
گرنگیی ئەم لێکۆڵینەوەیە ئەوەیە کە سنوربەندیی گوتاری، بەرپرسیارێتیی سیاسی دەسەاڵت 
و بەرپرسیارێتیی کۆمەاڵیەتیی میدیاکان لە پێوەندی لەگەڵ بەرژەوەندییە گروپییەکان، مافی 
هاونیشتمانییان و دەوڵەتی داگیرکەری کوردستان کە ڕوانگەیەکی تایبەتی بەرانبەر بە کورد 
و مافەکانی هەیە ئاشکرا بکات. ئەوەی بەالی ئەم توێژینەیەوە زۆر گرنگە، ئەوەیە کە بزانرێت 
لێکەوتە کۆمەاڵیەتییەکانی بەرهمهێنان و بەرهەمهێنانەوەی گوتار)دەقی(ی میدیای سیاسی لە 

گوتاری ڕێکخراوەیی ئەو حیزبانەدا چین؟

 گوتاری ڕۆژنامەنووسیی حیزبەکانی ئەندام لە ناوەندی 
  هاوکاریی کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا:   

شیکردنەوەیەکی ڕەخنەییانەی گوتار

ڕەحیم سورخی  



پوختە
میدیاکان بە نواندنــەوە و گەیاندنی واقعیەتە 
جیاوازەکان بە جەماوەر شــوێن لەسەر ژیانی 
خەڵک دادەنێن. واتە هێزی بنیادنانی واقعیەتی 
کۆمەاڵیەتییــان هەیە. دەقــە میدیاییەکان، 
بەتایبەتی ڕاپۆرتە هەواڵەکان، بنەماکانی کاری 
ڕاگەیاندن پێکدێنــن و پێوەندییەکانی میدیا 
و دەســەاڵت لە جۆری »بژارکردن«ەکانیان و 
شــێوەی »گەیاندن«ەکەیاندا دەردەخەن. هەر 
بۆیــە، لە ئەم توێژینەوەیــەدا بۆ ئاگادار بوون 
لە ئایدۆلۆژیــا و بەرژەوەندییەکانی گەیاندنی 
زانیاریی و واقعیەتــەکان، هەواڵەکان و دەقە 
پێوەندیــدارەکان پێیانەوە شــیدەکرێنەوە. بە 
پێــی ئەمــە وا گریمانە دەکرێــت کە دەقی 
میدیاکانیش، بەشــێک بن لە نواندنەوە، بنیاد 
نانی ناسنامە، و ڕێکخســتنی پێوەندییەکان. 
هەر بۆیە، ئــەم لێکۆڵینەوەیە بە ڕەچاوکردنی 
لێکدراوێــک لــە تیــۆری گوتار)اللــکالو و 
مــوف، ١٩8٩، 200١( و تیــۆر و میتــۆدی 
شــیکردنەوەی گوتاری ڕەخنەیی )فێرکالف، 
١٩٩5، 20١٣( بــە پێی ڕوانینی یورگنس و 
فیلیپس)2002( هەوڵدەدات ڕوونی بکاتەوە کە 
ڕووداو و پێوەندییــەکان چۆن دەنوێندرێنەوە؛ 
پێوەندییەکانی نێوان ئەوانەی لەو ڕووداوانەوە 
گالون )وەک ڕۆژنامەنووس/حیزب ـ خوێنەر/
وەرگر( چــون ڕێکخراوە و چ ناســنامەیەک 
دراوە بــە ئەوانەی لە هەواڵە پێوەندیدارەکاندا 
دەرکەوتوون. ئامانج ئەوەیە کە ســەرنجێکی 
زیاتر بدرێتە دەوری میدیاکان لە دروستکردن 
و نواندنــەوەی ئایدۆلۆژیا زاڵەکان. بەتایبەتی، 
ڕۆڵی ســەرەکیی میدیا لە بەرهەمهێنانەوە و 
گەیاندنی جیاوازیدانان، دەرهاویشتن، ئاسایی 
کۆمەاڵیەتیــی  نادادپەروەریــی  پیشــاندانی 
و پێوەندییەکانــی زمــان بــە دەســەڵآت و 
بەرژەوەندییــەوە بخرێتــە ڕوو. گرنگیی ئەم 
لێکۆڵینەوەیــە ئەوەیــە کــە ســنوربەندیی 
بەرپرســیارێتیی سیاسی دەسەاڵت  گوتاری، 
و بەرپرســیارێتیی کۆمەاڵیەتیی میدیاکان لە 

پێوەندی لەگــەڵ بەرژەوەندییە گروپییەکان، 
مافی هاونیشتمانییان و دەوڵەتی داگیرکەری 
کوردســتان کە ڕوانگەیەکی تایبەتی بەرانبەر 
بــە کــورد و مافەکانی هەیە ئاشــکرا بکات. 
ئــەوەی بەالی ئەم توێژینەیــەوە زۆر گرنگە، 
ئەوەیە کە بزانرێت لێکەوتە کۆمەاڵیەتییەکانی 
بەرهەمهێنانــەوەی  و  بەرهەمهێنــــــان 
گوتار)دەقی(ی میدیای سیاســی لە گوتاری 
ڕێکخراوەیــی ئەو حیزبانــەدا چین؟ بۆچوونە 
دەربڕاوەکانی نێو ئــەو دەقانە لەبەرژەوەندیی 
چ الیــەن و دەســتەیێکدایە؟ توێژینەوەکــە 
دەقییانەی  ســتراتیژییە  ئــەو  هەوڵــدەدات 
میدیاکاران و نووســەرانی سیاســی بەکاریان 
هێناوە بۆ »سروشــتی کردن«ی دەســەاڵت، 
نایەکســانیی کۆمەاڵیەتــی و ئایدۆلۆژیــا لە 
زماندا، واتە ئەوەی کە وابکەن گوتارەکان وەک 
بابەتییانە)عەینی(  شــتێکی بەڵگەنەویســتی 
و تێگەیشــتنێکی باو دەربکەون)دەربڕینێکی 
سیاسی( بەوردی وەسف بکات، ڕوون بکاتەوە، 
و بەشێوەیەکی ڕەخنەییانە هەڵیان سەنگێنێت. 
گریمانەی توێژینەوەکــە ئەوەیە کە بە هۆی 
زاڵێتیــی پێکهاتەی زمانی نەتــەوەی زاڵەوە، 
دەسەاڵت و ئایدۆلۆژیای زاڵیش بە شێوەیەکی 
نەخوازرا و لە هێندێک حاڵەتی تایبەتیشــدا 
لەبەر ملمالنــێ ناوخۆییەکان بەرهەم دێتەوە. 
کورت و کورمانجــی، ئەو میدیا حیزبییانە لە 
بەرهەمهێنانەوەی شوناسی پێشساختەی دوو 
ســتراتیژیی هاوکاتی گوتاری هێژێمۆنییانەی 
میدیــای دەوڵەتــی داگیرکــەردا، واتــە بە 
›تاوانکــەر‹  و  ›قوربانیکراو‹ زانینی هاوکاتی 
›کەس/ســوژە‹ی کــورددا دەوریان هەیە کە 
ڕەوایەتی کرداری پێشــبینیکراوی ›ســزا‹ و 
›چارەسەر‹یشی هەر لە بەرژەوەندیی دەوڵەتی 
داگیرکــەر لێدەکەوێتەوە. لــە توێژینەوەکەدا 
وا دەرکەوتووە کە هێندێــک لە توخمەکانی 
زاڵکردنی گوتــاری ›نەتەوەیی‹ نــە بوونەتە 
ڕەهەند و وەک ئاماژە)دال(ی سەراوی)شناور( 
ماونەتــەوە و ملمالنێ ناوخۆییــەکان ڕێگرن 
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لەوەی دەنگەکان لە گێڕانەوەیەکی جەوهەریدا 
کۆببنەوە و بگەن.  

ســـــــــــەرچاوەکانی کەرەســتەکانی 
ســەردێڕە  لــە  هێندێــک  لێکۆڵینەوەکــە 
هەواڵییــەکان کە پێوەندییان بە نواندنی تاک 
و توێژە بەرکەوتووەکانــی توندوتیژیی دەزگا 
سەرکوتکەرەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە 
هەیــە، و دەقی ئەو هــەواڵ و ڕاگەیەنراوانەن 
ڕووداوی«خۆڕزگارکردن،  بــە  پێوەندییان  کە 
ڕادەســتکردنەوە، و لەسێدارەدان«ی ›مستەفا 
ســەلیمی‹ زیندانیــی سیاســی‹یەوە هەیە 
کە لە ســایتە ڕەسمییەکانی)کوردســتان و 
کــورد، ڕۆژنامــەی ›کوردســتان‹ی حیزبی 
دیموکراتی کوردســتان(؛ )کوردستان میدیا، 
دیموکراتی  ڕۆژنامەی ›کوردستان‹ی حیزبی 
ئێــران(؛ ســایت و ڕۆژنامەی  کوردســتانی 
›ئاســۆی ڕۆژهەاڵت‹؛ ســایتی کۆمەڵە ؛ دوو 
هەفتەنامــەی ›دواڕۆژ( زمانحاڵی حیزبەکانی 
ئەندام لــە ›ناوەندی هاوکاریــی حیزبەکانی 
کوردســتانی ئێران‹دا بــاڵو کراونەتەوەوە. بۆ 
چۆنێتیی خســتنەڕووی ئەم شــێوە نواندن و 
بەرهەمهێنانەوەی دەســەاڵت و ئایدۆلۆژیا، و 
سروشتاندنیان لە  زماندا، هەروەها سەردێڕی 
هەواڵەکانی ئەو میدیایانە و شێوەکانی بژاری 
وشەکانیان لە ســەروتارەکانی ڕۆژنامەکان و 
دەقــی ڕاگەیەنراوەکانی ناوەندی هاوکاریدا لە 
مانگــی فیبریوەری ســاڵی )2020 بۆ 25ی 

مانگی مارسی 202١( بەنموونە وەرگیراون. 

وشە کلیلییەکان
کوردســتانی ڕۆژهەاڵت، ناوەنــدی هاوکاریی 
حیزبەکانی کوردســتانی ئێران، شیکردنەوەی 
ڕەخنەیــی گوتار، گوتــاری میدیای حیزبی، 

جومگەبەندیی، ناواندن و تێپەڕاندن

دەروازە: نەزمی گوتار و گرنگیی گوتاری 
میدیا لە گوتاری ڕێکخراوەییدا 

با لــەو گریمانەیــەوە دەســت پێبکەین کە 

ڕۆژنامــە و میدیاکان هەروا وەک دامەزراوەی 
بەهێزی کۆمەاڵیەتی دەمێننەوە کە دەورێکی 
گرینگ لە پێکهێنانی ڕای گشــتیدا دەگێڕن. 
میدیاکان کارای سیاســین. بە ئەم واتایە کە 
دەست لە ئەو ڕووداو و پێکدادانانە وەردەدەن 
کــە ڕووماڵی دەکــەن؛ پێیان زیــاد دەکەن، 
دەیانگــۆڕن و شــێوەیان پێــدەدەن. »لەبەر 
ملمالنێی بــە خورتیی ڕەوتەکانی دامەزراندن 
)institutionalization( و ئــەو ڕاســتییە کە 
هەموو دیاردە کۆمەاڵیەتییەکان »بنیادگەلێکن 
کە بەشێوەیەکی مێژوویی لەڕێگەی چاالکییە 
هیــچ  هاتــووەن،  بەرهــەم  مرۆییەکانــەوە 
کۆمەڵێک بەتەواوی سرووشــتیی و بڕاوە نییە 
(Berger & Luckmann, 1966) )میدیــاکان 
وەک بنیادنەرانــی کۆمەاڵیەتی )و سیاســی(
ی واقعیەت دەوری بنیادنەری »شوناس«یش 
دەگێڕن. هەروەها، وای دادەنێین، بڕیاردەرانی 
سیاســی )ئەندامانــی دەفتەری سیاســی و 
کادرەکانی ڕاگەیاندن( لــە ڕووماڵی میدیایی 
و  هەســتیارن  زۆر  خۆیانــدا  کارەکــەی 
ســەرنجێکی زۆر دەدەنە شێوەدان بە  ئەوەی 
ڕووماڵ دەکرێت یان ئەوەی گریمانە دەکرێت 
ڕوومــاڵ بکرێــت. بــە لەبەرچاوگرتنی ئەم 
هۆکارە دەوروبەرییانە، تیشــکۆ دەخرێتە سەر 
ئەو ڕێکخراوانە ســنوور و پاڵنەری تایبەت بۆ 
ڕۆژنامە نووسەکانیان بۆ چاالکیی و بڕیاردانی 

هەواڵ دەستەبەر دەکەن.
بەپێی ئەم تێبینییە پێمانوایەکارا سیاسییەکان 
کارای پالنــدار و ســتراتیژین، بــەم واتایــە کە 
ئامانجــی تایبەتبەخۆیان هەیە، ئــەو ئامرازانەی 
ئێســتا لەبەردەستدان)میدیا و تەکنۆلۆژی( بەکار 
دێنن،  پالنــە کردەکییەکانیان لــە هەوڵدان بۆ 

مسۆگەرکردنی ئەو ئامانجانەدا هەڵدەبژێرن.
کەوایــە، گرنگترین شــتێک کــە حیزبە 
سیاســییەکانی کوردســتان تێیدا هاوبەشن 
ئەوەیە کــە لە خاڵێکدا یان لە بوارێکدا میدیا 
لەگەیشــتن بــە ئامانجەکانیــان یارمەتییان 
بدات .بــۆ نموونە، ڕووماڵکردنێکی ئەرێنیی بۆ 
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ئەوان دەکرێت بەواتای هێنانی ئەندامی نوێ 
و زیادکردنی الینگرانیــان، و بە ڕۆژەڤکردنی 
ئــەو مژارانــە بێــت کە لــە ڕێــی ئەوانەوە 
دەبزێورێت. هەر بۆیــە، بەرهەمهێنان)تولید(، 
دابەشکردن )توزیع( و بەکارهێنان)مصرف(ی 
دەقە جۆراوجــۆرە میدیاییەکان لە ›نەزمێکی 
گوتــاری‹دا الیەنێکــی ســەرەکیی ژیانــی 
ڕێکخراوەییان پێکدێنێت. ژمارەیەکی بەرچاو لە 
کادرە میدیایی و ڕێکخراوەییەکانی حیزبەکان 
بەشێکی گرینیگی ژیانی ڕێکخراویی ڕۆژانەیان 
بە جۆرەکانــی کاری گوتارییــەوە خەریکن؛ 
نووســینی  لە کۆڕوکۆبوونەوەکاندا،  لێدوانیان 
ڕاپۆڕتی کاروچاالکییەکانیان، نووسینی بابەت 
بۆ بەشە جیاوازەکانی ڕاگەیاندنی ئەلیکترۆنی، 
چاپــی و تۆڕەکانی پێوەندیــی کۆمەاڵیەتی و 
خوێندنەوە و نووســینی ئیمێلەکان لەوانەن. 
لە ئــەم نەزم/ڕیزبەندییــە گوتارییەدا، »بەکار 
هێنانــی زمان-هەر دەقێک بێــت- هاوکات 
پێکهێنی)١( شوناســە کۆمەاڵیەتییەکان، )2( 
پێوەندییە کۆمەاڵیەتییــەکان و )٣( پێڕەوی 
زانســت و باوەڕەکانە ) کە بە ڕیز پێوەندییان 
بە شــوناس، پێوەندییەکان و نواندنەوەکانەوە 
هەیە(« )Fairclough, 1995(.  هەر نەزمێکی 
گوتاری لــە دامەزراوەیەکی کۆمەاڵیەتی یان 
بوارێکــی کۆمەاڵیەتیدا بــە هەموو ئەو جۆرە 
گوتارییانە ]ژانــرەکان و گوتارەکان[ پێکدێت 
کە تێیدا بــەکار دێن)Ibid(. بۆ تێگەیشــتن 
لەم کردە گوتارییە میدیاییانە، پێوەندییەکانی 
میدیا و ڕێکخراوەکان و گوتاری ڕێکخراوەیش 
کە نەزمێکــی گوتاری بەدی دێنن، هێندێک 
لە لێکۆڵەڕان ڕوویان لە شیکردنەوەی گوتاری 
ڕاگەیانــدن و گوتــاری رێکخراوەیی کردووە.  
یەکێک لــە ســەرەکیترین گریمانەکان لەم 
پێوەندییەدا ئەوەیە کە »ڕێکخراوەکان نەک هەر 
بەدەقەکانەوە خەریکــن و لەبەرهەمهێنانیاندا 
بەشــدارن، بەڵکوو بە هۆی ئەو دەقانەوە بنیاد 
دەنرێــن« )Ashcraft et al., 2009(. یان هەر 
وەک مامبــی  و کلەیــر )١٩٩7( ئاماژەیان 

پێکــردووە ، »ڕێکخــراوەکان تــا ئــەو کاتە 
هەن کــە ئەندامەکانیــان لەڕێگەی گوتارەوە 
 Mumby and Clair،(»دەکــەن دابینیــان 
1997(. پێداگرتــر لەوانــە، هێندێکی تریان 
دەڵێن: » ڕێکخــراوە هیچ بارێکی پێکهاتەیی، 
جێگیر و ســەربەخۆی لەدەرەوەی ئەو دەقە 
 Westwood(»نییە ڕێکخراوەکــە بنیاد دەنێت
and Linstead, 2001(. لــە ڕاســتیدا »زمان 
واقعیەتی ڕێکخراوەیی پێکدێنێت، زیاتر لەوەی 
 Hardy(»بینوێنێتەوە یان  بیداتەوە  بەسادەیی 
نێــوان  لــە  بەگشــتی،   .)et al., 2005: 60
ڕێکخــراوە )حیــزب( و دەزگای ڕاگەیاندندا 
»نەزمێکی گوتاریی میدیایی بە پێی ملمالنێی 
نێوان ســەرچاوە هــاودژە گشــتی)عمومی(
یــەکان و ئامانجــە تایبەتەکانــدا دروســت 
دەبێت کە وەک جەمســەرێکی ڕاکێشــان بۆ 
میدیا کاردەکات کە بە شــێوەیکی بەردەوام 
پێوەندییەکانی  پێناســەکردنەوەی  ڕێگای  لە 
-دیاریکردنی ســنوورەکانی لەگەڵ- ئەو نزمە 
گوتارییــە تایبەت و گشــتییانەدا شــێوەی 
خــۆی پێکدێنێتەوە. ســەرەڕای ئەوەش، ئەو 
ماملــە و ســەر لەنــوێ ماملەکردنەوانەی لە 
پێوەندیــی نێوان کردە گوتارییە گشــتیی و 
تایبەتییەکاندا لە چوارچێوەی نەزمی گوتاریی 
کاریگەرییەکی گشــتیی  ڕوودەدەن،  میدیادا 
لەســەر پێوەندیی نێوان ئەم کردە گوتارییانە 
و بوارەکانــی تری ژیانی کۆمەاڵیەتی،  لە واتا 
.)Fairclough, 1995(»گشتییەکەیدا، دادەنێت
 ڕۆژنامەنووســیی حیزبــی دەکرێــت لە 
پۆلین  ڕۆژنامەنووســیی سیاســیدا  جــۆری 
بکرێت کە بەگشــتی لە مێژووی چاپەمەنییدا 
›پێگەی ڕێبەری هەبووە؛ هەر وەک هابرماس 
ئامــاژەی پێداوە، »لە زۆربەی واڵتاندا، ئازادیی 
ڕادەربڕین و دیموکراسیی سیاسی بە پاڵپشتی 
بەرچاوی چاپەمەنیی سیاسیی بەدی هاتووە«. 
سەرنووســەری ڕۆژنامــەی لۆمۆنــد، ئێدوی 
بلێنێڵ )١٩٩6( دەنووسێت: »ئەوەی دەسەاڵتە 
سیاســی و ڕووناکبیرییــەکان بــە بەردوامی 
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ناتوانــن دانــی پێدابنێن ئەوەیــە کە دەوری 
ڕۆژنامەنووســی بوونــی توخمێکی ملمالنێی 
بەرپرســیارێتیی  ڕەمزێکــی  دیموکراتیکــە، 
دیموکراتیکە کە ناکرێت بە بەرپرســیارێتیی 
 Kuhn & Neveu,(».دەوڵەت پێناســە بکرێت

.)2002
 ئــەم شــێوەیە لــە ڕۆژنامەنووســی  لە 
نەبوونی ڕاگەیاندندێکی ئازاد و خۆســەپاندنی 
دەوڵەت- نەتەوەی داگیرکەر لە کوردســتاندا 
دەتوانێت دیوێکی زۆر ئەرێنیی هەبێت. دیوە 
ئەرێنییەکەی ئەوەیە کە لەبارەی دەسەاڵتەوە 
دەدوێــت و واتــا لــە ئــەو وزە و چاالکییە 
کۆمەاڵیەتییانــە وەردەگرێت کــە بە توانایی 
گۆڕانی بنەڕەتیی کۆمــەڵ دادەنرێن. چونکە، 
دامــەزراوەی  وەک  حیزبــەکان  ئێســتاش، 
بەرەنگاریخوازی دەسەاڵتی ناڕەوای داگیرکەر 
بە شێوەیکی ڕیشەیی لەگەڵی لە ملمالنێدان. 
لە هەمان کاتدا، ئەندامانی نەتەوەی کوردیش 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بە شێوەیکی زۆر 
بەرچــاو هاوســۆزییان بۆیان هەیــە و وەک 
دەمڕاستی نەتەوەکە بۆ البردنی چەوسانەوەی 
نەتەوەیی و چەشــنێک لــە خۆبەڕێوەبەریی 
سیاســیی پشتی پێبەســتوون. هەر بۆیە، وا 
پێدەچێت ›‹ئامانجی ڕۆژنامە نووســییەکەش 
ئامادەکردنی خەڵک بێت بە ئەو زانیارییانەی 
کە پێویستیان پێیەتی بۆ ئەوەی ئازاد و خۆ-
بەڕێوەبەر بن« و بۆ ئەنجامدانی ئەم ئەرکەش 
پێویســتە چەند توخمێک ڕەچاو بکەن کە لە 
پێشــەوەی هەموویان ئەوەیە پابەندی ڕاستی 
ببن و لە هەنگاوی دووەمدا یەکەم وەفادارییان 
Kovach & Rosen� )بۆ هاونیشتمانیان بێت.«
stiel 2001( . ئەمــە خۆی وایکردووە ئەرکی 

ڕۆژنامەنووسی حیزبی گرانتر بێت. 

بەســتێن و پێکهاتــەی ڕێکخراوەیی 
میدیای حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت

لــە چوارچێــوەی ڕێکخراوە سیاســییەکانی 
ڕاگایاندنکارەکان  ڕۆژهەاڵتــدا،  کوردســتانی 

و بەشــی پێوەندییەکانیــان لــە گەیاندنــی 
ئامانــج، ســتراتیژی و بەڕێوەبردنی بیرۆکەی 
میدیایــی  بەشــداریی  و  ڕێکخراوەکەیــان 
بەرپرسن. ڕاگەیاندنی حیزبەکانی کوردستانی 
ڕۆژهەاڵت بە ڕۆژنامە، ڕادیۆ و تەلەڤزیۆنیانەوە 
بــە کادر و ئەندامانی حیزبی بە شــێوەیەکی 
پلەبەندیی ڕێکخراوەیی لەسەرەوە بۆ خوارەوە 
بەڕێوە دەچێت. ئەندامانی دەفتەری سیاسی و 
کومیتەی ناوەندی بەرپرسیارێتیی ڕاستەوخۆی 
ئەو دەزگایانەیان لە ئەســتۆیە و بە پێی پلەی 
ڕێکخراوەیــی ئەندامەکانیشــیان بەشــەکان 
بەڕێــوە دەچن. بۆیە، شــیکردنەوەی گوتاری 
میدیایی ئەو حیزبانە بەشــێوەیەک لەڕاستیدا 
شــیکردنەوەی گوتــاری ڕێکخراوەییشــیانە. 
بەگشتی، شێوە ئاساییەکەی ئەوەیە کە کاری 
ڕۆژنامەنووس بە بڕیاری ئەو کەسانەی کاریان 
لەگــەڵ دەکەن یان بۆیان کار دەکەن دیاری 
دەکرێت. بەگشتی، ئەم پێوەندییانە لە ڕێکخراوە 
)سیستەمێک بە تۆڕێک لە پێوەندیی ڕێکوپێک 
و هاوئاهەنــگ لە پێنــاو ئامانجێکی تایبەتدا( 
پێکدێت. ئــەم ڕێکخراوانە خــاوەن پێکهاتە 
)چوارچێوەیەکــی بنەڕەتی کــە ڕێکخراوەکە 
پێکدێنێت(ی تایبەت بەخۆیانن. پێکهاتەکەی 
لە سێ توخمی سەرەکی پێکدێت: پلەبەندی 
)ڕێکخستنی پیشە و پێگەکان لەسەر بنەمای 
دەسەاڵت لە نێو ڕێکخراوەکەدا(، جیاکردنەوە 
ڕێکخراوەکــە  )دابەشــکردنی  پســپۆڕی  و 
بۆ بــەش و یەکــەی بچوکتر کــە هەرکامە 
ئەرکێکی تایبەتی هەیە و ئەندامەکانی بەپێی 
پســپۆرییان لە پێناو ئەرکی بەشەکەدا دیاری 
دەکرێن( و فەرمیکاری)کردارە تایبەتەکان بۆ 
پشتڕاستکردنەوە دەبێت پەسندکراوی ئەندامە 

پسپۆر و ڕێکخراوەییەکان بن(.  
 

ئالینگارییەکانــی میدیــای حیزبی لە 
کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا

جگەلــەوەی نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتدا، لە 
ژێر تەوژمی پێڕەومەندی سیاسەتی تواندنەوەی 
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نەتەوەیــی و کولتــووری، و هەاڵواردنێکــی 
ئابووریدایە، لە ڕێــگای نوخبەی  بەرچــاوی 
دەســتەمۆ و تاقمی دروســتکراوەوە هەوڵی 
ســوککردنی ڕەوایەتی‹بەرەنگاریی کردارییانە 
ڕزگاریخوازیی  بزوتنــەوەی  گوتاریانــەی‹  و 
نەتەوەیی کوردســتان لە ڕۆژهەاڵتدا دەدات. 
ڕێژیم هێندێک میدیای چەواشەکاری تاقمی 
هەلپەرســتی کوردیشــی بــۆ ڕەوایەتدان بە 
لێکۆڵینەوەی  ناوەندی  دەســەڵآتەکەی وەک 
ســتراتیژیی، ڕۆژنامــە، ڕادیــۆ، تەلەڤزیۆن و 
ئاژانسی هەواڵیی)کوردی-فارسی(  سایتەکانی 
بۆ لــە خشــتەبردنی بیــری ›خۆڕاگری‹ لە 
زەینــی جەماوەری کــورد و نــەوەی نوێی 
کــورددا، بەتایبەتی وەڕێ خســتووە. ئەمانە 
خەریکی دروســتکردنی واقعێکی بنیادنراوی 
گوتارییانەی خوازراوی ڕێژیمن بۆ بەدیهێنانی 
شوناســێکی تایبــەت و جێگۆڕکێکــردن بە 
شوناســەکان. ئالینگارییەکی بەستێنیی دیکە 
کە کارگەریی لەســەر پێوەندییەکان و باری 
ســایکۆلێژیی پێکهاتەی حیزبی و ڕێکخراوی 
میدیایی حیزبەکانی ناوەندی هاوکاریدا داناوە، 
بەرەیەکی مقاومەتی بەڕەسمی ڕانەگەیەنراوی 
هاریــکاری دەوڵەتی داگیرکەری ئێرانە لە ناو 
کوردی پارچەکانی دیکەدا)باکوور و باشــوور(
کــە لەالیــەک، یــان کــردە گوتارییەکانی 
شوناسی کوردســتانی پارچە دەکات، یان بە 
پۆپۆلیستی  ڕووکەشــییانەی  ناسیۆنالیزمێکی 
بنیادە گوتارییەکان و هەڵکشانە کردەکییەکانی 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت لە کاتی هاوپشتییەکاندا 
لە ملمالنێیەکی بەرتەســکی ڕکاویدا خەسار 
دەکات. هەربۆیە،  ئالینگارییەکی ســەرەکیی 
کــە ڕاگەیاندنــی حیزبــی بەتایبەتــی لــە 
کوردســتانی ڕۆژهەاڵت لەگەڵی بەرەو ڕوون، 
ئەوەیــە کە دەبێت لەگەڵ دەیان و ســەدان 
الیەنی دیکە کە دەیانهەوێت بێنە ناو ڕۆژەڤی 
هەواڵەکانی میدیاکانەوە لە پێشبڕکیدابن. ئەم 
پێشبڕکێیە ئەوکاتە ئەستەم دەبێت کە ئەمان 
پێگە، دەســەاڵت، دەستڕۆیشتوویی و مانۆڕی 

مەیدانییــان بۆ پێوەندیی ڕاســتەوخۆ لەگەڵ 
وەرگرەکانیان وەک پێشــوو نەماوە. بابەتێکی 
زۆر ســەرەکیی دیکــە ئەوەیــە کــە حیزبە 
سیاسییەکان دەبێت بتوانن مژاری سیاسی وا 
دروست بکەن، یان خاوەن گوتار و پەیامێکی 
ئەوەنــدە  گرنگ بن کە لــەڕووی بەهاکانی 
هەواڵــەوە باییــدار بێت، و یان لە ویســت و 
داخوازییەکانی ئێستای کۆمەڵگەی کوردستان 
نزیــک بێت، بــە پێی ئەوە کە »دەســەاڵتی 
سیاســی زۆرجار دەکرێت بەواتای دەسەاڵت 
 Wolfsfeld,(»بەســەر میدیادا لێکبدرێتــەوە
p.9 ,2011(. ئەوە کە بەرپرســانی حیزبی لە 
ئاستی سەرەوە، زیاتر وەک چاالکێکی سیاسی 
لە ستدیۆی هەواڵەکانی کاناڵە ئاسمانییەکانی 
کوردســتان باشــوور دەردەکەن، لــە بریتی 
ئەوەی لە شوێنی کار و ناوەندی حیزبەکانیان 
پێشــوازی لە  ڕۆژنامەنووس بکەن، دەکرێت 
لەالیــەک، بەواتــای ئەوە بێت کــە میدیا بۆ 
گەیاندنــی ئامانجەکانی خۆیــان بەکار بێنن. 
لەالیەکی دیکەشەوە، باوەڕیان بە کاریگەریی 
میدیاکانــی خۆیــان لە ملمالنێــی میدیایی 

لەگەڵ میدیاکانی دەوروبەریان نەبێت.
ئالینگاریــی دووەم، ئەوەیــە کــە حیزبە 
لەدەست  سیاســییان  ژینگەی  سیاسییەکان 
چــووە و کۆنترۆڵیــان بەســەرییەوە نەماوە.  
کاتێک دەســەاڵت داران دەسەاڵتیان بەسەر 
ژینگەی سیاسییەوە نەما، دەسەاڵتیان بەسەر 
 Wolfsfeld,(.دەچێت لەدەســت  هەواڵیشەوە 
2011(. ژینگەی سیاســی لێــرەدا بریتییە لە 
»زاراوەیەکی گشتی بۆ هەرشتێک کە خەڵک 
و تاقمــەکان لە کات و شــوێنێکی تایبەتدا 
لەبــارەی مژارێکــەوە دەیڵێــن و دەیکەن«. 
وۆلســفیڵد پێیوایە کە بۆ پاراستنی کۆنترۆڵی 
سیاســی بەســەر ژینگەی سیاســیدا ســێ 

نیشانەی سەرکەوتن پێویستە:
 یەکەم ڕادەی تواناییانە بۆ کنتڕۆڵی ›ڕووداوە 
گرنگــەکان‹ )لەبــاری کردەیــی و گوتاری 
بتوانن پرسی سیاسی دروست بکەن و واتای 

187گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 58  ساڵی بیست و دووەم  زستانی 2720



پێببەخشن(.
 دووەم، بتوانن ڕەوتی زانیارییەکان کۆنترۆڵ 
بکەن)ئەوان بن سەرچاوەی ڕاگەیاندنی هەواڵ 

و زنیارییەکان بن(.
 ســێیەمین خاڵی نیشــانەیی کە کۆنترۆڵی 
ڕێبەرانی سیاسی بەســەر ژینگەی سیاسیدا 
›‹ڕێبــەرەکان  کــە  ئەوەیــە  دەردەخــات 
تــاچ ڕادەیــەک توانایــی ئەوەیەیــان هەیە 
پشــتیوانی  بــۆ  بەربــاڵو  ڕەزامەندییەکــی 
لــە سیاســەتەکانیان، بەتایبەتــی لەنێــوان 
کۆبکەنــەوە...  سیاســیدا  بژاردە)نوخبــە(ی 
هۆیەکەشــی ئەوەیە کە بژاردە سیاسییەکان 
سەرچاوەیەکی گرینگن بۆ ڕۆژنامەنووسەکان. 
بۆ نموونە ئەگەر ژماری ڕەزامەندیی سیاســی 
لەسەر سیاسەتێک کەم ببێتەوە و یان بەالی 
کەمدا بگۆڕێت، ڕووماڵ کردنی میدیاییشــی 
بەهــۆی ســەرنج نەدانــی پەیامنێــران یان 
ڕووماڵکردنی نەرێنی و ناڕەزامەندانە لەسەری 
دەبێتە هۆی گۆڕانی ژینگەی سیاســی. بۆیە 
دەگوترێــت کــە »دەزگاکانــی ڕاگەیاندنــی 
هــەواڵ، تەنیا هــەر ئاڵوگۆڕەسیاســییەکان 
نادەنــەوە یــان ناننوێننەوە، بەڵکــوو لە زۆر 
دۆخــدا دەتوانن گۆڕانەکان گەورەتر و خێراتر 

.)Wolfsfeld, 2011(»بکەن
ئالینگارییەکی دیکە، ســێیەم، ئەوەیە کە 
لە میدیای حیزبیــدا پێوەندیی نێوان ڕۆژنامە 
نووســەکان یان کادرەکانی ڕاگەیاندن لەگەڵ 
سیاســییەکان یان سیاســەتداڕێژانی حیزبی 
پێوەندییەکــی هاوژینیــی بــێ ڕکابەریی و 
پێشــبڕکێیە. ڕۆژنامــە نووســەکان هەمــان 
کادرە حیزبییەکانــن، یان لەالیــەن ئەوانەوە 
ئاراســتە دەکرێــن. لــە میدیــای ئەهلیدا، 
نێوان ڕۆنامەنووســان و ڕێبەرانی  »پێوەندیی 
سیاســی دەکرێت پێوەندییەکــی هاوژینیی 
ڕکابەرانــە)competitive symbiosis) بێــت. 
پێوەندییەکــە هاوژینییە چونکە هەر یەکەیان 
بۆ گەیشــتن بە ئامانجەکەی بەندە بە ئەوەی 
بانگەشــەیان  ڕێبەرانی سیاســی  تریانــەوە. 

دەوێــت و ڕۆژنامــە نووســەکانیش زانیاریی 
سەرنج ڕاکێشــیان دەوێت کە بکرێت بکرێنە 
هەواڵ هۆی ڕکابەرێتییەکەیان ئەوەیە کە هەر 
الیەنــەی بە الی خۆیەوە دەیهەوێت زۆرترین 
بە دەســت بێنێت لــە حاڵێکــدا کەمترین 
»تێچوودەدات«.  ڕێبەرانی سیاسی دەیانهەوێت 
زۆرترین بانگەشــە بۆخۆیان بکەن بێ ئەوەی  
زۆرترین شــت بدرکێنــن و پەیامنێرەکانیش 
دەیانهەوێت دەســتیان بە تــەڕ وئاودارترین 
زانیارییــەکان ڕابگات بێ ئەوەی بەالش ڕێگە 
Wolfs� )بدەن سیاســییەکان بەکاریان بێنن 

 .)feld, 2011
بــە گشــتی، ڕۆژنامــە و میدیــا حیزبی 
لەالیــەک، لەگــەڵ بەرگــژە و ئالینگاریــی 
ســەربەخۆیی سیاســی لە پارتەکەی لەکاتی 
ڕووماڵکردنی ڕووداوە ساسییەکانەوە بەرەڕووە. 
چونکە  بۆ ڕۆژنامەنووسەکانیان، ڕۆژنامەنووسی 
پیشــەیەکی ڕکابەرانەی بازرگانــی نییە کە 
بە پشتبەســتنی بە فرۆشــی ڕۆژنامەکەی و 
ڕێکالمەکانی لەسەر دەستڕاگەیشتن بەهەواڵی 
نوێی ســەرنجڕاکیش و وروژێنەر بیانهەوێت 
لەســەر  و  ڕابکێشــن  ســەرنجی خوێنــەر 
دەستڕاگەیشــتن بە نوێترن و پێویســتترین 
زانیارییەکان بــۆ وەرگران/خوێنەرانی خۆیان  
لەمالنێدابــن کە ئەنجامەکــەی ڕەچاوکردنی 
ویســتی خوێنەر/وەرگر بــە فیدباکەکانیان و 
بەهێزکردنی دیموکراســی بێت. بە ئەو واتایە 
کە وەک دەسەڵآتی چوارەمی دیموکراسی، بە 
ئامادەکردنی زانیاریی بۆ جەماوەر ›‹بڕیاردانی 
ژیرانــەی هاوواڵتییــان لەبــارەی کاروباری 
 Charity,(»گشتییەوە ئاســان و هەموار بکات
ئــەم  ئــەوەی  گرنگتــر،  لــەوەش   .)1995
توێژینەوەیە جەختی لەســەر دەکاتەوە، هەر 
تەنیا ئەوە بێت کە وەرگرەکانی لە ناتەواوەتیی 
کۆمــەڵ و کراوەیــی جیهانــی کۆمەاڵیەتی 
بــەڕووی ڕەهەنــدە سیاســییەکانەوە ئاگادار 
بکاتەوە،  بەڵکوو، ئامرازێکەشە بۆ پیادەکردنی 
پالنــی حیزبی و تێوەگالوە لــە بەرژەوەندییە 
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سیاسییەکان کە پێوەندییان بە حیزبەوە هەیە. 
هەربۆیە، خەسلەتی ڕکابەرانەی ڕۆنامەنووسی 
لێردەا بەندە بە چۆنێتیی پێوەندییەکانی نێوان 
حیزبەکانــەوە. هەربۆیە، دەکرێت لە هێندێک 
باردا شــێوەی ڕووماڵکردنەکان بــە مامڵە و 
پێکهاتنی ســەرووی دامەزراوە میدییاییەکان 
و واتــە دەفتــەر یــان ناوەندی سیاســیی 
حیزبەکان بێت. ئەگــەر ڕکابەرییەک هەبێت 
و لەم میدیایانەدا بنوێندڕێتەوە، لە ڕاســتیدا 
ڕکابەریی سیاســیی نێوان حیزبەکان خۆیانە 
بۆ ئەوەی بااڵدەســتیی لە گۆڕەپانی سیاسیی 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و ئێرانیشدا دروست 
بکەن.  لەالیەکی دیکەشــەوە، ئەم ڕۆژنامانە، 
بە هــۆی باری پێوەندیی نهێنییەکانی حیزب 
بە جەماوەرەوە، ناتوانــن لە هەناوی کۆمەڵی 
کوردســتانی ڕۆژهەاڵتدا وتەی ڕاســتەوخۆی 
پسپۆرانی شــارەزای بوارێک، یان شایتحاڵی 
ڕووداوێــک بە جەمــاوەر بگەیەنــن. لە ڕێی 
ئەم توێژینەوەیــە و پێداچوونــەوە بە دەقی 
هەواڵەکانــدا دەرکەوتووە کە ئــەو ڕۆژنامانە 
لــە نواندنی ژیانــی کۆمەاڵیەتــی، ئابووری، 
و ڕاســتەقینەی ئەندامانــی نەتەوەکەمانــدا 
کەموکورتیی بەرچاویان هەیە و زۆر بەدەگمەن 
وەاڵمی پرسیارەکانی ›لەبەرچی؟‹ و ›چۆن؟‹ 
ڕواداوەکان ڕوودەدەن تێیاندا دەبینڕێت. هەر 
بۆیە یەکێک لە ژانرە گرنگەکانی ڕۆژنامەنووسی 
واتــە »ریپۆتــاژ«، بــە تایبەتی لە شــێوەی 
بەدواداچووندا لە ئــەم ڕۆژنامانەدا نابیندرێت. 
ئــەم بابەتــە بووەتە هــۆی ئــەوەی کە ئەم 
بۆشاییە ڕۆژنامە و سایتەکانی سەر بەدەوڵەتی 
داگیرکەر بــە ئارەزووی خۆیان پڕی بکەنەوە، 
و هەر ئەو ســەرچاوانەش هێندێک جار وەک 
لەسەرەوە ئاماژەی پێدرا، سەرچاوەی زانیاریی 
ڕۆژنامە حیزبییەکان بن. جگە لەوەش، وەک 
لەم توێژینەوەیــەدا دەردەکەوێت هەواڵەکان 
لەڕاســتیدا کڵیشیەکی چەندبارەکراوەن لە بە 
شێوەیەکی شەتەکدراو کە ئازار و مەینەتەکانی 
قوربانییــەکان و بەرکەوتوانــی توندوتیژیی و 

سەرکوتی دەســەاڵتەکانی داگیرکەر و هێزی 
سەرکوتی لە قالب دەدەن و سروشتی دەکەن، 
تا ئــەوەی خوێنەر لە تێڕامانێکــی قووڵتر و 

هەستییانەوە بگلێنێن. 
ئەوە لەحاڵێکدایــە، هەرچەند ڕۆژنامەکان 
بە هــۆی جۆرەکانی دیکــەی میدیاوە وەک 
میدیــای کۆمەاڵیەتــی و کەناڵە ئاســمانییە 
تەلەڤزیۆنییەکانەوە دەور و پێگەی نەریتییان 
بەو زاڵیەتییەی پێشــوویان لە پێوەندییەکاندا 
نەماوە، بەاڵم هەم لە شــێوەی چاپیدا و هەم 
بەتایبەتــی، لــە شــێوە ئەلیکترۆنییەکەیاندا 
وەک بەڵگە و دەقی نووســراو بۆ خوێنەرانیان 
و لێکۆڵەرانیــش تایبەتمەندیی خۆیان هەیە. 
بەتایبەتــی، بــۆ پارتە سیاســییەکان کە لە 
و  کالســیکیی  ڕێکخســتنی  ســەربنەمای 
ڕێکخراوەییــان ڕۆژنامــە وەک زمانحاڵ یان 
ئۆرگانی حیزبی بۆ نواندنی پالن و ئەجیندای 
سیاســییان بەکار دێنن، گرنگیی ڕۆژنامەکان 
حاشــای لێناکرێت. چونکە دەتوانێت کۆمەک 
بە چۆنێتیی ڕووماڵکردنی میدیای ڕێکخراوەیی 
بــکات و بەرجەستەســازییەکانی کاریگەریی 
لەسەر ئێعتیبار و ناوبانگی ڕێکخراوەکە دابنێت. 
بە ئــەو واتەیە کە لە ئاســتی یەکەمدا، زەق 
کردنەوە و زاڵکردنــی پالن و پەیامی حیزبی 
و ڕێکخراوەیــی لە ڕاگەیاندنــی هەواڵەکاندا 
دەکاتە ئاگاییەکی گشتی و کۆمەاڵنی خەڵک. 
لەئاســتی دووەمدا، ئەو پەیــام و بابەتانە بە 
خەســلەتی تایبەتەوە دەبســتێتەوە، هەربۆیە 
نەک هەر ئاگایی گشتی لەبارەی ڕێکخراوەکان 
و شــتەکانی دیکەوە پێشبینیی دەکات، ئەوە 
ڕێکخراوەکانەوە  لەبــارەی  وەرگرەکانیش  کە 
 Kiousis et al.,(چۆن بیردەکەنەوە دەردەخات
2006(. بەم پێیە، ڕەچاوکردنی ستراتیژییەک 
لــە راگەیاندندا بۆ زاڵ بــوون، بەرچاوبوون و 
بایەخداریی الی وەرگران و کۆمەاڵنی وەرگری 
کــوردی کە ڕۆژانە بە میدیــای جۆراوجۆر و 
لەسەرچاوەی جۆراوجۆر و جیاوزەوە بۆمبارانی 
زانیاریی دەکرێن پێویســتە.  گوتاری میدیا، 

189گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 58  ساڵی بیست و دووەم  زستانی 2720



بە پێــی گارڤیچ و لێڤــی )١٩85، ل. ١٩(، 
»شــوێنێکە کــە تێیــدا گروپــە جۆراوجۆرە 
و  دامــەزاراوەکان،  کۆمەاڵیەتییــەکان، 
ئایدۆلۆژیاکان لەسەر پێناسەکردن و بنیادنانی 
واقعیەتی کۆمەاڵیەتیی لە بەرەنگاریدان«. هەر 
بۆیــە، زاڵکردنی گوتاری میدیــای حیزبێک 
خۆی بەواتای زاڵکردنی گوتاری ڕێکخراوەیی 

ئەو حیزبەشە.  

 چوارچێوەی تیۆریی توێژینەوەکە
میدیــای  »گوتــار«ی  تاوتوێکردنــی  بــۆ   
سیاســی)حیزبی( لە ئەم توێژینەوەیەدا پشت 
بە پێناســەیەکی ئەم چەمکە دەبەسترێت کە 
زمان و جیهان  وەک دووانەیەکی لێکدانەبڕاو 
دەگرێتەبــەر و »زمــان وەک شــێوەیەک لە 
Fair� دەبینێــت  کۆمەاڵیەتــی«  )کــرداری 
clough 1995, 1989(. گوتــار لێــرەدا نەک 
هەر ئاماژەیە بە ئاخاوتن و نووســین، بەڵکوو 
دەگرێتەوە  واتــا  سیســتەمەکانی  ›هەمــوو 
زنجیــرە  ›وەک  واتــە،   .(Laclau, 2001)
کردارێکی جومگەبەند پێناســەی دەکات کە 
واتــای کۆمەاڵیەتیی شــتێک یــان بابەتێک 
Martil� )بــەدی دێنێــت و ڕێکی دەخــات 
la, 2015(. هێنانەئــارای ڕەخنــە لە گوتاردا 
ڕێگا بۆ ڕەخنەیەکــی بەرفراوانتری واقعیەتی 
کۆمەاڵیەتی خۆش دەکات. بەاڵم ئامانج تەنیا 
ڕەخنە نییە، بەڵکو گۆڕان »بۆ باشتر]بوون[«ە. 
ڕەخنــەی ئەکادیمیکیش بە تەنیــا ناتوانێت 
واقعیــەت بگۆڕێــت، بەڵکو بــە زیادکردنی 
تێگەیشتن و درکپێکردنی دۆخی هەنووکەیی 
)مەوجــود( و کێشــە و ئەگەرەکانی دەکرێت 
لە ســەر کرداری سیاســی شــوێن دابنێت. 
تێگەیشتنی باشتر پێویستیی بە ڕوونکردنەوەی 
باشــترە. ڕوونکردنەوەکانی گوتاری ڕەخنەیی 
تێگەیشتنێکی باشتر لە پێوەندییەکانی گوتار 
و پێکهێنەکانــی تــری ژیانــی کۆمەاڵیەتی 

.)Fairclough, 2018(دەخاتە ڕوو
 بە پێی تیۆری نیشانەناسیی و گریمانەکانی 

 ،)post�structuralism(پاش-پێکهاتەخــوازی
گوتار لێــرەدا، »ڕووانینێکــی پەیوەندییانەی 
زمانە« )Fairclough, 1989(. ئەم شێوە ڕوانینە 
پێیوایە وشــە و دەستەواژەکان لە پێوەندییان 
لەگەڵ وشــە و دەســتەواژەکانی دیکەدا واتا 
دەگەیەنن، لە بەرانبەر ڕاوانینی یەکانگیرانەی 
واتادایە کە پێیوایە وشەکان و دەستەواژەکان 
ئاماژە بە › شێوە ڕاستەقینەکەی جیهان وەک 
بەالی   .)Macgilchrist, 2011)خۆی‹ دەکەن
الکالو و مــوف )200١،١٩8٩(ەوە، هەروەها 
تاڕادەیەک فێرکالف )١٩8٩، ١٩٩5، 20١0(
یش کە لە ئەم توێژینەوەیەدا پشــت بە تیۆر 
و ڕێبازی شــیکردنەوەکانیان دەبەســترێت، 
»خاڵی دەســت پێکــردن بۆ شــیکردنەوەی 
گوتار ئەو بانگەشــەیەی فەلســەفەی زمانیی 
پێکهاتەخــوازی و پــاش پێکهاتەخوازییە کە 
دەستڕاگەیشــتنمان بە واقع بەردەوام هەر لە 
ڕێگای زمانەوەیە. ئێمە تەنیا لەڕێگای زمانەوە 
هێندێــک نواندنــەوە لە واقع بــەدی دێنین 
کە بەهیچ شــێوەیەک نواندنێک لە واقعێکی 
لەپێشــدا هەبوو نییە، بەڵکوو زمان دەرفەتی 
بنیادنانی ئــەوم واقعە دەڕەخســێنێت. ئەوە 
بــە ئەو واتایە نییە کە واقعێــک لەئارادانییە، 
واتــاکان و نواندنــەوەکان واقعەکەن. شــتە 
فیزیکییەکانیش هەن، بــەاڵم تەنیا لەڕێگای 
Jørgensen and Phil� )گوتارەوە واتادار دەبن«
lips, 2002(. بۆ تێگەیشــتن لەوەی کە زمان 
چۆن واقعێکی بنیادنراویو دروستکراوی خۆی 
لــە ڕووداوە فیزیکییەکان بــەدی دێنێت، و 
هەروەها تێگەیشــتن لە پێوەندییەکانی گوتار 
و واقــع، لەوانەیە ئەم نموونەیەی یورگنســن 
و فیلیپــس )2002( لە ›هەســتانی الفاو لە 

ڕووبارێکەوە‹ باشتری ڕوون بکاتەوە: 
»زیادبوونــی ئاســتی ئــاوی ڕووبارەکــە 
الفــاوی لێدەکەوێتــەوە کە بــەدەر لە بیر و 
لێدوانی خەڵکەکە خۆی لەدەرەوە بە شێوەی 
ســەربەخۆ هەیــە. هەرکەس بــەدەر لەوەی 
چۆن بیر دەکاتــەوە و چی دەڵێت، ئەگەر لە 
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شوێنێکی نەشیاو بێت دەکەوێتە بەری و نوقم 
دەبێت. بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوەکە واقعێکی 
ڕاستەقینەی مادییە. بەاڵم  هەر کە کەسەکان 
هەوڵیاندا ]لە ڕوانینی خۆیانەوە[ واتای بدەنە 
پاڵ، ئیتر ئەوە لە دەرەوەی گوتاردا نییە]دێتە 
قالبی گوتارەوە[. ]بەشێوەیەک کە [ زۆربەی 
خەڵک الفاو هەســتانەکە وەک ›دیاردەیەکی 
سروشــتی‹ دادەنێن، بەاڵم وەک پێویســت 
هەرواش باســی ناکەن. هێندێکیــان پەنا بۆ 
›گوتاری کەشناسی‹ دەبەن و هۆیەکەی دەدەنە 
پــاڵ باران بارینــی زۆر. هێندێکیان لەوانەیە 
بیدەنە پاڵ ›خراپی بەڕێوەبرایەتیی سیاسی‹، 
واتە شکســتی حکومەت لە هەڵنەبەســتنی 
بەنــداو و دابیــن نەکردنــی تێچووەکــەی. 
لەوانەیە هێندێکیش الفاوەکە بە ›دەرکەوتنی 
ئیــرادەی خوا و نیشــانەی توڕەیی وغەزەبی 
ئەو لە شــێوازی ژیانی سوچباری خەڵک یان 
نیشانەی ئاخر زەمان‹ لێکبدەنەوە. کەواتە، بە 
پێی گوتارە جیاوازەکان)کە دەکرێت لێکیش 
بدرێن(دەکرێــت واتایەکی ]جیــاواز[ بدرێتە 
پاڵ زیادبوونی ئــاوی ڕووبارەکە. خاڵی گرنگ 
لێــرەدا ئەوەیە کە هەر یەک لــە ئەم گوتارە 
جیاوازانە هەنگاوی جیاواز، وەک بەنداوسازی، 
ڕێکخستنی خۆپیشاندانی سیاسی بەرانبەر بە 
حکومــەت، و یان ئامادەبوون بۆ قیامەت، واتە 
کۆتایی کوتوپڕی جیهان بە شــیاو و گونجاو 
دزەانن. بەم شێوەیە، واتا خستنەپاڵ شتەکان 
لە گوتارەکاندا دەبێتە هۆی بنیادنان و گۆڕانی 

.)Jørgensen and Phillips, 2002( جیهان
ئەم چەشــنە بۆچوونانە بــۆ لێکدانەوەی 
ڕووداوەکان و واقــع، بەردەوام لەگەڵ خۆیاندا 
جۆرێــک ســنووربەندیی لە نێــوان ›ئێمە‹ 
و ›ئــەوان‹دا بــەدی دێنێــن کە شوناســە 
جیاوازەکانیان لێدەکەوێتــەوە. هێندێک جار 
کردە کۆەماڵیەتییەکانمان و لێکدانەوەکانمان 
بەڕادەیــەک بابەتــی )عەینی(، سروشــتی و 
بەڵگە نەویســت دەبن، بردنە ژێر پرسیاریان 
ئەســتەم دەبێت. بە شــێوەیەک کــە ›‹بە 

ئەستەم دەکرێت ســەرنجمان بۆ ئەوە بچێت 
کــە بژاردەی دیکەش هەن«. هــەر بۆیە،«ئەو 
کاتانــە کــە شوناســە جیــاوازەکان یەکتر 
 social(»کۆمەاڵیەتی دژانبەریی  ڕەدەکەنەوە‹ 
بــە   .)ibid(»ســەرهەڵدەدات  )antagonism
بڕوای ›الکالو و موف‹ الیەنێکی ســەرەکیی 
دژانبەری ئەویترسازییە. لە ڕوانگەی ئەوانەوە، 
دژانبەری ئەو کاتە ڕوودەدات کە »بەشداریی 
و ئامادەیــی ›ئەویتر‹ بە بوونی خۆی لەمپەرە 
 Laclau(»بۆ ئەوەی ›مــن‹ بەتەواوی خۆم بم
Mouffe, 2001 &(. وەک نموونەیــەک بــۆ 
دەرهاویشــتن لە ڕێــگای ئەویترســازییەوە،  
لەوانەیە یەکێک لە ستراتیژییەکانی دەوڵەتی 
ئێران بۆ ئەویترسازییەکەی لە کورد ئەوە بێت 
کە هاوشان لەگەڵ بە ›دژی شۆڕش‹ )چونکە 
شــۆڕش بۆ زۆربەی ئاپۆرای خەڵکی نەتەوەی 
بااڵدەست لەسەردەمی خومەینیدا و لەدەیەی 
یەکەمی دەســەاڵتی حکومەتی ئیســالمیدا 
ئەرێنی وەرگرتبوو،  بابەتی/عەینــی  واتایەکی 
ئێســتا شۆڕشــەکە و بنەماکانی بۆ ئەوانیش 
ئەو واتایەی نەماوە(، یــان بە ›جیاوازیخواز‹ 
ناســاندنی، شوناســی ›کۆڵبەر بــوون« بێت 
کە ئاســتی ســەرکوتەکەی بە پێی ئاســتی 
دابەزاندنــی پێگە کۆمەاڵیەتییەکی ئاســایی 
بنوێنێت. ئەم شــێوە ئەویترسازییە وا دەکات 
جۆری داواکارییەکانی کوردیش لە شوناســی 
کورد بوون وەک نەتەوەیەکەوە بۆ شوناســی 
توێژییانەی پیشــەی کۆڵبەری داشــکێنێت 
کە تێگەیەکی ئابوورییانــەی هەیە تا ئەوەی 
تێگەیەکــی نەتەوەییانــەی هەبێت. لەڕێگای 
دەرکردنی پێناسەی کۆڵبەری )بڕیار و کردار 
فەرمیی دەوڵەت( و نواندنەوە و جێخســتنی 
لــە ڕێگای بە بابەتکردنی لە گوتاری میدیایی 
دا بــرەوی پێدەدرێت و هەوڵی جێگیرکردنی 
دەدرێت. ئەم شوناسە ئەو کاتە جێدەگرێت کە 
شێوەیەکی بااڵدەستانەی گوتاری بەخۆ بگرێت 
و کورد خۆشی ڕەزامەندانە ئەو شوناسە قەبووڵ 
بــکات و وەک ملمالنێیەکــی چینایەتی لە 
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گوتارێکی چەپیخوازانەدا لەبەرهەمی هونەری 
یــان میدیاییدا بەرهەمــی بهێنرێتەوە.  یان 
وەک ملمالنێیەکی ڕەگەزییانە بۆ دەرخستنی 
هێزی ژن لە کاری کۆڵبەریدا بەرانبەر بە پێاو 

بنرخێندرێت:
 بــۆ نموونە لــە توێــی وتارێکــی ژمارە
)١0١(]١[ی ڕۆژنامەی ›داوڕۆژ‹دا بە نانیشانی 
›ژنانــی کۆڵبــەر و غیــرەت و ئازایەتییەک 
هاوشــێوەی بەردەکانی زاگــرۆس‹دا هاتووە: 
»کۆڵبەری کارەســاتێکی زۆر گەورەیە ولەوە 
کارەســات تر ئەوەیــە کە ژنــان ناعیالجن 
بــە جلوبەرگــی پیــاوان کۆڵبــەری بکەن«. 
بە ئــەم شــێوەیە، بابەتە ســەرەکییەکە کە 
ئەیتراسازییەکە لە کورد لە شوناسی کۆڵبەریدا، 
لە پەنا جۆرێکی تری چەوساندنەویدا)ڕەگەزی( 

بەرهەم دێتەوە و ئاسایی دەکرێت.
 بۆ نموونە، لە دەقی ئەو وتارە لە  ڕۆژنامەی 
»دوارۆژ‹ دا، لە زمان نوێنەری پارێزگای سنە 
)ڕێژم بە کوردســتان ناوی دەبات( لە بیست 
و ســێیەمین کۆبوونەوەی ئەنجومەنی بەرزی 

پارێزگاکان]ی ئێران[ دا هاتووە: 
» دەبێــت خوێن بگریــن و زۆر جێگای 
داخــە کە بڵێیــن لەگەڵ کچــان و ژنانێک 
رووبەڕوویــن کە ناچارن لــە رۆڵی پیاوێک یا 
کورێکدا خۆیان دەربخەن تا بتوانن بەئاسانی 
بێن بۆ ناو زنجیــرەی دوورودرێژی کۆڵبەران 
)ئاژانسی هەواڵدەری رژیم -١8 ی خەرمانانی 

 .]2[»)١٣٩8
ئەمەش، بەڵگەی ئــەوەن کە ڕێژیم بۆی 
ئاســاییە کــە چەوســانەوەی ئابوورییانــەی 
کورد هاوشــان و وەک چەوســانەوەی هەر 
تاکێکی نەتەوەی بااڵدەســت پێناسە بکاتەوە 
و لــە شوناســی »شــارۆمەندە ئێرانییەکە‹دا 
جێی بخــات کە لە واقعدا بیبەســتێتەوە بە 
»بەڕێوەبەرێتیــی خراپی ئابووری« کابینەکانی 
ئامانجداری  حکومەت، نەک دەرهاویشتنێکی 
نەتەوەیــەک. بۆ نموونە، ئەم دەقەی ســایتی 
›تابنــاک‹ی ســەر بــە ڕێژیمــی  ئێــران، 

کۆڵبەری لە کوردســتان و بەلووچستان وەک 
لێکەوتەیەکی سیاسەتی ئابوورییانەی دەوڵەت 
لێکدەداتەوە و دەڵێت«: بەراوردی نیشانەکانی 
پەرەســندنی ئابووری شــارە ســنوورییەکان 
لەگەڵ ناوچەکانــی دیکەی واڵت، ئاماژەیێکە 
بە نایەکســانیی ســەرمایەدانان و سەرنجی 
دەوڵەت بە ئەم ناوچانەیە«]٣[. لە حاڵێکدا ئەم 
پیشــەیە تەنیا بۆ ئەندامانــی نەتەوەی کوردە 
و لە کوردســتان بەڕێــوە دەچێت]4[. جگە لە 
ئایدۆلۆژییانەی  هاوپێچی  ئاماژەیەکی  ئەوەش 
بۆ شێوەی خۆ دەرخســتنیان لە ڕۆڵی پیاودا 
واتە، جلو بەرگی ژنان و کچان تێدایە کە هی 
پیاوان و کوڕانە و گوایە پێوەرەکانی ڕێژیمی بۆ 
حیجابی ئیســالمی تێدا نییە. بە ئەم شێوەیە، 
پاشــخانە  پێچەوانــەی  ڕۆژنامەنووســەکان 
مێژووویی و ئایدۆلۆژییە حیزبییەکانی خۆیان، 
دەکەوەنەوە داوی پێکهاتە زمانییە سروشــتی 

بووەکانی داگیرکەر و بەرهەمی دەهێننەوە. 
 دەربــاز بوون لە ئەو دۆخە، بەندە بە زۆر 
هــۆکارەوە کە لە پێوەندیــی لەگەڵ میدیادا 
)framing(›دەکرێت ئاماژە بە ›چوارچێوەسازی
ی هــەواڵ، واتە واتاســازییەکی پێچەوانەی 
گوتــاری زاڵی داگیرکەر لەســەر ئەم شــێوە 
شوناسسازییە بکرێت. وەک ئەوە کە بە وردی  
دوو ئەکادیمیی کورد، ›کەمال سولەیمانی‹ و 
›ئەحمەد محەممەد پوور‹ لە لێکۆڵینەوەیەکی 
زانســتیی تایبەتــدا بــە نــاوی ›ئاپارتایدی 
ئابــوور‹ ناویان نــاوە کە لــە پێکهاتەیەکی 
ئێران  کۆلۆنیالیستی  دەوڵەتی  کۆلۆنیزەکراودا 
Soleimani, & Mo�  بەڕێــوەی دەبات)بڕوانە،
hammadpour, 2020(. هــەر ئەمە دەکرێت 
ئــەو چوارچێوە هەواڵییە بێت کە لە گێڕانەوە 
جۆراوجۆرە هاوشێوەکانی ئەو مەدلوولەدا وەک 
›کوشتاری ڕێکخراوی خەڵکی مەدەنیی کورد« 
یان »نان بڕین و قڕکردنی کاســبکاری کورد«  
و ›چەوسانەوەی ژنان هاوشانی پیاوانی کورد‹ 
ناوی بنرێت و بە میدیایی و پێناسە بکرێتەوە. 
›چوارچێــوە‹کان لێــرەدا ئــەو »بیرۆکە 
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ڕێکخەرە ناوەندی یان هێڵە داستانییانەن کە 
واتا بە توێی ئاشکرای ڕووداوەکان دەبەخشن« 
)Gamson & Modigliani, 1987(. هەرچەند 
چووارچێوەســازیی مــژارەکان زۆرجار بۆ بە 
ئاســانی گەیاندنی بابەتە ئاڵۆزەکان زەروورین، 
بەاڵم بە هەمــان ڕادەش ئامرازێکی بەهێزن 
بۆ ســنووردارکردنی باســەکان لەسەر بابەتە 
 .(Crow, & Lawlor, 2016( سیاســییەکان 
ڕۆژنامەنووســەکان چوارچێــوە هەواڵییەکان 
وەک ئامرازێــک بۆ گێڕانــەوەی چیرۆکێکی 
تۆکمــە بــەکار دەهێنــن) وەک »جەنگ لە 
دژی تیــرۆر«(. کاتێک کارا سیاســییەکان لە 
ســەر میدیاکانی هــەواڵ دەکەونە ڕکابەری، 
چوارچێوەی تایبەت بەخۆشیان هەیە کە هەوڵ 
دەدەن برەوی پێبدەن. کاتێک میدیای هەواڵ 
دەیهەوێت بەرایی بــدات بە  چوارچێوەیێک 
بەسەر یەکی دیکەدا، دەتوانێت بەرژەوەندیی 
بەرچــاو بەرانبــەر بــە دژبــەری دیاریکراو 
دەستەبەر بکات. بۆ نموونە،  دەمەتەقێکان لە  
ویالیەتە یەکگرتووەکانــی ئەمریکادا لەبارەی 
شــەڕ لە  ئێراقەوە لەبەرچاو بگرن، دەوڵەتی 
›بوش‹ لە  خاڵێک لە دیبەت و مشتومڕەکاندا 
هەوڵی دەدا برەو بە چوارچێوەی ›بەردەوامیی 
دەورەکە‹ بدات تا بەڵگەیەک بێت بۆ گرنگیی 
بەردەوامی شــەڕەکە تا ئەو کاتەی شــەڕەکە 
بداتەوە دەســت هێزە چەکدارەکانی ئێراق«، 
›شەڕی  ڕەخنەگرانی شــەڕەکە چوارچێوەی 
بێهوودە‹ یــان بەکار دەهێنا کــە دەیانگوت 
پێویســتە هێزەکانــی ئەمریکا  بــە زووترین 
کات بکشــێندرێنەوە. تێگەیشتن لەوەی کە 
ڕۆژنامە نووســەکان بڕیــاردەدەن کام یەک 
لــە ئــەم چوارچێوانە بەکار بێنــن، دەکرێت 
بۆ تێگەیشــتن لە ڕکابەرییە سیاســییەکان 
زۆر بەکەڵــک بێت. چونکە »بــاوەڕ و کردەوە 
سیاســییەکان لە گریمانــە، الگری و ڕاپۆرتە 
هەواڵەکانەوە سەرچاوە دەگرن. لە ئەم حاڵەتە 
گرنگەدا، سیاسەت درامایەکە کە لە جیهانێکی 
گریمانەکــراو و ڕاپۆرتکــراودا ڕوودەدات کە 

هەڕەشە و هیواکان دەورووژێنێت، جیهانێک 
کە خەڵکەکە ڕاســتەوخۆ نایبینن و هەستی 
ناکــەن«)Edelman, 1995(. تا ئێســتا و بە 
پێی ئــەم توێژینەوەیــە لە ســەردێری ئەو 
هەوااڵنــەی پێوەندییان بە هەواڵی پێوەندیدار 
بە ›کۆڵبەران‹ و ›بەندکراوانی سیاســی‹یەوە 
هەبووە، تاکی کوردی بەرکەوتووی توندوتیژیی 
و سەرکوتی ڕێژیم، لە دەقی گوتاری هەواڵییدا 
تووشی دەرهاویشتنێکی گوتاریش لە میدیای 
ئــەو حیزبانــەدا بووەتــەوە؛ وەک کارایەکی 
پاســیڤ، کەســی نادیار و نەناســراو یان لە 
ژمارەدا دەنوێندرێنەوە. بڕوانە، ئەم سەردێڕانە:

1 نەوســوود/ بریندار بوونــی کۆڵبەرێك بە 
سنوور)ئاســۆی  ســەر  تەقــەی چەکدارانی 

ڕۆژهەاڵت/ ک. ش. ز. ک(]5[.
2 برینداربوونــی کۆڵبەرێــک لە ســنووری 
بانە)سایتی کوردستان و کورد. 0٣202١/١0 

)ح.د.ک(.]6[ 
3 کــوژران و برینداربوونــی کۆڵبــەران و 
کاسبکاران )کوردستان-ح.د.ک.ا، ژمارە 7٩4، 

5ی مارسی 202١ (.
سێ پرسیار کە دەکرێت لە شیکردنەوەی 
الیەنە ڕواڵەتی و  شاراوەکانی  گوتاری میدیادا 

لەبەرچاو بگیرێت دەکرێ ئەمانە بن:
کاتێــک  )بەتایبەتــی  دەدوێــت  کــێ   
›ئاخێوەر‹ەکە پەیامنێــر، وتەبێژێکی فەرمی، 
مامۆســتا یان هەر کەسێک بێت کە وتەبێژی 

بریکاری دامەزراوەیەکە(؟
 دەڵێن چی )واتە واتا ئاشــکرا و شاراوەکانی 

لێدوانەکە چیین(؟
مەبەستیان چییە )یان دەبێت گریمانەمان 
بۆ ئــەوەی لێدووانەکەیان لە بەســتێنەکەیدا 
 Davis(؟)شیاوی تێگەیشــتن بێت چی بێت

.), 1985
لە ئەو سەردێڕانەی سەرەوەدا، چەند شت 

هەیە ئاماژەیان پێبکرێت.
یەکــەم، بریندار بــوون)وەک کردەیەکی 
بەدەر لە هێزی کارایەکی ئاگایانە بەکار دێت، 
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ئاخێوەرێکی زگماکی زمانی کوردی  مێشکی 
لە دووی هۆی پشــت بریندار بوونەکە نییە، 
چونکــە زیاتر دەدرێتە پاڵ شــتی بێ ئیرادە 
و بێ گیان. لەبەرانبــەر ›بریندار کردن‹دایە 
)وەک کردەیەکــی مادیــی، کــە ئاخێوەری 
ڕەســەنی کــوردی، لــە دووی کارای هۆی 
برینــدار کردنەکــە دەگەڕێــت و چاوەڕێی 
لەبارەی کەســی بەرپرســی پشت  زانیاریی 

بریندار کردنەوەکەوەیە(.
دووەم، بە پێــی جەختکردنەوەکانمان بۆ 
مەبەستێکی تایبەت دەســتکاریی پێکهاتەی 
دەربڕینەکانمان دەکەیــن. هێندێک جاریش 
وەک دەربڕینەوەیکی باو و جێکەوتوو لە ڕووی 
نائاگایی فۆرمە زمانییەکان کە بە ئایدۆلۆژیای 
زاڵ بــارگاوی کــراون بــەکار دەهێنینەوە. 
ڕاســتییەکەی ئەوەیە کــە زانیاریی تەواو لە 

ڕستەی بنجیی دیار )معلوم(دایە. 
ســێیەم، لە ڕێگای ›ناوانــدن‹ەوە کۆی 
شێوەی نواندنەوەی ڕووداوەکە گۆڕاوە. هیچکام 
لە ئەو سەردێڕانە ڕستە نین، بەڵکوو گرێیەکی 
ناوین)زانیارییــان لەبارەی کات و کەســەوە 
تێدانییــە(، واتــە ›کار‹)فعــل(ی ڕابردووی 
ســادەی ›برینداربــوو‹، لەکارێتــی خراوە و 
بەناوکراوە، بۆیە لوتکە ›مبتدا‹ی رســتەکەی 
گرتووە. ئەمە بۆ نموونە، لە ســەردێڕی)١( دا 
ئاوا بووە: ›بەتەقەی چەکدارانی سەرســنوور 
کۆڵبەرێــک برینــدار بــوو‹. بــەاڵم ئاواش 
بنووســرابایە هەر نواندنەکــەی تایبەت بوو، 
چونکە تەقە‹کە پێش تەقەکەرەکە)چەکداران( 
کەوتووە، تەقەکە لە ئــەم دەربڕینە زمانییەدا 
بەرپرســە نەک ›چەکداران‹، هەربۆیە لەگەڵ 
کاری ›برینداربــوون‹دا ڕێــک دەکەوێــت. 
جگەلەوەش، لێرەدا، ›کۆڵبەرێک‹ کەســێکی 
هەروەهــا  تایبەتەکــەی(  نەناســراوە)ناوە 
بــەاڵم  سەرســنوور‹)کێن؟(.  ›چەکدارانــی 
ئەگــەر بنووســرابایە »چەکدارەکانی ڕێژیمی 
ئێــران بەتەقــە کۆڵبەرێکیان لە نەوســوود 
بریندارکرد«، نواندنەوەکە چەکدارانی ڕێژیمی 

ئێرانی بە بەرپرس دەناســاند. جیاوازیی ئەم 
دەربڕێنــە لەگــەڵ ئەوانــەی دیکــە ئەوەیە 
کە بــە پێی یاســاکانی پێکهاتەی ڕســتەی 
کوردی لــە ڕووی دیار)معلوم(دا بکەر)فاعل(، 
بەرکار)مفعــول( و کار )فعل( و ئامێر)ابزار(ی 
ئاوەڵکاری شوێن)قید  بریندارکردنەکە لەگەڵ 
مکان(دا دەربڕاوە. لەباری نواندنەوەی زانیاریی 
و ئەزموونــی بیرۆکەییــەوە لــە ڕێزمانی واتا 
بنیــادی هاڵیدەی کە بۆ شــێکردنەی گوتار 
بەکار دێت و مەبەســتی ئێمــەش ئەمەیانە، 
کردە)بریندارکردن(، بەشداربووەکانی کردەکە 
1 چەکدارانــی ڕێژیمی ئێــران وەک کارا،  (
و  ئامانج/کرتێکــراو(  وەک  کۆڵبەرێــک،   2
بارودۆخێک)لــە نەوســوود و بەتەقە( هەیە. 
بەگشتی، ئەم ڕســتانە هەرکامە واقعیەتێکی 

جیاواز بنیاد دەنێت. 
هــەر  )٣(دا،  و   )2( لەســەردێڕەکانی 
بەرپرســێک لەئارادانییە. سەر دێڕی )٣( کە 
تایبەتە بە ›ڕۆژنامەی کوردستان‹ )ح.د.ک.ا(، 
لــە الپــەڕەی کۆتایــی هــەر ژمارەیەکــی 
ڕۆژنامەکــەدا، هەواڵ و ڕووداوکانی تایبەت بە 
کوردســتان کۆدکرێنەوە، بە پێی توێژەکانیان 
یان سروشتی ڕووداوەکانیانبە پۆلین دەکرێن، 

وەک.:
›مەحکومکرانــی زیندانییــان بە زیندان 
زیندانــی‹،  حوکمــی  کەمکردنــەوەی  و 
›بانگهێشــتکردنی هاوواڵتییان بۆ ئیتالعات‹، 
›تەقینــەوەی مین«، کوژرانــی هاوواڵتییان« 
و... . کە بۆ بابەتــی تایبەت بە کۆڵبەران ئەم 
سەردێرەدانراوە. لێردە باشتر دەردەکەوێت کە 
کۆکردنەوە زمانییەکانی ڕستە و چڕکردنەوەیان 
لــە گرێیەکی ناویدا، چەنــد لەگەڵ الپەڕەی 
تایبەتــی ڕۆژنامەکە یەکانگیــرە؛ کورتە دەقە 
هەواڵییەکان و شــەتەکدانی زانیارییەکان لە 
بەستەی کڵیشەییدا ئازارەکانی قوربانییەکانی 
سەرکوتی ڕێژیم نەدیوو دەکرێت، و چۆنێتیی 
ڕوودانی ڕووداوەکان و کاردانەوەکانی خەڵک 
و لێکەوەتەکانــی ئەو توندوتیژییانە الدەدرێن. 
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›مەحکومکرانی  ســەردێرەکانی  بە  سەبارەت 
زیندانییــان بــە زینــدان و کەمکردنەوەی 
›بانگهێشــتکردنی  زیندانــی‹،  حوکمــی 
هاوواڵتییان بــۆ ئیتالعات‹ دەکرێت بگوترێت 
کــە کەمکردنەوەی حوکمــی زیندانی واتای 
نەرێنیــی بەزیندان مەحکوومکردنەکە بۆ الی 
ئەرێنی دادەکێشــێت، یان هاوســەنگییەک 
دروســت دەکات. ›بانگهێشتکردن‹ لە زمانی 
کوردیدا، واتــای ئەرێنی هەیە کــە زیاتر بۆ 
بواری میوانداریکردن لەکەسێک بەکار دێت، 
تا ئــەوەی ڕاپێچکرا بێت. ئەگــەر هەر واتای 

›بانگکردن‹ بایە بێ الیەنتر بوو. 
لە دەقی ئەو هەوااڵنەدا، ئاماژە بە کاراکانی 
پشــت کوشــتن و برینداربوونەکان دەکرێت، 
بەاڵم کــوژراوەکان هــەر لەواتای وشــەیی 
›کوشــتن‹ دا کۆتاییان دێت، بە بێ ئاماژە بە 
چۆنێتی، و زانیاریی ورد، هاوبەشــیی بنەماڵە 
و کەســوکاریان وەک وەرگرتنی قســەیەک 
یان شــایەدحاڵێک کــە وەســفی مەینەتی 
ژیانیان تا کاتی کارەســاتەکان بکات. زۆرجار 
بــۆ بریندارەکانیــش تراژیدییەک لە دەقێکی 
داڕێــژراودا بە کۆتاییەکی خۆش کۆتایی دێت 
کــە زیاتر ئەم پارچــە ئاخاوتنەیە »شــایانی 
باســە، بۆ چارەسەری برینەکەی گەیاندراوەتە 

خەستەخانە«.
ئــەو  و  لێکدانەوەیــە  ئــەو  پێــی  بــە 
بیردۆزییانەی تا ئێســتا لە بنیادنانی واقع لە 
ڕێگــەی زمانەوە کردوومانــە، دەکرێت بڵێین 
کە زمانێکی ئاســایی و سروشــتییانە بۆ ئەو  
کوشتارە سیستیماتیکە بەکار دێت؛ هەر وەک 
ئەوەی  لەژیانی ئاســایی ڕۆژانەدا دوو کەسی 
کــورد بۆ یەکی بگێڕنــەوە. ئەوانە ئەوکاتە لە 
ڕێگای زمانە ئاسایی دەنوێندرێن و سروشتی 
دەکرێن کە دەبنە ›کڵیشە‹ یەک بۆ داڕشتنی 
هەر ڕووداوێکی لەوچەشنە بۆ کەس/کەسانی 
جیاواز و لە شــوێنێکی جیاوازی کوردستاندا 
دووبــارە دەبنــەوە. بۆنموونــە بڕوانــە ئــەم 

سەردێڕەی ئاسۆی ڕۆژهەاڵت:

4 سەقز/ بریندار بوونی کاسبکارێکی کورد بە 
تەقەی هێزە چەکدارەکان]7[ 

ئەگەر ئەم شــێوە نواندنەوانە لەگەڵ ئەو 
هەســتی هــاودەردی نواندنەی بەرپرســانی 
هــاوکات  میدیاییەکانــی  دەزگا  و  ڕێژیــم 
لەگەڵ کوشــتن و بڕینیان بۆ دۆخی نالەباری 
کۆڵبەران لەبەرچاو بگرین]8[، ئەم شــێوەیە لە 
نواندنەوەی میدیای حیزبی لە ئەو کارەساتەی 
تاکی کورد تووشی بووە، ئاستی ئاسایی بوونی 
کارەســاتەکە لە گوتاری میدیا حیزبییەکاندا 
دەردەخــات. بەتایبەتی، دوو ســتراتیژیی لە 
نواندنی میدیایی ڕێژیمــدا دەردەکەوێت کە 
هەمان شــت لــە میدیای حیزبیــدا بەرهەم 
دەهێنرێتەوە: ســتراتیژیی بە ›تاوانکەر‹دانان، 

ستراتیژیی ›قوربانیبوو‹
بــە شــێوەیەک کــە لــە ســتراتیژیی 
یەکەمدا، تاکی کۆڵبەر لە شوناسی نەتەوەیی 
شوناســی  و  دادەماڵرێــت  کوردســتانی  و 
›شــارۆمەندێکی ئێرانــی‹ پێدەدرێتــەوە کە  
تاوانی سنوور بەزێنیی )ئاسایش و سەروەریی 
سیاســیی دەوڵەت( دەکات، هەر بۆیە ســزا 
الوازییەکــی  ›قوربانیبــوو«ی  و  دەدرێــت 
بەڕێوەبەریــی دەوڵەتیشــە لــە ›ناوچــە‹ی 
سنووری) نادادپەروەرییەکی ئابووری(دەوڵەت. 
ســتراتیژیی بە تاوانکەر دانان، چارەسەریشی 
چارەســەکردنی  )پێشــنیاری  لــەدووە 
نادادپەروەریــی ئابووریــی و بەڕێوەبەرایەتیی 
خراپــی کارگێڕی ئیــداری و چارەســەری 
برینــی قوربانییــەکان لە خەســتەخانە، یان 
کەمکردنــەوەی حوکمی زیندانی(. بۆ نموونە، 
لــە دەقی هەواڵەکانــی )2( و )٣(دا، کۆتایی 
هەواڵەکە بە چارەســەری لە نەخۆشخانەکانی 
ڕێژیم کۆتایی دێت. ئەمــە دەکرێت میتافۆر 
یان ئیســتیعارەیەکیش بێت بۆ چارەسەریی 
دۆخی ئابووری کە بە ڕێژیم خۆی دەکرێت. لە 
هەمان کاتدا، لۆسکردنی ئەو کارەساتانە بێت 
کە بەسەر تاکاکان دێت و سەرکەوتنی پیالنی 
بااڵدەســەتانەی  هەڵســوکەوتێکی  لە  ڕێژیم 
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ئیستعمارییانەدا بۆ تێکشکاندی ئیرادەی کورد 
و وازهێنان لە شوناســی کورد بوونییشــی بە 
ناچارکردنی بە هەڵبژاردنی یەک شێوەی ژیان 
زیاتر ڕوون دەبێتەوە. مەترســیی ئەم شــێوە 
بەکارهێنانــەی زمــان لە میدیــا، ئەوەیە کە 
چوارچێوەیەکی باو بۆ گێڕانەوەی ڕووداوەکان 
لە میدیای نووسراو و گوتراودا دروست دەکات 
کە بە پێوانەی ئەوانــە زەینیەتی گێڕانەوەی 
زۆربەی ڕووداوە پێشبینیکراوەکانی داهاتووش 

ڕێکدەخات. 
الکالو موف »ناشیمانەیەتی کۆمەڵ وەک 
مەترســییەک بــۆ هەر شوناســێک دەنوێنن 
کە خــۆی وەک بزوتنەوەیەکــی بەردەوامی 
 Laclau &(»دەردەخــات جیاوزییــەکان 
ئەمانــەوە«  لەڕوانگــەی   .)Mouffe, 2001
هەرچەند کۆمــەڵ تاڕادەیەک پێکهاتەمەندە، 
بــەاڵم ئــەم پێکهاتەمەندییەی ســنووردار و 
کاتییــە. ئەگەر بۆ نموونــە خەڵک بە چینی 
جیــاوز دابەش دەکرێن لەبــەر ئەوە نییە کە 
کۆمەڵ هــەر بەو شــیوە بابەتییانەیە لە ئەم 
چینانە پێکهاتووە، بەڵکــوو لەبەر ئەمەیە کە 
داخراوی)closure(یەکــی کاتــی هەیــە کە 
شــێوە ڕێتێچوو و شــیمانەییەکانی دیکەی 
دابەشــکردنی وەک ڕەگەزی یــان ئەتنیکی 
Jør� )پەراوێز خســتووە یان دەرهاویشــتووە 
gensen, & Phillips,2002(. لــە نموونــەی 
کۆڵبەریدا، هەموو جۆرە هێزێکی ســەرکوتی 
نەرم و ڕەق بەکار هاتووە بۆ ئەوەی کورد ناچار 
بە هەڵبژاردنی ئەو شــێوەیە لە کاســبکاری 
بکات، واتە بنیادنراوی دەوڵەت خۆیەتی)بڕوانە، 

.)Soleimani, & Mohammadpour, 2020
  بەگشــتی، ملمالنێی نێوان گوتارەکان 
بەواتــای ئەوەیــە کــە کارا جۆراوجۆرەکان 
هەوڵدەدەن کۆمەڵگە بەشــێووەیەکی جیاواز 
ڕێکبخەن. هەر بۆیە، وشــەیەکی ســەرەکیی 
تیۆرەکە ›بەرەنگاریــی گوتاریییانە‹یە. گوتارە 
جیاوازەکان -کــە هەرکامەیان بە شــێوەی 
تایبــەت بە خۆیــان  دووان  و تێگەیشــتن 

لەبــارەی جیهانی کۆمەاڵیەتییــەوە دەخەنە 
ڕوو- بۆ بااڵدەســت بوون، واتە چەســپاندن 
و جێگیرکردنــی واتاکانی زمان بە شــێوەی 
خوازراوی خۆیان، لە بەرەنگاریی بەردەوامدان. 
بەم پێیە، بااڵدەســتی )هێژێمۆنی( دەکرێت 
وەک زاڵ بوونی ڕوانگەیەکی تایبەت پێناســە 

 .)Jørgensen and Phillips, 2002(»بکرێت
 تا ئــەو جێگایەی پێوەندیــی بە بواری 
ئــەم توێژینەوەیــەوە هەیە،  لــە بەرئەوەی 
بااڵدەستی )هێژێمۆنی(  بۆ  پرۆژە جیاوازەکان 
بــەردەوام لە ڕکابەریدان زاڵ بن، و پێکهاتنی 
بااڵدەستی بەواتای مەعریفەتێکی تۆکمە نییە 
 Laclau(کە تایبەت بێت بە قؤناغێکی دیاریکراو
میدیــا  گوتــاری   ،)and Mouffe, 1989
لەبەر سروشــتی مەبســتدارانەی داڕشــتنە 
زمانییەکانــی، بەهاکانی هــەواڵ کە دووری 
و نزیکییەکانــی ڕووداوەکان بــە دەزگایەکی 
تایبەتی ڕاگەیاندنەوە دەنرخێنن، ئایدۆلۆژیا و 
دەسەاڵت لە بنیادنانی ئەم واقعە بۆ بااڵدەستیدا 
کاریگەرە. هۆیەکەشی ئەوەیە کە لێرەدا، بابەتی 
»کردەیەکی  لە   )constructive( بنیادنەرانــە 
پێوەندییانەی دوو الیەنە«ی ناڕاســتەوخۆ لە 
نێــوان نێرەر و وەرگردا دروســت دەبێت کە 
هێزی کاریگەریی لەســەر وەرگر تاڕادەیەک 
زانیاریگەیاندندایــە.  و  تێگەیانــدن  بەســەر 
لە ئــەم شــێوە بنیادنەرییــەدا، »چی دیکە 
ناکرێــت زمــان وەک گرینگتریــن هۆکاری 
دەروونیکردن  و  بابەتیکردن)عەینیەتســازی( 
لێی بڕواندرێت، بەڵکوو)بەشێوەیەکی تایبەتی(
کردەیەکــی پێوەندییانەیە کــە بابەتیکردن و 
دەروونیکــردن بەرهەم دەهێنێــت. هەروەها 
لە کــردەی پێوەندیی بنیادنەرانەدا زمان هەر 
وەک هۆکارێکــی زانیاریگەیانــدن نازانرێت، 
بەڵکــوو وەک کردەیــەک دادەنرێــت کــە 
هەوڵــدەدات بگات بە ئــەو کاریگەرییەی وا 
لە کەســێک بــکات کارێک بــکات کە ئێمە 
ئەم  بەدەســتهێنانی  ئامرازێکی  دەمانهەوێت. 
ئامانجە هێز/دەسەاڵتی پێوەندییانەیە. کەواتە، 
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چەمکی هێــزی پێوەندییانە ئامانجی کردەی 
دەگۆڕێت  تێگەیشــتنەوە  لــە  پێوەندییانــە 
بــۆ کاریگەریــی« )Reichertz, 2020(. لــە 
درێــژەی ئــەم لێکۆڵینەوەیــەدا و بەتایبەتی 
لە پێوەندیی لەگــەڵ چۆنێتیی ڕووماڵکردنی 
بابەتی ڕادەستکردنەوەی ›مستەفا سەلیمی‹، 
زیندانیی سیاســیی لە میدیــای حیزبیدا و 
لەسێدارەدانەکەی لە الیەن ڕێژیمی ئیسالمیی 
ئێرانــەوە زیاتر تیشــک دەخرێتە ســەر ئەم 

الیەنەی بەکارهێنانی کاریگەرییانەی میدا. 

ناجێگیریی واتا و سەراوی)شــناوەری( 
ڕوونکردنەوەی  دالــەکان(:  ئاماژەکان) 

چەند چەمکێک
هــەروەک لەســەرەوە ئاماژەی پێکــرا، ئەم 
توێژینەوەیــە کــە پشــت بــە بیردۆزیــی 
گوتــاری دەبەســتێت، کــە لــە تێڕوانینــە 
پــاش پێکهاتەخوازییەکــەی الکال و موفەوە 
ســتراتیژیی  و  ›هێژێمۆنــی  کتێبــی  لــە 
دەگرێت،  سەرچاوە  سۆسیالیستی‹یەکەیانەوە 
›کۆی ڕەوت)پرۆسە(ی کۆمەاڵیەتی بە تۆڕێک 
لــە ڕەوتەکان دادەنێت کە واتــا تێیدا بەدی 
دێــت.« گوتاریش بەواتای ســەقامگیرییەکی 
ڕێژەییانــەی واتــا لــە بوارێکــی تایبەتدا و 
بەدەوری گرێبەندی تایبەتدا پێناسە دەکات... 
گرێبەند ئەو نیشــانە تایبەت و تاقانەیەیە کە 
نیشــانەکانی دیکە واتاکانیان لــە پێوەندیی 
 Jørgensen(»لەگەڵ ئەودا بە دەســت دێنــن
and Phillips, 2002(. بــۆ نموونە، لە گوتاری 
میدیایی حیزبەکانــی نێو ناوەندی هاوکاریدا، 
›نەتەوە/تاکــی کورد ›وەک وەرگری میدیاکە 
بە گرێبەندەکە و نیشــانەکانی دیکەی وەک 
نیشــتمان، کۆمەڵــی کــوردەواری، زمانــی 
کــوردی  و ›چەوســانەوەی ئیســتعمارییانە 
)داگیرکردنی خاک، سەرکوت و قەاڵچۆکردنی 
ڕێکخراو، قەدەغەکردنــی خوێندن بە زمانی 
کوردی‹ دەستبەســرداگرتنی سامان/ داهات 
و بێبەشــکردن لە مافی ئابووری، سیاســی، 

کولتــووری و ئازادییەکۆمەاڵیەتییەکانیــان و 
دادپەروەری( واتاکانیــان لە پێوەندی لەگەڵ 
واتای نەتــەوەی کورد/تاکی وەرگری کورددا 
وەردەگرن و البردنی چەوسانەوەی نەتەوەیی، 
و بەدەســت هێنانی ســەروەریی سیاسی لە 
شــێوەیەکی شــیمانەکراودا ›خودموختاری، 
فیدرالیزم یان ســەربەخۆیی‹ وەک وەاڵمێک 
بە ویســتی کۆمەاڵنــی نەتەوەی کــورد لە 
کوردســتاندا بە پێــی بەهــا دیاریکراوەکانی 
هــەواڵ کە لە ڕووداوە پێوەندیدارەکان بە ئەو 
گرێبەندە و نیشــانەکانی دیکەوە ســەرچاوە 
دەگرن، بە چارەسەر یان ئامانجی گرێبەندەکە 
دادەنێــن. کەواتە، گوتــار تەواویەتییەکە کە 
تێیدا هــەر نیشــانەیەکی زمانی لــە قالبی 
›ڕەهەنــد‹ )moment( ێکدا و لە ڕێگای واتا 
جیاوەزەکەی لە پێوەندیی لەگەڵ نیشانەکانی 
دیکەوە )ڕاســت وەک تۆڕی ماســی گرتن( 
لەگەڵ  جیاوازییەکەی  بەاڵم   .)ibid(چەسپاوە
تۆڕەکە ئەوەیە گرێی تۆڕی ماســی گرتنەکە 
چەسپانێکی هەمیشەییە، و گرێ یان نیشان 
زمانییەکان چەسپانەکەیان ڕێژەییەوە و بە پێی 
ئەوانیش  دەکرێت  کۆمەاڵیەتییەکان  ئاڵوگۆڕە 
بگۆردرێــن.  خاڵێکی گرنگی دیکە ئەوەیە کە 
لە زماندا بە پێی ســنوور و ڕێگە پێدانەکانی 
یاســای ڕێزمانی پێکهاتەی هــەر زمانێک و 
ئەو بژارە تایبەتانەی لە جۆری وشــەکان یان 
نیشانە زمانییەکاندا دەکرێت، هەروەها بە پێی 
دەرهاویشــتنی واتا شــیمانەییەکانی دیکەی 
نیشانەکە و بەســتنەوەی بە تاکە واتایەکەوە 
گوتارەکــە دەچەســپێت و جێگیــر دەبێت. 
واتــە »گوتــار داشــکاندن و کەمکردنەوەی 
Jørgensen and Phil�) «ئەگەر/شــیمانەکانە
lips, 2002(.  بــۆ نموونە، ئێســتا لە گوتاری 
ڕۆژهەاڵتدا،  کوردستانی  حیزبەکانی  میدیایی 
واتای ›پێشمەرگە‹ وەک نیشانەیەکی زمانی 
لە بریتــی واتاکانی دیکە چەســپاوە، هەموو 
جۆرەکانی دیکــەی واتاکەی وەک جەنگاوەر، 
شــەرڤان، گرێلال، چریک، پارتیزان، سەرباز و 
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... دەرهاوێــژراون و حیزبەکانــی ناو ناوەندی 
هاوکاری لە ســەر بەکارهێنانی ئەو نیشانەیە 
ســاغ بوونەتەوە.  ئەوانەی دیکە هەرچەند لە 
زمانەکەدا هەن بــەاڵم کەوتوونەتە ›ژینگەی 
گوتار‹ەکەوە. »ژینگەی گوتار ئەنبارێکە بۆ  کۆ 
کردنەوەی‹زیادە واتا‹ بە هۆی کرداری جومگە 
بەندییەوە بەرهەم هاتوون. واتە واتاکانی هەر 
نیشانەیەک کە لە گوتارەکانی دیکەدا هەیبووە، 
بە هۆی گوتارێکی تایبەتــەوە بۆ بەدیهێنانی 
 Jørgensen(»تاکە یەکەیەکی واتایی وەالنراون

and Phillips, 2002( کە پێشمەرگەیە. 
 سەبارەت بە ڕێژەیی بوونی چەسپانی واتا 
دەکرێت ئەوە بگوترێت کە چونکە لە ژینگەی 
گوتاردا هەموو ئەو شتانەی گوتارێکی تایبەت 
وەالی ناون کۆ بوونەتەوە، ڕاست لەبەر ئەوەش 
ئەو گوتارە تایبەتە دروســت بووە کە ئەو تاکە 
واتایەیانــی هەڵبژاردووە، هــەر بۆیە بەردەوام 
مەترســیی ئەوەی لێدەکرێت کە هەر ئەوەش 
الوازی بکات، واتــە یەکێتیی واتاییەکەی لە 
دەســت بدات. بۆ نموونە لەوانەیە یەکێک لە 
مەترســیییەکانی سەر ئەو یەکێتییە گوتارییە 
لەباری چەکدارییەکــەی واتای ›گرێال‹ بێت 
کــە ئاماژە بــە گوتارێکی سیاســیی دیکەی 
نــاو گوتــاری بزوتنــەوەی ڕزگاریخوازیــی 
نەتەوەیی کورد دەکات. ئەو جۆرە نیشــانانەی 
کە هێشــتا واتاکانیان جێگیــر نەبووە و فرە 
واتــان بــە ›توخم‹)عنصــر( دادەنرێن. هەر 
کات گوتارێــک توانی پێش بە ســەراویی و 
هەڵبەزدابــەزی واتای توخمــەکان بگرێت و 
لــە ڕەهەندێک ›قەتیس‹ی بــکات،  دەبێتە 
ڕەهەند)بعد(ێــک.  گوتار بەم شــێوەیە ڕێگە 
لــە تەماوی بوون و لێڵی دەبســتێت. چونکە 
پێش بە هەڵبەزدابــەزی توخمەکان دەگرێت 
و لــە ڕەهەندێکدا دەیانبەســتێتەوە. ئەمەش 
بــە ئەم واتایەیە کــە گوتارەکانی دیکەش لە 
ڕێگای جومگــە بەندیی تایبەتــی خۆیانەوە 
بە جێگیرکردنــی واتا گوتــاری هەنووکەیی 
بەرهەم دەهێننەوە یان بەرگژی دەکەن. هەر 

بۆیە، گوتار داخرانێک/بەســتێکی کاتییە؛ واتا 
بە شــێوەیکی تایبەت دەچەسپێنرێت، بەاڵم 
نایبڕێتتەوە کە ئەم واتایە بۆ هەمیشــە ڕاست 
وەک خــۆی دەمێنێتەوە. بۆ نموونە، لە نێوان 
›سەربەخۆیی‹  ›خودموختاری‹،  توخمەکانی 
و ›فیدرالیــزم‹دا، فیدرالیــزم جێگیرکــراوە. 
بــەاڵم، بەپێی هەڵکــەوت، بــارودۆخ و هێز 
و شــێوەیەکی دیکــەی واتاســازی دەکرێت 
ئــەوەش بگۆڕێت بە نیشــانەیەکی دیکە. بە 
ئەم شێوەیە جومگە بەندییەکان بەشێوەیەکی 
پێشــبینی نەکراو پێکهاتەکانی واتا پێکدێنن، 
هەر بۆیــە بەردەوام دەرفەتێــک بۆ ملمالنێ 
لەســەر شــێوەی ئــەو پێکهاتانە لــە ئارادا 
هەیە. تێگەیشــتن لە ناجێگیریی گوتارەکان، 
ناجێگیریی نیشــانە و توخمــەکان  هەوڵدان 
بۆ زاڵ کردنــی ڕەهەندێک، بەواتای زاڵکردن 
و جێگیرکردنێکی هەنووکەیی گوتارێکیشــە. 
زۆر گرنگە بۆ ئــەوەی لە کاری ڕێکخراوەییدا 
بە پێی هەڵکــەوت گونجاوترین بیردۆزی بۆ 
بەرەو پێشــبردنی گوتــاری ڕێکخراوەیی بژار 
بکرێت کە لــە میدیاکانییەوە خۆ بنوێنێت تا 
ڕای گشــتی لەســەر بنیاد بنرێت. هەر بۆیە 
بیردۆزیــی گوتارییانە پێمان دەڵێت تیشــکۆ 
دەربڕینێکی  زەرفییەتەکانــی  بخەینە ســەر 
تایبەت]دەســتەواژە، ڕســتە یــان دەق[ ی 
جومگــە بەندییەکان: ]بۆ ئــەوەی بزانین کە 
ئــەم دەربڕینانە [  بە دانانــی توخمەکان لە 
پێوەندییــە تایبەتەکانیان لەگەڵ توخمەکانی 
دیکــەدا چ واتا گەلێک جێگیــر دەکەن، چ 
واتــا گەلێکی متبــووی ]دیکە لــە ژینگەی 
 Jørgensen and(گوتارەکەدا هەن[ وەال دەنێن

Phillips, 2002(؟
بۆ نموونە، بڕوانە ئەم سەردێڕانەی خوارەوە:
5 دەستبەسەر بوونی شــارۆمەندێکی کورد 
لە تاران )ئاســۆی ڕۆژهەاڵت، ک. شۆڕشگێڕ، 

.]٩[)202١ 0٣/١١
6 دەستبەســەرکرانی هاوواڵتییەکــی کورد 

لەتاران )کوردستان و کورد، ح.د.ک(]١0[.
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7 هاوواڵتێکی ســوننە مەزهــەب لە ئەهواز 
حوکمی زیندانیی بەسەردا سەپا )کوردستان 
میدیا، ح.د.ک.ا، ١4ی بەفرانباری 20720(]١١[. 
بەوپێیە کە  ›نەتەوەی کورد‹ وەک گرێبەندێکی 
گوتاری میدیای حیزبی بە مەدلوول داندراوە، 
کوردســتان وەک ›نیشــتمان‹ی کوردان و 
دانیشــتوانەکەی شوناسێکی شوێنی  شوێنی 
و نەتەوەیی دانیشــتوانەکەیەتی. لەبەر ئەوەی 
شێوەی خۆبەڕێوەبەریی و چەشنی سەروەرییە 
پێدەچوو  نەبووەتەوە،  سیاســییەکەی ســاخ 
›هاونیشــتمانی‹ بەکار هاتبایە. هەر وەک لە 
هێندێک هــەواڵ و ڕاگەیەنراوی حیزبیدا کە 
ڕوو لە ئەندامانی نەتەوەی کورد لە کوردستاندا 
بــاڵو دەکرێتەوە بــە هاونیشــتمانی بانگیان 
دەکات. بەاڵم لە پێکهاتەی هەواڵ و سەردێڕە 
هەواڵییەکانــی میدیــا حیزبییەکانــدا )هەر 
دووک الیەنی کۆمەڵە( وشــەی ›شارۆمەند« 
لە ڕستەیەک یان لە دەستەواژەیەکدا لەگەڵ 
وشــەکانی دیکە ) وەک شارۆمەندێکی کورد(
دا بــەکار دەهێنرێــت کە وشــەکە لەباری 
پێکهاتەییشــەوە داڕێژراوێکی زمانی نەتەوەی 
زاڵــە و وەرگێــڕداراوی وشەی‹شــهروند‹ی 
فارســییە و نیشــانەکانی گوتاری بااڵدەست 
بەرهــەم دەهێنێتەوە. لەڕاســتیدا شوناســی 
پێدراوی دەوڵەتــی داگیرکەری پێداوە و ئەو 
شوناسەش قەبووڵ کراوە بێ ئەوەی مافەکانی 
دەستەبەر کرا بێت یان ڕاستییەکەی ئەوەبێت 
کــە وەک ›شــارۆمەند‹ێکی کــوردی ئێران 
هەڵسوکەوتی لەگەڵ کرابێت. لێرەدا، دەبینین 
کە ئەم نیشــانەیە لەگەڵ نیشانەکەی تروەک 
»هاوواڵتی«)هــەر دووک الیەنــی دیموکرات، 
زیاتر ›ح.د.ک.ا‹ بەکاری دێنن(دا هاوتایەکن 
بۆ )citizen/شــهروند( کە لــە ڕیزبوونەکەی 
لەگەڵ وشەکانی دیکەی ) وەک هاوواڵتییەکی 
کورد(دا واتا بە فەرمی ناسراوەکەی لە گوتاری 
دەوڵەت-نەتەوەی ئێرانیدا دەگەیەنێت. ئەگەر 
ئەمە نەبێت، بەڵکو وێناکردنێکی بیرۆکەییانەی 
بە واڵتدانانی کوردســتان لە واتای ›دەوڵەت/

کشــور‹دا بێت، هــاودژی و پێچەوانەییەک 
لەگەڵ گوتاری ئەو حیزبانە لەگەڵ پاشــگری 
›ئێــران‹ی بوونەکەیــان پێکدێنێــت کە لە 
گوتاری فەرمیدا خۆی پێدەناســێنن. تەمێکی 
زیاتر بەســەر تێگــەی زاراوەکــە و گوتاری 

میدیایی و ڕێکخراوەییشیان دەکێشن.
بــە گشــتی، دەبینیــن کە ئــەم فۆرم/
ئاماژە)دال(انــە  لــە گوتــاری میدیایــی و 
ڕێکخراوەیی ئەو حیزبانەدا بە سەراوی )شناور( 
ماونەتەوە و جێگیر نەبوون. ئەمەش جیاوازیی 
گوتاری میدیایی حیزبــەکان دەردەخات کە 
دەکرێت هۆی ســاخ نەبوونەوەیان لەسەر ئەو 
زاراوە بنەڕەتییانە بێت کە سیمای گوتارێکی 
میدیایی و سیاســی دەردەخــەن. بەتایبەتی، 
ئەوە ئەو کاتە زیاتر جێی پرســیار دەبێت کە 
ڕاگەیەنراوەکانی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت، کــە هەرجــارە و 
الیەنێکیان بەڕێوەی دەبات و ڕاگەیەنراوەکەش 
دەنووســێت، زاراوە تایبەتەکەی خۆشی تێدا 
بەکار دێنێت، یان هێندێکجار یەک زاراوە بە 
دوو واتای جیاواز بەکار دەهێنرێت. بۆ نموونە 

لەئە سەردێڕانەدا بەکارهاتوون.
 دەکرێــت تــا ســاخ بوونــەوەی باری 
خۆبەڕێوەبەریی کورد و چەســپانی مافەکانی، 
ئەو  جێگــرەوەی  وشــەی  »هاونیشــتمانی« 
زاراوەیە بێت کــە بەرهەمهێنراوی دەوڵەت-
نەتــەوەی زاڵە. ئەم ناجێگیریی و ســەراوییە 
دال/ئاماژەکانی وەک )هاونیشتمانی، هاوواڵتی 
و شــارۆمەند( دەریدەخات گوتاری میدیایی 
ئــەو حیزبانە تەنانەت لە ناوەندی هاوکاریی و 
هێندێکجار لە دەزگای ڕاگەیاندنی خۆشیاندا 
لە جێگیرکردنی واتای زاراوە سەرەکییەکاندا 
کە پێوەندییان بە شوناســی بەکارهێنەکانی 
میدیاکانیانەوە هەیە، و لە ئەنجامدا سەرکەوتوو 
نەبوون کە واتاکــەی جێگیربکەن. بۆ نموونە 
بڕوانە ســەردێڕی ژمارە)8( لەخوارەوە لەگەڵ 
سەردێڕی ژمارە )6(دا لە سەرەوە بەراوردیان 

بکە کە هەردووکیان سەر بەیەک گوتارن.
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8 ســێ هاونیشــتمانی حوکمی ١5 ســاڵ 
بەندکرانیان بەسەردا سەپا)کوردستان و کورد، 

ح.د.ک، 24/0٣/202١(]١2[.
هەرچەند وا پێدەچێت، ژماری بەکارهێنانی 
زاراوەی ›هاونیشــتمانی‹ لە گوتاری میدیایی 
)ح.د.ک(دا زیاتــرە، بــەاڵم دەبینیــن ئەگەر 
بڕوانینە سەردێڕی ژمارە )6( دەبینین وشەی 

›هاوواڵتی‹شی بۆ بەکار هاتووە
لەوانەیە کەسێک بڵێت خۆ ›هاوواڵتی‹یش 
هەر کوردییــە، و لە کوردیــدا ›واڵت‹ هەر 
واتای نیشتمان دەدات کاتێک لە ڕستەیەکی 
وەک ›ئەوانیــش هەر خۆواڵتییــن.‹ یان لە 
دەســتەواژەی ›واڵتی ئێمە‹دا لــە ئاخاوتنی 
ڕۆژانەی خەڵکی ئاســایی کــورد بەکار دێت. 
ئەوە ڕاســتە، بــەاڵم ئەوانە وشــەن و ئێمە 
سیاسی  زراوە)مصطلح/تێرم(ێکی  مەبەستمان 
-فەرمییە کە لە گوتاری سیاسی و میدیاییدا 
بــەکار دێت. هەر وەک ئەوەی لە باشــووری 
کوردستاندا ›هاوواڵتی‹ لە بریتی »citizen«دا 
بــەکار دەهێنرێــت. ئەمــە ئاســاییە چونکە 
کــورد، لەو پارچەیەدا خاوەن شــێوەیەک لە 
خۆبەڕێوەبەریی سیاسییەکە بە ڕەسمی دانی 

پێدانراوە. 
لە سەردێڕی ژمارە)7(دا، دەبینین وشەی 
›هاوواڵت‹یشــی بۆ بەکار هاتــووە )لە گرێی 
ناویی ›هاوواڵتێکی سوننە مەزهەب‹دا( ئەگەر 
هەڵەیەکــی چاپی نەبێت، ڕێک مەبەســتی 
ئەوەیە کە ئاماژەیە بۆ واڵتی ئێران کە ڕۆژنامە 
نووســەکە و کەسێکی ســوننە مەزهەب لە 
ئەهواز کە پێدەچێت ســەربە نەتەوەی عەرب 
بێت، تێیدا هاوبەشــن، هەر بۆیە و هاوواڵتن. 
واتە بە فەرمی ناســینی شوناســی هاوواڵتی 
بوونــی ئێرانییە. ئەمە لەحاڵێکدایە لە میدیای 
ئــەو حیزبانــەدا و بەتایبەتی لەســەروتاری 
›کۆلۆنیالیســت‹  زاراوەی  ڕۆژنامەکانیانــدا 
یــان  ژ.7٩١-ح.د.ک.ا(،  )کوردســتان 
›داگیرکــەر‹)دواڕۆژ، ژ.٩4( و ) ئاســۆی ڕۆژ 
هەاڵت، ژ.١75( بەکار دێنن. لێرەدا، مەبەست 

هاودژییەکانی ناو گوتارەکە مەبەســتە، نەک 
ئەوەی کــورد بــە فەرمی هاوواڵتــی ئێران 
نەبێت )هەر ڕاستەییەکەی ئەوەیە کە شێوەی 
ڕەفتاری ڕێژیمەکانــی ئێران وەک داگیرکەر، 
کوردســتانی کوردووە بە موستەعمرەیەک لە 

بریتی ئەوەی بەشێک لە ئەو واڵتە بێت(.
لەگەڵ ئەوەشدا، بەکارهێنانی ئەو زاراوانە، 
دەکرێت بەواتــای کارلێککردنەکانی میدیا و 
جەماوەریش بێت و ڕاســتییەکەی ئەوە بێت 
کە نیشــانەیەک لە گۆڕانی گوتاری میدیایی 
ئەو ڕێکخراوانــە بێت، بــەاڵم بەرچاو بوونی 
ژماری ئەم فرەواتاییانە بۆ ئاماژەکانی دیکەش 
و جێکەوتنیان لە ژینگەی گوتاری میدیایی و 
ڕێکخراوەییاندا لێکدانەوەی تر هەڵدەگرێت و 
هەریەک  بابەتیخوازانەی  ڕوانینێکی  دەکرێت 
لــەو ڕێکخراوانــە بێت لە پێوەنــدی لەگەڵ 
پێداگری لەســەر چەســپاندنی دەستەواژەی 
تایبەت بە خۆیــدا. ئەمەش خۆی تاڕادەیەک 
›ناهاوچەشنیی‹یەکی  و  پێکهاتەیی‹  ›ڕەقیی 
لێدەکەوێتــەوە کــە نەرمیی بــەرەو گۆڕان 

ئەستەم دەکات. 
ئەو فرە واتاییەی وشــە ســەرەکییەکانی 
بنیادنانــی گوتاری نەتەوەیــی و برەوپێدانی 
لــە ڕێــگای میدیــاوە، وا دەکات لەالیــەک 
النیکــەم بۆ تاقمــە ژێر دەســتەکان گۆڕانی 
پێکهاتە)ســاختار(ەکان کــە بەشــێوەیەکی 
کۆمەاڵیەتی بیچم دەگرن، ڕەق و وەستاوبن و 
Jørgensen and Phil� )بە سەختی بگۆڕدرێن 
lips, 2002(. لەالیەکی دیکەشەوە، بااڵدەست 
کردنی گوتــاری نەتەوەخوازانەی کورد دژوار 
بکەن. وەک سپیڤاک)١٩88( دەڵێت » تاقمە 
ســەرکوتکراوەکان ناتوانن بــۆ خۆیان دەنگ 
هەڵبــڕن، چونکە هیچ دەنگێــک بە تەنیایی 
ناتوانێــت جۆراوجۆریــی ئەزموونــەکان لــە 
چەوساوە  دەربخات.  سەرکوتکراوەکاندا  نێوان 
بەســانایی هێند لەڕادەبەدەر ناهاوچەشنە کە 
]ئەســتەمە[ هەر ئەندامێکی یان گروپێک لە 
ئەندامەکانــی بتوانن دەردی گشــتەکە بڵێن. 
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بۆیــە ئــەو گومانی هەیە لەوەی کە بشــێت 
دەنگە ســەرکوتکراوەکان بە بێ ئەوەی ببنە 
چیرۆکێکی جەوهەریی و بنەڕەتی کۆبکرێنەوە 

.)Spivak, 1988(و بگەن
ئەگەرلە بەستێنی مێژوویی و ئێستایی ئەو 
ڕێکخراوانەدا لە ئەم ناهاوچەشنییە بڕوانینین 
دەروونناســانەی  تــری  هــۆکاری  دەکرێت 
کۆمەاڵیەتیشــی هەبێــت کــە لێکدابڕانــی 
بەدواداهاتووە.  ڕێکخراوەییشی  و  کۆمەاڵیەتی 
هەربۆیــە، وا لە  ›قاســملوو‹ بکات کە بڵێت: 
»هیچ شــتێک لە ڕێکخستن و ســازماندانی 
کوردن دژوارتــر نییە« چونکــە پێیوایە، »لە 
ناو کــورددا هەموو کەس خــۆی بە قارەمان 
پڕوونهووبێر،  بڕوانــە:  )قاســملوو،  دەزانێت«، 
200٩( هەر بۆیە، ڕێکخســتنی کۆمەاڵیەتیی 
یەکگرتــوودا  لــە گوتارێکــی  بزوتنەوەکــە 
زەحمەت و تێکۆشــانێکی تاقــەت پروکێنی 
گەرەکــە. دەکرێت ئاکامی ئەمــەش لەباری 
گوتارییــەوە ئەوە بووبێت کــە ڕێککەوتن لە 
سەر وشــە کلیلییەکانی گوتاری بزوتنەوەی 
ڕزگاریــی نەتەوەیی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت 
کە لە باری میدیاییەوە بنوێندرێتەوە و سیما 
بە گوتارەکە ببەخشــێت زەحمــەت بێت و 
نەتوانێت واتا زیادەکان وەال بنێت و یەکێتیی 
واتایی لــە چوارچێــوەی ڕەهەندێکدا یەکال 
بکاتەوە. تەنانــەت، بە پێێ توێژینەوەکە ئەمە 
لە دەقــی ڕاگەیاندنی هاوبەشــی حیزبەکان 
لــە ناوەنــدی هاوکاریــدا دەبیندرێــت، بۆ 
»شارۆمەند/هاوواڵتی/هاونیشــتمانی‹،  نموونە، 
›کوردستانی  کورد‹،  کورد/خەڵکی  ›نەتەوەی 
ئێران/ڕۆژهەاڵتــی  ڕۆژهەاڵت/کوردســتانی 
کوردســتان‹. هەروەها، لە ناوەندی هاوکاریدا 
شــتێک و لە ڕۆژنامە ئۆرگانییەکانی خۆیاندا 
بە فۆرمێکی تــر دەردەبڕدرێــن. ئەمەش لە 
ئەنجامــدا بووەتە هۆی ئــەوەی کە توخم و 
پێکهێنــە بنچینەییەکانی گوتاری میدیایی و 
سیاســی حیزبەکان و جێگیرکردنی واتا یان 
ئەو بەرئامــاژە) مەدلوول(انەی دەبنە توخمی 

جێگیری گوتاری نەتەوەیی لە ملمالنێکان بۆ 
بااڵدەستی لە بەرانبەر گوتاری ئیستعمارییانەی 
داســەپاودا هەروا بە سەراو)شــناوەر(ی و بە 
دەڵەمەیــی بمێنێتــەوە و جێگیــر نەکرێت.  
لەباری کرداریشەوە لێکەوتەکەی ئەوەیە کە، 
هەمیشــە کەلێنی ئەوتۆ هەبــن کە ڕێگەی 
نەتەوەیی  دەستوەردانەکانی گوتاری ڕزگاریی 
بۆ دەوڵەت، تاقم و بژاردە )نوخبە(ی داگیرکەر 
خــۆش بکەن یان ڕێــگای ڕاکردن لە چەقی 
گوتــاری نەتەوەیــی بۆ نــاو گوتــاری زاڵی 
داگیرکەر بۆ کارا سیاســییەکانی کورد وەک 
ڕەوایــەت وەرگرتنێکــی هێژێمۆنیکییانە یان 
دەرباز بوون لەبن بەســتی گەمەی سیاسیی 
ناوخۆیی بۆ مسۆگەر کردنی هەستی ›قارەمان 

بوونەکە« بەکاری بێنن.

میدیا و دەســەاڵت: کەیســی مستەفا 
سەلیمی

دەســەاڵتی میدیا لە شێوەکانی بەکار هێنانی 
زمــان دایە. هەر ئەوە کە زۆر جار پەیامنێران 
یان ڕۆژنامەنووســان ڕادیــۆ، تەلەڤزیۆن یان 
حزیبێک  ›زمانحــاڵ‹ی  بــە  ڕۆژنامەیــەک 
ناودەبن ئاماژەیە بە ئەو هێزە. ئەوانەی هێزی 
دەستڕاگەیشــتن بە ئــەم میدیایانەیان هەیە 
دەتوانن ئاستی پێوەندیی و کاریگەرییەکانیان 
بەرفراوانتر بکەن. »پێوەندییەکانی بەکارهێنانی 
زمــان و دەســەاڵت زۆر جــار بــۆ زۆربەی 
تاکەکان ڕوون نییە، بەاڵم لە تاوتوێکردنێکی 
وردتــردا دەردەکەوێــت کــە گرنگییەکــی 
حەیاتیــی هەبێت بۆ کارکردنی دەســەاڵت. 
بــۆ نموونە ئــەو شــێوەیەی کــە ڕاوێژێکی 
ئاسایی نێوان پزیشــکێک و نەخۆشێک، یان 
پەیامنێرێــک و سیاســەتوانێک ڕێکدەخەن، 
ئایدۆلۆژییانە  بەهێــزی  زنجیرەگریمانەیەکی 
سەبارەت بە مافەکان، پێوەندییەکان، زانست 
و بیرۆکەکانەوە بە بەڵگە نەویســت و ئاسایی 
دادنێن. بۆ وێنە، ئەو گریمانەیە تەنیا بۆ پزیشک 
هەیە کە سەرچاوەی ڕەوای زانستی پزیشکی 
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ببێــت، یان ئەوە هــەر بۆ پەیامنێــر ڕەوایە 
)وەک کەســێک کە بۆ جەمــاوەر دەدوێت( 
لە سیاســەتوان بپێچێتەوە. ئــەم کردارانە بە 
گریمانەی تێگەیشــتنە باوەکانیان و بە پێی 
پێوەندییەکانی هێزی زاڵ لە نێوان تاقمەکاندا 
پێکدێت. ئاســایی بوونی لێڵــی ئەم کردارانە 
بۆ ئەوانــەی تێیانــەوە گالوەن)نادیار بوونی 
گریمانــە ئایدۆلۆژیانەکەیان، و پێوەندییەکانی 
هێز کــە بنچینەی ئەو کردارانن( خزمەت بە 
مانەوە و پاراســتنی ئــەم پێوەندییانەی هێز 
دەکات«)Fairclough, 1995(.  بــۆ نەتەوەی 
کــورد لە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت خاوەنی 
هیچ جۆرە سەروەرییەکی سیاسی-کولتووری 
نییە، هێزی میدیای حیزبی دەتوانێت هێزی 
گەیاندنی ڕەنــج و ئازارەکانــی نەتەوەیەکی 
بەرشــااڵوی داگیرکاری بێت کە ئەندامەکانی 
ڕۆژانە تەنیا بۆ دابیــن کردنی بژیوی ژیانیان 
بە بێ سێودوو لێکردنی دەکەونە بەر ›تەقەی 
دەوڵەتــی  فەرمانپێکراوانــی  بەئــارەزووی‹ 
نەتــەوەی زاڵ بــۆ نێــو ئەندامانــی نەتەوە 
خۆشبژیوەکانی دەوروبەری و جیهان. هەروەها، 
ڕووماڵــی بەگژداچوونــەوە و بەرهەڵســتیی 
ئەو تاک/کارایانەش بکات کە لە دەســەاڵتی 
ســەرکوتکەر بێزراون و تووشی تێکهەڵچوون 
و پێکــدادان لەگەڵ هێزی ڕێژیم دەبن، نەک 
بیاننوێنێتەوە  ›ئامانج/کارتێکــراو‹  وەک  هەر 
یــان وەک کارایەکــی لەیاســا دەرچــووی 
تۆمەتبــار کــە میدیاکانــی ڕێژیمــی ئێران 
بەرجەستەســازی بۆ دەکەن. هێز/دەسەاڵتی 
میدیا، »هێزە بۆ کارتێکردن لە زانست، باوەڕ، 
بەها، پێوەندییەکۆمەاڵیەتییەکان و شوناســە 
)هێزی  ئاماژەدانە  هێــزی  کۆمەاڵیەتییەکان. 
نواندنی شــتەکانە لــە شــێوە تایبەتەکاندا( 
کە بەگشــتی نەک هەر بابەتــی چۆن بەکار 
هێنانــی زمانە، بەڵکو بابەتی گەیاندنی ئازاری 
بەرکەوتوانی توندوتیژیشــە...لە شیکردنەوەی 
ڕەخنەیی گوتاردا جەخت لەسەر هێزی‹پشت‹ 
گوتاریــش دەکرێتەوە نەک هــەر لە هێز لە 

نێو گوتارەکەدا )ئەوە کە چۆن کەســەکان بە 
هێز‹نەزمی گوتار‹ هەروەها بەگشــتی نەزمی 
کۆمەاڵیەتــی پێکدێنــن، لەبەرانبــەر ئەوەدا 
کــە چۆن بە هێز ئــەوەی لــە کارلێککردنە 
ڕوودەدەن،  وتوێژەکانــدا  وەک  تایبەتــەکان 
 .)Fairclough, 1989, p. 3) )کۆنترۆڵ دەکەن

کۆمەاڵیەتی-سیاســی  بەســتێنی  ئا. 
ڕووداوەکە و کردەگوتارییەکانی میدیا

بە پێی بەڵگەنامەیەکی پارلەمانی کوردســتان 
کە لە میدیا کوردستانییەکان باڵو کراوەتەوە]١٣[ 
، مەســتەفا ســەلیمی زیندانیی سیاسیی و 
خەڵکی شاری سەقز کە بە تۆمەتی ئەندامەتیی 
حیزبێکی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و کوشتنی 
پۆلیســێکی دەوڵەتی ئێران گیرابوو، پاش ١7 
ساڵ بەندکران لەگەڵ 70 زیندانیی دیکە لە 
ڕێکەوتی 2020/0٣/27 ڕادەکەن. مستەفا لە 
.2020/04/2 دەربازی هەرێمی کوردســتانی 
باشوور دەبێت و پاش دوو ڕۆژ دەدرێتە دەست 
ئاسایشی پێنجوێن و پاشان ڕادەستی دەوڵەتی 
ئێران دەکرێتەوە و ڕۆژی 2020/4/١١ و ئەو 
دەوڵەتە لە ســێدارەی دەدات«. ڕاکردنی ئەو 
زیندانییانە و گیرانەوە و ڕادەســتکردنەوەیان 
دەنگدانەوەیەکی میدیایــی زۆری لێکەوتەوە. 
ئاژانســە میدیاییەکانی ڕێژیم خۆشیان قۆناغ 
بــە قۆناغ لــە ڕووماڵکردنێکی ›لــەدوودراو‹ 
)دنبالەدار(دا هەواڵی گرتنەوەکانیان ڕادەگەیاند 
و دڵنیایی زاڵێتیی سیستەمی سەرکوتیان بۆ 
کۆنترۆڵی ڕووداوەکە بە خەڵک ڕادەگەیاند]١4[ 
. لوتکــەی زاڵێتیی دەزگای ســەرکوتکەری 
›مســتەفا  ڕادەســتکردنەوەی  و  ڕێژیــم 
لوتکــەی گێڕانەوە  لەهەمانکاتدا  ســەلیمی‹ 
میدیاییەکانیشــی بوو لە ئەوترسازییەکی تر 
و شەیتانســازییەکی تر دانەوەی شوناسێکی 
›چەتەگەرانە‹، ›ئاژاوەگێــڕ‹ و ›مرۆڤکوژ‹ بە 
›بەندییەکی سیاسی‹، ›بەرهەڵستکار‹ێکی زۆر 
بۆهاتووی ›بەرگریکارێکی خۆپارێز‹ی کورد و 
بە پێی ڕاگەینــراوی حیزبەکانیش ›ئەندامی 
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›لەســێدارەدان‹ەکەی  حیزبێکی کــوردی‹. 
و دڵنیاییدانــەوە بــە کۆنتڕۆڵــی ڕووداوەکان 
لە ژێر فەرمانی بەڕێوەبەرایەتییە ســەربازی، 
سیاســی و قەزاییەکانی ڕێژیمیشــدا کۆتایی 
قالبســازییەکانی ڕێژیم لە ئەویترســازییەکی 

چەواشەکارانەی دیکە لە کورد بوو.
وەک بــاوە، وەرگران پشــت بــە میدیا 
دەبەســتن بۆ ئــەوەی ڕاســتیی ڕووداوەکان 
بزانن، بەتایبەتی، ئەو ڕووداوانەی پێوەندییان 
پێکدادانــە  یــان  سروشــتی  بەکارەســاتە 
چەکدارییــەکان و گیانــی مرۆڤەکانــەوەوە 
هەیە. بۆ ئەم نموونــە تایبەتە، لە ڕووی بەها 
هەواڵییەکانی ›پێکدادان‹ و ›گرنگیی مرۆیی‹ 
و ›نزیکی جوگرافی-ئایدۆلۆژیکی‹ و بەتیابەتی، 
بۆ ئەم کەیســە، بەهای ›ناوبانگ‹ بوو کە بۆ 
میدیاش جێگای بایەخ پێدانێکی تایبەت بوو. 
لەســەر ئەم پشت بەستن و متمانەیە، ئەرکی 
میدیایە کە بەشێوەیەکی شــیاو ڕووداوەکان 

ڕووماڵ بکات.  
ســەرڕای ئــەو بانگەشــەیە کــە میدیا 
›نواندنەوە‹یەکی تۆخی ›واقعێکی بابەتیانە‹ن،  
کردە میدیایی و ڕۆژنامەنووسییەکان بە قووڵی 
سیاســین، و ڕێگە بۆ بنیادنان، ڕەواییدان، و 
سروشــتاندنی پێکهاتە بەهێزە سیاسییەکان، 
پێوەندییە کۆمەاڵیەتی و کولتوورییەکان هەموار 
دەکەن«)Phelan, 2014(]١5[. گریمانە دەکرێت 
کە لەڕاگەیاندنی کوردیدا هێندێکجارلە بریتیی 
ئەرکی ڕۆنامەنووســی )گەیاندنی بابەتییانەی 
زانیــاری لەســەر ڕووداوەکان(، هەڵوێســتی 
سیاســی حیزب بەرانبــەر بــە ڕووداوەکان 
باڵو بکرێتــەوە، یان ڕاگەیەنەکــە خۆی ئەو 
هەڵوێســتە دەنوێنێت. لێرەدایە کە سنووری 
گوتاری سیاســی و  گوتاری ڕۆژنامە نووسی 
وا تێکــەڵ دەبێــت کــە لێکجیاکردنەوەیان 
هێندێکجار ئەســتەم دەبێت. بۆ جیاکردنەوە 
و ناسینەوەی ســنووری نێوان کردەگوتارییە 
جیاوازەکان یان سنووری نێوان ڕیزبەنییەکانی 
)category(گوتــار واباشــە کــە دوو پــەل

ی ســەرەکیی جــۆری گوتار کــە پێکهێنی 
ڕیزبەندییەکانی گوتاریشــن، واتە ژانرەکان و 
گوتــارەکان لێک جیابکەینەوە. »گوتار« لێرەدا 
زمانی بەکار هاتووە لە نواندنەوەی کردەیەکی 
کۆمەاڵیەتیی دیاریکراودا لە ســیلە چاوێکی 
تایبەتەوە. ژانرە، بە پێچەوانەوە، بەکار هێنانی 
زمان لــە پێوەندیی لەگەڵ و لــە پێکهێنانی 
هێندێــک کردەی تایبەتــی کۆمەاڵیەتیدایە. 
وەک گوتوبێژ لەگەڵ خەڵک )ژانرەی گوتوبێژ( 
یــان ڕیکالمــی بازرگانی )ژانــرەی ڕیکالم(. 
ژانــرەکان بە پێــی ســیما داڕیژەرییەکانیان 

.)Fairclough,1995(وەسف دەکرێن
کۆمەڵە پێوەرێک هەن کە سروشتی واقع 
خوازانەی ڕاگەیاندن، و هۆکارەکۆمەاڵیەتییەکانی 
و  وەرگــر  پێوەندییەکانــی  ڕاگرتنــی  وەک 
میدیــا، ڕەچاوکردنــی مافی خوێنــەران بۆ 
دەستڕاگەیشتنیان بەزانیاریی دروست، بابەتی 
بــوون و بەرپرســیارێتیی کۆمەاڵیەتی میدیا 
ڕۆژنامەنــووس و ڕاگەیەنــەر ناچار دەکەن لە 
چوارچێوەی ڕیزبەندییەکانی گوتاری بوارێکی 
وەک ڕاگەیاندندا ســتانداردێک لە گەیاندنی 
پەیامەکانیــان بە وەرگرانیــان  لەباری فۆرم 
و ناوەرۆکــەوە  ڕەچاو بکەن کــە پێکهاتەی 
ژانــرە هەواڵییەکانی لەســەر دادەمەزرێت و 
بەگشــتی، ئەدەبیاتی ڕاگەیاندن و ژانرەکانی 
بە ئەم تایبەتمەندییانە دەناســرێنەوە و ئەمانە 

بەگشتی بنیادی گوتاری هەواڵ پێکدێنێن:
 وەاڵم دانــەوە بــە پێنــج پرســیارەکە 
)کــێ، چــی، لە کــوێ و کــەی( و )چۆن( 
و )لەبەرچــی(، ڕەچــاو کردنــی وەاڵمی ئەم 
پرســیارانە پێکهاتەیەک بۆ هەواڵەکە دروست 
دەکات کە بەشێوەیەکی تاڕادەیەک بابەتییانە 

بگێڕدرێتەوە. 

ب. دەقی )1(
»زیندانییەکی سیاسیی دیکەی کورد لەدار درا
دەزگای قەزایی کۆماری ئیســالمی “مستەفا 
ســەلیمی”، زیندانیی سیاسیی کوردی لەدار 
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دا.
ڕۆژی  بەرەبەیانــی  ســەلیمی  مســتەفا 
شەممە، 2٣ی خاکەلێوە دوای ١7 ساڵ مانەوە 
و بەندکران لــە زیندان ئێعدام کرا. ناوبراو بە 
تۆمەتــی چاالکیی ئەمنیەتــی دژی کۆماری 
ئیســالمی لە ڕێگــەی ئەندامەتیی حیزبێکی 
کوردیــی دژبــەری ڕێژیــم و تێکهەڵچوونی 
چەکــداری لەگەڵ هێزەکانی ڕێژیم ســزای 

ئێعدامی بەسەردا سەپابوو.
مســتەفا ســەلیمی ڕۆژی 8ی خاکەلێوە 
دوای باڵوبوونەوەی نەخۆشــیی کۆرۆنا و پاش 
ئەوەی داوای چوونە مەرەخەسی یان لە الیەن 
بەرپرسانی زیندانی سەقزەوە بێ وەاڵم مایەوە، 
وێڕای دەیان بەندکراوی دیکە لە دەرفەتێکدا 

لە زیندان ڕایان کرد.
دوای ئەم ڕووداوە بەشێک لەم بەندکراوانە 
لــە رێگــەی جۆراوجــۆرەوە گیرانــەوە، یان 
ڕادەســتی ناوەنــدە ئەمنیەتیەکانــی ڕێژیم 
کرانەوە کە مستەفا سەلیمی یەک لەوان بوو.

مستەفا ســەلیمی خەڵکی گوندی ئیلۆی 
سەقز بوو. ناوبراو وەک  دژبەری ڕێژیم ساڵی 
١٣82ی هەتــاوی بــەدوای تێکهەڵچوونێک 
لەگەڵ هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی 

گیرا.
ناوبراو دواتر بە تۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی 
لــەدژی کۆماری ئیســالمی و تێکهەڵچوونی 
نیزامــی لەگەڵ حکوومەت کــە تێیدا چەند 
کەس لە هێزەکانی ڕێژیم کوژرابوون، دادگایی 

و سزای ئێعدامی بەسەردا سەپا.
لە  مســتەفا ســەلیمی دوای ڕاکردنیان 
زینــدان و گیرانــەوەی  بردرایــەوە زیندانی 
ناوەندیی ســەقز و بەرەبەیانی ئەمڕۆ شەممە، 

2٣ی خاکەلێوە لەدار درا.
ناوەندی ڕاگەیاندنــی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتان وێــڕای مەحکومکردنی ئێعدامی 
مستەفا ســەلیمی، سەرەخۆشی لە بنەماڵە و 

کەسوکاری دەکا«]١6[.

ت. شیکردنەوەی دەقی هەواڵەکە وەک 
ڕووداوێکی پێوەندییانە لە گوتاردا)دەق(

بــەر لــە لێکدانــەوەی دەقەکــە پێویســتە 
ســتراتیژییەکانی داڕشــتنی دەق و ئامــرازە 
زمانییەکانــی  شــیکردنەوەی لــە نواندنــی 
ئەزموون و بیرۆکەکانــی داڕێژەرانی دەقەکە 
بەرانبــەر بــە  جیهانــی واقــع و باتێکــی 
دیاریکراو، لێرەدا، کەیســی مستەفا سەلیمی 
روون بکەینــەوە. هەر ڕووداوێکــی گەیاندن 
بــۆ دەرخســتنی ئاســتی بابەتــی بوونــی 
ڕووماڵکردنەکانی میدیا لە بەکار هێنانی زماندا 
)هەر چەشــنە دەقێک(، تێگەیشــتن لەوەی 
کە دەقەکە چۆن ناســنامە کۆمەڵآیەتییەکان، 
پێوەندییــە کۆمەاڵیەتییەکان و سیســتەمی 
زانین و باوەڕەکان دەنوێنێتەوە یان دەوری لە 
پێکهێنانــی ئەم الیەنانەی کۆمەڵ و کولتوردا 
هەیــە کرۆکــی شــیکردنەوەکە پێکدێنێت. 
شــیکردنەوەی هەر جۆرێکی تایبەتی گوتار، 
لێــرەدا گوتــاری میدیا، بــە یەکانگیرییەکی 
com� )دووانەی ڕووداوی پێوەندییانە/گەیاندن 
 the( و ڕیزبەندیی گوتار )munication events

order of discourse(ەوە بەندە. 
واتــا ئایدۆلۆژییەکانــی دەق هــەر لــە 
دەستەواژە بەئاشکرا دەربڕاوەکاندا نییە، بەڵکوو  
واتا  لە پێشــدا گریمانەکراو و  هاوپێچکراوە 
شــاراوەکانیش دەگرێتــەوە. جگــە لەوانەش 
لەواتای  بەشــێکن  نەگوتراوەکانیش  تەنانەت 
پەیامەکــە لەبەرانبەر ئەو بەشــە لەدەقدا کە 
خراوەتــەڕوو. بە بۆچوونــی فێرکالف، لە هەر 
نواندنەوەیەکــدا ناچــاری بڕیــار بدەی چی 
بهێنیتە نێو دەربڕینەکــە و چی دەرهاوێژی، 
چــی پێش بخەی و چی پــاش بخەی. هەر 
لــەم پێوەندییەدا، چوار پلە لە خســتنەڕوو و 
شاردنەوەی زانیارییەکان لە دەقدا جیادەکاتەوە. 
foregrounded in� )زانیارییە پێشــخراوەکان 
formation( ئاماژە بــەو بیرۆکانە دەکات کە 
خراونەتە ڕوو و جەخت لەسەرکراون. زانیارییە 
 )backgrounded information( پاشخراوەکان
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ئاماژە بە ئەو بیرۆکانە دەکات کە بە ئاشــکرا 
دەربڕاون، بــەڵآم جەخت لەســەر نەکراون. 
 presupposed( زانیارییە گریمانە کــراوەکان
information( ئەو زانیارییانەن کە لە ئاستی 
واتــای هاوپێچ یان پێشــنیارکراودا دەخرێنە 
ab� )ڕوو. سەرەنجام، پێویستە زانیاریی نەبوو 
sent information( لەبەرچــاو بگیرێت، ئەو 
بیرۆکە و ڕوانگانەی  پێوەندییان بە بابتێکەوە 
هەبێت، بەاڵم نە بەئاشــکراو نە بە هاوپێچ لە 

دەقێکدا دەرنەبڕابن )فێکالف،١٩٩5(.

 نواندنەوە: )تێپەڕاندن و ناواندن(
دەربڕینی ڕووداوەکان لە پێکهاتەی ڕێزمانیی 
معلوم( دیاردا)متعــدی  تێپــەڕی  ڕســتەی 
دا یــان تێنەپــەڕی دیــار )الزم معلوم( یان 
زۆر  بەشــێوەیەکی  بکەرنادیار)مجهــول(دا 
ئایدۆلۆژییانــە واتــا و پەیامــی دەربڕینەکە 
دەگۆڕێت. هەروەها، تەنانەت ئەگەر ڕســتەکە 
تێپەڕیــش نەکرێت، بە بەرجەســتە کردن و 
پاشخستن  یان   )foregrounding(پێشخستن
ئایدۆلۆژییەکان  مەبەستە   )backgrounding(
جێبەجــێ دەکرێن. بۆ ئــەوەی بزانرێت کە 
گوتاری میدیا چۆن ئەزموون و شارەزاییەکانی 
میدیاکار و ئەو ڕێکخراو یــان دامەزراوەیەی 
لە پشــتێتی دەنوێنێتەوە، و گوتارشــیکرانی 
ڕەخنەیی، بەتایبەتی، فێرکالف  دوو ئامرازی 
شــیکردنەوەی زمانناسیی ئەرکی بەکار دێنن  
کــە لە ڕوونکردنــەوەی پێوەندییەکانی گوتار 
و دەســەاڵتدا گرنگــن، واتــە ›تێپەڕاندن‹ و 
›ناواندن‹.  هەر بۆیە، بۆ تێگەیشتن لە دەقی 
میدیا و شــیکرندەوەکان ڕوونکردنەوەی ئەم 

زاراوانە پێویستە. 

1 تێپەڕاندن 
تێپەڕانــدن پێوەندیی نێوان بەشــداربووەکان 
و ئــەو ڕۆڵەی لە کردەکانــدا دەیگێڕن ڕوون 
دەکاتــەوە. چەقــی پالنــی تێپەڕانــدن لە 
ڕێزمانــی ئەرکیدا لەســەر کارلێککردنی دوو 

پێــڕەوی هــاوکات دادەمــەزراوە: پێــڕەوی 
›جــۆری کــردە )process type(‹ و پێڕەوی 
›کارایەتی)agency(‹. یەکەمیان پێوەندیی بە 
واتاناسیی کردەی ڕستیلەوە هەیە، و دووەمیان 
پێوەندیی بە ›هۆیەتی‹)علیت(ەوە هەیە، واتە 
ئاخۆ کردەکە کارایەک لەدەرەوە بووەتە هۆی 
ڕوودانــی یان نا. پێــڕەوی تێپەڕاندن کۆمەڵە 
بژارێک بۆ وەســفکردنی ›چــی خەریکە لە 
جیهانی واقعدا ڕوودەدات‹ دەستە بەردەکات.  
 material(›ئەم بژارە وەک ›کــردەی ماددی
ئامــاژەی پێدەکرێــت کە ئەوەی   )process
ڕوودەدات لەوانەیــە وەک کــردە  تێپەڕ یان 
 Goodman, 1996,(ڕووداو وەســف بکرێــت
p.56(. بە ئەم شــێوەیە، مــرۆڤ ئەزموون و 
دەوروبەری  لەبارەی جیهانــی  بیرۆکەکانــی 
خۆی لە بنیادنانی کــردەکان، ئەو کارایانەی 
تێوەیان گالون و ئەو بارەی تێیاندا ڕوویانداوە 
لە تێپەڕاندندا دەخاتە ڕوو. ئاشــکرایە کە ئەم 
ڕەهەندەی واتا بۆ شــیکردنەوەی نایەکسانیی 
و دەســەاڵت لە گوتاردا سەرەکییە. ڕێگەمان 
پێیــدادات لە خۆمان بپرســین، کێ کردەکە 
جــۆر  چ  لــە  ]بەشــداربووەکانی[  دەکات، 
کردەگەلێکەوە گالون؟ کردەکان لەســەر کێ 

 . )Martin, 2000(یان چی کراون؟
لەکاتی شیکردنەوەی تێپەڕاندندا، تیشکۆی 
سەرنج دەخرێتە سەر چۆنێتیی پێیوەندیداری 
)یان ناپێوەندیــداری( لە نێوان ڕووداوەکان و 
کردەکان لەگەڵ کەس/بکەرەکان و شتەکاندا. 
لێــرەدا لێکەوتــە ئایدۆلۆژییەکانی تێپەڕاندن 
گرنگــن. بۆ نموونــە بڕوانە ئــەم نموونانەی 

خوارەوە:
 کردە

1  کرێکارێک)کارتێکــراو( لــە کاتی کاردا 
گیانی لە دستدا)کردەی ماددی ڕووداو(.

 تێپەڕ
)کارا(  ڕێژیــم  چەکدارەکانــی  هێــزە   2
شــاری  تاوانــی  بــێ  هاونیشــتمانییەکی 
)کردەی  کوشت  ئیالمی)ئامانج/کارتێکراو(یان 
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ماددی تێپەڕ(.
 ڕووداو

3 دوو هاوواڵتی خەڵکی ســەواڵوا)کارتێکراو/
بەســەردا  بەندکرانیــان  ســزای  ئامانــج( 
)ســایتی  ڕووداو(  مادیــی  ســەپا)کردەی 

کوردستان و کورد، 0٣/١6/202١(]١7[.
 کردەی پێوەندی/دانەپاڵ

4 خوێندکارێکــی خەڵکــی شــاری مهاباد 
یــان  شــتێک  نادیــارە]١8[.  چارەنووســی 
تایبەتمەندییەک)نادیاریی چارەنووس( دراوەتە 
پاڵ کەســێک )خوێندکارەکــە(. ئەم کردەیە 
لەبەرانبەر کــردەی مادیدایــە و تەنیا یەک 
بەشــداربووی هەیە کە لــە فۆرمی ›بکەر‹ی 

ڕێزمانیی ڕستەکەداس دەردەکەوێت. 
تێپەڕاندن،  بیرۆکەی پشت شیکردنەوەی 
بــۆ ڕوونکردنەوەی ئەوەیە کــە چ هۆکارێکی 
کۆمەاڵیەتی، کولتووری، ئایدۆلۆژی و سیاسی 
چ جــۆر کردەیــەک)کار( هەڵبژێردرێــت لە 
نێوان  تایبەتــدا. پێوەندیی  جۆری گوتارێکی 
کارا و ئامانــج دەکرێــت گرنــگ بێت ئەگەر 
کاراکە بخرێتە پشــتەوە، بشــاردرێتەوە یان 

.)Mayr, 2008(بەتەواوی ال بدرێت
لــە گۆڕینی دیارەوە بۆ نادیار ئەم گۆڕانانە 

لە پێکهاتەی ڕستەکاندا ڕوو دەدات:
1 فۆرمی ڕستەکە گۆڕانی بەسەردادێت.

ڕووی  دەگۆڕێــت؛  جەختکردنەوەکــە   2
نادیار/پاســیڤ دەیهەوێت تیشکۆی سەرنجی 
خوێنەر لە لــە ›کارا‹وە بۆ ›ئامانج/کارتێکراو‹ 

 .)20١8 .Young & Fitz)بگۆڕێت
3 هەر بۆیە، باس)theme(ی ڕســتەکە )کە 
هەواڵی ڕستەکە لەبارەی ئەوەوەیە( لە فۆرمی 

کاراوە بۆ کارتێکراو/ئامانج دەگۆردرێت.
.)Hodge & kress,1993(4 کاراکە الدەدرێت
سروشــتی  دیاردەیەکــی  وەک  کردەکــە 
دەنوێندرێت؛ لە فۆرمی تێپەڕاندنەوە بۆ ڕووداو 
) لــە فۆرمی تێنەپەڕ دا( دەگۆڕێت: شــتێک 

ڕوودەدات بە بێ بەرپرسیارێتیی کارایەک.

)Nominalization(2 ناواندن
ســیمایەکی زمانیی دیکە کە کارایەتی کەم 
دەکاتەوە و جەخت دەکاتە سەر کارتێکراو یان 
ئامانج ناواندنە کە لەڕێگەیەوە ناوێک شــوێنی 

کردەیەک دەگرێتەوە. 
لــە  کۆڵبەڕێــک  گیانلەدەســتدانی 
بەرزاییەکانی نەوســوودی پارێزگای کرماشان 

)دواڕۆژ، ژ. ٩٣(.
 ناوانــدن ڕێگە بە الدانــی زانیارییەکان 
وەک بەشداربووانی کردەکە، کات یان ڕێژەی 
دەروەستیی قسەکەر بە گوتنەکەیەوە دەدات. 
ناواندن سەرچاوەیەکە بۆ گشتاندن، بۆ دابڕین و 
ڕووتاندن)abstracting(ی ڕووداوە تایبەتەکان 
 .) Fairclough 2003(و یان زنجیرە ڕووداوێک
بە بۆچوونی کرێس)١٩8٣(، ناواندن دەکرێت 
بــۆ مەبەســتی ئایدۆلۆژییانە بــەکار بێت. بۆ 
کردەســەرکییەکان  خوێنەر،  الڕێدابردنی  بە 
زۆرجار لــە فۆرمی ناویــدا دەردەبڕدرێن، لە 
ئەنجامــی الدانــی کاراکە و بەجێهێشــتنی 
خوێنەر لە گوماندا. بــە دەربڕینی ڕووداوێک 
لە شــێوەی ناویدا،  ڕووداوەکە بەیەکجاری لە 
کات بەدەر دەکرێت، و هەربۆیە، بە ســانایی 
لەگــەڵ کۆمەڵەی پۆلە بێکاتاکاندا یەکســان 
دەبێت. ڕووداوەکە لە جیهانی ]شتە[ تایبەت 
و ڕاستەقینە دەردەچێت، و لە جیهانی گشتی 

 .)Kress 1993(و دابڕاودا جێ دەگرێت
لە پاســیڤ کردندا)بە الدانــی کاراکە(،  
کردەکــە دەبێتــە ســیفەتێکی پاڵــدراو بە 

بەشداربووە کارتێکراوەکە:
1 داگیرکــەران کەرکووکیــان داگیرکــرد 

کرد)دیار(.
2 کەرکووک داگیرکرا)نادیار/پاسیڤ(

نواندنــی کاراکان لــە شــێوەی چــاالک و 
دیارەکەیــدا لــە فۆرمــی بکــەری ڕێزمانی، 
مەنتیقــی یان دەروونیدا و و دەورێکی واتایی 
کارتێکــراو دەدرێت بە پاســیڤ و داماوەکان 
)Halliday, 1994). کاراکان لەوانەیە بە هیچ 
شــێوەیەک نەنوێندرێن و بەگشتی لە گوتاردا 
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دەرهاوێژرێن. ئەمە لەوانەیە لەڕێگای ناواندن و 
جۆرەکانی تری میتافۆری ڕێزمانییەوە بکرێت. 
بەشێویەکی  لەوانەیە  کاراکان  بێبەشــکردنی 
بەردەوام بێت، ئەمە کردارێکی کۆمەاڵیەتییە 
کــە لەگوتارەکــەدا ئاماژەیــان پێناکرێت و 
لەوانەیە سەرکوت یان بەستێنسازییەکی کاتی 

بێت.

لێکدانەوەی دەقی هەواڵەکە
با لەسەردێڕی هەواڵەکەوە دەست پێبکەین:

 »زیندانییەکی سیاســیی دیکەی کورد لەدار 
درا«

ئەو ســەردێڕە بۆ کەســێکی وەک »مستەفا 
سەلیمی« بە ئەو ›ناوبانگ‹ەی پێشتر ئاماژەم 
پێیــدا، وەک زیندانییەکی سیاســی هەیەتی 
و لە زێدی خۆیدا ١7 ســاڵ لە بەندیخانەی 
داگیرکــەردا بووە، بەتایبەتــی، پاش ڕاکردن 
زیاتریــش  میدیــا  بەدەســتەوەدانەکەی  و 
بەرجەســتەی کرد، واتای دەرهاویشــتنێکی 
لەهەمانکاتدا  ناسنامەیی کەســایەتییەکەیە.  
لەبەرانبەر  ســەردێڕی »مســتەفا ســەلیمی 
زیندانیی سیاســیی کورد چووە پازدەهەمین 
ســاڵی بەندکرانی«]١٩[ دایە کــە لە ڕێکەوتی 
میدیایــە  ئــەو  هــەر  )20١7/04/١١(دا  
)کوردســتان و کــورد( لــە پێوەندییەکــی 
نێواندەقیدا باڵوی کردووەتەوە. لە ســەردێڕی 
تایبەت بە ساڵی 20١7دا سەردێرەکە بەناوی 
ناســنامەی کەســەکە ئامــاژەدەکات و هەر 
بەوەش دەست پێدەکات، واتە پێشخستنێکی 
ئەرێنــی هەیە کە ئاماژە هاوپێچەکەی ›وەک 
ئەندامێکی حیزبی لە زینداندا و مانگرتنەکانی 
بۆ بردنە ژێر پرسیاری سیستەمی نادادپەروەر 
دەوری کارایەکــی خۆڕاگــر دەگێڕێــت‹ کە 
پریســتیژی حیــزب بەهێــز دەکات. کەچی 
کەســایەتی دووەم، »زیندانییەکی سیاســیی 
حیزبەکــەی  پێدەچێــت  دیکە«)نەناســراو( 
تووشــی دۆخێکی نەخــوازراو کردبێت هەر 
بۆیە، ئەمەش کاری کردووەتە ســەر شێوەی 

دەربڕینــی ڕســتەکە لە ڕووی پاســیڤ یان 
نادیاردا. بەالدانی کارای پشت لەسیدارەدانەکە 
)ڕێژیمــی ئێــران( وپێکهاتەی ڕســتەکەی 
ڕووی نادیار)مەجهــول(ی وەرگرتــووە. هەر 
ڕســتەیەکی ئاواش لە ڕێزمانی واتابنیادی و 
ئەرکیی ›هاڵیدەی‹دامامڵەی ڕووی تێنەپەڕی 
لەگەڵ دەکرێت، واتە یەک هاوبەشــی ناوی 
وەردەگرێت)کە ئەویش ›زیندانییەکی سیاسیی 
topi� /دیکە‹یە( و بە لوتکەکردن )مبتداسازی
calization( وبە بابەت کردنی »زیندانییەکی 
سیاسیی دیکە«ی لێ پێکدێت کە تێگەیشتنی 
باو و ئاســایی بۆ وەرگر ئەوەیە لەسێدارەدان 
لە کۆماری ئیســالمیدا ئاســاییە ڕوو بدات، 
چونکە هۆکار یان ســەبەبەکەی باس ناکات. 
ڕاستییەکەشــی ئەوەیە لەو هەرێمە دەکرێت 
شتی چاوەڕواننکراوتریش ڕوو بدات و ڕووشی 
داوە. بەاڵم دیسانیش بژاردەی زمانی و گوتاری 
گونجاوتر بۆ داڕشــتنەوەیەکی هەواڵەکە هەر 
هەبــووە، کە پێوەندیی بە پێشــێلکاری مافی  
هاونیشــتمانییەک و مرۆڤێکــی پەناهێناو بۆ 
پاراســتنی ژیانەوە هەیــە. لێکەوتەی واتایی 
و مەنتیقیــی گرێ ناوییەکــە »زیندانییەکی 
سیاســیی دیکەی کورد« ئەوەیە کە ئەوە هەر 
ئەو بە تەنیا نییە و لەســێدارەدانی زیندانیانی 
سیاســیی کــورد بەردەوامــە. بەتایبەتیــی، 
وشەی »دیکە« لێرەدا بۆ ئاسای کردنی واتای 
لەســێدارەدانەکە و وەک بابەتێکــی عادەتی 
لێدێت بــۆ ئەوەی ئاســتی فشــار و هەرای 

لۆمەکەرانی حیزبەکان کەم بکاتەوە. 
تاکــەکان بە هــۆی شــێوە تایبەتەکانی 
گوتــارەوە بانــگ دەکرێــن یان لــە پێگەی 
دیاریکراودا دادەنرێن...کەس/ســوژە سەربەخۆ 
نییە، بەڵکو گوتار دیاری دەکات. سوژە بە یەک 
شێوە و تەنیا یەک گوتار لە پێگەیەیکی تایبەتدا 
دانانرێت، بەڵکوو گوتارە جۆراوجۆرەکان پێگەی 
 Jørgensen(جیــاواز دەدەنە پاڵ کەســەکان
and Phillips, 2002(. هــەر بۆیە ئەگەر لەم 
هەواڵــەدا، لــە جیاتــی جەختکردنەوەکانی 
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لەســەر ›دژبەری کۆماری ئیســالمی کە لە 
تێکهەڵچوونــی چەکداریــدا گیــراوە‹ وەک 
›هاونیشــتمانییەکی وەزاڵەهاتووی دەســتی 
زۆری داگیرکــەر‹، ›بەرگریکاری خۆپارێز‹ و 
منداڵەو  ›باوک‹ی چەند  ›نیشــتمانپەروەر‹، 
و بەندییەکــی ئازار دیتووی ›پەناهێناو‹ بانگ 
کرابایە، کەســایەتییەکە شوناسێکی تایبەتیی 
و تری وەردەگرت و گوتارەکە زۆر دەگۆڕدرا.

ئەم هەواڵە لە پێکهاتەکەیدا دوو بەشــدار 
بــووی هەیە کە بــە ئاشــکرا دەرکەوتبێتن، 
بەشــداربووی ســێیەم میدیــای حیزبەکەیە 
وەک گێــڕەرەوە و مەحکومکــەری تاوانــی 
لــە ســێدارەدانەکەش لــەدەرەوە  پێوەندیی 
تێوەگالوەکان لــەم پێکدادانەدا واتە، ›ڕێژیم‹ 
لەالیەک و ›مەســتەفا ســەلیمی‹ لەالیەکی 
دیکــە دەنوێنێــت کــە لەســەرەتای دەقی 
هەواڵەکەیدا لە ڕستەیەکی دیاردا دەریدەبڕێت 

کە دەبوو سەردێڕی هەواڵەکەی بایە: 
 دەزگای قەزایــی کۆماری ئیســالمی)کارا( 
زیندانیی  ســەلیمی”)کارتێکراو(،  “مســتەفا 

سیاسیی کوردی لەدار دا)کردە(.
 پێکهاتــەی زمانیی گشــت دەقەکە لە 
پێوەندییە نێوان دەقییەکانی )بەشــێوەیەکی 
زەینیی و ناڕاستەوخۆ( لەگەڵ چیرۆکسازییەکانی 
میدیاکانــی ڕێژیــم و میدیاکانــی بــەرەی 
سەربەڕێژیم و بەرپرسی ڕادەستکردنەوەکەی، 
بۆ ›زاڵێتی‹ی دەزگاکانــی ڕێژیم یەکەنگیرە. 
بەتایبەتی، مســتەفا سەلیمی وەک ›لیدەری 
ڕاکردنی  سەرەکی‹./‹پالندانەری سەرەکی‹ی 
بەواتای وەدیهاتنی  ناسێندراوە،  زیندانییەکان 
ئــەو بانگەشــانەیە کــە بەرپرســانی هێزی 
ســەرکوتکەری ڕێژیم لە دۆخێکی قەیراناوی 

ڕێژیمەکایاندا باڵویان دەکردەوە.
هۆی لە ســێدارەدانەکەی ئەو تۆمەتانەیە 
بــۆی ڕیزکراوە و بنیادنراوی گوتاری میدیایی 
ڕێژیمــن، لــە ڕێــی دووبارەکردنەوەیەکــی 
وشــە هاوواتا یــان پێوەندیــارەکان بە یەک 
بــواری واتاییــەوە )چاالکیــی ئەمنەیتــی-

چەکداری- نیزمــی، دژبەری ڕێژیم، ئەندامی 
حیزبێکــی کــوردی( جەختکراوەتــەوە کە 
مستەفا ســەلیمی هەڕەشەیەکی جیدی بووە 
بۆ کۆماری ئیســالمی، تا ســزای ئێعدامەکە 
بە بــڕاوە دابنێــت. ئەمەش لە ئەم دەســتە 
واژانــەدا دەرکەوتووە: »چاالکیــی ئەمنیەتی 
دژی کۆمــاری ئیســالمی«، ›دژبەری ڕێژیم‹ 
لە  ›ئەندامەتیــی حیزبێکی کوردیی دژبەری 
لەگەڵ  چەکداری‹  »تێکهەڵچوونــی  ڕێژیم‹، 
هێزەکانــی ڕێژیــم‹، ›تێکهەڵچوونی نیزامی 
لەگــەڵ حکوومەت‹. بەتایبەتی سیســتەمی 
دەســەاڵتی داگیرکەر لە ســەرەتاوە بە ناوی 
›ڕێژم و کۆماری ئیســالمی و لەدوا دێڕەکانی 
›حکومەت‹ە کە وەک حاکمیەتێکی یاســایی 
کە مســتەفا لەگەڵ هێزەکانی تێکهەڵچوونی 
›نیزامــی‹ هەبــووە و کــە چەندکــەس لە 
تاوانی لەسێدارەدانەکەی  هێزەکانی کوژراون، 
حەتمی وئاسایی دەکاتەوە. ئەوە لە حاڵێکدایە 
کە لە دەقی هەواڵەکەی ساڵی )20١7(دا هیچ 
ئاماژەیەک بــە تێکهەڵچوونە چەکدارییەکانی 
و جەختکردنــەوەی لــە دەربڕینــی وشــە 
هاوواتاکانیــدا نییە، بەڵکــوو ئاماژەی بە ئەوە 
تێدایە کە چەند جــار لەبەر ›ناعاداڵنە بوونی 
حوکمەکــەی« ناڕەزایەتــی دەربڕیوە و مانی 

لەخواردن گرتووە. 
پێشــتر ئاماژە بە ئەوە کرا کە هەر ڕووداو 
یان کردەیەکــی فیزیکی یــان کۆمەاڵیەتی 
لــە دەرەوەی زمــان وەک واقعێــک ناکرێت 
حاشــا لە بوونی بکرێت، بەاڵم واتا بەخشین 
پێــی و بوونی بە گوتــار ئەوکاتەیە کە دێتە 
بەرباس و واتاسازییەکی تایبەتی بۆ دەکرێت. 
لەوانەیە، ئەوش بگوتــرێ کە هیچ یەک لەو 
مەبەســتانە لە پشــت دەقەکە نییە و هەموو 
ئەو ڕەوانبێژیــی و تەکنیکانەی بەکار هێنانی 
زمان بۆ کەســێکی زگماک کوردی ئاساییە و 
نائاگایەنە نووسراوە. هەر ئەوەندە دەتوانم بڵێم 
کە ســێحری ئایدۆلۆژی و دەســەاڵت لە ئەو 
سروشتی بوونەی و پەسندکرانی وەک بابەتی 
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بەڵگەنەویســت و تێگەیشتنی باو لە زماندایە. 
هەر وەک فێــرکالف ئاماژەی پێدەکات«  »لە 
تایبەتمەندییەکانــی پێکهاتنێکی ئایدۆلۆژی-
گوتاریی زاڵ، تواناییەکەیەتی لە سروشتاندنی 
ئایدۆلۆژییانە، واتە دەتوانێت بۆ ئایدۆلۆژییەکان 
ئایدۆلۆژیانــە  نــا  ›تێگەیشــتنباو‹ی  وەک 
پەسندبکرێت«)Fairclough, 2010(«. ئامانجی 
توێژەریش پەردەالدان لەســەر ئەو سروشتی 
بوونــە و عەقڵی باوەیە کە پێوەندییەکانی هێز 
نەتوانێت شــتە ناسروشــتیی و نائاساییەکان 

سروشتی و ئاسایی بکات.  
جەختکردنەوەکانی لەســەر تێکهەڵچوونە 
ئەمنیەتییــەکان  و  نیزامــی  چەکــداری، 
بەشــێوەیەکی هاوپێچ ئەنجامەکەی پیشــان 
دەدات واتــە، بــە هــۆی ئــەوە حوکمــی 
لەسێدارەدانەکە هەر بووە و هەر دەبوو ببێت. 
لێکەوتــە کۆمەاڵیەتییەکــەی ئەم ڕســتەیە 
نادادپەروەرییــە لە حەقــی کوژراوەکە وەک 
هاوونیشــتامانییەکی ڕاســاو لە دژی زۆری 
داگیرکەر. ئەوەی جێگای ســەرنجە لە هەموو 
دەقی هەواڵەکەدا »ڕادەستکەرانی ڕووداوەکە« 
نەدیوکراون، نەک هەر لە سەردێڕەکەیدا بەڵکوو 
لەدەقەکەشــدا. هاوکات لەگەڵ باڵوبوونەوەی 
ئەو هەوڵــە لەالیەن میدیــای )ح.د.ک(ەوە، 
میدیای حیزبــە هاوپەیمانەکانی لە ناوەندی 
باڵو  حیزبەکانیان  ڕاگەیەنــراوی  هاوکاریــدا 
کــردەوە، دانیان بە ئەندامەتــی و پێوەندیی 
ڕێکخراوەیی مستەفا ســەلیمی بە حیزبێکی 
کوردییەوە دانا یان حاشایان لەوە نەکرد، بەاڵم 
پێوەندیــی ئەویان بە ڕێکخراوەکانی خۆیانەوە 
ڕەتکردەوە و دیسان دەرهاویشتنێکی دیکەی 

گوتاری دەرکەوتەوە. 
لە ڕاگەیەنراوی )حدکا(دا هاتووە:

»ئەوەی کە ناوبراو چۆن دەستگیر کراوەتەوە، 
بــە لەبەرچاوگرتنی ئــەوە کە ناوبــراو هیچ 
پەیوەندییەکــی ڕێکخراوەیــی بــە حیزبــی 
ئێمــەوە نەبووە، بۆمــان ڕوون نییــە، بەاڵم 
ئێســتا کە حکوومەتی هەرێمی کوردســتان، 

بــۆ ڕوونبونــەوەی چۆنیەتی ئەو مەســەلەیە 
لێژنەیەکی تایبەتی پێکهێناوە، بە هەنگاوێکی 
ئاکامــی  بەجێــی دەزانیــن و هیواداریــن 
لێکۆلینەوەی ئەو لێژنەیە دەرخەری ڕاســتیی 

ڕووداوەکە بێ.«]20[ 
لــەم دەقەشــدا بەهەمــان شــێوە بــە 
نەناسراوکردنی، لە سەرەتای پاڕاگرافی یەکەمی 
ڕاگەیەنراوەکەیــدا) یەکێک لــە بەندکراوانی 
هەاڵتوو( و خستنە پێش ناوەکەی وەک ئەوە 
وەرگێــڕدراوی دەقە فارســییەکانی )یکی از 
زندانیان فراری(بێت کە میدیا فارسییەکان بۆ 
کردووەتەوە.  باڵویان  ڕزگاربووەکان  زیندانییە 
بەتایبەتی، کە لــە دەقەکەدا هاتووە › ناوبراو 
هیچ پەیوەندییەکــی ڕێکخراوەیی بە حیزبی 
ئێمەوە نەبووە‹ دەرهاویشتنەکە زەقتر دەکات. 
بە خۆ بــە بێخەبەردانانی و بەرچاوتاریکی لە 
لەمافی  ڕوواداوەکە بەرپرســیارێتیی داکۆکی 

هاونیشتمانییەکە لەسەرشانی الدەبات. 
ش.  ڕاگەیەنــراوی)ک.  لــە  هــەروەک 
ز. ک.ا( وێــڕای ئــەوەی بەنــاوی خــۆی و 
پێشــناوی ›کاک‹ی وەک ڕێــز بۆ مســتەفا 
سەلیمی بەکارهێناوە، لە دەقێکی هاوشێوەی 
)ح.د.ک.ا(دا بەرچــاو تاریکــی خــۆی بــۆ 
ڕووداوەکە نیشانداوە، شــاردنەوەیەکی زۆری 
زانیارییەکانــی ســەبارەت بە ڕادەســتکەران 
و چۆنێتیــی ڕادەســتکردنەوەکی تێدایە کە 
ئەمانە هەمووی بەشــێکە لە دەرهاویشتن و 
البردنــی بەرپرســیارێتی بەرانبــەر بە مافی 
هاونیشــتمانییەکی پەناهێناو کە ڕادەســتی 

دوژمن کراوەتەوە:
»دوابەدوای لەســێدارەدانی کاک مستەفا 
ســەلیمی کە ماوەیەک پێش ئێســتا ودوای 
شۆرشــی بەنداکراوانی زیندانی ســەقز ڕای 
کردبــوو، ڕا و بۆچوونی جیــاواز کەوتۆتە ناو 
تۆرە کۆمەاڵیەتییــەکان و ڕاگەیاندنە فەرمی 
و نافەرمییــەکان، و هەر کــەس و الیەنێک 
لــە ڕوانگەی خۆیــەوە تەعبیر لــەو ڕووداوە 

دەکات«]2١[. 
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)ک.ز( لــە ڕاگەیەنراوێکدا بە ناونیشــانی 
»ڕاگەیاندنی کۆمەڵە سەبارەت بە لەسێدارەدانی 
مستەفا ســەلیمی« بە شێوەیەکی تاڕادەیەک 
جیاوازتــر ئاماژە بەالیەنی ڕادەســتکەوەرەی 
مستەفا ســەلیمی دەکات و وەک نەریتێکی 
نەشــیاو بــۆ پێوەندیی و هاوپشــتی خەڵکی 
ڕۆژهەاڵت و باشــووری دادەنێــت«، بەاڵم لە 
کۆتاییدا، کە دەڵێت:  ›سەرەڕای ئەوە كە ئەو 
كەســە چ تاوانێكی هەبوو بێت« کە لەوانەیە 
پاساوی ڕادەستکەرانی ئەوە بووە، یان بیانووی 
ڕێژیم بۆ لەســێدارەکانی بــە تاوانبار زانینی 
بەرهەڵســتکاریی خۆپارێزانەی  مافــی  بێت، 
ئەندامانــی وەزاڵە هاتــووی نەتەوەی کوردی 

لەدژی زۆرداری ڕەچاو نەکردووە:
شــەممە 2٣ی  ئەمــڕۆ  »ســەرلەبەیانی 
خاكەلێوە، مستەفا سەلیمی كە بۆ ماوەی ١7 
ساڵ بوو بەند كرابوو، لە الیەن كۆماری پەت و 

سێدارەوە لە زیندانی سەقز ئیعدام كرا.
مستەفا سەلیمی دوای ئەوەی ماوەی دوو 
هەفتە لەوەپێش لەگەڵ كۆمەڵێك بەندكراوی 
دیكە لە زیندانی ســەقز ڕادەكەن، پەنا دێنێ 
بۆ باشــوری كوردستان، بەاڵم بەپێی لێدوانی 
فاتمــە کەریمــی، بەڕێوەبەری تــۆڕی مافی 
مرۆڤی کوردســتان، مســتەفا سەلیمی پاش 
هاتنی بۆ خاكی باشــوری كوردستان لەالیەن 
هێــزە ئەمنییەكانــی هەرێمی كوردســتان 
لەســنوری پێنجوێــن رادەســتی هێزەكانی 

كۆماری ئیسالمی دەكرێتەوە.
سەرەڕای ئەوە كە ئەو كەسە چ تاوانێكی 
هەبووبێ، كاتێك پەنای هێناوە حەقوابوو وەك 
پەنابەرێكی كورد ڕەفتــاری لەگەڵ كرابایە و 
یاســاكانی مافی مروڤ و پەنابەری بۆی لەبەر 

چاو گیرابا«]22[.
و  داڕشــتن  شــیمانەی  دەقــە  ئــەم 
نواندنەوەیکــی شــیاوتر لە کەســایەتییەکە 
و ئــەو نادادپەروەرییــەش لــە هەقیداکراوە 
دەســەلمێنێت کە الیەنەکانی دیکەش دەکرا 
بیخەنــە ڕوو.  ئەو ڕووداوە کە ســەرنجێکی 

زۆری میدیایــی و جەمــاوەری لەســەر بوو، 
دەکرا چەندین ڕاپۆرتە هەواڵ لە ســەر ژیانی 
مستەفا ســەلیمی و زیندانییە ڕزگاربووەکانی 
دیکــە  و تاکــی زیندانیــی ئازاردیتــووی 
هاوشــێوەی لێبکەوێتەوە کە میدیای حیزبی 
تەنیا بەڕاگەیەنراو دەرکردنەوە نەبەسترێتەوە و 
بتوانێ دەوری خۆی لە نواندنی ژیانی ئاسایی 
خەڵــک لەژێر نیــری زۆردارانــەی ڕێژیمدا  
نواندنەوەی  دەربخات. شــێوە جیاوازەکانــی 
ڕووداوەکــە لەدەقــی ڕوونکردنەوەکانیشــدا 

جیاوازیی بۆچوونی الیەنەکانیش دەردەخات.
لەپاش ئــەم ڕاگەینراوانــە، )ح.د.ک(یش 
ڕۆژێک دواتــر ڕاگەیەنراوێک بە ناونیشــانی 
»ڕوونکردنــەوە لە پێوەنــدی لەگەڵ گرتنەوە 
و ئێعدامکردنی مســتەفا ســەلیمی دا‹ باڵو 
دەکاتــەوە. ئــەوە لەحاڵێکدایــە، وتەبێــژی 
دەڵێت:   )2020/04/١١( هەرێــم  حکومەتی 
»مستەفا ســەلیمی بەبێ ئاگاداری حکومەتی 

هەرێم رادەستی ئێران کراوەتەوە.«]2٣[ 
ڕوونکردنەوەکــە  دەقــی  هەرچەنــد، 
تاڕادەیەک نەرمتر لــە هەواڵەکەیە و تۆمەتە 
ڕیزکراوەکانــی نــاو هەواڵەکەی تێــدا نییە، 
بــەاڵم، لــە ســەردێرەکەدا ›گرتنــەوە‹ لە 
جیاتیــی ›ڕادەســتکردنەوە‹ بــەکار دێنێت 
و لەدەربرێنێکــی هەواڵیــدا وەک واقعیــەت 
پێشــانی دەدات. لە دەقی هەواڵەکەشــیدا بە 
دەربڕینی ›وەک دەگوتــرێ و باس دەکرێ‹ 
)ڕووی نادیاری کار لە زمانی کوردیدا(هەواڵی 
گەیشتنی بە سنوورەکانی هەرێم)بێ ئاماژ بە 
شــوێنی سنوورەکە( و ڕادەســتکردنەوەکەی 
وەک دەنگۆ لێکدەداتەوە، چونکە سەرچاوەی 
›دەگوتــری و بــاس دەکــرێ‹کان  الدراون 
و ئاشــکرای ناکات یان دەکرێــت بگوترێت 
هاوســەنگییەک لەگــەڵ ڕاگەینراوەکانی ناو 
الیەنەکانی هەرێم، دەقەکەی )ک.ز( و بنەماڵە 
و کەس وکاری مســتەفا ســەلیمی دروست 
دەکات: »دوای ئــەم ڕووداوە بەشــێک لــەم 
بەندکراوانە لە رێگەی جۆراوجۆرەوە گیرانەوە، 
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یان ڕادەســتی ناوەندە ئەمنیەتیەکانی ڕێژیم 
کرانەوە کە مستەفا سەلیمی یەک لەوان بووە 
و دوای ئەوەی خۆی گەیاندۆتە ســنوورەکانی 
هەرێمی کوردســتان، وەک دەگوترێ و باس 
دەکرێ ڕادەســتی کۆماری ئیسالمیی ئێران 

کراوەتەوە«]24[.
ئەوەی جێگای سەرنجە، هەرچوار الیەنی 
ئەندام لــە ناوەندی هاوکاری خۆشــحاڵییان 
لە پێکهێنانی لێژنەیــەک لەالیەن حکومەتی 
بــۆ  دەربڕیــوە  کوردســتانەوە  هەرێمــی 
درخستنی ڕاســتییەکان لە پێوەندی لەگەڵ 
ڕادەستکردنەوەکە. بەاڵم لە نێو باشوورییەکاندا 
گوتنێکی گشــتی هەیە کــە خەریکە وەک 
پەندی لێدەێت کە دەڵێن: ›‹ئەگەر لێژنەیان 
بۆ هەر شــتێک پێکهێنا یانی جێبەجێ نابێت 
و هیچ ناکرێت«. کــە دواتر بینیمان بابەتەکە 
لــە پێوەندیی نێــوان الیەنەکانی باشــووردا 
لەگەڵ گیرانی ســێ ئەفسەری هەواڵگری لە 
سلێمانی لەســەر کەیسی ›غالب محەممەد‹، 
پارلەمانتاری کوردستانی باشوور لە بەغدا، لێژنە 
بەلێژنە کرا و لەڕاســتیدا بوو بە موزایدەیەکی 
سیاســی الیەنەکان لەگــەڵ یەکتردا بە پێی 

لێدوانی وتەبێژی حکوومەتی هەرێم کەڵێت:
»ســەرۆكی حكومەت پاڵپشــتی خۆی بۆ 
دادگاكانی هەرێمی كوردستان دوپاتدەكاتەوە 
بەشــێوەیەك كە  »هیچ کەیسێک« پشتگوێ 
نەخرێت، لەوانە کەیســی »ڕادەستکردنەوەی 
مســتەفا سەلیمی و تیرۆرکردنی ئامانج بابانی 

و هاوژین و منداڵەکەی .«]25[ 

ئەنجام
بــە کورتی، بــە پێــی ئــەو ئالینگارییانەی 
حیزبەکان و میدیاکانیان لەگەڵی بەرەوڕوون و 
ئەو بارە نەخوازراوەی لە باشوور تێیکەوتوون، 
بڕیاردانیان لە سەر پرسە تایبەت و گرنگەکان 
بۆ ئەستەم دەکات. بەگشــتی، لە ڕاگەیاندنە 
هاوبەشــەکانیان لە ناوەندی هاوکاریدا، و لە 
هەرکام لــە میدیاکانی تایبەت بەخۆیاندا ئەم 

دوو خاڵەی خوارەوە بەدی  دەکرێتکرێت: 
1 پاشماوەکانی  زێهنیەتییەکی داگیرکراو لە 
بەکارهێنانەوەی زمانــی زانیاریگەیاندنی زاڵدا 
کە وا سروشــتی دەبێــت ڕۆژنامە نووس یان 
هەر تاکێکی دیکە هەستی پێناکات و ئاسایی 
2 مەعریفەتخوازییەکی  بەکاری دەهێنێتەوە. 
تاکالیەنە پــەرەی پێدەدرێــت: دەقەکان، وا 
دەگەیەنــن کــە تەنیا یەک ڕێــگای بوون و 
ناســین بایەخی هەیە )ئــەو جێگرەوە/بەدیلە 
چەقبەســتوو یان عەینی بووەی یەک الیەنی 

حیزبی پێداگریی لەسەر دەکات(.
هــۆی  دەبێتــە  ئەمــە  لێکەوتەکانــی 
زاڵبوونەوە یان بەردەوامیی دەســەاڵتی زاڵی 
داگیرکەر و ڕوانینی ڕەگەزپەرەســتانەیان لە 
پلەبەندیــی پێوەندیی نەتــەوەکان لە ئێراندا 
و کردنی بە پرســێکی ناوخۆیی چوارچێوەی 
دەوڵەتی ئیستعماری لە ئاستی نێودەوڵەتیدا. 
هەڵوەشــاندنەوەی تێڕامانی ئیستعمارییانە بۆ 
الوانی کورد و بنیادنانی تێگەیشتنی گونجاوتر 
یــان جێگرەوەکانی تر ئەســتەم دەکەن. تەم 
بەســەر داوای ڕەواو و ئاشــکرای کــورد بۆ 
چەســپاندنی ســەروەریی سیاســی و مافی 
چارەنووسی دەکێشن، سیاسەتی دەرهاویشتن 
و بەپاشــکۆ کردنــی کورد لــە ڕۆژهەاڵت و 
نەتەوە بن دەســتەکانی دیکە ئاسایی دەکەن.  
ئەو شــێوەیە لەنواندنەوە، پاســاوی ژیانی بە 
کۆڵبــەر بــوون و بــە نەفتبەربــوون دەدەن 
وەک ســیمایەکی ژیانی نەتــەوەی پەراوێز و 
دەرهاوێژراو شوناسێکی سەپێنراوی پێدەدەن 
کە خوازراوی داگیرکەرە.   لەهەمووی گرنگتر 
لەنــاو بردنی الوانی کورد بەدەســتی هێزی 
سەرکوتکەر لە دووبارەکردنەوەیکی کڵیشەیی 
میدیاییــدا ئاســایی دەبێت و تێکشــکاندنی 
ئیرادەی بەرگــری لەهەناویاندا دەکوژێت یان 
ڕێــگای گفتوگۆ و دەمەتەقێ لەســەر فۆرمە 
جێگرەوەکانی دیکەی دەسەاڵتی خۆسەپێنی 
دەوڵەت-نەتــەوە لەســەریان دادەخات.  بە 
گشــتی، نموونە شــیکراوەکانی توێژینەوەکە 
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دەریدەخەن بەشــێکی ســەرەکیی ئەو شێوە 
داڕشــتنانەی دەق و ســەردێڕەکانی هەواڵ، 
جگــە لــە تەنگەتاویی کاتبەنــدی میدیایی، 
کــە کورتبڕیــی زمانییانــەی لێدەکەوێتەوە، 
نواندنەوەکانی ڕۆژنامەنووســان و میدیاکارانی 
حیزبــی نەخوازراون یــان نائاگایانە دەکەونە 
ژێرکاریگەریی زمانی زاڵی نەتەوەی بااڵدەست 
کە خوێندەوارییان بە ئەو زمانە بووە. هەروەها، 
میدیاکارەکان  ناشارەزایی  لەبەر  بەشێکیشیی 
لە تیۆرەکان و ســتراتیژییەکانی داڕشــتنی 
دەق و گوتارەوەیــەوە کە بە هــۆی زاڵێتیی 
پێکهاتەی زمانی نەتەوەی زاڵەوە، دەســەاڵت 
و ئایدۆلۆژیای سروشتیی بوو و زاڵیش بەرهەم 
دەهێنێتەوە.  لە هێندێک حاڵەتی تایبەتیشدا 
وەک ڕاگەیەنراوەکانــی ناوەنــدی هاوکاری و 
ڕاگەیەنراوەکانــی حیزبــەکان خۆیان، وەک 
نموونە، کەیسی مستەفا سەلیمی خوازراون و 
ئاگایانە بەرهەم  ناوخۆییەکان،  لەبەر ملمالنێ 
دێنــەوە. کــورت و کورمانجی، ئــەو میدیا 
حیزبییانــە لــە بەرهەمهێنانەوەی شوناســی 
پێشساختەی دوو ستراتیژیی هاوکاتی گوتاری 
هێژێمۆنییانەی میدیای دەوڵەتی داگیرکەردا، 
واتە بە ›تاوانکــەر‹  و  ›قوربانیکراو‹ زانینی 
هاوکاتی ›کەس/ســوژە‹ی کــورددا دەوریان 
هەیە کە ڕەوایەتی کرداری پێشــبینیکراوی 
›سزا‹ و ›چارەسەر‹یشی هەر لە بەرژەوەندیی 
لــە  لێدەکەوێتــەوە.  داگیرکــەر  دەوڵەتــی 
توێژینەوەکــەدا وا دەرکەوتــووە کە هێندێک 
لە توخمەکانی زاڵکردنی گوتاری ›نەتەوەیی‹ 
نــە بوونەتــە ڕەهەنــد و وەک ئامــاژە)دال(
ی سەراوی)شــناور( ماونەتــەوە و ملمالنــێ 
ناوخۆییــەکان ڕێگرن لــەوەی دەنگەکان لە 
گێڕانەوەیەکی جەوهەریدا کۆببنەوە و بگەن. 
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