڵیەتیەگان یا 
کەسێگ ك نەوکەری بێگانە قەبوول کردێە 
کەیمنە فاکت، بەاڵم نووســین کەســایەت 
گەوراێگ جور سەردار ئەسعەد بەختیاری لە 
وەرچەو نیەگریمن ك ســەد ساڵ لەیەوەر 
بەختیاری وە پێکهاتێگ لە کورد ناو بردێە.

وە گشــتی بایس بووشــم ئەرک سەر شان 
بزووتنەوەی کوردیــە بێ هیچ منەتێگ کار 
لە ســەر هوشیارەو کردن ئەو کۆمەلە بکێد، 
لە هووریشــەو نەوەیمن ك هەر ئەوان بوون 
وەرجــە هەر کەســێگ لە روو سیاســەت 
پانئێرانیزم و داگیرکاری رزا شــاهـ وســان، 
لەعەلی مەردان خان بەختیاری تا قێەم خێر 
و شــامگە رزا خان و ئەمیر مەخســوس و... 
وەلێ ئەمڕو چ وە ســەر نەسل دووای ئەوان 

هاتێە؟!
واتە وە پروژە و بەرنامە کاریگەری لەسەریان 
درووســت بووە و بایس وە پروژە و بەرنامە 
ئەو کاریگەریە بســڕیێدەو. جی ئاماژەیشــە 
نیەود هەر ئەو نووڕســنە سەبارەت وە پرس 
کورد لە مەریوان و بۆکان و مەهاباد دیریمن، 
ئەو نسخەیشە ئەڕا کرماشان بپێچیمن، ئەڕا 
ئی کارە بایس نوڕســنمان وەپەی ناسیایی 
لە تایبەت مەندیــەل فەرهەنگی کۆمەڵگا و 

دەرووناسی تاکەگانی بود.

 دیارەدەی نووســین بە زمانی 
فارســی لەنێو نووسەرانی کرماشان هەتا 
ئێســتا دیاردەیەکی باوە هــۆکاری ئەو 
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دیاردەیە چییە؟

 گرامشــی لــە بەیــان چەمک 
هووری خوەی وەناو »هژمونی »، 
ئەدەبیات  لــە  وەرچەرخانێــگ 
سیاســی »مارکســیزم ناجەبرگەر » وەدی 
تیەرێــد، ئیمەیــش تووینیم ئەڕا ســازین 
وەرساختێگ لە تیۆریەیل ئەوپەڕ جهانگیری 
سبارەت وە »شــوناس کورد »، کەڵک وەلێ 
بگریم. گرامشــی لــە پێناســەی »ڕپڵیە » 
ئووشێد: ڕپڵیە تەنیا سەرکوت و وەکار بردن 
زوور لەالیەن دەســەاڵت سەردەست نییە، 
بەڵکوو ڕپڵیە وەناو ڕوو پووچ کردن داشتمەیل 
خــوەی ئاگابوونیــش گرێدەوەر کــە لەوانە 
فەرهەنگ، ئەدەبیات و زوان و ... بەشــێگ 
لەی مکانیزمەنە. بەشــێگ لــەی ڕووانگەی 
گرامشیە لە ناو »دەبســتان فرانکفۆرتیش » 
دوونیەیــد، وەجوورێــگ ک ئامانج لە ڕپڵیە 
وەخــوەی نوقم بوون کییەتــی بکەرەیل لە 
ناوەین سیستەم بااڵدەست و فەرهەنگ زاڵ، 
واتا کریەید. ئەوو لە چفت و بەســت کردن 
ئــی تیۆرییــە، باوەڕێ یەســە: دەســتەی 
حکومڕان، ســەرتر و فراوانتــر لە فەرهەنگ 
نەتەوەی سەردەســت، هوورمان و ڕەوشت 
سیاســی خوەیان زاڵ کــەن وەجورێگ ک 
تەنیا ئیدئولوژییــەگ هن گرووهێگ دیاری 
بوودە خاون دەســەاڵت. ئێســە ئیمە ڕێک 
تــووش ئــی بابەتەیمنــە ک ئــی زانایلە 
مەچەک بەندیێ کردنە! ئیمە جوور کارلێکەر 
کەفتیمنەســە ناو تەنــگاو هژمۆنیکێگ ك 
دەســەاڵت سەردەســت لــە نــاو ناخمان 
چەسپانێیەســەی. واجبە ئیمە خوەمان لەی 
تەنگاوە ڕزگار بکەیم و بوومنە خاون »خوەد 
سیاســی ». لە ئێســەوا خوەد سیاسی ئیمە 
دزریاس و فەرهەنگ سیاســیمان لە غیاب 
خوو نەتەوەیی ون  کریاس. دیاردەی فارسی 
نووســان تەنیا لە ناو ئەوانە باو نییە ک فرە 
خوەیــان وەقەرەی کوردبوون نییەن، بەڵکوو 

لە نــاو ئەوانەیــش ک پێداگری لە ســەر 
کوردبوون کــەن و هەڵســوڕاو کوردنیش، 
دوونییەید. هەر وەیخاترە ئیمە وەگەرد یەی 
دیاردەی قوول ســەروکار دیریــم ک ئەڕا 
چارســەریی هەوەجە وە چەندیــن فاکتەر 
کارگەر جوور هێز، دەســەاڵت و ســەرمایە 

دیریم.

 ڕەوت ناسیۆنالیزمی کوردی لە 
کرماشان چۆن دەبینن؟

 فەرهەنــگ سیاســیی کورد لە 
ڕوژهەاڵت وە دو ڕەوت و جیاوازا 
ڕەد بوویــە. بایــس ئاگامان لەو 
گۆڕدراوەیلە ك ئەڕا شیکردن و لێکدانەوەی 
دووخ کورد ڕوژهەاڵت وەکار بەیم، بوودن و 
واقع مەیدانی و کۆمەڵێگ فاکتەر سیاســی 
وجۆگرافی و فەرهەنگی سەبارەت وەی بابەتە 
لە وەر چەو بگریم. هەر وەیخاترە پێویســتە 
هاوڕێژەیــی  و  تێکچنراویــی  ك  بزانیــم 
چەمکەیلێگ جوور کوردایەتی و کورد بوون 
لە هەر ناوچەیگ چوون وەدەس تیەید و لە 
چ ئاستێگە تا ئەو کاتە شیمانەیەچ ئەڕا هەر 

گۆڕدراوێگ پێناسە بکەیم.
وەشــێواز نەریتی و لە نوێگەرایی هاوچەرخ، 
وەگشتی پارێزگای ســنە و ورمێ سبارەت 
وە کێشــەی کورد تا ڕادەیــەک نزیکایەتی 
فکری دێرن. ئەگەریش بتوایمن وە گشتێان 
یەی نوڕســن داشتوومن، بێگۆمان کرماشان 
لە ڕەوت ناســیۆنالیزم مەنێســە جی، بەاڵم 
ئەگەر تایبەتمەندیەگانی لە روو سیاســی و 
کۆمەاڵیەتی لە وەرچەو بگریمن ئەوە توونیم 
بووشیم مەکینەی ناســیۆنالیزم کوردی لە 
رووشــنهوورەیلی  لەناو  تایبەت  کرماشــان 
خاس داگیرســیاس بەاڵم ئەڕا کارکردنێ لە 
ســەر کوومەی مەردم وە گشتی، جوولەی 
کەم هازێگەو پێویستی وە کۆمەلێگ ئامرازە 

کە لە سەرەو باسیان کردیمن. 
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