
کێشەی خاک لەنێوان کورد و تورکی ئازەربایجانی 
لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوا لە ئێراندا  

ڕێبوار مەعرووف زادە )ئەحمەد هەمزە(*

ئەم وتارە سەرنج دەخاتە سەر کێشەی خاک لە نێوان تورکی ئازەربایجانی و کورد لە پارێزگای 
ئازەربایجانی ڕۆژئاوا لە ئێراندا. وتارەکە لەسەر سێ قۆناغی 1920ەکان، 19٤0ەکان، و دوای شۆڕشی 

1979ی ئێران جەخت دەکاتەوە. ئەم قۆناخگەلە هەلومەرجێکی دڕدۆنگیی تەناهیی نێوخۆیی لە پارێزگای 
ئازەبایجانی ڕۆژئاوادا خولقاند، کە بەهۆیەوە فارسەکان، وەک دەسەاڵتدارترین و گەورەترین گرووپی 

ئیتنیکیی ئێران، ئەو ناکۆکییەکەیان بەکار برد بۆ بۆ ئەوەی دوو کەمینەی ئێتنیکیی کورد و تورک دابەش 
بکەن و درێژە بە کۆلۆنیالیزمی ناوخۆیی )internal colonialism( بدەن . ئەم وتارە بۆ شیکردنەوە ئەوەی 

کە کێشەی خاک لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا نوێیە )مۆدێڕن( و لەسەر بنەمای کۆمەاڵیەتی دروست 
بووە، لە چەمکی دڕدۆنگیی تەناهیی نێوخۆیی )intrastate security dilemma( کەڵک وەردەگرێت. 

هەروەها ئەم وتارە لە شرۆڤەیەکی تیۆریکی مێژووی هاوچەرخی کێشەی خاک لەنێوان کورد و تورک 
تێدەپەڕێت و کۆمەڵێک پێشنیار بە ئامانجی چارەسەری کێشەکە دەخاتەروو. 



کێشــەی خاک لەنێوان کورد و تورکی 
ئازەربایجانــی لە پارێزگای ئازەربایجانی 

ڕۆژئاوا لە ئێراندا 
 فارس، تورکــی ئازەربایجانی، کورد، بەلووچ 
و عــەرەب لە ئێرانــی فرەئیتنیکــدا دەژین. 
ئێتنیکیی  فارســەکان گەورەترین گرووپــی 
ئێرانــن کــە نزیک بــە 50٪ دانیشــتووان 
ئازەربایجانی،  تورکی  لەکاتێکدا،  پێکدەهێنن. 
وەک دووهەم گرووپی ئیتنیکی گەورە و کورد 
وەک ســێهەم گرووپی گەورەی ئێتنیکی، بە 
ڕیــزەوە نزیک 20٪ و 10٪ی دانیشــتووانی 
 Crane 2008; UNPO( ئێران پێکدەهێنــن. 
2018(. هێندێک لێکۆلەر ژمارەی دانیشتووانی 
فــارس بە کەمتر لــە 50٪ دەزانن. بۆ وێنە، 
برێندا شــافێر لە وتارەکەیــدا بەناوی ]ئێران 
Iran is more than Per- زۆرتــرە لە فــارس]
sia دەنووســێ: ئێران واڵتێکــی فرەئێتنیکە؛ 
فارسەکان کەمتر لە نیوەی دانیشتوانی ئێران 
پێکدەهێنن . بە پێچەوانەی ناوچەی ناوەندی 
ئێــران کە لە ژێر دەســەاڵتی فارســەکانن، 
زۆرینەی ڕەهای گرووپە نافارسەکان بەزۆری 
لە پارێزگا ســنوورییەکانی ئێراندا نیشتەجێ 

 .)p.3 ,2021(بوون
لە دامەزراندنی دەوڵەت-نەتەوەی مۆدێڕنی 
ئێرانــی لــە 1920 ەکانەوە، فارســەکان بە 
کەڵکوەرگرتن لە تاکتیکی دووبەرەکی نانەوە و 
نافارسەکانیان  کەمینە  کردن،  حکوومەتداری 
لەژێر چەشــنێک لە کۆلۆنیالیزمی نێوخۆییدا 
ڕاگرتووە. ئــەم وتارە باس لــەوە دەکات کە 
فارسەکان لە کێشەی خاک لە نێوان کورد و 
تورکی ئازەربایجانی لە پارێزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئــاوادا، وەک ئامرازێکــی ســەرەکی بــۆ 
دابەشــکردن و داپڵۆســینی ئەو دوو کەمینە 
گەورەیە کەڵکیان وەرگرتووە. کێشەی خاک لە 
پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوا، هەلومەرجێکی 
نێوخۆیی-نێوئیتنیکی  تەناهــی  نادڵنیاییــی 
دێرینــی وەهای لــە نێوان کــورد و تورکی 
ئازەربایجانیدا دروســت کرد، کە لە بنەڕەتەوە 

ڕێگەی لە هاوکارییەکــی ئاوەزمەندانەی ئەو 
دوو گرووپــە دژ بە داپڵۆســینی درێژخایەنی 
فارســەکان گرتــووە. نادڵنیاییــی تەناهــی 
لەنێــوان ئــەو دوو گرووپــە بــەردەوام ئەو 
پرسیارە دینێتەئاراوە کە ئاخۆ کورد و تورکی 
ئازەربایجانی لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا 
لە ئەگەری تێکڕووخانی ئێراندا شەڕی یەکتر 

دەکەن یان هاوپەیمانییەک دادەمەزرێنن؟ 

ڕۆژئــاوا:  ئازەربایجانــی  پارێــزگای 
تورکــی  ئێتنیکیــی  دابەشــبوونی 

ئازەربایجانی و کورد 
 پارێزگای ئازەربایجانــی ڕۆژئاوا، لە باکووری 
ڕۆژئاوای ئێــران هەڵکەوتووە، دانیشــتووانی 
کــورد و تورکی ئازەربایجانــی لەخۆدەگرێت. 
ســنووری هاوبەشــی لەگەڵ ســێ دەوڵەتی 
دراوسێی ئازەربایجان، تورکیە و عێراقدا هەیە. 
بەگوێــرەی دوایین ســەرژمێریی حکوومەتی 
ئێــران لــە 2016دا، ڕێــژەی دانیشــتوانی 
)ناوەنــدی  کەســە   ٣.265.219 پارێزگاکــە 
ژمێریاریی ئێران (. پارێزگاکە لە 17 شارســتان 
پێکدێــت کــە ورمــێ، ناوەنــدی پارێزگا و 
پڕدانیشتووترین شارە و نزیک بە یەک ملیۆن 
دانیشــتووی هەیــە )ناوەندی ژمێریاریــی ئێران، 
201٤(. زۆرینەی دانیشــتووانی پێنج شــاری 
مەهاباد، بۆکان، سەردەشــت، پیرانشار و شنۆ 
کوردن. ئەم پێنج شــارە بە ناوچەی موکریان 
ناسراون و بەدرێژایی مێژوو، موکریان ناوەندی 
ناســیۆنالیزمی کوردی لە ئێران بووە. زۆربەی 
دانیشتووانی شــارەکانی پۆلدەشت، شووت و 
چایپارە تورکن. نۆ شارەکەی دیکە واتە ورمێ، 
ســەڵماس، خۆی، چاڵدران، ماکــۆ، نەغەدە، 
میاندواو، شــاییندێژ و تیکاب تێکەڵەیەک لە 
دانیشتوانی کورد و تورکیان هەیە. نەخشەی 
خوارەوە دابەشبوونی ئێتنیکیی 17 شارستانی 
ئازەربایجانی ڕۆژئاوا نیشان دەدات.  پارێزگای 
نەخشەکە دابەشــبوونی ئیتنیکیی پارێزگاکە 
ڕوون دەکاتەوە کە تێیدا ڕەنگی ســوور شارە 

177گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721



تێکەڵە-کێشە لەسەرەکان نیشان دەدا، ڕەنگی 
زەرد بــەزۆری دانیشــتووانی تورکە و ڕەنگی 

سەوز بەزۆری کوردن . 
 حکوومەتی ناوەندیی فارس یان الیەنێکی 
ســێهەم وەک نەتەوە یەکگرتــووەکان، هیچ 
زانیارییەکیان لەپێوەندی لەگەڵ دابەشبوونی 
ئیتنیکــی لــە پارێزگاکــەدا نەخســتووەتە 
بەردەســت. حکوومەتی ناوەندیی فارس ڕێگە 
بە ئەنجامــدان و باڵوبوونــەوەی هیچ جۆرە 
سەرژمێرییەک لەســەر بنەمای ئێتنیکی نادا 
بۆ ئــەوەی کەمینە نافارســەکان لەپێوەندی 
لەگەڵ ڕێژەی دروستی دانیشتووانیان لەکۆی 
گشــیی دانیشــتوانی ئێراندا لــە دڕدۆنگی و 
ناڕوونیدا بمێننەوە. نووســەر لەســەر بنەمای 
مێژووی سیاسیی هاوچەرخی کورد و تورکی 
ئازەربایجانــی لەم پارێزگایەدا نەخشــەکەی 
داڕشتووە. لە 1920 ەکانەوە، شارستانە سەوز 

و زەردەکان هیچ کێشەیەکی ئێتنیکیی کورد 
و تورکیــان ئەزمــوون نەکــردوە، لەکاتێکدا 
شارستانە سوورەکان تووشی کێشەی ئیتنیکی 

بوون.
 لــە دەیەکانی ڕابــردوودا، بەوپێیەی کە 
هەم کــورد و تورک لە چەندیــن پارێزگای 
جیــاوازی ئێــران و هێندێــک لــە واڵتانی 
دراوســێی ئێراندا دەژین، خواستی لکاندنەوە 
و دروســتکردنی والتێکی گەورەی یەکگرتوو 
لەنێوان هەر دوو نەتەوە گەشــەی سەندووە. 
بــە خاوەنی  ئازەربایجانــی خۆیان  تورکــی 
خــاک لە چەنــد پارێزگاکانی ئێــران لەوانە 
ڕۆژئاوا،  ئازەربایجانی  ڕۆژهەاڵت،  ئازەربایجانی 
ئەردەبێــڵ، زەنجان و قەزوێن دەزانن. تورکی 
ئازەربایجانی لە ئێرانــدا، تورکی ئازەربایجانی 
لە واڵتی کۆمــاری ئازەربایجــان بە ئامۆزای 
یەکەم و دانیشتوانی تورکی تورکیا بە ئامۆزای 

وێنەی 1 . نەخشەی دابەشبوونی ئیتنیکیی کورد و تورکی ئازەربایجانی لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوا .
تێبینی: نووسەر شارەکان / شارێک لە پارێزگاکەدا بە کێشەلەسەر لەنێوان کورد و تورکی ئازەربایجانیدا دەستنیشان 
دەکات کە لە ساڵی 1920 کان بەمالوە، واتە لە سەرەتای بیچمگرتنی دەوڵەت نەتەوەی فارسی لە ئێراندا، بەڵگەی 

کێشەی خاک لەنێوان ئەو دوو گرووپەدا بوونی هەبێ. 
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دووهەمی خۆیان دەزانن. کوردەکان خۆیان بە 
خاوەنی چوار پارێــزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوا، 
کوردستان، کرماشــان و ئیالم دەزانن. کورد 
لە ئێراندا هاوســۆزییان بۆ کــورد لە دەوڵەتە 
دراوسێکانی عێراق، تورکیا و سووریادا هەیە . 
 لە بواری ئایینییەوە، تورکی ئازەربایجانی 
لــە ئێراندا بەزۆری شــیعەن لەکاتێکدا کورد 
بەزۆری ســوننەن. لەپارێــزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئــاوادا، تورکــی ئازەربایجانــی شــیعەن 
لەکاتێکدا کورد سوننین. لەباری ئایینی یەوە، 
تورک و فارســەکان، شــیعەبوون پێکەوەیان 

دەبەستێتەوە. 

کێشــەی ئیتنیکــی: هــۆکارەکان و 
چارەسەرەکان 

بۆ شوناســی  هەڵدەگەڕێتــەوە  ئیتنیســیتە 
گرووپێک کــە تێیدا ئەندامانــی ئەو گرووپە 
هەســتی پێکەوەگرێــدراوی و مێژوویەکــی 
ســەرەتایییەکانی  تیۆرییە  هەیە.  هاوبەشیان 
لەوە  بــاس   primordialism نەتەوەخــوازی 
بنەمایییەکانی  تایبەتمەندییــە  کــە  دەکەن 
گرووپێکــی ئیتنیکی لەڕێــگای جیلەکانەوە 
دەگوازرێنــەوە. بەمجۆرە ئــەم تایبەتمەندییە 
گرووپییانــە وادەردەکــەون کە بە ئاســتەم 
بگۆڕدرێن. لە شــرۆڤەی کێشەی ئیتنیکیدا، 
ڕقــی  لەســەر  ســەرەتایییەکان  تیۆرییــە 
قــووڵ و کۆن لەنێــوان گرووپــە ئیتنیکییە 
جیاوازەکاندا جەخت دەکەنەوە. بەالم تیۆریی 
لەوە  باس   )constructivist( کانستراکتیڤیزم 
دەکات کــە گرووپــە ئیتنیکییــەکان زۆرتر 
لەوەی کە مێژوویەکی بەردەوامی دۆستایەتی 
قۆناخگەلێکــی  هەبــێ،  دژایەتییــان  یــان 
ئاشــتی و ناکۆکییــان ئەزمــوون کــردووە. 
ڕێبازی کانســتراکتیڤیزم لەســەر گرینگیی 
جیاوازی و وێکچوونەکانــی ئەندامی گرووپە 
ئیتنیکییــەکان، وەک زمان و دین، پێداگری 
دەکا، بەاڵم جەخت لەوەش دەکاتەوە کە ئەم 
تایبەتمەندییە هاوبەشــانە، لەالیەن بزووتنەوە 

پێکدەهێنرێن  مۆدێڕنەکانەوە  ناسیۆنالیستییە 
و دەگۆڕدرێن. ئێرنێســت گێڵنێر )ل 62-5٣، 
198٣( لە کتێبی “ نەتەوەکان و ناســیۆنالیزم 
“ دا بــاس لــەوە دەکات کــە نەتەوەخوازی 
و  فەرهەنگــی  تایبەتمەندیــی  هێندێــک 
مێژوویی هەڵدەبژێرێــت و زۆربەی کات ئەم 
تایبەتمەندییانــە بــە شــێوەیەکی بنەڕەتی 
دەگۆڕێن. بەواتایەکی تر، گێڵنێر لەســەر ئەو 
باوەڕەیە کە ئیدیۆلۆژیی ناســیۆنالیزم، گرووپە 
ئێتنیکی/ نەتەوەیییەکان و دەوڵەت-نەتەوەکان 
بەرهەم دەهێنێت نەک بەپێچەوانەوە. ڕێبازی 
پرایمۆردیالیســت )primordialist( ناتوانــێ 
ڕۆڵی ناســیۆنالیزم لە بەرهەمهێنانی ناکۆکییە 
ئێتنیکی / نەتەوەییەکاندا شی بکاتەوە و واڵمی 
ئەوە بداتــەوە کە بۆچــی هێندێک گرووپی 
ئێتنیکی، ناکۆکییەکانی خۆیان چارەسەر کرد 
بەاڵم هێندێکی تر بەردەوامن لە تووندووتیژی 

بەرامبەر یەکتر. 
 شوناســی ئیتنیکی دواجار نوێنەرایەتیی 
شوناسێکی سیاســی دەکا. شوناسی ئیتنیکی 
تەنیــا ئامــاژە بــۆ هێندێــک تایبەتمەندیی 
هاوبەشــی گرووپێک نییە، بەڵکوو ئاماژەیە بۆ 
هەلومەرجی کۆمەاڵیەتی، ئابووری و سیاسیی 
ئــەو گرووپە بە بەراورد لەگــەڵ گرووپەکانی 
دەوروبەریــدا. وەک ئەوەی میشــێل هێختێر 
)1999( لە کتێبەکەیدا بەناوی کۆلۆنیالیزمی 
باســی   )Internal Colonialism( نێوخــۆ 
دەکات، ئیتنیسیتە وەک پێوانەیەکی ژمارەیی 
ساکار بۆ دەستنیشــانکردنی گرووپی زۆرینە 
یــان کەمینە پڕبایــەخ نییــە، بەڵکوو وەک 
دەربڕینی سیاســیی گرووپێک کە گیرۆدەی 
هەاڵواردنی سیاســی، فەرهەنگــی و ئابووری 
بووە جێــی بایەخە. زۆربــەی کات گرووپی 
زۆرینــە لە ناوەندی سیســتەمی سیاســی و 
ئابووری لەنێو واڵتێکدا جێ دەگرێ، لەکاتێکدا 
گرووپــی کەمینە لە پێگەیەکی سیاســی و 
ئابووریــی خوارترەوە لەپەڕاوێزدا جێ دەگرێ. 
هەموو کەمینە ئێتنیکییــەکان لە ئێراندا، بە 
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کورد و تورکی ئازەربایجانییەوە، بەشێوەیەکی 
گشتی، لە ئاستێکی خوارتر لە فارسەکان جێ 
دەگــرن. وێنەی ژمــارە دوو، لەالیەن نەتەوە 
یەکگرتووەکانەوە )ل 19، 1991( ئامادە کراوە و 
Hu- )ناهاوچەشنیی فاکتەری گەشەی مرۆیی 
man Development Index( ئێران لە ســاڵی 
1996دا دەخاتە بەرچاو. هەموو پارێزگا سەوزە 
تۆخەکان کە خاوەنی گەشەی مرۆییی بەرزن، 
پارێزگا فارســەکانن. بەمجۆرە لۆژیکی ناوەند 
لەبەرانبەر پەڕاوێزدا بۆ ئێران گۆنجاوە چونکە 
فارسەکان واتا ناوەند، لە کەمینە نافارسەکان 
واتــا پەڕاوێزی ئێران، ئاســتی ژیانیان لەزۆر 

ڕوویەوە باشترە. 
لــە  ئیســازیڤ،   . ڤ   . ســێڤۆلۆد    
بەرهەمەکەی بە ناوی “پێناســەی باسەکەی 
و ڕەهەندەکانی ئیتنیسیتەدا: چوارچێوەیەکی 
 Definition and Dimensions تیۆریکــی”، 
 of Ethnicity : A Theoretical Framework
باس لــەوە دەکات کە زۆربەی کات چەمکی 
ئیتنیسیتە دەبێت بە هاوتای چەمکی کەمینە، 

چونکــە گرووپی زۆرینە هیچ پێناســەیەکی 
ئیتنیکــی هەلناگرێ. لە ئێراندا، فارســەکان، 
وەک گرووپی زۆرینە، دەبن بە ئەو گرووپەی 
لەکاتێکدا  ئێتنیکــی هەڵناگــرن  شوناســی 
هەمــوو گرووپە کەمینەکانی تر، وەک تورکی 
ئازەربایجانــی، کــورد و عــەرەب پێداگری 
لەســەر شوناسی ئیتنیکییان دەکەن. زۆربەی 
سیاســەتڤانان و تەنانەت نووسەرەکانیش، لە 
ناوەوە و دەرەوەی ئێران، دەستەواژەی ئێرانی 
و فارس بەشــیوەی هاوتەریب و هاومانا بەکار 
دەبــەن )شــافێر، 2000، ل ٤٤9 (. چاالکانــی 
ئۆپۆزیســیۆنی فارسی ئێرانی پێداگری لەسەر 
ئیتنیســیتەیان ناکەن چونکە دەوڵەتی ئێران، 
هەرچەنــد نادێموکڕاتیکیش بێت، دەوڵەتێکە 
لەسەر بنەمای ئیتنیســیتەی فارس. کەوابوو 
فارسەکان پێویست ناکا بەدوای هیچ چەشنە 
و  سیاســی  کۆمەاڵیەتی،  دادپەروەرییەکــی 
ئیتنیسیتەکەیانەوە  بنەمای  لەسەر  کولتووری 

بن. 
بەهۆکاری  دەتوانێت  ئێتنیکــی  ناکۆکیی 

وێنەی 2 . ناهاوچەشنیی پەرەسەندنی مرۆیی لە پارێزگاکانی ئێراندا لە ساڵی 1996 دا. 
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جۆراوجۆرەوە سەرهەڵبدا. دەیڤید لەیک باس 
لــەوە دەکا کە ترســێکی هاوبەش بۆ داهاتوو 
باوترین هۆکاری ناکۆکیی ئێتنیکییە؛ ترســی 
هاوبەش بۆ داهاتوو دەتوانێ بەهۆی هەلومەرجی 
نادڵنیاییــی تەناهی، دەستپێڕانەگەیشــتن بە 
زانیاری، یان هەلپەرســتیی سیاسییەوە ڕوو 
بــدات )بــراون، 1997، 1٣1-97( . بۆوێنــە، ڤ 
. پ . گاگنــۆن )V.P Gagnon( بــاس لەوە 
دەکا کە ناکۆکیی ئیتنیکی لە یۆگۆســالڤیای 
پێشــوودا، نەک بەهۆی ڕقی قووڵی مێژوویی 
لەنێوان ســێربەکان و گرووپە ئێتنیکییەکانی 
تردا، بەڵکوو بەهۆی شەڕی دەسەاڵت لەنێوان 
ڕێبــەرە ســێربەکاندا ڕووی دا. گاگنۆن باس 
لەوە دەکا کە حیزبی کۆمۆنیســتی ســێربیی 
دەســەاڵتدار لەبەرانبەر حیزبە ڕێفۆرمیســتە 
ســێربییەکانی تردا الواز ببــوو، بۆیە حیزبی 
کۆمۆنیســتی ســێربی هەڕەشــەی گرووپە 
ناسێربییەکانی لەناو سێربەکاندا گەورە کردەوە 

)براون، ١٩٩٧، ل ١٤٥-١٤٢(. 
تەناهــی  دڕدۆنگیــی  چەمکــی 
لەســەرەتادا لەالیەن لێکۆڵەرانــی پێوەندییە 
نێونەتەوەییەکانەوە و بۆ لێکدانەوەی شــەڕی 
نێوان واڵتان بەکار برا، بەاڵم لەگەڵ زۆربوونی 
شەڕە نێوخۆییەکاندا و بەهۆی ئەوەی زۆرێک 
لەو ناکۆکییانە لە شــەڕی ئیتنیکی دەچوون، 
توێژەرانــی ناکۆکییــە ئێتنیکییــەکان ئــەو 
چەمکەکەیان ســەرلەنوێ پێناسە کردەوە. لە 
ساڵی 19٤5 بەماڵوە، شەڕی نێوخۆیی زۆرتر 
لە شــەڕی نێوان دەوڵەتــەکان ڕوو دەدەن؛ 
هەروەها شــەڕ لەسەر بنەمای ئێتنیکی زۆرتر 
لە نیوەی شــەڕە نێوخۆیییەکان پێکدەهێنێ 
)تانــگ، 2015، ل 256(. بیرمەندانی پێوەندییە 
نێودەوڵەتییەکان لە چەمکی دڕدۆنگیی تەناهی 
شــیکردنەوەی  بــۆ   )Security Dilemma(
شەڕی دەسەاڵت و شەڕی نێوان دەوڵەتەکان 
کەڵــک وەردەگرن. وەک چــۆن بیرمەندانی 
پرایمۆردیالیست و کانستراکتیڤیست پێناسەی 
جیاوازیــان بۆ چەمکــی ئیتنیســیتە هەیە، 

نێۆرئالیســت و کانستراکتیڤیستەکانی بواری 
پێوەندییــە نێودەوڵەتییەکانیش، بە شــێوەی 
جیاواز پێناســەی دڕدۆنگیی تەناهی دەکەن. 
جــان هێرتس، بیرمەندێکی نێۆرئالیســت لە 
بواری پێوەندییە نێودەوڵەتییەکان، دڕدۆنگیی 
تەناهی وەک سیســتەمێک پێناسە دەکا کە 
لەودا دەوڵەتەکان، “ بەبێ ئەوەی دەسەاڵتێکی 
سەرووتر پرەنســیپەکانی پێوەندییان بەسەردا 
بســەپێنێ و بەمجۆرە لە هێرشــکردنە سەر 
)ویلیامز  دەجووڵێنــەوە“  بیانپارێزێ،  یەکتری 
و گۆڵدشــتاین، 2006، ل 268(. بە واتایەکی تر، 
پێکهاتەی ئانارشیی پێوەندییە نێودەڵەتییەکان، 
دەبێ بەهۆی ئەوەی کە دەوڵەتەکان بەردەوام 
لە بارودۆخێکــی دڕدۆنگیی تەناهییدا بژین و 
 )self-help( وەک یەکەیەکــی خۆیارمەتیدەر
بجووڵێنەوە و خۆیان بۆ خراپترین سێناریۆکان 
ئامــادە بکــەن. لــە الی نێۆرئالیســتەکان، 
دەوڵەتــەکان لە هەلومەرجێکــی دڕدۆنگیی 
تەناهیــدا لەدایک دەبــن و ئەمە لە ڕوانگەی 
پرایمۆردیالیستەکانی بواری کێشەی ئیتنیکی 
دەچێ کــە پێیان وایە شــوناس و ناکۆکیی 
ئیتنیکی بوونێکی هەمیشــەیی و بەردەوامی 
هەیە نەک ئەوەی لە بەستێنێکی کۆمەاڵیەتی 

دیاریکراو دروست بێ و بگۆڕدرێ.
Alexan- ڤێنــدت  ئەلێکســاندێر   (
بەناوبانگــی  تیۆریســییەنی   )der Wendt
پێوەندییــە  بــواری  لــە  کانســتراکتیڤیزم 
نێودەوڵەتییەکان، لە وتارەکەیدا، “ ئانارشــی 
ئەو شتەیە کە دەوڵەتەکان دروستی دەکەن” 
تێگەیشــتنی نێۆریالیســتەکان بۆ دڕدۆنگیی 
تەناهیی نێودەوڵەتی دەخاتە ژێر پرســیار، بە 
ئاماژەکردن بەوەی کە “دەوڵەتەکان لەبەرانبەر 
دۆســت و نەیاردا جیاواز دەجووڵێنەوە چونکە 
نەیارەکان هەڕەشــەئامێزن و دۆستەکان ئاوا 
نیــن” )ویلیامــز و گۆڵدشــتاین،2006، ل ٣65(. 
هەر بەوجۆرە کانستراکتیڤیســتەکانی بواری 
ناکۆکیی ئیتنیکی، ڕقــی کۆن و قووڵ وەک 
هۆکارێکــی ســەرەکیی ناکۆکیــی ئێتنیکی 
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دەخەنە ژێر پرســیار بــە ئاماژەکردن بەوەی 
کــە بۆچــی هێندێــک گرووپــی ئێتنیکی، 
گرفتەکانیان چارەســەر دەکــەن و ئەوانی تر 
تووشــی توندووتیژی دەبن. تیۆریسییەنەکانی 
پێوەندییــە  بــواری  کانســتراکتیڤیزمی 
نێودەوڵەتییــەکان لەو بڕوایــەدان کە جۆری 
پێوەندیــی دەوڵەتەکان دەتوانــێ دڕدۆنگیی 
تەناهیــی نێــوان دەوڵەتەکان کــەم یا زیاد 
بکا. ئاڵمان و فەڕانســە یەکیەتیی ئورووپایان 
دامەزراند دوای ئەوەی لە شــەڕی جیهانیی 
دووهەمدا دژی یەکتر شــەڕیان کرد. ئاڵمان 
و فەڕانسە دوای شەڕێکی خوێناوی، بوون بە 
دۆستی یەکتر لەکاتێکدا دەوڵەتەکانی تر وەک 

سووریە و ئیسراییل لە ناکۆکی بەردەوامن. 
 پــۆل ڕۆ )1999، ل188(، لــە وتارەکەیدا 
چەمکــی دڕدۆنگیــی تەناهــی ســەرلەنوێ 
دادەڕێژێتەوە بۆ ئەوەی بۆ ناکۆکیی ئیتنیکیی 
نێوخۆییی نێــو دەوڵەتەکان بــەکاری ببات. 
بــەو  ئێتنیکــی  ڕۆ، دڕدۆنگیــی تەناهیــی 
هەلومەرجە پێناســە دەکا کە تێیدا نەبوونی 
دەوڵەتێکی ناوەندیی بەهێز، گرووپە ئێتنیکییە 
جیاوازەکانــی نێــو واڵتێــک ناچــار دەکات 
هەرکامــە لە هەوڵــی دابینکردنــی تەناهیی 
گرووپی خۆیاندا بــن. گرووپە ئیتنیکییەکانی 
نێو واڵتێک ڕەنگە بەردەوام لە چەشــنێک لە 
دڕدۆنگیی تەناهیــی کۆمەاڵیەتیی لەبەرامبەر 
یەکتردا بژین، بەاڵم کاتێک دەوڵەتی ناوەندی 
دەڕووخێ، گرووپە ئیتنیکییەکان ڕاســتەوخۆ 
بــەرەوڕووی هەڕەشــە و مەترســیی گرووپە 
ئیتنیکییەکانی دیکــە دەبنەوە و ناچار دەبن 
بۆ مانەوەی گرووپەکەی خۆیان هەوڵ بدەن. 
ڕۆ )1999، ل 189 ( ئامــاژە بــەوە دەکا کــە 
ڕووخانی دەوڵەتی ناوەنــدی لە واڵتێکی فرە 
ئیتنیکــدا مەرج نییە ببێتە هۆی شــەڕێکی 
ئیتنیکی؛ کاتێک دەوڵەتی ناوەندی دەڕووخێ، 
گرووپــە ئێتنیکییەکان لەســەر بنەمای ئەوە 
کە هەر کام لــەم گرووپانە لە ڕابردوودا و لە 
بارودۆخێکی هاوشێوەدا چۆن هەڵسوکەوتیان 

لەگــەڵ یەکتر کــردووە، هەلســەنگاندن و 
هەڵســوکەوت دەکــەن. بەواتایەکی تر، وەک 
ئەوەی ڤێندت لەســەر بارودۆخی دڕدۆنگیی 
باســی دەکات،  نێــوان دەوڵەتەکان  تەناهی 
گرووپە ئیتنیکییــەکان لەناو والتێکدا لەگەڵ 
مێژوویــەک لە پێوەندییەکانــی ڕابردوویان و 
توانایەک بۆ گۆڕینــی ئەم مێژووە دەچنە نێو 

بارودۆخێکی دڕدۆنگیی تەناهیی نوێ.
ناوەندی دەڕووخێ،  کاتێک حکوومەتــی 
گرووپە ئیتنیکییەکانی نێو ئەم دەوڵەتە دەبێ 
پێوەندیی خۆیان لەگەڵ گرووپەکانی دیکە لە 
کورتخایەن و درێژخایەندا هەڵبسەنگێنن؛ زۆر 
هۆکاری وەک پێگەی ئەو گرووپە ئیتنیکییانە 
لەنێو دەوڵەتی پێشــوودا، ڕابردووی پێوەندیی 
نێــوان ئەو گرووپانە و ئاســتی ڕێکخســتنی 
سیاســی و نیزامییــان دەتوانــێ کاریگەریی 
لەسەر ئەم لێکدانەوەیە هەبێ. کەوابوو گرووپە 
ئیتنیکییەکان دوای ســەربەخۆیی لە ترس و 
نادڵنیایییەکــی بــەردەوام لەپێوەندی لەگەڵ 
توانایی و خواســتی گرووپــە ئیتنیکییەکانی 
دراوســێیاندا دەژین )پۆزێن، 199٣، ل٣٤-29 (. 
ئەم بارودۆخە پێی دەوترێت دڕدۆنگیی تەناهیی 
نێو-ئیتنیکــی و ئەگەر ئەم گرووپانە دەوڵەتی 
بۆ  بارودۆخەکە دەگۆڕدرێ  خۆیان دامەزراند، 

دڕدۆنگیی تەناهیی نێودەوڵەتەکان.
هاوتەریب لەگەڵ ڕێبازی کانستراکتیڤیزم 
لەپێوەندی لەگەڵ ناکۆکیــی ئێتنیکیدا، ئەم 
وتارە لــە ســەرەتادا ڕابردوو واتــە مێژووی 
مۆدێڕنــی ناکۆکییەکە دەخاتە بەردەســت و 
دواتر بۆ چارەسەری ئەو ناکۆکییە، کۆمەڵێک 
پێشــنیار دەکا. وتارەکە لەسەر ئەو قۆناخگەلە 
جەخــت دەکاتەوە کــە تێیــدا حکوومەتی 
ناوەندیــی فــارس الواز بووە یــان ڕووخاوە، 
چونکە دەسەاڵتی کورد و تورکی ئازەربایجانی 
بەشــێوەی بەرچاو لــە وەهــا قۆناخگەلێکدا 

بەرجەستە بووە.

پێوەندییەکانــی کــورد و تــورک لە 
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دەوڵەتی  دامەزرانی  پێش  ســەردەمی 
مودێرن 

 لــە زۆربەی ســەردەمی پێــش دامەزرانی 
دەوڵەتی مۆدێڕن لە ئێــران، کورد لە ئێراندا 
وەک کەمینەیەکی بەبــێ ئیمپراتۆری ژیاوە، 
لەکاتێکدا تورکی ئازەربایجانی لە ئیمپراتۆرییە 
جیاجیاکانــدا دەســەاڵتیان بەســەر ئێراندا 
هەبووە. دەســەاڵتدارانی هەردوو ئیمپراتۆریی 
ســەفەوی و قاجار تورک بوون. شــا سمایل، 
دا   1501 لەســاڵی  تــورک،  کابرایەکــی 
ئیمپراتۆریی ســەفەویی دامەزراند و تەورێزی 
کرد بــە پێتەختــی ئیمپراتۆرییەکەی. هەتا 
هەنووکــەش تەورێــز وەک پێتەختی تورکی 
ئازەربایجانــی لــە ئێراندا جــێ کەوتووە. لە 
ســەردەمی قاجاردا )192٤ - 1779(، ئێران 
لــە چوار ئیالــەت )پارێــزگا( پێکدەهات کە 
بریتی بوون لە ئازەربایجان، خوراسان، فارس 
و کرمان ـ سیســتان؛ هەرکام لــەم ئیالەتانە 
خــاوەن ویالیەتی )ناوچە/بــەش( جۆراوجۆر 
بوون؛ تەورێز لە ســەردەمی قاجاردا گەشەی 
زۆری ســەند و بوو بە شوێنی دەسەاڵتداریی 
جێگرەوەی شــا و کۆشکی شــازادەی قاجار 

)ئەتابەکی، 2005، ل 26(. 
بەرلــە ســەدەی بیســتەم، جیاوازییــە 
گرووپییــەکان، وەک هەبوونی زمان و ئایینی 
جیــاواز، ڕۆڵێکــی بچووکی لە شــەڕەکانی 
نێوان کورد و تورکــدا دەگێڕا. هێندێک جار 
پێکهێنانی ژیانــی هاوبەش لەنێوان بنەماڵەی 
چینی بژاردە و ســەرەوە، سەرەڕای شوناسی 
دەکردەوە  ئەوانــی  ئیتنیکیــی جیاوازیــان، 
هاوپەیمــان و هاورێ. بۆ وێنە، خوشــکێکی 
خــان ئەحمــەد خــان، حاکمــی ئەمارەتی 
کوردی ئەردەاڵن، شووی کرد بە شا عەباسی 
سەفەوی )1629-1571(؛ خان ئەحمەد خان 
بوو بە هاوپەیمانێکی نزیکی شــا عەباس و لە 
دۆستایەتیەکە بۆ سەرکوتی هۆزە کوردەکانی 
بڵباس و موکری کەڵکی وەرگرت )مەک داوڵ، 

2007، ل ٣2 (. 

لە پێــش دامەزرانی دەوڵەتــی مودێرن، 
پێوەندییەکانی کــورد و تورکی ئازەربایجانی 
بەزۆری ئاکامی بڕیاری ســەرۆک هۆزە کورد 
و تورکــە ئازەربایجانییەکان بوون کە لەبریی 
ئاشتی و شــەڕ لەســەر بنەمای ڕێکسختنی 
گرووپی، دەسەاڵتی تاکەکەسیی خۆیان بەهێز 
کرد. لەگەڵ ئەوەشدا مێژووی پێش مۆدێڕنی 
کورد و تورکی ئازەربایجانی لە ئێراندا بیچمی 
دا بــە هێندێــک تایبەتمەندیــی ئــەو دوو 
گرووپە کە کاریگەریی لەسەر پێوەندییەکانی 
ســەردەمی هاوچەرخیــان دانــاوە. تورکــی 
ئازەربایجانی بەهۆی ئەوەی کە دەســەاڵتیان 
بەســەر ئێراندا هەبووە یان لەنێو ئیمپراتۆرییە 
بوون،  بەشــدار  ئێرانــدا  دەســەاڵتدارەکانی 
بەرزتریان  کۆمەاڵیەتی/ئابووریی  پێگەیەکــی 
دەســتەبەرکرد. بەپێچەوانــەوە، لــە زۆربەی 
مێژووی پێش مۆدێڕنــی ئێراندا، کورد لەژێر 
ژیاوە  ناکوردییەکاندا  ئیمپراتۆرییە  دەسەاڵتی 

و خووی بە چەشنێک لە سەربزێوی گرت. 

سەردەمی مۆدێڕن: فارسەکان نەیانتوانی 
کورد و تورکی ئازەربایجانی بتوێننەوە 

لە ســەرتای سەدەی بیســتەمدا، فارسەکان 
ســەرەڕۆیانەوە  ناســیۆنالیزمێکی  لەڕێــگای 
دەســتیان کرد بە مۆدێڕنیزەکردنی ئێران. لە 
کاتی شۆڕشی مەشرووتەدا )قانوونی بنگەهی( 
) 1909- 1905 (، فارســەکان یەکەمیــن 
هەوڵــی خۆیان دا بۆ دروســتکردنی دەوڵەت 
نەتەوەیەکی مۆدێڕنی فارس. لەم سەردەمەدا، 
بۆ یەکەمین جار زمانی فارســی بوو بە زمانی 
فەرمی لــە ئێراندا )وەلی، 2011، ل ٤(. شــارە 
گەورەکانی وەک تاران، تەورێز، شــیراز و قوم 
زۆرترین پشــتیوانییان لە شۆڕشی مەشرووتە 
کــرد. تورکــی ئازەربایجانــی، بەتایبەت لە 
تەورێزدا، چاالکانە پشــتیوانیان لە شۆڕشــی 
مەشــرووتە کرد بەاڵم کورد، کە نیشتەجێی 
ناوچە پەڕاوێزەکان بوون، بەشدارییان نەکرد . 
بانگەشــەی  فــارس  ڕووناکبیرانــی 
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ڕەهایان  ســەرەڕۆیانەی  نەتەوەخوازییەکــی 
نا-فارســەکان  دەکرد بــۆ ئەوەی شوناســە 
بتوێننــەوە یــان بەزۆرەملــی بیانســڕنەوە . 
گۆڤاری  سەرنووسەری  ئەفشــار،  موحەممەد 
ئاینــدە، لــە ســاڵی 1925 دا داوا دەکا کە 
تەنانەت ئەگەر پێویســت بە گواســتنەوەی 
گرووپــە نا-فارس زمانەکان بۆ هەرێمە فارس 
زمانەکان بــکا، دەبێ هەموو جیاوازییە زمانی 
و فەرهەنگییەکانی ئیتنیکە نافارسەکان لەنێو 

ببردرێن )ئەتابەکی، 2005، ل ٣2-٣1(. 

یەکەمین قۆناخــی دڕدۆنگیی ئیتنیکی 
نێوخۆیی: قۆناغی سمکۆ

 شۆڕشــی مەشرووتەی فارس سەرنەکەوت و 
ئێران بەر لە شــەڕی جیهانیی یەکەم و دوای 
ئەو شــەڕەش بە بەبێ دەسەاڵتێکی ناوەندی 
مایەوە. لە نزیک شــاری ورمــێ لە پارێزگای 
ئازەربایجانی ڕۆژئاوا، سمایل ئاغا )سمکۆ(، کە 
ســەرۆکهۆزێکی کورد بوو، لە ســاڵی 1918 
بــۆ 1922 حکوومەتێکی دامەزراند. ســمکۆ 
حکوومەتێکــی دیفاکتۆی لە چەندین شــار 
دامەزراند کە مەهاباد و ورمێی لەخۆ دەگرت 

)کووهی، کەمالی، 200٣، ل 80-81 (. 
 مێژوونووسە فارســەکان، وەک ئەحمەد 
کەســرەوی )2007، ل 688-68٤(، سمکۆ تەنیا 
بۆ ئاستی ســەرۆکێکی خێڵەکی دادەبەزێنن؛ 
کەسێک کە دانیشتوانی پارێزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئــاوای تااڵن و کوشــتوبڕ کــردووە. ئەم 
بچووکردنەوەیەی حکوومەتەکەی ســمکۆ لە 
الیەن مێژوونووســانی فارســەوە دوو الوازیی 
گەورەی هەیە. کاتێک مێژوونووسە فارسەکان 
باسی دەســەاڵتەکەی ســمکۆ دەکەن، ئەم 
ســەردەمە وەها وێنا دەکــەن وەک ئەوە کە 
دەســەاڵتێکی ناوەندیــی ڕەوا بوونی هەبووە 
و ســمکۆ وەک هێزێکــی خێڵەکیــی ناڕەوا 
جوواڵوەتــەوە و بووە بە هۆی ئــاژاوە، تااڵنی 
و کوشــتنی بەکۆمەڵ. لەڕاســتیدا، لە ئێراندا 
لەو سەردەمەدا هیچ دەسەاڵتێکی ڕەوا بەدی 

نەدەکرا و واڵتەکە، بە پارێزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئاوایشــەوە، دۆخێکی شــێواوی ئەزموون 
دەکرد. هۆمــا کاتووزییان، مێژوونووســێکی 
فــارس، بەمجۆرە باس لــەوە دەکا کە چۆن 
دەسەاڵتدارە ئێرانییەکان بەر لە 1920ەکان و 

لەو ماوەیەدا ڕەواییان بەدەست هێنا:
ملهــوڕەکان  دەســەاڵتدارە  “ڕەوایــی   
بەســترابووەوە بــە توانای ڕێژەیــی ئەوان بۆ 
ڕاگرتنی ئاشــتی، لەناوبردنی سەربزێوییەکان 
 )function( و بەڕێوەبردنــی ئەرکە تایبەتــە
کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکانی ترەوە. بەاڵم ئەمە 
ڕیشەی لە یاسا، نەریت و مافە کۆمەاڵیەتی و 
ئابوورییەکانــدا نەبوو. کەوابووـ  لەبنەڕەتەوەـ  
سەرهەڵدان )rebellion( هەروەک دەسەاڵتی 
خۆســەپێن ڕەوا بوو و دواییــن تاقیکاری بۆ 
ڕەوایی، توانای دەستبەسەرداگرتن و ڕاگرتنی 

هێز بوو )کرۆنین، 200٣، ل 18(. 
هەروەهــا لە ســاڵی 191٣ دا، ســمکۆ 
یەکەمین خوێندنگەی کوردیی لە شاری ماکۆ 
لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا دامەزراند؛ 
لە سااڵنی دواتردا سمکۆ خوێندنگەیەکی تری 
کوردیی لە شــاری خۆی کردەوە )ســڵێمانی، 
2017، ل٣(. سمکۆ تەنانەت بڕیاری چاپکردنی 
ڕۆژنامەیەکی کوردی- فارســیی بەناوی کورد 
دەرکرد کە تێیدا باســی لــە مافەکانی کورد 
وەک نەتەوەیەک کرد کە پێویســتە دەوڵەتی 
تایبەت بەخۆیان هەبێ )سڵێمانی، 2017، ل ٤(. 
کەمال سلێمانی لەو بروایەدایە کە دامەزراندنی 
خوێندنگــە کوردییــەکان و ڕۆژنامەیــەک، 
نیشاندەری ئەوەن کە سمکۆ، سەرەڕای بنەما 
خێڵەکییەکەی، بەدوای بەرنامەیەکی سیاسیی 

کوردییەوە بووە. 
 ســمکۆ هەوڵــی دا کــە پشــتگیریی 
تورکەکانی ورمێ بــە دیاریکردنی حاکمێکی 
تورک بــۆ ورمێ بــۆالی خۆی ڕابکێشــێت 
)ســڵێمانی، 2017، ل 6(. بەهەرجۆرێــک بــێ، 
تورکە ئازەربایجانییەکانی ئەم قۆناخە زۆرتر لە 
تورکبوون بەرەو شیعەبوون ئامێزیان کردەوە، 
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بۆیە نەیانتوانی لەبەرانبەر فارســە شیعەکاندا 
هیچ ســازانێک لەگەڵ ســمکۆ، کە بۆ ئەوان 
وەک ڕێبەرێکی ســوننیی کــورد بوو، بکەن. 
تورکــی ئازەربایجانــی خۆیان هاوچەشــنی 
فارســە شــیعەکان دەبینی. چەمکی عەجەم 
 )overlapped( تێکەڵکێشــکراوی  شوناســی 
تورکی-فارســی لە 1920 ەکاندا نیشان دەدا. 
ئــەو چەمکە بە بەربــاڵوی لەالیەن کوردەوە 
بەتایبەتی بۆ ئەوانەی لە پارێزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئاوادا دەژیان بەکار دەبرا. عەجەم بە شیعە 
ناکوردەکان و بەکــردەوە بە فارس و تورکی 
ئازەربایجانیی شــیعە دەکوترا )سڵێمانی، 2017، 
ل 8-7(. چەمکی عەجــەم لەماوەی ناکۆکیی 
دوورودرێژی سەفەوییەکان و عوسمانییەکاندا 
کە لە سەدەی شانزدەهەمەوە دەستی پێ کرد، 
بڕەوی پەیــدا کرد. ئەو ناکۆکییە درێژخایەنە، 
فارس و تورکی ئازەربایجانیی بەرەو یەکگرتنی 
شیعەکان بە دژی سوننەکان )عوسمانییەکان( 

هان دا. 
 لە ســەرەتای ســەدەی بیســتەمدا، لە 
شۆڕشی مەشرووتەی ئێرانەوە تا کۆکردنەوەی 
دەســەاڵت لە ناوەند لە 1925 دا، ئێران بەو 
هۆیەوە کە حکوومەتێکی ناوەندیی کاریگەری 
نەبوو، ئاســتێک لە ئانارشــیی ئەزموون کرد 
و هــەر گرووپێکــی ئێتنیکی دەبــوو بەتەنیا 
تەناهــی و مانەوەی خۆی مســۆگەر بکا. ئەم 
قۆناغە یەکەمین نادڵنیایی تەناهیی نێوخۆیی 
مۆدێڕن لەنێوان کــورد و تورکی ئازەربایجان 
دایە کە تێیدا کورد – بە ڕێبەرایەتیی سمکۆ 
– نەیانتوانی هاوپەیمانی و دۆستایەتی لەگەڵ 
تورکی ئازەربایجانی دروســت بکەن، فارس و 
تورکی ئازەربایجانی شوناســێکی هاوچەشنی 
و  گرێدابــوون  پێکــەوەی  شــیعەگەرییان 
کوردیــان وەک دوژمن و هەڕەشــە دەبینی 

)خاتەمبەخش،198٤(. 
 دوای ئەوەی ڕەزاخان لە ســاڵی 1922 
دا بەســەر ســمکۆدا ســەرکەوت و تورکی 
ئازەربایجانــی دەســتیان بەســەر پارێزگای 

ئازەربایجانــی ڕۆژئــاوادا گرتــەوە، تورکــی 
ئازەربایجانی هیچ جۆرە داواکارییەکیان لەسەر 
بنەمای تورکبوون نەکرد. تەنانەت کاتێک شێخ 
موحەممەد خیابانی لەساڵی 1920 لە تەورێزدا 
حکوومەتێکــی تەمەنکورتی دامەزراند، ڕەدی 
کردەوە هیچ جۆرە سیاسەتێک لەسەر بنەمای 
ئێتنیــک وەک برەودان بــە زمانی تورکی لە 
خوێندنگەکاندا، بەڕێوە ببات؛ خیابانی چونکە 
کوردی وەک دوژمن و هەڕەشە دەبینی بیری 
لە هیچ چەشنە هاوپەیمانییەک لەگەڵ سمکۆ 

نەدەکرەوە )خاتەمبەخش، 198٤(. 
 لــە شکســتی ســمکۆ لــە 1922 ەوە 
تــا البردنــی ڕەزاخان لــە 19٤1 دا، تورکی 
ئازەربایجانــی هیچ هــەوڵ و داخوازییەکیان 
 )Turkish-ness( بــۆ ژیاندنەوەی تورکبــوون
نەنواند. حکوومەتی فارس لەکۆتاییدا سمکۆی 
لە داوێکدا لە شــاری شنۆ لە ساڵی 19٣0دا 
لەمــاوەی   .)80 ل   ،2012 )نێرڤــی،  کوشــت 
دەسەاڵتەکەی ســمکۆدا، بۆ یەکەمجار کورد 
بە شێوەی سیاسی و نیزامی بەسەر پارێزگای 
ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا زاڵ بوو. سمکۆ یەکەمین 
ڕێبەری کورد بوو کە ناکۆکیی کورد-تورکی لە 
پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا بەسیاسی کرد 
و ئەوەش وای کردووە ســمکۆ بە قێزەوترین 
ڕێبەری کورد لەنێو تورکەکانی ئێراندا لەقەڵەم 

بدرێ.
 لــە 1920ەکاندا، ڕەزاخان دەســەاڵتی 
لــە ناوەنددا کۆکــردەوە و ناســیۆنالیزمێکی 
لەئێراندا پەرەپێدا.  فارســیی ســەرەڕۆیانەی 
فارســەکان  ســەرەڕۆیانەی  نەتەوەخوازیــی 
لەسەردەمی ڕەزاخاندا گەشەی نەتەوەخوازیی 
کــورد و تورکی ئازەربایجانیــی خێراتر کرد. 
ڕێژیمــی دیکتاتۆریــی ڕەزاخــان ڕێگای لە 
هەرچەشنە باســکردنێکی کێشەی خاک لە 
نێــوان کــورد و تورکــی ئازەربایجانی گرت. 
کاتێک هێــزە هاوپەیمانەکان لــە 19٤1 دا 
هێرشــیان کردە ســەر ئێران و ئەرتەشــی 
فارس تێکشکا، کێشــەی خاک لە پارێزگای 

185گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721



ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا دیسان بووە بە ڕۆژەڤ.

قۆناخی دووهەمــی دڕدۆنگیی تەناهیی 
کۆمارەکانــی  نێوخۆیــی:  ئیتنیکــی 

ئازەربایجان و کوردستان 
 لــە ســاڵی 19٤1 دا، یەکیەتیی ســۆڤیەت 
و بریتانیــا بەبێ ئــەوەی ئەڕتەشــی فارس 
هیــچ بەرگرییــەک بکات چوونە نێــو تاران. 
ڕەزاخانیان بەزۆر دوورخستەوە و جموجووڵی 
سپای فارســیان بۆ هێندێک ناوچەی ناوەند 
لە دەوروبەری تاراندا ســنووردار کرد )نێرڤێی، 
2012، ل 101-98(. بۆشایی سیاسی و نیزامی 
دوای ســاڵی 19٤1 ڕێــگای بــۆ پێکهاتنی 
کوردستان  لە  بەڕێوەبەرایەتییە سەربەخۆکان 
و ئازەربایجــان خــۆش کرد. لە ســەرەتای 
دێســامبری 19٤5 دا، ســەرەتا تورکــەکان 
کۆماری ئازەربایجانیان دامەزراند و تەورێزیان 
وەک پێتەختــی خۆیان ڕاگەیاند و چەند ڕۆژ 
دواتر لە 17 دێســامبردا، کوردەکان کۆماری 
کوردســتانیان دامەزراند و شاری مەهابادیان 
وەک پێتەخــت هەڵبژارد )نێرڤێــی، 2012، ل 

 . )1٣٤
 ئەم قۆناخــە هەلومەرجێکی دڕدۆنگیی 
تەناهیــی نێوخــۆی دیکــە بــوو چونکــە 
حکوومەتــی ناوەندیــی تاران لــە هێندێک 
ناوچەی ئازەربایجان و کوردســتاندا ڕووخابوو 
و ئــەم هەلومەرجــە نوێیە، کــورد و تورکی 
ئازەربایجانی ناچار کرد هەر کام بیر لە مانەوە 
و داهاتووی خۆیان بکەنەوە. هەردوو کۆمارەکە 
بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەرجۆرە ســێناریۆیەک 
لەپێوەنــدی لەگــەڵ حکوومەتــی ناوەندیدا 
هاوکاریی نێوان یەکتریان بە کارێکی بەکەڵک 
و پێویست دەزانی. هەروەها بوونی یەکیەتیی 
تەناهیی  نادڵنیایــی  ســۆڤیەت هەلومەرجی 
نێوخۆیی ئاســان کــرد چونکــە یەکیەتیی 
ســۆڤیەت بــۆ دابینکردنــی ڕادەیــەک لە 
ئاسایش و ســەقامگیری، پێشی لە هەرجۆرە 
شەڕێکی ڕاســتەوخۆ لەنێوان کورد و تورکی 

ئازەربایجانیدا دەگرت. 
 دوو کۆمارەکە لەباری قەوارەی جوغرافی، 
پێگــەی کۆمەاڵیەتی- ئابــووری، ئیدیۆلۆژی 
و ڕادەیەی پشــگیری ســۆڤیەت زۆر جیاواز 
بــوون. کۆمــاری 19٤6 ی ئازەربایجــان بە 
هەڵســەنگاندن لەگــەڵ کۆمــاری 19٤6 ی 
بەسەر جوغرافیایەکی  دەسەاڵتی  کوردستاندا 
گەورەتــردا هەبوو؛ شــاری تەورێز، پێتەختی 
کۆماری ئازەربایجان لەو کاتەدا دووهەم شاری 
گــەورەی ئێران لە باری دانیشــتووان ئەژمار 
دەکرا )مابڵی، 1979، ل 12(. کۆماری ئازەربایجان 
ناوچەکانی تەورێز، ئەردەبێڵ، زەنجان و نزیک 
بە هەموو شــارە کێشەلەسەرەکانی پارێزگای 
ئازەربایجانی ڕۆژئاوای لەخۆ دەگرت لەکاتێکدا 
کۆماری کوردســتان تەنیا دەسەاڵتی بەسەر 
چوار شاری بچووکی مەهاباد، بۆکان، نەغەدە 
و شنۆدا هەبوو )ڕۆزڤێڵت، 19٤7، ل 257-258(. 
کۆمــاری ئازەربایجان، ناوەندێکــی ئابووریی 
بەرچــاوی ئێران بوو کە لــەو کاتەدا 25٪ی 
گەنم، 20٪ی شەکر و 22٪ی ئاژەڵی ئێرانی 

بەرهەم دەهێنا )ڕۆزڤێڵت، 19٤7، ل 252(. 
 لەباری ئیدیۆلۆژیکەوە، کۆماری کوردستان 
بە هەڵسەنگاندن لەگەڵ کۆماری ئازەربایجاندا 
بەرنامەیەکی کۆنەپارێزانەتری هەبوو. کۆماری 
کوردستان پشتی بە هێزی نیزامیی سەرۆک 
هۆزە کوردەکان بەســتبوو هەربۆیە کۆمارەکە 
کۆمەڵێک  بەڕێوەبردنــی  بــە  نەیدەویســت 
سیاســەتی کۆمۆنیســتی وەک دابەشکردنی 
زەویوزار، سەرۆک هۆزەکان لەخۆی بتۆرێنی. 
ناوچــەی کۆمــاری کوردســتان ناوچەیەکی 
بێالیەن لەنێوان هێزەکانی سۆڤیەت و بریتانیا 
بوو لەکاتێکدا یەکیەتیی ســۆڤیەت لە دوای 
هێرشەکەی 19٤1 دا بۆ سەر ئێران، ناوچەی 
کردبوو.  کۆنتــرول  ئازەربایجانــی  کۆمــاری 
کۆماری ئازەربایجــان، بەپێچەوانەی کۆماری 
کوردستان، ئاســتێکی بەرزتر لە شارنشینیی 
هەبوو و لە پشــتیوانیی نیزامیی ڕاستەوخۆی 
ئەرتەشــی ســۆڤیەت کەڵکی وەرگرت. بەم 
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هێزێکی  ئازەربایجــان  کۆمــاری  هۆیانــەوە 
توندوتۆڵــی ناوخۆیــی هەبــوو و ڕێفۆرمێکی 
بەربــاڵوی زەویــی بەڕێوەبرد. لەنێو شــارە 
ئازەربایجانی  پارێــزگای  کێشەلەســەرەکانی 
ڕۆژئاوادا، کۆماری کوردســتان تەنیا دەستی 
بەسەر نەغەدەدا دەڕۆیشت لەکاتێکدا کۆماری 
ئازەربایجان شــارە کێشەلەســەرەکانی تری 
بەڕێوە دەبرد. ئەمە بوو بە سەرچاوەی سەرەکیی 
ناکۆکیی نێوان دوو کۆمارەکە. سەرۆک هۆزە 
ئازەبایجانی ڕۆژئاوادا،  کوردەکان لە پارێزگای 
داوایان لە قازی موحەممەد، ســەرۆککۆماری 
کۆماری کوردســتان کرد کە هەموو شــارە 
کۆمارە  بــکات.  کۆنترۆل  کێشەلەســەرەکان 
دەسترۆیشتووییی  کوردســتان  بچووکەکەی 
دیپلۆماتیکیــی کەمتــری لــە حکوومەتــی 
فــارس لــە تاراندا هەبــوو، هەربۆیــە قازی 
لەگەڵ  هاوپەیمانییەک  ویســتی  موحەممەد 
کۆماری ئازەربایجاندا دابمەزرێنێت بۆ ئەوەی 
دیپلۆماســیی کورد لــە تــاران بەهێزتر بێ 

)هەورامی، 2007، ل 51(. 
 هێزی نیزامیی گەورەتری هۆزە کوردەکان 
لەنزیــک شــارەکانی ورمێ، خــۆی، ماکۆ و 
میاندواو دەســەاڵتی کۆمــاری ئازەبایجانیان 
لە بەڕێوەبەریی ئــەو ناوچانەی الواز کردبوو. 
لەڕاســتیدا کۆماری ئازەربایجــان نەیدەتوانی 
شارە کێشەلەسەرەکانی پارێزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئــاوا، بەبێ پشتبەســتن بــە یەکیەتیی 
ســۆڤیەت بەرێوە ببات. یەکیەتیی سۆڤیەت 
هانــی کــورد و تورکەکانی دا کە کێشــەی 
خاکی نێوانیان چارەســەر بکــەن و تەنانەت 
پێشنیاری بەڕێوەبەرییەکی هاوبەشی لە شارە 
کێشەلەســەرەکاندا کرد؛ کۆماری ئازەربایجان 
ئەم پێشنیارەی ڕەد کردەوە و دوو کۆمارەکە 
تاکتیکی جیاوازیان بۆ گوشارخســتنە ســەر 

یەکتر گرتەبەر )مابڵی، 1979، ل 76-7٤(. 
 کــورد گلەییان هەبوو کــە بەڕێوەبەریی 
ئازەربایجان لە شارەکانی ورمێ، ماکۆ، خۆی، 
و میاندواودا کوردەکانیان بەتەواوەتی بێبەش 

کردووە؛ هەروەهــا تورکەکان گلەییان دەکرد 
کە حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران، ئەو 
تورکانــە بە ئەندام وەردەگــرێ کە دژایەتیی 
کۆمــاری ئازەربایجان دەکەن )هەورامی، 2007، 
ل 66-56(. ئەم گۆشارخســتنە ســەریەکترە 
لەنێــوان دوو کۆمارەکەدا تــا 2٣ی ئاوریلی 
19٤6 درێژەی کێشــا هەتا دواجار کۆماری 
کوردســتان و ئازەربایجــان بــە ناوبژیوانیی 
یەکیەتیی سۆڤیەت گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی 
مێژوویــی کە ئەو برگانــەی خوارەوەی لەخۆ 

دەگرت )ڕۆزڤێڵت، 19٤7، ل 258-259(:
1 دوو حکوومەت کە واژۆی ئەو ڕێکەوتنەیان 
کردووە، هەرکاتێک بە پێویســت زانرا نوێنەر 

دەگۆڕنەوە . 
2 لەو ناوچانــەی ئازەربایجان کە کەمینەی 
کــورد هەیــە، کــورد لــە دامەرزارەوەکانی 
بەرێوەبەریــی حکوومــەت بەشــدار دەبن و 
لەو بەشــانەی کوردســتاندا کــە کەمینەی 
لە  ئازەبایجانییــەکان  ئازەربایجانــی هــەن، 

دامەزراوەکانی حکوومەت بەشدار دەبن. 
3 کۆمیسیۆنێکی ئابووریی هاوبەش دادەنرێت 
بۆ چارەســەری کێشە ئابوورییەکانی هەر دوو 
نەتــەوە. ئەندامانی ئەم کۆمیســیۆنە لەالیەن 

ڕێبەرانی ئەو دوو حکوومەتەوە دادەنرێن. 
4 هێــزە نیزامییەکانــی ئــەو دوو نەتەوەیە 
هەرکاتێک پێویســت بــێ یارمەتیی یەکتر 

دەکەن. 
5 هــەر وتووێژێــک لەگــەڵ حکوومەتــی 
تاران دەبێ بــە لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندیی 
نەتەوەییەکانــی  حکوومەتــە  هاوبەشــی 

ئازەربایجان و کوردستان بێت. 
6 حکوومەتی نەتەوەییی ئازەربایجان هەنگاوی 
پێویست هەڵدەگرێت بۆ بڕەوپێدانی بەکاربردنی 
زمانی کــوردی و پەرەســەندنی فەرهەنگی 
کــوردی لەنــاو کوردەکانــی ئازەربایجاندا و 
حکوومەتی نەتەوەییی کوردستانیش هەنگاوی 
هاوچەشن هەڵدەگرێت لەپێوەندی لەگەڵ ئەو 

ئازەربایجانیانەی لە کوردستاندا دەژین .
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7 هەردوو نەتەوەی واژۆکەری ئەو ڕێککەوتنە 
ڕێوشــوێنی پێویســت دەگرنەبەر بۆ سزادانی 
هەر تاک یان تاقمێک کە بیەوێ هاوڕێیەتیی 
مێژوویی و دێموکڕاتیکی کورد و ئازەربایجانی 

تێکبدات. 
 بەندەکانی 2، 6، و 7 نیشــان دەدەن کە 
تورک و کورد لە شــارە کێشەلەســەرەکاندا 
دەبێ لــە مافی زمانی و بەشــداری لە پێگە 
ئیدارییەکانــدا هاوبەش بــن. بەواتایەکی تر 
ڕێککەوتنەکــە کورد و تورکــی ئازەربایجانی 
لە پارێزگاکەدا بە خــاوەن مافی ڕەوا دەزانێ. 
هەروەها هاوپەیمانییەکــە هەردوو کۆمارەکە 
بۆ وتووێژ یان شــەڕ لەگــەڵ تاراندا دەخاتە 
دیپلۆماتیکــی  و  نیزامــی  هەلومەرجێکــی 

باشترەوە. 
 هەروەها ڕێککەوتنەکە ئەوە نیشان دەدات 
کە کورد و تورک لەو ڕوانین و هەڵســوکەوتە 
تێپەڕین کە پێشــتر بۆ یەکتــر هەیانبوو. لە 
1920ەکانــدا، تورکــی ئازەربایجانی، خۆیان 
وەک شــیعە دەبینی و هیــچ دەرفەتێکیان 
بۆ هاوکاری لەگەڵ کــورددا نەدەبینی. بەاڵم 
ڕێبەرە نوێکان، جەعفەری پیشەوەری و قازی 
موحەممەد، هاوپەیمانییەکیان بۆ بەرژەوەندیی 
هاوبەش دروســت کــرد. لەم ســەردەمەدا 
تورکــی ئازەربایجانی لە شوناســی شــیعەی 
ئێرانیی 1920 ەکان تێپەڕین کە فارسەکانی 
دوژمــن  وەک  کــوردی  و  دۆســت  وەک 
پێناســە دەکرد. ئەم ســەردەمە بەو جۆرەی 
کــە کانستراکتیڤیســتەکان باســی دەکەن، 
ســەلمێنەری ئەوەیە کە شوناســی ئیتنیکی 
دەتوانێ بەتێپەڕینی کات بگۆڕدرێ و گرووپە 
ئێتنیکییەکان ڕەنگە سەرەڕای مێژوویەک لە 
دوژمنایەتی پێکەوە ئاشت ببنەوە و هاوکاریی 

یەکتر بکەن. 
 کاتێــک کۆمــاری ئازەربایجــان لەگەڵ 
تارانــدا بەجیا ڕێککــەوت و کــورد لەباری 
دیپلۆماتیکەوە خۆی بە تەنیا و الواز بینییەوە، 
کۆمــاری کوردســتان ڕێــگای دا )هەروەها 

هانیدا( بۆ ئــەوەی هۆزە کوردەکان گۆشــار 
ئازەربایجان. حکوومەتی  بخەنە سەر کۆماری 
ناوەندەی لە تاران پێی لەسەر ئەوە دادەگرت 
کــە دەیهەوێ بە جیا لەگەڵ دوو کۆمارەکەدا 
وتووێــژ بکات. ڕێککەوتنی تــاران – تەورێز، 
بەکــردەوە کۆمــاری ئازەربایجانــی بچووک 
کردەوە بۆ حکوومەتێک بە دەسەاڵتی کەمتر و 
لە ناوچەیەکی بچووکتر. هەروەها ڕێککەوتنی 
تــاران – تەورێز، قــازی موحەممەدی ناچار 
کرد بەجیا وتووێژ بکات و ئەو نەیتوانی بگاتە 
هیچ ڕێککەوتنێــک لەگەڵ تاراندا. لە ئاکامدا 
کورد هێرشیان کردە سەر شارەکانی خۆی و 
ماکۆ و داوای حکوومەتێکی هاوبەشی کورد ـ 
تورکیان لەم شــارانەدا کرد؛ کوردەکان تەنیا 
دوای ئەوەی یەکیەتیی ســۆڤیەت هەڕەشەی 
دەســتێوەردانی نیزامیی لێ کردن لەم شارانە 
کشــانەوە )مابڵــی، 1979، ل 85-8٤(. هەروەها 
لە ســێپتامبری 19٤6 دا، ئەرتەشی کۆماری 
کوردستان و چەکدارانی هۆزی شکاک بەرەو 
ورمێ ڕۆیشتن و دەستیان بەسەر ئەم شارەدا 
گرت؛ هێزە کوردەکان تەنیا ئەو کاتە کشانەوە 
کە ســۆڤیەت هەڕەشــەی کرد و تورکەکان 
بەڵێنــی بەڕێوەبەرییەکی هاوبەشــی کورد ـ 

تورکیان پێ دان )مابڵی، 1979، ل 88-89(.
 حکوومەتی فارس لە ســەرەتادا کۆماری 
ئازەربایجانی بــە دابینکردنی هێندێک مافی 
بچــووک ڕازی کرد بەبێ ئــەوەی ئەو مافانە 
بە کۆماری کوردســتان بدا. ئەم سیاسەتەی 
حکوومەتــی ناوەندیــی فــارس نــەک هەر 
هاوپەیمانیــی نێــوان دوو کۆمارەکەی بەتاڵ 
کردەوە، بەڵکوو کێشەی خاکی نێوان ئەو دوو 
کۆمارەی گۆڕی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی نیزامی. 
ئەوکاتەی ئەرتەشــی ســۆڤیەت پاشەکشێی 
کرد و لەشــکری فارس خــۆی تەیار دەکرد 
بۆ هێرشــکردنە ســەر کۆماری ئازەربایجان، 
دوو  لەنێــوان  هاوکارییــەک  بەکــردەوە 
کۆمارەکەدا نەمابوو. ئەرتەشــی فارس سەرەتا 
کۆتایی بــە کۆماری ئازەربایجان هێنا و دواتر 
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دەستی بەســەر ناوچەی کۆماری کوردستاندا 
گرتەوە. ئەگەرچی کۆماری ئازەربایجان لەگەڵ 
تاراندا ڕێککەوتبوو، حکوومەتی ناوەندی پاش 
ئەوەی تەورێزی داگیر کردەوە هیچ چەشــنە 
مافێکــی ئیتنیکیی بۆ تورکــی ئازەربایجانی 
لەبەرچاو نەگــرت. بەواتایەکی تر حکوومەتی 
ناوەندیی فارس لە وتووێژ بۆ دابەشــکردن و 
داگیرکردنــەوەی ئازەربایجان و کوردســتان 

کەڵکی وەرگرت. 
 ئەگەرچی دڕدۆنگیی تەناهیی ئێتنیکیی 
نێوخۆیــی لــە 19٤0 ەکانــدا، لــە ئاکامدا 
دامەزراندنــی دەوڵەتی بۆ هیچــکام لە کورد 
و تورکی ئازەربایجانی لــێ نەکەوتەوە، کورد 
دۆســتایەتیەکی  و  هاوپەیمانــی  تــورک  و 
کورتخایەنیــان ئەزمــوون کرد کە پیشــانی 
دەدا کێشــەی خاک لە ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا 
دەتوانێت چارەســەر بکرێ. ئیرادەی سیاسی 
لەســەر بنەمای ڕێز و قازانجی دووالیەنە، ئەو 
دوو گرووپەی ڕازی کرد کە سەرەڕای ئەوەی 
مێژوویــەک لە دوژمنایەتییــان هەبوو، بەاڵم 
دیســان بەدوای هاوپەیمانی و دۆســتایەتیدا 
بڕۆن. تێپەڕین لەم سەردەمە پاڵپشتی ڕێبازی 
کانســتراکتیڤیزم لە بواری کێشەی ئیتنیکی 
دەکات کە کێشــە و شوناســی ئیتنیکی، لە 
هەلومەرجێکــی کۆمەاڵیەتییــەوە پێکدێ و 

نەگۆڕ نییە.

قۆناخی ســێهەمی دڕدۆنگیی تەناهیی 
ئێتنیکیی نێوخۆیی : شۆڕشی 1979 ی 

ئێران
 دوای شۆڕشــی 1979ی ئێران بۆ چەندین 
مانگ حکوومەتی ناوەندی، دەسەاڵتی بەسەر 
زۆربــەی ناوچە کــورد و تورکەکاندا نەمابوو، 
هەر بۆیــە هەلومەرجێکی تــری دڕدۆنگیی 
تەناهیــی نێوخۆیی لە نێــوان کورد و تورکی 
ئازەربایجانیــدا پێکهاتبــوو. دوای شــۆڕش، 
تورکــەکان خاوەنی ڕێکخســتنێکی گەورەی 
سیاســی و نیزامی نەبوون بــۆ ئەوەی داوای 

ئۆتۆنۆمی یان هەرجۆرە شــێوازێکی دیکە لە 
دیاریکردنــی مافی چارەنــووس بکەن. بەاڵم 
حیزبــە کوردییە چەکــدارەکان، پانتاییەکی 
جۆغرافیی گەورەیان گرتەدەست و هەرێمێکی 
ئۆتۆنۆمــی دیفاکتۆیان دروســت کرد. کورد 
نەک شــارە کوردەکانی کۆماری کوردستانی 
19٤6، بەڵکوو ئەمجارە پارێزگای کوردستان 
و هێندێک شــاری پارێزگای کرماشانیشیان 

کۆنترۆڵ کرد. 
 حیزبــی دێموکڕاتی کوردســتانی ئێران 
پێنج شــاری کوردی پارێزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئاوای کــە بریتی بوون لە مەهاباد، بۆکان، 
سەردەشــت، پیرانشــار و شــنۆ بەتەواوەتی 
کۆنتــرۆل کرد. لــە یەکەمیــن کۆبوونەوەی 
ئاشــکرا کە حیزبی دێموکڕاتی کوردســتانی 
ئێران لە مەهابــاد گرتی، نزیکەی 100.000 
کورد کۆبوونەوە کە تێیدا ڕێبەری ئەو حیزبە، 
“حیزبی  وتــی:  قاســملوو  عەبدولڕەحمــان 
دێموکڕاتی کوردستان، دامەزرێنەری کۆماری 
کوردســتان، یەکەمین دەوڵەتــی کوردی لە 
مێــژووی نوێــی )مۆدێڕن( کوردســتاندایە” 
)بێهرووز، یووتیــووب، 2016(. بەردەوامییەک لە 
ناسیۆنالیزمی کوردی لە کۆماری کوردستانی 
19٤5 تــا شۆڕشــی 1979 دەبینــرا. دوای 
شۆڕشــی 1979، کــورد وەک کەمینەیەکی 
ڕێکخســتنی  پتەوترین  ئێتنیکــی خــاوەن 
سیاســی و نیزامی لە ئێرانــدا دەرکەوت. لە 
یەکەمیــن هەڵبژاردنی ئازاد بۆ مەجلیســی 
خوبرەگان کە بۆ نووسینەوەی یاسای بنەڕەتی 
بەرێوەچوو، دوکتور قاسملوو، هەڵبژاردنەکەی 
لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا بردەوە؛ ئەو 
تاکە ئەندامی ســێکۆالری ئەو مەجلیسە بوو، 
بەاڵم بەهۆی هەڕەشــەی کوشتنی لە الیەن 
خومەینییەوە نەچووە تاران )ڕەحمانی، 2018(. 
 لەم قۆناخەدا چەنــد هۆکارێک پاڵی بە 
تورکەکانەوە نا کە هاوشــانی فارس و بەدژی 
کــورد خۆیــان ڕێکبخــەن. خومەینی وەک 
کاریزماتیکترین ڕێبەری شۆڕشــی ئێران پێی 
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لەسەر ئیســالم و بەکردەوە مەزهەبی شیعە 
داگرت، هەربۆیە تورکەکان دەیانتوانی خۆیان 
لە گۆتاری خومەینیــدا ببیننەوە. خومەینی، 
بەر لــە توندوتۆڵکردنی ڕێژیمەکەی، لەڕێگای 
درووشــمە پۆپۆلیســتییەکانی وەک کارەبای 
بەخۆڕایی و دابەشــکردنی یەکسانی داهاتی 
نەوتی ئێــران لەنێوان هەمــوو ئێرانییەکاندا، 
گرووپە جیــاوازە ئێتنیکی و ئیدیۆلۆژیکەکانی 
بــۆالی خۆی ڕاکێشــا )ئینتخابیفــەرد، 201٤(. 
کاتێــک تورکەکان بــە ڕێبەرایەتیی ئایەتوڵاڵ 
کازم شەریعەتمەداری بەرهەڵستی حکوومەتی 
ناوەندی بوون، خومەینی هەڕەشەی لێ کردن 
کە بەهەمان شــێوەی کوردســتان سەرکوت 
دەکرێــن )شــەریعەتمەداری، 2019(. کەوابــوو 
خومەینــی بــە بەکاربردنــی تێکەڵەیەک لە 
فڕتوفێــڵ و تۆقاندن، تورکەکانی ئازەربایجانی 
سەرکوت کرد. لەباری سیاسییەوە، تورکەکان 
خواســتی ئۆتۆنۆمیی کوردیــان، ئەگەر وەک 
هەڕەشــەش لەقەڵەم نەدابا، وەک پرۆژەیەک 
سەیریان دەکرد کە پێوەندیی بە چارەنووسی 
ئەوانــەوە نەبوو. هەروەهــا زاڵبوونی نیزامیی 
کورد لە پارێــزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا بوو 
بەهۆی ئەوەی تورکەکان پەنا بۆ فارس بەرن تا 
بااڵنسی سەربازی لەو پارێزگایە لەبەرژەوەیی 

خۆیان بگۆڕن. 
 شــەڕی نێوخۆیی لە شــاری تێکەاڵوی 
نەغەدە بوو بە سەرەتای دەستپێکی ڕێکخستنی 
نیزامیــی تورکەکان لە دژی کورد. شــەڕی 
نەغەدە ئەو کاتە دەســتی پێ کرد کە حیزبی 
دێموکڕاتی کوردستانی ئێران کۆبوونەوەیەکی 
حیزبیی لە 20 ی ئاوریلی 1979 لە شــاری 
نەغــەدەدا گــرت )وریــا، 2012(. نەغەدە لە 
دانیشــتوانی کــورد و تورکــی ئازەربایجانی 
پێکهاتــووە کــە تێیدا ئــەو دوو نەتەوەیە لە 
دراوســێیەتیی یەکتــردا دەژیــان. تەنانەت 
هەنووکەش گەڕەکە تــورک و کوردەکان لە 
نەغەدەدا لێــک جیان. حیزبــی دێموکڕاتی 
کوردســتانی ئێــران بــۆ ئــەو کۆبوونەوەیە 

ســتادیۆمێکی فووتباڵی لە گەڕەکێکی تورک 
لە نەغەدەدا هەڵبژارد و زۆرێک لە بەشداربووە 
کــوردەکان چەکدار بــوون. بــەدەر لەوەی 
مەبەســتی حیزبی دێموکڕاتی کوردســتانی 
ئێران چ بوو، تورکەکان ئەو کۆبوونەوەیان وەک 
پێشاندانی هێزی سیاسی و نیزامیی کورد لە 
نەغەدە بینی. کاتێک دوکتور قاسملوو دەستی 
کرد بە قسەکانی، تەقەکردن دەستی پێ کرد 
و شەڕێکی ســێ ڕۆژە لەنێوان کورد و تورک 

لەو شارەدا دەستی پێ کرد.
 ئەگەرچــی زانیارییەکی ورد و بڕواپێکراو 
لەســەر ژمارەی کۆژراو و بریندارانی شــەڕی 
نەغەدە لەبەردەستدا نییە، چەند ڕۆژنامەیەک 
ئاماژە بەوە دەکەن کە لە هەردوو دانیشتووانی 
کورد و تورک ســەدان کەس کوژران و چەند 
هەزاریش ئاوارەی شــارە دراوســێکان بوون 
)خۆشــحاڵی، ل ٣6-29(. لەکۆتاییدا دوای سێ 
ڕۆژ شــەڕ لەنێوان کورد و تورکدا، ئەڕتەشی 
فارس بە چەکی قورســەوە چووە نێو شارەکە 
و قەدەغــەی هاتوچــۆی بۆ چەنــد ڕۆژێک 
سەپاند )خۆشحاڵی، ل 8-7(. حیزبی دێموکڕاتی 
کوردســتانی ئێــران، ئایەتوڵــاڵ غواڵمــڕەزا 
حەسەنی، کەسایەتیی تورکی شیعەی شاری 
ورمێــی، تاوانبار کرد بــە هاندانی هێنذێک 
لــە تورکەکان بۆ ئــەوەی کۆبوونەوەکە بەرەو 
)خۆشــحاڵی، ل ٣0-29(؛  ببــەن  توندوتیــژی 
حەســەنی دواتر بوو بە نوێنــەری خومەینی 
لــە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا و تا کاتی 
مردنی لە ساڵی 2018 دا لەم پێگەیەدا مایەوە 
)ڕووداو، 2018(. شەڕی نەغەدە پیشانی دەدا کە 
هەلومەرجێکی نادڵنیاییی تەناهیی نێوخۆیی، 
واتا ترســی تورکەکان لە هێزی سیاســی و 
نیزامیــی کورد، بە هۆی الوازیــی پێوەندیی 
کــوردەکان یان پالنــی دەوڵەتــی ناوەندی، 
شــەڕی ئەو دوو نەتەوەیەی لەو شــارەدا لێ 

کەوەتەوە. 
 کاتێــک کــوردەکان نەیانتوانی بگەن بە 
لەشــکری  خومەینیدا،  لەگەڵ  ڕێککەوتنێک 
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فــارس و حیزبە کوردە چەکــدارەکان چوونە 
ڕووبەڕووبوونەوەی نیزامییەوە. دواتر کە شەڕی 
ئێران-عێراق دەســتی پێ کــرد، خومەینی 
ئێرانییە شیعەکانی ڕێکخست بۆ ئەوەی دژی 
هێرشی سەددام حوسەین، ڕێبەرێکی عەرەبی 
سوننە، شەڕ بکەن. هەردوو شەڕی نێوان کورد 
و حکوومەتی ناوەندی و شەڕی ئێران-عێراق 
)1988-1980( دەرفەتی بە فارسەکان دا کە 
تورکەکان لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوا و 
پارێزگا تورکنشــینەکانی دیکە، بۆ پاڵپشتیی 
حکوومەتێکی نوێی فارسی شیعە، ڕێکبخەن. 
 ناوچەی موکریان بڕبڕەی پشــتی شەڕی 
نیزامیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران 
بــە دژی حکوومەتی ناوەندی لە 1980 کاندا 
بوو. بەگوێرەی کتێبی شــەهیدەکانی حیزبی 
دێموکڕاتــی کوردســتانی ئێــران، لە 1979 
وە تــا 2007، ئــەو حیزبە زیاتــر لە ٤000 
پێشــمەرگەی کۆژراوە. 67٪ ی شــەهیدانی 
حیزبــی دێموکڕاتی کوردســتانی ئێران لەم 
ساالنەدا، کە نزیکەی 2700 پێشمەرگە دەکا، 
لەدایکبوو و دانیشتووی پارێزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئاوا بوون . خشتەی 1 ژمارەی ئەو هێزانە 
پیشان دەدا کە حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی 
ئێران لە شــارە جیاوازەکان لە چوار پارێزگای 
ئازەربایجانی ڕۆژئاوا، کوردســتان، کرماشان و 
ئیالمدا لەدەستی داون. بەپێی خشتەکە بەڕیز 
18٤، 182، 178، و ٤9 کەس لە شەهیدانی 
حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتانی ئێران لە 
1979 وە بــۆ 2007 ســەر بە چوار شــاری 
کێشەلەســەری ســەڵماس، نەغەدە، ورمێ و 
خــۆی بوون. ئەو ئامارانە نیشــان دەدەن کە 
دانیشــتووانی کوردی پارێزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئاوا لە شــەڕی کــورد لــە 1980 کاندا 

بەشداریی گەورەیان هەبووە.
حیزبە سیاســییە کــوردەکان لە 1980 
کانــدا شــەڕی خۆیان بــە دژی حکوومەتی 
ناوەندی دەست پێ کرد، بەاڵم بەهۆی ئەوەی 
پارێزگای  لە  کە زۆرترین تێکهەڵچوونــەکان 

ئازەربایجانــی ڕۆژئــاوادا ڕوویــان دا، تورکی 
ئازەربایجانی خەســاری زۆریان بەرکەوت. بۆ 
حکوومەتــی ناوەندیی فــارس، بەکار هێنانی 
پارێزگای  خۆجێیــی  تورکــی  دانیشــتوانی 
ئازەربایجانــی ڕۆژئاوا، لەباری لۆژیســتیکی و 
ئابوورییەوە، زۆر باشــتر بوو لەوەی کە هێزە 
چەکدارە فارسەکان لە پاڕێزگا ناوەندییەکانەوە 
بهێنێ. چونکە تورکی ئازەربایجانی لە ناکۆکی 
لەگەڵ کورددا خەســاری زۆریان بەرکەوت، 
ڕقێکــی قووڵ بەدژی کــورد لەنێو بنەماڵەی 
قوربانیانییە تورکە ئازەرییەکاندا پەرەی سەند. 
لەبــاری سیاســییەوە، بەکارهێنانــی تورکی 
ئازەربایجانــی لەالیــەن حکوومەتی ناوەندیی 
فارســەوە دوژمنایەتیی نێوان کورد و تورکی 

ئازەربایجانیی قووڵتر کردەوە. 
 لــە دوای شۆڕشــی 1979حکوومەتــی 
ناوەندی بۆ چەندین مانگ الواز بوو، قۆناخێکی 
دیکــە لــە دڕدۆنگیــی تەناهیــی ئێتنیکیی 
نێوخۆیی لە ئێراندا دروست بوو، کورد و تورک 
لە ئێراندا جۆرێک لە خۆبەڕێوەبەرییان هەبوو 
و لە کۆتاییدا ئەم گرووپانە دەبوو چارەنووسی 
خۆیان، دوست و دوژمنەکانیان بۆ ئەو قۆناخە 
هەلبژێــرن. لەگەڵ ئــەوەدا کە کــوردەکان 
ڕێکخراوترین کەمینەی ئیتنیکیی ئەم قۆناخە 
بوون، خاوەنی هیچ ســتراتێژی و گوتارێک بۆ 
دامەزراندنی دۆستایەتی و هاوپەیمانی لەگەڵ 
تورکی ئازەربایجانیــدا نەبوون بەواتایەکی تر، 
لە شەڕی کورد بۆ ئۆتۆنۆمیدا، پێگەی تورکی 
ئازەربایجانی و بەتایبەتی چارەنووســی شارە 
کێشەلەســەرەکان لە پارێزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئاوادا لە باشــترین حالەتدا نــاڕوون بوو. 
حکوومەتی ناوەندیی فارس، ئەمجارە فارســی 
شــیعە، هەمان سیاسەتی حکوومەتی فارسی 
پێشــوویان گرتەبەر: دووبەرەکییان خســتە 
نێو کورد و تــورک، هەوڵیــان دا بۆ هاندان 
و ڕێکخســتنی تورکــەکان دژ بــه ڕاپەرینی 
کــوردەکان، دوژمنایەتیــی نێــوان ئەو دوو 
نەتەوەیــان قووڵتــر کــردەوە. تورکــەکان، 
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خشتەی 1 . شەهیدەکانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران لە ساڵی 1979 وە بۆ 2007 . 
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لەباری سیاســی و نیزامییەوە، ناڕێکخراوتر لە 
کــوردەکان بوون و ئەوەش وای کرد پشــت 
بە هێزی فارســەکان ببەستن. بەو پێیە هەر 
ماوەیەکــی کــورت دوای شۆرشــی 1979، 
کێشــەی خاک لە نێوان کــورد و تورک دا 

پەرەی ئەستاند.

تورکەکانی  نەتەوەخوازیــی  گەشــەی 
و  سیاســی  پێکدادانی  ئازەربایجــان: 

فەرهەنگی لەگەڵ فارس و کورد
 دوای 1990 ەکان، نەتەوەخــوازی لەنێــوان 
تورکەکانی ئازەربایجاندا پەرەی سەند و ئەوان 
دەســتیان کرد بە داواکردنی مافی سیاسی و 

فەرهەنگیی زیاتر لە ئێراندا. لە 1990 ەکاندا، 
هەردوو شــەڕی ئێــران ـ عێراق و شــەڕی 
چەکداریــی کورد کۆتایی پێهــات. لە دوای 
1990ەکانــەوە، تورکەکان بۆ دەستخســتنی 
جۆرێک لــە مافی دیاریکردنــی چارەنووس، 
وەک فێدراڵیزم یان ســەربەخۆیی هێندێک 

حیزبی سیاسییان دامەزراند. 
 لــە 1990 ەکاندا هەردوو کۆماری نوێی 
ئازەربایجان و تورکیا یارمەتیاندا بە گەشــەی 
ئازەربایجان  تورکەکانی  لەنێــو  نەتەوەخوازی 
لــە ئێراندا. بەتایبەتی ســەرهەڵدانی کۆماری 
سەربەخۆی ئازەربایجان، لە 1991دا و لە دوای 
هەرەسهێنانی یەکیەتیی سۆڤیەت، یارمەتیدەر 

تێبینی: بۆ دەستخستنی ئەو ئامارانە، نووسەر کەڵکی لە سێ بەرگی کتێبی ئالبۆمی شەهیدان وەرگرتووە، کە لە 2007 دا بە کوردی و 
لەالیەن کۆمیسیۆنی کۆمەاڵیەتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێرانەوە باڵو کراوەتەوە . نووسەر ئەو شەهیدانەی حیزبی دێموکڕاتی 
کوردستانی ئێران کە بەر لە شۆڕشی 1979 ی ئێران یان ئەوانەی بەهۆکاری سرووشتی وەک نەخۆشی و ڕووداوی هاتوچۆ گیانیان 

لەدەستداوە، ئەژمار نەکردووە.
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بوو بۆ گەشەی ناسیۆنالیزم لەنێوان تورکەکاندا 
لە ئێران. ئەوەی ئێستا وەک واڵتی ئازەربایجان 
دەناســرێ، لە دوای دۆڕانی ئێران لە شەڕێک 
لەگەڵ ڕووسیا لەسەرەتاکانی سەدەی نۆزدەدا 
خرایەســەر ئیمپراتۆریی ڕووسیا و لە 1991 
دا دوای هەڵوەشانەوەی یەکیەتیی سۆڤییەت، 
سەربەخۆیی وەرگرت. هێشتا هەردوو تورکی 
ئازەربایجانی، لە نێوخۆی کۆماری ئازەربایجان 
و لە نێو ســنوورەکانی ئێرانــدا، بە زمانێکی 
هاوبــەش قســە دەکــەن. هەروەهــا، دوای 
1992، زۆرێــک لە تورکەکانی دانیشــتووی 
ئێران لەڕێگای ســەتەالیتەوە توانیان سەیری 
میدیاکانی تورکیا بکەن و بۆ یەکەمجار ئەوان 
وێنەیەکی ئەرێنییان لە شوناسی تورکیدا بینی 
کە تێیدا تورکــەکان خوێندەوار و دەوڵەمەند 
بــوون )شــافێر، 2000، ل ٤6٣(. تێگەیشــتن 
لــە هەبوونی واڵتێکــی تورک واتــە تورکیا 
کە لە ئێرانێکی فارســی پێشــکەوتووتر بوو، 
متمانەبەخۆبوونی تورکەکانی نێو ئێرانی بەرز 
کردەوە و بیرۆکەی سەردەستیی فەرهەنگی و 

سیاسیی فارسەکانی الواز کرد. 
 لــە چەند دەیــەی ڕابــردوو، تورکەکان 
دەســتیان بــە ڕێکخســتنی ناسیۆنالیســی 
کردووە. بزووتنەوەی هەستانەوەی نەتەوەییی 
 ،)SANAM / ئازەربایجانی باشوور )ســەنەم
لــە 1995 دا لە باکــۆی پێتەختی کۆماری 
ئازەربایجــان دامەزرا و بۆ دەســتەبەرکردنی 
مافــی تورکــەکان لــە ئێراندا تێدەکوشــێ. 
ڕێبەری ســەنەم، مەحموودعەلی چێهرێگانی 
لــە هەڵبژاردنــی 1996 ی پارلەمانی ئێراندا 
بەشداریی کرد و بە جەختکردن لەسەر مافە 
ئازەربایجانییەکان لە  ئێتنیکی و زمانییەکانی 
بانگەشــەی هەڵبــژاردن، 600 هەزار دەنگی 
دەســتەبەر کرد. حکوومەتی ناوەندی ڕێگای 
نەدا چێهرێگانی بڕواتە نێو پارلەمان و بۆ دوو 

ساڵ خستیە بەندیخانە )کۆکنار، 2006( . 
لەنێــوان  نەتەوەخــوازی  گەشــەی   
تورکەکانی ئێراندا لــەدوای 1990 ەکان بوو 

بەهــۆی پێکدادانــی سیاســی و فەرهەنگی 
لەگەڵ فارســەکاندا. بۆ وێنە، لە ساڵی 2006 
دا، هەزاران تورک لە شــارە تورکنشینەکاندا 
بەدژی کاریکاتۆرێک کە ڕۆژنامەی دەوڵەتیی 
ئێران باڵوی کردبووەوە خۆپێشــاندانیان کرد؛ 
کاریکاتۆرەکــە منداڵێکــی کێشــابووەوە کە 
لەگەڵ بەرســوورکەیەکدا بە فارســی قسەی 
دەکــرد و بەرســوورکەکە بــە تورکی واڵم 
دەداتەوە و دەڵێ “مەبەستت چییە ؟” )کاڵینز، 
2006(. هەروەهــا، تراکتۆرســازی، یانەیەکی 
فووتبــاڵ لــە تەورێز، بووەتە بــە هێمایەکی 
ناسیۆنالیســتیی تورکەکان و بە دەیان هەزار 
تورک لە ســتادیۆمەکان پشــتگیریی تیمی 
تراکتۆرسازی دەکەن )سڵێمانۆف، 2011، ل 27-
26(. لە یارییەکانی تراکتۆرســازیدا، زۆر کات 
درووشمگەلێک  ئازەربایجانی  تورکی  هەزاران 
دەڵێنــەوە وەک “تەورێز، باکۆ، ئانکارا، ڕێگای 
ئێمــە لە ڕێگای فارس جیایە “، “ئازەربایجان 
ئی ئێمەیە، ئەفغانستانیش ئی ئێوەیە” و “بژی 
ئازەربایجــان و کەوتن بــۆ ئەوانەی ئێمەیان 
خۆش ناوێت “ )ســڵێمانۆف و کــراوس ، 2017، 

ل 81 (. 
نەتەوەخوازیــی  گەشــەی  هەروەهــا   
تورکــەکان لــە ئێرانــدا گرژیی لــە نێوان 
تورکــەکان و کورد زۆرتر کــردەوە. گرژی و 
ناکۆکییەکانی کــورد ـ تورک لەپاش 1990 
ەکانەوە، بەشــێوەی ســەرەکی لە پارێزگای 
ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا چڕدەبێتەوە. ڕێکخراوی 
بەرگریــی نەتەوەیــی ئازەربایجــان )ئانرۆ / 
ANRO(، حیزبێکی سیاســیی تورکەکانە کە 
لــە 2006 دا لە دەرەوەی ئێــران دامەزرا و 
بــە چڕی هانی گرژیی نێــوان تورک و کورد 
دەدات. زۆربــەی ئەندامانــی ڕێبەریــی ئانرۆ 
ســەر بە پارێــزگای ئازەربایجانــی ڕۆژئاوان. 
ئانرۆ ژمارەیەک ڕاپۆرت و نامیلکەی لەســەر 
بزووتنەوەی کورد لــە ئێراندا باڵو کردۆتەوە. 
لــە 2016 دا، ئەوحیزبە )ل 11-5( ڕاپۆرتێکی 
لەسەر شەڕی 1979 ی نەغەدە باڵو کردەوە 
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کە تێیدا حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران 
تاوانبار دەکات کــە هەوڵی داوە لە نەغەدەدا 
پاکتــاوی ئیتنیکیی دانیشــتوانی تورکی ئەو 
شــارە بکات. لە هەمان ڕاپۆرتدا ئانرۆ باســی 
مەترســیی پاکتاوی ئیتنیکیی تورکەکان لە 
داهاتوودا بەدەســتی کــوردەکان لەپارێزگای 
ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا دەکات؛ ڕاپۆرتەکە ئاماژە 
بە ڕووداوەکانی دوای شەڕی نێوخۆییی سووریا 
دەدا و دەڵێت کە دوای بۆشاییی دەسەاڵت لە 
سووریادا،هێزەکانی یەپەگە، هێندێک ناوچەی 
کە بەزۆری دانیشــتوانی عەرەب و تورکمەنی 
لێ بــووە، کونترۆل کردووە و ســناریۆیەکی 
هاوشێوە دەتوانێت بۆ تورکەکان لە پارێزگای 
ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا ڕوو بدات، ئەگەر خۆیان 
تەیــار نەکەن )ل 15-1٣(. هەر بەم شــێوەیە 
کە دەیڤید لەیک، پسپۆرێکی بواری کێشەی 
ئیتنیکی، ترسی گشتیی گرووپێک لەهەمبەر 
ســەرەکیی  هۆکارێکــی  وەک  داهاتــووی، 
پێناســە  ئیتنیکی  کێشــەی  دروســتبوونی 
دەکات، حیزبی ئانرۆ ئاگری ترســی تورک لە 
بزووتنەوەی کورد لــە پارێزگای ئازەربایجانی 

ڕۆژئاوا خۆش دەکات. 
 ئەگەرچــی شــەڕی چەکداریی کورد لە 
1980 کاندا تێکشکا، بەاڵم ناسیۆنالیزمی کورد 
لە پەرەســەندنی سیاسی و فەرهەنگیی خۆی 
هەر بــەردەوام بووە. گەشــەی نەتەوەخوازی 
لەنێوان هەردوو نەتــەوەی کورد و تورک لە 
پارێــزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا بووەتە هۆی 
کێبڕکێی ئەو دوو گرووپە بۆ دەستخســتنی 
پێگــە حکوومەتییەکانــی ئــەو پارێزگایە. لە 
دوایین ئاڵۆزییەکانی کورد-تورکدا لە گەاڵوێژی 
2019 دا، موحەممەد حەزرەتپوور، سەرۆکی 
شــارەوانیی شــاری ورمێ، لە دانیشــتنێک 
لەگــەڵ ئەندامانی شــوورای ئەو شــارەدا بە 
تورکی قســەی کرد. کاتێک خالید حاتەمی، 
ئەندامێکــی کوردی ئەو شــوورایە، داوای لێ 
کرد کە بە فارسی قسە بکا، سەرۆکی شارەوانی 
ئەو داوایەی ڕەت کــردەوە و ئەوە بووە هۆی 

دەمەقاڵەی ئەندامانی شوورا و کاردانەی زۆری 
لە نێو تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان لێ کەوتەوە )بی 
بی سی فارسی، 2019(. کۆمەڵێک فارس، کورد و 
تورک کاردانەوەیان بە ڤیدیۆی ئەم دانیشتنە 
نیشان دا. ئومید دانا )2019(، پان–فارسێکی 
توندڕەو، ئەو ڤیدیۆیەی وەک بەڵگە و نموونە 
هێناوە کە بەکارهێنانی زمانە نافارســییەکان 
دەبێتە هــۆی ناکۆکیی ئێتنیکــی لە ئێراندا 
و باشــترە هەموو گرووپــە ئیتنیکییەکان لە 
ئێراندا بە فارســی قســە بکەن. هەروەها لە 
پرۆگرامێکی تەلەڤیزیۆنی ئێران ئینتێرناشناڵ 
)2019( لەسەر ئەو دانیشتنە، دیالۆگی نێوان 
ڕۆژنامەوانێکی کورد و چاالکێکی سیاســیی 
تــورک بەخێرایــی گــۆڕدرا بۆ قســەکردن 
لەوەی کام نەتــەوە، زۆرینە و خاوەنی خاکە 
لــە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئــاوادا. ئاڵۆزی 
لەسەر مافە زمانییەکان لەنێوان کورد، تورکی 
ئازەربایجانــی و فارســەکاندا تەنیا بەشــێکە 
لە شــەڕێکی گەورەترە لەســەر ئــەوەی لەو 
پارێزگایانەی کە زۆربەی دانیشــتووانی کورد 
یــا تورک یا تێکەالوێک لە کــورد و تورکن، 
کام گرووپ ڕەواییی ئەوەی هەیە کە خاوەنی 

خاک بێ. 

چارەســەری کێشەی ئیتنیکی-خاک لە 
پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا 

 لە هەمبــەر پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا، 
هەرســێ گرووپی ئیتنیکیی فــارس، کورد و 
تورکــی ئازەربایجانی خۆیان بە تاقە مافداری 
پارێزگاکە دەزانن. کام گرووپ شایانی ئەوەیە 
ئازەربایجانی  پارێــزگای  خاکییەکانــی  مافە 
ڕۆژئــاوا وەربگرێت؟ کام گرووپــی ئێتنیکی 
پێویســتە مافی ئەوەی هەبێ لە ســەرچاوە 
کەڵــک  پارێزگایــە  ئــەو  سروشــتییەکانی 
وەربگرێ، جووڵەی کەسەکان و شتومەکەکان 
لــەو پارێزگایــە کۆنتــرۆل بــکا و دامەزراوە 
ئازەربایجانی  سیاســییەکان لــە پارێــزگای 

ڕۆژئاوادا دابمەزرێنێت؟ 
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 بۆ واڵمدانەوەی ئەم پرســیارە بنەڕەتییە، 
نووســەر کەڵکی لــە کتێبــی “ تیۆرییەکی 
سیاسیی خاک” ی مارگارێت مور وەرگرتووە. 
مــور )2015، ل ٣0-15( لەنێوان چەمکەکانی 
 )territory( خاکــدا  و   )property( موڵــک 
جیاوازی دادەنێت؛ ئەو باسی ئەوە دەکات کە 
موڵک تایبەتە بــە پێوەندیی ئابووری لەنێوان 
تاکێک و ئەو بەشە لە زەویدا، لەکاتێکدا خاک 
گرێدراویی فەرهەنگی، ئابووری و سیاســیی 
گرووپێک لە خەڵکە بۆ زەویوزاری ناوچەیەکی 
دیاریکــراو. مــور )2015، ل 66-50( لــەو 
بڕوایەدایە کــە گرووپێک مافی خاوەندارێتیی 
خاکێکــی هەیە ئەگەر ئەو گرووپە لە خەڵک، 
ئەو خاکەی لە ڕابردوودا بە شــێوەیەکی ڕەوا 
کۆمەاڵیەتی  گرێدراوییەکی  دەستخســتووە، 
وفەرهەنگیی لەگەڵ ئەو خاکەدا دامەزراندوە؛ 
لەنێوان ئەندامەکانیــدا ئیرادەیەکی بەکۆمەل 
بوونی هەیە و ئەو گرووپە خاوەنی مێژوویەک 
لە خەباتی سیاسییە. بە واتایەکی تر، مور پێی 
وایە گرووپــە فەرهەنگییەکان کە مێژوویەک 
لە خەبات و ڕێکخســتنی سیاســییان نییە و 
لــە جوغرافیایەکی پێکەوەگرێــدراودا ناژین، 
پێویســتە تەنیا خاوەنی مافــی فەرهەنگی و 
نیشــتەجێبون بن. بە بڕوای ئــەو بیرمەندە 
سیاســییە، گرووپێک کاتێک دەتوانێ داوای 
مافــی خاوەندارێتی بەســەر خاکێکدا بکا کە 
پێوەندیی کۆمەاڵیەتی-فەرهەنگی و سیاسیی 

توندوتۆڵی لەگەڵ ئەو خاکەدا دامەزراندبێ. 
 بە کەڵک وەرگرتن لە تیۆریی سیاســیی 
خاکــی مور، گرووپی ئتنیکیی فارس ڕەواییی 
ئــەوەی نییە خــاوەن مافی خــاک بێ لەو 
پارێزگایانەی ئێراندا کە زۆرینەی دانیشتوانی 
ئازەربایجانیــن چونکــە  تورکــی  و  کــورد 
ئــەوان لەپێوەندی لەگەڵ ئــەو پارێزگایانەدا 
پێوەندییەکی نیزامی-ئابوورییان دامەزراندووە، 
بەبــێ ئــەوەی پێوەندییەکــی کۆمەاڵیەتی-
فەرهەنگی بوونی هەبێ. فارس لەو ناوچانەی 
کــە دانیشــتووانی بەزۆری کــورد و تورکن، 

کەمینەیەکــی بچووک لە کۆی دانیشــتووە 
زۆربەیــان  و  پێکدەهێنــن  خۆجێییــەکان 
بەهــۆکاری ئابووری و بەهــۆی کارکردن لە 
ئەڕتەش و دامەزراوەکانی دەوڵەت، لەو ناوچە 
نافارســانە دەژین. زۆربەی ئەو فارسانەی کە 
لە پارێزگا نا-فارســەکاندا دەژین، بۆ وێنە لە 
پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا، لەوێ لەدایک 
یان گــەورە نەبوونە، گرێدراویی فەرهەنگییان 
بــەم پارێزگایانــەوە نییە و بۆ دەســتکەوتی 
ئابووری کۆچیان بۆ ئــەم پارێزگایانە کردوە. 
هەر بە هەمان شــێوە، لە دەیەکانی دواییدا، 
زۆرێک لە کورد و تورکەکان بۆ دەستخستنی 
دەرفەتــی کار و هەلومەرجی ژیانی باشــتر 
کۆچیــان بۆ تاران کردوە و ئەوانیش هێشــتا 
پێوەندییەکــی کۆمەاڵیەتــی فەرهەنگییــان 
لەگــەڵ خاکــی تاراندا دروســت نەکردوە و 
هیــچ بانگەشــەیەکی خاوەندارێتی بەســەر 
تارانیان نییە. بەاڵم نیشــتەجێبوونی کورد و 
تورکی ئازەربایجانی لە پارێزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئاوادا بۆ سەدان ســاڵ دەگەڕێتەوە و ئەو 
کۆمەاڵیەتی،  پێوەندییەکــی  نەتەوەیــە  دوو 
فەرهەنگی و سیاســیان لەگــەڵ ئەو خاکەدا 

دامەزراندووە. 
 مێژووی سیاســیی هاوچەرخ لە سەدەی 
بیســتەوە تاکوو ڕۆژگاری ئێســتا دەریدەخا 
کە هەردوو شوناســی تورکــی و کوردی بە 
تێپەڕینی کات گــۆڕاون و ڕێبەر و بزووتنەوە 
سیاسییەکان ڕۆڵێکی سەرەکییان لە بیچمدان 
بە کێشــەی خاک لە نێوان ئەو دوو نەتەوەیە 
لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا هەبووە. لە 
1920 ەکاندا و دواتر لە شۆڕشــی 1979 ی 
ئێرانــدا، ڕێبەرانی تورک و کورد نەیانتوانی بۆ 
بەرژەوەندیی دووالیەنە و بە دژی هەڕەشەی 
هاوبەشی حکوومەتی ناوەندیی فارس هاوکاریی 
یەکتــر بکەن. بــەاڵم ئــەو دوو نەتەوەیە لە 
19٤6 دا بە ڕێبەرایەتیی جەعفەر پیشەوەری 
و قــازی موحەممــەد، هاوپەیمانییەکیان بۆ 
هاوبەشی  هەڕەشــەیەکی  ڕووبەڕووبوونەوەی 
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حکوومەتــی ناوەندیی فارس دامەزراند و هەر 
دوو نەتــەوەی کورد و تورکیــان بە خاوەنی 
مافــی خاوەندارێتیــی خاک لــەو پارێزگایە 
لەقەڵەم دا. بە واتایەکی تر، کێشەی خاک لە 
نێوان کورد و تورک لە پارێزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئــاوادا، نەک لە ئاکامــی ڕقی کۆنی قووڵ 
لەنێوان ئەو دوو نەتەوەیــەدا، بەڵکوو بەهۆی 
کردەوەی چاالکانی سیاسیی کورد وتورک و 
دووبەرەکینانەوەی حکوومەتی ناوەندیی فارس 

لە سەردەمی هاوچەرخدا بووە. 
 بەرلە ســەرهەڵدانی قۆناخێکــی دیکە لە 
دڕدۆنگیــی تەناهیی نێوخۆیی نێــوان کورد و 
نوێنەرانی حیزبە سیاســییەکانی کورد  تورک، 
و تورکی ئازەربایجانــی دەتوانن لە ئورووپا یان 
ئامریکا وتووێژ بکەن و ڕادەیەک لە تێگەیشتن و 
متمانە لەنێو خۆیاندا لەهەمبەر کێشەی خاک لە 
پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا دروست بکەن. 
کورد و تورک لە ئێران بانگەشەی خاوەندارێتی 
بەســەر چەند پارێزگایەک لــە ئێراندا دەکەن، 
بۆیە چارەسەرکردنی کێشەی خاک لە پارێزگای 
ئازەربایجانــی ڕۆژئــاوادا دەتوانــێ کاریگەریی 
ئەرێنیی گــەورەی هەبێ لە بەرەوپێشــبردنی 
خەباتی ئــەو دوو نەتەوەیە لە دژی حکوومەتی 
ئێستای فارس و ئاسۆیەکی گەشتر لە پێوەندیی 
نێوان ئەو دوو نەتەوەیە لە دوای هەرەسهێنانی 

حکوومەتی ناوەندی دروست بکا.
 دوو نەتــەوەی کــورد و تــورک بــۆ 
چارەسەرکردنی کێشــەی خاک لە پارێزگای 
ئازەربایجانــی ڕۆژئاوادا، پێویســتە هەوڵ بۆ 
جێبەجێکردنی پڕەنسیپەکانی خوارەوە بدەن:

1 دانپێدانــان بەوەی هەردوو نەتەوەی کورد 
و تورکی ئازەربایجانــی خاوەندارێتیی ڕەوای 
خاکیان هەیە لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوا. 
پێویســتە ئەوە بنەمایەک بێ بۆ چارەسەری 
کێشــەی خاک. کاتێک حیزبە سیاسییەکانی 
کورد و تورک، ئەو پارێزگایە وەک کوردستانی 
یــان ئازەربایجانی پێناســە دەکــەن، ئەوان 
بنەمــای خاوەندارێتیی هاوبەشــی خاک لەو 

پارێزگایە پشتگوێ دەخەن . 
2 کورد و تــورک دەتوانن ڕێکبکەون کە لە 
دوای هەرەســهێنانی حکوومەتــی ناوەندیی 
کورد- هاوبەشــی  بەڕێوەبەرییەکی  فــارس، 
تورک لە شارە کێشەلەسەرەکان لە پارێزگای 

ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا هەبێ. 
3 کــورد و تــورک دەتوانن لە بەشــداریی 
الیەنێکی ســێهەم کــە هیــچ بەرژەوەندی 
و پێوەندیــی بەو کێشــەیەوە نەبــێ، کەڵک 
وەربگرن بۆ ئەوەی هێندێک فاکت و ڕاســتی 
لەســەر ئەو کێشــەیە دابمەزرێنن و دیالۆگ 
لەسەر کۆمەڵێک میکانیزم بۆ چارەسەریی ئەو 

کێشەیە بکەن. 

*. کارناســی بــااڵی پێوەندیــی نێودەوڵەتی لە زانکــۆی ویالیەتی 
میزووری لە ئەمریکا / ماموستای ڕاوێژکار: د . دەیڤید ڕۆمانۆ 

ڕوونکردنەوە: دەســتەی نووسەرانی گۆڤاری تیشک لەگەڵ ناونیشان 
و بەشــێک لە ناوەرۆکی ئەم وتارە هاوڕا نییە .وتارەکەش تەنیا وەک 

خوێندنەوەی نووسەر و، ڕایەکی جیاواز باڵو دەبێتەوە.

سەرچاوەکان
Azerbaijan National Resistance Organization 
(ANRO). (2014). A Brief Introduction. 
Araz News, https://web.archive.org/
web/20170904205337/http://araznews.org/en/
archives/975
Azerbaijan National Resistance Organiza-
tion (ARNO)  توپــراق، بازخوانــی حــوادث جنگ ســولدوز 
file:///C:/Users/Ahmed%20Hamza/OneDrive/
/Desktop/Kurds-Turks%20relation%20in%20Iran

.pdf.بازخوانی20%حوادث20%جنگ20%سولدوز
Atabaki T. (2005). Ethnic Diversity and Territorial 
Integrity of Iran: Domestic Harmony and 
Regional Challenges.  International Society of 
Iranian Studies 38 (1), 23-44.
BBC Persian. (2019(. اختالف شــهردار و عضو کرد شــورای 

شهر ارومیە 
https://www.bbc.com/persian/iran-49325227.
Brown, M. (1997). Nationalism and Ethnic 
Conflict. London: The MIT Press. 
Behruz, S. (2016(. بەشــێک لە وتاری شــەهید د.قاســملوو 
لــە میتینگــی ئاشــکرابوونی خەباتــی حیزبــی دیموکــرات لــە 
YouTube,  https://www.youtube.com/ مەهابــاد, 

 .watch?v=WytBDIZ1gfQ
Congressional Research Service. (2008). Iran: 
Ethnic and Religious Minorities. https://digital.
library.unt.edu/ark:/67531/metadc795725/m1/1/
high_res_d/RL34021_2008Nov25.pdf. 
Cronin, S. (2003). The Making of Modern Iran: 
State and Society Under Riza Shah, 1921-1941. 
Routledge. 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721 196



Collins, M. (2006). Iran Azeris Protest Over 
Cartoon. BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/
middle_east/5024550.stm. 
Entekhabifard, C. (2014). The Ayatollah’s Unkept 
Promises. Aljazeera, https://www.aljazeera.
com/indepth/opinion/2014/02/ayatollah-unkept-
promises-20142375945717752.html. 
Gellner, E. (1983). Nations and Nationalism. 
Cornell University Press.
Hawrami, A. (2007). ڕووداوەکانی رۆژهەالتی کوردســتان لە 

 .Sulaimani: Zhin Center .بەڵگەنامەی سۆڤێتیدا
Hechter M. (1999). Internal Colonialism: the 
Celtic fringe in British national development. 
Transaction Publishers.
IranInternationl. (2019). بررســی جنجال در شــورای شهر 
https:// ارومیە بر سر اســتفادە از زبان مادری در جلسات رسمی

 .www.youtube.com/watch?v=zm1CYtR501c
Isajiw, W. W. (1992). Definition and Dimensions 
of Ethnicity: A Theoretical Framework. Published 
in Challenges of Measuring an Ethnic World: 
Science, Politics and Reality: Proceedings of the 
Joint Canada-United States Conference on the 
Measurement of Ethnicity.
.Tehran ,تاریخ هجدە سالە اذربایجان .(Kasravi, A. (2007

Khatambakhsh, T. M. (1984). The role of Shaykh 
Muhammad Khiyabani and the Democratic 
Movement of Azerbaijan in the Socio-Political 
History of Iran 1910-1920. The University of 
Edinburgh. 
Koohi-Kamali, F. (2003). The Political 
Development of the Kurds in Iran. New York: 
Palgrave Macmilan.

Khoshhali, B. مجموعە مقاالت, 
file:///C:/Users/Ahmed%20Hamza/OneDrive/
Desktop/Kurds-Turks%20relation%20in%20Iran/
 .pdf.مقاالت-بهزاد
Koknar, M. A. (2006). Iranian Azeris, A Giant 
Minority. The Washington Institute, https://www.
washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/
iranian-azeris-a-giant-minority.
McDowall, D. (2007). A Modern History of the 
Kurds. New York: I.B.Tauris & Co Ltd.  
Moore, M. (2015). A Political Theory of Territory. 
Oxford University Press.
Nerwiy T. (2012).  The Republic of Kurdistan, 
1946. Leiden University.
Omid Dana. (2019). توهین شهردار ارومیە بە نمایندە کرد, 
YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=-_
YEfd_J8H8.
Posen, B. (Spring 1993). The Security dilemma 
and Ethnic Conflict. Survival 35 (1), p. 27-47.  
Rahmani, H. (2018). تنها الئیک مجلس خبرگان , 
IranInternational, https://iranintl.com/%D8%A7%
D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%DA%86
%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9
%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D
B%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-
%D9%84%D8%A7%D8-
%A6%DB%8C%DA%A9-
%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8
%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7
%D9%86. 

Roe, P. (1999). The Intrastate Security Dilemma: 
Ethnic Conflict as a ‘Tragedy’?  Journal of Peace 
Research 36 (2), 183-202.
Roosevelt, A. (1947). The Kurdish Republic of 
Mahabad. Middle East Journal 1 (3), 247-269.
Mobley, R. (1979). پێوەندییەکانــی کۆمــاری کوردســتان 
 A Study of Relations Between The[ ئازەربایجــان  و 
 Mahabad Republic and Azerbaijan Democratic
 Republic: The Turbulent Alliance and Its Impact
 Upon the Mahabad Republic of 1946[ (Hassan

.Ghazi, Trans). Washington D.C
Rudaw. (2018). Urmia Imam Known for Pro-
regime Stances Passes Away. https://www.rudaw.
net/english/middleeast/iran/23052018.
Shaffer B. (2021). Iran IS More Than Persia. 
Foundation For Defense of Democracies, https://
www.fdd.org/analysis/2021/04/28/iran-is-more-
than-persia/. 
Shaffer B. (2000). The Formation of Azerbaijani 
Collective Identity in Iran. Nationalities Papers, 
28 (3).
Sharihatmadari, H. (2019).  خواستە شاە از شریعەتمداری 
Radio Farda, https://www.radiofarda.  , بــود؟  چــە 
com/a/forty-years-forty-interviews-Hassan-Shari-

.atmadari-interview/29764152.html
Soleimani, K. (2017). The Kurdish image in 
statist historiography: the case of Simko.  Middle 
East Studies 53 (6), 1-17.
Souleimanov, E. (2011). The Evolution of 
Azerbaijani Identity and the Prospect of 
Secessionism in Iranian Azerbaijan. Connections 
11 (1), 77-84. 
Souleimanov, E. and Kraus J. (2017). Iran’s 
Azerbaijan Question in Evolution. Central Asia-
Caucasus Institute Silk Road Studies Program.
Statistical Center of Iran. (2016). Selected Results 
of the 2016 National Population and Housing 
Census. https://www.amar.org.ir/Portals/1/
census/2016/Iran_Census_2016_Selected_
Results.pdf.
Statistical Center of Iran. (2016). Iran: West 
Azerbaijan. Citypopulation, https://www.
citypopulation.de/en/iran/azarbayjanegharbi/. 
Tang, S. (2015). The Onset of Ethnic War: A 
General Theory. Sociological Theory, 33 (3), 
256-279.
United Nations. (1999). Human Development 
Report of the Islamic Republic of Iran. file:///C:/
Users/Ahmed%20Hamza/OneDrive/Desktop/
Kurds-Turks%20relation%20in%20Iran/
iran_1999_human%20development%20index.pdf.
Unrepresented Nations and Peoples Organization 
(UNPO). (2018). Iranian Kurdistan. https://unpo.
org/members/7882.
Vali, A. (2011). Kurds and The State in Iran. 
I.B.Tauris & Co Ltd.
Williams, P. and Goldstein, M.D., and Shafritz M. 
J. (2006).  Classic Readings and Contemporary 
Debates in International Relations. University of 
Pittsburg.
htt- ,لــزوم دیالوگ میان کردها و ترک ها .(Wrya, Q. (2012

.ps://iranglobal.info/node/5074

197گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721


