
پاش شۆڕشی 1979، بە ناو ڕووناکبیر و سیاسەتوانانی نەتەوەی فارس نەتەنیا دەسکەوتە دێموکڕاتیکە 
سەرەتایییەکانی شۆڕشی گەالنی ئێرانیان لەنێو برد بەڵکوو بە یارمەتیی وێژمانی ئیسالمی و ئیسالمی 

سیاسی، دیسان دەسەاڵتیان قۆرخ کردەوە و گەورەترین گورزیان لە دێموکڕاسی دا و زۆربەی 
نیشانە دێموکڕاتیکەکانی پێشووشیان سڕییەوە. لەم پەیوەندییەدا پرسیار ئەوەیە کە کێشە چییە و 
بۆ دێموکڕاسی دەکرێتە ئامانج؟ وەک گریمانەیەک لەڕاستیدا کێشەکە لە جێنەکەوتنی دێموکڕاسی 

و نەبوونی بڕوا بەوەوەیە. نەتەوەی باندەست گەورەترین ترسی لە جێکەوتنی دێموکڕاسی لە 
کۆمەڵگادا هەیە وەک مەترسی بۆ سەر زاڵیەتیییەکەی و ئەگەری لەدەستدانی هەرێمە داگیرکراو و 
پاشکۆکراوەکانی. بە گشتی، بە ڕەوازانینی مافی سەربەستی و بەرابەریی مرۆڤ و گەالنی جیاواز، زۆر 
قورس و ئاستەمە بۆ تاکی فاشیـ  شۆڤێنیستی بە دیکتاتۆرکراوی خاوەن زەینییەتی نادێموکڕاتیک.

قەیرانی دێمۆکراسی؛ 
داهاتوویەکی نادیار و بەردەوامیی کێشەکان

بیریار ژاوەرۆیی



بــە درێژاییی تەمەنی دەوڵەتی نیمچەمۆدێڕن 
لــە ئێراندا، وێــرای باس لە دێموکڕاســی و 
بانگەشــەی دێموکڕات بوون لەالیەن هەندێ 
حێزب و کەســایەتی جیــاوازەوە و هەروەها 
هێنانەئارای هەندێ الیەنی دێموکڕاســی لە 
یاســای بنەڕەتیی مەشــرووتەدا، هیچ کات 
کێشە کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکانی پێوەندیدار 
بە دێموکڕاسی لەو واڵتەدا چارەسەر نەکراون 
و گرنگایەتیــی ئەوتۆیان پێ نــەدراوە. دیارە 
ئێــران واڵتێکــی فرەنەتەوەیــە. یەکێک لە 
گرنگتریــن پێوەرەکانــی دێموکڕاســی لەم 
جــۆرە واڵتانــەدا، ڕادەی ڕەچاوکردنی مافی 
نەتەوەکانە و ئەوەی کە تا چەندە چارەنووسی 
خۆیان بە دەســتی خۆیان دیــاری دەکرێت. 
دەکــرێ بوێژرێــت کــە ئەمە لــە ئێراندا لە 
ئاســتێکدا ڕەچاو نەکــراوە. پێکهاتەی  هیچ 
کۆمەاڵیەتیــی فرەنەتــەوەی ئــەو واڵتە لە 
پێکهاتە سیاسییەکەیدا هیچ ڕەنگدانەوەیەکی 
نەبووە. بۆیە کێشەکان وەک خۆیان ماونەتەوە. 
تەنانــەت زەینییەتــی نادێموکڕاتیکی بە ناو 
ڕووناکبیر و سیاسەتوانانی فارس، گەورەترین 
بەربەســت و ڕێگر بووە لە بــەردەم هەندێ 
ڕێکاری ســادەی پێوەندیداریش وەک بەشی 
“ئەنجومەنــە ئەیالەتــی و ویالیەتییەکان” لە 
یاسای مەشــرووتەدا کە دوایی بە شانازییەوە 
ئەو نیشــانە بچووکەی دێموکڕاسیشــیان لە 
یاسای کۆماری ئیسالمیدا بەتەواوی سڕییەوە. 
پاش شۆڕشــی 1979 بە دەرکەوتنی هەندێ 
نیشانەی زیاتری دێموکڕاســی بۆ ماوەیەکی 
کورت، خێرا ڕووناکبیر و سیاسەتوانانی نەتەوەی 
باندەست کەوتنە پەیجۆر و نەتەنیا نەیانهێشت 
دەســکەوتە دێموکڕاتیکــە ســەرەتاییەکانی 
شۆڕشــی گەالنی ئێران بپارێزرێــن، بەڵکوو 
دیســان بە قــۆرخ کردنــی دەســەاڵت بە 
یارمەتیــی وێژمانی ئیســالمی و ئیســالمی 
سیاسی، گەورەترین گورزیان لە دێموکڕاسی 
دێموکڕاتیکەکانــی  نیشــانە  زۆربــەی  و  دا 
پێشووشــیان ســڕییەوە. لێرەدا ئەو پرسیارە 

دێتە ئاراوە کە کێشە چییە و بۆ دێموکڕاسی 
دەکرێتە ئامانج؟ وەک گریمانەیەک لەڕاستیدا 
کێشــەکە لــە جێنەکەوتنی دێموکڕاســی و 
نەبوونی بڕوا بە دێموکڕاســییە. لەبەر ئەوەی 
کە بڕوای ڕاستەقینە بە دێموکڕاسی لە ناخدا 
هەڵگــری بەڵێنی و هەلێکە بۆ سەربەســتیی 
نەتەوە بندەستەکان و ئەوەش وەک مەترسی 
بــۆ ســەر زاڵیەتیی نەتــەوەی باندەســت و 
ئەگەری لەدەســتدانی هەرێمــە داگیرکراو و 
پاشــکۆکراوەکانی دێتە ئەژمار، ئەو نەتەوەیە 
گەورەترین ترسی لە جێکەوتنی دێموکڕاسی 
هەیە. دیارە کە بەڕەوازانینی مافی سەربەستی 
و بەرابەریی هەموو مــرۆڤ و گەالنی جیاواز 
زۆر ئاســتەمە بۆ تاکی فاشی-شۆڤێنیســت و 
خاوەن زەینییەتــی نادێموکڕاتیک و چاندی 

دیکتاتۆری.
بڕوا بە دێموکڕاسی و ئاکاری دێموکڕاتیک 
بناخەی چارەسەرکردنی کێشە کۆمەاڵیەتی و 
سیاســییەکان و یان النیکەم کەمکردنەوەی 
توندوتیژیــی بەرچــاو و گەورەیە لــە نێوان 
هەڵســوکەوتی  کۆمەاڵیەتییەکاندا.  گرووپــە 
دێموکڕاتیک بریتی لــە ڕێزگرتن لە بیروڕای 
یەکتــر و بڕیارنــەدان لــە جێــی یەکتری 
دەبێــت وەها لــە کۆمەڵــگادا جێکەوێت کە 
نەتەنیا بەرپرسێکی سیاســیی بەرزەوەبوو لە 
ناو کۆمەڵگا کە بەرپرســیارێتییەکی گشــتی 
لە ئەســتۆ دەگرێــت، بەڵکو تاکێــک لە ناو 
خێزانەکەشیدا ڕێگە بە خۆی نەدات لەخۆڕا و 
بە بێ هیچ نوێنەرایەتییەک بڕیار بۆ کەسی تر 
بدات. واتە، فێری پێکەوەبڕیاردان ببێت. دیارە 
ئەم ڕوانگەیە لەســەر پێناسەیەکی النی زۆرە 
لە دێموکڕاسی و پێویســتی بە بارهێنانێکی 
بناخەیــی لە نــاو خێزان، دواتــر خوێندنگە، 
زانکــۆ و کۆمەڵگادا هەیــە. کۆمەڵگایەک کە 
ئەم گەشــە دێموکڕاتیکە بە خۆوە نەبینێت، 
هەر دەم دەبێــت چاوەڕوانی پێشــێلکردنی 
مافەکانــی تــاک و کۆمەاڵنــی خەڵکی تێدا 
بکرێت. لەو پێوەندییەدا، سیستەمی بارهێنانی 
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ئاکامدا  نادێموکڕاتیک و لــە  کۆمەاڵیەتیــی 
نەبوونی تاکی خاوەن زەینییەتی دێموکڕاتیک 
وای کــردووە کە لــە واڵتانــی داگیرکەری 
کوردســتاندا تاک و کۆمەاڵنی فارس، تورک 
و عەرەب، بە ســاکاری ڕێگــە بە خۆ دەدەن 
لــە جێی گەلی کــورد بڕیار بــدەن. بۆیە تا 
جێکەوتنی چاندێکی دێموکڕاتیکی ڕاستەقینە 
لــە کۆمەڵگاکانــی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتدا، 
داهاتــووی ئەم کۆمەڵگایانــە نادیارە و ڕەنگە 
کێشــەکانیان بەردەوام بن. لە ئاکامدا، شەڕ و 
خوێنڕشتن و توندوتیژیی هەر تایبەتمەندیی 
دیــاری ئەوانــە دەبێــت و خەڵــک ڕووی 

ئاسوودەیی بە خۆوە نابینن.
ئەوڕۆکە ئێران بە گشــتی و 
لە  بەتایبەتی،  فــارس  نەتەوەی 
نموونــە بەرچاوەکانــی کۆمەڵگا 
زۆرینەی  نادێموکڕاتیکەکانــن. 
سیاســەتوانانی  و  ڕووناکبیــر 
فارس لەوانەن کــە لە مێژووی 
نزیکەو ســەد ســاڵەی دەوڵەتی 
لــە  فــارس  نیمچەمۆدێڕنــی 
ئێرانــدا نەیانتوانیــوە بــاوەڕ بە 
دێموکڕاســی لە ناخی خۆیان و 
لە کۆمەڵگایاندا گەشە پێ بدەن 
و ئەوە بووەتــە هۆی ئەوەی کە 
بە هاســانی و بێ تێڕامان مافی 
پێشــێل  تر  نەتەوەکانی  مرۆیی 

بکەن. بوونی زۆرینەیەکی بەرچاوی بە مێشک 
و کردەوە دیکتاتۆر و فاشیست لە سیاسەتوان 
و بە نــاو ڕووناکبیرە فارســەکان و دژایەتیی 
نێوان قســە و کردەوەی هەنــدێ لەوانەش 
کە بە ڕواڵەت پێشــتر و ئێستا جاروبار باسی 
دێموکڕاسییان کردووە، پیشاندەری نەزانی و 
نائاگاییی ئــەوان یان خۆگێل کردن و خۆ لە 
نەزانی دانە لەســەر دێموکڕاسی. دیارە ئەمانە 
لــە چاندێکی دێموکڕاتیکدا بەخێو نەکراون و 
نەریتیی دواکەوتوون  بارهێنراوی چاندێکــی 
کە تێیدا دێموکڕاســی چ لە ئاســتی تاک و 

بنەماڵە و کۆمەڵگا و چ لە ئاســتی سیاسەتدا 
جێنەکەوتــووە. ئەو تاقمەشــیان کــە دواتر 
بــە ڕێکــەوت و هەڕەمەکــی ناوێــک لــە 
دێموکڕاسییان بیســتووە و بۆ خۆهەڵکێشان، 
خۆنواندن و فیز و فەالسقە، بە ڕواڵەت و قسە 
بوون،  دێموکڕاســیخوازەکان  ڕەوتی  تێکەڵی 
نەیانتوانیوە تێگەیشتنێکی ئەوتۆ و قووڵیان لەو 
چەمکە هەبێت. بۆیە دواهاتی کار و چاالکیی 
سیاسیشــیان النیکەم لە بەرانبەر نەتەوەکانی 
تردا جیاوازییەکی لەگەڵ هێزە سەرکوتکەر و 

دیکتاتۆرەکان نەبووە.
لە نێو فــارس، بەفارســکراو، بەخێوکراو 
و بارهێنراوانی دەســەاڵتی فارســدا کێشەی 
نادێموکڕاتیــک بــوون ئەوەندە 
قووڵە و ئەوەنــدە دیکتاتۆری لە 
ناخــی تاکەکاندا بەهێــز کراوە 
فارســی  تاکێکی  تەنانــەت  کە 
ئیســالمییش  ڕێژیمــی  دژە 
بەبــێ  واڵت،  دەرەوەی  لــە 
جیهانی  لە  وەرگرتن  کاریگەری 
دێموکڕاتیکــی دەوروبــەری لە 
دوورەوە بە ڕاشــکاوی لە جێی 
نەتەوەکانــی تری ئێــران بڕیار 
بــە  ئــەوەی  بیــری  و  دەدات 
مێشکدا نایەت کە دەبێت ڕێگە 
بدات ئەو نەتەوانە خۆیان لەسەر 
چارەنووســی خۆیان بڕیار بدەن. 
لە مێژووی سەردەمی جیهاندا هەندێ نەتەوە 
بە ئاشتەوایی و دەنگی خەڵک سەربەخۆییان 
وەرگرتــووە و هەندێکیــش هەر بــە دەنگی 
خەڵک لــە پێکەوەژیاندا ماونەتــەوە. کەچی 
کابرای فارس کە خۆیشی لە ئێران دەرکراوە 
و لە بەریتانیا، کەنەدا و واڵتانی دێموکڕاتیکی 
تردا دەژیێت و لە بەر چاویەوە ســکۆتلەندی، 
کێبێکی و نەتەوەکانی تر لەسەر چارەنووسی 
خۆیان بڕیار دەدەن، هێشــتا لەو واڵتانەوە لە 
دژی کورد هاوار دەکات. لە دوورەوە لە جێی 
خەڵکی کوردســتان بڕیار دەدات و ناتوانێت 

بڕوا بە دێموکڕاسی و 
ئاکاری دێموکڕاتیک 

بناخەی چارەسەرکردنی 
کێشە کۆمەاڵیەتی و 
سیاسییەکان و یان 

النیکەم کەمکردنەوەی 
توندوتیژیی بەرچاو و 

گەورەیە لە نێوان گرووپە 
کۆمەاڵیەتییەکاندا. 

هەڵسوکەوتی دێموکڕاتیک 
بریتی لە ڕێزگرتن لە 

بیروڕای یەکتر
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وەکو خەڵکی ئەوێنانە قبووڵ بکات کە نابێت 
ئەو ڕێگەیە بە خۆ بدات. پرسیار لە خۆ ناکات 
کە، بۆ وێنە، بۆچی خەڵکانی دەرەوەی کێبێک 
ڕێگە بە خۆیان نادەن لە جێی کێبێکییەکان 
بڕیار بدەن و بۆچی کێبێک تاکو ئێســتا جیا 
نەبووەتەوە. بیر لەوەی ناکاتەوە کە ئەوەی بووەتە 
هــۆی مانەوەی کێبێک لە نــاو کەنەدا، نەک 
زۆر و هەڕەشە و دیکتاتۆرییەت بەڵکوو ئاستی 
بەرزی بڕوا بە دێموکڕاسی و بەڕێوەبەرایەتیی 
دێموکڕاتیــک و دادپەروەرانــە بووە کە ماف، 
تەناهی و ئاســوودەییی کێبێکییەکانیشی بە 
دوادا هاتووە و تاکو ئێستا زۆرینەیان دەنگیان 
بە سەربەخۆیی نەداوە. ئەو جۆرە کەسانە فێر 
کراون کە لە پاساویشــیدا بڵێن هەلومەرجی 
ئێــران تایبەت و جیاوازە! ئێران لە هەموو ئەو 
واڵتــە فرەنەتەوانە لە هەموو جیهان، تەنانەت 
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت کە دێموکڕاســی و 
سیســتەمی فێدڕاڵییان پەرەپێداوە بە جیاواز 
دەزانــن و بە بیانــووی جۆراوجــۆر لەمپەڕ 
دەخەنە ســەر ڕێگای چوونی ئەو واڵتە بەرەو 
دێموکڕاســی. مەبەستی ســەرەکیی خۆیان 
دەشــارنەوە و ناڵێــن بــە هــۆی زەینییەتی 
فاشیستی-شۆڤێنیســتی خۆیان و مەترســی 
لەســەر بەرژەوەندییەکانی نەتەوەی فارس و 
داگیرکارییەکانیان وا دەڵێن. لەکاتێکدا کە لە 
دێموکڕاسیدا خەڵک مافی دەنگ و بڕیاردانی 
سەربەســتانەی هەیە و ئەو کەســانە ئەگەر 
باوەڕیان بە دێموکڕاســی هەبوایە نەدەبا ئەو 
پاســاوە نابەجێیانە بهێننەوە. نەدەبا خەڵک و 
مافەکانیان بکەنە قوربانی سنوورێکی دەسکرد 
کە بە زۆر ڕاگیــراوە و هیچ قازانجی خەڵکی 
تەنانــەت بە فارسەکانیشــەوە تێــدا نەبووە. 
ئاســتەمە بۆیان بیرکردنەوە لەوەی کە بوون 
و نەبوون یان پاراستنی زۆرەکی و ملهوڕانەی 
چوارچێوەیەک، ســاتێک ئازادی و مافی ئەو 
خەڵکــە ناژیێت. تەنیا لەبەر ئــەوەی کە ئەو 
زەوییە سووتاوەی ناو سنوور و چوارچێوەیەک 
بــە ناوی ئێــران بۆ ماوەیەکــی درێژخایەنتر 

بپارێــزن، نایانەوێت بزانن کــە ڕەچاوکردنی 
بەرژەوەندیــی خەڵــک و بەڕێوەبەرایەتیــی 
دروســت لە واڵتانێکی بچووکدا باشــترە لە 
بەرین  واڵتێکی  گەندەاڵنەی  بەڕێوەبەرایەتیی 
نایانەوێت  و چەوســاندنەوەی خەڵکەکــەی. 
تێبگەن کە زەوی و خــاک بۆ مرۆڤ دەبێت 
نەک مرۆڤ بکرێتە قوربانیی چوارچێوەیەکی 
دەسکردی بێ قازانجی مرۆیی. نایانەوێت بیر 
لەوە بکەنەوە کە لە جێی شــێوازی پێشووی 
واڵتانــی  وەک  توندوتیژیــی،  و  ســەرکوت 
دێموکڕاتیک ڕێگای ئاشــتەوایی و ڕێککەوتن 
و پێکــەوە بڕیــاردان لە ئاســتی واڵتەکەدا 
بگرنە بەر. ئەم کێشــەیە ئەوپــەڕی قەیرانی 
دێموکڕاســی و بێ بڕوایی بە دێموکڕاســی 
لە نــاو تاک و کۆمەڵگاکانی ئێرانیدا پیشــان 
دەدات. بەتایبــەت، ملهــوڕی و دیکتاتــۆری 
ئەوەندە لە ناخی تاکی فارس و بەفارسکراودا 
جێکەوتووە کە دەرەتانێکی بۆ دێموکڕاســی 

نەهێشتووەتەوە.
دیکتاتۆریەت  کێشــەی  چارەسەرکردنی 
و چاندنــی تــووی دێموکڕاســی لــە ناخی 
تاک و کۆمەاڵنی خەڵکــی ئێراندا خەباتێکی 
بــێ وێنەی دەوێت. ســااڵنی ســاڵ هەوڵی 
سیســتەماتیک دراوە بــۆ چاندنــی تــووی 
دیکتاتۆریەت، بۆیە ســڕینەوەی هاسان نییە. 
بەوەشەوە، بزووتنەوەی خۆڕاگری و خەبات لە 
دژی ئەو چاندەی دیکتاتۆری و فاشیســتی-
شۆڤێنیســتی ڕۆژ بــە ڕۆژ لە گەشــەدا بووە 
کە گرنگترین بەشــی ئەوە بزاڤی زانســتیی 
و ڕووناکبیریــی نەتــەوە بندەســتەکان بووە 
کە لە هەوڵدایــە خوێندنەوەکانی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســت لە ژێر زاڵیەتی توێژەرانی سەر بە 
باندەســتەکان دەرهێنێت.  نەتەوە  دەوڵەتانی 
ئەوڕۆکە هەندێ لــە توێژەرانی ئەو نەتەوانە، 
پیالنی زۆرێک لە بە ناو توێژەرانی مشەخۆری 
دەوڵەتی داگیرکەریان خســتووەتە دەرەوە و 
بۆ خەڵک زیاتر دەرکەوتووە کە چەندە هەوڵ 
دراوە تاکــوو مێژوویەکی درۆینە بۆ ئەو واڵتە 
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پێوەندییەدا،  لــەو  پێکبهێنرێت.  دەســکردە 
بەتایبــەت هــەوڵ و تێکۆشــانی توێــژەر و 
ڕووناکبیرانی ســەربەخۆی کــورد لە زانکۆ و 
زانســتییەکانی سەرانسەری جیهاندا  ناوەندە 
جێــی ســەرنجە. خوێندنــەوە و توێژینەوە 
کوردییەکان بە شــێوەی زانستی، سەربەخۆ 
و کوردانــە لــە زۆربــەی بوارەکاندا لەســەر 
کوردســتانی گەورە جێبەجــێ دەکرێت. بە 
هۆی ئەو هەواڵنــەوە خەریکە مێژووی کورد 
لە ژێر ڕکێفی مێژووی ســاختە و دەسکردی 
دەرەوە.  دەکێشــرێتە  داگیرکەر  دەوڵەتانــی 
توێژەرانــی کوردی بــوارە جۆراوجــۆرەکان 
بەتایبەت زانســتە کۆمەاڵیەتییــەکان لەوانە 
زانستی سیاسی وەک گرێدەری کۆمەڵناسی، 
یاســا و مێــژوو، ســەرکەوتووانە خەریکــن 
زانستی ســەربەخۆ لە ڕوانگەی کۆلۆنیالیستی 
دەوڵەتانی داگیرکەری کوردســتان گەشە پێ 
دەدەن. ئەمــە دەســپێکی هەوڵێکی گرنگە 
لــە پێناو خەباتی دێکۆلۆنیالیســتی نەتەوەی 
کورددا بۆ ڕزگاربوون لە دەســت ئێپیستمە/
مەعریفەی فارس، تــورک و عەرەب-تەوەردا 
و هەنگاونــان بەرەو ئێپیستمە/ناســیارییەکی 
کوردیی. لەڕاستیدا بە هۆی بەهێزتربوونی ئەو 
بزاڤە زانستییە و ئەو مەعریفەی کە پێکهاتووە 
دەکــرێ بوێژرێت کە لەو ســااڵنەی دواییدا 
بــە کردەوە و بــە زۆرینە خۆئاگایی لەســەر 
نەتەوەبوونی کورد زیاتر گەشــەی سەندووە؛ 
نەتەوەیــەک کە خۆی دەناســێت و چی تر 
نایەوێت بە ناوی ئێرانــی، تورکیایی، عێراقی 
و سووریایی پێناســە بکرێت و شوناسەکەی 
لە ژێر ئەو ناوە سەپاوانەدا بشاردرێتەوە. دیارە 
دواهاتی ئەو بزاڤە، سیاســەتێکی سەربەخۆی 
کوردســتانی دەبێت و سیاســەتوانانی کورد 
دەتوانن پشت بەو کارە زانستییانە، ئاگایانە و 
بوێرانەتر لە ڕابردوو لە سیاسەتی کردەوەییدا 

هەنگاو هەڵێنن.
هەرچۆنێــک بێت، دەســکەوتی گەورەی 
کاری زانستیی سەربەخۆ و ئەو گەشەسەندنە 

ناســیارییانە/مەعریفییانەیە ســـــەرهەڵدانی 
وەچەیەکی نوێی کوردســتانی و وریا بووە کە 
چی تر وەک وەچەی پێشــووی بارهێنراوی 
دەوڵەتانی داگیرکەر بیر ناکاتەوە و ئێرانچێتی، 
تورکیــا، ســووریا و عێراچێتی نــاکات. ئەمە 
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا گرنگایەتیــی 
تایبەتــی هەیــە. لە کاتــی ســەرهەڵدانی 
دەوڵەتــی نیمچەمۆدێڕنی ئێرانــەوە بە هۆی 
مێژووکردنــەوەی دەســکرد و ڕاســپێردراو 
کــە لــە ڕێــگای خوێندنگــە و زانکۆکانەوە 
وەچەکانی پێشــوویان پێ ڕاهێنا، وەچەیەکی 
کورد پێکهاتبوو کە وێڕای شوناســی کوردی، 
خۆیشــی بە ئێرانی دەزانی و سیاســەتوانانی 
فارســیش پەیتاپەیتا بــە گوێیاندا دەهێنا کە 
ئێوە ئێرانیی ڕەســەنن! بەاڵم ئێستا بۆ خەڵک 
ڕوون بووەتــەوە کە ئەوانە زۆربەیان بۆ فریوی 
خەڵک بووە. لەڕاستیدا واڵتێک بە ناوی ئێران 
لە مێژوودا نەبووە و پێش سەردەمی دەوڵەتی 
نیمچەمۆدێڕنــی ئێــران، بێجگــە ماوەیەک 
لە ســەردەمی قەجەرەکاندا کــە “مەمالیکی 
مەحرووسەی ئێران” گوتراوە و دیارە ئەوەش 
بریتی بووە لە مەملەکەتە جیاوازەکان و یەک 
واڵت نەبووە، لەســەر نەخشــە بەشی گرنگی 
ئێرانی ئێســتا عێراقی عەجــەم بووە. کەچی 
کورد خاوەن واڵت و دەسەاڵتە ناوچەییەکانی 
خۆی بووە. لە مێژووشدا پاشاگەردانی بە سەر 
ئەو خاکەی کە ئێســتا پێی دەگوترێت ئێران 
زاڵ بووە. هەر ناوچەیەکی لە ژێر دەســەاڵتی 
هۆزێکدا بووە و هەرتاوەو هۆزێک بڕێک زیاتر 
لەوانی تــر بەهێزتر بووە. ئــەو هۆزانەش کە 
زیاتر دەسەاڵتیان هەبووە عەرەب، تورک یان 
کورد بوون و فارس هیچ کات تاکو سەردەمی 
هاوچــەرخ دەســەاڵتی زاڵــی سیاســیی بە 
دەستەوە نەبووە. تا دوای خەالفەتی عەبباسی 
لەڕاســتیدا ئەو خاکە بەشــێک لە دەسەاڵتی 
ژێردەستی عەرەب بووە و دواییش سەفەوی، 
ئەفشــار، زەند و قەجــەرەکان تورک و کورد 
بوون. بەاڵم لە ســەدەی ڕابــردوودا نەتەوەی 
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فارس دەســەاڵتی قۆرخ کــرد و مێژوویەکی 
دەســکردی پێکهێنا و بەداخــەوە لە ڕەوتی 
زاڵبوونیشیدا هەندێ نافارس و بەفارسکراو لە 
ڕووی نائاگایی و بۆ پارە یارمەتییان دان. ئێستا 
ئەو قۆناخە تێپەڕیــوە و ئەوانەی لە خزمەتی 
فارســدا بــوون لەقــاودراون و بەپێچەوانەی 
وەچەی هەڵخڵەتاوی پێشــوو یــان وەچەی 
خاوەن سیاسەتی شاردنەوە و تەشەنە، وەچەی 
خوێندەواری نوێی نەتــەوەی کورد خۆی بە 
ئێرانــی نازانێت. هیچ نەبێت و تەنانەت ئەگەر 
مێــژووش ڕەچــاو نەکرێت، النیکــەم لەبەر 
ئەوەی کە بــۆ پاشــکۆکردن و دانانی لە ناو 
ســنووری واڵتێکی وەک ئێراندا هیچ پرسێک 

بە گەلــی کورد نەکــراوە و بە 
بڕیاری خۆی نەبووەتە بەشــێک 
لەو واڵتە. ڕاپەڕینەکانی مێژووی 
ســەردەمی کورد بە جوانی ئەوە 
سەبارەت  ئەمە  دەســەلمێنێت. 
بە نەتەوەکانی تری ناو ئێرانیش 
ڕاســتە. بەرزبوونەوەی ئاســتی 
تێکۆشانی توێژەر و ڕووناکبیرانی 
ئــەو  بندەســتەکان،  نەتــەوە 
بە قۆناخی  ناسین و گەیشــتن 
ڕاســتەقینەی ئاگایی نەتەوەییە 
لە ناو نەتەوەکانی تری ئێرانیشدا 
پەرە پێ دەدات و هەوڵیان چڕتر 
دەکات بۆ خۆ ڕزگار کردن لە ژێر 

ڕکێفی نەتەوەی فارسدا تاکوو نەهێڵن توێژەر 
و ڕووناکبیرانی فارس پێناسەیان بکەن و وەکو 
بەشــێک لە خۆیان بیانناســێنن. دەرەنجامی 
ئەم جۆرە لە گەیشــتن بە ئاگایی، دەتوانێت 
بەرگیری لە بڕیاری ملهوڕانە و دیکتاتۆریانەی 
الیەنە فارســەکان لــە داهاتــوودا بێت. ئەم 
ئاگاییە پێکهێنەری هێزە لە بەرانبەر هێزدا و 
دەبێتە هۆی داکوتان و دامرکاندنی نەتەوەی 
فارس لە جێــی خۆیدا، نــەک نەتەوەیەکی 
باندەســت و زاڵ کە ســەدەیەکە گەورەترین 
پێشــێلکەری دێموکڕاســییە و قۆڵــی لــێ 

هەڵماڵیوە بــۆ تواندنەوەی هەموو نەتەوەکانی 
تــر. بە هۆی بەرزبوونەوەی ئاســتی ئاگایی و 
زانیاریــی خەڵک، گەر هەلی سەربەســتی بۆ 
نەتەوە بندەســتەکان بڕەخسێت، بە ئەگەری 
زۆرەوە ناهێڵن نەتەوەی باندەست بڕیاریان بۆ 
بدات و النیکەمی ویستیان بۆ مانەوە لەو واڵتە 
و لە نێو ســنوورە دەســکردەکاندا بە مەرجی 
بەرابەریــی تەواویان لە هەمــوو بوارەکانەوە 

لەگەڵ ئەو نەتەوەیە دەبێت. 
قبووڵکردنــی ئەو بەرابەرییەی ســەرەوە 
نادێموکڕاتیکەوە  باندەستی  نەتەوەی  لەالیەن 
ئاستەمە و پێویستی بە زەینییەت و چاندێکی 
دێموکڕاتیک هەیە کە لە ئێســتادا لە نێویاندا 
بوونی نییە. بۆیە لە داهاتووشــدا 
چەقبەســتوویان  زەینــی  گەر 
بەردەوام بێت، ئەوە کێشــەکان 
و  دەمێننــەوە  خۆیــان  وەک 
دواهاتەکەی لە جێی چارەسەری 
دێموکڕاتیــک، دیســان شــەڕ 
لــەو  توندوتیژیــی دەبێــت.  و 
لە  بەرگیری  بــۆ  ئاراســتەیەدا، 
داهاتوویەکــی ناخــۆش و پڕ لە 
ئێراندا،  لە  مەترسیی توندوتیژی 
پێویســتە الیەنە سیاسیییەکانی 
ئۆپۆزیســیۆنی ڕێژیمی ئیسالمی 
بخەنــە  تیشــک  چــڕی  بــە 
ســەر کەلەپــووری سیاســی-
کۆمەاڵیەتیی دێموکڕاتیک لە  نێوان خۆیاندا 
و هەوڵیش بدەن ئەو چاندە لە نێو کۆمەڵگای 
پێوەندیداردا گەشە بستێنێت تاکو لە داهاتوودا 
نەتوانن  نادێموکڕاتیکەکان  الیەنە سیاســییە 
دیســان لە هەست و ســۆزی خەڵک کەڵک 
وەرگرن و هەڵیانخڕێنن بۆ شەڕ لە دژی یەکتر 
و زاڵبوون بە سەریەکدا. پێویستە الیەنەکانی 
ئۆپۆزیســیۆن، دێموکڕاتیکانــە لەگەڵ یەکتر 
هەڵسوکەوت بکەن و ڕێگە نەدرێت الیەنێک 
خۆی بە زلتر و لەسەرەوەتر بزانێت و ڕەچاوی 
ڕێککەوتن نەکات. لێرەدا ڕۆڵی الیەنی نەتەوە 

هەرچۆنێک بێت، 
دەسکەوتی گەورەی 

کاری زانستیی سەربەخۆ 
و ئەو گەشەسەندنە 

ناسیارییانە/
مەعریفییانەیە 

سەرهەڵدانی وەچەیەکی 
نوێی کوردستانی و 
وریا بووە کە چی تر 

وەک وەچەی پێشووی 
بارهێنراوی دەوڵەتانی 
داگیرکەر بیر ناکاتەوە

171گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721



بندەســتەکان گرنگە و دەبێت هەوڵی خۆیان 
بۆ ســڕینەوەی ئەو چاندە دیکتاتۆرییە لە ناو 
ئۆپۆزیسیۆنی فارسدا بخەنە گەڕ و ڕێگە نەدەن 
درێژە بەو چاندەیــان بدەن. وەک ئاماژە کرا، 
زۆرێک لە ئۆپۆزیســیۆنی فارس لە دەرەوەی 
واڵتن و دەم لە ئازادی و دێموکڕاسی دەدەن، 
کەچی لە بەرانبەر کــورد و نەتەوەکانی تردا 
هەر سیاســەتی کۆماری ئیسالمییان هەیە و 
فڕیان بە دێموکڕاسییەوە نییە. دیارە دانیشتن 
و کۆبوونــەوە لەگەڵ ئەمانەدا بــێ کەڵکە تا 
کاتێک کە بە ڕاشکاوی و بە بەڵگە، بەتایبەت 
نێوبژیوانی  ئامادەبوونی الیەنی ســێهەمی  بە 
نێودەوڵەتی، نەیسەلمێنن کە ڕێگە بە خۆیان 

نــادەن لــە جێــی نەتەوەکانی 
تــر بڕیــار بــدەن، باوەڕیان بە 
بەرابەریــی هەمەالیەنە هەیە و 
ڕێز لــە دەنگی خەڵکــی ناوچە 
نیشتەجێگەی  پەڕاوێزخراوەکانی 
تەنانەت  دەگرن،  تر  نەتەوەکانی 
سەربەخۆییش  داواکارییان  گەر 
بێــت. خەڵکی فارس پێویســتە 
تێبگەن و فێر بن کە وەک چۆن 
تورکمەن  بەلــووچ،  کورد،  هیچ 
تــاران،  داوای  عەرەبێــک  یــا 
ئەســپەهان و ناوچەکانــی تری 
دەرەوەی ناوچەکانــی خۆیانیان 
نەکردووە و نەیانکوتاوەتە سەریان 

و ڕێگەیــان بە خۆیان نەداوە لە جێی خەڵکی 
ئــەو ناوچانە بڕیــار بــدەن، ئەوانیش دەبێت 
بەو ئاســتە لە ئاگاییی دێموکڕاتیک بگەن و 
هەڵنەکوتنە ســەر ناوچەکانی تر. هەروەها، لە 
کاتێکدا کە ڕووناکبیر و سیاســەتوانانی فارس 
بە شــێوازی ملهوڕانەی کۆنی خۆیان دەدوێن 
و سیاســەت دەکەن و باســی جیاییخوازیی 
نەتەوە بندەستەکان دەکەن بۆ بەدەستهێنانی 
بیانووی ســەرکوتکردن، پێویستە ڕووناکبیر و 
سیاسەتوانانی ئەو نەتەوانەش بەریان پێ بگرن 
و پرسیار بخەنە سەر بڕوایان بە دێموکڕاسی. 

چۆنکوو بە بوونی ئــەو بڕوایە نابێت بڕیاردان 
لە جێــی خەڵکی تر درێــژەی پێ بدرێت و 
لــە کۆمەڵگایەکی دێموکڕاتیکدا قەت ڕێگەی 
پــێ نادرێت. دیارە بەرپەرچدانەوەی بوێرانە و 
ڕاشکاوی کردەوەیەکی نادێموکڕاتیک کاتێک 
ڕوودەدات کە ڕووناکبیران و سیاســەتوانانی 
نەتەوە بندەســتەکان بە ئاســتێک بگەن کە 
چیتر بــە ناوی سیاســەتکردنەوە مافەکانیان 
نەشارنەوە و بوێرانە زەینییەتی نادێموکڕاتیکی 
ڕووناکبیر و سیاسەتوانانی نەتەوەی باندەست 
بکــەن بە نیشــانە و لە بەرانبــەر کردەوەی 
نادێموکڕاتیکیاندا ڕابوەستن. بەو شێوە ڕەنگە 
النیکەم بەشێک لە ئۆپۆزیسیۆن کە بە ڕواڵەت 
خۆیان بە الیەنگری دێموکڕاسی 
دەزانن لە خەو هەڵســێندرێن و 
ئاگادار ببنەوە کە بڕیار لەســەر 
مانەوە و نەمانەوە لە چوارچێوەی 
ســنوورێکی دەســکرددا هــی 
خەڵکی هەرێمــە جیاوازەکانە و 
ڕەوا نییــە کــە خەڵکانی تر خۆ 

بکەن بە خاوەنی ئەو ناوچانە. 
ئەگەر ئەو کارانەی سەرەوە و 
ئەو هەڵوێســتە ڕاشکاوانە نەبێت 
لــە بەرانبــەر دەســدرێژیی بێ 
وچانی نەتەوەی باندەســتدا، بە 
سیاسەتی شــاردنەوە و پاڕانەوە 
مــاف دەســتەبەر  و الاڵنــەوە 
ناکرێــت و لەم قۆناخەدا ئەو بەناو سیاســەتە 
خۆخەڵەتاندنە. پێویستە بە توندی و ڕاشکاوانە 
پێداگری لەســەر مافی خۆ بکرێت. مێژووی 
ســەردەم پیشــان دەدات کە بە پێچەوانەی 
بیرۆکەی ئــەو ڕووناکبیر و سیاســەتوانانەی 
نەتەوەی بندەســت کە پێیان وایە لە ڕێگای 
سیاسەتی تەشەنەکردن و شاردنەوەوە دەتوانن 
پلە بە پلە بچنە پێشەوە، لە ژوورە هزرییەکانی 
ســەر بە دەســەاڵتی نەتــەوەی باندەســتدا 
کە ئاگادار و زاڵن بەســەر بابەت و کەشــی 
سیاســیی پێوەندیداردا، هــزر و پالنی ئەوان 

دەستەبەرکردنی مافەکان 
ویست، دەربڕین و 

بەرگریی ڕاشکاوانەی 
دەوێت. داهاتوو و 

شێوازی چارەسەرکردنی 
ئاشتیخوازانەی 

کێشەکانیش گرێدراوە 
بە ڕادەی پەرەسەندنی 
بڕوا بە دێموکڕاسی 
و جێکەوتنی ئەوە لە 

زەین و کردەوەی تاک و 
کۆمەڵگاکانی ئێران
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دەخوێندرێتــەوە و گەاڵڵە و پالنی بەرەنگاری 
و پووچەڵکردنەوەیــان بــۆ دادەڕێژرێــت. لە 
ئاکامدا زۆرێک لەوانــە خۆیان دەبنە ئامرازی 
جێبەجێکردنی سیاسەتی نەتەوەی باندەست. 
بۆیە مادام کە نەتەوەی فارس بەو ئاســتە لە 
دێموکڕاسی نەگەن کە ڕێز لە مافی نەتەوەکانی 
تر بگرن، هیچ چاوەڕێ ناکرێت کە لە داهاتوودا 
ئۆپۆزیسیۆنێ کە حکوومەتی داهاتوو دەگرێتە 
دەســت، دیســان گەالنی تر و لەوانە گەلی 
کورد سەرکوت نەکات و هیچ گەڕەنتییەکیش 
نییە. کەواتە پێویستە هەر لە ئێستاوە ئاگادار 
نادێموکڕاتیکیان  زەینییەتی  لەسەر  بکرێنەوە 
و بوێرانە لە بەرانبەریاندا هەڵوێست بگیردرێت 
تاکوو هەمــوو الیەنەکان فێر بن ڕێز لە مافی 
خەڵــک بگــرن و خەڵکیــش دانەبەزێنن بۆ 
گرووپێکی تایبەت بەوجۆرەی کە سیاسەتوانە 
ئیسالمیســتەکانی پــاش شۆڕشــی 1979 
خەڵکیان دابەزاند بۆ فارسی شیعەی گرێدراو 
بە ڕێژیم. واتە، تەنانەت لە ناو فارســە شیعە 
و حیزبــە ئایینییەکانیشــدا تەنیا حیزبەکانی 
سەر بە ڕێژیم ئازادییان هەبوو. دیارە هەردوو 
الیەنی سیاســەتوانانی ئۆپۆزیسیۆنی نەتەوەی 
باندەســت و سیاسەتوانانی پێڕەوی سیاسەتی 
تەشەنە و شاردنەوە لە ناو کورددا، دەزانن کە 
خەڵــک، بەتایبەت گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتاندا، ئێســتا تا ڕادەیــەک ئاگاداری 
مافەکانــی خۆیانن و بەو قۆناخــە لە ئاگایی 
گەیشــتوون کە لە دەرەتانی کراوەدا نەهێڵن 
لــە ژێر ناوی جۆراوجۆردا لــە جێیان بڕیاری 
سیاســی بدرێت. بۆیە چیتــر خۆگێلکردنی 
الیەنــی یەکەم و پارێزکاریــی الیەنی دووەم 
وەاڵمدەر نییە و پێویســتە ئــەم بابەتە ڕەچاو 
بکرێت کە لە ســەردەمی ئێستاکەدا نە زۆر و 
توندوتیژی دەتوانێت نەتەوە بندەســتەکان لە 
بەدواداچوونی مافەکانیان پاشــگەز بکاتەوە و 
نە چیتر پێویست بە شــاردنەوەی داواکارییە 

ڕەواکانە.
مافــەکان  دەســتەبەرکردنی  کەواتــە، 

ویســت، دەربڕیــن و بەرگریی ڕاشــکاوانەی 
دەوێت. داهاتوو و شــێوازی چارەسەرکردنی 
ئاشــتیخوازانەی کێشــەکانیش گرێدراوە بە 
ڕادەی پەرەســەندنی بــڕوا بە دێموکڕاســی 
و جێکەوتنــی ئــەوە لە زەیــن و کردەوەی 
تاک و کۆمەڵگاکانی ئێران بە گشــتی. کاتێ 
بڕوا بە دێموکڕاســی نەبــوو، جێگرەوەکەی 
و  بــۆ چارەســەریی کێشــە کۆمەاڵیەتــی 
سیاســییەکان لە واڵتە فرەنەتەوەکاندا شــەڕ 
و پێکــدادان و توندوتیژی دەبێــت. کاتێک 
مافــی مرۆیی نەتەوەیەک لە ڕێگای ئاشــتی 
و دێموکڕاســییەوە مســۆگەر نەکــرا، ئەوە 
پەنــا دەبردرێتــە بەر شــەڕ و توندوتیژی بۆ 
بەدەستهێنانی. لێرەشــدا ئەوەی تەقسیربار و 
بەرپرســیارە نەک نەتەوەی بندەســت بەڵکو 
الیەنی بەرانبەرە. لەڕاستیدا، ئەوەی لە ئێراندا 
بینراوە و دەبینرێت کۆلۆنیالیزمێکی ناوخۆیییە. 
دیــارە بەدێموکڕاتیک بوونی واڵتێک بە تەنیا 
ناتوانێت ببێتە هۆی لەنێوچوونی کۆلۆنیالیزم، 
بــەاڵم چــۆن بە کۆلۆنــی کردن لــە خۆیدا 
هەلی  دێموکڕاســی  نادێموکڕاتیکە،  کارێکی 
خەباتی ئاشتیخوازانە لە دژی دەڕەخسێنێت. 
کۆلۆنیالیــزم زیاتــر هی ســەردەمانێکە کە 
لەڕاســتیدا هێشتا بە گشــتی و لە کردەوەدا 
نەسەندووە.  ئەوتۆی  گەشەیەکی  دێموکڕاسی 
بــە گەشــەی هاوکاتــی دێموکڕاســی لــە 
واڵتانی ناوەند و خەباتی دژە-کۆلۆنیالیســتی، 
چ ئاشــتیخوازانە و چ توندوتیژاویانــە، لــە 
واڵتانی بندەســتدا بوو کە شێوازە کۆنەکانی 
کۆلۆنیالیزم بەرەو لەنێوچوون ڕۆشتن. تەنانەت 
ئــەو واڵتانەی کە دێموکڕاســی لە ناو واڵتی 
داگیرکەریاندا گەشەی زیاتری سەند هاسانتر، 
زووتــر و بە تێچووی کەمتــرەوە ڕزگار بوون. 
ئەوە لەکاتێکدایە کە ئــەو جۆرە کۆلۆنیالزمە 
هەندێ کاریگەریی ئەرێنیشی بەدواوە هەبووە. 
بۆیە زۆرجار هەندێ لە خەڵکی ئێران ئێستاش 
ئاواتەخوازن کە بریا واڵتەکەی ئەوانیش زووتر، 
ڕاستەوخۆ کۆلۆنیی واڵتێکی زلهێزی ڕۆژئاوایی 
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دەبــوو چونکوو پێیــان وایە کە بــەو جۆرە 
بارودۆخیان باشــتر دەبوو. لــە ئێراندا نەتەنیا 
بارودۆخ لە واڵتێکی بەکۆلۆنیکراو خراپتر بووە، 
بەڵکو کۆلۆنیالیزمێکــی ناوخۆیی زۆر خراپتر 
پەرەی ســەندووە. بە کۆلۆنی کردنی ناوخۆیی 
لەالیەن نەتەوەیەکی بە زۆرینە شۆڤێنیست و 
دەوڵەتێکی فاشیســت و دیکتاتۆرەوە نە تەنیا 
بێجگە لە کاریگەریی نەرێنی شــتی دیکەی 
بەدواوە نەبووە، بەڵکو ڕزگاربوون لە دەستیشی 
زۆر ئاســتەمە. بەتایبەت لەبەر ئەوەی کە لە 
پێنــاوی دەســەاڵتی زاڵی خۆیــدا، دەوڵەتی 
داگیرکەر هەمیشە دێموکڕاسیی ڕاستەقینەی 
کردووەتە ئامانج و ناهێڵێت پەرە بســتێنێت. 

پێویستە  دیســان  بەوەشــەوە، 
دەست بخرێتە ســەر ئەم خاڵە 
الوازەی. ڕەنگــە پەرەســەندنی 
دێموکڕاســی )بــەو پێناســەی 
سەرەتا لێی کرا نەک دابەزاندنی 
دێموکڕاسی  ڕواڵەتی  هەندێ  بە 
نائازادانــە(  هەڵبژاردنــی  وەک 
باندەســتدا  نەتــەوەی  نــاو  لە 
کاریگەر ببێت و تاڕادەیەک ڕێگا 
بکرێتەوە بۆ گوشــار خستنەسەر 
حکوومەتەکەیــان تاکــوو وازلە 
کۆلۆنیالیزمــی  و  داگیــرکاری 

ناوخۆیی بهێنێت. 
هەرچۆنێک بێت لەبەر ئەوەی 

کە ئاستی باوەڕی ڕاستەقینە بە دێموکڕاسی 
لــە ئێران و لە ناو ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانیشــدا 
بە ڕادەی پێویســت گەشــەی نەسەندووە و 
پێویســتی بە ماوە و ڕەوتێکی درێژخایەنترە، 
خەباتی ڕزگاریخوازانەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
هاوکات دوو ئاراستەی گرتووەتە بەر؛ یەکەم، 
خەباتێکــی هەمەالیەنــە دژ بــە ملهوڕی و 
دیکتاتۆرییەتی جێکەوتوو بە یارمەتیی هەموو 
گەالن بۆ پەرەپێدانی دێموکڕاســی لە ئێران 
و دووەم، لە کوردستانیشــدا خەباتێکی دژە-
کۆلۆنیالیستی و دێکۆلۆنیالیستیی هەمەالیەنە 

لــە بەرانبــەر دەوڵەتی دارگیرکــەر و گروپە 
شۆڤێنییە فارسەکان بۆ ڕزگاربوون و هەروەها 
بــۆ ســڕینەوەی شــوێنەواری کۆلۆنیالی بە 
هەموو الیەنەکانیەوە.]1[ هەر لەو ئاراستەیەدا، 
پێویستە دێموکڕاسیی ناوخۆیی و زەینییەتی 
ناو بزووتنــەوەی کوردیدا  لــە  دێموکڕاتیک 
بۆخۆیشــی، بە گشتی زیاتر گەشە بستێنێت. 
لەڕاستیدا، بێجگە لە  کۆمەڵگا بندەستەکان کە 
بە هۆی سیســتەمی نادێموکڕاتیکی دەوڵەتی 
داگیرکەر ئەوانیش بە نادێموکڕاتیک ماونەتەوە، 
ئاســتی نزمــی دێموکڕاتیک بوونــی الیەنە 
سیاســییەکانی ئەوانەش خــۆی زیاتر ڕێگای 
بۆ سیاســەت و هەڵسوکەوتی نادێموکڕاتیکی 
خــۆش  باندەســت  نەتــەوەی 
کردووە. نەبوونی دێموکڕاســیی 
ناوخۆیــی، نەبوونــی هاودەنگی 
نەبوونــی  و  دەبێــت  بــەدواوە 
ئەوەش بــە واتــای ڕازی بوون 
بە درێــژەی داگیرکارییە. ئەگەر 
هەمــوو الیەنەکانی بزووتنەوەی 
کوردی لە ژێر چەتری بەرەیەکی 
لەسەر  دێموکڕاتیکدا  نەتەوەییی 
هاوبەشــەکان،  گشــتییە  بنەما 
جیاوازییەکان،  پاراستنی  وێڕای 
کۆ نەبنەوە و واز لە بەرژەوەندییە 
و  تاکەکەســی  بەرتەســکە 
حێزبییــەکان نەهێنــن، ئــەوە 
دەســتەبەرکردنی یەکیەتــی و یەکدەنگــی 
ئاســتەم دەبێت کە بۆخۆی بابەتێکی گرنگە 
لە چارەســەریی کێشــەکاندا. بەوجۆرە وەک 
ڕابردوو قورســاییی دەنگی کورد لە هاوکێشە 

سیاسییەکاندا دادەبەزێت. 
وەک دواییــن وتــە، پێویســتە بوێژرێت 
کە وێڕای پێویســتیی هاوکاتبوونی هەر دوو 
کاتێک  دژە-کۆلۆنیالیســتی،  خەباتی  جۆری 
دەســەاڵتی زاڵ باوەڕی بە دێموکڕاسی نییە، 
نە خەباتی ئاشتییانەی نەتەوە بندەستەکان بە 
تەنیا واتایەکی دەبێت و نە شەڕ و پێکدادانی 

وێڕای پێویستیی 
هاوکاتبوونی هەر دوو جۆری 
خەباتی دژە-کۆلۆنیالیستی، 

کاتێک دەسەاڵتی زاڵ 
باوەڕی بە دێموکڕاسی 

نییە، نە خەباتی ئاشتییانەی 
نەتەوە بندەستەکان بە تەنیا 
واتایەکی دەبێت و نە شەڕ 
و پێکدادانی نەتەوەیەکی 

بندەست بە تەنیایی 
دەسکەوتێکی ئەوتۆی 

دەبێت
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نەتەوەیەکی بندەست بە تەنیایی دەسکەوتێکی 
ئەوتۆی دەبێــت. گەرچی لەوەها دۆخێکدا بە 
ناچار خەباتی توندوتیژانە، گرنگترین شێوازی 
خەبات دەبێت، بەوەشەوە بە هۆی نابەرابەریی 
هێز لە ئێرانیشــدا، ناکرێ ئاراستەی یەکەمی 
خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی کوردســتان واتە 
هــەرەوەزی و هاودەنگی لەگەڵ گەالنی تر بۆ 
پەرەپێدانی دێموکڕاســی و هەروەها خەباتی 
ئاشــتیخوازانە بەتەواوی بنرێنە الوە. پێویستە 
ئەوانــەش ڕەچــاو بکرێن لەبەر ئــەوەی کە 
ڕەنگە بێ گەشــەی دێموکڕاســی سەرکوتی 
هێزە ڕزگاریخوازەکان بۆ درێژخایەن بەردەوام 
بێت. هەرچــی ئاســتی دێموکڕاتیک بوونی 
نەتــەوەی باندەســت زیاتر پەرە بســتێنێت، 
خەباتی ئاشــتیخوازانەی نەتەوە بندەستەکان 
گرنگتر و خەباتی توندوتیژانەشــیان تێچووی 
کەمتری دەبێت و ڕەنگە زووتر بە ئاکام بگات. 
هەرچۆنێک بێت، تاکوو دێموکڕاسی تاڕادەیەک 
لە زەین و کردەوەدا بەتایبەت لە نێو نەتەوەی 
باندەســتدا جێنەکەوێــت، کێشــەکان هەر 

بەردەوامــن و داهاتوو نادیــار. لەم پێناوەدایە 
کە حیزبە دێموکڕاتــەکان، بەتایبەت حیزبی 
تیشکی  ڕۆژهەاڵتی کوردســتان،  دێموکڕاتی 
سەرەکییان خستووەتە ســەر دێموکڕاسی و 
لە دروشمە ســتراتیژییەکانیاندا پەرەپێدان و 
جێبەجێکردنی ئەوە بە کردەوە و دامەزراندنی 
ڕێژیمێکــی دێموکڕاتیکی ڕاســتەقینە وەک 
بناخەی چارەســەرکردنی کێشــەکان ڕەچاو 

کراون. 

پەراوێز

لێرەدا پێویســتە ئامــاژە بکرێت کە دوو چەمکــی دژە-کۆلۆنیالیزم 
و دێکۆلۆنیالیــزم وێــڕای پێوەندیی قــووڵ، تاڕادەیــەک جیاوازن. 
دژەکۆلۆنیالیزم )anticolonialism( وەکو ڕووداوێکی مێژوویی بە 
واتای خەباتە لە دژی دەسەاڵتی ئیمپێریال لە واڵتە بەکۆلۆنیکراوەکاندا. 
وەکو بزووتنەوەیەکی فەلسەفی و شیکاریی ڕەخنەگرانەش تاڕادەیەک 
بــووە. دێکۆلۆنیالیزم   ڕێخۆشــکەری بیردۆزیــی پاش-کۆلۆنیالــی 
)decolonialism( خوێندنگەیەکی هزرییە کە تیشکی خستووەتە 
ســەر ڕزگارکردنی بەرهەمهێنانی زانســت و زانیاری لە ژێر ڕکێفی 
ئێپیستمە/ناسیاریی داگیرکەر-تەوەر. لە دێکۆلۆنی کردندا لە جیاتی 
ورەی ڕوو لە دەسەاڵتی زاڵ کە داگیرکەران باسی دەکەن، ورەی ڕوو 

لە خەڵک و نەتەوە، بوونی هەیە بۆ پشت بەستن بە خۆ.
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